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 בעניני השעה  מרטיט שנאמרו בבכידברי כיבושין 
 שליט"אר' דן סגל מאת המשגיח הגה"צ 

 אחר הפיגוע ברמות תשפ"ג, במוצש"ק יתרו 
 דקות. 4-כשל  לאחר בכיהמלא המתחיל  שיעורה שמיעתל 8על שם ניתן ללחוץ וכן  .35שלוחה  074-7962328בקו את קטע זה בפנ"ע ניתן לשמוע 

 התורה, לימוד יש, התורה ריבוי כמה יתברך, ול וההודאה השבח

 נפלא. באופן ממש תורה, שיעורי ,תורה חידושי התורה, יגיעת

 שהיא התורה מתמיכת חוץ עושה, ישראל כלל צדקה כמה

 כעמך מי ישראל, כעמך מי צדקות, ושאר עצומה, צדקה עצמה

 בארץ... אחד גוי ישראל

  !!אף חרון רואים ואעפ"כ

 אני )בוכה( ...לקטרג אסור ,בבכי( פורץ )הרב שות...?לע יכול אני מה

 .)בוכה( ישראל על זכות ללמד ואדרבה, )בוכה( ...לקטרג אוהב לא

 )בוכה( !...נפשות הצלת !נפשות בהצלת כעת מדברים

 מחניך בקרב ה'מתהלך את מסיר כביכול שהקב"ה רואים

 ישן ולא ינום ה'לא להצילך, מחניך בקרב מתהלך '..,להצילך

 חס אם להצילך, מחניך בקרב המתהלך שזה ישראל', שומר

 'המתהלך את שמסירים הפשט אז כאלה, דברים קורים ושלום

 זה? את כתוב מה על להצילך', מחניך בקרב

 דבר, ערות בך הראי ולא מאחריך', ושב דבר ערות בך הירא 'ולא

 !הגבעות? על ?!ההרים על איפה, ?בך זה מה מאחריך, שב אז כי
 כלל של אמיתית המהות הכוונה בך דבר, ערות בך אהיר לא

 ה'. בחר בך כי ישראל,

 ומצות, תורה השומרי זה ישראל? כלל של האמיתית המהות מי

 !!בך זה בתורה... היגעים חכמים והתלמידי היקרים תורה הבני

 בית חורבן מזמן בלבד הלכה של אמות ד' אלא לקב"ה לו אין

 מכל בנו בחר אשר בחר.. בךה זה הלכה של אמות והד' המקדש,

 חרב אשר של האמיתית המהות זה תורתו, את לנו ונתן העמים

 לומדי תורתו', את לנו ב'ונתן שאת תריוב בעיקר העמים, מכל בנו

 )בוכה( נסרכים... נספחים... זה השאר התורה, שומרי התורה,

 המצב. את רואים הרי אתם כעת, בפרט

 כל את מתאר המלך דוד שאדונינו ה' את נפשי ברכי בפרק

 להתפעלות שמגיע עד הבריאה, נפלאות כל את הבריאה,

 ה' כבוד יהי" חסר, לא כלום ,"ה' מעשיך רבו מה" של הגדולה

 לארץ המביט" מתחיל הוא פתאום ..."במעשיו ה' ישמח לעולם

 לאלוהי אזמרה בחיי לה' אשירה" ,"ויעשנו בהרים יגע ותרעד

 ..."בעודי

 של הנפלאות את לתאר להגיד, רוצה הוא אם נפשך, ממה

 אדמה!!! רעידת !!ותרעד לארץ המביט !!'יעשנו' של 'תרעד'

 זה את להכניס צריך היה שקורה... מה וכל שריפות.. ,'יעשנו'

 חלק גם זה הבריאה, כל את מתאר שהוא הקודמת ברשימה

יש בחינה "שעשה כדי  עשה אלוקים מה? אלא מהבריאה!
 .שיראו מלפניו"

 'ראשית' "יראת" מיראה, כיםמח   שאם שכביכול עשה ואה הכל
 ,'מלפניו שיראו עשה 'האלוקים !יראה יראה! ',יראת' המילה זה

 שאדונינו כמו נפלאה, כזו בריאה ברא הקב"ה לכן המוות, את

 מדבר, חי, צומח, מהדומם, הנפלאות כל את מתאר המלך דוד

 כדי כזו אהברי ויש הואיל הנה אז ',ה' מעשיך רבו מה' מהכל,

 ...!!חדשה הנהגה מתחיל אז ...לא ושלום חס אם יראה, שיהיה

 ...ואסון !יראה !!'ותרעד לארץ המביט'

