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הארכיאולוגיה בעקבות אברהם העברי

בגיליונות קודמים של העלון ,הבאנו
מספר ממצאים ארכיאולוגיים החושפים
את התנ"ך מתוך האדמה( ,המבול,
קריעת ים סוף ,עשרת המכות ,נדודי
בני ישראל במדבר סיני ,ועוד) ,בבחינת
"אמת מארץ תצמח" .ממצאים אלו
הינם חוליות קטנות בשרשרת הגילויים
הארכיאולוגיים הרבים שנמצאו,
המוכיחים באופן נחרץ את אמיתות
התנ"ך .בעקבות גילויי הארכיאולוגיה
בעת האחרונה ,גדולי הארכיאולוגים
וההיסטוריונים קובעים בצורה נחרצת,
כי אסכולת "ביקורת המקרא" מתה.
"עד כדי כך מרובים הפרטים שנתאמתו
על ידי התגליות בשנים האחרונות,
שרוב החוקרים המומחים סילקו ידם
מן התיאוריה הישנה של ביקורת
המקרא ,לפיה סיפורי האבות אינם אלא
פרויקציות ,"...כותב וויליאם פוקסוול
אולברייט ,מחשובי חוקרי הארכיאולוגיה
המקראית.
תגליות מסוימות מוכיחות באופן ישיר
את אמיתות התנ"ך .כגון" :פפירוס
אפיאור" – עדות כתובה בזמן אמת
על עשרת המכות .אמנם ,גם תגליות
פשוטות יותר ,של שמות אישים וערים
המוזכרים בתנ"ך ,יש בהן משום הוכחה
לאמיתות התורה .הא כיצד? מי שכותב
סיפור אשר לא היה עד לו ,אין ספק
שהוא יטעה בפרטים הנסתרים הידועים
לבעלי המעשה בלבד ,הנקראים בעגה
המשפטית "פרטים מוכמנים"( ,עיין ערך
הודאת רומן זדורוב ופרשת דומא) .צאו
וראו ,שבכל הסרטים שנעשו ע"י חילונים,
והתסריט עוסק באנשים חרדים ,ישנן
טעויות גסות בפריטי לבוש ,סגנון דיבור
וכדומה .מאחר ויוצרי הסרט אינם חיים
בתוך החברה החרדית .קל וחומר ,בעורכי
סרטים על תקופות שלפני אלפי שנים,
ובמקומות רחוקים ,שיטעו בסגנון החיים
של אז.
והנה ,התורה מספרת על תקופות
קודמות לכתיבתה באלף-אלפיים
שנים .ולדעת הכופרים ,שהתורה ניתנה
בתקופה מאוחרת יותר ,הרי שהתורה
מספרת על אלפי שנים מוקדם יותר .והרי
בזמן כתיבת התורה ,לא היו מוזאונים
לקהל הרחב ,אינטרנט וכדומה ,מהם ניתן
ללמוד את סגנון החיים הקדום .ואם בכל
זאת התורה מתארת שמות של אנשים
וערים ,סגנון לבוש וצורת החיים ,של
תקופה קדומה ביותר ,בצורה מדויקת של
הפרטים הקטנים ביותר ,וכל זאת בזמן
אשר סגנון חיים זה כבר לא היה קיים
בזמן כתיבת התורה .אמור מעתה ,שאין
זו יצירת בשר ודם ,אלא תורת האלוקים,

הנביא איברהים" .החורבות במקום
נחפרו במאה ה 19-על ידי ארכיאולוגים,
וביניהם הורמוזד רסאם ,דמות מעניינת
ממוצא אשורי-סורי ,שנכנס לעולם
המחקר הארכיאולוגי ,ובין תגליותיו
האחרות נמנות לוחות החרס עם עלילות
גילגמש והצהרת כורש .רסאם מעיד כי
מצא בכותא מספר אתרים שנשאו את
שמו של אברהם.

