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השגחה פרטית :זעקות "שמע ישראל" הצילו את החיילים
הרב יצחק דוד גרוסמן שליט"א ,מעלה על הכתב את זכרונותיו מאותו יום גורלי ,בו ישראל הייתה חייבת לכבוש את החרמון
חזרה מידי הסורים ,רגע לפני חתימת הסכם הפסקת האש • זעקות 'שמע ישראל' של החיילים הן שהכריעו את המלחמה,
ובזכותן שבו כל החיילים לבתיהם בשלום.

הימים ,ימי מלחמת יום הכיפורים.
עמדתי מול ההר ,אני והקסדה לראשי.
פרופסור זוהר ז"ל ,מפקד בכיר בצה"ל,
פנה אליי כמה ימים קודם לכן ,וסיפר
לי שאירעו מספר ניסיונות לשוב
ולהשתלט על מוצב הר חרמון ,אך עד
כה הם לא צלחו .מוצב הר החרמון היה
מאז ומעולם גאוות המדינה .ראשיה
הדביקו לו את הכינוי "העיניים של
המדינה" ,בהיותו חולש מגובה רב על
הארץ ,וממנו ניתן לצפות לעומק שטח
האויב.
עם פרוץ מלחמת יום הכיפורים נכבשו
רמת הגולן והר החרמון על ידי סוריה.
במשך ימי המלחמה הצלחנו בסייעתא
דשמיא להדוף את הסורים מכל
השטחים שכבשו בתחילת המלחמה,
למעט מוצב החרמון .ארה"ב לחצה
באותם ימים את ישראל לחתום על
הסכם הפסקת אש .היה ברור כי אם
לא יכבשו מחדש את ההר ,הוא עלול
להישאר בידי הסורים ,מה שמותיר
את ישראל חלשה .אי לכך ,הוחלט
בממשלה כי יש לכבוש מחדש את
המוצב ,וזוהר ביקש ממני לבוא לעודד
את החיילים לפני יציאתם לקרב.
נעניתי ובאתי...

"שמע ישראל" כמו בשעת נעילה
זה היה ביום ראשון ,כ"ה בתשרי
תשל"ד ,לפנות ערב .מצאתי את
החיילים דרוכים ומתוחים .במה

מאולתרת הוכנה לכבודי ,עליה הייתי
אמור לשאת את דבריי .אבל משהו
השתבש בתכנית המקורית :למקום
הגיעה קבוצת בדרנים שסבבו בין
מוצבי צה"ל ,לרומם את רוחם של
החיילים .זוהר ניגש אליי והתנצל,
וביקש את רשותי שהם יופיעו לפניי,
כי הם ממהרים להמשיך בדרכם.
הסכמתי והתיישבתי בצד.
גדי יגיל ,בדרן ישראלי ידוע ,עלה
לבמה ,ולפתע ראה אותי בין הקהל.
הוא פנה כמתנצל
לאלפי
ואמר
החיילים" :אני לא
יכול להתחיל ,יושב
כאן הרב גרוסמן,
לא מתאים שאומר
לכם בדיחות בפניו".
ואז הוא פונה אליי
ומוציא מתיקו ספר
תהילים קטן" :כבוד
הרב ייקח את ספר
התהילים ויסור הצידה עד שאסיים
את מלאכתי ,קשה לי לעבוד ככה".
קמתי ממקומי ואמרתי לו" :בוא
נעבוד יחד" .יגיל ההמום הזמינני
לבמה .עליתי והתחלתי לשיר מילים
שחיברתי במקום ,במנגינה ישראלית
ידועה" :ביום כיפור נכנסו השונאים
והפריעו לתפילה ,שיהיו כפרה לכל
עם ישראל" .הלוחמים התלהבו והחלו
לשיר עמי .הראיתי להם שיכוונו ידיהם
כנגד סוריה ,בשירתם" :שיהיו כפרה,

כפרה ,כפרה לכל עם ישראל".
ניצלתי את הדקות הקריטיות הללו
שהתארכו למעלה מהמשוער,
ושאלתי אותם שאלה רטורית" :מה
תרצו לעשות בשעות הללו  -לשמוע
בדיחות ,או לצעוק 'שמע ישראל'?".
את השאגה שהקיפה את מבואות הר
חרמון שמעו כנראה גם הסורים ,שהיו
באותה שעה מחופרים בהר .החיילים
צעקו פה אחד" :שמע ישראל" .או אז
נעמדו כולם ,כשהלוחמים מכסים את
ראשיהם בכומתות,
ואמרו עמי כמו
בשעת נעילה ביום
הכיפורים" ,שמע
ישראל ה' אלוקינו
ה' אחד"" ,ה'
האלוקים".
הוא
ההתעוררות הייתה
גדולה .לא הספקנו
לסיים את הפסוקים,
וניתן האות להעפיל
אל ההר .מיד הפך המקום לאזור
קרבות .הג'יפ שחילץ אותי משם,
הוציא אותי מתוך האש ותמרות העשן.

הסכנה ארבה בצפון
נפגשתי לאחרונה עם שמעון שבס,
יו"ר הלשכה ויד ימינו של יצחק רבין
לשעבר ,שאמר לי" :אני מקדיש לך
פרק בספר ביוגרפיה שאני כותב בימים
אלו" .הסיפור אותו הוא חשף בפניי,

