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מכתב מצמרר: שלוש שנות סבל בגלל תפילין פסולות
בארצות  גרה  ואני  אריאלה,  שמי 
הברית. אני רוצה לספר לכם על מעשה 
בין  ימי  של  בעיצומם  השנה,  שהיה 
המיצרים: המשפחה שלי חוותה ימים 
מיני  כל  ולמרות  רב,  זמן  מזה  קשים 
ברוחניות,  והן  בגשמיות  הן  מאמצים 
המצב עלה וירד. הרב מנשה בן פורת 
שליט"א, עורך וכותב העלון שבידכם, 
כמה  עבורנו  וערך  בעדנו  התפלל 
לאותה  עזר  זה  נפש,  פדיוני  פעמים 
הצרה, אך בעיה חדשה צצה במקומה, 

ולא ידענו מה לעשות? 
אז  שנים,  כשלוש  לפני  החל  הכל 
אבא שלי שקע בדיכאון קשה למשך 
שהשאיר  בערך,  ימים  כשנתיים 
ואני לא  הזה.  היום  עד עצם  שאריות 
מפרטת את שאר הבעיות הבריאותיות 
שנחתו עליו באותם זמנים. יתר על כן, 
כל בני הבית נפלו לתוך בועה של לחץ, 
גם  שהשפיעה  נפשית,  ועייפות  מתח 
וכאילו  שלהם.  הפיזית  הבריאות  על 
כתשעה  לפני  מספיק,  היה  לא  זה 
רגיש  ניתוח  עבר  שלי  אבא  חודשים 

במיוחד ומסוכן למדי. 
החלטנו  כשנתיים,  לפני  למעשה, 
הלכנו  שלו.  התפילין  את  לבדוק 
כמה  ולאחר  מכירים,  שאנחנו  לסופר 
באומרו  אותן  לנו  החזיר  הוא  ימים 
כי  שהופתעתי,  האמת  כשרות.  שהן 
כל  היו  לא  שהרצועות  הבחנתי 

הייתי  לזה  קשר  ובלי  שחורות...  כך 
אבל  בתפילין.  בעיה  שישנה  בטוחה 
אני לא רב וסמכנו עליו. חשבתי, אולי 
אני סתם מחפשת במה לתלות את כל 

הבעיות שלנו?
מיני  וכל  הניתוח  אחרי  השנה,  אולם, 
לפרטם,  המקום  כאן  שאין  קשיים 
נבדקו  כבר  שהמזוזות  )ואחרי 
לסופר  לפנות  החלטתי  והוחלפו(, 
ולראות מה עם התפילין האלו,  אחר, 
פחות  ונהיות  הולכות  שרצועותיהן 
לאבי,  להודיע  בלי  ואכן,  שחורות. 
כשהוא  והנה,  אחר.  לסופר  הלכתי 
אמר  מיד  הוא  אותן מהשקית,  הוציא 
לי שאבי צריך להתעטר שוב בתפילין 
פסולות!!  הרצועות  כי  היום,  באותו 
כשאתה  זו,  הייתה  קשה  בשורה  איזו 
יודע שזמן רב, כה רב, אבא משתמש 
ולגבי הקלפים? הוא  בתפילין הללו... 
אמר שהוא יתקשר אלי אחרי הבדיקה.
טלפון:  קיבלתי  שעות  כמה  לאחר 
מילה".  חסרה  פסולות,  ״התפילין 
המילים הנוראות האלו הדהדו בראשי: 
"חסרה מילה?!...". שאלתי את הסופר: 
חסרה  הייתה  שהיא  או  נמחקה  "היא 
לי  אמר  הסופר  ואז  מההתחלה?!". 
נכתבה  לא  "המילה  מכל:  הקשה  את 
כלל". כשכולי רועשת וגועשת סיפרתי 
לאמא שלי את העובדה, ששנים, שנים 
רבות, אבא משתמש בתפילין פסולות! 

עמדו  ודמעות  הלם,  חטפה  היא 
בעיניה. באותו הרגע, כל שנות הצער 
וכל הצרות עלו וצפו בדעתה. יותר מדי 
ימים קשים עברו על בעלה, עליה ועל 
המשפחה שלה, מאז הגירתם לארצות 
אבי  הזמן  באותו  בדיוק  אכן,  הברית. 
קנה את אותן התפילין. אותן התפילין 
"הימים"...  המילה  בהן  שחסרה 
אותיות שגרמה  מילה אחת בת חמש 

ל"ימים" כה קשים במשפחה שלנו...
בכדי  לסופר  עם אבא שלי  כשהלכתי 
לקנות תפילין חדשות, הוא לא הסתיר 
את תמיהתו לגבי הגילוי המחריד. הרב 
התחיל  וזה  הקלף,  את  אז  לו  הראה 
לרעוד בידו של אבי. חטוף הלם, הוא 
מול  הפסוקים  את  ושוב  שוב  קרא 
מבטו המצטער של הסופר. "אז ברכתי 
לשווא...?" שאל. עמדתי לבכות. פשוט 
רציתי לבכות. ואני בטוחה שאבא שלי 
התאפק גם כן. הרב ענה לו, שלפחות 
של  תפילין  של  המצווה  את  הרוויח 
הברכה  ולכן  כשרות,  שהן  מאחר  יד, 
רק  הייתה  הייתה לבטלה. הבעיה  לא 
הזאת  העובדה  ראש.  של  בתפילין 
זעזעה אותנו. כשאבא חלה  יותר  עוד 
ראש  בכאבי  התחיל  זה  בדיכאון, 
השנה,  עבר  שהוא  והניתוח  נוראיים! 
הראש,  מאחורי  הצוואר  באזור  היה 

ממש מתחת לקשר התפילין! 
אנו לא בשמיים בכדי לדעת חשבונותיו 

של הקדוש ברוך הוא. 
זה,  שבטוח  מה  אבל 

שקשה לראות בזה מקרה, 
שלי  אבא  היום,  מה'"!  "רק  הכל  הרי 
ברוך השם מתפלל בתפילין מהודרות, 
באופן משמעותי,  ובריאותו השתפרה 

ישתבח הבורא! 
הסיפור הכואב הזה מלמד אותנו המון: 
דבר ראשון, למדנו כאן שיעור באמונה 
ובהשגחה פרטית, למדנו שישנו קשר 
הרוחניים  מעשינו  בין  וחזק  נסתר 
התפילין  הנחת  בין  הגשמי,  למצבנו 
גלוי  זה  תמיד  לא  הגוף.  לבריאות 
ונראה, כי אנו חיים בדור הסתר פנים, 
אבל לפעמים זה מתגלה, כמו בסיפור 
שלנו, ואז זה מלמדנו על הכלל כולו. 
דבר שני, חייבים, חייבים ממש, לקנות 
סופר  אצל  ורק  אך  ומזוזות  תפילין 
לעשות  גם  וכדאי  שמיים,  וירא  רציני 
דבר  היום.  כמו שמצוי  בדיקת מחשב 
שלישי, על כל בן ישראל שאיכפת לו 
את התפילין  לבדוק  ומבוראו,  מעצמו 
חובה  אין  הדין,  ]מצד  שנה!  כל  שלו 
את  ואילו  כלל,  התפילין  את  לבדוק 
לשלוש  אחת  לבודקן  חובה  המזוזות 
שנים וחצי. אבל מידת חסידות, לבדוק 
שנה  בכל  והמזוזות  התפילין  את 
רבנו  מרן  שכתב  כמו  אלול.  בחודש 
עובדיה יוסף זצ"ל, בשו"ת יחווה דעת, 

ח"א סי' מט[.
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הבטיחו לעצמכם שנה טובה
פדיון נפש מיוחד!!!

