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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



 31דקהדממהקול

קודםאחתעשהיפה

 18בןאויטסטבחור
איןהסוף,שלהסימןוזהמקוםבשוםות mאאיןכימפחדשאנירקיותרלהנידרוצהלאאני

שוםאיןתפילהרקנשאר?מהלכןהסוףשלסימןוזהמבולבלים,אנשיםרקישארץדריואיןחקו

להתחליכדאישלם!בלבביחדתתפללולהצלה.דרישוםנשארשלאיבינושכולםורקאחר,דבר

הזמן!!!זהעכשיולהתכונן.זמןיהיהולאפתאומיבאופןיניעהטוףכיהאחרון,הרנעלפני

ביותרהבטוחהמקום

 24בןאוטיסטבחור
שאיןידועאניביותר.הבטוחהמקוםזהכיישראללארץלהניעשלילהוריםלהנידרוצההייתי

עדיףלכןהקדוש,המקוםדעייןזהישראלארץזאתבכלאבלבטוח,מקוםשהואבעולםמקוםשום

קדוש.במקום

כלטומאה,מלאהירושליםהקדוש.לארץהכניסוהיהדויםטומאההרבהכיכלישראל!ארץאוי

מפוקר,העםבלבול,ישבלנן,ישהמערבי.הכותלעםיחדהזהבענלאתושמוטומאה,מלאההארץ

לעולם!!!אויישראל!!!לעםאויאחר.לכיווןמושיאחדכלוהחוקהירןאבלחוק,וישדיןיש

שקיטהשואה

דאוןתסמונת 24בןבחור

זמניםיבואוכיהנאולה,אתולהביאעצמואתלהציליכולישראלשעםתמידאמרשליאבא

ילכוהרבהכילככיאלא,בשואה,כמויהרנוהרבהכישכלבנלללאוזהמהשואה.אפילוקשיםיותר

יהיולב,ישימולאשמד.שישאפילויבינולאבשקט,אחר,במקוםארבעשם,שניםפה,אחדשבקט,

המצבאתויראההעינייםאתיפתחכזהדורואםיבינו.ולאושטויותוריקודבשירהעסוקים

ויתקנוהאמת,אתיקבלוהםכילהניע,יכולההישועהאזה,יובאהבתוגגכישגורגלגלה'ויתפלל

מהלב.הענלאתבאמתויזקרוהענל,חטאאת

לטובההכל
 30בןאוטסיטבחור

יעזובלאוה'שלו,להיותאותובחרוה'נבחר,עםשהואישראללעםלהנידרוצהאני

הבאלעולםיזכושלושהבניםרוצהוהואלטובתינו,רקזהעושהשהואמהוכללרנע.אותנו

מבקשאנילשלימות.ולהניעלתקןלנולעזורכדיהכלעושהוהואולמשיחהנדולהולישועה

מאמיניםלאאתםאםאפילושולח.שה'המטריםכלאתברצינותולקחתלשמוע,ישראלמעם

שה'יותרהברוריםהמטריםאתתקבלוהשמים,מןמטריםלהביאיכוליםמחפנועישאנחנו

ישירות.לכםשולח
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בשניהיניעהטוף

 8בואוטיסטמשה
םעביריםרקאנחנוםצווה,שהיםהלוםרעלינוםזה.ליותרוג'םהזהלשבועדואגםאדאני

הםסר:חה .'העודבירקכוחותבעלילאאנחנוםסרים

אנחנוכלום,קרהלאחיים,דעייןאנחנודחש?עדרםהזה,אתשםענו"כברתגידו:אםזמןןאין

אתתדעואחתושניהאחדביוםאבלכן".כללדאוגצריכיםאיננונורא!כןכללאבדסר,כנראה

תתכוננותתכוננוישראלעפלכןח"ו.תעלםובכללאותסבלו!םוכנים,תהיולאאםואז,האםת.

הקרוב!בעתידהזה""היוםםכיריםשאתםכםוהחיים,שלהאחרוןהיוםכי

רגע!כלנקראזה-הקרוב?בעתידנקראזהםהתשאלואפ

כלום"קרהולאשניםכםהזהאתשםענו"בכרתאםרו:אפ

יעבורהעולםלא.אםחבלםוכנים,להיותכדאיה.ירצוןלפיזהבשניהיבואשהסוףלכםאענה

םוכנים!להיותצריכיםםאד,נדולשינוי

בדממהאחדאחדאותנוהורנהקב"ה
תשנ"טניסןמחפגועילך

לקחתצריכיםאתםבכליון.נספהשאנואוהיבדריהולכיפאנואומאדפשוטשלנוהמסר

הורנהקב"הםנפה.שלבעיצוםהנםצאיםשאנוהחדרילציבורלהראותבאםריקהשעשוהדונםאאת

שלנוהםרחקזהשלנושהחושןאלאחוש,ןםכתשלבםצבנםצאיםאנובדםםה,אחדאחדאותנו

כןכלחולים,צעיריםהרבהכיכלבםספר,נדלותהקרבנותלראות.רוציםלאפשוטואנוםהאםת

הרבהכיכלםוזרות,םחלותהרבהכיכלםוזרות,טרנדיותהרבההרבהכןכלנוססים,הרבה

והלאה.ביתלשלוםבקשרםוזרותבעיותהרבהכיכל ,'הדרןהישרהדרןםןםתדדרריםצעירים

שהקב"הלשלבנגיעםתיעדעצםינו?אתלסםםםםשיכיםאנוםתיעדלישון?!נםשיןםתידע

האמתאתלהביןמחפנועילהיותצריכיפלאאתפםתי?עד !?"קוש"עםאותנולעורריחליט

ההטושפ.

להשםבמקופהזהבלענלמתפללהעפ
תשנ"טאוטיסטמילך

ונםהארץנםםא,דקשהבםצבואםריקהםגיעהסוףזה.אתיודעיםוכולנוםאדקצרהזמן

רקםאםינים!לאאנחנולדתייפ?הנדולההסכנהמהאמריקה.עלנדברעכשיואנחנואבלאירופה,

כ"כישיבות,הרבהכ"כנכון,לאזהלכאורהאבל ,'האהבתובליקרהלבאבלשםאםינים,חושבים

םאהבה,כםעטריקיםשהםלכםאגידאניאבלכוללים,הרבהכ"כחסד,הרבהכ"כשיעורים,הרבה

אנחנואבלנכון,שזהיודעיםלאואפילוזה,אתינידולאאבללה',בםקוםהזהבלעגלםתפללוהעם

אתכםשואלאנילםה?טרגדיות,הרבהכ"כלםהבםנפה?םתיםלםהםתים.הרבהכ"כםגיפה.באםצע
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לוננו.חייםזההזהועלוםכסףכי-למה?דציקים,ואנחנובדסרשהכלבנללאוטיבה?בלילמה?

יעדוים,לאבאמריקהלא,הזרי.אתישנולאעםח"וישראלעםיהיהלאפשוטלכםאנדילכא

החשבונותכללפיננמרהזמןאין.אבלמה,לטפלזמןשישחושביםאבלוקשה,מטוכןמאזשהמצב

מכניטשטויות,שזהחושביםאתםואםהרבה.לאאבלזמן,כמהיוזעלאאניכמה?הזמן.ננמר

ננמר.שהזמןידועיםהםהזור.נזוליאתתשאלולפאניקה,

נזולים?איזהש.

הםשהנבריםידועאניבנוטףאבלפוליטיקה,כברזהכיללכ,תנזוליםלאיזהלהניזיכוללאאנית.

העולםלונהחסדהיאעכשיולונכםשהעבודהזה,דבולכםאנידאמת,ומחפשיםחכמיםתלמיזי

ומהעולםהזהמהעולםויעלמולנמרייפלוהרעה)זרכם(אתיעזבושלאאלוכינשמות!להציל-

האב.

שלי?התפקיזמהש.

לכאןהנעתםלאאתםממצרים.ישואלעםאתלהצילזהפהשיושבאדםכלשלהתפקידת.

עםשלהנשמותאתלהצילחייביםמשהו.לעשותחייבמישהוזה.אתלשמועהנעתםבמקרה.

פח.דבליחייבים .האמתדברילאהםישראל.בנותלהצילחייביםהאמת.דברילאהםישראל.

טובוזהשבו)הטומאהמומצונזו(אינטונט"הכשונעט"ש.

