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מעפרא שכינתא להקים

קארו יוסף רבי של שבועות ליל תיקון

ליושנה עטרה מחזירים
כמו שבועות ליל תיקון עשה בחו"ל, בהיותו זצוק"ל, קארו יוסף ר' מרן
"ואחר לכתובים, ומנביאים לנביאים, ומתורה בתורה, וקראו בזוהר, שכתוב
רבי וביניהם חברים כמה למדו אתו ביחד האמת". דרך על למדנו כך
כי מתאר הוא קצר ובמאמר דודי", "לכה הפיוט בעל אלקבץ, הלוי שלמה
ציוותה ובסוף עמהם, ודיברה השכינה אליהם התגלתה ללמוד שהחלו בעת

אמרה: וכך ישראל. לארץ לעלות עליהם

ואשרי אשריכם לכם. שלום אוהבי, ידידי המהדרים מן המהדרים ידידי "שמעו
על שמתם אשר הבא בעולם ואשריכם הזה בעולם אשריכם יולדתכם!
ואין ראשי עטרת נפלה שנים כמה זה אשר הזה. בלילה לעטרני נפשותיכם
ליושנה". עטרה החזרתם ועתה אשפתות, חובקת בעפר מושלכת ואני לי מנחם

המלכה לראש הכתר את מחזירים
את להחזיר מתאמצים אנחנו שבועות ליל תיקון בכל כי אומרים חכמינו
איבוד העגל. בחטא אותם ואיבדנו סיני הר במעמד שקיבלנו הכתרים
רומא. של הרשעה מלכות לטובת לנו שהייתה המלכות איבוד הוא הכתרים
השכינה הרי - הרשעה למלכות והשתעבדנו המלכות את איבדנו וכאשר

ולתלמידיו: קארו יוסף לרבי השכינה אומרת וכך הייתםבגלותא. "ואילו
שרויה אני אשר מהצער רבבות ריבי ורוב אלפים אלפי מאלף אחד משערים
בסיבתכם כי בזוכרכם בפיכם שחוק ולא בליבכם שמחה נכנסת היתה לא בו,

בעפר". מושלכת אני

להחזיר אפשר לשכינה. המלכות את להחזיר אפשר להם: אומרת השכינה
על תשלוט הנחרפת שהשפחה הכרח שום אין ישראל. לכנסת המלכות את
ועד העולם מסוף השם חילול שיהיה חובה שום אין ישראל. ועל העולם
שיעבוד את להפסיק אפשר מהגלות, ישראל עם את להוציא אפשר סופו,

הכתרים.המלכויות. את להחזיר אפשר דוד. בית מלכות את להחזיר אפשר

עליכם משוך חסד של חוט
אחרי שבועות, ליל תיקון דרך עוברת הללו הכתרים את להשיב הדרך
נאמר שבמלכות. מלכות שהוא המ"ט ליום והגענו שבועות שבעה שספרנו

קדֹוׁש" וגֹוי ּכהנים ממלכת לי ּתהיּו "ואּתם התורה: קבלת לפני (שמותלנו ְְְְֲִִִֶֶֶַַָֹ
ו) מלכות.יט, כתרי כתרים, שני קיבל ישראל מעם אחד כל .

בלימוד להתחזק שם הלומדים ולכל קארו יוסף לרבי השכינה אומרת לכן
את המעלה הוא ישראל. לכנסת הכתרים את מחזיר הוא כי שבועות ליל

הלימודהשכינה: תפסיקו ואל המהדרים, ידידי בני ועלצו ואימצו חיזקו "לכן
עימדו לכן הקב"ה. לפני ערבה ותורתכם עליכם'. משוך חסד של 'חוט כי
כבוד שם 'ברוך הכיפורים: כיום רם בקול ואמרו והעלוני רגלכם על וידידי בני

ועד'". לעולם מתעלים:מלכותו הם גם השכינה את מעלים וכשהם
זכיתם עליה. בני אתם כי ודעו ועילצו שימחו אוהבי. והתאמצו ידידי "התחזקו

דמלכא". מהיכלא מתעלה:להיות שלהם התורה והבלגם תורתכם "כל
שעלה, עד רקיעים וכמה אוירים כמה ובקע הקב"ה לפני עלה פיכם
להקב"ה מעלה צבא וכל עמדו, וחיות דממו, ושרפים שתקו, והמלאכים

קולכם". את שומעים

יותר מתעלה הייתי – יותר הייתם אם
והוא לילה. באותו שלמדו אנשים מעשרה פחות על-ידי נעשה הזה העילוי
אומרת כן על לה. ראויה שהשכינה למלכות להגיע בשביל מספיק לא
ישראל, כלל של אנשים, יותר של התחזקות כי שם, ללומדים השכינה

