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מעט  לא  חשים  אנו  חיינו,  במהלך 
אנו  ולעיתים,  ואכזבות.  תסכולים 
מתמלאים גם בכעס ומירמור. הן מחמת 
שלא קיבלנו את רצוננו: עבודה נחשקת 
נכזבת,  אהבה  אליה,  התקבלנו  שלא 
מכאיב:  אירוע  מחמת  הן  וכדומה. 
היהדות  וכדומה.  גירושין,  מחלה, 
מספקת תרופה לשיכוך כאבים נפשיים 
כדרלעמר".  "גזל  בשם  ואחרים  אלו 
"כל  לטובה",  זו  "גם  המלא:  ובשמה 
רחמנא".  מן  עביד  לטב  רחמנא  דעביד 
שעושה  מה  "כל  לעברית:  בתרגום 
האלוקים".  מן  עושה  הוא  לטובה   – ה' 
נכשלים  "צדיקים  פליאה:  מדרש  )ישנו 
והסבירו  כדרלעמר".  ואומרים  בגזל, 
ב"גם  נכשלים  שהצדיקים  המפרשים, 
זו לטובה", נוטריקון גז"ל. ואומרים "כל 
רחמנא",  מן  עביד  לטב  רחמנא  דעביד 

נוטריקון כדרלעמ"ר(.
זו  בתרופה  להשתמש  להתחיל  כדאי 
הקטנים  )האירועים  זוטרים,  באירועים 
ולהטריד  אותנו,  לשגע  יכולים  הם  גם 
אותנו זמן ממושך(, לאחר שנפנים היטב 
זו  בתרופה  להיעזר  נוכל  הרעיון,  את 
אף  על  יבואו  שלא  גדולות,  בצרות  גם 
השימוש  להמחשת  ישראל.  מעם  אחד 
חוויה  בפניכם  אציג  הנ"ל,  בתרופה 
אחד  כל  אשר  השורות,  כותב  שעבר 

ואחת יכולים לחוות חוויה דומה:
החתן נשפט ל-17 שנים בכלא

המתנתי בתחנת האוטובוס במעלה רחוב 
שטראוס בירושלים, כדי לנסוע לפגישה 
ההמתנה  זמן  את  מומחה.  עם  חשובה 
מתוך  ללימוד  ניצלתי  לאוטובוס 
החומש שבידי. האוטובוס הגיע לתחנה, 
מאחר  אך  לעברו,  ממקומי  התרוממתי 
עזב  בתחנה,  שהמתינו  אנשים  היו  ולא 
נהג האוטובוס בתוך שניות אחדות את 
התחנה, והשאירני מאוכזב בתחנה. הרי 
רק עוד רבע שעה יגיע האוטובוס הבא, 
ובינתיים אפסיד את הפגישה, שנקבעה 
כבר לפני זמן רב. החלטתי, ארוץ לעבר 
התחנה שבמורד הרחוב, ומאחר והכביש 
פקוק בוודאי אגיע לתחנה השנייה לפני 
בכל  רץ  אני  לשם.  יגיע  שהאוטובוס 
כוחי, מגיע 50 מטר לפני התחנה, דופק 
על דלתות האוטובוס שיפתח, אבל הוא 
מסמן לי שהוא פותח רק בתחנה... אני 
ממשיך לרוץ לתחנה, אלא שהאוטובוס 
הקדים אותי בשנייה אחת בלבד! והנה, 
נהג האוטובוס )ערבי( עושה לי דווקא... 
הוא בורח מהתחנה, )לא המתינו אנשים 
גם בתחנה השנייה(, למרות שהוא יודע 
שאני רודף אחריו, ומשאיר אותי בתחנה 

כועס ומתוסכל.

האינסטינקט הראשון זה לקלל, )מותר 
על  ולהתמרמר  ישראל(,  שונאי  לקלל 
על  לנו  השתלט  כך  שכל  הזה  העם 

וכו'.  וכו'  החיים במדינה... 
אבל במחשבה שנייה, מה 
ולהתמרמר?!  לקלל  יעזור 
לא  האוטובוס  הרי 
לכאורה  הפגישה  יחזור, 
לאחר  וגמרנו.  הוחמצה, 
השתמשתי  דקות  כמה 
הנ"ל:  היהדות  בתרופת 
נזכרתי  לטובה".  זו  "גם 
לי,  שסיפר  בחור  באותו 
אחת  בשנייה  שאיחר 

בלבד את האוטובוס. הוא הגיע לתחנה 
לצאת  החל  שהאוטובוס  שנייה  באותה 
על  דפיקותיו  כל  הועילו  לא  מהתחנה, 
התעלם  פשוט  הנהג  הדלת,  שמשת 
ממנו ונסע. ישב הבחור בתחנה, והתחיל 
כל  ואת  אגד,  ואת  הנהג,  את  לקלל 
השעה,  מחצית  עברה  לא  המדינה. 
פיגוע  שאירע  בחדשות,  שומע  והוא 
כל  שהוא  אוטובוס  באותו  באוטובוס, 
כך רצה לעלות עליו... הוא התחיל לברך 
את הנהג, את אגד, ואת המדינה, ואת... 
וגם  מהתופת!!  אותו  שהציל  האלוקים 
נזכרתי, שלפני שנים רבות, בחורה אחת 
נראה  היה  שדווקא  בחור  עם  התארסה 
בחור טוב. ולפתע... לאחר האירוסין הוא 
להתחתן  מעוניין  לא  שהוא  לה  הודיע 
ביותר.  עצובה  הייתה  הבחורה  עימה. 
גדול  בכעס  היה  ואביה  לא?!(.  )טבעי, 
כתב  שהבחור  למרות  בחור.  אותו  על 
ואביה  הבחורה  עדיין  התנצלות,  מכתב 
היו פגועים ביותר. לימים, הבחור נשפט 
עבירה  בגין  בפועל,  מאסר  שנות  ל-17 

בזמן  שביצע  חמורה 
בחרותו. כשפגשתי את 
אמרתי  הבחורה  אבי 
לו: "אתה ובתך צריכים 
הודיה,  סעודת  לעשות 
כל  נשמת  באמירת 
חי, שניצלתם מהבחור 
לחשוב,  מצמרר  הזה". 
נפש  עוגמת  איזו 

הייתה עוברת אותה בחורה אילו באמת 
התברר,  לבסוף  מתחתנים...  היו  הם 

שהפירוד הזה היה בעצם הצלת חייה...
לעיתים, ההבנה שהמעשה היה לטובתנו 
מגיעה לאחר מספר דקות, )כמו הבחור 
ההבנה  לפעמים,  מהפיגוע(.  שניצל 
שנים,  כמה  לאחר  רק  מגיעה  הזאת 
שרק  ויתכן,  והשידוך(.  הבחורה  )כמו 
כשנגיע  ושנים,  ימים  אריכות  לאחר 
האירוע  כיצד  נבין  שם  האמת,  לעולם 
במקרה  )כמו  לטובתנו,  היה  המצער 

