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לבלעדי
אור
עליון

הרב משה שמואלי שליט"א ,הניצול
מפיגוע הדריסה ברחוב מלכי ישראל
בירושלים ,ריגש רבבות מאזרחי
המדינה בראיון שהעניק לערוץ 2
וערוץ  .10סרטון הראיון חולל רעש
גדול ברחבי הרשת ובפייסבוק ,וזכה
לתגובות נלהבות מהגולשים.
שעות ספורות בלבד לאחר האירוע
הטראגי ,בעודו שוכב בבית החולים,
הרב משה לא התרגש מהמצלמות,
וגם לא התבלבל מהעוינות המופגנת
של המראיינת ,הוא אמר בביטחון רב
מעמקי נשמתו דברי אמונה וביטחון,
כפי שיהודי מאמין מדבר ,ונאבק כדי
להשחיל את המסר הכל כך חשוב
שהיה לו למסור לאומה.
הרב משה ,שיהא בריא במהרה ,הינו
חברי הטוב מהשכונה ומהכולל שעל
ידי ישיבת "בית אל" ,שם למדנו יחד.
אשתו היקרה דואגת בכל שנה לערוך
דרכנו פדיון נפש בערב ראש השנה
וערב יום הכיפורים ,השנה היא הקפידה
שנערוך פדיון עבור בעלה ובעבור כל
אחד מבני משפחתה בנפרד .והנה,
ברוך ה' ,ההבטחה הכתובה בהגהות
ספר "שער הכוונות"" :העושה פדיון זה
בערב ראש השנה ובערב יום הכיפורים
– בוודאי משלים שנתו" ,עמדה לו לרב
משה להינצל מהפיגוע הקשה .לפניכם
תמליל הראיון בערוץ :2
הרב משה" :מה שאני רוצה להגיד .פה
אנחנו רואים ,מה שקורה פה במדינה
בימים האחרונים ,זה נראה לי מהלך
שמיימי .מן השמיים ,באים לעורר את
עם ישראל ,ולהגיד לכל אחד ואחד
שיתעורר באיזה מידות ,בדרך ארץ,

בין אדם לחברו ,בין אדם למקום,
להתעורר ולהתעורר."...
המראיינת (בחוסר סבלנות)" :מה אתה
יכול לספר לנו מה שקרה?"
הרב משה (בויכוח)" :מה שקרה זה לא
משנה ,את רואה מה שקורה ,אנשים
נפצעים ,אנשים נדקרים".
המראיינת (כאילו אומרת "אותי לא
מעניין יהדות ,רק מה שקרה")" :היית
על האוטובוס?"
הרב משה (קצת בכעס)" :לא הייתי
באוטובוס ,הייתי בתחנה .את גוררת
אותי לומר מה
קרה ,מה שקרה
זה לא מעניין.
את רואה אותי
שאני שוכב פה
במקום להיות
במקום אחר ,זה
מה שקרה".
עיתונאי ערוץ
( 10בעוינות):
מוכן
"אתה
לספר מה שקרה?"
הרב משה (נכנע)" :טוב אני אספר מה
קרה ,אני רציתי לנסוע בקו  ,59אני גר
במקור ברוך ,לפתע הגיע רכב מכיוון
הטלוויזיה ,מ[רחוב] שרי ישראל לכיוון
מלכי ישראל ,הוא בא בעוצמה ונכנס
בתחנה .בחוץ עמד אדם די מבוגר ,הוא
נכנס בו .אני הייתי בתוך התחנה ,וזה
הנס שקרה לי ,שישבתי בתוך התחנה,
וגם בתוך התחנה קראתי את התיקון
הכללי של רבי נחמן מברסלב".
המראיינת (בשיא החוצפה)" :אבל בכל

זאת נפגעת!".
הרב משה (עונה בשנינות ובתקיפות):
"למה ככה את שואלת "בכל זאת"?!
היה יכול להיות הרבה יותר גרוע".
(המראיינת מפריעה והרב משה
ממשיך)" .זה היה יכול להיות הרבה
הרבה יותר גרוע ,כי אני הייתי ליד
המחבל .והמחבל ירד מהרכב ,אדם
כזה ענק עם שנאה כזאת ,ודקר את
האדם שהיה בחוץ ,והוא צעק "אי,
אי" .אני הבנתי מיד שפה לא מדובר
בתאונת דרכים ,פה מדובר בפיגוע,
את
תפסתי
הרגליים שלי...
המשקפיים
נפלו,
שלי
אני גם מרכיב
משקפיים.
עזבתי את הכל
אל
וברחתי
מעבר לכביש.
שמעתי אנשים
צועקים "פיגוע,
פיגוע .לברוח,
לברוח" .כולם בורחים .אני נכנסתי
לתוך בית ,שמה היו אנשים טובים,
טיפלו בי ביד .קבלתי חתכים ביד
וברגל ,וככה הגעתי לפה".
המראיינת" :איך אתה מרגיש?"
הרב משה" :אני מרגיש ברוך השם
טוב .אבל מה ,צריך לעצור את כל
המצב הזה .לדעתי ,לא ראש הממשלה
ולא שר הביטחון ,ולא אף אחד יכול
לפתור את הבעיה הזו .אי אפשר
פה להצמיד לכל אזרח ואזרח שוטר
או מישהו שישמור עליו .מה שיכול

