
אור עליוןאור עליון
שנה שישית | אייר תשע"ה, גיליון מס' 66

לעילוי נשמת הצדקת שרה ברכה בת שרה בן פורת ז"ל

לעילוי נשמת נפתלי בן שמעה ברזילי, שמואל משה בן אסתר טוטיאן, משה בן שרה בן-פורת, ת.נ.צ.ב.ה.

]1[

www.yahadoot.net • mhbp52@etrog.net.il • 054-848 6661

המעוניינים בחלוקת עלונים במקום מגוריהם )תמורת דמי משלוח בלבד( יתקשרו לטל. 054-8486662

וידאו מטריד, שזכה עד כה למיליוני צפיות, הועלה 
ואפשר  למדי,  נרעשות  תגובות  וגרף  לרשת,  השבוע 
גם להבין מדוע. בווידאו נראה טלה רך שזה עתה נולד 
– כשהוא בעל תכונות גנטיות 'אנושיות': ראשו אמנם 
ראש כבש, אך עיניו, אפו ופיו זהים לאלו של בני אדם.
הנושק  צ'ירקה,  הרוסי  בכפר  אירע  זה  מעשה 
לרפובליקת דגסטן. החוואי, בלסיוס אוורנטיאב )45(, 
זו המלטה משונה  הייתה  כי  סיפר,  בהמלטה  שנכח 
ביותר, שונה מכל מה שהכיר עד כה. "הטלה השמיע 
קולות משונים כשהגיח לאוויר העולם, והתחכך בבני 
רגיל.  טלה  מאשר  יותר  הרבה  ממושך,  לזמן  אדם 
במהלך החורף היה לנו קצת קשה מבחינה כלכלית, 
ולכן שמחתי מאוד על ההמלטה הזו. חשבתי לעצמי 
כשהלכתי  אבל  כסף'.  קצת  'לעשות  הזמן  שהגיע 
לראות כיצד מתקדמת ההמלטה, חשכו עיניי. לדבר 

כזה לא ציפיתי".
מבואר,  כג,ב(  )נידה  בתלמוד  ליהדות?  קשור  זה  ומה 
של  גופו  ומשונה:  מעוות  עובר  תפיל  שאישה  יתכן 
ופניו של תייש,  גופו של אדם  ופניו של אדם,  תייש 
גופו של אדם וחלק מפניו של תייש. וכן בשולחן ערוך 
בהמה  כמין  "המפלת  נכתב:  ג,ז(  סעיפים  קצד  סימן  )יו"ד 
ורמשים  ושקצים  וחגבים,  דגים  כמין  או  ועוף,  חיה 
הדברים  וכו'".  ועוף  חיה  בהמה  דמות  המפלת  וכו'. 
הלומד  וכל  המציאות,  מן  תלושים  לכאורה  נראים 

מאמרים אלו תמה על כך. אך כעת אנו רואים שחז"ל 
צדקו, והדבר מציאותי לחלוטין. טלה זה הוכיח, שפגם 
ביצירת העובר מייצר דמות שאינה ממינו, ומזה נלמד 
שישנה גם מציאות לכיוון ההפוך, שבזמן של עיוות 
בצורת  עובר  ולהפיל  להרות  האישה  יכולה  בעובר, 
בהמה חיה ועוף. ואכן, גדול המדענים בזמנו, פלוניוס 
השני, בספרו תולדות הטבע )פ"ב(, מעיד שראה במו 
ופניו  עיניו שאישה הפילה עובר אשר גופו של אדם 

של בהמה.

על  המדברים  חז"ל  מאמרי  עוד  נציין  לכך,  בהקשר 
הימצאות בעלי חיים משונים, אשר היוו למקור ללעג 
והוכח  הוברר  בסוף  אך  חז"ל,  בדברי  הכופרים  עבור 
יפה  )שו"ת  נאמנות שחז"ל צדקו בדבריהם  בעדויות 
ושם  ב,  סימן  שליט"א,  פנחסי  יוסף  להרה"ג  תואר, 

הובאו עוד מאות דוגמאות כאלו(:
על  ובועז  יכין  בספרו  ליפשיץ,  ישראל  הרב  כתב  א. 
על  לועגים  כופרים  הרבה  מ"ו(,  פ"ט  )חולין  המשניות 
וחציו  מאמר התלמוד, שישנו עכבר אשר חציו בשר 
עפר. לטענתם, אין ברייה כזו במציאות כלל. אמנם, 
העיד,   )327 דף  ערוולט  )בספרו  האשכנזי  יעלניק  חכם 
שמצא ברייה כזו בארץ מצריים במחוז טהביס, ונקרא 
אחר  ובלשון  יאקולוס",  "דיפוס  בשם  מצרים  בלשון 
נקרא "שפרינגמויז", אשר חלק הראש והחזה והידיים 
מתוארים יפה כדמות עכבר, אך החלק האחורי שלו 

הינו רגבי אדמה.
את  לרבות  "הנפש  פ"ח(:  כהנים  )תורת  חז"ל  מאמר  ב. 
עוד ברש"י בכורות  )ועיין  דג".  וחציו  הסירני, שחציו אדם 
החכמים  בעיני  וקלס  ללעג  היה  ימא(.  בני  ד"ה  ח,א 
ז"ל.  רבותינו  בדברי  מאמינים  אינם  אשר  בעיניהם, 
הם אף הוסיפו וטענו, שהיהודים נגררו אחר משוררי 
יוון בשירי אהבה, אשר דיברו על חיה כזו בשיריהם, 
אך זו סתם שירה בעלמא בעוד שבמציאות אין חיה 
אביעד שר שלום  הרב  אולם,  וכלל.  כלל  קיימת  כזו 
העתיק מסמך מלך צרפת המעיד, שהלך עם משרתיו 
דומה  גופה  וכל  פניה  אשר  אחת  ברייה  ומצאו  בים, 
ושלחו  הדג,  כדמות  שהן  מידיה  חוץ  )אישה(  לאדם 
גלילות אירופה סיפור הדברים. עד כאן.  מכתב לכל 

)אמונת חכמים פרק ה(. 

