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מדינה פלסטינית

בימים האחרונים ,חודש המשא ומתן
לשלום בין ישראל לפלסטינים ,על
בסיס הנוסחה "שתי מדינות לשני
עמים" .שיחות המשא ומתן נפתחו
מהרגע הראשון ברגל שמאל לרעתנו:
כדי שהפלסטינים יואילו ברוב טובם
להסכים לשוחח עמנו ,היינו צריכים
לשלם מחיר יקר – שחרור מעל 100
אסירים ביטחוניים מסוכנים עם דם
על הידיים .האמריקאים באו הפעם
בנחישות רבה להצלחת השיחות,
ולאו דווקא לטובתינו .והתוצאות מי
ישורנו...
בואו וניסע במנהרת הזמן ,אל ימי
קום מדינת ישראל ,שנת תש"ח,
 1948למניינם ,ונבדוק את הלך הרוח
ברחוב הישראלי :הישראלים בטוחים
בניצחונם ,ובשליטתם על הערבים .אם
ביטחון זה התערער בשנים הראשונות
לקום המדינה ,בעקבות מלחמות כאלו
ואחרות ,הרי שלאחר מלחמת ששת
הימים ,הישראלים כולם חיו בביטחון
רב ,בשלטונם הבלתי מעורער על
הפלסטינים .אם היינו ניגשים באותם
ימים למאן דהו ,ואומרים לו ,שיגיע
יום והפלסטינים יתקוממו ,יערכו
"אינתיפאדה" ,יבקשו להסיר את עול
הכיבוש מעל צווארם ,יבקשו "מדינה
פלסטינית" ,ואף יקבלוה .האם הוא
היה מקבל כזו תחזית?!

הנבואה שהתגשמה
והנה ,לגודל התדהמה ,לפני כ150-
שנים ,הרב יעקב לוברבוים זצ"ל,
(מחבר הספרים המפורסמים "נתיבות
המשפט" ו"חוות דעת") ,בספרו
"אמת ליעקב" על אגדות הש"ס ,כתב
תחזית כעין נבואית על מצבו של
עם ישראל כיום ,בארץ הקודש .אין
ספק ,שדבריו נכתבו ברוח הקודש.
דבריו סובבים סביב אחד ממאמריו
הסתומים והתמוהים של רבה בר בר

חנה ,המופיעים בתלמוד בבלי
בתרא ,עג,ב) .וכך מספר שם האמורא רבה
בר בר חנה" :פעם אחת היינו מהלכים
בספינה ,וראינו לוויתן שנאסף חול רב
על גבו ,ואף צמחו עשבים רבים עליו.
חשבנו שזאת יבשה ,אי בתוך הים .עלינו
עליו ,אפינו ובשלנו על גביו .כשהתחמם
גבו של הלוויתן הוא התהפך ,ואם לא
שהייתה הספינה קרובה אלינו  -כבר
היינו טובעים בלב הים".
בספר "אמת ליעקב" מבאר מאמר
תמוה זה כך :במאמר זה רומז רבה
בר בר חנה את שיעבור על עם ישראל
באחרית הימים .כמו אותם אנשים
שחשבו כי עלו על ִאי בלב ים ,היו
בטוחים בשלוותם ובכיבושם ,ולכן הם
הקימו שם את ביתם ,ואף אפו ובשלו
שם ,עד שלפתע התברר להם כי הם
יושבים על גבו של לוויתן חי ונושם,
וכי מקומם אינו בטוח כלל ועיקר.
כך גם לעם ישראל ,הטובע בים של
צרות הגלויות שמסביב ,עתידה להיות
באחרית הימים ממשלה על אומה
אחרת .הם לא יראו את העם הנשלט
כמשהו שביכולתו להזיק ,ויעשו בו
כבתוך שלהם .הם ינהגו בשטח הנתון
בשליטתם כבעלי בית לכל דבר .יעשו
שם ככל העולה על רוחם ,ללא כל
העלאת חשש ,כי ביום מן הימים תרעד
האדמה תחתם ,וחייהם יהיו בסכנת
טביעה .כה בטוחים יהיו כי עלו על
אי מבטחים ,עד שלא יתנו את דעתם
להתכונן לבאות .ברור יהיה להם ,כי
לעם הנכבש תחת ידם ,אין כל סיכוי של
ממש לשחרר את עצמו מעול הכיבוש.
אך כאשר תגבר מצוקתו של העם
הנשלט ,וחום האפייה והבישול יחרכו
את גבו ,הוא יתנער מרבצו ויהפוך את
הקערה על פיה" .אינתיפאדה" .האדמה
שנחשבה עד כה כאי בטוח ושליו
תרעד לפתע ,ואם לא ביאתו הקרובה
של המשיח (הנמשל לספינה במאמר

(בבא

התלמוד) עשוי עם ישראל לטבוע בים
צרותיו .יש לנו להתפעל מיכולת החיזוי
של רבותינו זכרונם לברכה ,אין להוסיף
על הדברים ,וכל פרשנות יתירה רק
תגרע מעוצמת הדברים...
תלמידו של הגאון רבי נחום פרצוביץ'
זצ"ל ,מראשי ישיבת מיר ,סיפר ,כי
כשהראה את הדברים לרבו מיד לאחר
מלחמת יום כיפור ,הגיב בפליאה ,כי
דברים אלו חייבים היו להיאמר ברוח
הקודש בלבד .שכן ,בתקופה שבה
נכתבו הדברים ,לפני כשלושה יובלות
ויותר ,לא העלה איש על דעתו רעיון
כה מוזר של שליטת עם ישראל על עם
אחר בארצו .מדינת ישראל לא הייתה
אז אף כמשל ,והדברים היו אז זרים
ובלתי מתקבלים על הדעת" .חכם עדיף
מנביא"( .ספר ותלמודו בידו ,להרב ירחמיאל
קראם ,חומש דברים ,עמ' שיט).