לאחר  40שנה מאותו מעמד הרואי
של קידוש ה' במלחמת יום הכיפורים
– מעורר ומצמרר כאחד" .הייתי בין
המפקדים באותו לילה גורלי" ,מספר
שבס" .הצבא תכנן לתקוף את המוצב
מצד צפון ,שם נוח לעלות אליו .אמנם,
עם הגיעם למבואות החרמון נודע
לצה"ל שהסורים התקרבו לצד הצפוני
של ההר ,ונוצרה סכנה גדולה לעלות
שם ,כדי שלא להיתקל וליפול לידי
הסורים .בלית ברירה ,ישבנו בכירי
מערכת הביטחון ושינינו את התכנית,
והחלטנו לתקוף מצד דרום .ידענו כי
ייגבו שם קרבנות רבים ,כי זה הרבה
יותר תלול ומסוכן ,אבל לעלות מהצד
הצפוני היה מסוכן פי שניים ,בשל
עוצמת ההפתעה שחיכתה לנו".
"באותו זמן שהרב נאם" ,מספר שבס
בגילוי נדיר" ,והייתה התעוררות גדולה,
החלטנו שלא להפריע לרב בשעת
הדרשה .מה שקרה עם סיומה של
הדרשה  -הייתה הפתעה מוחלטת גם
לנו בכירי מערכת הביטחון .הרב סיים
את הדרשה והסורים שינו עמדה ,הזיזו
שוב את כוחותיהם וחזרו לדרום .חזרנו
לתכנית המקורית וחסכנו קרבנות
רבים" .גם שבס יודע כי "אלה ברכב
ואלה בסוסים ואנחנו בשם ה' נזכיר".
זעקות 'שמע ישראל' של החיילים הן
שהכריעו את המלחמה ,והביאו את
שובם הביתה בשלום של כל החיילים,
לא נפקד מהם איש.

עדויות משמיים על מעלת מזכי הרבים

טלפון נרגש התקבל במערכת ,עם
"עדות משמיים" על הזכות הגדולה
שישנה למפיצי העלון :האישה שמעבר
לקו סיפרה ,שרק אתמול היא קמה
מה"שבעה" על מות בעלה זצ"ל ,אך
היא מזדרזת להתקשר ולבקש שנמשיך
לשלוח לה את העלונים להפצה ,ושלא
נפסיק את שליחת העלונים ,למרות
שאין ביכולתה לעת עתה לשלם את
דמי המשלוח .היה לה הסבר מפתיע
במיוחד ,מדוע כל כך חשוב ודחוף
לה הדבר" :בעלי ז"ל ,היה מחלק
באופן קבוע את העלון שלכם ,יחד
עם עוד כמה עלונים .הוא היה נוסע
בכל יום שישי עם הכיסא הגלגלים
שלו ,מאשדוד (מקום מגורינו) לבני

ברק ,להביא כמה סוגי עלונים ,והיה
מחלק אותם בשבת .ביום רביעי שבוע
שעבר בעלי הלך לבית עולמו ,בגיל 50
היה במותו ,ונפטר מדום לב .באמצע
ה"שבעה" ,ביום ראשון ,בעלי ז"ל
הופיע בחלום אצל התאום שלו ,וביקש
ממנו שיגיד לי שאמשיך את המצווה
של חלוקת העלונים ,כי זו מצווה
מאד מאד חשובה ...לכן אני מבקשת
שתמשיכו לשלוח לנו את העלונים ,כי
זו הצוואה של בעלי ז"ל ,ובעזרת השם
כשתהיה לי האפשרות  -אשלם לכם
את ה'דמי משלוח'".
ועוד חלום אמיתי ,המלמד על מעלת
זיכוי הרבים ,ועל כך ,שכאשר הבנים
מזכים את הרבים  -ישנה להוריהם

מנוחתם עדן נחת רוח גדולה מאד
מכך :ידידנו היקר מר נתן חודדה הי"ו,
זכה לשפץ את בית הכנסת של "רשות
השידור" ברוממה .הוא גם דואג בכל
יום ,להביא כיבוד קל לשיעור היומי
המתקיים בבית הכנסת ,לעובדי הערוץ
הראשון של הטלוויזיה .והנה ,הרה"ג
מרדכי אליהו רפאלי שליט"א ,בנו של
הגאון הגדול הרב יונה רפאלי שליט"א,
ראש ישיבת "פאר השלום" בירושלים,
סיפר סיפור מצמרר ,בהספד שנשא
בלווית אימו של נתן חודדה ,לפני
כחודש ימים :לילה אחד הרב רפאלי
ראה בחלומו את מר אהרון חודדה ז"ל,
אביו של נתן ,לבוש בבגדי כבוד והדר,
ופניו קורנות מאושר .הוא הצביע לעבר

בנו נתן שיחיה ,ואמר מספר פעמים:
"הבן הזה גורם לי נחת רוח! הבן הזה
גורם לי נחת רוח גדולה!" .למחרת,
שאל הרב רפאלי את נתן" :איזה מעשה
טוב מיוחד עשית השבוע?" .בתחילה
ניסה נתן להתחמק ,לאחר הפצרות
רבות הוא ניאות לספר" :השבוע,
ערכנו מעמד קביעת המזוזה לשיפוץ
בית הכנסת ברשות השידור ,לעובדי
הטלוויזיה ו"קול ישראל" ,בהשתתפות
הראשון לציון ,הרה"ג שלמה משה
עמאר שליט"א ,ורבנים נוספים .הייתה
לי הזכות בשיפוץ בית הכנסת .כמו כן,
חיזקנו את השיעור היומי לעובדים,
המתקיים בבית הכנסת ."...רק אז הבין
הרב רפאלי את פשר החלום...

המעוניינים בחלוקת עלונים במקום מגוריהם (תמורת דמי משלוח בלבד) יתקשרו לטל ,054-8486661 .אחרי השעה 16:00
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שאל את הרב
מאת העורך הרב מנשה בן פורת שליט"א
שאלות ותשובות מתוך "שאל את הרב"
באתר "יהדות נט" ובאתר "הידברות"

שאלה :אני מאורסת לבחור ישיבה מזה כחודשיים.
כבר בפגישות הראשונות המראה החיצוני שלו
הפריע לי ,חשבתי שזה יחלוף ככל שאני אכיר אותו
יותר טוב .אך לצערי ,המראה הזה מפריע לי מאוד
מאוד ,עד כדי כך שאני חושבת לבטל את השידוך.
מה עלי לעשות? דחוף ביותר ,אנו ממש ממש לפני
חתונה.
תשובה :באופן עקרוני ,יש לבטל שידוך אם המראה
החיצוני מעצבן ודוחה ,וגם כשממשיכים להיפגש
עדיין המראה החיצוני מפריע .ולכן לכאורה עלייך
לבטל השידוך .אלא שהמקרה שלך לא מובן ,אם
זה הפריע לך ,מדוע התארסת איתו והגעת עם זה
עד ימים ספורים לפני החתונה?! אני חושש ,שאולי
המראה החיצוני שלו לא מפריע לך באמת ,רק שאת
כעת בחרדה וחוששת מהחתונה ,ולכן את מעוניינת
לנטוש ולברוח ,כפי ששכיח אצל זוגות מאורסים
לפני החתונה .אם כך הם פני הדברים ,כמובן שאין
להתייחס לרגשות אלו ,ואחרי החתונה כל הרגשות
האלו יחלפו ויעברו .קיבלת כיווני מחשבה .למעשה,
עלייך להתייעץ עם אדם שמכיר אותך אישית.

