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 מדרון תלול למרגלות הגבעה
ביום ג' לפני חג הפסח, נודע על שערוריה נוראה שאירעה בעיר 
בני ברק, אשר באותו יום התקיים בסיוע משת"פים נבזים סיור של 

במסגרת יום עיון למגזר החרדי  אנשי צבא פרוצים ופרוצות בעיר
  מטעם פיקוד העורף.

יום העיון החל במס' הרצאות ולאחמ"כ יצאו המשתתפים לסיור 
הלכו לבקר בישיבת פוניבז', כאשר למרבה הבושה  בעיר. בתחילה

קיבלו את פניהם משתפ"ים נבזים מתוככי הישיבה, והובילו את 
הפרוצים יחד עם הפרוצות להיכל הישיבה ולמרפסת המשקיפה על 

 העיר.

במשך הסיור הגיעו אף למתחם ביהכ"נ איצקוביץ, אך שם, יראי 
 ד' שנכחו במקום מחו בהם נמרצות.

בהנחיית המשת"פ אריה זיסמן עיתונאי  עם פאנל הסיור ננעל
פים: נציג זק"א ת"א, נציג הצלה "ביתד נאמן, ובהשתתפות המשת

גוש דן, ממונה על הביטחון בעיריית בני ברק, מוטקה בלוי יו"ר 
משמרת ה"קודש" ו"החינוך" ונציג וועד הרבנים, והעיתונאים יעקב 

  רייניץ מהמודיע, ומשה גלסנר מ"קול ברמה".

וכן השבוע )קדושים( ביום ג' התקיים סיור באזור הישיבה, אך 
יראי ד' מהאזור התאספו במקום למחות בהם כדת של תורה, ואף 
זעקו לעבר המדריכים המשת"פים ממחננו, שיחליפו את כיפותיהם 

בחזותם החרדית. בס"ד,  לכיפות סרוגות לבל ירמו את הציבור
תודות למחאה, מיהרו משתתפי הסיור להסתלק מהעיר ולהעלם 

 כלעומת שבאו.   

שמתקיימים סיורים  אלו הפעמים הראשונותיש לציין שאין 
שכאלה בישיבת פוניבז'. באחד הימים שבין יוה"כ לסוכות 
דאשתקד, התקיים סיור דומה בהיכל הישיבה. יראי ד' שהיו באזור 

ם נמרצות כדת של תורה, אך למרבה החרפה התנפלו מחו בה
עליהם בחמת זעם כמה מבעלי החנויות שבאזור ואולי גם שאר 

 "קנאי הפשרנים" למיניהם.

במכתב מחאה וגדולי התורה שבעיר רבנים כזכור, בזמנו יצאו ה
והן כלפי ההתנפלות הברוטאלית כלפי  כלפי הסיור עצמו,הן נוקב 

קצר לאחר שנתלו המודעות, הן נתלשו  יראי ד' המוחים. אך זמן
בחמת זעם ע"י הקנאים החדשים )מחמת שזה "נגד גדולי ישראל" 

  כמובן...(.

*** 

בשבוע שלפני פסח, אחזו את בני ישיבת פוניבז' הלם ותדהמה, 
התגייס שבחור מהישיבה לאחר שנודע להם למרבה הצער והכאב, 

בבחור נושר או לצבא השמד, ה"י. ויש להדגיש שאין מדובר כאן 
  .לומד, אלא בבחור מצוין וירא שמיםשלא 

שגם מי שלא לומד וגם מי אמנם מן החובה להדגיש כל העת, )
שנושר, גם להם אסור באיסור חמור ללכת לצבא, וכהוראת כל 
גדולי ישראל זצוק"ל ויבדלחט"א ללא יוצא מן הכלל. אך מכיוון 

ון מרן הגר"ש שבשנים האחרונות נשמעות טענות עמלקיות ]כלש
ואזנר זצוק"ל[ שמי שלא לומד וכדו' מותר לו ללכת לצבא, על כן 
הדגשנו שאין מדובר כאן בבחור מהסוג הזה, על מנת שלא יהיה 

 .(פתחון פה לטענות מהסוג הנ"ל

ולאחר בישיבה, חיילים וחיילות  אך לאחר שמתקיימים סיורי
הלא היא "מצוות  –שמקדשים שם את המצווה אשר לא צווה ד' 

ומסביר שאין  וכן יש מאן דהו המוסר ועדים בישיבהההתייצבות", 
שום גזירה והכל בסדר, וכו' וכו', האם זה פלא שאלו הם 

 התוצאות?