לשמור עלינו ,תדעו לכם כתוב "הקול
קול יעקב והידיים ידי עשיו" – אם
הקול יעקב יהדהד בבתי כנסיות ובבתי
מדרשות ,ואנשים יקיימו את התורה
ואת המצוות ,זה יגן על עם ישראל .רק
ההגנה הזאת ,זכות התורה היא תגן.
אבל דברים אחרים ,שמירות ותוסיפו
עוד דברים אחרים."...
המראיינת קוטעת בשינאה את השידור,
ופונה לסכם את השידור .מה לעשות?
יש להם ,לאנשי התשקורת ,גבול
כמה דברי יהדות הם יכולים לשמוע
ולהשמיע.
למחרת התקשרתי לרב משה שמואלי,
וסיפרתי לו כמה רעש עשו דבריו,
ושגם ברדיו "קול ברמה" השמיעו את
ההקלטה ,ושזה גרם לחיזוק אדיר
בציבור ,שהיה צמא קצת לשמוע דברי
יהדות וחיזוק בימים טרופים שכאלו.
"אתה תימני חריף ,דיברת כמו שצריך",
אמרתי לו" .זה לא אני" .עונה לי הרב
משה בענווה "ה' שם לי את הדברים
בפה .אני בכלל לא רציתי להתראיין,
אבל באה דוברת בית החולים וביקשה
שאתראיין ,היא אמרה שזה חשוב.
התפללתי לפני כן לה' ,שישים בפי את
הדברים הנכונים ,וכך היה ,ה' שם לי
את המילים בפה .אני שמח לשמוע
שהדברים גרמו לחיזוק".
הציבור מתבקש להעתיר ברחמים עבור
משה בן ְּברוּ ד ברכה לרפואה שלימה
והחלמה מהירה ,יחד עם כל הפצועים
בפיגועים.

אתם מרגישים שאנו עומדים לפני ימים
גדולים ומיוחדים ,עם סדר עולמי חדש?
זה לא רק הרגשה שלכם ,מיליוני יהודים
מרגישים כך :חרדים ,דתיים וחילונים.
האינתיפאדה בארצנו הקדושה נשאה
ראש ,הרוסים מתערבים במלחמה
בסוריה ,וארצות הברית נערכת למלחמה
עמם ,מלחמת העולם השלישית – גוג
ומגוג ,ולאחריה ביאת המשיח ,כנראה
שזה רק עניין של זמן .אולי גם הערבים
מרגישים כך ,הם טוענים שהיהודים
מתכננים להרוס להם את המסגדים
בהר הבית .מאיפה זה בא להם ,הרי
אף אחד לא אמר זאת אפילו לא ברמז?

כנראה ,שהמזל שלהם חוזה ,שאוטוטו
מגיע משיח צדקנו ,והוא יֶ ָש ֵטח להם
את המסגדים ,וירד בית המקדש בנוי
משמיים .זו צפירת הרגעה למצב בו אנו
נמצאים :כשרק מתחילים צירי הלידה,
כולם עצובים ,אבל כשמגיעים הצירים
הקשים ,והצרחות עולות ללב השמיים,
אז כולם שמחים ,כי יודעים שעוד רגע
קט יגיח לאור העולם התינוק החמוד,
וכולם יחבקוהו וישמחו בו שמחה רבה.
כך מצבנו ,כל הצרות הן "חבלי משיח".
ו"חבלי משיח" מלשון "חבלי יולדה" .זו
הסיבה שברגע שהמצב כל כך קשה אנו
רואים בכך סימן לגאולה בקרוב ,אמן.

לפני ימים ספורים איבדנו את אחד
מהרבנים הגדולים והחשובים בעם
ישראל ,הלא הוא הגאון הגדול ,הצדיק
המקובל ,הרב יורם אברג'ל זצ"ל .הרב
זצ"ל הקים עולה של תורה ,הוא הקים
רשת כוללים בכל רחבי הארץ ,הכוללים
למעלה מ 1000-אברכים! כמו כן ,הרב
זצ"ל היה איש אמת ,ולא סטה מן
האמת בעד כל הון שבעולם .כפי שסיפר
מרן הגאון הגדול ,פאר הדור והדרו ,הרב
מאיר מאזוז שליט"א ,שהגיעו אנשים
לרב זצ"ל והבטיחו שיתנו לו  3מיליון
ש"ח!! אם ישנה החלטה מסויימת ,אך
הרב לא התפתה ,ולא סטה מן האמת

"ה ַּצדִ יק ָא ָבד
שלו!! נתקיים בו הפסוקַ :
שם ַעל לֵ בִּ ...כי ִמ ְּפנֵ י ָהרָ ָעה
וְ ֵאין ִא ׁיש ָ ׂ
נֶ ֱא ַסף ַה ַּצ ִּדיק" (ישעיהו פרק נז ,א) .פירש
רש"י ,שה' אסף את הצדיק ,כדי שלא
יראה ברעה העתידה לבוא על הדור .ה'
לקח את הרב יורם שלא יראה ברעה
שהגיע אלינו סמוך לפטירתו( .אבל יש
מפרשים ,שה' אוסף את הצדיק ,כדי
שבמותו יכפר על הדור כולו ,ולא תבוא
הרעה .וזאת בתנאי שהעם יזדעזע
מפטירת הצדיק ויחזור בתשובה .לכן
חובה עלינו לשוב בתשובה ,וה' יאמר
די לצרותינו ,אמן) .והנה ,בחודש אדר
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המשך בעמ' 2

[]1

המשך מעמ' 1
בשנה שעברה נשא הרב זצ"ל שיחה
מוסרית בפני תלמידיו ,ובתוך דבריו
נשא נבואה על מה שיקרה בשנה
הנוכחית .ואכן נבואתו התגשמה ,ומיד
בתחילת השנה ,בתאריך שנקב הרב
זצ"ל ,התחילה האינתיפאדה .מעתה
כולנו תקווה ,שנזכה לחזות בהתגשמות
כל דבריו ,ונזכה השנה לביאת משיח
צדקנו בקרוב ,אמן .לפניכם תמלול
השיחה:
"תיקח עצה מאלה שסיימו ש"ס
ופוסקים ,תמיד תשאל אנשים צדיקים
שה' אוהב אותם ,אל תשאל אנשים
שמצערים את ה' בגניבת דעת ,בכספים
והלבנת הון .כי עד עשרה בטבת אחד
מהם לא יישאר .תקחו את זה בחשבון.
יהיה דֶ בֶ ר בעם ,יהיה מכה מכהָ .אי,
תיגמר השמיטה תראו מה יקרה[ .אין

