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יאיר אזולאי, קפטן "הפועל אשקלון", 
והפרסום,  התהילה  על  לוותר  החליט 
אזולאי,  השבת.  שמירת  בשביל  והכל 
כשנתיים,  לפני  לאשקלון  שהגיע 
ורשם  שעברה,  בעונה  כקפטן  שימש 
הישגים נאים בדמות שתי עליות ליגה 
בתוך שנתיים. אזולאי עלה העונה עם 
 - בישראל  השנייה  מהליגה  קבוצתו 
הליגה הלאומית, אל הליגה הראשונה 
- ליגת העל. אלא שהמשחקים בליגת 
המשחקים  בעוד  בשבת,  נערכים  העל 
שישי  בימי  נערכים  הלאומית  בליגה 
בשמירת  הפגיעה  בגלל  כאמור,  ושני. 
השבת, הוא החליט לעזוב את קבוצתו 
הדבר  הלאומית.  בליגה  ולהישאר 
וגרם  בתקשורת,  בהבלטה  פורסם 

לקידוש ה' ברבים. 
אזולאי:  סיפר  לתקשורת  בראיונות 
את  לקבל  בכלל  פשוט  לי  היה  "לא 
ההחלטה. מי שמכיר אותי יכול להעיד 
עליי,  להעיד  יכול  הקב"ה  גם  עליי, 
הזה  למשחק  שלי  והאהבה  התשוקה 
הוא  הניסיון  ולכן  מאוד,  גדולה  היא 
הפרסום  על  רק  אסתכל  אם  גדול. 
הרבה  השנה  מקבל  הייתי  והכבוד: 
כבוד, אם הייתי עולה לליגת העל, כל 
כותרות.  תופס  היה  שלי  טוב  משחק 

גדול...  ניסיון  זה  הפרסום,  התהילה, 
לא  שמחים  שהיו  שחקנים  הרבה  יש 
הבכירות  בקבוצות  גם  בשבת,  לשחק 
אביב  תל  הפועל  שבע,  באר  הפועל   -
ירושלים. בליגה הלאומית רוב  ובית"ר 
בשבת,  לשחק  רוצים  לא  השחקנים 
ויש שעברו גם לליגות נמוכות יותר. גם 
השחקן ניר נחום שהיה איתנו בקבוצה, 

לוותר  החליט 
ולא  השבת,  בגלל 
הקבוצה  עם  עלה 

לליגת העל".
מרגשת  באגרת 
שכתב  ביותר 
אזולאי  יאיר 
הוא  ישראל,  לעם 
הוא  מהיכן  מסביר 
הכוחות  את  שאב 
בניסיון  לעמוד 
רוצה  "אני  הזה: 

להודות לבורא עולם, שנתן לי את הכח 
להחליט החלטה טובה ומיוחדת, לקבל 
הקדושה.  השבת  קדושת  את  לשמור 
תהילת  על  לוותר  היא,  המשמעות 
חיי  הקדושה.  השבת  למען  הכדורגל 
איכות  זמן  זה  קודש  בשבת  המשפחה 
ניתן  שלא  הקב"ה,  עם  המשפחה,  עם 

אני  אחרת...  תמורה  בשום  להחליף 
להצטרף  שחפץ  מי  לכל  לומר  מבקש 
למעגל שומרי השבת, שיטעם את הטעם 
קודש,  שבת  של  עונג  ומלא  המתוק 
ויראה שאין תחליף לעונג שמירת שבת 
הקדושה, ממש כמו שכתוב "כי אשמרה 
שבת אל ישמרני, אות היא לעולמי עד 

בינו וביני".
השנים  "במשך 
לעבוד  נאלצתי 
הייתה  ולא  בשבת 
כי  ברירה,  לי 
הוא  הכדורגל 
והוא  שלי,  החיים 
הפרנסה  מקור 
שלי. בפרט בשנים 
כאשר  האחרונות, 
בליגת  שיחקתי 
שהמשחקים  העל, 
מתקיימים  שלה 
הצהריים,  אחר  בשבתות  קבוע  באופן 
להימנע  אפשרות  שום  לי  הייתה  לא 
במקרים  אפילו  שבת.  מחילולי 
הבודדים שבהם המשחקים מתקיימים 
לצאת  חייב  הייתי  שבת,  במוצאי 
כי  עצמה.  בשבת  לכן,  קודם  מהבית 
מוקדם,  למגרש  להגיע  מוכרח  שחקן 

ולהיערך. במשך שנתיים  כדי להתכונן 
שיחקתי בשבתות בקביעות, וחשתי רע 
עם עצמי, ולאחרונה התחלתי להרגיש 
כתוב  עלי.  מעיק  לגמרי  כבר  שזה 
אנשים  הברכה",  מקור  היא  "השבת 
סגולות  מיני  כל  מחפשים  הולכים, 
להצלחה בכל מיני תחומים בחיים, אל 
תשכחו ששמירת שבת קודש היא מקור 

הברכה".
אפרורפו כוכבים שחוזרים למקורות, אז 
גם מושיק עפיה, כוכב הזמר הים תיכוני 
החילונית,  המזרחית  המוזיקה  של 
ראיון  העניק  עפיה,  מושיק  מתקרב: 
נרחב ל'מאקו', ובו גם סיפר על הקשר 
ההתקרבות  ועל  אלוקים,  עם  שלו 
לאחר  אמר,  אלו  דבריו  את  לדת.  שלו 
השחקנית  על  לו  סיפר  שהמנחה 
שמנשקת  אלמגור,  גילה  החילונית 
עפיה  עליה.  מופיעה  שהיא  במה  כל 
האחר  במות,  מנשקת  "האחת  השיב: 
מנשק  הבדלות[  אלפי  אלף  ]להבדיל 
את התפילין... אני מאמין באלוקים, אני 
בבוקר מתעורר, הדבר הראשון - מניח 
את התפילין שלי כל יום, אלוקים הוא 

חלק מרכזי בחיים שלי...".

תלמיד  ז"ל,  כהן  מגורי  אליהו  הבחור 
יעקב,  בזכרון  מיכאל"  "זכרון  ישיבת 
למוות  האחרון  בחודש  שטבע   ,20 בן 
לאברך  בחלום  הגיע  אביב,  תל  בחופי 
והתחנן  פעמים,  מספר  צפת  תושב 
בלי  טאלנא  במקווה  "טבלתי  בפניו:  
לשלם, תשלם עבורי!!". בחור הישיבה 
אף אמר לו כי "לנשמה שלי אין מנוח 
בבית דין של מעלה...". האברך החולם, 
זהותו  את  לחשוף  מעוניין  שאינו 
הבין  אותו,  יטרידו  שאנשים  מחשש 
שזה רציני, ומיד יצר קשר עם הרב יוסף 
בקרבת  שמתגורר  צפת  תושב  כהנא, 
על  לו  וסיפר  בית הכנסת של טאלנא, 
החוב,  את  פרע  כהנא  הרב  החלום. 
ולמותר לציין, כי הבחור כבר לא הגיע 