 מהחיים שירה לצאת צריך היה בעצם !"חייב לה' אשירה"

 לא אם זוכים, לא אם אבל עושה, שהוא מה מכל הרגילים,

 - ה' לא !הדין מידת - אלוקיל אזמרה אז שצריך... כמו מתנהגים

 ב"ה )בבכי( ...!בעודי מזמרים?? מה ואז !אלוקיל אזמרה רחמים,

 אזמר )בוכה( ...!מת לא זהש ב"ה ...מת לא זהש ב"ה ...נשאר זהש

 '..!!חייב'

 מביא לא וזה מלפניו, יראוש עשה שהקב"ה בחינה שיש כמה

 !!כך... אחר תביעה שיש מה ,יראה

 את פתח הוא עשה, אלוקים עשה, הקב"ה הרי האחרון בזמן

 עם ,הדברים כל עם !!מעולם היה שלא באופן בריאה הנפלאות

 הוא אז ,פתח הוא ,בבריאה שיש מה גילההוא  המכשירים כל

  !מלפניו שיראו עוד עשה

 שיראו כדי אז הוא פתח עוד ,עתה עד שהיה מה הספיק לא

אז  ,”יראו מלפניו“ אין הפוך, יהיה וח"ו מועיל לא זה אם מלפניו
 יגע ,ותרעד לארץ המביט ,הדין( )מידת השניהה מתחיל ההנהג

  !...ויעשנו בהרים

 ...מתי עד ...יחד מדברים אנחנו

  לדבר... ראוי לא אני הלב לי כואב אני

 בוכה( )הרב ...!נפש פיקוח זה ...!נפש פיקוח זה

 ...מתחנן אני ...מבקש אני מאחריך, ושב דבר ערות בך יראה ולא

 )בוכה( ...רחמו ...חוסו

 עצה אין ,)בוכה( ...הצניעות בענייני בוכה() ...היום ההנהגה כל

 ממש שזה ,היום שהולכים הפאות כל הקטנה, בתך ברחל מלדבר

 ...ושל כל הצניעות הכיסוי תכלית של הגמור היפך

 רבי ,ורבי ממורי לחיים אבדל ששמעתי מה הזכרתי כבר אני

 כמעט מראו אני ,בזמנו אמר, הוא זצ"ל ערבךאוי זלמן שלמה

 - אמר שהוא ממה במילה מילה

 סוקלים היו בירושלים פאה עם אשה באה היתה אם שנה 50 לפני

 שהוא המילים את זוכר אני פעם של הפאה ועל באבנים, אותה

 היוםו ,קש היה זה כי ,פאה שזה רואה היה עיוור אפילו אמר,
 לא או פאה זה האם יודע לא ואני אלי באים אמר, הוא )בזמנו(

 זה ההלכה, את מינה דל ,מאד מאוס זה ואצלי הוסיף,ו ,פאה

לאחד  דומה? הדבר למה משל למה? בהנהגה, מאד, מאוס
 ,טרפה יראה שזה ההשתדלות כל עושה והוא כשר בשר שאוכל
 כל ועושים מכסים זה, אמר הוא כך ...טרף אוכל שהוא

 ,בזמנו אמר הוא זה ,גוי זה ,מכוסה לא שזה שיראה ההשתדלות
 נוראות.. נורא איי...אז?... הפאות( )מצב היה כבר שמה

 באה אנדרלמוסיה וע"ז זנות שיש מקום כל" כתוב ברש"י איך

 מחניך בקרב מתהלך' לא וזה ,"וטובים רעים והורגת לעולם

 ...???למה ,מחכים למה אז ,'דבר ערוות בך יראה ולא' 'להצילך

  ????הפאות ילעוש יותר פרנסה לתת

 )למוכרי להם לעשות צריך היה מהמר לא רוצה לו באמת אני

 )ממוכרי אחד אף !!כסף בצע מה? בשביל ?!להשחית הפאות(...?!

