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הפלא נשאר וזועק" :משה אמת ותורתו אמת"

בגיליון חודש טבת תשע"ה כתבנו כך" :סיפור מדהים
ביותר שהתרחש לפני כ 60-שנים מוכיח את אמיתות
התורה :הילד ישראל משה מנדל ,נולד בשנת תש"י,
 1950למניינם ,למשפחה מחסידות בעלז בירושלים.
בהגיע הילד לגיל  ,4בטרם למד קרוא וכתוב ,התברר
כי הוא מגלה בקיאות עצומה בכל מכמני התורה .הורי
הילד פנו לאדמו"ר מבעלז ,הרב אהרן רוקח ,והוא הורה
להם להגיד לילד לא לענות כשאנשים ישאלו אותו.
לאחר זמן ,האדמו"ר העביר ידו על פיו של הילד ,ומיד
הילד שכח הכל" .הבאנו על כך עדויות רבות מפי רבנים
חשובים .כמו כן ,הבאנו את שתי הכתבות המדווחות
על "ילד הפלא" ,שהתפרסמו באותם הימים בעיתון
'מעריב'.
והנה ,כעת התפרסם מאמרו של הרב בן ציון גרוסמן
שליט"א ,במגזין 'שעה טובה' (פר' במדבר תשע"ה ,גיליון מס'
 ,)698המעיד בהרחבה על הפלא הזה אשר חזה במו עיניו
בהיותו ילד .החידוש בדבריו הוא ,כי בניגוד למקובל
שהרבי מבעלז השכיח מהילד את התורה ,הרב בן ציון
כותב ,שהפלא נשאר ,וגם עתה כאשר כבר הילד הפך
לסבא רבה ,עדיין הוא זוכר את כל התורה בעל פה.
לפניכם תקציר המאמר:

"אם תקחו אותי 'אקסל' אגיד"
הקשר שלי לנושא הוא אישי .פגשתי בו כבר אז .אני
זוכר זאת כמו היום .הייתה אז 'ישיבת המתמידים' בבתי
אונגרין בירושלים .בשבת אחרי הצהריים כל הילדים
באים לבית המדרש ,וחוזרים על מה שלמדו במהלך
השבוע .באותם ימים יצא גם בין ילדי ירושלים שמעו
של "ילד הפלא" ,ישראל משה מנדל ('מנדל' שם משפחה),
שהיה איתנו ב'חברת המתמידים' .כולנו שהרגשנו כל
כך קרובים אליו ,השתוקקנו לראות את ה"פלא החי",
לראות אותו אומר פסוקים וגמרות כזקן ורגיל בבקיאות
מדהימה ,כפי השמועה שהתגלגלה .אני הייתי אחד
הילדים שהיינו מקיפים אותו ,מבקשים שידבר ,והוא
משיב לנו ,כמובן באידיש" :אם תקחו אותי "אקסל"
[=על הכתפיים ,בלשון ילדי ירושלים] ,אגיד" .היה אז
ילד ,גדול וחזק ,שאכן לקח אותו "אקסל" ,והוא קיים
את הבטחתו ודיבר .כדי שכולם ישמעו ,העמידו אותו
על ה"בור" ,שזה היה המקום הכי גבוה ברחבה .כל אחד
אמר לו משנה ,גמרא ,והוא המשיך .אני זוכר עד היום,
מישהו אומר משנה בכתובות ,והוא ממשיך את המשנה
ואת הגמרא כאילו הוא קורא מגמרא מודפסת...
בתחילה כולנו היינו נדהמים .אבל זה חזר על עצמו,
והתקבע ,שהילד ישראל משה יודע הכל ,אבל ממש
הכל" .כל רז לא אניס ליה" ,לא היה מליצה ,אלא
תיאור המציאות כפי שהיא .את כל מה שהתחילו הוא
המשיך ...כל מי שהיה אז לא יכול לשכוח ,וגם אני
כאחד מהם .לא פלא ,שעשרות שנים לא עזבתי את
הנושא שראיתי בעיניי ,בעיני בשר .חקרתי את העניין,
נפגשתי ארוכות עם כל הנפשות הפועלות בסיפור
המופלא ,וזה תורף הדברים שגיליתי:

"ואז הוצאתי מסכת 'כלים'
וביקשתי שיגיד"

משה .הכרתי אותו מאד טוב ,והיו לי איתו שיחות רבות.
רבי חיים אליהו שטרנברג עשה לעצמו רשימות מאותם
ימים ,ובהם רשם את ההתרחשויות ,ואני שמעתי את
הדברים מפיו ,מכלי ראשון של מי שגילה את פלא
הפלאים שהסעיר את הציבור:
ה ת ח ל ת
הגילוי הייתה
כבר בתפילת
'מנחה' ,הוא
ראה שבעוד
הילדים בני
(בני
גילו
 )4-5בקושי
מתחילים
להתפלל,
הילד ישראל
משה מתפלל
כזקן ורגיל
ממש ,ותפילתו
שגורה על פיו
ובעל פה...
הוא סיפר לי
גם על רגע "ילד הפלא" בעודו ילד עם אביו רבי יחזקאל
הגילוי עצמו ,שנשא עימו בהתרגשות כל חייו :זה היה
כאשר הגיע כמדי שבוע לבחון את הילדים .ביום שישי
אחד בחן על הפרשה ילד שעמד סמוך לישראל משה,
ש"התנדב" לענות במקום הילד הנשאל" .ראיתי" ,הוא
מספר לי" ,שהוא אומר פסוקים שלמים .שאלתי אותו
אם הוא יודע יותר מזה ,והוא השיב בחיוב ,וכך המשיך
עד סוף הפרשה."...
"הייתי בהלם" ,אמר לי רבי חיים אליהו ,שכאשר סיפר
לי את הדברים,
שנים אחרי,
עוד היה אחוז
התרגשות על
מה שראו עיניו
ושמעו אוזניו,
"שאלתי אותו
על פירוש רש"י
על הפרשה,
וגם את זה
הוא ידע .הייתי
נרעש ...ילד
כזה
בגיל
(ארבע) יודע על
פה את פירוש
רש"י ,זה כבר
דבר נשגב .אביו של "ילד הפלא" (מימין) עם שני בניו – ר'
הבנתי
כי שמעיה ור' ישראל משה (ילד הפלא בבגרותו)
לנגד עיניי
מתגלה פלא פלאים של פעם בדורות .כדי לברר עד
היכן מגיעים הדברים ,נגשתי לארון והוצאתי מסכת
'כלים' שבסדר טהרות [מסכת קשה ביותר ,שלא
רגילים ללומדה אפילו תלמידי חכמים חשובים],
ולמרבה התדהמה הילד יודע הכל ובעל פה ,מילה
במילה ,וממשיך וממשיך ,כאחד הגאונים גדולי הדור,
ויותר מזה .הכל ברהיטות רבה ,בלי לחשוב לרגע,
וכל זה כשהוא צעיר מאד ,בסביבות גיל ארבע-חמש,

גיל שאולי אולי יש בו את ההתחלה הראשונית של
לימוד האל"ף בי"ת ,אבל לא פסוקי חומש ,ובוודאי לא
משניות ,גמרות ומדרשים .והוא ידע הכל."...

