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חקרמח

והצדיקההיקדהאמאאמאן

שמים,וידאתצדיקהןאשה

חיובתימןשםלארץ-ישראל,הרחוקהמתימןבחייה,אמאעברהארוכהדרך
מלאיםחייהםוכלהקדושההתררהטביבטובבועולמםפשוטים,חייםהיהודים
הדברמנעלא ,וכתיבקריאלמדולאבתימןשהנשיםלמרותטובים,ומעשיםמצוות

רבהבדקדקנותשנשמרוהיהדותערכיאתלילדיהםלמטורהצדיקותמהאמהות
 ,תימןבקהילת

אהבתאתהילדיםטפגושממנו ,המרכזיהעמודהיתהבבית,תמידשהיתההאם,
עבודותבכלעטוקות-היו-ביחדתמידהנשים ,התורנייםיםיבחהבטחוןואתהשם
 ,להשםותשבחותשירותדבריושפתותיהןעבודהמלאותידיהןהמגוונות,הבית

עםמתענגתלמעלההיתההנשמהאךמשפשפות,מקרצפות,למטההיוהידיים
השםשםתמיד ,הילדיםובטיפולהבישולהכביטה,הבית,עבודותבכלכךהקב"ה,
יהודיםהיושליארץרחוקה,בארץייפעםמטפרת:אמא ,יישם"היהזהכך ,בפיהן

ותמימים",מתוקים

אלתבלקצוותמכלנדחיוומקבץלגאול,עמואתהממהריתברך!השםבחטדיאך
תימן,קהילתבניבתוךאמא,עצמהאתמוצאתישראל,ארץ ,הגעגועיםארץארצו,

 , yופניהמדברי,החמורגבעלהכלואורזת ,ביהדותוהמפוארהעבראתמקפלת
הגאולה,כברובאהממשמשתהנהכיתקוה,ובלבההעתיד,אלנשואות ,כולםכפני
 ,מצפההיאלה

 ,מוכנהבלתיתימןקהילתאתמצאהקדושארץעםהחלומותארץעםהמפגש
האינטגרציהבשיטתהיתההחדשיםהעוליםשלהקליטה ,בכלשלטוהחלוצים
אףפוזרומנהגיהםהארץ,ברחבילפיזורםלארץתימןבנישלבואםעםמידשגרמה

 ,רועהללאכצאןנשארהכולהוהעדה ,הם

-המערבתרבותאךהיקירבתאתההודיםמבקשיםשורשיםועקוריביטחוןחטרי
התקשורתמכשיריודרךהילדיםדרךחודרים ,ליהדותזריםומושגיםהגויים,תרבות
להשהיהלמהזרשכל-כךביתבתוךעצמהאתמוצאתאמאהאנטגרלי,והרחוב
 ,הזמןברוחותעב,רלכלנפוציםוהילדיםמתערערתבערכיםהשליטה ,בתימן

מהרקומבוקר,מטונןהיההזהוהמעטמעט,דברההשניםכל .. ,שתקהאמא
עללשמורהפה,קדושתעללשמור :יהרע"לשוןלדברשלא ,לפגועשלאשצרי,ך

 ,פנימהמלךבתכבודהשלצניעותה

במוחהולקוות,רחמים,ולבקשהשם,עםלדברוהרבתההתפללהבלבהאמאאבל
שירדוהרבותוהדמעותלטוב,מקווהוהיאהעבר,מןמראותוחולפיםעוברים
 ,בעולםחוזרגלגלהןלחינם,נשרולאמעינה,

וט,תהי'יסקבןצתתןח pייםעןגי~יס /,בתהיייסע'יגיגתור:דמ'ךידש'יתיכז
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קשות,במחלותנחלתהכאיוב,היא,ואףונישאו,גדלוהילדיםשנים,עברו
במהלך .וברגלייםבלבבראש,ובפרטגופהבכלהפוגעיםקשיםויסוריםומכאובים
סדרהעוברתאמאוכןתפקדו-המוח-המלא.אתאמאמאבדתוהניתוחיםהטיפולים

למריתחזקיםוהכאביםרבהיההסבל-הןנכרתיתשבסופןברגליiךטיפוליםשל
לאאניהשם,ייברוךאימרתהיתהתמידוכךהתלוננה,לאאמאוהיסורים,הכאבים

 .מתליננת"

כלישברכמונראיתשאמאפיזיתמבחינהתקיהוחסראבידכל-כךבמצבודוקא
אמאמתחילהאזדוקאשתיקה,שלשניםאחריאזדווקאמלהושיע,קצריתוידי

שלשניםאחרי .עקרוניתיי)בהמשך(יוסברתקשורע"יהחשיכהאתלנילהאיר
אמאאתלשמיעמחילה,מבקשתאניאיהבת,אניאומרתאמאאתלשמיעשתיקה
לאמאעודישמהלשמוע,נפתחוהלב ,יירדיתהדמעיתבחינו,ךנכשלתיאומרת
איתימחבקתואמאיתימכת,מעודדתיאמאמחזקת,ואמאמדברת,ואמאלומר,

לבד.לאאניאתי,אמאלבד,לאאניחזק,חזקבנשמה

בסובבים,תלויתינוקכמוגופניתמבחינהאוניםחסרתכל-כךעתהשנראיתאמא,
מסריםומעבירהתקשיר,ע"יבשיחהפיתחתאיש,מפחידהשאינההשותקת,אמא

ישראל.ולעםלמשפחה,

-יזעקהאמרההיאישראל.עםלהצלתתהילים,קבוצותלפתוחמבקשת,אמא
עללברוח,מקוםנתנהולאשקטה,ולאנחהולאתהיליםןקראוהתחננה,אחריתן

המגןתהיליס,הכח,זהתהיליסן-אחתתשובהענתהקושיכלעלשאלה,כל
 '.הדגלתחתוהמאחדהמציל

אבלנואש,אמרתיכמעטמרובים,היוהקשייםאבלשונות,בדרכיםונסיתישמעתי,
השם".דגלתחתייאחדית-וזועקתומדרבנתדיחפתאמא

אח"כהעירברחביתחילתהאשרדר,ךלהתבגשמתחילהדשמיאבסיעתאלבסיף
(ישבשביעפעםיחדיימתכנסיתנשיםקביציתכולו,בעולםובהמשךהארץברחבי
ימסיימותמלכנו,אבינוועםבזוזונשמתןאתמדבקותיום)יוםהמתכנסותקבוצית
המחולק.התהיליםספראתביחד

מסריםומעבירהמחזקתמעודדת,דוחפת,אמאהאחרונית,חייiךשנותארבעבמשך

איתיימעיררתליבי,אתמרעידהפורטת,אמאמתריושעלהכיניראניישראל.לעם
 .לפעולתךשכרישכימבכיקולךמנעינשמעבדממהקולהקול,אתלהשמיע

בתימןהנהרלידנעירי,ךבימילהשםששרתהערגהששירייקרה,אמאאני,חשה
והנההפירית.אתמניבותליישנהעטרהלהחזירבציוןלהשםוהתפיליתהרחיקה

ישריתנפגשיתיחדיי,היקריתהנשיםנפגשותישיבהחדשה,במציאיתפה,אני

החישךכלמעלימתעליתהמל,ךדודשלספרומתיךותשבחיתשיריתוביכות,
ומתעוררית. ...ומאירות ...ומאירותשמסביב,

 ,טר,תהיריסתצקבירפתיחרמעיגיגיס /בתהירםיעיניי,גת/המרךידדלשזכיתן
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התקשורהואמה

תכמיכהתקשור F. C .כשיטת

 f .C .בשיטתתקשוריםאסיפתהינהזוחוברת

ליצירתדרךחפשואשרמקצועאנשיע"יהאחרונותבשניםנתגלתהבתמיכההתקשורת

במקרה,נתגלתההשיטהבמוחם,הפגועיםאנשיםעם(חברתי)קומוניקטיביקשר

והפגועיםהאוטיסטשלשילובםהמאפשרתממשית,קשרלשיטתוהתפתחה

 .עבורםאפשרייםבלתיהיולכןשקודםבמהלכי-חיים-חברתיים

שמטרתםרב,השפעהכוחבעלימסרים,להעבירפגועי-המחהתחילוהכללהפתעת

מקישיםכןוכמו .ועונששכר-הבאהעולםשלובמציאותועולם,בבוראבאמונהחיזוק

התעוררותדברישהואישראללעםמסרומעביריםהאותיותלוחעלאוהמחשבעלהם

לעתי.דוהכנה

הדגש,תוךהתקשורים,אתלפרסםלנוהורוולכןועדו,זחיזוקדבריבהםמצאורבנים

ולחזוררבהברצינותדבריהםאתלקחתישהשם,בעבודתוחיזוקלמוסרהקשורשבכל

בתשובה.

