
היו  כבר  התחתן  כשהוא  שלנו.  הרביעי  הבן  הוא  מוישי 
אחת  ביושר,  שקניתי  שיבה  שערות  מאד  הרבה  בזקני 
ושניים  פרק  אותי  ללמד  הספיקו  כבר  החיים  לאחת. 
השמיים  מתחת  שם  שנשאתי  הרותחות  והתפילות 
הקודמות.  הפעמים  מבכל  יותר  עמוקות  היו  השחורים 
עוד  שלנו  שמוישי  הרגיש  שלי  הלב  מהכל,  חוץ  אולי, 
אבא  של  האלו,  הרותחות  התפילות  את  אותן,  יצטרך 

ואימא.

לכמה  ואחת  החרדיות  הפרבר  מערי  באחת  דירה  קנינו 
שבועות זכינו לארח את הזוג, נהנים לגעת בנחת מקרוב 

ולראות שטוב ושמח להם, ב"ה.

שטוב  ראינו  כך  כל  לא  וכבר  חלפו  שהימים  אלא 
הכי  ולשחק  להציג  ניסו  שהם  למרות  להם,  ושמח 
שאפשר ולמרוח חיוכים. מתחת לכל זה ראינו דברים 
לה  חיכינו  כך  שכל  בנחת  לגעת  ובמקום  אחרים 
מצאנו את עצמנו נוגעים מקרוב בכאב. כאב חשוף, 
דווקא  אבל  עליו,  מדברים  שלא  שקט,  כאב  עמוק. 

לכן הוא צורב שבעתיים.

יש לי ילדים נוספים ב"ה. מוישי הוא לא הראשון וגם לא 
האחרון. נכדים נולדו בינתים, השתתפתי בבריתות מלאות 
התרגשות ושמחה. הבת שאחריו התארסה וגם התחתנה 
ושנה לאחר מכן גם חבקה בן בכור. היינו מאושרים ומלאי 
הודיה להשם, אבל כשמוישי לקח את התינוק כדי לשמש 
קוואטר אצל אחותו הצעירה ממנו בשלוש שנים תמימות 

עלה הכאב והציף את הכל.

את  שאוהבים  כאלו  במיוחד,  משפחתיים  אנשים  אנחנו 
כל  עם  ארוע  וכל  חג  כל  לציין  ואוהבים  החם  ה'ביחד' 
המשפחה בצוותא. אבל יום אחד שמנו לב בחדות שזהו, 
המשפחתית  הנחת  את  מלווה  כהה  צל  זה.  לא  כבר  זה 
סעודות  ושל  חנוכה  של  הלביבות  ערבי  של  הזו  הצוהלת 
הפורים רבות המשתתפים. אני מחלק לכולם דמי חנוכה 
וקולט מזוית העין את מוישי שבדיוק נצמד לארון הספרים 
איפה.  מושג  לי  לאין  או  למטבח  שחומקת  רעייתו  ואת 
מחפש בעיני רוחי את הילד האחד שלו כדי להעניק גם לו 
איננו.  הזה  הילד  שאין.  יודע  אבל  כולם,  בין  מטבע, 
והמלכותי  החגיגי  בסלון  יחד  יושבות  משפחות  משפחות 
לכולם.  מקום  שיהיה  כדי  במיוחד  שהגדלנו  הסלון  שלנו, 
הגדול  ללילה  כיאה  המחלצות  במיטב  לבושים  כולם 
הצאצאים  את  מלוות  ומאושרות  גאות  עיניים  בשנה, 
ושרים  הכסא  על  עומדים  כשהם  התור,  לפי  הנרגשים 

שימ-ע-ל'ה
שמרתי  אני  אבל  אשתו,  עם  שם  היה  מוישי  גם 
משתטח  כשהוא  לידו  לעמוד  יכולתי  לא  מרחק. 
אצל ר' שמעון ובוכה שם את נשמתו ואת כאבו, 

מתחנן לילד. הרגשתי שלא אעמוד בזה....
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”ש-י-מ-ע-ל-ה, אמא ואבא מחכים לך!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!“

בהתרגשות ובלי להתבלבל את ה'מה נשתנה'. אחד אחד, 
לפי הסדר, לפי הגודל. איזה רגע יפה של נחת ואיזה רגע 
הזמן  כל  בהגדה,  מוישי  של  העיניים  כאב.  של  צובט 
הן  במה  מצוין  יודע  אני  אותן  לפגוש  בלי  וגם  בהגדה. 

