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 הקדמה:

השאלות ששואל את עצמו כל אחד שמנסה להיכנס התשובה על אחת ממביא את , בא כאןושיעור המה
חברים  ות בין, בחבורות, בשיחארוכותיה ישבנו כולנו משך שעות למהלך שהרבי מלמד. שאלה שעל

 מחשבות בינינו לבין עצמינו...וב

יבונו של המטרה העיקרית היא להגיע לרלפי מה שאנחנו אומרים ש כך שאלנו בלמדנות, ,'דרך'הלפי 
? לא מספיק את כל המצוות המעשיותצריך ללמוד תורה? למה צריך בעצם למה  עולם ולחיות איתו, אז

 שזכינו לשמוע במהלךכמו או ) הבורא רק דרך המידותכאבים?! לא מספיק שנכיר את שנכיר את ה' דרך ה
האדם אפשר להגיע להכרת  מתוך הכרת המידות הרעות שלדווקא  –'מבשרי אחזה אלוק'  :השבוע
 ?!(...הבורא

! אלה קנטרנית, זוהי שאלה הנוגעת בחיינו היומיומייםהי לא סתם שאתם אומרים, מדוע באמת? זו נו, מה
 כים דווקא את התורה והמצוות בשביל להגיע לריבונו של עולם???למה אנחנו צרי

* 

 ה?יד  בו  ע   ה או  יר  ו  ת  

)מומלץ לחפש את השיעור ב'קול הלשון',  ובבהירות בשיעור חומש רש"י, הרבי ביאר את העניין בהרחבה

 :כהווייתן(ולשמוע את הדברים 

'הלוואי אותי עזבו הפסוק ה שר' אשר אמר על מאמר מדבריו, הזכיר הרבי את שבוע שעבר, במהלך ב
 תי שמרו'.ותור

איך זה ייתכן? לעזוב את הבורא ולהידבק בתורה?! הרי אתה תמיד מלמד שהתורה שאלו את ר' אשר: 
ופתאום בא הפסוק ! נותן התורה''מטרה בפני עצמה, התורה היא רק אמצעי להגיע על ידה ל היא לא

 ?מוחק את כל מה שידענו וחשבנו!!! מה קורה כאן?ו

, ולא לגעת תם רוצים רק לדבר עלי כל היוםאם א מר לנו,או ! ה'כן כן! זוהי האמתאמר להם ר' אשר: 
היום ולא כל 'געדאנקען'  תדברוי אם רק ולמה? כ בתורה, עדיף שתפסיקו לדבר עלי ותתחילו ללמוד!!

 לו ללמוד, ישאם תתחיאבל  !!היד  בו  ע  ולא  –ה יר  ו  לא ת  בסופו של דבר לא יהיה לכם כלום!  למדו תורה,ת
 ...אלי בסופו של דבר יעוסיכוי שתג

 בס"ד
למה אנחנו לא 

 ?מלאכים?

 ה'עמוד 



מספיק ללמוד תורה ולא לחיות עם האם  ?מהי האמתכך אמר להם ר' אשר, אבל אנחנו צריכים להבין, 
אפשר לוותר על כל מה שאנחנו יודעים על הקשר שהכאבים מביאים לנו, על האם הריבונו של עולם? 

 ה כאן???ה'סיבות' שצריכים לחיות? מה קור

 אלה...עד כאן השאלה, ונדמה שהארכנו לחינם, כי כולם מבינים היטב את עומק הש

 מה!להקד –ומכאן 

* 

 הדוגמא הראשונה: רצון חיצוני

, הוא לא צריך למהר לעבודהמוכר, באדיקות שיר בלתי  לעצמו מזמזם, אדם פלוני מתהלך ברחוב בנחת
 אלא פשוט, כי הוא מובטל!א מפני שהוא עובד כעצמאי, ול

עליזותו ומבהיר יז, הוא חש רטט בכיסו, מנהל הבנק על הקו, מוחק את שאריות ם עלזמזוך כדי והנה, תו
ט מה בדיוק יקרה וא לא צריך לפרוה שלא...או שאתה מתחיל לשלם את חובותיך, או : לו בצורה ברורה

