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האם נמצאה 
תרופה לנגיף?

נגיפי קורונה מהווים גורם שכיח לתחלואה זיהומית ביונקים, זוחלים ובעופות. 
או  העליונות  הנשימה  בדרכי  קל  זיהום  כלל  בדרך  מחוללים  הנגיפים  באדם, 
במערכת העיכול. לעיתים עלולה להופיע תחלואה נשימתית קשה, בעיקר בקרב 

חולים מבוגרים. 
נגיפי הקורונה התוקפים בני אדם, מועברים מאדם לאדם בעיקר באמצעות מגע 

ישיר עם הפרשות חולים, או העברה טיפתית. 
להם בשל המראה  ניתן  'הילה',  או  'כתר'  בלטינית  "קורונה", שמשמעותו  השם 
האופייני של הנגיפים תחת מיקרוסקופ אלקטרונים, היוצרים תמונה שמזכירה 
כתר מלכותי, או את הילת השמש. אין עדיין תרופה או חיסון מאושרים ובדוקים 

לשימוש כנגד הנגיפים הללו, אך מתבצעים ניסיונות 
לפיתוח חיסון או תרופה. )אינציקלופדיה(.

אחת העובדות בבית החולים 'מעייני הישועה' בבני 
ברק מספרת: "עולם שלם מרושת בכל הטכנולוגיה 
בכל  מתקדם,  כך  כל  העולם  ביותר.  המשוכללת 
תחום שהוא. האדם, כך היה נראה לי עד לאחרונה, 
מצליח לשלוט על הכל, ופתאום, ברגע אחד קטן, 
רק  מסתדר,  לא  דבר  שום  הסתחרר.  העולם  כל 
כעת,  כמותו.  מאין  קטנטן  כזה,  זעיר  נגיף  בגלל 
להאמין  מתחילה  אני  חיים,  שנות  עשרות  אחרי 

באלוקים". )הרב גנוט(.

כולו עסוק בחיפוש אינסופי אחרי תרופה  העולם 
ומותיר  שמות,  שמחולל  הזה,  המסוכן  הנגיף  התפשטות  את  שימנע  חיסון  או 
לצערינו  התורנית  ביהדות  גם  כולו.  העולם  בכל  ועצומים  כבדים  נזקים  אחריו 
פגע הנגיף קשות וחללים רבים הפיל. כולנו תרים אחרי סגולות וקבלות טובות 

אשר יביאו את הישועה לביתנו שלא נדע שום צער ומכאוב. 
את הסגולה הבאה שעליה תקראו ואליה תיוודעו בשורות הבאים, ככל הנראה 

לא רבים שמעו עליה:
כשעלו ובאו למעונו של שר התורה מרן הרב חיים קניבסקי שליט“א ושאלו אותו, 
האם כתיבת אות בספר תורה, יש בכוחה למנוע את התפשטות הנגיף ועצירת 
מגיפות ומחלות. השיב מרן שר התורה שליט"א, כי אכן ובכוח כתיבת ספר תורה 

בכוחה למנוע ולהביא את הישועה וההצלה מהנגיף הנורא הזה. 
שבועות  לכשלושה  קרוב  לפני  שאירע  כאחד,  ומצמרר  מדהים  מעשה  להלן 

בעקבות סגולה נפלאה ובדוקה זו.
יהודי חסיד לאחד האדמו"רים הנודעים בארץ הקודש, עובד ה' וירא שמים, היה 

הולך כדרכו לעשות קניות פעם ביומיים, חלב, גבינה ולחם לבני ביתו. 
באחד הימים הוא החל להשתעל, ותחושת חולשה תקפה את גופו במלא העוצמה 
והכאב. הוא לא ייחס לכך חשיבות, ותלה את החולשה המפתיעה במזגן שהודלק 

