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הרב יגאל כהן בסיפורו האישי
נולדתי למשפחה דתית בשכונת התקווה שבתל אביב .כמו כולם ,עברתי את
המסלול הרגיל ,שמתחיל בגן הילדים ומשם לבית ספר .אך לא עבר זמן רב עד
שהחליטו הורי היקרים לשלוח אותי לישיבה בבני ברק ,מכיוון שלא היה תלמוד
תורה מתאים באזור מגוריהם .ואני רק ילד קטן כבן תשע ,תלמיד כיתה ב'.
בשבתות הייתי מגיע לבית הורי ,ומכיוון שגרנו בסמיכות למגרש הכדורגל ,מאד
הסתקרנתי ללכת ולראות במה מדובר .כמובן ,הורי אסרו עלי דבר זה" .שבת"
הם אמרו לי .קבלתי את דבריהם בשתיקה ,אבל את האמת אומר ,בתוך לבי
הרגשתי קנאה בחברי מהשכונה .וכל זה משום שעדיין לא זכיתי להכיר באמת
את אבא שבשמים ,ואף אחד לא סיפר לי עד כמה הוא אוהב אותי.
בפעמים מזדמנות היינו מתארחים לשבת אצל קרובי משפחה .בזמנו היו
מקרינים בכל יום שישי "סרט ערבי" .כמובן ,כילד קטן הסתקרנתי מאד לראות
במה מדובר ,ועד שהתחלתי להיכנס לעניינים היה קורא לי אבי" :שבת נכנסת,
הולכים לבית הכנסת!" .וכך שוב שאלתי את עצמי ,למה הם יכולים להמשיך
לראות וליהנות ולי אסור? בעצם ,כל מה שעשיתי היה משום שההורים והרבנים
אמרו לי שכך צריך לעשות...

הבנתי שיש בורא לעולם ושהתורה אמת
ואז – החלטתי שמספיק עם המשחקים :אם ה' הוא האלוקים והוא קיים ,אני
הולך אחריו עד הסוף .ואם חלילה לא ,אעשה ככל העולה על רוחי ,ולא אתן
לאף אחד לקחת ממני את הנאת החיים .התחלתי לחקור בכוחות עצמי האם
יש בורא לעולם .ובאמת ,לאחר זמן קצר גילתי דבר מדהים ופשוט :לא רק
שיש בורא לעולם ,אלא הבורא בעצמו צועק אלי מתוך
גופי" :אני בראתי אותך! ואני גם מחיה אותך בכל רגע!".
הגעתי להבנה ברורה וחד משמעית :לעולם כל כך מושלם
ומדהים ,ביופיו ובמורכבותו ,עם כל כך הרבה צמחים
יפים וחיות מדהימות ,ויותר מכל ,למורכבותו המדהימה
של האדם – יש בורא גדול מאד ,חזק מאד ,וחכם מאד.
כמו כן ,מצאתי את עצמי עומד מול מאות ראיות חותכות
וברורות ,המוכיחות גם את אמיתות התורה הקדושה.
מצאתי עומק נפלא בחכמת התורה ,עד שהגעתי להבנה
ברורה :תורה כזו מדהימה יכולה להיכתב רק ע"י בורא העולם ,שרק הוא יכול
לדעת את העבר יחד עם העתיד ,ועוד דברים שאף בן אנוש אינו יכול לדעת
חוץ מהבורא יתברך.
כך התחלתי לדבר עם הבורא יתברך ,ובקשתי ממנו מעומק לבי" :תראה לי את
גדולתך ,שאתה מקשיב לתפילותיי ,ושאתה שומר עלי כאב את בן" .וכך ,ממש
כמו ילד קטן שמתחיל את שלבי הליכתו ,הרגשתי איך הבורא יתברך מוביל
אותי בכל צעד וצעד בחיי .לאחר שנים הבנתי ,שקוים בי מאמר חז"ל" :פתחו
לי פתח כחודו של מחט ,ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם".

עבודת ה' מתוך פחד ויראה
בשלב זה החלטתי לעצמי ,שאין לי לאן לברוח ,וכיון שיש בורא לעולם  -אני חייב
לעבוד אותו בכל כוחי ,שהרי לבסוף אצטרך לתת לפניו דין וחשבון על כל מעשי.