ספק ,שכל מי שיתקן דרכיו ,לא תאונה
אליו רעה כלל ועיקר]" .וְ ָקרַ ְב ִּתי ֲאלֵ יכֶ ם
לַ ִּמׁ ְש ָּפט ,וְ ָהיִ ִיתי ֵעד ְמ ַמ ֵהרַּ ,ב ְמכַ ׁ ְּש ִפים,
וּ ַב ְמנָ ֲא ִפים ,וּ ַב ִּנׁ ְש ָּב ִעים לַ ׁ ָּש ֶקר (הבטחות
שכִ יר ַאלְ ָמנָ ה
שכַ ר ָ ׂ
שווא) ,וּ ְבעׁ ְֹש ֵקי ְ ׂ
וְ יָ תוֹם ,וּ ַמ ֵּטי גֵ ר"( .מלאכי ג ,ה)" .אמר רבי
מאיר ,המרמה בדרכיו – מת בחצי ימיו.
המרמה את הבריות – מתאבל בסופו"
(אוצר המדרשים (אייזנשטיין) מרגניתא דבי רב
עמוד .)356

"החפץ חיים התנבא ואמר כך:
"המלחמה עם הנאצי הזה תימשך 5
שנים ,ובשנת תש"ה תסתיים המלחמה
בקורבנות אימים ,ואחר כך יספרו
ישראל עשר שמיטות ,ואחר כך יהיה
פלאות בעולם ,ואשרי מי שישרוד".
שימו לב! שנת תשע"ה [שנה שעברה]
היא השמיטה העשירית אחרי שנת

תש"ה .זה לא אמר אחד מהבית הכנסת,
את זה אמר החפץ חיים ,הדברים שלו
היו מטילי זהב.
"לפני כן ,בשנת תק"ע ,האדמו"ר הזקן
היה קורא בתורה את הפסוק" :וְ ֶאת
ָה ֶאלֶ ף וּ ׁ ְש ַבע ַה ֵּמאוֹת וַ ֲח ִמׁ ָּשה וְ ׁ ִש ְב ִעים
שה וָ וִ ים לָ ַע ּמוּ דִ ים" (שמות לח ,כח) .הוא
ָע ָ ׂ
היה בקי בכל אותיות התורה ,והיה קורא
"ה ֶאלֶ ף"
בתורה שנים רבות .ובמקום ָ
הוא קרא "ה'א אלף" (ה' בצירי) .כמה
פעמים החזירו אותו ,וחזר לקרוא
"ה' אלף" .והסביר ,שכוונתו שבשנת
"ה' אלף שבע מאות שבעים וחמש"
[שנת ה'תשע"ה – שנה שעברה] ,ירצה
הקב"ה לסיים את הגלות שלו .אם כן,
שני גדולי עולם מתנבאים בסגנון אחד.
"כבר נמאס להקב"ה ממה שקורה
בעולם :סרטי התועבה ,החיים הכפולים

"שמירת העיניים הצילה אותי מהפיגוע באוטובוס"
רב המוסר שיעור קבוע במדרשה בשכונת פסגת את העלייה לאוטובוס ,הנהג סגר את דלתות
זאב בירושלים ,מספר כי חברי השיעור סיפרו לו האוטובוס והמשיך לדרכו .הבחור הצטער מאוד,
על נס מופלא שאירע לאחד מחבריהם .מדובר וחשב כי בשל הקפדתו להימנע מעבירה ומכשול
בבחור מסורתי שאינו שומר עדיין תרי"ג מצוות - ,הפסיד את הנסיעה ובזבז את זמנו לריק .אלא
אולם קיבל על עצמו בימים הנוראים להתחזק שהוא לא ידע ,כי באותו הזמן ההשגחה העליונה
מאוד ב"שמירת
שבזכות
סיבבה
העיניים" ,ולהקפיד
יזכה
המצווה
להיכשל
שלא
להינצל ממוות.
חוסר
של
במראות
שעה קלה לאחר
צניעות.
2
עלו
מכן,
הפיגוע
ביום
המחבלים צמאי
הרצחני באוטובוס
לאותו
הדם
בירושלים ,עמד
אוטובוס ,וביצעו
הבחור בתור בכדי
בו את הפיגוע
לעלות לאוטובוס קו
המחריד ,בו נהרגו
 78בדרכו לשכונת
 2בני אדם ,ונפצעו
הפיגוע באוטובוס צילום יונתן זינדל ,פלאש 90
הנציב.
ארמון
נוספים
תשעה
בעודו ממתין ,הוא שם לב כי ניצבת לפניו אישה באורח קשה .כששמע הבחור על דבר הפיגוע
בבגדים בלתי צנועים בעליל ,והוא מתוך דבקות בכלי התקשורת ,הבין כי חייו ניצלו בזכות כך
במצווה אותה קיבל על עצמו החליט לעצום שלא עלה על האוטובוס" .שמירת העיניים
את עיניו לגמרי .תוך כדי כך" ,פיספס" הבחור הצילה את חיי" סיפר הבחור לחבריו בהתרגשות.

תושבי ירושלים והסביבה מזומנים להשתתף בהרצאה נפלאה לטובת חינוך ילדיכם

מפי הרב יחיאל בליסקין שליט"א

מומחה לחינוך נועד מתמודד ,ומחבר ספר "שתולים בבית ה"
מומלץ על ידי הרה"ג ישראל גנס שליט"א ,ראש ישיבת קול תורה בירושלים

כניסה
ה ופשית
ח

דברי פתיחה מפי הרב מנשה בן פורת שליט"א,
מרצה בכיר ליהדות ועורך העלון שבידכם

הנושא :דרכי חינוך למניעת נוער נושר,
ודרכי התמודדות עם נוער מתמודד

ה
לגהרצאה
ברים
בלבד

ההרצאה תתקיים בישיבת "שערי חסד" ,הכניסה ממול תלמוד תורה אור שרגא,
שברחוב ישא ברכה  ,37ירושלים
יתכן ונקיים סדנא עם סידרת הרצאות לפי בקשת הקהל ,עקבו אחר הפרסומים.