במשך כל השבת האחרונה על שש עשרה מעלות קור. 
אבל את חששותיו הוא לא פיזר מעבר למשפחה הגרעינית שלו, ולכן על דעת 

עצמו הוא החליט להישאר בביתו ובחדרו, בבידוד, לדעת מה ילד יום.
יותר חמור. לפתע הוא חווה קשיי נשימה  יומיים לאחר מכן, העסק כבר נהיה 
ושיעולים חריפים שמעולם לא חווה, אלו היו רק חלק מהתסמינים שהוא הרגיש, 
חיי  על  בכלל  מדבר  ומי  הפרטיים,  בחייו  תפקוד  אפס  לכמעט  לו  גרמו  ואשר 

ומטלות הבית, שבתפקיד אבא הוא מחויב לעשותם.
לו  ומדווח  המשפחה,  לרופא  מתקשר  הנ"ל  האברך 
המשפחה  רופא  עליו.  שעוברת  החולי  תחושת  על 
לו בדיקת קורונה עוד לאותו  וקבע  שמע את דבריו 
היום, בשעות הערב. ואכן, תוצאות הבדיקה לא איחרו 
מלבוא, וכבר לאחר יומיים קיבל תשובה חיובית שהוא 

אכן נשא של הנגיף. 
לבני  הרעה  הבשורה  על  לספר  שהספיק  לפני  עוד 
להיכנס  שזקוקים  מכריו  ולייתר  ומשפחתו,  ביתו 
לבידוד, שוב הוא מקבל טלפון בהול מקופת החולים, 
כאשר הם דורשים ממנו, כי עליו להתפנות במיידית 
לבית החולים, כיון שמצבו מוגדר קל עד בינוני רח"ל, 

זאת מאחר שמערכת הריאות שלו נפגעה גם.
אמבולנס  ממושך.  לאשפוז  ומתכונן  ציוד  אורז  הוא 
הוא מתאשפז במחלקת  כרם, שם  עין  לבית החולים הדסה  אותו  ולוקח  מגיע, 
הלבושים  המחלקה  רופאי  של  צמודה  ועזרה  סיוע  עם  קורונה,  לחולי  ’כתר‘ 

בסרבלי מיגון מיוחדים.
לצערנו, מצבו לא נשאר כפי שהיה והחל להידרדר אט אט. 

רופא שהיה בחדרו אף אמר לו, כי אם כך המצב ימשך, בעוד ימים ספורים יאלצו 
להרדים ולהנשים אותו. כמובן, שהוא התפלל וקיווה שזה לא מה שיקרה. בסך 

הכל אבא צעיר, ילדים קטנים בבית ואישה שממתינה לבעל בריא כבתחילה.
על  שמעה  היא  כי  בשמחה,  לו  ואומרת  אליו  מתקשרת  רעייתו  הימים,  באחד 
סגולה מיוחדת של הצטרפות לכתיבת ספר תורה, וכי היא עצה טובה ובדוקה 
בכדי להינצל ממגיפות ומהנגיף הנורא הזה, זאת על ידי רכישת שותפות בכתיבת 
ספר התורה להצלה מהנגיף. כמובן שהוא אישר לה לרשום על עצמו אות בספר 

התורה שיצא במיוחד עבור הצלת עם ישראל...

האות שהסירה את הקורונה 

להאזנה לשיעורים שיחות ודרשות מטובי הרבנים והמרצים - חייגו כעת: 8416*

לאור נגיף הקורונה ל"ע
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בו  לבצע  הרופאים  החליטו  וכבר  ימים)!(,  חמישה  עברו  לא  יקרים!  קוראים 
בדיקה אקראית לבדוק אם הנגיף עדיין בגופו, והנה לשמחתו ולשמחת רופאיו, 
אין שום זכר וסימן לנגיף בגופו... גם בדיקה שניה שנעשתה לו, בשרה על תשובה 

שלילית אודות הנגיף, לשמחתו ולשמחת כל בני משפחתו קרוביו וחבריו...
אך כאן לא מסתיים הסיפור!

