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העני שקיבל טלפון מאראלה ממפעל הפיס
"משנכנס אדר מרבים בשמחה",
"משנכנס אב ממעטים בשמחה".
ממאמרי חז"ל אלו אנו למדים ,כי בכל
השנה כולה צריך להיות בשמחה ,רק
שבחודש אדר יש להגביר את השמחה,
ובחודש אב יש להמעיט בשמחה .אבל
כיצד ניתן לשמוח בכל ימות השנה?!
במידה וחיינו מתנהלים על מי מנוחות,
ואנו רק מלקקים דבש ,ניחא ,ניתן
לשמוח ולהיות מאושרים .אבל על
פי רוב אנו סובלים מצער ומחסור
כלשהוא :חולי ,עוני ,מריבה וכדומה.
וכמאמר הפתגם" :כשם שאין דג
בלי עצמות ,כך אין אדם ללא צרות".
נשאלת השאלה ,כיצד ניתן בזמנים
כאלו לפזז ולשמוח? ובפרט אם מדובר
בצרה וסבל גדולים ,לא עלינו?

אפשר ללמוד תורה ולקיים מצוות,
ולקבל בעד זה שכר אין סופי בעולם
הנצח ,ולהתענג בגין כך בעונג הגדול
ביותר ,שאינו קיים בזה העולם .וכדברי
המשנה באבות (ד ,טז)" :יפה שעה
אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל
חיי העולם הזה" .ופירשו המפרשים,
ש"קורת רוח" פירושה לא הנאה של
ממש ,אלא כמו אדם שרוצה להיכנס
למסעדה יוקרתית ,אך לא נותנים לו
להיכנס פנימה ,והוא נאלץ לעמוד
בחוץ ,ורק ליהנות מריח המעדנים.
ומלמדת אותנו המשנה ,שאפילו רק
"קורת רוח" בעולם הבא ,שווה יותר
מאשר נרכז את כל התענוגות של כל
האנושות כולה ,מיום בריאת העולם
עד סוף כל הדורות כולם!

כל דקה בחיים שווה יותר
מ 7-מיליון ש"ח

אפשר לשמוח למרות כל
הצרות והייסורים

היו היה איש עני ,דלפון ,שגר בקרוואן
דולף בשכונת הפחונים .לא רק שלא
היה לו לגמור את החודש ,אלא גם לא
היה לו איך להתחיל את החודש ...ילדיו
סבלו מחרפת רעב ,וסבלו היה רב .מידי
יום ראשון היה ממלא לוטו ,בתקווה
שיאיר לו מזלו .והנה הגיע היום,
והתקשרה אליו אראלה ממפעל הפיס,
ובישרה לו שזכה ב 7מיליון  .₪הוא
קפץ מרוב שמחה ,ושבר את השולחן
הרעוע היחיד שהיה להם .האם הוא
מצטער על כך? ודאי שלא! מי מצטער
על שולחן רעוע השווה מקסימום מאה
שקל ,ברגע של זכייה ב 7-מיליון !?₪
מיודענו לבש את מעילו ,ופנה ללכת
לקבל את כספו ,אלא שמרוב התרגשות
התגלגל במדרגות ,ושבר את רגלו.
שמחתו אינה נפגמת ,הרי הולך הוא
לחיות את החיים הטובים ,וכי זוטות
אלו יפגמו את שמחתו?! וכך בעושר
ואושר מדדה הוא על רגלו האחת,
עולה לאוטובוס הדחוס ,נדחף מכאן
לשם ,ומקבל צעקות מכל עבר ,עד
שמגיע למחוז חפצו ...מקפץ הוא על
רגלו האחת לכיוון בניין "מפעל הפיס"
ונופל לתוך השלולית .הוא מקים את
עצמו ,וכך בהיותו פצוע ,רטוב ומושפל,
הוא צוחק כל הדרך אל הבנק....
וכעת במעבר חד לחיינו האפורים עלי
אדמות .עלינו לדעת ,שכל דקה ודקה
מחיינו שווה יותר מ 7-מיליון  ,₪כיון
שבדקה זו אפשר לרכוש חיי נצח.

בעצם ,זה מה ששנינו
באותה משנה" :יפה
שעה אחת בתשובה
ומעשים טובים
בעולם הזה מכל
חיי העולם הבא".
כיון שכאשר יגיע
לעולם
האדם
הבא ,ויראה את
השכר הרב הצפון
לצדיקים ,מיד ישתוקק
הוא שחלקו יהיה עם
הצדיקים בגן עדן .באותה
שעה הוא יפנה לבית דין של מעלה,
בהצעה נדיבה ,הוא מוכן לתת כל הון
שבעולם בעד מצווה אחת או משפט
אחד של תורה .אלא שאז ישיבו ויאמרו
לו" :חביבי! איחרת את המועד ,פספסת
את הרכבת ...רק בעולם התחתון
אפשר לקיים תורה ומצוות ."...ולכן
הגאון מווילנא ,ברגעים האחרונים של
חייו ,תפס בידיו הקדושות את ציציותיו
והחל גועה בבכי מר .באומרו" :כאן
בעולם הזה ,בעד כמה שקלים אפשר
לקנות מצווה כזו חשובה כמו ציצית,
ועכשיו אני הולך להפסיד את הזכות
הזו."...
מעתה ,כאשר אנו יודעים את ערך
החיים ,בוודאי שנוכל להיות בשמחה
תמידית ,למרות הסבל והצרות ,מאחר
וכל הצרות והמחסור מתגמדים אל
מול הזכייה הגדולה  -בחיים עצמם,

