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נמצאה תיבת נח בהרי אררט
פרשת המבול ותיבת נח ,נתפסת כאגדה בעלמא ח"ו
אצל אותם שלא זכו עדיין להאמין שתורה משמיים.
אך הממצאים שנחשפו טופחים על פניהם ,ומעידים
שהכל התרחש ובמדויק ככתוב בתורה .הכוונה
היא לעדויות רבות מפי עשרות חוקרים ואנשים מן
השורה ,שראו כמין ספינה ענקית מעץ ,בגובה רב
( 4,000מטר) בהרי אררט שבצפון מזרח טורקיה ,בין
גבולה לגבול הארמני  -מקום מנוחתה של התיבה
כמבואר במקרא "ותנח התיבה ...על הרי אררט",
ובתרגום יונתן בן עוזיאל שם ביאר ,שהרי אררט
נקראו אחד בשם קרדניא ,והשני ארמינה ,ועליו
נבנתה העיר ארמניה( .בתקופות מסוימות ההר היה
בשטחה של ארמניה ,וגם היום הוא מופיע במרכזו
של סמל ארמניה).
לא ניתן להעלות על הדעת שמבנה זה הובא לשם
בידי בני אדם ,מאחר והטיפוס בהרי אררט קשה
ביותר ,בגלל מבנהו הקשה של ההר ,ומשום שההר
מכוסה בגובה רב של שלג באופן תמידי .רבים מצאו
את מותם בטיפוס על הר זה( ,ראה תיאור נרחב
בעדותו של אד דיוויס) .והאסטרונאוט לשעבר
ג'יימס אירווינג התבטא ואמר" :קל היה לנחות
על הירח מהטיפוס בהרי אררט" .קל וחומר שלא
יתכן לעלות למקום גבוה כל כך בהר עם קורות עץ
ענקיים כאלו( .זו אחת הסיבות שלא מגיעים לשם
הארכיאולוגים בצורה מסודרת).
נתחיל בחשיפה האחרונה מאפריל  .2010קבוצה של
 15חוקרים מטורקיה ומסין ראו מבנה עתיק מעץ
בגובה של כ 4,000-מטרים בהר אררט שבצפון מזרח
טורקיה .במבנה שאותר ניתן לזהות מספר תאים
("ק ִּנים
(כלובים) עבור סוגים שונים של בעלי חייםִ ,
שה ֶאת ַה ֵּת ָבה") ,וגם
[מדורים לכל בהמה וחיה] ַּת ֲע ֶ ׂ
("ת ְח ִּת ִּים ׁ ְשנִ ִּים
קורות עץ שהפרידו בין המפלסיםַּ ,
ש ָה") .אורכם של העצים כ 30-20-מטר
וּ ׁ ְשלִ ׁ ִשים ַּת ֲע ֶ ׂ
("ח ִמׁ ִּשים ַא ָּמה רָ ְח ָּב ּה =  25מטר) .בדיקות פחמן
ֲ
 14שנערכו לממצאים במעבדה מוסמכת העלו
שהשרידים הינם בני  4,800שנים  -התקופה שבה
פעל נח .החוקרים פרסמו קטע ווידאו מתוך הממצא,
(ניתן לצפות בסרטון באתרנו "יהדות נט").
כאמור ,ישנן עוד עשרות עדויות על כך( .גם אם חלקן
שיקריות ,הרי שמספיקה עדות אחת כדי לגלות את
הנאמר בתורה) .מחוסר מקום נביא עדויות בודדות
ממקורות אמינים:
א .את העדות הקדומה ביותר בדבר שרידי תיבת נח
אנו מוצאים בדבריו של בירוסוס הכשדי ,ההיסטוריון
הבבלי שחי במאה השלישית לפני הספירה" :אומרים
שחלק ידוע על הספינה נמצא עוד בארמניה על יד
הקורדאים ,ונוהגים להוריד וליטול ממנה חתיכות
של כופר [זפת] המשמשות קמיעות לבריות".
ב .יוסף בן מתתיהו ,ההיסטוריון הנודע מתקופת
חורבן בית שני ,מספר על מחברים נוספים ,בין
המאה ה 3-לפנה"ס והמאה ה 1-לפנה"ס ,שכתבו
דברים דומים .הוא עצמו מספר שבימיו היו מראים
את שרידי התיבה לחפצים לראותה" :הארץ הקרויה
ארץ קרחי ...בה נמצאים גם שרידי התיבה ,שלפי
הסיפור ניצל בה נח מהמבול ,ומראים אותה עד

היום לכל מי שרוצה לראותה".
ואכן ,מבואר בדברי חז"ל ששרידי התיבה שרדו
זמן רב ,הם היו ידועים לרבים ,ואישים שונים לקחו
נסרים מהתיבה :בתלמוד מסופר שסנחריב נטל עץ
מתיבת נח ,עשאו אלוה והיה משתחווה לו .ובמדרש
מסופר ,שהמן נטל מתיבת נח קורה בת  50אמה כדי
לתלות עליה את מרדכי היהודי.
ג .בשנת  ,1876ברייס ג'יימס ,היסטוריון ,מדינאי,
דיפלומט ,חוקר ,ופרופסור למשפט אזרחי
באוקספורד ,טיפס בהרי אררט במקום גבוה כל
כך שאין עצים גדלים שם ,ומצא לוח עץ מעשה ידי
אדם ,באורך ארבע רגל ובעובי חמישה סנטימטרים,
שאותו זיהה כחלק מתיבת נח.