עלינו  בכל מקרה,  האוטובוס(.  עם  שלי 
בכך  להודות  ערכנו.  במיעוט  להכיר 
לרשותנו  ושעומדים  מוגבל,  ששכלנו 
בלבד,  פשוטים  כלים 
תמיד  נוכל  לא  בהם 
של  התוצאות  את  לדעת 
על  לסמוך  יש  מקרה.  כל 
לפניו  אשר  האלוקים, 
הוא  תעלומות,  כל  נגלו 
כל  סוף  עד  ומביט  צופה 
הדורות, וסוקר את כל בני 
האדם ומעשיהם בו זמנית, 
עלינו  הביא  הוא  שבוודאי 
לטובה  הזה  הצער  את 

ולברכה.
לפעמים מכאיבים בגלל שאוהבים

בוודאי  הבאה,  לסיטואציה  לב  שימו 
לכם  נולד  חייכם!  בימי  אותה  עברתם 
בכל  אותו  מחבקים  אתם  חמוד,  תינוק 
שלעולם,  לעצמכם,  ונשבעים  לבכם, 
אבל באמת לעולם, לא תגרמו לו כל צער, 
חייו.  ימי  כל  במשך  עונג  לו  תביאו  רק 
ואתם  שנה,  בן  כבר  הוא  גדל,  התינוק 
בדרך ל"טיפת חלב", או בשמו המודרני 
לקבלת  הילד",  לבריאות  "המרכז 
חיסונים. הילד רק רואה את השלט שעל 
זוכר שיש שמה "חדר  הבניין, הוא כבר 
לבכות,  לצעוק,  מתחיל  והוא  עינויים", 
ולסגת אחורה. אתם מבטיחים לו כל מיני 
ממתקים ומשחקים, ומצליחים איכשהו 
האויבת  האחות.  לחדר  אותו  להכניס 
מתקרבת  לבן  בחלוק  התינוק  של 
המחט  עם  המזרק  ובידה  לתינוק, 
מתחיל  הילד  המפחידה...  הארוכה 
האחות  ואז  ולהשתולל,  לבכות  לייבב, 
"גברת....  פוקדת: 
את  חזק  לתפוס 
התינוק".  של  הידיים 
חזק  מחזיקים  אתם 
המבטים  התינוק,  את 
התינוק  ושל  שלכם 
מצטלבים, ובלי מילים 
אומר  כאילו  התינוק 
יש  הרי  "אמא!  לך: 
לא  הסכם  איזה  בינינו 
תצערי  ושלא  עלי,  תגונני  שאת  כתוב, 
למתעללת  נותנת  את  למה  אז  אותי, 
לי?!".  להציק  הלבן  החלוק  עם  הזאת 
את רוצה להסביר לו כמה החיסונים הם 
גדול  סבל  ממנו  יימנע  ושזה  לטובתו, 
בעתיד, אך המתסכל בכל הסיפור הזה, 
שהתינוק לא מסוגל לקלוט ולהבין כלל 
את ההסברים שלך. ואיך תמיד מסתיים 
התסריט הנ"ל? לאחר שהסיוט נגמר, עם 
את  משעין  הוא  התינוק,  של  הכעס  כל 
ראשו על הכתף שלך, מחזיק באצבעותיו 

לך  ונותן  בך,  דווקא  חזק  חזק  הקטנות 
וגם  לאחות,  ילך  לא  הוא  חזק...  חיבוק 
הוא  אליו,  שמחייכת  אחרת  לגברת  לא 
כי  מכאיבה...  אמא   – אלייך  רק  יברח 
הוא יודע, שאת אוהבת אותו, ולפעמים 

מכאיבים דווקא בגלל שאוהבים.
זה  אם  בחיים,  קשיים  עוברים  כשאנו 
ופגע  הציק  שמישהו  או  כספי,  הפסד 
שמשתולל  בתינוק  נזכר  וכדומה.  בנו, 
ונדע  האחות.  בחדר  אמא  של  בידיים 
עלינו:  עובר  שכעת  מה  בדיוק  שזה 
הטובות  החזקות,  בידיים  נמצאים  אנו 
שבשמיים.  אבינו  של  והאוהבות, 
אנו  עמו  הקושי  את  עלינו  מביא  הוא 
מתמודדים. אנו מסתכלים כלפי מעלה, 
אתה  למה  "אבא!  טוענים:  וכביכול 
נכון:  יותר  או  לקרות?!",  לזה  מאפשר 
לצער  אותנו  מביא  אתה  מדוע  "אבא! 
שתעשה  בינינו,  הסכם  ישנו  הרי  הזה, 
עולם  ובורא  בחיים?!".  טוב  רק  לנו 
משיב לנו בלי מילים: "אני יצרתי אותך, 
אני בראתי אותך, הבאתי לך גוף, נשמה, 
משפחה,  פרנסה,  אוכל,  בריאה,  נפש 
ילדים, וכו'  וכו', אתה חושב שאעשה לך 
דבר רע?! חמודי, זה לטובתך! אני יודע 
יכול  היא, שאינני  זה היטב, הבעיה  את 
להסביר לך, כי אין לך את הכלים להבין 
בין  שהמרחק  היא,  )האמת  זה...".  את 
שכלנו הקט לשכל האלוקי, הוא הרבה 
של  שכלו  שבין  מהמרחק  גדול  יותר 

התינוק לאימו(. 
"כגמול עלי אמו"

אמו,  על  שמתרפק  תינוק,  אותו  כמו 
כי הוא בטוח  גם כשהיא מצערת אותו, 
באהבתה אליו, כך מוטל עלינו, גם בשעת 
האלוקים,  של  לחיקו  לרוץ  וצער,  קושי 
אהבתו  ועל  עליו  רק  ולסמוך  לבטוח 
או  רופא  באיזה  לבטוח  לנו  אין  בלבד. 
נדיב, שהוא יציל אותנו ויעזור לנו, כי רק 
האלוקים הוא האוהב האמיתי. הרגשה 
כזאת חש דוד המלך עליו השלום כלפי 
האלוקים, כפי שהוא מבטא זאת בספר 
י,  י ַנְפׁשִ יִתי ְודוַֹמְמּתִ ּוִ תהילים: "ִאם לֹא ׁשִ
י". אומר  ֻמל ָעַלי ַנְפׁשִ ּגָ ּכַ ָגֻמל ֲעֵלי ִאּמוֹ,  ּכְ
את  ומדמה  משווה  "אני  המלך:  דוד 
עצמי, כמו הרגשת תינוק שנמצא בידיה 
של אימו, כך אני מרגיש את עצמי כלפי 
המלך  דוד  של  חייו  מסכת  האלוקים". 
ביותר,  קשים  באירועים  רצופה  היתה 
אותן  לעבור  הצליח  הוא  זאת,  כל  עם 
שהוא  היה,  שלו  הסוד  כיצד?  בשמחה. 
טובות  בידיים  נמצא  שהוא  הרגיש 

ואוהבות של האלוקים... 

