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  תפילה ובקשה לפני לבישת השק
  

לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה  בדחילו ורחימו ורחימו    
ודחילו (ביראה ובאהבה) הריני מקבל על עצמי מצוות עשה מהתורה 
של התשובה כמו שכתוב בתורה "ושבת עד ה' אלוקיך ושמעת 

  בקולו" כדי לעשות נחת רוח ליוצרינו ולעשות רצון בוראינו.
והריני מתחרט על כל החטאים העוונות והפשעים שעברתי    

במחשבה דיבור ובמעשה במצוות דאורייתא ודרבנן, הן על מצוות 
עשה והן על לא תעשה, בין אדם למקום ובין אדם לחבירו, על הכל 
אני מתחרט חרטה גמורה ומבקש מה' יתברך מחילה סליחה וכפרה 

  ומקבל על עצמי תשובה גמורה בהכנעה.
  
והריני מכין עצמי ללבוש שק ואפר לתקן בכך את מה שהלבשתי    

את נשמתי בלבוש שק שהוא הקליפה בעוונותי הרבים, ולתקן בכך 
מה שגרמתי צער לשכינה הקדושה בחטאי, וגרמתי לה לחגור שק 
וכנגד מה שנמשכתי אחרי היצר הרע הנקרא קש (אותיות שק) ולתקן 

כיתות הטומאה של  מה שנמשכתי בעוונותי אחרי ארבע מאות
) והריני מכוון לתקן בכך מה שגרמתי 400הקליפה (שק גימטריא 

בעוונותי להפסד מלבוש הקדושה מעל נשמתי שהייתה מלובשת בו 
בבואה לעולם הנקרא חלוקא דרבנן, והריני מכוון בלבישת השק לתקן 
מה שפגמתי בשנאה וקנאה (ר"ת שק) ומה שקלקלתי בהיותי רע עין 

  (גי' שק).
  
אנא ה' אלהינו ואלהי אבותינו אל תפן לרשענו, ואל תתעלם מלכנו    

מבקשתנו, ותקבל ברחמים וברצון את תשובתנו, ומאוצר מתנות 
חינם חננו ותקבל ברחמים וברצון את תפילתנו, שוועתנו קבל ושמע 

  צעקתנו יודע תעלומות.
צית, שבזכות לבישת השק צית, לשון -(יכוון שקוצית: ר"ת שק ו

  שמיעה, כי השק גורם שמיעת התפילה). -ם אונקלוס תרגו
  
ויהי רצון מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו שבזכות שאנו שבים    

אליך בתשובה ומלבישים עצמנו בלבוש שק, תחוס ותרחם עלינו 
ותכפר לנו על כל עוונותינו, ותקרע רוע גזר דיננו ותבטל מעלינו ומעל 

קשות ורעות, ותבטל מעלינו את כל ישראל אחינו כל מיני גזרות 
ארבע מאות כוחות הטומאה של קליפת אדום (עשיו), ותסיר מעלינו 

) ותכניע 400את הקליפה הטמאה הנקראת רע עין (גי' שק=
  הקליפות הנקראות קש (אותיות שק).

  
ובזכות לבישת השק תעביר מעלינו ומעל כל עם ישראל כל מיני    

בישת השק העולה בא"ת בש בד שנאה קנאה (ר"ת ש"ק), ובזכות ל
תכפר לנו על כל עוונותינו ותקבל תפילתנו ברצון כמו שקבלת את 
תפילת הכהן הגדול שלבש כתונת בד ומכנסי בד כשנכנס לפני 
ולפנים, ובזכות לבישת השק יתוקן מה שציערנו את השכינה 
הקדושה הלובשת שק בעוונותינו הרבים, ונזכה לעתיד לבוא לחלוקא 

  יועד לנו.דרבנן המ
  
ויהי רצון שיחשב לפניך לבישת השק כאילו כיוונו בכל הכוונות    

הראויות לכוון בכך כמו שכוונו בה אבותינו ורבותינו הקדושים בכל 
יעקב אבינו, דוד מלכנו, מרדכי היהודי ושאר עבדיך  –הדורות 

  הצדיקים שבכל דור ודור שהתפללו לפניך בלבוש שק.
  
