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הוכחה לוגית שתורה משמיים
החודש אנו חוגגים את יום מתן תורה,
וישנם השואלים" :מה ההוכחה לכך
שהתורה ניתנה משמים? שמא משה או
כתבה מדעתו?" .התשובה לכך:
ּ
אדם אחר
בתורה ישנו מידע וישנם כללים ונוסחאות
שונות שאין באפשרותו של בשר ודם
לדעת ,ובפרט בזמן מתן ופרסום התורה,
ובתנאים ששררו אז באותה תקופה ,והנה
על אף שעברו למעלה מ 3000-שנה מיום
מתן תורה ונשתנו כל סדרי העולם עם כל
זאת נוסחת התורה שרירה וקיימת ,זוהי
ההוכחה וזו הראייה שהתורה משמיים.
לפניכם דוגמא אחת מיני רבות :התורה
נתנה כלל גורף בזואולוגיה הקשור לכל
בעלי החיים הקיימים בעולם ,מידע שלא
היה יכול להינתן ע"י בשר ודם ,ובפרט
באותם זמנים ,ואנו חוזים באמיתות כלל
זה עד ימינו אלו.
נאמר בתורה לגבי איזו חיה ובהמה מותר
לאכול? "זֹאת הַחַ ּי ָה אֲׁשֶר ּתֹאכ ְל ּו מ ִּכ ָל
ה ַּבְהֵמָה אֲׁשֶר ע ַל הָאָר ֶץּ :כֹל מַפְרֶסֶת ּפַרְסָה
שסַע ּפְרָסֹת ,מַ ֲעל ַת גּ ֵר ָה ּב ַּבְהֵמָה,
וׁ ְשֹסַע ַת ׁ ֶ
אֹת ָּה ּתֹאכ ֵלוּ"( .ויקרא יא ,ב-ג) .התורה קובעת
שכדי להכשיר בהמה לאכילה צריך

שיהיו לה 2
סימני כשרות.
הסימן הראשון:
מפריסה פרסה,
כלומר שפרסת
היא
הבהמה
לכל
סדוקה
ארכה .והסימן
השני :מעלת
כלומר,
גרה,
שהיא בולעת
את האוכל ושוב פולטת לתוך חלל הפה
ושוב בולעת .אבל אם אין לה את שני
הסימנים האלו ,או יש לה רק סימן אחד ,אז
הבהמה אסורה באכילה.
אבל התורה מרחיבה עוד ומביאה דוגמאות
של ארבע חיות בעלות סימן טהרה
אחד משני סימני הטהרה :הגמל ,השפן,
הארנבת ,הם מעלי גרה ואינם מפריסי
פרסה .ולעומתם ,החזיר מפריס פרסה
ואיננו מעלה גרה( .ראה ויקרא יא ,ד-ה).
אם התורה כבר נתנה את הסימנים
המדויקים לזיהוי בהמה כשרה ,מדוע היא
חוזרת לפרט את ארבעת היוצאים מן
הכלל? מה המידע החדש שהתורה רוצה
להוסיף לנו? הגמרא (חולין דף נט ע"א) מבארת,

שהתורה מודיעה לנו
כאן במפורש ,שאלה
הם ארבעת בעלי
החיים היחידים בכל
העולם כולו שיש
להם סימן אחד בלבד
של טהרה !...אין חיה
חמישית בעלת סימן
אחד בלבד של טהרה!
וכן שהחזיר הוא בעל
החיים היחיד בעולם
שמפריס פרסה שסועה ואינו מעלה גרה!!!.
(וכן כתב הרמב"ן ויקרא יא ,ג).

במשך  3300שנה שחלפו מאז ניתנה
ופורסמה התורה ,נתגלו רבבות בעלי-
חיים שונים .גילויים של יבשות חדשות,
כגון :אוסטרליה לפני כ 300-שנה בלבד,
ואמריקה לפני כ 500-שנה ,חשפו בפנינו
עולמות חדשים מלאים בעלי-חיים
נפלאים ,נראה שאין אזור גיאוגרפי בעולם
שנסתר היום מעינו של האדם.
אולם למרות הכל לא נמצאה בכל העולם
כולו חיה או בהמה נוספת – חמישית ,שיש
לה סימן אחד בלבד של טהרה! [לפני

קטנות האדם מול האלוהים
סדר היום בעולם כולו השתבש בחודש שעבר בעקבות
התפרצות הר הגעש באיסלנד .התפזרות האפר הוולקני באוויר
יבשת אירופה גרם להשבתת נמלי התעופה ברחבי אירופה,
לביטולם של יותר ממאה אלף טיסות,
ולקרקועם של כ 10-מיליון בני אדם.
בעת כתיבת שורות אלו ,הר הגעש שוב
"משתעל" ,וליחתו  -האפר הוולקני שוב
גורם להשבתת נמלי תעופה באירופה.
מאורע זה ייזכר גם בעוד זמן רב ,כאחד
הסימנים כי יש מנהיג לעולם ,וכשמחליטים
למעלה על אירוע טבע לא יכולים בני
האנוש להתמודד איתו על אף האמצעים
הטכנולוגיים הרבים .האמת היא ,שבעת
האחרונה אנו עדים שוב ושוב לחוסר
האונים של המעצמות הגדולות מול
"איתני הטבע" :גלי הצונאמי ,סופות ההוריקן ,רעידות האדמה.
האירוע הזה ממחיש את אפסותו של האדם ,ושל עולם המדע
והטכנולוגיה .אנו נוטים להתרשם מעוצמת המדע וגילוייו
הרבים ,ומנפלאות שכלולי הטכנולוגיה .המטוסים מסמלים את
העוצמה הזאת :הם מתנתקים מהארץ ,מתרוממים לשחקים,
וגומעים מרחקים רבים בזמן קצר .מנועי המטוסים מייצרים
כוח אדיר ועוצר נשימה .ופתאום בא אבק נידף ברוח ומשתק
הכול .דוד המלך ניסח זאת בספר תהילים בפסוק אחד (קד ,לב):
ֶע ָ
ַת ְר ָעד י ִַּגע ֶּב ָה ִרים ְוי ֱ
"ה ַּמ ִּביט ָל ָא ֶרץ ו ִּ
ַ
ׁשנוּ" .אירוע כביר כזה,
בכל יבשת אירופה ,נמשל לנגיעת אצבע של הקב"ה בלבד.
ברצותו  -הכל זורם על מי מנוחות ,וברצותו – הכול משתבש
ברגע אחד.
הגאון רבי אהרון יהודה ליב שטיינמן אמר לבני ביתו" :אנשים
חושבים שהכול היום בידיים שלהם ,הם מתכננים הכל וכו' .סמלי
שזה קרה לפני יום העצמאות שיש שחושבים 'כוחי ועוצם ידי',