(להרחבה ,עיין ספר זכו עמ'  210ועמ' .)219-223

שאלה :אני נשואה באושר עם שני ילדים .אנחנו
גרים כבר שנה שלישית אצל חמותי היקרה ,שהיא
אלמנה ורק בת אחת רווקה גרה איתה בבית .היא
מפנקת המון ,נותנת פרטיות ,ובזכותה אנחנו
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הלכות מבשל בשבת

א .אחת מל"ט [ ]39מלאכות האסורות
בשבת היא מלאכת "מבשל" .ולכן אסור
בשבת לבשל ,לאפות ,לצלות ,או לטגן,
בין ע"י האש ובין ע"י החשמל .חשוב
להבהיר! שאסור לבשל בשבת למרות
שהאש דלוקה כבר מערב שבת ,ואינני
מדליק את האש בשבת.
ב .כשם שאסור לבשל באש בשבת ,כך
אסור לבשל ב"תולדת האש" ,כלומר,
בדבר שהתחמם על ידי האש .ולכן
אסור לשפוך מים צוננים לתוך תבשיל
חם ,אפילו בשעה שאינו עומד על האש,
מאחר שהמים מתבשלים מהתבשיל
שהתחמם ע"י האש .במה דברים
אמורים ,כשהתבשיל עדיין חם ב"חום
שהיד סולדת בו" ,כלומר ,שהוא חם כל
כך שאדם בינוני נמנע מלאוכלו מרוב
חומו .אבל אם אין התבשיל חם כל כך,
מותר לשפוך לתוכו מים צוננים ,שכבר
אין בכוחו לבשל.

[]2

מצליחים לחסוך המון .אך יש לבעלי אחות גרושה
עם שני ילדים ,שמאז גירושיה היא כל הזמן באה
אלינו .זה יוצר המון בעיות ביני לבין בעלי ,כי אני
כל הזמן מתלוננת בפניו שכבר אין לי פרטיות .אך
כל פעם שאנחנו רוצים לעזוב לשכירות ,חמותי לא
נותנת לנו ,וממש מתחננת שנישאר .האם מותר לנו
לצער אותה ,ולעזוב אותה לבד?
תשובה :אין דבר חשוב יותר משמירת השלום
בביתכם .ומאחר שמגורים אלו יוצרים בעיות ,עליכם
לעזוב מיד ,ואין להתחשב בצער החמות .בתחילה
יהיה קשה לה ,לאחר זמן היא תתרגל ותסתדר,
בפרט שהיא לא ממש בודדה.
שאלה :אמא נפטרה לפני שנה ,וכל השנה הדלקתי
לה נר נשמה וחשתי כאילו שהיא איתי .אבל לפני
שבוע חלפה השנה ,וקשה לי מאוד להפסיק להדליק
לה נר .האם מותר להדליק כל החיים? דבר נוסף,
האם מותר לומר השכבה לנפטר לאחר השנה?
תשובה :אין בעיה שתדליקי במשך כל החיים נר
לעילוי נשמת אימך ,ויש בכך נחת רוח לאימך .אמנם,
עדיף שתתרמי כסף עבור הוצאות החשמל של בתי
הכנסת ,הישיבות הקדושות ,וכוללי האברכים,
שזוהי הדלקת הנר החשובה ביותר ,והיא מעלה את
נפש הנפטר יותר מהדלקת נר נשמה בבית .כמו כן,
רצוי לערוך השכבה לנפטר גם לאחר שנת פטירתו.

(שו"ת יביע אומר ,ח"ד סי' לה .שו"ת יחווה דעת ,ח"ה ,סי' ס .חזון
עובדיה אבלות א ,עמ' שנג).

שאלה :בדיוור הקודם שלכם [הידברות] היה אייטם
על כך ,שגבר לא יכול ללכת ברחוב יד ביד עם אשתו.
אני חושבת שזו חוצפה .בתורה ,האישה היא ערך
מקודש ,וצריך לאהוב אותה ,להעריך אותה ,ובטח
להראות את זה בציבור ,אחרת איך ידעו שהוא
מעריך אותה .אישה היא בנאדם בדיוק כמו הגבר .עד
עכשיו נהניתי מכמה וכמה אייטמים שלכם ,ועכשיו
אתם הולכים ומתחרדים ,ותיכף תדרשו שנלך בצד

ג .תבשיל המונח על הפלאטה ,ונצטמק
עד שיש חשש שיישרף התבשיל ,אסור
לתת לתוכו מים רותחים בשבת ,אף
אם התבשיל הורד מעל האש .מפני
שכשיוצאים המים מה"כלי ראשון"
פוסקת רתיחתם ,והמים חוזרים
ומתבשלים באמצעות התבשיל .ואף
העדות שנהגו בחוץ לארץ להקל
בהוספת מים רותחים לתבשיל ,בארץ
ישראל ינהגו כדעת מרן שקבלנו
הוראותיו.
אלא יש להסיר את הקדרה עם התבשיל
מעל הפלאטה ,ולהניח קדרה ריקנית
על הפלטה ,ושוב להחזיר את הקדירה
שהתבשיל בתוכה על גבי הקדירה
הריקנית .או ניתן להניח מערב שבת
שקית [שאינה מתבקעת בחום] עם
מים בתוך התבשיל ,וכשרואה בשבת
שהתבשיל עומד להישרף ,מותר לנקוב
את שקית המים ,כדי שהמים יתערבבו
בתוך התבשיל .שהרי בצורה כזו ,המים
אינם יוצאים מהכלי ,ועומדים ברתיחתם.
ד .אסור ליתן בשבת פלפל טחון או
כרכום ושאר מיני תבלין בתוך התבשיל,
אפילו לאחר שהסירו את הקדרה מעל
האש ,כל זמן שהתבשיל חם בחום שהיד
סולדת בו.
ה .מותר ליתן מלח לתוך תבשיל שהוסר
מהאש ,אבל אסור ליתן מלח בתבשיל
המונח על גבי האש .אך המלח שבזמנינו
עובר תהליך זיקוק ,ונחשב כמלח
מבושל ,ולכן מותר ליתנו גם בתבשיל
הנמצא על גבי האש ,שהרי אין בישול
אחר בישול בדבר יבש.

