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ישראל  בארץ  ישראל  מדינת  המדינה,  תושבי  כל 
עושים  מה  גדול.  ופחד  בלחץ  כולם  הקודש,  ארץ 
נגד הקורונה? אין נסיעות לחו"ל! אין אסיפות של 
אנשים! שומרים נגיעה זה עם זה! אנשים בהסגר! 

כיצד מנשקים מזוזה? ויש פחד כללי לכולנו...
והחרדות  הפחד  וגם  שמים,  בידי  שהכל  כמובן 
והפסוק  מהשמים.  זה  הקורונה  בגלל  כעת  שיש 
אומר: "תפול עליהם אימתה ופחד" ומכאן שהפחד 
מהשמים. והשאלה היא, מה רצון ה' יתברך שנעשה 
לעורר  בקורונה  נלחמים  כיצד  כלומר  כעת?  כולנו 
רחמי שמים ולבטל את כל הדינים, בבחינת "רפאני 

ה' וארפא" )ירמיה יז, יד(?

בשביל ישראל
מה  כל  כלומר  לג:(,  )ברכות  שמים  בידי  הכל  כידוע, 
הקדושים  וחז"ל  מהשמים.  הכל  בעולם  שקורה 
)יבמות סג.(: "אין פורענות באה לעולם  מלמדים אותנו 
כדי  רש"י,  ופרש  סג.(,  )יבמות  ישראל"  בשביל  אלא 
מיני  כל  כלומר,  ע"ש.  בתשובה.  ונחזור  שנפחד 
ורק  אך  בא  זה  בעולם  שיש  עניות  מחלות,  צרות, 

בשביל ישראל, שעל ידי הפחד נתעורר ונתחזק.
והסיבה לכך היא, מכיון שכל העולם חי וקיים בזכות 
ישראל, ואם אין ישראל – אין עולם! )ע"ז יוד:(. והפסוק 
ישראל  בשביל   – אלוקים"  ברא  "בראשית  אומר 
)מד"ר  ראשית  נקראת  התורה  וכן  ראשית.  שנקראו 
בראשית פרשה א(. ובהמשך הפרשה "ויהי ערב ויהי בוקר 

יום השישי" וביארו בגמרא, שהכוונה ליום השישי 
תוהו  יהיה  תורה  אין  אם  יום קבלת התורה,  בסיון 
שמים  התקיימו  לא  התורה  ואלמלא  פח.(,  )שבת  ובוהו 

וארץ )נדרים לב(.
ישראל  בזכות  וקיימים  חיים  שהגויים  נמצא 
לעורר  כדי  מהשמים  ונענשים  בתורה,  שעוסקים 
את ישראל לתשובה שלימה. ומבואר בספר דרשות 
ליבו  מי שלא שם  כל  על  גדולה  סכנה  ו(  )דרוש  הר"ן 

להתראות של ה' יתברך. ע"ש.

טיהור אויר רוחני
תרומה( שואל, מה העניין  )בפרשת  רבינו עובדיה ספורנו 
הרי  השכניה?  להשראת  משכן  לבנות  שנצטווינו 
בפסוק בפרשת יתרו כתוב "בכל המקום אשר אזכיר 
את שמי אבוא אליך וברכתיך" והמשמעות היא בכל 
מקום שמזכירים את ה' השכינה שורה, אז מה העניין 

לעשות משכן?
והוא מבאר שכל זה נאמר קודם חטא העגל שהאויר 
היה נקי וטהור, אבל לאחר חטא העגל בפרשת כי 
תשא, חובה להקים משכן, כדי שיהיה מקום קדוש 

לעבודת ה' יתברך וממנו תשרה השכינה בישראל.
וזה  נעשה האויר מסוכן!  ידי העבירות  על  כלומר, 
ָצֳהָרִים",  ָיׁשּוד  "ִמֶּקֶטב  צא(:  )פרק  בתהלים  הפסוק 
מורעל  אויר  זה  האזינו(,  )בפרשת  המלבי"ם  רבינו  ופירש 
שיכול להזיק גם באמצע היום. והנגיף הזה, חיידק 
הקורונה, דרך האויר עובר ממדינה למדינה רח"ל, 
וחובתינו לטהר את האויר ולסלק את הנגיף המסוכן 

הזה לשונאי ישראל.

