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

הפלא המיוחד באבני הר סיני
את דברי האפודי הזכירו ,המקובל רבי נתן שפירא מקרקא( ,נולד בשנת שמ"ה,
לפני כ 400-שנה) ,בספרו "מגלה עמוקות" .והגאון רבי יעקב עמדין( ,נולד בשנת
תנ"ח ,לפני כ 300-שנים) ,בספרו "מגדל עוז" (בית מידות ,מאמר עליית הטבע ,עמ' .)240

מעמד נורא ההוד שהיה על הר סיני ,בשישי בסיון שנת ב' אלפים תמ"ח ליצירה,
הטביע בהר דבר הפלא ופלא ,לא יסור ממנו עד עולם :בתוך אבניו של ההר
צפון וטבוע עד היום הזה ציור הסנה [-שיח קוצני] .על כל חלקיק ושבר מן
ההר תיראה מכל צדדיו ציורי עצי סנה קטנטנים ,כעין עורקים דקים מפוצלים.
הפלא הזה הפליא גם את רבותינו הראשונים והאחרונים.
גם בימינו ניתן לחזות בפלא הצפון באבני הר-סיני .לפני מספר שנים הגיעו קבוצת
מטיילים חרדים להר ,והביאו עמם מאבני ההר .גם לכותב השורות ישנה אבן
אחת כזו! הפלא הוא ,שכל כמה שהאבן תשבר ותתחלק לשברירים קטנטנים,
עדיין על כל חלקיק תראה טביעת ציור הסנה בשלימותו ,אם כי קטן יותר ,כמובן.
בחוברת "הציור האלוקי של הסנה על אבני הר סיני" מובא" :שמעתי מהרב
נפתלי טייק מפתח תקווה ,החוקר את נושא הסנה מזה שנים מספר ,שלקח
את אבני הר סיני למכון הפתולוגי שע"י האוניברסיטה בירושלים ,וכתשו
אותם לאבק ,וראו על ידי מיקרוסקופ אלקטרוני בהגדלה ,שהסנה מצויר גם
על הפרורים ,ואפילו על האבק".

עדות מתקופת האחרונים :רבי יעקב ספיר הלוי ,שד"ר קהילות ירושלים ,נודע
בנסיעותיו הרבות על פני קהילות ישראל השונות ברחבי העולם ,לפני יותר
ממאה שנה .ר' יעקב זה לא "נחשד" באמונה תמימה במסורות וסיפורי עם
בעלמא ,הוא אהב להאמין במה שעיניו רואות .והנה ,במסעו על פני הר סיני,
נתקל ר' יעקב בפלאי אותם אבני ההר ,ושמח עליהם כמוצא שלל רב .את
נסיעתו וביקורו בהר סיני הוא מתאר בספרו "אבן ספיר" (פרק יד) כך" :ההרים
האלה ערומים מבלי לבוש ירק דשא וכל עשב ,אומרים ,שמאז ציוה ה' "הצאן
והבקר אל ירעו" ,לא יעלה בם כל עשב  -כל עשב וכל צמח ועצי אילן נהפכו
והיו לאבן ...ואחרי דרכה רגלי עליהם ,נשברו תחת כפות רגלי ,ושמעתי קול
שבר אבנים ,ופניתי אליהם ,והנה כולם אבן מקשה דומם ,וכל צומח אין בהם,
ובמקום השברים יראו עורקים מפוצלות ,כאשר יתראו בעצי זית."...

עדותם של הראשונים והאחרונים

הסברים לתופעת ציורי הסנה
הגאון המפורסם ,רבי דוד שלמה איבשיץ זצ"ל( ,בעל ה'לבושי שרד' ,נפטר ונקבר
בצפת בשנת תק"ע ,לפני כ 200-שנים) ,ירד לעומקו של העניין ,ומבאר בספרו "ערבי

