
  

  

  תשע"ז - פרשת חיי שרה

  ביאור הטעם ששרה בכתה על עקידת יצחק
", (בראשית כ"ג "ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים שני חיי שרה

נסמכה מיתת שרה לעקידת יצחק, למה "(ב"ר נ"ח ה' והביאו רש"י) ואמרו חז"ל  א').
העקידה שנזדמן בנה לשחיטה, וכמעט שלא נשחט, לפי שעל ידי בשורת 

ה אין לפרש טעם מיתת שרה כפשוטו והנ    פרחה נשמתה ממנה ומתה", ע"כ.
רהם אבינו שמח שמתה מרוב צער על איבוד בנה בשעת העקידה, שהלא אב - 

(וכמו שאמרו חז"ל והגביר את אהבת הקב"ה על אהבת בנו,  - מאוד בשעת העקידה 

וכ"ש ששרה אימנו שהייתה גדולה א מ' על הפסוק וילכו שניהם יחדיו), פסיקתא רבתי פיסק
(וכמו שפירש"י לעיל כ"א י"ב את הפסוק "כל אשר תאמר לך מאברהם אבינו בנביאות 

וכל חייה היו מוקדשים לקיום מצוות השי"ת, הייתה שמחה שרה שמע בקולה"), 
  י העקידה.  על מצוות העקידה ולא מתה ח"ו מתוך צער על איבוד בנה ע"

וע"כ נראה לפרש בזה עפי"מ שידוע שהמלאך "המגיד" מסר להבית יוסף סדר 
עבודה, והבטיחו שאם ישמור את סדר זה, הוא יזכה למות על קידוש ה', 
וקודם פטירתו תמה הבית יוסף ושאל את המגיד למה איננו זוכה למות על 

ד, "אתה זכית קידוש ה' והלא קיים את כל הסדר שמסר לו, והשיב לו המגי
לחיות על קידוש ה', שבכל יום התגברת במסירות נפש על הניסיונות, וזה 
חשוב מאוד אצל הקב"ה יותר מלמות על קידוש ה'", והיינו משום שמיתה 
איננה אלא רגע אחד, ואילו לחיות על קידוש ה' זהו קידוש ה' תמידי בכל רגע 

היא שבכתה שרה, כי שזהו הטעם  יש לפרש היטבומעתה       בחיי האדם.
השתוקקה שבנה ימשיך את דרכה ואת דרך אברהם אביו ויקדש שם ה' 
בעולם בחייו, ועכשיו ששמעה שמת היא נצטערה על שהוצרך למות על 

  קידוש ה' ולא זכה להמשיך לחיות על קידוש ה'.

  הטעם שאברהם אבינו מיעט בהספדו על שרה אמנו ע"ה
כותה". הנה תיבת "לבכותה" נכתבה "ויבוא אברהם לספוד לשרה ולב - שם 

שאברהם אבינו מיעט  מפניבתורה בכ' זעירא, ובבעל הטורים פירש שזהו 
ששרה אמנו (ב"ק צ"ג ע"א) בהספדו עליה, והטעם בזה הוא משום שאמרו חז"ל 

גרמה לעצמה שתמות קודם אברהם במה שאמרה לו "חמסי עליך" ונעשית 
בזה למוסר דינו לשמים שנענש תחילה, וכיון שהמאבד עצמו לדעת אין 

כלל, לכן שרה אמנו שגרמה למיתתה והייתה נחשבת לסרך  אותומספידים 
      מאבד עצמו לדעת, לא הספיד אותה אברהם אלא מעט, עכ"ד.

והרי ממה זו, צריכים פירוש מה הרוויח אברהם אבינו ב"פשרה" והדברים 
נפשך, אם הוא דן אותה כמאבד עצמה לדעת לא היה לו להספידה כלל, ואם 
איננה נידונת כמאבד עצמו לדעת, היה לו להספידה באריכות, ולמה עשה 

  פשרה והספידה מעט. 