עשינו ,ניצחנו .והנה כולם רואים שהקב"ה עושה הכל כרצונו.
ברגע אחד נהיה העולם בהסגר כולו ותוכניות של מיליונים
משתבשות"( .השבוע בירושלים).
אף אנשים רחוקים מתורה ומצוות הבינו
את המסר הנ"ל .בועז ביסמוט כותב:
"האירוע הזה מלמד שוב שיעור בצניעות.
נכון ,המדע השיג לא מעט ,אבל בפני
כוחות הטבע אנו שוב ניצבים חסרי אונים.
 17אלף טיסות מבוטלות בסוף השבוע
הצדיעו להר געש אחד( .ישראל היום .)18.4
דברים דומים כותב דרור פויר תחת
הכותרת "שיעור בצניעות"" :התפרצות
הר הגעש בעל השם שובר השיניים
אייפייליוקול באיסלנד ,ששיתקה את
המרחב האווירי כמעט בכל אירופה ,יכולה לספק לנו שיעור
לא רע על מקומנו ,בני האדם ,בעולם הזה .עם כל הטכנולוגיה
שלנו ,האינטרנט המהיר ,האייפדים ,הסמארטפונים ,הרשתות
החברתיות ,הלוויינים ,הקילר-אפליקציות ,מטוסי הסילון
והמכוניות החשמליות ,עם כל מה שתרצו  -הנה אנחנו עומדים
חסרי אונים ,משתאים ולא מאמינים ,אל מול כוחו האדיר,
היפיפה ,עוצר הנשימה ,של הטבע ,שעושה בנו כרצונו .יש
בזה ,חייבים להודות ,משהו מעורר וממלא בענווה .שיעור חשוב:
אנחנו לא שולטים בכל ,הכלים שלנו לא תמיד יספיקו .בסופו
של דבר אנחנו כאלה קטנים ,בטח אל מול דבר כל-כך יפה
ועצום ונורא ומלא הוד כמו הר געש .מה אנחנו בסופו של דבר,
בני אדם .בני אדם ותו לא"( .גלובוס .)19.4
הם קוראים לזה "טבע" אבל אנו כיהודים מאמינים בני מאמינים
יודעים שהטבע הוא מעשי ידיו וכוחו של השם יתברך ,לא
במקרה "הטבע" הינו בגימטריא "אלהים" (.)86

שבעים שנה נשלח על-ידי האקדמיה
בברטניה פרופסור-חוקר בשם קוך,
שיחקור ויאתר בעל חיים נוסף בעל סימן
טהרה אחד ,אך לאחר כל חיפושיו ,לא
מצא ...ממצאיו פורסמו בעיתון המליץ
ברוסיה].
איך יכלה התורה לפני למעלה מ3300-
שנה ,להבטיח הבטחה מדהימה ,שלא
יתגלה לעולם בעל חיים נוסף שיש לו סימן
טהרה אחד ,וכל זאת בתקופה בה בלתי
אפשרי היה לזהות את כל החיות והבהמות
בעולם ,ולרוב האזורים בעולם טרם הגיעה
רגל-אדם בעת ההיא?? מי היה לוקח
סיכון כזה ,להעמיד את אמינות כל התורה
במבחן ,על-ידי קביעה כזאת?! מי כתב
את החוק הזה?! רק בורא העולם ,בורא
היצורים כולם ,היודע מה מצוי בעולמו,
ומכיר את מהות וזהות כל בעלי החים
בעולם יכול להודיע מראש קביעה כזו!!!
"אך את זה לא תאכלו" אמר רבי עקיבא:
וכי משה רבינו קניגי ובליסטרי (צייד חיות)
היה? אלא ,מכאן תשובה לאומר אין תורה
מן השמים"( .ספרי ,פרשת ראה ,יד ,צז).
[מתוך הספר :מסילות אל האמונה – הרב יוסף גבאי.
הוצאת מכון אור החיים ,ירושלים תשנ"ח]

מבט אחר
על הר הגעש
באיסלנד
הגאון רבי יעקב צבי עמדין המכונה
היעב"ץ (חי לפני כ 300-שנה) נותן
לנו מבט אחר על הר הגעש באי
איסלנד.
הגמרא אומרת (עירובין יט ע"א)" :אמר
רבי ירמיה בן אלעזר ,שלשה פתחים
יש לגיהנם ,אחד במדבר ,ואחד בים,
ואחד בירושלים" .הגאון יעב"ץ
בספרו מגדל עוז (בית מדות גנזך יז,
עמוד  )278כותב לגבי 'ואחד בים':
"דבר מפורסם הוא בעולם ונזכר
בספר רושמי הכדור כי באי איסלנד
העומד בים הגדול הצפוני [אוקיינוס
האטלנטי] יש הר אחד מקיא אש
תמיד כנחל גפרית נקרא איקלא
[אייפילירקול] ,וסמוך לו נשמע
קול יללה נבהלה והמולה גדולה.
[באיסלנד הרי געש רבים ,כמו כן
נובעים באי מעיינות חמים וגיזרים,
פירוש ,סילוני מים חמים מלווים
באדים הפורצים מבטן האדמה".
נמצינו למדים ,שהגאון יעב"ץ מזהה
את הר הגעש באי איסלנד כפתחה של
גיהנם...

