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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.

הארכיאולוגיה מצדיעה לתנ"ך
בשבועות אלו אנו קוראים בתורה את פרשיות חומש 
"במדבר". בפרשיות אלו מסופר על נדודי בני ישראל 
מארץ  צאתם  מיום  שנה,   40 במשך  סיני  במדבר 
מצרים ועד לכניסתם לארץ ישראל. כפי העולה מן 
נפש,  מיליון  כ-2  שעה  באותה  מנו  בנ"י  הפסוקים, 
שהרי התורה אומרת שהגברים מעל גיל 20 שנה היו 
הצעירים  ואת  הנשים  את  כשנוסיף  איש,   600,000

מגיל 20 נגיע בערך ל-2 מיליון נפש.  
ממצאים  הבאנו  בעלון  קודמים  במאמרים 
ארכיאולוגיים המעידים על המבול, עשרת המכות, 
המאמרים  את  לקרוא  )ניתן  ועוד,  סוף  ים  קריעת 
הנ"ל בחוברת "אור עליון" שיצאה לאור בס"ד בימים 
בהקשר  שגם  נחשוף  שלפנינו  במאמר  האחרונים(. 
לסיפור התורה הנ"ל נתגלו ממצאים ארכיאולוגיים 

במדבר סיני המעידים על שהות בנ"י שם.
ובדרום  סיני  האי  בחצי  שנמצאו  ממצאים  לאור 
זמן  בפרק  כי  דעים  תמימי  הארכיאולוגים  הנגב, 
מסוים בעת העתיקה היה יישוב ניכר במקומות אלו. 
אלא שהארכיאולוגים שחקרו את הנושא לא מצאו 
תמיהות  למספר  בקשר  הדעת  את  מניחה  תשובה 
קושי  מעורר  "הממצא  שנתגלו.  הממצאים  בדבר 
ממנו א"א להתעלם... קיומם של שרידים כאלו טעון 

הסבר". 

תמיהות החוקרים על הממצאים 
שנתגלו בסיני:

אז  שגם  הוברר  שונים  מחקרים  פי  מכיוון שעל  א. 
היה אזור זה שחון ביותר, מתעוררת השאלה, כיצד 
"אין  מים?  ללא  אדם  בני  כאן  להתקיים  הצליחו 
אלה  יישובים  התקיימו  כיצד  לשאלה,  תשובה  לנו 

במרחק כה גדול ממקור מים". 
ב. גם מקור מאכלם של האנשים הללו נותר בגדר 
רחיים  אבני  התגלו  אמנם  החוקרים.  אצל  חידה 
בשפע, ומכאן שהיה להם מזון לטחון, אך התמיהה 

רבה, מאין היה להם מזון לטחון?
היו ששיערו שהם עסקו בחקלאות, אמנם הממצאים 
מלמדים שהם מיעטו לעבוד את האדמה, שהרי "להב 
המגל, המהוה אינדיקציה לעיסוק בחקלאות, נמצא 
לבוא  יכול  לא  המזון  של  יבוא  גם  זניחה".  בכמות 
עשויים  "פריטים קטנים שנמצאו...  בחשבון, שהרי 
להעיד על מסחר, אולם בקנה מידה מצומצם בלבד, 
אין אפשרות להצביע על מערכת מסחרית שיש בה 

כדי להוות מרכיב קיומי ראוי לשמו".
כמעט  נותרו  שלא  היא,  נוספת  מפליאה  עובדה  ג. 
ברחיים  טחנו  לכאורה  אותו  הדגן  מן  שרידים 
שנמצאו. "למרות מציאותן של אבני שחיקה בבתים, 

לא נותרו כמעט עקבות של גרעינים".
ד. מה הביא אנשים לגור במקום כה צחיח? על כך 
בית  הארכיאולוג  שמעיד  כפי  תשובה,  למחקר  אין 
רבה  עוצמה  בעלת  יישובית  תפרוסת  "זוהי  אריה: 

שאין לה לפי שעה הסבר היסטורי". 
שבקעת  מהעובדה,  שבעתיים  מתעצם  הקושי  ה. 
באר שבע הסמוכה, הנוחה בהרבה למגורים, הייתה 
למרות  בערבה,  וגם  ימים.  באותם  מאדם  ריקה 
בני  אתרים  התגלו  לא  מים,  מקורות  של  קיומם 
התקופה. היימן כותב: "ללא נסיבות גיאו-פוליטיות 
כגורם מדרבן, לא ניתן להבין את הפריחה היישובית 
בנגב ובסיני...". אך השאלה נשאלת, מהן הנסיבות 

הגיאו-פוליטיות?
ו. על פי דברי הארכיאולוגים נמצא כי פעמים רבות 
הוכשר אתר מסוים למגורים, אך נינטש בטרם נעשה 
הוכח  כי  לציון,  ראויה  נוספת  עובדה  שימוש.  בו 
"שתושבי האתר נטשו בשלום". והדבר תמוה, מהי 
בשלום  האתר  את  התושבים  נטשו  בגינה  הסיבה 
הסבר  נמצא  לא  "עדיין  שימוש?!  בו  נעשה  בטרם 
לתופעה זאת החוזרת באתרים רבים בנגב ובסיני". 

הפתרון לתמיהת החוקרים
הינה  שנמצאה  התמוהה  ההתיישבות  כי  ספק  אין 
וכי  סיני,  במדבר  נדודיהם  במשך  בנ"י  התיישבות 
ממצאים אלו הינם עדות ארכיאולוגית לשהיית בנ"י 
במדבר. ואכן זוהי דעתם של מספר חוקרים. בעצם 
זהו הפתרון היחיד לכל תמיהות החוקרים הנ"ל, וכפי 

שנבאר:
א. התורה אכן מדגישה כי מדבר סיני היה גם באותה 
תקופה צחיח, כמו שכתוב: "ומים אין לשתות", אלא 
בא  בנ"י  של  המים  שמקור  לנו  מספרת  שהתורה 
מ..."בארה של מרים" - סלע ענק אשר נבעו ממנו 
בכל  בנ"י  עם  נודדת  הייתה  אשר  ניסי,  באופן  מים 

מסעותיהם במדבר.  
ב-ג. מקור המחייה של אנשי דור המדבר היה המן 
שירד מהשמיים, שאותו אכן "טחנו ברחיים או דכו 
במדוכה" כמבואר בתורה. מן זה לא הגיע כתוצאה 
מעבודה חקלאית או ממסחר, אלא ירד מן השמיים 
דגן,  מגרעיני  היה  לא  שמזונם  נמצא,  פלא.  באורח 

וזוהי הסיבה שלא נמצאו שם שרידי דגן. 
בנ"י  את  שהביאה  הגיאו-פוליטית  הסיבה  ד-ה. 
למדבר, היא ציווי האלוקים בלבד. "ּכֹה ָאַמר ה', 
ְך  ֶלְכּתֵ לּולָֹתִיְך,  ּכְ ַאֲהַבת  ְנעּוַרִיְך,  ֶחֶסד  ָלְך  י  ָזַכְרּתִ

ֶאֶרץ לֹא ְזרּוָעה". ר ּבְ ְדּבָ ּמִ ַאֲחַרי ּבַ
לדעת  יכלו  לא  ישראל  שבני  בפסוקים,  מבואר  ו. 

