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, מכוניות צפרו, דגלים הונפו, המונים השתוללו ברחובות משמחה
רק . י בעלי מסעדות חוגגים צוהלים מאושר"בוד חינם הוגש עכ

לאחר יומיים הצליחו אב ובנו לפלס דרך ולהגיע אל הכדורגלן 
, זה שבעט לשער את הכדור ההיסטורי שהעלה עיר שלמה, המופלא

דת קודש נטל האב את ידו של בחר. לליגה העליונה, עיר הנצח
... קרא בתחינה!" ברכהו נא: "הכדורגלן והניחה על ראש בנו

האם תמה מי מהקוראים . מרגש זה תואר בעתונות" תנכי"מעמד 
מדוע לא הניח האב את רגלו של הכדורגלן על ראש בנו להאצלה 

עמד מול  19- גד בן ה..*** ?מושלמת יותר מן הרוח אשר עליו
היו אלה הספרים . ידו החליקה על גביהם. םאצטבאות הספרי

הוא שלף ספר . זמן רב חלף מאז. שקיבל במתנה לבר מצוה שלו
האח , נותן המתנה הוא הדוד משה. גדולי עולם: שם הספר. אחד

סופר , מתמטיקאי גדול, ממציא חשוב: גד עלעל בספר. של סבא
, גד שב אל העמוד הראשון. וכן הלאה, חוקר מדעי נודע, מהולל

עליו התנוססה לתפארה ההקדשה של הדוד בכתב יד מהודר 
, לגדי היקר: "גד קרא. ומסולסל כיד משכיל רוסי מן הדור הקודם

קרא על חיי גדולי העולם ולך בדרכם לתפארת . להיותך בר מצוה
למרות התפעלותו המחודשת מיפי ". דודך משה. עמך ומשפחתך
וכי אלה גדולי . 13ן כבר אינו ילדון ב. גיחך גד, הכתב של דודו

את אלה הציב הדוד משה להנחותני בדרך החיים . הרהר? עולם
על אחדים מהאישים שבספר ידע גד דברים ? לתפארת עם ישראל

. שלא הופיעו בדרך כלל בביוגרפיות הרשמיות של אישים אלה
היה נוכל בעניני , פלוני הממציא הגדול אשר ַעמו מתגאה בו

י סדרת בולים חדשה "לא תָמחה עעובדה אמיתית זו . כספים
אשר חשף את נבכי נפש האדם , הסופר המחונן, פלוני. לזכרו

נודע במריבותיו המשפחתיות הבלתי פוסקות שאף הביאו , בספריו
ויצירתו , אמן יוצר ידוע היה נואף ושכור. בסופו של דבר למותו

דוד , דוד משה.  "היא פרי תקופות פיכחון קצרות בין שתיה לשתיה
מי יגלה עפר ", קרא גד אל חתימתו המסולסלת של הדוד!" שהמ

לה בר המצוה גדל כבר מאז 'גדי, )הדוד נפטר לפני שנתיים(מעיניך 
ומי הם גדולי העולם " גדול"מה זה ', ברוך ה, ולמד לדעת
. כאלה ינחוני בדרכי לתפארת עם ישראל" ננסים"לא . האמיתיים

ופף ותחב אותו בין ספרי הוא התכ. גד לא החזיר את הספר למקומו
בעשרות השנים .)** טפחיים מהרצפה, החול שבמדף התחתון

קונה אתה ". עשה זאת בעצמך"נפוצה והולכת שיטת  האחרונות
אתה מרכיב מהם , בהדרכת דף הוראות, מערכת חלקים ובעצמך

הוא מופעל . לאמיתו של דבר אין זה רעיון חדש כלל. מוצר מוגמר
עשה זאת : "הסיסמה היא. אלפי שנים על ידי יוצר האדם מזה

לפי שיטה זו מקבל כל אדם , !"בנה את אישיותך במו ידיך! בעצמך
, מערכת שלמה של רכיבים המספיקה בהחלט לבנות אדם מושלם

אלא שאת העשיה הזאת השאיר הבורא לאדם עצמו . אדם אידיאלי
את ". לעשות, אשר ברא אלוקים):" ג, בראשית ב(לעשותו כנאמר 

היוצר גם . יעשה האדם" לעשות"ואת ה, רי הגלם ברא אלוקיםחומ
ימצא בו , סיפק ספר הדרכה מתאים אשר כל מי שיקרא בו בעיון

" לקוחותיו"רוב רובם של . את כל המידע הדרוש לביצוע המשימה
מתרשלים בתפקידם " בנה עצמך במו ידיך"ה בשיטת "של הקב

של נבכי הנפש מתוך המבחר העצום . ועושים לעצמם מלאכה קלה
לרו , בוחרים הם לטפל בנושא אחד בלבד, וכוחות נפשיים וגופניים

