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אורות הצובאות
העלון טעון גניזה

מאמר מאת מורינו הרב שליט"א במיוחד לעלון

בס"ד

בס"ד לש"מ שי"ח 

אֹורֹות ַהּצֹוְבאֹות 

סֹוד "ְׂשֹמאלֹו ַּתַחת ְלֹראִׁשי ִויִמינֹו ְּתַחְּבֵקִני" !!!

ֶׁשִהיא  ֵלָאה,  סֹוד  ִהיא  ְלֹראִׁשי"  ַּתַחת  "ְׂשֹמאלֹו 

ֶׁשל  ֶּכֶתר  מּול  ַמְתִחיל  ְוִכְתָרּה  ָלֹראׁש,  ִמַּתַחת 

ְּכֶנֶגד  ַעד  ֵלָאה  ֶׁשל  ַהֶּכֶתר  ְוִנְמָׁשְך  ַאְנִּפין,  ְזֵעיר 

ַּדַעת ִּדְזֵעיר ַאְנִּפין. 

ְוָרֵחל ְלַמָּטה ֵמֶהָחֶזה, ְּבסֹוד "ְיִמינֹו ְּתַחְּבֵקִני". 

ֶעֶצם  ַהַּפַעם  "ֹזאת  ָהִראׁשֹון  ָאָדם  ָאַמר  ֶזה  ְוַעל 

ֵמֲעָצַמי" זֹו ֵלָאה, "ּוָבָׂשר ִמְּבָׂשִרי" ִהיא ָרֵחל, ְלִפי 

ֶׁשָרֵחל ִנְקָרא ָּבָׂשר ִּכי ִהיא ִנְקֵראת ֲעֶקֶרת ַהַּבִית, 

ְוָכל  ָרֵחל,  ִּבְׁשִביל  ָהָיה  ַיֲעֹקב  ִנּׂשּוֵאי  ִעַּקר  ִּכי 

ִּביָאתֹו ֶׁשל ַיֲעֹקב ְלֵבית ָלָבן ָהָיה ֲעבּור ָרֵחל. ְוַעל 

ָרֵחל  ִנְכְלָלה  ְלֵלָאה,  ִסיָמֶניָה  ָמְסָרה  ֶׁשָרֵחל  ְיֵדי 

ְּבֵלָאה, ְוֵלָאה ִנְהָיָתה ַלֶּכֶתר ֶׁשל ָרֵחל, ְוִעְּקֵבי ֵלָאה 

ִנְהֶיה  ֵלָאה  ֶׁשל  ּוֵמַהּסּוְלָיה  ָרֵחל,  ְּבֶכֶתר  ִנְכָנִסים 

ַהִּסיָמִנים  ְמִסיַרת  ְיֵדי  ַעל  ָרֵחל  ִּכי  ְּדָרֵחל.  ֶּכֶתר 

]ֵלָאה[,  )ָרֵחל(  ְּבִנְׁשַמת  ְלַגְמֵרי  ִלָּכֵלל  ָזְכָתה 

ְוֶׁשַּיֲעֹקב ָנָׂשא ֶאת ֵלָאה ְּכִאּלּו ָנָׂשא ֶאת ָרֵחל. ְוֶזה 

ְּכלֹוַמר  ִאָּׁשה"  ִיָּקֵרא  "ְלזֹו  ָהִראׁשֹון  ָאָדם  ֶׁשָאַמר 

ַּדֲאִצילּות  ְּבַמְלכּות  ְּבָׁשְרָׁשּה  ֶׁשִהיא  ֶׁשָהִאָּׁשה 

ָזְכָתה ַלֲעלֹות ַעד ָחְכָמה ַּדֲאִצילּות, ְּבסֹוד 'ַאָּבא 

ִיֵּסד ַּבְרָתא'. 

ִּכי 'ַאָּבא' הּוא ֹמֶׁשה ַרֵּבינּו, ְוִצּפֹוָרה ִהיא ַהְּבִחיָנה 

ֶׁשל  ְּגבֹוָהה  ֲהִכי  ַהְּבִחיָנה  ֶׁשִהיא  ֵלָאה,  ֶׁשל  ַהד' 

ְׁשָמּה  ְוַעל  'ֲעָנָוה',  ִנְקֵראת  ִצּפֹוָרה  ְוָלֵכן  ֵלָאה. 