היו  אלא  חניה,  בכל  ישהו  שבו  הזמן  משך  את 
ֵמַעל  ֶהָעָנן  ֵהָעלֹת  "ּוְלִפי  שכתוב:  כמו  בענן,  תלויים 
ָרֵאל". התורה מעידה,  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ִיְסעּו  ֵכן  ְוַאֲחֵרי  ָהאֶֹהל 
ביותר:  זמן קצר  חנו במקום מסוים  שלפעמים הם 
ֶהָעָנן  ְוַנֲעָלה  ּבֶֹקר  ַעד  ֵמֶעֶרב  ֶהָעָנן  ִיְהֶיה  ר  ֲאׁשֶ "ְוֵיׁש 
ְוָנָסעּו. אֹו  ֶהָעָנן  ְוַנֲעָלה  ָוַלְיָלה  יֹוָמם  ְוָנָסעּו, אֹו  ּבֶֹקר  ּבַ
יַֹמִים, אֹו חֶֹדׁש, אֹו ָיִמים". כאן טמון פתרון התעלומה 
חנו  בנ"י   - בם  גרו  בטרם  עוד  הבתים  עזיבת  לגבי 
במקום מסוים, בנו שם את מגוריהם, אבל פתאום 
ולהמשיך  בתיהם  את  לעזוב  והוצרכו  הענן  נעלה 

לנדוד במסעם.

מיקום היישובים וצורתם
האחד  עיקריים:  ריכוזים  בשני  נמצאו  היישובים 
סמוך  מוסא(,  )ג'בל  סיני  הר  באזור  בדרום-סיני, 
לסנטה קטרינה. והשני בצפון חצי האי סיני, על גבול 
"סקרים  ברנע,  קדש  באזור  ישראל,  ארץ  של  הנגב 
על  מצביעים  ברנע  קדש  באזור  ארכיאולוגיים 
התיישבות ניכרת". חשוב לציין כי ברמה אשר מצפון 
להר סיני לא היו יישובים ממש, ורק "יש לציין את 

הריבוי המרשים של אתרי חניה".
מקומות אלו תואמים להפליא את מקומות החנייה 
של בנ"י במדבר, כפי העולה מפסוקי התורה: לאחר 
מתן תורה )שהתרחש ביום ה-50 לצאתם ממצריים( 
סיני.  סיני, באזור הר  בדרום  בנ"י כשנה אחת  שהו 
לאחר מכן הם עקרו לצפון חצי האי סיני. בתחילה 
הנגב של  גבול  על  הנמצא  ברנע",  ב"קדש  חנו  הם 
לרגל  המרגלים  את  שלחו  הם  משם  ישראל,  ארץ 
את הארץ. בגלל חטא המרגלים הם חזרו לסובב את 
השוכן גם הוא בצפון מזרח סיני, במשך  הר-שעיר, 
38 שנה. כאשר במשך 19 שנה מתוכם הם לא שהו 
ונדים ממקום  נעים  היו  רב, אלא  זמן  במקום אחד 
)ולכן נמצאו שם  "ויניעם במדבר",  למקום, כנאמר 
שהו  הנותרות  שנה   19 ובמשך  חנייה(,  אתרי  רק 

במקום אחד ליד קדש. 
בין ממצאי  בדבר הקשר  דהו ספק  למאן  נותר  אם 
ונתבונן  בואו  במדבר,  בנ"י  למגורי  הנ"ל  המגורים 
בה  יש  בחדרים  העץ  של  "מציאותו  הבא:  בממצא 
הגגות".  לקירוי  בענפיו  שהשתמשו  להוכיח  כדי 
כלומר, קירות המבנים היו עשויות מאבן וגגותיהם 
מענפים. הדבר תואם בצורה מדויקת לתיאור התורה 
ֵני  ּבְ י ֶאת  ְבּתִ ּכֹות הֹוׁשַ י ַבּסֻ על מגורי בנ"י במדבר: "ּכִ
רבי  וכדעת  ִמְצָרִים".  ֵמֶאֶרץ  אֹוָתם  הֹוִציִאי  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ

עקיבא בתלמוד שהכוונה לסוכות ממש. 
מעובד ע"פ מחקרם של דניאל משה לוי ויוסף רוטשטיין, 
)המקורות  מדע".  מול  מסורת   – והארכיאולוגיה  "התנ"ך 

המלאים למאמר מופיעים באתר "יהדות נט"(

]1[ המעוניינים בחלוקת עלונים במקום מגוריהם )תמורת דמי משלוח בלבד( יתקשרו לטל. 054-8486662

הפצה ראשית:  052-7170590

ספרי
חובה

בכל בית
יהודי!

אבן שנחצבה מהר סיני 
 עליה צורת הסנה.

הפלא הגדול באבני הר 
סיני, שככל שנשבור את 

האבן נבחין בצורת הסנה 
בכל צדדי חלקי האבן. )צילום: ככר השבת(.

ספר "מעדני המלך" ב' חלקים
פרקי הדרכה, מוסר, וסיפורים נדירים

מלוקטים מדרשותיו של מרן הגאון רבינו עובדיה יוסף שליט"א
תוך שמירה על לשונו המקורית של מרן שליט"א!