 בצע רק הצדקניות... הנשים של טובהה את חושב לא הפאות(

 ליצלן! רחמנא כסף

 !צרות איזה ...אסונות איזה תראו 'מארה' שזה רואים אנחנו

 זה על כתובש כמו בזה, גדול תיקון לעשות בעז"ה לראות צריך

 כתוב כך בחז"ל, כתוב גדול, תיקון נקרא שזה ,תשובה של בענין

 .גדול תיקון זה צניעותש ברמב"ם,

  היום, פה שאיננו מי ואת ,היום פה שישנו מי מכם, מבקש אני
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  !!!חוסו

 )בכי( !!!רחמנות
 לאשורו זה את מבין היה אם מאיתנו אחד אף ?עושים אנחנו מה

 מתעלמים, מה? רק ..זה על חשודים לא ישראל כלל היה... לא

 זה, לא זה מתעלם... שאתה פעמים )לצרות( !גורם זה לא כאילו

 ..אחרים דברים זה זה.. לא
 רוצה הייתי אני גם לעשות? יכול אני מה אחרת אומרים חז"ל אבל

 !!חוסו לכן לעשות? יכול אני מה ,אחרת להגיד
 אחת כל שני,ה את יחזק אחד כל יעזורו, רעהו את איש אדרבה!

 ישראל! כלל על לרחם האמיתי , עם המבטהשניה את תחזק

 פשוט... נישט שביעית, במוצאי כעת עומדים שאנחנו בפרט
 גדול, תיקון ולעשות לעורר יעזורו, רעהו את איש לראות, צריך

 לדור הקב"ה שהותיר זצ"ל רבותינו לנו שפסקו כמו הכל שיהיה

2זצ"ל נראזוו הרב ,1זצ"ל אלישיב הרב אחרון
 ודנו ישבו שהם 

 ע"פ זה הידורים, ולא דקדוקים, לא זה שאומרים וכמו ופסקו,

 של חוברות יש הדברים, את לראות צריך איך ברורה הלכה

 מאד. קצת זה גדולה חוברת לא זה שלהם... הפסקים

 לזכות, שאפשר מה את לשער אין בזה, שמתחזק מי אחד מצד

של  בחינה זה ושלום וחס ,ובבא בזה וברוחני בגשמי לשער, אין
 תראו, וכעת ?שקורה מה רואים לא אתם ,רעך דם על תעמוד לא

 כלל את לעורר רוצה הקב"ה שכאשר מובא בחז"ל, כתוב הרי

 אם ברחוק, באומות ברחוק, זה את מביא ראשון דבר ישראל,

 אסונות כמה ...מתקרב זה מתקרב זה לא אם טוב, מתעוררים

 הבריה מהנגיף ?האחרונה ובתקופה האחרון בזמן היה נוראיים

 גיוואלד מזה? מתו וכמה שיהיה, אומר שהנביא מה קלה

 כמקרה, חשוב זה מתייחסים, לא אם !!כלוםמ ?ממה ..גיוואלד

 דבריםב בשריפות הטבע? במערכות שינויים כמה כמקרה..

 נוראות! נורא נוראים,
 האדמה!! רעידת כעת

 זה לא ואם טוב! מתעוררים אם מתקרב, שזה כתוב בהתחלה

 שזה ???מזה גדול יותר מתקרב לך יש מתקרב.. מתקרב, מתקרב,

 פשוט זה ??נחכה עוד מהל   ?!לצלן רחמנא הפתח על עומד

 לראות..
)ברכי נפשי שהרב הזכיר  תהילים פרקב כמו בדיוק! רואים אתם

בתחילת השיחה( אחרי שנהיה נפלאות הבריאה עד אין לשער 
, עד מה רבו מעשיך ה' כולם שהקב"ה עשה, פלאי פלאות

 השנייה, ההנהגה מתחילבחכמה, אבל אם זה לא עוזר אז 

 זה כרגיל במהרה..., ויעשנו... בארץ יגע ותרעד! לארץ המביט

 בזה? אבל כך, באמת זה האחרים בדברים אז לאט.. לאט מתקרב

 ...לטורקיה?! מפה מהמרחק כמה אחת!! בבת)חוסר צניעות( 

 פשוט... ניישט
 מהשם ולבקש ולהתחזק, לחזק יתברך, ה' בעזר צריכים כולנו

 ישראל, שומר ישראל, עמך שארית על עלינו, שירחם יתברך
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, )ניתן תפארת בחורים, בדף היומי שבת סד תשס"ט ובבית מדרש עורבשיאלישיב דברי הרב  
כמו שהיה "כל הנידון הוא בפאה  (, השיעור במקור הוא באידישלשמוע בקול הלשון

, אבל שלא יהיה כמו שהולכים היום, לפני מאה שנה או אפילו קצת יותר יפה
את זה אף אחד לא  בודאי זה איסורכל אלו שהולכות בפאות שנראות כשער, 

לכל הפחות זה היה ניכר, בפאות של פעם היה ניכר זה היה נראה כמו  התיר,
שער של בהמה, הפאות שהולכות היום הן ממש ערוה זה נראה כמו שער 

 .ואין שום נ"מ"
2

ופשוט אצלי כי פאות נכריות המודרנים בזמן " בהקדמה ח"ב אות כ"ה ט הלוישב 
על דת יהודית לצאת כן ברחובות קריה בלי הם בגדר עוברת  )תשל"ג(הזה 

כיסוי ראש, והא ראיה דגם הגויות בזמן הזה הולכות כן לנוי שלהן! אם כן מה 
  עכ"ל., "נכרית -ונתקיים בדרך מליצה "פאה דת יהודית בזה? 