[]1

סוד הדגלים והמזלות על פי הקבלה
החודש אנו מתחילים בקריאת ספר "במדבר" .התורה מאריכה בתיאור סדר מסע
הדגלים של בני ישראל במדבר .במבט שטחי נראה שכל זה נועד ליצירת סדר
בתנועה של בנ"י .והדבר תמוה ,מה מקום יש בתורת הנצח לדבר זמני אשר אין
בו מסר לדורות? אמנם כאשר נתבונן בדבר ע"פ הקבלה נגלה שיש כאן סודות
עמוקים ,וכאן טמונות התכונות המהותיות של בני המזלות השונים.
הדגלים נחלקו ל 4-קבוצות ,בכל קבוצה  3שבטים :השבט המנהיג ,השבט
השני ,והשבט האחרון .לפניכם סדר הקבוצות ,וסדר
השבטים שבכל קבוצה:

תכונות בני מזל החודש

מזל תאומים

(חודש סיון 22 ,במאי עד  21ביוני)

יסוד הרוח .כוכב "כוכב" (מרקורי).
פרק בתהילים לפתיחת המזל -קז.
מדבר הרבה .חפץ בתקשורת
ובידע .בעל כושר שכנוע .כשרון
לשפות ולכתיבה .מחליף דעותיו
בתדירות .חפץ בגיוון .תמיד פעיל.
סקרן .ערני .הגיוני .שנון (חריף
וחד) .מנתח ,מסיק מסקנות .מוצא
עניין בכל וממהר לאבד עניין
בנושא לאחר שכבר למד אותו.
לומד על תחומים רבים ולכן הוא
בדרך כלל שטחי .אי יציבות וחוסר
עקביות באופיו .מצבי הרוח שלו
מתחלפים .יש בו שתי דמויות אחת
כלפי חוץ ואחת כלפי פנים ולכן
אם כוח השלילה שולט בו הוא
מתחזה ואף צבוע .ואם כוח הטוב
שולט בו הריהו טיפוס שומר סוד.

קבוצה א :יהודה (ראש) ,ישכר וזבולון.
קבוצה ב :ראובן (ראש) ,שמעון וגד.
קבוצה ג :אפרים (ראש) ,מנשה ובנימין.
קבוצה ד :דן (ראש) ,אשר ונפתלי.
בספר "שערי אורה" (שער ה ,סה,ב) כתוב 4 ,קבוצות
השבטים כנגד  4תקופות השנה 12 .השבטים כנגד
 12מזלות .נמצא כך:
תקופה א :ניסן-יהודה  .איר-ישכר .סיון-זבולון.
תקופה ב :תמוז-ראובן אב-שמעון .אלול-גד.
תקופה ג :תשרי-אפרים .חשון-מנשה .כסליו-בנימין.
תקופה ד :טבת-דן שבט-אשר .אדר-נפתלי.
ואכן מצינו בגמרא (סנהדרין יא,ב) שישנם  4תקופות
בשנה :ניסן ,תמוז ,תשרי ,טבת.
המזלות מחולקים ל 3-קבוצות :פעילים ,קבועים,
משתנים .הקבוצות מתאימות ביותר לסדר הדגלים,
וכפי שנבאר:
ראשי התקופות (ניסן ,תמוז ,תשרי ,טבת) נקראים
"המזלות הפעילים" .הנולד בחודשים אלו נועד
להיות "מנהיג" ,חייב להיות ה"בוס" של אחרים או
של עצמו ,לעולם הוא לא יהיה מרוצה אם יהיה כפוף
להוראותיו של אחר .שכן הם כנגד השבטים שעמדו
ב"ראש הדגל".
החודשים השניים בתקופה (אייר ,אב ,חשון ,שבט) נקראים "המזלות הקבועים".
הנולד בהם נועד להיות "האחראי" –הסלע עליו נשענים כולם ,כדי להגיע לסיפוק
בעבודתו הוא זקוק להיות האחראי הבלעדי להצלחתה של החברה .שכן הם
השניים בקבוצת הדגל "האחראים" על כל הקבוצה.
החודשים האחרונים בתקופה (סיון ,אלול ,כסליו ,אדר) נקראים "המזלות
המשתנים" .הנולד בהם נועד להיות "המקשר" .הוא זקוק לתנועה מתמדת,
לשינויים תדירים ,למגוון פעילויות ,ולחירות מוחלטת .שכן הם כנגד השבטים
האחרונים בקבוצה" ,המאסף" של הקבוצה.

שאל את
הרב
מאת העורך
הרב מנשה בן פורת
שליט"א

שאלה :הציעו לי אשה אלמנה לנישואין ,אני פוחד מכך ,האם
באמת יש סכנה בדבר?
תשובה :אין שום חשש בנישואין עם אלמנה ,רק מי
שהתאלמנה פעמיים אסור להתחתן עמה מחשש סכנה
שמזלה גורם למות בעליה .על אף שהזוהר מזהיר על נישואי
אלמנה ,אבל הרש"ש תיקן "סדר תיקון" שיש לעשותו לפני
החתונה ואז אין חשש כלל( .שו"ע אבהע"ז סימן ט ס"א .זוהר פרשת
משפטים דף קא,ב .רב פעלים ח"ב סוד ישרים ס"א .נשואין כהלכתם פ"ב
סנ"ג)

לעילוי נשמת

אליהו בן גאולה
אבישי בן פהימה פנינה
החייל אברהם בן גאולה

[]2

ת.נ.צ.ב.ה.

שאלה :קניתי כרטיס טיסה לארצות הברית במוצאי יום טוב,
עכשיו אני שם לב שאנחת בארה"ב בזמן שהם חוגגים יום
טוב שני של גלויות ,מה עלי לעשות?
תשובה :אם אין יישוב יהודי במרחק קילומטר לנמל
התעופה בארצות הברית ,מותר לך לטוס .ואם יש יישוב
יהודי סמוך לנמל התעופה במרחק קילמוטר ,לכתחילה
היה אסור לך לקנות הכרטיס ,אולם מאחר שקנית כבר
את הכרטיס הינך יכול לסמוך על הגאון הרב שלמה זלמן
אויארבך שמתיר .אך עליך לדעת ,שבכל מקרה אסור
לך להיכנס ליישוב היהודי עד למוצאי יו"ט שלהם( .פסקי
תשובות סימן תצו אות י).