ענייני הממלכה.
אשר כל ההיסטוריה פרוסה לפניו.
הרב זמיר כהן שליט"א ,הוציא לאחרונה והנה ,בכתבים הללו מופיעים שמות
את ספרו החשוב "ארכיאולוגיה תנכית" הידועים היטב מהתנ"ך ,ביניהם' :תרח',
חלק א' ,בו מרוכזים תגליות ארכיאולוגיות 'נחור'' ,פלג' ,ו'שרוג' .גם העיר 'חרן' ,עליה
רבות המוכיחות את אמיתות התורה .מסופר בתורה ,כי משפחת אברהם אבינו
(לרכישה צלצלו  .)073-2221250לפניכם התגוררה בה ,מופיעה שם!
חלק מהפרק "בעקבותיו של אברהם לדעת הארכיאולוגים ,ממלכת מארי
העברי":
היתה קיימת לפני  4,000שנה ,עד שחרבה
על ידי חמורבי ,המלך הבבלי המפורסם,
שמות משפחת אברהם
בשנת  1700לפסה"נ .אברהם אבינו נולד
בכתבים עתיקים שהתגלו בשנת א'תתקמ"ח לספירה היהודית ,אברהם מלמד את האמונה
באל אחד
אברהם היה הדור העשירי אחרי נח .אביו שהיא שנת  1812לפסה"נ .ההתאמה
היה תרח בן נחור ,והתורה מפרטת גם אפוא ,מלאה.
"וַ ִּי ַּקח ֶּתרַ ח ֶאת ַאבְ רָ ם ְּבנוֹ ...וַ ָּיבֹאוּ ַעד ָחרָ ן
את שמות אבות אבותיו :נחור בן שרוג ,בן
וַ ֵּיׁ ְשבוּ ׁ ָשם" .העיר חרן ,בה התיישבו תרח
יישוב עתיק בשם כותא
רעו ,בן פלג ,בן עבר ,בן שלח ,בן ארפכשד,
ואברהם בצאתם מאור כשדים ,נמצאת
בן שם ,שהיה בנו של נח .והנה ,סמוך התורה מעידה כי אברהם חי באזור  448ק"מ מצפון מזרח לדמשק .נכונות
למחצית המאה העשרים ,רעש עולם שנקרא ֲ
"ארַ ם נַ ֲהרַ יִם" ,כלומר "ארם שבין הסיפור התנכ"י מקובלת במאה השנים
המחקר מתגליות שהאירו לחוקרים אור שתי הנהרות" ,בין נהרות הפרת והחידקל .האחרונות גם על החוקרים ,שנאלצו
חדש על קיומם של אישים אלה ,ובפרט החוקרים משערים ,כי האזור המדויק להודות לאור הממצאים שהתגלו ,כי כיום
אברהם אבינו :בשנת  ,1933בעת חפירת הנקרא ארם ,שכן בצפון-מערב עיראק "אין שום יסוד להטיל ספק באמיתותה
קבר בתל-חרירי ,הנמצא סמוך לנהר וצפון סוריה ,ליד הגבול עם טורקיה .ההיסטורית של הרשימה ,על הגירת תרח
הפרת בסוריה ,התגלה פסל אבן עתיק כשאברהם מצווה את עבדו אליעזרֶ :
"אל ובני משפחתו מאוּ ר לחרן".
ה
ש
שהרשים את כל רואיו ,ולימד כי ממצאים ַארְ צִ י וְ ֶאל מוֹלַ דְ ִּתי ֵּתלֵ ךְ  ,וְ לָ ַק ְח ָּת ִאׁ ָּ
פעמיו חכמינו במדרש מתארים את פעילותם
נוספים עשויים להיות טמונים לצידו .לִ בְ נִ י לְ יִצְ ָחק" ,העבד
הנאמןֹר".שםוהנה ,גם הרוחנית של אברהם ושרה בחרן" :וְ ֶאת
"אל ֲארַ ם נַ ֲהרַ יִ ם ֶאל ִעיר נָ חו
בעקבות הגילוי הגיעה למקום משלחת ֶ
עיר בשם נַ חוֹר ַה ֶּנ ֶפׁש ֲאׁ ֶשר ָעשׂוּ בְ ָחרָ ן ...אמר רבי הונא:
צרפתית,
מוזכרת בלוחות אברהם היה מגייר את האנשים ,ושרה
ב ר א ש ו ת
שנמצאו במארי ,מגיירת את הנשים ...וַ ִּי ְקרָ א בְ ׁ ֵשם ה',
הארכיאולוג
העיר מלמד שהקריא שמו של הקב"ה בפי כל
פרופ' אנדרה
בשם
בריה .דבר אחר' ,ויקרא'  -התחיל מגייר
פארו ,והחלה
'נַ חֻ ר'.
בחפירות.
לגבי הערים גרים ולהכניסם תחת כנפי השכינה".
בחפירות
בהן חי אברהם הרמב"ם מפרט כיצד לימד אברהם את
התגלתה ,בין
בצעירותו ,חכמי המקומיים על האמונה באל אחד..." :
השאר ,דמות
התלמוד מגלים הכיר אברהם את בוראו ...והתחיל להודיע
בתי בוץ בעיר הקדומה חרן
שעל
קטנה
לנו מידע חשוב :לעם שאין ראוי לעבוד אלא לאלוה
בכתב
מה
דבר
חקוק
היה
הימנית
כתפה
"עשר שנים נחבש (נכלא) אברהם אבינו :העולם ...כיון שגבר עליהם בראיותיו
היתדות .פרופ' פארו החל מתרגם
מיד :שלש בכותא ושבע בקרדו ...עיברא זעירא בקש המלך להרגו ,ונעשה לו נס ויצא
הגדול...
"אני לאמאגי-מארי מלך מארי
דכותא (עיבור זעיר של כותא ,כפר קטן לחרן ,והתחיל לעמוד ולקרא בקול גדול
מקדיש".
איסקו ...שאת ...אנדרטתו...
סמוך וצמוד לעיר כותא ,כעיבור אשה לכל העולם ,ולהודיעם שיש שם אלוה
רק
'מארי'
העיר
עד אז היה ידוע על
הרה) ,זהו אור כשדים" .כך גם מציין אחד לכל העולם ,ולו ראוי לעבוד .והיה
אשר
ואשוריות,
בבליות
מתוך כתובות
הרמב"ם ,שכותב בשם כתבים עתיקים כי מהלך וקורא ומקבץ העם מעיר לעיר
העשירית
העיר
היא
כי
נכתב
באחת מהן
חכמינו
כלומר,
בכותא."...
שגדל
"אברהם
ומממלכה לממלכה ,עד שהגיע לארץ
שנבנתה ל"אחר המבול"(!) .היתה זו אומרים ,כי היה באזור ישוב ששמו כותא ,כנען ,והוא קורא ...והיה מודיע לכל אחד
הפעם הראשונה שהתגלה ממצא מהעיר שם חי אברהם בצעירותו ,ובצמוד אליו לפי דעתו עד שיחזירהו לדרך האמת."...
עצמה! ההתרגשות בקרב הנוכחים היתה היה ישוב קטן ששמו 'אור כשדים'.
"אור" יצוין ,כי בלוחות שנתגלו בעיר הקדומה
שם.
שפעל
גדולה ,אך איש מהם עדיין לא תיאר מלשון "אש" ,על שם הכבשן
כאחת הערים 'אבלה' ,הנמצאת דרומית לחרן ,על
לעצמו את העתיד להתגלות במקום( .כותא מוזכרת גם בתנ"ך
בעבודות שנמשכו לאורך שנים ארוכות ,מהן הגלה מלך אשור תושבים מקומיים ציר הדרך לארץ ישראל ,והיתה קיימת
נחשפה העיר הגדולה 'מארי' ,ובמרכזה לארץ ישראל" :וַ ּיָבֵ א ֶמלֶ ךְ ַאׁ ּשוּ ר ִמ ָּבבֶ ל בזמן אברהם אבינו ,מסופר על אנשים
קדושים ,המכונים בשם "נביאיוטום"
ארמון מלוכה מפואר ובו  260אולמות וּ ִמכּ וּ ָתה ,"...ואלו הם הנקראים כותים).
("נביאים"?) ,שעברו באזור ממקום
וחצרות .ציורי קיר גדולים וצבעוניים
קישטו את קירות הארמון ,ובתוכו נמצאו ואכן ,עד היום ידוע במרכז עיראק יישוב למקום ,מעיר לעיר ,ולימדו את התושבים
לא פחות מ 23,600-לוחות(!) ,עליהם עתיק בשם כותא ,אשר המקומיים אודות אמונה חדשה .האם אנו שומעים
חרוטים הצווים הממשלתיים ,כתביהם קוראים לו "תל איברהים"! סמוך
אליו בסיפור עתיק זה הד לפועלם של אברהם
"נהר
של נציבים מקומיים ,חשבונות ושאר זורמת תעלת מים גדולה ששמה
ושרה?