ויקשיבו.לפח,דלאבכח.תזברולכומצרים.נשארמצריםנקי.מלוכלילעשותאפשראיפויא!ת.

אתםלפח.דלאמפרוטקציה.ולאמכטףלאלפחז,לאתניזוהרבה.כיכלמטרים,הרבהשולחה'

אין.-להובילהזורנזולרוצים

 .שלוהביזנעטעבורשואלאחזש.

זה,אתוואהלאטיפשווקנדולהמאדבסכנהוהעםלעם,דואנואנילביזנעסדואנאתהת.

אמת.אמתאמתאומו.שאנימהשומעיםלאואתםטישו,נייושוביהיההדולומעטועוד

להניד.צויןלאיותובדיוק.אמויקה.בדיוקוזהאמת,עלמדבואניביזנעס,לעמדבויםאתם

שיונהואמרתישצרי,ךמהתעשהשאתהעזלמנוחהתניעלאשאתההרב,לילהניזרוצהאנית.

מנוחה.לייהיהלאאבלאות,ךלבלוענזולזנאיןאתה,נםצרי,ךשהיהמהעשהבטוף

להתחיל?במהש.

אתלהצילהאחרונההאפשרותזה .שישתנועזשיקשיבו.עזלזברלהניז!לזבר!להתחילת.

יצאו.לפחותאבליצאו,משלישפחותאוליאמריקה.יהוזיאואמריקה

לרפואה?זקוקבניש.

עליו,תתפללואזהשקר.בעולםמזימעורבעזייןאתהלי.החשוביםהזבריםאתלשנותקוזםת.

חשובעזייןהזההעולםכישלימה,לאהנשמהכיאתה,נםאבלשלמה,רפואהצרייבאמתהואכי

זריזהתפילה,זההטבע.זריוזהשבור.לבעםתפילותזמעות.עםשליהתפילותאתרוצההי .לי

הרפואה.אתמביאבאמתמיתזעואבלהרופא.ה'הטבע.

שלי?הרפואהמהש.

שתניעבונע .הרפואהזו '.העבזבאמתולהיותהיאהבתהיאשלישהרפואהבזיוקיוזעאתהת.

ותבריא.יעבדוהתוופותכללזה

בטוחה?.יותרישראלארץהאםש.

הארץאתאושלוהעםאתלנמרייהרוטלאה'ישראלבארץביותר.הבטוחהמקוםשהיאברורת.
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הקדושה.

 ?'.לזםטרש.

הואלך.םחכהה'לעצםך.לעזורהזםןהגיעאלבריבם,לאנשיםועוזרטובלבלושישזיועאדםת,

שורש.םאותושלוניצוץשלו.םהנשםהחלקלךיששלך.טבאאתקיבלשהואכםולבךאתרוצה

רוצההואםצוות.שוםרשאתהםטפיקולאליםדוםטפיקולאחדס:םטפיקלאלבך.אתרוצההוא
ותיקחשקורהםהעלתטתכלאםת.עלותטתכלאםירקהיהדוישלהםנטליותאתולזעובהלב.את

לעצםך.םזהםוטר

וכלות?לחתניםהםדריכיםעםלעשותאפשרםהש,

האםת.עלולאהזהעולםעלזההדגשוםדריכותםדריכיםבדסר.לאםאדםדףכיםהבעיה.זות,
הזה,העולםבליקדושםקוםלבנותצריכיםהםםקדש.ביתלבנותצריכיםואישהשאישהאםת

עגלרוצהואישהרחובאשתרוצההנברכיבעיות,הרבהכ Wכולכןכזהםטררוציםלאהיוםאבל

טפר.בבתיםםשיךבבי,תשםתחילםצבזההזהב.

אלולהםשיך.םשנה.לאזה,אתיקבלולאואםלו.יעזורוהיוםראהשפהלוישלדברחייבהרב

העםאבליתננדו,חשובים,ואנשיםכטפיתיכולתבעלייותר,הנדולהההשפעהאתלהםשיש

ישםעו.

הפתרווהיאאחדות

תשנ"טתםוזב,

אוםרותהנבואותכלהיחיד,הדברוזהאחדות!רקאחדות!רקשאםרתי,םהעלאחזוראנן

לאםההטוף,שזהםהאוםתי?אושנאםר,םהאתםאםיניםלאםדועאזםא,דקשהיהיהשהטוף

לאהחדריםבארץ.וגםבעולם,נםםאד'קשהבםצבשאנחנוברוראוםר,םיםשנהזהםהםאםינים?

אנחנוובארץידוע.זהטבע,םאטונותכולובעולםנדולהטכנהוישביח,דלאאחראחדואףביח,ד

אבלב.יודעלאאתהידוע.וזהבעתון,זהאתב.קראתבטחאדםה,רעידתשלגדולהםאדבטכנה

נםאבלםאד.נדולהאדםהםרעידתםאדנדולהבטכנהאנחנואבללדעת,רוציםלאאבלבעתון,היה

אוםירם.הםקובליםונםאוםריםהםוםחים

יהיה?לאשזהנעשהםהש,

ביחדולהתפלללזה,ב Iשמסבוכלות Iהגשמאתלזווקלהי,לחזוום, Iהמאמינו Iבאחדותת,

ם, Iוחמולבקשולבכותחד Iבדון Iוד Iולהג

ההפרעותמןלהתעלם
תשנ"טואראפ'אלטר

שינטודבריםםלאיהיהנםוהעתידבעזהי"תהתחלה.רקזואבלטוב,הלךשהכלשםחםאדאנן

הםצבאתולשנותתשובהלעשותשירצויהודיםיותריהיולהפטיק,ולאלפחדלאאבללכםלהפריע

כלשתהינהיתכןהםבורכת.העבודהאתלהםשיךצריכיםאתםעכשיוחושבים.שאתםםםהיותר

בהצלחהאתכםיברךה'באחזות.תםידתשארולהפטיק.לאלפח.דלאהט"א.שלםהצדבעיותםיני



 35דקהדממהקול

ובאהבה.בשלוםדצקינוםשיחאתיביאחהרבה

ב"ה.היה,ולאקשה,םצבשיהיהאםרתש.

םשהוצריךלאאזםזהלברוחםנטיםולאשםיםםלכותעולםקבליםהיהודיםאםטבלנות,ת.

הואאותנו,להצילםאדרוצהשה'יודערקאניאני.לאהםחליט,הואה'טבלנות,אבלשיפחי,ד

שה'טיםןזהשולחלאהואואםזה,אתצירכיםשהיהדויםבזםןשיפחידחזקםטרלשלחאםיחליט

הואאזלאואםשםח.הואואזברצון,חוזריםשלוישראלבניכילהפחי,דטתםצריךשלאידוע

עםכיאותולהחלישלהט"אלתתלאםה'ותבקשותתפללורקקשים.לדבריםינרוםוהבכיבוכה

אותו.צריךישראל

תתפללח"ו,בעיות,ישאםשיהיה.תתפללכחלךאיןאםתפטיק.שלאלךלהנידרוצהרקאני

להי:תתפלל .םםותהעםאתשתצילחשובהעבודההיאשלךהעבודהכיבשבילךזהאתלדסרלהי

אתלהצילםהשליחיםאחדלפחותאוהשליח,להיותכוחליתןהיהודים,אתאוהבאתהיקבבשה,

אתיצילשה'םתפללאנילהיוםהכלזהלך.יעזורוהיביםינו.'בםהרההישועהאתולהביאהעם

שלום!כולנו.

הדתלודיפותהסיבה
תשנ"טתרוםהנולדןבנימין

עושיםאתםהםצב,םהכן,תתאכזבו.שלאםקוהאניובאתם.בקוליששםעתםתודהשלום,

אבלקשה,םאדםצבעכשיולהיותצריךהיהזםן.הרבהאיןבאםתבאםתאבלטובהםאדעבודה

םהרלעבודצריכיםלכןדחה.םחק.לאהדין.אתדחהבירושליםפהראשוןביוםשקרההנדולהדבר

להילהניעואחדות,בתשובהכולוהעםאתלהחזירהיאהםטרהשלנו?הםטרהםהיטודי.אך

לםתןלפחותהנאולהאתםביאםםשלאואםהנאולה.אתלהביאיכולוזהבתהילים,ונםבתפילה

םשינים.שאנחנוברםהתלויהטוף,לפניהטבלאתםאד

דת?רדיפתהרבהכ"כישלמהש.

