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גיוס בנות – יהרג ואל יעבור!
כעת זה כבר ברור עובדתית :יאיר שרקי חשף בערוץ ( 2בתאריך )30/01/18
הקלטות מתוך "לשכת הגיוס" ,מהם עולה ,כי הצבא פועל באמצעים
אקטיביים לשדל או להכריח בנות דתיות וחרדיות להתגייס חרף רצונן.
לדוגמא ,ניתן לשמוע כיצד תלמידת בית יעקב נחקרת ,האם ה"לוק"
החרדי שלה אמיתי? "ההורים שלך דתיים? דתיים דתיים?" ,היא נשאלת.
"את צמה את כל הצומות? הולכת בשבתות ובחגים לבית הכנסת? הולכת
תמיד צנוע? מתפללת כל בוקר? מה הייתה פרשת השבוע?" .וכך עוד
ועוד שאלות .חרדית אחרת ,בוגרת "בית יעקב" מנסים לפתותה בלשכת
גיוס" :יש הרבה חרדים בצבא למה שלא תתגייסי?" .ועל כך היא השיבה:
"אנחנו דתיים ,הרב עובדיה אסר לנו ללכת לצבא".
על פי ההקלטות ניתן גם ללמוד ,כי משקיעים בצה"ל
משאבים רבים באמצעות חוקרים פרטיים ,העוקבים
אחר פרסומי הבנות ברשת ,בניסיון לבטל פטורים
שקיבלו הבנות.

כיון שכך ,חובה עלינו בעת הזאת ,לחדד את גודל האיסור
לבנות להתגייס לצבא :גדולי ישראל שבכל הדורות,
מכל המגזרים והעדות ,פסקו באופן נחרץ ,שאסור לבת
ישראל להתגייס לצבא או ללכת לשירות לאומי חס
ושלום .ושההליכה לצבא הינה בגדר "יהרג ואל יעבור".
כלומר ,מי שעומדות בפניה שני דרכים :או ליהרג או
להתגייס לצבא ,חובה עליה מצד הדין ליהרג ולא להתגייס .משמעות הדבר,
שהגיוס לצבא יותר חמור מאכילה ביום כיפור ,או אכילת חמץ בפסח ,כי שם
הדין שיש לעבור ולאכול במקום פיקוח נפש...
דעת רבנו עובדיה יוסף
נביא את מכתבו של מרן הגאון ,רבנו עובדיה יוסף זצ"ל ,והדברים מדברים בעד
עצמם" :לכבוד הגב' ע .חיים ,ת"א .הריני מאשר קבלת מכתבך מיום י"ח טבת
תשמ"ב ,בו את שואלת דעת תורה בדבר "שירות צבאי לבנות" ,והנני להשיב:
דעת תורה קובעת שאסור לבנות
להתגייס לשירות צבאי ,קביעה
זו היא על דעת כל גדולי הדור,
לרבות רבני הרבנות הראשית
לישראל ,שברשות הגאון רבי
יצחק אייזיק הלוי הרצוג ,והגאון
הראשון לציון רבי בן ציון מאיר
חי עוזיאל זצ"ל ,ועוד רבים
וגדולים מגאוני הדור האחרון.
וזאת בעת שהתעוררה הבעיא
והוצגה בפניהם לפני כארבעים
שנה .והוראתם זו מחייבת ואין
לסור ממנה ימין ושמאל ,כפי
שנאמר בתורה "ושמרת לעשות
ככל אשר יורוך" .ואת יכולה
להראות מכתבי זה לכל חברותייך
בנות כיתתך ,כפי שביקשת .ואין
כל הבדל בזה בין בנות מעדות

המזרח לבנות יוצאי אשכנז .והדבר פשוט וברור".
לאשה ולבת" פרק ס הערה לב).
עד כמה הדבר היה בוער בעצמותיו של מרן זצ"ל נלמד מהסיפור אותו סיפר
בעצמו" :פעם אחת סירבו שתים עשרה בנות להתייצב בלשכת הגיוס ,והמשטרה
חיפשה אחריהן .ביקשתי מח"כ הרב ...להסדיר לי פגישה עם שר הביטחון
שמעון פרס .הלה קיבלני בכבוד גדול ,ואמר לי שהוא יעשה כל מה שאבקש
בנידון .ואכן ,נפגשתי בקריה בתל אביב עם ראש אגף כח אדם ,וכשהתחיל
לחקור" :למה חתמתי על שתים עשרה הבנות כדתיות בעוד שהן לבושות
קצר?" .עניתי בתוקף" :לא באתי הנה לבית הדין לערעורים!
אם אינכם רוצים לעשות מה שפרס הורה לשמוע לדברי,
אקום ואלך!" .כשהחלו לפייסני שלא אכעס ,אמרתי שוב:
"אני קם והולך אם אינכם חותמים על השחרור בטרם אנו
מתחילים לדבר!" .הרב גד נבון תפס בבגדי ומנע ממני
ללכת ,ואכן הללו מיד חתמו ,והבנות שוחררו"( .מעדני מלך
ח"ב עמ'  .)270מסיפור זה אנו למדים דבר נוסף :חובה עלינו
לדאוג גם עבור בנות דתיות לבושות קצר שלא תתגייסנה
לצבא ,כפי שפעל מרן ,ולא רק לאנ"ש  -לבנות החרדיות...
(המכתב הובא ב"אוצר דינים