כל התורם יקבל במתנה אחד מהקמעות שנכתבו על ידי זקן המקובלים הרב יצחק כדורי זצ"ל :צלצלו 054-8486661
(אחרי השעה )15:00

המעוניינים בחלוקת עלונים במקום מגוריהם (תמורת דמי משלוח בלבד) יתקשרו לטל ,054-8486661 .אחרי השעה 16:00
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הלכות נטילת ידיים שחרית

סדר הנטילה והברכה
א .בכל בוקר ,לאחר הקימה מהשינה,
צריך ליטול את הידיים עם כלי .ויש
לברך קודם הניגוב" :ברוך אתה ה',
אלהינו מלך העולם ,אשר קדשנו
במצוותיו ,וציוונו על נטילת ידיים".
ב .סדר הנטילה :ייטול את הכלי ביד
ימין וימסרנו ליד שמאל ,ואז יד שמאל
תשפוך את המים על יד ימין תחלה,
ואחר כך יאחז הכלי ביד ימין וישפוך על
יד שמאל .ויחזור על כך שלוש פעמים,
[שייטול שוב את יד ימין ויד שמאל,
ויחזור על כך פעם שלישית] .ולא יטול
על כל יד שלוש פעמים ברציפות ,אלא
לסירוגין ,וכאמור.
ג .צריך ליטול את כל האצבעות וכף היד
עד חיבור כף היד לזרוע .ואם אין לו מים
כדי נטילת כל כף היד ,ייטול עד סוף
קשרי אצבעותיו[ ,עד חיבור האצבעות
לכף היד] .ובתשעה באב וביום הכפורים

נוטלים ידיים שחרית שלוש פעמים ,עד בטהרה ,ויהיו גידולי קודש.
סוף קשרי האצבעות בלבד.
מקום הנטילה
ד .מי שיש לו מכה על ידו האחת ,והיא
מכוסה בתחבושת או בגבס ,נוטל ידו א .אין ליטול ידיו שחרית על גבי קרקע
הבריאה בלבד ,ומברך כרגיל" :אשר במקום שהאנשים עוברים ושבים שם.
קדשנו במצוותיו וציוונו על נטילת אמנם ,אם עבר ונטל נטילת ידיים
ידיים".
שחרית על גבי קרקע  -עלתה לו
ה .טוב לרחוץ את הפה בבוקר ,מפני הנטילה .ולא ייטול ידיו על גבי כלים,
הרירים שבתוך הפה ,כדי להזכיר את מפני שהרוח הרעה שבמים שורה על
שם ה' בברכותיו בקדושה ובטהרה .וכן הכלים .ואם נטל את ידיו על הכלים,
נכון לרחוץ את הפנים בכל בוקר.
ישטפם היטב.
ו .הנוטל ידיו שחרית ,צריך לברך "על ב .מותר ליטול ידיים לנטילת ידיים
נטילת ידיים" קודם הניגוב .אולם אם שחרית לתוך קערות מטבח נקובות
אינו יכול לברך על נטילת ידיים שחרית שלנו [כיור] .אף שהמים יורדים על
בבית ,מפני שאינו נקי ,והרי הברכה גבי קרקע ,מאחר ואין הולכים ודורכים
צריכה להיות במקום טהור ,יברך לאחר על מים אלו .ומכל מקום ,טוב ונכון
הניגוב .וכן בדיעבד אם לא בירך לפני לשטוף את הכיור לאחר הנטילה ,בטרם
הניגוב ,יכול לברך לאחר הניגוב .ומכל ישתמשו בו לשטיפת פירות והדחת כלי
מקום יש להסמיך את הברכה לניגוב סעודה.
עד כמה שאפשר .ויש נוהגים לברך ג .חדר אמבטיה שאין שם בית כסא ,ויש
על נטילת ידיים בבית הכנסת עם שם ברז קבוע עם קערת רחצה ,מותר
שאר ברכות השחר ,ויש להם על מה לכתחילה לעשות שם נטילת ידיים ,בין
שיסמוכו .אך לכתחילה יש לנהוג כנזכר .נטילה של שחרית ,בין נטילה לסעודה.
ז .מי שנטל ידיו שחרית ,וחזר ונגע בידיו ומכל מקום לא יברך שם ברכת "על
של מי שלא נטל ידיו שחרית ,חוזר נטילת ידיים" ,אלא יצא לחוץ ואז יברך.
ונוטל ידיו (בלי ברכה) ,אף אם נגע בידי והמחמיר ליטול ידיו תמיד במטבח
חברו כשידיו יבשות.
וכדומה ,תבוא עליו ברכה.
ח .חיוב נטילת ידיים בברכה הוא גם ד .חדר אמבטיה שיש שם בית כסא,
על הנשים .ויש לחנך את בניו ובנותיו ויש שם ברז לנטילה ,אף על פי שקבוע
הקטנים ליטול ידיהם שחרית בברכה שם סילון מים השוטפים בזרם אדיר
כדת .ומצווה ליטול אף את ידי הקטנים ומנקים את האסלה היטב ,מכל מקום
ביותר ,אף על פי שלא הגיעו לחינוך ,אין להתיר לכתחילה ליטול שם ידיים
והיא סגולה טובה לקטנים כדי שיגדלו לסעודה ולנטילת ידיים שחרית ,אלא

אם כן בשעת הדחק שאין לו מקום אחר
לנטילת ידיים.

דיני הישן חלק מהלילה
והישן ביום
א .אם היה ניעור כל הלילה  -ייטול ידיו
בבוקר ,בשעת עמוד השחר ,אך לא יברך
ברכת "על נטילת ידיים".
ב .הניעור בלילה עד אחר חצות ,וישן
אחר כך שינת קבע על מיטתו ,כשקם
משנתו צריך ליטול ידיו בברכה ,וכן
המנהג.
ג .הישן בתחילת הלילה ,וקם משנתו
קודם חצות הלילה ,ייטול ידיו בלא
ברכה .ומכל מקום המברך "על נטילת
ידיים" יש לו על מה שיסמוך.
ד .הקם משנתו בעוד לילה ולאחר חצות
הלילה ,אם אין דעתו לחזור ולישון –
ייטול ידיו בברכה בקומו משנתו .ולאחר
עמוד השחר יטלם שוב שלוש פעמים
לסירוגין בלי ברכה .ואם דעתו לחזור
ולישון ,אינו צריך ליטול ידיו ,רק בקומו
משנתו בבוקר.
ה .הניעור בלילה לעשות צרכיו ודעתו
לחזור לישון מיד ,ייטול ידיו [ללא ברכת
"על נטילת ידיים"] כדי לברך "אשר
יצר" .ואם קשה לו ליטול ידיו במים,
ינקה ידיו בשמיכה או בסדין ,או בכל
דבר שמנקה ,כדי לברך אשר יצר.
ו .הישן ביום ,ייטול ידיו ג' פעמים
לסירוגין בלי ברכה .וכל זה דווקא אם
ישן חצי שעה.

