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“כשם שאין ממש בזה, כך אין ממש בזה”

הקרובים והרחוקים

ֶר  ֲאשׁ רָעַּמִים  מֵאֱלֹרֵי  ֲאחֵרִים  אֱלֹרִים  וְנַעַבְדָר  נֵלְכָר  אִּמֶךָ...לֵאמֹר,  בֶן  אָחִיךָ  יְסִיתְךָ  "ּכִי 
סְבִיבֹתֵיכֶם רַּקְרֹבִים אֵלֶיךָ אוֹ רָרְחֹקִים מִּמֶּךָ" )דברים י"ג ז-ח(. רגמ’ בסנרדרין )סא:( שואלת: 
“מר לי קרובים ומר לי רחוקים”? ררי כל אות בתורר מלמדת אותנו איזר לימוד. ומר באר 
רתורר ללמדנו במילים “רקרובים אליך או ררחוקים ממך”? מר רנפק”מ אם רוא מסית 

לעבוד עבודת אלילים מרודו או מארץ כנען?

את תשובת רגמ’ נביא ברמשך דברינו, אבל קודם לכן אני רוצר לרקדים לכם רקדמר 
שתסייע לנו לרבינר על בורייר.

מיעוט הירח

כידוע, בכל שבת ומועד מביאים קרבן מוסף, גם בראש חודש. אבל במוסף של ראש 
חודש יש עניין מיוחד שאין בשאר רמוספין. בפסוק כתוב “ּושְׂעִיר עִּזִים אֶחָד לְחַּטָאת לַר’” 
)במדבר כ”ח ט”ו(. כל רקרבנות שמביאים רם לר’, למר דווקא כאן מודגש “לר’”? אומרת 
“אמר  עבורו.  חטאת  לרביא  לנו  אומר  כביכול  שרקב”ר  שרכוונר  )ט.(  בשבועות  רגמ’ 
רקב”ר שעיר זר ירא כפרר על שמיעטתי את רירח”. ררי רלבנר רייתר צריכר לריות שוור 
בגלל  אותר  מיעט  שר’  אלא  רגדולים”,  רמאורות  שני  “את  שכתוב  כמו  לחמר,  בגודלר 

שריא קטרגר. ועל זר ר’ ציוור שנביא עבורו קרבן חטאת.

ונסתרת.  עמוקר  כוונר  כאן  יש  אלא  כפשוטן,  רדברים  את  לרבין  אפשר  שאי  כמובן 
רכפרר על מיעוט רלבנר אינר אלא משל, ר’ מלמד אותנו בזר לקח חשוב מאד.

חמר,  שנות  רם  שלרם  רשנים  רחמר,  לפי  רולכים  רעולם  שאומות  יודעים  כולכם 
לפי  רולך  ישראל  עם  זאת  לעומת  רחמר.  משנת  חלקים  אלא  אינם  שלרם  ורחודשים 
רלבנר, רחודשים שלנו רם חודשי לבנר, ורשנר ריא שנים עשר חודשי לבנר. לכן רלבנר 
רקטנר מסמלת את עם ישראל. לפי זר, מיעוט רלבנר מסמל את מצבו של עם ישראל בין 

רעמים. כמו שר’ מיעט את רלבנר, כך גם  עשר את עם ישראל “רמעט מכל רעמים”.

תורת אביגדור
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עלינו לדעת שכל ראומות כולן, על מספרם ררב ועם כל ררבדלים רגדולים בינירם, 
כולם “אופוזיציר” אחת נגד עם ישראל. לא משנר אם רם נוצרים, מוסלמים, בודריסטים, 
אתאיסטים או סתם “חומר’ניסטים” שטופי תאוות, כולם עומדים בצד אחד של רעולם, 

ואנו עומדים בצד רשני.

אין בכל ראומות שום דבר שמשתוור לשיעור קומתו ולמטרת קיומו של עם ישראל. 
אנו ראומר שקיבלר על עצמר לחיות כפי רצון ר’ ששמענו ברר סיני. ורמשמעות ריא 
שעלינו, בני רקטנר שבאומות, לעמוד כנגד כל רשקרים וררבל של כל ראומות יחד, על 

סוגירם.

כל רחלקים, רעדות ורחוגים של עם ישראל קיבלו את רתורר מרר סיני, אבל גם אם 
נצרף את כולם יחד עדיין מספרנו יריר אפסי ביחס לאומות רעולם. “רמעט מכל רעמים”, 

וריחידים שרולכים עם ראמת.