ִנְקָרא ֹמֶׁשה "ְוָהִאיׁש ֹמֶׁשה ָעָנו ְמֹאד ִמֹּכל ָהָאָדם 

ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה". ְוָכל ֶזה אֹוֵמר ָהֲאִר"י "ִּכי 

ִאָּׁשה ֻכִׁשית ָלָקח" ֶׁשִהיא ִצּפֹוָרה, ֶׁשָּכל ַהַּמְדֵרגֹות 

ֶׁשאֹוֵמר  ְּכמֹו  ִּבְזכּוָתּה.  ָהָיה  ַרֵּבינּו  ֹמֶׁשה  ֶׁשל 

ַבֲעבּוֵרְך"  ִלי  ִייַטב  "ְלַמַען  ְלָׂשָרה  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם 

עֹוָלם ַהֶּזה, "ְוָחְיָתה ַנְפִׁשי ִּבְגָלֵלְך" ָלעֹוָלם ַהָּבא. 
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בס"ד לש"מ 

אֹורֹות ַהּצֹוְבאֹות 
ְלָפָרַׁשת ִּכי ִתָשֹא

ָהֵעֶגל,  ְּבֵחְטא  ָחְטאּו  ֹלא  ָנִׁשים 

ְלַרּמֹות  ָהָיה  ֶאְפָׁשר  ִאי  ְואֹוָתן 

ֶׁשָהֵעֶגל הּוא 'ׁשֹור ַּבֶּמְרָּכָבה' ְוהּוא 

ֵמַעָּתה,  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶאת  ַיְנִהיג 

ְלִפי  ַּבְּזַמן  ָחַזר  ֹלא  ֶׁשֹּמֶׁשה  ַאַחר 

ְמִבינֹות  ֹלא  ַהָּנִׁשים  ֶחְׁשּבֹוָנם. 

ָׁשְמעּו  ֶׁשֵהם  ָטֲענּו  ְוֵהם  ֹקְמִּבינֹות, 

ַהִּדְּברֹות  ֲעֶׂשֶרת  ִּבְזַמן  ִּבְמפֹוָרׁש 

ְּתמּוָנה  ְוָכל  ֶפֶסל  ְלָך  ַתֲעֶׂשה  "ֹלא 

ֲאֶׁשר ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל ַוֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ 

ִמַּתַחת  ַּבַּמִים  ַוֲאֶׁשר  ִמָּתַחת 

"ׁשֹור  ִּבְדמּות  ֵעֶגל  ְוֶזה  ָלָאֶרץ", 

צֹוֵעק  ֶׁשהּוא  ַוֲאִפילּו  ֵעֶׂשב",  ֹאֵכל 

"ָאֹנִכי ה' ֱאֹלֶקיָך" ְו"ֹלא ַתֲעֶׂשה ְלָך 

ֵאין הּוא  ָּפָני",  ַעל  ֲאֵחִרים  ֱאֹלִהים 

ְמכּוָׁשף.  ִמָּזָהב  ָעׂשּוי  ֵמֵעֶגל  יֹוֵתר 

"ָוֹאַמר  ְלֹמֶׁשה  ַאֲהֹרן  ֶׁשָאַמר  ְּכמֹו 

ִלי  ַוִּיְּתנּו  ִהְתָּפָרקּו  ָזָהב  ְלִמי  ָלֶהם 

ַהֶּזה"  ָהֵעֶגל  ַוֵּיֵצא  ָבֵאׁש  ָוַאְׁשִלֵכהּו 

ֶׁשִּמיָכה  ְיֵדי  ַעל  ֵמֵאָליו,  ֶׁשָּקַפץ   -

ֶׁשָעָליו  ִמָּזָהב  ַהַּטס  ֶאת  ִהְׁשִליְך 

ֶׁשאֹותֹו  ׁשֹור',  'ֲעֵלה  ָּכתּוב  ָהָיה 

ְּכֶׁשֶהֱעָלה  ַלִּנילּוס  ֹמֶׁשה  ִהְׁשִליְך 

ֶאת ֲארֹונֹו ֶׁשל יֹוֵסף. 

