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אצל מיכי הייתה היצירתיות. בכל דבר. הוא היה מביא איזה רעיון מאיזה   דומיננטיותאחת התכונות היותר  

מקום והכל היה צריך להסתדר לפי הרעיון הזה. אפשר לראות את זה בתוך החיים שלו, באלף ואחת דוגמאות.  

בין אם זה בעבודה, לעבור למיתרים, וצריך לזכור שבמיתרים לא היה שום דבר לפני שהחל"פ בנה. בין אם  

בבניית הבית לבנות את הבית על ג'אבל מיכי. כל מה שקשור לחוה הסולרית, וגם בתוך הלימוד והחיים זה  

הפרטיים. הרבה פעמים הוא היה מביא איזה רעיון שהיה נראה כזה מופרך, משוגע, בלתי נתפס. לפעמים זה  

א ואריך, מקום היה מתיישב, לפעמים פחות, אבל הכל מגיע משם, מהמקום שאני קורא לו מקום של אב

 שהוא מעבר לתפיסות עולם הזה. 

הדבר המרכזי שאני חושב שנמצא אצל מיכי ובאמת לא מצאתי אותו אצל הרבה אנשים אחרים זה אהבת  

התורה שלו. הייתה לו אהבת תורה מדהימה, פשוט מדהימה. זה לא "אוקי בסדר בוא נלמד תורה", אלא זה  

הרגיש שהוא לא לומד מספיק, הוא כל הזמן הרגיש שהוא צריך  מה שעניין אותו כל הזמן. הוא כל הזמן  

ללמוד הרבה יותר, והוא כל הזמן למד. היה לו שקידה עצומה ומנוע מאוד גדול לתורה. הוא לא עשה את זה 

ממקום של כפייה, אלא הוא עשה את זה ממקום של אהבה עצומה, ממקום של רצון וחיבור. לא רק לתורה,  

. היה לו הערכה עצומה לכל מי שלמד תורה, ולכל קודש. הוא היה מדבר בהתפעלות  אלא גם לעולם התורה

עצומה על הר"מים בישיבה שהם ענקיים ושיש להם גדלות שלא נופלת מכל תלמיד חכם שנמצא בארץ, וזה  

 מדהים אותו. כל פעם כשהיה מגיע תלמיד חכם גדול הוא היה מתבטל לפניו כעפרא דארעא.  

והוא לא   5וחצי, והצעתי לו בשעון קיץ, מכיוון שישנים פחות, אולי נלמד ב  4ף בשבתות בקבענו ללמוד בחור 

וחצי אחרי   4הסכים לוותר, הוא אמר מה פתאום צריך ללמוד אז צריך ללמוד. הוא היה מתייצב אצלנו ב

י, ומה  מקווה ואחרי שהיה יורד את הירידה מהבית שלו אלינו, לא פעם ולא פעמיים דופק בדלת ומעיר אות

זה אני עדיין לא ער. אהבת התורה הזאת הייתה בכל דבר. הגמרות שלו היו מסומנות בכל מיני קווים לאורך,  

וכל פעם שהיה קטע שהוא אהב הוא היה מביא את זה לשולחן שבת. הוא היה מספר לאנשים, לבני הבית, 

 על החוויות שלו מתוך הלימוד.  

ה החופשות שלו. פעם שאלתי אותו נו מיכי יצאת לחופשה, איפה אחד הדברים שמאוד מאוד הרשימו אותי ז

יוצא לחופשה לטייל? יש לי מזוודה, יש לי   טיילתם? והוא אמר לי מה הכוונה טיילנו, אתה חושב שאני 

ספרים, אחרי ארוחת בוקר יושבים במרפסת, פותחים את הנוף לים, יש ספר ויושבים בחברותא ולומדים.  

ומדים ולומדים וזה החופשה הכי טובה שיכולה להיות. זה פשוט היה מדהים, ממש  מה צריך יותר מזה? ל

 מדהים, וזה משהו שלא נשאר רק בו, אלא גם נדבק בכל מי שבא בסביבתו. 

