
והפעם לשבוע פרשת בשלח מיום י"א שבט )24.01.21( ועד יום י"ז שבט )30.01.21(

ארושן בלשח י"א בשבט תשפ"א

 זה מה שאמר הרב לצופה שאמר לו 
"קראת לי רוצח"

שלום וברכה מורי ורבותי!

"קראת לי רוצח?!"

כך פתח את השיחה אחד מצופי החיזוק היומי הנאמנים, 
שהשאיר הודעה לחזור אליו בדחיפות.

הבנתי שהוא מדבר על הסרטון שבו הסברנו שאם אדם 
שולח לחברו, דרך הרשת, סרטון המסביר עד כמה מסוכן 
לבצע חיסון וגורם למותו, יש לו חלק במותו של אותו אדם.

אמרתי לו: "מה אתה רוצה? אתה פונה לאדם שיש לו רב, 
וכאשר הרב שלו אומר להתחסן – הוא מחוייב להתחסן. 
וכאשר הוא מחוייב להתחסן, גם אם החיסון יהיה מים או 
איתי  מסכים  אתה  כאן  עד  בריא.  יהיה  הוא  אקונומיקה, 

או לא?".

אמר לי הבחור: "כן!". הוא בעל אמונת חכמים, "ַוַיֲּאִמינּו 
שצריך  מבין  הוא  לא(,  יד,  )שמות  ַעְבּדֹו"  ּוְבֹמֶשׁה  ַבּה' 

להאמין בקדוש ברוך הוא וגם בחכמי ישראל.

"נו, אז מה אתה רוצה? שלחת לאותו אחד סרטון, ובסרטון 
בעצם הבאת לו לחשוש מלשמוע לדברי הרב שלו, ובזכותך 

הוא הלך לבית עולמו. מה אתה רוצה שיקרה?".

איתך!  מסכים  אני  אותך,  מבין  אני  לי: "נכון,  אומר  הוא 
כמו שאתה עכשיו אומר לי את הדברים, זה נשמע לי ממש 
מדהים ונכון ואני מרגע זה ואילך מפסיק לשלוח סרטונים.

"אבל להוציא כזו מילה מהפה? היה נשמע מהסרטון שאני 
רוצח! אתה יודע מה היה קורה אם הייתי טיפ-טיפה יותר 
ויותר לא שומע  עצבני? הייתי פשוט מתנתק מהתפוצה 

דברי תורה".

שני  לו  אמרתי 
דברים.

בדור  ראשון,  דבר 
לאנשים  שלנו, 
לא  אם  כמוך, 
שמישהו  מבינים 
'רוצח',  להם  קורא 
לדבר.  מי  עם  אין 
נהיה  השיח  פשוט 

ועוברות חולפות  העדינות  שהמילים  עד  אלים,  כך   כל 
 ליד האוזן.

שאתה  להבין  התעוררת  המילה  בזכות  תראה,  והנה 
 עושה מעשה מסוכן, מה שאף אחד מקודמיי לא הצליח 

להשפיע עליך.

בפרט שהמתנגדים מדברים בצורה מאוד חריפה, אפילו 
ונגד אחריות,  חוסר  של  בצורה  חולנית,  מאוד   בצורה 

 גדולי ישראל –

להגיד  בדיוק",  בדקו  לא  ישראל  ש"גדולי  מילים  להגיד 
מילים ש"גדולי ישראל לא מבינים בדיוק"?

המבזה תלמיד חכם – אין רפואה למכתו )שבת קי"ט ע"ב(.

לקרוא לאדם כזה 'רוצח' בכדי לנער אותו, זה המינימום 
של המינימום.

אבל דבר נוסף, גם אני חששתי מהסרטון הזה, ולכן בטרם 
יצא לאור ביקשתי להעביר אותו לאבי מורי, מורנו  הוא 
הרב חיים רבי שליט"א, שיעבור על הדברים ויאשר אותם.

ולא רק שהוא אישר, הוא אמר לי: "דיברת עדין מידי..".

ובזכות  ישראל,  לגדולי  לשמוע  מתגייסים  יחד  כולנו 
במהרה  צדק  גואל  ביאת  עד  וקיימים  חיים  ניצלים,   זה 

בימינו, אמן.

ברוכים תהיו!

שני בלשח י"ב בשבט תשפ"א

זה מה שאמר הרב לצופה שאמר לו "קראת 
לי רוצח" 

שלום וברכה מורי ורבותי!