החטא ועונשו
ועכשיו לתאריך פתיחת המשא ומתן:
ביום שלישי ,כג אב ,בשעות הבוקר,
התקיימה הפגישה הראשונה בין
הצדדים ,והוכרז על פתיחת המשא
ומתן החשאי ,בדרך להקמת מדינה
פלסטינית ,ועקירת יישובים מארץ
ישראל .היה זה שעות ספורות בלבד,
אחרי שבליל אמש ,לפנות בוקר ,אושר
תקציב המדינה בכנסת .תקציב מרושע
ואכזרי ,עם קיצוצים נרחבים בכל דבר
השייך לתורה ולעניים .תקציבי תלמודי
התורה ,הישיבות והכוללים ,וקצבאות
הילדים .נחתכו בצורה זדונית .אין
כאן צירוף מקרים ,אלא אות ומופת
משמיים .האלוקים מאותת לנו,
שהעונש של עקירת היישובים מארץ
ישראל מגיע כעונש על עקירת התורה
מעם ישראל.
לפני מספר חודשים ,התרענו על כך
כאן מעל דפי העלון ,כואב הלב וחבל
שלא הקשיבו לקריאתנו ,עד שהגענו

לתוצאות
המרות .לפניכם קטע שכתבנו
במדור "שאל את הרב" ,בחודש ניסן
תשע"ג" :ואני קורא לחכי"ם שקוראים
לעצמם דתיים :דעו לכם! קיצוץ
בתקציבי לומדי התורה והקטנת
מספר הלומדים ,תוביל אותנו למדינה
פלסטינית וגירוש מתיישבי יו"ש
מיישוביהם! תלמדו מההיסטוריה!
בשנת  2,003המפד"ל והאיחוד לאומי
נכנסו לקואליציה עם שינוי והליכוד,
וקיצצו בצורה אכזרית במלגות לומדי
התורה ,והעונש לא איחר להגיע ,לאחר
מספר שנים אותה ממשלה גירשה את
אחינו הדתיים-לאומיים מבתיהם( .אפי
איתם מתחרט כעת בקול רם על טעותו
אז ,הקשיבו לו!) .מהיכן אני יודע זאת?
ביום תשעה באב ,ערב הגירוש הנורא,
על ידי "צבא הגירוש" ,קראנו במדרש
איכה (פתיחה ,ב) את הקטע הבא" :תני
רבי שמעון בר יוחאי ,אם ראית עיירות
נתלשות ממקומן בארץ ישראל ,דע
שלא החזיקו בשכר סופרים [מלמדי
מקרא] ובשכר משנים [מלמדי משנה],
שנאמר :על מה אבדה הארץ? ויאמר ה',
על עוזבם את תורתי".
נסיים בנימה אופטימית :יחד
עם המאורעות המעציבים של
האינתיפאדה ומדינה פלסטינית
וכו' ,ישנה גם קרן אור לגבי הגאולה
העתידה .הרי בספר "אמת ליעקב"
חזה ,שלאחר פרוץ האינתיפאדה,
רגע לפני שניזרק מהארץ ,יבוא מלך
המשיח ויגאלנו ,וכאמור .אם כן ,לאחר
שחזינו במו עיננו בהתממשות נבואתו
של הרב ,יש לנו להאמין ולצפות
להתממשות הדברים שכתב בסוף
נבואתו ,כי ההתקוממות הפלסטינית
מרמזת לנו על ביאת משיח צדקנו
בקרוב ממש ,אמן.

האמצעית?
התמונה
רק
פרסמה
התקשורת
מדוע
כי הם מ-פ-ח-ד-י-ם ,ומעוניינים להניא אותך מלחזור בתשובה ,באמצעות שטיפת מוח ודמגוגיה זולה.

חילוני עושה מנגל ,ופותח בקבוק בירה ,על האנדרטה
לזכרם של הקדושים אלדד רגב ואודי גולדווסר.

חרדים (לטענת התקשורת ,למרות שאינם נראים כך) שוחים להנאתם
בבריכה לזכר  73הקדושים שנהרגו באסון המסוקים.

חילוני משתכשך באותה בריכה לזכר  73הקדושים שנהרגו באסון
המסוקים ,להנאת ילדיו הקטנים.

המעוניינים בחלוקת עלונים במקום מגוריהם (תמורת דמי משלוח בלבד) יתקשרו לטל ,054-8486661 .אחרי השעה 16:00
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הלכות סליחות
וחודש אלול

א .מנהג הספרדים לקום באשמורת
הבוקר לומר "סליחות" ,החל ממחרת
יום ראש חדש אלול עד יום הכפורים.
כי מסורת בידינו ,שמשה רבינו עלה
אל הר סיני להביא את לוחות הברית
השניים בראש חדש אלול ,וירד עם
הלוחות ביום הכפורים ,וכל ארבעים
יום הללו היו ימי רחמים ורצון לכל
עם ישראל ,וביום הכפורים נתרצה
הקב"ה לישראל בשמחה ,ואמר למשה
רבינו" :סלחתי כדבריך" .ולכן נקבע
יום הכפורים לדורות כיום מחילה
סליחה וכפרה .ומנהג האשכנזים לומר
סליחות החל מתחילת השבוע שחל בו
ראש השנה.
ב .הזמן הראוי ביותר לאמירת הסליחות

בימים אלו ,הוא מחצות הלילה ואילך,
שאז הוא עת רצון לפני השם יתברך,
אך בחצי הראשון של הלילה אסור
לומר סליחות וי"ג מדות .זמן חצות
הלילה המדויק מופיע בלוחות השנה.
ג .קהל ועדה שאי אפשר להם להשכים
לסליחות מבעוד לילה ,וכן במחנות
הצבא כשאינם יכולים לומר סליחות
באשמורת הבוקר ,יכולים לומר
סליחות גם בשעות הבוקר המוקדמות
לפני תפלת שחרית ,או אפילו לפני
תפלת המנחה .וטוב שאז החזן שאומר
הסליחות יתעטף בטלית גדול.
ד .מורים שיש להם שיעור תורה
בתחילת הלילה ,ואם ישכימו קום
לסליחות לא יוכלו לעשות מלאכתם
באמונה בלימוד התלמידים ,רשאים
להימנע מלקום יום יום בחודש אלול,
אלא ישכימו בחודש אלול לפרקים ,וכן
בעשרת ימי תשובה ,לומר סליחות עם
הצבור .והוא הדין לפקידים ולפועלים
שכירים .ומה טוב אם יאמרו סליחות
בבוקר קודם תפלת שחרית ,או בערב
לפני תפלת מנחה ,וכמו שנתבאר לעיל.
ה .צריך לברך ברכות התורה קודם
אמירת הסליחות ,מפני הפסוקים
הנאמרים בסליחות.
ו .הקם באשמורת הלילה לומר סליחות
בחדש אלול ועשרת ימי תשובה ,יתאזר
בעוז ותעצומות שלא ינום ולא יישן
בקריאת שמע וברכותיה ובתפילה.

