
עבודת היצר

היצר הרע איננו 
לבד, יש לו ערוצים 

ושלוחות, יש לו צבא 
שלם של חיילים שכל 
תפקידם הוא להפיל 

את האדם לעוון 
ועברה

הנפילה  את  אנו  מוצאים  תשא"  "כי  פרשת  בפרשתנו 
לעם,  היותו  מאז  ישראל  לעם  שהייתה  ביותר  הגדולה 
"ויעשו להם עגל מסכה וימירו את כבודם בתבנית שור 
אוכל עשב" ידוע לכולנו מאמר חז"ל שיצר הרע לא בא 
אל האדם פתאום ואומר לו לך עבוד עבודה זרה שוודאי 
לא ישמע לו, אלא כך היא אומנותו של היצר הרע היום 
אומר לו עשה כך, ומחר אומר לו עשה כך, עד שאומר 

לו לך ועבוד עבודה זרה, הרבה שיטות יש לו ליצר 
הרע כיצד להפיל את האדם במכמורותיו.

נתאר לעצמנו כמה כוחו גדול שהצליח להפיל 
ראו  זר  ולא  שעיניהם  כאלה  גדולים  אנשים 
את ההר בוער באש עד לב השמיים, קולות 
הבורא  מפי  הדיברות  עשרת  שמעו  וברקים, 

להם  ויעשו  והנה  ובעצמו,  בכבודו  הוא  ברוך 
עגל מסכה. 

יש  ושלוחות,  לו ערוצים  יש  לבד,  איננו  היצר הרע  אך 
להפיל  הוא  תפקידם  שכל  חיילים  של  שלם  צבא  לו 
גלינסקי  יעקב  רבי  הגאון  ועברה,  לעוון  האדם  את 
היה  העגל  שמעשה  מקדמאי,  אחד  בשם  אמר  זצ"ל 
בפעם  התורה,  מדרך  יהודים  של  הראשונה  הסטייה 
הראשונה העזו חלק מעם ישראל לחרות על דגלם דרך 
הוא,  ביותר  והמעניין  תורה,  דעת  פי  על  שאינה  חיים 
אופיינית  היא  לתורתם,  העגל  עושי  של  שההתייחסות 
לאופן ההתייחסות של ממציאי כל מיני אידאלים במשך 
כל הדורות אל החזון או ההגשמה אשר לאורם הם חיים. 
ויעלו עולות"  "וישכימו ממחרת  בתחילת הפסוק נאמר 
זה תמיד, בתחילה מתייחסים לעניין בהילה של  כך  כן 
ורק  אך  מופנים  והמשאבים  המאמצים  וכל  קדושה 
למטרה נעלה זו, בלי חשבונות של טובה עצמית ממש 
כקרבן עולה שאין בו שום 

הנאה גשמית לבעלים, לא אכילה ולא כלום ממש לשם 
כולו למזבח, אך כשחולף הזמן ההתלהבות  כל  שמיים 
וההתלהבות  השיכרון  מן  להתפכח  ומתחילים  דועכת 
הראשונית, ואז מורידים הילוך, "ויגישו שלמים" שקרבן 
זאת  למזבח,  רק  ולא  לבעלים  גם  חלק  בו  יש  שלמים 
כבר  אבל  לעניין,  איזושהי חשיבות  עדיין  ישנה  אומרת 
מחפשים טובת הנאה עצמית שבלעדיה כבר יש ספק 

גדול אם העניין כדאי.     
בדבר  גם  כי  רב,  לזמן  נמשך  לא  זה  גם  אך 
מואסים,  מהרוחני  משהו  אפילו  בו  שיש 
בנו  ששלט  האמיתי  הרצון  את  ומגלים 
מההתחלה, לא מנהיג חיפשנו, לא מורה 
ביקשנו, אלא מה?  לא אלהות  רצינו,  דרך 
פריקת כל עול רצינו,  הנה הם דברי הפסוק 
ושתו"  לאכול  העם  "וישב  וכלשונם,  ככתבם 
הערכים נשכחו מזמן, וכבר אין זכר לקרבן או לרוחניות, 
אלא חולין גמורים לאכול ולשתות, והשלב הבא הנורא 

