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 עדיף שתהיו רציניים
 חשון תשע"ה-מר כ"ז

ְ עְ וְ  ְ צוְ צְ לוְ תְ לְת ְ הְאְ ת  ְם...יכְ רְ סְ מוְ ְקוְ זְ חְ ןְיְ ,ְפ 

 !אוי, אוי, אוי, איזו טרגדיה, איזו טרגדיה נוראה

זה  ,יתה. תיאורט"ביותר בעודם עומדים בתפילתם לפני הקב האכזרית, נשחטו בצורה רגילים יהודים חשובים, לא סתם יהודים
 היה עלול לקרות לכל אחד מאתנו, חס ושלום. 

'[ בדם, עטופים בטליתותיהם ובתפיליהםהגופות המלאים  לראות את ך  פו  ש    ְה  יך  ד  ְֲעב  ם נשחטים לפני העינים של ש, צדיקים ]'ד 
 והמסר הזה  מסר. זה –זה האירוע הקשה האבל כל דבר זה מסר לעם ישראל, וגם  ?מזה חבריהם, מה יכול להיות יותר טראגי

מאד להבין כל בחינה, כל אספקט של המסר  התאמץעלינו ל ,לא להתעלםולהתאמץ מאד שם לנסות יגם כן שאנחנו צריכאומר 
 ולעשות בפועל מה שעלינו לעשות, לבצע מה שעלינו לבצע.

ְ יהודים תםל היוששנרצחו אך ורק ב אלוהאלו שנרצחו, צדיקים  היהודים הגדולים .את הדיבור על כךנרחיב  הבה יך  ל  ְע  י ]'כ  

]'... נו  ג  ר  לְתפילה לפני הקדוש ברוך הוא, בעומדים בעודם עטופים בטלית ובתפילין שלהם כשהם , ולא משום סיבה אחרת, הו  ו  ק  ]'ה 

ֲעק בְ לְי  ו'[ְ–קו  ש   יְע  ד  םְי  י  ד  י   ה  '[. אלה הצדיקים נלקחו בכדי לכפר על עם ישראל, על העבירות של עם ישראל ו  ו  מ  ְע  תו  מ  ד  רְא  פ   כ   ]'ו 

מה שה'  נביןלא ולמד, נאם לא זאת אבל בכל 
ומה  ,, למה הוא עשה את זהשנבין רוצה מאתנו
אזי אנחנו עומדים להיות במצב טראגי  – הכוונה בזה

ְב'ְ ביותר ְשע"תְשער ְיונה, ְרבינו י...', ר  ק  ְב   י מ   ְע  כו  ל  ְת   ם א  ]'ו 

 מן שאנחנו לא בסדרזה סי – המקרה הזה. בתחילתו[
ימוְ  ְ'ש   ְא': םְ]חגי כ  ב  ב  לְל  ם'[ְע  יכ  כ  ר  זה סימן שאנחנו . ד  

ירְוה'ְ צריכים לעשות תשובה. ע  הְב   ע  הְר  י  ה  םְת   ]עמוסְג':ְ'א 

ה'[ ש   בסדר גמור. ה' אצלנו זה איננו סימן שהכל  ל אְע 
 . לא."אתם באמת טובים, ולכן זה קרה"לא אומר לנו: 
עלינו לעשות ו .מבחינה כללית בסדר,אנחנו לא 

אלו הקרבנות הקרבנות נוספים, אבל ו "חאנחנו חיים בזמנים מבולבלים, והקרבנות הללו, ואני מתפלל אל ה' שלא יהיו  תשובה. 
  באו לתת לנו מסר מאד ברור.

פְ"ד,ְיחזקאלְסו"במדברְט"ו,ְדבריםְיש,ְויקראְי"ט,ְ"טְע"פְכ"]שמותְי"טְו',ְשמותְסו היסוד של היהדות? קדושים תהיו.מה מהו הבסיס, 

כן, אנחנו הולכים  לים לומר שאנחנו מתפללים,ובואו נסתכל מסביב. האם אנחנו קדושים? כן, אתם יכ ו.ְועוד["יְויקראְכ'ְכ"ז,ְרש"ל
מדי לעשות דים כיהומה שנדרש מאתנו כל ית, וטלית, וצצילובשים ים תפילין וחאנחנו מניאמנם כן,  נים בזמן, פחות או יותר,ילמני
ם. אך ייהודיהחיים השל  בחינהכל בשבת, וכו', ה החגים, ושלכן, אנחנו מנסים לשמור פחות או יותר את ההלכות של כל  יום,