אמרתי בהספד שמיכי היה מגדל, סולם שראשו אמנם בשמיים אבל הרגליים שלו נטועות עמוק עמוק בקרקע. 

עשי, שום דבר לא נשאר באוויר. גם כשהוא קיבל החלטה שהוא הולך  כל דבר אצלו היה מאוד תכליתי ומ

לסיים את הש"ס, הוא הראה לי את התוכנית שלו שבשנתיים וחצי הוא הולך לסיים את הש"ס, והוא הראה 

לי כל חודש דף קטן של מחברת איזה דפים הוא צריך ללמוד ווי קטן ליד כל הימים שעברו. הוא התחיל  

הוא יושב ולומד את    9עד    7ומ  9ה שהוא שלב הוא החליט שהוא מתחיל את היום בשעה  לעבוד בחל"פ ובאיז

השתי דפים שלו. הוא הראה לי אח"כ גם את הסיכומים שלו לרבנות וזה היה מדהים לראות את היצירת  

מופת, את הכתוב, את החיבור בין הגמרא לראשונים והאחרונים, ובין הפסיקות השונות. כל דבר היה אצלו  

 עט אחר, פשוט היה יצירת מופת. אבל כל דבר ירד מתחת לי' טפחים, לא רק בעולם הרוחני ובעולם המעשי. ב

הוא יוצא לפנסיה זה היה אחרי תכנון מאוד מדוקדק. גם מבחינת היכולות    40כשהוא קיבל החלטה שבגיל  

דיש יותר מיום אחד  הכלכליות, גם מבחינת כמה ימים הוא מוכן להקדיש לעבודה. הוא לא היה מוכן להק

לעבודה בחוץ, ובשאר הזמן הוא רצה ללמוד תורה, ובאמת הוא עשה את כל מה שצריך לעשות כדי להיות  

 שנים ועשה את זה.  3-4במקום הזה, הכל היה מכוון לשם ואכן בעז"ה הוא זכה לפני  



לם שמוצב ארצה  למיכי הייתה יכולת לקחת עולם מושגים רוחני ולהביא אותו לכלל מעשה. דברתי על סו

וראשו מגיע השמיימה אבל זה לא רק ביכולת של להתעסק בפרטים הקטנים ולעסוק ברוחניות. זה לא רק 

היכולת להנות ממסעדה טובה וקפה טוב מצד אחד ומצד שני להתעסק ולהיות בהויות אביי ורבא והויות  

לם רוחני ולהוריד אותו מתחת  מהרח"ו. היכולת היותר אמיתית שהייתה לו היא היכולת להרכיב. לקחת עו

לעשרה טפחים. לקחת מושגים רוחניים ולחיות אותם. לחיות איתם בתוך העולם הזה. לקחת תורות בין אם  

הם חסידיות, ובין אם הם פנימיות, להתבונן בהם, ולהיות חלק מהם בעולם הזה. להיות איתם במציאות של  

ות של חיים יומיומית ואין לך נתק בין בית המדרש לבין  החיים, ביום יום, כשאתה מסגל מבט פנימי על מציא

 חיי המעשה. זה הייחודיות וזה הנקודה שאני חושב שמאפיינת מאוד את מיכי.  

נקודה נוספת אצל מיכי הייתה לעשות את הדברים בהידור ובגדלות. מיכי, למרות קוטנו הקומפקטי, את כל  

עשה הוא חשב בגדול. אפשר להסתכל על בניין בית   מה שהוא עשה הוא עשה בגדלות. באמת כל מה שהוא 

המדרש שכולם חשבו שהוא משיגנע, להסתכל על בניין המועצה ולא להבין מה זה הבניין הענק והמפואר  

הזה. גם בתוך חיי המצוות שלו כל דבר נעשה ממקום של לעשות את זה בגדלות. כשקבלנו החלטה שחובשים  

ת התפילין המהודרות ביותר. כשהיינו מסתובבים בשוק ארבעת המינים  תפילין של ר"ת אז הוא הלך וקנה א

זאת חוויה בפני עצמה, לראות את ההידור שהוא היה כל כך אוהב, בסוכה, בבדים המיוחדים, בבנית עוד  

סוכה למעלה לשינה, לראות את כל ההידור בעצים והבדים שהיו מסביב לסוכה כדי שהכל יהיה נאה ומדוקדק.  