כאשר אין גבול ואין שיעור לגודל
הזכות – לחיות!! וכך פירשו חז"ל
(קידושין פ,ב) את הפסוק באיכה" :מה
יתאונן אדם חי" .פירוש" ,מה יתאונן"
– מה יש לאדם להתאונן ולהתלונן על
הצרות הפוקדות אותו" .אדם חי" – הרי
אתה אדם חי .ועצם הדבר שאתה חי,
כבר אין לך מה להתלונן .וכך פירש
רש"י שם" :למה יתרעם אדם על
הקורות הבאות עליו? אחר כל החסד
שאני עושה עמו? שנתתי לו חיים ,ולא
הבאתי עליו מיתה!".
במדרש (שמו"ר א,ט) מסופר ,שבמטבחון
המדיני של פרעה היו שלושה יועצים:
יתרו ,איוב ובלעם .יתרו דיבר טוב על
ישראל ,ולכן זכה לחתן מיוחד – משה
רבינו ,ומבני בניו ישבו בלשכת הגזית.
לעומתו ,בלעם יעץ לרעת ישראל ,ולכן
נהרג בחרב ,כמו שכתוב "ואת בלעם
בן בעור הרגו בחרב" .ואילו
איוב שתק ,ולכן קיבל את
ייסורי איוב הידועים.
עד כאן .ולכאורה
הדבר אינו מובן,
הרי בלעם חטא
יותר מאיוב ,כי
בלעם יעץ לרעת
ישראל ואילו
איוב רק שתק.
ולכאורה ,עונשו
של בלעם קל
מאיוב ,כי בלעם
סבל רגע אחד בלבד,
בזמן שנהרג בחרב ,ואילו
איוב סבל במשך זמן רב .אם כן צריך
להבין ,מדוע ה' נהג בצורה כזו" :זו
תורה וזו שכרה"? מבאר גאון המוסר,
הרב חיים שמואלביץ זצ"ל (שיחות מוסר
מאמר ג' תשל"א) ,הוא אשר אמרנו ,בלעם
נענש בעונש יותר גדול מאיוב – כיון
שלקחו ממנו את החיים .לעומת זאת,
איוב ,על אף סבלו הרב ,עד שכבר סבלו
הפך לביטוי לסבל רב – "ייסורי איוב",
עדיין עונשו קל מבלעם ,כיון שעדיין
נשאר בחיים...

ההבדל בתפיסת החיים בין
הדתיים לחילונים
זהו בעצם ההבדל בתפיסת החיים
בין אלו שזכו לשמור תורה ומצוות
לאלו שטרם זכו לכך :עבור הרחוקים
מהיהדות – החיים נועדו בשביל

ליהנות ושוב ליהנות ,וזהו .משכך,
ברגע שהגיעו למצב שאינם יכולים
ליהנות יותר ,כבר אין שום טעם
להמשיך לחיות .ולכן ,לצערנו ,רבים
מאחינו הטועים מתאבדים ברגע
שמגיעים למסקנה ,שהם סובלים
יותר מאשר נהנים בחיים ...לעומת
זאת ,היהדות מסתכלת על החיים
בצורה אחרת לגמרי .החיים לא נועדו
בשביל ליהנות בלבד ,אלא "האדם לא
נברא אלא להתענג על ה' ,וליהנות
מזיו שכינתו .שזהו התענוג האמיתי,
והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים
להימצא .ומקום העידון הזה באמת
הוא העולם הבא ,כי הוא הנברא
בהכנה המצטרכת לדבר הזה .אך
הדרך כדי להגיע אל מחוז חפצנו זה,
הוא זה העולם"( .מסילת ישרים פ"א) .ולכן
גם כשאדם נקלע לסבל וקושי אין הוא
מאבד טעם לחייו ,וחלילה אינו נוטל
את נשמתו .שהרי על אף כל הסבל,
עדיין כל דקה מהחיים חשובה היא עד
מאד ,שמביאתו לחיי הנצח ,וכאמור.
כעת נבין ,מדוע הדתיים והחרדים כל
כך מתעקשים להמשיך את חייו של
חולה סופני ,ואין הם מנתקים אותו
מהמכשירים ,מה שנקרא בלשון העם
"המתת חסד"? מאחר ואין כאן חסד
חלילה ,אלא אכזריות גדולה מאד .וכפי
שביארנו ,שאין ערוך לערכה וחשיבותה
של כל דקה בעולם הזה ,למרות הסבל
הרב שסובל החולה .ואם תשאלו ,הרי
על פי רוב חולים אלו אינם יכולים
ללמוד תורה ולקיים מצוות? התשובה,
שבעצם הסבל שהם עוברים  -מתקנים
הם את עצמם ,ובדקה אחת של ייסורים
בעולם הזה ,הם חוסכים מעצמם שנים
של צער בעולם הבא ,ו/או מוסיפים
לעצמם שנים רבות של תענוג בעולם
הבא .כפי שמספרים על אישה אחת,
אשר בניה לא עמדו על המשמר ,וצוות
בית החולים ניתקו אותה ממכשירי
ההחייאה בדקות האחרונות של חייה.
לאחר מותה ,הופיעה הנפטרת בחלום
אל אחד מבניה ,ואמרה לו" :אתה
לא יודע ,כמה אני סובלת בגלל שלא
השלמתי את תיקוני בעולם הזה,
באותן דקות ספורות שעדיין הייתי
צריכה לחיות .ודע לך! כי מה שפועלים
בעולם הזה ברגע אחד ,בעולם הבא -
שנים רבות נצרכו עבור כך."...

המעוניינים בחלוקת עלונים במקום מגוריהם (תמורת דמי משלוח בלבד) יתקשרו לטל ,054-8486661 .אחרי השעה 16:00
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פסק דין בעניין הכותל הרפורמי
רקע :לפני כחודש התקבלה החלטת
ממשלה הנקרית "מתווה הכותל
הרפורמי" .בימים שלפני ההחלטה
סוכם עם גורמים פוליטיים "חרדים",
שהמתווה יעבור בשתיקה ,ומבלי
מחאה ציבורית רחבה .העיתונאים
החילונים שמחו על כך עד לב
השמיים ,והגיעו למסקנות מרחיקות
לכת ,בגין "התפרקות החרדים" ו"קץ
שילטון המרני'ם [מרן הרב עובדיה,
ומרן הרב אלישיב]" .אמנם ,לא אלמן
ישראל ,ומרן הגאון הרב שלמה משה
עמאר שליט"א ,יצא במאבק נחוש
כנגד המתווה .וברוך השם ,הצטרפו
אל מרן שליט"א כל שלומי אמוני בית
ישראל.
הסבר קצר על הסכנה שבמתווה הנ"ל:
על פי התוכנית ,בכניסה לכותל (אשר
תוצב יותר למטה) יעמדו שווה בשווה
שלוש רחבות לפי הסדר הבא :רחבה
רפורמית מעורבת גברים ונשים,