םְ"]ישעיהְכ .בשטחיות יםדברהכל  את ? מפני שאנחנו עושיםלקויים וחנמה אנל. לקויים אנחנו זאתבכל  ע  ְה  ש  ג   יְנ  ןְכ   ע  ְי  רְד' י  אמ  ט:ְ'ו 

יְ ה  ת   י,ְו  נ   מ   קְמ  ח  ְר  ו  ב  ל  י,ְו  נ  דו  ב   יוְכ   ת  פ  ש   יוְו ב  פ  ה,ְב   ז   יה  םְא ת  ת  א  ר  ה...',ְמ"בְסיְי  ד  ֻלמ   יםְמ  ש   תְֲאנ  ו  צ  בכללותה כמובן, אבל החברה  ,לא כולם 'ְה'[מ 
ץ'[ הפכה לחברה מטריאליסטית שטחית. ר  א  םְה   ]'ע 

 

היהודים שגרים באיזור שבו התרחש הרצח ידועים כמצטיינים בחסד, בלימוד ובעידוד כל הבחינות החשובות ביותר של 
ביותר וקליל בדינים מסויימים, למשל בענייני  , הר נוף ידועה גם כן במקרים רבים כמקום מודרניזאת בכלאך האידישקייט. 

 צניעות.

ספרדים, אשכנזים, ליטאים  כל הסוגים של היהודים שחיים במקום:גוון של יהמיש בו את הזה הוא מקום שאיזור הכן כמו 
 – בכל אופןות. הישיבו סוגיוחסידים. יש שם ישיבות גדולות של בחורים ליטאים וגם ישיבות של חסידים, וישיבות ספרדיות, כל 

ְוכו'...'[ הרבה מן הישיבותשקיימת בהשטחיות  א י   ימ  כ   ְח  רו  את האידישקייט עשתה , מותמקוהאלא בכל  – םלא רק ש  זה , ו]'ש  
אנחנו עצמנו נתפסנו בצעצועים, בצעצועי גם של הילדים של הדור הזה מפני ש רצונות הטפשייםמדוללת ביותר. אנחנו נכנעים ל

עְ  האייפונים שנהיו כה 'נחוצים' בחיים שלנו , כמוהמבוגרים יםְי  נ  ק  ים',ְמתני'ְסוףְסוטה[]'ז  נ   ט  יְק  נ  פ   ְמ  דו   . מ 

את הדרך שלהם, את הסגנון שלהם, את המטרות  הם שהביאו – רבים מהאנשים שגרים באיזור הם אמריקאים, והאמריקאים
דיקים. יש הרבה הרבה צ נםעולם. באיזור הזה ישמקום בל כבישראל ו-כל ארץבגם שזה שלהם בחיים אל האיזור הזה, כמו 

תמונה -פיסתזו רק  בארץ ישראל ובעולם, כל הקהילות החרדיותשמייצגת את וזוהי רק דוגמה  ,נוף-רים בהרורגמתיהודים ש
  בה. בחרו לחיות 'כביכול-'חרדיםהחיים שלנו, שהרבה הרבה יהודים -דוגמה של דרךהמשמשת כ

ֲחצֹוְצרֹות  א.רמב"ם הלכות תעניות, פרק א':   ה ִמן ַהּתֹוָרה ִלְזעֹק וְּלָהִריַע ּבַ ִמְצַות ֲעש ֵׂ
ֲחצְֹצרֹות'. ם ּבַ עֹתֶׁ ם ַוֲהרֵׂ ְתכֶׁ ר אֶׁ ר ַהּצֹרֵׂ ֱאַמר 'ַעל ַהּצַ ּנֶׁ ֶׁ ּבוּר. ש  בֹוא ַעל ַהּצִ ּתָ ל ָצָרה ש ֶׁ  ַעל ּכָ
ן ְוָהִריעוּ:  יהֶׁ ן ַזֲעקוּ ֲעלֵׂ הֶׁ א ּבָ ה ְוַכיֹּוצֵׂ ר ְוַאְרּבֶׁ בֶׁ ת ְודֶׁ ּצֹרֶׁ גֹון ּבַ ם ּכְ ר ָלכֶׁ יָּצֵׂ ֶׁ ָבר ש  ל ּדָ לֹוַמר ּכָ ּכְ

יָה ְוָיִריעוּ יְֵׂדעוּ ַהכֹּ  ב. בֹוא ָצָרה ְוִיְזֲעקוּ ָעלֶׁ ּתָ ְזַמן ש ֶׁ ּבִ וָּבה הוּא. ש ֶׁ ש  י ַהּתְ ְרכֵׂ ל ְוָדָבר זֶׁה ִמּדַ
ְגַלל  ּבִ ם ש ֶׁ ְגֹרם ָלהֶׁ יִּ ֶׁ ם ִהּטוּ' ְוגֹו'. ְוזֶׁה הּוא ש  יכֶׁ תוּב 'ֲעֹונֹותֵׂ ּכָ ן ּכַ ם ָהָרִעים הוַּרע ָלהֶׁ יהֶׁ ַמֲעש ֵׂ