היאהפגועמוחםשלהמציאותדוקאמהתקשורים,עולהכךבמוחם,הפגועיםלדברי

השליטהנמנעתהמוחשלתקיןתפקודללאאךלנורמאלים,מעברלראותלהםמאפשרת

בתוכם.עצוריםנשאריםוהדבריםהדיבורבכלי

מיומנתובאמצעותאשרמקצועימתקשר'י!עמתבצעת f .. C .בהתיקשורשלהשיטה

הפועל,אלהכוחמןהפגוע-מוחשלדבריואתמעבירהתמיכה","בתקשורהמיוחדת

כמונו.חומרקרוצילאנשיםמובנימובלתיסתומימעדיןוהדברימ

ובספר"גליה"בספרפרוט,הרבהישהנ"לבנושאידעלהעמיקהמעוניןכללסיכום:

בנושא.רביממדעיממחקרימוכןדקה"דממה"כלבחוברתוכןמאד",יודעת"נפשי

ומופצתמודפסתדוחוכרת

אמאלשכקשתהפיעל
לשיט"א.הרכביסדעתועל

טר,ס Iר Iתהקבוצתרפתוחס. Iנ Iרמעונ. Iס Iר Iבתהגו Iערתגןהמרךדודשיתווזכ
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 * ~ ~ J JlfS:'jוf~ו\ 3 {§ ~ * *
להינצל?כיצרהקשההתק'פה

מאמא:מסך

גדוליםצדיקיםלנוישמלכים.בתאתכיכןל,ןלהגידווצהאניהחמודהבתי

השם,בווךאומויםבשמיםכןכולה,המשפחהאתמצילהבתיואתבמשפחה

 .הישועהלפניהמשפחהאתה'שהצילשמוישתבח

בשבילימאודגדולחסדזהובתי .)ל"ז(צדיקהשלי,סבתאשלנשמהאתבתי,

כמהיודעתואתלכולם,קשיםזמניםיהיובקוובכימתפקדלא-כל-כךשהמוח

השםכילפחדלאהיקוהבתיאבלבזה,לעמודיכולההייתילאפחדניתשאני

ידוע.לאזה-צדיקים?יהיובסוףכמההצדיקים,יציל

וגםהלבוגםחולההוגלגםישואלבעםכמוהסוף,שלהתחלהכואבת,הוגלכן,

ישואל.לעםלאסוף,באמתאיןאבלהסוף,שלהתחלההכלמעלגםוזההואש,

אחת.כידלעבודצויכיםובעל,ן][אתאתםישואל,לעםובותבעיותיהיו

לבתך?לעזוויכולהאניבמההבת)של(חבוהש:

באוץפעםשלנו,בעולםמתוקיםיהודיםהובהאיןמתוקהנשמהאתי'כן,ת:

תהייכן,הכל.אתהוגופהאבלותמימים.מתוקיםיהודיםהיושלי,אוץוחוקה,

 .מספיקזהחבוה

טובים?יהודיםלהיותאיךממךללמודאפשוש:

אותיהצלתבתי,אתוק ...שליהילדיםיצאואיך ...ממניללמודכדאילאת:

 !?וחוקיםילדיםלישישמעלה,שלדיןבביתאומותהייתימה .ווחניממות
היובטחאבל-אשמיםשהציוניםלהגידיכלתי !?להיותיכלתיצדיקהאיזה

 .בוואואתהכיוזאתולמוותואפילוגויםביןגדלובינומשהכיעלי,צוחקים

ישואל?לעםעצהלךישש:

ביחד!!תפילהבן,ת:

 ·'טתהי'יסקבוצת mת (j ?רמועניניז;נ /בתזזיייסע'עוגתזך'המרורשיזכותו,
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* * * @sש'\!נJ2 1ר " * * ~ 
פעויתינוכיאתמשמיםרואההשם

שלומך?ש:מה

בדיבור)האמ(עונהללה" tt מ~~ח"ת:

המילימ?שלהמשמעותמהש:

שלנו,הטפשותאתרואהוהואעלינו,ומביטלמעלההולךשהשמאומרזהכן,ת:

והואאותו,אהבתיותמידאותו,אוהבשעמ-כל-הלבאדמאותי,רואהוהוא

ונכשלתי!!!עבדתי ...שנכשלתי,ורואהמסתכל

הלוךרצימילדיושאנחנוההר,עללמעלהרואהנמהואאותי.מצילימאתמ,

"מהעולממקבליממה-היומעדמבינהלאאני .בטיפשותומתעסקימוחזור

מה?!יודעתלאהזה"

לאהזה""מהעולםאבל ...וחסד! ...תהילים! ...תפילה!-רק

 .טעממצאתי

מלמעלהמסתכלוהשמ-קשהבמצב"שהעולם" .סודלכמאנידשלי,ילדימאתמ

שישמקומובכליצר,שהואהעולמעלליפולשלולדמעותנותןוהשמ .ובוכה

שלריבונואבל .כפרהאנינמכןכפרה,אנינמ ...כפרהכןכן,כפרה.ישכזו,דמעה

כפרה.שזהאפילוכבר,יכולהלאאניכבר,יכולהלאאניכבר!מספיקעולמ,

טוב?יותרשתרנישילעשותעודמהאמאש:

 .מספיקעושהאתת:בתי

השמ?מדרךהרחוקיממשפחהלקרוביבקשרמהש:

להצילשכדייודעת,שאנימהלהנידרוצהמאודאניכןנכשלתי!!נכשלתי,אוית:

"אחדות".,צריךכולמאת

ביחד!לכולמאוי,לא,אמכירחמימ,לבקשביחדוצריכימ

 ...פרסימ!נמ ...עדנימ!נמ ...תימנימ!נמ ...ספרדימ!נמ ...אשכנזימ!נמ-צריכימ
 .רחמימולבקש ...לבכותביחד.היהודימכל ...כולמ ...כורדימ!נמ

להתחזק?לעשותצריכהאניומהש:

השמ!דנלמתחתאחדות" IIותצעקיצאיהכל!אמרתימבינה,לאאתבתי,ת:

 ~;" d:",:::,,,,c ,,~טל,,תה,ך,ם,וצתבקחיפנרוו:כני.ינןלמעם Iתהייבינ I .ל';גגתז ...מלך i'Iדודשלותרכז
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השמ?בעבודתהמתחזקיממשפחהקרוביעללהגידלךישמהש:

משיחשלפניולקבלשנוכלשובאותנולהעלותכדיחזרובמשפחהכולמכן,ת:

בושה.בלי

יתיתאמיסגלוה

ירעך"ואהבתשיעשהמצותע'יויקביתפילחכלקורם ):לז"האריביתויכ(כספר·
חוליאו"ד Mצר;ןאיזהישאטוכנפשו,סישראלחראכלבוהאלויכוזכמוך",
שתקונלאסיתיתסנולהוזוחיעליוויתפללכצערוישתףתככניואו .כביתו

תוסצעליוכקנל"הרינימלא: flכפריאוככןעלישראל,כלתפילתכגוורתפילתו
כסוך",לרעדואהבתשלעשה.

* * ~ @ j] ~ j] lfiIW ת1 211כ 11 @ 0עJ 1JiI ~ 2 iע}rתi * * ~ 

פחד~נרישתכבנגדילכשיחפביקברת

המתקשרת)(שאלתאתי?לכתובאוהבתאתש:

אגידאניובתיסוף,סוףאותי,שומעימכולמכילכתוב,אוהבתמאדאניכן,ת:

מהפניו,אתלקבלבמצבלאואנחנוקצרמאדהזמןכילכמ!דואגתמאודשאנילך

לעשות?!

צדיקימ,כאלההיושמהואחרימהואשלי?סבאשלבזמןבאלאלמהיהיה?!מה

לעשותיכולמיאבלבלי-פחד!פניואתולקבלשבתבבגדילהתלבשפשוטיכלו

 ...היום?!זהאת

בשורההמקומאתתקחשלי,הטובהשהבתרוצהאניבטובתכמ,רוצהאניבתי

נמצא!הסבאששמאיפהכבודכסאיהיהבטחפניו,אתלקבלהראשונה

 ! i;1 "טים Iל Iנרה,~ין:כלפתוחקכןצת I.למןענ Iם Iעלביי?תjןז"גתןהמיךדון ,ש?זכותו
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וכ\?$(רתעtכסיע'ךיגוכ'בSגזויתזוזוזוכן(גא,ת'שלי,לגויתלחזורצריכהאנידי .
יהיהככהעבודתה.אתעושהבשקטמסתובבתעכברכמוהיאמעניין'בSוכ'ךזו~

היהודים.אתישרתושהגוייםהטוביםבזמנים

סבתא?הזיווגעלדעתךמההפרק)עלשעומדזיווג(עלשאלההנכדהש:

מדברתאניולהגי,דלהביע,שיכולאדםבןלאאנילכם,להגידיכולהאנימהת:

אדם ...המצבזההזה.בעולםהמציאותאתלשנותיכולתבליפנימי,ידעעם

ממני?רוציםאתםמהעובד,לאשליהשכלאבלדעה,להגידיכולבריא

רב?לשאולמציעה,אתמהאמאש:

איןשכל""חציעםמסכנהאשהשואליםלאחייבים!ככהרב,תשאלי-בטחת:
יכולהיהסבאלתורה,ששייךממישהולבקשצריכהאתלי!אסורלהגי,דמהלי

