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דרשת התעוררות

דיברנו הרבה על הפאות - עבודה זרה שיש בארצנו, רחמנא 
ליצלן, ועל אכילת נבלות וטריפות, שתי עברות חמורות ביותר 
אלא  הבא,  בעולם  חלקו  את  רק  ולא  לאבד  יכול  שהאדם 
לסבול אלפי שנים של ייסורים בכף הקלע וגיהנום, ה' ישמור. 

כל זה הוא רק חלק מהכל.

בואו נתחיל מההתחלה הדברים ידועים, אבל איך אומר הרמח"ל זי"ע במסילת 
ישרים "לא באתי ללמד לבני אדם את אשר לא ידעו, אלא להזכירם את הידוע 
להם כבר" האדם לא נברא בעבור מצבו בעולם הזה אלא בעבור מצבו בעולם 
הבא, אלא שמצבו בעולם הזה הוא אמצעי למצבו בעולם הבא, שהוא התכליתי.

עיקר מציאות האדם בעולם הזה הוא, רק לקיים מצוות ולעבוד ולעמוד בניסיון. 
אבל מה, היצר הרע תקיף מאוד -כמו שכתוב (תהילים ל"ז, ל"ב -ל"ג) "צופה 
הרע  שהיצר  הדבר  פרוש  בידו"  יעזבנו  לא  ה'  להמיתו,  ומבקש  לצדיק  רשע 
אז  עצמו,  על  מפקח  האדם  אם  מזה!  פחות  לא  האדם,  את  להמית  מבקש 
הקדוש ברוך הוא עוזרו וניצול מן היצר הרע, אבל אם אינו מפקח על עצמו, 
ודאי שהקדוש ברוך הוא לא יפקח עליו, כמו שאמרו חז"ל (ברכות ל'ג, א') כל 
מי שאין בו דעת, אסור לרחם עליו והוא מה שאמרו (אבות א', י"ד) אם אין אני 

לי מי לי.

אנחנו רואים ת"ח חשובים, שלמדו הרבה תורה כל החיים שלהם, ונפלו חללים 
ובבא, כמו  ואיבדו עולמם בזה  ונכנסו לרשות הס"א  בידי היצר הרע שלהם, 
הרבה'ס  וכמו  וטריפות,  נבלות  מכשירי  הרבנים  וכמו  הפאות  מכשירי  רבני 
והאדמור"ים, בגלל שרצו כסף וכבוד, לדוגמא האדמור"ים שלא רצו לחתום על 
איסור פאה נוכרית, למרות שידוע שזה עריות ואיסור עבודה זרה, בעבור כסף, 
מעמד, לא להפסיד חסידים, כבוד וכו' ולא משנה חילול ה' הנורא שנגרם מכל 
הדברים האלה. הם עדיין יכולים לעשות תשובה, ולשדד מערכות. רק אם ירצו. 
מה הרצון שלהם? אנחנו רואים שאף אחד לא מחוסן מפני היצר הרע שעושה 

מלאכתו אמונה 24 שעות ביממה.

מדוע הקדוש ברוך הוא ברא את היצר הרע? כל ילד יודע בכדי שתהיה בחירה 
לאדם, וע"י זה ינחל חיי עולם הבא וכו'. אז מה קורה עם העולם החרדי? לא 
מדברים על החילונים כעת, כל התביעה היא על החרדים "שאמורים" להיות 
בצבא השם מה קורה? ניאוף, פריצות, עבודה זרה של הפאה הנכרית, ונבלות 
וטריפות בעבור בצע כסף, אלה עובדי השם? מה זה להיות עובד השם? כל מי 
שיש לו מידות מקולקלות ולא עובד על עצמו יום ולילה, אז ברור שיפול חזק 
ביד היצר הרע שלו. הקדוש ברוך הוא מחפש את לב האדם, מה זה לב האדם? 
זה טוהר המידות, וזה אהבת ישראל, ואהבת המקום. ברגע שצועדים בשביל 
כזה, אי אפשר לטעות וללכת לאיבוד. לכל אחד יש מעידות פה ושם, והקב"ה 

לא בא בטרוניה עם בריותיו, אם הם משתדלים ללכת בדרך הישרה. וזה 

יומי,  יום  מוסר  לימוד  ע"י  אפשרי 
הזמן,  כל  במצבו  האדם  והתבוננות 
הזמן  כל  במלחמה  להיות  כמו  זה 

הטוב נגד הרע. 

לא  ואם  האחרון  בדור  כבר  אנחנו 
נחזור לה' בלב ונפש כעת, כבר לא 
את  ולעשות  לחזור  מתי  יהיה 

העבודה.

