
    

 

 
 
 

 

 

 

  

 

ַדע הּוא ֶאָחד יֹום ְוָהָיה   :אֹור ִיְהֶיה ֶעֶרב ְלֵעת ְוָהָיה ָלְיָלה ְולֹא יֹום לֹא 'ַל ה ִיּוָ

 א"עהתש 466' קֹול ָהַרַעם מס

   !בשבת ויום כיפור \תפילת האדם 
תפילת האדם היא דבר רוחני לחלוטין וידוע שבמציאות החומר שלנו 

דברים לא מוחשים ועם כל  קשה לקבל דברים שאנחנו לא רואים או
עומדים בבית הכנסת  .כוח האמונה שלנו בכל זאת אנו לוטים באפלה

יתברך ולא רואים כלום ממש כמו ' בוקר צהרים וערב ומתפללים אל ה
 ְולֹא ָנִביא עֹוד ֵאין ָרִאינּו לֹא אֹותֵֹתינּו!!! שאומר דוד המלך על תקופתו

ד יֵֹדע   ִאָתנּו כלומר דוד המלך בעצמו אומר שעם  עד פרק תהליםָמה  ע 
ואנחנו בדור , ישראל לא רואה את האותות הסימנים ואין נביא שיודע

 ,עמוד אש ,קריעת ים סוף)כל כך שפל שקל וחומר שלא ראינו אותות 
!! אנחנו כמו עיוורים בגן פרחים מקסים? מה נאמר ומה נצטדק (המן

ם שבו אנחנו יתברך למרות ההעל' ובכל זאת אנחנו מתפללים אל ה
אם כן מה משמעות התפילה הבלתי מוחשת שלנו מול  , נמצאים

אמרו ? מה כוחה של התפילה הזאת? שלנו החטאים הכל כך מוחשים
 מאת. ה"גדולה היא התפילה לפני הקב: רבה נצבים-חכמים במדרש

, אם אינה עושה כולה, רצונך לידע כוחה של תפילה, אמר רבי אלעזר"
נע ונד "יצאה גזרה , עמד על הבל אחיו והרגו קין. חציה היא עושה

גדול עווני "שנאמר , ה"מיד עמד ונתוודה לפני הקב, "תהיה בארץ
ולעווני אי אתה , ע כל העולם אתה סובל"רבש, אמר לפניו". מנשוא

מיד . סלח לעווני שהוא גדול, "נושא עוון ועובר על פשע"כתבת . סובל
נע "שהגזרה היתה . חצי הגזרה, ה ונמנע ממנו נע"יצא חסד לפני הקב

מכאן ". וישב בארץ נוד: "אבל נמנע ממנו נע שנאמר, "ונד תהיה בארץ
 . ה"אתה למד שגדולה התפילה לפני הקב

כמה שנאמר , ה מקיים"שהם גוזרים והקב, זוהי מדרגתם של צדיקים
 .  והכח הזה גנוז בכל אדם מישראל" ותגזר אומר ויקם לך"

, "צו לביתך כי מת אתה"ה שאמר לו ישעיהו בשע, וכן חזקיהו הנביא
שמעתי : "ומשיב לו" 'ויסב חזקיהו פניו אל הקיר ויתפלל אל ד"מיד 

כך רצון -שכל". הנני יוסיף על ימיך חמש עשרה שנה... את תפילתך
 .יראיו יעשה ואת שוועתם ישמע ויושיעם

והגמרא במסכת תענית מספרת כמה וכמה סיפורים על כוחה של 
ולמרות שהתענו לא , רבי גזר תענית מפני שלא ירדו גשמים. התפילה

משיב "אמר , ירד לפני התיבה אדם אחד בשם אילפא. ירדו גשמים
לאחר . והחל לרדת גשם" מוריד הגשם"אמר . ונשבה הרוח" הרוח

אמר ? התפילה קרא רבי לשליח הציבור ושאל אותו במה אתה עוסק
ן להם כסף לקנות יין לקדוש אני גר ביישוב שכל אנשיו עניים ואי: לו

ומוציא את , ואני רגיל לטרוח ולהביא יין לקדוש ולהבדלה. ולהבדלה
שהזדמן למקום , ומוסיפה ומספרת הגמרא על רב. האנשים ידי חובה

ירד אדם אחד . גזר רב תענית ולא ירדו גשמים, אחד והיתה שם בצורת
אמר  ,והחלה רוח לנשב" משיב הרוח"אמר , לפני התיבה להתפלל

במה אתה , אמר רב לשליח הציבור. והחל לרדת גשם" מוריד הגשם"
אני מלמד תינוקות ואני , אמר לו? מניין לך כוח התפילה הזה? עוסק

