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מהפה,  המילים  את  שמוציאים  זה  עצם  לדיבור.  לו  יש  עצום  כח 
הוא  הטוב  הדבור  בכח  השני,  את  מברך  כשאדם  בשמים.  פועלים 
פועל מציאות של טוב. כשאדם עובר תקופה קשה ח”ו והוא חוזר 
ואומר לעצמו, בפה מלא, עשרות פעמים ביום, בעזרת ה’ הכל יסתדר 

לטובה, בכח המילים האלה הוא יפעל לעצמו ישועות.

“האמנתי כי אדבר”, בזכות זה שהאדם מדבר עוד ועוד דיבורי תקוה 
וישועה, הוא יאמין שישועה אכן תגיע כי הדיבורים פועלים. והדברים 
נכונים לכל ההסתרות שבני אדם עוברים, אם בענייני שידוכים, אם 
מהפה  להוציא  אסור  ברפואה.  אם  בפרנסה,  אם  לילדים,  בהמתנה 
דיבורים של יאוש, של חוסר תקוה. דבורים כאלה מזיקים. צריך כל 
הזמן לדבר באופן חיובי, שעוד יהיו ישועות גדולות, עוד יאיר היום, 
הדבור  ובכח  טובים,  שדוכים  בשפע,  פרנסה  תהיה  טוב,  יהיה  עוד 
באמת נראה ישועות. כשעשרות אנשים באים לברך ברכת מזל טוב 
בברית מילה, בקידוש של בת, בבר מצוה או בחתונה, יש לברכות 
כח עצום. כח של מילה יהודית. כשיהודים ניגשים זה לזה בליל ראש 
לפני  עולות  האלה  הברכות  תכתב’,  טובה  ‘לשנה  ומברכים  השנה 
בריא  זה שהוא  המתברך.  האדם  על  זכות  ומשפיעות  הכבוד  כסא 

ושלום במהלך השנה זה הרבה מכח הברכות האלה.

בעבודת  לנו  שיש  התענוג  עיקר  הוא  ה’.  אל  אותנו  מקרב  הדיבור 
השם. זכינו להיות מתלמידיו של רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב 
זצ”ל שלימד אותנו את הכח של התפילה האישית, שזה נקרא לדבר 
שהם  אפילו  השם,  עם  לדבר  יודעים  לא  אנשים  הרבה  השם.  עם 

דתיים. צריך לעזור להם. ללמד אותם.

התענוג  את  לשער  אין  ה’,  עם  לדבר  עצמו  את  מרגיל  כשאדם 
הרוחני שהוא מקבל מזה. הלב של עבודת ה’ הוא התפילה. הרי כל 
החסרונות שלנו זה כדי שסוף סוף נפתח את הפה ונפנה אל ה’. ה’ 
מחכה לרגע הזה שנרגיש שחסר לנו ונבין שאין לנו על מי לסמוך 
אלא על אבינו שבשמים. אדם יודע איזה יצר הרע יש לו, איך הוא 
רחוק מתיקון המידות, איך הוא שקוע בתוך התאוות, איך הן מושכות 
אותו ממש כמו מגנט, אז מה נשאר לו לעשות? כל הזמן לפנות אל 
ה’, בתפילה והכנעה: ה’ תעזור לי לא לכעוס, תעזור לי לשמור את 
העיניים כשאני הולך ברחוב, תעזור לי שאני אמאס בתאוות, שאני 
ארצה את הקדושה יותר מהכל, שאני ארצה רק אותך. אדם לבד לא 
יכול להתגבר על היצר הרע שלו, לא יכול לנצח את התאוות שלו, 
“בכל יום יצרו של אדם מתגבר עליו, אלמלא הקב”ה עוזרו אינו יכול 
מה’-  ולבקש  להתפלל  מפסיק  לא  הוא  זה,  את  מבין  כשאדם  לו”. 

תעזור לי.

אם זה לא תפילה, אז זה כוחי ועוצם ידי. כל דבר שיש לאדם בחיים, 
העצה היחידה זה תפילה. איך? בתחנונים. לא מגיע לי כלום. הכל זה 
רחמים של ה’. שני פרנסים טובים עמדו להם לישראל, משה רבינו 
ודוד המלך, והיו יכולים לתלות שכרם במעשיהם הטובים ולא ביקשו 
מן המקום אלא שיתן להם חינם. כשאדם מתפלל בתחנונים, הוא 
מוסיף חן לתפילה שלו. הוא גם מצליח לעורר את המידה המופלאה 

של ‘חנון’ שאין מעצור על ידה מלהושיע.

ידי  ורק אחר כך מתפלל, שעל  נותן פרוטה לעני  רבי אליעזר היה 
שנתן צדקה לפני שהתפלל, היה בידו באופן מוחשי לצייר לעצמו 
ה’ספר  וכתב  תפילתו.  היתה  זה  ובאופן  צדקה  המבקש  עני  צורת 
חסידים’ שיש אדם שאינו זכאי שיקבל המקום תפילתו, אלא בעבור 
תוקף תחנונים ודמעת עיניו, אשר תמיד בוכה ומתחנן ואף על פי 
שאין בידו זכות ומעשים טובים, מקבל הקב”ה תפילתו ועושה חפצו.

