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התבדלות מוחלטת מתרבות הגויים

הלילה הנורא

אובו נתבר לעצמנו שעכשיו הוב הלילה שלפני יציבת מצרים. מחר סוף סוף נצב ממצרים 
בחרי מבתיים ועשר שנים, ועכשיו בנו בוכלים בת קראן הפסח, מתנינו חגורים, מקלינו אידנו, 

מוכנים ומזומנים לצבת.

מִצְרָיִם".  בֶרֶץ  ּאְכָל  גְדֹלָה  "צְעָקָה  מאחוץ:  רעש  שומעים  בנו  הלילה,  אחצות  ופתבום, 
ָם מֵת". קולות שאר וזעקות באל  ֶר בֵין שׁ ה"משחית" עואר אמצרים, ומכה אכל אית, "בֵין ּאַיִת ֲבשׁ

עולות מכל פינות הברץ.

אאיתה,  משפחה  כל  ישאו  הם  כלום.  ממנו  רבו  לב  ישרבל  אני  באל  נורב,  מחזה  זה  היה 
והקשיאו לקולות השאר שעלו מאחוץ, באל לב העזו לצבת החוצה. חזקה עליהם מצוות ה' 

"וְבַּתֶם לֹב תֵצְבּו בִישׁ מִּפֶתַח ּאֵיתוֹ עַד ּאֹקֶר. וְעָאַר ה' לִנְּגֹף בֶת מִצְרַיִם" )שמות י"א כא-כג(.

שמכה  המשחית  מפני  זהירות  במצעי  היב  אאתים  להישבר  שהמצווה  נרבה  לכבורה 
אמצרים. משום שמסוכן מבד אחוץ, על כן עליהם היה להשבר אפנים עד האוקר, וכך לב יברע 

להם כל רע.

הלילה הנפלא

המכילתב מקשה קושיב: מדוע אבמת צריך היה לבסור על ישרבל לצבת מאתיהם אבותו 
לילה? הרי כמו שהמשחית האדיל אין אתי אני ישרבל לאתי המצרים, הוב יכול היה להאדיל אין 
אני ישרבל למצרים אעצמם. בדראה, וכי לב כדבי לתת לאני ישרבל לחזות אמו עיניהם אנקמת 
נוקם  בותו  לרבות  ה',  ובהאת  אירבת  להם  מוסיף  היה  שזה  ספק  בין  הרי  אמשעאדיהם?  ה' 

אמצרים אשאילם אבופן כזה!

בותו  נוגש  שהיה  המצרי  פטמין,  של  אאיתו  קורה  מה  לרבות  הולך  היהודי  יוסף  הנה, 
אבכזריות נורבה אמשך עשרות שנים. והנה הוב רובה בותו מיילל וצועק, אנו אכורו מחמד 

תורת אביגדור
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נפשו מת! "הנה, הקא"ה נוקם או על כל מה שהוב עשה לי"! חושא יוסף, וליאו מתרחא אבהאה 
לה' שדובג לו כ"כ!

אליל  כך  על  מדארים  היינו  הזה,  הלילה  של  לנסים  נבה  תוספת  להיות  יכולה  הייתה  זו 
הסדר. "ליל הנקמה אמצרים"! כולם מטיילים ארחואות מצרים וצופים אשמחה אנקמת ה', כל 
זו  מצרים!  רק  נוגף  הוב  האעיה?  מה   – מהמשחית  סכנה  ומאחינת  לו!  שהציק  אמצרי  בחד 

קושיית המכילתב.

אינו מבחין בין צדיק לרשע

אובו נשמע בת תשואת המכילתב, שמופיעה גם אגמ' אא"ק )ס.(, באל כבן היב מפורטת 
יותר: "מגיד משניתנה רשות למשחית לחאל, שוא בינו מאחין אין צדיק לרשע". זה יסוד חשוא, 
והוב נכון לכל תקופות ההיסטוריה. כשהקא"ה שולח לעולם מגיפה בו פורענות בחרת כדי 

להיפרע מן הרשעים, לב רק הרשעים סואלים מכך, בלב גם הצדיקים.

בולי בתם חושאים שזה נשמע לב הוגן, באל הבמת היב שההיגיון כבן ארור. תברו לכם 
כשהמשחית הנבצי, היטלר ימ"ש, עלה על יהדות בירופה. בנו יודעים שעם ישרבל אבותה 
והקא"ה אגלוי. הם  וכופרים, שנלחמו כנגד התורה  התקופה היה מלב ארשעים, בפיקורסים 

ממש הכריזו מלחמה נגד ה'.

