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לנעול היטב את כל הדלתות ,ולהגיף
את כל התריסים .ובכן ,מה עושים?
ידידנו מצא פתרון ...הוא תכנן להיכנס
אל הבית פנימה דרך הארובה של
התנור ...וכדי שהוא יוכל להיכנס דרך
הפתח הצר  -החליט שתחילה יפשוט
את בגדיו .וממחשבה – למעשה ...עוד
באותה שבת ,בשעת לילה מאוחרת –
השתלשל עם חבל בעד הארובה ,אחר
שהקדים ופשט את בגדיו ,וכך הגיע אל
התנור אשר בבית פנימה .אלא שלצערו
המתינה לו בפתח התנור הפתעה
לא נעימה ...בדמותו של הרב בכבודו
ובעצמו ,אשר עסוק היה בשעת לילה
מאוחרת זו בלימוד שער הגלגולים...

המגיד הירושלמי ,הרב שבתאי יודלביץ
זצ"ל ,סיפר בדרשתו :פעם הגיע אלי
יהודי ירא שמים ,המדקדק בקלה
כבחמורה ,וסיפר לי ,כי רשם את בתו
ללימודים בבית ספר הרחוק כמטחווי
קשת מרוח ישראל סבא .לפליאתי
השיב הוא ,כי אינו יכול לשלוח את
בתו לבית ספר בו לא לומדים כמעט
מקצועות חול ,אשר ידיעתם הינה
מפתח להצלחתה בחיים ,ולפרנסה
עת תקים את ביתה .אני כמובן לא
השתכנעתי מטיעוניו 'כבדי המשקל'
של אותו יהודי .התרעתי באוזניו ,כי
אדרבה ,במעשיו הרי הוא מוריד את
עתידה של בתו לטמיון ,ובמו ידיו הורס
את עולמה הרוחני ומשחית את
נפשה .הרב מפחד מה'גלגול' השחור
אולם דברי נפלו על אוזניים אטומות...
"אל דאגה רבי! ,בתי צדקת היא ,ואינני ובכן ,עוד הרב שקוע בעיונו – והנה
דואג כלל לרוחניותה!" ,השיב לי היהודי לפתע שומע הוא קול רעש גדול ,ומבחין
בשאננות ,ועשה את הצעד החמור...
בדמות מפוחמת וחרוכה ,עירומה
כביום היוולדה ,אשר יוצאת מן התנור
אסון! הבת מתעתדת להתחתן בצעדים כושלים
עם גוי
ומתקדמת אל
הבית...
חלפו שנים ,אני שכחתי כבר לחלוטין תוך
אשר
מכל אותו מעשה ,והנה לפתע ביום הרב,
בהיר אחד ,מופיע אותו יהודי בביתי נתון היה עדיין
כשהוא ממרר בבכי ,ובעוד דמעותיו תחת רישומם
על לחייו הוא מבקש את עזרתי :של הגלגולים
קרא
"הושיעני רבי! אינני יודע את נפשי! עליהם
כעת התקשרה אלי בתי יחידתי ,וסיפרה זה עתה – היה
לי ,כי מתעתדת היא להגיע אלי לחוג משוכנע למעלה
את ליל הסדר על שולחני – עם המיועד מכל ספק ,כי
להיות חתנה ,ותוך כדי הדברים התברר הדמות שלפניו
גלגול,
הינה
לי כי המדובר בחייל אוסטרלי ,גוי גמור אשר ירד לזה העולם בכדי לבקש תיקון
רחמנא ליצלן! אויה לי ואבוי לי! מה לחטאיו .ומאחר ועד היום טרם התנסה
אעשה רבי?" – סיים אותו יהודי ,ותלה בכגון דא – הוא לא ידע מה לעשות
בי עיניים שואלות.
עם עצמו ,ובזהירות ניסה להתקדם אל
לא
האומלל.
לאב
לעזור
לא יכולתי
עבר הדלת ולברוח החוצה ,אל הרחוב...
יכולתי לנחמו ,רק סיפרתי לו סיפור ,הגנב מצידו – סבור היה כי הרב מבקש
והותרתי עבורו את הפקת הלקחים :להזעיק את עזרת השכנים .ונקל להבין,
"פעם אחת ,החליט אחד היהודים בלית כי הדבר האחרון בו חפץ – היה להיתפס
ברירה לאחוז בידו את מקצוע הגניבה ...כך ,כשהוא ערום ועריה ומפוחם כולו...
אלא שהוא פחד לפרוץ לחנויות ,כי כך עמדו להם השניים ,כאשר כל אחד
סיכוייו להיתפס ע"י שומרי החנויות מפחד מפני רעהו ,ואיש מהם לא מסוגל
גבוהים .הוא גם חשש לפרוץ לבתים היה לפצות את פיו .עד שלבסוף –
– פן ייתפס על ידי בעלי הבית ,אשר החליט הרב כי עליו להפר את השתיקה
נמצאים בביתם בכל שעות היממה .המביכה ,הוא פנה אל ה'גלגול' ,ואמר
לבסוף החליט כי יפרוץ לביתו של לו ביראת כבוד" :אמור נא לי ,מה אתה
הרב" ...הרב אדם טוב הוא!" ,אמר הגנב מחפש כאן? מה אתה רוצה?" ,והגנב
בלבו" ,ואפילו אם יתפסני  -בודאי לא השיב בבושת פנים" :זקוק אני לעצה!"...
יסגירני לידי המשטרה!".
"עצה?!" – תמה הרב בקול .והגלגול
כאשר עקב הגנב אחר הליכותיו של הרב
הוא מצא ,כי בכל יום מימות השבוע –
לעילוי נשמת
אברהם מימוני ז"ל
לומד הרב בביתו כל הלילה ,ורק בליל
בן ר' יצחק ורומיה ז"ל
שבת  -מקדים הרב לעלות על יצועו.
ת.נ.צ.ב.ה.
אלא שהוא גילה ,שכבוד הרב מקפיד

השיב" :אכן כן ...זקוק אני לעצה – כיצד
לצאת מכאן?"" ...כיצד לצאת?!" ,שב
ותמה הרב אשר החל מבין את המצב
לאשורו" ,הלא אתה מיוזמתך נכנסת
הנה ,איש לא הכריחך לכך ,ומה לך כי
תבקש עצה בכדי לצאת? כשם שנכנסת
כך עליך לצאת!"...
"זהו הסיפור" ,אמרתי לאותו יהודי,
שביקש את עצתי ועזרתי ,באשר
לבתו אשר סטתה מן הדרך" ,ואתה
– הרי דומה אתה ממש לאותו גנב מן
העיירה ...לאחר שנכנסת לתנור הלוהט,
לאחר שהשחרת את נפש בתך ועשית
ממנה פחם ,כעת אתה מבקש את עצתי
בכדי לצאת מן הסבך? כעת – כבר אינני
יכול לעזור לך!" .חינוך מבית אבא,
גירסא דינקותא  -אין ערוך להם .ואת
חסרונם – קשה עד מאד למלא! אם
האבא אינו מחנך את ילדיו כאשר סיפק
בידו לעשות כן ,אם הוא אינו מטעימם
מנועם צוף טעמה הערב של התורה,
של האמונה ,של
קיום המצוות –
הרי זה בבחינת
'מעוות לא יוכל
לתקון' .וילד
עולמו
אשר
הרוחני נבנה על
יסודות קלושים
על
ורעועים,
כרעי תרנגולת
– יקשה עליו
בבגרותו לשמור
תורה ומצוות,
להתגבר על יצרו ,וללכת נגד הזרם!
(דרשות המגיד ח"א עמ' דש).