ֹמֶׁשה  ִּכְדַבר  ֵלִוי  ְבֵני  "ַוַּיֲעׂשּו  ְוָאז 

ַההּוא[  ]ַּבּיֹום  ָהָעם  ִמן  ַוִּיֹּפל 

ׁשֹוֵאל  ִאיׁש",  ַאְלֵפי  ִּכְׁשֹלֶׁשת 

ֲהֵרי  ד,  ְּבֶפֶרק  ֵאִלָּיהּו  ְדֵבי  ַהָּתָנא 

ְלִׁשְבִעים  ַסְנֶהְדִרין ֶׁשהֹוֶרֶגת ַאַחת 

ְוָכאן ָהְרגּו  'ַחְּבָלִנית'  ִנְקֵראת  ָׁשָנה 

3000 ִאיׁש ְּביֹום ֶאָחד ֲהֵכיַצד? 

ה'  ָאַמר  "ֹּכה  ָאַמר  ֶׁשֹּמֶׁשה  ֶאָּלא 

ֱאֹלֵקי ִיְׂשָרֵאל ִׂשימּו ִאיׁש ַחְרּבֹו ַעל 

ָלַׁשַער  ִמַּׁשַער  ָוׁשּובּו  ִעְברּו  ְיֵרכֹו 

ַּבַּמֲחֶנה ְוִהְרגּו ִאיׁש ֶאת ָאִחיו ְוִאיׁש 

ֶאת ֵרֵעהּו ְוִאיׁש ֶאת ְקֹרבֹו". ׁשֹוֵאל 

ִצָּוה  ַאֵּיה  ֵהיָכן  ֵאִלָּיהּו  ְדֵבי  ַהָּתָנא 

עֹוֶנה  ֶזה.  ָּדָבר  ַלֲעׂשֹות  ֹמֶׁשה  ֶאת 

ַהָּתָנא ְדֵבי ֵאִלָּיהּו ֶׁשַהְּתׁשּוָבה ִהיא ְּבַרִּׁש"י "ֹזֵבַח ָלֱאֹלִקים ָיֳחָרם". 

ֲאָבל ֵּכיָון ֶׁשַהָּנִׁשים ֹלא ִהְׁשַּתְּתפּו ְּבֵחְטא ָהֵעֶגל, ְוַהְּגָבִרים ֵּפְרקּו ָלֶהן ֶאת ַהְּנָזִמים ְוֶאת ָהֲעִגיִלים ִעם ֲחִתיַכת ֹאֶזן, ֵהם ָזכּו 

ְלַקֵּבל ֶאת ְׁשֵנים ָעָׂשר ָראֵׁשי ֶהֳחָדִׁשים ֶׁשִּיְהיּו ְּבַדְרַּגת חֹול ַהּמֹוֵעד ָהֲאסּוִרים ִּבְמָלאָכה ֶׁשֵאיָנּה ְצִריָכה, ְוַרק ִיְהיּו ְיֵמי 

ְּתִפָּלה ְוהֹוָדָאה ַוֲאִמיַרת ַהֵּלל ְוִׁשירֹות ְוִתְׁשָּבחֹות. 

מאמר שמורינו הרב שליט"א כתב השבוע לפרשת כי תשא
מאמר
מס' 2
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אף כי החיים שלהם, בריברדייל שבניו-יורק, היו שלווים, וזרמו על מי מנוחות, בכל 
זאת היו הזיכרונות רודפים אחריהם ביום ובלילה. רודפים ולא מרפים.

שהייתה  התלתלים  זהובת  התינוקת  הפעוטה,  שורי  של  דמותה  זו  הייתה  פעמים 
ונשארה שם... לעיתים היו אלו מראות מבית הוריהם אשר חרב לבלי שוב...  להם 
מפית החלות הרקומה, פשטידת התפוחים של אמא, הסטנדר של אבא... לעיתים 
הפאות  מעוטרי  השובבים  האחיינים  של  התמות  פניהם  עיניהם  מול  עומדות  היו 

המסולסלות, של האחייניות הקטנטנות בצמותיהן הקלועות...
הם היו ענף צעיר במשפחות גדולות ומפוארות, בטרם פרצה השואה הנוראה. משני 
הצדדים היו להם הורים מסורים ותומכים, אחים ואחיות שהקימו בתים לתפארת, 
נכדים ונכדות שנולדו והרוו רוב נחת. הם נישאו והקימו את הקן הפרטי שלהם, זוכים 

להיות הורים לשני ילדי חמד נפלאים מתפללים לגדלם בנחת ובשלווה...
הדם.  נוטפת  חרבו  את  הניף  הנאצי  הצורר  אירופה,  יהדות  על  הכורת  עלה  אז  אך 
כשהיא  ותמימים...  טובים  יהודים  מיליוני  וקהילות,  משפחות  העולם  מן  מכחיד 
בלתי   סבל  ורוויות  ארוכות  שנים  שש  מקץ  הנוראה,  המלחמה  סוף,  סוף  הסתיימה 