הניסיון האחרון לפני ביאת הגואל
לפני כחודש נערך כנס נשים ענק,
באצטדיון "יד אליהו" ,בהשתתפותן
של אלפי נשות ישראל .בפתחו של
הכנס ,הוקרנו על גבי המסכים  -דבריו
הנוקבים ,חוצבי להבות אש ,של מרן
הגאון הרב מאיר מאזוז שליט"א ,על
הסכנות הנוראות שישנן בסמארטפון
ובאינטרנט .לפניכם תמלול הדרשה:
מורי ורבותי! האיפון הרע הזה ,זה כמה
שנים  -מכלה כל חלקה טובה בכרם
ישראל .אומרים שזה הניסיון האחרון
לפני ביאת הגואל .השטן גמר כל כלי
הנשק שלו .פעם השתמש בפילוסופיה,
בכפירה ,בלעג ,בבוז ,במדע .כל כלי
הנשק שלו נפלו ברוך השם ,על כל
שאלה יש תשובה .יש אפילו הוכחות
ברורות על כל מה שנאמר בתורה:
שיש בורא לעולם ,שכל בני האדם
יצאו מאדם אחד ,שיש מים עליונים,
וכן כהנה וכהנה .כל מה שכתוב בתורה
אמת לאמיתה .עכשיו מה עושה השטן?
פתח את אוצרו ויוציא את כלי זעמו,
הוציא את המכשיר הנורא והאיום
הזה ,שהרס בתים ,הרס משפחות .קרע
משפחות ,קרע אבות מילדיהם ,קרע
אימהות מבעליהן .הרס את הכל ,לא
השאיר כלום .ואצל המכשיר הזה לא
שווה [לא יכול לעמוד בפיתוי] לא בחור
ולא זקן ,לא בחורה ולא זקנה ,הוא
הורס את הכל,
סיפורים נוראים מסמרי שיער :אדם
שנחשב כביכול אברך ,פתאום אשתו
רואה אותו בליל שבת בשעה שתיים,
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מחטט באינטרנט ,ומדבר עם גויה מעבר
לים ,ויש לו  12ילדים .מעשה שהיה
בעיר עמנואל (נדמה לי) ,שמה השאיר
את אשתו ואת ילדיו לאנחות ,אשתו
עגונה לא יודעת איפה הבליעל הזה
ברח .ויש גם הפוך ,אישה שהשאירה
את בעלה ככה ואת ילדיה .אין טעם
בחיים ,איבדו את טעם החיים .שלא
תחשבו שאלה שיש להם מכשירים
האלה הם מאושרים ,טיפת אושר אין
להם .במכשיר הזה  -הבן אדם איבד
את העשתונות שלו,
את המוח שלו .איבד
את כושר החשיבה
שלו .אפילו אלה שיש
להם מכשירים כשרים,
אם אדם לא ייגמל
מזה .מה זה להיגמל?
רק בשעת הצורך .אדם
לדוגמא רוצה לדעת
פרטים על רופא פלוני
ואלמוני ,ושמה יתנו
לך מה אומרים עליו
הבריות .או אדם רוצה לדעת תרופה
למחלה מסוימת ,שהרופאים הרגילים
אומרים שאין להם תרופה לזה ,תחפש,
אולי שמה בסוף העולם ,על יד הקוטב
הצפוני ,יש שמה איזו תרופה ,תנסה,
אבל לא יותר מזה .לא צריך כל רגע ורגע
לשגע את מוחו בחדשות ,זה עשה כך
וזה אמר כך .גם לשון הרע ,גם חנופה,
גם צביעות ,גם שקר ,גם זיוף ,גם תאווה,
גם חורבן ,מה עשו בזה?!

לכן אשריהן כל אלה ,שיקבלו על
עצמן לא להשתמש באיפון לעולם
(בהדגשה) .האיפון הזה הוא מכשיר
טמא .לא בחינם "איפון" בהיפוך אותיות
זה "ניאוף" .זה איום ונורא' .איפון' זה
בגימטריא 'זקן' ( - )157יצר הרע זקן
מאד ,יצר הרע ממתי שנברא עד היום
 5,776שנים ,ושלמה המלך קורא לו
"מלך זקן וכסיל" .למה כסיל הרי הוא
חכם גדול? בגלל שעושה את כולם
כסילים ,הוא משגע את כולם .כל מי
שישתחרר ממנו הוא
מאושר ,הוא משוחרר,
יכול לחשוב במוח שלו,
ולא יהיה משועבד
להבלים של אחרים.
פה מילה ,פה תמונה,
פה רשעות ,ואחר כך
בן אדם משתגע לגמרי.
אמרו על אחד ,בא
לאיזה חתונה והמכשיר
הזה בידו ,לא יודע טהור
או טמא ,וישב שמה .לא
שמע שבע ברכות ,לא שמע מהחופה,
לא אכל ולא שתה ,מתחילה ועד סוף
עסוק מתמונה לתמונה .בסוף קם והלך,
נכנס רעב ויצא רעב ,כמו השועל" ,רעב
יצאתי מבטן אימי ורעב אשוב שמה"
(עי' איוב א,כא) ,רעב יצא מהבית וחזר
רעב .לא עשה כלום ,לא נהנה מן החיים.
מי ששומע לתורה יש לו חיים טובים ,גם
בעולם הזה וגם בעולם הבא .אל תקנאו
באלה שיש להם את המכשירים האלה,