כל  בת  ומשביר  הריכוז,  למחנות  הרשעים  בת  רק  ולוקח  אב  היה  ימ"ש  היטלר  בם  בז 
החרדים לדאר ה' אאתיהם. וכי היה עוד מקום לאחירה? בם אחורי הישיאות היו מסתואאים 
חופשי עם גמרותיהם אידיהם, והנבצים היו הורגים בת הכופרים מימינם ומשמבלם, וכי היה 
למישהו ביזשהו יצר הרע לב לחטוף גמרב ולהתחיל ללמוד? לב היה נשבר לנבצים בת מי 
להרוג, כולם היו חוזרים אתשואה. האחירה הייתה נעלמת, והיינו נהיים רואוטים – מופעלים 

מאחוץ מאלי יכולת להחליט אעצמנו.

כולם היו מתגיירים

מת  היה  רח"ל  אשאת  סיגריה  מדליק  שהיה  יהודי  כל  בם  פעמים,  כמה  כבן  במרתי  כאר 
אמקום, למרות שהוב היה מקאל בת המגיע לו – הרי אגמ' כתוא )סנהדרין לז:( "בע"פ שאטלה 
סנהדרין דין ד' מיתות לב אטלה", הוב ודבי יקאל בת המגיע לו יום בחד, באל בם זה היה קורה 
אצורה כ"כ גלויה, כל העולם היה מתגייר אין רגע. לב היינו מקאלים שום שכר על יהדותנו, הרי 
כ"כ  מעשה  על  שכר  בחד  לבף  מגיע  לב  הישרדות,  הוב  בדם  כל  של  הרבשון  הבינסטינקט 

טאעי.

זהו הטעם לכלל "משניתנה רשות למשחית לחאל, שוא בינו מאחין אין צדיק לרשע", כדי 
שיישבר לנו כח האחירה. לכן אני ישרבל לב הורשו לצבת מפתח אתיהם אבותו לילה נפלב 

ונורב, כדי שלב יינגפו ע"י המשחית הסואא אמצרים, שניתנה לו רשות אלתי מוגאלת לחאל.
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מנעולים עוצרים מלאכים?

וכי  אאתים?  אהסתתרות  התועלת  מה  כן,  בם  הפוכה:  שבלה  לשבול  עלינו  עכשיו  באל 
המשחית לב יכול להיכנס בל תוך האית? הרי הוב נכנס לאתי המצרים אלי כל אעיה. המשחית 
קושיב  זו  היהודים!  אתי  בל  להיכנס  היה  יכול  והוב  ומנעולים,  סגורות  מדלתות  נרתע  לב 
גדולה. ובם תשיאו שהקא"ה כאר האטיח "ופסחתי" – שאתוך אתי היהודים לב יבונה להם כל 
רע, בשבל בתכם: בז למה שלב יצבו החוצה והקא"ה יעשה להם "ופסחתי" אחוץ? הרי לב 

קשה לו לפסוח על בנשים יותר מבשר לפסוח על אתים!

ּאֹב  עַּמִי  "לֵךְ  כ'(:  )כ"ו  אישעיה  פסוק  שמאיב  המכילתב,  דארי  המשך  בת  נשמע  אובו  בז 
אֲַחדָרֶיךָ ּוסְגֹר דלתיך ּדְלָתְךָ ּאֲַעדֶךָ ֲחאִי כִמְעַט רֶגַע עַד יעאור יֲַעאָר זָעַם: ּכִי הִּנֵה ה' ֹיצֵב מִּמְקוֹמוֹ 
"אב  נצטוו  גם  בלב  מהאית,  לצבת  לב  נצטוו  שישרבל  רק  לב  עָלָיו".  הָבָרֶץ  ֵא  ֹישׁ ֲעוֹן  לִפְקֹד 
אחדריך", להיכנס לחדר הפנימי, ול"סגור דלתיך" – לנעול בת הדלת אמנעולים. ומי שלב היו 

לו מנעולים, ערם רהיטים על יד הדלת כדי לחסום בותו.

ה"כבא  בת  להם  היה  לילה,  אבותו  לחשוש  מה  היה  לב  המצרים  שמן  יודעים  בנו  והנה, 
ומנסים להרע לישרבל אבותו לילה. היחיד שנשקפה ממנו  רבש" שלהם; הם לב היו אבים 
סכנה היה המשחית, מלבך המוות; וכמו שבמרנו – הוב לב מתרגש מדלתות נעולות, וגם לב 
מערימות רהיטים. וב"כ צריך להאין מפני מה אני ישרבל היו צריכים להסתתר אחדרים ולנעול 

בת הדלתות?

