אלול תש"ע גיליון מס' 8

דיירי "האב הגדול"
נא להתנהג בהתאם!
ראשי התיבות של חודש "אלול" הינם "אני לדודי
ודודי לי" ,רמז לקרבתו הגדולה של בורא העולם
אלינו בימים אלו  -ימי הרחמים והסליחות .בורא
עולם יורד משבעת הרקיעים בהם הוא שוכן ,ובא
קרוב אלינו ,הוא נמצא עמנו .הגאון רבי זלמן
(מייסד חסידות חב"ד) המשיל זאת למלך שעזב
את ארמונו ,והוא משוטט בשדה הסמוכה לעיר ,שם
אין הוא מוקף בסוללה של מזכירים ,פקידים ומנהלי
לשכה ,וכל המעוניין להיפגש עם המלך  -המלך
מקבלו בסבר פנים יפות .ה' יתברך מכונה בתור
"דוד"  -רמז לחיבה והקירבה המיוחדת שלו אלינו
במיוחד בימים אלו .אמנם זאת בתנאי שאנחנו
נתקרב לבורא ונצעד לקראתו " -אני לדודי" ,ואז
ה' יתקרב אלינו " -ודודי לי" ,כמו שאמרו חז"ל:
"פתחו לי פתח כחודו של מחט ,ואני אפתח לכם
פתח כפתחו של אולם".
אותה קירבה מיוחדת ,אותה קריאה של דודנו אלינו
בכל יום ויום בכלל ובימים אלו בפרט -מתוארתבמגילת שיר השירים בפסוקים הבאים (ה ,ב-ו):
"קֹול ּדֹוִדי דֹופֵק ּפִ ְתחִי לִי ֲאחֹתִי ַר ְעיָתִי יֹונָתִי ַת ָּמתִי
ֶׁש ּרֹאׁשִי נ ִ ְמלָא טָל ְקו ֻּצֹותַי ְרסִיסֵי לָיְלָה" .ה' דופק על
דלתי ליבנו ,מתחנן ומבקש :בני יקירי! אתם תעשו
רק את הצעד הראשון " -פתחו לי פתח כחודו של
מחט" ,ואני כבר אעשה את השאר " -ואני אפתח
לכם פתח כפתחו של אולם" .ולא סתם קריאה
משגר אלינו אבינו שבשמיים ,אלא הוא משגר
אלינו קריאה של חיבה ,ובלשון חיבה היא נאמרת
 "אחותי ,רעייתי ,יונתי ,תמתי"! רבי שמעון בריוחאי אומר ,כי אלמלא ירד לעולם הזה אלא בכדי
לשמוע דברי חיבה שהקב"ה מרעיף על ישראל  -די
היה לו בכך! (במד"ר יב,ח) .איזה אושר נפלא זה לידע כי
מלך מלכי המלכים ,הרם מכל רמים  -מחבב אותנו
ורוצה בנו!

לבדם ,הילדים מפחדים ונועלים את הדלת ,וגם
מניחים שולחנות וכסאות מהדלת עד הקיר שכנגד,
שאף גנב לא יצליח להכנס .אחר כך הם נכנסים
מתחת לפוך ומכסים את ראשם ,שגם אם יכנס
הגנב הוא לא יראה אותם .והנה ההורים שבים
בשעת לילה מאוחרת ,מנסים לפתוח את הדלת אך
לשוא ,מנסים להקים קול זעקה אבל הילדים לא
שומעים כי הם כיסו את ראשם בפוך .מה עושים
ההורים? משחילים חוט ברזל דרך חור המנעול,
מכוונים את קצהו אל מתחת לפוך ,מגיעים אל אחד
הילדים הישנים ומנערים אותו מעט .זה בדיוק מה
שעושה הקב"ה ,הוא שולח אלינו את ידו הארוכה
ונותן לנו צביטה בלב ...הוא מזעזע אותנו מעט...
הוא מביא עלינו איזו צרה ,איזה מכאוב ,איזו מנה
קלה של יסורים ...אז אנו מתעוררים ,פורצים בבכי
ומבינים כי עוונותינו גרמו לנו כל זאתַ" .ק ְמּתִי ֲאנ ִי
לִפְּתֹ ַח לְדֹוִדי וְי ַָדי נָטְפּו מֹור ו ְ ֶאצְּבְעֹתַי מֹור עֹבֵר עַל
ּכַּפֹות ַה ַּמנ ְעּול".
הבה ונראה את סיום המעשה כפי שמתואר בשיר
השיריםָּ " :פ ַת ְחּתִי ֲאנ ִי לְדֹוִדי ו ְדֹוִדי ָחמַק ָעבָר נַפְׁשִי
יָצְאָה בְַדּבְרֹו ּבִ ַּק ְׁשּתִיהּו ו ְֹלא ְמצָאתִיהּו ְקָראתִיו ו ְֹלא
ָענָנ ִיְ .מ ָצאֻנ ִי ַהּׁשֹמְִרים ַהּסֹבְבִים ָּבעִיר הִּכּונ ִי פְצָעּונ ִי
נָׂשְאּו אֶת ְרִדיִדי ֵמ ָעלַי ׁשֹמְֵרי ַהחֹמֹות" .מה קרה?!
למה דווקא כשהיהודי כבר החליט לחזור בתשובה,
והוא כבר פותח את דלתי ליבו לה'  -הקב"ה בורח
ומשאיר אותו למלאכי החבלה שיכו וייפצעו אותו??
התשובה לכך היא :היהודי הזה נזכר מאוחר מידי
לחזור בתשובה ,הוא נזכר לחזור בתשובה אחרי
יום הכיפורים ,אחרי שאמרנו  7פעמים "ה' הוא
האלוקים" בתפילת הנעילה  -כדי ללוות את
הבורא חזרה למעלה לשבעת הרקיעים .עכשיו הוא
נזכר לחזור בתשובה?? עכשיו כבר מאוחר!! בורא
העולם כבר חזר למעון קודשו ,וכבר נכתב ונחתם
גזר הדין!! כיוצא בזה ,אדם שייזכר לחזור בתשובה
לאחר ביאת המשיח  -זה יהיה כבר מאוחר ,כי
בימות המשיח אין מקבלים יותר בעלי תשובה...

