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שן ב וחורקים  שזועמים  אלה  את  הינך  מכיר  ודאי 
חתונה  של  הזמנה  גבי  על  לועזי  תאריך  למראה 
חרדית למהדרין ואולי אף אתה בעצמך כזה, ובצדק. מה 

לתאריך לועזי – נוצרי, במחוזותינו?
הרי הלוח העברי הינו החכם והמדוייק ביותר ללא סטיות 
זה כאלפיים שנה ומונה את ימי העולם מזמן  ותיקונים 
בריאתו. ולמה לנו להזכיר את הספירה הנוצרית, כאילו 
החיים בעולם התחילו מאז שנתלה יהודי מומר על עץ, 

על שהסית והדיח את ישראל?
אך אם כן, שאלה לי אליך קורא יקר.

איך מעיז אתה להוציא מפיך את שם החודש הזה --- 
תמוז???

המילה 'תמוז' הינה מילה מאוסה, משוקצת ממש.
אינני יודע כמה ידע יש לך בכתבי הקודש בספר התנ"ך, 
יחזקאל כתוב,  בורא עולם[ אבל בספר   – ]שם המחבר 

שתמוז זה שם של אליל משוקץ – עבודה זרה ומוזרה.

יד(  )ח,  התמוז"  את  מבכות  יושבות  הנשים  שם  "והנה 
"שם הצלם, שהיו הנשים מסיקות אותו מבפנים ועיניו היו 
עשויות עופרת וניתכים מחום ההיסק והיה נראה להרואים 

כאילו בוכה ומוריד דמעות" )מצודות ועי' רד"ק(

בתור אדם חרדי או דתי אתה מודע לכך שיש לאו מפורש 
על  ישמע  לא  תזכירו  לא  אחרים  אלוהים  "ושם  בתורה 

פיך" אז למה תמוז עדיף, מאוקטובר, יולי ואוגוסט?
בסנהדרין  שכתוב  מה  היא  כך  על  שמצאתי  התשובה 
סג: "א"ר יוחנן כל עבודת כוכבים הכתובה בתורה מותר 
להזכיר שמה". לא ברור לי מה הסיבה לכך, אך כך הוא 

הדין. 
אחרי הכל התשובה קצת קלושה וכמו האיזכור שכתוב 
איננו  זה  "וכל  תמוז  חודש  ליד  ר"ח  בתפילת  בסידורים 

שוה לי".
 וכי לא מצאו שם אחר להלביש על שם החודש?

זה רק מראה לנו כמה שלט הרוע והקלקול בחודש זה.
את  ביניהם  חילקו  ועשיו  שכשיעקב  כתוב  בזוהר  כבר 
החודשים יעקב לקח את ניסן אייר סיון, ועשיו לקח את 

תמוז ואב. ]תמוז ר"ת: ו'מלכות ז'דון מ'הרה ת'עקר.[
היהודית  בהיסטוריה  החודש  שרשי  אחרי  נתחקה  אם 

נראה שעד י"ז בתמוז משה רבינו היה בהר סיני בקבלת 
לוחות הראשונות 40 ימי רצון. בי"ז בתמוז אמנם נשברו 
נוספים  יום  ל-40  עולה  רבינו  משה  אח"כ  אך  הלוחות 
בתפילה על ישראל ולאחר מכן, 40 יום נוספים לקבלת 

לוחות השניות, בשנה השניה חל קלקול בכל החודש.
בעינם  וראו  סיון  בכ"ט  הארץ  את  לתור  יצאו  המרגלים 

הרעה את הארץ עד תשעה באב.
זה,  בחודש  התקלקל  כבר  העיניים  שמירת  של  הנושא 

כבר לפני 3282 שנה.
גם האריז"ל מקביל את חודשים אלו לעיניים "עיני עיני 

יורדה מים" כנגד תמוז ואב.
מעשיו  אותו  ולקחת  החודש  את  לתקן  רוצים  אנו  אם 
למקור  ולחזור  עינינו,  על  לשמור  אלא  ברירה  לנו  אין 
ו'באים.   מ'משמים  ת'שובה  ז'מני  והשורש.  תמוז ר"ת: 

ותשובה היא רק ע"י "השיבנו אבינו לתורתך".
ימים אלו שמשה רבינו היה בהר סיני לקבל תורה כ-120 
לקבל  שנזכה  כדי  שתה,  לא  ומים  אכל  לא  שלחם  יום 

תורה, הם ימים מסוגלים.

אך יש לזכור, שהתורה הינה אמצעי ולא מטרה!  אמצעי 
שאנו  וכמו  בקדושתו  ולהתקדש  הבורא  אל  להתקרב 
בדברי  לעסוק  וציונו  במצוותיו  קדשנו  "אשר  מברכים 
"אמנם  ה'  דרך  בספר  הרמח"ל  של  וכלשונו  תורה". 
מכל  למעלה  שמו  יתברך  הקל  לנו  נתן  אחד  אמצעי 
שאר האמצעים המקרבים את האדם אליו, והוא תלמוד 
ישרים  מסילת  בספר  מאוד  שהקפיד  וכמו  התורה".  
ושורש  החסידות  "יסוד  תורה  בן  לכל  הידועה  בפיסקה 
העבודה שיתברר ויתאמת וכו' ולמה צריך שישים מבטו 
צריך  וא"כ  חייו"   ימי  כל  עמל  הוא  אשר  בכל  ומגמתו 
אלא  תורה  סתם  אינה  לומדים  שאנו  שהתורה  לזכור 
יראת  טהרה,  פרישות,  זהירות,   – לידי  המביאה  תורה 

הסולם,  בראש  נמצאת  שהקדושה  נכון  וקדושה!   חטא 
ומגמתינו,  מבטינו  לשים  צריך  לשם,  ודווקא  לשם,  אך 

בלי ויתורים.
והבעיה הגדולה שחסר לנו הבנה בכל ההגדרה.

