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את  מסעיר  בית המקדש  כלי  של  הימצאותם  מקום 
והתעלומה  מסתורין,  עטופה  הפרשה  כולו,  העולם 
שבנה  "ובעת  כותב:  ד,א(  הבחירה  )בית  הרמב"ם  רבה. 
שלמה את הבית, וידע ]ברוח הקודש[ שסופו להיחרב, 
במטמוניות  למטה,  הארון,  בו  לגנוז  מקום  בו  בנה 
עמוקות ועקלקלות. ויאשיהו המלך ציווה ]כחמישים 
שנים לפני חורבן בית המקדש הראשון[, וגנזו במקום 
שבנה שלמה... ונגנז עמו מטה אהרן, והצנצנת, ושמן 
דברי  מקור  שני".  בבית  חזרו  לא  אלו  וכל  המשחה, 
גנז  המלך  שיאשיהו  נב,ב(,  )יומא  בתלמוד  הרמב"ם 
את הארון, מאחר וידע שעם ישראל עתידים בקרוב 
לגלות לבבל, וחשש שמא נבוכדנצר יקח את הארון 
לגלות. )הרמב"ם נקט כסתם משנה ביומא נג,ב, אך שם מובאת 

מחלוקת תנאים, האם הארון נגנז או הוגלה לבבל(. 

חוקרים רבים ביקשו לחפור מתחת להר הבית, בכדי 
 . בידם  כלי המקדש, אך הדבר לא עלה  למצוא את 
יתברך שיתגלה הארון עד  ואין רצונו  כנראה, מאחר 
על  ו,א(,  )שקלים  במשנה  וכפי שמסופר  הגואל.  ביאת 
שבבית  העצים  בלשכת  מתעסק  שהיה  אחד  כהן 
מחברותיה.  משונה  וראה שחלק מהרצפה  המקדש, 
הוא הבין שחפרו במקום זה, בכדי להטמין את הארון 
והתחיל לספר לחברו,  במחילות שבנה שלמה. הלך 
אך לא הספיק לגמור את הדבר, עד שיצאה נשמתו, 
למדים,  נמצינו  נגנז.  הארון  ששם  בבירור  וידעו 
הארון.  מקום  את  להסתיר  מבקשים  השמיים  שמן 
שלא  כדי  הטעם,  מבואר  נד,א(  )יומא  בגמרא  ומדוע? 
שמא  מבאר,  שם(  )שקלים  והריבב"ן  בו.  להביט  יבואו 
יתפרסם הדבר וישמעו אומות העולם, ויבואו לשדוד 

את הארון. 
והנה, כמה שנים לאחר מלחמת ששת הימים, החלה 
מדינת ישראל בחשיפת הכותל המערבי לכל אורכו. 
הנכנסת  מחילה  במפתיע  נחשפה  החפירות  במהלך 
מתחת  ממש  הבית,  הר  לשטח  מתחת  אל  מזרחה, 
הקודשים,  קודש  מקום  שזהו  הסלע,  כיפת  מרכז 
זצ"ל,  גץ  יהודה  מאיר  הרב  דאז,  הכותל  רב  כידוע. 
נגיעה מגילוי אוצרות המקדש השוכנים  היה מרחק 
שם. התרגשותו רבתה, מאחר ועל פי הקבלה, בגילוי 
כל  יבוא המשיח, אלא שברגע האחרון  אלו  אוצרות 
התוכנית נגוזה. אך בל נקדים את המאוחר. לפניכם 
'רב  הספר  מתוך  קצרים,  בדילוגים  המעשה,  סיפור 
הכותל' )מסכת חייו של הרב מאיר יהודה גץ, שמחה 

רז, ירושלים תשס"ג(:

התרגשות רבה עם גילוי המנהרה
בקיר  ליצור  הוחלט,   )1981( תשמ"א  תמוז  בחודש 
ארון  בה  להכניס  מנת  על  קטנה,  מגרעת  וורן  שער 
97 מטר  ניצב מול קודש הקודשים,  זה  קודש. שער 
ידי  על  נחשף  והוא  הקודשים,  קודש  ממקום  בלבד 
צ'ארלס וורן כבר במאה ה-19. )כיום, נמצא במקום 
שמו,  על  נקרא  ואשר  גץ,  הרב  שהקים  כנסת  בית 
הכותל(.  מנהרות  דרך  רק  אפשרית  אליו  הכניסה 
כלל  בדרך  הינו  המנהרה  לאורך  הקיר  של  עומקו 
בקיר  לחצוב  שניתן  חשבו,  לכן  סנטימטר.  שמונים 
מבלי  הקודש,  ארון  את  המגרעת  לתוך  ולהכניס 
בפינה,  היה  החציבה  מקום  אולם  דבר.  שיקרה 

בכ'  בלבד.  סנטימטר  עשרים  הקיר  עובי  בו  במקום 
תמוז החלו לחצוב בקיר. מיד כשהחלו בחציבה נפער 
חור, והתגלתה לעין כל מנהרה ענקית חצובה בסלע 
לכוון מזרח, אל מתחת להר הבית. ממדיה מרשימים: 
רוחבה.  מטר  וששה  אורכה  מטר  ושמונה  עשרים 
באור העמום ששרר במנהרה לא ניתן היה לראות את 

סופה. קרקעיתה של המנהרה הייתה מלאת מים.

הרב  את  העבודה  מנהל  הזעיק  המנהרה,  גילוי  עם 
גץ. התרגשות רבה אחזה את הרב בהגיעו למנהרה. 
באותו  ביומנו  שכתב  כפי  מתגשמת,  נפשו  משאת 
היום: "בטרם הספקתי לנפוש קמעא בבית, הוזעקתי 
לכותל.  מיד  לבוא  העבודה,  מנהל  ע"י  בהול  באופן 
הוא מסר לי על גילוי מדהים, של אולם גדול מאחורי 
העתיק  בשער  הפתח  פתיחת  עם  המערבי.  הכותל 
טבילתם,  ולאחר  שנטמאו,  הכוהנים  יצאו  שממנו 
נגשתי  הנ"ל.  לאולם  היורדות  מדרגות  בדיוק  נתגלו 
עצומה. שעה  ונאחזתי התרגשות  ומיד למקום  תכף 
ארוכה ישבתי ללא אונים כשדמעות רותחות זולגות 
נכנסתי,  ורחימו  ובדחילו  עוז  אזרתי  ולבסוף  מעיני. 
החצות"  "תיקון  את  ואמרתי  המדרגות  על  ישבתי 
כמנהגנו. לאחר שנרגעתי במידת מה, ניגשתי לצעדים 
סיכמתי  בינתיים,  שהוזעק  המהנדס  עם  המעשיים. 
המוסלמים  כי   - המים  את  לרוקן  חכמה,  שראשית 
את  סתמו  כך  ומשום  מים,  כבבור  בו  השתמשו 
המחילה. שנית, לסתום את פתח הבור )שהוא רצפת 
ביטחוניים  מטעמים  אך  כך,  על  לי  חבל  הבית(.  הר 
תינתנה  נוספות  הנחיות  פתוח.  להשאירו  לנו  אסור 

לאחר הפעולות הנ"ל".

