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אחד מערכיה הנעלים של היהדות הוא 
חז"ל  לזולת".  פנים  ולהאיר  "לחייך 
יוחנן:  ר'  "אמר  אומרים:  קיא,ב(  )כתובות 
]-המחייך  לחברו  שיניים  המלבין  טוב 
שנאמר:  חלב,  ממשקהו  יותר  לחברו[ 
"ולבן שנים מחלב", אל תקרי לבן שינים 
זוג  לעצמנו,  נתאר  שינים".  ליבון  אלא 
במקום  חם  קיץ  ביום  עומדים  חברים 
הומה אדם, האחד מחלק בקבוקי קולה 
ומחייך  עומד  והשני  דורש,  לכל  קר 
נראה, שמחלק  ראשון  במבט  לאנשים. 
השתייה עושה חסד גדול יותר מחברו. 
האיש  שדווקא  לנו,  מגלים  חז"ל  אבל 
החייכן מיטיב עם הבריות יותר מחברו. 
חלב  שהמשקה  משום  למה?  כך  וכל 
ה"מלבין  אבל  בלבד,  פיזי  דבר  נותן 
נפשי.  משהו  מעניק  לחברו"  שיניים 
הארת פנים לזולת זו כעין אמירה: "אני 
אתה  ממך,  מרוצה  אני  אותך,  מעריך 

חשוב ונכבד". 
בכוחה של הארת פנים לרומם את נפש 
ממש...  להחיותו  אף  ולפעמים  האדם, 
כפי שיעיד המעשה הבא: אחד מראשי 
הישיבות בירושלים פגש בבית-מרקחת 
את אחד מתלמידיו. הרב טפח על שכמו 
התעניין  פנים,  לו  האיר  התלמיד,  של 
מספר  לאחר  לדרכו.  ופנה  בשלומו, 
חודשים פנה אותו תלמיד וסיפר לרבו: 
"כבודו יודע מה עשתה לי ההתייחסות 
הלבבית שלך?! אני איבדתי טעם בחיי, 
בכדי  המרקחת  בבית  כדורים  וקניתי 

להתאבד... אבל אחרי שכבודו פנה אלי 
התעודדתי,  בשלומי,  והתעניין  בחיבה, 
את  וזרקתי  חדשים,  כוחות  קיבלתי 

הכדורים לפח האשפה...".

מילה טובה עדיפה 
מארוחה דשנה

קיומו  עבור  עליונה  חשיבות  ישנה 
הבריא של הבית - להחמיא ולפרגן לבן 
לדעת:  עלינו  וזאת  תמידי.  באופן  הזוג 
מילה חמה, חום ואהבה, שמרעיף הבעל 

על אשתו ולהיפך, גורמים נחת רוח 
רבה יותר מאשר ארוחה דשנה 

או כל מתנה גשמית אחרת. 
המלך,  שלמה  שאומר  כפי 
"טוֹב  האדם:  מכל  החכם 
וֹר  ם, ִמּשׁ ֲאֻרַחת ָיָרק ְוַאֲהָבה ׁשָ
ג  )משלי  בוֹ".  ְנָאה  ְוׂשִ ָאבּוס 

יב(. ופירשו חז"ל במדרש שם 
כך: "אמר רבי לוי, כנגד מי אמר 

אדם  בני  שני  כנגד  זה?  פסוק  שלמה 
והיה  שפגשוהו בשעה שירד ממלכותו, 
מחזר על הפתחים בשביל פרנסה. פגעו 
אותו.  מכירים  שהיו  אדם  בני  שני  בו 
בא אחד מהם נשתטח לפניו, ואמר לו: 
עמי  אכול  רצונך,  אם  המלך!  "אדוני 
לעלייה  והעלהו  עמו,  הלך  מיד  היום". 
וזבח שור, והביאו לפניו מטעמים רבים, 
והתחיל משמיע לו דברי מלכותו. ואמר 
ביום  וכך  כך  שעשית  אתה  "זכור,  לו: 
פלוני כשהיית מלך". מיד, כיון שהזכיר 

לו ימי מלכותו, התחיל בוכה וגועה, וכן 
משם  שעמד  עד  הסעודה,  אותה  כל 
חברו,  בו  פגע  למחר  מבכייתו.  שבע 
התחיל משתטח לפניו, ואמר לו: "אדוני 
המלך! רצונך לאכול עמי היום?". אמר 
לו: "שמא אתה מבקש לעשות לי כשם 
שעשה חברך אתמול?". אמר לו: "אדוני 
רצונך  אם  אלא  אני,  עני  איש  המלך 
לי".  שיש  ירק  במעט  היום  עמי  גלגל 
ידיו  לו  רחץ  לביתו,  הלך  שעה  באותה 
והתחיל  ירק,  מעט  לו  והביא  ורגליו, 
אותו האיש מנחמו. ואמר לו: "אדוני 
הקב"ה  נשבע  שבועה  המלך! 
מלוכה  פוסק  שאינו  לאביך, 
מזרעו... אלא כך הוא דרכו 
וחוזר  מוכיח  הקב"ה  של 
את  "כי  שנאמר:  ומוכיח, 
וכאב  יוכיח,  ה'  יאהב  אשר 
הקב"ה  אבל  ירצה",  בן  את 
מחזירך למלכותך. כיון ששמע 
שלמה כך מיד נתקררה דעתו עליו, 
ועמד  ירק,  של  סעודה  מאותה  ושמח 
משם שבע. כיון שחזר שלמה למלכותו 
כתב בחכמתו "טוב ארוחת ירק ואהבה 
שם", שאכלתי אצל העני, "משור אבוס 
עשיר  אותו  ]שהאכילני  בו",  ושנאה 

שהזכירני צערי[". 