בהמשך לשיחתי עם אותו אחד שהתלונן על כך שקראתי 
לו 'רוצח', ולאחר שיושבו ההדורים נפרדנו כידידים, בעוד 
הוא מבקש ממני להואיל בטובי ולהקדיש סרטון מיוחד על 

כך, בכדי שיבינו אותנו יותר.

אז הנה עשינו את זה לכבודו, ויהיה לו גם זה לזכות.

בסופה של אותה שיחה, שאלתי אותו: "האם יש לך רב?".

והוא ענה לי שאין לו.

לי  ותאמין  חריף,  משהו  לך  לומר  יכול  לו: "אני  אמרתי 
שאני אומר אותו מאהבה ולא תפגע?".

הוא אמר לי: "תרגיש חופשי להתרגש".



לו: "תקשיב  אמרתי 
אותה  יקירי!  טוב 
חושב  שאתה  האשמה 
אותך  שהאשמתי 
הפצת  בגלל  כה  עד 
הסרטונים, באה כלפיך 
ולא  כפליים,  בכפל 
כלפי אנשים זרים, אלא 
המשפחה  בני  כלפי 

שלך.

"איך אתה לוקח אחריות? על מה אתה נשען כאשר אתה 
עונה תשובות לבנים ולבנות שלך כאשר הם שואלים אותך 

ימינה או שמאלה?

"אולי הם נמצאים אל עבר פי-פחת? אולי הם נמצאים על 
גדות הנהר? אולי הם נמצאים לפני תהום פעורה? על סמך 

מה אתה אומר להם 'תמשיכו הלאה'?

"אתה כל כך גדול ורציני?".

ודור  דור  בכל  צדיקים  ושתל  עמד  הוא  ברוך   הקדוש 
)יומא ל"ח ע"ב(.

בדורו  כשמואל  בדורו  שיפתח  אותנו  מלמדים  רבותינו 
– לא משנה מה הרמה של גדולי  )ראש השנה כ"ה ע"ב( 
ישראל בדור הזה מול אותה רמה של גדולי ישראל בדורות 

הקודמים.

גם אם בדור הזה, לדעתך, הם לא אלה שהכרת מהדור 
הקודם, אתה חייב למצוא את המישהו ולקיים איתו 'עשה 

לך רב' )אבות פ"א מט"ז(.

ּוְשֹׂמאל"  ָיִמין  ְלָך  ַיִגּידּו  ֲאֶשׁר  ַהָדָּבר  ִמן  ָתסּור   "ֹלא 
)דברים יז, יא(.

גם אם אומרים לך על שמאל שהוא ימין ועל ימין שהוא 
שמאל, אתה חייב לשמוע להם )פירוש רש"י במקום(.

מה זה אומר?

שאתה ואני עלולים לחשוב בטעות שזה ימין וזה שמאל, 
בעוד גדולי ישראל יבואו וילמדו אותנו שההפך הוא הנכון.

עשה לך רב והסתלק מן הספק, זו לא סתם המלצה נחמדה, 
זה אורח חיים שחובה לכל יהודי לחיות בו –

ויודע  מישהו שממנו אתה מקבל, מישהו ששומע אותך 
להנחות אותך.

כאן  החיים  בדרך  ישר  ללכת  זוכים  כזו  בצורה   רק 
בעולם הזה.

הקדוש ברוך הוא אמנם נוהג עמנו בהסתר פנים, אבל הוא 
נתן לנו את גדולי ישראל. תשמעו להם, תלכו על פיהם, 

וכאילו שמעתם לי.

ברוכים תהיו!

לשייש בלשח י"ג בשבט תשפ"א

על מה מתפשרים ובמה לא מעגלים קצוות?

שלום וברכה מורי ורבותי!

והנה שאלה שלכם.

אני נערה קצת בוגרת, כבר עברתי את גיל שלושים, ואני 
לי כל מיני הצעות  ומציעים  זיווגי ההגון,  לא מוצאת את 

עם כל מיני בעיות.

בעיות  ועל אילו  להתפשר,  הזמן  הגיע  בעיות  על אילו 

מסוכן להתפשר?

שימו לב טוב מורי ורבותי!

לא להתפשר זו גם סכנה, על סמך מה את לא מתפשרת?

שהקדוש  האחרונות  מההצעות  לא אחת  זו  יודע אם  מי 
לגביהם  שסירבת  כל אותם  לך אחרי  הוא מועיד  ברוך 

שלא כדין?

אבל השאלה היא אחרת.

