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מקטימלית.בצורההנשקאת

תהלייםולופרכדינפראליפודעללוותרהאםש.

עתון.לקרואולארדיולשפועלאאופרתאנית.

העולםבעיותללבהסיבהאנחנו
שביםלסערההסיבההיההנביאשיונהבםו

תשס"תשיר 28ןבאוtטטסנלוןד,בנימןי

אנונמצאיפיודעותשאתןכפילומר.מההרבהליוישקצרהזמן .שבאתןשמחמאדאני

אותנומובילה'אמרתי,בכרעלינו.עברוםאורעותהרבהלאחרונהנפנשנוםאזביותר.קשהבתקופה

 .אמיתייפאכןדשבריוםוכיחניכר,םאדזהדברהטוף,לקראת

לעוררבכוונהבאזשהברורהדברםקרה,זהשאיןמביןאדחכל-האדמהשברעשיהנדולהריבוי

הנפש.לחשבוןאותנו

היההנביאשיונהכפוהעולם.בעיותלכלהסיבהאנחנופעפ,אםרתישכברדבריפעלאחזור

והואהחרדי,היהודיהואההרפסנתנכוו,האניה.כלאתשסיכנהשביםהנדולהלסערההסיבה

אתשאהבצדיקהיהיונההסיבה.פאותהוכפעטכולוהעולםאתהפנדנדתהסערהלאותההנורם

אבלובקשתו,השפםעינילברוחניטהכךוםפנילחובה,אותפידוןשהשפרצהולאישראלעפ

 .יכולהיהלאהואכםובן,

םאותםלאותנדולותבישיבותםתפאריפשאנוואףטטינו,אולפהנבחריפאםנפאנחנו

כיווןחטריפ,אנודעייןברפ,םתפלליפ.םלאיפכנטיותובתיכולליפלבנות.טפרובתיתלםידיפ,

באםת,השפאתאוהביפשאיננואגחנואשםיפםםילאהזהב)לענלםתפלליפזםניתבושאנחנו

לאאםנפ .השפאתאוהביפשאנוםםהיותרורכושינוםעםדינועצםינואתאוהביפשאנוםכיוון

םאתנו.הרבהאבלכולנו

מןשבאוובנותבניפידיעלוםטוכנות,רבותמחלותידיעלישירותאנומוכיפכךפשום

 .םנבלותעפהנולדיפרביפתינוקותידיעלהנכונה.הדרךםןוירדוביותרהטובותהםשפחות

הניוני.פתרוןשופלהןנראהשלאביתשלופשלבעיותלנדול.ומםשיכהםמשיכההבעיותורשימת

לדעתעליכםכלכלית.ויציבותשלופשלבזםןבעיותהרבהכךכלשהיובעבר,כןהיהלאםעולפ

תיקוןוזהפשוטזהפאתנו.רוצהשהואפהונדענחשובשנבחיןבכדיאותנופזעזעשהשם

לועהם.

השם.עםלהתאחדהחרדיםהיהודיםעלינויבוא,שפשיחוכדיבשלוםיהיהשהעולםכדי

והתנהנותו.דבעותיולהתחשבבלייהודיכלקבלתאינהאחדותהיחידה.הרפואהזוהי-אדחות

אחדושםואחדשהשפאוםרזהפוקדפים.תנאיםשוםללאה'עםאחדלהיותהיאאחדות

מןחלקאנואותנו.כוללתה'שלאחדותו '.העפאחדלהיותהיאאחדות '.העפאחדואנחנו

כלל.להתקייפיוכללאזוםאחדותלהתנתקרוצהיהדדיואפהזו,האחדות

לנצח.לחיותנוכלה'עפםאוידחפנהיהאפורקזו.אחדותהיאההוויהכללותכל

לנהינופ,אודעןלנןהולכיפומתיפחייפאנחנוהזדמנות,אחרהדזמנותלנוניתנהעתהעד

אתלהלשיםהזדפנותיותרתהיהשלאאופרתזאתפניע!הסוףברםלתקן,וםנטיפחוזריפושוב
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נעלם,שח"ואוהשםעםשנתאחדאועצמינו,

צעיראנירב,ואיננינביאאינניחפשית,גחירהשלגזמןעתהגונמצאיםשאנוהמצגזהו

נכונים,שדבריכןכלהברורההאמתאתהיועדמולבנ

המדעניםבליותר,הרסניתעצמהעםיותרנדוליםנעשיםהטגעאסונותעוגר,הזמן

זה?אתרואיםלאאנחנומדועמשתנה,שהעולםרואיםוהםויחמירילןזהשמצגמסכימים

אמת,שללעולםשקרשלמעולםמשתנההעולםנכון,

גמעגר,להשדויצליחוהםה.יעםמאוחדיםוהםאמת,מגקשישהםלאמת,רנלייםשהםלאו

(שאינםהססונריםאלואולםבמעגר,להתקייםיצליחואבליסגלו,הו,עםקצתשהםאלו

השינוי,אתלקבלמובניםשאינםביוןיעלמוהו)עםלהתאחד-להשתנותמובנים

שהןחשובותמאדהןתהיליםשאומרותהקגוצותנבון,לעשות?יכולותאתןמהבןאם

אתלומריחדלהתכנסהעםאתמעשיתמביאותשהןמהמלבדה.יעםישראלעםאתמאחדות

מובניםיהיוהיטב,מתורנלצגאבמואסון,יהיהושלוםחסשאםלקבוצות,הבנהזונםסהפר,

שלנו,התהיליםקבוצותידיעלהעםאתלהציל

ולעשותביחד,העםאתלאסוףעתההנכוןהצעדמא.זמסובןגזמןואנומאחרמזה,יותר

ואזותוכחהחיזוקלדברינקשיבסלכינו,ואבינווידויונאסרנתפלל,שבהםענקיות,עצרות

סהםסעטהפחותשלכלמשוםהנוייםואתהחילוניםהיהודיםאתירשיםזהכולנו,להינתפלל

האסת,אתיכירונם

שנובלדביבקרבנותשלוהדציקיםאתלוקחאותנוגאהגתוהשםביבהקפהחייםמקגליםאנו

שאינםואולוהמוכריםאלוקרבנות,נעשיםונשיםאנשיםצדיקיםוממילאזמן,יותרלהרויח

לנולתתדבינלקחואחתואשהנגריםשלשההכיפוריםויוםהשנהראשלפניבןומשוםמוכרים,

זמן,יותר

בלואמנםהמצג),(לאורעלינוהמוטלאתלבצעלנוקשהבןבלגחיינו,מפונקיםבןבלאנחנו

חתונות,מצוות,ברישלשבת,להתבונןלבעל,לילדים,לבית,לדאונישקשה,שזהמביןאחד

ובדוי,לנופשלצאתנםצריכים

שניה,שלבחלקיקלהנמריבולהריהבל-התעוררואנאאלב,

העםאתלהביאלעבוד!רקלנוח,זמןאיןמלחמה!זוהיבסבנה,עתידכםבסבנה,ילדיכםחיי

יכולותאתןנבון,באות,הייתןלאאחרת,נבחר!היוםפההנמצאאחדבלה.יעםלהתאחדביחד

זהוובאמת,שלבן,התפקידזהוממילאהשמים,מןהבלאבל-אותיהזמיןפלוניהרי-לומר

שרואהסייותר,חייגותאתןבןומשוםישירות,זהאתשמעתןאתןאגלאח.זבלשלתפקידו

חייב!-וסביןאמת

הבתיםאתאוהביםאנחנווצעצועיו,הזהעולםהואהזהבענל-הזהב"?ב"ענלכוונתןמהש,

האלוהדבריםשלנו,הסחשביםאתשלנו,השוניםהטלפוניםאתשלנו,הסכוניותאתשלנו,

לנוניתנתהיתהלאלה'הזההקשרבליסהשם,ורחוקיםרנישיםבלתישנהיהלכןנורסים

התורה,

ליהדות?חזרהחילונייםמשפחהקרובילקרבניתןכידצש,

זומתפילה,יותרנדולכחאין-עוד?ומהשואלים,תמידאנשיםאמנםבדמעות!להתפללת,

להוושע,יזכוהיהודיםבללאגתובינורגערגהרגהישמוזרהתקופה
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 ? Wאלפיים-לבנטביבלבעייתמחששמזיןדרברימיםלאניררנאיהאםש.'
תהיהזומכה,יביאכשהיזאת,מלבד Iה'רקאתכס.יצילומזוןאומיסשלאוצרותלאת.