כנסת ישראל משיבה להקב"הָּ " :פ ַׁש ְטּתִי אֶת ּכ ֻ ָּתנְּתִי
אֵיכָכָה ֶאלְ ָּב ֶׁשּנ ָה ָר ַחצְּתִי אֶת ַרגְלַי אֵיכָכָה ֲא ַטּנְפֵם".
טיעונים ותירוצים שונים ומשונים ,טענות של
עצלות  -קשה לי ,אני עייף ,קר בחוץ" ,פשטתי את
כתנתי איככה אלבשנה" .טענות של תאוות  -טעים
לי ,נעים לי ,אינני יכול לעזוב את התאוות" ,רחצתי ננצל את הימים האלו (מראש השנה ועד יום
את רגלי איככה אטנפם" (עי"ש ברש"י).
הכיפורים) בהם ה' קרוב אלינו ,לחזרה בתשובה
הקב"ה קורא לנו ומושך אותנו אליו בעבותות ולהרבות במעשים טובים ,עדיין אנו יכולים להשפיע
אהבה ,אבל אנחנו עדיין לא מתעוררים ,מה עושה על גזר דיננו שיקבע בימי ראש השנה ויום הכיפורים,
הקב"ה? שלמה המלך מתאר את זאת כךּ" :דֹוִדי לשנה טובה ומבורכת .נקפוץ על הרכבת לפני
ָׁשלַח י ָדֹו מִן ַהחֹר ּו ֵמעַי הָמּו ָעלָיו" משל למה הדבר שהקטר ישמיע את קול הצופר (התקיעות שבסיום
דומה? להורים שיצאו מהבית והשאירו את ילדיהם תפילת הנעילה ביוה"כ) ויעזוב את התחנה.

העלון מוקדש לעילוי נשמתו הטהורה של הבחור היקר והחשוב נעים ההליכות ,מופת לרבים,
נוח לשמיים ונוח לבריות ,מסביר פניו לזולת ,אהוב על הבריות
ליעד הראל בן ציון ואסתר מזרחי ז"ל
שירת כקצין ביחידה קרבית בצנחנים ,שימש כמאבטחם האישי של ראשי ממשלות ישראל.
נהרג בקיצור ימים ושנים בתאונת דרכים סמוך ליישוב ביתר ביום כ' כסלו תש"ע
ת.נ.צ.ב.ה
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לפניכם קטעים ממכתב
ששלח לנו אחד מקוראי
העלון .הקורא הנכבד רואה
בתוכנית הנקראת "האח
הגדול" משל ודוגמא
לתוכנית האלוקית של
"האב הגדול":
"האב הגדול"  -ה' שבשמיים ,ברא את "בית האב הגדול"  -העולם
הזה ,והכניס לתוכו את כל באי העולם ,עם כללים ברורים מה
מותר ומה אסור לעשות .כל אחד ואחד מבאי העולם ירד לבית
עם מצלמה נסתרת צמודה לגופו ועם מיקרופון צמוד ,המתעדת
 24( 24/7שעות ביממה 7 ,ימים בשבוע) את מעשיו ,תנועותיו,
דיבוריו ,וגם את מחשבותיו ,הכל מתועד ונשמר לנצח .הבעיה
מתחילה כאשר עם הזמן מתרגלים ושוכחים שמצולמים כל הזמן,
או שלפעמים בלהט היצרים בוחרים להתעלם מקיום המצלמות.
כל רכילות קטנה ,כל מעידה ,מתועדת ומצולמת .אין אפשרות
להסתתר מעיני המצלמות".
"מחוץ לבית בכל רגע נתון " -האב הגדול" יחד עם מליוני מלאכים
צופים ומביטים במעשיו .מי שמעשיו טובים  -יוצר במעשיו מלאכי
חסד האוהבים אותו ,ממסמסים ומצביעים עבורו ,הם עומדים לצידו
ולזכותו .מי שמעשיו רעים  -יוצר במעשיו מלאכי חבלה השונאים
אותו ,עומדים כנגדו ומקטרגים עליו .בקיצור ,אלו שמחוץ ל"בית
האב" שונאים או אוהבים את הנמצאים בפנים ,על פי מעשיהם
וטוב לבם ,והם הם הקובעים את גורל אנשי הבית".
"אחת לשנה  -ביום ראש השנה  -מתקיים דיון וישנם מודחים
ונזרקים מהבית ,זאת כאשר המקטרגים שנבראו מהמעשים הרעים
רבים יותר מהמסנגרים שנבראו מהמעשים הטובים .בצאת האדם
מהבית ,מראים לו קטעים מהתנהגותו במהלך השהות בבית,
ובמקרה של התנהגות רעה ומגעילה ,הבושה הנוראית לאחרי
ההדחה בפני אלו הנמצאים מחוץ לבית ,היא העונש הכי גדול על
המעשים הלא טובים" ,אוי לנו מיום הדין ,אוי לנו מיום התוכחה,
אוי לאותה בושה אוי לאותה כלימה" .לעומת זאת ,הנשארים בבית
מקבלים קיצבה לכל השנה ממנה לא יוכלו לחרוג" ,כל מזונותיו של
אדם קצובין לו מראש השנה ועד ראש שנה" .ו ...המצליח לעבור את
כל השהות ב"בית האב" בשלום ,ממתין לו פרס עצום בסוף הדרך".
אם אתם תמהים ,מה נזכרנו במכתב הזה בימים אלו אחרי שעבר
זמן רב מהתוכנית? התשובה ,הדברים מאד קשורים לימים שאנו
נמצאים בהם  -ימי הרחמים והסליחות ,ימי חשבון נפש על מעשינו,
ימי הכנה לקראת יום הדין הגדול והנורא ביום ראש השנה .הרי
הבסיס והיסוד לימים אלו הם דברי המשנה באבות (פרק ב משנה
א)" :הסתכל בשלשה דברים ואי[ן] אתה בא לידי עבירה ,דע מה
למעלה ממך! עין רואה ,ואוזן שומעת ,וכל מעשיך בספר נכתבין".
הכל מתחיל מהאמונה שה' רואה כל תנועה שלנו ,שומע כל מילה
שאנו מדברים ,הכל מתועד ונשמר לקראת יום הדין .אילו היינו
חיים בתחושה הזו שיש מי שעוקב אחרינו  24שעות ביממה7 ,
ימים בשבוע ,הכל מצולם ומתועד ,אילו היינו חיים בידיעה ברורה
שלאחר חיינו עלי אדמות ,יקרינו לעיננו את כל הצילומים האלו ,כל
ההתנהגות שלנו הייתה אחרת לגמרי.
בתוכניתו של "האב הגדול"  -בשונה מתוכנית "האח הגדול"-
ישנה אפשרות למחיקת סרט הצילום המתעד את מעשינו הרעים,
איזו מתנה נפלאה!! איך עושים את זה? על ידי "חזרה בתשובה".
בהצלחה.

