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בימים אלו ,בהם אנו מתאבלים על
חורבן בית מקדשנו ותפארתנו ,ועל
גלות ישראל ,נבדוק נא את סיבות
החורבן והגלות :נאמר בתלמוד (יומא
ט,ב)[" :בית] מקדש ראשון מפני מה
חרב? מפני שלשה דברים שהיו בו:
עבודה זרה ,וגלוי עריות ,ושפיכות
דמים .אבל [בית] מקדש שני ,שהיו
עוסקין בתורה ובמצוות וגמילות
חסדים מפני מה חרב? מפני שהייתה
בו שנאת חנם .ללמדך ששקולה שנאת
חנם כנגד שלש עבירות".
אלא שלכאורה התלמוד במקום אחר
(נדרים פא ,א) סותר את הדברים
הנ"ל ,בקשר לאמור לגבי בית המקדש
הראשון .שכן חז"ל אומרים ,שהחכמים
והנביאים נשאלו "מדוע אבדה
הארץ?" ,והם לא ידעו להשיב על כך,
"מי ָה ִא ׁיש ֶה ָחכָ ם וְ יָבֵ ן ֶאת זֹאת
כמ"שִ :
[אלו החכמים] ,וַ ֲא ׁ ֶשר דִּ ֶ ּבר ּ ִפי ה' ֵאלָ יו
וְ ַי ִ ּג ָד ּה [אלו הנביאים]ַ ,על ָמה ָאבְ ָדה
ָה ָא ֶרץ נִ ְ ּצ ָתה כַ ִּמ ְד ָ ּבר ִמ ְ ּבלִ י עֹבֵ ר?"( ,ירמיה
ט ,יא) .עד שבא הקב"ה בכבודו ובעצמו
ֹאמר ה'ַ :על ָעזְ בָ ם ֶאת ּתוֹ ָר ִתי
והשיב" :וַ ּי ֶ
ֲא ׁ ֶשר נָ ַת ִּתי לִ פְ נֵ ֶיהם ,וְ ל ֹא ׁ ָש ְמע ּו בְ קוֹ לִ י,
וְ ל ֹא ָהלְ כ ּו בָ ּה"( ,המשך הפסוק הנ"ל).
ומבארת הגמרא כוונת הכתוב" :שלא
בירכו בתורה תחילה"( ,לא בירכו
ברכות התורה לפני לימודם) .כלומר,
הם היו עוסקין בתורה תדיר ,אבל
התורה לא הייתה חשובה בעיניהם
כל כך שיהא ראוי לברך עליה .לדידם,
התורה הייתה נחשבת כלימוד חכמת
חול ,כפיזיקה ,מתמטיקה וכדומה ,חס
ושלום ,ולא החשיבוה כחכמה רוחנית,
קדושה וטהורה ,ומתוך כך היו מזלזלין
בברכתה .ולכן החכמים והנביאים לא
הבחינו בעוונם ,שהרי בגלוי הם למדו

למצוא חן בעיני ה'

תורה ,ורק הקב"ה היודע מעמקי הלב,
הכיר בעוונם ,שאין התורה חשובה
בעיניהם( .ר"ן שם בשם רבינו יונה).
ולכאורה מאמר זה עומד בסתירה
לקביעת התלמוד ,שבית המקדש
חרב בעוון עבודה זרה ,גילוי עריות,
ושפיכות דמים .שאם היו בידם עוונות
כל כך חמורים וגלויים ,מדוע החכמים
והנביאים לא ידעו על מה אבדה הארץ?
ומדוע ה' השיב שבית המקדש חרב
בעוון ש'לא בירכו בתורה תחילה' ,ולא
אמר שבית המקדש חרב בעוון שלושת
העוונות החמורים הנ"ל? (הגמרא
ב נ ד ר י ם
מתייחסת
לחורבן הבית
הראשון,
כאמור ,שכן
היא דורשת
את הפסוקים
שנאמרו
בתקופת הבית
הראשון).
מבאר הרב
משה אלשיך
זצ"ל (דרשן דגול בתקופתו של מרן
ה"בית יוסף" והאר"י ז"ל) ,על פי משל:
בחצרו של מלך גדול היה נגן מומחה
בעל שם עולמי ,אשר שימח תדיר את
המלך בניגוניו היפים והנעימים .המלך
הלך שבי אחר ניגוניו ,ואהב אותו אהבת
נפש .נגן זה היה איש הולל ופוחז,
אשר העביר את לילותיו במריבות
בלתי פוסקות במועדונים מפוקפקים.
לעיתים תכופות ,היו מתלוננים אנשי
המלוכה באוזני המלך על מעשיו של
נגן זה ,אלא שהמלך היה מחפה עליו,
ומלמד זכות על מעשיו ,פעם אחר פעם.

בנו של ראש הממשלה מתחזק -
הניח תפילין בסין

אבנר נתניהו בסין (צילום :משרד רה"מ)

מזה תקופה שאבנר נתניהו,
בנו של ראש הממשלה,
בנימין נתניהו ,נמצא בתהליך
התחזקות .לאחרונה ,בעת

ביקורו הממלכתי של אביו
בסין ,הוא נכנס לבית הכנסת
אהל משה ברובע היהודי
בשנחאי ,התפלל שחרית
והניח תפילין לעיני המארחים
הסיניים ,שלא הבינו מה הוא
כורך על זרועו .לנתניהו הצעיר
היה הסבר מעניין" :התפילין
מזכירים מדי בוקר מי ברא
את העולם ,ולפני מי אנחנו
עומדים" .הדבר זכה לידיעות
ואזכורים רבים בכלי המדיה
של הרפובליקה הסינית.