דעת מרן הגר"ע יוסף זצ"ל על מדינת ישראל

לא יאומן: טלה עם פרצוף אדם נולד ברוסיה

מרן זצ"ל דן בספרו "יביע אומר" )חלק ו' סימן מא( 
בשאלה: "אם יש לומר הלל בברכה ביום ה' באייר, 
שהוקבע ליום חג העצמאות של מדינת ישראל בארץ 
ישראל, או לא?". )מסקנתו היא, שאפשר לומר את 
דבריו  בתוך  ההלל(.  על  לברך  אסור  אבל  ההלל, 
)באות ה'( מתייחס מרן זצ"ל לשאלה הטעונה כל כך, 
שאלת 'דת ומדינה': כיצד יש להתייחס אל המדינה 
של  בלשונו  הדברים  לפניכם  תורנית?  בהסתכלות 

מרן זצ"ל:
רואים  ישראל  מגדולי  ועצומים  רבים  אומנם,  "הן 
בהקמת המדינה התחלת הגאולה, וכעין מה שכתוב 
בן  שמעון  ורבי  חייא  "רבי  ברכות(:  )ריש  בירושלמי 
שהיה  השחר  אור  את  וראו  מהלכים,  היו  חלפתא 
בן  שמעון  לרבי  חייא  רבי  לו  אמר  אורה.  בוקע 
חלפתא: "רבי! כך היא גאולתן של ישראל, בתחלה 
מעט מעט, כל מה שהיא הולכת - היא רבה והולכת. 
מאי טעמא? ]מהיכן נלמד הדבר?[, כי אשב בחשך 
אתחלתא  נמי  "מלחמה  )יז:(:  ובמגילה  לי".  אור  ה' 
בספרו  שליט"א  כשר  והגר"מ  היא".  דגאולה 
התקופה הגדולה )עמודים שעד - שעח( הביא כרוז בשם 
הדור,  גדולי  כל  כמעט  עליו  תורה, שחתומים  דעת 
התחלת  בשם  ישראל  מדינת  הקמת  את  וקוראים 

הגאולה".

אורות וצללים בהקמת המדינה
"מכל מקום, עדיין רב הדרך לפנינו כדי להגיע אל 
וצבאית,  מדינית  מבחינה  הן  הנחלה,  ואל  המנוחה 

צבאות  מנהיגי  הרי  ורוחנית:  מוסרית  מבחינה  והן 
עודם  שנחלו,  והמפלות  התבוסות  למרות  ערב, 
נגדנו.  למלחמה  לצאת  והערב  השכם  מאיימים 
שלום  "אני  ובקשתותיהם.  בחרבותיהם  ומנפנפים 
נאורות  מדינות  וכמה  למלחמה".  המה  אדבר  וכי 
ולא  עורף  פנו  לישראל,  כידידותיות  נחשבות  שהיו 
פנים, במלחמות שעברו עלינו. ועודנו תכלינה עינינו 
אל ישועת ישראל האמתית, ע"י צור ישראל וגואלו, 

השם נפשנו בחיים, ולא נתן למוט רגלינו".
מעלות  אלף  ירדנו  ירוד  אשר  רוחנית,  "ומבחינה 
אחורנית, ועדים אנו להתדרדרות מוסרית מדהימה: 
המתירנות גוברת, וההתפרקות משתוללת בראש כל 
קולנוע  וסרטי  פריצות,  בגדי  צניעות,  חוסר  חוצות, 
אטליזי  פתיחת  בפרהסיא,  שבת  חילולי  מבישים, 
ועל  וכהנה.  כהנה  ועוד  מבהילים,  בממדים  טריפה 
במוסדות  מתחנכים  ישראל,  אלפי  שמאות  הכל, 

חינוך לא-דתיים, ולומדים שם להתנכר לכל קדשי 
ככל  ולהיות  מחצבתם,  לצור  עורף  ולפנות  ישראל, 
במשך  וקיווינו  ציפינו  הלזה  ישראל.  בית  הגויים 
כאלפיים שנות גלותנו?! והרי כתב הרמב"ם )בפ"ט מה' 
לימות המשיח אלא  ישראל  נתאוו  "לא  תשובה ה"ב(: 
לעסוק  להם  מניחות  שאינן  ממלכויות  שינוחו  כדי 
בתורה ובמצוות כראוי, ובימי המשיח תרבה האמונה 
והדעה והחכמה והאמת, שנאמר: "כי מלאה הארץ 
ידעו אותי  כולם  כי  לים מכסים,  ה' כמים  דעה את 
למקטנם ועד גדולם". ומסיבות אלה הרבה משלומי 
בגלות,  רואים שעדיין השכינה  ישראל, אשר  אמוני 
העצמאות,  ביום  בכלל  הלל  לומר  שלא  נוהגים 
וטעמם ונימוקם עמם, לרוב יגונם וצערם על מצבינו 

הרוחני אשר אנו נתונים בו כיום".
"ולא אכחד, כי באמת עם כל הצללים הנ"ל, ישנם 
מדינת  כי  מהם.  להתעלם  לנו  שאין  גדולים  אורות 
ישראל כיום היא מרכז התורה בעולם כולו, ורבבות 
בתורה  עוסקים  היקרים  בנינו  מטובי  חמד  בחורי 
יומם ולילה בישיבות הקדושות. והתורה מחזרת על 
ישראל.  ארץ  כתורת  תורה  לך  שאין  שלה,  אכסניה 
ובירושלמי )פ"ו דנדרים סוף ה"ח( נאמר: "אמר הקב"ה, 
חביבה עלי כת קטנה שעוסקת בתורה בארץ ישראל, 
משלומי  ורבבות  לארץ".  שבחוץ  גדולה  מסנהדרין 
ע"פ  ובנותיהם  בניהם  את  מחנכים  ישראל  אמוני 
תורתינו הקדושה, כל רואיהם יכירום כי הם זרע ברך 
ה', וכאמור: "כי לא תשכח מפי זרעו". ואף אצל המון 
העם אנו מוצאים אוזן קשבת שוקקה וכמהה לשמוע 

תורה ודעת מפי גדולי ישראל, כחזונו הנפלא של 
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יש לשמור על קדושת הגיליון ולהניחו בגניזה ]2[

רעב  והשלחתי  ה',  נאום  ימים באים  "הנה  עמוס: 
אם  כי  למים,  צמא  ולא  ללחם,  רעב  לא  בארץ, 
יתברך  שהשם  תפלה  ואנו  ה"'.  דברי  את  לשמוע 
בינה,  רוח  תועי  וידעו  ממרום,  רוח  עלינו  יערה 
ונשוב כולנו בתשובה שלמה. ועל כל פנים, הואיל 
וכאן נמצא וכאן היה רק התחלה טובה, משום הכי 

אין חיוב לומר הלל בברכה". 