השני של המדרכה.
תשובה :חבל על כעסך במקום הלא נכון .אין כאן
שום ביזיון לאישה ,כי באותה מידה אסור לאישה
להראות מעשי אהבה וחיבה כלפי בעלה ברחוב.
זה לא קשור למעמד האישה ,היהדות נותנת כבוד
לאישה אף יותר מהגבר .יש כאן סיבות אחרות
לגמרי :התורה רוצה שהאיש/האישה לא יעוררו
יצרים אצל אחרים .כמו כן ,התורה רואה את מעשי
החיבה כמעשים אשר הצניעות יפה להם .ולכן מעשי
חיבה מקומם אך ורק בתוך הבית.
אין שום עניין לערוך 'מופעי יחצנות' לאהבה בין בני
הזוג .העיקר הוא ,שהאהבה תתקיים בתוך הלבבות.
מה דעתך על אלו שבחוץ הולכים 'כתף בכתף' ואילו
בבית הם הולכים 'ראש בראש' ...האם שווה כל
ההצגה הזו?!
שאלה :האם כאשר אני מתארחת בשבת אני צריכה
להדליק נרות שבת ללא ברכה?
תשובה :אם את מדליקה בסלון ,במקום שבעלת
הבית מדליקה ,אין לך לברך על ההדלקה .אבל אם
נותנים לך חדר פרטי לאותה שבת ,עלייך להדליק
באותו החדר בברכה.
שאלה :האם הבעל יכול לברך ברכת הגומל במקום
אשתו היולדת?
תשובה :לא .אלא על האישה לברך בעצמה בפני
עשרה אנשים .או שגבר המברך ברכת הגומל בבית
הכנסת עבור עצמו ,יכוין להוציאה ידי חובת הברכה,
וגם היא תכווין לצאת ידי חובת הברכה ממנו( .חזון

עובדיה טו בשבט ,עמ' שמג ,ס"ד).

ניתן להפנות שאלות בהלכה וביהדות לרב מנשה בן פורת
שליט"א – מוסמך להוראה ומרצה בכיר ליהדות ,באתר
"יהדות נט" ,וכן במייל,mhbp52@etrog.net.il :

ו .אין לפתוח בשבת את ברז המים
החמים ,אם המים חוממו באמצעות
בוילר חשמלי ,כל זמן שהמים שבדוד
עדיין חמים בחום שהיד סולדת בו.
שהרי עם פתיחת ברז המים החמים
של הבוילר  -נכנסים מיד מים צוננים
לדוד ,והם מתבשלים ע"י המים החמים
שבדוד אשר התחממו מכח החשמל.
האיסור חל גם אם הבוילר כעת כבוי.
ז .אמנם ,מותר לפתוח את ברז המים
החמים שחוממו על-ידי ''דוד שמש'',
ולהשתמש בהם לשטיפת כלים ,או
לרחיצת פניו ידיו ורגליו ,וכיוצא בזה.
אבל אסור לרחוץ בשבת במים חמים
אלו את כל הגוף.

הכנת תה וקפה בשבת

א .הכנת תמצית התה (סאנס) :אסור
לערות מים חמים מהמיחם על עלי
התה בשבת ,משום איסור בישול העלים
בשבת .אלא יש להכין את מי התמצית
מערב שבת ,על ידי בישול והרתחת
העלים מערב שבת .ואם כלו מי התמצית
מן הקומקום בשבת ,ונשארו העלים
לבדם ,מותר לערות עליהם מים חמים
בשבת ,אפילו אם נותרה לחלוחית
בעלים ,שאין בישול אחר בישול ביבש.
ב .הכנת כוס תה בשבת :אסור לערות
בשבת מים חמים מהמיחם על מי
תמצית התה שבכוס ,מאחר שהמים
החמים מבשלים את תמצית התה .אלא
יש לערות תחילה את המים החמים
לתוך כוס ריקה ,ועליהם למזוג את
תמצית התה .שכעת המים הם "כלי

יש לשמור על קדושת הגיליון ולהניחו בגניזה

שני" ואין בכוחם לבשל את התמצית.
(המיחם או הקומקום בהם בושלו המים
נחשבים ל"כלי ראשון" ,ואילו הכוס
אליה הועברו המים מהמיחם נקראת
"כלי שני" ,ומאחר שהמים התקררו
במהלך העברתם ל"כלי שני" אין בכוחם
לבשל).
ג .מעיקר הדין מותר לתת שקית תה
לתוך כוס מים חמים ,שהרי המים שבכוס
הינם כאמור "כלי שני" .ויש חולקים
ואוסרים בשקית תה .ולכן טוב להחמיר,
ולערות את המים החמים שבכוס ,לתוך
כוס אחרת שבתוכה מונחת שקית התה.
ומותר להוציא את שקית התה מן הכוס,
ואין לחוש בזה לאיסור בורר.
ד .מותר לתת עלי מנטה (נענע) בשבת
לתוך כוס תה חם ,כיוון שהיא "כלי
שני" ,וכלי שני אינו מבשל וכנ"ל( .חובה
קדושה בכל ימות השבוע ,לקנות עלי
נענע של גוש קטיף וכדומה ,מאחר
שבעלי הנענע הרגילים ישנם תולעים
רבים).
ה .הכנת כוס קפה בשבת :מותר לערות
בשבת מים חמים מהמיחם על אבקת
הקפה ,מאחר שהיא קלויה ,ו"אין
בישול אחר קלייה" .ובני אשכנז נוהגים
להחמיר בזה .ולכל הדעות ,מותר לערות
מים חמים מהמיחם על קפה נמס ועל
סוכר ,מכיון שהם כבר מבושלים ,ו"אין
בישול אחר בישול" בדבר יבש.
ו .כוס קפה חם מאד ,מותר לתת לתוכו
בשבת חלב קר ,שכלי שני אינו מבשל
אפילו כשהוא חם מאד.

