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מזעזע! הבעל שהעניק לאשתו את עיניו

בחג הפסח אנו מבערים את החמץ –
העיסה התפוחה והמתרברבת ,ואוכלים
"לחם עוני" ,רמז לביעור מידת הגאווה,
ורכישת מידת הענווה .בהקשר לכך,
לפניכם סיפור מדהים ומאלף עם
לקח רב בסופו :מעשה בבני זוג אשר
לאחר שנה מנישואיהם נולדה להם
בת ,ויקרא שמה בישראל – בתיה .מום
אחד היה לה ,היא הייתה עיוורת...
כאשר הגיעה לפרק "בתולה נשאת",
ולאחר חיפושים רבים ,נמצא בחור
בשם מיכאל שהסכים להתחתן עמה,
למרות היותה עיוורת! הם בנו את
ביתם בהצלחה למרות המוגבלות ,ואף
זכו לשלושה ילדים שנולדו בזה אחר
זה.
יום אחד ,שמעו בני הזוג כי יש פרופסור
שמצליח לרפא עיוורים מלידה,
ואכן מיכאל קבע תור לבתיה לאותו
פרופסור .כאשר הגיע היום המיוחל,
ולאחר בדיקה שנערכה כשעה ,אמר
להם הפרופסור" :ברוך ה' ,אפשר
להחזיר לבתיה את מאור עיניה! אלא
שכדי לרפאות את עיניה צריך להשיג
זוג קרניות מאדם חי!" .להשיג תרומה
כזו זה לא מציאותי .וכי מי יסכים
לתרום את העיניים שלו כדי שהשני
יראה?! להוציא עין אחת כדי שלשני
יוציאו שתיים קל כבר יותר למצוא...

לכן קבע הרופא" :חיזרו לביתכם ,ואם
אמצא תורם אהיה עמכם בקשר!".
לאחר ארבעה חודשים נמצא תורם
לבתיה! יום הניתוח הגיע ,ובתיה
מלווה על ידי מיכאל לחדר הניתוח.
אלא שרגע לפני שבתיה נכנסת
לחדר הניתוח ,מיכאל קורא לה לצד
ואומר לה בהתרגשות רבה" :בתיה!
אני רוצה לומר לך משהו שהסתרתי
ממך עד היום ,כי אני לא רוצה שתהיי
מופתעת ...דעי לך ,שגם אני עיוור
מלידה!" .בשמחה מהולה בעצב נכנסה
בתיה לחדר הניתוח .לאחר עשר שעות,
בתיה חוזרת מחדר ההתאוששות עם
ערימות של תחבושות על העיניים.
הרופא הגיע ,והחל מוריד תחבושת
אחר תחבושת .וכשהוא הוריד את
התחבושת האחרונה ,לראשונה בחייה
היא ראתה את בעלה מיכאל ,את
יעקב הבן הבכור ,את רחלי הקטנה,
וחיימק'ה התינוק .הבית חולים רעד
מהתרגשות...
עברו יומיים ובתיה שוחררה לביתה.
אם עד היום היא חשבה שמיכאל
מסתדר לבד ,הפעם היא רואה שהוא
זקוק לתמיכה וסעד .בקיצור ,בתיה
קשורה למיכאל בשלשלאות של
ברזל ...היא החלה מתנשאת עליו,
ולאחר כמה חודשים של התלבטות

עם עצמה ,היא החליטה שהיא רוצה
להיפרד ממיכאל" ...מיכאל תראה",
פנתה אליו בתיה" ,אתה יודע שעד
לפני חודשיים לא הייתי רואה בכלל,
ועכשיו ה' פקח את עיניי ...מיכאל,
אתה צריך להבין אותי ,אבל א ...א."...
מיכאל היה חכם ,והוא הבין את הרמז
והגמגומים ,והוא אמר לה כך" :בתיה!
אני מבין שאת רוצה שאני אעזוב...
האמת ,שגם אני כבר החלטתי ממזמן
לעזוב ,כי אני לא יכול להמשיך לחיות
עם ההתנשאות שלך עלי ...כל טוב!".
מיכאל עזב ,אך השאיר לה מכתב בו
היה כתוב" :לבתיה! מכתב זה נכתב
בתמצית דם לבי! אני מבין אותך,
קשה לך להתנהל עם בעל עיוור ,זה
מאד מגביל ומדכא .רק רציתי שתדעי,
שהקרניות שהושתלו לך בעיניים,
לפני שהן היו אצלך הן היו אצלי!! אני
תרמתי לך אותן ."...על החתום מיכאל.
התנהגותה החצופה של בתיה בוודאי
מקוממת אתכם" .כיצד היא מעיזה
להתנשאות על בעלה באותן העיניים
שהוא העניק לה?! ובכלל מה יש לה
להתגאות בדבר שלא עמלה עליו ,ורק
קיבלה במתנה?!" .טענות חריפות
ונכונות ,רק מה ,הסיפור הזה מעולם
לא היה ולא נברא ,ורק משל היה,
והוא מבטא את התנהגותו המזעזעת

של הגאוותן :מיכאל זה משל לקב"ה
(מי-כאל) .בתיה זו עם ישראל ,בתו של
הקב"ה (בת-יה) .הקב"ה כביכול נשוי
לעם ישראל ,כמו שכתוב "וארשתיך
לי לעולם" .הקב"ה נותן לנו איברים:
עיניים לראות ,אוזניים לשמוע ,מוח
להבין ...אנו משתמשים באבריו לפעול
ולעשות נגד רצונו יתברך ,ועם כל זאת
הקב"ה ממשיך להיות אתנו ,לתת לנו
בריאות ,פרנסה וכל טוב .עד ...שהאדם
מתגאה .כי כאשר האדם מתגאה -
אומר הקב"ה" :אין אני והוא יכולים
לדור בכפיפה אחת" .ואז כביכול
הקב"ה עוזב את האדם עם מכתב
פרידה" :בן אדם! דע לך שכל אותם
דברים בהם אתה מתגאה – שלי הם
ואני נתתים לך .אתה מתגאה בחכמתך
– החכמה שלי היא ,ואני הענקתיה
לך .אתה מתגאה בעושר – אני הוא
שהענקתי לך את העושר .העיניים
שלך הן שלי! הכבד שלך הוא שלי!
כל האיברים שלך הם שלי! אין לך מה
להתגאות בדברים שלא עמלת עליהם,
אלא קיבלת אותם במתנת חינם".
[העניו מכיר את מעלותיו וכוחותיו ,אין
הוא משקר את עצמו חלילה ,אבל הוא
יודע שאין לו במה להתגאות ,שהרי
כל מה שיש לו זה מתנת חינם מאיתו
יתברך]( .להתעדן באהבתך).