 יבחר באפשרות השניה... ם הואא

! הוא לא לעצמו עבודה! ן ענין, הוא יודע היטב שעכשיו הוא פשוט חייב למצואמבי לשעברהמזמזם 
עד  וניםבודק בעית, מברר במשרדים ,מובטל וחסר עבודה!! מטלפן לחבריםלהסתובב יכול להמשיך 

 מוצא עבודה...-סוף שסוף

לא להרגיז את הבוס, ממלא את  יכד – , מגיע בזמןבמקום עבודתו עומד / ומאז, בכל בוקר הוא יושב
 אותו... ושכח א מתקשר,ר לבכהבנק  –תפקידיו כמו שצריך, ובסוף החודש 

 ?הזריחה לפניהתחיל לקום למה הוא  ודה?למה האדם הזה הלך לעבה: פילוסופיעכשיו 

יה יכול ה אף אחד לא הכריח אותו לחפש עבודה, הוא האם מישהו הכריח אותו לצאת לעבוד? ממש לא!
סים את אנשי מזעמו של מנהל הבנק ולהטמין את הראש בחול כמו לא מעט אנשים שמפרנלהתעלם 

 דיים!ברור שזה הגיע מרצון שלו לקחת את העניינים בי ה'הוצאה לפועל'...

הוא מצידו היה  רורה, ודאי שלא!התשובה במצד שני, האם הרצון הזה הוא רצון אישי ונפשי שלו? 
 ... הוא פשוט לא מעוניין להסתבך עם הבנק!!ממשיך לזמזם שירים בנחת

א לא רצון אמיתי, רק רצון הרצון הזה הואבל  –לעבוד  , הוא רוצהא רוצההוו הגדרה: אז בעצם יש לנו כז
 להסתבך...רוצה לא הוא  – תר נכוןבות! או יובכורח הנסי

 

 הדוגמא השניה: רצון פנימי

 סיפור אחר:ל –ת כעו

הוא 'עושה' משכורת יפה, מצליח לחיות ברווח ואפילו הסיפור השני הוא על אדם שמסודר בחיים, 
עשרים שנת בתוך רכב יוקרה, אבל הוא עושה את זה צמו, השאיר קצת בצד... גם הוא מזמזם לעל

 עשרים...

 לפן אליו מעולם, לפחות לא מהסיבות דלעיל...מנהל הבנק, מיותר לציין, לא טרח לט



שהו בארץ, תופס זור כלמדי שבוע הוא נוסע לא! ר נופיםלצייתחביב, הוא אוהב אבל, לאדם הזה יש 
ן את השמים מ... ומשרטט בקווי אמו מהציוריםכן ציור וית מיוחדת, מציב על האדמה כלעצמו זו
 ור השמש...את הרוח הקלילה ואת נענועי האילנות המוארים בא ת מכחולכבמשימבטא התכולים, 

מרהיבים, ואנשים חובבי אומנות באים,  נוף-מדי תקופה הוא מוציא לאור תערוכה של עשרות ציורי
לא רע כזה עם רווח  ותיהם. הוא יוצא בסוף כל ערבנושפים בהתפעלות, ולבסוף גם מרשרשים בשטר

 בכלל...

 ?בציור 'עובד'וא למה העכשיו פילוסופיה... 

 נו באמת...האם מישהו הכריח אותו? 

 גם לא.להסתבך'?? -לא-רוצה'האם הוא 

 , יש לו משיכהפנימי עזיש לו רצון נו, זה הרי ברור,  אז מה כן? למה הוא מטריח את עצמו ויוצא לעבוד?
הרצון הזה לא בא משום סיבה חיצונית,  ו על גבי כן הציור!!!להביע את כשרונותידחף פנימי לצאת וו

 והחלטה שלו, לקום ולעשות מעשה...אלא אך ורק מתוך רצון אישי 

 אישים? ברור! ללא כל ספק!!, האם יש הבדל בין שני הנו

 רצון חיצוני...ה הוא רק זרוצה אמנם, אבל הרצון ה - הראשון

דרישה של הנפש שלו, היא כוספת ליצור ולהביע את , הרצון שלו הוא פנימי ואמיתי, זו הו י?שנוה
 עצמה!