בכדי לפתוח את מזלו של האדם מסרו לנו חכמי הקבלה את הפרק/ים בתהילים
המתאים לאותו מזל ,המתמיד לקרוא פרק/ים אלו גורם לפתיחת מזלו.
לבקשת רבים ולכבוד סיום השנה הבאנו לפניכם את הפרק או הפרקים בתהילים המתאימים לכל מזל.
מזל מאזניים (תשרי) = פרק כז.
מזל עקרב (חשוון) = פרק פ.
מזל קשת (כסלו) = פרקים סז ,צג.
מזל גדי (טבת) = פרק נט.



מזל דלי (שבט) = פרק כג.
מזל דגים (אדר) = פרק קכו.
מזל טלה (ניסן) = פרקים קיד ,צב.
מזל שור (אייר) = פרק צה.

מזל תאומים (סיוון) = פרק קז.
מזל סרטן (תמוז) = פרק צ.
מזל אריה (אב) = פרק קלז.
מזל בתולה (אלול) = פרק צד.

תכונות בני מזל החודש  -מזל בתולה
המאפיין החזק ביותר של בן מזל זה הוא ה"שאיפה
לשלמות" ,בדומה לבתולה המסמלת שלמות ,ומתאים
לחודש אלול המיועד לתשובה ,שינוי והשתלמות .תכונה
זו הופכת אותו לרגיש לפרטים הקטנים ,פעמים על חשבון
היכולת לראות את התמונה השלמה .כמו כן תכונה זו מקנה
לו חוש אחריות מפותח ,והוא מבצע כל משימה על הצד
הטוב ביותר .ניתן אפוא להפקיד בידיו משימה ,תוך ידיעה
שזו תבוצע על-ידו באופן מושלם .הצורך הפרפקציוניסטי
(שלמות) שיש לבן מזל זה מטביע את חותמו בכמה וכמה
מקומות :הוא דורש מעצמו ומהסובבים אותו הרבה ,הרבה
יותר מהרגיל .הוא אוהב לתת מעצמו ,אבל בצורה מושלמת.
קשה לו לסבול שגיאות .הוא אוהב לרדת על עצמו כשהוא
שוגה ,עד שלעיתים מביאו לדימוי עצמי נמוך.
בגלל חיפוש השלמות המתמיד ,אחת התכונות הבולטות
של המזל היא ה"ביקורתיות" שלו ,בין אם זו ביקורת עצמית
או חיצונית .הלשון המושחזת של הבתולה תדע תמיד לאתר
את נקודת התורפה ולרדת עליה ,אולי כי הבתולה עושה
את זה קודם כל לעצמה ,למרות שלא תמיד זה נראה לעין.
תכונה זו בהחלט שייכת לחודש "אלול"  -חודש של חשבון
נפש ו"ביקורת" על המעשים" .אלול" פירושו בארמית חיפוש.
בחלק מהמקרים  -הביקורתיות גורמת לבתולה להגיע
למסקנות נמהרות על הזולת ,רגישותה המיוחדת לחסרונותיו
של האחר עלולה לגרום לה לשגות בניתוח הנתונים ,כיוון

שהיא רואה תמונה חלקית בלבד.
התיקון שלהם הוא לדעת שהשלמות שייכת רק לאלוקים,
אבל אין מקום לחפש שלמות אצל אדם-בשר ודם .כמו כן
עליהם להבדיל בין "ביקורת בונה"-זאת המשמשת לצמיחה
ושיפור ,לבין "ביקורת הורסת"-זאת המשמשת
לעצבות וריפיון ידיים .בפרט יש להזהר מביקורת
במשפחה :בין בני הזוג ועם הילדים ,שכן
ביקורת מרובה פוגעת בבן/בבת הזוג ,ויכולה
לשלול את ביטחונם העצמי של הילדים.
עליהם לעצור את תהליך השיפוט והסקת
המסקנות המהיר על הזולת ,קודם יש לברר:
האם יש לי את כל הפרטים? האם אני רואה את
התמונה המלאה?
מזל בתולה שייך לקבוצת מזלות ה"אדמה" הפרקטיים
(מעשיים) ,והכוכב השליט עליו הוא "כוכב" (מרקורי).
לכן בני מזל בתולה יודעים ואוהבים לעבוד קשה ולתת
שירות ,אוהבים לטפל בגינה ובצמחי בית ,אוהבים להספיק
הרבה דברים במעט זמן ,תמיד עסוקים ,העשייה והעבודה
מבחינתם הן מעל לכל.
זוגיות :מחפש בן זוג המסוגל להתפרנס ,שונא עצלנים .נמשך
לזוגיות יציבה ומעשית .יש בו צורך לטפל בבן זוגו עד כדי
ביטול עצמי ,מגונן על בן זוגו .רוצה אהבה ובתמורה מוכן לתת

הלכות סליחות וחודש אלול
וי"ג מדות .זמן חצות הלילה מופיע בלוחות השנה.

ויקרא ה' ה" יש לכפוף קומתו קצת בשחייה.

ג .קהל ועדה שאי אפשר להם להשכים לסליחות בעוד לילה ,וכן במחנות
הצבא כשאי אפשר להם לומר סליחות באשמורת הבוקר ,יכולים לומר
סליחות גם בשעות הבוקר המוקדמות לפני תפלת שחרית ,או אפילו לפני
תפלת המנחה .וטוב שאז החזן שאומר הסליחות יתעטף בציצית.

