
שנה רביעית | תשרי תשע"ד, גיליון מס' 46

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.

]1[ המעוניינים בחלוקת עלונים במקום מגוריהם )תמורת דמי משלוח בלבד( יתקשרו לטל. 054-8486661, אחרי השעה 16:00

www.yahadoot.net • mhbp52@etrog.net.il • 054-848 6661

צילום  במהלך  כי  בתקשורת,  פורסם 
העוסקת  העדתי",  "השד  התוכנית 
החברתיים  והפערים  העדתית  באפליה 
בישראל, ישב אמנון לוי עם קבוצת ילדים 
בגיל העשרה באחד מיישובי הפריפריה, 
המקצועיות.  בשאיפותיהם  והתעניין 
הם  כי  השיבו  הילדים  משלושת  שניים 
 - והשלישי  כדורגלנים,  להיות  רוצים 
עורכי  להיות  תרצו  שלא  "למה  שוטר. 
בתמימות,  לוי  שואל  רופאים?",  או  דין 
והוא מקבל תשובה חד־משמעית: "אלה 
רחוק  נראה  זה  מקצועות של אשכנזים. 
את  לזעזע  הצליח  הזה  הדיאלוג  ממני". 
אינו  העדתי  )הנושא  אותנו...  וגם  לוי, 
מעניינו של העלון, אמנם, סדרת הכתבות 
חשפה את צביעות התשקורת: התקשורת 
החרדי  הציבור  של  פניו  את  שהשחירה 
הוא  כביכול  עמנואל",  "פרשת  בימי 
ציבור גזעני, נדם קולה כעת עם חשיפת 
במוסדות  הקיימת  החריפה  האפליה 
המדינה ובציבור החילוני. מדוע? כי כעת 
"ישראלית"  בעיה  היא  שהבעיה  הוברר 

ולא בעיה "חרדית"(.
נזכרתי במה שידידי רגיל לספר: בהיותו 
כעוזר- בשיקגו  עבד  הוא  צעיר  בחור 

מה  זמן  לאחר  מבוגר,  יהודי  אצל  רוקח 
ולהיות  ללימודים,  לפנות  החליט  הוא 
לעבודה,  האחרון  ביום  בעצמו.  רוקח 
משכורתו  את  לקחת  בא  שהוא  בשעה 
בתוכניותיו  הרוקח  התעניין  מהמעביד, 
של הצעיר, מששמע שהוא מעוניין להיות 
רוקח, הניח הוא יד על כתפו, הישיר אליו 
מבט, ואמר לו: "ז'ק תקשיב! אתה פיקח 
מדי בשביל להיות רוקח, לך תלמד משהו 
גבוה יותר". ואכן, הוא שמע לעצת היהודי 
המבוגר, וברבות הימים הפך הוא לרופא 
בארצות  החולים  מבתי  באחד  בכיר 
הברית. ידידי רגיל לומר: "אך ורק בזכות 
שהגעתי.  לאן  הגעתי  חכם,  יהודי  אותו 
לפני-כן, לא חלמתי להיות רופא, כי לא 
שמעתי על כוחותי מהורי, ולא מאף אדם 

אחר, ולא ידעתי אודותם...". 
הראשון  שהתנאי  למדים,  נמצינו 
שהבורא  בכוחות  שנכיר  הוא,  להצלחה 
שאנו  ושנאמין,  לנו.  העניק  יתברך 
מסוגלים בעזרתו יתברך להגיע אל היעד 
שהצבנו לעצמנו. לעומת זאת, אדם שלא 
ולהיכן הוא  ובכוחותיו,  מאמין ביכולותיו 
על  רחוק.  יגיע  לא  להגיע, פשוט  מסוגל 

תחושת  כי  לדעת,  והמחנכים  ההורים 
תלויה  הילדים  של  העצמי"  ה"ביטחון 
שהילדים  מאחר  בהם.  רבה  במידה 
חושבים  המבוגרים  כיצד  מסתכלים 
הם  מאמינים  לכך  ובהתאם  עליהם, 
בונים  כיצד  הנ"ל.  בסיפור  כמו  בעצמם, 
העצמי"?  ה"ביטחון  את  הילדים  אצל 
כאלו,  ותפקידים  משימות  בפניהם  נציב 
אשר מחד יוכלו לעמוד בהם, ומצד שני, 
נדרש מהילדים מאמץ כדי לעמוד במילוי 
יצליחו במשימה,  המשימה. לאחר שהם 
הם לבד ירגישו ביכולותיהם. בנוסף לכך, 
יכולותיהם,  את  בפניהם  להדגיש  נרבה 
ונביא את ההצלחה במשימה כראיה לכך. 
דבר  לעשות  מעוניין  ילד  כאשר  כן,  כמו 
גדול, חלילה מלרפות את ידיו, ולומר לו 
"חבל על המאמץ או על הכסף, אתה הרי 
לא תצליח" וכדומה. להיפך, נעודד אותו 
ונאמר לו: "אתה תצליח". וניתן לו לקחת 

סיכונים )קטנים בלבד(. אם למשל, ילדה 
רוצה לאפות עוגות, יש לעודד אותה לכך, 
גם אם היא תשרוף בפעמים הראשונות 

את העוגה, לא נורא, כך לומדים... 

"הבא ליטהר מסייעין אותו"
התשובה  לימי  קשורים  הדברים  כיצד 
קרובות,  לעיתים  נמצאים?  אנו  בהם 
אנשים רוצים בכל לבם לחזור בתשובה, 
ולנטוש את דרכם הקלוקלת. הם עוברים 
בהצלחה את 2 דרכי התשובה של "חרטה" 
ו"וידוי", אבל כשמגיעים לצלע השלישית 
של התשובה שהיא "עזיבת החטא", פה 
מכוחותיהם,  למעלה  שהדבר  חשים  הם 
הרגלים  לשנות  מסוגלים  אינם  ושהם 
רעים, אשר התרגלו אליהם במשך שנים 
רבות. אך זו טעות חמורה ביותר, כי עלינו 
הרצון".  בפני  העומד  דבר  ש"אין  לדעת 
ואין 'לא יכול', יש 'לא רוצה'. ואם בדברים 
לו  שהעניק  ביכולותיו  המאמין  גשמיים, 
ה' - מצליח, וכאמור, קל וחומר בדברים 
יתברך  ה'  לנו  הבטיח  עליהם  רוחניים, 

כמאמרו  דרכינו.  את  לתקן  וסיוע  עזרה 
יתברך: "פתחו לי פתח כחודו של מחט, 
ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם". 
אלא, שהרצון צריך להיות חזק ביותר, כפי 
שהסבירו המפרשים, מדוע הצעד שנדרש 
מהאדם נמשל ל"חודו של מחט" דווקא? 
משום שחודו של מחט למרות היותו קטן, 
הוא חזק מאד, וקשה ביותר לשבור אותו. 
כך האדם, למרות שנדרש ממנו צעד קטן 
וכנה  רצון חזק  נדרש ממנו  עדיין  בלבד, 

