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הגיע זמן גאולתכם
הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א) פירסמה
לפני מספר ימים דו"ח מדאיג לגבי הכור האטומי באיראן .לפיו,
במתקן התת-קרקעי בפורדו הוכפל מספר הצנטריפוגות תוך
 3חודשים ,מ 1,064-ל .2,140-לדברי מומחים בתחום ,נתוני
הדו"ח אינם מותירים מקום לספק ,כי כבר בפברואר הקרוב
תחצה איראן את הקו האדום ותהפוך ל"מדינה סף גרעינית".
יתירה מזו ,בדו"ח מעלים חשד רציני שאיראן כבר מפעילה
בעיר אראק את הכור הגרעיני...
הדיווחים הנ"ל יחד עם הקריאות הקשות להשמדת ישראל
ח"ו שמשמיעים האייתולות באיראן ,מעלים באופן טבעי את
מפלס החרדה בקרב תושבי המדינה .מדהים ביותר לראות,
שחז"ל כבר צפו את בניית הכור האטומי באיראן ,את הפאניקה
שתאחוז בעם ישראל בעקבות כך ,וחז"ל אף משחררים צפירת
הרגעה עבורנו .לפניכם לשון המדרש (ילקוט
שמעוני ,ישעיהו רמז תצט) ,מרוב חשיבות הדברים
אולי כדאי לפרסם מדרש זה בתור פלקט:
"אמר רבי יצחק ,שנה שמלך המשיח נגלה
בו כל מלכי אומות העולם מתגרים זה בזה,
מלך פרס מתגרה במלך ערבי ,והולך מלך
ערבי לארם ליטול עצה מהם .וחוזר מלך
פרס ומחריב את כל העולם [בונה כור אטומי
להחרבת העולם .כי אם מחריב ממש  -כיצד
האומות וישראל מדברים לאחר מכן ,כפי
שמובא בהמשך דברי המדרש?!] .וכל אומות
העולם מתרעשים ומתבהלים ,ונופלים על פניהם ,ויאחוז אותם
צירים כצירי יולדה .וישראל מתרעשים ומתבהלים ואומר[ים]:
"להיכן נבוא ונלך? להיכן נבוא ונלך?" ,ואומר להם [ה' יתברך]:
"בני ,אל תתיראו ,כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם
[כדי שתחזרו בתשובה] ,מפני מה אתם מתיראים? אל תיראו,
הגיע זמן גאולתכם".

הרב כדורי :המשיח יבוא בתשע"ב
כנראה שזו התשובה לשאלת רבים ,על מה שכתבנו בעלון
ובספר "אור עליון" בשם המקובל הרב יצחק כדורי זצ"ל
שהמשיח יגיע באב תשע"ב ,והנה עבר התאריך ועדיין לא
נושענו?
היה אפשר לומר בפשטות ,הרי כתבנו שם בגוף המאמר
שהתאריך הנ"ל הוא רק מסוגל לגאולה ,והיות ולצערנו לא
ניצלנו את המועד לכן לא נגאלנו .וכבר כתב רש"י (דניאל ח,יד)
על תאריך הגאולה שכתב רב סעדיה גאון שם ,לאחר שעבר
התאריך ולא באה הגאולה" :ואנו נוחיל להבטחת מלכנו קץ
אחר קץ .ובעבור קץ הדורש [=כשיעבור הקץ שקבע הדרשן] -
נודע כי טעה במדרשיו ,והבא אחריו יתור וידרוש".
אמנם לענ"ד דברי המקובל הצדיק הרב כדורי אכן נתקיימו,
כשם שנוכחנו לראות בחייו שכל דבריו וברכותיו נתקיימו
לאשורן :מבואר בחז"ל שהגאולה תבוא בשלבים ,ובאב
תשע"ב הגענו לשלב הסופי בגאולה .כשם שהמקובל הרב
יצחק אלפייה זצ"ל כתב שהגאולה השלימה תבא באייר
תש"ח ,כמו שכתבנו בגיליון תמוז תשע"ב ,ולמרות שלא
זכינו לגאולה בתאריך הזה ,אבל בתאריך זה הוקמה המדינה,
ונתקבצו הגלויות לארץ ישראל .כפי הנראה ,האצת בניית הכור
האטומי באיראן והבאתו לנקודה כריתית בסביבות חודש זה
כפי העולה מדו"ח סבא"א הנ"ל מהווה שלב סופי בגאולה,
שהרי ה' מכריז על בניית הכור האטומי באיראן" :הגיע זמן
גאולתכם" ,כאמור.

מלחמת גוג ומגוג

בחודש שעבר הלך לבית עולמו האדמו"ר
משומרי אמונים .בשנים האחרונות פיתח הרבי
זצ"ל משנה תורנית מדינית סדורה וברורה,
והיה מתייחס ודורש עליה תדיר ,גם לחסידיו
וגם באירועים פנימיים וסגורים לאישי ציבור
ופוליטיקאים שהגיעו למעונו .לפניכם ציטוט
משיחה לאנשי עסקים ותעשיינים שאינם
שומרי תורה ומצוות ,סמוך לפטירתו:
"אין ספק שאנו עומדים לפני מלחמת עולם,
וזה וודאי במאת האחוזים .ורק מי שדבק
בהקב"ה ובתורתו יזכה להינצל .הנביא אומר:
'חבי כמעט רגע עד יעבור זעם' ,המלחמה לא
תהיה יותר מרגע אחד ,שהרי פצצות אטום
גורמות חורבן נורא
הכור הגרעיני באיראן בתוך מספר רגעים.
כתב
האברבנאל
כמה ספרים בעניין
מלחמת גוג ומגוג
וביאת המשיח ,וכבר
לפני שש מאות
שנה כתב כיצד
תיראה המלחמה.
בין הדברים כתב,
שכשיראו האומות
שאינם יכולים לנצח יפנו אל האטום ,וזה יחריב
את כל העולם בתוך רגע .נכתבו שם ממש
דברי נבואה .הוא הרי לא ידע מהו אטום ,ובכל
זאת הוא תיאר אותו בדייקנות .האברבנאל אף
קבע שהמלחמה תהיה מלחמת דת .כשראיתי
זאת לפני חמישים שנה ,לא היה שייך אצל
האומות עניין של דת ,גם אצל המוסלמים וגם
אצל הנוצרים ,ופתאום נהיו כולם 'פרומ'ערס'
[דתיים] והם מבקשים לעקור את הכופרים.
לא תהיה לנו התראה אפילו רגע אחד קודם.
הכול יתפרץ באופן פתאומי ,כמו שאמר הנביא
'פתאום יבוא האדון אל היכלו אשר אתם
מבקשים' .לכן עלינו להיות מוכנים לכך מיד
בכל נפשנו ומאודנו".