החינוך החילוני פשט את הרגל
לפני מספר שבועות ,הראוני כתבה
מזעזעת ומצמררת בעיתון "ישראל
היום" ,המסקרת תופעה מסמרת שיער,
המתרחשת בקרב ילדים וילדות בכיתות
ז –יב .שימו לב! אין המדובר בבחורים
או באנשים בוגרים ,אלא בילדים החל
מגיל  !!12לאורך כל הכתבה הודגש,
שאין המדובר במעשה של יחידים,
אלא זו "תופעה" שכיחה ,בקרב ילדי
בתי הספר החילוניים מכל רחבי הארץ:
הילדים מקיימים מסיבות אלכוהול
פרועות במשך כל הלילה ,בדרך כלל
בסוף השבוע ,בצימר אותו הם שוכרים
בשותפות ,ולשם מכניסים כמויות
לעילוי נשמת

עמיחי משה
בן דינה
ת.נ.צ.ב.ה.

גדולות של אלכוהול .הילדים מגיעים
עד כדי אובדן חושים ,ובשעות הבוקר
רבים מהילדים מתגוללים בקיא של
עצמם .ולא אחת ,היו ילדים שהוזקקו
לאשפוז בבית החולים עקב שתייה
מופרזת .ישנם עוד מעשים קשים ביותר
אשר לא ניתן לכותבם בעלון קדוש זה.
אלו תוצאות של חינוך מתירני ,הפורץ
כל גבול ,אשר פשט מזמן את הרגל...
אחים יקרים! בזמן שהחניך הדתי חוזר
מבית הכנסת בליל שבת ,מתיישב עם
הוריו ומשפחתו לסעודת שבת ,בליכוד
משפחתי ,מספר להוריו את הפרשה,
שר בצוותא עם כל משפחתו שירי
שבת ,ומתענג על המטעמים שהכינה
אימו לכבוד שבת .באותו הזמן ,אחינו
היקרים ,ילדי בתי הספר החילוניים
המסכנים מתעסקים בדברים מבחילים,
ה' ירחם .כל מי ששכל בקודקודו יברח
מבתי ספר אלו כבורח מפני האש!! לא
רק בשביל שהילד/ה ילכו בדרך התורה.
לא רק בשביל שהבת שלכם לא תפתיע
אתכם עם החתן המהולל "יוסוף" או
"אחמד" .בדורנו ,החינוך התורני נצרך
גם בשביל הצורך האלמנטארי ,שהבן/
הבת יהיו מחונכים ,יגדלו בצורה בריאה,
ללא תופעות מחרידות מעין אלו.
ולסיום ,נאמר בתורה (בראשית יח ,יט)"ִּ :כי
יְ דַ ְע ִּתיו ,לְ ַמ ַען ֲאׁ ֶשר ַיְצ ֶּוה ֶאת ָּבנָ יו וְ ֶאת
ֵּביתוֹ ַא ֲחרָ יו ,וְ ׁ ָש ְמרוּ ֶּדרֶ ךְ ה'" .הקב"ה
אומר על אברהם אבינו" :אני אוהב
אותו""( .ידעתיו" פירושו "אהבתיו").
מדוע? כי הוא מחנך את זרעו אחריו
לשמור תורה ומצוות .והקשה מו"ר
ועט"ר ,מרן הגאון הרב עובדיה יוסף
זצ"ל ,אברהם אבינו ע"ה היו בו מעלות
רבות :היה עמוד החסד בעולם ,המחזיר
בתשובה הגדול ביותר ,הכיר את בוראו
בכוחות עצמו ,ועמד בעשרה ניסיונות
בגבורה ובעוז .מדוע אין הקב"ה מזכיר
מעלה אחת מכל אלו? מכאן הסיק מרן
זצ"ל דבר מזעזע! כמה שיהיה האדם
גדול בתורה ובמעשים טובים ,אם הוא
שם את בנו בבי"ס חילוני ,וכצפוי ,הילד
עזב את דרך התורה והמצוות ,הקב"ה
מעביר קו על כל מעשיו הטובים,
ובבואו ליום הדין – לא ייזכרו לו כלום
ממעשיו הטובים .נמצינו למדים ,שאם
אנחנו רוצים שה' יאהב אותנו ,עלינו
לשלוח את ילדינו לבית ספר תורני ,כי
רק כך אנו יכולים לקוות שכאשר יגדלו
הילדים הם ישמרו תורה ומצוות.
לעילוי נשמת

רחל מירו בת סיסינה
נלב"ע י' טבת תשע"ו
ת .נ .צ .ב .ה.
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שאל את הרב
מאת העורך הרב מנשה בן פורת שליט"א,
מרצה בכיר ליהדות ומוסמך להוראה

שאלות ותשובות מתוך "שאל את הרב"
באתר "יהדות נט" ,שאלות בהלכה וייעוץ אישי
ניתן לשאול באתר הנ"ל ,או במייל
 ,mhbp52@etrog.net.ilאו בטלפון .054-8486661

שאלה :אני מורה לאומנות ,וישנו חומר הנקרא
"חימר פולימרי" ,הנהפך לפלסטיק קשה באפייה.
העלות יקרה ,והכמות קטנה .ראיתי תחליף מאוד זול,
שאפשר להכין מלחם ,דבק וסבון ,ואין צורך באפייה
אלא מתייבש באוויר .האם מותר להשתמש בלחם
לשם כך ,או שיש בזה ביזוי אוכלים? וכן לגבי שאר
מאכלים ,האם מותר לעשות בהם שימוש אחר?
תשובה :נכון ורצוי להכין את החומר מלחם העומד
לזריקה ,כגון :לחם ישן ,שאריות קטנות וכדומה .אם
לא ניתן לעשות כן ,מותר להשתמש גם בלחם העומד
לאכילה .והדין כן גם בשאר מאכלים .ולכן העושים
קישוטים מדברי מאכל ,באופן שהמאכל נהפך לאינו
ראוי לאכילה ,נכון ורצוי להשתמש בדברי מאכל
העומדים לזריקה .ורק כשלא ניתן לעשות כן ,מותר
להשתמש גם בדברי מאכל העומדים לאכילה.
מקורות וביאורים :מבואר בשולחן ערוך (סי' קעא) ,שמותר

