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לעילוי נשמת הצדקת שרה ברכה בת שרה בן פורת ז"ל
לעילוי נשמת נפתלי בן שמעה ברזילי, שמואל משה בן אסתר טוטיאן, משה בן שרה בן-פורת, ת.נ.צ.ב.ה.

האם ישראל תתקוף באיראן?
בפרט,  ישראל  מדינת  ותושבי  בכלל,  העולם 
עוקבים בדאגה אחר המתרחש במדינות סוריה 
ואיראן. נראה שהשטח מתחמם ומתקרב לקראת 
נקודת הרתיחה. דיכוי המרד בסוריה באמצעות 
באמצעות  אפילו  ואולי  המוני,  ורצח  טבח 
העולם  מדינות  את  מותיר  אינו  כימי,  נשק 
בחיבוק ידיים, ואולי יביאם להתערבות צבאית 
הגרעין  תוכנית  האיראנית,  ובגזרה  בסוריה. 
של איראן צוברת תאוצה, והחשש הגדול הוא, 
תגיע  גרעיני  בנשק  האיראנית  שההתחמשות 
ארצות- את  מביא  המצב  האל-חזור.  לנקודת 
ואלו  איראן,  נגד  לאיים  ישראל  ומדינת  הברית 

האחרונים משיבים באיומים משלהם.
בדעה  הפרשנים  מאוחדים  הסורית  בגזרה  אם 
היא  ושנפילתו  שסופו של בשאר אסאד קרוב, 
שאלה של זמן בלבד. הרי שלגבי האיום האיראני, 
נוספות,  שעות  עובדים  העולם  בכל  הפרשנים 
וכ-ו-ל-ם עסוקים בפריסת תרחישים עתידיים: 
מי יפתיע ויתקוף את איראן – ישראל, ארה"ב או 
אירופה? ואולי בכלל איראן תקדים לתקוף את 
ישראל? ומה יתרחש לאחר ההתקפה: מי יהיה 
נגד מי? והאם ההתקפה תסתיים כאירוע מקומי 

או תגרור אותנו למלחמה עולמית?

חזון הקור והשלג שהתגשם
לשמוע  מבקשים  בוודאי  הנכבדים,  קוראינו 
למאורעות  בקשר  ורבותינו  חז"ל  ניבאו  מה 
אלו. ביודעם, שתמיד הם צודקים בחזונם. כמו 
שראינו לגבי תחזית מזג האוויר לשנה הנוכחית: 
בתחילת החורף פרסמנו בעלון את הכתוב בספר 
שנה:  כ-300  לפני  שחי  )תרפה,ד(  רבה"  "אליה 
"מצאתי כתוב, לעולם כשחל ראש חודש שבט 
הוא  אז  הנוכחית[,  השנה  כמו  ]רביעי,  ד'  ביום 
קור ושלג גדול באותו חורף". היו שלעגו לדברים 
אך  בצורת?!  שנת  חוזים  החזאים  הרי  וטענו, 
ה"אליה  של  התחזית  בהתגשמות  חזינו  בסוף 
חשובה  הבהרה  נקדים  ותחילה  דווקא.  רבה" 
הרב  דברי  חכמים:  תלמידי  מספר  שהעירונו 
נאמרו בעיקר על מקום מגוריו באירופה, אלא 
מזג  על  השפעה  באירופה  האוויר  למזג  שיש 
שהרי  לכך,  )והראיה  כידוע.  בישראל,  האוויר 
מחשב  שם,  רבה"  "אליה  בספר  המגיה  הרב 
הנהר  הקפאת  ותקופת  הקור  מצב  היה  כיצד 
חל  שבט  שר"ח  השנים  באותן  מגוריו,  במקום 
ביום רביעי(. ואכן, סופות שלגים וגל קור כבד 
לא  אשר  הנוכחי,  בחורף  אירופה  את   פקדו 
ירדו  הטמפרטורות  רבות:  שנים  כמותו  היה 
עד לעשרות מעלות מתחת לאפס, גובה השלג 
הגיע לכמה מטרים, ומאות הרוגים מתו מקור. 
גשום,  סוער,  היה  החורף  הקדושה,  ובארצנו 
קר ומושלג, בניגוד לשנים האחרונות, עד שגם 
שחזאית  לי,  )אמרו  בטעותם...  הודו  החזאים 
וקסלר,  שרון  הטלוויזיה,  של  הראשון  הערוץ 
דברי  על  "מבט",  תוכנית  במסגרת  סיפרה 

ה"אליה רבה" הנ"ל...(.

נפילת סוריה והמשיח
דברי  את  ונביא  הסורי,  לשטח  ניגש  תחילה 
חז"ל בקשר אליהם. כתוב במדרש )אוצר מדרשים 
אייזנשטיין מדרש רשב"י עמוד 556(: "ְוִיְצַמח ּכֹוָכב ֶאָחד 
ָרֵאל, ְוָאז  ל ִיְשׂ ֶבט, ְוהּוא ּכֹוָכב ׁשֶ ְזָרח ּוְברֹאׁשֹו ׁשֵ ּמִ ּבַ
ה רֹוֶאה  ַאָתּ ׁשֶ ִוד. ְוֶזה ְלָך ָהאֹות, ּכְ ן ָדּ יַח ּבֶ ִיְצַמח ָמׁשִ
ֵני  ּבְ ָנְפָלה ַמְלכּות  ק,  ׂשֶ ַדּמֶ ּבְ ׁשֶ ִמְזָרִחי  ִנירֹון  ַפל  ּנָ ׁשֶ
ְוהֹוִסיף  ָרֵאל".  ְלִיׂשְ ַהְיׁשּוָעה  ְצַמח  ּתִ ְוָאז  ִמְזָרח, 
"ִנרֹון  ׁשֶ ַמן שליט"א,  ֶפְלּדְ ַאְבָרָהם  הרה"ג ר' 
ים.  ּלִ אר ַאַסאד" ִעם ַהּמִ ׁשַ א "ּבַ ִגיַמְטִרּיָ ִמְזָרִחי" ּבְ
והרמז לכך שבנפילת "דמשק" יבנה ה"מקדש" 
שונה.  בסדר  רק  אותיות  אותם  ששניהם   -
יקותיאל  להרב  החשמל",  "סוד  בקונטרס  באריכות  )וראה 
הגאולה  תצמח  דמשק  "כשתיפול  מאמר  שליט"א,  פיש 

לישראל"(.