עזרת גברים ,עזרת נשים .והנה ,מלבד
חילול מקום הקודש ,בתערובת גברים
ונשים במקום קדוש .הרי שהציבור
המסורתי והחילוני ,עלול לבחור
ברחבה הרפורמית דווקא ,לתפילה
ולעריכת טכסי בר-מצווה ,כיוון שירצו
לחגוג בחיק המשפחה .ואחרי שהם
יתפללו בסידורים רפורמים ,ועם רבנים
ורבניות רפורמים ,הם יצאו בתחושה
שגם הרפורמים הם זרם לגיטימי
ביהדות ,וכך יילכדו אנשים תמימים
בידי הכת הנ"ל .והתוצאות מי יישורנו.
הם עלולים גם להתחתן בחתונה
רפורמית ,ועם גרים רפורמים ,כפי
שקורה לצערנו בחו"ל .ולא זו בלבד,
אלא שמדינת ישראל תקים "פורום
רבנים רפורמים" ,לניהול הרחבה
שלהם .ובזה איבדנו את המאבק בן 70
שנה ,אשר גדולי ישראל נלחמו על כך
בשיניהם ,שלא לתת שום לגיטימציה
לרפורמים .לפניכם פסק דינו של מרן
שליט"א:
"לשאלת רבים וחשובים ,בעניין ההסדר
עם אותם מפירי ברית ,המרימים
ידם בתורת משה רבנו ע"ה ,המכונים
רפורמים ודומיהם ,המזייפים תורת
ישראל ומצוותיה ,בדרישתם למקום
תפילה בכותל ,וכן מקווה ,וכיוצא בזה,
כשהם דורסים ורומסים ברגל גאווה
כל קדשי ישראל ,עד שהגיעו להשיא
גוים עם יהודים ,ושאר נישואי תועבה".
"הכותל המערבי שריד בית מקדשנו,
שלא זזה ממנו שכינה לעולם ,ולא זזו

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

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

שאלה :קראתי באתר שלכם "יהדות נט" ,את המאמר
"שלא עשני אישה?" ,המסביר שברכה זו אינה
נגד האישה ,וביארתם בהרחבה את מעמד האישה
ביהדות .המאמר מצוין ,ואני כמתבגרת שמחפשת את
עצמה מאוד מתחברת אליו ,אבל מה לגבי אזכורים
שליליים לגבי נשים? "נשים דעתן קלה"" ,אישה
פסולה לעדות"" ,אין מעמידין אישה במלכות"" ,אל
תרבה שיחה עם האישה" ועוד( .ירדן)
תשובה :האמת ,שצריך לבאר את הדברים בהרחבה,
אבל מחוסר מקום אתייחס למאמרים הנ"ל בקצרה:
"נשים דעתן קלה"  -והרי חז"ל אמרו "בינה יתירה
ניתנה לאישה"? אלא ,המאמר לא מתייחס לרמת
המשכל של האישה .אלא כוונת חז"ל ,שאישה קל
יותר לפתותה ולשכנעה .כך פירש רש"י שם (קידושין
פ,ב) ,כפי שמתבאר ללומד את הסוגיא במלואה.
ואכן ,המציאות מסכימה עם קביעת חז"ל זו ,כידוע.
"אישה פסולה לעדות"  -כיון שהנשים ניחנו ברגש
חזק ,הן עלולות לעיתים שלא להיות צמודות
לעובדות שראו .כגון ,אם אישה רואה מישהו
רודף אחרי השני עם סכין ,ולאחר כמה שניות היא
רואה את הנרדף מתבוסס בדמו ,וביד הרודף סכין
מטפטפת דם .היא יכולה להשלים את התמונה מכח
הדמיון ,ולבא ולהעיד שראתה שהרודף רצח את
לעילוי נשמת

רחל מירו בת סיסינה

נלב"ע י' טבת תשע"ו ת .נ .צ .ב .ה.

[]2

ישראל מלהתפלל משם" :ותחזינה
עיננו בשובך לציון ברחמים" ,וגם בכל
מקומות גלויותנו ,הבטנו בציור הכותל,
ונפשנו הומייה בציפיותיה לישועת
ישראל .ואין שום צד היתר למוסרו
לביזיון ולשמצה ,בידי אלה המתימרים
להתפלל ,ומתנהגים בפריצות ובליצנות,
שזה חילול הקודש והמקדש ,ורמיסת
קדושת מסורת ישראל לדורותיהם,
בעזות ובאכזריות .ואין זה פחות חמור,
מאשר היו נותנים אותו לחברת הריסה,
שתפזר את אבניו קדמה וימה ,ולערות
ולהרוס עד היסוד בו .רחמנא ליצלן".
"וזה שהדבר החמור הזה נעשה ע"י
ממשלת ישראל ,חמור שבעתיים ,שגם
עבירה קלה הנעשית ע"י הנהגת הצבור
היא חמורה יותר מעבירה חמורה
ביותר שנעשית ע"י יחידים .וידועים
הם דברי הגאון בעל העקידה וכו' .ולפי
עניות דעתי כל החלטה למסור את
הכותל ,או חלק ממנו לכל גוף שהוא,
אינה החלטה תקפה ,שאין לשום אדם
בעלות על זה כלל ,שהוא הקדש גבוה,
ומיועד לתפילה ותורה ,ואין לנו רשות
להשתמש בהם ,כדי לרצות איזה
אנשים ,ואפילו בלא שיחללוהו ,ק"ו
לאלה שהולכים בדרכים המחללים את
הקודש ,הס מלהזכיר".
"ועוד נעשה בזה דבר חמור ביותר,
שמחשיבים אותם "למאן דאמר"
בעניין קדוש ,כשכל מעשיהם הם
היפך גמור מקדושה ומתורה ,ונותנים
להם מעמד שווה למעמד עם ישראל

הנרדף .וגם כאן כל גבר נשוי מכיר תכונה נשית זו.
"אין מעמידין אישה במלכות"  -משום צניעות ,שהרי
"כל כבודה בת מלך פנימה".
"אל תרבה שיחה עם האישה"  -מצביע דווקא על
חולשתו של הגבר ,הבנוי עם יצרים חזקים ביותר,
וכל קשר עם אישה ,כמו ריבוי שיחה עמה וכדומה,
עלול להוביל אותו למחשבות רעות ומעשים אסורים.
שאלה :בעלי רוצה מאוד להתגרש ואני לא ,אני מאוד
סובלת מעצם הידיעה ,מה עושים? (עדי)
תשובה :תבקשי מאדם שבעלך מעריך אותו ,סומך
עליו ושומע בקולו ,שידבר עם בעלך ,וישכנע אותו
לכיוון של שלום בית .כמו כן ,אולי הוא רוצה
להתגרש כיון שפגעת באגו שלו ,וכעת הוא צריך
הרבה פיוס .לכן תשתדלי כמה שאת יכולה לפייס
אותו :תבהירי לו כמה שאת אוהבת אותו ,ורוצה
לחיות רק איתו .אם זה לא עוזר ,אין לך ברירה אלא
להשלים עם המצב .לדעת שהכל משמיים ,והכל
לטובה.
שאלה :אני הולך לשירותים ישר כשאני קם בבוקר,
אחר כך אני נוטל ידיים בכיור שבתוך השירותים ,ואז
שוטף פנים ומנגב .מתי נכנסות הברכות "על נטילת
ידיים" ו"אשר יצר"?
תשובה :אחרי הנטילה ושטיפת הפנים ולפני הניגוב
אתה מברך "על נטילת ידיים" .ואחרי הניגוב תברך
"אשר יצר" .אבל מה שאתה נוטל ידיים בתוך חדר
השירותים ,אינך נוהג כהוגן ,כיון שאסור ליטול ידיים
בחדר שירותים (גם אם זה חדר שירותים ואמבטיה).
אבל בחדר אמבטיה ללא שירותים ,מותר ליטול
ידיים בתוך החדר ,ויש לברך מחוץ לחדר( .שו"ת יבי"א

ח"ג סימנים א-ב ,שו"ת יחו"ד ג,א).