התרופה היהודית לתסכולים ואכזבות

כגמול עלי אמו
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הדרכה לבעלי תשובה 
שאלה  אותך  לשאול  ברצוני  הרב,  לכבוד  שאלה: 
לי אלבומי תמונות שלי, לא  יש  לי,  שמאוד מציקה 
לשמור  או  אותם,  לשרוף  צריכה  אני  האם  צנועות, 

אותם לזיכוי הרבים? כמובן שרק לנשים אני אראה.
תשובה: אשרייך על רצונך הטוב לזכות את הרבים, 
אלו  תמונות  בשמירת  צורך  רואה  אינני  אבל 
למטרה זו. בשביל לזכות את הרבים, מספיק לספר 
והיית  השני,  במתרס  שהיית  שלמרות  לחילוניות, 
ומצוות,  תורה  שומרת  את  כעת  צנוע,  לא  לבושה 

מתלבשת בצניעות, טוב לך, ואת שמחה. 
לגופו של עניין, אין חובה הלכתית לשרוף ולהשמיד 
את התמונות, אבל בהחלט ראוי לעשות כן. גם כדי 
שעשה  שאדם  משום  וגם  בביתך,  קדושה  להוסיף 
מעשה לא טוב, למרות שהיה זה באונס או בשגגה 
מחוסר ידיעה, אבל עדיין הוא מתבייש במעשה הזה, 
ומשמיד כל תיעוד של המעשה. קל וחומר בתמונות 
המתעדות מעשים שציערו את אבא שבשמיים. דבר 
נוסף, כשאת משמידה את התמונות הללו, את בעצם 
למעשים  קשר  שום  לך  שאין  גדול,  בקול  מכריזה 
החזרה  של  החותמת  בעצם  וזו  בעברך.  שעשית 
קשה  מאד  זה  שמעשה  הסיבה  זו  שלך.  בתשובה 

עבור חוזרים/ות בתשובה.
מומלץ ביותר, לתקן את התמונות במקום להשמידן, 
כדי שתישאר לך תזכורת מתקופת הילדות והבחרות.
שאלה: אני נשוי 2+, ומזה שנים שאני לא שומר שבת, 
את  לשמור  ורצון  צורך  מרגיש  אני  האחרון  ובזמן 
השבת ולא מצליח. ועיקר הבעיה היא האישה שלא 
רוצה בזה, מה עושים במצב כזה, שומרים שבת ולא 
עושים חשבון לאישה, או שיש פיתרון אחר? אשמח 

לעצה. 

תשובה: אשריך, שהניצוץ האלוקי שבך התעורר, ויש 
לך רצון לשמור שבת. לגבי אשתך, שמעת על המושג 
"דמוקרטיה"? תנהיג את זה בביתך: אל תנסה לשכנע 
ומאידך, אתה תשמור את  את אשתך לשמור שבת. 
חלילה  מקום,  מכל  רצונך.  את  תכבד  והיא  השבת, 
שתפסיד את החיים הנצחיים שלך בגלל אשתך, זה 

לא בא בחשבון. 
עם  ובשמחה,  בהידור  השבת  סעודות  את  תערוך 
תזמין את  נחמדה.  ואווירה  שירים,  טובים,  מאכלים 
תדאג  לסעודות.  אליך  להצטרף  והילדים  אשתך 
שתהא זו שעה משפחתית איכותית, כפי שזה אמור 
להיות על פי היהדות. כמו כן, בין הסעודות תקדיש 
יותר זמן ותשומת לב לבני המשפחה. זו בעצם אחת 
המטרות של מצוות השבת - שנקדיש את הזמן הפנוי 
כשאשתך  המשפחה.  ליכוד  לטובת  החול  מטרדות 
התרומה  את  בשבת,  שיש  והעונג  הכיף  את  תרגיש 
היא  שגם  לקוות  יש  שלכם,  המשפחה  לחיי  הרבה 

תסחף יחד עמך לשמירת השבת.
מאידך,  הורים.  כיבוד  מחד,  חצויה.  מרגישה  שאלה: 
מה עושים כשאני ובעלי בעלי תשובה ברוך ה', חרדים 
והמשפחה  ה',  בעבודה  להתחזק  יום  כל  שמנסים 
ומתערבים  בעורף  נושפים  כולם  מנוח,  נותנת  לא 
מתבטא  זה  והאחים.  ההורים  בפרט  חילוניים(,  )הם 
חיי.  את  לנהל  בניסיון  ובכלל,  ובעקיצות,  בביזיונות 
וזה  אותו,  לא מכבדים  והם  ה',  ברוך  תורה  בן  בעלי 
ביום,  פעמים   17 להתקשר  נוהגת  אמי  אותי.  מצער 
פעמיים  לשוחח  שמספיק  סבור  בעלי  מטרד.  וזה 
לשוחח  תקין  זה  שאכן  לדעת,  רוצה  אני  בשבוע. 

פעמיים בשבוע, וזה לא מעשה חריג. 
והעקיצות":  "הביזיונות  מנושא  נתחיל  תשובה: 
הפתרון הוא, לא לשים לב לדברים. אם הם היו גדולי 
נותנים  היינו  או הסטייפלר,  כמו הבבא סאלי  הדור, 
מדובר  אבל  אליהם.  ומתייחסים  לדבריהם,  משקל 
זכו לראות את האור, בעוד  בתינוקות שנשבו, שלא 
שאנו יודעים )ולא רק מאמינים( בצדקת דרכינו, אז 
מה יש להתרגש מדבריהם?? תנסי לומר להם, שזה 
פוגע בך, ושזה לא יפה לצער את הבת שלהם. שלא 
תוכלי להמשיך בצורה כזו, ושחבל לקרר את היחסים 

במשפחה, אולי זה יעזור. 
מבינים  לא  הם  בעלך,  את  יכבדו  שהם  תצפי  אל 
האלוקים,  מגיע מאת  שלו  הכבוד  תורה",  "בני  ערך 
ומצוות, שמבינים מהו ערכן  ומאנשים שומרי תורה 
של מרגליות רוחניות. אם ילד לא יעריך עשיר שיש 

במבה  כעת  לו  שאין  בגלל  בבנק,  דולר  מיליון  לו 
ומציצה, האם נתייחס אליו?!

לגבי ההתערבות בחייך ו-17 פעמים טלפון ביום, זה 
באמת מוגזם. בעלך צודק בהחלט, מספיק לדבר עם 
יוריד את הלחץ של  וזה גם  האמא פעמיים בשבוע, 
הדת  ליחסי  קשור  לא  זה  דעתי,  לעניות  העקיצות. 
לילדים  שמתערבים  הורים  סוג  ישנם  אלא  ביניכם, 
התרגלו  והורייך  מאוחר,  שהתחתנת  בפרט  שלהם, 
זוג  נתייחס לזה כמו לכל  לנווט לך את החיים. לכן 

שההורים מתערבים להם בחיים.
לפני  לי  שענית  שזכיתי  תודות  רב  לתשובה:  תגובה 
שבת, זה הרגיע אותי מאוד!!! ובאמת אשריכם כמה 
תרומה יש למערכת הזאת שנקראת "הידברות" בחיי!