ם:  יהֶׁ ֲעלֵׂ ָרה מֵׂ ְנַהג  ג.ְלָהִסיר ַהּצָ ָבר זֶׁה ִמּמִ א יֹאְמרוּ ּדָ ּלָ ֲאָבל ִאם לֹא ִיְזֲעקוּ ְולֹא יִָריעוּ אֶׁ
ַרע ָלנוּ ְוָצָרה זֹו ִנְקרֹ  ית ה ָהעֹוָלם אֵׂ ק  -ִנְקרֵׂ ּבֵׂ ם ְלִהּדַ ת ָלהֶׁ מֶׁ ְך ַאְכָזִריּוּת, ְוגֹורֶׁ רֶׁ י זֹו ּדֶׁ ֲהרֵׂ

י  ם ִעּמִ ּתֹוָרה 'ַוֲהַלְכּתֶׁ תוּב ּבַ ּכָ רֹות. הוּא ש ֶׁ ָרה ָצרֹות ֲאחֵׂ ם ָהָרִעים, ְותֹוִסיף ַהּצָ יהֶׁ ַמֲעש ֵׂ ּבְ
לֹוַמר כְּ  ִרי'. ּכְ ֲחַמת קֶׁ ם ּבַ כֶׁ ם ֲאִני ִעּמָ י ּגַ ִרי', 'ְוָהַלְכּתִ קֶׁ וּבוּ ּבְ ש  ּתָ י ש ֶׁ דֵׂ ם ָצָרה ּכְ יכֶׁ ָאִביא ֲעלֵׂ ש ֶׁ

ִרי  ִהיא קֶׁ אְמרוּ ש ֶׁ ִרי: -ִאם ּתֹ ם ֲחַמת אֹותֹו קֶׁ  אֹוִסיף ָלכֶׁ
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]כתובותְח:ְ'חשיבְ ישראל.-היו שונים, ולכן הם אלו שנבחרו להיות קרבן הציבור עבור עםהם  – מתוכנולקחו והצדיקים האלה שנ

 לאתפוסיְאדרא'[

בכל זהו הצניעות. הצניעות בכל העולם,  – נראה איפה אנחנו חסרים. המקום הראשון שצועק אל כולנונתבונן וכעת, בואו 
י'[ לא היתה כמותה.מעולם גדול, לרמה נמוכה ש, נפלה בלציבור החרדיעם ישראל, הנוגע ל ג  ס  אְי  פ   צ   ]'חו 

]תהליםְק"וְ צניעות שלהםעם ה, נפלו מאד להתפשט ההשכלה' החלה' ו באירופה בזמן ש'הנאורות', מה שמכונההיהודים שהי

ההשכלה' יצאו  תנועת' אקרנשל מה ש 'הזרעים' את, עם כל זההשמדה אירופה נשרפו במחנות יהודישרוב  למרותו. ל"ה[
נים, ואפילו שהרבה מן הקהילות חזרו  ,אפילו שהרבה מהם חבשו שטריימלאך וגידלו פאות .מאירופה יחד עם הניצולים וזק 

הרבה מתוכם. וזה הועבר הלאה הלב של נים בתוך פ  ב   ולו של הגשמיות, של המודרניזציה, נשארלוהוקמו, אך עדיין הזרעונים ה
ְ כך עשיר-כך מטריאליסטי, כל-עולם הפך להיות כלהילדים שלהם, מפני שה לא ה  י  ר  ְפ   ן ת   ְת   ן פ  ג   ר'[ְ-]'ה  ק  יו  ְב   ן י  י   ה  , שיכולנו בקלות ו 

 ים השטחי הזה. יהח-סגנוןלהחזיק את כל המשחקים האלה, את כל 

חיר גבוה ביותר וכן הלאה, אבל באופן טבעי השטחיות הזו גובה מ ,ולהתפלל ,כולנו מנסים מאד חזק להגיד תהילים
ר'[ . זה מסלק את העומקשְסוףְכללְד'["]שימט האמיתי שלנו מהאידישקיי ת   ת   ס  יוְת   נ  בו  תְנ  ינ  ב  רְ שטחייםלהיות הפכנו  ,]'ו  מ  א  ]דבריםְל"א:ְ'ו 