איזה זיוף הוא זה שמכסים " בכנס הרבבות בב"ב תשנ"וואזנר זצוק"ל וכן אמר 
מגרה היצרים יותר מהשערות עצמן. איזה זיוף  שעודהשערות בפיאה נכרית 

 . (הקלטה ידועה)... "הוא זה!
"עצם ההליכה בשערות מסותרות הוא  ב"א עמ' קמ"וכן מובא בדרשות שבט הלוי ח

, גם כשהולכת בפאה כמוהו ונלקח מן הירודים שבאנושותפריצותא שאין 
מהרס דרכי אלא צורת השערות באופן שנכרית, דאין הנדון גילוי השערות, 

ז תחת מסוה של כיסוי "הצניעות, ומה נואלו אלו שמבקשים להם קולות ע
 ".ראש מדומה

 .ישראל שארית שמור
  !קץ לאין לשער אין שלו, הזכות שמתחזק מי כל מאידך,

 מביא שהוא אחרי י"ט בפרק ישרים המסילת את כבר הזכרנו

 של ירושלים, על שמתאבל מי של להוגד המדרגה כמה מחז"ל

 יכול, אחד שכל אומרו מתאר הוא למשיח, לגאולה, שמצפה מי

  ...יכול אחד כל

 ומה אני מי אדם יאמר "ואם בסופו יט פרקב ישרים המסילת וז"ל

 תפלתי המפני ',וכו ירושלים ועל הגלות על שאתפלל ספון אני

 ששנינו כאותה ,בצדו תשובתו ?הישועה ותצמח הגליות יכנסו

 נברא בשבילי יאמר אחד שכל כדי יחידי אדם אנבר לפיכך

 מבקשים בניו שיהיו יתברך לפניו הוא רוח נחת וכבר ,העולם

 הגיע שלא מפני בקשתם תעשה שלא ואף ,זאת על ומתפללים

 ה"והקב שלהם את עשו הם הנה ,שיהיה טעם מאיזה או הזמן
 ".בזה שמח

 רוץ,ת עם קושיא לא זהש כלומר ?בצידו" "תשובתו הכוונה מהו

 נמצאת! היא מיד - "בצידו תשובתו" מתחילה! לא הקושיא אלא

 נברא בשבילי יאמר אחד שכל כדי יחידי האדם נברא פיכךל"

 לא הוא אם אפילו יחיד וכל להשיג! יכול יחיד ואפילו ,"העולם

 הצלה. פועל הוא לאב ההצלה, כל את עושה

 אני זקאתח אני ,אה"נ ,טוב ,נו ויגיד ויפתה היצה"ר יבא אם אז

 יודעים אנחנו מה? אז זה? את יעשו גם כולם מה הרי אבל אתקן,

 כך... ובין כך בין

 דבר אין ישרים, המסילת אומר אבל ,גמור שקר שזה מה חוץ

 נברא בשבילי יאמר אחד שכל יחידי אדםה נברא "לפיכך כזה,

 ה'ציפת בגלל בא לא משיח אם אפילו אומר, עצמו והוא ,העולם"

 זה, את ירוויח הוא שעשה זה הוא, אבל חשבון, יש הזה, לישועה'

 .הכל את

 הפסד! יהיה שלא מדברים רווח, על רק כעת מדברים לא אנחנו

 נפשך את עליו, טענה יהיה שלא מאתנו אחד שכל ח"ו( )אסונות

 פיקוח היהנ זה כעת עד אבל אחרים, על שישפיע גם וזה הצלת..