"ומלמדין אותו את כל התורה
כולה"
אחרי שידע מסכת 'כלים' כבר היה ברור שמדובר
בתופעה על טבעית ,ור' חיים אליהו שטרנברג מיידע
את האבא ,ויחדיו הם נוטלים את הילד לתלמידי
חכמים גדולים ,שמטיילים איתו ארוכות וקצרות בכל
התורה כולה :תלמוד בבלי וירושלמי ,מדרשים והזוהר
הקדוש .את הכל ידע הילד בעל פה ,בדיוק מלא .כשראו
זאת עברו לספרי הראשונים והאחרונים ,ואת הכל ידע,
דברים על בוריים .גדולי הגדולים שבחנו אותו ,כולם
נרעשו ולא הסתירו את התרגשותם.
היום יש דיסקים" :אוצר התורה"" ,אוצר החכמה"...
הילד הקטן הזה היה מוגדר כאילו בלע דיסק .אבל מה
לעשות ואי אפשר לבלוע דיסקים .תורה צריך ללמוד,
וכדי להגיע לבקיאות כמו אותו "ילד הפלא" ,לא
יספיקו גם חיי מתושלח .איך הוא ידע? על פי גילו היה
ברור שהוא הגיע עם כל המטען האדיר הזה לעולמנו.
מה שגם שבאותם הימים ,כפי שסיפר לי רבי חיים
אליהו שטרנברג ,היה נראה בבירור ,שהוא יודע לחזור
על הדברים ,אבל לא הבין רק מה שיכול שכל של ילד
בגיל כזה להבין .היה ברור לכל שעצם מציאותו של ילד
כזה ,מפריך מכל וכל ,עד עפר ,את התזות החילוניות
הכפרניות .אין ולא יכול להיות הסבר גשמי כלשהו
לידיעות המבהילות של הילד ,שבגילו הקט שולט בכל
מכמני התורה.
עד מהרה עלו דברי הגמרא (נידה ל,ב)" :דרש רבי שמלאי,
למה הוולד דומה במעי אמו? לפנקס שמקופל ומונח...
ונר דלוק לו על ראשו ,וצופה ומביט מסוף העולם ועד
סופו ...ומלמדין אותו כל התורה כולה ...וכיון שבא
לאוויר העולם – בא מלאך וסוטרו על פיו ,ומשכחו
כל התורה כולה" .זה היה ההסבר היחיד לבקיאות
המבהילה של הילד הרך .עד מהרה נפלה ההברה,
שהמלאך כביכול "שכח" לסוטרו על פיו ,ולשכחו את
כל התורה כולה .שהרי מהיכן יהיה אדם יודע את הכל,
בכל מכל כל ,ומילה במילה .והוא ידע ה-כ-ל :בבלי
וירושלמי ,מדרשים וזוהר ,כאמור .רמב"ם ,טור ושולחן
ערוך עם נושאי כליהם ,כל הראשונים והאחרונים,
ספרי מוסר כמו "מסילת ישרים" ו"חובת הלבבות",
ספרי חסידות כולל "תניא" ו"ליקוטי מוהר"ן" ...כולל
ספרים לא ידועים מלפני מאה שנה ...כל מה שאדם לא
יכול להספיק ללמוד בימי חייו – הוא ידע מילה במילה.

כתבים וצלמים צרים על הבית
גם אם בתחילה ניסו לשמור את דבר השמועה על ילד
הפלא בסוד ,הסודיות לא צלחה ,ו"אכן נודע הדבר",
בתוך זמן קצר לא היה ילד בירושלים שלא ידע על
הסיפור המופלא .אני עצמי הייתי אחד הילדים שידעו,
וזוכר כי הכל דיברו בעניין ובפליאה ב"ילד הפלא" ,שזה
היה שמו בישראל .בישוב הקטן של אז הכל ידעו מי
הוא ,והוא התחיל להיות מוטרד ,עד כדי מצב שלא יכול
היה ללכת ברחוב ,כי אנשים היו הולכים אחריו .לקח
האבא וסגר את הילד בבית ,כפי המשך בעמוד 2

מי שגילה ראשון את הילד היה הגאון רבי חיים אליהו
שטרנברג ,מנהל החיידר בו למד "ילד הפלא" ,ישראל
המעוניינים בחלוקת עלונים במקום מגוריהם (תמורת דמי משלוח בלבד) יתקשרו לטל( ,054-8486661 .השאירו הודעה בתא קולי)
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שאל את הרב

שאלות ותשובות מתוך "שאל את הרב"
באתר "יהדות נט" ,שאלות בהלכה וייעוץ אישי
ניתן לשאול באתר הנ"ל ,או במייל
 ,mhbp52@etrog.net.ilאו בטלפון .054-8486661

שאלה :פתחתי את המקרר ולקחתי תפוח ,בירכתי העץ,
ואח"כ רציתי לאכול אפרסק ,האם לברך שוב? ידוע לי,
שאם גיליתי דעתי בברכה לפטור גם את האפרסק ,אז
לא מברך .ואם גיליתי דעתי לפטור את התפוח בלבד ,אז
מברך .אך כשלא גיליתי דעתי מה ההלכה?
תשובה :אינך צריך לברך על האפרסק .שכך היא דרך
האכילה ,שנגררים מאכילה קטנה לאכילה גדולה.
(הליכו"ע ח"ב עמ' פו ,פז ,חזו"ע ברכות עמ' קעח ,קפ) .ואפילו
אם עבר זמן רב מאכילת התפוח אינך צריך לברך .שרק
לגבי ברכה אחרונה אין לברך אחרי עיכול המזון .אבל
לגבי ברכה ראשונה ,אפילו עבר זמן רב ,אין לברך שוב
ברכה ראשונה .וכל זה בתנאי שלא שינית מקומך ,אבל
אם שינית מקומך ,שיצאת מהבית (לא רק מהחדר) ,עליך
לברך שנית על האפרסק( .יחו"ד ו,יא ,חזו"ע ברכות עמ' קעג.
וע' הליכו"ע ח"ב עמ' לט).