מלחמה בין איראן לאירופה ו/או ארה"ב
ועתה נעבור לשטח האיראני, ונראה מה אומרים 
חז"ל בקשר לזה. כתוב בגמרא )יומא י,א(: "אמר 
רבי יהושע בן לוי אמר רבי: עתידה רומי שתיפול 
ביד  שתיפול  פרס  עתידה  רב:  אמר  פרס.  ביד 
היתכן,  לרב:  ורב אסי  כהנא  רב  לו  רומי. אמרו 
ביד  יפלו  פרס(   - )השני  המקדש  בית  שבוני 
כן,  להם:  אמר  )רומי(?  המקדש  בית  מחריבי 
את  מבינים  אנו  והיום  ]יתכן,  היא  מלך  גזירת 
גזירת מלכו של עולם. מאחר וארה"ב ואירופה 
עומדות לצד ישראל יותר מאשר איראן הקוראת 
להם  שהשיב  אומרים  ויש  ישראל[.  להשמדת 
הכנסת.  בתי  את  מחריבים  הפרסים  גם  רב: 
ביד  תיפול  שפרס  רב,  כדעת  מסיקה  הגמרא 
)משנה  בברייתא  מבואר  גם  שכך  מאחר  רומי, 
יהודה  רב  ומסיימת הגמרא: "שאמר  חיצונית(. 
מלכות  שתפשוט  עד  בא  דוד  בן  אין  רב:  אמר 
רומי הרשעה בכל העולם כולו תשעה חדשים".

כיוצא בזה כתב המלבי"ם )זכריה, ו,ו(: "מלכות 
רומי תצא אל ארץ צפון, וגם היא תהיה צפונית 
את  להחריב  הרעה  תיפתח  ומשם  ]מהם[, 
הימים  שבאחרית  מכאן,  מבואר  ירושלים". 
לבין  בלשוננו(  )איראן  פרס  בין  מלחמה  תהיה 
ובדברי  תנצח.  רומי   - הגמרא  ולמסקנת  רומי. 
הגורם  תהא  זו  שמלחמה  מבואר,  המלבי"ם 
ומגוג(.  גוג  )מלחמת  ירושלים  על  למלחמה 
הדת  בני  וארה"ב  אירופה  מדינות  לידיעתכם, 
שהרי  'רומי',  חז"ל  בדברי  מכונות  הנוצרית 

הוותיקן שוכן ברומי. 
נמצינו למדים, שאע"פ שאין לדעת את שיקרה 
באחרית הימים בדיוק, עד שיתרחשו הדברים, 
בטוח  אחד  דבר  מקום,  מכל  הרמב"ם,  וכדברי 
שתהיה מלחמה בין ארצות הברית ו/או אירופה 
על  המלחמה  תתפשט  ומכאן  איראן,  עם 
ירושלים. על פי המצב בשטח, אנו ממש קרובים 
במסגרת  ראה  לדברים  )השלמה  זו,  למלחמה 

הסמוכה(. 

"דרך הורמוז תהיה 
המלחמה באחרית הימים"

בימים האחרונים פורסם בכלי התקשורת, כי עקב הלחצים 
איראן  נגד  מפעילות  וארצות-הברית  שאירופה  הכלכליים 
- איראן מאיימת לסגור את מצרי הורמוז, על מנת למנוע 
מהעולם הערבי שליחת נפט לאירופה. מפקד הצי האמריקני 
באזור אמר בשיחה לתקשורת, שאיראן מחזקת את הנוכחות 
ספינות  מכינה  ואף  הפרסי,  במפרץ  שלה  הימית  הצבאית 
שיוכלו לשמש לפיגועי התאבדות. הוא הדגיש, כי לארה"ב 
וכי ארצו תוכל למנוע מאיראן להשתלט  יש מענה לבעיה, 

על מיצרי הורמוז. 
אין ספק, שכאשר איראן תממש את איומיה, אירופה וארצות 
החשיבות  שהרי  ענק.  צבאי  במבצע  בה  ילחמו  הברית 
מוטלת  אינה  הורמוז  מצרי  של  והכלכלית  האסטרטגית 
בספק, )בכל יום עוברות שם כ-17 מיליון חביות נפט, מ-7 
המשונע  מהנפט  כ-35%  שהם  לאירופה,  ערביות  מדינות 
בים(. ופשוט, שהפגיעה בכיס של האירופאים והאמריקאים 

מעניינת אותם הרבה יותר מאיתנו.

ועכשיו נראה מה שכתב אחד מחכמי ישראל, לפני למעלה 
מ-300 שנה. בשנת תי"ז. רבי שמואל לניאדו זצ"ל, המכונה 
ע"ד(.  קמ  דף  ויניציאה,  )דפוס  פז"  "כלי  בספרו  הכלים",  "בעל 
לה'  ֶזַבח  י  ּכִ ָדם...  ָמְלָאה  ַלה'  "ֶחֶרב  לד,ו(:  )ישעיה  על הפסוק 
המילים  את  הרב  כתב  ֱאדֹום",  ֶאֶרץ  ּבְ דֹול  ּגָ ְוֶטַבח  ָבְצָרה,  ּבְ
מבבל  רחוק  יש  הורמוז[  ]איי  "מדינה  הבאות:  המדהימות 
שמה בצרה, והיא בין גבול אשור ופרס ובין ארץ אדום ]שם 
ממשלת  תחת  היום  והיא  הורמוז,   – לאירופה[  המעבר  מקום 
הישמעאלים, וברוך היודע אמיתתם של דברים, אולי יהיה 

דרך שם המלחמה באחרית הימים". 
את  במפורש  מזכיר  הרב  ומדויקת!  מדהימה  נבואה  איזו 
נוסף,  דבר  הימים.  באחרית  המלחמה  כמקום  "הורמוז" 
ארץ  ובין  ופרס  אשור  גבול  בין  "היא  שהורמוז  כותב  הרב 
תהא  בהורמוז  שהמלחמה  לומר,  שכוונתו  נראה  אדום", 
שהזכיר  עצמו  הפסוק  מדברי  משמע  וכן  לאדום.  פרס  בין 
בסמיכות ל"זבח בבצרה" את ה"טבח הגדול באדום", ואכן 
)המכונים  וארה"ב  אירופה  בין  היא  הצפויה  המלחמה  כך, 

"אדום" כידוע( לבין פרס.
יזכה  ומצוות  כי רק השומר תורה  הזוהר הקדוש אומר 
נשאר  האפס"  ב"שעת  נמצאים  אנו  השלימה.  לגאולה 
לנו להשתחל מבעד לפתח הצר שנותר פתוח אל עולמה 
של היהדות והתשובה, וגם.. לסחוב כמה שיותר נשמות 
טובות אל היהדות, שגם הם יזכו לגאולה הקרובה, אמן.