הלאה לחלומו של ידידו.
את  מספר  מצפת,  כהנא  יוסף  הרב 
העיר  "תושב  שלו:  מהזווית  הסיפור 
קרוב  גר  שאני  בגלל  אלי,  התקשר 

לשלם  ללכת  ממני  וביקש  למקווה, 
העתיקה.  בעיר  טאלנא  למקווה 
שילמתי 7 שקלים, כפי שעולה כניסה 
בערב שבת. הבנתי לפי דבריו של אותו 

כבר  כי  אברך, 
נפטר  שהוא  קודם 
ממנו  ביקש  הוא 
לשלם והלה שכח. 
האמת שהיה לי יום 
ממש  הייתי  קשה, 
שכבתי  כבר  עייף, 
וממש  במיטה 
לקום,  לי  בא  לא 
כששמעתי  אבל 
של  שלנשמה 
אין  אליהו  הבחור 
הייתי  לא  מנוח, 

לנשמה  ולתת  לישון  ללכת  מסוגל 
והלכתי  קמתי  למעלה.  להתייסר 
למקווה של טאלנא, ראיתי שלט 'בימי 

חול 5 ש"ח, בימי שישי 7 ש"ח', מאחר 
ולא ידעתי מתי אליהו לא שילם, האם 
 7 ביום חול או בשבת, העדפתי לשים 
המקווה  בקופת  הנחתי  אותם  ש"ח. 
 1 השעה  באזור 

בלילה".
מסיים  כהנא  הרב 
שלו  התובנה  את 
המסעיר  מהסיפור 
לו:  שותף  שהיה 
שבבית  "רואים 
מעלה  של  דין 
פרוטה  דין  חשוב 
וזה  מאה,  כדין 
אחד  כל  מחייב 
יש  אם  מאתנו, 
לנו חוב מסוים ללכת ולשלמו. הימים 
לחשבון  זמן  וזה  מתקרבים,  הנוראים 
נפש של כל אחד מאתנו. הרי אף אחד 
לא יישאר כאן לעולמים, אנחנו זמניים 

כאן בעולם, ולא לכל אחד נותנים את 
טובה  ולבקש  בחלום  לבוא  האפשרות 

מחבר".
מעניין לעניין באותו עניין, חלום נדיר 
בה  הישיבה  תלמידי  את  מסעיר  אחר 
יעקב  רבי  הגאון  שטבע:  הבחור  למד 
זצ"ל,  גריינמן  הגר"ח  של  בנו  גריינמן, 
ישיבת  של  הסניף  כראש  המשמש 
רואה  הוא  כי  חלם  ברק,  בבני  'זכרון' 
את אביו הגר"ח זצ"ל, וכי הוא משוחח 
עמו כאילו נמצא בחיי חיותו. רבי יעקב 
אביו:  את  ושאל  ההזדמנות  את  ניצל 
"אבי מורי, מדוע יש כזה הרבה אסונות 
בימי  כעת  ובפרט  ישראל,  בעם  קשים 
בין הזמנים?". רבי יעקב הזכיר גם את 
האסון הנורא בטביעת הבחור מהישיבה 
שלו. אביו זצ"ל השיב לו בחלום, כי כל 

זה קורה "בעוון ביטול תורה דרבים".

מדוע פרש הקפטן ממשחקי 'ליגת העל'?
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פינת ההלכה

שאלה: המשפחה שלי )מטריפולי( שומרת בין אכילת 
 6 לחלב  בקר  ובין  שעות,   4 לחלב  כבש  ו/או  עוף 
שעות. האם אני צריך להחמיר לשמור בין בשר לחלב 
6 שעות, או לא? אבי לא רוצה שאני אחמיר, וחושב 
ולאבותינו  לו  קורא  אני  זה,  את  עושה  אני  שאם 

רשעים.
גם  לחלב,  בשר  בין  שעות   6 לשמור  עליך  תשובה: 
פט,א;  יו"ד  )שו"ע  קובעת.  שההלכה  כפי  עוף,  בבשר 
הפרי  שדעת  אמת,  הן  כט.  עמ'  ח"ז  הליכו"ע  כ,כח;  שם,  כה"ח 
בחורף שהיום  ולכן  זמניות,  חדש, שמחשבים שש שעות בשעות 
קצר די בארבע שעות. וכנראה, שזה המקור למנהג אבותיך. אבל 
הפוסקים דחו סברא זו מהלכה, כמבואר בכף החיים שם אות ה. 
ועוד, שהפרי חדש רק היקל בחורף שהיום קצר, ואילו בקיץ שהיום 
ואילו הוריך תמיד  יותר משש שעות.  ארוך, לשיטתו, יש להמתין 

ממתינים ארבע שעות, וזה דלא כאף אחד מהפוסקים(.

שזה  אבותיך,  בכבוד  פוגע  שאתה  לומר  שייך  לא 
בדבר  הדין,  מן  יותר  להחמיר  רוצה  כשאתה  נאמר 
שלא החמירו אבותיך, מה שאין כאן, שהמתנת שש 
שעות בין עוף לחלב, זה מצד הדין וכנ"ל. תשתדל 
לעשות שלא תהא פגיעה באביך, ושלא תהא מריבה 
במשפחה. ועצה טובה לי אליך, שתאמר לאביך, כדי 
לפייס את רוחו, שיש הבדל בין חו"ל לארץ, ואבותיך 
בארץ  כאן  אבל  בחו"ל,  שהיו  בגלל  כהוגן  נהגו 
מעתה  יוסף,  הבית  מרן  של  מקומו  שזה  ישראל, 

עלינו לנהוג כמרן. 
זוג,  בת  אחר  חיפושים  של  רב  זמן  לאחר  שאלה: 

נפגשנו  לי.  להתאים  יכולה  שמאוד  בחורה  מצאתי 
כבר עשר פגישות... העניין הוא, שכעת בדקתי את 
וראיתי  והיא אש,  מים  וגליתי שאני  המזלות שלנו, 
את הכתוב באתר לגבי ההתאמה ביניהם, ונבהלתי... 
אני טרוד מאוד ולא יודע מה לעשות, יש איזו שהיא 

תשובה של אחד מגדולי ישראל בנושא?
תשובה: באופן חד משמעי אומר לך בשם כל גדולי 
הרב  הגאון  מרן  ורבנו,  מורנו  ובראשם  ישראל, 
עובדיה יוסף זצ"ל, שאין להתחשב לגבי השידוכים 
בהתאמת המזלות. וכבר ראינו עשרות מקרים, שלפי 
הטבלה של "התאמה זוגית על פי המזלות" הם לא 
מצליחים.  השם  וברוך  נישאו,  והם  מתאימים,  היו 
הוריתי למנהלי האתר, להסיר את הטבלה הזו, כיון 

שזה מבלבל אנשים. וכך הם עשו.
שאלה: האם מותר לאדם שאינו נשוי, ואינו מתכוון 
לשמש  השישים,  גיל  את  כבר  שעבר  להתחתן,  גם 
לעשות  המתפללים  על  ומה  כנסת?  בבית  כגבאי 

