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הרב כדורי:
המשיח יבוא בתשע"ב

הרב יוסף חיים זכאי שליט"א ,מהעיר
ביתר עלית ,אשר זכה ללמוד בחברותא
שנים רבות עם זקן המקובלים הרב
יצחק כדורי זצוק"ל ,ובנוסף שימש
כחזן במשך  15שנה בישיבתו של הרב
זצ"ל ,חושף ל"אור עליון" את הסוד
הנורא ששמע במו אוזניו מפי קודשו
של הרב כדורי זצ"ל ,על זמן ביאת
משיח צדקנו:
"היה זה בחג החנוכה תשס"ו ,כחודש
לפני פטירתו של מורינו ורבינו זקן
המקובלים הרב יצחק כדורי זצ"ל,
ישבנו ולמדנו בספר הזוהר הקדוש
כמנהגנו מידי ערב .לפתע הרב שאל
אותי" :מדוע יהודה עשה כך?".
כלומר ,מדוע יהודה הביא את מלך
המשיח במעשה "יהודה ותמר" בצורה
כזו הנראית כלא ראויה? השבתי
לו" :כבודו יודע את כל הנסתרות,
ובוודאי לא נעלם מעיני קודשו דברי
המקובלים שהסבירו ,שהקב"ה רצה
להעלים מסמא"ל ,שהוא ראש כוחות
הסטרא אחרא (=כוחות הטומאה)
בעולם ,שהוא מביא את המשיח,
כדי שלא יתקנא בו וימנע את ביאתו
לעולם ,לכן הביא הקב"ה את המשיח
בצורה חיצונית שנראית כביכול שלא
בקדושה ,ובכך נעלם הדבר מעיני
הסמא"ל".
"הרב חזר שוב ושוב על שאלתו הנ"ל,
ואז הבנתי שהרב מעוניין שנדבר על
המשיח ,אזרתי אומץ ושאלתי אותו:
"רבינו! מתי יבוא המשיח?" .אמר לי
הרב" :לא מגלה" ,וצחק צחוק גדול.
חזרתי ושאלתי שוב" :רבינו! מתי יבוא
המשיח?" ,השיב הרב בשתי מילים:
"בשנת תשעב" (השנה שאנו נמצאים
בה) ,וחזר על כך פעמיים .התפעלתי
מאד מדבריו ,ומיד כשיצאתי מבית
הרב עליתי לכולל המקובלים בישיבתו
של הרב ,וסיפרתי להם את דברי הרב,
כולם היו בתדהמה".
"לאחר כשבועיים ,בתחילת חודש
טבת תשס"ו ,הרב התאשפז בבית
החולים "ביקור חולים" בירושלים.
הייתי מגיע מידי יום לבית החולים
ללמוד עם הרב .ואז שוב שאלתי אותו:
"רבינו! באיזה חודש ובאיזו שנה יבוא
המשיח?" ,והרב ענה לי" :בחודש אב
תשעב" .וחזר על כך פעמיים .חשוב
לציין ,שהרב היה בהכרה עד שבועיים
לפני פטירתו .הרב נפטר בתאריך כ"ט

טבת תשס"ו( .כידוע הרב נפטר בגיל
 113שנה!!)".
"מאותו היום ועד היום הזה ,אני
מפרסם ומספר את זה לכל מי שאני
פוגש .לפני זמן מה הראו לי חוברת
בשם "סוד החשמל" שחיבר הרב פיש
שליט"א ,ושם מובאת עדות מהמקובל
הגדול הרב מורגרשטיין שליט"א,
מחבר הספרים "ים החכמה" בקבלה,
שקבלה בידיו מהגאון מוילנא זצ"ל
שהגאולה תבוא בשלהי שנת תשע"ב.
שמחתי מאד לראות שגם גדולי
המקובלים האשכנזים חוזים את
ביאת המשיח בסוף שנה זו".
חשוב לציין! ישנו זמן לביאת המשיח
שנקרא בפי חז"ל "בעיתה" (בזמנה),
זמן זה נעלם מעיני כל חי .מאידך,
המשיח יכול להגיע בכל רגע ורגע,
אם עם ישראל יחזרו בתשובה ויהיו
ראויים לביאתו ,זמן זה נקרא בפי
חז"ל "אחישנה" (אמהר את הזמן).
נלע"ד שכוונת הרבנים זצ"ל היא,
שחודש אב תשע"ב הוא תאריך
מסוגל ביותר לביאת המשיח ,ואכן,
אנו רואים סימנים רבים שאנו קרובים
ביותר לזמן ביאת המשיח צדקנו ,כפי
שהראנו כמה פעמים בעלונים (ראה
לדוגמא במאמר על גלעד שליט בעלון
הנוכחי) ,חובה עלינו לדאוג שלא
נגרום במעשינו להחמיץ את המועד
הנ"ל המסוגל לגאולה.
כאמור ,אנו נמצאים בתקופת "אחרית
הימים" .למה מצבנו דומה היום? אולם
ענק מלא באנשים ,והנה משתלשל
באמצע החדר מהתקרה מסך אשר
יפריד את החדר לשניים ,הנמצאים
בצד ימין יזכו ל"כל טוב" ,ייהנו
וישמחו ,לעומת הנשארים בצד שמאל
אשר יסבלו קשות .המסך ממשיך
לרדת ונשאר רק כמה סנטימטרים עד
אשר המסך יגיע לרצפה .במצב הזה
כולם משתחלים תחת המסך ועוברים
לצד ימין ,וכל אחד סוחב בחוזקה
את חבריו שיספיקו לעבור לצד ימין.
הנמשל ,הזוהר הקדוש אומר כי רק
השומר תורה ומצוות יזכה לגאולה
השלימה .אנו נמצאים ב"שעת האפס"
נשאר לנו להשתחל מבעד לפתח הצר
שנותר פתוח אל עולמה של היהדות
והתשובה ,וגם לסחוב כמה שיותר
נשמות טובות אל היהדות ,שגם הם
יזכו לגאולה בקרוב ,אמן.

אתה ,הפלא
הגדול בהיסטוריה!

