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ומדהימה  מפתיעה  התרחשות  לפניכם 
בתקשורת  והתפרסמה  שהתרחשה 
מדובר  התקשורת,  דברי  לפי  בארה"ב. 
עצמה  על  החוזרת  ב"תופעה"  בעצם 
נדירות.  לעיתים  כי  אם  לעיתים, 
לא  וגם  לכך,  הסבר  אין  לרופאים 
לתופעה  ההסבר  באמת  מה  לתקשורת. 
המוזרה הזו? האם לכם יש הסבר לכך? 
כפי  הפרשה  בסיקור  נפתח  תחילה 
תשרי  )ל'  המודיע  בעיתון  שהתפרסמה 

תשעז, 1/11/16 למניינם(:  

שהיה  בארה"ב,  ג'ורג'יה  במדינת  "נער 
ראש  פציעת  עקב  חיים  בסכנת  שרוי 
קשה, התעורר מאובדן ההכרה בו היה 
ראשונה  פעם  זו  לדבר,  והחל  שרוי, 
נסמו  ראובן  שוטפת.  ספרדית  בחייו... 
בן ה-16 הדהים את בני משפחתו ואת 
את  פקח  כאשר  בו,  שטיפלו  הרופאים 
הכרה  חוסר  ימי  שלושה  לאחר  עיניו 
אף  על  וזאת  בספרדית,  לדבר  והחל 
לבטא  ידע  לא  לכן  שקודם  העובדה 
זו.  בשפה  בלבד  מילים  כמה  אלא 
הצעיר,  סיפר  ממני",  לזרום  החל  "זה 
ממני.  חלק  היא  זו  ששפה  "הרגשתי 
דווקא באנגלית, שהיא שפת האם שלי, 
התחלתי להתקשות, וכל פעם שניסיתי 
לדבר בה לקיתי בהתקף. זה היה מוזר 
נהניתי  מאד  ודווקא  מפחיד,  לא  אך 

מכך".
והיה  קשה,  מוח  בזעזוע  לקה  "ראובן 
במהירות.  חולים  לבית  להטיסו  צורך 
לאחר כמה ימים של טיפול בחדר מיון 
החל ראובן לנוע שוב. הוא החל להניע 
לאכול.  רוצה  בה שהוא  ולסמן  ידו  את 
ואז בא הרגע בו פלט: "טנגו האמברה" 

"נתקפתי  בספרדית!  רעב"  "אני   –
ספרדית.  דיבר  לא  מעולם  הוא  בהלם. 
הייתי  ספרדית  לדבר  והחל  כשקם 
בת  האם  אומרת  מבולבלת",  לגמרי 
ה-54, מורה בבית ספר תיכון, שהגיעה 
נסה  נמסו  הגב'  מניגריה.  לארה"ב 
וחזרה  עזרה,  לבקש  והחלה  מהחדר 
בלווית אחות. "האחות החלה להתעניין 
עניתי לה שאני  דיבר.  הוא  באיזו שפה 
אנגלית,  דובר  בני  ואף  אנגלית,  דוברת 

ואין לנו שום רקע ספרדי".
לפציעתו  שקודם  לספר  ידע  "ראובן 

אלא  ידע  לא 
אילו  אי 
בשפה  מילים 
וכי  הספרדית, 
כל המגע שהיה 
לכן  קודם  לו 
ספרדית  עם 
ם  צ מ ט צ ה
של  לסביבתו 
ששהה  אחיו, 
ת  פ ו ק ת ל

בשבועות  בספרד.  קצרה  לימודים 
להחזיר  ראובן  החל  הפציעה  שלאחר 
לעצמו לאט לאט את היכולת להתבטא 
שולט  הוא  לדבריו  וכיום,  באנגלית, 
שווה,  במידה  כמעט  השפות  בשתי 
אך הוא חש שהוא מאבד בהדרגה את 
בספרדית.  עצמו  את  לבטא  יכולתו 
של  המוח  אומרים שסריקות  הרופאים 
להחלמה  בדרך  שהוא  מעידות  ראובן  
מוחלטת, ומשפחתו הקרובה של ראובן 
שחל  השינוי  הלם  תחת  נתונה  עדיין 
בו. "ברור שזה מעין נס", אומרת האם, 

"מכל מקום בני חי, וכלל לא איכפת לי 
איזו שפה הוא דובר". 

מדוע  מלהסביר,  נלאו  הרופאים  "גם 
ספרדית  לדבר  והחל  התעורר  ראובן 
להתעניין  החלו  עצמם  והם  רהוטה, 
בנושא – ונועצו עם נוירולוג. מכל מקום 
הנושא איננו לגמרי חדש, וקורה, אף כי 
לעיתים נדירות, שחולים לאחר טיפולים, 
מזו  לגמרי  שונה  בשפה  לדבר  החלו 
אמנם  שהשפה  פעמים,  איתה.  שגדלו 
לא התחלפה אבל ההיגוי השתנה לאחר 
טראומה קשה: לפני כחצי שנה חוללה 
מטקסס  אישה 
ה  ע ת פ ה
 , ת י א ו פ ר
שעברה  לאחר 
בלסת  ניתוח 
 , ה נ ו ת ח ת ה
החלה  ולאחריו 
לדבר  לפתע 
בריטי  בהיגוי 
העגה  במקום 
האמריקאית-
מומחי  בין  אז.  עד  דיברה  בה  טקסנית 
ומקובל,  ידוע  מחלות  למניעת  המרכז 
או  ראש קשה  פציעת  שלעיתים לאחר 
שבץ, משתנית ההגיה של המטופלים".

הסבר  לכם  יש  אומרים?  אתם  מה  אז 
הסבר  ישנו  דווקא  לי  הזו?  לתופעה 
במילה  הוא  וההסבר  לכך,  מאד  פשוט 
הקבלה,  תורת  פי  על  "גלגול":   - אחת 
)המהרש"א בשבת קנב,ב ד"ה והייתה, הביא לכך 
המגיע  אדם  ע"ש(,  והתנ"ך,  מהתלמוד  מקור 
אחרי אריכות ימים ושנים לעולם הבא, 
בזה  תיקונו  את  השלים  לא  הוא  אך 

העולם, או עשה עוונות ופשעים, מקבל 
בכדי  הזה,  לעולם  לחזור  צ'אנס  הוא 

לתקן ולהשלים את נשמתו. 
הדבר הוכח בין השאר על ידי "היפנוזה": 
לגיל  חוזר  המהופנט  רבים,  במקרים 
אשר  החוויות  את  מחדש  חי  הילדות, 
בהתאם.  ומרגיש  מתנהג  עליו,  עברו 
אף  הגיל  את  להוריד  ניתן  כלל,  בדרך 
ובכך  ההריון,  לזמן  הלידה,  לזמן  קודם 
נחשפים פרטים מקורותיו באותו הזמן. 
ולפעמים, ניתן לסגת בגיל עד לגלגולים 
קודמים יותר. לדוגמא, באחד המקרים 
הצליח מהפנט מקסיקני להחזיר אישה 
הפרעונים.  לימי  לאחור,  גלגולים  כמה 
לרגלי  שאורגן  צבאי  מצעד  זכרה  היא 
הפירמידות, לכבודו של אחד הפרעונים. 
)עיין בזה באריכות בספר המהפך1 עמ' 257 250-(. 