  ...נפש פקוח ...נפש

תברך לראות להתחזק, ודאי שצריך להתחזק לכן צריך בעזר ה' י
 אבינו על אלא להישען לנו אין ,בתפילה, עקבתא דמשיחא

 על הבקשות בכל בפרט יתברך, אליו להתפלל צריך שבשמים,

 התורה בלימוד להרבות שצריך ודאי ,וכו' שמירה ועל הגאולה

 במצוות התורה בקיום התורה בלימוד הכוחות, בכל הקדושה,

 בבד בד אבל ודאי, אומר, לא אחד אף צדקה, חסד, התורה,

 !צניעות מוכרחים

 זה על שכתוב היחידי שהדבר אמר זצ"ל שטינמן ליב אהרון רבי

 ושב דבר ערות בך יראה ולא ,זה על רק זה ,מאחריך ושב

 הוא אתנו יהיה שהקב"ה כדי שלנו, הנקודה הזש רואים מאחריך,

 שיאמר יעזור יתברך ה' ממילא.. ...אתנו לשכון יוכל שהוא צריך

וגם על זה צריך להתפלל שיחזק אותנו ברוח  די, לצרותינו
 .טהרה, בלב נכון, במבט אמיתי

כמעט לומר אני יכול  )בבכי(זה ברור לי, ברור לי, אני יכול... 
שמוסרות  מבנות ישראל היקרות תבנקיטת חפץ... שאף אח

א אף אחת ל ,מכל מילי דאנפי עצמם על קיום התורה הקדושה
היתה )מתלבשת כך(... רק שלא חושבים שזה כך... היצר מסמא 

 השכינה לסילוק )גורם את עינינו שאנחנו לא נראה שזה כך...

אבל אם היו יודעים שזה כך, אף אחד לא רק שלא  ,ולאסונות(
היה רוצה את האחריות על עצמו, לא היה רוצה ח"ו להזיק... 

 לעשות... ובשביל מה??!!...
 ..!הדעת. םעלה  

 שומר ישן ולא ינום לא בנו, ויקוים נתחזק, ואנחנו יעזור יתברך ה'

 גם עליונה, שמירה כשיש עלינו, רחמיו ורריע והקב"ה ישראל,

 רפואה יהיה הארורות, מהמחלות גם לכלותינו, מהעומדים

 רק לא להצלה, רק לא ממש, במהרה כולנו ונזכה חיזוק, שלמה,

 אמן. בימינו במהרה צדקנו משיח לביאת אלא לשמירה,
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 הגיעה

 שלא העת

 עת

 !לחשות

 לא אני

 אני ;אומר

 !!!מתחנן

 

 ,מדבריו במוצש"קשנעשתה  חרן המשגימת הגדולה שראה לאחר ההתעוררו
 שנה דבריו ביתר שאת בשיחתו בישיבת מיר ביום ד' לסדר משפטים תשפ"ג

  ולא נשנית אלא בשביל דבר שנתחדש בה
  .למציאת השיחה 8ולהקיש  ,35שלוחה  074-7962328 ל"הנ בקוניתן לשמוע שיחה זו וכן 

 שבלב". עקמימות לפשט אלא ורעמים ברקים נבראו "לא

 שבלב. העקמימות את לפשט בא זה

 מינות. זו באמונה. זה אחת עקמימות עקמימויות: שתי יש בלב

 מינות. זו - לבבכם אחרי תתורו ולא

 לו. נתת ליבו תאוות תאווה. זה השנייה והעקמימות

 העקמימות את לפשט כדי אלא ורעמים ברקים נבראו "לא

 שבלב".

 - כמרקחה הרי העולם ורעמים; ברקים כאלה כעת רואים אם
  קלה. מברייה מנגיף! מכלום! ממה? כעת! מתים אנשים כמה