שאלה :קיבלתי אימייל ביום שבת מיהודי מחלל שבת,
חיכיתי זמן רב לאימייל וזה בדיוק הגיע בשבת ,מותר לי
לקרוא את האימייל הזה במוצ"ש?
תשובה :מותר ,כמו במקרה שיהודי בישל בשבת אז מותר
לאחרים במוצאי שבת לאכול את התבשיל( .שו"ע שיח,א).

נמשיך לנתח את מזלות החודשים על פי ה"ספירות"
מעולם הקבלה ,ונגלה התאמה מדהימה:
הגאון מוילנא (ספר היצירה פ"ה) כותב :מזלות החודשים
הינן כנגד  6ספירות הנקראות בקבלה ו"ק (ו' קצוות),
בסדר כזה :ניסן-חכמה .אייר-גבורה .סיוון-תפארת.
תמוז-נצח .אב-הוד .אלול-יסוד .ובששת החודשים
הבאים המזלות שוב הינם כנגד  6הספירות הנ"ל,
ב"אור חוזר"( .ראה איור)
בספר "עץ החיים" מבואר
שהספירות מסודרות בצורת
הניקוד "סגול" (ראה איור).
כלומר :חכמה-מימין .גבורה-
משמאל .תפארת -למטה
באמצע .וכך הסדר גם בספירות
נצח ,הוד ,יסוד :נצח-מימין,
תפארת-
גבורה-משמאל,
למטה באמצע( .כפי שאנו
אומרים ב"פתח אליהו"" -חד
אריך וחד קצר וחד בינוני").
לאחר התבוננות מעמיקה
בהקבלה שבין הספירות
למזלות וכנ"ל ,ובסדר הספירות
האמור :קו ימין ,אמצע ,שמאל
(התבונן באיור) נגלה דבר
מדהים:
"המזלות הפעילים" נמצאים
ב"קו ימין" ,קו זה מסמל את
מידת החסד והרחמים ,וזוהי
התכונה של בני מזלות אלו
"הנהגה" -הענקת חסד ורחמים
לבני חסותם.
"המזלות הקבועים" נמצאים
ב"קו שמאל" ,קו זה מסמל
את מידת הדין ,וזוהי התכונה
של בני מזלות אלו "אחריות"-
צמצום ,הקפדה ואחריות על הפרטים הקטנים.
"המזלות המשתנים" נמצאים ב"קו האמצע" ,קו
זה מסמל את המיזוג בין מידת החסד והדין ,וזוהי
בעצם התכונה של בני מזלות אלו "שינוי"-מעבר
בין חסד לדין.
הבהרה :למרות שבכל קבוצת מזלות (פעילים ,קבועים ,משתנים)
ישנם  4מזלות כנ"ל ,עדיין כל מזל שונה מחבריו באותה הקבוצה,
מאחר ולכל מזל יש יסוד שונה (אויר ,אש ,אדמה ,מים) ,וכן כוכב
שונה ,וכמובן המאפיינים הייחודיים לכל מזל ומזל ,כל הדברים
הנ"ל קובעים יחד את ייחודיותו של כל מזל.

שאלה :הבן של השכן שבר את האופניים החדשות של הבן שלי ,השכן טוען
שהוא פטור מלשלם כי זה קטן שהזיק ,האם הוא צודק?
תשובה :הוא צודק ,זה מצד הדין אבל לפנים משורת הדין צריך לשלם.
(מ"ב שמג,ט).
שאלה :הכלה של הבן שלי רוצה לשנות את שם המשפחה שלהם ,אני מתנגד,
האם מותר על פי ההלכה לשנות שם משפחה?
תשובה :אין חשש בדבר ,וגם הגר"ע יוסף שינה שם משפחתו מ"עובדיה,
ל"יוסף" .אל תתנגד כדי שלא להפר את שלום הבית בבית בנך ,וזו
ההנאה שלך שהשלום ישרור בבית בנך.
שאלה :אשתי הייתה רגילה לכבס את הטלית שלי ביד בנפרד ,עכשיו אין לה
כח ומעוניינת לכבס את הטלית במכונה עם שאר הבגדים ,האם זה מותר?
תשובה :מותר (זהירות! לא לכבס בהרתחה ,זה מקלקל את הציציות),
אמנם מידת חסידות היא לכבס בנפרד .נראה שעליה לעשות "התרת
נדרים" כיון שנהגה מנהג טוב שלוש פעמים וזה נהפך לנדר( .נשים בהלכה,
וע"ע אז נדברו ח,נ).

לעילוי נשמת
שלמה בן חיים הלוי ת.נ.צ.ב.ה
העלון מוקדש לחזרתו בתשובה וזיווג הגון
לשחם בן שרה הי"ו

העלון מוקדש לעילוי נשמתו הטהורה של הבחור היקר והחשוב נעים ההליכות ,מופת
לרבים ,נוח לשמיים ונוח לבריות ,מסביר פניו לזולת ,אהוב על הבריות

ליעד הראל בן ציון ואסתר מזרחי ז"ל

שירת כקצין ביחידה קרבית בצנחנים ,שימש כמאבטחם האישי של ראשי ממשלות
ישראל .נהרג בקיצור ימים ושנים בתאונת דרכים סמוך ליישוב ביתר ביום כ' כסלו תש"ע

יש לשמור על קדושת העלון ולהניחו בגניזה

ת.נ.צ.ב.ה

בלעדי!

ארוכה הדרך לאמת

ה סי
חודפור
ש

סיפור מרגש ונוגע ללב על מסעה המפרך מרובה המכשולים של חנה חיה הפיליפינית (הגירסא החדשה של "רות המואביה")
מנצרות קתולית אל היהדות .סיפורה נותן לנו פרספקטיבה חדשה על יהדותנו.
את חנה חיה ואת סיפורה אנו -אני ואשתי-
מכירים היטב ,למרות זאת התרגשנו מאד
השבוע לשמוע "מפיה" את סיפורה .את
סיפור חייה היא מספרת קצת בעברית והרבה
באנגלית ,אמנם יותר מכל היא משתמשת
ב"שפת הלב" ,את זה לצערנו איננו יכולים
להעביר לכם.