לגדל ילדים בריאים 
בנפשם

אם לכל אדם חשובה החמימות והחיוך, 

החום  הילדים  שעבור  הרי  כאמור, 
שבעתיים,  להם  חשובים  והאהבה 
התקינה.  הנפשית  התפתחותם  עבור 
וזה אחד הפירושים לפסוק: "כי האדם 
לעץ?  נמשל  האדם  מדוע  השדה".  עץ 
כדי  השמש  לחום  זקוק  העץ  מה  אלא 
נובל  שמש  בלי  ועץ  ויתפתח,  שיגדל 
ומתייבש, כך האדם זקוק לחום ואהבה 
כדי שנפשו תתפתח, ואדם ללא אהבה 
עלול לקמול. וכשם שהפרחים נפתחים 
ַתח הוא  לאור השמש, כך כדי שהילד ִיָפּ
זקוק לחום ואהבה, ובלא זה הוא יהיה 

ילד סגור ומופנם. 
נחייך  העולם,  של  השמש  ונהיה  בואו 
ונאיר פנים לזולת. מחמאות אינן עולות 
כסף, הבה ונפזר אותן בלי חשבון. אלא 
אמיתיות,  להיות  צריכות  שהמחמאות 
אפשר קצת להגזים, אבל כשזה מוגזם 
מידי – זה נראה לא אמיתי, והמחמאה 
לא מתקבלת. שלא נהיה כמו אותו אדם 
לפרגן  החשיבות  על  הרצאה  ששמע 
"לשם  אמר  לביתו  הדרך  בכל  לאישה. 
נתינת  מצוות  לקיים  בא  הריני  יחוד... 
מחמאות לאישה...". בפותחו את הדלת, 
להחמיא  שכדאי  דבר  אחר  עיניו  תרו 
"אשתי  מצא...  הוא  והנה  ולפרגן, 
היקרה!", פנה לאשתו, "הברקת כל כך 
לו  יפה את החלון, כל הכבוד!". אמרה 
אשתו: "גולם! כבר חודש שאין זכוכית 

בחלון....".

האחרון  בחורף  חוותה  ישראל  מדינת 
"יובש  תקדים.  חסרת  גשמים  עצירת 
אומרים  מעולם",  תועד  לא  קיצוני  כה 
בעיקר  מורגש  "היובש  המים,  ברשות 
מקורות  ממוקמים  בהם  באזורים 
אגן  במדינה:  הגדולים  הטבעיים  המים 
המערבי  הגליל  הכנרת,  של  ההיקוות 
כי  מרגיעים,  המים  ברשות  ההר".  ואגן 
ומפעלי השבת  הים,  מי  מתקני התפלת 
לספק  יאפשרו  ביוב[,  ]=מי  הקולחין  מי 
לחקלאות.  לרבות  הצרכנים,  לכלל  מים 
ישראל  "מדינת  מי שאף התרברב:  והיה 
כבר אינה זקוקה לחסדי שמיים...". אבל 
כמה שאלות לבירור: מהו המחיר שנאלץ 
אדם?  ידי  מעשה  אלו  מים  על  לשלם 
והאם  לאדם?  בריאים  אלו  מים  האם 
אוויר כה יבש וחם במשך כל השנה בריא 
ומי  ולמערכת הנשימה?  למערכות הגוף 
והגזים הנפלטים  כל הרעלים  יסלק את 

לאוויר, ללא הרוחות והגשם?
מה  ידעו  במרוקו  עושים?  מה  אז 

לעשות: העיתון "לה מאטון" היוצא לאור 
מוחמד  מרוקו  מלך  כי  מדווח  במרוקו, 
השנה  כי  החזאים  ע"י  שעודכן  השישי, 
הנוכחית תהיה שנת בצורת במרוקו, פנה 
מהיהודים  וביקש  מיוחד,  מלכותי  בצו 
לגשמים.  בקשה  בתפילתם  להוסיף 
לרבה  מכתב  המלך  שיגר  במקביל, 
שהיהודים  בבקשה  מרוקו,  של  הראשי 

יתפללו עבור הגשם.
במרוקו  היהודיות  הקהילות  מועצת 
"בהמשך  הודעה:  פרסמה   )CCIM(
מוחמד  המלך  מלכותו,  הוד  להוראת 
השישי, נקיים תפילות על הגשם, תפילות 
אלה יתקיימו בכל בתי הכנסת, על מנת 
המלך,  ועל  הארץ  על  יחוס  שהקב"ה 
הממלכה".  שטחי  ברחבי  גשמים  ויפזר 
אכן, כבר השבת הסמוכה לבקשת המלך, 
יום  גשם.  לירידת  תפילה  כיום  הוכרזה 
לאחר מכן החלו לרדת גשמים, ולא פסקו 
הסתיימה.  הבצורת  כולו.  השבוע  במשך 
אגב, לא רק בקהילה היהודית משוכנעים 

שתפילות אלו עזרו, גם בכלי התקשורת 
המקומית דווח על כך בהרחבה. 

אחרת.  קצת  נראים  העניינים  בישראל 
לפנות  השלטון  לראשי  להם  קשה  כאן 
ולתלמידי  הישיבות,  לראשי  לרבנים, 
ולילה,  יומם  בתורה  העוסקים  הישיבות 
ולבקש מהם שיתפללו לבורא עולם על 
להבין  בהחלט  אפשר  הגשמים.  ירידת 
על  מלחמה  להכריז  אפשר  אי  אותם, 
אומה  אומתנו  "אין  עמנו,  של  יחודו 
אלא בתורתה", ולהביא בכך את הגזירה 
הקשה שנחתה עלינו - עצירת הגשמים, 
למצור  שהכניסה  כבדה  שלגים  וסּוַפת 
מידה  כנגד  )מידה  המדינה  אזרחי  את 
השבוע  באותו  ישיבה  בחורי  הכנסת  על 
ובמקביל,  תורה...(.  לימוד  בעוון  למעצר 
שיבקשו  התורה  מלומדי  ולבקש  לפנות 
זו  מלחמה  שבזכות  התורה,  מנותן 
בלומדי התורה יואיל בטובו להוריד גשם. 

טיפת בושה עדיין נשארה להם...

משרד החיוך קובע: "חוק חיוך חובה"

העלון בסכנת 
סגירה

054-848-6662

 ניתן לתרום
מכספי מעשרות

אנו מודים לכל התורמים 
להוצאת העלון, לאחר 

הקריאה בחודש שעבר, 
אך עדיין אין הקומץ 

 משביע את הארי.
ואנו נאלצים שוב 

להפחית את כמות 
העלונים, ולהוציאו 

בצבע אחד, ולא צבעוני 
כרגיל.

 אחים יקרים!
אנו פונים אליכם מעומק 

הלב, אנא תרמו בעין 
יפה, כדי שנוכל להמשיך 

 ולהוציא את העלון,
שאתם כ"כ נהנים ממנו.

מה ביקש מלך מרוקו מהיהודים בארצו?