שאלות ותשובות מתוך "שאל את הרב"
באתר "יהדות נט" ובאתר "הידברות"
שאלה :קבלתי הצעה לשידוך .ואני סובלת ממחלה
כרונית בכבד ,מתי אני צריכה לספר על זה?
תשובה :אינך צריכה לגלות בתחילת הקשר ,רק
בשעה שהקשר מתחיל להיות רציני .אי אפשר לומר
באיזו פגישה זה נחשב לקשר רציני ,כי כל מקרה
וכל מקום שונה ממשנהו .אבל אם הבעיה הרפואית
היא כזאת ,שבאופן כמעט וודאי תגרום לבחור
להפסיק את הקשר ,כשייוודע לו על כך  -יש להודיע
לו על כך מיד בתחילת הקשר( .שו"ת אגרות משה ,או"ח,

ח"ד ,סי' קיח .שו"ת שבט הלוי ,ח"ו סי' ר"ה .משנת ישראל ,עמוד
שס הערה ב).

שאלה :שלום כבוד הרב! מה על גבר לברר לפני
פגישה לצורך שידוך? וכיצד ניתן לברר זאת? תודה
מראש!
תשובה :על גבר/אישה לברר לפני פגישה לצורך
שידוך ,את הדברים הבאים :מידות טובות ,ובעיקר
מידת החסד והנתינה .חכמת חיים .יראת שמיים.
התאמה ברמה הדתית ובתכונות יסוד .משפחה
טובה עם מידות טובות .מצב בריאותי בגוף ובנפש,
והאם ישנן מחלות תורשתיות במשפחה.
וכיצד ניתן לברר זאת?
א .לשאול לפחות שלושה אנשים שחיים עם
הבחורה/הבחור ומכירים אותה/ו כמו שאומרים
"בנעלי בית" .כמו ,חברות ,שכנות ,קרובי משפחה
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ז .הסליחות שניתקנו בלשון ארמית,
כגון רחמנא ,דעני לעניי ,ענינן ,מחי
ומסי ,אין ליחיד לאומרם ,מפני שאין
מלאכי השרת מכירים בלשון ארמי.
אבל כשיש עשרה מישראל ,אין הצבור
זקוק לעזרת מלאכי השרת ,כי השכינה
עימהם.
ח .כמו כן ,אין היחיד רשאי לומר שלש
עשרה מדות של פסוק "ויעבור" בדרך
תפילה ובקשת רחמים ,אבל רשאי
היחיד לאומרם בטעמי המקרא בדרך
של קריאת פסוקים בלבד.
ט .יש לציבור לומר גם תיבות "ויעבור
ה' על פניו ויקרא" בלחש עם השליח
ציבור ,ואחר כך יאמרו בקול רם "ה' ה'
אל רחום וחנון וכו" .וצריך להפסיק בין
המילים "ה' ה'" ,ומי שאינו עושה כן
עונשו רב .וכשאומר "ויעבור ה' על פניו
ויקרא ה' ה" יש לכפוף קומתו קצת
בשחייה.
י .אין לכפול פסוק "שמע ישראל"
שאומרים בסליחות ,אלא השליח
ציבור אומרו פעם אחת ,והצבור עונים
אחריו גם כן פעם אחת ,ולא יותר.
יא .עיקר אמירת הסליחות צריכה
להיות בכוונה ובנחת ובמיתון ובהכנעה
יתירה ,ובפרט הי"ג מדות ,וכמו שכתוב
(משלי יח,כג) "תחנונים ידבר רש" .וצריך
להבין מה שמוציא מפיו ,בלב נשבר
ונדכה .ולכן הנוהגים לומר :עננו אבינו
עננו ,ועשה למען שמך ,במהירות רבה

וכדומה .ולהצליב נתונים.
ב .לשאול שאלות פרטניות (האם היא שומרת
נגיעה?) ,ולא שאלות כלליות (יש לה יראת שמיים?).
ג .לשמוע היטב ,האם הדברים נאמרים מן השפה
ולחוץ ,או מתוך האמת הפנימית .בעיקר צריכים
לשמוע  -מה לא אומרים :על מה כולם מדלגים ,או
מיד עוברים נושא( .ניתן לראות הרצאה מפורטת
בנושא ,באתר "יהדות נט" ,קטגוריה וידאו" ,המדריך
המלא להכרויות ושידוכים").
שאלה :איך אוכל לדעת שהאישה אותה שידכו לי
היא באמת הנשמה התאומה שלי?
תשובה :ברגע שעל פי הבדיקות שעשית היא
בחורה טובה ומתאימה לך ,וגם יש ביניכם רגש
חיובי (קליק) ,זה הסימן שהיא האישה שקבעו לך
משמיים.
שאלה :האם מותר לקבל מאכלים שהיו בבית אבלים
בזמן השבעה ,כמו דברי חלב או עוגות?
תשובה :מי שלא נהג להקפיד בכך ,מותר לו
לקחת מאכלים מבית האבל במהלך השבעה .וכן
מנהג הספרדים ,לחלק ברכות במהלך השבעה
בבית האבלים למנחמים ,והמנחמים לוקחים את
המאכלים ומברכים עליהם ,ללא חשש( .שו"ת יביע

אומר ,ח"ד ,יו"ד סימן לה אות ד .וע' הגהות רעק"א ,יו"ד ,סימן שעו
ס"ד ,ובית לחם יהודה שם).