ידברו עיניים להם ולא
יראו" ללא הועיל .בסוף,
אמא שלי הציעה שניתן
את הפסלים לבת דודה,
הסכמתי .היה להם קשה
מה שעשיתי אבל ברוך ה'
לא זרקו אותי מהבית".

חנה חיה נולדה בכפר נבון טורן (ליד דבאו)
בפיליפינים ,למשפחה נוצרית קתולית" .כל
יום ראשון היינו לובשים בגדים חגיגיים
והולכים לכנסיה הקתולית להתפלל" ,מספרת
חנה חיה" ,היה לנו בבית מדף ועליו מספר
פסלים (דמותו של יש"ו ומרים וכדומה) ,בכל
יום בשקיעה היינו כורעים ברך לפניהם ,גם
בבית הספר למדנו נצרות" .חלום חייה באותה
העת היה להיות חלק מהכנסייה ,להיות נזירה
וללמד נצרות את הילדים הקטנים.

"בגיל  28שמעתי שיש
יהודים במנילה (עיר
הבירה של פיליפינים) ,אז
נסעתי לשם .לפני הנסיעה
בקשתי מאמא שלי שלא
תבכה ,וברוך השם היא לא
בכתה ,כך הפרידה עברה
בקלות .שלשה ימים ושלש לילות נסעתי
באוניה עד שהגעתי לשם .בקשתי במשרד
של הבית הכנסת להיכנס לבית הכנסת ,והם
אמרו לי" :אסור לך ,את לא יהודיה!" .עמדתי
בחצר ביהכנ"ס ובכיתי' ,באתי כל כך מרחוק
ולא רוצים אותי' .אחרי זמן מה יצאה אלי
הרבנית ושאלה אותי למה אני בוכה? ,כשהיא
שמעה את הסיפור שלי היא הסכימה שאני
אכנס לבית הכנסת ,בתנאי שאבוא בצניעות.
אחר כך הרב הסביר לי שאני צריכה להתגייר,
ורק בישראל אפשר להתגייר .באחת השבתות
שהייתי שם ,פנה אלי אחד האנשים בסעודה
שלישית ואמר לי" :לכי מפה! את נוצרייה ,את
לא יכולה להתגייר! אנחנו שנולדנו יהודים
בקושי יכולים לקיים את המצוות ,ואת
חושבת שתוכלי לקיים את המצוות?!" .ככה
הוא צעק עלי לפני כולם .התביישתי ,הרגשתי
שאני כל כך קטנה ולא חשובה ,אבל דווקא
אז החלטתי שאראה לו שאני גדולה ,ואני כן
יכולה להתגייר ולשמור מצוות".

מגיל קטן שאיפתה הייתה להכיר וללכת
ב"דרך האמת" כלשונה .בכל תחנות חייה היא
הרבתה להתפלל לה' עשרות פעמים ביום:
"Heavenly Father, Creator of Heaven
"and Earth, show me the right way
(אבא שבשמים ,בורא השמים והעולם ,תראה
לי הדרך הנכונה) .כשהיה נדמה לה שדרך
מסוימת היא הדרך הנכונה היא הלכה לנסות
ולבדוק .וכך בגיל שמונה היא הלכה בעקבות
 2חברות טובות לכנסייה הנוצרית .Baptist
ובגיל  18היא הלכה בעקבות ידיד שהכירה
לכנסיה של  ,Seventh Adventistבני הדת
שומרים שבת ואינם אוכלים חזיר.
המפנה בחייה החל כאשר מנהל העבודה
במסעדה בה עבדה בשעות הערב ,אמר" :כל
הצרות באות בגלל שהיהודים אינם מאמינים
ביש"ו" .משפט זה הקפיץ אותה 'הייתכן שיש
קבוצה בעולם שלא מאמינה ביש"ו?!' .עד
היום סברה לתומה שכל העולם מאמינים
באותו האיש .מיד החלה לברר מדוע היהודים
אינם מאמינים באותו האיש? ומי הם בכלל
היהודים? שעות רבות בילתה בספרייה
של האוניברסיטה ,בה למדה במשך שעות
היום ,שוקעת בספרי היסטוריה ודת ,לברר
את השאלה הנצחית" :מה זה יהודים?" .ואז
הגיעה התגלית ,באנציקלופדיה מצאה הסבר
על הדת היהודית .ומאז ,התחילה לקיים כל
מצווה חדשה שלמדה :צום יום כיפור ,איסור
אכילת חמץ בפסח וכו'.
קוריוז מעניין מספרת חנה חיה" :כשהגעתי
לביקור בבית ,הפריע לי מאד קיום הפסלים
בבית ,כשהייתי לבד בבית לקחתי את כל
הפסלים ושמתי בקופסא ,רציתי לשבור אותם
ולזרוק אותם .פתאום הופיעו הורי .אבא שלי
רתח מזעם וצרח" :מה את עושה פה? רק אם
תכבדי את הדת שלנו נכבד אותך!!" ,התחלתי
להסביר שהפסלים זה שטויות" ,פה להם ולא

בגיל  30היא עלתה לארץ במטרה להתגייר,
היא החלה את לימודיה במדרשיה לגיור
"נחלת צבי" בירושלים ,אלא שהיתה לה
ויזה רק לשנה ,ובסיום השנה היא נדרשה
לעזוב את הארץ ,הרב שלה הורה לה למרות
זאת להישאר בארץ ,כי הוא חשש שלאחר
שתחזור לפיליפינים שוב לא ייתנו לה לעלות
לארץ .היא המשיכה ללמוד עוד  4שנים
במדרשיות לגיור ,הרבנות לא יכלה לגיירה
מחמת היותה שוהה בלתי חוקית ,לכן היא
התגיירה בבית הדין של הרה"ג ניסים קרליץ
בבני ברק" .לפני שטבלתי במקווה אמר לי
הרב קרליץ שליט"א" :את יודעת ,אני לא
אוכל למסור לך את תעודת הגיור" .אמרתי
לו" :הקב"ה בשמיים לא ישאל אותי אם יש
לי תעודת גיור!! העיקר שאטבול במקווה
ואתגייר."...