  דקדוק בהלכה מתוך מחשבה על כל צעד ושעל 
שמעתי מהג"ר איסר זלמן מלצר זצ"ל שבשעה עפי"מ ש יתכן לפרש בזה,ו

חתנו של ה"חפץ חיים" הגה"ק רבי הירש לוינזהן זצ"ל בגיל צעיר שנפטר 
בן שלושים ושש, לא הסכים החפץ חיים מתחילה להספידו, ואע"פ  - מאוד 

שהיה קדוש וטהור, וגאון עולם, וניהל את כל ענייני הישיבה, והחפץ חיים 
ענייני הציבור, מ"מ סירב החפץ חיים מתחילה להספידו,  עשה על ידו את כל

 - מותר להספידו או לא  -ושמעו איך שהחפץ חיים מסתובב ואומר לעצמו 
סיפר לי מו"ר הגה"צ רבי משה ש כפי, (והוא הלא היה כל ימיו בתעניות ובסיגופים

פרוש לגמרי מכל רבי הירש זצ"ל נראה דק כמקל, וכל רואיו ראו מיד שהוא , היה שניידער זצ"ל

ואולי יש לו דין של סרך מאבד עצמו אשר לדעת הבעל  הנאות עולם הזה),
צריך למעט בהספדו, ואולי אף דינו כמאבד עצמו בידיים (בפרשתן) הטורים 

וכך הסתובב החפץ חיים אנה ואנה וחשב אם      ממש שאסור לגמרי להספידו.
לא מאבד עצמו לדעת,  להספיד או לא, עד ששמעו אותו אומר לבסוף, "הוא

הוא צדיק יסוד עולם", ואז ניגש החפץ חיים להספיד ופרץ בבכי ואמר "חצי 
עולם עמד על חתני ר' הירש, הקב"ה נטלו מהעולם בגלל חטאינו, אנחנו 

לכו ונשובה אל ה'", והאריך הרבה בדברי הספד על " –צריכים לשוב בתשובה 
ברי ה"בעל הטורים", שאברהם אבינו יש לבאר את ד ועל דרך זה           חתנו.

לא הספיד את שרה מיד, אלא הסתפק מתחילה אם להספידה או לא עד 
 -שנתעכב הספדה  - שהחליט שמותר להספידה, וזהו המיעוט בהספדה 

  ושלא כמנהג  העולם שפורצים בבכי ומספידים מיד בשעת הלוויה.

  מחמת אונס נחשב לו כאילו עשאההנמנע מקיום מצווה רק 
"רבי עקיבא היה יושב ודורש  :(ב"ר חיי שרה נ"ח ס' ג')מדרש כאן איתא דבר פלא ב

והצבור מתנמנם, ביקש לעוררן, אמר מה ראתה אסתר שתמלוך על שבע 
ועשרים ומאה מדינה אלא תבוא אסתר שהייתה בת בתה של שרה שחיתה ק' 

הדברים צריכים פירוש, ראשית ו    וכ' וז' ותמלוך על ק' וכ' וז' מדינות", ע"כ.
מה ראה רבי עקיבא לעוררם דווקא במדרש זה דווקא, ועוד צריך ביאור מהו 
  השייכות בין שנות חייה של שרה למניין המדינות שתחת מלכות אסתר. 
ונראה לבאר בזה כפשוטו, שכאשר ראה רבי עקיבא שהציבור התנמנם, הבין 

א הלכו לישון בלילה כראוי, וכיון שהם המשיכו לעסוק בלימודם גם בלילה ול
שראה שזה מפריע ללימודם בשעות היום, ביקש רבי עקיבא להוכיח להם 
שאם הם ילכו לישון בלילה כראוי, הם לא יפסידו משכרם ומחלקם בתורה, כי 
כך הוא המידה שמי שעושה מצידו ככל יכולתו בלימוד התורה, מקבל שכר 

  .גם על הזמן שהוא אנוס מלימוד התורה
ועל זה אמר להם רבי עקיבא: "מה ראתה אסתר שתמלוך על שבע ועשרים 

