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למה נחרב בית מקדשנו?
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דרשה לאימא אוהבת, ולבת היקרה

אימא של איילה נכנסה בבכי היסטרי לחדרה, וטרקה את הדלת בחוזקה. 
קול הבכי החזק נשמע מחדרה. איילה הלכה ודפקה על דלת, חדר אימא.

"אימא בבקשה תפתחי, אני רוצה לדבר אתך". האימא פתחה והסתכלה 
על ביתה עם עיניים מאשימות ואדומות מבכי. 

זאת  שמחה.  זמן  זה  ה',  ברוך  מתחתנת,  אני  אימא,  קרה  "מה  איילה: 
הבחירה שלי ללכת עם מטפחת ולא פאה, על מה כל הכעס? למה את לא 

יכולה לכבד את רצונותי?"
אימא: "על גופתי המתה! את לא ִתָּרִאי כמו איזה סמרטוט. את לא תהיי 

יוצאת דופן, מכל המשפחה, ותגרמי לי בושות". 
שקט בחדר, איילה בהלם.

אימא שלה: "אם את תלכי עם מטפחת, אני אתאבד. כן. אשים קץ לחיי. 
למה לי חיים כאלה?"

איילה אמרה לאט מאוד "אני-אחשוב-על-הכל-אימא". הסתובבה והלכה 
לחדרה.

איילה היא בחורה טובה וצדיקה, שרוצה להקים בית כשר ונאמן בישראל. 
היא רוצה ילדים צדיקים ויראי שמים. החתן שלה גם רצה פאה, אבל בסוף 

נכנע והסכים שתלך עם מטפחת.
איילה המסכנה לא יודעת מה לעשות. כל העולם נגדה.

דמעות  השמים,  על  ומסתכלת  שלה,  בחדר  המיטה  על  יושבת  היא 
מתחילות לזלוג מעיניה. וכך היא פותחת ומדברת עם ה' יתברך:

"ריבונו של עולם, תמיד האמנתי בך והתפללתי אליך, וכל שנות הסמינר 
הייתי הולכת כמעט כל יום לכותל מערבי, להתפלל על שידוך הגון. להקים 

בית כשר ונאמן בישראל.

כעת תראה ְבּעֹוְנִיי. אינני יודעת מה לעשות. אני יודעת שהפאה הנוכרית 
זאת עבודה זרה. ראיתי וקראתי בעיון את הספרים "הישכם אוהבים את 
ה'" ו"לך האישה החרדית" "מכתב לאדמורים חלקים א-ו", "וגם חתמתי 
בכותל המערבי בחוברת דף החתימות של האדמורים". ראיתי את החרם 
ושנוא  צנוע  לא  שזה  בשבת.  מוקצה  שהפאה  ראיתי  ההפלאה.  בעל  של 
בעיניך. ֵהְרֵאיִתּי או יותר נכון, ניסיתי להראות לאימא שלי את הספרים, 

והיא זרקה אותם בכעס על הרצפה.
לי להתחתן? בכדי להכעיס אותך בעבודה  עולם, בשביל מה  ריבונו של 
זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, וחילול שבת? לא. עדיף לי לא להתחתן 
לעולם. אשב בבית או אלך לגור לבד באיזה מקום-ושיהיה הקורבן שלי 

ריח ניחוח לפניך.

את  ומחתה  מהמיטה  קמה  איילה 
דמעותיה, והלכה לאימא.

"אימא, קיבלתי החלטה."

"כן איילה? אני מקווה שנכנס לך 
כבר שכל לראש!"

רוצה  לא  שאני  החלטתי  "אימא, 
לעבור  טעם  אין  פשוט  להתחתן, 
ְוִלייַרש  עבירות  הרבה  כל-כך  על 
גיהנום. כך אשאר בלי לעבור על 
של  החמורות  הכי  עבירות  ג' 
יבוא  בקרוב  יעבור"  ואל  "ייהרג 

משיח צדקנו ואז הכל יגמר".
בה  מסתכלת  איילה  של  אימא 

במבט קפוא ומנוכר.
כמו  לא  בעייתית,  היית  "תמיד 
האחיות שלך, את רוצה לעשות לי 
אני  סוררת?  בת  בושות, 
לא  את  שאם  לך,  מ-ב-ט-י-ח-ה 
מתחתנת כמו שהכל כבר מתוכנן 
אני  צרות,  לי  ועושה  ומוכן, 
יהיה  וזה  מתאבדת! את שומעת? 

על ראשך ומצפונך!"
איילה מסתכלת בייאוש גמור על 
היא  אבל  לה,  עונה  לא  אימא, 
זה  אולי  לעצמה,  חושבת 
לי  כדאי  אולי  הפתרון? 
קידוש  על  יהיה  זה  להתאבד? 
עצמו  מאבד  נחשב  לא  אז  ה', 
לדעת. כן, וישר אעלה לגן עדן. 
משוחררת  כבר  אהיה  ואני 
יותר  יכולה  לא  אני  מהכל. 
רבונו של  בלחצים.  לעמוד 
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ומי מעכב את ביאת משיח צדקנו להתגלות? ומי ינצל במלחמת גוג ומגוג?