נתפס, הם הפכו להיות שברי כלים.
רק שמוליק שלהם ששרד בניסי ניסים, הצליח לעורר בהם זיק של תקווה, להעניק 
את  לעצום  חייהם.  הריסות  את  שוב  לבנות  עצמם,  את  לשקם  לנסות  סיבה  להם 
ולהביט  בנשמה,  הצורב  המחשבות  פתיל  את  לנתק  האימים,  ממראות  העיניים 

קדימה אל העתיד.
שמוליק, הילד הקטן שלהם. שהפך ברבות הימים לעלם חן נעים הליכות. שמוליק 

שהיה קרן האור של החיים שלהם.

* * *
קולות שקשוק חרבות החלו נשמעים ברחבי היבשת הגדולה. הלמות קרב המרעידים 
במזרח  אשר  קוריאה  במדינת  שם  אי  רחוקה,  אומנם  הייתה  החזית  הלבבות.  את 
הרחוק, אבל גיוס החובה הכללי שעליו הכריז הארי טרומן, נשיאה של ארצות הברית 
היבשת.  ברחבי  אזרחים  מיליוני  של  ללבם  קרובה  להיות  אותה  הפך  ימים,  באותם 
לתרום  נקראו  ודתות שונות,  עמים  בני  הידיים,  רחבת  קצות המדינה  מכל  צעירים 
הלוחמים  הפלגים  שני  בין  שנפתחה  לחזית  הגדול,  המלחמתי  במאמץ  חלקם  את 
זו,  הייתה  קשה  מלחמה  הדמוקרטי.  הדרום  מול  הקומוניסטי,  הצפון  בקוריאה: 
עקובה מדם; מערכה שהייתה חלק מן ה'מלחמה הקרה' שהתחוללה באותם ימים 
בין ארצות הברית של אמריקה לבין ברית המועצות של רוסיה; מלחמה שעתידה 

לשנות את פניה של ההיסטוריה...
בני המזל שבין המתגייסים, שפר עליהם חלקם, והם נותרו לשרת בבסיסים הפזורים 
באמריקה עצמה, אחרים נאלצו לצאת עם פלוגותיהם אל הבלתי נודע, אל החזית 
המדממת אשר לחופיו המערביים של האוקיינוס השקט, יוצאים היו, מלאים בעתה 
מאשר מצפה להם במלחמה האימתנית, אינם יודעים האם יזכו לעשות את הדרך 

הזו גם חזרה, או שמא יוחזרו הנה בארונות דוממים, עטופים בדגל אמריקאי ענק...
גם על הבית שלהם בריברדייל שבניו-יורק הגדולה לא פסחה גזירת הגיוס לקוראה, 
החזית  אל  נשלח  לא  עיניהם  בבת  יחידם,  שמואל  כי  בכך,  להתנחם  רק  יכלו  הם 
השותתת דם אשר בקוריאה הרחוקה, הוא נקרא להתייצב לשירות הצבאי ביבשת 

אמריקה עצמה, בבסיס שהוקם אי שם במרחביה של מדינת ג'ורג'יה הדרומית.
נחמה פורתא...

אמא ארזה את התרמיל שלו, ובכתה. בכתה וארזה. פתאום צפו מול עיניה מאורעות 
העבר. תמונות מ'שם' חלפו במוחה כבסרט נע. מסמאות את עיניה, מטריפות את 
דעתה. הפולני שאמור היה להבריח את שמוליק הזהיר אותם להכניס לתיק שלו רק 
את הציוד ההכרחי ביותר. מזוודה גדולה מדי עלולה לעורר את חשדם של הגרמנים, 
עלולה להיות מסוכנת מידי. לעלות במחיר של חיים. בלילה, בחסות החשיכה, הוא 
בשביל  לו  שהובטחו  שלה,  התכשיטים  את  לכיסיו  וישלשל  הילד,  את  אתו  ייקח 
התפקיד המסוכן שהסכים ליטול על עצמו, הם יצטרכו לקוות כי אכן יעמוד בדיבורו, 
ויעביר את שמוליק לידיה של פולניה,  ידידת המשפחה שהסכימה להשגיח עליו עד 