כיום טוענים הפסיכולוגים שכל אדם צריך שיהיה לו דבר מה שהוא עושה מתוך רצון ובחירה אגב, 
 שי שלו...ולרצון האינותן ביטוי לנפש שבכך הוא ו שהוא חש אישית, ולא רק כי 'ככה זה הולך'. משה

* 

  לסיפור: –וממשל 

הונגרית... נציגי כל המדינות כולן היו -האוסטרו מלכותההיתה אירופה כולה נתונה תחת בימים ההם 
מאוחד, שבו שירתו צבא היה להם גם  יושבים יחד בפרלמנט ודנים בדיוניהם, ומחוקקים את חוקיהם...

 יחד. בני כל האומות

 ן?רצובה חשק וים עם הכי הרבני איזו אומה משרתלה בפרלמנט: באחד הכנסים המרכזיים נשאלה השא
 ...עד כמה בני מדינתו מסורים ותורמים לצבאלהוכיח כמובן יג ניסה צל נכ

אלו המשרתים עם הכי הרבה חשק! ע מי הם אני יודטען בתוקף: אבל פתאום קם אחד מחברי הפרלמנט ו
 דווקא הם!! לתרום ולהגן!!!ברצון עז את הם עושים ז !!!!!!המשרתים בצבא דווקא היהודיםהם 

למנט פיהם של חברי הפרעמי הקולות בוקעים מהיה רגע אחד של שקט, ובתוך שניה החלו ר
ל לומר כך על האומה שתורמת הכי מעט לממלכתנו "כיצד אתה מסוג נו,יעמשונאי טישמיים האנ

 "הרוממה?!!!

אי , ערמומיותהודי ניחן בחכמה ובהים עד כמה הע : כולנו יודעיםומיד הסביר ,אבל אותו נציג לא נבהל
 שהתגייסו ולא הצליחו להתחמק מהגיוס, ,ולכן, בשונה מהנכרים המשרתים בצבא כך,כחש לאפשר להת

 , יש להם את האפשרות להתחמקירצוהיהודים, אם רק  ,וייתכן מאוד שרק בעל כרחם הם נמצאים בצבא
 ...מהגיוס



רצון אישי ושה זאת מתוך הרי הוא ע -ודים שהתגייס יהמהולכן, דווקא לכן, הוכחה מוחצת היא, שמי 
 עמוק ופנימי....

הבנה שהוא מוכרח לרצות מתוך  –יש את הרצון שבא מתוך ההכרח הרי, שישנם שני סוגי רצונות באדם, 
 .נימיתפמתוך כוונה כך, לטובתו. הרצון הזה הוא חיצוני ואינו בא 

 ואת חשקה העז...הרצון שמבטא את הנפש ויש את הרצון הפנימי, 

* 

 מי נוצר בשביל מי?

 שמואלביץ אמר: ר' חיים

שאם לא יהיה את  ,ב? כי היא רואה שהעם נמצא במצוייםנה מחליטה לחוקק חוק מסהמדי מדוע וכיצד
א יגיעו למצב כדי שלרוגע של האזרחים, ו-בריאות-כלכלה-המסויים הזה, תהיה סכנה לביטחוןהחוק 

 .שמור על העםוק שמטרתו לחחוקקו לכן  –של הסכנה 

בלי חשבון, והדבר יכול לגרום לנזק שהאזרחים משתמשים בשקיות ניילון : אנשי החוק ראו כדוגמא)
ש בשקיות וכדי שהשימ ניילון,שקית לום של סכום כסף על כל ב תש, ולכן חוקקו חוק המחייאקולוגי
 יפחת.(

עומדים חסרי ם האב ואזה בגלל שהתורה ראתה  אםהלמשל,  'כיבוד אב ואם'נו, ומדוע ציוותה התורה על 
ין ציוותה התורה 'כבד את אביך של עולם תק שאינו שומע בקולם, וכדי שיהיה סדר אונים מול בן צעיר

