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תקונים מיוחדים לחולים
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דנא ,בכל השבועות ובכל ימי השובבי"ם ,מעמד
השבועות בהם קוראים בתורה פרשיות
שמות וארא בא בשלח יתרו משפטים ]ובשנה השיא בכל שבוע היא תפילת המקובלים ביום
חמישי בהיכל הישיבה בצירוף הסליחות שתיקן
מעוברת[ תרומה תצוה.
מראשי תיבות אלו יוצאת המילה 'שובבי"ם' 'ת"ת' .מהר"ם זכות ,תפילת עננו להרש"ש והפדיון המיוחד
של חמש פעמים פ"ד תעניות שעורכים עבור כל
שם ושם שמעבירים לתפילות ,וכן  40יום בקבר רחל
מהי המשמעות של ימים אלו?
משמעותם של ימים אלו ,לא נתנים להסבר מעל ובכותל המערבי המתחילים בערוב ימי השובבי"ם
דפים קצרים אלו ,אולם את תמצית הדברים הם 'בעת נעילת שער'.
ע"פ דבריו של מרנא האריז"ל זתעוכי"א .שימים אלו
הם כעשרת ימי תשובה ,ונקבעו ע"י חכמינו לתיקון מי משתתף במעמד מיוחד ונשגב זה?
המעשים על יסוד קריאתו של הנביא ירמיה "שובו בהיכל הישיבה מתאספים בקביעות מאות אנשים,
בנים שובבים" .ועוד האריכו בספרי הקבלה והפשט לאמירת התיקון יחד עם ראשי הישיבה וגדולי
על סגולתם העצומה של ימים אלו ,לערוך בהם המקובלים דישיבתינו ,וגדולי ישראל ,ישנם גם רבים
תיקוני נפש ופדיון לצדקה של התעניות.
המגיעים מעבר לים להשתתף במעמד הנשגב מידי
שבוע ,עם זאת רבים
מהם התפילות והתיקונים ,ופדיון פ"ד התעניות הם אשר אין ביכלתם להשתתף בפועל בתפילות ,או
הנערכים בימי השובבי"ם ע"י המקובלים בישיבת שאינם יכולים לצום ושולחים את שמותיהם ושמות
'שער השמים'?
בני משפחתם ,בכדי שהרבנים יערכו עבורם את
הן ידוע שימים נשגבים אלו ,הם הם המסוגלים התיקון והפדיון ,וכן יעתירו בעדם לישועה ורחמים.
יותר מכל ימות השנה ,וכמוזכר בספרי הקבלה
שנהגו גדולי המקובלים לצום בכל הימים האלו ,מהו הדגש דייקא על פדיון התעניות ,ולא רק לתת
ובנוסף רבינו האריז"ל נתן תיקונים ,לכוון בשמות צדקה לעניים?
הקדושים ,בצירוף פ"ד תעניות ,בכדי לתקן את כמובן שכסף הפדיון הולך לצדקה לאותם צדיקים
העוונות הקלים ,ובעיקר החמורים ,שאין כמעט ופרושים ההוגים כל השנה בתורת הח'ן מתוך
אדם נמלט מהם .ורבינו הרש"ש סידר על זה פרישות ודחקות ,וכן לקופת הצדקה של הישיבה
תפילה בנוסח 'עננו' ,וכוונות איך לתקן בשרשם ,לעניי ארץ ישראל ,שלהם מחלקת הישיבה בסתר
שיהיה כלא חטא .וכמובן התפילות ובקשות עבור ובכבוד ,לפי החלטת רבני הישיבה ,כך בתרומה אחת
המבקשים ברוחניות ובגשמיות ,כל זאת ע"י חכמי זוכים לשתי תוצאות -שותפות בלימוד תורת הנסתר
העולה לתורם כאילו הוא בעצמו לומד ,וכמובן
ורבני הישיבה המקובלים.
מצוות הצדקה המגנת ומצלת .ומעל הכל תפילת
המקובלים ושלוחיהם בעד הצלחת התורמים.
מי עורך את התיקון ופדיון פ"ד התעניות?
ישיבת 'שער השמים' הוקמה ע"י גדולי ישראל ,לפני
יותר ממאה שנה בשנת תרס"ו ,ע"י הגאון המקובל מדוע רבים הם המעונינים להשתתף בפדיון התעניות
רבי חיים יהודה לייב אויערבך זצוק"ל ,אביו של בימי השובבי"ם?
מורינו רבי שלמה זלמן אויערבך זצוק"ל ,הלומדים סגולת תיקון מיוחד זה ,נפוצה ונתפרסמה ברבים
בה והעומדים בראשותה הם מסלתה ושמנה של עם השנים .ורבים הם המעונינים להוושע ברוחניות
הת"ח של ירושלים עיה"ק ,ומגדולי המקובלים של וגשמיות בכל הענינים ע"י תיקון הנפש .ובכך זכו
א"י בימינו .הם העורכים את התפילות והבקשות רבים מאד לישועות גדולות ע"י תיקון זה.
עבורינו העם היושב בציון ,במנהגם הקבוע מקדמת