חוקר בתוך תיבת נח בשנת 2010

ד .בעיתונות ארה"ב והעולם משנת  1883מדווח
בהרחבה ,כי ממשלת טורקיה שלחה משלחת
מומחים להרי אררט כדי להעריך את הנזקים וכדי
לסייע בידי תושבי האזור שנפגעו ממפולת שלגים
קשה .בדרך אגב ,הם דיווחו שמצאו בגובה של 4.3
ק"מ במעלה ההר קורת עץ ענקית עשויה בידי אדם
נעוצה בתוך קרחון שלג ,חרטום העץ שנזדקר לעת
קיץ מתוך הקרחון היה בגודל  30-20רגל .הצוות
דיווח כי בפנים נראו כלובים ותאים ,זה היה במצב
שמור ,צבוע מבחוץ בצבע חום כהה ,ונבנה בכוח
גדול .הם מדגישים ,כי סוג כזה של עץ אינו בנמצא
כלל קרוב לאזור זה ,ולכן הם סבורים שזו חתיכת
עץ מתיבת נח.
ה .בשנת  1892יצא ד"ר נורי למסע תגליות אל
מקורות הפרת .בשובו סיפר ,כי ראה שברי ספינה
בתוך הקרח הנצחי של ההר.
ו .בשנת  ,1902ג'ורג' האגופיאן ,ילד ארמני בן ,8
מ"ימת ואן" בטורקיה ,הפך לעד הראייה הצעיר
ביותר של תיבת נח שתועד עד כה .ג'ורג' הצעיר
טייל יחד עם דודו במעלה הר אררט ,זה היה קיץ
חם במיוחד ,לאחר בצורת של  4שנים רצופות ,ואז
נחשפה התיבה יותר מאי פעם( ,בדרך כלל התיבה
מכוסה במעטה עבה מאד של קרח ושלג) ,ולכן גם
היה ניתן להגיע אליה בקלות יתרה.
ז .בשנת  ,1916בעת מלחמת העולם הראשונה ,מספר
קצין-תעופה רוסי בשם רוסקוביצקי" :כשטסתי
מעל הר אררט ,הבחנתי לפתע במבנה כהה ,ענק,
בגודל של ספינת מלחמה ,זה היה מבנה מוזר למדי,
אך ללא ספק – ספינה" .כמו כן ,בעצם ימי המלחמה
שלח הצאר ניקולאי השני קבוצת-מחקר ,והללו

לא רק שראו את האוניה ,אלא אף צילמו אותה .כל
ההוכחות לכך נעלמו בימי מהפכת אוקטובר.
ח .לפניכם עדותו המפורטת של אד דיוויס ששירת
במזרח התיכון בשנת " :1943יום אחד בחודש יולי,
סבא של חברי באדי ,עבאס עבאס ,ביקר אצלנו
בבסיס ,ואמר לבאדי שהקרח באררט נמס עכשיו
ברמה כזו שכבר ניתן לראות חלק מתיבת נח .כמה
ימים לאחר מכן ,נסענו והגענו לכפר למרגלות הר
אררט בשם "היכן שנח שתל את הגפן ."...הם הביאו
סוסים ,ויצאתי עם עוד  7גברים ממשפחת עבאס,
רכבנו המון זמן במעלה שביל צר .אינני יודע כיצד
יכלו הסוסים ללכת במסלול זה ,רוב הזמן היה גשם
וערפל .נשבה רוח מקפיאה .עבאס אמר לי להיות
בשקט מכיוון ששומרים רוסיים שנמצאים מתחתינו
עלולים לשמוע אותנו .הגענו לסוף המסלול .נקשרנו
כולנו בחבל ארוך ,וכך עלינו ברגל הרבה יותר גבוה.
לאחר  3ימי טיפוס הלכנו במסלול צר ,מאחורי סלע
מסוכן שנקרא "סלע יום הדין" ,כי קל מאד להיהרג
שם ,והרבה אנשים אכן נהרגו שם.
הקפנו סלע מרשים והגענו למדף סלע ,היינו
מוקפים בערפל .לפתע התפזר הערפל וקרני השמש
הגיחו מבעד לעננים .באדי עבאס הצביע למטה
לעבר בקע בצורה המזכירה פרסה ,ואמר" :זוהי
תיבת נח" .לפתע ראיתי את זה :עצם ענק מלבני,
מעשה ידי אדם ,מכוסה חלקית בקרח וסלעים,
לפחות  30מטרים מגוף התיבה היו גלויים לחלוטין.
עבאס הצביע למטה לכיוון הקניון ,ואז ראיתי חלק
נוסף של התיבה ,יכולתי לראות בבירור כיצד 2
חלקי התיבה היו פעם מחוברים ,קורות העץ שבלטו
החוצה ,התאימו בדיוק.
בסוף השבור של חלק התיבה הגדול ביותר ,ראיתי 3
קומות .עבאס אמר שישנו מקום מגורים קרוב לחלק
העליון ,ובו  48חדרים .ושם ישנם כלובים שחלקם
בגודל כף ידי ,וחלקם יכולים לאכלס משפחה
שלימה ואפילו פילים .הבחנתי במה שנראה כמו
שרידים של מחיצות ומסדרונות בתוך חלק התיבה
הגדול".
הארכיאולוג לארי וויליאמס שכר בודק פוליגרף
מעולה כדי לבדוק את אמינות עדותו של דיוויס.
לאחר כמה שעות חקירה יסודיות אמר הבודק" :אד
דיוויס ראה ספינה ואיננו משקר" .אד דיוויס נפגש
עם המאייר הארכיאולוגי הידוע אלפרד לי ,ועל פי
עדותו צייר את התרשים המצורף.