משרד  מנכ"ל  למקום  הגיע  הצהרים  אחר  בשעות 
הדתות מר גדליה שרייבר, שהתרגש אף הוא מהגילוי. 

שח לו הרב: "מצאנו מנהרה מתחת לקודש הקודשים, 
חלל עצום. כל הסימנים מעידים שהחלל הזה יובילנו 
ניתן  רק  אם  הקודשים.  קודש  של  המשוער  למקום 
ל"אבן  ממש  נגיע  פנימה,  קצת  עוד  להתקדם  יהיה 
מאוצרות  חלק  להימצא  צריכים  ושם  השתייה", 
המקדש. על פי הקבלה, ברגע שיימצאו אוצרות אלה, 

יבוא המשיח".

מרן הגר"ע יוסף מגיע לשטח
בשעות הערב הגיע למקום מרן הגאון, הראשון לציון, 
מענה.  וקיבל  שאלות  הציג  הוא  יוסף.  עובדיה  הרב 
לאחריו הגיע הרב שלמה גורן שהתלהב מאד, ואמר 
להמשיך  הורה  גורן  הרב  מתהילים.  הודיה  מזמורי 
ליווה  הוא  עיכובים,  ללא  קדימה  ולנקות  ולפתוח 
גץ לביתו, בעודו ממלמל כל הזמן:  "עתה  את הרב 
נדע את כל האמת". למחרת הגיע הרב גורן והתעניין 
צפונות  לגלות את  רצונו  היה  עז  היכן התקדמו,  עד 
המקדש. וכך מספר הרב גץ ביומנו: "שעתיים תמימות 
עשיתי עם הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף שליט"א, 
שבא בלווית אחד הדיינים המפורסמים לדון בשאלת 
בשופי  להתיר  סוכם  מזרחיות.  וחפירות  המחילה, 
כניסה לאולם הנ"ל, וכן לפתוח את כל הפתח, כן יש 
ובאשר  וכו'.  קודש  ארון  ולהציב  כנסת  בית  להקים 
לחפירות דנתי איתו בסוגיה הלכתית מעמיקה הדנה 
רעיונותיי  סיכום  ביקש  והוא  המחילות,  בקדושת 
בכתב... שוחחתי ממושכות גם עם הרב הראשי הרב 
שלמה גורן שליט"א, שביקר גם הוא במקום, ומסרתי 
לו על שיחתי עם הראשון לציון. הוא הגיב, שלו ברור 
תבעתי  פנים  כל  על  לחפור.  שמותר  כשמש  הדבר 
תכוונני  שהיא  לשניהם,  משותפת  עמדה  ]הבעת[ 

מבלי לעורר פולמוס משום צד...". 
פתחים  הרב  גילה  המנהרה  ניקוי  מהלך  כדי  תוך 
ללבו שמא  התגנב  בתקרת המחילה. חשש  עליונים 
מיידית  הורה  ולכן  הפתחים,  מאחד  פיגוע  יבוצע 
באותו  עוד  זמנית.  בסתימה  הפתחים  את  לסתום 
היום, יום ב', י"ז אב, נסתמו אותם הפתחים. במשך 
כל אותם שבועות, הידיעה על גילוי המנהרה נפוצה 
בקרב אנשי הממשל ועובדי המדינה, אולם העניין לא 
הודלף לתקשורת. ממקורות מוסמכים נודע לרב גץ, 
שגורמים ישראלים העוינים את החפירה מתחת להר 
הבית, עומדים לפרסם את הידיעה בתקשורת בצורה 
עוינת, ובכך "לפוצץ" את כל העניין ברעש גדול. וכך 
עם  עתה  זה  הופיע  "המנכ"ל  ביומנו:  גץ  הרב  כותב 
כל  את  להם  הסברתי  ישראל"...  "קול  של  כתבים 
הידיעה, שתשודר  את  שימתנו  הבטיחו  והם  העניין, 
שימנעו  לשכנעם  הצלחתי  לא  בבוקר.  בשבע  כבר 

מכך".
ביום ה', כ"ז באב בשעה 7:00 בבוקר שודרה הידיעה, 
ורב  מנהרה,  נחשפה  הבית  להר  שמתחת  נאמר  בה 
ייתכן  הצדדיות  הכניסות  שבאחת  מעריך,  הכותל 
פרסום  מרגע  המקדש.  כלי  את  למצא  אפשר  ויהיה 
הידיעה הגיעו לרחבת הכותל כלי תקשורת מכל רחבי 
הלכה  המחילה  גילוי  סביב  וההתעניינות  העולם, 
וגברה. בליל שבת הכניסו הערבים סילוני מים, דרך 

פתח חדש בהר הבית, שהרב לא 
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תעלומת אוצרות המקדש האבודים?

ריקון המים שבמנהרה ע"י פועלי משרד הדתות 

בית הכנסת ע"ש הרב גץ, בכותל המזרחי נראה שער וורן 
)צילום: מעלה היצירה(

המשך בעמ' 2:
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פינת ההלכה

הלכות טלית גדול
סדר העטיפה והברכה

צריכה  בטלית  ההתעטפות  סדר  א. 
ברכת  לאחר  מיד  זה:  באופן  להיות 
בטלית  יתעטף  בציצית",  "להתעטף 
הטלית  כנפות  כשארבע  ראשו,  על 
ימין  לצד  שתים  פניו,  כנגד  יורדות 
יאחז  מכן  ולאחר  לצד שמאל.  ושתים 
וישליך  פניו,  שכנגד  הימני  הצד  את 
השמאלית,  כתפו  על  לאחוריו  אותו 
הילוך  שיעור  כדי  כך  שישהה  וטוב 
ארבע אמות ]-2 מטר[. ואחר כך יאחז 
כן  גם  וישליכנו  השמאלי,  הצד  את 
באופן  השמאלית,  כתפו  על  לאחוריו 
מונחות  יהיו  הכנפות  ארבע  שכל 
וישהה כך כדי שיעור הילוך  מאחוריו, 
ארבע אמות. ואחר כך יוריד הטלית על 
ושתים  לפניו  ציציות  שתי  ויניח  גופו, 
ויש  במצווה.  מסובב  שיהיה  לאחוריו, 
נוהגים, שמיד אחר סיום הברכה עוטף 
בטלית את כל גופו, ולאחר מכן מרים 
על  והטלית  הכתפיים,  על  הטלית 
העיטוף  סדר  את  ועושה  בלבד,  ראשו 
הנ"ל. והנוהגים כן אינם צריכים לשנות 

שיסמוכו.  מה  על  להם  שיש  מנהגם, 
)הליכו"ע ח"א עמ' ב(.