מכל, "ויקומו לצחק" לעבוד עבודה זרה בר מינן.
כל המנהיגים הרשעים  זוהי דרכם של  יקרים  כן אחים 
פחת,  פי  לבאר  ה'  של  עמו  את  להוביל  המנסים 
איזה  או  הלכה  איזו  על  להתבסס  מנסים  בהתחלה 
כצאן  כולם  את  מובילים  דבר  של  בסופו  אך  פסוק, 
להימצא  יכולים  שאך  ביותר  הגרועים  למקומות  לטבח 
עלי אדמות, במכשיר הנורא הקרוי טלוויזיה אשר בו כל 
מראות נגעים, עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים, 
כדי להתיר את  יום  לך בסוף היום פסוקו של  מכניסים 
השרץ אך וודאי מי שמוח לו בקדקודו לא יחפש פסוקי 
תורה בתוך האשפה, ויתרחק מן הכיעור ומן הדומה לו, 
גדולי  ושליחיו  יתברך  בבורא  להידבק  שנזכה  רצון  ויהי 

ישראל אכי"ר.

כשאנו מתבוננים בדבר ומנסים להבין קמעא את הלך מחשבתו 

זרם הכפירה, הדבר  כנגד  של אברהם אבינו אשר עמד לבדו 

נראה קשה להשגה, שהרי כיצד אדם אחד מסוגל לשנות את 

כל העולם לבדו?!

בכוחות  ופועל  הוא העושה  כי  בדעתו  סובר  אדם  כאשר  ברם 

ולו על איש אחד.  אינו מסוגל להשפיע  עצמו בלבד, הוא אכן 

אך כאשר האדם מאמין כי הוא לא עושה דבר והכל נעשה על 

ידי הבורא יתברך, הוא מבין כי עליו לעשות רק צעד אחד והיתר 

יעשה על ידי מי שאמר והיה העולם. ועל ידי מחשבה זו יש בכוחו 

של יהודי אחד להפוך עולם ומלואו! 

אחת הבעיות הגדולות שלנו היא שאין לנו הערכה עצמית ואיננו 

מבינים איזה כח עצום הבורא יתברך נתן בידנו. אולם האמת 

היא כי בידיו של כל יהודי מסור כח אדיר המסוגל להחזיק ולשנות 

את הבריאה כולה.

ועל כן השתבח הקב"ה באברהם אבינו ואמר: "כִּי יְַדעְּתִיו לְמַעַן 

ֶֶּרךְ ה'" )בראשית יח  ּ ד אֲׁשֶר יְצַוֶּה אֶת בָּנָיו וְאֶת בֵּיתוֹ אַחֲָריו וְׁשָמְרו

יט(. וזאת כדי להודיע לעולם כי גדולת אברהם מתבטאת בכך 

שאינו יושב בחיבוק ידיים, אלא ממשיך להנחיל את דרך ה' לבניו 

ולכל העולם כולו!