שאלה :איך אני יודע מה לברך לפני שאני אוכל סוג
מסוים של בצק? מתי זה המוציא ומתי זה מזונות?
תשובה :ישנם שלושה סוגי בצקים שמברכים עליהם
מזונות( ,על שאר הבצקים מברכים המוציא) ,ואלו
הם הבצקים שברכתם "מזונות" (שולחן ערוך ,סימן קסח,
סעיף ז):
א .אם יש בבצק חומרים נוספים מלבד בצק ומים,
כגון :סוכר ,דבש ,וכדומה .בתנאי ששמו הרבה מהם,
עד שמרגישים את טעמם בבצק .ולכן על לחמניות
מתוקות מברכים "מזונות".
ב .אם מילאו בתוך הבצק איזה דבר ,כגון :אגוזים
יש לשמור על קדושת הגיליון ולהניחו בגניזה

ובחפזה ,לא יפה עושים ,וצריך לבטל
מנהגם ולאומרם במתינות.
יב .אלה שאונסים עצמם מן השינה
ובאים לבית הכנסת להשמיע במרום
קולם ,בקול רינה ,ואומרים הסליחות
בקול רם ונישא כדרך ששרים פיוטים
ומנגינות ,הרי הם כיורשים שני גיהינום,
שמאבדים שינתם וללא תועלת,
ואדרבה יוצא שכרם בהפסדם ,כי הלא
זה שמן "סליחות" ולא "צעקות".
יג .החי יתן אל לבו בעת אמירת הוידוי
והסליחות ,לפשפש במעשיו ולחזור
בתשובה שלימה ,ולהוסיף מצוות
ומעשים טובים ,בהתקרבו ליום הדין
שאז שוקלים זכויותיו ועונותיו של כל
אדם.
יד .השומע בביתו סליחות דרך הרדיו
ב"שידור חי" ,יכול לענות י"ג מדות
כששומע אותן מן הצבור ,וכן יכול
לענות "אמן" אחר הקדיש של השליח
צבור.
טו .מנהג אחינו האשכנזים לתקוע
בשופר בכל יום החל מראש חודש
אלול עד ר"ה ,בשחרית ובמנחה.
טז .נוהגים שהכותב מכתב לחברו
בחודש אלול ,כותב בתחילת המכתב:
"לשנה טובה תכתבו ותחתמו".
יז .חסידים ואנשי מעשה בודקים
התפילין שלהם בחודש אלול.

ושקדים ,תפוח אדמה ,וכדומה.
ג .אם הבצק נאפה ונעשה יבש ,שהוא נכסס בפה,
כמו מצות (לא בימי הפסח) ,קרקר ,בייגלה ,וכדומה.
שאלה :שמעתי ,שאם אני שותה מים ואני לא צמא
אז אין צורך לברך ,האם זה נכון?
תשובה :שמעת נכון .ולכן השותה מים כדי להעביר
דבר מאכל שעומד לו בגרון ,לבלוע גלולה ,או לפני
צום שלא יאבד נוזלים בצום ,וכדומה ,אינו מברך.
אבל שתייה שיש בה טעם ,מברכים גם כששותים
ולא צמאים( .שולחן ערוך ,סימן רד ס"ז .משנה ברורה שם ס"ק

כה .חזון עובדיה ,ארבע תעניות ,עמ' רעג ,ד"ה ודע).

שאלה :אני בת  ,20דתייה וגרה בעיר אילת .בדקתי
אופציה ללמוד מחוץ לאילת ,אבל מדובר בסכומים
גדולים מידי ,שאין לי כרגע .ולהישאר באילת ,אולי
יקל עלי מבחינה כלכלית ,אבל אני מאוד מפחדת
משחיקה דתית .מה ההשתדלות שאני צריכה
לעשות? לצאת או להישאר? תודה מראש
תשובה :כדאי לעשות כל מאמץ לצאת מחוץ לאילת
וללמוד במדרשייה תורנית .תתאמצי להשיג את
הכסף ,בדיוק כמו שהיית מתאמצת להציל את חייך.
עתידך הרוחני יכול להיות תלוי בזה ,כמו שכתבת.
אעתיק לך את לשון הזהב של הרמב"ם (פ"ו מהלכות
דעות ה"א) על ההשפעה החזקה של החברה על האדם,
ועל החובה הגדולה להתרחק מחברה רעה" :דרך
ברייתו של אדם ,להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו
אחר רעיו וחבריו ,נוהג כמנהג אנשי מדינתו ...וכן אם
היה במדינה שמנהגותיה רעים ,ואין אנשיה הולכים
בדרך ישרה ,ילך למקום שאנשיה צדיקים ונוהגים
בדרך טובים ...ואם היו רעים וחטאים ,שאין מניחים
אותו לישב במדינה ,אלא אם כן נתערב עמהם ונוהג
במנהגם הרע ,יצא למערות ולחוחים ולמדברות."...
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 :או
בטלפון ( 054-8486661אחרי השעה )16:00