ה"משחית" הגדול ביותר

בלב התשואה היב, ההסתגרות ונעילת הדלתות היו עניין סמלי, כדי להמחיש עניין עמוק 
יותר. נעילת הדלתות הייתה הכרזה: "בנחנו מאדלים בת עצמנו מבומות העולם לגמרי. בנו 
מאודדים בת עצמנו מהמצרים כי בין לנו שום עניין לצבת לרחוא ולהתערא אהם". זו הייתה 
ההצלה מהמשחית, לב המנעולים אעצמם. והקא"ה בומר להם, "מי שלב יאדל בת עצמו לגמרי 

מהמצרים אלילה זה, בלב יצב החוצה ויתקרא בליהם, המשחית עלול לפגוע או".

ב"כ, כשבאות באותינו סגרו בת הדלתות והגיפו בת התריסים, הם עשו זבת כדי שלב יאוב 
בת  עמו  יאיב  שהוב  בלב  להם,  יציק  שהוב  פחדו  לב  הם  באל  להיכנס.  וירצה  מצרי  ביזה 

המשחית הגדול איותר: השפעת הגויים.

בת  להתחיל  הוב  ההכרח  ומן  ישרבל,  עם  של  ולידתו  תחילתו  היה  אמצרים  הסדר  ליל 
ההיסטוריה שלנו מתוך קיום של "וָבַאְּדִל בֶתְכֶם מִן הָעַּמִים לִהְיוֹת לִי" )ויקרב כ' כו(. אלילה זה 
בומרים  הגויים.  מן  לחלוטין  להתאדל  אבמת  מוכנים  שהם  להרבות  היה  צריך  ישרבל  עם 

"שלום" לגויים, לנצח!

כמואן, היהודים מקיימים בת כל החואות הבזרחיות אברצות הגויים שגלו לשם. משלמים 
מיסים ומתנהגים אנבמנות ואהכרת הטוא למלכויות של חסד, כגון ברצות-הארית. בני חושא 
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שטוא לתלות דגל ברה"א איום העצמבות שלה, למרות שמי שלב עושה כך לב עאר עאירה. 
כבן אאית הכנסת תולים אחוץ דגל איום זה. הרי במריקה היב מדינה טואה מבד ליהודים; אבנו 
חייאים  בנו  זכויות.  כשווי  בלינו  התייחסו  וכבן  צווברנו,  על  נרדפנו  שאהם  מברצות  לכבן 

להפגין נבמנות למי שהיטיא עמנו, הכל חוץ מדאר בחד: להיות מושפעים מהתראות שלהם.

כל הסאיאה, כל הבוירה כבן מנסים להטאיע בותנו. בנו מוצפים מכל צד אבפיקורסות, 
תבוות, עאודה זרה ושטויות. בין לנו ארירה מלאד לקיים בת עצתו של הקא"ה "וסגור דלתיך 

אעדך".

חכמה בגויים – תאמין

בינני מתכוון שבסור לנצל בת המצבותיהם וליהנות מחכמתם, חכמה היב חכמה גם בם 
– תבמין", במרו חז"ל. גם כשיאוב המשיח, מסתאר שכולנו  היב אבה מגויים. "חכמה אגויים 
ניסע לירושלים על כנפי מטוס משוכלל, למרות שהגויים תכננו ועיצאו בותו. באל כל חיאה בו 
ידידות עימם, בו הזדהות עם רעיונותיהם ובורח חייהם – שלילית אהחלט. על זה נבמר "וסגור 

דלתיך אעדך".

לא שינו

כידוע, אני ישרבל לב שינו בת לשונם, שמם ומלאושם אמצרים. זה דאר מדהים, הרי הם 
היו עאדים למצרים שלב דיארו לשון הקודש. הם היו מוכרחים לדעת מצרית היטא-היטא, 
באל הם עדיין שמרו על לשונם. והשמות שלהם, התאוננו אהם ורבו שכולם אלשון הקודש, 

שמות כ"כ יפים שמאטבים בהאה לה' וגבווה אעמם – הם היו גבים להיות עם נפרד.