בעלשהואלנויראההואבזהשבסמשוסדעתו,עלכלליעלהלאאחדשאףבמורההפתעה

הבית.

יכה?כשהיאלעשיתש.מה

הרבהחיטךהיהזהקדרםזהאתעושיםהיינואםבאמת,לרחמים.אלייולהתחנןתהיליםלהנידת.

צעיררקלאאח.דכלויהידיםגוייםמדענים,קרוב,שהטיףמרנישאחדכלמטביב,ןהטתכלטבל,

שלכםהתהיליםאתיתאמרוביחדהתקבציבדמעית,התפללוטבל,בלאהיוםביתאיןאוטיטט,

דמעותיו,אתהמלךדדרשתהבכידלאדבמעית.

עינייםאחיזתרקהואהזהשהעולםממניתלמךו
תש"טכטלוראשוותקשור-שנתייםבתתינוקתש.

איןכיקירוב,קירוב,זהשלכסהאמיתיהחטדאליכםנשלחתיכיאתכםלדבררציתימאדאני

שאפשר,כמהלהצילצריכיםבטכנהכולנויאנחנוזמן,הרבה

כזאת?בצורהלעולםבאתלמהש.

לחנך,חזרתידציקהשהייתיאפיליילדיםבחינוךנכשלתיכית.

ממך?נלמדש.מה

להעמיטוהקושיהעולכליאתמדבר,להתייאשלאיכיל,הכלשה'עיניים,אחיזתרקשהעולםת.

הבוט!הואהכל!פרנטה,נםהכל!הקלים,נם ,היעל

חשיבה?עישהשאניהעבודההאםש.

אותם,לחזקלרחוקים,הביתאתלפתוחמה,משנהלאאחרים,לחזקצריכיםשעישיםמהכלת.
אחירם,לקרבמאד,מאדלהתקרבברכה,זהחדסמלאבביתאורחים

בחיניך?בדסראנחנוהאםש.

לנמרילהפרידצריכיםאבלבעיות,ישביותרהטובותבישיבותאפיליכיהיים,בעיהזהחיניךת.

לקודש,ששייךמקציעעדיףאבלמקציע,-צריךיאםריחניית!רקהזה,העולםלביןהילדבין

עכ~יו?הנכיניתבמטנריתלימדיםשלניהילדיםהאםש,

הקריבהמקיםאתצריךאבלמקוםלכלנכנטהטומאהכינכון,לנמרילאהייםמטנרתשיםת.

עדייןלךישכיתחליטאתההכלליםאתנתתירקהזה.מהעילםייתררחיקמקים-לאמתבייתר

בחירה,זכות

לנו?להיריתלךישמהש.

בבית,תהיליםלהתחילצריכהאתת.

לדב?ש.לומר

הטפר],כלנומריםוביחדחלק,אומראחדשכלמחילקתהלים[טפרמחולק,קביצה,ת.

יים?ש.כל

באזההטכנהכלבטכנה,שהעולםזהאתרק(לנשים)להנידבשבוע,פעמיםכמהלפחותח.
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תודה.ושובאחרים,אתונםעצמכם,אתלקרבשלכםהעבודהוזהמה,'רחוקיםשהםליהידום

חילוני)(במשדועבדותי?אתלהפטיקצריןאניהאםש.

ושאיובקירובלעבודצריןשאתהלןלהנידיכולהרקאנילהפטיקלןלהנידיכולהלאאנית.

לכלל.שעוזריםאלהשלהשעותאתםאריןוהיפחות.לישווצריכיםזםו,הרבה

לן?טובהזההתקשורהאםש.

זה.אתלכםלהנידצריכההייתיכיכןת.

תקשור?לעשותטובשלאאמרהואמ.הרבאתכששאלתילמהש.

מזה.מפחדנםהואהנכון.הזמןהיהלאזהיודעת,לאת.

רחוקים?לקרבאיןש.

וניתוקלאמתהתקרבותידיועלבהיבטחוןרקעליהם.לעבודואח"כמאדתתקרביאתקודםת.

הזה.מהעולם

תש"טשבטשניתיקשרי

שאתםיודעתאני ',הברוןהתקדמות,יששבאמתלכםלהנידרוצהרקאניאבאאםא,

לי.עוזרביחדעושיםשאתםחדסכל ',הברוןמאד,משתדלים

שלן?לתיקוןלעשותיכוליםאנחנומהש.

חדס.קרחדס,.ת

אעשה?אניקירובעבודתאיזהש.

בשטח.מדעיפהת.

 ?אומרתזאתמהש.

יהודים.לקרבת.

בית?ביקוריהאםש.

אפשר.ת.

הטיבה?מהבוכהכשאתש.

אותיצריכיםהייתםאתםהכלל.טכנתאתמרנישהאנילפעמיםבנוף,לינוחלאפשוטלפעמיםת.

לכםולעזורחטדזהמהאתכםללמדבאתילכןטובה.לכםחייבתואנימקודםקשוריםאנחנו

 .'העםקשרלקשור

אתנו?עכשיונמרתוזהו,ש.

נמורכמעטשליהחלקת.

לעשות?צריכיםאנומהמתכוונת?אתלמהמתקרביםאםש.

תניעי.רוצהשאתברנעלרצות,פשוטת.

מטויימת?פעולהלעשותש.

להנידרוצהרקאניואמאאבאיניע.שזהולחלוםבכורטהלשבתאפשראילעשות.צריכיםבטחת.

ואתםבמהירותמניעהטוףאמת.לכםאנידולכןוטוביםחשוביםיהודיםאתםתודותהרבהלכם

בנידולבנחתאתכםמברכתאניטובים,מעשיםמצוותבתפילהלהתכונןלזה.להתכונןצריכים
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שלכם,האחירםהיידלם

תשס"בידארלששייתקושר
האחרון?ממןהרבהכךלכבוכהאתלמהש.

בארזקשהיהיהופהיתחיל,אבלמידדווקאלאלכולם,קשהתקופהתתחילהפטחאחרית,

ברוראבלליידועלאהטוףעדזמןכמההטוףהתחלתזהוכו.'נדוליםטבעאטונותבעולםונם

יהיההקשהפעםכלאבליותר,וקליםיותרקשיםזמניםוירידות.עליותויהיוהתחילשהתהליך

שלהם)והדחיפותהציריםקושילפיליזהלהתקזמות(זומהפחות,והקליםיותר

וזהבטדר,לאהחרדיםדווקאאנחנואבלקורה,היהלאאזבטדרהיינוואםהלידה,זות,

העולם,כלעלכולםלעמשפיע

לעשותןאישיתלנוישמהש.

כימפחזים,כיכועסיםןולמההשני,עלכועסואחזמפולג,החרזיהעולםאחזות!בווזאי,כןת.