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": "מצוה גדולה מאוד לעזור להם, וזכות 

הזאת תעמוד לכם בכל העניינים וחיים טובים, אמן".

כב' הרב מנשה בן פורת שלום רב,
לפני כשנתיים עשיתם פדיון נפש לשניים מילדיי, שבמשך 3 שנים 
לא אפשרו לי לראות אותם. הם היו במשמורת אצל האם, שבחרה 
ברוך  הרווחה.  בעזרת  וזאת  לראותם,  ממני  ולמנוע  רע  לי  לעשות 
השם, תקופה קצרה לאחר מכן, הילדים החלו להגיע לביקורים. אחרי 

מה שראיתי בעיניים, התחלתי ללכת עם כיפה וטלית. 
ולגבי עכשיו, רציתי לעדכן אותך כי פדיון הנפש עוזר לי. הבת )בגיל 
ומזה  בשבוע,  פעמיים  אף  לעיתים  רבות,  אלי  מגיעה  שהייתה   )16
ולכן היא לא דיברה איתי,  נגדי,  כחצי שנה - האמא הסיתה אותה 
ולא ראיתי אותה מזה חמישה חודשים, שבוע לאחר הפדיון נפש היא 
יצרה עמי קשר, ואמרה שהיא מתגעגעת. ואכן, היא באה אלי לביקור 
באמצע שבוע לשעתיים, ואף הגיעה ביום שישי לשהות בביתי סוף 

שבוע שלם. ואנחנו מתכננים את הביקור השלישי שלה אצלי. 
אותך,  לעדכן  רוצה  אני  פסח,  אחרי  איתי  לגור  שעבר  הבן  ולגבי 
שלי  התחושה  אך  נמשך,  הסעד  פקידות  עם  המשפטי  שהתהליך 
וכי שערי השמיים  להן,  יועיל  לא  זה  והאמונה השלמה שלי, שכל 
נפתחו. הילד מתעקש להישאר אצלי ואני משוכנע שכך יהיה. בעזרת 
השם הכל יסתדר לטובה. תודה לך על פדיון הנפש שעשית לילדים. 
מצבי השתפר במקצת אחרי שנים רבות, מצו"ב תרומה בסך 1,000 

ש"ח. 
הפרטים המלאים שמורים במערכת

רבותינו המקובלים, ובראשם המקובל האלוקי הרב יצחק כדורי 
זצ"ל, נהגו לערוך "פדיון נפש" עבור עצמם בכל שנה לפני ראש 

 השנה ולפני יום הכיפורים.
כתב בהגהות ספר "שער הכוונות": "העושה פדיון זה בערב ראש 

השנה ובערב יום הכיפורים – בוודאי משלים שנתו".
כל התורם 160 ש"ח, נערוך עבורו "פדיון נפש" ע"פ הקבלה, עם 
כוונות הרש"ש זצ"ל, על ידי רב מקובל, גם בערב ראש השנה וגם 

בערב יום הכיפורים.
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יוצא  ברוך מדן  ימי אלול. הרב  הימים 
מבית החולים 'תל השומר', שם ביקר 
בנגב.  לביתו אשר  בדרכו  חולים,  כמה 
הוא  שומע  לפתע  בלילה.   11 השעה 
לאחוריו,  הוא  מסתובב  לו.  קורא  קול 
חפצה  החולים  בית  אחות  כי  ומבחין 
לומר לו דבר מה. מתקרב הוא לאחות, 
ושומע ממנה כי באחת המחלקות בבית 
החולים שוכב יהודי חרדי במצב קשה, 
ברגעיו האחרונים, ואיש לא נמצא עמו. 
הרב מדן נכנס לבית החולים, וניגש אל 

היהודי ההוא.
כחוש,  קשיש,  יהודי  היה  החולה 
מיטתו  על  שכב  הוא  רע.  ומראהו 
מדן  הרב  תהלים.  פסוקי  ומלמל 
לו  יש  האם  ושאלו,  החולה  אל  פנה 
אחרים?  קרובים  או  ילדים,  משפחה: 
"יש  והשיב:  בשלילה,  נענע  הזקן  אך 
לי קרוב אחד איתו אני משוחח – ספר 
התדרדר  הבאים  ברגעים  התהילים"... 
מצבו של החולה. נשמתו עמדה לצאת. 
ולפתע החל הוא לדבר אל הרב, ואמר 
דוד.  ושמו  אחד  בן  לי  יש  "בעצם,  לו: 
בן זה היה מתמיד גדול, והיה לומד עד 
לו  ניבאו  כולם  בלילה.  מאוחרת  שעה 
עתיד מזהיר, עד שהגיע אותו היום בו 

שינה הוא כיוון: הוא היה אז בן 10, הוא 
המשפחה,  רופא  אל  אמו  עם  התלווה 
שם שמע מהרופא על מחלתה הקשה 
בקשה  הרופא,  מן  כשחזרו  אמו.  של 
ממנו אמו כי יתפלל עליה, משום שהיא 
בחו"ל.  לטיפולים  לנסוע  ועליה  חולה, 
אל  וחזר  זאת,  יעשה  כי  הבטיח  הילד 
דף הגמרא. אמו נסעה, והוא נשאר אתי 

בארץ. 
הרים  הוא  הטלפון,  צלצל  אחד  יום 
הוא  אמו.  עם  ודיבר  השפופרת,  את 
שתבטיח  לאמו  השפופרת  לתוך  זעק 
יוכל הוא  לו כי תחזור, כי בלעדיה לא 
חודש.  לאחר  חזרה  אמו  ואכן,  ללמוד. 
היא  החברא-קדישא  של  מכונית  אך 
שכח  רגע,  באותו  אותה...  שהביאה 
את  דינקותא,  הגירסא  כל  את  הוא 
"אמא!  לאמו:  וזעק  שלו,  האמונה  כל 
הבטחת לי לחזור, אך כך לא חוזרים". 
הגמרא  לחלוטין.  הוא  השתנה  מאז 
החל  הוא  אותו.  לעניין  הפסיקה 
תורה  עול  פורקי  לחברים  להתחבר 
לסבול  יכולתי  לא  אביו,  אני,  ומצוות. 
עליו  שאסרתי  עד  עליו  וצעקתי  זאת, 

לבוא הביתה. ילד רשע הוא היה...". 
דברים אלו סיפר הזקן לרב ברוך מדן. 