ביום בו השתחרר החולה מבית החולים, הוא סיפר את הסגולה שעשה אף לחבר 
חדר שלו, שאף הוא שכב על מיטת חוליו בעקבות הידבקות בנגיף, ואמר לו שזו 

היא סגולה בדוקה להינצל מכל דבר רע ומחולי ומצרה בעת מגיפה. 
אותו חולה – חבר חדר של מיודענו החסיד - לא היה שומר תורה ומצוות, בלשון 
המעטה. אבל ששמע זאת, ויותר מכך, אף ראה זאת מול העיניים, החליט שגם 

הוא עושה את הצעד הזה, ולקח על עצמו אות בספר תורה.
ובינתיים החולה הראשון, שב לביתו וחזר לתפקד במלוא המרץ בבית, כאשר 
יותר רגוע, שהרי מי שנדבק בנגיף והבריא, הרי  יכול להיות  אדרבה כעת הוא 

נגד  נוגדנים  פיתח  גופו  שכבר  כיון  נוספות,  הדבקות  מפני  מחוסן  כבר  שהוא 
הנגיף.

חדר  החבר  היה  הטלפון  על  טלפון.  מקבל  הוא  והנה  שחרורו,  לאחר  מה  זמן 
עצמו  על  לקח  הוא  אף  עצתו  וכפי  חסיד,  אותו  שעשה  הסגולה  את  ששמע 
אות ושותפות בספר התורה, והוא מתקשר לבשר לו בשמחה רבה, כי ברוך ה‘ 
אחרי פחות משבוע הוא קיבל תוצאות שליליות, והתבשר אף הוא שהוא הולך 

להשתחרר לביתו, לחיק משפחתו.
האברך ששמע את דבריו, שמח שמחה גדולה יחד עם החולה המאומת הנוסף 
ויחדיו שמחו שמחה  – שכעת הינו בריא אולם ומהלך על רגליו כאחד האדם, 
שלימה על כך שאכן הסגולה שקיימו שניהם מועילה וקיימת, והתוצאות בשטח 

- נראות במוכח.
)מעובד עפ"י עלון 'אור השבת' בעריכת הרב דניאל ח. אלפסי(

כולנו חוששים מפני הבלתי נודע? לא יודעים מה ילד יום? 
מצד אחד מהפרסומים עולה כי חוזרים לשגרה, ומצד שני הנגיף הקטלני ממשיך 

להשתולל ולגבות נפשות רבות ויקרות ל"ע בכל פינה וזווית.
 אז איך נעשה את ההשתדלות שלנו? אנו חייבים לעשות כאן צעד דרסטי לשינוי המצב!

בואו והצטרפו למיזם האדיר והגדול של כתיבת ספר התורה
להצלת עם ישראל מנגיף הקורונה!

בימים אלו בהם כולנו לא יודעים מה ילד יום? 
ואיך נינצל מהמגיפה הנוראה הזו שכבר גבתה ל"ע נפשות רבות ויקרות. 

זהו הזמן להצטרף למהפך הגדול המתחולל בימים אלו!
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– מצוות כתיבת אות בספר התורה, היא המצווה  1( המצוה המאחדת 
האחרונה מבין תרי"ג מצוות התורה, והיא מצווה שמאחדת בין מאות 
אלפי יהודים יחדיו, וממילא נותנת את הכח להביא את הישועה והגאולה 

השלימה לכלל ולפרט. 

2( הצלה מהקורונה – ברגעים שלפני ביאת משיח צדקנו, שאנו עומדים 
ממש בתוכם. ישנה חשיבות גדולה להיות כתובים בספר התורה. הלא 

הן הסגולות המובטחות ברכישת אות בספר התורה!