"אסור להתכחש לנס שעשה לנו 
הקב"ה"

דברי  את  במילה  מילה  נצטט  העניין  להשלמת 
בבית  תשס"ט,  בשנת  העצמאות  ביום  שנשא  מרן 
שחרית,  תפילת  לאחר  מגוריו,  שבבניין  הכנסת 
בדבר החובה להודות לה' על הטובות שעשה עמנו 
מרן  של  בשיעורו  לצפות  )ניתן  המדינה  בהקמת 

זצ"ל באתר "יהדות נט"(:
חשיבות  על  בהרחבה  ביאר  זצ"ל  שמרן  לאחר 
פתח  והניסים,  הישועות  על  יתברך  לה'  ההודאה 
אומרים  אנשים  ה'.  ברוך  אנחנו  כן  "גם  ואמר: 
חג  זה  מה  העצמאות'.  חג  זה  מה  עצמאות,  'חג 
הדבר:  עיקר  על  חושבים  אנחנו  העצמאות? 

פה?  היה  מה  יהודית.  ממשלה  פה  שיש  זה 
שונאי  שמם,  ימח  האנגלים  אלה  המנדטורים, 
ישראל. כל מי שרצה לבא לארץ צריך סרטיפיקט, 
כל  וזה.  זה  לא  פרוטקציות,  ייכנס.  לא  זה  בלי 
צרורות.  צרות  לו  עושים  היו  פה  בא  שהיה  איש 
משנהייתה מדינה יהודית. אם רק בשביל שיבואו 
הוא  האמת  אבל  דיינו.   - שרוצים  כמה  יהודים 
לפני  המנדט,  שהיה  בזמן  מיליונים.  כמה  שיש 
קום המדינה, היה 650 אלף איש בכל ישראל, 650 
אלף. ועכשיו למעלה מחמישה מיליון. מה זה? מי 

שרוצה לבוא, שיבוא". 
שיוסיף  הוא,  ברוך  לקדוש  עוד  מתפללים  "אנחנו 
אחריתנו מראשיתנו, ותהיה לנו ממשלה שכולם יראי 
התורה.  את  אוהבים  כולם  צדיקים,  כולם  שמיים, 
כך אנחנו מתפללים. אבל אסור לנו להתכחש לנס 
שעשה לנו הקדוש  ברוך הוא. ברוך ה', הירבה ה' 
אותנו. 'הרבה ארבה את זרעך, ולא יספר מרוב'. עוד 
רוצה  בחו"ל  שנמצא  יהודי  כל  וכהנה.  כהנה  יהיה 
לבא, אהלן וסהלן, פותחים לו כל שערינו לפניו. לא 
אומרים לו 'תביא סרטיפיקט, תביא כך, תביא כך'. 
לא יביא. אם רואים אותו זה ברכה שיבוא לפה. כן. 

זה מעט בעיניך? זה לא מעט".
היו  לא  המנדט  בזמן  דברים:  כמה  עוד  "נאמר 
החינוך  העצמאי".  "חינוך  היה  לא  תורה,  תלמודי 
שלומדים  ]ילדים  אלפים  עשרות  יש  העצמאי 
כולם  אלפים.  עשרות  יש  תורה  תלמוד  תורה[. 
לומדים רק תורה. קודם לא היה זה. אנחנו צריכים 
להודות לקב"ה. ברוך ה' נתן לנו כוח לעשות חיל, 
להרבות תורה, לעשות מצוות, מעשים טובים. כן 
בנים  וישיב  אותנו  ויגאל  וכהנה.  כהנה  ה'  ירבה 
לגבולם, ויבוא משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן".

הצדדים  כל  את  רואה  לבו  ברוחב  מרן  לסיכום: 
למוטב.  והן  לטוב  הן  ישראל  מדינת  שבהקמת 
בתוכה  מכילה  ישראל  מדינת  הקמת  ולדעתו, 
של  בלשונו  אחרות,  במילים  או  וצללים.  אורות 
מרן זצ"ל: "כאן נמצא וכאן היה רק התחלה טובה. 
מכל מקום, עדיין רב הדרך לפנינו כדי להגיע אל 
המנוחה ואל הנחלה".  ולכן דעת מרן זצ"ל, שאין 
להתעלם מהאורות בגלל הצללים, ולא מהצללים 
בגלל האורות. אלא עלינו לשמוח ולהודות לה' על 
ולהצטער  המדינה,  שבהקמת  החיוביים  הדברים 

על הדברים השליליים שבהקמת המדינה.

אני  חרוץ,  להיות  הילד  כדי להביא את 
רך  מגיל  לחריצות  אותו  לאמן  מציעה 
מאד. איך לעשות זאת? על ידי שנשתף 
אותו במטלות הבית, גם אם אנו יכולים 
מהר  יותר  הרבה  בעצמנו  זאת  לעשות 
והרבה יותר טוב.  אפילו פעוט בן שנה 
שלו  הטיטול  את  להשליך  יכול  וחצי 
יכול   – שנים   3 בן  ילד  אפילו  לאשפה. 
אפילו  השולחן.  על  צלחות  לסדר  כבר 
מארוחת  חלק  להכין  מסוגל   5 בן  ילד 
חדר,  לסדר  מסוגל   10 בן  וילד  ערב, 