י...'[ ב   ר  ק  יְב   ק  יןְֱאלו  יְא  לְכ   הו א,ְֲהל אְע  םְה  ו  י  מתעניינים בצד המטריאליסטי של העולם, מאד  – הרבה תלמידי חכמים ונשותיהם-והרבה ,ב  
י',ְספורנוְהאזינוְל"בְט הצד של עגל הזהב. נ  עו  ד  הְל אְי  ר  ו  ת  יְה  ש   פ  תו  ההוכחה הגדולה ביותר לכך זה הלבוש של הנשים, ו .ו["]ירמיהְב':ְ'ו 

זה גבה את  ותקבוצהבכל  ,לא משנה מה ,חסידים או ליטאים או ספרדיםבקהילות של  וזה קורההנשים היהודיות המודרניות. 
 המחיר בצורה נוראה.

]'גדולְהמחטיאו',ְ !זה רוצח –הנכרית -הפאה, השייטל, הפאה

ְכ"ג[ ְפרק ְתצא ְכי ְפר' כאשר התופעה התחילה פעם,  ספרי
היה מיוצר זה  ,בדורות עברו, כאשר זה נעשה לשם שמים

נעשו רק בשביל  מחוטים עבים, והןאו זנב סוס  משער
ת ביותר, מפני שרוב הנשים פשוט גילו את הצדיקות הגדולו

של  משהורק  זה היה –שערותיהן, אבל מה שזה היה 
ישירות מגיע שזה בטעות כעת אנחנו מאמינים אבל , 'בדיעבד'

 זה לא כך.אבל  –מן התורה 

איזו  כןלשים על ראשאומר השער הזה, שזה -כיסוי-חוסר
ה כמו שלכן, אבל זה נרא יננושאמנם א ,חתיכת שיער יפה

געוני שאני לא יודע איך מישהו יזה כל כך מוזר ושהדבר הבהרבה מקרים  .[84גליון ] נשואות-עושה אתכן נראות כבלתיזה שלכן, 
ְי באמת-מסוגל להאמין שאשה יהודיה מעיזה ללבוש את זה, או איזה אברך, אוהב ה' באמת ְפו.[]עי'  תורה באמת-, אוהבומא

]' צו  פ  תְה'ְח  ר  תו  ]זוה"קְפר'ְנשאְדףְקכ"הְע"בְ'אמרְר'ְחזקיה...',ְרמב"םְ מסוגל להרשות לאשתו להופיע בצורת לבוש וולגארית שכזו. ,]'ב  

 . סוףְספרְנשים[

 

ו איפור שהוא אסור אפילאזי מהר מאד מגיע גם האיפור,  –אבל זוהי רק ההתחלה. ברגע שהראש 'מכוסה' בצורה שכזו 
. ואז מגיעים הבגדים הצמודים שכמעט כל אשה ובחורה ]סוטהְמז:ְ'משרבוְנטויותְגרוןְומשקרותְעינים...',ְע"ש,ְועי'ְמס"יְפי"ג[ בהחלט

מעט חלקן  ,חלקן מעט יותר ארוכותו ,יותר תקצרו חלקן, חצאיות קצרות וצמודות. צמודה, צוואר פתוח בעליוניתשניה לבושה 
-מביך לחלוטין. וזה לא נראה שזה מפריע לאיבאופן לעתים וצורת הגוף נראית לגמרי,  – אבל מה שזה לא יהיה תר,רחב יו

'[ שהומי ש  ק   ב  ְמ  ין א  אְנהיה יותר ויותר גרוע, יותר ויותר גרוע. הולך ווזה  ,ההלא. אנחנו פשוט ממשיכים ]'ו  ל  ז  ְא  א ע  ר  א  ְד  א מ   ע  ]'ו 

ה'[ ל  ד  ל  ד  ת  נ  אנחנו ונופלים לים וכאשר הם נכש ,בצורה הגרועה ביותר מכניסים את הבעלים שלנו ואת הבנים שלנו לנסיונותאנחנו  ו 
ןְְעבורם.מחפשים תירוצים  יו  ס   יְנ  יד  ן'[ְ-]'ל אְל  יו  ז   יְב  יד  ל אְל   ו 

 

ה'[ הרבה דברים חשובים-ישיבות רבות מעלימים עין מהרבה צ  ר  תְא  ְֱאמ  ך  ל  ש   ת  אין להם שום ממש בחורים ש מלאות . הישיבות]'ו 
אין להם בזה  ,ְועוד[84גליון ]נגד זה. כהולכים כאשר מושג אמיתי מה הכוונה 'קדושה', כמה זה חשוב, ואיזו עבירה גדולה זאת 

 .נפוצות ל כךכ להיות כוהפמכיון שהבעיות  ,ההישיבות לעתים רבות מתעלמים מן הדברים האל-מושג, מפני שראשי