להשתנות, כמו חודו של המחט.
ליטמא  "בא  ב(:  לח,  )יומא  חז"ל  אומרים 
לו,  עוזרים  לא  ]כלומר,  לו  פותחין   -
 - ליטהר  בא  ליטמא[,  לו  מניחים  רק 
דבי  תנא  לו[.  עוזרים  ]גם  אותו  מסייעין 
מוכר  שהיה  לאדם  משל  ישמעאל,  רבי 
נפט ואפרסמון, בא ]הקונה[ למדוד נפט, 

לעצמך.  אתה  מדוד  ]המוכר[:  לו  אומר 
המתן  לו:  אומר  אפרסמון,  למדוד  בא 
אני  שנתבסם  כדי  עמך,  עד שאמדוד  לי 
ב(:  י,  )מכות  חז"ל  אומרים  עוד  ואתה". 
הכתובים  ומן  הנביאים  ומן  התורה  "מן 
מוליכין  בה  לילך  רוצה  שאדם  בדרך   -
אותו". לפני מספר שנים, בדרכי לחוג בית 
בעיר חולון, ראיתי 2 בחורים יושבים על 
אליהם  פניתי  ביניהם,  ומפטפטים  הגדר 
חשבו  הם  בית.  לחוג  להצטרף  בהצעה 
כמה שניות, אחד אמר לשני: "יאל'ה בא! 
תזרום, תזרום!", והם הצטרפו אלי. בדרך 
לפה  בא  אתמול  "תשמע!  לי:  אמרו  הם 
לקחנו  הערב  בסוף  בתשובה,  מחזיר  רב 
להתחזק.  והחלטנו  ציצית,  עצמנו  על 
היום, בדיוק לפני שבאת, אמרנו לעצמנו: 
"בא נלך לאינטרנט, ונחפש היכן מתקיים 
את  להמשיך  רצינו  קרוב",  תורה  שיעור 
ההתחזקות, ובדיוק באת...". ראינו באופן 
רוצה  "בדרך שאדם  מוחשי את המאמר 

לילך בה מוליכים אותו". 

אין דבר העומד בפני הרצון

תיאוריה  בגדר  אינם  האמורים  הדברים 
בתשובה  החוזרים  אלפי  מאות  בלבד, 
את  לשנות  הצליחו  הם  כך.  על  יעידו 
אין  לקצה.  מהקצה  חייהם,  אורחות  כל 
שתיים,  או  אחת  הנהגה  בשינוי  מדובר 
בכללותה.  החיים  דרך  בשינוי  אלא 
למרות שהם התרגלו במשך שנים רבות 
לדרך חיים מסוימת, בשעה שהם החליטו 
בחייהם,  המהפך  את  לחולל  לבם  בכל 
)עזרה  דשמיא"  "סייעתא  קיבלו  הם 
משמיים(, והצליחו לשנות את דרכם. קל 
של  בשינוי  מעוניינים  אנו  כאשר  וחומר 
לכעוס,  להפסיק  אחת:  מידה  או  מעשה 
לשמור על העיניים, לקום מוקדם בבוקר 
בכך,  שנצליח  בוודאי  וכדומה.  לתפילה, 
לאחר רצון חזק וקבלת העזרה משמיים.

"אור  קיימה עמותת  בראש חודש אלול, 
לאסירים,  חודש  ראש  מסיבת  עליון" 
במסגרת  זאת  שבע.  בבאר  דקל  בכלא 
הכלא  בבתי  שלנו  התכופים  הביקורים 
האסירים  את  לשמח  במטרה  בישראל, 
ולהשפיע עליהם לעלות על דרך המלך. 
ואכן ישנה הצלחה רבה לכך, כפי שקצין 
בכיר בשב"ס אמר לכותב השורות, כי 70% 
מהאסירים המשוחררים פותחים תוכנית 
"עובר ושב" וחוזרים לכלא. לעומת זאת, 
האסירים שעברו שיקום תורני, 70% מהם 
של  כוחה  ללמדך  לכלא,  חוזרים  אינם 
תורה... )לידיעתכם, ישנם מאות אברכים 
ורבנים המבקרים בבתי הכלא, בנסיעות 
ארוכות באוטובוסים ובהתנדבות מלאה. 
ולא  פרזיטים  שהחרדים  אמר  מי  אז  
הצטרף  זו  במסיבה  בנטל?!(.  נושאים 
היה  אשר   ,74 בן  משוחרר,  אסיר  אלינו 
עולם  וישב מאסר  מאפייה,  ראש  בעברו 
קשים  לסמים  מכור  היה  הוא  בכלא. 
מהסם  נגמל   !!60 ובגיל  שנים,   40 מעל 
לשמור  החל  בתשובה,  חזר  ומהפשע, 
תורה ומצוות, וכיום מתנדב בשיקום נוער 
בסיכון. )את סיפורו המלא הבאנו בגיליון 
מס' 8, אלול תשע(. סיפורו האישי השאיר 
רושם רב על האסירים, וגם עלינו... הוא 
מלמדנו, ש"אין דבר העומד בפני הרצון", 
וכולנו יכולים לתקן את דרכינו ומעשינו, 
התמכרות  לאחר  וגם  מבוגר,  בגיל  גם 

קשה במשך שנים רבות..

מדוע? מה מיוחד השנה משאר השנים?
חמישי- בימים  השנה  ראש  חל  השנה 

השבת,  מגיעה  כך  אחר  ומיד  שישי, 
)ראש  מיום-טוב  להכין  ואסור  ומאחר 
נבשל  כיצד  כן,  אם  לשבת,  השנה( 
שאר  וכל  הנר  את  נדליק  או  נאפה  או 
לשם  לכבוד שבת?  שישי  ביום  ההכנות 

)ביום  בערב ראש השנה  עושים  אנו  כך 
גם  אמנם,  תבשילין".  "עירובי  רביעי( 
אין  תבשילין"  "עירובי  שעשינו  אחרי 
ביום  ההכנות  שאר  את  ולעשות  לבשל 

חמישי, אלא רק ביום שישי בלבד.
איך עושים "עירובי תבשילין"?

יש לקחת ביד  )ביום רביעי(,  בערב ר"ה 

מאכל  עם  גרם,   60 במשקל  פת  ימין 
כגון  חשוב  מאכל  לקחת  )רצוי  מבושל 
ולברך  גרם,   30 במשקל  דגים(  או  בשר 
העולם  מלך  אלוהינו  ה'  אתה  "ברוך 
מצוות  על  וצוונו  במצוותיו  אשר קדשנו 
עירוב", ואחר כך יש לומר: "בזה העירוב 
יהא מותר לנו לאפות, ולבשל, ולהדליק 

נר, ולעשות כל צרכנו מיום טוב לשבת".
מתי אוכלים את העירוב?