הזה?הכסףאתמקבליםואיפהשלו,הכיסובשבילשלו,הקהילהבשבילמהשנייותריקבלאחז

החדוים,שללחייםנכנסגשמיותיותראבלהמחלוקת,כלזהועלמלוכל.ךכסףוזהמהרשעים,

במנהיגיםבעיקרשפוגעהדברזהגאווהיותרכולם,אתשמעניןמהזהאבלמרגישים,לאויותר

ה?אהבתלבישווהזהמהאזהיאהבתאיןאבלרבות,ישיבותישיותרוגםוכו'ישיבותהראשי

טובות?ישיבותמיכרהאתהאםש,

זתלהםישבכלללזתיים,נחשביםאבלחרזיםשלאואלההרוב,בתוךנבלעזהישאםאפילות,

אחרמזברלזעתרוציםולאבגשמיותטובעיםפשוטהםהחילוניםלגמרי,אחרזברוזהמשלהם,

כזיולכןהעם,שלמנהיגאיןשלו,לקבוצהזואגרקמנהיגכללעשות?אפשרומההעגום,המצבוזה

זו-איך?אבלבתשובה,כולםלחזורצריכיםראשון-למיניהםהזתיים-כולםאתלהחזיר

הבעיה,

מנהיג?להיותיכולמיש,

היקשה,וזהלהכיר,צריךהעםולכןגרוע,מאזהמצבולכןביח,דיבקששהעםאחרימי,יגלההית,

שמאלועלימיןעלמתיםמגפה,באמצעאנחנוקשה,מצביום,כלומסריםאזהרותלנושולח

וממשיכים,אותם,קובריםאנחנואבלזבר,כזההיהלאפעםמשונים,טרגזיותמיניכלצעירים,

ובכי,ווידוילהנידהראש,עלאפרלשיםמרדכי,שלבזמןכמולרחוב,לצאתצריכיםאנחנולכן

עלינוירחםה'אוליואזוישועה,ועזרהמחילהולבקשלבכות,תורה,הטפרעםלרחובלצאת

כולו,העולםועל

עכשיו?שאמרתמהאתלפרסםש,

כן,ת,

החרזי,בעולםפילוגהרבהישש,

לאשזהאומרלאזההחרזיבעולםבדסרשלאוזהאמת,זהכיגרוע!יותרבמצבחריד,שלאמהת,

אומריםהזורשגזולימהוכלפהשבעלוהתורההכתובההתורהזהוהזרךתורהזההתורהאמת,

חרזי,שנקראמהזה-ומכוונים

היום?הזורגזולמיש,

תורה,שללגמריחייםלחיותצריךאזםלכןהעם,לכלששייךאחזאיןלהגי,דיכולהלאאנית,

ואזבסזרלאהםמחלוקתלהםשישאלהכיטוביםלהיותצריכיםאתםמסויימתבצורהולהתלבש
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אזוישועהםחילהםהילבקשביחזנצאלאואםיחיו,הםהאםתלפיופועליםאםתשםביניםאלה

זה*אםלאסיפה"באנםשליהרב"אםכםוחשבוןלעשותזםןובליבבהלהלרחובאותנויביאהי

נםואזלליטאים"אולחסיזיםשייןזה"אםלספרזים" /לאשכנזיםשייןזה*אםלי*כזאי

בה',זבוקיםבסזר,להיותחייביםאנחנוהתורהבניאנחנוכיאחרינוילכוהנוייםונםהחילונים

ה.יועובזיהיועבזי

להנצל?נוכלכיצזפ.י

יעבורהואלאמתיותרקרובשיעמודמירקאחרתדרןאיןבימחדשלהוולדצריןהעםבלת.

בלשום.הלדיהאת

הטדרזישיבותלבונרילהנידמהש.

לפיאלאאחד.בלשלהדעהלפילאאבללה'.צמודולהיותומצוותתורהזההאמתשדרןת.

האםת!וזהחזל*,

עוזרות?תורניותחינוןלםסנרותהםכווניםהקדושערוצישיזוריהאםש.

פשוט.לאוזהברורלראותצריכיםאםתכילאםת.יניעובאםתכםהאוליםאלפים,הי!בעזרתת.

לאמתמידתחזורטיפשתהיהלא
הדתמןמאדיחוקשהיהאלטסהיימרמחולה

לאאבלאת,ןלזבררציתיזםןהרבהכןכללזה.הנעתאיןםאםין,לאפשוטםאםין,לאאניאבא:

םפריעםאזוזהקל,כןכלאבאהייתילאכיםחילה,םםןםבקשאניםחילה,כלקוזםאין.דיעתי

 .ליםוחלשאתהלילהניזבבקשהלי,

כן·בן:

אותיתראהאבלמזה,רחוקבןבלהייתיהשם"."ברוןאנידשאנינטנםוזה ,'הברוןאבא:

בלום,אותי.ותראהשלי,הזההעולםעלשלי.החייםעלרקוחשבתיעבדתיהחייםבלעכשיו

זברםשהואבלהרבה,ליאיןםשהו,לןלהשאיררוצהאניהבל.זהריק,בלינשאר,לאדברשום

כםול,ןיעזורםאזזהלאםת,תחזוראחזיוםואםנזול,יחוסלנוישהיחוס.זהלי,שישאחז

לםעלה,קללייהיהלאבטוחכינם,ליתעזורבסוףבזה,תשתםשואםבשםים,נזולהפרוטקציה

השם.ברוןשנולזה),חנההזר(הבתלםשפחההםשןישסוףסוףהשם,וברוןלעזור,יכולאתהרק

בקשושליהאבותכיםשםים,עלירחםנותפשוטםצביוזהעורף,קשהאזםהייתייוזע,אני

תשובהשלישהתשובהאפילובתשובה,לחזוראפשרותלינתןזהכינזול,חסזוזהעזרה,בשבילי

תשובה.זאתבכלאבלבשכל,פנועאניכישלם,לאזםנחשבלאאניכישליםה,לא

כן?כלקשהבםצבעכשיואתהלםהבן:

אפשרואינשםה,רקעכשיונוףאיןאבללנוף,רקחיהייתי .פועללאוהנוףבנוף,סנוראניכיאבא:

םהאמת.לברוחהזהבםצב

כאן?שאנייוזעאתהבן:

םבפנים.םרנישאלאכםוןיוזעלאיוזע,אניאבא:

םניעה?שאשתןידועאתהבן:

אולי.לי,תסלחאוליסליחה,אני,דםהאיתי,קללההיהלאלהני,דםהלאשתי,םרניש.אבא:
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אנשים?מעזוטליחהלבקשרוצהאתהבן:

הילזים.מכלאבא:

מזברים?אנחנורקלמהבן:

שחטעזלחכותלאלחכות,לאטו,דלךאגיזואניביותר,הרךביניהם,ביותרהטובאתהאבא: • 
 .כךכלותצטערשלי,למצבתגיעושלום

בשבילך?לעשותיכולאנימהבן:

צריךאנימגיעה.לאהתפלהלא,אםכי(מצוות),שומראתהאםיעזוררקאבלעלי,להתפללאבא:

 ;זהאתלילהביאיכוליםים,הילזורקרחמים,

להתגרש?שעומזתלבתךלהגיזמהבן:

לא,אומתנרשתאםליאיכפתמהובילזים.בנכזיםתלוישליהעתיזאחז,זבררקאגי,דמהבאא:

בשבילי.הרחמיםשעריאתלפתוחיכוליםהילזיםרקכילא,או(מצוות)שומרתאםליאיכפתרק

מהחיים?מאוכזבאתהבן:

טיפש.אנישלי.החייםכלזמןבזבוזגזולה,אחתאכזבההחייםכלאבא:

עכשיו?באלקיםאמונהלךישבן:

האמת.אתלראותלאיכוללאהגוףבתוךכמוניתפוטאזםל,ךאמרתיבטח,אבא:

קלים?אינםחיילמהלילהגיזיכולאתהבן:

שלי.טבאושלשליאבאשללחייםולחזורהזההעולםאתלעזובאליך.מזברפשוטהשםכן, :אבא

בחיים?לקחתצריךאניכיווןאיזהבן:

זמן,הרבהלישאיןלילהגיזבאשלישאבאלהגיזרוצהאניכיוון.איזהלהביןצריךלבזאתהאבא:

זמן.איןמתהפ,ךהעולםזמן,הרבהאחזלאףאיןובכלל

אתך?בקשרשלךאבאבן:

 .כךכלומתביישובאהבה,ברכותאלימזברכועט.לאהואאבלעלי,כועטשהואפחזתיכן.אבא:

לעשות?עלימהבן:

אבלטובה,אשהאשתיכמוני.טיפשתהיהאללאמת,עכשיומיךתחזור Iטיפשתהיהאלאבא:

ככה.להמשיךלילתתטיפשהוהיאטיפשהייתיאני

שלך?המצבעלחושבאתהמהבן:

בריא.לאשאניהשםברוךאבא:

משהו?אעשהשאניממנימצפחאורוצהאתהחרב:

 .כמוניטיפשלהיותלולתתלאהבןאותו,תתפוטכן,אבא:

פרנטה?עםמהבו:

מפרנטה.טוביותרוזחוילזהאשהלךנתןהשםזהבמקוםפרנטה,לךאיןאבא:

עליו?מדברשאתהבכיוווהולךאניאיךבן:

שלי.טבאשלהניצוץלךישאמרתיחנכון.חכיווןאתלךלהראותמתחילעולם)(בוראהואאבא:

אני?זווקאלמהבן:

להחזירלנטותיכולאתחואח"כביותר,אליווהקרובביותר,אליהקרובאתה .הניצוץלךכיאבא:

 .אותךלהחזיריכולאניאבלאותם,

השנים?כלטגורהייתלמהבן:
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טיפש.הייתיטיפש,י.הייתכיאבא:

חולה?שנהייתדעשניםהרבהכןכללםהבן:

לשכוח.לאליםוחלשאתהאםרתטיפש.הייתיבאא:

אותי?לברןאוםשהועודלילהנידרוצהאתהבן:

אףכיאותי,לברירוצהמאדאבלצדיק,אדםלאאניהכל.אםרתיםטפיק,דיהכל,אםרתיאבא:

אבלשלי,ואמאאבאשלהביתכמובביתאותיאבריועכשיובחיים.אותיברכתילאפעם

כמונו.לאצדיקים,ליידם

לעשות?עדוםהבן:

זהשלי,הנכדיםאתתראושלי,הבןאתתראואנידבשמיםאםבתשובה.לחזורהכל,זהאבא:

 .אחרדברמכלליעיזור

הסעוהלשפניהשקט
נליה-פרידה)הספר(מתויגליה

קרוב?"זהכםהםא.דקרובהשהנאולהאוםרתאת"נליה,אמא:

העםכלקשים,םאדבזםניםנםצאיםאנחנואםא,קרוב!שזהלוםרםותררקלוםר,יכולה"לאלכיה:

לקרותשהולילומריכולהאניאבללקרות,שהולןמהלןלהנידיכולהלאתשובה!לעשותצריכים

מםשזההקרוב,בעתידשיקרהםםהעצובהאניכיבוכהאניאםא,הקרוב!בזמוממשנדולמשהו

עםעלהקשותהנזירותאתיבטלשהשםיום,כלונתפללכולנושנתאחדוצריןתתפלליאזנורא!

כואב!נוראלהיותיכולוזהברםזיםיהיהלאכברזהועתההרםזים,אתהבנולאעכשיודעישראל!

לטנינוריםאיןאבלישראלעםעלטנינוריםבשםיםישאםא,עכשיו!ישראללעםנדולזםןזה

הקשה.הנזירהאתלשנותוכוחיכולתםטפיק

יעברוישראלעםהעםוקה.םתרדםתואותולהעיריכולהוםכהאדיש.ישן,רדום,ישראלעם

אתלראותכואבזההםדינה!קוםםאזבארץנראתהלאשעודמא,דקשהתקופה )ו"ח(בקרוב

לאזהאבל,בתשובה.חוזריםרביםוםצוות.לתורההאדישותובכללברחובהאנשיםשלהשאננות

בתיםשהורטיםהיםוריםוםקוםותהנועראתהםשחיתיםלםיניהםזיםהםקוםותישעדייןםטפיק!

 ...ישראל!אויבישלכלכליתלפריחהנורםיםולםעשה,יהודים,של

להיותשהולןאומרת,שאתמהאתבתקשוראוםריםםחופנועינוטפיםשאוטיטטיםשםעתיאמא:

 .חלילהקשהםשהו

םםשיכיםוהעםזםןהרבהבעודלאשליהיקרישראללעםיהיהקשהםצביקרה"אםאנליה:

היאשבשםיםלאבינולחזורביותרהטובההדרןה"םכה."לעוצםתמודעיםולאבשאננותלהתנהנ

חיצונייםוסממניםשחורמעילללבושלאזההעיקרוטובה.קלהנעימהדריזו .בתשובהחזרה

המלאיבתשובה.לחזורשנורםמהזההכיפהונודלצבעלאהלב.מעומקובקשהתפילהאלא

כלאםעשויה.היאבדסונומאיזההכיפהצבעאתבדקלאמעולםהתפילהקבלתעלהממונה

לנוםטבירהשםהזוהדרןאתםביניםלאאםהםון.נרוויחשלוהעצםיתםהנאווהקצתיורידאחד

שאמרתיםהאתשיבינולכולםתאםריאזעלי!ורקלטמוןםיעללנושאיןברורהםאדמאדבצורה
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לעומק!"זהעלשיחשבועוונותיו.ידועאחדכלתחששי,ואלשבהםלחדריםגם

הדינים?"אתלמתקמנתעללעשותמהישאומרתשאתמהמפחידזה"גליהאמא:

שמתרגשתבאווירמרגישיםהדינים.להמתקתלנרוםיבוליםהבלללמעןהעושיםאנשיםנליה:

מאדיהיההמצבמאד!מהרבידיםעצמםאתיקחולאא.םהאנשיםחלילה.קשה,פורענותעלינו

לקרותשהולןמהיודעיםהיואםלנו.לקרותשהולןמהעללבבותממשצריביםואנשיםקשה,

להם,מפריעהלאהאפילהבאפילה,עדייןנמצאיםרביםאנשיםאבלזה.עלצמיםממשהיוהם

נצרכיםלאאפילווהםלחושךהתרנלוכברהםממנו.להנותועודהשיקריבבוץלחיותלהםנוח

שרקנראהאבלהאלה,הדבריםאתלהגידליעצובכמהטוב.כךכלבהמתמצאיםהםבאפילהלגשש

ברמזיםהדבריםאתהבינולאהםלצערינו,הנרדמים.אתהפעםלהעירתוכלח"וקשהמכה

קורבנות!והמוןפינועיםידיעלקודםשקיבלנו

בקרובלהתחוללתתחילגדולהסערהאיזולדמייןקשההנדולה,הטערהלשפניהנדולהשקטזה

יבולואחדאחדבלשלאחיו,אתאישואהבתהרבים,זיבוי .)ו"ח(שליהיקרישראלעםעל

מתדרמתם.ישניםלעוררישאמא,המוניםןלהצלי

כעת,ה'מלפניהיארצוןעתהאהובים!אחיהתעוררוקומולכולםתגידישלייקרה"אמאנליה:

כלמאדבקרובמאבדון!המוניםלהצילניתןעדייןעכשיומאוחר,כבריהיהשזהלפניהתעוררו

מתעורריםשלאשליהאהובישראללעםלנומאדקשיםיהיווהזמניםלחלוטין!תשתנההתמונה

שלרובורובוראי,הביטיאמא,אלה.קשיםבימיםלנשימהכאווירהםבתשובההחוזריםכלמספקי.