שאלה: אני חוזר בתשובה כבר שבע שנים, נשוי ואב 
לשלושה ילדים בגיל הבגרות, אשר לומדים בחינוך 
החילוני. אשתי שומרת טהרה, שומרת כשרות בבית, 
שארגיש  לקראתי  באה  ובאמת  בשבת,  מבשלת  לא 
שומר  יום.  כל  לשיעורים  הולך  אני  ונוח.  טוב  הכי 
שבת כהלכתה. לאשתי קשה ללכת בעקבותיי, ואם 
פעם לה היה קשה עם החזרה בתשובה שלי, היום, 
לי קשה עם זה שהיא לא הולכת בעקבותיי ושומרת 
לכמה  אחת  למעט  בשבתות  נוסעת  לא  היא  שבת. 
שישי  ביום  משפחתה.  עם  להיפגש  כדי  חודשים 
האחרון הצבתי לה אולטימאטום, שאם תיסע אנחנו 
סיימנו את יחסינו. היא נסעה, אז מבחינתי הם יותר 
לה  מרשה  ולא  בנפרד,  ישן  אני  כעת  לה.  חשובים 
מבשלת  היא  עליה.  סומך  לא  אני  כי  עבורי,  לבשל 
לפי בקשתי. בארוחות  מינרלים,  לי בפסח עם מים 
שבת היא מביאה את הפרשה וסיפורי שבת לשולחן. 
כעת היא פגועה ממני מאוד, אנחנו כבר שבוע לא 
יכול  לא  אני  להתגרש.  לי  עדיף  ולדעתי  מדברים, 

לחיות כך. מה דעתו של כבוד הרב?
שהתנהגותך  להודיעך,  מצטער  אני  תשובה: 

האחרונה כלל וכלל לא הייתה נכונה. ולצערי, פעלת 
היום  עד  מדוע  מחושב.  ולא  אימפולסיבי  באופן 
אותך במאכלות אסורות  עליה שלא תכשיל  סמכת 
שאתה  כיוון  וכדומה?  המשפחה  טהרת  בענייני  או 
לא  שהיא  עליה  לסמוך  שאפשר  אשתך  את  מכיר 
פעלת  ואכן,  מדבריך.  שנראה  כפי  אותך,  תכשיל 
יוסף  עובדיה  רבינו  מרן  כמו שכתב  פי ההלכה,  על 
הכ"מ, בספרו טהרת הבית )ח"א עמ' קנג בהערה(: 
השלימה  והאישה  בתשובה,  חזר  בלבד  הבעל  "אם 
עם זה רק מפני דרכי שלום, יש לעשות שאלת חכם 
בנוגע לנאמנותה בענייני כשרות וטהרת המשפחה". 
חשודה  האישה  אם  ולהעריך  לבדוק  שיש  וכוונתו, 
שהיא  בגלל  עכשיו  אז  לא.  או  בעלה  את  להכשיל 
לא שמעה בקולך, היא איבדה את נאמנותה?! אתה 
אבל  שלך,  המילה  את  שברה  שהיא  אישית,  פגוע 

אינני רואה פה שינוי בחוסר הנאמנות שלה.
שלאחריה  המסקנה  עם  האולטימאטום,  הצבת  כל 
ועיקר.  כלל  נכונה  אינה  יותר",  לה  חשובים  ש"הם 
יכול להכריח  ואינך  יש לה אישיות לעצמה,  אשתך 
חזרת  שאתה  בגלל  רק  בתשובה  לחזור  אותה 
לפני  נוהג  היית  כיצד  להיזכר,  לך  כדאי  בתשובה. 
היה  דהוא  מאן  אם  בתשובה,  חזרת  בטרם  שנים   8
שבעלי  חבל  שבת.  לשמור  אותך  להכריח  מנסה 
תשובה שוכחים את הרגשתם בהיותם חילונים. כדאי 
להם לזכור זאת, כדי לדעת כיצד לנהוג ברגישות עם 
המשפחה והחברה שעדיין לא זכו לחזור בתשובה. 
שתרגיש  לקראתך  שהיא באה  זאת,  תעריך  מאידך, 
הכי טוב ונוח, והיא מבשלת בפסח עם מים מינרלים, 
)מצד הדין אפשר להשתמש במים מהברז שקבועה 
בו מסננת(, וכו' וכו', כל הדברים הטובים שציינת. זה 

לא מובן מאליו. 
ותירגע.  עצתי לך, תנשום עמוק, תשתה מים קרים 
אותה,  תפייס  סליחתה,  את  ותבקש  לאשתך  תיגש 
ותחזרו לחיות יחד בשלום. בשלב זה, ולאחר הטעות 
שעשית, אינך יכול לדבר עמה על שמירת שבת וכו'. 
בדרכי  תנסה  יירגעו,  שהעניינים  העת  בבוא  אבל 
נועם לשכנעה לשמוע הרצאות מרבנים או רבניות, 
כזו  בצורה  ורק  וכדומה,  הידברות  בשידורי  לצפות 
)חלילה  בתשובה.  תחזור  שאשתך  לקוות  אפשר 
סיכון  בשביל  וגם  משפחתך,  בשביל  גם  שתתגרש, 
הרוחניות שלך. האם תוכל לעמוד מול פיתויי היצר 
ללא אישה, ובלי ה"פת בסלו"(. עצה נוספת, כל בעל 
שידריך  חכם  לתלמיד  צמוד  להיות  חייב  תשובה 
אותו בכל צעד ושעל, כדי שלא ימעדו אשוריו, ושלא 
שלתלמיד  אלא  לכאן.  או  לכאן  בקיצוניות  ינהג 
להיות  עליו  מעלות:  מספר  להיות  חייבות  זה  חכם 
חכם ופיקח, ירא שמיים, ומכיר את הציבור החילוני 

וציבור בעלי התשובה.
כדאי  מתי  לדעת  רוצים  ואנו  נפטר,  אחי  שאלה: 
לא  ימים  ובאילו  כן?  ימים  באילו  לקברו?  לעלות 

כדאי לעלות? 
וביום  השבעה  ביום  לקבר  לעלות  יש  תשובה: 
בתאריך  ושנה  שנה  ובכל  לפטירה,  השלושים 
בערב  שנה,  בכל  לעלות  נוהגים  כן  כמו  הפטירה. 
אין  )אך  אלול.  חודש  ראש  ובערב  ניסן  חודש  ראש 
וכן  ניסן,  חודש  בכל  לקבר  לעלות  אסור  חובה(.  זו 
בכל ראש חודש, משום שהם ימים שמחים, והעלייה 
לקבר מביאה לידי צער ובכי. וכמובן שבכל החגים, 

כולל חנוכה ופורים, אסור לעלות לקבר. 