עינים, מפני שזה -ועדיין יש לו בעיות עם הקדושה שלו. אנשים רבים יצחקו עליכם אם אתם שומרי – בחור יכול ללמוד נפלא
שלא תוכל לראות מעבר לאף שלך בכדי כך חובש משקפים שנעשו במיוחד  כאשר הינךואתה נראה כל כך טפשי  ,מעורר גיחוך

עינים באופן גלוי, אנשים יחשבו שמשהו -אם אתה שומרשכמובן וה את הרחובות. לא להיחשף לכל הזוהמה הרוחנית שמציפש
'[ , ואתה פשוט הופך לבדיחה, ולבטח אין לך סיכוי לקבל שידוך.[ז]חלקְדףְצ אתך "לא בסדר" סו  א  מ   אְי  ט  יְח  א  ר  י  . כן, אנחנו בבעיה ]'ו 

ע'[ זה לבן – זה שחור, ושחור – בןגדולה. אנחנו חושבים של בְר  ו  ט  ל  בְו  עְטו  ר   שאדום זה אסור.קולט ואף אחד לא  .]ישעיהְה'ְכ':ְ'ל 
 ['בגדי צבעונין']שו"עְיו"דְסי'ְקע"ח,ְור'ְדףְהחיזוק:ְ

   :א"ה סוע"אחרי מות, דף עפרשת ק "הזוה

ַרַ  ח: ת  ָּ ַפ  ְמעֹון ַש ִּ י ת"ב ִּ תֵּ ְַולָּ יְלךָּ צ ִּ ְַלה  ֲחֶנךָּ ַמ  ֶקֶרב ַב ְ ְך ל ֵּ ְתה  ַמִּ ֱַאלֶֹקיךָּ ַה' י ַֹאְיֶביךַַָּכ ִּ
,לְַ ֶניךָּ יָּהַפָּ ֲחֶניךְַַָּוהָּ ,ַמ  דֹוש  ְרֶאהְַולֹאַקָּ תְַבךַַָּיִּ רֶַעְרו  בָּ בַד ָּ ֲחֶריךְַַָּוש ָּ א  ַַ."מֵּ

ַ י ַַה''כ ִּ ' א,ַַ-ֱאלֶֹקיךָּ לו תָּ גָּ ַב ְ ן ֵּ כ  ֶ ַש  ל ְַוכָּ ל, אֵּ רָּ ש ְ יִּ ַב ְ הו  תַב ְ ח  כָּ ת ְ ש ְ אִּ ַד ְ א, ָּ יְנת  כִּ אַש ְ ד ָּ
לַ כ ָּ ין,ַו מִּ ְטרִּ לַסִּ כ ָּ אַמִּ ירָּ דִּ ַת ְ ְיהו  ל  אַעָּ נָּ ג ָּ ל.ְַלא  אֵּ רָּ ש ְ ְַליִּ יצו ןְַלהו  ֵּ אְַיש  לָּ ין,ַד ְ מ ִּ רַע  אָּ ש ְ

יןַ יש ִּ ֲחלִּ ַמ  ל אֵּ רָּ ש ְ יִּ ַד ְ ד ַע  ְַלהו  א ש ָּ ְבאָּ ְַלא  ל אֵּ רָּ ש ְ יִּ ַד ְ יהֹון ְנאֵּ ַש   ין ְכלִּ ַי  א ַלָּ ְניָּא, ת  ד ְ
ְנאֵַּ ַש   ְַלהֹון ין ְכלִּ ַי  ין דֵּ ַכ ְ ין. מ ִּ ַע  ר אָּ ש ְ ַד ִּ ן נָּ ְַממָּ י ְבְרבֵּ ַר  י ֵּ מ  ק   ַמִּ א ָּ יְנת  כִּ ש ְ ַד ִּ א ילָּ יהֹוןַחֵּ

יןַ ְייבִּ ַת   ו ן ינ  דַאִּ ְַוכ  ין. יש ִּ ַב ִּ ין ירִּ זֵּ ַג ְ ה מָּ ַכ   ְייהו  ל  ַעָּ ין ְזרִּ ְַוג  ְייהו , ל  ַעָּ ין ְלטִּ ְַוש   ל, אֵּ רָּ ש ְ יִּ ד ְ
ְַמתַ  יא ַהִּ ה, ֳקְבלָּ אַב ְַלָּ ילָּ ַחֵּ ת ְבר  ְַות  ין, ְבְרבִּ ַר  ן נָּ ְַממָּ ו ן ינ  ַאִּ ל כָּ ַד ְ א ָּ ו ְקפ  ְַות  א ילָּ ַחֵּ ת ר 

