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חקרמח

אמאן אמא היקדה והצדיקה
אשה צדיקהן

וידאת שמים,

דרך ארוכה עברה אמא בחייה ,מתימן הרחוקה לארץ-ישראל ,שם בתימן חיו
היהודים חיים פשוטים ,ועולמם טובב טביב התררה הקדושה וכל חייהם מלאים
מצוות ומעשים טובים ,למרות שהנשים בתימן לא למדו קריא וכתיב  ,לא מנע הדבר
מהאמהות הצדיקות למטור לילדיהם את ערכי היהדות שנשמרו בדקדקנות רבה
בקהילת תימן ,
האם ,שהיתה תמיד בבית ,היתה העמוד המרכזי  ,שממנו טפגו הילדים את אהבת
השם ואת הבטחון בח י ים התורניים  ,הנשים תמיד עטוקות-היו-ביחד בכל עבודות
הבית המגוונות ,ידיהן מלאות עבודה ושפתותיהן דברי שירות ותשבחות להשם ,
הידיים היו למטה מקרצפות ,משפשפות ,אך הנשמה היתה למעלה מתענגת עם
הקב"ה ,כך בכל עבודות הבית ,הכביטה ,הבישול ובטיפול הילדים  ,תמיד שם השם
בפיהן  ,כך זה היה יישם"  ,אמא מטפרת :ייפעם בארץ רחוקה ,ארץ שלי היו יהודים
מתוקים ותמימים",

אך בחטדי השם יתברך! הממהר את עמו לגאול ,ומקבץ נדחיו מכל קצוות תבל אל
ארצו ,ארץ הגעגועים  ,ארץ ישראל ,מוצאת את עצמה אמא ,בתוך בני קהילת תימן,
מקפלת את העבר המפואר ביהדותו  ,ואורזת הכל על גב החמור המדברי ,ופני ,y
כפני כולם  ,נשואות אל העתיד ,ובלבה תקוה ,כי הנה ממשמשת ובאה כבר הגאולה,
לה היא מצפה ,

המפגש עם ארץ החלומות עם ארץ הקדוש מצא את קהילת תימן בלתי מוכנה ,
החלוצים שלטו בכל  ,הקליטה של העולים החדשים היתה בשיטת האינטגרציה
שגרמה מיד עם בואם של בני תימן לארץ לפיזורם ברחבי הארץ ,מנהגיהם פוזרו אף
הם  ,והעדה כולה נשארה כצאן ללא רועה ,
חטרי ביטחון ועקורי שורשים מבקשים ההודים את קירבת הי אך תרבות המערב

-

תרבות הגויים ,ומושגים זרים ליהדות  ,חודרים דרך הילדים ודרך מכשירי התקשורת
והרחוב האנטגרלי ,אמא מוצאת את עצמה בתוך בית שכל-כך זר למה שהיה לה
בתימן  ,השליטה בערכים מתערערת והילדים נפוצים לכל עב,ר ברוחות הזמן ,
אמא שתקה  .. ,כל השנים דברה מעט ,והמעט הזה היה מטונן ומבוקר ,רק מה
שצרי,ך שלא לפגוע  ,שלא לדבר "לשון הרע י :לשמור על קדושת הפה ,לשמור על
צניעותה של כבודה בת מלך פנימה ,
אבל אמא בלבה התפללה והרבתה לדבר עם השם ,ולבקש רחמים ,ולקוות ,במוחה
עוברים וחולפים מראות מן העבר ,והיא מקווה לטוב ,והדמעות הרבות שירדו
מעינה ,לא נשרו לחינם ,הן גלגל חוזר בעולם ,

ז כ י ת י ש' די ר:דמ'ך גתו ע'יגי בתהיייס  / ,יםעןגי~יס יpתןח קבןצת תהי'יס וט,

מסר לעמ ישראל מאמא

-4

עברו שנים ,הילדים גדלו ונישאו ,ואף היא ,כאיוב ,נחלתה במחלות קשות,
ומכאובים ויסורים קשים הפוגעים בכל גופה ובפרט בראש ,בלב וברגליים  .במהלך
הטיפולים והניתוחים מאבדת אמא את תפקדו-המוח-המלא .וכן אמא עוברת סדרה
של טיפולים ברגליiך שבסופן נכרתית הן  -הסבל היה רב והכאבים חזקים למרית
הכאבים והיסורים ,אמא לא התלוננה ,וכך תמיד היתה אימרת ייברוך השם ,אני לא
מתליננת" .
ודוקא במצב כל-כך אביד וחסר תקיה מבחינה פיזית שאמא נראית כמו שבר כלי
וידי קצרית מלהושיע ,דווקא אז אחרי שנים של שתיקה ,דוקא אז מתחילה אמא
להאיר לני את החשיכה ע"י תקשור )יוסבר בהמשך עקרוניתיי(  .אחרי שנים של
שתיקה לשמיע את אמא אומרת אני איהבת ,אני מבקשת מחילה ,לשמיע את אמא
אומרת נכשלתי בחינו,ך הדמעית יירדית  ,והלב נפתח לשמוע ,מה יש עוד לאמא
לומר ,ואמא מדברת ,ואמא מחזקת ,יאמא מעודדת יתימכת ,ואמא מחבקת איתי
בנשמה חזק חזק ,אני לא לבד ,אמא אתי ,אני לא לבד.

אמא ,שנראית עתה כל-כך חסרת אונים מבחינה גופנית כמו תינוק תלוי בסובבים,
אמא השותקת ,שאינה מפחידה איש ,פיתחת בשיחה ע"י תקשיר ,ומעבירה מסרים

למשפחה ,ולעם ישראל.

אמא מבקשת ,לפתוח קבוצות תהילים ,להצלת עם ישראל .היא אמרה יזעקה -
אחריתן התחננה ,קראו תהיליםן ולא נחה ולא שקטה ,ולא נתנה מקום לברוח ,על
זה הכח ,תהיליס ,המגן
כל שאלה ,על כל קושי ענתה תשובה אחת  -תהיליסן
המציל והמאחד תחת דגל '.ה
שמעתי ,ונסיתי בדרכים שונות ,אבל הקשיים היו מרובים ,כמעט אמרתי נואש ,אבל
אמא דיחפת ומדרבנת וזועקת  -ייאחדית תחת דגל השם".
לבסיף בסיעתא דשמיא מתחילה להתבגש דר,ך אשר תחילתה ברחבי העיר אח"כ
ברחבי הארץ ובהמשך בעולם כולו ,קביצית נשים מתכנסית יחדיי פעם בשביע )יש
קבוצית המתכנסות יום יום( מדבקות את נשמתן זו בזו ועם אבינו מלכנו ,ימסיימות
ביחד את ספר התהילים המחולק.
במשך ארבע שנות חייiך האחרונית ,אמא דוחפת ,מעודדת ,מחזקת ומעבירה מסרים

לעם ישראל .אני הכיניר שעל מתריו אמא פורטת ,מרעידה את ליבי ,ימעיררת איתי
להשמיע את הקול ,קול בדממה נשמע מנעי קולך מבכי כי יש שכר לפעולתך .
חשה אני ,אמא יקרה ,ששירי הערגה ששרת להשם בימי נעירי,ך ליד הנהר בתימן
הרחיקה והתפילית להשם בציון להחזיר עטרה ליישנה מניבות את הפירית .והנה
אני פה ,במציאית החדשה ,ישיב נפגשות הנשים היקרית יחדיי ,נפגשית ישרית

וביכות ,שירית ותשבחית מתיך ספרו של דוד המל,ך ימתעלית מעל כל החישך
שמסביב,

ומאירות  ...ומאירות ...

ומתעוררית.

זכיתן לש ד יד המרך גת , /עיניי בתהירםי  /רמעיגיגיס רפתיח קביצת תהיריס טר,

,
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מה הוא התקשור

כשיטת

F. C .

תקשור תכמיכה

חוברת זו הינה אסיפת תקשורים

בשיטת f .C .

התקשורת בתמיכה נתגלתה בשנים האחרונות ע"י אנשי מקצוע אשר חפשו דרך ליצירת
קשר קומוניקטיבי )חברתי( עם אנשים הפגועים במוחם ,השיטה נתגלתה במקרה,

והתפתחה

לשיטת

קשר

ממשית,

המאפשרת

שילובם

של

האוטיסט

והפגועים

במהלכי-חיים-חברתיים שקודם לכן היו בלתי אפשריים עבורם .
להפתעת הכל התחילו פגועי-המח להעביר מסרים ,בעלי כוח השפעה רב ,שמטרתם
חיזוק באמונה בבורא עולם ,ובמציאותו של העולם הבא

-

שכר ועונש  .וכמו כן מקישים

הם על המחשב או על לוח האותיות ומעבירים מסר לעם ישראל שהוא דברי התעוררות
והכנה לעתי.ד

רבנים מצאו בהם דברי חיזוק ועדו,ז ולכן הורו לנו לפרסם את התקשורים ,תוך הדגש,
שבכל הקשור למוסר וחיזוק בעבודת השם ,יש לקחת את דבריהם ברצינות רבה ולחזור
בתשובה.