 קוראי העלון היקרים מתבקשים לתרום
את דמי "זכר למחצית השקל" לטובת העלון.

צלצלו 054-8486662

טיל סג'יל איראני 
)AFP צילום(



הלכות פורים 
פרשת זכור

א. בשבת שלפני הפורים מוציאים שני 
ספרי תורה, וקוראים בספר השני: "זכור 
את אשר עשה לך עמלק". והטעם, כדי 
להסמיך מעשה עמלק למעשה זרעו - 

המן. 
ב. קריאת פרשה זו היא מצות עשה מן 
התורה, ויש לכוון בקריאתה לצאת ידי 

חובת מצוות עשה מן התורה. 
ובאות  עצמן  על  המחמירות  נשים  ג. 
לשמוע קריאת פרשת זכור תבא עליהן 

ברכה.

תענית אסתר
א. בימי מרדכי ואסתר נלחמו היהודים 
וישבו  באדר,  י"ג  ביום  אויביהם  עם 

בתענית ביום זה, וה' קיבל את תעניתם 
נהגו  לכן  אויביהם.  את  וניצחו  ברצון 

ישראל להתענות ביום זה זכר לנס.
מעוברות  מהתענית:  הפטורים  ב. 
ומיניקות. חולה אפילו שאין בו סכנה, 
ואפילו מי שתקפתו חולשה יתירה. זקן 

מופלג שהוא תשוש כח.

קריאת המגילה
א. חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה 

ולחזור ולשנותה ביום.
שאף  מגילה  במקרא  חייבות  נשים  ב. 
הן היו באותו הנס. והקורא את המגילה 
כל  להן את  הנשים מברך  להוציא את 
את  אבל  המגילה,  שלפני  הברכות 
הברכה שלאחר המגילה לא יברך אלא 

אם כן ישנן עשר נשים.
אינו  מהרדיו  מגילה  מקרא  השומע  ג. 
כששומע  אפילו  חובתו,  ידי  יוצא 
המגילה  ברכות  והשומע  חי.  בשידור 

ברדיו "בשידור חי" יענה אמן.
ד. בבתי הכנסת המשמיעים את קריאת 
אותם  רק  רם-קול,  ידי  על  המגילה 
השליח  את  לשמוע  היכולים  האנשים 
ידי  יוצאים  הרם-קול  בלעדי  גם  צבור 

חובתם.
ה. צריך לדקדק היטב בקריאת המגילה 
שלא להחסיר אפילו תיבה אחת, שאם 
ידי  יצא  לא  אחת  תיבה  אפילו  חיסר 
בשמיעת  להקפיד  יש  כן  כמו  חובתו. 

המגילה, ולכן אסור לדבר בעת קריאת 
המגילה.

הכנסת  בית  גבאי  על  קדושה  חובה  ו. 
וההורים להשגיח על הילדים הקטנים 
קריאת  בשמיעת  לציבור  יפריעו  שלא 
ידי הכאות המן ברעשנים  המגילה על 

ובאקדחי-פורים וכדומה. 
ז. במקום שהילדים מרעישים באמירת 
שיעבור  עד  צבור  השליח  ימתין  המן, 
הרעש, ושוב יחזור על המילה. ומי שלא 
שמע איזו מילה מהשליח צבור, יאמר 
מהמגילה  בפיו  שהחסיר  המילה  את 

שבידו.
ח. אסור לאכול קודם קריאת המגילה, 
ובין  הגברים  בין  בלילה,  ובין  ביום  בין 
הנשים. האיסור חל רק על אכילת פת 

או עוגה בשיעור 55 גרם. 

משלוח מנות
לפחות  לחברו  לשלוח  אדם  חייב  א. 
שתי מנות שונות של מיני אוכלים. כדי 
משפטי  שכל  ואחווה,  אהבה  להרבות 
תורתנו הקדושה מטרתן להרבות שלום 

בין אדם לחברו.
במצוות  ל"מנה"  נחשב  משקה  ב. 
ידי  יוצאים  אין  אמנם  מנות.  משלוח 
סיגריות,  בגדים,  כסף,  בשליחת  חובה 
וכיוצא בזה, מאחר וצריך לשלוח דווקא 

מנות של מאכל ומשקה.
מעיקר הדין די לשלוח מנות לאדם  ג. 

מנות  לשלוח  המרבה  כל  אמנם  אחד, 
מרבים  שעי"ז  משובח,  זה  הרי  לרעיו 

חיבה ורעות בין אדם לחברו.

מתנות לאביונים )עניים(
או  ]מעות  מתנות  שתי  לתת  חייב  א. 
דהיינו  אביונים,  לשני  מאכל[  דבר 

מתנה אחת לכל אביון.
ביותר,  דחוק  הכלכלי  שמצבו  מי  ב. 
די לו בנתינת פרוטה אחת לכל אביון, 
וכיום, במטבע של חצי ש"ח ישנו שווי 
פרוטה. וכל אדם, ייתן בעין יפה ובספר 

פנים יפות, ויבורך מן השמיים.
ג. מוטב לאדם להרבות כמיטב יכולתו 
במתנות לאביונים מלהרבות בסעודתו 

ובמשלוח מנות.

סעודת פורים
פורים.  בסעודת  להרבות  מצווה  א. 
נאה.  סעודה  ויעשה  בשר  ויאכל 

ולכתחילה צריך לאכול לחם.
ב. טוב לעשות את סעודת הפורים יחד 

עם חבריו ובני ביתו, ובשחרית.
ג. היודע בעצמו שאם ישתה יין או שאר 
משקאות המשכרים יגיע לזלזול באיזו 
מצווה, או ימנע מברכת המזון וכדומה, 
מועט.  שיעור  אלא  ישתה  שלא  יזהר 
ובכל מקרה אסור להפריז בשתייה עד 

שיגיע לידי שכרות.

