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!שנה לחורבן בית מקדשינו שיבנה במהרה בימינו 1948ז                            "חשון התשע' יא

ַקח ְשּתָשַריֶאתַאְבָרםַויִּ ֶבןלֹוטְוֶאת,ֹואִּ
יו שַהֶנפְֶָוֶאת,ָכשּוָרֲָאֶשרְרכּוָשםָכלְוֶאת,ָאחִּ
('הפסוקיבפרק)!ְבָחָרןָעשּוֲאֶשר

תחתשהכניסן.בחרןעשואשרהנפשואת

,האנשיםאתמגייראברהם.השכינהכנפי

הכתובעליהםומעלה,הנשיםמגיירתושרי

.עשֻאםכאילו

שישהגדולההמעלהאתאותנומלמדי"רש

שכותבתכפי,הרביםומזכיהתורהלמלמדי

:לקישרישאמר":(:צט)בסנהדריןהגמרא

עליומעלה,תורהחברובןאתהמלמדכל

ַהֶנֶפׁשְוֶאת":שנאמר,עשאוכאילוהכתוב

.('הפסוקיבפרק)"ְבָחָרןָעׂשּוֲאֶׁשר

בפרשההזוהרכותבהרביםמזכהמעלתעל

ְמַזֶכהַמאןְדָכל:(:עטדף)זו ַההּוא,ְלָאֳחָראדִּ

יּהַתְלָיאְזכּוָתא יְוָלאבֵּ יּהַאֲעדֵּ נֵּ המזכהכל]..מִּ

סרהואינהלועומדתהזכותאותה,האחראת

לחזורלחברךגרמתאםכלומר.[ממנו

אדםאותושיעשהמצוותאותםכל,בתשובה

כי.לטובתךהםגםיזקפו,ובניוהוא,בעתיד

שפעלתדבריםאותםמכחהגיעוהםהרי
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16:2717:1817:52ם-י

16:2417:1417:48א"ת

16:2417:1417:48חיפה

,   ל"זמריםבת שולמית :העלון מוקדש לעילוי נשמת

,  ל"זזוהרהבןמסעוד פחימה , ל"זבנה בתחזימה, יסמיןבתל"זתהל תקווה

,ל"זרות בןליאור אלכסנדר , ל"זעישהבןדוד חזן ,ל"זדוב ל בן "זמרדכי 

,  יוכבדבתברכה ויסי'ג: לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם
,בנהבתמרים , שרהבןאליהו הכהן , אליסבןמאיר ' ר

ֹּאֶמר ָנךָ :'הַמְלַאךָ ָלּהַוי ַלְדְּתָָהָרההִּ ןְויֹּ אליְִָּשמֹוְוָקָראת,בֵּ ְהֶיהְוהּוא!ְשָמעֵּ ָאָדםֶפֶראיִּ
לָידֹו לְוַידַבכֹּ יְוַעלבֹוכֹּ ןֶאָחיוָכלְפנֵּ ְשכֹּ ('יאפסוקיםטזפרק)...יִּ

ֹּאֶמר ַאְָלךָ ֶלךָ :ַאְבָרםֶאל'הַוי ְרְצךָ מֵּ
ּמֹוַלְדְּתךָ  יתּומִּ בֵּ יךָ ּומִּ ֲאֶשרָהָאֶרץלֶאָָאבִּ

('אפסוקיבפרק)!ַאְרֶאךָָ

לאברהם'השאמרהוא.אראךאשרהארץאל

ואתה,לָךראויהפירוש,אראךאשרהארץאל

,להאותָךאראה:הואהתיבהושיעור.להראוי

ראויםאינםזהבלאזהכי.לָךאותהואראה

.ההצלחותולרובשכינהלהשראת

לאפשוטהתורהלמה:החיים-אורהשואל

זהובמקום?(ישראלארץ)כנעןלארץכתבה

,ומבאר."ַאְרֶאּךֲאֶׁשרָהָאֶרץֶאל":כתבה

:משמעויותשתייש"ַאְרֶאּךָָּ"שלמילה

לארץאראה.ב,הארץאתלָךאראה.א

,ישראללבנימצפהישראלארץכי.אותָך

נותנתהיא,עליהנמצאישראלשעםברגע

וזוהי.השכינהעליהםושורה,פריהאתלהם

ׁשֱאֹלֶקיָך'הֲאֶׁשרֶאֶרץ" רֵּ ָתּהדֹּ ידאֹּ י,ָתמִּ ינֵּ 'העֵּ

יתָבּהֱאֹלֶקיָך ׁשִּ רֵּ יתְוַעדַהָשָנהמֵּ ָׁשָנהַאֲחרִּ

.('יביאדברים)