נמצינו למדים, שכל חיי האדם בגלגול 
של  במוחו  עמוק  המה  חבויים  הקודם 
מאחר  פשוט,  לכך  וההסבר  האדם. 
והמוח הוא משכן הנשמה )שו"ע סי' כה 
ס"ה(, ואין ספק שבתוך הנשמה אגורים 
ובגלגולים  זה  בגלגול  עברה  אשר  כל 
אדם  שכאשר  לכך,  הסיבה  וזו  אחרים. 
עובר טראומה במוחו, או כאשר חודרים 
היפנוטי,  תהליך  דרך  המוח  לנבכי 
מתגלים וצפים כלפי חוץ שרידי הגלגול 
הקודם אשר היו חבויים במוחו. ובמקרה 
שלפנינו זה התרחש כך: לאחר שראובן 
הוא  בה  השפה  אזי  מוח,  זעזוע  עבר 
דיבר בגלגולו הקודם חזרה אליו. כל כך 

פשוט, כל כך מחזק! 

"קיבלתי מכתב מאמריקה, מיהודי אחד, 
חודשים  כמה  לפני  באו  ואביו  שהוא 
לקבל ברכה, שכתב לי: "שמעתי אותך 
שדיברת על 'השארת הנפש' ואני רוצה 
להביא לך סיפור חדש ו'טרי': אבא שלי 
רופא טוב  רופא לב מומחה באמריקה, 
לא  אחת  באישה  טיפל  ומקרוב  מאוד, 
כל הסימנים הלב שלה  יהודייה, שלפי 
את  בדקו  הרופאים  כל  מלפעום.  עמד 
היא  "זהו  ואמרו:  הלב,  את  בדקו  המח 
מתה!", אבל אבא שלי אמר: "לא! אני 
בידי  יעלה  אולי  לנסות,  להמשיך  רוצה 
להחיות אותה". תוך כדי הטיפול נפל לו 
"תביאו  להם:  אמר  מידו,  מכשיר  איזה 

לא  כבר  שנפל  זה  כי  אחר,  מכשיר  לי 
הרופאים  כל  עליו  צחקו  'סטרילי'". 
'סטרילי'?  "מה  לו:  ואמרו  וכל האחיות 
כיון שראה שלא  היא כבר מתה!".  זהו 
מכשיר  ולקח  קם  לבקשתו  שומעים 
לבד, והמשיך והמשיך עד שפתחה את 
העיניים וחיה. והנה לאחר שקמה אמרה 
לו: "אני ראיתי אותך ואת מה שעשית, 
חדש  מכשיר  מהם  שביקשת  וראיתי 
בגלל שההוא כבר לא 'סטרילי', והם לא 
רצו לתת לך, ואתה הלכת להביא. תודה 
רבה!", פלא פלאים! אפילו כאשר נראה 
לך שאדם מת, הנשמה פורחת ומרחפת 
היו  הנפש'. פעם  'השארת  וזוהי  סביבו, 

בזה,  מאמינים  היו  ולא  עלינו  צוחקים 
ורבבות  לאלפים  עובדות  באו  אבל 

וטפחו על פניהם...". 
הרבנית  אשתו  ע"ה,  עובדיה  "הרב 
הייתה מביאה לו בכל יום שישי בשמים 
שיברך  כדי  להם,  שהייתה  מהגינה 
עליהם 'בורא עצי בשמים', 'בורא עשבי 
ו'הנותן  בשמים'  מיני  'בורא  בשמים', 
ע"י  נמשך  זה  ודבר  בפירות'.  טוב  ריח 
שנפטרה,  לאחר  גם  הבית  מבני  אחד 
כיון שהרב  זמן נפסק,  אבל אחרי כמה 
לא ביקש )כנראה היו לו 'מאה ברכות' 
הגנן  מגיע  אחד  יום  והנה  זה(.  בלי  גם 
את  לרב  ומביא  זצ"ל[,  יונה  מנשה  ]ר' 

יום  'מה  הרב:  לו  אמר  הבשמים.  כל 
מיומיים'? אמר לו הגנן, שהרבנית באה 
אליו בחלום ואמרה לו: "למה לא הבאת 
רגילה?".  שהייתי  כמו  בשמים  לבעלי 

וֹ" )אסתר ב, כ(". ר ָהְיָתה ְבָאְמָנה ִאּתֽ ֲאׁשֶ "ּכַ
"לומר לך, שאדם לא יחשוב ששם העולם 
הפקר, אין דבר כזה! "ואל יבטיחך יצרך 
שעל  לך,  מנוס  בית  ]הקבר[  שהשאול 
נוצר, ועל כרחך אתה נולד,  כרחך אתה 
ועל כרחך אתה חי, ועל כרחך אתה מת, 
ועל כרחך אתה עתיד ליתן דין וחשבון, 
ברוך  הקדוש  המלכים  מלכי  מלך  לפני 

הוא". )אבות פרק ד משנה כב(.

תופעה מסתורית ומוזרה בקרב חולים בעולם

סיפורים מצמררים המוכיחים את השארת הנפש
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פינת ההלכה

הלכות ברכת פת הבאה בכיסנין
מאפה  מיני  על  מברכים  מתי  שאלה: 
מברכים  ומתי  מזונות",  מיני  "בורא 
הארץ"?  מן  לחם  "המוציא  עליהם 
מה  א"כ  אפוי,  בצק  הינם  שניהם  הרי 
"או  "מזונות  ברכתם  אם  הקובע  הכלל 

"המוציא"?
אחד  בו  שיש  אפוי  בצק  תשובה: 

מהתנאים דלהלן ברכתו "מזונות":
א. עיסה שעירבו בה גם שמן או דבש, 
בכמות  בזה,  וכיוצא  תבלינים  סוכר, 
הדבש  או  השמן  טעם  שמורגש  כזו 
בתוך העיסה, לפי מנהג הספרדים ובני 
עדות המזרח ברכתה "מזונות". )למנהג 
"מזונות"  עליהן  לברך  אין  האשכנזים, 
או  דבש  הרבה  בהן  עירב  כן  אם  אלא 
עיקר  שהם  עד  בזה,  וכיוצא  תבלינין 

העיסה(. 
ב. גם עיסה העשויה מקמח ומים בלבד, 
ומילאו  כיס,  כמין  עשויה  העיסה  אם 
ושקדים  אגוזים  סוכר,  או  בתוכה דבש 
מעמול,  עוגיות  כגון:  בזה,  וכיוצא 

ברכתה "מזונות".
שכוססים  וקשים  יבשים  כעכים  ג. 
ומים  מקמח  שהעיסה  למרות  אותם, 

בלבד, כגון: בייגלך, ברכתם "מזונות".
אמנם, שאר מיני מאפה שאין בהם אחד 
לחם,  כגון:  הנ"ל,  התנאים  משלושת 
"המוציא".  ברכתם  ולחמניות,  פיתות 

)שו"ע קסח,ז(.

שאלה: מהי הברכה האחרונה שיש לברך 
אחר אכילת מיני המאפה השונים?