של  ריבונו  בשביל  מוותרת  בשבילך או  מוותרת  האם את 

עולם?

וה'  מאיתנו,  כל אחד  ושל  שלך  הביטוח  הוא חברת  ה' 
יתברך אומר: "כל נזק שיכול לקרות לך בגללי – אני אחראי 
עליו. כל נזק שיכול לקרות לך בגללך[, או במילים בוטות, 

בגלל השטויות שלך – את תצטרכי לשאת בנטל".

לך  שנראה  בגלל  בחור  עם  לא מתחתנת  אם את 
שהוא לא מגיע  לך  נראה  ירא שמים,  שהוא לא מספיק 
לך  נראה  לדרדר אותך,  והוא עלול  הנכונה  מהסביבה 
יחד את הבית הרוחני הטוב  שהוא לא יכול להקים איתך 
והאיכותי אותו את רוצה להקים, יש לך את מלוא הזכות 

לסרב אפילו להיפגש איתו.

כי את אומרת: "ריבונו של עולם! למענך אני לא עושה את 
זה, כי אני רוצה להקים בית שמתאים לך".

פינוקים אישיים, מתוך  זה מתוך  אבל אם את עושה את 
שחלמת  חלום"  רוצה איזשהו  "הייתי  מתוך  העדפות או 
בעבר, ומשום מה עד היום לא מתגשם, אומר לך הקדוש 
 – שלך"  וחלומותיי  שלך  "אני  לומר  הוא שבמקום  ברוך 
ומבקש מהקדוש ברוך  לו חלום רע  מה שאומר מי שיש 
הוא לפתור אותו לטובה, אומר לה הקדוש ברוך הוא לאשה 
ותפתרי אותם את  שלך, לכי  וחלומותייך  שלך  הזו: "את 

לטובה".

שלא לסטות  יכולתו  כפי  לעשות  חייב  מאיתנו  כל אחד 
ימין או  מהדרך 
שמאל, אנחנו בדרך הישרה 
הקדוש  של  דרכו  פי  על 
חברת  הוא ויש את  ברוך 
ברוך  הקדוש  של  הביטוח 

הוא.

שאנחנו  שטויות  אבל 
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בכל  והן  וזיווגים,  שידוכים  בענייני  הן  לעצמנו,  לוקחים 
לחברת  הוא: "תעבור  ברוך  הקדוש  לנו  עניין אחר, אומר 
קרות  לאחר  לממן,  מאיפה  שיהיה  ותדאג  שלך,  הביטוח 

המקרה הביטוחי, לא עלינו, את התוצאות ואת השבר".

לכל  בקרוב  הגונים  וזיווגים  לכולנו,  רבה  הצלחה  ברכת 
רווקי ורווקות עמך בית ישראל,

וברוכים תהיו!

רביעי בלשח י"ד בשבט תשפ"א

הלילה הילולא! הזדמנות לחגיגה מחנכת או 
לחינוך חגיגי - בהצלחה!

שלום וברכה מורי ורבותי!

והיום בערב ט"ו בשבט, ראש השנה לאילנות!

שוב פעם סיבה למסיבה!

כבר  זו  בבוקר,  שקמת  זה  עצם  חגיגות.  חייו  כל  יהודי, 
חגיגה בפני עצמה.

אבל הקדוש ברוך הוא גם מגוון לנו את החגיגות, ומעבר 
לזה חכמי ישראל באו והוסיפו לנו עוד כהנה וכהנה.

לשבת  מדהימה  הזדמנות  בשבט,  ט"ו  בערב  היום  והנה, 
יחד עם כל בני המשפחה כמו אתמול ושלשום ומתחילת 

הסגר..

בשנה  כלל  בדרך  הוא: "יקירי!  ברוך  הקדוש  לך  אומר 
רגילה אני צריך להביא אותך לשולחן, ולכבוד זה, כביכול, 
יום  מציינים את  זה אנחנו  ולכבוד  בשבט,  ט"ו  יצרנו את 

הדין לאילנות.

כגיוון. אתה  זה  מביא לך את  הזו אני  בשנה  "אבל 
ממילא אחד  בבית, אתה  המשפחה  ממילא נמצא עם 
וכל  היום  שכל  ממילא אחד  הסגר, אתה  שלא מפר את 
הלילה נמצא עם הילדים על הברכיים. היום יש לך סיבה 
לגוון, יש לך משהו נוסף לעשות, שינוי בארוחת הערב עם 

הסברים אישיים משלך".