מספר הרה"ג ר' נח וינברג זצ"ל ראש ישיבת אש התורה 
בספרו הנפלא 48 דרכים לחכמה: יצא לי פעם לשוחח עם 
תייר בביקורו הראשון בארץ ישראל. הוא נראה מאוכזב. 
"כולם קוראים לארץ ישראל, "ארץ הקודש" הוא אמר, 
"עליתי לצפון, ירדתי לדרום, מצדה... עין גדי... הייתי 
בכל מקום, ואני מוכרח להגיד לך, לא ראיתי שום קדושה 

בארץ הזאת!"
"אההה...נפלא!  אם היית בכל הארץ  אז שאלתי אותו: 
בטוח שראית כמה ּבּוֶפִפְסִטים.  עם כמה ּבּוֶפִפיְסִטים יצא 

לך להיפגש?"
"סליחה!  מה זה ּבּוֶפִפיְסט?"

ִפיְסט, שאלתי כמה כאלה  "לא שאלתי אותך מה זה ּבּופֶַ
פגשת?"

"איך אני יכול לענות על כך אם אני אפילו לא יודע על 
מה אתה מדבר?"

"נכון!" - עצרתי אותו - "וקדושה? האם אנו יודעים על 
מה אנו מדברים כאשר אנו אומרים קדושה? האם שאלת 
מלאכים  אומרת  קדושה  האם  קדושה?  מהי  עצמך  את 
לבנים מרחפים ברחובות? או אולי מזרקות אור בשללי 

צבעי הקשת הפורצות מתוך הסלעים?"

כמו  לה'  קדוש  עם  להיות  הוא  שיעודינו  ונדע  ה'  יתן 
שנאמר "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש", אך 
נזכור את דברי החפץ חיים בשמירת הלשון )ח"ב, פ"ב( 
האדם  יהיה  ידם  שעל  כך  כל  המצוות  מועילין  "אימתי 
הלב  מחשבת  אחרי  מלתור  זהיר  כשיהיה  לה'?  קדוש 
יבא  כנ"ל,  זהירים מלתור  והיינו כשתהיו  עיניו.  וראיית 
מזה הענין הגדול שע"י עשיית המצוות תהיו מקודשים 
שתהיו  המצוות  יועילו  לא   – תתורו  ח"ו  אם  אבל  לה'. 

קדושים". 
קיץ קדוש

שלכם, העורך
שמחה לרנר

קדושה 
וּבּוֶפִפְסִטים
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ערב ש כולל.  אברך  ואני  יצחק,  מי 
בתורה  ואהמה  אשיחה  וצהרים  ובקר 
לשבת  אוהב  אני  שלי,  הפנוי  בזמן  הקדושה. 
לי לפעמים שאני  נוהגים לומר  ולחשוב. חברי 
"חושב",  פשוט  אני  לדעתי  אבל  "מרחף", 
בלתי  רעיונות  בדעתי  עולים  ולפעמים 

שגרתיים.

קטן,  חלום  בלבי  נושא  אני  שנים,  במשך 
דמיוני. אני הייתי רוצה לפגוש, לא פחות ולא 
האינטרנט,  את  שהמציא  האדם  את  יותר, 
להביט לו ישר בעיניים, ולשאול אותו: תגיד לי, 
אתה ישן רגוע בלילה? המצפון שלך שלם עם 
הגלגל  את  להחזיר  רוצה  היית  שאולי  או  זה? 
אחורנית, ולבטל מן העולם את היצור המפחיד 

הזה.

וזאת מסתמא כבר ידעתם, שהאינטרנט הוא 
המחריב הגדול שהרס את חייהם הרוחניים של 
בחורים,  רק  ולא  שומרי מצוות,  צעירים  אלפי 
גם אנשים נשואים נהרסו בהמוניהם כתוצאה 
להקליד  כדי  אליו  שנכנסו  כאלו  גם  ממנו. 
חשבון  את  לבדוק  כדי  או  תורה,  חידושי 
לחילוניים  הפכו  מהם  רבים  שלהם.  הבנק 
למחצה או לגמרי, או לחילונים בלבוש חרדי, 
יהודים  גם  ישנם  גרוע.  יותר  מה  יודע  ואינני 
טבלו  כלומר  רח"ל,  דתם  את  המירו  שפשוט 
היחשפות  בעקבות  שהתאסלמו,  או  לנצרות 
נשמות  רבבות  מסוכנים.  אינטרנט  לאתרי 
יותר משנשרפו במוקדי  עלו על מוקד הרשת, 
עלו  אושויץ  ממשרפות  ואם  האינקויזיציה, 
הנשמות הישר לגן עדן – ממשרפות האינטרנט 

גולשים הישר לגיהנם.