מסירותו של מרן עבור ילדי ישראל

מופלאה הייתה התמסרותו של מרן רבנו עובדיה יוסף זצ"ל ,להענקת חינוך יהודי תורני לילדי ישראל בכלל ,ולילדי "מעיין רשת החינוך התורנית"
בפרט .לפניכם שתי מעשיות מסמרות שיער ,שתי דוגמאות מיני רבות ,אודות מסירות נפשו של מרן להכניס את ילדי ישראל תחת כנפי השכינה.
לא יאומן כי יסופר .מעשים אלו הינם צוואתו הרוחנית של מרן לכל אב ואם בישראל ,לשלוח את ילדיהם לבתי ספר תורניים בלבד.

התמוטטות באמצע שיחה עם שר האוצר
היה זה בשעת ערב מוקדמת של יום קיץ שגרתי
בשנת תשנ"ב ,בסלון ביתו של מרן רבינו עובדיה
יוסף ישב שר האוצר בייגה שוחט .מרן דיבר בלחש
על מצוקת החינוך של ילדי "רשת מעיין החינוך
התורני"" :הילדים הללו לומדים בקרוואנים
רעועים ,בתנאים של בעלי חיים" ,אמר" .אתם
חייבים לבנות להם כיתות של קבע .עד מתי הם
יתייסרו בגשם ובשמש?" .הסיבה שלשמה הטריח
שוחט את עצמו לבית הרב ,הייתה תוספת מבנים
לכיתות לימוד לילדי הרשת .סיעת ש"ס דרשה
מפקידי האוצר ,שייקצו  280כיתות לימוד חדשות
לשנה הבאה .הפקידים הודיעו" :לא יקום ולא
יהיה!" .שוחט גיבה אותם ,והודיע כי אינו יכול
להקצות את מספר הכיתות שדרשו אנשי ש"ס,
אבל הוא היה מוכן לדבר על מספרים נמוכים
יותר .לאור זאת ,הזמין מרן זצ"ל את שר האוצר
בייגה שוחט לביתו באופן מיוחד .השניים ישבו זה
מול זה ,ומרן דיבר והתחנן על נפש התלמידים.
מצב בריאותו של מרן באותם ימים לא היה
כשורה ,הוא סבל מאי ספיקת ריאות .אבל מכיוון
שחשש מאוד מאשפוז בבית החולים ,בחר שלא
לשתף איש בתחלואיו .עודו ממלמל על מצוקת
הילדים והכיתות ,השתתק לרגע ,עצם את עיניו,
ראשו נשמט הצידה ,והוא זעק זעקה מחרידה
"איייי" ...השר אריה דרעי שנכח במקום זינק
מכיסאו" .הרב ,הרב ,מה קורה?" ,צעק בחרדה,
אבל הרב לא הגיב .דרעי הזעיק את נהגו ,והורה לו
להביא את הרכב מיד" .טסים לבית חולים הדסה
עין כרם" ,ציווה .הרבנית פרצה בזעקות שבר,
והחלה לקרוא פרקי תהילים .שוחט ,שלרגע לא
הבין מה מתרחש סביבו ,התבקש לסייע בהובלת
הרב למכונית" .אתה תרים את הרב מהרגליים,
אני מהראש ,וביחד נוביל אותו לרכב!" ,פקד
דרעי .ושני השרים נשאו את מרן זצ"ל אל מכונית
השרד ,כאשר זעקות הרבנית מלוות אותם מבעד
לחלון.
מרן שהיה מחוסר הכרה ,הושכב על המושב
האחורי ,דרעי ישב מלפנים ,שוחט נכנס למכונית
השרד שלו ,והשיירה יצאה לדרך ,לכיוון בית
החולים "הדסה" .בין כותלי בית החולים
התעורר מרן ודיווח על כאבים עזים ,הרופאים
ניסו לייצב את מצבו ,מתוך חשש שהוא נמצא
בעיצומו של התקף לב קשה .בהמשך ,התחלפה
האבחנה לדלקת ריאות חריפה עם קשיי נשימה.

המאבטחים בחדר המיון הכריזו על שטח סטרילי,
ומנעו מהמעריצים להתקרב.
"אריה ,שמת לב שהרב איבד את ההכרה רגעים
ספורים אחרי תחילת השיחה?" ,שאל שוחט את
דרעי" .אם הוא התמוטט לנו כך מול העיניים,
סימן שכמה ימים הוא אינו חש בטוב .אני רק
אומר שאם במצב כזה הוא מזמין אותי כדי
לדבר על הכיתות ,מגיע שאמלא את בקשתו של
'בן אדם' כזה .אני חושש שהדאגה שלו למצב
הילדים עוד עלולה להחריף את מצב בריאותו.
תעשה לי טובה ,תיכנס פנימה ,ותעדכן אותו
שהסכמתי לאשר את כל הכיתות שביקש".
דרעי רץ פנימה אל מרן" .כבוד הרב ,שר האוצר
אישר את הכיתות" בישר .חיוך קל עלה על פניו
החיוורות של מרן זצ"ל .לראשונה מזה כמה
שעות ,נמתח מרן והגביה את ראשו בכוחות עצמו.
"תמסור לשוחט שבשמים יודו לו על כך" ,אמר.

זו הייתה עוד משבצת קטנה של מסירות נפש עבור
ילדי ישראל כדי להכניסם תחת כנפי השכינה.