איני לוקח , ומי שאין לו כסף לשלם, מלמד בני עניים כבני עשירים
ויש לי בריכות דגים וכל תלמיד שמתעצל בלימודיו אני מושך . ממנו

ידי שאני נותן לו מהדגים עד שהוא מתפייס ונמשך -אותו ללמוד על
, ה מקיים"שהם גוזרים והקב, זוהי מדרגתם של צדיקים. ללימודים

והכח הזה גנוז בכל אדם " ותגזר אומר ויקם לך"כמה שנאמר 
ועמך "שנאמר , לכל אדם יש איזו שהיא מדרגה של צדיק. מישראל

שעוד , ה קוק"ואומר מרן הראי. ותפילתם נשמעת, "כולם צדיקים
עד שכל העולם יבוא , יתגלה בעולם מה גדול כח תפילתם של ישראל

כי ביתי בית תפילה יקרא לכל "והוא שנאמר , לבקש כח זה מישראל
 המפתח לחיים מאושרים ובריאים= מהות התפילה               העמים

של האדם להתקרב אל אלוהים  ןהתפילה במהותה היא ניסיו
כיצד , דבר זה מעורר בעיות עצומות. רה אליובאמצעות פניה ישי

היטיב להציג את הדילמה  רבי שלמה אבן גבירול? אפשרית קרבה זו
לפניך אני נחשב ": שפל רוח"בפניה עומד האדם המתפלל בשיר 

הכמוני /כתולעת קטנה באדמה מלוא עולם אשר אין קץ לגדלו/בעיני
... אני כמה וכמה ועל אחת/הדרך לא יכילון מלאכי רום? ובמה, יהללך

כיצד , מתעוררת בעצם הרשות להתפלל, אליבא דגבירול, הבעייתיות
, שהיום הוא כאן ומחר בקבר, ילוד אישה וקרוץ חומר, יכול אדם

לגשת בתפילה אל מלך מלכי המלכים שאין להשיגו באמצעות חוש 
בדבר יכולתו של האדם  ההבעיה אינה מצטמצמת לתהיי? ושכל

האם , דהיינו, ספק בלגיטימיות של התפילה אלא מטילה, להתפלל
יק מתיר את התפילה 'הרב יוסף דב סולובייצ? רשאי האדם להתפלל

האדם המאמין לא . משום שהיא הכרחית מבחינה נפשית לאדם הדתי
אך גם . יכול להחזיק מעמד בלי לפרוק את רגשותיו באמצעות התפילה

ורר תהיות תוכן התפילה מע, אם הפניה אל האל בתפילה מותרת
שבח ובקשות מעוררים , שני המרכיבים העיקריים של התפילה. רבות
וכישות . לא צריך שישבחו אותו, אלוהים כישות מושלמת. קושי

בעיית . לא יכול לשנות את רצונו בגלל תפילת האדם, שאינה משתנה
: במסכת ברכות מסופר, ל"השבחים בתפילה הטרידה כבר את חז

והנורא  רהאל הגדול הגיבו: אמר, תיבהאותו איש שעבר לפני ה"
אמר לו רבי . והאדיר והעזוז והיראוי החזק והאמיץ והודאי והנכבד

וביתר חריפות במסכת " ?סיימת לומר את כל שבחיו של אדונך: חנינא

אך ".  ה יותר מדי נעקר מן העולם"המספר בשבחו של הקב": מגילה
, ל האל בתפילתוקושיות קשות יותר מעלות הבקשות שמעתיר האדם ע

, ויותר מזה? האם אין האל יודע את חסרונותיו ורצונותיו של האדם
ההוגים ? האם המתפלל מאמין כי חל באל שינוי כתוצאה מתפילתו

שונים  תונעשו ניסיונו, היהודיים התחבטו בשאלה זו לאורך הדורות
ן יוצא נגד ההשקפה הגורסת כי התפילה היא "הרמב. ליישב את הבעיה

בפירושו לספר . בעזרתו גורם האדם לאל להיענות לבקשותיו אמצעי
ן מדוע כעס יעקב על רחל כאשר בקשה ממנו "בראשית מסביר הרמב

שאין תפילת הצדיקים בידם שתישמע , ויחר ליעקב: "שיביא לה בנים
ולכן אמר לה שאינו במקום אלוהים שיפקוד העקרות על ... על כל פנים

, בין האדם מתפלל תפילה פסולהן "כאן מחלק הרמב". כל פנים
ובין המתפלל , שמטרתה היא לשעבד את רצון האל לרצונו של האדם

. היודע שאין בכח תפילתו לשנות משהו ברצון האל, תפילה כשרה
באמצעות בקשת הצרכים בתפילה  ',ל בספר דרך ה"לדעת הרמח