[חרדים רק כלפי חוץ] ,שינוי האופי של
החיים ...דבר ראשון שיעקר מן העולם
זה השקר .צריך לשבת ולעשות תשובה
נוראה על כל מה שאדם עשה בחיים,
כדי שיהיו לו זכויות .שגם אם חלילה זה
[הפורענות] יגיע לבית שלו חס ושלום,
יש מה שיעצור" .תשובה ומעשים
טובים כתריס בפני הפורענות".
בבית הזה יש תשובה ,חביבי ,פה אי
אפשר לגעת ."...הרב נשא את דבריו
בתקופת הבחירות ,וסיים את דבריו
בגנות המחלוקת והשנאה ,ובזבוז
הזמן בשמיעת החדשות והנייעס" .כל
התרי"ג מצוות שקולות כנגד שלוש
מילים שבתורה" :ואהבת לרעך כמוך".
מקללים ,מחרפים ,מבזים ,מנדים.
בגלל שאני לא סבור כמוך ,לכן אני
שנוי עליך?! מה יש? אתה סובר ככה
אני סובר אחרת."...

הציצית שהצילה:
"עשו מהציצית חוסם
עורקים"

יאיר תושב העיר רעננה ,נפצע באחד מפיגועי
הדקירה בעיר רעננה .אחרי שאושפז בבית החולים
ושוחרר ,הוא סיפר כי הציצית היא זו הצילה את
חייו .את סיפור הנס סיפר לשליחי חב"ד ,הרב
מנחם קוטנר והרב יוסי ליפקין ,שביקרו אותו
במיטת חוליו בבית החולים" :התארגנתי לצאת
מהבית ,ובעודי מתלבש חיפשתי בארון ציצית
נקייה ,וגיליתי שכולן בכביסה ,והציצית היחידה
שיש היא ציצית חדשה שקניתי לכבוד חתונת
אחותי שתתקיים בעוד יומיים .חשבתי לשמור
אותה נקייה וחדשה לחתונה ופניתי לצאת
לדרכי ,אך בהחלטה של הרגע האחרון חשבתי
שזו עצת היצר הרע ,וחזרתי שוב לארון ,לקחתי
את הציצית החדשה ולבשתי אותה ,וכך יצאתי
מביתי לכיוון תחנת האוטובוס ,שם המתנתי
להגעת האוטובוס".
אלא שבדקות שעמד בתחנה ,התרחש הפיגוע,
והמחבל דקר גם אותו" .הייתי מאוד דרוך בגלל
המצב ,ושמתי לב לאדם שנשען בסמוך אלי
על דופן התחנה ,ומנהל שיחת טלפון בערבית,
כשהוא משדר לחץ ונוטף זיעה .לפתע הוא
התפרץ לכיווני בצעקות 'אללה אכבר' והחל
לדקור אותי בחוזקה באזור הכתף והצוואר.
התעשתתי מייד ונאבקתי בו על מנת להרחיקו
מהמקום בו ישבו אישה וילדיה .תושבים נוספים
סייעו לי ויחד נטרלנו את המחבל .אזרחים החלו
לטפל בי ,ולקחו את הציצית החדשה והנקייה,
ואיתה ביצעו חוסם עורקים ,והשתלטו על זרימת
הדם ,עד להגעת צוות רפואי שפינה אותי לבית
הרפואה".
"אני מרגיש ,שבזכות הציצית קיבלתי מה' מגן
הצלה ,שהציל אותי מדקירות באזור החזה
ועורקים מרכזיים .ואף שימשה להצלתי ולטיפול
בעצירת הדימום".

בלעדי ל"אור עליון"! לאחר שנים רבות ניתן לקבל את הקמע הפועל ישועות!
אלפי כל התורם יקבל במתנה אחד מהקמעות שנכתבו על ידי
רי
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זקן המקובלים
הרב יצחק כדורי

קרועים בין העולמות

בחורים מתמודדים מספרים על עצמם
יעקב ההיפראקטיבי
יעקב ,בשל הנסיבות ,נסתפק בשמו
הפרטי ,הוא בוגר של אחד הסיפורים
הקשים של התקופה ,שגורמים ללא
מעט בחורים להגיע לישיבות הנושרים
ולנשירה בכלל .לדבריו הכואבים יש
משקל כבד ,שהופך אותם ראויים
להקשבה .לפניכם סיפורו האישי:
"האמת היא ,שכבר בחיידר [בית
ספר] היה לי מאד קשה .תמיד הייתי
בלגניסט ,ואבא שלי אמר שיש לו
חניה קבועה בחיידר ,כי הוא נמצא
שם כל יומיים .אבל כשהגעתי לישיבה
קטנה [ישיבה לנערים צעירים] זה היה
הקצה .הרגשתי לא רצוי ,פיל בחנות
חרסינה ,שאיפה שאני לא נוגע אני
חוטף שם .בשיעור א' בישיבה קטנה
נשברתי ,ומצאתי את עצמי מחפש
ישיבה אחרת .ושוב ,אחרי שלא עמדתי
בניסיון  -מחפש עוד ישיבה .לא מצאתי
שום סיפוק בלימוד הגמרא .כעסתי,
כעסתי מאד ,שלא מבינים אותי ,שלא
מבינים מה אני עובר ,שלא מבינים
שאני לא רע ,שאני אפילו טוב ,ולא
מצליח רק בגלל שאני מתקשה לשבת
שעות ארוכות ,ושאם היו נותנים לי
קצת מקום לפרק את המרץ שלי הכל
היה נראה אחרת.