הילד משכונת התקווה

ניצלתי כל רגע ללימוד התורה ,לא ויתרתי על לימוד המוסר ותפילה בכוונה ,כל זה
מתוך מיעוט אכילה ומיעוט שינה .עשיתי זאת בשביל לרצות את הבורא יתברך.
בשלב מסוים נכנס בלבי פחד גדול :אולי ה' יעניש אותי על כל עוונותיי? אולי ה'
אינו מרוצה ממעשי? עד שהיו לילות שהייתי נרדם על מיטתי מתוך פחד גדול,
כשדמעות זולגות מעיני .אומר את האמת ,באותן שנים כמעט לא עלה חיוך על
פני .לאחר שנים הבנתי ,שבאותה תקופה עדיין לא הבנתי כמה "אבא" אוהב אותי.
באחד הימים ,קמתי בבוקר ממיטתי ,והנה אני מרגיש סחרחורות וחולשה אדירה
בכל גופי ,עם כאבים מוזרים בחזה ,עד שהוכרחתי לשכב במיטה מחמת החולשה
שתקפה אותי .בעצת הרופאים עברתי את כל הבדיקות האפשריות ,ובכולם
נמצאו ממצאים תקינים לחלוטין .כך למעלה משנה סבלתי מכאבים מוזרים
בכל גופי ,כשמלוות אותי חולשות נוראות ,עד שבקושי יכולתי לקום מהמיטה.
לא הצלחתי להבין מה ה' יתברך רוצה ממני .עד שהגעתי לבדיקות אצל רופא
שהיה גם תלמיד חכם ,ולאחר כמה רגעים שראה אותי אמר לי מיד" :אין לך
כלום! אתה פשוט לא שמח בעבודת ה' ,אתה מקיים את המצוות מתוך פחד,
וכתוצאה מכך אתה בלחץ גדול .לך לביתך ותתחיל לעבוד את ה' בשמחה .ה'
אוהב אותך ,אל תפחד!".

התפנית :עבודת ה' באהבה ובשמחה
הבנתי בעצם ,שהקב"ה פשוט מדבר איתי דרך הכאבים ,ורומז לי" :אף על פי
שכוונותיך טובות ,מכל מקום מעשיך אינם כל כך רצויים .למה אינך בוטח בי
שאעזור לך? למה אתה תמיד מפחד אולי תקבל עונש? למה אינך שמח בקיום
התורה והמצוות? מדוע אינך נשען עלי שאעזור לך?
ובמקום זה אתה כל הזמן דואג ,מה יהיה עם הפרנסה
והבריאות?".
באותו זמן נחשפתי לספר הנפלא של רבנו בחיי "חובות
הלבבות" .קראתי בו את שער הביטחון ,וגיליתי עולם
חדש ,עולם שבו אני מבין ,שה' יתברך אוהב אותי ואת
כל עם ישראל אהבה גדולה ועצומה .הקב"ה אינו מחפש
ח"ו להעניש אותי כל הזמן .אדרבה ,הוא מחפש להיטיב
לי .הבורא יתברך כל כך אוהב את מי שנשען עליו ,וממש
מצפה לזה ,כמו שנאמר "בטחו בה' עדי עד" )ישעיה כו,ד(.
אז גיליתי שכל דאגתו של אדם בעולם הזה נובעת כתוצאה מחוסר הבנה
וידיעה ששום דבר אינו תלוי בו כלל ,אלא הכל מידו של הבורא יתברך .ואני,
רק אם אשכיל להישען עליו ,ולהשליך עליו את כל צרכי ,וודאי שהוא כבר
ידאג לכל מחסורי .ובעצם אני נמצא בידיים הכי טובות ואוהבות .אמנם ,אין
ספק שחשוב לפחד מעבירות ,אבל הרבה יותר חשוב לעבוד את הבורא יתברך
מאהבתו הגדולה כלפי ,ולא רק מיראה.
לאחר כשנה של לימוד בספר "חובות הלבבות" ,הרגשתי שאט אט אני חוזר
לכוחותיי הראשונים .הצלחתי להתגבר על הפחד ועל הדאגה  -מה יהיה אתי
עם הפרנסה ושאר הדברים? .כי באמת ,הביטחון בה' הביא לי עמו ניסים גלויים
בנושא הפרנסה .כמו כן ,גיליתי עולם נפלא של עונג רוחני מכל מצווה וחסד
שאני עושה .וסוף סוף התחלתי לחייך לעצמי ולאחרים )כך על פי דברי רעייתי(.
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ברדיו "קול ברמה"

הרדיו של מרן רבנו עובדיה יוסף זצ"ל

המשדר שיעורי תורה ,תוכניות אקטואליה ושמחה,
ברמה גבוהה וקדושה.שמעו ותחי נפשיכם!
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כל אחד יודע שישנם בעולם שני סוגי אנשים .יש כאלה המתרוצצים כמו סופת
הוריקן ,מפוזרים וחסרי כל סדר ,ולכן תמיד הם במצב של פאניקה ,כיון שאינם
מוצאים הם פריט כלשהו אשר הם זקוקים לו נואשות .לעומתם ,ישנם אנשים
מאורגנים להפליא .אם תבקשו מהם פרוסת לימון ,הם יצביעו עבורכם על
קופסא קטנה במקרר ,המסומנת בפתק עליו רשום 'לימונים מותחלים' ...מלבד
חשיבותו של הסדר ,הסדר והארגון מצביעים בברור על קיומם של אינטליגנציה
ותכנון ועל קיומו של מסדר.