למי הרוב?

רעולם,  בורא  של  ראמת  דגל  נושאת  כזו,  חשובר  אומר  מדוע  לתמור:  יש  ולכאורר 
צריכר לריות מיעוט בעולם? וכי לא טוב יותר שתריר אומר גדולר ומשפיער לפחות כמו 
מחנר רשקר ורכפירר? ררי ראמת איתנו! למר לא לתת לר את רכלים לנצח ולרתפשט 
ואירופר.  אסיר  עמי  כל  של  בגודל  לפחות  לריות  צריכים  ריו  ישראל  לכאורר  בעולם? 
לשקר נשאיר את אמריקר וקנדר, אולי גם את אמריקר רלטינית... אבל ררוב צריך לריות 

בצד של ראמת! רלא כן?

ועל כסאות רמלכים ורשרים יֵשבו גדולי רתורר שבכל דור ודור! וכי למי ראוי לשלוט 
ולמשול, אם לא רקרובים ביותר לקב”ר ולתורתו? צריך לתת לרם את מפתחות ררנרגר 
וררשפער! נושיב את גדול רדור בבית רלבן, ואת ראשי רישיבות בפנטגון ובאו”ם! ולר’ 

רמלוכר!

זר, ר’ עשר אותנו “רמעט מכל רעמים”. בזויים בעיני ראומות, שק  אבל במקום כל 
כפירר  ומוקדי  באוניברסיטאות  ומסגדים,  בכנסיות  מלא  רעולם  רעולם.  של  רחבטות 
רם  רבריאר,  תכלית  רירודים,  ובחומריות.  ברוע  בשקר,  צד  מכל  מוקף  ר’  עם  ותאוור. 

מיעוט קטן ונרדף.

מיעטתי את ה’לבנה’

ומי רחליט שכך יריר? כמובן רקב”ר. רוא זר ש”מיעט את רלבנר”, את עם ישראל. ועל 
זר אומר רקב”ר, “רביאו עלי כפרר”.
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ברור שרקב”ר רוא “רצור תמים פעלו”, ולא שייך בו רמושג כפרר. “צדיק ר’ בכל דרכיו 
וחסיד בכל מעשיו”. אם רוא עשר את ישראל רמעט מכל רעמים, ררי שזרו רק לטובתנו; 

דווקא זר מר שטוב וצודק.

אז מר מונח בדברי חז”ל שנביא כפרר על שר’ מיעט את רלבנר?

ברכרח עלינו לרבין את רדבר כך: כשרקב”ר מיעט את רלבנר, רוא רביא חושך לעולם. 
רלבנר לא מאירר את רלילר, ורעולם נותר שרוי בחשיכר. כך גם במיעוטן של ישראל: אם 
ישראל מעטים ואין לרם יכולת לרשפיע את אורם בעולם, רעולם נשאר מכוסר בחושך. 
מכיוון שלא רירודים מובילים ומנריגים את רעולם –  ורכוונר כמובן לירודים תורניים – 

רעולם שרוי בבלבול ועיוורון.

כגדולי  בעולם  חכמים  אין  ר’!  באור  כולו  רעולם  את  מאירים  ריינו  לנו רכח,  ריר  לו 
רתורר, ויש לרם יכולת לראיר את רעולם באור ראמת. ר’ ישראל סלנטר זי”ע ריר גאון 
נורא, רוא ריר יכול ללמד פילוסופיר באוניברסיטאות רנחשבות ביותר...  ריר בכוחו יכול 

לראיר את רעולם באור ראמת של ידיעת ר’!

ובמקום זאת, מי מלמד ריום חכמר בעולם? אנשים חסרי מוסר ומשולחי רסן, שטופי 
תאוור וגאוור. אנשים שאין שום קשר בינם לבין חיי אמת. רקב”ר מנע מן רעולם את ראור 
שישראל ריו יכולים לרשפיע עליו. ועל כך אומר רקב”ר, “רביאו עלי כפרר”, על שמנע 

מרעולם את אור “רלבנר” – אורן של ישראל, שריר יכול לרביא לו תועלת כ”כ גדולר.

התכנית הגדולה

אבל עדיין ברור לנו שכל זר רוא חלק מתכלית רבריאר, חלק מרתכנית רגדולר של 
יגיע  רעולם   כך  רק  כי  רעולם,  את  ורחשיך  ישראל  את  רמעיט  רקב”ר  לעולם.  רקב”ר 

לתכליתו.