יהיהוומהומצוות,תורהשומריםלאעדייןהיהדויהעם

אפשרעדייןהרבים.אתולזבותלהצילשיצאמילבליעזרוומשמיםבן,עלעצוביםמשמים

העתזמןכמהלדעתאיןאבלרצוןעתזוהיקרים,בניואתאוהבשכהשבשמייםלאבינולחזור

אבאכמוושמחה,באהבהאותנומקבליםשבוהזההיקרהזמןאתלנצללנוחשובתמשך.הזאת

גםאבלמא.דגדולהבאהבהומקבלםמאושרוהואאליושביםהםוהנההאהובים,לבניושמתגעגע

כהשהואבניואםעצובאבאכלאמא,הביתה.לשובמעונייניםשלאמבניוקצתלהתייאשיכולאבא

גדולות,שלמיוחדדורהשםבעזרתאנחנושיתעוררולכולםתגידיאםאליו,שביםלאאוהב

הגאולה!דורהואאנחנוונצורות,ישועות

להתייאשלאונפלאותןניטיםיראהשיזבהומיישתנובעולםהמהלביםבלמאדובקרוב

היקריםואחיותיאחיהיבונו,ישראל.עםנאולתתבואהקשיםהזמניםאחריהקשים.מהזמנים

בואוהאהוביםןובנותיובניואליבםומתנענעאוהבבהשבשמיםאבינונידח.מאיתנוידחשלא

התעוררו!רדומיםתשארואלאמתחפשודרןחפשואליו!שובו

אתלבנות,בחסידותקצהעדמקצהמכוסיםוהשמיםיפהכחולבצבעשהשמיםחלמתיאמא:

אומר?זהמהידועת

יהיומאדובקרובהעונותחילופיואתהאביבאתמבשרותהחסידותכינהדר,חלוםזהאמא,נליה:

שהחלוםמהזהכיהאביביבואאזהעולם.מהלכיבכלוחילופיםאדיריםושינוייםעונותחילופי

בקרוב!השםבעזרתבלוההאנושותולבללישרלאחדשאביבאומר,שלך
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האםיתויותאחתזואתיהתקשורונפהאמתלהתגלותמתחליהלשנובדוול.ןשאםרתיכפי

תתנלה!האםתכליזר,אורועודנוטפותאםיתויותיתנלוועזולעולפשיוזרת

הוליהכלומיוחדות,נדולותלבשווותבקוובשיתכוננושלי,היקוישראללעםתמסויאמא!

בוויהקדוששלההנהגהוכלובעולםבארייהבטחוניהמצבכלמאד,ובקוובבמהירותלהשתנות

כיוכלשונהכיכליהיההכלביותו,חדשינוילפניעומדתהעולםועםישואלעםעםהוא

נולה,ולאנושותישראללעפהנדולותאחתלתקופהשזכינוברוראבללי,לפוטליאסוובקווב,

ונפלאות,ניטיפיראהשיזכהוםי

לראות?שיזכואלהםיאמא:

הםצוות,אתוםקייםיפבתורתושהולכיפלשפונאםניפישריפאנשיפרקגליה:

ישראל?עפנאולתאתלהחישםנתעללעשותינולהאניםהאמא:

להביןצריןזםןלושאיןשטועןםייעשו,שכולפצריןאבלםטפיקעושהאתיקרהאםאגליה:

יעשהיוםכלתהיליםפוקימספולקוואעצמועלשיקבלמיםשםיפ,לושניתןדברזהזשםן

וישלחעלינושירחפלהשפהרבהלהתפללצריןלהתמיד!העיקרהכלל,ולמעןעצמולמעןרבות

בםהרה.דזוןבםשיחאתלנו

התעוררו?שכבראלהאשםיפםההקשה?םהצביטבלושכולפלםהאמא:

כואבאפנדולה.אחתנשםהאנחנוכינדול,אחדככללנידוניפכולנוישראלעפאנחנואםאגליה:

המכויזהקולהבתאתושומעתוואהצופה,אניאמא,הנוף,בכלכואבהנוף,שלאחדקלחב

אבליכולה,אנישבמעטהמעטאתוקהכל,לילומוליואסוולקוות,הולימהואומותבשמים

ולהתפללםצוותלקייפאפשריםאםץכלשיעשולכולפתנידיאזתתבטל,לאהנזירהאפנוראזה

 .האלההרעותהנזירותאתלבטליכולזהכלכיבתורההרבהולעטוק

קשיפבזםניפהאפלרשע,דציקביןםבחיןאינולהשחיתלםשחיתרשותניתנהשכאשרכתובאמא:

בתשובה?חוזריפדתייפנפורשעיפצדיקיפנפיםותוו nח

אתועובדמאדאמיתיוהואחסדועושהתווהלומדמצוותומקייםשאמיתימיכלאמאגליה:

התקופותאתלעבווקליתולויהיהוגםבכלליפגעלאהואבאמונה,באמתליבובכלהשם

דואנהשפכיכלללדאונלהפאלבהשפודבקיפבתשובהשחוזריפאלהאזלנו,המצפותהקשות

כברזשרכפאלהאבלדרכפ.לישרכדיםכותקצתלתתצריןהואשלהפבניפישרקהיקריפ.לבניו

יפנע,לאהשפובעבודתהשפביראתשאםיתיםידאנהואללםכותזקוקיפאינפישרה

רשעיפ?ונפדציקיפנפםתובשואהאבלאמא:

זוםינובשאינווםיןרעעפטובלערבבניטוישראלעפעלקשהנזירההיתההשואהאםאגליה:

להללולפארתהיליפםזםורילקרואלהתפללצריןאבללבטל,אפשרשאיהנזירותםטוננזירההיתה

לוכפופיפכולפוכולפידועלנשלטהכלהבלעדית,בשליטתווהכלהכלאתשיצרלםישלובח

כולה,הבריאהולכלברואיולכלעצופשפעהםשפיעיתברךשםוםאותיותעוצםתפאתוםקבליפ

םרוויח.םצוותיוששוםרםי

ומגוגזגוגממלחמתלהנצלאייעצהליישגליהאמא:
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וצדקהחסדהמוןלעשותסעודותיה,שלושעםכהלכתהשבתלשמורכלקודםכן,נליה:

ולומרלחזוריכולהרקלד,לפרטרשותליאיןשלייקרחאמאהרבים,וזיכויתורהלימודומצוות

כמרקחחיחיההעולפכלחעולפ,בכלרנועלאמאדלהיותויתחילתשתנהחתמונהכלמאדשבקרוב

ומנונלנונההכנותיהיוואלחוארצות,עמיפביןרבותננדויות nוהמתחהמוןיהיחנדולח,אחת

בתזוזהיהיההכלברוחניות,ונםבנשמיותנםהקרובבזמןלהשתנותהולןהכלנמנע,הבלתי

עםשלהמיוחלתהנאולהמאדובקרובוינועיזועהכלנייסות,צבאות,אנשים,יבשות,הרים,

רשותליאיןמזהויותרהמיוחלתהנאולהלקראתהתבלבכלרביםזעזועיםיבואוישראל,

ונמחקותמתבטלותחנזירותכליבתררחשפרבררהולכיפכולנוכאשרישראלבעפתלויהכללפרט,

מהלכיאתלקבועבדיינופחות,נפנעבתשובהאנשיפיותרשיחזרוככלבנו,תלויחכליפנעלאואיש

שכברכפיכיוחלילחחטקשחמכחעלינותנחתדעייןומנוננונלפניחרבלצעריאמאאבלהנאלוה

והמכותנתבטללאזהאדחכלמרככיפמאדאנחנולבטל,משכיליפלאשאנחנונזירהישאמרתי

לחזרהנורמתמכהכלכימאבדון,המוניפשללהצלהינרמוובעצפאותנויעירוחלילהשנקלב

לכבודהפונהללאהזמןכלהנעשותהנהדרותההכנותכלאתרואהאנישלייקרהאמאבתשובה,

ואניבשמיםעצומהתכונהישנדולה,שמחהלשלאירועשמכיניםכמוהאהוביםבניוישראלעם

למרפט,מנוהע

נתבטלה?לאעדייןהנזירהאמא:

היאהתבטלה,לאדעייןשהנזירהדואבבלבלדלומרמצטערתממשאנימכל,לייקרהאמאנליה:

הוא,ברודלקדושובקשותתפילותולהרבותלתחינותנדרשיפואנחנווקיימת,שרירהעומדתעדיין

כלויתבטלו,הנזירותשיתמתקוהשלופעליוהמלדדודבזכותולבקשתהיליפמזמורילקרוא

לצערינואןלעברנו,התקדמותהאתומקשיםהפורענותבפניתריסמהוויםבתשובההחוזרים

כמהלעוררוחייביפישראללעפמאדקשהבזמןאנואזלחלוטיןןאותהלעצוריכוליםאינם

יהיהזהותתבצעתתקייפשאפהנזירה,למחיקתולנייטפישראל,מעפשיותרומהמהרשיותר

מןיברורהואברוןהקדושפעםובכלהשלימההנאולהלקראתנדולבירוריהיהנורא!ממש

רקלהשארןצריכיםשלאאלהאתויוציאלהשארשצריכיםאלהאתלנאולההזוכיםשלהמענל

בקרובןצדקנומשיחפנילקבליזכוליבםבכללהשםהנאמניםטובותמידותבעלי

נורא!יפחדושיקראוהמוןיהיה?מההאלה,הקשיפהדבירפבעצפמפחידהאתנליהאמא:

הולכיפהמוןעיניים,לפקוחכדיאלאלהפחי,דכדיחדבריפאתאומרתלאאנייקרח,אמאנליה:

שאיןנשמיועושרכבדוומחפשיפוהצניעותהענווהוחוטרהטחטנותהמרמה,הכטף,אחריכעיוריפ

שלהתפללולהבין,לחתעוררצריכיפמהדתייפרביפוהקדושה,הטוחרבעולפבולעשותמה

ביודעיןקשותלעיתיפעבירותלעשותאישורמהווהלאזההחיצונית,בצורהחטידפניולהעמיד

לפקוחצריכיםבתשובה,לחזורצריכיםמהדתייםורביםהכל,אדוןלפניוידוענלויהכלובנטתר!

ינולהשהצטברוהקיטרוניפמחיקתרקצדקןדיןוהדיןבמשפטבאיםהכלשעלולזכורעיניים

תורהמקיימיפשאינפאחינועבורנפמצוותלהרבותחייביפאנומצוות,ידיעלהכללעזור!

תתבטל!זושנזירהויתכןאחריפ!אנשיפעבורנפלקייפעצמועליקחאחדכלומצוות,
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שעזורפישבשפים,לאבינולחוזרשירצהיהודיכלהיוםפקבליםפשפיםרצון,בעתאנחנו

אינפאנשיפ ..זוכההיום,לזהשנכנספיבקלות,הכלביותר,עצופהשפיםעזרתפקבללעצפו

לאבינולחזורקשהיותרהרבהיהיהאדירהבעוצסההכלכשיתחילסרוויחיפ,שהפלסהסודעיפ

סשברבזסןרבות,שניפשלוהרנליפהחייפתהליכישינויכלנפוכןקשיפיהיוהזסניפשבשמיפ,

הקדושלכ,ןנהדרזמוזהכעת .הזסןעפשנקנוסנוניפוהרנליפחייפכללילשנותקשהיותרהרבה

הזוהתקופהשלו!בקצבאחדכלבנועפ,באהבה,אליולחזורהזדמנותלכולפלנונותןהואברון

הזה!הזפואתלטובהלנצלחייביםשאנחנולכולםתנידיישתנה!והכלפאדבקרובתחלוף

ביפ!ומכאוייטוריפוללאוברצוןבנחתבמהרהישראלעפכללתשובהשיקבלוקליותר

שיקבלסיכליקבעו!בעצספהפרקאתפ,יקרהמהלעצמפסכתיביפאנשיפשלי,יקרהאסא

הימיפועצומה.אדירהשמיפעזרתיקבלשבשסיפלאבינולהתקרבנחושההחלטהעצמועל

לשפהראשוןהצעדאתלעשותחייביפאנחנו .בשמיפמתקבלותוהבקשותרצוןימיהפהקרוביפ

הואברוןבקדושהבטחוןטביבטובבהכלהנדרשת!העזרהכלאתלנווינישוימשיכוומשמיפכן

עלהחושביפישאבל,עצמפ,עלרקחושביפאטוסיפכןכלהאדפשבנילראותמאדחבליתברן!

הנשסותדרןהזה.לעולפלרדתסתחילהאוראיןרואיפכברהיופנאולתנו.נזרזובזכותפהכלל,

ואנשיפרבניפשישלאחרונהושוסעתרואהאתאסא, .אותולקבלעצספאתשהכינוהטהורות

ביותריעלוואנשיפתתפשטהקודשרוחשיהיה,מהזההמשיחביסיכיהקודש,רוחלהפשיש

רוחניות!במדרנות

תש"טניטןחנוןבשםלאסירנולדןבנימיוהאוטיסט
כןכלאדפאתהרב.להיותצריןהייתבאסתאבלרב,לןקוראשאנימצחיקחנון!הרבלשום

וכלהזהבענלאתרציתאתהאבללקדושה.האלההכוחותכלאתלכוויןצריןוהייתוחכפסוכשר

לן!ואוילן!ואויוכויתכשיטיפלבושהזהלעולפהזהב,וענללכטףהקדשתשלןהחייפ

בביתיושבשאתהחושבאתהולסהבשמייפעליןבוכיפוהפצדיקיפשלממשפחהאתה

הטוהר?

ובקשובדלייפהאלההדמעותעפהכבודכטאלפניוהלכובשמייפחסותדמעותבוכיפהפכי

פעפבכלא,פעסייפיושבאתהולכןעלין!ובמיוחדשלהפהצאצאיפעלרחסיפרחסיפ!סהי

זמןלןישהשסייפסןעזרהיותרתקבללאיעזורלאאפהשניהפעפאבלעזרלאהראשונה

לאמת.לחזורדניהזהמהעולפוניתוק

עצסות,רקכלופ!ססנו?נשארומהבאדסהנרקבהאדפובטוףוופבשראתהלן?ישסהחנוי!

לןאיןככהלן?ישסהואזהעצמותאתוזורקיפחופריפנפקניון,לבנותמחליטיפכאשרואז

מטכנה,מרוצהלאאשהה? ffiבעולפלןישומההזה!עולפרקח"והבאהעולפלןאיןכלופ,

כלופ.לןאיןהבא,עולפנפלןואיןכלופבליכטףבליאתהסטכניפ,ידליפ

אתלפתחצריןואתהנדולהנשסהשאתהלןולהנידאותןלחנןרוצהאניחנון!חנון!אבל,

שלן,הנלדות

אין:לןאניד
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מהטבאנםלךוישממנולךישניצוץדציקהיההואאמא,מצדנדולטבאלשנשמהאתהחנןדי

ממך.חזקיםניצוציםוזהשלו

וזקןוכיפהציצית,יהודי.כמווללכתללמודלשבתזמןהרבהלךישללמו,דלשבתצריךאתה

יהדריםלהחזירצריךהכלאבתוךונםחדסלעשותונםביום~מיםשלשלהתפללצריךואתהארוך

חנוך!!הרבלךיקראווכשתצאבתשובה

אתיןיהיהמהאצאשאניש.

מנזתקיםחייםצדיק,שלחייםלחיותתתחילאתהשאמרתימהעושהאתהאםבד,תלוית.

אמיתית.שמחהזהמהתדעשלדבחייםואשונהפעםזאזאזהב,כדכלש~תהמהמגשמיזת

זהואתאעשהלאאםש.

רנע.שלהנאהרקשמחפשעתידבלישפלאדםשאתה,מהלהיותתמשיךלא,אםת.

ישלחןהואמיאתש.

שלך!למילהמחכיםרקהשמייםמןישרלךישלחה'רוצהאתהאםחנוך!ת.