יות השק יפה) ממעון קדשך מן השמים שמע אנא ה' השקיפה (אות   

  קולנו (ר"ת שק) שוועתנו קבל (ש"ק).
  רחם על עמך ישראל ושלח לנו גואל במהרה בימינו אמן.

ויהי נועם ה' אלהינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו 
  כוננהו:   (ב' פעמים)

  יהי לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך ה' צורי וגואלי:
  ב' פעמים)(

  תפילה נוראה מהאור חיים הקדוש
  

יהי רצון מלפניך אבינו מלכנו ידידות אור נפשנו רוחנו ונשמתנו, למען "
בריתך אשר כרת לשלש עשרה מדות שאינן חוזרות ריקם מלפניך, 
זכור אהבתנו וחיבתנו והשב שכינתך לבית קדשנו והחזר להשתעשע 

כפרידת נפשנו מרוחנו, המו בנו כימי קדם, כי קשה פרידתך ממנו 
מעינו וכלתה נפשנו אל גאולת שכינתך, מתחננים ובוכים לפניך ה' 
אב הרחמן על גלות השכינה, הושיעה ה' שכינתך ודבק נפשנו 
באהבתך הנעימה והערבה על נפשנו רוחנו ונשמתנו, ויעל מלכנו 

  בהיכלא אמן כן יהי רצון".
  

  השכינה"ל על גלות צוקרבי חיים ויטאל זמתפילה 
  

תשכחני נצח עד אנה תסתיר את פניך ממני, עד אנה  ה'עד מתי    
ירום אויבי עלי, עד מתי עשנת בתפילת עמך, עד מתי לא תרחם על 
ירושלים, עד מתי אשכבה בין תנור וכיריים, באנו באש ובמים, עד 
מתי אויבינו יעלוזו וימרטו ויגוזו בצאן מרעיתך, זה חולב וזה גוזז וזה 

מעלילים עלינו מחשבות את כל עושה בעברת זדון, ובכל יום 
התועבות, פערו עלינו פיהם כל אויבינו, אכלי עמי אכלו לחם, עד מתי 
יזעקו בשבי בני אמתך, עד מתי עוזך בשבי ותפארתך ביד צר, עד 
מתי שכינתך בגלות, עד מתי עיר האלוקים מבלי בניה היא יושבת 
בגלות וראשה חפוי כאשה עקרה שלא ילדה, ציון במרר תבכה 
וירושלים תתן קולה, קול אהלה תתייפח תפרוש כפיה כאשה מצירה 
מדודה נפרדת ואין עזר לה ואין מושיע לה ואין מחזיק בידה מכל 

  בנים ילדה, ראוה בנים צחקו על משבתיה.
  
 עד מתי יכנסו טמאים במקום טהורים, במקום קדושים באו ְקֵדִׁשים   

ים מינים ממינים שונים אשר ציוית לא יבואו בקהל לך, אדום וישמעאל
נכנסים לבית קדש הקדשים במקום שלא היה נכנס כהן גדול כי אם 
יום אחד בשנה, באימה, ביראה, ברתת ובזיע לעבוד עבודתך, 
ובעוונות הרבים עתה נכנסים בו כל זב וכל טמא לנפש, ועמך בית 

  ישראל בחוץ נבזים ושפלים דלים ואומללים.
  
שמשרה שכינתו בציון, ואומר אוי לי קול נהי נשמע מציון ממי    

שהחרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתי את בני ידידי לבין 
אומות העולם, שכינה מה לשון אומרת קלני מראש קלני מזרועי, בני 

את בת ציון, השליך  ה'היכן הם, כהני היכן הם, איכה יעיב באפו 
י, אוהלי משמים ארץ תפארת ישראל, אוי לי על שברי נחלה מכת

שודר וכל מיתרי נתקו בני יצאוני ואינם, ואין נוטה עוד אהלי ומקים 
  יריעותיי.