פרשת כי תשא

שאלה מתהילים

ברכת האילנות

ביקורת סטיגמתית 
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שמי דניאל, נולדתי בקיבוץ וכל חיי הייתי רחוק מהתורה ומהדת כרחוק 
מזרח ממערב. עד שיום אחד שמעתי דיסק של רבנו הקדוש רפאל זר 
שליט"א ומאז חזרתי בתשובה והרב מדריך אותי על כל צעד ושעל 
הספר,  בית  המשפחה,  מול  הרבים  הקשיים  עם  להתמודד  לי  ועוזר 
החברה, ועכשיו גם בצבא.  מאוד קשה לי להתחזק בצבא ואני שבור 
שזה  כנראה  רוצה,  "ככה השם  לי  ואומר  אותי  מחזק  והרב  מהמצב. 
התפקיד שלך עכשיו לעשות קידוש השם בצבא" דברי הרב, שיוצאים 
מן הלב נכנסו לי ללב והכניסו בי שוב את השמחה. אחרי כמה ימים 
איזה  שרואים  וראיתי  החדרים  לאחד  נכנסתי  לעצבות  נפלתי  שוב 
סרט, פתאום שמתי לב שזו הדרשה של כבוד הרב. פתאום הרב צועק 
בדרשה, איך שנכנסתי לחדר, "דרישת שלום לדניאל מהקיבוץ!!" כל 
החיילים הסתובבו והסתכלו עליי – הרב מדבר אלייך!! והרב ממשיך 
בדרשה דניאל תדע לך אתה יותר טוב ממיליון חרדים בבני ברק!!!" לא 
האמנתי למשמע אוזניי! אחרי זה כל החיילים באו אליי לבקש ברכה... 

הרב החזיר לי את החיות.  אתה הרב האבא האמיתי שלי.
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תשובה: 

כתב הרד"ק ז"ל ]תהלים פה, יא[ "אז בעת הגאולה ישכון הכבוד בבית המקדש ויהיו חסד ואמת בעולם, כי יהיו כל ישראל בדרך אחת לעבוד את ה' ולהיותם בדרך אמת, 

כמו שכתוב )צפניה ג, יג(: שארית ישראל לא יעשו עַוְלָה ולא ידברו כזב ולא ימצא בפיהם לשון תרמית, ויהיה צדק ושלום בעולם. צדק ושלום נשקו, כלומר אחים וֵרעים יהיו, 

כיון שיהיה אמת וצדק בבני אדם יהיה להם מהאל יתברך חסד ושלום".

ּ ֶצֶדק וְׁשָלוֹם נָׁשָֽקוּ" במחילה מה ההבדל בין "נפגשו" בחסד ואמת  בתהילים "ֶחֶֽסד־וֱֶאמת נְִפגּׁשו
לבין "נשקו" בצדק ושלום, תודה רבה

הרה"ג בן ציון מוצפי שליט"א

השקר האחרון של אלחנן

משימת חינוך ילדינו דורשת מעמנו הרבה סבלנות, אורך רוח ובעיקר מעוף. מעוף? 

אתם שואלים, בשביל מה?

זה לא סוד כי הענישה היא אחת המשימות החינוכיות הקשות והמורכבות שבדרך 

כאן באחוזים,  ננקוט  ולא  הורים,  לא מעט  ילדינו.  נפש  לעיצוב  והנפתלת  הארוכה 

נופלים בפח היקוש של ההכאה והזעפת הפנים. 

כדי להעניש בצורה חכמה, מבוקרת, מועילה, צרך מעוף וחוש יצירתי. לא לומדים 

זאת באף בית ספר להורות, כי אין בית ספר כזה. ענישה חכמה ותועלתית כזו קובעת 

ולהטיל  ולא סתם להעניש  זכה לחנך,  וכוונה  ויונקת את עצמה מתוך טוהר פנימי 

אימה על ילדינו.

לא מכבר בסוכת אבלים שמעתי את סיפורו של הרב אלחנן, ראש כולל חשוב כבן 

40, שתיאר בלשון מעודנת ומדוייקת כיצד הענישו אביו זצ"ל ובנה בכך את אישיותו 

הטובה לקראת שלמותה.

"באחד מלילות החורף חזרתי הביתה לאחר שעה ארוכה של משחקי שובבות עם 

חברים ברחובות השכונה. הייתי ילד רזה כבן שש, עם מבט תמים בעיניים. אבא היה 

עיניו מעל  או בספר הלכה. הוא הרים  ישוב על כסאו בפינת הסלון, מעיין בגמרא 

הספר, ובמבט מצודד שאל אותי: "אלחנן בני יקירי, האם התפללת מנחה וערבית?"