להגיד.יכולתילאשהטמטמתילפניאפילואני,אבללהגיד,

שנעשה?רוצהשהייתמשהוישאמאש:

 ...בסכנה!כולםכי ...עליכם,מפחדתכל-כךאניכי ...המשפחה!אתלהצילכן,ת:
לזרוקלכולם,ולהתחנןולהגיד!! ..ולצעוקלרחוב,לצאתכדאי, .העםכל ...כולם,

שבור.לבעםתשובהולעשות .הזה""העולםאת

,מתקכרת~עייי:והתפליה

 ;אתה'יישמע:=וכlריכאס'רולאקולנו"אתה'"וישמעהפסיקעלחייטהחפץימרא
כיואףתיכףה'עונהזחוע""צרה,בעתכקיללזעוקשצרכיםללוכרניתפילתיני,
מיעלת,'כקול" Iצעקהכאלשניםלכמהואפילוימיםאיזהכמשךה'עונהלפעמים
ימריםאשאניכטוהטציהקיוםאחריולהתפללכ;לוהכללעללבקשותעיקר
 .ל IIחזאטריעורהטזיו.רככתטצותשקייטנולאחרהרחטו;' IIתפילות

 ,התפילהואזישראלחולישארכתוךלכללוצריךהחולהעלכשמתפללים
רפ'נתיא)חתירהעל(הח"היותר.מתקבלת

טר,ם Iר Iתהקבוצתרפתוחנים Iרמעונ /בתהיי,םערכיוגתזהמרךיוישדזכותו
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* * * §),\) \J '@!:זiJ !0ןו I!'if ו;Y\ 2 iתl iתI\@ 2 vוע;Y\ 

אהבהשיייסורים
* 3#:~ * 

כפרה! ...קשהכל-כןבתי,אבלנחמדה,יותרלהיותרוצהאניאומרת:אמא

שלי,צדיקהטבתאעםלהיות-אולילייתנוזהאחריהשם!ברוןכפרה!,
 ...אולי!טבל,הרבהכל-כןאחרי

הרבהכל-כןישלעשות,אפשרעודמהוכיבתהילים!להמשיךצריךאומרת,אני
"ישגםשלנובלב ..."בלגן"ישהזאתהטריפהבמדינהלעשות?מה ..."בלגן"

מה .תהיליםולהגידלהתפללרק ...לעשות?מה ..."בלגן"יששלנוובראש ...בלגן"

לכולם.מאודקשהשנה-ישראלעםבשבילבדמעות,תשתמשיבתיאפשר?עוד

 ~ IIירון \iי
רוצהאניאזכלום,לאכטףלאבירושה,כלוםלןהשארתילאבתי,מאמא:מסר

הןשוב,איתןלדבראוכלמתייודעתלאהיקרה,בתילשמוע.משהולןלהשאיר

עכשיו!שאגידמהעללחשובתמידבבקשהיבואו,מאודקשיםזמנים

ש"הבלגן"אפילוהביטחון,אתלאוגםהאמונהאתלאבדלאשלי,מלכיםבתבתי,

ואתה'אהבתאתלאבדלאאחרת,יגידאחדורבכןיגידאחדשרבגדול,כל-כן

תהילים.רק"תהילים"לפחד!לא-טכנהתהיהואםבו,הביטחון

לן.משאידהשאני ...הירושהזו

שתכפייהה'\אשר

תפילח fIכגחמאושראו fIנסהישרא'א"שכלשיתכונן·) Idילנו J]ש.נםר!כיייrנ fI rmהח(כבת
ולשכחיחללכתור:כיIב Iiסמלא:כיtכ flשידיעשהנח .סנולהעםלנושניתן
ה, IIיהקכשנחלתתשירצחזמוככלרשיתלוניתןלאישרישאליא"ו ...זו IIלחקכ

ניתזאלותניותר Flולאאתה"כדיר II .שאומרכלכרתיבותשתישמקריםעו'י
לבושניתןכנוסקנאיםוחמלאכים ...חנ'דולשוכואתולהזכירלחללרשותליחורי
יבררכוראי ,הז(;: tdאד fIיתכונןראשוכשעהוכ.בלעתככלולשכחלחללדשות
יח.וחראככונחלחשם

 ; ::;':,,ן:טל,תהיריסקבוצתר.פתן"למשכינים /נתהיייםערינו Iגתהסרךדודשלזכותי
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האמונה?אתלאבדלאאיךעצהלךישש:

לנסותצריכימכןכמושלי,המילימאתותזכריעלי,תסתכלי"תהילים",כןת:

אנחנו .בתשובהלהחזיריותר,לעבודחייבהואלבעלך.תגידיבתשובה,להחזיר

בסכנה.כל-כך

בתשובה?החזרהלגבייותרלעשותיכולימאנחנומהש:

ללכתאפשראיךהצדדימ,מכלנופלימבשדה-הקרבשאנחנומבינימלאאתמת:
המלחמה?באמצעבלילהבשקטלישון

לבית?מחוץלצאתקשהאבלש:

הביתה.להזמיןאפשראבלנכון,כןת:

לתקשור?אותמלהביאאחרימ,לקרובימבקשרמהש:

את .עכשיולהמלדאוגלאבבקשה,עוזר.שלכמתהיליםרקיעזור,לאתקשורת:

כולמבשבוע,פעמלפחותמקומ,בכלבגדול,תהילימלארגןטוביכולותוהחברה

 .הגברימעלגמישפיעזהביח,ד

יותר?בפרנסהלעזוריכולהאניהאמש:

לכמהתלכואבל, .הארץבכלותהיליםבתשובה,להחזירצריכימואתבעלךת:
שהואתדעואבלאחרא.הסיטראנגדלקרבללכתהסכמה.לקבלגדולימרבנימ

לפחדלאלעולמ.טובלהביאיכולרקזהלפח,דלאאבלאתכמ,לעצורינסה

 .העולמכלואתאתכמיצילזהמכלומ,

אותנו?תברכיאמא,ש:

הזה,בחדרמכאןאחתכלמברכתאניאךשוה?זהמה-פשוטהמאשהברכהת:

מהדרךיורדשלאוגוףאמת,יודעוראשאמת,מקבללבעמשתהינה

 .לא-משנה-מה

הרבימ?לזיכוישכתבתמהלפרסמיכולהאניאמא,ש:

אומרת?!שאנימהמשנהלמימצחיק,אבליכולה,את .כןת:

פעמ?עודשנבוארוצהאתאמא,ש:

טר,תהיר,םקביצתופתיחרמעינינים /בתהיר,םערניו Iגת.המרךדידשרזכיתי· . . 



מאמאישראללעםמסר 12

לבוא!בטחלא,למהת:

מטפיק.עייפהאני

כלעלללחום-לקוםבשקט!לשבתלאאדם!מבנילפחדלאמאמא:חיזוק

 .אחראהטטראשלמהידיםהנשמותאתלחטוףנשמה,

זאת?לעשותיכוליםאנחנואיךש:

באחריתכתובמהלשמועתהילים,לקרואבנדול""ללכתצריכים!יכולים,לאת:

משיח.לפנישיהיהכתובמההימים,

 ~ ~J~ JI ?t: ?fרJ ~5\@:גן ~ ~ ~!?

צריקיסייריסרהסשישהה,ריסלשהדכ,ת

כיילדי,שלהרוחניממצבםמודאנתמאודשאניכן,לכם,להנידרוצהאניאמא:

ליישמה ...טובמהיודעהשםלעשות?מה ...רחוקיםכךכלהרחוקים

הילדים .לדאונלא ,אתנםבתי,לדאונ.לילמהאבא,יש ...מטודרהכל ...לדאונ

לאאנינדולה,טכנהמרנישהאניבתיאותם.מנדלהשםנחת,לךיהיהבטדר,יהיו

לאשקודםדבריםמרנישהעכשיואניאבלפשוטה,אשהאני ,הרבהיודעת

ביחד!לבקשצריכיםנדולה,סכנהמרנישהואניהרנשתי,

ומתפלליםהלומדיםיהודיםעשרהמאשרכחיותר"איןאומר:היהשליאבא

 ....כפול ...כפול ...כפול ," X 10 10 "עכשיוצריכיםביחד".