הבית שגדלתי בו היה גהינום
הרגשתי ייאוש .כשאתה חי בתוך
עולם שבו כולם מאשימים אותך,
וכולם נותנים לך להבין שאתה ילד רע,
שאתה לא רוצה ,שהרי אין דבר העומד
בפני הרצון .ולוּ רק היית מתאמץ עוד
קצת ,היית יכול להיות גדול הדור .זו
הרגשת תסכול ,ברמה שאני זוכר את
עצמי חושב על רעיונות מפחידים
של לעשות מעשים בלתי אחראיים,
ולסיים את האומללות הזו שבה אתה
חש אשם ורע וחסר סיפוק ,וכל היום
רק מקבל על הראש .הבית שגדלתי
בו היה גיהינום .אין לי מילים אחרות
לתאר את סיר הלחץ שבו הייתי .מזלו
של אבא שלי בפרנסה לא היה משופר,
והכספים שהוא הוציא עלי על מנת
שאני אלמד כמו שצריך היו רבים
מיכולתו ,וכשגם זה לא עזר ,התסכול
של אבא שלי היה גדול והכעס היה רב.
לעומת זאת ,אמא שלי בחושיה ,חשה
שאני לא רע כמו שמתארים אותי ,ואני
קצת יותר מסכן מאשר רשע .וזה גרם
לוויכוחים בין אמא לאבא ,שהביאו
אחרי זה גם את אמא שלי לצעוק עלי.
ואז הגיעה הישועה ...המגיד שיעור
בישיבה שאיכשהו הסכימה לקבל
אותי ,טען בניגוד למה שאמרו עד
עכשיו ,שיש לי ראש מעולה ,וצריך
לבדוק מה קורה אצלי ,ושלח אותי
לאבחון ,שיצא עם תוצאות ברורות:
"בעיות קשב וריכוז" .בקיצור ,התחלתי
לקבל ריטאלין ,ואז כל החיים השתנו.
היום אני יודע של ּו הייתי מקבל

ריטאלין עוד בתחילת החיידר ,היום
יכולתי להיות המצוין באחת הישיבות
הטובות ביותר .כי כאשר התחלתי
לקחת ריטאלין ,פתאום גיליתי יכולות
לימודיות מדהימות .יש לי חבר מימי
החיידר שהוא היה הטוב ביותר בכיתה,
כל השנים ,והוא לומד היום בישיבה
מצוינת ,וכשאנחנו נפגשים בבין
הזמנים ולומדים יחד ,הוא לא מפסיק
להגיד לי שזה בזבוז איפה שאני נמצא,
כי בישיבה אצלם אין בעלי כישרונות
ברמה כזו.
מה אתה מציע לבחורים שעוברים את
המסלול שאתה עברת?
אני מציע לבחורים להבין שלכל אחד
יש את מקומו בבית המדרש .כולם
יכולים ללמוד ,אלא שלכל אחד יש
מפריעים אחרים .אבל לא לכולם יש
פתרונות .ודווקא אנחנו ,אלה שסובלים
מבעיות קשב וריכוז ,יש פתרון הכי קל.
זה לא שאנחנו בעלי יצר הרע גדול
יותר ,אלא לנו יש מפריע שמונע מאתנו
להתרכז וליהנות מהלימוד ,ולשבת
הרבה זמן במקום אחד .לפעמים כדור,
שאומנם יש לו תופעות לוואי ,אבל אם
מתעקשים למצא את המינון הנכון
והסוג הנכון,
אפשר להגיע
למצב שאתה
תשב ותלמד
ותרגיש תענוג
שאין לו שום
תחליף בעולם.
ומה אתה אומר
להורים?
"ההורים
צריכים לדעת
שרוב הילדים
לא רעים ולא רוצים להיות רעים ,ואם
היו מבינים את זה אז היו יותר עסוקים
בלחפש את הפתרון ,מאשר להאשים.
ואז ,כשלא מאשימים ,זה הרבה יותר
מקל על החיים .יכול להיות אפילו,
שזה מגביר את הרצון להתאמץ ולנסות
לרצות להצליח .אבל כשאתה נאשם,
אתה מרגיש הכי גרוע שאפשר .אתה
מרגיש שמה שלא יהיה ומה שלא
תעשה ,אף פעם אתה לא תצליח,
וממילא אין לך סיכוי ,ואתה רע ,ואתה
לא יכול אחרת ,ואז זה מדרון חלקלק
שאין לו סוף ,או שעל הסוף אני לא
רוצה לחשוב".