מצד איך נחשבה אסתר כמי שמלכה על קכ"ז מדינות, והרי  - ומאה מדינה" 
אי אפשר לאדם אחד לשלוט בזמן אחד על כל העולם כולו, ובהכרח המציאות 

כח ואפשרות למלוך על  לאחשוורושון שמצד כח המלכות היה הכוונה שכי
מצד אף ש נחשב לו שמלך על מאה עשרים ושבע מדינותזה כבר "ז מדינה, קכ

  .המציאות נמנע ממנו להשתמש בכח זה בפועל
תבוא אסתר שהייתה בת בתה של שרה ועל דרך זה מתפרש מה שאמר להם "

אמרו חז"ל שהרי בזה, , והכוונה שחיתה ק' וכ' וז' ותמלוך על ק' וכ' וז' מדינות"
שכולם היו שווים לטובה, והיינו שכל שנות שרה  - שרה" על הפסוק "שני חיי 

היו מלאים בעבודת ה' בשווה, ובפשוטו הדבר תמוה, שהרי כשהייתה ילדה 
קטנה כבת שנה או שנתיים עדיין לא הייתה צדקנית, אמנם סוד הדבר הוא, 
שכיון שמיד כשגדלה היא החלה לעבוד את ה' בשלמות בכל שנות חייה, אז 

ד עצמה היא הייתה צדקנית גם בקטנותה אלא שמחמת נתגלה בזה שמצ
אונס בלבד לא הייתה יכולה לעבוד את ה' בקטנותה כמו בגדלותה, ולכן 
החשיב לה הקב"ה כאילו קיימה את כל המצוות גם בקטנותה, וקיבלה שכר 

, וזה דומה למלכות אסתר שכל מה שנחשב מלא גם על שנות קטנותה
ות אי"ז אלא מחמת יסוד זה שהנמנע על קכ"ז מדינלאסתר כמי שמלכה 

וא"כ להם ראוי לישון בלילה כראוי, מחמת אונס נחשב לו כאילו קיימו, 
ויקבלו שכר גם בשעת שנתם בלילה כיון שהם מצידם רוצים ללמוד גם 

  דושינסקיא זצוק"ל.  כ"ק הגה"צ מהרי"מבלילה, וכעי"ז פירש ידידי 
 שינה המנדדים תלמידי חכמים "ישסק"א) (אבהע"ז סי' כ"ה וכבר נודע מה שכתב הט"ז 

 שיהיה כדי הרבה שישנים ח"ת ומאידך יש הרבה, בתורה ועוסקים מעיניהם
 מה אחת בשעה ללמוד בתורה ועי"ז יוכל לעסוק לב וזריזות החזק כח להם
 ומי בשווה, שכר להם יש שניהם ובוודאי שעות, בשני ועוסק מצטער שזה

 בתורה חלקו הוא ברוך הקדוש לו נותן בתורה מוחו שיחזק כדי הרבה שישן
  עצמו", והן הן הדברים שנתבארו. ומצטער בשינה שממעט אותו כמו

  כל יום הוא חשבון נפרד בעבודת ה'
שנשמת ביארו את הפסוק, (ח"א רכ"ד) בזוה"ק . (כ"ד א')"ואברהם זקן בא בימים", 

וביום שהאדם ממלא האדם יש בה הרבה חלקים, וכל חלק הוא כנגד יום אחד, 
ונעשה מזה לבוש  את תפקידו, הוא מתקן ומאיר את אותו החלק בנשמתו

, , וביום שאינו מקיים בו מצוות, החלק הזה בנשמה נשאר פגוםכבוד לנשמתו
ואם זכה האדם ועבד את הקב"ה שהרחיב בזה בשם האריז"ל),  בראשית מ"ז כ"טועי' באוה"ח הק' (