ב. הנוהג לעטוף כל גופו תחילה, רשאי 
"מה  הפסוקים  לומר  מכן  לאחר  מיד 
להמתין  צריך  ואינו  וכו',  חסדך"  יקר 
עד שיסיים העיטוף בטלית. אבל הנוהג 
נכון  בלבד,  הראש  תחילה  לעטוף 
הנ"ל  הפסוקים  יאמר  שלא  להחמיר 
אלא לאחר שיוריד הטלית על כל גופו, 
בגמר העיטוף. ומכל מקום, אם שומע 
דברים שבקדושה, כגון: קדיש, קדושה, 
או ברכו וכיוצא בזה, רשאי לענות מיד 
אפילו  ראשו,  על  הטלית  שהניח  אחר 
קודם שהניח כנפות הציצית על כתפו 

בסדר הנ"ל. )שם(.
לעטיפה,  הברכה  בין  להפסיק  אין  ג. 
הציציות  את  מנשקים  שיש  מה  ולכן 
אינו  העטיפה,  למעשה  הברכה  בין 
מנהג נכון, שיש לחוש בזה להפסק בין 
לבטל  ויש  המצווה,  לעשיית  הברכה 

מנהגם. )ילקו"י ח"א עמ' יט(.
ד. על טלית חדשה יש לברך "להתעטף 
ברכת  כך  ואחר  תחילה,  בציצית" 
ואין בזה כל חשש הפסק.  "שהחיינו", 
תפילין  על  אבל  פשוט.  המנהג  וכן 

חדשות אין לברך "שהחיינו". )שם(.
לא  בטלית  שהעטיפה  להקפיד  יש  ה. 
הפנים  כל  את  שיכסה  באופן  תהיה 
להיות  צריכה  והעיניים, אלא העטיפה 
והסנטר,  הצוואר  וסביב  הראש  על 
את  לכסות  והנוהגים  מפיו.  למטה 
ההתעטפות,  בשעת  ועיניהם  פניהם 
מנהג טעות הוא בידם, ועליהם לשנות 

מנהגם. )יחו"ד ה,א(.

בטלית  מתעטפים  שאינם  הנוהגים  ו. 
כרוכה  הטלית  את  ומשאירים  כלל, 
כאשר  התפילה,  בשעת  צווארם  על 
ארבע כנפות הטלית מול פניהם, אינם 
הם  והרי  המצווה,  חובת  ידי  יוצאים 

מברכים ברכה לבטלה. )שם(.
וכיסה  גדול  ז. לאחר שנתעטף בטלית 
בו את ראשו, ואחר כך הורידו על גופו 
בזמן  ראשו  מעל  להורידו  רשאי  כנ"ל, 
לכסות  נכון  מקום  ומכל  התפילה. 
הראש בטלית עד סוף התפילה. )ילקו"י 

ח"א עמ' יח(.

הלכות טלית גדול
חוטי  להפריד  צריך  הברכה  קודם  א. 
הציצית זה מזה, שיהיה כל חוט וחוט 
זה  החוטים  יסתבכו  ולא  עצמו,  בפני 
ז"ל:  האר"י  בשם  סימן  ונתנו  בזה. 
יפריד  צדיק  תיבות  ראשי  ציצ"ת 
אם  בשבת,  ואפילו  תמיד.  ציציותיו 
בזה,  זה  מסובכים  שהחוטים  רואה 
אם  ורק  בנחת.  להפרידם  מותר 
בזה  זה  ונסתבכו  חדשים,  החוטים 
אין להפרידם בשבת,  לאחר קשירתם, 
הדבר  ונחשב  מלאכתם,  שגומר  מפני 
להיזהר  צריך  כן  כמו  מנא".  ל"מתקן 
בשבת, שלא לחזק את קשרי החוטים 
ישנים.  בחוטים  ואפילו  שהתרופפו, 

)יבי"א ה,ג; הליכו"ע ח"א עמ' א,ב(. 

את  לבדוק  חובה  אין  הדין  מעיקר  ב. 
שמתעטף  קודם  פעם  בכל  הציציות 
נכון  חסידות  ממידת  ורק  בטלית, 
שלא  לראות  הברכה,  קודם  לבודקן 
ובמיוחד  ונפסלו.  הציצית  חוטי  נקרעו 
למעלה,  החוטים  נקרעו  שלא  יבדוק 

ואם  הטלית.  כנף  על  תלייתם  במקום 
הציציות  בדיקת  מחמת  שמא  חושש 
שיצטרך  או  בציבור,  תפילה  יפסיד 
יבדוק  לא  מהתפילה,  דבר  לדלג 
חסידות  מידת  ואפילו  כלל,  הציציות 
אין בזה. וכן אם הצניע הטלית במקום 
לפני  הציצית  חוטי  את  ]ובדק  שמור, 
צריך  אין  שמור[,  במקום  שהצניעו 
כלל.  הברכה  קודם  הציציות  לבדוק 
וע' מ"ב ח, כב,  ו,א; הליכו"ע ח"א עמ' ב.  )יחו"ד 
שכתב שהקולא כשבדק הציציות בסוף תפילתו(.

מברך  הסומא  שגם  המנהג  פשט  ג. 
בזה  לומר  ואין  בציצית",  "להתעטף 
ספק ברכות להקל. )יבי"א ח"ה סוף סי' מב(.
הספרדים  אצל  הפשוט  המנהג  ד. 
רווקים  בחורים  שגם  המזרח,  ועדות 
בטלית  מתעטפים  נשואים,  שאינם 
גדול בתפילת שחרית. וכן ראוי לנהוג. 
שהגיעו  לקטנים  גם  כן  להנהיג  ונכון 
בציצית,  להתעטף  שיודעים  לחינוך, 
בתפילת  גדול  טלית  עליהם  שיהיה 

שחרית. )יחו"ד ד,ב(.
ה. הפושט טליתו מעליו על דעת לחזור 
להיכנס  שרוצה  כגון  בה,  ולהתעטף 
תוך חצי שעה,  הוא  לבית הכיסא, אם 
כשחוזר  עליה  ולברך  לחזור  צריך  אין 
מפני  התפילין  החולץ  אולם  ללובשה. 
וחוזר  הכיסא,  לבית  להיכנס  שצריך 
אפילו  ולברך,  לחזור  צריך  להניחן, 
אם  ואפילו  מועט,  זמן  אלא  שהה  לא 
ולהניחן.  לחזור  דעתו מתחילה  הייתה 
התפילין  עם  להיכנס  ואסור  שמאחר 
לשם  הכניסה  לכן  הכיסא,  בית  בתוך 
מהווה הפסק. )יבי"א ח,ב; הליכו"ע ח"א עמ' 

ג(. 

תאורה  שלשלו  כן  כמו  קיומו.  על  ידע 
רבת עוצמה. חשש כבד קינן בלב הרב, 
שמא יחדרו אף אנשים מבעד לפתחים, 
הורה  לכן  לכותל,  קצרה  הדרך  ומשם 
לחסום את הפתח בקרשים. הרב שהה 
שעות רבות במחילות, שמר על המקום 
השפיע  המצטבר  המתח  ממנו.  זז  ולא 
על בריאותו, עד שביום ב' נשלח לבית 
הרופאים  דחופות.  לבדיקות  החולים 
אך  מוחלטת,  במנוחה  עליו לשכב  ציוו 
הוא חש שאינו יכול לעזוב את משמרתו 
ביום  החולים  בית  את  ועזב  במנהרות, 

שלישי בבוקר, בהבטיחו לנוח בבית.