הקב”ה הוא כל יכול כפשוטו, הוא יכול ברגע אחד להפוך את מצבו 
של האדם בגשמיות וברוחניות מן הקצה אל הקצה, אלא שהאדם 
זיווג לבחור בגיל שלושים?  יכול לשלוח  חייב להאמין. הקב”ה לא 
עשרים  אחרי  גם  בבנים  להושיע  יכול  לא  הקב”ה  ארבעים?  בגיל 
זה  ארוך,  נסיון  בעת  אחד  מכל  ונדרש  שמבוקש  מה  כן  על  שנה? 
הגדולים  וחסדיו  ברחמיו  להתבונן  ובטחון,  באמונה  לבבו  לאמץ 
והנפלאים, בכוחו הגדול להושיע בני אדם בישועות היותר רחוקות 
מן השכל, ומתוך כך ימשיך אדם להתפלל ולהתחנן עד אשר תבוא 

אותה שעה, ויש לך שעה ויתנו לך.

“מה שרוצים ממך זה שפה, שאתה בתוך גוף, ויש בעיות עם הילדים, 
ויש בעיות בין בני הזוג, ויש בעיות פרנסה, ויש בעיות עם שידוכים, 
ועם שכנים, ועם עצמך, והכל קשה, שבתוך כל הקשיים הנוראים שיש 
לך פה תפנה אל ה’. זה מה שה’ רוצה, הקב”ה רצה שתהיה לו דירה 
בתחתונים, הוא רצה שהעם סגולה שלו יהיה פה למטה, שייאבק פה, 
בתוך הגשמיות של העולם הזה. כשאדם ממשיך הלאה, והוא נאבק, 
לא מתייאש, והוא פתאום מבין שמתוך כל הדברים שאפשר לעשות, 
הדבר הכי חשוב זה להרים את הראש למעלה, לפנות אל ה’, אז הוא 

יכול לגלות פה אור הכי גדול שיש.” )באור פני מלך(

יש דבר אחד בלבד, יש בורא לעולם, פונים אליו, מדברים אתו, מבקשים 
ממנו, אין דרך אחרת להושיע אותך אלא ע”י הקשיים שקיבלת. ה’ לא 
רוצה שהכל ילך לנו מצויין ושהכל יסתדר ושהכל יהיה נפלא. ה’ רוצה 
שיהיו לנו דמעות, שיהיו לנו בכיות, שיהיה לנו תיקון, שנחפש איפה 
בר  לכל  “עצה  האישית.  לתפילה  לה  יש  עצום  כח  בסדר.  לא  אנחנו 

ְנצֹור ְלׁשוְֹנָך ֵמַרע

לע”נ יונתן בן שלמה ז”ל

לע”נ יונתן חבקוק הי”ד

לע”נ בועז גול הי”ד

לע”נ אורן בן יפתח הי”ד

ר ִצוָּה ה’” )ל, ב’( ָבר ֲאשֶׁ ּטוֹת ִלְבֵני ִיְשָׂרֵאל ֵלאמֹר ֶזה ַהדָּ י ַהמַּ ה ֶאל ָראשֵׁ ר מֹשֶׁ “ַוְיַדבֵּ
מה ציווה ה’? ציווה לשמור על הדיבור! להוציא מהפה רק דבורים טובים! “לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה” )ל,ג(: לא יעשה דיבורו חולין וזול, אלא ייקר כל 
דיבור היוצא מפיו. שכן כל דיבור פועל גדולות ונצורות בעולמות עליונים. אם דיבוריו טובים וטהורים בורא בהם סנגורים אם ח”ו דיבוריו רעים ואסורים, נברא 

מהם מלאך רע ומשחית המקטרג עליו תמיד. וזהו שנאמר: “ככל היוצא מפיו” )למטה( “יעשה” )למעלה(! )האריז”ל, ליקוטי תורה, עקב(
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יתברך,  ושיהיה תמיד דבוק בעבודתו  לו מאומה,  יחסר  ישראל שלא 
שירגיל עצמו תמיד להתפלל ולבקש מה’ על כל דבר, מקטן ועד גדול. 
מקום  בכל  רק  ותפילין,  בטלית  התבודדות  לזה  שצריך  יחשוב  ואל 
שעומד אז, אפילו בשוק, יראה אם הוא מקום נקי ויבקש מה’ יתברך 

כל משאלות לבו”. )הרב הקדוש מפשיסחא(

אם  מאוד  טוב  “שזה  נתן,  לרבי  הקדוש  רבנו  שאמר  הדיבור  וידוע 
אומרים את כל מה שבלב לפני ה’ יתברך”, דיבור שנכנס לליבו של רבי 
נתן כמו אש בוערת. זאת המתנה היותר נפלאה שיכולה היתה להינתן 
לבני אדם. זה פותח את הסתימות, זה משחרר את המועקות, זה מביא 
לקרבת אלוקים נפלאה. פגישה יומית עם בורא עולם, בלי ספר, בשפה 
שלך, תדבר אתו, תבקש ממנו שיעזור לך, שיקרב אותך, שיחזיר אותך 
בתשובה ברחמים. תדבר תדבר תדבר עד שהשם יתן לך. זה הכלי נשק 

העיקרי במלחמה שלך על קדושת ישראל.