 02-8000-611 –פנה לטל'  לעזרה וסיוע בענייני גזירת הגיוס
 0799-222222 – ת השמד בטל'וניתן לשמוע עדכונים בענייני גזיר

 .עלון זה יוצא לאור ביוזמה פרטית ואינו קשור לשום ארגון כלשהו
 gmail.com@9977010: לקבלת הגליון וכן להערות והארות פנה למייל

 הגליון טעון גניזה!נא לצלם ולהפיץ! 
 

 ההיסטוריה העגומה חוזרת
עד הכשרות של העדה החרדית מכתב לבעל לפני חג הפסח, שלחו ו

מץ בפסח ה"י, בו הם מסבירים לו כי בכוונתו למכור ח שנודע מאפייה
שבכך הוא חוטא ומחטיא את הרבים, ומטמא את  את חומר האיסור,

 פלטרין של מלך, ודורשים ממנו שיחזור בו מכוונתו זו.
בעל המאפייה שלח מכתב תשובה מלא בחוצפה, בו הוא "מוכיח" 

לא פחות  –את חברי הבד"צ באותו סגנון שבו הם פנו אליו, על כך שהם 
ת חינם", "מחטיאים את הרבים" בחטא החמור של "שנא –ולא יותר 

בכך שהם קוראים להפגנות על חילולי שבת, ובכך מחדירים לנערים 
 שנאת חינם... ולא עוד אלא שבכך הם "מטמאים את פלטרין של מלך"...

. אך זה מזכיר לנו לו ולשכמותוכלל שאין אנו נזקקים היא, האמת 
טענות שנשמעים לאחרונה בבית פנימה. כאשר זועקים על גזירת הגיוס, 
ועל כבשונות השמד שפועלים במלוא עצמתם, אנו שומעים טענות 

דומה, ש"זה לא יפה לחסום כבישים"... או הכינוי הנלעג  מסוגקטנוניות 
י "מושכי הזנבות"... והרי על מה מדברים כאן? על אושוויץ רוחנ

 כפשוטו! זה הרי ממש כמו אותו מוכר חמץ שמדבר על שנאת חינם... 
ובאמת גם בזמן המזרחי נשמעו אותן טענות בדיוק. כאשר עוררו על 
בעיות השעה, כגון גיוס בנות, חפירות קברים וכדו', מיד נזעקו אנשי 

 המזרחי על הבעיה החמורה של "שנאת חינם"...
" אינו מופיע בשום ספר )במאמר המוסגר: המושג "אהבת חינם

מהספה"ק, ומקורו מאנשי המזרחי. ובאמת כאשר מעיינים בפירוש 
אנשי המזרחי קיימו זאת בהידור. כי  אכןהמילים "אהבת חינם", הרי ש

הרי מהו הפירוש שנאת חינם? לשנוא מישהו שאין התורה מצווה 
 הבת חינם" פירושו לאהוב מישהו גם מבלי שישלשנאותו. ואם כן גם "א

מצווה מן התורה לאהוב אותו, אלא ההפך, מצווה לשנאותו, מה שאכן 
המזרוחניקים קיימו בהידור... אמנם כשמשתמשים במושג הזה אין 
הכוונה למשמעות הזאת, אלא למשמעות של אהבה שאינה תלויה בדבר, 
אך אין זה במקרה שהמזרוחניקים המציאו את צמד המילים האלה, אף 

מעות השלילית, כיוון שזה אכן מבטא את אם הם לא התכוונו למש
 הנהגתם היטב.( 

 אך אין זה המישור היחיד שבו אנו עדים ל"התמזרחות" חרדית.
כאשר נהיה אסור לדבר על ענייני עמידה בפרץ, האם זה לא הליכה 
בדרכי המזרחי? )הטענות של "אמונת חכמים" נטענו ג"כ ע"י המזרחי(. 