  

אלוקינו קנא לשמך הגדול המחולל בין הגויים, קנא לערי  ה'ועתה    
קדשך החרבים והשוממים, קנא על בניך אשר אכלום זאבים, די להם 

מען כנה נטושים לרוב ימים, שוב למענך ולמען זרוע תפארת עוזך, ול
 ה'אשר נטעה ימינך אשר היא שבי לפני צר, וראו כל אפסי ארץ כי יד 

ישובון ובאו ציון ברנה ושמחת עולם על ראשם  ה'לא תקצר.  ופדויי 
  ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון ואנחה.

  

אלוקינו ואלקי אבותינו שיגולו רחמיך על  ה'ויהי רצון מלפניך    
ם על כל זרע בית ישראל, ותרגיע מדותיך לחוס ולחמול ולחון ולרח

להם במגוריהם ותרחם עליהם, והוציאם מאפילה לאורה והאר 
עיניהם בדרך האמת, וכל ניצוצי הקדושה אשר הם מפוזרים 
ומפורדים תחברם ותתקנם, והאר פניך אליהם, ותקרא לשבויי אסירי 
תקוה דרור ולאסירים פקח כוח, ותזכור את יונתך אשר היא יושבת 

ה בגלות הארוך הזה, ותחזירה לעיר קדשך ותבנהו בידך עם בני
הרמה ותחזקה בקיבוץ נפוצותינו ובביאת משיחנו, יראו עינינו וישמח 
ליבנו ותגל נפשנו, ואז תחפוץ זבחי צדק עולה וכליל לאשי, כי בוחר 

  צורי וגואלי: ה'אתה בבן ישי, יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך 



  אופן לבישתו שוי השק ומהוממה ע
  

מובא בספרים הקדושים שעיקר השק הוא מה שנעשה משערות    
ושיער העיזים  ויש הרבה סודות גבוהים ונשגבים בענין השק עיזים,

ממנו הוא עשוי כפי שמובא בכתבי רבנו האר''י ז"ל ותלמידיו 
  הקדושים.

עוד מובא שעיקר לבישת השק הוא על הבשר לגרום צער והכנעה    
אמנם מובא הן בספרים הקדושים והן בספרי הפוסקים  שלובשו.למי 

מגדולי האחרונים, שלבישת השק היא לאו דווקא על בשר הגוף אלא 
וכן מובא  גם על הבגדים שגם אז מביא השק הכנעה למי שלובשו.

שלאו דווקא משיער עיזים אלא גם בשאר שקים יוצאים ידי חובת 
  לבישת שק על ענייניו הגבוהים.

כך מובא במגן אברהם מחשובי נושאי כליו של השולחן ערוך וזו    
"אבל באמת יכולים להתכסות אף בשאר שקים דמכל מקום  לשונו:

נמשל כבהמות נדמו שדרך לכסות בהמה בשק ולכן נראה לי שיכסה 
אותו על הבגדים" עכלה''ק הנצרך לענייננו והביאו הבאר היטיב 

  והמשנה ברורה תקע'ט עיין שם.
  
"שומר אמונים" רבי -ועל זו הדרך מובא מהצדיק יסוד עולם בעל ה   

"ועיקר השק  אהרון ראטה זצוק"ל בספרו טהרת הקודש בזה הלשון:
הוא מה שנעשה משערות עיזים או שאר מיני שערות אבל גם כל 
מיני שק הוא טוב וילביש עצמו בשק על גופו או אם אפשר טוב גם על 

  .ע"כ לה''ק חלוקו.
ובא בספר קומי רוני להריאז מרגליות שראה בעיניו איך נהגו וכן מ   

"ופעיה"ק ראיתי מחכמי  בענין לבוש השק בדורות קודמים  וזו לשונו:
המקובלים הספרדים שיש בידם מנהגים הישנים שעושים השק 
מחתיכות אריגת שיער עיזים ויש שלובשים אותו על המותניים ככתוב 

  לפעמים על הבגדים עכ"ל.בכוונת השק ויש שלובשים אותו 
ורחמנא  והיוצא לנו מזה למעשה שאלה ואלה דברי אלוקים חיים.

  ליבא בעי.
וה' יזכנו לשוב בתשובה שלמה ושתהיה תשובתנו רצויה ומקובלת 

  לפניו.א.כ.י.ר.
  