עומדים אנו בפתחה של תקופה ,שכבר
החלה במרוצתה .לפנים בישראל כל
יהודי היה צם זועק ומתחנן על נפשו,
משל הוא בעשרת ימי תשובה .כבר
בזמן הנביאים זעק ירמיה הנביא 'שובו
בנים שובבים' ,וכוונתו היתה לתקופה
זו ,והלא אף מרומזת היא בראשי
התיבה 'שובבי"ם' .ובמיוחד בשנה זו,
שאין מאתנו היודע מה ילד יום ,ורבו
שונאינו מבית ומחוץ ,כאו"א צריך
לחשוב ולדעת שסוף כל סוף ,תלוי
הדבר בי.
בדפים אלו מנסים אנו להגיש בפניך
הקורא ,את הנקודות החשובות
בהם התמקדו בימי השובבי"ם גדולי
המקובלים והצדיקים מדור מדור,
נכון עיקר ההתחזקות היא הפנימית,
ואין בלתה .אולם אין ספק כי הכלים
המעשיים ,שיעזרו לנו להתעלות
בתקופה זו ,אותם הורונו וכך הנהיגונו
מדור דור ,הם הכלים שבעזרתם
נזכה ונגיע לתשובה אמיתית ושלמה,
מהעוונות החמורים שאין אחד מאתנו
יודע תוצאותיהם ח"ו.
נכון ,תשובה ,תפילה וצדקה מעבירין
את רוע הגזירה ,אבל שובבי"ם היא
תקופה מסוגלת בה אדם יכול בעוד
מעשה קטן ,להפוך עצמו למזוכך טהור
ומרוחם,
והיחודים
התיקונים
התפילות,
במעמדים הנשגבים שעורכים בכל
אתר ואתר וכן ע"י גדולי המקובלים
דישיבתנו שיסודה בהררי קודש ,כפי
שקבלום במסורת מדור לדור ,פועלים
רבות ונצורות ,על כל אחינו בנ"י בכלל
ועל כל אחד ואחד שמשתתף הן בפועל
והן בתרומה בפרט.
המערכת

שו"ת שובבים המשך
מה המיוחדות של ישיבת המקובלים 'שער
השמים' בכלל ובתיקון זה בפרט?
לימוד הקבלה ,הוא ענין נשגב ומרומם.
לא כל אחד יכול לגשת אל הקודש ,ורבים
הם הנכשלים ל"ע .בראשות הישיבה
עומדים גדולי ישראל לדורותיהם ,ומרן
הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך זצוק"ל,
עמד בראשה עד יומו האחרון .וכיום
עומד בנשיאותה מרן הגאון רבי שמואל
אויערבאך ,כאשר בראשות הישיבה
עומדים המקובלים הצדיקים רבי ראובן
גרוס שליט"א ,וכן הגאון המקובל רבי
גמליאל רבינוביץ שליט"א ,כאשר נוספים
עליהם גדולי המקובלים והצדיקים דא"י,
שלהם המסורת מדורי דורות למעלה
ממאה שנים של סדר עריכת התפילות
בימי השובבי"ם
איך אתה הקורא היקר קשור לכל זה?
הדברים נראים קצת רחוקים מהשגתך

