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חיים,החפץריבנידלבירמתאימיםהחיברתדביריכלהיית

הקדמהבתירהקדישיםדבריילהקידםלנכיןראינילכן

ל I1זצחייםהחפץזבוי
יוםלנוואיןבעולם,הדיןמדתמאדשנתנברהאלהבימינורואיםונא

בעולם.המתהוותמהמאורעותומחרידותנוראותשמרעותשרמעיםשאיננר

ב"המהקדרשהתראההראהרעששזההקדושה,בארצנרשהיההנדרלהשעו

שהיההנדרלהרעשבמדינתנו,שהיההנוראהשטףהרעים.מדרכינושנשוב

שאיןרכמעטרבה,ובהמהרטףונשיםאנשיםלמארתרנהרנושנפצערבררסיה

מהעללינדרל[רפלאהאחררנה.בעתהדיןממדתנקיהשיצאהבעולםמידנה

בתפילתשנאמררהפקידותשכלרראיםשהננרבעתכלל,מפחדהערלםןיאש

רכלזה,עללבעלשםאישראיןהאחררנה,בעתכמעטנתקיימרתרקףנתנה

בערלם].השרררהקשההדיןמאימתלנפשרליראצריךהלאואחדאדח

טרבהראהלאלנו,היעשהזהמהמביןאישלכלורעדהפחדתאחזוברודאי

ביחזקאלדככתיברשעבמרתאפילרחפץרלאמעשיר,כלעלורחמןלכלומטיב

המביןאלארחיה.'מדרכירבשרבראםכירשעבמותאחפרץאםהינארםאנייח'

מהכללעשותשבידולכל,ומראהלתשובה,אותנוהקב"השמזרז rיב

תעשהמהלושיאמרובתחתוניםבעליוניםידיומעשהבכלומישירצה,

לזרזהמשמרעלעמדרברדאימה,'נביאיםלנרהירשאםליוברררתפעל.ומה

בימינרלנואיןהרביםבערנותינוובאשרשבשמים,לאבינרלתשרבהישראלאת

יערשהכדכתיבאחריםשלוחיםידיעללעולםמזרזהרארשלרחים,נביאיםאלה

לוהט.'אשמשרתירררחרתמלאכיר

התרארתהנההמאררעותאלרשכללהאמיןעלינרורעי,אחיכןעל

בתשרבהלשרבשנאחרמהרכלירם.יולדמהירדערמיתשרבהשנעשהמהקב"ה

שהואבלבוננעה'שיראתמיכלומחויביםבערלםאףהחרוןח"רינדל

לשובהחיובנודלאתהפשוטישראללהמוןלבררהחובל,רבבבחינת

נתבעיםנהיהבתשרבהלשרבנתרשלראם .אפרמחררןהיישרבארליבתשובה.

וחשברן.דיןליתןנצטרךשנתאחררירםיוםרכלבתשובהלשרבשאחרנומהלע

יי)פרקרשילא,ביתטפר(מתןו
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הםחםפגועיחדשיםםסויםאוסף
-> -:- -:-

יהןךילאהןאה'אהבתלבילגלבייהןךי
תשנ"טטבתהנדוליםאחדאלנולדןבנימין

לרב.לםטירםטרליישיהייםשניםכםהלפניהרבעםדברתינילדןבניםיןאנישליט"א! ...הרב

הבתיחסד,הרבהישתורה,הרבהישישיבות,הרבהישםא.דנריעישראלבעםהםצבלרב,ידיע

הלב,בםקיםזרהאיירהנכנטתילכןנשמהבלילב,בליהבלאבלמתפללים,מלאותבנסיות

שלבםצבהדתייםהיהידיםהייםילכןבריחנייתנדילהםאדלירידהנירםתהזאתהזרהיהאיירה

בםייחדיותרעודקשההמצבבחו"לבארוי,קשהשהמצבבמהדעהעילם.םריביןנדילםאדירחיק

יניב?לאהשםזמןבמהביביותרמדאינזה(םצב)נדילה.כןכל(הריחנית)הירידהבאםריקה

כלחילים,יהידיםהרבהכןכלםא.דנדילהבטכנהזהבנללשאנחנייייעהרבזמן?במהזמן?במה

שיידריםצעיריםהרבהכןכלנירישין,הרבהכןכליתוםים,הרבהכןכלצעירים,םתיםהרבהכן

לעשותחייביםאנחנועבשיוביותר.הקדושיםהםקוםותבתיןזריםדבריםהרבהכןכלםדהר,ן

(צריכים)פהחייגיםגאםריקה,םתחיליםשליט"א .....הרגישראל.לעםהלבאתלהחזירמשהו

ביזבויות,הרבהלנוואיןננמרהזמןכילהניגחייביםפח.דבליהאםתאתלהראותחזקיםרגנים

העם.לכלינםלנונדולהגרכהםהרגםגקשאנייהויי.לא-השםאהבתלביל,בלבייהודי

ביןתרןהמטןבהזמןעבשין
תשנ"טתצאכיפרשתלשיט"אמ.לרבנולדןבנימין

ישיגיתהחםיר,הםצגאתיייעהרגהרג.עםלדגררציתיוםאדנולדן,גניםיןאנילרג,שלום

גכםויותנפטריםצעיריםיםשינית,רגיתםחלית ',האהגתיםעטרגחטדתירה,יםעטרגית
נגיהיםאחחיםהחידרםיגין-ייםכלנילידםפניעיםידליםםהדר,ןשידרירגיםצעיריםאדירית,
לעשית?יםהלםה?שיאל,לאאחדשאףשאלהלוםה?גייתר.
אתלהחזירשעיזריםיהיייםיישהנכין,הטיפילאתלםציאלחיליםלעזירכדיאירניניםיש

םניפה,גצירת,הזה.הדברלבלהסיבהלעלעבודמנסהלאאחדאףאבלםהדרן.שידריהצעירים

לםה?שיתקים?לםהאיםר?זהםהטגע.אטינית
אגליה.יישראלאחדניףאח,דלהייתצריכיםה.יעםהיהודיםביןאחדותשאיןהיא,הבעיה

ייתרדרכיםשםחפשיםנכיןשליםדים,נכיןהזה??בעילםתלוייםכילםכאשרזהאתלעשיתאין
זאת.דברןללכתריציםלאיגטחיןהיאהגתאליהפשיטהנכיןהדרןאגללה.יקרוגיםלהייתוייתר

היחידההרפיאהיזי

וגילגיל,פילינאגלתשיגה,געליהרגהיישדתיית,יםפלניתיזרםיםקגיציתישמפורק,הבל
קיראיםקיגלים,דרכים:םיניגכליםחפשיםטיגלים,יהםםגילגל,העםכיאגי,דםרנישאחדילכ

איטיטטים.ינםעתידית
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העולםעללהשעןלהפטיקלא!לא!ולהנידלקוםצריןמישהולכן,ומסוכן,עצובמאדמצבזה
בודואילעם,ידוזהואח"כחכמים,מהתלמידיכלקודםהפחד,אתהקליפו,תאתלהורידכן,הזה!

