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  "הקהל"שנת,ט"תשס'ה, חודש הגאולה, א בתמוז"בלק י' ק פר"ד עש"בס
  
  !שבת שלום, יחי המלך ,בוזגלו' מאיר שיחי' נ ר"ייד' כב

מקוה כי הנני .  לענות במהירות רבה על פנייתיודה מקרב לב על התפנותך מעיסוקיךבפתח דברי הנני מ
  .מוצא אתכם בקו הבריאות והשלום

  .ולגופו של ענין
 ...".לא תגורו" סמן של א לקיים ולהובילוונה הראשונה במכתב לאובמה היאכן הכ  .א
פט ופוסק את משפט ובודאי שאינני שו..." תחת אלוקים" ברור לי לחלוטין שאינני ,כשלעצמי  .ב

 .האלוקים בשמים ובארץ
כי כל מה שעשו הרומאים בארצות , בתשובתו ליהודה בן גרים ,י"זכור נא את דברי רשב  .ג

אך לעולם לא לשכוח כי הלכה היא  ,איננו פטורים מלהודות על הטובה. לטובתם עשו כבושיהם
נתנו לישראל נתנו תקציבי הענק ש. האומה האמריקאית אינה שונה.  שעשיו שונא את יעקב

בהסכמי סחר שגרמו לתלות ישראלית בכלכלה האמריקאית והשלכות כלכליות נגזרו מכאן לכל 
פיצוח כלי הנשק הרוסיים  אתרי נסויים לחומר ולרוח )ועודם(שדות הקרב בישראל היו . העולם

הואילו לאמריקה פי כמה וכמה מכל הטובה שהשפיעו עלינו ובנוסף ההשפעה ' מיגים וכד
 !!??האם הכל מכיר:שלילית הערכית של המערביות היתירה שוב ושוב מציגה את השאלה ה
נאצר לא . עב.ינת היא שלמרות העוני והנחשלות של מצרים עד סוף ימיו של גיהסטורית מענ' נק  .ד

את עניי מצרים דווקא כשהוחזרו סיני ושדות הנפט ומצרים עמדה על היכולות  ב"תקצבה ארה
העולמיים לקנות נפט במחיר מופקע ח ההסכמים ודינת ישראל נאלצה בככשמ, הכלכליות שלה

וכלי נשק מתוחכמים התחילו , דווקא אז נפתחו מעיינות התקציבים ולהסכמי סחר חד כיווניים
המאבק בין הגוש הסובייטי .  ותשובתו בצדו? הלא דבר הוא' הסעודית וכדבלזרום למצרים ולער

 ניטש בארץ ישראל בגלל הנטיות רח התיכוןלגוש המערבי על מדרך כף רגל במז
סיוע סובייטי להכרזת המדינה וסיוע צבאי ' הי "תנועה הציונית"סוציאליסטיות של ראשוני הה

, ב על הפתיחות לתרבות המערב"ארהפני אמנם הדיפלומטים השונים הצביעו ל. בנשק וביועצים
 כך חברו מזרח ומערב יחדיו. המתאימות לכישורים היהודיים ,על נטיות לכלכלה קפיטליסטית

ונוצרה חלוקה  יה למערב גברהיהנט. הדיפלומטים צדקו. לאפשר את הקמתה של מדינת ישראל
ב כי יש חולשת "כשהתברר לארה. אמריקאית בישראל ותמיכה סובייטית בערבים של תמיכה

הדעת בישראל הבינו שעליהם להכין מדרך כף רגל במקום יציב יותר ובחרו במצריים וערב 
 .הסעודית

עוד . איננו רואים את סוף הדרך. הסכנה הגדולה שאנו מעמידים את עצמנו בה היא העיוורון  .ה
ע מזה פחות התנחלות או גרו. "נחלת אבותינו, הננו בנחלתנו:"התנחלות היא קביעת עובדה 

לא  ,על הרלוונטיות שלנו )אלא,לא רק על החלקה המדוברת (ויתור משמעותה  הורדת התנחלות
כדין  'רושלים וכוידין תל אביב ו)ו"ח(ובשינוי כוון " דין נצרים כדין תל אביב:"בכדי אמר שרון

 .'אומר ב' מי שאומר א: כמאמר העולם. נצרים
להיות ברור הנוגע בישראל נוגע בבבת עינו של צריך  ,כמו לכל מנהיגי העולם ,לנשיא אובמה  .ו

הצרה היא . "זבנג וגמרנו"משיטת ה )אולי יותר(מסוכנת לא פחות  "סלמי"ושיטת ה ה"הקב
להתחבר , עלינו לצאת מהדפיטיזם .אם נביע את השקפתנו בברור שאותם לא קשה לשכנע
יעיל  סי לעם ישראלחוסר הסבלנות הטיפו. לעמנו ולתפקידו האמיתי, לתרבות האמיתית שלנו

 אך מסוכן והרסני בכוון ,)נעשה ונשמע( "עמא פזיזא דקדמיתו פומייכו לאודנייכו",בכוון הנכון
 .הנגדי
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אבל יפי  ,של ימינו" היטלרים"אד וכל שונאי ישראל הגלויים הם ה'מדינגחל אכן א"ובהתאם לנ  .ז
 ".בשקט... סן)ו(ח"הנפש שמנעו עזרתם מעם שלם העולה על המוקד לא מתו וממשיכים להיות 

 לרוע הזה ו"ח ברכות בלעם הרשע נבעו מקללת לב והותירו מקום להתחבר ,השבוע' ברוח פר
 ".לוקיך-א' אהבך ה:"לנו את הקללה לברכה כי' יהפוך ה
אה מן הגלות הפנימית והחיצונית יואנו נזכה ליצ, יכלו ,אויבי עם ישראל-'ה אויבי ה"לסיכום בע

אמר , א"מ שליט"באחת משיחותיו של הרבי מה.   ש"שלימה ובקרוב ממבגאולה האמיתית וה תכאח
תתגלה כל האמת ויתגלו  ,הגאולה האמיתית והשלימה' כי יש החוששים שכשיתגלה מלך המשיח ותהי

הבהיר  ,אמנם. לכן מפחדים לבקש גאולה בכנות ובכל הכוח. ..."לא נעים" 'קיצור יהיבו, כל החטאים
הגאולה תתגלנה כל המעלות של יהודים יתבררו כל ' כאשר תהי. ל וכללהם אינם צודקים כל, הרבי

-אין ספור של מצוות ומעשים טובים שיהודים מקיימים. הנסיונות הקשים בהם עמדו ועומדים
  . טוב שיתגלה לעין כל-נוכח הרב ,לא צורך להסתכל על הלא טובוזמן ' לא יהי-ובמסירות נפש

 היא למחלה תיחשב ומונעת אפשרות של אהבת ישראל הרי גם מוגזמת-הלקאה עצמית ללא צורך(
  ).כתוב ואהבת לרעך  כ  מ  ו  ך

  
  ברכות מאליפות מנפש ועד בשר

  שמח-ב בתמוז"י-שבת שלום וחג גאולה
  אוהבך תמיד
 יגאל פיזם

  