ים בשביל מיכי זה לקנות אתרוג תימני, תימני שיש לו צורת גידול מיוחדת שהוא לא נראה  ארבעת המינ

תימני, ולפעמים צהוב ולא ירוק, ונקי נקי. הכל בגדלות וחיפוש שהכל יהיה יפה כמה שיותר, ושיהיה מחובר  

ט היה חוויה להיות לריבונו של עולם, וכמה שיותר בשביל ריבונו של עולם בבחינת "זה אלי ואנוהו". וזה פשו

 תמיד בסביבתו, גם במקום הזה של עבודת ה'.  

הארת הפנים של מיכי אני מניח שזה משהו שלא צריך לדבר עליו ולהרחיב עליו. כל מי שפגש את מיכי, מיכי 

תוך דקה וחצי היה מתחיל איתו שיחה לבבית, חמה, כל אחד לפום דרגה דיליה ולפי המקום שבו הוא היה 

ענק ובחיבוק עצום, בלחיצת יד כל כך חיננית ואוהבת וחמה ואמיתית, שאתה מרגיש שהאדם    מצוי. בחיוך

נמצא שם כל כולו בשבילך. היכולת של הארת הפנים הזאת, היכולת של החיבור הזה, זה מה שגרם לו להיות  

מקומות  כל כך אהוב על כל כך הרבה אנשים, ולראות בלוויה שלו כל כך הרבה אנשים ממגזרים שונים ומ

שונים. הכל הוא עשה בצניעות, ממקום טבעי, ממקום של "מה זאת אומרת, זה אדם וצריך להתייחס". לא  

 משנה מי אתה ומה אתה לכל אחד היה את המקום שלו.  

למקום של עבודת ה'. לא פעם הוא   היה מגיעהדבר המיוחד זה שתמיד לא משנה מאיפה התחלת תמיד הוא  

גש בבית כנסת הרמב"ן, שם היה מתפלל כשהיה מגיע לאימו, בוגר כזה או אחר,  היה מספר לי שהוא היה פו

והוא סיפר כמה היה לו עצוב בשיחה איתם לראות את המקומות שהם נמצאים בהם. אבל שוב, זה משהו  

שתמיד היה קיים בכל שיחה. זה פשוט מדהים לראות איך גם שיחת חולין הייתה בסוף איכשהו מגיעה למקום  

לימו  הרוח  של  עם  ביחד  מעלה  הוא  רוח, שבהתעלות שלו  כנפי  של  תחושה  מן  הייתה  ה'.  של עבודת  ד, 

מהכנפיים גם את הסובב איתו וגם את האנשים שבאים איתו במגע מי יותר ומי פחות. כנפי רוח שגורמים  

 לעילוי של הסובב.

את היכולת לרדת למטה.    אני רוצה להביא דוגמא נוספת שמבטאת את המקום שיש בו גם את היצירתיות וגם

בעשרת ימי תשובה מיכי אלי ואנוכי היינו עולים להשתטח על קברי צדיקים, אבל בעיקר להיות ביחד, ללמוד,  

להתכונן ולדבר. היה הרבה דיבור במפגשים האלו, ונתנו לדיבור הזה הרבה מאוד מקום במפגשים ביננו.  