שישי,  ביום  העירוב  את  לאכול  אפשר 
צרכי  כל  את  להכין  שגמרנו  אחר  מיד 
השבת, אבל יותר טוב לאכול את העירוב 
בסעודת ליל שבת או בסעודה שלישית 

של שבת.

Yes We Can!
כן, אנחנו יכולים!

תזכורת! יש לעשות בערב ראש השנה "עירובי תבשילין"



מדריך לאכילת 
 הסימנים בלילות

ראש השנה
מדריך

ליום הכפורים
מדריך

לחג הסוכות

 הלכות
ראש השנה

א. מנהג ישראל להסתפר בערב ראש 
בגדים  ולובשים  החג.  לכבוד  השנה 
ראש  לכבוד  ומגוהצים  מכובסים 
השנה, להראות שאנו בטוחים בחסדי 
משפטינו  לאור  שיוציא  יתברך  השם 

עדיין  אמנם,  ולשלום.  טובים  לחיים 
עלינו להיות מלאים בייראה מפחד ה' 

ומיום הדין. 
ב. מדליקים נרות בשני הלילות של ר"ה 
לכבוד החג, וצריך לברך "אשר קדשנו 
יום  של  נר  להדליק  וצוונו  במצוותיו 
הוא  והנכון  להדליק.  כך  ואחר  טוב" 
שלא לברך "שהחיינו" בעת ההדלקה, 
אלא לצאת ידי חובת ברכת שהחיינו 

בשעת הקידוש. 
ג. התפילות בראש השנה יהיו בשמחה 
ומתוך  קדושה,  ובנעימה  לבב,  ובטוב 
אנחנו  בטוחים  כי  שלימה,  כוונה 
לחיים  ויחתמנו  שיכתבנו  ה'  בישועת 
עצמם  שמביאים  כאותם  ולא  טובים. 
השנה,  ראש  בתפלות  בכייה  לידי 
ורק  הוא.  חג  יום  השנה  ראש  שהרי 
אם מתעורר מעצמו לבכות בתפלותיו 
בזה  אין  דקדושה,  התלהבות  מחמת 

שום מניעה כלל.
השנה,  ראש  של  שני  ליל  בקידוש  ד. 

טוב להניח לפניו פרי חדש, כדי לברך 
פרי  לו  מצוי  אין  ואם  שהחיינו.  עליו 

חדש, אף על פי כן יברך שהחיינו.
ה. אסור לאפות או לבשל או להכין את 
השולחן מיום טוב ראשון ליום טוב שני 
להדליק  מותר  ורק  השנה.  ראש  של 
את הנר ביום טוב ראשון לקראת ערב 

לכבוד היום השני. 
ראש  ביום  לישון  שלא  טוב  מנהג  ו. 
 - השנה  בראש  שהישן  מכיון  השנה, 
עוסק  ואינו  בטל  והיושב  ישן.  מזלו 
 - לו  קשה  ואם  כישן.  נחשב  בתורה 

יישן מעט אחר חצות היום. 

הלכות שופר 
א. נכון שיאמר התוקע לצבור השומעים 
לצאת  שיכוונו  בשופר,  שיתקע  קודם 
ידי חובת הברכות ומצות שמיעת קול 
ידי  להוציאם  מכוין  הוא  ושגם  שופר, 
קול  שמיעת  ומצות  הברכות  חובת 

שופר.
וברוך  הוא  "ברוך  לענות  לקהל  ב.אין 
שמו" אחר הזכרת ה' שבברכת התוקע, 

משום שזה הפסק בברכה.
עם  להתפלל  יכול  שאינו  יחיד  ג. 
הצבור, ובא התוקע לביתו לתקוע לו, 
צריך לעמוד בשעה ששומע התקיעות.
ד. אף על פי שהנשים פטורות ממצוות 
שמיעת קול שופר, מכל מקום הנוהגות 
קול שופר  כדי לשמוע  לביהכ"נ  לבא 
להן  ויש  עושות,  יפה   - ברכותיו  עם 
אינה  אחת  שנה  ואם  מצווה.  שכר 
צריכה  אינה   - לביהכ"נ  לבא  יכולה 
לעשות "התרת נדרים" על מנהגה. ורק 
אם רוצה לבטל מנהגה לתמיד, צריכה 

התרה על שלא אמרה "בלי נדר".
הברכה  בין  בדיבור  להפסיק  אסור  ה. 
סדר  לסיום  עד  השופר,  לתקיעת 
בפה  להתוודות  אין  ולכן  התקיעות. 
בין סדרי התקיעות, אלא יהרהר בלבו 

בלבד.

ש. כיצד אבנה את דפנות הסוכה?
יכולות  הדפנות  לסוכה.  דפנות   3 מינימום  לבנות  עליך  ת. 
עליך  אמנם  פלסטיק(,  ברזל,  )עץ,  יציב  חומר  מכל  להיות 
להיזהר מאד שלא לבנות את הדפנות מבדים, מאחר והם 

מתנועעים ברוח.

ש. כיצד אסכך את סוכתי לפי ההלכה?
ת. לגבי הסכך - בניגוד לדפנות - עליך להקפיד על מספר 

תנאים: 
שיהיה דווקא מחומר שגדל באדמה: עצים, ענפים וכדומה.   )1

אבל אין לסכך בברזל או פלסטיק וכדומה
שיהיה תלוש, ואין לסכך בעודו מחובר לאדמה.   )2

שיהיה מדבר שלא מקבל טומאה, ולכן ארגז עץ או כלי    )3
העשוי מעץ וכל כיוצא בזה פסולים לסיכוך.

ש. האם אוכל לבנות את סוכתי במרפסת מקורה?
ת. לא. מאחר שהסוכה צריכה להיות מתחת לכיפת השמיים. 

)גם אסור שיהיה מעל הסוכה ענפי עץ המחוברים לאדמה(.

הסוכה  בתוך  הסוכות  בחג  לאכול  עלי  מאכלים  איזה  ש 
דווקא?

ת. פת או מיני מאפה מעל 55 גרם עליך לאכול בסוכה. )על 
הלחם עליך לברך "לישב בסוכה", ועל מיני מאפה - אין לברך 

ברכה זו(. שאר הדברים אתה רשאי לאכול מחוץ לסוכה.

ש. אבקש קצת הדרכה בבקשה לגבי נענוע ארבעת המינים.
קח ביד ימין את הלולב ההדס והערבה כשהם קשורים  ת. 
)ביום הראשון תוסיף ברכת  יחד, ותברך "על נטילת לולב" 
"שהחיינו"(, בסיום הברכה קח את האתרוג ביד שמאל, הצמד 
וכך תנענע את המינים  ימין,  אותו לשלושת המינים שביד 
לדרום, אחר כך לצפון, מזרח, מעלה, מטה, מערב. בכל צד 

תנענע 3 נענועים.