הנשמות הקדושות, בניו היקרים של 
סיני,  הר  במעמד  שעמדו  הקב"ה, 
יתברך  לה'  בתשובה  לחזור  חייבים 
למה חייבים? כי אלה נשמות יקרות 
הכבוד,  כיסא  מתחת  חצובות  מפז, 
והשם לא יוותר עליהם לעולם, ולכן 
יצטרכו  לבד,  תשובה  יעשו  לא  אם 
לעשות תשובה בכוח - שזה ייסורים 
וגם  הזה,  בעולם  גם  ומרים  קשים 

בעולם הבא, רחמנא ליצלן.

ת"ח, חסיד, האם לא למדת שצריך 
האם  הלב?  על  שליט  מוח  להיות 
רואה  שהקב"ה  יודע  אינך 
הכל ושומע הכל? ומה תעשה 
והיכן  תברח  אנא  הדין?  ליום 
תסתתר מפני הדר גאון עוזו של ה' 

יתברך?

לא החזיר אתכם  אור התורה  אם 
התורה  שכל  כנראה  למוטב, 
לשמה.  הייתה  לא  שלמדתם 
עובדה! עברתם על עבודה זרה - 
הפאה, שכרוכה גם כן עם חילול 
השם  חילול  עם  שבת, 
שפיכות  עריות,  בפרהסיה, 
דמים, ורבנים שנתנו הכשרים 
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ומי מעכב את ביאת משיח צדקנו להתגלות? ומי ינצל במלחמת גוג ומגוג?

בעזהשי"ת 

בצבא  שאתם  לכם  ברור  שיהיה  כסף,  כסף,  כסף,  וטריפות,  נבילות  על 
פשוט  אתם  שלכם  התורה  ועם  מהקדושה,  יצאתם  ומזמן  אחרא,  הסטרא 

נותנים יניקה לס"מ. חבל על המאמץ שלכם של לימוד תורה.

אין ספק שכולם קראו ספרים של שכר ועונש, על עולם הבא 
ועל הכל. זה לא מדבר אליהם. למה? המידות מקולקלות. 
לא עבדו על המידות. המוח אטום וסתום, סתום ואטום בגלל 
אכילת נבלות וטריפות שכידוע מטמטמים את המוח והלב, 

להם זה לא יקרה.

עד כדי כך, שיכולים לשכנע את עצמם שהם "צודקים". עוד המצאה גאונית 
של הס"מ, שעובד ללא הרף. כן, הוא מאוד וותיק בעבודה. יש לו הרבה ניסיון 
ופטנטים להפיל את האדם, עד אבדון מוחלט. אין שום סיכוי לנצח אותו בלי 

עזרה מהקב"ה. אבל אם אין טוהר הלב - ה' לא איתו.

נו, תלחם לבד נגד הס"מ, מלאך של אש, פחד מוות רק לראות אותו. והוא 
צוחק עליך.

עזבת מקור מים חיים, לחצוב בורות, בורות נשברים. אתה לא מפחד? או 
שאתה טיפש גדול, או שאתה פשוט רדום. כך או כך, אם לא תתעורר מהר 

ותשנה כיוון ותעשה תשובה חזקה, אתה גמור, רחמנא ליצלן.

עם ישראל יקרים, תדעו שכל תאווה מהעולם הזה, מרחיקה את האדם מה' 
יתברך. כל מי שמחפש הכשרים, נכנס לתאוות העולם הזה, (דוגמא, ההכשר 
של הפאה). כל החיים זה תאווה, וכל התורה זה להסתפק במועט, ולא לחפש 

עוד ועוד.

אור  לאדם  נהיה  מהאיסורים,  נזהר  אדם  שאם  מאיסורים,  להיזהר  צריך 
יסורים?  איסורים?  רק  הסכנות,  ומכל  מהחושך  אותו  שמציל  שלו,  בחיים 

יכולים להציל ולשמור על האדם.

גשמיות,  שיותר  כמה  להוריד  צריך  האדם  יתברך,  ה'  אל  להתקדם  בכדי 
ולעשות לעצמו דין למטה על כל העברות שלו, כמו שידוע, כשיש דין למטה 

- אין דין למעלה.

הזמן קצר והמלאכה מרובה, ואם לא 
עכשיו אימתי, ואם אין אני לי מי לי. 
לכן תהיו חכמים, ותעשו חשבון נפש, 
שבשמים,  לאבינו  בתשובה  לחזור 
שיקבל אותנו בחזרה באהבה. ולזה ה' 
זה  ובגלל  שלנו,  התשובה  על  מחכה, 
יהיה  שלא  בכדי  הגאולה,  עיכוב  כל 
הסכנה  ח"ו.  קורבנות  הרבה  כל-כך 
גדולה מאוד. מי יכול לתאר ומי יכול 

לשער את עומק הדין, רחמנא ליצלן.
צריך לתקן.  יודע מה שהוא  כל אחד 
ה'  תפילה,  עם  יחד  רצון,  יש  אם 
יתברך יעזור לנו להצליח, ולהגיע לחיי 

נצח.