י .אין לכפול פסוק "שמע ישראל" שאומרים בסליחות ,אלא השליח צבור
אומרו פעם אחת ,והצבור עונים אחריו גם כן פעם אחת ,ולא יותר.
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א .מנהג הספרדים לקום באשמורת הבוקר
לומר "סליחות" ,החל מיום ראש חדש אלול
עד יום הכפורים .כי מסורת בידינו שמשה
רבינו עלה אל הר סיני להביא את לוחות
הברית השניות בראש חדש אלול ,וירד
עם הלוחות ביום הכפורים ,וכל ארבעים
יום הללו היו ימי רחמים ורצון לכל עם
ישראל ,וביום הכפורים נתרצה הקב"ה
לישראל בשמחה ,ואמר למשה רבינו:
"סלחתי כדבריך" .ולכן הוקבע יום הכפורים
לדורות ליום מחילה סליחה וכפרה .ומנהג
האשכנזים לומר סליחות החל מתחילת
השבוע שחל בו ראש השנה.
ב .הזמן הראוי ביותר לאמירת הסליחות
בימים אלה ,הוא מחצות הלילה ואילך ,שאז
הוא עת רצון לפני השם יתברך ,אך בחצי
הראשון של הלילה אסור לומר סליחות

לעילוי נשמת

ד .מורים שיש להם שיעור תורה בתחילת הלילה ,ואם ישכימו קום לסליחות
לא יוכלו לעשות מלאכתם באמונה בלימוד התלמידים ,רשאים להימנע
מלקום יום יום בחדש אלול ,אלא ישכימו בחדש אלול לפרקים
וכן בעשרת ימי תשובה לומר סליחות עם הצבור .והוא
הדין לפקידים ולפועלים שכירים .ומה טוב אם יאמרו
סליחות בבוקר קודם תפלת שחרית ,או בערב לפני
תפלת מנחה ,וכמו שנתבאר לעיל.
ה .צריך לברך ברכות התורה קודם אמירת
הסליחות ,מפני הפסוקים הנאמרים בסליחות.
ו .הקם באשמורת הלילה לומר סליחות בחדש
אלול ועשרת ימי תשובה ,יתאזר בעוז ותעצומות
שלא ינום ולא יישן בקריאת שמע וברכותיה ובתפלה.
ז .הסליחות שניתקנו בלשון ארמית ,כגון רחמנא ,דעני לעניי,
ענינן ,מחי ומסי ,אין ליחיד לאומרם ,מפני שאין מלאכי השרת מכירים
בלשון ארמי .אבל כשיש עשרה מישראל ,אין הצבור זקוק לעזרת מלאכי
השרת ,כי השכינה עימהם.
ח .כמו כן אין היחיד רשאי לומר שלש עשרה מדות של פסוק "ויעבור" בדרך
תפלה ובקשת רחמים ,אבל רשאי היחיד לאומרם בטעמי המקרא דרך
קריאת פסוקים בלבד.
ט .יש לצבור לומר גם תיבות "ויעבור ה' על פניו ויקרא" בלחש עם השליח
צבור ,ואחר כך יאמרו בקול רם "ה' ה' אל רחום וחנון וכו" .וצריך להפסיק בין
המילים "ה' ה'" ומי שאינו עושה כן עונשו רב .וכשאומר "ויעבור ה' על פניו

מסעודה בת עזיזה
נפטרה כ"ז כסליו תש"ע
ת.נ.צ.ב.ה.
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את הכל .קשיים בזוגיות מדרבנים אותו למאמץ יתר .הרבה
בעיות בזוגיות נובעות מכך שאינו אוהב בזבוז כסף וכועס
מאוד על קניית מותרות .האישה  -מחפשת אהבה אמיתית
וטהורה ,לכן נוטה לרווקות .מחפשת גבר שיבין אותה ,שיהיה
מושלם בסדר ובאינטלקט (כושר חשיבה).
תכונות שונות :שמרנים .מפנימים את רגשותיהם.
דאגנים .יעילים .אוהבים שגרה ושיטתיות,
דיוק היא מילה חשובה בעיניהם .בעלי חוש
הומור ציני .אוהבים מאוד לקטר ,אבל להיכנס
לעימותים? ממש לא ,הם מפנימים ושומרים
בבטן ,אולי בגלל זה הרבה מהם סובלים לעיתים
תכופות מעצירות ...בעלי יכולת חשיבה אנליטית
(ניתוחית) ושיטתית גבוהה ביותר .שכלתנים בעלי
מחשבה קרה .מחפשים גירויים אינטלקטואליים (שכליים),
לכן עיסוק במדעים מדויקים יתאימו להם יותר מאשר
עיסוק בתחומי הרגש .מעשיים ונוטים לחומרנות .בדרך כלל
מסודרים ומקפידים על לבוש נאה ועל סביבה מאורגנת.
הפרק בתהילים שמסרו לנו חכמי הקבלה המתאים לבני
"מזל בתולה" הינו פרק צ"ד ,המתמיד לקרוא פרק זה גורם
לפתיחת מזלו .סגולה מהזוהר לפתיחת מזל בתולה היא
קריאת "ביום השישי" של קרבנות הנשיאים (במדבר פרק
ז פסוקים מב-מז).

לעילוי נשמת

יגאל דרעי בן חסיבה
יעקב סקאלי כהן בן שמחה
ת.נ.צ.ב.ה.

יש לשמור על קדושת הגיליון ולהניחו בגניזה

יא .עיקר אמירת הסליחות צריכה להיות בכוונה ובנחת ובמיתון ובהכנעה
יתירה ,ובפרט הי"ג מדות ,וכמו שכתוב (משלי יח,כג) "תחנונים ידבר רש".
ויש לו להבין מה שמוציא מפיו ,בלב נשבר ונדכה .ולכן הנוהגים לומר :עננו
אבינו עננו ,ועשה למען שמך ,במהירות רבה ובחפזה ,לא יפה עושים ,וצריך
לבטל מנהגם ולאומרם במיתון.
יב .אלה שאונסים עצמם מן השינה ובאים לבית הכנסת
להשמיע במרום קולם ,בקול רנה ,ואומרים הסליחות
בקול רם ונשא כדרך ששרים פיוטים ונגינות ,הרי
הם כיורשים שתי גיהינום ,שמאבדים שינתם
וללא תועלת ,ואדרבה יוצא שכרם בהפסדם ,כי
הלא זה שמם "סליחות" ולא "צעקות".
יג .החי יתן אל לבו בעת אמירת הוידוי והסליחות,
לפשפש במעשיו ולחזור בתשובה שלמה ,ולהוסיף
מצוות ומעשים טובים ,בהתקרבו ליום הדין שאז
שוקלים זכויותיו ועונותיו של כל אדם.
יד .השומע בביתו סליחות דרך הרדיו ב"שידור חי" ,יכול לענות י"ג
מדות כששומע אותם מן הצבור ,וכן יכול לענות "אמן" אחר הקדיש של
שליח צבור.
טו .מנהג אחינו האשכנזים לתקוע בשופר בכל יום החל מראש חודש
אלול עד ר"ה ,בשחרית ובמנחה.
טז .נוהגים שהכותב מכתב לחברו בחודש אלול ,כותב בתחילת המכתב:
"לשנה טובה תכתבו ותחתמו".
יז .חסידים ואנשי מעשה בודקים התפילין שלהם בחודש אלול.