כל יום כיפור אנחנו נמצאים באותו מקום שהיינו  באחד הפעמים אמרתי שאני מרגיש שקצת מעצבן אותי שב

ביום כיפור שעבר ומתמודדים עם אותם מידות, מתמודדים עם אותם קשיים ואותם תאוות, ועם אותם  

דברים שחשבנו שנלך ונתקן ובעצם לא ממש תקנו. מיכי אמר שאז מה הבעיה, בוא נעשה משהו שיצליח  

מה של כל הדברים שאנחנו רוצים לתקן, נניח עשרה דברים  להתמודד עם זה. בוא נעשה טבלה, נרשום רשי 



ולאיפה  החודש  את  התחלנו  איפה  ונגיד  ציון  ניתן  נעמוד,  חודש  ראש  כל  לעצמנו.  ציון  ניתן  חודש  וכל 

התקדמנו. ככה כל הזמן לא נברח מזה ונשכח את זה, אלא זה יהיה דבר שיהיה מול פנינו כל הזמן וכך עשינו.  

ש זה לא מספיק ובשביל לעשות עבודת מידות משמעותית צריך לעשות פעם בשבוע  עם הזמן התברר שחוד 

 טבלה כזאת, ואולי אפילו פעם ביום. זה דוגמא לפרקטיות וליצירתיות. 

עבודת התפילה של מיכי הייתה משהו מיוחד. עוד לפני שלמדנו האר"י, עוד לפני שלמדנו שער הכוונות,  

ודי. לראות את מיכי מתפלל פשט של מילים, להיות מחובר לריבונו  הדביקות בתפילה שלו הייתה משהו ייח

של עולם, זאת הייתה חוויה. לשמוע את מיכי מתפלל הייתה חוויה לא פחות משמעותית. לצערי בשנים  

האחרונות, כמו הרבה דברים, הוא לא הסכים להשמיע את קולו. אבל חווית התפילה גם של חזנות, הוא לא  

לו את זה, אבל אצל מיכי זה היה מיוחד. הוא היה משקיע מאוד בתפילה, והיה מאוד    אהב שהיינו אומרים

הוא דאג להיות    6חשוב לו שהתפילה תהיה בנחת. לא משנה מתי התחלנו ללמוד, אבל תמיד תמיד ברבע ל

בבית כנסת, להניח תפילין בנחת, לומר את הקורבנות בנחת, אף פעם לא לבוא בבהילות. תמיד הוא היה 

פר לי שהוא היה בצפת או בכל מיני מקומות שהוא היה בחופש, והוא מצא בית כנסת של ספרדים שהיו  מס

מתפללים בנחת שעה ורבע תפילה, והוא כל כך היה מתענג על הקורבנות, ועל הקדיש, וכל דבר במקום שלו,  

 ותמיד תמיד בנחת.  

ילה, ובוודאי בחבורה, אז שם היה על אחת כמה וכמה כאשר קצת למדנו ביחד את שער הכוונות על התפ

אפשר לראות באמת את ההעמקה ואת המקום שמיכי לקח את התפילה למקום של עבודה. מקום של עבודה  

בנפש, ההתעלות של עולם אחרי עולם מתוך התכללות של הנפש הרוח והנשמה, וממש עד להיות לעיתים  

, ובוודאי בכוונות, גם בכוונות הפשוטות  אצלו ממש בעולם האצילות. בהחלט זה משהו שהוא היה משקיע

וגם בכוונות האר"י הוא היה משתדל מאוד. הרבה פעמים הוא היה אומר לנו שגם אם הוא לא מצליח לעשות  

את הכוונות בתוך התפילות הוא היה עושה אותם לפני או אחרי, העיקר שהם יהיו שמה. וכן בכל המצוות.  

ת העומר תמיד לקחה יותר זמן עם כל הכוונות והוא היה מדפיס לנו  הדלקת נר חנוכה עם כל הכוונות, ספיר

אותם סיכום של כל דרושי הכוונות של האר"י וסיכום של הרב ארמוני ועוד דברים. הוא היה מחזיק ראש  

 והיה משתדל, היה עושה.