ולמיין בגדים נקיים ומלוכלכים.
הילד  שכאשר  ההורים,  שלנו,  הבעיה 
קטן אנחנו מבינים שעלינו לעשות עבורו 
הכול. הילד מתרגל מגיל קטן שעושים 
המלאכה  את  לנו  ומשאיר  עבורו, 
מרגישה  שלא   10 בת  ילדה  כשגדל. 
היא  ובצרכיו,  הבית  בעבודות  מעורבת 
ילדה שלא התרגלה לעשות עבור הבית. 
היא ילדה שלא הרגילו אותה מגיל צעיר 

מאד לסדר שולחן לארוחה, לא הרגילו 
אותה למיין בגדים למכונת כביסה, לא 
אומנה  ולא  על הכנת ארוחה  התאמנה 

בנתינה.
שאינה   10 בת  ילדה  עם  לעשות  מה 
התחילו  לבית?  יד  להושיט  יודעת 
בדבר קטן אחד. התחילו למשל בהנחת 
תחכה  הילדה  הכבסים.  בסל  הבגדים 
ללבוש,  אוהבת  מאד  שהיא  לחצאית 
אבל החצאית לא תגיע. את, אימא, לא 
תכנסי  לא  את  הסחורה.  את  תספקי 
לחדר ותחפשי מה מלוכלך, את תבהירי 
אין  לה  הבהרת  שכנראה  דבר  לילדה 
את  להכניס  שחובתה  פעמים:  ספור 
הבגדים לכביסה. אבל הפעם גם תעשי 
תכניס  לא  שהיא  במקרה  מעשה: 
הבגדים  את  תיקחי  לא  את   - לכביסה 
את  עבורה  תכבסי  לא  את  מחדרה. 
את  תחפש  הילדה  וכאשר  הבגדים. 
תלטפי  את  להתלונן,  ותיגש  החצאית 

ממש  אני  "אוי,  ותאמרי:  לחיה  את 
מצטערת, אבל החצאית לא הייתה בסל 
אחרת  בפעם  כובסה.  לא  לכן  הכבסים 
אם את באמת רוצה את החצאית, שימי 
אותה בין הכבסים, אחרת בוודאי שלא 

אוכל לכבס אותה".
לאחר שתלמד הילדה לשים את בגדיה 
בסל, למדי אותה באופן זה גם להוציא 
אותם.  ולתלות  מהמכונה  הבגדים  את 
חצאית  לה  תהיה  לא  תתלה,  לא  אם 
מוכנה, כי איש לא יתלה עבורה. ברגע 
אותה  למדי  הבגד,  את  לתלות  שתדע 
לארון  להכניס  וגם  ולקפל  להוריד 
הבגדים. התחילי בדבר קטן אחד, אחר 
קטנים.  דברים  ועוד  בעוד  המשיכי  כך 
כך  הילדה תתחיל לעשות משהו, אחר 
תתרגל  אט  אט  וכך  נוסף,  דבר  תעשה 
לעשות דברים עבורה, עבור הבית ועבור 

המשפחה.

על  ולצוות  לחזור  לא  מאד,  חשוב 
הילדה, זה לא עזר בעבר וגם לא יעזור 
וכאמור. במעשים  לפעול  יש  בעתיד, 

ואת  השלילי  את  להדגיש  לא  כן,  כמו 
את  היום  קיפלת  לא  "למה  הבעייתי: 
את  הנה,  מהחבל?  שהסרת  החצאית 
כשתבוא  אלא  התקמטה".  היא  רואה, 
לה:  לומר  חצאית,  לה  שאין  ותתלונן 
זה באמת  אוי,  לך חצאית בארון?  "אין 
את  קרה.  זה  איך  נחשוב  בואי  נורא. 
הילדה  כאן  בכביסה?".  אותה  הנחת 
תיזכר מה עשתה. אם לא הניחה, היא 
תרוץ ותשים את החצאית בכביסה. אם 
לא הסירה מהחבל, היא תמהר להוריד 
וכך  ולהניח בארון  את החצאית, לקפל 

הלאה.
אתכם,  לבלבל  למילים  תתנו  אל 
הדרך  את  לילדה  הראו  ההורים, 

במעשים!

הילדה עצלה ואינה מסדרת את חפציה
בתנו בת ה-10 מאד עצלה. היא לא רוצה לעשות כלום. החדר שלה יכול להיות 
מבולגן ביותר, היא לא תסדר אותו עד שאני אסדר. היא לא עושה אפילו דברים 
פשוטים ביותר. למשל, אחרי האוכל לא שמה את הצלחת ואת הסכו"ם בכיור. את 
הבגדים המלוכלכים שלה לא שמה מעולם בכביסה, אני צריכה להיכנס לחדר, 
יותר  להיות  לילדה  לגרום  יכולה  אני  איך  בכביסה.  ולשים  הבגדים  את  לאסוף 

חרוצה?

עם מנוחה פוקס
יועצת משפחתית וסופרת

"הזיכרון האחרון" – ספר רב מכר בן 400 עמודים, ודיסק וידאו לצפייה באורך 120 דקות. סיפור סוחף, ומופע אור קולי עוצמתי ומרגש על ויתור וקבלת האחר.
מאת הסופרת מנוחה פוקס. לבנות בלבד, מגיל 12 ומעלה. להשיג בטלפון 02-5712111.

לעילוי נשמת
פליקס סעדני בן רחל
שמחה אלין סימה בת 

אסתר  ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת

אברהם מימוני ז"ל
בן ר' יצחק ורומיה ז"ל

ת.נ.צ.ב.ה.

העלון מוקדש לרפואת 
לירון בת רוני

והודיה אסתר בת עליזה

לעילוי נשמת
עמיחי משה

בן דינה
ת.נ.צ.ב.ה.

שעת חינוך

פסיכולוגיה יהודית - פסיכודראמה

צלצלו: 053-3354470 )תמרה(
מטפלת מוסמכת בעלת המלצות רבות

תוצאות
מדהימות

כואבת? כועסת? מסתגרת במחשבות
על מה שהיה או על מה שלא יהיה?

טיפול מלווה התחדשות לנשים, זוגות וילדים. 
הפרעות אכילה, התמכרויות, פחדים, טראומה ואובדן.