לרפואת עדיאל בן לילי הי"ו
בכל רמ"ח אבריו ושס"ה גידיו
רפואה שלימה בעיניו ושלא יזדקק לניתוח

י

וני בן  ,70אב לשלושה וסב
לתשעה ,אדם נעים עם חוש הומור מפותח .הוא מדבר
עם כל הלב והנשמה .אצלו האמונה היא דבר מוחשי ,כאילו
הוא רואה בעיניו את האלוקים ואת השגחתו ,אחרי כל דיבור
איתו אתה יוצא מחוזק באמונה .חודשים רבים יוני מבקש
ממני שאבוא אליו ,בוער לו למסור לעם ישראל את המסר
הבא" :אם אני יכולתי להיגמל בגיל כ"כ מבוגר ( )60ואחרי
 40שנה שהייתי מכור לסמים  -גם אתם יכולים להשתנות".
הגעתי אליו בזמן המתאים ביותר" ,חודש אלול"  -חודש
התשובה .ישבתי אצלו בחדר סגור שאף אחד לא יישמע,
פה גיליתי את הקעקועים על ידו :חרב שכרוך עליה נחש,
גולגולת ועצמות אדם ...הוא מדבר ואני מקשיב כמאובן
לדברים ,האם באמת זהו העבר של יוני?! למדתי את כוחה
של התשובה.
עוד לפני שפציתי את פי ,יוני מכריז כי הוא חייב לספר לי
על שלושת הניסים שקרו לו מאז שהחל להניח תפילין לפני
ששה חודשים" :הנס הראשון  -נפלתי ברחוב ,מרוח על
הכביש ,כולי מלא דם ,היה שם אוטובוס נוסע לקראתי ,ואיזה
נס ...הוא עצר בדיוק עשר מטר לידי .הנס השני  -העליתי את
עגלת הקניות בחדר מדרגות ,נפלתי ,ואני מרגיש שאיזה יד
נעלמה תופסת אותי ומורידה אותי ככה לאט למטה ,אם
הייתי נופל ככה חזק ועוד בגיל שלי הייתי מת .הנס השלישי
 היו לי כאבי תופת באזניים ,כשהנחתי תפילין אז העברתיאת התפילין על האוזן ובאורח פלא הכאבים נעלמו .מה,
רק אני מניח תפילין ,יש מליונים שמניחים תפילין? השם
רצה להראות לי מה הפסדתי בעשרות השנים שלא הנחתי
תפילין ,כל יום שאני מניח תפילין אני בוכה מהתרגשות".
התקופה האפלה
בוא נתחיל את הסיפור שלך מההתחלה
"בגיל  9אבא שלי זרק אותי לרחוב" ,כך מתחיל יוני את
סיפורו הטרגי" ,הייתי ישן בחדרי מדרגות ,בכדי לשרוד
הייתי גונב מהסחורה שהיו שמים הסוחרים לפנות בוקר
בפתח החנויות ,מפה בקבוק חלב מפה לחם .תשמע! את
מי אתה מכיר ברחובות? עוד נערים עבריינים כמוך .כבר
בגיל  16הייתי ראש מאפיה עם  18חיילים .הייתי בחור חסון,
גובה  1.70מטר 95 ,ק"ג  .אז בכלל לא היית יכול לדבר איתי,
הוצאתי את התסכול שלי על האנשים ,על כל העולם.".
"הייתי נהג של מעשי שוד ,ומקבל  50אחוז מהכסף .הלכנו 4
חבר'ה לבנק בבאר שבע ,הם נכנסו לבנק לביצוע השוד ,ואני
עומד בחוץ ,מרים את מכסה המנוע של הרכב כאילו מתקן
משהו .פתאום שמעתי יריות מתוך הבנק ,אני מהר התנעתי
את הרכב וברחתי משם ,כך סיכמנו מראש שברגע של
תסבוכת אני רשאי לברוח .עוד באותו לילה הם ברחו לחו"ל
חוץ מאחד מהם .ביום שישי אמרו לי שהמשטרה מחפשת
אותי ,ישר הבנתי שזה שנשאר בארץ היה משת"פ (משתף
פעולה) של המשטרה והוא הלשין עלי ,לקחתי אקדח "קולט
 "45נכנסתי לבית שלו ודפקתי לו  9כדורים בראש."...
יוני ישב בכלא במאסר עולם!! וכשיצא מהכלא היו לו הרבה
תוכניות וחשבונות חיסול ,אבל למזלו הטוב ,אחים שלו
הכירו לו איזה בחורה ,ואז הוא החליט לעזוב את עולם
הפשע  -בשביל הבחורה .הוא התחתן ואף נולדו לו 3
ילדים .אשתו -שומרת תורה ומצוות -לא נתנה לו מנוחה
והוא התחיל קצת לשמור שבת ,יוני עזב את הפשע הגדול
כאמור ,אבל עדיין הוא היה נרקומן ,מכור לסם.
אשתו של יוני" :כשהתחתנתי איתו לא ידעתי כלום ,אמרו לי
שהוא בחור טוב ,הייתי עולה חדשה תמימה ,האמנתי .אחרי
כמה ימים כבר קלטתי עם מי יש לי עסק ,ראיתי עם איזה
חברים הוא מסתובב .וגם ראיתי שהוא לא דתי :מחלל שבת,
לא מניח תפילין ,לא הולך לבית הכנסת .אני באתי ממשפחה
דתייה ,חינוך אחר לגמרי .אמרתי ליוני" :בא נתגרש ותתחתן
עם מישהי שמתאימה לך ,או שתחייה כמו הדרך שלי" .הוא