3( הגאולה המובטחת – בספר דניאל כתוב: "ובעת ההיא יעמוד מיכאל 
השר הגדול העומד על בני עמך, והיתה עת צרה אשר לא נהיתה מהיות 

גוי עד העת ההיא, ובעת ההיא ימלט עמך כל הנמצא כתוב בספר". 

4( סגולה לישועה – רבינו ישעיהו מטיראני )בעל תוספות רי"ד( כותב, 
כי הכתוב מרמז, שכל מי שכתוב בספרו של הבורא )היינו ספר התורה( 
על  מכך,  למדים  אנו  וממילא  בספר.  כתוב  היותו  בזכות  ינצל מהצרה 
וחולאים  מצרות  להינצל  התורה  בספר  אות  בכתיבת  הנפלאה  סגולה 

השם ישמרנו. ובפרט מצרת נגיף הקורונה שרבים חללים הפיל רח"ל.

5( סגולה לעשירות – חכמינו מלמדים אותנו ברוח קודשם כי: "הרוצה 
שיתקיימו נכסיו – יקנה ספר תורה".

6( סגולה לחכמה – בספר החינוך כתב : "על ידי כתיבת אות בספר תורה, 
זוכה הוא ובניו לחכמה וגם התורה לא תשתכח ממנו".

7( ההבטחה לזרע בר קימא – כתב המקובל רבי חיים פלאג'י זיע"א: "זה 
ספר תולדות אדם", כי עם כתיבת האות בספר התורה, מביא תולדות 

לאדם, שהרי כל הנשמות שורשם באותיות התורה.

כי  זיע"א כתוב:  יסוד ושורש העבודה  – בעל  ימים  סגולה לאריכות   )8
הכותב ספר תורה זוכה לאריכות ימים.

9( סגולה לרפואה – ידוע מהבעל שם טוב הקדוש זיע"א, כי השתתפות 
בכתיבת אות בספר תורה, היא סגולה לרפואה ולהורדת הקטרוגים ועין 

הרע.

10( ספר התורה של עם ישראל – אנו נמצאים בתקופה קשה מאד לעם 
ויום  יום  וכל  יום,  ילד  מה  יודע  איתנו  איש  ואין  כולו,  ולעולם  ישראל 
קללתו מרובה מחברו ל"ע, ולכן חובה קדושה עלינו להיקהל ולעמוד 
על נפשנו ונפש ילדנו ולהביא את הישועה וההבטחה של גדולי הדורות 
עלינו. להיות שותפים בכתיבת אותיות בספר התורה להצלת עם ישראל 

מנגיף הקורונה, אמן כן יהי רצון.

10 עובדות על ההבטחה לישועות גדולות ברכישת זכות בספר התורה
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בבת אחת הופר השקט בעיירה הקטנה לונצ'יץ שבפולין. 
הפסטורלי  במקום  האוויר  חלל  את  מילאו  קרב  ושאגות  נפץ  קולות 
ימי מלחמת העולם השנייה. הצבא הגרמני שעט אל תוככיה  והשליו. 

של פולין. 
העיירה הקטנה נכבשה בסערה, והגרמנים נתנו מיד פורקן לרשעותם. 
אותו  והעלו  סביבו  התקהלו  הנאצים  בית-הכנסת.  היה  הראשון  היעד 
באש. צהלות השמחה החייתיות התמזגו בשאון הלהבות המלחכות את 

כותלי בית-הכנסת. ליבם של יהודי לונצ'יץ נקרע. 
באותם רגעים נוראים התגנב אל בית-הכנסת צעיר, משה גינזבורג שמו. 
האש הבוערת לא הרתיעה אותו. בליבו בערה אש גדולה יותר. הוא היה 
נחוש להציל ספר תורה מן הלהבות. מתחת לאפם של הגרמנים חדר אל 
בית-הכנסת מבעד לדלת האחורית. הוא הצליח להוציא מארון הקודש 