מבית  באה  לילדה,  ואם  נשואה   ,29 בת  אני  שאלה: 
מדליקה  כשרות,  שומרת  מסורת,  שומרת  חילוני, 
לפני  גמור.  חילוני  הוא  שגם  לבעלי  נישאתי  נרות. 
חצי שנה קיבלתי על עצמי טהרת המשפחה, )תחילה 
בעלי התנגד, עכשיו הוא מקבל זאת יותר(, עושה את 
מצוות חנ"ה, מאזינה לערוץ הידברות )במה שמעניין 
אותי(. השאלה שלי, איך אני מתחזקת מבלי לפגוע 

במשפחתי, בבעלי ובהורים שלי? 
את  גילית  בחלקך,  נפלה  גדולה  זכות  איזו  תשובה: 
האור, ואת משמחת את אבינו שבשמיים. כל הכבוד!!! 
לגבי ההורים שלך, לפעמים הורים נפגעים שבניהם 
כי הם מרגישים, שכביכול הבנים  חוזרים בתשובה, 
אומרים להם שהם טעו בחינוך שלהם. לכן תקדימי 
תרופה למכה, ותמיד תשבחי את הורייך על החינוך 

הטוב שהעניקו לך, למידות טובות ולדרך ארץ.
לגבי בעלך, אל תנסי לכפות עליו דברים, או לשכנע 
שהחזרה  ירגיש  לא  שבעלך  בתשובה.  לחזור  אותו 
וכמובן,  חייו.  מהלך  על  ח"ו  מאיימת  בתשובה שלך 
התורה,  של  דרכה  את  שאת  ביתר  תיישמי  שכעת 
ובין  לאשתו,  איש  בין  לחברו,  אדם  שבין  ביחסים 
הבת להוריה )"כבד את אביך ואת אמך"(. גם לצורך 
היהדות שלך, וגם כדי שהמשפחה שלך, לא זו בלבד 
שלא תיפגע מההתחזקות שלך ביהדות, אלא להיפך, 
היא תהנה ותרוויח מההתקדמות שלך ביהדות. עלי 

והצליחי.
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(

יש לשמור על קדושת הגיליון ולהניחו בגניזה ]2[

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

הלכות כיבוד הורים
ְוֶאת  ָאִביָך  ֶאת  ד  ּבֵ "ּכַ בתורה:  נאמר  א. 
ְוָאִביו  ִאּמוֹ  "ִאיׁש  כ,יב(,  )שמות  ָך"  ִאּמֶ
ליזהר  וצריך  יט,ג(.  )ויקרא  יָראּו"  ּתִ
ההורים.  של  ובמוראם  בכבודם  מאד 
שהוקש כבודם ומוראם לכבוד המקום 
"שלושה  חכמים:  אמרו  ומוראו. 
אביו,  הקב"ה,  באדם:  יש  שותפים 
ואמו. בזמן שאדם מכבד את אביו ואת 
אמו, אומר הקב"ה, מעלה אני עליהם 
כאילו גרתי ביניהם וכבדוני". והמקיים 
לאריכות  זוכה  ואם,  אב  כיבוד  מצוות 
ימים ושנים, בעולם הזה ובעולם הבא. 
לעושר, ולהצלחה בשאר ענייניו. ויזכה 

שבניו ובנותיו גם הם יכבדו אותו וייראו 
ממנו. 

ב. איזהו כבוד? מאכיל ומשקה, מלביש 
להוריו  ויתן  ומוציא.  מכניס  ומכסה, 
מאכילם  שאפילו  יפות.  פנים  בסבר 
בכל יום בשר מפוטם, אבל מראה להם 
מאידך,  כך.  על  ייענש  זועפות,  פנים 
וכוונתו  ברחיים,  אביו  את  מטחין  אם 
קשה  מדבר  אביו  שינצל  כדי  לטובה, 
לב  על  פיוס  דברי  ומדבר  מזה,  יותר 
עד  לטובה,  שכוונתו  לו  ומראה  אביו, 
נוחל  ברחיים,  לטחון  מתרצה  שאביו 
באים  כשההורים  ולכן  הבא.  עולם 
לקבלם  מצווה  בניהם,  אצל  להתארח 
בשמחה ובסבר פנים יפות, ויצווה לבני 

ביתו שינהגו בהם בכבוד.
במקומו  יעמוד  לא  מורא?  איזהו  ד. 
המיוחד לו לעמוד שם בסוד זקנים עם 
חבריו, או מקום המיוחד לו להתפלל. 
וכן, לא ישב במקום המיוחד לאביו או 
לעמוד  מותר  אבל  בבית,  להסב  לאמו 
יש  ואם  לישב.  רגילים  במקום שהוריו 
לאביו כסא שיש לו צורה מיוחדת, אין 
לבן לשבת עליו, אף שהכסא לא נמצא 

במקום שאביו יושב בו בקביעות.
שמונה  בתפלת  לעמוד  לבן  אין  ה. 

מטר.  כ-2  בתוך  אביו,  לצד  עשרה 
והבן  הכנסת,  בבית  צפיפות  וכשיש 
הוצרך לעמוד לצד אביו בתפלת שמונה 
עשרה, יבקש ממנו מחילה. וכן אין לבן 
אביו,  להתפלל שמונה עשרה מאחורי 
שיצטרך  צער,  לאביו  יגרום  שלא  כדי 

להמתין לו עד שיסיים תפלתו.
ו. לא יקרא לאביו או לאמו בשמם. וכן 
לא  אחרים,  בפני  הוריו  את  כשמזכיר 
יזכירם בשמם בלבד, לא בחייהם ולא 
במותם, בין בפניהם בין שלא בפניהם. 
אלא אומר "אבי מורי פלוני", או "מור 
אבי פלוני". וכן באמו אומר "מרת אמי 

פלונית". 
אביו,  כשם  אחרים  שם  היה  אם  ז. 
כאשר קורא להם בפני אביו לא יזכיר 
שמם אלא בשינוי, או בכינוי. אבל שלא 
בשמם  להם  לקרוא  יכול  אביו  בפני 
הכל  שאין  פלאי  שם  הוא  ואם  כרגיל. 
גם  להחמיר  יש  בו,  לקרוא  רגילים 
שלא בפני אביו, שלא לקרוא לאחרים 

בשמם, אלא יקרא להם בכינוי. 
מותר  אביו,  לשם  אותו  שאלו  אם  ח. 
שם  ולהזכיר  פלוני",  "בן  להם:  לומר 
ולכן  רבי.  תואר  בלא  אפילו  אביו, 
באמירת  אביו  לשם  שאלוהו  אם 

פלוני"  "בן  לומר  מותר  שבירך",  "מי 
בהזכרת שם אביו.