המקורות למאמר באתר "יהדות נט" .עוד מאמרים
בנושא "ארכיאולוגיה והתנ"ך" בספר "אור עליון".
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[]1

שאלות ותשובות מתוך "שאל את הרב"
באתר "יהדות נט"
שאלה :האם יש הבדל בין נתינת צדקה מתוך רחמים,
לדוגמא לתת לאישה אלמנה כסף מתוך רחמים ,לבין
נתינת צדקה לישיבה או למוסד אחר ,וזה לא מתוך
רחמים אלא למטרת צדקה? (שמעיה ,ירושלים).
תשובה :בוודאי שנתינת צדקה לעני שלא מתוך
רחמים עדיפה על צדקה לעני מתוך רחמים .ולגבי
שאלתך ,לתת לישיבה או לעניים  -עדיף לתת
לישיבה מאשר לעניים ,כמבואר בשולחן ערוך (יו"ד,
רמט ,טז) .וזאת מסיבה אחרת ,בגלל גודל מעלת
לומדי התורה.
שאלה :האם זה נכון שלפי היהדות ,לפני שנברא
העולם הזה ,ה' ברא עולמות אחרים ,ושבהם היו בעלי
חיים כמו דינוזאורים וממותות ? (רחמים אשכנזי,
תל אביב).
תשובה :הרב ישראל ליפשיץ זצ"ל ב"דרוש אור
החיים" (נדפס במשניות דפוס וילנא בסוף סדר נזיקין ח"א),
כותב כדבריך ,על פי הקבלה :ה' כבר ברא  3עולמות
והחריבן ואנו בעולם הרביעי .כל עולם היה קיים
ששת אלפים שנה והאלף השביעי היה חרב .כל

מכתבים
למערכת
התפילות וברכת הגר"ע
יוסף שליט"א הצילו את חיי

לכבוד הרה"ג מנשה בן פורת שליט"א
קראתי את ספרך המרתק "אור עליון",
ראיתי שהבאת בספר סיפורי ישועות,
ומצאתי לנכון לספר גם את סיפורי
האישי על נס גדול שהיה לי לפני
כשנה.
באחד הימים תוך כדי עבודתי מחוץ
לבית הרגשתי בחילות ,סחרחורת,
תשישות ,קושי בתפקוד ,כאבי
שרירים ,וחום גופי עלה .היות והמצב
לא הוטב אלא הוחמר ,נשלחתי לחדר
מיון .שם אבחנו אצלי דלקת ריאות,
לעילוי נשמת

אברהם מימוני ז"ל

בן ר' יצחק ורומיה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת

פליקס סעדני בן רחל

נלב"ע ו' כסליו תשע"ב ת.נ.צ.ב.ה.
העלון מוקדש לע"נ

יוסף בנימין בן מלכה

נלב"ע ו' ניסן תשע"ב ת.נ.צ.ב.ה.

[]2

עולם נברא יותר משוכלל מקודמו ,ובני האדם נבראו
רק בעולם השלישי ,אך הם לא היו מפותחים ,ורק
בעולמנו זה נבראו בני האדם המפותחים .מאובני
הדינוזאורים והממותות שנמצאו[ ,ולדברי המדענים
הם מלפני עשרת אלפים שנים ויותר] ,הינם
מעולמות קודמים .זהו ההסבר שנמצא מאובן של
פיל בקוטב הצפוני ,שכלל אינו יכול לחיות במקום
קר כזה ,כי זה מעולמות קודמים (ישנו גם הסבר
אחר לדינוזאורים ,ראה בספרנו "אור עליון" ובספר
"המהפך  "2בהרחבה).
שאלה :התגרשתי לפני שלש שנים ,ואנחנו אוהבים
אחד את השני ,איך אנחנו חוזרים ובונים בית אמיתי
בלי כל המשקעים מהעבר .אם צריך פגישה איתך אני
מעוניין שתדריך אותי( .חזן שמעון).
תשובה :רצונכם לחזור לחיות יחד זה דבר מבורך,
ותקיים בכך מצוות "מבשרך אל תתעלם" " -זה
המחזיר גרושתו" .אלא שעליכם לבדוק שאין איזו
בעיה אמיתית ביניכם ,של חוסר התאמה וכדומה.
כי במקרה כזה ,כשחוזרים לחיות יחד מבלי לתקן
את הבעיה ,אז חס ושלום עלולות המריבות לחזור
שוב ,ולהגיע שוב לגירושין .דבר נוסף חשוב שציינת,
זה שיש להסיר את כל המשקעים מהעבר .אשמח
להדריך אותך בזה ,אנא צור איתי קשר בטלפון
לקביעת פגישה .בהצלחה ,ובמזל טוב.
שאלה :אני נשואה  16שנים 16 ,שנים אני לא מסתדרת
עם חמותי .עד לפני כשנה אירחתי אותה לשבתות
ולחגים בביתי ,ואז בפטירת בעלה היא החליטה
שהיא לא יוצאת יותר מהבית .היא גם החליטה שהיא
לא רוצה שאני אבוא אליה הביתה ,ובעלי הולך אליה

טופלתי באנטיביוטיקה ,אך לא הייתה
הטבה .ואז הוחלט לאשפז אותי,
ובסדרת בדיקות מקיפה שערכו לי
נמצא שנדבקתי בחיידק נדיר ואלים.
ברצוני לציין שעד לאירוע זה הייתי
בריאה ופעילה.
צוות ביה"ח לא חסך בדיקות
וטיפולים .הביאו את בכירי הרופאים
אך ללא הועיל .התשישות ,כאבי
השרירים ,החום הגבוה ,ותסמינים
נוספים לא חלפו .לא יכולתי לעמוד
על הרגליים .פתאום הרגשתי קוצר
נשימה חריף ,לא יכולתי לנשום ,וחלה
הידרדרות נשימתית ,כנראה בעקבות
תקיפת החיידק האלים .הגעתי
לקריסת מערכות ,והועברתי בדחיפות
במצב קשה ליחידה לטיפול נמרץ
מונשמת ומורדמת ,שם טופלתי במשך
שבועיים.
הצוות הרפואי עשה את עבודתו
נאמנה ,לא חסך במאמצים ,ואף
התייעץ עם צוות בכיר בחו"ל המתמחה
בחיידק האלים הזה .הרופאים שמרו
על קור רוח בתקווה לשיפור המצב,
אך מאידך ,דיברו עם בני משפחתי על
המצב הקשה בו אני נתונה ,והצורך
לעילוי נשמת

שמואל (בן דוד)
בן מורברי דבורה ז"ל

נלב"ע כ"ב אייר התשע"א ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת

דוד בן סימה שמחה
נלב"ע כו ניסן תשע"ב
ת.נ.צ.ב.ה.