ח

ידה אחת ,אפופת מסתורין ,מעסיקה זה מאות שנים את
חשיבתם של היסטוריונים ,חוקרים ,סופרים והוגי דעות:
העולם הולך ומשתנה – תרבויות מתנוונות ונכחדות; אימפריות
קמות ,צוברות עוצמה ושוקעות; עמים חדשים עולים על בימת
ההיסטוריה ,משחקים את תפקידם ונמוגים אל ערפילי הזמן.
העמים כמו האדם ,הינם בני תמותה .האדם – סופו למות ,זהו חוק
הביולוגיה .העמים  -סופם לשקוע ,זהו חוק ההיסטוריה .אך דבר
אחד אינו משתנה ,ואינו נעלם .הוא ניצב מזדקר לעין ,מתעקש
לרשום את שמו בכל אחד מדפי ההיסטוריה ,הוא אינו בן תמותה.
זהו העם היהודי.
סרוק את נבכי ההיסטוריה ,האם תמצא עוד עם קטן ונרדף ששרד
מספר דורות כה רב?! הסופר י' כרמל ביטא זאת במשפט קולע:
"מעולם ,לא שרד עם כה קטן ,זמן כה רב ,מול אסונות כה גדולים".
זאת ועוד ,האם תמצא עוד עם ששמר בעקשנות רבה על תרבותו
זמן רב כל כך?! שבטים שהסתתרו בפינות נידחות של העולם שרדו
 כי ציוויליזציה (תרבות) אחרת לא הגיע אליהם ,אולם מה נותרמהם לאחר שנחשפו להשפעות זרות? ואילו העם היהודי ,למרות
תפוצתו הרבה בעולם ,ועל אף היותו מעורב בחייהן של תרבויות
רבות עוצמה ,שמר בעקשנות רבה על תרבותו" .רבים מאד ,חזרו
ושאלו ,מדוע קבוצות גדולות יותר ,תרבויות וציוויליזציות חזקות
לא פחות ,אבדו מן העולם ,נעלמו או נטמעו – הפרסים בתרבות
המוסלמית ,היוונים בתרבות הרומית הביזנטית ,ואילו היהודים
נשארו יהודים? ...בתודעתם ובתודעת הסביבה הם בני אברהם
יצחק ויעקב"( .ההיסטוריון הישראלי פרופסור שמואל אטינגר).

עובדה יותר מדהימה
אין ספק שתופעה על טבעית זו ,מדהימה לכשעצמה .מדהימה
שבעתיים העובדה ,שתופעה מופלאה ועל טבעית זו ,כבר נחזתה
לפני למעלה מ 3,000-שנה ,בתורתנו הקדושה" :וְ ַאף ַ ּגם זֹאת
ִ ּב ְהיוֹ ָתם ְ ּב ֶא ֶרץ אֹיְבֵ ֶיהם ,ל ֹא ְמ ַא ְס ִּתים וְ ל ֹא גְ ַעלְ ִּתים ,לְ כַ לּ ָֹתם לְ ָהפֵ ר
ְ ּב ִר ִיתי ִא ָּתםִּ ,כי ֲאנִ י ה' ֱאל ֵֹה ֶיהם"( .ויקרא כו ,מד) .ה' מבטיח לעם
ישראל ,שאף אם יהיה מצבם קשה ביותר ,עד שהאויב יאיים על
קיומם ,הוא לעולם לא יפקיר אותם לכליה.
מפליאה ביותר היא נבואתו של ירמיה הנביא ,כאשר ניקח בחשבון
את התקופה בה היא נאמרה :במרחב הים-תיכוני שולטת ללא
עוררין האימפריה הבבלית האדירה .תרבותה רבת ההשפעה
מטמיעה ומעלימה אל תוכה את כל עמי האזור .גם העם היהודי
נדרס תחת גלגלי האימפריה :בית מקדשו נחרב ,עילית העם
נהרגה ,והיתר נפוצו לכל עבר .עומד הנביא ירמיהו במצב נורא
זה ומצהיר בביטחון :בבל תחרב לעולם ועד ,ולא תבנה לנצח
נצחים ,ואילו העם הקטן והמוכה הזה ,רק אם גלי הים יפסיקו
מהמייתם ,רק אם הירח והכוכבים יחדלו לנצנץ בלילות ,רק אז
יחדל העם היהודי להתקיים" :כּ ֹה ָא ַמר ה' ,נ ֵֹתן ׁ ֶש ֶמ ׁש לְ אוֹ ר יוֹ ָמם,
ֻח ּקֹת י ֵָר ַח וְ כוֹ כָ בִ ים לְ אוֹ ר לָ יְלָ ה ,רֹגַ ע ַה ּיָם וַ ּי ֱֶהמ ּו גַ ָּליו ,ה' צְ בָ אוֹ ת ׁ ְשמוֹ .
ִאם י ָֻמ ׁש ּו ַה ֻח ִ ּקים ָה ֵא ֶּלה ִמ ְּלפָ נַ י ,נְ ֻאם ה'ּ ַ ,גם זֶ ַרע ִי ְׂש ָר ֵאל י ׁ ְִש ְ ּבת ּו
ִמ ְהיוֹ ת גּוֹ י לְ פָ נַ י ָּכל ַה ּי ִָמים"( .ירמיהו ,לא ,לד-לה) .ואכן דברי הנביא
התקיימו במלואם :בבל נחרבה ועד היום
המשך בעמוד 2
העלון מוקדש לעילוי נשמתו הטהורה של הבחור היקר והחשוב נעים ההליכות,
מופת לרבים ,נוח לשמיים ונוח לבריות ,מסביר פניו לזולת ,אהוב על הבריות
ליעד הראל בן ציון ואסתר מזרחי ז"ל
שירת כקצין ביחידה קרבית בצנחנים ,שימש כמאבטחם האישי של ראשי
ממשלות ישראל .נהרג בקיצור ימים ושנים בתאונת דרכים סמוך ליישוב ביתר
ביום כ' כסלו תש"ע ת.נ.צ.ב.ה
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האנומליה של המים