ה נהגה  מיכי היה מיישם את כל מה שהוא למד, וודאי אם הוא היה כתוב בהאר"י. זה לא משנה עם המשפח

או לא נהגה, ולא היה לו עכבות של אשכנזים וספרדים. בכלל לא היה לו בעיה להתפלל תפילת ימים נוראים  

אצל המניין הספרדי, והוא עשה את זה כמה וכמה פעמים עם הילדים. ברגע שראינו שהאר"י כתב מהו הסדר  

ו או לפחות בחציו לסדר  של הושענא רבא אז זה היה הסדר של הושענא רבא שהוא עשה, שדומה ברוב

הספרדי. אותו דבר לגבי הסדר של שבועות ודברים נוספים, הוא פשוט היה עושה את מה שלמדנו. לא היה 

 לו משחקים בעניין הזה, וברגע שזה היה כתוב הוא היה מיישם את זה.

אמר לי שהוא  עוד נקודה של יצירתיות בעבודת ה' זה הבנייה של המקווה אצלו בבית. לפני כמה שנים הוא 

קיבל החלטה לבנות מקווה בבית, שיוכל לטבול כל בוקר. וכמו שמיכי אומר ככה גם מיכי עושה. הרב דן ז"ל  

ליווה אותו ומיכי אהב והתלהב מהפתרונות ההלכתיים והמעשיים שדן סיפק למקווה. שוב רואים פה את 

תם לבנות עוד חדר או לבנות מטבח,  היצירתיות והתכליתיות שגם בסופו של דבר קשורים לעבודת ה'. לא ס

 אלא לבנות מקווה לעבודת ה'. 

עוד נקודה שהייתה בולטת אצל מיכי זה השמחה. כבר אמרנו שהיה לו הארת פנים מדהימה, ותמיד היה 

אנרגטי ופעיל, ואף פעם לא ידעת מה היה לו. פעם אחת אמרתי לו שאני רואה שאתה טרוד, זה משהו שקשור  

בודה? הוא צחק עלי ואמר לי, יוחאי מה אתה לא מכיר אותי? מה אני מוטרד מדברים של  בבית, בילדים, בע

בית או מדברים של עבודה? אם יש משהו שמפריע לי זה בעבודת ה'. ואז הוא סיפר לי שהוא מאוד טרוד  

טה  איך הוא מממש את ההחלטה שלו להיכנס פנימה חזק יותר לעבודת ה'. זה היה לפני שהוא קיבל את ההחל

 לעזוב את החל"פ ולהתחיל ללמוד. אבל לאו דווקא בזה, שמחה אצל מיכי הייתה שם דבר.  



באחד הימים כשדברנו שלושתנו על המקום הזה של השמחה ראינו שכתוב בספרים שהמקום של השמחה  

 ושל התשובה מגיעים מהמקום של הבינה, וקצת ניסינו להבין את זה. למה זה יושב באותו מקום, ואיך זה 

קשור. את התשובה אנחנו יודעים שצריך למתק את הגבורות בשורשם, אבל איך זה קשור לשמחה, ואיך הכל 

מתחבר. מיכי אמר תראו אני אספר לכם מתוך החיים שאני נמצא. תראו, אנחנו נמצאים כרגע במקום לא  

ממש כיוונים   הם  והכיווניםפשוט. רז הבן של שירה לא מתפתח כמו שצריך, הם עושים אלף ואחת בדיקות 

איומים ונוראים, ומדובר בסוג של בעיה קוגניטיבית. זה לא פשוט לזוג צעיר כל ההתמודדות הזאת, ועוד בבן 

הבכור, וגם לנו כסבא וסבתא. אבל אם תשאלו אותי אם אני בוכה, כמובן שאנחנו מתפללים, אבל אני שמח.  

