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"סיפור מעולם אחר" :הרה"ג יהודה כהן
שליט"א ,ראש מוסדות "יקירי ירושלים",
בשיחה שנשא לפני כחודש לקראת
הימים הנוראים ,בפני אברכי הכולל,
סיפר מעשה מעורר ומעודד ,המאיר
את חיינו עלי אדמות באור אחר .הרב
הקדים ואמר ,כי הוא מכיר במשך שנים
רבות את המשפחה ואת הבת שנפטרה.
וסיפור המעשה ידוע לו באופן אישי
בזמן התרחשותו .וזה סיפור המעשה:
למשפחה יקרה המתגוררת בארה"ב
הייתה בת צדיקה ,בעלת מידות טובות,
אשר הצטיינה בקיום מצוות "כבד את
אביך ואת אמך" בצורה יוצאת מגדר
הרגיל .היא הייתה מסייעת ,עוזרת
ומכבדת את הוריה ,באופן מעורר
השתאות ...והנה ,בהיותה בגיל 16
בערך ,הלכה היא בחופשת הקיץ לנפוש
בהרים .כפי שנהוג בארה"ב ,לעזוב בימי
הקיץ החמים את בתיהם לטובת נופש
בהרים ,שם האוויר נעים יותר .הבחורה
הנ"ל ,הייתה המדריכה בקעמפ למספר
נערות וילדות .ובאחד הימים ,יום מר
ונמהר ,בנסיעה בטיול עם תלמידותיה
– הרכב בו נסעו התהפך ,והיא נהרגה
במקום...
בהגיע הבשורה המרה להוריה ,קיבלו
הם את הדבר בצורה קשה ביותר .כל
אדם השוכל את בתו הצעירה נשבר
לבו בקרבו ,קל וחומר הורים אלו אשר
נקשרו אל בתם בעבותות אהבה ,אחרי
כל הכבוד והנחת שהעניקה להם.
ההורים מאנו להתנחם" .ויקומו כל
בניהם וכל בנותיהם לנחמם וימאנו
להינחם" .אולי גם מחשבות זדוניות
התגנבו לליבותיהם" :זו תורה וזו
שכרה?!"" ,זה מה שמגיע לבת שלנו על
קיום מצוות כיבוד אב ואם בהידור?!",
"כתוב "כבד את אביך ואת אמך ,למען
יאריכון ימיך" – היכן אריכות ימיה של
זו??".

"הנשמה שראיתי בחלום
הייתה בתכם!"
באחד מימי השבעה הגיעה לבית
ההורים אחת מקרובות המשפחה,
ודבר סתר בפיה" .יש לי מסר מיוחד
עבורכם מבתכם המנוחה" ,אמרה היא
להם .ההורים עצרו את נשימתם לשמע
הדברים הללו .אז החלה אותה קרובת
משפחה לספר את סיפורה המלא
מסתורין" :ישנתי בלילה,
והנה בחלומי נמצאת

אני כביכול בגן עדן .לפתע ,מלאך רם
ונישא הופיע עם נשמת אישה אחת.
המלאך ערך לה מסע היכרות עם חלקה
בגן עדן .הוא הראה לה היכלות מאירים,
גינות ונהרות שלא מן העולם הזה ,תוך
כדי שהוא מפטיר ואומר לה" :זה שלך
עבור מצווה פלונית ,וזה שלך עבור
מצווה אלמונית" .אלא שבהגיע המלאך
אל היכל יקר וחשוב ,דילג עליו אותו
מלאך".
"שאלה הנשמה את המלאך" :מדוע אני
לא מקבלת את ההיכל הזה ,וכי תאווה
הוא לעיניים??" .השיב לה המלאך:
"זה היכל עבור מצוות כיבוד אב ואם,
ואילו את ,היות ולא קיימת מצווה זו
לא מגיע לך לקבלו" .תמהה הנשמה
בקול רם" :וכי מה אני אשמה שנולדתי
יתומה ,והייתי אנוסה מלקיים מצווה
זו?" .השיב לה המלאך" :טענות אין
לנו אלייך ,אבל שכר לא מקבלים על
אונס" .התעקשה הנשמה ,שהיא רוצה
לחזור שוב לבית דין של מעלה ,ולשטוח
שם את טענותיה .חזרה הנשמה לבית
דין של מעלה וביקשה" :תנו לי לחזור
שוב לעולם הזה ,כדי שיהיה לי הצ'אנס
לקיים מצוות כיבוד אב ואם" .ואכן,
בקשתה של הנשמה התקבלה ,וחזרה
היא לזה העולם".
"התעוררתי מהחלום" ,ממשיכה
אותה קרובת משפחה לספר להורים
השכולים" ,אך תיכף ומיד נרדמתי שוב,
וראיתי בהמשך החלום ,כביכול אני שוב
באותו מקום בגן עדן עליו חלמתי לפני
כן ,והנה נכנס המלאך הנ"ל ,והפעם עם
נשמת בחורה צעירה בגיל  .16המלאך
פנה לאותה נשמה ואמר לה" :עמדת
במשימה! קיימת גם מצוות כיבוד אב
ואם! ולכן תקבלי גם את ההיכל של
מצוות כיבוד הורים ,בו כל כך חשקת!".
"דעו לכם! הנשמה היקרה שראיתי
בחלום ,הייתה לא אחרת מאשר בתכם
עליה השלום ."...סיימה את דבריה.
החלום האיר להורים את סיפור חייה
של בתם באור יקרות ,ומצאו בכך
ניחומים לנפשם המיוסרת .הם הבינו,
שבתם באה להשלים תפקיד מסוים,
וכיון שהשלימה את תפקידה לא היה
לה עוד צורך לשהות בזה העולם השפל.
כעת עלתה נשמתה לעולם שכולו טוב,
ליהנות מזיו השכינה ולקבל את שכרה
מושלם.
הסיפור הנ"ל מחזק את האמונה
בהשארת הנפש ,בשכר ובעונש .וגם נותן

עליוןן! מררן שליט"א
עדי ללאוור ע
בלע
מ' 3
סופד למררן זצ"לל ,בעמ
ס

עידוד למתייסרים לא עלינו ,שהרי הוא
מלמדנו שכל הייסורים בחשבון מדוקדק
המה ,והכל לטובת האדם .כמו כן ,נפתח
לנו צוהר לגלות את "עולם הגלגולים"
המופלא.