הוא  הנכון  רשמי,  טופס  הממלא  ט. 
שיכתוב ליד שם אביו איזה תואר, כגון: 
"רבי פלוני", אבל אם זה יראה משונה, 

יכול לכתוב רק את השם בלבד. 
י. חייב אדם לעמוד מלוא קומתו לכבוד 
מרחוק  אותם  שרואה  מזמן  הוריו, 
כמלוא עיניו. ולא ישב עד שהוריו ישבו 
שיתכסו  עד  או  במקומם,  יעמדו  או 
שיכנסו  או  אותם,  יראה  ולא  מעיניו 
לנוח,  עמדו  אם  אבל  אחרת.  לרשות 
צריך  ללכת,  מיד  להמשיך  ובדעתם 
אדם  וחייב  לכבודם.  לעמוד  להמשיך 
לעמוד מפני אביו ואמו ורבו בכל פעם 
פעמים  מאה  ואפילו  לחדר,  שנכנסים 

ביום. 
כבודו מחול,  כבודו  על  יא. אב שמחל 
ולכן אם אביו מחל לו שלא יקום מפניו 
כלל, רשאי הבן שלא לקום מפני אביו 
כלל, ואף על פי כן יקום מעט מפניהם 
ויעשה הידור. ואם נמצאים שם אנשים 
האב,  ממחילת  יודעים  שאינם  אחרים 
מלוא  אביו  מפני  לעמוד  הבן  צריך 

קומתו.
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לעילוי נשמת
 שמואל )בן דוד(

בן מורברי דבורה ז"ל
נלב"ע כ"ב אייר התשע"א ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת
פליקס סעדני בן רחל

שמחה אלין סימה בת אסתר 
ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת
אברהם מימוני ז"ל

בן ר' יצחק ורומיה ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמתלעילוי נשמת
תהילה ברכה בת חיים 

ישראל ואילנה רוזנבלאו
נלב"ע ג' מר חשוון 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.

הצלחה ברוחניות ובגשמיות 
וזיווג הגון

לשחר שי בן זהבה
 ברכה והצלחה

לאודיה בת זהבה

רפואה שלימה
 לדינה רוחמה

בת עפיה
לאהרון בן יפה

העקיפה אינה משתלמת
"שירות  משרד  ליד  ממתינים  כבר  אנשים  שמונה  בבוקר.   7:45 ראשון,  יום 
לקוחות" של אחת מחברות הסלולר. הדלת תפתח בשעה 8:00 בבוקר בלבד, 
אבל הם הקדימו, כדי לקבל שירות, ראשונים ככל שניתן, לסיים כמה שיותר 
מהר, ולרוץ לעבודה. הם סיכמו ביניהם, מי יהיה ראשון, ומי יהיה שני, וכו', 

כשתפתח הדלת כמובן.
והנה, לפתע מופיע אדם מבוגר, עם ג'קט בהיר, מעונב, ותיק עסקים בידיו. 
הוא עוקף את כולם, ונעמד ראשון מול דלת הזכוכית. האנשים מסתכלים זה 
בזה, 'כנראה הוא לא שם לב שישנו תור', הם חושבים בלבם, ודנים את האיש 
הנראה מכובד לכף זכות. הם פונים אליו בנימוס: "אדוני! יש כאן תור, אנחנו 
מחכים כאן כבר זמן ממושך. בבקשה, תיגש לסוף התור!". אבל כנראה, עבור 
האדון הנכבד, הם לא היו יותר מאשר אוויר. הוא לא מניד ראש לעברם, לא 
זה  שאין  האנשים,  החליטו  לדלת.  יותר  חזק  נצמד  רק  לדבריהם,  מתייחס 

מכובד  לריב, להרים את הקול, ולהתקוטט, והניחו לו לעקוף את כולם...
בשעה 8:00 בדיוק, הדלת נפתחת. מיודענו שואט קדימה, ומתיישב, כמובן 
שלא  החליטו  כאמור  אך  שיניים,  חרקו  האנשים   .1 מספר  בעמדה  ראשון, 
בעמדה  הפקיד  מול  מתיישב  מביניהם  הראשון  מהומה.  כך  על  לעורר 
הכל  סך   .3 מספר  בעמדה  מתיישב  מביניהם  והשני   .2 מספר 

שלושה פקידים עובדים בסניף זה במשמרת הבוקר.
התור  והשלישית  השנייה  בעמדה  מוזר...  דבר  מתרחש  והנה, 
זורם. אנשים מתיישבים, מקבלים שירות, והבאים בתור מתיישבים 
לקבלת שירות. ואילו בעמדה הראשונה, משהו שם תקוע ולא זז... 
הראשון והשני עזבו כבר ממזמן את משרד שירות הלקוחות, ועדיין 
הוא תקוע שם. השלישי והרביעי, החמישי והשישי, גם הם קיבלו 
את השירות לו היו צריכים, והוא תקוע עם הפקיד הראשון. הלאה.. 
השביעי והשמיני מתיישבים, מקבלים שירות ועוזבים. ואז... נשמע 
הפקיד  אצל  שיושב  "האדון  מכריז:  ברמקול  המנהל  של  קולו 

הראשון, מתבקש לעבור לעמדה מספר 2"...
הראשון  היום  לו  זה  אשר  פקיד  זה  ביום  הגיע   1 מספר  בעמדה  קרה?  מה 
בעבודה. גם פעולה פשוטה ביותר לקחה לו זמן רב, מאחר שהוא לא הכיר 
את הטפסים, ואת תוכנת המחשב, וכו'. על כל דבר, הוא הוצרך לברר בטלפון 
שוב ושוב עם הממונה עליו. לאחר זמן רב, פקעו עצביו של האדון הנכבד, 
הוא החל להרים צעקות, ולכן הממונים החליטו שאת המשך קבלת השירות 
הוא יקבל בדלפק מספר 2. אבל שמתם לב, מתי בדיוק זה קרה? בשעה שכל 

השמונה אנשים אותם הוא עקף סיימו לקבל את השירות.
נמצא, שברנש זה שעקף את התור, וחשב להרוויח זמן, לא רק שלא הרוויח 
כלל מהעקיפה, שהרי הוא קיבל את השירות אך ורק לאחר ששמונת האנשים 
אותם עקף קיבלו את השירות. אלא גם הפסיד מהעקיפה, שכן עצביו נמרטו 
עם הפקיד החדש. לעומת זאת, אותם אנשים שלא נכנסו למריבה עמו, רק 
ראשונים,  להיות  זכותם  על  ועומדים  רבים,  היו  הם  אם  שכן  מכך,  הרוויחו 
הראשון מביניהם היה מתיישב מול הפקיד החדש, זמנו היה מתבזבז, ועצביו 

היו נמרטים...