יותר. הרבה מועילה בוודאי יותרהיא מתעלה הייתי עשרה, הייתם "ואם
אשר ידידי, יולדתכם, ואשרי ואשריכם נתעליתי, זאת כל עם אבל ויותר.
אשר החברים ידי ועל הזה הלילה נתעליתי ידיכם ועל מעיניכם שינה נדדתם

בישראל". ואם עיר הגדולה בעיר
את להעלות היה הצדיקים וחבריו קארו יוסף רבי מרן של פועליהם כל
ישראל עם כלל את מרוממים הם עצמם. את רק ולא ישראל כלל כל
ואפילו אלקבץ, הלוי שלמה רבי של הספרים ודרך ערוך" ה"שולחן דרך
אליהם שיצטרפו הכלל את לעורר כדי הכול והפיוטים. השירים דרך

לכ מעפרא. השכינה את שמעלות בסימןבפעולות ערוך" ה"שולחן כתב ן
חורבן על ודואג מיצר שיהא שמים ירא לכל "ראוי כי חיים באורח הראשון

הגמרא כמו בדיוק המקדש". ע"א)בית ג הגמרא(ברכות כל את שפתחה ,
מּׁשמיּה ׁשמּואל ּבר יצחק רב "אמר השכינה: גלות צער על בדיבור ְִִֵֵַַָָָכולה
ּברּוְך הּקדֹוׁש יֹוׁשב ּומׁשמר מׁשמר ּכל ועל הּלילה, הוי מׁשמרֹות ׁשלׁש ְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָּדרב:
וׂשרפּתי ּביתי את החרבּתי ׁשּבעֹונֹותיהם לּבנים אֹוי ואֹומר: ּכארי וׁשֹואג ְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּוא

העֹולם". אּוּמֹות לבין והגליתם היכלי ְִִִֵֵֵֶָָָאת



עמהם עולה השכינה
חייב שהוא פעמים כמה במפורש לו שנאמר אחרי הזאת, ההתגלות אחרי
את להקים להתחיל לארץ, קארו יוסף רבי עולה ישראל, לארץ לעלות
להם אומרת השכינה אבל אנשים, מעט עולים הם אומנם ישראל. מלכות

לחשוש: במעט".לא או ברב להושיע לה' מעצור אין אני"כי כי תעלו
אלקיָך ה' "וׁשב שנאמר: ישראל, לארץ אתם ביחד עולה השכינה ְֱֶָֹעמכם.
מלמד "ושב". אלא נאמר לא "והשיב" חכמינו ואמרו ורחמָך". ׁשבּותָך ְְְֲִֶֶאת
במשך יהודים ועוד עוד עולים אחריהם ובאמת עמהם. עולה ששכינה

ישראל ומלכות פה. נמצא כבר מהעם חצי כמעט שהיום עד הדורות,
לה. הראוי למקומה וחוזרת הולכת

הדרך
את להשיב
הכתרים
דרך עוברת
ליל תיקון
שבועות,
אחרי
שספרנו
שבעה
שבועות
ליום והגענו
שהוא המ"ט
מלכות
שבמלכות

למלּוכה ְְְִִִַָוּתצלחי
שאבדו המלכות כתרי בהחזרת גם נמשלת השכינה עליית
כהונה כתר תורה כתר הם, כתרים "שלשה ישראל: לכלל
המשילו לכלה, נמשלה ישראל שכנסת וכיוון מלכות". וכתר
למדרגת עולה השכינה שבהם המדרגות את הנביאים
זה. אחר בזה לובשת שהיא מלכות בלבושי והכתר המלכות
טומאת ניקוי אחרי שמגיעים מלכות בגדי וארבעה עשרים

הגלות.

ממצרים. ישראל עליית את מתאר יחזקאל בספר וכך
ּבדמיְך", מתּבֹוססת ואראְך עליְך "ואעבר כתוב: Aְִֶֶָָ@ְִֵ?ְֶָֽ=ִַ=ָֹ>ֱֶָבתחילה
"וארחצְך מצרים: מטומאות הניקיון תיאור בא כך Bְֵֶָָאחר
זה כל אחרי ּבּׁשמן". ואסכְך מעליְך ּדמיְך ואׁשטף ֵֶַָֽ@Cָֹ@ִֵַָֽAְֲִִֶַָָָֻ?ַּבּמים
ּתחׁש ואנעלְך רקמה "ואלּביׁשְך הלבושים: כ"ד Bְִ?ְֲֶָָ@ֵAְִֵַַָָמתחילים