כיצד נדע עבור מה
באנו בגלגול?
והנה ,האר"י ז"ל כותב ,שבדורות שלנו
אין כמעט נשמות חדשות ,אלא רובן
ככולן נשמות מגולגלות המה .ואם
תשאלו ,כיצד נדע מה באנו לתקן
בגלגול הנוכחי? הסכיתו ושמעו את
דברי המקובל האלוקי ,הרב אליהו
הכהן האיתמרי ,מאיזמיר שבטורקיה,
בספרו "שבט מוסר" )פרק א( ,וזה
לשונו" :והנני מוסר לך דבר אשר תרדוף
אחריו ,ויהיה חיים לנפשך וענקים
לגרגרותיך :לעולם יהיה עיקר לימודך
בדבר של תורה שליבך חפץ יותר...
וכמו שכתב האר"י זלה"ה ,בספר "דרושי
הנשמות והגלגולים" )פרק שלישי( ,וזה
לשונו" :יש בני אדם שכל חפצם ועסקם
]-שתמיד הם לומדים[ בפשטי התורה,
ויש שעסקם בדרוש ,ויש ברמז ,ויש
גם כן בגמטריאות ,ויש בדרך האמת
]-קבלה[ ,הכל כפי מה שעליו נתגלגל
בפעם ההוא .כיון שהשלים פעם אחרת
בשאר העניינים ,אין צורך לו שבכל
גלגול יעסוק בכולם ,עכ"ל".
מגלה לנו הרב סוד ענק ,כיצד נדע מה
באנו להשלים בגלגול הנוכחי לגבי
לימוד התורה? אם אתה רואה שאתה
אוהב ללמוד דווקא חלק מסוים
בתורה :תנ"ך או גמרא ,מדרש או

הלכה ,דרש או רמז ,וכדומה ,דע לך
שבשביל ללמוד חלק זה באת לעולם.
כי בגלגולים הקודמים כבר למדת את
החלקים האחרים ,ועתה עליך להשלים
את נשמתך בלימוד חלק זה דווקא.
ולכן ,כותב הוא שם בהמשך דבריו ,אל
תקשיב לאומרים לך ללמוד משהו אחר,
כי השטן נכנס בהם לייעץ לך זאת ,כדי
שלא תשלים את תיקונך ,ותצטרך לשוב
בגלגול.
ממשיך הרב ומגלה לנו סוד נוסף ,לגבי
הידיעה ,עבור איזו מצווה התגלגלנו
ובאנו לזה העולם? וזה לשונו" :וכדי
שיבין ]איזו מצווה בא לתקן בגלגול
זה[ ,יראה באיזה מצווה תקיף יצרו יותר
לבטלה  -יתחזק בה לקיימה ,כי בוודאי
על מצווה זו נתגלגל ,וכדי שלא ישלים
חוקו מנגדו יצרו לבטלה ,להוציאו מן
העולם בידיים ריקניות .וזהו שתמצא
בחכמי התלמוד השלימים ,שברוב
חכמתם היו משיגים על קיום איזה
מצווה נתגלגלו ,והיו מחזיקים בה יותר
משאר המצוות ."...פירוש ,אם אתה
רואה שהיצר הרע תוקף אותך מלקיים
מצווה מסוימת ,הוא מערים עליך
קשיים במצווה כזו או אחרת ,דע לך,
שעבור קיום מצווה זו באת בגלגול .ולכן
היצר הרע מערים עליך קשיים במצווה
זו דווקא ,כי הוא רוצה שתצא מהעולם
בידיים ריקניות ,ולא תשלים את תיקונך
שבאת לתקן בגלגול זה .ה' יזכנו שנזכה
להשלים את תיקוננו ,ושלא נצטרך
לחזור שוב פעם לזה העולם .אמן.

תושבי אשדוד והסביבה מוזמנים להרצאה מרתקת ומאלפת

אהבה אמיתית ואהבה שקרית

מעוניינים שהאהבה בינכם לבן הזוג רק תפרח ותשגשג במשך,
שנות הנשואים ולא תדעך? בואו לשמוע כיצד עושים זאת!
מפי הרב מנשה בן פורת שליט"א ,מרצה בכיר ב"רשות השידור"
ובארגון "הידברות" ,ועורך העלון שבידכם

דברי פתיחה מפי רו"ח יניב בירן ראש קבוצת
"שובי נפשי"  -החברה העירונית אשדוד

יום רביעי ,ז' כסלו תשע"ז ) 7בדצמבר  2016למניינם(,
בשעה  20:30במרכז תקוותנו ,רח' המעפילים  ,21אשדוד
כיבוד קל • כניסה חופשית • מקום לנשים • חניה במקום

הופיע הספר כובש הלבבות!!!
הצועד בעקבות עשרת המהפכות שחולל
מרן רבנו עובדיה יוסף זצ"ל בחזונו הגדול
ניתן להשיג במכון "אורח צדיקים"
בטל' 08-6727523 :או בפלא' 050-4174471

המעוניינים בחלוקת עלונים במקום מגוריהם )תמורת דמי משלוח בלבד( יתקשרו לטל) ,054-8486661 .השאירו הודעה בתא קולי(
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הלכות ברכות התורה
א .ברכות התורה ,צריך ליזהר בהן
מאד .שלא ללמוד עד שיברך .ויברך
אותן בשמחה גדולה .שאמרו חז"ל
)נדרים פא,א( ,חכמי ישראל ונביאי ישראל
שבזמן חורבן בית המקדש נשאלו" :על
מה אבדה הארץ?" ,ולא ידעו להשיב,
עד שפירש הקדוש ברוך הוא בעצמו:
"ויאמר ה' על עזבם את תורתי" .ופירש
רב יהודה בשם רב ,שלא בירכו ברכות
התורה לפני לימודם .ופירש הר"ן
שם ,עם ישראל שבאותה תקופה היו
עוסקים בתורה ,ולכן לא ידעו החכמים
והנביאים מדוע נחרבה הארץ? שהרי
מצינו שכל זמן שבני ישראל עסקו
בתורה  -ויתר הקדוש ברוך הוא על
עונותיהם? והקב"ה שהוא בוחן לבות
וכליות ידע ,כי אף על פי שהיו עוסקים
בתורה  -לא היו עוסקים בה לשם מצוות
לימוד התורה ,אלא כמו שלומדים שאר
חכמות .וזה הביא אותם שלא ברכו
ברכות התורה ,שלא הייתה התורה
חשובה בעיניהם ,ולכן לא הגינה התורה
עליהם .ועוד אמרו חז"ל )שם( ,מפני מה
אין מצוי שיהיו לתלמידי חכמים בנים