היהודיםאםמבחווי.בלחויהדתאתשיחזקמצבעושההילכוהחרדים,ביודתאיוכית.

לנםריהאוראתלאדנלאדכיאבלהחוצה,קורוהיהשלהםהכחאזבקרוב,בסדריהיוהחרדים

לצאת.לאוריתןשלאחושךשלםענלעושההקב"ה

יותר?להטביריכולאתהש.

האוראתולכבותלהרונומנסיםמסביבותנומענלעושיםהםרב.והערברשעיםזה-המענלת.

רקעעליותרברורנהיההאורוכךהזה,האוראתלהחזיקצריכיםאנחנוולכוהתורה,של

החושך.ואיפההאוראיפהראולאבערבויבאוחושךאורשלםצבכשהיההחושך.

מקוםבכלנמצאהקובהדש
תשנ"טתצוהפ'מוחיןשיתוקבלעת 12בתב.

לכםשאםרולהנידיכולהרקאניחיזוק.צריכיםואתםקשה,םאדשהםצביודעתאנילסום.

צריכיםאתםעכשיוםא.דקשהועכשיובקלותיחטיתהלכוהראשוניםהדבריםקל.יהיהלשא
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זהכיזה,אתלכםלתתיכוליםלאואנחנוישראלעםלמעןשלכםהעקשנותאתלהראות

יהיהשהואלוהבטיחהיהםלאכים.עםידחוחיניטיםהרבהראהאבינואברהםלשכם.המבחן

ישהבםהלהאםיןחייביםהיוהםאךזקנה,היתהואשתוזקןהיההואאםנםקדוש.עםשלאבא

היהעדייןהואהםזבחעלאותולהקריבאברהםעלצוהוהינולוכברכשיצחקואפילולהם,אםר

יוםולעבודלבקשלהתפלל,להתייאש.לאלרגע.להפטיקלאשלכם,הםבחןגםזהלהאםין.צריך

םלחםהזוכיקל,לאקשה,םאדיהיהעכישו.לפחדלאהאם,תאתיועדיםאתםבהתרגשות.ולילה

גםה'חלליאתיחפשהיצרהולכיםאתםאםאבלהביתה,וללכתהקרבאתלעזובקליותראכזרית.

כלשלבלב-ובכוללבעבודההכנסת,ובביתבבית-מקוםבכלנמצאהקרבשדהכיבבית,

דאם!!!

·בית·?זהםהש.

תדרוףהםלחםהאבלשלכם,הרגיליםלחייםולחזורהולך",לא Hשלוםריותרשקלםתכוונתאנית.

 .לברוחיעזורלאזהאדם!כלבטכנה!אדםכלברור,זהכולם.ואתאתכם

הולך.לאזז,לאזהאבלש.

ואולייזוז.םשהוואזלצעוק!!!לבקש,דלבר,להחפז,ללחוץ,בעבדוה.ללחוץלהפטיקלאיזוז,זהת.

אתבמריילהמשיילכםיעזורהילכם.יעזורוזהיהודיםהרבהשיפחידםשהויעשההיקברוב

בשורהיעמודאותולהביאשעזרמיוכלמלכנומשיחכשיניענכוחיםולהיותשלכםהעבודה

הזכותזהישראלעםאתלהצילשמים.לשםפחד,בלילהלחםכיפניו,אתלקבלהראשונה

בטחון.ונםהיואהבתישרלאאהבתזהביותר.הנדולה

הביתבעלהואה'אבלהשמים.מןזהנוכן,זהלכםאומרתשאנישמהשתבינורוצהאני

אתםישנה.הואהענין,לטובתמשהולשנותרוצההואואםמחליט,שהואמהלפיעושהוהוא

נשםהוכלנשמות,תצילוזאתבכללאאוםטתדראםםשנהולאפחד!בלילהםשיך,צריכיםרק

לגםריהיאוהזכותשלםעולםזהנשמהשכליודעיםואתםלהציל.הצלחתםוכברביותר,חשובה

שתצליחו!!!רוציםמאדבשמיםלהני.דמהיותרליאיןשלכם.

זהעללדיןיועמדבולוישראלעםאתאוהבשלאמי
תשנ"טויקהל-פקודיאיבנימין

בתשובה.להחזירדכיםקוםבכללעבוד?רנע.להפטיקלאאזםא,דחשוביהודישאתהיודעאני

אתם '.הובדעהזהב,ענלננדהנכוןבכיווןבאםתנלחמיםאתםשרקלכולכם,להנידרוצהרקאני

זהתהיליםקאפיטאלעודלהנידאויותרלהתפללאוהרעלשוןקצתלדברלהפטיקשרקםביניםלא

ה'אהבתחטרוהבטיטהיוםנדולהכךכלהבעיהאבללה',וקרובבריאעולםלנוהיהאםטוב,

שלה,הדריבסוףהמדינהריק.הכלזהובליהאהבהחטרשםים.לשםה'ועבודתובטחון,באםונה

אתאחדשונאיםהדתייםנדולה,בטכנהכולנוכזהובמצבבלאגן,חונגובאריימזמןמתהוהציונות

הנבריםאתשונאותונשיםהיםניםאתשונאיםהשםאלניםהדתיים,אתשונאיםוהחילוניםהשני

מי ???'האתאוהבומיהיהודים.אתשונאיםוהערביםהערביםשונאיםוהיהודיםהשווניטטים

זה.עללדיןיעמודכולוישראלעםאתאוהבשלאומי ???ימכולו???ישראלעםאתאוהב

לאהוב?צריךהחילוניםאתאפילוש.



 37דקהדממהקול

לאזההאמת,אתלחפשצריןאחדבלביידענוי,לאיאבללהניד:אפשרותאיןהזהבדורת.

 .להםלעזורצריביםהדתיים,אנחנו,תירוץ.יהיה

תהליםאומייםילדיםמיאה
המבונייםלשהטנויהלבאתייכן

תשנ"טבדמברפיאוטיסטליד
אתלקלקליצליחשהט"אלהיותיכולח"ו,כי,הפעולה,אתלהפטיקלאלכםלהגידרוצהאניבן,

הטוף,דעלעזובלאבגללכם.יבשלשלאאבללושמגיעהעונשאתיקבלח"ו,שמקלקל,ומיהתכניות,

בעזהי"תהטוף,עדלהלחםבגללכם,כשלוןיהיהשלא ,הישועהתבואהי,דגלתחתבאחדותרקכי

תצליח,

אםאפילואבלח"ו,שיקלקל,זהיהיהבאשלאמי ,התכניותעםלהמשיךלהגידיכולרקאני

יכולהישרקידעוגוייםוגםיהודיםויותריותרלאטולאטבשמים,רושםיעשהגםיבואוחלק

אתיצילזהובעזהי"תתפילה,צורתשלדוגמאלעולםתתנופח.דבליקיץיהיהלאאותנו,להציל

להגידלרחובלצאתלמשל, ,דוגמאתתנוביח.דלהילהגיעאיךבידח,להתפללאיךדוגמאתתנוכולנו,

מקום,בכלמוכניםלרחובאולחצרשיצאווכו.'תהילים

ברחוב?למהלהגיד?מה .ש

לראותצריכיםוהםאבןבמוקשיםנריםמבוהשלהלבבותבילרחוב,לצאתצריכיםהילדיםת.

לעולםיתןגםזההטנור.הלבאתירבדהזההמראהואולילהיתהיליםאומריםהילדיםאת

 ,מחלוקותהרבהבעולם,כ"כטובשםאיןהיוםשלליהודיםכיהיעםיחדאחדעםשלתמונה

תהיליםאומריםביחדהדתייםכלתמימים,ילדיםשלכזהמראהלראותצריכיםולכןוכוי, '"הרבה

לה.'

להשפיע?אפשראיךש.

שאמרתי,מהלהגידת.

מקלב?מיש.

אנשים,יותרמכיריםאתםתנטו,ת.

ברחוב,בנטלעשותבציבורמקבליםלאש,

שלמקוםובכלבעתוניםתמונותבגדוללפרטםאבלברחוב,תעשואלאזיכולים,לאאתםאםת.