כיצרכציוכרתפייה

שהםאנשיםעשרהשיתפלל,דתיינוי"ח,תפילתהואהצנור"תפילת IIעיקר
רקחואבעשרתלהתפללשהעיקרההמוןשחושביםכמוולאכיחד,נדוליס
הכנםתבניתעשרהשיהיורקמקפייןאיןולכזוברכו,וקדושהקרישלשמוע

להתפללשיניעכדיהכנסתלניתלנאלמהרהאדטעלחוכולכןטעות,וזחו
שאםי"חתפילתכיחדיתחילוהעשרהשכלוצריךכצבור,עשרהשמונהתפילת

שהתחילועשרההכנסתככית~שישונםכצנור,תפילה(בקרא)מיקרילאכןלא
ל"ה)ס"קס"ו 'מ(שו"עחצכור,עםנשוהי"חתפילתלהתחילאחרכלצריךיחד,

טל,תהיליםקבןצתלפתןחלמעןנונים /בתהיליםעלינןגתזהמלךדןישלזכןתן
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אמא?רוצהאתמהש:

העבר,עללחשובמרבהאניהאחרוןבזמןהכל.זהצדיקים,ילדיםרוצהאנית:

מהאשמים,ואבאאניאבלהשם!מדרךרחוקיםשהם,כמויצאוהילדיםלמה

 ...עכשיו!תגידילי,למחוללנולסלוחחייבתאתבתילעשות

אמא.לךסולחתואנימוחלתאניאומרת:הבת

 .מתוקהסבתאאניעכשיוהשמברוךאמא:

רוצה?אתמהבתךוממניש:

 .)ל"ז(אבאואתאותייצילותורניחינוךשמקבליםשלךהילדיםת:

המשפחה?קרובלראובןלעזורנוכלאיךש:

זהבוד,דמרנישהואדר,ךמחפשכיון,חוסרמרנישהואמבולבל,מאודהואת:

הואתמידכינדולה,בעיהוזואלילים,הרבהלוישכיקל,לאכיון,לולתתהזמן

שעוזרנראהשלאאפילו .שלולצרכיםאושלו,לרצונותמתאיםאלילשולף

עוד.לנסות

המשפחה?קרובלשמעוןלעזוראפשראיךש:

הדרךמןשירדצדיקשהואלזהוהסיבהמקום,בשוםעצמואתמוצאאינוהואת:

סובלת.שלוהנשמהנלנוללעודזמןאיןכיחייב!לחזור,חייבוהואלתקן,וחזר

נלנוללעודזמןאיןכיחוזר,לאהואאםנדולהבסכנההואשאמרתי,מהלותנידי

לתקן.

תתעג"תtנוכת'וכש,tנרתקש,ר,וכשפחתוכנ' tת,פגישתגא,תת

מניעים?אינםהםלמהש:

ממני!?פחדפעםאימיממני,שמפחדיםמצחיקכולם.מפחדים,הםת:

וכגיעתתוכשפחתס'ףס'ף

שנה,אלפיבתימן,שניםאלפיישבנושליהמשפחה .לכםלהנידרוצהאניאמא:

נפלנו!הקודש,ארץישראל,לארץהנענוכאשרורקצדיקים,היינוהזההזמןוכל

טר,תהיריסקבוצתרפתוחרמעןניניס /בתהיריסערינן Iתגהמרךדודשרותןנז .
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אומרתאניבתימן,שהיינוהזמןמכליותרחכמימאתמשעכשיוחושבים,ואמ

לאכיגדולה!הסכנה-פעמשובאדגישואניככה,שחושבמירודפתסכנהשלא!

יהיה?מהיעזור,לא"ישראכרט"שומיהיה?מהאמתעלינותיפול"אמת"!רוצימ

והיינוציונימ,בלייהודימ,חיימהיו ...בתימן,האמת,אתידעושלנוהצדיקימכל

רוציממבינימ","לאאנחנואבלאותנו,להצילמנסההשמועתהמ,וקדושינקיימ

הסוף!!!בקרובהזה","עולממחייולהנותלבלות,

עיפה.מאודאניעכשיו

תפייהארקרבן

אלזכנקשאניאיןאוזבר-שהקנ"הדגרים"עזככונ"קfזווק tJחEכעלי fIIזזרואזכ
נ·צוליםשאיננלעלינוהכאןתחרניתחצרותיכלירבויונ,אלאקורבניתולאזכח

חיים.החפץכישיןליrוIנ V fJתפ;לוטרביונציעקיטשאיזאנןובפניהזכהזכה!:ב,

ק~ןזטוiויתiוiושיחiו

גד,ל.פחד,iויiוגלאןiו~iושגיiוגפעtכגגכעiושעיןקלפגי

המלחמהאבל .כןמלחמה,תהיהאמלדעתרוצימשאתמיודעתאנימאמא:מסר

 .זהאתלבטליכולימאנחנו .רחוקלאאבלבעתי,דעדיין,לאעודהגדולה

אתהמסבא,רחוקאתהכיעלי,ןכואבהלבלכןשלי,חמודאתה,(לנכד)אמא:

דבר,בכלאחריוללכתרב,לדלעשותצריןואתהלחזורחייבאתהחשובה,נשמה

הנשמהכי-סובלאתהחייב!ואתהלהאמת,אותןלהחזירכדי(בחלומ)באסבא

ולאלחזור,מנוחה,לןיהיהלאזה,אתתקבללאשאתהועדתורה,חייבתשלד
עורף!.קשהלהיות

באמתיודעימלאמספיק,עליומתפלליםלאכיסובלהואאמרה:אחרנכדעל

 .אמתצריןגמהואיותר,עליואתפללאנילהתפלל,

תדעירקל,ןגמשייןשאמרתימהכלאגידמהאויאויאמרה:מבנותיהלאחת
עושההיא"אבלהסובבימ(לטענתבזה.זהקשורימלאחרימוחסדשבריאות

חסד)הרבה

 :"' .;;ט Pתהיליjובןצת.ופתןחלמעןגיגיס.!בת.~~יtבגזל~ןגנון~זגלךדור .. "זע?ז?יתי
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אבלטבעי,לב-טובלהיששותף,ה'תמידלאשמים,לשםתמידלאאבלאמא:

מהיודעלאמצחיקאתה :אמרהכלוםשאלשלאלבעלה .שמיםלשםחטדלא

מהמביןלאאתהכישאתה,כמותמשיךל,ךלהגידמהיודעתלאאני,גםלשאול,

אומרת.שאני

תח:בקיבייוכיוב

זותחבקני""ויזכינושמע,קריאתזיראשי"תחת"שמאייהשר"'ס)ש'רכמדשרל"ז M(י~מרי
ידרנהישראיאיש.מניעכתיקונהתפייהשע"ילובתנינן,נפלאיםוחרכריסתפילח.

והרנרי!:בח, /Iחקבעםלוככיכאחכחכעבותותדכוקאושח /Iתחנקני"ימינישיחחיננ
נוראים.

3ti ;i( ;~ \!'YJN2J~ml \~2~ Q V~ fiJ~V;;I~i!J )tf ~ ;ti 

והורךשכרההגוףוכהו

iוש(יiורגלגריתת(ית'תלאתרת,ליtכגגית

לטבולצריכהאנילמהכן, .בילקנאשלאעכשיו,לכםאגידטוב, :מאמאמטר

מתלוננתלאחט-ושלוםאני ...למה ...למה ...למהרעה,כל-כךלאאניכל-כ,ך

ותראואותי,תראו ..למה?קשה,כל-כךזהאבל .טובמהיודעשהשםויודעת

זהמהרגל,ועודרגלחותכים ...כלוםבשר,חתיכתכלום,בן-אדם,זהמה

להביאורצתיאתכם,גדלתי-האלההרגליםעםאבלכלום,בשר,רקהרגלים?!

בשבילכם,ואבאאנישעשיתימהוכלעליהןובשלתיועמדתיהטפר,לביתאתכם

כמהורואיםאתכםשעשיתימהכלעםבטדרהייתילאבטחלכן, .הרגליםעם

-"כפרה"זהאםהוא!ברוךהקדושאוי,בטדר.עשיתילאכנראה,רחוקים,מכם
הביתה,רוצהאנידי,לטבול,יותראפשרכמהיודעת,לאאניאבלבשמחה,אקבל

נכנטת,כמעטשהשבתמרגישהאני .דיהביתה,רוצהאנידי,טמפטי,לאמקוםזה

למה.יודעתלאאניאותי,מפחידוזה

לדבר.ישכמה

לדבר.מטפיק

זכל,ם Iר Iתהקכונrתרפתוחרםעיניניס /כתהיייסעלניוגתןהמלך ;ו,שרזכיתי
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לנמורלהמלתתלאהחולימ)בביתשעובדתמשפחהלקרובת(פונהאותי,תצילי

אותי!תציליהזה,מהמקוממפחדתאניהחולימ)(בביתפהנוימכמוהמאותי,

 ,אבאואתאותילהציליכולימששומרימאלהרק

אמרהלחברה ,מספיקעושהלאואתלימ"!"תהילךאמרתיכבר :מחזקתאמא

מאוד!קצרהזמןזמן!אין ,לבתיעזרי

וזהטונים"ומעשיםומצוות"בתורההנוכחימכלאתמברכתאנימאמא:ברכה
 ,אבאואתואותיאתכמיציל

מהשמ!רקלעולם",לפחד"לא

חוסיסתווגמלותרה

אומציםיראוהאסוםנאיהתיכנאיםוהישאםסר,לול qרביההחייםץפחהונירכ.
קועסלכיכר-אחרתרוזפרקזופתרםושצאיםוסוחייאת,וצרהלי.כתונורתפ