ומהבנתך ,אבל דע כי לא כך!!!
בהרימך את פדיון התעניות ,ע"י מתן צדקה
לישיבה שהרי זו הולכת ע"מ להחזיק את
המקום הקדוש הזה על כל פועליו שקצרה
היריעה מלהכיל ,זוכה הנך ראשית להיות
יששכר אמיתי וגם אם אינך יכול ללמוד
תורת הנסתר תשובתך מוכנה לבי"ד של
מעלה על השאלה עסקת בשיעור קומה?.
שנית -יש יותר גדול מזה שגדולי המקובלים
הם היודעים לכוון את צירוף השמות
הקדושים ,היחודים והכוונות בכל תפילות
השובבי"ם ,הם גם יערכו עבורך את התיקון
יעתירו עבורך ועבור משפחתך לכל הנצרך
ברוחניות וגשמיות ,יש סניגור יותר חזק
מכך בימים אלו? .ומעל הכל ,אתה בעצמך
שלא יכול לצום בכל ימי השובבי"ם תזכה
בזיכוך וטיהור בהזדמנות אחת בשנה ע"י
מתן הצדקה למקום שיסודו ופועלו בהררי
קודש שכל גדולי ישראל סומכים ידיהם
עליו האם תחמיץ???

זמני התפילות
זמני התפילות בהיכל
הישיבה ניתן לברר במוקד
התרומות 1800-20-31-20
שלוחה 3

כל החותם הו"ק מעל
 ₪ 36לחודש זכאי ל:
< מתנה מהודרת
< הזכרת שמו כל
השנה בהיכל הישיבה
במועדי התפילות,
< שמונה המפתחות
המפורטים בעמוד
האחרון.

הקמת הישיבה
כמו במקרה ישיבת 'שער השמים' באה אחרי חלום,
אחרי ששנים מבניה של ירושלים חלמו חלום מפעים ,ועי"ז
זכו לבנות בית שבו עלו מלאכי עליון .והוי לא מקרה הוא
הדבר" ,אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמים" הלא
נאמר אחרי חלום שעלו וירדו בו מלאכים .חלום ופשרו.
האברך הצעיר רבי חיים יהודה לייב אויערבאך התעורר
באמצע הלילה משנתו ,מלאך החלומות ביקר אצלו,
בעייפותו כי רבה הסתובב לצידו השני ונרדם תיכף ,אך עד
מהרה מתחלחל הוא שנית מאותו חלום כקודמו ,שנתו
הוטרדה וקורי השינה נקרעו מעיניו ,ומאחר שלא מצא
טעם להמשיך ולהמתין לחלום השלישי ,קם ממיטתו ויצא
לו אל הקור הלילי הירושלמי.
קול צעדיו נקשו ,והדהדו מקרקעית הרחוב ,אל בין
בתיה של שכ' בתי ברוידא ,הסמוכה לשכונת 'מחנה
יהודה' ,סערת הרגשות מאותו החלום לא נותנים לו
להניח דעתו ,ובחפזה למרות הקור העז והחושך השוררים
ברחובה של עיר ,שם הוא פעמיו אל עבר אחד מגדולי
המקובלים שבירושלים ,הגאון רבי שמעון הורוביץ,אלא
שבתוך החשיכה והשקט הליליים שומע אף הוא רבי חיים
יהודה לייב צעדים הבאים ממולו דמות לא ברורה מתקרבת
אליו ,בהתקרבם זה אל זה גילה הוא כי מולו עומד את אשר
איוותה נפשו לפגוש לא אחר מאשר רבי שמעון הורוביץ
בכבודו ובעצמו.
מה מעשיך בשעה כזו מאחורת וקרירה? שאלו רבי
שמעון' .אני בדרך אליכם ,חלום פלאי שחלמתי זה עתה,
מטרידני ,ולא נותן מנוח לנפשי" עונה רבי חיים יהודה לייב.
'מענין עונה רבי שמעון שגם אני חלמתי עליך ,חלום פלאי
ואף אני בדרכי אליך'.