יש לשמור על קדושת הגיליון ולהניחו בגניזה

אין להם טעם בחיים ,טעם החיים
זה רק בתורה .איך אומרים בשבת?
"טועמיה חיים זכו" ,מי ששומר שבת
באמת כהלכתה  -טועם טעם חיים ,מי
שלא שומר שבת  -אין לו טעם בחיים.
מי ששומר את עיניו מדברים מיותרים
אז יש לו טעם בחיים .מי שכל רגע ורגע
מרצדות לו תמונות מול העיניים שלו,
אז הוא משתגע לגמרי ,רחמנא ליצלן
מהשיגעון הזה .זה מה שנאמר בתוכחה,
בפרשת כי תבוא" :יככה השם בשיגעון
ובעיוורון ובתימהון לבב" ,שהאדם
הלב שלו כולו תמהון לבב .לכן אשרי
אדם שיזרוק את הזבל הזה לפח ,לא
יעביר אותו למישהו אחר ,ישבור אותו
לרסיסים.
הרב עובדיה עליו השלום ,בזמנו ,שבר
מכשיר טלוויזיה .דיבר עם בעל הבית.
אמר לו [בעל הבית]" :מחר אשבור
אותו" ,אמר לו [הרב]" :לא ,עכשיו,
עכשיו" .והורידו אותה במדרגות .קיבלה
מכה ,אמר "אדרבה ,תוסיף לה עוד מכה.
"הכה תכה – בכל מכה שאתה יכול
להכות" .הטלוויזיה לעומת זה נחשבת
כלום .המכשירים האלה יותר טמאים,
יותר מהטלוויזיה ,יותר מכל המכשירים
הרעים שבעולם .בעזרת השם ,נזכה
ותזכו ,לגאולה שלימה במהרה בימינו,
ומחה ה' דמעה מעל כל פנים ,ויחזרו
המשפחות לאשורן ,ויחיו בדרך התורה,
מתוך שמחה ונחת ,כל החיים ,וכן יהי
רצון ונאמר אמן.

"אהבו אותי כל כך שלא יכולתי לעזוב"

מסמך מטלטל • ד.ש .בנן של אחת מהמשפחות הטובות ביותר בציבור החרדי ,נשר מדרך התורה .בניגוד ל 15-אחיו ,אשר הם מהעידית שבעידית .המשפחה
לא נכנעה ,אלא נלחמה עליו בחירוף נפש .היום ,ברוך השם הוא חזר הביתה ,תרתי משמע ,התחתן והקים משפחה חרדית • ההורים וד.ש .במונולוג מצמרר,
עם תובנות חשובות איך זה צריך להיות אחרת • ויש להם מסקנה מכוננת :עטיפת הילד הנושר באהבה ,יחד עם תפילות ודמעות של האמא ,הן המתכון היחיד
והבטוח כדי להוציא את הילדים האלו מאפילה לאורה ,ולהעלותם מן הגיהנם • (שלום אדלר ,מגזין 'שעה טובה' ,באדיבות המחבר).
"הבן השביעי שלנו ,ד.ש ,.היה ילד מאד
חמוד ,אבל גם היה מהסוג של הילד,
שאו אוהבים אותו או שלא אוהבים
אותו .שזה אומר ,ילד שלא נשארים
אדישים כלפיו .ומה לעשות ,והמשגיח
בישיבה בה למד ,נמנה על אלה שלא
אוהבים אותו ...עד שיום אחד הוא גם
החליט שזורקים אותו מהישיבה .הוא
לא היה שובב ,אבל נקרא לזה "ראש
פתוח" .הוא לא עשה מעשה שמחייב
'זריקה' ,אבל הוא אמר משפט שלא
מצא חן בעיני המשגיח .ואחרי שראש
הישיבה התנגד לסילוקו ,החליט
המשגיח שהוא מסיר אחריות ממנו,
והראש ישיבה החזיק אותו תחת
חסותו .זאת הייתה ההתחלה ,בישיבה
קטנה [ישיבה לבחורים צעירים] .לאחר
מכן ,בישיבה גדולה ,מטבעו הייתה לו
נטייה מסחרית ,והיא התגלתה בישיבה.
הוא וכמה חברים עשו קיוסק פיראטי.
היה שם איזה אברך ,שלקח כמשימה
לזרוק את הבן שלנו מהישיבה ,וכפי
שהתברר לימים  -גם לרדוף אותו".

"הבן שלכם לא מתאים לחלון
הראווה שלנו"!!!
"מצאנו עבורו ישיבה חדשה במרכז
הארץ ,ואז הלך האברך הזה שמילא
תפקיד בישיבה הראשונה והביא
לזריקתו ,לא פחות ולא יותר! הוא הרים
טלפון לראש ישיבה בישיבה החדשה,
ואמר לו" :אל תחזיק אותו בישיבה ,הוא
יקלקל לך את הבחורים ,הוא רקוב".
הראש ישיבה קרא לנו ,ואמר משפט
מזעזע" :מצטער ,קחו את הבן שלכם,
הוא לא מתאים לחלון הראווה שלנו."...

[משפט מחריד! הוא מתייחס לישיבתו
בתור עסק ,ואז הבחורים הם חלון
ראווה .]...כל זה נאמר על אף ששמרנו
עליו ,ודאגנו לו לחברותות ,והוא למד
כל היום ,וגם ראש הישיבה לא הכחיש
זאת .אבל כפי שאמר ,הוא דאג לחלון
ראווה."...
"ואז ד.ש .נזרק בשנית על לא עוול
בכפו .היו הרבה שהתנגדו ,אמרו לראש
ישיבה" :למה לזרוק?" ,אבל האברך הזה
רדף ,והצליח .ואז ד.ש.
ירד מהדרך .אנחנו
לא יודעים עד איזה
עומק ירד מהדרך,
אבל לא היה בישיבה
ולא בבית .הוא שמר
שבת ,לפחות לא הגיע
לחילול שבת .אפילו
שבחבורה שלו היו
כמה בחורים שחיללו
שבת .התייעצנו עם
הגאון רבי מיכל יהודה
ליפקוביץ זצ"ל ,שצייד
אותנו בהדרכה אחת
מרכזית" :תחזיקו אותו
קרוב ללב" .ובאמת
קיימנו את עצתו ,החזקנו את ד.ש .הכי
קרוב שאפשר ללב .על אף שלא היינו
בעלי יכולת .כל שבוע ,אחד מאתנו נסע
אליו לירושלים ,שם הסתובב .מביאים
לו שוקולד ,עוגות .מזמינים אותו
למסעדה ,כי הוא אהב את זה ,ואומרים
לו" :תבחר מה שתרצה".
"באחת הנסיעות שלנו נסענו לכותל,
ואז שמענו ממנו בפעם הראשונה

ואחרונה את המשפט" :אני לא מוחל
לאברך הזה" ,והכוונה כמובן לאברך
שרדף אותו .לא אמרנו לד.ש .מילה.
רק החזקנו אותו קרוב ללב .הוא הביא
איתו חברים כשבא לשבת הביתה ,ולא
בדקנו בציציות .כל חבריו היו מוזמנים
באהבה רבה .לא היה לנו קל לראות
אותו ,כי כבר היה נראה אחרת ממה
שרצינו .אבל קיבלנו אותו כפי שהוא,
על אף שהיו עסקנים שהתערבו וניסו
להשמיע דעות ,והייתה לנו בת שבאה
הביתה בבכיות ,כי
"חברה אמרה לי,
שיש לך אח פושע".
אך אנחנו לא ויתרנו,
שמרנו אותו קרוב
ללב".