בלעדי! מצא את זיווגו בזכות שבירת האייפון

דוד נחום זכה לחזור בתשובה בגיל .18
למד בישיבת "אור החיים" בירושלים.
כיום הוא בן  ,27עובד ולומד .והוא
מספר את סיפור המופת שלו לקוראי
"אור עליון"" :כל התשע שנים האלו
מאז שחזרתי בתשובה עד היום היו
מאד מורכבות עם עליות וירידות.
בסוף שנה שעברה הייתי בתקופה
מאד קשה :לא עבודה ולא זוגיות .לא
היה לי בשביל מה לקום .הייתי כבר
בייאוש מסוים ,ומאד פסימי שאצליח
להתחתן .בערב ראש השנה האחרונה,
הלכתי אני ועוד חבר מישיבת אור
החיים ,לביתו של מרן הגאון ,הרב
משה צדקה שליט"א ,ראש ישיבת
פורת יוסף ,בכדי לשבור את האייפון
שלי ,ולזכות בברכת הרב לזיווג".
"נכנסתי ואמרתי לרב" :כבודו הבטיח,
שמי שישבור את הסמארטפון שלו,

הרב יגזור עליו שיתחתן תוך שנה ...הרב בירך אותי ,ויצאתי מהבית שמח
באתי לנפץ את האייפון ,ואני מבקש ובטוח בברכת הרב שאתחתן".
שכבודו יגזור שאתחתן!" .הרב אמר "אחרי שבועיים בלבד הכרתי את
לי בענוותנותו הרבה" :אני לא גוזר! אשתי לעתיד!! היא בכלל מנתניה ,לא
אני אתפלל עליך שתתחתן
היה לי שום סיכוי להכיר
בקרוב!" .בעזות דקדושה
אותה ,זכיתי לכך רק בזכות
התעקשתי שהרב יגזור.
ברכת הרב .היא בחורה
אמרתי לרב" :כתוב 'צדיק
נפלאה ,יש לה אהבה
גוזר והקב"ה מקיים' ,אני
לתורה ,לרבנים ולדת ,ומיד
רוצה שתגזור! אני רוצה
אחרי שהיא הכירה אותי,
להקים בית נאמן בישראל,
גם היא החליטה לבער את
קשה לי ,לא יכול יותר!".
האייפון שלה .בעזרת השם
הרב צחק ואמר לי "אל
שבוע הבא ,ז' ניסן ,אנחנו
מרן הגאון
תדאג" ,הוא הלך והביא הרב משה צדקה שליט"א .מתחתנים!! בכל החמשה
פטיש שאנפץ בו את
חודשים האחרונים ראיתי
איזה
לי
אמר
האייפון .על כל מכה ,הרב
ממש ניסים גלויים ."...לא יאומן כי
פסוק להגיד .נחתכתי בקטנה ,והרב יסופר!
אמר לי" :לא נורא! זה יכפר לך
את איך הצלחת להתנתק מהאייפון? ישנם
היה
המעמד
העוונות שעשית באייפון".
שנכחו במקום .כאלו שמרגישים שזה הנשמה והחיים
בפני עשרה אברכים

שלהם?
"ה' ראה את הרצון החזק שלי להיטהר
ולהתקדש והוא עזר לי .הרגשתי שאני
בכלל לא צריך את המכשיר .וכיום,
בהרגשה שלי כאילו לא היה לי אייפון
מעולם .לא משעמם לי בלי המכשיר,
אני עובד ולומד ,ומי שצריך אותי
מתקשר אלי לסלולרי .אני מודה לה'
שריחם עלי ,ונגמלתי ממראות אסורות
ומרכילות .עצם הדבר שאין לי את
הדבר הטמא הזה בכיס זה כבר ברכה.
זה נראה ורוד ,אתה צופה בתמונות
וסרטונים ,וכאילו נהנה .באמת ,הכל
זה שקר ,זו רק הנאה רגעית ,אבל אתה
לא מאושר .זה לא ממלא אותך ,ונשאר
עם הדיכאון .וזה עושה אותך עוד יותר
לא רגוע ,ה' ירחם .אחר שגלשת אתה
הולך לישון לבד ,בלי קדושה ובלי
שמחה ,מה זה שווה?!".