ּבּׁש צמידיםואחּבׁשְך ואּתנה עדי ואעּדְך מׁשי: ואכּסְך ׁש ְְֵֶָBַ?ֲֵַַ@ְִֵֶֶָֽ@ֵAְִֶֶָָ<ְִִ=
על־ ועגילים על־אּפְך נזם ואּתן על־ּגרֹונְך: ורביד ִַ@ֲִֵַ?ַַ=ֶֶ=Cְִֵֵֶַָֽ@ְִַָ?ַָעל־ידיְך
כתר כמובן הוא השיא ּבראׁשְך". ּתפארת ועטרת ְֵֶֶֹֽ@AֲִֶַָCְְִֶָאזניְך
ורקמה, ומׁשי ׁשׁש ּומלּבּוׁשְך וכסף זהב "וּתעּדי ָ?ְְִ=ִֶ=ָ>ֵ=IִָָBָJְְֵֶֶַַַהמלכות:
וּתצלחי מאד ּבמאד וּתיפי אכלּת אכלתי וׁשמן ּודבׁש ִ@ְְִַֹֽ?KְֶַֹLָ@ֶֶָAְְַָ=ִִ=ְִBְֹסלת

ו-יד)למלּוכה" טז, .(יחזקאל ְִָֽ

כך על מלכים. בני הם ישראל כי תבל יושבי כל יכירו כך
"התנערי דודי": "לכה בפיוט אלקבץ הלוי שלמה רבי ְֲִִַאומר
ּבית יׁשי ּבן יד על עּמי. תפארּתְך ּבגדי לבׁשי קּומי. ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָמעפר
כלה קישוטי לכ"ד רמז גאלּה". נפׁשי אל קרבה ְְְְִִֶַַַָָָָהּלחמי.
הכלה כבגדי אותם מזכירים וישעיהו יחזקאל שהנביאים

מלכותה. בעת ללבוש שצריכה

כלה תכשיטי כ"ד כנגד ספרים כ"ד
הספרים, כ"ד של וסופם תחילתם את לומדים אנחנו שבועות ליל בתיקון
הלוחות על נאמר כך לכלה. התכשיטים את מביאים כביכול אנו ובלימודם
העדת לחת ׁשני סיני ּבהר אּתֹו לדּבר ּככּלתֹו מׁשה אל "וּיּתן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹֻֻהראשונים:
כמו חסר בכתיב כתובה "כּלתֹו" המילה אלקים". ּבאצּבע ּכתבים אבן ְְְֱִִֶֶֶַַֹֹֹֻֻלחת
בספר האמורים הן קשוטין וארבע בעשרים מתקשטת כלה "מה – "כלה"

ספרים" וארבע בעשרים בקי להיות צריך חכם תלמיד אף (רש"יישעיה,

טז) פרק תשא כי תנחומא מדרש יח, לא הכוונות"שמות וב"שער בזוהר (ומובא.

ז') ס"ק תצ"ד החיים עשריםבכף כולל שבועות ליל של הלימוד כי מובא
"בגין ישראל: כנסת הכלה, תכשיטי את להכין ונועד התנ"ך ספרי וארבעה

ותכשיטהא". דילה תיקון אינון דאלין

מלך למקדש בדרך ספרים כ"ד
עם של השליחות את לנו מזכיר אחת בבת הללו הספרים כ"ד לימוד
התורה כל את כשרואים לגלות. יציאתו עד יסודו מתחילת ישראל
אנחנו איפה מבינים תפקידנו. ומה באנו מאין מבינים סופה, ועד מתחילתה

להגיע. לחתור צריכים אנחנו ולאן נמצאים

דקטנות במוחין לשקוע אפשר הללו, הספרים כ"ד את לומדים לא אם
אפשר עפר. עד מושפלת השכינא שבה לארץ, חוץ של בתורה ולהסתפק
ומסתפקים ישראל לארץ לעלות רוצים שלא המרגלים, במחשבת להיאחז
אפשר ישראל. עם של התפקיד את לשכוח אפשר במדבר. שלמדו בתורה
משפחות כל בך "ונברכו אבינו: לאברהם שנאמר הייעוד את לשכוח
להפסיק אפשר ירושלים. ואת המקדש את לשכוח אפשר האדמה".