שאלה :כלים שמטבילים אותם ללא ברכה ,האם
אפשר לשלוח קטן או גוי להטבילם?
תשובה :הקונה כלים חדשים שנוצרו בחוץ לארץ –
חייב להטבילם בברכה ,כיוון שרוב המפעלים בחוץ
לעילוי נשמת

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

יש לשמור על קדושת הגיליון ולהניחו בגניזה

הקדושים .ומעתה הם יקראו לעצמם
בשמות זהים לאלה של הרבנות
הראשית לישראל ,עם שינוי קל
כל שהוא ,והם מעוגנים תחת כנפי
משרד ראש הממשלה ,ומזה יתפתחו
דברים שיזעזעו את כל החברה ,ותהיה
אנדרלמוסיה רבתי שאחריתה מי
ישורנו ,הטענה שיש חשש של שפיכות
דמים ח"ו ,תגדל ותתעצם ה' יצילנו,
ואין מכבין אש בסולר ונפט ,אלא
בשיקול דעת וביישוב הדעת ,מבלי
לנטות מדרכי אבותינו וקדמונינו".
אל פסק דינו של מרן שליט"א ,הצטרפו
גדולי הרבנים הספרדים :הגאון הרב
שמעון בעדני ,חבר מועצת חכמי
התורה .הגאון הרב מאיר מאזוז ,ראש
ישיבת כסא רחמים .הגאון הרב אליהו
בקשי דורון ,הראשון לציון .הגאון הרב
משה צדקה ,ראש ישיבת פורת יוסף.
הגאון הרב ציון בוארון .הגאון הרב
יעקב טופיק ,רבה של ביתר.

פסק דין לגבי תושבי רמות בפורים
על תושבי שכונת רמות בירושלים
לקרוא את המגילה בברכה ביום י"ד
באדר .וכן יקיימו בו ביום את כל מצוות
היום :משלוח מנות ,מתנות לאביונים,
סעודת פורים וכו' .ולמחרת ביום ט"ו
באדר ,יקראו את המגילה בלא ברכה,
ויחזרו ויקיימו כל מצוות היום .דין זה
גם אם ישימו קרוואנים בין הר חוצבים
לשכונת רמות[ .וכן פסק הרה"ג מאיר מאזוז

שליט"א .וכן פסק בשו"ת ברכת יהודה חלק ו'].

לארץ הם של גוים ,והקונה כלי מגוי – חייב טבילה.
ואין לשלוח קטן או גוי להטבילם .אבל ישנם כלים
שיש ספק אם חייבים טבילה ,ולכן יש להטבילם ללא
ברכה .כלים כאלו אפשר לשלוח קטן להטבילם,
אבל אסור לשלוח גוי להטבילם.
מקורות וביאורים :כתב בשולחן ערוך (יו"ד קכ,יד)" :אין

מאמינים קטן על טבילת כלים" .וביארו האחרונים (ט"ז והגר"א)
שם ,כיון שטבילת כלים חיובה מהתורה ,וקטן אינו נאמן
בדאורייתא .ולכן כתב בהליכות עולם (ח"ז עמ' רסב) ,שאפשר
לשלוח קטן להטביל כלי זכוכית ,כיון שחיוב הטבלתם מדרבנן.
ואם כן בכלים שיש ספק בחיוב טבילתם ,ושלכן אין מברכים על
הטבלתם ,אפשר להאמין לקטן ,שהרי קי"ל ספק דאוריתא לחומרא
רק מדרבנן ,כמבואר באריכות בטהרת הבית (ח"ב עמ' רמא ד"ה
על כל פנים) .אלא שיש להסתפק בסברא זו ,שהרי טבילת כלים
זו מצוות עשה ,ובמצוות עשה אנו נוקטים שלכל הדעות ספק
דאוריתא לחומרא מהתורה( ,שו"ת יבי"א ח"א סי' לו ,ז-י ,עי"ש
בהערה) .אלא שיש להתיר משום שיש כאן ספק ספיקא ,אולי כלים
אלו פטורים מטבילה ,ואם תמצי לומר שחייבים בטבילה ,אולי
כדעת הסוברים שקטן נאמן בטבילת כלים .שוב מצאתי בהליכות
עולם (שם בהערה) שעשה ספק ספיקא דומה לזה .עי"ש .אבל אי
אפשר לשלוח גוי לטבילת כלים אלו ,כיון שאינו נאמן לכל הדעות,
וגם בדברים דרבנן .כמבואר ברמ"א (יו"ד קכ ,טו .ובסימן קיח).

שאלה :כלים מזכוכית ששמים בהם קפה ,סוכר ותה,
שיוצרו בחוץ לארץ ,האם צריכים טבילה?
תשובה :יש פוטרים כלים אלו מטבילה ,כיון שלא
שותים ואוכלים מהם ,והם רק מיועדים לשמירת
המאכלים .ויש מחייבים .ולהלכה ,ראוי להטבילם
בלא ברכה ,והמיקל שלא להטבילם כלל  -יש לו על
מה לסמוך( .הליכות עולם ח"ז עמ' רנו).
שאלה :אדם נכנס לבית הכנסת וראה שהציבור
אומרים קדיש ,האם הוא יכול לומר איתם קדיש,
למרות שבזה הרגע נכנס ,ולא שמע כלום מהתפילה
או "רבי חנניה"?
תשובה :יכול לומר קדיש( .נחלקו הטורי זהב והמגן אברהם,

אם אפשר לומר קדיש ,בזמן שלא היו עשרה בזמן אמירת הלימוד
או התפילה וכדומה ,עיין משנה ברורה (נה ,ב) .אמנם נלע"ד,
שכולי עלמא מודים שאין צורך שאומר הקדיש יהא בשעת הלימוד
או התפילה .שוב ראיתי בשו"ת חלקת יעקב סי' כ אות א שכתב
כדברינו).