מיתתרי ההקול נממצאאים בבדיוק במקקומם המתאאים

הגולמי והופכים אותו לדיבור מובן .כל החללים בבית החזה ,בגרון ובראש,
מעניקים לדיבור שלנו תהודה ואיכות בדומה לתא התהודה של הגיטרה או
הכינור .העובדה שמיתרי הקול והחללים הנ"ל נמצאים בדיוק במקום בו עליהם
להיות ,בכדי שיהיו מסוגלים לעבוד בצורה נהדרת ,ולהפיק דיבור מושלם,
מצביעה על הדרגה הגבוהה ביותר של תכנון ועיצוב מראש! וכבר אמרנו ,שכל
דבר מתוכנן ומסודר מעיד כאלף עדים על קיומו של מתכנן ומסדר...

שוכלללים בביותר
הממחשב והככינור המש

במה דברים אמורים? לפרה אין מחשבות עמוקות אותן היא רוצה לבטא.
לצפרדע אין שאלות פילוסופיות שהיא רוצה לשאול .משום כך ,למרות שכל
אותם יצורים יכולים להפיק צלילים וקולות ,הבורא לא העניק להם את כח
הדיבור .לעומתם ,לאדם ישנן מחשבות ,שאלות ומורשת ,אשר כולן חייבות
להפוך לצלילים בעלי משמעות ,אותם יכולים אחרים בני מינו לקלוט ולהבין.
לכן העניק לו הבורא את "כוח הדיבור".

האם חשבתם פעם מהו ההבדל בין לחישה לבין דיבור של ממש? כאשר
אתם לוחשים ,אתם מעבירים אויר דרך מיתרי הקול שלכם בלי להפעיל
אותם בדרך כלשהיא .כמו שאומרים "פול גז בניוטרל" .אך כאשר ברצונכם
לדבר – המיתרים מקבלים מסר מהמשרד הראשי לתפוס עמדה מתאימה,
והם מיד קופצים למלא את הפקודה ,ובכך מגבילים את מעבר האוויר .כעת
האויר נאלץ להידחק בין המיתרים ,וכך גורם להם לתנודה .תנודת המיתרים
יוצרת קול ,בדומה לצליל האופייני הנגרם למתיחת סרט גומי ופריטה עליו.

בקצה העליון של קנה הנשימה נמצאת קופסה קטנה .קופסה קטנה זו הנקראת
"בית הקול" עשויה סחוס ,שהוא חומר חזק אבל גמיש ,זהה לחומר המצוי
באוזן .היא בולטת מעט בחלקו הקדמי של הצוואר .והנה ,המכונה המפיקה
צלילים משמעותיים אלו זקוקה למעבר של אויר שיפעיל אותה .מובן מאליו,
שאין בכך כל צרוף מקרים כי המכונה הזו שוכנת בתוך קנה הנשימה ,המקום
היחידי בגוף בו מיתרי הקול יכולים לעבוד .אותה "קופסת קול" יכולה הייתה
להיות מונחת על הברך הימנית ,או בתוך הבוהן הרגל השמאלית ,אלא שאז
היה מתברר שהיא חסרת כל תועלת...

אנחנו עומדים נדהמים למראה הטכנולוגיה הטמונה בחומר המודפס על ידי
המחשב .אנשים משלמים אלפי דולרים עבור כינור "סטרדיבריוס" שהוא
ה"רולס-רויס" של הכינורות .כעת הקשיבו למישהו המדבר במהירות .זרם
שוטף של רעיונות שהתגבשו במוחו – הציפו את מסך המחשב שלו ,ונשפכו
מתוך מדפסת הקול שלו ,במהירות מסחררת ,במפגן מרהיב של פלא טכנולוגי.
במקביל לכך ,כל המידע הזה נקלט על ידי המחשב שלכם )השכל( ,נספג
מיידית ,מובן ונשלח לאחסון במאגר הזיכרון שלכם .והכל במהירות הקול.

יתירה מזו ,מיתרי הקול מפיקים צליל גולמי בלבד ,שעדיין אינו מזוהה כדיבור.
השפתיים ,הלשון ,תעלת האף ,השיניים והחיך ,הם אלו שמעבדים את הצליל

והכל מגיע בחינם .לעולם אין צורך בהחלפת מחסנית צבע ,בחידוש ציוד או
בתחזוקה .הוא ימשיך לשרת אתכם נאמנה ,בעזרת השם ,עד מאה ועשרים שנה.
)הרב אברהם כץ שליט"א ,עלון 'שעה בשבוע' ,יצא לאור ע"י 'אבות ובנים'(.

