
  בס"ד

  קרונהה מתנת
כל כך הרבה מדברים על מגפת קרונה, המגפה המשתוללת בכל העולם. צריך לדעת שאם רק קצת 

" והסירותי מחלה מקרבךה הובטחנו בתורה "עלי נפתח את העיניים ונתבונן נראה שבארץ ישראל,
שהגיע הקרונה לארץ ישראל,  , כן ממש כך, מאזקרונה מתנתאין בכלל מגפת קרונה אלא  )שמות כ"ג(

   !כן ממש כך –הרבה הרבה פחות יהודים מתים 
מצרים,  ליל הסדר, ליל ההודיה לה', בו נהגו ישראל להודות לא רק על יציאתלפני לזה לב חשוב לשים 

דווקא שכן  –" הלילהויהי בחצי " פיוטב ,אלא על עוד המון ניסים ונפלאות שהראו להם במשך הדורות
  מסוגל לניסים!זמן הזהו  –בזמן של הסתר בלילה 

  
, סיפר לי אחד ממנהלי החברא קדישא בירושלים, )מצורף הקלטה(א "מספר הרב ברוך רוזנבלום שליט

עכשיו שיש את הקרונה, יש רק  בכל יום בממוצע יש כארבעים לוויות בירושלים מכל העדות יחדיו, והנה
  לוויות בכל יום, רבע מהרגיל, בכל יום מתים רק בירושלים פחות שלושים יהודים.  עשר

המעניין הוא שבאותו יום סיפר לי יהודי שגם במחוז חיפה ירד מספר הלוויות מאז תחילת הקרונה בערך 
עירי לברר את קדישא בחברא י למנהל השרתהתק! אנשים לא מתים !, כך ממשכשלושים אחוז פחות

כן גם אני שמתי לב לתופעה הזו, לא בכאלה ממדים  -ומר לי תחלתי לדבר והוא ישר אהעניין, עוד לא ה
  עצומים, אבל ממש יש ההאטה. 

 –רא קדישא, כולם שאלו זה את זה לי החבמנה בפורום של )א ניסן"יום א' י(הוא הוסיף וסיפר שאמש 
   בזמן האחרון אנשים פשוט לא מתים!!!לב לתופעה שמתם 

לא של הקרונה, אלא של הדברים  101גם אנשים לא חולים בתקופה הזאת, סיפר גיסי שעובד במוקד 
  שקט הטלפון פשוט לא מצלצל.  –יאות במוקד האחרים, שהוא פשוט יושב משועמם רוב היום, אין קר

מלאה זו של השנה יש תפוסה בדרך כלל בעונה  :ם והוא אמר לי כך"התקשרתי לעובד בכיר ברמב
ית מיטות שיש בב 1000מתוך  בית חולים כמעט חצי רק.ר, עכשיו יות וזה עונה של מעבבבית חולים ה

, ה' ישלח לכולם רפואה חולים 16כ "ם הם סה"בתפוסה, וכל חולי הקרונה ברמב 600חולים, רק 
  . שלימה

שון למקום הראשראל, מה הסוד שלהם, כיצד הם הצליחו להגיע ולם כולו מסתכלים על יבכל הע
  .ה'ארץ  -ומת הנדבקים הוא הנמוך ביותר זה בו יחס הנפטרים לעהמקום  ךממש כ !!!בעולם
נדבקים,  12,000ל  מתים 220 ביותר באירופה, שם יש יםהטובבין המקומות אוסטריה היא  :לדוגמא

   או.רץ ישראל תבדקו ותרובא
, העיר ני ברקעיר התורה בות, בגלל ההגבלות, אז לכו ותראו גם במשרד הבריאיאמרו אנשים, זה בגלל 

  מאשימים אותם שלא נזהרו כל כך בהגבלות, אין כמעט נפטרים. הצפופה עד מאוד, ו
  



, ה שופך את אהבתו על עם ישראל"הקבל "כל זה רק בארץ ישראל, במקום, שכלשון הרב פנקוס זצ
ל המצב בדיוק הפוך, שם מתקיים בהם ואנכי הסתר אסתיר פני, החברא קדישא לא משתלטים על "בחו

 אלה שיש להם רכב גדול, שיבואו לעזור בפינוי המתים העומס העצום של הלוויות, והם מבקשים מכל
אצלכם מתים כמעט למה  –על היהודים אבל בכוון ההפוך בדיוק  מסתכליםגם  יםישם הגו .ע"הרבים ל

   .)1ראה נתונים בההערה( מאשר אצלנו הגויים 10פי 
, כל מטרתנו רק לעורר אותם לפני שיהיה מאוחר, בשואה נזכרו היהודים בארץ לצערםו "איננו שמחים ח

  . שניתשלא נחזור על הטעות ם, רים היו סגוריישראל שכבר השע
  

אל בידיעה שרק ועלו ובאו לארץ ישרלמכה, ב החליטו להקדים תרופה "סיפרו לי שכמה נגידים מארה
 –ארץ ישראל היא ההצלה היחידה רק  –ב לא יצילו אותם "כסף וזהב בארהההוא המקום הבטוח,  כאן

  )2הערהבראה  –לנו בשביל פתרון יש  –גם מי שלא יכול כרגע לעלות ( חמדתי וישבתי!בצלו 
  

  חסד ה' מלאה הארץ
נה מידה שלא ית חסד בקא את עם ישראל כולו לעשינא מבי-, שהקראואם רק נפתח את עינינו נראה

הכרנו, אם רק נסגור קצת את הפרשנות הנוראה של התשקורת ונפתח עיניים יהודיות, הרי נראה עולם 
  נפלא מאין כמותו. 