בעזהשי"ת 

עולם תעזור לי להיות אמיצה.
מלא  ראשה  כאשר  ברחובות,  לשוטט  והתחילה  מהבית,  יצאה  איילה 
מחשבות-מה לעשות? מה לעשות? נכנס לה פחד. הכביש הסואן מלא 
מכוניות הפריע לה להתרכז, והיא עלתה על הגשר שחוצה את הכביש 

ַהסֹוֶאן.

כן, היא החליטה, היא-תקפוץ, כאב של כמה דקות וזהו. לא נורא, היא 
שהיא  הנשואה  אחותה  את  שומעת  היא  פתאום  להתכופף.  התחילה 
עברה במדרכה וראתה אותה, "א-י-י-ל-ה", צעקה בקול גדול – מה את 

עושה???"

איילה נבהלה והתחילה לבכות. תוך כמה דקות הייתה חבוקה בזרועות 
אחותה, שהצילה אותה ברגע האחרון.

הם ישבו על רצפת הגשר שעות על גבי שעות ודיברו. איילה שפכה את 
ליבה. אחותה הבטיחה לה שהיא יחד עם כל המשפחה יהיו לצידה והכל 

יהיה בסדר.
אימא שלה ששמעה את מה שקרה. התעלפה.

למזלה של איילה, היא ניצחה בסוף, בעזרת הקב"ה, הקימה בית שמח, 
כשר ותורני בישראל, ונראית כמו בת ישראל כשרה עם מטפחת. לא 
כולם הם בנות מזל כמו איילה, שהצליחה לנצח גם את היצר הרע שלה, 

וגם את כל הסובבים אותה.
הרבה בנות מסכנות נכנעות, ועוברות על איסורי תורה חמורים, ויצטרכו 
לתת את הדין הקשה ביותר אחרי 120 שנה. שם בבית דין של מעלה, 

שום תירוץ לא יתקבל.
יקבלו את פניה מיליון מלאכי חבלה, שנבראו במשך כל השנים שהייתה 
נשואה, והלכה עם פאה, ואז היא תצטרך, להיקלע בכף הקלע וגיהנום 
ל"אימא  בגלל שנכנעה  וארורה.  בגלל פאה קטנה  הכל  שנים,  מיליוני 

שלה" ש"אוהבת" אותה! והחברה מסביב.
בחורה יקרה, תביני נישואים נתנו לאישה, בכדי לקיים יותר את מצוות 
הבורא, ולא לעבור על מצוות של ייהרג ואל יעבור. לכן, אם מכריחים 
או תתנתקי  זה ממש עדיף,  - פשוט אל תתחתני,  ללבוש פאה  אותך 
מהמשפחה ותתחתני בקדושה, מאשר לשלם מיליוני שנה בגיהנום וכף 

הקלע.

בבחור  ללבוש פאה, תבחרי  לחצים מהבית  לך  אין  אם  יקרה,  בחורה 
שאימא שלו לא לובשת פאה. כי בחור כזה שאימא שלו לובשת פאה 

הוא בחור כבר מקולקל, שאוהב להסתכל על נשים. ורוב הסיכויים 

שיבגוד בך, ויהפוך אותך לאומללה.

הולכת  שאמו  בבחור  תבחרי  לכן, 
כך  צנועה,  והיא  מטפחת  עם 
לצניעות  רגיל  כבר  הוא  שמהבית 
מסור  בעל  לך  ויהיה  שמים,  ויראת 
ונאמן, שזה האושר האמיתי שבעל 
שאוהב אותך בשביל מי שאת, ולא 
לנשים  הזמן  כל  אותך  משווה 
אחרות, ואת צריכה להיות בתחרות 
קל  בחור  זה  ליבו,  לתשומת 
פגישה  אפילו  שווה  לא  שבקלים. 

אחת.
שתרצי  וברגע  חכמה,  תהיי  לכן 
וכך  בעזרך.  יהיה  השם  להתקדש, 
תקימי בית שמח ומאושר, עם ילדים 
ותראי  וצדיקים,  חכמים  תלמידי 
נחת מכל יוצאי חלציך, חזקי ואמצי, 

ה' אתך.
ברוך ה' לעולם אמן ואמן!

יש איסור להתאבד בכל מצב.  נ.ב. 
התאבדות  על  טעתה.  איילה 

מאבדים את חיי העולם הבא!!