יוצאכןאם-שלאחושביםאתםואםממשלתית,תמיכהבליוכולליםישיבותלהקיםאששפר
העםהעם??ואיפה-ושליטהממוןכטףמפלנותעלנשעניםמבהי!יותרבהםמאמיניםשאתם
לפעול,חייבמישהואותם?ידריןמימבולבל,העםהטובל,
אבליום,כליום,כליש,יוםכלואזהרותנכשל,העםכיהשמים,מןהבכיבכי,ישצעקה,יש

נעלםזהאח"כאבלהתעוררות,עצרתוישושם,פהתהיליםלהגידפגישותישלבןשמיםלא
ממשין,והעולםונשכח

הרבהאיןזמן,הרבהאיןמשהו,להעשות,חייבמשהואבלחדש,לאאומרשאנישמהיודעאני

לפחותבאנו,אנחנונביאים,ולאמקובליםולארבניםולאחכמיםתלמידילאמחהפגועיאנחנוזמן,
אתלתקןכדימשהונעשהלאאנחנושאםהפשוטה:האמתהאמת,אתלהגידדכימאתנו,חלק

ומשיחאתו,יחדאותוורוצהעמואתאוהבהשםמאד,רביהיההסבלואזיעשה,השםהמצב,

רקאנחנומשהו,לעשותצריכיםלמה?לסבול,סתםלמהאתו,יחדוהשלימותלהניעמחכה
יותר,ולאמטר,מביאים

עלשנשלחגוףרקכלוס,לאזהגודלןבנימיןנודלן,בנימיןלאזה,אתאומראנישלאאומראני
אותםלהביאהמצב,אתברורלהםלהראותהעםאתלאטוףצריכיםאמת,להנידשמיםידי

כילבכי,אותםלהביאהקשה,התמונהאתלהםלהראותקדוםאבלהשם,לאהבתלאהבה,לאמונה,

ולשיםוידויביחדלהגידואזלבכיאותםלהביאמבין,שמישהומרגישיםלאאבלטובלהעםרוב
ערון,ובשלוחןבגמראשכתובכמויבחד,לוהתפללהראשעלאפרי

מפחדיםשלאחייםלעשות,עצמםעלשקבלומהלכלשמתאימיםחייםלחיותזהואחרי
שלהםלמנדטיםאולאינטרטיםאולמעמדדואגיםשלאירגיששהעולםלכןלגריםאחרים,מאנשים

אותנו,יצילוהשםיהיוגדוליםניטיםואזהעם,לכלאלא

צירן,בלדבאחדנחשוןלמים,לקפוץצריכים
לאהעם,עםדלברלצעוק,להגיד,לפח,דלאבעיקר,ידצרקיםחכמיםתלמידיוהעיקרביחדלוכם

אחירכם,ילכוכילםואז-לדברהמפחדיםאושמתנגדיםאלואפילויבואוואזלפחד,

מהשידועיםלהםלהראותאמת,לדבררקבלב,דהאמתדרןלכם:אשיבלדבר?מהתשאלואם
בחיים,סדרלעשותפחדבלילהםלעזורהבילבול,אתדביוקשמרגישיםלהםלהראותשלהם,המצב
תלוילהיותולאהצבאאמונתעםולארופאיםאמונתעםלאבבטחון,רקלחיותזהוהסדר

יעלםןהרעכלהזאתובדרןבהי,תלוירק,ולהיותוכו'לאומיבביטוחולאבממשלה

 2הזהב,ענלהעבירות:לכלשמביאההקשההעבירההיום?ביותרלהתריעישעבירהאיזועל

שמים?ייראתלתשובההעםאתמביאיםאיןבו,מאוהביםחכמיםתלמידישגםהזה,העולםכלזה
ותדברו,אותםתאטפופשוטישיר,-

שלאדםמעמידיםוכו'בראשואפרונותןנולטאדחולכ ...מתקבציןהעם"וכלתקע"ט)(או"חערור.בשולחןי
כפיאלובעניניםומוטיףוכוילתשובה)הלבומעורריםשכובשים(דבריםכבושיםדברילפניהםואומרצורה

השו"ע.עכ"לנמורה"תשובהוישובולבםשיכניעעדכוחו
הזהעולםהואהזהב"ענלכדלהלן:היאהתקשורבטוףבעצמוהאוטיטטבנימיוידיעלהזהבענלהנדרת . 2

המחשביםאתשלנו,השוניםהטלפוניםאתשלנו,המכוניותאתשלנו,הבתיםאתאוהביםאנחנווצעצועיו,
ש"בז"ליונהלריננותשובהשעריטפרועי'מהשם."ורחוקיםרנישיםבלתישנהיהנורמיםהאלוהדברים .לשנו

ונבדלתהבוראמעבודתתאוותהונפדרתבחייו,הנוףלחפציתאוותהכלאשרהרשענפשכי"ודעוז"לח,"י
ל.בל,ובש"אשםוע"עתאוותה."מקוםאללארץלמטהבמותהתדרמשורשיה,
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להנזדואזלגכז,אותםזגזאזההמצג,אתלתאראותם,לאטוףגרור:אמרתז-להםזלומרמה

לשזםואזגענוותנותאלזוולהנזעהקשההעורףלשגורצרזכזםקודםאגללעזור.רוצהשהילהם

גזח.דכולםלזטאזםחטזדזםטפדרזםאשכנזזםוזדוז,ולהנזדהראשעלאפר

חכמזםהתלמזדזנםכולם.עלרושםוזעשהזנדלזהזחטזת,מעטזהזוגהתחלהאםמשנהלא

העםאתלהגזאכדזהטגלכלולכןהאמת,אתזודעזםזאתגכלאמת,זהזהזהכזהחזלונזם.וגם

אמתלדגרגזח,דתהזואתםאגלזעזורהואהעםאתלהצזלרוצההיוזנדל,קטןזתחזלוזהלאמת.

דבזוק.שאמרתזכמו

העםכזלהיהעםאתלהגזאזההכלאזהרות,הכל-מתפשטתזכןכלהסרטןמחלתלמה

לטפלצרזכזםהמחלות,עםלגמוררוצזםאםאגלהדגר.אותוהכלאלטטהיימר,מחלתנםרחוק.
מעטזשרוחנז.זהוהמקורל"ע,כולם,שלונםההזא""המחלהשלוגםאלטטהיימר,שלנםגמקור,

עםגתזםהקשזם,הדגרזםכלהטגע,אטונותכלכזגזותר,המטוכןהזמןעכשזואגלמשזח,עדזמן

הקושזאתלמנוענוכלנשתנהאםאגלהזשועה.אתזגזאנדולשאטוןאותנומזהזרזהוכויזטורזם

הגדול.השזנוזשלהרג

אתםאמרתי.אמתאבללי,שייילאזהשתעשומהזה.אתויודעיםאמת,זהשאמרתימה
לעשותעליומהלהצילו,ויכולחייםבסכנתיהודיעודרואהשיהודיהדיןמהחכמים,תלמידי

כשזשהגמראאומרתמהמגזפה.זה-לכולםצרותהרגהכןכלזשלעשותזעליומההדיןזלפי

זהזוולאזשתנההכלאזזשוגו,גזחדגזח,דכולוהעםכלאזתןזעמדואםזשראל?געםמנזפה

שלו.המלחמהאתלהלחםכחזתןשהיהי.דנלתחתאחדעםרוצההיאטונות.ולארגותמחלות

האוזנייםתאוסותמיםשותקיםואנחנואתנומדניה'
תשנ"טאלולנשיםלקבוצתנולדןבנימין

וכלאחדשגוערקמאד,קשהעכשזווהאמתאמת,המחפשותהנשזםלכלשלוםלכולם!לשום

עםומהזשראלגארץרקוזהושגוע,שגועכלהול,ןככהושגוע.שגועגכלאטונותהרגהכן
כלטגעאטונותזוםכלצעזרזם,נפטרזםזוםכלאחרת,טרנדזהזוםכלטזפור.אותו-העולם?

זוםכלהעולםגכלדגרכזהפעםאףהזהלאנכון,לאזההזה,שתמזדשזנזדוכאלהזשואםזום,

בין(םוחית)פניעהעםנולדיםילדיםיותרישהגויים.מגזןזותרהחרדזםגזןוהחולזםוזום.