הפריצות במחנות הצבא
אחיות יקרות! בנות ששירתו בצבא מספרות סיפורים
מסמרי שיער על הניצול והפריצות וכו' אשר חוו במהלך שירותן .בגלל קדושת
הגיליון אין אנו יכולים לפרט .נסתפק בהצגת ב' מכתבים (מתוך מאות מכתבים)
שנשלחו לאתר "הידברות" ,במסגרת "שאל את הרב"( .המכתבים צונזרו ביותר,
מפאת רגישות העניין):
מכתב ראשון" :שלום ,אני שירתי בצבא ,ובמהלך השירות נוצר קשר ביני לבין
אחד הקצינים בפלוגה ,והקצין הזה הוא דרוזי .יש לציין ,שאני באה ממשפחה
דתייה מאוד ,אם ההורים שלי ידעו על כך ,הם יזרקו אותי מהבית ,ואני יכולה
לשכוח מלראות אותם אי פעם .לפני הצבא אני בעצמי הייתי מאוד דתייה,
ובחיים לא הייתי חושבת על נישואין עם אדם שהוא לא יהודי! לא עובר יום
שאני לא בוכה ,אני מפחדת מאוד ,אני יודעת שה' כועס עלי .אני מפחדת
מיום הדין על העונש הצפוי לי .מה עלי לעשות? קשה לי לוותר עליו .תענו
לי בהקדם כי אני ממש סובלת".
מכתב שני" :קצת קשה לי עם הסיפור ,כי אני מתביישת בו ,וחוששת שתשפוט
חד צדדי מדי .לפני  6שנים התגייסתי לצבא .במהלך שרותי הכרתי את המפקד
הממונה עלי .אחר כך הוא החל להשפיל ,להיות אלים פיזית ובייחוד מילולית.
ובכלל התברר שהוא נשוי .לקחתי ללב מדי ,וניסיתי פעמיים להתאבד."...
המסקנה העולה :כל אישה שרוצה לשמור על גופה ,נפשה ונשמתה ,אין מקומה
בצבא כלל ועיקר .בנות ישראל יקרות! אמותינו הקדושות מסרו נפש למען
הצניעות .סיפורה של הקדושה לולה סוליקה במרוקו ,אשר שמרה במסירות
נפש עילאית על צניעותה ,חרוטה בלב העם היהודי ,באותיות זהב ודם .היא
גיבורת עמנו ,והיא המודל לחיקוי .נלך בדרכי אמותינו ,לטוב לנו בזה ובבא.
צריכות עזרה מול הצבא?
התקשרו ל"הועדה המיעצת לפטור בנות דתיות מגיוס" ,קו סיוע לבנות
חרדיות ,טלפונים . 02-5385251. 03-9409090 :או התקשרו ל"חותם" ,סיוע
לבנות דתיות ,טלפון. 073-3904102
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עולם חסד יבנה

הכל התרחש בתוך חצי דקה :יום שלישי ,ז' שבט
תשע"ח .הרב דוד מויאל מרגיש חולשה .בדרך כלל
הוא היה בריא וחזק ,היום באופן מפתיע הוא נחלש.
במקום ללכת ללמד בישיבה בשעות אחה"צ (סדר
ב') ,הוא נח בביתו ,ובמקום זאת הוא הלך לישיבה
בשעות הערב (סדר ג') .בסרטון שהופץ ברשת אנו
רואים את הרב דוד באותו הערב ,מסתובב בין
הבחורים ועוזר להם בהבנת הסוגיא .הוא גם נראה
מניח ידו על כתפו של בחור אחד ומחזקו.
שעה  .8:40הרב דוד יוצא מבית המדרש ,ומצלמות
האבטחה מתעדות את שעתו האחרונה .הוא לובש
את מעילו והחולשה ניכרת עליו ,אחר כך הוא נעמד
ומברך "אשר יצר" בכוונה גדולה ,ויוצא לביתו .ילדיו
מקבלים את פניו כרגיל בשמחה ,והוא מחזיר להם
אהבה בחיבוקים ונשיקות (אחרונות) .הרב דוד נשכב
על הספה לנוח מעט .אשתו שואלת אותו" :דוד ,אני
יכין לך כוס תה?" .הוא לא מתנגד .אשתו מכינה את
כוס התה ,מורחת משחה לילדה ,וכשהיא מגישה
לו את כוס התה ,היא רואה את בעלה מתמוטט...
 30שניות בלבד ,וכבר הרב דוד אינו בין החיים .הוא
השיב את נשמתו ליוצרה ,לעיני אשתו וילדיו הקטנים.