הצלחה ברוחניות ובגשמיות וזיווג הגון

לשחר שי בן זהבה
ברכה והצלחה

לאודיה בת זהבה

לבד בשבתות .בשבת האחרונה הוא הלך לאימו לבד,
ואני לקחתי את הילדים והלכתי לאבי .המלחמה
בבית אין לה גבולות ,הילדים מרגישים במתחים
ובמריבות ,מה לעשות? הציעו לי להגיש בקשה לבית
הדין הרבני לשלום בית( .חביבה ,צפת).
תשובה :עצוב לקרוא מה שקורה אצלך בבית .אין
שום ספק שהמצב הנוכחי גרוע ביותר גם עבורכם
וגם עבור הילדים ,ואסור בשום פנים ואופן שהמצב
הזה יימשך .בעלך חייב להיות איתך בשבתות ובחגים,
אסור לו לעזוב אותך וללכת לאימו ,ואין פה מצוות
כיבוד הורים .נכון שחייבים לבקר את ההורים מדין
כיבוד הורים ,אבל אסור שזה יהיה על חשבון פגיעה
באישה ובילדים .הוא יכול ללכת לאימו באמצע
השבוע ולבקר אותה ,זה רצוי ,ואל תנסי לנתק אותו
לגמרי מאימו ,כי זה רק ייצור תוצאה הפוכה.
השאלה הגדולה ,איך מביאים אותו שיפעל כך?
קודם תנסי ללכת לרב או מישהו אחר שיש לו
השפעה עליו ,שידבר איתו וישכנע אותו לכך .רק אם
זה לא יעזור ,תפתחי תיק בבית הדין לשלום בית,
ולהם יש את הסמכויות והיכולות להביא את בעלך
שינהג כשורה .אבל לא מומלץ לפנות בהתחלה לבית
הדין ,כי על פי רוב פתיחת תיק לשלום בית מביאה
לידי גירושין.
ניתן להפנות שאלות בהלכה וביהדות לרב מנשה בן פורת
שליט"א – מוסמך להוראה ומרצה בכיר ליהדות ,באתר
"יהדות נט" ,וכן במייל,mhbp52@etrog.net.il :
או בטלפון( 054-8486661 :אחרי השעה .)16:00

בתפילות ,בחסדי שמיים – בנס .רבנים,
בעלי ,אימי ,ילדיי ,משפחתי ,ידידיי
ומכריי ,לא איבדו תקווה לרגע ,ולא
משו מפתח היחידה לטיפול נמרץ בה
אושפזתי.
משפחתי ומכריי בראשות הרבנים
שליט"א ארגנו עבורי תפילות ברבים,
שאינן שבות ריקם כידוע .הם ארגנו
קריאת תהילים וסליחות בבתי הכנסת,
ובקברות הצדיקים ,ובעלי ערך עבורי
פדיון נפש .כמו כן ,אחד מהרבנים
פנה למרן הרב עובדיה יוסף שליט"א
בבקשה שיתפלל עבורי ,מרן שליט"א
חשב מספר דקות והחליט להוסיף לי
שם( .הרב הדגיש שאת השם החדש יש
לקרוא לי כשם הראשון) .והנה ,הבלתי
יאומן התרחש ,לאחר שבועיים בטיפול
נמרץ חל בהדרגה שיפור קל במצבי.
כשהתעוררתי אפילו הרבנים הזילו
דמעה ואמרו שזה נס גדול מאד.
לאחר אשפוז ארוך ושיקום ,הצלחתי
לעמוד על הרגליים .היום ב"ה אני
מתפקדת ,בהתחשב במצבי ,עדיין
סובלת מכאבי שרירים ומוגבלת
בתנועות .כמו כן עדיין לא חזרתי
לעבודה .רופאי בית החולים והצוות

הרפואי חוזרים ומדגישים כי מדובר
בנס רפואי ,ורואים בתפילות שנערכו
ובתמיכה המשפחתית את הסוד
להבראתי .הם ציינו ,שאני האדם מספר
 13מכל העולם שניצל מהחיידק.
מאד קשה לי לדבר ולכתוב על האירוע
המדובר ,אך אזרתי הרבה כוחות
בכדי לתעד את הסיפור ,מתוך אמונה
שסיפור זה יעזור לאנשים שחווים
מצב דומה .אני אישית מרגישה היום
שנולדתי מחדש ,ואני מעריכה מאד
את החיים ,ומודה מאד לבורא עולם
ושלוחיו.
לפני כחודש היינו אני ובעלי אצל הרב
עובדיה יוסף שליט"א ,אני הודיתי לרב
על הוספת השם והברכה שהעניק לי.
ובעלי שאיננו נמצא בקו הבריאות זמן
ממושך ,ובאותה העת הוחמר מצבו,
ביקש ברכה מהרב .הרב בירך את בעלי
בחום ובאהבה .מיד כשיצאנו מבית
הרב מצבו של בעלי השתפר פלאים.
אני רואה את הביקור בבית הרב בתור
סגירת מעגל.
נ.ב .הסיפור מוכר לי אישית על כל
פרטיו כבר מעת התרחשותו (העורך)

פורטונה חג'ג' בת מיסה

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת

נלב"ע כ"ו תשרי
ת.נ.צ.ב.ה.

חביב בן רבקה
יואל גואל בן משה וטובה
מסעוד אברהם בן מהין

לעילוי נשמת

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

לדינה רוחמה בת עפיה
לאהרון בן יפה

יש לשמור על קדושת הגיליון ולהניחו בגניזה

לעילוי נשמת

יהודה בן ג'והרה
ליאורה בת זולה
אליהו בן חנה
שמעון בן רחל
ת.נ.צ.ב.ה.

סכנה! רשת ממולכדת לפניך

הבחור ,הבעל ,האישה ,והאבא הבינו בדרך הקשה עד כמה חמורה בעיית האינטרנט הבלתי מסונן ,ומזהירים :תתעוררו!! תתעוררו רגע
לפני ולא רגע אחרי ,כי אחרי שנכנסים מאד קשה לצאת מזה .לשולחן המערכת הגיעו מאות וידויים מזעזעים ומצמררים ,אך לא היה
ניתן להעלותם על הכתב מפאת קדושת העלון.