 .חסריםתוככסייורהוכת

:ti ** @ 5J ~~:ות v\I 9 ~ \2 ~ם ~ ViJ&!J ~ךך@ ViJ\5! ~~~ \l;)W * * * 
ערייךישמורתהלויס"!'קובצותכראגוןחסר

אתאבלהקטנה,בתיאותךכןאות,ךשאחזקרוצהשאתיודעתאנימאמא:חיזוק

אתמהכסא""קמתסוףסוףכיתצליחי,מצליחה,אתלזהכבראותיצריכהלא

ישמורהזההחסדמא,דקשימזמנימכשיהיואפילולפח,דלאהשמ,ברוךעושה

וזהאתה,נמשליחמודאתהנמלרנע,לעצורלאלכןשלך,המשפחהועלעליך
לאהסוף,בקרובוננמר,הולךהזמןהכל,וזה(התהילימ),ביחדשאתםהסיבה

עם- ,בתשובהלהחזירלנסותלרנעלהפסיקולאלפחד,לאשלי,חמודיםלפחד

 .התהיליםבזכותכל-כךיסבוללאישראל

 ,באםבמסירותומטפלתמסורתיחייםאורחהמנהלתרבקהמבנותיהאחת

מספראמרהכתנובהאמא,עםהתקשורעלספורותבמיליםלההוסברבכניסתה

 ."מענין"המלהאתפעמים

טל,תהיי,סקבצותלפתיחלמרעניניס /תנהך,,סעלניוגתןהמלךדיילשזכותי
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אדמכאשר"מענין"?הזאתהמילהזאתמהזה?מהמענין ...מענין ...מענין :אמא

"מענין".אומרלהגי,דמהיודעאיננו

פעמימ?מטפראמךבשמליקראתלאחרונהלמה(רבקה): :ש

האהובהרבקה-אליה,מתגעגעתכךכלאניהאחרוןבזמןכיהתבלבלתי,רבקהת:

נכון?"מענין"!אחותךעלתטתכלי

אצלשמעניןשמהמתכוונתהיאלרבקהאומרתאמאשלהגויההמטפלת

 .הראשוכיטויהלבושזההאחותך

הילדימ,בחינוךנכשלתיאוי,מבינה.הנוכריתאפילו ...מבינה!היאאומרת:אמא

 ...מפחדאולי ..."הטוף"לפניאולי ...ישתנהאבל-אולינכשלתי.

מה?שלטוףשואלת)(רבקהש:

הברכיימעללנוחשלי,אמאאתלראותכבררוצהמאדאני ...העולם!שלת:

 .אמאשלוהזרועותהברכייםכמולאנוחימ,לאכל-כךהאלההחיימשלה,

הן),שכרותות(למרותברגלימכאביםמרגישהשאמאלנוכחיםמטפרתרבקהש:

יתכן?איך

כיףמרגישימ-ואתם,דמיוניות,ברגליםכאביםמרגישהאנינכון?"מענין"ת:

 .דמיונימבחייםוהנאה

שלך?החזקים"כאבי-הראש"עללומרלךישמהאמא,ש:

 .דמיוניימגמשלךוהחיימדמיוניזהגמת:

 .שתיקתתשתוות

יפה?בדמטפלתרבקהאיךתראיבחינו,ןשנכשלתאומרתאתלמהש:

הבא!העולםעםומההזה.בעולםרקהזה,השכראבל"שכר",תקבלהיאכן,ת:

יהיה?מה

נמשך?זהזמןכמהלי?!אוי

ברוךהקדושלה,אומרתתמידואנילמות,נפשהמבקשתאמא :מטפרתרבקה

היא.ולאהמחליטהואהוא

טר,ם Iר Iתהקבוצתרפתוחם Iנ Iרמעונ /ם Iר Iבתהנו Iערגתזהרמךרורשיוכותו
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"האמתיי.אתלכםלהגידחיהואני ...מחליטהוא ...כןאמא:

לזהתגיעוואםצדיקימ,מאד,חשובהממשפחהבאיםשאתמיודעימ,אתמאמא:

לשכוח!לאשלכמ,היחוסאתלשכוח,לאמשיח,שלפניושתקבלו

 .משיחלפניאדמ"בןכמו"להתלבשתצטרכירבקה,ואת

רקלהגי,דיותראיןהכל,זהתמחלואתמשגםרוצהמוחלת, .זמןהרבהליאין

 .שליסבאשללרמהיגיעווהנכדימשליהילדימשכלברכה

בחו"ל?גמתהילימ""קבוצותלארגןכדאיהאמש:

אתלעשותמבקשת:אמאהעולם?בכליהודימלהצילרוצהלאז:tתלמה,אמא:

לעבורשתזכואמרהברכה,לבקשתהעולמ.בכלהארץ,בכלמקומ,בכלהתהלימ

 .צדקנומשיחשלפניולקבלותשארובקלות,הגדולימהקשיימאת

מגיע?!לאוהואזמןהרבהלומחכימכבראומרת:רבקה

 .טטירהלךלתתיכולתיאניאפילורבקה,כזהדברבשבילת:

 .דתיימאנשימלידכךלדברחוצפהזו-הנוכחימאחד

השם!!לפנידתיימ,אנשימלידלאאמא:

טליחה.מבקשתאניאמארבקה:

לראותליכואבלב-של-זהב,לךישאותךאוהבתכל-כךאניבריאה,תהייאמא:

רחוקה.ככהשליהאהובהאת

ככה!אותךלראותכואבליגמואומרתבוכהרבקה:

עייפהאנידיאמא:

אמא)אתהמתקשרת(שואלתאנגלית?יודעתז:tתש:

הגויה?למטפלתבאנגליתמשהולהגידרוצהאתאולינראה,בואי

אחתואתמהשמ,נשלחתשאתלךלהגידרוצהאניכו,באנגלית)(כותבתאמא-

זה.בשבילאותךיברךודיקודמ,מגלגולזהבי,לטפלשנשלחתהצדיקימהגויממן

טל,תהיליסקבוצתלפתוחלמעוניניס /בתהיליסעלינוגתןהטלך.ךחשיתווזכ
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)t( * )i: @~ IJ '@פiii1 נii2111ג 0 "נ /~ V@ ~] m2 פ@'ו) '" §I \ * *)i~ 
תייריםחיברךרתיקרןכשררן

אג'תגגיתשיחת

~תכיממךמרוצהמאדאניבתי,אותךלראותרציתיכל-כךאנימאמא:מסר

לאמא,דחשובזהלהפסיקלאממ,ךשביקשתימהעןשהן~תאותישומעת

להפסיק!

זמןכמהיודעתלא ,אותייתקןוזההבנימבחינוךנכשלתיכילי,גמיעזורזה

כוח,ליאיןהישועה,לפניהזמןאתלעבורחשקליאיןבאמת,אבל .. ,פהאהיה

יודעתלא-אמיתישלךהחסדכיאותי,תציליאתשמכולמבתי,יודעתאניאוי,

בגוףבריאימשיהיווהילדימ~כלגמבעלךואת~כלאותךאברךאךיהיה,מה
 ,והבנותהבנימהשמעבדייהודימשיהיוובנפש

בבית?זרותמרגישהאנילמהשואלת)הנוכחות(אחתש:

על-אףוצריכימבפנימ,חסרלךכי"החוסר-הזה-בביתך",לךשחסרמהת:

אותך,מביובדיוקלאהבעלאממשנהולאבאהבה,הביתאתלמלאותהקשיימ

זהאהבה,בית-המקדש-מעט,היהודי""הביתאתלאהובזה,בליגמלאהובאפשר

שלהיותמצוהכמומצווה,כלכלפיאהבההשמ,אהבתאהבה!זה,אתשבונהמה

אהבה! ,חיילאשתשלומצוהורבופרושלהמצוה ,מ~

עוזר?לאזהזאתובכלזה,עלעובדתאניש:

 ,בחוץרקעבדתעבדת,לאבפנימכן, :ת

מבפנימ?עובדימאיךש:

 ..אוהבת",אניאוהבת,"אנילהגידהיומכלאוהבת,אנילהגיד :ת
לאהוב.פשוטאהבה,

 ".קשהוכל-כךקלכל-כךדבר

 ...שיעזור?מהוזה :ש

 ...ולהרגישולנסותכן! :ת

טל,ם Iל Iתהקביצתלפתיחם Iנ Iלמעונ/ם Iי Iנובתה Iעיתנן.המיךדיישיזכיתו
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 : ii * * II ,~ נרJי~~; I:151נכ * * ~:

חכוכרלכסאמגיעחככי

אמאואתהמשפחהאתיצילזהמא,דאית,ךשמחהמאדאניהיקרנכדיאמא:

 ...בוכה)(הנכדנס,ממששמחה,כל-כךואנישל,ךאבאואת

עזרתבליכילזההגעתולכןהכבוד.לכסאהגיעהבכיחשוב,זהבוכהשאתהטוב

גדולהסכנהישעכשיואבל .ברוחניותולאבגשמיותלאלהצליח,אפשראישמים

 .ישראלעםאתלהצילשלךתפקידזהוגםהעםלכל

לעשות?מה(הנכד)ש:

יכולאתהזהאתבתשובהלהחזירההתחלה.רקזהיכול,שאתהמיאתלקרב!ת:

עלכיפה-שחורהשתשים-חשבתאתההחיים-לא-נופש!במיוחד.אתהלעשות!