מלאות.
בל"ג בעומר של השנה שעברה נסענו למירון. הבן הצעיר 
לבכורו.  חלאק'ה  עשה  המשפחה,  של  המוז'יניק  שלנו, 
מוישי  גם  ותפילה.  התרגשות  המון  עם  כמובן,  הצטרפנו 
יכולתי  לא  מרחק.  שמרתי  אני  אבל  אשתו,  עם  שם  היה 
לעמוד לידו כשהוא משתטח אצל ר' שמעון ובוכה שם את 
אעמוד  שלא  הרגשתי  לילד.  מתחנן  כאבו,  ואת  נשמתו 

בזה.
שנים  שש  שלנו.  מוישי  כבר,  מחכה  הוא  שנים  שש 
ארוכות כמו הנצח. ואני אבא, אוהב כל כך, דואג כל 
כך, וגם מוגבל כל כך. מה עוד אני יכול לעשות שלא 

עשיתי?

בה  לבכות  כדי  האדם  המון  בתוך  שקטה  פינה  חיפשתי 
ונתקלתי  שמעון  ר'  ועם  השם  עם  ולהתייחד  בשקט 
'בוני  של  בדוכן  נתקלתי  משמיים,  בתזמון  ממש  פתאום, 
אלי  ניגש  מישהו  מירונה.  לעולים  משקה  המחלק  עולם' 
שנראיתי  כנראה  נפשות,  מחיה  שתייה  בכוס  אותי  וכיבד 
ראיתי  כשהתקרבתי  רגעים.  באותם  לכך  זקוק  בהחלט 
בכך  ולהשתתף  עולם'  ל'בוני  לתרום  אפשרות  שיש 
בסגולה המפורסמת של 'ח"י רוטל משקה'. לא היססתי 
ככה,  זה,  את  מראה  כשאני  ומסרתי  צ'ק  הוצאתי  רגע. 

לרבונו של עולם, ומתחנן שיעזור ויושיע.

שיכול  ונפלא  טוב  הכי  סוף  טוב.  סוף  יש  שלי  לספור 
הכי  בברית  השתתפתי  שבועות  שלושה  לפני  להיות. 
בנו  את  החזיק  שלי  מוישי  בחיי.  שהשתתפתי  מרגשת 
בושה,  בלי  התינוק  עם  בכינו  סביב  כולנו  הבכור, 

וייקרא שמו בישראל, איך לא, שמעון...
עוד מעט יחול שוב ל"ג בעומר. אלפי ורבבות אנשים יבואו 
מחכים  חלק  רקיעים.  אצלו  ויקרעו  שמעון  רבי  אל  שוב 
כבר שנים ארוכות לשימעל'ה אחד, פרטי משלהם. חלק 
מתחננים על שדוך, על רפואה, על פרנסה. על מה לא? 
צורכי עמך מרובים כל כך וכדאי הוא רבי שמעון לסמוך 
עליו בשעת הדחק. רציתי לספר לכם את סיפורי, להזכיר 
כך  שכל  רוטל  ח"י  של  הזו  העתיקה  הסגולה  את  לכם 
שבל"ג  איתכם  ולקוות  בה  כרוכות  כבר  ישועות  הרבה 

בעומר הבא תעלו גם אתם מירונה בשיר ובהודיה!
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סגולה לחשוכי בנים(טעמי המנהגים. רס“ג)

”
 נדרשתי מאחד מאנ"ש יחיה בענין נשגב, היות ששמע מפי “

רח"ל,  בנים  לחשוכי  סגולה  בידם  שקבלה  ת"ו,  אה"ק  אנשי 
התנא  ציון  על  דהילולא  ביומא  משקה  ראטל  ח"י  לנדב 

הא-לקי רשב"י זי"ע ועכ"י,  (טעמי המנהגים. רס“ג)
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רח"ל,  בנים  לחשוכי  סגולה  בידם  שקבלה  ת"ו,  אה"ק  אנשי 
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התנא ציון  על  דהילולא  ביומא  משקה אטל

א 
ןיל התנאיל ציון על דהילולולהילולא ביומא  משקה  ראטל  ח"י 

ללו אנש

רח ם  בנ לחשוכי  סגולה  בידם  שקבלה  ת"ו,  ה"ק 
סגו בידם  שקבלה   ,

ר ם  בנ לחשוכי  לחשסגולה   
ק הא-לקי רשב"י זי"ע ועכ"י,  (טעמי המנהגים. רס“ג)ה

ע וע י ז קלקי רשב זהא-לקי רשב"י זיזאא ועכ"יעזזב זי"ע רשב"י

ומא ומאב ב משקה  ראטל 

1560 בני ברק ת.דת.ד.


