
הרב: לאחרונה ניטש ויכוח חריף ישן-חדש בין דתיים לחילונים 
ב"פרשת הגיורים". הדתיים מכירים רק בגיור דתי, שבו הדרישה 
העיקרית היא האמונה בדת היהודית וקבלת עול המצוות, ואקט 
טוענים  החילונים  לעומתם  וטבילה.  מילה  ע"י  מתבצע  הגיור 
שגיור פירושו הזדהות והצטרפות ללאום היהודי בהתאם לצביון 

שיש לו בימינו: הוכחה של נאמנות לצה"ל, למדינה וכדומה. 
הוא  הויכוח  של  ששורשו  הדברים,  מתוך  להבין  ניתן  רותם: 
לא  שאני  מה  יהודי?".  ומיהו  "מהו  הנושא  על  ויכוח  למעשה 
מבין, הרי הדתיים מתייחסים לחילונים כאל יהודים לכל דבר, 
נמצא שקיימת מציאות של יהודי שאינו דתי. ובכן, איך אפשר 
מאשר  יותר  "יהודי"  להיות  חייב  שהגר  הדרישה  את  להבין 

הרמטכ"ל? 
זה "יהודי"  מה  בשאלה:  הוא  הויכוח  מוקד  רותם,  הרב: צדקת 
בכלל? אמנם לפני שנדון בשאלה הזאת אקדים ואומר, שכולנו 
משאר  מהותי  שינוי  שונה  ה"יהודי"  שהעם  לכך  מסכימים 
ההסבר  מה  כן,  לא  שאם  כן,  לומר  מוכרחים  ואנו  האומות. 
מה  ולשם  נגדנו?!  דווקא  העולמית  ה"אנטישמיות"  לתופעת 
ודמע  בדם  שהוקמה  עצמאית  מדינה  להקים  הכביר  המאמץ 
העמים  בתוך  מרצון  להיטמע  נכון  יותר  היה  מרובים,  ודמים 
והאומות, מבלי להפר את שלומנו ושלוותינו?! מלבד זאת, ללא 
כטרגדיה  מציאותנו  נראית   - לעמנו  וייחודיות  ותכלית  מטרה 

איומה רצופת סבל ומכאוב לשווא.
למרות  ישראל  בארץ  שמתגורר  אדם  הוא  יהודי  לדעתי  טל: 
יכולתו לגור בחו"ל בתנאים טובים יותר, משרת בצבא, משלם 

מיסים, מדבר עברית. בקיצור, נאמן ל"מדינת היהודים".
מיקל (תושב ארה"ב): רגע, מה, אני לא יהודי, כי אינני מקיים 
העם  לדעתך  האם  בכלל,  שהזכרת?!  מהרשימה  דבר  שום 

היהודי החל רק ביום הקמת "מדינת ישראל"?!
למושג  "יהודי"  המושג  בין  מערב  אתה  טל,  סליחה  הרב: 
"ישראלי",  להיות  כדי  זה  שמנית  התנאים  כל  "ישראלי". 
ישראל  במדינת  המיעוטים  ראה!  "יהודי".  למושג  קשור  ולא 
שהזכרת,  התנאים  כל  את  מקיימים  והדרוזים,  כגון:הבדואים 

ועדיין הם אינם "יהודים". 
לגויים".  "אור  שאנחנו  זה  "יהודים"  של  הגדרה  לדעתי,  אלון: 
והכי  חכמים  הכי  אנחנו   - ייחודיות  תכונות  לנו  יש  כלומר, 
מוסריים בעולם. נראה לי, שכל יהודי מקבל את התכונות האלו 
הם  כי  אותנו,  שונאים  כולם  זה  בגלל  אולי  מהוריו.  בתורשה 

מקנאים בנו.
למה  אבל  מיוחדות,  תכונות  לנו  שיש  איתך  מסכים  אני  הרב: 
נכון  שיהיה  לך  נראה  אלו?!  מתנות  לנו  דווקא  נתן  האלוקים 
ככה  סתם  להם  ולתת  אנשים  בקבוצת  לבחור  האלוקים  מצד 
לא  העליון"  "השופט  העולם  שבורא  הייתכן  חינם?!  מתנות 

יעשה משפט?! מלבד זאת, דבריך נשמעים מאד גזעניים...
בן: הופה! איזה יופי, רב מדבר על "גזענות", הרי אתם הגזעניים 

הכי גדולים!
הרב: בן תרגיע. אם אנו רוצים לבדוק את המושג "יהודי" עלינו 
לבדוק את המסמך הראשון בו נידונה התוכנית ליצירת המושג 
ה'  ה-ו),  (יט,  שמות  בחומש  בתורה   מופיע  המסמך  "יהודי". 
יתברך שולח את משה רבינו להציע לעם ישראל את התוכנית 
ִאם  ה  "ְוַעּתָ המסר:  לשון  וזה  ל"יהודים".  להופכנו  האלוקית 
ה  ְסֻגּלָ ִלי  ִוְהִייֶתם  ִריִתי,  ּבְ ֶאת  ם  ַמְרּתֶ ּוׁשְ קִֹלי,  ּבְ ְמעּו  ׁשְ ּתִ מֹוַע  ׁשָ
ּכֲֹהִנים  ַמְמֶלֶכת  ִלי  ְהיּו  ּתִ ם  ְוַאּתֶ ָהָאֶרץ.  ל  ּכָ ִלי  י  ּכִ ים,  ָהַעּמִ ל  ִמּכָ

ָרֵאל". מפסוקים  ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ַדּבֵ ר ּתְ ָבִרים ֲאׁשֶ ה ַהּדְ ְוגֹוי ָקדֹוׁש, ֵאּלֶ
אלו אנו למדים, שהאלוקים חפץ לבחור מתוך האנושות כולה 
האלוקים.  עבודת  של  חיים  יהיה  עניינם  שכל  אנשים  קבוצת 
לשם  ונבחרה  לכך  שהסכימה  הקבוצה  שחברי  יודעים  ואנו 
מטרה זו היו היהודים. נמצא, שכל הייחודיות של ה"עם היהודי" 
הוא בחיוב קיום מצוות היהדות ועבודת האלוקים. וזו המטרה 

והתכלית של האלוקים בהקמת העם היהודי. 
והנה, כדי שהיהודים יוכלו למלא את ייעודם (עבודת ה' יתברך) 
בצורה שלימה, נתן הקב"ה לכל יהודי ויהודי כלי עזר רב עוצמה, 
שיעזור לו במילוי המשימה. כלי זה נקרא "הנשמה היהודית". 
הנשמה היא כביכול חלק מהבורא יתברך עצמו, ולכן היא בעלת 
בגופו  השוכנת  "הנשמה"  ידי  על  מאד.  גבוהה  רוחנית  עוצמה 
של היהודי הוא מתחבר ונמשך לכל דבר שבקדושה, הוא מסוגל 
לפרוש מהחומר, לעמוד בניסיונות ולעבוד את האלוקים. נמצא 

חלק  לו  יש  שהרי  אחרת,  בנוי  הוא  אחרת,  יצירה  הוא  שיהודי 
רוחני "נשמה" שאין לאדם אחר עלי אדמות. 