להשתמש בפת ושאר מאכלים ,בתנאי שאינם נמאסים על ידי כן.
אבל אסור להשתמש בפת ושאר מאכלים ,אם הם נמאסים בעקבות
השימוש הזה .ולפי זה לכאורה ,יש לאסור לעשות מהלחם חומר
ליצירת אומנות .אמנם ,המגן אברהם (ריש הסימן) התיר להפסיד
אוכלים כל שהוא לצורך האדם .כגון ,לכבס בגדים במשקה ,או
לזלף יין על גבי הקרקע ,וכדומה .והרבה אחרונים (כה"ח ,א"ר ,ערוך
השולחן ,הליכו"ע ח"א עמ' שנד) סוברים כמג"א ,ודלא כב"ח וט"ז
המחמירים בזה (פמ"ג א"א ריש הסימן) .ודלא כבה"ל (ד"ה לא)
שחולק על המג"א ,ומצריך שדרך העולם לעשות כן .ולכן במקרה
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כיצד מברכים?

א .כל הזהיר לברך את ברכות הנהנין
כהלכה וכהוגן נקרא אדם גדול ,חסיד,
ונעשה זך ומוכן לקבל קדושה .והקב"ה
משפיע עליו עשירות .הוא מתברך
ונוטל חלקו מאלו הברכות .ומובטח לו,
שהמאכלים שאוכל לא יזיקוהו ,אלא
יהיו לו לרפואה לכל מחושיו( .פסקי
תשובות רב ,א ע"ש המקורות).

ב .אמרו חז"ל (ברכות לה)" :אסור לו לאדם
שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה ,וכל
הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה –
מעל [-השתמש בדבר קדוש] ...כאילו
נהנה מקודשי שמיים וכו' ,וכאילו גוזל
מהקב"ה וכנסת ישראל" .ע"כ .והטעם
בזה ,כיון שכל הדברים שבעולם שייכים
לה' ,ורק לאחר שאדם מברך – הדבר
עובר לרשות האדם .ולכן כשאינו מברך,
נחשב שגזל מה' והשתמש בקודשי
שמיים .ומאחר שבכך הוא מונע את
השפע שראוי היה לירד לבני ישראל,
לכן נחשב כגוזל את כנסת ישראל.
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שלפנינו יש להתיר ,כיון שמשתמשים בו לאומנות וליופי ,ונחשב
לצורך האדם .הן אמת ,שהבן איש חי (פר' בהר בחוקותי הט"ז)
אסר להשתמש בבצק לשם יופי ,שהיו רגילים לעשות בבגדאד בליל
המילה .ומכח זה אסר בפסקי תשובות (קעא,י והערה  ,)50לעשות
קישוטים מדברי מאכל ,אם המאכל נפסד על ידי כך .ואפילו אסר
לעשות חיתוכי פירות ,כיון שהחתיכות הקטנות הולכות לפח ,על אף
שעדיין ראויות לאכילה .ויעץ להשתמש במאכלים העומדים לזריקה.
אמנם ,נראה שמצד הדין יש להקל בזה ,היות ורוב האחרונים
חולקים על הבא"ח .וכן המנהג מדורי דורות ,לעשות דבק מקמח
ומים .וכ"כ בפסקי תשובות ,שיש ללמד זכות על המקילים ,מכח
דברי המג"א הנ"ל.

שאלה :מדוע הקב"ה נותן לגויים ,הרבה כסף ומזל
בחיים ,כמו שאנו רואים אצל השחקנים והזמרים
הגויים ,וליהודים בקושי?
תשובה :כבר בבטן אימם חילקו אבות האומה ,יעקב
ועשיו ,את העולמות ביניהם .יעקב והיהודים לקחו
את העולם הבא ,ואילו עשיו והגויים לקחו את העולם
הזה .אבל אין לך לקנא בהם ,כי "יפה שעה אחת של
קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה".
שאלה :ברצוני לשאול אותך על משהו שמפריע לי.
אני בתקופה של התחזקות ,אך אני לא מרגיש טוב
מהמקום שזה בא ,אני מרגיש שזה בא מתוך פחד
וחוסר זמן ,מכיוון שהרבה אומרים שהגאולה קרובה.
התחזקתי כבר בעבר וירדתי ,אבל אז זה הרגיש לי יותר
טוב ,כי זה בא מאהבה לבורא עולם ,אבל עכשיו זה בא
מלחץ שאין זמן ,והפחד גורם לי להרגיש ממש רע .אז
השאלה שלי אם יש לי זמן להתקדם לאט ,או שאני
צריך ישר לקפוץ גבוה ,למרות שזה בא פחות מאהבה?
ומה אני עושה לגבי הפחד ,כי קשה לי להמשיך ככה,
אני מרגיש ממש רע?
תשובה :ישנו כלל ברזל בחזרה בתשובה :אסור לקפוץ
בבת אחת לדרגה גבוהה ,לא משנה אם זה מאהבה
או מיראה .אלא צריך לחזור בתשובה שלב שלב .כך
שמעתי ממורנו ורבנו ,ועטרת ראשינו ,מרן הגאון הרב
עובדיה יוסף זצ"ל .ודימה זאת לעולה בסולם ,שאם
הוא עולה כמה שלבים בבת אחת ,הוא נופל ושובר
את ראשו .כך החוזרים בתשובה בצורה קיצונית
ומהירה  -סופם ליפול ולהישבר .ובזה הסביר ,מדוע