"ההורים שלי
אהבו אותי כל
כך שלא יכולתי
לעזוב"
כיצד חלה התפנית
אצל ד.ש" ?.יום אחד
ישב הבן בבית",
האם,
מספרת
"והתקשר בפלאפון
שלי לחבר ,והשיחה נשמעה מעניינת.
שאלנו אותו" :תגיד ,מי זה היה?".
"אהה" ,הוא ביטל" ,חבר שמבלבל
את המוח ,שאלך לישיבה בירושלים".
הוא יצא ושמרתי את המספר ,הייתי
מתקשרת לבחור ,שהתברר כי שמו
ראובן ,ומבקשת" :תתקשר אליו עד
שיבוא לישיבה" .אחר כך ביקשתי" :תן
לי את המספר של ראש הישיבה ,ר'
חיים" .זה היה לפני  15-16שנה ,הוא

היה ראש ישיבה מיוחד ,שידע לדבר
עם הבחורים האלה בשפתם .ובין
השאר ,עשה עם הבחורים האלה על
האש ,באיזה מקום בירושלים .ביקשתי
שיפנה אליו .אבל הוא אמר לנו:
"המנדט היחידי שלי מתחיל כשילד
רוצה לבוא .אם לא ,אני לא יכול לעשות
כלום .כי זה אמור להתחיל ממנו".
לבסוף הבחור שכנע ,והוא הלך לישיבה
והתקבל .חיפשנו בחור שילמד איתו ,או
נכון יותר כאילו ילמד .שילמנו לו הרבה
כסף כל חודש ,ועשינו שמיניות שד.ש.
לא ידע שאנחנו משלמים ,כדי שזה
יהיה אפקטיבי".
"יום אחד הוא עשה סיום מסכת .הגיעו
כולם ,הראש ישיבה ,החברים .הכנו
מאורע ברמה של 'שבע ברכות' אם
לא יותר .כולם דיברו וד.ש .קם גם הוא
לדבר ,וזה היה הרגע שהיה שווה לנו
את כל הדמעות והעגמת נפש .הוא אמר
שם משפט חשוב" :תדעו לכם ,היה בי
כעס עצום על מה שעשו לי ,עד שרציתי
לטרוק את הדלת מאחוריי ולעזוב הכל.
אבל מה יכולתי לעשות? ההורים שלי
אהבו אותי כל כך שלא יכולתי לעזוב".
מתברר ,שמה שאמר הגאון רבי מיכל
יהודה זה הדבר הכי בדוק .וזה הצליח,
כי אהבנו לא בגלל שמישהו אמר לנו
לאהוב ,אלא כי באמת אהבנו אותו .היום
ד.ש .הוא יהודי חרדי לגמרי .ערל'ך [ירא
שמיים] .עובד ויש לו שיעורים בערב.
ברוך השם התחתן עם משפחה מצוינת.
כל החבר'ה שלו עובדים ,אבל תמיד
אומרים לי שהכי ערכי מכל החברים זה
ד.ש .וזה כך ,כי לא צרבנו את לבו באש,
אלא רק באהבה".

צריכים ללמוד איך מחנכים ילדים
אחרי שהוריו דיברו ,ד.ש .מגולל את מה
שעבר מנקודת מבטו ,וכל זה כדי שנוכל
לתקן .ואכן ,יש לו הערות על מה שניתן
לעשות ,בכדי למנוע הרבה מאד אסונות
אנושיים ,נפילות ,וכל השאר:
"מהרגע הראשון בישיבה היו לי בעיות
מהצוות .ביום השני של הישיבה קטנה,
נשלחתי הביתה כי "זימזמת" ,אבל אני
יודע שלא זימזמתי .בישיבה הבאה
המשגיח אמר" :או אני או הוא" .הראש
ישיבה ,שהוא אדם חשוב ובן של אחד
מגדולי הדור ,הבין כי לא חטאתי ,ואמר:
"אני לוקח עליו חסות" .הוא אפילו למד
איתי חברותא ,ועד היום אנחנו בקשרים
טובים .כשאני יכול להגיד ,שהיחס
שהוא נתן לי השפיע עלי עד היום.
הבנתי ,שיש כאלה ויש כאלה".

"בא תבין ,לא הייתי שטייגנ'יסט [למדן],
לא הייתי הילד הכי טוב ,אבל לא היה
דבר שעשיתי ,שהייתה סיבה לזרוק
אותי ,ולגזור את דיני לנפילה .ומכל
זה יש לי חריץ בנשמה ,כי במצב כזה –
בסדר כבר לא תהיה .המשגיחים צריכים
ללמוד את המקצוע ,צריך ללמוד
להתעסק עם אנשים ועם בחורים.
צריך להבין שזה עיסוק בנפשות .כי
כשאומרים לבחור משהו שיכול לפגוע
בו כל חייו ,צריך לדעת איך עושים את
זה .מה לעשות? חינוך זה לא מקצוע
נוח ,אלא צריך להבין נפש של ילד.
גם האבא והאמא צריכים ללמוד איך
להתעסק עם הילדים שלהם".
"ההורים היו איתי לאורך כל הדרך.
גם כשעזבתי לגמרי והלכתי לעבוד,
וחיפשתי את עצמי במקומות אחרים,

לעילוי נשמת

רחל מירו בת סיסינה

נלב"ע י' טבת תשע"ו ת .נ .צ .ב .ה.

הם היו איתי .והייתי בבית ,גם כשלא
היה נעים לראות איך אני מתלבש,
והייתה להם סיבה להתבייש בי ,אבל
ייאמר לשבחם שנתנו לי כתף .לבשתי
חולצה כזאת ,חולצה אחרת ,הם קיבלו
אותי כמו שאני .וזה החזיק אותי
ללא ספק .כי היה לי בית לאן לחזור,
ושמחתי לחזור .היו שלבים שאמרו לי:
"אלה הכללים בבית" ,אז עזבתי את
הבית ,ושכרתי דירה ,אבל הם עדיין
היו איתי ושלחו לי ארגז של אוכל,
שיהיה לי .וגם אמרו" :גם כשאתה לא
הולך בדרך שלנו – אתה שלנו" .בתוך
תוכי ידעתי שאחזור .ידעתי שאני בזמן
שאול ,וחיפשתי את נקודת האמצע
שאחזור".
"המקום הראשון שהרגשתי שאני נדבק
זה היה בישיבת רש"י .נלחמתי להיכנס,

לעילוי נשמת

אברהם מימוני ז"ל בן ר' יצחק ורומיה ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה.

