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"מהפכה  התחוללה  ה־19  במאה 
מדעי  בידע  הוצף  העולם  תעשייתית", 
שלא נודע כמוהו לפני כן, ובידע זה נוצרו 
התחומים.  בכל  טכנולוגיים  שכלולים 
החשמל  )דלתון(.  האטום  רעיון  כגון: 
חוק  הנרי(.  )ג'וזף  הטלגרף  )אמפר(. 
גילוי  הרדיו.  )ג'אול(.  האנרגיה  שימור 
החיידקים והחיסונים )לואי פסטר(. וכו'. 
עד היום, ההתפתחות במאה ה־20 בנויה 
על אותם יסודות שנתגלו במאה ה-19. 
וכך כותבים אנשי המדע: "המאה התשע 
יותר  גדולה  התקדמות  השיגה  עשרה 
בידיעות  הקודמות  המאות  כל  של  מזו 
הטבע ובהבנת מהותו; היא פתרה חידות 
עולם חשובות רבות, שנחשבו בראשיתה 
כבלתי נתונות לפתרון; היא הסירה את 
הלוט, במדע ובהכרה, מתחומים חדשים 
לפני  קיומם  על  חלם  לא  האדם  אשר 
מאה שנה" )פרופסור צ'רניבסקי בספרו "בין דת 

למדע" עמוד 248(.

נבואת הזוהר הקדוש על 
המהפכה התעשייתית

הקדוש  הזוהר  הפלא,  למרבה  והנה, 
זאת  חזה  שנה  כ-1900  לפני  שנכתב 
 5,600 שבשנת  מנבא  הזוהר  במדויק!! 
שזו  ה'ת"ר,  בשנת  העולם,  לבריאת 
למניינם,  עשרה  התשע  המאה  אמצע 
בארץ.   למטה  החכמה  מעיינות  ייפתחו 
לעברית:  בתרגום  הזוהר  כותב  וכך 
השישי  לאלף  שנה  מאות  שש  "ובשנת 
ה'ת"ר(,  שנת  העולם,  לבריאת  שנה   5600 )שנת 
)חכמת  למעלה  החכמה  שערי  ייפתחו 
החכמה  ומעייני  החסידות(,  בדרך  הקבלה 
להיכנס  עצמו  העולם  ויכין  למטה. 
באלף השביעי, כאדם המכין עצמו ביום 
השישי אחרי הצהרים להכנסת השבת, 
"בשנת שש מאות  וסימנך:  בזה.  גם  כן 
מעיינות  כל  נבקעו  וגו',  נח  לחיי  שנה 

תהום רבה". )זוהר פרשת וירא, דף קלב(.
שהתגשמו,  הנבואות  מן  אחת  בעצם  זו 
המוכיחות ש"תורה משמים": לאורך כל 
נורמלית  הייתה התפתחות  ההיסטוריה 
הזוהר  בא  והנה  האנושי,  הידע  של 
תהיה  בו  דור,  "יבוא  ואומר:  הקדוש, 
התפרצות של ידע אנושי בכל התחומים, 
בתוך זמן קצר"!! הזוהר אף מצביע על 
הזמן המדויק שזה יתרחש - בשנת 5600 
לבריאת העולם, במאה התשע-עשרה!! 
במאה  היה,  כן  הזוהר  אמר  כאשר  ויהי 
מהיכן  החכמה!!  מעיינות  נפתח  ה-19 
אל  מסילות  )ספר  לרשב"י??...  הזה  הידע 

האמונה", מכון אור החיים, י-ם תשנ"ח(. 

את  ה'  הביא  מדוע  להבין,  צריך  והנה, 
דווקא  והטכנולוגיה  המדע  חכמת  כל 
התחומים  בכל  הרי  הימים?  באחרית 
הדורות,  ירידת  דווקא  ישנה  האחרים 
וחכמת  הפיקחות  בעניין  זה  אם    

החיים, ובפרט בחכמת התורה, ואם זה 
החידושים  מדוע  א"כ  ובמידות,  בכח 
בדור  דווקא  נתגלו  הטכנולוגיים 
האחרון? זאת ועוד, הזוהר הקדוש כותב 
שהחכמה הזו שתרד לעולם היא בעבור 
ההכנה לימות המשיח ועולם הבא, "ויכין 
השביעי",  באלף  להיכנס  עצמו  העולם 

וצריך ביאור, מה הכנה יש בזה?

 הניסיון האחרון לפני"
הגאולה השלימה

חיים  הרב  הגדול  לגאון  ראיתי  ואכן 
שנת  בסביבות  חי  אשר  זצ"ל,  פלאג'י 
באיזמיר  שנה,  כ-180  לפני  ה'ת"ר, 
מדוע  ומתפלא  שתמה  שבטורקיה, 
חידושים  האחרונות  בשנים  הגיעו 
טכנולוגיים המקשים ביותר על שמירת 
דברים  שם  מונה  הוא  כן  כמו  השבת? 
והשתכרות,  פריצות  בענייני  חדשים 
ומעיר  הקודמים,  בדורות  היו  לא  אשר 
ושש  אלפים  בחמשת  היה  לא  זה  "כל 
מאות שנה מבריאת העולם, ואיך במעט 
שנים יצאו כל אלו אבות נזיקין?! הדבר 
פרק  בסופו,  ח"ג  חיים  )תוכחת  בעיני!".  פלא 
זן לשב"ק, דף ק"ל ע"ב והלאה, בדפוס חדש עמ' 
רסז- עמ'  ח"ו  יהודה  ברכת  בשו"ת  הובא  רפז-ח 

רסט ע"ש(.

מרטיט  הסבר  מביא  פלאג'י  הגר"ח 
מתמיד  יותר  אקטואליים  ודבריו  לכך, 
בכך  זו  תופעה  תולה  הרב  אלו:  לימים 
שאנו נמצאים בתקופת שלפני המשיח. 
ובעקבות נבואת ירמיה הנביא: "ָלֵכן ּכֹה 
ים",  ּוְבַחְנּתִ צוְֹרָפם  ִהְנִני  ְצָבאוֹת  ה'  ָאַמר 
"ְוֵהֵבאִתי  בזכריה:  נאמר  וכן  ט,ו(.  )ירמיהו 
ְצרֹף ֶאת  ים ּכִ ֵאׁש, ּוְצַרְפּתִ ית ּבָ ִלׁשִ ְ ֶאת ַהּשׁ
ָהב", )זכריה  ְבחֹן ֶאת ַהּזָ ים ּכִ ֶסף, ּוְבַחְנּתִ ַהּכֶ
י  יג,ו(. והדבר כבר כתוב בתורה עצמה: "ּכִ
ֶכם  ה ה' ֱאלֵֹהיֶכם ֶאְתֶכם, ָלַדַעת ֲהִיׁשְ ְמַנּסֶ
ְלַבְבֶכם  ָכל  ּבְ ֱאלֵֹהיֶכם  ה'  ֶאת  אֲֹהִבים 

ֶכם",  )דברים יג,ד(".   ּוְבָכל ַנְפׁשְ
ע"י  לנו  הודיע  כבר  הקב"ה  כלומר, 
מפורשים  בפסוקים  הקדושים,  נביאיו 
ביאת  לפני  כי  בתנ"ך,  מקומות  בכמה 
ישלח  ה'  השלימה,  והגאולה  המשיח 
בכלל,  המצוות  בקיום  קשים  ניסיונות 
בפרט,  והצניעות  הקדושה  ובשמירת 
של  האמונה  חוזק  את  לבדוק  מנת  על 
כל אחד ואחד. כמו שבודקים את הכסף 
והזהב אשר מעורב בהם סיגים )פסולת 
אותם  שמשליכים  ע"י  וזהב(,  כסף  של 
הכסף  מהו  ומתברר  נבחן  ואז  באש, 
ומהם  באש(  )השורד  האמיתי  והזהב 
הסיגים )הנשרפים באש(. וכמו שישנם 
קרביים,  לחיילים  וכושר  מאמץ  תרגילי 
להיכנס  כשירותם  את  לבדוק  מנת  על 
הקב"ה  וינסה  יבחן  כך  הקרב.  לשדה 
ורק  השלימה.  הגאולה  לקראת  אותנו 
הם  בניסיונות,  בגבורה  שיעמדו  אותם 

בתענוגי  ולהתענג  לזכות  יזכו  הם  ורק 
ימות המשיח והעולם העתידי. 