הרב גץ בסכנת נפשות 
אולם הוא לא הספיק לנוח. בשעה שתיים 
הזעיקו מנהל העבודה, באומרו שעשרות 
בחורים מוסלמים ירדו למחילה, מפתח 
לסתום  והחלו  הבית,  הר  בתקרת  סתר 
ממיטת  קם  הרב  למחילה.  הפתח  את 
כסיד,  חיוור  כשהוא  כולו  ושעט  חוליו, 
רץ  הכותל,  לכיוון  הרובע  במדרגות 
והנה,  למחילות.  ונכנס  הרחבה,  לאורך 
רבות של  עשרות  בתוך המנהרה  למולו 
בחורים ערבים משולהבים וכלי עבודה, 
משליכים  בידיהם,  ומקושים  מקלות 
ומאיימים  לעברו אבנים, צועקים כלפיו 

לרוצחו נפש.

אשתו התקשרה לישיבת "תורת כהנים", 
לכותל  יבואו  שהתלמידים  וביקשה 
לסייע. היא רצה אחריו, נכנסה למחילות, 
חיים  בסכנת  ניצב  שבעלה  וכשראתה 
"הצילו!  וזעקה:  לכותל  רצה  ממשית 
הצילו! הרב בסכנת חיים". באותה שעה 
עמד הרב מול הערבים וניסה להרגיעם 
מתוחה  הייתה  האווירה  בו.  יפגעו  לבל 
מאוד. לאחר דקות ארוכות הגיעו בחורי 
מרדכי  הרב  למקום.  שהוזעקו  הישיבה 
ישיבת  תלמידי  כהן,  ושלמה  אנתבי 
"תורת כוהנים", מספרים: "רצנו כל עוד 
ישראל  מר  הכותל...  לכיוון  בנו  רוחנו 
הדתות,  משרד  מנכ"ל  לשעבר  ליפל, 
פתח לנו דלת ברזל גדולה ואנו שעטנו 
פנימה. לפתע נתגלה למול עינינו מחזה 
נפער  עינינו  למול  לשכחו.  נוכל  שלא 
פתח בקיר הכותל ונתגלה אולם יפהפה, 
ענק, שלא ניתן לראות את סופו... לאחר 
שעצרו  מג"ב  שוטרי  הגיעו  דקות  כמה 

אותנו...". 
ביומנו  גץ  הרב  כתב  האירוע  לאחר 
דאמת,  "אליבא  הבאים:  הדברים  את 
וכשבאה  ולהרוג,  ליהרג  כדי  נכנסתי 
יהודים...  עצרה   - המשטרה  סוף  סוף 
בפי.  מר  כשטעם  למנוחה,  פורש  אני 
היהדות  של  השפלה  חשתי  לא  מעודי 
הריבונית!  במדינתנו  וזאת  היום,  כמו 

כלי  הגלות!...  סוף  שזהו  מתפלל  אני 
התקשורת משתוללים וניכרת התופעה 
מנוע  אני  אולם  העצמית,  השנאה  של 
באמצעות  אפילו  סודות  מלגלות 
משיב  ואינני  מגיב  אינני  ולכן  זה,  יומן 

לחורפיי דבר...". 

סגירת פתח המנהרה 
בביטון עבה

באותו יום, בעקבות לחץ אמריקאי כבד 
שהפעיל שגריר ארה"ב בישראל, סמואל 
יהודים  בין  ומתוך חשש למתח  לואיס, 
העשויה  לאומית  בין  וסערה  לערבים, 
הממשלה,  ראש  החליטו  להתחולל, 
מחדש  לסתום  והמשטרה,  הפנים  ושר 
קול  נשמע  לקיר  ומעבר  הפתח.  את 
בבטון  הבניה, משאיות מלאות  הלמות 
ופועלים ערביים בנו  נכנסו להר הבית, 
וחצי.  כמטר  שעוביו  מזויין  בטון  קיר 
באותו הלילה המר, ה' באלול תשמ"א, 
כואבים:  דברים  ביומנו  גץ  הרב  כותב 
]הרגשה[  חצות"  ב"תיקון  "הרגשתי 
במו  בראותם  אבותיי,  של  לזו  קרובה 
מבית  העולות  הלהבות  את  עיניהם 
הלמות  קול  החורבן.  בשעת  אלוקינו 
בתוך המנהרה, הסותמים  של הערבים 
הקיר.  פנים  את  עבה  בבטון  כנראה 
חרב  כמדקרת  היא  שלהם,  צעקה  כל 

בלבי הפצוע. בכל חריפותה יצאה מפי 
בנחלתך,  גויים  באו  'אלוקים,  הזעקה: 
עלי  אך  קודשיך'.  היכל  את  טימאו 
להתחזק ולא להישבר כי עלי להמשיך 
בתפקיד, אפילו בדד במערכה. והלוואי 
יכסה  החושך  הנה  'כי  הבחינה  וזוהי 
ה',  יזרח  ועליך  לאומים,  וערפל  ארץ, 
אמן  דידן  במהרה  יראה',  עליך  וכבודו 

ואמן". 
אליבא דאמת לא היה סיכוי למצא את 
אוצרות המקדש, שכן באוצר המדרשים 
שלא  מבואר,   )260-262 עמ'  )אייזנשטיין 
בא  ביום  רק  המקדש  בית  כלי  יתגלו 
"וכל  לשונו:  וזה  בלבד.  המשיח  מלך 
ישראל החביאו כליהם עד שיקום מלך 
שנשבעו  אלא  עוד  ולא  לישראל.  צדק 
יגלו  שלא  לאלו,  אלו  גדולה  שבועה 
]-מלך  דוד  בן  דוד  שיקום  עד  הכלים, 
מזרע דוד המלך[, וימסרו בידו כלי כסף 
שיתקבצו  בשעה  שהטמינו,  זהב  וכלי 
רוחות  מארבע  ישראל  של  גלויותיהם 
מעלה  ומעלה  לגדולה  ויעלה  העולם, 
נהר  יצא  ההיא,  ובעת  ישראל.  ארץ  על 
גדול מבית קדש הקדשים, ששמו גיחון, 
והנורא,  הגדול  המדבר  עד  וישטוף 
ויתערב בנהר פרת, ומיד יעלו ויתגלו כל 

הכלים". 
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בן ר' יצחק ורומיה ז"ל
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לעילוי נשמת
רחל מירו בת סיסינה

נלב"ע י' טבת תשע"ו
ת. נ. צ. ב. ה. 