לעילוי נשמת

עמיחי משה בן דינה
ת.נ.צ.ב.ה.

•

¢

חכם יהודה צדקה זצ"ל
•

שביבי אור על רבינו הגדול ,מרן רבי יהודה צדקה זצ"ל( ,תר"ע – תשנ"ב) ,ראש ישיבת פורת יוסף ,ואחד
ממנהיגי יהדות ספרד בדור האחרון .מתוך הספר "וזאת ליהודה" – מסכת חייו ופעליו של רבנו זצ"ל.
¢

רבינו יהודה זצ"ל נולד בתוככי
ירושלים ,ביום ג' בשבט שנת עת"ר.
כשעמד בשנתו החמישית ,פרצה
מלחמת העולם הראשונה ,בשלהי
תרע"ד ,שנמשכה קרוב לחמש שנים
רצופות .ביני וביני חלו תמורות
וזעזועים רוחניים בעיר הקודש .בעת
ההיא חבש הילד יהודה את ספסל
הלימודים ב"תלמוד תורה" מסוים,
ששכן ברחוב הסמוך לביתם ,בשכונת
"בית ישראל" בצפון ירושלים .בכל
בוקר יצא יהודה מן הבית כרגיל,
שמח וטוב לב ,אך בשובו הביתה,
הבחינה אמו הצדקת כי הוא נעצב
אל לבו ורוחו נכאה .גם שמה לבה
לכך ,שהילד נתמלא לאחרונה רפיון
מסוים ,עייפות מוזרה ,עד שאינו
מסוגל להשכים בבוקר מוקדם
כדי להתפלל עם הנץ החמה ,כפי
שהרגילה אותו כל הימים .הדבר גרם
לה דאגה מרובה .היא לא ידעה מנוח
בנפשה .ותלך יום אחד אל בית ספרו,
כדי לדבר אודותיו עם הרב שמלמדו.
ויהי בהיכנסה אל הכיתה ,חשכו
פתאום עיניה ,בראותה שאדם זה
אשר הופקד על חינוך הילדים איננו
ירא שמיים...
מיד עשתה אמו מעשה :באין אומר
ודברים ,החזיקה ביד בנה יהודה,
והוציאתו מן המקום – לצמיתות .עוד
באותו יום פנתה לחפש עבורו מקום
חינוך כשר .היא התדפקה על דלתות
ה"תלמוד תורה" של עדת הבוכרים,
אך מזכיר המוסד סירב לרשום את
הילד ,בנימוק ,שאין מקבלים תלמיד
חדש באמצע השנה .אף על פי כן
הייתה האם נחושה בהחלטתה ,לא
להשיבו אל המקום שהוציאתו משם.
ותחגור בעוז מותניה לשכור עבורו
בכסף מלא מלמד פרטי ,יהודי תלמיד
חכם וירא שמיים ,שילמדנו תורה
בטהרה .כשחלפה השנה ,והתקרב
מועד פתיחת שנת הלימודים
החדשה ,נתקבל הילד והיה מראשוני
התלמידים בתלמוד תורה "בני ציון"
בשכונת הבוכרים .במרחק עצום של
זמן ,מיטיבים אנו לעמוד על גודל-
רוחה ,ועל גודל המעשה של אמו
הצדקת נ"ע ,אשר השכילה והיטיבה
להבחין ,איזהו מקום כשר לחינוך
בנה .ובזכות מעשיה התפתח הילד
והיה למאור הגדול ,שהאיר ושינה את
פני יהדות ספרד בדור האחרון.

ה"בן איש חי" הופיע בחלום
להצלתו

פעם אחת בימי בחרותו ,נתקף רבינו
פתאום באישון לילה במחלה קשה,
שהרעילה את דמו ,וכתוצאה מכך
התנפחה אחת מידיו בצורה מדאיגה.
רבינו התייסר במכאובים נוראים
עד שהכחילו פניו מעוצמת הסבל.
הוא נזקק לטיפול רפואי באחד
מבתי החולים שבעיר ,וחוליו נמשך
זמן ניכר .בלילה הראשון כשפרצה

מחלתו ,נגלה ה"בן איש חי" בחזיון
הלילה ,לתלמידו ,החכם המקובל
רבי יהושע שהרבני זצ"ל ,ויקרא אליו:
"קום וחוש מהר אל בית האלוקים,
פתח את ההיכל ,ושא תפילה ותחינה
בעד הבחור יהודה צדקה ,שירפאהו
הקב"ה ,כי חולה הוא" .וייקץ ויתעורר
רבי יהושע ,ויקום מהרה מעל משכבו,
וילך בפסיעות מזורזות אל בית
הכנסת "שושנים לדוד" .שם פתח
את ארון הקודש ,וישפוך צקון-לחשו
בבכייה רבה לרפואת רבינו.
ויהי בבוקר ,אחרי שהתפלל שחרית
בבית הכנסת ועמד לשוב אל ביתו,
סר רבי יהושע אל בית אמו של
רבינו ,וידרוש בשלום בנה" .איך הוא
מרגיש?" התעניין .השתוממה אמו
ותשאלהו בהתפעלות" :מהיכן כבודו
יודע שרבי יהודה חולה ,הרי
רק באמצע הלילה הזה
תקפו החולי ,וקודם לכן
התהלך בריא אולם
כאחד האדם ,והדבר
עדיין לא נודע בין
הבריות?!" .רבי
יהושע לא השיב
לשאלתה ,ואת
דבר החלום לא
גילה לאיש ,זולת
לאחד מבניו ,אך
הזהירו שלא ירהיב
לספר על כך ,כל
עוד הוא בחיים .אחרי
הגיעו
הסתלקותו,
הדברים מפי הבן לאוזני
רבינו...

זהירותו מגינוני גדולה

מישיבת "אהל משה" ,בני ברק ,פנו
אליו פעם בבקשה לנאום בכנס
מיוחד שנערך למענה .הוא הסכים
ונענה בחיוב לבקשה זו .מנהלי
הישיבה הבינו ,שמחובתם לשלוח
עבורו מונית אשר תביאהו מירושלים
אל הכנס .אולם ,כשבא הנהג לקרוא
לו ,נזדעק והתרעם" :למה עשו
ככה? איזה בזבוז? וכי לא יכולתי
לנסוע באוטובוס ציבורי?" .הסבירו
לו האנשים ,שכעת עומדים לאחר
מעשה ,שהמונית כבר נשכרה למענו.
רבינו לא היה מוכן לעלות על הרכב,
עד שהובטח לו ,כי בשובו מן הכנס
לא יעכבהו איש מלנסוע הביתה בכל
דרך שיחפוץ ...ולא באותו מקרה
בלבד .רבינו התנגד באופן עקרוני לכך
שיעמידו רכב לרשותו .היה מזכיר
בבת צחוק ,כי מלך המשיח עתיד
לבוא על חמור" .וכי אנחנו זקוקים
ליותר ממנו?!" ,אמר.