מסיים הגר"ח פלאג'י את הסברו המאלף, 
לב:  כל  ומעוררים  מצמררים  בדברים 
"וכביכול עילת העילות וסיבת הסיבות, 
נורא עלילות על בני אדם, להמציא בדור 
האחרון סמוך לגאולה עניינים כאלו, כדי 
לברר וללבן מי הם היראים את ה', ומי 
לברר  והיינו  והמורדים,  הפושעים  הם 
וזה כמו הניסיונות  אוכל מתוך פסולת, 
שנתנסה אברהם אבינו ע"ה, ומי שעומד 
בנסיונות הללו שלא לחטוא באלו, בידוע 
ע"ה".  אבינו  אברהם  של  מזרעו  שהוא 
נועדו  הטכנולוגיים  החידושים  כלומר, 
לבחון ולראות מי חזק ביהדותו, שעומד 
כצור החלמיש מול פיתויי הטכנולוגיה, 
וכך ידע הקב"ה למי להעניק את הוויזה 
לימות  לכניסה  קארד(  )גרין  המיוחלת 

המשיח ולאלף השביעי.
בעולם  מהי באמת ההמצאה האחרונה 
אשר  האחרונה",  "הצעקה  הטכנולוגי, 
לקראת  האחרון  הניסיון  את  מהווה 
הגאולה השלימה, עליה נאמרו הדברים 
מכוונים  הדברים  ספק  ללא  הנ"ל? 
למקום אחד בלבד - ל"אינטרנט". אשר 
בעברית  פירושו  )"נט"  ברשתה  הפילה 
חכמים  תלמידי  ונשים,  גברים  "רשת"( 
וגויים.  יהודים  עם,  ופשוטי  גדולים 
כל  ועצומים  הפילה,  חללים  "רבים 

הרוגיה". 

כיצד אפשר להינצל 
מטומאת האינטרנט?

כמה  יודע  לא  אני  "וכי  הטוען:  יטען 
היא  הנקודה  אבל  גרוע?!  האינטרנט 
אחרת: כבר אלף פעם התחרטתי, אחרי 
שלי  הנשמה  ואת  הזמן  את  ששרפתי 
אני  נפלתי,  פעם  שוב  אך  באינטרנט, 
הרי  עלי!!  גדול  הזה  שהניסיון  מרגיש 
חוזק,  כבדיקת  זה  את  הגדרת  אתה 
א"כ מובן מאליו שמדובר בניסיון קשה 
יכול  לא  אחד  שאף  חושב  ואני  ביותר! 
הושיט  אחד  )בחור  הזה!".  בניסיון  לעמוד 
רואה  "אתה  לו:  ואמר  צביאלי  הרב  לעבר  ידו  את 
יד, ואתה רואה אייפון", תחתוך לי את היד, אבל אל 

תיקח לי את האייפון!!(.

זו הסיבה שאנו חייבים לקרוא את סיום 
הגר"ח  של  והמאירים  המלהיבים  דבריו 
לבי  "ועוד  המאמר:  באותו  שם  פלאג'י, 
אומר לי, דעתה הדור כשר יותר מהדורות 
הקודמים, הן במידות והן בדעות, שאם 
היה בדורות הקודמים כל מה שיש בדור 
מה  חוטאים,  רוב  נמצאים  היו  שלנו, 
אחד  רק  מוצאים  שלא  כעת  כן  שאין 
אלו  ובדברים  ה',  פי  את  שעובר  מאלף 
שדיברתי  עוון,  לי  יחשב  שלא  ניצלתי, 

קטגוריא על עם ישראל וכו'".

פירושם של דברים, הקב"ה 
לא מביא ניסיון על האדם שלא 

עלינו  זאת  לאור  כנגדו.  לעמוד  יוכל 
לדעת, שיחד עם הניסיון הגדול שהביא 
לנו  שלח  זה,  בדור  האלוקים  עלינו 
שלא  ועצומים,  גדולים  כוחות  הקב"ה 
כדי  הקודמים,  בדורות  לאנשים  היו 
המפלצת  מול  בהצלחה  לעמוד  שנוכל 
הזו הנקרית "אינט-מת". ואכן, ברוך ה' 
ראינו גבורי כח, שהתנתקו מטומאה זו, 
או שעשו סינון אמיתי וטוב לנט שלהם. 
זצ"ל,  עטר  בן  חיים  רבי  הגאון  והנה, 
)שמות  הקדוש  החיים"  "אור  בספרו 
הנ"ל.  הדברים  ככל  ג"כ  כותב  ג,ח(, 
עם  המשיח  ביאת  שלפני  כותב,  הרב 
של  החמישים  שער  בתוך  יכנס  ישראל 
החמישים  שער  אותו  ומהו  הטומאה!! 
טומאת  שזוהי  ספק  אין  הטומאה?  של 
שה"אור  אלא  הארורה.  האינטרנט 
שבכח  שם  מבאר  הקדוש  החיים" 
להתמודד  יכולים  אנו  הקדושה  התורה 
וזהו  זו.  טומאה  מול  גם  בהצלחה 
ליציאת  האחרונה  הגאולה  בין  ההבדל 
ה'  ממצרים,  ישראל  שבצאת  מצריים, 
לא הניחם להיכנס לתוך שער החמישים 
של הטומאה, כיון שעדיין לא קיבלו את 
התורה, ואם היו נכנסים לא היו יכולים 
לצאת מהטומאה הזו. אבל אנו שזכינו 
לתורה, יש בכוחנו גם להתגבר על שער 
כתב  וכבר  הטומאה.  של  החמישים 
ביאה(  איסורי  הלכות  )סוף  הרמב"ם 
עצמו  יפנה  אמרו,  זאת  מכל  "גדולה 
דעתו  וירחיב  תורה,  לדברי  ומחשבתו 
עריות מתגברת  שאין מחשבת  בחכמה, 

אלא בלב פנוי מן החכמה". 
סף  על  נמצאים  אנו  יקרים!  חברים 
מכל  שלמדנו  כפי  השלימה,  הגאולה 
הדברים הנ"ל. החודש התבשרנו שדונלד 
טראמפ, שהוא אוהב עם ישראל, מכבד 
היהדות ומתנגד לרפורמים, נבחר לנשיא 
התחזיות.  לכל  בניגוד  הברית,  ארצות 
כפי  טוב",  "מזל  בגימטריא  )"דונלד" 
מאזוז(.  מאיר  הרב  הגאון  מרן  שאמר 
הבחירות  תוצאות  שנשמעו  לפני 
טראמפ  "אם  בלבי:  אמרתי  בארה"ב, 
את  מכין  שה'  היא,  המשמעות  יבחר, 
העולם לקראת המשיח". אחר כך ראיתי 
שרבים שותפים למחשבה הזו. והרי "קול 
לכן, כשיתקוף אותנו  המון כקול שדי". 
נחזק  היצר בפיתויי טומאת האינטרנט, 
את עצמנו שזה לא קשה, כי רק זמן קצר 
נשאר לגאולה. הרי כשיבוא מלך המשיח 
הוא יבקש "תעודת נקיות", ורק מי שזכה 
להיות נקי מפגעי הטכנולוגיה ומטומאת 
אצל  יתקבל  והנייד(  )הנייח  האינטרנט 
לנו  שתהא  כדאי  כן  אם  המשיח.  מלך 
התעודה הזו כדי שנזכה לימות המשיח 

ולחיי העולם הבא, בקרוב ממש, אמן. 

