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לבנו
הנפטר
שגילה
העליון
מעולם
הסוד
מצמרר!
לא יאומן כי יסופר! לפניכם סיפור מצמרר ומרטיט ,הסוחף אותנו לעבר עולם הנשמות ,ופותח בעדנו צוהר דק למתרחש

בבית-דין של מעלה .מפי בעל המעשה בכבודו ובעצמו ,המבקש להישאר בעילום שם( .מבדיקה מעמיקה ,הסיפור אמיתי
לחלוטין ,ומדובר בבחור אינטליגנט ו'מקורקע' הרחוק ביותר מדמיונות וכדומה) .בלעדי ל"אור עליון":
"לפני כשבע שנים נפטר מור אבי זצ"ל ,בן  48היה
במותו .הוא סבל מבעיות בלב ,ולאחר ייסורים קשים
הלך לבית עולמו .לאחר כעשרה חודשים התרחש
המעשה הבא :למדתי בישיבת "באר התלמוד"
בירושלים ,ובליל שבת נהגתי ללמוד בבית הכנסת
"עזרא הסופר" ,השוכן ברחוב של הישיבה ,רחוב
הטורים .באחת השבתות ,ישנתי בתחילת הלילה,
ובערך בשעה  1בלילה ,הלכתי יחד עם חברי משה
כהן לבית הכנסת ,במטרה ללמוד שם כל הלילה".
"כשהגענו לבית הכנסת ,הוא היה שומם מלומדים.
יצאתי לחצר בית הכנסת בשביל ללכת לשירותים,
והנה אני רואה איזה נער בערך בגיל  ,13-14נראה
כמו נער-רחוב ,עם קוצים בשערות ומכנסי ג'ינס,
רץ ברחוב בבהלה ,מתנשם ומתנשף .הוא נעצר ליד
בית הכנסת ,ושאל אותי אם אפשר להיכנס? השבתי
לו בחיוב ,והתעניינתי לפשר הריצה המטורפת הזו.
הוא הסביר לי ,שחברים שלו רצים אחריו ,ושהם

רוצים להרביץ לו .הוא נכנס לבית הכנסת בצעדים
מהוססים .מביט ,מתבונן ומתפעל מהמקום .נראה
היה ,שהמקום לא היה מוכר לו .היות שלא הייתה לו
כיפה ,הבאתי לו את הכיפה שלי ,ואילו אני כיסיתי את
ראשי במגבעת".
"אז מה אתה בעצם עושה פה באמצע הלילה?" ,הוא
שואל אותי .הסברתי לו ,שאני לומד כאן כל הלילה.
הוא השתגע ,ואמר לי בהתפעלות" :איך אני מקנא בך!
אני רגיל להעביר את לילות סוף השבוע בדיזינגוף-
שמיזינגוף ."...הצעתי לו לשבת ללמוד יחד ,אך הוא
סרב בטענה שזה לא בשבילו" .אני באתי ממשפחה
חילונית ,לא מכיר כאלו דברים .פעם ראשונה אני
בבית הכנסת ,אפילו בר-מצווה לא עשו לי ,"...הוא
סיפר .לא וויתרתי לו ,ושכנעתי אותו ,שכדאי לו רק
לשמוע סיפור מעניין .סיפרתי לו את הסיפור הידוע
על המלך והכפרי ,אשר המסר שלו הוא ,שלא ניתן
להסביר כיצד אני חש ומרגיש באמצעות הסברים

בללעדי
אור
עליון

ומילים ,אלא צריך לחוש את הדברים בפועל ,כדי
להרגיש את טעמם" .כך זה בתורה" ,הסברתי לו,
"אולי אתה חושב שלימוד התורה ח"ו משעמם ולא
רלוונטי לימינו ,אבל רק לאחר שתטעם את טעמה של
התורה ,רק אז תחוש את טעמה הערב .כמו שכתוב
"טעמו וראו כי טוב ה'".
"הנער התרגש כל כך מהסיפור ,הוא פרץ בבכי,
והתיישבנו ללמוד יחד למעלה משעה .רק בשלוש
לפנות בוקר הוא אמר שהוא חייב ללכת הביתה,
כדי שההורים שלו לא ידאגו לו ,ונפרדנו לשלום.
לאחר מכן ,הרגשתי שהעייפות משתלטת עלי ,וכי
לא אצליח להישאר ער עד התפילה בנץ החמה ,לכן
עליתי לישיבה לישון .והנה ...בחלומי ראיתי את אבי
ז"ל עומד לפני ומדבר איתי .זה היה כל כך מוחשי ,עד
שהיה נראה לי כאילו אני רואה את אבי בהקיץ .ואכן,
התעוררתי פעמיים באמצע החלום ,ואז ראיתי בהקיץ
אור זוהר ליד מטתי ,הייתה זו נשמתו של אבי ז"ל".
המשך בעמ' 2

