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.
שנה שמינית | שבט תשע"ז ,גיליון מס' 88
www.yahadoot.net • mhbp52@etrog.net.il • 054-848 6661

גילויי המדע מוכיחים שיש בורא לעולם

המדען האנגלי אייזיק ניוטון ,מגדולי
המדענים בכל הדורות ,ערך בביתו
סעודה חגיגית לכבוד ידיד נעורים,
אף הוא מדען חשוב .במהלך הסעודה
התעניין הידיד בנימת תמיהה בדבר
נכונות השמועה כי המארח ,אייזיק
ניוטון ,מאמין נלהב בבורא עולם -
באלוקים .לשמע השאלה הרצינו פני
ניוטון ,והוא השיב בשקט" :רצוני
להראותך דבר מה אשר בוודאי יעניין
אותך" .בחדר עבודתו הוריד ניוטון
מאחד המדפים מערכת כדורים ,גלגלים
וקפיצים והסביר" :אלו הם כוכבי
הלכת .הנה ,זה כדור הארץ כשסביבו
חג הירח .זהו שבתאי על ירחיו ,וזהו
צדק וכו" .במשיכת חוט הפעיל ניוטון
את המערכת ,והנה החלו ה"כוכבים"
לנוע בסדר מופתי ,כאשר הם מחקים
בדיוק נפלא את מהלכי הכוכבים
בחלל .האורח הנפעם ממראה עיניו
קרא בהתרגשות" :אייזיק ,כיצד עשית
זאת?!" .וניוטון ,המדען הדגול ,השיבו
בשלוה מעושה" :אני ?...לא אני עשיתי
זאת! בחצר ביתי הצטברה ערימת
גרוטאות ,גלגלים וקפיצים וכדומה.
במרדף כלב אחר חתול זינקו השניים
היישר לתוך הערימה ,והכל התעופף
באוויר .לשמע הרעש יצאתי לחצר,
ולפליאתי גיליתי ,כי בזמן נפילת
החפצים בחזרה לארץ נוצרה מערכת
נפלאה זו מעצמה ."!...השתומם האורח
ואמר" :כיצד יכולה מערכת משוכללת
כזו להיווצר מעצמה?" .ענה לו אייזיק
ניוטון" :מערכת זו שאינה אלא חיקוי
עלוב של המקור ,אינה יכולה להיווצר
בדרך מקרה  -המקור שהוא עצום,
מורכב ונפלא לאין ערוך ,האם יכול הוא
להיווצר במקרה?!".

העולם מסודר להפליא
לכל מקום אשר נפנה ,בכל פינה
ובכל אתר בעולם ,הדבר הבולט
ביותר הינו הסדר .העולם מסודר! אנו
מבחינים בתכנון ובמורכבות מדהימה
בכל דבר שישנו בעולם! והרי אין
אנו צריכים הוכחה שמצלמה נוצרה
בבית חרושת ,ולא כתוצאה מסדרת
אירועים מקרית !...כל אחד מבין בהגיון
פשוט וברור שהאנציקלופדיה לא
נוצרה מהתפוצצות של בית דפוס!...
ומהתנגשות של ברזל ,זכוכית ובד
ריפוד לא נוצרה מכונית !...וחתול
שקופץ על פסנתר לא ישמיע סימפוניה
של סטהובן !...אין מי שיטען שמחשב

כלשהו ולו גם הפשוט ביותר נוצר
מאליו!...
כשאדם רואה מצלמה ,מכונית ,מחשב,
השכל בוודאי מחייב ,שמישהו תכנן
אותם ,ולא שנוצרו במקרה !...אם כן,
כיצד ניתן לטעון שהיקום כולו :הדומם
והצומח ,החי והחי המיקרוסקופי ,ועל
כולם האדם ,על תרכובותיהם ותאיהם,
וההרמוניה הנפלאה שביניהם ,אשר
ודאי משוכללים המה יותר ממצלמה
ומכונית ,כל אלו נוצרו במקרה?! היתכן
שאותו מוח אנושי שהוא משוכלל
ומתוחכם יותר מכל מחשב בעולם ,אין
לו מתכנן!?...

נפלאות "כדור הארץ"
בואו ונצא ל"טיול" בבריאה ,לטעימה
קטנה מאד מפלאי הבריאה .והפעם,
נתבונן מעט מנפלאות "כדור הארץ"
בלבד:
כדור הארץ הינו הכוכב היחיד שיש עליו
בני-אדם ,בעלי-חיים ,צמחים וכו' .שאר
כוכבי הלכת אין בהם סימני חיים
מסוג כל שהוא ,מהסיבה
שהתנאים שם אינם
מתאימים לחיי החי
והצומח .נתבונן,
מהם התנאים
הארץ
בכדור
המאפשרים את
החיים על פניו?
א .חמצן :כמות
החמצן הנמצאת
באוויר שאנו נושמים
היא ,20% :כמות שאר
הגזים היא :חנקן ,78%
ארגון  ,1%דו תחמוצת הפחמן
 ,0.033%ושאר הגזים  0.066%שגם הם
בעלי חשיבות רבה לחיינו .אם כמות
החמצן הייתה פחותה מ ,20%-היו כל
תושבי כדור הארץ סובלים מבעיות
נשימה קשות ,וספק אם היו חיים .ואם
כמות החמצן הייתה גדולה יותר ,הייתה
נוצרת בעיה ,שבכל הדלקת גפרור או
ברק וכדומה ,היו פורצות דליקות ענק
וגורמות נזקים רבים בכל כדור הארץ!...
וכן ידוע ,שהאדם ובעלי-החיים נושמים
חמצן ופולטים דו תחמוצת הפחמן,
ואילו הצמחים והים הם להיפך -
פולטים חמצן ונושמים את דו תחמוצת
הפחמן .נתאר לעצמנו שבעולם יהיה
ריבוי גדול יותר של עצים ,וכן שטח
האוקיינוסים יגדל ,הרי שבהכרח כמות

החמצן תגדל ,ותהווה סכנה לכדור
הארץ ,כאמור .או להיפך ,נתאר לעצמנו
שכמות בעלי החיים תגדל ,וכמות
האוקיינוסים והצמחים תקטן ,תהיה
בעיה של חוסר חמצן ,שהוא היסוד
לחיי האדם!...
רואים בעליל את השגחתו של הבורא
יתברך ,המווסת את כל הנמצא ביקום,
ושומר על האיזון הטבעי .האם איזון זה
יכול להיווצר במקרה?!
ב .כוח המשיכה :כוח המשיכה מסייע
בידינו בכך שהוא מקנה לנו יציבות
עמידה על פני הקרקע .אלמלא כוח
המשיכה היינו מרחפים באוויר ,מבלי
יכולת לבצע את הפעולות הבסיסיות
ביותר ,כמו על-פני הירח ששם כוח
המשיכה קטן פי  6מזה שבכדור הארץ.
לעומת זאת ,אם כוח המשיכה היה גדול
יותר ,היינו מרגישים כובד רב בגופינו,
וככל שהכוח היה גדול יותר היו קשיי
התנועה והמוגבלות שלנו גדולים יותר,
כגון :בכוכב צדק ששם כוח המשיכה
גדול פי  2.5מכדור הארץ!