הבירור האחרון לקראת קץ הימים



שאל את הרב

יש לשמור על קדושת הגיליון ולהניחו בגניזה ]2[

 תיקון נסתר –
מערכת הגלדת הפצעים

המהירות  בשיא  דהר  הצעיר  הבחור 
נתקל  הוא  לפתע  הרחוב,  במורד 
בבליטה שהזדקרה לה על הכביש, הוא 
חבטה  בקול  והתרסק  באוויר  התרומם 
על הקרקע. במקום שבו רגליו נגררו על 
פני משטח הבטון - נראו כעת שאריותיו 
אלגנטיים,  פעם  שהיו  מכנסים  זוג  של 
ומבעד לקרעים הציצו ברכיו החבולות 
כובד  מלא  את  אולם  והמדממות. 
ניסיון  כדי  תוך  ידיו:  כפות  ספגו  הנזק 
לבלום את נפילתו עברו שתי כפות ידיו 
שפשוף רציני, העור נקרע והחל לדמם. 
תוך חודשיים התרחשו עמו שני ניסים: 
כפות ידיו וברכיו החלימו לחלוטין, עד 
כדי כך שלא נותר סימן קלוש לנפילה. 
חזרו  אצבעותיו  טביעות  אפילו  ו... 
לבשר  נוכל  לא  לצערנו,  אך  לקדמותן. 
לכם על נס דומה שארע במכנסים. הם 
עדיין נותרו קרועים ומקומטים, ללא כל 

סימן לכך שהם עומדים להתרפאות.
צמח  ורגליו  ידיו  שעל  העור  מדוע 
מחדש, ואילו בד המכנסים לא התחדש? 
והפצע  בהדרגה  נפסק  הדימום  מדוע 
נסגר, ואילו החור במכנסים נותר פעור 

כפי שהיה? וכיצד יכול העור החדש שעל 
טביעת  תבנית  את  לשכפל  אצבעותיו 

אצבעותיו האישיות?!
אז זה עובד ככה: בשעת דימום, שרותי 
החרום של הגוף מגיבים מידית. טסיות 
זעירות )אלו הן כדוריות דם מיוחדות המיוצרות 
על ידי מוח העצם; בכל מילימטר מעוקב של דם 
נחפזות  טסיות!!(  כ-250,000-500,000  ישנן 
הן  שניות  ותוך  המקום.  אל  ומגיעות 

יוצרות טלאי זמני. 
מה שמתרחש כעת דורש מאתנו דמיון 
אשר  מים  מאגר  לעצמכם  תארו  פורה. 
זורמים  והמים  גדול,  חור  נפער  בצידו 
מגיע  לפתע  הגדולה.  הפרצה  מתוך 
שסתום  ומחבר  "מלאך"  מין  בטיסה 
המותאם בדיוק לגודל החור. אותו גיבור 
בנוזל  המאגר  בקיר  החור  את  מרסס 
עם  במגע  בבואו  מיד  הנקרש  מיוחד, 
הפורצים  המים  זרם  את  ועוצר  הקיר, 
החוצה. לאחר מכן אותו נוזל מיוחד יוצר 
הנמתחים  ביותר,  חזקים  מתכת  כבלי 
לבנים  מופיעות  ולפתע  הפתח.  לרוחב 
סביב  עצמן  את  ומניחות  משום-מקום 
בטיח  מרוחות  כבר  כשהן  לכבלים, 
מהיר-יבוש, עד שהחור נעלם, והמאגר 

חוזר להיות שלם כפי שהיה מקודם.
באצבע:  לפצע  שקורה  מה  בדיוק  זה 
הטסיות יוצרות את קו ההגנה הראשון 
וכנ"ל. לאחר מכן מגיעים כוחות ההגנה 
הכבדים יותר, בצורתו של חלבון הנקרא 
"פיברין". הפלסמה )נוזל הדם( משחרר 
של  רשת  יוצר  והוא  ה"פיברין",  את 
סיבים לרוחב הפצע, החוסמת ביעילות 
נוסף,  דם  בריחת  ומונעת  החור,  את 
לא  אחרים  וחומרים  חיידקים  וחדירת 

רצויים לתוך הגוף.

הפצע,  הגלדת  בתיאור  שנמשיך  לפני 
כעת אנחנו לכאורה בבעיה: אם הפיברין, 
נמצא  החריצים,  אוטם  הפלא  חומר 
בדם, כיצד הוא לא סותם את הדם בתוך 
הגוף, וגורם לתוצאות שלא היינו רוצים 
התשובה מדהימה:  להעלות על הדעת? 
מכיון שאי אפשר שהפיברין יזרום בדם 
בצורתו המוגמרת, שכן הוא יקריש את 
לכן  הדם,  עורקי  כל  את  ויסתום  הדם, 
העליון'  ה'מתכנן  הניח  זאת  במקום 
בדם אך ורק את חומרי הגלם המייצרים 
לגיבוש  מוכנים  כשהם  הפיברין,  את 
התראה  תוך  פציעה,  בשעת  ולשימוש 
של שניות ספורות. ובשעת פציעה נוצר 
הכימי  האנזים  כזו:  בצורה  ה"פיברין" 
בשעת  מתחבר  "תרומבין",  הנקרא 
"פיברינוגן"  פציעה עם החלבון הנקרא 
בין  הכימית  התגובה  בתוכו,  ופועל 
הפיברינוגן  את  הופכת  השניים 

ל"פיברין". 
כעת נחזור לתהליך ריפוי הפצע: לאחר 
להתכווץ.  מתחיל  הוא  הדם,  שנקרש 
ככל שהוא מתכווץ הוא מתקשה, ונוצר 
שנקרש  הדם  הפגוע.  המקום  על  גלד 
ממשיך להתכווץ, תוך כדי שהוא מושך 
ותאים  לזו,  זו  ומקרבן  הרקמות  את 
הפצע  גבולות  על  הנוצרים  חדשים 
השטח  פני  על  להתפשט  מתחילים 
הפנימי של הגלד. כשהם יוצרים שכבת 
עור חדשה בקצב של כ-0.5 מ"מ ביום. 
נימי- כעת צומחים ענפים חדשים של 

דם מתוך נימים אחרים באזור, ועצבים 
תא  הרקמות.  בתוך  צומחים  שנחתכו 
לשכניו:  מצוקה  אות  שולח  שנחתך 
נשלח  זה  אות  "הצילו, מהרו לצמוח!", 
התא  ההורמונים.  דרך  כימי,  באופן 

הבריא מקבל את ההודעה ומיד מתחיל 
לשכפל את עצמו. 