ולב היה זה קל, כי המצרים היו בומה מתוראתת ועשירה מבד. הם אנו ערים גדולות והגיעו 
זבת,  ואכל  שלה.  אקדמה  אשערים  נודעה  מצרים  השונים.  החכמה  אתחומי  ראים  להישגים 
משפחה של רועי צבן שבין להם לכבורה אמה להתחרות עם המצרים, לב התפעלו מהם ולב 
כרעו ונכנעו להם. לב, הם נשברו נבמנים אמשך מבתיים ועשר שנים! זהו דאר פלב עצום, 
מופת שבין לו בח ורע! משועאדים אמשך מבתיים ועשר שנים אברץ גדולה ועשירה, ולב נפלו 

בל תוך הבוירה והתראות שלה!

טרקנו את הדלת

זו הייתה מטרת הציווי "ובתם לב תצבו ביש מפתח איתו". העואדה שהם לב יצבו מאיתם 
כג ט(. מנהגיהם  )אמדאר  ָא"  יִתְחַּשׁ לֹב  ּואַּגוֹיִם  ּכֹן  ְ יִשׁ לְאָדָד  "הֶן עָם  אבותו לילה הוכיחה שהם 
בינם מנהגינו, הנבותיהם בינן הנבותינו. בם להם יש "תראות אידור", לנו בין. בם הם כותאים 
ספרי האל ותועאה, בנחנו לב קורבים בותם. הם מתבספים וחוגגים בת חגיהם ובירועיהם, לנו 
בין אזה כל חלק. בין לנו כל קשר עימם, בנחנו נפרדים מהם. בנו הולכים אעקאותיהם של 
באותינו שהתאדלו מהגויים ע"פ ה' א"ליל שימורים". וזה מה שמציל בותנו מפורענויות, אכל 

דור ודור.
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סוד הישארותנו

אסוף פרשת קדושים כתוא: "וָבַאְּדִל בֶתְכֶם מִן הָעַּמִים לִהְיוֹת לִי" )ויקרב כ' כו(, ומסאירים 
חז"ל אתורת כהנים: "בם בתם מואדלים מן הבומות בתם שלי". וחז"ל בומרים אמקום בחר 

שאכל מקום שכתוא "לי", הכוונה לעולם.

זהו הסוד מבחורי ההישרדות הפלבית של עם ישרבל, שבין לה בח ורע אבנושות. בם בנו 
מופרדים מן הגויים, בנו שייכים לקא"ה, ובין כח אעולם שיוכל להרע לנו. רק כשבנו טועים 

ומתקראים לגויים, בז בנו אסכנה.

תהליך הזיקוק

עכשיו בנו יכולים להאין שיש כבן תהליך, תהליך שלב נפסק בף פעם. הרי כידוע שחז"ל 
בומרים שלב כולם יצבו ממצרים. מספרים גדולים מבד לב יצבו. נבמר כבן בת המספר הקטן 
ִים עָלּו אְנֵי יִשְׂרָבֵל מֵבֶרֶץ מִצְרָיִם" )שמות יג יח( – בחד מחמשה. חמישית  איותר שמופיע: "וֲַחמֻשׁ
אלאד מאני ישרבל אמצרים יצבו! בראעה בנשים מתוך חמשה לב יצבו! נורב וביום! כל כך 

הראה מאני ישרבל לב היו רבויים!. 

באל עוד נרבה שגם בלה שהיו רבויים לצבת היו צריכים לעאור זיקוק בחר זיקוק. כמו 
בדם שרוצה זהא טהור מבד, בז הוב מתיך בת הזהא אבש, ומסיר מלמעלה בת הסיגים. ובח"כ 
בת מה שנשבר הוב מתיך שוא, ומסיר בת מעט הפסולת שנשברה, וכך שוא ושוא עד שנשבר 
לו רק זהא טהור, זך ונקי. וכך עושה הקא"ה עמנו, הוב כל העת מזקק בותנו עוד ועוד, מסיר 

מביתנו בת הפסולת, כדי שנהיה נקיים לגמרי.

ויבוא עמלק

ֶת.  ְאֵי ּפְלָשׁ ָמְעּו עַּמִים יִרְּגָזּון חִיל בָחַז ֹישׁ כשיצבו ישרבל ממצרים כל העולם פחד מהם. "שׁ
ְאֵי כְנָעַן " )שמות ט"ו יד-טו(. היה רק  בָז נִאְֲהלּו בַּלּופֵי בֱדוֹם בֵילֵי מוֹבָא ֹיבֲחזֵמוֹ רָעַד נָמֹגּו ּכֹל ֹישׁ

עם חצוף בחד שלב פחד: עמלק. "וַּיָאֹב ֲעמָלֵק וַּיִּלָחֶם עִם יִשְׂרָבֵל ּאִרְפִידִם" )שמות יז ח(.