אלברט לא חזר בתשובה יחד עם הוריו
חזרנו בתשובה, אנחנו ב'אורות גבוהים', מברוק! לעומת זאת, הנער/ה או הילד/ה מוצאים את עצמם בתוך תהליך 
שהם מּוָבִלים אליו, מבלי שהם מרגישים בכלל שייכות לזה. היה להם טוב במצבם הקודם, יש להם זיכרונות טובים 
מבית הספר, והם לא מבינים מה קרה להורים שלהם? למה הם השתגעו? תודו, שבמצב הזה, אין סיכויים גדולים 
שהם ימשיכו בדרך שלנו, וזה חבל. השאלה היא, כיצד נעביר לנער/ה או לילד/ה את ה'אורות' של החזרה בתשובה 

 קרועיםשאנו חשים? כיצד גורמים להם להיות חלק מהתהליך? 
בין העולמות
הרב אשר יחיאל קסל, מומחה בטיפול 

בנוער חרדי נושר, כותב על הנערים 
הקרועים בין העולם החילוני לעולם החרדי

ליעוץ ושאלות, הזמנת סדנאות והרצאות, 
צלצלו 058-4228470, או באימייל 
kasel@kfar-zoharim.org.il

מדור חדש! בלעדי לאור עליון!
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בישיבה  ללמוד  אלי  הגיע  אלברט 
ואומר כמה  בשדרות. אולי אני אקדים 
מילים על הישיבה בשדרות: הגאון רבי 
יששכר מאיר זצ"ל הקים את הישיבה, 
היה זה בשנים בהם ספגה העיר כמות 
היה  שלא  כמעט  קסאמים,  של  גדולה 
קסאמים.  העיר  על  נפלו  לא  שבו  יום 
והרב  העיר,  את  עזבו  רבים  אנשים 
כדי  כי  החליט,  זצ"ל  מאיר  יששכר 
הקסאמים  ממטחי  העיר  את  להציל 
בעיר.  התורה  קול  את  להרבות  צריך 
ישיבה  והקים  מעשה,  ועשה  קם  הוא 
למרות  הפלא,  למרבה  שדרות.  בעיר 
היותו אשכנזי הוא בחר לפתוח ישיבה 
מאחר  עמו:  ונימוקו  וטעמו  ספרדית, 
תמימה,  אמונה  בעלי  הם  והספרדים 
ולמקום כמו שדרות צריך מסירות נפש, 
אי לכך ובהתאם לזאת הוא יפתח ישיבה 
ספרדית. ואני זכיתי להיות בה משגיח. 
קשה לתאר את הזכות והחובה שהייתה 
הראשון  שביום  אספר,  אם  די  לי, 
שהגעתי קידמני מטח קסאמים, שנפל 

לא רחוק מהישיבה. 
במצב שכזה, לישיבה לא היו אפשרויות 
בציציות  התלמידים  את  לבדוק  רבות 
ראשם, ומבלי לברר הרבה על אלברט, 
בישיבה  ללמוד  לבוא  רצונו  בעצם 
הוא התקבל. אלברט הגיע, ועד מהרה 
הוא  בכלל,  פשוט  לא  התברר שהעניין 
ובחור ישיבה אלו שני מושגים הרחוקים 
אלברט  קשת.  כמטחווי  מהשני  האחד 
פשוט לא בעניין, לא בלבוש של בחור 
ישיבה.  בחור  של  בלימוד  ולא  ישיבה, 
הוא אומנם התפלל כל יום, ולמד קצת 
מלהיות  רחוק  היה  הוא  אבל  בסדרים, 
יכולנו  לא  שהרבה  אלא  ישיבה.  בחור 
לעשות, די היה שהוא השלים מניין כדי 
שנחזיק אותו. זאת ועוד, יאמר לזכותו 
ולא  מהישיבה,  לחלק  הפך  לא  שהוא 
השפיע על בחורים אחרים, כי הוא לא 
היה מי יודע מה חברותי, וגם לא מצא 
הישיבה  תלמידי  עם  משותפת  שפה 

האחרים.  
עלתה,  הבחורים  כמות  שנה,  עברה 
הישיבה החלה להתבסס, ואלברט נהפך 
שושנים.  גינת  בתוך  בולט  קוץ  למין 
בעמל  עסוקים  היו  בישיבה  הבחורים 

הולך  ואלברט  ולילה,  יומם  התורה 
לשחק כדור רגל וכדור סל ובאולינג, ומי 
יודע עוד מה. בפנימייה, בחורים התלוננו 
שרחוקה  בהופעה  מסתובב  שהוא 
מלהיות בישיבה, מין אאוט סיידר, שאף 

אחד לא יודע מה הוא עושה כאן.  
ערב אחד, בדרך נס מצאתי את אלברט 
מסתובב בקמפוס הישיבה, השעה כבר 
הייתה די מאוחרת, ואני נתקפתי ברעב, 
זה שעות רבות.  כי לא הגיע אוכל לפי 
אלברט שהיה נער טוב לב ראה בחיוורון 
אותי:  שאל  הוא  הפלא  ולמרבה  פני, 
"הרב מרגיש טוב? אני יכול לעזור לרב 
במשהו?". "כן", השבתי לו, "אני כנראה 
וערב  צריך לאכול ארוחת בוקר צהרים 
ביחד, יש מצב שתכנס למטבח הישיבה, 
ליבי?".  את  לסעוד  משהו  לי  ותכין 
ומיוחד,  טוב  לב  בעל  היה  אלברט 
בוודאי!".  "בטח,  היסוס:  ללא  לי  ענה 
ביקשתי  מוכנה,  הייתה  כשהארוחה 
מאלברט להצטרף אלי לאכול. חשבתי: 
"גדולה לגימה שמקרבת", אולי אלברט 
אעמוד  ואני  טובה,  שיחה  איתי  ישוחח 

על טיבו, מה קורה איתו?".
ואני  עברו,  על  לי  סיפר  אלברט  ואכן, 
נותרתי פעור פה, וכך סיפר לי אלברט: 
"בגיל עשר למדתי בבית ספר חילוני, היו 
לי חברים ונהניתי מהחיים, עד ליום שבו 
שתמיד  הורי  קשה,  במחלה  אחי  חלה 
החליטו  למסורת,  חם  לב  להם  היה 
להתחזק לזכות רפואתו של אחי, החלו 
חרדי,  חיים  אורח  על  לשמור  אט  אט 
והעבירו אותי לבית הספר התורני. אני 
לא  אני  מאוד,  שלי  ההורים  את  אוהב 
אז  איתם,  לי  וטוב  בהם,  לפגוע  רוצה 
אני נמצא בישיבה, ומשתדל שלא יזרקו 
הרב  אבל  הקודמת.  בישיבה  כמו  אותי 
תבין אותי! אני לא חרדי, ואפילו לא מי 
לא  אני  מסורתי...  אולי  דתי,  מה  יודע 
מרגיש שום קשר לתורה, ולא מבין למה 
אני לומד בכלל גמרא? מה יצא לי מזה? 