כי  לנו  מבטיח  מה  השאלה:  נשאלת 
כבד  תא  ולא  נוסף,  עור  תא  ייצר  התא 
אחד  שבכל  היא,  התשובה  למשל? 
בגופנו  התאים  מיליוני  ממאות  ואחד 
המדויק  המידע  ובו  גנטי",  "קוד  קיים 
הדרוש לו כדי להישאר נאמן לתפקידו. 
וכך, העור החדש הצומח במקום העור 
שנקרע, מכיל את הקוד הנכון, וטביעת 
האצבעות האישית שלך, שהיא ייחודית 
 – כולו  העולם  בכל  לה  שני  ואין  לך, 
משוחזרת  ובעתיד)!!(  בהווה  בעבר, 

בנאמנות ובדייקנות. 
קרע  של  במקרה  הקרישה  תהליכי 
בכלי הדם, ואי קרישה כאשר כלי הדם 
שלם, חיוניים שניהם במידה שווה, והם 
האנושות.  של  להישרדותה  גורליים 
חשוב לדעת, כי ספרי הביולוגיה מודים 
בבירור: "הפרטים המרכיבים את תהליך 
קרישת הדם מורכבים ומסובכים ביותר, 
ביניהם  מסכימים  הביולוגים  כל  ולא 
לגבי השלבים השונים...". הטסת אנשים 
בהשוואה  פשוטה  משימה  נראית  לירח 
למורכבותו של נוזל החיים – הדם הזורם 

בגופנו!!
רחמנות על זוג המכנסים, פרי מחשבתו 
הם  נקרעו  כשהם  האדם!  של  ויצירתו 
לעולם לא יצמחו מחדש. וכך הוא גורל 
לעומת  וכדומה.  הנסדקת  קורת-פלדה 
זאת, הביטו באותן כפות ידיים חתוכות. 
פלאי פלאים! פשוט הניחו להן לנפשן, 
איזה   – תכנון  איזה  כחדשות.  הן  והנה 
מתכנן!! )ערוך ע"פ מאמריו של הרב אברהם כץ 

שליט"א, שפורסמו בעלון "שעה בשבוע"(.

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.

שאלה: שלום כבוד הרב, האם תוכל לענות לי בצורה 
גוש  של  חסה  בשבת  להשרות  מותר  האם  מפורטת, 
בנושא,  ויכוחים  לנו  שיש  שבתות  כמה  כבר  קטיף? 

ורציתי לשמוע את ההלכה בזה.
קטיף  גוש  של  חסה  בשבת  להשרות  אסור  תשובה: 
במים, כדי להסיר את העפר שעליה ו/או את החרקים 
שנדבקו על העלים. ורק מותר לשטוף פירות וירקות 
מן האבק או העפרורית שעליהם, או מחומרי הריסוס 
שאוחזם  באופן  לאלתר.  לאוכלם  דעת  על  שעליהם, 
בידו ומשפשפם תחת ברז מים, או בתוך גיגית מלאה 
שם  ומבואר  בן.  סימן  חן  לוית  פה.  עמ'  ח"ד  עולם  )הליכות  מים. 
טעם החילוק: השריית פירות במים נראה כבורר, שבא להפריד העפר 
מהפרי, משא"כ בשטיפת הפרי במים אינו נראה כבורר אלא כפעולת 
אוכל  ניקיון בלבד. זאת ועוד, כשאני תופס את הפרי ביד, אני בורר 
במים,  הפרי  בשריית  משא"כ  בידי,  נשאר  האוכל  כי  פסולת,  מתוך 

נחשב למפריד פסולת מאוכל, כיון שהפסולת עולה למעלה(.

שאלה: מה צריך לברך על דייסה?
אותה  שותים  שלא  סמיכה  הדייסה  אם  תשובה: 
מברך  גרם(   30( כזית  אכל  ואם  מזונות,  ברכתה   -
דלילה  הדייסה  ואם  שלוש".  "מעין  ברכת  באחרונה 
ששותים אותה - ברכתה שהכל, ואם שתה רביעית )81 
מ"ל( בבת אחת, מברך לאחר שתייתה "בורא נפשות". 

)שו"ע רח,ו; וראה בעלון בית נאמן מס' 37 אות ד(.

שאלה: האם ניתן להשתמש בתבנית של תנור אפייה 
ולחלב לאחר הגעלה במים רותחים, או שחייב  לבשר 

ליבון באש, או שאין לה תקנה, וחייב תבנית אחת בשרי 
ואחת חלבי? 

או  לחלבית  להופכה  תבנית בשרית שרוצים  תשובה: 
להיפך, די לה בהגעלה בלבד. ואע"פ שאפו בה דברים 
כיון שהיא  רוטב, אין צריך ללבנה באש,  יבשים ללא 
חיו"ד  ח"ו  אומר  יביע  )שו"ת  באכילה.  המותר  דבר  בלעה 
ובני אשכנז מחמירים שלא להכשיר כלי,  ב(.  י אות  סי' 
ורק אם מגעילים  להיפך,  או  ולהופכו מבשרי לחלבי 
להשתמש  הם  יכולים  פסח,  לכבוד  מחמץ  הכלי  את 
בהגעלה זו כדי לשנות הכלי מבשר לחלב או להיפך. 

)שו"ת יביע אומר ח"ג יו"ד סי' ד(.

אבל זה לא מציאותי מה שאתה רוצה לעשות, וכי בכל 
לחלב  מבשר  התבנית  את  להגעיל  תלך  יום-יומיים 
ושוב מחלב לבשר? לכן הפשוט ביותר לקנות תבנית 
חלבית ותבנית בשרית. וגם התנור צריך להיות עם שני 
ח"ה  אומר  יביע  )שו"ת  חלבי.  והאחד  בשרי  תאים, האחד 

יו"ד סי' ז(.

מה  יודע  ואיני  התנור,  תבניות  לי  התבלבלו  שאלה: 
תבניות  לקנות  חייב  עושים?  מה  חלבי.  ומה  בשרי 

חדשות?
תשובה: עליך להגעיל את התבניות במים רותחים ואז 
תוכל להשתמש בהן. והדבר מותר גם לבני אשכנז. או 
שתזרוק אחת מהתבניות, ואז תוכל להשתמש בתבנית 
שנשארה לך לבשר או לחלב גם מבלי הכשר. )בתשובה 

כתיבת יד שתפורסם בירחון "יתד המאיר" בעז"ה הארכתי בזה(.

כובאנה,  או  מלאווח  או  ג'חנון  אופה  אני  אם  שאלה: 
האם אני חייבת בהפרשת חלה? ומה מברכים על זה?

תשובה: אם מבשלים/מטגנים את העיסה בקדירה או 
שמכסים  באופן  שמן,  או  מרגרינה  בה  שיש  במחבת 
את הקדירה היטב, והעיסה מתבשלת מחמת האדים 
וברכתה  חלה,  מהפרשת  פטורה  העיסה   - החמים 
קביעות  שיעור  אכל  ואפילו  מזונות".  מיני  "בורא 
סעודה )216 גרם( עדיין מברך "מזונות" לפני האכילה, 
עיסה  כדין  שדינה  האכילה.  בסוף  שלוש"  ו"מעין 
מבושלת או מטוגנת. )בשו"ע או"ח קסח,יג הביא ב' שיטות לגבי 
בסתם  וכתב  מרן,  בו  חזר  ביו"ד שכט,ג  אבל  עיסה מבושלת,  ברכת 

שעיסה מבושלת פטורה מחלה, וממילא ברכתה מזונות. וכמו שהעיר 
בזה בשו"ת אור לציון ח"ב יב,ה בהערה. ועי' בזה בשו"ת יחווה דעת 

ח"ה סי' נג. ובאוצר דינים לאשה ולבת עמ' תרצג ודוק(.

אבל אם אופים את העיסה במחבת שיש בה מרגרינה 
את  שאופים  או  המחבת,  את  מכסים  ולא  שמן,  או 
בברכה.  חלה  מהעיסה  להפריש  יש   - בתנור  העיסה 
והאוכלה מברך לפני האכילה "בורא מיני מזונות", ואם 
אכל 30 גרם ויותר, מברך בסוף האכילה "מעין שלוש", 
אבל אם אכל שיעור קביעות סעודה )216 גרם(, נוטל 
שדינה  המזון.  וברכת  "המוציא"  ומברך  בברכה,  ידיו 
כדין עיסה שלשה בשמן ואפאה בתנור. )עי' בספר הלכה 
ברורה ח"ח עמ' תפח, שעה"צ אותיות קלה,קמז;  ברכת ה' ח"ב פ"ב 

אות לג; בשו"ע המקוצר של הרב רצאבי, חול סי' לד סי"א(.