כעת  מציקה  היא  הדיון,  בתחילת  לשאלתי  חוזר  אני  רותם: 
כדי  היהדות,  על  לשמור  מהגוי  דורשים  אנו  איך  שבעתיים, 
יהודי,  נקרא  הצעיר"  "השומר  שאיש  בזמן  בו  יהודי,  להיקרא 

למרות שהוא איננו מקיים דבר מכל האמור לעיל?
הרב: אדם שנולד להורים יהודים מקבל ב"תורשה" מהוריו את 
ה"נשמה היהודית", ויש לו תכונות פוטנציאליות לשמירת תורה 
כיהודי,  מתנהג  איננו  הוא  דתית  שמבחינה  הגם  ולכן  ומצוות. 
עדיין הוא נחשב ליהודי מכח שהוא יצירה שונה מהגוי, וכנ"ל. 
ומצוות,  תורה  שומרים  שאינם  אנשים  אותם  אף  לב!  שים 
פתאום  שבקרבם,  היהודי  הניצוץ  נדלק  כאשר  הכושר  בשעת 
מתגלה קדושת הנשמה שבקרבם: אותו אדם שנראה לכאורה 
יהודי,  שיר  מול  דמעה  מזיל  לראותו  תוכל  מהקדושה,  מנותק 
מתרגש מול חפץ של קדושה או בשמיעת שיחת מוסר, פונה אל 
איננו  שלעולם  מהגוי,  (להבדיל  וכדומה.  צרה,  בעת  האלוקים 
מתעורר מאחר ודברי קדושה אינם מדברים אליו כלל). לעומת 
"נשמה  לקבל  המעוניין  הגוי  כלומר,  להתגייר,  הבא  הגוי  זאת 
כדי  היהדות  שמירת  עליו  לקבל  עליו  לו,   החסרה  יהודית" 
לקבלה. שהרי קבלת "נשמה יהודית" נועדה כדי לסייע לאדם 
בשמירת התורה והמצוות, וכנ"ל, ואם אינו חפץ בשמירת תורה 
ומצוות, בשביל מה לו נשמה זו?! ובוודאי שהאלוקים לא ייתן 

לו נשמה זו כשאיננו מתכונן לשמור תורה ומצוות.
נחשבת  לא  הנ"ל  היהדות  גישת  למה  נו,  במקהלה:  ובן  אלון 

לגזענות?
עליונות  לא  זה  "יהודי"  המושג  היהדות  ולפי  מאחר  הרב: 
ביולוגית, אלא עליונות רעיונית – קבוצה רוחנית העובדת את 
האלוקים. ומאחר ואין כאן "מתנות חינם", זכויות ללא חובות, 
להצטרף  הרוצה  ובנוסף,  זכויות.  לצד  חובות  כאן  יש  אלא 
למועדון החברים היהודי, ולקבל עליו את החובות והזכויות גם 
יחד, מוזמן להצטרף לעם היהודי בכבוד רב. מובן מאליו שלא 

שייך כאן כל מושג של גזענות.
שיר לסיום מתוך תפילת המועדים: "אתה בחרתנו מכל העמים, 
וקידשתנו  הלשונות,  מכל  ורוממתנו  בנו,  ורצית  אותנו  אהבת 
במצוותיך, וקרבנו מלכנו לעבודתך, ושמך הגדול והקדוש עלינו 

קראת".

ן-חדש בין דתיים לחילונים
 רק בגיור דתי, שבו הדרישה

הכי גדולים!
עלינו "יהודי" המושג את לבדוק רוצים אנו אם תרגיע בן הרב:

הוא שיהודי 
רוחני "נשמה

מיהו "יהודי"?

תמונה ממעמד "הכנסת ספר תורה" לבית הכנסת "האורפלים" 
בירושלים, לעילוי נשמת הבחור היקר והחשוב נעים ההליכות, 
א'  בתאריך  שהתקיים  ז"ל,  מזרחי  ואסתר  ציון  בן  הראל  ליעד 
טבת תשע"א, ברוב עם, ובהשתתפות הרבנים הגאונים: הראשון 
לציון הרה"ג בקשי דורון שליט"א, הרה"ג יצחק יוסף שליט"א, 
במעמד  חשובים.  רבנים  ועוד  שליט"א,  ועקנין  שלמה  הרה"ג 
חשוב זה הוכנס "ספר הפטרות" לעילוי נשמת ליעד הראל ז"ל, 

הספר נתרם ע"י אחותו שתיבדל לחיים ארוכים, אמן. 
תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

"המהפכה במצרים 
ואחרית הימים" - 
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שאלה: שלום כבודו שליט"א, יש לי שאלה בקשר לשידוך. אני 
נפגשת עם בחור מוצלח, יש לו מידות טובות, מסודר, מבוסס. 
הכל טוב ויפה, חוץ מדבר אחד שמפריע לי. הוא גר עם ההורים, 
למרות  עליו.  גדולה  השפעה  יש  שלו  שלאמא  לב  שמתי  ואני 
שהוא מאוד רוצה להתחתן ולהשתחרר מהשפעתה, כמה פעמים 
ראיתי שהוא עושה מה שהיא דורשת ממנו למרות שלא מסכים 
איתה. אני פוחדת שאם נתחתן היא תרגיש ש"גנבתי" לה אותו 
רות ותתערב לנו בחיים. תודה רבה. 
אימו  דרישות  את  מקרה  בכל  כעת  עושה  שהוא  מה  תשובה: 
כראוי.  ואם  אב  כיבוד  מצוות  בכך  מקיים  הוא  חסרון,  בזה  אין 
בענייני  אימו  את  יערב  הוא  החתונה  לאחר  שגם  הוא  החשש 
ושאימו  אשתו,  לדעת  בניגוד  אימו  בקול  ישמע  ושהוא  הבית, 
תתערב בחיי הזוג כמו שהתרגלה. כמובן, שמצב זה יכול לגרום 
בקשר  תוכניותיו  על  עמו  לשוחח  עלייך  הבית.  שלום  להפרת 
לאימו לאחר החתונה, לבדוק אם הוא מסוגל להשתחרר אחר 
הכלות.  שאר  עם  מתנהגת  אימו  איך  ולברר  מאימו,  החתונה 
במקרה שהחששות הנ"ל יתבררו כנכונים, לא כדאי לך להמשיך 

בשידוך זה. 

צריכה  אני  אבל  מפריעה,  אני  אם  סליחה  רבי,  שלום  שאלה: 
תשובה דחופה!!! מהי דעתו של מרן הרב עובדיה יוסף בהקשר 

ל"פרשת הזמרים"? זה משגע!!! תודה רבה רבה מראש!!! 
ס. צרפת  
תשובה: מרן שליט"א כתב בתאריך כ"ב סיוון תשמ"ב: "אודות 

ולשמוע  למסיבות  להזמינו  איסור  שום  אין  המפורסם...  הזמר 
שירי קודש מפיו. אע"פ שהוא מופיע במסיבות לא הגונות, ושר 
שירי עגבים. ורק אינו יכול להיות שליח ציבור בתפילה אפילו 
הפסולים"  "הזמרים  לגבי  גם  נלמד  מכאן  וכו".  ארעי  באופן 
שירי  את  ולשיר  הדיסקים  את  לשמוע  שמותר  המדוברים, 
הקודש שלהם. אין צורך שתסתבכי, אין לנו אלא דבריו של מרן 

שליט"א.