כראוי בכל ימיו, הוא זוכה שלאחר פטירתו נשמתו מתלבשת בכל מלבושי 
הכבוד שנעשו מכל הימים הללו, אבל אם לא זכה ופגם את חלק נשמתו 
שכנגד אותו היום, אוי לו שהוא חסר מהבד שמלבישים אותו, וכ"ש שאם 

  ושו בעולם העליון. רבים הם הימים שפגם בהם שיהיה חסר לו מאוד במלב
ובזה ביארו בזוה"ק את כוונת הפסוק ואברהם זקן "בא בימים", שכל ימיו של 
אברהם אבינו היו שלמים, ולא נחסר לו מימיו כלום, כי הוא מילא את תפקידו 
בשלמות בכל יום, ולכן כל חלקי נשמתו היו שלמים, וזכה להתלבש בכל 

(להגה"ק בעל בני ובספר דרך פיקודיך         מלבושי הכבוד שכנגד כל יום מימי חייו.

 כתב שביטול זמן להבל וריק הוא ענף רציחה, שהלא מבואר בשו"עיששכר זיע"א) 

שאסור לגעת בגוסס כיון שמקרב בזה את מיתתו בכמה א')  סעי' של"ט (יו"ד סי'
רגעים, וא"כ באותה המידה גם מי שביטל מזמנו כמה רגעים להבל וריק נחשב 

ה, כיון שזמן הוא חתיכת חיים, והמבטל זמנו ואינו מנצלו הרי הוא לענף רציח
  כמי שאיבד חלק מחייו, ונחשב כעין רוצח, והדברים מבהילים למתבונן.

  סגולה לרפואה –מצוות הכנסת אורחים 
"וה' בירך את (דף ט"ז ע"ב) איתא בגמ' בב"ב (כ"ד, א'). "וה' בירך את אברהם בכל", 

רשב"י אומר אבן טובה תלויה על צווארו של אברהם מאי בכל,  –אברהם בכל 
אבינו, שכל חולה הרואה אותו מיד מתרפא, ובשעה שנפטר אברהם אבינו מן 

מהו הכוונה  –העולם תלאה הקב"ה בגלגל חמה", ודברי הגמ' צריכים פירוש 
ועובדא הוי בצדיק רבי משה מקוברין זצ"ל שהגיע       שתלאם בגלגל חמה.

רבי יצחק עפרון זצ"ל, ומצא  -" אל חמיו של מרן ה"בית הלויפעם לוואלז'ין 
שם את הבית הלוי זצ"ל כשהוא מודאג ממצב בנו התינוק רבי חיים זצ"ל 
שנתקף במחלה אנושה והגיע עד שערי מות עד שהרופאים כבר התייאשו 
מלרפואותו, והנה כאשר שמע הצדיק רבי משה על מצבו של רבי חיים, הביע 

כו את השולחן להסב לסעודה, ומיד מילאו את בקשתו וערכו את רצונו שיער
  ובתוך הסעודה פתח רבי משה ואמר כדברים האלה: סעודה, 

בן הרה"ח רבי  יוסף משהלע"נ הרה"ח רבי נתרם 
  נלב"ע ב' דר"ח חשון תשע"ז -זצ"ל  שכטריעקב 

, ולזכות ז"ל גערזאןבן אברהם  יהודה לייב נתרם לע"נ הר'
  שליט"א ונו"ב שתחי' הר"ר יעקב שוסטר דהנכבחתנו ידידינו 



"אבן טובה תלויה על צווארו של אברהם אבינו,  "שנינו במסכת בבא בתרא
הוי אומר מידת  –שכל חולה הרואה אותו מיד מתרפא", מהי אבן טובה זו 

הכנסת אורחים שהצטיין בה אברהם אבינו, "ובשעה שנפטר אברהם אבינו מן 
זהו גלגל הזורח בכל מקום בעולם, שבכל  –העולם תלאה הקב"ה בגלגל חמה" 

הכנסת אורחים מתעורר זכותו של אברהם אבינו זמן שיהודי מתעסק ב
לסייעו לרפאות את החולה בזכות אבן טובה זו של מצוות הכנסת אורחים, 
וא"כ, כיון שבעל הבית מתעסק עכשיו בהכנסת אורחים, תתעורר זכותו של 

  אברהם אבינו לרפאות את נכדו חיימ'ל במהרה", וכך הוה שמצבו הוטב מיד.
רבה אפילו יהודי המביותר, שלה לרפאות חולה, ווהכנסת אורחים היא סגו

  להכניס אורחים, יש כח בברכותיו לרפאות חולים.