ולאיפה זה יקדם אותי?".
הסתכלתי על אלברט ולא מצאתי מילים 
בכלל  מה  לעצמי,  חשבתי  לרגע  בפי. 
רוצים ממנו? איך אפשר לדרוש ממנו? 
הוא לא בקטע! מנסים לאלף אותו, אבל 
בני  מאלפים  לא  חיה,  לא  זה  אדם  בן 

אדם, זה לא דרך, בני אדם צריכים לחנך 
ולקרב. וכאן יש מישהו שהוא בכלל לא 
מבין, אמרו לו לחזור בתשובה והוא ילד 
טוב חזר, הוא לא מבין מה המשמעות, 
היה  לא  הוא  לו  הסבירו  כאשר  וגם 
בכלל במצב שמיעה, הוא רק שמע מה 
אסור ומה מותר, אבל הוא לא היה פנוי 

לשמוע למה?
"תראה", אמרתי לאלברט אחרי רגע של 
מחשבה, "בוא נעשה עסק, אני משחרר 
אותך מכל מחויבות, בעיניי, זה שאתה 
נמצא בישיבה מתוך כבוד להורים שלך, 
לי  אין  וגדול,  עצום  דבר  מבחינתי  זה 
וחשיבותך  גדולתך  את  לתאר  מילים 
נפש  במסירות  פה  אתה  הקב"ה,  לפני 
מאמין,  כלא  בי  הביט  אלברט  באמת". 
עדיין  חזרת  לא  "אתה  המשכתי:  ואני 
גדלת לתוך עולם  וזה בסדר,  בתשובה, 
ולכן  זה?  את  שתעשה  למה  חילוני, 
מבחינתי אתה משוחרר מכל מחויבות. 
הוא  ממך  מבקש  שאני  היחיד  הדבר 
על  מצווים  אנחנו  כי  ולחפש,  לבדוק 
למה  החיים:  את  תבדוק  לך  החיפוש, 
כשתדע  אותנו?  ברא  מי  פה?  אנחנו 
תשובות לכל השאלות, אז ממילא אתה 

תעשה את הדברים הנכונים".
בשמחה,  הדברים  את  קיבל  אלברט 
את  בדק  הוא  משוחרר,  הרגיש  הוא 
הגבולות, אבל אני אפשרתי לו רק מדי 
פעם. מששתי את ליבו, האם הוא עומד 
כשבישר  האמת?  את  ומחפש  בהסכם 
לסמינריון  הולך  שהוא  אלברט  לי 
התמלאתי  "ערכים"  של  לרווקים 
בדרך  נמצא  שאלברט  ידעתי  אושר, 
עליות  של  שלם  תהליך  ואכן,  הנכונה. 
בסופו  אבל  אלברט,  על  עברו  ומורדות 
ממש.  של  ישיבה  לבחור  נהפך  הוא 
מרן  של  לחברותא  נהפך  הוא  לימים, 
שאמר  זצ"ל,  מאיר  יששכר  רבי  הגאון 
עליו: "אלברט הוא מהיחידים שמבקש 
כולל,  אברך  אלברט  היום  האמת".  את 
שכל שעותיו מוקדשות ללימוד התורה. 
מפעם לפעם אנחנו משוחחים בטלפון, 
האומץ  על  לי,  להודות  מרבה  ואלברט 
שלי כמשגיח בישיבה לאפשר לו לבחור 

באמת. 
לאפשר  שיכולות  מסגרות  אין 

אפשרתי  שאני  מה  לתלמידיהם 
היה  בישיבה  שם  המצב  כי  לאלברט, 
אבל  האחרות.  המסגרות  מכל  שונה 
אם  שגם  הוא,  מהסיפור  שנלמד  הלקח 
התורה,  הבנו את האמת שבדרך  אנחנו 
תורה  מקיימים  ואנחנו  בתשובה,  חזרנו 
ומצוות עם כל הלב והנשמה, עדיין זה 
ומבינים  מרגישים  שהילדים  מחייב  לא 
אינו  שעברנו  והתהליך  מאחר  כמונו, 
הילדים.  על  אוטומטי  באופן  מקרין 
שינוי החיים מביא את הילדים לשאלות 
של "למה?", "למה לעזוב פתאום עולם 
נוח ומוכר?". התשובה ש"אנחנו ההורים 
שלך, ואתה חייב להיות כמונו", זו אינה 

תשובה. 
הילד  אצל  להוביל  היא,  הנכונה  הדרך 
כשם  עברנו.  שאנחנו  התהליך  את 
וליבנו,  ביררנו  וחקרנו,  שאלנו  שאנחנו 
גם  לתהליך,  להיכנס  זמן  לנו  ולקח 
זקוק  הוא  הסברים.  לקבל  זקוק  הילד 
לשמוע, ברמה שלו כמובן, את ההוכחות 
לו  להסביר  צריך  התורה,  לאמיתות 
המסכנות  ואת  תורה,  בחיי  האושר  את 
ומדוע?  כמה?  למה?  החילונים.  בחיים 
החיבוטים,  ועל  התהליך  על  לו  נספר 
על  להחלטה,  הסיבות  ועל  הקשיים  על 
מציאת האושר ועל ההשוואה בין החיים 
זה  ולכל  הקודמים.  לחיים  העכשוויים 
הוא צריך, כמונו בדיוק, זמן בכדי לעכל 
את הדברים, ויש לתת לו אותו. אם יהיה 
נכבד את  הזמן,  ואת  לנו את הסבלנות 
סופו  לבחור,  לו  ונאפשר  שלו,  הרגשות 
למקום  ויבוא  אלינו,  יתחבר  שהוא 
שנייה,  )במחשבה  נמצאים.  שאנחנו 
בעצם גם ילד/ה להורים חרדים, זקוקים 
למעין "סמינר ערכים" מותאם לילד, כדי 
שיבין את הדרך, ירגיש את הדרך, ויוכל 
לעמוד איתן ויציב מול פיתויי הרחוב...(. 

הרבו תחינה 
ציפורה בת שרה ברכהובקשה לרפואת חזקיה יוסף חיים בן שרה ברכה

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.

ברכת מרן לילד של כולנו, החייל אליאור עזריה שיחיה
מי שבירך אבותינו הקדושים, הוא יברך את החייל אליאור עזריה, שה' יתברך 
יוציא משפטו לאורה, ויתן דעת בלב השופטים למצוא לו נקודות זכות, כי אחר 
הכל הוא עשה את זה מתוך בהלה. וכתוב בגמרא )שבת קל"ז ע"א(, שאדם 
שהיה בהול, אפילו אם מל בשבת - תינוק שזמנו ביום ראשון, פטור ולא חייב 
כזה הוא  כאן, אדם בשעה שרואה דבר  וגם  היה בהול.  הוא  כי  כלום, למה? 
מרן הגאון הרב מאיר מאזוז שליט"אבהול, ולכן יש לו כמה נקודות זכות, וה' יתברך יוציא משפטו לאורה, אמן ואמן.



קטעים נבחרים מתוך החוברת המרתקת 
"אזעקת אמת" - סכנות הגלישה באינטרנט, 

עידוד והתווית דרך לנופלים ליציאה 
מהמלכוד, מאת הרב צביאלי בן צור. 

]4[mhbp52@etrog.net.il-רצונך לקבל את העלון מידי חודש בחדשו לאימייל שלך? שלח את כתובת המייל שלך ל

המלחמה האחרונה – מי ישרוד ומי ייפול?

המלחמה
האחרונה

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

פדיון נפש על פי הקבלה

כל כספי הפדיון קודש 
צלצלו 054-8486661להוצאת העלון

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".

לרפואה, לפרנסה, להצלחה, למציאת 
הזיווג, לזרע של קיימא, לשלום בית, וכו'.