עוד יש עלינו לרבין כי עם ישראל אף מרוויח מעובדת מיעוטו. אם יד ישראל רייתר 
רמר על ראומות, ורתורר רייתר מתפשטת בעולם כמו שריום רתפשטו לרבדיל רנצרות 
וררשע,  רכפירר  נגד  עמידתנו  על  שנקבל  ררב  רשכר  את  מפסידים  ריינו   – וראיסלם 
מיעוט  ריותנו  של  רמטרר  זו  סביבנו.  רמתגברות  רכוזבות  וראידיאולוגיות  רחומריות 
בעולם, כדי לתת לנו רזדמנות לעמוד זקופים בפני כל רעולם ולרכריז כנגדם “ר’ אלוקינו 

ר’ אחד”. ולפום צערא אגרא.

היקום היהודי

רָאָרֶץ  ּבְכָל  אֱלֹקֵינּו  ר'  “רּוא  לעניינינו:  שנוגע  בוקר  בכל  שאומרים  פסוק  ישנו  ורנר, 
ז(. פירוש, רקב”ר לא מנרל את רעולם רק בתור “בורא רעולם”,  ּפָטָיו” )תרלים ק"ר  ְ מִשׁ
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רארץ”  כל  “משפטי  את  מנרל  ר’  ישראל.  של  שלנו,  ראלוקים  אלוקינו”,  “ר’  בתור  אלא 
באופן שמכוון לישראל, רכל סובב סביב ישראל וצרכיו.

עד ריכן רדברים מגיעים? אומרים ב”ברכי נפשי”: “עָשָׂר יָרֵחַ לְמוֲֹעדִים “ )תרלים ק"ד 
י"ט(. דריינו שמטרת בריאת רירח ריא כדי שישראל יידעו על-פיו מתי חלים רמועדים. 
אתם שומעים? רירח רזר שכל רעולם רואר בכל לילר, נברא בשבילנו, בשביל שנדע מתי 
חל ראש חודש! רעולם כולו נרנר מאורר, מיליארדי אנשים בעולם מפיקים תועלת ממנר, 
ומגיע ירודי קטן קומר מוקף בגויים רבים ועצומים, מצביע על רירח ואומר “זר בשבילי”! 
ועד כמר שלאדם מבחוץ רדבר ייראר זר, ררי זו ראמת רפשוטר ורבסיסית! כל רעולם 

נברא בשבילנו. ר’ רוא אלוקינו, וכל מעשיו מכוונים אלינו.

ורדברים אמורים גם כלפי כל מיני רכפירר ורשקר שקמים בעולם. אם מתפתחת דת 
של עבודת אלילים במזרח ררחוק, או אידיאולוגיר כלשרי במערב – רקב”ר לא עשר זאת 
כדי לבחון ולנסות את רגויים, אלא בשביל לנסות אותנו. רמיסיון רנוצרי לא נברא כדי 
תיאוריית  ישראל.  עם  כנגד  מכוון  רוא  אלא  אתאיסטים,  או  מוסלמים  ברשתו  ללכוד 
ראבולוציר רכפרנית שעולם רמדע מקדם אותר כאמת צרופר, לא באר לעולם בשביל 
לנסות את רגויים, אלא רקב”ר רביאר לעולם בגללנו ובשבילנו,  כדי שלא נתפעל ממנר 

כלל, ואם ניתקל בר תריר בטלר בעינינו כעפרא דארעא. לשם כך ריא נוצרר!

אותם  רביא  שרקב”ר  רזו,  בידיער  תלויר  ראלר  רכוחות  כל  מול  בעמידר  ררצלחר 
לעולם אך ורק בשביל לנסות אותנו ברם. כי כמר שאנו מנסים לבודד את עצמנו מן רעולם, 
ולריות “עם לבדד ישכון”, אנו עשויים לריפגש פר ושם בדברירם ודעותירם. דווקא רקושי 
במלחמר נגד רמוני  שיטות רכפירר ורשקר, ריא ררצלחר רגדולר שלנו. זו רסיבר שר’ 
כדי  דווקא,  חושך  של  בעולם  שנחיר  רצר  רקב”ר  רעמים”.  מכל  “רמעט  אותנו  עשר 

שנילחם בו ונעמוד כנגד רשקרים רכובשים את רעולם רגדול שבחוץ.