 ,בעולםעיתוניםמיניבכלזהעלמאמריםהרבהולכתובהעולם,בכלתהיליםאומריםילדיםהמוני

זה,אתלעשותיכוליםואתםחשובמאדזה

שלאפילובכולם,איזה,משנהולאהיהודייםהעתוניםבכלזהאתלפרטםחייביםאתםבודדאי,

לגוייםמאמרזהאםלמשל,היהודים.ביןוגםבעולםהקשותהבעיותעלמאמריםלכתובהגויים,

זהאםבעולם.וגםהחרדיםביןהבעיותעלתכתבוחרדי,עתוןזהאםבעולם,הבעיותעלתכתבו

מצוין.כותבצריכיםאתםוכו.'היהודיםביןובעיותבעולםהבעיותעללכתובמזרחיעיתון

לגויים?לכתובאיךש,

חברתיות,בעיותהמלחמותבעיותהטבע,בעיותבעולם,מהבעיותמדואגיםשהיהודיםלהראותת.

שנלחמיםאלוהעונש.אתיקבלומביניםשלאאלורקכשלון.ח"ויהיהבגללכםשלאלהפטיק.לא
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ובטחוןאמונהשזהאחדותלמעןשנלחםומיא nהטשלהשכראתיקבלוהט"אשלהמלחמהאת

להמשיך,מאודחשובלהמשי.ךנאמן,בןשלהשכראתיקבלואלהה'ואהבת

לעשות?מההפחדרנעיכשיניעוש,

הירקהנדול,לפחדלחכותלשבתלאמוכנים,יותרתהיוואתםלעשותמהברוריהיהכשיבואת,

פח.דבליהישועהאתלהביאדכילעבדוצריכיםאתםמה,יחליט

לעשות?עדומהש,

ביותר,הטובהבצורהלארנןשאפשרמהלארנןלנטותרקזהואחריחזק,להתפללקודםת,

מאודזההעולם,בכלבתמונות,היה,שזהממהיותראפילושיראופרקטי,שיהיהמהפרטומות,

חשוב

יניעהמשיחעבודתכםובזכותשבזכותכםאתכםמברךאניהכל,שניטיתםידעובשמיםלפחות

שנטבלו,בלי

לריעלהניעצשרריקרקסזהכאילולאסוןמחכים
תשנ"טטיוןמוחיושיתוקחולתילדהב.

זהמהתשאלושובאבלבקרוב,הטוףקשה,מאדמאדשמצבידועים,שאתםמהלהנידרוצהאני

איןטפשים,טפשים,שמבטיחים,האטוןואיפהשניםארבעבערךכברואומריםאומריםהריקרוב,

זהבאילואותורואיםאלאלומחביםרקולאלאסוןמחביםביאותם,לתאריותרעדינהמילה

הדברהזה,הנדולהדבראתלראותמחכיםפשוטמתכוננים,לאנםלעיר.להניעשצריןקרקס

ולאוהזהירוהזהירהזהירהואהתיבה,אתשנהעשריםמאהבנהנחטפשים,אותם,שישעשע

מאההתבוננו,לאכיולמהו.שימותו,הבינואזרקנבוה,עלובאמתשהמיםבסוףרקשמעו,

אתלמהאתואיפההאהובה,הבלהאתןולעשותמהישראל,עםאויהתבוננו,לאשנהועשרים

לעשות?מהלדעתרוציםאתםכן,אתוואיפהלן!מחבהבעלןלמהובחוץ,לבלותמחפשת

רקמנהינלאאח.דנחשוןאפילושאיןלעםאויומפנרת, P.C .חולתילדהאלי,באיםבאמת.מצחיק

קופצים?אנחנוכיווןולאיזההים?איפהאבל Iנחשוןלהיותצריךאחדכל-לעשות?מהנחשון.

לאנםאבלבתורה,מחזיקיםהצדיקיםאח,דלאאףללכת.לאןיודעלאאחדואףמבולבלהכל

התורה.עםללכתלאןיודעים

האמיתיים?הצדיקיםהםמילמה?שייךמייותר.אופחותצדיקיםאותםנראיםכולםבחוץ

ראשכמולעבודהלהניעכדישלומדיםהבחוריםאובמחלוקת?שמתעטקיםישיבותראשימי?

מבולבל.הכלמבולבלמאודזהמי?יום?כלתהיליםואומרתילדיםעלשבוכההאשהאוישיבה?

ילדהאניישראל.לעםאוישמים.לשםבודאיהכלהממון,עלשליטהלישיבות,כטףפוליטיקה,

בלאזהרות,יוםבלשולחשהייודעתאנייודעת.שאנימהלכםאנידואניבשכלימונבלתצעירה

אתלשקררוציםלדעת,רוציםלאביהאוזניים,אתוסותמיםעינייםסונריםאנחנואבליום,

מאדהרבהלעיתיםקורה.טבעיעלאחדדברלפחותיוםשכלותראותשמעובאמתיום,כלעצמנו

מיםהשנה?בצורתישאםמהאזטבע.אטונותונוטףוכו.'מאדהרבהכמוני,פנועיםילדיםנולדים

ועכשיושלו?הבניםאתאוהבכךכלה'למה Iטפשים Iטפשיםלעשות?אפשרמקלחתיש?בבית

אח,דדברהשםעםישראלעםהשם.ועםישראלעםעםאחדות Iאחדותהפתרון,אתלכםאתן
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כךכלרחוק,כךכללעםאפשריבלתינראהזהאבלהיחי.דהדבראותנו,שיצילהיחידהדברוזה

טפשים,לבחירות.לעזורדכימהרמתפלליםלמנין,רציםמתפללים,כאשרהזה.בעולםעמוק

חטא,כלעלתצטערושבור.לבעםתהיליםלהגידביחד .ביחדוידויותגידותשבו .טפשיםצדיקים

אחד.אףלאיהרק ,אתכםיצילהשםאתכם.יצילוזהלהיהאהבהכלאתלתתביותר.הקטןאפילו

צורהבאותולהלחםדכיהזההעולםשלהמלוכלךלרחובלצאתלנומתאיםולאמלןבניאנחנו

לנומתאיםשלהם.בנשקלהשתמשהחילונים,כמולהתנהגלנומתאיםלאהרע.יצרשמשתמש

ורקבעולםביותרהגדולהכחהואעזרה.מהמלןולבקשולבכותהקודשהארוןלידבארמוןלשבת

איזה?אבלנכון,השתדלות.לעשותצריךאבלשאומייםואלהאותנולהציליכולהוא

בחרב?בעורבןבלעםאתשהרגוכםוהאוי,בשלבנשקלהשתמשצייךלפעםים .ש

לאזה,ורק .היצה"רשלללבשיגיעחץזה .התפילהזושלנוהחרב .פנחסכםודציקיםלאאנחנו .ת

כולםלאנשלחנו,כיהלידים,כלולשלשיהמלייםאתיוכיחהזמןתראה,ש.הרב .אחרדברשום

אומריםאנחנונאשרולנןםשונה.דברולאמשוגעדברלאםא,דהגיונידברזהוגםנלשחנו.חלקאבל

הראש,עלאפרלשים ,הילדיםעםלחודגבריםלחודםינש ,ביחדהםאמיןהעםכל ,לרחובלצאת

לבקשםשיח,אתלבקש ,העםלנלוישועהרחמיםלבקשוידוי,להגידלבנו,תתורה,הספרעםלצאת

יראוכיישתתפו,גםהגדוליםואז ,העםלכלסדרלהחזירשיעזורמלךםנהיגהישועה,את

לא-חלקוהחילוניים, .לאםתםגיעסוףסוףבעיותהרבהנךכללהםשעשוהעםהםונישההמונים

ירשיםזה .מרותדמעותעםבוכיםםאםיניםאלפיםאותשלהעולם,וכלכזה,םראהיראונולם,

והרבהלא!-לעםלקששייכיםהגוייםלא.-רבהערברקיבואו,גוייםוגם .יצטרפווהםאותם

שנצאאו .זמןהרבהלאאולייודעת,לאאנימתי? .לעתידהתמונהזו .יחיוהרבהאבלימותו,

התורהלפיוזההמסורת,לפיוזהמשוגע,לאוזהאמת.וזהאותנויכריחשה'אוביוזמתינו

 ...וזה
בליכלוםעושיםואינםהגדוליםאחריהולכיםהקטניםכללדברךהקטנים?אחריילכוהגדוליםש.