ספרדי,  עם  שהתחתנה  אשכנזייה  אישה  שאלה: 
כשמתארחים בשבת אצל הוריה, האם מותר לה לברך 
על הדלקת נרות במקום שאמא שלה מדליקה, בתנאי 

שהבת תברך ראשונה ולאחר מכן אמּה?
תשובה: נלע"ד שאפשר לעשות כמו שכתבת. )הספרדים 
באופן  נרות שבת  על  לברך  רסג,ח, שאין  כדעת מרן השו"ע  נוהגים 
על  מברכים  שאין  מקום,  באותו  והדליקה  אחרת  אישה  שקדמה 
על  ומברכות  הרמ"א,  כדעת  בזה  נוהגים  והאשכנזים  אורה.  תוספת 
וחזו"ע שבת ב  ומ"ב רסג,לז,  עי' ברכ"י שיו"ב רסג,ג,  תוספת אורה. 
עמ' קצד. והנה, אע"פ שאישה זו עליה לנהוג בכל ענייניה כבני ספרד, 
כיון שבעלה ספרדי, ועליה ללכת בכל ההלכות כמנהג בעלה, כמבואר 
בשו"ת יביע אומר ח"ה סי' לז. אבל כיון שאימה אשכנזייה, היא יכולה 
לברך אחר הדלקת בתה על תוספת אורה, כמנהג בני אשכנז. וכיו"ב 

כתב בשו"ת רב פעלים ח"ב סי' נ. עי"ש(.

שאלות ותשובות מתוך "שאל את הרב"
באתר "יהדות נט", שאלות בהלכה וייעוץ אישי

 ניתן לשאול באתר הנ"ל, או במייל
mhbp52@gmail.com, או בטלפון 054-8486661.
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הטור בגיליון האחרון הציג סיפור קשה, 
הממחיש עד כמה בעיות ב'שלום בית' 
משפיעות על עתיד הילדים, והן הגורם 
על  התורה!!  מעולם  לגלישה   1 מספר 
פי התגובות הרבות שקיבלתי, הדברים 
בעניין  לחשיבה  רבים  אנשים  עוררו 

הרגיש של 'שלום בית'. 
התפרסם  מאז  בי  שפגשו  קוראים 
הטור - לא יכלו שלא להגיב. לפניכם 
הרבות  לתגובות  מייצגת  אחת  תגובה 
בהאי  לי  כתבה  אחת  גברת  שקיבלתי. 
מחדש  נהנית  חודש  כל  "אני  לישנא: 
הדברים  שלך.  הטור  את  לקרוא 
מעוררים בי חשיבה מחודשת, ופעמים 
שוקלת  עצמי  את  מוצאת  אני  רבות 
מחדש יחד עם בעלי את התגובות שלנו, 
מתוך מבט שכדאי לחשוב פעמיים על 
צעדים בחינוך, כדי לא לגרום לנזק. אך 
הרב  קושי.  קצת  חשתי  האחרון  בטור 
שלוות  את  ערער  שממש  בדבר  נגע 
נפשי. גם אני וגם בעלי הרגשנו שהטור 
יהודי,  בית  בכל  כמו  כי  אלינו,  דיבר 
דבר  בכל  ולא  תמיד  לא  כזוג  אנחנו 
ופעמים  בעין,  עין  הדברים  את  רואים 
ה',  ברוך  הדרך.  על  ויכוחים  נוצרים 
חלילה  ולא  הטוב,  בטעם  הכל  כמובן 
הטור  אחרי  אבל  ראויה,  לא  בצורה 
האחרון קצת הופחדנו: האם בית צריך 
להיות ללא ויכוחים? האם תמיד צריך 
שתשרור בבית תמימות דעים? על פניו 
זה נראה לא מציאותי, הרי במקום שיש 
דעות יש גם חילוקי דעות? אולי כדאי 
זה?  את  עושים  איך  יכתוב  גם  שהרב 
מהקוראים  הרבה  שיש  בטוחה  אני 
שתיצור  פלא  תרופת  לקבל  שישמחו 

חיים שכאלה". 
 עידן גדל "שם"
בעולם החילוני

לפני שאשיב לטענות, אציג את סיפורו 
של עידן. סיפורו ראוי ללמידה מיוחדת. 
לא כי הוא סיפור קיצוני, אלא להיפך, 
כי הוא סיפור טריוויאלי, שקורה בצורה 

כזו או אחרת בכל בית:
המיועד  זוהרים,  לכפר  הגיע  עידן 
לנוער חרדי נושר, )בו אני משמש כרב 
הכפר,  תלמידי  מכל  בשונה  וקב"ס(, 
ממקום אחר לחלוטין. כשעידן היה בן 
מתוך  לא  בתשובה,  הוריו  חזרו  תשע 
כלומר,  וצער אלא מתוך הכרה.  דוחק 
במצב  מבוססת  ממשפחה  הגיע  עידן 
עידן עשה את  כלכלי מצוין. אביו של 
חזר  וכאשר  הצעירים,  בחייו  עסקיו 
האפשרות  לו  הייתה  כבר  בתשובה 
קבע,  ותורתו  ארעי  מלאכתו  לעשות 
הצעירים  אחיו  בריווח.  לחיות  ועדיין 
עידן שהיו קטנים בעולם הקודם,  של 
אכן השתלבו במוסדות תורניים טובים, 
וגדלים לאילני רברבי. מה שאצל עידן 
עוד  הוא  כי  מאחר  יותר,  מסובך  היה 
עידן  הוריו של  "שם"...  לגדול  הספיק 
ממנו  דרשו  לא  ואכן  למצבו,  הבינו 
הרבה, ולמרות הכל משהו בהתנהגותו 

של עידן היה בעייתי.
המסורה,  אמו  עם  עידן  הגיע  לכפר 
עידן  את  להסביר  היטיבה  שבאמת 

והבינה לליבו, וביקשה עבורו את הטוב 
שהתהליך  מצוין  הבינה  היא  ביותר. 
שעברו הוריו לא מחייב את עידן. והיא 
דרישות  מעידן  לה  אין  כי  הסבירה, 
רוחניות. הגם שהכפר לא נועד לנערים 
לתת  מנסה  אלא  עידן,  של  מסוגו 
פתרונות לבעיות מסוג אחר. בכל זאת, 
אין  כאשר  ובעיקר  לעזור,  מנת  על 
עידן.  את  קיבלנו  במלאי,  אחר  פתרון 
פרויקט  זה  במקרה  לנו  שיש  חשבנו 
שלו  שהבעיות  לגמרי,  שונה  מסוג 
למרבה  אבל  הרוחני.  מהצד  מגיעות 
היא,  שלא  התברר  מהרה  עד  הפלא, 
ועידן לא שונה בהתנהגותו משאר נערי 
הוא  עובר  שהוא  בקשיים  וגם  הכפר, 
על אף שלכאורה המסלול  אינו שונה, 

שעבר היה שונה מאד. 
את אבא של עידן פגשנו אחרי שעידן 
האב  בכפר.  חודשים  מספר  כבר  היה 
גבולות  עבר  ועידן  מאחר  לבוא  נאלץ 
רק  ברירה  לנו  הותירו  שלא  מסוימים, 
"להשתמש בהורים", כסוג של אזהרה. 
את  הפתיעה  האב  עם  השיחה  אבל 
הפגישה:  בתחילת  הודיע  הצוות. האב 
הייתה  יכולה  לא  רעייתי  כי  "הגעתי 
לעזור  הוא  שהעניין  מבין  אני  לבוא. 
חומרת  את  להבין  לו  ולסייע  לעידן, 
העניין, ולכן אני פה. אבל שיחה רצינית 
מאחר  האם.  עם  שתעשו  כדאי  בעניין 
- לפי ההוראה של הרב שמלווה  ואני 
אותנו - לא מתערב בחינוכו של עידן".