פסולים ועיתוני הפרסום וחלק כאשר כל החינמונים והשבועונים ה
מהיומונים מפרסמים לימודי אקדמיה ומכללות, האם זה לא 

 "התמזרחות"?
בקיצור, מי שמסתכל בראי ההיסטוריה רואה שהמזרחי חוזר על 
עצמו בתסריט כמעט מדויק; אמנם לא בעניין ההשקפה על בניין הארץ 

תורה חדשה  וההתיישבות וכו', אך בעניין החיבור עם החילונים ועשיית
הרע במיעוטו, "חילול  –אשר בודים מלבם, בטענות של שטות כגון 

 השם" בסילוף המושג וכדו', זה חוזר על עצמו במדויק.
אך נאמר , יפגעו באי אלו אנשיםאלו דברים חריפים ואף שכנראה 

להם, הרי אם מאה שנה לפני תנועת המזרחי הייתה תנועה דומה הנקראת 
, וגדו"י היו מחרימים אותם עד שנהיה מציאות מהלדוג "תנועת המערבי"

כזאת ש"מערבי" נהיה לכינוי גנאי, ולאחמ"כ כשצצה תנועת המזרחי היו 
טוענים כלפיהם שהם כמו ה"מערביים", ודאי שהם היו נפגעים מכך 

וכן הוא לענייננו, ודי  עמוקות, אע"פ שהם הולכים ממש באותה דרך...
 לחכימא.

ארץ וההתיישבות, ראוי לעורר על עניין בניין הואם כבר הזכרנו את 
הארגון המשונה שמוציאים עלון המתיימר להיקרא בשם "קדושת ציון" 

בציונות מזן אל זן ומנסים להסוות זאת בסגנון חרדי, ואף מוסרים המלא 
שיעורים בהשקפתם הקלוקלת, וכעת בכוונתם להרחיב את מערך 

פעם בשבועיים במקום שיצא  השיעורים בכל הארץ, ולהוציא את העלון
, אזי לאחר עד עתה אחת לחודש. ואמנם מי שקצת שכל בקדקדו

יו לסלק את העלון מהאזור. מבין תכף ומיד שעל שמסתכל קצת בעלון זה
אך יש כאלו שאינם יודעים להבדיל בין הקודש ובין החול, וא"א לדעת 

באיבה  זו פרצה חמורהכמה זה יכול להשפיע ח"ו. ועל כן צריכים לגדוע 
לפני שיהיה מאוחר מדאי ח"ו. ומי יודע אם לא האווירה של "איש הישר 
בעיניו יעשה" השוררת כעת במחננו, היא זאת המהווה קרקע פוריה 
לבעלי דעות שונות ומשונות להציע את מרכולתם ברבים. ד' יצילנו 

 ויגדור פרצותינו בב"א.



 שליט"א )א(רבי צבי מאיר זילברברג קטעים מתוך מכתבו המרטיט של הרה"צ 
חז"ל הקדושים וצדיקי הדורות זי"ע גילו לנו, שכשאבינו שבשמים  {א

מביא מצב של צרה, וכדומה, היצר והקליפות וחיילותיהם משתדלים חזק 
מאד מאד בהרבה אופנים להביא קרירות נורא לגבי עבודת התפילה על ביטול 
המצב של הצרה, וחז"ל הקדושים וצדיקי הדורות זי"ע הפליגו כמה היצר 

תי כמה האמתיו משתדלים בכל כוחותיהם להעלים ולהסתיר המצב וחיילו
רחמים מרובים צריכים, ורצון אבינו שבשמים מכל אחד מכלל ישראל 
להתגבר על היצר וחיילותיו בכל זה, און זיך אנפלאמען מיט די אמת, 

, ולהרעיש עולמות בתפילה, עד שיתבטל ולהתפלל ולהתחנן מעומקא דליבא
 המצב של הצרה לגמרי.  

ורצון אבינו שבשמים שנזכור מכל העבר של כלל ישראל במשך  {ב
הדורות, שבכמה תקופות ובכמה מדינות היו מצבים גדולים של צרה 
ברוחניות, ולא התפללו כראוי, משום שהיצר והקליפות וחיילותיהם גרמו 

פשו המצב, וכשעברו כמה שנים הי' ירידה גדולה שלא הרגישו הצרה ולא ת
מאד לכל התורה והאידישקייט אצל חלק גדול של הציבור באופן נורא, 
והצאצאים שלהם כבר היו רחוקים מאד מאד מהמצב הנפלא של הזיידעס 
והבאבעס שלהם, רח"ל, וממילא נתבונן ונבין מה יכול להיות ח"ו ח"ו העתיד 

צרה ולא מתחזקים ביחד להרגיש הצרה ולידע  של כלל ישראל כשיש מצב של
 המצב ולהעתיר ולהתחנן כרצונו יתברך.  