התחנה לרחיצת מכוניות –
הקיבה ,התריסריון והלבלב
בעלי מכוניות אוהבים להיכנס לשם,
אלו הן התחנות האוטומטיות לשטיפת
מכוניות ,שזכו לאהדה רבה בקרב ציבור
בעלי הרכב .אתה פשוט נכנס פנימה
עם מכוניתך ,ותוך שנייה מתעוררת
ה'מפלצת' הרדומה לחיים .היא
מתקדמת לאיטה ,פולטת מים חמים,
אחריהם שמפו ,ואחריהם מים קרים
הממיסים את הקצף שנוצר .לבסוף היא
מנגבת את המכונית המזיעה באמצעות
מטלית מסתובבת ענקית .וכעת
המכונית נוצצת ומבהיקה בנקיונה.
הפלא של המתקן לשטיפת מכוניות
נעוץ בעובדה שהכל מתרחש בסדר
מסוים ומדויק :תחילה המים החמים,
אחריהם החפיפה ,שטיפה במים קרים,
ולבסוף הברקה בחומר דמוי שעווה.
אם הסדר היה מתהפך ,התוצאה הייתה
מכונית דביקה ומלוכלכת.
וכעת נעבור ללמוד על מכונה מיוחדת,
המייצרת ומזריקה נוזלים וחומרים
כימיים מיוחדים ,אלא שכאן  -הסדר
והכמויות הן שאלת חיים ומוות.
והתוצאה מלמידת המכונה הזו ,איננה
התפעלות גרידא מקיומה ,אלא תחושת
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תלמידי חכמים? מפני שאין מברכים
ברכות התורה לפני לימודם .ולכן צריך
ליזהר מאד ,וליתן הודאה לה' על שבחר
בנו ,ונתן לנו כלי חמדתו) .שו"ע מז,א .מ"ב
ס"ק ב(.
ב .גם הנשים מברכות בכל יום ברכות
התורה .אף על פי שפטורות מלימוד
תורה ,מפני שחייבות הן ללמוד הדינים
וההלכות השייכות להן ,כגון הלכות
תפילה ,ברכות ושבת) .שו"ע מז,יז; ילקו"י
ח"א עמ' נט(.
ג .מי שנסתפק אם בירך ברכות התורה,
לא יברך מספק ,שאף לעניין ברכות
התורה יש לומר ספק ברכות להקל.
אלא יברך בלי שם ומלכות ,או יכוין
לצאת ידי חובה בברכת "אהבת עולם",
)וילמד מעט מיד אחר תפילת שמונה עשרה(,
או ישמע ברכות התורה מאחר ,שיכוין
להוציאו ידי חובה ,ויצא מדין שומע
כעונה) .הליכו"ע עמ' נז(.
ד .חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום,
לפי שהיו מתים בכל יום מאה נפשות
מישראל ,ולכן תיקן דוד המלך ע"ה לברך
מאה ברכות בכל יום ,ונעצרה המגיפה.
ואף הנשים חייבות בזה .ובשבת ויום
טוב )שמתפללים  7ברכות בתפילת העמידה
במקום  ,(18ישלים את הברכות החסרות
בפירות ומגדנות ובברכות הריח .וגם
יכוין לברכות הקוראים בתורה ולברכות
המפטיר ,ויענה אחריהן אמן ,ויעלו לו
בדיעבד להשלים מנין מאה ברכות.
ויש להחשיב היום לעניין זה מלילה עד
לילה ,ולא מבוקר עד בוקר) .טוש"ע מו,ג;
רצ,א; רפד,ג; הליכו"ע עמ' נט(.

)לכאורה ,דווקא השומע דברי תורה מחברו צריך
לברך ברכה"ת ,כיון ש'שומע כעונה' ,אבל השומע
מהגולם )דיסק ,רדיו( שאין פה דין "שומע כעונה",
הוי כמהרהר בד"ת ,שא"צ לברך .וכמו שכתב
בהליכו"ע ח"א עמ' קיט ,להתיר לשמוע דברי
תורה מהרדיו ,כשאדם מתרחץ באמבטיה שאין
בה שירותים ,שאין זה אלא הרהור בעלמא ,ואין
איסור לערום להרהר בדברי תורה ,רק לדבר בד"ת.
שו"ר בפסקי תשובה סי' מז הע'  59בשם הליכות
שלמה פ"ו אות ה' ,שהסתפק בדבר ,עיין שם טעמו.
אמנם ,הפסקי תשובה עצמו כתב להחמיר בדבר,
שבמצוות לימוד תורה אין צורך בכוונה 'לצאת
ולהוציא' מדין 'שומע ומשמיע' .אלא כל שמקשיב
לדברי תורה ,נחשב כלומד בעצמו .אלא שבשו"ת
יבי"א ח"ד ח,יט ,מבואר שהחיוב בשומע מאחר,
הוא מדין שומע כעונה .רק שהוסיף שם בהערה,
שאין להקפיד בזה על כוונה של שומע ומשמיע
לצאת י"ח .אלא שבאות כ' כתב" :ולפע"ד בכה"ג
]ששומע ד"ת[ שפיר חשיב מעשה ,ע"י דיבורו של

כבוד והערכה כלפי מי שעיצב אותה .כאן
נכנסת לתמונה "מערכת העיכול":
המזון אותו אכלנו רוסק על-ידי
השיניים ,עבר ציפוי ברוק ,תמרן את
דרכו רצופת-הסכנות אל הוושט ,ומשם
הורד בזהירות אל "מאגר האחסון"
 הוא הגיע בשלום אל הקיבה .אלאשהקיבה איננה סתם מיכל לשמירת
המזון .יש לה תפקידים חשובים אותם
עליה לבצע :החלק המרפד את הקיבה
– מראהו כמעין קפלים של קטיפה
מבריקה ,והוא מכיל כשלושים וחמישה
מיליון בלוטות!! המפרישות כשלושה
ליטר מיצי קיבה ליום!! – בעיקר חומצה
הידרו-כלורית .המעכלת ומפרקת את
המזון המוצק.
"שלושים וחמישה מיליון בלוטות
המייצרות מיצים" ,זה אולי נשמע דבר
שבשגרה אם אומרים את המשפט
במהירות ,אבל הבה נתבונן מקרוב דרך
עדשת המיקרוסקופ ונראה ,כיצד כל
בלוטה זעירה אינה אלא מכונה קטנה
המעוצבת לתפארה ,מורכבת ומסובכת
במידה שלא תיאמן ,המייצרת בנאמנות
את מיצי הקיבה ,ומתיזה אותם לתוך
הקיבה .מהיכן היא משיגה את חומר
הגלם לייצור חומצה הידרו-כלורית?
היכן השיגה את המרשם? מי לימד את
הבלוטה הזעירה את כל סודות המקצוע?
המעצב העליון יודע!
לפני שנמשיך התבוננו בדבר מדהים :אם
יהיה לכם מספיק אומץ לשפוך חומצה

כזו על השטיח בבתיכם בקצב של
שלושה ליטר ליום ,תוך זמן קצר מאד
תישארו ללא שטיח וגם ללא ריצפה.
אם כן כיצד דופן הקיבה עצמה אינה
ניזוקת כלל מההמתקפה הבלתי פוסקת
של החומצה ההרסנית? זאת אודות
לריפוד רירי קשוח ,המכסה מבפנים את
דפנות הקיבה ,ומגן עליה לבל תיאכל
מהחומצה .אלא שבמצבים מסוימים,
כגון לחץ ,דאגה או עומס עבודה מוגבר,
ייצור החומצה עלול להתגבר במידה
כזו ,שמיצי הקיבה חודרים דרך השיכבה
המרפדת את דופן הקיבה ,ויוצרים כיב
]פצע[ מכאיב .אולי לכך מרמזים חז"ל
)נדרים כה,א( באומרם" :כל הכועס – כל
מיני גיהינום שולטים בו".
החומצה הידרו-כלורית הנ"ל מפעילה
חומר נוסף – אנזים הנקרא "פפסין",
והוא מתחיל בפעולת עיכול החלבונים.
ללא פפסין היה לנו קשה מאד לעכל
את סעודת השבת .גם אנזים זה מיוצר
על-ידי דופן הקיבה .אנזים אחר מקריש
את החלב והופך אותו למי-גבינה ולגושי
חלב חמוץ שהם קלים לעיכול .הקיבה
מכילה גם שרירים חזקים .התכווצויות
שרירים חולפות בתנועה גלית לאורך
הקיבה כלפי מטה ,וכך גורמות לערבוב
המזון ביסודיות יחד עם מיצי הקיבה,
עד שהוא דומה לדייסה סמיכה .ואתם
חשבתם שמעבד המזון הוא המצאה
מודרנית...
הפעולה השרירית דוחפת בהדרגה את
המזון המעוכל למחצה לעבר הקצה

מתי חייב לברך ברכות התורה
א .צריך לברך ברכות התורה בין ללימוד

מקרא ,בין ללימוד משנה או גמרא) .שו"ע
מז,ב( .המהרהר בדברי תורה אינו צריך

לברך קודם לכן ברכות התורה .אבל
הכותב דברי תורה צריך לברך לפני כן
ברכות התורה .ומכל מקום נכון ,שאחר
שיברך ברכות התורה יאמר פסוקי
"ברכת כוהנים" ,ואחר כך יכתוב דברי
תורה) .שו"ע שם סע' ג,ד; הליכו"ע ח"א עמ' נו(.
ב .הרוצה לשמוע דברי תורה מחברו,
או שיעור תורה מפי תלמיד חכם ,יברך
קודם לכן ברכות התורה ,ויאמר פסוקי
"ברכת כוהנים" ,ואחר כך יהיה רשאי
לשמוע דברי תורה לכל הדעות) .הליכו"ע
שם עמ' נז( .וכן המעיין בספר ,נכון שיברך
תחילה ברכות התורה ,כי יש מקום
לומר שהעיון מתוך ספר נחשב כדיבור.
)ילקו" ח"א עמ' נז(.
ג .הרוצה לשמוע דברי תורה מדיסק,
או לשמוע תוכנית דברי תורה מהרדיו,
ראוי שיברך קודם לכן ברכות התורה.

