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             שקאנישקאנישקאנישקאני    אשראשראשראשר    הרב

        התעניתהתעניתהתעניתהתענית    במהלךבמהלךבמהלךבמהלך    קורונהקורונהקורונהקורונה    תסמיניתסמיניתסמיניתסמיני    הופעתהופעתהופעתהופעת

  פ"תש א"מנ' ב חמישי יום ד"בס

   לכבוד

  א"שליט הלפרין מרדכי ג"הרה

  ,רב וישע וברכה שלום

 שתהיה לעצמי חשבתי, ע"ל הקורונה בנגיף ב"וב אני שחלינו לאחר
 ואם, האחרונה בתקופה שעברנו במה, ר"כת את אשתף אם עצומה תועלת

  .שכרנו זה והיה לאחרים תועלת בזה תהיה

 לשמור מקפידים הכלל מן יוצא בלא ב"ב וכל אני האחרונים בחודשים
, כחמורה קלה על ונזהרים שומרים, הבריאות משרד של הנחיותה כל על

 )תרעו' סי( חסידים בספר ויעויין. בהם שימות ולא בהם וחי ל"חז אמרו שהרי
 שאם, עצמו נזקי על חייב כך חבירו נזקי על אדם שחייב כשם, ל"וז שכתב

 ודינו אדם מדיני פטור, עצמו כסות ומקרע, בשערו ותולש, עצמו בפני שרט
  .כ"ע. אדרוש לנפשותיכם דמכם את ואך' שנא. לשמים מסור

  .דרך ינהשא בדרך בנגיף נדבקנו לצערנו זאת כל ולמרות

 אני ,רגלים כאביו חולשה כגון ביתי נימב בחלק החלו התסמינים כאשר
  .לנגיף קשור ושזה, טוב מרגישים לא שאנחנו עדיין ידענו לא. בטוב הרגשתי

, לחלוטיןלחלוטיןלחלוטיןלחלוטין    בריאבריאבריאבריא    כאדםכאדםכאדםכאדם    הצוםהצוםהצוםהצום    אתאתאתאת    צמתיצמתיצמתיצמתי בתמוז ז"י צום חמישי ביום
 גדולה וחולשה מאוד חזקים ראש כאבי להרגיש התחלתי היום ובמהלך

 עשינו ראשון ביום רק .לנגיף קשור שזה הבנתי לא ועדיין, אותי תוקפתש
  .בנגיף נדבקנו ביתי ניוב שאני והתברר קורונה בדיקת

 בעליות) בתמוז ז"י( חמישי מיום המשיכו והחולשה הראש כאבי
 החזקים הראש כאבי מחמת כלל לתפקד יכולתי שלא ימים היו, וירידות

 באב' ב( היום ימים לאותם יחסית ה"ב, אותי שתקפה הנוראה והחולשה
 ומדי חולשה קצת יש שעדיין למרות טוב יותר הרבה מרגיש אני ה"ב) פ"תש

  .ובאים שהולכים ראש כאבי פעם



  97  הופעת תסמיני קורונה במהלך התענית

 ולהוכיח לומר כדי רק איה, ר"לכת ל"הנ המכתב כתיבת של המטרה
 ההשלכות להיות לותיכו מה, לכוותי ולא לי לא צריך שאינו ,1ר"ככת

  . כבריאכבריאכבריאכבריא    שנראהשנראהשנראהשנראה    לאדםלאדםלאדםלאדם    וגםוגםוגםוגם, הזו בתקופה מצום כתוצאה

        ––––    הביתהביתהביתהבית    בניבניבניבני    משארמשארמשארמשאר    יותריותריותריותר    ––––    סובלסובלסובלסובל    שאנישאנישאנישאני    שהסיבהשהסיבהשהסיבהשהסיבה    ספקספקספקספק    שוםשוםשוםשום    לילילילי    איןאיןאיןאין
 הראשונה החולשה בגלל רק היא ,הראשהראשהראשהראש    וכאביוכאביוכאביוכאבי    החולשההחולשההחולשההחולשה    שלשלשלשל    מהתסמיניםמהתסמיניםמהתסמיניםמהתסמינים

  . הצום ביום אותי שתקפו החזקים הראש וכאבי

 חכם ואיזהו, ואמיתיים נכונים הם 1במכתבו ר"כת דברי כמה ועד
 ללמוד מחכה ואינו, אדם מכל הלומד כחכם אחרים של מנסיונם הלומד

  .עצמו של מטעיות

 ולזכות' השלמה לגאולה ממש בקרוב ונזכה, לצרות די ויאמר' ה יעזור
  .בתפארתו ק"ביהמ בבנין ולראות

  ישראל עמו חולי לכל שלמה רפואה בברכת

        

  הרם כערכו המעריכו

 שקאנישקאנישקאנישקאני    אשראשראשראשר הרב
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