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קול דודי דופק פתחי לי
בימים אלו אשר חיל ורעדה אחזה ביושבי תבל על נגיף הקורונה שהתפשט בעולם ואם בימים עברו
כשהיה חולי במדינה אחת לא היה בכל העולם ,אבל בזמנינו שיש עוברים ושבים ממקום למקום
נתפשט החולי בכל מקום ,וכל דבר הנעשה בעולם הרי זה בשביל ישראל לעורר אותם ,והרי זה
בבחינת קול דודי דופק פתחי לי ,ואמר הקב"ה פתחו לי פתח כחודו של מחט ואני אפתח לכם פתח
כפתחו של אולם.
וברור שחובה לעשות השתדלות שח"ו לא יתפשט החולי ח"ו ,וע"כ יש לשמוע להוראות הממונים
על בריאות הציבור ,ומקיימים בזה מצות שמירת הגוף.
והנה כתיב ועתה ישראל מה ה' אלוקיך שואל מעמך כי אם ליראה את ה' א'לוקיך וגו' ,ויש לרמז
שמ"ש "ועתה" היינו שבכל זמן יש תפקיד לדעת מה רוצה "עתה" הקב"ה מאתנו ,ע"כ אכתוב כמה
ממחשבות לבי.
א .תפקיד כל אחד להשתדל להתפלל לפני הקב"ה שיסיר מאתנו חרון אפו וינהלנו בחסד
וברחמים ויצילנו מכל מחלה ,ואלו הצריכים רפואה שירפאם השי"ת במהרה ,ויש לרמז
בתיבת קרונה מלשון קראו נא אל ה' בחזקה.
ב .תפקיד כל אחד לפשפש במעשיו ולהתחזק בכל דבר הצריך חיזוק ,אם בלימוד התורה ,אם
בעבודת התפלה ,ואם במצות ואהבת לרעך כמוך ,ואם משמירה מאיסורים או שמירה מגדרים
וסייגים.
ג .תפקיד כל אחד לחזור ולשנן את האני מאמין הראשון אני מאמין באמונה שלימה שהבורא
יתברך שמו הוא בורא ומנהיג לכל הברואים והוא "לבדו" עשה ועושה ויעשה לכל המעשים.
ד .תפקיד כל אחד לחזור ולשנן מה שאמר שלמה המלך "אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממנו",
חושבים שהעולם נתרבה בחכמה ,ורואים שאין עצה ואין חכמה ואין תבונה נגד ה' ,ובריה
קלה שאין רואים אותה בעינים יכולה להחריב עולמות ,ורק ביד הקב"ה להצילנו מכל רע.
ה .תפקיד כל אחד לעשות מאמצים גדולים לעבוד את השי"ת בשמחה ,ולהביא שמחה בבית אצל
האשה והילדים ,כי צדיקים אמרו עה"פ כי בשמחה תצאון ,בשמחה אפשר לצאת מכל הצרות,
וזו סגולה בדוקה שלא לחלות ,ומי שח"ו כבר חלה הרי זו סגולה בדוקה להבריא במהרה.
ו .ידוע שיש קושי לכל אחד בשינוי הסדרים הרגילים ,אולם צריך לדעת מהי העבודה המוטלת
עלינו עתה ,כי הקב"ה רוצה שנעבוד אותו בכל מצב ,וע"כ צריך להתבונן כל אחד לפי המצב
שלו מה תפקידו עתה.

ז .אברך כולל אשר כל מגמתו ללמוד בעיון ולברר הלכה ולחזור ולשנן ,אבל עתה הקב"ה רוצה
מאתו תפקיד אחר ,שבכל השנה יש לו שלוחים לקיים מצות ושננתם לבניך ,אבל עתה צריך
לקיים זאת בעצמו ,ולירד מדרגתו וללמוד עם הקטנים את לימודיהם ,וכן צריך להתפלל אתם
בשמחה ובשירה ובזמרה ,וגם לשחק אתם כדי שלא יאבדו ח"ו את שמחת החיים ,אלא יהיו
שמחים וטובי לבב.
ח .תפקיד האשה בכל שנה לנקות לפסח את כל החדרים מכל רבב של לכלוך ,אולם עתה הקב"ה
מבקש מהם תפקיד אחר ,להתעסק עם צרכי הילדים ולטפל בהם ולשחק אתם ולהביא שמחה
בלבם ,ואת נקיון הפסח השנה יצאו ידי חובה רק בהוצאת החמץ ממש ,ולא יותר.
ט .הבחורים הבאים מן הישיבות ואינם יכולים להתאסף בבית המדרש ללמוד תורה ,אבל
הקב"ה רוצה שח"ו לא יבטלו תורה ,וע"כ יקבעו חברותות לעצמם וילמדו בבית או בכל מקום
שאין שם התאספות יותר מן המותר ,ואם קשה להם להתרכז ללמוד בעיון ,ילמדו בדברים
שאינם צריכים עיון ,ויכינו עצמם בהלכות החג ,וכמו כן עליהם להיות שותפים מלאים בצרכי
הבית ,ולעשות הכל בשמחה ובמאור פנים ,ואם צריכים ללמוד עם אחים קטנים יעשו זאת
בשמחה.
י .הבנות הגדולות הנמצאות בבית הקב"ה רוצה מהם שימלאו תפקיד נכבד בעזרה בבית
להעסיק את הילדים ,ולעזור בטיפול בשאר צרכי הבית ,ויעשו הכל בשמחה ובמאור פנים,
ובזה יעשו נחת רוח לבורא יתברך שמו.
יא .דבר חשוב לעשות הכל להרבות שמחה בבית ,וע"כ אם יש תועלת בשמיעת שירים של שמחה
כדי להביא שמחה לבית יש לעשות כן ,ובלבד שיהיו שירים של יראים ושלמים.
יב .המשנה במסכת אבות אומרת לפום צערא אגרא ,השכר הוא לפי הקושי והצער שיש בכל דבר,
וכתוב בספר חסידים טובה מצוה אחת בצער ממאה שלא בצער ,וע"כ בימים אלו אשר יש
שינוי הסדרים ולחץ הילדים בבית וכמו כן לחץ הפרנסה ,ובכל זאת מתחזקים לעשות את
רצונו יתברך בזה יש נחת רוח לבורא ב"ה ,ובזה אנו עושים את הפתח כחודו של מחט,
והקב"ה עי"ז יפתח לנו פתח כפתחו של אולם של ישועות ורפואות ושפע ברכה והצלחה,
ולגאלנו גאולת עולם במהרה בימינו אמן.
וע"ז באעה"ח