הם לא כל כך "שחורים"
המבקר במדינת התקשורת והפוליטיקה הישראלית ,מקבל את הרושם ,כי החרדים אינם מוכנים לתרום ולשאת בנטל ,הם פרזיטים המעוניינים
לחיות על חשבון החילוני המסכן" .אור עליון" ביקר ברחוב החרדי האמיתי ,וחזר נפעם מהיקף החסד והנשיאה בנטל הרוחש במגזר .ברחוב החרדי
קיימים ארגוני חסד ,הן בתחום הרפואה והן בתחום הרווחה ,בסדרי גודל ענקיים ,שאין להם אח ורע בציבור החילוני .בעוד התורמים מגיעים
מהמגזר החרדי ,התרומות מגיעות גם לאנשים חילונים .ארגוני החסד החרדיים יכולים למלא אינציקלופדיה שלימה .מחוסר מקום ,נסקור בעזרת
ה' ,בסדרת הכתבות הבאה ,אך ורק ארגונים מיוחדים בלבד ,הפועלים במישור הארצי ,והעוזרים לכלל האוכלוסייה.
"מבחינתי זה היה כמו לפגוש את אלוהים.
זה לא אדם רגיל לגמרי .חוץ מלבכות לא
יכולתי לעשות שום דבר .אחד הקשיים שלי
הוא שאני לא יכולה לגעת בו ,כי הוא חרדי
ואני מהשומר הצעיר .בכלל ,זו סיטואציה
מביכה .את פוגשת אדם שהולך לעבור
ניתוח בשבילך ,את לא מכירה אותו ואת
לא יודעת מה המשפחה שלו ...כשהוא יצא
הוא אמר לבעלי' ,עשיתי הכי טוב שיכולתי'.
אנשים כאלה הם נדירים"( .דליה ויסמן,
חילונית ממושב מסלול שבדרום הארץ,
בראיון לאתר  ,nrgעל תחושותיה במפגש
עם זאב גרשון ,חרדי מבית שמש ,אשר
התנדב לתרום לה אחת מכליותיו ,לשם
מצווה בלבד).
על פי נתוני המרכז הלאומי להשתלות,
בינואר  2013המתינו  755ישראלים
להשתלת כליה דחופה ,בגלל אי ספיקת
כליות סופנית .כשנפגעות שתי הכליות,
האחראיות לסינון מערכת הדם ,ולסילוק
פסולת ונוזלים מיותרים מהגוף  -הרעלים
מצטברים ,ומערכות הגוף עלולות לקרוס
בזו אחר זו .הפיתרון – השתלת כליה
בגופם .משך זמן ההמתנה להשתלה עלול
להגיע ליותר משבע שנים!!! בינתיים,
יסבלו החולים מתופעות לוואי קשות
ומתמשכות ,מתלות בטיפולי דיאליזה
מתישים ,מאיכות חיים ירודה ,ומסכנה
ממשית לחייהם .בשנים  2011ו־ 2012חלה
עלייה פתאומית במספר השתלות הכליה
מן החי 117 :השתלות ב־ ,2011ו־108
השתלות אשתקד ,לעומת  65בממוצע בכל
השנים שלפני כן .כיצד התרחשה התפנית
הזאת?

עמותת מתנת חיים

לרבות מההשתלות שנערכו בשנתיים
האחרונות אחראי הרב ישעיהו הבר ,מייסד
עמותת "מתנת חיים" .ארגון התנדבותי,
ללא כוונת רווח וללא מקבלי משכורות,
המעודד תרומות כליה אלטרואיסטיות
[בהתנדבות] .בשנתיים האחרונות סייעה
העמותה לעריכת  90השתלות כליה!! זהו
מספר גבוה מאוד :בישראל כולה נערכו
בשנה האחרונה  108השתלות מתורמים
חיים ,כאמור .רק לשם השוואה ,בארה"ב
הענקית יש כ 50-תורמים אלטרואיסטים
בלבד בכל שנה...
גם הרב ישעיה הבר עצמו ,שמכהן כרב
בישיבה החרדית הגבוהה "נתיבות
חוכמה" ,הוא מושתל כליה .ב־ 2008קיבל
כליה מחבר .במהלך טיפולי הדיאליזה
הארוכים שעבר הכיר את פינחס תורג'מן,
צעיר בן  ,19ששכל את אחיו הגדול
במלחמת לבנון השנייה ,ונזקק להשתלת
כליה .הבר החליט למצוא לו תורם ואף
מצא אחד  -אך במהלך ההכנות להשתלה,
פינחס נפטר .אביו אמר לרב הבר" :שכלתי
בן אחד במלחמת לבנון ,ובן אחד במלחמת
הדיאליזה" .אחרי המקרה הזה ,קיבל הרב
לעילוי נשמתלעילוי נשמת

תהילה ברכה בת חיים
ישראל ואילנה רוזנבלאו

נלב"ע ג' מר חשוון תשע"ב ת.נ.צ.ב.ה.

