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לאחרונה נשאלתי שאלות ארבע
 ם״מ 0.30 רק חסרות שלכנרת כך כדי עד בגשם נתברכנו השנה מדוע א.

ב׳ בכתה ילד ל זרוע אורך בלבד
הקורונה באה מדוע ב.
בבתי-הכנסת להתפלל יכולים איננו מדוע ג.
 ואף נכדיהם בניהם עם להסב השנה יכולים לא המשפחות זקני מדוע ד.

הסדר. בליל יחד נינים לו יש למי
 וכמו ממשלה ישראל בארץ שאין שנה כבר - ראשונה שאלה &£
 מיד השיעור באמצע הביתה ללכת יחלים המורה אם ת״ת שבכתת ^

 בא איננה כשהממשלה כך הכתה את לנהל כדי במקומו המנהל יכנס
 קינדער) מינע ילדי(באידיש לנו ואומר אותנו ומנהל בעצמו הקבה המנהל

צריכים. שאתם גשם כמה לכם אתן
 העשר כשכל המדבר דור של מצב באותו אנחנו ־ שניה שאלה ||
J ישראל ועם חזק שלטו הם כי הערב-רב ע״י בעיקר נעשו נסיונות 

 הזוהר ובעיקר הקבלה דברי ולפי העגל חטא כמו מחה שלא על נענש
 ישלטו הערב-רב נשמות הגאולה לקראת הרי הגר״א עד לדורותיה והקבלה

 האחרונות שנים שבמאתיים כך המנהיגים להיות ינסו והם ישראל עם על
 הרצל של הציונות רוסיה של המשכילים מגרמניה הרפורמי מנדלסון הגיע

 עכשיו מצב והגיע ויורשיו בן־גוריון עד ועוד לגמרי חילונית כולה כמעט
 המשפטים שר ערך בפרהסיה(עיין עריות וגלוי שבת חילולי דרשו שהם

 טילים 300,000 ולחיזבאללה לחמאם יש מספיק. מחינו לא ואנחנו דהיום)
 א״י ערי לעבר הטילים כל את ישגרו הם אם שגם וידוע מאד מדוייקים

 האלו והטילים פוגעים 30% אבל 70% - מקסימום ליירט אפשר יהיה הש״י
 טילים אלו אלא ירושלים את שהפגיזו תש״ח שנת של הפגזים לא הם

 אומרת זאת קרקעית התת החניה עד כשיהיו גבוהים בנינים קזקשקחים
 תושבים מיליון מחצי למעלה ח״ו אומרת זאת נמחקים בנינים אלף ששים

 מצב ערים לכם יסגרו לכם יהיה סגר שבשמים אבינו אומר - ח״ו נהרגים
 עליכם מרחם הרחמים אב אני אבל במלחמה כמו יושבת הכל כללי חרום

 פחות. לא מפחיד שזה הקורונה מגיפת לכם יהיה טילים ובמקום
 בית הכנסת הבתי להתפלל יכולים איננו מדוע - שלישית שאלה {£
 כידוע שהם והמדרש הכנסת בתי ועכשיו נחרב שני בית נחרב ראשון [

 מתפללים לא שאנחנו והתשובה החוצה מהם אותנו הוציאו מעט מקדש
 שזה אחרא סידרה לציון ובא - שבאשרי מתפללים לראות דהיינו כראוי

 שלהם הזמן שהביאו(שבעצם והצלה צדקה עלוני קוראים התפילה מעיקרי
 לאין יום של שיר בין או יום של לשיר -לשבח עלינו בין להיות אמור

 וכו׳ לשבח ־ עלינו או העלון מתוך וכר קדוש ואתה קוראים כאלוקינס
 וקוראים אותי משבחים ישראל בני את ראו המלאכים לפני מתפאר שהקב״ה

 בכל שמע קריאת קורא אחד לראות או לשבח עלינו בזמן העלונים את
 של רבונו המודעות בלוח הפרסומים את הזמן באותו קורא אבל דקדוקיו

 הרי אתה ארץ דרך מינימום במרומים היושב עם מדברים הרי אנחנו עולם
 מודעות. או עלון קורא שאתה או אליו מדבר
A בליל לבד וזקנות הזקנים ישבו השנה מדוע - רביעית שאלה 

 רוצה הקב״ה נחמה גם היא הפעם והתשובה חלציהם יוצא ללא הסדר
 המשפחתי הסדר גלות שנות אלפיים כמעט שלאחר אותנו להרגיל

 בבית תהיו לא הבאה בשנה כי תסתיים בה הכרוך וכל בבית נהוג שהיה
 מצות תאכלו ויחד המשפחה כל עם בירושלים תהיו אלא המרווחת בדירה

 מהפסח צלוי כבש בשר של יותר או גרם 100 ובעיקר וחרוסת מרור יין
 ההלל, אמירת כולל ותשבחות בתהילות נחגוג שם החגיגה מקרבן וסטייק

 שצוונו כמו אלא בבית בדירה פסח סדר יותר שאין תתרגלו עכשיו כבר
שם. ולחגוג המוריה להר לירושלים לעלות בתורה

פינסקי אריה ושמח, כשר חג
ביתר מזקני

הערה