משנים קדומות כבר היה מופת זה ידוע ליהודי העולם ,שכן נוסעים ומבקרים
שעלו לתור את הארץ הקדושה ובאו להר סיני ,היו מלקטים מלא חופניים
מאבני המקום המופלאות ,ונושאים אותם להראותם לאחיהם שבגולה .בני נחל" באריכות את רזי הפלא הזה .הוא מסביר את הקשר שבין ציורי הסנה
חוץ לארץ ,התמלאו ברגשי קודש במששם במו ידיהם חלק מהר האלוקים .למעלתו של הר סיני ומעלת משה רבינו כך :משה רבינו היה העניו מכל האדם
בהעלותם על מחשבתם ,כי הנה לרגלי האבנים האלו עמדנו לפני ה' ,בשעה אשר על פני האדמה .כמו כן ,הר סיני הוא הנמוך והעניו מכל ההרים ,ולכן זכה
שאבנים אלו בערו באש שלהבת-קה עד שמי השמים .והיו
שעליו תנתן התורה ,כידוע .וגם הסנה הוא השפל והנבזה מכל
האילנות ,הן בגודלו והן באיכותו (סנה זה קוצים) .בספר מלכים
משתאים למראה המחזה המופלא הטבוע באבנים אלו ,בצורת
נאמר" :החוח אשר ביער שאל אל הארז אשר בלבנון" ,הרי
הסנה המצוירת בחלקיקי האבן ,צורות שאין כדוגמתן בשאר
שהארז הוא העץ הגבוה מכל האילנות ,והחוח שהוא הסנה
רבבות הרי העולם.
הוא הקטן שבכולם .ללמדך ,שאין התורה מתקיימת אלא במי
העדות הראשונה :אחד ממיוחסי ברצלונה ומנכבדיה ,בזמן
שדעתו שפלה עליו ,כסנה-הר סיני-משה רבינו.
הראשונים ,מבני בן חסדאי ,נסע לארץ הקודש וביקר בהר
אבן מהר סיני עם ציור הסנה
"ויותר פלא נמצא" ,מציין ה"ערבי נחל"" ,כי משה רבנו עליו
סיני .בראותו את פלאי אבני ההר – חצב ממנו חלקים מספר,
השלום חי  120שנה ,ותיבת "הסנה" גם כן בגימטריא ,120
ונשא אותם בחזרתו לביתו שבגולה .שם לקח כמה מן האבנים
וגם תיבת "סיני" עולה ( ,120בלי יו'ד ראשונה ,שאינה נרגשת במבטא) .והעניין הוא,
המצוירות ההן ,ונתן לחכם רבי משה הנרבוני.
רבי שם טוב אפודי ,אשר חי לפני כשבע מאות שנה ,בפירושו לספר "מורה כי אלוקים יש בו  120צירופים ,והם כוללים כל הקדושה מגובהי מרומים עד
נבוכים" של הרמב"ם (ח"א פרק סו) ,מביא בספרו את עדותו של רבי משה סוף כל העשייה וכו'" .נמצינו למדים ,כי סודות צפונים ורזין טמירין אופפים
הנרבוני ,וזה לשונו" :ואמר החכם ר' משה את ציור הסנה על אבני הר סיני.
הנרבוני ,וזה לשונו :דע ,כי הר סיני העידו הסבר פשטני-מדעי מתוק לתופעת ציורי הסנה באבני הר סיני ,הביא מרן
עליו ,כי האבנים הנמצאים בו יצויר עליהם הגאון הגדול ,הרב מאיר מאזוז שליט"א ,בשם הרב עמנואל טולידנו :במעמד
הסנה ,ולכן נקרא ההר ההוא "סיני" על מתן תורה הייתה אש חזקה ביותר על ההר ,כמו שכתוב" :מן השמים השמיעך
שם הסנה( ,כדאיתא בפרקי דרבי אליעזר פרק את קולו לייסרך ,ועל הארץ הראך את אשו הגדולה"( .דברים ד,לו) .אש חזקה
מא) ,כמו שנגלה ה' למשה מתוך הסנה .זו מסתבר שהפכה את אבני ההר באותה השעה לנוזלים ,וזה כוונת הכתוב:
ואחד מנכבדי ברצלונה מבני בן חסדאי "הרים נזלו מפני ה' זה סיני מפני ה' אלוקי ישראל"( .שופטים ה,ה) .מאחר ואבני
הביא עמו מן האבנים ההם ,וראיתי בו ההר הפכו לנוזלים ,הרי שהסנה אשר גדל על ההר חדר ונבלע בתוך אבני ההר,
הסנה מצויר בתכלית הציור ,והציור ציור לכן צורת הסנה נחקקה ונבלעה בתוך אבני ההר בפנים .את ההסבר הזה ,מציין
אלוקי .ושברתי האבן לחצאים ונגלה הסנה מרן שליט"א ,שמע הרב טולידנו מגיאולוג מצרפת שבקי במעמקי האדמה.
בכל חלק וחלק .וחלקתי אותו החלק (עלון בית נאמן גיליון  59אות יט).
לחצאים ,ונמצא הסנה מצוייר בשטח ההערה לסיום :רבים טוענים כי אבנים עם ציורים ישנם בעוד הרים ,ומה החידוש
כל חלק בפנימיותו ,וכן פעמים רבות ,בהר סיני? אך יש כאן הבדל מהותי ,בעוד בכל אותן מקומות מופיעות הצורות
עד שהיו החלקים כדמות בוטנים ועדיין על החלק החיצוני – מעטפת האבן ,וכאשר שוברים אותה אין ברבדים הפנימיים
הסנה בהם ,ונפלאתי על זה ,ושמחתי עליה את הצורה .כאן בכל שבירה וחלוקה של האבן מקבלים צורת סנה שלימה!!
מאד" .עד כאן לשונו.
ברצונך לקבל מידי חודש את העלון לאימייל שלך? שלח בקשה לmhbp52@etrog.net.il -

סיפור אישי ומרגש :גיבור מלחמה שכמותו!
יום שלישי שגרתי .לאחר ביקור אצל הורי היקרים,
אני עושה את דרכי חזרה מבני ברק לביתר ,ושמחה
בליבי .יקרה מפז היא מצוות כיבוד הורים ,מאריכה
ימים ומעריכה אותם .אשרי ...הרכב אפוף ניחוחות
ערבים ממטבחה של אמא .אני שואף אותם ,ולבי
מתחמם .כמעט יוצא מבני ברק ומגלה שהפלאפון
איננו .אין ברירה ,עושים 'רוורס' וחוזרים" .לא שכחת.
לקחת אותו איתך .אני ראיתי" ,מזכיר אבא .אנחנו
מתקשרים למכשיר ,ואין תגובה .יורדים אל הרכב,
ומוצאים את המכשיר על קרקע המכונית .לא מבין
איך לא גיליתי קודם .צוחקים ונפרדים.