שאלה: אני כבר תקופה ממושכת נמצאת בשידוכים, 
לומדים  שחצי  בחורים  של  שידוכים  מספר  ביטלתי 
זה בחור הלומד כל  כי השאיפה שלי  וחצי עובדים, 
היום. כרגע בוטל שידוך לפני סגירה של וואר'ט, בחור 
התחזקתי  כי  לי  קשה  מאוד  טובה.  מישיבה  למדן 
דבר  לי  להמליץ  יכול  הרב  השידוך.  בעקבות  מאוד 

שאני יכולה להתחזק בו? )שיר, צפון(
הקושי שלך טבעי ומובן היטב. אני ממליץ  תשובה: 
לך להתחזק בידיעה, שזה לא היה הבן זוג שלך, ואם 
היית מתחתנת איתו ח"ו היית סובלת ממנו סבל רב. 
היי סמוכה ובטוחה, שהאב הרחמן, ה' יתברך, ריחם 
עלייך והציל אותך מסבל גדול. כי אם זה היה הזיווג 
האמיתי שלך, מדוע ה' פירק את החבילה?! הרי אף 
אחד לא עשה לך את זה, רק ה' בכבודו ובעצמו, שכן, 
"אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן גוזרים 
עליו מלמעלה". )ואם תשאלי, אז למה בכלל הכרתי 
אותו? דעי לך, שאיננו יודעים חשבונות שמיים, אולי 

זה בגלל משהו מגלגול קודם, או סיבה אחרת(.
בתקווה  אישי,  באופן  לי  המוכר  סיפור,  לך  אספר 
את  לפרק  החליט  אחד  בחור  רוחך.  את  שישקיט 

הצער  את  לשער  נקל  האירוסין...  לאחר  השידוך 
שנים,  מספר  עברו  ולאביה.  לבחורה  שהיה  הגדול 
וב"ה  מעולה,  בחור  עם  התחתנה  הבחורה  בינתיים 
לזמן  נכלא  הבחור...  ואילו  ילדים.  כמה  להם  נולדו 
נוספת  מילה  כל  מזוויעים!!  מעשים  על  ארוך 

מיותרת. 
נ"ב, חשוב להזכיר, שבגיל מסוים, ובמקרים מסוימים, 
גדולי הרבנים מציעים להתפשר על בחור חצי לומד 

וחצי עובד.
השקיעה  את  לצלם  או  לצייר  מותר  האם  שאלה: 
היתה  ולא  מכיר,  שאני  אברכים  שאלתי  והזריחה? 

להם תשובה חד משמעית. )בועז, מודיעין(
תשובה: נאמר בתורה, "לא תעשון איתי". ודרשו חז"ל 
)ר"ה כד,ב(, לא תעשו צורת הנמצאים איתי ומשמשים 
ערוך  בשולחן  ונפסק  והירח.  השמש  כגון:  אותי, 
)יו"ד, קמא,ד(. ולכן אסור לצייר שקיעה או זריחה. אך 
המיקל בציור שאינו בולט מעל הדף, יש לו על מה 
לסמוך, ובפרט אם אינו מצייר את השמש במלואה. 

)שו"ת יביע אומר, ח"י, יו"ד, נח, ו. הליכות עולם, ח"ז עמ' רפז(.

אבל מותר לצלם במצלמה את השקיעה או הזריחה, 
וכדומה.  וכלה  חתן  בתמונות  הצלמים  רגילות  כפי 
כשלא מצלם את כל השמש במלואה. וראוי להימנע 
כל  את  והמצלמים  במלואה,  השמש  את  מלצלם 
השמש, יש להם על מה שיסמוכו. )שו"ת עטרת פז, חלק 

שני, יו"ד, סימן ד. כיוון שזה גרמא בעלמא(.

מבני  אחד  העיר  משפחתית,  סעודה  בעת  שאלה: 
המשפחה כי זכור לו מנהג משפחתי שאינו יודע את 
מקורו, שאסור לשתות מים לאחר אכילת דגים. האם 

אכן יש איסור כזה? )כהן, ירושלים(
כהן  חיים  יוסף  הרה"ג  היקר  האברך  ידידי  תשובה: 
)מו"ק  בתוספות  כתוב  שאכן  לי  הראה  שליט"א 
משום  דגים,  לאחר  מים  לשתות  שאסור  יא,א,כוורא( 

ה  קטז,  )יו"ד,  רעק"א  פוסקים:  כמה  כן  ופסקו  סכנה. 
)קעג,ב(.  תשובות  פסקי  )קע,עט(.  החיים  כף  בהגהה(. 
ריב.  ריא,  סי'  תניינא,  מהדורא  )ח"א  הלכות  משנה  שו"ת 
ושם נסתפק אם הרופאים בזמננו יאמרו שאין בזה סכנה, אם נתיר 
הדבר(. ושם כתב, שאולי מחמת חוסר ההקפדה בזה, 
ודגים יחד או זה אחר זה,  וכן באיסור אכילת בשר 
וחלב(, הופיעו אותן  גם בדגים  )ולספרדים האיסור 

מחלות שנתחדשו רק בזמן האחרון.
אמנם, ב"פסקי תשובות" הנ"ל אסר גם שאר משקים, 
להתיר   נראה  אבל  שיכר.  או  יין  לשתות  התיר  ורק 
לשתות שאר משקין, שאין לך בו אלא חידושו. וכן 
משמע ברמ"א )יו"ד, קטז,ג( וב"כף החיים" )שם,ל(. וכן 

מבואר בשו"ת משנה הלכות שם. 
שאלה: האם אילת נחשבת כחוץ לארץ, לגבי מצוות 
)יוסי,  שם?  לטייל  לצאת  לגבי  או  בארץ,  התלויות 

נתניה(
תרומות  לגבי  גם  כחו"ל,  נחשבת  אילת  תשובה: 
שם.  לטייל  לצאת  שאסור  וגם  ושביעית,  ומעשרות 

)קיצור שולחן ערוך ילקוט יוסף, ח"ב, עמוד תתכח, ס"ה(. 

שאלה: ברצוני לדעת, האם מותר ללבוש בגדים של 
נפטרת שלא ממשפחתי? )יונה(

)חזון  ממשפחתך.  הנפטרת  אם  גם  מותר,  תשובה: 
עובדיה, אבלות א, עמוד תפד(.

שאלה: האם יש כזה הסבר שקין הינו בנו של הסמא''ל 
]ראש כוחות הטומאה בעולם[? )כהן, צרפת(

תשובה: כך כתוב במדרש "פרקי דרבי אליעזר" )פכ"א. 
וראה שם פי"ב(

ניתן להפנות שאלות בהלכה וביהדות לרב מנשה בן פורת 
 שליט"א – מוסמך להוראה ומרצה בכיר ליהדות, באתר
,mhbp52@etrog.net.il :יהדות נט", וכן במייל" 

או בטלפון: 054-8486661.