המלחמה האחרונה
נבאר מספר דברים בקשר למלחמת גוג ומגוג:
מבואר במדרש (שוחר טוב ,קיח) ששלוש פעמים
תהיינה מלחמת גוג ומגוג .וכתב המלבי"ם
(יחזקאל לח,ב ,ועוד) על פי פסוקי התנ"ך,
שבפעמיים הראשונות לא יגיעו הגויים לשערי
ירושלים ,ורק בפעם השלישית הם יכבשו
את ירושלים לזמן מה ,כמבואר בזכריה (יד,ב).
והנה ,לאחר מלחמת העולם הראשונה אמר
ה"חפץ חיים" ,שמלחמה זו הייתה מלחמת
גוג ומגוג הראשונה ,ושבעוד עשרים וחמש
שנה בערך תהייה עוד מלחמה עולמית שנייה,
שהמלחמה הראשונה תהייה אפס כנגדה.
ואחר כך תהיה מלחמת גוג ומגוג שלישית,
(לב אליהו ,פרשת שמות ,דף קעב) .ואכן ,הדברים
התקיימו במלואם! לאחר כ 25-שנה ממלחמת
העולם הראשונה התרחשה מלחמת העולם

השנייה .ובשני המלחמות הראשונות לא הגיעו
הגויים לשערי ירושלים...
נאמר בזהירות כי בהתבוננות בדברי חז"ל
ורבותינו הגאונים זצ"ל ,נראה שהמלחמה
הקריבה ובאה היא היא המלחמה האחרונה:
במאמר הראשי הבאנו דברי המדרש שבמלחמה
האחרונה פרס תייצר פצצת אטום .בגיליון
חודש אייר תשע"ב הבאנו שבתלמוד (יומא י,א)
מבואר שהמלחמה האחרונה תהא בין פרס
לרומי (ארצות הברית ו/או אירופה) ...ושהגאון
הרב שמואל לניאדו זצ"ל כתב שהמלחמה
האחרונה תתחיל ב"מצרי הורמוז" (המקום
הצפוי למלחמה בין איראן למערב כיום) .ויש
מי שמצא ,ששנת ה'תשע"ג מרומזת בפסוק
המדבר על גוג ומגוג (יחזקאל לט ,כא) בדילוג
הפוך ׁ ֶשל  14אותיות" :וְ נָ ַת ִּתי ֶאת ְּכבוֹדִ י ַּבגּ וֹיִ ם
ש ִיתי וְ ֶאת
וְ רָ אוּ כָ ל ַהגּ וֹיִ ם ֶאת ִמׁ ְש ָּפ ִטי ֲאׁ ֶשר ָע ִ ׂ
שרָ ֵאל ִּכי ֲאנִ י
יָ דִ י ֲאׁ ֶשר ַ ׂש ְמ ִּתי בָ ֶהם ,וְ יָ דְ עוּ ֵּבית יִ ְ ׂ
הוי"ה ֱאל ֵֹה ֶיהם ִמן ַהיּ וֹם ַההוּ א וָ ָהלְ ָאה".
ומה תהיינה תוצאות המלחמה? מבואר
בפסוקי התנ"ך (לפי פירוש המלבי"ם),
שמדינות האיסלאם והנצרות (ארה"ב
בראשות "חוסיין אובאמה"?) יבואו יחד
לירושלים להילחם בישראל ,אלא שסופם של
הנוצרים והמוסלמים להילחם ביניהם ,ולהרוג
אלו את אלו .אז יתברר ,שירושלים היוותה
"סף רעל" (מלכודת ממיתה) עבורם ,כיוון
שרצון ה' לנקום מהם דווקא במקום שציערו
לעם ישראל .ובסוף המלחמה תתגשם המטרה
של מלחמה זו" :והתגדלתי והתקדשתי לעיני
עמים רבים" .ועל זה אנו מתפללים באמירת
הקדיש" :יתגדל ויתקדש שמיה רבא"( .ראו
בספר "אור עליון" תיאור מלחמת גוג ומגוג
בהרחבה).
לכאורה הסוף ורוד ומלבב .נכון ,אבל בל נשכח
את המבואר בפסוקי הנביאים באופן מפורש,
שרק הצדיקים השומרים תורה ומצוות יזכו
לשרוד במלחמת גוג ומגוג :נאמר בספר דניאל
(יב,א)" :וְ ָהיְ ָתה ֵעת צָ רָ ה ֲאׁ ֶשר לֹא נִ ְהיְ ָתה ִמ ְהיוֹת
גּ וֹי ַעד ָה ֵעת ַה ִהיא ,וּ בָ ֵעת ַה ִהיא יִ ָּמלֵ ט ַע ְּמךָ ָּכל
ַה ִּנ ְמצָ א ָּכתוּ ב ַּב ֵּס ֶפר [הצדיקים ויראי ה' ,מצודת
דוד]" .כמו כן נאמר בספר זכריה (יג,ח-ט)" :וְ ָהיָ ה
בְ כָ ל ָה ָארֶ ץ נְ אֻ ם ה'ִּ ,פי ׁ ְשנַ יִ ם ָּב ּה יִ ָּכרְ תוּ יִ גְ וָ עוּ [שני
חלקים מהאנושות ימותו] ,וְ ַהׁ ְּשלִ ׁ ִשית יִ ָּו ֶתר ָּב ּה
אתי ֶאת ַהׁ ְּשלִ ׁ ִשית
[והחלק השלישי ישאר] .וְ ֵהבֵ ִ
ָּב ֵאׁש ,וּ צְ רַ ְפ ִּתים ִּכצְ רֹף ֶאת ַה ֶּכ ֶסף וּ בְ ַחנְ ִּתים ִּכבְ חֹן
ֶאת ַה ָּז ָהב ,הוּ א יִ ְקרָ א בִ ׁ ְש ִמי וַ ֲאנִ י ֶא ֱענֶ ה אֹתוֹ[ .גם
החלק השלישי שיישאר – יבדוק ה' את חוזק
אמונתם ,ורק אלו שיעמדו בניסיונות יישארו]".
וכן מבואר בספר יואל (ג' ,ה') וברד"ק שם.
"מה יעשה אדם וינצל מחבלו של משיח? יעסוק
בתורה ובגמילות חסדים"( .סנהדרין צח).
"כל המקיים שלש סעודות בשבת ניצול משלש
פורעניות ,מחבלו של משיח ,ומדינה של גיהנם,
וממלחמת גוג ומגוג"( .שבת קיח,א).