"החסיד נשאר להביט בנו" .מה הוא עומד ככה ,בלי
לזוז? מה הוא מביט בנו כמו היינו חיות בתצוגה?",
אלו היו מחשבות אוטומטיות ,כאלו שמלבישות
מסכה אטומה על הפנים ,וכאילו צועקות" :אינ'ך
סיכוי ,יהודי .לך ,עזוב אותנו .נו ,לךךךך" .אבל
היהודי הזה לא הלך .הוא התיישב לצידי ,עד היום
לא אדע למה ,והתחיל להתעניין בחיי .בתחילה לא
עניתי .אבל הוא לא התייאש .אמר שאנחנו אחים

צללית רועדת מצטנפת
בפינת התחנה
זהו ,עכשיו לביתר .קר מאוד .ערפל כבד .ברד מתחיל
לרדת .צריך להיזהר .הצצה על השעון מגלה לי
שהשעה מאוחרת מאוד .כמעט יוצא מהעיר .חולף
ליד התחנה האחרונה ,ומציץ אם יש מישהו .אין,
אולי יש .הייתה שם צללית רועדת .בחור צנום ,בלי
מעיל ,מצטנף בפינת התחנה.
אני צופר לו" .הלו ,בחורצ'יק ,למה אתה מחכה?",
"לאוטובוס"" .האוטובוס האחרון בטח עבר"" ,יודע".
תשובה מצחיקה .מחכה ,ויודע שהוא עבר" .לאן
פניך?" ,אני שואל" .ביתר" ,הוא משיב" .מצוין .גם
אני לביתר .עלה" .הנער לא מאמין" :אתה לביתר?
בטוח?"" .כמו שעכשיו יורד ברד ,ואין לך מעיל.
מהר ,"...אני משיב.
הנער נכנס .שפתיו כחולות .אני מגביר את החימום.
"אתה רואה את הפלאפון הזה" ,אני מסתובב אליו
בחיוך" ,הוא האשם .אם הוא לא היה מתחבא לי,
לא הייתי פוגש אותך" .הוא לא עונה .ואז אני
שואל-מקשה" :ועכשיו ברצינות ,מה מעשיך כאן
בשעה כזו?" ,הנער בוהה ושפתיו רוטטות .הוא
רוצה לבכות? קרה לו משהו? "זה בסדר ,ילד .אתה
לא חייב לדבר"" .אבל אני רוצה" ,הקול שלו צלול
ובהיר .אז זהו סיפורו המרגש והמרעיד של 'אבי'
"אבריימי' ,אותו הוא סיפר לי בדרך מבני ברקלביתר .סיפור מרגש בעל מסר עוצמתי:

"פעם הייתי שם והיום אני כאן"
"לא ידעתי לעצור בזמן" ,הוא מתחיל לספר" ,נתתי
לחברים לסחוף אותי אחריהם ,בלי לעצור ,לחשוב
ולהתבונן .הייתי סגור במכונית דוהרת .מבעד
לחלונות צעקו אלי דמויות אהובות לעצור בזמן.
למען ה' ,למען חיי .למען העולם הזה שלי ,למען
העולם הבא ,ולמען הילדים שלי .אבל הראש שלי
היה רכון למטה .כמו סוס בתוך האבוס .כלומר ,בתוך
המכשיר הטמא .הייתי עסוק בדהירה אל התהום".
"בלילה אחד ישבנו כל החבר'ה בקרן רחוב .שאגות
מתלהמות אופפות אותנו ,ומשתיקות את הנשמה.
פתאום עוצר לידנו יהודי חסידי בחיוך חם .שני ילדים
מתוקים אחריו .בטח יצא מהשטיבל עם הילדים,
אחרי שלמד איתם ורווה נחת" .אני בחיים לא אהיה
כבר אבא'לה כזה" ,חשבתי לעצמי" .יענק'לה...
יצחוק'ל ...תמשיכו הביתה ,זיסעלעך" ,שולח אותו
חסיד את ילדיו .נו ,בטח .שלא יתקרבו ,שלא יראו.
שלא יתקלקלו מהמשומדים האלו ,חס וחולילה".

יהודים ,והוא רוצה לשמוע אותי .בסוף סיפרתי לו
בשתי מילים את תקציר החיים שלי .פעם הייתי שם,
והיום אני כאן .פעם הייתי שם ,קרוב אל התורה,
מתאמץ ללכת בדרכיה ומאושר .היום אני כאן ,בבור
צלמוות נוראי שלא חלמתי שיש כמותו".