 עידן פוחד שהוריו
יפרדו בגללו

"נו,  בחיוך:  הגיב  בחדר  שישב  העו"ס 
רעייתך?  של  מהחינוך  מרוצה  ואתה 
לדעתך היא עושה עבודה טובה?". האב 
לאשתי  "יש  תהומית:  ברצינות  השיב 
מעלות רבות, אבל מחנכת גדולה היא 
לצערי  רואים  אתם  התוצאה  ואת  לא, 
אגב  כבדרך  מהכפר  ביציאה  הרב". 
שהרגשתי  עידן,  של  לאבא  אמרתי 
שיש לו בליבו על רעייתו בעניין חינוכו 
של עידן, והוא אכן השיב לי: "אני לא 
מסתיר את הביקורת", ואף הוסיף, "אני 
שאני  למרות  מלא.  בפה  אותה  אומר 
לא מבין למה הרב שלנו חושב, שהיא 
צריכה להיות בעלת הדעה בעניין הזה, 
הרב,  דברי  את  קיבלתי  כדרכי  אבל 
מסכים".  לא  אבל  נוהג  נוהג.  אני  וכך 
כנראה  מילה, שנועדה  עוד  הוסיף  ואז 
עם  דברים  לקחת  לנו  שאל  להסביר, 
יודע  לא  שעידן  "בוודאי  בנושא:  עידן 

מכך דבר וחצי דבר". 
יודע?", הקשיתי.  "נראה לך שהוא לא 
אם  ואבוי  "אוי  הגיב:  עידן  של  ואבא 
יזיק  שזה  מבין  אני  יודע,  היה  הוא 
הנושא  על  דיברתי  לא  אני מעולם  לו. 
הכאוב.  האבא  חשב  כך  בנוכחותו". 
אבל ישראל העו"ס סיפר לי לאחר זמן 
מה, שעידן שח לו בכאב, כי הוא חושש 
שהמחלוקת בין הוריו בנוגע אליו תגרום 
להורים שלו להיפרד. "אני מבין", אמר 
בין  דעים  תמימות  אין  "כי  עידן,  לו 
מסכים  לא  אבי  לחינוכי.  בנוגע  הוריי 
כל כך עם ההתנהלות שאימא מתנהלת 

איתי, והוא כרגע סופג. אבל יום אחד, 
אני מפחד שזה יתפוצץ". העברתי את 
הדברים לאביו של עידן שהיה בהלם, 
הוא הגיב ממש בכאב, "אני מבטיח לך 
בנו  שמטפל  ומהרב  ממך  שחוץ  הרב, 
אבל  לאחרים".  דעתי  את  אמרתי  לא 
והוא הרגיש שיש  לו,  רגיש  - לב  עידן 
חי  כבר  והוא  הוריו,  בין  בדעות  קרע 

בפחדים שמשפיעים על התנהלותו.
הגיע  שלכאורה  התיק  כי  התברר,  כך 
בעיות  של  לא  לגמרי  אחר,  מעולם 
חינוך, אלא של בעיית הרגלים חילוניים 
בעיה  היום  בסוף  הוא  אחרים,  מימים 
וגם  המילה,  מובן  במלוא  חינוכית 
כאן, במקום הכל כך לא צפוי, )שהרי 
יחדיו,  הכל  עשו  הכל  בסך  ההורים 
כולל את המעבר המרשים מחילוניות 
מתמודד  שהילד  התברר  לחרדיות(, 
מאותו  וסובל  כולם,  של  הבעיות  עם 
נטל תורשה משפחתי כמו כולם כאן. 
התברר כי גם עידן לא נמצא בגן עדן...

כיצד מתווכחים בבית?
מודעים  ההורים  כאשר  גיסא,  מאידך 
והם  הנער,  על  מצבם  של  להשפעה 
ומשתפים  מקצועי  לטיפול  הולכים 
במהירות  ניכרת  התוצאה  פעולה, 
כמשגיח  מימיי  עוד  זוכר  אני  הבן.  על 
נער  של  אביו  את  שפגשתי  בישיבה, 
"מה  אותו:  ושאלתי  בחתונה,  אחד 
אני  כי  בבית,  לאחרונה  שקרה  השינוי 
שיחי  בן  בילד?".  מהותי  שינוי  רואה 
אבל  להתעלף,  שעומד  כמי  נראה 
שהם  לב,  בגילוי  לי  וסיפר  אומץ  אזר 
עצמם  את  לקחת  זוג  כבני  החליטו 
שהביא  מה  לטיפול,  וללכת  בידיים 
שלווה לבית. את השינוי שהביא השקט 
שהשתרר בבית, ראינו בהיכל הישיבה. 
בתחילת  שהוצגו  להערות  וכעת 
חילוקי  את  ליפות  צריך  לא  המאמר: 
צריך  המצב,  את  לתקן  כדי  הדעות 
זה  האם  הדברים:  סגנון  על  לחשוב 
כל  כאשר  ודילמות,  משיקולים  נובע 
או  השני,  של  דעתו  את  מכבד  אחד 
כאשר  בראש.  מי  של  התנצחות  מתוך 
מכבד  מהוריו  אחד  שכל  יחוש  הנער 

את דעתו של השני, גם אם אינו מסכים 
איתה, אזי חילוקי הדעות יקבלו מתווה 
והם לא  בילדים,  יפגעו  ולא  כבוד,  של 
יעוררו בהם פחד של הנה הנה מתרחש 
פירוד בין ההורים, שזה הדבר שמאיים 
חשוב  כן  כמו  הנער.  על  מכל  יותר 
שונים  שפרצופיהם  ש"כשם  להפנים 
לראות  יש  ולכן  שונות",  דעותיהם  כך 
בצורה  הזוג  בן  של  השונה  דעתו  את 
את  לקבל  יהיה  אפשר  וכך  לגיטימית, 
שונה  דעה  יש  הזוג  שלבן  העובדה 

ולהישאר בחיים.
בני  בהם  רבים  מקרים  יש  עצה:  ועוד 
ושורר  בשלום,  למעשה  חיים  הזוג 
אבל  ורעות,  אחווה  הכל  בסך  ביניהם 
את  לשמור  מקפידים  אינם  הם  מה, 
מ'חילוקי  )להבדיל  הדעות',  'הבדלי 
דעות', שזו מילה שמייצגת מחלוקת(, 
לזמנים שבהם עיין זרה אינה שוזפתן, 
יוצא,  וכך  שומעתן.  אינה  זרה  ואוזן 
הדעות,  להבדלי  נחשפים  שהילדים 
וגם כשאלה אינם כה נוראים, הילדים 
רואים  הקמאיים  ובפחדיהם  בדמיונם 
צל הרים כהרים. על כן העצה היעוצה, 
לשיחות  הדעות  הבדלי  את  להשאיר 
ושם  ביניהם,  המתנהלות  הפנימיות 
על  לשמור  חוץ  וכלפי  הכל,  לסגור 
מאד  לעזור  עשוי  זה  אחידה",  "חזית 

לילדים. 

לעילוי נשמת
עמיחי משה בן דינה

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת
אברהם מימוני ז"ל

בן ר' יצחק ורומיה ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת
רונית בת משיח ושמחה

ת. נ. צ. ב. ה. 