אפשר לעבור ליד היום הזה, אפשר להשאיר מאחור את 
כל התובנות של חז"ל,

אבל אפשר גם ביום הזה להרים את הילדים שלנו טפח מעל 

גבי הקרקע, לרומם ולגדל אותם, ולהפוך אותם לחכמים 

יותר, לכאלו שמבינים שזה לא סתם  יותר, ליראי שמים 
שיש לי על השולחן פלח של מנגו או פרוסה של אננס, זה 

משהו שמגיע אחרי שהקדוש ברוך ובית דין של מעלה קבלו 

שלנו  במעשים  מאוד  שתלוי  משהו  זה  זה,  לגבי  החלטה 

הטובים והטובים עוד יותר.

כמו  בדיוק  יט(, אתה  כ,  )דברים  ַהָשֶּׂדה"  ֵעץ  ָהָאָדם  "ִכּי 
העץ, בדיוק כמו שהעץ גדל והוא זקוק לתנאים הבסיסיים 

שלו, גם אתה זקוק לתנאים הבסיסיים שלך.

אחד מהתנאים הבסיסיים הם: מלאך עומד על קודקדו 
ואומר לו 'גדל' )עפ"י בראשית רבה י, ו(.

לאחר  קורה  הכל  הטבע,  דרך  לא קורה  דבר  שום 
נוקף אצבעו  ש"אין אדם  כפי  בדיוק  משמים,  קריאה 
מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה" )חולין ז' ע"ב(.

מגיעים  מחודשים,  כחות  עם  לבית  הערב  מגיעים 
המשפחה,  בני  ולגדל את  לרומם  מטרה  עם  לבית  הערב 
יותר  מחוזקים  יותר,  גדולים  הזה  מהערב  לצאת   וזוכים 

וגדולים יותר.

ברוכים תהיו!

חמייש בלשח ט"ו בשבט תשפ"א

ט"ו בשבט הגיע, חג לאילנות!

שלום וברכה מורי ורבותי!

ט"ו בשבט הגיע, חג לאילנות!

ראש השנה לאילנות.

במסכת  הראשונה  המשנה 
פותחת  השנה  ראש 
שנים  ראשי  במילים: "ארבעה 

הם".

הוא עושה  ברוך  הקדוש  למה 
ראש השנה בנפרד לכל דבר?

כולם  לדון את  למה אי אפשר 
התבואה  גם את  העצים,  גם את  המים,  גם את  ביחד: 

וגם את האדם?

כל  ברגע  דן  הוא: "יקירי! אני  ברוך  הקדוש  לך  אומר 
דבר שאני רוצה, אין לי בעיה לעשות את זה בשניה אחת 

במהלך כל השנה כולה, אבל אני מביא לך זמן להתארגן.
בעצמך:  ותתמקד  תתפלל אלי  דן אותך,  שאני  "בזמן 
יותר. בזמן שאני מדבר איתך  יותר, תהיה נאצל  תתנקה 
ממך  מצפה  העצים, אני  על  המים, או  על  התבואה,  על 

להתפלל עליהם.

בשבילך.  לא בשבילי,  השנה.  ראש  לפני  מוכן  "בוא אלי 
כל  נרחבים  לחלקים  השנה  ראש  מחלק את  למענך אני 

כך".

הדעות  לפי  הגמרא הקדושה  דברי  נבין את  גם  זה  לפי 
שראש השנה הוא בעצם כל יום, כי הקדוש ברוך הוא דן את 

האדם מידי יום ממש.

הוא לא יכול,  האם  הוא?  ברוך  הקדוש  כך  עושה  למה 
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חלילה, לדון בפעם אחת את כולם?

התשובה היא חד משמעית, ברור שהוא יכול!

למענך,   – יום  מידי  לדון אותך  הוא רוצה  ברוך  הקדוש 
ולפתוח  להשתנות  ההזדמנות  יום את  בכל  לך   שיהיה 

דף חדש.

אם אנחנו מבינים את זה, יום חמישי היום של שלום הבית 
שלנו, יש לנו שתי תובנות חדשות ליום הנפלא הזה.

בבית? אל  משהו  בא לתקן  הראשונה, אתה  התובנה 
תבוא עם סלט של דברים ותגיד: "בואו ונאכל אותו ביחד", 
לך בכל יום עם מתכון אחר, לך בכל פעם על משהו אחד. 

תתמקד בו, תנצח, ותתקדם הלאה.