חז"ל מספרים )כתובות עז:), על חיידק מסוכן שהיה בזמן האמוראים, והאויר 
היה מסוכן עד שרבי זירא ורבי אלעזר ורב אמי ורב אסי פחדו להתקרב לשם, וקיימו 

מצוות "ונשמרתם", אבל רבי יהושע בן לוי היה מחבק את אותם החולים ועוסק בתורה, 

לוי  בן  יהושע  רבי  וזכה  הזה.  מהחיידק  מגנא  אגוני  התורה,  שלימוד  אומר  היה  כי 

להיכנס חי לגן עדן. ע"ש.

 זהירות מסכנות רוחניות
לימוד התורה  גם  כמו שהמשכן מטהר את האויר, 
מסוכנים.  חיידקים  ומסלק  כולם  את  ומזכך  מטהר 
וזה בעצם כוונת חז"ל הקדושים )ברכות סא.(: אחורי ארי 
ולא אחורי אשה ולא אחורי עכו"ם. וכן בגמרא )קידושין 
פא.( שהיה צורך של זהירות בצניעות, צעק רבי ואמר 

רשב"י  וכן   גיהנם.  מקמי  כרעיך  דל  יהודה:  לרבי 
בזוהר הקדוש צעק "אל תפנו אל האלילים". ע"ש.

יא:( מחדש שאפילו  )ע"ז  והרמב"ם בפירוש המשניות 
)והובא ביבי"א כ"ד(.  להסתכל על מקום עבודה זרה אסור 
יז.( רב חנינא ורב יונתן ברחו מפתח  )ע"ז  וכן בגמרא 
של עריות, שלא ישלוט בהם יצר הרע. ע"ש. וכל זה 
מחמת שידעו חז"ל הקדושים שבמקום של עבירה 

רח"ל, האויר שם מורעל ומסוכן.
ואומר:  מתפלל  היה  היום  כל  אשי  בר  חייא  ורבי 
הרחמן יצילנו מיצר הרע )עיין קידושין פא:(. ואם בארזים 
וחז"ל  כה:(.  )מו"ק  קיר  אזובי  יעשו  נפלה שלהבת, מה 
אנחנו  אדם  כבני  ראשונים  ואם  קיב:(  )שבת  אומרים 
כחמורים. ומרן החיד"א )ספר עבודת הקודש( מוסיף: בדורות 
שנה.  מאתיים  לפני  וזה  כיתושים,  אנחנו  שלנו 
אויר.  כמו  בעווה"ר  אנחנו  תש"פ(  )אדר  שלנו  ובדורות 

ואם האויר מורעל, אז אוי ואבוי לנו.

ה' משפיל גאים
הנביא ישעיה )פרק ב( מאריך לחזק אותנו, שבאחרית 
כל  את  ישפיל  הקב"ה  שם(  רד"ק  המשיח.  ימי  )כלומר  הימים 
ממש  הכוחניות,  הכסף,  הנשק,  העולמית.  הגאוה 
ביטול גמור, "ונשגב ה' לבדו ביום ההוא". ע"ש. ומי 
כמו מדינת סין, המעצמה העולמית המייצרת סחורה, 
ביגוד, כלים, אוכל, תרופות לכל העולם ממש, וכעת 
"מרכז  וכן מגדלי התאומים באמריקה,  קורס.  הכל 
הסחר העולמי", הכל קרס. ולדעת חז"ל הקדושים 

כל זה נעשה בשביל ישראל.
בה  נקודה אחת שחובה להתעורר  כבר  לנו  יש  אז 
לשם  ביטוח  אין  ידי,  ועוצם  כוחי  אין  אלו.  בימים 
דבר, אין לנו על מי לסמוך – רק על אבינו שבשמים. 
שום  ובלי  טילים  ובלי  מלחמה  בלי  איך  כשרואים 
דבר ה' מצליח להשבית מדינות שלומות ומעצמות 
גדולות, מתחזקים ביראת שמים, ומבינים שאין עוד 

מלבדו הכל הכל מה' יתברך.