דעאש כבש את תדמור – מה המשמעות?

"לוחמי דעאש כבשו את העיר ההיסטורית
והאסטרטגית תדמור שבסוריה" ,זעקו החודש
כותרות העיתונים .כעבור מספר ימים דיווחו כלי
התקשורת ,כי ארגון דעאש פוצץ את בית הכלא
האיום שבתדמור ,בו עינה שלטון אסד אסירים
בצורה קשה ביותר במשך עשרות שנים ,כולל
חיילים שלנו ,שבויים ישראלים .ומה אומרים חז"ל
על כך?
בתלמוד בבלי (יבמות יז,א) נאמר" .עתידין ישראל
שיעשו יום טוב כאשר תחרב תדמור"( .בתלמוד
הגירסא "תרמוד" ,אבל בערוך לנר שם כתב ,שיש
לגרוס בכל הסוגיא "תדמור") .וכן נאמר בתלמוד
ירושלמי (תענית פ"ד ה"ה ,מהדו' ונציה)" :אמר רבי יוחנן,
אשרי מי שהוא רואה במפלתה של תדמור ,שהיא
הייתה שותפה בחורבן הבית הראשון ובחורבן
הבית השני .בחורבן הראשון העמידה שמונים אלף
קשטים [חיילים מזוינים בחץ וקשת] ,ובחורבן השני
העמידה שמונת אלפים קשטים" .כמו כן ,חז"ל

(ב"ר ,וירא ,נה ,יז .פסיקתא זוטרתא ,וירא ,כב ,ז .וע"ע איכה רבה
ב ,ד) פירשו את ברכת ה' לאברהם "וירש זרעך את

שער איביו" כך" :רבי אומר ,זה תדמור .אשריו מי

דעאש מפוצץ את הכלא האכזרי בתדמור

שרואה במפלתה של תדמור ,שהייתה שותפה בשני
חורבנות" .ובספר כפתור ופרח (פי"א ד"ה גרסינן ריש פ"ו),
שהיה בקי גדול בגבולות וערי ארץ ישראל ,הביא
מדרש חז"ל הנ"ל ,ופירש שהעיר הזו שוכנת דרומית
לדמשק .נמצא ,שכל מאמרי חז"ל הנ"ל מתייחסים
לעיר תדמור המדוברת.
נשאלת השאלה ,מדוע חז"ל מתייחסים לבני תדמור
בחומרא רבה יותר משאר חיילי האויב ,אשר עינו
את ישראל והחריבו את בתי המקדש? בתלמוד
בבלי (יבמות טז ,ב) מבואר ש"אין מקבלים גרים מבני

תדמור" .והגמרא מבארת שם באחד הטעמים ,מדוע
הם כל כך שנואים? "בשעה שנכנסו עובדי כוכבים
להיכל ,הכל נפנו על כסף וזהב ,והם נפנו על בנות
ירושלים .שנאמר :נשים בציון עינו ,בתולות בערי
יהודה" .ונראה לעניות דעתי טעם נוסף :בני תדמור
הינם כפויי טובה ,היות ששלמה המלך ע"ה הוא
זה שבנה להם את העיר תדמור ,והמה פנו עורף,
והתאכזרו לבניו של המיטיב עמם ,כמבואר ברש"י
(דהי"ב ח ,ד שם).
באותה אכזריות בדיוק בה התעללו התדמורים בבני
ישראל ובבנות ירושלים ,וכאמור ,באותה מידה
ממש ,מתאכזרים דעאש עמם ,מידה כנגד מידה.
כמיטב המסורת של דעאש ,ערפו הם באכזריות את
ראשיהם של הגברים בתדמור ,ועינו באכזריות את
בנות תדמור .לא נותר לנו אלא לשמוח ,בשעה שאנו
רואים כיצד הקב"ה סוגר איתם חשבון עבורנו ,כמו
שכתוב "ישמח צדיק כי חזה נקם" .וכל זה מתרחש
בדרך לגאולת ישראל השלימה בקרוב ,כמבואר
במדרש זוטא (שה"ש ה ,ב) ,שישנו קשר בין מפלת
תדמור לביאת המשיח .עיין שם.