הבר על עצמו להציל כמה שיותר בני אדם .הרבה שנים ,כולל חמש שנות טיפול
וכך ,הוקמה עמותת "מתנת חיים".
בדיאליזה" .בשנתיים האחרונות של
בתוך ריכוזי החרדים מתנהל שיח ער על הטיפול ,כשהתחילו לדבר איתי על
השתלה ,המשפחה יזמה שיחה על לפני כשלושה חודשים ( ,)3/5/13פרסמה
אודות האופנה החדשה.
הנושא .אמרתי שאני לא אמילי עמרוסי בעיתון "ישראל היום",
מודעות הקוראות לתרום
רוצה תרומה ,שנקנה כליה ,כתבה על עמותת "מתנת חיים" .לאורך כל
כליה מתפרסמות בעיתונים
אבל המשפחה שלי לא הכתבה ,היא [כמו יתר המרואיינים בכתבה]
החרדיים ,מאמרי מערכת
הסכימה .למרות שבעלי אינה מסתירה את התפעלותה מערך
עוסקים בכך ,ואפילו על קיר
סוכרתי הוא נלחם כדי לקבל הנתינה הגבוה במגזר החרדי .הכתבה
במאה שערים זועק פשקוויל:
אישור מהמטפלים שלו ,נפתחת בשורות הבאות" :מה הייתם
"הצל חיים! תרום כליה!".
אבל ללא הצלחה .ואז עברנו מוכנים לתת לאדם זר שנמצא במצוקה?
תורמי "מתנת חיים" הם
אל הבנות ,אבל גם שם לא מאה שקלים? אלף שקלים? מאה אלף?
אנשים דתיים וחרדים ,רובם
הייתה התאמה" .בשלב כמה זמן מחייכם הייתם מסכימים לנדב
נשים .אל העמותה פונים
מסוים נזכרה ויסמן בסרטון כדי לסייע לאדם שאינכם מכירים? מאחורי
אפילו בני נוער ,אבל הוועדות
הרב ישעיהו הבר ,מייסד
שראתה על עמותת "מתנת הציניות והחספוס הישראליים ,בהמולת
עמותת "מתנת חיים"
לא מאשרות תורמים צעירים
חיים" ,ופנתה לרב הבר ,רחוב הומה ,בין ההמונים הממהרים
מדי .המניע למעשיהם
לענייניהם ,מתעלמים מהקבצן בפינה,
הוא קודם כל דתי  -מצווה של הצלת והסוף המוצלח לא איחר להגיע ,כאמור.
צופרים ברמזורים  -מסתתרים לפחות
חיים ,ואמונה שמי שמקיים מצווה לא
יינזק מעצם קיומה .ומתוך הרגשה שכל עוד אחד מהמושתלים ששידכה העמותה ,מאה ישראלים ,רובם בני המגזר החרדי,
החולים
בבית
בכיר
מחלקה
מנהל
הוא
שתרמו בשנתיים האחרונות כליה לאדם זר
היהודים הינם בני משפחה אחת גדולה.
בעוד רוב התורמים של העמותה מגיעים שיבא ,ויו"ר ועדת השיקום במשרד שאינם מכירים .הם נכנסו אל בית החולים
מהמגזר החרדי ,התרומות מגיעות לכל הביטחון ,פרופ' ד' ,בן  .66את ההשתלה מבחירה חופשית ,נשכבו על שולחן
הראשונה עבר ד' ב־ ,1998כשקיבל כליה הניתוחים ,השאירו שם איבר מגופם ,והלכו
חולה ,ללא הבדל ברקע ובמוצא.
מאחיו הצעיר .בשנת  2010נדחתה הכליה הביתה .פלא משונה שאין בו תמורה ואין
החרדי
המגזר
כל הפוסקים המקובלים על
חוזרת.
להשתלה
נזקק
והוא
המושתלת,
בו תועלת ,מלבד רצון בוער ואמיתי להציל
הצלת
של
גדולה
קבעו ,כי מדובר במצווה
העלתה
כבר
והמשפחה
הידרדר,
מצבו
חיים".
נפשות .וכך כותב מרן רבנו עובדיה יוסף
חוקי.
לא
באופן
כליה
רכישת
של
אפשרות
שליט"א (שו"ת יחווה דעת ח"ג סי' פד)" :העיקר עד שהופיעה חיה בן ברוך .חיה היא אישה בכתבתה היא שואלת את פרופ' איתן יפה־
להלכה ,שמותר וגם מצווה לתרום אחת חרדית מצפת ,אם לעשרה ,שראתה מודעה נוף ( ,)64מנהל המרכז לחקר הסרטן של
של "מתנת חיים" האוניברסיטה העברית והדסה עין כרם,
מכליותיו ,להצלת
בעיתון ,והזדרזה אשר קיבל כליה במתנה מאדם חרדי בן 49
חייו של אדם
להשאיר כליה מטורונטו ,אב לילדים" :כאדם חילוני ,אתה
מישראל השרוי
בבית החולים ,צופה שהתופעה תחצה את גבולות המגזר
בסכנה במחלת
כאילו מדובר החרדי?" ,ועל כך הוא משיב" :הייתי שמח
הכליות .וראויה
שזה יקרה .אנשים נוטים לעשות מעשי
מצווה זו להגן
לצדקה.
במטבע
חסד וצדקה ,בדרך כלל בכסף או בשווה־
על התורם אלף
טובה
לי
עשה
"ד'
כסף ,אבל נושא תרומות האיברים קיים
ומכל
המגן.
לי
כשהעניק
בסך הכל חמישים שנה  -זה עדיין לא יושב
מקום בודאי שיש
לעשות
הזדמנות
בתודעה האנושית כאפיק לנתינה".
לעשות זאת רק
את המצווה הזו",
אומרת .כמו כן ,בכתבתה היא מביאה את דבריו של
על ידי רופאים
היא
ד' פרופ' איתן מור ,מנהל מחלקת ההשתלות
מומחים ,ושומר
ופרופסור
מצווה לא ידע פרופ' מור במהלך השתלת כליה (צילום :בי"ח בלינסון) מספר בהתרגשות במרכז הרפואי בילינסון( ,בה מבוצעים
ש"מול מעשה כ־ 70אחוזים מניתוחי ההשתלות בישראל),
דבר רע".
כזה אתה עומד נפעם .יש משפחות הפועל שכם אל שכם לצד הרב ישעיהו
תרמה כליה כאילו מדובר שבהן תרומת כליה לא באה בחשבון הבר ,זה בחלוק מנתחים ירוק ,וזה בחליפה
אפילו בתוך המשפחה .שכב לידי אדם ובמגבעת שחורות" :החשש של משרד
במטבע לצדקה
אחד התורמים האלטרואיסטים של בסכנת חיים ,והיו לו שבעה אחים בריאים הבריאות מסחר באיברים הוא מוצדק,
העמותה הוא זאב גרשון ,שתרם בספטמבר שפחדו לתרום לו .והרי בסופו של דבר בן אבל לא במגזר הזה [החרדי] .אני רואה
שעבר כליה לדליה ויסמן( ,ציטטנו את אדם יכול לחיות עם כליה אחת ולתפקד נשים שהן אמהות לשמונה ילדים ,שבאות
דבריה בתחילת הכתבה) .גרשון ,חרדי באופן נורמאלי לחלוטין .כרופא פנימי אני לתרום כליה .מהיכרות עם החומר האנושי,
מבית שמש ,הוא אב לשבעה וסב לשלושה .רואה עלייה מובהקת בשיעור התורמים אני מסרב להאמין שמעורב בזה כסף"...
הבהרה! לא באנו להתרברב בפני אחינו החילונים ,באנו
בבוקר הוא לומד בכולל ,ובצהריים ובערב
עובד כעורך דין בארה"ב" .אני רוצה לעשות האלטרואיסטים שמגיעים מהמגזר החרדי .רק לסלק את הדה-לגיטימציה הפושעת שהתשקורת
לרוב זה אותו אדם שבמותו לא היה מסכים מדביקה לחרדים ,כאשר כל מטרתה היא ,להניא את
מצוות" ,הוא אומר בראיון לאתר  .nrgלתרומת איברים מטעמים הלכתיים ,אבל החילונים מלהתקרב לצור מחצבתם ,ולהפחידם
מלחזור בתשובה.
"במשך שנה או שנתיים ראיתי פרסומים בחייו עושה מעשה הרואי".
שמבקשים תורמי כליה .בשלב מסוים
אמרתי לעצמי להפסיק להתלבט ,ופשוט
לעשות את זה .פניתי לעמותת "מתנת
העלון מוקדש לע"נ
הצלחה ברוחניות ובגשמיות
רפואה שלימה
וזיווג הגון
חיים" ,ועברתי הרבה בדיקות עד שהם
בן
בנימין
יוסף
לדינה רוחמה
לשחר שי בן זהבה
מלכה
מצאו את ההתאמה עם דליה".
בת עפיה
ברכה והצלחה
נלב"ע ו' ניסן תשע"ב
לאהרון בן יפה
דליה ויסמן הייתה חולת כליות במשך
לאודיה בת זהבה
ת.נ.צ.ב.ה.