לדברי הפגועים במוחם ,כך עולה מהתקשורים ,דוקא המציאות של מוחם הפגוע היא
מאפשרת להם לראות מעבר לנורמאלים ,אך ללא תפקוד תקין של המוח נמנעת השליטה

בכלי הדיבור והדברים נשארים עצורים בתוכם.
השיטה של התיקשור ב  f ..C .מתבצעת ע !'י מתקשר מקצועי אשר באמצעות מיומנתו

המיוחדת "בתקשור התמיכה" ,מעביר את דבריו של הפגוע-מוח מן הכוח אל הפועל,
והדברימ עדין סתומימ ובלתי מובנימ לאנשים קרוצי חומר כמונו.
לסיכום :כל המעונין להעמיק ידע בנושא הנ"ל יש הרבה פרוט ,בספר "גליה" ובספר

"נפשי יודעת מאד" ,וכן בחוברת "כל דממה דקה" וכן מחקרימ מדעימ רבימ בנושא.

חוכרת דו מודפסת ומופצת

על פי כקשתה לש אמא
ועל דעת הרכביס לשיט"א.

זכ ו תו שי דוד המרך תגן ער Iגו בתה Iר Iס  . Iרמעונ Iנ .Iס רפתוח קבוצת תה Iר  Iס טר,
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התק'פה הקשה כיצר להינצל?
מסך מאמא:

בתי החמודה אני ווצה להגיד ל,ן כן כי את בת מלכים .יש לנו צדיקים גדולים
במשפחה ואת בתי מצילה את המשפחה כולה ,כן בשמים אומוים בווך השם,
ישתבח שמו שהציל ה' את המשפחה לפני הישועה .
בתי ,את נשמה של סבתא שלי ,צדיקה (.ל"ז) ובתי זה חסד גדול מאוד בשבילי
שהמוח לא-כל-כך מתפקד כי בקווב יהיו זמנים קשים לכולם ,ואת יודעת כמה

שאני פחדנית לא הייתי יכולה לעמוד בזה ,אבל בתי היקוה לא לפחד כי השם

יציל הצדיקים ,כמה בסוף יהיו צדיקים? -

זה לא ידוע.

כן ,הוגל כואבת ,התחלה של הסוף ,כמו בעם ישואל גם הוגל חולה וגם הלב וגם
הואש ,וזה גם מעל הכל התחלה של הסוף ,אבל אין באמת סוף ,לא לעם ישואל.
יהיו בעיות ובות לעם ישואל ,אתם ]את ובעל,ן[ צויכים לעבוד כיד אחת.

ש) :חבוה של הבת( במה אני יכולה לעזוו לבתך?
ת :כן ,י' את נשמה מתוקה אין הובה יהודים מתוקים בעולם שלנו ,פעם באוץ
וחוקה ,אוץ שלי ,היו יהודים מתוקים ותמימים .אבל פה הוגו את הכל .כן ,תהיי
חבוה זה מספיק .

ש :אפשו ללמוד ממך איך להיות יהודים טובים?
ת :לא כדאי ללמוד

ממני.. .

איך יצאו הילדים

שלי.. .

וק את בתי ,הצלת אותי

ממות ווחני  .מה הייתי אומות בבית דין של מעלה ,שיש לי ילדים וחוקים
איזה צדיקה יכלתי להיות

!?

יכלתי להגיד שהציונים אשמים

-

!?

אבל בטח היו

צוחקים עלי ,כי משה ובינו גדל בין גוים ואפילו ולמוות זאת הכיו את בוואו .

ש :יש לך עצה לעם ישואל?
ת :בן ,תפילה ביחד!!

 ,זכותו שי רור המ'ך גתז ע'עו בתזזיייס  /רמועניניז;נ ?)jת mקבוצת תהי'יס ט·'
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השם רואה משמים את כי פעויתינו

ש:מה שלומך?

ת :מ~~ח"  ttללה" )עונה האמ בדיבור(
ש :מה המשמעות של המילימ?
ת :כן ,זה אומר שהשמ הולך למעלה ומביט עלינו ,והוא רואה את הטפשות שלנו,
והוא רואה אותי ,אדמ שעמ-כל-הלב אוהב אותו ,ותמיד אהבתי אותו ,והוא
מסתכל ורואה שנכשלתי,

...

עבדתי ונכשלתי!!!

אתמ ,מצילימ אותי .הוא נמ רואה למעלה על ההר ,שאנחנו ילדיו רצימ הלוך

וחזור ומתעסקימ בטיפשות  .אני לא מבינה עד היומ

-

מה מקבלימ "מהעולמ

הזה" לא יודעת מה?!

רק -

תפילה!

...

וחסד!

תהילים! .. .

אבל "מהעולם הזה" לא

...

מצאתי טעמ .

אתמ ילדימ שלי ,אניד לכמ סוד " .שהעולם" במצב

קשה -

והשמ מסתכל מלמעלה

ובוכה  .והשמ נותן לדמעות שלו ליפול על העולמ שהוא יצר ,ובכל מקומ שיש
דמעה כזו ,יש כפרה.

כן ,כן כפרה ...

נמ אני כפרה ,כן נמ אני כפרה  .אבל ריבונו של

עולמ ,מספיק כבר! אני לא יכולה כבר ,אני לא יכולה כבר ,אפילו שזה כפרה.
ש :אמא מה עוד לעשות שתרנישי יותר טוב?
ת:בתי את עושה מספיק .

ש :מה בקשר לקרובי משפחה הרחוקימ מדרך השמ?

ת :אוי נכשלתי ,נכשלתי!! כן אני מאוד רוצה להניד מה שאני יודעת ,שכדי להציל
את כולמ ,צריך "אחדות".

וצריכימ ביחד לבקש רחמימ ,כי אמ לא ,אוי ,לכולמ ביחד!

צריכימ  -נמ אשכנזימ! ...
נמ כורדימ!  ...כולמ. . .

נמ

ספרדימ! .. .

נמ

תימנימ! ...

נמ

עדנימ! . ..

נמ

פרסימ! ...

כל היהודימ ביחד .לבכות . . .ולבקש רחמימ .

ש :ומה אני צריכה לעשות להתחזק?
ת :בתי ,את לא מבינה ,אמרתי הכל! צאי ותצעקי  IIאחדות" מתחת דנל השמ!

ז כ ר ת ו של דוד  i'Iמלך . .גתז ';גלI .נ י ב תהיי Iם למען נ י.ניו:כ יפנרוח קבוצת  ,תה,ך,ם  ,טל";~ d:",:::,,,,c~,, ,
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ש :מה יש לך להגיד על קרובי משפחה המתחזקימ בעבודת השמ?
ת :כן ,כולמ במשפחה חזרו כדי להעלות אותנו שוב שנוכל לקבל פניו של משיח
בלי בושה.

יסגלוה אמ יתית
· )כספר כ וי בית הארי ז"(:ל קורם כל תפילח יקבי ע'יו מצות עשה שי "ואהבת ירעך
כמוך" ,ויכוז ל א ה ו ב כל א חר סישראל כנפשו ,ו אט יש איזה צר;ן " Mד או חולי
כביתו  .או ככניו ישתףת כצערו ויתפלל עליו וזוחי סנולה אסיתית שתקונל
תפילתו כגוור תפילת כל ישראל ,על כן יאוכ ר כפ  flמלא" :הריני וכקנל עלי סצ ו ת
 .עשה של ואהבת לרעד כסוך",

**

~

@]j] lfiIW~ jע
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קברת פבי לכשיח בנגדי שתכ ~נרי פחד
ש :את אוהבת לכתוב אתי? )שאלת המתקשרת(

ת :כן ,אני מאד אוהבת לכתוב ,כי כולמ שומעימ אותי ,סוף סוף ,ובתי אני אגיד
לך שאני מאוד דואגת לכמ! כי הזמן מאד קצר ואנחנו לא במצב לקבל את פניו ,מה

לעשות?!
מה יהיה?! למה לא בא בזמן של סבא שלי? הוא ואחרימ שמה היו כאלה צדיקימ,
יכלו פשוט להתלבש בבגדי שבת ולקבל את פניו בלי-פחד! אבל מי יכול לעשות
את זה

היום?! . . .

בתי אני רוצה בטובתכמ ,אני רוצה שהבת הטובה שלי ,תקח את המקומ בשורה
הראשונה לקבל את פניו ,בטח יהיה כסא כבוד איפה ששמ הסבא נמצא!

זכותו ש? ,דון המיך גתן עלביי?תjןז" Iם

. Iלמןענ ~Iין:כלפתוחקכןצת ,נרה Iל Iם טי "!1;i

מסר לעם לשראל מאמא
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די אני צריכה לחזור לגוית שלי) ,גא,ת' זוזוכן זויתזו גוכ'בSג סיע'ךי עtכ וכ\?)$רת
'בSוכ'ךזו~ מעניין היא כמו עכבר מסתובבת בשקט עושה את עבודתה .ככה יהיה
בזמנים הטובים שהגויים ישרתו את היהודים.

ש :הנכדה שאלה )על זיווג שעומד על הפרק( מה דעתך על הזיווג סבתא?
ת :מה אני יכולה להגיד לכם ,אני לא בן אדם שיכול להביע ,ולהגי,ד אני מדברת
עם ידע פנימי ,בלי יכולת לשנות את המציאות בעולם הזה .זה המצב

...

אדם

בריא יכול להגיד דעה ,אבל השכל שלי לא עובד ,מה אתם רוצים ממני?
ש :אמא מה את מציעה ,לשאול רב?