פגעי הטכנולוגיה
כל  של  העולמית  התקשורת  כל  ועוד,  זאת 
המכשירים החכמים למינהם, ורשתות ולוויינים וכו', 
דברים  בהם  ושומעים  רואים  הרבים  שבעוונותינו 
בני  ויתכן שגם מדין שבע מצוות  שה' לא מרשה! 
נח זה אסור. הכל מגיע מסין הכל משם, וגם על ידי 
כך האויר נעשה טמא. כי גם לגוים יתכן שזה אסור 
ישראל.  כלל  את  בזה  שמחטיאים  ובפרט  כאמור, 

ומהשמים רוצים לחנך ולחזק אותנו, את עם ישראל 
בעניין הזה.

הסגולה נגד הקורונה
ולפי זה, אם נעשה כעין שביתה עולמית בתעשייה 
ובטכנולוגיה, אז האויר יחזור לעצמו, וארץ ישראל 
ארץ הקודש, נעשית כמו משכן ממש, אין נסיעות 
נשמע  שבקרוב  ויתכן  עולמי,  קשר  אין  לחו"ל, 
שאסור לדבר בטלפון לא כשר בגלל הקורונה שלא 
ישראל,  בשביל  זה  וכל  יודע.  ומי  דרכו...  יעבור 
ממש ככה. וזה מקום גדול לכולנו להתחזק יום יום 
כמה שיותר, כי הכל נעשה בשביל ישראל שיחזרו 

בתשובה וכנ"ל.
וכידוע, בזמן דוד המלך ע"ה, בזכות מאה ברכות יום 
יום נעצרה המגיפה. ומשמע שבזכות מאה ברכות 
נעשה קשר הדוק עם ה' יתברך, והדבקות והקדושה 

ושלמות האמונה בה' ביטל את המגיפה רח"ל.
וכידוע עד לפני מאה שנה בערך, לא היה מכוניות 
ולא טלפון ולא קשר עם העולם, והיה קשר חזק עם 
יוצאים מהבית,  ה' בלבד. והיה פחד ודאגה כאשר 
של  במרכבה  לנסוע  כי  יהיה,  ומה  יחזור,  מתי 
היו  וכולם  וסוסים לוקח שעות,  עגלון עם חמורים 
מרבים בתפילות ודבקות בה', וכיום בגלל המכוניות 
והטלפון פחות מרגישים צורך של דבקות וקירבת 
ה', פחות מתפללים, ובעונותינו הרבים לפעמים יצר 
הרע מבלבל ולוחץ ולא מצליחים גם לברך אשר יצר 
מצלצל  הטלפון  כי  בכוונה,  המזון  וברכת  בכוונה 
והלחץ שנוצר באותו רגע מפריע בכוונה, והרי זה 
חילול השם גדול מאוד! ואוי לנו ביום הדין. האויר 
ומכח  מצלצל,  והטלפון  חזקה  והקרינה  מקולקל 
הפסוק:  כנגד  וזה  רח"ל.  קורונה  גם  יש  הקרינה, 
"המלך יעננו ביום קראנו", ממש ככה - "ָקְרֵאנּו" - 

קרינה - קורונה. תזכורת מהשמים.
של  שיר  על  ממליץ  היה  זיע"א  איש  החזון  ורבינו 
פגעים )תהלים פרק צא( לקרוא כל יום )עיין שבועות טו:(. דבקות 
בה' זה לא חסידות, זה לא למהדרין, זה מצות עשה 
רמב"ן  )עיין  ככה  בחיים, ממש  ורגע  רגע  כל  מהתורה, 
ס"פ עקב(. ועל אחת כמה וכמה בזמן אמירת הברכות, 

"ולדבקה  לקיים  שצריך  המצוות  ועשיית  התפילה 
בו", והכל נעשה בשביל ישראל. וכנ"ל.