יעבור זעם.
אם יעבור הכל בשלום, ושמוליק יצליח להתאקלם אצל המשפחה הפולנית שבצד 
הארי, ינסה הפולני לחדור שוב את תוככי הגטו בשביל לקחת גם את שורי התינוקת...
נזכרת  שהיא  פעם  בכל  קורה  זה  לארוז.  להמשיך  לה  קשה  צורבות.  שלה  העיניים 

בתינוקת שלה ורודת הלחיים, התינוקת שהם לא הספיקו להציל...
אבא השתדל להיות מאופק. כלפי חוץ לפחות. בשביל הלב של אשתו השברירית. 
בשביל החיים של שניהם. "המלחמה הארורה הזו תסתיים בוודאי עוד מעט", היה 
מנסה לעודד את רוחה של אשתו, כמו גם את זו שלו עצמו, "האמריקנים לא יישארו 
בקוריאה לאורך זמן, ושמוליק שלנו ישוב בעזרת ה' בקרוב. יחזור בריא ושלם הביתה.
ברגע האחרון, כשהתרמיל הצבאי הענק כבר היה על כתפיו של שמוליק, היא דחפה 
לתוך אחד הכיסים הפנימיים שלו מעטפה ובה מסמכים רפואיים שלה ושל בעלה. 
"שיהיה לך, על כל צרה שלא תבוא", אמרה בקול רועד לבן שלה שהיה כבר לבוש 
במדים של חייל אמריקני, "שהם שמה ידעו שאתה בן להורים חולים, ניצולי שואה. 

שיזכרו שאי אפשר לשלוח אותך חס וחלילה אל החזית...

* * *
הדף רעד בין ידיו, צרב את אצבעותיו. האותיות האדומות ריצדו מול עיניו כבמחול 

עוועים.

ספור לשבת | אל החזית
שוב ושוב קרא את שורות המילים שהיו מודפסות על גבי ההודעה שאחז בידיו, צובט 
את עצמו להיווכח כי מציאות היא זו, ולא דמיון, הייתה זו הודעה שהתקבלה זה עתה 
מהמפקדה הראשית של המחנה, שבה נקבע כי הפלוגה שלהם תצא ביום ראשון עם 

שחר אל החזית אשר בקוריאה.
ערב שבת היה אותו יום, שעת דמדומים של בין השמשות, אבל הוא ידע שאסור לו 

להתמהמה. מדובר במצב חירום, מצב שיש בו 'פיקוח נפש' של ממש.
מיהר לקבל את פני שבת מלכתא בפינתו, נשא עיניים מצועפות אל הרקיע שהלך 
הביתן  לעבר  פעמיו  ושם  כובעו,  את  חבש  אחר  השוקעות.  השמש  מקרני  והאדים 

שבקצה השביל, אל משרדו של הרב היהודי הצבאי.
היה בסערת  'גוט שאבעס' חמימה, מבחין  פניו של שמואל בברכת  הרב קיבל את 
של  שביליו  בין  הרובצת  החולין  אווירת  האם  להבין  מנסה  הצעיר,  החייל  של  רוחו 
הבסיס הצבאי היא זו שמעיקה על ליבו של הנער היהודי, או שמא יש סיבה אחרת 

למבט המודאג השוכן בין עיניו התכולות.
החייל היהודי הוציא מכיסו צרור מסמכים והניח על השולחן המשרדי שלפניו.

מצביע  מורכן,  בראש  אמר  לקוריאה",  להישלח  אמור  אני  שחר  עם  ראשון  "ביום 
כך  על  יישמעו  החולים,  שלי,  ההורים  "אם  המסמכים,  שבערמת  הראשון  הדף  על 

שיצאתי לחזית, זה עלול להיות גזר דין מוות בעבורם".
פניו של החייל היו חיוורים, שפתיו רטטו. "הבאתי כאן מסמכים רפואיים... חוות דעת 

של הקרדיולוג שלהם..."
שואה,  ניצולי  אנשים  בזוג  מדובר  ארוכות.  בהם  ועיין  הדפים  את  לידיו  נטל  הרב 
מבוגרים וחולי לב. והרופא מאשר בחתימת ידו, כי יציאתו של בנם היחיד אל חזית 