חלק ב' - "בנות מלכים": חינוך הילדים, שלום בית, מעלת הנשים
ראיון יחודי שהעניקה הרבנית מרגלית יוסף ע"ה

עם סיפורים אישיים מבית מרן שליט"א



מושגים 
ביהדות

הלכות "בין המצרים"
העיר  חומת  הובקעה  בתמוז  בי"ז 
לירושלים  האויבים  ונכנסו  ירושלים, 
המר  ליום  עד  רב,  הרס  בה  וזרעו 
בית  את  בו  ששרפו  באב"  "תשעה 
צום  שבין  אלו  בימים  לכן,  המקדש. 
י"ז בתמוז )8 ביולי( עד לצום "תשעה 
בין  "ימי  הנקראים  ביולי(   29( באב" 
ככל  אבלות.  מנהגי  נוהגים  המצרים" 
שמתקרבים יותר לתשעה באב הדינים 
מחמירים יותר. נסדר את דיני האבלות 
)ההלכות למנהג  לפי סדר התאריכים. 
אחרת  נוהגים  האשכנזים  הספרדים, 

בחלק מהלכות אלו(.

דברים האסורים בכל שלשת 
השבועות )י"ז בתמוז עד ט' באב(

א. אסור ללכת יחידי מחוץ לעיר, משעה 
וכן  3:30 אחה"צ.  ועד לשעה  בבוקר   9
יש להיזהר שלא ללכת מחוץ לעיר בין 

חמה לצל בשעות הנ"ל. שלא יסכנוהו 
המזיקים.

חדש  פרי  על  "שהחיינו"  לברך  אין  ב. 
לברך  מותר  בשבתות  חדש.  בגד  או 
בגד  כלל  ללבוש  אין  אבל  "שהחיינו", 
שבת  )כולל  אב  חודש  מראש  חדש 

חזון( כדלהלן.
בין  בימי  ריקודים   לרקוד  אסור  ג. 

המצרים אפילו ללא כלי נגינה. 
ד. אסור לשמוע שירים המלווים בכלי 
דיסק  מטייפ,  שמיעה  כולל  נגינה, 

וכדומה.

דברים האסורים בתשעת הימים 
)מר"ח אב עד ט' באב,20-29 ביולי(

עריכת  לאסור  הספרדים  מנהג  א. 
נישואין מראש חודש אב, וראש החודש 

הוא בכלל האיסור.
לא  גוי  עם  משפט  לו  שיש  יהודי  ב. 
של  שמזלם  כיוון  אלו,  בימים  יערכנו 

ישראל ירוד בימים אלו.
ניתוח-מתוכנן  לעשות  שלא  עדיף  ג. 
בסעיף  המבואר  מהטעם  אלו,  בימים 

הקודם.
של  חפצים  למכור  או  לקנות  אסור  ד. 
מכונית  או  חופה,  צרכי  כגון:  שמחה, 
לצורך טיול. )אבל מותר לקנות ולמכור 

חפצים קטנים שאין בהם שמחה(. 
ה. אסור לבנות בית או לשפץ את הבית 
אבל  ונוי,  לרווחה  נעשה  זה  כאשר 

לצורך מגורים מותר.

ו. אסור לסייד ולצייר את ביתו.
ז. אסור לאכול בשר בהמה או עוף או 
עצמו  חדש  )בראש  בשר,  של  תבשיל 

מותר(.
המקום,  במנהג  תלויה  יין  שתיית  ח. 

ומנהגינו להקל.
ט. אסור לתפור בגדים ונעליים חדשים 

בימים אלו, וכן אסור לרקום ולסרוג.
או  בגדים  לקנות  שלא  להחמיר  יש  י. 

נעלים חדשים בימים אלו.
בגדים  ללבוש  שלא  להחמיר  יש  יא. 
שלא  ואפילו  בשבת,  )גם  חדשים 

מברכים עליהם שהחיינו(.

 דברים האסורים
בשבוע שחל בו ט' באב:

בו  שחל  שבוע  דיני  אין  השנה  הערה: 
חל  באב  וט'  מאחר  לספרדים,  באב  ט' 

בשבת ונדחה ליום ראשון.

 דברים המותרים
בכל ימי בין המצרים:

מותר לשחות בים )בחוף נפרד כמובן(, 
בתנאי שאין בכך סכנה.

מותר לשטוף את הרצפה.
מותר לגזוז ציפורניים.
מותר לצחצח נעליים.

מותר להסתרק.
מותר לגהץ בגדים.

מותר לערוך תנאים )וור'ט( לחתן וכלה. 
יחלקו  אב  חדש  ראש  לאחר  אמנם, 

כיבוד ללא סעודה.

יש לשמור על קדושת הגיליון ולהניחו בגניזה]2[

שאלה: נפגשתי 6 פעמים עם בחור מסוים, הפגישות 
היו קצת קשות כי היה חוסר תקשורת, מכיון שהייתי 
הבחורה הראשונה שהוא נפגש עמה, אבל לאט לאט 
הוא נפתח. אני רואה בו מידות טובות, והוא למדן, 
אנשים  הרבה  להוריד.  לי  גרם  מה  יודעת  לא  אבל 
לעשות?  לי  מציע  הרב  מה  לחזור.  לנסות  אומרים 

ואיך לבצע את החזרת השידוך? )אילה, צפון(.
תשובה: לא כתבת שום סיבה מדוע עזבת את השידוך, 
להיפך, את כותבת "לא יודעת מה גרם לי להוריד". 
אני חושש שיש לך "פחד נישואין" )כן, יש כזה דבר(. 
הסימן ל"פחד נישואין", שברגע שהבחור או הבחורה 
מתקרבים לקראת החלטה על נישואין, הם מקבלים 
רגליים קרות ועוזבים את השידוך. )הפתרון לבעיה 
זו, לחזק את האמונה שהכל מה' יתברך ולטובתנו, 
ואנו לא מחליטים שום דבר על חיינו. ובאופן מעשי, 
להתקדם בשידוך רק עם השכל, ולדחוק את רגשות 

הפחד לצד(.
אם אכן אני צודק בדברי, הרי שהדבר עלול לחזור 
על עצמו גם בשידוכים הבאים. מלבד החשש הגדול, 
שאת מפסידה את הבן זוג שלך. לכן כדאי לך לחזור 
ולהפגש עמו. תחפשי איזה סיפור כיסוי למה עזבת, 
כדי שלא יחשוב עלייך שאת בחורה לא יציבה ח"ו. 

אני מכיר 2 זוגות, שנפגשו ונפרדו, ולאחר 10 שנים 
שוב נפגשו והתחתנו, והיום הם חיים בעושר ואושר. 