ויסות החום על פני
כדור הארץ

קרח בתא הקפאה עצום !...איך הגיעו,
הכדורים הללו ,השמש וכדור הארץ,
בדיוק למקום והמרחק המתאים,
במרחבים האין סופיים של החלל?!
 )2האטמוספרה אינה רק אוויר
לנשימה ,אלא היא מווסתת את כל
מאזן החום שהוא כה חיוני לחיים על
כדור הארץ .כאשר אזור מסוים קר
מן הרגיל ,היא "שולחת" אליו באופן
הטבעי ביותר "חזית חמה" של אויר.
ולהיפך ,כאשר ישנו אזור חם מדי ,היא
"שולחת" אליו "חזית קרה" !...האם כל
זה מתרחש ללא מתכנן??
 )3הציר המשופע של כדור הארץ הוא
 23.5מעלות ,זווית מדויקת זו מביאה
לנו את עונות השנה ,ואת הטמפרטורה
הרצויה בכדור הארץ .בזווית אחרת היו
כל המים מצטברים בקטבים כהררי
קרח ...והשטח שבין קו המשווה
לקטבים – היה הופך למדבר עצום!...
האם זה במקרה?!
ד .סיבוב כדור הארץ :כדור הארץ
מסתובב סביב צירו במהירות של 1,700
קילומטר לשעה ,מהירות זו מקנה לנו
את אורך היממה 24 :שעות 12 ,שעות
יום ו 12-שעות לילה .אם המהירות
הייתה יותר נמוכה ,כגון 170 :קמ"ש,
היה אורך היממה מגיע ל 240-שעות,
 120שעות יום ו 120-שעות לילה!...
לו היה אורך היום  120שעות רצופות,
השמש הייתה גורמת להתייבשות כל
הצמחייה .ומצד שני באותם  120שעות
לילה רצופות ,הצמחייה הייתה נובלת,
משום שהפוטוסינתזה (תהליך יצירת
המזון של הצמחים) ,נעשית בעזרת
קרני השמש!...
עצור וחשוב לרגע! הייתכן שבמקרה
כדור הארץ הגיע "בדיוק" למרחק
המתאים מהשמש ,ובמקרה קיבל גם
כמות מדויקת של חמצן ,כוח משיכה
וטמפרטורה מתאימים ביותר לחיים
על פניו ,ובמקרה הוא מסתובב בדיוק
במהירות המתאימה לו?!
אי אפשר שלא להאמין ,להשתאות
ולהעריץ את התבונה העליונה שיצרה
את כל התנאים האלה! ומאליהן
דובבות שפתותינו "מה גדלו מעשיך ה',
מאד עמקו מחשבותיך"...

ג .הטמפרטורה:
הטמפרטורה
הממוצעת בכדור
הארץ נעה בין
 20-30מעלות,
והיא האידיאלית
ביותר מבחינת
החיים
תנאי
לאדם ,לבעלי החיים
וכדומה .לעומת זאת
בשאר הכוכבים הטמפרטורה
גבוהה מאוד או נמוכה מאוד .למשל:
בכוכב נוגה הקרוב אלינו ישנם כ500-
מעלות .בירח ישנם  120מעלות .ואילו
בצדק ,שבתאי ואוראנוס ,הטמפרטורה
מגיעה עד לכדי מינוס  200מעלות!...
מהם הגורמים שהוסדרו לוויסות החום
על-פני כדור הארץ?
 )1המרחק הממוצע בין כדור הארץ
לבין השמש הוא כ 150-מיליון ק"מ,
וכך קרני השמש המגיעות אלינו הן אלו
האידיאליות ביותר ...ל ּו היה המרחק
קצר יותר היו כל המים שבאוקיאנוסים
מתאדים ,ואנחנו היינו ח"ו לפידים
במדורה גדולה של כדור הארץ!...
לעומת זאת ,אילו השמש הייתה מתוך הספר "מסילות אל האמונה" ,הרב יוסף
מרוחקת מעט יותר ,היינו ח"ו גושי גבאי שליט"א ,ירושלים תשנ"ח.

המעוניינים בחלוקת עלונים במקום מגוריהם (תמורת דמי משלוח בלבד) יתקשרו לטל054-8486661 .
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שאל את הרב

שאלות ותשובות מתוך "שאל את הרב"
באתר "יהדות נט" ,שאלות בהלכה וייעוץ אישי
ניתן לשאול באתר הנ"ל ,או במייל
 ,mhbp52@etrog.net.ilאו בטלפון .054-8486661

שאלה :אני חילונית ,וכעת אני יוצאת עם בחור שהיה
חילוני והוא בתחילת תהליכי חזרה בתשובה ,מבלי
להיכנס לנושא של האם אני אחזור בתשובה בעקבותיו
או לא ,כי זה ממש לא העניין כעת בכלל .העניין
המדובר פה הוא ,התייעצותי בדבר וכו' ,אני מודה
שנטיית הלב פשוט לוותר על הקשר .אשמח לעזרה ,או
שתפנו אותי למקום להתייעצות ,במידה וזה חושפני
מידי לכתוב על נושא כזה .תודה רבה.
תשובה :ללא שום קשר לשאלתך הנוכחית ,נישואין בין
חילונית לחוזר בתשובה (או להיפך) אינה מומלצת כלל
ועיקר .אני כותב זאת על סמך ניסיון בשטח של הרבה
זוגות כאלה ,שבסוף הם לא הסתדרו ,וחיי הנישואין
שלהם עלו על שרטון .אורח החיים של החילוני
והדתי שונים לגמרי זה מזה ,והדבר גורר לוויכוחים
אין סופיים על כל צעד ושעל בחיים ,משמירת שבת
וחגים ועד כשרות וטהרת המשפחה ,והיכן לחנך את
הילדים וכו' וכו' .הבעיה היא לא רק בתחום המעשי
של החיים ,אלא גם בצד הרגשי ,האהבה הייתה מהם
והלאה ,שכבר לימדונו רבותינו כלל גדול לגבי מציאת
הזיווג" :ראוי שישתדל האדם לישא אישה הוגנת לו
וראויה לידבק בו ,גם שיצטרך לעזוב את אביו ואת
אמו ,כי לא יהיה דיבוק אמתי בבלתי דומים ,אבל יהיה
בדומים בלבד ,כי אז יכונו לדעת אחד"( .ספורנו בראשית
ב,כד) .כלומר ,בני זוג שהם בראש אחד ,הרי זה מתכון
להצלחה ואהבה .לעומת זאת ,ככל שבני הזוג אינם
דומים זה לזה ,לא תהיה כאן קשר ודיבוק אמיתי .ולכן
מומלץ להעדיף נישואים עם בן זוג מאותה העדה או
מהעדה הקרובה ,כיוון שעל פי רוב הם במנטליות דומה

יותר מבני עדה אחרת (המלצת הגרב"צ אבא שאול זצ"ל).