כי הרגשתי שזה המקום שמתאים
לי .והתברר שזה נכון .זה בנה אותי
באידיש'קייט [ביהדות] .זה היה המקום
שאמר לי" :גם אם אתה שונה – אתה
יהודי" .אם היו שואלים אותי בגיל
 ,18אם בעוד עשר שנים תהיה חרדי?
הייתי אומר שלא .דתי כן ,חרדי לא.
והיום אני חרדי ,אמנם חרדי עובד ,אבל
חרדי .הבנתי ,שאפשר להיות חרדי וירא
שמים ולא לפי המקובל ,אלא כל אחד
מה שמתאים לו .לאורך כל הדורות היו
גדולי ישראל והיו גם סנדלרים .וגם
סנדלר זה יהודי טוב .כדאי שאנשים
יבינו ,שלכל אדם ולכל ילד יש את
הצרכים שלו ,שאנשים אינם מוצר
תעשייתי שהוא זהה למוצר השני ,ולכן
למדנו "חנוך לנער על פי דרכו".
לעילוי נשמת

עמיחי משה בן דינה
ת.נ.צ.ב.ה.
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שאלה :מהו מקום המגורים
המומלץ לבעלי תשובה?
תשובה :אני לא מתיימר לנסות לענות
על השאלה הזאת .דבר אחד בטוח :אין
מקום מושלם ,בכל מקום יש יתרונות
וחסרונות ,ולי אין מניות בשום חברת
הובלה .לכל אדם מתאים מקום אחר.
יש כאן שיקולים אישיים :קירבה
להורים ,למקום העבודה וכו' ,והם
הקובעים בסופו של דבר  -מה מקום
המגורים האידיאלי .עם זאת ,יש כמה
נקודות שהרבה בעלי תשובה נופלים
בהן ,ולכן רציתי לעורר ,כדי שכל אחד
יוכל לתת להן את המשקל הראוי.

למה לעזוב את המושב ?

להרבה בעלי תשובה שגדלו בפריפריה
או בערים חילוניות ,יש נטייה (מובנת)
למאוס במקומות בהם גדלו בגלל
רמתם הרוחנית הירודה ,לתת משקל
יתר לחסרונות שבאותם מקומות,
ובמקביל – להסתנוור ולהתלהב
מיישובים קהילתיים :שם יש צניעות,
והרבה נוחות מבחינה דתית (מוסדות
חינוך בשפע ,מכולת עם הכשרים
מהודרים ,מקווה קרוב וכו') .במאמר
זה ,רציתי קצת לעורר על החסרונות
שבמקומות תורניים אלו ,לא מתוך
כוונה לקטרג ,אלא כדי לעורר מודעות
הכרחית ,לכל מי שמוכן ללמוד
מטעויות של אחרים ,כדי שיוכל לתת
משקל ראוי לכל גורם ,ולחסוך מעצמו
מעברים מיותרים בעתיד…
שמעתי פעם על משפחה אחת של
בעלי תשובה צדיקים( ,נקרא להם
משפחת שמעוני) ,שגרה באיזה מושב.
באותו מושב הייתה התעוררות גדולה

של כמה משפחות ,ואותה משפחה
הייתה ממש גרעין המרכז התורני
ביישוב .הם ארגנו פעם בשבוע חוג בית
של רבנים אורחים ,הצליחו לייסד מנין
קבוע בבית הכנסת הקטן שבמושב,
ארגנו הסעה לתלמוד תורה בעיר
הקרובה ,פעלו להקמת מקווה במושב,
ועוד .הקהילה התורנית במושב הלכה
ופרחה ,עד שאותה משפחה החליטה
לעבור לקריית ספר .הם התלהבו
מרמת הצניעות ,מריבוי הישיבות,
מאלפי הגמ"חים ,והתחילו לחפש
דירה בקריית ספר ,כדי לחנך את
הילדים בעיר של תורה ,ולא ביישוב
חקלאי פשוט.
יום אחד הגיעה משאית ההובלות,
והקשר בין משפחת שמעוני לבין
המושב הלך והתנתק .כעבור עשר שנים
הייתה חתונה לחברים הכי טובים של
משפחת שמעוני מהמושב ,משפחה
של בעלי תשובה חביבים ,ומשפחת
שמעוני טרחה ונסעה והשתתפה
בחתונה .מה גדול היה ההלם של כל
צד בפגישה  -לראות ולשמוע מה קרה
לצד השני .קהילת בעלי התשובה
במושב המשיכה לפרוח ולגדול גם בלי
משפחת שמעוני ,הילדים אמנם נסעו
כל יום בהסעה לתלמוד תורה ,לבית
יעקב ולישיבות ,אבל חזרו לשבתות
ולבין-הזמנים הביתה למושב ,וגדלו
לתפארת.
לעומתם ,משפחת שמעוני ,שינתה
לגמרי את פניה .בקריית ספר הם כבר
לא היו הרוח החיה בפעילויות הדת או
הקהילה ,להיפך – הם נתקלו בוועדת
קבלה עירונית ,וועדת קליטה לתלמודי
תורה ,ובהן הם כל הזמן נדרשו להוכיח

הציבור הקדוש מתבקש להמשיך ולהרבות תחינה ,לרפואת

חזקיה יוסף חיים בן שרה ברכה

השוכב למעלה משלושה חודשים בבית החולים ,וזקוק לרחמי שמיים
מרובים .בזכות תפילותיכם ,ראינו בחודש ניסן – ניסים גדולים במצב
בריאותו ,בניגוד גמור לתחזיות הרופאים .אך עדיין הוא זקוק לתפילות רבות
עד לרפואתו השלימה ,בקרוב ממש ,אמן.

את עצמם ,בחברה שקטלגה אותם
על פי עדתם ועל פי ייחוסם .השינוי
במעמד לא כל כך הפריע להם כמו
שהפריע לילדיהם – מלהיות הילדים
הצדיקים והמתמידים ,הם התחילו
להרגיש קצת סוג ב' ...כשהילדים גדלו,
שניים מילדיהם התקלקלו ועזבו את
הדרך ,ולכן בזמן המפגש בחתונה ,הם
כל כך נדהמו לראות איך המשפחות
שהיו פחות חזקות מהם במושב ,זכו
לגדול ולצמוח לתפארת ,תוך נחת
מהילדים.