צלצלו 054-8486661  
)לאחר השעה 16:00(

סיפורי ישועות 
לא יאומן כי יסופר! תמיר מהדרום התקשר 
להפיץ  ביקש  הוא  עליון",  "אור  למערכת 
וכל  מגוריו.  במקום  שלנו  העלונים  את 
את  מחלק  היה  שאחיו  משום  למה?  כך 
בא  הוא  פטירתו  ולאחר  שלנו,  העלונים 
השבעה,  באמצע  הלילה,  בחלום  לאשתו 
העלונים!  בחלוקת  שתמשיך  בה  והפציר 
בדמעות  סיפר  גם  הוא  דיבור  כדי  תוך 
בלוטה  לו  יש  שנים  שלוש  שכבר  שליש, 
בצוואר, והבדיקות גילו כי זה גידול סרטני. 
וסקפטי  מדוכדך,  מאד  נשמע  היה  הוא 
יש  "האם  יצא מזה. השאלה  ביותר שהוא 
לי סיכוי להתרפאות מהמחלה?", חזרה על 
עצמה מספר פעמים בכל שיחת טלפון עמו. 
תמיר קיבל עידוד, שהרי גם לאחי הרופאים 
מוח  אירוע  אחרי  לחיות,  סיכוי  נתנו  לא 
בגזע המוח, ובכל זאת בחסדי שמיים הוא 
התעורר, ומבריא מיום ליום. ערכנו לו פדיון 
נפש, והוא קיבל קמע של הרב כדורי. לא 
עברו שלושה חודשים, ובצהרי היום של ו' 
תמוז, תמיר מתקשר בשמחה, ומבשר לנו, 
תוצאות  עם  לרופא  ניגש  הוא  עתה  זה  כי 
הבדיקות האחרונות, והרופא אמר לו "הכל 
נקי"!!! המחלה נעלמה!! ואם אנחנו רוצים, 
הבדיקות.  תוצאות  את  לנו  ישלח  גם  הוא 

"הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו".
***

חודש שעבר פרסמנו את הסיפור הבא: "לפני 
שלושה חודשים ערכתי פדיון נפש אצלכם, 
עבור בני שגילו נושק לגיל שלושים, ועדיין 
מתחילה  אני  ה'  ברוך  זיווגו.  את  מצא  לא 
נמצא  חודשיים  כבר  הוא  ישועות,  לראות 
בקרוב  לראותו  מקווה  אני  רציני,  בקשר 
עובד,  שזה  שראיתי  אחרי  החופה.  תחת 
עבור  נפש  פדיון  שתעשו  מבקשת  אני  אז 
ממזמן  חצו  שכבר  שלי,  אחייניות  שתי 
בקרוב".  הגון  לזיווג  השלושים,  גיל  את 
של  המשכו  על  התבשרנו  האחרון  בשבוע 
סיפור הישועה: הבחור התארס בשעה טובה 

ומוצלחת!!
***

מסויט  קם  היה  ירושלים  מילדי  אחד 
באמצע הלילה, עקב חלומות מפחידים. כל 
הילד  ובפרט  מכך,  סבלה  כולה  המשפחה 
לבריאות  הקמע  את  לילד  נתנו  בעצמו. 
הרב  המקובל  של  פחדים,  והסרת  הנפש 
יצחק כדורי זצ"ל, ערכנו עבורו תיקון פדיון 
נפש, וגם אמרנו להוריו שיקראו עם הילד 
לפני השינה את המזמור בתהילים, הנקרא 
ה'  ברוך  בסתר",  "יושב  פגעים",  "שיר של 

סיוטי הלילה נעלמו כלא היו. 

"המלחמה  את  הוצאתי  בשנת תשע"ג 
 72 בת  מורחבת  חוברת  האחרונה", 
אחד  הרצאות.   5 בן  ודיסק  עמודים 
והיה  החוברת  את  שהכיר  הרבנים 
מודע לנושא, חי בקהילה בה המודעות 
נסעתי  יחסית.  נמוכה  הייתה  לנושא 
נכבד,  חכם  תלמיד  אותו  של  לביתו 
לתת לו מספר חוברות, על מנת שיפיץ 
עמדנו  לקהילה.  חבריו  בקרב  אותן 
מסמטאות  שבאחת  לביתו  סמוך 
לרחוב  נכנס  לפתע  בירושלים.  גאולה 
המדובר  בידו.  ואייפונו  אייפוניסט 
בבחור שומר מצוות, שנראה בתהליכי 
הוא  )סמארטפון  מתקדמים.  נשירה 
זוללי  מכשירים  למגוון  הכולל  השם 
חיים, אייפון הוא הסמל(. ניגשתי אליו, 
את  ידידותי,  חיוך  אגב  לו  והושטתי 

"המלחמה האחרונה".
הוא  מדהימה.  הייתה  הבחור  תגובת 
מסנן  שהוא  תוך  בחוזקה,  אותי  הדף 
לעברי: "אתה לא רואה שאני ממהר?", 
הסתדר  זה  מהדחיפה.  הופתעתי  לא 
בנושא,  כותב  שאני  מה  כל  עם  לי 
והתוקפנות,  הבוטות,  האלימות,  על 
אבל  באינטרנט.  השימוש  שמייצר 
עשה  הוא  שכאשר  מכך,  המום  הייתי 
לעברי.  הסתכל  לא  אפילו  הוא  זאת, 
תקוע  כשראשו  ללכת  המשיך  הוא 

באייפון. 
הסקרנות,  תכונת  נעלמה  'להיכן 
המאפיינת כל אדם בריא?', שאלתי את 
עצמי. את מארחי שאלתי אם הוא מכיר 
משונה:  סיפור  לי  סיפר  והוא  אותו. 
"הבחור הזה מגיע כל יום לחצר ביתנו, 
יושב וגולש באייפון שלו. אשתי צועקת 
את  לנו  תטמא  ואל  מכאן  'לך  עליו: 
החצר  את  עוזב  קם,  והוא?  החצר!'. 
מבלי להתיק את עיניו מהמסך, כחולה 
דקה  שאחרי  מכל,  הנורא  אך  ממש. 
בלי  חוזר לחצר, שוב,  הוא  או שתיים, 
להסיר את העיניים מהמסך, ומתיישב 
באותו מקום, חוטף צעקות, קם, הולך, 
בלי להסתכל מי צעק עליו, ושוב חוזר 

אחרי 2 דקות.
הטבעית  התגובה  שהרי  הזדעזעתי! 
כלפיך,  כזו שמופנית  ובוודאי  לצעקה, 
הבחור  הצעקה.  מקור  את  לחפש  היא 
היקר הזה איבד את הרגשות הבריאים 
ביותר בנפש: סקרנות. בושה. רגישות. 

לא האם הוא ייפול, אלא 
מתי הוא ייפול?

האם  אדם?  בני  בין  הבדל  אין  "האם 
מאן  אותי  שאל  בשווה?",  ייפלו  כולם 
נפש  במבנה  הבדל  שיש  ודאי  דהוא. 
ויש  יום,  אחרי  שיפול  מי  יש  האדם, 
מי  אין  אבל  שבוע,  אחרי  שיפול  מי 
שלא יינזק ברמה כזו או אחרת. אמנם 
מאדם  משתנה  ההתמכרות  עוצמת 
את  שיעזוב  מי  שיש  מפני  לאדם, 
לא  יאכל,  לא  גם  ולעיתים  העבודה, 
ישתה, ולא ישן. ויש את אלו שימשיכו 
גדולים  נזקים  זאת,  עם  יחד  לתפקד. 