כאשר האדם . מתרומם האדם משפלות ההשתדלות החומרית בעולם
תיקון המציאות . ני העולם הוא שוקע בגופניות ובחומריותעוסק בעניי

כאשר מבקש האדם את צרכיו , העגומה הזאת מתבצע בתפילה
דבר שמונע ממנו לשקוע , הוא מראה שתולה את בטחונו באל, בתפילה

יותר , גם לדעת רבי יהודה הלוי התפילה. באופן מוחלט בהבלי החומר
שמשת כעין הפוגה רוחנית מ, משהיא מתכוונת להשיג תועלת מעשית

ומחזקת אותו כנגד טרדות הגוף והחומר המעכירות , לאדם המתפלל
, בדרך זו תהיה שעת התפילה לחסיד כגרעין הזמן ופריו: "את דעתו

שלבואה הוא , ושאר השעות תהיינה לו כדרכים המוליכים אל שעה זו
מצפה כי על ידה הוא מדמה אל העצמים הרוחנים ומתרחק מן 

אין , מדגיש בכתביו כי התפילה הרב קוק( ספר הכוזרי". )הבהמים
כי אם לרומם ולהשלים , מטרתה להשפיע ולשנות את רצונו של האל

 קעל כן צריך שיבין כל מתפלל שהתפילה היא חו: "את מידות האדם
, ה בעולמו להשלמת יצוריו בכל דרכי השלמות"נפלא שחקק הקב

ה "פירוש עין אי". )ממנהלתכלית השלמתם המוסרית ביחוד הנצמחת 
אם התפילה אינה : אך עדיין השאלה במקומה עומדת( למסכת ברכות

הרב ? מדוע אנו מבקשים ממנו בקשות, מכוונת להשפיע על רצון האל
אך לא בדרך של שינוי , קוק משיב כי התפילה אמנם פועלת ומשפיעה

, דהיינו, אלא באמצעות שינוי מצבו של האדם המתפלל' רצון ה
באמצעות , להיפך, ילה אינה גורמת לשפע שירד מלמעלה למטההתפ

והוא נעשה ראוי , מדרגתו הרוחנית עולה, התפילה האדם מתרומם
אומר רבי חיים , לעומת כל ההוגים דלעיל. לקבל את השפע האלוהי

אף שיש פער לא נתפס ואינסופי בין עצמות הבורא :מוולוזין 
כך הוא גילה , זות לפנות אליווזוהי מחשבת ע, האינסופית ולבין האדם

והיא המזון הרוחני לעולמות  תפילהעבודת האל שבלב זו .שזהו רצונו
הברכה שאנו מברכים . עולםולאדם עצמו ולכן היא עומדת ברומו של 

שהיא , את האלוהים אין הכוונה לעצמותו האינסופית כשלעצמה
אלא לעצמות אינסוף מצד , סתומה מכל ואין לנו בה שום תפיסה

, כוחותיו האלוהיים המתחברים אל העולם מצד הכרתינו והשגותינו
, שבזה תפילת האדם מעוררת את השפע האלוהי לרדת ולהחיות הכל

אמנם . השפע והריבוי החיוניות האלוהית בעולם, הברכה שזה עניין
, כאשר האדם מתפלל אסור לו להתפלל אל ההתגלויות של האלוהות

קוראינו "ב. אל העצמות האלוהית בלבד, אלא אל יחידו של עולם
כוונת התפילה צריכה להיות להוסיך . אליו ולא אל מידותיו -" אליו

. משליך נפשו על כבוד מלכוכשם שחייל , כוח בעולמות העליוניים
לפי הבנתי כי התפילה מורכבת משני .( מ.ע)  והייתי מסכם את הדברים

חלקים החלק האחד הוא לרומם את האדם מהחומריות שבה הוא 
נמצא למדרגת רוחניות במעין יציאה והתנתקות מהחומר והתקרבות 

ומאחר ובכול זאת אנו בעולם הזה נמצאים בתוך . לקדוש ברוך הוא
ולגוף יש צרכים בעולם הזה אז על ידי ההתרוממות שלנו . ומר הגוףהח

. נוכל לפתוח מעין ברזים לכול הצרכים שיש לנו כל אחד לצרכיו הוא
והשלישי את , והשני את הבריאות, אחד יבקש לפתוח את ברז הפרנסה

ולזה בעצם קוראים . וכן הלאה, והרביעי את ברז האושר, הזיווג
לומר לדעת איך לנווט בתוך העולם הרוחני על כ" תפילה עם כוונות"

כך אפשר להגיע בדרך לימוד התורה ולֶ . מנת להגיע לברזים המתאימים
אתם תראו כי ( בחלקם)ואם תשימו לב בסידורים , בנגלה ובנסתר