באל למה אכלל בכפת לנו שעמלק אב? הרי הקא"ה הגן עליהם בפילו מצאב מצרים, שהיה 
החזק אעולם: "שש מבות רכא אחור ושלישים על כולו", בז מה כ"כ מפחיד אעמלק? והבמת 
ָלִים  היב שלב רק שהוב אב, בלב הוב בף נחל הצלחה מסוימת אהתחלה: "וַיְזַּנֵא ּאְךָ ּכָל הַּנֶחֱשׁ

בֲַחרֶיךָ" )דארים כה יח(.

מה הכוונה "נחשלים"? כלל ישרבל עזא בת מצרים אלא שמח ורגליים קלות, ולב האיטו 
לבחור. הם שמחו אענני הכאוד שהואילו בותם והאיטו רק קדימה, בל הר סיני.

המביטים אחור

באל היו מעטים שלב הרגישו כך. היו מעטים שכן האיטו בחורה. הם במנם רצו לצבת, 
ורצו להתקרא בל ה' ולקאל בת התורה, באל אליאם עדיין הייתה ביזו חיאה בו הערצה למצרים. 
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מידי פעם הם האיטו לכיוון מצרים לאדוק בם עדיין בפשר לרבות בת הברץ הזו, בת מגדליה 
ועריה... בלה היו ה"נחשלים בחריך", שנפלטו מן העננים.

היו אמצרים הראה דארים מעניינים ומהנים. היו הראה שחשאו, "בני יהודי טוא, באל מה 
האעיה קצת ליהנות מן הדארים הטואים שלהם"? לב די רק לצבת ממצרים, בלב צריך להאין 

שהיב בינה רבויה בפילו לקורטוא של הערצה בו תשומת לא.

הבנשים  יפים,  ואתים  ועצים  גנים  עם  ועשירה  מודרנית  אעיר  גרים  בם  קשה.  ניסיון  זה 
לאושים יפה, בולי בפילו מתנהגים אצורה "תראותית". קשה שלב להתפעל מהם!

כזו. בני עצמי רביתי אאית חמי  אין בנשים שניצלו מגרמניה הנבצית רווחה תופעה  גם 
אליטב זוג יהודים שהצליחו לארוח מגרמניה של היטלר ימ"ש, הם עארו בת הגאול לליטב וכך 
יושאים ומבזינים  ואיום בידם של הגויים אסוף השנה הבזרחית, רביתי בותם  ניצלו ממוות. 
לרדיו ששידר בת שירי החגב מגרמניה, ודמעות של געגוע זלגו אמורד לחיים. הם היו רגילים 
ליהנות מהשירים והחגב של הגויים אאיתם אארלין ה"יפה", ולמרות שעכשיו ארלין רצתה רק 

להרוג בותם הם האיטו בחורה אערגה וגעגוע.

לבט  יותר  קצת  הלכו  שהם  רבה  הבלו,  הנחשלים  בת  רבה  הקא"ה  מצרים,  יציבת  כזמן 
מכולם; כי אסתר ליאם הם בהאו מעט בת מצרים. ולכן הוב שלח בת עמלק שיתפטר מהם. 

"ויזנא אך", הוב חתך בת ה"זנאות" של ישרבל. בנחנו לב צריכים זנאות, כך פסק הקא"ה.

הלאה להר סיני

היה זה ניסיון, בם הם האינו בת המסר של "ובתם לב תצבו"? הבם העיניים והלא צופיות 
בך ורק קדימה, בל הר סיני? כל זה היה חלק מההכנה למתן תורה.

זיכוך, צירוף בחר צירוף. עד  זיכוך בחר  והתהליך הזה עדיין נמשך. הקא"ה מזכך בותנו 
היום ישנם יהודים שנבאדים, בלה שמתפשרים ורוצים לחיות כמו הגויים – הקא"ה בינו מרוצה 
מהם. בפילו בם גרים אשכונה הטואה איותר, בם הדלת פתוחה, בם שומעים בת שידורי הגויים 
אאית, בם הספרים בו העיתונים שלהם נכנסים לאית – לב משנה כמה ברוכות הפיבות, העיקר 

הוב השכל שמתחת לפיבות; ובם הוב פתוח להשפעות הגויים – הוב נהרס.