שהאינטרנט  הוא,  ידוע  פחות  שאולי  מה 

הוא בעיה לא רק ליהודים חרדיים, אלא לרוב 
השחית  בעקבותיו  בעולם.  ההגונים  האנשים 
בתים  בהמון  הארץ,  על  דרכו  את  בשר  כל 
להשתמש  לצעירים   ]...[ מרשים  לא  בעולם 
באינטרנט ]או לפחות קונים תכנית "חסימה"[ 
והשחתה  נזק  גורם  שזה  להם  שברור  משום 
במישור  ואף  נורמלי.  אדם  לכל  יתוארו  בל 
מאד  שמחה  היתה  ארה"ב  ממשלת  המדיני, 
אותה  שסיבך  "ויקיליקס"  האתר  את  לסגור 
עם ממשלות  דיפלומטיות  בשפע של תקריות 
יותר  הרשת  בשליטתה,  לא  זה  אבל  העולם. 
האחרונות  ההפיכות  כל  גם  מאמריקה.  חזקה 
שקרו בעולם הערבי נזקפים לחובתו, כולל כל 
יותר  האינטרנט  בעקבותם.  שבאו  החיסולים 
גרוע מבן לאדן, בנזקים שגרם לכפר הגלובאלי 

הזה ששמו כדור הארץ.

הוא  לעצמי,  חושב  אני  כך  הזה,  האינטרנט 
פשוט רוצח! וממילא גם מי שהמציא אותו הוא 
לכלל  להזדקק  בלי  גם  המונים,  לרצח  מסייע 
האינטרנט  מההורגו,  יותר  המחטיאו  שגדול 
הזה גרם להרג המונים! ישנו אתר שמלמד איך 
אנשים.  להרוג  בכדי  וטילים,  פצצות  להרכיב 
להתאבד  איך  אנשים  שמדריך  אתר  גם  ויש 
לא  ואולי  מדבר...(,  בכלל  מי  הזמן  הרג  )על 
שמעתם, על צעירים שהתמכרו לאינטרנט, צפו 
בו ימים רצופים בלי לאכול, לשתות או לישון, 
לא,  מתים?  אפילו  או  מתעלפים  שנפלו  עד 
בשביל  האלו  הסיפורים  את  המצאתי  לא  אני 
שעובד  ידיד  לי  יש  ויציב.  אמת  הכל  העלון, 

במחשבים, והוא זה שסיפר לי את כל זאת.

נכון, ידוע לי גם שהאנטרנט הציל חיים בהמון 
שיעורים  של  קבצים  להעביר  עזר  וגם  מקרים 

וחידושי תורה לאלפים, אך בכל זאת, כל דבר 
נידון אחרי רובו, ועץ הדעת הזה הוא יותר רע 

מאשר טוב.

הפרטים  אבל  הכל,  יודע  אני  לכאורה  ובכן,   
של  שמו  מה  הם:  לי  חסרים  שעדיין  היחידים 
אותו ממציא "דגול" של האינטרנט, מאיזה עם 
למען  שלו.  הטלפון  ומספר  כתובתו  מה  הוא, 
לחפש  כדי  מאמץ  הרבה  השקעתי  לא  האמת, 
וכי  תועלת.  בזה  שאין  שסברתי  משום  אותו, 
ואם  ג'פרי,  או  ג'ון  שמו  אם  מינה  נפקא  מאי 
לי,  יאמר  הוא  מה  וכי  צ'כי.  או  אוסטרלי  הוא 
טעות  בעצם  היא  שלו  הגאונית  שההמצאה 
לו,  אומר  אני  מה  כן,  אם  ואפילו  טראגית? 
שיסגור את זה, איך בדיוק הוא יעשה את זה?!. 
והעיקר הוא, שאין לי דרך לחפש אותו, כי אין 
לי אינטרנט ברוך ה', לא "רימון" ולא "אתרוג". 

הדבר הזה לא נכנס אצלי בבית.

זהותו של  גיליתי בדיוק את  יום אחד,  ובכן, 
מאד  מאד  שזה  לראות  נוכחתי  ואז  הממציא. 
גיליתי  הממציא  של  שמו  את  הוא.  מי  משנה 
של  הקודש"  "טהרת  בספר   - תתעלפו!  אל   -
ראטה,  אהרן  רבי  אמונים  משומרי  האדמו"ר 
מעלה,  של  לישיבה  נתבקש  לכולנו  ]שכידוע 

כמה עשרות שנים לפני שהומצא המחשב...[.

תהיה  שהגאולה  מהזוהר  שם  הביא  ראשית 
זה  ובערך   וכתב  ושמירתה.  הקדושה  בזכות 
אנחנו  ולכאורה  עג.-עד.[:  עמ'  לשונו:]ח"א 
שנתרבה  להיפך  הרבים  בעוונותינו  רואים 
החציפות והעזות ופגם הקדושה אשר לא היה 
אפשר  והאיך  ישראל,  בכנסת  זאת  לעולמים 
היסוד,  תקון  בזכות  תהא  שהגאולה  לצפות 
מחשבותיו  מחשבותינו  לא  כי  תדע  אבל 

מאת הרב יחיאל פליס שליט"א



עין בעין |  3

וחיילותיו  לס"מ  כח  נתן  הקב"ה  כי  כביכול, 
כי  בחנם,  לא  בעולם  כזו  הפקרות  להוציא 
עכשיו זמן בירור האחרון של תכלית זוהמת 
דור המבול, כאשר יתגדל ויתרבה העזי פנים 
וחציפות והפקרות עד למעלה ]וכמו שנאמר 
פועלי  כל  ויציצו  עשב  כמו  רשעים  "בפרוח 
און" אז יתקיים "להשמידם עדי עד"[, ובזכות 
הקדושים,  מישראל  אחדים  בדור,  שימצא 
והפקרות  ועזות  החציפות  אלו  שבכל 
מראות  עיניהם  ושומרים  נפשם  מוסרים 
קדושתם,  מלפגום  נפשם  ושומרים  ברע, 