)לא חבל על ה-10 שנים שהצטערו לחינם??(.
ראש  בערב  ערבית  תפילת  מתפלל  אני  אם  שאלה: 
התפילה  אחרי  המנחה,  בפלג  שבת  בערב  או  חודש 
המזון  בברכת  האם  לחם,  אוכל  אני  ולפני השקיעה 
אני אגיד "יעלה ויבוא" או "רצה והחליצנו", למרות 
חודש?  ראש  ליל  או  שבת  ליל  הגיע  לא  שעדיין 

)שמעיה, ירושלים(.
בברכת  המאורע  מעין  את  להזכיר  עליך  תשובה: 
המזון. )"יעלה ויבוא" בראש חודש, ו"רצה והחליצנו" 
בשבת(. שהרי בתפילת ערבית כבר התפללת תפילת 
שבת או ראש חודש, ולכן לא תוכל לברך ברכת המזון 
בנוסח של חול. )ראה "הלכה ברורה", חלק ט', עמוד תקח, ד"ה 

ואם התחיל. וע"ע שו"ע יו"ד, שעה,יא. ובש"ך שם ס"ק טו(.

שאלה: אני נופל בצפייה בסרטים גרועים באינטרנט, 
מרוב שאני נכשל בזה שכחתי את גודל האיסור. אני 
אודה לכם מאוד אם תעמידו אותי על טעותי, ותסבירו 

לי את גודל האיסור בלי הנחות. )בני, מרכז(.
תשובה: לעניות דעתי, מיותר להסביר לך את חומרת 
שאתה  רק  אותם,  יודע  כבר  בוודאי  אתה  הדברים, 
לא יכול לעמוד כנגד הפיתוי, למרות כל ההחלטות 
שלך. עצתי אליך, אל תחשוב את עצמך לגיבור גדול. 
ולא  ניסיון  לידי  תביאני  "אל  בתפילה:  אומרים  אנו 
לידי ביזיון" - המעמיד עצמו בניסיון סופו לבוא לידי 
עם  אחד  רגע  אפילו  להישאר  לך  אסור  לכן  ביזיון. 
אינטרנט ללא סינון. אתה כמו כולם חייב סינון!! אל 
תסתפק בחסימה שנועדה עבור הילדים, אתה חייב 
אינטרנט מסונן שגם אתה לא תוכל לגלוש במקומות 

כאלו, דוגמת אינטרנט רימון, אתרוג או נתיב.
מאד  )זה  לזה,  מכור  שתהיה  לפני  מהר  זאת  עשה 

את  איבדו  אנשים  וסמים(.  מאלכוהול  יותר  ממכר, 
העולם הזה והעולם הבא שלהם בגלל ההתמכרות 
הזאת. )באתר "שמור עיניך" עוזרים בעניין הזה עם 
רבנים ואנשי מקצוע(. האמן בעצמך, ועם הרבה רצון 
ותפילות מעומק הלב להשם יתברך, אתה תהייה נקי 
מכך. חשוב מאד להיות בשמחה, וגם להיות עסוק, 
כי העצבות והשעמום הם הגורמים הראשיים לאדם 

ליפול בזה.
כמה  משמיים  קיבלתי  האחרונה  בתקופה  שאלה: 
בצניעות.  להתלבש  צריכה  שאני  והתראות  סימנים 
לעבור  רוצה  לא  אני  ואני לא מצליחה.  לי  זה קשה 
ייסורים למעלה בשמיים. מה אני יכולה לעשות, אין 

איזו ברכה או משהו? )אביבית(.
להכעיס  רוצה  אני  שתגידי,  כמו  בדיוק  זה  תשובה: 
ולעצבן את אבא שלי, וכדי שלא יעניש אותי, אז אני 
גם אכתוב איזה מכתב התנצלות. את חושבת שזה 
יילך?! כשאת הולכת שלא בצניעות, את מכעיסה את 
אביך שבשמיים, באותו הגוף שהוא העניק לך. את 
וכבר  סגולה,  או  תפילה  איזו  לה'  חושבת, שתזרקי 
ה' יוותר לך?! כשאישה מגיעה לשמיים, מראים לה 
הגברים  שעשו  החמורות  העבירות  כל  את  בדיוק 
על  ח"ו  תיענש  והיא  בצניעות,  שלא  שהלכה  בגלל 
פאות  עם  שהולכות  חרדיות  נשים  כולל  וזה  כך, 
ובכלל,  וכדומה.  פרוצות או בגדים צרים או קצרים 
כדאי לך להתלבש צנוע בשביל עצמך... תכבדי את 
עצמך, את בת לעם היהודי, בת של מלך, לא מתאים 

לך להסתובב כך. 

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.

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

טבילת כלים
כיצד יתכן שאדם אכל כל ימיו 
אבל  למהדרין  כשרים  מאכלים 

הם מאכלים טמאים?

	 כלי סעודה שנוצרו במפעל 
של גוי )אפילו שהמוכר 

יהודי(, או שניקנו מחנותו 
של גוי, יש להטבילם 

במקווה טהרה מהתורה. 
כדי שתסור טומאת הגוי 

מהכלים. 
	 כלים תוצרת חוץ לארץ 

חייבים בטבילה, כיוון שרוב 
המפעלים שם הם של גויים.

	 כלי פלסטיק פטורים 
מטבילה. 

	 לפני טבילת הכלי/ם 
יש לברך: "אשר קידשנו 

במצוותיו וציוונו על טבילת 
כלי/ם". 

	 מאכלים ששהו בכלים שלא 
הוטבלו כדת מותר לאוכלם 
לאחר שהורקו מכלים אלו. 

העלון מוקדש לע"נ
יוסף בנימין בן מלכה

נלב"ע ו' ניסן תשע"ב ת.נ.צ.ב.ה.

הצלחה ברוחניות ובגשמיות וזיווג הגון
לשחר שי בן זהבה

ברכה והצלחה
להודיה בת זהבה

רפואה שלימה
לדינה רוחמה בת עפיה

לאהרון בן יפה
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 רב צבאי כותב
על השבת שלפני המבצע

הייתה לי הזכות ללוות השבוע את חיילי 
12, אני רב הגדוד במילואים.  גדוד  גולני, 
בישיבה,  ר"מ  ותיק,  תשובה  בעל  בתור 
שמסתובב בשגרה עם כובע וחליפה, היה 
השחורים  המדים  את  להחליף  כעת  עלי 

שלי למדים ירוקים מאובקים. 
את  הארץ  בדרום  שם  לגלות  הופתעתי 
האחים שלי, הגולנצ'יקים, רוצים להיאחז 
לא  ישראל.  בצור  לקרב,  יציאה  ערב 
עצמו  את  "שיפצר"  שלא  חייל  שם  היה 
ואיפה  הלחימה,  באפוד  בכיס,  בתהילים 
הציציות,  בחלוקת  הייתה  ההפתעה  לא. 
הציציות פשוט נחטפו. "הרב תביא לי כמה 
זה  אחי  "קח  רוצה".  האוהל  כל  ציציות 
יותר טוב מקרמי )אפוד קרמי(", הם צעקו 