"כל יום רביעי היה הולך לאדם מסוים ברעננה,
שהיה מחלק מצרכי מזון לנצרכים .היה לוקח ממנו
ארגזים של פירות וירקות ומצרכי מזון ,ומעביר
אותם במכוניתו לאברכים שבעיר מגוריו ,אלעד.
לחלק מהאברכים הוא היה מתקשר ,שירדו למטה
לקחת את הארגזים ,ולחלק מהאברכים הוא היה
גם מעלה להם את הארגזים עד לפתח ביתם .אם
האחראי ברעננה היה אומר לו לקחת מספר מועט
של ארגזים ,שלא תספיק לרשימת האברכים שלו,
הוא היה מדבר איתו בנחישות ובתקיפות שימסור
לו עוד ארגזים ,בהסבירו לו את מעלת האברכים
הממיתים עצמם באוהלה של תורה".

כמו אחד מגדולי הדור
עם סיום השבעה ,בן דודתי היקר ,הרב יוסף מויאל
שליט"א ,אביו של הרב דוד זצ"ל ,נאות לספר לקוראי
"אור עליון" מעט מזעיר על בנו זצ"ל (מקוצר מקום
לא הכנסנו את כל הסיפורים ,כי רבים המה) .הוא הותיר
אותנו המומים ,מאחר וסיפורים כאלו שמענו אך
ורק על יחידים מבין גדולי הדור:
"סדר יומו של בני זצ"ל היה כך :את יומו הוא החל
בתפילת שחרית ,כאשר ברוב הימים היה זה בנץ
החמה( ,לאחר שהלך לישון בשעה  3:00לפנות בוקר,
כדלהלן .)...לאחר התפילה הוא למד "דף היומי" עם
יהודי מבוגר .בשעה תשע אפס אפס היה מתחיל
ללמוד בכולל המקפיד מאד על לימוד בתענית
דיבור ,בלי פלאפונים ובלי שיחה בטלה .בשעה
אחת בצהריים ,עם סיום סדר א' ,היה מגיע לביתו
למנוחה קצרה והכנת השיעור אותו ימסור אחה"צ
בישיבה .אם היה צורך לעזור לבחור או אברך מסוים,
אז גם מנוחת צהריים זו הייתה מוקרבת עבור זה".
"בשעות אחה"צ ,משעה  3:30עד  ,7:00היה מלמד
בישיבה באלעד .ובשעות הערב היה עם קהילתו
ברעננה :מסירת שיעור לעמך בית ישראל ,ופעילות
חיזוק וקירוב בקרב בני הקהילה .בערך בשעה 11
בלילה היה מגיע לביתו .והנה ,למרות סדר יומו
הצפוף ,הוא הלך לישון שעה אחת בלבד! הייתה
לו ספה כזו שלא ניתן לישון עליה יותר מדי זמן,
כי היא הייתה צרה ולא נוחה ,ובכוונה תחילה הוא
נשכב לישון דווקא על ספה זו ,כדי שלא תחטפנו
השינה .בשעה  12בלילה היה מתגבר כארי ושוקע
בלימוד עד השעה  3לפנות בוקר .אלמנתו מספרת,
שגם אם היא הייתה קמה בשעות אלו עבור תינוק
בוכה וכדומה ,והיה רעש בדירה ,הוא לא היה שם לב.
כל כולו היה שקוע עמוק עמוק בתורה הקדושה".

בחורי ישראל חביבים בעיניו
"הייתה משפחה אחת ברעננה שהרב דוד החזיר
אותם בתשובה ,והוא הכניס את הבן שלהם ללמוד

מזמור לדוד
סיפורים מדהימים מתוך שירת
חייו הנפלאה של הרב דוד
מויאל זצ"ל ,אשר נפטר החודש
באופן פתאומי והוא בן 36
בלבד ,בהותירו אחריו אלמנה
ושלושה יתומים קטנים.

ועוד על מעשי החסד של הרב דוד" :בחורים שלמדו
עמו בישיבה גדולה סיפרו" :כשהיה מבחין שאין
לאיזה בחור חולצה לכבוד שבת ,הוא היה נותן לו
את החולצה שלו ."...ואם בסיפורי חבריו לישיבה
עסקינן .הרב ציון כהן ,חברו מישיבה קטנה ,ישיבת
"רינת התורה" ,מספר" :ערב כיפור אחד באתי
לעשות לו כפרות עם תרנגול .ביקשתי ממנו שיוריד
את המגבעת מעל ראשו ,פן התרנגול יעשה צרכיו
ויטנף את המגבעת .והוא אמר לי משפט מדהים:
"אני מעולם לא חטאתי ולא פגמתי ,ואין חשש
שהתרנגול יטנף עלי ."...דבר נוסף מעידים חבריו
לישיבה ,שבצעירותו היה מברך ברכות התורה בכוונה
ובדמעות שליש במשך רבע שעה!! ואת תפילת
העמידה היה מתפלל במשך  45דקות תמימות!!