  

  )400ג' ( כמה מהמעלות ללבישת שק
  

  

  לבישת השק גורם שמיעת התפילה (השל"ה הקדוש ר"ה)� 
  כיתות הטומאה שנבראו בעולם  400מכניע  )400השק(גי' לבישת � 
  (חסד לאברהם)     
  (מגיד מישרים) שיש באדם  )400(גי'  מבטל את הרע עין� 
  א"ת ב"ש הוא בד והלובש שק מכפר לו על עוונותיו כמו -שק ב �

 שמכפר הכהן הגדול הלובש בד (מגיד מישרים)     

  ר דין שבעולם בכוח סגולת קורעין לו גזר דינו ומבטלין כל גז� 
  לבישת השק ואין תפילתו חוזרת ריקם. (חסד לאברהם)      
  משתתף בצער השכינה שנא' בה (יואל א'):� 
  "אזי כבתולה חגורת שק על בעל נעוריה" (ראשית חכמה)     
  שק מכניע הקליפות הנקראים קש (אותיות שק) ובזה מכניע יצרו  �

  (ראשית חכמה)     
  יא' הקליפות הנרמזות ונזכרות בפיטום הקטורתמכניע  �

  (נפש יוסף)     
  שק ר"ת שנאה קנאה, מכניע יצר הרע של שנאה וקנאה �
  (משנת חסידים) ומתקן מה שחטא בעוונות אלו.    
  העושה תשובה בלבוש שק ממשיך לנשמתו קדושה מעולמות  �

  עליונים (מהרי צמח בספר שמות וכינויים)     
  סייע לבטל החיצוניות ולהיות מוגן מפניהם.לבוש שק מ� 
  (תפארת שלמה)     
  על אחת כמה וכמה כשמצרף תענית ללבישת השק שאז מגדיל� 
  כוח התשובה שלו ביותר.     

  למה לובשים שק ?
  

המטרה היא להכניע את הלב,  כי כשאדם לבוש בגדים מפוארים    
לתשובה. השק זה בד ומתוקנים זה גאוה. וגאוה זה הניגוד המוחלט 

גס קרוע ובלתי מכובד שמשפיע על האדם להשפיל את גאוותו לפני 
  הבורא יתברך ובכך הוא יגיע למטרה האמיתית שזו התשובה.

שתשובה זה ראשי  הגאון מוילנא כותב בפירושו לספר יונה הנביא:
וזה רמז ממש מגדיר בדיוק  תיבות: תענית, שק ואפר, בכי, הספד.

  התשובה:את התהליך של 
בהתחלה תענית שזה היפך מחיי גשמיות ותענוגות, ('עגל הזהב'),    

אחר כך שק ואפר, שזה ביטול הגאוה וזכרון לחורבן המקדש 
ושריפתו שזו הטרגדיה האיומה והנוראה שקרתה אי פעם לעם 

  היהודי וכל הסבל שלנו הכל נובע מכח הטרגדיה הראשית הזו.
ך התרסקות הקליפה הרעה אחר כך בכי, שזה שבירת הלב מתו

שעוטפת אותו, ובסוף הספד, כלומר שהאדם מתמלא חרטה עמוקה 
שמוציא אותה בפיו על החטאים והעוונות שיצרו מחיצה בינו לבין 

  בוראו האהוב והאוהב.
בקיצור: שק ואפר מבטאים שפלות לפני ה' וצער על מחיצת הברזל 

  שמפרידה בין נשמתנו לבין אבינו שבשמים.
  

גד גס וקרוע. אפר = הורדת קרן ראשנו, והזכרת חורבן שק = ב
המקדש ושריפתו, וכן להזכיר את עקדת יצחק שאפרו צבור לפני ה' 

  יתברך.
חז"ל במסכת תענית בסדר עריכת תעניות הציבור שהזקן    

שבציבור אומר לפניהם דברי כיבושין [דברי מוסר לכבוש את הלב]. 
באנשי נינוה 'וירא האלקים את  אחינו! לא נאמר וכך היה אומר להם:

שקם ואת תעניתם' אלא נאמר 'וירא האלקים את מעשיהם כי שבו 
מדרכם הרעה' וכן נאמר 'קרעו לבבכם ואל בגדיכם'. כלומר לב לבו 
של התהליך הוא להביא לשבירת ערלת הלב, לחרטה גמורה עד כדי 
בכי עמוק והחלטה נחושה לחיים אמיתיים של יהודים כשרים בנים 

  לאבינו שבשמים.
  