תוכל  לא  שלך,  המרגיעה  התשובה  על  לך  מודה  אני  שאלה: 
שאני  דבר  יש  עכשיו  בלב.  טוב  לי  עשית  כמה  לעצמך  לתאר 
לא מבינה. הרב... אומר שאסור להופיע לפני קהל מעורב. והוא 
מוזיקה  רק  שומעת  אני  ב"ה  מבינה!  לא  אני  הלכה!  שזו  אומר 
דתית והזמרים האלה דתיים! אז אם זה היה אסור להופיע לפני 
לבקש  מעיזה  אני  ברשותך,  מופיעים!  היו  לא  הם  מעורב  קהל 
ס. צרפת הסברים... 
את  ונחלק  בא  לשאלתך,  אותך.  שהרגעתי  שמח  אני  תשובה: 

העניין לשניים:
ונשים  גברים  מעורב  קהל  בפני  להופיע  שאסור  ספק  אין   (1
יחדיו. והזמרים שמופיעים במעורב עושים מעשה חמור ביותר, 

חוטאים ומחטיאים את הרבים.
רשע.  אדם  של  שיריו  את  לשמוע  איסור  שום  אין  אמנם,   (2
ומרן לא מוכן לעשות עליהם "חרם", כדי להכריחם לחזור בהם 
מדרכם, משום שהדבר לא יועיל, מאחר ורוב הציבור לא ישמעו 
לחרם וימשיכו לקנות הדיסקים. וכלשון מרן בפסק הנ"ל שלא 
החרימו: "ומה יעשו גדולי הדור שאין דורם עולה יפה". [תשובה 
זו כתבתי לפני מספר חודשים, ושמחתי כעת לשמוע מהרה"ג 

יצחק יוסף שליט"א שאמר ככל הדברים הנ"ל בשם אביו].

יחד?  ודגים  בשר  באכילת  איסור  יש  הרב,האם  לכבוד  שאלה: 
ואם כן, מהיכן זה נובע? (אשתי לא מרשה לי לאכול דגים ובשר 
להגדיל  בעז"ה  ושתמשיך  ואמץ  חזק  בברכת  הסכין).  באותו 
שמעיה תורה ולאדירה. 
תשובה: איסור אכילת בשר ודגים יחד מבואר בשולחן ערוך (סימן 
קעג סעיף ב): "בין בשר לדגים חובה ליטול [ידיים], משום דקשה 

לדבר אחר [=צרעת]". אם כן צודקת אשתך שאסור לאכול בשר 

ודגים באותו סכין ללא הדחתו.
והאוכל דגים ורוצה אחר כך לאכול בשר, כמו בסעודות שבת, 
עליו ליטול ידיו, לאכול חתיכת פת ביניהם, וגם לשתות משקה. 
כדי שלא ישאר משהו מהדג לא בידיו ולא בפיו. ואם אכל על 
ידי מזלג ורוצה שלא ליטול ידיו - יש לו על מי לסמוך. ("ילקוט 

יוסף" שבת כרך א', עמודים ח-ט).

רחבי  מכל  שהתקשרו  החשובים  הקוראים  לעשרות  מודים  אנו 
הארץ, בקשר לשאלה מהגיליון הקודם: "מה המקור שהעלו את 
רש"י  לדברי  אותנו  הפנו  הקוראים  לארץ?".  יוסף  אחי  עצמות 
עמהם".  העלו  השבטים  כל  עצמות  שאף  "למדנו  יט):  יג,  (שמות 

תודה מיוחדת לאברך הרב יעקב כהנא מירושלים שהפנה אותנו 
שהיו  שנה  ארבעים  אותן  "כל  וש"נ):  א  צב,  (ב"ק  הגמרא  לדברי 
ישראל במדבר היו עצמותיו של יהודה מגולגלין בארון וכו". (ע"ש 
למחקר  אותנו  שהפנה  מחיפה,  צימר  אברהם  לר'  תודה  ברש"י). 

שהתפרסם בעיתון "בקהילה" (ט' שבט, 14/1), אודות המיקום של 
קבורת אחי יוסף.

בגיליון חודש טבת השבתי שמותר לאדם שהתפלל, לחזור שוב 
ולהתפלל בתור שליח ציבור,עבור ציבור שאין מי שיודע להיות 
חזן, ורק לא יתפלל בלחש. בגיליון חודש שבט העירונו שהרה"ג 
מאיר מאזוז שליט"א אוסר זאת. אנו מודים מקרב לב להרה"ג 
אותנו  שהפנה  בירושלים,  כולל  ראש  שליט"א,  אלנקרי  יוסף 
כדברינו.  מפורש  שם  שכתוב  יז)  (סט,  ברורה"  ה"משנה  לדברי 
כמו כן אנו מודים לקורא היקר ר' חיים מעתלית, שהפנה אותנו 
ועתה  כדברינו.  שם  שמבואר  ה)  (קכד,  ברורה"  ה"משנה  לדברי 
והשיב  זו,  בשאלה  שנשאל  יד)  (טז,  אליעזר  ציץ  בשו"ת  ראיתי 

כדברינו. ושמחתי שכיוונתי לאמת.

ניתן להפנות שאלות בהלכה וביהדות לרב מנשה בן פורת 
שליט"א - מוסמך להוראה ומרצה ב"הידברות", בפורום 

"שאל את הרב" שבאתר "טיפות מהאור העליון", וכן במייל 
mhbp52@etrog.net.il   או בטלפון: 054-8486661

 שאלות ותשובות מתוך הפורום
"שאל את הרב" באתר "טיפות מהאור העליון"

רואים  הם  כלשהו  באדם  בהביטם  כי  בעבר,  דיווחו  רבים  אנשים 
סביבו הילה זוהרת, בצבעים המשתנים מאדם לאדם. אולם איש 
מהם לא יכל להוכיח זאת, ומשום כך עולם המדע התייחס לעניין 
בביטול. רק באמצע המאה ה-20 החל מסתמן שינוי בקרב חלק 
קירליאן  וואלנטינה  סמיון  הזוג  בני  גילו  ב-1939  המדע.  מאנשי 
בעת  גבוה  תדר  בעל  חשמלי  בזרם  משתמשים  הם  כאשר  כי 
צילום, מתקבלת תמונת המצולם כאשר הוא מוקף בהילה עדינה. 
את  הקולט  המכשיר  את  קירליאן  פיתח  זו  מתגלית  כתוצאה 
 – שמו  על  שנקרא  מכשיר  האולטרה-סגולות,  הקרניים  תנודות 