יש לשמור על קדושת הגיליון ולהניחו בגניזה

המשמיע והטיית אזנו של השומע" .עכ"ל .והרי גם
השומע מדיסק עושה מעשה בהטיית אוזנו .וצ"ע(.

ד .פסוקים הנאמרים דרך תפילה
ותחנונים ,ולא בדרך קריאה ולימוד ,יש
אומרים שמותר לאומרם קודם ברכות
התורה ,וכן דעת מרן השולחן ערוך
)מו,ט( .ויש חולקים .והנכון לחוש לסברא
זו ,ולא לומר שום פסוק אפילו דרך
בקשה ותחנונים ,אלא עד לאחר שיברך
ברכות התורה .לפיכך הקמים באשמורת
לומר סליחות ,יברכו כל ברכות השחר
עם ברכות התורה ,ורק לאחר מכן יאמרו
הסליחות הכוללות מזמורים ופסוקים.
וכן האומרים פסוקים "ותתפלל חנה"
וכדומה ,לא יאמרו אותם אלא עד לאחר
ברכות התורה) .ילקו"י ח"א עמ' נז(.
ה .ולכן השומע "קדושה" קודם שיברך
ברכות התורה ,רשאי לענות "נקדישך
ונעריצך וכו" ,כולל פסוק "קדוש קדוש
קדוש ה' צבאות וכו" ,ופסוק "ברוך כבוד
ה' ממקומו" .שהרי אין כוונתו לקרוא
פסוקים דרך לימוד .והואיל והיא מצווה
עוברת יש לסמוך על עיקר ההלכה הנ"ל
בסעיף ד .אבל פסוק "ימלוך ה' לעולם
וכו" ,לא יענה עם הציבור כל זמן שלא
בירך ברכות התורה ,ויהרהר פסוק זה
בלבו ודיו) .הליכו"ע עמ' נח(.
ו .וכן השומע ציבור שאומרים שלש
עשרה מידות הרחמים שבפסוק "ה'
ה' אל רחום וחנון וכו" ,או השומע
ציבור שאומרים פסוק "שמע ישראל",
ועדיין לא בירך ברכות התורה ,אף על
פי כן יענה עם הציבור ,מכיון שהוא
דרך תחינה ובקשה .וכל שכן שהשומע
"קדיש" או "ברכו" קודם שיברך ברכות
התורה ,שיענה עם הציבור) .שם(.
השני של הקיבה ,המתחבר דרך פתח אל
התריסריון .וכאן הגענו למקום סכנה:
אם תשתחרר כמות גדולה מידי של מזון
לתוך התריסריון – הרי שתגיע עמה כמות
גדולה מידי של מיצי קיבה ,ותחולל
בתריסריון שמות .עבור זה יצר המעצב
העליון שסתום במקום אסטרטגי זה -
בנקודת המעבר מהקיבה לתריסריון,
המגבילה את קצב מעבר המזון.
השסתום מאפשר למזון לעבור בנתזים
קטנים ,בכמות כזו שיכולה להיות
מנוטרלת מיידית על-ידי התריסריון
שהוא אלקליני ]בסיסי; ההיפך מחומצי[.
כלומר ,התריסריון מכיל "מיצי עיכול
אלקליניים" )המבטלים 'חומצות'( ,והם
מנטרלים את ה"חומצות" שהגיעו אליו
מן הקיבה.
איך זה יתכן שהתריסריון הפך להיות
"אלקליני"? כאן נכנס ה"לבלב"
לפעולה :התריסריון מייצר חומר הנקרא
"סקריטין" ,הנשפך לתוך מחזור הדם.
חומר זה מעורר את הלבלב להפריש
מיידית מיצי עיכול אלקליניים .מיצים
אלו נשפכים מהלבלב לתוך התריסריון,
ומנטרלים את החומצות שפלשו אליו.
ממש הפלא ופלא! וזהו פלא גדול,
מאחר ואורכו של הלבלב כחמישה-
עשר סנטימר ,ומשקלו כשמונים גרם
בלבד .והוא מייצר כליטר מיצי עיכול
ליום! כלומר ,בלוטה במשקל שמונים
גרם מייצרת כמות נוזלים פי עשרה
ממשקלה! )ערוך ע"פ מאמריו של הרב אברהם
כץ שליט"א ,שפורסמו בעלון "שעה בשבוע"(.

מיוסף עד יוסף לא קם כיוסף
מ
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ת שלש שנים לפטירתו.
הגאון הרב עובדיה יוסף זצ"ל ,במלא

מאמר זה נכתב לכבוד מורנו ורבנו עטרת תפארת
ישראל ,נזר הבקיאים ואבי החריפים ,אביר המעיינים
וגדול הפוסקים ,ישיש כגבור לרוץ אורח מישרים.
מופת הדור ופלאו ,ממזרח שמש ועד מבואו ,מרן
הראשון לציון רבינו עובדיה יוסף זצ"ל.
שנו חכמים )בסוכה דף כ' ע"א(" :בתחילה ,כשנשתכחה
תורה מישראל  -עלה עזרא מבבל ויסדה ,חזרה
ונשתכחה  -עלה הלל הבבלי ויסדה ,חזרה ונשתכחה
 עלו רבי חייא ובניו ויסדוה" .יש מוסיפים בימינו:"חזרה ונשתכחה  -עלה רבינו עובדיה יוסף ויסדה".
ומעניין שכל העולים הנ"ל הם עולים מבבל לארץ
ישראל...