הלכות חול המועד
של  והשביעי  הראשון  שבין  ימים  א. 
חג  של  הראשון  שבין  וימים  פסח, 
נקראים  עצרת,  שמיני  ליום  הסוכות 
בעשיית  הם  ואסורים  המועד".  "חול 
ימי  כשאר  יהיו  שלא  כדי  מלאכה, 
החול שאין בהם קדושה כלל. איסור 

מלאכה בחול המועד הינו מדרבנן.
אבא  רבי  "אמר  בירושלמי:  איתא  ב. 
עמי,  מי שיצטרף  היה  אילו  בר ממל, 
בחול  מלאכה  לעשות  מתיר  הייתי 
המועד. כי כלום אסרו לעשות מלאכה 
בחול המועד אלא כדי שיהיו אוכלים 
ושותים ועוסקים בתורה, והם אוכלים 
מכאן  כאן.  עד  ופוחזים".  ושותים 
לעסוק  קדושה  חובה  שישנה  נלמד, 
וקלות ראש  ולהימנע משחוק  בתורה 
בימי חול המועד יותר מאשר שביתת 
מלאכה בו, שכל כוונת התורה בנתינת 
יתברך  בהשם  להידבק   - המועדות 

ובתורתו ובמצוותיו. 
ל"ט  כל  המועד  בחול  לאסור  אין  ג. 
טוב,  ויום  בשבת  האסורות  מלאכות 

אלא רק מלאכות שלוקח זמן לעשותן 
קצירה,  כגון:  טירחא,  בהן  שיש  או 
תיקון  בתים,  בניית  השדה,  השקיית 
מותר  ולכן  וכדומה.  חשמל  מכשירי 
מרשות  חפצים  להוציא  המועד  בחול 
ומכאן  ולהיפך.  הרבים  לרשות  היחיד 
המועד  בחול  איסור  שאין  נלמד, 
בהדלקת חשמל וכיבויו, נסיעה ברכב, 
זמן  המתקיים  קשר  ופתיחת  קשירת 
היטב  )עיין  ניירות.  והדבקת  חיתוך  רב, 
בפסקי תשובות, סי' תקל אות א, ובהערה 3 שם(. 

תספורת בחול המועד
קודם  ולהתגלח  להסתפר  מצווה  א. 
יכנס  שלא  כדי  החג,  לכבוד  טוב  יום 

לרגל כשהוא מנוול בשערות.
ב. אסור להסתפר, לגלח הזקן, ולהסיר 
המועד.  בחול  שבגוף,  השערות  שאר 
והתגלח  הסתפר  לא  אם  ואפילו 
גילח  ואפילו  אונס.  מחמת  החג  לפני 
הזקן מערב יו"ט, אסור להתגלח שוב 
במועד. מותר לאישה נשואה להעביר 
השיער שבגופה, אך אסורה לספר את 

שערות ראשה במועד לנוי.
וכן  סבון,  עם  להתרחץ  מותר  ג. 
להסתרק ולחפוף הראש בחול המועד, 
ואין לחשוש להשרת השערות. כמו כן 
מותר לספרדים לגזוז ציפורניים בחול 

המועד.

כביסה בחול המועד
המועד,  בחול  בגדים  לכבס  אסור  א. 
שגזרו  משום  המועד.  לצורך  אפילו 

החג,  לפני  בגדיו  יכבס  לא  פן  חז"ל, 
בבגדיו.  מנוול  כשהוא  לרגל  ויכנס 
מגבות  הידיים,  מגבות  לכבס  ומותר 
רחצה ומטפחות אף, אם אין לו מגבות 
נקיות, משום שמתלכלכות תמיד, וגם 
עליו  היה  החג  לפני  מכבסן  היה  אם 
אסרו  לא  לכן  במועד,  שוב  לכבסן 

לכבסן במועד.
מפני  קטנים,  בגדי  לכבס  מותר  ב. 
וטיט.  שדרכם להתלכלך תמיד בעפר 
ואם מכבסם בידיים, לא יכבסם אלא 
אבל  ביותר.  שנחוץ  מה  אחד  אחד 
מותר  כביסה,  במכונת  מכבסם  אם 
כל  אחת,  בבת  הרבה  אפילו  לכבס 
של  וחיתולים  המועד.  לצורך  שהם 
מותר  ביד  כשמכבסם  גם  התינוקות, 

לכבסם אפילו הרבה בבת אחת.
נוהגים  אנשים  שהרבה  בזמנינו  ג. 
להחליף את הבגדים הסמוכים לבשר, 
שמתלכלכים  מפני  ביומו,  יום  מידי 
התכבסו  אם  הזיעה,  ידי  על  תמיד 
אחרים  בגדים  לו  ואין  המועד,  קודם 
בחול המועד להחליפם, מותר לכבסם 

בחול המועד.
הבגד  שעל  כתם  לנקות  מותר  ד. 
זה  שאין  המועד,  בחול  ניקוי  בחומרי 
כן,  כמו  חכמים.  שאסרו  כיבוס  בכלל 
כדי  שהתרטבו  בגדים  לתלות  מותר 
העין,  למראית  לחוש  ואין  לייבשם, 
וכמו  במועד,  שכיבסם  בו  שיחשדו 

שאסרו כן בשבת. 
ה. מותר לגהץ בגדים ולצחצח נעליים 
את  לשטוף  מותר  וכן  המועד.  בחול 

הרצפה בחול המועד.

כתיבה בחול המועד
בכתב  המועד  בחול  לכתוב  אסור  א. 
וכן  תורה(,  ספר  של  )כתב  אשורית 
המועד.  לצורך  ואפילו  דפוס,  בכתב 
כיוון שזהו מעשה אומן, ואסור לעשות 
מלאכת אומן בחול המועד גם לצורך 
אות  אפילו  לתקן  אסור  ולכן  המועד. 
טעות,  בו  שנפלה  תורה  בספר  אחת 
לקרות  אחר  תורה  ספר  להם  יש  אם 

בו.
שלנו  עגול  בכתב  לכתוב  מותר  ב. 
אלא  שאינו  המועד.  לצורך  הוא  אם 
מלאכת הדיוט, ומותר לעשות מלאכת 
מותר  ולכן  המועד.  לצורך  הדיוט 
המצרכים  רשימת  את  ולכתוב  לערוך 
שמעוניין לקנות בחנות בחול המועד, 
וכן מותר לכתוב מכתב דרישת שלום 
וכל  המועד,  צורך  בו  יש  אם  לחבר, 

כיוצא בזה. 
ובמחשבון  במחשב  לכתוב  מותר  ג. 
כלל,  כתיבה  זה  שאין  המועד,  בחול 
בלבד.  חשמליים  אותות  יצירת  אלא 
במדפסת  להדפיס  היתר  אין  אמנם, 
חשבון  דפי  להדפיס  וכן  ביתית, 
כן  אם  אלא  הבנקאיים,  במכשירים 
כתיבה  כאן  שיש  המועד.  לצורך  זה 

במעשה הדיוט.
המועד.  בחול  להצטלם  מותר  ד. 
אבל פיתוח התמונה יעשה רק לאחר 
המועד.  וכן מותר להקליט נאומים או 

שירים בחול המועד.