מבואו. עד שמש ממזרח הגויים כל ירושלים אל ינהרו כי להאמין

החיים את להמשיך שאי-אפשר מבינים הספרים, כ"ד את שקוראים אחרי
לארץ לעלות בלי החיים את להמשיך אי-אפשר בגלות. ישראל עם של
כ"ד את קוראים אם מלוכה". עיר מלך "מקדש ולהקים
ברבים. שמים שם לקדש בעולם שתפקידנו יודעים הספרים

קדׁשי ׁשם את ויחּללּו – הּגֹוים אל ְְְִִֵֶֶַַַַָָוּיבֹוא
חסרון הוא ישראל, עם של בעיה רק לא הוא הגלות קלקול
"וּיבֹוא הנביאים: אומרים כך השם. חילול ממש ה'. ַָבגילוי
להם ּבאמר קדׁשי ׁשם את ויחּללּו ׁשם ּבאּו אׁשר הּגֹוים ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאל

יצאּו" ּומארצֹו אּלה ה' כ)עם לו פרק האומות(יחזקאל . ְֵֵֶַַָָ
את למלא יכולת לו אין האם אלוהיהם? "איה שואלות:
שמא או חלש, אלוקים האם ישראל? את ולגאול הבטחתו

קיים? לא כלל הוא ואולי ישן? הוא

בעמק שנמצאת לשכינה משול הזה, הנורא השם חילול כל
ההפכה. מּתֹוְך צאי קּומי מלּוכה. עיר מלְך "מקּדׁש ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָהבכא:
הגלות חמלה". עליְך יחמֹול והּוא הּבכא. ּבעמק ׁשבת לְך ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָרב
על לשבת במקום הפוכה, למלכה השכינה את ממשילה
יושבת והשפחה בביזיון, בעפר מתגוללת היא המלכות כיסא

המלכה. כיסא על

קּומי. מעפר "התנערי אלקבץ: הלוי שלמה רבי אומר כן ְֲִִִֵַָָעל
קרבה הּלחמי. ּבית יׁשי ּבן יד על עּמי. תפארּתְך ּבגדי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָלבׁשי
בהתעוררותה כי להתעורר, לה אומר הוא גאלּה". נפׁשי ְְִֶַָָאל
בא ּכי התעֹוררי. "התעֹוררי ה': כבוד גם מתגלה ְְְְִִִִִָובכבודה
נגלה". עליְך ה' ּכבֹוד ּדּברי. ׁשיר עּורי עּורי אֹורי. קּומי ְְִִִִִִִִֵֵַַָָאֹורְך

ראׁשם על - ׁשּמעֹולם ְִֵֶַָָָֹׂשמחה

הגמרא פח)ידועה ואיבדנו(שבת כתרים קיבלנו כי שאומרת
יׂשר ׁשהקּדימּו ּבׁשעה סימאי, רּבי "ּדרׁש 'נעׂשה'אותם: אל ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

אחד לכל הּׁשרת. מלאכי ׁשל רּבֹוא ׁשּׁשים ּבאּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָל'נׁשמע',
'נעׂשה", ּכנגד אחד ּכתרים, ׁשּתי לֹו קׁשרּו מיׁשראל ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָואחד
מלאכי רּבֹוא ועׂשרים מאה ירדּו יׂשראל, ׁשחטאּו וּכיון 'נׁשמע'. ּכנגד ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָואחד

ׁשּנאמר, ּופרקּום, לג)חּבלה מהר(שמות עדים את יׂשראל בני 'ויתנּצלּו ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
ֵחֹורב'".

כי לשמים. הוחזרו לא הם לגמרי. אבדו לא הללו הכתרים כי לזכור חייבים
לוקחים ולא – נותנים השמים מן ׁשקלי". לא מׁשקל יהבי, מיהב ׁשמיא ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָ"מן
וקרן אותם שקיבל משה אצל בפיקדון נמצאים הללו הכתרים לכן חזרה.
ׁשּנאמר, לנּו, להחזירן הּוא ּברּוְך הּקדֹוׁש ועתיד לקיׁש, ריׁש "אמר פניו. ְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָעור

לה) ׂשׂשֹון(ישעיה ראׁשם, על עֹולם וׂשמחת ּברּנה, צּיֹון ּובאּו יׁשּובּון, ה' ְְְְְִִִֵַַָָָָָֹ'ּופדּויי
ראׁשם". על - ׁשּמעֹולם ׂשמחה - ואנחה' יגֹון ונסּו יּׂשיגּו, ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָֹוׂשמחה

ישראל לעם קישוטין כ"ד
כשאנו שמנו. על רשומים שהם היא משה אצל שלהם הפיקדון משמעות
שאז שבת, הוא הללו מהעתים אחד בהם. לזכות יכולים אנו נקיים, מספיק
נקראת שבת ולכן מועט. לזמן שבת של נשמה תוספת לחזרת זוכים אנו
בני של התחושה את יותר טוב מרגישים אנו בשבת מלכתא". "שבת

מלכים.