בישיבה לצעירים בבני ברק .לאחר שלוש שנים
הרב דוד הכניס אותו לישיבה גדולה ,ישיבת "באר
יהודה" בירושלים .את הטלפון הזה לא אשכח.
בני היקר מתקשר אלי ואומר לי" :אבא! מגיע
בחור ממשפחה של בעלי תשובה ללמוד אצלכם
ויהי בנסוע הארון
בירושלים .אני מבקש ממך ,שתלך אליו לחזק אותו
הפצצה:
ולקדם אותו בלימוד" .וכאן הוא זרק את
גם לאחר פטירתו הרב דוד זצ"ל עדיין דואג
"אני נסעתי במשך שלוש שנים ,יום יום ,מאלעד לתורתו ולתורת בניו ,יעידו על כך הסיפורים
(מקום מגוריו של הרב דוד זצ"ל) לבני ברק ,כדי לחזק הבאים" :לפני מספר ימים הופיע הרב דוד בחלום
ולקדם אותו" .ללמדך ,כמה היו חביבים עליו בחורי לאחיין של אשתו ,בחור הלומד בישיבת פונוביז'
ישראל ,להכניסם לישיבות ולחזק אותם .חשוב לציין ,בבני ברק ,וביקש ממנו שילמד עם בנו הקטן ,בן
שהבחור הזה הוא מאד כשרוני ואציל ,ולפני חצי ה 6-וחצי .הבחור ניגש בבוקר למרן הגאון ,הרב
שנה בא בברית הנישואין עם בת ממשפחת רבנים גרשון אידלשטיין שליט"א ,ושאלו בדבר החלום.
חשובה ,משפחת הרבנים פינטו".
מרן שליט"א התרשם שזהו חלום אמיתי ,והורה
ועוד סיפור הממחיש את דאגתו לבחורי ישראל לאותו בחור שיסע פעם בשבוע לאלעד ,וילמד
שיישארו בעולמה של תורה" :באמצע ימי השבעה עם הילד ,לקיים רצון הנפטר".
באו בחורים מישיבת "נר ישראל" באלעד ,וסיפרו" :ועוד סיפור :הרב דוד זצ"ל הופיע בחלום במוצאי
"הישיבה רצתה לסלק  4בחורים מהישיבה ,שבת של ה'שבעה' למשגיח ישיבת "היכל התלמוד"
משנודע הדבר להרב דוד זצ"ל ,הוא פנה לאחד באלעד .הוא הופיע מחייך ושמח מאד ,כשהוא מסמן
מרבני הישיבה ,וביקש ממנו בכל לשון של בקשה בידיו תנועה כזו האומרת" :המעבר לעולם הבא – הכל
שלא יסלק אותם מהישיבה" .אני לוקח אחריות על עבר בקלות" .לאחר מכן הוא חזר וביקש פעמיים:
הבחורים האלו" ,הוא אמר לו .הבחורים לא סולקו" ,אני מבקש שהרכב של הכנסת ספר תורה יעבור
והרב דוד היה מקדם אותם ומחזק אותם .סוף דבר ,דרך הבית שלי" .כנראה התכוין לבקש ,שידפיסו
הבחורים האלו הם מהמצוינים של הישיבה .וזאת את חידושי תורתו (ובפרט את חיבורו העמוק והגדול על
לדעת ,הרב דוד לא נשא משרה כלשהיא בישיבה הלכות נידה) ,אותם כתב לאחר לימוד ביגיעה ובעמל
הנ"ל ,הוא רק אהב מידי פעם ללמוד במקום זה ,גדול" .חלום זה יש בו משום נחמה לבני המשפחה,
ולחזק בהתנדבות את הבחורים שם".
ביודעם שהרב דוד זצ"ל טוב לו במקומו ,בגן עדן
הרב דוד גם הוציא כסף מכיסו בכדי לשמור על קדושת העליון .תנצב"ה .ויה"ר שבעל הנחמות ישלח נחמה
בחורי ישראל" :היה לו כמין גמ"ח (גמילות חסדים) ,למשפחתו החשובה" ,והיה המחנה הנשאר לפליטה
שכל בחור שיש לו מכשיר טלפון לא כשר ,היה יכול גדולה"( .ניתן לתרום עבור האלמנה ושלושת היתומים
להביא לו את המכשיר הלא כשר כדי להשמידו ,ב"קופת העיר"  ,394747-800-1לציין עבור "קרן משפחת
והרב דוד היה מביא לו  ,₪ 400כדי שירכוש בזה מויאל" ,מספר קרן .)5069
פלאפון כשר .והיה סיכום בין הרב דוד לבחורים,
שהוא לא יגלה לראשי הישיבה
לעילוי נשמת
לעילוי נשמת
שהיה להם מכשיר לא כשר".

אלי ליאון בן זעירא
ת.נ.צ.ב.ה.