  הסתכלות האדם על ימי חייו
"איזהו מטבע של אברהם אבינו, זקן וזקנה מצד , )צ"ז ע"ב(בגמ' בב"ק איתא 

וביאור הדבר נראה, שאברהם לימד בזה      אחד, בחור ובתולה מצד אחר".
יסוד גדול, שהאדם צריך תמיד להסתכל על שני דברים, האחד שבכל יום 

וזהו  - שעובר הוא נהיה יותר זקן וצריך לנצל את החיים שלא ילכו לאבדון 
נרמז בצורת "זקן וזקנה מצד אחד", והשני, שיחד עם זה צריך גם לזכור שאין 

א כבר כזקן וחייו כבר הלכו לאבדון ואי אפשר להתייאש מהעבר ולחשוב שהו
לתקנם, אלא הוא יכול להיות כ"בחור ובתולה" שהחיים לפניהם, והוא יכול 

  עוד לתקן ולזכות לחיי העולם הבא.

  בענייני רוחניות אין לאדם לסמוך על אחרים
הדברים נפלאים, אע"פ (כ"ד, ב'). "אל עבדו זקן ביתו המושל בכל אשר לו", 

מסר אברהם אבינו את כל ענייניו לאליעזר, אבל ברוחניות לא  שבגשמיות
סמך עליו אלא דרש ממנו שבועה, ולא לחינם כתבה תורה דווקא כאן 

אלא להורות על מעלתו של אברהם  –שאליעזר היה "מושל בכל אשר לו" 
אבינו שאע"פ שהפקיד ביד אליעזר את כל ענייניו הגשמיים מ"מ לא סמך 

     יות.עליו בענייני רוחנ
ובאמת כל אחד אינו סומך על אחרים במה שחשוב לו באמת, ויש משתבשים 
שמהפכים את הסדר, שבגשמיות אינם סומכים על אחרים אלא מנהלים 
בעצמם את כל ענייני המסחר כפי יכולתם, ואילו בענייני רוחניות מוסרים את 

נוך בניהם חינוך בניהם ובנותיהם לאחרים בלא להתעניין כפי הצורך במצב חי
ובנותיהם, אבל מי שהרוחניות היא העיקר אצלו, הוא חושש על ענייני 

  רוחניות ואינו סומך על אחרים.

  הדבר העיקרי שצריך לבדוק בשידוכים על אשה
"והיה הנערה אשר אמר אליה הטי נא כדך ואשתה ואמרה שתה וגם גמליך 

מתבאר בפרשה שאליעזר בדק (כ"ד, י"ד). אשקה אתה הוכחת לעבדך ליצחק", 
אם היא בעלת חסד, וצ"ב למה לא בדק אותה גם  –את רבקה רק בדבר אחד 

ונראה לבאר העניין עפי"מ       בענייני אמונה ויראת שמים ושאר עניינים.
מה צריך לחקור ולבדוק על  נשאלבשעה שזצ"ל רבינו החזו"א פי ששמעתי מ

זו"א שהעיקר הוא שהיא לא תהא האשה בעסק השידוכים, והשיב לו רבינו הח
עקשנית, כי אם נכנעת אז אין מה לחשוש מכלום, כי היא תלך אחר בעלה 

ולפי"ז נראה שזהו מה שראה     ותעשה כדעתו ברוחניות ובגשמיות.    
אליעזר ברבקה, שאף שהיו לו הרבה עבדים שהיו יכולים לשאוב עבורו, מ"מ 

ה הסיק אליעזר שהיא נכנעת היא לבדה הציעה להשקות את הגמלים, ומז
  ובעלת מידות טובות, ולכן ידע שהיא ראויה וטובה עבור יצחק אבינו.  