ש. האם אישה חייבת בישיבה בסוכה ובנטילת 4 המינים?
ת. לא. המקיימת מצוות אלו - שכר מצווה בידה. אך, אסור 

לה לברך על כך.

ש. מה זה "יום הושענא רבה", ומה עושים ביום זה?
זה  ביום  רבה",  "הושענא  נקרא  סוכות  השביעי של  יום  ת. 
ה' מוסר את פסקי הדין שנכתבו בראש השנה ונחתמו ביום 
נוהגים  לכן  הדין.  פסקי  את  שייבצעו  למלאכים  הכפורים 
להיות ערים כל הלילה, ללמוד תורה ולהתפלל לשנה טובה. 
כמו כן לאחר תפילת מוסף לוקחים 5 בדי ערבה וחובטים 

אותם בקרקע.

א. מנהג ישראל לאכול בשני הלילות של 
ראש השנה מיני פירות וירקות שיש בהם 

רמז לסימן טוב לכל ימות השנה. 
ליל ראש  ב. אחר שהתחילו בסעודה של 
השנה ואכלו כזית פת, או בסיום הסעודה 
ולא  עליהם.  מברכים  המזון,  ברכת  לפני 
כנוהגים לברך עליהם לאחר הקידוש ולפני 

נטילת ידיים של סעודה. 
ג. מכיון שהתמרים הם המובחרים מפירות 
שבעת המינים שלפנינו, יקח תחלה תמר 
התמר  ואם  העץ",  פרי  "בורא  עליו  ויברך 
הוא פרי חדש אצלו יוסיף לברך גם ברכת 
שהחיינו, ויאכל התמר. ושוב ייקח עוד תמר 
ויאמר: "יהי רצון... שייתמו אויבינו ושונאינו 

וכל מבקשי רעתנו", ויאכל התמר השני.
התמר  על  העץ"  פרי  "בורא  בברכת  ד. 
יכוין לפטור כל פירות העץ שעל השולחן 
שיאכל אחר כך. וכן בברכת שהחיינו יכוין 
לפטור את שאר הפירות החדשים שלפניו.
ה. אין לברך ברכת "בורא פרי האדמה" על 
)לאוכלים  ורוביא,  )דלעת(  הלוביה, הקרא 
הסימנים באמצע הסעודה וכנ"ל סעיף א'(, 
מכיוון שברכת המוציא פוטרת את הירקות 

המבושלים שאוכלים בסעודה. 
ו. נוהגים לאכול ראש כבש או איל, ולומר: 
"יהי רצון... שנהיה לראש ולא לזנב, וזה זכר 
לאילו של יצחק אבינו וכו". ואם אין לו ראש 
כבש - ייקח ראש של עוף, וטוב שיצרף עמו 
בשר כבש כדי שיוכל לסיים בברכתו: "וזה 

זכר לאילו של יצחק אבינו וכו".
ז. יש נוהגים שלא לאכול בימי ראש השנה 
רק  אלא  חמוצים,  או  חריפים  מאכלים 
כל  שתהיה  טוב,  לסימן  מתוקים,  דברים 

השנה טובה ומתוקה.
השנה,  בראש  דג  מלאכול  נמנעים  יש  ח. 
יש  ולעומתם  דאגה,  מלשון  שזה  משום 
בראש  דגים  להביא  דווקא  המקפידים 
"יהי  עליו:  ואומרים  השולחן,  על  השנה 

רצון... שנפרה ונרבה כדגים".

דברים האסורים ביום-הכפורים, החל 
מליל יום הכפורים ועד לצאת הצום:

אכילה ושתייה: חיוב הצום כולל מעוברות ומניקות, 
דברי  -ע"פ  מהצום  להסתכן  שעלול  מי  אמנם 
הרופא- עליו לאכול ולשתות "לשיעורין". פירוש, 
עליו לאכול 30 גרם, ולהמתין 10 דקות מתחילת 
האכילה הראשונה, ושוב לאכול 30 גרם וכן על זה 
הדרך. וכן עליו לשתות 40 גרם ולהמתין זמן מועט 
גם  )וטוב להמתין  וכו'.  כזה  ושוב לשתות שיעור 

בשתיה 10 דקות בין שתיה לשתיה(.
דין קטנים בצום: אסור לקטנים פחות מגיל 9 לצום 
כלל. ומגיל 9 ומעלה - מאחרים להם את אכילתם 
בשעה או שעתיים מהזמן שרגילים לאכול ביום 
רגיל. ונער בן 13 ונערה בת 12 מכיוון שהגיעו לגיל 
בר/בת מצווה חייבים לצום כל היום. ושנה לפני 

בר/בת מצווה עליהם לצום עד חצות היום. 
רחיצה: אסור להכניס אפילו אצבע קטנה למים. 
מהשירותים  ביציאה  וכן  בבוקר  הנטילה  ולכן 
ומי  בלבד.  היד  לכף  האצבעות  חיבור  מקום  עד 

שנתלכלה ידו - מותר לרחוץ את מקום הלכלוך.
סיכה: אסור לסוך בשמן, וה"ה לכל סוגי הקרם.

נעילת הסנדל: אין לנעול נעלי עור, אלא נעליים 
העשויים מחומרים אחרים: בד, פלסטיק וכדומה.

יום הכיפורים הוא יום טהרה וכפרה כמו שכתוב 
)ויקרא טז, ל(: "כִּי בַיֹּום הַזֶּה יְכַפֵּר עֲלֵיכֶם לְטַהֵר 
אמנם  ּתִטְהָרוּ".  ה'  לִפְנֵי  חַּטֹאתֵיכֶם  מִכֹּל  אֶתְכֶם 
בתשובה  חזרה  בתשובה.  לשב  רק  מכפר  יוה"כ 
אינה רק למי שמוגדרים כ"חילונים", כפי שעוותו 
בזמן האחרון את מושג ה'תשובה', אלא כל יהודי 

עליו לשוב מהאיסור/ים שהוא נכשל בהם.

שלושה חלקים בתשובה:
1( חרטה: חרטה גמורה ושלימה על מעשי העבר.

2( וידוי: להתוודות בפיו לפני ה' על החטאים.
צריכה  הקבלה  לעתיד:  וקבלה  החטא  עזיבת   )3
להיות כל כך חזקה עד ש"יעיד עליו יודע תעלומות 

שלא ישוב לזה החטא לעולם" )לשון הרמב"ם(.