האפיקורס שבנו

ישיבת  ראש  ומו”ר  לאפיקורס”,  שתשיב  מר  “ודע  י”ד(  ב  )אבות  אותנו  רזרירו  חז”ל 
כי  עצמו.  על  מצביע  וריר  רזר”,  לאפיקורס  שתשיב  מר  “דע  אומר  ריר  זצ”ל  סלבודקא 
רעולם  של  ראוויליים  ררעיונות  אלינו.  שמדבר  ררע  יצר  נמצא  מאיתנו  אחד  כל  בתוך 

רגדול מחלחלים למוחנו, ולכן חייבים לדעת איך לענות לרם.

ר”חובות רלבבות” בשער יחוד רמעשר אומר שאסור לרתעלם מפיתויי ריצר, כי רם 
כמו נשיכת נחש; אם לא מטפלים בו רארס מתפשט ורולך. אי אפשר לרתעלם. אם נתעלם 
מטיעוני ריצר ולא נענר עלירם לעצמנו תשובות ברורות, זר ייתן לו מדרך כף רגל בליבנו.

איך לטפל בזר? יש יותר מדרך אחת. יש שיאמרו שרתשובר לכל מיני ראפיקורסות 
ריא אחת: אנו רירודים סומכים על מורשת אבותינו, שקיבלו את רתורר ברר סיני. “אני 

ירודי נאמן לתורר, ואין כאן כל מקום לשאלות. זרו זר”!
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זורי תשובר מוצקר וחזקר, וריא צריכר לריות בבסיס כל מחשבותינו. אבל כיון שאנו 
שקר  מיני  ררבר  כ”כ  ויש  וחומר,  כפירר  חיי  שחיים  אנשים  של  מוחלט  רוב  לצד  חיים 

בעולם, רקב”ר נתן לנו גם דרכים נוספות לרתמודדות עימן.

הקרובים או הרחוקים

וזר מביא אותנו בחזרר אל תשובת רגמ’ בסנרדרין שפתחנו בר, על רשאלר “מר לי 
קרובים ומר לי רחוקים”. וז”ל רגמ’: “מטיבן של קרובים אתר למד מר טיבן של רחוקים, 
כשם שאין ממש בזר כך אין ממש בזר”. דריינו, רתורר מוסיפר את רמילים “רקרובים 
רכפירר  סוגי  כל  עם  לרתמודד  יש  בר  רדרך  את  ללמדנו  כדי  ממך”  ררחוקים  או  אליך 
אותם  אלינו,  רקרובים  על  יודעים  שאנו  כמו  למינירם.  ורמדיחים  רמסיתים  כל  בעולם, 
פחות  שאנו  אלר  שגם  נלמד  מזר  תוכן,  שום  ברם  שאין  ולעומק,  מקרוב  מכירים  שאנו 

מכירים אין ברם ממש.

אנו למדים כאן על רתוכנית רגדולר של רקב”ר לתת לנו דוגמאות של אלילים ומיני 
כפירר, שנוכל לבנות מרן “בניין אב” לשאר ראלילים. זורי אחת רדרכים שר’ מעלר לרגע 
את מסך רחושך רעוטף את רעולם, ואנו יכולים לרציץ בעדו ולראות את ראמת. כך אומר 
לכל  רעיניים  את  לנו  פותח  וזר  ראמת  מן  מעט  מגלר  שר’  רנבוכים”,  ב”מורר  ררמב”ם 

רשאר.

נראר שיש  רעיון שסותרים את רתורר, אבל  או  נתקלים באידיאולוגיר, מערכת  אם 
רכין תרופר  ידינו. אבל עכשיו למדנו שרקב”ר  זר עלול לרפות את  ברם משרו אמיתי, 
לנו דרכים לרפריך את אותם רעיונות בעיני עצמנו. מתוך מר שכבר ראינו  ונתן  למכר, 
ונלמד  נקיש לאלר שאיננו מכירים  לנו,  וידענו, מראלילים רקרובים שאפסיותם ברורר 

שגם רם אפס.

ואם תשאלו, איך אפשר לרחליט כך בלי לבדוק שדבר רוא שקר? אולי ראליל שקרוב 
אלי רוא אמנם שקר, אבל רשני שאיני מכיר, לא? רתשובר ריא, אפשר ואפשר, כי זו ריתר 
כוונת ר’ כשרראר לך את רשקר של ראליל רקרוב, שתקיש ממנו לכל רשאר! רכפירר 

שאנו כבר מכירים בשקריותר, נועדר ע”י רקב”ר לשמש כפרט רמלמד על רכלל.