יש לשמור על קדושת הגיליון ולהניחו בגניזה ]2[

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

מאת העורך הרב מנשה בן פורת שליט"א

שאל את הרב



פרשת  בעקבות  סוער  כולו  העולם  בעוד 
של   777 הבואינג  מטוס  של  היעלמותו 
שעל  איירליינס",  "מלזיה  התעופה  חברת 
 16 לאחר  כאשר  נוסעים.   239 שהו  סיפונו 
השלטונות  הודיעו  המטוס,  מהיעלמות  ימים 
במלזיה, את ההודעה הטרגית הבאה: "אנחנו 
הגיוני,  ספק  לכל  מעבר  לקבוע,  נאלצים 
בדרום  התרסק   MH370 בטיסה  המטוס  כי 
האוקיינוס ההודי, ושאף אחד על הסיפון לא 
מסעיר  החרדית,  אמריקה  שאת  הרי  שרד". 
בשל  ולפיו,  מרתק.  פרטית  השגחה  סיפור 
השמירה על קדושת השבת, מנע סוכן נסיעות 

אורתודוקסי מלקוח 
לרכוש  פוטנציאלי 
במטוס  כרטיס 
ובכך הציל  שנעלם, 
חייו  את  בעקיפין 

של האיש.
"דנ'ז  באתר  בלוגר 
כי  מדווח,  דילז" 
יהודי  עסקים  איש 
ביקש אף הוא לטוס 
לביג'ינג  ממלזיה 
ניגש  הוא  שבסין, 

לאחר  המדוברת,  בטיסה  כרטיס  לרכוש 
לתדהמתו,  בעיניו כמשתלם.  נראה  שהמחיר 
הודיע לו סוכן הנסיעות, כי הינו יהודי מאמין 
לבצע  יוכל  לא  ולכן  ומצוות,  תורה  שומר 
הטיסה  שמועד  היות  העסקה,  את  בעבורו 
שבת  חילול  משום  בכך  ויש  בשבת,  הינו 
קודש. "אם אתה מעוניין, הרי שעליך לקנות 
את הכרטיס לטיסה המדוברת בעצמך, משום 
שאני מקפיד על שמירת השבת", אמר סוכן 

הנסיעות לאיש העסקים. 
בעצמו,  ההזמנה  את  לבצע  פנה  אכן  הנוסע 
הוא  החליט  נוספת,  מחשבה  שלאחר  אלא 

לוותר על הרעיון. הלקוח שלח לסוכן אימייל 
בהחלטתו:  אותו  ושיתף  התעופה  משדה 
עוד  לי  יש   .LAX התעופה   משדה  "ברכות 
55 דקות לעלייה על טיסת הביניים שלי. אני 
שאני  צודק  אתה  התכנית.  על  מחדש  חושב 
ולכן אני אסתדר,  יותר בדת,  צריך להתחשב 
 – שבת   - הלילה  של  הטיסה  את  ואבטל 
בקואלה,  אשאר  מלזיה[.  ]בירת  מקואלה 

ואשמח להמלצות לארוחה בליל שבת".
לסוכן:  הלקוח  כתב  מכן,  לאחר  יומיים 
שקרה  מה  שמעת  אתה  אדירים,  "אלוקים 
לטיסה MH370? אני לא יכול להפסיק לחשוב 
על זה. זה נס אמיתי. 
חיים  מציל  אתה 
אמיתי. אני לא יכול 
נדבר  יותר!  לחשוב 
לא  הבא.  בשבוע 
להודות  איך  יודע 
כתב  בתגובה,  לך". 
הנסיעות:  סוכן  לו 
שמח  כך  כל  "אני 
אני  לא  בשבילך! 
החיים.  מציל 
והשבת  אלוקים 

הצילו את חייך. אתה חייב להם".
בבלוג שהביא את הסיפור המיוחד, מצורפים 
איש  שבין  המייל  מתכתובות  מסך  צילומי 
הביע את  הנסיעות. הבלוגר  וסוכן  העסקים 
התרגשותו באימרה: "יותר מששמרו ישראל 
ישראל".  על  שמרה  השבת   – השבת  את 
הזו?  לאימרה  המקור  מהו  אתם,  )יודעים 
או  במדרש  מקורו  אין  ההפתעה,  לרוב 
מראשי   - העם"  "אחד  זה  היה  בתלמוד, 
הזהות  מנסחי  ומראשי  הציונות,  של  הוגיה 
ישראל,  מדינת  של  החילונית  היהודית 

שחידש אימרה זו...(.

"רוסיה כבשה את קרים - פעמי משיח"
הגאון הרב משה שטרנבוך )צאצא של הגאון מווילנא( 
הפתיע את תלמידיו בפורים, כאשר חשף בפניהם את 
הסוד שקיבל במסורת מאת הגאון מווילנא, בהקשר 
של אירוע כיבוש חצי האי קרים בידי רוסיה, המטריד 

כיום את הקהילה הבינלאומית. 
הרבה  אצלי  ויש  סודות,  שמגלים  זמן  הוא  "פורים 
לתלמידיו,  הרב  אמר  לגלותם",  אוכל  שלא  סודות 
אני  מקום  "מכל  'משפחה',  בעיתון  שצוטט  כפי 
סוד  לא  שהוא  מפני  וזאת  אחד,  סוד  לגלות  מוכרח 
שלי, שכן כבר גילה אותו הגאון רבי יצחק חבר זצ"ל, 
מפי  ששמעו  זצ"ל,  מוולוז'ין  חיים  רבי  של  תלמידו 
הגר"א זיע"א. וזהו הסוד שגילה הגאון מווילנא סמוך 
את  כבשו  שהרוסים  תשמעו  "כאשר  להסתלקותו: 
העיר קרים, תדעו שמתחילים כבר "פעמי הגאולה". 
וכאשר תשמעו שהרוסים הגיעו לעיר קונסטנטינופול 
)איסטנבול(, אז כבר תלבשו בגדי שבת, ואל תפשטו 

אותם כיוון שבכל רגע המשיח עומד לבוא".
קרים,  האי  חצי  את  כבשו  הרוסים  האחרון  "בשבוע 
ולפי המסורת  וכל העולם סוער סביב הכיבוש הזה, 
לפעמי  מובהק  סימן  זהו  מהגר"א,  בידינו  שיש 
משיח", המשיך הרב והסביר, "אין אנו יודעים בדיוק 
"פעמון",  מלשון  זהו  אולי  אך  "פעמי",  הכוונה  מהי 
והכוונה היא, שהאירועים מכריזים שעלינו להתכונן 

לביאת המשיח". 