באחד הלילות ,ברנש זה נקלע כהרגלו
למריבה ,ותוך כדי המריבה נחתכה ידו.
למחרת ,ציווה המלך להענישו בעונש
חמור ביותר ,שלא עמד ביחס למעשיו
בליל אמש .התפלאו אנשי חצר המלך:
"מדוע המלך אשר היה מוותר באופן
קבוע לנגן על מעלליו החמורים ביותר,
מענישו כעת בעונש כה כבד על מריבה
בה הנגן לא היה אשם כל כך?!" .את
התשובה אנו יודעים :כל עוד המלך
נהנה ומצא קורת רוח מהנגן ,הוא
חיפה על מעשיו ,במטרה להשאירו
חופשי ,כדי שימשיך לנגן לו ,ולהנעים
את חייו .אבל
ברגע שנחתכה
ידע
ידו,
המלך שכבר
אין לו צורך
בו ,לכן הוא
הענישו לא
רק על מעשיו
בליל אמש,
אלא על כל
מעשיו מהיום
הראשון.
הנמשל :המנגינה העריבה באוזני בורא
עולם ,זהו "לימוד התורה הקדושה".
כשעם ישראל לומד תורה הוא גורם
נחת רוח גדולה ביותר לפניו יתברך,
והוא נדמה לאותו נגן שבמשל .ולכן ,כל
עוד עם ישראל לומד תורה ,ה' יתברך
נוהג עמם במידת החסד והרחמים,
ולמרות עוונותיהם החמורים ,כביכול
מחפה הוא עליהם .מאחר והאלוקים
אינו מעוניין להעניש את ישראל,
ולהפסיד את הנחת רוח שעושים
לפניו ,בלימוד התורה הקדושה .אמנם,
בשעה שישראל פוסקים מלימוד

תורה ,האלוקים אינו מוכן להעביר על
עוונותיהם ,ואז הם נענשים גם על עוון
ביטול תורה וגם על שאר עוונותיהם.
מעתה ,מיושבים  2מאמרי חז"ל הנ"ל
כאחד :עם ישראל באמת חטא בעוונות
חמורים ,הם עברו על ג' עבירות
חמורות ,אבל החכמים והנביאים
התפלאו" :על מה אבדה הארץ?"
– מדוע עם ישראל נענשו ,הרי הם
לומדים תורה ,ומשכך ,על בורא עולם
לחפות על מעשיהם ,ולנהוג עמם
במידת הרחמים?! בא "יודע מעמקי
הלב" וגילה ,שכל תורתם רקובה היא
מבפנים ,היות והם מזלזלים בלימוד
התורה ,ומחשיבים את לימודם
כמקצוע חול גרידא .ולכן אין בכח
תורתם להגן עליהם ,ויש להענישם גם
על הזלזול בתורה וגם על ג' העוונות
החמורים שעברו.
המסר האמור אקטואלי ביותר בימים
אלו :בשעה גורלית זו ,שמדינת ישראל
עומדת בפני סכנה קיומית מפני הגרעין
האיראני ,ושבכל יום עלולה ח"ו לפרוץ
מלחמה מכיוון סוריה ,כדברי ראש
אכ"א ,עלינו לדאוג שנמצא חן בעיני ה'
יתברך ,ושלא יביט בצדדים השליליים
שבעמנו .הדרך היחידה לכך היא על
ידי שנרבה בלימוד התורה ,נסייע בידי
בחורי הישיבות הקדושות ואברכי
הכוללים בממון ובכל דרך אפשרית,
נכבדם ונרוממם ,בידיעה שרק בזכותם
מדינת ישראל קיימת ותתקיים .גם
כל יחיד מישראל ,המבקש מה'" :אל
תפן לרישענו ואל תתעלם מלכנו
מבקשתינו" ,ומעוניין בשפע ברכה
והצלחה ,המפתח לזה הוא ב"קביעת
עתים לתורה" .ברכה והצלחה.

אחרית הימים:
מחזירים עטרה ליושנה ברשות השידור

הרב מנשה בן פורת רוקד לכבודה של תורה
(צילום :ארז אליאב)

בנין בית החולים "שערי צדק" הישן בירושלים,
משמש בשנים האחרונות את הנהלת "רשות
השידור" .לאחרונה ,שופץ בית הכנסת העתיק

של בית החולים ,וחזר לייעודו המקורי  -מקום
לתורה ותפילה עבור עובדי "רשות השידור".
בערב חג השבועות ,חגגו עובדי הרשות ,חיילי
יחידת דובדבן ,ילדי בית הספר חורב ,יחד
עם הרבנים הגאונים שליט"א ,ובראשם הרב
הגאון משה שלמה עמאר שליט"א ,את חנוכת
בית הכנסת ,והכנסת ספר התורה למקום.
היה זה מחזה מרנין לב של אחדות ישראל:
חרדים ,דתיים לאומיים ,חילונים ,חסידים
וחיילים ,רקדו חבוקים לכבודה של תורה.
כל המחיצות נפלו באחת לנוכח ספר-תורה.
נקווה ,שהמקום ישפיע השפעה חיובית על
שידורי רשות השידור.

המעוניינים בחלוקת עלונים במקום מגוריהם (תמורת דמי משלוח בלבד) יתקשרו לטל ,054-8486661 .אחרי השעה 16:00
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שמיעה מטייפ ,דיסק וכדומה.

¢

•

דברים האסורים
בתשעת הימים (מר"ח

¢

•

אב עד ט' באב8-16 ,
ביולי)

הלכות "בין
המצרים"
דברים האסורים

מי"ז בתמוז ( 25ביוני)
עד ט' באב ( 16ביולי)
א .אסור ללכת יחידי מחוץ
לעיר ,משעה  9בבוקר ועד
לשעה  3:30אחה"צ .וכן יש
להיזהר שלא ללכת מחוץ לעיר
בין חמה לצל בשעות הנ"ל.
שלא יסכנוהו המזיקים.
ב .אין לברך "שהחיינו" על פרי
חדש או בגד חדש .בשבתות
מותר לברך "שהחיינו" ,אבל
אין ללבוש כלל בגד חדש
מראש חודש אב (כולל שבת
חזון) כדלהלן.
ג .אסור לרקוד ריקודים בימי
בין המצרים אפילו ללא כלי
נגינה.
ד .אסור לשמוע שירים
המלווים בכלי נגינה ,כולל

א .מנהג הספרדים לאסור
עריכת נישואין מראש חודש
אב ,וראש החודש הוא בכלל
האיסור.
ב .יהודי שיש לו משפט עם
גוי לא יערכנו בימים אלו ,כיוון
שמזלם של ישראל ירוד בימים
אלו.
ג .עדיף שלא לעשות ניתוח-
מתוכנן בימים אלו ,מהטעם
המבואר בסעיף הקודם.
ד .אסור לקנות או למכור
חפצים של שמחה ,כגון :צרכי
חופה ,או מכונית לצורך טיול.
(אבל מותר לקנות ולמכור
חפצים קטנים שאין בהם
שמחה).
ה .אסור לבנות בית או לשפץ
את הבית כאשר זה נעשה
לרווחה ונוי ,אבל לצורך מגורים
מותר.
ו .אסור לסייד ולצייר את ביתו.
ז .אסור לאכול בשר בהמה
או עוף או תבשיל של בשר,
(בראש חודש עצמו מותר).
ח .שתיית יין תלויה במנהג
המקום ,ומנהגינו להקל.
ט .אסור לתפור בגדים ונעליים
חדשים בימים אלו ,וכן אסור
לרקום ולסרוג.
י .יש להחמיר שלא לקנות

בגדים או נעליים חדשים בימים
אלו.
יא .יש להחמיר שלא ללבוש
בגדים חדשים (גם בשבת,
ואפילו שלא מברכים עליהם
שהחיינו).