המעוניינים בחלוקת עלונים במקום מגוריהם (תמורת דמי משלוח בלבד) יתקשרו לטל ,054-8486661 .אחרי השעה 16:00
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יציאת מצריים (איראן) נוסח שנות אלפיים
רובינו נולדנו וגדלנו בארץ ישראל ,עם האפשרות לשמירת תורה ומצוות בקלות .מציאות שלכאורה מובנת מאליה .אצל
קובי ('מהרן' בשמו הפרסי) שירה זה היה אחרת .קובי נולד וגדל באיראן ,עם חלום וגעגועים להגיע לארץ הקודש .עבר שם
עינויי תופת על הקמת 'חברת תלמוד תורה' ,וארגון לשמירת תושבי הקהילה בגשמיות וברוחניות .לאחר מסע ארוך ומפרך,
על סף מוות ,הוא זכה לעלות לארצנו הקדושה .סיפור מצמרר ,מטלטל ,ומעורר השראה!
"נולדתי בשירז בזמן שילטון השאה.
כשהייתי בגיל  6-7חומייני עלה
לשלטון .כשחומייני הגיע לאיראן
המדינה הפכה ליותר צנועה ,אבל
השלטון התעמר ביהודים .הייתה
קבוצת חיילים שקראו להם בסיז'
(היום חיזבאללה) ,שהיו מתאכזרים
למיעוטים וליהודים .היהודים חיו
באותה תקופה בפחד אימים ,כי היו
הורגים אנשים בלי חשבון ,וכולם
זעקו לה' מקירות הלב".
"לאחר כמה שנים הקימו 'חברת
תלמוד תורה' ,היינו קבוצה של 10-
 12נערים שלומדים תורה בבית
הכנסת .כל יום היינו רצים לפנות
בוקר ,בחשיכה ,ומעירים אחד את
השני לתפילת הנץ ,ואחר כך לומדים
תורה .הכל היה בסתר .הדבר לא
מצא חן בעיני החיילים הבסיז'ים
האלה .הם חשדו בנו שאנחנו ציונים,
והבאנו רב ציוני מישראל שילמד
אותנו .התחילו להתעלל בנו ,וחקרו
מי הקים את הקבוצה שלנו .יום
אחד ,הייתי בגיל  13וחצי ,כעשרה
חיילים בסיז'ניקים משכו אותי לאחת
הסמטאות ,והרביצו לי עם הקתות
של הרובים שלהם באכזריות נוראה.
התושבים המוסלמים הזדעזעו וצעקו
עליהם" :אתם הורגים את הילד".
הם ירדו למטה ,ובמכות הצילו אותי.
הגעתי לבית חצי חי וחצי מת ,צלעות
שבורות ,כאבים בבטן ובגב ,בקושי
יכול לנשום."...

עינויים אכזריים בגלל לימוד
תורה

"הרבה פעמים היו עוצרים אותי
לחקירה בעינויים .בני משפחתי היו
מתחננים אלי" :תפסיק! אל תמשוך
אש ,אל תלך למקום הזה!" .אבל לא
יכולתי ,רציתי ללכת ללמוד תורה.
באחת הפעמים ,תפסו אותי עם החבר
שלי ,והכניסו אותנו ל'כומיתה' -
מקום שחוקרים אנשים ,ויש שם חדרי
עינויים .היה חדר פנימי ,וששה חדרים
מסביב ,כאשר חלון זכוכית מפרידה בין
החדרים .את החבר שלי הכניסו בחדר
הפנימי ,השכיבו אותו על השולחן,
והביאו קוביית קרח ענקית ,אורך מטר
בערך ,ושמו את זה מעל הראש שלו.
טיפות הקרח טפטפו על המצח שלו,
וזה היה סבל נוראי .אחרי זה הוא לא
יכל לתפקד שלושה חודשים .בחדרים
החיצוניים שלנו הבעירו אש ,ושמו
פתק "אתם יכולים להציל את החבר
שלכם ,תפעילו ראש!" .אחרי כמה זמן
הבנתי מה הכוונה שלהם :היה צינור
שעבר מעל המדורה עד לבלוק קרח,
ואם נבעיר את האש חזק יותר ,אז
הקרח יימס מהר ,והחבר יינצל .מצד
לעילוי נשמת

רחל מירו בת סיסינה

נלב"ע י' טבת תשע"ו ת .נ .צ .ב .ה.
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שני ,אש גבוהה יכולה לשרוף אותנו.
לא חשבתי על עצמי ,לקחתי את כל
העצים וזרקתי בתוך האש ,האש
התלקחה ,נשרפו לי הרגליים ,הגב.
כולי מלא כוויות .הרגשתי שהמח שלי
נוזל ,אבל הפחתתי צער מהחבר."...
"בגיל  15הקמתי יחד עם עוד
נערים ארגון בשם 'זארבאט' ('מכה'
בעברית) ,בכדי להגן ולשמור על חיי
היהודים בכל העיירות שמסביבנו ,וגם
לעזור להם ברוחניות :בניית מקוואות
וכדומה .פעם אחת בנינו מקווה
לעיירה שלידינו בתוך איזה חדרון,
ומילאנו את המקווה ב...קרח! היהודים
הצדיקים שם טבלו במים הקפואים
האלו!! הארגון הזה וה'חברת תלמוד
תורה' הטריף אותם .זה היה בשבילם
מרד .פעם עצרו אותנו והכניסו אותנו
ל'כומיתה'' .סגרו לנו את העיניים,
קשרו את ידו של כל אחד מאתנו
לכתף של השני ,וכך הובילו אותנו
עם נשקים שלופים ,הייתי בטוח
שלא אשאר חי .הורידו אותנו לאיזה
מרתף ,והעמידו אותנו רבע שעה ,לא
מה
ידעתי
הולך לקרות
לנו ,הרגשתי
מי
נצח...
שהיה מעיז
היו
לדבר
מפוצצים
אותו .לפתע,
שמענו צרור
יריות ,ובמקום
זה
קטן
נשמע רעש
אדיר .נכנסנו
לפאניקה ,הרבה התעלפו ונפלו.
הרגשתי שהנשמה שלי עוד מעט
יוצאת( .בסוף הבנתי שאלו היו יריות
סרק בכדי להפחיד)".
"אחר כך הכניסו אותי למגרש ,עיניים
קשורות ויד ימין קשורה לרגל בחוט
קצר ,כך שאתה עומד רק על רגל אחת.
התחילו לצרוח עלי" :או שאתה אומר
מי מלמד אתכם תורה ,או יקרה לך מה
שקרה לאלו שכביכול ירו בהם ומתו".
אמרתי להם שאני לא יודע .המשיכו
לענות אותי בכל מיני עינויים ,ואז
אמרו לי" :עד עכשיו זה היה משחק,
עכשיו ,או שאתה מגלה או שזה הסוף
שלך" .אמרתי איזה מאה פעמים
'שמע ישראל' ,והייתה לי הרגשה
חזקה שה' איתי .פתאום שיחררו כמה
כלבי רוטווילר ,שמעתי את הנביחות
ואת הנשימות שלהם ,הם היו איזה 50
מטר לידי .שמתי ריצה ,ושכחתי שהיד
קשורה לרגל ,ושאני לא יכול לרוץ
מהר ,עשיתי נחיתת פנים על הרצפה,

אבל מי חושב על זה ,קמתי והמשכתי
לרוץ בקפיצות על רגל אחת ,עד שאני
מרגיש שאין כלום מתחת לרגליים
שלי ...נחתתי לתוך בריכה של מים
קפואים!! האמת ,שעברנו דברים יותר
קשים ,אבל אלו דברים שהשתיקה
יפה להם."...