  טעם הדבר שבשעה שהיה אליעזר אצל אברהם לא חשק עדיין ביצחק 
ופירש"י "אלי כתיב, בת (כ"ד, ל"ט). "ואמר אל אדוני אלי לא תלך האשה אחרי", 

היתה לו לאליעזר והיה מחזר למצוא עילה שיאמר לו אברהם לפנות אליו 
  .ארור, ואין ארור מדבק בברוך"להשיאו בתו, אמר לו אברהם בני ברוך ואתה 

והיינו דמהא דכתיב "אלי" חסר בלא וא"ו, דייקו חז"ל שאליעזר נתכוון לקבל 
בתחילת הפרשה  שא"כ מדוע יםוהקשו המפרש     את יצחק כחתן לבתו.

"אולי"  נכתבבשעה שכתבה תורה את עצם הדבר שאליעזר נשבע לאברהם, 
על עצם המעשה אלא על הסיפור שלא מדובר כאן ואילו מלא עם וא"ו, 

שסיפר אליעזר ללבן איך היה המעשה, נאמר "אלי לא תאבה האשה" בוא"ו 
 זצ"ל "בית ישראלה"ל ושמעתי בזה מפי האדמו"ר מגור הרה"ק בע     חסר. 

מתחילה בשעה שאברהם שלח את אליעזר ש, לפרש בזה על דרך צחות
למצוא שידוך לבנו, הבין אליעזר שכפי הנראה אברהם מעוניין לבוא בקשרי 

ולכן לא העלה על דעתו שהוא יכול שידוכים עם משפחה טובה ומיוחסת, 
אנשים  אבל בשעה שראה אליעזר שמשפחת הכלה הםלהשתדך עם אברהם, 

אמר לעצמו שאם אלו הם ה'מחותנים' של אברהם לבן ובתואל, אז  - רשעים 
   אבינו, גם הוא יכול להיות מחותן של אברהם אבינו. 

בשעה שאליעזר היה אצל שפירש בזה האדמו"ר זצ"ל, אמנם על פי פשט 
אברהם אבינו, אחזתו אימה ופחד ולא עלה בליבו להציע הצעה כזאת לתת 

ת עבד לבנו של אברהם אבינו, אבל כשהיה אליעזר בפני לבן, את בתו שהיא ב
  אז לא הרגיש פחד נורא כ"כ, ואז עלה בדעתו לחשוק ביצחק עבור בתו.

  איסור חנופה לרשעים –בענייני השעה  דברים
  )שנאמרו השבוע במהלך שיחה לאברכים בבית רבינו(דברים 

מובהק של  הנה הגאון הצדיק רבי שמואל יוסף רבינוב זצ"ל היה תלמיד
מגיד שיעור בקלויז של הגר"א בווילנא, " הקדוש, ובחרו בו כחפץ חיים"ה

יומם ולילה, ולא היו הולכים לביתם ולמשפחתם  עוסקים בתורהיושבים יחיד סגולה ושם היו (ש
סיפר לי מו"ר הגה"צ רבי משה שניידער במשך כל ימי השבוע, והם ומשפחתם היו עניים ודלים, ו

כדי  ,החולים בוילנאביום שישי קודם שהלכו לביתם הדל, היו נכנסים תחילה לבית זצ"ל, ש
בלים יותר מהם ממחלות, וכך אבל יש עוד אנשים שסושידעו שאע"פ שמצבם דחוק מאוד, 

לאחר מכן נבחר לרב בהמבורג שבגרמניה, , )יוכלו להודות לקב"ה ולשמוח במצבם
ואח"כ באנטוורפן שבבלגיה, ואח"כ כאשר הגרמנים הגיעו לבלגיה הוא ברח 
ללונדון ונתמנה לרב באחת הקהילות שם, ובערוב ימיו השתוקק להתגורר 