ת :בטח  -תשאלי רב ,ככה חייבים! לא שואלים אשה מסכנה עם "חצי שכל" אין
לי מה להגי,ד אסור לי! את צריכה לבקש ממישהו ששייך לתורה ,סבא היה יכול

להגיד ,אבל אני ,אפילו לפני שהטמטמתי לא יכולתי להגיד.
ש :אמא יש משהו שהיית רוצה שנעשה?

ת :כן ,להציל את המשפחה!  . . .כי אני כל-כך מפחדת עליכם ... ,כי כולם

בסכנה! .. .

כולם . . .,כל העם  .כדאי ,לצאת לרחוב ,ולצעוק ..ולהגיד!! ולהתחנן לכולם ,לזרוק
את "העולם הזה"  .ולעשות תשובה עם לב שבור.

התפליה ~עייי:ו ,מתקכרת
א ימר החפץ חייט על הפסיק "וישמע ה' את קולנו" ולא אס'ר =:וכlריכ יישמע ה' את ;
תפילתיני ,ללוכרני שצרכים לזעוק כקיל בעת צרה ,וע"" זח עונה ה' תיכף ואף כי
לפעמים עונה ה' כמשך איזה ימים ואפילו לכמה שנים כאל צעקה 'Iכקול" מיעלת,
ותעיקר לבקש על הכלל כ;לו ולהתפלל אחרי קיום הטציה כטו שאני א ימרים
תפילות  IIהרחטו;' לאחר שקייטנו טצות רככת הטזיו .עור אטרי חז IIל.
כשמתפללים על החולה צריך לכללו כתוך שאר חולי ישראל ואז התפילה ,
מתקבלת יותר) .הח"ה על חתירה רפ'נתיא(

זכותו שד יוי המרך גתז ערכיו בתהיי,ם  /רמעונ  Iנים רפתוח קבוצת תה Iר  Iם טר,

מסר לעס ישראל מאמא
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אמא אומרת :אני רוצה להיות יותר נחמדה ,אבל בתי ,כל-כן קשה  ...כפרה!

כפרה!,

ברון השם!

אחרי כל-כן הרבה טבל,

אחרי זה יתנו לי להיות-אולי עם טבתא צדיקה שלי,

אולי! . . .

אני אומרת ,צריך להמשיך בתהילים! וכי מה עוד אפשר לעשות ,יש כל-כן הרבה
"בלגן"  . . .מה לעשות? במדינה הטריפה הזאת יש "בלגן"  ...בלב שלנו גם "יש
בלגן"  ...ובראש שלנו יש "בלגן"  ...מה לעשות?  ...רק להתפלל ולהגיד תהילים  .מה
עוד אפשר? בתי תשתמשי בדמעות ,בשביל עם

ישראל -

שנה קשה מאוד לכולם.

י \ iירון ~ II
מסר מאמא :בתי ,לא השארתי לן כלום בירושה ,לא כטף לא כלום ,אז אני רוצה
להשאיר לן משהו לשמוע .בתי היקרה ,לא יודעת מתי אוכל לדבר איתן שוב ,הן
זמנים קשים מאוד יבואו ,בבקשה תמיד לחשוב על מה שאגיד עכשיו!

בתי ,בת מלכים שלי ,לא לאבד את האמונה וגם לא את הביטחון ,אפילו ש"הבלגן"
כל-כן גדול ,שרב אחד יגיד כן ורב אחד יגיד אחרת ,לא לאבד את אהבת ה' ואת

הביטחון בו ,ואם

תהיה טכנה -

לא לפחד! "תהילים" רק תהילים.

זו הירושה  ...שאני משאידה לן.

ה'\אשר שתכפייה

)כבת הח  fI rmייrנ .נםר!כי ש נו יל · (Idשיתכונן כל א"ש ישרא' נסה  fIו א מאושר כגח  fIתפילח
[J

שניתן לנו עם סנולה  .שהנח ידיע ש  flמלא:כיtכ ס : IiכיIב כתור יחלל ולשכח
לחקכ  IIזו  ...ו א" לי א יש ישרא ל ניתן לו רשית ככל זמו שירצח לתת שנח יהקכ  IIה,
עו'י שמקרים שתי תיבות כלכר שאומר II .כדיר אתה" ולא  Flר תניות אלו ניתז
ליחורי רשות לחלל ולהזכיר את שוכו חנ'דול  .. .וחמלאכים סקנאים כנו שניתן לבו
דשות לחלל ולשכח ככל עת וכ.בל שעה וכ אש ר יתכונן  fIאד , tdהז); :כוראי יברר
לחשם ככונח חרא ו יח.

זכותי של דוד הסרך גת Iערינו נתהייים  /למשכינים ר.פתן" קבוצת תהיריס טל,,:';:: ,ן:

;
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ש :יש לך עצה איך לא לאבד את האמונה?
ת :כן "תהילים" ,תסתכלי עלי ,ותזכרי את המילימ שלי ,כמו כן צריכימ לנסות

להחזיר בתשובה ,תגידי לבעלך .הוא חייב לעבוד יותר ,להחזיר בתשובה  .אנחנו
כל-כך בסכנה.

ש :מה אנחנו יכולימ לעשות יותר לגבי החזרה בתשובה?

ת :אתמ לא מבינימ שאנחנו בשדה-הקרב נופלימ מכל הצדדימ ,איך אפשר ללכת
לישון בשקט בלילה באמצע המלחמה?

ש :אבל קשה לצאת מחוץ לבית?
ת :כן נכון ,אבל אפשר להזמין הביתה.
ש :מה בקשר לקרובימ אחרימ ,להביא אותמ לתקשור?
ת :תקשור לא יעזור ,רק תהילים שלכמ עוזר .בבקשה ,לא לדאוג להמ עכשיו  .את
והחברה יכולות טוב לארגן תהילימ בגדול ,בכל מקומ ,לפחות פעמ בשבוע ,כולמ
ביח,ד זה ישפיע גמ על

הגברימ.

ש :האמ אני יכולה לעזור בפרנסה יותר?

ת :בעלך ואת צריכימ להחזיר בתשובה ,ותהילים בכל הארץ  .אבל ,תלכו לכמה
רבנימ גדולימ לקבל הסכמה .ללכת לקרב נגד הסיטרא אחרא .אבל תדעו שהוא
ינסה לעצור אתכמ ,אבל לא לפח,ד זה רק יכול להביא טוב לעולמ .לא לפחד
מכלומ ,זה יציל אתכמ ואת כל העולמ .
ש :אמא ,תברכי אותנו?

ת :ברכה מאשה פשוטה

-

מה זה שוה? אך אני מברכת כל אחת מכאן בחדר הזה,

שתהינה עמ לב מקבל אמת ,וראש

יודע אמת ,וגוף שלא יורד

לא-משנה-מה .

ש :אמא ,אני יכולה לפרסמ מה שכתבת לזיכוי הרבימ?
ת :כן  .את יכולה ,אבל מצחיק ,למי משנה מה שאני אומרת?!
ש :אמא ,את רוצה שנבוא עוד פעמ?

ופתיח קביצת תהיר,ם טר,
· זכיתי שר דיד המרך  .גת . Iערניו בתהיר,ם  /רמעינינים
.

מהדרך
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ת :למה לא ,בטח לבוא!
אני עייפה מטפיק.

חיזוק מאמא :לא לפחד מבני אדם! לא לשבת בשקט! לקום

-

ללחום על כל

נשמה ,לחטוף את הנשמות מהידים של הטטרא אחרא .
ש :איך אנחנו יכולים לעשות זאת?

ת :לא יכולים ,צריכים! "ללכת בנדול" לקרוא תהילים ,לשמוע מה כתוב באחרית
הימים ,מה כתוב שיהיה לפני משיח.

~

~ ~!?
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הדכ,ת לש הה,ריס שיש רהס ייריס צריקיס
אמא :אני רוצה להניד לכם ,כן ,שאני מאוד מודאנת ממצבם הרוחני של ילדי ,כי

הרחוקים כל כך רחוקים  ...מה לעשות? השם יודע מה טוב  . ..מה יש לי
לדאונ  ...הכל מטודר  ...יש אבא ,למה לי לדאונ .בתי ,נם את  ,לא לדאונ  .הילדים
יהיו בטדר ,יהיה לך נחת ,השם מנדל אותם .בתי אני מרנישה טכנה נדולה ,אני לא
יודעת הרבה  ,אני אשה פשוטה ,אבל אני עכשיו מרנישה דברים שקודם לא
הרנשתי ,ואני מרנישה סכנה נדולה ,צריכים לבקש ביחד!

אבא שלי היה אומר" :אין יותר כח מאשר עשרה יהודים הלומדים ומתפללים

ביחד" .צריכים עכשיו

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

תפייה כציוכר כיצר
עיקר  IIתפילת הצנור" הוא תפילת י"ח ,דתיינו שיתפלל ,עשרה אנשים שהם
נדוליס כיחד ,ולא כמו שחושבים ההמון שהעיקר להתפלל בעשרת חוא רק
לשמוע קריש וקדושה וברכו ,ולכז אין מקפיין רק שיהיו עשרה בנית הכנםת
וזחו טעות ,ולכן חוכ על האדט למהר לנא לנית הכנסת כדי שיניע להתפלל
תפילת שמונה עשרה כצבור ,וצריך שכל העשרה יתחילו כיחד תפילת י"ח שאם
לא כן לא מיקרי )בקרא( תפילה כצנור ,ונם ~שיש ככית הכנסת עשרה שהתחילו
יחד ,צריך כל אחר להתחיל תפילת י"ח נשוה עם חצכור) ,שו"ע מ ' ס"ו ס"ק ל"ה(

זכןתן של דןי המלך גתז עלינן בתהילים  /למעןנונים לפתןח קבןצת תהילים טל,
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ש :מה את רוצה אמא?