השאלה?
כיצד נעשים שותף בלימוד הקבלה על אף שאין ראויים לכך?
המגן אברהם מביא להלכה את המדרש ששואלין לו לאדם ,בבי"ד של מעלה "נשאת ונתת באמונה"?" ,קבעת עתים לתורה"? וכו' וביניהין
שואלין לו "עסקת בשיעור קומה"? וכן מביא מרן החפץ חיים וז"ל :וראה כמה קשה יום הדין שעתיד הקב"ה לדון את כל העולם כולו בא
מי תלמודו בידו ,הקב"ה אומר לו בני הואיל ונתעסקת בתלמוד צפית במרכבה ,כסא כבודי היאך הוא עומד? וכמה פנים הוא מתהפך?
ממדרש זה למדו גדולי הפוסקים הנ"ל ,שכשם שמחוייבין להשתדל שלא תשכח תורת הנגלה מאתנו ומזרעינו ,כן חובתינו להשתדל על
לימוד תורת הנסתר ,לבל תשתכח חלילה .אלא שמצינו בדברי הרמב"ם פ"ד יסודי התורה וז"ל :ואני אומר שאין ראוי לטייל בפרדס אלא
מי שנתמלא כריסו לחם ובשר ,ולחם ובשר הוא לידע האסור והמותר .לאור דברים אלו ,צריך להבין מה נענה אנו בבי"ד של מעלה -על
עסקת בשיעור קומה?.

התשובה!
של כל יהודי בבי"ד של מעלה!
המשנה בזבחים דף ב' מביאה' :שמעון אחי עזריה אומר' ומפרש רש"י שעזריה עסק בפרקמטיא )מסחר( ,וסיפק צרכי שמעון אחיו ,שהיה
עוסק בתורה ,והתנו ביניהם שיהא חלק מרווחיו של עזריא לשמעון ,בשכר תלמודו של שמעון שיחשב לעזריה .ולכן נקרא על שמו 'אחי
עזריה' שלמד על ידו.
וזוהי התשובה לכל אחד ואחד מאתנו ,בידינו במיוחד בימים האלו ,להיות שותפים פעילים ,בלימוד תורת הנגלה והנסתר כאחד של גדולי
המקובלים צדיקים פרושים ותלמידי חכמים עצומים בדורינו ,הלומדים ומלמדים תורת הנגלה והח'ן בישיבת המקובלים 'שער השמים',
בנשיאות ובהמלצת כל גדולי ישראל שליט"א ,ותהא תורתם הנלמדת על שמכם -התורמים-
או אז תוכלו לענות על השאלה' :עסקת בשיעור קומה? כסא כבודי היאך הוא מתהפך?'