יוני (שם בדוי)
נזרק בגיל  9מהבית ,הפך
למאפיונר גדול,
יוצא ונכנס בבתי הכלא,
ומכור לסמים
קשים .הוא התחתן עם
אשה שומרת תו
רה ומצוות ,עם רצון חזק
ועזרתה של א
שתו הוא נגמל מהסמים
וחזר בתשובה ,ו
אף משקם אחרים .סיפור
מזעזע ומדהים.
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לי שאצליח,
כי יש לי רצון חזק מאד להתנקות בלי שום
ויתורים .אחר כך הייתי במשך  11חודשים במרכז יום .תודה
לא-ל כבר  10שנים שאני נקי לגמרי" .לדבריו של יוני ,בהגיעו
למרכז גמילה הוא חווה מוות קליני ,נשמתו עלתה למעלה,
שם אמרו לו" :אנחנו יודעים שסבלת סבל מר ,עכשיו אם
תפסיק עם הסמים ותשמור שבת במלואה אתה תמשיך
לחיות" ,וזאת הייתה סיבה נוספת להחלטתו הנחושה
להיגמל מהסמים ולחזור בתשובה.
בעשר שנות חייו האחרונות של יוני הוא עבר מפנה דרמתי
בחייו ,הוא עזב את הסם ,שומר שבת כהלכתה ,מתפלל
קבוע בביהכ"נ בשבתות ,ואף משתתף בשיעורי תורה ,הוא
כבר זכה ללמוד שלושה מסכתות גמרא .יוני מראה לי את
יצירות האומנות שיצר ,ותמונות פוטו בהם הוא נראה מנגן
בתיאטרון החאן .הוא מוציא חפיסת סיגריות מהארון
ואומר לי" :פעם הייתי מעשן  10חפיסות סיגריות ליום,
היום אתה רואה  -כבר יומיים לא סיימתי את הקופסא
הזו".

אמר לי:
"רשע גדול כמוני את לא תוכלי
להפוך לצדיק כל כך מהר ,סבלנות ,לאט לאט" .את המשפט
הזה לא אשכח כל החיים!! האמת שהיה צריך סבלנות במשך
 30שנה עד שראיתי את השינוי".
ההסתבכות השנייה של יוני לא אחרה לבוא ,המשטרה
מצאה בביתו  250גרם חשיש בבגדים" .המשטרה שמו לי
את זה שם ,כי לא רציתי להיות סוכן סמוי שלהם ,מה אני
צריך שהעבריינים יחסלו אותי?! השופט פסק לי שנתיים
וחצי בכלא ,התקרבתי אליו ,ירקתי לו בפנים וקללתי אותו,
אז הוא הוסיף לי ששה חודשים על זילות בית המשפט".
"כשיצאתי מהכלא ,אשתי לחצה עלי מאד שאשמור שבת,
ואלך לבית הכנסת ,לא נתנה לי מנוחה ,אז התחלתי יותר
לשמור שבת וללכת לבית הכנסת .אבל היה קשה לי להפסיק
לעשן בשבת ,הייתי הולך ליד הגשר ,מתחבא שלא ייראו
אותי אנשים ומעשן ,יום אחד אמרתי לעצמי" :רבש"ע ,ממי
אתה בורח?! מאנשים בשר ודם?! אבל הוא (מצביע כלפי
מעלה) רואה אותך!! קרעתי את הסיגריות ,זרקתי אותם,
וזהו הפסקתי לעשן בשבת".
אשתו של יוני" :בליל שבת הוא היה רואה טלביזיה ,הייתי
בורחת מהבית ,הולכת לעזרת נשים ובוכה .יום אחד ראיתי
מהעזרת נשים שהוא נכנס לבית-הכנסת ,חשבתי שאני
מתעלפת ,איזה יופי התחיל לשמור שבת! בבוקר ביום
שבת הייתי מנדנדת לו שילך לבית הכנסת ,לא היה איכפת
לי אפילו שירביץ לי ,העיקר שילך בדרך התורה .ביקשתי
מהגבאי שיקרב אותו ,שיעלה אותו לתורה ואני אשלם לו
על זה .את הילדים לא רצו לקבל בתלמודי-תורה ,נלחמתי
עד שקיבלו אותם ,אמרתי להם" :מה הקשר בין האבא
לילדים?!" .שמרתי עליהם שלא יסתובבו עם ילדים רעים.
היום כולם הקימו משפחות דתיות בדרך התורה והמצוות".
השינוי הגדול
"לפני  10שנים" ,מספר יוני" ,זה היה יום שישי ,יום אחרי יום-
כיפור ,הייתי במקלחת ,הרגשתי רע מאד ,הרגשתי עוד מעט
אני מת ,מרוב סמים ,ידעתי שאם אני רוצה להמשיך לחיות
אני חייב להפסיק עם הסמים .בקשתי מאשתי שתיקח אותי
למעון גמילה ,החלטתי החלטה חזקה מאד שאני מפסיק
עם הסמים" .הייתי שם שבועיים ,כל המטפלים שם אמרו

מיום שיוני עזב את הסם וחזר אל האלוקים ,ההצלחה האירה
לו פנים שלא בדרך הטבע .זמן קצר לאחר שעזב את הסם,
הוא רצה להתנדב כנהג אמבולנס .יוני הלך לפגישה עם
מנהל בית החולים ,והחליט לספר את כל האמת על העבר
שלו .והנה הפלא ופלא ....הוא התקבל לעבודה" .למדתי מזה
שאף פעם לא מפסידים מהאמת" 5 .שנים הוא התנדב כנהג
אמבולנס.
לאחר מכן ,כבר חמש שנים שיוני מתנדב עבור נערים בסיכון,
נערים בגיל העשרה לחייהם (ה' ירחם!) שהתחילו עם סמים
קלים ונמצאים על סף תהום ,הוא מספר להם את העבר
שלו ,ונוסך בהם תקווה שאפשר להשתנות" .אני אומר להם
אם אני בגיל  ,60אחרי ארבעים שנה בתוך הסם ,יכולתי
להשתנות  -אתם בוודאי תוכלו .יש לנו תמונות של נערים
שמתו ממנת יתר של סם ,אני מראה להם את התמונות,
ואומר להם" :אתם רוצים להיות איתם?!" .בכל מוצאי יוה"כ
הוא נושא הרצאה בארגן ( N.Aנרקומנים אנונימיים) ,רבים
משתכנעים מדבריו ,וכל שנה הוא מקבל מהארגון מדליית
כבוד עם תעודה.
גם בבתי הכלא בישראל קוראים את העלון ,מה המסר שלך
אליהם?
"תראו אותי ,הייתי רוצח ,עבריין ,נרקומן ,ואני משקם את
עצמי ,תלמדו ממני .המוטו שלי" :מי שרוצה יכול! אין מה
להתייאש .אל תספר סיפורים 'אני לא יכול' ,זה פאלאבות
(שקרים) .אם אתה בא לבורא עולם ואומר לו 'אני רוצה
להיות ילד טוב' הוא עוזר לך ,אבל אתה צריך לבא עם כל
הלב ,אותו אי אפשר לרמות .אני הרגשתי שהשם הקים
אותי ,הרים אותי מהריצפה ,כי אני עזרתי לעצמי .שואלים
אותי אנשים ברחוב "זה אתה יוני?! איך יכול להיות?!" ,אני
עונה להם" :כי אני רציתי ,וכשאני רציתי אז גם הוא [השם]
רצה" ,איך כתוב? "פתחו לי פתח כחודו של מחט ואני אפתח
לכם פתח כפתחו של אולם".
מהניסיון שלך ,אפשר להגמל מהסם ,ופשוט להיות
נורמטיבי ,מבלי חזרה ליהדות?
"אני לא מאמין בנורמטיבי .אני אומר לנוער 'אם אין לך
אמונה בהשם אז אתה מאמין בסם' ,בלי אמונה  -אתה נגמל
לזמן ושוב חוזר לסם .אני מרגיש כמו אדם שצריך משענת,
ובלי זה הוא נופל ,המשענת שלי זה האמונה בבורא עולם,
עשרת הדברות ,שיעורי תורה וכו' ,תוריד את זה אני נופל.
יש תפילה לנגמלים "א-לי! תן לי כח לעלות" .למה נרקומן
מזכיר את אלוקים? כי לבד אתה לא יכול לקום רק בעזרתו
יתברך .אמונה נותנת לך כח ,זה תופס את האדם.
המעוניינים להזמין את יוני להרצאות יתקשרו למערכת "אור
עליון" 054-8486661