"חשבתי למצא הנאה
ומצאתי סבל מזעזע"
"אח ,אילו הייתי יודע ...אילו הייתי יודע ,"...פרץ
של כאב עמוק יצא מתוכו" ,חשבתי למצוא הנאה,
ומצאתי סבל מזעזע :רדיפת תענוגות ושיעבוד ליצר,
המאבדים כל צלם ,ומי מדבר על הנאה ...והנשמה
המיוסרת? אי אפשר להשתיק אותה אף לא לרגע!
כשאתם עוברים לידנו ושומעים את הצהלות שלנו,
תדעו שמדובר בבכי ונהי וייללה .בכו עלינו ,אמרו
עלינו תהילים .כי אנחנו כבר לא מסוגלים לבכות".
אחרי שקצת נרגע מהפרץ הרגשי שתקף אותו הוא
המשיך בסיפורו" :הסיפור שלי נגמר" ,הכרזתי
באוזניו של החסיד" .נגמר?" הוא התבונן בעיניי,
"הסיפור שלך יכול להתחיל שוב" ."...זה הסוף",
הודעתי ביובש .ופתאום צעקתי שיבין" :אני – אין
לי כבר סיכוי .זה כמו ...כמו בן אדם שיושב בתחנה
האחרונה ,ורואה את האוטובוס האחרון יוצא .אין
לו לאן לרוץ .אין לו דרך לנסוע .הוא תקוע בתחנה
הזו לעולם .זהו ,הכל נגמר ...נגמר! נגמר!".
"היה קר ברחוב .לא כמו היום ,אבל קר מאוד .היהודי
עטף את כפות ידיי .היו לו ידיים חמות .וגם לב חם.
"תזכור ילד ,לעולם אל תגיד ככה .לעולם! גם אם
האוטובוס האחרון יצא ,ישלח לך הקדוש ברוך הוא
את השליחים הטובים שלו שייקחו אותך הביתה".
ואני שמעתי פתאום את קולה הצרוד של הנשמה:
"תפוס את ההזדמנות ,אבריימי .תפוס אותה .אל
תיתן לה לעבור".

בבני ברק בדיוק בשבילך .יש בו יהודים מקצועיים,
בעלי לב חם ,ובברכת גדולי ישראל הם מצליחים
להציל ילדים כמוך .יודע מה? אני מתקשר אליהם
ברגע זה וקובע לך תור" .בתוך חמש דקות קיבלתי
כתובת ושעה .ודי .היהודי המשיך בדרכו .החבר'ה
המשיכו לחגוג ,וגם אני לכאורה".
"יום שלישי .היום שלי במכון גמילה .בלילה אני
חוזר בן אדם חדש .יש לי תקווה צעירה בלב וכללים
ברורים בידיים .אחד מהם אומר ,כי עלי להתרחק
מן החברים כמו שמתרחקים מפני אש ...הרבה
הרבה יותר .אני מגיע לפגישה שנייה ,ולא מאמין,
זה עובד .האם אני בדרך אל "ארצות החיים"? זו
תחיית המתים אמיתית! והנה הגיע היום הזה,
יום שלישי ,פגישה שלישית .היא נקבעה לשעה
מאוחרת מן הרגיל .אני האחרון .הפגישה התארכה
מעבר למתכונן ,וברגע האחרון יצאתי מן המכון,
דוהר אל התחנה".
"רוח קפואה הכתה בפני ,מטילה בי פתיתי ברד
דוקרניים .את המעיל שכחתי במכון ,אבל כדי
להשיג את האוטובוס האחרון אין לי זמן לחזור
לקחתה .רטוב עד לשד עצמותי הגעתי אל התחנה.
האוטובוס הגיע דקה אחר כך .הוא עצר לידי ופתח
שתי דלתות .אורות כחלחלים של מכשירים טמאים
מוכרים עד כאב מרצדים אלי מן חלון האוטובוס.
מישהו מנפנף לי בהתלהבות מתוך האוטובוס:
"אבי ,מה'תה עושה כאן בלי מעיל .עלה ,עלה".
"היי ...אבי ,כל החבר'ה כאן ,תהיה נסיעה – נסיעה".
"איפה נעלמת לנו בזמן האחרון ,אה?".

"לא לעלות! לא לעלות!"