שמונה מפתחות לפתוח את שער השמים...
)פרטים בעמוד (4

כך נעמדו ונתוועדו להם בפינת הרחוב החשוך,
להפתעתם התברר כי שניהם חלמו על אותו זקן נכבד
ומאיר פנים .הזוהר באור עליון יקרות .ומבקש ותובע
שילמדו בירושלים את תורתו "בכוח תורתי להחזיר את
השכינה מגלותה ,לירושלים".
הסיק רבי שמעון שאותו זקן אינו אלא האר"י הקדוש,
שכידוע הצטער כל חייו שתורתו אינה מתפרסמת
בירושלים ,בקרב העדה האשכנזית .וקיימת רק ישיבת בית
א-ל שהוציאה מקרבה מאורות גדולים ה"ה המקובל רבי
שלום שרעבי זת"ע ,וכן המקובל רבי ידידיה אבועלפי'ה
זת"ע ,וכן הבעל 'שמן ששון' ועוד גדולים ועצומים בחכמת
הקבלה.
על אתר בחשכת הלילה הירושלמי ,החליטו שניהם
ללכת לרבה של ירושלים דאז ,הגאון רבי שמואל סלנט
זצוק"ל ,אשר הורה להם כי צריכים לשאול את גדולי פולין
האם ניתן לפתוח ישיבה חמקובלים .השאלה נשלחה לרבי
חיים מבריסק ,ובעל ה"חלקת יואב" והם הורו כי חובה
להקים את הישיבה על אתר .בעל ה"חלקת יואב" אף שלח
את חתנו ר' שלמה קאלישר ללמוד בישיבה ,וכך ללא
השתהות והתמהמהות ,התכנסה לה הקבוצה הראשונה
של בני הישיבה בעיר העתיקה ,ועד מהרה נמסר אף
השיעור הראשון בהיכל הישיבה.

תלאות רבות ונדודים קשים ,עברו על מקום קדוש זה,
עד שזכתה הישיבה להגיע אל המנוחה ואל הנחלה ,במקום
משלה בשכונת מקור ברוך בירושלים.
בתחילה למדו בני הישיבה ברובע היהודי ,שבין חומות

העיר העתיקה ,ועל תלמידיה נמנו מגדולי ירושלים וביניהם רבי צבי
פסח פראנק ועוד גדולים.
בנין הישיבה היה מבין מבנים רבים שניזוקו ברעידת האדמה
הידועה בשנת תרפ"ז ,אולם עד לשנת תש"ח עת המלחמה הידועה,

מה עושים בימי השובבי"ם
מהמקורות
וידוע הוא שעל כל פעם ופעם בכל פרט ופרט
מעוון הנ"ל צריכין להתענות פ"ד תעניות,
ובדור הזה שירדה חולשה לעולם ,ושאי
אפשר לכל אדם להתענות מספר כל אלו
התעניות אשר צריכים להתענות,
לכן סדרו חכמי המקובלים )כמש"כ בהקדמה
של הספר בניהו( ,וכן עושין ונוהגין בירושלים,
להתענות עכ"פ יום אחד בכל שבוע משבועות
שובבי"ם ת"ת ,וישנן פעיה"ק בתי כנסיות ובתי
מדרשות וישיבות של ספרדים ואשכנזים
קבועים וידועים ,אשר שמה תאין ומתכנשין
כל אלו המתענים באותו יום ,להתפלל שם
תפילת מנחה ,ואז פודים שם את הפ"ד
תעניות בפדיון כסף של  50פונט ,שהוא דמי
כסף פדיום של פ"ד סעודות ,וזהו למי שאין
ידו משגת ,והעשיר לא ירבה בכסף הפדיום
דמי סעודות של פ"ד יום ממש הרגיל לו.
ומאן דדחיקא ליה שעתא צריך להפריש
כסף הפדיום בפני עצמו ,ויפדה בהם הפ"ד
תעניות ,וכו'.
ועשו תקנתא לעניים ביותר ,לעשות
הפדיון באופן של נתינת מעות ג' מחצית
השקל בפורים ,שעומד הגבאי עך יד הקערה,
ובידו כסף הפדיום סך חמשים פונט ,והוא
מזכה אותם לכל אחד ואחד במתנה על מנת
להחזיר ,והפודה נותן עבור זה לקערה במה
שירצה לצדקה ,וכו'

וגם הרחוקים מירושלים יכולים
להצטרף עם קהלות קדושות הנז' ,ויכתוב
שמו וישלח כסף פדיון נפשו ע"י מכיריו
בירושלים למקומות הקבועים כנז"ל
יום ביומו ,והוא יתפלל במקומו באותו
שעה ,ויחזור ויכוון פניו לארץ ישראל
ולירושלים) .עכ"ל(
מתוך הקדמה של הצדיק המקובל ר' ישעיה אשר
מרגליות זצוק"ל

יהודי יקר! זה בידך! מי עונה
להגדרה 'וישלח כסף פדיון נפשו ע"י
מכיריו בירושלים' – יותר ממקום קדוש
זה ששומר על מסורת לימוד תורת
הנגלה והנסתר תיקונים וייחודים
נוראים ותפילותיו בוקעות את
'שער השמים'.