ת :אני רוצה ילדים צדיקים ,זה הכל .בזמן האחרון אני מרבה לחשוב על העבר,
למה הילדים יצאו כמו שהם ,רחוקים מדרך השם! אבל אני ואבא אשמים ,מה
לעשות בתי את חייבת לסלוח לנו למחול לי ,תגידי

עכשיו! ...

הבת אומרת :אני מוחלת ואני סולחת לך אמא.
אמא :ברוך השמ עכשיו אני סבתא מתוקה .

ש :וממני בתך מה את רוצה?

ת :הילדים שלך שמקבלים חינוך תורני יצילו אותי ואת אבא (ל"ז) .
ש :איך נוכל לעזור לראובן קרוב המשפחה?
ת :הוא מאוד מבולבל ,הוא מרניש חוסר כיון ,מחפש דר,ך הוא מרניש בוד,ד זה

הזמן לתת לו כיון ,לא קל ,כי יש לו הרבה אלילים ,וזו בעיה נדולה ,כי תמיד הוא
שולף אליל מתאים לרצונות שלו ,או לצרכים שלו  .אפילו שלא נראה שעוזר
לנסות עוד.
ש :איך אפשר לעזור לשמעון קרוב המשפחה?
ת :הוא אינו מוצא את עצמו בשום מקום ,והסיבה לזה שהוא צדיק שירד מן הדרך
וחזר לתקן ,והוא חייב לחזור ,חייב! כי אין זמן לעוד נלנול הנשמה שלו סובלת.
תנידי לו מה שאמרתי ,הוא בסכנה נדולה אם הוא לא חוזר ,כי אין זמן לעוד נלנול
לתקן.

גא,תת פגישת ת t,וכנ' וכשפחת רתקש,ר' ,וכשt,נ וכת תtנ תתעג"
ש :למה הם אינם מניעים?
ת :הם מפחדים ,כולם .מצחיק שמפחדים ממני ,מי אי פעם פחד ממני!?
ס'ף ס'ף תוכשפחת וכגיעת

אמא :אני רוצה להניד לכם  .המשפחה שלי ישבנו אלפי שנים בתימן ,אלפי שנה,
וכל הזמן הזה היינו צדיקים ,ורק כאשר הנענו לארץ ישראל ,ארץ הקודש ,נפלנו!

 .ז נ ותן שר ד ו ד המרך תג Iערינן בתהיריס  /רמעןניניס רפתוח קבוצת תהיריס טר,

מסר לעמ ישראל מאמא
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ואמ חושבים ,שעכשיו אתמ חכמימ יותר מכל הזמן שהיינו בתימן ,אני אומרת
שלא! סכנה רודפת מי שחושב ככה ,ואני אדגיש שוב

פעמ -

הסכנה גדולה! כי לא

רוצימ "אמת"! תיפול עלינו אמת מה יהיה? שומ "ישראכרט" לא יעזור ,מה יהיה?
כל הצדיקימ שלנו ידעו את האמת,

בתימן. ..,

היו חיימ יהודימ ,בלי ציונימ ,והיינו

נקיימ וקדושי מ ,ועתה השמ מנסה להציל אותנו ,אבל אנחנו "לא מבינימ" ,רוצימ
לבלות ,ולהנות מחיי "עולמ הזה" ,בקרוב הסוף!!!
עכשיו אני מאוד עיפה.

קרבן אר תפייה
אזכ רו fזז  IIי על חEכ  tJוק "קfזו עזככונ דגרים" שהקנ"ה אוזבר -אין אני זכנקש ל א
זכח ולא קורבנית אלא ירבויונ ,יכל חצרות חרנית הכאןת עלינו שאיננל נ·צולים
זכה!:ב ,הזכה ובפני שאיזאנן ציעקיט וטרביונ תפ;ל  VfJליrוIנ כישין החפץ חיים.

iושיחiו iויתiו זטו ק~ן

לפגי שעיןק גגכעiו גפעtכ iושגיiו לאןiו~ ג i,ויiו פחד גד,ל.
מסר מאמא :אני יודעת שאתמ רוצימ לדעת אמ תהיה מלחמה ,כן  .אבל המלחמה
הגדולה עוד לא עדיין ,בעתי,ד אבל לא רחוק  .אנחנו יכולימ לבטל את זה .
אמא) :לנכד( אתה ,חמוד שלי ,לכן הלב כואב עלי,ן כי אתה רחוק מסבא ,אתה
נשמה חשובה ,אתה חייב לחזור ואתה צרין לעשות לד רב ,ללכת אחריו בכל דבר,

סבא בא )בחלומ( כדי להחזיר אותן להאמת ,ואתה חייב! אתה

סובל -

כי הנשמה

שלד חייבת תורה ,ועד שאתה לא תקבל את זה ,לא יהיה לן מנוחה ,לחזור ,ולא
להיות קשה עורף!.

על נכד אחר אמרה :הוא סובל כי לא מתפללים עליו מספיק ,לא יודעימ באמת
להתפלל ,אני אתפלל עליו יותר ,הוא גמ צרין אמת .

לאחת מבנותיה אמרה :אוי אוי מה אגיד כל מה שאמרתי שיין גמ ל,ן רק תדעי
שבריאות וחסד לאחרימ קשורימ זה בזה) .לטענת הסובבימ "אבל היא עושה
הרבה חסד(

ז?יתי זע? " .דור ~זגלך גנון גזל~ן בת~~.יtב !  .למעןגיגיס ופתןח jובןצת .תהילי;;. Pט '":
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אמא :אבל לא תמיד לשם שמים ,לא תמיד ה' שותף ,יש לה לב-טוב טבעי ,אבל
לא חטד לשם שמים  .לבעלה שלא שאל כלום אמרה  :אתה מצחיק לא יודע מה
לשאול ,גם אני ,לא יודעת מה להגיד ל,ך תמשיך כמו שאתה ,כי אתה לא מבין מה
שאני אומרת.

יוכיוב תח:בקיבי

)י~מרי  Mז" ל כמדשר ש'ר השר"'ס( "שמאיי תחת ראשי" זי קריאת שמע" ,ויזכינו תחבקני" זו
תפילח .וחרכריס נפלאים לובתנינן ,שע"י תפייה כתיקונה מניע  .איש ישראי ידרנה
ננ י חח שי "ימיני תחנקני  I/שח ו א דכוק כעבותות אחכח ככיכ ו ל עם חקב  I/ח ,והרנרי!:ב
נוראים.
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וכהו הגוף שכרה והורך
גגית ת,ליtכ לאתר )ית'ת גריתת רגל iוש)יiו
מטר מאמא  :טוב ,אגיד לכם עכשיו ,שלא לקנא בי  .כן ,למה אני צריכה לטבול
כל-כ,ך אני לא כל-כך רעה,

אני חט-ושלום לא מתלוננת

למה  . ..למה  . ..למה.. .

ויודעת שהשם יודע מה טוב  .אבל זה כל-כך קשה ,למה?

..

תראו אותי ,ותראו

מה זה בן-אדם ,כלום ,חתיכת בשר ,כלום  .. .חותכים רגל ועוד רגל ,מה זה
הרגלים?! רק בשר ,כלום ,אבל עם הרגלים האלה

-

גדלתי אתכם ,ורצתי להביא

אתכם לבית הטפר ,ועמדתי ובשלתי עליהן וכל מה שעשיתי אני ואבא בשבילכם,
עם הרגלים  .לכן ,בטח לא הייתי בטדר עם כל מה שעשיתי אתכם ורואים כמה
מכם רחוקים ,כנראה ,לא עשיתי בטדר .אוי ,הקדוש ברוך הוא! אם זה "כפרה"

-

אקבל בשמחה ,אבל אני לא יודעת ,כמה אפשר יותר לטבול ,די ,אני רוצה הביתה,
זה מקום לא טמפטי ,די ,אני רוצה הביתה ,די  .אני מרגישה שהשבת כמעט נכנטת,

וזה מפחיד אותי ,אני לא יודעת למה.
כמה יש לדבר.
מטפיק לדבר.

זכיתי שר ;ו ,המלך גתן עלניו כתהיייס  /רםעיניניס רפתוח קכונrת תה Iר  Iם זכל,
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תצילי אותי) ,פונה לקרובת משפחה שעובדת בבית החולימ( לא לתת להמ לנמור
אותי ,המ כמו נוימ פה )בבית החולימ( אני מפחדת מהמקומ הזה ,תצילי אותי!
רק אלה ששומרימ יכולימ להציל אותי ואת אבא ,
אמא מחזקת  :כבר אמרתי לך "תהי לימ"! ואת לא עושה מספיק  ,לחברה אמרה
עזרי לבתי  ,אין זמן! הזמן קצר מאוד!