יש לשמור על קדושת הגיליון ולהניחו בגניזה ]2[



]3[

הכל התחיל לפני 34 שנים, באדר תשל"ט נישאו בני 
הזוג נקי. הכל היה כרגיל, חתונה שמחה, ובני הזוג היו 
מאושרים. באותה שנה נכנס הרב שלמה נקי לבבא-
הרב  קיימא.  של  לזרע  ברכה  וביקש  זצוק"ל,  סאלי 
'סבלנות',  לעצמו:  הרב שלמה חשב  "סבלנות".  ענה: 
כמה כבר זה יכול להיות? שנה, שנתיים? הוא לא חשב 
כמה  שחלפו  לאחר  שנים...  הרבה  כך  כל  יהיה  שזה 
זכו בני הזוג לפרי בטן,  ועדיין לא  שנים לנישואיהם, 
הרופאים  ולתדהמתם,  ברופאים,  לדרוש  החלו  הם 
ממש  ושהם  בסדר,  הכל   ,100% שהכל  להם  אמרו 
בחייהם  זה החלה  קורה. בשלב  זה  למה  מבינים  לא 
תקופת טיפולים מתישה: הם הולכים לטיפולים ואין 
תוצאות, מחליפים רופאים, מנסים שוב, עוד טיפולים, 
ושום דבר. כך עוברות השנים, אשר במהלכן היו ארבע 
שרלטנים,  הרבה  אז  "היו  שונים.  בשלבים  הפלות 
ואנחנו  כסף,  וסחטו  שלנו  הקשה  המצב  את  שניצלו 
ניסינו, כי חשבנו שאולי זה יעזור", מספר הרב שלמה. 

ואיך מחזיקים מעמד כך?
על  מתרפק  נקי  הרב  של  קולו 
הרבה  אז  "הלכנו  העבר:  זיכרונות 
הוא  ימיו,  יאריך  ה'  עובדיה,  לרב 
קיבל אותנו בחביבות ושמחה, ודלתו 
בכל  תמיד.  בפנינו  פתוחה  הייתה 
אומר  היה   - שהגענו  ששמע  פעם 
היה  ע"ה  שלי  סבא  אותנו.  להכניס 
של  הראשונים  התלמידים  משבעת 
הרב, וזוהי הכרת הטוב שלו. הרב היה 
מזיל דמעה ובוכה איתנו, תמיד בירך, 
דיבר איתנו ועודד. בשנים האחרונות 

הוא הפנה אותנו ל"מכון פועה" כדי שהם יעזרו לנו. 
וכך המשכנו, עוברים מתקווה לתקווה ומאמינים בחי 
עולמים שהוא עושה הכל, לא מתייאשים, לא נופלים 

ומנסים שוב ושוב".
מה חיזק אותך באמונה?

את  הזמן  כל  מתאר  "הייתי  בלהט:  משיב  נקי  הרב 
ומשמאלו  מימינו  דינו,  בבית  יושב  הוא  איך  הקב"ה 
הוא  ורק  בכה,  וזה  בכה  אומר  וזה  מלאכים,  יושבים 
החותך את הדין - ודינו אמת! הוא מצוי ומשגיח על 
כל הברואים. גם היינו לומדים ביחד, אשתי ואני, ספרי 
אמונה, חובת הלבבות ועוד, מתחזקים ומחזקים אחד 

את השני".

"כשאלוקים רוצה – גם מטאטא יוליד"
)שנה  תשע"ב  פורים  שביום  מספר,  נקי  שלמה  הרב 
לפני שנולדה להם בתם(, ביום אשר נאמר עליו "כל 
תפלתם  נתקבלה  זה  ביום  לו",  נותנים  יד  הפושט 
באותו  עליהם  ובכה  שהתפלל  נסתר  רב  ותפילת 
לידיהם,  ביום הוענקה המתנה היקרה מכל  בו  היום. 
שעבר  "בפורים  שנים.   33 זה  בתחינה  המושטות 
הלכתי לרב שלי, ]הוא מסרב להגיד את שמו בהוראת 
הרב[, זה רב שמכיר אותי שנים, למדנו יחד חברותא, 
ורבני ירושלים התבטאו עליו שיודע את הספר "חפץ 
יותר מה"חפץ חיים". הבאתי לו משלוח מנות  חיים" 
ואמרתי לו: "כבוד הרב, בא נרקוד לכבוד פורים". הוא 
"כבוד  אותו:  שאלתי  בבכי,  פרץ  ואז  קצת  איתי  רקד 
הרב, למה אתה בוכה?". והוא ענה לי שהוא מתפלל 

עד  שנה,  "תוך  לאשתי:  ואמרתי  הביתה  חזרתי  עליי. 
פורים הבא יהיה לנו ילד, בן או בת, הרב בכה וזה סימן 

טוב, בעזרת ה' נזכה השנה לילד".
"זה כמו שיש רכבת עם קרונות", ממשיל הרב שלמה 
הרבה  בה  "יש  והעמוסה.  הארוכה  חייו  רכבת  את 
קרונות: קרון תפילות של הרב צדקה, קרון של הילדים 
שאני מלמד, קרון של מקרי שלום בית שאני מתעסק 
איתם, קרון תפילות הרב עובדיה, ורק הקטר הראשי 
וכשהרב  חומות,  ותפרוץ  תנוע  שהיא  כדי  חסר  היה 

בכה הוא הניע את כל התפילות - ונושענו".
וכך הולך הזוג נקי, לא צעירים ולא תמימים, אך בעלי 
אמונה תמימה, ומנסים בפעם המי יודע כמה - שוב. 
לביא  ד"ר  יקר,  טבעוני  לרופא  פנו  הם  הטיפול  לפני 
אליהו, שטיפל ברב שלמה לפני שלוש שנים, כשעבר 
הרופא  תקין.  לדיבור  לחזור  לו  ועזר  מוחי,  אירוע 
הסתכל בגלגל העין של גב' נקי, וקבע שהרחם שלה 
חלש, וכי יש צורך לחזקו. הוא נתן לה צמחים לחיזוק, 
ואמר, שיש לנסות בעוד חודשיים ללכת לטיפול נוסף. 
"הוא היה השליח הנכון שלנו לעזור 
לאחר  שלמה.  הרב  מתרגש  לנו!", 
חודשיים הם הלכו לטיפול, הרופאים 
ושאין  הכסף,  על  שחבל  להם  אמרו 
היה  להם  אך  לנסות,  מה  להם 
וזה  בכה,  הרב  הרי  גמור,  ביטחון 
היה סימן ברור מבחינתם שהטיפול 
נקי  גב'  מפתיע,  באופן  ואכן  יצליח. 
הרתה. "כשהטיפול הצליח הרופאים 
נקי.  הרב  מספר  פעורי-פה",  נשארו 
אתם מתרגשים?  מה  להם,  "אמרתי 
לא  זה  הליכה  יוליד...  מטאטא  גם  רוצה  כשאלוקים 

נס?! בשביל אלוקים זה היינו הך...".