"ישראל היום" מחמיא
לחרדים

לעילוי נשמת

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

לעילוי נשמת

שמואל (בן דוד)
בן מורברי דבורה ז"ל

נלב"ע כ"ב אייר התשע"א ת.נ.צ.ב.ה.

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.
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סגולות לחודש אלול

לומר סליחות על שהוא קם לסליחות
הרמב"ם
כותב לגבי היחס שבין הבעל לאשתו:
"ואוהבה כגופו"  -הבעל צריך לאהוב
את אשתו לכל הפחות כמו שהוא
אוהב את עצמו .כלומר' ,מה ששנוא
עליך אל תעשה לאשתך!' .אתה לא
אוהב שמדאיגים אותך ,אז אל תדאיג
אותה ,אפילו לא בצחוק .אל תחביא
חפץ שהיא זקוקה לו ואחר כך תשאל:
"חיפשת את זה? ."...אל תתקשר
אליה ותאמר לה" :שלום ,מתקשרים
מהמשטרה ,בעלך נעצר ,"...ואח"כ
תאמר לה" :סתם ,זה אני ,מה שלומך?".
אתה לא אוהב שצועקים עליך בפני
כולם ,אז אל תצעק עליה ,ובפרט לא
בפני הילדים או ליד המשפחה .זאת
ועוד ,אל תנחית עליה אורחים ותאמר
לה" :תתחילי לעשות מצוות ."...אתה
רוצה להזמין אורחים ,תתייעץ איתה
ותגיעו להסכמה ,ורק אחר כך תזמין
אורחים .אל תעשה מצוות על חשבונה
אלא רק בהסכמתה.
שימי החליט לומר סליחות מתאריך
ב' אלול .הוא הודיע לאשתו" :ממחר
אני קם לסליחות ב 3 -לפנות בוקר".
ענתה לו אשתו" :הלוואי שתקום ב3 -
בצהריים" .שימי הלך לחנות שעונים,
וקנה שעון מעורר של פעם ,עם
פעמונים מברזל וגולה מפלדה ...שעון
כזה שיכול להעיר את המתים .הצלצול
שלו מחריש אוזניים ומחריד אנשים...
בשעה  9בערב ,הוא כיוון את השעון
לשעה היעודה ונכנס לישון .אשתו
סיימה את הניקיון בבית ,ובשעה 11
נכנסה גם היא לישון .בשעה 03:00
השעון צלצל ...הגולה השתוללה בין
הפעמונים ...היא קמה בבהלה ושאלה
את עצמה" :מי אני? מה השעה? איפה
אני?" .והשעון מצלצל במרץ ...הילדים
קמו עם הפיג'מה ,שמו עליהם את
תיקי ביה"ס כדי ללכת ללימודים ...מידע על הרצאות הרב ,רכישת דיסקים
והחוברת "ולחתונה" של כבוד הרב,
השכן הוציא דגל לבן מהחלון לאות
באתר www.kavas.co.il
כניעה ...כל הבניין קם על הרגליים
(פט"ו מהלכות אישות הי"ט)

"אור עליון" אני חייב לכם תודה
ענקית .קרובת משפחה שלי שכבה
במצב קשה ביותר בטיפול נמרץ ,והיה
לה זיהום בכל הגוף .לאחר שהרב
המקובל ערך עבורה "פדיון נפש" –
הזיהום נעלם .לאחר זמן מה ,הזיהום
חזר ,וחום גופה עלה ועלה ,ושוב פעם
הרב ערך עבורה "פדיון נפש" ,ובדרך
נס החום ירד ,והיא השתחררה מטיפול
נמרץ .אבקש לעשות לה פדיון נפש,
שתשתחרר בריאה ושלימה מבית
החולים .כמו כן ,אני מעוניין ב"פדיון
נפש" שאתם עורכים בערב ראש השנה
וערב יום הכיפורים ,כפי שאני נוהג
לעשות דרככם בכל שנה ושנה.
שי בצלאלי ,חיפה
***
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חוץ מ ...שימי! אשתו השליכה עליו
את השעון בחמת זעם ,ואמרה לו:
"קום! הרסת אותנו עם השעון שלך."...
"ילדים! תחזרו לישון ,זה עדיין
לילה" ."...אדוני השכן ,סליחה ,יש כאן
תקלה."...
בשעה  3ורבע התיישב שמעון על
המיטה והתחיל לדבר עם עצמו:
"מי אני? מה אני? איזה יום היום?
אולי אני מת? אולי אני בגן עדן?."...
ואשתו צעקה עליו" :קום! לך כבר!".
הוא קם ,ובמקום לנעול נעלי גומי
שקטות הוא נעל את כפכפי העץ ,וצעד
בקול רעש גדול למטבח  -תק תק...
אשתו מרגישה את הדופק במצח,
והראש שלה עומד להתפוצץ ...והשכן
מפרפר ...שמעון החליט שהוא חייב
לשתות תה .הוא מצא את הקומקום
עם הזרבובית ,חימם אותו על הגז,
והשריקה החרישה את אוזני אשתו.
השכן כמעט נפח את נשמתו ...במקום
לקחת כוס פלסטיק וכפית פלסטיק,
שימי לקח כוס זכוכית וכפית מתכת
ועירבב  -קליק ליק ,קליק ליק...
במקום לשתות את התה בשקט הוא
הפעיל שאיבות ...בצאתו מהבית הוא
טרק את הדלת והמשקוף כמעט נעקר
ממקומו.
עכשיו שימי צריך לומר סליחות על
זה שהוא קם לסליחות!!! אל תעשה
מצוות על חשבון אשתך!!! כולנו
מכירים את הפסוק' :ואהבת לרעך
כמוך!' ,המלמד אותנו כיצד לנהוג נכון
בחברים ,ובעיקר כיצד להתנהג עם
האישה ,שעליה נאמר" :וְ ִהיא ֲח ֶברְ ְּתךָ
וְ ֵאׁ ֶשת ְּברִ ֶיתךָ " .אתה אוהב שמשמחים
אותך  -שמח את אשתך .אתה אוהב
פינוקים  -פנק גם אותה .אתה אוהב
להיות רגוע  -תרגיע גם אותה.