יסתכל קב"ה בהם, ובזכותם יצמח הגואל 
במהרה דידן, ויש על זה כמה רמזים מזהר 
]ולמי  ראשונים.  ומספרי  וממדרשים 
"מידת  הקטנות  באותיות  מבין  שלא 
שהינה  הקדושה  מידת  היא  היסוד" 
יסודית בקומתו הרוחנית של האדם ובה 
שנאמר  כמו  האדם,  של  צדקותו  נמדדת 
שעמד  הצדיק  ויוסף  עולם,  יסוד  וצדיק 
בנסיונות הקדושה הינו מסמל מידה זו.[

כמיטב  דבריו  את  להסביר  אנסה 
אומר  הקדוש  כשהזוהר  הבנתי: 
היסוד,  תיקון  ע"י  תבא  שהגאולה 
ספונים  לנו  נשב  שאנו  אומר  זה  אין 
קדושה  שכולו  בעולם  המדרש,  בבית 
מבוקרים  כולם  העיתונים  וטהרה, 
ע"י ועדת רבנים, והאוטובוסים כולם 
לנו  אין  כזה  שבמצב  משום  מהדרין. 
אלא  מתוקן.  כבר  הכל  לתקן,  מה 
שהעולם  פירושו,  היסוד"  "תיקון 
ומלוכלך,  מזוהם  להיות  יהפוך 
מכל  להם  יצוצו  והטומאה  הכיעור 
הטמאים  המכשירים  רחוב,  קרן 

יוכלו להכנס לכל בית ואפילו לכל בית מדרש. 
זמינות  אפשרויות  הרבה  יהיו  יהודי  לכל 
ואנו,  ולהתרסק בלחיצת כפתור אחת.  ליפול 
להוולד  יתברך  ברצונו  שנבחרנו  האנשים 
המלחמה  בתוך  חזיתית  נעמוד  הזה,  בדור 
היצר  של  הצונאמי  גלי  מול  נאבקים  החזקה, 
להתמודד,  ונצטרך  בפרהסיא,  המשתוללים 
ואף  להסס,  ולפעמים  ולהתאמץ,  ולהתגבר, 
לקום,  ושוב  וקם[,  צדיק  יפול  ]שבע  ליפול 
ושוב להשתדל, ושוב להתחזק. כן. זו המלחמה 
המאמצים  ובזכות  שלנו.  האתגר  וזה  שלנו, 
שאנו משקיעים, אפילו אם ההצלחה שלנו לא 
זהו  ונאבקים,  מנסים  אנו  אבל  אחוז,  במאה 

"תיקון היסוד", ובזכותנו יבא המשיח. 

של  הממציא  החידה:  לפתרון  הגענו  ובכן, 
הקדוש  המלכים  מלכי  מלך  הוא  האינטרנט, 
הטהרת  וכדברי  ובעצמו,  בכבודו  הוא  ברוך 
וחיילותיו  לס"מ  כח  נתן  הקב"ה  "כי  הקודש 
להוציא הפקרות כזו בעולם לא בחנם". אתם 
זה  כח!  נתן  הקב"ה  כאן?  כתוב  מה  קולטים 

הגיע ממנו יתברך.

בעצם יש גם פסוקים מפורשים בסוף ספר 
לצרוף  יכשלו  המשכילים  "ומן  כך.  על  דניאל 
"יתבררו  קץ",  עת  עד  וללבן  ולברר  בהם 

ולא  רשעים  והרשיעו  רבים  יצרפו  ויתלבנו 
לעת  יבינו".  והמשכילים  רשעים  כל  יבינו 
לבעל.  ומי  לה'  מי  סופי,  בירור  יתקיים  קץ 
וכל  אחרא  לסטרא  ומי  לקדושה  שייך  מי 
חייב,  כולו  או  זכאי,  כולו  או  חיילותיו. 
לשמות,  מתחת  להסתתר  שייך  יהיה  לא 
רב,  חסיד,  ליטאי,  אני  ומותגים.  סיסמאות 
ראש ישיבה, מקובל, קנאי, ולכן אני מסודר. 
המיקרוסקופ  תחת  יכנס  ואחד  אחד  כל 
האלוקי לבדיקה אם הוא נאמן או לא. "ואנכי 
במקומות  יסתתר  הקב"ה  אסתיר"...  הסתר 
אותו  למצוא  נצטרך  ומשם  ביותר  האפלים 
ולבקש אותו - לא לגעת )!( במקש שמרחיק 

אותך מבורא עולם.

