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 קריאת קודש
בהיות ובימים אלה רבים חושבים כי סרה המגפה, והשמירה נתרופפה, הנני פונה בזה לאחינו בני 
ישראל די בכל אתר ואתר, להמשיך ולשמוע לתורה שלנו. התורה שלנו היא תורת חיים, וחי בהם, 

 והתורה מצווה אותנו ונשמרתם מאד לנפשותיכם.
שה שהיא ודכשאנו שומעים להוראות משרד הבריאות אנו שומעים בעצם להוראות התורה הק

 ציותה אותנו על ענין פיקוח נפש.
צרה וצוקה, ומאת ה' היתה זאת היא נפלאת  ימיב בימים אלהוהעולם כולו שרויים עם ישראל 

 .בעינינו, כי מעולם לא ידענו מצב כגון זה
לכת בארץ ישראל ובשאר מקומות אחינו בית ישראל, נסתלקו לדאבונינו, לרגל המגפה המתה

הגאון הראשון לציון רבי על צבאם מעלינו רבים וטובים מעמינו, ובכללם ראשי בני ישראל, ו
, ועוד אנו יראים אשר היו מזקני ישראל מוסרי התורה דור אחר דוראליהו בקשי דורון זצ"ל, 

 ור המגפה. לנפשינו, שמא חס ושלום יגרום החטא ולא תס
אחי ורעי, הנני פונה אליכם בקריאה נרגשת מעומק לבי, לעת הזאת אשר אנו שומעים כי על כן 

אל נא חזק ונתחזקה בעד עמינו, כבר כמעט כשל כח הסבל, מחוץ תשכל חרב ומחדרים אימה, ו
דקים צווהמאחי אל תרעו, חובה עלינו לקיים מצוות התורה וחי בהם, לשמור על הכללים הנכונים 

שממונם של בתי כנסיות ובתי  ערים עלטואף להוסיף משמרת על משמרת, כולנו מצבאדיקות, 
 , להמשיך בסדרי התפלות בכוונהלעשות רצון ה' , ואף על פי כן חובה על כל אחד מישראלמדרשות

ינו, ובזה נזכה לשמור על חיכפי הנחיות משרד הבריאות, עם צעיף המכסה פיו וחוטמו, או מסכה, 
 חיי הורינו וחיי בנינו ובנותינו וכל ישראל אחינו.

 .חבי כמעט רגע עד יעבור זעם ,בעדךלך עמי בא בחדרך וסגור דלתיך 
עצור את המגפה ואת יו ,רחם על פליטתנושיחוס ויוחובה עלינו, להרבות בתחנונים לפני ה' יתברך, 

 בעם רב עתה הרף ידך., ויאמר למלאך המשחית המשחית מעלינו ומעל עמו ישראל
והקב"ה ישלח רפואה שלימה לכל החולים, שיחזרו לביתם לחיים טובים ולשלום, והשי"ת ינחם 

הקב"ה  םאת כל האבלים כל אותם שנסתלקו מן העולם בעקבות המגפה האיומה, וכל הבריאי
 .ןיתמיד בריאותם שלא יחלו, ונזכה לשמוע בשורות טובות אמן ואמ

 בברכת התורה                                
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