בלי זה אין סיכוי לשנות מידות רעות ולצאת מתאוות. תאריך בתפילה 
בתפילתו  המאריך  “כל  לב:(  )ברכות  נאמר  שכבר  ישועות,  תראה   -
אין תפילתו חוזרת ריקם” ! כל חסרון שיש לך, תעמוד ותתחנן לפני 
בורא עולם. לא מספיק שיש לך רצון, אתה צריך להתפלל כדי להוציא 
את הרצון שלך מהכח אל הפועל. כי התפילות בונות כלים לקבל את 
הדבר שאתה רוצה. בורא עולם רוצה להושיע אותך, תתפלל, כל מילה 

בתפילה זה כלי לקבל את הישועה.

להגיד תודה צריך עוד לפני שרואים את הישועה. תודה זה הכח הכי 
גדול שיש לאדם. כשאדם נמצא במצב הכי קשה, אז מה שיכול לעזור 
לו זה שיגיד תודה. בעצם הוא צריך להגיד ה’ תושיע אותי אבל לפני כן 
שיגיד תודה. אם אתה אומר תודה אתה נהיה כלי לקבל את הישועה. 
אבל על מה נגיד תודה. אני עכשיו בצרה, אז איך אני אגיד תודה? זאת 
כל העבודה שלנו! לדעת שאין עוד מלבדו, שהכל ממנו יתברך ושהכל 

לטובה. ואם מבינים שזה ככה, אז אפשר כבר להגיד תודה.

קבלנו פה כדי להודות להקב”ה על כל החסד שהוא מרעיף עלינו. על 
הכל צריך להודות. שום דבר לא מגיע לנו. אנחנו נושמים חמצן של 
חסד ששופע עלינו מרחמיו של יוצר בראשית. הביטוי האדיר ביותר 
של הרחמנות האלוקית היא התורה שקיבלנו. תורת חיים. נשמת חיינו. 
תודה ה’ שיש לי אותך, שיש לי על מי להישען, שיש לי אל מי לפנות, 
להתקרב  שזכיתי  תודה  אותי.  תושיע  שאתה  ואמונה  תקוה  לי  שיש 
לצדיק כזה, שמגיע למקומות הכי גבוהים, אבל באותו זמן הוא מחובר 
נותן לי תקוה, מראה לי  גם ליהודי פשוט כמוני, מחמם לי את הלב, 

שגם אני קרוב אליך אבא.

כל החיים של הבנאדם הוא צריך להודות להלל ולשבח את ה’ יתברך. 
בשביל זה הוא קיבל חיים. יהודי מהמילה - הודיה. זו המהות שלו. וזה 
התענוג הכי גדול שלו. על הכל צריך להודות. גם על הדברים הקטנים. 
ונפלאות  יפות  מתנות  כמה  לראות  לומד  הוא  להודות,  מתחיל  אדם 
הוא זוכה לקבל. טוב לך על הלב, אתה שמח, תגיד תודה לבורא עולם. 
זוכה לשמח את השני, להגיד לו כמה מילים טובות, גם על זה  אתה 

תגיד תודה.

“יש לך כיפה על הראש? תשמח בכיפה! תגיד תודה רבה להשם. אתה 
שומע דבר תורה? תשמח במילה הזאת שאתה שומע! תשמח בציצית 

שלך! תשמחי במה שאת הולכת בצניעות! תשמחי במה שאת מאמינה 
בהשם! שאת מאמינה בצדיקים! טוב לי! החיים יפים! עולם יפה השם 

ברא! תגידו תודה!

כפיות טובה זה שורש הרע. אדם צריך לזכור תמיד את כל הטובות שה’ 
עשה עמו מיום היוולדו ועד עתה, ובפרט מה שה’ קרב אותו וזיכה אותו 
לעשות מצוות רבות כל כך, שאי אפשר לספור ולשער את העשירות 

ברוחניות שיש לקטן שבקטנים ולפחות שבפחותים מישראל.

כשאדם הולך עם תודה - הודאה, שמשבח לה’ תמיד על כל הטובה 
ושמח בחלקו, ה’ איתו! וממילא הוא יכול להצליח, להתגבר, להתפלל 
וכו’. אבל כשהוא לא שמח בחלקו, והוא לא אומר תודה, הוא לא יכול 
כל  את  ולמנות  להתבונן  צריך  אדם  איתו.  לא  ה’  כי  בכלום,  להצליח 
המתנות - בפרט הרוחניות שה’ נתן לו עד עכשיו ונותן לי גם עכשיו 
בכל רגע ורגע ואז כשהוא שמח יש לו כח וחשק לתקן דברים, להתקדם, 
להוסיף בלימוד ובמצוות והכי חשוב שעל ידי השמחה וההודאה יש לו 
את הכח של התפילה שזה העיקר, כי רק זה הכח האמיתי של האדם 

לעשות שינויים ולהתקדם.” )המברך את עמו ישראל בשלום(

קיבלנו הבל פה קדוש, חייבים לשמור עליו. לא לשון הרע ורכילות, לא 
גאווה, לא כעס, לא ליצנות, לא שקר. שקר זה לא רק ההיפך מהאמת. 
שקר זה גם הגזמה קטנה, ניפוח, דבר קטן. שקר ואמת משמשים אצלנו 
בערבוביה ורבינו אומר: מי שרוצה לדבק את עצמו בה’ יתברך, ישמור 

את עצמו מלומר שקר אפילו בטעות )ספר המדות(.