כידוע ,טבעם של כל החומרים בעולם הוא להתפשט
בחום ולהתכווץ בקור .משום כך ,למשל ,משאירים
מעט רווח בין פסי המתכת במסילת הברזל,
למניעת התעקמות הפסים כאשר הם מתפשטים
מחום החיכוך עם גלגלי הרכבת .כלומר ,עם עליית
הטמפרטורה הולך החומר ומתפשט ונפחו גדל,
ועם ירידת הטמפרטורה הוא הולך ומתכווץ ונפחו
מצטמצם .חוק טבע בסיסי זה שולט בכל החומרים
בעולם ללא יוצא מן הכלל ,ככל "חוק טבע" אחר
שכשמו כן הוא – מוטבע בעולם (מלשון "הטבעת
ֳמ ְט ֵ ּבע").
אולם למרבה התדהמה מתברר כי בניגוד לכל
החומרים בעולם ,המים מפסיקים בשלב מסוים
'לציית' לחוק הטבע ,והם פועלים באופן הפוך ומנוגד
לגמרי לחוק .בטווח הטמפרטורות ארבע עד אפס
מעלות ,כאשר המים מתקרבים לנקודת הקפיאה,
הם מפסיקים להתכווץ .ואם לא די בכך ,הרי הם
מתחילים אז להתנהג כאילו מחממים אותם! הם
הולכים ומתפשטים ,ומתרחבים ,ונפחם גדל והולך!
הכיצד יתכן?
לאנשי המדע אין הסבר איך קורה הדבר ,ובמה שונים
המים משאר החומרים בעולם .אך הם מבינים היטב
מדוע מתרחשת התופעה העל-טבעית הזאת ,שהיא
מעין נס! מתברר כי ללא נס המים לא היה קיום
לתושבי העולם! אילו המים היו ממשיכים להתכווץ
בהגיעם לנקודת הקפיאה ,ונפחם היה הולך וקטן

ככל החומרים שבטבע ,היה הקרח כבד מן המים,
והוא היה שוקע כמובן .ואילו שקע הקרח שבעולם,
הרי בתקופות הקור היו מי התהומות במקומות רבים
בעולם הופכים לגושי קרח אדירים ,וכל יצורי המים
שבתוכם היו גוועים.
אך לא די בכך .אלמלא "נס המים" ,גם ים הקרח
הצפוני היה קופא אף הוא מידי חורף עד קרקעיתו,
וכל מרחביו העצומים היו הופכים לגושי קרח
אדירים .בהגיע הקיץ ,היו קרחונים אלה מפשירים
וגורמים ליצירת זרמי מים אדירים שהיו מציפים את
היבשות ומטביעים כליל את יושביהם.
האין זה פלא עצום? החומר היחיד שלמען קיום
העולם הכרחי שהוא יתפשט בקור ,בניגוד לחוק
הטבע הכללי ,הוא המים .ואכן רק המים מתנהגים
כך ,ורק בהגיעם למצב בו התנהגותם לפי חוק הטבע
הכללי תזיק לעולם .לאנשי המדע אין הסבר כיצד
קורה הדבר .אולם אנו יודעים את הכתוב" :כי הוא
אמר ויהי ,הוא ציווה ויעמוד!"( ,תהילים לג ט) .הוא
שברא את העולם וחקק את חוקי הטבע שהוטבעו
בעולם ,הרי שהוא גם דאג לקיום העולם אשר
ברא .ועבורו ,הן הטבע והנס שווים .שהרי זה וזה
מתרחשים ומתבצעים בגלל ציוויו ועל פי הוראותיו.

ועוד על המים
מים רבים מרוכזים במקומות שונים על פני כדור
הארץ .אך מי יעבירם בעת הצורך למקומות הזקוקים
להם ,כגון :השדות הזרועים ,מאגרי מים שהתרוקנו,
וכדומה? האם העברתם למקומות אלה תוכל
להתבצע רק באמצעים מלאכותיים כדוגמת המוביל
הארצי? ומה יהיה במקומות שם אין מי שיעשה זאת,
האם מקומות אלו נדונים לשממת מוות?
ובכן ,מתברר כי לעיתים קרובות מאד כמויות עצומות
של מים ,במשקל כולל של מאות אלפי טונות (!)
נוסקים אל על ,ובאמצעות מסע אוירי מגיעים אל

המשך מעמוד 1
הזה לא הצליח אדם לבנותה ,ואילו העם היהודי חי גורמות לכליית ולאובדן עם:
וקיים בתרבותו עד היום הזה( .לגבי חורבן העיר בבל ,ראה  )1עם ישראל יהיה קטן בכמותו" :וְ נִ ׁ ְש ַא ְר ֶּתם ִ ּב ְמ ֵתי
ִיתם ְּככוֹ כְ בֵ י ַה ּׁ ָש ַמיִם לָ רֹבִּ ,כי ל ֹא
דברי הנבואה בירמיה נא,כו .וקיום הנבואה בְ Universal Jewish-מ ָעט ַּת ַחת ֲא ׁ ֶשר הֱ י ֶ
)History, pg. 22
ׁ ָש ַמ ְע ָּת ְ ּבקוֹ ל ה' ֱאל ֶֹה ָיך"( .דברים כח,סב) .והרי בקבוצה
קטנה  -סיכוי ההישרדות בגלות ,והסיכוי שהעם לא
הוכחה שתורה משמיים
יתבולל בתרבות הגויים ,הם קטנים ביותר.
ָ
תופעת נצחיותו של עם ישראל בצורה על טבעית ,ונגד  )2עם ישראל יתפזר בכל העולם כולו" :וֶ הֱ פִ יצְ ך ה' ְ ּבכָ ל
חוקי ההיסטוריה ,מהווה הוכחה למציאותו ונצחיותו
ָה ַע ִּמים ִמ ְקצֵ ה ָה ָא ֶרץ וְ ַעד ְקצֵ ה ָה ָא ֶרץ"( .שם פסוק סד).
של הקב"ה ,השומר על עמו ונחלתו לבלתי יוכחדו ,אם עם ישראל היה גולה רק לכמה מקומות בודדים
וישארו לנצח" .משך כל ההיסטוריה נתקבלה עקשנות בעולם ,הרי שהיו לו סיכויים איכשהו לשרוד .אבל
קיומם המוזרה של היהודים בחינת עדות למציאותו כעת סיכוייו לשרוד ושלא להתבולל בגויים שואפים
של אלוקים ביקום( ."...הסופר הרמן ווק).
לאפס.
כבר
וחזתה
הבטיחה
כמו כן ,העובדה שהתורה
 )3עם ישראל יהיה נרדף ,מעונה ,מושמד ,וסובל מאד:
לפני למעלה מ 3,000-שנה את נצחיותו של עם "וּבַ גּוֹ יִם ָה ֵהם ל ֹא ַת ְר ִ ּג ַיע וְ ל ֹא י ְִהיֶה ָמנוֹ ַח לְ כַ ף ַרגְ לֶ ָך."...
ישראל ,אשר זו ללא ספק תופעה מוזרה ועל טבעית( ,שם פסוק סה) .והרי בצורה טבעית אין שום סיכוי לעם
בניגוד להיגיון ולחוקי ההיסטוריה( ,ראה מסגרת) ,נרדף ומעונה לשרוד.
הדבר מהווה את אחת ההוכחות הגדולות ש"תורה
משמיים" ,ולא נכתבה ח"ו על ידי בשר ודם .שהרי והנה ,נבואת ה' התקיימה בצורה מדויקת להפליא:
ברור שבשר ודם אינו יכול לחזות דבר בניגוד להיגיון העם היהודי בניגוד לעמים אחרים ,נשאר דל במספרו
ולמה שמתרחש בתקופתו ,ורק בורא העולם – השולט בגלותו .היהודים גלו לכל מדינה על פני הגלובוס.
ומנהיג את העולם וההיסטוריה ,יכל להבטיח ולחזות השמדות ,הרדיפות והעינויים שסבלו וסובלים היהודים
תופעה על טבעית זו ,ויכל גם לקיים את הבטחתו מיותר להאריך בהם .ולמרות הכל ,עם ישראל שורד,
ונאמן למורשת אבותיו ,עד עצם היום הזה.
בניגוד לכל חוקי ההיסטוריה.
עלינו להוסיף ,כי נבואת נצחיות עם ישראל ,מלבד מי התחייב לכזו נבואה בלתי הגיונית ופרדוכסאלית?!
ולקיימה?! רק בורא
היותה נבואה בלתי הגיונית ,הינה גם נבואה ומי הוא זה שיכל לעמד בהבטחתו
ּ
פרדוכסלית (הסותרת את עצמה) .שכן בד בבד עם העולם ושליט ההיסטוריה מסוגל זאת!! בידינו עוד
הבטחת נצחיות עם ישראל גם לאורך כל הגלות ,הוכחה ניצחת ש"תורה משמיים"!!
התורה מנבאת על שלוש תופעות שיקרו לעם ישראל נערך עפ"י החוברת "הפלא הגדול בהסטוריה" ,הוצאת
כשיגלו מעל אדמתם ,תופעות אשר בדרך הטבע ערכים .והספר "מסילות את האמונה" ,לרב יוסף גבאי.
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יש לשמור על קדושת הגיליון ולהניחו בגניזה