אני מתנודד במקומי ,אין לי ברירה .אני חייב לעלות.
אין נסיעה נוספת הלילה .וקרררר כל כך" .לא יקרה
לי כלום .רק נסיעה אחת עם החבר'ה ,ודי" ,אני חושב
לעצמי .מתכונן לעלות ,אבל לא מצליח לזוז ,לא
מצליח .הנהג צופר בזעף" .עולה או לא עולה ,זה
אוטובוס אחרון".
מישהו צועק לי בתוך האוזניים .בתוך הלב" :לא
לעלות! לא לעלות! לא לעלות! אם אתה עולה על
האוטובוס ,הוא יהיה באמת האוטובוס האחרון
שלך .האחרון .לא תחזור למכון  ...לא תחזור
לחיים" .האוטובוס החם חולף על פני .אני נשאר
בתחנה וקופא מקור .עד שאתה הגעת ,שליח טוב
כזה ,שהקב"ה ברחמיו שלח לאסוף אותי אחרי
האוטובוס האחרון."...
אנחנו נמצאים בשערי ביתר .הלילה עמוק ושחור.
אני מסתובב ,שולח מבט אל הנער שמאחורי ,הוא
ישן .שלווה מלאכית נסוכה על פניו .חיוך קטן של
מנצחים מרחף עליהן .אני מביט בו לרגע ,וליבי גואה.
אברהם ,ילד יקר של שנות האלפיים ,של דור הבהובי
ההבל ,הוא נכדו של אברהם העברי ,מי שעמד מן
העבר האחד ויכול לכל אלו שעמדו מן העבר השני.
אורות כחלחלים מרצדים
גיבור מלחמה שכמותו! כשהגענו ליעדנו ,משב צלול
אלי מהחלונות
פרץ אל הרכב .כמו חיוך של נחת רוח מן השמיים
"אני לא מאמין לך" ,אמרתי לאותו יהודי" ,לא הפתוחים( ...פורסם בשבועון 'מרוה לצמא').
מאמין .אני בשער החמישים של
לעילוי נשמת
לעילוי נשמת
בדיוק
הטומאה .אתה יודע איך
אברהם מימוני ז"ל
זעירא
בן
ליאון
אלי
גמילה
עוזבים אותו?"" .יש מכון
בן ר' יצחק ורומיה ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה.

ת.נ.צ.ב.ה.

הילד הדרוזי אדיב אבועסי ,הגיע לעולם בגלגול

סיפור
מיסטי
מצמרר,
מעורר
ומרגש

זהו סיפורו המרתק של אדיב אבועסי ,ילד דרוזי משפרעם ,שכבר
מגיל שלוש טען ,שהוא אדם אחר אשר חזר בגלגול ,וכי בגלגולו
הקודם הוא היה חייל צה"ל שנהרג בלבנון .הוא לקח את אמו יד
ביד ,והובילה אל ביתו בכפר עוספיה ,שם זיהה את 'אשתו' ואת
'בנו' ,ושם הוברר והוכח באופן וודאי כי אכן דבריו נכונים .הדברים
תועדו בסרטון ,ואנו תימללנו עבורכם את הדברים .לקרא ולהאמין!