במצב כזה? ואין איש פוצה את פיו!
הכנסת,  בית  גבאי  להיות  לרווק  איסור  אין  תשובה: 
בתעניות  או  נוראים  לימים  ציבור  שליח  לגבי  רק 
נשוי.  לקחת  מקפידים  קבוע,  חזן  לגבי  וכן  ציבור, 
)רמ"א תקפא,א; שו"ע נג,ד ותקעט,א(. ואפילו לגבי חזן, אם 
מעדיפים  נשוי,  הארץ  ועם  רווק,  חכם  תלמיד  ישנו 
וגדלותו  מעשיו  זה  העיקר  כי  חכם,  התלמיד  את 

בתורה של האדם. )יחו"ד א, נב(.
כמו  מארוסתי.  נפרדתי  האחרונה  בתקופה  שאלה: 
כן אני חווה קשיים ודכדוך בכל התחומים. מה ניתן 

לעשות? אשמח לעצות.
תשובה: זה טבעי שאחרי פרידה מהארוסה מרגישים 
ודכדוך. אל תיבהל מההרגשות האלה, המתן  קושי 
הטובה  התרופה  הוא  הזמן  יעבור.  וזה  בסבלנות 
ביותר לזה. תלמד כל יום 20-30 דקות בספר "חובת 
לימוד  ידי  שעל  ובטוחני  הביטחון.  שער  הלבבות" 
זה תצא מכל הדכדוך והכעס. בדוק ומנוסה! תלמד 
"חובת  של  הלשון  סגנון  כי  טוב",  "לב  במהדורת 
זו  תורגמו  ובמהדורה  הלבבות" הוא קשה להבנה, 

דברי "חובת הלבבות" לשפה עכשווית. 

גדול  בטלית  גם  תכלת  להטיל  אפשר  האם  שאלה: 
)בציבור הדתי לאומי הדבר יותר נפוץ(, באזור שלנו 
והטענה  גדול.  בטלית  גם  ששמים  רבנים  כמה  יש 
הנשמעת היא, שיש גם רבנים גדולים ששמים תכלת 
זו, ופעם לא ידעו עליה יותר מדי. אם לא, מה הדין 
מהתלמידים  שכחצי  לומד,  אני  בה  הישיבה  לגבי 
וגם חלק מהרבנים שמים תכלת, וראש הישיבה לא 

מתנגד, האם שם אוכל לשים?
תשובה: אקדים ואומר, דעת מרן הגר"ע יוסף זצ"ל, 
במש"כ  )עיין  בטלית,  תכלת  לשים  בימינו  צורך  שאין 
מרן  ודעת  מנהגו.  היה  וכך  קיח(,  סי'  ריש  יו"ד  בכה"ח 
תכלת  פתיל  לשים  שכדאי  שליט"א,  מאזוז  הגר"מ 
בטלית )בית נאמן גיליון מס' 17(. מכל מקום, לכל הדעות 
במקום  הן  גדול,  בטלית  גם  תכלת  להטיל  תוכל 
מגוריך והן בישיבה, ואין לך לחוש בזה משום יוהרא 

]-גאווה[.
מקורות וביאורים: כתב בשו"ע )לד,ג( לגבי הנחת תפילין של ר"ת: 
"לא יעשה כן אלא מי שמוחזק ומפורסם בחסידות". והסביר המ"ב 
)ס"ק יז( משום חשש יוהרא. וכן כתב בחזו"ע )שבת א' עמוד כז(, 
שכיון שעכשיו נוהגים כולם ללבוש בגדים שחורים בשבת, הרוצה 
אמנם,  יוהרא.  משום  רשאי,  אינו  בשבת,  לבנים  בגדים  ללבוש 
יוהרא,  במקומך שיש שנוהגים להטיל תכלת גם בט"ג, אין חשש 
לחוש  אין  שבזמנינו  יוסף,  ברכי  בשם  )לד,ו(  היטב  בבאר  וכמ"ש 
ליוהרא בהנחת תפילין של ר"ת, כיון שרבו תופסי התורה ומקצת 
בעלי בתים שמניחים תפילין דר"ת. )וע' בב"י סי' כד, שדי שקצת 
בני אדם נוהגים להחמיר, שלא יחשב כיוהרא. ודלא כמ"ב שם ס"ק 

טו(. 
זאת ועוד, דעת פתח הדביר )קמו,ג(, שבמקום מחלוקת הפוסקים, 
וכן  באריכות.  ע"ש  יוהרא.  משום  בו  אין  המחמירה  לשיטה  החש 
י"א  פסק בכה"ח )שם אות כב, וסימן קמז סוף אות ב(. והרי פה 
ביהודה  כהנודע  דלא  שזה  אלא  בציצית.  תכלת  להטיל  שחובה 
עמודי  בהחזקת  ליוהרא  שחששו  )קמז,ב(  והמ"ב  ח(,  סי'  )או"ח 
הס"ת ללא מטלית, אע"פ שלדעת הב"י והב"ח )שם( אסור מן הדין 

לעשות כן.  וכבר העיר זאת בכה"ח )שם סוף סק"ב(. 
הגאון הרב מאיר  נאמן, ששאלו את מרן  ראיתי בשו"ת מקור  וכן 
מאזוז שליט"א, מדוע פעם נהג לשים פתיל תכלת בט"ג רק בשבת, 
כיון שעכשיו הטלת תכלת בציצית  והסביר  נוהג גם בחול?  ועתה 
נפוצה, ממילא כבר אין לחוש בזה ליוהרא. שוב ראיתי בשו"ת יחוה 
דעת )ח"ב סוף סימן א( שכתב, שאין לבני אשכנז לחוש ליוהרא 
כשמוציאים הציציות לבחוץ, משני הטעמים הנ"ל, גם משום שיש 
נהגו לצאת עם  וגם משום שהאשכנזים  בזה מחלוקת הפוסקים, 

ציציות בחוץ. 

שאל את הרב
שאלות ותשובות מתוך "שאל את הרב"

באתר "יהדות נט", שאלות בהלכה וייעוץ אישי

 ניתן לשאול באתר הנ"ל, או במייל
mhbp52@etrog.net.il, או בטלפון 054-8486661.

הלכות הנחת תפילין
מקום הנחת התפילין

צריך  יד  של  תפילין  הנחת  מקום  א. 
הקיבורת,  במקום  הזרוע  על  להיות 
שבין  בחלק  התפוח  הבשר  שהוא 
המרפק לכתף. וצריך להניחן כולן עם 
בצד  הקיבורת,  על  שלהן  התיתורא 
החצי התחתון של הזרוע, דהיינו בחצי 
הסמוך למרפק היד, ולא בחצי הסמוך 
לכתף, אפילו כל שהוא. ויהיו התפילין 
שנאמר  וכמו  הלב,  לצד  נוטים  יד  של 
לבבכם".  על  אלה  דברי  את  "ושמתם 

)הליכו"ע ח"א עמ' כז; ילקו"י ח"א עמ' כה(.

