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 במדבר פרק א' פס' א'(ה' אל משה במדבר סיני") וידבר"

 למה ניתנה תורה במדבר?
לומר לך, שאין אדם קונה התורה עד שיעשה 

 עצמו הפקר כמדבר.)מד"ר א,ו(

 
לימדונו שאדם הרוצה לקנות את  חז"ל

התורה כקניין עד כדי כך שתיהפך לחלק ממהותו, יוכל לעשות זאת רק אם 
 עצמו כמדבר בלי שום הגבלה ובלי שום נגיעה עצמית.יפקיר 

וכאשר יבטל את עצמו כלפי התורה, אז יתאפשר לו לראות את האמת הנכוחה 
 ולחיות על פיה בלבד.

, ממתינים  ומצפים ליום בעיצומם של ימי ספירת העומר בימים אלו אנו נמצאים
 יום קבלת התורה. -הנכסף

 

 ...גילה את התרופה למחלהשהרב 
 

 על אמונה תמימה נוכל ללמוד מהמעשה שאירע עם בנו של הגר"ש שבדרון 
 מתאר את אותה נסיעה בסירה עם אביו על הירקון.ש

 הפלגה ארוכה של "אמונת חכמים":
בילדותי נתקפתי במחלת שעלת ממושכת. בימים ההם הייתה זו מחלה מסוכנת 

 והרופאים לא הצליחו להתגבר עליה.
 איש" וביקש את עצתו וברכתו.אבי זצ"ל נסע ל"חזון 
 -האוויר הייחודי שבמקום יקל עליו". ועצי האקליפטוס. -"סע לירקון, ליד המים

 איש.-הציע החזון



 בשיוט סירה. נסענו יחד אבי ואני, לא היינו "מומחים"
 -אבא זצ"ל התאמץ וירד לעבר הסירה, ובו זמנית לא הפסיק פיו מלמלמל

 "לשמוע בקול דברי חכמים!"
נסנו לספינה, ישבנו על מימי הירקון נכ

כמחצית השעה והקול הזך יצא מפי 
אבא עשרות פעמים בנעימה שובת 

 לב:"לשמוע בקול דברי חכמים!"
צית השעה ביקשנו מיהודי לאחר מח

זור שיסייע לנו לטפס על צידי שנקלע לא
הנחל ולעלות בין קני הסוף הגדולים, 

 יצאנו ועזבנו את המקום, וראה זה פלא, 
 חלפה מחצית השעה והשיעולים פסקו כליל.

 ורפא לו... -בתחילה עוד השמעתי שיעולים קצרים ולאחר כשעה
"אבא, יש כבר -אמרתי בהתרגשות של ילד בן ארבע שנים -"טאטע, אבא!"

 תרופה לשעלת. כולם יבואו לכאן להתרפאות..."
 ניו היוקדות:"ילדי היקר, לא, לא!הביט עלי אבי בעי

 רפא אלא הקב"ה ששמע לתפילתו של החזון איש".לא הירקון מ
 וקולו של אבא התפזר לרוח היום ב"אמונת חכמים".

 ומאז נרפאתי לחלוטין מהשעלת
 מאוד מסוכנת. שהייתה מחלה  

אך אי אפשר להמציא מכאן תרופה 
, כיוון שכל ההצלחה הייתה תלויה לכולם

 בברכה של הצדיק .1
של החולה  וגם באמונה השלמה.2

 מין במאת האחוזים,שהא
 בדברי הרב ללא עוררין.      

  )אור דניאל(

 
 
 