ממיני  ומעלה  גרם   30 האוכל  תשובה: 
מברך   – "המוציא"  שברכתם  מאפה 
והאוכל  המזון.  ברכת  אכילתם  לאחר 
אם  "מזונות":  שברכתם  מאפה  מיני 
אכל מהם לפחות 30 גרם – מברך לאחר 
אכילתם "על המחיה". אך אם אכל מהם 
קביעות  גרם, שזהו שיעור  יותר מ-216 
ברכת  אכילתם  לאחר  מברך   – סעודה 
ליטול  יש  כזו,  כמות  )ובאכילת  המזון. 
ידיים"  נטילת  "על  ברכת  עם  ידיים 
לפני האכילה, וברכתם "המוציא", כדין 

האוכל פת לכל דבר(.
ויש לאכול את הכמות הנ"ל )216 גרם( 
אין  אך  דווקא,  האלו  המאפה  ממיני 
מאפה,  המיני  עם  שאוכל  התבשילים 
לשיעור  מצטרפים  ודגים,  בשר  כגון: 

הנ"ל. )חזו"ע ברכות עמ' נה(.
ולא  בנפח  הם  הנ"ל  השיעורים  וכל 
במשקל, וכדלהלן, אלא שברוב ככל מיני 
המאכלים כמות הנפח והמשקל שווים 
עמ'  סוכות  חזו"ע  תקיב,  עמ'  חזו"ע  )שו"ת  הם. 
קיג ד"ה ומש"כ, תשובה כ"י למרן זצ"ל שהודפסה 

ברכת  שו"ת  פסח,  מועד"  בא  "כי  החוברת  בראש 
יהודה ה,מא, עלון בית נאמן מס' 32 אות כח ומס' 

33 אות ה(.

מתוקות  חלות  על  מברכים  מה  שאלה: 
שנרגש בהן טעם המתיקות?

עדות  ובני  הספרדים  מנהג  תשובה: 
ואין  "מזונות",  עליהן  לברך  המזרח 
שלוש  חובת  ידי  בשבת  בהן  יוצאים 
שיעור  מהן  אוכל  כן  אם  אלא  סעודות, 
)חלה  גרם,   108 שזה  סעודה,  קביעות 
מתוקה במשקל 108 גרם יש בה נפח של 
216 סמ"ק(. ולעיתים, בלחמניה קלועה 
קטנה מתוקה כבר יש בה שיעור קביעות 
סעודה. ומנהג האשכנזים לברך על חלה 

מתוקה "המוציא" וברכת המזון.
המזרח  עדות  לבני  והגון  ראוי  אמנם, 
חלה  לאכול  שלא  חסידות  ממידת 
שלא  כדי  גרם,  מ-108  פחות  מתוקה, 
דעות  יש  שכן  ברכה,  בספק  להיכנס 

שונות בברכתה. 
מקורות וביאורים: בחזו"ע ברכות עמ' נה פסק 
שיש לברך על חלות מתוקות "מזונות", אא"כ 
לדעת  אמנם,  סעודה.  קביעות  שיעור  אכל 
עמ'  פ"ב  )ח"ב  ה'  בברכת  זצ"ל,  לוי  הגר"מ 
בחלות  סעודה  קביעות  שיעור  והלאה(,  קט 
מתוקות הוא בכביצה בלבד. ויתירה מזו, דעת 
המתוקות  החלות  שברכת  הדור,  מגאוני  כמה 
נאפות  אלו  חלות  שבזמננו  כיון  "המוציא", 
כידוע  קינוח,  לשם  נועדו  ולא  להשביע,  בכדי 
הפשטידא  לדין  דומה  דינן  ולכן  וכמפורסם, 
בבשר,  קסח, שאע"פ שממולאת  סו"ס  בשו"ע 
לאוכלה  שהדרך  כיון  המוציא,  ברכתה  עכ"ז 
צד.  ס"ק  שם  מ"ב  עי'  לשבוע,  וכדי  לרעבון 
וכ"כ בהערות שבמהדו' דרשו )סוף הערה 70( 

הרב  וכ"כ  אחרונים,  ועוד  וואזנר  הגר"ש  בשם 
וראיה   .20 מס'  נאמן  בית  בעלון  מאדר  אליהו 
לדבריהם, ממש"כ בשו"ת בשמים ראש סי' כב, 

הובא בחזו"ע שם עמ' סא. ע"ש.
חלות  שנא  מאי  החזו"ע,  בדעת  צ"ב  ולכאורה 
שניהן  הרי  הנ"ל,  הפשטידא  מדין  מתוקות 
נאכלות לשובע? והנלע"ד בדעת החזו"ע, דס"ל 
שמברכים לעולם על פת הבאה בכיסנין מזונות, 
ושאני  לשבוע,  בכדי  ונאכלית  שנאפית  הגם 
הבשר  טעם  עיסת הפשטידא, שאינה מקבלת 
בתנור.  קצת  שנאפית  לאחר  אלא  הדגים  או 
גמור,  לחם  הוי  הבצק  אפיית  שבשעת  נמצא, 
שאין כאן שום תערובת טעם של בשר, ולאחר 
מכן בשעה שהבשר מתחיל לתת טעם בלחם, 
הרי כבר נאפה הבצק, והוי כמו לוקח פת אפויה 
ואופה אותה שוב עם בשר, שבוודאי נשאר דינו 
כן  וראיתי בחזו"ע עמ' סח שהביא  כדין הפת. 
בשם הגאון בני חיי סי' קסט. ולפי זה הוסיף שם 
בשם שו"ת צל הכסף ח"ב סי' ג, שאם העיסה 
של  בשומן  או  בשמן  נילושה  הפשטידא  של 
או השומן, שיש  בה טעם השמן  וניכר  הבשר, 

לברך עליה מזונות. 
ולכאורה מצאתי סיוע לחזו"ע ממש"כ הברכ"י 
שם סק"ז: "אבל אם עיסת הפשטידא נילושה 
בשמן, יש לה דין כיסנין, הרב דבר משה ח"א 
ולכאורה,  עכ"ל.  דבר".  עמא  וכן  טז,  סי'  או"ח 
עדיין  הפשטידא  בעיסת  שמן  שמערב  אע"פ 
ויש  מזונות.  ברכתה  ואעפ"כ  לשובע,  נאכל 
לדחות, כיון שמערב הרבה שמן בעיסה, מרוב 
בכדי  לאוכלה  ניתן  לא  שמנונית  שהעיסה 
עוד  ויש  בלבד.  לקינוח  נאכלת  ולכן  לשובע, 
מקומו.  כאן  אין  אך  בזה,  להאריך  מה  הרבה 
ולכן כתבנו שטוב שלא להיכנס בספק ברכות. 
כפול  הוא  חלה  של  הנפח  ששיעור  )מש"כ 

מהמשקל, ע' פסק"ת קפד, 75(
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פסיכולוגיה יהודית - פסיכודראמה

צלצלו: 053-3354470 )תמרה(
מטפלת מוסמכת בעלת המלצות רבות

 תוצאות

מדהימות כואבת? כועסת? מסתגרת במחשבות
על מה שהיה או על מה שלא יהיה?

טיפול מלווה התחדשות לנשים, זוגות וילדים. 
הפרעות אכילה, התמכרויות, פחדים, טראומה ואובדן.

www.yahadoot.net

שמות עשרת התורמים אשר ישאו בעלות השדרוג יונצחו 
צלצלו 054-8486661בתוך האתר, לברכה והצלחה ו/או לעילוי נשמת יקיריהם.

בשבועות אלו שידרגנו את האתר, והתאמנו אותו למכשירים ניידים. בעלות אלפי שקלים!!
קח לך מנייה בזיכוי הרבים הגדול הנעשה על ידי האתר: בשנת 2016 גלשו באתר מעל חצי 

מיליון גולשים!!! לאחר השידרוג אנו מצפים להכפלת כמות הגולשים. 
מי שתרם את השרת לשנת 2,016 מעיד: "מאותו היום ראיתי ישועות גדולות. מאז, יום אחר יום, 
כל מה שאני מבקש מה' אני מקבל, נפתחו לי שערי ישועה והצלחה". הוא הקדים כבר בחודש 

שעבר לתרום את השרת לשנת 2,017 לפני שמישהו אחר יקדים אותו.