המעוניינים בחלוקת עלונים במקום מגוריהם (תמורת דמי משלוח בלבד) יתקשרו לטל054-8486662 .
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הלכות
ראש השנה
א .מנהג ישראל להסתפר בערב ראש
השנה לכבוד החג .ולובשים בגדים
מכובסים ומגוהצים לכבוד ראש
השנה ,להראות שאנו בטוחים בחסדי
השם יתברך שיוציא לאור משפטינו

לחיים טובים ולשלום .אמנם ,עדיין
עלינו להיות מלאים בייראה מפחד ה'
ומיום הדין.
ב .מדליקים נרות בשני הלילות של
ר"ה לכבוד החג ,וצריך לברך "אשר
קדשנו במצוותיו וצוונו להדליק נר של
יום טוב" ואחר כך להדליק .והנכון הוא
שלא לברך "שהחיינו" בעת ההדלקה,
אלא לצאת ידי חובת ברכת שהחיינו
בשעת הקידוש.
ג .התפילות בראש השנה יהיו בשמחה
ובטוב לבב ,ובנעימה קדושה ,ומתוך
כוונה שלימה ,כי בטוחים אנחנו
בישועת ה' שיכתבנו ויחתמנו לחיים
טובים .ולא כאותם שמביאים עצמם
לידי בכייה בתפלות ראש השנה,
שהרי ראש השנה יום חג הוא .ורק
אם מתעורר מעצמו לבכות בתפלותיו
מחמת התלהבות דקדושה ,אין בזה
שום מניעה כלל.
ד .בקידוש ליל שני של ראש השנה,

מדריך לאכילת
הסימנים בלילות
ראש השנה
א .מנהג ישראל לאכול בשני הלילות של
ראש השנה מיני פירות וירקות שיש בהם
רמז לסימן טוב לכל ימות השנה.
ב .אחר שהתחילו בסעודה של ליל ראש
השנה ואכלו כזית פת ,או בסיום הסעודה
לפני ברכת המזון ,מברכים עליהם .ולא
כנוהגים לברך עליהם לאחר הקידוש ולפני
נטילת ידיים של סעודה.
ג .מכיון שהתמרים הם המובחרים מפירות
שבעת המינים שלפנינו ,יקח תחלה תמר
ויברך עליו "בורא פרי העץ" ,ואם התמר
הוא פרי חדש אצלו יוסיף לברך גם ברכת
שהחיינו ,ויאכל התמר .ושוב ייקח עוד
תמר ויאמר" :יהי רצון ...שייתמו אויבינו
ושונאינו וכל מבקשי רעתנו" ,ויאכל התמר
השני.
ד .בברכת "בורא פרי העץ" על התמר יכוין
לפטור כל פירות העץ שעל השולחן שיאכל
אחר כך .וכן בברכת שהחיינו יכוין לפטור
את שאר הפירות החדשים שלפניו.
ה .אין לברך ברכת "בורא פרי האדמה" על
הלוביה ,הקרא (דלעת) ורוביא( ,לאוכלים
הסימנים באמצע הסעודה וכנ"ל סעיף א'),
מכיוון שברכת המוציא פוטרת את הירקות
המבושלים שאוכלים בסעודה.
ו .נוהגים לאכול ראש כבש או איל ,ולומר:
"יהי רצון ...שנהיה לראש ולא לזנב ,וזה זכר
לאילו של יצחק אבינו וכו" .ואם אין לו ראש
כבש – ייקח ראש של עוף ,וטוב שיצרף עמו
בשר כבש כדי שיוכל לסיים בברכתו" :וזה
זכר לאילו של יצחק אבינו וכו".
ז .יש נוהגים שלא לאכול בימי ראש השנה
מאכלים חריפים או חמוצים ,אלא רק
דברים מתוקים ,לסימן טוב ,שתהיה כל
השנה טובה ומתוקה.
ח.יש נמנעים מלאכול דג בראש השנה,
משום שזה מלשון דאגה ,ולעומתם יש
המקפידים דווקא להביא דגים בראש
השנה על השולחן ,ואומרים עליו" :יהי
רצון ...שנפרה ונרבה כדגים".
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טוב להניח לפניו פרי חדש ,כדי לברך
עליו שהחיינו .ואם אין מצוי לו פרי
חדש ,אף על פי כן יברך שהחיינו.
ה .אסור לאפות או לבשל או להכין
את השולחן מיום טוב ראשון ליום טוב
שני של ראש השנה .ורק מותר להדליק
את הנר ביום טוב ראשון לקראת ערב
לכבוד היום השני.
ו .מנהג טוב שלא לישון ביום ראש
השנה ,מכיון שהישן בראש השנה
– מזלו ישן .והיושב בטל ואינו עוסק
בתורה נחשב כישן .ואם קשה לו –
יישן מעט אחר חצות היום.