ב. צריך להניח תפילין של ראש במקום 
אפילו  שיהיה  ואסור  הראש,  שערות 
המצח,  על  מהתפילין  מאד  קטן  חלק 
אלא כולן יהיו מונחות במקום השיער, 
שנשרו  מי  וגם  העיניים.  בין  ומכוונות 
שערותיו ידקדק מאד בזה, שיניח אותן 

)ילקו"י  ראשו.  שערות  לו  שהיו  במקום 
שם(. 

של  מהתפילין  חלק  נשאר  אם  ג. 
שמצוי  וכמו  קצת,  באוויר  תלוי  ראש, 
חובת  ידי  יצא  גדולים,  בתפילין  כן 
ממש  החוצץ  דבר  שאין  כיון  המצווה, 

בין הראש לתפילין. )שם(.
לנוי  פניו  כנגד  ראשו  שיער  המגדל  ד. 
משום  בזה  אין  ]-בלורית[,  וליופי 
חציצה בתפילין של ראש, ורק ידקדק 
ומכל  השיער.  גידול  במקום  להניחן 
מקום הירא את דבר ה' ראוי לו להימנע 
מגידול בלורית, משום שהוא דרך שחץ 

וגאווה. )יחו"ד ב,ב(.
ה. תפילין של יד מותר להניחן גם מבלי 
שאין  שעליו,  היד  שעון  את  להסיר 
ברצועות דין חציצה, לאחר שכרך שבע 
הכריכות על זרועו, והמחמיר תבא עליו 

ברכה. )יבי"א ב,ב; יחו"ד ג,ב(.
ביד  יד  של  התפילין  את  להניח  יש  ו. 
ימין,  יד  איטר  שהוא  מי  אבל  שמאל. 
שכותב ועושה כל מלאכתו ביד שמאל, 
צריך  ואין  ימין.  ביד  התפילין  מניח 
אחר  תפילין  ולהניח  ולחזור  להחמיר 
התפילה גם ביד שמאל. )הליכו"ע ח"א עמ' 

כח,כט(.

מלאכתו  ושאר  בימין  שכותב  מי  ז. 
עושה בשמאל, מניח תפילין ככל אדם 
אחר  ללכת  יש  שלעולם  שמאל,  ביד 
וטוב שאחר התפילה  בה.  היד שכותב 

יחזור ויניח תפילין בלי ברכה ביד ימין, 
ויקרא בהן קריאת שמע, ויצא ידי חובה 
לכל הדעות. ומי שכותב בשמאל ושאר 
תפילין  מניח  בימין,  עושה  מלאכתו 
שאחר  וטוב  יד.  איטר  כדין  ימין,  ביד 
התפילה יחזור ויניח תפילין בלי ברכה 

ביד שמאל. )שם(.
ח. סדר הנחת התפילין כך הוא: לאחר 
יש  יד,  של  תפילין  והידוק  קשירת 
על  כריכות  שבע  הרצועה  את  לכרוך 
מניח  מכן  לאחר  )התחתון(,  הזרוע 
תפילין של ראש, ושוב כורך את רצועת 
על  כריכות  שלוש  יד,  של  התפילין 

האצבע האמצעית. 
איסור הפסקה בין תפילין של יד 

לתפילין של ראש
הנחת  בין  בדיבור  להפסיק  אסור  א. 
תפילין של יד להנחת תפילין של ראש. 
צריך  ביניהם,  בדיבור  הפסיק  ואם 
לברך על תפילין של ראש "על מצוות 
ודיבר  עבר  אם  מקום  ומכל  תפילין". 
לצורך התפילין, אינו צריך לברך על של 

ראש. )ילקו"י ח"א עמ' ל-לב(.
ב. אם שמע קדיש או קדושה, לכתחילה 
ושומע  שותק  אלא  לענות,  יפסיק  לא 
יענה  לא  וגם  שאומרים.  למה  ומכוין 
על  מברך  חבירו  את  שמע  אם  אמן 
התפילין. ואם עבר והפסיק וענה קדיש 
חבירו,  ברכת  על  אמן  או  קדושה  או 

אינו צריך לברך על של ראש. )שם(.

יד  של  תפילין  את  אחר שקשר  אם  ג. 
ובאים  שמתקרבים  שמע  הזרוע  על 
לומר קדיש או קדושה, ואם יכרוך שבע 
להניח  יספיק  לא  הזרוע  על  הכריכות 
תפילין של ראש ולענות אחר כך קדיש 
או קדושה, רשאי שלא לכרוך הכריכות, 
אלא ימהר להניח תפילין של ראש, כדי 
ואחר  קדושה,  או  קדיש  לענות  שיוכל 
על  הכריכות  שבע  לעשות  ישלים  כך 

הזרוע, כנהוג. )שם(.
אפילו  להפסיק  אין  לכתחילה  ד. 
שאין  שכן  וכל  בלבד.  בשתיקה 
להפסיק באיזה מעשה, אפילו בנתינת 
בדיעבד  מקום  ומכל  לצדקה.  מטבע 
ואין  אומר  באין  במעשה,  הפסיק  אם 
תפילין  על  לברך  צריך  אינו  דברים, 
שאין  למדנו,  דרכנו  ולפי  ראש.  של 
להוריד את שרוול החולצה, כדי לכסות 
קופסת  את  לשים  אין  וכן  זרועו,  את 
לאחר  רק  יד,  של  תפילין  על  הקרטון 

הנחת תפילין של ראש. )שם עמ' לג(.
ירמוז  שלא  יזהר  לכתחילה  ה. 
בין  בעיניו  יקרוץ  ולא  באצבעותיו, 
תפילין  להנחת  יד  של  תפילין  הנחת 
של ראש. ובדיעבד אם רמז באצבעותיו 
תפילין  על  מברך  אינו  בעיניו,  קרץ  או 
של ראש. אבל מותר אפילו לכתחילה 
לרמוז  כגון  קצת,  צורך  במקום  לרמוז 
לעני שימתין לו עד שיניח תפילין של 
ראש, שאחר כך יתן לו צדקה. )הליכו"ע 

ח"א עמ' יח יט(.

יש לשמור על קדושת הגיליון ולהניחו בגניזה ]2[
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המדריך המלא לשידוכים ונישואין
מאת מרן, פאר הדור והדרו, שר התורה, הגאון הרב מאיר מאזוז שליט"א

מדוע סדר ההיכרויות של החילונים אינו נכון?
בחור  שומרים?  כך  כל  שלא  אלה  היום  עושים  איך 
שלוש,  פעמיים,  פעם,  איתה  ומדבר  בחורה  פוגש 
ואח"כ אומר לאימו כמו שאמר שמשון: "אותה קח לי 
בעיני" )שופטים י"ד, ג(, והכל הולך אחרי  כי היא ישרה 
העיניים שלו. שמשון הלך אחר עיניו וכו' )סוטה ט' ע"ב(. 
אבל לא ככה עושים, כי הבחור באותו זמן הוא עיור 
ולא רואה שום דבר. היה מקרה אצל החילונים, שהיו 
שהחליטו  עד  שנים,  חמש  השני  את  אחד  מכירים 
להינשא ב"ה, ואחרי חודש אחד בלבד הלכו לרבנות 
ורוצים להתגרש, אמרו לבעל: "מה קרה?", אמר: "לא 
הכרתם  הרי  אותה?  הכרת  לא  איך  אותה!".  הכרתי 
להכיר  הספיק  לא  הוא  אבל  שנים?  חמש  כן  לפני 
היה  הכל  כן  ולפני  נוראות,  מידות  לה  שיש  אותה 
ג'(. אז איך בחור  )משלי ה'  בסדר. "וחלק משמן חכה" 
יכול להכיר?  ]מלבד הפגישות, בעיקר[ האמא מבררת 
ואם  בריאה?  היא  אם  הבחורה:  ועל  המשפחה  על 
לבן  בוחרים  וההורים  וכדומה?  טובות  מידות  לה  יש 
שלהם את הטוב ביותר מכל הבחינות. אבל אם אדם 

חושב את הכל ע"פ דעתו, כמה פעמים הם נכשלים.