שאל את הרב
שאלות ותשובות מתוך "שאל את הרב"

באתר "יהדות נט", שאלות בהלכה וייעוץ אישי
 ניתן לשאול באתר הנ"ל, או במייל

mhbp52@etrog.net.il, או בטלפון 054-8486661.

חתיכות  שהם  "קרוטונים",  על  מברכים  מה  שאלה: 
שמן  עליהם  שמורחים  לחם,  של  קטנות  מרובעות 
ותבלינים, ואופים אותם שוב עד שנעשים יבשים כעין 

צנימים?
תשובה: ברכת ה"קרוטונים" היא "מזונות" ועל המחיה, 
בין אותם המטוגנים בשמן עמוק ובין אותם האפויים 

בתנור. 
שאם  כתב,  לד(  )קסח,  ברורה  הלכה  בספר  וביאורים:  מקורות 
טיגנו אותם בשמן עמוק ברכתם מזונות, וכמש"כ בשו"ע )קסח, 
י(, שהמבשל חתיכת לחם הפחותה משיעור כזית ברכתה מזונות. 
אין  בתנור,  נאפה  אם  אבל  טיגון(.  לגבי  נו  ס"ק  במ"ב  )וע"ש 
שברכתו  שפיררו  כלחם  דהוי  לחם,  שם  ממנו  מבטלת  האפייה 
המוציא, כמבואר בשו"ע שם. ולעומתו בספר פסקי תשובות )שם, 

יא( כ', שגם באפאו בתנור ברכתו מזונות, דהוי פת שכוססים אותה 
שברכתה מזונות. שכבר כתב השד"ח שדין כוסס שברכתו מזונות 
אינו סיבה אלא סימן, שכיון שנכסס הוי סימן שבא לתענוג. וגם 
ולכן  פה הקרוטונים הנכססים אינם באים לשבוע אלא לתענוג, 
סו( בשם  )שם,  סיוע ממש"כ כה"ח  לו  ומצאתי  מזונות.  ברכתם 
לחם  שהוא  צנימים,  על  "המוציא"  לברך  שיש  דוד,  בית  שו"ת 
שחוזרים ואופים אותו עד שנכסס, ומבואר בכה"ח הטעם, "כיון 
נאכל  שאם  בדבריו,  מבואר  סעודה".  קביעות  לשם  בא  שהוא 
לתענוג בלבד, כמו הקורטונים, ברכתם מזונות. וע"ע מ"ב מהדו' 

דרשו )שם, הע' 29(, ודוק היטב. 

שאלה: מה מברכים על פיצה?
ברחבי  השונות  בפיצריות  הנמכרת  הפיצה  תשובה: 
ידיים בברכה  נטילת  – ברכתה המוציא, לאחר  הארץ 
כדת, ואם אכל ממנה 30 גרם, יש לברך ברכת המזון 
ואין לסמוך על החנויות המפרסמות  לאחר האכילה. 

שהפיצה שלהן ברכתה מזונות.
הפיצה  שאם  כתב,  ס'  עמ'  ברכות  בחזו"ע  וביאורים:  מקורות 
ברכתה  והחמאה,  החלב  טעם  בה  וניכר  וחלב,  בחמאה  נילושה 
מזונות ועל המחיה, ואם נילושה במים וחלב ולא ניכר בה טעם 
ברורה  בהלכה  אבל  ע"כ.  המזון.  וברכת  המוציא  ברכתה  החלב, 
היא,  הנמכרות  הפיצות  כל  לגבי  כיום  שהמציאות  כ',  נ(  )קסח, 
שאין טעם החלב ניכר בעיסה, ואפילו כשנילוש ברוב חלב. ע"כ. 
ונלע"ד שלכן החזו"ע הוסיף שעירב בעיסה "חמאה וחלב", ו"ניכר 
הוא,  קלוש  שלנו  החלב  שטעם  כיון  והחמאה",  החלב  טעם  בה 
ואפי' כשמערב רוב חלב בעיסה אין טעמו ניכר עדיין. ובלא"ה הרי 
הפיצה נאכלת לשובע ולא לקינוח, וכמש"כ בחזו"ע שם בהערה, 

יש  וכבר כתבנו בהערה הקודמת דעת כמה מהגדולים שבכה"ג 
שהובאו  אחרונים  ועוד  אוירבאך  הגרש"ז  וכ"כ  המוציא.  לברך 
במהדו' דרשו סי' קסח הע' 70, שכיון שהפיצה באה להשביע לכן 
ברכתה המוציא, גם אם עירב בה רוב חלב, רק שהחזו"ע לשיטתו, 

וכפי שביארנו במדור "פינת ההלכה".

הבהרה חשובה
בגיליון הקודם במדור "שאל את הרב" כתבנו לגבי 
כובאנה, מלאווח וג'חנון, כך: "אם מבשלים/מטגנים 
בה מרגרינה  או במחבת שיש  בקדירה  את העיסה 
או שמן, באופן שמכסים את הקדירה היטב, והעיסה 
- העיסה פטורה  מתבשלת מחמת האדים החמים 
מהפרשת חלה, וברכתה "בורא מיני מזונות". שדינה 

כמו בצק מבושל המבואר דינו בשו"ע )קסח, יג(.
והתקשר אלי הרה"ג יהודה נקי שליט"א, עוזרו של 
מעיין  שו"ת  מחבר  זצ"ל,  יוסף  עובדיה  רבנו  מרן 
אומר, והאיר לנו, שכבר שאל את מרן זצ"ל בזה, ומרן 
זצ"ל הסתפק בדבר, ולא היה ברור לו אם בצורה כזו 
יש להן דין בצק אפוי וחייבות בהפרשת חלה, או דין 
בצק מבושל. ולכן הורה, שיש להפריש עליהן חלה 
ללא ברכה, אך ברכתן מזונות ועל המחיה. )ובלא"ה 
בהפרשת  חייב  מבושל  בצק  שגם  תם  רבינו  דעת 
חלה, הביאו בשו"ע שם בשם יש אומרים(. וכן יש 

להורות הלכה למעשה.
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מדוע התמהמהה התשובה
הגאון  היה  בדורו  ומיוחד  יחיד  איש 
בבואה  זצ"ל,  מאזוז  מצליח  רבי  הקדוש 
תוניסיה  גאוני  של  ההוד  לדמויות  נאמנה 
גיסא,  מחד  נפש  ועדין  ענוותן  המעטירה. 
ומאידך גיסא תקיף וחד בעניינים רוחניים, 
ללא פשרות וללא ויתורים בענייני התורה 
ומצוותיה. איש אמת שלא חת מפני איש. 
איש העומד בפרץ להעמיד תורה על תלה, 
ליושנה.  המסורת  עטרת תפארת  ולהחזיר 
גאון עצום שחיבר ספרי שו"ת עמוקים מני 

ים, והעניק חמה בקומתו.
כותב  היה  לימים  צעיר  נער  בהיותו  כבר 
אחד,  יום  ורגיל.  כבקי  בהלכה  תשובות 
חי  רחמים  רבי  הישיבה,  ראש  אליו  פנה 
יקירי,  זצ"ל, ושאלו: "מצליח  חויתה הכהן 
שאלה  לך  נתתי  שבועות  כשלושה  לפני 
לבירור בעניין "מצווה לקיים דברי המת", 
בעניין,  עטך  פרי  את  לי  הגשת  וטרם 
ניגש  בתשובתך?!".  אתה  מתמהמה  מדוע 
צרור  מצליח בראש מורכן לשולחנו, שלף 
את  כתבתי  "רבי,  לרבו.  והגיש  עבה  דפים 
חן.  בענוות  אמר  השלמתי"  וטרם  זה  כל 
לפי  עיניו,  למראה  האמין  לא  חויתה  רבי 
האריכות הבין כי חידושים רבים ועמוקים 

טמונים בכתבי תלמידו... 
ידע רבי חויתה כי עוד  באותם רגעים, לא 
ימים  עוד  עברו  רבה.  הפתעה  לו  נכונה 
שלש  לו  הגיש  הצעיר  ומצליח  אחדים, 
מאות עמודים )!( בענין. ובשקט אמר: "יש 
לי עוד להאריך בזה עד 500 דפים )!(. אך 
לא אסתייעא מילתא". וכל השנים היה רבי 
מצליח מצטער שלא השלים הכתיבה בזה, 

וחבל על דאבדין.   