וצעק:  קולו  נימת  אך לפתע שינה את 
הבנתי  לא  אני  קדוש!  ילד  הוא  "דוד 
אותו. במקום שאמלא את מקום אמו, 
הבנתי אותו. אני  ולא  התאכזרתי אליו 
את  לבקש  רוצה  אני  אותו!  קלקלתי 
סליחתו". הקשיש ביקש כי יתנו לו את 
בנו,  מספר  את  לחייג  וניסה  הטלפון 
שעה  באותה  תפוס.  היה  הטלפון  אך 
שהתנהג  דוד,  עמד  הברית  בארצות 
לו  היו  ואף  גויה,  עם  והתחתן  כגוי, 
עם  ודיבר  עמד  גויים.  ילדים  חמשה 
ענק,  יהלום  אודות  יהלומים  סוחר 
יום  לקראת  לאשתו  לקנות  שחפץ 
כמעט  השומר"  ב"תל  אביו  הולדתה. 
התייאש מלהשיגו. הישיש ניסה לחייג 
את  להקיש  סיים  לא  אך  נוספת,  פעם 
הספרות, ונשמתו עלתה למרומים ללא 

אמירת קריאת שמע ווידוי. 
וניסה  השפופרת  את  לקח  מדן  הרב 
לחייג שוב. הפעם הקו היה פנוי. הרב 
והלוויה  נפטר  כי אביו  לבן  הודיע  מדן 
תיערך בעוד 24 שעות. דוד הגיע ללוויה. 
לאביו.  חמה  פינה  נשמרה  תוכו  בתוך 
אביו  האם  ושאלו,  מדן  לרב  פנה  הוא 
בשלילה  משנענה  שנפטר?  לפני  למד 
שאל, האם אביו התפלל קודם שנפטר? 

או קרא קריאת שמע? הרב מדן השיב 
לו, כי אביו לא התפלל ולא למד קודם 
המילים  עליו.  דיבר  רק  הוא  שנפטר, 
האחרונות שלו היו אודות בנו דוד. וכאן 
שח הרב מדן לדוד את כל דברי אביו. 
של  מפיו  לצאת  יכלה  לא  מילה  אף 
הבן האובד מרוב התרגשות, צער ואולי 
שתק,  ושוב  ושתק,  הוא  עמד  כעס. 
ובשתיקתו הסכים הוא לכל מילה של 
אביו שנאמרו ברגעיו האחרונים... )עפ"י 
'חינוך מלכותי' - על התורה, מעמ' 414 אוצה"ח, 

מתוך בטאון 'קול ברמה' תשרי תשס"ה(.

אחים יקרים! ילד אינו צריך לאבד את 
הם  רבים  אמונתו.  לאבד את  כדי  אמו 
בעוצמתם  השווים  בדורנו,  המשברים 
הגורמים  אמו,  את  המאבד  לילד 
אסור  הדרך.  מן  לסטות  לבת  או  לבן 
להבין  עלינו  בחומרה,  אותם  לשפוט 
רק  החסר.  את  להם  ולהשלים  ללבם, 
מסוגלים  גדושה  במידה  וחום  אהבה 
להחזיר את הבן האובד אלינו ואל אביו 
האב  נזכר  הנ"ל,  במעשה  שבשמיים. 
לא  אנו  מדי,  מאוחר  בטעותו  להכיר 
ננהג כך, נשפר את יחסנו כבר עתה לבן 
אפשר  דולק  שהנר  זמן  "כל  מתמודד. 

לתקן". בהצלחה!

יש לשמור על קדושת הגיליון ולהניחו בגניזה

דיני שמיטת כספים
שנת  לאחר  חוב  לגבות  אסור  א. 
ץ  "ִמּקֵ טו(:  )דברים  שנאמר  השמיטה, 
ַבר  ּדְ ְוֶזה  ה.  ִמּטָ ׁשְ ה  ֲעׂשֶ ּתַ ִנים  ַבע־ׁשָ ׁשֶ
ר  ה ָידוֹ, ֲאׁשֶ ֵ ַעל ַמּשׁ ל־ּבַ מוֹט ּכָ ה, ׁשָ ִמּטָ ְ ַהּשׁ
ְוֶאת־ ֶאת־ֵרֵעהּו  א־ִיּגֹׂש  לֹֽ ֵרֵעהּו,  ּבְ ה  ֶ ַיּשׁ

והתובע  ַלה'".  ה  ִמּטָ ׁשְ ָקָרא  י־  ּכִ ָאִחיו, 
מחברו חוב שעברה עליו שנת השמיטה, 
התורה.  מן  תעשה  לא  באיסור  עובר 
נמצאים  ישראל  כל  שאין  הזה,  ובזמן 
בארץ ישראל, אין שמיטת כספים נוהגת 

אלא מדברי סופרים. )עמ' א(.
אלא  כספים  משמטת  שביעית  אין  ב. 
שנים  שבע  "מקץ  שנאמר  בסופה, 
את  המלווה  לפיכך  שמיטה".  תעשה 
חברו אפילו בשביעית עצמה, גובה חובו 
במשך כל השנה. ומיד כששקעה החמה 
שביעית  מוצאי  של  השנה  ראש  בליל 
פרוזבול  כתב  כן  אם  אלא  החוב,  אבד 

לפני ראש השנה. )עמ' ז(.
זמן פרעונו לפני  ג. כל חוב שלא הגיע 
ורק  שביעית,  מוצאי  של  השנה  ראש 
לאחר מכן יגיע זמנו, אינו משמט. ולכן 
אלול  חודש  באמצע  חברו  את  המלווה 
בשנת השביעית, אין שביעית משמטתו. 
פחות  אינה  הלוואה  וסתם  הואיל 

רק  יגיע  הפירעון  וזמן  יום,  משלושים 
לאחר מוצאי שביעית. )עמ' כא(.

לחברתה,  ממון  שחייבת  אישה  ד. 
אף  ולכן  חובה.  משמטת  השביעית 
צריכות  הלוואות  להן  שיש  הנשים 
שנת  סוף  לפני  פרוזבול  לעשות 
השמיטה. ומיהו אישה נשואה שהלוותה 
מנכסי בעלה, ובעלה כתב פרוזבול, אינה 
)עמ' מב  צריכה גם היא לכתוב פרוזבול. 

ובהערה שם(.

דיני פרוזבול
שהעשירים  הזקן  הלל  כשראה  א. 
בשנת  לעניים  מלהלוות  נמנעים  היו 
השמיטה, מיראתם פן תשמוט השביעית 
שנאמר  מה  על  ועוברים  חובם,  את 
ן־ ּפֶ ְלָך,  ֶמר  ָ "ִהּשׁ ט(:  טו,  )דברים  בתורה 
ַעל ֵלאמר, ָקְרָבה  ִיְהֶיה ָדָבר ִעם־ְלָבְבָך ְבִלּיַ
ֵעיְנָך  ְוָרָעה  ה,  ִמּטָ ְ ַהּשׁ ַנת  ׁשְ ַבע  ֶ ַנת־ַהּשׁ ׁשְ
ן לוֹ, ְוָקָרא ָעֶליָך  ָאִחיָך ָהֶאְביוֹן, ְולֹא ִתּתֵ ּבְ
התקין  לפיכך  ֵחְטא".  ְבָך  ְוָהָיה  ה',  ֶאל 
השמיטה  אין  כך  ידי  שעל  פרוזבול, 

משמטת את החובות. )עמ' מד(.
"פרוז- היא  "פרוזבול"  מילת  פירוש  ב. 
ופירושה  בארמית,  מילה  והיא  בול". 
שילוו   – לעשירים"  "תקנה  בעברית 
לעניים ולא יעברו על איסור התורה. )עמ' 

מז(.