והנה כנזכר לעיל יש הרבה אופנים איך היצר והקליפות וחיילותיהם  {ג
משתדלים להביא קרירות, ואחד האופנים הוא ע"י שהיצר והקליפות 

יט של וחיילותיהם משתדלים להעלים השורש והעומק וההיקף וכל הברייטקי
הצרה, ועי"ז במשך הזמן מביאים קרירות נורא לא להרגיש הצורך להרבות 

 מאד מאד בתפילה.
והרבה פעמים ע"י ההעלמה של השורש והעומק וההיקף של הצרה, היצר 
והקליפות וחיילותיהם משתדלים להביא דמיונות וטעותים כאילו שהצרה היא 

קליפות וחיילותיהם מים וכדומה, וממילא היצר והמסוירק איזה פרטים 
מפתים שפרטים אלו הרי נשתנו, או שבכמה מהפרטים יש בחינה של חילוקי 
דעות, וכדומה, וכדומה, ועי"ז מביאים קרירות נורא אז די צרה איז שוין נישט 
דא ]שהצרה כבר נגמרה[, או אז די מצב איז נישט אזוי געפערליך ]או שהמצב 

ט אזוי שטארק דאווענען ]ואין צריכים אינו נורא כ"כ[, און מ'דארף שוין ניש
 כבר להתפלל כ"כ חזק[.

אבל רצון אבינו שבשמים שנתגבר על כל זה, ונגרש הקרירות הנורא הזה, 
ונכיר ההיפוך מהאמת שבכל זה, ונדע שאפילו אם כמה פרטים נשתנו וכדומה 
ואפי' אם הם פרטים גדולים וחשובים מאד מאד ואפילו אם נימא שיש בחינה 

ילוקי דעות בכמה פרטים ואפילו אם הם פרטים גדולים וחשובים מאד של ח
מאד, מ"מ כל זמן שהשורש והעומק וההיקף של הצרה נמצא רצון אבינו 
שבשמים שנתחזק ונתחזק ונתחזק עוד ועוד מיט גאר א שטארקע ברען און 
קאך להתפלל יותר ויותר על הביטול של הצרה לגמרי ממש, שבשורש של 

ם חילוקי דעות כלל וכלל ומה נ"מ אם יש חילוקי דעות באיזה הצרה אין שו
 פרטים הלא רצון אבינו שבשמים להתפלל על השורש של הצרה.   

ולכך נשתדל לכתוב ולבאר כאן בעזה"י קצת מהשורש והעומק  {ד
וההיקף והברייטקייט ]און די פינטל די נקודה[ של מצב של צרה גדולה שיש 

הקודש בשנים האחרונות, ]וממילא זה משפיע לכל היהדות החרדית בארץ 
לכל היהדות החרדית בכל העולם[, ואף שכמובן אין שייך בכמה מילים לבאר 
כל העומק וההיקף של הצרה, מ"מ נשתדל לכתוב ולבאר בקצרה ממש, וכל 

ואולי בהמשך הזמן ]אחד יכול להרחיב הדברים ולהתעמק בהם בעצמו, 
 .  [קצת, אם יהי' צורך לזהנכתוב עוד מכתב להרחיב הדברים 

רצון אבינו שבשמים שנזכור ונדע שבעזה"י ההייליגע מצב של היהדות 
ינים, שיש יהחרדית בארץ הקודש בדור שלנו הוא נפלא ונשגב מאד בכל הענ

בעזה"י ריבוי עצום של ישיבות וכוללים וחדרים ובתי חינוך לבנות, ריבוי 
רה וחסד וחיזוק וחינוך ועוד עצום של תורה ועבודה ותפילה וקדושה וטה

וכל אחד משתדל ומשתוקק ושואף ]ועוד, ואף שבודאי יש הרבה עוד לתקן, 
, מ"מ באופן כללי המצב הוא נפלא ונשגב, בבחינה של [לתקן יותר ויותר

התגלות של תפילין של אבינו שבשמים, מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, 
ומשתוקק ושואף להתעלות ישראל אשר בך אתפאר, וכל אחד ואחד משתדל 

יותר ויותר, והצמאון של כל אחד הוא לעשות רצון אבינו שבשמים יותר 
ויותר, וכל אחד ואחד שואף ורוצה ומוסר נפשו שכל הבנים והצאצאים שלו 