בריחה עם ג'יפ טס וגמלים

"כשהייתי בגיל  .16אמא שלי שלחה
אותי למלאת בלון גז בשכונה הסמוכה.
בדרך פגש אותי הבן של המואזין
שהיה שונא ישראל ונתן לי סטירה.
סתם כך בלי שום סיבה .הוא בא לתת
לי עוד אחת ,ואני דפקתי לו את הבלון
גז שבידי .לפי מה שנראה לי ,עד היום
הוא עוד שוכב שמה ...באתי מיד לאמא
שלי ,ואמרתי לה שאני חייב לברוח
מהאזור .אמא שלי הבינה שהמצב
קשה מאד ,ושלחה אותי לבית של
אחותי אורה .היא הייתה גרה בקרמן,
ליד הגבול .היה להם בית ענק ,והם
היו מאכסנים שמה מי שרוצה לברוח.
הייתי תקופה בבית של אחותי ,עד
שההורים מכרו חלק מהרכוש ,ושילמו
הון תועפות
למבריחי
גבולות,
שיבריחו אותי
מהמדינה.
הפרידה
הייתה קשה
ב י ו ת ר ,
ההורים לא
ידעו אם יראו
אותי שוב,
הרבה
כי
שרדו
לא
את הדרך ,ואני בסך הכל ילד בן .16
הבריחה התחילה אחרי פסח ,הייתי
סופר בדרך את ספירת העומר .חשבתי
שאגמור לספור את העומר בארץ
ישראל ,אבל בסוף  -המסע ערך שישה
חודשים!".
"עליתי לאוטובוס שיסיע אותי מקרמן
לעיר שהכי סמוכה לגבול .הנהג קיבל
הרבה כסף ,בכדי שיקח אותי בתור
העובד שלו כביכול .לבשתי בגדים
שחורים ומלוכלכים ,וצבעתי את
הפנים בשמן ,שאראה באמת כעוזר
הנהג .הנסיעה ארכה כמה שעות,
הייתי מאד לחוץ ,שאלות קיומיות
עלו במוחי .פתאום עצירה .בדיקה
שגרתית .יצאתי מהאוטובוס ,עשיתי
את עצמי בודק את הצמיגים ,מכניס
מים במיכל .ב"ה עברתי את הבדיקה
בשלום .כשהגענו לתחנה האחרונה,
הלכתי איזה שני רחובות ,והגעתי
לבית מוסתר ,שם חיכו לי אנשים
שילוו אותי בהמשך הדרך .בתוך

לעילוי נשמת

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

יש לשמור על קדושת הגיליון ולהניחו בגניזה

הבית היו  30-40אנשים ,כולם יהודים
שמתכוננים לברוח מאיראן .אחרי
 24שעות ,יצאנו עם המלווה (סוג
של בדואי) בקבוצה של  4-5אנשים.
קיבלנו הדרכה ,שצריכים להיות
צמודים למדריך ,לדבר בשקט ,ולא
לעשות תנועות מחשידות ,שיחשבו
שאנחנו מקומיים ,כי היו שם סיורים
של הצבא ,ומי שאינו מקומי ונמצא
קרוב לגבול – יורים בו חופשי ,ובפרט
אם הוא יהודי .כל הדרך התפללתי.
החבר הכי טוב שלי היה ה' ,דיברתי
איתו כל הזמן".
"הגענו לאיזו מערה ,התחבאנו שם,
וחיכינו ללילה שיבוא ג'יפ ויסיע
אותנו ,כי רק בלילה אפשר להסתתר
מעיני שומרי הגבול .בלילה הגיע
מישהו עם ג'יפ ,הביא לנו קצת אוכל.
ואמר לנו" :אנחנו חייבים לנסוע
במהירות ובזיגזג שלא יעלו עלינו.
ואם יהיו מרדפים ,תתפסו חזק ,כי
אני טס ."...הג'יפ נסע בלי אורות ,הוא
מכיר ומריח את הדרך .הרגשתי פחד
אימים .כל הדרך חזרתי על הפרק
בתהילים "ה' רועי לא אחסר" .המילים
"גם כי אלך בגיא צלמוות לא אירא
רע כי אתה עמדי" ,קיבלו משמעות
אקטואלית! פתאום התחיל מרדף...
הוא טס על  130ק"מ ,הג'יפ התרומם
מעל הקרקע ,והוא טס בסיבובים ,עד
שהוא נעלם להם".
"הגענו למקום שאי אפשר לנסוע
שמה בג'יפ ,וחייבים ללכת רגלית.
הלכנו שלוש שעות בפחד אימים ,עד
שהגענו למערה נסתרת בתוך ההר.
היה שם מישהו במערה שנתן לנו קצת
אוכל ושתייה .ואז התחיל מסע מפרך
על גמלים ...שלושה ימים רכבנו על
הגמלים .זה סיוט .אתה מרגיש שאתה
עולה ויורד ,קדימה ואחורה .הפעם
רוכבים רק ביום ,כי בלילה ישנם
נחשים ועקרבים וזה מאד מסוכן.
היה חום נורא ואיום 50 ,מעלות חום,
והרגשתי שאני מתבשל .לא היה לנו
מים ,ומרוב חום כבר התחלתי להזות
הזיות ,היו לי סדקים בשפתיים,
ואפילו מישהו התעלף .סוף סוף הגענו
למקום שהיו קצת מים עכורים ,בוץ
וקצת מים .לקחתי קצת מים בכפות
ידיי ,ראיתי שזה קצת מים עם הרבה
לכלוך ודברים שזזים .שתיתי ,או
יותר נכון אכלתי את זה ,רק כדי שלא
להגיע לסכנת נפשות."...