ראש השנה בכלא

כאן אנו עוברים לסיפור הכי מרגש בחייה של
חנה חיה .היא נכנסת לכלא ומוחזקת כ"גויה"
אשר אין מקומה בישראל וצפויה לגירוש ,אבל

דווקא היא ...שומרת על מצוות
התורה בניגוד לסוהרים ,ואף
מקיימת ויכוח עם הסוהרים על
ה"יהודים" ושמירת היהדות.
מחזה סוריאליסטי בהחלט!
הסיפור מלמד אותנו  -יהודים
מבטן ומלידה  -רבות על
יהדותנו.
"אחרי שהתגיירתי פעלנו אני
וגברת חיה אנגל (עוזרת לגרות
ומארחת אותם בשבתות)
להשיג אישור גיור מהרבנות אך
ללא הועיל .בין השאר נפגשנו
עם הרב אמנון יצחק שליט"א".
קולה ואומרת בהתפעלות" :איך
ּ
(מרימה את
הקב"ה מגלגל דברים! ה' סידר שאפגש עם
הרב בדיוק שבוע לפני המעצר כדי שאחר כך
הרב יעזור לי" .אך בל נקדים את המאוחר).
"בשעות בוקר אחת ,כשנתיים לאחר
שהתגיירתי ,ישבתי בתחנת האוטובוס ברחוב
ים סוף בירושלים ,לפתע ניגשו אלי  2שוטרים
וביקשו תעודת "אישור שהיה בארץ",
בתחילה ניסיתי לטעון שזה בבית ,אח"כ
נאלצתי להודות שאין לי תעודות .לקחו אותי
למגרש הרוסים ,אח"כ לתלפיות .קראתי שם
תהילים ,אמרו לי השוטרים" :את יהודיה?!",
עניתי להם" :כן" .במדרשיה "עטרת" למדנו
שע"י עניית אמן בכוונה יוצרים מלאכים
בשמיים והם עוזרים לאדם ,לכן רציתי לברך
כדי שהשוטרים יענו אמן ואז המלאכים יעזרו
לי ,ביקשתי מים ,וביקשתי מהשוטרים שיענו
אמן על הברכה שלי ,הם הסכימו ,הם שמו יד
על הראש וענו אמן ,כשגמרתי לשתות שוב
פעם ביקשתי שיענו אמן על ברכה אחרונה,
ברכתי ברכה אחרונה הם שמו יד על הראש
וענו אמן"( .איזו אמונה)...
"לקחו אותי לבן גוריון ,חשבתי שעכשיו
יעלו אותי למטוס ויחזירו אותי לפיליפינים,
בדיוק אז הופיע עו"ד כפיר  -העו"ד של הרב
אמנון יצחק ,אחרי שהוא דיבר איתם לקחו
אותי לכלא באר שבע .היו שם כל מיני גויות
מרוסיה ועוד מדינות ,כולן שוהות בלתי
חוקיות בארץ .כשראיתי שאני בכלא הרגשתי
כל כך רע ,בכיתי ואמרתי לה'" :אתה לא שם
סתם כך את הבנים שלך פה ,בטח יש לך סיבה,
רק שאני לא יודעת אותה ...אני מבקשת ממך!
גם אם אתה לא שומע את התפילה שלי,
תשמע את התפילות של החברות והילדים
[שהחָב ֵרה ארגנה] שמתפללים עלי"( .בוכה).
"זה היה ערב ראש השנה ,דאגתי מאד,
חשבתי" :מה אני אעשה בראש השנה בכלא
עם הגויות האלה ,בלי שופר ובלי מחזור?!".
בבוקר התקשרתי לחברה שלי-נעמי ,ואמרנו
יחד בטלפון את ברכות השחר ,כשהגענו

למילים "שתצילני מדין קשה" לא יכולנו
להמשיך ובכינו יחד .לא הסכמתי לאכול את
האוכל ,גם כשאמרו לי שזה כשר לא האמנתי
להם' ,בשביל מה הם יביאו לגויות שם אוכל
כשר?!' .בהמשך היום ה' האיר לי בחשיכה
וגברת חיה אנגל שלחה בחור מנתיבות
שהביא לי מחזור לראש השנה ואוכל כשר
לחג .שמתי את האוכל שלי במקרר שבמשרד,
וביקשתי שיוציאו את המנורה מהמקרר כדי
שאוכל לפתוח את הדלת בחג".
"בליל ראש השנה התחננתי שייקחו אותי
לבית הכנסת להתפלל בליווי צמוד של
שוטרים ,והם לא הסכימו .אז בקשתי
להתפלל במשרד ,כי א"א להתפלל בחדר,
הסכימו .אחרי התפילה הביאו לי כלים ,ולא
הסכמתי לקחת ,חששתי שהכלים לא כשרים.
אמרתי לסוהרים" :אתם עושים קידוש?",
אמרו לי" :נעשה בשבילך" .הסוהר הוציא כיפה
מהכיס והניח בראש ,הסוהרת שמה טישו על
הראש (צוחקת) ,ועשו לי קידוש .בבקר שוב
התפללתי במשרד מתוך בכיות ואמרתי לה':
"אין לי שופר ,אז הבכי שלי דומה לקול של
שופר ,תחשיב את זה במקום שופר( "....כולנו
בוכים).
"הסוהרים שאלו" :למה את רוצה להיות
יהודיה?" .אמרתי להם" :תבדקו לבד!! אם
הייתה איזה מתנה מונחת על השולחן ,ובא
מישהו ומאד מאד רוצה אותה ,אז לא הייתם
פותחים לראות מה היא המתנה הזאת שהוא
כל כך רוצה אותה?! תבדקו מה זו המתנה
שנקרית "יהדות" שאני כל כך רוצה אותה,
ואתם תבינו לבד."...
למחרת ראש השנה ,הובאה חנה חיה למשפט,
שם סיפרה לשופט את סיפורה המופלא ,כמו
כן גברת חיה אנגל דאגה לשלוח לשופט את
תעודת הגיור שלה מביה"ד של הרב קרליץ
שליט"א ,השופט היה המום והורה לשחררה
מיד באותו היום ,ואכן בשעות אחה"צ היא
שוחררה מהכלא .לאחר מכן הכל זרם בקלות,
הרבנות הסכימה לגיירה ולתת לה תעודת גיור
רשמית ,והיא קיבלה אזרחות ישראלית .לפני
 4שנים (בגיל  )36זכינו להשתתף בשמחת
נישואיה (בעלה עולה מארה"ב חסיד ברסלב),
ומאז היא נקראת "חנה חיה הרשטיין" .כולנו
תפילה שתזכה היא ובעלה לחבוק בן זכר
בקרוב ,אמן.
את עברת מסע מפרך להיכנס לעם היהודי ,מה
יש לך לומר לאותם יהודים אשר פוזלים לעבר
הגויים ורוצים לחקות אותם?
אני אומרת להם :תפתחו את העיניים ותראו!
יש לכם מתנה וחבל להפסיד אותה .ביהדות
יש כל טוב ,לא חסר כלום ביהדות ,אין צורך
לחפש עוד דברים אחרים.
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תיקון לזיווג
ב"עמוקה"
על פי הקבלה