כל התורם לעמותת אור עליון  -ארגון לקרוב רחוקים .יקבל במתנה:

בים
נרושעו!

קמיע נדיר ומיוחד שנכתב על ידי זקן המקובלים
הרב יצחק כדורי זצ"ל

לרפואה ,להצלחה ,לפרנסה ,למציאת הזיווג ,לזרע של קיימא ,לשלום בית ולכל הישועות

צלצלו ( 054-8486661לאחר השעה )15:00

המעוניינים בחלוקת עלונים במקום מגוריהם (תמורת דמי משלוח בלבד) יתקשרו לטל054-8486662 .

זקן המקובלים
הרב יצחק כדורי

[]1

שאל את הרב
מאת העורך הרב מנשה בן פורת שליט"א,
מרצה בכיר בארגון הידברות ומוסמך להוראה

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

שאלה :האם מותר לסחוט לימון בשבת בכלי ,היינו
במסחטת לימון ידנית? וכן ביום טוב ,האם מותר
לסחוט שאר פירות בכלי (מסחטה ידנית)? (יעקב)
תשובה :ההיתר לסחוט לימון בשבת (לווית חן סי' נז) זהו
דווקא ביד ,אבל בכלי ,כמו במסחטה ידנית ,אסור,
שאסרוהו חכמים משום "עובדין דחול" [מעשה
של יום חול] .ומקור דבריי ,מהאיסור לגרד גבינה
בפומפייה בשבת ,למרות שאין בו איסור טוחן ,שהרי
אין איסור טחינה רק בגידולי קרקע ,אלא משום

עובדין דחול( .שו"ע שכא,י ומ"ב שם לו) .וכיוצא בזה כתב
בילקוט יוסף (שבת כרך ג' עמ' שדמ) ,ע"ש.
ולגבי סחיטה ביום טוב ,משאלתך ניכר שאתה חושב
שאין איסור סחיטה ביד ביום טוב ,ולכן אתה שואל
על כלי .לידיעתך! גם ביום טוב אסור לסחוט שאר
פירות (שאינם לימון) בין ביד ובין בכלי( .שו"ע תצה,ב.
חזו"ע יו"ט ,עג והלאה).

שאלה :האם מותר לסחוט לימון בכלי (מסחטת לימון
ידנית) ביום טוב? (יעקב ,חו"ל)
תשובה :מותר לסחוט לימון ביום טוב גם במסחטה
ידנית ,וכמו שמותר לגרד פירות וירקות וגבינה
בפומפייה ביום טוב .וכן מותר לטחון בשר במטחנה
ידנית (לא חשמלית) ביום טוב .ולא אסרו זאת חז"ל
ביו"ט משום עובדין דחול( .שו"ת אור לציון ח"ג יט,ה .ועי'
רמ"א תקד ,ג).

שאלה :אני רוצה להחליף רק אות אחת בשם שלי.
שמי צילה ,זה שם שאני לא אוהבת ולא מתאים לי,
ואני רוצה מאד להחליף ומתחברת יותר לשם שילה.
מה דעתך?
תשובה :לא כדאי לשנות את שמך ,למרות שזה רק
שינוי של אות אחת בלבד .מאחר שכל אות בשמו של