מרדף חם עם יריות

"ירדנו מהגמלים וחיכינו לבוקר .ידענו
שמחר זהו יום גורלי ,שעוברים ממש
את הגבול .שכבנו על חול המדבר,
בקור מקפיא .מסתכל על השמים ועל
המשך בעמ' 3
לעילוי נשמת

עמיחי משה בן דינה
ת.נ.צ.ב.ה.

הל כה

המשך מעמ' 2
הכוכבים ,מתבונן בגדלות ה' שברא את
כל זה ,וחושב שאין מי שיכול לעזור לי
רק ה' .יורדות לי דמעות ,ואני מדבר
עם ה'" :רבונו של עולם! אני יודע
שאתה מסתכל עלי ,תעזור לי! מה
אני רוצה? בסך הכל אני רוצה לעלות
לארץ ישראל" .לא אשכח את הלילה
הזה לעולם ...בבוקר הגיע אחד עם
ג'יפ ,הביא לנו לאכול ולשתות ,ואמר
לנו" :עד עכשיו זה היה משחק ילדים,
עכשיו זה רציני .אנחנו חייבים לעבור
את הגבול בחצי שעה .תתפסו חזק,
כי מי שעף לא חוזרים לקחת אותו!!".
כל אחד תפס ברזל אחד של הג'יפ

תופסים אותנו .עברנו הרבה דברים
קשים בתוך פקיסטן .לצערנו באחת
התחנות איבדנו איזו אישה בהריון
בחודש הרביעי ,עם בתה בגיל ארבע
בערך ,שהיו איתנו בקבוצה ...מקוצר
מקום לא אוכל להאריך בכל פרטי
המסע .בקיצור ,ברחנו מפקיסטן
לאפגניסטן ,משם להודו ,מהודו טסנו
לשוויץ ,ומשם טסנו לארץ ישראל.
בשעה טובה ומוצלחת עליתי לארץ
ישראל בסוף שנת ."88
"כיום אני גר באלעד ,נשוי (לאו דווקא
עם פרסייה) עם  7ילדים ,לומד תורה
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שאלה :מדוע בסידורים שלפי הרב
עובדיה יוסף זצ"ל מחקו ב"לשם יחוד"
את המילה "מצוות 'עשה' של ספירת
העומר"?
תשובה :היות ורוב הפוסקים ובראשם
מרן ה"שולחן ערוך" סוברים ,שבזמנינו
מצוות ספירת העומר היא מדרבנן,
מאחר שאין לנו "קרבן העומר" ,לכן
לא נכון לומר "מצוות עשה" ,אלא צריך
לומר "מצוות ספירת העומר".
שאלה :האם אני יכולה –בתור אישה-

תשובה :תספור בלי ברכה .אבל אם
לספור "ספירת העומר"?
תשובה :לפי הפשט את יכולה לספור אינך זוכר האם ספרת אתמול או לא,
(אבל לא חייבת) ואסור לך לברך ,ולפי אתה יכול להמשיך ולספור בברכה.
הקבלה לא כדאי לספור כלל.
הלכות ימי העומר
שאלה :בבית הכנסת שלנו רגילים כל
השנה לסיים תפילת ערבית לפני צאת שאלה :האם מותר להסתפר או להתגלח
הכוכבים ,האם נוכל אז לספור את ב"ימי העומר"?
תשובה :אסור להסתפר או לגלח הזקן
העומר?
תשובה :אם אתם מסיימים את ב"ימי העומר" ,מאחר והם ימי אבל על
התפילה אחרי השקיעה ,אפשר לספור מותם של  24אלף תלמידי רבי עקיבא.
בברכה .אבל לפני השקיעה – אינכם אבל מותר לאישה להסתפר בימי
רשאים לספור את העומר .ומצווה מן העומר.
המובחר שתאמרו דברי תורה בין מנחה שאלה :איזה עוד איסורים ישנם ב"ימי
לערבית ,ותסיימו ערבית אחרי צאת העומר"?
הכוכבים ,ואז תספרו את העומר.
תשובה :א .אסור להתחתן( .אבל מותר
ב"פה" וגם
שאלה :שכחתי לספור בלילה ונזכרתי לערוך "תנאים" ,וישירו ֶּ
ביום שלאחר מכן מה עלי לעשות?
יחלקו כיבוד קל בלבד).
תשובה :לספור ביום בלי ברכה ,ובימים ב .אסור לשמוע שירים עם כלי נגינה,
שלאחר מכן תוכל לספור בברכה.
(אבל שירה בפה מותרת) .ואסור
שאלה :שכחתי לספור גם בלילה וגם לרקוד.
ביום ,האם אוכל להמשיך לספור את ג .טוב שלא לברך "שהחיינו" על בגד
חדש( .אבל מותר לברך "שהחיינו" על
העומר בשאר הלילות?

הלכות ספירת העומר

בכל הכח ,והוא התחיל לטוס .הקאתי
מרוב פחד .פתאום ראיתי  4אורות
מאחורה ,הסיוט עולה ,וצרור יריות
לתוך הג'יפ .משמר הגבול עלו עלינו.
 10דקות של יריות ...היה בחור בן 14
וחצי שקיבל כדור בראש ,והתגלגל מת
בתוך הרכב ...הרגשה קשה ,אבל אתה
לא יכול לעשות כלום! בחסדי שמיים,
הם איבדו אותנו באיזה שהוא שלב."...
"סוף סוף אנחנו כבר בצד השני של
הגבול ,אך הסכנה עדיין לא חלפה,
אנחנו בגבול של פקיסטן! אנשי
הטאליבן היו במקום ,ואוי לנו אם היו

בלעדי באתר "יהדות נט"!
הספר

"NOT BY
"CHANCE

המפריך
מדעית את
תאוריית
האבולוציה,
לקריאה ולהורדה באתר,
בקטגוריה "הוכחות ליהדות".