אפילו נישואים בין חוזרים בתשובה לחרדים מבית
אינו כל כך מומלץ .יתירה מזו ,אפילו נישואין בין זרמים
שונים ביהדות החרדית אינה מומלצת כלל ועיקר.
הכרתי בחור שהוא חסיד של מרן הגאון רבנו עובדיה
יוסף זצ"ל ,שהתחתן עם בחורה אשר היא ומשפחתה
חסידי מרן הגאון הרב חיים קנייבסקי שליט"א ,ורבנים
אשכנזים ליטאים נוספים ,וחיי הנישואין שלהם עלו
על שרטון והתגרשו ,בגלל ההבדל הזה( .עבור החרדי ,אין

בקול ה' ולא בקול ההורים .ויתירה מזו פסק מרן הגאון
רבנו עובדיה יוסף זצ"ל (שו"ת יחו"ד ה,נו) ,שאפילו
אם ההורים רוצים שהבן ילמד בישיבה תיכונית,
ואילו הבן רוצה ללמוד בישיבה קדושה ,בה לומדים
כל היום לימודי קודש ,שאין לבן לשמוע בקול הוריו.
שגדולה מצות תלמוד תורה יותר מכיבוד אב ואם,
וכמו ששנינו" :ותלמוד תורה כנגד כולם" .קל וחומר
במקרה שלפנינו ,שלומדים מעורב בנים ובנות באותו
בניין ,ולפעמים אפילו באותה כיתה ,שזה עוון חמור
מאד ,והתוצאות עלולות להיות הרות אסון ,בעבירות
של איסורי כרת( .על פי ההלכה כשאין 'שמירת נגיעה' הרי זה

אוסיף ואומר ,היו אף מקרים ,שהצד החילוני חשב
ש'למען האהבה' הוא יחזור בתשובה אחרי הנישואין,
ובא לציון גואל .אך בסוף הם לא עמדו בכך ,כי לשמור
תורה ומצוות זה לא משחק ,זה אורח חיים עם פרטים
ופרטי פרטים ,ואי אפשר להתמיד בכך רק בשביל
ה'אהבה' ,בפרט שעם הזמן אש האהבה דועכת ,וגם
ישנם מריבות בכל בית...
שאלה :שלום הרב! הנני מלמד בתיכון דתי( ,תיכון
מעורב עם כיתות נפרדות ,חוץ משלוש מקצועות
שבהם מפצלים את השכבה ,ומערבבים בנים ובנות).
ישנו תלמיד בכיתה י' שהתחיל ללכת אחרי הצהרים
ובחופשים לישיבה מהמגזר החרדי בעיר .לאחר תקופה
של כמה חודשים ,התחילו לשדל אותו לעזוב את בית
הספר לטובת לימוד בישיבה במשך כל היום .הורי
התלמיד שבורים ורצוצים ,ומרגישים שמאבדים את
הילד שלהם ,כי הוא לא מקשיב להם ,הוא קם בבוקר,
לוקח את התיק והולך לישיבה .השאלה :האם מותר
לצער את ההורים לטובת עזיבת בית הספר על מנת
לעבור לישיבה? (אותו אברך מדריך אותו כך ,שמותר
לצער בשביל מטרה כזאת) .מטרת השאלה היא ,להציג
בפני התלמיד  -תורה שמאירה את החיים ,ולא להפך,
וכן תורה של "ללמוד וללמד לשמור ולעשות" .תודה
מראש.
תשובה :אינני איש בשורה בשבילך ,כי אותו אברך
צודק ברמת העיקרון .וכמו שנפסק בשולחן ערוך (יו"ד
רמ ,טו) ,שאין לבן לשמוע להוריו כשהם מורים לו
לעבור על אחת ממצוות התורה .מאחר וגם הבן וגם
ההורים חייבים בכבודו של הקב"ה ,ולכן יש לשמוע

אלא שסיים מרן רבנו עובדיה יוסף זצ"ל שם" :ומכל
מקום ,אם הדבר אפשרי ,נכון להשתדל לעשות כן
על ידי השפעה של רבנים חשובים ותלמידי חכמים
על ההורים ,ולפייסם בדברים ,כדי שהדבר יעשה גם
ברצונם ,ולהודיע גודל מצות תלמוד תורה וחשיבותה.
והאמת והשלום אהבו"( .אולי האברך עשה כן ולא
הועיל לו) .אני מבין את צער ההורים ,שבנם לא הולך
ב"אידאולוגיה" שלהם ,עם כל זאת ,גם לפי "שיטתם"
עליהם לשמוח בדרך שבחר בנם ,כי בכל מקרה בנם
לא היה ממשיך בדרכם .כלומר ,אם היה ממשיך
ללמוד בבית ספר זה ,בהסתברות גבוהה הוא היה
נוטש את הדת לגמרי ,כפי שהמציאות מוכיחה ,עיין
ערך הדתלשי"ם למיניהם.
שאלה :חתן בר מצווה לא שומר תורה ומצוות שעולה
וקורא את העלייה שלו ,עליית ישראל ,האם צריך
לחזור על הקריאה שלו? בתודה מראש.
תשובה :אם החתן בר מצווה גם מחלל שבת ,צריך
לחזור על קריאתו .ובהיות ואין עלייתו מצטרפת
לשבעה עולים ,יש להוסיף עוד עולה כשר לספר
תורה .במה דברים אמורים בשבת ,שמותר להוסיף על
שבעת העולים ,וכך הרגילות לעשות ,ולכן לא יבואו
לידי מריבה .אבל אם עלה לתורה בשני וחמישי ,אין
לחזור על קריאתו ,שהרי אסור להוסיף על הקרואים,
וגם תפרוץ מריבה בבית הכנסת ,כשיעלו עולה רביעי
לספר תורה .ולכן יש לסמוך על הפוסקים הסוברים,
שמחללי שבת שבימינו הרי הם תינוקות שנשבו ,ויש
להקל בהם( .עי' חזו"ע שבת ב' עמ' רלט-רמד ,ודו"ק).

הדת והקבוצה בדת אליה הוא משתייך משהו שולי בחיים ,אלא דבר
עמוק במעמקי הנשמה.)...

איסור כרת ,כמו אכילת חמץ בפסח ,ואכילה ביום כיפור!!).