" ידוד"יש ניקודים שונים כמו צרי וקמץ בכל שם " ידוד"בשמות השם 
מסמן את   בקמץ ָ 'כאשר כל אחד מסמן ספירה שונה כמו שם ה

מדרגת תמים תהיה "ואני רוצה להוסיף כי ......  וכולי"  כתר"ספירת ה
כך . נמצאת במדרגת מקובלים גדולים היודעים לכוון" אלוהיך' עם ה

תמימות של תפילתו לעלות שאם אדם לא יודע לכוון בתפילה יוכל בָ 
אותו כמו . ולהשפיע רבות בין אם על עצמו ובין אם לטובת העם כולו

ריבונו של עולם "ה  "וביום כיפור אמר לקב, יהודי שלא ידע להתפלל
ואני יגיד את ' ג' ב' אני לא יודע להתפלל אבל אני יודע את ה א

וכשרצה הצדיק "  האותיות ואתה תרכיב מהם את התפילה כרצונך 
, הבעל שם טוב לתקוע בשופר בצאת היום הוא התעכב ולא תקע

וף הוא תקע בשופר ניגשו אליו ושאלו אותו ובסיום היום כאשר סוף ס
רבינו מה קרה שלא תקעת בשופר ואז הוא השיב להם כי הקדוש ברוך 

ולכן , הוא היה עסוק בחיבור האותיות של אותו יהודי תמים לתפילות

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%94_%28%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA%29


    

לא היה טעם בתקיעת השופר כי לא יכולנו להגיע בתקיעה לדרגתו של  
במקום ללכת לכול מיני , לכן על האנשים ונשים. אותו יהודי פשוט

עליהם להגיע לבית הכנסת ."  ובקפה, בקלפים םבעלי אוב וידיעוני"
ולהוריד את השפע הרצוי , להתפלל ולקבל את ברכת הכוהנים בבוקר

ֵעין הָ  .להם אמן ִפיָלה בְּ מצב מאמר שפורסם רק  \ רקָ חְּ מֶ ַהתְּ

ָבר ָשִנים ארוכות נערכים מחקרים אֹודֹות ההשפ השבוע עה כְּ
ים ַאךְּ ָלַאֲחרֹוָנה ַנֲעׂשוֹ מחקר. ל ִמי שעוסק ָבּההחיובית ֶשֵטש לתפילה עַ 

סוג שֹוֶנה ַלֲחלוִטין ִלים, מְּ ַנלְּ ַדק ַמַסב חֹוִלים ֶשָהיו ִמתְּ ַעל  ַהַנַעם לֹא ִנבְּ
לֹא ֶשהֵ  ָמם ֶאָלא ַמה השפעתה ֶשל תפילת ֲאָנִשים ַעל זולתם לְּ ם ַעצְּ

ָלל דִ , ַמִכיִרים אֹוָתם כְּ לֹא יְּ . יַעת אֹוָתם ֲאָנִשים שמתפללים עבורםולְּ
ַתב ָהֵעת האמריקאי המכובד  JOURNAL OF REPRODUCTIVE'': כְּ

MEDITICINE '' ֵסם בגליון אוקטובר ָקר בנושא ֶזה שנערך  2001ִנרְּ ֶמחְּ
ַמָחַרת המחקר , וורגריו לובו, ה'קוויט צ', י החוקרים ָדִנֵטאל ווירת''ע

ָתה לבחון ֶאת האפקט  ִפיָלה ַעל שיעורי ההריון ָהיְּ הפוטנציאלי ֶשל ַהתְּ
עָ  ָלִדים וְּ חֹות ֶשלא ַזכו ַליְּ נְּ ֶקֶרב ִמשְּ רו טיפולים ֵעֶקב ָכךְּ בְּ המחקר ֶנֱעַרךְּ . בְּ

לֹא , ָדרֹום קוריאה –ה שבסיאול 'ח צ''ָנִשים ֶשָהיו ֵבָבי 212 -ַעל כ ולְּ
ֶמֶשךְּ כ. ידיעתן קבוצות . 22-29שים ֵבין ַהָשִנים חוד 4 -הוא ֶנֱעַרךְּ בְּ

ָנִשים בקנדה ָאָרה ִפיָלה ָהיו ֲאָנִשים וְּ ב ובאוסטרליה הנתונים ''ַהתְּ
פו באוניברסיטת טת ק ָאָרה-קולומביה שבניו' ֶנֶאסְּ ַרק ַעל , ב''יֹורְּ וְּ
ַנֲללו ִלים ִקיבל ָחֵמ . ַמֲחִצית ִמן ַהָמִשים ִהתְּ ַנלְּ מונֹות ָכל ֶאָחד ִמן ַהִמתְּ ש תְּ
ַנֵלל לְּ  ִהתְּ ַמַען אֹושֹונֹות והתבקש לְּ ַבֵעש ֶאת עזרתו לְּ ָתן בֹוֵרא ָהעֹוָלם ולְּ