הלכות שופר
א .נכון שיאמר התוקע לצבור השומעים
קודם שיתקע בשופר ,שיכוונו לצאת
ידי חובת הברכות ומצות שמיעת קול
שופר ,ושגם הוא מכוין להוציאם ידי
חובת הברכות ומצות שמיעת קול

שופר.
ב.אין לקהל לענות "ברוך הוא וברוך
שמו" אחר הזכרת ה' שבברכת התוקע,
משום שזה הפסק בברכה.
ג .יחיד שאינו יכול להתפלל עם הצבור,
ובא התוקע לביתו לתקוע לו ,צריך
לעמוד בשעה ששומע התקיעות.
ד .אף על פי שהנשים פטורות ממצוות
שמיעת קול שופר ,מכל מקום הנוהגות
לבא לביהכ"נ כדי לשמוע קול שופר
עם ברכותיו  -יפה עושות ,ויש להן שכר
מצווה .ואם שנה אחת אינה יכולה לבא
לביהכ"נ  -אינה צריכה לעשות "התרת
נדרים" על מנהגה .ורק אם רוצה לבטל
מנהגה לתמיד ,צריכה התרה על שלא
אמרה "בלי נדר".
ה .אסור להפסיק בדיבור בין הברכה
לתקיעת השופר ,עד לסיום סדר
התקיעות .ולכן אין להתוודות בפה
בין סדרי התקיעות ,אלא יהרהר בלבו
בלבד.

מדריך
ליום הכפורים

מדריך
לחג הסוכות

דברים האסורים ביום-הכפורים ,החל
מליל יום הכפורים ועד לצאת הצום:

ש .כיצד אבנה את דפנות הסוכה?
ת .עליך לבנות מינימום  3דפנות לסוכה .הדפנות יכולות
להיות מכל חומר יציב (עץ ,ברזל ,פלסטיק) ,אמנם עליך
להיזהר מאד שלא לבנות את הדפנות מבדים ,מאחר והם
מתנועעים ברוח.
ש .כיצד אסכך את סוכתי לפי ההלכה?
ת .לגבי הסכך –בניגוד לדפנות– עליך להקפיד על מספר
תנאים:
 )1שיהיה דווקא מחומר שגדל באדמה :עצים ,ענפים
וכדומה .אבל אין לסכך בברזל או פלסטיק וכדומה
 )2שיהיה תלוש ,ואין לסכך בעודו מחובר לאדמה.
 )3שיהיה מדבר שלא מקבל טומאה ,ולכן ארגז עץ או כלי
העשוי מעץ וכל כיוצא בזה פסולים לסיכוך.
ש .האם אוכל לבנות את סוכתי במרפסת מקורה?
ת .לא .מאחר שהסוכה צריכה להיות מתחת לכיפת השמיים.
(גם אסור שיהיה מעל הסוכה ענפי עץ המחוברים לאדמה).
ש איזה מאכלים עלי לאכול בחג הסוכות בתוך הסוכה
דווקא?
ת .פת או מיני מאפה מעל  55גרם עליך לאכול בסוכה( .על
הלחם עליך לברך "לישב בסוכה" ,ועל מיני מאפה – אין
לברך ברכה זו) .שאר הדברים אתה רשאי לאכול מחוץ
לסוכה.
ש .אבקש קצת הדרכה בבקשה לגבי נענוע ארבעת המינים.
ת .קח את הלולב ההדס והערבה כשהם קשורים יחד ביד
ימין ,ותברך "על נטילת לולב" (ביום הראשון תוסיף ברכת
"שהחיינו") ,בסיום הברכה קח את האתרוג ביד שמאל,
הצמד אותו לשלושת המינים שביד ימין ,וכך תנענע את
המינים לדרום ,אחר כך לצפון ,מזרח ,מעלה ,מטה ,מערב.
בכל צד תנענע  3נענועים.
ש .האם אישה חייבת בישיבה בסוכה ובנטילת  4המינים?
ת .לא.
ש .מה זה "יום הושענא רבה" ,ומה עושים ביום זה?
ת .יום השביעי של סוכות נקרא "הושענא רבה" ,ביום זה
ה' מוסר את פסקי הדין שנכתבו בראש השנה ונחתמו ביום
הכפורים למלאכים שייבצעו את פסקי הדין .לכן נוהגים
להיות ערים כל הלילה ,ללמוד תורה ולהתפלל לשנה טובה.
כמו כן לאחר תפילת מוסף לוקחים  5בדי ערבה וחובטים
אותם בקרקע.

אכילה ושתייה :חיוב הצום כולל מעוברות
ומניקות ,אמנם מי שעלול להסתכן מהצום –ע"פ
דברי הרופא– עליו לאכול ולשתות "לשיעורין".
פירוש ,עליו לאכול  30גרם ,ולהמתין  10דקות
מתחילת האכילה הראשונה ,ושוב לאכול  30גרם
וכן על זה הדרך .וכן עליו לשתות  40גרם ולהמתין
זמן מועט ושוב לשתות שיעור כזה וכו'( .וטוב
להמתין גם בשתיה  10דקות בין שתיה לשתיה).
דין קטנים בצום :אסור לקטנים פחות מגיל  9לצום
כלל .ומגיל  9ומעלה – מאחרים להם את אכילתם
בשעה או שעתיים מהזמן שרגילים לאכול ביום
רגיל .ונער בן  13ונערה בת  12מכיוון שהגיעו לגיל
בר/בת מצווה חייבים לצום כל היום .ושנה לפני
בר/בת מצווה עליהם לצום עד חצות היום.
רחיצה :אסור להכניס אפילו אצבע קטנה למים.
ולכן הנטילה בבוקר וכן ביציאה מהשירותים
עד מקום חיבור האצבעות לכף היד בלבד .ומי
שנתלכלה ידו – מותר לרחוץ את מקום הלכלוך.
סיכה :אסור לסוך בשמן ,וה"ה לכל סוגי הקרם.
נעילת הסנדל :אין לנעול נעלי עור ,אלא נעליים
העשויים מחומרים אחרים :בד ,פלסטיק וכדומה.
יום הכיפורים הוא יום טהרה וכפרה כמו שכתוב
"כי בַ ּיוֹ ם ַה ֶּזה יְכַ ּ ֵפר ֲעלֵ יכֶ ם לְ ַט ֵהר
(ויקרא טז ,ל)ִּ :
ֹאתיכֶ ם לִ פְ נֵ י ה' ִּת ְט ָהרוּ" .אמנם
ֶא ְתכֶ ם ִמכּ ֹל ַח ּט ֵ
יוה"כ מכפר רק לשב בתשובה .חזרה בתשובה
אינה רק למי שמוגדרים כ"חילונים" ,כפי שעוותו
בזמן האחרון את מושג ה'תשובה' ,אלא כל יהודי
עליו לשוב מהאיסור/ים שהוא נכשל בהם.