הרצאות וחוגי בית
המעוניינים בהרצאות מרתקות במקום מגוריהם

מפי הרב מנשה בן פורת
מרצה בכיר ליהדות באתר הידברות

וכותב העלון שבידכם

מוזמנים להתקשר: 054-8486661
אחרי השעה 16:00
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"יובל המבולבל" חוזר בתשובה
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יובל  תופעת הסלבס שחוזרים בתשובה מתרחבת: 
במדינת  המוכרות  הדמויות  אחת  הינו  טוב  שם 
ישראל, בעיקר בקרב הילדים המכירים אותו בשם 
כך,  כל  גדולה  אליו  ההערצה  המבולבל".  "יובל 
עד שאחת התחפושות הנפוצות ברחוב הלא-דתי 
בחג הפורים היא תחפושת 'יובל המבולבל'. בימים 
אלו החל יובל להתקרב ליהדות, הוא החל לשמור 
שבת, להניח תפילין ולאכול רק אוכל כשר, וכן - 

הוא גאה בכך.
לי  היה  "תמיד  יובל:  סיפר  פלוס'  ל'פנאי  בראיון 
קשר לדת, ובשנה האחרונה אני יותר מתחזק. אני 
עושה את זה לאט־לאט, כי אני מאמין שאם אדם 
עף גבוה מדי, בסוף הוא יתייאש". לשאלת כתבת 
להתחזק?"  לך  שגרם  פתאום  קרה  "מה  המגזין: 
חב"ד.  לחסידות  מאוד  מחובר  "אני  השיב:  הוא 
הנהג שלי דודי, הוא חב"דניק, ומעבר לזה שהוא 
הנהג שלי הוא גם יד ימיני, והוא הכניס אותי לזה. 
אני מתחבר לחסידות הזאת כי מדברים בה גם על 

העולם הזה ולא רק על העולם הבא. אני חושב שבן 
אדם צריך גם ליהנות מהדברים הנפלאים שהעולם 
הזה מציע לנו. אנחנו בני אדם, יש לנו יצרים, אנחנו 
אוהבים מוזיקה ואוכל ולבלות, וצריך לנתב את זה 

למקום טוב".
משיב:  הוא  בפועל?",  מיישם  אתה  "מה  לשאלה: 
"לקחתי על עצמי לאכול רק כשר, ליטול ידיים כל 
בוקר וגם להניח תפילין. לא יוצא לי כל יום אבל 

וההתכוונות  זה  על  המחשבה  עצם  משתדל.  אני 
גם מדבר עם השם, עושה מה  עושות משהו. אני 
משהו  שבאמת  מרגיש  ואני  'התבודדות',  שנקרא 
דברים  לי  לקרות  מתחילים  האחרון,  בזמן  קורה 

טובים".
שלי.  העצמי  לאני  מתחבר  יותר  "אני  לדבריו: 
התחלתי גם לחקור את זה מבחינה מדעית וגיליתי 
היקום  חוקי  גם  דבר,  אותו  על  מדברים  שכולם 
את  לשנות  יכולה  שהמחשבה  הקוונטים.  ותורת 
החומר, זה מוכח מדעית וזה גם כתוב בגמרא. אני 
הולך לשיעורים של הרב כהן אשרוב כל יום שלישי, 

ואני יוצא משם כל פעם ואומר לעצמי 'וואו'".
ההופעות  עם  מסתדר  זה  "איך  נשאל:  יובל 
מפתיע:  במשפט  מגיב  הוא  כך  על  בשבת?". 
"החלטתי שמספטמבר, בעזרת השם, אני מפסיק 
מרוויחים  בשבת  בהופעות  אמנם  בשבת.  לעבוד 
אותי  לראות  שרוצה  שמי  חושב  אני  אבל  הרבה, 

יבוא גם בחמישי. בכסף של שבת אין ברכה".

בליל הסדר עלה לגנזי מרומים מרן הגאון 
זצ"ל.  וואזנר  הלוי  שמואל  הרב  הגדול 
לצערנו, בשלוש השנים האחרונות איבדנו 
הענקיים  ההלכה  פוסקי  שלושת  את 
יוסף  הרה"ג  ישראל:  עם  של  האחרונים 
הרה"ג  )הליטאי(,  זצ"ל  אלישיב  שלום 
והרה"ג  )הספרדי(,  זצ"ל  יוסף  עובדיה 

שמואל הלוי וואזנר זצ"ל )החסידי(.
וכיצד  בפטירתו.  היה   102 בן  כמעט 
יצחק  הרב  כך מספר  על  לכך?  הרב  זכה 
ה'ביטוח  "מנהל  שליט"א:  זילברשטיין 
לאומי' ערך ביקור בביתו של הרב וואזנר, 
בעיצומה  ה-101.  הולדתו  יום  לכבוד 
'ביטוח  חברת  מנהל  פנה  השיחה,  של 

בשאלה  הרב  אל  לאומי' 
מפתיעה: "יגלה לנו הרב, 
כבודו  זכה  מה  בזכות 
שכזו?".  ימים  לאריכות 
מרן הרב וואזנר ענה: "אם 
במה  לדעת  רוצה  הינך 
לך!  תדע  ימים,  הארכתי 
התערבתי  לא  שמעולם 
שייכת  שאינה  במחלוקת 

לי".
אימו  זכתה  מה  ובזכות 
כה  נשמה  לעולם  להביא 
הסיפור  כן  אם  גבוהה? 
למעלה  לפני  כזה:  הוא 

שבאוסטריה,  וינה  בעיר  שנה,  מ-100 
התגוררה נערה יהודייה אשר התפרסמה 
בקולה הערב והעוצמתי. הנערה ככל בנות 
גילה למדה בבית הספר המקומי, מכורח 
בין  גם  היפה התפרסם  קולה  וכך  החוק, 
והגיע עד לאוזני אנשי הממלכה  הגויים, 
ואותה  היום,  ויהי  האוסטרו-הונגרית. 
נערה, רחל שיף, הוזמנה אחר כבוד להיות 
של  המלכותית  האופרה  ממקהלת  חלק 
לבני  הערב  בקולה  ולהנעים  אוסטריה, 
הממלכה. ההצעה קסמה לה מאוד, שהרי 
ללא ספק היא תזכה בכך לכבוד ופרסום 
רחל  רב.  לכסף  גם  וכמובן,  עם,  בחוצות 