הֹוִסיף ולציין ֶש . ָנִשים י ּגוף ''ף ֶאָחד ִמן החוקרים לֹא מועסק עַאֵיש לְּ
הו בוָצה ָדִתית וְּ ַבֵעש לערוך ֶאת המחקר ִמַחַעם ַאף קְּ לֹא ִהתְּ  אָדִתי וְּ

ַבד ַאחַ , התוצאות ָהיו מרשימות. ֶנֱעַרךְּ ביוזמתם ֶשל החוקרים ִבלְּ ר לְּ
ָצא שבקבוצה שהתפללו עבורה ָהיו , שנודעו שיעורי ההריון הקלינים ִנמְּ

ַנֲללו עבורה בֹוִהים ִני שניים ִמן הקבוצה ֶשלא ִהתְּ ָלָחה ּגְּ . שיעורי ַהצְּ
עֹוד ֶש  ֶשֶזהו ממוצע ) 26%ה ָהָיה ל ָהַאֲחרֹוִנים שיעור ההצלחצֶ אֵ בְּ

ֶקֶרב הקבוצה שהתפללו עבורה התוצאות ָהיו (. ִּגילרַ ההצלחות הָ   50%בְּ
ָלָחה ִלים עב! ַהצְּ ַנלְּ ָלל ִכי ִמתְּ עו כְּ ָבר ציינו המטופלות לֹא ָידְּ ִפי ֶשכְּ , ורןכְּ

ִלים ָכךְּ ֶש  ַנלְּ עו ָעבֹור ִמי ֵמֶהן ִמתְּ ַגם הרופאים שלהן לֹא ָידְּ ָשרותוְּ  ֵאין ֶאפְּ
לֹוַמר שעצם הידיעה גרמה ֵאֶצל ַהָמִשים לתחושה טֹוָבה יֹוֵתר שיתכן 

ָתה גורמת להצלחה ֵעֶקב ַמַסב פסיכוסומטי טֹוב יֹוֵתר שלהן ָהיְּ ָקר . וְּ ֶמחְּ
ָלִלי ֶשל סן פרנסיסקו ופורסם ב ''נֹוָסף שנערך ֵבָבי  TIMES NEW –ח ַהכְּ

ROMAN ( ָוִני בַ ( 22יְּ לֹא ידיעתם  323 -ֵסַע ַעל כִהתְּ חוִלי ֵלב שחולקו לְּ
ֵתי קבוצות ִנָטה שנשארה, ִלשְּ בוָצה ַאַחת שהתפללו עבורה וקבוצה שְּ  קְּ

ַבד ֵדי הרופאים ִבלְּ ַחסְּ תוָנה לְּ ֶקֶרב , נְּ ַּגם ָכאן התוצאות ָהיו מפתיעות בְּ
רֵ  ֵהם התלוננו , ותי ַדֶלֶקת ריאהקבוצה שהתפללו עבורם ָהיו ָנחֹות ִמקְּ

ִנָטה, ָנחֹות , ֵהם נזקקו לשליש ממנת האנטיביוטיקה שצרכה הקבוצה שְּ
ַטר ַרק ָאָדם ֶאָחד, לשישית מכמות האינפוזיה בוָצה זֹו ִנפְּ , ומקרב קְּ

ִפיָלה הועילה לבריאותם ֶשל , תֹוָצאֹות המחקר ָהיו ַחד משמעיות ַהתְּ
ָנז . ֵמֵאת א'' תפילת ָהָאָדם'' 34' גיליון ַמס'' ֵעת ַלֲחשֹוב''ועיין )ַהחֹוִלים 

חום ֶזה ָכל קוראיו ' ָקרֹוב ה''(. אֹודֹות מחקרים נוטספים ִבתְּ ָכל  –לְּ לְּ
ִפיָלה ַההֹוֶלֶכת ( ה''תהילים ֶנֶרק ַקַמ )'' !ֲאֶשר יקראוהו ֶבֱאֶמת ֵאין תְּ

ִפילֹות ֶשֵמָרֶאה ָלנו ֶשלא ממשו ֶאת ע, ֵריָקם ַגם תְּ צמן השפיעו ַבָםקֹום וְּ
 .  ַאֵחר

ָמע חום ַמשְּ ֶאָחד שעוסק ַרבֹות ִבתְּ ִריֵאל טאובר ִמי שידוע כְּ ות ָהָרב ַעזְּ
 נֹוֵגַע בנקודה זֹו ֶשל, ַהֵןֶבל והסתר ַהָנִנים בעולמינו ומבארם ַבחֹוב ַטַעם