הספרים מלאים סודות רבים על העניין בלבישת שק, חשיבותו    
העליונה, ועוצם תוקף כוח התיקון הנובע מזה...  ולהבין שבעצם זו 

  דינן ומשנים קדמוניות.-היתה דרכם של אבותינו ואבות אבותינו מקדמת
הלובש שק ומתפלל לפניו יתברך ושואל ממנו שאלתו קורעין ומבטלין    

כל גזר דין שבעולם בכח סגולת לבישת השק ואין תפילתו חוזרת ריקם.   
  (חסד לאברהם, מעיין רביעי, נהר מב).

וכן אמרו חז''ל: כל מי שלובש שק ומתענה אינו מעבירו ממנו עד    
  ם רבי חלבו)(מדרש רבה אסתר י בש  .שתעשה בקשתו

לתשובה צריך שק וכן אמר דוד המלך עוד ע"ה (תהלים סט) ''ואתנה    
לבושי שק'', ובבראשית רבה (וישב פד) אמרו רבותינו ז"ל...הרי 
שהתשובה היא בתענית ושק. (ראשית חכמה שער התשובה פ"ג)  וכן 

), והבן שם סוד לבישת השק,  615ראה בספר חסידים סימן תכט"ו (
  עמוק ואין רשות לגלותו בפרוש.והוא סוד 

לבישת השק זה סוג של "תשובה" בעלת כוח תיקונים כל כך גדולים,    
תוקף -ודווקא בגלל ריבוי עוצמתה וגדולתה, מתאמץ הס.א. במשנה

להסתיר מדורנו את הסוג והאופן של דרך תשובה זו, שע"י לבישת 
בעולמות  השק.  כי הוא יודע שכאשר האדם לובש שק, פירושו בשמים,

עליונים, כאילו שאתה הכנסת את השטן בעצמו לתוך שק וקשרת את 
  א, ומימלא הוא אבד ומוגר לגביך.הפתח, ובקיצור אין לו פתח ומוצ

  

ְבִכי"""" ן ֶאת קֹלֹו ּבִ ּתֵ ְבִכיַוּיִ ן ֶאת קֹלֹו ּבִ ּתֵ ְבִכיַוּיִ ן ֶאת קֹלֹו ּבִ ּתֵ ְבִכיַוּיִ ן ֶאת קֹלֹו ּבִ ּתֵ   (בראשית, מ"ה)  """"ַוּיִ
כשם שלא פייס יוסף את אחיו אלא בבכיה, כך הקב"ה אינו גואל את ישראל, 

  " (ירמיה ל"א).ִּבְבִכי ָיבֹאּו ּוְבַתֲחנּוִנים אֹוִביֵלםִּבְבִכי ָיבֹאּו ּוְבַתֲחנּוִנים אֹוִביֵלםִּבְבִכי ָיבֹאּו ּוְבַתֲחנּוִנים אֹוִביֵלםִּבְבִכי ָיבֹאּו ּוְבַתֲחנּוִנים אֹוִביֵלםשנאמר " אלא מתוך בכיה
 שנאמר אמר רבי אלעזר: מיום שנחרב בית המקדש ננעלו שערי תפלה,

  ', ח').איכה ג"  (ַּגם ִּכי ֶאְזַעק ַוֲאַׁשֵּוַע ָׂשַתם ְּתִפָּלִתיַּגם ִּכי ֶאְזַעק ַוֲאַׁשֵּוַע ָׂשַתם ְּתִפָּלִתיַּגם ִּכי ֶאְזַעק ַוֲאַׁשֵּוַע ָׂשַתם ְּתִפָּלִתיַּגם ִּכי ֶאְזַעק ַוֲאַׁשֵּוַע ָׂשַתם ְּתִפָּלִתי"
  .ואף על פי ששערי תפילה ננעלו שערי דמעות לא ננעלו