אחד לשני. כל חבילת 
שנפתחה  ציציות 
נחטפה תוך שניות עד 

האחרונה שבהן.
שבת  ערב  תפילת 
"ויגש"  פרשת  קודש 
הייתה גם כן מדהימה. 
באותה  היה  שלא  מי 
כאילו  שבת,  קבלת 
לא היה בקבלת שבת 
כמעט  כאשר  מימיו. 
על  גולני,  חטיבת  כל 
וחייליה,  מפקדיה 
צועקים את הקדישים, 

ואת מזמורי השבת.
חיילים רבים התאמצו 
מאד לא לעשן באותה 
שבת, אחרי שהסברתי 

להם את סגולת השמירה של השבת. הם 
כבר  אם  לבדוק  דקות   5 כל  אלי  הגיעו 
יצאה השבת. בצאת השבת, ברק הסמג"ד 
לקרב.  היציאה  תפילת  את  לפניהם  קרא 
צועקים  לוחמיו  מאות  על  שלם  גדוד 
אחרי ברק: "אנא ה' הושיעה נא", "אנא ה' 
התבקשתי  התפילה  בסוף  נא",  הצליחה 
אז  כמו  בשופר,  לתקוע  הסמג"ד  ע"י 

בכיבוש הארץ.
חיל  לבין  ביני  מושלם  תיאום  וכמין 
התקיעות,  את  שסיימתי  איך  האוויר, 
באותה שנייה ממש, הפציצו מטוסינו את 
הקרב  להתחלת  אות  כמין  האויב,  שטח 
טורים,  בשני  הסתדרו  החיילים  הקרקעי. 
תוך כדי שאני נפרד מהם בלחיצות ידיים. 
חשבתי בליבי שיש לנו עם נפלא, שככה 
לא  למלחמה.  שיוצא  יהודי  צבא  נראה 
עוד סטיקרים שחצניים של "אנחנו ננצח" 

אלא "אנחנו ננצח בעזרת השם".

קצין בכיר כותב על הניסים 
שהתרחשו 

על  חיילים  קבוצת  התיישבנו  בשבת 
האדמה הבוצית, בתוך חורשה יפה סמוך 
פאתי  עזה  גבול  על  "בארי",  לקיבוץ 

קישטה  האדומה  השמש  וזיתון,  סג'עייה 
את החורשה באור נוגה, וכיבדה את השבת 
אותי:  שאל  החיילים  אחד  צאתה.  עד 
עניתי:  אותנו?".  אוהב  אלוקים  "המפקד, 
"כן. בודאי האלוקים אוהב אותנו!". "אם 
האלוקים אוהב אותנו", שאל החייל, "אז 
מדוע הכל רטוב והקרקע בוצית כל כך?". 
היינו מעל שנתיים בבצורת קשה, כחמישה 
"פתאום"  הקרקעית  הכניסה  לפני  ימים 
נפתחו שערי שמים, וירדו גשמי זלעפות, 
ממטרים כבדים בכל חבל עזה ובישובים 
על  דווח  המטרולוגי  בשרות  העוטפים, 
עשרה  בשיעור  ברכה,  גשמי  של  ירידה 
אחוז מהמשקעים השנתיים במשך יומיים 
חמישי,  ביום  חדלו  הגשמים  תמימים. 
כל  אך  הקרקעית,  הכניסה  לפני  יומיים 

השטח היה עדיין בוצי מאד.
"איני  לחייל:  עניתי 
האלוקים  מדוע  יודע 
גשם  להוריד  החליט 
הגזרה,  את  ולהרטיב 
לך  אומר  כיהודי,  אך 
שהאלוקים  מה  כל 
עושה הכול לטובתנו". 
יצאה,  השבת 
אווירי  חיפוי  ותחת 
כבדה  וארטילריה 
בקרב  לעזה.  נכנסנו 
לא דיברנו, רק לחמנו 
באויב  לפגוע  וניסינו 
אחרי  להיפגע.  ולא 
נפגשנו  ימים  שלשה 
ואני,  החייל  שוב 
בזיתון,  לבית  סמוך 
הביט  הוא  הפעם  אך 
קורנות,  בפנים  בי 

שמחות ומחייכות.
אותנו  אוהב  אלוקים  צודק,  "אתה 
את  "כשהתחלנו  החייל,  אמר  מאד!", 
באדמה  צועדים  הקרקעית,  הכניסה 
המחבלים  עלינו  לירות  החלו  הטובענית, 
הבזקי  את  ראינו  מרחוק  מרגמה,  פצצות 
המרגמות וסמוך אלינו נשמעו השריקות, 
בנס  אך  ומשמאל,  מימין  נחתו  המרגמות 
לא התפוצצו, הבוץ ספג את הפצצה, עקב 
הנחיתה הרכה המרעום לא הופעל, הפצצה 
של  רבות  עשרות  התפוצצה.  ולא  שקעה 

פצצות נפלו, ובנס לא התפוצצו...".
צרות  במנהרות  מלא  היה  "השטח 
הגשם  אך  עליהם,  הלכנו  וממולכדות, 
שירד מוטט אותן והמחבלים נחנקו בתוך 
לא  וכבר  נחסמו  ורובן  הצרות,  המנהרות 
שאליהם  הבתים  נוסף,  דבר  פעילות.  היו 
ומחוברים  ממולכדים  היו  כולם  נכנסנו 
במעגלי נפץ, אך שקי ה–T.N.T היו ספוגים 
במים ובבוץ וכבר לא היו יעילים, מי שלא 
היה שם לא מבין את הניסים. איך תוכנית 
בוץ  בתוך  יצוקה  כעופרת  "צללה  האויב 

וגשמים אדירים". "מי כמוך באלים ה'".
אוהבים  בשלום.  שחזרנו  אלוקים  תודה 

ומודים עם ישראל.

"אור  קוראי  בפני  חושפים  בצה"ל,  פלוגה(  )מפקד  בכיר  וקצין  צבאי  רב 
עליון" את יומני המלחמה שלהם, אותם כתבו סמוך ליציאתם מעזה במבצע 
"עופרת יצוקה". היומנים משלימים זה את זה, הם מספרים לנו את הניסים 

שהתרחשו ואת הסיבה להתרחשותן. לקרוא ולהאמין )תרתי משמע(.