נגרמים לכל משתמש, ובכל המישורים! 
הרוחני, הרגשי, הביתי, החינוכי, ובעוד 
שלל תחומים. וממילא השאלה איננה 
האם יהיה נזק – אלא מתי, ומי שאינו 

מבין זאת, אינו מבין אינטרנט מהו. 
התמכרות,  הוא  הנושא  כל  אם  "אבל 
משתמש,  רק  אני  אלי,  קשור  זה  מה 
לא מתמכר?", שואל השואל. "אל תעז 
עונה  אני  אהובי",  יקירי  זאת,  לומר 
השתמשות  בין  ש'המרחק  "מפני  לו, 
מזה,  חוץ  להחריד'.  קצר  להתמכרות 
גם  נזהרים.  אנו  החיים  תחומי  בכל 
בריאותית וגם רוחנית. ופתאום פה אנו 
זה  במה  למה?  החיים.  עם  משחקים 
והרי  יש רק 50% שניפול,  ואם  שונה? 
אין 50% שניפול, יש 5% שלא ניפול, אז 

נהמר על החיים?

חמישה חיילים כמעט 
אילמים

שסופר  האירוע  לאחר  ימים  מספר 
בחור  אותו  על  המאמר,  בתחילת 
סיפורו  את  סיפרתי  בגאולה,  ירושלמי 
בוגרי  לקבוצת  שמסרתי  בהרצאה 
סמינר "ערכים". לאחר ההרצאה עמדו 
באופן  וסיפרו  אנשים,  כעשרה  בתור 
שלהם.  הפרטית  הטרגדיה  על  אישי 

על  בן שנשר. משנהו  על  סיפר  האחד 
וברוב  שנישאה,  בתו  על  השלישי  בת. 
הביתה,  אינטרנט  הכניסה  טיפשותה 
המעניין  הסיפור  אבל  התפרק.  הבית 
שהוא  לי  שסיפר  לידיד,  שייך  היה 
בהפסקות  תיכונית.  בישיבה  מלמד 
"בעבר  בחצר.  לשחק  הנערים  יוצאים 
שישמרו  מורים,  ל-3  זקוקים  היינו 
כיום",  המגרש.  על  יריבו  לא  שנערים 
מורה,  באף  צורך  "אין  לי,  מספר  הוא 
האייפון,  עם  בכיתה  שכולם  מפני 
תחת  'איש  שקט".  ממש  ומסביב 
דממת  התמכרותו'.  ותחת  אייפונו 
מוות. 'שקט – כאן גולשים'. ממש בית 
קברות לאנשים חיים. לעיתים מתחשק 
תשוחחו.  'תדברו.  עליהם  לצרוח  לי 
אתם  תַתקשרו.  אבל  תריבו.  אפילו 
תתחתנו  איך  לאנטיפתיים.  הופכים 

אולי תגידו לי?'".
חשבתי שהוא מגזים. עברו מספר ימים, 
בבית  אושפזה  שתחיה  הצדקת  ואמי 
החולים 'בילינסון'. באותה קומה בסוף 
פלסטינאי,  מחבל  אושפז  המסדרון, 
שרצח יהודי הי"ד לפני מספר חודשים. 
כחמישה חיילים שמרו בכניסה לחדרו. 
שהם  שבשעתיים  נאמנה,  מעיד  אני 
ישבו שם, הם לא דיברו, הם רק גלשו 

מ"משה,  חוץ  שלהם.  בסמארטפונים 
זרוק  "דוד,  או  סיגריה?",  לך  יש 
כלום.  דיברו  לא  כמעט  הם  ת'קולה", 
ו...  נמרצים,  צעירים,  חיילים  חמישה 
יתחתנו,  כשהם  האם  אילמים.  כמעט 
הם ידעו לשוחח עם בני ביתם? כנראה 
איך  שלהם?  הבית  ייראה  איך  שלא! 

ייראו החיים שלהם?

בגשם השוטף – בקור 
המקפיא!

האוטו  את  החניתי  שנים,  כמה  לפני 
בקצה  בירושלים.  בניין  של  בחניה 
החניה עמד בחור צעיר ונחמד. הייתה 
היה  אלחוטית.  קליטה  כנראה  שם 
והוא,  גשום.  היה  קר,  היה  חורף, 
עם  קטנה,  מטריה  תחת  בגשם  עומד 
סמארטפון ביד. זה היה מעורר רחמים. 
קראתי לו שיכנס לרכב. שם בצלו של 
החימום, דיברתי על לבו, שידלתי אותו 
בשורות,  איש  אינני  חייו.  את  להציל 
כלום,  להבטיח  בלי  לדרכו  הלך  הוא 

כמה עצוב!
משקיעים  אנשים,  מילוני  זכרו! 
מיליארדים, להרוויח אלפי מיליארדים. 
נקנים  בעולם,  החזקים  הפסיכיאטרים 
על ידי החברות החזקות בעולם, לעצב 
איך  יודע  שאתה  באינטרנט,  אתרים 
אתה נכנס אליהם, ואתה לא יודע איך 
את  לך  לוקחים  הם  מהם.  יוצא  אתה 
ומנהלים  חדש  מוח  מכניסים  המוח, 
אותך. והפתרון הוא פשוט! אני מחליט, 
אני לא אכנס ל'כף הקלע' הרוחני-נפשי 
הזה. אני לא אלחץ על הכפתור. אני לא 

אהיה שם, אני בעזרת השם אנצח!  
אנשים  אלף  מאות  ארבע  לידיעתכם! 
החליטו  כשר(  טלפון  מספר  )בעלי 
למסור  ולא  חייהם,  על  אחריות  ליטול 
זאת לאינטסנטים. הם נהנים מהאישה/

מנצלים  הם  שלהם.  ומהילדים  הבעל 
פרנסה  ולהבאת  ללימוד  זמנם  את 
שורפים  לא  הם  הביתה.  מכובדת 
יעשו  האתרים  שבעלי  כדי  זמנם  את 
מיליונים על חשבונם. הם בני חורין, הם 
שיתגלה  בשעה  האמיתיים.  החופשיים 
שהוא  ראשונה  שאלה  המשיח,  מלך 
מסמארטפון  נקי  אתה  "האם  ישאל: 
"כן"  לענות  יוכלו  הם  ואינטרנט?", 
הבא!  העולם  לחיי  ויזכו  מורם,  בראש 
אלפים שברו את הסמארטפון והוציאו 
עברו  או  מהבית,  האינטרנט  את 
מרגישים  הם  היום  מסונן,  לאינטרנט 
טוב יותר בהרבה. גם אתה יכול! מי לה' 

אלי!

נקראת  אמת"  "אזעקת  חוברת 
בחום!  ומומלצת  עצורה,  בנשימה 
רואים  שאנו  הרבה  החשיבות  בגלל 
"אור  עמותת  זו,  חוברת  בהפצת 
למכור את  על עצמה,  נטלה  עליון" 
סימלי,  במחיר  ליחידים  החוברת 
השעה  )אחרי   054-8486661 צלצלו 
ספרים,   20 מעל  לרכישה   .)15:00
צלצלו ישירות למחבר 02-9922446.