כשיצאו בנ"י ממצריים ,כל יום יצאו משער אחד של
הטומאה ,ונכנסו בשער אחד של הקדושה .כך במשך
 49ימים .ומדוע הקב"ה לא הוציאם ביום אחד מכל
מ"ט שערי טומאה ,ובאותו היום יכנסו במ"ט שערי
קדושה? ללמדך ,שדרך ההתקרבות והחזרה בתשובה
היא בצעד אחר צעד.
ומה שאתה פוחד ,שפתאום יבוא מלך המשיח,
ויתפוס אותך כשאינך מוכן ,אין לך לחשוש ,כי הבעל
שם טוב והחפץ חיים אומרים ,שאדם שהתחיל לחזור
בתשובה ,כיון שהוציא את עצמו מהדרך הרעה ,ועלה
על דרך המלך ,כבר יזכה להיגאל .ע"כ .וזאת עליך
לדעת ,שאדם שקיבל על עצמו ,בהחלטה אמיתית
ושלימה ,לשוב בתשובה שלימה .כלומר ,לעזוב את כל
העוונות ,ולקיים את כל המצוות .למרות שלעת עתה,
הוא רק יכול לקיים שלב ראשון של התשובה ,כבר
באותה שעה ,נחשב לאדם כאילו קיים את כל התורה
כולה .כמו שכתב רבינו יונה בספרו שערי תשובה.
ובזה ביאר מה שאמרו בני ישראל "נעשה ונשמע".
וכי איך אפשר לעשות לפני ששומעים ויודעים מה
הציוויים? אלא "נעשה" פירושו "אנו מקבלים לעשות
[אחרי שנדע]" .וכיון שקיבלו על עצמם קיום המצוות,
נחשב להם כאילו עשו( .הכלל לגבי פחד בעבודת ה'
הוא כזה :פחד במינון נכון ,המוביל לשמירת תורה
ומצוות ,הוא טוב .אבל פחד משתק אינו טוב).
שאלה :האם מותר לספר לשון הרע לגוי על יהודי?
תשובה :עוונו חמור יותר מהמספר ליהודי .כי מלבד
זאת שהוא פוגע בכבוד ישראל ,הרי הגוי מקבל מהר
יותר את הלשון הרע ,וגם הוא עלול להזיק יותר
לאותו יהודי שסיפרו עליו .וכ"ש אם הוא מלשין על
ישראל בפני נוכרים( ,כמו ארגון "שוברים שתיקה",
המעלילים עלילות ברשע על חיילי צה"ל ,וכבר אמר
מרן הגאון הרב מאיר מאזוז שליט"א ,שעליהם רמז
הפסוק "שש הנה שנא ה'" – 'שש' ראשי תיבות
"שוברים שתיקה") ,שעוונו גדול מנשוא ,ואמרו עליו
חז"ל ,שגיהינום כלה והוא אינו כלה( .שמירת הלשון,
איסורי לשה"ר ח,יב .הלכות רכילות ז,ד).

שנעשה מגרעיני תירס (חזו"ע ברכות עמ'
קפד) .אבל על הפלאפל מברכים "שהכל
נהיה בדברו" ,ואפילו אם עשוי מגרעיני
חומוס טחון ,היות שנשתנה שמו ,טעמו
ומראיתו (שם עמ' קלו) .ומזה הטעם
יש לברך "שהכל" על הלדר העשוי
ממשמש מיובש( .שם בהערה יג).

ג .חז"ל קבעו ברכה נפרדת לכל סוג
וסוג של מאכל .כדי להודות לה' יתברך,
שנתן לנו סוגים שונים של דברי מאכל
ומשקה ,בטעמים וצבעים שונים ,ולא
הסתפק במאכל ומשקה אחד ,ועשה
זאת בכדי להרבות את הנאת בני
האדם .להלן נבאר את הברכה הראויה
לכל מאכל או משקה לפני אכילתו או בורא מיני מזונות והמוציא לחם
שתייתו:
א .מיני מאפה העשויים מקמח ומים
והאדמה
העץ
פרי
בורא
(לחם ,לחמניות וכו') ,ברכתם "המוציא
א .על פירות האילן מברך בתחילה לחם מן הארץ" .ודווקא אם הקמח הוא
"בורא פרי העץ"( .שו"ע רב ,א) .ועל פירות מאחד מחמשת מיני דגן ,שהם :חיטה,
הארץ מברך "בורא פרי האדמה"( .שם שעורה ,שיבולת שועל ,כוסמת ,שיפון.
(אבל מיני מאפה וממתקים העשויים
רג ,א).
ב .מה נחשב ל"פירות האילן"? כל שגזעו מקמח תירס ,קמח תפו"א וכיוצא בזה,
נשאר לאחר קטיף הפירות ,ורק עליו ברכתם שהכל).
מתחדשים מידי שנה .דהיינו ,כל פירות ב .ישנם ג' סוגי מיני מאפה ,שברכתם
העץ ,ובכללם :חבושים וערמונים( .רמ"א "בורא מיני מזונות"( .שו"ע קסח ,ז).
ואלו הם:
רג ,ב .חזו"ע ברכות עמ' קיח).
ג .מה נחשב ל"פירות האדמה"? כל  .1עיסה המעורב בה דבש או סוכר או
שגזעו כלה לאחר קטיף הפירות ,וצריך שמן ותבלינים ,וכיוצא בזה .כל שנרגש
לשתול את השתיל מחדש ,או שהפירות טעמם בעיסה .ולכן מנהג הספרדים
יוצאים מהשורשים( .רמ"א רג,ב) .דהיינו ,לברך "מזונות" על חלות ולחמניות
כל סוגי הירקות ,וכל סוגי העלים (חסה ,מתוקות ,כיון שמרגישים באכילתם
כרוב וכו') ,וכן אננס.
טעם מתיקות( .חזו"ע ברכות עמ' נה).
ד .על הבננה מברכים "בורא פרי  .2בצק העשוי כמין כיס ,שממלאים
האדמה" ,כיון שהגזע כלה ,ומידי שנה בתוכו דבש ,תמרים וכדומה ,וכך הוא
צומח גזע חדש מהשורשים( .שו"ע נאפה בתנור.
רג,ג) .וכן חצילים ,פאפאיה ופסיפלורה  .3כעכים יבשים שכוססים אותם ,אפילו
ברכתם "האדמה" .ואע"ג שגדלים שהעיסה עשויה רק מקמח ומים .ולכן
באילן ,כיון שנותנים פירות בתוך שנה מנהג הספרדים לברך על המצות,
לנטיעתם ברכתם "האדמה"( .שו"ת בשאר ימות השנה (מלבד ימי הפסח),
יחו"ד ד,נב .חזו"ע ברכות עמ' כו ד"ה מכל) .ועל "בורא מיני מזונות" ,כיון שהן יבשות
הסברס מברכים "בורא פרי העץ"( .שו"ת וכוססים אותן .אלא שהחרדים לדבר
ה' נוהגים ,לאכול המצה בתוך הסעודה
יחו"ד ב,כא).
ה .על הפופקורן מברכים "האדמה" ,כיון של פת ,ופוטרים המצה בברכת הפת.
יש לשמור על קדושת הגיליון ולהניחו בגניזה

או שאוכלים בשיעור  220גרם ,ומברכים
עליה "המוציא" וברכת המזון לכל
הדעות .וחולה שאינו אוכל פת אלא
מצה מטעמי בריאות ,מברך על המצה
"המוציא" וברכת המזון( .שם עמ' סא).
ג .הפיצה ,אם נילושה בחמאה וחלב,
וניכר בה טעם החלב והחמאה ,מברך
עליה "בורא מיני מזונות" ועל המחיה.
אבל אם נילושה במים וחלב ולא ניכר
בה טעם החלב ,ברכתה "המוציא"
וברכת המזון( .שם עמ' ס) .ואם אוכל
פיצה בשיעור  220גרם ,מברך בכל אופן
"המוציא" וברכת המזון.
ד .עיסה העשויה מקמח ומים בלבד,
שבישלוה במים ,או טיגנוה בשמן עמוק,
ברכתה "בורא מיני מזונות" .ולכן יש
לברך "מזונות" על איטריות ,פתיתים,
סופגניות וכיוצא בזה( ,שו"ע קסח ,יג .שו"ת
יחו"ד ה,נג).