יש לשמור על קדושת הגיליון ולהניחו בגניזה]2[

 שאלות ותשובות מתוך "שאל את הרב"
באתר "יהדות נט"

שאלות קשות אנו מפנים להרה"ג יצחק יוסף 
שליט"א, מחבר הספרים "ילקוט יוסף"

ברכה והצלחה, בריאות ופרנסה, 
וכל טוב

לאדון שמעון כהן בן ורדה
בניו ובנותיו, נכדיו ונכדותיו 

וכל יוצאי חלציו

לע"נ
ר' יוסף בן פריחה 

ז"ל
נלב"ע י"ט אדר התשנ"ה

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת
ליעד בן אסתר 

נלב"ע יום כ' כסלו תש"ע
ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת
פליקס סעדני בן 

רחל
נלב"ע ו' כסליו תשע"ב

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת
אברהם מימוני ז"ל

בן ר' יצחק ורומיה ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת
יוסי יוסף חיים 

בן שושנה
נלב"ע י' כסליו תש"ע

ת.נ.צ.ב.ה.
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זצ"ל  שבדרון  מרדכי  שלום  רבי  המפורסם  הצדיק 
כותב סיפור מזעזע על "דיבוק" )כניסת רוח נפטר 
הדברים  בקריאת  בימיו.  שהתרחש  חי(  באדם 
תיווכחו לדעת שהסיפור אמיתי ומסופר בדיוק רב. 
לפניכם דברי הרב כלשונם מתוך הספר "לב אליהו" 

)עמ' 23(. לקרוא ולהאמין!
]איש  דושניצר  אליהו  הרב  ורבי  מורי  לי  אמר  "כך 
ה"חזון  התבטא  שנפטר  לאחר  אשר  וקדוש,  צדיק 
נסתרים[:  צדיקים  מל"ו  היה  כי  אודותיו  איש" 
ברבים.  לספר  כדאי  וגם  יכולים  אתם  זה  "סיפור 
אותו  לכם  סיפרתי  אני  כי  להקדים,  יכולים  ואתם 
בישראל  הנודע  הגאון  מפי  ששמעתי  כמו  בדיוק 
והרי  מפינסק.  ז"ל  משה  אלעזר  רבי  הרב  מורינו 
אתם מכירים אותי, שאינני משקר חס ושלום, וגם 
מלה  חוזר  רק  בזה,  כלל  מוסיף  ולא  מגזים,  אינני 

במלה כפי מה ששמעתי מפי הגאון 
רבי אלעזר משה הנ"ל".

בעיר  היה  איש  המעשה:  סיפור  וזה 
תורה[,  ]בן  אוריין  ובר  סוחר  קלם, 
ושמו רבי נטע. והייתה לו בת יחידה, 

אותה השיא לבחור בן ישיבה מופלג ותלמיד חכם. 
ונתן להם האב נדוניה של כמה אלפי רובל, וכן כמה 
החתן  ישב  וכך  שולחנו.  על  סמוכים  להיות  שנים 
המדובר,  הזמן  כשנשלם  שנים.  כמה  בתורה  ועסק 
וירד הזוג מעל שולחנו, התחילה הבת לטעון 'במה 
להיפרד  יכול  שאינו  לה,  ענה  הבעל  נתפרנס?', 
מהתורה ולעסוק במסחר, ולהשליך כל תורתו לים...
ניקח  "אנו  ואמרה:  הצעה  הציעה  שהאישה  עד 
אעמוד  ואני  מסחר,  בית  ונפתח  הנדוניה  כסף  את 
תעמוד,  ביום שאתה  חוץ משעתיים  היום,  כל  שם 
כמו  תורתך  וללמוד  להמשיך  תוכל  השעות  ושאר 
בשלשת  והנה  כן.  ועשו  הסכים  הלה  עתה...".  עד 
החודשים הראשונים אומנם נהג כך, אבל אחרי זה 
נהיה מהשעתיים ארבע שעות, ואחר כך שמונה, עד 
ששקע כולו במסחר... ולא היה לו זמן אפילו לפתוח 

גמרא... 
ויהי היום, ובמוצאי שבת קודש אחרי חצות לילה, 
מספר  )אני  וסערה.  בסופה  גדול  שלג  ירד  ובחוץ 

ורבי  מורי  מפי  ששמעתי  כפי  וכצורתו  כלשונו 
מים  של  חבית  לשפוך  לחוץ  האישה  יצאה  ז"ל(. 
לא נקיים, והנה חזרה, וכאילו נחנקת ואינה יכולה 
לדבר... בעלה רץ מיד והבהיל רופא לביתו, ולא ידע 
מה לעשות. וכן למחרת, הלך איתה ודרש ברופאים 
רבים, וגם נסעו לעיר וינה, אך ללא הועיל. והתחילו 
לעיר  ונסעו  דיבוק...".  זה  "אולי  בעיירה:  לדבר 
רבי  ושמו  אחד  מקובל  היה  ושם  הואיל  שטוצ'ין, 

מנדל ז"ל, אשר אליו היו נוסעים בעניינים כאלו.
דבר,  איזה  הדיבוק  את  שאל  הוא  לפניו,  כשבאו 
בטן  מדבר,  שהדיבוק  )בזמן  עונה.  קול  ושמעו 
מתנענעות  אינן  השפתיים  אבל  מתרומם,  החולה 
והקול יוצא - לשונו של מורי ורבי ז"ל(. ואז נבהלו 
הדיבוק...".  הנה  "אהה!  ויאמרו:  השומעים,  כל 
אבל הצדיק רבי מנדל אמר, שאיננו יודע עדיין אם 

)כלומר:  אתך  הולך  "מי  אותו:  שאל  ולכן  הוא,  כן 
מלאכי  "חמשה  ויאמר:  המגולגלת(?",  הנפש  עם 
"כך  לו:  ויאמר  "מה שמם?"  אותו:  וישאל  חבלה". 
וכך...", אז אמר רבי מנדל כי נכון אמר, וזהו דיבוק 

אמיתי.
וכו'.  הוא  מי  כגון:  שאלות,  אותו  לשאול  והתחיל 
וענה לו, כי היה חי לפני כמה עשרות שנים )אינני 
והיה בחור בבריסק, ואחר  זוכר בדיוק כמה אמר(, 
כך נסע לאפריקה, וחברים קלקלו אותו שם, ועבר 
על כל התורה כולה. ופעם אחת נסע בעגלה ונפל 
בעולם  והולך  כבר מתגלגל  הוא  וכך  ונהרג.  ממנה 
"למה לא עשית  רבי מנדל:  אותו  עד עכשיו. שאל 
הפחד  מתוך  כי  לו,  וענה  מיתתך?",  קודם  תשובה 
להרהר  שכח  מהעגלה  נפילתו  בעת  והבהלה 