בה,  להתחזק  שצריך  הנוספת  הנקודה  ולסיכום, 
היא הקשר עם ה' יתברך, וההזנחה של הטכנולוגיה 
לטובת האמונה הפשוטה. ויתכן שהמכיר את עצמו 
שכאשר הוא שומע צלצול הטלפון מיד סקרן לדעת 
ולהתייחס ולזלזל בעצמו בברכת אשר יצר או ברכת 
או  ביתו,  בני  עם  בקודש  עוסק  כאשר  או  המזון, 
באמצע לימוד התורה, אז חייב באמת להלכה לכבות 
המכשיר לגמרי! ויש בזה קידוש השם גדול ויקבל 
מה' מנה אפיים. ורבינו בעל יסוד ושורש העבודה 
לו,  יפריעו  שלא  המזון  ברכת  לפני  מתפלל  היה 

ומודה לה' אחרי ברכת המזון שלא היה הפרעות.

להרבות בכבוד שמים
פה  לדעת  מהסקרנות  להתפעל  שלא  לרבות  גם 
ושם ומה קורה ומה בחדשות היומיות, כי זה בגדר 

נגיף הקורונה
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הטלת ציציות על ידי אשה
מה הדין שאשה תטיל ציציות בטלית קטן  שאלה: 
שרק  או  לכתחילה,  ראוי  זה  והאם  קטן?  ילד  של 

בדיעבד?
ציציות  להטיל  כשרה  אשה  יפה.  שאלה  תשובה: 
בטלית )עי' שו"ע סי' יד(, והרמ"א מחמיר בזה לכתחילה. 
ומכל מקום בנידון דידן שאשה עושה כן לבן הקטן, 
שזה עצמו חינוך בלבד, נראה שמותר לה לכתחילה 
לעשות  יכול  הקטן  וכן  הדעות.  לכל  כן  לעשות 

לעצמו.
להטיל  אותי  לימד  ע"ה  שלי  שאבא  זכיתי  ואני 
ציציות. והוסיף ללמד אותי ולומר לי שלא לספור את 
הסיבובים במספרים: "אחת, שתים, שלוש...", אלא 
באותיות בלשון הקודש: "אל"ף, בי"ת, גימ"ל...". וכך 

לימדוהו באפגניסטאן.

חוסר דקדוק מעכב בתפלה
מעכב  דקדוק  שחוסר  לכך  המקור  מה  שאלה: 

בתפלה?
דין זה הוא מסברא, שהרי כשלא מדקדק  תשובה: 
וכאילו  אמרם,  שלא  כאילו  זה  הרי  במלים  היטב 
השמיטם ממש. וכגון במלים "מלך העולם" שאמר 
"מלכעולם" והשמיט את האות ה"א, הרי זה כאילו 
שלא אמר מלים אלו כלל )וע"ע ביבי"א ח"ה ס"ס כח, וכן במשנ"ב 
נקודה,  אפילו  להבליע  נזהר שלא  היה  ז"ל  צג סק"ב, שהאר"י  ובסי'  סי' סב סק"א, 

ע"ש. והדברים נוראים(.

הוצאת הלכלוך מהמטאטא בשבת
המטאטא,  את  לנקות  בשבת  מותר  האם  שאלה: 

ולהוציא ממנו את הלכלוכים?
ראוי  שאינו  משום  מוקצה,  הוא  הלכלוך  תשובה: 
למאכל בהמה, ולכן אין להוציאו בידים. אולם מותר 
לדפוק את המטאטא על הקרקע ולנער את הלכלוך, 

כדי שיהיה קל יותר בנקיון הבית.