מי האמין שטראמפ יתמנה לנשיא ארה"ב?
במסעדה יוקרתית בחו"ל ישב מיליונר גוי למלא את
כריסו .בקצה המסעדה ישב אדם שחזותו העידה כי
יהודי הוא .היהודי נראה היה שמח ומאושר ,ועובדה זו
הייתה לצנינים בעיני הנוכרי .כל כך בערה בו שנאתו,
עד שפנה אל המלצר וביקשו" :הזמן נא לכל הסועדים
כאן מנה נאה על חשבוני ,אך בתנאי אחד :ליהודי -
אל תיתן!" .הנהן המלצר בראשו כמבין ,ואץ למלא
את מבוקשו .הופתעו הסועדים מהמנה הנאה שקיבלו
חינם ,ואכלו להנאתם .אולם להפתעת הגוי ,היהודי
המשיך להיראות מאושר ,ואפילו יותר מלפני כן.
לא עברו מספר דקות ,ושוב מוזעק המלצר" :תגיש
לכל הסועדים את המנה היוקרתית ביותר שיש,
על חשבוני כמובן ,אך זכור! ליהודי החייכן הזה אל
תגיש!" .הגוי היה נרגז מאד ,ונראה כיושב על גחלים.
אך הנה גם עתה ,לא התרגש היהודי מהמעשה
שנועד לקנטרו ,נדמה היה כי חיוכו אפילו התרחב
עוד יותר .כישלונותיו הקודמים רק ליבו את שנאתו
של הגוי הסכל ,והוא נידב גם קפה ועוגה לכל
היושבים ,מלבד כמובן ,ליהודי המנודה.
משגם בשלישית לא הראה היהודי סימני שבירה,
לא יכול היה הגוי עוד לעצור בעצמו ,והוא קם וניגש
היישר אל היהודי ,כשהוא מביע את השתוממותו,
שלא לומר תסכולו ,בקולי קולות .חייך היהודי
חיוך רחב ולחש כשזיק שובב בעיניו" :אני הוא בעל
המסעדה הזו!"...

[]2

פרעה מגדל בביתו
את מושיען של ישראל
איצטגניניו של פרעה ראו שעתיד להיוולד תינוק
שברבות הימים יושיע את ישראל ממצרים ,חשב
פרעה כי יוכל בחכמה ובתחבולה להפר מחשבתו של
הקב"ה .מה עשה? גזר על היהודים גזירה נוראה" :כל
הבן הילוד  -היאורה תשליכוהו!" .וגזירה זו נאכפה

בצורה מוחלטת .הדבר האחרון שניתן היה להעלות
על הדעת במצב כזה הוא ,שדווקא פרעה מלך
מצרים ,הוא זה שיציל את משה ויגדל אותו בתוך
ארמונו כילד שעשועים .אך זה בדיוק מה שקרה!
יש לשמור על קדושת הגיליון ולהניחו בגניזה

מי שהציל את משה ,הייתה לא אחרת מאשר בתו של
פרעה .נתן הקדוש ברוך הוא בלבה ,שכאשר תראה
את משה בתיבה יתגלגלו רחמיה עליו ,ותגדלהו בתוך
בית אביה .ומטעים מרן הראש"ל הגרש"מ עמאר
שליט"א ,בספרו "ברכת אליהו" ,שעשתה כל זאת אף
שידעה בבירור כי ילד עברי הוא ,כמו שאמרה בעצמה
"מילדי העברים זה" ,וכמובן ידעה גם ידעה את גזירת
אביה .אך ההחלטה להצילו כבר לא הייתה בידה,
כי נתן ה' חמלה בלבה על הילד להצילו ,והייתה זו
חמלה גדולה ועזה שלא הצליחה להסירה מלבה.
ואין זה מסתיים בכך .בתיה מביאה את משה ליוכבד
אימו ,בבקשה שתניק אותו ,ומוסיפה "ואני אתן את
שכרך"  -משכורת מבית המלוכה! וזהו דבר שאין
לו תקדים ,ממתי שמענו שאמא מקבלת משכורת
קבועה ומסודרת על כך שהיא מניקה את בנה שלה.
ולאחר שגדל מה ,גידלו פרעה בכבודו ובעצמו
בארמונו ,וסיפק לו מאוצר הממלכה את כל צרכיו,
כנאה וכיאות לנסיך המלך.
מבאר המהר"ם אלשיך ,בכך ביקש הקב"ה להראות,
שאין ביכולתו של אף אדם להפר את עצת הבורא! כי
"אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד ה'" (משלי כא,
ל) .ולא זו בלבד ,אלא שהמתחכם נגד רצון הבורא,
הוא בעצמו על ידי חוכמותיו ותחבולותיו ,יהיה זה
שמוציא מן הכוח אל הפועל את דבר ה' .הוא בעצמו
ולא אחר( .ספר "אוצרותינו" על חומש שמות עמ'  .21הספר
שמעניק עונג שבת אמיתי).
המשך בעמוד 4

התנאי הראשון להצלחה בחינוך הילדים
גילויי חיבה הוא תנאי ראשון לכל עשייה
חינוכית .כי כל האמצעים החינוכיים וכל
ההשתדלויות החינוכיות לא יועילו ולא
יצליחו ,אם לא יהיו מושתתים על מצע
של קשרי חיבה גלויים ומפורשים .לא די
בכך שההורה משוכנע שהוא אוהב את
ילדיו ,כיון שעדיין יתכן ,שהילד עצמו
לא מכיר בקיומם של רגשות אלו .ואזי
תחושותיו של המבוגר אינן מועילות
מאומה .לכן מוטל על המחנך וההורים
לגלות את רגשותיהם במפורש ,ולהביעם
באופן קבוע.
גלויי חיבה ואהבה הכרחיים ונחוצים לא
רק כדי לקרב ,אלא גם כדי שלא לרחק.
לאמור :גילויי חיבה הם הגורם העיקרי
שעשוי להתמודד עם בעיית הנשירה אל
הרחוב .שכן הקירוב והריחוק שניהם
צדדיה של אותה מטבע .ואין קו אמצע
ביניהם :או שאנו מקרבים את הילד
באמצעות גילויי חיבה ואהבה ,או שאנו
דוחים ומרחיקים אותו בעצם מניעתם
של גילויים כאלה.

דיווח זה ,אחד מני רבים ,בא ללמד,
שאווירה ביתית חמה ,אוהדת ותומכת,
היא הבסיס העיקרי לכל התמודדות עם
בעיית הנשירה ,ואווירה כזו היא החיסון
העיקרי נגד ההידרדרות אל הרחוב.
אמנם ברור ,שאין אווירה כזו מחסנת
לחלוטין כנגד כל סוגי הניסיונות ,אבל
אין ספק ,שהיא התשתית העיקרית
לכל השתדלות בתחום זה ,ובלעדיה
– מאומה לא יסכון! (ברור גם ,שאין
שום כלי שיחסן לחלוטין כנגד השפעת
הרחוב ,וגם לא כל נשירה היא תוצאה
של התנהגות ההורים והמחנכים .ה' נתן
לנערים בחירה ,ואיננו יכולים לשלול
אותה מהם).