שלושה חלקים בתשובה:

 )1חרטה :חרטה גמורה ושלימה על מעשי העבר.
 )2וידוי :להתוודות בפיו לפני ה' על החטאים.
 )3עזיבת החטא וקבלה לעתיד :הקבלה צריכה
להיות כל כך חזקה עד ש"יעיד עליו יודע תעלומות
שלא ישוב לזה החטא לעולם" (לשון הרמב"ם).

יש לשמור על קדושת הגיליון ולהניחו בגניזה

סודות מבית דין של מעלה
ביום ראש השנה נעמוד בדין על מעשינו במשך נמצאנו למדים ,כי בבית דין של מעלה מקפידים מהם פיסת נייר ,ורשם עליה את חתימתו למזכרת
השנה שעברה ,וייקבע גורלנו לשנה החדשה הבאה מאד לגבי נטילת ממונו של הזולת ואפילו בטעות .ולדוגמא .כל העניין נראה לאישה ההמומה תמוה
עלינו לטובה ולברכה .גם לאחר פטירתו של האדם"( ,המהפך" ,עמוד  ,239מעיתון השבוע ,כ"ח אייר תשסד).
ומוזר ,אף על פי כן הזדרזה למחרת אל הבנק,
כל אחד ואחד נותן דין וחשבון בפני בית דין של
ובלב פועם ניסתה את מזלה.
מעלה על מעשיו בעולם הזה .ישנם מקרים רבים
כשבחן פקיד הבנק את ההמחאה ,תקע באישה מבט
בהקיץ
המת
הופעת
בהם התגלה הנפטר לאחר פטירתו לאחד ממכריו,
תוהה ,מסתכל פעם ופעמיים וכולו נבוך ומשתאה.
ובעת התגלותו הוא חשף טפח מהדין בבית הדין
החומה"
על
"האיש
בספר
מסופר
תוך הבעת סימני מבוכה ביקש
של מעלה.
(חלק א' ,עמוד  :)345אישה מכובדת
מהאישה להמתין ,וכשההמחאה
לפניכם שני מקרים של התגלות המת לאחר בעלת עסק מבוסס בעיר פרשבורג
בידו נכנס לחדרו של מנהל הבנק,
פטירתו ,מקרה אחד בחלום ומקרה שני בהקיץ( .עם שבהונגריה ,הייתה נוהגת במשך
שהיה גם בעליו .אז התרחש משהו
שנים רבות לתרום תרומה הגונה
הקריאה תוכלו להיווכח באמיתות הסיפורים):
דרמטי ביותר ...כשראה מנהל הבנק
לישיבה ,בתנאי שיגידו בישיבה קדיש
את ההמחאה צנח מכיסאו והתעלף.
תמידי לעילוי נשמת אותן נשמות
בבנק קמה מהומה ,הפקידים
הופעת המת בחלום
גלמודות שאין מי שיגיד אחריהן
ששמעו על המתרחש ,הכניסו מיד
מינתה
הישיבה
הנהלת
ואכן,
קדיש.
את האישה לחדר צדדי ,והפקידו
בפיגוע באוטובוס קו  2בירושלים ,ב 19-לאוגוסט
 ,2003נרצח המחנך הוותיק הרב חנוך סגל הי"ד .אדם מיוחד שיאמר קדיש לזכות
עליה שומר לבל תתחמק ,תוך
הרב סגל היה המורה של כיתה ז' בתלמוד תורה נשמות אלו .לימים הסתלק לעולמו
חשד למעשה מרמה .אחרי שוב
"תורת אמת" במשך עשרות שנים ,היה איש חינוך בעלה של אותה אישה ,ומכיוון שהוא
רוחו של מנהל הבנק ,ביקש לראות
בכל ישותו ,וידוע ,שהיה נזהר מאוד בשמירה על ניהל את העסק עמה ,פגעה פטירתו
את האישה שהגישה את ההמחאה
בעסק ,שנצטמק והלך עד שנתחסל.
לפירעון.
רכושו של הזולת.
הרב יוסף חיים זוננפלד
מצבה הכלכלי של האישה הלך
בהיכנסה שאלה המנהל בבהילות,
התגלה
בעומר.
ל"ג
לפני
הפיגוע,
חודשים לאחר
הרב סגל בחלום לאחד מבני משפחתו .את הלילה והחמיר ,וברבות הימים נפל עליה עול נוסף ,כאשר אימתי וכיצד קיבלה את ההמחאה?" .רק אתמול
הגיעו שתי בנותיה לפירקן ,וכסף מהיכן יימצא?
קיבלתיה מיהודי מכובד בעל הדרת פנים ,ואף יש
הזה לא ישכח לעולם אותו בן משפחה .וכך הוא
מתאר" :הרב סגל עמד ליד ארון הספרים בביתו נשאה האישה את סבלה בדומיה ,קיבלה עליה שני עדים שראו את כותב ההמחאה כשהוא חותם
ובידו פתק שעליו כתובה באותיות גדולות וברורות את הדין באומץ ,והשלימה עם גורלה .אולם על עליה" ענתה האישה כמתנצלת" .האם תוכלי
הספרה  ,5תוך כדי הצגת הפתק בחלום ,אמר לי דבר אחד לא יכלה לוותר ,זה היה עניין אמירת לזהות את האיש אם אראה לך אותו בתמונה?"
הרב :סכום זה שווה היום  14ש"ח ,ואני חייב סכום הקדיש ,שעלול היה להתבטל מאחר שהפסיקה שאל המנהל" .בודאי אזהה אותו ,ואין לי כל ספק
את תמיכתה בישיבה .פנתה האלמנה להנהלת שגם שני הבחורים יוכלו לזהות אותו" ענתה.
זה לאדם בשם ויין".
בן המשפחה הנרעש מיהר ליצור קשר עם האלמנה ,הישיבה בבקשה להמשיך גם הלאה את אמירת הורה המנהל להביא לפניו את תמונת דיוקנו של
והשניים ערכו בירורים קדחתניים בניסיון לברר הקדיש לעילוי הנשמות הגלמודות ,עד שירחיב ה' אביו המנוח ,וכשהוצגה התמונה בפני האישה,