[]3

תפלה מיוחדת ותיקון הכללי
ב"אומן" בראש השנה לשנה טובה
כל התורם  100ש"ח להדפסת והפצת העלון "אור עליון" יזכה
שתלמיד חכם יקרא עבורו את ה"תיקון הכללי" ויתפלל עבורו
ועבור משפחתו בציונו הקדוש של רבי נחמן מברסלב זצ"ל
ב"אומן" ביום ראש השנה( .אפשר למסור עד  5שמות לברכה).
זכות המצווה הגדולה של זיכוי
הרבים וזכות התפילה עבורכם תגן
בעדכם ותזכו לשנה טובה ומבורכת.

שוויון זכויות האשה

בדור האחרון קמה תנועה הקוראת לעצמה -
התנועה הפמיניסטית .קבוצת אנשים שחרטו על
דגלם  -שוויון זכויות האישה .אחד המסרים הוא:
תפסיקי להיות שפחה בבית ,תפסיקי להיות
מסובנת עם הסירים .צאי לעולם הגדול תגשימי
את עצמך .מה יש ,רק בעלך צריך לעבוד?! צאי,
תהיי חלק מהעולם הגדול ,תרגישי כי את עושה
משהו ,שאת שווה.
איננו מזדהים עם הרעיונות הללו ,אבל לצערנו
אנו חיים אותם .שומעים כיום ,יותר ויותר נשים
שמפטירות "נמאס לי בבית .אינני זקוקה לכסף,
בעלי מרוויח ב"ה טוב ,אבל אני לא מסוגלת לשבת
כל היום בבית ,מוכרחה לצאת קצת ,לצאת לנשום
אויר ,לראות אנשים" .במקום להבין ש"כל כבודה
בת מלך פנימה"-זה מוטבע בטבעה של האישה.
פסוק זה הוא חלק מתכונותיה ,ואינו צווי שעליה
ליישמו  -לשבת בבית פנימה .אלא הוא מתאר
את היופי של אישה כבודה ומוכבדת בטבעה -
"פנימה" ,זו המהות של האישה היהודית .היא
צריכה לרצות את זה ,להרגיש כי זו מעלתה .אלא
שהיא רוכשת רעיונות מבחוץ ,ולפתע מרגישה:
אני מוותרת על הכבוד הזה ,אינני רוצה להיות
בת מלך ,רצוני לצאת .וכך הנשים מאבדות את
הנשיות שלהן ,מפסידות את האישיות המיוחדת
של בת ישראל.
אישה אמרה לי פעם" :הראש שלי מחליד ,אני כל
היום עסוקה בין המטבח לחיתולים ,אני מחפשת
להגשים את עצמי ,רוצה ליצור משהו ,לא להיות
כל היום "מסובנת עם החיתולים" .ואז ...היא
מחפשת עבודה ,ונזכרת כי לפני עשר שנים היא
למדה בביה"ס לאחיות .היא מחפשת עבודה
בבית חולים .ברוך ה' מקבלים אותה כאחות,
עובדת בבית חולים בחדר התינוקות והיא
מחתלת תינוקות ...ועתה היא לא "מסובנת" עם
חיתולים ,היא 'אחות' לא חלודה ...היא מגשימה
את עצמה ...לחתל את הילד של הגברת בוזגלו
יותר ערכי מאשר את הילד שלי...

להחדיר לתוך הנשמה שאינני מסכנה אלא
מקיימת מצווה .הקב"ה הביאני לעולם והטיל עלי
משימה" .ברוך שעשני אמא".

צלצלו ותרמו
054-8486661
"הראש השנה שלי עולה על הכל ,הראש השנה שלי הוא חידוש גדול ,והשם
יתברך יודע שאין הדבר הזה בירושה מאבותיי ,רק השם יתברך נתן לי זאת
במתנה ,שאני יודע מהו ראש השנה"( .חיי מוהר"ן).