"כי נער אנכי"
מתכתב  היה  לימים,  צעיר  נער  בהיותו  עוד 
כבקי ורגיל עם גאוני עולם מצוקי ארץ מארצו, 
ואף מעבר לים. אחד מאדירי התורה איתם 
היה בקשרי מכתבים, היה הגאון הנודע רבי 
עובדיה הדאיה זצ"ל, ראש ישיבת 'בית אל' 
ומחבר שו"ת ישכיל עבדי ח' חלקים. הפעם 
בשנת  הייתה  עימו  התכתב  בה  הראשונה 
תרפ"ח, בעודו נער בגיל 16 שנים בלבד. רבי 
מצליח שלח את מכתבו, ובו שאלה ותשובה 
הלכתית מעניינת בעניין: האם מותר ללמוד 
לכתוב כתב לועזי וחשבונות בבית הכנסת? 

וציפה במתח לתשובתו של הגאון.
רבי  לייעדה.  הגיעה  הים  ממדינת  האגרת 
מכל  מכתבים  בקבלת  היה  ָלמּוד  ׁשֶ עובדיה 
מתוכן  הפעם  מופתע  היה  העולם,  תפוצות 
הוכיח  התשובה  מהלך  שנשלח.  המאמר 
והפוסקים,  הש"ס  במרחבי  עצומה  בקיאות 
והראה על ידע וגאונות מדהימה של הכותב. 
גם הלשון הייתה בהירה וצחה בסדר מופתי. 

והכתב - נאה להפליא. 
בעוברו על הדברים, ברור היה לו לרב מעל 
זקן  איש  מאת  איגרת  לפניו  כי  ספק  כל 
אם  ג'רבא,  חכמי  מגדולי  ארץ,  מזקני  וסב 
הקסת  את  שלף  מיד  שבהם.  הגדול  לא 
ארוכה  תשובה  לשגר  ומיהר  והקולמוס, 
ומפורטת אל כבוד הגאון רבי מצליח מאזוז. 
מגבית  לערוך  הרב  ביקשו  התשובה  בשולי 
בעירו לטובת ישיבת 'בית אל'. את התגובה 
ציפה  לא  הזה,  הקצר  למכתב  המפתיעה 
כצבי  נשלחה  היא  אך  לקבל,  עובדיה  רבי 
והדהימה אותו בתוכנה: "לא אוכל לערוך 
ויושב  בחור  עודני  אנכי,  נער  כי  מגבית, 
בין  ולבוא  לצאת  דרכי  ואין  בישיבה, 

בני אדם...". 

רק החתן לא הגיע
תאריך החתונה של רבי מצליח נקבע ליום 
רביעי ג' חשון התר"ץ. ביום המיועד הגיעו 
מכל קצוות העיר, אורחים וקרובי משפחה, 
רבנים חשובים וגדולי תורה, כדי להשתתף 
בבית  שהתקיימה  הנישואין  בשמחת 
החתן. בבית משפחת מאזוז הכל היה מוכן 
לאירוע המשמח. הכל מוכן אמרנו, לא כל 
כך מדויק, כי החתן... איננו. בני המשפחה 
החלו בחיפושים קדחתניים אחריו, וארשת 
דאגה על פניהם. היכן הוא החתן?! והלא 

יום חופתו היום?!
מיד ניגשו לרבו, הגאון רבי רחמים חי חויתה 
לכבודו  אולי  "רבי!  ושאלוהו:  זצ"ל,  הכהן 
יש השערה כלשהי היכן מקום הימצאו של 
החתן?!". רבי חויתה שהכיר בנפש תלמידו 
"מהיכרותי  חיוך:  בחצי  ענה  המתמיד, 
אותו, המקום היחיד בו יכול הוא להימצא 
"רבי  הכנסת  בבית  הספרים  עליית  הינו 
אליעזר", שם רגיל הוא לשקוד על תלמודו. 

פנו לשם ולבטח תמצאוהו...".
המדרגות  על  דילגו  קלות  ברגלים 
אליעזר,  רבי  לעליית  המובילות  הרחבות 
השולחן  על  סביבו  שם.  מצאוהו  ואכן 

פשוט  והוא...  רבים  קודש  ספרי 
ורבא,  אביי  בהוויות  שקוע 

"רבי  ומלואו.  עולם  שכח 
לעברו  קראו  מצליח!" 

החופה  "החתונה! 
כבר מוכנה... מאוחר! 
בכל  אותך  חיפשנו 
מה  אפשרי,  מקום 
אתה עושה כאן?!". 
לא  הענין?!",  "מה 
את  החתן  הבין 
שחולל,  המהומה 
ומזומן  מוכן  "אני 
רחצתי  לחתונה. 
התלבשתי  וסכתי, 

ובאתי  והתארגנתי, 
רגע.  כל  לנצל  ללמוד, 

מוכן,  יהיה  הכל  כאשר 
סיים  ואבוא..."  לי  יקראו 

בניגון של מה בכך.

גאון במתמטיקה מתוך התורה 
כבר בגיל 18 החל רבי מצליח לכהן כראש 
והעמיד  בתוניס,  התלמוד"  "חברת  ישיבת 
נתמנה   35 בגיל  הרבה.  תלמידים  שם 
לדיין בבית הדין הרבני בתוניס, ויצא שמו 
ובהוצאת  העדים  בחקירת  גדול  כמומחה 
גיטין  בהלכות  גם  כמו  לאורה,  האמת 

המורכבות.
מצליח  רבי  היה  התשכ"ב,  שנת  בסביבות 
על  נלאית  בלתי  פעילות  של  בעיצומה 
מנת למשוך את לב הנוער הצעיר בתוניס 
אל חיק התורה הקדושה, ללא שום עירוב 
בגיל  בחור  אליו  הגיע  והנה  חול.  לימודי 
סטודנט  ענקרי,  אליהו  בשם  עשרים, 
תוניס  באוניברסיטת  שלמד  מוכשר, 
במגמת מתמטיקה. הרב שאלו למבוקשו, 
להקדיש  הרב  יוכל  אם  ביקש,  והבחור 
מזמנו בכל יום כדי ללמוד עמו. נאות רבי 
מצליח לבקשתו, והחל לומד עמו מדי ערב 
במסכת  רביעי  פרק  שעה-שעתיים  במשך 
ברכות. לאחר חודש שבו לימדו רבי מצליח 
כל ערב, הגיש הבחור לרב מעטפה מכובדת 
סירב  הרב  אולם  טרחה.  כשכר  כסף  של 
לי  "יש  ואופן, באמרו  פנים  לקבלה בשום 