אהבה שאינה תלויה בדבר

בשנים האחרונות החלה להתבסס גישה
חינוכית חדשה ,הממליצה להעניק
לילדים חום ואהבה רק כתגמול על
התנהגות טובה .זו גישה שגויה ומסולפת
מאד .התניית גילויי-חיבה בהתנהגותו
של הילד מלמדת אותו ,כי הוא
בית חם ואוהב מונע נשירת
עצמו אינו אהוב ,ורק
מעשיו הם האהובים.
הילדים לרחוב
לכן ,כפי שלא
רבים סבורים ,שתמצית בעיית הנשירה יעלה על הדעת
כיום ,היא המשיכה החזקה והמתגברת לספק מזון
של הרחוב .אבל הערכה זו מקובלת רק לילד רק אם
על מי שאינו מכיר את הנושא מקרוב .הוא מתנהג
בחינה עמוקה ויסודית של מקרים כיאות ,כך
רבים מאד לימדה ,שברובם המוחלט אין להעלות
של המקרים ,רק לאחר שהילד נדחה על הדעת
מביתו – רק אז פעל עליו כוח המשיכה את התניית
של הרחוב .כלומר ,לא די בכך שהבית ה א ה ב ה
לא חיסן את הילד מפיתויי הרחוב ,אלא בהתנהגות נאותה
שהוא אף דחה אותו אל חיקם.
ובמעשים טובים .כי
דברים אלו ברורים עד כאב גם לקורבנות גילויי אהבה וחיבה אינם
עצמם :פעיל חינוך ידוע הציג בפני שכר או תגמול .אלו הם צרכי הנפש
קבוצת נושרים את השאלה הבאה :הבסיסיים ביותר ,ומניעתם מהילד היא
"אתם מתארים בצורה משכנעת מאד ,בגדר התעללות ממש.
את הקושי שלכם להשתחרר מאחיזתו המכתב המועתק להלן מציג דברים אלו
הלופתת של הרחוב .השאלה המטרידה באופן ברור" :אני לא מאמין למה שאבא
אותי בעקבות דבריכם היא :מה יכול שלי כתב לי ,שהוא אוהב אותי ...הוא
ההורה לעשות ,כדי לעזור לבנו להתגבר רק כותב את זה עכשיו ,בגלל שברחתי
על הקשיים הללו?"" .אצלך זה לא לו ,והוא רוצה שאני יחזור הביתה בגלל
יקרה" ,הגיב אחד הנערים" ,כי אני מכיר הבושות ,ובגלל כל מיני סיבות אחרות.
אותך היטב ,ויודע איך אתה מתנהג עם אבל אני לא אכפת לי ממנו ,כי גם הוא
ילדיך ,אתה אוהב מאד את הילדים לא אכפת לו ממני באמת .רק כשהייתי
שלך ,מחבק אותם ,מנשק אותם ,ואפילו מביא לו כבוד ,או ציונים טובים ,או
שאתה כזה רב – אתה לא מתבייש שהייתי עוזר לו הרבה ,רק אז הוא היה
לשחק איתם .לחיות בבית כזה זה תענוג מחייך אלי ,ופעם אחת ואולי פעמיים
¸¶d¦®¸£¡¢§dחיבק אותי ונתן לי נשיקה.
הכי גדול בעולם .מי שחי בבית כזה לא הוא אפילו
צריך את הזבל של הרחוב! אנחנו ,אלה אבל רוב הזמן היה מתנהג אלי כאילו
שברחוב ,מחפשים משהו "במקום" ,אני סתם אחד ,לא הבן שלו .הוא גם
אבל ה"במקום" אף פעם לא שווה יותר היה מתעצבן ומרביץ לי כשהייתי הולך
מהאורגינל!" .גם שאר הנערים הסכימו לדודה שלי ,בגלל שהם לא כל כך דתיים.
עם דברי הנער הזה.
אבל אני דווקא כן הלכתי ,כי הדודה שלי
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בשבועות אלו שידרגנו את האתר ,והתאמנו אותו למכשירים ניידים .בעלות אלפי שקלים!!
 2016c¸·¶·¡¥¸£¡¢§ª¦¶£²cגלשו באתר מעל חצי
קח לך מנייה בזיכוי הרבים הגדול הנעשה על ידי האתר :בשנת
מיליון גולשים!!! לאחר השידרוג אנו מצפים להכפלת כמות הגולשים.
מי שתרם את השרת לשנת  2016מעיד" :מאותו היום ראיתי ישועות גדולות .מאז ,יום אחר יום,
כל מה שאני מבקש מה' אני מקבל ,נפתחו לי שערי ישועה והצלחה" .הוא הקדים כבר בחודש
לשנת  2017לפני שמישהו אחר יקדים אותו.
שעבר לתרום את השרת
¬§¸d£§ª°¶£d
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שמות עשרת התורמים אשר ישאו בעלות השדרוג יונצחו
בתוך האתר ,לברכה והצלחה ו/או לעילוי נשמת יקיריהם.

צלצלו 054-8486661

תמיד הייתה מחייכת אלי ,ותמיד שמחה
שאני בא אליה ,ותמיד מחבקת אותי
כאילו אני הבן שלה .וזה בלי שעשיתי
שום דבר טוב בשביל זה ...אני לא יכולתי
להיות כל הזמן בסדר ,וגם לפחד כל הזמן
שאם אני לא בסדר אז ישנאו אותי ...מה
שאמרת ,שאתה לא יודע מה יש לי עם
החברים שלי ,זה סימן שגם אתה לא כל-
כך מבין .כי החברים שלי ,אפילו שהם
לא טובים ,אבל הם אוהבים אותי קצת,
ושמחים שאני בא איתם .וגם בלי זה ,זה
יותר טוב מלחיות בבית המסכן שלי."...
דברים אלו מדברים בעד עצמם.