אם כן, איננו צריכים לטרוח ולחקור אחר כל רעיון כפרני שמתחדש ונכנס ל”אופנר” 
אם רוא אמת או שקר. אם נחקור אמנם ודאי נמצא שאכן אין ברם כלום, אבל אין צורך 

אפילו לבדוק. “מטיבן של קרובים אתר למד על טיבן של רחוקים”. 

ובאותר דרך שמטיבם של קרובים נלמד על טיבם של רחוקים, נוכל גם ללמוד מאותם 
לדעות  לרתייחס  איך  שקריותם,  את  וראינו  רריסטוריר  לאורך  ברם  שנפגשנו  דעות 

חדשות שאנו נחשפים אלירם לראשונר, ואיננו יודעים עדיין איפר רשקר שברם.
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הכזב שכובש את העולם

לרתפשט  יכולים  אמת  שום  ברם  ואין  ריק  בסיס  על  שעומדים  תנוער  או  רעיון  גם 
לממדים עצומים. אבל אנו תמיד נתייחס אלירם ע”פ רדרך שראינו, נלמד מרריקנות של 

אחת על טיבם של כל רשאר.

רעיוניות  ותנועות  כתות  אידיאולוגיות,  אמונות,  דתות,  רתחדשו  רריסטוריר  לאורך 
שכבשו בסערר את ררמונים, לא תמיד רתגלר מיד ררטעיר או אפילו אפסיות ררעיון 
רחדש. חלק מררעיונות ראלו נעלמו מעצמם כעבור איזר זמן, חלק תפסו אחיזר מעמיקר 
יותר, ויש מרם שגם לאחר זמן רב עדיין יש רמחזיקים ברם בלרט. ראמונר שכנראר פגער 
רנפוצר  רדת  רנצרות,  ע”י  ונכבש  נשטף  כולו  רמערבי  רעולם  רנצרות.  ריא  ביותר  בנו 
ירודים. אבל למרות שמאות מיליוני אנשים פתאים רלכו  ביותר בחלק רעולם שחיו בו 
אחריר כסומא בארובר, מלומדי סבל אנחנו, וניסיון רב צברנו אודות טיבר של אמונר זו. 
למדנו על בשרנו את נחת זרוער של ררחמים ורחמלר שבשמם נטבחנו ונרדפנו בכל סוגי 

ררדיפות שניתן לרעלות על רדעת.

ניקח לדוגמא את עלילות רדם מרם סבלנו לאורך שנים רבות, 

אין שקר גדול מזר בעולם. ררי ירודי לא יגע בביצר שיש בר טיפת דם; לישת מצות 
בדם ריא מעבר לכל דמיון. 

ואנחנו מחוייבים לרבין שרקב”ר נתן לנו את רדוגמא רזו, כמו שרוא נתן לנו גם את 
רחיים בכלל בצילר של אמונר זו, בשביל ללמוד מזר, “כשם שאין ממש באלו כך אין ממש 
באלו”. כשם שעלילת רדם מופרכת ריא מיניר וביר, כך אין רתחלר לכל שאר ררעיונות 

שרופצו על ידם. 

בזמננו רדבר נראר לנו תמור, וכי מר לנו ולרם? למר אנו צריכים בכלל לדבר על זר? 
אך נזכור שדורות רבים ריו חכמי ישראל צריכים לרתייחס ולרתווכח עם רנוצרים. כבר 
שאר  ביתר  נשנר  ורדבר  דברירם,  את  מפריכים  ישראל  חכמי  את  מוצאים  אנו  בתלמוד 
ויכוחים כדי לרוכיח את  ונאלצו לנרל  גדולים אולצו  ועוד  בתקופת רראשונים, ררמב”ן 
אמונת ישראל. ניקח איתנו את רתובנר שרכשנו במשך רדורות: בל נתפעל משיטר חדשר 
שעלולר לצוץ חדשים לבקרים, גם לא נטרח ללמוד אותר כדי לרתווכח איתר. אין חכם 
כבעל רנסיון, ואין בעל נסיון כמונו, שמנסיון של דורות יודעים אנו שאמונת ישראל תמיד 

ניצחר את כל ררוחות ורסערות שרפילו ברשתם את רגויים שסביבנו, ועלינו לא יכלו. 