מצלמה קירליאנית. 
לדעת הפסיכולוגית ד"ר תלמה מוס (1918-1997) מאוניברסיטת 
קליפורניה, ההילה היא "אנרגיה רוחנית הנפלטת מגוף חי". ואילו 
החוקר האמריקני ד"ר קנדל ג'ונסון התבטא כי "זה יכול לתת לנו 

אפשרות להביט אל תוך הצד הבלתי חומרי של החיים."
התופעה,  של  יותר  עמוקה  להבנה  החוקרים  הגיעו  לאחרונה 
מעשית  השלכה  לפיה  פיתח  אף  מנדל  פיטר  הגרמני  והחוקר 
גוף  כי  הוכיח  מנדל  האזוגטית".  "הרפואה  השם:  את  שקיבלה 
לעין  נראים  שאינם  אנרגיה  שדות  ומסביבו  בתוכו  מכיל  האדם 
מיוחדים.  צילום  מכשירי  באמצעות  לצלמם  ניתן  אך  הרגילה, 
וצבע  במראה  השינויים  סוגי  אחרי  רבות  שנים  במשך  עקב  הוא 
ההילות, וניתח את הקשר שבין צורות ההילה לחוסר איזון אנרגטי 
ברמות שונות ובאברים שונים. מנדל מצא התאמה מוחלטת בין 
הפרעות בהילה לבין מחלות שונות. ויתרה מכך, התברר כי מחלה 

מראה את ביטויה בהילה עוד לפני שהיא 
בריאותית  הפרעה  עצמו.  בגוף  מתגלית 
מתגלה בצורת כתמים כהים או מנומרים 

בתוך שדה ההילה.
הילה  לצילומי  להשתמש  מקובל  כיום 
 Aura) הילה"  לצילומי  וידאו  ב"עמדת 
Video Station). זוהי מערכת ביופידבק 
מצלמת  מחשב,  הכוללת  משוכללת 
על  היד  כף  את  מניחים  וחיישן.  וידיאו 
החיישן הדוגם נתונים שונים כגון: אנרגיה 
אלקטרו-מגנטית המשתחררת מכל אצבע, 
חום, לחות, מוליכות ועוד. החיישן מעביר 
על  אותם  המתרגם  למחשב  הנתונים  את 
פי התדרים שלהם לצבע, והתוצאה נראית 
כשסביבו  המצולם  תמונת  המסך:  על 

הילה, בצבע המשתנה מאדם לאדם. 
דירוג הצבעים הוא בסדר עולה, מהחומרי 
יותר לרוחני יותר: אדום בהיר, צהוב, ירוק, 

כלומר,  ביניים.  צבעי  קיימים  לצבע  צבע  בין  כאשר  ולבן;  כחול 
חומרני  זה  אדם  היות  על  מצביעה  כדם,  אדום  בצבע  אדם  הילת 
הגבוהים  בצבעים  הילה  ואילו  רוחנית,  מבחינה  ונמוך  מאד 

מצביעה על היותו רוחני ונעלה.
פרדייז  במלון  אקדמאי  ציבור  בפני  שהתקיימה  בהרצאה  והנה, 
המבנה  אודות  המקובלים  דברי  את  בדברי  הזכרתי  בבאר-שבע, 
הקבלה,  חכמי  אומרים  זה,  מיוחד  מבנה  התפילין.  של  המיוחד 
התפוח  המקום  על  המיוחדות  ברצועותיו  אותו  קושרים  כאשר 
המהווה  במקום  הראש  ועל  הלב,  כנגד  אותו  ומכוונים  שבזרוע 
תינוק  של  שמוחו  "מקום  חז"ל  (בלשון  המוח,  אל  כניסה  שער 
רופס", כלומר רך), הרי באותה שעה מוקרנת הארה מיוחדת אל 
תוככי נשמת האדם. הארה זו, שבמונחים מודרניים תיקרא אנרגיה 
בלב ומופקדת  אל הרוח ששוכנת  בפרט  גבוהה, מוקרנת  חיובית 
על הרגשות, ואל הנשמה ששוכנת במוח ומופקדת על החשיבה, 
התבונה והזיכרון. או-אז מתעלה האדם ברוחניותו הכללית – דבר 

המשפיע הן על איכות ורמת החשיבה, והן על 
איכות ורמת הרגשות. וכמו כן יוצרת הארה זו 
חומת מגן רוחנית סביב האדם, כאשר כל זה 
להן  הנפלאות  מהמעלות  חלק  רק  אלא  אינו 
זוכה מניח התפילין מידי יום ומקיים בכך את 

מצוות בוראו.
נווה  אריק  ד"ר  השתתף  הרצאה  באותה 
חשוב  ומרצה  בארץ  הפיזיקאים  מבכירי   –
בתחומו, וכששמע את הדברים החליט לבדוק 
אנשי   11 קיבץ  הוא  מדעיים.  בכלים  אותם 
אקדמיה נכבדים, כולם יהודים שאינם דתיים, 
וביקשם להשתתף עימו במחקר צילומי הילה.  
תחילה בצילום ללא תפילין, ואחר-כך בצילום 

עם תפילין. 
ללא  כולם,  אצל  מדהימה!  הייתה  התוצאה 
שינתה  התפילין  הנחת  לאחר  הכלל,  מן  יוצא 
ההילה את צבעה, והופיעו בה צבעים גבוהים 
בחלק  סגול.  ואפילו  כחול  תכלת,  יותר! 
רוחנית  לדרגה  ועלה  דרסטי  באורח  התחולל  השינוי  מהמקרים 
שאינה מצויה כלל. התקבלה הילה שכולה סגולה, צבע גבוה שרק 
הלבן -הנדיר לחלוטין כיום- למעלה ממנו. [לאחר מכן, ביקש ד"ר 
הוא  לכן  גרידא,  פסיכולוגית  בתופעה  מדובר  שמא  לבדוק  נווה 
נתן לנבדקים להניח תפילין שהוצאו מהם הפרשיות, ללא ידיעת 
שלפני  בזמן  כמו  נותר  ההילה  צבע  שכעת  התברר  ו...  הנבדקים. 

הנחת התפילין!! (תוספת מתוך הרצאת הרב זמיר)].
היא  נמנעת  הבלתי  המסקנה  ההילות,  בחקר  העוסקים  לדעת 
ואף  האדם,  של  הרוחנית  רמתו  את  מרוממות  אכן  שהתפילין 
מספקות לנו הגנה חזקה מפני אנרגיות חיצוניות שליליות. מאז 
מרחיב ד"ר נוה את מחקרו ומשתף עמו עוד רבים, ובכולם מושגת 

התוצאה המרשימה: הילה גבוהה וחזקה יותר. 
מתוך הספר "המהפך" מהרב זמיר כהן שליט"א באדיבות המחבר. 
וב-  Yes-ב  97 (אפיק  "הידברות"  בערוץ  הספר  את  להשיג  ניתן 

Hot) בטלפון  073-2221250 

לפני הנחת תפילין

ואחרי הנחתן

רואים הם כלשהו באדם בהביטם כי בעבר דיווחו רבים אנשים



הצונאמי  גלי  נוכח  פעימה,  מחסיר  וליבו  נפעם  עומד  כולו  העולם 
ברחבי  הקיצוניות  האסלאמיות  המהפכות  של  המימדים  אדירי 
מצרים  מיליוני  מתאספים  אלו  שורות  כתיבת  בעת  הערבי.  העולם 
בכיכר "תחריר" במצרים, וקוראים להפלתו של נשיא מצרים חוסני 
לישראל,  עד  ענק  לצעדת  לצאת  דורשים  אף  חלקם  מובראק. 