מח, איך אפשר להיות שמח מסיטואציה כזאת?  הסתכלנו עליו ככה בעיניים ואמרנו מה זאת אומרת אתה ש

הוא אמר שזה פשוט, ברור לי שזה מה שהקב"ה רוצה שעכשיו אני אעבור ואנחנו נעבור. אם זה מה שהקב"ה 

רוצה, יש למישהו ספק אם אנחנו צריכים לא לשמוח? הרי אם לא נשמח זה כאילו אני אומר לקב"ה ריבונו  

מכיר אותך. זה כמו להגיד ריבונו של עולם יש לי את האני מאמין של עולם אתה לא מכיר אותי ואני לא  

שלי, ואת התפיסה שלי, ואתה לא מעניין אותי במה שאתה עושה לי. אבל ברגע שאני אומר לריבונו של  

עולם תודה, תודה על כל מה שאתה נותן לי, זה המקום שאני הכי מחובר לריבונו של עולם, זה המקום שאני  

ום הכי אמיתי, וזה בדיוק המקום של אמא ושל הבינה. המקום ששמה הדינים מתערין, אבל יכול להיות במק

בסוף זה מה שהוא רוצה וזה האהי"ה, זה מה שהוא רוצה שיהיה. ולכן צריך להיות שמח, ולכן צריך לא להיות  

כך הוא  עצוב. זה היה בשבילנו דברים מאוד חזקים באותו מסע של עשרת ימי תשובה של אותה שנה, אבל

 חי. כך הוא האמין וכך הוא חי. 

למיכי הייתה חולשה ואהבה לשני מקצועות בתוך התורה. מקצוע אחד זה תורת הסוד, והמקצוע השני זה 

שנה, בעיקר בשבתות, היינו לומדים ספר חסידות אחד ואחרי    20תורת החסידות. כשהיינו צעירים לפני  

ופה אחת למדנו שם משמואל, ופעם אחרת ר' פנחס מקוריץ תקופה היינו עוברים כל פעם למישהו אחר. תק

וכן על זאת הדרך. כל פעם היינו לוקחים דמות ועוברים על פרשת השבוע ביחד איתה. באחד הפעמים הוא  

אמר לי: תשמע אתה יודע מה אני הכי אוהב אצלך בספרייה? את החלק של ספרי החסידות. שהכרתי אותך  

 פר אחד, ועכשיו יש לך כמה שורות. כזה היה מיכי, הוא היה מדביק. שנה היה לך בקושי ס  20לפני  

הוא היה נוסע כמה   20בשביל מיכי התורה הפנימית הייתה בשבילו הכל. בגיל צעיר מאוד, כבר כשהיה בן  

פעמים לשיעורים אצל הרב עטיה באוצרות חיים ביחד עם אלי, והיו יושבים נראה לי פעם פעמיים בשבוע  

רות חיים, פעם אחרי פעם. מאז אני חושב שמיכי עבר על אוצרות חיים מספר רב של פעמים,  ולומדים אוצ

אבל בכלל כל מה שקשור לתורת הסוד זה משהו שתמיד שימח אותו והוא היה עסוק בו, וזה לא משנה מי 

כולו והיה שקוע  הלבן',  'המחשוף  אבוחצרא,  יעקב  ר'  של  ספרים  עם  אותו  לראות  יכולתי  ,  היה המחבר. 

ולפעמים היה לנו חברותא בר' יעקב, ולפעמים בספרים של סבא שלו, ולפעמים בספרים של ר' יוסף אביבי 

וכמובן האר"י עצמו. כל פעם היה אפשר   שהוא קרא אותם בשקיקה, לפעמים בשיעורים של הרב פדיה, 

פסוקים. והכל  לראות אותו עם ספר אחר. פעם עם שער הכוונות, פעם עם פרי עץ חיים, ופעם עם שער ה 

 היה בשקיקה ובהתמדה. 

באינטרנט היו לו כמה דמויות של רבנים שהוא מאוד אהב לשמוע מהם שיעורים. אחד מהם זה הרב ארמוני  

שמאוד הזכיר לו אותו, ביכולת ללמוד קארטה ובמקביל ללמוד תורה פנימית, והיה שומע ממנו הרבה מאוד  

ים שלו. וגם יהודי נוסף בשם הרב ניסים פרץ ראש ישיבת  שיעורים באינטרנט וגם קנה את כל סדרת הספר

'בית אל' בבני ברק, יהודי מבוגר שנפטר לפני שנתיים, שמיכי היה שומע בשקיקה ובאהבה את השיעורים  

 שלו.  