במה דברים אמורים ,שהמאכל השני אינו חשוב יותר
מהראשון ,אבל אם המאכל השני חביב עליו יותר,
או שהמאכל הראשון לא היה משבעת המינים ואילו
המאכל השני הינו משבעת המינים ,בצורה כזו צריך
לברך על המאכל השני .אבל אורח המתארח בבית בעל
המשך מעמוד  1שמחנכים ייעצמו לו ,והכל כדי להגן
עליו ,אבל אנשים צבאו על הבית.
השמועה יצאה בישראל ,וגם עיתונאים של התקשורת
החילונית ביקשו לדבר איתו .כתבים וצלמים ישבו שעות
למטה ,אולי יוכלו לצלם אותו .אחד מהם פרסם בשלב
כלשהו ב'מעריב' ,אז העיתון הנפוץ במדינה ,כתבה על
הילד ,אבל זה היה בשלב מאוחר ,אחרי שהילד הובא
לרבי מבעלז .בינתיים ,הוא היה סגור ומסוגר בבית,
והדבר החל להכביד עליו .ככלות הכל ילד הוא ילד ,וכמה
זמן יכול ילד להיות בבידוד .אז פתחו לו את המרפסת,
ומיד אנשים וילדים היו נקהלים להביט בו בהשתאות,
בפליאה ,ובהרבה מאד התרגשות והערצה.

הרבי לא השכיח מהילד את התורה
בדלית ברירה פנה אביו לרבי מבעלז .הרבי הסתגר עם
הילד ,בחן אותו ,ואחר כך הורה לבשל בשבילו תבשיל
מיוחד של בשר" .ילד הפלא" דאז ,הרב ישראל משה
מנדל כיום ,עוד מחזיק בגנזיו עצם מאותו תבשיל של
בשר .דבר הגעתו של "ילד הפלא" לרבי מבעלז נודע עד
מהרה בירושלים ,והכל ידעו לספר כי הרבי ברוב קדושתו,
כביכול השלים את מה שלא עשה המלאך ,ו"סטרו על
פיו" .הם אף ידעו להצביע על המקום שהאדמו"ר סטר –
בשקע שמעל הפה ,מתחת האף ...ומאז ,כך לפי האגדה,
הילד שכח את כל מה שלמד עם המלאך ...אבל אלה
סיפורים שלא מתחילים .הרבי מבעלז לא גרם לילד
לשכוח את תלמודו .אלא חולל נס אחר לגמרי ,הוא פעל
בדרכו בקודש ,שהנושא יישכח ,ולא יעסקו בילד ,כדי
שלא יפריעו לחייו.
סיפר לי על כך גם האב עצמו ,עמו שוחחתי בזמנו,
במהלך ההתעניינות בפרשה המופלאה .הוא העיד על
כך ,שבנו לא שכח תלמודו .ובין השאר סיפר לי ,כי ידוע
לו על לפחות מאות יהודים שהתחזקו והתחילו לקיים
מצוות ולהניח תפילין ,בעקבות גילוי האלוקות שהיה
בעניין ,וההוכחה החותכת שתורה משמיים ,מה שסותר
מן היסוד את כל בלבולי האפיקורסים .גילוי שהקדוש
ברוך הוא נתן אחרי תקופה קשה של הסתר פנים,
וכאן הגיע גילוי מוחשי של אמונה .אלו הם דברי האב
ששמעתי מפיו.
האבא אמר לי זאת ,אחרי שבשיחה אמרתי לו" :אני
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הבית ,גם הברכה שבירך על המאכל הפשוט פוטרת את הרב מהי הדרך הנכונה בלימוד תורה לנשים.
המאכל החשוב שאוכל לאחר מכן ,שהאורח סומך על כל
מה שיביא לו בעל הבית( .חזו"ע ברכות עמ' קפא ד"ה ומיהו) .תשובה :האישה חייבת ללמוד את ההלכות השייכות
לה ,כמו הלכות שבת וברכות וכיוצא בזה .מאידך ,אסור
שאלה :אני איטר יד ימין (שמאלי) שאינו מובהק .היד לה ללמוד תורה שבעל פה :ש"ס ופוסקים .ולגבי תורה
החזקה פיזית הינה שמאל ,אך באחוזים פחותים בבירור שבכתב ,בימינו הותר הדבר אפילו לכתחילה ,ואפילו
מאיטרים "קלאסיים" .לראייה ,רגלי חזקות ושוות באותה בלימוד עיוני ,עם מפרשי התנ"ך ,וזאת משום צורך
מידה ,עיני הימנית מובהקת יותר ,וחלק מהמלאכות אני השעה ,כמו שהבאת בשם החפץ חיים( .הליכו"ע ח"ח,
עושה בימין .כתיבה אצלי ביד שמאל ,אך בדרך נוחה הלכות ת"ת סעיף כ).
אני יכול לכתוב את הא"ב גם ביד ימין .האם עלי להניח (עי' בגיליון  ,91אייר תשע"ז ,מאמר "מדוע אסור לנשים ללמוד
תפילין ביד ימין או ביד שמאל?
תורה?" .בא וראה כמה גדולים דברי חכמים ,שכעת שלחו לי שאותן
תשובה :מאחר ואתה כותב ביד שמאל ,עליך להניח
תפילין ביד ימין .כיון שהיד שאדם כותב בה היא נחשבת
יד ימין לגבי הנחת תפילין ,ויש להניח ביד שכנגדה .ואין
מתחשבים ביד שאדם עושה בה שאר מלאכות .ואם אתה
עושה רוב מלאכות ביד ימין ,טוב להחמיר ,ואחר הנחת
התפילין ביד ימין ,לחזור ולהניח תפילין ביד שמאל.
(הליכו"ע ח"א עמ' כח).

שאלה :רצינו לשאול בעניין לימוד תורה לנשים ,מה
המידה המינון והרמה שראוי לנשים בימינו ללמוד?
ידועים דברי הגמרא (יומא סו,ב ,ובירושלמי סוטה פ"ג ה"ד) ,עם
האישה החכמה ששאלה את ר' אליעזר .וכן אנו יודעים
על דבורה הנביאה שהייתה שופטת ,ועל ברוריה אשת
רבי מאיר בעל הנס שהיתה למדנית (פסחים סב,ב) .והיו
עוד נשים בהיסטוריה ,כמו שמובא בהקדמת ספר חוות
יאיר שמספר על זקנתו ,ובן הפרישה בהקדמה ליורה
דעה שמספר על אימו ,שנראה מדבריהם שהיו נשים
למדניות .והייתה בכורדיסטן את הרבנית אסנת ברזני,
שהייתה מוסרת שיעורים בגמרא בישיבה ,אחרי מות
אביה ובעלה .וגם דברי החפץ חיים בליקוטי הלכות,
שכתב על יסוד "בית יעקב" שצריך לתמוך בזה .יורנו
מתעסק עם בעלי תשובה ,ואחד הנושאים החזקים
שמעוררים אותם ,זה הסיפור של הבן שלך ,שממחיש
שתורה מן השמיים ,ואת מציאות שני העולמות ,ושלא
הכל רק מה שעינינו רואות ואוזנינו שומעות" .ואכן ,לא
מזמן פגשתי את ר' אורי זוהר ,שסיפר לי ,שברגע שרצו
לחזק אותו ,בשעתו ,לקחו אותו לבית האבא בשכונת
גאולה.