סיפר הגאון רבי עזרא עטיה זצ"ל
מעשה נפלא ,המלמדנו פרק ב"השגחה
פרטית" ,ושאף אחד לא יכול לרמות
ולגנוב אותנו ,בפרט אם אנו שמים את
ביטחוננו בו יתברך:
משפחה יהודית נכבדה ומיוחסת
התגוררה לפני כמה מאות שנים
בעיר ארם צובה )חאלב( שבסוריה.
שם המשפחה היה פיג'וטו ,אך בשל
חשיבותם הוסיפו לה תואר של יחוס:
די פיג'וטו .בני משפחת די פיג'וטו
היו הקונסולים הרשמיים מטעם
אוסטריה בסוריה .אחד מבני משפחה
זו ,אשר חי לפני כמאה שנה ,עסק
בנוסף לתפקיד הקונסול גם במסחר
ובהלוואת כספים ,כאשר לקוחותיו
העיקריים היו ערביי העיר.
ערב אחד עלה אל ביתו של סניור די
פיג'וטו ערבי עשיר ,כשראהו היהודי -
חוורו פניו :הכל ידעו כי כסף שמלוים
לערבי עשיר זה  -אינו מוחזר לעולם!
פתח הערבי ואמר בלשון מתקתקה:
"נמצא אני במצוקה כספית קשה.
זקוק אני להלוואה לששה חודשים,
מאתים לירות זהב יספיקו לי ."...חשש
הסניור להסתבך עמו ,והשיבו" :בבקשה,
אמלא בקשתך!" .אורו פניו של הערבי.
בעיניים נוצצות משמחה עקב אחר
היהודי השולף את פנקס שטרות החוב.

נפלאות הן דרכי האל
עוד רגע קט ,והשטר נכתב ונחתם,
ואז אמר היהודי" :אבקש ממך להביא
הנה ערב אחד"" .ממני מבקש אתה
ערבות?!" ,העמיד הערבי פני נפגע ,אך
סניור די פיג'וטו לא חזר בו .נוכח הערבי
כי היהודי עיקש בדעתו ,והעלה הצעה
מפתיעה" :אם בערבות אתה חפץ ,יהא
האלוקים עד וערב בעדי" .שמע זאת
הסניור ,והחליט בלבו כי עליו להסכים
לערבות זו ,כדי לקדש שם שמים.
מאתים לירות הזהב החליפו ידיים.
שמח הערבי על שעלה בידו להונות את
היהודי ,שלף מטפחת אדומה מכיסו,
וצרר בה את לירות הזהב .בצעדים
קלים וזחוחים פנה אל אחת מנחלותיו
הרבות .שם ,בגן הירק הגדול ,פנה אל
חלקת שתילי הכרוב .צרור הכסף שנח
בחיקו  -הכביד עליו .בצורה בלתי
מודעת ,הוציאו והניחו על כרוב גדול
שצמח באחת הערוגות .כעבור זמן-מה
סיים את עיסוקיו בערוגת הכרוב ,וקם
לשוב לביתו .הכסף הצרור במטפחת
האדומה נשכח כליל מלבו...
עם שחר ,נזכר הערבי בצרור הכסף.
חפשו פה ושם ,ולא מצאו .או אז נזכר

שביום האתמול הניחו בחלקת הכרוב
אשר בגן הירק .אץ רץ כל עוד נשמתו
בו לאותו מקום .חיפש כאחוז תזזית
בינות לכרובים ,אך את הצרור לא
מצא .כיון ש'ראש כרוב' היה לו ,לא
העלה בדעתו את האפשרות שהכרוב
אסף בחופניו את צרור הכסף ,שכן מדי
לילה נסגרים עלי הכרוב ,וביום ,כאשר
מאירה עליהם השמש – נפתחים בחזרה.
אמש ,כשהניח הערבי את הצרור ,היו
עלי הכרוב פתוחים לרווחה ,וכשירד
הליל ,נסגרו ובלעו לקרבם את הצרור
האדום ...עתה ,שעוד לא האירה החמה
את השדה ,הכרובים עוד לא פתחו
את עליהם...
זועם ומתוסכל חזר לביתו .אך עזב
הערבי את גן הירק ,ופועליו הגיעו
למקום .עברו הפועלים בין הערוגות,
וכל ירק בשל וטוב נקטף ונאסף לסל.
כשהגיעו לערוגת הכרוב ,קטפו מבלי
דעת גם את הכרוב אשר 'החביא' בין
עליו את הצרור היקר .כשנתמלאו
הסלים ,יצאו הפועלים העירה .ראשית
לכל ,בטרם יפנו לשוק ,נגשו לחנותו
של ירקן אחד ,אשר היה קונה מהם
במחיר גבוה כל ירק משובח ונאה.