אמרתי בהספד שמיכי תמיד היה משתוקק לעלות להיות על קברי צדיקים. גם כשהיינו מסתובבים מקבר  

מתי אצל האר"י, נו מתי אצל האר"י". ברגע שהיינו מגיעים להאר"י זה פשוט היה   לקבר הוא היה אומר "נו

לכל   למטה  יורדים  היינו  אנחנו  ומתחבר.  דמעות,  עם  לפעמים  בשרעפים,  אחוז  מיכי  את  לראות  מדהים 



הקברים האפשריים, ר' יוסף קארו ועוד, ואחרי שלושת רבעי שעה חוזרים ומוצאים את מיכי עדיין שמה ליד 

ר"י כאילו שום דבר לא הפריע לו. זה פשוט הייתה אהבה מדהימה, ולא פלא שכשנרצח ועלה בסערה  הא

ספרים: שם משמואל, מחשוף הלבן של ר' יעקב אבוחצירא, והספר השלישי זה אוצרות    3השמיימה היו אצלו  

 חיים של האריז"ל. 

יינו רוצים ללמוד חסידות הוא  נקודה נוספת שהתחדשה בשנים האחרונות היא שכשהיינו לפני החגים, וה 

 היה אומר עזבו בוא נלך למקור. הרי בסוף הכל הולך ומתפרט מהאר"י.  

השיחה המשמעותית האחרונה שהייתה לי עם מיכי הייתה שבוע לפני שהוא נרצח. הוא סיפר על החבורה 

נוספת באזור  שהייתה לו בשוהם, ושהוא מאוד מאוד שמח ממנה. הוא אמר שתכף הוא הולך לפתוח חבורה  

הם   איך  החבורה,  של  מהסמסים  חלק  מבוכה  בהרבה  לי  הראה  והוא  הפנימיות,  תורת  ללימוד  ירושלים 

מחזיקים ממנו ואיך הם תופסים אותו, אבל איזה קורת רוח זה הסב לו שהוא מצליח ללמד, וללמד אנשים  

 ועוד ועוד מהמקום הזה. אינטליגנטים ומשמעותיים. הוא אמר לי זה מה שאני רוצה לעשות בחיים, עוד  

מיכי אמר שכשאנחנו מדברים על אריכות ימים ואריכות חיים, זה מעין בחינה של אריך. איזה שהיא בחינה 

שמברכת את המציאות ומקבלת מתוך עולמות הרבה יותר גבוהים, וזאת הבחינה שהוא היה רוצה להיות 

ריך, בזקן הלבן שמשפיע לז"א, של הארת  בה, לחיות בה ולדבר עליה. כל מה שלא נמצא במקום הזה של א

פנים מאוד גדולה, של אריכות חיים שמגיעה מאריך כפשוטו, זה משהו שהוא הרגיש שיש בו פריצה. משהו  

שיש בו מציאות של קפיצה ודילוג, של הבאת איזה קפסולה של עוצמות שהיא מעבר לזמן, וטמון בה סכנה. 

כל התורה הגדולה של ר' נחמן והרמח"ל, אולי הגיעה קודם  הוא חשש שכל התורות הגדולות של האר"י,  

 זמנה, והקפיצה הזאת עלתה להם באותה אריכות של אריך ופגמה באריכות חייהם.  

כמה פעמים הוא היה אומר לי שהוא מאוד חושש לרב פדיה. האר"י, ר' נחמן והרמח"ל הם אנשים שבמשך  

יים הארוך. בניגוד ליהודים כמו הרב כדורי שהיה חייהם הספיקו הרבה, אבל לא היה להם את אורח הח 

 בשבילו איזה דמות של יהודי עם אריכות אפיים, עם אריכות חיים מאוד ארוכה.  

 מהמקום שהוא חשש הוא עלה ונתעלה, ו"בקרובי אקדש" כדברי משה לאהרן. 

  



 