המקומות הזקוקים להם; וזאת על ידי תהליך מיוחד
ההופך את המים הכבדים לגז הקל אף יותר מהאויר,
וכך הם מתרוממים לגבהים .ושמם החדש" :עננים".
תועלת נוספת הבאה כתוצאה מאידוי המים ,היא
העובדה שמים עכורים או מלוחים ואפילו מזוהמים
הופכים על ידי האידוי לצלולים ומתוקים ,בזכות
חוק הטבע שאינו מאפשר לכל חומר להתאדות אלא
רק לנוזלים.
בנוסף לכך ,מנגנון מיוחד הפועל באמצעות שינוי
החום והקור במקומות שונים בעולם  -יוצר זרמי
אויר הנקראים בפינו בשם "רוחות" ,והם מסיעים
את הכמויות העצומות של המים שהתאדו מעל פני
היבשות השונות ,ואל המקומות הזקוקים למים .שם
חוזרים הם "ומתגשמים" לנוזלים באמצעות קירור
האויר ,וכמובן נופלים מחמת כובדם .כך מגיעים
המים אל כל פינה ,ממלאים מאגרים שהתרוקנו,
משקים ומצמיחים ,רוחצים ומנקים.
וראה זה פלא :האם שמנו לב לעובדה ,שהמים
נוחתים ויורדים בצורת טיפות עדינות המלטפות את
פני האדמה ,ואינן מכאיבות לבני האדם? והרי הדבר
מוזר ומעורר תמיהה ,שעל אף מסען האוירי הארוך,
בירידתן מגובה העננים ועד פני האדמה ,טיפות
הגשם אינן נוגעות זו בזו דבר שהיה הופך את כולן
לנחשול אדיר של מים החובט בראשנו ,הופך את פני
האדמה ושוטף את כל הזרעים והנבטים העדינים
מתוכה החוצה.
הפלא ֵגדל שבעתיים ,לאור העובדה שגם כאשר
נושבת רוח חזקה אין טיפה נוגעת בחבירתה ,אלא
הגשם על כל טיפותיו זז כחטיבה אחת אל הצד,
בצורה אלכסונית! מי תכנן את כל זאת ,וגם הצליח
ליישם את התכנית הלכה למעשה?
מתוך הספר "המהפך" להרב זמיר כהן שליט"א
באדיבות המחבר.
ניתן להשיג את הספר בערוץ "הידברות" (אפיק 97
ב Yes-וב )Hot-בטלפון 073-2221250

השתוממות מנצחיות עם ישראל
תופעת נצחיותו של עם ישראל הינה על
טבעית .כה מדהימים הדברים בעל-טבעיותם
עד שגם גדולי הפילוסופים ,ההיסטוריונים
והסופרים מאומות העולם עומדים משתהים
מול התופעה המדהימה הזאת.
הפילוסוף הצרפתי ז'אן-פול סארטר" :אינני
יכול לשפוט את העם היהודי על פי הכללים
המקובלים של ההיסטוריה האנושית .העם
היהודי הוא משהו מעבר לזמן".
הפילוסוף הרוסי ניקולאי ברדייב" :לפי
הקריטריון המטריאלסטי [החומרני]
והפוזיטיבי [ההפך מחומרני] ,צריכה הייתה
אומה זו לעבור מן העולם .קיומה הוא
תופעה מסתורית ומופלאה ,המעידה כי חיי
אומה זו מתנהלים בכח גזרה קדומה".
הפילוסוף והמתמטיקאי הצרפתי בלז פסקל
(" :)1623-1662דבר מתמיה ,הוא לראות
את העם היהודי הזה שורד שנים כה רבות,
כשהוא נתון תמיד לעינוי... ,הוא דבר שסותר
את עצמו ,הריהו שורד למרות עוניו".
פרופסור ג'ורג' פרידמן ,סוציולוג והיסטוריון
צרפתי נודע" :יש לעם היהודי היסטוריה
שאינה כשל כל העמים .כתבתי פעם
שהיהודים הם תאונה של ההיסטוריה ,משהו
שאיננו תואם את הכללים המקובלים של
ההיסטוריה".