רבי  "אמר  ע"א  ג  דף  תענית  ובירושלמי 
יהושע בן לוי אם יאמר לך אדם היכן אלוקיך, 
אלי  שנאמר  שברומי,  גדול  בכרך  לו  אמור 
יוחאי  בן  שמעון  רבי  וכדתני  משעיר.  קורא 
לכל מקום שגלו ישראל גלתה שכינה עמהם". 
הסטרא  תהומות  שאול  לעמקי  נפל  דורינו 
בישין.  מרעין  ושאר  האינטרנט  ע"י  אחרא, 
וכדי לצאת משם גם השכינה גלתה עמנו כדי 
להצילנו. על כל אחד ואחד העומד לפני נסיון 
של קליק לדעת, שבעמדו איתן לשמור על עוד 
טיפת קדושה שיש בו הינו גואל כביכול את 
השכינה הקדושה מתהומות אלו, 
"ובקשתם  בעצמו  שמקיים  ע"י 
ומצאת"...  אלוקיך  ה'  את  משם 
אתה  שם  שמים  אסק  "אם 
את  לשרוד  הנך".  שאול  ואציעה 
להוציא  האלפיים  שנות  טומאת 
את הראש החוצה ולזעוק טאטע 
הקב"ה  הושיעה.  ִאיֵמייל...  אין 
יצר את האינטרנט כדי שלעתיד 
לדור  בנו  ישתבח  הוא   - לבוא 
ולנצח  לעד  בנו  ויתפאר  דורים 
נצחים! הנה בחור זה, בני אהובי 
של  האינטרנט  שואת  את  שרד 
שהסיטרא  אפי'  לו,  וטוב  רשע 
של  קעקוע  בנפש  לו  צרב  אחרא 
מס' סלולרי הוא נשאר כשר. לא 
וברגע  האדם.  גם  המכשיר,  רק 
עצמו  עולם  שבורא  שקולטים 
כל   - לטובתנו  הניסיון  את  יצר 
אכמ"ל,  אך  מתפוגג.  הנסיון 
לא  זה  עמוק  רעיון  בשביל 
מספיק לקרוא "עין בעין", צריך 
לרמח"ל  תבונות  דעת  ללמוד 

שורה שורה. טעמו וראו!

שכשיבא  לשער,  ניתן  אלו  דברים  סמך  על 
מאיתנו  אלו  על  יצביע  הוא  בקרוב,  המשיח 
אלו  על  וגם  טהורים,  נשארו  הכל  שלמרות 
שניסו והשתדלו להשאר טהורים, ויכריז קבל 
עם ועולם, כי הם הם אלו שהביאו את העולם 
לתיקונו האחרון. בכל התגברות, בכל עצימת 
עינים, בכל גדר נוסף של קדושה. כל הפרטים 
ה"קטנים" האלו, הם אלו שעשו את התיקון 
ואז  ש-ד-י".  במלכות  עולם  "לתקן  הגדול, 

נראהו עין בעין בשובו אל נוהו, אמן.

ישעיה מ"ה
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חוסר תפקוד

שאלה: כבוד הרב, שמי ירון, הנני רווק בן 24 
תשובה" "בעל  שנקרא  ומה  גן,  רמת   תושב 

מתקרב  הנני  לאט  לאט  חדשים.  כעשרה  זה 
אך  ידיעות,  הרבה  צובר  ולדת,  לאמונה 
לי  קל  כ"כ  לא  מעשים.  פחות  קצת  לדאבוני 
לשנות הרגלים, בפרט שאני בינתיים גר ועובד 

בסביבתי הישנה.
החרדים,  התורה  שומרי  שלרוב  לב  שמתי 
מציץ מהבגדים חוטים לבנים. לא ידעתי את 
פשרן ולאחרונה התוודעתי לשמם – "ציצית". 
חשבתי שמצוה זו לא תהיה לי כ"כ קשה, היא 
תבלוט  לא  היא  ובעיקר  כספית,  יקרה  לא 
יציצו  לא  כשהחוטים  החילונית  בחברה 

החוצה. שאלתי רב והוא הסכים שזה בסדר.
השבוע התחלתי גם להתפלל בצורה מסודרת, 
פרשיותיה,  שלושת  על  ק"ש  לקרוא  וזכיתי 
לציצית,  לכם  "והיה  למילים  לב  ושמתי 
ה'  מצות  כל  את  וזכרתם  אותו,  וראיתם 
ועשיתם אותם, ולא תתורו וגו'", הבנתי שיש 
לזכרון  סגולה  סגולה,  איזו  האלו  בחוטים 

וסגולה לשמירת המחשבה והעיניים. 
את  מוציא  אני  בעבודה  פעם  מידי  ומאז 
הציצית, מציץ עליהם בלי שישימו לב, מנשק 
וממשיך הלאה. אך אני עושה זאת כבר חודש 
ימים ולא מרגיש שום שינוי. אני עדיין ממשיך 
לשכוח לברך, או רח"ל שוכח בשבת שאסור, 
אולי  אז  המדרגות.  בחדר  האור  את  ומדליק 
הרב יסביר לי למה החוטים שלי לא עובדים, 
איפה הקצר? אולי הם קצרים מדי? או אולי 
לא  הם  אז  אותם  מחביא  עדיין  שאני  בגלל 

מתפקדים?

נשאלתי  אתמול  בדיוק  יקירי,  תשמע  הרב: 
חרדי  ישיבה,  בחור  ע"י  שאלה  אותה  את 
 3 מגיל  ציצית  לובש  הוא  ומלידה.  מבטן 
פלוס, ובלי שום בושה הם מציצים לו החוצה 
כבר 17 שנה, והוא בא עם אותה תלונה - למה 
הזה  המכשיר  למה  בו?  מתקיים  לא  הפסוק 
לזכרון לא עובד? גם המחשבה והעיניים לא 

תמיד בקודש...