כתקנת  פרוזבול  שעושה  המלווה  ג. 
חכמים, אינו צריך להופיע בעצמו בפני 
הפרוזבול  שיכתוב  די  אלא  הדין,  בית 
מוסר  "אני  זה:  בנוסח  עדים  שני  בפני 
לבית  לי,  שיש  חוב  וכל  שטרותי,  כל 
שאהיה  ופלוני,  ופלוני  פלוני  הדין 
כמו  שארצה".  זמן  כל  לגבותם  רשאי 

אלו  דברים  לומר  המלווה  רשאי  כן 
יחתמו  והעדים  בלבד,  עדים  שני  בפני 
שנהגו  הנוסח  וזהו  אמירתו.  על  להעיד 
לכתוב בשטר הפרוזבול: "בפנינו העדים 
החתומים מטה, בא פלוני ואמר לנו: היו 
עלי עדים, שהנני מוסר כל חוב שיש לי 
הרב  הם:  הלא  פלוני.  הצדק  דין  לבית 
פלוני, והרב פלוני, והרב פלוני. שאגבנו 
שני  עליו  וחותמים  שארצה".  זמן  כל 

העדים. )עמ' מט, ס(.
ד. אין צורך להודיע לבית הדין על עריכת 
הפרוזבול, וכן אין צריך לשלוח את שטר 
שמות  לרשום  ויכול  אליהם.  הפרוזבול 
דיינים חשובים אפילו של מדינה אחרת, 
ואף על פי שאינם יודעים מזה כלל. ויש 
ומיהו  בפרוזבול.  זמן  לכתוב  לכתחילה 
הפרוזבול  זמן,  נכתב  לא  אם  בדיעבד 

כשר. )עמ' מט, ס בהערה, ובראש הספר(.
שאינו  בלילה,  אפילו  נכתב  פרוזבול  ה. 
להיות  שצריכה  משפט  כעשיית  נחשב 
רשאים  זה,  ומטעם  דווקא.  ביום 
הקרובים  דיינים  בפני  פרוזבול  לכתוב 
בפני  הפרוזבול  כותב  ואם  למלווה. 
עדים, לכתחילה לא יכתבנו בפני עדים 
להקל  יש  ובדיעבד  למלווה.  הקרובים 
לגבות החובות על סמך פרוזבול זה. )עמ' 

סא(.

יש  כן  כותבים פרוזבול אלא אם  אין  ו. 
יכול  קרקע,  לו  אין  ואם  קרקע.  ללווה 
לו ארבע אמות בקרקע  לזכות  המלווה 
שלו, ואפילו שלא בפני הלווה, ואחר כך 
יכתוב הפרוזבול. ומכל מקום אין צורך 
בזה מן הדין, הואיל ואין לך אדם שאין 
לו קרקע בשכירות או בשאלה, ]שהיכן 
הוא גר?[, לכן די בזה מצד ההלכה. )עמ' 

סג(.

והמצוות,  מהתורה  הרחוקים  אנשים  ז. 
יכול  פרוזבול,  עניין  כלל  יודעים  ואינם 
להם  לעשות  שלהם  ידיד  או  קרוב 
כדי  בידיעתם,  שלא  אפילו  פרוזבול, 
לאדם  שזכין  בהיתר,  חובותיהם  שיגבו 

שלא בפניו. )עמ' עה(.
לחובות  אלא  מועיל  הפרוזבול  אין  ח. 
אבל  הפרוזבול,  סידור  לפני  שנעשו 
צריכים  מכן  לאחר  שנעשו  החובות 
פרוזבול אחר. ואם עשה פרוזבול בחודש 
הלוואות  עוד  הלווה  כך  ואחר  אלול, 
בסתם, ולא קבע זמן לפירעון, אינו צריך 
פרוזבול אחר. שאין השביעית משמטת 
שנת  של  אלול  בחודש  שנלקחו  חובות 
השמיטה, וכנ"ל. ולכן אין צריך לעשות 
את הפרוזבול דווקא בערב ראש השנה. 

)עמ' עז(. 
שהיו  שבזמן  שהודו,  תשובה  בעלי  ט. 
לאחר  חובותיהם  את  גבו  חילוניים 
למרות  השמיטה,  שנת  שעברה 
יש  ידיעה,  מחוסר  עשו  לא  שפרוזבול 
יצטרכו  שלא  עליהם  להקל  צדדים 
אך אם הם  להחזיר את החובות שגבו. 
חובם,  את  הלווים ששילמו  את  זוכרים 
מהם  ויבקשו  אליהם  שייגשו  טוב 
שימחלו להם את כל החובות שגבו שלא 

כדין. )עמ' קה(.
י. יהודי שומר תורה ומצוות, שלווה כסף 
ובא  פרוזבול,  ערך  שלא  חילוני  מאדם 
חובו,  לגבות  השמיטה  לאחר  המלווה 
שהחוב  התורה  מדין  לו  איכפת  ולא 
"הכסף  הלווה  יאמר  בשמיטה,  נשמט 
הכסף  את  לך  נותן  אני  אך  הוא,  שלי 
בתורת מתנה". כדי שלא יכשל המלווה 

באיסור תורה. )ע"פ עמ' קד(.
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הלכות שמיטת כספים ופרוזבול
מתוך הספר "חזון עובדיה" פרוזבול )העמודים שבסוף הסעיפים מתייחסים לספר הנ"ל(



עיר  בפאריז,  נולד  סורקין  אליהו 
רגיל למדי,  כילד  גדל  האורות בצרפת. 
יהדותו.  דבר  על  קלושה  ידיעה  ללא 
כישרונותיו הברוכים ניכרו בו מינקותו: 
ספרי  וביכר  בספרים,  לעיין  הרבה  הוא 
וכדומה.  חצר  משחקי  על-פני  קריאה 
מהוריו  דרש  מצוות,  לגיל  כשהגיע 
לקיים טקס המציין את הגיעו לגיל 13 
הוא  כולם",  אז  נהגו  "כך  ב...כנסייה! 
ה-13  הולדתם  יום  "כשקרב  מנמק. 
של הילדים בכיתה, נהגו להזמין כומר 
לביתם, וזה היה מלמד אותם עקרונות 
לגיל,  כשהתקרבתי  שלהם.  הדת  בחיי 
דרשתי מהוריי לנהוג כך, כי לא רציתי 
סרבו  הוריו  להפתעתו,  שונה".  להיות 
לחדרו  פנה  ומאוכזב,  המום  להצעתו. 
ומעיניו זלגו דמעות. המחשבה כי הוא 
יאלץ לוותר על הטקס המדובר כל-כך, 

נגעה ללבו.