ברכה מאמא :אני מברכת את כל הנוכחימ "בתורה ומצוות ומעשים טונים" וזה
יציל אתכמ ואותי ואת אבא ,
"לא לפחד לעולם" ,רק מהשמ!

ותרה וגמלות חוסיס
 .רכי נ ו ה ח פ ץ חיים ה יה רבqל לו סר ,שאם הי ו נאים כ י התנאי ם ו האס ו רא י ם י מצ ו א
פ תר ו נ ו ת י.כל ה צר ו ת ,יא חי ו ס ו צאים ש ו ם פתר ו ז רק פ תרוז אחר כיכר -ל עס ו ק
כת ו רה ו ככסיי ו ת חסרים .
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חסר כראגון !'קובצות תהלויס" ישמור ערייך

***

חיזוק מאמא :אני יודעת שאת רוצה שאחזק אות,ך כן אותך בתי הקטנה ,אבל את

לא צריכה אותי כבר לזה את מצליחה ,תצליחי ,כי סוף סוף "קמת מהכסא" את
עושה ברוך השמ ,לא לפח,ד אפילו כשיהיו זמנימ קשימ מא,ד החסד הזה ישמור

עליך ועל המשפחה שלך ,לכן לא לעצור לרנע ,נמ אתה חמוד שלי נמ אתה ,וזה
הסיבה שאתם ביחד )התהילימ( ,וזה הכל ,הזמן הולך וננמר ,בקרוב הסוף ,לא
לפחד חמודים שלי ,לא לפחד ,ולא להפסיק לרנע לנסות להחזיר בתשובה  ,עם-
ישראל לא יסבול כל-כך בזכות התהילים .

אחת מבנותיה רבקה המנהלת אורח חיים מסורתי ומטפלת במסירות באם ,
בכניסתה הוסבר לה במילים ספורות על התקשור עם אמא ,כתנובה אמרה מספר
פעמים את המלה "מענין" .

זכותי לש דיי המלך גתן עלניו תנהך,,ס  /למרעניניס לפתיח קבצות תהיי,ס טל,

מטר לעם ישראל מאמא
אמא :

מענין . ..מענין.. .
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מענין מה זה? מה זאת המילה הזאת "מענין"? כאשר אדמ

איננו יודע מה להגי,ד אומר "מענין".
ש ) :רבקה( :למה לאחרונה קראת לי בשמ אמך מטפר פעמימ?

ת :רבקה התבלבלתי,

כי בזמן האחרון אני כל כך מתגעגעת אליה- ,

רבקה האהובה

תטתכלי על אחותך "מענין"! נכון?

המטפלת הגויה של אמא אומרת לרבקה היא מתכוונת שמה שמענין אצל
האחותך זה הלבוש וכיטוי הראש .

אמא אומרת :היא מבינה! . ..
נכשלתי .אבל-אולי ישתנה ...

אפילו הנוכרית מבינה .אוי ,נכשלתי בחינוך הילדימ,
אולי לפני "הטוף"  . ..אולי

מפחד ...

ש) :רבקה שואלת( טוף של מה?

ת :של העולם!  . . .אני

מאד רוצה כבר לראות את אמא שלי ,לנוח על הברכיימ

שלה ,החיימ האלה כל-כך לא נוחימ ,לא כמו הברכיים והזרועות של אמא .
ש :רבקה מטפרת לנוכחים שאמא מרגישה כאבים ברגלימ )למרות שכרותות הן(,
איך יתכן?

ת" :מענין" נכון? אני מרגישה כאבים ברגלים דמיוניות ,ואתם,

-

מרגישימ כיף

והנאה בחיים דמיונימ.
ש :אמא ,מה יש לך לומר על "כאבי-הראש" החזקים שלך?
ת :גמ

זה דמיוני והחיימ שלך גמ דמיוניימ.

תשתוות שתיקת .

ש :למה את אומרת שנכשלת בחינו,ן תראי איך רבקה מטפלת בד יפה?

ת :כן ,היא תקבל "שכר" ,אבל השכר הזה ,רק בעולם הזה .ומה עם העולם הבא!
מה יהיה?

אוי לי?! כמה זמן זה נמשך?
רבקה מטפרת  :אמא מבקשת נפשה למות ,ואני תמיד אומרת לה ,הקדוש ברוך
הוא הוא המחליט ולא היא.

וכותו שי רור הרמך גתז ער Iנו בתה Iר Iם  /רמעונ Iנ Iם רפתוח קבוצת תה Iר  Iם טר,
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אמא:

כן .. .

הוא

מחליט.. .

ואני חיה

להגיד לכם את "האמתיי.

אמא :אתמ יודעימ ,שאתמ באים ממשפחה חשובה מאד ,צדיקימ ,ואם תגיעו לזה

שתקבלו פניו של משיח ,לא לשכוח ,את היחוס שלכמ ,לא לשכוח!
ואת רבקה ,תצטרכי "להתלבש כמו בן אדמ"

לפני משיח.

אין לי הרבה זמן  .מוחלת ,רוצה שגם אתמ תמחלו זה הכל ,אין יותר להגי,ד רק
ברכה שכל הילדימ שלי והנכדימ יגיעו לרמה של סבא

שלי.

ש :האמ כדאי לארגן "קבוצות תהילימ" גמ בחו"ל?

אמא :למה ,זt:ת לא רוצה להציל יהודימ בכל העולם? אמא מבקשת :לעשות את
התהלימ בכל מקומ ,בכל הארץ ,בכל העולמ .לבקשת ברכה ,אמרה שתזכו לעבור
את הקשיימ הגדולימ בקלות ,ותשארו לקבל פניו של משיח

צדקנו .

רבקה אומרת :כבר מחכימ לו הרבה זמן והוא לא מגיע?!
ת :בשביל דבר כזה רבקה ,אפילו אני יכולתי לתת
אחד

הנוכחימ -

זו חוצפה

לך טטירה .

לדבר כך ליד אנשימ דתיימ.

אמא :לא ליד אנשימ דתיימ ,לפני השם!!

רבקה :אמא אני מבקשת טליחה.
אמא :תהיי בריאה ,אני כל-כך אוהבת אותך יש לך לב-של-זהב ,כואב לי לראות
את האהובה שלי ככה רחוקה.

רבקה :בוכה ואומרת גמ לי כואב לראות אותך ככה!
אמא :די אני עייפה

ש :זt:ת יודעת אנגלית? )שואלת המתקשרת את אמא(

בואי נראה ,אולי את רוצה להגיד משהו באנגלית למטפלת הגויה?
אמא) -כותבת באנגלית( כו ,אני רוצה להגיד לך שאת נשלחת מהשמ ,ואת אחת

מן הגוימ הצדיקימ שנשלחת לטפל בי ,זה מגלגול קודמ ,ודי יברך אותך בשביל זה.

זכ ו תו שי ךח.הטלך גתן עלינו בתהיליס  /למעוניניס לפתוח קבוצת תהיליס טל,

מסר לעמ ישראל מאמא
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כשררן רתיקרן חיברך תיירים
שיחת גגית אג'ת

מסר מאמא :אני כל-כך רציתי לראות אותך בתי ,אני מאד מרוצה ממך כי ~ת

שומעת אותי ן~ת עןשה מה שביקשתי ממ,ך לא להפסיק זה חשוב מא,ד לא
להפסיק!
זה יעזור גמ לי ,כי נכשלתי בחינוך הבנימ וזה יתקן אותי  ,לא יודעת כמה זמן
אהיה

פה.. ,

אבל באמת ,אין לי חשק לעבור את הזמן לפני הישועה ,אין לי כוח,

אוי ,אני יודעת בתי ,שמכולמ את תצילי אותי ,כי החסד שלך אמיתי

-

לא יודעת

מה יהיה ,אך אברך אותך ~כל ואת בעלך גמ ~כל והילדימ שיהיו בריאימ בגוף
ובנפש שיהיו יהודימ עבדי השמ הבנימ והבנות ,

ש) :אחת הנוכחות שואלת( למה אני מרגישה זרות בבית?
ת :מה שחסר לך "החוסר-הזה-בביתך" ,כי לך חסר בפנימ ,וצריכימ על-אף

הקשיימ למלאות את הבית באהבה ,ולא משנה אמ הבעל לא בדיוק מביו אותך,
אפשר לאהוב גמ בלי זה ,לאהוב את "הבית היהודי" בית-המקדש-מעט ,אהבה ,זה
מה שבונה את זה ,אהבה! אהבת השמ ,אהבה כלפי כל מצווה ,כמו מצוה שלהיות

,מ~ המצוה של פרו ורבו ומצוה של אשת חייל ,אהבה!
ש :אני עובדת על זה ,ובכל זאת זה לא עוזר?
ת  :כן ,בפנימ לא עבדת ,עבדת רק בחוץ ,
ש :איך עובדימ מבפנימ?

ת  :להגיד אני אוהבת ,כל היומ להגיד "אני אוהבת ,אני

אוהבת".. ,

אהבה ,פשוט לאהוב.
דבר כל-כך קל
ש  :וזה מה

וכל-כך קשה " .

שיעזור? .. .

ת  :כן! ולנסות

ולהרגיש ...