יש לשמור על קדושת הגיליון ולהניחו בגניזה

כשראה הירקן את ראש הכרוב העגלגל
והכבד  -בקש לקנותו.
"בדיוק הגיע בזמן" ,אמר .והורה לנער
השליח אשר בחנותו" :מהר וקח את
הכרוב הזה אל ביתו של סניור די
פיג'וטו .לפני ימים מספר בקשני ,שאם
יזדמן לי כרוב יפה  -אשלחנו אליו".
יצא השליח לבית הקונסול ומסר את
הכרוב .המבשלת החלה לטפל בירק
כדי לכבוש את עליו .והנה ,מבין
העלים הירוקים בצבץ פתאום דבר-מה
אדום ...מבוהלת ,פסקה ממלאכתה
וקראה לסניור.
נטל הסניור את הכרוב לידיו ובזהירות
רבה תלש כמה עלים עד אשר נגלה
לעיניו הצרור האדום .הוא נטל את
הצרור האדום אל משרדו .ואז נזכר:
הן אתמול הניח צרור דומה לזה  -בידיו
של הערבי שלוה ממנו מאתים לירות!
התיר את קישורי המטפחת ומנה את
מטבעות הזהב אשר בתוכה ,ואכן היו
בה לשמחתו :מאתים לירות בדיוק!
קשר את הצרור והניחו בכספת אשר
במשרדו ,ובפיו תודה לה'" :ברוך המשיב
אבידה לבעליה!".
)אוצרותינו ,בראשית עמ' (304
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יונתן הקטן היה ילד עדין נפש" .הילדים שלך עדיני'לים" ,החמיאו
האימהות לאימו של יונתן .בגיל  ,3כאשר "יונתן הקטן רץ בבוקר אל
הגן" ,הפך יונתן לילד אחר :ילד מכה" ,ידו בכל ויד כל בו" ,מרדן ולא
ממושמע .הוא היה הכי פיקח בגן ,והתנהגותו השלילית הייתה בהתאם
למידת פקחותו .ככל שגדל יונתן כך גדלה מרדנותו ,וכך גדל אומץ לבו
במעשים קשים יותר .על כל עונש קטן שקיבל היה מגיב בסדרת מעשי
תגמול :שפיכת מים על אביו למשל .כשיונתן נכנס ל"בית ספר" )תלמוד
תורה( הוא כבר עשה "בית ספר" להוריו :מידי פעם היה עורך הוא "הפגנה"
או "שביתה" ומסרב ללכת לתלמוד תורה .המצב הגיע שהוריו פחדו
ממנו ,והוא בסך הכל בכיתה א' ב'" .לא כדאי להתחיל איתו ,אחר כך
הוא יעשה לנו טרור" ,חשבו הוריו בסתר לבם.
אם קבלתם את הרושם שמדובר בילד "עבריין"
ממשפחת "עבריינים" ,משהו שלא שייך אליכם
בכלל .כאן המקום להבהיר ,שמדובר באחת
המשפחות החשובות ביותר ,וגם יונתן באופן
כללי היה ילד טוב .אלא שדי היה במעשיו
הקשים והמכאיבים ,אשר הגיעו בערך פעם
ביומיים ,כדי להטריף את דעת הוריו .ילד
כזה אינו חריג בנוף החיים ,הוא מצוי בהרבה
משפחות ,ולכן כדאי לקרוא את הדרך לטפל בו.

הילד מבקש "תשומת לב שלילית"
בצר להם פנו ההורים למנחה הורים מומחה ,וזה פרש את משנתו
לפניהם" :ילד שמציק ומפריע אין זאת אלא בגלל שהוא מחפש "תשומת
לב שלילית" .אי לכך ובהתאם לזאת ,ככל שתתעמתו איתו כך אתם
תעניקו לו את אשר חיפש ,וכך תגדילו את מרדנותו .התעלמו התעלמות
מוחלטת ממעשיו .שום עונש ,שום גערה ,שום מילה .הוא יראה שלא
מתייחסים אליו ויפסיק .אם הוא לא רוצה ללכת לתלמוד תורה לדוגמא,
הניחו אותו לנפשו ,הוא ישתעמם בבית ויבין לבד שלא כיף גדול להישאר
בבית ,ולמחרת ילך לתלמוד תורה כמו בובה) ."...שיטה זו נקראת "שיטת שפר"
או "שיטת אדלר" על שם מייצר השיטה(.
ניסו ההורים שיטה זו .האם זה עזר? קדחת! הילד הכעיס את הוריו
במעשים קשים ביותר ,שאין כאן המקום לפרטם ,משום שהתחזקה
אצלו התחושה" :אני יכול לעשות מה שאני רוצה" ,הרי אף אחד לא גער
בו! המנחה הורים הסביר להורים שצריכים להיות חזקים ,והשיטה הזו
לוקחת זמן עד שרואים תוצאות") ...הרוצה לשקר ירחיק עדיו.("...