בתשובה. 
אחר כך שאל אותו: "מה יש לך ולאישה הזאת כי 
גרמת לה ייסורים נוראים כל כך?". והתחיל לצחוק 

ואמו של  זו  צעירה  אישה  "אמּה של  ואמר:  בקול, 
התאמצו  לעולמן(,  נפטרו  כבר  )ששתיהן  בעלה 
ואגרום  בה  אכנס  שאני  בשמים  למעלה  בבקשה 
תקומה  לה  תהיה  לא  זאת  לולא  כי  הייסורין,  לה 
לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, מפני שלקחה את 

בעלה מעסק התורה!". 
שיבטיח  לבעל  מנדל  רבי  אמר  כך,  ששמעו  כיון 
הבטיח  נטע  ורבי  ]הבעל[.  והבטיח  לתורה,  לחזור 
הבחור  של  נשמתו  לעילוי  משניות  ללמוד  כן  כמו 
בבית  להדליק  נרות  של  סכום  תרם  וגם  הדיבוק, 
בחדרו  מנדל  רבי  קיבץ  כך  אחר  עבורו.  הכנסת 
עמד  והוא  תהילים,  לומר  אנשים  עשרה  של  מנין 
הושיב  האישה  ואת  שאמר.  מה  ואמר  מאחוריהם 
מעל  התגלגלה  ופתאום  החדר,  באמצע  כסא  על 
ממנה:  אדיר  קול  ויצא  הארץ  על  נפלה  הכסא, 
פקעה  כך  אחר  וכו".  ישראל  "שמע 
ציפורן הזרת מידה אחת, וגם נופצה 
כאן  עד  ונשתתקה.  החלון  זכוכית 
סיפר לי מורי ורבי הרב אליהו הכהן 
דבריו  הפעם  עוד  וכפל  דושניצר. 
מעשה  לספר  אתם  "יכולים  ואמר: 
חס  אשקר  שלא  אותי  מכירים  ושאתם  בשמי,  זה 
ושלום, וגם אינני מגזים, רק מסרתי לכם בדיוק כמו 

ששמעתי מפי הגאון רבי אלעזר משה ז"ל". 
והוסיף מורי ורבי ז"ל ואמר: "בזמן האחרון שמעתי 
באו  בימים,  באים  זקנים  כבר  שהם  הנ"ל,  שהזוג 
כאן  להם  ויש  אביב,  בתל  וגרים  ישראל  לארץ 
מכירים  אתם  גם  ונכדים.  בנים  גדולה  משפחה 
אותם, אבל לא אגיד לכם שמם, כי זה יוכל להזיק 
קודש  שבת  במוצאי  ונסעתי  לשידוכים...  להם 
והם  בביתם,  וישבתי  אביב,  לתל  תקווה  מפתח 
בעצמם סיפרו לי כל המעשה כמו ששמעתי מהגאון 
רבי אלעזר משה, וכמו שמסרתי לכם". עד כאן דברי 

מורי ורבי רבי אליהו דושניצר ז"ל". 
ומוסיף רבי שלום וכותב, כי שמע את העובדה גם 
מרבי אליהו לופיאן, אשר שמע זאת מפי רבי נטע 
)אבי האישה(, ב]עיירה[ קלם על יד גדר החצר של 

התלמוד תורה.

ארצית  אירוח  תוכנית  מנחת  ווינפרי,  אופרה 
מיליוני  צופים  בה  הברית,  בארצות  בטלוויזיה 
חיי  לסקירת  תוכניתה  את  מקדישה  אמריקנים, 
התארחה  היא  כך  לשם  בארה"ב.  החרדי  הציבור 
בברוקלין  חרדיות  משפחות  בבתי  ימים  למספר 

שבניו יורק. 
לאחר שידור הפרק הראשון בסדרה, העניקה אופרה 
החבד"י  האינטרנט  לערוץ  מיוחד  ראיון  ווינפרי 
שלה  הביקור  את  מתארת  והיא   ,JEWISHTV–
נשמעת  היא  ומרגש.  כמפתיע  החרדית  בשכונה 
המומה כל כך מהערכים, מהמשפחתיות, ומחינוך 
חן  מצאו  במיוחד  החרדית.  שבמשפחה  הילדים 
לאמץ  חושבת  היא  אותן  השבת,  סעודות  בעיניה 

בביתה.
להלן חלק מדבריה:

"תמיד נרתעתי מלדבר עם יהודים בלבוש חסידי כי 
לא ידעתי מה תהיה תגובתם, אך בביקור בברוקלין 
גיליתי אנשים מאד נחמדים ופתוחים, שלהם חיי 
בכח  אמונה  על  המבוססים  מדהימים  משפחה 

עליון, דבר שאני מאוד מתחברת איתו".
אמונה  הייתה  עמו,  ששוחחתי  אחד  כל  "בלב 
גדול  יותר  הוא  ה'  של  שכוחו  באלוהים,  עמוקה 
הילדים  אפילו  אותו.  לעבוד  פה  ושאנחנו  ממך, 
עלי  עשה  זה  משמעות.  עם  חיים  על  מדברים 
רושם חזק. אני מאוד מעריכה את הדרך שבה הם 

מגדלים ומחנכים את ילדיהם".

המשפחה.  סביב  כך  כל  היא  שהדת  ידעתי  "לא 
להקים  אלא  הכיף,  בשביל  לא  זה  לדייט  לצאת 
משפחה. העולם בפירוש יכול ללמוד הרבה מדרך 
החיים הזאת. ערכי המשפחה, וצורת חינוך הילדים, 
הזה,  בביקור  חשובים שלמדתי  הכי  הדברים  הם 

ושהרשימו אותי במיוחד".
אותי  להשאיר  –וקשה  מרגליי  אותי  שהפיל  "מה 
ללא מילים– היה הרגע שבו עשיתי סיבוב בשולחן 

ושאלתי את הילדים על מיקי מאוס, שרק, ביונסה 
וג'יי זי. והם לא ידעו על מה אני מדברת. לא רק 
שהם לא ידעו, הם אפילו לא היו סקרנים לגבי זה. 
שמחים,  ילדים  חיים  מנהטן  שמול  אותי  הדהים 
בדברים  מתעסקים  שלא  סיפוק,  ומלאי  אהובים 
האלה. הם מתרכזים במה שחשוב. לנו יש תרבות 
מכשיר  באיזה  ביום  שעות   7.5 מבלה  ילד  שכל 

חשמלי: טלוויזיה, משחק מחשב, וכדומה".