"לא להתייאש, לא להתייאש"
הן  בכלל,  פשוט  היה  לא  ההיריון  אך  הרתה,  נקי  גב' 
בשל גילה והן בשל בעיות בריאותיות כאלה ואחרות. 
על  ממאמץ.  ונשמרה  מהעבודה  חופשה  לקחה  היא 
ישיבת  פי הוראת הרה"ג משה צדקה שליט"א, ראש 
הבשורה  את  סיפרו  לא  הם  בירושלים,  יוסף"  "פורת 
למורה  להפנות  שצריך  שאלות  כשהיו  רק  לאיש. 
הוראה ולציין את מצבה, הורה להם הרב להגיד זאת, 
הרב  גילו.  לא  הם  אחר  אחד  לאף   - לזה  מעבר  אך 
ובתפילה, מדי שבת  ליווה אותם לאורך הדרך בעצה 
ערך עבורם ברכת "מי שבירך" בפתיחת ההיכל, ועודד 

אותם שלא לפסוק מתפילה עד לסוף הטוב.
נקי סבלה מלחץ דם  גברת  חודשי ההיריון התקדמו, 
הדסה  החולים  בבית  התאשפזה  והיא  סכרת,  גבוה, 
ימים, עד  בירושלים. היא שהתה שם חודש  עין כרם 
נולדה,  באדר  בי"ז  בניתוח.  אותה  לילד  שהחליטו 
בשעה טובה ומוצלחת, שרה הודיה. הרב הראל מצא 
בנוטריקון:  זה  באדר  י"ז  נחמד:  רמז  הלידה  בתאריך 

יראה זרע, אני י-י' רופאך". 
לסיום, יש לרב שלמה נקי מסר חשוב עבור הקוראים: 
מעל  היא  אומתנו  להתייאש.  לא  להתייאש,  "לא 
הייאוש! יש להתחזק תמיד באמונה - והכל יסתדר!".

מעובד על פי: שרי מסנר/הידברות סופשבוע

לעילוי נשמת
אברהם מימוני ז"ל

בן ר' יצחק ורומיה ז"ל
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
פליקס סעדני בן רחל

שמחה אלין סימה בת אסתר 
ת.נ.צ.ב.ה.

נס! נפקדו בבת לאחר 34 שנות נישואין
נאמר בתלמוד: "בראש השנה נפקדה שרה רחל וחנה". בשנה החולפת, הייתה זו משפחת נקי 
משכונת בית ישראל בי-ם שנפקדה בבתם הבכורה, לאחר 34 שנות נישואין • הרב שלמה נקי 

ורעייתו, בני +50, המשמשים כמחנכים לגיל הרך, עברו במשך למעלה משלושה עשורים מצבים 
קשים, אך הם לא נשברו, הודות לאמונה החזקה שבלבם • הרופאים התייאשו, וריפו את ידי 

ההורים, אבל ההורים האמינו בברכת הרבנים וקיוו לנס, ואכן לפני מספר חודשים התרחש הנס 
הגדול, בלידת בתם 'שרה הודיה'.

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

הרב שלמה נקי עם בתו בתינוקייה )צילום: 
ינון פוקס, עיתון משפחה(

מחקרים: רמת הישגים 
גבוהה לתלמידים 

בכיתות נפרדות
יהלומית  ידי  על   ,2010 בשנת  שנערך  במחקר 
רוזנברג, מבית הספר לחינוך שעל-יד אוניברסיטת 
ברעננה,  צייטלין  מתיכון  ברינגר,  ויונה  בר-אילן, 
לבנות  בנים  כי להבדלים המוחיים שבין  התברר, 
ישנה השלכה משמעותית באשר לרמת ההישגים 
מעורבות.  בכיתות  תלמידים  של  הלימודיים 
והבנות  מאחר  כי  עולה,  המחקר  מתוצאות 
הקשורים  במקצועות  לימודי  חומר  קולטות 
עיכוב  נגרם  מהבנים,  יותר  מהר  ולתחביר  למלל 
שעל  משום  הלימודית,  בהתקדמותן  משמעותי 
כל התלמידים עד שגם הבנים  המורה לעכב את 
יגיעו לרמה סבירה. לעומת זאת, בשיעורים בהם 
ומדע,  יותר, כגון מתמטיקה  הבנים קולטים מהר 
התקדמותם.  את  שמעכבות  הן  הבנות  דווקא 
כי  משמעי,  חד  באופן  מלמדות  המחקר  תוצאות 
בכיתות בהן נעשית הפרדה בין הבנים לבנות, רמת 

הלימודים עולה פלאים.
מחקר זה מצטרף למחקרים נוספים, שהוכיחו את 
מסיבות  מעורבות  בכיתות  הלימודים  אי-כדאיות 
אינם  הבנים  אלו  בכיתות  כי  התברר  נוספות. 
מרוכזים כראוי בלימודם בשעת השיעור - משום 
נוכחותן של הבנות. הבנות, לעומת זאת, לומדות 
מתוך תחושה כאילו הן משניות, וחלקן אף חשות 
והתלמידות  פיצול התלמידים  מאוימות מהבנים. 
הלימודיים  הישגיהם  נפרדות, העלה את  לכיתות 
של הבנים, ועוד יותר מהם - את הישגי הלימודים 

של הבנות.
 הפסיכולוג ד"ר טוביה פרי כותב במאמרו העוסק 
לפעילות  הנוגעים  הפסיכולוגיים  בשיקולים 
מחקר  עבודות  כי  ההתבגרות,  בגיל  מעורבת 
ובמכללות  תיכוניים  ספר  בבתי  שנערכו  רבות, 
בארצות הברית ובארצות מערביות אחרות, בדקו 
המינים  בין  העירוב  או  ההפרדה  השפעת  את 
סיכום  כאמור,  וקריירה.  לימודיים  הישגים  על 
וגם  הבנים  גם  כי  מלמד,  המחקריים  הממצאים 
יותר  גבוהים  לימודיים  להישגים  הגיעו  הבנות 
של  משמעותי  רווח  על  ומצביע  הנפרד,  בחינוך 
בעיקר  בולט  הדבר  מהבנים.  יותר  אף  הבנות 
מתמטיקה  כגון  גבריים,  הנחשבים  במקצועות 
ומדע, בהם יש עדויות ברורות להישגים מוגברים 
השנים  במהלך  גם  הנפרד.  בחינוך  הבנות  של 
מראים,  רבים  ממצאים  הלימודים,  שלאחר 
שהתפתחות הקריירה המקצועית של נשים טובה 

ומוצלחת יותר בקרב בוגרות החינוך הנפרד.
של  סטטיסטיים  "נתונים  כי  עוד,  מציין  פרי  ד"ר 
המרכז הלאומי לסטטיסטיקה של החינוך בארצות 
הנפרד  בחינוך  הבנות  שציוני  מצביעים,  הברית 
הציון בממוצע  יותר, בשיעור של מחצית  גבוהים 
של  ובשיעור  כלליים,  לימוד  תחומי  בארבעה 
שבחינוך  מאלו  המדעיים,  במקצועות  שלם  ציון 
נמצאו  היקף,  רחבת  אחרת,  בעבודה  המעורב. 
הישגים לימודיים גבוהים יותר, הכנת שיעורי בית 
בלימודים  יותר  גבוהה  והשתתפות  יותר,  טובה 
ממצאים  הנפרד.  בחינוך  הבנות  אצל  מדעיים, 
הנפרד  בחינוך  שהכיתות  למרות  התקיימו,  אלו 
היו  תלמידה  לכל  והתקציבים  יותר,  גדולות  היו 
נמוכים יותר. עבודה זו מצאה, שגם הישגי הבנים 
בחינוך  יותר  גבוהים  היו  המדעיים  במקצועות 