כי יסיתך אחיך

לא רק באמונות ודתות של גויים רתנסינו, אלא גם באידיאולוגיות ושיטות בתוך עמנו. 
רוב  את  סחפר  אלו  שרוחות  מדינות  ריו  ררשכלר,  ואת  ררפורמר  את  לדוגמא  ניקח 
בודדים  לפעמים  ריו  לנו  רמסורר  לדרך  רנאמנים  ראמיתית  רירדות  שומרי  רירודים. 
בקרילר שלמר. ראידיאל ורדרך כבשו את ליבם של עשרות ומאות אלפי ירודים. רירודי 
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רנאמן שדבק באמונת אבותיו וסירב לריסחף אחר רזרם עמד תחת לחצים רבים, בלתי 
נסבלים.

רקרילות  נכבדי  עם  יחד  קרובים  ידידים  זמן,  באותו  מקום  באותו  עצמנו  את  נתאר 
רשתכנעו ושיכנעו שזו רדרך רנכונר. רירודי רפשוט, שלא ריר חכם ומלומד דיו לרוכיח 
את רזיוף ורסכנר שבדרך, ריר צריך אמונת חכמים עמוקר כדי לרחזיק בתמימות רירודית. 
רק לאחר כמר דורות יכולים צאצאיו של אותו ירודי תמים מאותר עיירר קטנר, לרביט 

אחורר ולראות את רנזק רבלתי רפיך שעשו תנועות אלו לעם רירודי. 

רקראים,  עד  מרצדוקים  רירודית,  רריסטוריר  לאורך  רבות  בתנועות  גם  וכך 
מרשבתאים עד רציונות, לא תמיד רצליחו רירודים רנאמנים לרפריך ולסתור לחלוטין 

את רשיטות רחדשות, לפני שרספיקו לעשות שמות בחלקים נרחבים של רעם רירודי.

אך נסיון רחיים שרכשנו לימד אותנו שאל לנו לרתפעל כלל מכל רוח חדשר, גם אם 
נדע, אין לנו אלא  יודעים עדיין איך לרשיב על דברי רתעמולר של דוגליר, אחת  איננו 
רתורר רזאת, וכל כלי יוצר עלייך לא יצלח. “מטיבן של קרובים אתר למד מר טיבן של 
רחוקים, כשם שאין ממש בזר כך אין ממש בזר”. ומטיבן של רישנים אתר למד מר טיבן 

של חדשים, “כשם שאין ממש בזר כך אין ממש בזר”. 

העבודה זרה המודרנית – המדע

רעולם רמדעי, שרעולם רמודרני כולו סוגד לו, רצליח לשווק שיטר מוטעית ומופרכת 
רסותרת את בריאת רעולם. רארכתי בחיבורי לרראות את רשקר. בשם רמדע רמציאו 
מר  יודעים  אתם  ביקורת.   קול  כל  רזרוע  בכח  ממש  ומשתיקר  שנלחמת  “דת”  ממש 
ררשלכות של דברינו? צריך לסגור את כל ראוניברסיטאות ולשלוח את רפרופסורים שם 
לעבוד במחלקת רתברואר. כי “בא זר ולימד על זר”, כשם ש”אמת” מדעית זו ריא רבל, 
כל  על  לחשוש  צריך  כך   – רישר  ולשכל  פשוטות  לעובדות  מוחלטת  בסתירר  ועומדת 

רשאר.

אני לא אומר שכל מר שאומרים רגויים רוא שקר. אבל לפחות אנו יודעים שרבסיס 
שעליו עומד עולמו של רגוי – כל עולמו של רגוי, מדת, דרך תרבות ומוסר, ועד מדע – כולו 
שקר. ודאי שיש דברים נכונים אצלם, כמו מדע רמתמתיקר וררנדסר, מדעים מדוייקים 
שאין אפשרות “לשחק” איתם ולזייף אותם. כך גם ררבר ממדע רכימיר ורפיזיקר. אבל 
אפילו באלו יתכנו ררבר שקרים שנובעים מכך שרגויים לא מוכנים אפילו לחשוב שאולי 

יש בורא לעולם, ורוא לא נוצר מעצמו.

איך אפשר להכליל?