עדות החברותא" :אני זוכה כל יום
לגילוי אלוקות"...

נשים שפרצו גדר ולמדו תורה שבע"פ ,אף כתבו לבטל שבעה נקיים.
והנה ,מה ששאלת מאותם נשים למדניות ,כמו ברוריה אשת רבי
מאיר .הרמב"ם והשו"ע כתבו" :מפני שרוב הנשים אין דעתן מכוונת
להתלמד בעומק העיון" ,מבואר בלשונו ,שישנן מיעוט נשים שדעתן
מכוונת ללמוד בעומק העיון .ואותן נשים למדניות הרגישו בעצמן,
שהן כן יכולות ללמוד תורה שבעל פה בצורה נכונה וישרה ,ולכן
הרשו לעצמן ללמוד .וכן כתב ה"פרישה" (יו"ד רמו ,טו) .ע"ש.
מדבורה הנביאה ששפטה את ישראל אין ראיה שלמדה תורה שבעל
פה ,כי היא שפטה מדין "בורר" [-כאשר הנידונים מקבלים על עצמם
שאדם מסוים יחליט בוויכוח שלהם] ,שהוא שופט על פי מה שנראה
בעיניו בלבד ,ללא צורך בידיעת ההלכה .וכך חייבים לומר ,שהרי
אסור לאישה לדון ולשפוט? אלא ודאי ששפטה בגדר "בורר" .ובזה
פירשו כוונת התוספות (מגילה יד,א) שכתבו" :משום יחוד .כשבאין
אליה בני ישראל למשפט" .שבאו לומר ,שהם באו אליה מרצונם,
וקבעוה עליהם כשופטת .אבל היא לא יכלה להכריח אותם לדון
לפניה ,שאסור לאישה לדון .מדברי בן הפרישה שהביא חידוש דין
מאימו ,ועוד נשים שאמרו איזה חידושים ,אין ראיה שהן למדו תורה
שבעל פה ,מאחר והן אמרו חידושים אלו מתוך סברא ,אשר כל אישה
חכמה יכולה לומר ,גם ללא לימוד ש"ס ופוסקים).

כלשהוא ונתן תחושת קירבה.
מי שלומד איתו מזה שנים בחברותא יומיומית ,בסדר
לימוד בן כמה שעות בכל יום ,הוא רבי בעריש רוזנברג,
אשר הוא עצמו תלמיד חכם חשוב ומחבר ספרים .בין
השאר סיפר לי ,כי ברגע שמזכירים עניין כלשהוא ,תוך
כדי הוא מביא את הכל ,את כל מה שמוזכר על אותו
עניין ,וכדבריו "אני זוכה כל יום לגילוי אלוקות ."...פלאי
פלאים! הכל פתוח ,מהרש"א פה ורשב"א שם .בהבדל
אחד מהימים ההם ,שאז בעודו ילד הבין עד מקום
שדעתו של ילד מגעת ,ואילו היום הוא מבין לעומק .הוא
בעל הבנה עצומה ,בקי בחדרי תורה ,והוא גם ירא שמיים
עצום ,כפי שמתבקש ממי שלמד מהמלאך ,ולא שכח...
אמרתי לרבי בעריש ,שהגילוי יעשה קידוש השם מופלא,
וכדאי לגלות ולפרסם את העניין .והוא השיב ,כי "עוד לא
הגיע הזמן ,עוד יגיע הזמן ."...עכשיו כבר מתקרב הזמן...

כאמור ,בניגוד למה שהעולם חושב ,הפלא לא נעלם
מ"ילד הפלא" ,והילד שהוא כיום כבר סבא רבא ,זוכר את
הכל ,את כל מה שידע אז .עד כדי כך זוכר ,שאינו יכול
להשתתף בדרשות ושיעורים ,כי מטבע הדברים הרבנים
מצטטים לא במדויק ,והוא זוכר כמו מתוך ספר פתוח.
כיום הוא תלמיד
חכם חשוב מאד.
אלא מה ,הוא לא
מדבר על כך ,וחי
ארגון "אור עליון" וארגון "שובי נפשי" בראשות הרב יניב בירן שליט"א ,משלבים כוחות
חיים פשוטים.
לטובת תושבי אשדוד ,לזיכוי הרבים וקירוב התושבים לאבינו שבשמיים.
(הוא גר כל
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בשורה משמחת לתושבי אשדוד

החיים שלך יהיו תותים

יש לשמור על קדושת הגיליון ולהניחו בגניזה

כל מה שעובר עליך הכל לטובתך!
היו היה אדם ירא שמיים וצדיק ,אשר זכה לתורה ועושר
במקום אחד ,אך שנים רבות לא זכו הוא ואשתו לפרי
בטן .והנה ,לאחר שנים רבות ,תפילותיהם המרובות
וברכות הצדיקים התקבלו ,ולעת זקנה זכו הם לחבוק
בן זכר ,נחמד ויפה תואר .אין צורך לומר כי בנם היקר
היה חשוב עבורם מעולם ומלואו ,וכי הם אהבוהו אהבת
נפש .אלא שאהבה זו העבירתם על דעתם ,בבחינת
"גדולה אהבה שמקלקלת את השורה" .הם פינקו את
בנם בצורה מוגזמת ,והשפיעו עליו רוב טובה במידה
מופרזת .כל אשר שאלו עיניו של בנם – הוא קיבל טרם
הספיק לבקש .וכך גדל הוא לילד מפונק וחסר יכולת
להתגבר על תאוותיו הרבות .הפינוק השחית את טבעו.
ההורים ציידו את בנם יחידם בסכומי כסף גבוהים ,על
מנת שיוכל לרכוש כל דבר העולה על דעתו .הכספים
הללו בהם היה משופע הנער – גרמו לחברים רעים
להתחבר אליו .וכך הלך הוא מדחי אל דחי ,זלל וסבא,
עד שיצא לתרבות רעה ,והיה משוטט כל היום בשווקים
וברחובות .כאשר גילו ההורים את מצב בנם  -היה
זה מאוחר מדי .לאחר תקופה של שברון לב ועוגמת
נפש – הכריע הצער את אמו של הנער ,והיא נפטרה
לבית עולמה .עברה שנה ,עברו שנתיים ,והאב הזקן
החל מרגיש כי יומו קרב ובא .מבנו הוא לא ציפה
למאומה ,הוא אפילו לא היה משוכנע כי יאמר קדיש
אחר מיטתו ...הוא הכין צוואה ,בה הוא העביר את הונו
הרב ,אשר הסתכם במיליארדים רבים ,למוסדות צדקה
וחסד ,ואילו לבנו הוא הותיר כמה אלפי דולרים בלבד.
סעיף מיוחד היה בה באותה צוואה  -האב לא הרשה
לבנו להיכנס לארמונו רק פעם אחד בלבד ,ביום השנה
הראשון לפטירתו...