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

השגחה פרטית :ה'כומר' ויוסל'ה קמצן קדוש

הטלפון במשרדו של הרב דוד שוחט ,מרצה יהודי פופולארי מטורונטו שבקנדה
צילצל" .שלום ,מדברים ממרכז התרבות לסטודנטים שבניו יורק" ,הזדהה
הקול שמאחורי הקו" ,אנו מבקשים להזמין את כבוד הרב ,להרצות לפנינו
בכינוס מיוחד שאנו עורכים בבופאלו בנושא הצדקה ,ברצוננו שהסטודנטים
יכירו גם את הפן היהודי"" .האם הסטודנטים יהודיים?" ,בירר הרב .והאיש
שמעבר לקו השיב" :רובם לא יהודים ,ויהיו גם פרחי כמורה ,אך יתכן שיבואו
גם יהודים".
הרב שוחט היה נבוך ,הוא התקשה להחליט האם לאשר את השתתפותו בכנס,
ולכן ביקש" :תתקשר אלי בשבוע הבא ואודיע לך את החלטתי" .בינתיים ,פנה
הרב שוחט למזכירות הרבי מליובוויטש זצ"ל וביקש להפנות את השאלה לרבי.
תשובתו של הרבי לא אחרה מלבוא .הרבי המליץ ,להשתתף בכנס ולהציג
את תפיסת היהדות ,ואף לספר את הסיפור הנודע על "יוסל'ה קמצן קדוש".
בהגיע יום הכנס ,קיבל את פניו של הרב שוחט אולם גדול גדוש במאות
סטודנטים .בפתח הרצאתו הבהיר הרב את החשיבות הגדולה של מצוות הצדקה.
לאחר מכן ,הסביר את הדרגות במצוות הצדקה ,עד שהגיע לדרגה העליונה
" -מתן בסתר" ,שהיא המצווה השלימה ביותר ,כי אז אין המקבל מתבייש.

יוסל'ה קמצן קדוש
לקראת סיום ההרצאה ,אמר הרב שוחט לסטודנטים" :ברצוני לספר לכם
סיפור אמיתי ומרגש ,אשר ימחיש את נושא הרצאתי :המעשה התרחש
לפני כ 400-שנה בעיר קראקוב שבפולין ,בימי הגאון הקדוש "תוספות
יום טוב" (על שם ספרו) .רוב תושבי העיר היו עניים מרודים,
והפרנסה הייתה בדוחק .יוצא דופן היה יהודי עשיר כקורח
שכונה בפי הכל "יוסל'ה הקמצן" .כל מי שהיה הולך לבקש
ממנו צדקה  -היה יוסל'ה מגרשו בביזיון .עקב התנהגותו
המעליבה ,כאשר כל הציבור בירך והתברך ב'שבת שלום',
על יוסל'ה הקמצן דילגו .גם הילדים לא טמנו ידיהם בצלחת,
וכדרכם של ילדים אף לגלגו עליו גלויות כשהלך ברחוב.
כל אדם בא יומו ,ואף יומו האחרון של יוסל'ה קרב .התייצבו
לפני מיטתו אנשי חברה קדישא ואמרו לו" :יוסל'ה ,לא עזרת
לנו בימי חייך .לפחות עכשיו ,כשאתה עם רגל אחת בקבר,
תעזור לקהילה בסכום נכבד של עשרת אלפים רובל ,ונערוך
לך קבורה כראוי .אם לא תיתן את הסכום הזה  -אנחנו
מבטיחים לך שלא נדאג לקבורתך" .אזר יוסל'ה את שארית
כוחותיו ,והשיב בנחרצות" :איני זקוק לטובות שלכם .כל חיי הסתדרתי
לבד ,וגם עכשיו אסתדר לבד" .אנשי חברה קדישא עזבו את המקום כשהם
המומים ,וזמן קצר לאחר מכן יוסל'ה הלך לעולמו .החברה קדישא קיימו את
הבטחתם ולא קברו אותו .רק לאחר שלושה ימים ,בא אחד השכנים ,לקח
את גופתו וקבר אותה באמצע הלילה.
והנה ,בצהרי יום חמישי של אותו שבוע ,ניגש אחד העניים אל רב הקהילה,
והתחנן לעזרה כספית לקראת שבת קודש .לתדהמת הרב ,אחריו הגיעו
בזה אחר זה עוד ועוד עניים מתושבי העיר ,ובפי כולם בקשה אחת :עזרה
לשבת קודש .ניסה הרב להבין יחד איתם את התופעה החריגה" :מה קרה
פתאום ,שבאתם כולכם אלי היום? איך הסתדרתם עד עתה?" .בליל קולות
נרגשים ענו פה אחד" :מדי בוקר יום חמישי ,נתחבה מעטפה עם כסף מתחת
לדלת ביתי" .הרהר הרב ארוכות בדבר ,עד שעלה רעיון במוחו" :בא ונבדוק
מי מהקהילה נפטר השבוע!" .בירור קצר העלה לתדהמת כולם ,ש"יוסל'ה
הקמצן" הוא זה שפרנס בסתר את משפחותיהם ,במשך למעלה מעשרים
שנה .הביטו העניים איש בפני רעהו כשארשת תדהמה נסוכה על פניהם.
בשבת קודש ,עלה הרב על הבימה והכריז על יום ראשון כיום צום ותפלה
בבית הכנסת ,על מנת לבקש סליחה גדולה מיוסל'ה על הצער שנגרם לו