הוויתור משתלם
מעשה מופלא אירע לאחרונה: אביו של נער שהגיע למצוות, הקדים והודיע 
לגבאי בית הכנסת בו נוהג הוא להתפלל, כי בנו אמור לעלות לתורה בפרשת 
יתרו שנה זו, ומבקש שיתנו לבנו לקרוא את קריאת הפרשה בשבת זו. הגבאי 
הסכים. אך מאחר שההודעה הייתה זמן רב לפני שבת זו, היא נשכחה מזיכרונו 
וביקש, שבנו  זמן, אדם אחר מהמתפללים,  וכשפנה אליו לאחר  של הגבאי, 

יקרא את הפרשה בשבת הנ"ל, הסכים מיד.
והנה, כשהתקרבה שבת פרשת יתרו התבררה הטעות. הגבאי לא ידע לשית 
סברו  שניהם  הקריאה.  את  והכינו  שעמלו  נערים  שני  לפניו  בנפשו.  עצות 
בצדק, מבחינתם, כי העניין מסודר ומסוכם, ומה יעשה עתה? הוא פנה להורי 
שני הנערים, ופרש בפניהם את טעותו ואת המצב שנוצר, וכי אינו יודע מה 
הוא  כי  לבו  בטוב  מיד  והגיב  מידותיו,  על  העביר  הראשון  הנער  אבי  יעשה. 
מוותר, ונותן לנער השני לקרוא בתורה בשבת זו, ואילו בנו יקרא את הפרשה 
בשבת שאחריה. וזאת על אף שבנו כבר טרח, הכין ושינן את כל הפרשה. וכך 
את  שוב  והכין  טרח  הראשון  והנער  יתרו,  פרשת  את  קרא  השני  הנער  היה. 

קריאת פרשת משפטים, וקרא אותה בציבור.
הראשון,  הנער  של  אימו  משפטים,  פרשת  שבת  לפני  שנים,  ארבע  לאחר 

החולים,  בבית  קשה  במצב  אושפזה  היא  למשכב.  נפלה  שוויתר, 
באותו  בדיוק  והנה,  למחלתה.  מזור  העלו  לא  בטיפולם  והרופאים 
שבוע חלה אחד מגדולי התורה הנודעים, ואושפז באותו בית החולים. 

עסקני הרפואה הבכירים שעסקו לטפל בעניינו הרפואי של הגאון, טרחו 
והביאו במיוחד באופן דחוף פרופסור גדול מארה"ב. פרופסור בעל שם 

עולמי, שנחשב למומחה גדול בתחומו, כדי שיטפל במחלתו של הגאון.
עקב הטיפול, הוצרך אותו גאון לשהות בבית החולים אף בשבת פרשת 
שארגנו  למניין  קורא"  "בעל  חיפשו  ומקורביו  ביתו  בני  משפטים. 
בחדרו. והנה אותו נער שלפני ארבע שנים הכין ושינן פרשה זו לקרוא 
בתורה -לאחר שוויתר לרעהו על קריאת הפרשה הקודמת- הציע את 
עצמו, מאחר שבין כה וכה הוא שוהה בשבת בבית החולים, ופרשה זו 

כבר שגורה בפיו על כל טעמיה ודקדוקיה. הצעתו נתקבלה, ואכן זכה הבחור 
לקרוא בתורה במניין מיוחד זה.

הגאון הנודע, נהנה מאד מקריאתו, וכהכרת הטוב, שאל את הבחור, מי הוא? 
על  הבחור  לו  סיפר  החולים?  בית  כותלי  בין  בשבת  שוהה  הוא  מה  ולשם 
וכי הרופאים אובדי עצות באשר לטיפול בה. הורה הגאון,  מצבה של אימו, 
לבקש מהפרופסור שהובא מחו"ל בשבילו, שיבדוק את אימו של הבחור. בדק 
הפרופסור את האמא, וגילה כי הרופאים טעו באבחנה ובטיפול, ומיד הורה 
לשנות לחלוטין את דרך הטיפול בה, ובתוך זמן קצר הוטב לה. היא השתחררה 

מבית החולים והחלימה כליל.
הקב"ה,  סיבב  שנים,  ארבע  לפני  הנער  שויתר  הוויתור  בזכות  כי  רואים  אנו 
להבאת  הסיבה  הייתה  לחברו,  בוויתור  הפרשה,  את  הנער  שהכין  שההכנה 

המזור לרפואת אימו. 
מקור: עלון "איש לרעהו", כה אלול תשס"ז, מהספר "דרכי החיים".

הנביא,  ישעיה  נבואת  בהתגשמות  עינינו  במו  חוזים  אנו  אלו,  בימים 
העשן,  ותימרות  הדם  והקטל,  ההרג  המהפכה,  מתוך  במילה.  מילה 
של  המדויקת  נבואתו  ועולה  בוקעת  במצריים,  האזרחים  שבמלחמת 
ְוִנְלֲחמּו  ִמְצַרִים,  ּבְ ִמְצַרִים  י  "ְוִסְכַסְכּתִ ישעיה הנביא לגבי אחרית הימים: 
ַמְמָלָכה". )ישעיה יט, ב(.  ִעיר, ַמְמָלָכה ּבְ ֵרֵעהּו, ִעיר ּבְ ָאִחיו, ְוִאיׁש ּבְ ִאיׁש ּבְ

כל מילה נוספת מיותרת...

ניתן להיות שותף במימון סעודת סיום "שישה סדרי משנה", אשר נלמדו ע"י 
אברכי כולל "ברכת ששון", ע"ש המקובל חכם ששון מזרחי זצ"ל. 

לבריאות, לפרנסה, לזיווג, ולכל הישועות.
כל התורם, יזכה שיזכירו את שמו במשך חודש ימים, בכולל יום שישי, ובכולל 

אשמורת הבוקר בליל שבת קודש, לאחר קריאת כל ספר התהילים. כמו כן, ילדי 
התהילים יזכירו שמות התורמים בשבתות, במשך חודש ימים, לברכה והצלחה. 