"כי ילד יולד לנו"
לפני כחמש מאות שנה ,כאשר גזרה מלכות ספרד
המרשעת לגרש כל היהודים שתחת חסותה ,וביום
תשעה באב שנת ה' רנ"ב ) (1492גורשו כשלש מאות
אלף יהודים ביום אחד )לפי עדות אברבנאל(  -חשבו
צוררי ישראל שהנה הקיץ הקץ על תורת ישראל
ועם ישראל .המרכז היהודי הגדול בספרד שהקימו
ענקי רוח וגדולי תורה ,אשר שם גרו יהודים מימי
חורבן הבית הראשון )כדברי הרמב"ם באגרת תימן ,בהסתמכו
על הפסוק בעובדיה א' כ' "וגלות ירושלים אשר בספרד"(  -תם
ונשלם ,ושאר הקהילות אשר בצרפת ובאשכנז הלכו
והתדלדלו מזמן ,מרוב הגזירות והשמדות אשר עברו
על ראשן .לא בחינם קוראים כותבי ההיסטוריה
לגירוש ספרד" :כמעט חורבן בית שלישי" .אולם
ההשגחה חשבה אחרת.
"כי ילד יולד לנו ,בן ניתן לנו ,ותהי המשרה על שכמו"
)ישעיה ט' ה'( .עם רבבות הגולים מספרד ,גלה ילד קטן
פעוט כבן ארבע שנים ,שעתיד היה ללכד את האומה
כולה ממזרח וממערב תחת דגל ספר קטן אחד ,שמו
של הילד "יוסף קארו" .נדד הילד עם אבותיו ורבותיו.
כשהגיע לגיל שלשים בערך ,נתן ה' בלבו לחבר את
הספר הענק "בית יוסף" ,ושהה במלאכתו שלשים
ושתים שנה! בו קיבץ את כל הספרים ואת כל דעות
הפוסקים עד זמנו ,סביב "ספר הטורים" לרבנו יעקב
ב"ר אשר .ואחר כך עבד עוד חמש עשרה שנה לחבר
"שלחן ערוך" אחד ואחיד לכל ישראל .ומן השמיים
הסכימו ,שרבנו הרמ"א לא חיבר "שלחן ערוך" אחר
לאשכנזים ,אלא פרש "מפה" על שלחנו של רבנו
יוסף קארו ,ומעתה כל האומה כולה לומדת ופוסקת
על פי ספר אחד ,שמביא כל הדעות וכל המנהגים .זו
התשובה הניצחת ביותר שנתן מרן ז"ל לגירוש ספרד:
"אתם חשבתם על האומה רעה )לפורר אותה ולפרפר
אותה(  -אלהים חשבה לטובה ,למען עשה כיום הזה
להחיות עם רב" .ואכן ,שלחן ערוך אורח חיים סיימו
מרן בכפר ביריא הסמוך לצפת בשנת 'חשב"ה )שט"ו(
לטובה'...

הרב יוסף קארו – הרב עובדיה יוסף
אחר פטירת מרן ז"ל ותלמידיו ותלמידי תלמידיו -
נסתמנה ירידה ביהדות ספרד בארצות המזרח .בד
בבד עם הופעת השבתאות באיזמיר ,והאכזבה המרה
שבאה אחריה ,ומאידך השקיעות הגדולה של חכמי
ספרד בתורת הסוד ,עד שלפעמים בטרם למדו תורת
העיון והפסיקה בהלכה ,פונים אל תורת הח"ן  -כל זה
גרם ירידה ביהדות המזרח .עוד ישנם כוכבים נוצצים
פה ושם ,כמו הפרי חדש ופרי תואר ,מחנה אפרים
ושער המלך ,ערך השלחן וברכי יוסף ,ועוד גאוני עולם
 אבל באופן כללי ניכרת ירידה בקרנה של יהדותספרד מדור לדור ,הוסף על זה ,הרוחות החדשות
שהתחילו לנשב מצפון במאה הי"ט  -דור ה"השכלה"
 בדמות בית ספר כי"ח )כל ישראל חברים( וכיוצא בו,וכמעט כלתה חררה.
ראה הקב"ה את עוניה של יהדות ספרד ,והחזיר את
הגלגל קדימה .ובכן :בשנת "גדול מרבן שמו" )תרפ"א(
לעילוי נשמת

רונית בת משיח ושמחה
ת .נ .צ .ב .ה.

בין ֶּכ ֶסה לעשור ,י"ב בתשרי תרפ"א ,בימים שכל
ישראל מטוהרים ומכופרים
ראשון לחשבון עוונות" כידוע( – "ילד יולד לנו ,בן ניתן לנו".
לר' יעקב עובדיה ז"ל בבבל נולד בן ,שעתיד להאיר
את שמשה של יהדות ספרד .הוא נימול סמוך ליום
שמחת תורה ,יום שקוראים בו "יורו משפטיך ליעקב"
)יורו משפטיך בגימטריא תרפ"א ,ליעקב  -אבי הבן.
רמז שהבן הזה יורה חוקים ומשפטים צדיקים,
ותורתך לישראל( ,ובן ארבע שנים עלה ארצה ,כשם
שיצא מרן ז"ל בגיל ארבע את ספרד ארץ מולדתו.
למד בשקידה רבה בישיבת "פורת יוסף" בירושלים
 הישיבה היחידה ליהדות המזרח בא"י בימים ההם מפי רב רבנן ,הגאון המופלא רבי עזרא עטייה זצ"ל,והשתלם בכתיבת שו"ת ופסקים מפי הגאון המקובל
והפסקן רבי עובדיה הדאיה זצ"ל )מח"ס שו"ת ישכיל עבדי,
ועוד( .אולם עיקר עילויו לא היה אלא מעצמו .בשעה
שחבריו עטו אל הכדור והמשחקים ,לא היה לעובדיה
יוסף הקטן נחת רוח כי אם בשקידה על לימודו .עוד
ספר ועוד ספר ,עוד הערה ועוד קושיא ,והיד רושמת
בחן רב ,בכתב פנינים ,כל דבר שראתה העין בספרים
למזכרת ,ועוד ימים יבואו ,ויתגלה כל העושר הצפון
הזה לעם ישראל.
כספרי מרן הבית יוסף ,שאינו מניח פוסק שבא לידו
שאינו מביאו בכור המבחן בטרם מגיע לפסק ההלכה
 כך ספרי מרן הגר"ע יוסף זצ"ל ,אינו משאיר שוםפוסק ושום מחבר תחת ידו .לפעמים מציין להם
בקצרה ,ורושם "וי"ל ע"ד" )-ויש לעמוד על דבריהם( ,אבל
תמיד עומד על דברי כולם לפני המסקנא הסופית.
בשעתו כתב הגאון רבי אהרן שמואל קאיידנוור ז"ל
)יום א' של סוכות הוא "יום

ב
ל לעדי
ע אור
ליון

שכרה?!" וממשיך ומבליג הלאה .ועוד פעם כל כמה
דפים ,ואתא את ופסיק .כמעט נתייאשתי מלסיים.
והנה יום אחד אני הולך ומתפלל שחרית בבית הכנסת
הגדול בבני ברק ,ופוגש אותי אברך אשכנזי אחד
גבה-קומה ,ובשורה בפיו" :תבוא במוצאי שבת לבית
הכנסת עולי משהד ,שם דורש הרב עובדיה יוסף ,הוא
מזכיר את כל המקורות בעל פה" .שמעתי ועשיתי.
באתי במוצאי שבת )ט' באייר התשל"ב( בסביבות שעה
תשע מקרית הרצוג למרכז בני ברק ,יחד עם ידידנו ר'
שמואל עידאן זצ"ל ,והנה בית הכנסת "משהד" מלא
וגדוש ,בן-פורת-יוסף ,במאות אנשים השותים בצמא
את דברי פי קדשו של רבנו ,מכל העדות ומכל החוגים:
ספרדים תימנים ואשכנזים ,כיפות סרוגות ושחורות,
רבנים ודיינים וסתם עמך בית ישראל ,והפה קולח
כמעין המתגבר :חידושי הלכות ,קושיות ותירוצים
וסברות לאמיתה של תורה ,מקורות בשפע לכל סברא
ולכל קושיא ,עם "הברקות" ובדיחות באמצע לעורר
נרדמים )וסימניך" :דברי חכמים בנחת נשמעים",
ראשי תיבות בדחן( ,ומסקנא ברורה והחלטית כמעט
בכל דין והלכה.
בסביבות השעה אחת עשרה בערך עבר רבנו מהלכה
לאגדה .אז יצאו רוב אברכי האשכנזים )הם באו רק
בשביל הלכה( ,ואנו נשארנו עד שתים עשרה וחצי בערך.
זכורני ,בתחילת דברי האגדה התקיף מרן זצ"ל את יצר
הפלגנות בין העדות ,ובערך אמר כך" :פלוני אינו רוצה
להשיא את בתו לבחור פלוני ,כי הוא מעדה פלונית,
מה זה? וכי זו עדת קרח? או מעשרת השבטים?!"
חזרתי הביתה אחר חצות .שאלה רעייתי ע"ה" :איפה
היית עד עכשיו?" .אמרתי לה" :חבל שהרב לא נתן
שיעור בבית הקברות ,כי אז היינו עדים לתחיית
המתים!" ...מדרשה זו ואילך חיתה רוחי ,ויכולתי
להמשיך בעריכת איש מצליח ,שהופיע ב"ה בשעה
טובה כעבור שנתיים )בשנת תשל"ד(.