גילויי חיבה אינם יוצרים פינוק
כדי לחתום דיון זה ,נעתיק כאן תיאור
מפורט וארוך של אותו אב אשר נמנע
מלגלות אהבה ,כדי שלא לפנק את בנו.
אהבת בנו הייתה הדבר המרכזי בחייו,
אך האהבה העצומה הזו לא נודעה לבן,
והתוצאות היו הרסניות ביותר .מתוך
תקווה שיהא בתיאור זה כדי לעורר
רגשות שנקברו תחת ערימות של
הצטדקויות הגיוניות,
וכדי להמיס לבבות
תחת
שקפאו
של
מעטה
רציונליות
ק ר ה
ומנומקת.
ולוואי:
"חזרתי
ה ב י ת ה
מהתפילה",
סיפר אותו אדם
במפתיע
שנחת
במשרדי" ,ומצאתי את
בני עומד ליד אשתי ,ומחזיק
מזוודה גדולה בידו .לא הבנתי מה קורה.
שאלתי אותו" :לאן אתה נוסע?" ,אבל
הוא שתק ,ולא ענה לי .הסתכלתי על
אשתי ,ופתאום אני רואה שהיא בוכה!
התבלבלתי לגמרי .הרגשתי שאני מתחיל
להתרגז" .אני רוצה לדעת מה קורה
כאן?" ,אמרתי בכעס ,והעפתי מבט זועם
לעבר בני .עכשיו הוא כבר הגיב .הוא
פסע לעברי ,נעץ מבט קשה בעיניי ,ואמר
בקול שקט" :אני עוזב את הבית!" ,וזהו.
אבל לאן הוא עוזב? ולמה הוא עוזב?
על כל זה אין תשובה .מרוב בלבול לא
ידעתי מה להגיד ,רק הסתכלתי בו ,ולא
אמרתי כלום .ואז הוא פתח את הדלת,
ויצא .אפילו 'שלום' הוא לא אמר לי!".
הוא קם ממקומו בפתאומיות .ניגש
לקצה החדר ,והשעין את מרפקיו על
אדן החלון .הליט פניו בידיו ,והתנשם
עמוקות .כשפנה אלי שוב ,היו עיניו
אדומות ,והוא המשיך" :אשתי הסתכלה
בי ,העיניים שלה היו מאד עצובות.
אפילו שלא אמרה לי אף מילה ,ידעתי
שהיא מאשימה אותי .באמת היא אישה
טובה ,רק אני הוא הרע ,גם רע וגם
טיפש .פתאום ,בשנייה אחת ,הבנתי
שהוא בעצם לא רוצה ולא יכול לחיות
לעילוי נשמת

רונית בת משיח ושמחה
ת .נ .צ .ב .ה.

עם אבא כמוני ,והוא בורח רק בגללי.
הוא רצה שיהיה לו אבא כמו לכולם.
אבא שיודע להיות גם חבר ,שיודע להגיד
מילה טובה ,שיודע לחבק ,לנשק – אבל
אני מעולם לא נישקתי אותו! אפילו
כשהיה ילד קטן! פחדתי לפנק אותו!".
הוא השפיל עיניו ,קולו רעד מעט ,והיה
בו צליל של התנצלות" :הוא בן יחיד
שלי .אבל בצרפת ,לפני המלחמה ,היו
לי שני תינוקות .הנאצים ימ"ש רצחו
אותם .אני כל יום זוכר אותם .לכן רציתי
שהוא לא יהיה כמוהם ,שהוא לא ימות
לי גם כן .אני רציתי שהוא יהיה חזק,
שיגדל קשוח .רציתי שיצליח להתמודד
עם החיים ,שיידע להסתדר .אבל אני
טיפש! איך לא הבנתי מה מרגיש ילד
קטן ,שאבא שלו לא מחבק אותו! אף
פעם הוא לא שמע ממני מילה טובה,
רק נזיפות וביקורת קיבל ממני! כל
הזמן רציתי שיהיה עוד יותר טוב ,רציתי
שיהיה חזק יותר ,מוצלח יותר .בגלל
זה לא אמרתי לו שאני נהנה ממנו ,רק
הראיתי לו ,שהוא עדיין לא בסדר".
הוא השפיל את קולו ואמר" :ישבתי על
המיטה שלו ,ליטפתי את הסדין שרק
אתמול הוא עוד ישן עליו ,ואז התחלתי
לבכות ממש כמו ילד קטן .כמו שבכיתי
כשאיבדתי את התינוקות שלי במלחמה!
אבל אז בכיתי על מה שעשו לי הנאצים,
ועכשיו בכיתי על מה שאני עשיתי
לעצמי!".
הגשתי לו כוס מים ,הוא לגם מעט,
והתחיל לדבר בטון שונה ,יציב יותר:
"הרבה זמן עבר עד שהצלחתי להירגע,
וברגע שנרגעתי מיהרתי הנה .בגלל
שאמרו לי ,שאתה מטפל בו כבר הרבה
זמן ,ולכן שיערתי שהוא ברח אליך,
להוסטל שלך .ובאמת ראיתי אותו
במגרש ,אבל הוא לא רצה לראות
אותי! הוא התחמק ונעלם לי .אבל אני
לא רציתי ממנו כלום ,רק לבקש ממנו
סליחה ,ולגלות לו שאני אוהב אותו ,אבל
הוא ברח ממני .לכן עכשיו אני כאן ,כי
אני מבקש ממך ,שתעשה את זה מקומי.
אני מבקש שתסביר לו את הכל :שאני
אוהב אותו ,ושאני מבקש את סליחתו".
הוא השתתק בפתאומיות ,הוציא מכיסו
ממחטה מגוהצת וחלקה ,וניגב פניו.
אחר כך הרים ראשו והביט בי ,כמצפה
לתשובה" .עדיין ...עדיין אינני יודע
מי אדוני? עוד לא אמרת לי!" ,אמרתי
בהיסוס" .אני אבא של אבנר" .נאלמתי
דום .אבא של אבנר?! לא יכולתי
להעלות בדעתי שכך הוא נראה .אבנר
תיאר אותו בפניי כאיש קשוח ,גס רוח
ואכזרי .הוא היה מוכן להישבע שאביו
שמח על שעזב את הבית...
הערה חשובה לסיום :למותר הוא
להזכיר ,שכאשר נוצר צורך חינוכי
לנקוט בדרך של "שמאל דוחה" [-בשעה
שהילד התנהג שלא כהוגן ,ואנו גוערים
או מענישים אותו] ,אין זו העת הראויה
לבטא אהבה( .תקציר מתוך הספר "מחשבת
החינוך התורתי" של הרב יחיאל מ .יעקבסון).
לעילוי נשמת

אברהם מימוני ז"ל
בן ר' יצחק ורומיה ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה.
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מדור חדש! בלעדי לאור עליון!