סעודת הישועות

צלצלו  054-8413979

 הפיכה במצרים

תומכי מורסי )צילום: רויטרס( )AFP :מתנגדי מוחמד מורסי )צילום



רב אחד שאל פעם את תלמידיו: "דייג 
השיבו  "בוודאי...",  דגים?".  אוהב 
התלמידים. הוא חזר ושאל אותם: "אם 
כן, למה הוא דג אותם וצולה אותם?". 
הרב:  להם  אמר  שתקו...  התלמידים 
את  אוהב  דייג  דגים,  אוהב  לא  "דייג 
יותר  לו...  מכניסים  שהדגים  הכסף 
מזה, דייג לא אוהב דגים, דייג רוצה את 
שהדגים  מהכסף  שמתקבלת  ההנאה 
אוהב  לא  דייג  מסקנה:  לו".  מכניסים 
בני  כך  עצמו...  את  אוהב  דייג  דגים, 
'אינטרסים'  על  מבוססת  שאהבתם  זוג 
הזוג,  מבן  מקבלים  הם  אותם  אישיים, 
הם  הזוג,  בן  את  אוהבים  אינם  הם 

אוהבים את עצמם...
דסלר  הרב  האהבה?  סוד  מהו  כן,  אם 
תולדת  היא  "האהבה  כותב:  זצ"ל 
 - משקיעים  שבו  באדם  הנתינה!!". 
את  לאהוב  רוצה  אתה  מתאהבים.  בו 
לאהוב  רוצה  את  בה.  תשקיע  אשתך, 
את בעלך, תני לו את הנשמה ואת הלב. 
אהבה אין פירושה לקבל, אהבה פירושה 
לתת. נשים רבות חושבות בטעות: 'אם 
בעלי יפרגן לי, ויעניק לי, ויעריך אותי, 
אז אני אוהב אותו...', אבל האמת היא, 
ביום  דרכו!  עצמה  את  תאהב  שהיא 
שבו הוא יפסיק את השירות הזה היא 
כבר לא תסבול אותו. וכן בעלים רבים 
חושבים בטעות: 'אם היא תכבד אותי, 
אתאהב  אני  לי,  ותעניק  בי,  ותטפל 
בה...', אבל האמת היא שהוא יאהב את 

עצמו דרכה. 
שהיא  אהבה  'כל  חז"ל:  אמרו  זה  על 
תלויה בדבר, בטל דבר בטלה אהבה...'. 
אין  מהשני,  בקבלה  תלויה  כשאהבתנו 
תלויים  אנו  ולכן  זה,  על  שליטה  לנו 
מרגישים  מפסיק  וכשהדבר  בדבר. 
לאהוב  הפסיק  הוא  'הנה  אכזבה... 
תלויה  אהבתנו  אם  אבל,  אותי...'. 
רצון  מתוך  שנובעת  שלנו,  בנתינה 
אינה  והיא  בשליטתנו,  היא  אז  עצמי, 
תלויה בדבר, ולכן אין אכזבות. אדרבה, 
הנותן הכי גדול מקבל הכי הרבה, מכיון 

שבלהיות נותן יש סיפוק.
מתחת  עומדים  "אגואיסטים"  שני 
את  רק  הם  חיפשו  כה  עד  לחופה, 
עצמם. כעת, הם צריכים לעשות שינוי 
מהפכני בצורת החשיבה, ולחשוב: 'לא 
התחתנו על מנת לקבל, התחתנו בעיקר 
על מנת לתת!'. קוראים יקרים! כל מי 
הזה  המהפכני  השינוי  את  שיעשה 
ממקבל  עצמו  את  ויהפוך  בחשיבתו, 
לנותן - יהפוך באותו רגע להיות האדם 
המאושר ביותר בחיי הנישואין. לצפות 
לקבל מהשני זה לא פחות גרוע מלבקש 
נדבה ברחוב. לעומת זאת, לתת לשני זו 

ַהָגְדלּות הנפלאה ביותר, ואז מתאהבים 
ביתר שאת. 

תשקיע – תאהב!!
הנוסחה שכתבנו קודם, שה"אהבה היא 
תולדת הנתינה", נכונה לא רק בזוגיות, 
לפניכם  החיים.  שטחי  בשאר  גם  אלא 
תובנה  הממחישות  דוגמאות  מספר 

נפלאה זו: 
רכב  במכוני  רואים  אנו  לפעמים  א. 
שהם  הטרנטה  על  בוכים  אנשים 
"למה  אותו:  שואל  כשאתה  מוכרים. 
"השקעתי  עונה:  הוא  בוכה?".  אתה 
ג'נטים  לה  שמתי  אותה,  פינקתי  בה, 
הוא  פנורמית...".  מראה  מגנזיום, 
בה...  התאהב  הוא  במכונית,  השקיע 
אפשר להתאהב גם בחפצים דוממים...

אחד  ציור  ציורים,  שני  ִצֵייר  ר  ָצּיַ ב. 
וציור שני במכחול של  במברשת עבה, 
יהיה  הוא  מהציורים  לאיזה  שערה. 
יאהב  הוא  יצירה  איזו  יותר?  קשור 

יותר? התשובה ברורה...
מעצבן,  נודניק,  הילד  רבות  פעמים  ג. 
מה  מפני  אז  ומפריע...  בוכה  מלכלך, 
מיד  ילדיהם?  את  אוהבים  הורים 
כשהוא לומד לדבר הוא מבקש: "במבה, 
הוא  קצת  גדל  כשהוא  במבה...". 
מבקש: "תנו לי 100 שקל לבזבוזים...". 
את  "תן  לאבא:  אומר  הוא  עוד,  גדל 
הוא  האוטו".  את  לקחתי  המפתחות, 
בואי  חולה,  אשתי  "אמא,  התחתן: 
לטפל בילדים...". איך יתכן שהתאהבנו 
השכנה  אם  יקרה,  גברת  שכזה?!  בבן 
שלך הייתה מתנהגת כמו התינוק שלך, 
כמה זמן היית מחזיקה איתה מעמד?... 
בדלת  הדפיקה  שלפי  שכנה  ישנה 
אבל  היא.  שזאת  יודעת  את  והשעה, 
כדי להרגיע את הסקרנות, את מורידה 
את הנעלים, והולכת בשקט אל הדלת. 
אמרה:  היא  מהעינית  שהצצת  ברגע 
ברירה  בלית  תפתחי".  אותך...  "ראיתי 
נכנסה.  והשכנה  הדלת  את  פתחת 
שואלת.  היא  קפה?",  לקבל  "אפשר 
הקפה,  שתיית  כדי  שתוך  לך,  תארי 
והכתימה  השולחן  את  לכלכה  היא 
אותה  מוציאה  היית  הרי  הספה...  את 
אז  החלון.  של  הסורגים  דרך  מהבית 
למה את הבן שלך את ממשיכה לאהוב, 
גרועים  דברים  עושה  שהוא  למרות 
מכיון  פשוטה,  לכך  התשובה  יותר? 
שאת השקעת ומשקיעה בו את הנשמה.

הסוד הגדול לזוגיות טובה

סגולות מהמקובל הגאון החיד"א זצ"ל )חלק ב(

יאמר  צרה,  מכל  להינצל  סגולה  א. 
ְלעוָֹלם,  ה'  ְכבוֹד  "ְיִהי  אלו:  פסוקים 
ְמבָֹרְך,  ה'  ם  ׁשֵ ְיִהי  יו:  ַמֲעׂשָ ּבְ ה'  ַמח  ִיׂשְ
ְרָעד,  יט ָלָאֶרץ ַוּתִ ּבִ ה ְוַעד עוָֹלם: ַהּמַ ֵמַעּתָ
ַמִים  ָ ַהּשׁ ַעל  רּוָמה  נּו:  ְוֶיֱעׁשָ ָהִרים  ּבֶ ע  ִיּגַ
ויתפלל  בוֶֹדָך".  ּכְ ָהָאֶרץ  ל  ּכָ ַעל  ֱאלִֹהים, 
ה'  מלפניך,  רצון  "יהי  זאת:  תפילה 
אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתעשה למען 
ושמות  אלו,  פסוקים  ובזכות  רחמיך, 
הקדושים אשר בהם, ושמות הקדושים 
תרחם  בהם,  והמצורפים  הרמוזים 
ותירצנו  צרה,  מכל  ותצילנו  עלינו, 
ברחמיך הרבים. אמן, נצח, סלה, ועד". 