רקהגויים,גזןמאשרהחדרזםגזןומשונותקשותמחלותזותרזשהנויים,ביןמאשרהחרדים

מאדדגרוזההדר,ןמןשזדרווגחורותגחורזםהרבהכןכללנווזשזותר.לנוייםזשטבעאטונות
ולאשזבותובזזעקבבבזתשזושבזםצעזרזםוזשהם,מזורואזםמהדרןשזדרוכאלהזשמדאזג

הטובםיהרשע,וםיהצדיקמיברור,לאדברשוםהפויהעולםדברן.לאהםאבלהם,מזזודעזם

וזהםבולבלהכליודעים,לאישר.-והצידהלםטה,-הלםעלהשונא.וםיאוהבםיהרע,וםי
מדברזם,לאאזזה,עללחשובמפחדזםאפזלולשאול,מפחדזםאבללמה.ושואלזםהאמזתזהמצב

אתוטותמזםשותקזםואנחנואתנומדברה'שכלום,כאזלווממשזכזםלאדמההמתזםאתמכנזטזם

פעםשאףבזתבשלוםקשותבעזותממשזכזם.אבלנאנחזםלפעמזםורקלשמועלאכדזהאוזניים

כללאאבל,הזו,תמזדונכון,מדזנות.ובזןגויים,ובזןזהודזםבזןבשלוםבעזותהרבה.כןכלהזולא

הרבהכןוכלתשובהבעלזהרבהכןכלשזשאפזלופחות.נהזהולאוגדל,גדלעודוזההרבה,נן

אחדות,לנואין-אחדםדברחוייישהכלמתפללזם,עםננטזותבתזהרבנרנלזשזבות

וזה-הועםאחדלהיותצריכיםאנחנואחד.ושםואחדהוהו,עםהעםהו,עםאחדות

 .ביחד-העולםשלהתיקון.וזהביחדונםביחידשםיםםלכותעוללקבלזהאחדותאחדות!
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לרארתיכרלטיפשלככילהניע.חייבהזההדררוררקאםזה,בירתרהרחרקשנראההדרררזהבידחקר

םפלט.יהיהלאהערלם,בכליהירבאםתיהורים,ידרפרתיהיואםלבררחלאןבנרשאין
 .ויותריותרקטןנהיההעולםלאטולאטבאזרר,רקלאהערלם,בכלפונעהקשהאוירהזמג

ביחדהסעיפיםכלעםלנםרישמיםמלכותעולקבלתאחדות-והתיקוןבטכנה,כלנוויותריותר
הריוינידר,םשהו.לעשרתחייביםכי-הירםובאתםולםהבאםת'לעשרתםהאזה.ידנלתחת

יצטרכרהנדרליםנםשבהכרחלזהינרוםהםצבאבלנכרן,רזהככהוםדבריםרלאערשיםלאהנדרלים
המצב.אתלהציליכולותקודמיםבדורותכמוהנשיםובינתיים,ברירה,תהיהלאכיככהלדבר
רזהחשרבים,םאדוהתהיליםדרקא,חשוב!בקברצהרדרקאתהיליםשלקברצותהתחילוםכןהרבה
לפיםתאיםכךכללאזהנשים.שלספרנהיהזהםהרםשרםחזק,כךכללאאדםשלסיםןלא

-לכםואנידהנברים.אתלהצילכדיבזהלהשתםשצריכרתהנשיםולכןנבריםהרבהשלדעתם
חייבזהכידתייפהלאעלישפיעונםהארץבכללהיותשיכולרתקבוצותכמהיוםכלתהילים

ביןיפותלאביעותהרבהוישבכםותקרבאיכותלאאבלתשובהבעליהרבהכךכלישביח.דלהיות
עללטובהישפיעזהתהילים,בשםיפלה'ינדיוכאשראבלזהאתרואיםוהםוכו'נזלכםוהחדריים

-אחדדברזהותהיליפה'אהבתהכבור.לכסאישירהאדםאתלהביאשיכולנקידברזהכיכולם
תהלייםלשכן,העבודהחוהכבור.לכסאישררםהנשםהלנשםהללבםהפהםניעחהלה.'אהבהשיר

אתלראותיכולאחדכלכיטפשי!וזהיהיהוםה-נבראותרוציםכולםזםןהרבהואיןבקבוצות.
אפילוסכנה,םרנישיםכולםוכויעתידותקוראיםיניוכלורבניםםקרבליםובאםת,הסכנות,
הכבורלכטאלהניעצריכיפמהר!לעבורמהר!לעבורזםן,הרבהאיןלכן,סכנה.מרנישיםהמדענים

לבראצריכיםואזבעז"ההכותללידכנסהשםבעזרתיהיהונםהעם.אתלהצילדניהדםעו,תעם
וישרביםםוותםקריוישבצורתישרחמיפ.לבקשהעםוכלרידוילהנידלבכותלהתפלליבדח

הראשעלאפרולשיםהתורהעםהארוןאתלרחובלהוציאכדיטיבותמטפיקישאסונות
טוף.וישועה,רחמיםולבקשלובכותוייוילוהגיד

ביותרהנדולהבסכנהנמצאבאמריקההדתיהיהודי
תשנ"טחשרןליכו.כ.

הנושאהואבאםריקההדתיהיהודיאבלביותר,נדולהבסכנהנםצאיםשכולנולרבלוםרברצוני

לשי.

עבוריולךישמסראיזהבהשנחה,הכלנפנשיםשאנחנוםקרהזהאיןש.

הזה"שה"עולםכיוןבירתר.הנדולהבסכנהנמצאבאםריקההדתישהיהודיהואשליהםסרת.

שלבשולחןבכרללים,הישיבו,תבעולםהחיים.תחומיבכלטיפיןטיפיןה"מקום"רגליאתדוחק

תקיףהיאאחרתםי,דאותהלעצוררעלינוםתננבתזומחלההישיבות.תוםכיהעסקניםאצלהרבי,

האוכלוסיה.לכאת

יותרולפרטיכולאתההאםש.

הבלעדיהמוקדלהיותצריכיםורצונוודברושהשםללמדהשם,אהבתללמדצריכיםאנוכן,ת.

אלא-עלינולהשתלטהזהב""לענללאפשרלאנויים,רעיונותלאשטותיים,דבריםלאחיינו.של

שלאיעורהרבלקדושה.ולהביאםלטהרםוחיינר,מוחינולבבנראתלנקרתעלינובלדב,ורבררהשם

ההיודי.לעולםהאמתאתלטפרלהתחליצריכיםואחריםהרבאתהבלדב.קצרזםןאלאלנונותר

לאאנראםאותנויטהרהראואזבלדב,מובגללזמןאלאלהמשיךהנוכחילםצביאפשרלאשהשם
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חדס,הרבהאנועושיםאםנםכלל.וביןבפרטביןעבירותבהרבהםואשםיםאנובעצםינו.זאתנעשה

שםשאיןותםצאהעםליבותבתוווהבתונןםקרובהטתכלברםישיבות,הרבהכוכלקייםותנם

הקב"האבלחםורנשםעזההקודש.ארוןלידהכנטתבביתהזהבענלאתתםצאהשם,אהבת

שםבכללוםילזבינו,כםעטאנונשאריםהולו.נדולעודיוםכלאטון,עודיוםכליום,כלםזהירנו

למ

עולם?שלםרבונוהםדשבריויסםןלילתתאתהיכולהאםש.

להעבירהשםשלרצונואיןיתברו).השםרצוןאתלדעת(זכיאותיצריואתהבעצםםדועת.

םהיםניפה!ותםצאטביבוהטתלכואח.זאחדלכלישירותהואםדברבאםתדרכינו.דוקאדבריואת

זהםהםח).(פנועיכםונונודליםילדיםהרבהכושכלותנלהטביבוהטתכלםניפה?שלםשםעותה

שאנואדםלבניטפיקותהיושלא(כלוםרברוריםםטריםדרכינוםעבירהיההשםאםלוםר?אב

היינוכוכלוהטובליםהאבודיםאנחנו-קורההיהםהלואוםריתברו)םםנוםטריםםוטרים

לאשהרבדבראםרתילאאניהרבנים!אתםכיזה,אתרוצהלאהשםאולםרבנים!להיותנהפכים

שותקים?אתםםדועכןאםיודע,לאאוםכיר

שותק?באםתאניהאםש.