דרשה לאימא אוהבת, ולבת היקרה

אימא של איילה נכנסה בבכי היסטרי לחדרה, וטרקה את הדלת בחוזקה. 
קול הבכי החזק נשמע מחדרה. איילה הלכה ודפקה על דלת, חדר אימא.

"אימא בבקשה תפתחי, אני רוצה לדבר אתך". האימא פתחה והסתכלה 
על ביתה עם עיניים מאשימות ואדומות מבכי. 

זאת  שמחה.  זמן  זה  ה',  ברוך  מתחתנת,  אני  אימא,  קרה  "מה  איילה: 
הבחירה שלי ללכת עם מטפחת ולא פאה, על מה כל הכעס? למה את לא 

יכולה לכבד את רצונותי?"
אימא: "על גופתי המתה! את לא ִתָּרִאי כמו איזה סמרטוט. את לא תהיי 

יוצאת דופן, מכל המשפחה, ותגרמי לי בושות". 
שקט בחדר, איילה בהלם.

אימא שלה: "אם את תלכי עם מטפחת, אני אתאבד. כן. אשים קץ לחיי. 
למה לי חיים כאלה?"

איילה אמרה לאט מאוד "אני-אחשוב-על-הכל-אימא". הסתובבה והלכה 
לחדרה.

איילה היא בחורה טובה וצדיקה, שרוצה להקים בית כשר ונאמן בישראל. 
היא רוצה ילדים צדיקים ויראי שמים. החתן שלה גם רצה פאה, אבל בסוף 

נכנע והסכים שתלך עם מטפחת.
איילה המסכנה לא יודעת מה לעשות. כל העולם נגדה.

דמעות  השמים,  על  ומסתכלת  שלה,  בחדר  המיטה  על  יושבת  היא 
מתחילות לזלוג מעיניה. וכך היא פותחת ומדברת עם ה' יתברך:

"ריבונו של עולם, תמיד האמנתי בך והתפללתי אליך, וכל שנות הסמינר 
הייתי הולכת כמעט כל יום לכותל מערבי, להתפלל על שידוך הגון. להקים 

בית כשר ונאמן בישראל.

כעת תראה ְבּעֹוְנִיי. אינני יודעת מה לעשות. אני יודעת שהפאה הנוכרית 
זאת עבודה זרה. ראיתי וקראתי בעיון את הספרים "הישכם אוהבים את 
ה'" ו"לך האישה החרדית" "מכתב לאדמורים חלקים א-ו", "וגם חתמתי 
בכותל המערבי בחוברת דף החתימות של האדמורים". ראיתי את החרם 
ושנוא  צנוע  לא  שזה  בשבת.  מוקצה  שהפאה  ראיתי  ההפלאה.  בעל  של 
בעיניך. ֵהְרֵאיִתּי או יותר נכון, ניסיתי להראות לאימא שלי את הספרים, 

והיא זרקה אותם בכעס על הרצפה.
לי להתחתן? בכדי להכעיס אותך בעבודה  עולם, בשביל מה  ריבונו של 
זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, וחילול שבת? לא. עדיף לי לא להתחתן 
לעולם. אשב בבית או אלך לגור לבד באיזה מקום-ושיהיה הקורבן שלי 

ריח ניחוח לפניך.

את  ומחתה  מהמיטה  קמה  איילה 
דמעותיה, והלכה לאימא.

"אימא, קיבלתי החלטה."

"כן איילה? אני מקווה שנכנס לך 
כבר שכל לראש!"

רוצה  לא  שאני  החלטתי  "אימא, 
לעבור  טעם  אין  פשוט  להתחתן, 
ְוִלייַרש  עבירות  הרבה  כל-כך  על 
גיהנום. כך אשאר בלי לעבור על 
של  החמורות  הכי  עבירות  ג' 
יבוא  בקרוב  יעבור"  ואל  "ייהרג 

משיח צדקנו ואז הכל יגמר".
בה  מסתכלת  איילה  של  אימא 

במבט קפוא ומנוכר.
כמו  לא  בעייתית,  היית  "תמיד 
האחיות שלך, את רוצה לעשות לי 
אני  סוררת?  בת  בושות, 
לא  את  שאם  לך,  מ-ב-ט-י-ח-ה 
מתחתנת כמו שהכל כבר מתוכנן 
אני  צרות,  לי  ועושה  ומוכן, 
יהיה  וזה  מתאבדת! את שומעת? 

על ראשך ומצפונך!"
איילה מסתכלת בייאוש גמור על 
היא  אבל  לה,  עונה  לא  אימא, 
זה  אולי  לעצמה,  חושבת 
לי  כדאי  אולי  הפתרון? 
קידוש  על  יהיה  זה  להתאבד? 
עצמו  מאבד  נחשב  לא  אז  ה', 
לדעת. כן, וישר אעלה לגן עדן. 
משוחררת  כבר  אהיה  ואני 
יותר  יכולה  לא  אני  מהכל. 
רבונו של  בלחצים.  לעמוד 
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בפיקוח כ"ק מרן אדמור מהאלמין שליט"א, מחברם של יותר מאלף ספרים על כל יסודי הדת
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ומי מעכב את ביאת משיח צדקנו להתגלות? ומי ינצל במלחמת גוג ומגוג?