 ?!שלא יהיו בעיות''מתוך רצון ה' חוקק את החוק הזה רק מך'?! האם ואת א

 ולם,: ה' ברא את התורה הרבה קודם בריאת העוךהל בדיוק הפה מתנבתורה זאומר ר' חיים שמואלביץ, 
 .ך ואת אמך'כתוב 'כבד את אבי הרי ובתורה

 מי שיקיים את המאמר הזה...לא היה  מושג של 'הורים',עולם, עדיין לא היה לא היה , עדיין אבל 

-סדר של 'אבא , ובעולם ה' בראעולם' ברא ? בדיוק בשביל זה המה עושים? כיצד נותנים לזה ביטוי מעשי
 ----    ----    ---- !!!ם את מה שכתוב בתורהבן', כדי שיהיה בן שיוכל לקיי-אמא

ך!! ה' ברא את העולם , זה בדיוק הפולפתור בעיות'' ספר חוקים שבא זה לא שהתורה היאאתם מבינים? 
 מה שכתוב בתורה!!!!ל וי מעשייה ביטדי שיהרק כ

* 

 הדברים:למסקנת  –ועכשיו 

 את התורה!לברוא  –הרצון האמיתי של ה' היה 

 הפשוט!עלה ברצונו למה? כי כך 

 הרצון הכי עמוק! ל ה'שהנפש היא  – אנא נפשאי כתיבת יהבית''התורה היא  –זה היה הרצון הפנימי 
 של הקדוש ברוך הוא! ופנימי

ברא את ל זה ה' ובשבי! תורהי שיוכלו לקיים את העולם מעשי, כדכעת, לאחר שיש תורה, צריך גם ו
 העולם, כדי שיהיה ביטוי לרצון הזה.



, רק האמצעי העיקרית המטרהו לא היתה ז הרצון של ה' לברוא את העולם היה רק רצון חיצוני!!!ל אב
 תוכל התורה לבוא לידי ביטוי!שעל ידה 

 

 כך:לנו  יוצא

 הרצון הפנימי, הנפש של ה'.היא  – התורה

 הרצון החיצוני של ה'.הוא  – הזההעולם 

 

, על ידי חשבון הבנק בלבד והסיבות יםדרך הכאברק ' ה אם אנחנו רוצים לגלות את נתעמק לרגע:  ואם
 !!לוי חיצוני של ה'הגיע רק לגילבלי התורה, אנחנו מסוגלים אבל , על ידי ה'מבשרי אחזה', הלוחץ

ל ידי התורה אנחנו מסוגלים לגלות את הבורא רק ע בתורה!קא גילוי העמוק של ה' נמצא דווכי ה
 תה מסוגל להגיע לרצון הפנימי ול'נפש' של ה' כביכול...בק בתורה אד רק אם אתה בפנימיות ובאמת!!!

* 

 ה' לא רוצה אותך כמלאך!!!

?! כל כך קשים ומריםאת העולם? למה הוא נותן לנו נסיונות למה ה' ברא , נו, אם כךוכאן זועקת השאלה: 
פות כנשמות מרחותנו ך?? לא היה עדיף שישאיר אכל כומושך למה הוא הכניס אותנו לתוך עולם חומרי 

 ברצון הפנימי, בתורה בלבד, בלי כל המפריעים! למה לא? מידומתעלות, שנידבק 

 יד!מכאובי נגדי תמ !חטאתי נגדי תמיד '!!מבשרי אחזה אלוק'של ן יעניכאן מגיע ה

כן, דווקא מתוך עולם שפל שלו דווקא בתוך המקומות הכי נמוכים!! ה את הרצון הפנימי רוצה שנגל ה'
ם, דווקא שם יהיה אדם שיצעק לה', שיחפש אותו בתוך החושך והסתר הפניוגשמי כל כך, דווקא 

 שישתוקק לגעת ברצון הפנימי של ה'!!