הבחור " -נהרסו לי החיים"

אני בחור חסיד חב"ד ,ונחשב מהבחורים הטובים,
היום בגיל השידוכים .אני משתמש באינטרנט מאז
שהייתי בן  ,13ותמיד הייתי מאד זהיר ,השתמשתי
בזה רק לאימייל ולראות דברים חסידיים .בהתחלה
לא הייתי קורא אפילו באתרי החדשות של חב"ד.
בגיל  17התחלתי להרשות לעצמי להשתמש יותר
ויותר באינטרנט ,ולאט לאט האינטרנט הפך לחלק
מרכזי בחיי .בכל הפסקה בישיבה ,בכל פעם שהיה לי
זמן פנוי ,הייתי צריך לראות מה חדש בליובאוויטש
ומה חדש בעולם .זה הפך לאובססיה ,כאשר מיד
בבוקר אני נכנס לאינטרנט כדי להתעדכן בנעשה.
לילה אחד הייתי מאד משועמם .עברתי על
האימיילים שלי וכל אתרי החדשות של חב"ד ,ועדיין
לא הייתי מוכן לישון .המשכתי לחפש מה לעשות,
גלשתי לאתרי חדשות כי אז היה "אקשן" בארץ ישו
ראל ,ומשם המשכתי הלאה והלאה ...בסופו של דבר
הלכתי לישון בחמש בבוקר אחרי כמה שעות של
גלישה באתרים כלל לא חסידיים...
קמתי מאוחר למחרת בבוקר (צהריים) והרגשתי
איום ונורא .החלטתי בהחלטה גמורה שלא אחזור
לזה עוד בחיי ,זה לא שווה ,וזה לא מתאים לי כלל,
לא ברוחניות ולא בגשמיות .אבל אחרי שבוע של
תפילה ותשובה נפלתי שוב ,והפעם עוד יותר גרוע
מהפעם הקודמת .עד היום הזה ,בכל פעם שניסיו
תי בכל כוחותיי להפסיק – זה אף פעם לא החזיק
מעמד יותר משבוע .וכל פעם שנפלתי שוב ,זה היה
יותר גרוע מהנפילה הקודמת.
זה משפיע על הלימודים ,וזה משפיע על תפילותיי,
וגם על הקשר שלי עם החברים .אני מנותק ומהורהר.
אני עכשיו בגיל של שידוכים ,ורק כעת אני תופס
שזה הרג אותי לגמרי .אני לא יכול להתקדם ,אני
יודע שאשתי וילדיי יסבלו ממני ,אין לי שום שליטה
על עצמי ...אני מכור ...נהרסו לי החיים...

לחיים שלי .לנואם המוכשר הייתה בשורה! הוא טען
שיש דרך החוצה ,ושלמרות ההתמכרות הקשה ישנם
כלים לצאת מהעבדות .למחרת כבר קיבלתי ממנו
פרטים של פסיכולוג מומחה בתחום ,ובעזרת אתר
"שמור עיניך" ( ,gye.org.ilכלים ליציאה לחופשי ממאסר
ההתמכרות לאינטרנט ולחומרים שבו) ,מאז אני נקי.
וכעת ברשותכם מספר מסקנות אישיות ,שאולי יועי־
לו לכמה מאיתנו:
א .תראו כמה נמוך אפשר ליפול .אל תהיו טיפשים
כמוני! תעצרו לפני שאתם מגיעים לתהום .אל תכו
ניסו את האינטרנט לבית ,ואם הכנסתם – עשו לו
סינון דחוף!! רק בחסד ה' יצאתי רגע לפני שהחיים
שלי נגמרו לגמרי.
ב  .לא משנה כמה נמוך נפלתם ,תמיד יש דרך הח�ו
צה! זה תלוי רק בדבר אחד :המוכנות שלכם לעשות
ה-כ-ל כדי להפסיק( .הכל הכוונה הכל .בלי שום
יוצאים מן הכלל ,ובלי שום צעד ש"קשה לי מידי").

הבעל " -אל תהיו טיפשים כמוני"

בתקופת הנערות גיליתי את האינטרנט ,ועולם חדש
של תאוות ופנטזיות נגלה לעיניי .הניסיונות להפסיק
לא פסקו אף פעם ,אבל למרבה הצער  -דבר לא
עזר .כאשר האינטרנט כבר עבר לקו מהיר והסרטוו
נים כבשו את מוחי וליבי ,חשבתי שהפתרון למצבי:
"חתונה".
ה' זימן לי שידוך מצוין של בחורה נאה מבית טוב,
חכמה וטובת לב .התחתנתי ,והחודשים הראשונים
עברו עליי באופוריה .תקופה לא ארוכה אחרי החו
תונה אשתי גילתה במחשב שלי ממצאים מזעזעים.
עברנו תקופה לא פשוטה .עם הזמן הגעתי למקוו
מות הרבה יותר נמוכים מהסתכלות אסורה .הדרדור
היה מטורף והגיע למצבים שאי אפשר להעלות על
הכתב .ידעתי שאני מסכן את כל החיים שלי ולא
יכולתי לעצור.
הרגשתי שהסוף מתקרב במהירות ,אבל לה' היו
תוכניות אחרות בשבילי .יום אחד נכנסתי לאתר
אינטרנט והייתה שם הרצאה מרב צעיר שסיפר על
אדם שמכור לאינטרנט .זה היה העתק כמעט מדויק

האישה " -זרקנו את המחשב וקיבל
נו את חיינו בחזרה"

היום אני יכולה לומר שברוך ה' החיים שלי חזרו
למסלולם ,אבל זה לא היה כך עד לפני שנה בערך.
ממש התמכרתי לאנונימיות ולבריחה שבמחשב ,עד
כדי כך שניתן לומר שהחיים שלי עברו לעולם הווירו
טואלי .המצב של בעלי לא היה יותר טוב ,ובעקבות
ויכוחים על המחשב ,היה לנו פיתרון "אידיאלי":
קנינו מחשב נוסף...
אין צורך לומר שהשלום בית שלנו נהרס ,והמפסידים
העיקריים –חוץ מבעלי וממני -היו הילדים שלא זכו
לתשומת הלב המגיעה להם .את ההלם קיבלתי כאשר
הילד שלי חזר מהגן עם חוברת בה כל ילד צייר מה
אמא שלו עושה .היו ילדים שציירו את אמא משחקת
איתם ,יוצאת איתם לקניות וכן הלאה ,אבל הילד שלי
צייר אותי יושבת על המחשב .אוי ,כמה זה כאב.