הגדולים.

 .יובילוהגדוליםאזיוזםיםאנחנואםאבל .אותנוםכריחה'אםתהיההתםונהזוככה!ילךזהת.

הדור.גדוליעלביקורתנאילונאןישש.

מעטיםרק .לגדוליםשומעיםלאבאםתכי .העםעלביקורתזה .הגדוליםעלביקורתלאזה .ת

 .נאילורקזהוהשאר

יוזםה?ליצוראיךש.

והזםןםוכנים,להיותלברר,לארגן,םספיק.םפחדיםלא .לעשותקליותריהיהשזהמצביהיהת.

נמהלדבר .םצבעללדברלדבר, .נ.בהשעשיתםכםולעםלדבר .לדברלהפסיקלאאבל .יגיע

ביחד.להתפללהעםאתלהרגיל .םיתהילשלוקבוצותבה.ב.רקלא .הצרותעללדברשהתרחקבו.

לצוף.שיוכלוהתיבהאתלבבותלאטלאט

נזה?נבסלארגןמידנוכלהאםש.

 .םשהושיקרהעדיצליחלאת.

םספיק?לאזההאםבארץהקדושהאתולהרוסבהיהישבחוריאתלגייסרוציםקרה?לאהאםש.

אתיקחושםםשעדיזוזולא.יוכולפובביזיביץילויזלגורלבלזהנסףאתשיפסיקועדםספיקלאת.

יזוזו.לאאזעדהבבותו"חאולצבאהחשוביםהבחורים
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הקודש!עווציאתלסנווווציםנםש.

 .ביויוזהכתבתיהכל .,התחנותעלהחדויםביןטובהלאנםדעהישכילכולםםפויעלאזהת.
יהיההקרובשבעתידיודעתרקיודעת.לאאנינםוזהלרחובולצאתמתיוזהלא,אחדדבררק

רחוב.רקאחרמקוםיהיהלאכילרחוב,ירוצוכולםהואשונההאסיפהבנללואזנדולפחדמצב

בעולם.מקומותמיניבכליהיהשזהיועדתאניאבללכותלאפשרנם

לזהשםניעתשובהשבעליודעיםאתםמאהבה.נדול,פחדבלילהניעלכםלעזורנלשחנו

נניעבע"השבעצםינואודוכיםשני(שקייםים)אםותיאני ,יותוהנבוהבםקוםעוםדהואםאהבה,

אותנו,להצילםאיינדוללפחדינווםשה'השניוהצד(לתשובה)לזה

ח'ואזותדבוותדבווישראל.עםשללמיםתקפצונחשון,ואתםהמסואתקיבלתםאתם

הבטחהעםהיםלפניעמדישראלעםשכאשרכמובווו,עכשיוהכיווןכישאלות,םספיקיעזוו

אתלהכניסיעזור,שהיולהאמיןלהיכנסיצטרכווכןפחדבליהיםאתלעבורשיוכלוהישל

ישראל.עםזההיםוהיוםלהמשיןלעצורלאהראשעדמניעיםשהמיםואפילולמיםהנוף

לוושיששםאםיןשםיבתוותולוהבטיחוה'וחיזוק,תוכחהאםת,דבויולהנידלהיכנסוצויכים

עכשיוםתנבויצה"ו-מושיענו,הואםלכנוהואאבינוהואכיבכלללדאוניצטוךלאםלא,ביטחון

חייבואתהעליואהובהעםאבלבקשיים,אובקלותאויצילנוהשםבסוףלהלחם,להפסיקלאאבל

לעבודצויכיםאתםלדחוף,לדחוףםשנה,לאאיטיים,שלןשהעסקניםואפילולפחד,ולאלהםשיך

שלקבוצותולעשותלהתפלל,אכפתשלםישהונואהלאכיכשלוןלהונישולאלפחודולאביחד

 ,תהילים

מוותלפניהרעהציר
אנשיםשיותרכמהאתולקחתרוצהוהוא

תשנ"טסיוןמוחיןשיתוקבעלתב.
ווקיודעת,אניקל,לאזהבקושי,באטובדבוכלםאוד,פשוטמשהולכםאסביואניעכשיו

כלננדלהלחםיוכלולא(בקב"ה)חלשבטחוןעםאלהכי ,זאתבמלחםהישאווםביניכםהחזקים

אואתכם,יחזקוזהאבינואבוהםאתלשכוח·לאאבלאתכם,לעצוולנסותשבאיםהקשיםהדבוים

שלאסימןלאהעםלהתחתןלטעותלינתןשהיזהאיןלהנידיכולהיההואאבינויעקב

לשםשעובדאחדכלעםוככהלנדולותהניעוהואהתפללוהואהמשירהואאבלמשהו,בסדר

לאהאלההשניםשכלס,םהובוללםודהאדםאתםבלבליםהזה,העולםשלהצוכיםהעולסשימם.

כםהאבלננדושמיסלשםונלחםוננדונלחםוקשהוכםהשלוםהדוךאותולהוציאאדסבןלאףנתן

(היצרהאויבקל,יהיהלאעכשיולכס,םודיעהאניקל,יהיהולאהדוך,םןסטהלאננדושנלחםו

לאלבדלהעלםשיכול.כמהאיתולקחתרוצהוהואמעטיםשימיויודעוהואמוותלפניהרע)

קלשיהיהתחשבוואלמאוד.וקשהאכזריתמלחמהוזהאפשרשרקכמהיקחהוא .אותויספק

ולאלפחדלאאזזהאחויונעםאודקשהםכהלהיותשיכולתדעוקלקצתלפעםיםיהיהואם

 ,םצבובאיזהישאוווכמהזםןכמהאבלחיישואלעםלעצוו,

קל?יהיהשלאהכוונהמהש.
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יאיןאחזזגלתחתבידחללכתיצטרכייהםנפדויתקבוצותעלשיושביםמלכיםהרבהישכית.

העמזהאתשיפסדיובגללגםהרעיוןנדגילחמוילכןהמצבוזהכולם.מעללעמדזשיכילאחזמנהיג

מפדח.פשוטוגם

לשוןולאמחליקתולאשמיםלשםזהשאימריםמהכינג,דילחמוגםמחליקת,נגזתזברוואם

לאשאנחנוכמהתראיתגיזי,ואםהי,אתאוהבלאמיבטח,יגיזו,היאהבתעלתזברוואםהרע.

נגזלהגיזעבירהזהתורה.לימוזהרבהכןכלוישחסזבעליאנחנופתאום.מהיגיזו,בסזר,

להלחםקליותרפשוטהתקשירכילהםמפריעהתקשירכןכללאהמצב,וזהעבירה.הקהילה.

הרעשהיצרכמוהסכנהלאהחילונייםהאחרונה.לישועהשיובילזברכלכנגזילחמוהםאבלכנגזי

הזתיים.ביןגםאבלהחילונייםביןרבערביישבתוכינו.

ישראלאתלאחזהואהנביאאליהושלתפקיזוהריישראלנצחבספרוהמהר"לזבריפיעלש.

חזות?.לאלזאוגהיוםתפקיזנומהכןואםמצריםביציאתאהרןשלכתפקיזו

מיכניםלאאנחנוואםמיעםלהיותצריןשלוםלעשיתיגיעאליהוכאשרכיגםחובהלנוישת.

לני.וגםקשהיותרהרבהתהיהשליהעבדזהאזשלנוהחלקאתלעשית

לעביז?צריכיםאנואיןש.

במהירות,הטפריםאתלהוציאשלנו,הדבריםאתבידלחלקולדבר,לדבראטיפות,לארנןת.

באכזריותילחםוהיצרבאמת.העולםאתולהציףולכתובולהנידולדברולחלקהאננלית,במיוחד

לשבורדלת,איןאםאחרת.דלתלפתוחאחת,דלתיטנרולהמשין.לפחד.לאאבלהאמת.ננד

נלחמים.ככהלדת.ולעשותהקיראת

בקריב?אזמהרעדיתעלשמועהש.

עכשיו.דעמשהוקרהשלאנסבעולם.יותרהגזולהשקעעליושביםאנחנילהיות.שיכולנכון

בטבע?שקעאוטוביםלאמעשיםשלשקעש.

שניהם.ת.

למשיחמחביםלאהדתייםביקשה,המצב
ט Wתשנתמוזהקודשמערוצילשדרניםב.