ספר תורה אחד, אוד מוצל מאש. 
הוחלפה  זו  מאימה.  מפרפר  ליבה  אשתו,  מלכה,  לו  המתינה  בביתו 
גם  נינצל  זה  בזכות  "אולי  תורה.  ספר  ובחיקו  כשנכנס  גדולה  בהקלה 
התורה  ספר  את  וטמן  יוקדות,  בעיניים  לה  אמר  האכזרים",  מידי  אנו 

במעמקי ארון הבגדים. 
הימים הבאים היו קשים וכואבים. מי שיכול, היה נס לעבר הגבול הרוסי. 
בת  בתם  חנה'לה,  את  נטלו  מיטלטלים,  מעט  ארזו  גינזבורג  הזוג  בני 

השנתיים, ושכרו איכר פולני שיוביֵלם אל הגבול. 
לפתע במהלך הנסיעה נזכר פתאום משה בספר התורה. "שכנינו יבואו 
לבזוז את ביתנו ויחללו את ספר התורה", אמר בחלחלה. "עליי להוציאו 
בדעתך  "האם  נחרדה:  מלכה  מבטחים".  במקום  ולהסתירו  הבית  מן 
לחזור עכשיו? ואיך ייפגשו דרכינו?". משה היה נחרץ: "אינני יודע, אך 

סיכנתי את חיי בשביל ספר התורה, ואינני יכול להפקירו". 
בלב כבד נפרד מרעייתו ומבתו. הן המשיכו במסע לבדן. משה קיווה 
לטוב. "בעוד ימים מספר ניפגש שם", אמר לרעייתו. עיר הגבול המתה 
נהירת  את  אהב  לא  הרוסי  הצבא  לרוסיה.  לעבור  שביקשו  מפליטים, 

הפליטים הזאת, וִהגלה אותם לסיביר הרחוקה. 
מלכה וחנה'לה היו בין אלפי הגולים שהובלו אל הישימון הקפוא. בליבה 
של מלכה קיננה הדאגה לשלום בעלה. לא הייתה לה שום דרך להשיג 
הגרמני  האויב  תמה.  המלחמה  חלפו.  שנים  שש  אודותיו.  על  מידע 
הובס. מלכה וחנה'לה שרדו בניסי ניסים, והצטרפו אל הפליטים ששבו 

אל ערי מגוריהם בפולין. 
הם ניסו להשתקם ולחבר את פיסות החיים המרוסקות. הם הגיעו אל 
העיר שטטין, שננטשה מתושביה בזמן המלחמה. אט - אט נרקמה בעיר 

קהילה יהודית, הוקם בית-כנסת, וחיים יהודיים שבו לפעם על אדמת 
פולין החרוכה. 

כאשר הגיעו האם והבת לעיר, גילו שרוב היהודים התיישבו במרכזה. 
שם קמו מוסדות קהילתיים כמו בית-כנסת, בית- ספר ואפילו חנויות 

כשרות. אולם באזור הזה לא נמצאה דירה פנויה. 
באין ברירה פנתה מלכה לשכונת פועלים מרוחקת, ושכרה חדר בביתו 
של נפח פולני. החיים בבית הגוי היו קשים. בעל הבית נהג לשוב הביתה 
שיכור, לשיר בקולניות ולגדף בגסות. האם והבת היו מצטנפות בפינה, 

ומייחלות שהעייפות תכריע את השיכור. 
חדר  אל  הִמרפאה.  אל  אותה  לקחה  מלכה  חנהל'ה.  חלתה  אחד  יום 
ההמתנה נכנסה אישה נושאת תינוק. מלכה התבוננה בתווי פניה, והללו 
נראו לה יהודיים. היא פנתה אליה ביידיש והזמינה אותה לשבת לצידה.