פרנסה, ואין סיבה ליהנות מן התורה!"...
מצליח,  רבי  עם  שלמד  הפעמים  באחת 

מהקושי  הנובעים  לבטיו  את  בפניו  שטח 
תחום  "מהו  'המדעים'.  לימוד  את  לזנוח 
מצליח.  רבי  התעניין  שלך?"  ההתמחות 
הבחור  ענה  גבוהה",  ברמה  "מתמטיקה 
"רשום  צחוק:  בבת  הרב  נענה  בגאווה. 
התרגילים  אחד  את  בבקשה  כאן  לי 
מיהר  הבחור  בו".  שעסקתם  המסובכים 
בסקרנות להציג את השאלה הקשה בפני 
קמעא,  להמתין  הרב  ביקשו  מצליח.  רבי 
וקרא לבנו רבי מאיר ]הוא מרן מופת הדור 
הגאון רבי מאיר מאזוז שליט"א[, שהיה אז 
כבן שבע עשרה, ולא היה לו בעולמו אלא 
ארבע אמות של הלכה, וביקשו לשים עינו 
דעתו.  את  ולהביע  המתמטית  הבעיה  על 
לו  חומדים  לא  אם  תמה,  עמד  הסטודנט 

לצון, וכי מה לכהן בבית הקברות...
אולם לא נותר לו זמן רב להתפלא. הנער 
את  רגעים שלף  ותוך  מצחו,  על  ידו  הניח 
וזאת  המורכב,  לתרגיל  המדויק  הפתרון 
אז  היה  שלא  מחשבון  או  ונייר  עט  ללא 
בנמצא. "כנראה הוא זרק מספר שעלה על 
פיו, ובמקרה התמזל מזלו והיה זה הפתרון 
ליישב  המלומד  הסטודנט  ניסה  הנכון", 
הוא  אופן  בשום  בפניו.  שניצב  הפלא  את 
לא הצליח להבין כיצד זה פתר הנער בעל 
פה ללא שום תרגול בכתיבה, מה 
שהסטודנט החריף ביותר לא 
מהלכים  כמה  ללא  עושה 
משהציג  אך  בכתב. 
שאלות נוספות, ותמיד 
קיבל תשובה מהירה, 
ניצב  שבאמת  הבין 
מולו נער פלא בעל 
מופלא,  כשרון 
מדהים  זיכרון 

ומחשבה חדה...
ט  נ ד ו ט ס ה
הביט  ההמום 
ארוך  במבט  בנער 
ערכו  את  כאומד 
והשתאה:  האמיתי, 
זאת?".  למדת  "היכן 
מאיר  רבי  של  תשובתו 
יותר.  עוד  אותו  הפליאה 
הנער  השיב  זאת",  "למדתי 
הכלל  פי  "על  למדנית,  בנעימה 
שכתב מפרש המשניות "תוספות יום טוב" 

כלאיים  במסכת 
 . " . . . ן י ב ו ר י ע ו
העמיד  זה  מקרה 
הסטודנט  את 
ה  ק י ט מ ת מ ל
לחלוטין,  נדהם 
בראותו שעמל של 
בחוכמות  שנים 
מתקפל  חיצוניות, 
בחכמת  ומתגמד 
הקדושה.  התורה 
ראשו  הרכין  הוא 
לרבי  ואמר 
בכנות:  מצליח 
כתוב  בתורה  "אם 
חבל  אז  הכל, 
היקר  זמני  על 
ולהשתלם  ללמוד 
הגויים!".  בין 
מאס  מאז, 
בלימודיו  לגמרי 
 , ה ט י ס ר ב י נ ו א ב
שעמד  אף  על 
קבלת  לפני 
אקדמאי  תואר 
צרפתי! את מקומו 

עזב  באוניברסיטה 
בישיבה  לימוד  לטובת 

הקדושה "כסא רחמים" בתוניס. השקעתו 
במשך  לשווא.  הייתה  לא  מצליח  רבי  של 
לאילנא  וגדל  ונתעלה  הבחור  עלה  הזמן, 
מצליח,  רבי  של  אחותו  את  נשא  רברבא, 
מולדתו  בעיר  כמורה-צדק  אף  ושימש 
צפאקס. הלא הוא הגאון רבי אליהו ענקרי 
שליט"א, המתגורר כיום בבני ברק לאורך 

ימים טובים. 

שלוש יריות איימו לקטוע את 
המפעל הגדול 

מצליח  רבי  ייסד  לחייו  האחרון  בעשור 
ועמד  ספרדית",  רחמים  "כסא  ישיבת  את 
של  בבוקרו  האחרון.  יומו  עד  בראשותה 
 1971 בינואר   18( תשל"א  בטבת  כ"א  יום 
מתפילת  לביתו  פוסע  בעודו  למניינם(, 
עם  מתנקש  מחבל  לעברו  זינק  שחרית, 
איבד  לא  הרב  ברגלו.  וירה  שלוף  אקדח 
הילד  את  לחפש  והסתובב  צלילותו,  את 
הטיית  לביתו.  הכנסת  אותו מבית  שליווה 
שוב  ירה  הלה  בחייו,  לרב  עלתה  הראש 
במצחו, ובעוד נרתיק התפילין בחיקו ניתק 
ליוותה  וסוערת  טעונה  הלוויה  חייו.  פתיל 
את הארון המדמם, וזעקות "אל נקמות ה'" 
וזעזוע פקד את העולם  הדהדו שם. הלם 
היהודי, ובפעילות שתדלנות נמרצת נשלח 

הארון הקדוש אל ארץ ישראל ושם נטמן.
המפעל  את  לקטוע  איימו  יריות  שלוש 
הגאונים,  בניו  שלשת  לא!  אך  הגדול, 
שר  והדרו,  הדור  פאר  מרן,  ובראשם 
שליט"א,  מאזוז  מאיר  הרה"ג  התורה, 
אל  עלו  אותם,  שפקד  השבר  את  אספו 
הישיבה  את  מחדש  ובנו  הנכספת,  הארץ 
עם ארבעה תלמידים בלבד! לימים הפכה 
המונה  וחסד,  תורה  לממלכת  הישיבה 

עשרות מוסדות ואלפי תלמידים. 

זכותו של רבינו הגדול שנרצח על קידוש 
ובוודאי  הישיבה.  לתומכי  עומדת  ה', 
הכבוד,  כסא  מתחת  בתפלה  הוא  עומד 
שמחזקים  אלו  עבור  ישועות  ופועל 
זכרו  יהי  הכביר.  מפעלו  את  וממשיכים 

ברוך וה' יקום דמו. 

נטפי הוד משולי גלימתו
של הגאון הקדוש רבי מצליח מאזוז זצ"ל

מאת עובדיה חן

לכבוד 
ההילולא 

השנתית שע"י 

מוסדות "כסא 

רחמים". העלון 

מחולק לבאי 
ההילולא.

המלצת מרן הגאון הרב 
מאיר מאזוז שליט"א

הנני ממליץ בזה
על עמותת
"אור עליון"
בראשות הרה"ג
ר' מנשה בן
פורת שליט"א,
שעושים פעולות
רבות לקירוב
רחוקים ולטיפול
בנוער נושר. ומדי
חודש בחודשו
מוציאים עלון "אור עליון",
ומצאתי בו כמה דברים יקרים ונפלאים. שיבורכו 
מפי עליון, ויזכו לחזות בשוב ה' ציון.
מצוה רבה לעזור בידם כל אחד לפי כחו באונו 
ובהונו, ויהי נועם ה' עליכם, אכי"ר. נאמ"ן.