 האם כדאי להתחתן עם מי
שהמראה שלה/ו לא מוצא חן בעיניי?

לגבי המראה: אם אדם אחרי פעמיים ושלש לא נמשך 
סלידה  יש  אם  שכן  וכל  להפך,  או  הכלה  אחרי  לבו 
זה.  וכולם אומרים את  ח"ו, אין טעם להמשיך בכח. 
ואמנם לפעמים הכלה מתאימה אפילו שאין משיכה, 
בן  מנצור  הרב  של  באשתו  כזה  מקרה  שהיה  וכמו 
אם  מהסס  היה  והוא  צולעת,  שהיתה  ז"ל,  שמעון 
ושאל  רבי עזרא עטיה ע"ה  לרבו  לקחת אותה, הלך 
אותו עליה, ואמר לו רבו: "היא משפחה של צדיקים, 
אז תיקח אותה, ויהיו לך ממנה בנים חכמים". ובאמת 
הוא לקח אותה, וזכה לארבעה בנים תלמידי חכמים, 
דיינים ומחברי ספרים. וזה בזכות שהוא שמע בקול 
רבו. אבל לא כולם ככה, כי יש חתן שלבו נוקפו, אז 
איך יקח אישה ולבו נוקפו? אז לא כדאי, "אל תחרוש 

על רעך רעה, והוא יושב לבטח אתך" )משלי ג' כ"ט(.

לשאול ולברר טוב לפני הפגישות
ששוות  מלים  שש  אומרת  ע"א(  ס"ג  )יבמות  הגמרא 
איתתא".  נסיב  מתון  ארעא,  זבין  "קפוץ  מיליונים: 
לך  הציעו  אם  דהיינו,  קרקע.  ותקנה  תקפוץ  כלומר 
בית או קרקע תקפוץ ותקנה, כי אח"כ כל המחירים 
עולים, וקרקע תמיד עולה. ולעומת זאת, אישה זה לא 
כמו חולצה שאתה קונה ואח"כ זורק, לכן "מתון ונסיב 
דהיינו  אישה,  ותישא  מתון  תהיה  כלומר  איתתא", 
תברר איך המידות שלה ושל הקרובים שלה. ולפעמים 
אתה רוצה לברר למשל על בחור, אתה הולך לראש 
ָבח",  ִלׁשְ הישיבה שלו והוא אומר לך: "הוא מפורסם 
לא שבח ולא בטיך... הכל הבל. ולפעמים קרה שבחור 
היה חייב לשתות כדורים, אבל לא מספרים את הכל, 
האי  וכולי  ולשאול  לחקור  צריך  לכן  לעשות?  מה 
והלוואי. וצריך להתפלל על זה. הגמרא )בברכות ח' ע"א(: 
אומרת: "על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצוא", 
אישה, שנאמר מצא אשה מצא  זו  מצוא?  לעת  מאי 

טוב".

איך נכיר את האופי של בן הזוג?
על  לב  שם  ולא  היופי  אחרי  הולך  אדם  לפעמים 

האופי. ורש"י אומר )שם בד"ה מתון(: "המתן עד שתבדוק 
לפעמים  כי  קנטרנית".  או  רעה  תהא  שלא  מעשיה 
אפילו אם היא ממשפחה טובה, אבל היא לא יודעת 
איך להתנהל עם בעל, וכמו שלפעמים יש גם הפוך, 
צריך  לכן  אישה,  עם  להתנהל  איך  יודע  לא  שהבעל 
לבדוק. ויש מדריכים שאומרים לחתן: "תגיע מאוחר 
לפגישה, דהיינו אם קבעת זמן לפגישה תגיע באיחור 
כמה דקות, כדי שתראה איך היא מתייחסת לזה. ואם 
היא כועסת ואומרת לך: 'למה הגעת מאוחר?', וכו', זה 
לא מתאים ולא ככה עושים, כי לא על כל דבר עושים 
אותך,  תנסה  והיא  אותה  תנסה  אתה  ולכן  מריבות". 
עד שתראו שאתם מסתדרים אחד עם השני. ולפעמים 
הכל מתפרץ על דבר קטן, ואז אדם מגלה את האמת, 
וכמו שאמרו )עירובין ס"ה ע"ב(: "אדם ניכר בכיסו בכוסו 
ובכעסו, ויש אומרים גם בשחקו", וזה האופי. ואת זה 

בדרך כלל ההורים יכולים לחקור ולשאול יותר.

 "העיקר הבריאות" -
חובה לעשות בדיקת "דור ישרים"

אחד  ואם  בריאים,  יהיו  הזוג  בני  ששני  מאד  חשוב 
מהם לא בריא, או שיש לו איזו מחלה שיכולה לעבור 
כל אחד  ולפעמים  זה סכנה.  ביחד  אז שניהם  לשני, 
אבל  ִאתה,  ומסתדר  מסוימת  גנים של מחלה  לו  יש 
כשנישאים ביחד הבנים יהיו חולים רח"ל. ישנה היום 
מחלה ידועה ומסוכנת שנקראת "טיי-זקס", אבל ניתן 
"דור ישרים".  למנוע את כל זה מההתחלה בבדיקת 
ופעם היו אומרים שהספרדים מחוסנים, אבל אין דבר 
כ"ד(?  )כ"ז  במשלי  הפסוק  אומר  איך  מחוסנים,  כזה 
"כי לא לעולם חוסן". אין אף אחד מחוסן, לכן צריך 

לעשות בדיקות, ואז אדם יוצא מכל ספק.

מה עם נישואי קרובי משפחה?
משפחה.  קרובת  דווקא  לקחת  שרוצים  כאלה  יש 
חאה"ע  ח"ב  אומר  יביע  )בשו"ת  ע"ה  עובדיה  הרב  אבל 
סימן ז' אות ט'( הביא בשם חכם אחד, שרוב הרופאים 
אומרים, שרוב הילדים שהם נכים, עיוורים, פסחים, 
אילמים וכו', בר מינן, זה בא דווקא מנשואי קרובים. 
ואם לא מספיק כל זה, יכולים להיות גם עקרים. לכן 
צריך להיזהר ולברוח מזה. אני מכיר משפחות שעשו 
שלא  תינוק  להם  נולד  כי  סובלים,  הם  ואח"כ  ככה 
אדם  אבל  וכו'.  גלגלים  בכסא  רק  אלא  ללכת  יכול 
שחושב על העתיד, שהרי הוא לא לוקח אישה סתם 
בשביל יופי אלא להביא ילדים, ישמע בקול ההורים 

שלו.