"האמת ,שעד כיתה ז' הייתי ילד טוב.
לא הייתי מצוין ,אבל הייתי די טוב,
יותר מבינוני .למדתי בסדר ,התפללתי
טוב ,והייתי ילד צייתן .מה שקרה
לי ,שפגשתי איזשהו חבר בשכונה,
ובדיעבד אני יודע שהוא היה מבית
שבור ,ואף אחד לא השגיח עליו ,הוא
קרא לי לראות סרט שממש ממש
היה גרוע ,ואני לא הבנתי כמה גרוע
הוא לראות כזה סרט .אחרי שראיתי
כבר הרגשתי פושע אמיתי ,ומשם
התחילה ההידרדרות שלי .הרגשתי
שאני עבריין ופושע ,ואין לי אף פעם
סיכוי להיות יהודי צדיק כמו שתמיד
רציתי .ואם ממילא אני עבריין ,אז לא
משנה מה אני אעשה ,מאה עבירות או
מאתיים או שלש מאות .ההורים שלי
קיבלו דיווחים שהפסקתי ללמוד ,שאני
מסתובב בכל מיני מקומות ועם חברים
גרועים .אבל לא ידעו איך התחילה
הנפילה שלי ,ולמעשה הם לא יודעים
עד היום.
בסוף כיתה ח' שום ישיבה קטנה לא
הסכימה לקבל אותי ,כי שמי כבר הלך
לפני ,ובכל מקום שנרשמתי ביררו ולא
ענו תשובה( .בציניות) כנראה הרגישו
פגועים שבכלל
נ ר ש מ ת י
אצלם .בסוף
הלכתי לישיבה
קטנה בדרום,
שהייתה אז
חדשה וחיפשה
תלמידים ולכן
הסכימה לקבל
אותי .אבל כיון
שנזרקתי עד
הדרום ,זה גרם
להרגיש
לי
מנודה .היה לי נתק נורא עם ההורים ,כי
עכשיו גם הרגשתי שזרקו אותי מהבית.
אמא שלי מאד כעסה עלי ,והדמעות
שלה ממש הרגו אותי ,כי הבנתי
שההורים לא יעזרו ,שאין לי סיכוי ,כי
אני כבר עבריין .מצאתי חברים באזור
של הישיבה ,ושוב הסתובבתי וראיתי
דברים גרועים ,התחלתי לשנוא את
עצמי ונכנסתי לדיכאון .כל הערה
שהעירו לי הייתי מתעצבן וצורח
ומשתולל .היום אני מבין שהתגובות
שלי היו בלי פרופורציה למה שהיה.
הייתי במלחמה עם כל העולם סביבי.
רבתי עם החברים בשיעור ,עם הטבח
במטבח ,עם המנקה בפנימייה ,אף אחד
לא יצא ממני נקי.

אורי ב .הוא סיפור שונה לגמרי .הוא
קרבן של תקלה ,שהפכה והרסה לו
את החיים .אבל החלק של המבוגרים
בסיפור מגיע מחוסר ההבנה שלהם,
מאי הבנה שאם משהו קורה לילד
שביסודו היה תמיד טוב ,צריך לבדוק
לעומק ,בכלים מקצועיים ,ולא ללכת על
הרעיון שהכל אפשר להשיג בכח ,ומה
שלא מושג בכח יושג ביותר כח .לפניכם
סיפורו האישי המרתק של אורי:

מתגלגל מישיבה לישיבה כמו
חבילת דואר

אורי קורבן של תקלה

בסוף שיעור א' המשגיח הודיע לי
שעלי לחפש ישיבה אחרת .כי עשיתי
לו בלאגנים בישיבה שהוא לא היה יכול
להתמודד איתם גם אם היה מלאך,
והוא לא היה מלאך ...הגעתי הביתה,
והקשר עם ההורים היה קר .הם מאד
כעסו .באופן כללי ,החופשות היו

גיהינום אחד גדול .אבא שלי לא היה
נותן לזוז לא ימינה ולא שמאלה .בבית
הכנסת לא היה לי מה לחפש .הייתי
יושב בבית ורב עם האחים והאחיות
שלי ועם ההורים .והייתי שומע שוב
ושוב את הצרחות והשאגות של "מתי
יתחילו כבר הלימודים ותלך חזרה
לישיבה" ,כי "אין לנו כבר כח בשבילך".
עברתי לעוד ישיבה ,ובאמצע הזמן זרקו
אותי גם משם ,אחר כך הגעתי לעוד
ישיבה וגם משם זרקו אותי .הישיבה
החמישית שהגעתי אליה ,הייתה זאת
ישיבה חלשה ,לבחורים עם בעיות של
מרץ .זמני הלימוד קצרים יותר ,ורמת
הלימודים נמוכה .אלא שהצוות הרבה
יותר אנושי ,אוהב ואיכפתי ,שם ,דווקא
בתהום ,במקום הכי נמוך ,הייתה לי
איזושהי תפנית במצב שלי .התקדמתי
בלימוד ,ודי הצלחתי ,עד כדי כך
שהצליחו להכניס אותי לישיבה גדולה
[ישיבה לבחורים מבוגרים] בינונית.
האם בכך נגמר הסיפור? ממש לא!
הצרה ,שבגלל שהגעתי לישיבה
רגילה ,אז הכל חזר אחורנית ,כאילו
לא התקדמתי מעולם .הזיכרון הכי
חזק שלי מהחודש הראשון בישיבה,
שהמשגיח קרא לאבא שלי ואמר ,שאם
המצב הזה לא הולך להשתנות מיד
 הוא לא יחזיק אותי בישיבה אפילועד ראש השנה .אבא שלי יצא מהחדר
של המשגיח ,ואמר לי ,שחיכיתי
בחוץ" :ידעתי שלא יצא ממך כלום."...
המילים שלו מנגנות לי מאז באוזן...
"ידעתי שלא יצא ממך כלום ."...ביום
כיפור כבר הייתי בחוץ ,מצאתי ישיבה
שהיה חסר להם בחורים שהסכימו
לקבל אותי ,ובחנוכה שוב חיפשתי
ישיבה...

