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  השם יכול לנצח- צבארק 
  ד"תשע' אא אדר "כ

 ]'...נּולֵ ר עּובֹוְׁש ּו'[השקרים הזה -של עולם ולמרות שאני יודע שזהו רק חלק בלבד של התהליך של פריקת עול, אני כה עצוב
והדברים שמתרחשים  ,אנוש-אני יצור בכל אופן ,קנו ולצעוד אל תוך העולם של האמתצד-להיות מסוגלים לקבל משיחכדי 

  .כך שאינני מוצא מנוחה לנפשימאד מטרידים אותי ו מדאיגיםלאחרונה 

-נה שכבר מתחילת יסודה מדי רב המרושע שבנו-של הערב היצירה הזו. 'עולה לי על העצבים'כבר  הזו "ישראל-מדינת"ה
אז  ,ה"ובהחלט ללא שום קשר עם הקב ,]'לאֵ רָ ְׂש ית יִ ים ּבֵ יִ ֹוּגל הַ כָ ּכְ ', 'ללָ ֹוּבְת א יִ ים הּוִּמ עַ ם ּבָ יִ רַ ְפ אֶ '[ לגמרילהיות מדינה חילונית  מטרתה היתה

 ,ליתר דיוקאו  מנסהאנחנו רואים שלמרות שהיא ". ישראל מדינת" מכונהכעת אנחנו רואים את הפרצוף האמיתי של מה ש
גויים  ,זועמיםי גויים דישסבלו עריצות ומוות מ ]'...הכָ לְ נֵ וְ  כּולְ '[יהודים תמימים  הלב של-לנגן על מיתרי ניסוהמדינה  ימנהיג
- יוכלו להיות יהודים מולדת שם-אותם האנשים שחפצו בארץ ',ולהכחיש את מציאות ה ,ם שרצו להרוס את עם ישראליקנא

היום עד מפני שהמנהיגים היו והם עדיין , אלו כבר אינם קיימיםתמימים אנשים  ]ה"סוף מזמור ק[' אמיתיים ולהתקרב אל ה
, הם מאוגדים בברית להרוס את כל האמונה בהשם, מאמינים- לא רק שהם לאו. ]'ד' חבקוק ב', חֹוה רּולָ ְּפ ה עּוּנֵ ִה '[ מאמינים-בלתי

 חס ושלום –' כל יכול'הם רוצים להיות ה, "ריבון העולם"הם רוצים להיות . ]ג"תהלים פ. 'תּורֹוכְ ית יִ רִ ְּב  יךָ לֶ עָ '[ של העולםריבונו 
  .]א"ט כ"י' מלכים ב' ור', מֹוג לָ עַ לְ יִ ' ד, קחָ ְׂש ם יִ יִ מַ ָּׁש ב ּבַ ֵׁש יֹו'[מן הנמנע ולגמרי אבל זה אבסורדי לחלוטין , ]'ןיֹולְ עֶ ה לְ ּמֶ דַ אֱ '[

: ב"משלי כ[ עומדים לשלם מחיר כבד - וכל אלו היהודים שלא מבינים זאת , בבירור תכניתם הגדולה מתגלית, בכל אופן

אנו , ]ד"שמות כ[ 'נעשה ונשמע'יחדיו  כולנו שאמרנו, סיני- שנשמותינו עמדו בהר, היהודים האמיתיים, אנו. ]'ּוְפָתִיים ָעְברּו ְוֶנֱעָנׁשּו'
אנו עומדים להיות נקראים . י ותורתו"רב להרוס את עמ-יות הללו של הערבנקראים לעמוד כנגד כל התכנעומדים להיות 

אנחנו לא ! לא' ';על ידי מוהלבמקום , הוא על ידי דוקטור- ברוך- ם הקדושיס את תינוקותינו בברית עִ איננו עומדים להכנ! לא': להכריז
איננו יכולים לחשוף את ילדינו  ,מהחיילים הם גוייםהרבה  –במקרים רבים ש, מופרעים ,רוח- הוא מלא אנשים גסינשלח את ילדינו לצבא ש

! לא': אנחנו עומדים להצהיר .'ותורתו' עם שנאת הביחד  ,והתנהגות פרועה וגסה :]כתובות ח', הלָ בָ ר נְ בֵ ה דֹוּפֶ '[מזוהמת לצבא שמאפשר שפה 
צריך ' כשר'שלהם מה משיש להם את הרעיונות , חרדים-על ידי אנשים לא, שמנוהלים על ידי מדינת ישראל' הכשרים'מאנחנו לא נאכל 

לשים , חרדים דורשת מאתנו לשים את התורה בצד-הלוגיקה של הבלתי ושלפי" חוק" לכל '!לא'ואנחנו נצטרך לומר  .להיות
  .ולעשות מה שהם פוקדים עלינו לעשות ,בצדג המצוות שלנו "את תרילהניח , את המסורת שלנו בצד

', לא'לומר הפנימי כח ה, עוזהיום יש להם את ה-של- כי אינני יודע כמה יהודים. ומשום כך אני מאד מודאג ומאד פוחד
 ,הנשמה היהודית האמיצה תצא, שהנשמה היהודית ,ומתפלל ,אני רק מקוה. מאד במיוחד בתקופה שכה רבים מאתנו נפלו נמוך

  .]'יצּורִ עֲ ל יַ אֵ רָ ְׂש י יִ קֵ לֹות אֱ אֵ וְ ': ט"ישעיהו כ[ !'השם אחד, השם אלוקינו, שמע ישראל': ואנחנו כולנו נצעק ונזעק בשיא קולנו, ותעלה

אני מציע למר לפיד שהוא גם ישתף את . יותר באחריות על הארץ מיוספר לנו מי נושא פחות לכל ומר לפיד סבור שהוא י
שנים כמונו יקדישו ו ישרתו, החילונים, הםגם שאז , וכמו שאנחנו אמורים לשרת שלש שנים בצבא, האחריות- כולם בנטל

שום דבר י "עולא , שניצחה ללא ניסים גמורים 1948מפני שלא היתה מלחמה אחת מאז . רבות ללימוד התורה בישיבה אמיתית
השם יכול לנצח מלחמות -רק צבא. הוא הצבא של השם –כך שבאמת הצבא האמיתי היחידי . :]ז ג"ע', ייִת ִׂש י עָ נִ ת אֲ מֹוחָ לְ ִמ ּו'[ אחר

 ,ולהתפלל ,תורה שזה אומר ללמוד מה. צריך להיות הכשרה יהודית אמיתית ולכן חלק של ההכשרה שלהם .]'ליִ ה חָ ָׂש עֹו' ין הִמ יְ '[
אלא על ידי , חילוניים 'מורים'ולא על ידי  .]'הרָ ֹוּת סּוְמ חָ '[ זה פשוט לא הוגן שלא ללמד אותם. וכן הלאה והלאה ,וללמוד גמרא

  . שומרי מצוות אמיתיים, תלמידי חכמים אמיתיים, רבנים אמיתיים, בשטחם בקיאים

 חוצפהי דֵ , יש לו מספיק שכל, ]'...יםלִ לְ הֹוי לַ ִּת רְ מַ ָא'[ על השולחן בפאב ומפזזמקפץ סבור ששיכור האתה , לפיד אדון, כן
שמנסים לפחות לחיות לאלו , ה"לעמו של הקב, לומר לקדוש ברוך הוא, ]216' ג עמ"ח, מכתב מאליהו' ר', רכָ י ֵׁש תֵ ֹות ׁשינֹוגִ נְ ּו'[ ויהירות

שמעולם  מדינה !במה שאנו החלטנו שזה האחריות למדינה יטול חלקעליכם ל !עליכם להשתתף! לא': להגיד להם, בדרך הנכונה
אבל , .]בה תמיד ל"רגמ' עי. ב"תהלים צ. '...םרֹוה מָ ּתָ ַאוְ , ...יךָ תֶ בֹוְׁש ְח מַ  קּוְמ ד עָ אְֹמ '[יש את תכניותיו ' ובודאי לה .לא היתה צריכה לבא לקיום

  .תרחשיכול להזה לא היה  -' ללא הסכמת ה

 אחד מכם יש נשמה-א נראה שלאףזה לשב אני יכול רק לומר בעצ, מאחורי כל זהכשאני מסתכל על האנשים העומדים 
אנחנו , אמת. ]'הזָ ּבָ ' ר הבַ י דְ ּכִ '[ דבר-או לשום :]צט' סנה[חכמים - לתלמידיערך או , אין להם שום רגישות ליהדות שלהם. יהודית

הלכה -ים פסקיכיום אפילו יש מהרבנים שיוצר, אמת .חרדים עושים דברים שהיו בעבר אסורים בהחלט .חיים בתקופה מבולבלת
אבל , אנשים לומדים, כן. תורהה-בצניעות ובלימוד ראינו נפילה מאד גדולה. ...]'קסּוף ּפָ סֹו'[ שרחוקים מלהיות יציבים ונוקשים

אנו רואים הרבה מאד יהודים . .]ן נדרים פא"ר, :קו' סנ', בבָ ּלֵ ה לַ אֶ רְ יִ ' הוַ '[ ובמקרים רבים זה בלי לב ונשמה ,זה לא במדרגה הגבוהה
 הבירה שלך-עם פחית, מר לפיד, אבל. דית שלנורואים הרבה מאד חולשות בחברה החר, שאינם מתפללים כמו שצריך חרדים