שרדו בני הישיבה במקום ,כאשר על גג הישיבה הקימו
לוחמי "ההגנה" עמדת מלחמה לכל דבר ,ומשם נלחמו
בירדנים .לדאבון כל לב תוצאות המלחמה לא אחרו לבא
והמקום נשרף על ידם ללא רחם ,על כל ספרי הקודש
והקבלה הנדירים ,והריהוט שבו.
עם שחרור העיר העתיקה מידי הירדנים לאחר שנת
תשכ"ז ,נסתה את כוחה הישיבה ולקבל לידיה חזרה את
הבנין אך המאמצים עלו בתוהו .ועד היום על בנין הישיבה
דאז ,ברח' גלעד  1בעיר העתיקה בו שוכן כיום "מכון
ירושלים" ,מוצבת אבן זכרון – עדות לפינת יקרת ששכנה
בו.
על אף התלאות היסורים והקושי הרב המשיכה הישיבה
לשרוד בניסים גלויים ,עד כדי שקצרה היריעה מלהכיל,
ועברה למשכנה הזמני ברח' אמציה שבשכונת קטמון
הירושלמית ,ועד היום פועל במקום בית הכנסת "שער
השמים".
עם הזמן עברה הישיבה ,לעוד מקום והפעם לשטיבלאך
שבשכונת בית ישראל ,שאז שכנה בסמוך ונראה ,לגבול
הירדני .בו בעת שבגבול שרתה מתיחות יתר ,עם כל זאת
בישיבה הכל התנהל כרגיל משל שכנה באי מבודד ללא
דאגות ופחדים.
בשנת תשי"ח עברה שוב הישיבה אמנם קצת בריחוק
מירושלים העתיקה לרח' רשב"ם בליבה של העיר ירושלים
המתחדשת.
לאחר פטירתו של מייסד ומקים וראש הישיבה ה"ה
הגאון המקובל רבי חיים יהודה לייב זצוק"ל ,זתעויכ"א .בנו
הגאון המקובל רבי רפאל דוד ,שעמד אז בראשות הישיבה
דאג למלאות את צוואת אביו הגדול ,ולאכלס את הישיבה
בבנין גדול ומרווח משלה ,עד שבעזרת איש החסד הגדול
הרב ראובן שראן שליט"א ,נערך משא ומתן עם בעלי
הבניין ברח' רש"י ובתוספת עזרתו של איש הצדקה והחסד
רבי פנחס הופמן נרקמה ונסגרה העסקה וסוף סוף נרכש
הבניין לישיבה.
כעבור כמה חודשים כאשר שבו התורמים ארצה ,נכנסו
אל מרן הגרש"ז אויערבך זצוק"ל ,שמסר שיעורים ופעל
בישיבה ללא לאות ,ואף שימש כנשיאה ומכוון דרכה עד
סוף ימיו.
כאשר ישובים הם בקודש פנימה ,נדהמו לשמע הדברים
הבאים מפיו של מרן הגרש"ז זצוק"ל" :אחי הג"ר רפאל דוד
נפטר שלושים יום בדיוק אחרי רכישתו של בניין הישיבה,
וימים אלו היו מהמאושרים שבימי חייו .באשר כל ימי חייו
התהלך לו ר' רפאל דוד בדאגה עמוקה שמא יסתלק מן
העולם ללא שיגיע ליעד הנכסף והקשה מנשא ,ופן לא
יצליח לממש את הבטחתו לאבינו שאף ביקש שוב בצוואה
לבנות בית לישיבה ,ועתה עם רכישת הבנין וחתימת הסכם
השלים הוא בס"ד ובעזרתכם כמובן ,את הבטחתו לאבינו
זצוק"ל ושב בשלום אל בית אביו".