לכבוד ימי השובבי"ם :כיצד נתגבר על תאוות נעורים?
עמיחי ישב אצלי בחדר בראש מושפל,
ניכר היה שהשיחה קשה לו אלא שהוא
מוכרח לנהל אותה .לפני ישב בחור
ישיבה במלוא הדרו ,נראה היה שהוא
בחור בנוי לתלפיות ,בטח חשבתי לעצמי
הוא בא להתייעץ על שידוך או שמא
על דרך בלימוד שהוא מחפש .אלא
שחיכתה לי הפתעה ,עמיחי לא פתח את
פיו ,במקום לדבר הוא פרץ בבכי ,בכי
שהלך וגבר ,לקח לי כמה דקות לחבר
שביבי מילים עם שביבי יבבות ,ולהבין,
שעמיחי אולי נראה בחור ישיבה ,אבל
תחת החליפה והכובע מסתתר בחור
שבור ורצוץ ומפורק לחתיכות ,וכל זאת
מפני שבכיסו היה מכשיר סמארטפון,
שזלל את לבו ואת נפשו והביא אותו
למבואות המטונפים.
עמיחי לא יכול יותר היה לסבול את
הסתירה המהותית שבחייו :חיצונית
הוא נראה ירא ושלם ,אבל בחדרי חדרים
הוא מגיע לכל הטינופת והלכלוך שקיים
בעולם .לולי הכבוד שהוא רוכש להוריו
היה עמיחי מסיר ממנו את הכובע
והחליפה ומחליף סטטוס לנער רחוב,
אך מאחר ולב טוב יש לו לעמיחי ,הוא
לא מסוגל לעולל לאביו ולאמו את
הרעה הגדולה הזו.
עד לאותו הערב בו נפגשנו הספיק
עמיחי לרצוח לילות שלמים .שם בפינת
גן השעשועים ישב הוא עם המכשיר
שעשה בו שמות .כאשר הרים את עיניו
מהמכשיר ,רק בגלל שהסוללה נגמרה,
הבחין הוא באור של שחרית בפאתי
המזרח .המכשיר הטמא לקח לו את
טעם הלימוד ואהבת התורה ,ועל כך
עמיחי ישב ובכה בחדרי ,כי מבחינתו
הוא הבין שאין לו דרך חזרה ,או יותר
נכון אני הייתי התקווה האחרונה.
כדי להבין את גודל האבסורד ,הצעתי
בשליפת מותן את ההצעה הפשוטה:
"מה הבעיה?" ,שאלתי את עמיחי" ,אתה
מבין מה גרם לך המכשיר ,קח אותו

ותקריב אותו על גבי המזבח! שבור
ורוצץ אותו לרסיסים ,ובא לציון גואל."...
עמיחי הביט בי בבוז" .מה חשבת הרב,
בשביל העצה הזו הגעתי אליך?! את זה
אני כבר מכיר ,עשיתי זאת שלושה או
ארבעה פעמים ,אבל כול פעם מחדש,
עובר שבוע שבועיים ואני שוב מוצא
את עצמי עם מכשיר חדש .היצר הרע
של הדור הזה איש אינו יכול לו .נראה
שאני הפסדתי במערכה!" ,חתם עמיחי
את מילותיו.
"אני לא מוותר עליך" ,אמרתי לעמיחי,
"לי יש משימה ,והמשימה שלי היא
לגייס חיילים מיוחדים לצבא ה' .וכיצד
אני יודע מי הוא חייל מיוחד שיכול
להצטרף ללגיונו של מלך? יש לי מבחן
פשוט :אני רואה על מי היצר הרע
משקיע ,ואז אני יודע שהוא חייל מיוחד.
אם היצר הרע משקיע בך  -אני מבקש
לגייס אותך!!" .עמיחי חייך ,אבל שאל
איך הוא ייצא מרשתו של היצר הרע
הזה שלכד אותו בחבליו .ואני עניתי לו
בדברי חז"ל" ,בראתי יצר הרע בראתי
לו תורה תבלין"" .שב תלמד ,וקדושת
התורה תשרוף בקרבך את כל התאוות
הרעות .שב תלמד ,ומתיקות התורה
תסיר מלבך את המתיקות הדמיונית
שמספק לך היצר" ,אמרתי לו .עמיחי
הסתכל עלי בעיניים קרועות" :על מה
הרב מדבר? אני ללמוד לא מסוגל ,אין לי
טעם בלימוד".
השבתי לו" :יקירי! היה לך טעם בלימוד
ויהיה לך טעם ,אלא שעכשיו מאחר
וראשך נמצא במבואות המטונפים
איבדת את טעמך האנין והעדין ,אך אל
דאגה! הטעם יחזור ,רק צריך סבלנות
ואמונה ...היודע אתה מה הדבר הכי
מתוק בעולם? דבש .הדבש הוא מתוק,
אך כאשר יטעם האדם את הדבש כאשר
יש לו פצעים בפה ,הדבר יגרום לו לסבל
נורא ולכאבים איומים .כך הדבר לגביך:
במצבך ללמוד גמרא זה הדבר הכי
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הוא עומד לימין תושביה היהודים
בארץ ישראל ,ופועל בעוצמה
נגד שונאי ישראל בעולם הערבי
וברשות הפלסטינית .כמו כן ,היהדות
האמיתית שלנו מקבלת מעמד של
כבוד בעולם( ,המטבח הרשמי בבית
הלבן הפך למטבח כשר) ,והרפורמים
מושפלים עד עפר( ,בבתי התיפלה
שלהם ישבו באבל על הארץ וקראו
קינות .)...השמחה רבה מאד ,הקב"ה
פועל בגובהי מרומים לטובת עם
ישראל ,ולטובת תורת ישראל ,ועל
שפתינו מתרוננת תפלת חנה" :עלץ
לבי בה' ,רמה קרני בה' ,רחב פי על
אויבי ,כי שמחתי בישועתך".
מי שעיני בשר לו ,רואה בחוש –
הקב"ה מכין את העולם לגאולה
השלימה בביאת משיח צדקנו
בקרוב ממש ,אמן"( .דונלד טראמפ"
בגימטריא "משיח בן דוד" (,)424
מרמז שהוא מכשיר הקרקע למשיח
בן דוד).