דברים האסורים
בשבוע שחל בו ט'
באב ( 14-16ביולי):
א .אסור להסתפר או לגלח
הזקן ,ויש נוהגים להחמיר בזה
מראש חדש אב.
ב .אסור לכבס בגדים ,וכן
ללבוש בגדים מכובסים
בשבוע זה( .המעוניין להחליף
בגדיו בימים אלו ,עליו ללבוש
לפני שבוע זה -את הבגדים
המיועדים להחלפה בימים
אלו -במשך כמחצית השעה
בלבד ,ואז הבגדים לא ייקראו
"מכובסים").
ג .אסור לרחוץ כל גופו במים
חמים בשבוע זה.

דברים המותרים
בכל ימי בין
המצרים:
לשחות בים (בחוף נפרד
כמובן) ,בתנאי שאין בכך סכנה.
לשטוף את הרצפה .לגזוז
ציפורניים .לצחצח נעליים.
להסתרק .לגהץ בגדים .לערוך
תנאים (וור'ט) לחתן וכלה.
אמנם ,לאחר ראש חודש אב
יחלקו כיבוד ללא סעודה.

פסק הלכה בעניין הנח"ל החרדי  -נצח יהודה

מאת מרן רבנו עובדיה יוסף שליט"א ,והמקובל חכם יצחק כדורי זצ"ל,
ועוד עשרות רבנים וראשי ישיבות ספרדים
"קול ענות במחנה ,על גזירה כי
באה ,ויסיתו אנשים מקצה המחנה
בעלי דעות משונות ,יחד עם
אנשים מחוץ למחנה ...ויכשילום
ב[עוונות] קלות וחמורות במחנות
הנח"ל החרדי ,שם משכנים
בכפיפה אחת עוברי עבירות
חמורות יחד עם עלמי חמודות...
וזעקת שבר של הורים ומורים
נשמעים ,על בני ציון יקרים,
שהגיעו ליד חילול שבת ועבירות
חמורות וביזוי כל קודש .ויפלו
בקרב מחנות הצבא ,שם שוררת
אווירת פריקת עול בהתפקרות
נוראה...
"הנה שמענו ותרגז בטננו ,על
שבקרב מחננו אכלה אש ,וכי על
אף האיסורים החמורים שיצאו
על גזירת הנח"ל החרדי האיומה,
יחשבו תמימי לב ,בחורי חמד
מבני עדות המזרח ,כי הינם שונים
ואין האיסור והחשש הנורא מפני
התפרקות חל עליהם ...לכן הננו
להזהיר באזהרה חמורה ,לבל
יתפתה שום תלמיד ,ושום שומר
תורה ומצוות –גם אם אינו במסגרת
לימודים -ליפול ברשתם ,ללא שום
הבדל בין חוג לעדה .וכן איסור
חמור להשתתף בשבתות השכנוע
שלהם ,שהם מלאים פריקת עול
ומכשולות רבות( .הכרוז פורסם
גם ב"ילקוט יוסף" כיבוד הורים,
פרק ט ,סוף הערה ס).
בואו וראו עד כמה "עיני העדה"

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

מעט מים מכוס ,ותגרבי את המים במגב גומי ,וכך תנקי
את הבית( .שם ,שבת כרך ב' ,סימן שב הלכה כה).
שאלה :האם מותר לתת את כספי המעשר להורים?
תשובה :אם יש לך כסף אחר לתת להורים ,אסור לתת
להם את כספי המעשר שלך ,שזה ביזיון להחשיבם
כעניים .אבל אם זה הכסף היחיד שאתה יכול לתת
להם  -עדיף להעביר את כספי המעשר להוריך העניים
מאשר לתת לאדם אחר( .רמ"א יו"ד סימן רמ ס"ה ,ע"פ קידושין

שאלה :האם לאחר שאני אוכלת בבוקר חטיף בריאות,
ובצהריים סנדוויץ ,אני חייבת לברך ברכת המזון? (אני
מכירה את ברכת המזון של שישי שבת והיא ארוכה
מאד).
תשובה :ברכת המזון מברכים אחר אכילת  30גרם של
דבר שברכתו "המוציא לחם מן הארץ" .כגון ,לחם,
לחמניה ,פיתה וכדומה .וכן אחרי אכילת  216גרם
של מאכל שברכתו "מזונות" ,כגון ,עוגות ,עוגיות,
ביסקוויטים ,וכדומה .על שאר המאכלים אין מברכים
לאחריהם ברכת המזון .לא להירתע מהקושי ,שהרי
המברך ברכת המזון בשמחה מובטח לו שמזונותיו יהיו
מצווים לו בכבוד כל ימיו( .ספר החינוך מצווה תל).
שאלה :בשבת יש לי בעיה קשה עם החוסר ניקיון בבית,
מה לעשות? בבקשה עזרו לי!
תשובה :מותר לך לשטוף כלים בשבת ,עם ננס
מפלסטיק מיוחד לשבת ,כיוון שאין כוונתך להכין
משבת לחול ,אלא לצורך נקיון וסידור הבית בשבת
עצמה( .ילקו"י ,שבת כרך ד עמ' טו) .בנוגע לריצפה ,תשפכי