 יפרע הקב"ה לבוא שלעתיד קורח, בפרשת אומר שהמדרש כמו

 רק הנגיף. זה - הייתוש וליתוש. לזבוב יקרא הוא קלה. ברייה ע"י

 היה מישהו - נגיף אומר היה הוא אם 'נגיף'. לומר יכל לא הנביא

 אז; שהייתה קלה הברייה על דיבר הוא מדבר?! הוא מה על מבין

  יתוש. זבוב, אמר הוא

 וכל קלה. ברייה ע"י להיפרע עתיד שהקב"ה - הוורט זה אבל

 הארץ! ותרעד עד ...בעהט במערכות שאירעו המהפכות

 אותנו! לעורר בא הקב"הש הפשט זהו

 ומצוות!!! תורה שומרי אל אלינו!!! בעיקר? מדבר הוא מי ואל

 ה'!!! יראי אל חכמים!!! לתלמידי

 בכלל!!! שלו השפה את מבינים לא אנו אבל

 לחשות! עת שלא העת הגיעה

 .(תמרורים )בכי .מילה להגיד ראוי לא אני באמת,

 מתחנן!!! אני אומר; אל אני

 באה אנדרלמוסיה וזנות גזל יש שאם נח, בפרשת מביא רש"י

 וטובים. רעים והורגת לעולם,

 המהלך?! זה וכי !ח"ו? בלבול אנדרלמוסיה? אומרת זאת מה

 על שעוברים אז הגבולות. כל על שעוברים הוא המהלך אלא

 רעים והורגת - העת באה חשבון. בלי הולך הכל אז הגבולות

 טובים.ו

 נפשי. בברכי אומר המלך שדוד כמו כביכול, הקב"ה, של דרכו כי

 הצומח את נפלאותיה; כל על הבריאה כל את מתאר הוא קודם

 והמדבר. החי

 כולם ה' מעשיך רבו מה" הגדולה: להתפעלות מגיע שהוא עד

 ."לעולם ה' כבוד יהי עשית. בחכמה

 יםבהר יגע ותרעד לארץ המביט" מיד: מתחיל הוא כך אחר

 ."בעודי לאלוקיי אזמרה בחיי לה' אשירה ויעשנו

 של הנפלאות את להגיד רוצה אתה אם נפשך: ממה שואלים,

 זה את שיכניס אז - ויעשנו בהרים יגע וכדו' אדמה הרעידת

 יהי' ...'רבו מה' הכל?! את סיים כבר הוא הרי הקודמת. ברשימה

 ...'כבוד

 ואיו:בר עם מדבר הקב"ה שבהם אופנים שני נםשיש מבארים,

 בנעימה, ומדבר מתחיל הוא נעימה. הבשפ או ברורה בשפה יש

 מתאר. דוד שאדוננו מה - כולה הבריאה כל זה

 שיראו בשביל כזו, בריאה עשה שהאלוקים אומר, שהחוה"ל כמו

 על הבריאה את עשה אז מלפניו. שיראו - ה' בריאת זהו מלפניו.

 נפלאותיה. כל

 להם להראות ברואיו, עם רמדב הקב"ה זה עם בנעימה. נקרא וזה

 בנעימה. נקרא זה ההנהגה. ואת האמונה את

 לדבר מתחיל הקב"ה אז להיפך, או מתעוררים, לא ח"ו אם אבל

 מהי? ברורה. בשפה

  ויעשנו!!!!. בהרים יגע ותרעד!!! לארץ המביט

 הרגילים שמהחיים להיות, צריך שהיה מה זה - בחיי לה' אשירה

 המלך דוד שאדוננו כמו לה'. רהשי לומר צריכים היו אנשים

 שיראו עשה שהקב"ה אומר שהחוה"ל כמו מקודם. מתאר

 להיות. צריך היה כך מלפניו.

 מזמרים: ומה הדין; במידת - 'לאלוקי אזמרה' אז לא: אם אבל

 !!!'בעודי'

 נשאר שזה ב"ה ,קיים נשאר שזה ה' ברוך

 !!!'בעודי' קיים!

 הראה שהקב"ה הזאת ההנהגה בזמננו כי

 עוז. וביתר שאת ביתר היה בבריאה

 שיש הנפלאות את לראות פתח הקב"ה

 שאפילו אומר שהחוה"ל כמו בבריאה.

  שיש... מה יודעים לא קטנה בבקעה

 כל לשער. שאין נפלאות פתח הקב"ה

 ,שיש פשרויותאה כל שיש, המכשירים
 לארץ, מארץ כלום, ואין חוקים אין

 כל עם - לעולם ומעולם למדינה וממדינה

 ברגע כולם. יודעים ברגע שיש. הדברים

 נפלאותיו רק זה והכל ולם.כ שומעים

 !יתברך

 כולם ה' מעשיך רבו מה" - והראה פתח אחד ברגע הוא אז

 !"עשית בחכמה

 לחו יתמש רשא ,ילוחת אל ינפמ םא ,ה' םאנ אוירת אל יתאוה"
 יולג ומהו ,לוכיו אלו ושעגתיו ,הונרבעי אלו םלעו קח ,םיל לובג

 כב(. ה, )ירמיה "הונרבעי אלו

 ואז ?!'תיראו לא האותי'ו - היום שיש הדברים כל את ישש םיוה

 ח"ו! גדולה יותר עוד התביעה היום

 יותר הרבה התביעה אז - למראה הראה כך שהקב"ה מכיוון

 רואה? אינו מי - יתברך ועוצמתו ולתוגד כך כל כי גדולה!