 האם כדאי להתחתן כשההורים
מתנגדים לבן זוג?

לפעמים אדם מתחתן עם אישה בניגוד להורים שלה, 
ואמנם מותר לעשות את זה, כי אם היא מצאה בחור 
שההורים  אע"פ  טובה,  אישה  מצא  שהוא  או  טוב 
מוחים בידו לא חייב לשמוע להם, וזו תשובת מהר"י 
ר"מ  סי'  )יו"ד  הרמ"א  זה  את  ופסק  קס"ו(,  )שורש  קולון 
שופטים  פרשת  )ש"ב  חי  איש  הבן  גם  פסק  וככה  סכ"ה(, 
אות י"ט(. אבל צריך לחשוב מה יהיה הלאה, כי אם יום 
אחד יהיה איזה ויכוח ביניהם והיא תלך להורים שלה, 
אז ימררו לו את החיים, ולכן צריך מלכתחילה לחפש 
שלום עם המשפחה, וכמו שאמרו )יבמות ס"ב סע"ב(: "כל 
השרוי בלא אישה שרוי בלא שלום", מכאן שהאישה 
מביאה שלום לבית, אבל אם זה יגרום למחלוקת בין 

המשפחות, וויכוחים ומריבות, אז בשביל מה?!

האם כדאי להתחתן עם בן/בת עדה אחרת?
נישואי עדות זה טוב ובריא מאד, כי כל עדה יש לה 
אם  ולכן  משלה,  ומידות  אופי  לה  ויש  משלה  ברכה 
יש מנטליות קרובה ביניהם אז למה לא?! יש לנו שני 
והחיד"א, האר"י אמו ספרדייה  - האר"י  עולם  גאוני 
לוריא(,  )משפחת  אשכנזי  ואביו  פרנשיס(  )משפחת 
אזולאי(  )משפחת  ספרדי  אביו  הפוך  חיד"א  והרב 
ואמו אשכנזייה )נדמה לי שמשפחתה עלו עם תלמידי 
איך  ועוד  והצליחו,  ת"ס(,  בשנת  החסיד  יהודה  רבי 
הצליחו. ולא כאלה שאומרים: "אנחנו לא רוצים עדה 
אחרת". ולא רק זה, אלא בכל עדה ועדה יש סגולות 
בכורדים,  ברכה  יש  אחרת,  בעדה  אותן  תמצא  שלא 
יש ברכה באתיופים, יש ברכה במרוקאים, יש ברכה 
בתוניסאים, יש ברכה בתימנים, יש ברכה בספרדים, 
דבר  אבל  ובחסידים.  בליטאים  ברכה באשכנזים,  יש 
כי  ביניהם,  דומה  תהיה  שהמנטליות  חשוב:  אחד 
לו  מביאה  והיא  מסוים,  משהו  אוכל  החתן  לפעמים 
"גפילטע פיש", מה זה האוכל הזה? הוא לא רוצה את 
זה. או שהוא מביא לה "פלאפל" ובשבילה זה חריף 
מדי. ולכן אם זה ככה לא כדאי. ולכן ההורים צריכים 
יקח  שאשכנזי  שטויות,  לעשות  ולא  ולדעת,  להכיר 
יחרף  והוא  מתאימים,  לא  כשהם  הפוך  או  ספרדייה 
זה.  אותו, אסור לעשות את  והיא תגדף  ויגדף אותה 
יהיה  לא  האלו,  השטויות  כל  יהיו  לא  לבא  ולעתיד 

הבדל בין העדות. 
ברמה",  "קול  ברדיו  חי  בשידור  המועבר  השבועי,  השיעור  מתוך 

במוצ"ש בשעה 22:00. ניתן לצפות בשיעור באתרנו "יהדות נט".

סיפורי ישועות 
זרע של קיימא לאחר 20 שנה

20 שנה לזכות לפרי  זוג יקר מהמרכז לא זכו 
בטן!!! לאחר קריאת פרקי התהילים בראש 
יקרים,  ילדים  מאות  ידי  על  השנה, 
בברכה  הזוג,  בני  את שמות  הזכרנו 
רעדו  הקירות  בטן,  לפרי  שיזכו 
הילדים.  שזעקו  ה"אמן"  מעוצמת 
באותה שנה זכו בני הזוג להכניס את 

בנם בבריתו של אברהם אבינו!!!
מצא את זיווגו

אשר  פנים,  לו  האיר  לא  שהמזל  שבור  בחור 
לא מצא את זיווגו, וגילו נשק לגיל השלושים, 
עליו  יתפללו  בדמעות שליש שהילדים  ביקש 
בשני ימי ראש השנה, שיזכה לזיווג הגון. לאחר 
בחורה,  לו  הציעו  חשוון,  בחודש  שבועות,   5

איתה הוא התחתן, בשעה טובה ומוצלחת!!
פרנסה בשפע

מכתב למערכת: "ברצוני לפרסם את הישועה 
מובטל  ארוכה  תקופה  הייתי  אני  לי,  שקרתה 
הסגולה  את  לנסות  החלטתי  עבודה,  ללא 
רבן  בית  של  תינוקות  שמאות  לי,  שהציעו 
לא  תשועתי  ואכן  עבורי.  בתפילה  יעתירו 
עם  מכובדת  לעבודה  נתקבלתי  לבא,  איחרה 

פרנסה בשפע. )מ. צ. הר נוף, ירושלים(

 כמידי שנה בשנה )18 שנים ברציפות(,
גם השנה, 200 תינוקות של בית רבן יקרעו 

שערי שמיים עבורכם, ב"חברת תהלים 
המרכזית" שבירושלים, בשני ימי ראש 

השנה הקדושים
לשנה טובה, לפרנסה, לרפואה, 

לזיווג הגון, לזרע של קיימא 
וכו'

לפרטים: 054-8413979
שנה טובה!

רבים 
נושעו! 

בדוק 
ומנוסה!

5 שמותלמסור עד  ניתן

פסיכולוגיה יהודית - פסיכודראמה

צלצלו: 053-3354470 )תמרה( מטפלת מוסמכת 
בעלת המלצות רבות

תוצאות
מדהימות כואבת? כועסת? מסתגרת במחשבות על מה שהיה או על מה שלא יהיה?

טיפול מלווה התחדשות לנשים, זוגות וילדים. הפרעות אכילה, התמכרויות, 
פחדים, טראומה ואובדן.