ולשחרור ירושלים והמקדש מידי היהודים.
יהיו  הגאולה  שלקראת  רבות,  שנים  לפני  כבר  חזה  הקדוש  הזוהר 
ישמעאל  בני  "עתידין  הערבי:  העולם  ע"י  בעולם  חזקות  מלחמות 
לעורר מלחמות חזקות בעולם". (זוהר שמות). "עתידין בני ישמעאל 
לעורר את כל אומות העולם לצאת למלחמה על ירושלים". (זוהר 

בראשית קי"ט). 
את  להבין  וכן  התקופה,  אירועי  את  לנתח  ננסה  זה  במאמר 
נגד  במלחמתה  הערבי"  העולם  "מלכת   - המצרית  האסטרטגיה 

ישראל: 
כמאמר  ביאור.  הרובץ  גדול  לתנין  נמשלו  פרעה  ומלכם  מצרים 
ְרעֹה ֶמֶלְך ִמְצָרִים  ֶניָך ַעל ּפַ ים ּפָ ן ָאָדם ׂשִ הנביא (יחזקאל כט,א-ב) "ּבֶ
, ּכֹה ָאַמר ה' אלוקים, ִהְנִני  ר ְוָאַמְרּתָ ּבֵ ּה. ּדַ ּלָ ֵבא ָעָליו, ְוַעל ִמְצַרִים ּכֻ ְוִהּנָ
ארץ  ְיאָֹריו".  תֹוְך  ּבְ ָהרֵֹבץ  דֹול  ַהּגָ ים  ּנִ ַהּתַ ִמְצַרִים,  ֶמֶלְך  ְרעֹה  ּפַ ָעֶליָך 
מצרים נמשלה ליאור. היאור הוא מקור מים חיים, מקור של מחייה 
ופרנסה, כך מצרים התברכה בשפע כלכלי. אך בתוך היאור, בתוך 
המים השקטים, יש מלכודת. בתוך האגם הפסטורלי מסתתר תנין. 
התנינים מנצלים את השקט והיופי של מקווה המים, רובצים בתוך 
מי היאור, ורק זוג עיניים משוטטות בולטות בהחבא מעל קו המים. 
התנין  מתקדם  מהיאור,  צימאונם  את  מרווים  החיים  בעלי  כאשר 
פיו,  את  פוער  התנין,  מזנק  לפתע  ואז  המים,  לפני  מתחת  בלאט 
וטורף באכזריות את "האורח המזדמן", ומי היאור הזכים ברגע אחד 
הקיימת  המצרית  האסטרטגיה  זו  התנין"  "מלכודת  בדם.  נעכרים 
של  צורתה  גם  זו  והסתתרות.  הסוואה  מתוך  תקיפה  רבות,  שנים 
הפירמידה - משולש שווה שוקיים, רחב בתחתית ומסמל על כניסה 

רחבה למצרים, אך צר וסגור בסופו, 
אברהם אבינו בהגיעו למצרים חש לראשונה במלכודת זו. את שרה 
הגדול,  התנין  של  מרבצו  מקום  אל  פרעה,  לבית  לוקחים  אשתו 
שרה  את  ומחזיר  פרעה  מתנצל  פרעה,  את  מכה  וכשהאלוקים 
את ביתו הגר המצרית  נותן לאברהם כמתנה  ואף  לבעלה אברהם, 
לשפחה. אך המתנה מסוכנת מאוד, מאברהם והגר נולד ישמעאל. 
גם לאחר מכן, כשבני ישראל חוזרים חזרה אל המלכודת המצרית, 

הם משועבדים תחילה ב"פה רך" ולאחר מכן בעבודת פרך, והמצרים 
הכניסום לתוך מ"ט שערי טומאה, כמו התנין האוחז בטרפו ומשקיע 

אותו ביאור, עד שחונק אותו. 
חוץ  כלפי  זו,  באסטרטגיה  נקט  מצרים  נשיא  מובארק  בתקופתנו 
(מובארק  ישראל.  כנגד   פועל  ולמעשה  ישראל,  כאוהב  נראה  הוא 

בתוספת 6 האותיות של שמו בגימטריא "פרעה" (355).
באפריל 1976, מונה חוסני מובראק כסגנו של נשיא מצרים אנואר 
חתמה  מצרים  הנשיא,  כסגן  כהונתו  בזמן   ,1979 בשנת  סאדאת.  
סאדאת,  נרצח   ,1981 באוקטובר  ב-6  ישראל.  עם  שלום  הסכם 

ומאז מובראק מכהן כנשיא. והנה, למרות השקט המדומה, מצרים 
נגד  במלחמתו  "ישמעאל"   – המצרית  הגר  של  בנה  את  מחזקת 
מובארק  וזכים.  שקטים  יאור  מי  של  מסווה  תחת  והכל  ישראל, 
מאחורי הקלעים עוזר לפלסטינים בעזה על מנת להשמיד ולהתיש 
הגדולות  הנשק  מהברחות  במכוון  עין  מעלים  הוא  ישראל.  את 
סודנים  מהגרים  כ-2000  עזה.  לרצועת  מצרים  משטח  היוצאות 
מסתננים בסיוע מצרי אל עבר מדינת ישראל בכל חודש. מובארק 
איים על ישראל: "במידה ויתפתח עימות נוסף עם הפלסטינים, לא 

נוכל לשבת בחיבוק ידיים".
של  בראשותו  מצרים  על  צה"ל  מבכירי  ציטוטים  מספר  לפניכם 

מובארק:
שמפוצצים  פעם  "בכל  מדווח:  יעלון  בוגי  משה  רא"ל  הרמטכ"ל 
מוצבים  מעל  מיתמר  עשן  ענן  לעזה,  מצרים  גבול  בין  מנהרות 
למוצבי  מתחת  נחפרות  המנהרות  דבר,  של  פירושו  מצריים". 

את  מחזקים  המצרים  למעשה  בכך  עזה.  רצועת  תוך  אל  המצרים 
קיני הטרור בעזה.

מצרי  קפיצה  קרש  זהו   - בעזה  פלסטינית  "רשות  ברק:  אהוד 
להשמדת מדינת ישראל".