הגאון הרב שטיינמן: "רואים את האור"
במסגרת שיעור שנשא מרן ראש הישיבה הגאון הרב 
הצהריים  אחר  בשעות  שטיינמן  לייב  יהודה  אהרון 
של יום שבת, בפני קבוצת מקורבים מצומצמת של 
הצרות  כי  ואמר,  נדיר  באופן  התבטא  הוא  אברכים, 
ראש  משיח".  "חבלי  הן  האחרונה  בתקופה  הרבות 
כי  בשיעור,  שנכחו  לאברכים  וסיפר  נאנח  הישיבה 
לאחרונה מגיעים אליו סיפורי צרות רבים של הכלל 
והפרט. "צרות אלו מבשרות את חבלי המשיח שאנו 
והוסיף  שטיינמן,  הגראי"ל  אמר  בהם".  נמצאים 

באורח נדיר: "רואים את האור".
מכלל  לבקש  שטיינמן  הרב  מרן  הורה  מכן,  לאחר 
הציבור להתחזק בתורה ויראת שמיים. "כל אחד יודע 
כן  ועל  להתחזק,  עליו  ובמה  תיקון,  טעון  הוא  במה 
יש לעשות חשבון הנפש, ולקבל על עצמו להתחזק 
בכך, ובזכות זה נגיע בקרוב ממש לגאולה האמיתית 

והשלימה", אמר לנוכחים.

"הזדמנות להתחלת הגאולה"
גזירת  נגד  המיליון"  ל"עצרת  המקדימה  בישיבה 
ספר  את  קנייבסקי  חיים  הרב  הגאון  פתח  הגיוס, 
הזוהר הקדוש, והקריא מתוכו מאמר מעניין במיוחד: 
מבני  אלף[  מאות  ]שש  ריבוא  שישים  של  "כינוס 
הרב  הגאולה".  להתחלת  הזדמנות  זוהי  ישראל, 
בציבור,  העניין  את  לפרסם  הורה  אף  קנייבסקי 
ולהתכונן בהתאם. כפי הידוע, אכן השתתפו לפחות 
שכל  הסיבה  וזוהי  בעצרת,  אנשים  אלף  מאות  שש 
"חכם  ברכת  ומלכות  בשם  בירכו  העצרת  משתתפי 

הרזים", ברכה הנאמרת כאשר מתאספים יחד שישים 
ריבוא מבני ישראל. 

מעניין לציין, כי בספר "קול התור", שחיבר הרב הלל 
משקלוב זצ"ל, תלמידו המובהק של הגאון מווילנא, 
כפי  הקבלה,  פי  על  הגאולה  בתהליכי  העוסק 
ששמע מרבו הגאון מווילנא, נכתב כך )פרק א אות 
טו(: "אחרי עיון רב בשאלה זו ענה לנו רבנו ]הגאון 
ישראל  לארץ  להעביר  אפשר  יהיה  "אם  מווילנא[: 
שישים ריבוא בפעם אחת, צריכים לעשות זה מיד, כי 
מספר זה של שישים ריבוא כוחו גדול ושלם להכריע 
בשערי  הנמצאים[  הטומאה  ]כוחות  הס״מ  את 
בענני  ואז תשתלם מיד הגאולה השלימה  ירושלים, 
שמיא בדרך נסית". הגאון מווילנא מגלה את הסוד, 
מצויים  הגאולה  את  המונעים  הטומאה  שכוחות 
ב"שערי ירושלים", ובכוחם של שישים ריבוא לשבור 
את כוחם. מעתה מסתבר, ששישים ריבוא בני ישראל 
כוחות  לשבירת  גרמו  ירושלים",  ב"שערי  שהתכנסו 
הטומאה הנמצאים שם ומונעים את הגאולה, וזירזו 
ישיבת  ראש  מסר  דומים  דברים  ואכן  הגאולה.  את 
"רבינו חיים עוזר", הגאון הרב מאיר צבי ברלין, לכמה 

מתלמידיו, בשם הגאון מווילנא.
חשוב לציין! אין אנו מתיימרים לדעת כיצד יתרחשו 
שלבי הגאולה, וכמה זמן יקח כל שלב משלבי הגאולה. 
וללא ספק איננו מתיימרים לדעת את הזמן המדויק 
בלבד  אחד  דבר  השלימה.  והגאולה  המשיח  לביאת 
כי  ישראל שליט"א,  גדולי  אנו למדים מדבריהם של 
אנו צופים בניצוץ אור הגאולה הזורח בקצה המנהרה 

החשוכה של הגלות הנוראה.

גדולי ישראל בהתבטאויות נדירות לגבי הגאולה הקרובה

ח"כ יחימוביץ': החוק הסוציאלי 
המתקדם בתולדות האנושות

חברת  של  ספרה  מתוך  לציטוט,  ראוי  קטע  לפניכם 
הכנסת שלי יחימוביץ' "אנחנו": 

החוק  נחקק  שנה  אלפים  משלושת  יותר  "לפני 
וניתן לעם  הסוציאלי המתקדם בתולדות האנושות, 
ומסנוורת  זוהרת  אור  קרן  סיני.  הר  במעמד  ישראל 
בעוצמתה המוסרית. אבל המימוש שלו אצלנו נראה 
כך: מרכז מסחרי הומה אדם, מגרשי חניה מפוצצים, 
משפחות  עמוסות,  עגלות  קונים,  צופרים,  רעש 
נדחקות בתור. והעיקר – קופאיות, זבנים, מאבטחים. 
האטום  לצד  קורבן  שנפלו  יום  קשי  עניים  עובדים 
אני  חילונית  כיהודייה  החילוניות.  של  והטיפשי 
אומרת: כל כך מצער שכמה אלפי שנים אחרי שהעם 
היהודי העניק לאנושות במתנה את החוק הסוציאלי 
והדמוקרטית  היהודית  במדינה  כאן,  הזה,  המופלא 
בני  אלפי  ומאות  גסה,  ברגל  נרמס  החוק  שהקמנו, 