לבטל שם מוקצה מכלי שמלאכתו לאיסור 
על ידי תנאי

שאלה: כלי שמלאכתו לאיסור, האם מותר להתנות 
עליו שבשבת יוכל להעבירו מחמה לצל?

שיש  מובא  כו(  ס"ק  שח  )סי'  ברורה  במשנה  תשובה: 
ומשמע  ע"ש.  חולקים,  ויש  כיכר,  ידי  על  מתירים 

שלא ניתן לעשות תנאי לענין זה, משום שזה כמו 
במשנה  שמובא  למה  דמי  ולא  בחפצא.  מוקצה 
ברורה )סי' רעט ס"ק יא( שמועיל תנאי, כי שם אינו מוקצה 

מחמת עצמו אלא מחמת האש, והבן! 
ועיין עוד במשנה ברורה )סי' שג ס"ק עה(, דמשמע משם 
שם  מהחפץ  לבטל  מועיל  בלבד  מעשה  ידי  שעל 
מוקצה )כמו בסי' שח סכ"ב(, ולא על ידי תנאי בלבד, ע"ש.

כפפות סיליקון לבשרי ולחלבי
שאלה: כפפות סיליקון שמלבישים אותם על גבי כף 
היד על מנת להוציא את המאכלים החמים מהתנור, 
שנגעו תוך כדי ההוצאה בתבשיל חלבי, האם מותר 
להשתמש בהם פעם אחרת להוציא מהתנור מאכל 

בשרי?
תשובה: אסור להשתמש באותן כפפות גם להוצאת 
מהתנור,  בשר  מאכלי  להוצאת  וגם  חלב  מאכלי 
ולכן יש לשפוך עליהם  משום שהכפפות בולעות. 
מים חמים מכלי ראשון, ולעשות להן כעין עירוי בין 

תשמיש לתשמיש.
וכמובן שהמהדרין מייחדים שתי זוגות כפפות, זוג 
אחד לחלבי וזוג אחד לבשרי, משום שזה שימוש רב 
פעמי, ועלולים להכשל. וכמובן אם השימוש בצונן 
בכפפות  להשתמש  מותר  לגמרי,  נקי  והכל  בלבד, 
שני  לייחד  צורך  ואין  לבשרי,  ובין  לחלבי  בין  אלו 

זוגות כפפות.

צריך לפחד פחד מוות מעבירה!
יתרו( הובא בעלון  )בפרשת  שאלה: לפני מספר שבועות 
שנשאל  שאלה  השו"ת,  במדור  זקנים'  'דעת  היקר 
כבוד הרב שליט"א, בה ביקש השואל עצה והדרכה 
מהרב כיצד להתגבר על הקושי הגדול שיש לו בענין 
שמירת העיניים, ושזה מפריע לו גם בחיי הזוגיות 
וכו'. וכבוד הרב השיב בזה"ל: "אני מוכן לענות לך 
אך בתנאי שלא תקפיד על התשובה, ואם יש חשש 
כעת  שתפסיק  מבקש  אני  תקפיד,  שאכן  כלשהו 
לקרוא את ההמשך. וכדלהלן. ובכן, עדיף שהשנה 
תמות, ולא תכשל עוד, או לכל הפחות שתהיה עיור, 
ועל ידי כך תהיה קדוש. אתה כפוי טובה לה' יתברך, 
שהרי במקום לומר תודה לה' יתברך על כך שאתה 
...ולכן  כזאת  חמורה  בעבירה  נכשל  אתה  נשוי, 

באמת עדיף למות, ולכל הפחות להיות עיור" ע"כ.