קאמל אבועסי ,אביו של הילד אדיב מספר" :זה התחיל בערך כשהוא היה בגיל
שלוש .הוא היה מבטא שמות בצורה נכונה .ואז כל הזמן הוא רצה לפגוש את
עז [שם אדם בעדה הדרוזית] הבן שלו ...לא התייחסנו .למרות שאצלנו כולם
מאמינים בגלגול ,בשבילי התופעה הזאת היא דבר בלתי אפשרי ,שבן אדם
יחזור ויזכור .כשבאה אחותה של אשתי אלינו ,וסיפרנו את המקרה הזה ,היא
הבטיחה לבדוק את זה אצל המשפחה של נוהד אבורוקון ז"ל ,שנהרג בצבא
בחודש נובמבר ,וגם הבן שלי נולד באותו חודש נובמבר ,ולבן שלו במקרה
קוראים גם עז".
הארוע עליו מדבר קאמל ארע בנובמבר  .1982היה זה פיגוע חבלני בבית
הממשל הצבאי .בניין הממשל בצור קרס על ידי מכונית תופת ,וקבר תחתיו
עשרות חיילים ושוטרים של משמר הגבול .בקציר דמים זה נהרג גם רב סמל
נוהד אבורוקון ,איש משמר הגבול ,בן  38מעוספייה.
אימו של הילד ,נבאלה אבועסי ,סיפרה על בנה" :הוא חי בשתי עולמות כאילו:
"אתה זוכר שכינו אותי שובר הצלחות?"
עולם של ילד בגיל ילדות ,ועולם של גבר שזוכר את עצמו כבחור במשמר
פסיכולוגית קלינית שרואיינה לכתבה אימתה את נכונות הסיפור" :בשיחה
הגבול ,כאבא לילד ,כבעל לאישה ,והוא דואג להם".
עם אדיב ,התרשמתי מאד מזה ,שמדובר בילד רגיל .ילד בן  12שיש לו את
התחביבים שלו .את הספורט ,את בית הספר ,את החברים שלו .כך שמדובר
אדיב מגיע לביקור ב'ביתו' בעוספייה
'ילד הפלא' הנ"ל ואימו הגיעו לכפר עוספייה ,ושם שיחזרו לעיני המצלמות בילד מציאותי מאד ,שחי את ההווה שלו .השתכנעתי לחלוטין שלא מדובר
את הביקור המיוחד שהיה להם באותו המקום ,בהיות הילד אדיב בן שלש בפנטזיות ,או בדמיון שלו לגבי כל הסיפור הזה על הגלגול שלו ,אלא שמדובר
בזיכרונות אמתיים".
בלבד .מרגש!
הילד אדיב מספר" :כשהייתי בן שלוש אמרתי להורים שלי ,שאני רוצה את עז ,נזי אבורוקון ,בן דודו של החייל נוהד ז"ל ,יושב בסמוך לילד ,אוהד ,ומספר
עז הבן שלי .הם לא ידעו מי זה עז ,הם חשבו שעז זה השכן שלנו ,שקוראים על ביקורו של אוהד בביתו באותם הימים" :יום אחד אני יושב פה ,נכנסו אלי
לו אבול-עז ...באנו משפרעם לעוספייה ,אני והאימא שלי והדודה שלי .הלכנו אדיב שהיה ילד קטן ,חושב בגיל שלוש ,שלוש וחצי ,אבא שלו ואמא שלו,
איך שהוא נכנס אמר להם" :זה נזי" .ישבנו פה כמה אנשים .הוא זכר אותי
ברגל לבית שלי ,שהיה [בגלגול הקודם]".
ממקום זה ממשיכה האמא לשחזר את שהיה" :אני זוכרת שהלכנו ביחד .הוא ואמר "זה נזי" .נוהד ז"ל ואני היינו כמעט באותו גיל ,הוא קצת מבוגר ממני,
רצה שהוא יראה לי את הבית של רונת ['אשתו' בגלגול הקודם] .הוא בא והוא בן דוד שלי ,והיחסים ביננו היו הדוקים".
הביתה ,נכנס לכאן (מצביעה על המקום) כאילו שזה הבית שלו .הוא הכיר את אוהד מפנה את ראשו לנזי ומזכיר לו את החוויות מאותם הימים" :הטיולים,
המקום למרות שזה לא היה שלו .אבל הוא הכיר את זה יפה .הוא התחיל אני נזכר בהם ,כשהלכנו לטבריה ,וישנו על הדשא" .נזי מסכים" :על הדשא
לשאול" :איפה הדברים האישיים שלי?"" ,איפה המדים?" .הוא התחיל לחפש .על החוף .כל החיים שלנו כמעט בילינו ביחד ,יותר מהאחים שלי" .אוהד כעת
'אשתו' הייתה פה .גם השכנים פה .הוא רצה להראות ...הוא השתכנע ,בפנים ,פונה לנזי בשאלה" :אתה זוכר שפעם כינו אותי שובר הצלחות?" .נזי צוחק.
"שובר הצלחות ,כן .כינינו אותו בהרבה שמות :שובר הכוסות ,שובר הצלחות ,כי
שיש לו הרבה דברים פה [בארון]".
הילד אדיב ניגש לארון ומספר" :באתי לכאן ,חיפשתי את המדים שלי ,וחיפשתי היה מרביץ עם צלחות ,עם כוסות ,מה שבא לו ביד ...היה זורק על הקירות."...
גם את החפצים האישיים שלי( .מוציא חבילה מהארון) זה החפצים האישיים שלי.
"סעיד ,אל תמות!"
רוצים שאראה לכם את זה?( .מוציא מהחבילה דיסקית ואומר לאימו) זה המספר הילד זכר והזכיר תדיר את מותו הטראגי שלו ושל חברו באותם הימים ,סעיד,
האישי שאמרתי לך( ,מחייך) כמו שאמרתי לך ( .44665מוציא חולצה מהארון) זה בהתפוצצות בבית הממשל הצבאי בצור" .תמיד כשהיה ילד קטן" ,מספר
החולצה של משמר הגבול שלי" .אימו מסבירה" :ברגע שהוא ראה את זה האבא" ,אנחנו זוכרים היה מספר משהו .מה קרה שם בדיוק ברגע האחרון?
[החולצה] הוא התרגש מאד ,ואמר בקול רם ובהתרגשות" :אתם רואים?" זה הארוע שנחרת אצלו בראש .והיה קורא גם בשם של סעיד" :אל תמותו".
כאילו הוא רצה להוכיח את מה שהוא .הוא התחיל להראות לנו" :את רואה
אדיב מגיע לבית אימו של סעיד ,ואכן סיפורו על סעיד מאומת ,כפי שמספרת
אמא ,את רואה?" ,זה מה שאני הייתי".
אימו של סעיד ,הנה קשקשוק" :סעיד שירת במג"ב בדרגת סמל ראשון ,הוא
היה חזק ואמיץ ,ואהב מאד את עבודתו והיה מסור לה .נוהד וסעיד עבדו כל
הילד אדיב מכיר את 'בנו' עז
הילד פותח אלבום תמונות משפחתי ,מצביע על אחת התמונות ואומר" :זאת הזמן ביחד וישבו ביחד .בליל האירוע ישנו ביחד באותו צריף".
רונת .זאת האישה שלי ,שהייתה בגלגול הקודם .היא (רונת) לא רוצה להצטלם רגעים מצמררים נרשמו ,כאשר הילד סיפר לאמא של סעיד ,את שהרחש
כי היא דתייה" .בשלב זה מספרת האמא פרט חשוב מהפגישה שהתקיימה ברגעיו האחרונים של בנה ושלו" :כשהגענו ונכנסנו לבניין הממשל הצבאי,
בזמנו ,אשר לדעתי ,בכך ישנה למעשה ההוכחה כי מדובר כאן בסיפור אמיתי ,אני נשארתי בכניסה ,ליד הדלת ,והוא עלה לקומה השנייה .הוא דיבר איתי
ולא פרי דמיונו של ילד קטן" :כשהוא בא לכאן הוא ישר אמר" :הנה זה הבית מהחלון .התחלנו לדבר .לא הרגשנו כלום ,לא ראינו את המכונית ,נכנסה
שלי ,ואלה הדברים האישיים שלי ,וזאת אשתי ,וזה הבן שלי" .הוא שאל את מכונית והתפוצצה .שמענו קול חזק וכל הבניין התפוצץ .הוא נפל מהחלון
רונת בפגישה הראשונה ,אם היא זוכרת אותו? הוא החזיק ביד של ה'בן' שלו ,וצנח למטה ,לידי .ראיתי שכל האבנים נפלו עליו וירד לו דם .אמרתי לו" :סעיד,
עז ,ולא נתן לו ללכת .אז התחילו אנשים להגיד לו" :זה לא עז" ,הם הצביעו אל תמות! אל תמות!" .אחר כך גם אני מתתי".