 ,ה"מזמור ע[ לעשות זאתלהצליח אינך עומד אתה  – ]'יץרִ ן ּפָ ּבֵ '[פאב ה-כמו גוי על שולחןהריקוד שלך עם , ]'...צּוְמ יִ  יהָ רֶ מָ ְׁש  ךְ ַא'[

ביותר לים כולל כל הרשעים הגדו, ישראל- כולל כל אחד במדינת, כולל האבא שלך ,אף אחד בעולם, אף אחד. ]ש"ע
   !גם אתהכך ו ]'תּורֵ ּכָ יִ  יךָ בֶ יְ ל אֹוכָ וְ , יךָ רֶ ל צָ עַ  ךָ ְד ם יָ רֹוּתָ '[! נפל –כל מי שהלך כנגד הקדוש ברוך הוא  -בהיסטוריה 

המדינה -ולא נשיא, מיניסטר שלך-ולא הפריים, לא אתה !לעולם לא תצליח-לעולם! אתה לא תצליח: דבר אחד אני אומר לך
אף אחד לא , מהגדול ביותר עד הקטן ביותר, בכל העולם שום אדםלא ו, :]חולין ד[ אחד אחר שנותן לך גיבוי כלולא , שלך

תהלים ', ...ׁשי אֵ נֵ ְּפ ג ִמ נַ ס דֹוּמֵ ִה ּכְ ' .ש"ע ',הביננו'' תפי', יךָ דֶ יף יָ נִ ים ּתָ ִע ָׁש רְ ל הָ עַ וְ '[, כביכול, הוא בתנועה אחת קלהו. יוכל נגד הקדוש ברוך הוא

תכם לא להתחיל עם אני מזהיר א. .]ה יז"ר. 'יםּיִ ר חַ פֶ ּסֵ ִמ  חּוּמָ יִ ': ט"תהלים ס[ ולא תהיה לכם שום נצחיות, יהרוס את כולכם ]ח"ס
י ַאנְ ַׂש ל ְמ כָ וְ '[ לעולם לא תנצחו –ה ישירות "אבל להלחם נגד הקב, אתם יכולים לעשות את כל סוגי העבירות ,הקדוש ברוך הוא

  .]ג"מזמור פ', דּואבֵ יֹוְ  רּוְּפ ְח יַ ד וְ עַ -ידֵ עֲ  לּוהֲ ּבָ יִ וְ  ּוׁשבֹויֵ '[ שאני באמת לא מקנא בכם ואתם עומדים ליפול כל כך קשה, ]'משלי ח. 'תוֶ מָ  בּוהֱ אֶ 



! אל תיכנעו! היו חזקים. מאד קשה-אנו נכנסים לתקופה מאד .ליהודים האמיתיים, אני רק רוצה לומר ליהודים שלנו, וכעת
כל מצוה ומצוה על , כל דין ודיןעל יש לנו את האחריות לשמור  -ולא לשכוח שאנו  ,ולהדוף ,תדעו שיהיה עליכם להקריב

בכלל בספק עד כמה  שזה, "יהודים"אף אחת מן הדרישות של כנע לאסור לנו לה. ולא להתרפות באף אחת מהן', ממצוות ה
   .שהם יהודים

זה , כל העולםאת  ת להקיףנורא שעומדם והואת החורבן העצ הדרך היחידה לשרוד: ל וקורא אליכםאני מתחנן לעם ישרא
 'ןדיי ערליכע'ה, האמיתיים היהודים, אחר אירופה או כל מקום ,יהלאנג, יהודי אמריקה. לנסות להיות בארץ ישראל ,ראשית
זה יעבור את  -בארץ ישראל , וכל מי שנמצא כאן. אבל זה יהיה מאד קשה, ]ל"ל דיסקין זצ"בשם המהרי, חנוכה', לקט רשימות'[ יינצלו

אבל בסופו של הסיפור זה יהיה יותר  - יכול להיות קשהזה  –אפילו שבתחילה כשמגיעים  .הרבה יותר בקלות מבחינות רבות
  .קל

אבל אנחנו קינאנו באלו שיכלו לצאת מן הגטאות , הגויים הכניסו אותנו לגטאות -בעבר . עלינו לסגור את עצמינו, שנית
בנסותם להתנער מהאידישקייט , החוצה םזרשעטו בהיהודים , ברגע שהגויים התירו ליהודים לעזוב את הגטו. ולחיות בין הגויים

 ,ולהכנס פנימה, עלינו לבנות ולהקים מחדש את חומות הגטו, ישראל בארץ ישראל עם, אבל אנחנו. שלהם ולהיות כמו גויים
ן להיות חלק מ הקבוצות שמנסותן ם אף אחת מלהיות עִ  ולא לנסות ]'ךָ דֶ עֲ ּבַ  יךָ תֶ לָ ר דְ ֹוּגְס ּו, יךָ רֶ דָ חֲ א ּבַ ּבֹ, יִּמ עַ  ְך לֵ '[ולנעול את הדלת 

  . ]'בדד ינחנו' ה': נשא המובא בהמשך שמבסס דבריו על הפסוקק מפרשת "מאמר הזוה' ור[ ההלניסטי, העולם הגויי

. וזה נראה שהם מצליחים לעשות זאת .ם של היוונים והרומאים מנסים להשתלט על ארץ ישראלהצאצאי, הבנים של עשיו
. ]'עּוּקֵ י ִּב נִ עֹוְפ י ִצ יצֵ ּבֵ '[ אתם תדעו שכל מה שסיפרתי לכם הוא מדוייק -וכאשר זה קורה , יהיו חיילים זרים על אדמתנו -בקרוב 

כנסו אל תוך יה :מה שאני אומראת אני מבקש מכם לזכור ו .אבל בקרוב יהיו לנו הרבה יותר, יש לנו חיילים זריםכבר כעת 
חומות  הקימו את. היו קרובים לקדוש ברוך הוא. .]ב ח"ב' עי', בקֹעֲ יַ  יךָ לֶ הָ אֹ בּוה טֹומַ '[ הכנסת שלכם- היו קרובים לבתי ,הבתים שלכם

תמיד אל הקדוש ברוך קרובים ואנחנו נהיה  –תשמרו שהם ישארו בחוץ . :]הק נשא קכ"זוה[ ואל תאפשרו לזרים להכנס, הגטו
הוא . ]שם י"ערש. פ קדושים"סו', ית לִ יֹוְה ים ִל ִּמ עַ ן הָ ם ִמ כֶ ְת יל אֶ ּדִ ְב ַאוָ '[ הוא רוצה מאתנו להיות שונים. ]'...'ק הַׁש חָ  ךָ ְּב '[זה מה שהוא רוצה . הוא

  .]'ד' אבות ב[ רק בשביל זהאך הוא רוצה שנעשה את רצונו ולחיות . רוצה שאנחנו נהיה קרובים אליו

ובאמת העולם יתהפך מלמעלה  ,למטה-שהעולם עומד להתהפך מלמעלה יהיה נראה כמומאד זה בקרוב שאני רוצה לומר 
וכל פיסה . הוא דמיון בלבד - העולם הזה שנולדנו בו . אבל תזכרו שהעולם הזה הוא רק דמיון .]'יחזקאל ז', ירמיהו ד[ למטה
אנחנו נכנסים למציאות חדשה , וכאשר נגיע לזמן של משיח. זה הכל דמיון –מהכוכבים בשמים עד לארץ מתחת , ממנו

תלמידי חכמים גדולים ירגישו לפתע מה  אפילו אלו שהםו. קודם לכן שמעולם לא חלמנו עליה, ו קודם לכןשמעולם לא ראינ
   .]סוכה נב', יואל ב. 'תֹוׂשעֲ יל לַ ּדִ גְ י ִה ּכִ ... םיכֶ לֵ עֲ יק מֵ ִח רְ י ַאנִ פֹוְּצ ת הַ אֶ וְ '[ שום יצר הרע בלי. 'להיות משוחררים מכבלי היצר הרע'זה אומר 

הפינות 'מפני שאינכם יודעים את כל  !להבין זאתמסוגלים אתם אינכם  ,אתם אינכם מבינים עד כמה זה ישפיע עלינו
, ורגועים, ושמחים, אנו כולנו נהיה בטוחים –ו משוחררים מזה חנכאשר אנ .]'ןטֶ י בָ רֵ דְ חַ '[ ר"היצהר דַ חָ במהויותינו שם  'הקטנות

 ילּוגִ וְ ' הּבַ  חּוְמ ִׂש '[וזו תהיה השמחה המושלמת שלנו  ,ה"כך קרובים לקב-ואנחנו כולנו נהיה כל. לם הרוחניופתוחים אך ורק לעו

של הקדוש  ואורזיו פשוט להתענג ב, הרבה-שאנחנו נאהב הכי ו הדברוזה. ]'ים כויִק ּדִ ן צַ כֵ ְב ּו': תפילות ימים נוראים. ב"תהילים ל', יםיִק ּדִ צַ 
  .]'םקֵ ְׁש תַ  יךָ נֶ דָ ל עֲ חַ נַ וְ '[ ברוך הוא

, כביכול, ה"רק תחזיקו בקב. אנחנו מגיעים אל הקץ. ]'םכֶ ְב בַ ץ לְ מֵ אֲ יַ וְ  קּוזְ ִח '[ בדעת ובנפש, היו חזקים ברוח: אני רוצה לומר לכל עם ישראל
  .]פ וזאת הברכה"סו' ...ךְ רֹודְ ִת  ימֹותֵ מֹול ּבָ ה עַ ּתָ ַאוְ ... 'הע ּבַ ַׁש ם נֹועַ '[ ואנו כולנו נינצל, ולא לעזוב