תביעותיו  את  כלפיו.  כבוד  יראת  לנו  הייתה  במידותיו,  ומעודן  אציל  איש  היה  אבא 

כלפינו הוא הקרין מעצם אישיותו והנהגותיו השלמות, הוא לא היה צריך לנזוף או 

על  הקפדתי  בד"כ  בושה,  לאותה  אוי  לו?  עונה  אני  מה  לחנך.ועכשיו  כדי  להכות 

תפילת מנחה וערבית בציבור, אבל הפעם משובת נעורים השכיחה ממני זאת. ומה 

אבא יגיד?...

להיבלע  מנסה  המילים,  בליעת  תוך  השבתי  וערבית",  מנחה  התפללתי  אבא  "כן 

בחדרי...

"רגע אלחנן – גש אליי - אני רוצה לדעת באיזה בית כנסת התפללת?

"ה... ה... אבא, התפללתי בבית כנסת המרכזי של רב העיר..."

"מעניין", הפטיר אבא, "גם אני התפללתי שם מנחה וערבית ולא פגשתי אותך שם... 

האם הפכת לרואה ואינו נראה..."

"נו, וכשילד נתפס בשקר, הוא הופך ללוליין של השר ומנסה להגמיש את המציאות 

ולכן  ועין... "כן, הייתי שם אבא אבל הגעתי קצת מאוחר  כדי לצאת ממנו רק בשן 

שם  אשר  אליו,  שמחובר  הקטן  כנסת  בבית  ולא  הגדול  הכנסת  בבית  התפללתי 

מתפללים בימות החול..."

ונכנסתי לבית הכנסת  "מעניין מאוד", זקף אבא את ראשו, "גם אני איחרתי קצת 

הגדול להתפלל מנחה ולא ראיתי אותך שם..."

"ניצבתי קפוא על מקומי. זהו נתפסתי בשקר. אבא היה נוהג לומר לנו, שחותמו של 

הקדוש ברוך הוא אמת, ומי שמשקר חלילה , היהו דוחק רגלי שכינה ופוגע בכבוד 

השם... והוא עלול לאבד את עולמו...

גס  כי שקר  אותי,  יכה  אבא  כנראה  שניות. הפעם  באותן  חושב  קטן  ילד  ומה  "נו, 

וחצוף כזה... אי אפשר לסבול. עמדתי רועד מול אבא, בפה חתום ובעיניים מבוהלות, 

נבוכות ומחפשות מקלט..."

גס  שקר  כי  אותי,  יכה  אבא  כנראה  הפעם  שניות.  באותן  חושב  קטן  ילד  ומה  נו, 

וחצוף כזה... אי אפשר לסבול. עמדתי רועד מול אבא, בפה חתום ובעיניים מבוהלות, 

נבוכות ומחפשות מקלט..."

"אמא" , קרא בא, ואמא יצאה מן המטבח והביטה בי ניצב קפוא על מקומי. "אמא אני 

נורא מצטער  לספר לך, אבל גילינו שהילד שלנו משקר. פשוט משקר. ואני שואל את 

עצמי אמא, מדוע ולמה הילד משקר? זה  הרי נורא ואיום.

הכל מתחיל מהשורש. אז אמאל'ה בואי נבדוק, אני שקרן? לא, אינני שקרן. אמא 

אז  נו  וקדוש.  צדיק  היה  סבא  חלילה,  שקרן?  סבא  ולי  אז  וחס.  חלילה  שקרנית? 

השקרים שלך לא באו מן השורשים.מה את אומרת אמא, מאין למד הילד לשקר? הרי 

את ואני יודעים שאלחנן הוא ילד טוב וצדיק, אבל מה לעשות- הוא שיקר!!!

"אני חושב אמא שאני יודע מאין הגיע אליו השקר..."

"ובעוד אבא מדבר ומנתח את מוצאות השקר, אני מהפך בנפשי, מתייסר, בוכה בלי 

דמעות, מבקש מהקב"ה שיושיע אותי מן הבושה..."