בשבת ולימודה פרקים. כ"ד בה שיש בגמרא, שבת מסכת הוא לדבר רמז
וכפי שבת. של היתרה הנשמה תוספת גם זו הקישוטים. כ"ד את מחזיר

הכוונות" ב"שער א)שנאמר דרוש שבת קבלת אותם(דרושי בחינת "שהם :
נתנצלו ואח"כ סיני בהר ישראל שקבלו והעדיים והעטרות האורות
מהר עדיים את ישראל בני 'ויתנצלו הכתוב שאמר כמו מהם, ונתפרקו
בתפילת אומרים זה על ישראל". של בחלקם ונשלם נטלם ומשה חורב'
שלו בכתרים שמח שהוא חלקו". במתנת משה "ישמח שבת: של שחרית

הרבים". את לזכות הוא חפץ "כי אצלו. שמופקדים שלנו בכתרים ולא

הכתרים סוד תורת
"אשריכם
בעולם
הזה
ואשריכם
בעולם
הבא
אשר
שמתם
על
נפשותיכם
לעטרני
בלילה
הזה"

רבי אצל גם רמוזים כלה של התכשיטים וארבעה עשרים
וכמה בכמה מופיעים הללו שהרמזים מוצאים וחז"ל עקיבא,
שנה 12 למד עקיבא רבי כי לומדים אנו בתחילה אופנים.
לימד עקיבא שרבי מספרים חז"ל כך אחר שנה. 12 ועוד

תל אלף מידים.24
צריכים שהם להבין השכילו לא הללו התלמידים אלף 24
של המשמעות את הבינו לא ישראל, כנסת תכשיטי להיות
עקיבא, רבי אשת את פוגשים כשהם ישראל. כלל כל זיכוי
ומזיזים אותה דוחים הם ישראל, כלל זיכוי היא כולה שכל
שלה החיצוני הלבוש על רק מסתכלים הם הצדה, ִאותה
"ׁשּלי ואומר: עיניהם את ומאיר עקיבא רבי בא לה. ִֶובזים

הּוא!" ׁשּלּה - ע"א)וׁשּלכם סב מן(כתובות עוברים הם כן על . ְֶֶֶָָ
לומדים הם אחרים. תלמידים חמישה באים ובמקומם העולם

הכתרים. וארבעה עשרים של הזה הסוד את עקיבא מרבי
ולעטר לחזק הוא שתפקידם מבינים הללו התלמידים חמישה
ישראל. כלל את תורה מלמדים הם ישראל. כנסת את
שם במערה, שמעון רבי של בסיפור כך על רומזים חכמינו

חודש. 12 עוד כך ואחר שנה 12 בתחילה יושב הוא
יאיר בן פנחס רבי לקראתו יוצא מהמערה היציאה אחרי
כתוצאה וחבול פצוע שמעון רבי של גופו את ורואה
רּבי מקׁשי הוה ּכי - "ּדמעיקרא במערה: הארוכה ְְְֲִִִֵַַַָָמהשהייה
יאיר ּבן ּפנחס רּבי ליּה מפרק הוה קּוׁשיא, יֹוחאי ּבן ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשמעֹון
יאיר ּבן ּפנחס רּבי מקׁשי הוה ּכי - לּסֹוף ּפירּוקי. ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָּתריסר
וארּבעה עׂשרים יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי ליּה מפרק הוה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָקּוׁשיא,
בר שמעון רבי מקשה כשהיה שבתחילה, תרגום: ֵֵּפירּוקי".
אחרי תשובות. 12 יאיר בן פנחס רבי עונה היה קושיה, יוחאי
ועל התורה, במעלות עלה הוא מהמערה שמעון רבי שיצא
רבי מתרץ היה יאיר בן פנחס רבי מקשה שהיה קושיה כל

תירוצים. 24 יוחאי בר שמעון

ּדדהבא ירּוׁשלים - לירושלים תכשיטים ְְֲִַַָָכ"ד
מתגלית השכינה כי אלקבץ הלוי שלמה רבי אותנו מלמד דודי" "לכה בשיר
כמו בירושלים. - במקום ומתגלית בשבת. – בזמן מתגלית ישראל. בעם
למסכת פרקים 24 יש כך התורה, ללומדי שנים ו-24 תירוצים 24 שיש

לבושים. 24 לירושלים גם ויש שבת.
ופלטיה פלטיה וכל בירושלים היו פלטיות וארבע עשרים שמואל רבי "תני
כל ועל שווקים וארבעה עשרין ומבוי מבוי וכל מבואות וארבעה עשרין
וארבעה עשרים ושקק שקק כל ועל שקקים וארבעה עשרים ושוק שוק
היתה וחצר חצר וכל בתים וארבעה עשרים וחצר חצר כל ועל חצרות