הנפרד".
מתוך הספר "המהפך 3" להרב זמיר כהן שליט"א. 
ניתן להשיג את הספר בערוץ "הידברות" )אפיק 97 
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מכתבים
למערכת

"אור  מערכת  לכבוד 
עליון"

עשיתי פדיון נפש דרככם 
במשך  שהתקשה  לבני, 
את  למצא  רבות  שנים 
זיווגו. והנה, לאחר חודש 
בני  הפדיון,  מעריכת 
ובעזרת  זיווגו.  את  מצא 
תשרי  חגי  לאחר  השם, 
בזה  מצורף  יתחתן.  הוא 
ש"ח   200 בסך  תרומה 
עבור  השידוך,  להצלחת 
הנפלא  העלון  הוצאת 
נהנים  אנו  אשר  שלכם, 
ממנו בצורה בלתי רגילה 
תזכו  מחדש.  חודש  בכל 

למצוות.

נשים לב, שבמילה 'איש' יש את האות 
האות  את  יש  אשה  ובמילה  'יוֹד', 
ל-  שווה  'יוֹד'  האות  בגימטריה,  'ֶהא'. 
יש  5. לאיש  'ֶהא' שווה ל-  והאות   ,10
5. מהו  10, ולאשה יש את ה-  את ה- 
האשה  תפקיד  כאן?  הטמון  המסר 
לתת לבעלה את ההרגשה שהיא חצי 
מבעלה במעלה, אם הוא 10 אז היא 5, 
ואם הוא 100 אז היא 50... כלומר, לתת 
תחושת  מתוך  הבית,  את  להנהיג  לו 
להנהיג  יכול  שהוא  ועוצמה  בטחון 
לחוף  הספינה  את  להוביל  ומסוגל 
מייחסת  היהדות  )יודגש,  מבטחים. 
שעל  רק  שווה,  מעלה  ולאשה  לאיש 
האשה לתת לבעלה הרגשה שהיא חצי 
ממנו, ולתת לו להנהיג את הבית, על 

מנת שהבית יתנהל כהוגן(.
אחרי  מה  שזמן  לפעמים,  קורה 
שיש  פתאום  מגלה  האשה  החתונה 
לבינה.  בינו  גדול  אינטלקטואלי  פער 
יותר, התארים שהיא  הידע שלה רחב 
המשכורת  וגם  יותר,  רבים  רכשה 
שלה כפולה משל בעלה. באופן טבעי 
היא  ולעיתים  עליונות,  מרגישה  היא 
מתנשאת, ומשדרת לו ואפילו אומרת 
הרבה  שהוא  מפורשות  במילים  לו 
פחות ממנה. בית כזה לא יחזיק מעמד 
לאורך זמן, וכבר התחילה בו הספירה 
לדעת  צריכה  חכמה  אשה  לאחור... 
שעליה לתת לבעלה את הכבוד המגיע 
לו. כלומר, אף על פי שהיא טובה ממנו 
עליה  מקום  מכל  תחומים,  במספר 
המנהיג,  את התחושה שהוא  לו  לתת 

ואליו עיניה נשואות. 
לאשה  לתת  לאיש  אסור  שני,  מצד 
נמוכה  פחותה,  שהיא  ההרגשה  את 
להרים  תפקידו  אדרבא,  ומושפלת. 
מעלה,  מעלה  אותה  ולשאת  אותה 
לכבד את רצונותיה, ולא לכעוס עליה. 
לה  להמחיש  וגם  לה  לומר  צריך  הוא 
האדם  והיא  אצלו,  אחד  מספר  שהיא 

החשוב ביותר בחייו.  
יש  כיצד  הממחיש  מעשה  לפניכם 
ולשים  האשה,  את  ולשמח  לרומם 
עד  העדיפויות:  סדר  בראש  אותה 
לפני כ- 80 שנה הנהיג את עם ישראל 
הרב ישראל מאיר הכהן מראדין זצ"ל, 
הרבה  חיים'.  'החפץ   – בכינויו  הידוע 
ומעשיו.  הנהגותיו  על  נכתבו  ספרים 
הרב היה מחשב את זמנו עד לרמה של 

שניות, ולמדו ממנו את החשיבות שיש 
כשהרב  אבל  הנכון.  ולניצולו  לזמן 
היה  ומצוות,  תורה  לקיום  מגיע  היה 
את  לקיים  שבעולם  הזמן  כל  את  לו 
ימים  שהאריך  הרב,  בהידור.  המצוות 
)הוא חי כ- 93 שנה(, התאלמן מאשתו 
נשא  הוא   66 כבן  ובהיותו  הראשונה, 
סוכות  חג  הגיע  השנייה.  אשתו  את 
ראשון עם הרבנית החדשה. הרב כבר 
הקים  הוא  זאת  ולמרות  מבוגר,  היה 
עזרה,  בקשת  ללא  לבד  הסוכה  את 
ומי  זמן...  הרבה  לו  יש  למצוות  כי 
שהרב  לאחר  ארך.  זה  זמן  כמה  יודע 
קרא  הוא  הסוכה,  הקמת  את  סיים 
לרבנית החדשה שתבוא לחצר לראות 
הביטה  אשתו  שהקים.  הסוכה  את 
ישראל,  "ר'  לו:  ואמרה  הסוכה  על 
התייעצת  לא  למה  אבל  מאד,  יפה 
טוב  שיותר  חושבת  אני  קודם?  איתי 
של  השנייה  בפינה  תעמוד  שהסוכה 

החצר". 
אדם  מגיב  היה  כיצד  לעצמנו  נדמיין 
לא  "את  לה:  אומר  היה  הוא   – רגיל 
מבינה שאני כבר 40 שנה בונה כאן את 
הסוכה?... לא מתאים לך, אז תפרקי... 
אמר  לא  הרב  בונה...".  סולל  לא  אני 
והקים  הסוכה  את  פירק  הוא  דבר, 
שאשתו  כמו  השנייה  בפינה  אותה 
הקמת  את  שסיים  לאחר  רצתה. 
לחצר  לאשתו  שוב  קרא  הוא  הסוכה, 
לראות את הסוכה. אשתו יצאה לחצר, 
הביטה על הסוכה, חשבה מעט ואמרה: 
שהמקום  לי  נראה  שנייה,  "במחשבה 
מוצלח...".  יותר  הרבה  היה  הראשון 
בשלב הזה, בעל רגיל היה עושה ממנה 
הפסקה...  ללא  ושואג  לסוכה,  קישוט 
שוב  פירק  מילה  לומר  בלי  הרב  אבל 
את הסוכה בנחת, והקים אותה בפעם 
קרא  הוא  הראשון.  במקום  השלישית 
אותה:  ושאל  שלישית  פעם  לאשתו 
זה  "עכשיו  בסדר?".  זה  "עכשיו 

מושלם...", היא אמרה וחזרה הביתה.
האשה  את  שלשמח  למדנו,  מכאן 
ולגרום לה נחת רוח זה לא פחות חשוב 
שאשתו  שדואג  בעל  סוכה.  מלבנות 
בקשותיה,  את  וממלא  מלכה  תהיה 

הופך מיד להיות מלך.