  )"אבבא מציעא נ"ט ע(
 """"ְוַׁשְוָעִתי ַהֲאִזיָנה ֶאל ִּדְמָעִתי ַאל ֶּתֱחַרׁשְוַׁשְוָעִתי ַהֲאִזיָנה ֶאל ִּדְמָעִתי ַאל ֶּתֱחַרׁשְוַׁשְוָעִתי ַהֲאִזיָנה ֶאל ִּדְמָעִתי ַאל ֶּתֱחַרׁשְוַׁשְוָעִתי ַהֲאִזיָנה ֶאל ִּדְמָעִתי ַאל ֶּתֱחַרׁש    ה'ה'ה'ה'    ִׁשְמָעה ְתִפָּלִתיִׁשְמָעה ְתִפָּלִתיִׁשְמָעה ְתִפָּלִתיִׁשְמָעה ְתִפָּלִתי""""שנאמר 

  (תהילים מ"ט, י"ג).



        יום כיפור קטןיום כיפור קטןיום כיפור קטןיום כיפור קטן
מסופר על החפץ חיים זצ"ל שנסע פעם ברכבת לורשה, דרך    

ארוכה האורכת הרבה שעות. עולה ומתיישב לידו יהודי תלמיד חכם, 
"לאן אתה נוסע?" והיהודי השיב לורשה. שואל אותו החפץ חיים 

שמח החפץ חיים כי יוכל ללמוד בחברותא בזמן הארוך של הנסיעה. 
והנה בתחנה הבאה היהודי קם לרדת. שואל אותו החפץ חיים 
"אמרת שאתה נוסע עד וורשה, מדוע אתה יורד כעת?" ועונה לו 

כרטיס היהודי "אכן אני צריך להגיע לורשה, אך מאחר ואין לי כסף ל
ישיר עד ורשה, אני קונה כרטיס לתחנה הבאה, יורד, אוסף כסף 

  לתחנה הבאה וכך הלאה".
החפץ חיים מגיע לורשה, היה ערב ראש חודש, נכנס להתפלל    

בשטיבל וביקש לומר תפילת יום כיפור קטן, אמרו לו "אצלנו לא 
כאשר העשירים  -נוהגים לאומרה", אמר להם החפץ חיים משל 

ישיר עד ליעד, ולעומתם  ברכבת באפשרותם לרכוש כרטיסנוסעים 
כסף  העניים רוכשים כל פעם כרטיס לתחנה הבאה, אוספים שם

לעוד נסיעה, וכך הלאה עד שמגיעים ליעד. והנמשל: ישנם צדיקים 
ומצוות היכולים 'לנסוע' מיום כיפור אחד לשני. אבל  עשירים בתורה

'לסחוב' את משא 'החטאים אנחנו, האנשים הפשוטים, לא יכולים 
והעבירות' שלנו משך שנה שלימה עד ליום כיפור, אז אנחנו אוספים 

 –קצת מצוות והרהורי תשובה כל ערב ראש חודש ביום כיפור קטן 
  על מנת שנגיע מוכנים ליום הכיפורים.

  

        לך כנוס את כל היהודיםלך כנוס את כל היהודיםלך כנוס את כל היהודיםלך כנוס את כל היהודים
  

ר מתוך הספר "שבחו של אהרן" על רבי אהרן ראטה זצוק"ל בעל השומ
 "שנת ת"ש, לך כנוס את כל היהודים". -פרק יז   .אמונים וטהרת הקודש

הקדוש אמר תמיד לתלמידיו, וכן כתב בכמה אגרות, כי ליבו  רבנו   
ולכן רצה להקדים נסיעתו לארץ ישראל לפני  מפחד מאד משנת ת"ש. 

הנוראות בשואה. ותמיד כמה ליבו הטהור  כן, וכן היה כידוע מהגזירות
ולזעוק ולצעוק לה' שיבטל  עם רב וגדול מעם ישראל הקדושלאסוף 

שהיו אז בחוץ  הגזירה הנוראה. והלך לדבר עם כמה מגדולי ישראל
ליום  לארץ, והציע להם והסביר להם כי היות והגזרות מתחדשות מיום

ועם הקודש נמצא בצער ובמצוקה גדולה, אז כדאי שיתאספו בכל עיר 
יזעקו זעקה גדולה ומרה בתפילות ויעשו עצרות רבתי עם ו ועיר

רוע גזר דיננו, ואין כחנו אלא בפה, ואולי יוכלו  ובתחנונים שיקרע הקב"ה
אך דעתם לא נחה מדברי רבנו הקדוש,  לבטל את הגזירות הנוראות. 