המלחמה עלולה להיות סכנת חיים בשבילם. 
המסמכים רעדו בידיו של הרב. לו היה הדבר תחת סמכותו היה משחרר על אתר את 
הצעיר עדין המראה שלפניו מהפלוגה היוצאת לחזית. היה משלח אותו מן הבסיס 
לו  מעניק  היה  בניו-יורק.  לו  ודואגים  היושבים  האומללים  ההורים  חיק  אל  הדרומי 
פטור לצמיתות מכל שירות צבאי. אך היכולות שבידיו כה מוגבלות... נמצא הוא כאן 
כדי לדאוג לכשרותם של המאכלים המוגשים לחייליו היהודיים, לארגן להם מניינים 

לתפילות, לשמש בעבורם סמכות רוחנית. מעבר לכך, אינו מסוגל לעשות.
כחכח הוא במבוכה בגרונו. השהה מבט מלא רוך על הצעיר הנבוך. אחר הזדקף מולו, 
מבטיח כי יעשה כל אשר בידיו כדי לנסות לעזור. ייגש לשוחח עם המפקד העליון 
של המחנה, יפעיל את היכולות ואת הקשרים, יתאמץ ובעזרת ה' מקווה הוא כי יוכל 

לסייע במשהו.

* * *
למחרת עם שחר דרכו רגליו של הרב על מפתנו של המפקד. החליק את הצווארון 

בחולצה שלו, יישר את הכובע שעל ראשו, ונכנס פנימה, מתפלל שיצליח.
המפקד הרים את עיניו מהקלסר שהיה פתוח לפניו. והוא ניצל את הרגע ושלף מכיס 
מקטורנו את צרור מסמכיו של החייל היהודי. הניח אותם על השולחן העמוס במפות 

ובקלסרים. מתאמץ לנסח את בקשתו בצורה העוצמתית ביותר שהוא מסוגל.
מדובר בבן יחיד לזוג הורים ניצולי שואה", התחיל להסביר, מנסה לרכך במילותיו את 
המבט הקשוח שעמד בין עיניו של המפקד, "המסמכים הרפואיים מאשרים, כי אם 
הם ישמעו על כך שבנם עומד לצאת לחזית שבקוריאה, עלול ליבם החלוש לקרוס 

חלילה..."
את המסמכים שהניח  הוא הדף מלפניו בקרירות  נותרו חתומות,  של המפקד  פניו 

הרב. בלי להציץ בהם אפילו.
שם  משחקים  לא  "שאנחנו  נוקשה,  בקול  אמר  הוא  גרין,"  ראביי  שכחת,  "כנראה 
יצא  והחייל שלך  וכללים.  בקוריאה, אלא נלחמים... אנחנו צבא מסודר, עם חוקים 

לחזית בדיוק כמו כל החיילים האחרים בפלוגה שלו!"
נחשול כאב הציף את ליבו של הרב מול תגובתו הנחרצת של המפקד. הוא השפיל 
את עיניו באכזבה. אסף בדממה את המסמכים מן השולחן, ונפנה לצאת ולשוב על 

עקבותיו.
אין זאת, כי אם אפסה כל תקווה...

"איך הגעת הנה, ראביי?" שמע לפתע מאחוריו את קולו השואל של המפקד. "אינני 
רואה בחוץ את הג'יפ שלך..."

"שבת היום אצלינו, היהודים", נענה הרב לשאלתו של המפקד, "אסור לי לנהוג בג'יפ 
בגלל  בשבילי.  שינהג  אחר  ממישהו  לבקש  גם  לי  ואסור  שלי,  הפלוגה  של  הצבאי 
הסיבה הזאת עשיתי את המרחק של שנים עשר הקילומטרים עד לכאן ברגל, ואני 

גם מתכונן לשוב עכשיו את אותה דרך בהליכה רגלית".
המפקד הביט ברב כאינו מאמין.

"יצאת למסע רגלי של שנים עשר קילומטרים כל צד, בשביל לנסות לבקש על החייל 
שלך? אתה רוצה לומר לי שזה הגיוני???"

אדוני  השבת,  יום  לאחר  עד  דיחוי  סבל  לא  הזה  הצעיר  של  "המקרה  נבוך.  הרב 
המפקד, הרגשתי שאני מוכרח לעזור לו, לעשות את כל מה שביכלתי בעבורו..."

שנחשפה  רגילה  הבלתי  המסירות  תדהמה.  מרוב  מחוריהן  יצאו  המפקד  של  עיניו 
אחר,  מישהו  של  בעיה  לפתור  לנסות  כדי  עצום  עצמי  למאמץ  הנכונות  בפניו, 

ההקרבה הבלתי נתפסת – כל אלו הצליחו לרכך את מיתרי ליבו הנוקשה.
הוא הזמין את הרב לשוב אל משרדו ולהראות לו את המסמכים של החייל היהודי.