הבן המפונק מושלך ברחוב

נאסף האב הזקן אל עמיו ,והבן חי בתחושת כעס על
אביו ,אשר הוריש לו ירושה זעומה בלבד .במקום "ברוך
דיין האמת" אמר הבן בלבו" :ברוך שפטרני מעונשו של
זה" ,ומיד החל מנצל את חיי הדרור אשר התאפשרו לו
עתה ,משכבר לא היה מי שיטריד את מנוחתו בתוכחות
מוסר ...הוא המשיך לשוטט עם חבריו המפוקפקים,
ולחיות חיי הוללות וראוותנות .לאחר חודש ימים כילה
הבן את הסכום אשר הותיר לו אביו ,ומכאן ואילך החל
ללוות כספים מחבריו ,לצורך מילוי תאוותיו .בתקופה
הראשונה – הלוו לו הכל בשמחה ,אולם אט אט החל
מצטמצם מעגל המלווים ,כאשר הם גילו שאביו נישלו
מהירושה.
לפתע הוא נאלץ להתמודד עם תחושת המחסור ,אותה
הוא לא הכיר מעודו .מהדירה אשר שכר עם פטירת אביו
– השליכו אותו אל הרחוב ,כאשר לא שילם את שכרה.
במכולת – לא הסכימו למכור לו בהקפה .וכך הוא נאלץ
לישון ברחובות ולמצא את מזונו בין פחי האשפה...
הבעיה הקשה ביותר עבורו היתה ,ההתמודדות עם
בעלי החובות ,להם היה חייב סכום עתק של רבבות
דולרים ,והם דרשו את כספם בתוקף רב.
כחודש לפני יום השנה לפטירת אביו ,הגיעו אליו כל
הנושים במרוכז ,והזהירוהו אזהרה חמורה ואחרונה:
"אנו מתאזרים בסבלנות ,רק משום שאנו מקווים ,כי
כאשר תכנס אל הארמון ביום השנה  -תמצא שם כסף
בו תוכל לפרוע את חובותיך .אולם דע לך ,כי ביום
המיועד – אנו נמתין לך על יד פתח הארמון ,והיה אם
לא תצא עם הכסף הנדרש – מרה תהיה אחריתך! אנחנו
נעשה בך שפטים ,עד אשר תיפח את נשמתך בייסורים
נוראים!".

והנה חדר הלימוד של אבא .השולחן הכבד נותר על
עומדו ,הספרים בהם עסק אבא לאחרונה נותרו מונחים
על השולחן ,כאילו עתה סיים אבא להגות בהם .ולידם
– ניצבה לה מעטפה ...מעטפה חתומה אשר עליה נכתב:
"עבור בני יחידי היקר לי מכל!".
"מסתמא השאיר לי אבא סכום יפה של דולרים
במעטפה" ,מהרהר הנער בלבו .בידיים רועדות הוא
פותחה ,אולם לאכזבתו הוא מוצא ,כי למעט מכתב
כתוב בכתב יד צפוף – היא אינה מכילה מאומה ...הוא
פותח את המכתב ,מתחיל לקרוא ,ומעיניו זולגות דמעות
רותחות אשר מכתימות את הדפים המרשרשים ...שכן
כך כתב לו אביו במכתב" :בני יקירי! את המכתב הזה
אתה קורא בוודאי ביום השנה לפטירתי .מעולם לא
הייתי נביא ,אבל כבר אמרו חכמינו "חכם עדיף מנביא".
ובכן ,אני מתאר לעצמי ,כי את הכסף אשר הותרתי לך
– כילית תוך זמן קצר .לאחר מכן התחלת ללוות כספים
מידידיך ,וכמובן לא הייתה לך כל אפשרות לשלמם.
אני מתאר לעצמי ,כי ברגעים אלו ,ממתינים לך מחוץ
לארמון כל נושיך ,ומאיימים עליך באיומים קשים .ברור
לי ,כי אם תצא מהבית ריקם – יעשו בך הללו שפטים.
על כן ,מבקש אני ממך ,חסוך מעצמך את הייסורים
הקשים הללו ...בחדר הסמוך ,מאחרי דלת סתרים
שבדופן הארון ,הכנתי עבורך שם חבל תלייה ...תלה את
עצמך בני ,טול את נפשך ,ושים קץ לתלאותיך ...אין לי
עצה טובה מזו עבורך בני ,ואני אומר לך זאת באהבה
גדולה."...
"רק זאת אני מזכיר לך! לפני מותך ,אל תשכח
להתוודות על חטאיך ,"...חתם האב את מכתבו ,כאשר
הוא מצרף אליו את סדר הוידוי כולו ,מועתק מתוך
הסידור ...עיניו של הנער זולגות דמעות רותחות ,כאב
חד מפלח את לבו ,אולם הוא מבין כי הצדק עם אביו...
עדיף מיתה נקיה בחדר צדדי ,על פני מוות בייסורים
בידיו של אספסוף צמא נקמה ...הוא נכנס איפוא אל
החדר ,מוצא את דלת הסתרים ,עולה על הכיסא ,ובבכי
נורא הוא ממלמל את מילות הוידוי" .אשמנו ...בגדנו,"...
וכך הלאה.
את כל עוונותיו מזכיר הנער ,אחד לאחד .הוא מעביר
לנגד עיניו את ימי חייו כולם ,ותחושת החמצה מציפה
את נפשו" :אילו נהגתי כשורה ,אילו לא נגררתי אחר
חברי הרעים ,הלא עתה הייתי מאושר! הייתי יכול לחיות
כמו מלך! ובמקום זאת אויה לי ...מה עולה לי בסופי?
עומד אני לאבד בידי את חיי הצעירים ,וכל זאת סתם!
בלי שום תועלת!" .הוא מכריז בקול רם" :שמע ישראל
ה' אלוקינו ה' אחד" ,ושומט את הכיסא מתחתיו...