האדם מביאה צינור שפע מסוים לאדם ,וכשמשנים
את השם ,ואפילו באות אחת ,אפשר חס ושלום
לגרום להרס בשורש הנשמה של האדם ,ולהגיע לידי
סכנה .ולכן אפילו בשעת חולי רק מוסיפים שם ולא
משנים שם בשום אופן( .חז"ע אבלות א' עמ' כז ,ובהערה יח).
השם צילה הוא מאד יפה .תישארי איתו.
שאלה :התחתנתי לפני כ 9-חודשים ,ולאחד העדים
שלי היה אייפון ,ונראה לי שזה לא כשר .כמובן ,שהוא
שומר שבת וכו' .למד בכמה ישיבות .לאחרונה ראיתי
את כל הפרסומים שבעל אייפון פסול לעדות .השאלה,
האם אני צריך לעשות משהו בדיעבד? (יונתן)
תשובה :למרות שיש איסור חמור ביותר בהחזקת
אייפון שאינו כשר ,החתונה שלך כשרה ,והעדים
כשרים המה .מאחר שאנשים חושבים שאין איסור
להחזיק אייפון ,וכתבו הפוסקים ,שעד קידושין שעבר
עבירה כזאת שאנשים חושבים אותה להיתר – אין
עדותו נפסלת בשביל כך( .שו"ת הרדב"ז ח"ד סימן רה .שו"ת

רעק"א סי' צו ,ד"ה עוד נ"ל .שו"ת מהרש"ם ח"ג סי' נא ד"ה והנה
מ"ש .ועיין בירחון התורני תורת יוסף אדר א-ב תשעד ,סי' מא) .וכן

פסק בשיעור ,מרן הראשון לציון ,הרה"ג יצחק יוסף
שליט"א ,בנידון שלפנינו.

קרועים בין העולמות
דרכי חינוך לאור המציאות בזמננו ,למניעת נשירת הילדים מהיהדות .דרכי התמודדות עם נערים הנקרעים בין העולם הדתי והחרדי לעולם החילוני .מיועד להורים
ולנערים המתמודדים עצמם .מאת הרב יחיאל פליסקין ,יועץ חינוכי ,מומחה לנוער מתמודד ,מחבר ספר 'שתולים בבית השם' העוסק בנושאים אלו.
טל .052-7614899 :דוא"לymp803@gmail.com :

מקרה
אתה הבן שלנו בכל
עקרון חשוב ,אותו כדאי שההורים ישננו לעצמם ,ביתם ,הוא קרא לבנו ואמר לו כך" :דע לך שאני

הדלת אחריו! מתוך הכעס הנורא הלך אותו בחור
ליציאה מהעיר ,תפס 'טרמפ' ,ובעיצומה של שבת
קודש נסע לקיבוץ!! אינני בא לדון את האב ,אולם
צריכים לדעת ,שאותו בחור היה בבחינת 'גוסס',
ואביו נתן לו את ה'מכה' האחרונה ,וכביכול 'חיסל'
אותו מבחינה רוחנית באופן סופי[ .כמובן ,מאחר
שהבחור עדיין חי מבחינה גשמית ,עדיין לא אפסו
הסיכויים ,ובעז"ה הוא עוד יחזור בתשובה].
כלל הדברים :כאשר ילד נמצא במצב קשה ,אין הוא
מסוגל לשמוע דבר תוכחה ,ולא תהיה בכך שום
תועלת .וכמו שאמרו חז"ל" :אל תרצה את חברך
בשעת כעסו"( .אבות ד ,יח) .אין להרחיק את הילדים
הללו ,כי בסופו של דבר כולם חוזרים ברוך ה' ,ואם
מרחיקים אותם יכול להיווצר מצב שחלילה לא
יהיה להם לאן לשוב! (עפ"י אהל מרים ,שיחות הגר"ש

ולילדם המתמודד ,בכל צורה אפשרית " -בכל
מקרה אתה נשאר הבן שלנו ,ואנחנו ההורים
שלך ,וזה הבית שלך .תמיד מחכה לך כאן מיטה
וארוחה חמה ,מתי שתרצה לחזור אנחנו כאן
בשבילך" .כפי שדרש הגאון הצדיק רבי שמשון
פינקוס זצ"ל" :אחת הבעיות הגדולות בדורנו ,היא
תופעת הנשירה – בחורים שה' יצילנו נפלטים מחוץ
לעולמה של תורה .אומר לכם עצות מעשיות מה לא
לעשות במצבים כאלו .נפסק בהלכה שאסור לגעת
בגוסס ,והעושה כך הריהו שופך דמים! ונראה ,שכך
גם לענין 'גוסס' מבחינה רוחנית!!".
שמעתי מעשה נפלא :בחור ממשפחה מסוימת
נפלט והחל להידרדר ,אך אחרי תקופה הוא חזר
הביתה לחיק משפחתו .שאלתי את אביו ,כיצד
קרה הדבר? והוא סיפר לי ,שלפני שעזב הבן את