סניגור ליום הדין



יש דין ויש דיין
יש סיפורים שכאשר אתה שומע אותם אתה אומר: "אין סיכוי שזה קרה", אבל לפעמים המציאות עולה על כל 

דמיון. כזה הוא הסיפור שלפניכם, למרות שהוא נראה הזוי - הוא אמיתי לחלוטין:

 קרועים
בין העולמות
הרב אשר יחיאל קסל, מומחה בטיפול 

בנוער חרדי נושר, כותב על הנערים 
הקרועים בין העולם החילוני לעולם החרדי

ליעוץ ושאלות, הזמנת סדנאות והרצאות, 
צלצלו 058-4228470, או באימייל 
kasel@kfar-zoharim.org.il

מדור חדש! בלעדי לאור עליון!

מתקבצים  שבהם  הרחובות  באחד  שם 
ליצרם  פורקן  שמחפשים  רבים  נערים 
משוטט  איזי  את  מצאתי  ותסכולם, 
הוא  האחת  בידו  רחוב.  נערי  בחבורת 
השנייה  ובידו  בירה,  בקבוק  החזיק 
רק  עדיין  היותו  למרות  סיגריה,  הייתה 
גרם  במראהו  משהו  עשרה.  ארבע  בן 
לי להבין כי הוא לא נער ככול הנערים, 
היה בו משהו אצילי ושונה, ונראה היה 
בוץ.  בהרבה  מכוסה  ביהלום  שמדובר 
לכן החלטתי ליצור איתו מגע ושיח בכל 
מחיר, כדי לראות איך מוציאים כאן את 
היקר  את  נכון  יותר  )או  מזולל,  היקר 

מיקר...(.
בכלל  היה  המילה  בברית  ששמו  איזי, 
שינה  הוא  החדש  שמו  ואת  יצחק, 
בעקבות השינויים שהוא עבר, סיפר לי 
מאוד,  חשובה  ממשפחה  מגיע  שהוא 
הטובות  הישיבות  באחת  ר"מ  אביו 
בירושלים. כאשר הבנתי את יחוסו הרם, 
גם אני שחשבתי שראיתי הכול ושמעתי 
סימן  את  ראה  איזי  השתוממתי.  הכול 
והוא שאל:  על פרצופי,  השאלה שהיה 
מאמין  היית  לא  אהה,  בהלם,  "אתה 
שלמשפחה כמו שלי יצא בן כזה. תאמין 
לי אני לא יודע למה אני ככה? השתלטה 
לא  שאני  מרגיש  אני  טומאה!  רוח  עלי 
פשוט  אני  איתה,  להתמודד  מסוגל 
נשלט... לילות שלמים שאני יושב ובוכה 
אבא  ועם  עצמי  עם  ומסכם  ומתחרט, 
לא  חדש,  דף  מחר  מתחיל  שאני  שלי 
עוברות שעתיים ואני נהפך לגרוע יותר 
מלפני כן". "אני אומר לך הרב", המשיך 
שהשתלטה  מפלצת  איזו  "שזו  איזי, 

עלי!!".
כי  גם  איזי,  את  לשמוע  קשה  לי  היה 
ניכרים דברי אמת שהוא באמת לא רוצה 
במצבו, אבל הוא נכשל ולא מצליח. וגם 
ולדעת  כזה,  קשה  במצב  נער  לראות 
החשובות  מהמשפחות  הגיע  שהוא 
מסתובב  והוא  שבדור,  והמיוחסות 
שבהם  המצבים  בדיוק  זה  באשפתות. 
הכל  ולעשות  נפש,  למסור  בוחר  אתה 
כדי להוציא יקר מזולל. סיכמתי עם איזי 
שנעמוד בקשר, והדבר הראשון שעשיתי 
היה לפנות להורים, אולי שם יתברר לי 
הזה.  הקשה  המצב  מאחורי  עומד  מה 
נפלאים  הורים  שאמרנו  שכמו  ההורים 
ונהדרים נפגשו איתי תיכף ומיד, לשיחה 
כל  ארוכה שנמשכה  לתוך הלילה, עם 
הקושי הם שיתפו פעולה. חיפשנו תחנה 
תחנה בחיים שלו כדי למצוא את נקודת 
התורפה, והעלנו חרס, לא נמצאה שום 
ההורים  הזו.  להתנהגות  הגיונית  סיבה 
כבר פנו לכל מכוני האבחונים, עשו את 
אמר  האבא  ביותר.  הטובים  האבחונים 
דירה  הוצאתי מחיר  "אני  מר:  בחיוך  לי 
בשכונת יוקרה בירושלים כדי להציל את 
איזי, אבל ללא הועיל. אך עדיין אני מוכן 
להשקיע, אין לי שום מגבלה, אני מוכן 
לטוס ולעלות לשמים, לרדת לתהומות, 

כדי להציל את איזי מעצמו".
כדי  בכלום  חסכו  לא  ההורים  כאמור, 
לנסות להציל את איזי, ואני הצעתי להם 
שהוא  למיכאל,  לפנות  אחרון  כפתרון 
ועשה  נושר  היה  שבעברו  יקר,  אברך 
טובה  מאוד  שפה  לו  ויש  בחיים,  שינוי 

תמורת  מוכן  והוא  שכאלו,  נערים  עם 
לפרויקט.  כזה  נער  לקחת  רב  ממון 
מיכאל,  עם  פרויקט  על  וכשמדברים 
הוא  ארוכה  תקופה  שבמשך  הכוונה 
איתו,  עובד  איתו,  חי עם החניך, מטייל 
מדבר איתו, ומשחק איתו מסביב לשעון. 
טיפול מסיבי שכזה. ההורים של איזי לא 

חסכו, וקיבלתי אור ירוק לצאת לדרך.
עקרונית  אותו  לשאול  למיכאל  פניתי 
האם הוא פנוי שוב לכזה פרויקט. הוא 
חזרתי  שכרו,  את  לי  נקב  בחיוב.  נענה 
חזרתי  בחיוב,  ונעניתי  איזי  של  להורים 
למיכאל כדי לקבוע פגישה עם ההורים, 
כדי שיסכמו ביניהם את דרכי הפעולה. 
הגעתי  כאשר  השיחה,  סוף  לקראת 
לנקודה האחרונה, והיא מקום הפגישה 
הזכרתי  איזי,  של  הוריו  עם  מיכאל  של 
מיכאל  משפחתם.  שם  את  אגב  בדרך 
שאל: "האם מדובר במשפחה פלונית?", 
ואני השיבותי בחיוב. "האם לאם קוראים 
כך וכך?", וגם על זה השבתי בחיוב. כאן 
שהוא  הודיע  מיכאל  הפתעה,  לי  נכונה 
יורד מהעניין. אני לא חשבתי שיש מצב 
השיבני  ומיכאל  למה?  ושאלתי  כזה, 
בקול חנוק מבכי: "תבין! הכעס שיש לי 
כל  הוא  שהזכרת  הגברת  על  ולרעייתי 
כך חזק, כך שאני לא יהיה מסוגל לעזור 
את  חקרתי  ולמה?",  מה  "על  לבנה". 
מיכאל, והוא ענה לי: "הגברת המדוברת, 
רעייתי  את  פיטרה  תפקידה  מתוקף 
מהעבודה, לא כי רעייתי התרשלה, אלא 
טובה  למצוא  שאפשר  חשבה  היא  כי 
יותר... אני שכידוע חי על קצבת הכולל, 
לקחת  נאלצתי  עבודה,  לרעייתי  ובאין 