פניה של האישה אורו. 
"כמה טוב לפגוש כאן יהודייה!", אמרה לה בשמחה. "נעים להכיר: אסתר 
התפתחה  השתיים  בין  בשטטין?".  רב  זמן  שוהה  את  האם  רבינוביץ. 
שיחה, ובסופה דמו למכרות ותיקות. כשאסתר שמעה על תנאי מגוריה 
של מלכה בבית הנפח השיכור אמרה לה: "אני מזמינה אותך לבוא אל 

ביתי ולחיות עמנו". מלכה היססה מעט, אך לבסוף נענתה להזמנה. 
"יצחק", פנתה אסתר אל בעלה, כשנכנסה לביתה עם האורחת החדשה, 
גינזבורג". יצחק בירך את האורחות לשלום.  "זו האורחת שלנו, מלכה 
השם גינזבורג עורר בו זיכרון עמום. "אמרי-נא לי", פנה אל מלכה, "האם 
"כן",  מקומה.  על  קפאה  מלכה  לונצ'יץ?".  מהעיירה  במקרה  מוצאך 
היה  הרוסי שבו שהיתי  הכפייה  "במחנה  אמר:  יצחק  בדריכות.  אמרה 

יהודי ושמו משה גינזבורג, מהעיירה לונצ'יץ". 
"לא  בהתרגשות.  לחשה  הוא?",  היכן  יודע  "אתה  במלכה.  אחז  רעד 
ממש", ענה יצחק. "דרכינו נפרדו כשעמדנו לצאת מרוסיה". "הוא לא 

אמר לך לאן פניו?", התחננה מלכה. 
יצחק אימץ את זיכרונו. "נדמה לי שמשה אמר כי ייסע קודם ללונצ'יץ, 
ימשיך לפייטרקוב, שם  ולאחר מכן  מי מקרוביו,  נותר שם  לבדוק אם 
מלכה  קראה  בעלי!",  "זה  בידיו".  שהפקיד  תורה  ספר  גוי  ממכר  ייקח 

בסערת-נפש. 
כעבור כמה ימים, ברכבת העושה את דרכה מפייטרקוב לשטטין, נסעו 
בני זוג נרגשים. הגבר חבק ספר תורה. "הכול בזכות ספר התורה", לחש 

משה גינזבורג בשמחה אל רעייתו. 
)על פי סיפורו של יונה נווה(
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כל ילד ירושלמי יודע שאין אירוע רציני של הכנסת ספר תורה בירושלים 
בלי שהרב ברוך ברנדוויין לוקח בו חלק. 

ספר  הכנסת  אירועי  על  רמה  ביד  ברנדוויין  מנצח  שנה  מ-30  יותר  כבר 
תורה, יוצא לשטח מתמקם היטב, מכין את מערכות ההגברה, בודק שכל 

המכשירים עובדים ונערך ברצינות רבה לקראת תחילתו של האירוע.
זה אירוע משמעותי מאוד בחייו של התורם", אומר  "הכנסת ספר תורה 
ברנדוויין. "לא כל אחד זוכה לכך, ומי שכן זוכה מגיע לשלב של הכנסת 
ספר התורה רק אחרי שנים של תכנון והיערכות. כתיבת ספר תורה כרוכה 
בהוצאה כספית לא מבוטלת, ובהתאם לכך רוצה התורם שהאירוע שלו 

יהיה מושלם.
"ואכן, אני מצידי עושה הכל בסייעתא דשמיא, כדי שכל אירוע כזה יהיה 
יותר מ-30 שנה בתחום, אחרי אלפי  לומר שגם אחרי  חייב  אני  מושלם. 
פעם  בכל  מתרגש  עדיין  אני  והובלתי,  שארגנתי  תורה  ספרי  הכנסות 

יהודי  עוד  זה  ישראל.  לעם  נכס  זה  חדש  תורה  ספר  כל  מחדש. 
שזוכה  נשמה  ועוד  הזאת,  החשובה  המצווה  את  לקיים  שזכה 
להתעלות למקומות שאנחנו לא יכולים להעריך בכלל, בזכות 
לבית  שהוכנס  תורה  בספר  שוטף  באופן  יקראו  שמעתה  זה 