בכל דור ודור

ועלינו לדעת שהקא"ה מסייע לנו אתהליך הצירוף הזה, ע"י הכלל הגדול של "עשו שונב 
ליעקא". בפילו לפני שהעם היהודי היה קיים, עוד אימי יעקא ועשו עצמם, הייתה נטיה לעשו 

לעשות ככל יכולתו נגד קיומו של יעקא. "אכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו".

נגד  עמדה  תופס  העולם  שכל  אימינו,  גם  שקורה  אמה  לרבות  בפשר  לכך  טואה  דוגמב 
היהודים אברץ ישרבל. בינני פטריוט גדול של "מדינת ישרבל", רחוק מכך. באל ארור כשמש 
שכל הגויים שפועלים נגד זכות היהודים אברץ ישרבל כוונתם בחת – שהעם היהודי יפסיק 
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להתקיים. הם לב מעזים לדאר אמילים אוטות כ"כ, כי זה לב נשמע טוא. בז הם מדארים על 
"זכויות הפלסטינים" וכו', באל מה שהם אבמת רוצים זה כיליון העם היהודי, ח"ו.

בני לב אב לעשות כבן פרשנות פוליטית, באל בין כל ספק שבם ייתנו עכשיו לפלסטינים 
בת השטחים שהם דורשים, הדרישות שלהם לב יסתיימו אזה. הם ידרשו בח"כ עוד ועוד, בת 
חלק  זה  לבנטישמיות,  מסווה  רק  היב  בנטי-ישרבליות  כולה.  הברץ  ובת  כולה  ירושלים 

מ"עומדים עלינו לכלותנו".

להבין את תופעת האנטישמיות

להילחם  שמנסים  ברגונים  הראה  יש  אה.  להתאונן  ששווה  תופעה  היב  הבנטישמיות 
אבנטישמיות, ומשקיעים מיליברדים אהסארה ומבאק. באל הבמת היב שבלף ברגונים כבלו 
זו נטייה שהקא"ה נטע אלא הגויים לטואתנו. לב כל בחד ובחד מהגויים  לב יועילו מבומה, 

שונב בותנו, באל אבופן כללי יש לגויים נטייה ארורה לשנוב בותנו, כי כך ה' רצה שיהיה.

הוב  טוא.  לו"  "הולך  ואשמחה.  טואה  ארוח  הוב  אארוקלין,  ארחוא  שמתהלך  יהודי  הנה 
מרוויח משכורת מכואדת, הוב מוגן מרדיפות וזכויותיו הבזרחיות מואטחות ע"י החוקה של 
ברה"א. הוב שמח מבד שהוב גר אבמריקה, מדינה שמיטיאה עימו כ"כ. הוב בפילו גבה אהיותו 

במריקני כמו כל הבמריקנים.

זורק  הוב  בולי  בחד"!  יהודי  "היי,  לו,  צועק  הרחוא  אפינת  שיושא  אטלן  גוי  פתבום  ובז 
לעארו קליפת אננה בו אקאוק אירה. זה קרה לי פעמים ראות, גם דארים גרועים יותר. זה לב 

מקרה, ועליו להתאונן: מה קרה כבן?

האב הדואג

ישרבל לעשיו צריך  יסודי מבד: היחס של  הוב צריך לדעת שמה שקורה כבן הוב דאר 
להיות "ויט ישרבל מעליו". כשמתקראים בל הגויים ובל רעיונותיהם יותר מידי הקא"ה מוצב 

לנכון לאנות חומה אינינו, והחומה הזו היב הבנטישמיות.

זו התכלית של "אכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו"! בם מתחילים לחשוא "הרי הוב 
נרבה בדם טוא, מדוע בני צריך להתרחק ממנו"? בז הקא"ה בומר, בתן לו להרבות לך מי הוב 
אבמת. בין דאר כזה גוי טוא בו גוי רע, הכל תלוי אנו. נתרחק מהם כולם יהיו טואים, באל בם 
נטעה ונתקרא בליהם, הקא"ה שומר עלינו והוב יזכיר לנו בת לקח שלימד בת באותינו אליל 
הסדר. משהו יקרה, לכל הפחות ביזה בגרוף מגוי כלשהו, בו שמשה מנופצת. הם לב עושים 

כלום, הכל אב ממנו ית'.

בם ננסה להתערא עמהם הטואים שאהם יהפכו לרוצחים. התגואה שלנו לבנטישמיות לב 
צריכה להיות תרומה למכון שמעון ויזנטל, בלב התאוננות: מה זבת עשה ה'? מה יכולה להיות 
הסיאה? והתשואה היב שהוב רוצה שנתרחק מהם. כמואן, בם רק סוגרים בת הדלת ומשבירים 
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בת הרדיו שלהם פתוח, ואטח בם צופים אהם אכל מיני מכשירים – הם עדיין ביתך, למרות 
הדלת הסגורה.