לעילוי נשמת
רחל מירו בת סיסינה

נלב"ע י' טבת תשע"ו ת. נ. צ. ב. ה. 

בימים הקרובים בעזרת ה' אנו עומדים להדפיס 
את הספר "אור עליון" חלק א', עם כריכה קשה, 

כ-500 עמודים. ניתן לתרום ולזכות בהקדשה בתוך 
הספר, לעילוי נשמת יקירכם, או להבדיל לברכה 

והצלחה. )החוברת הקודמת נחטפה במהירות 
וגרמה לחיזוק גדול ביותר בקרב הקוראים(. 

צלצלו: 054-8486661

הזדמנות אחרונה להיות 
שותפים בזיכוי הרבים

• מאמרי יהדות מרתקים
• הוכחות ליהדות

• ארכיאולוגיה והתנ"ך
• פרויקט "חזון עובדיה"  

    )מרן הגר"ע יוסף זצ"ל( 

• סיפורים מדהימים
• סיפורי ניסי מלחמות 

    מדינת ישראל
• סגולות לעם סגולה

• אסטרולוגיה יהודית
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פעמים  עורר  התנ"כי  הצופן 
חוקרים  של  סקרנותם  את  רבות 
ונוכרים.  יהודים  וסטטיסטיקאים 
את  מרעיש  אשר  חדש,  גילוי  וכעת 
התגלה,  והחוקרים:  המרצים  עולם 
שמות  בחומש  בתורה,  מוצפן  שכבר 
דונלד טראמפ  כי  ל',  כ"ג פסוק  פרק 
פסוקים  באותם  ארה"ב.  נשיא  יהיה 
המילים:  אותיות,  בדילוג  ישנן  ממש, 
'ארהב'.  'נשיא',  'טראמפ',  'תשעז', 
בדילוג  'טראמפ'  המילה  כי  יצויין 
שבין 1 עד מאה, מופיעה בכל התנ''ך 

רק שתי פעמים, וזו אחת מהן!
המדהים ביותר שהפסוקים מבטאים 
טראמפ  של  הבטחותיו  את  בדיוק 
לישראל: אפשרות לבנות בכל מקום 
ים  עד  סוף  "מים  הקדושה,  בארצנו 
טרור'  'הסכם  כפיית  ואי  פלישתים", 
להם  תכרות  "לא  הפלסטינאים,  עם 
תוכן  את  לקרוא  ברית".  ולאלוקיהם 

הפסוקים ולהתפעל!
והצופן  המדוברים,  הפסוקים  להלן 

הרמוז בהם: 

ר  ֶניָך, ַעד ֲאׁשֶ ּנּו ִמּפָ )ל( ְמַעט ְמַעט ֲאָגְרׁשֶ
י  ּתִ ְוׁשַ )לא(  ָהָאֶרץ:  ֶאת  ְוָנַחְלּתָ  ְפֶרה  ּתִ
ים,  ּתִ ִלׁשְ ּפְ ָים  ְוַעד  סּוף  ם  ִמּיַ ֻבְלָך  ּגְ ֶאת 
ֶיְדֶכם ֵאת  ן ּבְ י ֶאּתֵ ָהר, ּכִ ר ַעד ַהּנָ ְדּבָ ּוִמּמִ
)לב(  ֶניָך:  ִמּפָ מוֹ  ּתָ ְוֵגַרׁשְ ָהָאֶרץ  ֵבי  יֹׁשְ
ִרית: )לג(  לֹא ִתְכרֹת ָלֶהם ְוֵלאלֵֹהיֶהם ּבְ
ִלי,  ַיֲחִטיאּו אְֹתָך  ן  ּפֶ ַאְרְצָך,  ּבְ בּו  ֵיׁשְ לֹא 
ְלָך  ִיְהֶיה  י  ּכִ ֱאלֵֹהיֶהם,  ֶאת  ַתֲעבֹד  י  ּכִ

ְלמוֵֹקׁש: 
מהאות ט' שבמילת "מעט" בדילוגים 
את  מקבלים  אנו  אותיות   73 של 

המילה 'טראמפ'.
מהאות ת' שבמילת "תפרה" בדילוגים 
את  מקבלים  אנו  אותיות   67 של 

המילה 'תשעז'.
מהאות נ' שבמילת "מפניך" בדילוגים 
את  מקבלים  אנו  אותיות   24 של 

המילה 'נשיא'.
)בפסוק  "אתך"  שבמילת  א'  מהאות 
אנו  אותיות   81 של  בדילוגים  לג( 

מקבלים את המילה 'ארהב'.

 מדהים! היכן רמוז בתורה
שטראמפ יהיה נשיא ארה"ב?

חלום מסעיר: הרב יוס'ל גרוסמן ז"ל, 
אחיו של הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן 
שליט"א, הלך לעולמו בחודש שעבר. 
מתברר כי ר' יוס'ל הגיע בחלום לאחד 
המקובלים בירושלים, במטרה לשלם 
חוב לאדם שהוא לווה ממנו כסף בחיי 

חיותו.
של  תחילתו 
מתחיל  הסיפור 
שהרה"ג  בכך, 
נוסבוים,  נפתלי 
הרב  של  גיסו 
גרוסמן,  יצחק 
את  למסור  הלך 
בבית  שיעורו 
'אור  הכנסת 
הצפון' בירושלים. 

שם שמע את אחד האנשים מתעניין, 
איך משיגים את הרב גרוסמן ממגדל 
והתוודע  בירר  נוסבוים  הרב  העמק. 
מקובל  האדיה,  הרב  הבא:  לסיפור 
לאברך,  סיפר  'השלום',  מישיבת 
פעמיים  אליו  בא  גרוסמן  יוס'ל  שר' 
לי  נותנים  "לא  לו:  ואמר  בחלום, 
מאה  חייב  אני  כי  עדן,  לגן  להיכנס 

שקל לאדם בשם דוד אוחיון".
מיד  והתקשר  נדהם  נוסבוים  הרב 

גרוסמן,  הרב  של  אחותו  לרעייתו, 
לאחר  מיד  הסיפור.  את  לה  וסיפר 
המשפחה  בני  האבלים,  בבית  מכן, 
ושאלו  אוחיון,  דוד  לאותו  התקשרו 
חייב  גרוסמן  יוסל'ה  אכן  האם  אותו 
לו מאה שקל? ר' אוחיון, שהיה שכנו 
יוס'ל  הרב  של 
אישר  גרוסמן, 
לבני  הדברים  את 
ואמר  המשפחה, 
במתנה,  לו  "נתתי 
על  לו  מוחל  אני 
כך!". הרב גרוסמן 
שכעת  ביקש, 
זה  על  לו  ימחל 
השנייה,  בפעם 

ואכן הוא מחל.
האישי  עוזרו  רואש,  יוסי  מכן,  לאחר 
העניין  את  בירר  גרוסמן,  הגרי"ד  של 
דוד  ר'  של  רעייתו  עם  גם  לעומק 
אוחיון, והיא נזכרה, שפעם בעלה אמר 
להחזיר  תזכור  "אבל  גרוסמן:  ליוס'ל 
לי", כעת הוברר שאכן דוד אוחיון לא 
נתן לו את הכסף במתנה. מיד שלחו 
בני המשפחה את ר' חיים מנחם, כדי 
100 שקל...  אוחיון  דוד  לרב  שימסור 
ללמדך, כמה עלינו להיזהר ולהישמר 

מנגיעה בממון הזולת!  