מאת השם טראמפ
נתמנה לנשיא ארה"ב
החודש התמנה דונאלד טראמפ
לכהן כנשיא ארה"ב .מי מילל ומי
פילל שזה יקרה .התקשורת ,ארגוני
הנשים ,ואפילו מתוך המחנה שלו
(הרפובליקנים) ,כולם היו נגדו .האם
הייתם מוכנים להמר על דולר אחד
שטראמפ יבחר? לא! והנה" ,לב
מלכים ושרים ביד ה'"" ,ה' מוריש
ומעשיר ,משפיל אף מרומם"" ,ועצת
ה' היא תקום" ,וכיון שה' רצה שיבחר
הוא נבחר( .לבי אומר לי ,שהקב"ה
הפך את קולות הבוחרים בקלפי
לטובת טראמפ ,קשה להאמין שכל
כך הרבה אמריקאים בחרו בו).
והנה ,ככל שנוקפים הימים מיום
הכתרתו לנשיא ארה"ב ,מיום
ליום מתגברת התחושה והמסקנה
ש"טראמפ טוב ליהודים וליהדות":

ימים אחרונים להנצחת שמות
יקירכם בספר "אור עליון"
צלצלו054-848-6661 :
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כואב .ומה הסיבה שהדבש גורם לצריבה
בפצעים שבפה? כי הוא מחטא אותם,
כמו יוד שהיו שמים פעם על הפצעים!
כך הגמרא ,בגלל שהיא מחטאת את
הפצעים שבלבנו לכן זה כואב לך כעת.
אך דע לך! שזה רק זמני ,ולאחר זמן
תרגיש רק מתיקות ונעימות בלימוד,
וממילא כבר לא יהיה לך חשק למכשיר
הטמא וכל תועבותיו .אם אתה רוצה
לצאת ממצבך  -רפואה אחת יש לך:
התורה! זו התרופה ואין בילתה".
עצה זו יפה לכל הנערים אשר מתמודדים
עם תאוות היצר הרע בגיל הנעורים
בגווניהם השונים :אהובי היקרים
והצעירים! היצה"ר של הדור הזה רק
שינה פנים ,כי זאת הדרך היחידה שבה
הוא מצליח להילחם עם בחורי החמד
יושבי בית המדרש .העצה היחידה
להילחם מולו היא השקיעות בלימוד
התורה ,החזיקו בה חזק כי היא התרופה
החזקה למול כל פגע .ואם נפלתם אל
תישברו" ,שבע ייפול צדיק וקם"! חיזרו
לבית המדרש ,ואל תאמינו לו ליצר
כשהוא מתחסד ואומר "כל באיה לא
יישבון" ,זה רק להטעות אתכם אהוביי.
חיזקו ואמצו! [הערת העורך :לעיתים,
הנער או האיש כבר מכורים לאינטרנט,
ו/או שהם מכורים לחטאות נעורים,
ושאר תאוות העולם הזה בגווניהם
השונים ,במצב כזה עליהם לפנות
לגמילה מקצועית .לאחרונה נפתחו

קרועים
בין העולמות

הרב אשר יחיאל קסל ,מומחה בטיפול
בנוער חרדי נושר ,כותב על הנערים
הקרועים בין העולם החילוני לעולם החרדי
ליעוץ ושאלות ,הזמנת סדנאות והרצאות,
צלצלו  ,058-4228470או באימייל
kasel@kfar-zoharim.org.il
מספר מכוני גמילה מקצועיים על פי רוח
היהדות לציבור החרדי].
"אין לך דבר בכל התורה כולה שהוא
קשה לרוב העם אלא לפרוש מן העריות...
לפיכך ,ראוי לו לאדם לכוף יצרו בדבר זה,
ולהרגיל עצמו בקדושה יתירה ,ובמחשבה
טהורה ,ובדעת נכונה כדי להינצל מהן...
יתירה מכל זאת אמרו ,יפנה עצמו
ומחשבתו לדברי תורה ,וירחיב דעתו
בחכמה ,שאין מחשבת עריות מתגברת
אלא בלב פנוי מן החכמה .ובחכמה הוא
אומר" :אילת אהבים ויעלת חן ,דדיה
ירווך בכל עת ,באהבתה תשגה תמיד".
(רמב"ם סוף הלכות איסורי ביאה).

פסיכולוגיה יהודית  -פסיכודראמה

כואבת? כועסת? מסתגרת במחשבות
על מה שהיה או על מה שלא יהיה?
טיפול מלווה התחדשות לנשים ,זוגות וילדים.
הפרעות אכילה ,התמכרויות ,פחדים ,טראומה ואובדן.
מטפלת מוסמכת בעלת המלצות רבות

מתוצאות
דהימות

צלצלו( 053-3354470 :תמרה)

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

לכל הישועות
כל כספי הפדיון קודש להוצאת העלון

צלצלו 054-8486661
מרן ,פאר הדור והדרו ,שר התורה הגאון הרב
מאיר מאזוז שליט"א :הנני ממליץ בזה על
עמותת "אור עליון" בראשות וכו' ,שעושים
פעולות רבות לקירוב רחוקים ולטיפול בנוער
נושר .ומדי חודש בחודשו מוציאים עלון
"אור עליון" ,ומצאתי בו כמה דברים יקרים
ונפלאים .שיבורכו מפי עליון ,ויזכו לחזות
בשוב ה' ציון .מצוה רבה לעזור בידם כל אחד
לפי כחו באונו ובהונו ,ויהי נועם ה' עליכם,
אכי"ר .נאמ"ן.

המקובל האלקי הרב בניהו שמואלי שליט"א,
ראש ישיבת המקובלים "נהר שלום"" :מצוה
גדולה מאוד לעזור להם ,וזכות הזאת תעמוד
לכם בכל העניינים וחיים טובים ,אמן".

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

סיפורי ישועות
בחורה מעבר לים הייתה מעוכבת

שידוך זמן רב ,והיו לה קשיים רבים
במציאת הזיווג ,ערכנו עבורה "פדיון
נפש" מידי פעם בפעם .וברוך ה',
בחודש שעבר היא בשרה לנו בשעה
טובה ומוצלחת ,שהיא התארסה
במזל טוב!!!
****
בחורה אחת היו לה בעיות
אימה הייתה
ּ
אורולוגיות קשות,
מאד טרודה מהמצב ,היא התקשרה
לפני כחודשיים וביקשה שנערוך
"פידיון נפש" עבור בתה .בחודש
אימה התקשרה שוב ,וביקשה
ּ
החולף
שנערוך פדיון נפש עבור בתה לזיווג
הגון בקרוב ,תוך כדי שהיא מציינת:
"יש לי נסיון טוב עם זה ,לפני
כחודשיים ערכתם פדיון נפש לבתי
וכנ"ל ,וברוך השם אחרי זמן קצר
הכל חלף הלך ,והיום היא בריאה
ושלימה לחלוטין ,לכן אני מבקשת
כעת פדיון נפש לזיווג עבור בתי".
***
ערכנו "פדיון נפש" בימי החנוכה,
עבור אישה שנשלחה לערוך בדיקות
לבירור אם ח"ו יש לה את המחלה
הנוראה .למחרת היא התקשרה לבשר
לנו" :תוצאות הבדיקות יצאו מעולות.
זה נס חנוכה! זה לא מובן מאליו,
אחותי יש לה את המחלה ,וגם בעלי
לשעבר נפטר מהמחלה ,ולכן היו לי
חששות בלב .בפעם שעברה שערכתי
את הבדיקות ,לא יצאו תשובות חד
משמעיות ,ולכן הייתי במתח רב עד
שערכו בדיקות חוזרות ושללו את
המחלה .אבל הפעם ברוך ה' כבר
בפעם הראשונה שללו את המחלה".

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