התיקון ייערך ביום ההילולא של

התנא האלהי יונתן בן עוזיאל זיע"א
(כ"ו בסיוון  8ביוני) בציונו הקדוש ב"עמוקה".

אף אחד לא מושלם
יצאנו בנסיעה מהדרום למרכז ,מאזור באר
שבע לבני ברק .עברנו ליד שדרות ,בחורצ`יק
נופף בידו לטרמפ ,עצרנו.
"לאן אתם נוסעים?"
"לבני ברק".
"בני ברק ,אז ממש הביתה ,ישתבח שמו",
מבסוט עד הגג.
הוא נכנס למכונית קיבלנו אותו בסבר פנים
יפות ויצאנו לדרך .נסיעה ממושכת.
הגענו לכניסה לבני ברק .הבחור שאל את
הנהג" ,לאן אתה מגיע בבני ברק ,בבקשה?".
הנהג השיב "לרחוב הרב וסרמן" .הבחור
שתק לשבריר שנייה ואז הפטיר" :טוב,
תשמע ,חז"ל אומרים 'ארורים הרשעים
שאין טובתם שלמה' ,א"כ כדאי שתשלים
את הטובה שהתחלת בה וקח אותי עד
הבית".
לומר את האמת ,שמעתי את המשפט,
חשבתי אולי הוא חומד לצון ,אבל הבטתי
עליו וראיתי כי הוא רציני ...התחשק לי
לפתוח את הדלת ולהעניק לו דחיפה –
החוצה ושלום ,אבל כיון שלא אני בעל
הבית של הרכב ,והנהג ,כנראה ,בעל מידות
יותר ממני ,שתקתי .הוא השיב לו בחביבות:
"שמע נא ,אחרי שאוריד את הרב ליד ביתו
ברחוב הרב וסרמן אני חייב להגיע למקום
פלוני ,תבין ,שאין לי אפשרות להקפיץ
אותך הביתה".
"האם בגללך ,אצטרך ללכת קילומטר וחצי
ברגל?!" תמה הבחור בקול ,חלפו עוד מספר
שניות הבחור ביקש לרדת באחת הצמתים,
פתח את דלת הרכב וירד בזעף ,טרק את
הדלת ואפילו תודה רבה לא אמר.
פלא! תשעים ושמונה אחוזים קיבלת ,מהעיר
שדרות עד לרחוב הרב וסרמן בבני ברק .שני
אחוז ,קילומטר וחצי אתה הולך ברגל ,ואתה
כועס?! על מה ולמה?!
משמעות הדבר :או מאת אחוזים או כלום
"אם לא קבלתי את ה-כ-ל ,לא קיבלתי כלום"
תחושות של בני אדם...
כך לצערנו ,מתנהגים אנו גם בבית פנימה
באותו סגנון .דוגמא בבקשה:
בבוקר ,פלוני אמר לאשתו" ,אני מבקש
ממך כי תרימי טלפון לאמא ותגידי לה כך

וכך ,ושתלכי לבנק – להכניס לי את הצ`ק
הזה ,בסדר?"
בערב הוא שב הביתה ,ושואל" :צלצלת
לאמא שלי?"
"אוי שכחתי"
"היית בבנק?"
"וי ,וי ,ממש לא הספקתי".
"אז מה כבר עשית היום?!".
אז מה כבר עשית היום?! אתם מבינים? היא
השכימה עם הנץ החמה – בשש בבוקר,
הלכה למכולת ,העמידה חצי ארוחת
צהריים ,העירה את הילדים ,שלחה אותם
לבתי חינוך כאשר לכל אחד מונח בתיק
אוכל ,הכינה ארוחת בוקר לה ולבעלה ,יצאה
לעבודה כדי לעזור בפרנסת הבית ,שבה
מהעבודה והחלה את ה'עבודה השנייה':
לקבל את הילדים ,ארוחת צהריים ,לשטוף
כלים ,לשטוף רצפה ,שתי מכונות העמידה,
הורידה מהחבלים ,שתי מכונות קיפלה,
גיהצה ,הכניסה בארון ,חצי מתריסי הבית
נקתה ,השכיבה את הילדים לישון – לאחר
ארוחת ערב ולאחר מקלחות .אבל ,אבל!
לא הספיקה את השני אחוז – להרים טלפון
לאמא שלו וללכת לבנק.
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ידוע ומפורסם כי תפילה ב"עמוקה" על הזיווג
היא סגולה בדוקה ומנוסה למציאת הזיווג ,רבים
התפללו שם על זיווגם וברוך השם נושעו.