שאלה :אני חוזר בתשובה קרוב לשנתיים ,והיום מנהל
אורך חיים חרדי ברוך השם .אך לפעמים קורה לי שיש
לי ניסיון ואני לא עומד בו .אני לא יכול לסבול את
עצמי ,וכל הזמן אומר לעצמי שאם אני הייתי בן תורה
לא הייתי עושה את זה .האם זה קורה לעוד אנשים?
תשובה :זה בהחלט קורה לכל האנשים ,בין אם הם
חוזרים בתשובה או חרדים מבית .שלמה המלך כותב:
ִּ"כי ׁ ֶשבַ ע ,יִ ּפוֹל צַ ִּדיק וָ ָקם" .לא נאמר "למרות ששבע
יפול הצדיק  -הוא עדיין קם" ,אלא "כי שבע יפול צדיק
וקם" .כלומר ,כך זה הסדר בעבודת ה' ,גם אצל הצדיק
הגדול ביותר :ליפול ולקום ,ליפול ולקום .העיקר ,לא
להתייאש ,המשך בעבודת ה' בכל הכח ,תמשיך להלחם
ותישמר מנפילות ,ובסוף הדרך אתה תעמוד ונזר
הניצחון על ראשך" .צוחק מי שצוחק אחרון".
שאלה :אני בחורה חרדית-דתית ,הכרתי בחור מסורתי
אבל לא תורני ,מצא חן בעיני ,הוא אומר שהוא יכול
להתחזק בשביל הקשר הזה .האם יש באמת על מה
לסמוך?

שמואל (בן דוד)
בן מורברי דבורה ז"ל

לעילוי נשמת

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

לב,א" :תבא מארה [קללה] למי שמאכיל אביו מעשר עני).

יודעים את המציאות לאשורה:
לפני ימים ספורים פורסמה כתבה
בערוץ  10לגבי החרדים בצבא.
מסקנת התחקיר העלתה כי
"בנחל החרדי אין כמעט חרדים".
מצלמה נסתרת שהוחדרה ל"נחל
החרדי" חשפה וידויים מצמררים
מהחיילים שם" :בקושי ישנם שם
חרדים חרדים"" ,כמעט כולם לא
ממש חרדים"" ,אני בבסיס שומר
שבת ,כאילו אין ברירה"" .יש עוד
הרבה אנשים כאלה שלא הכי
דתיים" ,מודה קצין מהנחל.
עדויות מסמרי שיער נשמעו
מפי חיילי הנחל החרדי לשעבר:
"כשהתגייסתי לנחל החרדי הייתי
חילוני ,עלי ידעו שאני חילוני,
ואף אחד לא אמר לי כלום ,הם
ראו שאני לא מגיע לתפילות,
אני בלי כיפה .הייתה שם תקופה
שהם גם חיפשו מניין ,העליתי
חיוך כשראיתי את זה .אמרתי
לאחד החברים ,כאילו ,אבל זה
ה"נחל החרדי" .ידליקו את האור
בשבת ,יכבו את האור בשבת,
ישמעו מוזיקה בקטנה ,יראו
סרטים בפלאפון"" .לרוב החבר'ה
יש חברות .תקשיב ,המ"כ אפילו
אומר לך' :שעת ט"ש ,טלפון,
אבא ,אמא ,חברה' .זה טבעי שיש
לחבר'ה שם חברות ,הם לא חבר'ה
חרדים"" .שאתה בא לשטח ואתה
רואה עשרות כיפות סרוגות ,אתה
אומר" :מה זה? זה נחל חרדי?!".

תשובה :הניסיון הוכיח ,שרוב הבחורים/בחורות
שהבטיחו להתחזק ביהדות ,אך ורק לצורך הנישואין
ובשם האהבה ,לא החזיקו מעמד לאחר הנישואין
בהבטחתם ,ובפרט לאחר המריבה הראשונה .לא כדאי
לקחת סיכון בדבר כל כך רגיש וחשוב .עלולים להיווצר
בעיות בשלום בית ,או/ו להביא אותך לירידה רוחנית,
חס ושלום.
שאלה :אני רוצה לעשות ביטוח על דירה ,בקופ"ח וכדו´,
ובעלי אומר לי שזה חיסרון באמונה .האם זה נכון??
תשובה :אין בזה משום חוסר בטחון בה' .ובלבד שהכל
ייעשה על פי ההלכה( .שו"ת יחווה דעת ח"ג סימן פה).
שאלה :האם מותר לאשה ללכת לרופא שיניים גבר
כשיש רופאת שיניים באיזור ?
תשובה :אם רופאת השיניים מומחית וסבלנית כמו
הרופא שיניים  -יש ללכת לרופאת שיניים בלבד( .טהרת
הבית ח"ב עמוד רכא ,ד"ה ודע)

שאלה :האם צריך להקפיד שהאוכל של הכלב (שהוא
בשרי) לא ייגע בחלב? ומה בנוגע לכלי שלו ,מותר לאחר
שהיה בו אוכל בשרי לשים שם חלב?
תשובה :אסור לבשל בשר וחלב גם בשביל להאכיל את
הכלב ,אבל מותר לערב בשר וחלב קר כדי להאכיל את
הכלב .והמחמיר בזה  -תבוא עליו ברכה( .רמ"א יו"ד סימן
פז ס"א .קיצשו"ע ילקו"י ח"ב ,עמ' תקמא ס"ד)

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
( 054-8486661אחרי השעה )16:00
לעילוי נשמת

פליקס סעדני בן רחל
שמחה אלין סימה בת אסתר

אברהם מימוני ז"ל
בן ר' יצחק ורומיה ז"ל

ת.נ.צ.ב.ה.

ת.נ.צ.ב.ה.