צעיף של חסד

פעם בחורף ,כשהתפלל בכותל
המערבי ,כאשר הגיעו לברכת כהנים,
התברר ,שאין במקום מרבד כלשהו
לפרוש מתחת לרגלי הכהנים ,כך

שיצטרכו לעמוד בצינה על האבנים
הקרות .בקרב המתפללים נשמעו
קולות טרוניה ,כלפי האנשים
הממונים על סדרי המקום ,שלא דאגו
לכך .כהרף עין פשט רבינו מעל צווארו
את הצעיף החורפי שלו ,רכן מלוא
קומתו אל הריצפה ,ופרשו בשמחה
על האבנים מתחת לרגלי הכהנים.

אל תחטאו בילד!

לבו היה רגיש מאד למצוקתו הרוחנית
של הנוער היהודי בארץ .כל שנות
חייו הארוכים היוו שאגה קורעת-לב
מתמשכת" :אל תחטאו בילד!"" .לא
היה כדבר הזה בכל הדורות ,שהורים
יכחידו מבניהם את תורת ישראל",
כתב בספרו בלב שותת דם" .תמיד
היו רשעים שחטאו ,מפני שלא יכלו
להתגבר על תאוותיהם ,אבל לא
הכחידו את תורת ישראל
מבניהם ,והיו רוצים מאד
שבניהם יהיו תלמידי
ושומרי
חכמים
מצוות .רק בדור
הזה רואים את
הדבר המוזר הזה
– הדור גדל ללא
תורה ומוסר ...ולא
מניחים לאנשים
דתיים להיכנס
יהודי
בבי"ס
להרצות על נושאי
יהדות ...אחר כך
יבואו ההורים וינשכו
את בשרם ,כי ירגישו
שהם עצמם אחראים
לכל המצב ,כי לא שלחו את
בניהם לבי"ס יהודי אמיתי ...ובינתיים
הדור גדל ,ללא תורה ואמונה ,ללא
דרך ארץ."...

הילדים מרחוב ממילא

מעשה ,שהלך לקבל פני שבת מלכתא
בכותל המערבי .בדרכו ,כשחלף
ברחוב ממילא ,הבחין בילדים עם
כיפות לראשם ששיחקו בכדורגל.
מישהו אחר במקומו בוודאי לא היה
שם לב .אבל הוא ...לבו נתמלא צער
וכאב ,בראותו ילדי ישראל מתרוצצים
הפקר בחוץ בזמן התפילה ,ללא שום
השגחה .עצר מהילוכו ושאל את
הילדים" :איפה אבא שלכם?" .יחד
ענו כולם ואמרו" :אבא נמצא עכשיו
בבית כנסת פלוני ,הוא מתפלל."...
מיד נפנה לשם ואמר לגבאי ביהכ"נ
שיפרסם בקהל ,כי הוא יבוא אליהם
במוצאי שבת ,וינאם בפני המתפללים
על נושא חשוב.
ויהי בבואו במוצאי שבת ,היה ביהכ"נ
כמעט ריק מאדם .המתפללים,
שהתגוררו בסביבה הקרובה ,פשוט
לא הגיעו .אולם רבינו זצ"ל לא
ויתר .ביחד עם הגבאי פנה לחזר
על פתחי הבתים ולאסוף את הקהל
לדרשתו .הוא דיבר בהתרגשות

רבה ,הייתכן להזניח כך את הילדים,
שהם האוצר היקר ביותר שהפקידו
משמיים בידינו?! והיה הולך ומזעזע
את השומעים בתוכחתו הנוקבת,
אשר הלמה כפטיש על ראשם ,עד
שנתמלאו רגשי אשם וחרטה ,וקיבלו
על עצמם מכאן ואילך להיטיב
דרכיהם .את תוצאות ההשפעה
של דרשתו זו ,אפשר היה לראות
אחרי שחלפו שנות דור ,כשאותם
ילדים מוזנחים מרח' ממילא ישבו
ב"כוללים" ועסקו בתורה לשמה.

"תתענה! תשב על הארץ
כאבל!"

יום אחד נכנס בדברים עם יהודי פלוני,
שהעביר את ילדיו מבית ספר דתי
לרשת החינוך הממלכתית .הוא זעזע
את לב האיש בדברים המשברים את
הלב ,עד שהלה פרץ בבכייה גדולה,
ושפך לפניו את מר שיחו" :אני מצדי
רוצה להעניק לילדיי חינוך דתי ,אבל
האישה מתעקשת ועומדת בדרכי!
כלום סבור ראש הישיבה ,שאני מחויב
להתקוטט עמה בגלל זה ,והאם כדאי
להרוס בשל כך את שלום הבית?",
שאל אותו האיש" .חס וחלילה",
השיבו רבינו" ,אבל להתענות חייב
אתה! וגם עליך לישב על הארץ כאבל
על גורל ילדיך ."...נכנסו הדברים בלב
האיש .חזר לביתו והתחיל מתענה,
יושב על הארץ כאבל ,ובוכה תמרורים.
נזדעזעה אשתו למראה עיניה ,ובו
במקום כל עקשנותה פגה .לימים
זכתה אמא זו לראות פרי הילולים:
שני בניה משמשים בקודש כראשי
ישיבות ,מרביצי תורה בישראל .ואלו
גם כן מן הנפש אשר עשה רבינו זצ"ל.

"זהו בני!"