"וְאיךְ יַעֲ מוֹד ְּבלִ י יו ֵֹסף לְ בָ בִ י?"
ֵ

)מח"ס ברכת הזבח על סדר קדשים( להרב בעל "נחלת
שבעה" בהלכה מסוימת כהאי לישנא" :אני מלמד
זכות על כת"ר שלא ראה דברי הבית יוסף ,ועיין רק
בדברי האחרונים ,ועצתי אליו שימכור את ספרי
האחרונים ויקנה בהם את ספר בית יוסף" .כדברים
האלה ניתן לומר על ספרי מרן הגרע"י זצ"ל ,הם
כוללים הכל ומכילים הכל ,וכל רז לא אניס ליה.

תחיית המתים...
אין לנו ענין לספר תולדות רבנו ,ואיך ירד מצרימה
בגיל עשרים ושבע שנה ,ושירת שם כראב"ד הקהילה,
ועשה שם מהפכה רוחנית .הדברים ידועים בכמה
ספרים ואין צורך לפורטם .אני אזכיר כאן כמה נקודות
אישיות ,ואין ספק אצלי שבחוויות אלה וכיוצא בהן
נוסו אנשים רבים .בעלותי ארצה בסיון התשל"א ,אחר
רציחת אבא מארי הגאון רבי מצליח מאזוז הי"ד בידי
ערבי פלשתינאי ימ"ש ,נשאר בידינו ספרו הגדול שו"ת
איש מצליח באמצע עריכתו לדפוס ,כי באמצע סימן
ט"ו )חלק אורח חיים( נתבקש המחבר לגנזי מרומים,
"ואיננו כי לקח אותו אלקים" .רצינו לסיים את הסימן,
והטילו עלי את המלאכה ולא יכולתי .עלי לעבור על
מה שכתב מר אבא זצ"ל בנושא של "אין מעבירין על
המצוות" )עשרים וחמשה עמודי פוליו!( ,ולסכם ולתמצת
את הכל ,ולהוסיף עוד להגיע למסקנת ההלכה כפי
מחשבתו הראשונה של המחבר זצ"ל .והנה רק אני
מתחיל לעיין ,ובוקעת מלבי שאגה נוראה" :זו תורה וזו
לעילוי נשמת

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

לעילוי נשמת

פעם דרש הרב במה שכתב מרן שמנהג כשר לא
לאכול בשר גם ביום העשירי באב ,לפי שבאותו יום
נשרף בית המקדש ,והאריך להסביר דברי הגמרא
)תענית דף כ"ט ע"א(" ,אילו הייתי שם קבעתיו בעשירי",
וכו' וכו' .והנה אחר כל האריכות עמד "משכיל" אחד
ושאל" :זאת אומרת ,בכל חודש אסור לאכול בשר
בתשיעי ובעשירי?" הרב השתומם רגע אחד וענה
ברצינות גמורה" :רק בחודש אב אמרתי" .התבוננתי,
שאם היה מחייך למשמע השאלה המוזרה ההיא,
היתה זו "סגולה" שהאיש ההוא יברח לחלוטין מלבוא
לשיעורים בבית הכנסת .כמה סבלנות ,כמה פיקחות
וכמה תבונה במעשיו של הרב!
תהיינה דעותיך  -ידידי הקורא  -אשר תהיינה,
בעניינים מדיניים חברתיים ופוליטיים ,מתורתו של
רבנו לא תוכל להתעלם .וראה זה פלא ,שכל עמודי
ההוראה שלנו הספרדים שמם יוסף :רבנו יוסף קארו,
רבנו חיים יוסף דוד אזולאי ,רבנו יוסף חיים מבבל,
רבנו עובדיה יוסף .על זה נאמר במתן תורה )דברים ה'
כ"ב(" :אם יוספים אנחנו לשמוע"...
המשורר הגדול ר' משה אבן עזרא )חברו וידידו של ר'
יהודה הלוי( קונן על מות אחיו ר' יוסף ז"ל בלשון זו:
וְ ֵאיךְ יַ ֲעמוֹד ְּבלִ י יו ֵֹסף לְ בָ בִ י? ֲ /היִ ְחיֶ ה גוּ ף ֱאנוֹׁש ִּבלְ ִּתי
ן-אל  /וְ ִה ֵּנה ַא ֲחרָ יו ִמדְ ַּבר
נְ ׁ ָש ָמה?  /וְ ִע ּמ ֹו ָהיְ ָתה ֵתבֵ ל ְּכגַ ֵ
ׁ ְש ָמ ָמה) .המשקל והמנגינה כמו "שמע קולי"( .כך נאמר גם
אנחנו :איך נוכל לעמוד ולהתקיים בלי הגאון רבנו
עובדיה יוסף? אולם בזאת נתנחם ,בחיבוריו היקרים
) 55כרכים נדפסו עד כה( שהשאיר אחריו ,ובאלפי הקלטות
המלאות תורה וחכמה ויראת-שמים .רבנו עודנו חי
בתוכנו ,כי עובדיה יוסף )מלא ו' (253 ,בגימטריא עוד
יוסף חי! )קטעים נבחרים מתוך ספר "מגדולי ישראל" ,מאת מרן
הגאון הרב מאיר מאזוז שליט"א ,בכתב יד ,שיראה אור בעז"ה(
לעילוי נשמת

עמיחי משה בן דינה

רחל מירו בת סיסינה

ת.נ.צ.ב.ה.