לפעמים אדם מרגיש שהוא חייב, שיש דברים שהוא חייב להגיד לשני, 
שהוא  להיות  יכול  לא  זה  לו,  יגיד  הוא  לו,  יענה  הוא  יוותר,  לא  הוא 
לא יגיד לו. תוותר. תשתוק, תראה איך הכל מסתדר הרבה יותר מהר 

והרבה יותר טוב.

הברה תהיה  כל  קודשים,  קודש  יהיה  מפיו  מוציא  מילה שאדם  “כל 
קודש קודשים, אתה צריך לקדש את ההבל פה שלך, שלא יצא שום 
מילה לא נכונה מהפה שלך, אם אדם יוציא רק הבלים קדושים מהפה 

שלו אז תגלה מלכות ה’ בעולם והוא יוכל להביא את הגאולה.

הבלים  השבעה  זה  הפנימיים,  ההבלים  זה  האדם  של  החיות  כל 
את  פה,  ההבל  את  לוקח  אתה  איך   - אמת  השפת  אומר  דקדושה. 
ולדבר  יהודי  יכול לקחת  איך אתה  ומדבר על השני,  הפנימיות שלך 
עליו. נתנו לך את כח הדבור! נתנו לך הבל פה! נתנו לך את זה בשביל 
החיות  את  לוקח  אתה  איך  גמרא,  ללמוד  תהילים,  להגיד  להתפלל, 
שלך, את הפנימיות שלך ומוציא אותה על שנאת חינם, על חסרונות 

בשני, מה, אין לך מה לעשות?

זה  האדם  של  החיות  הנשימה,  פה,  ההבל  זה  האדם  של  הענין  כל 
הנשימה. הוא לוקח את הנשימה הקדושה הזאת, את מה שהוא נושם 
בכל רגע ובמקום להוציא את זה בתפילה, בתורה, באהבת חברים, הוא 
מדבר עכשיו לשון הרע שעתיים שלוש, הוא לא מרגיש שהוא מוציא 

את הפנימיות שלו, את כל החיות שלו לבהמיות, לסיטרא אחרא.

הבהמיות של בהמה זה שהיא נושכת בועטת ונוגחת, אבל הבהמיות 
של האדם זה לדבר לשון הרע, לדבר על השני, אדם לא יכול לקבל 

קדושה רק אם הוא קודם יכניע את הבהמיות שלו.”

על  להקב”ה  להודות  להפסיק  ולא  ולהודות  להודות  כדי  פה  קבלנו 
עד  10 שנים  לחכות  צריך  אם  אפילו  עלינו.  כל החסד שהוא מרעיף 

ָרַכב  ִניֵּאל ִאיׁש 311 ֲחמּודוֹת 464 = 2775 שֶׁ ְזכּות דָּ ל עוָֹלם ּכֹל ָיכוֹל, ‘ּבוֵֹרא 209 ְרפּואוֹת 693 נוָֹרא 257 ְתִהּלוֹת’ 841, בִּ תפלות לרפואה ִרּבוֹנוֹ שֶׁ
סּוק “ְרָפֵאִני 341  ָכל ַהְיָלִדים, ְוִיְתַקיֵּים ּבוֹ ַהפָּ ר כְּ ה ְלַדבֵּ ים ְוִנְפָלאוֹת ַליֶֶּלד ..., ְוִיְזכֶּ ה ִנסִּ ֲעשֶׂ ן תַּ ַח גַּם 1464 ֲאָריוֹת, כֵּ ִני ְלַנצֵּ ַזכֵּ ן תְּ ַח 1464 ֲאָריוֹת, כֵּ ְוִנצֵּ

ה” 408 = 2775.  ִתי 895 ָאתָּ י 30 ְתִהלָּ ָעה 388 כִּ יֵעִני 451 ְוִאוָּשֵׁ ְיָי 26 ְוֵאָרֵפא 288 הוֹשִׁ

ֶהֶרף 305 ַעִין 130 = 1440 ְל..., ְולֹא ִיְהיּו ִלי יוֵֹתר ׁשּום ֲחָרדוֹת ַעד עוָֹלם, ְוֶאְהֶיה ֲהִכי  ֵלָמה 375 כְּ ַלח 338 ְרפּוָאה 292 שְׁ ל עוָֹלם ּכֹל ָיכוֹל, שְׁ ִרּבוֹנוֹ שֶׁ
שׂוֹרוֹת 914  ַלח ִלי ַמְלָאִכים ְמִביִאים 103 בְּ ָרֵאל 571 = 1440, ּושְׁ דוָֹלה 48 ְלִישְׂ ׁשּוָעה 821 גְּ ה ַלֲחזוֹת ִמתְּ עוָֹלם, ְוֶאְזכֶּ בָּ ֶרת שֶׁ ֵמָחה ַוֲהִכי ְמאּושֶׁ שְׂ
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שהישועה מגיעה. אפילו יותר.