לראשונה ,תורגם לעברית ספרו
של ד"ר לי ספטנר"NOT BY ,
" ,CHANCEשיצא לאור באנגלית
ב .1997 -הספר מפריך מדעית
את תאוריית האבולוציה של
דרווין .המחבר הינו ד"ר לפיזיקה,
בוגר  M.I.T.הספר מתמקד
בחוסר ההיתכנות המתמטית
ההסתברותית של תיאוריית דרווין.
ובכך שבכל המוטציות שנחקרו
התברר ,שהאורגניזם רק איבד
מידע והפך לפחות מורכב.

www.yahadoot.net
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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
 ,8362846עבור עמותת "אור עליון".

פסיכולוגיה יהודית  -פסיכודראמה
כואבת? כועסת? מסתגרת במחשבות

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

מטפלת מוסמכת בעלת המלצות רבות

צלצלו( 053-3354470 :תמרה)

פרי חדש).
שאלה :מתי מתחילים ומתי מסתיימים
"ימי העומר"?
תשובה :ימי העומר מתחיליםלאחר
חג הפסח .והם מסתיימים ,למנהג
האשכנזים ביום ל"ג לעומר ,אבל
למנהג הספרדים הם מסתיימים רק
למחרת ל"ג בעומר  -ביום ל"ד לעומר.
שאלה שנשאלתי מנהג מונית :האם
מותר לי להתגלח בימי העומר ,משום
שכאשר אני לא מגלח את זקני אז
לא עולים למונית נוסעים ,כי פוחדים
שאני ערבי?
תשובה :מותר לך להתגלח כל יום
שישי ,מאחר שיש בזה צורך גדול( .עייין
חזו"ע יו"ט עמוד רסב).

שאלה :האם מותר להיכנס לדירה
חדשה ב"ימי העומר"? והאם מותר
ללכת לטיולים או להיכנס לים בימים
אלו?
תשובה :מותר .כמובן שמדובר בחוף
נפרד.

וצלם אירועים .זכיתי להקים בית
של תורה פה בארץ ,וההרגשה שלי,
שכל מה שעברתי בחיים היה שווה,
בכדי לראות את הילדים שלי הולכים
עם פיאות ולומדים בתלמוד תורה.
אני מסתכל על החיים בצורה שונה,
כי אני יודע שלא שווה להתעצבן על
שטויות .קוראים יקרים! אני מבקש
מכם ,תעריכו את מה שיש לכם ,תהיו
סבלניים .ואתם שקשה לכם בישיבה,
תדעו ,שאני הייתי מוכן לתת את החיים
שלי כדי שאוכל ללמוד תורה .תעריכו
את מה שיש לכם .חבל".

סיפורי ישועות
לכבוד עלון "אור עליון".
אני רוצה להישאר בעילום שם ,אבל אני
מבקש שתפרסמו את המכתב שלי ,כדי
שהקוראים ידעו את הכח של ה"פדיון נפש".
אבי שיחיה היה צריך לעבור ניתוח לב פתוח,
בכדי להחליף שני מסתמים בלב .לפני הניתוח
עשינו "פדיון נפש" אצלכם .וברוך השם ראינו
ישועות גדולות .הניתוח הצליח ,ואבי מרגיש
טוב .אחר כך ראינו עוד נס גדול :הרופאים
אמרו שצריך להשתיל לאבי קוצב לב ,כמובן
שפניתי אליכם ,שתעשו לפני הניתוח "פדיון
נפש" .והרב בירך את אבי ,שבעזרת השם
שלא יצטרך בכלל את הקוצב לב .ובאמת,
בסוף לא היה צריך את ההשתלה ,קצב הלב
מתפקד כראוי בלי הקוצב לב.
תודה ל"אור עליון" .השם יברך אתכם בכל
מכל כל ,אמן כן יהי רצון .חודש טוב .חודש
של גאולה שלימה.

צלצלו ( 054-8486661לאחר השעה )16:00
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התחננו והרבו תחינה ,לרפואת חזקיה יוסף חיים בן שרה ברכה ,השוכב ללא הכרה למעלה מחודשיים ,וזקוק לרחמי שמיים מרובים
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ילדי בעלי התשובה והמשפחה החילונית
שאלה :כבוד הרב שלום רב .אני ואשתי חוזרים
בתשובה שמונה שנים ,מגדלים חמישה ילדים
קטנים .עובדים קשה לפרנס את המשפחה ,ובנוסף
אני קובע עיתים לתורה .לצערנו ,בתקופה האחרונה,
אותה תרבות מערבית שהפנינו לה עורף חוזרת
אלינו בדלת האחורית ,דרך המשפחות החילוניות
שלנו .אציין מספר דוגמאות:
 .1הורינו מסתובבים עם אייפונים ,בבתיהם
הטלוויזיות דולקות ,והילדים מסתקרנים ושואלים
שאלות.
 .2בנות הדודות לא לבושות בצניעות ,ולבנות שלנו
נהיה פתאום חם ללבוש גרביונים באמצע הקיץ ,כמו
שההלכה מחייבת.
 .3הסבים והסבתות מחלקים לילדנו שוקולדות
המכילות חלב נוכרי ,או ממתקים ללא כשרות
מתאימה.
כיצד אנחנו הולכים בין הטיפות  -מצד אחד שומרים
על קשר עם הקרובים שלנו ,ומצד שני לא פוגעים
במשפחה שלנו?
תשובה :אני שמח מאד על השאלה והעלאת הנושא,
מאחר וכל משפחות בעלי התשובה ,מתמודדות
עם שאלה הרת גורל זו :הקשר בין הילדים שלנו
למשפחה החילונית ולילדיהם .אקדים ואומר,
אכתוב קוים כלליים בעניין ,אבל להלכה ולמעשה
על כל משפחה (כולל השואל) להיוועץ עם המדריך
הרוחני שלהם ,המכיר אותם ואת משפחתם באופן
אישי.