"למרות  הביטחון:  במשרד  מדיני  ביטחוני  האגף  ראש  גלעד  עמוס 
מוחמד  ההגנה  שר  ע"י  שמובל  המצרי  הצבא  מצרים,  עם  החוזה 
היחידה  האויבת  היא  ישראל  כאילו  להתאמן,  ממשיך  טנטאווי 

שלו".
כנגד  "מידה  מצרים  את  מכה  אלוקים  הפירעון!  זמן  הגיע  כעת 
מידה": מובארק הראה את עצמו כאוהב ישראל כלפי חוץ, ולמעשה 
פעל כנגדה. אף עמו לא גילה כלפי חוץ את התארגנותו להפיל את 
מיליוני  הרחובות  אל  אחת  בבת  התפרצו  במפתיע  וכך,  משטרו, 
מורדים, מבלי שיוכל להערך לכך, ולדכא את ניצני המרד. מובארק 
את  ועודד  עזר  בעזה,  האלימה  הפלסטינית  ההתנגדות  את  חיזק 
האינתיפאדה. היום, אצלו בבית מתרחשת "אינתיפאדה", הדורשת 
לגרש אותו מהשילטון. מובראק חיזק את "ארגון שחרור פלסטין"- 
משתחררים  המצריים  השיחרור,   – "תחריר"  בכיכר  כעת,  אש"ף. 
ה'  עזה,  לרצועת  מההברחות  עין  העלים  מובארק  מובארק.  מעול 

העלים ממנו את ההתקוממות שהתרחשה מתחת לאפו. 
בשרשרת  חוליות  הינם  האחרונים,  המהלכים  שכל  ספק  אין 
שומעים  כשאנו  השלימה.  לגאולה  אותנו  המובילות  האירועים 
ורואים את המתרחש במצרים, עולה מאליה למול עיננו נבואתו של 
י  "ְוִסְכַסְכּתִ הבאות:  במילים  הגאולה  זמן  על  שחזה  הנביא,  ישעיה 
יט,ב).  (ישעיה  ֵרֵעהּו".  ּבְ ְוִאיׁש  ָאִחיו  ּבְ ִאיׁש  ְוִנְלֲחמּו  ִמְצַרִים,  ּבְ ִמְצַרִים 
הנבואה מתגשמת באופן מדויק להפליא בימים אלו!! ברגעים אלו 
וכ-600  אחד  הרוג  על  התקשורת  כלי  מדווחים  הגיליון  סגירת  של 
פצועים בעימות האלים בין תומכי מובראק למתנגדיו בכיכר תחריר. 

ִמְצַרִים". י ִמְצַרִים ּבְ "ְוִסְכַסְכּתִ
כולנו תפילה שתתגשם בקרוב נבואתו של הנביא יואל על מצרים 
של  האחרונים  בפסוקים  שכתב  כפי  הימים,  באחרית  ישראל  ועל 
ְהֶיה, ֵמֲחַמס  ָמָמה ּתִ ר ׁשְ ָמָמה ִתְהֶיה, ֶוֱאדֹום ְלִמְדּבַ ספרו: "ִמְצַרִים ִלׁשְ
ב,  ׁשֵ ּתֵ ְלעֹוָלם  ִויהּוָדה  ַאְרָצם.  ּבְ ָנִקיא  ָדם  ְפכּו  ׁשָ ר  ֲאׁשֶ ְיהּוָדה,  ֵני  ּבְ
יִתי [ה' לא ינקה את הדם  ָמם לֹא ִנּקֵ יִתי, ּדָ ם ְלדֹור ָודֹור. ְוִנּקֵ ַלִ ִוירּוׁשָ
ִצּיֹון". (ואולי  ששפכו המצרים ואדום, אלא ינקום בהם], ַוה' ׁשֵֹכן ּבְ
על  מדבר  הפסוק  לחמאס,  מצרים  בין  הקשר  על  רמז  גם  כאן  יש 

מצרים, ומסיים "מחמ'ס בני יהודה").

"וסכסכתי מצרים במצרים"

ופועל  הרבים  מזכה  שליט"א,  פורת  בן  מנשה  הרה"ג  לכבוד 
רבות לקירוב רחוקים. ה' יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים, 

אמן כן יהי רצון.
ה'  נפלאות  בקצרה  אספר  תורתו,  כבוד  ועצת  בקשת  פי  על 
עימנו. ברשות הרב, אבקש להישאר בעילום שם, מפני בקשת 

בני ביתי.
ואשתי  אני  זכינו  לא  האחרונה  בתנו  לידת  מאז  שנים   8 כבר 
ההולדה,  בדרכי  ניתוח  עברה  אשתי  בנוסף,  בטן.  בפרי  לזכות 
דבר שהפחית מאד את סיכוייה ללדת באופן טבעי. אמנם ב"ה 
לפני מספר חודשים זכינו אני ואשתי בלידת בננו היקר באופן 

טבעי לחלוטין. אספר, איך קרה הנס הזה?
שבת  מידי  בקביעות  לומדים  היינו  כשנתיים-שלוש  לפני 
חיים  רבי  שחיבר  שבת"  של  "סידורו  הספר  מתוך  בשבתו 
התורה.  על  חיים"  מים  "באר  הספר  מחבר  זצ"ל,  מצ'רנוביץ 
כשסיימנו ללמוד את הספר, סמוך לחג החנוכה תש"ע, היה זה 
בדיוק סמוך לחגיגת הבר-מצווה של בננו הבכור נ"י, והחלטנו 
בננו  להצלחת  הארץ,  שבצפון  הצדיקים  קברות  על  להתפלל 
היקר, וכן לזכות בזרע של קיימא. התפללנו בקברות הצדיקים, 
וגם נכנסנו להתפלל במערת רבי חיים מצ'רנוביץ זצ"ל, הטמון 

בסמוך לקבר האר"י ז"ל בצפת.
שבת  בכל  בקביעות  ללמוד  שוב  התחלתי  לירושלים,  בשובנו 
אחד  עם  והפעם  הנ"ל,   הספר  את  שחרית  תפילת  לפני 
שאני  הציע  הנ"ל  החברותא  שבשכונתינו.  חכמים  מהתלמידי 

האדמו"ר  של  ציונו  על  להתפלל  פעמים  שלוש  נלך  ואשתי 
סמוך  בירושלים,  קבור  אשר  זצ"ל,  מזוויל  משה  גדליה  רבי 
חמישי,  שני,  בימים:  באדר"),  "שייך  (מתחם  סאקר",  ל"גן 
תתקבל  כן  שיעשה  שמי  הבטיח  הנ"ל  והאדמו"ר  מאחר  שני. 
עשינו  ישועות.  להרבה  וזכו  זו  סגולה  עשו  והרבה  תפילתו, 
סדר  את  סיימנו  החנוכה  חג  לפני  ספורים  וימים  כדבריו, 

התפילות הנ"ל, וציפינו לישועה.
הייתה  אשתי  נושענו,  לא  ועדיין  חודשים  שלושה  מאז  עברו 
מיואשת מכך שהסגולה לא הועילה, אך באותו הלילה הופיע 
בבוקר,  החלום  את  לי  סיפרה  כשהיא  "נועה".  השם  בחלומה 
שנענו  מרמז  זה  "נועה"  שאמרת!  למה  "תקשיבי  לה:  אמרתי 