 יהיו ת"ח וצדיקים.  
והנה בשנים האחרונות נעשה מצב נורא ואיום, וזה השורש והעומק 

ואין נ"מ ממתי בדיוק זה התחיל, ]של הצרה,  [והנקודה]וההיקף והפינטיל 
וכדומה, כי גם זה מעשה יצר לפעמים לחקור כל מיני חקירות מתי התחיל, 

להרגיש  ואיך זה התחיל, ומה גרם לזה, וכדומה, ועי"ז לקרר הברען והפייער
 .  [הנקודה של הצרה

בשנים האחרונות יושבים רשעים גדולים מאד מאד וקליפות נוראות, 
ינים איך להחריב ולהרוס יצות בהרבה הרבה אופנים וענודנים וחושבים ע

ח"ו ח"ו כל ההייליגע מצב של ההייליגע יהדות החרדית בכל ארץ הקודש 
רח"ל, דהיינו, איך אויסצומישען יותר ויותר יהודים חרדים מהיהדות 
החרדית עם החילונים רח"ל, ואיך לשבור יותר ויותר כל החומות 

ות החרדית להפינסטערע שרעקלעכע טומאה המבדילות בין ההייליגע יהד
וזוהמא הנורא של העולם של החילונים רח"ל, והם אומרים וכותבים כל 
זה מפורש, והם אומרים וכותבים מפורש שהמהלך שלהם בכל זה הוא 
לעשות הכל מאד מאד צוביסלעך, ובאופנים שלא יהי' נרגש להציבור וואס 

פנים שלא יהי' נרגש ריבוי עצום של טוט זיך דא און וואס זיי ווילען, ובאו
פרטים שהם עושים בכל מיני אופנים וענינים שבכל זה נטמן השאיפה 

 והרצון שלהם לשנות כל העתיד של כל היהדות החרדית, רח"ל.  

וא"א לפרט כל הפרטים והאופנים שהם משתדלים על ידם לעשות כל 
של כל  [הברייטקייטוכל ]החורבנות האלו, וא"א להקיף כאן כל ההיקף 

אף שבאופן כללי ידוע שהם משתדלים להתערב בהרבה ]החורבנות האלו, 
מאד בתי חינוך לילדים קטנים וגדולים ובנים ובנות וישיבות קטנות כמה 
שאפשר להם בהרבה הרבה אופנים ועי"ז להביא חורבנות נוראות, והם 

י חול וכדומה משתדלים שיהי' נדפס הרבה דברים פסולים בספרים של לימוד
באופן שלא יהי' ניכר כלל וכלל כדי שריבוי עצום של בנים ובנות ילמדו 

[ לימוד]ויקראו דברים אלו, והם משתדלים להכניס ריבוי עצום של שטודירען 
של חכמות חיצוניות באופנים הרבה לאלפים ורבבות יהודים חרדים ומכניסים 

בהרבה אופנים לילך  שם כל מיני דברים שלהם, ומפתים לאלפים ורבבות
לעבוד במקומות או באופנים פסולים אנשים ונשים ע"י שמשלמים ריבוי 

יני יעצום של כסף וכדומה, וכל מה שעשו ועושים וחושבים לעשות בענ
, הן באופנים [הנקרא גיוס חרדים ובני ישיבה וכולל, וכל השייך לזה]מיליטער 

קצת לקמן, וכל החוקים של פיתוי הן בשאר אופנים וכמו שיתבאר בעזה"י 
שלהם השייכים לכל זה, הם אומרים וכותבים מפורש שהתכלית בכל זה הוא 
להחריב רח"ל היהדות החרדית ולערבו עם החילונים רח"ל, מ"מ ריבוי 

, וגם אין ידוע כל [העצום של הפרטים שיש בכל אלו הדברים א"א לפרט
מחמת עניני ציבור אף ש]הפרטים, וכ"ש אני השפל איני יודע כל הפרטים, 

שאבינו שבשמים הזמין לי ידוע לי ריבוי עצום של פרטים קשים ונוראים 
המכאיבים מאד מאד לכל לב יהודי, וכמו שיתבאר בעזה"י קצת לקמן, וכל 
מילה שכתבתי בהמכתב הזה הנני יודע בברירות, שמחמת עניני הציבור 

לו, מ"מ מובן מאד שאבינו שבשמים הזמין לי, רצונו יתברך שאדע ידיעות הא
, מ"מ רצון אבינו שבשמים שנדע באופן כללי [שאיני יודע כל הפרטים