"כן אישתי בננו צדיק ולעולם דובר אמת... אבל דומני שהוא שמע שקרים מילדים 

לא מחונכים שמשקרים. הם שיקרו וטימאו את אוזניו בשקרים, וטומאת האוזן היא 

צדיק,  הוא  חלילה!  אלחנן?  אמא?  אשם  מי  אז  שלו...  לאבא  לשקר  אותו  שדחפה 

הוא ישר ודובר אמת... האוזן שלו אשמה!!! היא הקשיבה לשקרים של ילדים אחרים 

וגרמה גם לו לשקר. נו אמא, מה את אומרת איזה עונש ניתן לאוזן שלו?

ידו הימנית אז אוזני ומשך  "אבא קם מכיסאו, הביט בי בעיניים אוהבות, אחז בכף 

אותה קלות... וזה הספיק. זה לא כאב לאוזן, אבל זה הכאיב ללבי, ועד הרגע עשרות 

שנים אחרי, אני מרגיש את המשיכה, את הבושה ואינני מסוגל להוציא בדל שקר 

מפי..." )קובי לוי(



א. היוצא בימי ניסן ורואה אילנות שמוציאים פרחים, מברך: "ברוך אתה ה' אלהינו 

מלך העולם שלא חיסר בעולמו כלום וברא בו בריות טובות ואילנות טובות ליהנות 

בהם בני אדם". ותיקנו ברכה זו לפי שהוא ענין שבא מזמן לזמן באופן מחודש, שאדם 

רואה עצים יבשים שהפריחם הקב"ה. ואין מברכים שהחיינו על ברכת האילנות. ואין 

מברכים אלא פעם אחת בשנה, ולא יותר. 

ב.  גם הנשים תברכנה ברכת האילנות, שאין ברכה זו נחשבת כמצוה שהזמן גרמא, 

שחכמים לא קבעו זמן לברכה אלא מפני המציאות שהאילנות פורחים בניסן. 

ג.  טוב לברך ברכת האילנות על אילנות הנטועים בגנות ופרדסים שמחוץ לעיר, 

ומכל מקום אין זה מעכב, ולכן אם קשה לו לצאת אל מחוץ לעיר מסיבת טירדא או 

חולשה, ומכל שכן מפני חשש ביטול תורה, יוכל לברך ברכת האילנות גם על אילנות 

שבתוך העיר. 

ד. מה טוב שיצטרפו עשרה ויעשו כולם אגודה אחת בכנסיה לשם שמים לצאת 

לברך ברכת האילנות, בכוונה הראויה, וברוב עם. ואחר הברכה יאמרו "מזמור בשוב 

ה' את שיבת ציון", ו"מזמור הללויה הללו את ה' מן השמים" וכו', ויסיימו באמירת 

קדיש יהא שלמא. וטוב שאחד יברך הברכה בקול רם והשאר יאמרו אחריו בלחש. 

ה.  אין לברך ברכת האילנות אלא על אילנות של מאכל כשיש בהם פרחים, אבל על 

אילני סרק שאין מוציאין פירות אין לברך.

ו.  מצד הדין די בשני אילנות אפילו ממין אחד. והמברך על מיני אילנות הרבה הרי 

זה משובח. 

ז.  אילנות המורכבים מין בשאינו מינו, יש אומרים שאין לברך ברכת האילנות עליהם, 

חולקים  ויש  כך,  ולהודות להשי"ת על  לברך  אין  רצון הבורא,  נגד  וקיומם  שהואיל 

ואומרים שהברכה היא על כללות הבריאה, ולכן יכול לברך על אילנות מורכבים. ואף 

על פי שהרוצה לסמוך על סברא שניה לברך עליהם אין למחות בידו, מכל מקום 

הבא להמלך מורים לו שלא יברך, שספק ברכות להקל. 