שבר את האייפון לעיני כולם

ראש-ישיבת 'פורת יוסף' הגאון רבי משה צדקה ,דיבר
השנה במהלך עריכת הקפות שניות שנערכו בבית-המדרש
'בית אהרון' בשכונת בית ישראל בירושלים ,בדבר חומרת
הסכנה שבאייפון .אחד מהמשתתפים ,ניגש לרב וביקש
לקדש שם שמיים לעיני כולם ,ולשבור את מכשיר האייפון
האישי שלו .הרב צדקה ניגש למיקרופון והכריז" :מורי

צילום :יצחק כהן אתר אנ"ש

פסק הלכה מאת מרן
רבנו עובדיה יוסף שליט"א
ישנם מכשירים קטנים [כדוגמת אייפון,
גלאקסי ,בלקברי ודומיהם] שניתן לראות בהם
סרטים או אינטרנט רחמנא ליצלן [ה' יצילנו],
ולהגיע באמצעותם לכל המבואות המטונפות,
וברגע אחד יכול האדם למעוד וליפול ח"ו לבור
תחתיות .על כן אנו קוראים להתרחק כמטחווי
קשת מכל המכשירים המסוכנים הללו.
זה לא היה קל ,אבל הבנו שאנחנו חייבים להיפטר
מהמחשב באופן מוחלט ,כי כל אפשרות אחרת
הייתה מחזירה אותנו למצב הקודם .אז נכון שהיום
קצת יותר קשה לי למצוא מתכון מיוחד לשבת ,וגם
בעלי לא בדיוק מעודכן בפוליטיקה האחרונה ,אבל
זה שווה כי קיבלנו את חיינו בחזרה.

האבא " -התמימות
של אחד מילדיי אבדה לנצח"

שמעתי רבות על הסכנות הטמונות באינטרנט,
וגם ידעתי על המסננים השונים ,ולחלוטין הבנו
תי את החשיבות בהתקנת מסנן על המחשב שלי.
לא הייתה לי שום התנגדות עקרונית לכך ,ומכיוון
שעיסוקי קשור למחשבים ,גם לא היה לי קושי טכני
בכך .מדוע בכל זאת המחשב שלי לא היה מסונן?
התשובה האמיתית היא שזה הגיע מעצלות ,ומהמו
חשבה המטעה של "לי זה לא יקרה" .אמרתי לעצמי
שזה אחד הדברים שאני צריך לעשות ,אבל זה לא
דחוף.
לצערי ,הסתבר שנזכרתי מאוחר מידי .בעקבות
קריאת כתבה על תוכנת מעקב לאינטרנט ,החלטו
תי להתקין תוכנה שכזאת על המחשב ,והיא דיווחה
לי על כל אתר בו ביקרו המשתמשים במחשב .אם
אומר שחשכו עיניי כאשר קיבלתי את הדיווח – זו
לא גוזמה .יותר נכון לומר שלא ידעתי את נפשי.
כעת אני יושב ובוכה ,לא מבין כיצד זה הכנסתי לביו
תי את כלי ההרס הזה ,ועוד השארתי אותו פתוח
ופרוץ .אני לא מאמין שבמו ידיי נתתי לילדיי גישה
בלתי מוגבלת לחומרים מסוכנים שכאלו .אני שבור
ומיואש .כעת המחשב שלי מסונן ,אך למי אני מועיל
בכך? התמימות של אחד מילדיי אבדה לנצח .הייתה
לי רק הזדמנות אחת לשמור על הטוהר והתמימות
שלו ,והפסדתי אותה ברוב טיפשותי.
אני מבקש מכם לפרסם את מכתבי ברבים ,כדי שאו
חרים יתעוררו רגע לפני ,ושלא יתעוררו רגע אחרי.
קוראים יקרים ,אנא! אל תהיו טיפשים .אל תחזיקו
אינטרנט בבית! וגם אם אתם חייבים להחזיק מחשב,
תוודאו שאתם מחוברים לאינטרנט כשר ,ובנוסף
תתקינו תוכנות מעקב ודיווח .אני מתחנן בפניכם
ללמוד מהטעויות שלי[ .חברות "רימון"" ,נתיב"" ,נט
צח" בלבד מספקות אינטרנט מסונן כהלכה .גמ"ח
לניתוק האפשרות במחשב לגלוש באינטרנט ברשת
האלחוטית דרך השכנים וכדומה .] 1599-502200
תודה לארגון "שמור עיניך" על החומר .מכתבם של הבחור ,האישה
והאבא ,מתוך מגזין "בית משיח" גיליון מס' .840

ורבותיי ,יש פה בחור יקר שאנחנו נתפלל עליו בעז"ה שיזכה
לחופה ,ועכשיו הוא יקיים מצוות 'קידוש ה' בפני כולם ,וגם
"מזְ ְּבח ֵֹת ֶיהם ִּת ּתֹצוּ וּ ַמ ֵּצב ָֹתם ְּת ׁ ַש ֵּברוּ " [שנאמר על
מצוות ִ
שבירת עבודה זרה] – לשבר עבודה זרה! לשבר עריות!".
לאחר שהבחור שבר את האייפון לעיני כולם ,הורה הרב
לכל מי שזקוק לישועה  -לגשת ולקבל ברכה מהבחור ,כיוון
שמדרגתו הרוחנית כעת גבוהה ביותר.
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סגולות לרפואה שלימה

להתפשר על האף או על האופי?