לראותצריךאבינושאברהםמספיקלאולכן

ומחכהמצפההארץגםאלה,הארץאת

היאבזכותםרקכי,אחריוובניואברהםשיגיע

.מתברכת

המבשרמלאךלגילויזוכהשרהשפחתהגר

ָנְך":לה ַלְדְתָָּהָרההִּ ןְויֹּ ְׁשמֹוְוָקָראת,בֵּ

אל ְׁשָמעֵּ נולדבטרםועוד.('יאטזבראשית)!"יִּ

שממנוהזה"ולענהראשפורהשורש"ה

מזיקיםושארמתאבדיםמחבליםיצאו

:המלאךאותומגדיר,ישראללעםשיצרו

ְהֶיהְוהּוא" ליָדֹו.ָאָדםֶפֶראיִּ לְוַידַבכֹּ !"בֹוכֹּ

אהּוא":אונקלוסהכךעלותרגם יְךְיהֵּ ְצרִּ

ָלא יָכלְוַאף,ְלכֹּ יןְיהֹוןֲאָנָׁשאְבנֵּ יכִּ ."לֵּּהְצרִּ

בניכלוידי,לכולםצריךיהיההוא:תרגום

.לוזקוקיםיהיואדם

בלימאומהלעשותיוכללאהישמעאלי

שלמדויקתמצבתמונתזו,מהעולםעזרה

איןועושרםגודלםלמרות.בימינוערבעמי

מזוןמצרכילא,משלהםמאומהלהם

לא,מכוניותלא,מדעיידעולאותרופות

ליבאעליהםהכל,נשקוכלימטוסים

צריכיםנשאדבניידא"שנימצדאך.מבחוץ

כלהיום.לוזקוקיםהעולםכלידי,"ליה

מקוםביןהמקשרתהתחבורהמערכת

העולםכל,הערביהנפטעלנשענתלמקום

.הערבילנפטזקוקים

האויבלהיותשנבחרואלוהםישמעאלבני

כפי,ישראלעםשלהגלויותאתהמסכם

על(טובהדעתעץ)ויטאלחייםרבישמביא

י":הפסוקדברי ינּוְבקּוםָלנּוֶׁשָהָיה'הלּולֵּ ָעלֵּ

יםֲאַזי.ָאָדם "..ָבנּוַאָפםַבֲחרֹותְבָלעּונּוַחיִּ

גלותעודישאבל":שםוכותב,(קכדתהילים)

והוא,מכולםוקשה,לכולםאחרוןחמישי

"...אדםפראהנקראישמעאלגלות

ניתןלאישמעאלשלששמולראותמעניין

,בלידתושקורהכלשהומאורעבעקבותלו

,שנולדלפניעודמלאךידיעלניתןשמואלה

נקראשבגינהמיוחדתסיבהעלשמעידדבר

.ישמעאל

ולמה":הגדולאליעזררביזאתמסביר

לשמועעתידש?ישמעאלשמונקרא

בנישעתידיםממההעםבאנקתה"הקב

,הימיםבאחריתבארץלעשותישמעאל

אליעזרדרביפרקי)ישמעאלשמונקראלפיכך

.('לאפרק

מביאהפסוקעלבפירושוהטוריםבעל

'דנכתב"ְוָקָראת"המילה:נוספתזווית

אלְׁשמֹוְוָקָראת".א:בתורהפעמים ְׁשָמעֵּ "יִּ

ָהָרָעהֶאְתֶכםְוָקָראת".ב.('יאטזבראשית)

ית יםְבַאֲחרִּ ְוָקָראת".ג.('כטלאדברים)"ַהָימִּ

ָמנּוְׁשמֹו לעִּ ְיׁשּוָעהְוָקָראת".ד.('ידזישעיהו)"אֵּ

ְך ַתיִּ .('יחסישעיהו)"חֹומֹּ

המילהמופיעהבהםהפעמיםארבעת

,הַמֶכהשם:עלסקירהלנונותנות,"ְוָקָראת"

