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Warning:  strtotime(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are
*required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case
you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled

the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone
to select your timezone. in /home/sheelaor/public_html/libraries/joomla/utilities/da

te.php on line 56

Warning:  date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to
use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used

any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the
timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to

select your timezone. in /home/sheelaor/public_html/libraries/joomla/utilities/date.
php on line 198

Warning:  mktime(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required*
to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used

any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the
timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to

select your timezone. in /home/sheelaor/public_html/libraries/joomla/utilities/date.
php on line 117

Warning:  date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to
use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used

any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the
timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to

select your timezone. in /home/sheelaor/public_html/libraries/joomla/utilities/date.
php on line 245

Warning:  date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to
use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used

any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the
timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to

select your timezone. in /home/sheelaor/public_html/libraries/joomla/utilities/date.
php on line 249

Warning:  strftime(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required*
to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used

any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the
timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to

select your timezone. in /home/sheelaor/public_html/libraries/joomla/utilities/date.
php on line 250

סביב שלחן השבת
אורית עמרני  
  

 1 / 3



סביב שולחן השבת

נכתב ע"י אורית עמרני
שישי, 17 דצמבר 2010 00:45 - 

רבי יעקב אומר העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא, התקן עצמך בפרוזדור כדי"
" (אבות ד).שתכנס לטרקלין

  

אני רוצה להביא את דברי הנתיבות שלום על משנה זו.

  

למדנו משנה זו,יחד עם מיכל (וממנה), קרוב למותה.

  

 שצדיקים'מה שאמרו צדיקים שהתענוג של עולם הבא, התענוג של אז תתענג על ה"
יושבים ונהנים מזיו השכינה,הרי הוא נמשך מהתענוג הרוחני שיש לאדם בעולם הזה בפרוזדור,
מזה נוצר התענוג של עולם הבא. וכמו שאמר הרה"ק רבי שלמה מקרלין ז"יע, ששמע שהכריזו

בשמים שיהודי העוסק בתורה ועבודה אך אינו משתדל להרגיש תענוג בשבת קדש, הרי
כשיעלה לעולם העליון אמנם יקבל גן עדן שהרי עסק בתורה ועבודה, אבל יהיה שם כספסל בגן

עדן שלא ירגיש שום תענוג, כיון שבעולם הזה לא עמל להרגיש תענוג. והיינו משום שהתענוג
של יהודי בעולם הבא נבנה ממה שמתייגע בעולם הזה להרגיש תענוג שבת ותענוג דמצוה

." 

  

כל שבת, בשעת רעוא דרעוין, מאז שמיכל חלתה, ישבנו בביתה, חבורה שמיכל חיברה אותנו, סביב לימוד
ואמירת תהילים. מיכל ידעה לשתף אותנו כדרכה: במילים ספורות ענייניות צנועות, בדיבור היוצא ישר

מהלב. מהדברים אפשר היה לחוש ולהשתאות מעבודת תיקון המידות החרוצה שלה. היא הדביקה ביכולת
שלה לחוש שבת גם אותנו, גם את השותפות שלה למלכת המדבר, וגם יהודים זרים שהיא הכירה במקרה

בשבת בנכר.

  

בשבת האחרונה לחייה היא עשתה מאמץ אדיר להדליק נרות ולהשתתף בסעודת השבת.

  

באותה "שבת היא מלזעוק" הגענו בלימודנו למשנה האחרונה בפרק ד' - "הוא היה אומר הילודים למות,
והמתים לחיות...".

  

אני עוד שומעת את קולה השקט וההחלטי אומר - "כשם שאנחנו אומרים שירים בעולם הזה כך נזכה לומר
 אלוהינו ואלוהי אבותינו שיר ושבחה לעולם הבא".'לפניך ה
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