לא  שזו  אותי  מנחם  קצת  באמת  הרב  ירון: 
בעיה אישית. אבל "צרת רבים נחמת שוטים", 
ואולי במקרה שנינו קנינו את הציצית באותו 
מפעל, והסחורה שם סוג ב' בלי תו תקן, נגיש 

תלונה.

את  לבדוק  שיש  צודק,  הנך  אכן  הרב: 
המוצר. אמנם ציצית לא עולה ביוקר, ואינה 
בגד,  הכל  בסך  התפילין.  כמו  כ"כ  מורכבת 
עם 16 חוטים כפולים לשניים, וכמה קשירות 
וכריכות. אך גם זה צריך להיות עם הוראות 
ואז  קרועים  החוטים  לפעמים  היצרן. 
המכשיר מקולקל. גם אם היא שלימה שמא 
לא נקשרה לשמה "לשם מצות ציצית", אולי 

פיליפיני קשר אותה תמורת $3 לשעה. 
החוטים  אבל  בסדר,  זה  שגם  ופעמים 

ואז יש שאלה אם הם  מסובכים אחד בשני, 
הלכה(,  בביאור  )כדאיתא  לברכה  כשרים 

ציצית ר"ת צדיק יפריד ציציותיו תמיד.

ביררתי  הרב,  ימים(:  שבוע  )אחרי  ירון 
מופרדים  החוטים  המוצר.  מצד  בסדר  והכל 
ומה  וכרך,  קשר  שמים  ירא  חבר  ושלמים. 

עכשיו? 

בעל  שהנך  שכיון  לך,  לומר  ברצוני  הרב: 
לך  לשבש  עלול  שלך  שהעבר  ברור  תשובה, 
החומר,  אחרי  שתרו  ועיניים  לב  מערכות. 
מח ושאר איברי הגוף שפעלו בכיוון ההפוך 
במשך 20 שנה, לא קל לתקנם ברגע. אך מצד 
שני, מצות התשובה שזכית לקיימה, שבאה 
בעיקר מאמת פנימית שבלבך, יכולה לחולל 
"והתבאר  הטבעית.  ליכולתך  מעבר  פלאות 
בתורה כי יעזור ה' לשבים כאשר אין יד טבעם  
להשיג  טהורה  רוח  בקרבם  לחדש  משגת 

מעלת אהבתו" )שערי תשובה(.
המשך והתמד במעשים טובים, לימוד תורה 

סיפר נכדו של מורינו 
הגאון רבי מיכל יהודה 

ליפקוביץ זצוק"ל
 שהיתה פעם תקופה 

של רפיון ביראת שמים 
בישיבה. פנה הגרמי"ל 
להחזו"א בשאלה מה 
לעשות כדי לחזק את 

היראת שמים?
ענה לו החזו"א שידאגו 
שכל הבחורים יחליפו 
את ציציותיהם שיהיו 
בשיעור הראוי. רבנית 
צדקנית אחת התנדבה 
לתפור לכל הבחורים 
ציציות חדשות וסיפר 
הגרמי"ל שאמנם ניכר 
שינוי מיידי בכל מצב 
היראת שמים בישיבה.
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לך  יברא  שהקב"ה  תזכה  כך   , מצוות  וקיום 
לב טהור, אמנם אין לי ידיעה מספקת ונסיון 
את  לך  אומר  מ"מ  אך  כמוך,  לאנשים  לענות 
את  ששאל  ישיבה  בחור  לאותו  שעניתי  מה 
אותה שאלה, וברור שחלק מהדברים שייכים 
גם אליך.לאותו בחור עניתי שהציצית שלו הם 

מרמת-גן.

נסעתי  אני  אלי.  קשור  לא  ודאי  זה  הרב,  ירון: 
במיוחד מרמת גן לשכונת מאה שערים לקנות 

ציצית מהודרת בהכשר בד"ץ.

רמת גן

הרב: לא התכוונתי על הבגד והצמר. התכוונתי 
היא  שלו  ציצית  המצות  קיום  המצוה,  על 
התחיל  הזה  הבחור  קטן.  ילד  כמו  גן,  ברמת 
רמת  ומאז  הגננת,  אצל   3 בגיל  ציצית  ללבוש 

המצוה שלו כמעט ולא השתנתה.
יש בה שני חלקים, כמו האדם,  הרי כל מצוה 
שאדם  אחרי  גם  וכוונה.  מעשה  ונשמה,  גוף 
 ,8 כפול  לשמה,  ניפוץ  א',  א'  סוג  ציצית  קונה 
ללא  רחלים  צמר  חזו"א,  שיעור  יד,  עבודת 
חשש שעטנז, עדיין חסר לו את נשמת המצוה 
לכוון  צריך  האדם  כוונה".  צריכות  "מצוות 
את  ולחשוב  המצוה  קיום  בעת  מחשבתו  את 
המחשבות הנכונות. ללא זה המצוה לא פועלת 
מאומה. זה כמו מחשב על בשוי $10,000  שעשוי 
את  הכניסו  שלא  ביותר  היקרים  מהחומרים 
יעבוד.  לא  המחשב  החשמל,  לשקע  התקע 
משקל,  צבע,  לו  ואין  רואים,  לא  החשמל  את 
זה כח שבלעדיו שום כלי  וגובה. חשמל  אורך 
חשמלי לא מסוגל לעבוד. גם האדם ומצוותיו 
של  הזה  הרוחני  לכוח  מוכרחים  המעשיות 
המחשבה, של הנשמה, שעל ידה האדם מחבר 
את עצמו אל ה"שקע", אל העולם העליון שעל 
ידו יש לאדם ולמצוות כח וקדושה לפעול את 

פעולתם. 
כ"כ  לא  שלו  שהמחשב  אדם  אליך  פונה  אם 
מספיק  אין  שלו  שבפלאפון  או  מתפקד, 
זיכרון, מה תענה לו? תשדרג! גם לאותו בחור 
ובעיקר  המצוה  קיום  צורת  תשדרג!  עניתי: 
בחלק הכוונה, לא מתאימים לגיל שלך. כבר 15 
שנה לא החלפת "חוטים". אז לא פלא שהם לא 

עובדים. צריך שידרוג רוחני, על חוטי.