מכתבים למערכת
שלום! רק רציתי להגיד שאני עוברת
תקופה מאוד לא פשוטה עכשיו.
בדרך כלל אני לא קוראת את תחילת
העלון ,אך היום פתחתי וראיתי את
הכותרת "התרופה היהודית לתסכולים
ואכזבות" ,והרגשתי שזה פשוט מסר
מה' ישר אלי ,אז קראתי וזה כ"כ חיזק
אותי ,ושימח אותי ב"ה .תודה!! שתזכו
לעשות טוב בעולם עד !!120
***
שלום לכם ,קודם כל יש לכם עלון
מדהים! שאנחנו מדפיסים כל חודש!!
תמיד יש דברים מעניינים! רציתי
לשאול מדוע אתם לא עושים אותו כל
שבוע? [מחוסר תקציב ,המערכת]

א .סגולה נפלאה לומר מיום ר"ח ועשרת ימי תשובה ,התשובה מתקבלת
אלול עד יום הושענא רבה ,לאחר ביותר ,מכיוון שאלו הם ימי רחמים.
תפלת שחרית ,את פרק כ"ז בתהלים ( -שם).
"לדוד ה' אורי וישעי ממי אירא" .כמו ה .שלושה דברים כוחם יפה לבטל את
שדרשו (שוחר טוב כז)" ,אורי" בראש הגזירה ,ובזכותם יצא זכאי בדינו ביום
השנה" ,וישעי" ביום הכפורים" ,כי ראש השנה ,ואלו הם :תפילה ,צדקה,
יצפנני בסוכה" רמז לסוכה .והעושה כן ותשובה( .שם עמוד כו).
מובטח לו שיוציא ימיו ושנותיו בטוב ו .סגולה נפלאה לקרוא בכל יום מראש
ובנעימים ,ובמשפטו יצא זכאי לחיים חודש אלול עד שמיני עצרת מספר
טובים ולשלום .ואפילו אם נגזרה עליו דפים מתיקוני הזוהר ,עד שיסיים את
גזרה רעה ח"ו ,יכולה אמירתו לבטלה ,קריאת כל הספר בשמיני עצרת( .אביעה
ומבטלים מעליו כל גזרות קשות סגולות עמוד .)15
ורעות ,ומעבירים מעליו כל המקטרגים
והמשטינים( .חזון עובדיה ימים נוראים עמוד ו .סגולה לפרנסה בשפע ,ושיגזרו עליו
בראש השנה מזונות בריווח לכל השנה
כד).
כולה ,לקנות בערב ראש השנה סכין
לחזרה
לזכות
נפלאה
סגולה
ב.
חדשה עם שיניים ,ולא ישתמש בה
לאנשים
והן
עצמו
לאדם
הן
בתשובה,
אלא יניחנה במקום שמור עד ערב ראש
אחרים ,לכוין היטב בחודש אלול השנה הבא( .שם עמוד .)380
ובעשרת ימי תשובה בברכת "השיבנו ז .כתב בהגהות ספר "שער הכוונות":
אבינו לתורתך" שבתפלת שמונה "העושה פדיון נפש בערב ראש השנה
עשרה ,ולהזכיר כמה מהשמות של אלו ובערב יום הכיפורים – בוודאי משלים
שנטו מדרכי ה' ותורתו ,ויצאו לתרבות שנתו" .ואכן ,רבותינו המקובלים,
רעה ,ובייחוד שמות קרוביו( .שם עמוד כה ובראשם המקובל האלוקי הרב יצחק
בשם האר"י).
כדורי זצ"ל ,נהגו לערוך "פדיון נפש"
בחודש
שיאמר
התפילה
נוסח
ג .וזה
עבור עצמם בכל שנה לפני ראש השנה
אלול ובעשרת ימי תשובה בסיום ברכת ויום כיפור .המעוניין בפדיון נפש על פי
השיבנו ,לפני שחותם "ברוך אתה ה' הקבלה ,בערב ראש השנה ובערב יום
הרוצה בתשובה" ,וכנ"ל" :יהי רצון כיפור ,על ידי רב מקובל ,עם כוונות
מלפניך ה' אלוהינו ואלוהי אבותינו ,הרש"ש ,יצלצל ( .054-8486661מספר
שתחתור חתירה מתחת כסא כבודך ,המקומות מוגבל).
להחזיר בתשובה שלימה כל פושעי ח .סגולה בדוקה ומנוסה לרפואה שלימה
ישראל ,ובכללם תחזיר בתשובה ולישועה ,מאת ה"חפץ חיים" זצ"ל,
שלימה את פלוני בן פלונית ,כי ימינך לחלק ח"י חלות לעניים .מוסדות "ברכת
פשוטה לקבל שבים"( .שם).
ששון" ,ע"ש חכם ששון מזרחי זצ"ל,
ד .בארבעים הימים של חודש אלול יעשו כן עבורכם .צלצלו054-8413979:

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

אברך תלמיד חכם
יאמר קדיש
במשך כל שנת
הפטירה
לעילוי נשמת יקירכם

צלצלו054-8486661 :

הקבלה
פדיון נפש על פי
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
לזכות בשנה טובה

כל התורם  160ש"ח (גימטריה "צלם") ,נערוך
עבורו "פדיון נפש" גם בערב ראש השנה וגם
בערב יום כיפור( .מספר המקומות מצומצם)

אפשר לתרום מכספי הכפרות.
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-