שעון הגאולה יומני מלחמה
על פי הקבלה

רבותינו המקובלים זצ"ל גילו לנו את סוד "שעון 
נבין בצורה ברורה את העיתוי  הגאולה", על פיו 
המדויק של המאורעות הגדולים שהתרחשו בעת 

האחרונה, ועל פיו ניווכח שאנו על סף הגאולה.
תחילה עלינו להקדים מספר הקדמות: הגמרא )סנהדרין צז,א( אומרת, 
יהיה  השביעי  ובאלף  שנה,  אלפים  ששת  במשך  יתקיים  שהעולם 
העולם חרב. הרמב"ן )בראשית ב,ג( כותב, שששת אלפי שנות העולם 
מקבילים לששת ימי בריאת שמים וארץ, דבריו מבוססים על הפסוק 
בתהילים )צ,ד( המלמדנו שאלף שנים שלנו מקבילים ליום אחד של 
לבריאת   5,772 שהיא  ה'תשעב,  בשנת  נמצאים  אנו  יתברך.  הבורא 

העולם. אם כן אנו באלף השישי המקביל ליום השישי בבריאה. 

שעה החמישית - הקמת מדינת ישראל
"סוד  במאמרו  זצ"ל,  אלפייה  יצחק  רבי  האלוקי  המקובל  והנה, 
הגאולה" )בתוך "קונטרס היחיאלי" פרשת צו(, מלמדנו שלב נוסף בחשבון 
הנ"ל: כל 41 שנה + 2/3 שנה שוות לשעה אחת בזמן הבריאה, שהרי 
יום אחד  וכשנחלק את האלף שנים )שהם  24 שעות ביממה,  ישנן 
בבריאה( ל-24 חלקים )24 שעות היממה(, התוצאה תהא: 41 שנים 

ושני שליש השנה.
שבת  ערב  של  החמישית  מהשעה  שהחל  כותב  ז"ל  האר"י  והנה, 
קודש, מתחילים העולמות לעלות למעלה ממקומם לקראת שבת, 
נמצא, שהשליש האחרון של שנת  כשנחשב  בהם.  נוספת  וקדושה 
תש"ח מכוון כנגד סוף השעה החמישית. שהרי 41 ו-2/3 שנים )זמן 
ביום(  שעות  הלילה+5  שעות   12( שעות   17 כפול  אחת(  שעה  של 

שווה 480 ו-2/3, שזה התאריך הנ"ל.
הרב שם כתב כמעט דברי נבואה, שהגאולה השלימה תגיע בשליש 
האחרון של שנת תש"ח. ואכן, למרות שלא זכינו לגאולה השלימה 
בתאריך הנ"ל, אבל באייר תש"ח הוקמה "מדינת ישראל", שהיא ללא 
ספק אחת מתחנות הגאולה. )אין רצוננו להיכנס למחלוקת בין גדולי 
ישראל להגדרה המדויקת של "מדינת ישראל" ביחס לגאולה, אבל 

כולם מודים, כל אחד כהגדרתו, שהקמת המדינה קשורה לגאולה(.

חצות יום השישי - נפילת המשטר הסובייטי
כשנמשיך לחשב את שעות "שעון הגאולה" נמצא כי תחילת שנת 
משטרי  נפלו  זו  שנה  בסביבות  השישי.  היום  חצות  הינה  תשנ"א 
הרשע בעולם: מלכות הרשעה של רוסיה וכל גרורותיה, אשר הדגל 
שלה היה דגל של כפירה מוחלטת באלוקים, נפלה בשנה זו. כמו כן, 
זו בצורר הגדול  ובנות בריתה החלו להילחם בשנה  ארצות-הברית 

מבגדד, סדאם חוסיין, שקרא לעצמו "ממשיכו של נבוכדנאצר". 

שעת מנחה גדולה - המהפכות בעולם הערבי
ממרכז  השמש  נטיית  ניכרת  כבר  היום  מחצות  שעה  חצי  כעבור 
ומספר  אור השבת,  זו מתחיל להאיר  לכיוון מערב. בשעה  השמים 
הלכות שבת מתחילות בשעה זו. זמן זה נקרא "מנחה גדולה", והזהר 
הקדוש )ואתחנן ער,א, ויקרא טז,א( כותב שבזמן זה יהיה "סוף הגלות". 
חשבון פשוט יגלה לנו שסוף תמוז תשע"א, הינו זמן המנחה בשעון 
הגאולה. שהרי כשנכפיל 41 ו-2/3 )זמן שעה אחת( בשמונה עשרה 
וחצי )12 שעות של לילה, ועוד 6.5 שעות של יום(, נקבל 770 ו-9.6 

חודשים, שזה סוף תמוז תשע"א. 
ואכן, ראינו בחוש את התפרקות העולם הערבי מתאריך זה והלאה. 
ובעל  מצדנו.  אצבע  נקיפת  שום  ללא  קורסת  מדינה  אחר  מדינה 
הטורים כותב )סוף פרשת חיי שרה( שכשייפול ישמעאל באחרית הימים, 
"האביב  מה  משום  נקראות  הנ"ל  המהפכות  דוד.  בן  משיח  יצמח 
בחודש  כן,  כמו  היהודי".  "האביב  הוא  האמיתי  שמם  אך  הערבי", 
דוד  רבי  המקובל  אחיו  אשר  אלעזר"  ה"בבא  נרצח  תשע"א  תמוז 

אבוחצירה זצ"ל אמר עליו בהספדו שהוא משיח בן יוסף.  
ומאתנו  הגאולה,  סף  על  נמצאים  שאנו  לנו  מגלה  הגאולה  שעון 
את  לעבור  שנזכה  כדי  וטהרה,  אחדות  ע"י  לגאולה  הכנה  נדרשת 
כשביקש  לבניו  אבינו  יעקב  שאמר  כמו  בשלום.  הגאולה  תקופת 
לגלות את הקץ - "היאספו", ודרשו במדרש: "היטהרו, הזמינו עצמכם 
נתחזק באחדות  גם מלשון אחדות.  זה  "היאספו"  כן  לגאולה". כמו 

וטהרה לקראת הגאולה השלימה בקרוב ממש, אמן. 

המנהרות בעזה

לעילוי נשמת
אברהם מימוני ז"ל

בן ר' יצחק ורומיה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת
תהילה ברכה

בת חיים ישראל ואילנה רוזנבלאו
נלב"ע ג' מר חשוון תשע"ב ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת
פליקס סעדני בן רחל

נלב"ע ו' כסליו תשע"ב ת.נ.צ.ב.ה.