הדמעות של מרן שלא שבו ריקם
ועוד מעשה מצמרר על דמעותיו הרותחות של
מרן זצ"ל עבור ילדי ישראל ,שיקבלו חינוך יהודי
טהור .אך יש להקדים את הרקע של אותן הדמעות:
מצבה של "רשת החינוך התורני" בשנת תשנ"ט
היה בכי רע .במשך חודשים ארוכים לא קיבלו
מורי הרשת והגננות את משכורתם .רשת החינוך
סבלה מגירעון חסר תקדים של  140מליון ש"ח,
והיה חשש ח"ו שהרשת על סף קריסה .במוצאי
שבת של אותו שבוע נשא מרן מאור ישראל בבית
הכנסת ה"יזדים" את אחת הדרשות העצובות
ביותר ,הוא קינן על מר גורלה של הרשת ,ואמר
כי "התורה בסכנה".
יוסי שריד שר החינוך דאז ,החליט להילחם
בהצלחתה של הרשת .האווירה ששרתה באותם
ימים הייתה קשה מאוד .כמה פעמים קונן מרן:
"כל ש"ס קמה בשביל להציל את ילדי ישראל

מחינוך זר ועוין ,אם אנחנו לא יכולים לתת מענה
לאותם ילדים ,בשביל מה יש צורך בכל התנועה
הזאת?!" ...באחת הדרשות במוצאי שבת ,השמיע
מרן שאגה מלבו הרחום והחנון ,שאגה של אמא
רחמנית הבאה להציל את ילדיה מידי הזאבים
הבאים לטורפם ,ויצא בשצף קצף נגד יוסי שריד
שהצר לילדי ישראל .הוא דיבר מכל הלב וזעק:
"יוסי שריד זה רשע ,כמו המן הרשע ,הוא שטן,
ארור שריד" .בעקבות דרשה זו החליט היועץ
המשפטי לממשלה אליקים רובינשטיין ברוב
חוצפתו להגיש כתב אישום נגד מרן שליט"א.
לחצים רבים הופעלו על מרן שיחזור בו מדבריו.
מרן זצ"ל אמר לאנשי ביתו כי אינו חוזר בו" .אם
ה' רוצה שאלך לבית משפט ,אני אלך!" ,אמר.
"אני לא חושש מאיש ,אני לא מפחד מהם,
את האלוקים אני ירא!!" .ביני וביני התקבצו
רבבות תלמידי מרן מול ביתו שבשכונת הר נוף
בירושלים ,לעצרת זעקה נגד הפגיעה במרן קודש
הקודשים .לאור ההפגנות והעצרות שהתקיימו
בכל אתר ,ירדו הפרקליטות והמשטרה מהעץ
הגבוה שטיפסו עליו ,ולאחר שבוע הסכימו שמרן
יכתוב מכתב הבהרה .מרן זצ"ל נאמן לעמדתו,
לא חזר בו ,ורק הבהיר במכתבו שלא היה צד
ח"ו לפגוע ולעודד מאן דהוא לאלימות פיזית נגד
השר שריד .יש לציין ,כי גם לאחר ששלח מרן
את מכתב ההבהרה למפכ"ל המשטרה .הוסיף
להלחם בס'ר החינוך שריד בדרשותיו.
על אותה עת מספר לנו יו"ר התנועה באותם
הימים ,רבי אליהו ישי" :באתי אל מרן זצ"ל,
וראיתי שמרן סובב את גופו ועיניו אל עבר החלון
הפתוח .הוא נשא את עיניו לשמים ,ובלי להתייחס
אלי החל לבכות ולמלמל .במו אזני שמעתי אותו
אומר" :רבונו של עולם! כל מה שאנחנו עושים
 למענך אנחנו עושים!! זו התורה שלך ,זההילדים שלך ,עשה למען תינוקות של בית רבן
שלא חטאו ."...באמרו זאת הוא פרץ בבכי קורע
לב ,עד כי יצאתי מבית הרב ופרצתי אף אני בבכי.
לא ניתן לראות את היהודי הגדול ביותר שקיים
לעם ישראל בוכה ולהישאר אדיש .בצאתי פגשתי
את הגאון רבי משה מאיה שליט"א ,חבר מועצת
חכמי התורה ,סיפרתי לו מה שהיה עם הרב,
הרב מאיה אמר לי בהתרגשות" :עכשיו תראה
את הנס שיתרחש ,עכשיו תראה מה כוחן של
דמעות הצדיקים" .ובאמת ,בהמשך אותו שבוע,
חלה התקדמות גדולה במשא ומתן ,המורים שלנו
קיבלו משכורת ,והמצב ברשת התייצב".

שר הפנים גדעון סער משבח את חניכי בתי הספר התורניים

הורים יקרים! ה' העניק לכם את המתנה היקרה
ביותר בעולם ,והפקיד בידכם אוצר יקר .חוסו
ורחמו על נשמותיהם הטהורות ,והכניסו אותם
לבתי ספר תורניים ,הקיימים ברוך ה' בכל פינה
בארץ .בתי ספר המתאימים גם למשפחות
חילוניות ומסורתיות .אם חפצים אתם לרוות נחת
ואושר מצאצאיכם ,שלחו את ילדיכם למוסדות
חינוך בהם גיבורי הנוער הינם חכמי ישראל,
דוגמת הרמב"ם ,הבית יוסף והבן איש חי .ולא
למוסדות לימוד ,בהם הילדים מוכרים את גופם
לאלילי זמר ששמם נאסר לפרסום...
בואו ונלמד מהניסיון של רבבות הורים לפני מספר
שנים לא רב :בשנות ה ,50-הורים רבים שעלו
ארצה מארצות המזרח ,הכניסו את ילדיהם לבתי
ספר שהשתייכו לזרם ה"ממלכתי" או ה"ממלכתי
דתי" .הם חשבו לתומם שאת ה'מסורת' יקבלו
הילדים בבית .לצערם הגדול ,המציאות טפחה

על פניהם .הילדים פרקו עול תורה ומצוות ,הפנו
עורף לתורת ישראל ,ובגדו במורשת ישראל.
הוריהם ראו את המצב הרוחני של בניהם
ונכדיהם בעיניים כלות ,ואין לאל ידם להושיע.
היו גם כמה ילדים בני הדור השני והשלישי שאף
הרחיקו לכת ונשאו להם בנות נוכריות ,למגינת
לב הוריהם ...חלק גדול מאותם ילדים אף לא
קיבלו את ה"עושר" לו הם ייחלו בלומדם בבתי
הספר האלו .והיו גם כאלו שהתדרדרו לפשע,
וממלאים הם לצערנו את בתי הכלא בישראל.
מאידך ,היו קומץ הורים ששמעו בקולו של מרן
זצ"ל ,והשכילו לשלוח את ילדיהם לבתי ספר
תורניים .הורים אלו זוכים כיום לראות בנים ובני
בנים ,ממשיכים בדרך ישראל סבא .חלקם הגדול
אף תלמידי חכמים גדולים ,הנושאים במשרות
תורניות נכבדות ,עם משכורת גבוהה במיוחד.
ההורים משתתפים בשיעורי תורה הנמסרים על