יש לשמור על קדושת הגיליון ולהניחו בגניזה

המדען והשמאלני חזרו מהעולם העליון
ד"ר איבן אלכסנדר ,מנתח מוח ,מדען
אמריקני ,נגע במשך כשבוע במוות.
מוחו של אלכסנדר פסק לתפקד ,והוא
הוכרז כצמח .אבל אז ,כחלוף שבוע ,בנס
שהוא מגדיר "בלתי אפשרי אחר בלתי
אפשרי" ,הוא פקח עיניים וחזר לחיים,
רק כדי לספר לעולם שיש חיים לאחר
המוות ,ושהוא חווה אותם .אלכסנדר
הוא כמובן לא היחיד שנגע במוות וחזר
לחיים ,רק כדי לספר לעולם שיש משהו
מן העבר השני ,אלא שבניגוד לכל
האחרים ,הפעם מדובר במדען ,אדם
רציונאלי ,שהיה בטוח שהמודעות שלנו
מסתיימת עם המוות ,ועתה נמצאת
בידיו ההוכחה האישית לכך שכל חייו
טעה .בדיוק משום כך ,הוא הצליח
לשכנע מיליוני אמריקנים שלא הייתה
זו הזיה.
אז איך הכל התחיל? כרגיל ,גם בסיפור
הזה מאשימים את ישראל" :כשביקרתי
בישראל ,כחלק מעבודתי כמה חודשים
לפני כן ,התרחש שם משהו ,ולא ידעתי
על כך באותו זמן" ,מספר ד"ר אלכסנדר
לגיל תמרי מערוץ " ,10זה היה קשור
לחיידק פתוגני גרם שלילי ,וחיידק
בעל יכולת התנגדות שלילית .זה אירע
בתל אביב בזמן שביקרתי שם" .משהו
שהסתתר בפיתה שד"ר אלכסנדר אכל
בתל אביב ,התפרץ בוויג'ינייה .במשך
שבוע שלם הוא שכב בקומה [-צמח]
בבית החולים ,גופו לא הגיב לטיפול
האנטיביוטי ,והרופאים סירבו להאמין
שישרוד .האחיות בבית החולים נכנסו
לחדרו בזו אחר זו ,הרימו את עפעפיו,
האירו בפנס ,אבל לא הייתה כל תגובה.
"כאילו לא היה שם אף אחד" ,משחזרת
אחת האחיות למראיינת מרשת
החדשות האמריקנית .ABC NEWS
אבל אז הלא יאומן התרחש ,הוא חזר
לחיים .עם חזרתו לחיים הוא סיפר
את שעבר עליו בעולם העליון" :לא
הייתה לי כל מודעות לגוף ,ונאמר לי,
לא במילים ,אלא במושגים" :אתה
לא תשאר כאן ,נלמד אותך דברים
רבים ואתה תחזור" .אלכסנדר זוכר
שהוא ניצל על ידי "אור גדול ומדהים
ביופיו שמסתובב ,מנגינה מהממת
שנפתחת לכדי מישור שכולו פורח
ומלא מורכבות מדהימה" .הוא מתאר
גם "אור מלא אהבה ,תבונה ונצחיות",
שהיה מבחינתו החוויה האלוקית.
את אלכסנדר ליוותה אישה צעירה
במסעו בגן עדן .אחרי שהשתקם,
אלכסנדר ,שהיה מאומץ ,קיבל תמונה
של אחותו ממשפחתו הביולוגית.
התברר לו שהאישה שליוותה אותו היא
לא אחרת מאשר ...אחותו הביולוגית
שלא פגש מעולם(!).
ד"ר אלכסנדר הוא לא הראשון שבטוח

שראה את האלוקים ,אבל בלי ספק הוא בבית החולים איכילוב .רפפורט מעולם
הראשון שמספק לכך הוכחה מדעית .לא קרא את הספר של ד"ר אלכסנדר,
הוכחה המפריכה את הגישה הרווחת ,אבל מבחינתו הוא יודע שכל מילה שם
שהמוח הוא זה שמייצר את חווית סף נכונה.
המוות ,שעליה מדווחים חולים רבים שלום רפפורט והרב שמעון בן ציון,
כל כך .ההוכחה מתבססת על העובדה נפגשים באחד מחדרי הישיבה בה
הפשוטה ,שהמוח שלו בכלל לא עבד .מלמד האחרון ,הממוקמת מול הכותל
וכי קליפת המוח כולה –החלק הממונה המערבי .שלום מתעטף בטלית ,מניח
על הכרה ,מחשבה ,זיכרון והבנה– תפילין ,ולומד תורה יחד עם הרב.
הייתה מושבתת לחלוטין.
הפגישה המשונה
בראיון לגיל תמרי
הזאת מתרחשת
מערוץ  10הוא
אחת לשבוע :חילוני
מסביר" :אם היו
שמאלני מהמרכז,
שואלים אותי לפני
שלא ראה בית
שלי,
התרדמת
הכנסת מבפנים 30
כמה מטופל כזה
שנה ,ורב מתנחל
זוכר ,מטופל שהיה
ארבע.
מקרית
חולה כל כך בדלקת
מה שמחבר בין
קרום המוח ,ששקע
השניים זו פגישה
ד"ר איבן אלכסנדר
בתרדמת במשך
שהתקיימה ביניהם
שבוע? הייתי משיב במהרה שהוא בעולם הבא.
לא יזכור דבר ,ולמעשה זכרתי דברים הפעם האחרונה שבה השניים נפגשו
רבים" .ד"ר אלכסנדר מצביע על הייתה על אדמת לבנון .רפפורט היה
צילום המוח שלו אותו עבר בשעה אז קצין צעיר בשריון .שמעון בן ציון,
ששכב כצמח ,ומסביר" :זה המוח חייל בפלוגה .פגז סורי ביקע את הטנק
שלי ,והסקירה בוצעה ביום השלישי של בן ציון לשניים ,רפפורט זינק
של התרדמת .המטרה העיקרית של בתוך האש להציל אותו 30 .שנה לא
הסקירה היא להראות שהייתה מוגלה נפגשו ,ופתאום ,טלפון וסיפור פנטסטי,
בכל משטח המוח ,ובכל קליפת המוח" .שמתחיל ביום שהלב של רפפורט
כאן עובר ד"ר אלכסנדר להחזיק מפסיק לפעום.
מודל של מוח אנושי ,ולהדגים עליו
את ההוכחה הניצחת שלו" :המשטח "הייתי מונשם ,מורדם" ,מספר שלום
החיצוני של המוח ,החלק שהופך אותנו בהתרגשות רבה לכתב ערוץ " ,10והם
לאנושיים הוא הכרחי לחלוטין ,חלקים החליטו להכניס אותי לחדר שנקרא
מסוימים מקליפת המוח מוכרחים 'חדר קירור' אצלם .טענו ,שתוך
 36שעות אם
להיות שם ,כדי
מצליחים להשוות
חוויה
שנחווה
את הטמפרטורה,
הכרתית אנושית.
לרמה שהיא שווה
החלק הזה לא
בין המוח והגוף ,יש
עבד ,לא נשאר שם
סיכוי סביר ,שאם
דבר."...
אני אשאר בחיים
איבן
ד"ר
היום
ניתן יהיה להציל
מאמין
אלכסנדר
משהו ממוחי .לא
של
בנצחיותן
נתנו סיכוי בכלל.
המודעות ,הנפש
לאשתי:
אמרו
הרב שמעון בן-ציון ושלום רפפורט
שאינן
והרוח,
"לכי הביתה ,קחי
תלויות בקיומו הפיזי של המוח .את הילדים שלך .תכינו את עצמכם
"למעשה ,הנפש חופשייה יותר ויודעת להלוויה ,הסיכוי שהוא ישרוד לא
יותר כשהיא משתחררת מגבולות קיים".
הגוף" .עכשיו הוא משתף את החוויה
שלו בספרו "הוכחה לגן עדן" ,רב אלא שבניגוד לכל הסיכויים ,רפפורט
מכר שמסרב לרדת מהמקום הראשון בכל זאת מתעורר ,בימים הראשונים
הוא מבולבל לחלוטין ,ובקושי מסוגל
ברשימת ה"ניו-יורק טיימס".
להרכיב משפט .ביום הרביעי הוא
חילוני שמאלני ורב מקרית
מצליח בפעם הראשונה לדבר בהיגיון.
ארבע
ואז הוא מספר לאשתו ,את מה שכעת
באותו חודש שבו יצא ד"ר אלכסנדר הוא מספר לכתב ערוץ " :10אני נע
לסיבוב הופעות מתוקשר ,שלום קדימה ,בתוך פרוזדור לבן ,וחלפתי על
רפפורט ,מנהל מכירות מנתניה ,פקח פני דמויות שהן לא איתנו ,ראיתי את
את עיניו במחלקה לאשפוז קרדיולוגי אמא שלי זכרונה לברכה ,ראיתי את