?,הפתרוןמהו?,זמןבאיזה,הַמָכהתוצאת

השם.?התוצאהומהי ְׁשמֹוְוָקָראת"-הַמכֶּ

ֶאְתֶכםְוָקָראת"–הַמָכהתוצאת."ִיְשָמֵעאל

ָהָרָעהֶאְתֶכםְוָקָראת"-הזמן."ָהָרָעה

ְוָקָראת"-?הפתרוןמהו."ַהָיִמיםְבַאֲחִרית

'השרקשנדעברגערק."ֵאלִעָמנּוְׁשמֹו

תחושתאחרנלךולא,להצילנויכולשעימנו

התוצאהו.ניגאלוכדומהידיועוצםכוחי

."חֹוֹמַתִיְךְישּוָעהְוָקָראת"-היאהסופית

החומותשביןוירושליםגאולתינועתיגיע

.תיבנה

[גם]ישמעאלבנישלהרעהעםההתמודדות

ָעם.עצביםומורטתקשההיאבימינו

במרמהישראלארץאתלרשתשמנסה

ללאנלחםהוא.והיתולשחוקשלובדרך

אליווכשבאים,ולהרוגלפגועמנתעלהרף

הרי?עשיתיכברמה":אומרהואבטענות

כמהזהמה""..לכלוםמסוגללאאני

"..וחזקשלםצבאלעומתודקירותפיגועים

הואאני.ומסכןחלשכזהאניאותיתראו"

"...בטענותאליבאיםועוד,הנכבש

:הפסוקעלן"הרמבשכותבכפיבדיוק

ֶרא" יתָהָגרֶבןֶאתָׂשָרהַותֵּ ְצרִּ ָיְלָדהֲאֶׁשרַהמִּ

קְלַאְבָרָהם היה:('טכאבראשית)"ְמַצחֵּ

:ואומר.הירושהעליצחקעםמריבישמעאל

לשדהויוצאין."שניםפיויורשבכוראני"

:ואומר,חציםבוויורהקשתו[ישמעאל]ונוטל

..."אנימשחקהלא"

ישראלשעםברגע!חוסןלעולםלאאך

מכלה"הקבאלויזעק,למרוםעיניואתירים

אז,ישמעאלבנישלוההצקותהצרות

שמונקראלכךהריכי.ויענםאל-ישמע

.ישמעאל

עללסמוךולא'האללזעוקהואהפתרון

י"שלפתרונותמיניוכלנאומים חִּ ֶצםכֹּ ְועֹּ

י !אותנומרדיםרקזה,וכדומה('יזחדברים)"ָידִּ

ה"הקבשלהמיוחלתהנקמהתגיעאזואו

,בכללהדורותבכללנושהצרנוהגוייםבכל

נבואתלהמשךונזכה.בפרטישמעאלובבני

ֹּא'הָברּוְך":ה"עהמלךדוד ֶטֶרףְנָתָננּוֶׁשל

יֶהם נֵּ נּו!ְלׁשִּ פֹורַנְפׁשֵּ ְמְלָטהְכצִּ ַפחנִּ מִּ

ים ְׁשָברַהַפח.יֹוְקׁשִּ ְמָלְטנּוַוֲאַנְחנּונִּ נּו.נִּ ֶעְזרֵּ

ם ה'הְבׁשֵּ ׂשֵּ ."ָוָאֶרץָׁשַמיִּםעֹּ

!  שנזכה לגאולה השלימה בקרוב מאוד

נויגרשלהרב | גלות ישמעאל פ הספר "ע



ֹּאֶמר ַאְרְצךָ ְלךָ ֶלךָ ַאְבָרםֶאל'הַוי ּמֹוַלְדָמֵּ יתְּתךָ ּומִּ בֵּ יךָ ּומִּ ֶאלָאבִּ
ֶלךָ ..,ַאְרֶאךֲָָאֶשרָהָאֶרץ ֶברַכֲאֶשרַאְבָרםַויֵּ ָליודִּ ('ד-'ב'פסיאפרק)'האֵּ

אתניסהה"הקבבדיוקבמה?הגדולהניסיוןמהו,ל"חזושואלים

שבוהמקוםאתלעזובאוהבלאשאדםנכון?"ְלּךֶָָּלָךְָּ"באומרואברהם

אך.מכיראינושהואמקוםאללצעודקשהשלאדםנכון,גדלהוא

ְלגֹויְוֶאֶעְׂשָך":לושאומרבכךאותומרגיעישרה"שהקבאנורואים

ּוְמַקֶלְלָך,ְמָבְרֶכיָךַוֲאָבְרָכה.ְבָרָכהֶוְהיֵּה.ְׁשֶמָךַוֲאַגְדָלה.ַוֲאָבֶרְכָך.ָגדֹול