להגיעלכםלאפשרדכיהמזעאתשלחהיכימאז!חשיביםשאתםלכםלהגיזריצהאנילשום,

כילםיחזקאל,למזוכולםהנבואית,אתיוזעיםכילםעכשיוקצר.מאזבזמןאנשיםמאזלהרבה

להרייחאובפיסלזכותמחכיםהחילוניםלמה?דניוק.לזעתרוציםכולםאבללמשהו,מיכנים

גםחלקםהזתיים,הקניית.אתלהמשיןלהםשיאפשרעולםריציםשקט,רוציםהםבבוסרה,

זתייםוישופאהכיפהלבישהזהעולםושלקניותשלהחייםאתגםלהמשיןרוציםשקט,רוצים

אפשרבאויר,הזה.הזבראתמרגישיםיהםבמזהרקמחכים,יבאמתלגאילהשמחכיםמעטים

 .להרגישאפשרבפה,זהאתלטעיםאפשרבעיניים,זהאתלראיתאפשרהמסיכן,המצבאתלהריח
מדזאגיםהאלההיהדזיםהאמת.אתודלעתלהרגישלראותזכאיםאמתרדזפיקראבלבעור,זהאת

לאהםואםלמשיח.מחכיםלאהדתייםכיקשה:המצבולמהקשההמצבכיבצזק,כןובדצק.

אזמהרעיזתמענין,זבראיזהלמשהישמחכיםישרקמעטים.רקמחכהמימי?!אזמחכים
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לעולם!אויישראל!לעםאוילנו!אוימענין.לדברהחייםאתשיהפוךאחרמשהוואולימלחמה
להוביל,חייביםהדתייםביהדתיים,אתלהחזירצריביםאתםהאלה,הדבריםאתיודעיםאתם

ואתםקדושהנשמהיהודיבכלאבלקשה,מאדהמצבכן,נשארומילהוביל,מובניםלאהםואם

להתפלללישון.ולאלאכוללאזמןאיןאתם!כןהמצב.אתלהציללעזורשנשלחוהשליחיםמןחלק
t 

נעימותדריכםמיניבלכלארכותבמיליםלאלדבר!לדבר!לדבר!ולילהיוםהכל!זהלעבודהולצאת

לאוזהאותנויחזירהואלבדלהינחזורלאשאםהיאוהאמתאמת!להנידצריכיםיעזור,לאזה

יפלו.הרוביפלווהרבהיחיוהמאמיניםרקאותנויחזירהואאםאבלנחיה.לדבנחזורואםקליהיה

היאהבתעללדברנםבפח.דרקלאאבללדברצריכיםרקידוע,זהכתוב,זהחדש,לאזהאבלכן,

אתרקכולםעצמם,אתאוהביםרקהבעיהוזוזהעלמדבריםלאאותולאהובפשוטלאהוב

אתאחדבאמתאוהביםאנשיםכאשראחדותאחדות,ישראלאהבתעלהיאהבתעללדברעצמם!

אחדות.ישאחדותישהשני

המשמעות?מהנטיםלראותזכיתיש.

התפרטם.שלךרקניטים,והיוראוהזהבדורכינט,ראיתאתהרקשלאלהנידיכולהרקאנית.

חייבלנסשזבהשאדםמחייב,מאדהזההנטאבלשל,ךבעבודהשתמשיךדכיקרהשלךהנס

במהלהצילחיאתהפרטיים,חייםלךאיובבראתההאמת.אתלפרסםהחייםאתלתת

לבן,נס,לראותבולםזבוישראלומדינתישראלעםונםנס.לראותזביתבייבול,שאתהנשמות

עדוישכב.דעליהםיפולהדיןקרה.שלאואומריםהעינייםאתחזקשסונריםביעלהואהעונש

אין.זמןהרבהאלבלחזורזמןפקס

הבית?בהרהמיםעםמהש.

הכרה,בליאנחנוכמעטעמוקהשינהישניםאנחנוכילהזיזלזעזעלהעירבאזההדבראותוזהת.

היכילהני,דיכולהלאלא,אונכוןזהאםלדעתרוציםואתםאותנוומעיריםמזיזיםזעזועיםקר

בחירה.שוםלכםתהיהלאאזכיבודאותשתדעועודרוצהלא

נביאועובדיעקבש.

עלללבתבדאילאלבןבולם,אתלבלבללעולםנשלחנםזההזה,האדםאתמבירהלאת.

עלללכתנבואות.עלולאאמת,עלללבתאומרתרקאניהאמתעלללבתבדאיונבואות,ניסים

לחיות.אפשראיעבדוהבליכיעבודהדורשוזהחזקמטפיקזהאמת

לעשות?עלינומהיותרלפרטיכולהאתהאםש.

לדברבארץ.היהידוםכלשלהרוחניהמצבעללדברהאמתאתלהנידלדבר,לכםלהנידיכולהרקת.
לדמייןלוקשה-שלומהתענוניםשנהנהאדםמפחיד.כ"כלאזהלמותכיהרוחניות,הטכנותעל

מחלותלויתןזהמזה,תענונומקבלאוהבשהואמהשכללנצח,יעלםשהואלולהנידאבלמוות,

לארוחני,עולםיהיהוהעולםהרוח,עםויעלםלאפריהפךהואשלוהעוה"זוכלהנוף,אתלושיכלו

במשקל,קלקל,דבררקכיהרוחני.בעולםלחיותיוכלוהםרקרבהלעדינותשיניעואלהורקנשמי,

לעבוריוכלולאאלו,נטיםותענוניםבתיםוהבנדים,הכטףהזהב,וכלהרוחני.בעולםלהיותיכול

הרוחני.העולםלביןהנשמיהעולםביןשניצבהמחטוםאת

פשוטשאתםולהביןלהתעוררמהיהודיםולבקשלבקשתהילים,להנידלבכות,ולדבר,דליס

יהודי.כלואהבתהיאהבתאחדות,עללדברלאיבדו.ילכושחלילהרוציםלאואתםאוהבים

אז?בתשובהלחזוראפשריהיההאםחדושיםכמהתוךבאשמשיחמרנישאניש.
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לאאבלחודשים,כמהבעודשיגיעצודקשאתההלואיאבלשיתגלה,אחרילחזוראפשראית.

כמהבאמתיודעתלאחדשים,כמהבעודיגיעבאמתואםמוכנים,לאשאנחנוכמהלשכוח

פניו.אתלקבלישארו

לעשותזצריכותהנשיםמהש.

זהביחדשלהעניןקבוע.ובאופןביחדביחד,שיהיואבלהעולםבכלתהיליםשלקבוצות .ת

חייבאדםהי,עםבאחדותלהיותכיהכלנכללבזהכיביותר,הגדולהתיקוןזהאחדותהתיקון,

הבריאה.אתלאהובחייביםה'אתלאהובוזכידורש,שה'דברוכלהמצוותאתלעשות

המשמעות?מהמלחמותעלחולמיםאנשיםש.

מינילנונותןוהיכיוונים,מינימכללבואיכולוזהגדול.לשינוימוכןשהעולםמרגישיםכית.

לחזורבמקוםאבלשמרגישיםאנשיםוישפחדישלכןלהיות,יכולמהלנולהראותכדידברים

מפחידם.רקבתשובה

 ?/הלאהבתלהתעוררלעשותמהש.

זההבעיהעצמך.אתלקרביכולאתהרקרחוק.מרגישוהואבקירובהיוםכלעודבאדםמעניןת.

להעירזכידקירהמבקשהייתלאהשם,אתלאהוביודעבאמתהייתאםכילאהוב,יודעלאשאתה

האהבה,אתלהעירזכימשהולבקשצריךלאוהואלרגע,לאאהובתואתשוכחלאאדםכיאות,ך

יותרקרובלהיותאיךחושברקהואהיוםכלמזהמנוחהואיןהגעגועיםאתולילהיוםמרגישהוא

להיות.שיכוללקרבהסוףאיןכיאליה

ריחוק?לפעמיםהרגישוצדיקיםגםאבלש.

הכל.זהאבלהכוחותאתלהחזירכדיאחר,משהורוציםדקירה,צריכיםלאאחר,משהוזהלא,ת.

משרתמספיקולאלה,נותןמספיקלאשהואמרגישלפעמיםאבלאהובתו,אתמרגישתמידצדיק

 .ריחוקמרגישלאאבלאותה,

שליזהתיקוןמהש.