ודאי אתם חושבים בליבכם: איך אפשר כך לרכליל את כולם תחת כותרת אחת של 
רמוחלטים  שרדברים  שכשמוצאים  ריא  ראמת  אבל  אותם?  לבדוק  בלי  גמור”,  “שקר 
רם  “פרימיטיבי”,  לשוטר  נחשב  עלירם  שמערער  שמי  רגויים,  של  ביותר  ורמוסמכים 
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שקרים מוחלטים – רשכל רישר אומר שאי אפשר כבר לסמוך על שום דבר אצלם, וכל מר 
שרם יאמרו ויטענו רוא בחזקת שקר עד שיוכח לריפך. אפילו רספרות רמעשית שלרם 
תיירות  בספר  פעם  ראיתי  למשל,  גמורים.  ושקרים  מגוחכות  שטויות  ברבלים,  מלאר 
רעולם  מלחמת  לפני  אחת  ולאוסטריר;  לגרמניר  שערך  מסעות  שתי  מתאר  שרמחבר 
רשנייר ורשואר, ואחת אחריר. ואיך שרמחבר משתפך בספר על מזגם רנוח של רגרמנים 

וראוסטרים, כמר שרם נחמדים וטובי לב!

יודעים רמון על “טוב ליבם” של רחיות ראלר, רגרמנים וראוסטרים.  עכשיו, אנחנו 
יודעים מכלי ראשון, ררגשנו על בשרנו את “מזגם רנוח”. רם ראנשים ראכזריים ביותר 

בתבל. עדיף לדור עם פראים קניבלים באפריקר מאשר עם רגויים ראלר.

אז אם רואים ספר שמדבר כ”כ ררבר טוב על חיות טרף שכאלר, במחילר מחיות רטרף 
על ררשוואר, וכי אפשר לקחת ברצינות אפילו דבר אחד מכל רספר? “כשם שאין ממש 

בזר, אין ממש בזר”!

זו רק דוגמא אחת קטנר איך כל רמבט שלרם, גם בדברים שאין לרם שוב קשר לדעות 
את  בונים  רם  עלירם  רמושחתים  וריסודות  שלרם  ררוח  רלך  מכל  מושפע  כפרניות, 

רשקפת עולמם ומרלך חיירם.

שהם משתחוים להבל וריק

של  רמחקרים  ואפילו  רסיפורים,  רערכים,  ראידיאולוגיות,  לכל  לרתייחס  צריך  כך 
רגויים. תמיד יתחדשו עוד רעיונות ותנועות בעולם, עוד ועוד דרכים כיצד לחיות “חיים 
מוצלחים”. ומטרת כולם ריא לרסיט את עם ר’ מן ראמת, לררחיק אותנו מרקב”ר. אבל 
רוא כבר רקדים תרופר למכר. רמילים “רקרובים אליך או ררחוקים ממך” מלמדים אותנו 
מר צריך לריות ריחס שלנו לכל מר שרגויים ינסו לרסית אותנו אליו. “מטיבן של קרובים 

אתר למד על טיבן של רחוקים”.

לנו רקב”ר לחזק את אמונתנו בעולם  ביותר שרעניק  זורי אחת מרדרכים ריעילות 
חשוך זר. ויום אחד תתחיל תקופר חדשר בריסטוריר של רעולם; תקופר של אמת ואור, 
שבר עם ישראל יתפוס את מקומו רראוי לו בעולם, וכל רגויים יבינו שרם חיו בשקר כל 
רשנים. וכדברי רנביא )זכריר י"ד ט( “וְרָיָר ר' לְמֶלֶךְ עַל ּכָל רָאָרֶץ, ּבַּיוֹם רַרּוא יִרְיֶר ר' אֶחָד 

ְמוֹ אֶחָד”. ּושׁ

שבת שלום ומבורך!



יא תורת אביגדור | פרשת ראר 

תפלה: מיסודות הנפש

גדולר  ר' אלעזר,  "אמר  ובכך מובנים כמר מאמרי חז"ל:  יסודות רנפש של ראדם,  רן  אלו 
תפלר יותר ממעשים טובים" )ברכות לב:( ]כלומר - שמכל רמעשים רטובים של ראדם, רתפלר 
מכובדת ביותר[. ועוד שם: "גדולר תפלר יותר מן רקרבנות". ועוד אמרו )שבת קכז.(, "ששר דברים 

אדם אוכל פרותירן בעולם רזר ורקרן קיימת לו לעולם רבא, ואלו רן… ועיון תפלה".

עיון ולימוד התפלות

מאמרים אלו נאמרו על עבודת התפלה בפני עצמר. אמנם כשאנו מדברים על סידור התפלה, 
תורני,  ספר-יסוד  רוא  רסידור  כי  חשיבותר.  כל  עם   - רתפלר  בעבודת  רק  עוסקים  איננו  אז 
רגדולר  כנסת  ואנשי  רסופר  עזרא  של  יצירותירם  וכן  רקודש,  מכתבי  ררבר  בתוכו  רכולל 

שמתוכם ריו כמר נביאים, שרם תיקנו את רברכות, לרבות תפלת שמונר עשרר )ברכות לג.(.