אוהב אותך ,ואפילו אם ח"ו תחלל שבת תישאר
בני האהוב .רק בקשה אחת לי אליך :אם אי פעם
תזדקק לסיוע כספי ,אל תהסס לפנות אלי בכל מצב
שהוא ,ומתי שתרצה הנך מוזמן לחזור הביתה ,כי
אנו מחזיקים אותך כבננו לכל דבר!"" .מילים אלו"
–כך סיים בהתרגשות אותו אב– "הן שהצילו אותו!".
[אמנם ישנם מקרים שבהם אח אחד עלול לקלקל
את שאר האחים ,וזוהי שאלה קשה של פיקוח נפש,
שיש להפנותה לאדם גדול ,ולא להכריע בה לבד].
מאידך ,אירע מעשה בבחור שגדל בבית של תורה,
ובשלב מסוים החל להידרדר .אך מכיון שגדל בבית
כזה ,לא היה מסוגל הוא לחלל שבת ולהתפקר
לחלוטין .עד שבשבת אחת הרגיז הבחור את כל
בני הבית ,ואביו לא יכול היה יותר להתאפק .הוא
תפס את בנו ,זרק אותו מחוץ לבית ,וטרק את

פינקוס זצ"ל בעניני חינוך ,מעמ' כב)

המשך מעמ' 1
"אבי ז"ל אמר לי בהתרגשות גדולה" :יפה עשית
שחיזקת את הנער הזה! בזכות המעשה הזה שעשית
זכיתי השבת לראשונה להיכנס ללמוד תורה בישיבה
של מעלה בשבת קודש ,דבר שלא זכיתי לו עד עתה".
התפלאתי מאד על כך .הרי אבי ז"ל שמר תורה ומצוות,
ולאחר שהיה מסיים את עבודתו במשרד הפנים היה
קובע עיתים לתורה בצורה מיוחדת .בימיו האחרונים
כשנחלש ביותר ,ולא יכול היה ללכת על רגליו ,הוא
קנה קלנועית בכסף רב ,כדי שיוכל להגיע לשיעוריו
של הרה"ג יעקב יוסף זצ"ל .אז אבי ז"ל הסביר לי כך:
"היות שלא ניסיתי להחזיר בתשובה את אחיי שהיו
מחללי שבת[ .המנוח טען בחייו ,שדבריו לא יועילו,
ואחיו לא ישמעו בקולו .אך התביעה עליו הייתה,
שאין אדם יכול להיות בטוח שדבריו לא יישמעו .ועיין
שבת נה,א] .לכן נקבע בבית דין של מעלה במידה
כנגד מידה ,שלא אזכה להיכנס לישיבה של מעלה,
בשיעורים של שבת קודש .אבל עכשיו שקירבת את
הנער ,זה עשה רעש גדול בשמיים ,וזה תיקן את
מעשיי ,כי "ברא מזכה אבא" [-הבן מזכה את נשמת
אביו] ,ולכן זכיתי להיכנס לראשונה לשיעורי השבת.
והנה עכשיו אני בשיעור של הרמב"ם."...

"בסיום החלום הוא אמר לי משפט מוזר ביותר" :דע
לך בני! שכל מי שיעשה איזה מעשה טוב לעילוי
נשמתי ,ויגרום לי נחת רוח ,אני אמליץ טוב בעדו.
אתה יכול לשאול את החברותא של אחיך ."...קמתי
בבהלה ,סיפרתי את המעשה לראש הישיבה ,הרה"ג
יהודה כהן שליט"א ,והוא אישר לי שהחלום היה
חלום אמיתי .אבל את המשפט האחרון של אבי ז"ל
עדיין לא זכיתי להבין .והנה ,בהגיעי לתפלת מנחה
של שבת ,בהיותי סהרורי מהחלום ,אני רואה בבית
המדרש את ...החברותא של אחי ,את נתנאל .עליו
דיבר אבי ז"ל בחלום הלילה .התפלאתי מאד' :מה
עושה כאן נתנאל ,הרי הוא גר ב'רכס' ,ואף פעם הוא
לא בא לכאן בשבת??".
"ביום ראשון ,בשיחת טלפון שהייתה לי עם אחי ,זכיתי
להבין את כוונת אבי ז"ל .אחי סיפר לי ,שמגיע "מזל
טוב" לחברותא שלו ,נתנאל ,כי נולד לו בשבת בן,
לאחר  8שנים מהנישואין!! (וזו הייתה הסיבה שהוא
בא לישיבה בשבת) .והוא מספר לי את סיפור המעשה
של נתנאל" :בחודש אלול האחרון ,בחודש שנפטר
אבא ,ראיתי את נתנאל שהוא עצוב .התעניינתי ,מדוע