הםצביהיהדברשלטופונדול.פחדלהיותצריושהיהבםקוםנדולהשתיקהשקייםתאנייודעת.

אנחנוצריכיםהפעם .חתללאהעשויםדרכיאתצריכיםאנחנו-הבירהבשושןשהיהלםהדוםה

בלאלשתותהיוכלושההםוניםזכידלילהנעשיתשלושהאםתכזהלאהעםםןםפחרשאיננוםנהינ

הםר.טעםה

כן?לנהונתוכלאתהנםהאםונחםהבחיזוקנםרותםידהנביאיםש.

בתשובהכשנשובואזהרה.םטרםביאיםרקאנחנונביאים,אנושאיןלזכורעליוברםבוודאי,ת.

אתונכתי,לי,ושליםנעלהוכולנוויינהבשמחהתבואהנדולההישועהאזילמקויינוונחזו,

כלכםוטבעיתכוכלתהיהוהתורהעצםינוועםהשםעםשלום) ל'(שלםיםנהיהאנחנוהמשיח.

להתקייםיפטיקהרעשהיצרעדחזקכוכלהשםשלנוכחותואתנרנישתםידואנחנואחרדבר

היום.הםצויםןהפושליםהבהרםוניהישתלבוהכל

היום.לאותוםחכיםאנחנוביראים?כולנונהיהיבואכשםשיחש.

פניו?אתלקלבישארוכםהאלברבזםןיקחלאוזהםחכהנםאנית.

לעשות?עליםהש.

אתהקול,ךאתלהריםעליווצדיקחכםכתלםידוםוכרםא,זםכובדהשם,אוהבאתהת.

אחראים.תהיוהאחריםוהםנהינים

אםיןשלשםהאתידועאתההאםש.

העםהזםן,כלנטתריםדבריםלהנידיכוליםהיינואםהאלו,הדבריםאתידועיםהיינואם .«לת.

אםיתיים.אנשיםרקםרשיםההאםתאולםאותם.םרשיםותתחבולותאחרינו.הולוהיה

ארה"ביהדותלנוערמטר
ט nתשנתשריחודשיםד 4בןמנחם

בתוולבכם.תוואלדבריאתלקחתאתםחייביםכדבעי.זםנכםאתלנצלהפחותלכלאשלדת

םרובשוניםלהיותעליכםםכו.תתעלםואלנשםתכםבתוווכןצדיקיםשלדםזורםעורקכם
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אלוביןתהיואליותר!טוביםלהיותעליכםיורק)בניוביותרהחדרי(המקוםבוילימטבורגהילדים

הי.אלעצמכםאתלקשורצריכיםאתםבוראם.אתזוכריםשאינםוכמעטהזהבעולםהמתענגים

היאתלאהובעליכםהאחרים.מןמתקדמתבדרנהאתםזהומשוםאבאלכםישאבלקלזהאין

עליכםכספכם.אבדןעלחוששיםשאתםכפיהעבירהמןלפחדשלכם.הרבאתלכבדעליכם • 
עליכםחבריכם.עללהשפיעעליכםהזמנים.בכלהוריכםאתלכבדעליכםשבור.בלבלהתפלל

הנוערשארוכלשניכםהנוער.עתידאתםבתוכה.חייםשאתםהמעייתתהחברהאתלשנות

מחשביםוידיאו,טרטילחבריכםיהיה?מההזה.העולםתענוגיאתאוהביםאתםפיצה.אוהבים

אטורים.דבריםקוראיםעתונים,קוראיםטפרים,קוראיםהםיהיה?מהאטורים.צעצועיםושאר

להשפיעעליכםיהודית"."תזמורתלהשקוראיםמודרניתתזמורתאטורה,לתזמורתמקשיביםהם
הזמןבדיחה.זואיןמקום.ובכלטפרןבביתהבנותגםהטפר.בביתבכולל,בישיבה,קבוצתכםעל

ונלקחההביובשלהלכלוימןהוכתמהשלוהצחההנאהשהכלהמכיוןסובלוהימא,דנתקצר

אתלשבוררוצהשהואברגעבדיוקנבולללאאינהסבלנותואבלחזרהאותנורוצההואממנו

עצור!ממנו.לברוחמנטיםאנחנולחופהמתחתהאחרונהפעםהכוט

מפוחדים.מאדבזמניםחייםאנומתפרקן-בוחייםשאנוהעולםאלי.אזנכםהטועתה

אתמביאיםאנחנוהחרדיהיהודיידיעלמונהנהעולםשלנו.הצרותאתיצרנובעצמינואנחנו

אתזוכרהואאותנולהפטידרוצהואינואותנואוהביתברןהשםאבלמטוכן.לטוףהזההעולם

פעמיםשלשומתפלליםזקניםומגלדיםשחוריםלובשיםאנוודעייןסבלשנותאלפייםשבנו.הטוב

רובפיעלאמנםחדסיםוגמילותצדקהמצייתלקייםומנטיםהמשפחה.טהרתעלושומריםביום

בחכמתוכןמשוםזה.דברעלמתמקדיתברןוהוא .נעשותהמצייתדעייןאבלשמים,לשםזהאין

אתמחפששבורלבעםשאדםמכיוןהדין.אתלנטרלכדיחיינולתוןאטונותהואשולחהנדולה

השם.

להשתנות.לוגורםלאזהדבר-ללבהאטונותאתלוקחאיננוהעולםאבלש.

אםועמורהטדוםאתלהחריבלאמה'בקשאבינושאברהםכשםהוזהרתי.כןועלהבעיהזוכן,ת.

חייביםאנוהעולם.בעדהזאתבפעםמהיהואמבקשעדייןכןכמוצדיקים.עשרהשםימצאו

האחראיםןאתםהעתיד.-אחייאתםלהשתנותן

אמיתית?תקשורתבתמיכה"ה"תקשורתהאםש.

חושב?אתהמהת.

בתמיכה"?ה"תקשורתאמיתותאתשתוכיחברורהתמונהלנולתתתוכלהאםש.

כאן.אמיתייםדבריםהרבהכןכלראיתםת.

קדומים?דבורותמטייעתתקשורתעלשמענולאלמהש.

לדרנתםהמתאימיםמטריםלהםשלחהינבוהה,רוחניתברמההיוהדורותשבעברמכיוןת.

אמיתייםמדיהיוהםאולםהדיבוקים,באמצעותהיוהראשוניםהשליחיםהרוחנית.בנדלותם

לכולםברוריםאנושאין-אותנוקבללשנוהדורכןמשוםלשאת.מטוגלשדורינומכדיוברורים

להציל.מנסההשםואותםאמתשרואיםלאלורק-

לציבור?להעבירעלינומטראיזהכןאםש.

אחדדברעודלייששלנו.הפרטייםמהדבריםחוץ-מהיוםלכולםשייןשכתבתימהלכת.

לה'לחזורהיהודיםלחבריולעזורלנסותהחוצהלצאתחייבחייבאחדוכלאתםלכולם:לומר
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בדעתינו.לעלותיכוליםשאנחנוממהאיוםיותריהיהשזהלכימדועיםאינכםדתיים.ולאדתיים

שםןלהיותרוציםאינכםהאםאולםהיבעזרתתבואהישועהזמן.מכליותרמפחיד

בתמיכה.לתקשורתזהאתשנקשראודיבוריםבאמצעותרקזאתנעשההאםש.

שכתבתי.מהכלאתלהראותיכוליםאתםת.

בזה?יאמינוהאםש.

מוותסביבותינוכלמסייעת.תקשורתבלינםזהאתלראותיכולאתהשלא.ויששיאמינוישת.