של  עיניו  מול  נפרסה  הקרדיולוג  של  הרפואית  הדעת  חוות 
המפקד, והפעם הוא קרא אותה בעיון, מתוך רצון ונכונות לעזור.
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להצלחת ולרפואת מורינו הרב אליעזר בן עטיה שליט''א, והרבנית תהילה בת לאה תליט''א
לרפואת: רבקה שושנה בת אסתר, אדל בת רבקה | להצלחת התורם בעילום שם  | לרפואה: שרה מאטיל בת חנה לאה ; מרים בת לאה ; אלישבע סברינה קלארה בת מרים.

קו בית מורינו הרב שליט''א 02-582-5820 "קו אשה לרעותה" 02-5721267 

בריאות איתנה, ד''ר רז

רח' יואל 18, הבוכרים 
02-5476356

טיפ בריאותי מאת ד''ר רז:

שעועית מש/ לבנה/ ירוקה
זוכרים שהדבר הזה קיים? שעועיות מכל מיני סוגים )אני 
טוב...ויטמינים,  כל  מלאים  הטריה!(  השעועית  על  מדבר 
חלבונים, סיבית תזונתיים, פחמימות בריאות וחומרי נוגדי 
חמצון שנמצאו מועילים להתפחת מחלת הסרטן, דלקות, 
ובריאות  דם  ולחץ  סוכר  כולסטרול  איזון  לב,  מחלות 
ועדיף  ונגוון.  למיניהם  בשעועיות  ניזכר  בואו  אז  המעיים. 

להנביט כמו שנסביר להלן.

מילתא דבדיחותאטיפים ועצות לעקרת הבית | לא לעיין בשב"ק
רהיטי עור: נגבו במטלית לחה סחוטה. כדי שלא תהיה 'שבירה' בעור, 	 

חשוב לייבש מיד אחרי הניגוב. 

לחידוש ולהברקת רהיטי עץ: תמשחו אותו בתמיסה של יין אדום ושמן 	 
מאכל ביחס שווה. או לחילופין חצי כוס של מיץ לימון יחד עם כוס אחת 

של שמן זית. טבלו מטלית רכה בתערובת, משחו את רהיטי העץ ונגבו 
בעזרת מטלית יבשה.  

לטשטש סדקים וקילופים: מרהיט עץ פשוט שפשפו בעזרת אגוז 	 
מלך.

להברקת רהיטי הפלסטיק שבגינה שזקוקים לריענון: קרצוף במים 	 
חמים עם אבקת כביסה יחולל בהם פלאים.  

טיפ לכבוד ערב פסח שכדאי ליישם כמה שיותר מהר )ואפילו היה טוב 	 
לעשות לפני פורים(: רק אם עוד לא הגעתם לשלב של המטבח - כדאי 

לעבור על כל הארונות ולהוציא את כל המאכלי חמץ כגון: אטריות, 
פסטות, קמחים, בייגלך, וכד' ולהשתמש בזה עכשיו כל עוד שעדיין 

מבשלים ואוכלים חמץ באופן משוחרר. כך תמנעו מהצטברות של 
מאכלי חמץ בערב פסח בזמן שאתם כבר מנקים את המטבח וכבר לא 

רוצים לבשל חמץ. 

תכנון הנקיון: חלקי את לוח השנה עד ערב פסח לפי הספקים )למשל 	 
- לכל חדר יהיה תאריך סיום( וכך לא תגיעי בלחץ ותדעי מה נותר ועם 

מה סיימת.

שמחות אנו לספר לכל הנשים והבנות הצדיקות שהשתתפו במבצע של 
אמירת תיקוני הכללי על פי בקשת מורינו הרב שליט''א 

שזכינו להגיע ליותר מ-1000 תיקוני הכללי 
שנאמרו במהלך המבצע!!!

ב''ה ביום חמישי בערב אחרי תפילת מעריב ערכנו את ההגרלה 
ושלושת הזוכות המאושרות הן:

פ. ברזילאי | מ. פרץ )שזכתה לומר 70 תיקוני הכללי מילה במילה(,  ח. גואטה 
כל אחת זכתה ב 100 ₪.