הוא עצוב? והוא הסביר לי ,שפלוני חייב לו אלף ש"ח,
והוא מתחמק מהשבת החוב .כל כך הוא היה מיואש
מהחוב עד שאמר לי ,שאם אצליח להוציא את הכסף
מפלוני ,הוא נותן לי את זה במתנה .אחרי שהצלחתי
להוציא את הכסף מאותו בר-נש ,הגשתי את הכסף
לנתנאל ,אלא שהוא סירב ליטול את הכסף ,מאחר
שכבר הבטיח הוא לי את הכסף .לקחנו את ראש
הכולל בתור 'בורר' ,והוא החליט ,שאת הכסף יש לתת
לאמא ,האלמנה הטרייה .אמא שמחה מאד על הכסף,
כי היא הייתה מאד זקוקה לכסף עבור הוצאות החגים,
וזאת לאחר ההוצאות המרובות שהוציאה בשבעה
ובשלושים .כאות הכרת הטוב ,היא החליטה להתפלל
על נתנאל שיזכה לזרע של קיימא .ואכן אתמול ,שזה
בדיוק תשעה חודשים מזמן סיפור הכסף ,הוא זכה
לחבוק בן".
"באותו הרגע ,נפל לי האסימון מה התכוון אבי ז"ל
שאמר" :אתה יכול לשאול את החברותא של אחיך."...
אכן כן ,נתנאל עשה נחת רוח לאבא ,בכך שעזר לאמא
שתחיה ,והוא המליץ טוב בעדו ,שיזכה לזרע של
קיימא".

[]2

יש לשמור על קדושת הגיליון ולהניחו בגניזה

מאישה לרעותה
איריס חוזרת לעולם התורני ,ומשתפת את קוראי
"אור עליון" ברגשותיה ובתובנות חייה

"לכבוד מיליארד תועים שאת דרכם עוד
מחפשים"
תועים רבים בעולמנו .תועים אין
ספור השואלים לאורך ההיסטוריה
כולה" :מי אני?"" ,מה תכליתי
בעולם?"" ,עבור מה נוצרתי?"" ,לשם
מה אני עובר את מסכת חיי?" .כמובן,
שישנם יוצאי דופן ,שאינם שואלים
שאלות וזורמים בנהר החיים :קמים
בבוקר ,עבודה ,משפחה ,קצת
תקשורת ,ושוב לישון ,וחוזר חלילה.
הם אינם שואלים שאלות ,פשוט
זורמים כדג מת הזורם לאן שישיטו
אותו המים .אבל רק דג מת זורם,
לעומתו דג חי שוחה ,גם נגד הזרם.
על אותם "זורמים" נאמר "אין שכל
אין דאגות" ...אך רוב בני האדם ברי
הדעת ,שואלים שאלות ,ומבקשים
להתבונן ולהבין ,מהי מטרת חייהם??
ומה מטרת העולם הזה??
אחד הזמרים הקדיש את אחד
משיריו "לכבוד מיליארד תועים
שאת דרכם עוד מחפשים" .לחפש זה
טוב ,לשאול זה מצוין ,ולרצות להגיע
לאמת זה נפלא! זה בדיוק ההבדל
בינינו ,בני האדם ,לבעלי החיים
שפשוט חיים בלי לשאול שאלות.
אז הנה הבשורה לכל המחפשות
והמחפשים :מי שיחקור מעט
במקורות שלנו ,ימצא נוסחה חד
משמעית ,כל כך פשוטה כביכול ,אך
בחובה חוכמה ענקית והדרכה גאונית
כיצד על האדם לחיות את חייו ,לא
כתועה תמידי אלא כממוקד מטרה.
נוסחה זו אנו מוצאים בפרקי אבות
פרק ג'" :עקביא בן מהללאל אומר:
הסתכל בשלושה דברים ִואי אתה בא
לידי עבירה :דע מאין באת ,ולאן אתה
הולך ,ולפני מי אתה עתיד ליתן דין
וחשבון .מאין באת – מטיפה סרוחה.
ולאן אתה הולך – למקום עפר רימה
ותולעה .ולפני מי אתה עתיד ליתן דין
וחשבון – לפני מלך מלכי המלכים
הקדוש ברוך הוא".
כשאנו מסתובבים בחיינו כשעינינו
מכוסות ,אנו מגששים כעיוורים לכאן
ולכאן ,נתקלים בדברים ,שוברים
דברים ,איננו יודעים מהי המטרה
ובאיזה מסלול ללכת ,מנסים לכיוון
זה ולכיוון אחר ,ובסופו של דבר
מגלים שהסתובבנו במעגלים ,לא
הגענו לשום יעד וזרענו רק הרס
סביבנו .אין כך הדבר אצל אדם חושב,
שאינו מעוניין שחייו יחלפו בסיבובים
חסרי תועלת בחשיכה ,אלא מבקש
למלא כל יום בחייו ,ולצעוד ממוקד