זכיתו שי דיי המיך  .תנן עי Iנובתה Iי Iם  /למעונ  Iנ Iם לפתיח קביצת תה Iל  Iם טל,

מסר לעמ ישראל מאמא
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חככי מגיע לכסא חכוכר
אמא :נכדי היקר אני מאד שמחה אית,ך מא,ד זה יציל את המשפחה

ואת אבא של,ך ואני כל-כך שמחה ,ממש נס,

ואת אמא

)הנכד בוכה( ...

טוב שאתה בוכה זה חשוב ,הבכי הגיע לכסא הכבוד .ולכן הגעת לזה כי בלי עזרת

שמים אי אפשר להצליח ,לא בגשמיות ולא ברוחניות  .אבל עכשיו יש סכנה גדולה
לכל העם וגם זה תפקיד שלך להציל את עם ישראל .
ש) :הנכד( מה לעשות?

ת :לקרב! את מי שאתה יכול ,זה רק ההתחלה .להחזיר בתשובה את זה אתה יכול

לעשות! אתה במיוחד .החיים-לא-נופש! אתה חשבת
הראש

וספר

לפניך

כל

ודי?!

פעם

-

שתשים כיפה-שחורה על

שאתה

מגיע

צריך

למשהו,

לחפש-את-ההר-הבא  . . .ולכבוש!
ש :אבל סבתא זה מפחיד?

ת" :לכבוש" זה לא מפחיד בכלל ,מה שמפחיד זה מי שלא "רואה ",ולא רוצה
"לראות" ,זה באמת מפחיד!
מסר מאמא :את בתי צריכה לשמוע ,כי אין הרבה זמן ,צריכים הרבה יותר
"קבוצות" ,ולא רק בארץ ,בכל מקום .צריכים ליצור קשר הדוק עם קהילות בכל

העולם ,ואין זמן .כן בתי ,בתי הקטנה, ,ת~ לא להאמין !אבל זה המצב, ,ת~ מענין
נבחרת וחברתך שותפה של,ך וביחד חייבים ,אחת יותר בשקט ,ו~ת יותר קדימה,

אבל אין-זמן ,ואל תשאלו אותי מאיפה יגיע הכסף ,כי השם ישלם ,איך

!?

אני לא

יודעת ,אבל הוא ישלח ,להגיד לנכד להתחיל "קבוצות של תהלים" לגברים כמה
שזה לא מדבר אל רוב הגברים  .באמת ,בעתיד הקרוב ,אני מרגישה ,שיהיה סכנה
גדולה ,איפה? אני לא יודעת ,אבל מפחיד ,וזה יזיז כמה יהודים .
ש  :כל הזמן את מדברת על התפילה יש לך עצה איך להתפלל?
ת :כן ,זה לא יותר

תפילה , ...

אלא תפילה עמוקה

יותר,. . .

לעבוד שירדו לכם

דמעות לסגור את עצמכם בחדר ולדבר ישיר להשם עד שבוכים כמו ילד קטן.

ז כ ותו  ,ש י דו ד המר ך תג Iערינו בתהיריiכ  /רמע ו ביניס רפתוח קבוצת תהיריס טר,

מטר לעם ישראל מאמא
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מסד מאמא) :אחרי גנס גירןשליס של קגן~ןת תהיליס תחילת שגת אלפייס~ ,אני
מאד התדגשתי עם הכנס הזה ,כן מאד התדגשתי ,צדיכים לעבו,ד חייבים! הזמן
קצד ביותד,

אם ביחד יבואו להשם ,ויבקשו ממנו ישועה ויבכו וישימו אפד על הדאש וכו'
הישועה תגיע ,אבל אם לא .. ,אז יהיה קשה מאד,
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גשס איך כי איך לנו ככי אמיתי
ש:

איך את מדגישה ?

ת :אני מדגישה לא טובt ,זת )בתי( חושבת שאני במצב דוח יותד טוב היום ,אולי
קצת ,אבל לא הדבה ,אני דק יכולה להגי,ד שיהיה קשה מאד מא,ד וגשם אין ,כי

אין לנו שום בכי אמיתי ,דק כאילו ,דק

כאילו.. ,

והשם גם כאילו עונה לנו ,אוי

בתי .. ,אוי.. ,
ש :מה בקשד לבן מנשה שהוזמו לפגישה ,האם יבוא?
ת :לא מאמינה שיבוא ,כי הוא מפחד מא,ד

מפחד ",

הלואי שיתגבר על עצמו

ויגיע!

לפתע גגגס טגשה לגית האגןת,
אמא :סליחה מנשה ,בדיוק אמדתי שאתה מפחד לבוא ,ברוך השם שבאת ,תדע לך

מנשה שאני בוכה עליך כל היום ,היית ילד כל-כך חמו,ד כל-כך

נחמד , ..

אבא דצה

שתהיה גדול .. ,אבל מה קדה בני? .. ,הכל יר,ד אבל כמו האדם הראשון הכל תלוי
באשה ,חבל חבל מאד ,אני בכיתי הדבה מאד עלי,ך ידעתי כמה שאתה סובל,

וכמה שאתה נשמה טובה ,והלואי-שכל הדמעות האלה ,יעלו לשמים  .. ,וידדו
עלינו כגשמים ,כל-כך הרבה בכיתי .. ,בני יקירי ,אני מאוד אוהבת אות,ך ומבקשת
מחילה אם פעם פגעתי ב,ך לא

התכוונתי.. ,

אף פעם ,ואני דק  .. ,רציתי תמיד

לטובתך ,

זכות ו של דוד המלך תגז עלינו בתהילום  /למע ו נינים יפתוח קבוצת תהילים טל,

מטר לעם ישראל מאמא
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מנשה תביט עלי ,תטתכל עלי ,זה "כל-האדם"  .. .כן ,סוף

"כל-האדם".. .

ואין ל,ן

ואין לי ,ואין לאף אחד אפשרות לברוח מזה ,וזה הגוף הבלה ומרקב .. .אבל מה עם

הנשמה? .. .שגם זה ימות? ]חט ושלום![ מה עם הנשמה ,תציל אותה! כל העולם
בטכנה גדולה .זה לא גשם מה שאתם רואים ,זה באמת כאילו  ...וכאשר ירד-גשם,
יהיה מבול ולא לברכה ,וזה מפני שאנחנו כאלו לא אמיתיים  ...רוצים להחזיק
"בעגל-הזהב" ביד אחת ,ותורה ביד השניה ,וזה לא

ילך .. .לא ילך! !!

אמא מחזקת :להמשיך קבוצות של תהילים תכיני אותם ,אין זמן .נכון את עושה,
רק אני אומרת ל,ן אולי התהילים יעצור את הדברים הקשים  .הקבוצות של
התהילים יכולות להציל את הכל ברגע של מצב קשה ,הן הקבוצות תהינה מוכנות,
וזה נקרא שהעויף

מוכן .

אמא זועקת :צריך רק משיח ,אין לי כוח ,אין לי כוח ,הלואי שיגיע כבר ,אין לי
כוח.

ש) :קרובת משפחה שואלת( למה הבעל רחוק מהמצוות?
ת  :הוא מפחד מהדת ,כי הוא יצטרך

לחזור ...

ואם יחזור ,לעזוב את הצעצועים

שלו .
ש:מה לעשות?
ת :להראות לו שהצעצועים נשברים ונעלמים

וגם הגוף נשבר

ונעלם ...

ומה עם

הנשמה?!

ש  :למה הוא מפחד להיות דתי?
ת :הוא רוצה את "העולם הזה" ,מפח,ד כי יודע שהוא חי "חיים של שקר" ,אבל
אוהב את השקר .

אמא) :פונה לנכד( חמוד שלי ,תמשיך בדר,ך אתה מציל אותי ,אתה  .. .רק
אתה  ...מציל אותי .
ש :למה רק הוא?
ת :הוא מאוד קשור אלי ,ולכן אני מאד מושפעת מהתשובה שלו ,וגם מנשה ,אתה

קשור אלי במיוח,ד ולכן אני מושפעת מהמצב של,ך שאינו כל-כך טוב מבחינה

רוחנית ...

זכ יתי שר דיד הסרך גתו עריני בתהיריס  /רסעיניניס רפתיח קב יצת תהיריס טר,

מטר לעם ישראל מאמא
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אמא אומרת  :אתם רואים את המטפלת בבית האבות? היא באה ממשפחה כל-כך

חשובה ,והיא לא מרוצה מהחיימ שלה ,ולא מבינה בדיוק למה

...

יש לה זכות

אבות שמושך אותה ,והיא מבינה ולא מבינה ,אני כל-כך מרחמת עליה  .הזכות

שלה בא מצד אמא שלה .
אמא )לקרובת המשפחה(  :את ,צריכה להתעטק עם חסד ,ולהמשיך בדרך האמת,

ולא לעצור בגלל פחד מאחרימ ,השמ ישמור עליך  .את צריכה לשמור שבת ,את
צריכה לשמור במדויק טהרת המשפחה ,ואת צריכה לשמור את מה שאשה צריכה
לשמור ,ולכטות את הראש .
ש :האמ נכון לחשוב על פרידה מבן הזוג?
אמא  :זה שאלת רב! אבל אטור לך לעשות ,מה שאטור לך מבחינת ההלכה ,ועל
זה אין להתווכח!!!
שואלת קרובת המשפחה :למה אין לנו ילדימ?