"השיטה הזאת לא עובדת"
אביו של יונתן שיתף אותי בצערו ,ואני תמהתי על שיטה זו ,אני יודע
שלפעמים ילד עושה מעשה מסוים כדי לקבל "תשומת לב שלילית",
ובמקרה כזה כדאי להתעלם מהמעשה של הילד .זה דבר ידוע בחינוך.
אבל לטעון שכל המעשים השליליים של כל ילד נובעים מכך?? התקשרתי
למורי ורבי בחינוך ,יועץ חינוכי מפורסם ,עם ניסיון של  40שנה בפיקוח
וחינוך ,לשמוע את דעתו בנושא .היועץ הגיב ,שזה לא חדש לו ,וכי
לצערנו הרבה מנחי ומנחות הורים חרדים ,נתפסו לשיטה ה"מודרנית"
הזו .ואכן הבהיר לי היועץ כפי שחשבתי" :מהניסיון שלי ,ברוב המקרים
השיטה הזו לא עובדת".
בבסיסה של השיטה הזו עומדת התזה ,שילדים טובים הם ,ולא יתכן שהם
יציקו או לא יצייתו להורים ,ולכן חייבים לומר שהם רוצים להשיג משהו
אחר" .אין ילד רע – יש ילד שרע לו" ,הם טוענים .לענ"ד אין זו השקפת
התורה ,וכבר כתב הרמב"ם )פ"א מהל' דעות ה"ב(" :וכל הדעות ]המידות[,
יש מהן דעות שהן לאדם מתחילת ברייתו לפי טבע גופו ,ויש מהן דעות
שטבעו של אדם זה מכוון ]נוטה להם[ ,ועתיד לקבל אותם במהרה יותר
משאר הדעות" .לא נעים לשמוע אבל לא נוכל לברוח מהאמת ,ישנם
בהחלט ילדים אכזרים ,כעסנים ,קמצנים ,מרדנים וכדומה .והפסוק

אומר" :וְ ַעיִ ר ֶפּ ֶרא ָא ָדם יִ וָּ לֵ ד" )איוב יא ,יב( .כלומר ,אדם נולד בלתי מעוצב
כמו חמור הבר ,ועלינו לרסן אותו במידות טובות ובמשמעת.

"חסר לו דבר אחד -משמעת"
הפניתי את ההורים ליועץ-חינוכי הנ"ל .לאחר בדיקה מקפת קבע היועץ
קביעה נחרצת" :אין ליונתן שום בעיה ,חסר לו דבר אחד – משמעת!!
הפסיקו לפחד ממנו ,תחליטו עבורו מתי עליו ללכת לישון ,ומתי עליו
לקום בבוקר ,ותעמדו על כך בכל התוקף ,ואם צריך אז גם תשתמשו
בסנקציות ועונשים .הוא לא רוצה ללכת לתלמוד תורה למשל – הניחו
אותו אחרי הדלת ,ותבהירו לו חד משמעית" :אחרי השעה  8בבוקר אין
לך מקום בבית" .גם אם ידפוק שהוא צריך
להתפנות ,תאמרו לו "יש שירותים בתלמוד
תורה") .היועץ אפילו ייעץ להם שיסחבו אותו בכח עד
לתלמוד תורה ,לענ"ד אין לנהוג כן רק בילד חריג במיוחד,

ורק פעם אחת בחיים(.
"אתם בוודאי תצליחו להשתלט עליו ,כי ההורים
חזקים יותר מהילד ,לא רק פיזית אלא גם
מבחינת המעמד שהעניק להם הבורא .דעו
לכם! הילד בתוך תוכו מעוניין ורוצה הורים
חזקים ,שלא יתנו לו לעשות מה שרוצה,
והמשמעת גם תתרום לו לחוסנו הנפשי
בהמשך החיים ,לכן בסופו של יום הוא יודה לכם על כך" .הבהיר להם
היועץ .ההורים קיימו וקבלו עליהם את דברי היועץ .והלא יאומן קרה:
הילד הפך לממושמע יותר משאר אחיו!! בתחילה היה צריך להשתלט
עליו בקיצוניות לצד השני ,האבא הראה לו ש"בעל הבית השתגע",
לאחר מכן ההורים הלכו בדרך הממוצעת .הם היו עקביים ,ואחרי
עימותים קשים הם ניצחו ,היום יש להם בבית "ילד טוב ירושלים".