ח.  הזריזים מקדימים לברך בהקדם כל מה שאפשר, בראש חודש ניסן, ואין להשהות 

קיום המצוה כדי לאומרה בעשרה. ומכל מקום אם לא בירך ברכת האילנות כשראה 

ברכת  לברך  יוכל  בדיעבד  כן  פי  על  אף  ניסן,  חודש  בתחלת  פרחיהם  עם  אותם 

האילנות אחר כך במשך כל החודש, כשיראה פעם נוספת אילנות עם פרחיהם.

סטיגמה פֵּרושה תווית, חותמת או כותרת. אנחנו נמצאים בדור של סטיגמות. 

כלומר, מקטלגים כל דבר, מכניסים אנשים למשבצות, ונותנים הגדרות לכל מיני 

התנהגויות. ילד שהוא קצת שובב, כבר קוראים לו 'היפר'. אם הוא קצת ביישן, 

אז מגדירים אותו כחסר בטחון עצמי. אם הוא קצת חלמן, אז אין ספק שיש לו 

הפרעת קשב וריכוז. הבעיה בהגדרות הללו שכשהאדם גֵָּדּל עם תוויות, הדימוי 

העצמי שלו נפגע, וכושר תפקודו ויכולת הצלחתו נפגמים. אט אט הוא מאבד 

את החשק לתקן, משלים עם מצבו, ולעיתים שוקע בעצבות ודכאון עד לכדי 

פגיעה נפשית קשה. לכן עלינו לדעת, כשאנו רוצים להוכיח כל אדם, ובפרט 

את בן הזוג, עלינו להימנע מלומר את הביקורת באופן סטיגמתי, אלא בצורה 

מעודדת הגורמת לאדם להשתפר. מה דעתכם, אם נאמר לבן הזוג שהוא 'שַׁ 

ֵקּר', האם יש הבדל בין המילים האלו או שזו רק  ְק ָרּ ן' או שנאמר לו שהוא 'מְשַׁ

ְקָרּן' פֵּרושו - ככה נולדת, זה האופי שלך, אין  סמנטיקה? בוודאי שיש הבדל! 'שַׁ

מה לעשות, תחיה עם זה, ולעולם לא תשתנה, והוא מתייאש מלהשתנות. אבל 

ֵקּר' אומרת שהפעם מַעְַדָתּ , אבל באופן כללי אתה לא משקר. מילה  המילה 'מְשַׁ

כזו נותנת לאדם תקווה וחשק להשתנות, והוא מרגיש שעל נפילה חד פעמית 

אפשר להתגבר... והאמת היא שאפשר אפילו לוותר על המילה 'מְ שַׁ ֵקּ ר' ולומר: 

'למה לא אמרת את האמת?' באמירת ביקורת בסגנון כזה הוא כבר לא שומע את 

המילה 'שקר', אלא את המילה 'אמת'! אמירה כזאת בוודאי תפעיל אותו להגיע 

ועשרות  מנהל מפעל  מזמן. משה  לא  ומשה התחתנו  ציפי  רצויות.  לתוצאות 

עובדים סרים למרותו. הוא מתעורר כל יום בשעה 6:00 בבוקר.  10:00 בבוקר, 

זה כבר אמצע היום בשבילו. ציפי עוד לא מצאה עבודה, ובינתיים היא ממשיכה 

לישון בבוקר. משה התקשר אליה בהפסקת 10 והיא לא ענתה. הוא היה בטוח 

שהיא יצאה לקניות או מסדרת את הבית... והיא - ישנה שנת ישרים. בניסיון 

האחרון שלו להתקשר אליה היא ענתה. מה את ישנה? הוא שאל. כשהוא הגיע 

בערב והיא פתחה לו את הדלת, הוא הרים את קולו ואמר: עצלנית, פרזיטית, 

אוכלת חינם... האם תגובה כזו תעשה לה חשק לקום מחר מוקדם? הרי זה רק 

יחזק אצלה את הרצון לישון ולהוכיח שהתווית שהוא הצמיד לה נכונה. אבל אם 

במקום 'עצלנית' הוא היה שואל אותה: למה התעצלת? כלומר, בדרך כלל את 

קמה מוקדם ורק היום היית עייפה, או לחילופין אם הוא היה אומר לה: למה לא 

זריזות, ולמחרת כבר תהיה לה  הזדרזת? היא כבר הייתה שומעת את המילה 

הרבה יותר מוטיבציה.