הרצאות וחוגי בית

 המעוניינים בהרצאות מרתקות במקום מגוריהם מפי
הרב מנשה בן פורת מרצה בכיר ליהדות וכותב העלון שבידכם

מוזמנים להתקשר: 054-8486661

קריאת שם הוא דבר חשוב, כל התנ"ך 
כולו מלא בקריאת שמות ומשמעותם, 
ומבואר בגמרא )ברכות דף ז' ע"ב( שהשם 
האדם.  חיי  מהלך  על  ומשפיע  גורם 
כתוב:  ז(  האזינו  )תנחומא,  ובמדרש 
"לפעמים השם גורם טוב או גורם רע".  
לב  לשים  צריך  לילד,  שם  כשבוחרים 

לעשרת הכללים הבאים:
1. בחירת שם שההורים אוהבים

קריאת השם היא הזכות של ההורים, 
הדודה.  או  הסבתא  הסבא,  של  לא 
שההורים  שם  להיות  צריך  השם 
צריכים  הם  בו.  ורוצים  אותו  אוהבים 
עצמם.  לבין  בינם  בהסכמה  להחליט 
אחרי שהחליטו ראוי להתייעץ עם רב 
ומקובל,  טוב  שם  הוא  שהשם  לראות 
כי לפעמים אפשר לטעות ולקרוא בשם 
בהמשך  בו  יפגע  וזה  לילד,  טוב  שלא 
להיות  צריכים  השמות  אבל  החיים. 
שמות שההורים אוהבים אותם. רק אם 
יש ויכוח בין האב לאם על השם – ילכו 
לרב שיחליט על שם בשביל בנם. אם 
יש ויכוח בין הבעל לאישה, הם צריכים 
לאחד  כל שם שלא מתאים  כי  לדעת 
מהם - לא יקראו בו. עליהם לחפש עוד 
ועוד שמות עד שימצאו שם שמתאים 

לשניהם.
2. לבחור שם שיש לו משמעות חיובית

משמעות  לו  שיש  שם  לחפש  ראוי 
חיובית, שאין לו הקשר שלילי. הגמרא 
שהיה  מאיר  רבי  על  מספרת  פג(  )יומא 
שמות  של  המשמעות  את  בודק 
מעשיהם.  את  לדעת  כדי  האנשים 
לא  שהשמות  בגמרא,  שם  ומבואר 
של  תכונותיו  על  בוודאות  אומרים 
אותנו  ללמד  יכולים  הם  אבל  האדם, 
לחשוש, כי השם גורם. לכן לא קוראים 
בשם "נמרוד", שמשמעותו מרידה, וכן 

כל כיוצא בזה.
3. ראוי שיהיה שם של צדיקים

אנשים  של  שם  יהיה  שהשם  כדאי 
צדיקים.  אנשים  דרך,  וישרי  טובים 
אם קוראים על שם אדם מסוים, ראוי 
לבחור אדם שהוא חיובי: שומר מצוות, 

לא  לכן  וכדומה.  טובות  מידות  בעל 
"מתן",  לכתחילה לקרוא בשם  מומלץ 
שהוא שם של כהן לעבודה זרה, למרות 
לא  כן  חיובית.  היא  השם  שמשמעות 
או  "ענת"  בשם  לכתחילה  לקרוא  טוב 
בהקשר  שהוזכרו  שמות  שהם  "נבו", 

שלילי בתורה.
יש  אם  כפולה:  משמעות  עם  שמות 
שם  וגם  צדיק  של  גם שם  שם שהוא 
או  "נעמה"  למשל  כמו  רשע,  של 
ויכוונו  בו,  לקרוא  מותר  "ישמעאל", 
לשם של הצדיק: יכוונו לרבי ישמעאל 
שהיה כהן הגדול ולא לישמעאל שהיה 
נח  אשת  לנעמה  יכוונו  אדם,  פרא 
שחטאה  קין  תובל  אחות  לנעמה  ולא 
השם  כן  כמו  הנפילים.  את  והחטיאה 
שהייתה  אחת  שהייתה  "יהודית", 
צדקת  ואחת  עשיו,  אשת   – רשעית 
הבית  בימי  ישראל  את  שהצילה 
שמות  הם  אלעד  אבשלום,  וכן  השני. 
שמשמעותם חיובית אע"פ שהיה אדם 
כתב בשו"ת  ]כך  זה.  שלילי שנקרא בשם 
בשמים ראש סי' קצ, שניתן לקרוא בשם של רשע 
אם משמעות השם חיובית, אמנם הרב בתחילת 
ביומא  תוס'  דעת  מבואר  וכן  כן,  כתב  לא  דבריו 

לח,ב לגבי אבשלום, ע"ש. וצ"ע. העורך[.

4. על שם מישהו שהיה איש טוב
אם חייבים לתת שם על שם אדם שלא 
סבתא  או  סבא  כגון  חיובי,  איש  היה 
היו  שלא  או  רעות  מידות  בעלי  שהיו 
אנשים טובים עם הבריות, אפשר לכוון 
צדיק  של  שם  על  השם  קריאת  בעת 
טוב  ויותר  בדיוק,  שם  באותו  שנקרא 
להוסיף שם שני על השם של הסבא או 

הסבתא הזאת.
5. לא לקרוא בשם משונה ומיוחד.

אין לקרוא לבן או לבת שם שלא רגילים 
היה  שבעבר  שם  כולל  פלאי.  שם  בו, 
נחשב כשם נפוץ וכיום אין קוראים בו 
עוד. שם זה עלול לגרום להם צער בין 

הילדים, ולפעמים גם בין המבוגרים.
בגיליון  השם  בעזרת  הכללים  המשך 

חודש הבא
תורתו  ודברי  סיפורים  לטוב",  "זכור  ספר  מקור: 
של הרב מרדכי אליהו זצ"ל, הוצאת יריד הספרים, 

רחוב מאה שערים 6, ירושלים.
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משפחה
וזוגיות נכונה

 10 דברים שאשתך
 מתביישת לומר לך,

לכן עשינו את זה במקומה
ולעתים  לי,  שתגיד  צריכה  אני   .1
אני  כן,  אותי.  אוהב  קרובות, שאתה 
צריכה לשמוע את המילים המסוימות 