מ כיוצאי כפלים עם ב)צרים"מוציאה פסקה א פרשה איכה .(רבה
בגמרא חכמינו מדרגות. 24 יש עולם", של "נויו שנקרא המקדש, לבית גם

ע"א) ל הּמקּדׁש,(שבת ּבית את ׁשלמה "ּכׁשּבנה ברמז: כך על לנו ְְְִֵֶֶַָָָֹֹמספרים
אמר בזה. זה ׁשערים ּדבקּו הּקדׁשים, קדׁשי לבית ארֹון להכניס ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּבקׁש

ואמר, ּפתח נענה. ולא רננֹות, וארּבע עׁשרים ּכד)ׁשלמה ׁשערים(שם 'ׂשאּו ְְְְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָֹֹֹ
למבלעיּה. בתריּה רהטּו הּכבֹוד'. מלך ויבֹוא עֹולם, ּפתחי והּנׂשאּו ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָראׁשיכם,

'מי ואמר,(הוא)אמרּו, חזר וגּבֹור'. עזּוז 'ה' להּו, אמר הּכבֹוד?' מלְך זה ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָ

זה הּוא מי הּכבֹוד, מלְך ויבא עֹולם, ּפתחי ּוׂשאּו ראׁשיכם, ׁשערים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ'ׂשאּו
ׁשאמר, ּכיון נענה. ולא סלה'. הּכבֹוד מלְך הּוא צבאֹות, ה' הּכבֹוד? ְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹמלְך

ו) מיד(דה"ב עבּדָך', ּדויד לחסדי זכרה מׁשיחָך, ּפני ּתׁשב אל אלקים ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ'ה'
ע"א)נענה" טו תענית .(וראה ֲַָ

ׁשמׁשתיְך ּכדכד ְְְְִִִַַַֹֹוׂשמּתי
בנביא נאמר ירושלים מעלות 24 נד)על נחמה(ישעיהו לא סערה "ענּיה :ֲֲִָָָָֹֹֻ

ׁשמׁשתיְך ּכדכד וׂשמּתי ּבּסּפירים: ויסדּתיְך אבניְך ּבּפּוְך מרּביץ אנכי ְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵַַַַַַַַַָָֹֹֹהּנה
לּמּודי ּבניְך וכל חפץ: לאבני ּגבּולְך וכל אקּדח לאבני ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּוׁשעריְך
של המעלות 24 על מרמז הזה ה"כדכד" ּבניְך". ׁשלֹום ורב ְְִַָָה'
של מעלות 24 כנגד מכוונת שהן מטה, של ירושלים

מעלה. של ירושלים

מעפרא שכינתא מקים – המלך ִָּדויד
ופטירתו שלידתו העובדה את מדגישים אנו הזאת מהסיבה
כל יסוד היא המלך דוד לידת בשבועות. היו המלך דוד של
בן "משיח שנקרא המשיח מלך עד דוד, בית של השושלת
אנו השבועות. בחג התחילה הזאת השושלת כל דוד".
וגם הזה ביום תהילים בקריאת גם הזה העניין את מדגישים
המלך דוד נכתב מקומות בכמה לכן רות. מגילת בקריאת
ּכאׁשר ּומצֹותי חּקי לׁשמר ּבדרכי ּתלְך "ואם מלא: ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָֹֻבכתיב

ימיָך" את והארכּתי אביָך ּדויד וברובהלְך יד. ג, פרק א (מלכים ְְֲִִִֶֶַַַָָָָ
הימים) דברי בספר הואהמקומות בגימטרייה שדויד ..24

לקודש קודש בין המבדיל

שבת במוצאי שחל שבועות ערב

לחג משבת הכנה איסור
בשבת להכין אין שבת, במוצאי חל השבועות חג כאשר
חיתוך כגון שבת, חילול בהם שאין דברים אפילו החג לצורך
נרות בשבת להכין שאסור בוודאי וכדומה. לסלט ירקות
מוקצה איסור בו שיש דבר שזה החג, בערב הדלקתם לצורך
כל להכין נכון כן על בשבת. אסורה מלאכה גם ולפעמים
את החג. נרות את ובוודאי שבת, מערב שאפשר מה
ורק הכוכבים, צאת אחרי השבת, בצאת רק לעשות אפשר לחג ההכנות
ערבית שהתפללו או לקודש", קודש בן המבדיל "ברוך שאמרו אחרי