הכנסת לעילוי ולזיכרון.
מאוד  בהרבה  חלק  "נטלתי  מספר,  הוא  השנים",  "במרוצת 

מאוד,  מגוונים  קהלים  עם  שונים,  סגנונות  עם  אירועים 
קהל  סרוגות,  כיפות  אשכנזים,  ספרדים,  ליטאים,  חסידים, 
מסורתי וגם קהל פחות מסורתי. כל יהודי כשהוא עומד ליד 

ספר התורה, מתמלא יראת הוד ורוממות".
"יצא לי פעם להוביל תהלוכה של הכנסת ספר תורה ברחוב 
אביביות  התל  של  הארי  לוע  בתוך  אביב.  בתל  דיזינגוף 
והחילוניות. הבאנו לשם ילדים מת"ת מסוים כדי שישתתפו 
בתהלוכה, עם לפידים וריקודים כמקובל. המשטרה ליוותה 
וסגרה את הרחוב. אלפי אנשים עמדו משני  את התהלוכה 
צדי הכביש והביטו ביראת כבוד בתהלוכה המרגשת כל כך. 
ראית שזה עושה להם משהו. שזה מעורר את הרגש היהודי 

שאצל חלקם היה חבוי ולא מורגש קודם לכן.
"היו גם אירועים אחרים, בתוך לב ליבו של הציבור החרדי. 
זכור לי במיוחד הכנסת ספר תורה שערכנו בירושלים, הרב 
לא  לי  והורה  לבריסק,  תורה  ספרי  שני  הכניס  שומברגר 
התורה.  לכבוד  אפשרי  דבר  כל  לעשות  בהוצאות,  לחסוך 

תורה,  בצורה של ספר  מיוחדים  אפילו קרטיבים  אז  עשינו 
ייצור מיוחד לכבוד אותו אירוע ספציפי. כמו כן, ייצרו במיוחד 

עבורנו שקיות בצורה של ספר תורה, בהן השתמשנו לפעקאלך שחולקו 
לילדים.

איש  שהיה  יהודי  שם  היה  בקריות.  בעבר  לי  היה  מאוד  מרגש  "אירוע 
זה קרה תוך  ואיבד את אשתו ושלושת בנותיו בפיגוע רצחני.  תקשורת, 

כדי שהוא דיבר עם אשתו בטלפון, היא נהרגה תוך כדי השיחה.
"הסיפור הזה שבר אותו מאוד, ריסק אותו לחלוטין, ובעקבותיו הוא החל 
להתקרב לדת. אחד הדברים שהרב אמר לו לעשות לעילוי נשמת אשתו 

ובנותיו היה להכניס ספר תורה לזכרן. המעמד היה יוצא דופן. באו אלפי 
אנשים מכל האזור כדי להשתתף. התהלוכה היתה מאוד מאוד מיוחדת, 
ובמהלכה עצרנו ברחובה של עיר ועשינו מעמד קבלת עול מלכות שמים, 
בנוכחותם של אלפי בני אדם, שרובם המוחלט אינו שומר מצוות. היתה 

שם התעוררות גדולה מאוד והשמחה פשוט שברה את כל המחיצות.
אותו  שמאז  לי  סיפרו  משפחתו  ובני  מאוד,  מאושר  היה  עצמו  "התורם 
פיגוע קטלני ועד להכנסת ספר התורה שהתקיימה שנים מאוחר יותר, לא 