כולנו יודעים שהדור שלנו עסוק
יותר בחיצוניות ,ופחות בפנימיות.
הופעה חיצונית מרשימה חשובה לנו,
ושובה את לבנו ,ובשביל היופי אנו
מוכנים להקריב הרבה מאד .תפישה
זו מפריעה מאד בקבלת החלטות
נכונות בבחירת בן הזוג ,וגם גורמת
לאכזבה לאחר מספר שנות נישואים.
נכון הדבר ,שההתרשמות הראשונית
מבן הזוג מושפעת מאד מההופעה
החיצונית ,אבל אסור לנו להכריע רק
על פי זה.
כשמדברים על תווי פנים וצורת גוף
עלינו לזכור מספר דברים:
ָּ .1תוֵ י הפנים וצורת הגוף משתנים
במשך החיים ,והם לא נשארים כמו
שהכרנו אותם בתחילה .אחרי מספר
לידות ,היא פורצת ימה וקדמה צפונה
ונגבה ...וגם הוא ,הספורטאי לשעבר,
שינה הרגלי אכילה ופיתח כרס
שמזכירה פרונט של משאית...
היום האופנה היא להיות רָ זָ ה .ומרוב
רזון היא נראית עור על עצמות .כמובן
שהיא פחות חזקה ובריאה לטפל בבית
ובילדים .שאלתי פעם אישה מבוגרת:
"האם פעם התחתנו עם אישה רזה?".
היא הביטה עלי וענתה קצת בעצבנות:
"מה זה רזה? חוֹלָ ה !!! ."...פעם רזון
התפרש כחולי .כולם ידעו שאישה
צריכה להיות חזקה כדי להיות אמא,
ולעמוד במשימות של ניהול הבית.
זוכרים איך סבתא הייתה נראית? כמו
הסמל של 'רב בריח' ...ביד אחת היא
החזיקה את מקל הספונג'ה ,וביד
השניה היא הזיזה את הארון-קיר,
לבד! ואם בעלה הפריע לה ...אז היא
הושיבה אותו על המדף ואמרה לו:
"אל תעשה לי צעדים!".
היום ,הבחורה עדינה ורזה .לאחר
החתונה ,בטרם היא סיימה לשטוף
חצי בית ,היא אומרת לבעלה" :תמשיך
אתה ,נפרצו לי הדיסקים בגב."...
הוא ממשיך לשטוף ובוכה" :זה לא
התפקיד שלי ...נמאס לי ."...למה אתה
בוכה? לקחת מקרוני ,זה מה שמקרוני
יכול לעשות...
קוראים יקרים ,כדאי לבחור בן זוג
בריא וחזק ,שבמשך שנות הנישואין
יהיה קל יותר להתנהל איתו .תפקודו
יהיה יעיל יותר ,והנשיאה בעול מטלות
הבית תהיה תקינה .ואז תימנע אכזבה
קשה מצד הבעל או האישה ,מחוסר

תפקוד של בן הזוג.
 .2מעטפה חיצונית כמעט תמיד ניתנת
לשינוי .בעל גוף מלא יכול לעשות
דיאטה ,תווי פנים אפשר לשפר
באמצעות קוסמטיקה .דבר נוסף,
מבחינה מסוימת הבחור הרווק קצת
'משועמם' ,ויש לו זמן להיות עסוק
יותר בהופעה החיצונית .אבל האדם
הנשוי עסוק בפרנסה ,בתשלומי חובות
ומשכנתא ,הריונות ,לידות ,גידול
ילדים ...כבר אין לו זמן להתעסק
בדברים שוליים יחסית ,והוא ממוקד
יותר בבנין ביתו על הצד היותר טוב.
אציג לפניכם סיפור אמיתי על תווי
פנים :בני זוג נפגשו מספר רב של
פגישות ,ולבחור היה קשה להחליט
אם להציע לה נישואים או לא .וכל כך
למה? בגלל שהאף של הבחורה היה
עקום באופן חריג .מצד אחד האופי
שלה הקסים אותו :החכמה שלה
והעדינות ...אבל מצד שני האף...
אחרי כ 20-פגישות היא כבר לא יכלה
להמתין .היא פנתה אליו בצורה ישירה
ואמרה לו" :מדוע קשה לך להחליט,
האף שלי??" .והוא נענע בראשו
במרץ לאות הן .ואז היא הציעה דבר
שהוא לא יכל לסרב לו" :אם כך ,אחרי
החתונה נבחר אף חדש מהקטלוג
שיהיה לפי טעמך .אף נשרי ,אף סולד,
אף של פינוקיו ,שני חורים בפנים...
מה שתחליט".
בשעה טובה הם התחתנו .כשלושה
חודשים לאחר החתונה ,הם הלכו
למכון של ניתוחים פלסטיים ,לקחו
קטלוג ובחרו אף .הרופא הפנה אותה
מיד לבדיקות דם ,והבטיח לה שלמחרת
יקבעו לה תור לניתוח .למחרת
התקשרו אליה מהמרפאה ואמרו לה:
"גברת! את לא יכולה לעשות ניתוח,
'מזל טוב' את בהריון! ."...והפרויקט
נדחה בשנה ויותר .לאחר כ 7-שנים
של הריונות ולידות ,שבהן הפרויקט
נדחה שוב ושוב ,נוצרה הפסקה טבעית
בין ההריונות .האישה פנתה ושאלה
את בעלה" :נו ,מה עם האף שלי?".
והוא שאל" :מה רע באף שלך?"" .הוא
עקום" ,היא אמרה .והוא ענה" :אז מה,
אף על פי כן ...ושלא תעיזי לנגוע באף
שלך ,תשאירי אותו ככה ,כי כך אני
מזהה אותך מרחוק."...
מתוך החוברת "...ולחתונה" הדרכה
למציאת זיווג.