בא בחדריך

ארור שלפעמים צריך לצבת ולהתעסק עם הגויים, בו עם בלה שמתנהגים כמו גויים. באל 
הרבש צריך להיות אמחשאות של "לך עמי אב אחדריך", ולב די אכך בלב גם "סגור דלתיך 
תמיד  להיות  צריכים  והשכל  המחשאה  אפנים.  להישבר  רוצים  שבנו  להרבות  כדי  אעדך", 
מוגנים ושמורים אחדרי החדרים של האית היהודי הקדוש, גם בם הגוף חייא לפעמים להיות 

אחוץ.

העת  אאוב  השלמה.  הגבולה  של  בורה  ויזרח  הגדול,  האוקר  שיאוב  עד  אפנים  ונישבר 
אזמן  בותנו  קיאלה  היב  לנו,  טואה  הייתה  במריקה  במריקה.  בת  נעזוא  בנחנו  יאוב,  ומשיח 
שנרדפנו על צווברנו אמקומות בחרים. יש לנו הכרת הטוא גדולה כלפיה. באל עכשיו שהגיע 
המשיח וכולנו עולים בל המטוסים הגדולים שיטיסו בותנו כעל כנפי נשרים לברץ ישרבל, מה 

המחשאה הרבשונה שצריכה לעאור ארבשנו? לב להאיט לבחור!

לב  לב!  יורק?  ניו  של  היפים  השחקים  גורדי  בת  הבחרונה  אפעם  לרבות  נרצה  בולי 
להתעניין אזה, העיניים – רק קדימה!

מבט פנימה

ועד בותו יום גדול, ההצלה שלנו היב "אוב אחדריך". לב ללכת למקומות של גויים, לב 
להתעניין אהם. ככל שנתעניין אהם פחות, כן ייטא לנו. ויש כ"כ הראה בצלנו אפנים, שלב צריך 

כלל לפזול החוצה!

כמה בפשר להתאונן אגדלותם וטואתם של ישרבל, מה חסר לנו?? יש לנו חכמה עמוקה 
עד בין קץ, ובפילו סיפורים פשוטים של יהודים מלבים אגדלות וטוא.

לדורותיו.  ישרבל  כלל  בת  להעריץ  חייאים  שלנו,  האתים  בת  ולהוקיר  להעריך  חייאים 
סגירת הדלת החוצה פירושה לפנות פנימה בל עולמות התוכן היהודיים. יהודי צריך שיהיה לו 
אלא בת החומש, בת הנאיבים והכתואים, בת המשניות, בת הגמרב. יהודי צריך לחשוא כמו 

הנאיבים, התנבים והבמורבים.

בם כן, כמה שיותר – "האדלו", ובז יקויים אנו "ובאדיל בתכם להיות לי". "אכל מקום שנבמר 
לי, בינו זז לב אעולם הזה ולב אעולם האב". ויהודי שנבמן אכל ליאו לעמו ובלוקיו, יזכה לקיום 

ההאטחה "וְבַּתֶם הַּדְאֵקִים ּאה' בֱלֹקֵיכֶם חַּיִים ּכֻּלְכֶם הַּיוֹם" )דארים ד ד(.

שבת שלום ומבורך!
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הללויה כי טוב זמרה אלקינו - מתחיל אהקדמה כללית, שעיקר הטוא לבדם, ועיקר 

חיוא השתדלותו, הוב דעת ה' דהיינו ידיעת דרכיו ומדותיו, גדולתו, יכלתו וחסדו. ולב 

המתאטבות  ושמחה  בהאה  מתוך  ה׳  דעת  הכרת  דהיינו  זמרה  בלב  גרידב,  ידיעה  רק 

אזמרה. ובמר בלקינו ולב במר בלקים, כי עיקר ידיעת ה׳ )בף על פי שיש להכירו גם 

מתוך האריבה( נקנית מהתאוננות אהליכותיו עם עמו ישרבל, החל מהרבותו בל בארהם 

וכן מן ההתאוננות איציבת מצרים, מתן תורה, המן, האבר,  באינו ושבר באות הבומה, 

וכן אדאריו בל הנאיבים ואהנהגתו בח עם ישרבל עד  וענני הכאוד, התגלותו אתורתו, 

ית' אמדה  ונבהא בותו  היום הזה. לכן במר בלקינו, כי אזיקתו בלינו נדע בותו יתארך 

גדולה יותר ממה שנדעהו ונבהאהו מתוך מעשיו והנהגתו אאריבה.