מבין  אתה  אבל  אלו,  מעין  פרויקטים 
לבד שהלימוד שלי כבר לא מה שהיה. 
עבודה  מצאה  לא  היום  עד  ורעייתי 
וכואב לי  אחרת. זה משהו שהוא קשה 

עד היום". 
כאשר  מזועזעת,  הייתה  איזי  של  אימו 
את  ייקח  לא  שמיכאל  לה  סיפרתי 
פשוט  היא  הנ"ל,  מהסיבה  הפרויקט 
בכתה. היה ניכר שהיא מבינה שיש פה 
מהכולל  אברך  הוציאה  היא  השם,  יד 
נצרך  בנה  ועכשיו  רגישות,  חוסר  בגלל 
הסדירה  היא  שלי  התיווך  מבלי  לו. 
כדי  שלם,  תיקון  ועשתה  העניין  את 
ולמרבה  זוגתו.  ואת  מיכאל  את  לפייס 
הפלא, מיכאל עוד לא התחיל בפרויקט, 
הפך  איזי  למיותר,  הפך  והפרויקט 
ישיבה  תלמיד  היום  והוא  אחר,  לאיש 
מן המניין. בימים אלו של חודש אלול, 
שאנחנו עורכים חשבון נפש על מעשינו, 
זה הזמן שסיפור כזה יזעזע את לבבות 

כולנו. דעו! יש דין ויש דיין.
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הבשורה  לשמע  בתדהמה,  הוכה  התורה  עולם 
הגאון  של  הפתאומית  הסתלקותו  על  המרה 
מיר  ישיבת  ראש  זצ"ל,  פינקל  לייב  אריה  רבי 
נפטר  הרב  תלמידים.  אלפי  שהעמיד  ברכפלד, 
הרבה.  מחולשתו  בעיקר  שנבע  לב,  מדום 
סיים את תפילת מעריב  הוא  יום שלישי  בערב 
האחרונה שלו בישיבה, וחייך לכל אחד במאור 
ניגש  ערב,  בכל  כרגיל  לביתו  נכנס  הוא  פנים, 
"לא  כמתנבא:  לה  ואמר  הרבנית,  רעייתו  אל 
כעבור  הסביר.  ולא  אמר  מלחמה",  עוד  תהיה 
הכחיל.  בעלה  כי  הרבנית  הבחינה  דקות  כמה 
את  שהזעיקו  המשפחה,  בני  את  הזעיקה  היא 
אנשי ההצלה, והללו קבעו את מותו של הצדיק. 
"וידום אהרון". פרשנויות רבות נאמרו למשפטו 
האחרון של ראש הישיבה. אך אנו מנסים לייחס 
הצדיק  הימים:  אחרית  לענייני  אמירתו  את 
התנבא ברוח קודשו, כי לא תהיה עוד מלחמת 
גוג ומגוג השלישית. הצדיק חזה את מותו, וידע 
שבכך הוא מבטל את המלחמה שהייתה אמורה 
הרעה  מפני  "כי  הפסוק:  וכמאמר  להתרחש. 
נאסף הצדיק". ופירשו המפרשים, כאשר הצדיק 
נאסף לבית עולמו, במותו הוא מכפר על הדור, 
ומבטל את הרעה שהייתה עתידה לבוא עליהם.

הרב פינקל 
לפני פטירתו: 

"לא תהיה עוד 
מלחמה"

 הבטיחו לעצמכם
שנה טובה

פדיון נפש מיוחד!!!

 אנו זקוקים לתרומות רבות!
 ניתן להפקיד בבנק הדואר, מס' חשבון 8362846,

עבור עמותת "אור עליון".

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".

"פדיון נפש" ע"פ הקבלה, עם כוונות 
הרש"ש זצ"ל, על ידי רב מקובל, גם בערב 

ראש השנה וגם בערב יום הכיפורים.

רבותינו המקובלים, ובראשם המקובל 
האלוקי הרב יצחק כדורי זצ"ל, נהגו לערוך 

"פדיון נפש" עבור עצמם בכל שנה לפני ראש 
השנה ולפני יום הכיפורים.

הבטחה מרבותינו המקובלים: "העושה פדיון זה 
בערב ראש השנה ובערב יום הכיפורים – בוודאי 

משלים שנתו" )הגהות שער הכוונות(

כל כספי הפדיון קודש להוצאת העלון

גב' ק. משכונת רמות בירושלים ערכה לפני שנתיים 
זיווגו  את  שימצא  לבנה,  נפש  פדיון  ר"ה  בערב 
בקרוב, לאחר שבועיים הוא סגר שידוך ועשה וורט. 
ר"ה,  בערב  נפש  פדיון  עשתה  היא  שעברה  שנה 
והפעם עבור בתה, שתזכה לזרע של קיימא. לאחר 
חודשיים, בסוף חודש חשוון, התקשרה אלינו גב' ק. 
בשמחה, שברוך ה' בתה כבר נקלטה בהריון, בשעה 

טובה ומוצלחת.
***

פדיון  ערכנו  השנה  ראש  בערב  שעברה,  שנה 
ברוך  גברת ש. משכונת מקור  נפש עבור בתה של 
היא  החנוכה  בימי  קיימא.  של  לזרע  בירושלים, 
נקלטה  שלה  הבת  שב"ה  לנו,  לבשר  התקשרה 
לפרי  זכתה  שלא  רבות  שנים  לאחר  וזאת  בהריון, 
בת,  לחבוק  זכתה  בתה  שבועות  מספר  לפני  בטן. 

בשעה טובה ומוצלחת.
***

לדודתה  נפש  פדיון  ערכה  מירושלים,  ל.י.  גב'   
לפני שלושה חודשים, לרפואה שלימה. כיון שהיא 
ואכן  במעיים,  בעיות  לה  היו  קשה,  במצב  הייתה 
היא  עוזר,  שהפדיון  שראתה  כיון  התרפאה.  היא 
ערכה לפני שבועיים שוב פעם פדיון נפש, והפעם 

לבריאות האמא שלה.
***

לרפואת  נפש  פדיון  ערך  לציון,  מראשון  ש.  אדון 
קיבל  גם  הוא  מאד,  קשה  במצב  שהייתה  אימו, 
אימו.  לרפואת  לאינטרנט,  סינון  להשים  עצמו  על 
באותו היום שערכנו את הפדיון כבר חל שיפור ניכר 

במצבה, והיא הולכת ומחלימה.  
***

נפש  פדיון  פעמיים  ערכה  מלאכי  מקריית  ח.  ב. 
אותה,  אוהבת  שהייתה  שלה  שדודה  אחרי  דרכנו, 
הפנתה אליה עורף, ואולי אפילו שנאה אותה, וזה 
נתק,  של  שנים  אחרי  מאד.  מאד  לב.ח.  הכאיב 

הדודה חזרה לאהוב אותה...

סיפורי ישועות

צלצלו 054-8486661