מבני הקהילה .ואכן ,ביום ראשון ,כל היהודים התכנסו בבית הכנסת ,והתפללו
לבורא עולם .בסוף היום פתח הרב את ההיכל ,וביקש בשם כל תושבי העיר
סליחה ומחילה ,מהקמצן שהתגלה כנדיב אצילי ...באותו לילה ,נגלה יוסל'ה
בחלום לרב ואמר לו" :על מה ולמה באים כולם לבקש מחילה? אין להם
על מה לבקש! אני הוא שבחרתי בדרך הזו מרצון ,על מנת שלא יוודע הדבר
לאיש ,וה' הצליח דרכי ...ומה אומר לך ,אני בגן עדן ,אבל חסרות לי כאן רק
דלתות שבורות שאוכל להניח תחתיהן מעטפות עם כסף.'...

הכומר מתגלה כצאצא של יוסל'ה
"מאז" סיים הרב שוחט "קראו לו 'יוסל'ה קמצן קדוש' ,וכך נחקק גם על
קברו" .הקהל היה מרותק לסיפור של הרב שוחט ,ובסיומו הגיב בתשואות
סוערות .כשירד הרב שוחט מדוכן הנואמים ,ניגש אליו אחד מפרחי הכמורה
וביקש לשמוע ממנו שוב את הסיפור .הרב שהיה מותש מההרצאה ,הציע
לו להיפגש למחרת בחדרו במלון .הוא חשב שהעניין יישכח ,אבל למחרת
הופתע לראות את הכומר הצעיר מופיע בשעה היעודה בחדרו במלון .ישבו
הרב והכומר ,והרב סיפר שוב את הסיפור ,כשהכומר מרוכז מאד ובולע
בשקיקה כל מילה .בסיום הסיפור ,החל הצעיר לשאול שאלות וביקש לדעת
פרטים נוספים על הסיפור.
"מדוע הינך כל כך מתעניין?" לא יכול היה הרב שלא להתעניין .הכומר היה
נתון בסערת רגשות ,הוא התבונן בעיניו של הרב ולחש" :רבי ,עכשיו ,לי יש
סיפור לספר לך :בזמן השואה ,הצליחה אמי להימלט והגיעה לארה"ב .כאן
היא התחתנה עם אבי ,שהיה נוצרי אדוק ,ובמשך השנים ,הוריי הסתירו
ממני את מוצאי היהודי ...גרנו במדינת טנסי ,למדתי במוסד
נוצרי ,ופניתי להמשיך בלימודי כמּורה .בתוך כך ,חלתה אמי
במחלה קשה ,וכשעמדה על ערש מותה ,חשפה בפניי את
סוד זהותה .לאחר שקראה קריאת שמע ,התוודתה" :אני
רוצה שתדע שאתה יהודי" .היא יידעה אותי בדבר מורשתי,
וסיפרה לי בקיצור את סיפורו של העשיר ה'קמצן' .ואמרה,
כי היא מצאצאיו של אותו עשיר."...
"באותה עת" ,המשיך הכומר" ,סברתי שאמי הוזה .לאחר
שהתאוששתי ממות אמי ,חזרתי לשגרת חיי ,ושכחתי את
הסיפור כולו .אתמול שסיפרת את הסיפור ,הזכרת לי את
דברי הפרידה של אמי ,ואני מבין שהסיפור הזה הוא בוודאי
אמיתי .אבל מה אני אמור לעשות כעת?! ."...הרב הציע לעזור
לו בכל דרך אפשרית .הוא הדגיש בפניו שלפי היהדות הוא אכן יהודי ,ועודד
אותו לחקור את מורשתו ולשוב אל עמו ואל שורשיו.