הצוואה של דודה קלרה

הביישנות והנחבאות אל הכלים היו ממאפייניו של הבחור החביב - 
בן הישיבה - אפרים זיגדון, שעם כל הצטיינותו בלימודי הגמרא ידע 
זיגדון, מרביץ  להסתיר את מעלותיו. אביו של אפרים, הרב משה 
למצוינים  לישיבה  בכורו  בנו  את  שלח  הצפון,  באזור  גדול  תורה 
שבהן  הישיבות  מן  שרבות  לאחר  בירושלים,  החכמה”  “נחלאות 

נבחן ביקשו לקבלו למסגרתן.

לאפרים זיגדון הצעיר היה ידיד נעורים בן אותה עיירה, שלא זכה 
לפקוד באורח סדיר את ספסלי הישיבות, ושמו ברוך יעיש. יעיש 
זה היה קפיץ חסר סבלנות, אשר נדד בכמה ישיבות ולא מצא את 
יעיש מיודענו  נוחת  מקומו כתלמיד מן המניין. ערב מהביל אחד 
בעיניו  ובולש  החכמה”  “נחלאות  של  המדרש  בבית  ונרגש  נרעש 
אליו  סמוך  והתיישב  ניגש  אותו  כשזיהה  נפשו.  ידיד  זיגדון  אחר 
של  בעניין  מדובר  לעזרתך.  זקוק  אני  היקר,  “ידידי  לאוזנו:  ולחש 
פיקוח נפש”. “המדובר בדודה שלי, קלרה בת רוזה למשפחת מרדכי 
היא אישה מסורתית וטובת-לב מאין כמוה... שהתחזקה לאחרונה 
ביראת שמים. אבל ה’ ישמור, מזה שלוש שנים המחלה הממאירה 
שוכנת בגופה, ולצערי מצבה קשה, על פי הרופאים לא נותרו לה 

ימים רבים לחיות.

זיגדון הביט בעינים חודרות בברוך יעיש יקירו, וארשת של תימהון 
נפרשה על פניו. “במה אוכל אני לעזור?” שאל. “אני מבקש ממך 
שתעשה כל מאמץ כדי שגדול הדור, הרב ירמיהו בן אהרון, יברך 
אותה.” זאת למודעי, כי אפרים זיגדון היה אמנם בחור צנוע אבל היה 
מיומן וחכם מספיק כדי להסתופף בחצרות חכמי הדור, ליצוק מים 
על ידיהם ולינוק מהם חוכמה יהודית דשנה והשקפת עולם טהורה. 
למחרת בשעה עשר בלילה נעצר אמבולנס רחב מימדים מול ביתו 
של גדול הדור. באמבולנס, על גבי מיטה, מחוברת למכשיר הנשמה, 
ורוחמה  שושנה  הטובות  אחיותיה  לצדה  קלרה,  הדודה  שכבה 
העמיתים  מיודעינו  ישבו  האמבולנס  נהג  ולצד  אותה,  הסועדות 

הטובים ברוך יעיש ואפרים זיגדון.

עמוס  היה  הסלון  פנימה.  ונכנס  המדרגות,  במעלה  טיפס  אפרים 
באנשים שהמתינו בסבלנות, הוא ניגש לרבנית והסביר את המצב. 
הרבנית בן אהרון נכנסה לחדרו של הרב, שהתה שם כדקה, חזרה 
לרדת  עלי  וציווה  הלב  מעומק  אותה  ברך  “הרב  לאפרים:  ואמרה 
דלת  נפתחה  כך  אחר  דקות  שלוש  בשמו”.  לברכה  לאמבולנס 
האמבולנס והרבנית בן אהרון התיישבה סמוך לדודה קלרה ואחזה 
בידה. “קלרה יקרה”, לחשה הרבנית, “בעלי ברך אותך מעומק הלב, 
ואמר: ‘שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא’. תתעודדי, את בת 
של מלך מלכי המלכים, והוא יעשה הכל לטובתך.” הרבנית נפרדה 

בחיבוק חם מהדודה קלרה ומשתי אחיותיה.

“קראו לבחור הזה”. לחשה דודה קלרה לאחיותיה, וסימנה באצבעה 
לעברו של אפרים. אפרים עלה לאמבולנס והתיישב בסמוך לחולה. 
“אתה שומע אפרים ילד צדיק, הרבנית אמרה לי ‘שבת היא מלזעוק 
השבת,  ליום  אגיע  שלא  יודעת  אני  אבל  לבוא’,  קרובה  ורפואה 
 - לכך התכוון הרב לרמוז  אולי  לבוראי,  נשמתי  לפני שבת אשיב 

שהרפואה שלי היא המעבר לעולם שכולו טוב.