אינה בעיה, ים עם ה'?! להם זו החכמה שהם חימה  –א הסתפק במלאכים? כי המלאכים למה הבורא ל
ה' רוצה דווקא את ן להם גוף שמושך למקומות הכי רחוקים מרצון ה'!! הרי אין להם התנגדות! הרי אי

שים, לא אקמים, לא מתיי-נלחמים, נופליםדה שלנו, האנשים הפשוטים, אלו החווים קשיים, אלו שהעבו
ו היא המטרה הראשית של ז נשברים, ממשיכים מאבק, הכול בשביל להגיע לרצון ה' הפנימי!!!

 הבריאה!!!

 *  

 לסיכום:

לא נותן  מי שלומד תורה, אבל לא מיישם אותה בחיי המעשה,אם נרצה לעצור לרגע ולסכם, הרי כך: 
של ה' שנחיה איתו דווקא מהמקומות את הרצון הוא אינו מיישם הרי  – מקום לה' בחייו ובמעבריו

 הגשמיים.

נשאר תקוע ברצון  הואהרי  –ומאידך, מי שמעוניין לשקוע רק בחיי היומיום ומשם כביכול לחיות עם ה' 
 '!!געת ברצון האמיתי והפנימי של ה! כי בלי התורה אי אפשר להחיצוני



וק תה חושב שתוכל בדיאיך  –בלי התורה כי  –ורתי שמרו' הי כוונת הפסוק 'הלוואי אותי עזבו ותזו
 ת את המטרה העיקרית שלשמה ברא אותך ה'?!מלאול

* 

 

 נקודת הבחירה...

אנחנו לא רואים  מדוע, פנימיות של ה'על ידי התורה אנחנו מגיעים ללפי מה שהרבי אומר, ש שאלה:
 ר'!געדאנק במהלך חייו? הרי הוא היה אמור להיות 'עובד ה' בכישכל מי שיושב ולומד מיישם את ה

של למקום  דמלושהוא ת התורה לאדם, האם לקחת א הבחירהה' את בדיוק בנקודה הזו נתן  תשובה:
א להשתמש איתה ככלי מועיל להגיע אל מטרת הבריאה, או שמא לקחת את התורה ת ולגאווה אישי

 לך החיים ובקשיים!מהכבוד ה' דווקא ב למקום של גילוי

 הוא היצר הרע... יה'מושכל ראשון' של :הרב שטיינמן היה אומר

תמש עם התורה לא נשהיא כמובן לרע, כי זה מה שהגוף שלנו רוצה, ש שלנוכה הטבעית כלומר, המשי
לקחת את זה ילחם , להתאמץ ולהקודה הזו דרושה העבודה הקשה של האדם, ובדיוק בנככלי מינוף

 עה לרצון האמיתי של הבורא!!למקום של הכנ

* 

 :חיינוומכאן, למסע אל מחוזות 

 'עשר המכות'א העניין של הו ,שבהם נבראו העולם 'עשרה מאמרות'כותב שהעניין של  השפת אמת
 ...ת''עשרת הדברוהכה ה' את המצרים בשביל שעם ישראל יוכל להגיע לש

 הזו?ההקבלה  מסתתר מאחורימה 

. בעניין הטבע והניסים שמעל לטבע ,המהר"ל עם הפילוסופים בזמנו כחהתווק ועמפילוסופי ויכוח 
רק על פי  נוהג - ! כי הטבע בעייםטאל הם  –לם פילוסופים טענו בתוקף, שהניסים המתרחשים בעוה

ם? הרי הם משהו היוצא ואם ישנם ניסי חלילה.מוות  –חולי  צמיחה, –זריעה  לילה, –סדר מסויים, בוקר 
 מגדר הרגיל.

מכך, מוסיף השפת  עוד יותרחלק ממערכת הטבע שה' ברא בעולם! והר"ל טען, שהניסים הם ל המבא
, ושם , כי ה' הוא מעל הטבעההנהגה הרגילה של ה'וקא הם דרך , דום הבלתי מובניםאמת, דווקא הדברי

של שמונה, ין בוקר ללילה, בין חושך לאור, בין מצוקה לישועה, בין כמות של יום אחד לכמות אין הבדל ב
 בין שמן לחומץ ובין ים ליבשה...