)יוסף בסדר סימן ט(.

שרוצה  מי  בעסק.  להצלחה  סגולה  ב. 
שהולך,  מקום  בכל  בעסקיו,  להצליח 
יאמר בבוקר קודם צאת השמש, שלוש 
כך  ואחר  בתהילים.  ד'  מזמור  פעמים 
מלפניך,  רצון  "יהי  זו:  בקשה  יאמר 
למען  אבותינו,  ואלוהי  אלוהינו  ה' 
הזה  מהמזמור  היוצא  הגדול  שמך 
שהתפללתי אליך, תשמע לקול שוועתי 
מי  לקול  ששמעת  כשם  ולתפילתי, 
שהתפלל אותם, אמן כן יהי רצון. )יוסף 

בסדר סימן יב(.

הרב  מהמקובל  חן,  למציאת  סגולה  ג. 
חיים ויטאל זצ"ל )מהרח"ו(, יאמר את 
ויכוין  ֵעיֵני ה'",  ּבְ ֵחן  ָמָצא  "ְונַֹח  הפסוק: 
נצב,  "ואע,  אלו:  במילים  בלבד  בלב 
לעשות  כדאי  הצדיק".  ה'  מיני,  חנח, 
לפני  שידוכים,  פגישת  לפני  זו  סגולה 

משפט, וכדומה. )שומר ישראל אות ז(.
 13 יאמר  רע,  מכל  להינצל  סגולה  ד. 
ת  ִחּתַ ַוְיִהי  עּו,  ּסָ "ַוּיִ זה:  פסוק  פעמים 
ר ְסִביבֵֹתיֶהם, ְולֹא  ֱאלִֹהים ַעל ֶהָעִרים ֲאׁשֶ
ֵני ַיֲעקֹב". ויכוין בלב בלבד  ָרְדפּו ַאֲחֵרי ּבְ
מפסוק  היוצא  "אספין",  הקדוש  בשם 
ישראל  )שומר  בפסוק.  כפי שהדגשנו  זה, 

אות ח(.  

ה. סגולה להינצל מכל צרה, לומר בכל 
יום ג' פעמים: "יה, ה', אהיה אשר אהיה, 
אלוהי  לנו,  מׂשגב  עימנו,  צבאות  שדי 
אהיה,  אשר  אהיה  ה',  יה,  סלה:  יעקב 
יה,  בך:  בוטח  צבאות, אשרי אדם  שדי 
צבאות,  שדי  אהיה,  אשר  אהיה  ה', 
קוראינו".  ביום  יעננו  המלך  הושיעה, 

)שומר ישראל אות ט(.

לומר  טוב  ימים,  לאריכות  סגולה  ו. 
ֲחִזיִקים  ים ִהיא ַלּמַ פסוקים אלו: "ֵעץ ַחּיִ
נַֹעם,  ַדְרֵכי  ָרֶכיָה  ּדְ ר:  ָ ְמֻאּשׁ ְותְֹמֶכיָה  ּה,  ּבָ
ה',  ם  ׁשֵ עֹז  ל  ִמְגּדַ לוֹם:  ׁשָ ְנִתיבֶֹתיָה  ְוָכל 
יאמר  כך  ואחר  ב".  ּגָ ְוִנׂשְ יק  ַצּדִ ָירּוץ  ּבוֹ 
תפילה זו: "יהי רצון מלפניך, ה' אלוהינו 
רחמים  שתתמלא  אבותינו,  ואלוהי 
הקדושים:  אבותינו  למען  ועשה  עלינו, 
אברהם איש החסד, יצחק נאזר בגבורה, 
מעלינו  ותבטל  תפארת.  כליל  יעקב 
כנפיך  ובצל  ורעות,  קשות  גזירות  כל 
אברינו  בכל  בריאים  ונהיה  תסתירנו, 
וגידינו, ותשמרנו מכל צרה, ומכל פחד, 
כישוף,  מיני  מכל  ותצילנו  חולי.  ומכל 
ואל  לבנו,  ידווה  ואל  הדעת.  ומבלבול 
יחשכו עינינו, ונהיה מיושבים בדעתינו. 
ותן בנו כח ובריאות לעבודתך וליראתך, 
ותאריך ימינו בטוב, ושנותינו בנעימים, 
אשר  ובכל  נשכיל,  נפנה  אשר  ובכל 
נעשה נצליח. אמן כן יהי רצון". ויאמר 
הראשי  אשר  אלו,  פסוקים  ארבעת 
יִהי  תיבות שלהם הוא שם י-ה-ו-ה: " 
ר ִיַחְלנּו ָלְך: ַהְרֵאנּו  ֲאׁשֶ ָך ה' ָעֵלינּו ּכַ ַחְסּדְ
ָך  ַחְסּדְ ַוֲאִני ּבְ ן ָלנּו:  ּתֶ ֲעָך ּתִ ְוֶיׁשְ ָך,  ה' ַחְסּדֶ
יָרה ַלה'  ָאׁשִ יׁשּוָעֶתָך,  ּבִ י  ִלּבִ ָיֵגל  י,  ָבַטְחּתִ
ֶאְבַטח  ְיׁשּוָעִתי  ֵאל  ה  ִהּנֵ ָעָלי:  ָגַמל  י  ּכִ
י ְוִזְמָרת ָיּה ה', ַוְיִהי ִלי  י ָעּזִ ְולֹא ֶאְפָחד, ּכִ

ִליׁשּוָעה". )שומר ישראל אות יג(.
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כל הקודם זוכה
054-8486661

)לקונים מעל 10 
ספרים תינתן הנחה 

משמעותית(

לרפואה, 
לפרנסה, 
להצלחה,

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

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

פדיון נפש על פי הקבלה

כל כספי הפדיון קודש להוצאת העלון

צלצלו 054-8486661

 אנו זקוקים לתרומות רבות!
ניתן להפקיד בבנק הדואר, מס' חשבון 8362846, 

עבור עמותת "אור עליון".

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".

 אברך תלמיד חכם 
יאמר קדיש

במשך כל שנת 
 הפטירה

לעילוי נשמת יקירכם

צלצלו: 054-8486661

הרצאות וחוגי בית
המעוניינים בהרצאות מרתקות במקום מגוריהם מפי הרב מנשה בן 

פורת מרצה בכיר ליהדות באתר הידברות וכותב העלון שבידכם
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