השתכנעה והחליטה להיענות להצעה...
הוריה, יהודים כשרים וצדיקים, נתחלחלו 
שכן  מכך,  להניאה  וניסו  הדבר  למשמע 

ישראל,  צניעותה של בת  נוגד את  הדבר 
בשלה,  היא  אך  גברים...  בפני  לשיר 
אובד  היה  אביה  ולזמר.  ללכת  מעוניינת 
למנוע  כדי  לעשות  מה  ידע  ולא  עצות, 
הנמלך  יהודי  ככל  באופרה.  לשיר  מבתו 
רבו,  אל  פעמיו  את  הוא  גם  שם  ברבו, 
ושטח  זצ"ל,  מקופישניץ  הקדוש  הרבי 

בפניו את מר ליבו.
ביקש הרבי לקרוא אליו את הנערה, ולברר 
עימה את העניין. משהגיעה אליו הנערה, 
שאל אותה הרבי: "מדוע את משתוקקת 
כך לשיר באופרה?". השיבה הנערה:   כל 
כאשר  מאד,  גדול  ה'  קידוש  יהיה  "זה 
יראו שבת חרדית יכולה לשיר כמו גדולי 
הרבי  קם  הגויים".  הזמר 
לה  ואמר  מושבו  ממקום 
נעשה  "בואי  נחרצות: 
לשיר,  רוצה  את  עסקה! 
הקול  את  שישמעו  כדי 
שלך... אם לא תלכי, וכף 
במקום  תדרוך  לא  רגלך 
לך  מבטיח  אני  זה,  טמא 
שישמעו  בן,  לך  שיהיה 
ועד  העולם  מסוף  עליו 
לקדש  תזכי  ובכך  סופו, 
פרסום  גם  יתברך.  שמו 
לך.  יחסר  לא  רב  וכבוד 
מסכימה?",  את  האם 
הנערה:  השיבה  במקום  בו  הרבי.  שאלה 

"כן! עשינו עסק...".
עמדה  העניין,  מן  ידיה  את  רחל  משכה 
שניצב  הגדול  בניסיון  בגבורה  היא 
העת  שבאותה  הממלכה  עיתוני  בפניה. 
הנערה  של  סירובה  על  בהבלטה  דיווחו 
המלכותית,  באופרה  לשיר  היהודייה 
רחל  הפסידה  צניעות...  בעיית  בשל 
כבוד  עם  מכובדת  קריירה  העת   באותה 
וכסף רב, אך לימים זכתה ויצא ממנה בן 
אשר קולו נשמע מסוף העולם ועד סופו, 
הלא הוא מרן הגאון הגדול הרב שמואל 
זצ"ל, מחבר סדרת הספרים  וואזנר  הלוי 
שאלות ותשובות "שבט הלוי", כהבטחת 
כל  ועל  עלינו  תגן  זכותו  הקדוש.  הרבי 

עמו ישראל, אמן.

נמצאה פרה אדומה כיצד זכתה אימו של הרב וואזנר לבן הזה?
בחוותו של יהודי בארה"ב 

פרה אדומה שנמצאה בחווה 
ג'רזי,  ניו  במדינת  קטנה 
לייקווד,  לעיר  בסמיכות 
רבה.  להתרגשות  גורמת 
הפרה, עוד מעט בת שנתיים, 
רבה,  לב  תשומת  גורפת 
לגיל  מגיעה  שהיא  מכיוון 
שעל פי ההלכה תהיה ראויה 
פרה  אפר  להכנת  לשימוש 
היטהרות  שמטרתו  אדומה, 

מטומאת מת, ועל ידי כך תותר הכניסה לשטח המקדש, וגם תותר 
העבודה בבית המקדש.

בן  יהודי  סלר,  הרברט  החווה,  שבעל  דיווחו  נט'  'שטורעם  באתר 
להורים ניצולי שואה, סיפר, שהוצע לו מיליון דולר)!( תמורת הפרה 
שהוא  מפני  מחיר,  בכל  אותה  למכור  סירב  הוא  אולם  האדומה, 

רוצה להיות "ראשון בתור כשמשיח מגיע".
סלר לקח את הפרה כפרויקט, הוא שומר עליה מכל משמר בכדי 
שלא תקבל מום שיפסול אותה. היא נמצאת מאחורי גדר חשמלית, 
כדי למנוע מהמבקרים להתקרב אליה, וכל עובדי החווה מוזהרים 

שלא לגעת בה.
אליה  להיקשר  לא  כדי  לפרה שם,  להעניק  גם שלא  סלר החליט 
להגיע  אמורים  רבנים  הדיווח,  פי  על  כקרבן.  תובא  אם  נפשית 
למקום בכדי לוודא כי אכן מדובר בפרה אדומה כשרה. סלר הסביר, 
שבעלי חוות ניסו -על ידי הינדוס גנטי ודרכים נוספות- לגדל פרות 
עיניה של פרתו מוכיח שהיא פרה  אדומות, אלא שלטענתו, צבע 

אדומה טבעית ומקורית. 

אירוח לבבי וחם בשבתות!

צלצלו: 054-8412657  )רינה(

אח/ות יקר/ה! 
בוא/י לחוות חוויה רוחנית, מענגת ושמחה, של פעם בחיים!
הינך מוזמן/מוזמנת לשבת מרגוע ומנוחה לנפש, באווירה 

ביתית, חמה ולבבית. 
משפחות יקרות הפזורות בכל רחבי הארץ, פותחות את 

ביתן ואת לבן החם והאוהב, ומזמינות אתכם לסעוד בביתן 
את סעודות השבת, באווירה משפחתית, חמה ואוהבת.
נ.ב. משפחות שומרות שבת המעוניינות לארח בשבת, 

יצלצלו לטלפון הנ"ל. 

מתוך דף הפייסבוק של יובל המבולבל



]4[mhbp52@etrog.net.il-רצונך לקבל את העלון מידי חודש בחדשו לאימייל שלך? שלח את כתובת המייל שלך ל

משימה  היא  בדורנו  החינוך  מלאכת 
באחד  נתמקד  שלפנינו  במאמר  עצומה. 
 - בירור  שדורשים  המרכזיים  הנושאים 
כיצד מחנכים לקיים מצוות מתוך שמחה.