  
        ::::גלותא בתראה גלותא בתראה גלותא בתראה גלותא בתראה בענין פורקנא מבענין פורקנא מבענין פורקנא מבענין פורקנא מ    ––––ק ק ק ק """"בתרגומם ללהבתרגומם ללהבתרגומם ללהבתרגומם ללה    ––––    הההה""""בפרשת נשא ברעיא מהימנא דף קכבפרשת נשא ברעיא מהימנא דף קכבפרשת נשא ברעיא מהימנא דף קכבפרשת נשא ברעיא מהימנא דף קכק ק ק ק """"קטעים מתוך דברי הזוהקטעים מתוך דברי הזוהקטעים מתוך דברי הזוהקטעים מתוך דברי הזוה

    ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַמְכִניסַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַמְכִניסַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַמְכִניסַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַמְכִניס, , , , ְּכֶׁשֵהם ְמַחְּלִלים ֶאת ַהּתֹוָרהְּכֶׁשֵהם ְמַחְּלִלים ֶאת ַהּתֹוָרהְּכֶׁשֵהם ְמַחְּלִלים ֶאת ַהּתֹוָרהְּכֶׁשֵהם ְמַחְּלִלים ֶאת ַהּתֹוָרה, , , , )דהיינו כמו פרשת השקיית הסוטה לנסותה ולבדקה האמור כאן בפרשה(    ְּכמֹו ֶזה ִיְׂשָרֵאלְּכמֹו ֶזה ִיְׂשָרֵאלְּכמֹו ֶזה ִיְׂשָרֵאלְּכמֹו ֶזה ִיְׂשָרֵאל

. . . . ָּזָהבָּזָהבָּזָהבָּזָהבּוָבֶהם ִיְתָּבְררּו ְוִיְתַלְּבנּו ִויצְֹרפּו ִּכְצרֹף ַהֶּכֶסף ְוִכְבחֹן הַ ּוָבֶהם ִיְתָּבְררּו ְוִיְתַלְּבנּו ִויצְֹרפּו ִּכְצרֹף ַהֶּכֶסף ְוִכְבחֹן הַ ּוָבֶהם ִיְתָּבְררּו ְוִיְתַלְּבנּו ִויצְֹרפּו ִּכְצרֹף ַהֶּכֶסף ְוִכְבחֹן הַ ּוָבֶהם ִיְתָּבְררּו ְוִיְתַלְּבנּו ִויצְֹרפּו ִּכְצרֹף ַהֶּכֶסף ְוִכְבחֹן הַ , , , , ְוִנּדֹוִנים ָׁשםְוִנּדֹוִנים ָׁשםְוִנּדֹוִנים ָׁשםְוִנּדֹוִנים ָׁשם, , , , ׁשׁשׁשׁש""""ב ְוָנחָ ב ְוָנחָ ב ְוָנחָ ב ְוָנחָ """"ֶׁשַּדְרָּגָתם ֶּכלֶ ֶׁשַּדְרָּגָתם ֶּכלֶ ֶׁשַּדְרָּגָתם ֶּכלֶ ֶׁשַּדְרָּגָתם ֶּכלֶ     ,,,,אֹוָתם ְלָגלּות ְּבֵני ֵעָׂשו ּוְבֵני ִיְׁשָמֵעאל ֶׁשַּתַחת ִׁשְעּבּוָדםאֹוָתם ְלָגלּות ְּבֵני ֵעָׂשו ּוְבֵני ִיְׁשָמֵעאל ֶׁשַּתַחת ִׁשְעּבּוָדםאֹוָתם ְלָגלּות ְּבֵני ֵעָׂשו ּוְבֵני ִיְׁשָמֵעאל ֶׁשַּתַחת ִׁשְעּבּוָדםאֹוָתם ְלָגלּות ְּבֵני ֵעָׂשו ּוְבֵני ִיְׁשָמֵעאל ֶׁשַּתַחת ִׁשְעּבּוָדם

ִנים ַּכֶּׁשֶלג ִנים ַּכֶּׁשֶלג ִנים ַּכֶּׁשֶלג ִנים ַּכֶּׁשֶלג ִאם ִיְהיּו ֲחָטֵאיֶכם ַּכּׁשָ ִאם ִיְהיּו ֲחָטֵאיֶכם ַּכּׁשָ ִאם ִיְהיּו ֲחָטֵאיֶכם ַּכּׁשָ ִאם ִיְהיּו ֲחָטֵאיֶכם ַּכּׁשָ '''') ) ) ) ''''ישעיה אישעיה אישעיה אישעיה א((((, , , , ֶׁשִּיְתַקֵּים ָּבֶהםֶׁשִּיְתַקֵּים ָּבֶהםֶׁשִּיְתַקֵּים ָּבֶהםֶׁשִּיְתַקֵּים ָּבֶהםַעד ַעד ַעד ַעד , , , , ''''ּוְבַחְנִּתים ִּכְבחֹן ֶאת ַהָּזָהבּוְבַחְנִּתים ִּכְבחֹן ֶאת ַהָּזָהבּוְבַחְנִּתים ִּכְבחֹן ֶאת ַהָּזָהבּוְבַחְנִּתים ִּכְבחֹן ֶאת ַהָּזָהב    ,,,,ּוְצַרְפִּתים ִּכְצרֹף ֶאת ַהֶּכֶסףּוְצַרְפִּתים ִּכְצרֹף ֶאת ַהֶּכֶסףּוְצַרְפִּתים ִּכְצרֹף ֶאת ַהֶּכֶסףּוְצַרְפִּתים ִּכְצרֹף ֶאת ַהֶּכֶסף'''') ) ) ) גגגג""""זכריה יזכריה יזכריה יזכריה י((((ֶזהּו ֶׁשָּכתּוב ֶזהּו ֶׁשָּכתּוב ֶזהּו ֶׁשָּכתּוב ֶזהּו ֶׁשָּכתּוב 

        .  .  .  .  ''''............ַיְלִּבינּוַיְלִּבינּוַיְלִּבינּוַיְלִּבינּו

. . . . ְועֹוְמִדים ַּבִּנָּסיֹוןְועֹוְמִדים ַּבִּנָּסיֹוןְועֹוְמִדים ַּבִּנָּסיֹוןְועֹוְמִדים ַּבִּנָּסיֹון, , , , ֶׁשֵהם ִמַּצד ַהּטֹובֶׁשֵהם ִמַּצד ַהּטֹובֶׁשֵהם ִמַּצד ַהּטֹובֶׁשֵהם ִמַּצד ַהּטֹוב    - - - -     ''''ִיְתָּבְררּו ְוִיְתַלְּבנּו ְוִיָּצְרפּו ַרִּביםִיְתָּבְררּו ְוִיְתַלְּבנּו ְוִיָּצְרפּו ַרִּביםִיְתָּבְררּו ְוִיְתַלְּבנּו ְוִיָּצְרפּו ַרִּביםִיְתָּבְררּו ְוִיְתַלְּבנּו ְוִיָּצְרפּו ַרִּבים'''') ) ) ) בבבב""""דניאל ידניאל ידניאל ידניאל י((((ֶזהּו ֶׁשָּכתּוב ֶזהּו ֶׁשָּכתּוב ֶזהּו ֶׁשָּכתּוב ֶזהּו ֶׁשָּכתּוב , , , , ַיֲעֶׂשה ְלַנּסֹות ֶאת ִיְׂשָרֵאל ַּבְּגֻאָּלה ָהַאֲחרֹוָנהַיֲעֶׂשה ְלַנּסֹות ֶאת ִיְׂשָרֵאל ַּבְּגֻאָּלה ָהַאֲחרֹוָנהַיֲעֶׂשה ְלַנּסֹות ֶאת ִיְׂשָרֵאל ַּבְּגֻאָּלה ָהַאֲחרֹוָנהַיֲעֶׂשה ְלַנּסֹות ֶאת ִיְׂשָרֵאל ַּבְּגֻאָּלה ָהַאֲחרֹוָנה    ֵכןֵכןֵכןֵכןְּכמֹו ְּכמֹו ְּכמֹו ְּכמֹו 

ץ ץ ץ ץ ּוִמּׁשּום ֶׁשֲעִתיִדים ִיְׂשָרֵאל ִלְטעֹם ֵמעֵ ּוִמּׁשּום ֶׁשֲעִתיִדים ִיְׂשָרֵאל ִלְטעֹם ֵמעֵ ּוִמּׁשּום ֶׁשֲעִתיִדים ִיְׂשָרֵאל ִלְטעֹם ֵמעֵ ּוִמּׁשּום ֶׁשֲעִתיִדים ִיְׂשָרֵאל ִלְטעֹם ֵמעֵ ... ... ... ... ְוהֹוֵרג אֹוָתםְוהֹוֵרג אֹוָתםְוהֹוֵרג אֹוָתםְוהֹוֵרג אֹוָתם', ', ', ', ל לֹא ָיבאּול לֹא ָיבאּול לֹא ָיבאּול לֹא ָיבאּוְוֶאל ַאְדַמת ִיְׂשָראֵ ְוֶאל ַאְדַמת ִיְׂשָראֵ ְוֶאל ַאְדַמת ִיְׂשָראֵ ְוֶאל ַאְדַמת ִיְׂשָראֵ '''') ) ) ) גגגג""""יחזקאל ייחזקאל ייחזקאל ייחזקאל י((((ְוִיְתַקֵּים ָּבֶהם ְוִיְתַקֵּים ָּבֶהם ְוִיְתַקֵּים ָּבֶהם ְוִיְתַקֵּים ָּבֶהם , , , , ֵהם ִמַּצד ָהָרעֵהם ִמַּצד ָהָרעֵהם ִמַּצד ָהָרעֵהם ִמַּצד ָהָרע    - - - - ְוִהְרִׁשיעּו ְרָׁשִעים ְוִהְרִׁשיעּו ְרָׁשִעים ְוִהְרִׁשיעּו ְרָׁשִעים ְוִהְרִׁשיעּו ְרָׁשִעים 