ת  :זו הטיבה  .בעזרת השמ יהיו ,זה מאד תלוי ב,ן לא לפחד  ...לא

לפחד ...

ולזכור

שהשמ שומר עליך .
ש ) :מנשה שואל בעקבות השיחה( למה אין לי בן?
ת  :מנשה  ,אם יהיה לך בן איזה חינוך יקבל . . .בשביל מה אתה צריך בן?! בן ממשיך
את האבא  ,מה יש לו להמשיך . . .מה? לנהוג

באוטו! . ..

לדבר בפלפון! מה יש לו

להמשיך?
לנכד אמא אומרת שאשה טובה זו הברכה הגדולה ביותר

לגבר .

אמא פונה למנשה  :אני יודעת צריך להיות לך בן צדיק  ,אבל זה לא אומר שבטוף

תקבל ,כי בשביל לקבל צדיק ,צריכימ גמ להתפלל באמת  ...אולי משהו יחטוף לך

את הזכות ...
ש  :אבל אני מתפלל באמת ,ובכל זאת אין לי בן?
ת :אבל אתה לא מוכן לתת להשמ הבטחה כי אמ רוצימ משהו צריכימ לתת
משהו.

ש :איזה הבטחה?

ת  :הבטחה ,שיהיה צדיק  .ותשתדל לחנך אותו בדרך הנכונה.

זכיתי של רור המלך תגז על Iכי בתהייIם  /ל.מעי IJIJם למתיח קבוצת תהIל Iם Iכל,

מסר לעמ ישראל מאמא
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מנשה :אני מבטיח!

אימא  :זה בינך וביו הקב"ה ,ושיהיה לאשתך ברור ,שהבטחת להשם ואתה חייב
לקיים את ההבטחה ,אבל לא לשכוח שחינוך הבנים מתחיל בבית  .יש כל מיני
אנשים פשוטים שיש להם בנים ,תשאל למה לי איו ולמה להם יש! והם לא

צריכים להבטיח כלום! אבל תדע שאתה בא ממשפחה של צדיקים וזה מחייב!
ואנשים פשוטימ שיש להם בנים בלי הבטחות ובלי בעיות ,זה חשבוו אחר ,אבל
אתה בא

מנסיכים  .. .מצדיקים ...

מידידי

השם .. .

אחד מהנוכחים שואל :אפשר לקבל ברכה?
אמא  :מברכת אתכם כולכם כולכם  .בעיניים שרואות אמת ,בלב שמקבל אמת,
ובשכל שמעבד את הכל.

אמא )פונה אל אחד הנוכחים( ואתה יקירי אני מחכה להיות בחתונה שלך .
אחת הנוכחות מציעה לשידוך תימניה כשרה שלמדה בבית-טפר בית-יעקב ,אך
הוא דוחה את ההצעה בכל תוקף ,מדוע שואלים הסובבים?
ת  :אתה לא רוצה כי אתה מרגיש שזה לרדת ,אבל זה לא נכוו כי בדם של התימנים
גדלות,

נטיכים. . .

אשכנזיה ,רק תקלקל אותך  .יש לנו מטורת גדולה יותר ,נשארנו

תמיד תמימים ידידי השם ,היינו קרובים להשם עד שהציונים קלקלו אותנו .
ש) :מנשה( כיצד לקרב את אשתי]

ת :היא ,אשתה צריכה גבר שיכויו אותה .גבר שבשקט אבל בהחלטה יכוויו את

הענינים  .לא יהיה קל ,אבל בסוף יסתדר בעזרת השם  .זה לא קל בהתחלה

...

אבל

יותר קל ככה ,מאשר להטביר בשמים ,שהאשה לא רצתה  .יגידו לך מה עשית?

תגיד כלום

...

גם

אנחנו .. .

"כלום נעשה".

בני ,תטתכל במראה ,תסתכל על הפנים שלה תשווה לפנים של הנכד )שחזר
בתשובה( ולפנים של אבא  .קבלת את "החטפוט" של העולם הזה ,אבל הנשמה

לא ככה ,הנשמה עדינה כמו הפנים של הנכה כמו הפנים של אבא .למשה רבינו
היו פנים של רוצח ,אבל עבד על עצמו ונעלם המבט הזה .
ש) :המתקשרת פונה לשכנה-לחדר בבית האבות שגם היא מתימו באה(  :יש לך
משהו להגיד לנו בתיקשור?

זכ ו ת ו שי ר ו ר המיך גתו עיעו בתה Iי Iם  /ימעונ Iנ  Iם יפתו ח קב וצת תה Iי  Iם טי,

מ ס ר לעם י ש ראל מא מ א
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ת :בעזרת-השם יש לי כל-כר הרבה להניד לכם ,כי אמא שלכם צדיקה ,באמת
צדיקה ,לא סתם ,מתוקה וצדיקה ,ברור השם יש עוד אחת "ניזעית" פה )בבית
אבות( ,ברור השם!

ת :כן בזמן האחרון אני מאד שמחה

-

כי אין נשם ,ויש רעידות אדמה ,וכל-כר

הרבה צרות ,וזה סימנים שמשיח בקרוב מניע וזה משמח אותי .רק לעבור מצב

קשה -

ואז הוא מניע ברור השם  .שמחה זה סו,ד שמחה זה המפתח לנצח ,שמחה

זה אמונה וביטחון בהשם ,ואני שמחתי כל החיים שלי ,ברור /,ה ואף-לא-פעם
אחת הפסקתי לשמוח ,אפילו כאשר בכיתי

-

נם שמחתי ,כי אלוקים נדול ואוהב

אותנו .ולא היה לי קל בחיים ,אבל תמיד שמחתי  ..תמיד שמחתי  . . .והדור
הזה?!  ...דור עם "פרצוף של כועס" כל הזמן כועס למה אין זה? למה אין זה?

ובסוף.. .

באמת ,לא ישאר כלום .

ש :מה דעתר על "קבוצות התהלים"?
ת :ברוו השם ,ברור השם ,באמת תהלים ,זו-הדר,ן אני לא יודעת לקרוא ,כן
ידעתי להניד בעל-פה  .זו-הדרר

-

משום שהדור כל-כר רחוק

,

רק "שירי אהבה"

להשם.

שמחה

" תחת אש ר לא עברת את הי אלוקיך כשוכחה ובטוב לבב סרב כל ''',ובו ופירשו
שרא ו ~ ל ו לארם להיות שסח וטוב לב מעכורת הי ~ותר סרוב כל התעכ ו בים שיש
כסציא ו ת,

אובר האר"י ז"ל שזכה לרוח הקורש על שה~ה שסח בשסחת הסצ ו ה ~ותר וכשסחת
בן ערן·

ש :נראה שהיית אישה יפה בצעירות,ן מה יש לר להניד על כר?
ת :רק שיהיה ברור שיופי זה כלום ,זה נעלם .אתם רואים כל אלה פה ,פעם היו
יפים ,צעירים ,נחמדים ועכשיו . . .כלום ,ונם לא שמחה  .רק אמא שלכם ,רק היא
עם שמחה ,כי היא חמודה וצדיקה ,לכן תמיד אומרת ברור השם וכוי ,ולא

מתלוננת על כלום.
ש :איפה יותר טוב ,בארץ או בתימן?

!כ ג ת 1שי רן ר המרי תגן ערינן בתהיריtכ  /רמען ביבים לפתן ח קבןצת תחיריס טר,
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יפרסם תא הוכסר

מטר מאמא :טוב שבאת עכשיו בתי ,לא הרגשתי טוב בחול המוע,ד מי יודע כמה

זמן נשאר לי

.

רק רוצה להגיד ל,ך שאת צריכה לתת את מה שאמרתי לכולמ

לקרוא ,וזה יחזק הרבה ,זה יחזק הרבה .קודמ תקראי ~ת שוב את כל מה שכתבת,
ולבקש ממרגלית לקחת אותן לקבר של שמואל הנביא להתפלל ,וזה יעזור לן
מאוד .שלא תצטרכי שוב חיזוקימ ממני ,אדמ לא צרין חיזוק כל-הזמן ,צריכימ
לדעת "אמת" ולהמשיי לא משנה מה

הקשיימ.

הקשיימ

-

זה רק "יצר הרע"

המנטה לעצור אות,ך ואת נותנת לו ,לכן יש ירידה רוחנית  .בתי ,את התקוה שלי,
ואמ את יורדת רוחנית גמ אני  .גמ האמהות הקדושות וגמ אטתר המלכה,

אף-לא-פעמ-אחת ירדו מהשאיפה לעשות את רצון השמ ,ולהציל את העמ אפילו
שעברו כל מיני צרות ,אטתר כל-כן מטכנה הייתה והכל היה מוטתר כל-כ,ך אבל
לרגע לא נפלה באמונה ובבטחון וברצון לשרת ,לעשות את רצון השמ .
ש :אמא אני צריכה ממן חזוק.