יש לשמור קשר עם המשפחה החילונית

ישנה חשיבות רבה ,שבעלי התשובה ,הם וילדיהם,
ישמרו על קשר חם ובריא עם הוריהם ומשפחתם
הקרובה .זכורני ,שלאחר שמו"ר ועט"ר ,מרן הגאון
הגדול רבנו עובדיה יוסף זצ"ל ,ערך מסע חיזוק
בבתי הספר התיכוניים באילת ,ורבים מבני הנוער
שבו בתשובה שלימה ,היו מספר נערים שניתקו
את הקשר עם הוריהם החילונים .ומרן נשא דבריו,
והתריע בהם שאין זו דרך התורה ,אלא עליהם
לשמור על קשר עם הוריהם ,ולכבדם .חשיבות
הקשר היא משתי סיבות:
א .לימדונו חז"ל כללים חשובים לגבי שמירת התורה
והמצוות" :הנהג בהם מנהג דרך ארץ"" .דרכיה דרכי
נועם וכל נתיבותיה שלום" .מכאן ,שעלינו לשמור
את הקשר הטבעי והנורמלי שישנו בין ילדים
להוריהם ,ובין נכדים לסבות והסבתות .ושלא ליצור
קרע בתוך המשפחה.
ב .כל חוזר/ת בתשובה הינם שגרירי עולם התורה
בתוך משפחתם .זוגות עיניים רבות של בני המשפחה
עוקבות אחר חייו והתנהגותו של החוזר/ת בתשובה.
במידה וחלילה המשפחה תראה ,כי החזרה בתשובה
שלו/ה הביאה לקרע במשפחה ,וגרימת שברון לב
להורים ולקרובים ,הם יאמרו" :ראו! פלוני שחזר
בתשובה השתגע ,כמה מקולקלים מעשיו ,וכמה
מכוערים דרכיו ,לא כדאי לחזור בתשובה ,שלא יהא
סופנו כמו פלוני" .לעומת זאת ,כאשר המשפחה

תראה כיצד יחסי האנוש שלו/ה השתפרו לאחר
החזרה בתשובה ,וכיצד הם מכבדים את הוריהם
ומשפחתם בצורה נפלאה ,או אז יצביעו עליהם בני
המשפחה ויאמרו" :ראו פלוני ששב בתשובה כמה
נאים דרכיו ,כמה מתוקנים מעשיו .אשרי הישיבה
שהחזירה אותו בתשובה ,אשרי רבו שלמדו תורה,
כדאי גם לנו לחזור בתשובה"( .ע' יומא פו,א).

הצד השני של המטבע
מצד שני ,בהחלט ישנו חשש שהילדים עלולים
להתקלקל ברוחניות ,עקב ההתחברות והחיבור עם
בני המשפחה החילונים .שהרי כתב הרמב"ם (הל'
דעות פ"ו ה,א)" :דרך ברייתו של אדם להיות נמשך
בדעותיו ובמעשיו אחר רעיו וחבריו ,ונוהג כמנהג
אנשי מדינתו .לפיכך צריך אדם להתחבר לצדיקים,
ולישב אצל החכמים תמיד ,כדי שילמד ממעשיהם.
ויתרחק מן הרשעים ההולכים בחושך ,כדי שלא
ילמד ממעשיהם" .קל וחומר כאשר מדובר בילדים
קטנים .לכן עלינו להיזהר ,שהילדים לא יהיו חברים
של הקרובים החילונים .קשר – כן ,חברים – לא.
ובצד המעשי :נזמין את הקרובים וילדיהם אלינו
לביקור ,או ניקח את הילדים לביקור אצל הסבא
והסבתא והקרובים( .עדיף תמיד שהם יבואו מאשר
שנלך אליהם) .אבל לא כדאי למשל ,ללכת לנופש
משותף ,ולהיות יומם ולילה ביחד .במצב כזה אי
אפשר לשלוט על התכנים שבני המשפחה וילדיהם
ילמדו את ילדינו .קל וחומר שאין לשלוח את הילדים
לבדם לבקר את קרובי המשפחה החילונים ,ולשחק
עם ילדיהם .לצערנו ,הבתים מלאים במכשירי צפייה
גרועים :טלוויזיה ואינטרנט פתוח .והילדים עלולים
לצפות ולגלוש בתכנים הכי גרועים שישנם.
דבר נוסף ,עם כל החשיבות על שמירת קשר עם
המשפחה ,אסור לנו או לילדינו לעבור שום איסור
בשביל כך .אם זה בצפייה בטלוויזיה או גלישה
באינטרנט ,הסתכלות על נשים חשופות ,או אכילת
ממתקים שאינם עם הכשר מהדרין ,כמו ממתקים
עם חלב נוכרי שציינת .לכן יש להציב תנאים ברורים
לביקור :שהטלוויזיה תהא מכובה ,שלא יגלשו
באינטרנט בפני הילדים ,שבנות המשפחה לא
יגיעו בלבוש חשוף ,ושאין לחלק לילדים ממתקים
שאינם מקובלים עלינו .החכם עיניו בראשו ,ומסכם
דברים אלו לפני הביקור .אין להיכנס בשום פנים
ואופן לוויכוחים מיותרים ומזיקים מדוע צריך לנהוג
כך ,ומה הבעיה בטלוויזיה .הדרישה צריכה להגיע
ממקום הומני ולא ממקום דתי .יש להבהיר שאנחנו
מספיק גדולים כדי להחליט על דרכנו ,ועל זה אין
מה להתווכח ,כעת רק נותר לכם להתחשב בנו ,לא
לפגוע ברגשות ובמצפון שלנו ,ושלא לעשות "כפייה
חילונית"( .באופן כללי ,על פי רוב לא כדאי לחוזרים
בתשובה להתווכח עם המשפחה בענייני יהדות ,ולא
כדאי לנסות להחזיר אותם בתשובה .זה עלול ליצור
שנאה ומחלוקת .אבל הדבר תלוי בסוג המשפחה,
לעיתים הבנים יכולים להחזיר בתשובה את הוריהם,
בבחינת "והשיב לב אבות על [ידי] בנים").
אם "זכיתם" להורים שתלטנים ,הרוצים לשלוט על