שהכל נהיה בדברו ובורא פרי הגפן

א .כל שאר המאכלים ,שאינם גדלים מן
האדמה ,כגון :ביצה ,בשר וכדומה ,מברך
עליהם "שהכל נהיה בדברו" .וכן פירות
וירקות שידוע שהם גידולי מים ברכתם
שהכל( .חזו"ע ברכות עמ' קיב).
ב .כל מיני משקים ,כולל מיץ פירות,
מברך עליהם "שהכל" .חוץ מן היין או
מיץ ענבים ,שמברך עליהם "בורא פרי
הגפן".
ג .חלב קוקוס ,והוא המים שנמצאים
בתוך אגוז הקוקוס ,ברכתו שהכל .ואם
אכל בתחילה מהאגוז ,וברך עליו בורא
פרי העץ ,פטר את המים שבתוכו( .שם
עמ' קכח).

הגר"מ מאזוז" :אייפון זה עבודה של היצר הרע"
ההילולא המסורתית של "ישיבת
כסא רחמים ספרדית" ,וערב התרמה
לישיבה .אווירה מחשמלת7,000 .
אנשים ,בהתלהבות דקדושה ,שרים
ורוקדים ,ומצפים למוצא פיו של
המנהיג ,מרן ראש הישיבה ,הגאון
הרב מאיר מאזוז שליט"א .והנה,
מרן שליט"א מדבר על נושא שאינו
קשור לערב הכינוס ,הוא מתריע
על סכנת האינטרנט הפרוץ .כמו
כן ,מורנו ורבנו ,הגאון הגדול ,הרב
משה צדקה שליט"א ,ראש ישיבת
פורת יוסף ,בכל דרשותיו ,ללא
יוצא מן הכלל ,מתריע בדם לבו על
איסור האינטרנט הפרוץ ,ואיסור
הסמארטפונים למיניהם .ללמדך,
שעיני העדה ,רואים בטומאה זו את
סכנת הדור ,והגורם הראשי לכליית
קדושת עם ישראל( .וזכור לטוב,
הרב אהרון פיננדלר שליט"א ,ראש
ישיבת מחנה ישראל ,אשר נלחם עם
תלמידיו נגד האינטרנט הפרוץ) .וכך

נשא מרן הגאון הרב מאיר מאזוז להם אייפון  -השתגעו לגמרי .אייפון
זה עבודה של היצר הרע .איך קורא
שליט"א את דבריו ואמר:
"יש היום מכשירים שהם מסוכנים קהלת ליצר הרע? "מלך זקן וכסיל".
זקן =  ,157אייפון =  .157יגיע הזמן,
מאד .לכאורה הם
אומות העולם
טובים ,הם עוזרים
ישמידו את כל
הרבה ,אבל אדם
האייפונים האלו.
אותם
מכניס
את
מבלבלים
הביתה ,לא יודע
האדם ,משגעים
 הבן שלו מחראת האדם".
מה יהיה ,הבת
"חדשות ניחא
שלו מה תהיה,
גם
[בסדר].
אשתו מה תהיה.
חדשות אפשר
לכן אם אדם
בלי
לחיות
מוכרח שיהיה לו
אייפון וכדומה
חדשות .שנים
הגר"מ מאזוז נואם בהילולא
הייתי מנוי על
– יש אייפון
(צילום :עזרא טרבלסי)
כשר ,יש אייפון
עיתון חרדי יום
מבוקר .מה תועלת לאדם שיהיה יומי .כל יום אני קורא :פעם יש
לו כל השטויות שבעולם ,לדעת מה רעידת אדמה בהונלולו ,פעם צונאמי
קורה פה ,מה קורה שם .יש מעשים באיזה מקום ,ופעם איזה כוכב נפל,
נוראים ,נוראים ,קרו בעמנואל ,קרו היתה תאונת דרכים בכוכב צדק...
ברמת אלחנן :תלמידי חכמים ,הביאו כל מיני דברים בטלים ,מה זה

מעניין אותי?! טוב ,אני קורא .הגיע
חול המועד ,שבוע ימים שלווה ,אין
חדשות ,לא מופיע העיתון .ראיתי
איזה יופי ,איזו שלווה ,איזה נחת,
אז למה אני מנוי על העיתון? מבלבל
לי את המח! כל יום לוקח לי לפחות
רבע שעה – חצי שעה .הפסקתי את
המנוי ,הרגשתי טוב .אחר כך ראיתי,
שמרן הרב עובדיה עליו השלום ,הוא
לא היה רואה בעיתון מגיל  0עד גיל
 .30לא הסתכל על העיתון .אחרי
גיל  ,30היה מרשה לעצמו לפעמים
לראות חדשות .אחר כך כשהיה
מנהיג של מאות אלפים ,היו לו חמש
דקות ביום לשמוע חדשות .מתי 5
דקות? מ 2:00-עד  .2:05חדשות של
שעה שתיים .ואיך היה שומע אותם?
היה אוכל ,אוכל ושומע".
"לא לבזבז את הזמן ,להעריך את
הזמן ,מי שמעריך את הזמן – הקב"ה
יוסיף לו חיים ארוכים ,שנים טובות,
יוכל לעשות עוד חסד ועוד חסד".

סיפורו המזעזע של 'חיים כפולים'
קוראים יקרים שלום רב! אני רוצה
לשתף אתכם בסיפור שלי ,סיפור
החיים שלי אמנם לא נגמר עדיין,
אבל לפחות ממה שכבר קרה תוכלו
ללמוד הרבה...