למטרה לשמה הגיע לעולם.
אז איך מסירים את הכיסוי מעל
עינינו?
ראשית ,דע! מאין באת? – כל אדם,
גם המכובד ,העשיר ובעל השררה
הגדול ביותר ,הגיע מטיפה סרוחה.
כשנכיר בכך נינצל ממידת הגאווה
שהיא אם כל חטאת.
שנית ,לאן אתה הולך? למקום עפר
רימה ותולעה .מה לעשות? כולנו
בסוף המסלול יורדים למקום אחד:
מקום של עפר רימה ותולעה .כפי
שנכתב" :כי מעפר באת ולעפר
תשוב" (בראשית ג' י"ט) .ולא משנה
כמה נכסים צבר האדם בחייו ,בסופו
של דבר ,לאחר  ,120מגיע כל אחד
ואחד לחלקה זהה של פחות משני
מטר אורך ,ולא יכול לקחת עמו
כלום! כשיחשוב האדם כי עם סיום
תפקידו בעולם הוא ניטמן במקום
עפר ,במקום של רימה ותולעה ,הוא
יינצל מן התאווה ואהבת הממון .כי
גם התאווה הגדולה ביותר מאבדת
מטעמה כשחושבים על התחנה
הסופית ...וכשמכירים בתובנה הזאת
גם הכסף שהפך להיות המושל על
חיינו מקבל התייחסות שונה.
דבר שלישי ואחרון – לפני מי אתה
עתיד ליתן דין וחשבון?? לפני מלך
מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא .זה
הנוק-אאוט בנוסחה .העולם אינו
הפקר .כל מעשיך בספר נכתבים.
יש דין ויש דיין! כשיסתכל האדם על
כך ,שהוא עתיד לתת דין לפני בורא
העולם על כל מעשה ,דיבור ,או כוונה
שבלב ,על כל חסד שעשה ,ולהבדיל,
על כל גזל שחטא בו .על כל אדם
שאהב אהבת חינם ,ולהבדיל ,על כל
פעם שדיבר לשון הרע ,או הלבין פני
חבר וכיו"ב ,הוא יפרוש מן החטא
ולא יבוא לידי עבירה .כשנחשוב בכל
יום על היעד הסופי – הדין והחשבון
שיהיה עלינו לתת בסוף המסלול,
כשיציגו לפנינו את "סרט חיינו"
בעולם האמת ,שם אין משוא פנים
ואין שכחה – נוכל להינצל מהחטא.
זהו – אחים ואחיות יקרים .עדיין
קיימת ועומדת בפנינו האפשרות
להסיר הלוט והמסווה מעל עינינו,
ואם צריך  -לחשב מסלול מחדש .כי
כל עוד הנר דולק אפשר לתקן!
בהצלחה וחודש טוב
איריס