"אוצר גדול מוטמן עבורך מתחת למרצפות"

הכסף אותו חילקתי למוסדות צדקה וחסד – אינו אלא
אחוז קטן מרכושי .החלק הארי ,שהם מטילי זהב
ויהלומים יקרי ערך השווים מיליארדים ,מוטמן כאן
ממש מתחת למרצפות .תוציא את הכסף ,תשלם את
חובותיך ותחיה בנותר ברוב אושר ועושר ...אל נא תכעס
עלי בני יקירי! כל מה שעשיתי היה לטובתך בלבד .היות
ואלמלא נהגתי כך ,היית מצליח בלי ספק לכלות את כל
הירושה הגדולה תוך זמן קצר ,בחיי הוללות עם חבריך
הרעים ,ולאחר מכן היית סובל סבל בל יתואר ,כאשר
שנותיך הנותרות היו הופכות להיות מרות כלענה ...לא
נותר לי אלא לבקש ממך :זכור היטב את הלקח ,אל
תשכח! תהיה בן אדם!".
ואכן ,כך עשה הנער .הוא הוציא את הכסף ,הוא מצא
אף שטר המעיד כי הארמון וכל אשר בו שייך לו .הוא
שילם את חובותיו לנושיו הרבים ,ובכסף הנותר הוא חי
את שארית חייו ברוב אושר ועושר ...והכל בזכות מה?
בזכות חכמתו של אביו אשר הביאו ליד כך שיאלץ
לחשוב על מצבו ,ולחזור למוטב.

השואה והחורבן קרויים "שירה"

אם מי מהקוראים נבהל מהסיפור המטלטל והמצמרר
הזה ,נגלה לו ,כי זה משל בעלמא ,שהובא בספר "דרשות
המגיד" (ח"א עמ' כב-ל) בשם המגיד מדובנא .ומה
הנמשל?
בגיליון הקודם הבאנו את הפסוקים המרטיטים:
ֹאמר ה' ֶאל מׁ ֶֹשהִ ,ה ְּנךָ ׁשֹכֵ ב ִעם ֲאב ֶֹתיךָ  ,וְ ָקם ָה ָעם
"וַ יּ ֶ
ַה ֶּזה וְ זָ נָ ה ַא ֲחרֵ י ֱאל ֵֹהי נֵ כַ ר ָה ָארֶ ץ ֲאׁ ֶשר הוּ א בָ א ׁ ָש ָּמה
ְּב ִקרְ בּ וֹ ,וַ ֲעזָ בַ נִ י וְ ֵה ֵפר ֶאת ְּברִ ִיתי ֲאׁ ֶשר ָּכרַ ִּתי ִא ּתוֹ :וְ ָחרָ ה
ַא ִּפי בוֹ בַ יּ וֹם ַההוּ א ,וַ ֲעזַ בְ ִּתים ,וְ ִה ְס ַּתרְ ִּתי ָפנַ י ֵמ ֶהם ,וְ ָהיָ ה
לֶ ֱאכֹל ,וּ ְמצָ אֻ הוּ רָ עוֹת רַ בּ וֹת וְ צָ רוֹת" .במאמר שם ביארנו
באריכות ,שבפסוקים אלו הזהירה התורה את העם,
שבאם יפרו הם את הברית עם האלוקים ,הרי שתבא
עליהם השואה האיומה ,כפי שאכן קרה .והנה ,לאחר
פסוקים אלו נאמר" :וְ ַע ָּתה ִּכ ְתבוּ לָ כֶ ם ֶאת ַהׁ ִּשירָ ה ַהזּ ֹאת,
וְ לַ ְּמדָ ּה ֶאת ְּבנֵ י יִ ְ ׂשרָ ֵאלׂ ִ ,ש ָימ ּה ְּב ִפ ֶיהם ,לְ ַמ ַען ִּת ְהיֶ ה ִּלי
ַהׁ ִּשירָ ה ַהזּ ֹאת לְ ֵעד ִּבבְ נֵ י יִ ְ ׂשרָ ֵאל" .בפשטות ,המילים
"השירה הזאת" חוזר על הפסוקים הנ"ל שנכתבו לפני
כן .נשאלת השאלה ,האם התראה על מאורעות השואה
האיומים נקראת "שירה"?! גם לפירוש רש"י ,המפרש
שהמילים "השירה הזאת" מכוונות כלפי פרשת האזינו,
קשה ,הרי פרשת האזינו היא תוכחה קשה ,והתראה על
מאורעות החורבן של בית שני .האם תוכחה כה קשה
ראויה להיקרא בשם שירה?!
התשובה על פי המשל הנ"ל ,מכיר הקב"ה את בניו,
ויודע הוא כי עלולים הם לעוזבו ולחטוא ,וההתדרדרות
יכולה להמשך עד שתובילם לאבדון מוחלט ,וכי הדרך
היחידה למונעם מכך הינה על ידי הצרות והייסורים
שיפקדו אותם ,לא עלינו .לכן הוא התרה בהם ,כי
מרה תהא אחריתם אם יעזבו את דרך ה' ,ומשלא שעו
לאזהרה ,המכה הנוראה הגיעה בצורת חורבן הבית
הראשון והשני ומאורעות השואה .אולם הכל לטובתם,
כדי שיבינו כי דרכם אינה טובה ,ויסיקו את המסקנה
המתבקשת ויחזרו בתשובה .ולאותה שעה שישובו
בתשובה ,הכין הוא עבורם עושר גדול  -אוצר של תורה,
אוצר של ברכה והצלחה .נמצא ,כי ההתראה על השואה
והחורבן כמו התגשמות ההתראה ,עם כל הטרגדיה
שבזה  -עדיין היא בבחינת "שירה" ,כי היא זו שעוצרת
את העם מהתדרדרות רוחנית חמורה ,ומעלה אותם
לדרך המלך ,כשם שנישול הבן מהירושה היה לטובתו.
מכאן נוכל ללמוד גם לגבי הייסורים הפרטיים ,שלא
יבואו על אף אחד מעם ישראל ,שעם כל הקושי עדיין
טובים הם ,שכן "אין לך דבר שמקרב את האדם לבוראו
כמו הייסורים" (מדרש).