ילד ירושלמי פעוט ,שהוריו התגוררו
בשכונת "הגבעה הצרפתית" ,היה
הכרח להוציאו מביה"ס היחיד
שפעל בשכונה – בית ספרם של
ה"קונסרבטיבים" .איכשהו הגיע
עיניינו לידיעת רבינו ,שנרתם למשימה
בכל חום נפשו .והנה ,במוסד החינוכי
התורני סירבו לקבלו בנימוקים שונים.
שיגר רבינו מכתב למנהל ,ביקש בכל
לשון של הפצרה לקלוט את הילד ,אך
המכתב לא הועיל .הוא קם למחרת,
ויצא בשעה מוקדמת אל בית הינוקא.
לקחו וחיבקו בזרועותיו ,ונסע אל
ביה"ס המיועד .כשראה אותו המנהל
מבעד חלון משרדו ,נתמלא חרדת
קודש ,לא עמד בו האומץ להיות
נוכח במקום והסתלק .רבינו נכנס
עם הילד אל הבניין ,איתר במהירות
איפה הכיתה המתאימה בשבילו,
פסע לתוכה ,והציג את הילד בפני
המורה הנדהם" :זהו בני! אם תהיינה
חס וחלילה בעיות תפנה אלי ."...הוא
חיפש עבור הילד כסא נוח .הושיב
אותו במקום מאוורר ,ליד החלון ,ופנה
לביתו...

התחננו והרבו תחינה ,לרפואתו של יוסף חיים בן שרה ברכה ,השוכב למעלה מחודש ללא הכרה וזקוק לרחמי שמיים מרובים
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מקום שבעלי
תשובה עומדים

נישואי חרדים מבית עם בעלי תשובה

צלצלו 054-8486661
(אחרי השעה )15:00

סיפורי ישועות

זקן המקובלים
הרב יצחק כדורי

רציתי לעדכן אותך במצב אבי ,כי ביקשתי עבורו
פעמיים פדיון נפש .ברוך השם ושבח לאל ,הוא
מרגיש הרבה יותר טוב .יותר מפעם אחת ראינו
ניסים ב"ה בזכות הפדיון.
***
עשיתי פדיון נפש דרככם לבני ,שהתקשה במשך
שנים רבות למצא את זיווגו .והנה ,לאחר חודש
מעריכת הפדיון ,בני מצא את זיווגו.
***
"באו לשאול את מורנו ורבנו ,מרן הגאון הרב
עובדיה יוסף זצ"ל ,על אדם בעל עסקים מארה"ב
שנסע לטקסס ונעלם .וביקשו שרבנו יתפלל עליו,
ושאלו מה לעשות? ורבנו אמר שיעשו פדיון נפש.
שישלחו כסף לגאון רבי מאיר מאזוז שיעשה לו
פדיון נפש" .ע"כ( .ספר "רבנו" עמוד קלא) .ובספר
אביר הרועים (ח"א עמ'  144וח"ב עמ'  )372כתב
נכד מרן זצ"ל ,שסיפרה לו אימו שראתה כמה
פעמים שיעץ אביה לשואליו שיעשו פדיון נפש,
ופעם כשנכדו חלה ,שלח בקשה להג"ר יוסף עדס
זצ"ל לעשות פדיון נפש עבורו.
צלצלו ( 054-8486661לאחר השעה )16:00
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משמחת!
בשורה

מהיום ניתן לצפות בשידור
חי ,בשיעורו הקבוע של
מורנו ורבנו ,מרן הגאון הגדול
הרב מאיר מאזוז שליט"א,
בכל מוצאי שבת ,מהשעה
 9:15עד השעה  10:15בערב.
באתרנו "יהדות נט"
www.yahadoot.net
השיעור מועבר גם ברדיו
"קול ברמה"
()FM92.1 104.3 105.7

חדש! ניתן להוריד ולקרוא את
העלון החשוב "בית נאמן" ,סיכום
שיעורו השבועי הנ"ל של מרן
שליט"א ,באתרנו "יהדות נט.
המעוניינים בקבלת העלון במייל,
או בקבלת עלונים מודפסים
לחלוקה ,יש לפנות למייל:
 ,betnamn@gmail.comאו
לפלאפון ( 052-7159826ישראל).

ש! חדש! חדש! חדש! חדש! חדש! חדש! חדש

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

שיעורו של מרן הרב מאיר
מאזוז שליט"א בשידור חי!

דש! חדש! חדש! חדש! חדש! חדש! חדש! חדש! חדש! חדש! חדש! חדש! חדש! חדש! חדש! חדש! חדש! חד

בלעדי ל"אור עליון"! לאחר שנים רבות
ניתן לקבל את הקמע הפועל ישועות!
כל התורם יקבל במתנה אחד
סיאל
פופי
עורי
היתשוקב ת
מהקמעות שנכתבו על ידי זקן
במערכלו
ת
המקובלים הרב יצחק כדורי זצ"ל:

דש! חדש! חדש! חדש! חדש! חדש! חדש! ח

! חדש! חדש! חדש! חדש! חדש! חדש! חדש! חדש! חדש! חדש! חדש! חדש! חדש! חדש! חדש! חדש! חדש! ח

שאלה :הייתי מעוניין להתמקד בנושא שידוכים בין
חרדים לבעלי תשובה .זו סוגיה שמאד מטרידה אותי,
כי אני לומד בישיבה של חוזרים בתשובה ,ומה שהכי
"נחשב" בין החברה פה זה מי שמצליח להתחתן עם
חרדית מהבית .אבל אני אישית לא בטוח שזה נכון,
כי המנטליות מאד שונה .מה דעתך בנידון?
תשובה :תחילה מספר הערות:
א .הדברים הבאים נכונים גם במקרה הפוך :שידוך
בין חוזרת בתשובה לחרדי.
ב .הדברים נכתבו בכלליות ,אך ישנם סוגים רבים
בתוך החרדים ובתוך בעלי התשובה.
ג .יש לקחת בחשבון את כלל האישיות וכלל הנתונים
שלך ושל הבחור/ה ,ואין להחליט לפי פן אחד (חרדי
או בעל תשובה) בלבד.
ועתה לשאלתך :לכאורה ,הדבר הכי מושלם זה בת
זוג חרדית מהבית .אין לה יותר מדי שטויות בראש,
לא נחשפה לכל מיני דברים לא טובים ,היא באה
מבית יציב עם שורשים רוחניים ,יהיה איפה להתארח
בשבתות ,ואיפה להשאיר את הילדים אם תרצו ללכת
לחופש .בעלי תשובה רבים טוענים ובצדק ,כי עדיף
לטובת הבית והילדים שאחד מבני הזוג יהיה מושרש
וחזק ביהדות ,מאשר בית עם שני "עולים חדשים",
ברוחניות כמובן ,המחפשים ומגששים את דרכם...
לעומת זאת ,ברצוננו להאיר צדדים נוספים ואחרים
בסוגיה :מבלי להיכנס בכלל אם זה נכון או לא,
המציאות בהרבה מקרים היא ,שאם בחורה חרדית
רוצה בעל תשובה ,מבחינתה זו התפשרות ,זה לא
לכתחילה .התפשרות המגיעה מכורח המציאות:
ייתכן שהיא בגיל מתקדם ,שאין להוריה הרבה כסף,
אולי אפילו יש בה איזה מום קל ,ואולי מבחינה
רוחנית היא בירידה ,וקוסם לה להתחתן עם בחור
שיודע בעל פה את כל השירים של הביטלס – או של
זוהר ארגוב .במקרה כזה ,ואם כך הם פני הדברים,