החרדית את כיסא הרבנות על ירושלים  בארץ ישראל, ואז גם הציעו לו בעדה
       והוא עלה ארצה לבדוק את הדבר.], לאחר פטירת הגרז"ר בענגיס זצ"ל[בימים אלו שהיו  –עיה"ק 

, עם הציוניםהשתתפות כשהגיע לארץ ישראל שאלו אותו מהו דעתו בעניין 
ם רשעים ושונאי דת היאך יכולים לשבת ע - אני לא מבין את השאלה "והשיב, 

זה ון נרצחו על ידם, תימן מרוקו וטהרברבבות יהודי והרי , כמותם רוצחיםו
                  הימנע מלהשתתף עמהם".סיבה לכבר לבד 

שוב שאלו אותו מה דעתו בעניין גיוס לצבא, והשיב "אני לא מבין מדוע 
שמקבל פטור  סטודנטרק כעין  –דורשים מהממשלה "דיחוי" לבני הישיבות 

אנחנו צריכים להכריז את האמת , משום שיש לו זכות שלא יופרע מלימודו
שומעים שם  זה פוגע בכל קיום הדת שלנו," –בגלוי ולומר להם בתקיפות 

 ניבול פה, מטמאים את ילדינו, מזלזלים במצוות, יש שם פריצות, וכו' וכו',
להם אז יהיה קשה ", וואנו רואים בזה מלחמה כנגד כל עיקר קיום דת ישראל

כל המדינות בעולם מקובל , [וכ"ש בשעה שבללחום כשאנו דורשים מטעמי דת

שיש "חופש דת" והממשל מניח לאנשי דת לקיים את דתם, ועל אחת כמה וכמה 
 ,]שמדינת ישראל אינה יכולה להיות מיוצגת בעולם כלוחמים נגד דת עם ישראל גופא

בעיקרון אנחנו היינו וכביכול ש כסטודנט"מן שדורשים זכות "דיחוי אבל כל ז
מסכימים להתגייס אלא אנו מבקשים מהם שיקיימו את ה"זכות" שלנו 

ורק אם נדבר לאנשי השלטון בתקיפות פניהם אלינו, פו ים יחצהללמוד, אז 
כשם שהם לא מגייסים את  – ונהיה חזקים כארז, אז הם יכבדו את דרישתנו

לאחר כל זאת  אמנם      ס אותם, עכ"ד.הישמעאלים מפני שלא שייך לגיי
והסביר לי שכל ימיו הוא נזהר שלא  לקבל את המשרה,לא שלבסוף החליט 

לדבר ולא לשמוע לשון הרע, והוא חושש שמתוקף תפקידו יהיה מוכרח 
, וחזר לאנגליה, ובסוף ימיו עלה לשמוע לשון הרע, ולכן אין העסק כדאי אצלו

               עד שנפטר ונקבר שם. - תגורר בבני ברק לה, והכשנחבשנית לארץ ישראל 
הנה השבוע ערכו כינוס לאנשי עסקים חרדים, , וכלפי מה הדברים אמורים

" בכבוד גדול, ו"נתכבדו חניפו לווהזמינו שם את ראש הממשלה וה
בהשתתפותו ובנאומו, והעלימו עיניהם מרשעותו של מומר זה האוכל נבילות 
וטריפות שקצים ורמשים אשר כבר פרק מעליו כל שייכות וקשר עם דת 

פער את פיו בכפירה נגד תורתינו הקדושה באומרו שהוא מומר שישראל, 
עמל לומד תורה עם בנו ומפרש בה כפי הבנתו וכרצונו החופשי, הוא זה ש

עניק להם זכות בתוך כותל המערבי ים לארץ ישראל ולהכניס את הרפורמלה
בשעה שלולא עמידתו למענם לא היה להם פתחון פה וזכות לדרוש מקום 