ִפילֹות שלכאורה לֹא נענות  מאפילה''בספרו המצויין ַעל ַהשֹוָאה , תְּ
אֹוָרּה ֶהֶבת )'' לְּ ֵאר זֹאת( 1222בהוצאת ַשלְּ ָכךְּ הוא ִמבְּ ָכל ָדָבר טֹוב '': וְּ
ִפיָלה, ה ַמֳעִניק ָלנו''שהקב ֹו לֹו יצוייר ָאָדם ֶשֵטש ל. ָצִריךְּ שתקדם לֹו תְּ

שְּ  ָלִדים וְּ ָעתֹו להתיי. לֹוש ֵמאֹות נכדיםֲחִמיָשה ָעָׂשר יְּ צב ַכֲאֶשר מגיעה שְּ
אֹוִבפְּ  ָלִדים ושלושכַ ַׂש ֶנֱאַמר לֹו שראוי הוא לֶ , ֵני בֹורְּ לֹוָשה יְּ ים ר ַרק ַעל שְּ

: ועונים לֹו? ָדיולַ ים ָעָׂשר יֶ נֵ הוא ַתָםה ושואל ַמה ִעם ֶיֶתר שְּ . נכדים
ָת ֲעֵליֶהם'' ַנַללְּ ַמֲעֶׂשה. ֵמעֹוָלם לֹא ִהתְּ ָת וביקשת ֶאת ההיפך, לְּ ַנַללְּ . ִהתְּ

ָרצֹון  ָברור ֶשלא יכולת ַלֲעׂשֹות ָדָבר ֶנֶגד. ת והיתריםלֹוחיפשת קוֲאִפילו 
ָשמֹות ֶא ' ה ךָ ונְּ צֹונְּ רֹות ִאי רְּ עֹוָלם ַלמְּ דו לְּ ָשר לזקוף לזכותך ֶאת. לו ָירְּ  ֶאפְּ

ִחיר גידולם ֶאת מְּ ָך אָת ֲאָבל ַעל ֶעֶצם ֲהבָ , הטיפול ָבֶהם וְּ עֹוָלם ֵאינְּ ם לְּ
ַכר  ַקֵבל ׂשְּ ָת ָבֶהםמְּ עֹוָלם ָהֱאֶמת , לעומתו.  ''ִכי ֵמעֹוָלם לֹא ָחַפצְּ ַמִּגיַע לְּ

ָלִדים ָכל שנותיהם ָעַלי ֲאדָ . זוג ָחשוךְּ יְּ נו ָלּהבְּ ַחמְּ ִהתְּ ַנֲללו וְּ יֹום ' םֹות ִהתְּ
ָלה וביקשו ִכי ִיָמֵתן ָלֶהם ֶזַרע ֶשל קיימא ָכל זֹאת. ָוַליְּ ֵהם לֹא ַזכו לפרי , בְּ

ִהֵמה. ֶטןבֶ  לֹוֶשת אֲ , וְּ ַכר ָעבֹור שְּ ִלים ׂשְּ ַקבְּ ָלִפים מֹוִדיִעים ָלֶהם ִכי ֵהם מְּ
ָלִדים ַוֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים נכדים ֵמִהים ?'' ֵכיַצד ִיָתֵכן ַהָדָבר''. יְּ ֵהם תְּ

ֲאָבל ָהיו ָשִנים , ֱאֶמת'' ''!ָהֵרי לֹא ָהָיה ָלנו ֲאִפילו ֶיֶלד ֶאָחד, ''ונדהמים
ִתי רצויים ֶשל הזוג ַהעֹוֵדם ָלִדים ִבלְּ כות תפילותיכם. ָעָׂשר יְּ . שהגיעו ִבזְּ

ֶכם בתגמול ָעבו ַזכֹות ֶאתְּ בֹות מְּ ָלִדים ֶשל זתפילותיכם ַהרְּ וג ר ֲחִמיָשה יְּ
מֹוִני לֹוָשה ֶשל זוג ַאלְּ לֹוִני שְּ ָאה, נְּ ֵכן ָהלְּ ָאה וְּ ֵכן ָהלְּ ִפילֹות נענות . ''וְּ תְּ

תה עֹוָלם ָהֱאֶמת ֵנַדע ֵאיךְּ וָמַתי נענ, ָבעֹוָלם ַהָבא. ַאךְּ ַבָםקֹום ַאֵחר, ִמידָת 
ִפיָלה מתפילותינו ָכךְּ . ָכל תְּ ָיֵאשָא, וְּ ִהתְּ ָאָדם לְּ  , ל לֹו לְּ