ולכן יש לי בקשה קטנה  אפרים אני רואה על פניך שאתה צדיק, 
ממך. יש לי בן יחיד, שמו מנשה, הוא עוד לא בן 13 , ולצערי הוא 

לא הולך בדרך טובים, אני מבקשת ממך, מתחננת עשה כל מאמץ 
שדך  כך  ואחר  כמוך,  ויתנהג  ויתלבש  שייראה  בתשובה,  להחזירו 
ואני  אותו, מצא לו בת ישראל כשרה, שיקים בית נאמן בישראל, 

מבטיחה לך שאגיע לחתונתו... תבטיח לי אפרים”.

דודה קלרה עצמה עיניה. יומיים אחר כך, ביום שישי לפנות בוקר, 
היא הלכה לעולמה. שבת היא מלזעוק. אבל היא, כפי שחשה, לא 
עם  הזו  המוזרה  הסצנה  שנים.  חלפו שמונה  לשבת.  להגיע  זכתה 
חזר  זגדון התחתן,  אפרים  הבחור  לגמרי.  לה  נשכחה  קלרה  דודה 

לעיר מגוריו ונכנס לכולל אברכים. 

שמונה שנים והבית עדיין ריק מבכיים והמונם של תינוקות. הדאגה 
החלה לכרסם בלב הזוג הצעיר. “אני מבקשת שניסע לגדול הדור 
הרב ירמיהו בן אהרון שיתפלל בעדנו, זכויותיו רבות הן, ותפילתו 
אינה שבה ריקם”. ביקשה דליה מבעלה, והלה נעתר לה מיד. מיד 
כשהבחינה הרבנית בן אהרון בזוג הצעיר, היא סימנה להם להיכנס 
למטבח, ולעקוף את התור הארוך, ובתוך שתי דקות התיישבו הזוג 

זיגדון מול הרב וביקשו שהרב יתפלל למענם.

“רבי אפרים הצדיק, התגעגעתי אליך יקירי, אך מה לך לפנות אלי 
אברך  אתה  מאוד,  רבות  הן,  רבות  זכויותיך  בעבורך,  שאתפלל 
חשוב... אבל אמור לי אפרים, האם אתה עוסק גם בקרוב לבבות, 
בזיכוי הרבים, האם אתה מנסה למשוך לאוהלה של תורה צעירים 
על  שוקד  אני  הרב,  כבוד  “לא  האמת?”  מאור  הרחוקים  מסכנים 
ב’חושן  חברותא  לי  יש  בלילה  היום,  שעות  רוב  בכולל  תלמודי 

משפט’”.

“מצוין, אך מעתה אבקש מכבודך לתת כמה פעמים בשבוע שיעור 
הישועה  הללו,  בנערים  תשקיע  שאם  מובטחני  לצעירים,  גמרא 
מודעות  כמה  זיגדון  החביב  האברך  תלה  בבוקר  למחרת  בפתח”. 
בשעה  ערב  מדי  ייערך  לצעירים  והלכה  גמרא  “שיעור  יד:  בכתב 

20:00 בבית הכנסת “הר סיני” ברחוב בן זכאי. יוגש כיבוד קל”.

זה התחיל עם תיכוניסט מבולבל אחד, שהביא חבר, שהביא עוד 
חבר, שהביא עוד חבר, ואחרי חצי שנה מנה השיעור של רבי אפרים 
כ -50 תלמידי תיכון ששתו בצמא מדברותיו. עזרת הנשים החלה 
להתמלא אף היא. בסף אותה שנה כבר נולד משה, בנם בכורם של 
הזוג זיגדון, והשיעור הקטנטן הפך לקהילת ענק המונה כמה מאות 

צעירים וצעירות. הרבנית זיגדון עם הנשים, והרב עם הצעירים.

זיגדון  הרב  של  וקהילתו  השני.  הבן  גבריאל,  נולד  השניה  בשנה 
גדול  אולם  לשכור  אותו  שאילץ  מה  לגלוש,  עמדה  כבר  הצעיר 
ולהפוך אותו לבית מדרש שוקק חיים מן הבוקר ועד שעות הלילה 

המאוחרות.

