
לב מי לא ימס מצער וכאב, דמעות נוטפות מעיני כל מי אשר לב בשר בקרבו, 
לשמע הצרות והיגונות המתרחשות ובאות על בתי ישראל, ובפרט בשבוע האחרון 

כשנקטפו מאיתנו בחטף נשמות צעירות ויקרות באופנים מצמררים ומחרידים.

אין לנו עסק בחשבונות שמים, אבל בתקופה כזו מבקש כל יהודי לעשות 
את  ולעצור  אף  חרון  להשיב  תיקון  הטעון  לתקן  רוצה  אחד  וכל  נפשו  חשבון 
המשחית מלבוא אל בתינו, ומוטל עלינו בעת כזאת לעיין בדברי חז"ל ולהבין מדוע 
מתרחשות צרות נוראות אלו ר"ל, ולהתחזק בכל לב ובכל נפש על פי דבריהם 

הקדושים.

בואו ונראה מה שמובא במדרש ֵהָכִלי, דבריו הקדושים של רבי ישמעאל כהן 
גדול מלפני אלפיים שנה, המגלה לנו מהי הסיבה לצרות שבאים על כלל ישראל:

ָאַמר ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל ּכֵֹהן ָגדֹול ָׂשח ִלי ַׂשר ַהָּפִנים וכו'
ְיִדיִדי ֵׁשב ְּבֵחיִקי ְוַאִגיד ְלָך ַמה ְּתֵהא ַעל ִיׂשָרֵאל, ָיַׁשְבִּתי ְּבֵחיקֹו ְוָהָיה ִמְתַסֵכּל ִּבי ּוָּבָכה 
ְוָהיּו ַהְדָמעֹות נֹופלֹות ֵמֵעיִני ְונֹופלֹות ַעל ָּפֵני, ָאַמְרִּתי לֹו ַהַדר ִזיו ָמרֹום ָלָמה ִּתְבֶכה, ָאַמר 

ִלי ְיִדיִדי ּבֹא ְוַאְכִניְסָך ְואֹוִדיַעָך ַמה ָגנּוז ְלִיְׂשָרֵאל ַעם ָקדֹוׁש.
ְּתַפְסִני ְוִהְכִנָסִני ְּבַחְדֵרי ַחָדִרים ּוְּבִגְנֵזי ְגָנִזים. ְּולאֹוצרֹות ֶׁשל ַּפְנָקִסים ּוָּפַתח ַּכָמה ָצרֹות 
ְּכתּובֹות ְצרֹורֹות ְמֻׁשנֹות זֹו ִמזֹו. ָאַמְרִּתי לֹו ַהָללּו ְלִמי. ָאַמר ִלי ְלִיְׂשָרֵאל, ָאַמְרִּתי לֹו ְויכֹוִלין 
ַלעמֹוד ָּבֶהם. ָאַמר ְלָמָחר בֹּא ְואֹוִדיַעָך ָצרֹות ְמֻׁשנֹות ִמֵאֶלה ְלָמָחר ִהְכִנָסִני ְלַחְדֵרי ַחָדִרים 
לֹו  ָאַמְרִּתי  ַלֶׁשִבי,  ְוַאֶׁשר  ְלָרָעב  ְוַאֶׁשר  ַלֶחֶרב  ַאֶׁשר  ֵמָהִראׁשֹונֹות  ְמֻשׁנֹות  ָצרֹות  ְוַהְרֵאִני 
ַהַדר ִזיִוי ִיְׁשָרֵאל ִּבְלַבד ָחְטאּו? ָאַמר ִלי ְּבָכל יֹום ִמְתַחְדׁשֹות ָצרֹות ַרּבֹות ַעֵליֶהם ַמֵאֶלה, 
ּוְכֶׁשִנְכָנִסים ְלָּבֵתי ְּכֵנִסיֹות ּוְלָבֵתּי ִמְדָרׁשֹות ְועֹוִנין ָאֵמן ְיֵהא ְׁשֵמיה ַרָּבא ֵאין ָאנּו ַמְכִניִסים 

אֹוָתם ָלֵצאת ֵמַחְדֵרי ַחָדִרים.

אחים יקרים וחביבים!
בזמנים קשים כאלו, כשהשי"ת מפלא בנו את מכותיו עם צרות 
ובפרט  חיזוק  הצריכים  העניינים  בכל  ונתחזק  בא  כאלו,  קשות 
כשבאים לבית הכנסת להתנהג בכבוד כלפי השי"ת וחס ושלום 
לא לדבר דברים בטלים באמצע התפילה וקריה"ת ובפרט באמצע 
ובכוונה  רם  בקול  לענות  ולהשתדל  להקפיד  ולהיפך,  קדיש, 
כל  יהא שמיה רבא מברך" שבזה קורעין  ו"אמן  "אמן"  מלאה 

הגזירות הקשות ומשפיעים ברכות והשפעות לכלל ישראל!
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