עלה חיוך על שפתיו".
"מקרה אחר, מרגש לא פחות, היה בטבריה, כשחסידי קרלין הכניסו ספר 
קרלין  של  הכנסת  בית  ממתפללי  שהיה  יהודי  של  נשמתו  לעילוי  תורה 
בטבריה. היהודי הזה היה יהודי של מסירות נפש. היתה לו רק שן אחת 
כי הוא שבר לעצמו את כל השיניים בזמן שהיה כלוא ברוסיה, כדי שלא 
יאכל בשר טריפה. היתה לו רק בת אחת, ולמרבה הצער היא ירדה 
מהדרך והתחתנה עם גוי רח"ל. היהודי ישב עליה שבעה ובעיניו 

היא היתה כמו מתה.
"עד כדי כך היתה מסירות הנפש שלו גדולה, שלעת זקנתו הוא 
היה מגיע לבית הכנסת של חסידי קרלין לתפילת שחרית של 
שבת, ונשאר עד מוצאי שבת, כי הוא פחד שלא יהיה לו כוח 

לחזור לתפילת מנחה אם הוא ילך הביתה.
וחסידי קרלין שאלו את  לו מעט כסף,  נפטר נשאר  "כשהוא 
בו  רבם מה לעשות עם כספו, הרבי המליץ להם להשתמש 
הכנסת  את  עשו.  אכן  הם  וכך  עבורו  תורה  ספר  לכתיבת 
מאות  עם  בא  כשהרבי  כסליו,  בחודש  עשינו  התורה  ספר 
ענק.  אירוע  היתה  התהלוכה  להילולא.  לטבריה  מחסידיו 
משטרת טבריה לא ידעה איך לאכול את זה. סגרו שם אולי 
15 רחובות לכבוד האירוע, ותושבי העיר התרגשו כל כך, עד 
שהם נכנסו לחנויות, קנו ממתקים מכל הבא ליד, וזרקו על 
התושבים  לכך.  והערכה  הוקרה  כאות  התהלוכה,  משתתפי 
שעשתה  הזאת  המיוחדת  מהמחווה  מאוד  התרגשו  באזור 
הקהילה החסידית לזכרו ולזכותו של היהודי הערירי שכולם 

הכירו אותו וידעו על הסיפור העצוב שלו".
עדיין  אני  בתחום,  שאני  שנים  הרבה  כך  כל  אחרי  גם  "אבל 
מתרגש בכל פעם כאילו זאת הפעם הראשונה, ולפעמים אני 
באמת זוכה לאירועים שהם מפתיעים ומיוחדים, ובשבילי הם 

באמת פעם ראשונה.
שלפני  שבימים  אחרי  השנה,  השבועות  בחג  היה  למשל  "כך 
אירוע  היה  אירועים,  חמישה  או  כארבעה  יום  מדי  ניהלנו  החג 
נוסף בחג השבועות עצמו. הגאון רבי צבי וייספיש מישיבת הר"ן, הכניס 
ספר תורה בחג השבועות אחה"צ. אומנם לא היתה שם תזמורת וגם לא 
לפידים, אבל היה מעמד מאוד מאוד מיוחד, עשרות אלפי בני אדם הגיעו 
להשתתף, והריקודים היו יוצאי דופן. שמחה שכזאת לא ראיתי כבר הרבה 
זמן, ואכן יש סיבה מיוחדת לשמוח בחג השבועות שבו ניתנה לנו התורה 

הקדושה".

''גם אחרי 30 שנה ואלפי תהלוכות אני עדיין מתרגש בכל פעם מחדש'' ראיון מרתק עם הרב ברוך ברנדוויין, 

המארגן המיתולוגי של תהלוכות הכנסת ספר תורה בירושלים וברחבי הארץ"    

מתפרסם כאן לרגל המיזם הענק של כתיבת ספר התורה של כל עם ישראל להצלה מנגיף הקורונה!  ]באדיבות 'דרשו ה' ועוזו'[

סיפורים מסעירים על כתיבת ספרי תורה ותהלוכות ספרי תורה ברחבי הארץ

ספרי התורה עבור היהודי ששבר לעצמו
את שיניו - ועל מי שאיבד את אשתו ובנותיו
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