האלה באופן מוחשי.
2. ואני מעוניינת שתתאים את מעשיך 
שאתה  לי  אומר  אתה  אם  לדבריך, 
מכל  להתעלם  וממשיך  אותי,  אוהב 
שלי,  והרצונות  הצרכים  הבקשות, 

הצהרותיך נשמעות ריקות מתוכן. 
3. אני מעוניינת להיות יותר חשובה 
להרגיש  צריכה  אני  מהעבודה שלך. 
שאני נמצאת בעדיפות הראשונה. כדי 
שתרים  מספיק  זה,  את  לי  להראות 
כדי  רק  היום  במשך  הביתה  טלפון 
לטלפונים  תענה  קורה;  מה  לשמוע 
שלי; ותתייחס אלי )לפחות( באותה 
כמו  וחשיבות,  הערכה  נחמדות, 
שאתה מתייחס לקליינטים החשובים 

ביותר שלך.
יותר  יחד איתך הרבה  זמן איכות   .4
חשוב לי מכסף. אני מעדיפה לצאת 
שקט  ערב  לבלות  או  להליכה  אתך 

ביחד, מאשר לקבל מתנה. 
עושות  הערכה  של  מילים  כמה   .5
היא  הארוחה,  על  "תודה  המון. 
 - אהבתי!"  טעימה.  ממש  הייתה 
מעודד בהחלט. כולם רוצים להרגיש 
ושלא  למאמציהם,  לב  ששמים 
מובנים  כאל  אליהם  מתייחסים 

מאליהם.
לא  פעם  אף  שאתה  למרות   .6
הילדים  על  אחראים  שנינו  בהיריון, 
שלנו. אנחנו יחד במסע הזה, ושנינו 

אחראים על המשפחה שלנו.
דרך  ומשתנה  צומחת  לא  אני   .7
הכי  צומחת  אני  )ואתה?(.  ביקורת 
טוב כשמטפחים, משקיעים ואוהבים 

אותי.
8. אמנם החלפת נורה או ריקון הפח 
גבריים  אינם מיומנויות או עיסוקים 
מסוגלת  שאני  וודאי  בלעדיים, 
לעשות את שניהם. אבל אני צריכה 
שתקל מעלי את העול, ואני מרגישה 
בחלק  מטפל  כשאתה  רגשי  יחס 

מהתפקידים הללו, שוליים ואחרים.
9. ביגוד נשי עולה הרבה יותר ממה 

שאתה חושב! 
10. בבקשה! לעולם אל תעיר לי על 

המשקל...

 10 דברים שבעלך
 מתבייש לומר לך,

לכן עשינו את זה במקומו
למרות  לאהבה.  זקוק  אני  גם   .1
בצרכיהן  מפורסמות  שהנשים 
יותר, גם אני מוצא  הרגשיים העזים 
את  לשמוע  משתוקק  עצמי  את 

המילים הללו, ולעתים קרובות.
מכובד  להרגיש  צריך  אני  בנוסף,   .2
שאת  ַתראי  רק  ידך.  על  ומוערך 
מתפעלת ממני, ו...עד חצי המלכות! 
אני  אותי,  תתקיפי  או  תנדנדי  אם 

אמלט לתוך המערה שלי.
3. אני לא קורא מחשבות. אני לא יכול 
והרצונות שלך.  הציפיות  את  לחזות 
רוצה, דברי בצורה  לי מה את  אמרי 
ישירה. ההוכחה לאהבתי אותך אינה 
בקיומו של חוש שישי )לדעת את מה 
שבליבך(, אלא היא נמדדת בתגובה 

שלי לרצונות שהבעת בבירור.
האדם  שאני  להרגיש  צריך  אני   .4
לך  )אכפת  בחייך.  ביותר  החשוב 
להניח את הטלפון ברגע שאני נכנס 

הביתה?(.
5. העבודה שלי חשובה, בגלל שאני 
שלנו.  המשפחה  את  לפרנס  צריך 
בבקשה נסי להבין שאני באמת עובד 
בשתיית  היום  כל  מבלה  ולא  קשה 

קפה במשרד.
6. נראה שאת חושבת שאני לא כשיר 
לזה, אבל אני בהחלט מסוגל להשגיח 
אם  בהצלחה!  ואפילו   – הילדים  על 
ולצאת  הפסקה  לקחת  רוצה  את 
ותסמכי   – תצאי  בבקשה  מהבית, 

עלי.
7. אני לא עוד ילד שלך. בבקשה אל 
תדברי עלי בצורה כזאת עם החברות 
חמוד.  שזה  חושב  לא  אני  שלך, 
ובבקשה גם אל תתייחסי אלי ככה. 

זה מוריד מערכי ומערכך.
כל  לך  לקנות  רוצה  באמת  אני   .8
חפץ בו חושק לבך. כואב לי שאני לא 
יכול. בבקשה, אל תגדילי את הלחץ 

בביקורת בלתי פוסקת על כך.
9. אני יצור פשוט עם צרכים פשוטים. 
ארוחות  צריך  ולא  דורש  לא  אני 
פורצלן מפוארים.  כלי  על  מפוארות 
חם  בית  רק  זה  רוצה  שאני  מה  כל 

ואישה טובה ואוהבת.
המשגיח  תהיי  אל  בבקשה,   .10

הרוחני שלי.
מעובד על פי אתר "אש התורה"

10 כללים
לבחירת שם לילד

מאת המקובל הרה"ג מרדכי אליהו זצ"ל

10 כללים
לבחירת שם לילד

	 מאמרים אקטואליים
	 סגולות, כולל סגולות מכתב 
יד המקובל הרב יצחק כדורי 
זצ"ל, והמקובל הרב מרדכי 

אליהו זצ"ל
	 אסטרולוגיה ע"פ היהדות 

והקבלה לבני המזלות 
השונים

	 הוכחות ליהדות וארכיאולוגיה

בשורה משמחת   
-   מזל טוב   -   

חדש!

מחיר סמלי
054-8486662

 יצא לאור בס"ד
 חוברת "אור עליון"
שכה ציפיתם לה

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

המקובל האלקי הרב בניהו שמואלי שליט"א, 
ראש ישיבת המקובלים "נהר שלום" כותב 

בהמלצתו לעמותת "אור עליון": "מצוה 
גדולה מאוד לעזור להם, וזכות הזאת תעמוד 

לכם בכל העניינים וחיים טובים, אמן".

אנו זקוקים לתרומות רבות! ניתן להפקיד בבנק הדואר,
מספר חשבון 8362846, עבור עמותת "אור עליון".

פדיון נפש על פי הקבלה