פלוני , ואותו בלבד הם מפתחים במידה מירבית, זה ששכרו בצדו
אחר מטפח . מנצל את מבנה גרגרתו המיוחד והופך לזמר מבוקש

את שרירי זרועו בהנפת כדור ברזל והופך לספורטאי מפורסם 
והאחר שוחה כדג במים העכורים של  .המייצג את ארצו בעולם

כל אחד מהם משקיע רק . והרי לך מנהיג פוליטי, תככי הפוליטיקה
וכך יוצא הוא לשוק , בפן אחד ובפיתוח חד צדדי זה של עצמו

אמנם המקבל על עצמו לפתח את כל מערכות גופו ולתקן . החיים

רבבות אלפי ישראל . זהו האדם האידאלי השלם, את הדרוש תיקון
מעבדים ומפתחים את מערכות הבוסר , ומרי תורה ומצוותיהש

מביאים אותן לדרגה גבוהה של פיתוח ושולטים , הגולמיות שקיבלו
ל עמל שנים רבות והשיג "החפץ חיים זצ. עליהן שליטה שכלית

הוא לא היה צריך אף פעם . שליטה מוחלטת על כוח הדיבור שלו
סם הכחשה לדברים ומעולם לא נאלץ לפר, להצטדק על פליטת פה

גדולי ישראל אחרים התפרסמו בזכות . שאמר במסיבת עתונאים
אך כמובן לא הזניח אף אחד מהם , תחומים מיוחדים בהם התבלטו

טול את . ובכולם טיפלו בהדרכת התורה, את שאר כוחות נפשו
הקטן ביותר שבין העמלים כל ימיהם בבנין עצמיותם והשווהו עם 

ההשוואה לא . ותר שבאישי החוליןהגדולים והמפורסמים בי
. הללו הינם אנשים לא מעובדים, ברוב המקרים. תחמיא לאחרונים

קרא יפה . מבצבצת ויוצאת מכל מעשיהם כמרצע משק" גלמיותם"
, בראיון אישי שים לב לזוטות, בין השיטין של הידיעה העתונאית

ותראה לפניך כמעט תמיד גאווה אנוכית נפוחה דחוסת תאוות 
כשהכשרון משמש מן הצד האחד לסיפוק , ים לא מחוסניםויצר

מה גדולה . התאוות ומן הצד השני לטיוח תדמיתם בעיני ההמון
י "הנשלטים בעצמם ע, שאנשי בוסר אלו, הבדיחה ומה מרה היא

. הם המושלים באחרים והם המנהיגים אותם, דחפיהם הפנימיים
ענינים כאשר כיצד יכול מנהיג מסוג זה להחליט החלטות ולשקול 

כל כולו אינו אלא צרור יצרים ואינטרסים המעוורים את עיניו 
עצם העובדה שהצעה מסוימת הוצעה , לגביו. מלראות דבר לאשורו

או שהצלחת הביצוע של ההצעה , י פולני מסוים השנוא עליו"ע
דיין כדיי לטרפד , תביא רווח לפלוני מסוים שאינו ממקורביו

מה גם שהוא אינו . עיין בה לגופהעוד בטרם , ההצעה על הסף
היא תנאי ראשון  אובייקטיביות. מסוגל לעיין בה לגופה כהלכה

הרואה את עצמו ואת האינטרסים , לעיון שכלי בנושא כלשהוא
אל יצפה להגיע לאמת ואף לא לסביבתה , שלו בתוך הדיון

קרא את דוחות המודיעין הברורים מאוד שזרמו אלינו . הקרובה
" האחראים"ולאלו מסקנות הגיעו , ום הכיפוריםערב מלחמת י
ומה קורה כאשר ההחלטה נתונה בידי אנשים ...  שקראו אותם

, ואנשים אלה קרויים מנהיגים, הרואים רק את האינטרסים שלהם
אתה ? בעניני כלכלה או מלחמה, וההחלטה גורלית לצבור כולו

ור מתקשה מאד להחליט אם להאמין להם כי רק באמת וטובת הצב
או שמא העינים פוזלות לעבר הבחירות הקרבות , לנגד עיניהם

האם מרגישים הם את עצמם חייבים ליתן תמיד דין וחשבון . ובאות
או במקרה הגרוע של , לפני כוח עליון היודע צפונות לב האדם

מן . ?רק לפני ועדת חקירה של בני אדם הרואים רק לעינים, כשלון
, הפחות שיוכל להנהיג את עצמונדרש לכל , הבא להנהיג אחרים
טול אחד ממנהיגי הדור המזוייפים ונפנף לו . שישלוט על עצמו
ל את הפתיון "ומיד יבלע הנ, )והמבחר גדול(באחת מתאוותיו
נסה ללחוץ על אחת הנקודות החלשות שלו ותהיה . והחכה גם יחד

עד להתפרצות זעם בלתי מרוסנת אפילו מעל במה ציבורית 
הוא פשוט אינו שולט על , להאשים את המסכן אין, ומתוקשרת