בעזהשי"ת 

עולם תעזור לי להיות אמיצה.
מלא  ראשה  כאשר  ברחובות,  לשוטט  והתחילה  מהבית,  יצאה  איילה 
מחשבות-מה לעשות? מה לעשות? נכנס לה פחד. הכביש הסואן מלא 
מכוניות הפריע לה להתרכז, והיא עלתה על הגשר שחוצה את הכביש 

ַהסֹוֶאן.

כן, היא החליטה, היא-תקפוץ, כאב של כמה דקות וזהו. לא נורא, היא 
שהיא  הנשואה  אחותה  את  שומעת  היא  פתאום  להתכופף.  התחילה 
עברה במדרכה וראתה אותה, "א-י-י-ל-ה", צעקה בקול גדול – מה את 

עושה???"

איילה נבהלה והתחילה לבכות. תוך כמה דקות הייתה חבוקה בזרועות 
אחותה, שהצילה אותה ברגע האחרון.

הם ישבו על רצפת הגשר שעות על גבי שעות ודיברו. איילה שפכה את 
ליבה. אחותה הבטיחה לה שהיא יחד עם כל המשפחה יהיו לצידה והכל 

יהיה בסדר.
אימא שלה ששמעה את מה שקרה. התעלפה.

למזלה של איילה, היא ניצחה בסוף, בעזרת הקב"ה, הקימה בית שמח, 
כשר ותורני בישראל, ונראית כמו בת ישראל כשרה עם מטפחת. לא 
כולם הם בנות מזל כמו איילה, שהצליחה לנצח גם את היצר הרע שלה, 

וגם את כל הסובבים אותה.
הרבה בנות מסכנות נכנעות, ועוברות על איסורי תורה חמורים, ויצטרכו 
לתת את הדין הקשה ביותר אחרי 120 שנה. שם בבית דין של מעלה, 

שום תירוץ לא יתקבל.
יקבלו את פניה מיליון מלאכי חבלה, שנבראו במשך כל השנים שהייתה 
נשואה, והלכה עם פאה, ואז היא תצטרך, להיקלע בכף הקלע וגיהנום 
ל"אימא  בגלל שנכנעה  וארורה.  בגלל פאה קטנה  הכל  שנים,  מיליוני 

שלה" ש"אוהבת" אותה! והחברה מסביב.
בחורה יקרה, תביני נישואים נתנו לאישה, בכדי לקיים יותר את מצוות 
הבורא, ולא לעבור על מצוות של ייהרג ואל יעבור. לכן, אם מכריחים 
או תתנתקי  זה ממש עדיף,  - פשוט אל תתחתני,  ללבוש פאה  אותך 
מהמשפחה ותתחתני בקדושה, מאשר לשלם מיליוני שנה בגיהנום וכף 

הקלע.

בבחור  ללבוש פאה, תבחרי  לחצים מהבית  לך  אין  אם  יקרה,  בחורה 
שאימא שלו לא לובשת פאה. כי בחור כזה שאימא שלו לובשת פאה 

הוא בחור כבר מקולקל, שאוהב להסתכל על נשים. ורוב הסיכויים 

שיבגוד בך, ויהפוך אותך לאומללה.

הולכת  שאמו  בבחור  תבחרי  לכן, 
כך  צנועה,  והיא  מטפחת  עם 
לצניעות  רגיל  כבר  הוא  שמהבית 
מסור  בעל  לך  ויהיה  שמים,  ויראת 
ונאמן, שזה האושר האמיתי שבעל 
שאוהב אותך בשביל מי שאת, ולא 
לנשים  הזמן  כל  אותך  משווה 
אחרות, ואת צריכה להיות בתחרות 
קל  בחור  זה  ליבו,  לתשומת 
פגישה  אפילו  שווה  לא  שבקלים. 

אחת.
שתרצי  וברגע  חכמה,  תהיי  לכן 
וכך  בעזרך.  יהיה  השם  להתקדש, 
תקימי בית שמח ומאושר, עם ילדים 
ותראי  וצדיקים,  חכמים  תלמידי 
נחת מכל יוצאי חלציך, חזקי ואמצי, 

ה' אתך.
ברוך ה' לעולם אמן ואמן!

יש איסור להתאבד בכל מצב.  נ.ב. 
התאבדות  על  טעתה.  איילה 

מאבדים את חיי העולם הבא!!

לשמיעת שיעורים בספרים 
מכתבים לאדמורים ורבנים 
ומועצת גדולי התורה 7 
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