הסוד מתגלה: "אתה יהודי!"
לתגובה  ציפו  לא  האוהבים  הוריו 
הסתודדו  ספורות  שעות  שכזו.  קשה 
לחדרם,  לו  קראו  ואז,  בלחש,  ביניהם 
הם  כי  לו  סיפרו  כבויות  ובעיניים 
לקיים  יכולים  אינם  ובשל-כך  יהודים, 
את  שמרו  )הם  בכנסייה.  הטקס  את 
הדבר בסוד, בשל חששם מנחת זרועם 
של האנטישמים(. "יהודי?" חזר אליהו 
יהודי?"  זה  על דבריהם בתימהון, "מה 
בחלל  תלויה  נותרה  שאלתו  שאל. 
הוא  כי  אליהו  ידע  יום  מאותו  האוויר. 
שייך לעם השונה מכל הדתות, אך את 

עומקם ותוכנם של הדברים לא ידע. 
חייו  השתנו  יהדותו  דבר  לו  נודע  מאז 
בחיפוש  עסוק  היה  העת  כל  במקצת. 
אחר משמעות, שתגוון את חייו הריקים 
מתוכן. הוא תר אחר סממנים יהודיים, 
אורח  אחר  במקצת  לעמוד  יוכל  מהם 
לא  ארוכה  תקופה  אך  היהודי,  החיים 
מצא כאלה. באחת השנים נסעה דודתו 
לביקור נימוסים בארץ, וכששבה משם 
מיוחדת  מתנה  הצעיר  לאחיין  העניקה 
כסף.  עשוי  דוד  מגן  סמל   – ומפתיעה 
בהתרגשות,  המתנה  את  קיבל  אליהו 
מוסתרת  בלתי  בגאווה  אותו  והראה 
להפתעתו,  בבית-הספר.  לחבריו 
התנפלו עליו חבריו והיכו אותו נמרצות, 

תוך שהם מכנים אותו בכינויי גנאי…
אך  וחבול,  מוכה  לביתו  שב  אליהו 
הלכה  היהודית  גאוותו  אז  דווקא 
בנפשו  שנדלק  היהודי  הניצוץ  וגברה. 
דעתו  ויוקדת.  גדולה  אש  ללבת  הפך 
ביטוי  לידי  באה  הארץ  את  האוהדת 
בעת  למניינם(,   1967( תשכ"ז  בשנת 
שנסע לביקור בארץ. היה זה בעיצומה 
נודע  של מלחמת ששת הימים. כאשר 
בארץ,  שפרצה  מלחמה  על  לאליהו 
הוא התמלא דאגה והחליט לסייע ככל 
הסוכנות  לסניף  פנה  הוא  שביכולתו. 

מענה  קיבל  לא  אך  בצרפת,  היהודית 
מתאים. בסופו של דבר החליט לנסוע 
משונה  תחושה  עצמאית.  בצורה  לבדו 
על  דרכו  שרגליו  בעת  אותו  לוותה 
אדמת הארץ. המחשבה כי המקום הלז 
ממנו.  הרפתה  לא  מאוד,  עד  לו  מוכר 
בארץ  ביקר  כי  חש  שהלך  מקום  בכל 
לאהבת  הוסיפה  זו  ותחושה  בעבר, 

הארץ שלו. 

הניצוץ היהודי בוער במלא 
עוצמתו

כשתם הביקור שב לצרפת, כשתחושת 
מתמיד.  חזקה  ישראל  לעם  שייכותו 
כעשר  אליהו  השקיע  תקופה  באותה 
את  הרפואה.  בלימוד  ראשו  את  שנים 
לימודיו,  לטובת  רתם  וזמנו  מרצו  כל 
תעודות   – לבוא  איחרה  לא  והתוצאה 
המעידות על הידע הרב שרכש בתחום 
בהן  הרבות  השנים  "את  הרפואה. 
חלום  כשבליבי  עשיתי  רפואה  למדתי 
באחד  כרופא  ולשמש  לארץ,  לעלות 
בתום  ואכן,  הרפואיים.  מהמרכזים 

הלימודים יצרתי 
קשר עם הנהלת 
בית-הרפואה 
"הדסה עין כרם" 
ושאלתי  בבירה, 
משרה  לגבי 
תשובתם  פנויה. 
חיוביות.  הייתה 
לשמש  'תוכל 
בכיר  כרופא 
טיפול  במחלקת 

נמרץ', אמרו". 
מה  כל  כעת, 
הוא  שנותר 

כאן  דווקא  אך  ישראל,  לארץ  לעקור 
ברשותו  הקשיים.  בפניו  נערמים  החלו 
שהותו  בעת  התגורר  בה  דירה  הייתה 
לעקור  ההחלטה  כאשר  בצרפת. 
למכור  ניסה  הוא  נפלה,  לישראל 
במשך  הצלחה.  ללא  אך  הדירה  את 
מודעות  סורקין  פרסם  תמימה  כשנה 
בעיתונות הכללית בדבר מכירת הדירה, 
אך איש לא התקשר לברר על הדירה. 
בלית ברירה אחרת, החליט אליהו לגנוז 
את תוכנית ההגירה לישראל עד למועד 
הכספיים  יותר, שכן האמצעים  מאוחר 
שלו היו דלים, וללא מכירת הדירה לא 
לארץ.  לעקור  האפשרות  בידו  הייתה 
כך גם תוכניתו לשמש כרופא ב'הדסה' 
נדחתה, לאחר שהנהלת המקום סירבה 

להמתין עד שימכור את דירתו.
לארץ  לעקור  הרצון  כאשר  אז,  דווקא 
הכתה  מהמציאות,  רחוק  לחלום  הפך 
"לפתע,  יהדותו.  בדבר  המחשבה  בו 
מה  לעומק  לחקור  רצון  בי  התעורר 
מספר.  הוא  יהודי",  להיות  אומר  זה 
כרופא  לשמש  שאאלץ  "כשהבנתי 

לכל  כיהודי  לנהוג  החלטתי  בצרפת, 
דבר. כדי לממש את רצוני נפגשתי עם 
רב גדול בפאריז, אך הלה סרב ללמדני 
הדברים  את  תלמד  כל  'קודם  יהדות. 
'אחר-כך  נימק,  ביהדות',  הבסיסיים 
שאר  את  אותך  ואלמד  אלי,  תבוא 
הדברים לעומק'". פרופסור סורקין הוא 
אדם דעתן אבל גם צייתן. כששמע את 
דברי הרב החל ללמוד לבדו את שפת 
העברית וספרי קודש למתחילים. וככל 
שלמד יותר כך התחיל ליישם זאת יותר 

ויותר.
הוריו של אליהו, שכאמור העלימו ממנו 
את דבר היותו יהודי עד לגיל הבר מצווה 
שלו, כעסו מאוד על המפנה שהתחולל 
בקו  אינו  שהוא  חששו  הם  בנם.  אצל 
השפיות, ובשל כך פרצה ביניהם מריבה 
אליהו  ארז  הימים  שבאחד  עד  קשה, 
ועבר להתגורר לבדו בדירה  את חפציו 
אליהו  הכיר  הימים  באותם  אחרת. 
פרטית  זו השגחה  "הייתה  רעייתו.  את 
ממנה.  נפעם  אני  היום  שעד  מדהימה, 
להתקרבותי  רבות  תרמה  היא  וגם 
ת  ר י מ ש ל
ומצוות.  תורה 
כשאר  שלא 
ת  ו ח פ ש מ ה
היהודיות באזור, 
באה  רעייתי 
מסורתי,  מבית 
שהלכתי  כך 
ה  י ת ו ב ק ע ב
י  ת פ ס ו ה ו
ק  ז ח ת ה ל
ת  ר י מ ש ב

המצוות". 