אבל . הגירויים מן החוץ הם המכתיבים לו את תגובותיו. עצמו
שונה הוא האדם העובד ומתקן ? מדוע הוא מתיימר להנהיג אחרים

וכל יום עושה הוא בדק בית , את עצמו כל יום בטיפול במידותיו
לו של אדם ומה מעציב וטרגי גור, בליבו למצוא דבר הצריך תיקון

ונוכח לדעת כי , המסכם במושב זקנים את חייו, חסר תורה ויראה
כל התכונות השליליות והנטיות הרעות שהוא זוכר בעצמו מגיל 

 ,כמה כושל הוא המפעל. עדיין קיימים אצלו גם בסוף הדרך, 13
עובר את כל תהליכי המפעל , אשר חומר גלם נכנס בו מצד אחד

כמעט ללא  אותו חומר גלםז יפה ומעברו השני יוצא הוא ארו
ונזכה כולנו לעבד ולפתח את המערכות ' יעזור ה  ... שינוי

ת והגופניות כאחד למען שמו באהבהנפשיו
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  לאחר שרבו הפניות על קבלת חומר כלשהוא מדפי הבטאון

  .וכדי למנוע מכשול מהציבור היקר
  ".אור נחמיה"בטאון הננו להבהיר מספר דברים הנוגעים להוצאת 

  .י"העלון במתכונתו מאז שיצא לאור עד עתה הינו בחזקתו של העורך נ
  , ומכיון שרשאי אדם לאסור את שלו

  ,י חוקי המדינה"י חוקי התורה והן עפ
  ,על כן הננו להודיע כי כל הזכויות שמורות לו ולבאי כוחו

חלק כל , ולאפסן בכל אמצעי מדיה טכני או אופטי, לתרגם

  .אישור מפורש בכתב מהעורךללא נטילת , כולו או מקצתו
ויש , לחלק מהחומר והתמונות המובאים בעלון יש זכויות יוצרים ממחבריהם

  .לבקש רשות זו מהם
שכתוב וניסוח מחדש ועל כן אין , עריכהכל חומר המגיע לידי המערכת עובר 

  .ל"להעתיקו כנ
  ,יתכן כי מקצת מהחומר המובא בעלון יפורסם גם במקומות אחרים

  אך כל זאת יעשה בתאום עם מערכת העלון

  ולשומעים יונעם ותבוא עליהם ברכת הטוב

  )ה"הודעה זו כוחה יפה אף להבא בעלונים הבאים בע

  

 שידוכין לבני העדה שידוכין לבני העדה שידוכין לבני העדה שידוכין לבני העדה 

  ) מרדכי(  –כא 'רא ד'לכתוב פרטים למר מ
  910660ירושלים  6637
  !ושנפגש רק בשמחות      026257676

 

  

 בית ההוראה ושאלות בהלכה פתוחים לקהל הרחב
 22.30 – 21.00מידי יום בין השעות 

יערך רישום לנישואין והדרכת החתן בנושא הבית היהודי 
  ). בתאום מראש( במקום

 ). ל"כנ(מחלקה להדרכת כלות 

   אלות בעיניני הלכה וקביעת תורים 
  .בית הרב  02 – 9911655

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

הודעה חשובה
לאחר שרבו הפניות על קבלת חומר כלשהוא מדפי הבטאון

וכדי למנוע מכשול מהציבור היקר, "אור נחמיה"
הננו להבהיר מספר דברים הנוגעים להוצאת 

העלון במתכונתו מאז שיצא לאור עד עתה הינו בחזקתו של העורך נ
ומכיון שרשאי אדם לאסור את שלו

י חוקי התורה והן עפ"הן עפ
על כן הננו להודיע כי כל הזכויות שמורות לו ולבאי כוחו

לתרגם, אין להעתיק לשכפל לצלם

כולו או מקצתו, שהוא מדפי העלון

לחלק מהחומר והתמונות המובאים בעלון יש זכויות יוצרים ממחבריהם
לבקש רשות זו מהם

כל חומר המגיע לידי המערכת עובר 

יתכן כי מקצת מהחומר המובא בעלון יפורסם גם במקומות אחרים
אך כל זאת יעשה בתאום עם מערכת העלון
ולשומעים יונעם ותבוא עליהם ברכת הטוב

הודעה זו כוחה יפה אף להבא בעלונים הבאים בע(

שידוכין לבני העדה שידוכין לבני העדה שידוכין לבני העדה שידוכין לבני העדה 
לכתוב פרטים למר מ אנא

6637. ד.ת
026257676: 'טל

 

בית ההוראה ושאלות בהלכה פתוחים לקהל הרחב
מידי יום בין השעות 

רישום לנישואין והדרכת החתן בנושא הבית היהודי 
במקום

מחלקה להדרכת כלות 
אלות בעיניני הלכה וקביעת תורים לש

9911655: חייג
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