באומרם לו בלשון חלקלקות בכותל המערבי, והנה באים ומחניפים לו 
שהחרדים יעמדו לצידו כנגד מתנגדיו מבית ומחוץ, ושכביכול הוא עומד 

סידור "ל העניינים, וכביכול הכל כבר מסודר עם הממשלה חוץ מלצידינו בכ
לדבריהם נמצא שאם יבנו דירות לחרדים כבר מה גם ש, ו"דירות לחרדים

יצאנו משעבוד מלכויות, וממילא כבר הגענו כבר לימות המשיח, שהרי אמרו 
איך אפשר         חז"ל "אין בין עולם הזה לימות המשיח אלא שעבוד מלכויות".

הלא רק לאחרונה פורסם שוב מגודל  ?ציוניםשכוח את עומק השנאה לל
רשעות ואכזריות הציונים ששיקרו ורימו מאות עולים או יותר כשאמרו להם 
שבנם מת וקברוהו, בשעה שבאמת הם מכרו אותם בארץ ובעולם בעבור בצע 

ולא דבר חדש הוא     .    את הדור הצעיר מאבותיהם החרדים כסף וכדי לנתק

אצלינו, בסוף השואה האיומה נמנעו הציונים מלהציל מאות אלפי יהודים וגרמו 
דוע התעסקה בהצלת שכי[למיתתם, וכפי שסיפרה לי דודתי מרת רעכא שטרנבוך ע"ה 

עם ראשי הנאצים ימ"ש שיתנו ליהודים  היא הגיעה למשא ומתןש יהודים בשואה],
ובכך ינצלו, רק דרשו שהיהודים לא יעלו לארץ ישראל,  - (שפניא) לצאת לספרד 

וגם שישלמו על העיסקה במזומן ומיד, ולא היה לה כסף לשלם להם, ופנתה 
לשליח הציונים שהיה בידו את הכסף הנדרש כדי להצילם, והוא סירב להצילם 

כל זמן שאין עולים לארץ ישראל אין  –באומרו "מה לי גלות זו ומה לי גלות ספרד 
בכך כלום", ובשאט נפש עמד מן הצד ונמנע מלהציל רבבות יהודים הי"ד בממון 
שבידו בעבור השקפת ה"ציונות", וכך נהרגו רח"ל באונגרין קרוב למיליון יהודים 

      קום דמם.נונחנקו בתאי הגזים למיתה, ה' י
מאות ילדים חרדים ניצולים שעלו מטהרן לארץ לאחר מכן נטפלו הציונים ל

ל, וכפו אותם להוריד את הכיפה מעל ראשם ולאכול ביום כיפור, ודיברו על ישרא
 ולא בארץ ישראל,ליבם שאין צריכים לשמור על דת ישראל אלא בחוץ לארץ 

עפ"ל, וכך המשיכו בדרכם לנסות להשכיח שם ה' אלוקים בארץ, ולבנות מדינה 
ומחניפים לרשעים והנה קמו אנשים מהחרדים,        ציונית ללא זכר לדת ישראל.

ממשיכי ממשלת וחזון הציונים דאז, אוי נא לנו כי חטאנו  -וראשי השלטון דהיום 
איתא שעם ישראל נתחייבו כלייה על שהחניפו לו ) ב"א ע"מ(ובגמ' בסוטה  מאוד!

לאגריפס, ולדעת הסמ"ג והרא"ם עוברים בזה בלאו ד"לא תחניפו", וכבר אמר 
בידינו ללחום כנגד הרשעים, מי התיר לנו להחניף "אם אין ה"חפץ חיים" הק', 

      ועל זה הקב"ה יתבע אותנו לדין"! להם?
 לפרסם שדברי חנופה לראש הממשלה הם לא על דעתינו,ואדמו"ר וראוי לכל רב  

ינינו מנותק מדת ישראל, ועלמי שולא  ותואנו מקושרים לגדולי וצדיקי הדור
  אמן. במהרה למען שמו צירחם עלינו ויגאלינושנשואות רק לאבינו שבשמים 
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