ר ְבְרכּו.ָאאֹּ לְבָךְונִּ תכֹּ ְׁשְפחֹּ הכיההבטחותכל.('ג-'ביב)"..ָהֲאָדָמהמִּ

,ועוד?הניסיוןאיפהכןאם,צאתולפניעודלאברהםהובטחוגדולות

תֹוַויֵֶּּלָךְָּ":וכותבממשיךהפסוק המקוםאתעזבלוטגםהנה."לֹוטאִּ

הגדולהמהיכןאם.ידועהלאארץאללנדודמוכןוהיה,גדלהואשבו

?הניסיוןכאןמסתתרוהיכן?אברהםשל

ַאְבָרםַויֵֶּלְך"במיליםטמוןשהסוד:הקדושהחייםאורהכךעלועונה

ֶברַכֲאֶׁשר ָליודִּ שכותבתמקוםשבכל.גדולכללפהורמוז."'האֵּ

ֶמר":כמו'אמירה'לשוןהתורה .ועדיןרךדיבורסגנוןעלמדובר,"'הַויאֹּ

ֶברַכֲאֶׁשר":כמו'דיבור'לשוןבתורהשכתובמקוםוכל הםאלו,"דִּ

אברהםאלפונהה"שהקב,שלנובפסוקיםאנורואים.קשיםדברים

י םְוַאְנשֵּ יםְסדֹּ יםָרעִּ ד'ַלהְוַחָטאִּ ('גיָּפסוקיגפרק)!ְמאֹּ

והאדםיש,"חייםחפץ"הבעלהכהןמאירישראלרביאמר,לעיתים

וכך,להסיתוומנסההרעהיצראליוממהרואז,עבירהבדברנכשל

אםכןעל,חמורהבעבירהנכשלתכךוביןכךבין!נאראה":לואומר

הדברלמהמשל..."יורידולאיעלהלאהדברעבירהעודתעבור

חולרקסביבו.במדברההולךאדםלאותו,"חייםחפץ"האומר?דומה

רקנותרבכליוהנה.ראשועלקופחתוהשמש,סוףאיןעדושממה

לאחר...דרךכברתעודהולךהואוכך.מיםלגימותוכמהמזוןמעט

לאכולנותרמהלראותשקואתופותחההלךעומדזמןכמה

האישחושב?יעשהמה.מחיהכדיבצקלונואיןכיורואה,ולשתות

...שנשארהמעטאתאשליך.ומשקהמזוןדיבכליאיןממילא":בליבו

חפץ"הסייםהנמשלהואוכן!הזההאיששוטה..."ישתנהלאדבר

,עבירהלדברליבואתלהסיתמנווללאותולתתלאדםלואל."חיים

פֹולֶׁשַבע",נכשלאםואף יקיִּ .('טזכדמשלי)"ָוָקםַצדִּ

נכנסלא.הנפילהלאחרלקוםשיודעמשוםכךנקראהצדיק

.ומתעלהקםמידשנפללאחרישראלה,מיותרלייאוש

שלאאףלהיותיכולההחולהעלהרחמיםשבקשתפיעלואף

,אנשיםעשרהשלבמנין"שבירךמי"תפילתלושעושיםכגון,בפניו

אנשיםעשרהשנמצאיםבמקוםשהרי),מאדרבזותפילהשלשערכה

מקוםמכל.(.לטסנהדריןבמסכתשאמרוכמו,השכינהשורהשמתפללים

על,מקובלתיותר(אליובסמוךכלומר)החולהבפניתפילהשהנראה

אינוהחולהעלהמתפלל"(.לד)ברכותבמסכתל"חזשאמרומהפי

ל:שנאמרשמואתלהזכירצריך כאשר,כלומר."ָלּהָנאְרָפאָנאאֵּ

שתתרפאמריםאחותועלהשלוםעליורבינומשההתפלל

הקדוששבזוהרפיעלואף.בתפילתושמהאתהזכירלא,מצרעתה

י",אבינויעקבשאמרכמו,בתפלהשמותלהזכירשצריךאמרו נִּ ילֵּ ַהצִּ

ר"שלרכהבלשון רַכֲאֶׁשרַאְבָרםַויֵֶּלְך"דיבורשמעכאילוזאתמבצעאברהםואילו,"'הַויֹאמֶּ ָליוִדבֶּ זאתביצעלאאבינושאברהםמלמד."'האֵּ

והמצוותהתורהאתלקחתאין.הניסיוןוזהו,גדולהזוהי!המלךגזירתשזומפניזאתעשהאלה,ה"הקבשלוההבטחותהיפותהמיליםבגלל