לענין?  מיוחד  כוונות  סידור  איזה  יש  ירון: 
שמעתי שלרש"ש היה כזה דבר.

"יוצא זיין ידי חובה"

הרב: יש, אך אני מתכוון לכוונות פשוטות. לא 
של מקובלים.

המצוה.  את  לקיים  כוונה  צריכים  כל,  ראשית 
כוונה  שצריך  ס',  סימן  בשו"ע  שנפסק  וכמו 
אדם  מהחיי  וידוע  המצוה.  חובת  ידי  לצאת 
במצוות  בסתמא,  יד"ח  יוצא  שבדיעבד 
לשם  שעשייתו  מוכח  המצוה  מעשה  שבעצם 
לנו בגד של ארבע  וכמו בציצית, שאין  מצוה, 

כנפות אלא לצורך המצוה. ומ"מ כתב המשנ"ב 
לפני  לכוון  להזהר  צריך  ודאי  "לכתחילה  שם, 

כל מצוה לצאת ידי חובת המצוה".
יש  חובה".  ידי  "לצאת  במילים  לדייק  ברצוני 
תפוסים  כביכול  ואנחנו  "חובה",  איזה  כאן 
יוצאים  אנו  מצוות,  מקיימים  וכשאנו  בידיה. 
מ"ידי החובה". אני לא יודע אם זה דיוק נכון, 
אבל לפי מש"כ הרמח"ל בס' דרך ה', המציאות 
שהם  והמצוות  בחומר,  שקוע  שהאדם  נכונה. 
פיזיים  מעשים  או  חומריות  ג"כ  בעצמם 
וזה  העוה"ז.  מחשכות  האדם  את  מוציאות 
לשונו: "אשר בהשתמש האדם  בענייני העולם 
באותם הגבולות )ובענינינו, טלית כשרה ללא 
תכלת[  ודאי  שאין  הזה  ]בזמן  שעטנז  חשש 
 ,)6 ולא  חוטים   8( הסדרים  ובאותם  גזל(,  או 
הבורא  שציוה  מצוה(,  )לשם  הכוונה  ובאותה 
והחמרי  הגופני  הפועל  אותו  יהיה  שמו,  ית' 
עצמו פועל שלימות. ובו יתעצם באדם מציאות 
השפל,  ממצבו  בו  יתעלה  רבה  ומעלה  שלמות, 

ויתרומם ממנו" )פרק ד'(. 
מספיק  חובה",  ידי  ש"לצאת  לי  נראה 
"ליכנס  אך  הח"א.  של  כלשמה"  ב"סתמא 
אל  ולהתקרב  הקדושה  אל  לבא  זכות",  לידי 
"להכניס את השקע  ע"י המצוה, מוכרחים  ה' 
השי"ת.  כרצון  המצוה  לקיים  לכוון  לתקע", 
כמה שנשקיע בהידור החלק הזה של המצוה, 
נפיק יותר תועלת. כוונה לא נמדדת בג'יגה או 
את  ולשכלל  להוסיף  כ"א  ביד  אך  בקילוואט. 
החלק הרוחני של המצוה והוא יראה תוצאות 

בשטח.
אך יש במצוה זו בעיה נוספת. אם לא נותנים 
עליה את הדעת, אז המצוה נעשית בלי דעת. 

ממש כמעשה קוף או חש"ו. 

ציצית, פיז'מה וגרביים

על  היום,  בתחילת  ממש  נעשית  זו  מצוה 
כאשר  היום.  של  הראשונות  בדקות  הבוקר, 
וקורי  ישן,  חצי  עדיין  והוא  מתעורר  האדם 
השינה לפעמים על עיניו ועפעפיו. נכון שהוא 
ידיו ואמר מודה אני, אך הוא עדיין חצי  נטל 
בפיז'מה,  לבוש  עדיין  גופו  חצי  ולרוב  במיטה 
להזכר  מוקדשות  האלו  הדקות  כלל  בדרך 
בחלום הנחמד שפרח מהזכרון. ואז הוא אמור 
ללבוש את הציצית הזו )ויש כאלה שגם ישנים 
"וזכרתם  לו  קוראת  שבעצם  הציצית(  עם 
אחרי  תתורו  ולא  כתיב,  ה'"  מצות  כל  את 
חלומותיכם. אך המח עוד די מעורפל לקלוט 
אותו  מתכנתים  כן  אם  אלא  כאלו,  מסרים 

מראש ]וזה מה שאנו עושים עכשיו[.
יכולים  היינו  יהודים,  היינו  אילולא  ובעצם, 
להתרעם כביכול, ולומר: סליחה, רק רגע, למה 
על הבוקר? תן לי להתלבש, להתארגן, לצחצח 
שיניים, ללבוש את החליפה והכובע, ואולי גם 
נתחיל  ואז  וללבוש את הגרטל,  ללכת למקוה 
אך  מצוות.  לקיים  שראוי  כפי  ה'  את  לעבוד 
וכמעט  לחדרי  נכנסת  התורה  למה  רבש"ע, 
עם  אותי  תופסת  וכבר  שלי,  לשמיכה  מתחת 

מצוות כשאני עדיין חצי לבוש, מה הלחץ? 