סודות השבי של גלעד שליט
יום שלישי ,יום שנכפל בו "כי טוב",
כ' תשרי תשע"א .עם שלם עוצר
את נשימתו ואת מרוץ חייו .דרוכים,
ומצפים בכיליון עיניים לראות את
גלעד שליט משתחרר מהשבי ,ומהלך
חופשי על רגליו .והנה ,הרגע הזה
מגיע ...גלעד שליט נראה מובל על ידי
איש חמאס ימ"ש .השמחה פורצת,
ובצידה מתח ודאגה למצבו הנפשי
והקוגנטיבי (השכלי) של גלעד ,עד
שמגיע הראיון (המתעלל והמיותר)
מהצד המצרי ,ואז פורצת אנחת רווחה
מהלב ,שליט נראה שולט בשיכלו.
וכך במשך היום כולו ,עם שלם עוקב
בדריכות אחר תנועותיו של יהודי אחד,
ושמח בשמחתו .אמרנו "יום אחד",
טעינו 1,941 ,ימים עם ישראל מצטער,
סובל ומתפלל ,יחד עם גלעד שליט,
והיום גם הוא שמח יחד עימו.
סליחה ,על השאלה החצופה ,אבל
תגיד/י לי ,מדוע זה כל כך מעציב
ומשמח אותך?? האם הוא אח שלך
או בן שלך ,אולי קרוב משפחה בדרגה
שנייה או שלישית?! מה לך ולגלעד?!
היום הזה הבנו את מהות העם היהודי.
היהודים הינם משפחה אחת ,יותר נכון,
נשמה אחת וגוף אחד .כמו שכתוב:
"בשבעים 'נפש' ירדו אבותיך מצרימה"
– בלשון יחיד .הצער והשמחה של
גלעד נגעה לכל אחד ואחד מישראל,
כי כל אחד ואחד הרגיש שהוא כביכול
בשבי ,ושהוא כביכול יצא מהשבי.

זווית נוספת לשבי גלעד שליט
כאמור ,כל עם ישראל השתתפו בצער
השבי ובשמחת השחרור של גלעד
שליט ,מכאן אנו למדים ששביו של
שליט הינו אירוע היסטורי של כלל עם
ישראל ,ואינו אירוע פרטי של גלעד
ומשפחתו בלבד .שהרי אחת הדרכים
לדעת שסבלו של אדם מסוים הוא

שבי גלעד לתיקון חטא
המרגלים

עבור עם ישראל ,היא ,כשרואים שכל
עם ישראל משתתף בצערו ,וחי כל
פרט ופרט מסבלו.
שמעתי מהרב יואל שוורץ שליט"א,
בואו ונלמד את המשמעות של אירוע מהלך נפלא להבנת המשמעות
היסטורי זה :גלעד ישב בשבי במשך ההיסטורית שבשבי גלעד שליט :עם
 1,941ימים ,כמניין השנים שהשכינה ישראל נתחייב ללכת לגלות בגלל חטא
ועם ישראל נמצאים בשבי הגלות – המרגלים .וכדי שנזכה לגאולה עלינו
לתקן את חטא המרגלים .והנה ,מצאנו
 1,941שנים .כלומר ,בכל יום מימי השבי שלושה תאריכים בחטא המרגלים:
של גלעד ,על ידי שהצטערנו וסבלנו
כ"ט סיוון = יציאת המרגלים לרגל את
עמו ,תיקנו בכך שנה אחת של הגלות ,הארץ.
בחשבון של "יום לשנה" .מאידך ,גלעד
השתחרר ביום ה 1,942-לשבי ,יש תשעה באב = חזרת המרגלים מהארץ,
והוצאת דיבת הארץ רעה.
לראות בכך רמז לשנה זו (תשע"ב)
י"ז אלול = יום מיתת המרגלים.
שהיא שנת 1,942
כמו כן ,אנו מוצאים
בתור
לחורבן,
לחטא
תיקון
שנה המסוגלת
המרגלים בשלושת
ביותר לגאולת עם
התאריכים הנ"ל,
ויציאה
ישראל
כאשר לאחר כל
הגלות,
משבי
מהתיקון
חלק
שהתבטאו
כפי
זכינו להתקדמות
הרבנים
גדולי
בגאולת ישראל:
והמקובלים.
בתשעה באב החלה
(כתבנו את חשבון
מלחמת העולם
הראשונה .ואכן,
שנות הגלות לפי
גלעד שליט סמוך לביתו שבמצפה הילה
לאחר שתוקן חלק
השיטה המקובלת
מעוון המרגלים,
בציבור ,שחורבן
בית המקדש היה בשנת  70לספירה .החלה מעט אור הגאולה ב"הצהרת
אמנם לפי המניין שנוהגים הספרדים בלפור" להקמת בית לאומי לעם
היהודי.
למנות בתשעה באב ,עברו  1,943שנה
מהחורבן ,וכן כתב רש"י (ע"ז ט,א) .בי"ז אלול החלה מלחמת העולם
השנייה ,ובא עוד תיקון לחטא
אבל גם לפי מנין זה החשבון מסתדר ,כי המרגלים ,וזכינו לאחר מלחמת העולם
פורסם בתקשורת שגלעד נכנס לביתו השנייה לחזור לארץ ישראל ,ולקיבוץ
שבמצפה הילה בשעה  5:06אחה"צ ,גלויות מסוים.
לפי בדיקות שערכתי היה זה לאחר בכ"ט בסיוון נלקח גלעד שליט לשבי,
השקיעה באותו מקום( ,יתכן שהיה זה וגם זה חלק מתיקון חטא המרגלים.
בדיוק בשקיעה!!) ,נמצא שגלעד היה בא ונראה דבר נפלא ,בשבת לפני
מחוץ לביתו במשך  1,943ימים ,שהרי שנשבה גלעד שליט קראנו בפרשת
מקצת היום ככולו ,כנגד  1,943שנים חוקת את הפסוק" :וישמע הכנעני
מלך ערד יושב הנגב ,כי בא ישראל
שהשכינה וישראל מחוץ לביתם).
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דרך האתרים" ,ורש"י שם מפרש את
המילים "דרך האתרים" – "דרך הנגב
שהלכו בה המרגלים" .נמצא ,שפסוק
זה קשור לחטא המרגלים .ומה נאמר
בהמשך הפסוק? "וילחם בישראל,
וישב ממנו שבי" -בלשון יחיד ,מרמז
על שבוי אחד ,גלעד שליט .ואכן,
"וישב ממנו שבי" ,בגימטריא "תשסו"
( ,)766שזו השנה שנשבה גלעד .כמו
כן" ,וישב ממנו" עם הכולל (כלומר,
בתוספת  2המילים של "וישב ממנו")
זה בגימטריא "גלעד שליט" (.)456
כעת ,מששוחרר גלעד שליט ,ומשתוקן
החלק האחרון בתיקון חטא המרגלים,
בוודאי שנזכה לגאולה השלימה,
בביאת משיח צדקנו ,אמן.