הנער עוצם את עיניו ,הוא בטוח כי הינו בדרכו אל עולם
האמת ,אולם מכה חזקה אשר הוא סופג מהרצפה
הנוקשה – מעמידה אותו על טעותו .לא ...הוא עדיין לא
מת ...מבט קצר על התקרה מספיק לו בכדי לגלות ,כי
החבל לא היה מקובע למקומו כראוי ,והוא נשמט מן
התקרה עקב המשקל הכבד" ...אפילו חבל ראוי לשמו
לא יכול היה אבא'לה להשאיר לי" ,חושב הנער לעצמו.
אולם לפתע הוא מבחין במעטפה המושלכת לצידו על
הארץ ,מעטפה אשר מחוברת היתה לחבל...
בידיים רועדות פותח הנער את המעטפה ,ומתוכה
צונח לו מכתב על הקרקע ...הוא מרים את המכתב,
ומזהה כמובן את כתב ידו של אבא'לה" :אם הגעת
למצב כזה ,למצב בו הנך מבקש ליטול את נפשך בכפך,
הרי שבוודאי למדת את הלקח! בוודאי לא תשוב עוד
לכסילה! בוודאי תדע מכאן ולהבא כיצד יש להזהר
"הכנתי לך חבל תלייה"
מפני חברה רעה ,ומפני הפיתויים אשר מציב בפניך
והנה הגיע היום המיועד .עם שחר נכנס הבן בשערי העולם הזה .כעת ,יכולני לגלות לך את סודי הגדול:
הארמון ,בודד ,גלמוד וחסר אונים ...הוא החל עובר
לעילוי נשמת
לעילוי נשמת
בין החדרים ,וזיכרונות ילדות החלו עולים בו ,זיכרונות
רבים וכואבים עבור נער צעיר אשר נותר בודד .הנה רונית בת משיח ושמחה
יוסף בן עזיזה
המטבח אשר אמא'לה הייתה מבשלת לי בו אוכל נהדר.
ת .נ .צ .ב .ה
ואסתר בת זוהרה
הנה חדרי בו עשיתי את מיטב שנות ילדותי המאושרות.

לעילוי נשמת

אברהם מימוני ז"ל
בן ר' יצחק ורומיה
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קרועים בין העולמות
סיפור אישי" :אל תגידו לי מה לעשות!"
הימים ימי ערב הפסח ,סיימתי את מסירת השיעור
ב"רשות השידור" ,ומאחר וימים אלו הן בבחינת
"היום קצר והמלאכה מרובה" ,בניקיון והכנת הבית
לפסח ,היו מציידים אותי משתתפי השיעור בסכום
כסף ,כדי לחזור לביתי ב"מונית" .נהג המונית שעצר
לי היה אב לתלמיד שלימדתי בכיתה ב' ,לפני יותר
מעשור שנים.
"מה שלום דני (שם בדוי)?" ,אני שואל .והאב עונה לי:
"דני למד בישיבה קטנה (-ישיבה לצעירים) חשובה,
הצליח שם יפה ,אחר כך עלה לישיבה גדולה ,וגם
שם הצליח .הוא למדן רציני ,אוהב ללמוד וגם חריף".
מרגש ומשמח .אחרי שאחוזים גבוהים מהכיתה עזבו
את הדרך (על הסיבות במאמר נפרד) ,היה זה מפתיע
שדווקא דני ,שלא נתתי לו הרבה סיכויים ,הוא בחור
ישיבה רציני.
אחרי אתנחתא בת מספר שניות ,זורק האבא את
הפצצה" :עכשיו הוא מחוץ לישיבה ,עוד חודש הוא
מתגייס לצבא ,ל"נצח יהודה" .מדוע ולמה?! "דני
הביא פלאפון (כשר) לישיבה .המשגיח תפס אותו
והודיע לו חד משמעית ,שבישיבה לא מחזיקים
פלאפון" .או פלאפון או ישיבה ,תבחר בין השניים",
הורה לו המשגיח .ודני בחר בפלאפון ...אני מבין
אותם ,יש להם כללים ,ולא כל אחד יעשה מה שהוא
רוצה .אבל בינינו ,לא מפריע לי שהוא הולך לצבא.
אצלנו הספרדים לא היה את המושגים האלו "בחור
ישיבה" ו"אברך כולל" ,האשכנזים המציאו את זה,
אנחנו הספרדים מאז ומעולם היינו עובדים .אשתי
רצתה שנגור בשכונה חרדית ,ושהבן ילמד בישיבה.

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

לכל הישועות
כל כספי הפדיון קודש להוצאת העלון

צלצלו 054-8486661
מרן ,פאר הדור והדרו ,שר התורה הגאון הרב
מאיר מאזוז שליט"א :הנני ממליץ בזה על
עמותת "אור עליון" בראשות וכו' ,שעושים
פעולות רבות לקירוב רחוקים ולטיפול בנוער
נושר .ומדי חודש בחודשו מוציאים עלון
"אור עליון" ,ומצאתי בו כמה דברים יקרים
ונפלאים .שיבורכו מפי עליון ,ויזכו לחזות
בשוב ה' ציון .מצוה רבה לעזור בידם כל אחד
לפי כחו באונו ובהונו ,ויהי נועם ה' עליכם,
אכי"ר .נאמ"ן.
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 זקוקים לתרומות רבות! ניתן להפקיד בבנק הדואר,
מס' חשבון  ,8362846עבור עמותת "אור עליון".

פסיכולוגיה יהודית  -פסיכודראמה
כואבת? כועסת? מסתגרת במחשבות
על מה שהיה או על מה שלא יהיה?
מתדוצאות
טיפול מלווה התחדשות לנשים ,זוגות וילדים .הימות
הפרעות אכילה ,התמכרויות ,פחדים ,טראומה ואובדן.