"ותודיענו". בתוכה ואמרו

מהמקפיא אוכל הוצאת
אוכל בשבת להוציא אין לחג, משבת הכנה איסור של סיבה מאותה
וגם לשבת גם ששייך דבר אבל החג. לסעודת שיופשר בכדי מהמקפיא
כדי מהמקפיא אוכל בשבת להוציא מותר כן ועל לעשותו, מותר לחג
נחשב לא וזה בערב, וגם שלישית בסעודה גם ממנו לאכול יהיה שאפשר

טוב ליום משבת ה)הכנה ס"ק תקיג, א; ס"ק תקג, כה"ח ד; נצבים, בא"ח, .(ועיין

השולחן ניקוי
הבאה שהסעודה אף השלישית, הסעודה אחרי השולחן את לנקות מותר
שאכלו בכלים הדין כן שבת. כבוד הוא נקי שולחן שכן בחג, כבר תהיה
להניח אסור אבל הבית. בני של הנפש למנוחת מפריעים והם בשבת בהם
השבת, במוצאי שיחול החג ליל ארוחת לצורך השולחן על צלחות בשבת

שבת צורך לא בוודאי מ"ה)שזה ס"ק תמ"ד כה"ח תשומת(עיין בזה וצריך .
זה. בעניין להערים שלא לב



בדיבור הכנה
לומר אין כן על בדיבור. גם אלא במעשה, רק לא היא לחג משבת הכנה
שבועות, בליל תורה ללמוד כוח לנו שיהיה מנת על בשבת ישנים שאנחנו
מי"ט הכנה שום לעשות שאסור "מפני לחג. משבת הכנה בזה יש כי

מש או בדיבור"לשבת אפילו לי"ט ב)בת תטז, במשנה(שו"ע כתב וכן .
ד)ברורה ס"ק רצ, דברי(סי' או שבועות הלכות בשבת ללמוד מותר ואולם .

תורה, לימוד מצוות קיום יש זה שבלימוד כיוון לשבועות, ששייכים תורה
מהרגלו, יותר לישון לאדם מותר כן בשבת. גם ששייכת מצווה והיא
שזה אומר לא הוא עוד כל הלילה, כל ער להיות מנת על כוח לאסוף
ולא בשבת, גם צורך בה ויש מותרת עצמה שהשינה כיוון שבועות. לצורך

החג. לצורך שהיא ניכר

בזמנה הדלקה
תאחר. ולא תקדים לא בזמן, נרות תדליק שהאישה תקדיםחשוב –לא

לא ואם בלוח. שמופיע כפי השבת, צאת זמן אחרי רק תדליק אלא
קודש בין המבדיל "ברוך לומר עליה "ותודיענו", אמרה ולא ערבית התפללה

ומלכות. שם בלי תאחרלקודש", לפנילא יו"ט של נרות תדליק אלא –
דולקים. הנרות יהיו הבית אל שבבואו כדי הכנסת, מבית מגיע שהבעל

יום של נר להדליק וציוונו במצוותיו קדשנו "אשר בהדלקה מברכת האישה
ההדלקה לפני ותברך ההדלקה)טוב", אחרי שמברכים שבת, ערב מהדלקת .(בשונה

למרות השבועות, חג ביום שמחתה על "שהחיינו" גם תברך כך אחר
בהדלקה. החג את מקבלת היא שכן בקידוש, "שהחיינו" יברך שבעלה

ברכה מבטלת ִשכחה
אע"פ הכנסת, מבית בעלה חזר ובינתיים נרות, מלהדליק התעכבה אם
לקודש" קודש בין המבדיל "ברוך אמרה לא ועדיין מלאכות עשתה שכבר
הספיקה לא אם נרות. ותדליק לקודש" קודש בין המבדיל "ברוך תאמר –
בלי הנרות את תדליק "שהחיינו", ובירך קידש כבר והבעל נרות להדליק
הדליקה לא אם טוב". יום של נר "להדליק רק ותברך "שהחיינו" ברכת

טוב". יום של נר "להדליק ברכת בלי תדליק לאכול, סיימו ובינתיים

בערה ולא העברה
נרות הדלקת לצורך ואפילו שבת, במוצאי אש להבעיר שאין לזכור יש
לזכור חשוב כן על דלוקה. כבר שהיא מאש להעביר יש אלא מצווה, שהם
להעביר האישה תוכל שממנו שבת מערב אחרת דלוקה אש או נר להכין

נרו הדלקת לצורך שלאאש לזכור יש כן, כמו החג. תבשילי ולצורך ת
כיבוי כי אחרת, מאש אש העבירו שבו הנר את או הגפרור את לכבות

טוב. ביום האסורה מלאכה היא אש
"נֹותן בבחינת כחדשה, בעינינו ותהיה התורה את לקבל שנזכה רצון ֵויהי
אלא סיני, בהר בעבר, לנו שניתן כדבר אותה נראה שלא כך ַָהּתֹורה",

אמן. ויום, יום בכל אצלנו שמתחדשת כחוויה

תציל צדקה
טוב. לא מאוד הרגשתי שם: בעילום להישאר שביקשה אישה מספרת
אל חזרתי לשווא. אך הכאב, על להקל בניסיון פיזיותרפיה טיפול עברתי
הלך רק הכאב הקלה, לחוש במקום אך בטיפול, המשיכה והיא המטפלת
חולשה. מרוב לדבר אפילו יכולתי לא עילפון. סף על ממש הייתי והתגבר.