נלב"ע י' טבת תשע"ו ת .נ .צ .ב .ה.
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מדוע הבחור החסידי גזר את פאותיו?!
הוא הגיע ל'כפר זוהרים' ,המיועד לנוער
חרדי נושר) ,בו נושא כותב השורות
בתפקיד רב וקב"ס( ,בליווי אביו .יצאתי
לשער הכפר כדי לקבל את פניהם ועיניי
חשכו" ,מה לכהן בבית הקברות?!".
זאת אומרת ,מה לעלם חמודות שכזה
בכפר?! מי האיש שמלאו ליבו להציע
לאבא לשלוח בן הלבוש בחליפה
ארוכה ופאותיו סדורות לו על לחייו ,אל
ה"כפר"?! ואם מראייה ראשונה נראה
היה לי שיש כאן טעות ,אז התברר לי,
שבשונה מסוגיות הש"ס שבהן נאמר
"אינה דומה ראייה לשמיעה" ,כאן
נתקיים המאמר בהפוך" :אינה דומה
שמיעה לראייה" ,כי אומנם בראייה
ראיתי עלם חמודות ,אבל השמיעה
הייתה תמוהה הרבה יותר.
"בוּ רִ יך",
הנער ששמו ברוך ,ובשפת אביו ּ
בהברה חסידית ,עזב כמה ימים
טרם בואו לכפר את אחת הישיבות
החסידיות הטובות ביותר בירושלים.
ואם קודם שאלתי את עצמי "מה לכהן
בבית הקברות?" ,עתה נשאלה השאלה
ביתר שאת ,מה ל"חסידיש'ער בוחער"
]בחור חסידי[ הלבוש עדיין ב"שמונה
בגדים" בכפר ,שתלמידיו מעוטי
בגדים הם ,וגם אותם בגדים מועטים,
בגדי רחוב הם ,שמקומם לא יכירם
במקומותינו ,בוודאי לא בישיבה בה
למד אותו "בוריך"???

בוריך מחלל שבת עם לבושו
החסידי

להם סיור בכפר ,והודעתי לשניים
באופן שאינו משתמע לשתי פנים ,כי
אני לא אקבל את בוריך ויהי מה .אמרתי
לבוריך" :גם אם אינך רוצה ללמוד
בחסידישע ישיבה ,יש ישיבות שהן
פחות 'חניוקיות' או בלשון המדוברת
"פתוחות" יותר ,ושם אתה יכול למצוא
את מקומך".
בוריך התעקש לנהל איתי שיחה בארבע
עיניים ,שאולי תגרום לשינוי דעתי.
למען הנימוס ,ואולי גם מתוך סקרנות,
מה יכול נער כזה לומר לי "בארבע
עיניים" ,נתתי לבוריך את זכות הדיבור.
בחדר ,כאשר אף אחד לא היה סביבנו,
פתח בוריך את פיו" :אני מבין שהרב
חושש שאני עלול להתקלקל כאן ,אבל
אני רוצה שהרב ידע שאין סיכוי כזה
לעולם" .בציניות שאלתי את בוריך:
"למה? כי אתה מלאך?" .ובוריך השיב
מיניה וביה ,כי הסיבה אחרת ,ויותר
מקולקל מהמצב העכשווי הוא כבר לא
יכול להיות .מאחר והייתי נחרץ ,הראה
לי בוריך את הסמארטפון שלו ,ובו
לא פחות ולא יותר שיחות שהתקיימו
רחמנא ליצלן בשבת .לא שבת אחת,
ולא עלינו גם לא שתיים .היה שם
תיעוד לתמונות שצולמו בשבת ,ועוד
מיני דברים שעירערו את בטחוני ,האם
באמת מקומו של בוריך בישיבה?
מאחר והספק היה גדול ,הצעתי לבוריך
מתווה של פשרה .אחד מגדולי הדור
שיש לי קשר עמו הוא יהיה המכריע.
והיה ,אם יגיד הרב כי מקומו של בוריך
בכפר ,בוריך יתקבל ,ואם לאו ,אזי יחפש
מקום אחר לגדול בו .בוריך הסכים
ל"הצעת הפשרה" ,והגיע לביתו של
הרב ,וגם שם הציג את מצבו בשפה הכי
פשוטה וישירה" .אני" ,אמר בוריך" ,לא
דתי ,אין לי טעם בקיום תורה ומצוות,
ואין לי שום רגש לקיום המצוות" .הרב
שבא איתו בדברים ,סיכם את הדיון
בכאב לב ,כי אכן נעלה מכל ספק
שמקומו של בוריך בכפר ,ועם כל הכאב
שבצעד ,זה הדבר הנכון לעשותו.

כלל נקוט בידינו מיום הקמת הכפר ועד
היום הזה ,ההוראה של מורה דרכינו,
הגאון הצדיק ,רבי יצחק דוד גרוסמן
שליט"א ,נשיא הכפר ונשיא מוסדות
'מגדל אור' ,שאמר לי ביום כניסתי
לתפקיד" :לתקוני שדרתיך ולא לעוותי"
]לתקן שלחתי אותך ולא לקלקל[,
ומתוך גישה יסודית זו ,אכן לא מתקבל
לכפר  -נער שיש עדיין אחוז אחד
בעולם שהוא יהיה בן ישיבה ,ולו גם
בישיבה החלשה ביותר .כי ישיבה תמיד
טובה יותר מ"הכפר" ,וזאת אליבא
דמייסד הכפר ומורה דרכו.
אימא של בוריך פתחה תיק
בבית הדין הרבני
כשאני מצויד בהוראה חד משמעית
זו ,לא פלא ,שמיד אחרי שקיבלתי את מאחר והדרך להתקבל לכפר אינה
פניהם של בוריך ושל אביו ,ושמעתי עוברת רק את הסכמתי ,אלא גם תלויה
מפיהם מאיין בוריך בא ,סירבתי לעשות בהחלטת "וועדת קליטה" שמראיינת

פדיון נפש על פי הקבלה
עם כווונות הרש"ש זצצ"ל
על ידי ררב מקוובל
מומללץ על ידי כל גדדולי
הרבבנים ווהמקובבלים