אבא שלי .ואז הגעתי למבואה יותר
גדולה והיו שם קרוב ל 20-דמויות.
והם התחילו להטיח בי ,אותה קבוצה
של דמויות ,האשמות על אורח חיי ,ועל
דברים שעשיתי ,שהיו פשוט ...הם ידעו
הכל .כל דבר רע שעשיתי הם ידעו.
אבל אז ...התחיל הרב שמעון ללמד עלי
סנגוריה .ו ...אמר דברי זכות עלי לפני
השומעים .באיזשהו שלב הם התכנסו
בינם לבין עצמם ,ואחרי זה נאמר לי
שהם החליטו לתת לי את האפשרות
לבחור :אני יכול להישאר במקום שאני
נמצא ,או שאני יכול לחזור ,אבל אני
צריך לעשות תיקון לחיי".
הרב בן ציון מספר את הסיפור מהצד
שלו" :אני נוסע עם רעייתי לרמת הגולן,
יורד בפיתולים של מעלה אפרים,
ומתקשר אלי שלום ואומר" :שלום!
אתה מזהה את הקול שלי?" ,ואז הוא
מספר את כל הסיפור ששמעת עכשיו.
הוא אומר לי" :א .אני רוצה לפגוש
אותך ,כדי לראות אם הפנים שלך הן
אותן פנים שראיתי שם .כנראה שהוא
ראה פנים מבוגרות ,לא אותן פנים של
בחור צעיר .ב .הוא אומר לי משהו כמו
"למען השם" ,או "ריבונו של עולם",
תגיד לי מה הם התכוונו בתיקון? תעזור
לי אני לא יודע מה זה התיקון"( .שלום
רפפורט מהנהן בראשו לאות הסכמה
לדברי הרב) .נפגשנו ,התחבקנו ,ואז
הוא אמר משהו בסגנון כמו "זה אתה"
"אתה זה אתה" ,אמרתי לו" :אני יודע
שאני זה אני" ,הוא אומר" :לא ,אתה
זה אותו אחד [שראיתי למעלה]" ,הוא
ממש שמח".
שלום רפפורט מתערב ואומר" :אלה
הפנים שראיתי! לא אותן פנים של
אותו שמעון צעיר שזכרתי מנעוריו.
אלא הפנים האלה ,עם הזקן והכיפה
והמשקפיים ,זה היה האיש".
 אם שלום של  2008היה שומע אותך,מה הוא היה אומר?
שלום רפפורט :לאשפז אותו מיד.
 מה השינויים שקורים לאנשים אחריחוויה חוץ גופית?
שלום רפפורט :החוויה הזאת קוראת
אותנו למשמעויות.
 עכשיו ,מבחינתך ,שלום בא ואומר:"אני הייתי בעולם הבא" ,אתה מקבל
את זה פשוטו כמשמעו?
הרב בן ציון :זה לא זר ומוזר לי ,כי אני
מכיר את שחכמינו אומרים ,שכשאדם
עושה מצווה באיכות כמו שהוא עשה,
אז נולד לו מלאך פרקליט שמלמד עליו
זכות ,אלו דברי חז"ל מפורשים.
ניתן לראות באתר "יהדות נט"
בקטגוריה "וידאו" את הכתבה בערוץ
 10הנ"ל.

פואד בן אליעזר" :אני הייתי בעולם ההוא"

ח"כ פואד בן אליעזר ,האיש שכמעט
מת ,ושכבר הספידו אותו ,בעת
ששכב במצב קשה בבית החולים
יותר מחודש ,סיפר בתוכנית "עובדה"
בערוץ  2לאילנה דיין ,את שעבר עליו
באותם ימים" :אני חושב שאני היחידי
העלון מוקדש לע"נ

יוסף בנימין בן מלכה
נלב"ע ו' ניסן תשע"ב ת.נ.צ.ב.ה.

מבין  120חברי הכנסת שהיה כבר
למעלה וירד למטה".
"כל הגוף התחיל לרעוד ,ולא הבנתי
מה קרה ,כולי רעדה .ועם שחר ,אורי
פינה אותי לבית החולים .כל הזמן

רעידות ,ואיכשהו נרדמתי .ופתאום
אני איננו ,זהו ...פתאום אני נעלמתי
לעצמי .ומאז התחיל המרוץ שלי עם
הזמן ,ארבעים יום של טראומה אחת
מתמשכת ,ואתה לא רואה לזה סוף.
אני זוכר רק צרחות ,צרחות ,ואני זוכר

הצלחה ברוחניות ובגשמיות וזיווג הגון

לשחר שי בן זהבה
ברכה והצלחה לאודיה בת זהבה

את הדאייה באוויר ,באוויר ,באוויר...
זה היה רגע שבעצם הבנתי שאני
כבר אי שם ,בחלל .אנשים צחקו עלי
כשאמרתי" :אני הייתי בעולם ההוא".
זו לא בדיחה ,אני הייתי בעולם ההוא.
זה נשמע קצת מוזר ,הזוי".
רפואה שלימה