כתפיך  על  מוטלת  “עכשיו  שפוסק:  הדור  גדול  אצל  נוסף  ביקור 
הגיע הזמן שתדאג להקמת בתים  נוספת, שידוכין.  נעלה  משימה 
נאמנים בישראל”. השידוך הראשון עלה יפה. החתן בעל תשובה, 
תשובה  בעלת  היא  אף  והכלה  אפרים.  רבי  של  מובהק  תלמיד 
הגדולה”  “השמחה  באולמי  להיערך  נקבעה  החתונה  צדקנית, 
כבור הרב הצעיר שהוא  כמובן,  ומי מסדר הקידושין?  בלב העיר. 
זיגדון  ודליה  אפרים  הזוג  הגיעו  בדיוק  שמונה  בשעה  השדכן.  גם 
יעיש.  ברוך  הוותיק  ידידו  את  אפרים  פוגש  בכניסה  והנה  לאולם, 
לאחר כמה חיבוקים אמיצים מזכיר יעיש לידידו אירוע היסטורי. 
“אתה זוכר אפרים, שלפני כעשר שנים נסענו עם דודה שלי קלרה 
זיכרונה לברכה לרב בן אהרון? אז דע לך אפרים, החתן של הערב, 
מנשה מרדכי שמו, הוא הבן של דודה קלרה... ועד עכשיו מהדהדת 

ִריָאה  ה ְלַגְמֵרי, בְּ ִריָאה ֲחָדשָׁ ְבָרא אוִֹתי בְּ ם” 514 = 1440, תִּ ה 406 ְיַסְדתָּ ֵבל 432 ּוְמלוָֹאּה 88 ַאתָּ טוֹבוֹת 423 = 1440 ְיׁשּועוֹת ְוֶנָחמוֹת. ָאנָּא ְיָי, “תֵּ
רוֹב 344 = 1440 ָאַמר ְיָי ּוְרָפאִתיו”. לוֹם 376 ָלָרחוֹק 344 ְוַלקָּ לוֹם 376 שָׁ נֱֶּאַמר “שָׁ י ַמה שֶּׁ ֵלמּות, ְוַקיֵּים בִּ שְׁ יַדי בִּ ָס”ה גִּ ָכל ְרַמ”ח ֵאָבַרי ּושְׁ בְּ

ֶהֶרף ַעִין =  ֵאֵבי ָהרֹאׁש כְּ ל כְּ י, ְוֵיְלכּו ִלי כָּ ַעת 479 = 797 ָהֲאִמיתִּ ּוב 318 ַהדַּ ה אוִֹתי ְלִישּׁ ָך ְמִזיָמה, ַזכֵּ ֵצר ִממְּ ר לֹא ִיבָּ ל עוָֹלם ּכֹל ָיכוֹל ֲאשֶׁ ִרּבוֹנוֹ שֶׁ
ָכְרָך 540  לוֹם ּו”שְׂ ת ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו ַהשָּׁ ה, ְיָי ֶאָחד, ְלִבְרכַּ ה, ְיָי ֶאָחד, ַלֲעבוֹד אוְֹתָך יוָֹמם ָוַלְיָלה. ְוֶאְזכֶּ יק ְיסוֹד עוָֹלם = 435. ְוֶאְזכֶּ דִּ ְזכּות ַהצַּ 435, בִּ

ה 212 ְמאֹד” 45 = 797. ַהְרבֵּ
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בקשה  לי  “...יש  קלרה,  אמרה  “אפרים”,   - שלה...”  הצוואה  באוזני 
קטנה ממך. יש לי בן יחיד שמו מנשה, הוא עוד לא בן 13 , ולצערי 
הוא איננו הולך בדרך טובים. אני מתחננת, עשה כל מאמץ להחזירו 
בתשובה, ואחר כך שדך אותו, מצא לו בת ישראל כשרה, שיקים בית 
נאמן בישראל”. כך היא ביקשה, אבל אפרים, הבחור הצעיר, מעולם 

לא שקד לקיים צוואה זו. הצוואה מתקיימת גם בלי לכוון לכך.

כשהבחין מנשה, החתן הצעיר ברבו בפאתי האולם, הוא ניגש אליו 
בהתרגשות ושאל: “הרב אפרים, אני חייב לספר לך משהו. אני יתום 
מגיל 13 , אמא שלי נפטרה ממחלה קשה. אבל עכשיו, ברגע הגדול 
והקדוש בחיי, אני מתגעגע אליה. היא חסרה לי, כאילו חסר לי איבר 
מן הגוף. אהבתי מאוד את אמא, ולדאבוני לא עשיתי לה נחת. אמור 
היא  גם  נוכחת בחתונה, האם  הרב, האם אמא שלי תהיה  כבוד  לי 

תהיה שמחה ביום חתונתי, ביום שמחת לבי?”

הרב אפרים חיבק ארוכות את החתן הצעיר ולחש על אוזנו את כל 
מבקשת  “אני  הגוססת:  אמו  דברי  את  מצטט  שהוא  תוך  הסיפור, 
שבני הקטן יהיה בן תורה, ואני מבטיחה לך שאגיע לחתונתו...” - “כך 
אמרה לי אמך, היא כאן בחתונה ללא ספק. היא הבטיחה, ודע לך 
יקירי כי, נשמתם של ההורים יורדת מן העולמות העליונים לשמוח 

בקשר הנישואין של צאצאיהם”.

הסיפור עוד לא תם.

אביו של  מרדכי,  נתן  הצעיר  אפרים  לרבי  ניגש  החופה  לאחר  מיד 
החתן: “כבוד הרב, אני מודה לך על ההשקעה בבני מנשה, הוא בן 
נפלא, אבל רציתי לבקש ממך עזרה גם בעבורי, ביום ראשון הקרוב, 

ההוצאה לפועל, על פי הנחיית בנק המשכנתאות שלי, תזרוק אותי 
לי,  לייעץ  תוכל  לבנק,   ₪  250,000 ע”ס  חוב  לי  יש  לרחוב.  מהבית 

כבוד הרב?”