את זהותו של ויין .הצגת הפתק עם המספר  ,5את גבולה ותחזור לתמוך בישיבה כמקודם .נתרגשו הצביעה ללא היסוס עליו כעל האיש שנתן לה
רק הוסיפה מימד של אי בהירות בכל העניין ,שכן מאד ראשי הישיבה מתום לבה וצדקת נפשה של את ההמחאה .ציווה המנהל לפרוע את ההמחאה,
אלמנה זו ,והבטיחוה למלא את מבוקשה.
ושיחרר את האישה.
היה ברור ,כי מדובר בחוב ישן מאד .וכי המספר 5
שהיה רשום על הפתק מתייחס ללירות ,המטבע הבטחה זו מילאה את נפשה אושר לאין קץ ,אחרי לכתה סיפר המנהל לנוכחים את פשר
הישראלי שאבד עליו הכלח לפני חצי יובל שנים וכשברק של אושר מנצנץ בעיניה הנוגות ,נפרדה הפרשה המוזרה שהתחוללה לנגד עיניהם :האיש
מראשי הישיבה ופנתה ללכת לדרכה .בצאתה שמסר את ההמחאה לאישה לא היה אלא אביו
בקירוב.
לבסוף ,הצליחו לאתר משפחה בשם ויין ,שארבעת לרחוב ,בא למולה יהודי ישיש בעל הדרת פנים שהלך לעולמו לפני כעשר שנים! בלילה הקודם
בניה למדו במרוצת השנים בת"ת "תורת אמת" .נדירה ,וזקן צח כשלג יורד לו על פי מידותיו ,הופיע אביו בחלומו ,ואמר לו בזה הלשון" :דע
אב המשפחה המופתע החל לברר עם בניו ,שהיום ובירכה לשלום .הופתעה האישה מהסברת הפנים לך! שמאז סרת מדרך הישר והתחתנת עם נכרייה,
הם כבר אנשים מבוגרים ,וכשהגיע לבן השני הלבבית של הזקן הבלתי מוכר לה ,הפתעתה גדלה והפסקת את אמירת הקדיש ,לא מצאה נשמתי
הלה השיב מיד ,כי הוא זוכר עד היום את המקרה שבעתיים בעת שהזקן נכנס עמה בדברים ,תוך מנוח ,עד שבאה אישה אלמונית וציוותה להגיד
מתקופת לימודיו בכיתה ז' ,עת הרב סגל גבה ממנו התעניינות במצבה ובמצב בנותיה .נאנחה האישה קדיש לזכות נשמות שאין אומרים קדיש אחריהן,
פעמיים תשלום של  5לירות ישראליות .תשלום קשות ,ושטחה לפניו את מר גורלה ,עד כדי שאין וזכותה עמדה לי ,שהקדיש הזה שאמרו בישיבה
לה האמצעים ההכרחיים להשיא את לפי פקודת האישה גרם עילוי ונחת רוח לנשמתי.
אחד יותר מידי.
בנותיה הבוגרות.
אישה זו תופיע מחר בבקר בבנק שלך ,עם המחאה
ומעשה שהיה כך היה :זה היה לפני
"מהו הסכום המשוער הדרוש לך שמסרתי לה לכיסוי הוצאות נישואי שתי בנותיה".
 24שנים .כיתה ז' התארגנה לטיול
להוצאות נישואיהן של בנותייך?" כשקמתי בבקר נפעם מהחלום ספרתי לאשתי,
ל"ג בעומר ,והרב סגל אסף כסף עבור
שאל הזקן" .לשם מה חשוב לכבודו שלעגה לכל העניין ,אולם משהופיעה האישה עם
הטיול .יום לפני הטיול ,פנה הרב
לדעת?" השיבה האישה בתימהון ,ההמחאה נתאמת אצלי שאכן החלום היה אמת.
סגל אל אותו בן וביקש ממנו לשלם
ונקבה בסכום המשוער .שלף הזקן האיש נהיה לבעל תשובה ,אשתו נתגיירה כדין,
על הטיול .התלמיד טען שהוא כבר
גיליון נייר ,ורשם הוראה לבנק וזכו להקים בית נאמן בישראל.
שילם ,אך הרב סגל שהיה ידוע כאיש
המקומי לשלם לאישה את הסכום סיפור זה סיפר הגאון רבי חיים זוננפלד זצ"ל ,מי
הרב חנוך סגל
מאד מסודר ,הבהיר לתלמידו ,כי
שנקבה .אולם בטרם חתם על הצ'ק שהיה רבה של ירושלים( ,נפטר לפני  80שנה ,בשנת
ברשימתו לא כתוב שהוא כבר
שילם פעם נוספת הביע משאלה ,הואיל ומדובר בסכום גדול מאד ,תרצ"ב .)1,932 ,וסיים" :מי היו שני הבחורים? אני
שילם
על הטיול .סוף דבר,
התלמידהיה כאמור לפני  24רצוי שתהא חתימתו בנוכחות עדים ,שיראו במו הקטן ,וחברי רבי יהודה גרינוואלד ."...אין ספק
האירוע
 5לירות ישראליות.
עיניהם כשהוא חותם אישית על ההמחאה ,ויאשרו שהרב אינו חשוד לשקר .כמו כן ,מעשה זה הובא
בעומר...
ל"ג
שנים בימים שלפני
זאת בחתימת ידם.
גם בספר "שערי אמונה" ,ושם מעיד המחבר (עמ'
בענייני
מאד
זהיר
כאמור
שהיה
הרב סגל הי"ד,
נרגשת ומופתעת ממה שהתרחש ,עלתה לאולם  192הערה  ,)2כי שמע מהרב אברהם ברדקי ,שהוא
לסלק
כדי
בחלום
הגיע
רגילה,
בלתי
כספים בצורה
הישיבה ובקשה משני בחורים להתלוות אליה .עצמו נפגש עם נכדו של אותו מנהל בנק ,והלה
את החוב הקטן הזה ,כנראה בגלל שהדבר הפריע כשראה אותם הזקן ,ביקשם להתבונן כיצד הוא ציין בפניו כי מעשה זה מפורסם במשפחתם.
לו בדינו בבית דין של מעלה ,וטרד את מנוחתו .חותם על הוראת התשלום ,וליתר בטחון ביקש
העלון מוקדש לע"נ