צלצלו 054-848-6661



ורוד או שחור אצל החילונים?

 קרועים
בין העולמות
הרב אשר יחיאל קסל, מומחה בטיפול 

בנוער חרדי נושר, כותב על הנערים 
הקרועים בין העולם החילוני לעולם החרדי

ליעוץ ושאלות, הזמנת סדנאות והרצאות, 
צלצלו 058-4228470, או באימייל 
kasel@kfar-zoharim.org.il

מדור חדש! בלעדי לאור עליון!

המקום:  חנוכה.  של  רביעי  ליל  הזמן: 
אביב.  בתל  אתרים  מכיכר  רחוק  לא 
יושב  ולפני  אפלולי  במקום  יושב  אני 
גבריאל, בחור ישיבה לשעבר, שחזותו 
תורה  בן  מלהזכיר  זה  בזמן  רחוקה 
או בן ישיבה. די עם נתאר את לבושו 
כצעקני ורחובי, בידיו כוס בירה מלאה 
הראשונה  הכוס  לא  וזו  גדותיה,  עד 
לערב זה. ואני ממולו ממלא את החלל 
של הערב שנפער לו, כי חבריו הודיעהו 
מהבילוי  מטורף  ב"הנג-אובר"  שהם 
רק  בעולמו  לו  אין  להיום  ונכון  אמש, 

חברים ובילוים. 
לתת  משתדל  אני  הא  כגון  במקרים 
השיחה.  את  לנהל  ממולי  ליושב 
שלי  והזמן  האוזן  את  ניצל  גבריאל 
כל  את  בפניי  תינה  הוא  תומם.  עד 
ועד  דעתו  על  עומדו  מיום  צרותיו 
עתה: המשגיח בישיבה, הראש ישיבה, 
הר"מ, אבא שלו, אמא שלו, החברים, 
השכנים, הקהילה, כולם עשו יד אחת 
נגדו, וכולם רודפים אותו, רדפו אותו. 
העדה,  קברניטי  נגד  טענות  מלא  הוא 
מנהלים  הם  איך  החרדי,  הציבור  נגד 
חיים שכופים על אחרים את דעתם?? 
למה אי אפשר להכניס קצת צבעוניות 
את  קיבלו  לא  למה  החרדי?!  לעולם 
האחות של ההוא לסמינר? למה ככה, 
ולמה ככה? בקיצור, מונולוג על העולם 
שהיא  סיבה  מכל  שאשם  ממנו,  שבא 
שאנחנו  הזה  במצב  העכשווי.  במצבו 
יושבים כעת באיזה בר אפלולי, במקום 
והמואר,  הידיים  רחב  המדרש  בבית 

תוך כדי עיסוק בהוויות אביי ורבא. 
אני יושב ושומע, שם אוזני כאפרכסת, 
כמוך",  לרעך  "ואהבת  מצוות  לקיים 
והדיבור של גבריאל כמעיין המתגבר. 
הלילה  אשמורות  וחולף,  הולך  הזמן 
לאשמורת  מקומן  את  מפנות  כבר 
כוסות  מדבר.  עודנו  וגבריאל  הבוקר, 

שטף  את  הגבירו  רק  שבידיו  הבירה 
סוד",  יצא  יין  "נכנס  בבחינת  דיבורו, 
אבל הסוד הוא לא סוד, הוא מלא כעס 
סביבו,  שהיה  העולם  כל  על  וטינה 
עולם  חדש,  בעולם  עכשיו  שהתחלף 
של תענוגות. "רק עכשיו", שח גבריאל, 
"התחלתי לחיות". לעת הבוקר, כמעט 
ארבע לפנות בוקר, גבריאל מסיים את 
אתה  "כעת  הבא:  במשפט  המונולוג 
עובר,  אני  ומה  עברתי  מה  יודע  כבר 
ולכן אתה מבין שאין סיכוי שאני אחזור 
סתם  ממנו,  שברחתי  לעולם  חזרה 

בזבזת עלי לילה!".
חביבי!  "תשמע  לגבריאל:  השבתי  אני 
ממך  למדתי  מענג,  לילה  לי  היה 
הרבה דברים, אבל דבר אחד עדיין לא 
קיבלתי עליו תשובה, אבל אני לא רוצה 
רוצה  אני רק  לי את התשובה,  שתגיד 
שתהיה לך תשובה עליו: תגיד, אם כל 
כך היה לך רע בעולם הקודם, וכל כך 
טוב לך במקום שאתה נמצא, אז למה 
הסכמת להיפגש עם מישהו מ"העולם 
גבריאל  כאשר  נפרדנו,  וכך  הרע"??". 
מהורהר, ואני אץ לדרכי להספיק לישון 
מעט. בהדלקת הנר החמישי כבר היה 
חייב  שהוא  אמר  הוא  בביתי,  גבריאל 
נותנת  לא  שלי  השאלה  איתי,  לדבר 
למה  להבין  חייב  והוא  מנוחה,  לו 
ביתי  בסלון  ישבנו  הפעם  התכוונתי? 
שאלתי  על  חזרתי  חייכתי,  המואר, 
הרי  הערב,  פה  אתה  "ולמה  והוספתי: 
פה בשכונה שאני גר נמצאים האנשים 
אז  לפגוש?  רוצה  לא  כך  כל  שאתה 

אולי זה לא בדיוק כך...".
גבריאל הוריד את ראשו ואני המשכתי: 
"אני בטוח שלא היה לך קל, עברת לא 
בפרשנות  חלק  בעברך,  דברים  מעט 
שלך וחלק באמת כי הסביבה התנהגה 
וכהנה  בנקמנות,  בנוקשות,  אתך 
'החלפת  וכהנה, אבל תראה מה קרה, 

פרה בחמור', גם היום לא טוב לך, גם 
היום אתה לא מוצא את עצמך. הנה, גם 
היום אתה ממשיך לחפש את האושר, 
תענוגות  איתי.  להיפגש  הסכמת  ולכן 
אתך!".  הטיבו  לא  וזוהרו  העולם 
"כמה  בו,  לצלוף  המשכתי  "תראה", 
יצאת מאוכזב אתמול בלילה כאשר לא 
מקום  לאותו  חזרת  ואתה  כלום,  קרה 
שבו הייתה לפני הפגישה... כמה מהר 
להיפגש  וביקשת  טלפון  שוב  הרמת 

שוב...". 
גבריאל הרים את ראשו וענה לי חדות: 
"אתה צודק! אין בעולם שאני מסתובב 
בו כלום, אין שם חברי אמת, אני יודע 
שכל אחד מהחברים שלי ינעץ בי סכין 
בגב כאשר האינטרס שלו יתחלף, אני 
נמצא  מחברי  אחד  שכל  בעולם  חי 
עונה  לא  אחד  אם  כן,  חיים.  בסכנת 
הוא  אולי  בדאגה,  כבר  אנחנו  בטלפון 
אמתיים,  חיים  לנו  אין  בעצמו...  פגע 
שבהם  שלנו  הבריחה  שעות  למעט 
בריחה  לא  זו  אז  וגם  מבלים,  אנחנו 
נעשתה,  כבר  הטעות  אבל  מושלמת. 
יקבל  מי  חזרה.  דרך  לי  אין  ועכשיו 
אותי? מה אני אעשה? מי יתייחס אלי? 