הנטייה לכפות על מצוות 
מסרב  מילדיו  שאחד  רואה  הורה  כאשר 
לפני  לברך  נניח  כלשהיא,  מצוה  לקיים 
ללחץ,  להכנס  עשוי  כמובן  הוא  האוכל, 
משמעת:  של  מערכת  עליו  ולהפעיל 
אמירה חוזרת ונשנית, גערה, ענישה, ועוד.
נטיה זו מתעצמת כשמדובר בהורים בעלי 
וזאת משום שההורה הרי מכיר  תשובה. 
את העולם שמבחוץ, וכל חולשה רוחנית 
המתגלה אצל ילדו מעוררת אצלו חששות 
שמא הוא בדרך החוצה אל פריקת עול. 
כך שמלאכת החינוך אצלם עשויה לעמוד 
בצל של חרדה מתמשכת, העלולה להביא 
את ההורים לתגובות מוקצנות, ואולי אף 

היסטריות.
אולם, הכלל הידוע אומר, כי ככל שמפלס 
הילד  כך  עולה,  ההורים  של  הפחד 
מתרחק יותר מהם, ומהערכים אותם הם 
מייצגים. וחלומות הזוועה נוטות להגשים 

את עצמן! 
חינוך למצוות מתוך אהבה

תורה  לשמירת  חינוך  עקרוני,  באופן 
שמחה  מתוך  רק  להעשות  צריך  ומצוות 
ואהבה. כאשר ההורים עצמם חווים את 
ומרומם,  מהנה  באופן  המצוות  שמירת 
בבית  ויוצרים  ח"ו,  מכביד  כעול  ולא 
אטמוספירה תורנית, אזי באופן טבעי גם 
וייטיבו  זו,  חיובית  גישה  ינחלו  הילדים 

להתקשר לחיי תורה.
אולם השאלה היא, מה עושים אם בכל 
זאת הילד מסרב לקיים מצוות מסוימות? 
למשל, האב מציע לבנו לבא עמו ללימוד 
ממשיך  והילד  הכנסת,  בבית  משותף 

במשחק בו הוא שקוע. 
ובכן, כלל גדול הוא, כי אין להפעיל אמצעי 
מצוות.  לשמירת  בקשר  ומשמעת  כפיה 

אלא מזכירים לילד פעם אחת ]מקסימום 
פעמיים[ בטון רגוע את חובתו בשעה זו, 
ואז ממשיכים הלאה לענין הבא. לדוגמא: 
לו את  רוצה להתפלל, מביאים  אינו  ילד 

הסידור, ואומרים לו: "תתפלל".
והתמימה  החד-פעמית  לאמירה  דווקא 
הזו, יש כח עוצמתי. הילד קולט שהמצוות 
הם לא דבר קשה שעומד למלחמות, אלא 
יפתח  לא  הוא  חיים מובנת מאליה.  דרך 
ריאקציות ]התנגדות(, כי התורה והמצוות 
לכשעצמן הם נעימות ויפות, הדבר היחיד 
ענן  זה  קודרים,  בצבעים  אותם  הצובע 
המתלווים  ועונשים  כעסים  של  שחור 

אליהם.
יתכן אמנם שיהיו פעמים בודדות שהילד 
אכן לא יקיים מצוה מסוימת באותו פעם, 
את  לקיים  ילמד  הוא  כללי  באופן  אך 
וחשק  פנימית  מודעות  מתוך  המצוות, 

נלהב. וזה בדוק ומנוסה בבירור.
דעת גדולי התורה

הוראה זו עשויה להשמע חדשנית, אולם 
היא נאמרה על ידי רבים מגדולי התורה. 

להלן חלק מדבריהם:
לא  התינוקות  "וכן  הגר"א:  באגרת  א[ 
להם  וליתן  בנחת  אם  כי  עליהם,  יכבידו 
פרוטות, כי הלימוד אינו נקבע באדם כי 

אם בישוב ובנחת".
ב[ כ"ק האדמו"ר מצאנז-קלויזנבורג, רבי 
"אי  זצ"ל:  הלברשטאם  יהודה  יקותיאל 
אפשר לכפות ללמוד תורה! אפשר למנות 
משגיחים,  עשרה  ואפילו  נוסף  משגיח 
אמצעי  נמצא  לא  עדיין  יעזור.  לא  ודבר 
לכפות מישהו שירצה ללמוד! יש להכניס 
בלבות התלמידים שירגישו טעם בתורה". 

)עפ"י מנחת יהודה וירושלים, עמ' ריז(.

זצ"ל:  ליפקוביץ  יהודה  מיכל  רבי  ג[ 
"ההצלחה בחינוך ללימוד התורה היא על 
ידי עידוד, קירוב, ונתינת טעם ו'געשמעק' 
בכח!  להכניס  אפשר  אי  חשק  בלימוד. 
יביא  בנו,  עם  יתעקש  האב  אם  אדרבה, 

את ההיפך". )דרכי החיים ח"ב עמ' כ'(.
הגראי"ל שטיינמן שליט"א  שאלו את  ד[ 
כגון  בבית  כשנמצא  שבנו  אברך  אודות 
כשהאבא  להתפלל.  רוצה  אינו  בשבת, 
וכשמעיר  מתרגז,  הוא  בכח  לו  מעיר 
להניח  "רק  והשיב:  הולך.  לא   - בטובות 
הסידור לפניו ולומר לו שיתפלל, אם ילך 
)עפ"י  התפילה".  עליו  תמאס  לבסוף  בכח 

צדיק כתמר יפרח עמ' רלה(.