חרדה שהבן לא יצא שבאבניק
מדוע ההורים היו רכרוכיים כל כך? בהכירי את אבא של יונתן אסביר
את העניין ,כי טעותו הינה שגיאתם של הורים רבים ,אשר הביאה את
בנם לסטות מדרך הישר " -נוער נושר" .וכאן הגענו לליבת המאמר! ובכן,
אבא של יונתן ,בהיותו רב ומחנך ,ובראותו "שבאבניקים" רבים ,אשר
חלקם היו חניכיו לשעבר ,נתקף ב"חרדת אלוקים" ,שילדיו חס ושלום
לא יצאו "שבאבניקים" .הוא שמע הרצאות רבות בנושא ,וגם קרא על
כך חומר רב .והנה ,מרצים רבים מדגישים ובצדק ,כי הסיבה לפריקת
עול אצל נערים חרדים ,נגרמת כתוצאה מחינוך נוקשה מדי ,המלווה
בצעקות ועונשים קשים" .הדור שלנו הוא דור חלש ,ועצת חז"ל בחינוך
"שמאל דוחה וימין מקרבת" אינה תקפה כיום ,עלינו לקרב בשני ידיים",
ישנם גם כאלו שאומרים.
אבא של יונתן שכלל את שקרא ושמע ,מה שלא עלה על דעת אף מרצה
ומחנך ,והוא פחד לגעור בילד ולחנכו ,פן הילד יפרוק עול .וכך במקום
להשתמש במקל וגזר ,הוא השתמש בגזר וגזר בלבד ...שימו לב! נכון
הדבר ,שחלק מהנושרים ברחו מהדת בגלל שהרגישו חנוק מדי .מאידך,
חלק אחר של הנושרים הגיעו לשם ,דווקא בגלל שלא לימדו אותם
בילדותם סמכות ומשמעת מהי ,לכן הם "פרקו עול" ,כי הם לא יודעים
מה זה "עול" בכלל...
קוראים יקרים! כעת לא נותר לי אלא לבקש מכם ,אנא! אל תלכו לקיצוניות
השנייה .אל תתחילו להשליט טרור בבית ...לא זאת הכוונה! חייבים
לשמור על אוירה שלווה בבית ,ולא לשכוח להעניק מחמאות ופרסים
ביד רחבה .חזרו וקראו את כל המאמרים שכתבנו בבמה מכובדת זו ,על
חשיבות האהבה והחום לילד ,ותשלבו בין שניהם" :משמעת ברזל מתוך
אהבה רותחת!" )משמעת שלא מתוך אהבה – לא עובדת!( .הנוסחה של חז"ל )סוטה
מז,ב(" :לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבת" ,תקפה ,חזקה ובועטת,
"לעולם"  -גם בדור שלנו.

רצונך לקבל את העלון מידי חודש בחדשו לאימייל שלך? שלח את כתובת המייל שלך לmhbp52@gmail.com -

3

בן עשרים ושש שנים היה רבי יוסף חיים עת נפטר עליו אביו
הגדול .אבל גדול היה זה למשפחה ולקהילה .בכל יום משבעת
ימי האבל היו רבנים דורשים ,מבכים מרה ומספידים את הנפטר
הדגול .ביום השביעי ,י"ג באלול תרי"ט ,הייתה זו הפעם הראשונה
בה עמד רבי יוסף חיים ,המכונה ה'בן איש חי" )על שם ספרו(,
במקום בו עמדו אבותיו ודרשו לפני העם .האברך הצעיר אך
פתח את פיו ,והקהל האזין בדממה .הם עשו אזנם כאפרכסת
ושתו בצמא את דבריו .קשה היה לכבוש את התפעלות הציבור
מהצעיר הדורש לפניהם .בגאונות קישר עניין אחד למשנהו,
ודילג מנושא לנושא ,כשבכל תחום הוא מגלה בקיאות אדירה.
בו במקום הוחלט למנות את הצעיר כדרשן וכמנהיג הקהילה
במקום אביו.
תפקיד זה ילווה אותו במשך חמישים שנה בדיוק! ביובל השנים
הבאות יישא רבי יוסף חיים אין ספור דרשות לפני צאן מרעיתו,
אך מעולם לא יחזור על דרשה אחת פעמיים .כך עד לפטירתו,
בדיוק באותו תאריך שבו נשא את הדרשה ראשונה – י"ג באלול
תרס"ט!

הנס
שהתרחש

פה מפיק מרגליות
כל מי שנכח בדרשותיו של ה'בן איש חי' ,תאר את החוויה
הנפלאה בהתרגשות ובהערצה .מלבד עומק הדרשות ,והתוכן
ששילב בין מקצועות שונים בתורה ,היה לו כישרון נאום אדיר,
מה שגרם לקהל להיות מרותק לדרשה .סביב לרגליו של רבי יוסף חיים ישבו
בצפיפות ילדים קטנים ,ואף הם – לאורך כל הדרשה היו מרותקים למוצא פיו
של הרב .שכחו את הרגלם ,לרוץ ולהתרוצץ ,להרעיש ולהשתולל .כולם נשבו
בקסם הדרשה.
והנה ,ראו זה פלא! מדי שבת בשבתו ,אחר תפילת מנחה גדולה ,היה נושא
רבי יוסף חיים את דרשתו במשך שלוש שעות רצופות! בבית הכנסת 'צלאח
אל זגירי' ]-בית הכנסת הקטנה[ ,אשר הייתה מכילה ארבעת אלפים מקומות
ישיבה! והייתה מתמלאת מפה אל פה באנשים נשים וטף ...ועד עת זקנתו היה
קולו נשמע היטב במשך כל שעות הדרשה ,למרות שבדרשה נכחו אלפי אנשים!!

תארו לעצמכם ,דרשה ב'בנייני האומה' בירושלים ,למשל ,בלי
רמקול ,וכל אלפי האנשים ישמעו את הדרשה .היתכן?! אין ספק
שהיה זה נס מעל הטבע...