ביותרהקשהתהיההזוהשנהיתומים.לנמריונשארנוכמעטשלנו.הנדוליםאתמאבדיםאנוואסון

בנללהואבעולםשקורהמהשכלאנויודעיםעלינו?כועסשה'הוכחהזוהאיןוליהודים.לעולם

שורשאחרלחפשצירכיםאנולבגינו?המשמעותמהבעם?מניפהכשישכתובמהאבא,רשילא,ללכ

התורה.כלאתידועשאיננואפייזאתלילומריוכלילדכלפשוט,זהכן?לאעוונותינו

אלינו?יקשיבמירבנים,אנואיןאנחנו?מיאבלש.

לאאפייזז,לאאחדאףלים!הכנסומשה:באמצעותלהםאמרהיסוףביםעמדוישראלכשעםת.

העם.אתולהציללתוכולקפוץפשוטאחדיהודילקחזהמשה,

פשוט?אדםלאמנהינהיההואש,

מל,ךבןאתהנסי,ךאתהאלקים,בצלםבנראיהודיוכלנדלותו,וזופשוטיהודיהואיהודיכלת,

השינוי.אתלעשותיכוליםיהודיוכלאתהתשכח!אלאבא,אתהונםיהדויכל

מקשיבים?אינםהבחוריםאולםבישיבהשיחהנותןהואש.

אתלהשמידולאאותנולהצילרוצההואיעזור.כברוה'האמתאתלהםותאמרקבוצהארנןת.

יותר.להקשיבירצושהאנשיםדכיהשנהאסונותהרבהיביאהואהאהובה.כלתו

בעצמינו?זאתשנעשהאויותרלדברברבניםנפצירהאםש.

אתה'בעזרתיזניחוהםקהילתםתשוקתאתיראוהרבניםכאשרבכבודם.לזלזללנואסורת,

אותנו.להציליחדויבואושלהםהאינטרסים

שיעור?מנידרקואהיהשליהעבדוהאתאפסיקאניהאםש.

עלשקרןנקראהואנאסר,הואבירמיהוהתבונן '.העבודתאתלעשותקללאטוב.רעיוןזהאיןת.

למצריםאותושלח-אותוהצילוהקב"האמתהיאאמתאולםישראל.עםשלהמנהיניםידי

עדן.בנןיושבהואולבסוףקרה.האיוםכשהדבר

יקשיב?שלנוהדוראייהקשיבולאאנשיםירמיהושלבזמניםאםש.

בעליהרבהביותרהרםלמצבביותרהשפלמהמצבלעבור-דברשלבסופו-מוכרחיםאנחנות.

שיכולהישלנדולחברלהיותנדלוהואפשוטרועההיהעקיבארביבעולם.השפליםהיותשובה

אותו.להדביקהצליחלארבינושמשהמישבשמיםאבינועםתורהללמדולשבת

 '.השםאתלהפיץולאבביתלהיותצריכהשאמאכתובבתורהש.

נדוליםחסדיםעשוונםנדולותמשפחותלהםשהיוצדקניותנשיםאותןכלכנראהכןאםת.

אבל-יהדויביתולהקיםילדכםאתלחניצריכיםשאתםאומרזה-להיותיכוללאעבירה?!עברו

שלהחדס-הזהלעולםביותרהנדולהחסדאתלהביאיכוליםוהילדיםהאשההבעל-ביחדאתם

עיוורונו.אתלרפאותזהידיועללעיורהאמתהבאת

נדוליםןבמניניםלהתפללטוביותרהאםש.י

בדמעות.להתפללחשוביותרת.
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השופר?תקיעתבזמןלהתכויןישכוונהסוגאיזהש.

n • יהיו.עודשניםראשיכמהיורעלאאניכולנו.אתלהציללהיהתחנןאבא

למשיח?קרוינםמאדאנחנוכןאםש.

n . !מאד

אםתבהםישאםבעצםןותחליטלשיהםלייםאתקיא
תשנ"חאיירמנציסטריענקי

מרגשכןכלעדייןזהאבליקרה,שזהידעתיאניממנומתעלםישראלוכללמסוכןמאדשהמצב

רקלאחשובבןלהםישעכשיושבוריםאנשיםשניהיוואמיאבישנתייםלפניהורי.ועבורעבורי

עבורם.גדולחדסזהמיוחדתנשמהאלאמפגרסתם

עלשהשפיע ...שלהנוראמותועלשעברשבועשלהאסוןעלתגובתןמהאותןלשאולרציתיש.

מאד.חדבאופןמדבריםהמחפגועיאבל ....לתשובהנתתכברימיםכמהלפניהתורהעולםכל

היוהרבניםאותו!רצחנושאנחנואומרכשאתהכן.אלינומדבריםלאהמוסרבעלישלנוהגדולים

הכלל.עלכפרההיההוא-שונהבדרןהדבראותואתאומרים

n • אומריםאנחנוסתירהכאןאיןתפקידנו.אתואנחנותפקידםאתעושיםהםותפקידואחדלכ

הםכן.רובםאבלכולםלאממנו,מתעלםישראלוכללמסוכןמאדשהמצבמכיוןשלנודברכים

מכולם.יותריועדיםהיאאושהואחושבאחדכלעצמם,אתמובילים

נפטירם?כאלודציקיםדוקאמדועש.

n . לקרבנות.מתקבליםמוםלהםשאיןהמעוליםשרקמשום

לפילהםמגיעלאאםאפילוהכנסה)(הבטחתממשלתיתתמיכהלבקשלאברכיםמותרהאםש.

החקר?

n . השם.הואהכנסה""הבטחתאתנותןשבאמתמיהתשובה.אתבעצמןכברותדעזהעלתחשוב

ניבאוהמחשהפגועיהואאנשיםשדוחההדבריםמןאחדאבלסבלני.חסרלהשמערוצהאינניש.

כמובןהזמן,במשןגדולדברקרהלאה'וברוןח"והערביםעםמלחמהתתחילמעטשעוררבזמן

ספקנים.יהיואנשיםשכמהגורםזהאבלכןעלשמחיםמאדשאנחנו

n . עלמרחףהאיוםעדייןברםנדחה.זההשםוברוךעלינולנחותהמלחמהיכלהרבותפעמים

אנחנוהמח.פגועיולאהעולםאתמנהלהשםמסוכנות.ויותריותרנעשותהאפשרויותכולם.

חסשאםהואהיוםהמצבהשם.משרתירקאנחנואולםאמיתית,סכנהשקיימתכיוןמזהירים

היתהאילומאשרגדולהיותרתהיההגופניתהסכנהלישראל,הערביםביןמלחמהתפרוץושלום

האחרונהבפעםה'עשהנסאיזהראיתםלאהאםעיניכםאתפתחוחדשים.שלשהלפניפורצת

מנענסרקאבלעירק)אתלתקוףכמעטמוכניםהיווברטיניהארה"ב(כאשרמלחמההיתהכמעט

אתולתקןשלכםלגמראלחזורעליכםכןואםלכולכםכנסנראהזהאיןאוליהמלחמה,את

ראייתכם.

מו?בצורההזהלעולםלחזורהוכרחתמדועלנולספרמוכןאתההאםש.

n • מכמהאולםלפרטם,המקוםזהשאיןרבותסיבותמפניכזובצורהלעולםבאתיn פנועיוד
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יאםאימרשאנימהאתקראליפר.פעיזאיניאדםשאףדבריםלימרנםבאניבתיכםיאניהפח

כברזהכלאתלדעתהייתםצריכיםאםנםשבדברי.האפתאתתכיריעצפכםעםאתםכנים

נלשחני.שעבירההטבהיזיעםיקיתבצריתשאנילכילםברירהדברשבאתם.קררם

ש"טשלדףבכלשכתיבםהליםריכילאינןםדיעכילההתירהכלאתיידעתהנשםהאםש.