יֹוֵתר ִאים נֹוָאִשים בְּ ָא, ַאף לֹא במצבים ַהִמרְּ ִסיק מתפילתווְּ ַהפְּ ָכל , ל לֹו לְּ
ִפיָלה נֹוֵׂש  מול ָכךְּ אֹו ַאֶחֶרתתְּ לֹוא ַהּגְּ במוקדם אֹו , את עימה ֶאת מְּ

ת ָהָבה נתאר לעצמינו ֶאת ההתרגשות ָהֲעצוָמה שהייתה נֹוֶרצֶ . במאוחר
ַלט אֹות אֹו ִשֵדר ֶאָחד מובנה ִמן ֶהחָ  , ָללָבעֹוָלם כולו ַבטֹום ֶשָהָיה ִנקְּ

ָתה רועשת וגועשת  ִהיָלה המדעית כולה ָהיְּ ָתה ַהעְּ והעיתונות כולה ָהיְּ
זֹאת נוַח , ָשָחה ַרק בְּ זוהי צוַרת ההתייחסות הראויה מצדינו ָבֵעת ִנעְּ

ָעִמים ַרבֹות ִמָטִדי יֹום , ָמַסר אלוקי אֹו ֶרֶמז שמישי הנוחתים לידינו נְּ
ַבד: והפנמת ַהםֵֹסר העיקרי מכולם נו לֹא לְּ  !ֲאַנחְּ

ָכל ָמקֹום ֶשֶאפְָּשר  וְָּתבֹואו ַעל ַהבְָּרָכה  ָנא !!!! בְּ
 המאמר למעלה של גויים אבל מדבר בעד עצמו

 בעשור הזה!! חמש כיפורים בתוך השבת
וזה נקרא  .יום הכיפורים השנה יוצא בתוך השבת ,למי שלא שם לב

בחיפוש בלוח השנה  !!היום המקודש ביותר ביהדותשבת שבתון 
ם בשבת שנתיים רצוף ראיתי כי גם בשנה הבאה נופל יום הכיפורי

 .ודבר זה סקרן אותי ובדקתי במאתיים שנה האחרונות וגיליתי תופעה
בעשור שלנו שנת התשע יש חמש ימי כיפור שיוצאים בשבת ופעמיים 
שנה אחרי שנה וכשהתבוננתי בלוח ראיתי שבפעם האחרונה שזה קרה 

וכשהתבוננתי  בלוח השנה ראיתי !! זה היה בעשור שמתחיל בשנת תרע
כי יש שנים גורליות בעם ישראל  כמו בעשור שנת תש שהתחילה בשתי 
שבתות רצופות הייתה השואה וגם הקמת המדינה בעשור שנת תשכח 

ובעשור עם חמש שבתות  ששת הימיםנס מלחמת שתי שבתות רצופות ו
חשבתי מדוע ? של יום כיפור מה יש לצפות אם לא לגאולה ברחמים

משום , ובעשור הזה זה קורה פעמים? ףכיפור נופל בשבת שנתיים רצו
שבגמרא כתוב שאם עם ישראל ישמור שתי שבתות רצוף יגאלו ויום 

אחוז  25מ הכיפור הוא יום מקודש גם בעיני אחינו החילוניים שלמעל
ומי . שומרים אותו ויוצא אם כך שעם ישראל שומר שתי שבתות רצוף

כתנאי  יינתייתן שזה יעלה לנו במניין שתי השבתות שהגמרא מצ
ַכת ב. לגאולה ָרִחי כ שבת שלוםִברְּ ָרא ִמזְּ ר המצפה " עוִזי ֶעזְּ

  ו.א.ל.י.ו י.א.ל.י.ב  ו.ס.נ.אלגאולה שלמה עכשיו ממש  
 ויוסף בן גרציה, להצלחת ולשמירת לני בת מירי

זכה יהודי אחר  ושים לו את המאמר . אנא אל תחזיר לגניזה, יהודי קראת את המאמר
 .שלו כי לעולם לא נדע איזה שינוי יכול לעורר מאמר בלב אדםבתיבת הדואר 

ָלָלם. ִלרְּפּוַאת ָכל חֹוֵלי ַעםֹו ִישָֹרֵאל קֹוַרל ִשיָרה  ַבת  לירון בן רחל ,נהוראי בן לירון, מוריה בת ליאורה :ּוִבכְּ
, יפה בת אלגרה, מנהאסתר בת י ,לגלי חיה בת איריס, שושנה בת רחל, מזל בת רחל, מיכאל בן אסתר ִאיָלִנית