צריךלמשהו,מגיעשאתהפעםכלודי?!לפניךוספרהראש

ולכבוש! ...לחפש-את-ההר-הבא

מפחיד?זהסבתאאבלש:

רוצהולא"רואה,"שלאמיזהשמפחידמהבכלל,מפחידלאזה"לכבוש"ת:
מפחיד!באמתזה"לראות",

יותרהרבהצריכיםזמן,הרבהאיןכילשמוע,צריכהבתיאתמאמא:מסר

בכלקהילותעםהדוקקשרליצורצריכיםמקום.בכלבארץ,רקולא"קבוצות",

מענין ,ת~המצב,זה!אבללהאמיןלא ,ת~הקטנה,בתיבתי,כןזמן.ואיןהעולם,

קדימה,יותרו~תבשקט,יותראחתחייבים,וביחדשל,ךשותפהוחברתךנבחרת

לאאני !?איךישלם,השםכיהכסף,יגיעמאיפהאותיתשאלוואלאין-זמן,אבל

כמהלגבריםתהלים"של"קבוצותלהתחיללנכדלהגידישלח,הואאבליודעת,

סכנהשיהיהמרגישה,אניהקרוב,בעתידבאמת, .הגבריםרובאלמדברלאשזה

 .יהודיםכמהיזיזוזהמפחיד,אבליודעת,לאאניאיפה?גדולה,

להתפלל?איךעצהלךישהתפילהעלמדברתאתהזמןכל :ש

לכםשירדולעבוד , ...יותרעמוקהתפילהאלא , ...תפילהיותרלאזהכן,ת:

קטן.ילדכמושבוכיםעדלהשםישירולדברבחדרעצמכםאתלסגורדמעות

טר,תהיריסקבוצתרפתוחביניסורמע /בתהיריiכערינו Iתגךרהמדדויש ,ותוכז
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אניאלפייס~,שגתתחילתתהיליסקגן~ןתשלגירןשליסגנס(אחרימאמא:מסד
הזמןחייבים!לעבו,דצדיכיםהתדגשתי,מאדכןהזה,הכנסעםהתדגשתימאד

ביותד,קצד

וכו'הדאשעלאפדוישימוויבכוישועהממנוויבקשולהשם,יבואוביחדאם

מאד,קשהיהיהאז ..לא,אםאבלתגיע,הישועה

[:?;§ * :1K ~ "5\ ~ i ךj1 \" %: -i ;t( ~ 

אמיתיככילנואיךכיאיךגשס

 ?מדגישהאתאיךש:

אוליהיום,טוביותדדוחבמצבשאניחושבת(בתי)tזתטוב,לאמדגישהאנית:

כיאין,וגשםמא,דמאדקשהשיהיהלהגי,דיכולהדקאניהדבה,לאאבלקצת,

אוילנו,עונהכאילוגםוהשם .. ,כאילודקכאילו,דקאמיתי,בכישוםלנואין

 .. ,אוי .. ,בתי

יבוא?האםלפגישה,שהוזמומנשהלבןבקשדמהש:

עצמועלשיתגברהלואי ",מפחדמא,דמפחדהואכישיבוא,מאמינהלאת:

ויגיע!

האגןת,לגיתטגשהגגגסלפתע

לךתדעשבאת,השםברוךלבוא,מפחדשאתהאמדתיבדיוקמנשה,סליחהאמא:

דצהאבא , ..נחמדכל-כךחמו,דכל-כךילד,הייתהיוםכלעליךבוכהשאנימנשה

תלויהכלהראשוןהאדםכמואבליר,דהכל .. ,בני?קדהמהאבל .. ,גדולשתהיה

סובל,שאתהכמהידעתיעלי,ךמאדהדבהבכיתיאנימאד,חבלחבלבאשה,

וידדו .. ,לשמיםיעלוהאלה,הדמעותוהלואי-שכלטובה,נשמהשאתהוכמה

ומבקשתאות,ךאוהבתמאודאנייקירי,בני .. ,בכיתיהרבהכל-כךכגשמים,עלינו

תמידרציתי .. ,דקואניפעם,אף .. ,התכוונתילאב,ךפגעתיפעםאםמחילה

 ,לטובתך

טל,תהיליםקבוצתיפתוחניניםולמע /בתהילוםעלינותגזהמלךדודשלוזכות
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ל,ןואין ..."כל-האדם"סוףכן, ..."כל-האדם"זהעלי,תטתכלעלי,תביטמנשה

עםמהאבל ...ומרקבהבלההגוףוזהמזה,לברוחאפשרותאחדלאףואיןלי,ואין

העולםכלאותה!תצילהנשמה,עםמהושלום!][חטימות?זהשגם ...הנשמה?

ירד-גשם,וכאשר ...כאילובאמתזהרואים,שאתםמהגשםלאזהגדולה.בטכנה

להחזיקרוצים ...אמיתייםלאכאלושאנחנומפניוזהלברכה,ולאמבוליהיה

 !!ילך!לא ...ילךלאוזההשניה,בידותורהאחת,ביד"בעגל-הזהב"

עושה,אתנכוןזמן.איןאותם,תכיניתהיליםשלקבוצותלהמשיךמחזקת:אמא

שלהקבוצות .הקשיםהדבריםאתיעצורהתהיליםאוליל,ןאומרתאנירק

מוכנות,תהינההקבוצותהןקשה,מצבשלברגעהכלאתלהציליכולותהתהילים

 .מוכןשהעויףנקראוזה

ליאיןכבר,שיגיעהלואיכוח,ליאיןכוח,ליאיןמשיח,רקצריךזועקת:אמא

כוח.

מהמצוות?רחוקהבעללמהשואלת)משפחה(קרובתש:

הצעצועיםאתלעזוביחזור,ואם ...לחזוריצטרךהואכימהדת,מפחדהוא :ת

 .שלו

לעשות?ש:מה

עםומה ...ונעלםנשברהגוףוגםונעלמיםנשבריםשהצעצועיםלולהראותת:

הנשמה?!

דתי?להיותמפחדהואלמה :ש

אבלשקר",של"חייםחישהואיודעכימפח,דהזה","העולםאתרוצההואת:

 .השקראתאוהב

רק ...אתהאותי,מצילאתהבדר,ךתמשיךשלי,חמודלנכד)(פונהאמא:

 .אותימציל ...אתה

הוא?רקלמהש:

אתהמנשה,וגםשלו,מהתשובהמושפעתמאדאניולכןאלי,קשורמאודהואת:

מבחינהטובכל-כךשאינושל,ךמהמצבמושפעתאניולכןבמיוח,דאליקשור

 ...רוחנית

טר,תהיריסצתיקברפתיחניניסירסע /בתהיריסעריניגתוהסרךדידשריתיזכ
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כל-כךממשפחהבאההיאהאבות?בביתהמטפלתאתרואיםאתם :אומרתאמא

זכותלהיש ...למהבדיוקמבינהולאשלה,מהחייממרוצהלאוהיאחשובה,

הזכות .עליהמרחמתכל-כךאנימבינה,ולאמבינהוהיאאותה,שמושךאבות

 .שלהאמאמצדבאשלה

האמת,בדרךולהמשיךחסד,עםלהתעטקצריכהאת, :המשפחה)(לקרובתאמא

אתשבת,לשמורצריכהאת .עליךישמורהשממאחרימ,פחדבגלללעצורולא

צריכהשאשהמהאתלשמורצריכהואתהמשפחה,טהרתבמדויקלשמורצריכה

 .הראשאתולכטותלשמור,

הזוג?מבןפרידהעללחשובנכוןהאמש:

ועלההלכה,מבחינתלךשאטורמהלעשות,לךאטוראבלרב!שאלתזה :אמא

להתווכח!!!איןזה

ילדימ?לנואיןלמההמשפחה:קרובתשואלת

ולזכור ...לפחדלא ...לפחדלאב,ןתלוימאדזהיהיו,השמבעזרת .הטיבהזו :ת
 .עליךשומרשהשמ

בן?ליאיןלמההשיחה)בעקבותשואל(מנשה :ש

ממשיךבןבן?!צריךאתהמהבשביל ...יקבלחינוךאיזהבןלךיהיהאם ,מנשה :ת

לוישמהבפלפון!לדבר ...באוטו!לנהוגמה? ...להמשיךלוישמה ,האבאאת

להמשיך?

 .לגברביותרהגדולההברכהזוטובהשאשהאומרתאמאלנכד

שבטוףאומרלאזהאבל ,צדיקבןלךלהיותצריךיודעתאני :למנשהפונהאמא

לךיחטוףמשהואולי ...באמתלהתפללגמצריכימצדיק,לקבלבשבילכיתקבל,

 ...הזכותאת

בן?ליאיןזאתובכלבאמת,מתפללאניאבל :ש

לתתצריכיממשהורוצימאמכיהבטחהלהשמלתתמוכןלאאתהאבלת:

משהו.