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

כל כספי הפדיון קודש להוצאת העלון
)השאירו הודעה בתא קולי ואנו נשוב אליכם(

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 זקקוקים לתררומות רבות! ניתן לההפקיד בבננק הדואר,
ממס' חשבון  ,83628446עבור עמותתת "אאור עעליון".
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את הנערים ,על מנת לבדוק כי אכן
המקום הנכון עבורם הוא הכפר ,נקבעה
לבוריך פגישה עם "וועדת קליטה"
לשבוע שלאחר מכן .הכנתי את הוועדה
כי לא ישימו מבטם על הקנקן אלא על
מה שבתוכו ,כי הוא מזויף מתוכו ,ואין
תוכו של בוריך כברו .לכן אל נא נתעסק
ב"אם" אלא ב"האם" .דהיינו לא נשאל
"אם בוריך צריך להגיע לכפר?" ,אלא
"האם המקום הנכון לבוריך זה אצלנו
בכפר?" .אבל ...כשנכנס בוריך לחדר,
התברר כי שבוע בחיי נערים מן הסוג
הזה זה נצח ,וכל הנאום שנשאתי לפני
וועדת הקליטה היה מיותר ,כי בוריך
כבר הגיע בלי פאות ,ובלי זכר להיותו
אי פעם "חסידישער בוחר" .הריאיון היה
קצר ,ובוריך זכה בוויזה המיוחלת ,והפך
לתלמיד מן המניין בכפר זוהרים.
קוראי הטור בוודאי מצפים לטוויסט
בעלילה ,שבו יתגלה הסוד הנורא שגרם
לבוריך לשנות כיוון ולרדת לעמק הבכא,
מה שסיקרן גם אותי .אבל לקח יותר
משנה להבין ,מה גרם לבוריך לרדת
ממקומו וללכת לרעות בשדות זרים.
הצוות המקצועי בכפר והצוות המלווה,
הרבנים והאברכים ,כולם חיפשו בכל
דרך את "פתרון כתב החידה" ,אבל ללא
הועיל ,בוריך נותר חידה בלתי פתורה.
עד ליום שבו קיבלתי שיחת טלפון
מאמא של בוריך ,שבו היא ביקשה
להעביר את ההחלטות שקיבל בית
הדין הרבני בנוגע למשמורת על בוריך.
דהיינו ,החבילה של הבית התפרקה.
בשיחה זו הבנתי מה קרה לבוריך.
השיחות אחרי זה הבהירו את התמונה
ביתר שאת ,הבית שממנו הגיע בוריך
עמד מאז ומעולם על כרעי תרנגולת,
המצב מעולם לא היה מי יודע מה ,אבל
סמוך ונראה לזמן שבו בחר בוריך לעזוב
את הישיבה  -התרחש שינוי מהותי
ורציני במסגרת המשפחתית :אימא של
בוריך פתחה תיק בבית הדין הרבני,
בבקשה להפרדת כוחות .בוריך שגילה
את המסמך הגיב בהחלטה משלו ,הוא
לא ממשיך יותר בדרך התורה .אין לי
תשובה חד משמעית האם זה בגלל
הבושה או בגלל הטראומה ,אבל אצטט
את דברי אותו גדול בישראל ,שהוא זה
שקיבל את ההכרעה לקבל את בוריך
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לכבוד מערכת "אור עליון"! תודה רבה על ה"פדיון נפש" שעשיתם לבני.
לפני כ 4-חודשים ,בני התינוק בגיל  8חודשים ,סבל רבות מהתקפי אסטמה
ומדלקות ריאות חוזרות ונישנות .החום שלו היה עולה ועולה ,ומרוב
האנטיביוטיקה שקיבל הוא היה נראה ממש זרוק וחלש .כאב לי הלב לראות
אותו ככה סובל ,ושום דבר לא התקדם ולא זז .עשיתי לבני "פדיון נפש"
דרככם ,וברוך ה' הכל התהפך .ביום חמישי הרב עשה את הפדיון ,וכבר ביום
שבת הכל עבר לו .תוך יום לא אנטיביוטיקה ,ולא כלום .הפדיון נפש עזר
לו ברמות מטורפות .לפני כן בקושי הוא זחל ,ועכשיו הוא כבר עומד ,הולך,
משתובב ועושה שטויות של תינוקים .לפני כמה ימים עשיתי פדיון נפש
לאבא שלי ,וגם בו חל שיפור ניכר בבריאותו .אני ממליץ בחום לכל מי שיש
לו איזו-שהיא בעיה שיעשה את הפדיון הזה ,בפרט שרב מקובל גדול כל כך
עושה את זה ,בוודאי שזה עוזר .ולא לדאוג על הכסף – הכסף חוזר בערימות.
השם והכתובת שמורים במערכת.
***
לכבוד מערכת "אור עליון" ,שלום .זה מספר שנים שאני מנוי לעלון "אור
עליון" ,ויש תגובה עצומה מכל סוגי האנשים ,בין חילונים ,דתיים וחרדים,
אשר מצפים לו בכל חודש .לפני מספר חודשים עשיתי "פדיון נפש" דרככם,
על עיכוב בזיווג לבני ,ברוך ה' לאחר מספר שבועות הוא מצא את הזיווג
המתאים לו משורש נשמתו ,אשר ציפה לו במשך כשנה .כמו כן ,ברשותי
דירה יפה'פיה השייכת לדוד מארה"ב ,אשר לא הצלחתי להשכירה במשך
כ 6-חודשים ,לכן החלטתי לעשות "פדיון נפש" ,וראה פלא ,לאחר כשבוע
הדירה הושכרה ליהודים מקסימים .תודה לבורא עולם שנתן לנו רבנים
צדיקים .ישי משה ,רחובות
***
לכבוד הרב של העלון אור עליון .רציתי לעדכן אותך במצב אבי ,כי ביקשתי
עבורו פעמיים פדיון נפש .ברוך השם ושבח לאל הוא מרגיש הרבה יותר טוב.
רצינו להודות לך על עזרתך המיוחדת .יותר מפעם אחת ראינו ניסים ב"ה
בזכות הפדיון .תודה רבה על הכל רבי .בעילום שם ,צרפת.

מדור חדש! בלעדי לאור עליון!

הרב אשר יחיאל קסל ,מומחה בטיפול
בנוער חרדי נושר ,כותב על הנערים
הקרועים בין העולם החילוני לעולם החרדי
ליעוץ ושאאלותת ,הזזמנת סדדנאאות והרצאאות,
צללצלו  ,00588-4222844700אאו באאימיייל
kasell@kfar-zohharim
m.oorgg.il

לכפר ,וכך הוא אמר לי לאחר שמיעת
הסיפור" :אם המצב בבית בעניין השלום
בית רעוע ,אז לבוריך אין דין של מחלל
שבת ,ה' ירחם".

אחת הסיבות המרכזיות
לנוער נושר

סיפורו של בוריך ,מביא אותנו לאחת
הסיבות המוכרות והקשות ביותר
להתקלקלות של נערים – מצב השלום
בבית .כשה'שלום בית' מעורער ,הילדים
מעורערים בנפשם ,ובמקרים רבים הם
עוברים טלטלות קשות ,שמביאות אותם
לפרוק עול .זאת לא כי הם מקולקלים
בפנימיות ,אלא כי המצב המשפחתי
מביא אותם להתמודדויות ,שהנפש
הרכה של הילד לא מצליחה לעמוד
בהן .קשה לתאר אם בכלל ,את הקושי
הגדול של נערים להתמודד עם הכאב על
הוויכוחים והמריבות בין הוריהם ,שמביא
אותם פעמים רבות למחוזות קשים של
בריחה ,העיקר לברוח מהכאב .הרצון
הפנימי של כל אדם ,הוא לראות את
הוריו כיחידה אחת ,בלי וויכוחים ובלי
התנצחויות ,וכל נגיעה בשלימות של
ההורים קורעת את נפשו.
הטור לא מתכוון להתייחס לדרכי
הטיפול בבעיות שלום בית ,אלא
להשמיע את זעקתם של הילדים,
הסובלים כתוצאה מאי היכולת של
המבוגרים להתנהל בהתנהלות נכונה.
הכאב של הילדים הוא בלתי ניתן
לתיאור .די אם אזכיר פה שיחה שהייתה
לי עם נער בכפר ,שבאושר עילאי סיפר
לי כשעיניו בורקות על שמגיע לו 'מזל
טוב' ,כאשר שאלתי" :על מה?" ,הוא
השיב לי" :ברוך השם ההורים שלי
התגרשו הבוקר ,וסוף סוף הם יפסיקו
לריב ."..מה שאגב התברר כנאיביות
מופלגת ,כי גם לאחר הפרידה ,הוסיפו
הוריו להתקוטט .זה אחד הנושאים שעל
ההורים לתת את דעתם עליו .ההורים
אינם מבינים ,כי בוויכוחים ובריבים
המשפחתיים שמטלטלים את הבית הם
גוזרים הרס וחורבן על ילדיהם שכל כך
יקרים להם.

פסיכולוגיה יהודית  -פסיכודראמה
כואבת? כועסת? מסתגרת במחשבות

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

מטפלת מוסמכת בעלת המלצות רבות

צלצלו) 053-3354470 :תמרה(

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