הרי שכאשר מתגלים חיכוכים וחילוקי דעות ,כמו
שמצוי במערכות נישואים ,תהא לה מעט סבלנות
לקבל ,כיון שגם ככה עצם הנישואים זה התפשרות.
במידה והיא נישאת לו כיוון שהיא בירידה וכנ"ל ,הרי
שעם הזמן מתגלה שהמגמות שלהם שונות :הוא
בעלייה ,הוא מתחזק ,הוא רוצה ללמוד ולהתפתח,
ומבחינתו הוא קיווה שחרדית מבית תוכל למלא
אצלו חסרים מסוימים בתחום הדתי של המסורת
והיציבות .פתאום הוא מגלה שאצלה זה הפוך ,הוא
עבורה סוג של פתח לעולם המערבי ,והיא במגמת
ירידה מסוימת ,וכל ההנהגות של בעל התשובה
נראות בעיניה כהתלהבות מוזרה שצריך לעצור( .וכן
להיפך ,כאשר בעלת תשובה מוצאת בחור חרדי).
כמו כן ,במידה שהבחורה החרדית מקובעת במה
שהורגלה בסמינר ובבית הוריה ,הרי שתוכל להיווצר
כאן בעיה של חוסר התאמה .זה יתבטא בסוג המוזיקה
שהם אוהבים ,בהומור ,ובעוד הרבה ניואנסים .יש לו
הרבה צרכים ורצונות שבעיניה נראים חילוניים .או
להיפך ,מדי מחמירים ומדי קיצוניים .וגם להיפך,
יש לה הרבה מוסכמות חברתיות ועניינים שבעיניו
נראים הזויים .זאת ועוד ,החינוך החרדי משריש
בקרב חניכיו ,לבנות את חומת ההבדלות בינו לבין
אחינו הרחוקים .לא מתוך התנשאות חלילה ,אלא
מתוך דאגה לשמירת פך השמן הטהור .אמנם ,גדולי
הדור מדריכים את בעלי התשובה ,שאל להם חלילה
לנתק קשרים עם משפחתם ,בפרט עם ההורים
והאחים( .כמה ואיך לשמור על הקשר? כל מקרה
לגופו ,ויש לקבל על כך ייעוץ פרטני ,מתלמיד חכם
פיקח ,המכיר את ציבור בעלי התשובה) .עליך לברר
עם הבחורה החרדית ,האם אכן היא מסוגלת ומוכנה,
לשמור על קשר נכון עם הוריך ומשפחתך החילונים?
ועל קשר בין ילדיכם לעתיד עם הסבא והסבתא
החילונים?
הכרתי הרבה בעלי תשובה שהתחתנו עם חרדים

מבית ,ישנם
רבנים גדולים שהתחתנו עם בעלות תשובה ,והם
באמת חיים באושר ,והקימו דורות ישרים ומבורכים.
אבל לצערי הרב ,גם הכרתי מקרים הפוכים ,שידוכים
כאלו שלא עמדו במבחן הזמן .התחתנו ,נולדו כמה
ילדים ,ואז פתאום התגלו יותר ויותר חילוקי דעות,
חיכוכים ,מריבות ,והסוף לא היה טוב.
בקיצור ,ביררנו את הסוגיה מכמה צדדים ,אבל תכל'ס
זאת באמת שאלה קשה ומורכבת ,שראוי להתייעץ
עם רב שמבין בתחום ,כדי לקבל דעת תורה אמיתית,
בכל מקרה ומקרה.
עד כה דיברנו מנקודת המבט של החוזרים בתשובה,
השאלה נשאלת :ומה ביחס לחרדי/ה מבית ,האם
כדאי להם להתחתן עם בעלי תשובה? מחד ,יש כאן
זכייה של ממש ,כיון שכידוע ,בעלי תשובה שומרים
תורה ומצוות באמת ובתמים ,בלי לחפף .בשמחה
והתלהבות ,ולא מתוך "מצוות אנשים מלומדה".
כיון שהם בחרו בדרך חיים זו .אוסיף ואומר ,במידה
והבעל הוא החרדי והאישה היא בעלת תשובה,
הרי שהוא מרוויח מעמד מכובד בבית .מטבעם של
דברים ,הוא יידע יותר מאשתו בענייני דת ,והוא יהא
המנהיג והמדריך בבית .הוא יהיה "הרב של הבית",
ואין מצב יותר אידאלי מזה .גם הבעל וגם האישה
ייהנו מכך :האישה מעוניינת ב"גב חזק" ,היא רוצה
שבעלה ינהיג אותה .וכן רצונו של האיש להיות
המנהיג בבית ,להיות מוערך וחשוב בבית( .אישה
חרדית מבית ,לעיתים ,היא ה"רבנית" בבית ,והבעל
לא מרגיש בנוח מכך.)...
מאידך גיסא ,יש לקחת בחשבון ,שבעלי תשובה
אינם מנתקים קשר עם משפחתם ,כפי שמייעצים
גדולי הדור .יש כאן מצב עדין ,לשמור על קשר
עם המשפחה החילונית ,אך בצורה כזו שלא תזיק
לחינוך הבית וחינוך הילדים .זו הליכה על חבל דק,
המצריכה התייעצות רצופה עם תלמיד חכם פיקח
ומנוסה ,והמון יצירתיות( .מאד משנה ,מי טיבם
וטבעם של בני המשפחה החילונית) .דבר נוסף ,יש
לבדוק שאותו בעל/ת תשובה מוכן לקבל ולשמוע,
או ממך או מרב .לצערנו ,ישנם חלק מבעלי התשובה,
שחושבים שאינם צריכים הדרכה ,והם יודעים טוב
יותר מכל הרבנים והחכמים .ומגיעים לסטיות
וקיצוניות לכאן או לכאן.

פסיכולוגיה יהודית  -פסיכודראמה
כואבת? כועסת? מסתגרת במחשבות

על מה שהיה או על מה שלא יהיה?
טיפול מלווה התחדשות לנשים ,זוגות וילדים .מתדוצאות
הפרעות אכילה ,התמכרויות ,פחדים ,טראומה ואובדן .הימות
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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".
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