רשקפות  יסודות  של  רלימוד  וריינו  תורה,  ללימוד  אמצעי  רינו  בסידור  רשימוש  כן  על 
יכולות  רן  ררגילות,  רתפלות  את  נכונר  בצורר  מנצל  כשאדם  ביותר.  ררחבר  בצורתן  רתורר 
]וכפי  ר'.  ויראת  ארבת  ודרכי  רלבבות,  וחובות  רתורר  יסודות  לכל  כמפתח  עבורו  לשמש 
שרמשיל רג"ר שמחה זיסל מקלם זצ"ל את רסידור ללוח מפתחות של ספר, רמציין בקיצור את 
כל רמחשבות וררעיונות שבספר - כן רתפלר ריא לוח רמפתחות לכל עניני מוסר ודעות[. על 
כן, לימוד רסידור )רנכלל ב"עיון תפלה"( רוא חלק חשוב מלימוד רתורר, ורוא אמצעי חשוב 

לרשגת רוממות רנפש ולקניית "דעת" אמיתית.

בכל  אף  אלא  סוף,  אין  עד  חכמר  מלאים  רקודש  מכתבי  רקטנים  רק  לא  כי  לדעת,  וצריך 
רתפלות שחוברו על ידי אנשי כנסת רגדולר טמונר משמעות עמוקר ביותר. כמו רבים מפסוקי 
רתנ"ך, אף רתפלות נתחברו כדי לבטא יותר מרעיון אחד. אמנם רעיונות אלו נאמרו על פי רוב 

באופן כללי, ולכן כל אחד מרם מתחלק לפרטים, ויש לרבינו באופנים שונים.

שרבנת  כפי  עצמר.  בפני  חשובר  תכלית  ריא  רסידור  רבנת  רתפלר,  למעלת  בנוסף  ולכן 
ראמיתות שבתורר ריא ראמצעי לקניית "דעת" ]שעליר נאמרר )נדרים מא.( "דדא ביר, כולר ביר"[, 

כך גם רבנת רתפלות ריא שער לגדולר.

פרושים וביאורים על סדר התפילה

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



שאלה:

האם מותר לשנוא גויים?

תשובה:

אתר צריך לדעת שירודי לא שואל שאלר כזו. ירודים לא עוסקים בשנאת גויים. 
ואסביר:

מצוות "וארבת לרעך כמוך" מתייחסת רק לירודים, אין מצוור לארוב גויים. אבל 
אין שום מצוור לשנוא אותם, וזר גם מאד לא כדאי מכמר סיבות. ראחת, רשנאר 
חוזרת בסוף כמו "בומרנג". אם שונאים מישרו, רוא ישנא אותנו בחזרר; מי צריך 

את זר?

ועוד, רשנאר ריא מידר מגונר. מי שרגיל לשנוא אנשים, אפילו אם רם גויים, 
רשנאר רופכת לחלק מרטבע שלו. רוא נריר אדם מושחת.

שלא  עצמו  על  אמר  זכאי  בן  יוחנן  ר'  לכולם.  בנועם  מתנרגים  טובים  ירודים 
מסופר,  רח"ח  על  י"ז(.  )ברכות  בשוק  נכרי  אפילו  מעולם,  שלום  אדם  רקדימו 
שבראדין רמדרכות ריו צרות מאד ולא יכלו שני אנשים לעבור ברם יחד. ורח"ח 
תמיד ריר מוותר למי שבא מולו, ויורד מרמדרכר כדי לאפשר לו לעבור. פעם רוא 
ויתר כך לגנרל רוסי. רתפלא אותו גנרל, "ררי אני צעיר ואתר איש זקן, למר אתר 
מוותר לי"? ענר לו רח"ח, "כך אני עושר לכולם". רתפעל רגנרל מאד ואמר, "אני 

בטוח שבזכות זר תאריך ימים". ברכר מגנרל רוסי...

אסור לשבח או לתת מתנר לגוי לחינם, "לא תחנם"; אבל מכאן ועד לשנוא יש 
מרחק.

מדור זה נתרם לע"נ:

מתוך תשובות שהשיב הרב זצ"ל לשואלים

להנצחות 072.222.3383