הפסיכולוג שהפיל את אורי
כשהמשפחה שלי התחילה לחפש לי
ישיבה רביעית אז בעצם הייתה התפנית
בחיים שלי .הם פנו לאחד שעוזר
לבחורים למצוא ישיבות ,והוא אמר
שכדאי לעשות טיפול רציני .הוא הפנה
אותי לפסיכולוג חרדי ידוע שעושה
שיחות ומאבחן .אחרי כמה שיחות
נפתחה המוגלה ,והסיפור מכיתה ז'
נפתח בחדרו של הפסיכולוג .הסוד
הגדול התגלה .השיחות תפסו כיוון,
והיו ענייניות עם טעם מעשי .הוא נתן
לי להבין שיש מקום לשינוי ולעשות
תשובה .הוא פתח לי את העיניים
לראות את החוזקות שלי ,שלמרות מה
שאני ראיתי ונחשפתי אני עדיין רוצה
להיות בחור ישיבה ורוצה להצליח ,רק
קשה לי .פתאום ,אחרי השיחות איתו,
הרגשתי שאני שווה משהו.
היום אני לומד בישיבה לכאלה שכבר
עברו כמה ישיבות .אני לא צדיק ורחוק
מלהיות צדיק ,כי נחשפתי לדברים
שמשאירים אותי עם שריטות ,וזה
המשך בעמ' 4
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אי אפשר למחוק
את העבר
"בעל תשובה" כיום ,הוא כינוי לאדם
שבילדותו לא חי אורח חיים של תורה
ומצוות .והנה ,השפעת תקופת הילדות
וההתבגרות על חיינו רבה היא .חלק
גדול מהפעולות שאותן אנו עושים
מקורן ברצונות ורבדים שאינם במודעות
שלנו .וחלק עצום מאותם כוחות תת-
הכרתיים שלנו הגיעו מתקופת הילדות
והנערות .תקופה זו היא בעלת השפעה
עצומה על נפש האדם .לדוגמא:
בשנותיו הראשונות לומד הילד את
השפה (שפת אם) שמוטבעת בו בזמן
זה .שפות אחרות שילַ מדו בזמנים
מאוחרים יותר לא יוכלו להיקלט
בקלות ובטבעיות כמו שפת האם ,ולכן
הוא ימשיך לחשוב או לחלום או לספור
(למנות) בשפת האם גם בהמשך חייו.
על פי האמור לעיל קל להבין את
ההלכה האוסרת לבזות גויים בפני גר
צדק ,כמבואר ברש"י (שמות יח,ט).
ולכאורה הלכה זו אינה מובנת ,הרי כל
גר צדק ודאי הכיר בהבלי העולם הזה
ודבק במידת האמת ,ולכאורה הוא לא
יחשוש לשמוע דברי גנות על הגויים
אותם עזב? רואים מכאן ,שעל אף
שהגר בשכלו מכיר ובז בהבלי המציאות
ממנה בא ,אך לבו עדיין משויך במידה
מסוימת לאותה התקופה.
כל בעל תשובה נצרבו בו בשנות ילדותו
תקוות וחלומות ,דרכי חשיבה ,דפוסי
התנהגות ,ועוד תבניות אישיותיות
מסוימות .וכעת ,למרות אורח חייו
התורני ,לבו לא יכול להשתחרר לגמרי
מן העבר .לכן למרות שלכולם יש צרכים
והנאות גשמיים ,אנחנו בעלי התשובה
התרגלנו לסף גירויים ותענוגים גדול
יותר מחברינו שנולדו וגדלו בעולם
התורה והמצוות .
התבוננתי פעם בקידוש שנערך בבית
הכנסת ,על ההנאה של כמה מהסועדים
בזמן שאכלו את הקוגל והטשולנט,
וראיתי שעבורם זה ממש תמצית ההנאה
מהאוכל שאליו הורגלו ,וזה נותן להם
מנוחת-נפש מסוימת ,ומרגיע מערכות
גופניות מסוימות – בעוד המערכות
המקבילות אצלנו ,בעלי התשובה,
לא מוצאות את סיפוקן באורח החיים
החרדי הרגיל .חזרתי פעם מאיזו חתונה
עם בחור ישיבה ,ושמעתי איך הוא מדבר
בלהט על התזמורת והריקודים ,ופתאום
תפסתי שלא היינו בכלל באותה חתונה.
עבורי הייתה זו מחויבות מסוימת בגלל
היכרותי עם החתן ומשפחתו ,ועבור
הבחור הזה ,החתונה הייתה ממש כמו
יציאה לבילוי .וזה באמת סוגי הבילויים
שאליהם הורגלו.
אז כל מי שלא גילה זאת עדיין ,כדאי
לו להפנים את החידוש הבא" :אי
אפשר למחוק את העבר!" .התעלמות
מן העבר תהיה צעד שגוי וזמני – הוא
יחזור ויופיע אם נרצה או לא .לכל בעל
תשובה יש בעברו מטען שלם של חכמת
חיים ,של נטיות מסוימות ושל יצרים,
וצריך לדעת שאותם לא נוכל לעולם
להשמיד לגמרי ,אלא נצטרך לשלב
בתוך עולם של תורה .יש מי שמנסים
להתעלם מהעבר :מנתקים קשרים,
שורפים תמונות ,משנים שם ללא סיבה
מוצדקת ,ומגדירים את עצמם כאילו
נולדו ברגע שהחלו לקיים מצוות .גישה
זו מעידה על ניתוק השכל מהלב .האדם
שמתנהג כך אינו מתמודד ולא מנסה
'להחזיר בתשובה' את החילוני שבו,
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מקום שבעלי
תשובה עומדים