 השנייה: הקבוצה מתחיל אז - מתעוררים לא אם ח"ו, כן, אם

 ותרעד! לארץ המביט

 (בוכה) מליבי... מדבר אני הרי - לי תמחלו - בתרתי הולך וזה

 לאמונה! שנוגע מה הן

 גוואלד!!! לקדושה. שנוגע מה והן

 זימה..." שונא אלו של "אלוקיהם

 זצ"ל, לייב אהרון ר' אמר כך אותנו, עוזב 'שה שכתוב היחיד הדבר

 על 'ושב'. יש זה על מאחריך! ושב דבר ערוות בך יראה ולא על זה

 כפירה! על זרה! עבודה על אפילו - 'ושב' כתוב לא אחר דבר שום

  עוזב! הוא מאחריך! ושב כתוב זה על רק

 ההצלה! כל מונח פה הצלה! זה ופה נוראה. הטענה פה לכן

 אלוקים. קרבת עם רק זה הההצל כל כי
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 תבינו כי

 יקרים: אחים

 תפס איפה

 ואותנ
 היצה"ר?

  איפה?

 סוער( בבכי )פורץ
 

 לא אנחנו

 יודעים

 ששום

 לא דבר

 !פה יקרה

 ְלַמה

 צריכים

 לחכות

 ?!עוד

 עמדי! 'אתה' כי - רע אירא לא צלמוות בגיא אלך כי גם

 נבהל!!! הייתי - פניך הסתרת אם אבל

 איתו!!!! רק זה ההצלה כל

 זצ"ל עצמו ברים חיים מר' זה את שמעתי אני מעשה. נזכר אני

 מאוד. חולה היה ימיו בסוף זצ"ל אברמסקי רבה שאבלח"ט.

 ,נוראות בבכיות פרץ והוא ,אותו לבקר נכנס הוא אחת ופעם
 בוכה? אתה למה רבי רבי, אותו: שאל הוא להירגע. יכל לא והוא

 לך?! כואב כך כל בוכה? אתה מה

 כתוב אחר. משהו על בוכה אני בוכה. אני זה על לא לו אמר

 ולא לגמרי, ה' מונתבא שדבוק שמי נבוכים במורה ברמב"ם

 שום לו להיות יכול לא ממנו דעתו מסיח

  עמדי!!! - אתה שהרי: קושי. ושום צרה

 הוסיף: והוא נבהל! הייתי - הסתרת ואילו:

 איזה כעת. לי יש צרות איזה רואה אני

 רחוק שאני כמה ראיה ומתוכם קשיים.

 הכאב! על על לא בכינא; קא דא ועל ממנו.

 מהבורא! וקרח שאני כמה רואה אני

 אני הח"ח, אמר ולכן - נאמר מאחריך ושב

 את שמעתי אבל להאריך, רוצה לא

 מיר של הר"י איש, מפי איש המעשה

 קלמנוביץ ר"א מאביו זה את ששמע קלמנוביץ רש"מ באמריקא

 הח"ח ואז מעשה, איזה היה מעשה. בשעת היה שהוא זצ"ל

  כדאי! הכל - יראה בלא לעשות שאפשר והידור הידור כל אמר:

 או איתנו נמצא שהקב"ה רק לא לימד שהח"ח אומרת זאת

 הוא אז - יראה בלא הידור יותר עושה אתה אלא איננו. שהוא

 מתרחק!!! הוא - הידור פחות קרוב!!! יותר

 הכל - יראה בלא לעשות שאפשר אמר, הוא והידור, הידור כל

 כדאי!

 בלא דינא דעביד קוב"ה חשיד וכי דברים. כאלה רואים אנו אם אז

 דינא?

 ראייה? צריך וכי

 הקדושה: של בעניין מתפרש הרי הזה הדבר

 את לדעת צריך זה את שגם לבחורים; שנוגע במה קדושה יש

 )בוכה...( גוואלד!!! הגדולה! האחריות

 לעולם ח"ו היזק כך כל אביא שאני מה?! בשביל מה? בשביל

 זימה!!! שונא ולאחרים?!

 באה!!!! אנדרלמוסיה

 הלבוש! של הצניעות הצניעות. זה - לבנותינו שנוגע מה ויש

 השיער! כיסוי של הצניעות

 על כך לי אמר הוא קודשו מפה זצ"ל אוירבך רש"ז ממו"ר שמעתי

 אשה באה הייתה שנה חמישים לפני שאם אמר הוא הפאות.