הפגישה בכותל עם ה'כומר' לשעבר
עברו שנים ,והרב שוחט שכח מהעניין .יום אחד כשביקר בכותל המערבי
בשנת תשמ"ה ,ניגש אליו יהודי עטור זקן ופאות אשר נפנף לו לשלום .הרב
הביט ביהודי ולא הכירו .חייך הלה ואמר" :אין פלא שאינך זוכר אותי ,בפעם
הקודמת הייתי נראה אחרת לגמרי .אתה זוכר את הכומר הצעיר שבא אליך
למלון ,וביקש לשמוע שוב את הסיפור על העשיר ה'קמצן'? ...ובכן ,אני הוא!"...
הרב שוחט היה נרגש מאד ,הוא זכר היטב את הסיפור המיוחד ,והתרגש
לראות כי אותה נשמה שכמעט אבדה לעם ישראל שבה לצור מחצבתה.
"הרצאתך ובמיוחד הסיפור שסיפרת ,נגעו מאד ללבי" ,גולל ה'כומר' לשעבר
את סיומו של הסיפור" ,מאותו יום חשתי חוסר מנוחה והתחלתי להתעניין
ביהדות ,ולאט לאט גמלה בלבי ההחלטה לשוב בגלוי לעמי ולדתי .הגעתי
לירושלים ,נכנסתי ללמוד באחת הישיבות ,ואת השאר אתה רואה בעיניך."...
הרב שוחט היה נרגש מאוד .רק עכשיו הבין ,מדוע הורה לו הרבי מליובאוויטש
לספר בכינוס דווקא את הסיפור על העשיר מקראקוב ,סיפור שהחזיר
נשמה תועה לחיק היהדות .וזה עוד לא סוף הסיפור :לאחרונה גילה הרב
שוחט ,שהוא צאצא ישיר של בעל ה"תוספות יום טוב"!
(רבה של קראקוב בעת התרחשות הסיפור עם יוסל'ה) .בצומת
דרכים מופלאה זו ,פגש צאצאו של ה"תוספות יום
טוב" את צאצאו של "הקמצן הקדוש" ,ושינה את גורלו
לעולם( .הרב עובדיה חן שליט"א ,בספרו הנפלא "אוצרותינו"
(שמות) – הספר שמביא 'עונג שבת' אמיתי לקוראים בו .מומלץ
ביותר! לרכישה צלצלו "שיווק ספרי קודש" .)02-5400902

ברצונך לקבל מידי חודש את העלון לאימייל שלך? שלח בקשה לmhbp52@etrog.net.il -

קיצור "חזון עובדיה" הלכות ברכות
הכניס מאכל או משקה לפיו בלא ברכה
א .שכח והכניס משקים לתוך פיו בלא ברכה ,בולען
ואינו מברך עליהם ברכה ראשונה כלל( .עמ' סח) .ואם
יכול להרהר הברכה בעוד המשקים בפיו – יהרהר
הברכה בלבו( .עמ' ע' ד"ה והנה) .ואפילו אם יש לו עוד
משקים אחרים ,בולען ללא ברכה ראשונה (עמ' סט
בעמודה השנייה .ע"פ מש"כ רבינו ישעיה הראשון ,שכיון שנמאסו בתוך פיו ,ובטלו מהוויתן,
לכן אין בהם איסור ליהנות מהעולם הזה בלא ברכה).

עיצוב גרפי:

ב .שכח ושתה משקים בלא ברכה ראשונה ,אם שתה רביעית בבת אחת ,מברך
לאחריהם ברכה אחרונה( .עמ' סח-סט ,תחילת הערה א' ,בשם הרמב"ם).
ג .שכח והכניס אוכלים לתוך פיו בלא ברכה ,אם הוא מאכל שימאס אם יפלטנו
מתוך פיו ,מסלקו לצד אחד בתוך פיו ויברך עליו .ואם הוא מאכל שלא ימאס
אם יפלטנו מתוך פיו ,יפלטנו ,ויברך עליו ,ולא מספיק שיסלקנו לצד אחד
בתוך פיו ,משום שנאמר "ימלא פי תהילתך"( .עמ' סח).

דין היין שפוטר שאר משקים
א .יין פוטר כל מיני משקים .ולכן השותה יין ואחר כך שותה שאר משקים,
אינם טעונים ברכה כלל ,שברכת "בורא פרי הגפן" פוטרתם( .עמ' עא ס"א).
וגם השותה מיץ ענבים שברכתו "בורא פרי הגפן" פוטר כל מיני משקים.
(עמ' עד בהערה ד"ה ודע).
ב .וכן מי ששתה רביעית יין ,ואח"כ שתה רביעית מים או שאר משקים ,אין לו
לברך ברכת "בורא נפשות" על המים באחרונה ,שברכת "על הגפן" שמברך
על היין באחרונה פוטרת המים ,כשם שבברכה ראשונה יין פוטר כל מיני
משקים( .עמ' עב ס"א).
ג .אפילו אם שתה יין דרך עראי בלבד ,ולא קבע עצמו לשתיית יין ,ברכתו
הראשונה על היין פוטרת שאר משקים( .שם).
ד .אם שתה רביעית מים תחלה ואחר כך שתה רביעית יין .יש אומרים שכיון
שכבר נתחייב בברכת בורא נפשות ,שוב לא נפקע חיובו ,וצריך לברך בורא
נפשות ,ואחר כך ברכת "על הגפן ועל פרי הגפן" .ויש אומרים שאף באופן
כזה ברכת "על הגפן" שעל היין פוטרת המים .ולהלכה ,אין לו לברך בורא
נפשות ,שספק ברכות להקל( .שם ובעמ' שג בסוגריים מרובעות).