ברכת 
האילנות

ביקורת 
סטיגמתית 

הרה"ג אבנר קאווס שליט"אהראשל"צ הרה"ג יצחק יוסף שליט"א

 עם ר' עמי מימון

שאלה:  איך יתכן שחטו בהמה עם שוחט כשר למהדרין סכין מצויינת שבדקו גדולי ישראל ובכל זאת הנ"ל נפסל?

תשובה: במסכת זבחים )דף נ"ט ע"א( אמר רב: מזבח שנפגם כל הקדשים שנשחטו שם פסולים, ומביאה הגמ' פסוק לכך שנאמר: "וזבחת עליו את עולותיך ואת שלמיך, וכי עליו אתה 

זובח, אלא כשהוא שלם ולא כשהוא חסר.

העלון מוקדש: להצלחת- ספיר בת מרים, אבינועם בן טובה עטל. אלי ג'רבי ובני משפחתו. נתנאל בן איווט. ויקטור חי ג'רבי ובני משפחתו מאור בן נורית אפרת. משפחת שמעונוב. להצלחת עדיאל עקיבא בן אפרת רחל לרפואת-עילאי 
חיים בן אסתי, מרים בת שרה. דניאל אבנר בן כרמית. זבולון בן מרים. יעקב בן מרי. לעילוי נשמת- דוד בן עליה, דוד בן שרה. רפאל בן שושנה. איתן זלמן בן רבקה. גילה בת רבקה. רבקה בת יוכבד. פאני בת דוב. עקיבא בן אליהו 

הכהן, עמרי בן אסתי ז"ל , הרב בנימין יהושע זילבר בן שרה זצ"ל, שרה בת פורטונה, איתי ז"ל בן שושנה, טובה בת פורטונה ז"ל, יוסף יאיר חיים בן נינה. אליס בת חנינה.



בדיקות  ולאחר  בבטן  כאבים  חשתי  כאשר  מתחיל  שלי  הסיפור 

בתוך  היה  העובר  לרחם.  מחוץ  להריון  שנקלטתי  גילו  וצילומים 

ועוד מה שהיווה סכנה ממשית לחיי. הייתי כבר  וגדל עוד  כלי דם 

קיבלתי  הצליח.  לא  לעשות  ניסו  שהרופאים  מה  וכל  שני  בחודש 

במקום  אך  אט  אט  יקטן  שהעובר  מנת  על  וסטרואידים  זריקות 

לניתוח  תאריך  לי  קבעו  אחרון  כמוצא  לגדול.  המשיך  רק  הוא  זה 

שיציל את חיי אך מאידך לא אוכל יותר ללדת. במוצאי שבת שלפני 

שיעשה  אמר  והרב  זר,  רפאל  לרב  שאירע  את  סיפר  בני  הניתוח 

אמור  היה  שהניתוח  לפני  בסדר.  יהיה  והכל  בבוקר  נפש  פדיון 

רופאים  הגיעו הרבה  לפתע  בדיקות אחרונות,  לי  ערכו  להתקיים, 

לחדר ולאחר מספר דקות פנה אליי אחד הרופאים ואמר שהוא לא 

מאמין, ואין לו הסבר הגיוני, אבל העובר נעלם כלא היה ואין צורך 

הזריקות  אם  ואפילו  טבעי  דבר  לא  שזה  הסביר  הרופא  בניתוח! 