 אותה! סוקלים היו - פאה עם לירושלים

 במילה. מילה כמעט אומר אני

 איך זוכר אני אפילו - והי פעם של והפאות

 שזה רואה היה עיוור אפילו - אמר שהוא

 קש ממש היה שזה אמר הוא למה? פאה.

 לא אומר, הוא היום קש. שזה רואים היו

 לא. או כן זה אם יודעים

 משל מאוד! מאוס זה אצלי כך: הוסיף הוא

 שזה צדקיט כל ועושה כשר בשר שאוכל לאחד דומה הדבר למה

 ההשתדלות כל ועושים - מכסים טרף! שאוכל טריפה! יראה

 רח"ל. טבעי. שזה מכוסה. לא שזה שיראה

 את מיניה דל ,מוסיף ואני מאוד! מאוס זה אצלי ששומע: מי

 .מאוד מאוס הז אצלי ,מההלכה חוץ ז"א ההלכה,

 שבאים שרואים היום אבל כתיקונם. בימים מדברים זה כל אבל

  משונות... כאלה צרות

 בבכי )פורץ איפה? היצה"ר? ואותנ תפס איפה יקרים: אחים תבינו כי

 סוער(

 היקרות! ישראל בבנות

 התורה של המעמידים הם האחרון! הדור של המעמידים שהם

 ללמד? יכולים איך ללמוד? יכולים איך אבל הק'!

 בבית?! עימי המלכה את לכבוש באים

 הזה כל את שעושים לאלה הממון לחמדת נוגע שזה וביותר

 הרע! היצר ...(הפאניות)

  גוט. זמן; בכל בלא

 תוכל לא כעת שהולך מה תראו אבל

 להתעלם!

 רח"ל. להתעלם! תוכל לא

 לא דבר ששום יודעים לא אנחנו

 פה! יקרה

 קב"ה חשיד וכי אומרת: והגמרא

 דינא?! בלא דינא דעביד

 צריכים פשוט. נישט ממש זה

 .)בוכה...( להתחזק!

 עוד?! לחכות צריכים ְלַמה

 הדבר בעצם קץ! אין עד הוא כרוש כעת, שיתחזק מי ואדרבה,

 ישראל! כלל את להציל ההצלה ובעצם

 כעת לראות צריך כי הוא. ופשוט פשוט והדבר נוראות...!!!! נורא

  מהפך!!! מהפך; לעשות

 להיות יוכל שהקב"ה ?'אלי' זה מה .'אלי' אלי! לה' מי בבחינת:

  איתנו!

 יחד. להיות יכול לא הוא זימה! - שונא אלו של אלוקיהם

 להסביר, יתברך, ה' בעזרת להתחזק. כעת צריכים כמה שוט.פ

 חזק! יאמר ולאחיו יעזורו רעהו את איש לדבר. לעורר,

 יתברך! ה' של כבודו יתברך! כבודו על להילחם לראות

 בו. בגדו רח"ל. סרחו. הבנים שכל אב דומה? הדבר למה משל

 משמ - ווי אוי הוא... שגם רואה הוא ופתאום אחד. בן לו נשאר

 עולמו. עליו חרב

 יש ביניהם כמה !ישראל כלל בעולמו? להקב"ה ודע לו יש מי

 יקרים? תורה בני בניהם יש כמה ת"ח?

 ממש וצריכים פשוט, לא ממש זה הם?! גם עכשיו אם ח"ו,

 להתחזק!!!

 רחמים. מלא ל-א הוא כי - ברחמיו יעזור והקב"ה

 כלל את מציל הוא כי לשער. אין שמתחזק למי כעת והשכר

 ישראל.

 העת הגיע ה'. אל וישוב יתחזק שכעת למי נודעת יתירה חיבה

 כעת.

 יותר! לחכות אסור שומעים: אתם אסור!

  רחמיו! כלו לא כי ה' חסדי נתחזק! כולנו בואו

 רצונו את ולעשות באמת, להתחזק שנוכל לנו יעזור הקב"ה

 שהח"ח כמו הבחינה יהיה וממילא שמיים, שם ולקדש יתברך

 הידור ועל לך, יראה בלא עושים שאנחנו ההידור ע"י :אומר

 שאנחנו הק' התורה שכל בוודאי - מאמין באני עושים שאנחנו

 מבית אויבנו בפני מגן כחומת לנו תעמוד בהתמדה לומדים

 ומחוץ!

 של שופרו את לשמוע לזכות ממש בקרוב כבר כולנו ונזכה

 אמן! בב"א, צדקנו משיח בביאת משיח