לדינה רוחמה בת עפיה
לאהרון בן יפה
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סגולות מהמקובל הגאון החיד"א זצ"ל

גירושין  -יתמות מחיים
במשולש אבא אמא ילד ,הסובלים
העיקריים מהגירושין הם הילדים.
לפניכם מעשה שהיה עם הרב מאיר
שמחה הכהן מדווינסק זצ"לַ ,ה ְּמכוּ נֶ ה
ה'אוֹר ָש ֵׂמ ַח' ,שהיה מנהיג משכמו
ומעלה ודיין בחסד עליון:
בני זוג הגיעו ללשכת הרב כדי
להתגרש .לאחר חקירה ודרישה ,שאל
אותם הרב" :אולי כדאי לכם לעשות
שלום בית?"" .זה לא שייך" ,הם ענו.
והוסיפו" :באנו להתגרש ,הרב יכתוב
לנו גט!" .הרב קבע להם תאריך למתן
הגט .לפני שהם עזבו ,שאל אותם
הרב" :יש לכם ילדים?"" .כן ,ילד אחד
בן  ,"5הם ענו" .ביום מתן הגט אני
רוצה שהילד יגיע יחד איתכם" ,אמר
הרב .יום מתן הגט הגיע וללשכת הרב
נכנסו אבא ,אמא ובאמצע ילד .הרב
פנה אל הילד ואמר לו" :בוא בני ,בוא
אלי" .הילד עזב את ידי הוריו והתקרב
לרב .הרב הושיב אותו על ברכיו ,ליטף
את ראשו ואמר לו" :אני רוצה לומר לך
משהו .בעוד כמה דקות אתה תהיה
יתום מחיים! יש לך אבא ,ויש לך אמא
ואתה תיקרא יתום!!!".
גירושין הם סוג של יתמות! תעבירו את
זה הלאה! אחרי הגט ,כשילד או ילדה
רואים את אבא שלהם פעם בשבוע
או פעם בשבועיים ,זו לא יתמות?
לא צריך שהאבא ימות חלילה כדי
שהילדים יקראו יתומים.
האם חשבתם פעם למה צריך ששני
ההורים יגדלו את הילד? התשובה לכך
היא ,שלאבא יש את העוצמה ולאמא
יש את הרכות .הרכות והעוצמה
מאזנים את נפש הילד ,והוא גדל מאוזן
רגשית .אבא יקר! שמת לב ,שכשאתה
חוזר הביתה הבן שלך רץ אליך ומחבק מידע על הרצאות הרב ,רכישת דיסקים
לך את הרגל .למה הוא מתנהג כך? והחוברת "ולחתונה" של כבוד הרב,
באתר www.kavas.co.il
הוא רוצה להרגיש את הכח והעוצמה

שלך ,ולדעת שיש לו על מי להישען.
לאחר שהוא ספג זאת ,הוא רץ לאמא
להתכרבל אצלה ,כדי לחוש את
הרכות .אמא לעולם לא תוכל למלא
את התפקיד של האבא ,וכן להיפך,
אבא לעולם לא יוכל להתנהג כאמא.
ילד שגדל בלי אבא או בלי אמא הוא
קצת לא מאוזן רגשית ,ויש סיכוי טוב
שכשהוא יתחתן ,הוא יגרור את חוסר
האיזון הזה לבית החדש שלו.
גירושין הם לא רק להיפטר מבן הזוג,
גירושין הם 'גול עצמי' ,גם לדורות
שקיִ ן הרג את ֶהבֶ ל,
הבאים .לאחר ַ
"מה ָע ִש ָׂית?! קוֹל
אלוקים שאל את ַקיִ ןֶ :
דְ ֵמי ָא ִחיךָ צ ֲֹע ִקים ֵאלַ י ִמן ָה ֲאדָ ָמה!".
ַקיִ ן ענה ואמר" :הרגתי רק אדם אחד,
למה הכעס כל כך גדול?" .אמר לו
הקב"ה" :ארבעה יש לי בעולמיָ ,אדָ ם,
ַח ָּוהַ ,קיִ ן ֶוהבֶ ל .כשהרגת את ֶהבֶ ל,
הרגת רבע מהאנושות!!!" .הקב"ה לא
דן את קין רק על הריגת ֶהבֶ ל ,אלא
על כל המיליארדים שעתידים היו
להיוולד ממנו .לכן נאמר" :דְ ֵמי ָא ִחיך"ָ
בלשון רבים ,הוא תבע מקין את דמו
ודם זָ רְ ִעיו ָֹתיו של הבל .מיד אמר ַקיִ ן:
שוֹא" .כלומר ,אין לי את
ָּ"גדוֹל ֲעוֹנִ י ִמ ְּנ ׂ
הכתפיים לשאת את האובדן של כל
הדורות הבאים.
להבדיל ,אבל בהשאלה – למי יש
את הכתפיים לשאת את כל הנזקים
שעתידים לצאת מהגט שנותנים
לאשה?? ומה עם הדורות הבאים?
חבל שבשעת כעס ,בשעת משבר,
לא חושבים על זה! רוצים לחתוך,
לסיים את הקשר ולא מביטים קדימה.
לסיכום ,גירושין לא באים בחשבון.

א .סגולה להולך לפני שר ,שופט ,פקיד
ממשלתי וכדומה ,שיצליח בענייניו,
יאמר לפני הפגישה  17פעמים
"אמתלאי בת כרנבו" .ואחר כך יאמר:
"מגְ דַּ ל עֹז ׁ ֵשם ה' בּ וֹ יָרוּץ צַ דִּ יק וְ נִ ְׂש ָ ּגב".
ִ
ובמילים "בו ירוץ" יכוון שזה בגימטריא
"שדי" ,ראשי תיבות שומר דרך ישראל.
(ואם הפגישה לצרכי ציבור ,יכווין
שהוא מתעסק לשם שמיים) .ויבקש
בקשה זו" :יהי רצון שאצליח בזכות
אבות :אברהם איש החסד ,יצחק נאזר
בגבורה ,יעקב כליל תפארת ,משה
אחוז בהוד ,יוסף אחוז ביסוד ,דוד אחוז
במלכות".
ב .סגולה לשמירה לנוסע אל מחוץ
לעיר או לחוץ לארץ ,שיאמר קודם
שיסיים את העמידה ,מזמור "למנצח
בנגינות מזמור שיר ,אלוקים יחוננו
וכו" ,בצורת המנורה ,כתובה על קלף.
ג .סגולה להצלחה ,יקרא בכל יום
בפרשת וישלח ,מתחילת הפרשה
עד "על כן קרא שם המקום סוכות"
(בראשית פרק לג פסוק יז).
ד .סגולה לחן וחסד( ,מתאים לפני
פגישת שידוכים ,או לפני משפט,
וכדומה) ,יאמר אחר תפילת שחרית:
"ה ֲאזִ ינ ּו ַה ׁ ּ ָש ַמיִם וַ ֲא ַד ֵ ּב ָרה ,וְ ִת ׁ ְש ַמע ָה ָא ֶרץ
ַ
ִא ְמ ֵרי פִ י :י ֲַערֹף ַּכ ָּמ ָטר לִ ְק ִחיִּ ,ת ַּזל ַּכ ַּטל