ויראו  בזה,  יצפו  ש"אנשים  תקווה  הביעה  היא 
כשאף  באמריקה,  ילדים  תשעה  לגדל  שאפשר 
אחד מהם לא צופה כל היום בטלוויזיה, לא משחק 
להם  ושיש  להורים  מתחצף  ולא  במחשב,  שעות 
שלהם".  המשפחה  עם  בשלווה  וחיים  ארץ,  דרך 
לעשות  יכול  אחד  כל  לא  "נכון,  מוסיפה,  והיא 
לגמרי כמוהם, אך זה יגרום לאנשים לחשוב איזה 
אולי  שלי.  למשפחה  להכניס  יכול  כן  אני  חלק 
לא אערוך סעודת שבת, אך המשפחה שלי תוכל 

להתכנס לסעודה פעם בשבוע".
דברים  ועוד  האישה  ממעמד  התלהבה  ווינפרי 
עמן אמרו  "הנשים שנפגשתי  החרדית:  במשפחה 
שהנשים  חשבתי  תמיד  למשפחה.  הבסיס  שהן 
לי אחת מהן  הדתיות מוכפפות, אך כפי שאמרה 
המרתף(,  )קומת  הבאיסמנט  לא  אנחנו  היום: 
השראה  מעורר  היה  זה  הבית,  של  היסוד  אנחנו 
בביסוס  בעליהן  לצד  שותפות  הן  כיצד  לראות 

המשפחה".
"אני אוהבת את הרעיון, שכל פעם שנכנסים לבית 
נוגעים במזוזה. העובדה שהם נוגעים בה בכניסה 
לבית, מזכירה שזה לא רק הבית שלי, אלא הבית 

שייך לאלוהים". 
"משפחת גינזבורג אמרה לי, שאפילו לפני שקמים 
מהמיטה ונוטלים ידיים לפי ההלכה שלהם, לפני 
שפותחים את העיניים יש להודות לה' על החיים, 

ועל האפשרות לחיות עוד יום".

מלכת הטלוויזיה האמריקאית מוקסמת מחיי המשפחה החרדית

רוחות מספרות
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הראשונה  החובה  משותפת,  בשיחה 
מכירים  הכל  ולשמוע.  להאזין  היא 
בערכו של הדיבור, אך רבים מעריכים 
שמדברים   – כדי  עד  הדיבור  את 
ומדברים, ומפסיקים לשמוע... מציינים 
את ערכו של האדם כ"מדבר", התואר 
ולא  "משוחח",  משמעותו  "מדבר" 
אחרים.  שומע  שאינו  צדדי  חד  מדבר 
לרומם  מטרתה  והשיחה  הדיבור 
הנכונה  התקשורת  כי  המידות,  את 
וכתחליף  האדם,  נפש  את  מצמיחה 
את  לרוב  נוטלים  אנו  הזו  לרוממות 
ה"מדבר" ומשעבדים אותו לכל האגו 

האישי...
הקושי המרכזי בשיחות בין אב לילדיו, 
הוא  וכו',  לאשתו  ואיש  לילדיה,  אם 
מי  ממולך.  ליושב  המלאה  השמיעה 
שמיעתו,  בתיקון  עצמו  את  שהשלים 
וזכה במעלה  חסך בעיות רבות בחייו, 

ששכרה בצידה.
מדבר  אדם  כאשר  ונראה,  נתבונן 
דבריו  על  חוזר  הוא  לפעמים  איתכם, 
שלישית.  פעם  גם  ולפעמים  שנית, 
נשאלת השאלה: מדוע? וכי הוא חושב 
שאתם אטומים כל כך שלא הבנתם? 
מין  איזו  לו  יש  כי  היא,  הסיבה  אך 
תחושה שעדיין לא העביר את התוכן 
את  שמעתם  לא  עדיין  שרצה,  כפי 
העיקרון על קרבו וכרעיו. זאת אומרת, 
שחשוב לו מאד, לא רק שישמעו אותו 
לכן  שאמר,  מה  את  שיבינו  גם  אלא 
הוא חוזר שוב ושוב, בשביל שתשמע 

את העומק - את הלב שבדבריו.

דוגמאות מחיי הבית 
רצונה  מדברת.  אליך.  פונה  אשתך 
לשפוך את לבה, שאתה תהיה הכותל 
וכותל  שומע,  כותל  שלה.  המערבי 
מבין. המוכן לכאוב את כאבה, לשמוח 
די לה  עימה. לא  בשמחתה, להתרגש 
שאומר:  כמי  בראשך,  מהנהן  שאתה 
די  לה  יהיה  אתך...",  אני  דאגה  "אל 
רק כאשר היא תשתכנע שאתה מסוגל 

לשבת מולה ולבכות עימה יחד.
דוגמא נוספת: כמה פעמים ילד שואל 
את אביו: "אבא! למה אתה לא מקשיב 
לי?". "לא, אני מקשיב! אני מקשיב!", 
את  קורא  הוא  רגע  שבאותו  וכמובן 
רוצה  הוא  מה  הילד,  מסכן  העיתון. 
רוצה  הוא  ישמע,  שאבא  הכל,  בסך 
חתיכת אבא. מצפה להרגשה כי אבא 

לעשות  מה  אך  איתו.  מזדהה   – איתו 
שאבא מזדהה עכשיו עם בחירות, עם 
שומע  "אני  הדולרים...  עם  הצונאמי, 
על  לך  אחזור  רוצה  אתה  אם  אותך, 
המילים", מפטיר האב וממשיך לעלעל 

בעיתון.
ילד כל כך מצפה לחוש שאמא ואבא 
שהם  שלו,  טובים  הכי  החברים  הם 
אלו שהכי מבינים אותו, ושהם יכולים 
הקשים  הדברים  את  גם  עימו  לחוות 
שלו. הוא מצפה שהוריו יבינו מה עובר 
הטובות  העצות  את  לו  וייעצו  עליו, 
לו:  יאמרו  אבא  או  שאמא  ולא  וכו', 
"צדיק שלי! לא עכשיו, כי אין לי זמן, 
תבוא בעוד שעה". תבוא בעוד שעה?! 
עכשיו הוא נסער ומבקש לפרוק מטען 
אדיר שיושב לו על הלב, ואתה אומר 
הוא  עוד שעה  בעוד שעה?!  תבוא  לו 

לא צריך אותך.

ילד עם צרור ענק של סביונים
באמצע  בריצה  הביתה  נכנס  ילד 
המשחקים עם צרור ענק של סביונים 

שהוא קטף.
"אמא! הבאתי לך פרחים". 