הדרכה נכונה בסוגיות רגישות,
לבעלי תשובה שרוצים להצליח
בעבודת ה' ,ובמיוחד לאלה
החושבים שאינם צריכים לקבל
הדרכה ל'בעלי תשובה' .מאת הרב
דן טיומקין ,מראשי ארגון "מענה -
הדרכה וסיוע לבעלי תשובה".
www.maane.info .02-8080300
אלא מפתח אישיות מסכתית חדשה,
בעוד אישיותו האמיתית נשארת חבויה
ונסתרת .וכך האדם נמצא במלחמה
פנימית מתמדת ,והיא הגורמת לו
לחוסר מנוחת הנפש ,בכך שהאישיות
האמיתית מחכה לשעה שבה היא
תתפרץ ותתגבר ,בו או בילדיו..
כיצד מתמודדים עם העבר באופן נכון?
עלינו להיות מודעים לכך ,שלא נוכל
לשנות את הנאות העבר ,ושנצרבו בנו
דברים שאליהם תמיד נשתוקק .משכך,
מעבר לעבודת החיים המוטלת עלינו –
למצוא סיפוק ומתיקות בלימוד התורה
וקיום המצוות ,נפעל באופן הבא לגבי
העבר :כל מה שקשור באיסור ובחטא –
אין ברירה אלא לפרוש ולקבל שכר .מה
שאינו מוגדר כאיסור ,אבל אינו תואם
את דרך התורה[ ,כגון :זלילה ושתיית
יין באופן מופרז] – יש לבטל בהדרגה
בתהליך איטי ופנימי ,מאחר שכל שינוי
כפוי וחפוז לא יועיל להם כלל .אך
החלק שהוא לגיטימי לגמרי ,הטבעים
והתכונות שלנו  -אותם לא נוכל לשנות,
ועלינו לשלבם בחיינו התורניים.
בל נשלה את עצמנו שעם הזמן נצליח
לשנות את טבענו ,נתבונן נא בגמרא
(שבת קנו,א) ,שם כתוב שהנולד במזל
מאדים מוכרח להיות שופך דם ,ואין
לו בזה בחירה .אלא שבידו להתחנך
להיות שוחט שהוא בינוני ,או מוהל
שהוא צדיק ,ולא להיות רוצח .ורואים
שיש דברים קבועים שאי אפשר לשנות,
ורק צריך לדעת לנתבם לחיים של תורה
והתקרבות לה' .וכן כתב הגר"א (בפירושו
למשלי כב,ו)" :אפילו מי שטבעו רע ,לא
ילך נגד הטבע לגמרי ,כי לא יתקיים
בידו ,רק צריך להתחנך בדרך הישר על
פי טבעו".
רוב בעלי התשובה מספרים שבתחילת
דרכם הם זכו לגילויי השגחה מדהימים.
הקב"ה ממש עטף אותם באהבה,
עד שעיקר החיוּ ת והשמחה באותה
תקופה הייתה מדברים רוחניים .הם
זכו ל"אורות" שמעבר למדרגתם
האמיתית .את אותם האורות הם קיבלו
ב"השאלה" כדי שיהיה להם את הכוח
למסור נפש ולעזוב עולם .אבל כשבעל
תשובה מתחיל להיכנס לשגרת החיים,
אסור לו להשלות את עצמו שהוא עדיין
באורות הגבוהים ,ושרק הרוחניות היא
זו שמחיה אותו ומזינה אותו .זה תהליך
של עשרות שנים של עבודה להגיע
לדרגה כזו ,ואין בו קפיצות דרך .עד אז,
אסור לנו להתעלם מכך שהגוף והנפש
צריכים לקבל הזנה וחיות גם במערכות
הגשמיות.

המשך מעמ' 3
לא פשוט .אבל היום לשם שינוי אני
מתמודד ,ואני מבין שההתמודדות
היא חלק מהחיים .אנחנו חיים בעולם
שמעריך את המוצלחים והמבריקים אבל
לא את מי שמתמודדים .חוץ מהמקום
שאני לומד בו ,ששם מסתכלים דרך
המבט של ההתמודדות .כשאני מספר
לראש ישיבה שלי ,שאני באמת אוהב
אותו ,שאתמול התגברתי על ניסיון ,הוא
נותן לי נשיקה מכל הלב ,כי הוא באמת
מעריך את זה .אם היו נותנים לילדים
ולבחורים הרגשה שבוחנים אותם לפי

ההתמודדות שלהם ,ולא לפי ההצלחות
שלהם ,זה היה נותן הרבה כח להתמודד.
איזה מסר יש לך לילדים ובחורים במצב
שלך?
שכל אחד יכול בכל שלב בחיים ,להבין
שיש בו כוחות טובים ,ולדעת שגם אם
נפל בניסיונות של היום ,שהם רבים
וזמינים ,זה לא הסוף ,כי רק המעשים
שלו רעים ,אבל זה לא הוא בעצמו ,הוא
טוב ויכול להשתנות( .נערך על פי פרויקט
"המתמודדים" במגזין שעה טובה ,ערב סוכות
תשעו .התמונה נלקחה מהמגזין הנ"ל).

בר"ח חשוון התקיים סיום מסכת תענית בעין יעקב ,על ידי עובדי הערוץ הראשון של הטלוויזיה ,בשיעור
היומי הנמסר ע"י הרב מנשה בן פורת שליט"א ,עורך העלון שבידכם .והילולא של מורנו ורבנו ועטרת
ראשנו ,מרן הגאון הרב עובדיה יוסף זצ"ל .בהשתתפות מרן גדול דורינו ,הראשון לציון ,הרב שלמה משה
עמאר שליט"א( .אשר כידוע היה קשור למרן זצ"ל ,ויתירה מזו ,מרן זצ"ל שלח מאות שאלות מסובכות
וקשות לכבוד הראשון לציון שליט"א ,בהיותו סומך בכל כוחו על פסיקותיו בהלכה) .שעורר את הציבור
לתשובה ולשיפור המעשים ,כדי להינצל מהתקופה הקשה בה אנו שרויים .בסיום הדרשה ערך הרב תפילה
מיוחדת בפתיחת ההיכל ,להצלת עם ישראל מידי המחבלים ימ"ש ,ולשלום חיילי צה"ל וכוחות הביטחון.
גדול היה המעמד לכבודה של תורה.

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)

הוצאת
עין הרע
ופחדים

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 054-8486661
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 ,8362846
עבור עמותת "אור עליון".

רבנית מיוחסת
למרן ה"בית יוסף",
מוציאה עין הרע
ופחדים בעופרת
בדוק ומנוסה
ההכנסות קודש
להוצאת העלון

צלצלו
054-8486661

לעילוי נשמת

אברהם מימוני ז"ל
בן ר' יצחק ורומיה ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה.

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

לעילוי נשמת

עמיחי משה
בן דינה
ת.נ.צ.ב.ה.