מקום שבעלי
תשובה עומדים

חייכם (אולי גם בדברים שאינם קשורים ליהדות),
ולכפות עליכם ועל ילדיכם את אורח חייהם ,ולא עזרו
כל הדיבורים הנעימים בדרכי נועם ,לא נותרה לכם
ברירה ,אלא להבהיר להם בצורה חד משמעית ,שאם
הם ימשיכו ב"כפייה החילונית" שלהם ,הם יפסידו
את הקשר אתכם ועם ילדיכם .במקרים קיצוניים,
אולי לא יהא מנוס אלא לנתק את הקשר עמם ,לאחר
שאלת חכם .וכך כתב מרן הגאון רבינו עובדיה יוסף
זצ"ל (שו"ת יבי"א ח"ח יו"ד סי' כא)" :ולכן גם כשההורים
ממשיכים בחילול שבת ושאר עבירות ,צריכים
הבנים [שחזרו בתשובה] לנהוג בהם כבוד ,ושיתאהב
שם שמים על ידיהם ,אולי ישמעו וישובו .כי התורה
דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום .אולם כל זה
שייך כשההורים אינם מפריעים לבניהם שזכו להכיר
את האמת ולשוב לצור מחצבתם ,ומוקירים אותם
על אומץ לבם ועוז רוחם( .או לכל הפחות שנשארים
אדישים כלפיהם) .אבל אם הם עוינים אותם על כך
שחזרו בתשובה ,וצוררים להם בגלל שנאתם לדת,
הרי הם בכלל המינים והאפיקורסים שבוודאי אין
לכבדם ,ומנעם ה' מכבוד .ואם אפשר עדיף שהבן
ייפרד לגמרי מהורים כאלה ,וידור בעיר אחרת".

שתי נקודות חשובות לסיום:
א" .חינוך מחסן" ולא "חינוך חוסם" :ישנה טעות
להורים מסוימים ,הסבורים שכל החינוך החרדי בנוי
על סגירת עיני הילד/ה ,שלא ידעו בכלל שישנם
חילונים ,מחללי שבת ,ומכשירים כאלו ואחרים.
והורים בעלי תשובה עם דעות כאלו חושבים ,שעצם
העובדה שילדיהם רואים שהסבא והסבתא ללא
כיסוי ראש ,סמארטפון בכיסם וטלוויזיה בביתם,
כבר הם הפסידו את חינוך ילדיהם .האמת ,שהחינוך
לא מסתכם ,ואולי אפילו לא מתחיל ,בסגירת עיני
הילד/ה ,שלא ידעו שישנה ילדה שאינה לובשת
בצניעות וכדומה .אלא החינוך הנכון הוא ,שגם לאחר
שהילדה ראתה את בת דודה שלה בלי גרביים ,היא
לא תושפע מכך ,כי היא קיבלה חינוך פנימי ועמוק
על מעלת הצניעות ,המחסן אותה מפני התאווה
שבבגדי פריצות .הורים שלא ינהגו כך עלולים
להתאכזב קשות ,מאחר והילדים בשלב כזה או אחר
ידעו שישנם חילונים במדינה וכו' וכו' ,ומאחר ולא
הכינום וחיסנום כנגד החילוניות הם עלולים ליפול
שדודים במערכה.
ב .החילונים מסכנים ולא רעים ורשעים :ישנם הורים
המסבירים לילדיהם ,שהחילונים הם רעים ואכזרים
וכדומה .מלבד זאת ,שלא ניתן במשפחות בעלי
תשובה לומר כך על הסבא והסבתא שלהם ,הרי
שיש כאן טעות חמורה בחינוך ,וכפי שהניסיון הוכיח:
הילדים מתבגרים ורואים שישנם הרבה חילונים
מתורבתים ומוסריים ,ואז מתערער אצלם כל יסודות
החינוך שקיבלו ,במחשבה ששיקרו להם בכל .אלא
יש להסביר לילדים שהקרובים החילונים מסכנים
המה .הם לא רשעים ,כי ההורים שלהם לא לימדו
אותם .אבל הם מסכנים :חסרים להם האושר והתוכן
הפנימי של החיים ,והראיה ,מהחיים שלנו בגלגול
הקודם .וכך להרחיב ולהסביר להם את העניין.

אסף אמדורסקי מתקרב לדת
האם הזמר אסף אמדורסקי מתקרב לדת? על פי הראיון שהעניק
למוסף " 7לילות" של ידיעות אחרונות בתחילת החודש ,נראה
שהתשובה על כך  -חיובית .אמדורסקי מעיד על עצמו כי הוא עובר
תהליך :הוא אינו עובד בשבת ,אינו מופיע בסופי השבוע ,מקדש על
היין ,ובשאר השבוע אף לומד גמרא .בראיון אמר אמדורסקי" :זמרים
נוצרים לא מתביישים להביא את הכומר לחתונה .למה שאני אתבייש
להביא רב לחתונה שלי? אסף שייך לעם שלו ,לעם ישראל .אם אדם
ילך בעקבות מקורותיו יש לי עבורו כבוד נוסף .ההורים שלי אמנם
למדו בחינוך הדתי ,אולם אבי מעולם לא לקח אותי לבית הכנסת.
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מעולם לא ראיתי אותו עורך קידוש .החלל הזה נכפה עלי ,ואני מורד
בגזירה הזו :כבר בימי חמישי אני חושב על השבת .אני חייב להצטייד
בחלה ,ויהיה לי יין כשר בבית שאוכל לברך עליו  -מה שלא ראיתי
מעולם את אבי עושה .אני מגביה כוס ,מברך על היין והחלה ,ושומט
כל מלאכה"" .סיימתי ללמוד נהיגה ,ואז נולד לי העניין ללמוד משהו.
סיפרתי לחבר שחזר בתשובה לפני כמה שנים ,אמרתי" :אולי אלמד
צרפתית ,אולי תורה" .הוא אמר" :אם תרצה ללמוד תורה ,אני אתנפל
על זה כמו פנתר" .במשך תקופה נפגשנו אחת לשבוע וקראנו פרשת
שבוע .בחודשים האחרונים אני לומד גמרא".

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