בקשת  לכבוד  והתאמצה  הכללי  תיקון  שאמרה  ואחת  אחת  כל  ובוודאי 
הצדיק זכתה בזכויות עצומות שיישארו לה לנצח ותראה פירות נפלאים 
בעולם הזה ובעולם הבא כמו שמורינו הרב שליט''א אמר: "כל מי שיגיד 
עלי תיקון הכללי , אני אחזיק לו טובה בעולם הזה ובעולם הבא." ועל ה 7 
תיקון הכללי מורינו הרב שליט''א אמר: "מי שאומר כל יום 7 פעמים תיקון 

הכללי אין דרגה בעולם שהוא לא יגיע אליה." 

* * *
אנו  פסח,  ערב  של  ההכנות  כל  בתוך  מחודשים  בכוחות  בעז''ה  ועכשיו 
ומנצלות  מתחזקות  אלא  מרפות  ולא  עוז  ויתר  שאת  ביתר  ממשיכות 
את הימים המסוגלים והמיוחדים של חודש ניסן לומר כמה שיותר תיקון 

הכללי. 
וכן אנו יוצאות שוב במבצע מוגדל לכבוד ימי הניסן. 

בעז''ה תיערך הגרלה על סך 100 ₪ ל-5 זוכות!
איך?  על כל 7 תיקון הכללי שאומרים מקבלים כרטיס להגרלה.

מתי?   המבצע מתחילה מהיום עד י"ב ניסן. 
גואטה  א.  או  חלילי  א.  אצל  הכרטיסים  את  ולהחזיר  לקבל  ניתן  איפה?  

לפני ואחרי תפילת מעריב כל ערב. 
אחרי  מייד  ניסן  י"ב   – שני  ביום  בעז''ה  תיערך  ההגרלה  הגרלה:   מועד 

תפילת מעריב באולם התפילות. 
בניסן נגאלו אבותינו... ובניסן עתידין להיגאל!

 אמא: דני, תנקה בבקשה את האבק.	 
דני: למה אנחנו צריכים אבק נקי?

 לאיפה אסור ללכת בפסח?	 
תשובה: לבית לחם.

  

הרב הוסיף לעמוד שם, מביט בחוסר אימון באצבעותיו של המפקד אשר מחייג אל 
המפקדה העליונה שבוושינגטון, מזכיר את שמו של החייל בתפילה חרישית...

"כשאני רואה את המסירות שלך לעזור לחייל הזה, את המאמץ ואת האכפתיות, אני 
לא יכול להישאר אדיש", אמר המפקד, בתוך כך שהוא ממתין לתשובה מצדו השני 
של קו הטלפון, "לא הייתי מאמין  שיש בעולם אנשים המסוגלים להקרבה עצמית 
כזו, בשביל טובתו של מישהו אחר..." בתוך מספר דקות התקבלה הבשורה הנפלאה: 
יועבר לשרת בבסיס צבאי בניו- יישלח לחזית שבקוריאה, אלא  הצעיר היהודי לא 
יורק. בנוסף, תינתן לו אפשרות לצאת מדי ערב לבקר את הוריו החולניים, וזאת מבלי 

צורך לבקש על כך אישור נוסף.
והיו המילים בוקעות מתוך האפרכסת הטלפון שבידי מפקד המחנה, מרעידות את 
ליבו הנרגש של הרב הצבאי. ממלאות את חללו של החדר, ופורצות גם החוצה, אל 
שביליו של המחנה, אל השבילים אשר היוו עדות דוממת לנשיאה בעול, להקרבה 

ללא גבולות ולנכונות אמיתית לסייע.
הקילומטרים,  עשר  שנים  בת  הארוכה  העפר  דרך  פני  על  המילים  היו  משתפכות 
מהדהדות בחללה של המדינה הדרום אמריקאית, ומרעידות את היקום כולו: "לא 

ישלח לחזית.." "לא יישלח לחזית..."
)הבלימה 2,  עמ' 134(
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עקב חוסר תקציב הוקטן העלון בשבועות האחרונים.  ב''ה השבוע זכתה הגב' בעילום שם לתרום לעלון להצלחת משפחתה ויכולנו 
להוציא את העלון בגודל הרגיל. יישר כח, זכות הזיכוי הרבים תלוי בך.  

לכל מי שרוצה לקחת זכות בהחזקת העלון הקדוש ניתן ליצור קשר במס' טלפון: 058-3225815 

ברכת מזל טוב חמה ולבבית למשפחת רז תומכי העלון
להולדת הבת בשעה טובה ומוצלחת.

הרבה נחת ושתזכו לגדלה לחופה ולמעשים טובים.