נולדתי וגדלתי במשפחה חרדית,
הייתי ילד מצטיין בתלמוד תורה,
וגם בישיבה לצעירים הייתי נחשב
לבחור עילוי .הייתי נחשב לבחור
'צול' בלשון הישיבות ,שזה אומר,
בחור צדיק וירא שמיים ...כעת
אקפוץ לנקודה שבה התחלתי
להתגלגל למקומות מסוכנים:
בשיעור ג' ישיבה גדולה קניתי לי
את המכשיר שהרס לי את החיים,
הנקרא 'אייפוד' ,והתחלתי לראות
בזה סרטים .בהתחלה הייתי נזהר
מהאינטרנט ,זה הפחיד אותי,
כי ידעתי שהעבירות החמורות
ביותר מסתתרות שם .אבל לא
עמדתי בפיתוי ,ובמשך החודשים
הבאים של זמן חורף ,גלי הצונאמי
הנוראיים הללו סחפו אותי כל
כך ,עד שמצאתי את עצמי מעביר
לילות שלמים(!) בנקודה כל שהיא
ברחוב ,יושב וגולש 'במסירות
נפש' במקומות הכי טמאים שיש.
חיי הפכו לסיוט אחד גדול :הייתי
הולך לישון לפנות בוקר ,וקם ב12-
בצהריים ...נפלתי לתהום ,ואפילו
תפילת שחרית הייתי בקושי מתפלל
בחדר...
עכשיו ,שלא תחשבו שזה הסתכם
רק בירידה רוחנית .ברגע שנכנסים
לעולם הדמיון קשה לצאת משם,
אתה הולך ברחוב ומדמיין שאתה
באיזה סרט .לא הייתי מדבר
עם אנשים וחברים ,הם לא היו
מעניינים אותי .הייתי אוכל את
הארוחות במהירות ,העיקר לחזור
כמה שיותר מהר למסך ...גם כשכן
הייתי הולך ללמוד ,הייתי רק מחכה
שיגמר ה'סדר' [זמן הלימוד] ואוכל

לחזור למחשב .בקיצור ,הייתי חי
סביב הסרטים והמחשב .והכי גרוע,
הרגשתי שאני לא יכול לצאת מזה,
וגם בזמן שחשבתי שאני כן יכול
לצאת ,והתחלתי לנסות ,כשלתי
שוב ושוב .כי השטן הזה ממכר,
ואני הייתי 'מכור' לאינטרנט' .מכור'
היא מילה קטנה עבורכם ,אך היא
מקפלת בתוכה עולמות של סבל
ותסכול.
בסוף זמן חורף
הרגשתי הרגשה
ונוראה,
איומה
ריקנות מוחלטת
סיפוק
וחוסר
שלי,
מהחיים
ללכת
החלטתי
ל'חיזוק' .מה זה
'חיזוק'? הולכים
בישיבה
ללמוד
אחרת ,לזמן קצר,
כדי להחליף אווירה,
ולהתחזק ברוחניות.
ו מ מ ח ש ב ה
למעשה ...מכרתי
את האייפוד שלי,
והלכתי ל'חיזוק'.
האמת ,שה'חיזוק'
עזר לי חלקית,
זו הייתה תקופה
שלמדתי בה קצת
יותר ,אבל גם שם
נפלתי שוב .ומעשה
שהיה כך היה :הייתי מלמד בחור
צעיר ממני בכמה שנים ,ואני הייתי
כעין הרב שלו .באחד הימים גיליתי
שיש לו אייפון ,וכמו נרקומן שרואה
סמים ומיד קופץ על המציאה,
כך גם אני הייתי משאיל ממנו את
המכשיר ,כביכול למטרות טובות,
ושוב נפלתי לכל הסחי והמיאוס...
נמצא ,שגם בסוף תקופת ה'חיזוק'
ההיא ,חזרתי כמעט לאותה נקודת

התחלה שבה הייתי ,ולא הצלחתי
להשתחרר מהטומאה ...כשחזרתי
לישיבה שלי ,לא היה לי אייפוד ,כי
זרקתי אותו כאמור ,אך הייתי הולך
לחנויות אינטרנט אפילות ,ושורף
שם לילות שלמים .בשעה  3לפנות
בוקר!! הייתי צועד במשך  45דקות
רגלית לישיבה ,צועד ובוכה ,אך חוזר
שוב לשם למחרת...
כך איבדתי את מיטב שנותיי בישיבה.
על אף שכלפי
חוץ אף אחד לא
ידע ,והייתי נחשב
לבחור מצוין ,אבל
בחדרי חדרים כל
הטומאה שבעולם
עברה מול עיני,
ה' ירחם .הגעתי
לגיל השידוכים.
חיפשו לי בחורה
טובה ,כמו שחשבו
שמתאימה לי .לא
היה לי אומץ לספר
להורים שלי ,שאני
לא בדיוק מה שהם
חושבים שאני...
ואני ,החלטתי ,שלא
משנה מה יקרה,
אחרי החתונה אני
מפסיק עם כל
השטויות .לא אכניס
מחשב בבית ,לא
אינטרנט ,יהיו לי
אישה וילדים ,וממילא לא אתעסק
עם הדברים האלה .לאחר תקופה
קצרה התחתנתי ,עם בחורה טובה
מאוד ,צדיקה ,מבית צדיק .אם היא
הייתה יודעת אחד חלקי מאה ממה
שאני ,היא לא הייתה מתקרבת
אלי בכלל ,אבל מכיוון שאני אומן
ההסתרה היא לא יודעת...
מה נראה לכם ,כמה זמן החזקתי
מעמד? אפילו לא חודשיים ...קניתי

פלאפון 'תומך כשר' ,אך תוך שתי
דקות הבנתי איך אני מכניס כל
אפליקציה שאני רוצה ,ועוקף את
ה'תומך כשר'[ .מכאן נלמד ,שאסור
לתת לבחורים צעירים מכשיר
סמארטפון אפילו כשר .וגם אדם
גדול שצריך את המכשיר לפרנסה,
ירכוש מכשיר "מאושר" ,ולא 'תומך
כשר'] .אשתי לא יודעת מכלום ,היא
בטוחה שאני יושב בכולל ולומד,
היא לא יודעת שאני יושב בחדר ללא
מזוזה וגולש בתועבה ...עד היום זה
ככה ,גם לאחר שנולדו לי  3בנות.
במקום ליהנות מהעולם ,מאשתי
והילדות ,אני חי חיי גיהינום עלי
אדמות .ואני מרגיש קרוע מבפנים.
מחד ,אינני יכול לספר לאשתי ,כי
אני לא יודע לאן זה יוביל .מצד שני
אני חי 'חיים כפולים' ,ומי יודע כמה
זמן אשרוד כך ...אני לא יודע היכן
יסתיימו חיי הזיוף והשקר האלו
וכיצד[ ....אפשר לצאת מההתמכרות
הזו ,ישנם מכוני גמילה מההתמכרות
לאינטרנט ,כגון אתר "שמור עיניך".
הקו החם.]1599-500-119 :
קורא יקר! ברגע שמתמכרים למסך
זה לא נגמר ...כל סרט שאתה רואה -
גורם שתרצה לראות עוד אחד ,ועוד
אחד .ורק את ההמשך של הסרט
הזה ,ואת הסוף של הסרט ההוא.
אין לזה סוף .ואינטרנט זה דבר
שברגע שמגלים אותו לא מסוגלים
להתנתק ...הוא נראה בהתחלה טוב
ומאיר פנים ,אבל כשאתה מגיע
לרוע ולאכזריות ,לטומאה הגדולה
שלו ,זה כבר מאוחר מידי ...ראו
הוזהרתם!! תברחו כמו מאש מהחיה
הרעה הזאת ,שלא תשגע אתכם,
ותהרוס לכם את החיים ,כמו שקרה
לי...