מטפלת מוסמכת בעלת המלצות רבות

צלצלו( 053-3354470 :תמרה)
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בסדר ,לא התנגדתי ,ואם היה ממשיך בישיבה גם
הייתי שמח .אבל גם צבא ועבודה זה בסדר אצלי ,מה
אני לא הייתי בצבא?" .סיים האבא להסביר את התזה
שלו ,בה האמין בכל לבו .ולצערנו ,גישה כזו הינה
מנת חלקם של לא מעט ספרדים.
שמעתי ושתקתי ,כי בין כה וכה לא אצליח לשנות את
דעתו .אבל רציתי לומר לו" :למה אתה נוסע ברכב
משוכלל? "מכונית" זו המצאה אשכנזית ,אבותינו
ואבות אבותינו היו רוכבים על חמור או גמל? אלא
מה ,לא הייתה זו אידאולוגיה לרכב על חמור ,זו
הייתה ברירת המחדל באותם זמנים ,אבל אנחנו
מתקדמים ...אז גם ברוחניות אנו רוצים להתקדם,
ולזכות בתואר "נזר הבריאה" .שימו לב ,אף אחד
לא טוען נגד סטודנטים או רופאים וכדומה ,מבני
עדות המזרח" :בארצות המזרח לא למדו באקדמיה,
"אוניברסיטה" זו המצאה אשכנזית( ."...פעם אמרתי
בשיעור הלכה ,שצריך לקנות חסה וכדומה של "גוש
קטיף" ,ללא חשש תולעים ,אחת מהמשתתפים
התפרץ עלי" :המצאות חדשות .ביזד (עיר באיראן)
אכלנו עלי חסה רגילים" .אמרתי לו" :ביזד גם היו
שותים מים מהנהר בו היו מכבסים את הבגדים ,וגם
כיבסו בידיים.)"...
זאת ועוד ,דני מכניס עצמו לגוב האריות ,למקום
אש ,להבת ,שלהבת .את כל עולמו הרוחני עלול הוא
להפסיד במקום זה .אין חולק על כך ,שהחומר האנושי
ב"נצח יהודה" ירוד מבחינה רוחנית ,באחוזים גבוהים.
(בערוץ  10דווח ,כי ישנם שם חיילים שמחללים שבת
בחדריהם ,ושיש להם חברות .מזעזע!) .ומאחר ודרכו
של אדם להמשך אחר רעיו וחבריו ,כלשון הרמב"ם,
דני עלול לאבד את עולמו שם( .אחד מרבניהם צעק
עלי" :מה אתה כותב נגדנו ,אתה יודע כמה נוער נושר
הצלנו ."...אמרתי לו" :בעצם אתה טוען שאתם "בית
430
דים,
עפימוכרומו,
ד כריכה
קשה

חולים" רוחני לשבאבניקים ...דע לך ,שלא מכניסים
אנשים בריאים לבית חולים ,כי הם עלולים להידבק
בכמה מחלות.)"...
דברים אלו אינם אלא הקדמה בלבד ,ועתה למסר
העיקרי מסיפור זה :את דני אני זוכר היטב מימי
לימודיו בכיתה .דני בן זכר יחיד הוא להוריו ,אשר
אהבוהו אהבת נפש .לדני היו בעיות "משמעת" רבות.
"מי יאמר לו מה תעשה ,ומי יאמר לו מה תפעל".
זה אופייני לילד "מפונק" כמו דני( .מה הגדרה של
"מפונק"? ילד שהוריו עושים עבורו את מה שהוא
מסוגל לעשות בעצמו :מאכילים אותו ,סוחבים
בשבילו את התיק וכדומה) .בזמן שניסיתי לאכוף
משמעת על דני ,ולפעמים גם בדרך עונש :לא עשית
שיעורים – עשה זאת בהפסקה .איחרת בבוקר לכיתה
– תעמוד בפינה ,וכדומה .הוריו היקרים ,היו באים
למחרת לת"ת כדי להגן על דני הסובל...
עכשיו הבנתם למה בחר דני בפלאפון ולא בישיבה?
פשוט מאד! הבן אדם גדל והתחנך שאף אחד לא יגיד
לו מה לעשות ,אין משמעת ואין סמכות ,העולם הפקר
ואני אעשה מה שבא לי .זו הסיבה שברגע שהציבו לו
מגבלה קטנה הוא מרד וברח ...צחוק הגורל ,או שמא
"בכי הגורל" ,שהוא ברח למקום הכי נוקשה מבחינת
משמעת וסמכות .הוא עוד יתגעגע לישיבה...
מחנכים ומרצים המדברים לגבי נוער נושר ,מדגישים
שאין להלחיץ ולהכביד מדי על הילדים ,כי הם
עלולים לפרוק עול .ישנם הורים ששומעים זאת,
ומרב פחד מגזימים המה לצד השני :אין "משמעת"
בבית ,בבחינת "איש הישר בעיניו יעשה" .ראיתי
כמה וכמה נערים ונערות כאלו ,שדווקא הפקרות זו
הובילה אותם לעזוב את דרך התורה ...יש הרבה מה
להאריך בזה ,מקוצר מקום נסתפק בזה" .ישמע חכם
ויוסף לקח" ,ו"תן לחכם ויחכם עוד".

בשעה טובה ומוצלחת!

סוף סוף הגיע הספר שכה ציפיתם לו!

מיו ספר
ח
בהמלצד במינו
ישרת גדולי
אל

• מאמרי יהדות • הוכחות ליהדות וארכיאולוגיה • סיפורים כלליים וסיפורי צדיקים • פרויקט "אחרית
הימים" • פרויקט "חזון עובדיה" • סגולות לעם סגולה • אסטרולוגיה ע"פ היהדות והקבלה

תגובות הקוראים

מאמרים נבחרים

 פיטרו אותי מהעבודה ,הייתיבדכדוך ועצבות ,בעלי קנה לי
את הספר ,קראתי והתחזקתי,
המצב שלי השתפר פלאים .לא
מוציאה את הספר מהיד שלי...

• ניסי מלחמות מדינת ישראל :מששת הימים
עד צוק איתן
• סגולות מאת המקובל הרב יצחק כדורי זצ"ל
• כל מה שרציתם לדעת על הגאולה ,המשיח
ומלחמת גוג ומגוג
•  10כללים לבחירת שם לילד מהרה"ג מרדכי
אליהו זצ"ל
• אובאמה דומה לפרעה – מה המשמעות?
• התרופה היהודית לתסכולים ואכזבות
• מעמד האישה ביהדות :שלא עשני אישה?
• "פפירוס אפיאור"  -עדות בזמן אמת על
עשרת המכות
• סיפורים מעולם אחר :מוות קליני ,דיבוק וכו'
• סיפורי ישועות ,וסיפורים בלעדיים על מרן
הגר"ע יוסף זצ"ל

 שכן שלי הוא חילוני ,רווקבן  ,30נתתי לו את הספר ,זה
כמו "סמינר ערכים" ,הפך אותו
לגמרי!
 עולמות של תוכן במחיר כה נמוך ,פראיירמי שלא רוכש הספר!

		

 אני לומד בישיבה ,היו לי שאלות באמונה ,בקשרל"תורה משמים" ,נגשתי למשגיח בישיבה עם השאלות,
הוא אמר לי" :איניני יודע להשיב לך ,אבל עכשיו יצא
ספר חדש ,הוא ישיב לך על כל השאלות .אחר קריאת
הספר התיישבו לי כל השאלות והתמיהות .תודה!

צלצלו0548486661 :

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