        ". ". ". ". ָּבָדד ַיְנֶחּנּו ְוֵאין ִעּמֹו ֵאל ֵנָכרָּבָדד ַיְנֶחּנּו ְוֵאין ִעּמֹו ֵאל ֵנָכרָּבָדד ַיְנֶחּנּו ְוֵאין ִעּמֹו ֵאל ֵנָכרָּבָדד ַיְנֶחּנּו ְוֵאין ִעּמֹו ֵאל ֵנָכר' ' ' ' הההה) ") ") ") "בבבב""""דברים לדברים לדברים לדברים ל((((ְוִיְתַקֵּים ָּבֶהם ְוִיְתַקֵּים ָּבֶהם ְוִיְתַקֵּים ָּבֶהם ְוִיְתַקֵּים ָּבֶהם , , , , ֵיְצאּו בֹו ֵמַהָּגלּותֵיְצאּו בֹו ֵמַהָּגלּותֵיְצאּו בֹו ֵמַהָּגלּותֵיְצאּו בֹו ֵמַהָּגלּות, , , , ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהֶזהֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהֶזהֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהֶזהֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהֶזהֶׁשהּוא ֶׁשהּוא ֶׁשהּוא ֶׁשהּוא , , , , ַהַחִּייםַהַחִּייםַהַחִּייםַהַחִּיים

ל ל ל ל ְוִיְראּו ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ְוָהָעם ַהָּקדֹוׁש ְּבכָ ְוִיְראּו ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ְוָהָעם ַהָּקדֹוׁש ְּבכָ ְוִיְראּו ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ְוָהָעם ַהָּקדֹוׁש ְּבכָ ְוִיְראּו ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ְוָהָעם ַהָּקדֹוׁש ְּבכָ , , , , ַהְּגֻאָּלהַהְּגֻאָּלהַהְּגֻאָּלהַהְּגֻאָּלהָּכְך ִיְהיּו ְרחֹוִקים ִמן ָּכְך ִיְהיּו ְרחֹוִקים ִמן ָּכְך ִיְהיּו ְרחֹוִקים ִמן ָּכְך ִיְהיּו ְרחֹוִקים ִמן . . . . ''''ַוַּיְרא ָהָעם ַוָּיֻנעּו ַוַּיַעְמדּו ֵמָרחֹקַוַּיְרא ָהָעם ַוָּיֻנעּו ַוַּיַעְמדּו ֵמָרחֹקַוַּיְרא ָהָעם ַוָּיֻנעּו ַוַּיַעְמדּו ֵמָרחֹקַוַּיְרא ָהָעם ַוָּיֻנעּו ַוַּיַעְמדּו ֵמָרחֹק'''') ) ) ) ''''שמות כשמות כשמות כשמות כ((((, , , , ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר ָּבֶהםְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר ָּבֶהםְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר ָּבֶהםְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר ָּבֶהם, , , , ְוֵעֶרב ַרבְוֵעֶרב ַרבְוֵעֶרב ַרבְוֵעֶרב ַרב

ַקֵּים ַקֵּים ַקֵּים ַקֵּים ְּבאֹותֹו ְזַמן ִיְת ְּבאֹותֹו ְזַמן ִיְת ְּבאֹותֹו ְזַמן ִיְת ְּבאֹותֹו ְזַמן ִיְת . . . . ''''לֹא ִתַּגע ּבֹו ָיד ִּכי ָסקֹול ִיָּסֵקל אֹו ָירֹה ִיָּיֶרהלֹא ִתַּגע ּבֹו ָיד ִּכי ָסקֹול ִיָּסֵקל אֹו ָירֹה ִיָּיֶרהלֹא ִתַּגע ּבֹו ָיד ִּכי ָסקֹול ִיָּסֵקל אֹו ָירֹה ִיָּיֶרהלֹא ִתַּגע ּבֹו ָיד ִּכי ָסקֹול ִיָּסֵקל אֹו ָירֹה ִיָּיֶרה'''') ) ) ) טטטט""""שם ישם ישם ישם י((((? ? ? ? ַמה ָּכתּוב ָּבֶהםַמה ָּכתּוב ָּבֶהםַמה ָּכתּוב ָּבֶהםַמה ָּכתּוב ָּבֶהם, , , , ְוִאם ֵיְרדּו ְלִהְתַחֵּבר ִאָּתםְוִאם ֵיְרדּו ְלִהְתַחֵּבר ִאָּתםְוִאם ֵיְרדּו ְלִהְתַחֵּבר ִאָּתםְוִאם ֵיְרדּו ְלִהְתַחֵּבר ִאָּתם. . . . ְוֵהם ְרחֹוִקים ֵמֶהםְוֵהם ְרחֹוִקים ֵמֶהםְוֵהם ְרחֹוִקים ֵמֶהםְוֵהם ְרחֹוִקים ֵמֶהם, , , , ַהָּכבֹוד ַהֶּזהַהָּכבֹוד ַהֶּזהַהָּכבֹוד ַהֶּזהַהָּכבֹוד ַהֶּזה

    - - - -     ''''ּוְרָׁשִעים ַּבחֶֹׁשְך ִיָּדּמּוּוְרָׁשִעים ַּבחֶֹׁשְך ִיָּדּמּוּוְרָׁשִעים ַּבחֶֹׁשְך ִיָּדּמּוּוְרָׁשִעים ַּבחֶֹׁשְך ִיָּדּמּו'''') ) ) ) ''''בבבב    ''''שמואל אשמואל אשמואל אשמואל א. (. (. (. (ֵאין ְמַקְּבִלים ֵּגִרים ִלימֹות ַהָּמִׁשיחַ ֵאין ְמַקְּבִלים ֵּגִרים ִלימֹות ַהָּמִׁשיחַ ֵאין ְמַקְּבִלים ֵּגִרים ִלימֹות ַהָּמִׁשיחַ ֵאין ְמַקְּבִלים ֵּגִרים ִלימֹות ַהָּמִׁשיחַ , , , , ַוֲהֵרי ֵּפְרׁשּוהָ ַוֲהֵרי ֵּפְרׁשּוהָ ַוֲהֵרי ֵּפְרׁשּוהָ ַוֲהֵרי ֵּפְרׁשּוהָ , , , , """"ָּבָדד ַיְנֶחּנּו ְוֵאין ִעּמֹו ֵאל ֵנָכרָּבָדד ַיְנֶחּנּו ְוֵאין ִעּמֹו ֵאל ֵנָכרָּבָדד ַיְנֶחּנּו ְוֵאין ִעּמֹו ֵאל ֵנָכרָּבָדד ַיְנֶחּנּו ְוֵאין ִעּמֹו ֵאל ֵנָכר' ' ' ' הההה"""") ) ) ) בבבב""""דברים לדברים לדברים לדברים ל((((, , , , ְּבִיְׂשָרֵאלְּבִיְׂשָרֵאלְּבִיְׂשָרֵאלְּבִיְׂשָרֵאל

 . . . . ''''ְוֶאל ַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל לֹא ָיבֹאּוְוֶאל ַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל לֹא ָיבֹאּוְוֶאל ַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל לֹא ָיבֹאּוְוֶאל ַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל לֹא ָיבֹאּו'''') ) ) ) גגגג""""יחזקאל ייחזקאל ייחזקאל ייחזקאל י((((    ,,,,ּוִמּׁשּום ֶזה ָאַמר ֲעֵליֶהם ַהָּנִביאּוִמּׁשּום ֶזה ָאַמר ֲעֵליֶהם ַהָּנִביאּוִמּׁשּום ֶזה ָאַמר ֲעֵליֶהם ַהָּנִביאּוִמּׁשּום ֶזה ָאַמר ֲעֵליֶהם ַהָּנִביא. . . . ֵהם ֵעֶרב ַרבֵהם ֵעֶרב ַרבֵהם ֵעֶרב ַרבֵהם ֵעֶרב ַרב

ְוֵאין ָלֶהם ְיכֶֹלת ְוֵאין ָלֶהם ְיכֶֹלת ְוֵאין ָלֶהם ְיכֶֹלת ְוֵאין ָלֶהם ְיכֶֹלת ', ', ', ', ְוַאֵּתן צֹאִני צֹאן ַמְרִעיִתי ָאָדם ַאֶּתםְוַאֵּתן צֹאִני צֹאן ַמְרִעיִתי ָאָדם ַאֶּתםְוַאֵּתן צֹאִני צֹאן ַמְרִעיִתי ָאָדם ַאֶּתםְוַאֵּתן צֹאִני צֹאן ַמְרִעיִתי ָאָדם ַאֶּתם'''') ) ) ) דדדד""""יחזקאל ליחזקאל ליחזקאל ליחזקאל ל((((ֶׁשֶּנֱאַמר ָּבֶהם ֶׁשֶּנֱאַמר ָּבֶהם ֶׁשֶּנֱאַמר ָּבֶהם ֶׁשֶּנֱאַמר ָּבֶהם , , , , צֹאן ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּואצֹאן ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּואצֹאן ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּואצֹאן ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, , , , ְוָחְזרּו אֹוָתם ֵעֶרב ַרב רֹוִעים ַעל ִיְׂשָרֵאלְוָחְזרּו אֹוָתם ֵעֶרב ַרב רֹוִעים ַעל ִיְׂשָרֵאלְוָחְזרּו אֹוָתם ֵעֶרב ַרב רֹוִעים ַעל ִיְׂשָרֵאלְוָחְזרּו אֹוָתם ֵעֶרב ַרב רֹוִעים ַעל ִיְׂשָרֵאל