ממני ,אברך בכאילו ,המרגיש
שאיבד את שני העולמות שלו ,בגלל
מסך קטן שהשתלט לו על החיים.

[]3

מקום שבעלי
תשובה עומדים

ה' הזמין לך את האישה הכי טובה עבורך
הערה :למרות שהמאמר נכתב ביחס
של הבעל לאשתו ,הדברים נכונים גם
ביחס האישה לבעלה.
הרבה מבעיות שלום הבית נובעות
מחוסר השלמה עם האישה שעימו.
ישנה סתירה בין 'האישה המושלמת'
– שהיא לרוב העתק מסוים של אם
הבעל ,או של איזו אישה דמיונית
מהסרטים שראה בעברו החילוני,
דמות הנותנת חום ואהבה ללא הפסק,
וללא ציפייה לשום דבר בתמורה,
לבין האישה האמיתית .כל בעל
מצפה [באופן מודע או תת מודע],
שתכונותיה והתנהגותה של אשתו
יתאימו בדיוק לציפיותיו ,וכאשר
הבעל נתקל בהתנהגות שלא תואמת
את ציפיותיו ,הוא מנסה בעקביות
לחנך אותה ,עד שתתאים לדימוי של
ה'אישה המושלמת' שבעיניו ,וכמובן
שדבר זה בלתי אפשרי .שהרי את
מידותיה ותכונותיה לא נוכל לשנות,
שהרי לא כל כך מהר משנים מידות,
וכפי שכבר נוכחנו על עצמנו .התגובה
הראשונית של הבעל המתוסכל היא,
להתחרט על שבחר להתחתן דווקא
עם אישה זו .ולא לכבד ולקבל את
זה ,שהקב"ה החליט לתת לו להסתדר
עם אישה שיש לה טבע ורצון בפני
עצמה ,ושלא כל העולם מורכב על פי
ציפיותיו.

זכית באישה הטובה ביותר עבורך

צריך להבין ,שחובה לקבל באופן
מוחלט את האישה .כמו בכיבוש
מדינה ,שהצבא לא מתעכב על כל
בית בכל כפר ,אלא כובש את ארמון
המלכות וערים מרכזיות ,ורק אחר

בלעדי ל"אור עליון"! לאחר
שנים רבות ניתן לקבל את
הקמע הפועל ישועות!
כל התורם יקבל במתנה אחד
מהקמעות שנכתבו על ידי זקן
המקובלים הרב יצחק כדורי זצ"ל:
קמע כללי • קמע
לרפואת הנפש
והגוף • קמע לזיווג
• קמע לשלום בית
• קמע לזרע של
קיימא
פי
אל רי
יסישופועות
לו
הבתמעקרבכת

כך מטפלים לאט לאט ב"כיסים"
הקטנים .כך גם בשלום בית :אם
יש קבלה של האישה – אז אחר כך
אפשר לטפל גם בדברים הקטנים,
אבל בלי קבלה אין בכלל צ'אנס .כבר
מרגע החתונה ,הבעל חייב להאמין
בכל ליבו ,שהקב"ה ברוב חסדיו זיכה
אותו באישה הטובה ביותר עבורו.
וכי זיווגו משמים ,כמו שדרשו חז"ל,
ש"מה' אישה לאיש" ,ושהיא יועדה לו
ארבעים יום קודם בריאתו.
חובה להתפלל על כך ,שנצליח באמת
להפנים ידיעה זו בלבנו ,ולשנן לעצמנו
בעקביות שזו האישה המיועדת .יש מי
שמודה שכלל זה אכן נכון ,והאישה
אכן יועדה לבעלה קודם לידתו ,אבל
חושב שיש רק יוצא דופן אחד :הוא
בעצמו .ודומה הוא לאותו רוצח דתי,
ששאלו אותו ,איך הוא מסביר את זה
שהוא דתי ולמרות זאת רצח?! ענה
הרוצח ,שהוא מסתדר עם כל התורה
כולה מלבד מילה אחת" :לא" .כך גם
זה שחושב ,שדברי חז"ל אינם נוגעים
אליו ,ודווקא הוא זה שזכה באישה
יוצאת דופן.
עלינו להכיר במציאות ובהשגחת ה',
ושאין טעויות בהשגחה .ואם יתבונן,
יתכן שיגלה בעצמו כיצד אישה זו היא
זיווגו ,וכמו שמעידים זוגות ותיקים
שעברו בהצלחה את שלב ההסתגלות.
ואדרבא ,פעמים עליו להודות לקב"ה,
שבהשגחה פרטית סימא את עיניו,
וגרם לו שלא ישים לב קודם החתונה
לחסרונותיה ,ושלח לו אנשים
שילחיצו אותו ,כי היא ייעודו המוכן לו
מששת ימי בראשית .ועד שלא יפנים

נקודה זאת  -לא יהיו לו לא שלום בית
ולא אמונה בה'.
ידוע ,שבורא העולם משגיח על כל
אחד ואחד בכל רגע ורגע ,ואוהב כל
אחד הכי הרבה שרק אפשר ,ולכן הוא
בעצמו מכוון עבורנו את מה שקורה
לנו – והכל לטובתנו .כל מה שקורה
לכל אחד בכל שנות חייו ,בכל רגע
ורגע מזמנו ,אין שום דבר במקרה,
הכל מחושבן ומדוקדק לחלוטין .וכפי
שכלל זה נכון לגבי הדברים הטובים
שקורים לנו – כך הוא נכון באותה
מידה גם ביחס לדברים הנראים לנו
רעים ,וכמו שאמר איוב" :את הטוב
נקבל מאת האלוקים ,ואת הרע לא
נקבל?" .הכל נועד לכוון אותנו אל
היעוד ,אל המעלה ,ואל תכלית הטוב,
כדי שנעשה את התיקונים שעבורם
נבראנו .אין טעויות בהשגחה ,אין
"חוסר מזל" ,הכל בא לטובתנו.