יכייןיפיטקים

הזה.לעילםלביאלםטריםלאפשרקטןחירפתחהיאםנם,שלכם.כםיםיטתרתשנשםתיםכייןת.

שישרקםיכיחןזההיהםהגםרא.ליםריכילהייתיאםשםיתיכם,כלאתליםריכילהייתיאכןאם

הנאםרתהאםתאבלקטםייתתחביליתהרבהלעשיתיכליהםצריםייתר.לאקיטם,כםיכשריןלי

 '.הלניכחיתבייתרהגדילהאיתהיא

הראייחיםרשיםקבלנילאהאחריןבזםןשהריםטיייםת,בםדהדעכיישראללכללהםטריםש.

להפצה.

לאאתהלםההזםןכליםטריםאזהריתשילחהיאבלםקבליםשאנחניםהםיטריםאנחנית.

אםםהיםטריםאינםאליאםיבחירה)בחירים(שנישביעיתכםהבתיןנהרגישלשהיריאהםקישב

םטרןכן

םטייעת?בתקשירתלהאםיןקישיםיצאיםהרבהכןכללםהש.

הפיליםאתקראהבעיה?םהכןאםאתה,הלכתיתבעיהכלאיןבעיה,אינהםטייעתתקשירתת.

דברי(ידיעיםזאתזאתאיפרפיאיכפתלהייתצריןלפיאפת.בהישאםבעצפןיתחליטשלי

שאםרי).םםיהאםתאתקבלאיםרהיההגייםםןדברםביאכשהיההרםב"ם

בתםיכה"?ה"תקשירתכנגדידני'םיטריבעלירבניםהרבהכןכלקייםיםםדיעש.

איתנילהצילבנטיתםהםאםיתייםהנ"להיהיריםםלבני.האםתאתלםניעםנטהשהט"אםכייןת.

רםאים.שלטיגםאיתיאינםאנחניאבלםרםאים.

כןןלאיענקי,הצלחה,םלאהט"אש.

םאד!ת.

לדעת.יכלהלאתקשרתשהםםשהילימרתיכלהאםהטפקניםכנגדש.

שהיאבידאיתלןלימריכילאנישאמרתי,הדבריםאתלימריכלהשהמתקשרתחישבאתהאםת.

לאמריענירמלימאדםהאליהדבריםאתמקבלהייתאםאפי'מזהחיץאבללכן.מטיגלתאינה

לא?איישראלעםאתלהצילהאםכאן?השאלהמהאמת.הםאםכאמתהאליהדבריםאתתקבל

אינןהאםמשפחתן?אתלהצילריצהאינןהאםישראל?כללאתלהצילריצהאינןאתההאם

עצמן?אתלהצילריצה

בעדיניתעצמןאתמביעאינןמריעח,דכןכלמדבראתהמריעמדברת,היאשהנשמהמכייןש.

ייתר?

חרגתישלאבטיחאניאבלשהיאמיהעלבתיאםמצטעראנישקריס.בליזהח,דלאזהת.

אלאשאמרתי,מהעללאמתנצל,אנינעלבעצמיאתמרגישמישהיאםאילםהדין.מגבילית

כזי.ערימהלאמתמיכןהייתלאשאילימהעידבא
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באנגליההחרידתליהדותמטר

להניבהיכולתואתהםחאתתוקפתהנוחיות
תשנ"טטבת 8בןאוטיטטמ.נaםק.הרב

שתבוא.שידעתיכיוןבסבלנותלךחיכיתיאותילראותשבאתשמחכךכלאניק.הרבשלום

להנידלישישמהזו.לעודבאהיטבמדועשאתהליידוערציניתמאדבתקופהחייםאנולךכידוע

תורהגיעעכשיויעזור.שזהבתקווהשלההמסראתקבלהבכראמירקהאננליה.לנביהואהיוםלן

שונהיסדויתממחלהסובלתהחדריתשהקהילהבזהמאמריקהשונההמצבבאגנליהאנגליה.יהדות

בתילתוךבתיהם,תוךאלהזהבעגלאתהכניסואמריקאיםחרדיםיהודיםהרבהברוחניותה.

אנגליהיהדוי .בזהכךכלהרחיקלאהחדריהאנגליהיהדויאולםשלהם.הישיבותלתוךכנסיותיהם,

צריכיםדבריםצע,דאחריצעדשאינהלהתקדמותמוכניםאינםהםהחיים,לנוחיותקשורים

ובטחוןנוחיותשלזוהרגשהאולםמכובדת.להיותצריכהאדםכלשלהפרטיותמוכרים,להיות

מוכניםיוםשכללמצביחזורהאנגליהחרדישהיהודירוצהה'כבדיחה!ותתגלהמעטעודתתפוצץ

להיותלאחזרה,לנויקראשמשיחמצפיםרגעכלמיידית,בהתראהולעזובהחפציםאתלארוז

לארץוללכתבשמחהלקוםמוכניםלהיותאלאבו,לגורהביתבעניןואפילוהפרנסהבעניןמוטרדים

כלזזיםהיולאהחדריםהיהודיםרובהיום,באהמשיחהיהאםאולםהשופר.קולכשישמעישראל

עוברת,רבכתאלאהשופרלאבכללזהאולייעבור,זהאוליחושביםהיוכלקודם .ממקומםמהרךכ

לשלוחקודםאםמחליטיםהיוואזהאמת,קבלתשלהמעשייםהבחינותכלאתשוקליםהיוהם

המוכניםאלורקכיקטלנים,להיותעלוליםאלורגעיםאבלבעסק.לטפלובינתייםהמשפחהאת

ולחיות.המשיחפניאתלראותיזכוכןלפניעצמםשהכינואלורקינצלו!מיידיתבהתראהללכת

הרבההתורה,אשאתחסרולבבםואיטייןכרדומיםבאנגליהחרדיםיהודיםהרבההיוםאולם

הםהיאהבת-ביותרהחשובההתכונהאתחסריםהתורהבלימודמלאיםשהםלמרותישיבות

להגיב.היכולתואתהמחאתתוקפתשהנוחיותמכיוןמוחיןוטמטוםתנועהכבדינעשו

הדבריםאתלפרסםחייבאורשאיאניהאםמסר,שוםלפרסםלאליאמרתמהזמןלפניש.

היום?לישמסרת

נשתנוהזמניםעבשיושנאמר,נזמןאמתהיהלןשנאמרמהבלהעניןאתלהבהירגרצונית.

להבנט.יובלשהמשיחבדיהעולםאתלטהרמתבויןשהואברורמאדמאדלנואומרהקנ"ה

לישועתהמפתחשהםמביוןהחרדיםהיהודיםאתלהצילמחוייניםשאנחנוהזמןזהעבשיו

יוושע.העולםאמיתיתתשובהיעשובשהםהעולם.לבריאתוהסבהההרפטנתהםהעולם.

כללוקחשהואגזהאותנומזהירהישאמרתי!מהאתלפרסםמתבקשאתהק.הרבכךמשום

הנולדים,כמונוהרביםהילדיםידיעלר"ל.כ,ךכלקרוגותלעיתיםשלנומהקהילהאנשיםהרגהכך

שלוהרגותהאיומותהבעיותידיעלקרוגות,לעיתיםלעמנושקוריםהמוזרותהאסונותידיעל

לדעתעלינווכדו'.הענקיותהטגעיותהאסונותידיעלמוצא,דרךגהםרואיםשלאביתשלום

איןאגלגת,כזהתאאגלקולןאתשהרמתהראשוןהייתק.הרגאתה .טבהננללקורהזהשבל

השם.עגודתאתעושהשאתהמכיוןלאכזבהמקום

ועדייןבטגתכגראנחנוהשנהגםישראלבארץרציניתבצורתשלתנאיםיששנהאחרישנה .ש
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רציני.גשמידרלא

הבטוחהמקוםתהיהישראלארץזאתלמרותבולו,העולםעםיחדבטבנהישראלארץת.