. . . . םםםםֶׁשֵהם ַּדָּיִנים ָראֵׁשי ָהעָ ֶׁשֵהם ַּדָּיִנים ָראֵׁשי ָהעָ ֶׁשֵהם ַּדָּיִנים ָראֵׁשי ָהעָ ֶׁשֵהם ַּדָּיִנים ָראֵׁשי ָהעָ , , , , ַּבֲעֵלי ׁשַֹחדַּבֲעֵלי ׁשַֹחדַּבֲעֵלי ׁשַֹחדַּבֲעֵלי ׁשַֹחד, , , , ַּגְזָלִניםַּגְזָלִניםַּגְזָלִניםַּגְזָלִנים, , , , ְּבלֹא ָיגֹון ְּכָללְּבלֹא ָיגֹון ְּכָללְּבלֹא ָיגֹון ְּכָללְּבלֹא ָיגֹון ְּכָלל, , , , ְּבִלי ַצַערְּבִלי ַצַערְּבִלי ַצַערְּבִלי ַצַער, , , , ְּבִׂשְמָחהְּבִׂשְמָחהְּבִׂשְמָחהְּבִׂשְמָחה, , , , ְואֹוָתם ֵעֶרב ַרב ֵהם ֲעִׁשיִרים ְּבַׁשְלָוהְואֹוָתם ֵעֶרב ַרב ֵהם ֲעִׁשיִרים ְּבַׁשְלָוהְואֹוָתם ֵעֶרב ַרב ֵהם ֲעִׁשיִרים ְּבַׁשְלָוהְואֹוָתם ֵעֶרב ַרב ֵהם ֲעִׁשיִרים ְּבַׁשְלָוה. . . . ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמיםַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמיםַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמיםַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים    ַלֲעׂשֹות טֹוב ִעםַלֲעׂשֹות טֹוב ִעםַלֲעׂשֹות טֹוב ִעםַלֲעׂשֹות טֹוב ִעם

        ............''''ָהיּו ָצֶריָה ְלרֹאׁשָהיּו ָצֶריָה ְלרֹאׁשָהיּו ָצֶריָה ְלרֹאׁשָהיּו ָצֶריָה ְלרֹאׁש'''') ) ) ) ''''כה אכה אכה אכה אאיאיאיאי((((ֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר ֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר ֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר ֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר . . . . ''''ִּכי ָמְלָאה ָהָאֶרץ ָחָמס ִמְּפֵניֶהםִּכי ָמְלָאה ָהָאֶרץ ָחָמס ִמְּפֵניֶהםִּכי ָמְלָאה ָהָאֶרץ ָחָמס ִמְּפֵניֶהםִּכי ָמְלָאה ָהָאֶרץ ָחָמס ִמְּפֵניֶהם'''') ) ) ) ''''בראשית זבראשית זבראשית זבראשית ז((((

   



 :26חלק 

  הם רוצים להרוס את האידישקייט
  ד"תשע' אדר ב' ב

  . התפילה המרשימה שהיתה אתמול בירושלים-דבר על עצרתאני רוצה ל

מתכנסים רק על ידי כה הרבה יהודים חרדים המשהו שיכול היה להעשות , מאדמיוחד זה היה משהו  –ללא ספק 
התפללו , כמובן. מיוחדות שקיימות אצל היהודים-ולענות אמן לאחת הברכות הכי ,'שמע ישראל'לקריאת  יויחד

  . אבל אלו היו שתי הנקודות המיוחדות של היום', מנחה וכו

ריב על דברים למבלי מבלי להתווכח ו ,במקום אחד ,התאספות זו של כל הקבוצות השונות של עם ישראל ביחד
להתפלל אל  :]וישב' בית הלוי ריש פר', ְּבַזֲעֵקְך ַיִּציֻלְך ִקּבּוַצִיְך '[ אחתמשותפת במטרה  ,]'...פּוְס ָאהֵ '[ חדכא רק להתאסף, טפשיים

אך מעבר . ישראל- שולטים על ארץרב ה- ל אותנו מהעמלקים האיומים ומהערבציולבקש ממנו שי ,הקדוש ברוך הוא
רק  –התפילה הוא חסידי או ליטאי או ספרדי -הבדל אם בעלרק לראות את כולם מתפללים ביחד בלי , לכל זה

ומשום כך העצרת הזו , חשו שמאחורי זה היו פוליטיקותש היו .זה משהו בלתי יאומן -  ביחד' פשוט להתפלל אל ה
אף שעדיין אין , למרות זאתו .כי כצפוי הנקודה של הדברים היא פוליטית, אינה יכולה לממש את מטרתה האמיתית

זה מביא תקופה חדשה  ,בכל אופן -ו שזה לא יקרה שוב עד שמשיח מגיע אפיל .אך זו בהחלט התחלה, לםזה מוש
עלינו לקבל על . "מסירת נפש בעלי"להיות זה מכניס אותנו לתקופה שבה עיקר המטרה היא לרצות . לעם ישראל

ולרצות לעשות הכל כדי להיצמד ) אתתקוה שלא נצטרך לעשות זמתוך ( ]ז"ט' חרדים ט' ר[עצמנו למסור אף את חיינו 
  .]'ּוְבָכל ַנְפְׁשָך ּוְבָכל ְמאֶֹדךָ '[ ליהדותינו

 .לא רק בארץ ישראל, )אידישקייט(אנו מוקפים באנשים שרוצים להרוס את היהדות . אנו מוקפים באנשים רעים
הם שולטים בכל המדינות  - שולטים לא רק בארץ ישראל ,והאדומים ,והעמלקים ,עליכם להבין שהערב רב

הדת נתפסת כסכנה שיש  - שלהם העקום  מוחב. רוצים לחסל בהדרגה את היהדות החרדיתאלה רעים . בעולם
להתפטר גם מכל  מעונייניםהם , לא רק מהיהודים רוצים להתפטר וללהרעים הובכל מקום בעולם . להתפטר ממנה

או להיות נאלצים , מעדיפים למות בכדי לא להיות עבדיםהם רוצים להתפטר מכל הנוצרים ש. הנוצרים המאמינים
  . להיות משהו שהם יודעים שזה רעלהפוך 

שימה היא בראש הר –היהדות , בכל אופןאך . וכל מי שדבק בדתמ, הם רוצים להתפטר מכל דת שהיא בעולם
. ל האחד'הוא הק –והקדוש ברוך הוא , מפני שזוהי אמונת האמת היחידה .לטעמם', מסוכן'מפני שזה הכי , שלהם

ְלָפַני לֹא נֹוַצר '[ אנוש- המצאות של דמיונות, ]ב"ם מלכים פי"רמב[ לבֶ הֶ  השאר זה הכל. ]'פרשת ואתחנן פרק ד[ אין אלוקים זולתו

ולכן אנחנו נמצאים בראש הרשימה שלהם , ה הוא אמת"הקב. ]הגאולה' ן במאמרו בס"רמב' ור. ש"ע', ג י"ישעיה מ', ל ְוַאֲחַרי לֹא ִיְהֶיה'אֵ 
 בוארץ ישראל הפכה להיות המקום , משום כך .חלילה, חידהיול האחד 'להיפרד מאמונתנו בקו "צריכים חנו אנחש

כפי , וצים לשלוט על העולםהם רכי מכאן . ]ג"מזמור פ. 'יםִק ֲאֶׁשר ָאְמרּו ִניֲרָׁשה ָּלנּו ֵאת ְנאֹות ֱאלֹ'[חושקים לשלוט אלו רשעים 
לכל , ובקרוב הם יסתננו לכל בנין ממשלתי, שלה' שפיץ'הם הצליחו לחדור אל הממשלה עד הו. רתישכבר הסב

  .המאמינים, והם רוצים להרוס את החרדים ,הם חדרו אף לתוך הצבא. משרד ממשלתי במדינה

לא היינו במצב של מחסור בדבר מאז הגענו למדינת . פים רצו בקלות דרך ידינוכס. אנחנו חיינו חיים של נוחות
תמיד היה לנו , תמיד היה לנו אוכל. ע אף אחד לא היה במחסורנַ הצֶ -הייתי אומר שלאחר תקופת. ישראל הזו

באמריקה או באנגליה או ' שנור'אז פשוט קפצנו על מטוס ונסענו לעשות  –ואם לא היה לנו , דברים שנצרכנו
ואלה האנשים  ,בקלות כ"כסף לא מגיע כה. אך העולם השתנה. שבנו עם כיסים מלאים –ובדרך כלל , באירופה

  . אלה שמנסים לחיות ולעשות רצון השם, הנשמות היהודיות האמיתיות, ישראל- הרעים פתחו במלחמה נגד עם

הם כבר מתכננים את כל החוקים הנוראים שהם זוממים להעביר . יותרעוד וזה הולך להיות גרוע  ,זה מפחיד מאד
לעולם לא נלך -לעולם! לא': ולומרעלינו יהיה להחזיק יחד . וזה יהיה תלוי בנו .בכדי להרוס את האידישקייט שלנו