תפילותייך.
ברוך ה' שברחמיו וברוב חסדיו, אשתי נפקדה סמוך לליל ראיית 
החלום, ובחנוכה שנה זו נולד לנו בשעה טובה ומוצלחת בננו 
שיחיה. סמוך לברית נוכחנו בעובדה שהדהימה אותנו מאד!! 
התגלה  הצדיקים,  פטירת  זמני  עם  השנה  בלוח  כשהסתכלנו 
לנו כי בננו נולד בדיוק ביום ההילולא של האדמו"ר הקדוש רבי 
חיים מצ'רנוביץ זצ"ל... התפעלנו מאד לראות השגחה פרטית 
גלויה!! אין ספק כי האדמו"ר עמד בתפילה לפני בורא העולם 
עבורנו, וזאת, בזכות שלמדנו את "כל" ספרו הקדוש והתפללנו 

על קיברו.
***

לכבוד העלון החשוב "אור עליון"
השבת ראיתי לראשונה את עלונכם הנפלא, נהניתי מאד מכל 
כל  אלינו  מגיע  לא  העלון  מדוע  יודע  ואינני  בעלון,  המדורים 
בבתי  הנפלאים  העלונים  את  להפיץ  מעוניין  הייתי  חודש. 
הכנסת ברמת-גן. מה שכתבתם בקשר להעלאת גופותיהם של 
הרבנים טנג'י שנשארו שלימות, אציין שמספר השנים שעבר 
למאורע:  רמז  ומצאתי  בדיוק.  שנה   113 היה  קבורתם  מעת 
הכולל  עם  תשע"א  בגימטריא  זה  שלמים"  הגדולים  "צדיקים 

(772). [מחוסר מקום לא הכנסנו את כל הרמזים].
יעקב דרזי, רמת גן

***
לכבוד מערכת "אור עליון"

לראשונה מצאתי את עלונכם בבני ברק, וקראתי בשקיקה את 
בגיליון  שכתבתם  למה  בקשר  סופו.  ועד  מתחילתו  העלון  כל 
רק  זה  כי  להאיר,  לי  יורשה  "העץ",  ברכתו  שהתות  הקודם 
בתות הגדל בעץ, אמנם רוב התותים המצויים כיום הם "תותי 

שדה", וברכתם "האדמה".
בעילום שם, בני ברק 



כפי  פירוש,  הפה".  אחר  הולכים  החלומות  "כל  ב):  נה,  (ברכות  ז"ל  רבותינו  אמרו  א. 
הפתרון שפותרים את החלום – כך יהיה. ולכן, המעוניין שיתקיים חלומו לטוב יספר 

חלומו לחברו שאוהבו, כדי שיפתרהו לטוב, וכך יהיה.
בהקיצו  ויאמר  וכלל,  כלל  עליו  יחשוב  ואל  דעתו  יסיח  ח"ו,  רע  חלום  חלם  ב. אם 
משנתו את הפסוק (זכריה י,ב): "וחלומות השוא ידברו" (=החלומות אין בהם ממש). 
וזה כלל בדוק ומנוסה: ככל מה שהאדם מקפיד ודואג על חלומות רעים שחלם, כך 

יותר ויותר החלומות הרעים חוזרים לבוא אליו. (רפאל המלאך, אות ח, ערך חלומות).
בחלום  שאין  ואפילו  מהחלום],  [=מצטער  עליו  עגומה  ונפשו  חלום  החולם  ג. 
חלום",  "הטבת  סדר  לו  ויעשו  אותו,  שאוהבים  שלשה  אצל  ילך  לרע,  משמעות 
השלם  חלום"  סדר "הטבת  שם).  ומ"ב  רכ,א,  (שו"ע  לטוב.  החלום  פתרון  את  שהופכים 

מובא בסידור "איש מצליח" (עמוד 667).
ד. החולם חלום ואינו יודע אם פתרונו טוב או רע ח"ו, יאמר בלחש בשעת "ברכת 
כהנים" את התפילה המובאת בסידורים: "רבונו של עולם, אני שלך וחלומותי שלך 
ידי  על  שעניית "אמן"  כדי  הכהנים,  ברכת  סיום  עם  יחד  תפילתו  את  ויסיים  וכו", 

העם על הברכת כהנים תחול גם על בקשתו. (שו"ע קל, א).
על  המקפידים  האנשים  מן  והוא  עליו,  להתענות  שצריך  רע  חלום  שחלם  מי  ה. 
חלומות רעים, אבל קשה עליו התענית, יעשה "הטבת חלום". וגם יעשה "כפרות" 
על ידי תרנגול או תרנגולת לכפרה, כדרך שעושים בערב יום כיפור, ואת התרנגולים 
היודע  לחכם  "צלם")  (גימטריא  מטבעות   160 יתן  מזה  וחוץ  לעניים.  אח"כ  יחלק 
ערך  ח,  אות  המלאך,  (רפאל  לטובה.  לו  יתהפך  השם  בעזרת  ועי"ז  נפש",  "פדיון  לעשות 

חלומות). ראה מודעה על "פדיון נפש" בעמוד זה.

ו. סגולה נפלאה למי שיש לו איזה חולי, או צרה, או שחלם חלום לא טוב, שימכור 
ובדוקה,  נפלאה  סגולה  והיא  גוי,  לאיזה  הנ"ל  החלום  או  הצרה  או  החולי  אותו 

והעידו גדולי עולם שראו שסגולה זו נתקיימה. (סגולות ישראל מערכת ח' אותיות א,נ).
ז. סגולה לאדם שראה חלום ומצטער בגלל זה, שיעשה קצת מעניין החלום, ובזה 

יתבטל החלום. (שם אות מט בשם החת"ס זצ"ל).
פרטי  את  פנקס  על  ירשום  טובות,  בשורות  ומבשר  טוב,  חלום  אדם  חלם  אם  ח. 

החלום, היום, המקום והשעה. (ספר המדות ח"ב ערך חלום אות א).

א. יקפיד לקרוא ק"ש שעל המטה מתחילתה ועד סופה, עם הברכה בשם ומלכות, 
ומקרוב  שליט"א).  יוסף  הגר"ע  מרן  ה,  ח,  נפשנו  (האח  טובים.  לחלומות  אדירה  סגולה  וזו 
ראיתי, שע"י שקורא ק"ש שעל המטה מלה במלה ובכוונה, מבטל ממנו מחשבות 

והרהורים רעים. (אביעה סגולות עמוד 181).
שלא  כדי  הירך,  על  או  הלב  על  השינה  בשעת  ידו  את  ישים  שלא  להזהר  יש  ב. 