להכניס פחד ויראה בלבם של  ודחו את דבריו הק', ואמרו לו שלא צריך
ריו, החליט לכל הפחות ישראל. ורבנו הקדוש ראה שלא קבלו את דב

הקדוש  להציל את עצמו ובני ביתו ולעלות לארץ הקודש ולחונן עפרה
  בכל מיני מסירות נפש  (ואח"כ פרצה מלחמת העולם השניה כידוע).

        

  ניאל,  ז' כסלו  ה'תשפ"א)דמסר מ(            עת צרה היא ליעקבעת צרה היא ליעקבעת צרה היא ליעקבעת צרה היא ליעקב

הם רצו שהקב"ה ובכל הדורות כאשר היהודים היו במצב של סכנה    
העבירות שלהם באו בגלל כי הם ידעו ברור כי כל הצרות  להםיסלח 

השק מסמל אדם שבא בהכנעה לאבא שלו לקב"ה , ולכן לקחו שק
לבקש מחילה, האפר ששמים על הראש הוא סמל של עצב, של מוות 
ואז ישבו כמו באבל על הרצפה והתפללו ובכו ובכו ובכו כי הצטערו 

  מאד שלא הלכו בדרך הנכונה.
ונורא ומסוכן ביותר וזה לא רק מסוכן -איוםהוא שיו המצב עכ 

זה מסוכן לכל האנושות. הרשעים רוצים במיוחד להיפטר  –ליהודים 
מהיהודים וזה לא פשוט. אני מבקש מכל יהודי שיכול לעשות את זה 

לשבת על הרצפה, לשים אפר על  –לקחת על עצמו כמה זמן כל יום 
  ישראל.-משפחה שלו ועל עםהמצח ולבכות ולהתפלל על עצמו, על ה

הרשעים מפחדים מאיתנו למרות שאנחנו העם הכי קטן בעולם כי    
הם יודעים ברור שאם אנחנו נעשה תשובה הם לא יצליחו להשתלט 

  על העולם  וזה יהיה הסוף שלהם.
כל כדור הארץ הזה שנראה כל כך ענקי עם אוקיינוסים ענקיים,   

כל  –ל ועל כל מה שבן אדם צריך מדינות ענקיות, עם שליטה על אוכ
זה ייעלם ולא ישאר מזה כלום. ואז נעבור לעולם חדש, עולם אחר 

עולם שכולו טוב לא נצטרך יותר לדאוג ולא נצטרך יותר לפחד, מה 
  עם הקב"ה ותורתו.  100%שכן נצטרך זה להיות 

העולם עומד להתפרק להיות משהו אחר לגמרי, ומי שלא הולך    
יעלם! יעלם! ולא ישאר זכר  -קב"ה לקבל אותו כהכל יכול לכיוון של ה

  ממנו, לא ממנו ולא מהילדים שלו ולא מכלום.
אם נשב על הרצפה ונבכה ונצטער על כל העבירות שלנו נגד    

הקב"ה, אם נבכה על כל הטיפשות שלנו ונבכה באמת עם כל הלב, 
  נו.אז ה' יציל אותנו אם זו תהיה תשובה אמיתית וזה יעזור ל

ישארו בעיקר היהודים, אפילו שאנחנו עם קטן מאד לעומת כל    
העמים, רק שרידים של העמים האלה ישארו ורק אלה שמוכנים 
לקבל על עצמם את הקב"ה ואת תורתו. אף אחד אחר לא ישרוד. 

הוא לא יהיה, ורק  ,הסט"א, השטן יעלם, ה' יהרוג אותו ויזרוק אותו
  ישאר בעולם. מיתיטוב יהיה בעולם. רק הטוב הא

*  * אוי ואבוי למי שייקח את החיסון לקורונה(מהמסרים של דניאל: 
נהיה חלק של הקב"ה ונמשיך *  כדאי לדעת שהבדיקות לא לטובתנו

יורק -שתדעו שניו*  ישראל-אני בוכה כל היום על עם*  לנצח נצחים
משיח *  ברגע זה לעלות לארץ ישראל*  לונדון ופריז בסכנה גדולה!