לקחנו לחכות, שנצטרך שידענו וכיוון החולים, בבית לבדיקות הלכתי
בבית-החולים ישראל". של "אביהם הספר של הרביעי החלק את אתנו
ביותר. קשה הייתה שלי ההרגשה אבל תקין, שהכול ומצאו אותי בדקו

עילפון. סף על ממשית, חולשה חשתי

נסעה אישה אחד: סיפור עיניי את צד בספר, קוראת שאני כדי תוך
אך ארצה, כשתשוב שקלים שלושים צדקה לתת שם ונדרה לאומן
התינוק עגלת תקלות. של סדרה אותה פקדה בארץ לתת. שכחה
בדיוק צדק" "שערי החולים בבית ואושפז חלה התינוק בנה לה. נעלמה

מאושפז. היה זצ"ל שהרב בתקופה

שקלים שלושים שתיקח לה אמר והרב הרב, בעצת לשאול עלו הם
אלא בארנקה הכסף את תשאיר שלא – והפעם כפרות, פדיון ותעשה
הבטיחה שהיא בצדקה נזכרה היא הרגע באותו לצדקה! מיד אותו תיתן
ואף ושוחרר, נרפא בנה צדקה. נתנה ומיד ממנה, ושכחה לתת באומן

פלא. בדרך אליהם הוחזרה העגלה

נדרים, נודרת לא כלל בדרך אני לעצמי: חשבתי הסיפור את כשקראתי
מהרהרת שאני כדי תוך ושכחתי? משהו הבטחתי זאת בכל אולי אבל
את שם וקראתי המערבי בכותל היינו סיוון חודש שבראש נזכרתי בכך
לעניים צדקה לתת שראוי שם כתוב היה הקדוש. השל"ה תפילת
לצדקה, וכך כך אתן בעז"ה הביתה שכשאגיע לעצמי וחשבתי הגונים,
נתתי ולא שכחתי דבר של בסופו אך הכסף. את הארנק בצד ושמתי
פתחתי בבית-החולים, בסיפור, כשנזכרתי מיד שהבטחתי. הכסף את

הכסף את לקחתי הארנק, שאלתיאת שראיתי. הראשונה לחנות ורצתי
היא הפלא ולמרבה בחנות, צדקה קופת להם יש אם המוכרת את
מרדכי הרב של הסכמתו מודפסת הייתה שעליה צדקה קופת לי הביאה
פתאום מהחנות שיצאתי ולאחר בקופה, הצדקה את שמתי זצ"ל. אליהו

נעלמו! שהכאבים לב שמתי

להודות צורך הרגשתי מאוד. התרגשתי בדבר. ה' יד את ממש הרגשתי
הצדיקים על לו להודות מאתנו. לו ואכפת צעדנו את מכוון שהוא לה'
עשיתי הטוב. אל אותנו להוביל נאמנים שליחים שהם לנו, שלח שהוא
המופלא הסיפור את וסיפרתי חי" כל "נשמת בה קראתי הודיה, מסיבת

שלי.
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ביוםביוםביוםביום???? שעהשעהשעהשעה במקוםלהתבונןלהתבונןלהתבונןלהתבונן עניים תורה "דברי נאמר עצמה התורה על

אומר הרמח"ל ה'. את לעבוד ניקח מהכול אחר". במקום ועשירים אחד

שעה, רבע ואפשר שעה חצי אפשר כלשהי, זמן ליחידת מתכוון אבל שעה

אמורים איך על נפש חשבון ולעשות הקב"ה עם לדבר בשביל שצריך כמה

אפשר ביער, להיות חייב לא זה אגב, דרך בפועל. הם ואיך מעשינו להיראות

ברחוב. או ברכבת או השינה לפני זה את לעשות
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שרצה מאיר רבי על בגמרא סיפור יש מבולבלים. כולם לקרב. אפשר אהבה

לא ברוריה אשתו לו אמרה לו. שהציקו רעים יהודים אנשים על להתפלל

בתשובה. שיחזרו להתפלל אלא שימותו, להתפלל