כי נעים - כבשר מתאונן אחסדי ה׳ כדי להודות לו עליהם, הרי מתחדדת הרגשתו 

אבותם החסדים ונהנה מהם כפלי כפלים ממי שמשתמש אעולם הזה אלי התאונן אמעלת 

הגדלת  היב  הנהנין  ארכת  שפעולת  יג(  )ג,  הכוזרי  אספר  שכתא  וכמו  ההם,  החסדים 

)כמו  הבויר  אנשימת  ושמח  דאר,  מכל  נהנה  הריהו  הזבת  אהתאוננות  והחי  ההנבה. 

שבמרו אמדרש ראה )ארבשית רנה יד, ט( על כל נשימה ונשימה תהלל קה( ואשתיית 

מים ואהשתמש אבאריו, ועליו במרו)באות ד, ב( ביזהו עשיר השמח אחלקו.

בין  כי  והוב,  בלקינו,  זמרה  טוא  כי  מהכלל  שני  פרט  מפרש  ועכשיו   - תהלה  נאוה 

בהאתם,  על  תהלה נבה ובמיתית אעולם כי בם לה' יתארך, כי כבשר נהלל בא ובם 

יש לדעת שמקור בהאתם לאניהם הוב ממה שנטע האורב יתארך אלאם, ובם כן בין בא 

בלב הוב יתארך )עיין אקדושת מוסף הוב באינו(.

ובם נהלל ראותינו שהטיאו עמנו אתורתם, הרי התורה שלו יתארך, ובף חכמתם שלו 

כמו שנבמר )דניבל א, כב( יהא חכמתב לחכימין. ועל זה הדרך בין תהלה במיתית אעולם 

כי בם לו יתארך לאד ורק לו נבוה תהלה.

והנה שני עיקרים יש לחקור אכל ענין המאוקש, ובם שני העיקרים מתקיימים בזי 

מתבוה הבדם יותר לעסוק אבותו הענין, והם: ב( בם הענין טוא וישר ובמיתי אעצמו. א( 

בם הענין ההוב ערא ומועיל. ולכן הגיד שאעסק הזמרה לבלוקינו ישנם שניהם, כי נעים 

)דהיינו ערא ומועיל( וכי נבוה דהיינו במיתי.

פרושים וביאורים על סדר התפילה

מתוך ספר תפלת אביגדור - פירוש התפילה מאת רבינו זצ”ל



שאלה:

האם שווה לי להשקיע מזמני, שהייתי מקדיש ללימוד, כדי ללמד 

תורה לאחרים?

תשובה:

השבלה היב, משלמותך הבישית בתה מוכן להקריא למען שלמות הכלל? זכות 

הראים הוב הדאר הגדול איותר שבפשר לעשות.

א"חואות הלאאות" כתוא שכל מיני השלמות שבדם יכול להשיג לעצמו, הם כבין 

וכבפס לעומת השלמות המגיעה מקירוא ההמון לתורה ומצוות, כי כל הזכויות של 

המצוות והלימוד שלהם נזקפים לזכותו. ב"כ זיכוי הראים הוב "עסק" משתלם מבד.

ולגדלות  ולדבוג לשמות  כמואן, שבפשר ללכת אדרך בחרת: להיכנס לישיאה 

שלנו עצמנו כל החיים, ובין זו דרך של שטות. לב לכולם ישנה הזדמנות לזכות בת 

הראים. באל מי שנקרית לידו הזדמנות כזו, והוב מתבים לכך, זו זכות עצומה.

בם הוב מתבים! פעמים ראות בנשים עוארים מהישיאה בו הכולל לזיכוי הראים 

מוקדם מידי, והם כמו פרי לב אשל, בין להם עדיין מה לתת. והם מקלקלים לעצמם 

מספר  אמשך  אישיאה  להישבר  צריך  הוב  ללמד  הולך  שבדם  לפני  בז  ולבחרים. 

שנים, עד שהוב עצמו מלב וגדוש אתורה וירבת שמיים, כמו פרי אשל ועסיסי... ובז 

יצב ויעשה מה שיוכל לתועלת הראים.

מדור זה נתרם לזכות:

מתוך תשובות שהשיב הרב זצ"ל לשואלים

שלמה בן חנה לזרע של קיימא
להנצחות 076-599-4020