 בעי'.וקא ב'אל טדובצורה יותר אורגינלית  'מתבטא' של עולםונו בריה

 אינה הדרך הרגילה והטבעית!!!!גת העולם בדרך הטבע, דווקא היא ודווקא הנה

ת הנהר כסף לזהב, עפר לגולם, ולעבור אהפוך ל והוא יכול אין סדר טבעי,שם  –דם חי בפנימיות אם א
 בלי גשר...

* 

 שוכח את ה'האדם  –תחילת הבריאה 



נברא עולם גשמי וחומרי עד שבורא צמצומים צמצם העשרה  –ב'עשרה מאמרות'  ה' ברא את העולם
 .כל כך

, מה שלא מבחינתו .של הבוראאת קיומו  ון בידיו, הוא שוכחתהאדם בטוח שהכול נש –חומרי עד כדי כך 
סיבה לשיברון זוהי  –וכשאינו מצליח סיבה לגאווה, זו  –כשהוא מצליח ! הוא רע -הולך לו כרצונו 

 ולייאוש.

כיצד אפשר להפוך  ורה, גילוי רצון ה' הפנימי.ושמה תמטרה היתה מטרה בבריאה, עשות, אבל, מה ל
 לתקווה?ן מוחלט בבוראו וניות ולאמונה, לביטחואת האדם הגשמי לכזה שמצליח להתחבר לרוח

דם, ויצא  –ה' עשה מהפכה! המצרי פתח ברז מים : מהם עשרת המכות? הביא את 'עשרת המכות'לכן ה' 
אי הסדר בולט ו זה בזה, מיני חיות, אש ומים התערבל ידי הצפרדעים, הופר ע -כנים, השקט הפך  –החול 

 !מתהפך –ובוטח בו  בכל מקום, כל מה שהאדם סומך עליו

 

 בשליטתו של הבוראהכרה  –עשר המכות 

בלילה הזה אני שובר  הלילה הזה הוא ליל הסדר!!!צהיר: מישב בליל פסח וומה היהודי עושה? הוא מתי
הוא  –גשמי אי הסדר הוא הוא הסדר האמיתי!! שהעולם הש להודותאת החסימה שהיתה על לבי ומוכן 

 ראה!!עשרת המכות הוכיחו לעולם שהטבע הוא לא כל כך טבעי כפי שזה נ דמיון!!!

עים במ"ט היו משוק, הם מקום הכי נמוך מבחינה רוחניתהיהודים, כידוע, היו שקועים באותה שעה ב
, מהמקום הנמוך ביותר שניתן להעלות על הדעת, שםמדווקא קום נמוך מזה! ושערי טומאה, אין מ

 ולט בכל העולמות!שם הגיעו עם ישראל להכרה ולהבנה שה' הוא השדווקא 

 ארבעים שערי טומאה אינם מספיק גשמיים ה שיש בעולם?דרגה הכי נמוכד אותם עד ללמה ה' הורי
 ?!ושפלים

 ,היינו חושבים שאכן ?מה היינו אומרים ארבעים,בשער ה , נניח,היו רקכשהם  םמוציא אותאם ה' היה כי 
גם אם נפלנו לדרגה נמוכה כזו של ארבעים שערי טומאה, עדיין אנחנו מסוגלים להכיר את הבורא, על 

 ., כי הנה, עובדה, גם משם הוציא אותנו ה' ממצריםנואף שפל מצב

! מה יאמר אז? אם ה' , למ"ט שערי טומאהם למקום הכי עמוק ושפלמה יקרה אם חלילה יפול אד ך,א
-בוד! לי המצב כבר א אצלי, –היה מוציא אותנו כשהיינו בשער הארבעים, האדם הזה היה אומר לעצמו 

 בלי תקומה חלילה...-גלות את האור, אני כבר 'פארפאלן'באמת כבר אין סיכוי ל

, הכי רחוק ממנו, כדי להראות לנו, שגם מצב הרוחני הכי ירודציא אותנו ממצרים רק כשהגענו ללכן ה' הו
 !!ולהיוושע –' לצעוק לה ,מסוגל לקוםהאדם  –קום הכי נמוך בעולם מהמ

* 

ה היה גילוי ה' רק ברצון היתה רק ההכנה, ז על ידה,עשרת המכות וההבנה שעם ישראל קיבל אבל, 
 ...החיצוני שלו

פש והנהרצון  –'עשרת הדברות'! את התורה ו אפשרות לקבל את נקיבל –ה ועל ידי הגילוי החיצוני הז
 הפנימי של ה'!!!