תש"טניטןלשוםבשםלאסירנולדובנימיוהאוטיסט
שלום,אבלשלו.מהשמותאחדזהושלוםלהיקוראיםהי,שלשםזהוחשוב,מאדשםזהלשזם,

הולךלאאתהכישלךהתיקוןוזהבזה,אשםואתהשלך.בחייםשלוםשלאחדרנעלךהיהאל

מאד!חשוביהודיהיהנםשלךהנדולהטבאכישלך.הטביםדברךהולךלאאתהשל,ךהאבותדבןר

אבלהחיים,אתבחוץמחפשאתהכיחייםלךשאיןכמהמרנישאתהשלוםאליו.קשרלךויש

השלום.ואתהשלווה,אתתמצאושםבפנים.הםהאמיתייםהחיים

מבפנים.כלקודםזהממצריםלצאתפטח)(חנממצריםיוצאיםשובאנחנויומייםבעודלשוםן

מקווהואניחכם,אתהטיפש,לאאתהחור;ן.בןכלקודםלהיותרוצהשאתהלהחליטצריךאתה

שיטחי.ולאעמוקחושבשאתה

בןלהיזתזהמהיודעיםולאבכלאנםהםחזפשייםשנואיםבוחזבשמסתזבביםאנשים

 ...זכזיבחזוזתבחזוים,מכזניזת,שלבכלאזהםהזהעזלםלשבכלאהםחווין,
לכא!בחוץאבלריקבפנים

לפתוחמה'ותבקשותקרא,ההנדה,אתתפתחחוריןבןהשנהלהיותיכולאתהשלוםאבל

האמת.אתלראותהשכל

האשה?עםמהש.

שלך.הדאנהלאזהאבלחזקה.נךנללאשלהוהטבלנותאתה!מייודעתאבלטובלת,מאדהיאת.

כזהאדם !'הרקעליו,אדוןלושאיןאדםחופשי,אדםחורין,בןשאתהבעצמךלהחליטצריךאתה

ח"ו.החוליםבביתהואאםביןברחו,בהואאםביןבנלא,הואאםביןבאמתחופשיהוא

עתידלךאיןכיהזה,העולםשלבכלאאתהכיחורין,בןלאאתהמחר,מהכלאתצאאםעכשיז,

הזה.לעולםלשקר,לכטף,קשוררק

שטומךאדםהואדאנה,לואיןשבאמתאדםהוא , rחוובןבאמתהזאלהישקוזבאדםאלב,

איןחולה,ח"ואוהטוהר,בביתיושבהואאםאפילולטובתורקרוצהשהואויודעהקב"העללנמיר

אמיתיתשמחהלוישלאמתשקרובאדםולכןוכויתפילה,חדס,מצוותלעשותרקדאנה,שוםלו
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רנוע.לוב

של,?הילדעפםהש.

ח"ותחזוראולנהינופבטוחתניעהבא,לעולפתלךהיופאתהואפשלךהעתידהואשלךהבןח.

דען.לנןאותךלעלותיכולהואםצוות,ועושהללםודלהתפללשידועבןאבל(אוטיסט).כםוני

בתשובה?אחזורשאנירוצה,אתהםהאזש.

חנוךכםויכולאתה ...בחייפ?לךישםהאתהל,תנידבחייפלךישםהל,ןישברירהאיזהח.

יהודיאיתךלראותרוצהםאדאנישלופ!הרבלךיקראודברשלובסופיבתשובהאנשיפלהחזיר

אותך!ללםדאדפלךנשלחריצהאתהואפוציציתוכיפהפיאותועפםלאזקןעפנאה

שכתבתיזוקמכבת

תורהלבןשליט"אשטיינמןליביהודהאהיןרביהנאון
לן!ישעויבשלום

שכולםנםילכו,בוהנכוןהדרךאתלדעתמבקשיםהרבהאיןלדאבונינו

ובהטתכלותמעמיקים,שאינםע"יעצמםמרמיםהםאמנםכן,אומרים
עצמו.לרמותאפשרשטחית

התחילוישיבהמבחוריניכרבחלקששמעתישמועהדברעלבאתיכעת

בזהומדקדקיםה"מאדע"כפישיהיההמלבושיםבעניןוליבםראשםלישם

מדא.

שיצליחיתכןלאבזהשראשומינםשמים.יראתמחוטרשזהוכמובן

שםלהםישהאלהבחוריםשדווקאנראההעיןכשלמראיתואפילובלימו,ד

אזשמים,יראתבושאיןמיכייתכן.לאבלימודאמיתיתהצלחהאבל,בישיבה,

מאלהמלהיותלהפךהואעתידווכלהתורה.בהבנתנםיורדהואהזמןבמןש

ישותם.כלוממלאבחייםחלקםשהתורה

כמעשיהם,עושהשאינומיעלבלענשמדבריםמאלהלהתפעללאלכן,

תורה,לבןלהיותשצריךלמהבנינודשהואמהנהנהולהתרחקלברוחוצריך

מיוחדת.דשמיאלטייעתאויזכובתמיםלהולךטובימנעלאנם
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גירישליםהשנהשהתקייםנדילגכנטשחילקגארה"גהחשיגיםמהרגניםמאחדנליימכתגלידינינזדמן

לעםחשיגמטרשזהשראינייכייןאנשים,אלפישליקהלנדיליםרגניםגמעמדהבניא,שמיאלרח/עי"עיה"ק

 . .כאןנ"כלהעתיקילנכיןראינילכןהזמן,געייתעלימעיררהמנהירישראל

הזמווצרותממאורעותמתעורריםלאלמההסיבה
הללו)הקשימהמאורעותאתלמנועהצלחנו'לאלמהיובן(וממילא

שליט"ארומפלרצביאהרוהרה"נ
וזהולמהדמ,נאםיסווצמתלכה ~ןיאופניוימ,תיאשןאיההייםלארשיללכלשההיעב

יזיעלאלוקותקרבתלבקשבלילבבלילומזיםאזםבניהרבהמהעמ.נזולחלקכולל
בתורתואלא-חפצו"הי"בתורתככתובלהילהתקרבבלימוזמטרתואין(כלומרהלימדו
חפצו).

אומהמכובזימשנחשבימכאלואפילווישנמלב,בלימתפלליםאזממבנינזוללחק
בליבמ.פנימיותבהמואיןככהשלהמוההתנהנותבסביבה,אובקהילהחשובמקומתופסימ
מהמלומיזמלאטשלאטאחרימ,עלונמשלהמהסביבהועלהחברימעלמשפיעזהובווזאי

כמוהמ.ומתקררימ

אהבתבהמנוטעימלאכלומר,ה.יואהבתפנימיותובתלמיזימבילזיממכניסימלא
כהיום.כולוהעולמשלבהשפעהונשארימהנשמי,ומיאוסוביטולהרוחני,ותשוקת

והשכלמזעאותממעניקימרקנופני,ועוננוהוןהנשמיעסקרקואיחולמשתשוקתמ
עיקרבאמתשזההלב,ולאהיהזותשזהשמביניםעזהבנותונםהבנימנםוזהועמקות.
היהזות.

החיים-מוטתווינמןיאשןחינם,נישואתלהםבתודוויפהמלחווקתלכלשההיעבכלון
שייךונופניותבחיצוניותקר(כיפירדוישומההנופני,וכבוזהחציונייתקרהאימית,הרוחני

אחזלבאלאלהמאין"ישראלאיתאובנמ'שבשמימ,לאבינואחזלבשאיןמכיוןפירדו)
שבשמים).לאבינואחזלבלהם(שישישראלשלהצורההתמונהשזה-שבשמימ"לאבינו
שעסקואע"פולרוחני.להילבםהיה-והנשימעמהפשוטיאפילושלפנינובזורות

לה.'קרמיודענשארולבמללבמננעלאזאתבכלבנשמי,ובנופםבחיצוניות
נמכימאמע".-"איזישעאמיתיתאמאושלאמיתי,יהוזישלהתמונהנשכחהוכהיום,

לאמהנוער,נזולאחוזולכןלנוף.עבזיםנעשימהנשמי,רזיפתבעסקשקועימהלבבות
משיכהמרנישימלאלכן,חיצוני,רקשזהמכיוןלהמ,שניתןבחינוךומודריםבועטיםעלינו,
אלדחאףאוהיים,לשההוודוזnתלכלשיסההבזהולחץ.ומשאכעולרקלרוחני,ואהבה
שמוצאיםוהפתרוןההתזדררות,אתולעצורלמנועזרכיםמחפשיםהזאת.החהדילעועדמ
סוף.להםשאיןמיםזההריולכןחיצוניו,תשובהוא