“ר’ נתן מרדכי נכבדי, יש לי עצה, שהיא מקור הברכה. תקן אותי אם 
אני טועה. אבל אתה לא בדיוק שומר שבת... אם כן, שמור שבת החל 
מהשבת הקרובה, ובחסד השם רפואה קרובה לבוא. שבת היא שורש 

כל הברכות והישועות”.

מפלאי תמים דעות. ר’ נתן מרדכי שמר שבת על פי בקשתו של הרב 
אפרים, שנבעה מזיכרון צוואת קלרה, ובבוקרו של יום ראשון צלצל 
האחיין  מרדכי.  שמעון  היה  הקו  של  השני  ומעברו  הטלפון,  אצלו 
שחזר מחו”ל. הוא איחל “מזל טוב לנישואי מנשה” והוסיף באותה 
נשימה: “שמעתי דוד נתן, שיש לך חוב לבנק למשכנתאות, גש אלי 
למשרדי, עשיתי לא מזמן עסקה גדולה, עם רווח אדיר, אשלם את 
כל החוב שלך, תגיע... אל תדאג, אף אחד לא יזרוק אותך מן הבית”.

שבת היא מלזעוק.

ימים,  כמה  אחרי  בעיתונות,  פורסם  הנ”ל  הסיפור  המחבר:  ומוסיף 
צעיר  איש  אלי  ניגש  ושם  כלים,  כמה  להגעיל  ניגשתי  פסח,  בערב 
ואמר: “הרב לוי, נעים מאד, אני מנשה החתן בסיפור האחרון שלך... 

אשתי ואני קראנו אותו אמש, ובכינו חצי לילה”.

עוד מעגל נסגר. 

)מתוך סידרת ספריו של הרב יעקב )קובי( לוי(

ריבונו של עולם!
איך אפשר לשמור על פה נקי לגמרי?! איך אפשר אף 

פעם לא לכעוס, לא להתגאות, לא להגזים, לא לספר 

משהו על השני?! רבונו של עולם, אנחנו לא מלאכים, 

אז איך עושים את זה? תעזור לי אבא. למעט בדבור, 

מדבר  וכשאני  שצריך.  מה  רק  לדבר,  שפחות  כמה 

תעזור לי שאני אחשוב שניה לפני, לא להוציא מילים 

בלי חשבון. אני יודע אבא שזה קשה, שצריך שנים של 

עבודה, של תפילות, אבל לפחות שאני אתחיל. תעזור 

לי.

ריבונו של עולם!
כשאני מודאג, למשל כשמישהו מבני המשפחה מאוד 

מאחר, או חולה ח”ו, ובכלל כשאני בתוך איזה בעיה, 

ביטויים של  לי להשמיע  להגיד תודה. קשה  לי  קשה 

תחזק  וכו’.  וכו’  לטובה  יסתדר  שהכל  ואמונה  תקוה 

אותי באמונה אבא. כי באמת זאת האמת. שבדרך כלל 

סתם דואגים והכל בסוף מסתדר. ואם אומרים מילים 

לישועה  עוזר  וגם  מרגיע  גם  זה  ואמונה  בטחון  של 

להגיע. תן לי עוד אמונה ועוד בטחון אבי שבשמים.

ריבונו של עולם!
זכה אותי לבכות לפעמים. כי אני רואה ושומע אחרים 

שבוכים בכזאת קלות שאני ממש מקנא בהם. תעזור 

לי אבא שגם לי זה יקרה. לא רק בפורים אחרי כוס יין, 

או בערב ראש השנה ליד הציון של רבינו שגם אז זה 

לא תמיד קורה, אני רוצה הרבה יותר. כי כשזה קורה 

כך  כל  מרגיש  אני  גלים,  גלים  ככה  יוצא  כשהבכי  לי, 

קרוב אליך, כל כך מחובר, כל כך טוב לי אז להתרפק 

על  שלי,  הצרות  על  בוכה  שאני  אפילו  אבא,  עליך 

העברות, על המלחמות הפנימיות שלי. כי יש אחר כך 

כזה נקיון, כזאת הקלה, כזאת מתיקות.

ריבונו של עולם!
מוציא  שאני  מה  שכל  אמת.  איש  להיות  לי  תעזור 

מברך  שאני  הברכות  אפילו  אמיתי.  שיהיה  מהפה 

אותך אבא, לפני אכילה למשל, או כשמכבדים אותי 

אחד  לברך  כשיוצא  או  למשל,  בחופה  ברכה  באיזה 

את השני, לעשות הכל באמת. לרצות שתתקיים בשני 

הברכה. לרצות שיהיה לו טוב. לא להגיד ככה מהפה 

אל החוץ. לא לחשוב שהעיקר שזה יצא טוב, מוצלח. 

תעזור שהכל יהיה אמיתי אבא, עם הלב.
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