ה .בירך על היין "בורא פרי הגפן" ,ושוב הוצרך לברך על המים "שהכל נהיה
בדברו" ,כגון שנמלך והסיח דעתו .למרות שהוצרך לברך ברכה ראשונה על המים,
מכל מקום ברכת מעין שלש שעל היין פוטרת המים מברכה אחרונה( .שם).
ו .כשיש חתן בשבת והולכים לביתו לשמחו ,והחזן עושה קידוש על היין ,ונותן
גם לכל האורחים ,כל מי שטעם מן היין ,אם רוצה לשתות משקים ,כגון מיץ
תפוזים או י"ש (משקה חריף) ,אינו צריך לברך עליהם ,שברכת היין וטעימתו
פטרה כל שאר המשקים .אבל אם לא טעם מן היין ,אף על פי שנתכוון לצאת
ידי חובת קידוש ,ויצא ידי חובת קידוש ,צריך לברך על המשקים ששותה
אחר כך( .עמ' עב ס"ב).

השותה משקה חריף בסעודה
א .השותה יין שרף (ארק וכדומה) באמצע הסעודה ,יש ספק בדבר אם צריך
לברך עליו "שהכל נהיה בדברו" .ולהלכה ,ספק ברכות להקל ואינו מברך
עליו .שאין מברכים על המשקים שבתוך הסעודה מלבד "יין" ,שקובע ברכה
לעצמו .ואם רוצה לצאת ידי ספק ,יברך על השכר קודם הסעודה ,ויכוין לפטור
את השכר ששותה בתוך הסעודה .או שישתה יין בתוך הסעודה בברכה ,ואז
אין ספק שאין צריך לברך על השכר ששותה בסעודה ,שהרי יין פוטר שאר
משקים וכנ"ל באות א'( .עמ' עד ס"ג ,הליכו"ע ח"ב עמ' ל' ס"ו).
ב .השותה יין שרף (ארק וכדומה) לאחר סיום אכילתו קודם בהמ"ז ,נראה ,שדעת
מרן הגאון רבנו עובדיה יוסף זצ"ל ,שאין צריך לברך עליו .ויש אומרים שבסוף
סעודתו צריך לברך עליו .וכדי לצאת ידי ספק ,יברך על השכר קודם הסעודה,
ויכוין לפטור את השכר ששותה בסוף הסעודה .או שישתה יין בברכה בתוך
הסעודה ,וברכת היין פוטרת את השכר מברכה.
(מסתימת דבריו בחזו"ע ברכות עמ' ע"ד משמע ,שגם אם שותה הי"ש לאחר סיום סעודתו
סמוך לבהמ"ז ,אינו צריך לברך .וכן מבואר להדיא לקמן (עמ' רצד בעמודה השנייה) ,שלמד
דין השותה קפה בסוף סעודתו מדין השותה י"ש בסעודה שאין מברך עליו ,מבואר להדיא
שדעתו ,שגם השותה י"ש בסוף סעודתו אין לברך עליו.
אך לא משמע כן מהבא"ח (פר' נשא ס"ו) ,שכתב ,שכר ששותה בתוך הסעודה ,ספק אם
הוא בא לעורר תאוות המאכל ,והרי הוא טפל לסעודה ,וא"צ לברך עליו ,או שמא בא לחמם
האצטומכא לעכל המאכל ,וצריך לברך עליו ,וקשה למיקם עלה דמילתא ,הילכך הוי ספק
ברכות להקל .ע"כ .משמע שאם שותה בגמר אכילתו ,שאין לנו להסתפק שבא לעורר
תאוות המאכל ,שהרי סיים אכילתו ,בכה"ג עליו לברך על הי"ש .שו"ר שכן דעת המ"ב (סי'
קעד ס"ק לט) ,שהשותה י"ש בגמר אכילתו ולפני בהמ"ז ,לכו"ע מברך עליו .וכן אמר הרב
אליהו מדאר בשיעור.
והנראה ,שדעת מרן זצ"ל ,שגם השותה כדי לחמם האצטומכא אינו צריך לברך .והכי מסתברא,
שבשביל מה רוצה לחמם האצטומכא? בשביל לעכל המזון שבמעיו ,וא"כ בטל הוא לאכילתו.
וכשם דפשיטא ליה לבתי כהונה בשם הלבוש ,שהובא בחזו"ע עמ' רצד ,שאם הי"ש היה בא
לשרות המאכל א"צ לברך ,שהמשקה טפל לאכילה ,ה"ה בשותה כדי לעכל המזון שא"צ
לברך ,שהמשקה טפל למאכל .ובאמת שלא זכיתי להבין סברת חילוקו של הלבוש הנ"ל בין
בא לשרות לבא לחמם האצטומכא ,דלכאורה שניהם שווים?).

לכבוד מערכת "אור עליון" .תודה רבה על ה"פדיון נפש"
שעשיתם לבני .לפני כ 4-חודשים ,בני התינוק בגיל 8
חודשים ,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.

ברצונך לקבל מידי חודש את העלון לאימייל שלך? שלח בקשה לmhbp52@etrog.net.il -

לכבוד הרב של העלון "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 .י.מ .רחובות.