הבטחה?איזהש:

הנכונה.בדרךאותולחנךותשתדל .צדיקשיהיההבטחה, :ת

Iכל,ם Iל Iתהקבוצתלמתיחם IJIJמעי.ל /ם Iבתהייכי Iעלתגזהמלךרורשלזכיתי
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מבטיח!אנימנשה:

חייבואתהלהשםשהבטחתברור,לאשתךושיהיההקב"ה,וביובינךזה :אימא

מיניכליש .בביתמתחילהבניםשחינוךלשכוחלאאבלההבטחה,אתלקיים

לאוהםיש!להםולמהאיולילמהתשאלבנים,להםשישפשוטיםאנשים

מחייב!וזהצדיקיםשלממשפחהבאשאתהתדעאבלכלום!להבטיחצריכים

אבלאחר,חשבווזהבעיות,ובליהבטחותבליבניםלהםשישפשוטימואנשים

 ...השםמידידי ...מצדיקים ...מנסיכיםבאאתה

ברכה?לקבלאפשרשואל:מהנוכחיםאחד

אמת,שמקבלבלבאמת,שרואותבעיניים .כולכםכולכםאתכםמברכת :אמא

הכל.אתשמעבדובשכל

 .שלךבחתונהלהיותמחכהאנייקיריואתההנוכחים)אחדאל(פונהאמא

אךבית-יעקב,בבית-טפרשלמדהכשרהתימניהלשידוךמציעההנוכחותאחת

הסובבים?שואליםמדועתוקף,בכלההצעהאתדוחההוא

התימניםשלבדםכינכוולאזהאבללרדת,שזהמרגישאתהכירוצהלאאתה :ת

נשארנויותר,גדולהמטורתלנויש .אותךתקלקלרקאשכנזיה, ...נטיכיםגדלות,

 .אותנוקלקלושהציוניםעדלהשםקרוביםהיינוהשם,ידידיתמימיםתמיד

אשתי[אתלקרבכיצד(מנשה)ש:

אתיכוויובהחלטהאבלשבשקטגבראותה.שיכויוגברצריכהאשתההיא,ת:

אבל ...בהתחלהקללאזה .השםבעזרתיסתדרבסוףאבלקל,יהיהלא .הענינים

עשית?מהלךיגידו .רצתהלאשהאשהבשמים,להטבירמאשרככה,קליותר

נעשה"."כלום ...אנחנוגם ...כלוםתגיד

(שחזרהנכדשללפניםתשווהשלההפניםעלתסתכלבמראה,תטתכלבני,

הנשמהאבלהזה,העולםשל"החטפוט"אתקבלת .אבאשלולפניםבתשובה)

רבינולמשהאבא.שלהפניםכמוהנכהשלהפניםכמועדינההנשמהככה,לא

 .הזההמבטונעלםעצמועלעבדאבלרוצח,שלפניםהיו

לךיש :באה)מתימוהיאשגםהאבותבביתלשכנה-לחדרפונה(המתקשרתש:

בתיקשור?לנולהגידמשהו

טי,ם Iי Iתהצתוקבחויפתם Iנ Iימעונ /ם Iי Iבתהעיעוגתוהמיךרורשיותוזכ
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באמתצדיקה,שלכםאמאכילכם,להנידהרבהכל-כרליישבעזרת-השםת:

(בביתפה"ניזעית"אחתעודישהשםברורוצדיקה,מתוקהסתם,לאצדיקה,

השם!ברוראבות),

וכל-כראדמה,רעידותוישנשם,איןכי-שמחהמאדאניהאחרוןבזמןכןת:

מצבלעבוררקאותי.משמחוזהמניעבקרובשמשיחסימניםוזהצרות,הרבה

שמחהלנצח,המפתחזהשמחהסו,דזהשמחה .השםברורמניעהואואז-קשה

ואף-לא-פעם ,/הברורשלי,החייםכלשמחתיואניבהשם,וביטחוןאמונהזה

ואוהבנדולאלוקיםכישמחתי,נם-בכיתיכאשראפילולשמוח,הפסקתיאחת

והדור ...שמחתיתמיד ..שמחתיתמידאבלבחיים,קלליהיהולאאותנו.

זה?איןלמהזה?איןלמהכועסהזמןכלכועס"של"פרצוףעםדור ...הזה?!

 .כלוםישארלאבאמת, ...ובסוף

התהלים"?"קבוצותעלדעתרמהש:

כןלקרוא,יודעתלאאניזו-הדר,ןתהלים,באמתהשם,ברורהשם,ברוות:

אהבה""שירירק ,רחוקכל-כרשהדורמשום-זו-הדרר .בעל-פהלהנידידעתי

להשם.

שמחה

ופירשו ,'''ובוכלסרבלבבובטובכשוכחהאלוקיךהיאתעברתלאראשתחת"
שישביםוהתעככלסרוב~ותרהימעכורתלבוטובשסחלהיותלארםול ~ושרא

ת,וכסציא

וכשסחת~ותרהוהסצבשסחתשסחשה~העלהקורשלרוחשזכהז"להאר"יאובר
ערן·בן

כר?עללהנידלרישמהבצעירות,ןיפהאישהשהייתנראהש:

היופעםפה,אלהכלרואיםאתםנעלם.זהכלום,זהשיופיברורשיהיהרקת:

היארקשלכם,אמארק .שמחהלאונםכלום, ...ועכשיונחמדיםצעירים,יפים,

ולאוכוי,השםברוראומרתתמידלכןוצדיקה,חמודההיאכישמחה,עם

 .כלוםעלמתלוננת

בתימן?אובארץטוב,יותראיפהש:

טר,תחיריסקבןצתחןלפתביביםןרמע /בתהיריtכערינןןתגהמרירןרשי 1תג!כ
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הוכסרתאיפרסם

כמהיודעמיהמוע,דבחולטובהרגשתילאבתי,עכשיושבאתטובמאמא:מטר

לכולמשאמרתימהאתלתתצריכהשאתל,ךלהגידרוצהרק .לינשארזמן

שכתבת,מהכלאתשוב~תתקראיקודמהרבה.יחזקזההרבה,יחזקוזהלקרוא,

לןיעזורוזהלהתפלל,הנביאשמואלשללקבראותןלקחתממרגליתולבקש

צריכימכל-הזמן,חיזוקצריןלאאדמממני,חיזוקימשובתצטרכישלאמאוד.

הרע""יצררקזה-הקשיימ .הקשייממהמשנהלאולהמשיי"אמת"לדעת

שלי,התקוהאתבתי, .רוחניתירידהישלכןלו,נותנתואתאות,ךלעצורהמנטה

המלכה,אטתרוגמהקדושותהאמהותגמ .אניגמרוחניתיורדתאתואמ

אפילוהעמאתולהצילהשמ,רצוןאתלעשותמהשאיפהירדואף-לא-פעמ-אחת

אבלכל-כ,ךמוטתרהיהוהכלהייתהמטכנהכל-כןאטתרצרות,מיניכלשעברו

 .השמרצוןאתלעשותלשרת,וברצוןובבטחוןבאמונהנפלהלאלרגע

חזוק.ממןצריכהאניאמאש:

דבריאתתוציאישאתמרגעכיהשתנה,זהעכשיועכשיו,עדנכוןהיהזה :ת

הי.בעזרתעצמאיתלפעולמסוגלת~ת ,אתילהיותתצטרכילאלאור

 .להפרדלהשקשהאומרתהבתש:

תופטת!לאואתוחוזרתחוזרתאניאבלחכמה,כבתאותןזוכרתאניבתי :ת

אמיתית,בשמחהבית,בשלומאותןמברכתואנישכתבתי,מהכלאתלקרוא

שלי,אהובה~תבתיותדעי .מהילדימונחת

 .כותבתשהיאלמהניראיתשאמאאיןביןהפערעלקושימבטההבת :ש

הגוףמזה,זהושוניממשונימכל-כןשניהמ .יגוףגדילהנשמההאדמ,זה :ת

ביחד?נראהזהאיןאזממשיכה-לחיות-לנצח.והנשמהנירקב-בקבר

 '.טיס Iי Iתהצנרוקב!בוח !fיס Iנ Iל~עןב.)ס Iי lבנרiדעי!בןגנרן. iהםידדוד ,ז&1ל.ןתוכ:'
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* ~) ~ :'i!J ;נ;"' u\iV :1 "'\;-ז ;, i!) u ~\lfוJ" ~~ 1fi1 נm:ti }i: * (CjlhlW 