על ילד אחר ואמרו לו" :זה עז" .אבל הוא לא נתן לאף אחד לשכנע אותו .הוא
אמר לי" :אמא! אל תאמיני להם .זה הבן שלי .זה הילד שלי .זה שלי .זה העז
שלי .אני מכיר אותו טוב" .הוא לא נתן לאף אחד לעבוד עליו ,לרמות אותו".
לאחר הפגישה הדרמטית של אדיב בביתו עם 'אשתו' ו'בנו' ,הוא היה מגיע לשם
כמעט מידי יום ביומו ,כפי שמספר אביו" :כל יום כשהייתי חוזר מהעבודה,
הייתי עובד עד שעות מאוחרות ,הייתי צריך לבא לקחת אותו מהבית ,כי הוא
לחץ עלי .לנסוע עד לעוספייה ,להיות שעה שעתיים עם 'אשתו' וה'בן' שלו,
ואחר כך לחזור שוב לשפרעם" .הילד מעיר" :הייתי אז בן שלוש ,שלוש וכמה
חודשים" ,ואביו ממשיך לתאר את שהיה" :בדרך הייתי מרגיש כמה שהוא לחוץ,
רוצה רק להגיע .לפני שהוא הכיר את משפחתו ,היינו צריכים לסבול בעיות,
הוא היה קופץ וצועק ,היה מפחד ...אחרי שהוא בא וישב עם 'אשתו' ועם ה'בן'
שלו ,הייתי מביא אותו לכאן ,הייתי מרגיש שהוא רגוע ,וגם ישן טוב בלילה".

ברצונך לקבל מידי חודש את העלון לאימייל שלך? שלח בקשה לmhbp52@etrog.net.il -

הלכות ברכת המזון

מתוך הספר "חזון עובדיה" ברכות (ציון העמודים מתייחס לספר הנ"ל)

הפסק לדברים שבקדושה בברכת המזון
א .דין ברכת המזון כדין תפילת שמונה-עשרה ,שאסור
להפסיק בה להשיב שלום לאף אדם .הלכך השומע
בברכת המזון קדיש או קדושה ,אינו מפסיק לענות להם,
וכמו בתפילת שמונה-עשרה .אלא יפסיק בשתיקה,
ויקשיב לאמירת הדברים שבקדושה מפי השליח ציבור( .עמ' פ"ד ס"א).
ב .גם הנמצא בברכה רביעית של ברכת המזון ,שחיובה מדברי חכמים (ולא
מהתורה) ,ושמע קדיש או קדושה ,לא יפסיק לענות ,ודינו כנ"ל בסעיף א'.
(בשו"ת יבי"א ח"א סי"א פסק ,שלא יענה דברים שבקדושה בברכה רביעית של ברהמ"ז .אך
בהליכו"ע ח"ב עמ' נט בהערה כתב שחזר בו ,ויענה דברים שבקדושה באמצע ברכה רביעית.
ושוב חזר בו בחזו"ע ברכות עמ' צב ד"ה וראיתי ,ופסק שלא יענה בברכה רביעית .והלכה
כמשנה אחרונה .ואין לומר ,שמרן זצ"ל ציווה לעוזריו לשים בחזו"ע את התשובה ביבי"א
הנ"ל ,שהרי בחזו"ע מועתקת התשובה מיבי"א מילה במילה ,ולא אשגח שחזר בו בפרט זה,
היות ואינו עיקר התשובה רק נכלל בתוך הדברים ,וכמו שהיה מי שרצה לטעון כך .זה אינו,
חדא ,שאמר לי הרב יצחק פינץ שליט"א ,שמרן זצ"ל היה עובר שוב על התשובות ביבי"א
לפני שהועתקו בחזו"ע .ועוד ,דהכא ישנם מספר שורות שנוספו על היבי"א ,ע' עמ' צג סוד"ה
כי מן האמור" :וכעת נדפס שו"ת דברי שלום וכו'" ,קטע זה אינו ביבי"א ,אלמא חזר ושנה
משנתו בחזו"ע ,וחזר בו בשלישית).