הרב דוד אוחיון מקבל את המאה שקל, 
)צילום: אתר "בחדרי חרדים"(

 אח הרב גרוסמן הגיע בחלום למקובל:
"לא נותנים לי להיכנס לגן עדן"

הזאת??  לארץ  ככה  ה'  עשה  "מדוע 
מה חורי האף הגדול הזה??" – שאלה 
מאמין,  יהודי  כל  של  בלבו  בערה  זו 
בכלי  ושמע  קרא  חזה,  הוא  כאשר 
התקשורת ש"המדינה בוערת". שהרי 
בעולם,  מקרה  שאין  חז"ל,  לימדונו 
ללא  ומעניש  דין  עושה  הקב"ה  ואין 

סיבה וללא חטא. 
נותן  יתברך  בדרכיו  ההבנה  את 
אשר  ישראל  וגדולי  למנהיגי  הקב"ה 
בכל דור ודור. וכשם שבזמן השריפה 
בכרמל, הבהיר מרן רבנו עובדיה יוסף 
חילולי  בגלל  הגיעה  היא  כי  זצ"ל, 

בדורנו  כן  שבת. 
את  ה'  האיר 
מנהיג  של  רוחו 
הגאון  מרן  הדור, 
מאזוז  מאיר  הרב 
וללא  שליט"א, 
נאם  ופחד,  מורא 
כדורבנות,  דברים 
השבועי  בשיעורו 
שבת,  במוצאי 
דקות   40 במשך 
מרן  כך.  על 
הבהיר,  שליט"א 

"מצעד  בגלל  הגיעו  שהשריפות 
התועבה", ובגלל שבדיוק מספר ימים 
מרן  את  והשמיצו  הפגינו  לכן,  קודם 
עמאר  משה  שלמה  הרב  הראשל"צ 
שליט"א, על אשר "העיז" להביע את 
עמדת התורה הקדושה על מעשיהם 
של אלו, שזו "תועבה", "כת", ושלפי 
התורה ישנו חיוב מיתה על כך. )כיון 
מענישים  אין  סנהדרין  היום  שאין 

אותם בזה(. 

מחוסר מקום, וגם כדי למנוע כפילות, 
שהרי הדברים התפרסמו בעלון "בית 
נאמן". אין אנו מביאים את הדברים, 
באתר  הנ"ל  העלון  את  להוריד  )ניתן 
רמז  נציין  רק  נט"(.  "יהדות  שלנו 
לשריפה  שליט"א  מרן  שמצא  נפלא 
רמזים  מצאתי  "באלול  בתורה:  זו 
רמז  מצאתי  אבל  הזאת,  לשנה  יפים 
בפרשת ניצבים שהוא לא טוב, כתוב 
שרפה  ומלח,  "גפרית  כ"ב(  כ"ט  )דברים 
ועמורה".  כל ארצה... כמהפכת סדום 
עולה  ומלח"  "גפרית  רואה  ואני 
זה  את  אמרתי,  תשע"ז.  בגימטריא 
בלבי,  אטמין  אני 
כאילו לא היה ולא 
נברא. אבל עכשיו 
התקיים:  זה 
כל  "שריפה 
שריפות   - ארצה" 
 , ם י ל ש ו ר י ב
בחיפה,  שריפות 
אלפי  עשרות 
ולמה  בתים, 
שריפה כל ארצה? 
סדום  "כמהפכת 
הם   - ועמורה" 
זה מה  ועמורה,  עושים מעשה סדום 
גם  מבתיהם  יצאו  ושאנשים  שקרה. 
כן כתוב, בהמשך נאמר )דברים כ"ט כ"ז( 
"ויתשם ה' מעל אדמתם, באף ובחימה 
עולה  הוי"ה"  "ויתשם  גדול"  ובקצף 
התשע"ז! - ניתשו מעל אדמתם, יצאו 
מהר  "תצאו  להם:  אמרו  מבתיהם, 
אבל  נשארו,  הנפשות  לפחות  מהר". 
הממון וכל הדברים הלכו. לא חבל?! 

וכל זה בגלל מעשה סדום ועמורה".

מדוע המדינה בערה החודש?

ששהה  מי  כל  בירושלים:  התרגשות 
עין  'הדסה  החולים  בבית  בשבת 

בני  את  מכיר  כרם', 
יצחק  הרב  הזוג 
פרץ.  סימה  והרבנית 
שטורחים  הזוג  בני 
שבת,  מידי  ועמלים 
לדאוג  בהתנדבות, 
שנאלצו  לאלו 
השבת  את  לשבות 
בית  בתחומי 
הזוג  בני  החולים. 

לא  אך  שנה  שלושים  נשואים  פרץ 
זכו לחבוק בן. החודש התבשרו קרובי 

המכרים  ואלפי  החברים  המשפחה, 
הזוג  לבני  מכל,  המרגשת  בבשורה 
טובה  בשעה  נולדה 
בת.  ומוצלחת 
פרץ  סימה  הרבנית 
ממש  וזו   ,49 בת 
מיוחדת  ישועה 
כי  יצוין,  במינה. 
ידועה  מסורת 
והניסיון  בירושלים, 
שמי  זאת,  הוכיח 
שלא זכה לפרי בטן, 
בביה"ח  שבתות  באירוח  מתנדב 

הדסה, וזוכה לפרי בטן. 

בזכות מעשי החסד זכו לבת אחרי 30 שנה!

האב פרץ יחד עם מנכל הדסה פרופ זאב 
רוטשטיין צילום דוברות הדסה

בכמה  התבשרנו  הזה  החודש 
בשורות טובות: בחורה מעבר לים 
הייתה מעוכבת שידוך זמן רב, והיו 
הזיווג,  במציאת  רבים  קשיים  לה 
מידי  נפש"  "פדיון  עבורה  ערכנו 
פעם בפעם. וברוך ה', החודש היא 
בשרה לנו בשעה טובה ומוצלחת, 
שהיא התארסה במזל טוב!!! כמו 
מכאבי  ביותר  סבל  יקר  אברך  כן, 
בטן, והרופאים לא ידעו את סיבת 
הדבר. הוא נשלח לבדיקות גסטרו 
הסיבה  נמצאה  ולא  מסובכות, 
"פדיון  עבורו  ערכנו  הבטן.  לכאבי 
נפש", והחודש הוא התקשר לבשר 

לנו, שהכאבים חלפו עברו להם!!
***

לכבוד מערכת "אור עליון", שלום. 
לעלון  מנוי  שאני  שנים  מספר  זה 
עצומה  תגובה  ויש  עליון",  "אור 
חילונים,  בין  האנשים,  סוגי  מכל 
לו  מצפים  אשר  וחרדים,  דתיים 
חודשים  מספר  לפני  חודש.  בכל 
על  דרככם,  נפש"  "פדיון  עשיתי 
לאחר  ה'  ברוך  לבני,  בזיווג  עיכוב 
את  מצא  הוא  שבועות  מספר 
הזיווג המתאים לו משורש נשמתו, 
כמו  כשנה.  במשך  לו  ציפה  אשר 
כן, ברשותי דירה יפה'פיה השייכת 
הצלחתי  לא  אשר  מארה"ב,  לדוד 
חודשים,  כ-6  במשך  להשכירה 
לכן החלטתי לעשות "פדיון נפש", 
הדירה  כשבוע  לאחר  פלא,  וראה 
הושכרה ליהודים מקסימים. תודה 
רבנים  לנו  שנתן  עולם  לבורא 

צדיקים. ישי משה, רחובות

סיפורי ישועות

 עם כוונות הרש"ש זצ"ל
 על ידי רב מקובל

 מומלץ על ידי כל גדולי
הרבנים והמקובלים

פדיון נפש על פי הקבלה

כל כספי הפדיון קודש להוצאת העלון

צלצלו 054-8486661

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".

לרפואה, לפרנסה, להצלחה, 
למציאת הזיווג, לזרע של 
קיימא, לשלום בית, וכו'.

)השאירו הודעה בתא קולי ואנו נשוב אליכם(