ברוך ה' לעולם אמן ואמן.
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לא החזיר אתכם  אור התורה  אם 
התורה  שכל  כנראה  למוטב, 
לשמה.  הייתה  לא  שלמדתם 
עובדה! עברתם על עבודה זרה - 
הפאה, שכרוכה גם כן עם חילול 
השם  חילול  עם  שבת, 
שפיכות  עריות,  בפרהסיה, 
דמים, ורבנים שנתנו הכשרים 
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ומי מעכב את ביאת משיח צדקנו להתגלות? ומי ינצל במלחמת גוג ומגוג?

בעזהשי"ת 

בצבא  שאתם  לכם  ברור  שיהיה  כסף,  כסף,  כסף,  וטריפות,  נבילות  על 
פשוט  אתם  שלכם  התורה  ועם  מהקדושה,  יצאתם  ומזמן  אחרא,  הסטרא 

נותנים יניקה לס"מ. חבל על המאמץ שלכם של לימוד תורה.

אין ספק שכולם קראו ספרים של שכר ועונש, על עולם הבא 
ועל הכל. זה לא מדבר אליהם. למה? המידות מקולקלות. 
לא עבדו על המידות. המוח אטום וסתום, סתום ואטום בגלל 
אכילת נבלות וטריפות שכידוע מטמטמים את המוח והלב, 

להם זה לא יקרה.

עד כדי כך, שיכולים לשכנע את עצמם שהם "צודקים". עוד המצאה גאונית 
של הס"מ, שעובד ללא הרף. כן, הוא מאוד וותיק בעבודה. יש לו הרבה ניסיון 
ופטנטים להפיל את האדם, עד אבדון מוחלט. אין שום סיכוי לנצח אותו בלי 

עזרה מהקב"ה. אבל אם אין טוהר הלב - ה' לא איתו.

נו, תלחם לבד נגד הס"מ, מלאך של אש, פחד מוות רק לראות אותו. והוא 
צוחק עליך.

עזבת מקור מים חיים, לחצוב בורות, בורות נשברים. אתה לא מפחד? או 
שאתה טיפש גדול, או שאתה פשוט רדום. כך או כך, אם לא תתעורר מהר 

ותשנה כיוון ותעשה תשובה חזקה, אתה גמור, רחמנא ליצלן.

עם ישראל יקרים, תדעו שכל תאווה מהעולם הזה, מרחיקה את האדם מה' 
יתברך. כל מי שמחפש הכשרים, נכנס לתאוות העולם הזה, (דוגמא, ההכשר 
של הפאה). כל החיים זה תאווה, וכל התורה זה להסתפק במועט, ולא לחפש 

עוד ועוד.

אור  לאדם  נהיה  מהאיסורים,  נזהר  אדם  שאם  מאיסורים,  להיזהר  צריך 
יסורים?  איסורים?  רק  הסכנות,  ומכל  מהחושך  אותו  שמציל  שלו,  בחיים 

יכולים להציל ולשמור על האדם.

גשמיות,  שיותר  כמה  להוריד  צריך  האדם  יתברך,  ה'  אל  להתקדם  בכדי 
ולעשות לעצמו דין למטה על כל העברות שלו, כמו שידוע, כשיש דין למטה 

- אין דין למעלה.

הזמן קצר והמלאכה מרובה, ואם לא 
עכשיו אימתי, ואם אין אני לי מי לי. 
לכן תהיו חכמים, ותעשו חשבון נפש, 
שבשמים,  לאבינו  בתשובה  לחזור 
שיקבל אותנו בחזרה באהבה. ולזה ה' 
זה  ובגלל  שלנו,  התשובה  על  מחכה, 
יהיה  שלא  בכדי  הגאולה,  עיכוב  כל 
הסכנה  ח"ו.  קורבנות  הרבה  כל-כך 
גדולה מאוד. מי יכול לתאר ומי יכול 

לשער את עומק הדין, רחמנא ליצלן.
צריך לתקן.  יודע מה שהוא  כל אחד 
ה'  תפילה,  עם  יחד  רצון,  יש  אם 
יתברך יעזור לנו להצליח, ולהגיע לחיי 

נצח.

ברוך ה' לעולם אמן ואמן.
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