שלל חסרונות במקומות מעורבים
זה לא סיפור דמיוני .כבר זכיתי לשמוע
את הסיפור מכמה אנשים ,כולם
בעלי המעשה ,בכולם אותה תבנית.
יש כאלה שתולים את הכישלון בכך
שעזבו את ההדרכה והתמיכה של
הרב בישוב הקודם .רבים טוענים,
שהמעבר לישוב החרדי פיתח אצלם
שאיפות בלתי מציאותיות ,וניסיונות
חסרי סיכוי לנסות להידמות לאברך
הסטנדרטי ,למרות נקודות הפתיחה
הכל-כך שונות .אחרים תולים את
האשמה בישובים החרדיים .הם
טוענים שיש בהם משהו שקצת
מדי תקיף בדרישותיו ליישר קו ,ולא
לקבל את השונה[ .הערת העורך .אין
כל הריכוזים החרדיים שווים ביחסם
לבעלי התשובה .לא הרי קריית ספר
כהרי ביתר עילית למשל .כמו כן ,לא
הרי היחס שתקבל משפחה שזה עתה
חזרה בתשובה ,ועדיין לבושים הם
בג'ינס וטריקו ,כהרי היחס שתקבל
משפחה חוזרת בתשובה וותיקה ,אשר
בני המשפחה אימצו לעצמם את קודי

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'.
תושבי אשדוד והסביבה מוזמנים להרצאה מרתקת
ומאלפת לכבוד "יום ירושלים"

מדינת ישראל לאן?

ניסי מלחמות מדינת ישראל בכלל ,ומלחמת ששת
הימים בפרט • שורש הסכסוך הישראלי-פלסטיני על
פי היהדות • ציטוטים מצמררים מהאמנת חמאס •
אחרית הימים • מלחמת גוג ומגוג • אובאמה דומה
לפרעה  -מה המשמעות?
מפי הרב מנשה בן פורת שליט"א ,מרצה בכיר ב"רשות
השידור" ובארגון "הידברות" ,ועורך העלון שבידכם

דברי פתיחה מפי רו"ח יניב בירן ראש קבוצת
"שובי נפשי"  -החברה העירונית אשדוד

ביום ראשון ,כ"ח אייר תשע"ו
( 5ביוני  2016למניינם) ,בשעה 20:30

במתנ"ס ט' ,רח' ראשון לציון  ,4אשדוד
כיבוד קל • כניסה חופשית • מקום לנשים • חניה במקום
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כל כספי הפדיון קודש
להוצאת העלון

צלצלו 054-8486661

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

מתודצאות
הימות

מטפלת מוסמכת בעלת המלצות רבות

צלצלו( 053-3354470 :תמרה)

מקום שבעלי
תשובה עומדים

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
הלבוש וההתנהגות החרדיים].
ברצוני שוב להדגיש שאין בכוונתי
להמליץ או להשמיץ מקום מסוים.
בפרויקטים למיניהם יש אכן חסרונות
לרוב ,אבל מצד שני ,גם המקומות
המעורבים יותר  -סובלים משלל
חסרונות לעצמם .כמו כן ,ישנם גורמים
שעבור אחד הם יתרון ,ולשני אותם
גורמים מהווים חסרון .לכן לסיכום,
ההחלטה מאד אישית ,ותלויה בהרבה
משתנים ,ששונים מאדם לאדם ,ויש
להיוועץ על כך עם רב גדול בתורה,
המכיר אתכם ואת מקומות המגורים
השונים .יהי רצון שכולנו נמצא את
המקום שהכי מתאים לנו ,ושבו נוכל
להתפתח ולצמוח בחיינו( .לרכישת

ספרי המחבר "מקום שבעלי תשובה עומדים",
ספרי הדרכה לבעלי תשובה ,בהסכמת גדולי
הדור ,מומלץ ביותר ,צלצלו ל"מרכז מענה"02- ,
.)8080300

סיפורי ישועות

אני אברך כולל ,והיו לי כאבי בטן חזקים
למעלה משנה ,הרופאים לא מצאו את סיבת
הכאבים ,ושלחו אותי לעשות בדיקות ,אולי
יש לי גידול סרטני .פחדתי מאד שימצאו
אצלי את המחלה ,אבל גם פחדתי שאם לא
ימצאו אצלי כלום ,אז איך הרופאים יטפלו
בכאבי הבטן שלי? עשיתי אצלכם פדיון נפש,
וברוך השם הבדיקות יצאו נקיות ,ו ...וגם
כאבי הבטן חלפו להם .הבטחתי להתקשר
ולבשר לכם על הישועה ,ואני מקיים את
הבטחתי .תזכו למצוות.
***
אבי שיחיה היה צריך לעבור ניתוח לב פתוח,
בכדי להחליף שני מסתמים בלב .לפני הניתוח
עשינו "פדיון נפש" אצלכם .וברוך השם ראינו
ישועות גדולות .הניתוח הצליח ,ואבי מרגיש
טוב .אחר כך ראינו עוד נס גדול :הרופאים
אמרו שצריך להשתיל לאבי קוצב לב ,כמובן
שפניתי אליכם ,שתעשו לפני הניתוח "פדיון
נפש" .והרב בירך את אבי ,שבעזרת השם
שלא יצטרך בכלל את הקוצב לב .ובאמת,
בסוף לא היה צריך את ההשתלה ,קצב הלב
מתפקד כראוי בלי הקוצב לב.
***
שידוכה של בחורה מבוגרת מקריית אתא
התעכב ,עד שאפילו הצעות לשידוכים
לא הציעו לה .אביה ערך בחודש שעבר
עבורה "פדיון נפש" דרכנו .לא עברו ימים
מספר ,וכבר הציעו לה כמה שידוכים .אחד
מההצעות כעת בשלבים רציניים.
***
בערב ראש השנה ערכנו פדיון נפש עבור בתה
של גברת ש .מירושלים ,לזרע של קיימא.
בימי החנוכה היא התקשרה לבשר לנו ,שב"ה
הבת שלה נקלטה בהריון ,לאחר שנים רבות
שלא זכתה לפרי בטן.

צלצלו 054-8486661
(לאחר השעה )16:00
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