ולענ"ד, לפרסם תשובה כזאת בעלון שהוא בתפוצה 
לצערנו,  נפשות.  סכנת  בה  יש  הארץ,  בכל  רחבה 
בדור הקשה הזה ישנם לא מעטים שמתמודדים עם 
שמירת העיניים, ואף מכורים רח"ל לאתרי תועבה, 
לייאוש  זו מביאה  רבות התמכרות  וכידוע, פעמים 
ולדיכאון, ואדם שנמצא במצב נפשי רעוע כזה עלול 
לקרוא את התשובה של הרב ולהחליט שאכן אין לו 

תועלת בחייו, ורח"ל לשלוח יד בנפשו.
אני מבין שכוונת הרב הייתה לעורר עד כמה שעוון 
זה חמור, אבל מדוע הרב בחר לענות בצורה כזאת 

שיכול לצאת תקלה חלילה?
כמה  שקיבלתי  מאד  ומעניין  יפה.  שאלה  תשובה: 
טלפונים שהקוראים דוקא קיבלו חיזוק גדול בגודל 

חובת קדושת שמירת העיניים ונהנו מהתשובה.
יומת"  "מות  פעמים  כמה  כתוב  בתורה  למעשה, 
להתאבדות  גורם  זה  וכי  וכדומה,  יסקל"  "סקול 
חלילה? ומסופר בגמרא )קידושין מ.( על רב כהנא שקפץ 
והמדרש  ע"ש.  בעבירה.  להכשל  ולא  למות,  מהגג 
עיניו  את  שסימא  חרש  בו  מתיא  רבי  על  הידוע 
בהקדמה  ש"ר  בבא"ח  )מובא  בעיניים  לפגום  לא  כדי  בכוונה, 
לפר' ואתחנן. ע"ש(. גם רב יוסף ורב ששת סימו את עיניהם 

בכוונה, כי היו תלמידים של רב שלא הסתכל חוץ 
לארבע אמותיו )עי' ר"ן קידושין ל(.

שיקרא  העיניים  שמירת  עם  מתמודד  שבאמת  מי 
ספרים בנושא זה )וזכיתי ג"כ לכתוב ספר 'עין טובה' בנושא זה(, וגם 

העלון השבועי יעזור לו להתמודד מכל הצדדים.
כולנו יודעים שהעוון הגדול זה להתאבד, ולא יתכן 
יחשוב  כיצד להתנהג  ורוצה לדעת  שאדם ששואל 

על טעיות כאלה, ח"ו.
גם הנביא יונה אמר על עצמו "טוב מותי מחיי". וזה 
בעצם הלכה בשו"ע )יור"ד סי' קנז(: כל עבירות שבתורה 
אם זה בפני עשרה – יהרג ואל יעבור. כך שהמושג 
דומה  לא  וזה  השכל.  נגד  לא  זה  תמות'  'השנה 
למתאבד ח"ו, אלא זה פחד מעבירה וזה מצוין. ואם 
ואל  יהרג   – פריצות  לראות  יהודי  כופה  גוי  באמת 

יעבור!
תודה רבה על ההערה. חזק ואמץ ועשה חיל, או"א.

זלזול בכבוד שמים שלא מתלהבים כך מדפי גמרא 
ופרקי משנה, קדיש וקדושה וברכו. וזה כעין חילול 
וכידוע מרבינו בעל ספר  השם בעוונותינו הרבים. 
החינוך על המצוה של "מכשפה לא תחיה" שחובה 
קדושה לכולנו להתלהב ולהתרגש אך ורק במעשה 
ה' יתברך בשלימות. ועיין חינוך )מל"ת סב( "ולא תתורו" 

לאו דאורייתא על יצר הסקרנות. רח"ל.
אדם  דמות  בצלם  להסתכל  אסור  זה.  לעומת  זה 
פי  על  המהרש"א  רבינו  שם  ומבאר  כח.(  )מגילה  רשע 
חכמי הקבלה, שיש בצלם דמות מראה האדם צורה 
על  וגם  לפי מעשיו,  טומאה  או  רוחנית של טהרה 
תמונה של רשע לא להסתכל ולא להזכיר את שמו, 
והפסוק אומר )משלי יו"ד(: "שם רשעים ירקב" )ועיין יומא לח:(.