!המלךמפיכגזירההדבריםאתולבצעלהזדרזישראשיתאלה?משתלםזהוהאם?הטעםמה,דברכללהביןומנסהשחוקרכאדם

י ְלָך ּוְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ֵאת ֶאֶרץ  ַנַען ְמֻגֶריךָ ְוָנַתּתִּ ל ֶאֶרץ ּכְ ת ֵאת ּכָ י . עֹוָלםַלֲאֻחזַּ יתִּ רִּ ה ֶאת ּבְ ש ְ ְוַאּתָ ( 'פרק א)! ֹמרתִּ

?ישראלבארץ יש לישמעאלים זכות האם 

י:אבינולאברהםהבטיחה"הקב ְלָךְוָנַתתִּ

תַאֲחֶריָךּוְלַזְרֲעָך תְמֻגֶריָךֶאֶרץאֵּ ֶאֶרץָכלאֵּ

:אותומצווהמכןולאחר"עֹוָלםַלֲאֻחַזתְכַנַען

יֶאתְוַאָתה" יתִּ רְברִּ ְׁשמֹּ ַאֲחֶריָךְוַזְרֲעָךַאָתהתִּ

ָתם רֹּ ֹּאת":ה"הקבאומר?הבריתומהי."ְלדֹּ ז

י יתִּ ְׁשְמרּוֲאֶׁשרְברִּ יתִּ ינִּ יֶכםבֵּ ינֵּ יןּובֵּ ַזְרֲעָךּובֵּ

מֹולַאֲחֶריָך ירושת,כלומר."ָזָכרָכלָלֶכםהִּ

.המילהבריתבמצוותתלויההארץ

לישמעאליםהאם:שאלהמתעוררתוכאן

עלזכותישהמילהבריתאתשמקיימים

?ישראלארץ

הקדושזוהרבמוצאיםאנולכךהתשובהאת

פתח,ובכהחייא'רנאנח:(.לבדף'בחלקזוהר)

י":ואמר יןֲעָקָרהָׂשַריַוְתהִּ פסוקיאפרק)"וָָלדָלּהאֵּ

אתהגרשהולידהזמןאותועלאוי,('ל

עמדשנים400,וראהבוא..!ישמעאל

לפניוביקש[רהב]ישמעאלבנישלהממונה

חלקלואיןלמהשנימולמי:לוואמר,ה"הקב

כראוינימולזה:[ה"הקב]לואמר?יצחקכמובך

,[פריעהללא]כךאינווזה[ופריעהמילה]וכתיקונו

בימתדבקים[ישראלבני]שאלהעודולא

ממנירחוקים[הישמעאלים]ואלו,ימיםלשמונה

לואמר.[השמיניביוםמליםלא]ימיםכמהעד

לויהיהלא,שנימולכיווןזהכלועם:[השר]

?זהעלטובשכר

שנולדהזמןלאותואוי:חייארביאמר"

?ה"הקבעשהמה!ונימולבעולםישמעאל

,העליונהמדבקותישמעאלבניאתהרחיק

בשבילהקדושהבארץלמטהחלקלהםונתן

לשלוטישמעאלבניועתידים.שבהםמילה

מהכלריקהשהיאבשעההקדושהבארץ

שהמילהכמו.זמןהרבה(הגאולהלפנימקדושהריקה)

בניאתיעכבווהם.שלמותבליריקהשלהם

הזכותשתושלםעד,למקומםלשובישראל

.ל"עכ"ישמעאלבנישל

שאפילו,גדולההיאהמילהבריתשלזכותה

קיומהבעקבותזוכיםהיוםעדוזרעוישמעאל

.הקדושהישראלבארץלחיות

עד'האלולהתקרבלהתחזקשלנוהזמןזה

הארץעלזכותםתושלםשבוקרובזמןאותו

השלימהבגאולהלראותונזכה,שלנו

.אמןבימינובמהרה
בשעה,מוחמדשלהולדתולפנישנה450-כנכתבוהזוהרדברי*)