רמזים לשבי גלעד שליט
ולשחרורו
לסיום ,עוד מספר רמזים בעניין:
כשנלקח גלעד בשבי קראנו בהפטרה
על "יפתח הגלעדי" ,רמז לגלעד .ובשבת
לאחר השחרור ,קראנו בהפטרת פרשת
בראשית המדברת על הגאולה את
הפסוק" :לִ פְ ק ַֹח ֵעינַ יִם ִעוְ רוֹ ת ,לְ הוֹ צִ יא
ִמ ַּמ ְס ֵ ּגר ַא ִּסירִ ,מ ֵ ּבית ֶּכלֶ א י ׁ ְֹשבֵ י ח ׁ ֶֹש ְך".
רמז לשחרור גלעד שליט שישב  5וחצי
שנים בחושך.
רמז נוסף :גלעד נשבה בתאריך כ"ט
סיוון שהוא ערב פטירת יוסף הצדיק,
ושוחרר ביום השישי של סוכות ,שהוא
יום האושפיזין של יוסף הצדיק .והנה
ידוע שגם יוסף הצדיק היה בכלא שנים
רבות ולבסוף שוחרר.
כולנו תפילה לבורא עולם ,שנזכה
כולנו יחד עם גלעד שליט בן אביבה
לחזור בתשובה שלימה ,ולצאת מהשבי
הרוחני בשלטון היצר ,אל החירות
האמיתית  -חיי התורה והמצוות,
שהרי "אין לך בן חורין אלא מי שעוסק
בתורה".
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לעילוי נשמת
אברהם מימוני ז"ל
בן ר' יצחק ורומיה ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת

יצחק חג'ג' בן חלומה
ומסעודה ז"ל
נפטר י"ז כסליו תשע"א
ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת

שרה בת כורשיד
ראובן בן אסתר
יצחק בן מזל

זיווג הגון ובקרוב

למרים בת שמחה

ת.נ.צ.ב.ה.
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גורלות לפתרון ספיקות בחיים

כלה וחמותה

כיון שבעיית החמות קיימת כמעט
כימי עולם ,הבה ננסה להיכנס בקצרה
לעורה של החמות ,כדי להבין את הבסיס
ּ
לבעיה:
ברגע שזוג מתחתן ,מרחפת בחלל האוויר
איזושהי תחרות בין הכלה לחמותה ,מי
יזכה באהבה של הבן/הבעל .לאמא
יש איזה מין תחושה שגנבו לה את
הבן :טפחתי אותו עשרים וחמש שנים,
השקעתי בו ,אהבתי אותו ,פתאום באה
אורחת חדשה לשטח ומשנה לו כיוון,
לא נעים ,להרגיש שהוא נמשך אל אשתו
יותר מאשר אלי .אוח! הקנאה אוכלת
אותה! והכלה לעומת זאת רוצה להרגיש
כי הבעל הוא רק שלה ,ופתאום קורא
שהוא צוחק גם עם אמו ,ואפילו מסתודד
עימה ,מה הוא מסתודד איתה?! תסתודד
איתי! ומכאן הבסיס לקצרים הללו שבין
כלה לחמותה.
חובה להדגיש כי זו טעות מעיקרא.
טעות! כי אהבת בן לאימו ואהבת בעל
לאשתו הן שתי אהבות שונות שאין כל
קשר ביניהם ,ולכן אף פעם לא יוכלו
לשאול אותי את מי אני אוהב יותר?...
למשל :אם ישאלו אותי מה אני אוהב
יותר ,טיול באלפים או מוס שוקולד? אני
אחייך ,כי אלה שני סוגי אהבה שאין קשר
ביניהם .אבל אם תשאלו אותי ,האם אני
אוהב יותר טיול באלפים או בחרמון ,נו,
זו שאלה .או האם אני אוהב יותר מוס
שוקולד או פונץ' בננה ,זאת שאלה.
אהבת בן לאימו ואהבת בעל לאישתו
הם שני סוגי אהבה שאין ביניהם כל
קשר ,וכלל לא נכון לומר כי הוא אוהב
את אימו או את אשתו יותר.

סיבוכים בעקבות החמות

שאני כאן במטבח ,לא הבחנת שאני
הייתי קבור פה כמו כלב ,אינך מבינה
שאת צריכה להגיד לאחיך שילך מפה?!".
מיד היא צלצלה לשאול מה דעתי על
הנושא .ביקשתי ממנה" :תני לי את
בעלך" .שאלתיו" :מדוע לדעתך עליה
לומר לאחיה שילך?"" .מה זאת אומרת,
וכי אשה לא תיתן גיבוי לבעלה?! תגבה
את אחיה ולא את בעלה?! אם היא יודעת
שאנחנו מסוכסכים שתגיד לו שילך!".
אמרתי לו" :אם היא הייתה קוראת
לו הביתה מתוך זלזול בכבודך (בקום
ועשה) ניחא ,אבל כאן שלא כצפוי היא
נקלעה למצב שהיא צריכה לקבל את
אחיה בעל כורחה .תסלח לי מאד ,אני,
לאחי לא מסוגל לומר – שילך ,אפילו אם
אשתי מסוכסכת איתו לא מסוגל להגיד
לו כך .נכון שיש לך בעיה עם הסיפור,
אך בגלל הבעיה  -היא איננה חייבת
להסתכסך עם אחיה".
כלפי מה הדברים אמורים? בהזדמנויות
שונות ,החמות עושה משהו ,שממש אינו
מוצא חן בעיני האשה ,אז היא מטיחה
את הסיפור בפני בעלה( .וכן ההיפך,
הבעל כועס על חמותו ,וזועם על אשתו).
ואני שואל – מדוע? למה את מטיחה את
זה בבעלך ,מה בעלך אשם? מדוע את
דורשת מבעלך שיגיד לאמו כך וכך ,הרי
כיון שהיא אמו הוא אינו יכול להגיד לה?
יותר מזה ,ברוב המקרים אפילו "אסור"
לו להגיד לה ,כי הוא בן שחייב בכיבוד
אם! אך כיון שאינך מסוגלת לומר לה
את הדברים בפנים ,את מטיחה לבעלך
בפנים ,כי זה פשוט הרבה יותר נוח ...היא
מטיחה בו ,ועוד טוענת" :מדוע לא אמר
לאמו?" ,את בעצמך לא מסוגלת לומר
לה ,מדוע שהוא יהיה מסוגל לומר?!