החורבנות שהם רוצים וחושבים ועושים, ונרגיש ונדע האמת שיש כאן 
מלחמה גדולה ועצומה של הרשעים והקליפות והסט"א והיצר וחיילותיהם 

דית, עם כל כוחותיהם שמשתדלים להחריב ולהרוס ח"ו ח"ו היהדות החר
ובמשך השנים האחרונות כבר עשו רח"ל חורבנות גדולות בהרבה אופנים, 

 רח"ל.  
והרשעים והקליפות משקיעים על כל הנזכר לעיל הון תועפות ממש, והם 
השקיעו ומשקיעים בזה ימים ונהרות של כח וזמן, והם משלמים לריבוי עצום 

ויותר, והם כבר של אנשים סכומים עצומים לסייע להם להגיע לכל זה יותר 
הרבה הרבה  [והם מוכנים ורוצים להלאה ליתן על כל זה]נתנו על כל זה 

מיליאנים, לכל מה שנצרך בשביל כל זה, ובענין הזה גיסט זיך ביי זיי נאך און 
נאך געלט, והם אומרים שהכל כדאי להם רח"ל כדי להחריב ולהרוס ח"ו ח"ו 

 כל המצב של היהדות החרדית, רח"ל.  
ומרים וכותבים מפורש שהדרך שלהם בכל זה הוא להחשיב כל והם א

יחיד ויחיד, וכל ילד וילד, וכל משהו ומשהו, דהיינו, שהם משקיעים כח 
וממון הרבה מאד על כל יחיד ועל כל ילד מהיהדות החרדית שהם משתדלים 

, ואפי' על [וכמו שיתבאר בעזה"י קצת להלן]להחליש ולקרר ולהחריב, רח"ל, 
, כי הם [להחליש אפילו משהו]משהו של קירור, ומשהו של שוואכקייט, 

, והדרך [לאט לאט]אומרים וכותבים שהדרך שלהם בכל זה הוא ציביסלעך 
שלהם להגיע לכל זה הוא להשתדל עם כל הכוחות להפיל ולהחליש ולקרר 

וד בית, עוד ולהחריב עוד יחיד ועוד יחיד, עוד בחור ועוד בחור, עוד בית וע
ילד ועוד ילד, עוד משהו, ועוד משהו, בכל מיני אופנים, ועי"ז יגיעו להתכלית 

 שלהם רח"ל.  
של הצרה הגדולה, רח"ל,  [הפינטעל]עכ"פ זה השורש והעומק והנקודה 

הרצון והשאיפה והברען וההתגברות וההשקעה של רשעים וקליפות להחליש 
חרדים רח"ל, ועי"ז להחריב ולהרוס  ולקרר ולהחריב ולהרוס ח"ו ח"ו יהודים

ח"ו ח"ו המצב הכללי של היהדות החרדית רח"ל ולערבו יותר ויותר עם 
הפינסטערע שרעקלעכע טומאה וזוהמא הנורא של העולם של החילונים 
רח"ל, וכדי להגביר הנסיון שלנו, אבינו שבשמים נותן לרשעים ימים ונהרות 

ם זה בהמלחמה הנוראה של הקליפות של כח וכסף ושלטון וזמן, והם משקיעי
והסט"א והיצר וחיילותיהם שמשתדלים עם כל כוחותיהם להחריב ולהרוס 
ולהחליש ולקרר ח"ו ח"ו היהדות החרדית, ולעשות צורה חדשה של יהודים 
חרדים המעורבים עם הטומאה והחשכות והזוהמא הנורא של העולם השפל 

  של החילונים רח"ל  .
ני, שע"י שרואים תחכמורצון אבי"ש שנזכור תמיד הבחינה של מאויבי 

ההתגברות הנורא שלהם והברען שלהם להחריב ולהרוס ולהחליש ולקרר כל 
יחיד ויחיד רח"ל, נדע כמה רצונו יתברך שנתחזק יותר ויותר בתפילה ותשובה 

שום שליטה כלל וכלל ח"ו ח"ו, מעומקא דליבא ממש, שלא יהי' להם 
על המשמר בכל פרט ופרט, הן מה שנוגע לחינוך הילדים  דושנעמו

והתלמידים והצאצאים והדורות, והן מה שנוגע לכל המצב, וכמו שיתבאר 
)המשך בעזהשי"ת בשבועות הבאים(                                .בעזה"י קצת לקמן

  