יבהילוהו חלומות רעים ח"ו. (סגולות ישראל ש, מב).
ג. קודם שישכב יאמר: "אם יבוא אלי איזה חלום בלילה הזה, איני רוצה להתענות 
למחר, לא בשביל זה ולא בשביל דבר אחר, שיהיה מה שיהיה". זו סגולה שלא יבא 

לו שום דבר רע בחלום. (שם אות כ"ד).
ד. ילמד בספר הקדוש "תנא דבי אליהו", ויזכה שיהיו חלומותיו מיושבים ואמיתיים, 
(פגם  הידוע  בעוון  יכשל  שלא  לאדם  לעזור  גם  מועילה  זו  וסגולה  ומנוסה.  בדוק 

הברית), וישכב ותערב שנתו. (שם ק, מב).
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מלך  בין  יסודי  הבדל  יש  כי  כותב,  מוילנא  הגאון 
למושל. "מושל" – מושל בכח. "מלך" – מולך מרצון. 
זאת אומרת: איך אני מושל עליך? יש לי שוט ביד, אני 
חזק, אתה מפחד מהשוט שבידי. עוצמתי – תלויה 
בחולשה שלך, ככל שאתה חלש יותר אני חזק יותר. 
לעומת זאת "מלך" מולך מרצון. מלכות זו אצילות 
פנימית. ואדם שיש בו את האצילות המלכותית הזו, 

כל העומד בקרבתו מעוניין להמליכו עליו. 
בית יהודי הוא בית מלכות, לא בית שלטון. אתה יכול 
דברים,  מיני  כל  ממנה  לדרוש  אשתך,  על  לשלוט 
מתוך  זאת  שתעשה  כיון  אבל  זה,  את  תעשה  והיא 
פחד, לא מתוך הערכה ולא משום שאתה שווה את 
זה, אם יום אחד היא תתפוס כח, תצבור אומץ רב, 
אתה גמור!... כך לא צריך להיראות בית – זו לא דרך 
את  לעשות  תחפוץ  שאשתי  למצב  להגיע  יש  חיים. 
מה  לעשות  תחפוץ  היא  אישיות,  אקרין  אם  רצוני. 
לא  אתה  כמלך,  אישיות  המקרין  אדם  רוצה.  שאני 

יכול לעמוד מול הפיתוי שבאישיותו.
לפניכם סיפור שאני מתרגש ממנו כל פעם מחדש. 
צעירים  חילונים  זוג  אלי  הגיעו  רב  זמן  לפני 
האישה  מתלבטים.  והם  חתונה  לפני  העומדים 
אומרת: "החלטתי שאינני מוכנה להקים בית חילוני, 
אני רואה את הבתים שמסביבי – זה לא בית, זו לא 
אהבה, הכל בלוף! אני מוכנה להשקיע בנושא הדתי 
לו  טוב  מוכן,  לא  הוא  אך  ערכי.  בית  להקים  כדי 
הוא  (לדעתי  לקראתי  הלך  שהוא  אלא  בחילוניות, 
הלך לקראתה מאד יפה!), הוא קיבל על עצמו שבת, 
תפילות  ושלוש  תפילין  המשפחה,  טהרת  כשרות, 
בית  להקים  אפשר  אם  לשמוע  באו  הם  ביום". 
כזה? האם המציאות הזו לא תהיה בסיס לחיכוכים 

תמידיים?
ישבתי אתם והסברתי להם איך אפשר להקים בית 
זה  להיפך   – ויפגע  יתרופף  שהוא  בלי  כזו,  בצורה 
הם  חודשים  כמה  לאחר  אתגרי.  בית  להיות  יכול 
ובוכה:  מתלוננת  והיא  נשואים,  כשהם  שוב  הגיעו 
"יש נסיגה! הוא אינו עומד בהבטחותיו, לא זה מה 

שרציתי וציפיתי, לא מעוניינת בבית כזה!". הזמנתי 
כשהיא  למחרתיים.  אותה  והזמנתי  למחר,  אותו 
וזה   – אותו  לחנך  מנסה  "את  לה:  אמרתי  הגיעה 
'למה  לו  אומרת  את  מבוגרים!  חינוך  אין  ילך.  לא 
לא הנחת תפילין?' הוא שונא את התפילין. גבר לא 
מקבל שאישה מחנכת אותו! זה לא ילך, אבוד לך! 
לא  ירצה  שלא  ומה  יקיים  שירצה  מה  אותו.  תעזבי 
ושתדעי,  אחת!  הערה  לא  אף  לו  תעירי  ואל  יקיים, 
פרצופים הם גם הערות! אם הוא רוצה לנסוע בשבת, 
תמלאי  (כשייצא  יי!".  ּבָ יי  "ּבָ לו  תגידי  אליו,  חייכי 
'מה  אליו,  חייכי  יחזור  וכאשר  דמעות).  הכרית  את 
נשמע? אולי כוס קפה? האם נהנת?' תני לו להרגיש 
עם זה בנוח. אבל! מהיום הוא יראה במקביל כי כל 
יותר!  טובה  נהיית  את  ביהדות  מתקדמת  שאת  יום 
נחמדה יותר, נעימה ואכפתית, ויותר נאצלת. כאשר 
חבל  כמו  אחרייך  ימשך  פשוט  הוא  כך,  יראה  הוא 
אחרי הדלי. זה לא תהליך של חודש חודשיים, זמן 
ממושך. אבל אם יש לך סבלנות, בעבודת נמלים – 

זה יגיע!
זמן רב חלף. ראש חודש אב תשס"ב דופקים אצלי 
אותנו?".  זוכר  הרב  "שלום,  זוג.  נכנסים  בדלת. 
"לא!". ובכן, זהו הזוג המדובר. הוא עם זקן, מגבעת 
ביטוי  אמר  והוא  בכולל.  יום  חצי  לומד  וחליפה, 
של  בפיתוי  לעמוד  יכולתי  "לא  סגנונו:  פי  על  קצר 
בדרך  שאני  "מאז  וסיפר  והוסיף  שלה".  הנאצלות 
הדרך  כל  על  שיחות,  כמה  כבר  לנו  היו  היהדות, 
הזאת שהלכנו אני ואשתי. ותמיד כאשר דברנו, היה 
שמשהו  הרגשתי  פסיכולוגי,  מחסום  איזה  לאשתי 
מעיק לה ושאינה מספרת הכל, לא ידעתי מה? לפני 
כמה ימים נפרץ המחסום, והיא אמרה: "דע לך שכל 
התהליך הזה, לא ממני, זו הדרכה של הרב", אמרתי 
לו  להראות  כדי  לרב  יחד  ניסע  אנו  כך!  "אם  לה: 
מה יוצא כשמקבלים הדרכה תורנית". באנו להגיד 

"תודה רבה".
מתוך הספר "זכו" סיפורי זוגות בסערות החיים. 
ב"ב, שבט תשסט. באדיבות המחבר.

lil

הנני בזה להמליץ עבור עמותת "אור עליון" ששמה לה 
במטרה להפיץ תורה ויהדות בעם, והעומד בראשה הרב 
הגדול כה"ר מנשה בן פורת שליט"א, שזוכים לזכות 
את הרבים, ויש להם ג"כ כולל יום שישי בזמן שקשה 
ועורכים  שזקוק,  מי  לכל  חסד  עושים  וכן  ללמוד, 
תפילות ובקשות על קברי צדיקים לשלום עם ישראל.

האפשר  ככל  להם  לעזור  מאוד  גדולה  מצוה  ולכן 
ולזכות הרבים, וזכות הזאת תעמוד לכם בכל הענינים, 

וחיים טובים, אמן.
החותם לכבוד התורה
בניהו שמואלי

לרפואה, 
לפרנסה, 
להצלחה,

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