יִַּ יהֹוןַד ְ ְנאֵּ ש   אַד ְ ָּ ו ְקפ  א...ְַות  ֹל ָּ כ  אְַלהו ַמִּ ְרעָּ ָּ ְתפ  ל,ְַואִּ אֵּ רָּ  ע"ש.ש ְ
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אז  – וברגע שיש לנו את הבעיה הזאת .[05גליון ] הבעיה העיקרית שלנו היוזהבעיה הגדולה ביותר,  אני רוצה לומר לכם שזוו
םְ בעיות אחרות, כמו בעיות עם כשרות, מפני שאנחנו כל כך שטחיים וכל כך שקועים בתוך החומרניותגם יש לנו  ה  הְל  י  רְה  מ  ח  ]'ה 

ר'[ מ  חו  לדמיון, ואנחנו  מעברהגיעה למימדים שבשביל הנהנתנות שלא בשביל לחיות, אלא  כל כך נחוץ עבורנו,נעשה האוכל ו ,ל 
ר'[ ס'את הקישקעכל הזמן למלאות בשביל מתכונים או מה שלא יהיה,  ,מחפשים מסעדותתמיד  ס  ח  יםְת   ע  ש   ןְר  ט  ב  . וברגע ]משליְי"ג:ְ'ו 

אז אנחנו שוב 'חוטפים' אז אנחנו מתחילים לעשות דיאטה, וברגע שאנחנו עושים דיאטה  – םשאנחנו מתמלאים ונהיים קצת כבדי
 מטורףלהיות משהו  לו הפכוהל זלילה-דיאטה זלילה-... חילופי הדיאטה, אבל עושים דיאטה'חוטפים'...)זוללים תוך הונאה עצמית(

עְ . ביותר נו  ְת   ע  ה'.ְישעיהְכ"ד:ְ'נו  א  מ  צ   תְה  הְא  ו  ר  ר...'[ְ]'ה  ו  יכ  ש    ץְכ   ר   א 

 ברכה ונודה לו על כךעליו רוצה שנאכל בקדושה. הוא רוצה שניקח את האוכל ונעשה  קב"הה זה לא מה שה' רוצה מאתנו.
ְ מפני שזה מזין את הגוף שלנו ְור' ְבחיי, ְלרבינו ְארבע' ְשל ְ'שולחן ְספר ְרל"א, ְסי' ְאו"ח . כמובן, מותר לנו [9-הגאולה, סידרה ב']שו"ע

ְל ללנייםואבל אנחנו לא צריכים להיות ז ,ליהנות מן המזון שלנו ְמשלי ְי"א. ְר'ְ"]במדבר ְקדושים, ְפר' ְרמב"ן ן'. י  ְי  י א  ב  סו  ְב   י ה  ְת   ל ְ'א  א:

  , וזה מה שקורה בעולם.של האוכל תשוקהה עליות לח. אנחנו לא צריכים מסגרת[

מצוות האלה, והחתונות האלה -הברכל המסיבות האלה ו כל
אני לא ומוריד אותנו. כל זה  –געוני שלהם יהאוכל השכל עם 

זאת, אבל שכבדרגה נמוכה נמצאים שכולם מתכוון לומר 
הכי מעריצים מפני  והרבה מהאנשים שאנחנו .הרבה הם כאלו

'[ הגדולכסף שיש להם את ה ך  ת  ֲאו  ְג  י יז  ו שנותנים והם אל ,]'ֲעל 
יְ בונים אותםאלו שכסף לישיבות ואת ה ְֲעל  ם ת  מו  ש   ְב  או  ר  ]'ק 

ת',ְאבןְשלמהְי"אְח',ְע"ש[ מו  את , , הם אלו שקבעו את הסגנוןֲאד 
ת'[ הזוועהמחול של צליל ההצליל, את  לו  חו  לְו מ  ג  ע  תְה  אְא  ר  י  , ]'ו 
של  המפחיד, המחול הגרועוהמטורף  ,הזה הנוראהסיחרור 

 .הגשמיות, מחול המוות-, מחולתותשוקה

ְהְ רוְ בְ 'קְ  ְ ת ְמְ.'הוְ אְֲת  ְמזמור ְ'נְ "תהלים ְ מְ ט: ְ ש  ְכ  ְנְ מוְ הְ ב ְ ל ְעמוְ ד ְת שְ"',
ְחְועו"מ,"יפסוקְאְמשליְפרקְב'ְ"הגרח,ְ"שערְב'ְאותְיריְתשובה,ְשערבינוְיונהְשבתְסב:,ְ'איןְיורדיןְלקורדימא',ְעלְהמשנהְמפרשים.ְשבתְקמז:ְב