כבוד הבעל והאישה

סגולת הסוכה וארבעת המינים
סגולות הסוכה

א. המקיים מצוות סוכה כהלכתה, זוכה 
להיפטר מכל המחלות והייסורין. ורמז 
לדבר בדברי חז"ל: "המצטער פטור מן 
הסוכה". ופירשו בדרך רמז: המצטער – 
על ידי הסוכה נפטר מכל צרותיו. )אביעה 

סגולות עמ' 335(. 
שואב  אדם  בסוכה  הישיבה  ידי  על  ב. 
ישתדל  לכן  כולה,  השנה  לכל  שמחה 

כמה שיותר לשהות בסוכה. )שם(.
סגולת ארבעת המינים

א. סגולה להניח לאחר חג הסוכות את 
הלולב כשהוא קשור עם ההדס והערבה 
על גבי פתח החדר שיישן בו, וישאירם 
מונחים שם עד ערב פסח. ובערב פסח 
ישליכם במדורת שריפת החמץ ובתנור 
תרס"ד,ס(.  )כה"ח  המצות.  אפיית  של 
ובספר "סדר היום" כתב לשמור במקום 
המינים  ארבעת  כל  את  בבית  מיוחד 
וזו  ח"ו,  לזורקם  ולא  עליהם,  שבירכו 

סגולה להינצל מכל צרה.
סגולת האתרוג

א. סגולה נפלאה לאישה בהריון שיהיה 
לה הריון קל, ושתלד בקלות, שתנשוך 
עליו  שבירכו  האתרוג  של  הפיטם  את 
צדקה  תיתן  זו  ובשעה  הסוכות,  בחג 
קיימא  בר  ולד  שתלד  לה',  ותתפלל 
טובים  לחיים  בצער,  ולא  בקלות 
ביום  כן  לעשות  אסור  אמנם  ולשלום. 
הושענא רבה, אלא יש להמתין עד אחרי 

שמחת תורה. )חזו"ע סוכות עמוד תמט(.
ב. סגולה בדוקה ומנוסה לאישה עקרה, 
שתאכל מהאתרוג שבירכו עליו בסוכות, 
קיימא.  של  לזרע  תזכה  השם  ובעזרת 
שתאכל  בהריון  לאישה  סגולה  כן  כמו 
 – בלידה  ואישה שמתקשה  זה.  אתרוג 
ותלד  הלידה,  בשעת  זה  אתרוג  תאכל 
בריא  העובר  ויצא  צער,  ללא  בקלות 
)כה"ח  ולשלום.  טובים  לחיים  ושלם 

תרס"ד,ס(. 
ג. אכילת האתרוג אחרי חג הסוכות הוא 
סגולה לחולי לב, שיהיה להם לב בריא 

וחזק. )סגולות ישראל(.
סגולות הערבות של "חבטת ערבות"

קיימא,  של  בזרע  לזכות  סגולה  א. 
חבטת  בהן  שעשו  הערבות  את  לבשל 
בני  וישתו  רבא,  בהושענא  הערבה 
והרמז,  הזוג העקרים את המים האלו. 
"ערבה" בגימטריא "זרע". )ליקוטי מהרי"ח 

עניני סוכות(.
הערבה"  "חבטת  של  הערבות  עלי  ב. 
מסוגלים לשמירה בדרך. )מקור חיים סימן 
עמו  מהערבות  קצת  ייקח  ולכן  תרס"ד(. 
כשהולך לדרך, או שיידע בבירור מקום 
הסכנה  ובשעת  בביתו,  הערבות  הנחת 
וינצל  הנחתם,  מקום  ייזכר  ח"ו  בדרך 
מהסכנה. )מועד לכל חי כד,יח(. וכדאי לכל 
אדם להשים ברכבו קצת מעלי הערבה 

)ספר המידות ערך דרך,ו(. 

מידע על הרצאות הרב, רכישת דיסקים 
 והחוברת "ולחתונה" של כבוד הרב,

www.kavas.co.il באתר

 אברך תלמיד חכם 
יאמר קדיש במשך 

 כל שנת הפטירה
לעילוי נשמת 

יקירכם

054-8486661

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

בערוץ הידברות וכותב העלון שבידכם

מוזמנים להתקשר: 054-8486661
אחרי השעה 16:00

]4[mhbp52@etrog.net.il-רצונך לקבל את העלון מידי חודש בחדשו לאימייל שלך? שלח את כתובת המייל שלך ל

המלחמה בסוריה והמשיח
 לאור ההתפתחויות האחרונות, ראינו לנכון, לצטט דברים

שכתבנו לפני שנה בדיוק בעלון "אור עליון".
ְזָרח  ּמִ ּבַ ֶאָחד  ּכֹוָכב  "ְוִיְצַמח   :)556 עמוד  אייזנשטיין מדרש רשב"י  )אוצר מדרשים  כתוב במדרש 
ה  ַאָתּ ׁשֶ ִוד. ְוֶזה ְלָך ָהאֹות, ּכְ ן ָדּ יַח ּבֶ ָרֵאל, ְוָאז ִיְצַמח ָמׁשִ ל ִיְשׂ ֶבט, ְוהּוא ּכֹוָכב ׁשֶ ּוְברֹאׁשֹו ׁשֵ
ַהְיׁשּוָעה  ְצַמח  ּתִ ְוָאז  ִמְזָרח,  ֵני  ּבְ ַמְלכּות  ָנְפָלה  ק,  ׂשֶ ַדּמֶ ּבְ ׁשֶ ִמְזָרִחי  ִנירֹון  ַפל  ּנָ ׁשֶ רֹוֶאה 
אר  ׁשַ א "ּבַ ִגיַמְטִרּיָ "ִנרֹון ִמְזָרִחי" זה ּבְ ַמן שליט"א, ׁשֶ ָרֵאל". והֹוִסיף הרה"ג ַאְבָרָהם ֶפְלּדְ ְלִיׂשְ
ים. והרמז לכך, שבנפילת "דמשק" יבנה ה"מקדש" - ששניהם אותם  ּלִ ַאַסאד" ִעם ַהּמִ
אותיות רק בסדר שונה. )וראה באריכות בקונטרס "סוד החשמל", להרב יקותיאל פיש 

שליט"א, מאמר "כשתיפול דמשק תצמח הגאולה לישראל"(.

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".