ו על ידי הרחקת עצמינ, עלינו ללחום בזה על ידי סירובינו יהיה !לא משנה מהו! לעולם לא! נגד הקדוש ברוך הוא
ולוודא , אנו חייבים להקים את בתי הדין שלנו. הצבת מחיצות בינינו ובין הרעיםי "עו, והתכנסות באיזורים שלנו

 ,צדק בדרך הנכונה- וודא שגר צדק נהיה גרם ליאנו חייב. ים שהם רוצים לשלוחשהמוהלים שלנו אינם הדוקטור
אנו חייבים לנסות מאד חזק . ]ה"הספר עש' ובפתי, ב"י' ח כלל ח"ח. 'רבָ ּדָ ע הַ דַ ן נֹוכֵ ָא'[ואנו חייבים לוודא שאין בתוכנו מלשינים 

עלינו להחזיק חזק ביחד . אסור לנו ללחום נגד האמת. אסור לנו להלחם אחד עם השני. לחיות רק עם רצון השם
   .]'ז' חרדים סי' ור, ג"פכר "תנדא' עי. 'ךָ נְ צֹות רְ ֹוׂשעֲ ת לַ חַ ה ַאדָ גּואֲ '[ הערכים שתמיד שמרו את עם ישראל חי מסביב

לא היה . שלא נענש בצורה הקשה ביותר ,בין מבפנים או מבחוץ, מעולם לא היה רשע שהתקיף את עם ישראל
כך שאלה הרעים שהם כצפוי כה . תמיד הוא נהרס. ].הניזקין נז', ינֹות עֵ בַ בָ ְּב  עַ גֵ נֹוּכְ '[ נגדינו שמעולם חיאחד שהרים את ידו 

יהרס הוא  –רור שכל מי שהרים יד להרוס את היהודים שמראה ב יודעים אפילו היסטוריה בסיסיתלא , אינטליגנטים
שהם  -היא כה חזקה  'יעקב'לשנאתם . ]ט"י' משלי ד[ הם אפילו לא יודעים ממה לפחד. ]'ילּוּכִ ְׂש י תַ תַ ים מָ ילִ ִס כְ ּו'[ בעצמו

מפני שאלו הם  ,אבל זה לא יעזור להם .]ו"מ להגרא"עקד –' עמלק'תכונתו של [ אפילו מוכנים להתאבד בכדי להתפטר מאתנו
אנו יכולים , אנו יכולים לטעום את זה בפיותינו. אנו כולנו יכולים לחוש זאת כברו .השעות האחרונות של הגלות



ואנו נעלה יותר ויותר  ,אבל אנו נצליח, מאדמר הטעם הוא ו. נואנו חשים את זה על עור, ה באפינולהריח את ז
   .ולא ניכנע להם, ולא נרפה ואנו לא נעזוב, ם השםעִ  הואנו נהי, גבוה

לא תזכו , אבל אתם הרשעים .'בעזרת ה ,ואנו עומדים לקבל משיח', עומדים לשרוד בעזרת ה, עם ישראל, אנו
ו את תפשאתם עוד תוף בס. לעשות מסופק אם אתם מסוגליםמאד דבר שאני וזה , תעשו תשובה אם כן לאא, לזה

 לא תעשו תשובה –כשתתפסו את הטעות שלכם , אזישנם אלו מביניכם שאפילו ו. הטעות הקשה והנוראה שלכם
לא יודעים ם מפני שה. אבל יפסידו, אלו שבדקה האחרונה ינסו לעשות תשובהגם כויהיו , ]'...על פתחו של גיהינום'[

  .ולכן לעולם לא יהיה להם עולם הבא ,'תשובה'אפילו מה הכוונה 

את עצר זה כבר ו. לא ימשיך לזרום כבעבר) המטריאליזם(החומרניות . כך שאנו נכנסים כעת לתקופה שונה
', החָ ְב אן ִט צֹּכְ '[ על פני תבללהיות נרדפים בשל אמונתנו בכל מקום  אנו עומדים. ]42ד "קד[ הזרימה שהוא היה מורגל בה

אנו כולנו ! נרדפיםכן אל תחשבו שאתם לא תהיו גם , אנגליה ואירופהיהודי ו ,אמריקה הודיי, אתם. ]ד"מזמור מ
כל  וכמ, מילהה-את ברית, את השחיטה שלנו, כשרות שלנוהם עומדים לנסות לסלק את ה. עומדים להירדף
הם . הם ינסו לעקור את לימוד התורה שלנו. הם מנסים לעקור את יהדותינור שאלים לתקוף כיהדברים שהם רג

כל דבר שהם רק יכולים לעשות כדי ו, את התורות שלנו, את בתי הכנסת שלנו, ינסו לעקור את התפילה שלנו
  .למנוע ממנו ליצור קשר עם הקדוש ברוך הוא

עומד להתפרץ  ע הענקי ביותר שהיה אי פעםהרו. זרה חדשה במקום כל הדתות-הם עומדים להביא לעולם עבודה
 זה יהיה גלוי וברור כאשר כל פיסת רוע. אבל זה עדיין לא כל כך גלוי ,זה כבר כיסה את הארץו. על פני העולם

ה אותאותה לחלוטין ויעקור יהרוס ' ואז ה, ]ש"ע' יחזקאל ז', ןדֹוּזָ ח הַ רַ ה ּפָ ּטֶ ּמַ ץ הַ צָ '[ יוצאת וחושפת את עצמה לעין כל
  .]'...ְוֶחְרַּפת ַעּמֹו ָיִסיר ֵמַעל ָּכל ָהָאֶרץ... ָלֶנַצח ַהָּמֶות ִּבַּלע': ה"ישעיהו כ[ זה יתבטל לנצחו. משורשיה העמוקים ביותר

ולא יהיה שריד לבית ולא יהיה שריד לבית ולא יהיה שריד לבית ולא יהיה שריד לבית '''' : טברכות ' עי. ד"סוף מזמור ק, ''''יתמו חטאים מן הארץיתמו חטאים מן הארץיתמו חטאים מן הארץיתמו חטאים מן הארץ'''' :םםםםם באחרית הימים באחרית הימים באחרית הימים באחרית הימיציונים בענין ביעור הרשע מן העולציונים בענין ביעור הרשע מן העולציונים בענין ביעור הרשע מן העולציונים בענין ביעור הרשע מן העול

ח יתרו "זו. נהדף ז "תיקוה. בשלח סז: ק בראשית כה"זוה, ט"א זוטא פרק י"תנדב. ע"כה ש"ע. ''''שמם מחית לעולם ועדשמם מחית לעולם ועדשמם מחית לעולם ועדשמם מחית לעולם ועד'''': 'תהלים ט, ''''עשיועשיועשיועשיו

  .א"ע' מ

. תהיה עשיית תשובה שההכנהאני מתכוון  ,שעליכם לאגור מזון נתיכווואין . עשו הכנות, עם ישראל, כךלפי
, ו אותם עם מלקטתנק. ואת השכל שלנו, אלא גם את הלבבות, עלינו לנקות לא רק את הבתים שלנו. פסח מגיעה

ק קָ זּוף ְמ סֶ ּכֶ ם ּכַ רֵ הֲ טַ וְ '[ נוצצים בטוהר, אנו נהיה נוצצים –כך שכאשר אנו מגיעים לקבל משיח , הוציאו כל פיסת לכלוך

  .]'יום כיפור קטן'מתפילת ', םיִ תָ עָ ְב ִׁש 

  
   



  :27חלק 

  !'לא': תעמדו ותגידו
  ד"תשע' ב אדר ב"כ

אני יודע שאם . מעלות 180העולם שוב ישתנה משהו בערך כמו  –שבין כעת עד פסח , אני רוצה לומר לכם כאן ועכשיו
אך לפתע העיניים שלהם יפקחו והם יגרדו  –מרוץ החיים של בני אדם עד כעת לא הקדיש תשומת לב מרובה למה שקורה 

האם אנו חיים ! ?מה קרה לעולם הזה': ויאמרו לעצמם ,רריםתלוי היכן הם מתגו ,מצחם או ימרטו את שערותיהם בבכיאת 
  ]ח"י' יחזקאל ז[ !?מה קורה פה? מה אנו עושים! ?או שאנו חיים בתוך סרט בלהות הוליוודי! ?בתוך חלום

אבל זה לא יעזור לנו רק לפחד , ולראות אותם מתממשים בפועל הניבויים המפחידים והאיומים האלהמצמרר מאד לספר את 
בלי לתת למח שלנו את , ם שלנובלי לאפשר לעינימ, תכל על המתרחש בעינים פקוחות בלי לאפשר לשכלנו לנסות להביןולהס

  .מתרחש כעתות ועומק החורבן העצום של העולם שההבנה של המורכב

, אמיתייםאז הבה ואסביר לאלה מכם שהם יהודים . 'תשובה'אני יודע שהפחד לכשעצמו איננו יכול להביא את האדם ל
אני  ,סיני-ה הרים מעל לראשינו במדבר"בתחת ההר שהק' נעשה ונשמע'סיני ואמרו -שעמדו בהר, יהודים עם נשמות יהודיות

ח "נפה. א"תהלים צ[ ושהוא יציל אותנו אם אנחנו אתו, יכול-לבטוח בו שהוא הכל, רוצה לעזור לכם לשוב אל הקדוש ברוך הוא