לאשאישבשעה,מדבריותנודדימקומץיותרלאהיושהישמעאלים

בארץאחיזהשהיאאיזולהםשתהיהדעתועללהעלותיכולהיה

(!ישראל

או,הטלפוןדרךחוליםביקורמצותחובתידייוצאיםהאם

?החולהאצלבעצמוולבקרבעצמוללכתדוקאשצריך

לכללוולדאוגהחולהאתלסעודהיאחוליםביקורמצוותמטרת

שעל,ברורהדברכי,ל"זצוקיוסףעובדיהרבינומרןוכתב.צרכיו

ומתפעלמתרשםהוא,אישיבאופןהחולהאתמבקרשאדםכךידי

זהידיועל,לראייהשמיעהדומהשאינה,החולהשלממצבויותר

וכן.לבובכלהחולהעלרחמיםיתברך'מהלבקשמתעוררהוא

רחמיםעליומבקשהחולהאתהמבקרכל(.מ)נדריםבמסכתאמרו

אינוהחולהאתמבקרשאינומיוכל.(ממצבושיבריאאו)שיחיה

.רחמיםעליומבקש

יתברךשהשם,החולהעלרחמיםלבקשהאדםמתעוררביקורוידיעל,כלומר

לכלכלודעתבינהחכמההרופאיםבלבויתן,וירפאהוהטובדברוישלח

.ידיהםמתחתתקלהתצאושלא,שלימהרפואהלולהחישבמשפטדבריהם

ְׁשַלח":הכתובוכמאמר םְדָברֹויִּ ְרָפאֵּ טְויִּ יַמלֵּ יתֹוָתםוִּ ְשחִּ שתפילתובודאיואז."מִּ

למעלהשהשכינהמנין(:יב)שבתבמסכתשאמרוכמו,להתקבליותרקרובה

ְסָעֶדנּו'ה"שנאמר?החולהשלמראשותיו הזכירםאלהוטעמים."ְדָויֶעֶרׂשַעליִּ

כל,הלכך"וסייםחוליםביקורלמצותבהקשרהאדםתורתבספרן"הרמב

."המצוהקייםלא,רחמיםעליוביקשולאהחולהאתהמבקר

מקרובהמבקרשיעמודכדישהם,חוליםביקורמצותמטעמיעודכתבנווכבר

זהכלאשר,בזהוכיצאלושנדרשמהבכללולסייעבכדיהחולהשלמצבועל

מסתפקאלא,ממשאישיבאופןהחולהאתמבקראינוכאשרכךכלשייךלא

.הטלפוןדרךבשלומובשאלה

אתלבקרללכתיכולשאם,(פגסימןג"חדעתיחוה)ל"זצוקרבינומרןכתבלכן

ידיעלאוהטלפוןידיעלבשלימותההמצוהחובתידייוצאאינו,בעצמוהחולה

לסיועזקוקאינווגם,שהואכללסיועזקוקהחולהשאיןלוידועאםואף,מכתב

.עליושיתפללהואחוליםביקורמצותשמעיקריביארנוהלאמקוםמכל,נפשי

ַידָנא ימִּ ַידָאחִּ ָׂשומִּ כשמתפללשדוקא,אברהםהמגןהסבירמקוםמכל,"עֵּ

להזכירצריך,בפניומתפללכשאינואבל,שמולהזכירצריךאינו,החולהבפני

היא,החולהבפנישהיאתפילהכלומר,השםהזכרתבהשאיןותפילה.שמו

שמווהזכרת,החוליאתשגורםזההואהחולהשםלעיתיםשכן,יותרהמעולה

שאינוגדוליתרוןישהחולהבפנילתפילהולכן,הדיןמידתאתעליומעוררת

אינו,הטלפוןדרךהחולהשללשלומוהשואלולכן.בפניושאינהבתפילהקיים

מצוהשלמעניינהניכרחלקשהרי,בשלימותהחוליםביקורמצותלקייםיכול

הגאוןכתבוכן.לרפואתולהביאיותרשמסוגלתהחולהבפניהתפילההואזו

מוטב,בעצמוהחולהאתלבקריכולאינואםאולם..ועודפיינשטיןמשהרבי

באופןאףסוףכלסוףשהרי,שלימהרפואהלוולאחללחזקולחולהשיטלפן

.חוליםביקורממצותחלקיםמתקיימיםכזה

חלתהשכאשר,ל"זציוסףעובדיהרבינומרןאצלמקריםבכמהראינווכן

זמןבמשךהכרהמחוסרתשהיתהפיעלאף,השלוםעליההרבניתרעייתו

עליהלהתפללבכדילבקרהובא,מעיסוקיויוםבכלהתפנהמקוםמכל,רב

בכךהסתפק,לבקרםהיהיכולולאמקרוביואחריםחלווכאשר.בפניה

.הטלפוןבאמצעותשלימהלרפואהשבירכם