יוסף בנימין בן מלכה

נלב"ע ו' ניסן תשע"ב ת.נ.צ.ב.ה.

הצלחה ברוחניות ובגשמיות וזיווג הגון

לשחר שי בן זהבה
ברכה והצלחה

לאודיה בת זהבה

רפואה שלימה

לדינה רוחמה בת עפיה
לאהרון בן יפה

לעילוי נשמת

חביב בן רבקה
יואל גואל בן משה וטובה
מסעוד אברהם בן מהין
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מהפך ברשות השידור

המדריך המלא לחגוג עם המשפחה בשמחה

כל אישה צריכה להכיר את
המשוואה :גבר רעב = גבר עצבני.
משוואה זו ניתנת לאימות יומיומי.
שימי לב שאם בעלך לא אוכל
בזמן ,ניכרים אצלו סימני עצבנות,
קצת עצבות ,והוא מתחיל לדבר לא
לעניין .מיד אחרי שהוא סיים לאכול
ולשתות הוא נרגע ,מדבר לעניין,
ואפילו מחייך.
נא לדעת :כשגברים אומרים
אוכל הכוונה ל -בשרי! ועם לחם!
כשהאיש שואל" :מה הכנת לי
לאכול?" ,והאישה עונה" :חלבי!",
קשה לו להבין למה היא מתכוונת.
אצלו 'חלבי' זו הפתיחה של
הסעודה ...הכינה לו שני בורקסים
ואח"כ שאלה אותו" :שבעת?" ,לא
רק שהוא לא שבע ,אלא הוא מתחיל
להסתובב סביב המקרר כמו בשמחת
תורה ...אישה שאומרת לבעלה:
"תאכל בלי לחם" ,גורמת לכך שהוא
לא יפסיק לנשנש ,כל היום ,את כל
המטבח ...הוא פשוט צריך משהו
שישביע אותו.
יש לשים לב לדבר זה במיוחד אחרי
צום .בזמן הזה הבעל כבר כמעט
לא מתפקד .וזה בא לידי ביטוי
ביתר שאת בסוף הצומות הארוכים,
אחרי יום הכיפורים ותשעה באב.
כשהוא חוזר הביתה ושואל" :מה
הכנת לי לאכול?" ,אם היא תענה
לו" :חלבי ,"...אז היא עלולה להיות
המנה הבשרית...
רגישות זו באה לידי ביטוי במיוחד
בחגים .בדרך כלל בחגים הבעל לא
עובד ,ויש לו הרבה זמן לאכול .מה
גם שיש ציווי בתורה" :וְ ָ ׂש ַמ ְח ָּת ְּב ַח ֶּגךָ ",
ושואלים חז"ל" :כיצד משמחים
את הבעל ,את האישה והילדים?",
משיבים חז"ל" :האיש שמח בבשר
ויין .האישה שמחה בתכשיטים
ובבגדים .הילדים שמחים בממתקים
ופרסים" .זה עושה להם את החג
יותר מכל דבר אחר ,ומשאיר להם
זיכרונות נעימים.

שמחת האישה בחג

כאמור ,אישה שמחה בתכשיטים
ובבגדים ,אוכל לא משמח אישה .אם
בעל יביא לאשתו ליום הולדת מנה
שווארמה מתנה ...האם זה ישמח
אותה? זה עלול לעצבן אותה .כל
לעילוי נשמת

שמואל (בן דוד)
בן מורברי דבורה ז"ל

נלב"ע כ"ב אייר התשע"א ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת

פליקס סעדני בן רחל

נלב"ע ו' כסליו תשע"ב ת.נ.צ.ב.ה.
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עניינה הוא התכשיטים והבגדים,
הבשמים והתמרוקים .כעת נלמד
מה קונים לאישה ,וכיצד מגישים את
המתנה:
בעל יקר! מספר ימים לפני שמגיע
חג הפסח ,שבועות או סוכות ,ואפילו
שאר החגים בימות השנה ,תשקיע
קצת מחשבה  -מה לקנות לאשתך.
אולי תקנה לה עגילים יפים ,אולי
ענק מדהים ,ואולי טבעת יהלום...
כל החיים קנית לה זכוכיות ,פעם
אחת תקנה לה אבן אמיתית! או
אולי חלוק יפה ,או בגד חדש .ואם
אתה באמת מבולבל ,אז תתן לה
צ'ק פתוח תחתום עליו ותאמר לה:
"תקני לך מה שאת רוצה( "...עד
מאה שקל.)...
ואחרי שקנית שים לה את המתנה
בקרטון ,שים על הקרטון פפיון,
ותזרוק על זה נצנצים( ...לא כמו
בעל אחד שהביא לאשתו נעלי בית
בשקית של סופרמרקט ואמר לה:
תמדדי .)...לאישה חשוב מאד אופן
הגשת המתנה ,ולפעמים זה מרגש
אותה יותר מעצם המתנה.
קנית לה את המתנה ,עטפת ...כתוב
לה כרטיס ברכה ,הקדשה ,או מילה
טובה .הרבה שואלים" :מה אכתוב,
אני לא משורר?" .לא חייבים להיות
משורר .קח את הכרטיס ,כתוב עליו
מילה ושים אחריה שלוש נקודות...
היא כבר יודעת להשלים לבד ,והיא
גם יודעת למה התכוונת .לדוגמא
תכתוב כך" :לאשתי ה ...רציתי רק...
וכמעט ש ...ממני בעלך ה ."...שים
את הכרטיס בתוך הנעל ותגיש
לה את האריזה ,שים לב שהיא
מתרגשת .היא תוציא את הנעליים
מהקופסא ,תכניס את הרגל פנימה
ותאמר" :אוי משהו עוקץ אותי,"...
היא תוציא את הכרטיס מהנעל
ותאמר לעצמה" :לאשתי ה - "...למה
התכוון המשורר? "רציתי רק- "...
מעניין מה הוא רצה? "וכמעט ש- "...
אולי הוא קנה לי עוד משהו" ...ממני
בעלך ה ."...זה עשה לה גם את היום
וגם את החג.
בעל יקר דע לך ,הנעליים יתבלו,
השעון ייעצר ,המתנה תישבר ,אבל
הפתק הזה לעולם יישאר.
מתוך הספר "ביחד" של הרב אבנר קוואס
שיצא לאור בקרוב
לעילוי נשמת