הכהנים בבית המקדש היו רוחצים את בשר
הקרבנות ,מדיחים ושוטפים .עבודת בית
המקדש של הבית שלנו היא לקחת ילד
ולרחוץ אותו ,להאכילו ,ולהרדימו בלילות וכו'.
עבודת המקדש לא כוללת רק הדלקת המנורה
והקטרת קטורת ,אלא גם  -להיטיב את המנורה
(לנקות את הבזיכים והפתילות החרוכות
מההדלקה הקודמת) ,שלכאורה זו עבודה לא
נקייה במיוחד ,והכהן גדול בעבודתה היה שרוי
בחדווה ,בשמחה ,אחוז שרעפי קדש ,כי אחת
מעבודות המקדש היא .לחנך ילדים זוהי עבודת
קודש לא פחות .אם כך נתייחס לגידול הילדים -
בכך תבוא גם השמחה וחדוות הגידול.
והגענו לרעיונות הגרועים יותר! מדברים על
צמצום ילודה .רבים איבדו את ההרגשה בערכו
של ילד ,הפסיקו לחשוב מה זו נשמה יהודית.
איזו זכות זאת להיות השליח של הקב"ה להוריד
נשמת ישראל לעולם .התחלנו לחשבן את הקושי
שבגידול הילדים ושכחנו שמדובר כאן ב"נשמה
יקרה  -חלק אלוה ממעל".
וסיפור כנגד! תוך כדי שיחה עם יהודי שנכנס
לישיבה ,התגלגלו הדברים והוא שאל אותי "כמה
ילדים יש לך?" באותו זמן היו לי רק עשרה ילדים,
השבתי לו "עשרה" ,הוא אמר לי" :נו אז אתה
משיג אותי בהרבה" .שאלתי אותו" :כמה יש לך?"
"תשעה"" .אז מדוע אתה אומר בהרבה?" .הוא
השיב לי ,ושימו לב היטב למילותיו" :אוי ואבוי לו
ליהודי שאצלו נשמת ישראל אחת איננה הרבה",
איזה מילים יקרות יצאו מפיו! וכמה מסכנה אשה
שאיננה מבינה את זה.
מתוך הספר "זכו" סיפורי זוגות בסערות
החיים .ב"ב ,שבט תשסט .באדיבות המחבר.

המצב החמיר! כאשר קורה שנשים קצות בחינוך
הילדים .וכאשר בלילה התעוררה פעמיים לטפל
בילד שבכה ,כבר כולה יגון ואנחה .והיא פולטת
כזה אווף ...ארוך .מלאה רחמים על עצמה,
ואינה מבינה כי לגדל ילדים זו זכות ולא חובה,
נפל בחלקה האושר הגדול לקום לילד להאכילו
ולחתלו.

סגולות לחודש אלול
א .סגולה נפלאה לומר מיום ר"ח
אלול עד יום הושענא רבה אחר תפלת
שחרית את המזמור בתהלים (פרק
כז) "לדוד ה' אורי וישעי ממי אירא".
כמו שדרשו (שוחר טוב כז)" ,אורי" בראש
השנה" ,וישעי" ביום הכפורים" ,כי
יצפנני בסוכה" רמז לסוכה .והעושה
כן מובטח לו שיוציא ימיו ושנותיו
בטוב ובנעימים ,ובמשפטו יצא זכאי
לחיים טובים ולשלום .ואפילו אם
נגזרה עליו גזרה רעה ח"ו ,יכולה
אמירתו לבטלה ,ומבטלים מעליו כל
גזרות קשות ורעות ,ומעביר מעליו כל
המקטרגים והמשטינים( .חזון עובדיה ימים
נוראים עמוד כד).

ב .סגולה נפלאה לזכות לחזרה
בתשובה ,הן האדם בעצמו והן קרוביו
וחבריו ,לכוין היטב בחדש אלול
ועשרת ימי תשובה בברכת "השיבנו
אבינו לתורתך" שבתפלת שמונה
עשרה ,ולהזכיר כמה משמותם של
אלה שנטו מדרכי ה' ותורתו ,ויצאו
לתרבות רעה ,וביחוד אם הם קרוביו.
(שם עמוד כה בשם האר"י).

ג .וזו נוסח התפילה שיאמר בחודש
אלול ובעשרת ימי תשובה בסיום
ברכת השיבנו לפני שחותם "ברוך

אתה ה' הרוצה בתשובה" ,וכנ"ל:
"יהי רצון מלפניך ה' אלוהינו ואלוהי
אבותינו שתחתור חתירה מתחת
כסא כבודך להחזיר בתשובה שלימה
כל פושעי ישראל ,ובכללם תחזיר
בתשובה שלימה את פלוני בן פלונית,
כי ימינך פשוטה לקבל שבים"( .שם).
ד .בימי אלול ובעשרת ימי תשובה
שהם ארבעים יום התשובה מתקבלת
ביותר שהם ימי רחמים( .שם).
ה .שלושה דברים כוחם יפה לבטל את
הגזירה ,ובזכותם יצא זכאי בדינו ביום
ראש השנה ,ואלו הם :תפילה ,צדקה,
תשובה( .שם עמוד כו).
ו .סגולה נפלאה לקרוא בכל יום
מראש חודש אלול עד שמיני עצרת
מספר דפים מתיקוני הזוהר ,ויסיימנו
בשמיני עצרת( .אביעה סגולות עמוד .)15
ו .סגולה לפרנסה בשפע ושיגזרו עליו
בראש השנה מזונות בריווח לכל
השנה כולה ,שיקנה בערב ראש השנה
סכין חדשה עם שיניים ,ולא ישתמש
בה אלא יניחנה במקום שמור עד ערב
ראש השנה הבאה ,ואז את הראשונה
יטבילנה ויוכל להשתמש בה ,והחדשה
ישמרנה לשנה החדשה( .שם עמוד .)380

רבי אריה לוין זצ"ל היה אומר לבנותיו ,כאשר את
מחתלת ילד אמרי בפה! "הריני מוכנה ומזומנת
לקיים מצוות גידול ילדים" .איך זה נפלא ,פשוט

קריאת קודש

אחים יקרים! אנו זקוקים לתרומות רבות ,הגדלנו את כמות העלונים ל 5,000-עלונים ,כמו כן עלות
הנייר התייקר ב 30%-והדפוס העלה לנו את מחיר ההדפסה .אפשר להקדיש את העלון לעילוי נשמת או
להבדיל לרפואה ולכל ישועה.
שימו לב! אנו מעוניינים בחודש הבא להוציא גיליון מוגדל ( 8עמודים) לכבוד החגים,
אנו זקוקים לתרומות רבות והדבר תלוי בתרומותיכם.
המעוניינים לתרום להדפסת העלון .כמו כן המעוניינים לקבל לביתם את העלון,
או מספר עלונים לחלוקה ,תמורת דמי משלוח בלבד.

צלצלו  054-8486661או כתבו לmhbp52@etrog.net.il-

ניתן להפקיד את התרומה בבנק הדואר מספר חשבון ,8362846
החשבון ע"ש "אור עליון" (ע"ר)
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"התודה והברכה לבחור החשוב אביחי מרחב הי"ו על בניית וניהול האתר לשם שמיים
לזיכוי הרבים שלא על מנת לקבל פרס ,תהיי משכורתו שלימה מאת ה' ,אמן"