רומיה בת נעמי  עילאי בן גלית, ירוחם בן בלה, ה'לאה תרנג, כנרת בת ציפורה ,מאיר חי חייאיוב בן בלוריה
 ,חגי דוד בן אורה ברוך בן לינדה  ,גרציה בת אלגרה, מענדל אלעד בן סוזן ,יהודית בת חגית ,לימור בת אסתר
 ,נוי בת ורד, בר בת שרה, לימור בת אסתר, עומר בן שולה, אברהם בן חנה, יעקב בן גוטה ,מזלה בת איבון
  .מור בן מיכל, אילנית בת זיווה

ָלָלן נֹות ִישָֹרֵאל ּוִבכְּ ֵני ּובְּ הדס בת , מיכאל בן אסתר ,מיכאל בן אסתר, קֹוַרל ִשיָרה ַבת ִאיָלִנית :ּולְִּזּוּוג ֶשל ָכל בְּ

יֹוֵסף ֵבן  ,שוָלה ַבת גְַּרצְָּיה. אֹוִרית ַבת אלגרה .שמואל בן ויקטוריה  .שמרית בת ֶריְּימֹונְּד, שירלי בת מיכל, מיכל
ֵתר ַבת ִסיָמה. ֵאִתי ַבת שֹונטל. ָיָפה עֹון ֵבן ִאיזָ  ,דֹוִרית ַבת רות,  ֶאסְּ  ה'ִשמְּ

ייָמא    (222' סגולה בדוקה להריון קול הרעם מס)! ָיָמא ָאֵמןלְֶּזַרע ַבר קְּ , ָדִני ֶבן ָחמֹו  ,ָקִרין ַבת ִאיָלִנית :לְֶּזַרע קֹוֶדש ָבר קְּ
ָלָלםו מֹות ַעם ִישָֹרֵאל ּוִבכְּ ִריָדה, ֶעזְָּרא ֵבן ָחָנה  ,שמחה בן לוי שאול ,שלום חי בן משה :לִעילּוי ִנשְּ  ָברוךְּ ֵבן פְּ

נעמי , שולמית בת מרים, איסמאל בן רודולף ,ויקטוריה חיה בת יאוטה שבאבו ,שמחהמוריס בן אלגרה  ד"הי
ליזו בת  .ושיר לאה בת ציונה.  משה אילוז. אסף בן רוזט ,משה בורי בן זכריה, יונה בת שרה ,בת יהודית

ת יוסף מריה ב, ל בת פנחס ואנה'אנג ,משה לוי בן רחל, נורית בת רפאלי שרון. עזיזה בת סוליקה ,אולגה
אליהו בלוקה בן  ,גדליה בן מאיר. אורי בן שמריה, יעקב בן אסתר ,מישל בן שימחה, נחמיה בן רחל ומשה חיים

, בנימין אלבז בן אסתר, חי אל בן אסתר, נחום בן אסתר, אלעד בן חנה, יוסף רפאל חי בן פורטונה ,חנה
ָחה ַבת ָרֵחל ִריָדה,  שֹמְּ טֹור ֵבן סֹול, ידהאהרון בן פר, יֹום טֹוב ֶבן פְּ ִריָדה, ִזיָוה ַבת דְּבֹוָרה וִיקְּ נט 'ג, , ִלינְָּדה ַבת פְּ

ָכל ָמקֹום ֶשֶאפְָּשר ֺדַשת ַהִגָליֹון!!!! בְּ מֹר ַעל קְּ  וְָּתבֹואו ַעל ַהבְָּרָכה  ָנא ִלשְּ
 ַהםְּעונְָּיִנים לְָּהִפיץ ֶאת   http://www.myib.co.il/kh.htm   "ַשַער ַהָשַמִים"ִנַתן לְּהֹוִריד ֶאת ֶהָעלֹון  ֵמֲאָתר 

רו ל  ַקשְּ כֹוָרה ַבת , בת פרידהעוִזי 504-0001533ַהַדף ִיתְּ ָחהבְּ ִריָדה ַבת ָפרְָּחה ,שֹםְּ ָחה, פְּ , סֹוִלי קסוטֹו ֵבן שֹמְּ

מֹות ,  ָמִרי ַבת סֹול ָלַחת  ֵבית ִישָֹרֵאל ֶשֵאין ִמי ֶשַיזְִּכיֵרןולְָּכל ִנשְּ ַהצְּ !!!!!! התגלותו עכשיו ממשלְּ ו. דקנומשיח ִצ  לְּ
דות ַעם ִישָֹרֵאל ַאחְּ ַזֵכי ָהַרִבים"הֹוָצָאה ָלאֹור  א"תשע  כיפור  ָשָבת לְּ ַרת ַהִבּטוַח מְּ  קֹול ָהַרַעם ָנא  לְָּהִפיץ"  ֶחבְּ

http://www.myib.co.il/include/221.doc
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