* * * * * 
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 וכעת, נביא בסייעתא דשמיא מספר נקודות נוספות שהרבי דיבר עליהם במהלך השיעור:

 

 ?למה כל כך קשה לנו להיכנע

ונותן לנו תחושה  ייוייעלם מהעולם! ולכן הוא נלחם על חהוא  –רק נסכים להיכנע כי השטן יודע, שאם 
החזיק למשיך להתעקש ונשהוא רוצה , הכנעתן הנימוכן שלא כאילו ייחרב העולם אם ניכנע... הוא 

 בלי רצון לוותר!!! גו''אב

* 

 לשם שמים, כמובן...

 לעתיד לבוא ה' יברא שמים חדשים וארץ חדשה., ה'כי הנני בורא שמים חדשים וארץ חדש'

, אבל א האלוקיםיכירו האנשים וידעו כי ה' הו לכאורה, מילא 'ארץ חדשה' מובן, ה' יברא ארץ שבה
 של העולם הזה?ברוחניות  –'שמים חדשים'?! מדוע? מה רע בשמים 

ככל העולה לעתיד לבוא יברא הקדוש ברוך הוא שמים חדשים לכל אלו שעשו  'סאטמער רב',ר האמ
 שם שמים' כמובן,'ל ,וקתפתאום יתגלה שכל אלו אשר הפיצו מחלעל רוחם בתואנה של 'לשם שמים'... 

 לא התכוונו אלא לאינטרס האישי שלהם ולשנאה נטו...

* 

 הישר מבית המקדש...

הם רשמיך מהביקור ה מ: יקור בארץ ישראל. לאחר שחזר לארצו שאלוהוסף הגיע לבאחיו של האמרי יו
 הו מזמן בית המקדש?האם נותר שם משבארץ הקודש? 

 וקיימת... החינם' עדיין חי תשנאה' – דבר אחד נותר שם בדיוק כמו בזמן בית המקדשענה להם: 

* 

סיפר לי על כלל מיוחד שיש לו בעסקיו. "אני והוא  ,בעל עסקים מסועפים ארה"בשוחחתי עם יהודי מ
 " כך אמר לי.ה מיני אנשיםאיני עושה עסקים עם שלוש

, שאינם מתעניינים כלל אנשים כאלו ל...-כ-עם אנשים שמוכנים לקנות האיני עושה עסקים 
 תהיה בטוח שהצ'קים שלהם יחזרו עד מהרה...אצלם  –ים לקנות כל דבר אפשרי מוכנ במוצר,

אתי על סיפורי אבות ו'פארן  נסים להסיט אותי ומשוחחיםבמשך כל הפגישה מאנשים שגם עם 
עתי ם, כי איני אוהב שמנסים להסיח את דגם איתם איני עושה עסקי קודם המלחמה...-קריג'

 נדבר רק עליהם, ואת הסיפורים נותיר למוצאי שבת...-ך עסקים גשנו לצורבסיפורי סרק. אם נפ

אלו שכאשר אני שואל אותם בפתח  אותםהקבוצה השלישית שאיני עושה איתם עסקים, הם 
אם הוא מתגעגע פתאום  ...חייב להגיע'הפגישה לשלומם, והם משיבים לי בחצי אנחה ש'משיח 

 עסקי...לגאולה, הרי זה סימן מובהק על מצבו הכלכלי וה

 עשרה:-ילת שמונהו מופיעים בתפות הללצקבושים לב ששלושת הסיים אותו יהודי בצחות ואמר לי: 

'ומביא עם סיפורי האבות, ושמתחילים  – 'וזוכר חסדי אבות'המוכנים לקנות הכול... הם  – קונה הכול''
 ...'לבני בניהם גואל
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