הבית – מקום מנוחה או עבודה?
בכולנו טבועה גישה ילדותית ,שמיד
אחרי החתונה מתחיל באופן אוטומטי
הפרק של 'לחיות באושר ובעושר עד
עצם היום הזה' ...כמו באגדות ,וכמו
בהוליווד .וזה עושה אותנו מלאי
ציפיות ומלאי תסכולים .האמת
היא ,שבמציאות האמיתית צריך גם
להשקיע.
יש לי חבר בעל תשובה ,שסיפר לי
פעם ,שהוא נפגש עם חבר ילדות
שלא ראה הרבה שנים ,ואותו חבר
הטיח בו דברים קשים" :ברחת
מהעולם! הסתגרת לך בבועה כדי
לברוח מהדאגות של העולם!" .החבר
שלי הסביר בסבלנות לידידו ,שחזרה

פדיון נפש על פי הקבלה
עם כוונות הרש"ש זצ"ל על ידי רב מקובל
מומלץ על ידי כל גדולי הרבנים והמקובלים

לרפואה ,לפרנסה ,להצלחה,
למציאת הזיווג ,לזרע של
קיימא ,לשלום בית ,וכו'.
כל כספי הפדיון קודש להוצאת העלון

צלצלו 054-8486661

זקן המקובלים
הרב יצחק כדורי

צלצלו 054-8486661
(אחרי השעה )15:00

הוצאת עין הרע ופחדים

המקובל האלקי הרב בניהו שמואלי שליט"א,
ראש ישיבת המקובלים "נהר שלום"" :מצוה
גדולה מאוד לעזור להם ,וזכות הזאת תעמוד
לכם בכל העניינים וחיים טובים ,אמן".

אנו זקוקים לתרומות רבות! ניתן להפקיד בבנק הדואר,
מס' חשבון  ,8362846עבור עמותת "אור עליון".

פסיכולוגיה יהודית  -פסיכודראמה

רבנית מיוחסת למרן ה"בית יוסף",
מוציאה עין הרע ופחדים בעופרת

כואבת? כועסת? מסתגרת במחשבות
על מה שהיה או על מה שלא יהיה?
ת
טיפול מלווה התחדשות לנשים ,זוגות וילדים .מדוצאות
הפרעות אכילה ,התמכרויות ,פחדים ,טראומה ואובדן .הימות

ו בדוק
מנוסה

מטפלת מוסמכת בעלת המלצות רבות

ההכנסות קודש להוצאת העלון

בתשובה זה לא אקט חד פעמי של
בריחה .להיפך ,זה תהליך שבו אתה
מקבל כלים ,שדרכם אתה חי בעולם
על פי רצון ה' .ודווקא מי שחי חיי
הפקרות חי בבועה ,כי הוא מנותק
מהמציאות האמיתית .וכך הוא האריך
להסביר לו את הדברים .בדרכו הביתה,
אשתו התקשרה ושיתפה אותו בבלגן
שהולך בבית .השיחה הורידה לו את
מצב הרוח ,כי הוא ציפה לילדים
ישנים וארוחה חמה מוכנה ...והוא
ניסה להתבונן ולבחון ,מדוע הוא עד
כדי כך מוטרד מכך שהבית לא מוכן
לקראתו? ואז הוא גילה ,שגם הוא
לוקה באותה טעות ילדותית שטען לו
חברו .גם הוא התייחס תמיד לחתונה
כאל מטרה עתידית ,ולא כאל תחילת
תהליך של לחיות בשותפות עם אדם
אחר  -עול של אישה ומשפחה .ורק
עכשיו הוא יוצא מהבועה ,ומתחיל
באמת לחיות חיי משפחה וחיי אמונה.

סיפורי ישועות

מצורף בזה  180ש"ח ,תרומה לעלון היקר "אור עליון" ,בתור הודאה
לה' ,שהציל אותי ואת אשתי ,לאחר שעברנו תאונת דרכים ,בחסדי
שמיים כעת אנחנו משתקמים ,וכמעט שהבראנו לגמרי מהפגיעות
הקשות .תודה רבה לכם שערכתם עבורנו "פדיון נפש" ,לבריאות
והצלחה ,וזה ממש עזר.
***
זה מספר שנים שאני מחלק את העלון שלכם "אור עליון" ,ויש תגובה
עצומה מכל סוגי האנשים ,בין חילונים ,דתיים וחרדים ,אשר מצפים
לו בכל חודש .לפני מספר חודשים עשיתי "פדיון נפש" דרככם ,על
עיכוב בזיווג לבני ,ברוך ה' לאחר מספר שבועות הוא מצא את הזיווג
המתאים לו משורש נשמתו ,אשר ציפה לו במשך כשנה .כמו כן,
ברשותי דירה יפה'פיה השייכת לדוד מארה"ב ,אשר לא הצלחתי
להשכירה במשך כ 6-חודשים ,לכן החלטתי לעשות "פדיון נפש",
וראה פלא ,לאחר כשבוע הדירה הושכרה ליהודים מקסימים.
***
תודה רבה על ה"פדיון נפש" שעשיתם לבני .לפני כ 4-חודשים ,בני
התינוק בגיל  8חודשים ,סבל רבות מהתקפי אסטמה ומדלקות ריאות
חוזרות ונישנות .החום שלו היה עולה ועולה ,ומרוב האנטיביוטיקה
שקיבל הוא היה נראה ממש זרוק וחלש .כאב לי הלב לראות אותו
ככה סובל ,ושום דבר לא התקדם ולא זז .עשיתי לבני "פדיון נפש"
דרככם ,וברוך ה' הכל התהפך .ביום חמישי הרב עשה את הפדיון,
וכבר ביום שבת הכל עבר לו .תוך יום לא אנטיביוטיקה ,ולא כלום.
הפדיון נפש עזר לו ברמות מטורפות .לפני כן בקושי הוא זחל,
ועכשיו הוא כבר עומד ,הולך ,משתובב ועושה שטויות של תינוקים.
***
בחור ישיבה מהצפון ,היה במצב נפשי קשה מאד ,לפני ראש השנה
האחרון הוא קיבל מאתנו קמע מיוחד לבריאות הנפש והגוף .לפני
מספר ימים ,אמא שלו התקשרה ,ובישרה לנו שחל מהפך במצבו
בזכות הקמע ,וכבר אינו צריך את הכדורים שנתן לו הפסיכיאטר.
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הדרכה נכונה בסוגיות רגישות,
לבעלי תשובה שרוצים להצליח
בעבודת ה' ,ובמיוחד לאלה
החושבים שאינם צריכים לקבל
הדרכה ל'בעלי תשובה' .מאת הרב
דן טיומקין ,מראשי ארגון "מענה -
הדרכה וסיוע לבעלי תשובה".
www.maane.info .02-8080300