 .ישרודאבןישראלבארץיהודישבלאומרתזאתאיןאולם,ביותר
קרה.לאמשמעותידברושומוננמר.היה,עירק,כננדוהבריטימאמריקאימשלההפצצהמבצעש.

תראה.אתההטופילמשבראותנוה'מביאת.

יכולימגמשנימשהרבהיודעאניבקרוב,יבואהסופישהמשברשנימכבראומרימהמחפגועיש.

המסרימאותממשמיעתהתעייפואנשימהרבהלמעשהאולמהבריאה,לכלביחסכקרובלהחשב

קורה.יסודישמשהובליעצממעלהחוזרימ

לעוררעליןוניכרת.בולטתמאדוהאמתהאמתאתלהנידצריןאתהשל,ןהחשבוןזהאיןת.

הבוערתהאשלאאפילואותמלעוררמצליחלאדברששומעמוקכןכלישנימוהממאחראנשימ

סביבותיהמ.

כלבמשןבאננליהאבלואמריקהישראלארץלנביבטוחאינניקשהמאדזהאתמוצאאניש.

מספיק.הקרקעמןהמריאלאעדיין F.C .השנימ

רצינימאדשמצבינולהכרהיניעואנשימויותריותר , F.C .באמצעותרקלאעזרהתקבלאתהת.

אסונותכמה"לע,חולימאנשימכמההסטטיסטיימ,הנתונימאתלאסוףלהשתנותחייבימואנחנו

 .עצמובעדידברזהשלנוהחדריתהקהילהבתוןקורימאחרימ

בןובלמרבביבוכהאתהלמהש.

יודעאניאנחנו,חטריםכמהיודעאניאותי,שמפחידיםרואהשאנידבריםשישמשוםת.

רוצהלאוהואהדרןבטוףבמעטשאנחנומביוןפראינעשהשהט"ארואהאני ...מעטשעוד

נצליח.שאנחנו

הגדולההישועהלפניהסופיבזמנוהואהעולם
תשנ"טחשוןויילחיים

זמן,ישארלאמעטועודנוברתבמהירותזורמתהזרימהקבועהבזרימהעוברותושעותדקות

רואיממסביבכשמתבוננימאבלכןעלחושבימלפעמיממעטיממכןמודאנשנראהמיאיןאולמ

כן.עללחשובמפסיקימהמנמממילאגדולהדאגהנראיתולאכרנילמתנהלימשהחיימ

אותנו,לעוררבןבלמתאמץהיהזו.המאיימתבאמתולהתבונןלעמודליהודימלנרומיכולמה

התבונןמדועושואלאישואיןנערמותהנוויותמטביב,הטתבללהקשיב.הרוצהאישאיןאבל

האיומותוהאסונותהשריפותהאדמה,רעידותהשטפונות,הסערות,כלאתותראהמטביב

רבימבמקומותמלחמותהרבהכןכלותראהמסביבהסתכלמדוע?שואלאדמאין .והמוזרות

מלחמהידיעלנשמדימלהיותנוכלכפתורלחיצתידיעלנרצחימ.מומתימהרבהכןכלבעולמ,

מדוע?שואלןיואגרעינית,

כןבלמקבליםאנחנוליהודים.מטרהואלרעאולטובבעולםשקורהמהשבליודעיםאנחנו

האלקייםהאותותמןלהתעלםנמשיןאםיקרהמהלהביןמנטהאדםואיןמטרים,הרבה

מקלבים.שאנחנו

מןלהתעלמ(ולאלהביןננסהכןאנחנואמלהתבונן:ביצדהברקהרקרעיוניהבזקאתןאני
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הואפונההזבר,משמעותתשובה.לעשותאותנומזהירה' .לנו)שולחשה'האלוקייפהאותות

חיינואתממלאיפאנואולפממני.חוץאחריפולא-אלקיךהיאנכיאומר:הואלחדריפ.לכקדופ

חייפ.אלקיפעפדבבדבלהיותיכוליפשהפלעצמינומזמיפשאנושקיריפבאלהיפ

תורתו.עפביחדהחומריוהרכושהכטףאלוהיאתלטבולמוכןשה'להאמיןיכוליפטפשיפרק
t 

הואתורתו.עפביחדהאנוכיותשלהאלוהאתתורתו,עפבידחהנופניותההנאותשלהאלוהאת

אותפהשמידהיאחריפ,אלהיפהכניטוישראלשעפפעפכלכילהמשי,ךהזולתועבהירשהלא

הקהילהקרי,הי,למקזשלפלושיכולשהואהחליטהחרדיהציבורהיופ,עובזיהפ.עפיבדח

אותפיפלוטהיאבלשלו.הזריפהאליפאתלתוכוולהכניטוהבתיפ,כנטיותהבתיהיהוזית,

הנ"ל.העברייניפאתישמידה'החוצה

נמצאיפשאנוהזמןנפזהולה.מחכיםשכולםהנדולההישועהלפניהטופיבזמנוהואהעולם

לנוישבטחון.אוה'אהבתמעטאולפתורההרבהלנוישפעפ,אישהיינוביותרהירדובמצבבו

בתשובהנשובאםלב.ללאאולפכמאמיניפנראיפרקאנוללבנו.שהכנטנושקרייפאליליפהרבה

ומוות.טבלהרבהנחטוןמיד,

מןהרבהישמידה'לשוב.זמןיהיהלאבטוף,ממשקצרמאדבאמתהואשנותרהזמן

תהיהלאאחראחזאףה.ילשהאוהביםיהיושישרדואלו .הטומאהמןאותולנקותכדיהעולם

נביןבעולםמקופבכלהחרזיפהיהוזיפאנחנואםעכשיו,אמת.שלבעולפלהתקייפהיכולתלו

נוכלאזטפרינו,ובתיכנטיותינוובתיובתינולבינואתלנקותונחליטעשינואנחנוטעותאיזו

הרשעיפורקהעולפאתימלאשלופקלה.יותרהרבהבזרךבתואהנאולהאזהי,לאוהבילההפך

יכלו.

לאזה .טבלבלילנאולהאותנוולהביאוהאטונותהמניפהאתלעצורכדילעשותעלינומה

 .האקתאתולקבללראותלרצותרקצריכיפאנחנוקשה,כךכל

כל .אחזזנלתחתיחדלבואאחזותצריכיפאתפלעשות,מהבדיוקעכשיולןאומראני

לבואלכולפטכניתבאפשרותזהאתעשההי .בעולפהמקומותמכליחדשיבואוהחדריפהיהוזיפ

עםביחזבנפרזנשיםאנשיפביחזלרחובותתלכו .ותורתויהשללזגלמתחתאחדכעפיבדח,

טעדוההפחותלכלמלאכולשנמנעתפאחריתבואוראשיכפ.עלאפרושימוהקרקעעלתשבוילזיפ

אחריכפ,יבואושלכפהרבניפותבכו.תתחננולישועה,ותתחננותבכוביחז,ויזויתניזואחת,

נבוהיותראותנוויביאאותנויושיעזהתפחזאלאחריכם,יבואוזתייפהלאוהאחיפהאחריפ

מאהבה.אליונבואאנחנוראשינומעלהריהיהשלאמכיוןטיניהרממעמד

נופלתהחברהנופלת,המדינה
תשנ"טנשאפ'וויילחיים

התמונהטוףטוףפחז!אחר,תאוראיןפחז! ,כןפחז! .כולפעפלדבררציתימאוזאנישלוס.