על  פה  אותם  שים  שלי,  מותק  "יופי 
והיא  בזה",  אטפל  מעט  עוד  השיש, 

משוחחת בפלאפון. 
לחצר  ויורד  השיש  על  מניח  הוא 
והוא  שעה  עוברת  לשחק,  להמשיך 
ככה  הכל  את  ורואה  הביתה,  חוזר 
מונח באותו מקום. הוא בוכה: "אמא! 

הכל נבל". 
לחצר  תרד  שלי,  מותק  דבר  "אין 

ותקטוף חדשים". 
הילד  כאן?  התרחש  מה  לרגע  חשבו 
פרחים  הביא  שאבא  שישי  ביום  ראה 
הפרחים  את  קיבלה  ואמא  לאמא, 
את  הביאה  אמא  פנים.  מאור  בכזה 
האגרטל הכי יפה שיש בבית, והניחה 
פסיעה  פסעה  פרחים,  כמה  בפנים 
מתאים  שהכל  לראות  ככה  אחורנית, 
ויפה. ואז הוסיפה עוד פרחים, מוסיפה 
הפרחים  שזר  עד  שם,  ומשנה  פה 
מרהיב. גם הוא רוצה כל כך לשמח את 
אמא, הביא לה סביונים... והיא כאילו 
טופחת לו באפו: "אתה והפרחים עם 
כל הטרחה שלך למעני מעניינים אותי 

כשלג דאשתקד...".
בסערות  זוגות  סיפורי  "זכו"  הספר  מתוך 
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:
צלצלו 054-8486661

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 
שישי  יום  כולל  ג"כ  להם  ויש  הרבים,  את  לזכות 
בזמן שקשה ללמוד, וכן עושים חסד לכל מי שזקוק, 
לשלום  צדיקים  על קברי  ובקשות  תפילות  ועורכים 

עם ישראל.
ולכן מצוה גדולה מאוד לעזור להם ככל האפשר 
בכל  לכם  תעמוד  הזאת  וזכות  הרבים,  ולזכות 

הענינים, וחיים טובים, אמן.
החותם לכבוד התורה בניהו שמואלי

אחים יקרים! אנו זקוקים לתרומות רבות 
להמשך הוצאת העלון.

אנא צלצלו ותירמו 
054-8486662

או הפקידו בבנק הדואר,
מספר חשבון 8362846,

עבור עמותת "אור עליון"

ראש ישיבת 
המקובלים "נהר 
שלום" לעמותת

"אור עליון"

המלצתו של המקובל האלקי 
הרב בניהו שמואלי שליט"א

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.

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'.

 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 054-8486662

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

פדיון נפש על פי הקבלה

סגולות בכתב יד  המקובל הרה"ג מרדכי אליהו זצ"ל
ח"ו,  מגמגם  או  מדבר,  שלא  ילד  א. 
יניח אביו כל בוקר את יד ימינו על פיו, 
ח  ְפּתָ ָפַתי ּתִ ויאמר את הפסוק: "ֲאדָֹני ׂשְ

ֶתָך". ִהּלָ יד ּתְ ּוִפי ַיּגִ
זצ"ל:  הרב  כתב  חולה,  לאישה  ב. 
"שיעשו לה כפרה על הראש כמו בערב 
על  ותברך  בעוף,  ורצוי  הכיפורים,  יום 
כיסוי הדם, ולתת את העוף לעניים. ואם 
]הכפרות[  לעשות  ]בעוף[,  אפשר  אי 

בכסף כנ"ל".
פדיון  לעשות  לחולה,  סגולה  עוד  ג. 
שהביא  וכמו  מוסמך,  רב  ידי  על  נפש 
שהמילים  היחיאלי",  "קונטרס  בספר 
המילים(,   2( הכולל  עם  ירפא"  "ורפא 
ורבים   ,)580( נפש"  "פדיון  בגימטרייא 

ראו ישועה. )ראה מודעה בעמוד זה(.
ד. אדם שחושש שמא יש עליו כישוף, 
מזמור  המזוזה  ליד  יקרא  הרע,  עין  או 
בתהילים(,  צ"א  )פרק  בסתר"  "יושב 
הפוך.  אחת  ופעם  ישר  אחת  פעם 
ישר  פעמים   7 יאמר  קשים,  ובמקרים 

ופעם אחת הפוך.
להתפלל  הזיווג,  למציאת  סגולה  ה. 
לזיווג,  אלעאי  בר  יהודה  רבי  בקבר 
מאחר ויש שם עניין מיוחד לתפילה זו. 

ו. בחור או בחורה שחוששים להיפגש, 
זה,  כתב הרב זצ"ל, שכדי למנוע פחד 
הפגישה,  לפני  תהילים  ספר  יפתחו 
פרקי  עשרה  שנפתח  מהמקום  ויקראו 

תהילים.
ז. אישה שנמצאת בהריון או בשמירת 
זצ"ל: "לאכול סעודה  הריון, כתב הרב 
וכן  קודש,  שבת  במוצאי  רביעית 
ולאחרת  יאכל".  הבעל  שגם  להשתדל 
יום  כל  "לקרוא  כתב:  הריון  בשמירת 
התהילים  של  ראשונים  פרקים  שני 

מילה במילה".
כתב  מהפלות,  ח"ו  הסובלת  אישה  ח. 
ה'  בעזרת  בהריון  "כשהיא  זצ"ל:  הרב 
יתברך – תסיר מעליה כל תכשיט זהב". 
אישה  לכל  מייעץ  היה  זצ"ל  הרב  וכן 
מעליה  שתסיר  לידה,  לחדר  שנכנסת 
סגולה  וזו  מזהב,  העשוי  תכשיט  כל 

ללידה קלה.
ט. סגולה ללידה קלה, כתב הרב זצ"ל: 
לקרוא   – לידה  לחדר  שנכנסת  "בעת 
ועוד  יונה".  בספר  בעלה[  או  ]היא 
תטבול  שהאישה  קלה,  ללידה  סגולה 

בחודש התשיעי להריונה.

אנו עומדים להדפיס בעז"ה חוברת עם כל המאמרים 
שפרסמנו בעלון בשנתיים האחרונות.

לחוברת פוטנציאל עצום לקירוב רחוקים ולזיכוי הרבים.
 להנצחת שמות בחוברת לעילוי נשמת

או להבדיל לרפואה והצלחה.

התקשרו ל-054-8486661

www yahadoot net

מתוך הספר "ישועות מרדכי", מאת הרב אסף אהרוני כהן, עוזרו האישי של 
כבוד הרב זצ"ל, בהסכמת בניו של הרב זצ"ל. להזמנות 052-7283744