בוראאסוןבעקובתוחשבוןריןיעשות

כל-כךכינפש,חשבוןוחשבון,דיןלעשותצריךלכםאגידאניכן, :מאמאמטר

הישיבותאתלבדוקצריכיםמשהו!אומרזהמחלותתאונות,טרגדיות,הרבה

ישכיחנםשנאתלבדוקצריכיםהשם,אהבתומעטלימודהרבהישכיוהכוללים,

צריכיםכולם,אתהורג!ומחלוקתבודאיוישמחלוקת,ישאםלבדוק ... !הרבה

החסד.אתלבדוקצריכיםזה,אתיודעבלבאחדוכלצניעות!חטרצניעות,לבדוק

ישאםשווההחטדמהאבלחט,דהרבהונראהרביםגמחי"םישהשםברוך

ובטחוןהשםאהבתתושב,כלשלבלבלבדוקוצריכיםומחלוקת,חינםשנאת

בכילבכותוישהשם,מאהבתריקיםלבבותנמצאכולם,אתנבדוקאםאבלבשם,

 .תשובהעצמםעלשיקבלוהעברותלכליטלחיטלח,שהשםלשמיםגדול

אומרזההגופותאתשתטפרואומרתאנישטויות,שכתבתישמהיגידורביםאבל

 Iתשובהבלימשםיצאושלאהתעוררותכנטיתעשומטפיק,

התהילים"."קבוצותלמרותקשים,כל-כךמקריםיששאלנו,

להראותחטדזהמהתהילים,שבאחטדזההמותמקריכלעוזר!שזהבודאית:

תשובה.שצריכיםליהודים

 ! 1מתיםשאנשיםחט,דזהאיךעצמינואתשאלנוש:

לעזור,באזהוכלכבד.בחושךשמכוטההלבהלב,אתמעוררשזהחטדזהת:

לאלמייטדים!מפריעזהאםמשנהלאמה,משנהלא"היצר",נגדלהילחםלעורר,

חייבים!! .מפריעזהלמימשנהלאלאברכים!מפריעשזהמשנה

* * * \iS!:'i!J ם זר'"(,'~5רוu19 ~ 1I 2J ~ ;' ~~ ~ W ~~ ~~mנ ~Iז iYW ~;ייך'", ~~ * * 
זכויותעםהזההעויםאתיעזוב

כלואתמאודאותךאוהבתאנישבאמתבתי,לךלהגידרוצהאנימאמא:מטר

נחת,שעושיםילדיםליישזאתבכלאבלקלים,היולאשליהחייםשלי,הילדים

 ,- ,טותהיויסקבןצתחןופתניניסןומע /בתהיויסעוינןתנןהמוךרירשוזכיתי
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 .אותישיחזקוזכויותכמהעםהעולםאתאעזובאבלהנכדים,אזהילדיםלאאם
 .בע"ההבאבעולם

זהאתיעברושליהאהוביםשכלרוצהואניקרוב!מאדהסוףכי ...להתכונן

תהילים,חלק,לפחותשיצילהדברוזההתהילים.עםלהפסיקולאבשלום,

עםאחדחנם,שנאתבלימחלוקתבליביחד,אחתאגודהביחד,יהודיםתפילות

הדבריםכללאט-לאטאבלהקושי,וירדיעלהיהיו,קשיםזמניםבקרובהקב"ה,

יתגלהלאט-לאטהזההעולםשלהשקרכל"כקודש",עווריםיהודיםבעינישהיו

השם.דרדהאמת,דרדרקדרד,שוםבלינעמודובסוףעינים,כאחיזת

אמת.שלשנהישועה,שלשנהשמחה,שלשנהטובה,בשנהכולכםאתמברכת

* * * ~ 51 ,~)~ 1 ~ 'i) ~ lil '~ * * * 
חגוףעייככותונחאין

יע'יטזושזויגזויSכ(יי,טייסטאטאטסו

אתלמהמלהרגיש,רחוקהאניהגוף,רקסובלת,לאאניבוכה?אתלמהבתי

מאדיהיוהבאיםזמניםכידואגת!מאדאני ...לכםדואגתאנילזה,זמןאיןבוכה?

 ...איתם?יהיהמהיהיה!מה ...מביניםשלאביניכם,וישקשים

שלכםוהילדיםאתםבאמת,עלישומרותואתןטובותמאדבנותאתן

 .ותהיליםיבהבתפלהלהתכונןמפחי,דמאדיהיההבאהחודש"העתיד-שלי".
קשהיהיהאםבנותלויאבלגדולים,וניסיםסכנהמלחמה,שלחודשיהיהכסלו

 .להתכונןלכם,אדאגשלא ...להתכונן! .בנותלויקל,או

 .עליךמתפלליםכולםאמאש:

לאאניהכלל,עלקודםהחולים),בביתקשהבמצבנמצאת(אמאעליתתפללית:

תצילואתםבכל-זאתרחוקים,ילדיםלישישאפילוכיכל-כ,ןלעצמידואגת

לכם.דואגתאניאתם,אבלאותי,

 ," ,,~, ...... ~ : 1 .~.'נ:יהיליIכקבוצת~נ:ין!יליזבינ.נלמען. / .ליסיבתהנןעליגתזהמלךירןרשל!כרתר
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כיצרחטו.אהתב.א

פרונחנרתעויהיהיזרעזעמשנתווכחקיצוקרכככלה:אה'רסרפלת'חכתרנה'רכ'נר
לוהחזירכי ,לושזכרראשונתואמולועשהאשרחסרוכזוכרוארוהנמאימת
כי .ועמלעשות ,גריחאשרהנוראתאוכלכיכרוזאוו,אצלקירפהראשינשמת

fI זאוכלנו,הכוראהנתאכערתלכועללהאההרכריםומוכשוכוחו,והחליףירש
מיר.יקוםווירזותהירותכמךאעצל,הרךרככמיטתוישככאל

לעשות?שאפשרמשהועודישש:

מצוותתפילה,אחדות,-אחרדבראיןחייבים! ...תהיליםלהגיד ...להתפללת:

וחסד.

עושים?שאנחנומהמספיקלאזהאמא,ש:

לילהואיןיוםאין ...מלחמהמספיק!זהמהבתית:

 . ...............נלחמים! .....................

 . .....נלחמים! ...............................

נלחמים! .....................................

רדוכ.אוכ-עורםלמחוכת

האתרונהאשהרהובלחמהשכנגרהשניהסלחובהתהיחר,אובחייטהחפץ
כובשחק·

 n "החכובשחק.תראההשניההעולםובלחובתשכנגרהשלישיתמלחמהותהיה
פירשרכצובתו.כעופעםכלשיגרלכאובונהחושךשיחיהלהזהירככךהתכוון

נגרהשלישיתהמלחמהעיקר.יזה t'זצ'לוינשטייןיחזקאלריהובשגיחרכריותא
ויותר.ייתרגלדיושיל,ונהכאמהחושך

וכר,תהיריסצתיקברפתיחניניסירטע Iבתהיריסעריניגתזהטרךרידשייתיזכ
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 ...גרע'תיזוידגראגעלוכארגזושיטזויותקדשיתגדל

כרצובויסבראבעולםהגדוליסמוויתקדיסיתגלד

כלשיכירוידישעלוהיינוהברכותכלשממנוויאמרוויודוהויברכוהושהכל
שהואלאמורלהי.וברכהבהודיהיפצחו-פיהטיתבר,ןמאתושהכלתבליושבי

 .תכ"נ)הרשב"א(שו"תוהברכההשפעכלמקור

תרגוםחקדייס

ותתנלהכרצונובראאשרבעולםהנדולהשםשלוקדושתונדלותושתתפרסט

במהרהעט-ישראלכלשלחייהטבזמןוכןוחייטמתפלליטאנובעודמלכותו
ויתקייט.יהיהכןכולנוונאמרקרובובזמן

 ~ ~ו~.'.'.'.;,)יז
!\ "\ # f f l!;;LikJ ~ן

t ער.תגזהמרךדןדשרכןתןI בתהנןI רI רמעןנ /םI נI תהקבןצתרפתןחסI רI טר,ס
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יאוריו~אזזוקוגץ

י;ע"נ

ז"י;חייםבזחייםרבי
תשמ"חטבתכ"גני;ב"ע

ירעיתי

ע"חזהרהשרהמרת

ז"י;רוריעקבבת
תשס"אחשיז Iיני;ב"ע

ה.צ.ב.נ.ת.

טר,ם Iר Iקבוצ.תתהרמתוחם Iנ Iנרסעו /ם Iבתהך.בו Iערגתזיויהסרךשרזכותו





: א י ב נ ה י  ר ב ד מ
ואני אדרש לכם בית ישראל חי אני
לכם אדרוש  אם  אלוקים  השם  נאם 
תהיה, לא  היה  רוחכם  על  והעולה 
כגויים נהיה  אומרים  אתם  אשר 
כמשפחות הארצות לעשות עץ ואבן.
חי אני נאם השם אלוקים אם לא ביד
חזקה  ובזרוע  נטויה  ובחימה  שפוכה
מן אתכם  והוצאתי  עליכם  אמלוך 
הארצות מן  אתכם  וקבצתי  העמים 
ובזרוע חזקה  ביד  בם.  נפוצתם  אשר 
נטויה ובחימה שפוכה והבאתי אתכם
אתכם ונשפטתי  העמים  מדבר  אל 
שם פנים אל פנים״     )יחזקאל כ׳(