את החוברת '...ולחתונה' של הרב קוואס
ניתן להשיג במוקדי המכירה הבאים (גם בטלפון):
'המפיצים בע"מ' ספרי קודש  -רח' ירושלים  28בני ברק טל',03-6185979 :
'מרכז קודאק יהלום'  -רח' מאה שערים  21ירושלים .טל'02-5370271 :
ניתן לקבל מידע על הרצאות הרב באתר  www.kavas.co.ilוכן בטל' – ,054-313-1015
עוד מידע על החוברת "ולחתונה" (כולל תקציר) ניתן למצוא באתר www.jewdaika.com
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א .מי שיש לו חולה בתוך ביתו ,ילך אצל חכם שבעירו ,ויבקש עליו רחמים.
ויש ללכת לראש ישיבה או למלמד תורה לרבים שיתפלל בעדו .ולא לאנשים
שאינם לומדים תורה ,וסתם מכריזים על עצמם כפועלי ישועות כביכול( .הגר"ע
יוסף שליט"א ,חזו"ע אבלות א' עמ' כט ,מגמ' ב"ב קטז,א ,ונמוק"י שם).
ב .סגולה לחולה שיתרפא ,להוסיף לו שם בעשרה אנשים ובתפילת שינוי השם.
ולא ישנו את השם לגמרי ,שהחולה עלול לבא על ידי כך לידי סכנה (הגר"ע יוסף
שם עמ' כז .ושם מבואר נוסח התפילה לשינוי השם).

ג .סגולה לחולה שיתרפא ,לקבץ עשרה אנשים ,ולומר פסוקי תהילים מפרק
קי"ט לפי אותיות שמו( .פרק קיט מסודר לפי אותיות א-ב ,כאשר  8הפסוקים
הראשונים מתחילים באות א' ,ושוב  8פסוקים מתחילים באות ב' ,וכן על זה
הדרך לכל האותיות .ומי ששמו למשל משה ,יאמרו כל הפסוקים המתחילים
באות מ' ובאות ש' ובאות ה') .ונוהגים להוסיף גם פסוקים המתחילים באותיות
אלו :קר'ע שט'ן( .הגר"ע יוסף שם עמ' כו מהחיד"א).
ד .קבלה מה"חוזה מלובלין" ,שאם יש לאדם חולה בתוך ביתו ,שיקבל על עצמו
לעשות סעודה לכבוד הנביא הושע בן בארי ,ביום שלישי בשבוע מיד לאחר
שיתרפא החולה .וכתב הבעש"ט שלפני שיקבל הקבלה הנ"ל יאמר פסוקים
ֹאמרוּ ֲאלֵ יכֶ ם ִּדרְ ׁשוּ ֶאל ָהאֹבוֹת וְ ֶאל ַה ִּי ְּדעֹנִ יםַ ,ה ְמ ַצ ְפ ְצ ִפים
אלו (ישעיה ח,יט-כ)" :וְ כִ י י ְ
וְ ַה ַּמ ְה ִּגיםֲ .הלוֹא ַעם ֶאל ֱאל ָֹהיו יִ דְ רֹׁשְּ ,ב ַעד ַה ַח ִּיים ֶאל ַה ֵּמ ִתים .לְ תוֹרָ ה וְ לִ ְתעוּ דָ ה,
ֹאמרוּ ַּכ ָּד ָבר ַה ֶּזה ֲא ׁ ֶשר ֵאין לוֹ ׁ ָש ַחר"( .אביעה סגולות עמ'  ,165מסגולות ישראל
ִאם לֹא י ְ
ח,יב).

ה .סגולה לחולה מעיים ,יקח חתיכת זנגביל ויצלה באש ,ואחר כך יחתכנה
לשלוש חתיכות ,ובכל חתיכה יתן מעט מלח ,ויבלע ג' חתיכות אלו בבוקר
ויתרפא .וזה בדוק ומנוסה( .מראה הילדים ח,כז).
ו .סגולה לחולה ,לעשות פדיון נפש על ידי רב מוסמך ,וכמו שהביא בספר
"קונטרס היחיאלי" ,שהמילים "ורפא ירפא" עם הכולל ( 2המילים) ,בגימטרייא
"פדיון נפש" ( ,)580ורבים ראו ישועה .ראה מודעה על "פדיון נפש" בעמוד זה.
(ספר אור עליון בשם הרה"ג מרדכי אליהו בכ"י).
ניתן לראות סגולות נוספות לחולה ,מהמקובלים הרה"ג יצחק כדורי זצ"ל ,והרה"ג
מרדכי אליהו זצ"ל ,בכתב יד קודשם ,בספר "אור עליון"( .ראה מודעה בעמוד זה).

מאמרי יהדות  הוכחות
ליהדות וארכיאולוגיה 
סיפורים  אסטרולוגיה
ע"פ היהדות והקבלה 
סגולות  גורלות אחיתופל
לפתרון שאלות בחיים.

בני שיחיה הייתה לו נפילה ברוחניות ,כשרכשתי את
הספר "אור עליון" ,הוא הסתגר בחדרו כל השבת והיה
מרותק לספר ,בעקבות הספר ב"ה הוא חזר לעצמו,
וקיבל על עצמו קבלות טובות ,וממש מתחזק .קיבלתי
בן חדש ,תודה רבה לכם! (שושנה מת"א).

להשגת הספר צלצלו .054-8486662
(לקונים מעל  10ספרים תינתן הנחה משמעותית).

הקבלה
פדיון נפש על פי
עם כוונות הרש"ש זצ"ל על ידי רב מקובל

הרצאות
וחוגי בית

מומלץ על ידי כל גדולי הרבנים והמקובלים
למציאת הזיווג,
לרפואה,
לזרע של קיימא,
לפרנסה,
לשלום בית ,וכו'.
להצלחה,

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

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
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  ,8362846עבור עמותת "אור עליון".

מוזמנים
להתקשר:
054-8486661

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

אחרי השעה 16:00