ידי בניהם ונכדיהם ,ולבם מתמלא אושר ושמחה.
הזאטוטים בני הדור השני והשלישי מסבים סביב
שולחן השבת של הסבא והסבתא ,ומספרים את
סיפורי הפרשה ,עם חידושי תורה ברמה אולי
גבוהה יותר מהרמה של הסבא עצמו .ולא נותר
לאותם הורים אלא להתמוגג מנחת...
ומילה לסיום ,לגבי התנהגות חניכי החינוך התורני:
מועצת עיריית בני ברק התכנסה לפני שבועות
מספר (י"א בכסלו תשעד  )14.11.13לישיבה
ראשונה בראשות ראש העיר חנוך זייברט .בין
המשתתפים היה שר הפנים גדעון סער ,שבחר
לחלוק שבחים לחינוך החרדי" :גם מי שחולק
על דרך החינוך החרדי ,יהיה לו קשה להכחיש
את אותם יתרונות שכל אחד יכול לראות באופן
אובייקטיבי .איפה יש פחות אלימות? איפה יש
כיבוד אב ואם?" ,הוא הכריז באומץ.
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סגולות בכתב יד המקובל הרה"ג מרדכי אליהו זצ"ל

בעל שמחפש אמא
תחת המעטה הגברי והשרירי והחזות
הגדולה של הבעל נמצא ילד קטן,
ילד שזקוק לחום ואהבה של אמא.
לא לחנם אומרים שהבעל קשור מאד
לאמא שלו .הוא זקוק להרבה חום
ואהבה .כשהוא התחתן הוא עזב את
אמו ,וכעת נחוצה לו אמא חדשה.
גברת יקרה! דעי לך שמיום שהתחתנת
איתו את האמא שלו! לכן תהיי אמא
שלו .שמי לב למצוקות שלו ,למה
שחסר לו ,כי זהו נושא מאד רגיש
וטעון אצל האיש.
ומהיכן למדנו שהאיש רואה באשתו
את אמו? מיצחק אבינו .כעבור שלוש
שנים מפטירת שרה אמנו ,כשיצחק
היה בן  ,40קרא אברהם אבינו
לאליעזר עבדו ,וציווה עליו ללכת
למשפחתו אשר בחרן ,ולהביא משם
אישה ליצחק בנו .אליעזר הגיע לחרן
לעת ערב ,וחנה מחוץ לעיר ליד הבאר.
על פי סימן שעשה עם האלוקים ,הוא
מצא את רבקה כאישה המתאימה
עבור יצחק .העבד גם שמח שהיא
ממשפחת אברהם ,ובו ביום נסגר
השידוך .אליעזר הביא את רבקה
לארץ ישראל .לפנות ערב הם הגיעו
להר המוריה ופגשו שם את יצחק.
אליעזר מספר ליצחק על רבקה שהיא
בעלת מדות טובות ,בעלת חסד ,חכמה
וחרוצה.
פנה יצחק לרבקה וביקש ממנה" :כנסי
בבקשה לאהל של אמא שלי" ,כמו
שרָ ה
שכתוב" :וַ יְ ִב ֶא ָה יִ ְצ ָחק ָהא ֱֹהלָ ה ָ ׂ
ִא ּמוֹ" .נתבונן בפסוק ונראה שלכאורה
חסרה בו מילת קישור ,וכך היה צריך
להיות כתוב" :וַ יְ ִב ֶא ָה יִ ְצ ָחק לָ א ֶֹהל של
שרָ ה ִא ּמוֹ"?
ָׂ
אבל חז"ל מגלים לנו שאף מילה לא
שרָ ה אמנו הייתה
חסרה :כל זמן ְש ָ ׂ
באהל ,שלושה דברים היו שם :א.
נר דלוק מערב שבת לערב שבת .ב.
ברכה מצויה בעיסה .ג .ענן קשור

מעל האהל .שלושה אלו סימלו את
שלושת המצוות העיקריות המוטלות
על אישה יהודייה :נר דלוק סימל את
נרות השבת ,הברכה בעיסה הייתה
כנגד מצוות הפרשת חלה ,וענן קשור
מעל האהל ייצג את השכינה ששורה
ע"י שמירת 'טהרת המשפחה'.
משנפטרה שרה ,הנרות כבו ,לא הייתה
ברכה בעיסה ,ונסתלק הענן .ובאמת,
כל בעל מרגיש ,שכשאשתו בבית יש
ַחיוּ ת בבית ,יש אור ,ישנה תחושה של
בטחון .ומיד כשהיא הולכת ,הבית
חסר ,אין בו את כל אותם הדברים
המאירים את הבית .דרך אגב ,זו
הסיבה שעושים לפני החתונה את
ה"חנָ ה" .מהי מטרת השמחה?
מסיבת ִ
החנָ ה אינה רק העיסה שמורחים על
ִ
הידָּ ,ב ִחנָ ה יש רמז לכלה שעד עתה
הייתה בחורה ,ומיד אחרי החתונה
היא הופכת להיות אישה .ולאישה יש
שלוש מצוות :חלה ,נדה ,הדלקת הנר,
ראשי תיבות ִחנָ "ה.
יצחק ביקש מרבקה להיכנס לאהל של
שרה אימו .ויהי כאשר נגעה כף רגלה
של רבקה בפתח האוהל :הנרות חזרו
לדלוק ,הברכה שרתה שוב בעיסה,
והענן חזר להיות קשור מעל האהל.
יצחק התבונן בדבר והנה הוא רואה
את שרה אימו ,לכן כתוב" :וַ יְ ִב ֶא ָה
שרָ ה ִא ּמוֹ" .כלומר,
יִ ְצ ָחק ָהא ֱֹהלָ ה ׂ ָ -
כאשר יצחק הביא את רבקה לאהל –
הוא שם לב שהיא כמו שרה אימו.
ומה כתוב מיד לאחר פסוק זה? "...
וַ ֶּי ֱא ָה ֶב ָה ,וַ ִּי ָּנ ֵחם יִ ְצ ָחק ַא ֲחרֵ י ִא ּמוֹ" .פירש
רש"י" :דרך ארץ ,כל זמן שאימו של
אדם קיימת כרוך הוא אצלה ,ומשמתה
הוא מתנחם באשתו" .כלומר ,כל זמן
שאימו של האיש בחיים ,החיבור
בינו ובין אשתו אינו מושלם ,ורק
לאחר פטירת אימו הוא דבק באשתו
לחלוטין .מכאן אנו למדים שהאיש
רוצה לראות באשתו את אמא שלו.