עוד הוסיף המהרש"א )מכות יו"ד( כח המחשבה והדיבור 
של האדם בורא מלאך לטוב או לרע, רח"ל. ע"ש. 
גדול  שהיה  שמואל  כוונת  שזו  להוסיף,  גם  ויתכן 
הדור )רש"י ביצה ט.( והיה גם רופא גדול )שבת קח.( על מיתת 
החולאים  ופרש"י:  קז:(  )ב"מ  ברוח  תלוי  שזה  האדם 
רוח  כלומר  מקום.  שבאותו  הרוח  פי  על  והמיתה 
ויראה, כי זה מחיה  טהרה או טומאה, רוח קדושה 

את הכל. ומפורש בספר חסידים )סימן תש"ע(: ירא שמים 
שמתפלל לא יעמוד אצל אדם רשע, כדי שלא יבוא 
לו הרהורים רעים והשכינה מתרחקת. ע"ש. ומכאן 
ירא  על  גם  האויר שאצלו משפיע  כמה  עד  רואים 

שמים.

בקדושה ובמצוות
ומאידך, אדם מניח אצבעות ידיו על המזוזה, נכנס 
קדושה עליהם ומנשק )ועיין יור"ד סימן רפה( ואפילו מצביע 
בזמן  התורה"  "וזאת  ואומר  מרחוק  תורה  ספר  על 
באצבע  מהאויר  קדושה  נכנס  תורה,  ספר  הקמת 
ודעת  סופרים(.  לתיקון  בהקדמה  שליט"א  נאמ"ן  הרב  )מרן  ומנשק 
הרופאים, הרוק שבפה דומה לתמיסה של יוד )פולידין 
בלע"ז( וזה מרגיע להעביר טיפת רוק על שריטה בעור 

וכיו"ב.
והרוצה להידבק בה' יתברך, צריך להתקרב לתלמיד 
חכם וזוכה להיות דבוק בשכינה )כתובות יא:(. וזה מתאים 
שהיוצא  הליכה(,  )ערך  יועץ  פלא  הקדוש  לספר  מאד 
בבוקר מהבית עם טלית ותפילין לבית הכנסת, כל 
יושר  מליץ  מלאך  בשבילו  נברא  ופסיעה  פסיעה 

בשמים. ע"ש. ומסתמא גם אישה המקפידה מאוד 
פסיעה  כל  שמים,  שם  לקדש  ויודעת  צניעות  על 
עליה  השומרים  בשמים  מלאכים  נבראים  ופסיעה 
לשונאי  בורח  והקורונה  קשים.  ודינים  הרע  מעין 

ישראל.

בזכות הקורונה האויר נקי יותר
קורונה,  מהנגיף  גדול  פחד  יש  היום,  של  במצב 
הסגר  כעין  ויש  נגיעה  איסור  על  שומרים  והרבה 
לכל התושבים, הפחד מביא יראת שמים, ויש פחות 
עבירות והרבה מצוות, והאויר בחוץ קדוש כמו לפני 
חטא העגל וכדאי לנצל ימים קדושים אלו של חודש 
ורשת  מטלפון  מוחלט  ניתוק  לעשות  הנהדר  אדר 
ולהרבות  רח"ל.  האויר  את  המטמאים  ומכשירים 
ובקשות  וסליחות  ותהלים  ותחנונים  בתפילות 
"ליהודים  בנו  ויתקיים  שיותר.  כמה  בה'  ודבקות 
נגאלו  בניסן  ויקר",  וששון  ושמחה  אורה  היתה 
ובניסן עתידין ליגאל )ר"ה יא.(. ויהי רצון שנזכה לקדש 
ורעות  שלום  ואחוה  אהבה  ולהרבות  שמים  שם 

והיתה לה' המלוכה, אמן ואמן.
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