ראש  שליט"א,  אדלשטיין  גרשון  רבי  ה[ 
הילד  את  מכריחים  "אם  פוניבז':  ישיבת 
לעשות דבר בכפייה, זה משניא עליו את 
הילדים  את  וכשמכריחים  הדבר,  אותו 
לכן  להתפלל,  מפסיקים  הם  להתפלל 
ולא  הכנסת  בבית  שעומדים  ילדים  יש 
שהכריחו  מפני  מהפה,  מילה  מוציאים 

אותם להתפלל". )מתוך כתביו(.
חינוך לעניני דרך ארץ

לגבי  ורק  אך  נאמרו  דלעיל  הדברים  כל 
הנוגע  בכל  אולם  ולמצוות,  לתורה  חינוך 
לחינוך לדרך ארץ ולהתנהגות אנושית, יש 
בהחלט מקום להטלת משמעת, גבולות, 
ואף ענישה במקרה הצורך. לדוגמא, ילד 
שמתחצף  או  שיניים,  לצחצח  שמסרב 
להורים, או שמכה את אחיו, הרי שמותר 
שתי  בו  להביט  או  בו,  לנזוף  צריך  ואף 
דקות בדומיה קפדנית, ואף להעניש אותו.

חכמה  היא  המשמעת'  'תורת  למעשה, 
כאן  באנו  ולא  לימוד,  שצריכה  שלמה 
להבהיר,  הינה  כוונתי  כל  בה,  לעיין 
שבנוגע להנהגה יומיומית תקינה מומלץ 
שגורסת  הותיקה  הגישה  עם  להשאר 

חינוך גם בכפייה.
הרב  המחנך  זה?  לחילוק  הסיבה  מה 
יחיאל יעקבסון שליט"א מסביר, כי כאשר 
אנו מחנכים ילד לשמור הגיינה או להמנע 
מאלימות, הרי שגם אם נשתמש באמצעי 
כפייה בלתי נעימים, עדיין המטרה תושג. 
יד על חברים,  ילמד שלא מרימים  הילד 
או שחובה להחליף בגדים פעם ביומיים! 
ההתבגרות  בגיל  נער  ראינו  לא  עוד 

לא להתקלח שבועיים  שמחליט פתאום 
או להצטרף לכנופיית עבריינים, רק משום 
שאילצו אותו על דברים אלו בגיל הילדות.

את  מחנכים  אנו  כאשר  אחרות:  במילים 
יהפוך  אכן  הוא  אדם',  'בן  להיות  הילד 
שפוי  הוא  עוד  וכל  אדם',  'בן  להיות 
לדרגת  עצמו  את  להוריד  ירצה  לא  הוא 
תורה  לקיום  שנוגע  במה  אולם  'בהמה'. 
גרם אחד  אפילו  נפעיל  הרי אם  ומצוות, 
יתעוררו  מיד  למותר,  מעבר  כפייה  של 
הפנימית,  וההתנגדות  הריאקציה  להם 
בקלות  עלול  הוא  יתבגר  כשהנער  ואז 
המצוות,  בשמירת  ח"ו  לבעוט  ובמהירות 

כפי שאכן קורה לעינינו לא אחת.
דבר שהוא גם דרך ארץ וגם 

מצוה
לחינוך,  העומדים  מהנושאים  רבים 
מצווה  גם  זו  רבדים:  משני  מורכבים 
מהתורה, וגם התנהגות מקובלת בעולם. 
בבוקר,  קימה  הורים,  כיבוד  לדוגמא: 

שמירה מניבול פה.
אם ההורה רוצה להטיל משמעת בנושאים 
אלו, זו זכותו המלאה, אולם מומלץ בשעת 
ורק  מן המצווה שבזה,  מעשה להתעלם 
לדבר על הדרך ארץ. לדוגמא: "איך אתה 
עדיף מאשר:  אביך?",  אל  כך  לדבר  מעז 
כי כך אנחנו  ואת אמך".  "כבד את אביך 
לא מעמידים את ציווי התורה כגורם של 

כפייה שיעורר ריאקציה. 
לסיכום

והתנהגות  ארץ  לדרך  מחנכים  כאשר 
ענישה  בדרכי  גם  לחנך  אפשר  אנושית, 
וכפיה, משום שאלו הם דרישות בסיסיות 
המהוות תנאי קבלה לחברה האנושית, בין 
אם מדובר בדתיים, חילונים, ואפילו גוים. 
אולם בכל הנוגע לתורה ומצוות, שמירת 
והנחת  ציצית  לבישת  וחגים,  שבתות 
תפילין, שמירת הלשון ושמירת העיניים, 
בכפפות  בעדינות,  בילדים  עם  לנהוג  יש 

של משי, ואך ורק בדרכים חיוביות.

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

פדיון נפש על פי הקבלה

כל כספי הפדיון קודש להוצאת העלון

צלצלו 054-8486662

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

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".

לרפואה, לפרנסה, להצלחה, למציאת הזיווג, 
לזרע של קיימא, לשלום בית, וכו'.

הוצאת עין הרע ופחדים

צלצלו: 054-8486662

כל התורם להוצאת העלון, נערוך עבורו "הוצאת עין הרע 
ופחדים" על ידי רבנית צדיקה המיוחסת ל"בית יוסף".

www.yahadoot.net
מאמרי יהדות • אקטואליה • הוכחות ליהדות

אסטרולוגיה ופתרון חלומות • הלכות • סיפורים
ווידאו • משפחה • סגולות • פרשת שבוע

פורטל יהדות ענק

שותפים בזיכוי הרבים ורואים ישועות

צלצלו 054-8486661

כל התורם לעמותת "אור עליון" הינו שותף מלא בכל 
הזכויות הנ"ל, ומקבל הקדשה )לעילוי נשמת או להבדיל 
לרפואה והצלחה( הן באתר והן בעלון למשך חודש שלם. 

 אנשים מכל רחבי הארץ בכל חודש
קוראים ומתחזקים מהעלון "אור עליון" !! 10,000

 אנשים מכל העולם גולשים
באתר "יהדות נט" בכל חודש !! 60,000

דרכי חינוך למניעת נשירת ילדינו מהיהדות

שתולים בבית השם
דרכי חינוך לאור המציאות בזמננו, למניעת נשירת הילדים מהיהדות. דרכי התמודדות עם נערים מתמודדים. מיועד להורים ולנערים המתמודדים עצמם. מאת הרב 

ymp803@gmail.com :יחיאל פליסקין, יועץ חינוכי, מומחה לנוער נושר, מחבר ספר 'שתולים בבית השם' העוסק בנושאים אלו. טל: 052-7614899. דוא"ל