תזכור  חדשה. אל  התחלה  יום  לכל  תן  נוסף,  ודבר 
היה מה  לאחרים  להזכיר  תנסה  ואל  היה אתמול   מה 

 בפעם האחרונה.

היום הוא יום חדש, מכאן פותחים דף חדש.

שגורמים  מרכיבים  שני  עם  בית,  לשלום  מוצלח  מתכון 
לבית להיראות אחרת לגמרי.

ונחת  שמחות  לנו,  שמח  חג  לאילנות,  שמח  חג 
ישראל  מארץ  ואחד,  לכל אחד  היהודי  הבית   בבניית 

ומהעולם כולו.

אמן ואמן.

ברוכים תהיו!

ישיש בלשח ט"ז בשבט תשפ"א

הפתעה: גם אם נראה לך שלא! אתה מסוגל 
ואתה יכול!

שלום וברכה מורי ורבותי!

ערב שבת שלום, שבת פרשת בשלח.

ובפרשתנו פרעה שולח את עם ישראל ממצרים.

נמאס לו! הוא קיבל את כל המכות האפשריות, והנה הוא 
כעת שולח את העם אל הארץ המובטחת.

מבחינתו, להפסקה קצרה.

מבחינת משה רבינו ועם ישראל, זו יציאה מן הגלות.

ִכּי  ְפִּלְשִׁתּים  ֶאֶרץ  ֶדֶּרְך  ֱאֹלִהים  ָנָחם  אומר: "ְוֹלא  הפסוק 
ָקרֹוב הּוא ִכּי ָאַמר ֱאֹלִהים ֶפּן ִיָנֵּחם ָהָעם ִבְּרֹאָתם ִמְלָחָמה 

ְוָשׁבּו ִמְצָרְיָמה" )שמות יג, יז(.
הוא: "אני  ברוך  הקדוש  אומר 
יעברו  ישראל  שעם  רוצה  לא 
שיכולים  הפלישתים  דרך 
זה  אולי  כי  בהם,  להילחם 
לחזור לרצות  להם   יגרום 

 חזרה למצרים".

ריבונו  אומרת,  זאת   מה 
של עולם?

מה מפריע לך שיהיו ביניהם כאלו שיחזרו למצרים?

אומר לך הקדוש ברוך הוא: "יקירי! אני לעולם לא מעמיד 
ישראל  עם  ואם  בו.  לעמוד  יכול  לא  שהוא  בניסיון  אדם 

דרך  יעברו  לא  לעולם  הזה,  בניסיון  לעמוד  יכולים   לא 
ארץ פלישתים".

סּוף"  ַים  ַהִמְּדָבּר  ֶדֶּרְך  ָהָעם  ֶאת  ֱאֹלִהים   "ַוַיֵּסּב 
)שמות יג, יח(.

"אני אעשה להם את כל ההסבה הגדולה הזו, ובלבד שלא 
יעמדו בניסיון קשה למעלה מכפי כחותיהם".

זה נכון שם, וזה נכון בכל מצווה ועבירה שהקדוש ברוך 
הוא מועיד לכל אחד מאיתנו.

כי ה' אומר לנו: "אם צוויתי אותך, אתה יכול לעמוד בזה".

זה נכון גם בחיים הגשמיים שלנו, כי אם זו האשה שלך 
הזו  ובדירה  שלך  העבודה  מקום  וזה  שלך  הילדים  ואלו 
בדיוק  שתהיה  הכל  את  סיבב  הוא  ברוך  גר, הקדוש  אתה 

בנקודת הזמן הזו במקום הזה.

על  לסמוך  אמור  ואתה  בשבילך,  טוב  הכי  המקום  וזה 
יודע מה שהוא עושה, ואין טוב  הקדוש ברוך הוא שהוא 

יותר מזה!

לעולם לא תוכל להגיד: "זה קשה וזה למעלה מכחותי", כי 
אם זה היה למעלה מכחותיך, התורה מעידה, הקדוש ברוך 

הוא לא היה שם אותך במקום הזה.

ברכת הצלחה רבה לכולנו, ושנזכה ביחד להגדיל ולגדול 
מתוך נחת, שלווה ושמחה, ומתוך הבנה עד כמה כל מה 

שסביבנו ממש קטן ביחס לכחות הגדולים שלנו.

ברכת שבת שלום ומבורך ממני ומכל צוות החיזוק היומי 
העולמי, האוהב, מעריך, מוקיר, מעריץ ומה לא..

וברוכים תהיו!