מיהו הגאון שכתב תשובה
הלכתית מקיפה בגיל ?11
יומא טבא לרבנן :אחרי עשרות שנות וראו זה פלא! את אחת התשובות
ציפייה הופיע חלקו הראשון של ספר העמוקות בספר בנושא כלאים ,כתב
"שאלות ותשובות בית נאמן" ,של מרן ,הגאון המחבר שליט"א כשהיה בסך
הגאון הגדול ,הרב מאיר מאזוז שליט"א ,הכל בגיל  !!11כשהוא ילד בתוניס ...לא
ראש ישיבת "כסא רחמים" .הספר היה ניתן לדעת פרט זה אלמלא תאריך
כולל תשובות ארוכות ,אשר בהן מנמק כתיבת המאמר – י"ז באדר התשט"ז.
הגאון המחבר את דעתו בנושאים שונים וכך היה מעשה כתיבת המאמר :אחד
בהלכה ,תוך משא ומתן בראשונים הארגונים בירושלים שעסקו בעידוד
ובאחרונים באורך וברוחב ,והכל על כתיבת חידושי תורה ,ערך תחרות
פי שיטת העיון הספרדית ,שהוא נודע והענקת מלגות על מאמרים מובחרים,
כמעתיק השמועה העיקרי שלה.
ואף ליושבי חו"ל שלחו הודעה על כך.
מששמע על
תשובותיו
כך הילד מאיר
נ ו ש א ו ת
מאזוז בתוניס,
בכנפיהן
התיישב וכתב
רוח
משב
מאמר הלכתי
מרענן לעולם
עמוק בנושא
ההלכה ,אין
"הכלאים
כאן בקיאות
לאור ההלכה".
גרידא ,כי אם
בתחילת
שילוב נדיר
ה מ א מ ר
של עיון זך על
מובאות שיטות
פי שיטת העיון
צולם החודש ,בטכס חלוקת תעודות לתלמידי הישיבה,
הספרדית יחד שנבחנו על כל הש"ס לע"נ מרן זצ"ל בעל פה!! משמאל ה ר א ש ו נ י ם
עם בקיאות לימין :מרן הגאון הרב עמאר ,מרן הגאון הרב מאזוז ,הרה"ג ( ה ר מ ב " ם
מקיפה .הספר אברהם יוסף ,הרה"ג מצליח מאזוז (צילום :עזרא טרבלסי) .ונושאי כליו,
הטור והבית
מקיף שלל נושאים רחב ביותר ,בכל
חלקי התורה והחיים .גם התקדמות יוסף) בעניין ,ומשא ומתן בדבריהם.
הטכנולוגיה המודרנית באה לידי ביטוי לאחר מכן ישנו פלפול בדברי
בתשובות שבספר .כמו למשל שאלה האחרונים ,המהרש"א ומשמרות כהונה.
על שתל כוכלארי ללקויי שמיעה בשבת ,וכך ממשיך המאמר הלאה עד לבירור
וכדומה .בהקדמתו מרמז הגאון המחבר ההלכה למעשה .המאמר הנפלא ערוך
על דרכו ההלכתית הממוצעת ,כשהוא בטוב טעם ודעת בלשון תלמודית צחה
כותב" :השם יתברך יעזרנו ללכת ורהוטה .וכל זאת נכתב בגיל  11בלבד,
בשביל הזהב ,לא להקל מדאי ולא וכאמור ...והנה ,מכל המאמרים הרבים
להחמיר יותר מדאי .וסימניך 'לקו"ח את שנשלחו ,זכה מאמר זה בפרס מסדרה
ספר התורה הזה' [לקו"ח זה נוטריקון] ראשונה ,כפי שמציין הגאון המחבר שם
בסיום הסימן.
לא קולות ולא חומרות".

פסיכולוגיה יהודית  -פסיכודראמה

כואבת? כועסת? מסתגרת במחשבות
על מה שהיה או על מה שלא יהיה?
טיפול מלווה התחדשות לנשים ,זוגות וילדים .מתדוהצאות
הפרעות אכילה ,התמכרויות ,פחדים ,טראומה ואובדן .ימות

מטפלת מוסמכת בעלת המלצות רבות

צלצלו( 053-3354470 :תמרה)

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

לרפואה ,לפרנסה ,להצלחה ,למציאת הזיווג,
לזרע של קיימא ,לשלום בית ,וכו'.
כל כספי הפדיון קודש להוצאת העלון

צלצלו 054-8486662
פורטל יהדות ענק

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

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

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