אדם נאלצים בעל כורחם לעבוד בשבת".
עושים  אינם  בשבת  העובדים  של  המכריע  "הרוב 
אם  לעבודה  יתקבלו  לא  פשוט  הם  מבחירה.  זאת 
אם  ממנה  ויפוטרו  בשבת,  לעבודה  יתחייבו  לא 
לו היינו שומעים על תופעה כזאת בכל  יסרבו. הרי 
מדינה אחרת, היינו זועקים 'אנטישמיות'. מה שקיבל 
העבד לפני אלפי שנים, לא מקבלת היום הקופאית 
עגומת  הצעירה  לא  וגם  העמק,  ממגדל  המבוגרת 
את  שמשרתת  אתיופי,  ממוצא  כלל  בדרך  המבט, 
החבר'ה הטובים בחנות של AM-PM במרכז הארץ. 
היום  מקבל  לא  סיני  במדבר  הבהמה  שקיבלה  מה 
איש ההיי-טק שחייב להיות זמין לבוס. קשה לחוש 
התפעמות מהפיכת השבת ליום של קניות. קניות הן 
לא תרבות. היום אפשר לקבוע בוודאות שהסטטוס 
קוו נשבר. המאבק הוכרע. החרדים הובסו והחילונים 
'ניצחו'. יותר מחצי מיליון חילונים עובדים בשבתות. 
לא  אנחנו  האם  ניצחו?  באמת  החילונים  האם  אבל 
יכולים להשתחרר לרגע מהעוינות האינסטינקטיבית 
לחרדים, ולהבין שבכל הקשור לשבת – הניצחון הזה 

הוא ניצחון פירוס, שבו החילונים הם המפסידים?".

בזכות שמירת השבת ניצל מהתרסקות במטוס המלזי
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לחיי  וטיפים  עצות  קרובות,  לעתים 
בעלי  מידידים  שתקבלו  נישואין 
מחמשת  אחד  יכללו  טובות,  כוונות 
אותם  קחו  הבאים.  המיתוסים 

בעירבון מוגבל.
1. "קשה להיות נשוי"

טריים  שנשואים  האחרון  הדבר  זהו 
רוצים לשמוע, בזמן שהם חווים את 
האושר העילאי בחייהם המשותפים. 
למרות שנכון, שחיי הנישואין דורשים 
קודמים  הרגלים  של  ושינוי  מאמץ, 
אך  הרווקות,  מחיי  איתכם  שהגיעו 
במקום  מסובך.  להיות  חייב  לא  זה 
כמטרד,  שלכם  הזוג  בני  את  לראות 
הם יכולים להיות החברים הכי טובים 
וירידות  עליות  שתחוו  יתכן  שלכם. 
שחיי  זכרו  אך  המשותפת,  בדרככם 
לכם  להעניק  אמורים  הנישואין 
ותחושת  עצום  סיפוק  של  הרגשה 
שלימות. כמו כל אורגניזם חי, גם חיי 
הנישואין זקוקים לטיפוח כדי לגדול 
ולטפח  לטפל  כיצד  לימדו  ולפרוח. 
כדי  שלכם,  הזוגית  המערכת  את 
הטמון  הרב  הפוטנציאל  את  למצות 

בה.
באופן  נוצרים  טובים  "נישואים   .2

טבעי"
רוב  מודע,  מאמץ  תעשו  לא  אם 
הסיכויים שתחזרו על אותם דפוסים 
גדלתם.  בה  במשפחה  שראיתם 
מערכת היחסים שבין ההורים שלכם, 
כיצד  המדגים  מודל  עבורכם  מהווה 
יחסים  מערכת  להיראות  אמורה 
לחזור  עלולים  אתם  ולכן  זוגית, 
טעויות  אותן  על  מודע  לא  באופן 
שנשבעים  אלה  אפילו  עשו.  שהם 
עלולים  הוריהם,  כמו  יהיו  לא  שהם 
היא  שגם  השנייה,  לקיצוניות  לפנות 
גדלתם  אם  ויעילה.  נכונה  תהיה  לא 
זה  חיבה  רגשות  גילו  לא  שבו  בבית 
כך  על  לפצות  מחליטים  ואתם  לזה, 
בחיי הנישואין שלכם, בני הזוג שלכם 
ערים  היו  חנוקים.  להרגיש  עלולים 
ולמה  שלכם,  ההתנהגות  לדפוסי 
אחרת,  הוריכם.  בבית  שלמדתם 
ההיסטוריה תחזור על עצמה, בין אם 

תאהבו זאת ובין אם לאו.
כשאתם  לישון  תלכו  אל  "לעולם   .3

כועסים זה על זה"
השעות  עד  ערים  להישאר  הבחירה 
לנסות  כדי  רק  הלילה,  של  הקטנות 
מותשים  כששניכם  סכסוך,  ליישב 
להחמרה  כלל  בדרך  תוביל  לגמרי, 
שאתם  מה  כל  לפעמים,  במצב. 
ברגע  טובה.  לילה  שנת  זו  צריכים 
תהיה  רעננים,  בבוקר  שתתעוררו 
יותר  ברורה  פרספקטיבה  לרוב  לכם 
ותוכלו  שביניכם,  למחלוקת  ביחס 

יותר.  הגיונית  להתמודד איתה בדרך 
למרות שאולי קשה ולא נעים ללכת 
לישון מתוך כעס, מדובר בכלי חשוב 
להניח  כיצד  ללמוד   – ומשמעותי 
כדי  זמני,  בצד את רגשותיכם באופן 
פורה  באופן  בהם  לטפל  שתוכלו 
ובטוח יותר בזמן מאוחר יותר. אחרת, 
הטיפול בכעסים מתוך אימפולסיביות 

עלול להוביל לתוצאות לא רצויות.
4. "תמיד תאמר לאשתך "כן"