הדמות המסתורית שהופיעה 
בחלום

לארץ  סורקין  של  עלייתו  סיפור 
ומכירת דירתו בצרפת אפופה מסתורין 
כפרופסור,  "בתפקידי  ומיסטיקה: 
החלטתי באחד הימים לארגן כינוס גדול 
הכינוס  אל  מסוימת.  למטרה  בצרפת, 
העולם,  מרחבי  רבים  רופאים  הזמנתי 
עמדתי  מישראל.  בכיר  רופא  ביניהם 
סירוביהם  על-אף  הזמנתו,  על  בתוקף 
בתום  הצרפתים.  מעמיתיי  כמה  של 
שמע  הישראלי  הרופא  כאשר  הכינוס, 
על זהותי, פתח עמי בשיחה. הוא שאל 
למעשיי, ואני סיפרתי לו על ניסיונותיי 
להתקבל כרופא בבית-הרפואה 'הדסה 
מאמציי  על  גם  לו  סיפרתי  כרם'.  עין 
שבסופו  מאמצים   – דירתי  את  למכור 
של דבר לא צלחו. 'כל עוד שדירתי לא 
נמכרת אין באפשרותי לעקור לישראל', 
לו. הפרופסור הישראלי חשב  הסברתי 
מקבל  הוא  כי  לי  אמר  ולבסוף  לרגע, 
הוא  בו  הרפואי  במרכז  לעבודה  אותי 
כי  הוסיף  הוא  בכיר.  כרופא  משמש 
עד  ממושך  זמן  להמתין  באפשרותו 
ממנו  נפרדתי  הבית.  את  שאמכור 
לעדכן  מבטיח  שאני  תוך  בחמימות, 

אותו בכל הקשור למכירת הדירה".

בעקבות פגישתו עם הרופא הישראלי, 
החלו המחשבות אודות מעבר לישראל 
לשוב ולהלום במוחו. נושא זה העסיק 
אודות  לפרסם  מיהר  והוא  שוב,  אותו 
הצרפתית.  בעיתונות  הדירה  מכירת 
"חלמתי  מספר,  הוא  הלילות",  "באחד 
מוכרת  דמות  ראיתי  מופלא.  חלום 
עומדת בתוך ביתי, שאומרת לי כי עלי 
את  כששאלתי  ישראל.  לארץ  לעבור 
שאין  בעוד  זאת,  אעשה  כיצד  הדמות 
"עליך  השיבה:  היא  פרוטה?  בכיסי 
חלקים,  לשני  ביתך  סלון  את  לחצות 
כך שהחלק האחד ישמש כסלון והשני 
את  למכור  תוכל  כך  כחדר-אוכל. 
הדירה", סיימה הדמות המסתורית את 
דבריה. התעוררתי מהחלום נרגש ונסער 
כאחד. סיפרתי על כך לאשתי, אך היא 
חלום  'זה  יד.  במחי  דבריי  את  ביטלה 
בלהות, שכל הקשר בינו לבין המציאות 
ממשות  יש  אם  'גם  אמרה.  מקרי', 
הדרוש  הכסף  לך  מנין  הרי  בחלום, 
בעקבות  הוסיפה.  כזה?',  לשיפוץ 
'לקרקע  חזרתי  רעייתי,  של  דבריה 
הוא  חלום  שרק  והבנתי  המציאות' 
שבאחד  אלא  בו.  להרהר  וחדלתי  זה 
היה  מחדש.  והתעורר  שב  הוא  הימים 
ממטופלי  אחד  את  פגשתי  כאשר  זה 
הוא  במה  התענייני  בבית-הרפואה. 
עוסק לפרנסתו, והוא השיב לי כי הוא 
מתמחה בשיפוצים. כששאלתי אותו על 
אפשרות של שיפוצים בביתי, השיב לי 
כי הוא יכול לעשות זאת ללא תשלום".

שעה קלה לאחר שאיש השיפוצים סיים 
את מלאכתו, נשמע צלצול טלפון בבית. 
השפופרת,  את  להרים  מיהר  אליהו 
הדובר  של  רצונו  את  שמע  וכאשר 
למקומו  מסומר  נותר   – לקו  מעבר 
חודשים  לאחר  ארוכות.  דקות  למשך 
בדירה,  התעניין  לא  איש  בהם  ארוכים 
הדירה.  לגבי  שהתעניין  אדם  התקשר 
הוא היה ראשון מתוך שורה ארוכה של 
אנשים שהתעניינו ברכישתה… "לפתע 
חשתי  פרטית'.  'השגחה  מהי  הבנתי 
אל  אותי  מכוונת  העליונה  שההשגחה 
מצאנו  ספורים  חודשים  בתוך  יעדי. 
עצמנו בדירה מרווחת בחיפה, והתחלתי 
בבית-הרפואה  בכיר  כרופא  לשמש 

רמב"ם בעיר".

מנהל 'מחלקה רוחנית' 
באיכילוב

פרצה  בואנו,  לאחר  ספורים  "חודשים 
הרופאים,  כל  הגליל.  שלום  מלחמת 
לחזית.  נשלחו  ישראליים,  כאזרחים 
בבית-הרפואה,  נותרתי  חדש  כעולה 
בקבלת  מראשי  למעלה  עד  עסוק 
בהם.  והטיפול  הקרב  הפצועים משדה 
באותו זמן שויכתי לקהילה מיוחדת של 
היה  לא  בעיר.  שהתגוררה  צרפת  עולי 
לי כל קשר לחב"ד. כך גם כאשר עקרנו 
ילדיי  את  רשמתי  שבשרון,  לרעננה 
המשתייכים  דתיים  חינוך  למוסדות 
הרגשתי  כאן  גם  אך  ה'מזרחי',  לזרם 
ואל  המנוחה  אל  באתי  לא  שעדיין 
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מנהל מחלקת 'טיפול נמרץ' ו'מחלקה רוחנית' באיכילוב
פרופסור אליהו סורקין, ניהל עד החודש את מחלקת 'טיפול נמרץ' שבאיכילוב במשך 33 שנים • סיפור חזרתו בתשובה מרתק ביותר, וממחיש את 

 הפסוק "כי לא ידח ממנו נידח" • סיפור חייו המרתק מתחיל בעיר האורות, עובר דרך התקרבותו לחסידות חב"ד, וכלה בטיפול רוחני נמרץ במחלקתו
• עם פרישתו מאיכילוב, אנו מביאים לפניכם ראיון מרתק שנערך עימו

פרופסור אליהו סורקין עם הרב פירר בביה"ח איכילוב

המשך בעמ' 4

לעילוי נשמת

אברהם מימוני ז"ל
בן ר' יצחק ורומיה ז"ל

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת
עמיחי משה

בן דינה
ת.נ.צ.ב.ה.