רקאדם,בתורלהעלםלזולת,רקלעם,רקעצמךאתולתתשלך,הרצונותכלעללבטל .ת

 '.העבדלהיות

ישרלאעםלשהחייםעללהלחםצריכים
תשנ"טתמוזא.ליבב.

לחייםמתרגליםוכאשרלייתר,שצריכיםמביניםכולםעכשיוכיקרובשהסוףסימןזה

אתיודעאתהאבלהסוף.שלסימןוזהלחולשהגורמתהקרבהזה.עלמייתריםבקלותלאמסודרים

כיהאמת,דבריאתולחלקולכתובולדברלדברלדבר,צריכים .להצילבשבילשניצלתיודעוגםזה,

זוכראתההעם.אתלהצילזכילהלחםחייביםכמוהוואחריםוהרביוםכליום,כלאותנומזהירהי

למחלה,אותךיחזיראוליזהכיגופניכאבמכלמפחדשאתהכמהשלך?החייםעלשנלחמתאיך

לזה!נולדתאתהישראל!עםשלהחייםעלתלחםעכשיוהחיים,עללהלחםזהמהיודעאתה

העם!אתלהציללעזורבשביללכאןבאת
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העם.אתלהציללעבדוההמשפחהאתלנייסדכאיאבלהבית,שלהתקיןזהחסדשלהעניןש.

להמשיךרוציםכולםמוות.אוחייםלששהמצבמרנישיםחרום,שעתשזומביניםלאאתםת.

נדולה!בסכנהאנחנואלבבשקט,היום-יומייםהחייםאת

 .אומריםשאנחנימהאתלכולםלחלקביחד.יעבדוהםנפרדים,~בלדבריםשנילהיותצריך

יעבורהחומרכיממשלהתננשותיניעלאזהאבלשבאמצע,וחלקומאמיניםמתננדים,יהיונכון,

רקזהעושיםר.יהרבשאתההעבדוההעם.לכלמחולקאלאאח,דבמקיםולאבמה,עלולאלידמיד

בתשובה.הרבהיחזירזהנפדר,נראהשזהאפילויח,דאלוושניהתורה,עלשמביססיםמוסרדברי

לשיזולמיחושיםימיםלאריכותסנולהלךישהאם .ש

משהולואנידחיים.מקבלאתה-ישראלעםשלהחייםעלנלחםשאתהזמןכלחסד!כן,ת.

לבצע!להתחילכדאיאזלבצע,התחלתלאשעודהעבדוהמכותרקחיאתה-פשוט

בלשמות?האמונהתקוןעללהנידלוישמהש.

לדברלהפסיקשחיזקתי.ממהיותרלחזקיכילהלאאניחיזוק.ממנירוצהרקאתהידוע,אתהת.

וננמר!!!הולוהזמןכיבמרץהעבדוהאתולהתחילאיתנו

העם?בהצלתכשעיסקיםהעבדוהאתימנעא nשהסלחשושישהאםש.

הכניסויהודיםהרבהכ"ככיענקנראההואעכשיוקטן.ומאדנדולמאדכחהואהס"את.

חי,הואשבהםהלבבותעםיחדאותויהרונהיאבלמאד,נדלהואולכןבשמחהלליבםאותו

המיטהלידעומדהואאםאפילולהמשיוחייבאתהאבלכן.לפנימהםאותונוציאשאנחנואו

ללבלהכנסיוכללאהואהעם-בהצלתמתעסקשאתהזמןכל .ביוםשלוהשולחןולידבלילהשלו

שלו!

תורה?בחידושינםאוהעםבתקוןרקלעסוקהאםש.

בהצלתעוסקעושהזהייתמההקרב,באמצעויושבהשניההעולםבמלחמתחיהייתאםת.

בחידושיםזאונשמות

העם.אתלחזקכחלימוסיפיםהחידושיםש.

דכירקחיאתהסתם,חילאאתהמתת!אתהקיים,לאאתה-לשכוחלאזמן.לוישאםת.

שעברת,מהזהביותרהגדילהחידושלו?!עוזרזהאםמשנהזהומהאתה?!מיהעם!אתלהציל

אחר!דברשיםילאהיעדברקאתהחי-מת.יאתה

האזיני?שירתעלשיעיריםלקביעהאםש.

שכן.חישבתאנית.

ישיבית?למשגיחיאולמשפיעים-חיזיקמאמרילהפיץאיוש.

יאםהעם,שלבידייםיהיהיאםשמים.לשםעיבדיםהםכמההשאלה-משפיעיםישלעם.ת.

זה.אתיקבליהםגם-אמיתייםבאמתהם

לעם?דלבררמהבאיזהש.

בסכנההנשמהאבלחשיבהאמנםהרמהאח.דכלעםלדבראיותלמדיבדרושל,ךדברותמשיות.

חשיב?ייתרמה-ניראה
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תקון?יותרצירךאיפהש.

ה.יםאהבתיותררחוקיםהםהבגירם,אצלת.

לפשוטים?אותורהלבנידלברש.

אחרים.לדבירםזמןהרבהלךיהיהשלאיעדותאנילדתיים.קראבללכולםת.

שלי?התפקידםההאשה:

נםלךכראיבנוסףשלך.התמיכהבלילעשותצויךשהואמהאתלעשותיכוללאבעלךת.

עםהרוואתלהציליכולההאשהקוח,שלבזמןכמותהילים.שלקבוצותלאונןלהתחיל

אותםוואההיואיךהיו,הםמילרעתוווציםשיטותמחפשיםהנבויםביותו.הישוההניון

והיעילהפשוטהרבואתעושהוהיאהעםלכלונםלילריהסכנהוואההאשהאבלבשמים,

ביותרהנדןלההתשןבהזןהילב,בכאבתהיליםדבםעןת,תהיליםתהיליםןןןאומותהיא-ביותו

לעשןת?'אפשרעדוםהאלביכן,יניד:הןאיבןתר,החכםאפילולנבר,זהאתתנדיאםאבללםצבנן!

הםשיח?אתלהיבאנזכהשבןר,בלבתהיליםיאםרןשכןלםמא,תדברךהאםש.

הראשעלאפרישיםןןידןי,ינידןלרחןב,ביחדיצאוביח,דתהיליםינידןביחדהעםכלאםת.

בקלןת.יניעשהםשיחברןר-התןרהטפראתאיתםןיביאן

טובים?ןםעשיםתןרהבלייתבטלהיצה"רזהדייןעלש.

זהלהנדילאשםים.םלכןתעןללוקבלהלבאתלשבורהי,עםאחדלהיןתהי,עםביחדקרצריךת.

יציל.בדואיזהאבא,ליבתיבדחלחזורטליחה,לקבשביחדבידח!זה-אלאזה,אן

כראןי.שםיםםלכןתעלוקבלתחטרדבירךלפיש.

םאדו.קשהתהליךזהםילים,קרלאאלהשםים.םלכןתעןלכן,הי,עםאחדןתזהשחטרםהת.

אחירם?לחזקדניעצםיאתלחזקאפשראיךש.

יןתר?!להביןצריךםעלהשלדיןביתאתשראהאדםת.

לכום?זןכרלאאניאלבש.

זהםהןהרנשתהםןןתלפניהפדחאתוהרנשתראיתאבלחןפישת,בחירהלךהיתהשלא.בדואית.

נשלחתי.זהבשבילהזםןלכםתפללתאנילך.לתתיכןלהלאאניםזהיותרלתחיה,לקןם

בנלןת?שהשכינהבנללזההאםהםח,פנןעידרככם,דןקאבאשלכםהנילוילםהש.

לאםםקוםלבןאצריךהםטרולכןשלםלאהעןה"זההטבר.לאזהאבלאןםרשאתהםהנכןןזהת.