הפסק לדברים שבקדושה בברכות אחרות
א .השומע דברים שבקדושה באמצע ברכת מעין שלש ,לא יפסיק לענות ,אבל
יפסיק בשתיקה ,ויקשיב למה שאומר השליח ציבור .ודינו כמו בברכת המזון,
כיון שגם ברכה מעין שלש אינה נאמרת אלא מיושב ,וכמו ברכת המזון( .שם).
ב .השומע דברים שבקדושה באמצע ברכות אחרות (לא ברכת המזון או מעין
שלוש) ,דינו כך:
אם הן ברכות ארוכות קצת ,כגון :ברכות קריאת שמע" ,אשר יצר"" ,בורא נפשות"
וכדומה ,רשאי להפסיק לענות בהן לדברים שבקדושה( .חמשה אמנים ראשונים

ב .ח .מקריית מלאכי ערכה פעמיים פדיון נפש דרכנו ,אחרי שדודה שלה שהייתה
אוהבת אותה ,הפנתה אליה עורף ,ואולי אפילו שנאה אותה ,וזה הכאיב לב.ח.
מאד מאד .אחרי שנים של נתק ,הדודה חזרה לאהוב אותה...
אחד מילדי ירושלים היה קם מסויט באמצע הלילה ,עקב חלומות מפחידים .כל
המשפחה כולה סבלה מכך ,ובפרט הילד בעצמו .נתנו לילד את הקמע לבריאות
הנפש והסרת פחדים ,של המקובל הרב יצחק כדורי זצ"ל ,ערכנו עבורו תיקון פדיון
נפש ,וגם אמרנו להוריו שיקראו עם הילד לפני השינה את המזמור בתהילים,
הנקרא "שיר של פגעים" " -יושב בסתר" ,ברוך ה' סיוטי הלילה נעלמו כלא היו.
שידוכה של בחורה מבוגרת מקריית אתא התעכב ,עד שאפילו הצעות לשידוכים
לא הציעו לה .אביה ערך בחודש שעבר עבורה "פדיון נפש" דרכנו .לא עברו ימים
מספר ,וכבר הציעו לה כמה שידוכים .אחד מההצעות כעת בשלבים רציניים.

עיצוב גרפי:

של הקדיש" .יהא שמיה רבה" עד "יתברך" בלבד .פסוק "קדוש" ופסוק "ברוך כבוד" בקדושה.
ושלוש תיבות "מודים אנחנו לך" במודים דרבנן .וגם עונה "ברוך ה' המבורך לעולם ועד").

במה דברים אמורים ,לאחר שהזכיר "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם",
וגם המשיך קצת מהברכה ההיא ,אבל בהזכרת ה' בלבד לפני שיאמר דבר
מהברכה ,אין להפסיק בהם כלל לדבר שבקדושה.
ואם נמצא באמצע ברכות קצרות ,כגון :ברכות הנהנין (בורא פרי העץ ,בורא מיני
מזונות וכדומה) וברכות המצוות (להניח תפילין ,לקבוע מזוזה וכדומה) – לא יענה כלל
לדברים שבקדושה( .שם ,ועמ' צד בהערה ד"ה המורם מכל האמור).

כיצד מברכים ברכת המזון
א .ברכת המזון אינה נאמרת אלא מיושב ,רמז לדבר" ,ואכלת ושבעת וברכת",
נחלק המילה "ושבעת" לשניים ונקרא כך" :ושב עת וברכת"( .עמ' פד ס"א).
ב .אין לברך ברכת המזון אלא בלבוש מכובד שהיה עומד כך לפני אנשים
חשובים ,וכדין תפילת שמונה-עשרה .ולכן אין לברך ברכת המזון כשהוא לבוש
פיג'מה ,או עם נעלי בית לרגליו וכדומה .ומכאן נלמד ,שהאוכלים בחוף הים,
עליהם להתלבש כראוי קודם שיברכו ברכת המזון( .בעמ' פט ד"ה וחזי הוית הביא
מש"כ מהר"י טייב בעה"ש ,שאין לברך ברהמ"ז בלא איזור כמו בתפילה .וראה שם בהמשך
דבריו שסייעו מדברי השטמ"ק ,שיש דין "הכון לקראת אלוקיך ישראל" בברכת המזון כמו
בתפילת העמידה .והרי דין ללבוש בתפילה בגדים שראוי לעמוד בהם לפני הגדולים כמש"כ
בשו"ע סי' צא ס"ה הוי מדין "הכון" ,עיין שבת י,א .וכ"כ בשו"ת אול"צ ח"ב פי"ג ס"ג).

ג .המברך ברכת המזון צריך לכתחילה להשמיע לאוזנו .ובדיעבד אם בירך
ולא השמיע לאוזנו ,יצא ידי חובה ,ובלבד שיוציא בשפתיו .ואין צריך לחזור
ולאכול כדי שיברך ברכת המזון וישמיע לאזנו( .עמ' צד ס"ב).
ד .הפסיק באמצע ברכת המזון שיעור זמן שהוא בדרך כלל מברך את כל ברכת
המזון מתחילתה לסופה ,בין באונס בין ברצון ,צריך לחזור ולברך את ברכת
המזון מתחילתה( .עמ' צ בהערה סוד"ה וחזי הוית .ע"ש .וכיון דמדמי לה לתפילה ,הרי
בתפילה גם אם הפסיק ברצון חוזר לראש ,עיין בשו"ע קד,ה ובאחרונים שם).