אט  אט  קטן  העובר  בו  ממושך  זה תהליך  היו משפיעות  שקיבלתי 

אי  היה!  כלא  אחת  בבת  לגמרי  יעלם  שהעובר  אפשרות  שום  ואין 

תודה  זר!  רפאל  בירכתי את הרב  וכמה  אפשר לתאר מה הרגשתי 

לראות  זכיתי  נפש  הפדיון  ובזכות  חיי  את  שהיצלת  הרב  כבוד  לך 

נס גלוי ממש!

זקוקים לישועה? זיווג? רפואה? פרנסה? עכשיו יש לכם את ההזדמנות! תיקון פדיון הנפש המסוגל 
לכל הישועות הנערך על ידי מו"ר הרה"ג רפאל זר שליט"א 

גם הישועה שלכם תוכל להופיע כאן!! | למסירת שמות חייגו: 03-9091313

סגולה להסתפר בער״ח ניסן שלא יכאב ראשו כל השנה כולה:
ומקורו הובא בלוח דבר בעתו שנת תשס״ה עמוד תתקנ״ז שכתב שמסורת בפי זקני ירושלים בשם הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד שהמסתפר בער״ח 

ניסן לא יסבול מכאבי ראש כל השנה עכ״ל.  

ברכת האילנות
ברכת האילנות סגולה ליראת שמים:

בספר שערי ימי הפסח להגר״י טשזנר שער א׳ פרק ג׳ אות כ״ד הביא שמרן הסטייפלר זצ״ל אמר לת״ח אחד לאחר שבירך ברכת האילנות שברכה 

זו מסוגלת הרבה ליראת שמים ובספר מעשה חמד ביאר שמעלת הברכה היא שיתעורר על ידה ויתבונן בנפלאותיו יתברך איך שמאין נתהוו פריחה 

ולבלוב ופירות. וע״י אמונה זו יתאמץ ליראה אותו יתברך וכמש״כ הרמב״ם )בפ״ב מהלכות יסודי התורה הלכה ב׳( בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו 

הנפלאים הגדולים ויראה מהן חוכמתו שאין לה ערך ולא קץ מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאוה תאוה גדולה לידע השם הגדול עכ״ל הרמב״ם.

צהלה ושמחה

שם  נאמר  ל"לוטו".  מוצלחת  מאוד  פרסומת  היתה  שנים  המון  לפני 

"לצחוק כל הדרך אל הבנק"! איזה פתגם... נראה כאילו לקחו אותו מספרי 

לשמוח  ה'...  בעבודת  כך  לנהוג  צריך  יהודי  כל  שבעצם,  כיוון  המוסר... 

לאורך כל הדרך בעבודת ה' עד להגיענו לעולם האמת. כמובן שבעז"ה 

לשם  כל הדרך  ננהג  בה  הצורה  אך  אחר,  או  זה  באופן  נהיה שם  כולנו 

חשובה לא פחות. 

מְָחה וּבְטוּב לֵבָב מֵרֹב כֹּל", עבודת  ִׂ ר לֹא ָעבַדְּתָ אֶת ה' אֱלֹהֶיךָ בְּש "ּתַַחת אֲׁשֶ

ה' האמיתית והשלימה, היא עבודת ה' בשמחה! אך מה פירוש בשמחה? 

ולא  הכל  עושים  אם  וזהו?..  שכתוב  מה  את  לעשות   לא  הוא  העיקר 

בשמחה, זה לא נחשב??? לא! לא! לא! בכדי שעבודת ה' תיעשה באופן 

מושלם היא צריכה להיות בש-מ-ח-ה! אחרת המצוות כאילו נעשות בכדי 

לצאת ידי חובה.

עבודת ה' בשמחה צריכה לבוא לידי ביטוי בכל הגוף עם כל האיברים, בכל 

כולי ועם כל הלב.

האל  ובאהבת  המצוה  בעשיית  אדם  שישמח  "השמחה  אומר:  הרמב"ם 

שצוה בהן, עבודה גדולה היא, וכל המונע עצמו משמחה זו ראוי להפרע 

ממנו.

)הלכות שופר וסוכה ולולב פרק ח', הלכה ט"ו(