זוג שהיו אצלי כמה פעמים התנהל לא לערב הורים במשמעות שונה

בביתם ריב גדול .על מה ולמה? אחיה
מסוכסך עם בעלה זה עידן ועידנים .היא
מודה שאחיה אשם בריב ולא בעלה ,על
כל פנים – הסכסוך קיים ועומד ,ויש קרע
בין בעלה ואחיה .אמש אחיה בא לבקרה
שלא כמתוכנן .בעיצומו של הביקור,
בעלה הגיע הביתה .הוא נכנס לסלון
וראה את האח ,מיד עזב את השטח.
נכנס למטבח והסתגר שם .הוא נשאר
במטבח כשלשת רבעי שעה עד שהגיס
החמוד הואיל בטובו לעזוב את הבית.
הגיס עזב את הבית והגיע תור האשה.
הבעל התנפל עליה" :וכי לא ראית איך

והגרוע מכל .כאשר הבעל מרוגז על
אשתו .כאשר הדברים מגיעים לנקודה
מסוימת ,הוא אומר לה" :את בדיוק
כמו אמא שלך!" .מדוע אתה מכניס את
שאמה היא
אמא שלה? אפילו אם נכון
ּ
מלכת השדות ,אבל אצלה זו אמא .לא
יעזור כלום ,לגביה היא נשארת אמא.
אמה בפניה .אל תעשה
אל תכפיש את ּ
השוואות .תשווה אותה לכל מי שאתה
אמה.
רוצה אבל תעזוב את ּ
מתוך הספר "זכו" סיפורי זוגות בסערות
החיים .ב"ב ,שבט תשסט .באדיבות
המחבר.

יהדות בכיף אצלכם בבית

נהניתם מהעלון? רוצים לשמוע עוד? זה פשוט מאד!
ארגנו מספר חברים בביתכם ל"חוג בית" באווירה ביתית ונחמדה
הרב מנשה בן פורת מרצה בכיר ליהדות וכותב העלון שבידכם
יעביר לכם הרצאה מרתקת בנושא המעניין אתכם:
• בחירת בן/בת זוג • סוד החלומות • זוגיות
• תורה ומדע • ארכיאולוגיה והתנ"ך • ועוד
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צלצלו 054-8486661

א .מי שמסופק בדבר החלטה מסוימת
בחייו ,שאינו יודע מה כדאי לו לעשות,
וכיצד עליו לנהוג ,כדי להצליח בדבר מה
בחייו .נהגו בתפוצות ישראל ,ובראשם
גדולי ישראל ,לשאול בגורלות ולקבל
תשובה משמיים בפתיחת הגורל.
ב .אחד הגורלות הוא ,להחזיק חומש או
תנ"ך ביד ,לשאול את השאלה ,ולפתוח את
החומש או התנ"ך בדף מסוים ,התשובה
לשאלה תימצא בשורה הראשונה של
הדף מצד ימין .וכמו שכתב מרן החיד"א
בספרו "ברכי יוסף" (שיורי ברכה ,יו"ד ,קעט ,ו),
בשם מחבר ספר "שבט מוסר"" :קבלתי
מרבותי ,כשהיו רוצים לעשות איזה דבר
והיו מסופקים אם לעשותו או לא ,היו
נוטלים חומש או ארבעה ועשרים [תנ"ך],
והיו פותחים אותו ,ורואים בראש הדף
מה פסוק היה מוצא ,וכפי מה שמראה
אותו פסוק היו עושים ,ונמצא שהיו
מתייעצים עם התורה ,כדת מה לעשות
בכל ענייניהם ."...וכ"כ בסוף ספרו "דבש
לפי" ,ובהגהות "דבש דבורים" שם העיד
שכך היה נוהג הבעש"ט הקדוש.
ג .כדי לחזק את הגורל הנ"ל ,וכדי לקבל
תשובה אמיתית וברורה ,כדאי לכוין לפני
פתיחת החומש או התנ"ך בשלושה שמות
אלו עם הניקוד שלהן ,כך :יַוַ בְ ְתבִ ֵיאל
י ְַש ְח ְמוכֵ ה יוֹ ַחצַ בִ ירוֹ ן .וגם יאמר" :דע את
אלהי אביך ועובדהו ,יתן מעדנים לנפשך",
ואח"כ יפתח החומש( .לדרוש אלוקים ,שער ה,
פ"ד ,אות א ,בשם החיד"א).

ד .גורל אחר בפתיחת הספר מהרמב"ן ז"ל,
וכאשר יעשה גורל זה בטהרה ובכוונה,
יקבל תשובה אמיתית כמו שאלת חלום:
יקח חומש או תנ"ך וישים יד אחת על
פסוק "זה ספר תולדות אדם" (בראשית
פרק ה פסוק א) ,ויד אחת על פסוק
"הנסתרות לה' אלוקינו" (דברים פרק כט
פסוק כח) .ואח"כ יאמר:
מזמור "אלוקים יחננו ויברכנו" ,פרק סז
בתהילים – שלושה פעמים.
מזמור "אשא עיני אל ההרים" ,פרק קכא
בתהילים – שלושה פעמים
"בשם ה' אלוהי ישראל" – שלושה פעמים
יכוין שמות אלו :כ ּוז ּו בְ מוּכְ ַסז כ ּוז ּו ,ואז

המלצתו של המקובל האלקי
הרב בניהו שמואלי שליט"א
ראש ישיבת
המקובלים "נהר
שלום" לעמותת
"אור עליון"
הנני בזה להמליץ עבור עמותת "אור עליון" ששמה
לה במטרה להפיץ תורה ויהדות בעם ,והעומד בראשה
הרב הגדול כה"ר מנשה בן פורת שליט"א ,שזוכים
לזכות את הרבים ,ויש להם ג"כ כולל יום שישי
בזמן שקשה ללמוד ,וכן עושים חסד לכל מי שזקוק,
ועורכים תפילות ובקשות על קברי צדיקים לשלום
עם ישראל.
ולכן מצוה גדולה מאוד לעזור להם ככל האפשר
ולזכות הרבים ,וזכות הזאת תעמוד לכם בכל
הענינים ,וחיים טובים ,אמן.
החותם לכבוד התורה בניהו שמואלי
אחים יקרים! אנו זקוקים לתרומות רבות
להמשך הוצאת העלון.