פיגועים, מחבלים ואין יה תעסוקה, אין אם היו מספרים לנו לפני חודשים, תשמעו יום יבוא ולצבא לא יה
  מה עושה הצבא כל היום?אז ים ואין סכינים. , אין אבנ)בלוני נפץ(אין מנהרות ואין בלונים 

עבר  הוא ,במקום להתעסק כל היום במלחמות, צבא החסד לישראלצבא הגנה לישראל נהפך להיות 
 גבעתיתרופות לזקנים,  הצנחנים מחלקים ,ויס לחלק קמחא דפסחאתפנית שאין כדוגמתה, הקומנדו מג

משפחות בבני  8000פירות וירקות ל  טון 50פיקוד העורף מחלק לשריפת חמץ, הבתים חמץ מ אוספים
מלון בחינם אנשים שצריכים קצת סו לעזור לשלוח לבתי ל גיי"וגם את סיירת מטכ ,)נתון אמיתי( ברק

  .)החיילות יסליחה עם החלפתי בתפקיד( מנוחה.
בכל  לא רק כל תושבי הארץ, אלא לושמקשיבים  נאום(ראש הממשלה נושא נאום לאומה, אם היו מספרים לנו ש

 ראש הממשלה ועל מה הוא מדבר )שיודעת לשלוט במצבמעט היחידה ישראל נחשבת המדינה כשום שהעולם, מ
  צרים. יהיהודים שמתגבר על המי, על העם מצרים, על כיצד חוגגים את ליל הסדר בנאומו? על יציאת

וכל זה עם מי,  .בני ברק, ממש כךומה קורה עכשיו ב רית הימים.רים? ימות המשיח, אחמה היינו אומ
ם אנשים שחלקם עם אנשים שמעולם לא שרתו בצבא, ע אלאל, "נות צהל או עם אלמ"לא עם נכי צה

                                                           
 כי הנתון את שומעים כאשר שבעתיים מפחיד והדבר, יהודי הוא בבריטניה הקורונה נגיף נפגעי 30 מכל אחד. 1

 מאוכלוסיית אחוז 0.4 רק מהווה בבריטניה היהודית הקהילה .יהודי הוא בריטניה ברחבי איש 250 מכל אחד רק
  .מהתמותה אחוז 3.4 המהווים. הבריטית האוכלוסייה מכלל שמתים לאחוז בהשוואה מחוויר נתון, בריטניה

  ".השנייה העולם מלחמת מאז היה שלא פנים הסתר - פחדים פחד" :אומר החרדית לונדון מעסקני אחד
לו במידה מסוימת כאילו הוא כבר בארץ ישראל. ל מייד שיוכל, נחשב צמו לעלות לארץ ישראאדם שמקבל על ע. 2

(תלמיד הרה"ק רבי לוי יצחק מיר זצ"ל, בעל 'תולדות אהרן' הרה"ק רבי אהרן מזיטא: כמו שמסופר בספר לפיד האש
ערב נסיעתו לארץ ישראל  )(בעל ה'בת עין'בא אצלו הרה"ק רבי אברהם דוב מאברוטש זצ"ל  מבארדיטשוב זי"ע)

משתוקק  והנה מרומצאו שהוא חולה, אמר לו רבי אהרן: יש רפואה למחלתי, דהיינו לשתות מימי ארץ ישראל. 
, אם יקח מים לתוך פיו ויפלטם, ואשתה אני מים לנסוע לשם ומחשבתו שמה, ודינו כבר עכשיו כאחד מבני א"י

  שהיו בפיו של מי שנכסף לא"י, בודאי אתרפא בשתייתם... עשה ר' אברהם דב כבקשתו ורבי אהרן נתרפא.
  



ר... אחרית הימים חזון , ממשאולי כלל לא מעריך את אלו שמשרתים בצבא ֶבׂש ְזֵאב֙  ְוָג֤ ר ִעם־ֶּכ֔ ִעם־ ְוָנֵמ֖
י ץ ְּגִד֣ ה"בקרוב נזכה להמשך בעז"ה ו .)ו, יא ישעיהו( ☺ ִיְרָּב֑ י־ָמְלָא֣ ֶרץ ִּכֽ ק ֵּדָעה֙  ָהָא֗ ִים ֶאת־ְיֹקָו֔ ים ַלָּי֥ם ַּכַּמ֖   ".ְמַכִּסֽ

  
על בנין עירית תל בימים נפלאים אלו, שוררת אהבה ואחדות שאין כדוגמתה, אין חשבונות ואין כעסים, 

אנשים אחים אנחנו כולנו יצאנו ממצרים, כולנו העם העברי את בני ברק, אוהבים  –אביב כתוב בגדול 
, באורח נס אין את הצלת הקרונהזור אחד לשני, וכך ארגן לנו ה' שנולד בפסח, ואנו שמחים מאוד לע

  זה רק חסד לשמה!!! –כרגע מחבלים ולא טילים, לא בלונים ולא מנהרות, כל מה שיש לצבא לעשות 
כתבנו כאן זה ומה ש רונה,פת קורנה, אלא מתנת קולב, אז נזכה להבין שאין כאן מגבואו נפתח עיניים ו

ה למתנות נחכלחיסון שימצא,  ואולי במקום לחכות .נושמחכות ל ה הקרחון של המתנותאפילו לא קצ
  בימים ההם בזמן הזה.  -הנפלאה שה' מכין לנו  האפיקומן

  נשמח לקבל רעיונות והארות על עוד מתנות קרונה.   @gmail.comyudataub  –בברכה יהודה טאוב 
   