מוצ"ש בלשח י"ז בשבט תשפ"א

כשאתה מסתפק אם לאשר לילד את 
הגחמה הבאה, מה עושים?

שלום וברכה מורי ורבותי!

נזכה  בעזרתה,  יחד,  ההורים, אשר  לחינוך  שלנו  השעה 
לפחות  ומיוחדים,  מדהימים  להיות  ילדינו  לחנך את 

כמו אבותינו.

ושימו לב טוב!

אנחנו נמצאים בתקופה מלאה מהמורות.

לא הגיונית  הזו  פעמים שהתקופה  כמה  כך  על  דיברנו 
משום סיבה, לא רוחנית ולא גשמית.

מה קורה כאשר הבן שלך מבקש משהו שאתה לא בדיוק 
יודע אם נכון לסרב לו או לא?

לא יודע  משהו ואתה  עושה  שלך  הבן  כאשר  קורה  מה 
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בדיוק אם זה נכון להעיר לו או לא?

מה קורה כאשר אתה מגיע להעיר את הבן שלך בבוקר 
ואתה  שמע',  קריאת  זמן  ל'סוף  כבר  מתקרב  ואתה 
מעיר אותו בצורה עדינה ושקטה ואתה לא יודע עד כמה 

זה נכון להתנהג קצת יותר באלימות?

ספק  דאורייתא לחומרא,  ספק  כללים:  לנו   יש 
דרבנן לקולא.

ספק חינוך ילדים לקולא או לחומרא?

התשובה היא, בגלל שחינוך הילדים נוגעת לחיי נפש, הרי 

זה ממש כמו פיקוח נפש, וספק פיקוח נפש לחומרא.

מה זאת אומרת?

אם יש סיכוי שהבן שלך יפגע, או לא יקבל משהו שהוא ממש 
טובים אחרים, אתה אמור  סיכויים  ישנם  גם אם  צריך, 
לחשוש לסיכויים האלו ולעולם לא לסרב למשהו שיכול 

להיות חיי נפש.

לעולם לא להעיר על משהו שיכול לפגוע בו עד רמה של 

חיי נפש.

שלך  לבן  לגרום  שיכול  משהו  לא לעשות  לעולם 
הבא אחרי  השלב  כי  שונא אותי",  לומר: "אבא שלי 
"אבא שלי שונא אותי" הוא "הקדוש ברוך הוא שונא אותי, 

וכל מה שמסביב כבר לא מתאים לי".

מורי ורבותי!

ששורדים את  היחידים  הילדים 

הטיפש- בגיל  החיים  משברי 

עשרה, הם אלו שיודעים בוודאות 

שלהם אוהבים אותם   שההורים 

אהבת נפש!

כל היתר עוברים את זה רק בדרך נס-פלוס.

שההורים  כולל אלו  ניסים  לא צריך  שהיום  מישהו  ואין 
שלהם אוהבים אותם.

אנחנו לא אמורים לעשות משהו למעלה מדרך הטבע.

הוא:  לקבל  שילד אמור  הראשון  הדבר 

שיכול  מה  כל  נפש",  "אבא ואמא אוהבים אותי אהבת 

לפגוע בזה, לא עושים, גם אם זה רק ספק.

בתפילת העמידה אנחנו אומרים: "אלוקי אברהם, אלוקי 
יצחק ואלוקי יעקב".

זה  מזכירים את  למה אנחנו  הראשונים  מסבירים 
זה  וכי  ויעקב,  יצחק  של אברהם,  שהוא האלוקים 

לא מיותר?

מספיק שהוא האלוקים שלי? אמרת כבר "אלוקינו", למה 
צריך לפרט "אלוקי אבותינו"?

מסבירים הראשונים, שאדם לא מאמין לשום דבר מלבד 

ההורים  ולכן אם  לו,  ואמא שלו אמרו  שאבא שלו  מה 

שלי אמרו לי, הם בוודאי לא ישקרו עלי, ומזה אני יודע שה' 

הוא האלוקים.

לו  על אבא שלו, אין  שלא סומך  מי  במילים אחרות, 
באיחור  והוא יגיע אליה  הוא,  ברוך  בקדוש  גם אמונה 

במצבים ובצורות הרבה יותר קשות.

המדהימים  מהתפקידים  באחד  לכולנו  רבה  בהצלחה 

והנפלאים וההכרחיים והקריטיים ובעלי מסירות הנפש, 

של כל אחד מאיתנו.

וברוכים תהיו!
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