כל התורם  100ש"ח
להדפסת והפצת העלון זוכה:

א .נערוך עבורו את ה"תיקון המיוחד למציאת הזיווג"
בעמוקה ביום ההילולא.
ב .נשלח לו "סגולות ותפילות למציאת הזיווג".
ג .שותף בזיכוי הרבים ,הפצת יהדות ,וקירוב רחוקים.

צלצלו 054-8486661
סיפור מתלמיד המקובל האלהי רבי מרדכי שרעבי זצ"ל

לפני שנים רבות פנה אלי בחור ששנים רבות לא זכה למצוא
את זיווגו ,הבחור התבגר ועדיין נותר רווק ,פנה אלי הבחור
בבקשת עצה .יעצתי לו שיתפלל ב"עמוקה" על זיווגו ,וזו
סגולה בדוקה ומנוסה .מאחר ולא הייתה לו אפשרות להגיע
למקום באוטובוסים ,הפצרתי בו שימריא לשם ב"מסוק"
והטירחא תשתלם לו ,שבוודאי בזכות התפילה בעמוקה
ימצא את זיווגו ,שמע הבחור לעצתי ואכן לאחר זמן קצר
מצא את זיווגו...

סגולות

"מה כבר עשית היום? כלום לא עשית היום!"
רק נחשוב לרגע עד כמה מכאיבה מחשבה
כזו .היא חושבת לעצמה "עבדתי ,עשיתי
ועשיתי ,ולא יועילו לי שום התנצלויות
שבעולם ,כי אם לא עשיתי את בקשתו
כאילו לא עשיתי מאומה
"מה עשית היום?!" ,כמה אכזריות יש במילה
כזאת .פלא שהבית מתמוטט.
מעניין לעניין באותו נושא:
כדאי וצריך להפנים את הרעיון ,כי כל אדם
אינו מאה אחוז ,לא תשעים ושמונה אחוז,
ואף לא תשעים וחמשה ,גם אם היא/הוא
רק שמונים אחוז .היא/הוא בסדר .ואם אחד
מבני הזוג טיפוס של "שמונים אחוז = אפס"
אין לו מה לחשוב על נישואין.
את/אתה ,בהתנהגותך ג"כ רק שמונים אחוז,
ובעלך/אשתך סובל/ת (כמעט) בדומיה את
עשרים האחוזים הנותרים ...לכן ,מותר גם
לבעלך/אשתך להיות שמונים אחוז כל עוד
שמותר לך.

א .המעוניינים בהרצאות מרתקות ביהדות
וקבלה ,במקום מגוריהם ,מפי עורך העלון הרב
מנשה בן פורת שליט"א( .אפשר לראות את
הרצאותיו של הרב ב"ערוץ הידברות" בכבלים
וב"אתר הידברות" באינטרנט).
ב .המעוניינים לקבל לביתם את העלון ,או מספר
עלונים לחלוקה ,תמורת דמי משלוח בלבד.
ג .המעוניינים בהקדשה בעלון לעילוי נשמת
יקיריהם או להבדיל לרפואה ולכל ישועה אחרת.
צלצלו 054-8486661
או כתבו לmhbp52@etrog.net.il-

התיקון כולל :סדר הקפות ,לימוד ותפילות מיוחדות.
הכול כפי שתיקן המקובל האלהי
רבי מרדכי שרעבי זצ"ל.

מתוך הספר "זכו" סיפורי זוגות בסערות החיים.
ב"ב ,שבט תשסט .באדיבות המחבר
לעילוי נשמת מור אבי

שלום בן סוליקה הרבון

לעם
סגולה
סגולות לזרע של קיימא
א .יפריש לצדקה בערב חג השבועות
 91מטבעות (גימטריא של י-ה-ו-ה
יחד עם "אדני") ,אחר כך יוסיף על זה
עוד  13מטבעות (גימטריא-אחד),
ויהיו בידו סך הכל  104מטבעות,
(גימטריא פעמיים "בן") ,ויתנם לתלמיד
חכם ,עניו ועני .והוא תיקון לעוון
אדם הראשון ,ועוון העגל ,ולפגם
הברית ,והוא סגולה לחשוכי בנים,
ומקרב הגאולה( .מועד לכל חי סימן ח
סעיף ו).

ב .השומרים בהידור מצוות טהרת
המשפחה זוכים לבנים ,כמו שכתוב
במדרש (ויק"ר יד,ז)" :אמר הקדוש ברוך

הוא :אם שמרת ימי הנדה ,אני נותן
לך בן ,ואתה מל אותו לשמונה ימים".
ג .סגולה בדוקה להוליד בנים ואפילו
שהוא עקר ,לקיים מצות שילוח הקן.
(סגולות ישראל ב,מו) .ומי שאינו יכול
קיים מצווה זו בפועל ,אזי ילמד
הלכות שילוח הקן.
ד .לקיים מצות הכנסת אורחים.
אות לב) .וזה כולל כל מעשי חסד ללא
קבלת תמורה כלל ועיקר.

(שם

ה .יקראו שני בני הזוג במשך  40ימים
רצופים  -שיר השירים( .סגולות נפלאות
עמוד מ).

ז"ל

נלב"ע ו' תשרי תשסח
ת.נ.צ.ב.ה.
לרפואת עדיאל בן לילי הי"ו
בכל רמ"ח אבריו ושס"ה גידיו
רפואה שלימה בעיניו ושלא יזדקק לניתוח
לעילוי נשמת
עזיז בן שרה ,נ"ע כד אייר תשכ"ח
שוקרי בן חלי ,נ"ע כד אייר תשל"ד
תנצב"ה

מכתב למערכת
לכבוד מערכת "אור עליון"
יפה ומענין מאוד ,בהצלחה רבה ,יישר כח,
המאמרים נפלאים .רציתי להוסיף מה ששמעתי
מהרב מאזוז שליט''א :בסוף פרשת תולדות כתוב
"ו'אלה ה'מלכים א'שר מ'לכו ב'אדום לפני מלוך
מלך בישראל" ראשי תיבות אובמה.
שלום רב ,יונה חורי

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