הרצאות קבועות של הרב אבנר קוואס

ירושלים :בכל מוצ"ש ,בביהכ"נ אלומים ,רח' פארן  ,14רמת אשכול.
כפר סבא :בכל יום ראשון ,באולם מרכז קהילתי דתי ,רח' תל חי .68
רחובות :בכל יום שני ,בביהכ"נ בית אל ,רח' מבצע ליטני  ,7שכונת אושיות.
אור עקיבא :בכל יום שלישי ,באולם אשכול פייס ,רח' מיכאל גלפנשטיין,
סמוך לתיכון עתידים.
תחילת ההרצאות בשעה  | 20:45דמי כניסה  25ש"ח

דרוש תורם להחזקת השרת של אתר "יהדות נט"
לשנת  - 2014בסך & 600
בכל חודש לומדים ומתחזקים מהאתר כעשרים אלף גולשים.
ניתן להקדיש את זכויות האתר לרפואה והצלחה ,או להבדיל
לעילוי נשמת יקירכם.

צלצלו 054-8486661
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א .סגולה לחולה הנמצא במצב סכנה,
שיעשו ג' דברים אלו בסדר הבא :א)
שיקראו לפניו עשרה פרקי תהילים
מילה במילה .ב) יפרישו צדקה .ג) יעשו
לו "התרת נדרים" המקוצר של יום
שישי.
ב .סגולה לאדם הנמצא בעת צרה ח"ו,
שיגיד מיד" :הריני מקבל עלי מצוות
עשה של התשובה ,כמו שנאמר 'ושבת
עד ה' אלוהיך ושמעת בקולו" ,ועל ידי
כך תוסר מעליו כל צרה וצוקה ,וכל נגע
ומחלה.
ג .סגולה להינצל מעין הרע ,שיכפול ג'
פעמים בברכות השחר ,את ה"יהי רצון...
שתצילני היום ובכל יום ויום ...מעין
הרע וכו" .כמו כן ,הרב זצ"ל היה נוהג
להפנות כל אדם שהיה חשש שעשו לו
עין הרע ,לאותם הבקיאים להוציא עין
הרע בעופרת ,כמובא בדברי החיד"א
זצ"ל( .ראה מודעה בעמוד זה על
הוצאת עין הרע בעופרת).
ד .אדם או תינוק או ילד שיש להם
פחדים בשעת השינה ,אמר הרב זצ"ל,
לקחת חתיכת ערבה מהערבה שחבטו
אותה ב"הושענא רבה" ,ולהניחה מתחת
לכריתם.
ה .סגולה לאדם או לילד שיש להם

פחדים בלילה ,שיקראו "קריאת שמע"
שעל המיטה בכוונה .ואם זה תינוק
שלא יודע לומר את הקריאת שמע –
הוריו יקראו לידו את הקריאת שמע
בקול.
ו .לאדם שפרנסתו מצומצמת ,כתב הרב
זצ"ל" :חז"ל אמרו ,מי שרואה שפרנסתו
מצומצמת יפריש צדקה".
ז .סגולה ועצה לשלום בית ,כתב הרב
זצ"ל" :עליכם לקבל רב מוסכם,
שיפסוק לכם בהלכה ובכל דבר ודבר,
ואז הקב"ה ישרה שכינתו בתוככם,
לחיים טובים ולשלום ,ובאהבה ואחוה".
ח .לאדם שהתקשה בפרנסתו ,כתב הרב
זצ"ל" :בעת שיש שלום בית יש פרנסה.
ונתפלל ויהי רצון שתהא לך פרנסה
בשפע".
ט .כתב הרב זצ"ל ,שישנה חשיבות
להניח תמונות של צדיקים בבית,
שהדבר משפיע השפעה קדושה בבית,
בבחינת "והיו עיניך רואות את מוריך".
י .סגולה בדוקה ומנוסה לרפואה
שלימה ולישועה ,מאת ה"חפץ חיים"
זצ"ל ,לחלק ח"י חלות לעניים .מוסדות
"ברכת ששון" ,ע"ש חכם ששון מזרחי
זצ"ל ,יעשו כן עבורכם .צלצלו:
054-8413979

מתוך הספר "ישועות מרדכי" ,להרב אסף אהרוני כהן ,עוזרו האישי של כבוד הרב
זצ"ל .להזמנות 052-7283744
לעילוי נשמת

יעל בת עליזה

נלב"ע ה' אלול תשע"ג
ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת

עמיחי משה
בן דינה

פליקס סעדני בן רחל
שמחה אלין סימה בת אסתר
ת.נ.צ.ב.ה.

הוצאת
עין הרע
ופחדים
רבנית מיוחסת
למרן ה"בית יוסף",
מוציאה עין הרע
ופחדים בעופרת
בדוק ומנוסה
ההכנסות קודש
להוצאת העלון

צלצלו
054-8486661

לעילוי נשמת

ישראל בן ברכה
ומאיר משמור
נלב"ע ט' תמוז תשע"ג ת.נ.צ.ב.ה.

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת

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

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

לרפואה,
לפרנסה,
להצלחה,

למציאת הזיווג,
לזרע של קיימא,
לשלום בית ,וכו'.

כל כספי הפדיון קודש להוצאת העלון

צלצלו 054-8486661
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 ,מס' חשבון ,8362846
עבור עמותת "אור עליון".

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