הרי אין לי למה לחזור".
"אתה  הנרות,  על  הצבעתי  "תראה!", 
יודע מה מספרים לנו הנרות? ואני לא 
בגן,  מהגננת  ששמעת  לסיפור  מתכוון 
היו  לּו  הנרות.  שמאחורי  לסיפור  אלא 
לצאת  "האם  אותך:  שואלים  המכבים 
למלחמה?", בוודאות היית משיב להם: 
"מה יש לכם לצאת להילחם, הרי אין 
לכם שום סיכוי לנצח?!". תחשוב רגע! 
לצאת  לך  מציע  היה  דהוא  מאן  לּו 
הייתה  מה  אמריקה,  נגד  למלחמה 
משיב לו? "זה חסר סיכוי", "אין בשביל 
אותנו  לימדו  החשמונאים  אבל  מה". 
אלא  יהיה,  מה  חשבונות  עושים  שלא 
יוצאים למלחמה, כי את הניצחון מביא 

לך!  מודיע  אני  יקירי,  גבריאל  אז  ה'... 
לקלקל  שאפשר  יודע  כבר  אתה  אם 
תאמין שאפשר לתקן, רק צריך לעשות 
את הצעד הראשון ולא לפחד. והאמת 
הצעד  את  לעשות  צריך  שאתה  היא, 
השני, כי את הראשון עשית כשהסכמת 

להיפגש איתי".
לגבריאל,  יודע", המשכתי להגיד  "אני 
"שהדרך קשה, מלאה מהמורות, ויהיה 
קשה מאוד, אבל חנוכה מלמד אותנו, 
כי מי שעושה את המקסימום מבחינתו 
יגיע  והוא  סייעתא דשמיא  לו  - תהיה 
לניצחון". גבריאל עזב את ביתי באותו 
הערב עם מבט נחוש, הלא יאומן הוא, 
שאני לא יכולתי לשער כמה רחוק הוא 
שלו,  בחתונה  אבל  הרצון.  עם  יגיע 
לחש  הוא  למהדרין,  חרדית  חתונה 
הימים  על  לא מתחרט  "אני  באוזן:  לי 
את  להעריך  מהם  למדתי  הקשים, 
יודע כי אלו  הימים הטובים, היום אני 
ששום  יודע  ואני  בחיי,  היפים  הימים 
דבר לא מעכב אותי להגיע רחוק יותר, 
הראשון,  הצעד  את  שעושה  מי  כי 
הקב"ה עוזר לו להגיע לצעד האחרון".
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מעוכבת  הייתה  לים  מעבר  בחורה 
שידוך זמן רב, והיו לה קשיים רבים 
במציאת הזיווג, ערכנו עבורה "פדיון 
ה',  וברוך  בפעם.  פעם  מידי  נפש" 
בחודש שעבר היא בשרה לנו בשעה 
התארסה  שהיא  ומוצלחת,  טובה 

במזל טוב!!! 
****

בעיות  לה  היו  אחת  בחורה 
הייתה  אימּה  קשות,  אורולוגיות 
מאד טרודה מהמצב, היא התקשרה 
שנערוך  וביקשה  כחודשיים  לפני 
בחודש  בתה.  עבור  נפש"  "פידיון 
החולף אימּה התקשרה שוב, וביקשה 
שנערוך פדיון נפש עבור בתה לזיווג 
הגון בקרוב, תוך כדי שהיא מציינת: 
לפני  זה,  עם  טוב  נסיון  לי  "יש 
לבתי  נפש  פדיון  ערכתם  כחודשיים 
קצר  זמן  אחרי  השם  וברוך  וכנ"ל, 
בריאה  היא  והיום  הלך,  חלף  הכל 
מבקשת  אני  לכן  לחלוטין,  ושלימה 

כעת פדיון נפש לזיווג עבור בתי".
***

החנוכה,  בימי  נפש"  "פדיון  ערכנו 
בדיקות  לערוך  אישה שנשלחה  עבור 
המחלה  את  לה  יש  ח"ו  אם  לבירור 
הנוראה. למחרת היא התקשרה לבשר 
לנו: "תוצאות הבדיקות יצאו מעולות. 
מאליו,  מובן  לא  זה  חנוכה!  נס  זה 
וגם בעלי  יש לה את המחלה,  אחותי 
לי  היו  ולכן  מהמחלה,  נפטר  לשעבר 
חששות בלב. בפעם שעברה שערכתי 
חד  תשובות  יצאו  לא  הבדיקות,  את 
עד  רב  במתח  הייתי  ולכן  משמעיות, 
את  ושללו  חוזרות  בדיקות  שערכו 
כבר  ה'  ברוך  הפעם  אבל  המחלה. 
בפעם הראשונה שללו את המחלה".  

סיפורי ישועות

 עם כוונות הרש"ש זצ"ל
 על ידי רב מקובל

 מומלץ על ידי כל גדולי
הרבנים והמקובלים

פדיון נפש על פי הקבלה

כל כספי הפדיון קודש להוצאת העלון

צלצלו 054-8486661

אנו זקוקים לתרומות רבות! ניתן להפקיד בבנק הדואר,
מס' חשבון 8362846, עבור עמותת "אור עליון".

המקובל האלקי הרב בניהו שמואלי 
שליט"א, ראש ישיבת המקובלים 
"נהר שלום": "מצוה גדולה מאוד 

לעזור להם, וזכות הזאת תעמוד לכם 
בכל העניינים וחיים טובים, אמן".

לרפואה, לפרנסה, להצלחה, 
למציאת הזיווג, לזרע של 
קיימא, לשלום בית, וכו'.

בימים הקרובים בעזרת ה' אנו עומדים להדפיס 
את הספר "אור עליון" חלק א', עם כריכה קשה, 

כ-500 עמודים. ניתן לתרום ולזכות בהקדשה בתוך 
הספר, לעילוי נשמת יקירכם, או להבדיל לברכה 

והצלחה. )החוברת הקודמת נחטפה במהירות 
וגרמה לחיזוק גדול ביותר בקרב הקוראים(. 

צלצלו: 054-8486661

הזדמנות אחרונה להיות 
שותפים בזיכוי הרבים

• מאמרי יהדות מרתקים
• הוכחות ליהדות

• ארכיאולוגיה והתנ"ך
• פרויקט "חזון עובדיה"  

    )מרן הגר"ע יוסף זצ"ל( 

• סיפורים מדהימים
• סיפורי ניסי מלחמות 

    מדינת ישראל
• סגולות לעם סגולה

לכבוד • אסטרולוגיה יהודית
באי ההילולא 

אנו ממתינים עם 

הדפסת הספר 

עוד מספר 
ימים.

 מפי הרב מנשה בן פורת שליט"א, מרצה בכיר ב"רשות השידור"
ובארגון "הידברות", ועורך העלון שבידכם

 דברי פתיחה מפי רו"ח יניב בירן ראש קבוצת
"שובי נפשי" - החברה העירונית אשדוד

יום רביעי י"ג טבת תשע"ז, 11 בינואר 2017 למניינם
בשעה 20:30 במרכז תקוותנו, רח' המעפילים 21, אשדוד

כיבוד קל • כניסה חופשית • מקום לנשים • חניה במקום

תושבי אשדוד והסביבה מוזמנים להרצאה מרתקת ומאלפת

הארכיאולוגיה חושפת את סיפורי התנ"ך