תהילה ברכה בת חיים
ישראל ואילנה רוזנבלאו

נלב"ע ג' מר חשוון תשע"ב ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת

אברהם מימוני ז"ל

בן ר' יצחק ורומיה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

ימות המשיח? זקני עובדי הערוץ
הראשון של הטלוויזיה משפשפים
עיניהם בתימהון לנוכח השינוי שחל
במקום עבודתם .הכל החל כאשר כתב
הערוץ ר' אורי רווח
הפך את חדרו לבית
והכניס
הכנסת
ספר תורה לחדרו,
למרות התנגדות
עובדים
מספר
ועדות
והקמת
למעשיו.
בירור
המקום קיבל חיזוק
רב לפני למעלה
משלוש שנים עם
קיום שיעור קבוע לעובדי הטלוויזיה
ו"קול ישראל" מידי יום ביומו בראשות
הרב מנשה בן פורת שליט"א .המקום
קיבל תפנית חשובה עם היבחרו של יוני

בן מנחם לתפקיד מנכ"ל רשות השידור,
המנכ"ל הנוכחי עודד את קיום השיעור,
ואף הקצה סכום נכבד מכספי הרשות
לשיפוץ בית הכנסת .ביום חמישי ,י"ט
אלול תשע"ב ,קיבלו
מעובדי
כ150-
הרשות בהתרגשות
רבה את פני הראשון
לציון הרב הראשי
לישראל הרה"ג
משה שלמה עמאר
שליט"א ,בבואו
לטכס קביעת מזוזה
לביהכ"נ המשופץ.
רבים מהמשתתפים
הזילו דמעות התרגשות ושמחה במהלך
הטכס .אנו תקווה שיחולו שינויים אף
בתכנים של שידורי הטלוויזיה ו"קול
ישראל".

הניצוץ היהודי באזכרה לדודו טופז
טכס האזכרה לבדרן דודו טופז ,ליד
קברו בבית העלמין ירקון בפ"ת ,נערך
השנה תוך גילוי
הניצוץ היהודי החבוי.
לאחר טכס מרגש
של קריאת משניות
על ידי בני משפחתו,
הקריא הרב מנשה
בן פורת שליט"א את
מכתבו של ר' יצחק
רביץ ,בו הוא מספר
על מעשי החסד המיוחדים שעשה
טופז בצינעה ,מתוך הרגשה "שאין לו

כלום ,וכדי שיוכל לעלות למעלה עם
משהו" ,כלשונו של דודו .הרב ביאר
בהרחבה ,בשילוב
משלים ובדיחות,
תורה
ששמירת
ומצוות הן הדרך
היחידה להרגשת
אושר ושמחה בחיים.
הכנס
משתתפי
התלהבו והודו לרב
על דבריו( .הרי חייו
של דודו טופז הם העדות הברורה
לנכונות הדברים).

מאמרי יהדות  הוכחות ליהדות וארכיאולוגיה 
סיפורים  אסטרולוגיה ע"פ היהדות והקבלה 
סגולות  גורלות אחיתופל לפתרון שאלות בחיים.

להשגת הספר צלצלו .054-8486662
(לקונים מעל  10ספרים תינתן הנחה משמעותית).

הקבלה
פדיון נפש על פי
עם כוונות הרש"ש זצ"ל על ידי רב מקובל
מומלץ על ידי כל גדולי הרבנים והמקובלים
למציאת הזיווג,
לרפואה,
לזרע של קיימא,
לפרנסה,
להצלחה ,לשלום בית ,וכו'.

שימו לב לדבריו הנלהבים של המקובל רבי חיים ויטאל זצ"ל
תלמיד האר"י זצ"ל על חשיבות הפדיון:
"ופדיון נפש זה הוא תועלת ותרופה לכל צרה שלא תבוא ,ובפרט לחולים
שיתרפאו במהרה ,וכבר היו מנסים ובודקים אותו [=פדיון נפש] יותר מאלף
פעמים ,והיה מועיל בעזרת השם תכף באותה שעה ,והייתה ניכרת תועלתו
ותרופתו לכל אדם ,והיו אומרים מה גדלו מעשיך ה'".
כל כספי הפדיון קודש להוצאת העלון

צלצלו 054-8486662
המקובל האלקי הרב בניהו שמואלי שליט"א,
ראש ישיבת המקובלים "נהר שלום" כותב
בהמלצתו לעמותת "אור עליון"" :מצוה
גדולה מאוד לעזור להם ,וזכות הזאת תעמוד
לכם בכל העניינים וחיים טובים ,אמן".

אנו זקוקים לתרומות רבות! ניתן להפקיד בבנק הדואר,
מספר חשבון  ,8362846עבור עמותת "אור עליון".

הרצאות
וחוגי בית
המעוניינים בהרצאות
מרתקות במקום
מגוריהם מפי
הרב מנשה בן פורת
מרצה בכיר ליהדות
וכותב העלון שבידכם
(הירצה בערוץ הידברות
בקיץ )2010

מוזמנים
להתקשר:
054-8486661
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