 העלון מוקדש
לרפואת
 אליהו
בן אנה
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להתעורר!  הזמן  הגיע  ישנים!!  עורו 
אלול,  חודש  בפתח!!!  אלול  חודש 
היהודית,  בשנה  האחרון  החודש 
המסוגל  במינו,  מיוחד  חודש  הינו 
למירוק  דרכינו,  לשינוי  לתשובה, 
הנשמה, ופתיחת דף חדש, לבן ונקי, 
אלול  חודש  לקראת התחלה חדשה. 
את  לנצל  וכדאי  גדולה,  מתנה  הוא 
ולא  כראוי,  בו  הגלום  הפוטנציאל 
שניתנה  הפז  הזדמנות  את  לפספס 

לנו.
הכוונה  תשובה  על  מדברים  כשאנו 
היא לשוב מחטאינו. אך מהו החטא? 
לשמה  המטרה  החטאת  הוא  החטא 
אנו  מהחטא  שבים  וכשאנו  נוצרנו, 
את  עוד  להחטיא  שלא  מחליטים 
המטרה, אלא שבים לקלוע למטרה, 
ועל ידי כך שבים להווייתנו המקורית 
רוחני.  טוהר  של  מצב   – אדם  כבני 
אנשים  בעיני  נתפס  תשובה  המושג 
בצורה מעוותת, כאילו רק על "חוטא 
בתשובה,  לחזור  )חילוני(  מוצהר" 
אדם  כל  כך.  הדבר  אין  ולמעשה 
באשר הוא צריך לחזור בתשובה, ללא 
כל קשר לאיזה חוג הוא משתייך, או 
כיצד הוא נתפס בעיני החברה, מאחר 
ואין אדם שאינו נכשל – אם בשוגג, 
בדיבור  במחשבה,  אם  במזיד,  אם 
להיכשל,  עלולים  כולנו  במעשה.  או 

ולכולנו יש מתנה שנקראת תשובה. 
אומר:  קהלת  בספר  המלך  שלמה 
"בכל עת יהיו בגדיך לבנים". והכוונה 
היא, לא שנחליף כולנו את המלתחה 
בגדי  שיהיו  אלא  לבנות,  לג'לביות 
מחטא,  ונקיים  לבנים  הנשמה 
זהו  כאילו  יום  בכל  האדם  שינהג 
רבותינו:  שאמרו  כמו  האחרון.  יומו 
וכי  מיתתך",  לפני  אחד  יום  "שוב 
מיתתנו?  יום  הוא  מתי  יודעים  אנו 
מעשינו  שיהיו  תמיד  שנדאג  אלא 
"להחזיר  עלינו  מחר  כאילו  נקיים 
ציוד"... ואכן, אדם נבון עושה חשבון 
לפני  יום,  כל  בסוף  מעשיו  על  נפש 
הינו  אלול  חודש  אך  לישון,  שהולך 
זמן שבו עושים מאזן שנתי, כמו בכל 
עסק המתנהל בצורה נבונה. אין זמן 
מתאים יותר מסוף שנה לביצוע הדוח 
השנתי, בו נהרהר על מעשינו, ונחליט 
מה עלינו לשנות ולשפר. זהו זמן בו 
את  לקבל  פשוטות  הקב"ה  של  ידיו 
הרקיעים  רחמים,  של  זמן  השבים, 
לנו  זמין  הכול  לתפילותינו,  פתוחים 
יותר מכל זמן אחר בשנה, ועלינו רק 

להתעורר מהתרדמת ולפעול.

שמעתי דרשה נפלאה של הרב אורי 
מתהילים:  שציטט  שליט"א,  זוהר 
אשר  לכל  קוראיו  לכל  ה'  "קרוב 
בפשטות:  ואמר  באמת",  יקראוהו 
"תהיה אמיתי!! זה כל מה שדורשים 
התקופה  על  סיפר  הרב  ממך!". 
הראשונים  צעדיו  את  עשה  בה 
העבודה  במהלך  לדת:  בהתקרבות 
מתפלל  הוא  היה  מסרטיו,  אחד  על 
הצילומים.  בין  המציל,  של  בבוטקה 
מצוי  כלל  שבדרך  מה  היה  מסביבו 
לא  לכאורה  הים...  ובחוף  בבוטקה 
הרב  אך  לתפילה.  טבעית  סיטואציה 
סיפר, כמה הרגיש את הקב"ה קרוב 
אליו בתפילות אלו. היו אלו תפילות 
שיחות  בפשטות,  שנאמרו  אמיתיות 
השתפכות  עולם,  בורא  עם  תמימות 

הנפש בפני אבא אוהב. 
להיות  זכיתי  חודשים  מספר  לפני 
זוהר  אורי  הרב  של  בדרשה  נוכחת 
בשאלה  אליו  ופניתי  שליט"א, 
שהציקה לי מאד בתהליך שלי: "איך 
נכנעתי  שעשיתי,  מה  שעשיתי  אחרי 
ליצר ונפלתי שוב ושוב, איך אני יכולה 
עולם,  בורא  לפני  מצח  בעזות  לבוא 
ולהיות בטוחה שהכול נשכח ונסלח, 
כאילו לא היה מעולם??". הרב הביט 
בי בפניו המאירות, והשיב לי תשובה 
זעק  הוא  לקבל,  יכולתי  ממנו  שרק 
לי: "בתי! איפה את חושבת שחייתי? 
טומאה,  שערי  במ"ט  לא  חייתי  אני 
אלא במ"ט וחצי שערי טומאה!!! כל 
חיי היו סביב כל הטומאות שיכולות 
שיעור,  מעביר  כאן  אני  והנה  להיות. 
ומלאים  מאד  צנועים  חיים  ב"ה  חי 
מחילה!  עליו  שאין  דבר  אין  בתורה, 
האדם צריך רק לבקש לצאת מהבוץ, 
והקב"ה מושיט את ידו ומושה אותו 
תשובה  שבעלי  ובמקום  מהזוהמה, 
עומדים צדיקים גמורים אינם יכולים 

לעמוד".
הרב?  דברי  את  מביאה  אני  למה 
לפעמים האדם מרגיש טובע בים של 
בבוץ  מלוכלך  כולו  מרגיש  חטאים, 
וחושב לעצמו  זוהמה,  של שקר, של 
דרך  שאין  להתנקות,  דרך  עוד  שאין 
דרך  ישנה  תמיד  שקר!!  זהו  חזרה. 
חזרה, אם בניקוי יבש, ואם בשטיפה 
עם חומרים חזקים יותר – אבל תמיד 

אפשר להתנקות.
הטור מוקדש לע״נ ליאורה בת עדה 

במלאות 11 חודש לפטירתה
חודש טוב של התחזקות והתעוררות,

איריס

אל ייאוש, אין חטא שאין עליו מחילה!