ת  :זה היה נכון עד עכשיו,

עכשיו זה השתנה ,כי מרגע שאת תוציאי את דברי

לאור לא תצטרכי להיות אתי ~ ,ת מסוגלת לפעול עצמאית בעזרת הי.
ש :הבת אומרת שקשה לה להפרד .
ת  :בתי אני זוכרת אותן כבת חכמה ,אבל אני חוזרת וחוזרת ואת לא תופטת!
לקרוא את כל מה שכתבתי ,ואני מברכת אותן בשלומ בית ,בשמחה אמיתית,
ונחת מהילדימ  .ותדעי בתי ~ת אהובה שלי,

ש  :הבת מבטה קושי על הפער בין אין שאמא ניראית למה שהיא כותבת .
ת  :זה האדמ ,נשמה גדילה יגוף  .שניהמ כל-כן משונימ ושונימ זה מזה ,הגוף
נירקב-בקבר והנשמה ממשיכה-לחיות-לנצח .אז אין זה נראה ביחד?

כ ':ו תן  .ז&1ל  ,ד ו ד הםיד  .גנרן עי!בן בנרiד lי Iס (  .ל~עןב  Iנ Iס י!!fבוח קב ו צנר תה Iי Iס טי'.
i
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יעשות רין וחשבון בעקובת אסון בורא
מטר מאמא  :כן ,אני אגיד לכם צריך לעשות דין וחשבון ,חשבון נפש ,כי כל-כך
הרבה טרגדיות ,תאונות ,מחלות זה אומר משהו! צריכים לבדוק את הישיבות
והכוללים ,כי יש הרבה לימוד ומעט אהבת השם ,צריכים לבדוק שנאת חנם כי יש

הרבה ! ...

לבדוק אם יש מחלוקת ,ויש בודאי !ומחלוקת הורג את כולם ,צריכים

לבדוק צניעות ,חטר צניעות! וכל אחד בלב יודע את זה ,צריכים לבדוק את החסד.
ברוך השם יש גמחי"ם רבים ונראה הרבה חט,ד אבל מה החטד שווה אם יש
שנאת חינם ומחלוקת ,וצריכים לבדוק בלב של כל תושב ,אהבת השם ובטחון
בשם ,אבל אם נבדוק את כולם ,נמצא לבבות ריקים מאהבת השם ,ויש לבכות בכי
גדול לשמים שהשם יטלח ,יטלח לכל העברות שיקבלו על עצמם תשובה .
אבל רבים יגידו שמה שכתבתי שטויות ,אני אומרת שתטפרו את הגופות זה אומר

מטפיק ,תעשו כנטי התעוררות שלא יצאו משם בלי תשובה I
שאלנו ,יש מקרים כל-כך קשים ,למרות "קבוצות התהילים".
ת :בודאי שזה עוזר! כל מקרי המות זה חטד שבא מהתהילים ,זה חטד להראות
ליהודים שצריכים תשובה.
ש :שאלנו את עצמינו איך זה חט,ד שאנשים

מתים !1

ת :זה חטד שזה מעורר את הלב ,הלב שמכוטה בחושך כבד .וכל זה בא לעזור,

לעורר ,להילחם נגד "היצר" ,לא משנה מה ,לא משנה אם זה מפריע למייטדים! לא
משנה שזה מפריע לאברכים! לא משנה למי זה מפריע  .חייבים!!

***
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יעזוב את העוים הזה עם זכויות
מטר מאמא:

אני רוצה להגיד לך בתי ,שבאמת אני אוהבת אותך מאוד ואת כל

הילדים שלי ,החיים שלי לא היו קלים ,אבל בכל זאת יש לי ילדים שעושים נחת,

זכיתי שו ריר המוך תנן עוינן בתהיויס  /ומען ניניס ופת ן ח קבןצת תהיויס טו,
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אם לא הילדים אז הנכדים ,אבל אעזוב את העולם עם כמה זכויות שיחזקו אותי
בעולם הבא בע"ה .

להתכונן ...

כי הסוף מאד קרוב! ואני רוצה שכל האהובים שלי יעברו את זה

בשלום ,ולא להפסיק עם התהילים .וזה הדבר שיציל לפחות חלק ,תהילים,
תפילות יהודים ביחד ,אגודה אחת ביחד ,בלי מחלוקת בלי שנאת חנם ,אחד עם
הקב"ה ,בקרוב זמנים קשים יהיו ,יעלה וירד הקושי ,אבל לאט-לאט כל הדברים
שהיו בעיני יהודים עוורים "כקודש" ,כל השקר של העולם הזה לאט-לאט יתגלה
כאחיזת עינים ,ובסוף נעמוד בלי שום דרד ,רק דרד האמת ,דרד השם.
מברכת את כולכם בשנה טובה ,שנה של שמחה ,שנה של ישועה ,שנה של אמת.

** *
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אין ונח יככות עי חגוף
טסו טאטא י,טייס יSכ)י שזויגזו יע'יטזו
בתי למה את בוכה? אני לא סובלת ,רק הגוף ,אני רחוקה מלהרגיש ,למה את

אני מאד דואגת! כי זמנים הבאים יהיו מאד

בוכה? אין זמן לזה ,אני דואגת לכם . ..
קשים ,ויש ביניכם שלא מבינים  ...מה יהיה! מה יהיה איתם?.. .

והילדים

אתן בנות מאד טובות ואתן שומרות עלי באמת,

אתם

"העתיד-שלי" .החודש הבא יהיה מאד מפחי,ד להתכונן

בתפלה יבה

שלכם

ותהילים.

כסלו יהיה חודש של מלחמה ,סכנה וניסים גדולים ,אבל תלוי בנו אם יהיה קשה
או קל ,תלוי בנו .

להתכונן! . ..

שלא אדאג לכם ,להתכונן .

ש :אמא כולם מתפללים עליך .
ת :תתפללי עלי )אמא נמצאת במצב קשה בבית החולים( ,קודם על הכלל ,אני לא
דואגת לעצמי כל-כ,ן כי אפילו שיש לי ילדים רחוקים ,בכל-זאת אתם תצילו
אותי ,אבל אתם ,אני דואגת לכם.

!כרתר של רןר י המלך גתז עלינן בתהיליס . / .למען.ניניזב ל~נ:ין!י קבוצת נ:יהיליIכ ", ,~,, . ....~ :1.~'.
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.אהתב חטו.א כיצר

רכ'נר ' רנה כת ח 'לת סרפ ה'רא ה :ככל כ וקר כחקיצ ו משנתו יזרעזע ויהיה נרתע ונח פר
מאימת הנ ו רא כזוכרו חסרו אשר עשה לו ו אמ ונתו אש ר שזכר לו  ,כי החזיר לו
נשמת י אש ר ה פ קיר אצל ו ,ו א ז יכרו כ ל כ ו א ת הנורא אשר ח גרי  ,לעשות עמ ו  .כי
 fIירש והחליף כוחו ,וכש ומו הרכרים ה א לה על לכו תכער א הנת הכורא כלנו ,ו א ז
אל ישככ כמיטתו כ רךר ה עצל ,אך כמ הירות ווירזות יקום מיר.

ש :יש עוד משהו שאפשר לעשות?
ת :להתפלל

. ..

להגיד תהילים

...

חייבים! אין דבר

אחר -

אחדות ,תפילה ,מצוות

וחסד.

ש :אמא ,זה לא מספיק מה שאנחנו עושים?

ת :בתי מה זה מספיק! מלחמה

...

אין יום ואין לילה

. ....... . ............

נלחמים!

......... . .. . ...

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

... ................. ................ .

... ...

נלחמים!

למחוכת עורם . -אוכרדוכ
החפץ חייט אוב ר ,תהיח סלחובה שניה שכנגרה הובלחמה הר אש ונה תרא ה
כובשחק·

הח "n

ותהיה מלחמה שלישית שכנגרה ובלחובת העולם השניה תראה כובשחק.
התכוון ככך להזהיר שיחיה חושך כאובונה שיגרל כל פעם כעו צובתו .כ ר פירש
א ת רכריו הובשגיח רי יחזקאל לוינשטיין זצ'. 'tיזה עיקר המלחמה השלישית נגר
החושך כאמ ונה שיל ,ו יגלד ייתר ויותר.

זכ י ת י שי ד י ר הטרך גתז עריני בתהיריס  Iרטעי ניניס רפתיח קב י צת תהיריס וכר,
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יתגדל יותקדש שיטזו רגזו געלוכא ידגרא גרע'תיזו ...
יתגלד ויתקדיס יסמו הגדול בעולם יסברא כרצובו
שהכל יברכוהו ויודוהו ויאמרו שממנו כל הברכות והיינו שעל ידי שיכירו כל
יושבי תבל שהכל מאתו יתבר,ן יפצחו-פיהט בהודיה וברכה להי .לאמור שהוא
מקור כל השפע והברכה )שו"ת הרשב"א תכ"נ( .
תרגוםחקדייס

שתתפרסט נדלותו וקדושתו של השם הנדול בעולם אשר ברא כרצונו ותתנלה

מלכותו בעוד אנו מתפלליט וחייט וכן בזמן חייהט של כל עט-ישראל במהרה
ובזמן קרוב ונאמר כולנו כן יהיה ויתקייט.
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קוגץ זזו יו~א יאור
י;ע"נ

רבי חיים בז חיים ז"י;
ני;ב"ע כ"ג טבת תשמ"ח
ירעיתי

מרת שרה זהרה ע"ח

בת יעקב רור ז"י;
ני;ב"ע י  Iחשיז תשס"א

ת .נ .צ.ב .ה.

זכותו שר יויהסרך גתז ער Iבו בתהךI .ם  /רסעונ Iנ Iם רמתוח קבוצ.תתה Iר  Iם טר,

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