צריכיפזהברנעעכשיו ,כןהרנ,כעט, ,שנאהפח,ד .עצמהאתמשלימהכן,עצמה.אתמשלימה

רוציפשלאקבוצותישואפתורההטפרעםהפעםאבלהזמןזהזה.ברנעעכשיולרחוב.לצאת

אמרנוכולפ.לאטלאטיצטרףכןהקבוצהשלחלקבטוףכייצטרפן,שלאדבר,איןלהצטרף,

לאהפעפאוליאבלהנוייפואחריהפםיהחילונואחריהםהרבניפואחריהפלרחוביצאוודיפשהיה
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רקישארוכולנו.שבניןדעםחדשפעםכלבפחדלצאתשובנצטרוואזםושלם(באופן)שוביהיה

כןיםותו.שלא,ואלהיבינו,שכולםדעפחדויותריותרושוב,שובאםתשםקבליםאלה '.האוהבי

זה?עלשאלותםה

עכשיו?ךככלהפדחםהש.

הקדושהכוחוחוביןהטומאהכוחוחביןביוחררציניחמלחמהעכשיוקיימחישראלבארץח.

כלאתולהביאםהםזהאתלנקותםנסהה'אםונה.חוסרונםטוםאההדתייםביןנםישלבא

איןיפלו.עכשיו.יפלוםאםיניםשלאהדתייםאלהנםאבל '.הואהבתלבטחוןלאםונההםאםינים

בנללאלאמדינה,זשובנלללאבארץ,מהמלחמהמושפעהיהודיהעלוםכלהסוף.לאזהאבלזםן

יהיוהעולםובכלחייה.בטוףכמעטישראלומדינחישראל,למדינחשייןלאוזהוהרעהטוב

יחדווידויולהנידהראש,לעאפרעםלרחובלצאחחייביםכולםלכןדחיים.יהודיםננדרדיפוח

לשםזהאתנעשהלאשובהפעםואםלעולם.האמחאחלהביאמהיולבקשחורה,הטפרעם

םאד.קשהםשברלעבורנצטרושובשםים

נתפלללאאםבסכנההעולםבכלהחדויםנםהעולם.בכלנםנופלח!החברהנופלח!המדינה

םדבריםאםםשנהלאהלבושםשנהלארביאוהרבםי,םשנהלאהאםיתיים,הםאםיניםכלביחד

יהדרים.שהםראורקערוםיםכולםלםהשייוםיראולאבאושוויץוכו.'ליינאאועברית,אידיש,

וטיפשעיוורראיה.בליטיפשלהיותצריוקרובםאדהסוףחנוקבקולברורברוראוםרשובאני

שקורה.םהלראותלאכדי

הרחוב.עניןאתלקבלרוציםלאהםש.

שליחים.רקאתםשלכםעניןלאזהח.

זה?סביבבעיותכםהלנויהיהש.

נדולות.יותרהרבהצרותלכולםיהיהםשנה.לאח.

הפחד.אחראולילרחובלצאתזהדברלקבלםוכןלאאדםושוםםנהלושוברבשוםאבלש.

שליהםכתבאבלבזה.להשתםשתצטרכואחדויוםולארנןלהנידלדברלהםשיולכםאוםראניח.

וםידבריעםלהתווכחשיוכלאםתשרואהאדםואיןהעתקיקבלוהדורנדוליואפילואםתאוםר

ולהתאחדהיצה"רעללהתנברלכולנויעזורוהישינסהיותר,טובהדרוויודעלשםוערוצהלשא

 '.הדנלתחתביחד

כולם.עםביחדללכתבעיהקייםתש.

וביןביניהםכופריםוישביניהםםאםיניםישצודק.םיונראהבשםיםזהאתשינידובסדר,ח.

לאזהולםטהלםעלה,תםידלאזהלםעלהםבולנן.עולםזהכופרים.וישםאםיניםישהחרדים

אבלםאםיניםבאםתםייודעוםיישרלפעםיםזהועקוםבאםצעלפעםיםזההצידהלםטה.לנםרי

האםתשלםהתשובהיעשהאחדכלואםשלםהתשובהיעשהאחדשכלולקוותביחדלהתפללצריו

 '.העםאחדלביהיוכולםכיםה,לובשםיםשנהלאואזהזה,לעולםתרד

זה.ברנעעכשיולרחובלצאתצריכיםשאםרתזהםהש.

בטכנהבאמחולהכירולבקשלהחפללביחדלרחוביוצאיםהיוטפונטאנימחרהעםכלאםח.
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בארץ.אלהוגםלארץבחוץאלהגםבמצריםכלנואבלעכשיו,בטובלנמוריכולהכלאזהנדולה

מצרים.שלבחושןכולנו

בחירות?אחרדעלהמתיןש,

טוב.~גםמחראלבמאוחרכברזהמחרת,

להסיבר.ש,

ולאטוביםחייםלחיותשהתרגלוהיהודיםעיווריםכ"כלסבל,מוסיףזהשעוברתהזזמנותלכ ,ת

היוהממון,השליטההאמונהוזהוהממוןעלהקבוצותעלהשליטהאוהעושראתלעזוברוצים

עזואזלאואםימיםכמהעזואזמחרלאואםנראהמחרדעלחכותיהודים, ,שאוהביהודיאוהב

 .יגיעאםאבלחזוש

עבורי?מיוחזמסרישהאםש,

צדיקים,ונםרשעיםנםמטילהמקלעכשיו,טוטייםחייםאיןת,

לרב?מסרש,

הענין.כלזהביחזןרקביחדןכולם,עםיחזעודבלאאתהעורף?קשהאתהלמהכן,ת,

עםותארצוהםאוךה'
תשנ"טניסן 27בןאוטיסטבחוו

הגדולהלישועההאפשרותאתנםישזהעםויחזקשהמאדהמצבלהני,זמהליישבאמתכן,

הקרובובעתיזהקב"הזהבעולםהיחיזהסזרסזר,שוםלראותאפשרואימבולגןהכלכיביותר,

 ,האמיתיהדסראיפהברורויותריותריהיהואזינזלהבלנן

זמןאיןשטויות,עםעסוקיםלהיותזמןאיןלבזבז,זמןאיןזמןאין :ישירמסרהיהוזילעם

זמןאיןמתוכן,ריקיםשהםזיבוריםעםעסוקיםלהיותזמןאיןעבירות,עםעסוקיםלהיות

ותהליםתפילהלעזור,שיכולהכלוזהולהחליטןלתפילההזמןזה ,הזהבולענללעוה"זקשורלהיות

ואםישראללעםישירמסרזההישועה,אתשיביאוהזבריםאלהותהלים.תפילההעםכלביחז,

והכליגזלהבלגןכילכם,אוימיותרזמןלכםישזאתובכליותרחכמיםשאתםחושביםאתם

אםולכןלאמתהיהודיםאתיביאקוזםהואכיוחבלןבכחלאמתהעולםכלאתיביאוה'יתפרק

בעצמותרדעועםבלבפחזעםבאמתתהליםולהניזבאמתלהתפללעכשיונתחילהיהוזיםאנחנו

הזרן.יהיהושלוםושקטהעולםעליזרהטובאזהיאהבתועם

עמואתווצהמאדהיכיהכבודלכסאמתחתבאזההזה,המסואתשנותןזהלאאני

אתלהציליכוליםביחדותהליםתטילהוקובשמחה,בשלוםהמשיחאתלהביאווצהומאד

מסר.מוסררקשאניאומרשובאניהעלוםן

מסתכלשבאמתמיאבל ,נוראכןכללאשזהיניזוזמן.שישבאמתחושביםשהרבהלזעתצודי

לב,זרקלאביחדןביחדןותהיליםתפילהותהילים,תפילהולכן,הסכנות.כלאתרואהאמת,ורואה

כלביחזותהיליםתפילהויהוזיםןגויים-ישראלבארץרקלאנזולהןבסכנהאנחנוביח.דאלא

היהוזיםןןן