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

מאישה לרעותה

פסיכולוגיה יהודית - פסיכודראמה

צלצלו: 053-3354470 )תמרה(
מטפלת מוסמכת בעלת המלצות רבות

תוצאות
מדהימות

כואבת? כועסת? מסתגרת במחשבות
על מה שהיה או על מה שלא יהיה?

טיפול מלווה התחדשות לנשים, זוגות וילדים. 
הפרעות אכילה, התמכרויות, פחדים, טראומה ואובדן.

בשמירת  התחזקותי  על-אף  הנחלה. 
התורה והמצוות, חשתי עדיין ֶחֶסר מסוים, 

ושאפתי לגלות עוד ועוד ביהדות".
ברעננה  הרבי  שליח  עבר  הימים  "באחד 
בסמיכות  להתגורר  שדמי,  אליהו  הרב   –
לביתי, ואט אט קשרנו קשרי ידידות. קשרי 
הידידות באו לידי ביטוי, כאשר רשמתי את 
ילדיי לגן חב"ד שפתח, ובמקביל התחלתי 
גם  אז  שהקים.  החב"די  במניין  להתפלל 
גילתי מהי תפילה אמיתית. עתה הבחנתי 
אלי  השפיע  והדבר  התפילה,  של  בעומק 
של  להצעתו  נעניתי  במקביל,  במאוד. 
את  בצוותא  ללמוד  והתחלנו  שדמי  הרב 
אט  ואט  לשיעור,  משיעור  ה'תניא'.  ספר 
התחלתי להרגיש כי ספר התניא מחלחל 

למוחי".
מחלקת  למנהל  מונה  סורקין  פרופסור 
'טיפול נמרץ' בבית הרפואה איכילוב, ושם 
הוא עוסק במלא המרץ בתפקידו הגשמי 
בו  נעזרים  רבים  חולים  כאחד.  והרוחני 
הדואב.  לגופם  ומזור  מרפא  ומבקשים 
המיטב  את   עושה  סורקין  פרופסור 

ובמקביל  להם,  לסייע  בכדי  שביכולתו 
רבים  חולים  לנפש.  מזון  להם  מעניק   –
בשל  כליל  נרפאו  תקוותם,  שאבדה 
חולה  מכל  מבקש  הוא  הרבה.  פעילותו 
הצדקה  לקופת  פרוטות  מספר  לתרום 
ה'.  לברכת  'כלי'  לעשות  כדי  שבמשרדו, 
לאחר  למחלקה  הבאים  רבים  "ישנם 
ובני  ירחם,  ה'  פיגוע,  או  קשה  תאונה 
מטבע  עצות.  אובדי  עומדים  משפחתם 
מנהל  בתור  אלי,  ניגשים  הם  הדברים 
אני  ומצוות.  תורה  וכשומר  המחלקה, 
או  תפילין  להניח  להתחיל  להם  מציע 
התוצאות  וב"ה  אחרת,  מצווה  לקיים 
נראות מיד. לדוגמא, לפני זמן מה קיבלנו 
משפחתה  אנוש.  במצב  אישה  למחלקה 
כל  אותי  שאלה  למצבה  מאוד  שדאגה 
השבתי  להחלמתה.  הסיכוי  על  הזמן 
להם שאנו נעשה את המיטב שביכולתנו 
על מנת לרפא אותה, כשבמקביל הפנתי 
לאחר  ואכן,  הרוחנית'.  ל'מחלקה  אותם 
שבני משפחתה התחזקו בשמירת התורה 
והמצוות האישה החלימה כליל...". )שניאור 

זלמן לוין, מגזין עולמות, אתר חב"ד אינפו(.

המשך מעמ' 3

כבוד חכמים ינחלו
ערב ראש חודש אלול: משפחה יהודית 
מצרפת שיצאה לנופש בספרד, איבדה 
וחצי,  השנה  בן  הפעוט,  בנה  את 
השלטונות  בעריסה.  ממוות  כתוצאה 
דרשו לנתח את גופת בנם בכדי לברר 

נסיבות  את 
שופט  המוות, 
הכריע  מקומי 
הגופה  אכן  כי 
נתיחה.  תעבור 
בקשתו  בעקבות 
של מרן הראשון-

לציון, רבן של כל 
בני הגולה, הרה"ג 
משה  שלמה 
שליט"א,  עמאר 

מדרישתם  ירדו  כי  השלטונות  הודיעו 
לנתח את גופת התינוק.

של  האישי  עוזרו  העניין?  פשר  מה 
על  עליון"  ל"אור  מספר  עמאר  הרב 
מלך  עם  למרן  שיש  המיוחד  הקשר 
כאשר  חודשים  מספר  "לפני  ספרד: 
בקהילות  תורני  לביקור  הגיע  מרן 
מי שזימן את הרב  היהודיות במדריד, 
לפגישה באופן אישי היה לא אחר מ... 
במהלך  השישי.  פליפה  ספרד,  מלך 

הפגישה, שנמשכה כשעה, שוחח הרב 
כל  בין  בשלום  הצורך  על  המלך  עם 
בדרכי  ורק  אך  לפעול  ושיש  הדתות, 
כי הרב עמאר היה  לציין,  נועם. חשוב 
בקשר הדוק גם עם אבי המלך – המלך 
החמישי,  פליפה 
בחודשים  שפרש 
ם  י נ ו ר ח א ה
והעביר  מתפקידו 
את המלוכה לבנו. 
גם עמו נפגש הרב 
שנים  מספר  לפני 
כשעה.  במשך 
הפגישה  בסיום 
הרב  נשא  ההיא, 
לכבודו  תפילה 
של המלך, ואז המלך התרגש ואף הזיל 

דמעה...". 
מכאן אנו למדים על כבודה של התורה, 
בערכה  מכירים  הגויים  מלכי  שגם 
נושאי  את  ומכבדים  התורה,  של  הרם 
מאמר  הרב  בכבוד  בו  נתקיים  דגלה. 
הכבוד   – הכבוד  מן  הבורח  "כל  חז"ל 
אלו  לכל  השיב  לא  מרן  אחריו".  רודף 
הפועלים להשפילו, ומן השמיים זיכהו 

בכבוד מלכים. 

הרב עמאר ומלך ספרד

צלצלו 054-8486661 )אחרי השעה 15:00(

כל התורם יקבל במתנה אחד מהקמעות שנכתבו על ידי 
זקן המקובלים הרב יצחק כדורי זצ"ל:

קמע כללי • קמע לרפואת הנפש והגוף • קמע לזיווג • קמע לשלום בית • קמע לזרע של קיימא
 זקן המקובלים

הרב יצחק כדורי

במערכתהתקבלו  ישועות סיפורי אלפי

בלעדי ל"אור עליון"! לאחר שנים רבות ניתן לקבל את הקמע הפועל ישועות!