ְשיריְמשכילְכללְד'.ְ.ג",ְמסילתְישריםְפרקְין'בי'ְמאמרְ'באוְחשבו

 

 דברים נוספים.  בר עלאמשיך לד

 בנושאאוכל עם בעיות כבר זו דוגמה אחת, אבל יש לנו  – החיים המודרנית. אוכל-ודיברנו על דרך ,בגדיםהדיברנו על 
את הם מביאים את האוכל משם ש ותהמקומ, וזה קשה להביא מכל מפני שאנחנו צורכים כל כך הרבה אוכל'כשרות',  מכונה:ש
ד ע  הוא מו  רבים מדי, שיש לו לקוחות  'רש   כ  ה  'של החברה הזללנית שלנו. כל  ם הגדוליםצרכיהבשביל לספק את כמות הנדרשת ה

עְ עשיר  כ"הופך להיות כ – עשרשמתכל הכשר  .'דרך-קיצורי'תקלות גדולות ולעשות הרבה לעשות  ת  ת   ילְש   ב  ש   רְב   ש    ר...'[]'ע  עד  ש   
בכל העולם. אנחנו נמצאים במצב קשה ביותר. במקרים שכאלו הרבה בעיות -וישנם הרבה ...שהם פוחדים לאבד אפילו לקוח אחד

 , שלא נדע.'טרייף'רבים אנחנו אוכלים ממש 

יעשו הרבנים שלנו ש לנו מה שאנחנו רוצים לשמוע. אנחנו רוצים וגידיהרבנים שלנו שכן, אנחנו מתפללים, אבל אנחנו רוצים 
ב...',ְר'ְביהגר"אְ ישנם היתרים שמעולם לא ניתנו כדוגמתםכיום . ]עמוסְב'ְי"בְוברש"י[ הילקל , את היהדותאת האידישקייט יְר  שְל  ]'י 

הדור הוא ר הזה, הדו ,אנחנוובאב. -לצום בתשעהאפילו שנים שהיהודים היו כה חלשים שהם לא יכלו ה אותן, רק בלמשליְכ"הְד'[
]מהר"לְ'נצחְ , אבל יש לנו את היכולת לעלות הכי גבוה]'בעקבתאְדמשיחא',ְמל'ְעקביים,ְתהליםְסו"פְמ"ד[ פעם-הנמוך ביותר שהיה אי

 . ישראל'ְפרקְל"ה,ְהדוה"אְעמ'ְצ"ח,ְע"ש[

ש לכם את כל אויר בבתים שלכם, וכן, י-ן, יש לכם מיזוגוכנן, יש לכם מכוניות, ווכנ ,ולכן, אני מתחנן אליכם, עם ישראל
 ,את התקע' הוציאחו שיום אחד ה' עומד 'לכ, אבל אל תשולהקל עליכם לעזור לכםשנועדו חשמליים המכשירים ההסוגים של 

יְ]עמוסְג': לא תהיה שום תאורה. לא יהיה שום מיזוג אויר ,[38גליון ] ואז לא יהיה שום חשמל ית  כ   ה  יתְ'ו  ףְב  ח ר  לְה  יתְע  ץ...'[ְב   י  ק   . לא ה 
אתם עומדים לתת דין וחשבון. ברגע זה אתם עומדים  – ה. וברגע זה"ם והקבת   תהיה שום מכונית. לא יהיה שום כלום, רק א  

כל כך הפכתם תם אבל א – למצוא את ה' תנסו. ברגע זה אתם ]עמוסְסופ"ב[ לאן ללכתאפילו להיות כה מפוחדים שלא תדעו 
...'[ מנותקים ממנו נו  יע  ש   הו  ְו  ה ְקו מ  רו  ְי אמ  ם ת  ע  ְר  ת ע  ְו ב  ים, נ  ְפ  ל א ְו  ף ר  ְעו  י ל  ְא  נו  ְפ  י ְ'כ   ְב': קרובים -, אפילו שחשבתם שאתם קרובים]ירמיהו

 אליו, כך שלא תדעו איפה ללכת.

את כל  חושפותוהחצאית בדיוק מעל הברכים,  עשרה עם-מונהשתפילת ב ן עומדותאת .אתם אומרים תהלים, ואפילו בוכים
  'אוי, האיפור נשטף...': ותקולט ן. ואז את, ואתן בוכותןמלמעלה ומלמטה, עם הפאות הארוכות והמפוארות שלכ הגוף שלכן-צורת

 עדיף שתפסיקו לבכות. זה הדבר הגרוע ביותר שאתם יכולים לעשות. 