אנא צלצלו ותירמו
054-8486661
או הפקידו בבנק הדואר,
מספר חשבון ,8362846
עבור עמותת "אור עליון"

יאמר" :ה' אלהינו ,ה' ענני באמת ישעך,
ַא ְך ְ ּבגוֹ ָרל י ֵָחלֵ ק ֶאת ָה ָא ֶרץ ,לִ ׁ ְשמוֹ ת ַמ ּטוֹ ת
ֲאב ָֹתם יִנְ ָחלוַּ .על ּ ִפי ַהגּוֹ ָרל ֵּת ָחלֵ ק נַ ֲחלָ תוֹ
ֵ ּבין ַרב לִ ְמ ָעט .וְ ִה ְתנַ ַחלְ ֶּתם ֶאת ָה ָא ֶרץ ְ ּבגוֹ ָרל
לְ ִמ ׁ ְש ּ ְפח ֵֹתיכֶ ם ,לָ ַרב ַּת ְרבּ ּו ֶאת נַ ֲחלָ תוֹ ,
וְ לַ ְמ ַעט ַּת ְמ ִעיט ֶאת נַ ֲחלָ תוֹ ֶ ,אל ֲא ׁ ֶשר יֵצֵ א
לוֹ ׁ ָש ָּמה ַהגּוֹ ָרל לוֹ י ְִהיֶה ,לְ ַמ ּטוֹ ת ֲאב ֵֹתיכֶ ם
ִּת ְתנֶ ָחלוּ .ה' ְמנָ ת ֶחלְ ִקי וְ כוֹ ִסיַ ,א ָּתה ּתוֹ ִמ ְיך
גּוֹ ָרלִ י" – שיבעה פעמים
"חבָ לִ ים נָ פְ ל ּו לִ י ַ ּב ְּנ ִע ִמים ַאף נַ ֲחלָ ת ׁ ָשפְ ָרה
ֲ
ָעלָ י" – שיבעה פעמים
"חלְ ִקי ה' ָא ַמ ְר ִּתי לִ ׁ ְשמֹר דְּ בָ ֶר ָיך" – שמונה
ֶ
פעמים
"וַ ה' ֱאל ִֹהים ֱא ֶמת ,הוּא ֱאל ִֹהים ַח ּיִים ו ֶּמלֶ ְך
עוֹ לָ םִ ,מ ִ ּקצְ ּפוֹ ִּת ְר ַע ׁש ָה ָא ֶרץ ,וְ ל ֹא יָכִ ל ּו גוֹ יִם
זַ ְעמוֹ " – שיבעה פעמים
ואחר כך יאמר בקשה זו" :בשם ה' אלוהי
ישראל ,יהי רצון מלפניך ה' אלוהינו ואלוהי
אבותינו ,האל הגדול ,והנורא ,והקדוש,
שתודיעני בחומש הזה( ,או בתנ"ך הזה),
תשובה ומענה על שאלתי ,שהיא כך וכך,
(כאן יפרט שאלתו) ,בפתיחה הראשונה
של הספר ,שיהא אות תחילת שורה
שביעית תשובה בפסוק שבא אחר כך
מתחיל באותה האות ,שבו אמצא תשובתי
על שאלתי שהיא כך וכך( ,שוב יפרט
שאלתו) ,ותוציא גורלי לאמיתו ולאורו ,כי
בגורלות בחרת להודיע לבני האדם דרכיך,
ותודיעני באמת ובתמים תשובת גורלי,
כי השעה צריכה לכך .ענני ה' ענני בעת
ובעונה הזאת ,ובכל עת ובכל שעה ,באמת
ובתמים בכח שמך הגדול והקדוש היוצא
מפסוק "ונתן אהרון על שני השעירים
גורלות גורל אחד לה' וגורל אחד לעזאזל",
(ויכוין בשמות אלו לפי הניקוד הבא :לְ ַדלְ ַה
ְדלַ ַתם יְלַ נַ ן) ,אמן סלה.
אח"כ יפתח החומש או התנ"ך ,ויאמר" :ה'
מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי" .ואז
יספור  7שורות מראש הדף ,ויראה איזה
אות מתחילה השורה השביעית ,ולאחר
מכן יחפש מאותה השורה השביעית הנ"ל
והלאה את הפסוק הראשון שמתחיל
באותה האות שמתחילה השורה השביעית
הנ"ל .ובפסוק הזה ימצא את התשובה
לשאלתו( .לדרש אלוקים ,שם אות ב').

פדיון נפש על פי הקבלה
עם כוונות הרש"ש זצ"ל על ידי רב מקובל
מומלץ על ידי כל גדולי הרבנים והמקובלים
כל קהילות ישראל בכל ארצות
מושבותיהם נהגו לעשות "פדיון נפש" על
כל צרה שלא תבוא ומיד היו נושעים:

לרפואה,
לפרנסה,
להצלחה,

למציאת הזיווג,
לזרע של קיימא,
לשלום בית ,וכו'.

סגולת הפדיון להחזיר לאדם את הצלם הרוחני ואת כל כוחות
הנשמה ("המוחין") שנסתלקו ממנו ונטמאו בתוך כוחות הטומאה
("הקליפה") ,ובכך מסתלקת ממנו הצרה תיכף ומיד.
שימו לב לדבריו הנלהבים של המקובל רבי חיים ויטאל זצ"ל
תלמיד האר"י זצ"ל על חשיבות הפדיון:
"ופדיון נפש זה הוא תועלת ותרופה לכל צרה שלא תבוא ,ובפרט לחולים
שיתרפאו במהרה ,וכבר היו מנסים ובודקים אותו [=פדיון נפש] יותר מאלף
פעמים ,והיה מועיל בעזרת השם תכף באותה שעה ,והייתה ניכרת תועלתו
ותרופתו לכל אדם ,והיו אומרים מה גדלו מעשיך ה'".
כל כספי הפדיון קודש להוצאת העלון

צלצלו 054-8486661

רצונך לקבל את העלון מידי חודש בחדשו לאימייל שלך? שלח את כתובת המייל שלך לmhbp52@etrog.net.il-