  )אני שליח של הקב"ה*  כבר נמצא פה
  

  מועדי התפילות
מידי ערב ר"ח בשנים האחרונות נהגו בהרבה מקומות לערוך 

כמו כן רבים נוהגים לעשות  " עם שק ואפר.יום כיפור קטן"תפילות 
  תיקון חצות כל לילה וכן בקברות צדיקים ובפרט ביום פטירתם.

וכיום, עקב הצרות והגזירות המתגברות עלינו מכל עבר, ראוי    
  הרבים יקבעו תפילות עם שק ואפר בימי שני וחמישי. מזכיש
  

  סדר עצרות התשובה בערב ראש חודש
  מנהג המקום.ככפי שהומלץ ע"י מס' רבנים וכל אחד ינהג 

  .תהילים פסוק פסוקפרקי קריאת (לפני תפילת מנחה)   1
  .(קכא, קל, כ, פג, כז)    

  אפשר שהחזן יקרא, ואפשרות לתת לכל אחד פרק.    
  להתעוררות בתפילה מעומק הלב. –דקות מס' דרשת חיזוק   2
  .תפילת מנחה  3
  סדר יום כיפור קטן או סליחות כמנהג הספרדים.  4
  לשינוי והתעוררות בחיי היום יום. –דרשת חיזוק   5
  מעריב  6
  .בכותל אחרי התפילה לרקוד במעגל ולשירנהגו בעצרות   7
  

  רשימת שירים
אם האנשים מתעוררים לשיר ולשמוח שמחה  -קבלנו מכתב מאחד הרבנים 

  .אהבההרי זה ממש תשובה מו - התשובה תל מצועאמיתית 
יהי החודש כנבואת נביא חוזה, וישמע * תהא השעה הזאת שעת רחמים * 

וטהר ליבנו *  ישראל ישראל בטח בה'*  בבית זה, קול ששון וקול שמחה
*  אנחנו מאמינים בני מאמינים* אנחנו אוהבים אותך ב"ה הק*  לעובדך באמת

ותן בנו יצר טוב לעבדך *  ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו, והבדילנו מן התועים
* פתח שערי שמיים *  אנא עבדא דקודשא בריך הוא* באמת וביראה ובאהבה 
  .הושיע את עמך וברך את נחלתךה' * טח בישראל ישראל ישראל ב

  

, עלון זה ועלונים נוספים אפר, ניתן לקבל חינם שקים
  948-120-0527 פרטים בטל. . לחיזוק הקדושה והצניעות

  קנות שקהמעוניין ל
חשש למנוע לעגל את הפינות במספרים , ₪) 20(כ מטר 2מומלץ לקנות 

  עבור הראש.ס"מ  40-קו של כלאורך ובאמצע לגזור , לציצית
בית *  26יעיל, העצמאות  שבע-באר במקומות הבאים:(בד יוטה) ניתן לרכוש שק 

צורה וצבע,  ב"ב*  10, ספרי גאולה, נחל זוהר 13גוונים, שד' הרב הרצוג  שמש
 ירושלים*  41ערוץ הבדים, הרצל  חיפה * 39ערוץ הבדים, וייצמן חדרה  * 4לנדאו 

 נתניה *  43מעל למצופה, נתיבות המשפט  עיליתמודיעין *  89ערוץ הבדים, יפו 
 תקוה-פתח*  25פנאי להובי, הנשיא עפולה *  53, קרן, הרצל 12עיצוב, שטמפפר 

 ,לב התחביב רחובות * 110טרבלסי, ירושלים  צפת*  6ערוץ הבדים, מוהליבר 
  .140איציק בדים, אלנבי  ת"א*  6המנוף 

 במקום התפילין. והמתפלל נוטל בידו מעט אפר ומורח בראש :אפר
  ת).דבפומפיה (מגר לקנות פחם ולגרד או ניתן לקבל אפר ע"י סיגריה

  

  0504-114-066*  0527-111-333   מגלות לגאולה