 פרשת קדושים:ריש רמב"ן 
'פרושים תהיו'. והענין כי התורה הזהירה בעריות  .'קדושים תהיו'

ובמאכלים האסורים והתירה הביאה איש באשתו ואכילת הבשר והיין א"כ 
למו  ימצא בעל התאוה מקום להיות שטוף ולהיות בסובאי יין בזוללי בשר

וידבר כרצונו בכל הנבלות, שלא הוזכר איסור זה בתורה והנה יהיה 'נבל 
לפיכך בא הכתוב אחרי שפרט האיסורים שאסר אותם  -ברשות התורה' 

לגמרי, וצוה בדבר כללי שנהיה פרושים מן המותרות... ויקדש עצמו מן 
ישמור  היין במיעוטו... ויזכור הרעות הנזכרות ממנו בתורה בנח ובלוט... וגם

פיו ולשונו מהתגאל ברבוי האכילה הגסה ומן הדבור הנמאס... באלו 
ובכיוצא בהן באה המצוה הזאת הכללית אחרי שפרט כל העבירות שהן 
אסורות לגמרי... עיקר הכתוב בכיוצא בזה יזהיר שנהיה נקיים וטהורים 

 ופרושים מהמון בני אדם שהם מלכלכים עצמם במותרות ובכיעורים.
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אריכו את מטפחות. ה ,ראש-ותלבשו כיסויי' שלכם שייטלאך'תסירו את ה אני מתחנן אליכם, עם ישראל, תרחצו את פניכם,
ֲהרו ְ ללבוש שמלה. תכסו את עצמכם לחלוטין. תתפללו בפנים נקיות –. ועדיף מזה החצאיות שלכן ותרחיבו אותן ט   ה  ְ'ו  ]פר'ְוישלח:

ם', יכ  ת  לו  מ  ְש   יפו  ֲחל  ה   .ר'ְשו"עְאו"חְסי'ְע"ה[ְע"ש.ְו 

ה'[ לעשות כנשים, תמיד בשמחה, כאשה וכאמא ןעליכאת אשר לכם בכבוד. תעשו התייחסו לבעלים ש ח  מ  יםְש   נ  ב   םְה  , כאמא ]'א 
]תהליםְנ'ְ יקו לדבר פוליטיקה כל הזמןסאמיתיים. תפ כמיםחלמידי החכמים היקרים שלי, תהיו ת-יהודית אמיתית. ואתם, תלמידי

ים',ְחגיגהְ המוצלח ביותר, ולבטל את אלו שאתם לא אוהביםישראל הוא -, תפסיקו לנסות להחליט מי מגדוליכ'[ ט  פ  ו  ש   טְה  פו  יְש   ימ  ]'ב  

ְ ְיד., ְ'ונפשי יודעת מאד'ספר ְעמ' . תפסיקו לנסות ללכת ולשאול שאלות ולקבל את התשובות שאתם רוצים לשמוע, בגלל [701,
הנכונה. תפסיקו לחפש  כרעהתהיה ההבאמת אבל אני לא יודע אם זו  אתם תקבלו את התשובות שאתם רוצים...המזל -שלרוע
...'[ תנסו למצוא את ה' ,, ובבקשה]רש"יְישעיהְג'ְי"ח[ ים אחרים יסתכלו עליהןגברנשים ש את  צ  ְו מ  יך  ק  תְה'ְֱאלו  םְא  ש   םְמ  ת   ש   ק   ב  תנסו . ]'ו 

...',ְדבריםְד'[]'כ ְ למצוא את ה'.  ך  ב  ב  לְל  כ  ְב   ו  נ  ש   ר  ד   יְת 

ר',ְעי'ְסה"מְלהרמב"םְמ"עְישנן קבוצות של יהודים שהם עושים זאת עכשיו. תתחברו אליהם  ְב   קו  ש    יְה'',ְתהליםְב':ְ'נ  ל  יְכ   א  ש   ְנו  רו  ב   ]'ה 

'[ התפטרו מכל הדברים השטחיים בחיים שלכם, ותתקרבו לה'ְ[84 סידרה ב' פרקה',ְ יו  ח  יְו  נ  ו  ש  ר  אחרי שחייתם ב'דיסנילנד'  ,כיום. ]'ד 
ְ דבר קל יננואזה  – כל כך הרבה זמןבמשך  ְהמעגל ְהגר"אְלאגדתאְדחלוםְחוני ְבי' ְרמכי'[ְ–]עי' אבל כעת זהו הזמן להיות . 'רמכי
 שתהיו רציניים. כדאיאז מאד קרובים לסוף. -נחנו מאדא ם, מפני שאנחנו בסוף. ירציני
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