  .]ב"י' ג

ושליש , ושליש אחד יהיה במצב קשה מאד, שליש אחד לחלוטין, י שליש של העולם יהרסששנ ]ג"ריה יזכ[נאמר לנו בנבואות 
אך עלינו לדעת כיצד להבין את כל הדברים המפחידים . בשליש הזה שלא יפגע כלולה ארץ ישראל', וברוך ה. אחד לא יפגע

מפני שאם איננו , נות ולהתענג על ראיית המשיחועלינו לדעת מתי ליה, והמדהימים שאנו עומדים להיות עדים להתרחשותם
 לתת לכם מספר קוים מנחיםכאן לכן אני רוצה ו. לעולם לא נהיה מסוגלים להכיר את המשיח, יודעים איך לעשות תשובה

 היינואז ו, היינו צריכים לחיות בדרך זו מאז ומתמיד ולאמיתו של דבר. אמורים לחיות מנקודה זו והלאה איך אנו להסבירו
  .]ד"פ י"ספורנו תהלים סו' ר[ כ הרבה"וביתר עונג ובלי לסבול כ, יכולים לקבל משיח ביתר שמחה

שום כח אחר , אף אחד ]'דין עֹואֵ ... יםִק לֹואֱ א הָ הּו' י הּכִ ... םֹוּיהַ  ּתָ ְע דַ יָ וְ '[ !הוא הכל יכול' שרק השלכם הלב -עומקכל דעו והאמינו ב
ולא שום , ולא ביטוח לאומי, לא עורכי הדין שלנו, לא הרופאים שלנו. לא יכול לתפוס את מקומו בכל הקיום, בכל העולם

  .דבר אחר יכול לקחת את מקומו

אם ו. ן לנו לשתותתשנו' זה ה. שנותנת את השתיהאיננה זו לנו את השתיה היא  שמוכרתהמכולת  -אם אנו רוצים לשתות 
וכאשר אין לנו  ,אוכלה רועבשנותן לנו את הכסף ' זהו ה .ו הדבר שנותן לנו אוכלווחנו איננהכסף שהר -אנו רוצים לאכול 

יהיה אתנו אם הוא תמיד . אל תדאגו. ]'ךָ לֶ ְּכ לְ כַ א יְ הּווְ '[ לנו אוכל ןתיוהוא גם  ,לתת לנו מה לאכול' אנו מתחננים אל ה -  כסף
זה את הפעם כדי להצליח ולעבור עם  ]'בעלי אמנה' .:ידחגיגה [ ת"ים להיות בעלי אמונה ובטחון שלם בהשעליכ. אנחנו אתו

מקורות . 'ךָ ּבֶ ל לִ כָ ְּב ' ל הח אֶ טַ ְּב '[ .זהו הדבר הכי נחוץ לנו בכדי לשרוד ולקבל משיח צדקנו -' ולכן הבטחון בה. הנוספת בהיסטוריה
מצוות ' 'ראה ס, ל ודברי רבותינו"נוספים מפסוקים רבים ומאמרי חז ליקוטים. 'ח מפרק כ"לבעל הח' זכור למרים'מאמר ' ור. 'נעמוד ונבכה'לחיזוק צוינו במאמר 

  ]ל"מאת הרב הומינר זצ' הבטחון

כאן בארץ ישראל וכמו גם בעולם  .ו של ההיסטוריהוכעת אנו מגיעים לאספקט נוסף שעלינו לבחון מאד ברצינות בנקודה ז
. פיין שמנסה לאלץ את היהודים החרדים לנטוש את האידישקייט שלהםמתנהל קמ, עכשיו בארץ ישראלאבל זה מודגש במיוחד , כולו

ו חוק יהיה עלינ- הקובע לנו שכדי להיות אזרח שומרהכנסת מעבירה חוק אחרי חוק . ע מעצם יסודהוזוהי תוכנית שהיא ר
לנהל את  עלינו להסכים לאפשר לחילוניםיהיה . המקום בו חוסר הקדושה משתולל, שלהם הטריפה-להסכים ללכת לצבא

 לנסות לכל סוגי הגזירות שהם הולכים ,חלילה וחס ,יהיה עלינו להסכים. חס ושלום, ואת הכשרות, את הקדושה, הגיורים
  .להרוס את האידישקייט שלנו במטרה הכל, לאלץ אותנו

כדי שאנו אבל . 'בעזרת ה, וכלו לנצחלא ילעולם שהם מלחמה , ]'תהלים ב[ ה"הכריזו מלחמה נגד הקבפה המנהיגים שלהם 
איננו מוכנים  ]'...ךָ יתֶ רִ ְב ִּב  נּורְ ּקַ א ִׁש לֹוְ '[ ים שדוקטורים יעשו לנו ברית מילהאיננו מוכנ !איננו מוכנים! לא: עלינו לומר -נשרוד 

ויהיה  .לנו לשתוק על כך ואסור! 'לא'חובתינו לומר . אפילו אם זה מסכן אותנו - ' לא'לומר נצטרך . 'לאכול מהכשר חילוני וכו
לא ו .התורה שולטת בושלנו הפנימי את העולם בעצמנו ליצור  ,ולסגור את עצמינו בפנים ,עלינו לבנות את הגטאות שלנו

, ְמחְֹקֵקנּו' ה, ׁשְֹפֵטנּו' ִּכי ה' : ב"ג כ"ישעיהו ל[ .נואנו חייבים לשמור את תורתו. ם השםעַ  –אנו . עמלקים וערב רב, קבוצה של אדומים
  ]'הּוא יֹוִׁשיֵענּו, ַמְלֵּכנּו' ה

לקבל "אנחנו לא צריכים . חייבים להיות באחדותאנו ו', לא': אנו חייבים לומר. לא עם הגויים ולא עם הערב רב .אין פשרות
' יהודי'אבל אנחנו לא צריכים לקבל כל אחד שמכונה , אנו צריכים לקבל במידה מסויימת, נכון. "כל אחד כפי מה שהוא

' יועץ עפלא ' ר', א ו"ל י"אש[מחלוקת בין נאמני התורה  םיוצרי שאינם, שומרים התורהעלינו לקבל את אחינו . גד התורהנוהולך 

  . ]'אחדות'

אבל כאשר זה , ]'ךָ ּמֶ עַ יל ְּב כִ רָ '[ נגד יהודים שבודאי היו בהר סיניכשם רע  הוצאתאסור לנו לדבר לשון הרע או רכילות או 
מפני  ,לטיםחעלינו להתייחס אליהם כשונאים מו - מנסים לאלץ אותנו ללכת נגד התורהש, נוגע ליהודים שהולכים נגד התורה

להתייצב בתוקף ', ולכן עלינו יהיה לבטוח בה .]מ"תהלים ק[ הופך אותם לשונאים שלנו - אוטומטית , זהדבר ו .'שהם שונאי ה
ם בשלשים השנים האחרונות השטותית שחיינו כאן בתוכ- כל חיי הגשמיות –' לא'שבאמירת ה מתוך ידיעה והבנה! 'לא': להגידו

אבל יהיה עלינו לעשות , שיהיה כה קשה להרבה אנשים דבר ,ואז יהיה עלינו לבטוח בקדוש ברוך הוא בלבד .עומדים ליפול
  .זאת



, ]'דורו של שמד'[ הרבה יהודים עשו זאת לפנינוו. עבור תורתינושבעולם יהיה עלינו לרצות להיות מוכנים לוותר על כל דבר 
' הדבר ששזה  -' לחיות על קידוש השם'או , שלא נדע', למות על קידוש השם'והרעיון הזה של , אנו דור מפונק במיוחדאבל 

  .עבורו זה מאד זר ]'תמות נפשי מות ישרים'פ "בלק עה' ח פ"אוה' עי, , , , ''''יייייִ יִ יִ יִ חֲ חֲ חֲ חֲ     ךְ ךְ ךְ ךְ יִ יִ יִ יִ מַ מַ מַ מַ דָ דָ דָ דָ ְּב ְּב ְּב ְּב ''''[יותר מאתנו רוצה עוד 

אני  –' תאכל טריפה או שנרביץ לך': רים לוווהם מ ,'נלחץ אל הקיר'הוא שניה כאשר - של-אבל היהודי האמיתי בשבריר
אני בטוח שהוא יספוג את , ואם הם לוקחים אותו ומנסים לאלץ אותו לעשות משהו נגד התורה. 'טרייף'בטוח שהוא לא יאכל 

אמיתי -יגלה מיהו יהודיוזה  .חלילהלא ילך נגד התורה בשום אופן הוא אבל , יוכנס לכלאו, ]ג"זכריה י' ...ֲאֶׁשר ֻהֵּכיִתי ֵּבית ְמַאֲהָבי'[ המכות
מוכן לוותר על זה בעבור והוא , גשמיותית טובה חיים-ורמת 'בטחון'כשנחשב שמעדיף לוותר על חייו הרגילים או מה 

  ! הכינו את עצמכם: ולכן אני פונה אליכם .אנו עומדים להתבקש לחיות על קידוש השם. נוייהדותיות

גויים הם מפני ש, ים יהיו אף יותר אכזרייםאלא שהגוי, עומדים להתבקש לעשות זאת אתם גם כן: גם היהודים בחוץ לארץ
, אין לנו את הגוייםכאן בארץ ישראל ואין הכוונה ש ,]'רמָ ְכ א ִמ תֹוּכְ ': ג"ק קי"ב[ ים כאשר זה נוגע ליהודיםאכזררוצחים ובטבעם 