לעבוד  עשוי  הזה  הטיפ  אמנם 
הוא  כלל  בדרך  אך  בתיאוריה, 
טינה.  רגשות  של  להצטברות  מוביל 
הנישואים הם התחברות בין שני בני 
זהו  לאחד.  שהופכים  שונים  אדם 
המשמעות  השתלטות.  לא  מיזוג, 
היא, ששני הצדדים צריכים להרגיש 
ולהקפיד  בטוחים להביע את עצמם, 
לקחת בחשבון את נקודת מבטו של 
שבה  נישואין  מערכת  השני.  הצד 
עלולה  מנצח,  אחד  צד  רק  תמיד 
הזוג  בן  את  לרסק  קרובות  לעיתים 
בריאים.  לא  ליחסים  ולהוביל  השני, 
גורפת  הסכמה  הקצר  שבטווח  בעוד 
קונפליקטים,  פחות  ליצור  עשויה 
תגרום  כזאת  מציאות  הארוך  בטווח 
לתחושת אומללות וחוסר סיפוק אצל 

שני בני הזוג.
5. "איכות ולא כמות"

יש זוגות המתגאים בכך שהם כמעט 
בטענה  השני,  את  אחד  רואים  ולא 
ידי  על  החסר  את  משלימים  שהם 
זמן האיכות שהם משקיעים זה בזה, 
והחופשות  השבוע  סופי  במהלך 
תחשבו  אל  לוקחים.  שהם  הארוכות 
ארוכות,  שעות  עובדים  אתם  שאם 
זמנכם  מירב  את  משקיעים  או 
ובקושי  שונות,  העשרה  בפעילויות 
הזוג  בן/בת  את  לראות  מספיקים 
שלכם, תצליחו להגביר על ידי זה את 
לעיתים  למעשה,  שביניכם.  החיבה 
קרובות מצב כזה גורם לזוגות לחיות 
את חייהם בנפרד, ולהתנהל זה כלפי 
זה כשותפים לדירה ותו לא. לא מזמן 
יום הנישואין ה-53  הוזמתי למסיבת 
של דודים של אשתי. כששאלו אותם 
נישואיהם,  של  ההצלחה  סוד  מהו 
הכל  עשו  תמיד  שהם  הדודה,  ענתה 
הכי  חברים  היו  ממש  הם  ביחד. 
זו.  של  מחברתו  זה  ונהנו  טובים, 
זה  כבולים  להיות  צורך  אין  אמנם, 
תעלה  שהכמות  אסור  ואמנם,  לזה, 
חיוני  צורך  יש  על האיכות, אך עדיין 
שניכם,  בין  משמעותית  בתקשורת 
הנישואין  חיי  את  כראוי  לטפח  כדי 

שלכם.
מקור: אתר "אש התורה"/ הרב שלמה סלטקין 
מערכות  לגבי  ספרים  ומחבר  מרצה  יועץ,   –

יחסים במשפחה.
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העלון מוקדש לרפואת נזימה בת מחבובה
שהקב"ה יפתח לה את מאור עיניה

לעילוי נשמת
אברהם מימוני ז"ל

בן ר' יצחק ורומיה ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת
פליקס סעדני בן רחל

שמחה אלין סימה בת אסתר 
ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת
 ישראל בן ברכה
ומאיר משמור

נלב"ע ט' תמוז תשע"ג ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת
עמיחי משה

בן דינה
ת.נ.צ.ב.ה.

משפחה
וזוגיות נכונה

חמשת מיתוסים על חיי הנישואין

לכבוד הרה"ג מנשה בן פורת שליט"א
הייחודי  עלונו  על  כח  יישר  תחילה 
והמענין. ברצוני להעיר על כמה ענינים 
שכתב  מה  הרב".  את  "שאל  במדור 
קולה  קוקה  לשתות  שמותר  כבודו, 
בדברי  לעיין  נא  יואיל   - הכשר  ללא 
)יועצו  שליט"א  אדרעי  עמרם  הרה"ג 
של הגר"מ אליהו זצ"ל לעניני כשרות(, 
בספרו "כשרות המשקאות" )עמ' תמה-

תמו(, שכתב לאסור וכו' וכו'.
בברכה, עידן בן-אפרים.

תשובת הרב:
חן חן על הערתך. וכבר הראו לי שכתב 
בין  בספרו  שליט"א  טהרני  דוד  הרב 
בשם  כב(,  הלכה  )פ"ח  לעמים  ישראל 
הלל  בית  בקובץ  אדרעי,  עמרם  הרב 
הנשמע,  "כפי  סא(:  עמוד  ח  )גיליון 

שבמזרח  קולה  הקוקה  במשקאות 
אירופה ומרכז אמריקה יש תערובת יין 
ולענ"ד  היות  יתר ההערות,  לגבי  נסך". 
הבאתי  לא  מקום  מחוסר  עימי,  הצדק 

את ההערות והתשובות.
* * *

והמרתק  הנפלא  העלון  מערכת  לכבוד 
העלון פשוט מדהים, אין  אור עליון. 
חודש  מידי  לקבלו  אשמח  מילים! 

במייל זה. תודה מראש.
יהודה.

* * *

ומיוחד  נפלא  עלון  כח.  יישר  אשריכם. 
את  הצגתם  בקודש.  כדרככם  במינו 
כמותכם  יירבו  אמת,  באור  זיע"א  מרן 

בישראל לתורה ולתעודה.
אביחי שרעבי.

מכתבים למערכת

הרצאות וחוגי בית
המעוניינים בהרצאות מרתקות במקום 
מגוריהם מפי הרב מנשה בן פורת 
מרצה בכיר ליהדות באתר הידברות 

וכותב העלון שבידכם

 מוזמנים להתקשר:
054-8486661

אחרי השעה 16:00

שמעו ותחי נפשכם
 ניתן לצפות באתר "הידברות" בהרצאותיו

של הרב מנשה בן פורת - כותב העלון שבידכם 
לחצו בתיבת החיפוש באתר הידברות: "הרב מנשה 
בן פורת", כדי לראות את רשימת ההרצאות המלאה

הרצאות חדשות:
• כללים לבחירת שם מוצלח לילד

• עולם של דמיונות )היכן האושר בעולם הזה(
• מעלת הקדיש

• אהבה אמיתית ואהבה שקרית

www.hidabroot.org

אנו עומדים להדפיס 
 בעז"ה ספר
 "אור עליון"

לקירוב רחוקים 
ולזיכוי הרבים.

החוברת הקודמת 
נחטפה ואזלה מן 
השוק, החוברת 

קיבלה תגובות חמות 
מציבור הקוראים

 צלצלו:
054-8486661

להנצחת שמות 
 בחוברת לעילוי נשמת
או להבדיל לרפואה 

והצלחה.