דרשת ארבע שבתות
ומהנס הקטן לנס הגדול :אם בשבת רגילה הצטופפו לשמוע את
דרשתו  -קהל של ארבעת אלפים איש ,הרי שבארבע שבתות
מיוחדות בשנה ,התקבצו למעלה מעשרת אלפים איש לשמיעת
הדרשה! היה זה בשבת שובה ,שבת זכור ,שבת הגדול ושבת כלה
)-שבת שלפני חג השבועות(.
בשבתות אלו היה הוא הדרשן היחיד בבגדאד כולה .שאר בתי
הכנסיות היו נעולים ,וכל מתפלליהם נהרו לעבר "צלאח אל
כבירי" ]–בית הכנסת הגדול[ ,כדי לשמוע את דרשתו חוצבת
הלהבות של ראש גולת אריאל! היו בו בבית כנסת הנ"ל למעלה
מעשרת אלפים מקומות ישיבה!! וכולם התמלאו עד אפס מקום!
אותם אלו שלא נותר להם מקום בבית הכנסת ,עמדו מחוץ לבית
הכנסת והקשיבו לדרשה!
בשבתות מיוחדות אלו היה רבי יוסף חיים נושא את דרשתו
כשהוא עטוף בטלית ,מעל בגדי הלבן אותם לבש לכבוד שבת,
במשך ארבע שעות רצופות! קולו הצלול נשמע היטב בחלל בית
המדרש ,בלי רמקול ,למרות גודלו )משהו כמו איצטדיון 'יד אליהו'
בתל אביב ,להבדיל( .ואף גלש החוצה ,ונשמע בבירור לאותם שעמדו מחוץ
לבית הכנסת .ולא זו בלבד אלא שקולו היה נשמע אותו דבר במשך כל שעות
הדרשה!! הסבר טבעי לא היה לזה ,זולת העובדה ,ששכינה הייתה מדברת מתוך
גרונו ,ונותנת לקולו משנה תוקף וגבורה! ואכן ,אחרי פטירתו ,דרש בנו הגאון
רבי יעקב במקומו ,אך קולו לא היה נשמע לציבור .משבקשו ממנו שירים את
קולו ,הסביר להם רבי יעקב" :מה שהיה עם מור אבי זצ"ל  -זה דבר שאי אפשר
להיות בבני אדם ,אלא שהשכינה הייתה מדברת מתוך גרונו".
)שמעתי זאת בילדותי מזקני העדה הבבלית אשר חזו במו עיניהם בנס הגדול הזה .וכ"כ מרן רבנו
עובדיה יוסף זצ"ל בפתיחה להליכות עולם ח"ג ,ור' יוסף כצ'ורי בהקדמתו לשו"ת תורה לשמה(.

עמותת "אור עליון"

יחד עם כל בית ישראל שותפים
באבלו ובצערו של מנהיג הדור

מרן הגאון הרב מאיר מאזוז שליט"א

על פטירת בתו מרת גאולה מאזוז ז"ל
שנסתלקה לבית עולמה לאחר עשרות
שנים של ייסורים קשים ומרים

נשגר בזאת כוס תנחומים לכבוד מורנו ורבנו שליט"א ,שלא
יוסיף לדאבה עוד ,וימשיך להנהיג את כל עם ישראל מתוך
בריאות איתנה ונהורא מעליא ,ברוב עושר וכבוד.
אכן חוליינו הוא נשא ,ומכאובינו סבלם
והוא מחולל מפשעינו ,מדוכא מעוונותינו



סיפורי ישועות
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ברצוני להודות לכם על ה"פדיון
נפש" שערכתם עבורי ,עבור
התקפי החרדה שהיו לי .זה היה
לפני כחצי שנה בערך ,וברוך ה'
החרדות ירדו וירדו ,עד שאחרי
תקופה מסוימת כבר הבראתי.
גילה.
היו לי בעיות קשות בשלום בית:
אשתי עזבה את הבית וכו' .עשיתי
"פדיון נפש" דרככם ,וברוך ה'
כל הבעיות נפתרו לגמרי .היום אני
ואשתי חיים בשלווה .וגם זכיתי
לחזור בתשובה.
ליאור.
מזה זמן רב היו לאמי כאבים
חזקים .הרופאים חששו שיש לה
את "המחלה האיומה" ,ואנחנו נלחצנו
מאד .עשינו דרככם את הפדיון נפש,
ותודה לקל המצב השתפר ביותר.
פ.א.
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053-3354470
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לעילוי נשמת

אלי ליאון בן זעירא

"

ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת
אברהם מימוני ז"ל
בן ר' יצחק ורומיה ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה.
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המעוניינים בחלוקת עלונים במקום מגוריהם )תמורת דמי משלוח בלבד( יתקשרו לטל054-8486661 .
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