  .ותרהם די והמכאן אכן יש לנו . ערב רב והעמלקיםה

חד ואף א, עם ישראל, מושאנו עַ ' נוכל להוכיח להבו המועד האחרון ש, וזהו העידן האחרון, אנו במצב קשה ביותר, עם ישראל
, לעולם לא נהרהר בכלל לעזוב אותו, ואנו לעולם .]'דֹוּדִמ  ךְ דֵ ֹוה ּדמַ 'פ "עה' ש פרק ה"י שיה"שער[אחר לא יהיה כה נאמן לו כמונו 

  .ו"ח

. ]'אין בין כו: שבת סג[ שהחיים ימשיכו כרגילאמנם כתוב , כן. החיים יהיו כה שונים לחלוטין –' בעזרת ה ,משיח מגיעהכאשר 
וזה מה שעומד  ...מה תהיה צורת החיים ללא יצר הרע... רגע כךחשבו על , תשבו ותחשבוכולכם בכל זאת אני רוצה שאתם 

הוא שיצר הרע הדברים תחשבו על כל , במשך היום רק תדמיינו את כל הדברים שאתם עושים! חיים ללא יצר הרע: להיות
ים שאתם כל הדברו, כל סוגי הדברים שאתם אומרים, דוחף אתכם לעשות בגלל החולשות שלכם ובגלל הפחדים שלכםש

ל סוגי עושים את כ אנחנובמשך חיינו  .שאנשים לא יודעים את מחשבותיכםככל הדברים שאתם חושבים עליהם , להםשואפים 
שדוחף אותנו , וחף אותנוהרע שס-וזה הכל מהיצר, ]'ׁשדֹוי קָ גֹווְ ', 'לאֵ רָ ְׂש י יִ רִ כֹוי ְּב נִ ְּב '[ תואמים לרמה הגדולה שלנו-הדברים שהם לא

  ..]סוכה נב' עי. 'ִּכי ִהְגִּדיל ַלֲעׂשֹותִּכי ִהְגִּדיל ַלֲעׂשֹותִּכי ִהְגִּדיל ַלֲעׂשֹותִּכי ִהְגִּדיל ַלֲעׂשֹות    ............ַהְּצפֹוִני ַאְרִחיק ֵמֲעֵליֶכםַהְּצפֹוִני ַאְרִחיק ֵמֲעֵליֶכםַהְּצפֹוִני ַאְרִחיק ֵמֲעֵליֶכםַהְּצפֹוִני ַאְרִחיק ֵמֲעֵליֶכםת ת ת ת אֶ אֶ אֶ אֶ וְ וְ וְ וְ ''''[ את נקודותינו החלשותוהכירו ביודעו , כל הזמן

ה עומד "הקב ,כאשר הגאולה מגיעה, כאשר משיח בא. החיים בלי יצר הרע אוּ רָ עמוק איך יֵ - תחשבו עמוק, רק תתבוננו
רק , הרע-יצר-ללא-חייםהעל , וכאשר אתם רק חושבים על זה ]'ו' ל ן ניצבים"רמב' ר', ְוִהְׁשַּבִּתי ַחָּיה ָרָעה ִמן ָהָאֶרץ'[ .ר"לשחוט את היצה

עומדים אנו  ]'יחַ ִׁש ּמָ ת הַ מֹויְ '[ך התקופה של משיח במשוכאשר אנו חיים  .עדן אנו עומדים להכנס-אז תתחילו לדעת לאיזה גן
 ,כל החיים שלנו עומדים להיות מסביב העליה הרוחנית .]בפסחים ' עי' ...ּהגַ ר נֹאֹוים ּכְ יִק ּדִ ח צַ רַ אֹוְ '[ רוחנית –לעלות יותר ויותר גבוה 

וזה התענוג הגדול  –יותר ויותר קרובים לשורשינו נחוש , נחוש יותר עונג והנאהכך  –מפני שככל שאנו עולים גבוה יותר 
  .]'תשובה פרק ח' ם ה"רמב, ו"מזמור ל. 'יםּיִ ר חַ קֹוְמ  ךָ ְּמ ִע '[ ביותר שקיים בעולם

זה לא במרחק מאה קילומטר או ! ?...מאד מאד קרוב אלינו זה ,שלא נדע, הגיהנום, גן עדן, ם הבאשעולהאם אתם תופסים 
 אל העולם האחר' מחליקים'אנו פשוט  –כאשר אנו עוזבים את העולם ו! קרוב אלינו !זה כאן. ילומטר או מליון קילומטראלף ק

מפני  ]ג"ל' א למשלי ו"ביהגר' ור, ט"י-ח"ב י"ש ת"רבנו יונה שע .ברכות ח', כפיטורי בפי ושט'[ מצבים קשיםיש אנשים שעוברים . ]'חֹוכֹונְ  ךְ לֵ הֹו'[
 –אבל כאשר אנו מגיעים לשם , חראמעולם זה לעולם ה' סחוב את עצמםל'להם ולכן קשה , שהם כל כך מחוברים לעולם הזה

מ "תחה, דעות הראשונים בענין גן עדן' ן בסוף שער הגמול בבי"בר רמ[ אף פעם אנחנו לא במרחק גדול מעולם הזה. אנחנו לא במרחק גדול

  .]ב"ועוה

יש לנו מליוני : ]'ח פ"סו שםם "רמב[ קצרה ותמציתיתאני יכול רק לומר לכם בדרך  -שהעולם הבא עומד להיות  הצורה
ם יִ מַ ָּׁש א הַ "הן לַ הֵ '[ יצר שהבוראמיליונים מימדים -על-אבל אנו יודעים שישנם מיליונים, שלשה מימדיםרק אנו מכירים . מימדים

מימד אנו עומדים להכנס ל -כאשר אנו עוברים מהעולם הזה לעולם של משיח ו. ]'ויברך דוד'סוף פרשת עקב ובתפילת ', םיִ מַ ָּׁש י הַ מֵ ְׁש ּו
יצירות של  םלוכהם ' הפלנטות וכו, הירח, הכוכבים. דימיון בלבד -הוא גם כן  ,חיים בו כעתמפני שהעולם הזה שאנו , חדש
וכאשר סיימנו עם העולם שאנו  .אנוש על פני האדמה הזאת-י השנים האלה שאנו קיימים כיצוריה לתועלתנו במשך אלפ"הקב

מפני שבכל זאת לנו עדיין מימד מוכר יהיה זה . מימד שונה, לסביבה חדשה, ניכנס לתחום, חלק זה של יצירה זו, מכירים עכשיו
  .ן שאנו נמצאיםקרוב להיכשזה יהיה משהו 

בפוקושימה  הכור הגרעינימה שקרה ביפן בהתפוצצות כל עם  ,של ימינו בני אדם, אבל אם אתם רק חושבים על כך
כיצד אנחנו יכולים לחיות בעולם שיהיה בו סוג מסויים  ...רבֶ עֵ שמרעיל את כל האוקיינוס השקט ואף מֵ הרדיואקטיבי והזיהום 

זה ישפיע על בכל אופן  –אפילו אם ארץ ישראל איננה נפגעת ו ?של מלחמה גרעינית וכל סוגי החורבן שאיננו יכולים לשלוט
הם  !?...מה הם עושים ...ל המקומות האלהולכ אדיםחלל למ–אני צוחק על כל המדינות שרוצות לשלוח ספינות !כל העולם

הכל זה ! ללכת מקום-שוםאין להם ! מגוחך ]'מגדל וראשו בשמים'ל בענין "י אייבשיץ זצ"כפי שמובא בשם הר[! 'מגדל בבל'פשוט בונים את 
להגיע יוכל ו ,כך שהמשחק הזה שאנו פועלים בתוכו יכול להמשיך ולהיות מובן, יצר בעולמינו' נוף שה-סביבת,  רק תפאורה
ובעולם הזה אנו , מעל הגשמיותשמימד של רוחניות , כנס למימד חדשילה םאבל כעת אנו עומדי .לתיקון שלו ,לנקודה שלו
  :]נדרים ח. 'פ ג"מלאכי סו, ''''ההההקָ קָ קָ קָ דָ דָ דָ דָ ְצ ְצ ְצ ְצ     ׁשׁשׁשׁשמֶ מֶ מֶ מֶ ֶׁש ֶׁש ֶׁש ֶׁש ''''[ .אור הקדושבחמימות של ה, בחום נתענג ונהנה

וזה עומד להמשיך הלאה והלאה , רק ההתחלה אבל זו .לשורשנו, יותר ויותר קרוב למקורנו, תרומם יותר ויותר גבוהנ
 אףו, יותר מאשר הסבל שסבלנו במשך כל הגלותטוב וזה בודאי יהיה . ]'..םקֵ ְׁש תַ  יךָ נֶ דָ ל עֲ חַ נַ וְ '[ עד אין קץ עונג מתמשך, לנצח

, א יהיה קלוזה גם ל, זה מעולם לא היה קל. במשך הזמנים הטובים יותר מתקופת אברהם אבינו עד חורבן בית המקדש השני
  .ואכן נעלה גבוה יותר ,ואנו נרצה ונשתוקק לעלות גבוה יותר. .]פסחים נ[ אבל זה יהיה מבלי סבל

  ]'ידיד נפש'פיוט ' ...דדדדעֵ עֵ עֵ עֵ א מֹוא מֹוא מֹוא מֹוי בָ י בָ י בָ י בָ ב ּכִ ב ּכִ ב ּכִ ב ּכִ הֹוהֹוהֹוהֹור אֱ ר אֱ ר אֱ ר אֱ הֵ הֵ הֵ הֵ מַ מַ מַ מַ ''''[. והז' ה-סוף את קרבת-משתוקק להשיג סוף, אני כל כך נכסף להגיע לזמן הזה, אוי