מכתבים למערכת
לכבוד הרב מנשה בן פורת היקר
רציתי לעדכן אותך במצב אבי ,כי ביקשתי
עבורו פעמיים פדיון נפש .ברוך השם ושבח
לאל הוא מרגיש הרבה יותר טוב .רצינו להודות
לך על עזרתך המיוחדת .יותר מפעם אחת
ראינו ניסים ב"ה בזכות הפדיון .תודה רבה על
הכל רבי.
בעילום שם ,צרפת

עובדיה יוסף

כעת בחנויות הספרים המובחרות פרטים בטל' 052-7170590

הרצאות וחוגי בית

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

מוזמנים להתקשר054-8486661 :
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לכבוד הרה"ג מזכה הרבים הרב
מנשה בן פורת שליט"א
שלום רב .אנו נהנים מאוד
לקרוא את העלון "אור עליון",
תודה רבה .וישר כח גדול על
הקו הרציף והאחיד בהפצת
התורה והפסיקה ע"פ מרן
מלכא רבינו עובדיה יוסף
שליט"א ...ישר כח גדול!!!!
יניב טרבלסי ,רחובות

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

מחפש הדרכה? שואף להתעלות?
עכשיו כבר אפשר! הזדמנות מיוחדת להתחזק בעבודת ה' עם השקפה
טהורה ומוצקה .הדרכה יסודית בחיי היום יום תוך קבלת מענה
לשאלות מציקות :מהי הדרך הנכונה בלימוד התורה? כיצד זוכרים את
הלימוד? היאך מגיעים לפסק ההלכה למעשה? היתכן שתלמיד חכם
יהיה עני? איך נמנעים מטעויות בכתיבה ובלימוד?
כל זאת ועוד במשנתו הטהורה של
שליט"א כפי שמסר את
הנחהעכמששיו במחיר מבצע :מרן רשכבה"ג רבנו
ישיבו מעו
תית לבחורי הדברים משך עשרות שנים לתלמידיו ,ונכתבו מפי קדשו.
תו
אברכי כול
לי
ם!
ספר חובה לכל מי שרוצה להתקדם ומחפש דרכים

ִא ְמ ָר ִתיִּ ,כ ְׂש ִע ִירם ֲעלֵ י ֶד ׁ ֶשא ,וְ כִ ְרבִ יבִ ים
ֲעלֵ י ֵע ֶׂשבִּ :כי ׁ ֵשם ה' ֶא ְק ָראָ ,הב ּו ג ֶֹדל
לֵ אל ֵֹהינוּ" .ויבקש בקשה זו" :ויהי
רצון מלפניך ה' אלוהי ואלוהי אבותי,
שתעשה למען רחמיך ,ולמען קדושת
פסוקים אלו ,והשמות הקדושים
שבהם ,ותתננו לאהבה ,לחן לחסד
ולרחמים בעיני כל רואינו ,ויהיו דברינו
נשמעים לעבודתך ,ויהיו כל מעשינו
לשם שמיים ,ותצליחנו בלימודנו ובכל
מעשה ידינו ,אמן כן יהי רצון".
ה .קבלה מרבינו יהודה החסיד זצ"ל,
שכל האומר ג' פסוקים אלו ישר והפוך,
בכל יום ,שינצל מכל צרה .וכך סדר
"א ָּתה ֵס ֶתר לִ י ִמ ַ ּצר ִּת ְ ּצ ֵרנִ י ָר ֵּני
האמירהַ :
פַ ֵּלט ְּתסוֹ בְ בֵ נִ י ֶסלָ הֶ :סלָ ה ְּתסוֹ בְ בֵ נִ י פַ ֵּלט
ָר ֵּני ִּת ְ ּצ ֵרנִ י ִמ ַ ּצר לִ י ֵס ֶתר ַא ָּתהּ ִ :ב ְטח ּו בה'
ֲע ֵדי ַעד ִּכי ְ ּבי ָּה ה' צוּר עוֹ לָ ִמים :עוֹ לָ ִמים
צוּר ה' ְ ּבי ָּה ִּכי ַעד ֲע ֵדי בַ ה' ִ ּב ְטחוּ :ה'
עֹז לְ ַע ּמוֹ י ִֵּתן ה' יְבָ ֵר ְך ֶאת ַע ּמוֹ בַ ׁ ּ ָשלוֹ ם:
בַ ׁ ּ ָשלוֹ ם ַע ּמו ֶאת יְבָ ֵר ְך ה' י ִֵּתן לְ ַע ּמוֹ עֹז
ה'.":
ו .סגולה בדוקה ומנוסה לרפואה
שלימה ולישועה ,מאת ה"חפץ חיים"
זצ"ל ,לחלק ח"י חלות לעניים.
מוסדות "ברכת ששון" ,ע"ש חכם
ששון מזרחי זצ"ל ,יעשו כן עבורכם.
צלצלו054-8413979:

כל הקודם זוכה
054-8486661
(לקונים מעל 10
ספרים תינתן הנחה
משמעותית)

אברך תלמיד חכם
יאמר קדיש
במשך כל שנת
הפטירה
לעילוי נשמת יקירכם

צלצלו054-8486661 :

לרפואה,
לפרנסה,
להצלחה,

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

כל כספי הפדיון קודש להוצאת העלון

צלצלו 054-8486661
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 ,מס' חשבון ,8362846
עבור עמותת "אור עליון".

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