ברןר.ולאשלם

תצליח.מכןתהכילדצךלעםןדתםשיךשאשתךאןתךםברכתאני-לבלע

יןדעאתהבעיןת.הרבהישלכןאםת,םעטרקישאבלישיבותהרבהןישכולליםהרבהיש

לאזהזה,בםקרהאךחשןב!!!םאדזהדםעןתעםאםאשלתפילההתפילה.ןזןאחתדרךקרשיש

החסרהחסרזמהלחסר.לשךהכחאתלתתצודיואתהאתכם,להעירכדיהןהבעיותכיםטפיק

לשרהולצאתשלךאמותהריאתלפתוחצויךאתהת"חןאתהאתה.כן,העם.אתלהצילהוא

אלפיםןישםהקדוששידרןקרבנותאלפיישאבלאדח,קרבןהואהבןנשמות.להצילכריהקוב

נםתצילזהחדסבזכןתןאןלילהצילםלעזורחייבאתהריקה.שלהםהתןרהאבלשחןרשלבןישם



דקהדממהקיל 46

בורחיםהםואםהי,לשהאהוביםהבניםשהםהדתייםבזכותעומדוהעולםקשההמצבהבן.אח

הישיבוח,בכלהבניםכלהבנים,שללנשםוחלדאונחייבאחהנםלכןיהיהווומהאזאבאמבית

הזה!!!העולםננדלםלחםהלצאח-הכולליםבכל

כחלןישכיאות,ןלהעירבםיוחדאחכם,להעירכדיצרהילכםשלחשהשםשובלכםאנידאני

שלוהבעיוחקשה,םצבלכולנוםחכהכולם!אלאאחחקבוצהרקלאכולם,אחנשםוח.להצילרב

אחולהחזירלםלחםהלצאחחייביםלכולנו.שםחכהםהלעוםחקטנוחבעיוחיהיושלןהבן

אמח.לחורחהכולליםואחהישיבוח

להניעיכולחואחהמצילשחטדכמהיודעאחהבעולם.מקרהשאיןיודעואחהח"ח,אתה

התקוןאחאחםנםוחקבלוהעולםאחלחקןחעזרוחוזרח,שובאניכמוני.חחשובוחלאוחם

אחלכווןצריןאחחבזה.אשםלאאחדואףקשחחמצבחכח.אחישלןכינבחרח,ולכןשלכם.

לחניד)(םעיזיםנדולחבעיהשישיודעאחחלאםח.הדחייםואחהעםאחלהחזירשלןחכוחוח

יושביםחםהם?ואיפהבניו,אחרוצחחיכירבטבליביאוזחחזה,בעולםביוחרחחלשחמקוםוזה

בחוץ!חלבאבלולוירמם

אחד?נחשוןאפילושאיןהכוונחמהש.

חפרנטח,שלחמעםדאחחזה,חעולםשלחחייםאתחכל,אחלחקריבשמוכןאחדאפילואיןת.

אחדוחאחדוח!לחיותיכוללאוככהנניעוחעםכולםישראל,כלללםעןהחייםאחהעמדה,אח

ישראל!!!אהבחבליחיעםאחדוחאין ,'העם

חדחוח,וממשרדחפניםממשרדחקציביםעלורביםמחולקיםהעולם,שלהפסנההדתיים,

חכלשמים","לשם-השניאחאחדשונאיםשמים,לשםשחכלוטועניםכטףמחמםשלחלקבלדכי

בחי???בטחוןאיפה ???'האהבחאיפהשמים.לשם

"בטחחשובח",לבעלישיין"בטח"משונח",עליוינידוחמים,לחוןחיוםיקפוץאחדנחשוןאם

למים.לקפוץמשונוח",לקבוצוחשיין

לחכוח.ולאאחדוח""לעשוחשצריןאמרחאחש.

חכמיםהחלמידיהחדרים,עלשאמרחימחשכלברורושיחיהחדרן!לאהיאחזאחחדרןלבאת.

האהוביםהבניםהםכיבידם!חמפחחכיכולנו,אחלהצילדכירקזחאחאמרחי-חורהוהבני

כלקודםצריכיםככח,זהאחלעשוחרוציםאחםאםחבל.לאמח!לחזורחייביםכלקודםהםולכן

כל.קדוםחדור,נדוליאח

טפדרים,אשכנזים,-לחטכיםצריכיםכולםיטכימו,האלהשחרבניםאחריביח,דכולםלבאת.

לבכוח,וידוי,להנידחראש,עלאפרולשיםלרחובלצאחוצריכיםוחטידים.ליטאיםירושלמים,

ובחורוחבחוריםמנפח,ישלעשוח???אפשרעודמחישראל,לעםישצרוחהרבחכ"כרחםים.לקבש

לקחח-לעשוחאפשרעודמחםשונוח.ביחשלוםבעיוחונפטרים,חוליםצעיריםמחדר,ןיורדים

באננליה,נםישראל,בארץרקלאלשמים!!!ולצעוקאפרעליולשיםלרחוב,חחורהטפראח

ביחודים.חלויוזחכולובעולםמקוםבכלדומחחטפוריחדוים.בושישמקוםוכלאמריקחאירופה,

כםולםשחוחאריןשאוםרהמחפנועימחילדיםמאחנואחדישאםכיברור,טימןלכםאנידאנית.
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ותוכחה,מוסרלהניינלשחנואנחנואמת.לאזהאזבאהםשיחמתיאומראווכדו,'אדםהרעידת

העם.אתולהעירהסכנותאתלהנייאלאלהפחיי,סתםולאואמת,חיזוק

בעולםביותרהחזקהנשק-בקבוצותתהליםאמירת
תשנ"טתםוז 12בתב.

רביםיהודיםשלקבוצותאםולכןחזק,יותראיןבעולםביותרהחזקההתרופהזהתהילים

אחדותרקהיוםבקלות.הישועהאתולהביאהעולםאתלהציליכולשזהברורביחדתהיליםינידו

הרשעים.עםילכוהדציקיםהםקל,אתויוציאהטבלנותאתיאבדהשםאםוח"ואותנולהציליכול

מיאבלהרשעים,עםזאתבכלללכתיכולהואבביתלבדתהיליםשלוהחייםכלשאםרםיאז

העולם.אתלהציליכולתהיליםבקבוצותשאומר

הנשיםכלאםולכןהגנרמןגנוההיותררוחניתרמהלאשהטבעישבאופןלהנידיכולרקאני

זה.עםילכולאהנבריםאםאפילובשמיםשינוייעשהזהביחדתהיליםינידו

יעשו?הגנריםואםש.

משיחיבואמדית.

גנירם?כמהש.

העםרובת.

עם?זהמהש.

יהודי?כלזהעםת.

לומר?כמהש.

להנידשיצטרכולהיוםאותםיכיןזהואזבקבוצהבשבועפעמייםלפחותינידיהודישכלדלאונת.

איו.וידעו

לעכשיו?נםחשובהשהיאאוההוא,ליוםהכנהבנדררקהיאהיוםתהיליםאמירתהאםש.

יודעיםשלאתורהבניאפילווישהאנוכיותזההיוםהעםשלהבעיהקורה.מהתלויונםנםת.

מטויימים,הכשריםרקצדיקיםשהםמרנישיםישראל.עםעםאוהשםעםאחדותזהמה

יחדאבלוכו'אחריםבבתיםאובשמחות,אפי'אובמטעדות,לאכוללאנזהריםהכל,אתמעשרים

שלואמותמהד'לצאתצריואדםולכןהשםאהבתאיןואפילוישראלאהבתלהםאיןזהעם

להשם.להניעביחדואזביחדאחריםשלאמותדל'ולהניע

לתינוקות?תהיליםעםמהש.

לעשותיכוליםילדיםבשמיםחשובמאדזהתהיליםשלקבוצותיעשוהילדיםנםאםמצויין,ת.

וכו'בתיהכמווקבוצותהתפילהאחריהטפרבביתוהבנותהתפילהאחירבבוקרבחדר

הזההנשקעםשלכםוהדרוביותר!הנדולהאוייבננדביותרהחזקהנשקזהתהיליםסיכום,

לפחותלהפנשנשים,זהואםביח,דתהיליםלהנידביח,דזהביותרהחשובהבמלחמהולהצליח

לאלפעוללומדיםמזהכילהנידחלקרקאחדלכלמחולקתהיליםטפרכלולהנידבשבועפעמים

שלחלקרקלהיותאפילולרצותלנברקשהיותרהנברים,ונםשלימות.שלכחלקאלאכיחי,ד

בקלות,הישועהאתלהביאיכולוזהבחלקים.תהיליםטפרכללהנידהמציאותזהאבלשלימות

להפעילאיולדעתשנצטרומאדנדולליוםנםאותנויכיןזהעושים,שאנחנומהמטפיקלאואם
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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:



דקהדממהקול 54

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,