צרהשאיןיוםואיןומשונות,שונותצרותכךכלשישואפילומהתדרמה,מתעורירמאלו
עללקבלצריכימולכןמהרוחני,סותוםאטוםלהשבדינמןמתעורריםלאמאתמול,מרובה
האבןאתלשבורובכזיהחיים.תהליךכלאתלשנותוהואשמקבלימ.מהולקיימעצמינו
הייראהבודואיואועמינזב,בןכנחשוןלמיםולקפוץנפש,מסירותצריךהלב,אלהסותם

ומעלמעלינווהקשותהרעותהנזירותאתויבטלנינוהבפרשתככתובהמעשים,שינויתא
איךלקהל,זונמאותויציעזהכלעליעוררהזזמנותבכלזרשןשכלודכאיישראל.בנילכ

עולמ.ודעמעתההחייםבתהליךהשינויאתולהמחישהנ"ל,כלאתלבצע
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מאתנוחדסוהיסרלאית'ה'חדסישמנלדומוח,הפנועישלהמסריםחשיבותעלבאצבעמראההזההמכתב

ואיהיצה'רמפחולהצילנושלם,בלב 'יתאליולחזוראותנולעוררדבריםלנוושולחהזה,השפלבדורנם

 .אבות)(רמב"ם, "שאמרוממיהאמתק"בללכןהדבירם,אמיתתלהכחישאפשר

המאמיןישראללעסנלוימכתב
תש"סא'אדר- 28בןאןטיסטנלדדין,בנימיןמאת

כברהזאתוהשנהמהקודמת,קשהשנהוכלמאדקשותהאחרונותהשנים

משונותטרנדיותשלשיאהעולם,בכלטבעאסונותשלשיאלשיא,הניעה
היהודיםאצלואצלנוהעולם,בכלאכזריותמלחמותשלשיאהעולם,בלכ

שלשיאצעירות,אלמנותשלשיאיתומים,שלשיאאלמנים,שלשיאהחרדים
מביניםלאואנחנו-משונותטרנדיותשלשיאהנילאים,מכלחוליםיהודים
למה.

הרבהכךכלמאד,בנדולחסדעושיםאנחנוהרבה,כךכללומדיםאנחנו
חינוךנשמר,נםהמשפחהטהרתנשמר,מקוםבכלכשרותתשובה,חוזרים

בחוריםמלאותהישיבותונםמה?בסדר?לאמהאזוילדה,ילדלכלחידד
חלוםהזההמצבבסדר?לאמהאזלומד,בחוררקרוצהבחורהוכללומדים,

עולםמושלם,כמעטעולםלנושנראהמהאבלשלנו!והסביםהסבתותיגס
כמעטפסחמטבחבלישאדםרניל,כךוכלמשוכלל,כךכלזהחרדישלהיות

tO .מושלם.לאבכללהזהמושלםהכמעטהעולםאבלקיים

חלשהרוחורקמבפניםמתפוררמבפנים,נאכלמבחוץהזההיפההעולם
 .מבפניםמתרקבהכלכן,החזית,כלאתתפיל

החרדים,ביןיותרהמודרניםשנחשביםהיהודיםביח.דנבדוקבואו

טוב,הכשרעםאבלהנוייםשלהחייםאתרוציםהםהזהב.בענלמאוהבים
פסחישוטוב.הכשרעםהכלאבלוכויבילויומקומותמסעדותישולכן

סוכותויש[שרויה]."ניבראקט"בליוח"ומצוייןהכשרעםלוקסוסבאוניות
שנחשביםהישראליםהכשר.עםוהכלב"הוואי"ושבועותלנד"ב"דיסני

לחקותמשתדליםנמאבלחוץ,מתוצרתמטייליםפחותאוליהםמודרניים,
ונחשביםוכוילישיבותרבכסףנותניםזהעםיחדאבלהאלה,החייםאת

וכו,'ישיבותולראשיכולללראשיכסףהרבהנותניםכיהמניין,מןלדציקים
לאבכללשלהםהחייםשלהנשמיודרךבשאלה,שלהםשהצניעותאפילוולכן,
חשובים.חרדיםליהדויםנחשביםזאתבכלכשר,

והבנדיםשלובבנדלבושאחדכלהליטאיםביןונםהחסדייםביןכאלהויש
הנשיםעלהסתכלוהם?מילדעתרוציםאםאבלחרדים,כללבדרךנראים
מכלהיתריםמקבליםשבקלותקבוצהנמוזההסיפור.כלאתיספרוזהשלהם

אתשמחזיקיםהאנשיםואלוהיתר,לקבלנדולהכךכלבעיהלאהסונים,
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הישיבות,

כיביותר,הקשההבעיהופהאיתם?·מהשלנו,הקדושותוהישיבות
לשםללמודאפשראיךמהי,מלב,וריקיםלימודמלאותכללבדרךהישיבות

ואברכיםבחוריםשלדורזהכישמה,נמצאלאבכגלהילכןלב?בלישימם
לבנדים,לדירות,שלהם,האישייםולצרכיםלעצמםדואניםבעיקרשהם

לומדים?באמתוכמהללמו,דלהמשיךשיוכלכדיהכטףשתתןוכלהלחתונות,
אבל-לומדיםונםדבריםמיניכלעםמתעטקיםעיתון,קוראיםיושבים
שמים,לשםלאוהתורהלימודלאהלימוד

הםאםהמודרניים,הםאםלתורמים,נשמתםאתמכרוישיבותוהראשי
ברור-שלהםולכבודלעצמםדואניםהםנםאבלהבינונים,הםאםהציונים,

היום,שלהנטיהזהאבלכולם!!או

ביןנםהלומדים,ביןנםאנוכיותביותר.הקשההבעיהזווהאנוכיות
לאושובהכוללים,וראשיהישיבותראשיביןונםהנבירים,ביןנםהמודרנים,

כלבינינושנשפילדםשנורםמהוזהיודעים,וכולםהנטיה,זהאבלכולם!!
נםשלנווהמצוותאנוכית,נםשלנווהתורהאנוכי,נםשלנוהחסדכייום.

הבעיה.בדיוקזואזאנוכיות,

איןשמהכיביותר,הנדולההבעיההואביותרחרדישנחשבהחדויוהיהודי

המנהיניםולכלמאמין,יהודילכלהחרדים,לכלאנידואנישמים,לשםכלום
וזהענקיתטרנדיהתהיהמהר,משהותעשולאאתםשאםהחרדים,שלנו
אתלהפטיקצריכיםלעשות,מתלכםואנידרואה,ביותרהטיפשאפילו

בחלקולחטוףשלובקבוצהלשבתאחדכללהפטיקצריכיםחינם,השנאת
וחתיכה,חתיכהכלעלוללחוםהעונה,שלהנדול

יפלויפלו,המדרשבתיושלהישיבותשלהמפואריםהבניניםכלותדעו,
ביחדכולםהי,דנלמתחתתתאחדולאאםהחוצה,כךואחרמבפניםקודם

דבר!!!כלנויי,דברמכלהרחובאתלנקותהבית,אתלנקותהלב,אתלנקות
ונשיםלחודנבריםביחד,לרחובולצאתהתורהעםהקודשארוןאתולקחת
אבלוישועה,מחילהמהיולבקשווידויולהנידהראש,עלאפרולשיםלחו,ד
דמותעםשלנוהקהילהאתמחדשולבנותולחזורביחד!ביחד!ביחד!רב,בביכ

בכלולאבמחשבולאזרבכטףולאבה'לנמרישבוטחיהודייהודי,שלאמיתית
שלום,יהיהאוליואזוכוילאומיבביטוחולאהזה,העולםשלהצעצועים

הבעיות,אתלעצורמשתדלולאשמביןחכםתלמידוכלשמבין,מיולכ
אלהכלאלאהעבירות,אתשעושיםאלהרקלאזה,עלבדיןיעמודהוא

 •.נםעבירהזההשתיקהששותקים,