וראיתם אותם אין כתיב 
כאן אלא וראיתם אותו 

מגיד שכל המקיים 
מצוות ציצית כאילו 

מקבל פני שכינה מגיד 
שהתכלת דומה לים והים 
לעשבים ועשבים לרקיע 

ורקיע לכסא הכבוד
 )ירושלמי ברכות פ"א ה"ב(



6 |  עין בעין

שעות   24 ה'  עובד  הוא  יהודי  יהדותינו.  זו  אבל 
ביממה. בכל מקום ובכל זמן. והתורה נותנת לנו 
הוראות איך לקום ואיך לישון, איך לשכב מתחת 
לקשור  שרוך  איזה  להתלבש,  ואיך  לשמיכה 
וכו'.  המרחץ  בבית  להתנהג  איך  וגם  קודם 
התורה נכנסת אתנו כביכול עד לשם, ונותנת לנו 

הוראות ללא שום התחשבות בפרטיות שלנו.

מלחמה  הבוקר  על  יש  שכביכול  נראה  זה  ירון: 
האדם,  אצל  הלב  תשומת  את  ראשון  יתפוס  מי 
וכמו הכלל של הילדים: מי שתופס ראשון מנצח. 
בבוקר  המתקיימות  המצוות  לכמות  לב  שמתי 

ביחס לכל היום, וכך זה נראה. אמנם כן?

מניח  שאתה  זו  בשניה  הרי  כך!  בדיוק  כן  הרב: 
עליך את הציצית הזו שהיא "בגדו של הקב"ה", 
הבורא  אל  מתקרב  אתה  קדוש.  נהיה  אתה 
בבית  תיעשה  הברכה  כלל  שבדרך  נכון  יתברך. 
הכנסת, ושם תהיה הודאתך לקב"ה על שקידש 

אותך במצוותיו, אבל זה נהיה מיד כבר ברגעים 
תתפוס  שהקדושה  כדי  הבוקר,  של  הראשונים 
אותך ראשונה ותוציא אותך מידי החובה, מידי 
אותך  שליפפה  הטומאה  וכל  והס"א,  החושך 

במשך כל הלילה. 

הסיסמא

אז זהו זה! מהיום תזכור שציצית זה לא גרביים. 
חצי  כדי  תוך  באדישות  לגרוב  אפשר  גרביים 
ב"בגדי  נוגעות  שלך  שהאצבעות  מהרגע  חלום. 
כהונה" שלך, אתה לא נשאר אדיש וקר כרובוט. 
הרי זה בגד שמקדש אותך. עוד 20 דקות תברך 
"אשר קדשנו", אז כבר מהרגע  ותודה לה' עליו 
לכל  להתרגש.  לרצות  או  להתרגש  תתחיל 
קצר  "קוד"  או  סיסמא  איזה  תחשוב  הפחות 
"הריני   - קבוע  באופן  השערים  את  לך  שיפתח 
בוראי,  שציווני  כשם  ציצית  מצוות  לקיים  מכוון 
והריני מתקרב אליו יתברך ע"י מצוה זו ומתקדש 

בקדושתו".
אך אם אתה טיפוס פרפקציונלי שלא מתפשר, 
קונה  אתה  אז  סטריאו  מערכת  קונה  וכשאתה 
את הכי טוב. המצלמה, הפלאפון וכו' מהחברה 
הכי הכי, אז גם בציצית כדאי לך ללכת קדימה. 
לכוונה  להוסיף  שצריך  שסובר  ב"ח  גם  יש 
שנזכור  תזכרו,  למען  מילים.  כמה  עוד  הנ"ל, 
זה  ולהב"ח  במפורש,  בשו"ע  וכ"כ  מצוותיו.  כל 
לעיכובא. ואף שלא נפסק כך, אבל אתה טיפוס 
מושלם. אז גם כאן בשעת הלבישה עם הפיז'מה, 
תחשוב עם עיניים כלפי מעלה - "רבש"ע, תעזור 
ישתכלל.  שלי  הזכרון  הציצית  לבישת  שע"י  לי 
בלי  זאת  עושה  יכול,  כל  עולם  בורא  אתה  הרי 
כרטיסי זכרון ובלי הגבלות של ג'יגה. רבש"ע אני 
רוצה לזכור את התורה ואת המצוות ולא לשכוח 

אותם".
פעם  כל  לחשוב  תתרגל  בתורתך".  "שתרגילנו 
כל  טבע.  נעשה  והרגל  אלה,  מחשבות  בבוקר 
פעם שידיך יגעו בציצית, מיד כמו פולס חשמלי, 

המנוע במוח ידלק – "הריני מכוון וכו'".

בחוטים  משהו  יש  האם  לשאול  רצוני  אך  ירון: 
עצמם שמזכיר את המצוות?

חייל במדים

ברגע  היהודי,  של  המדים  הם  הציצית  כן,  הרב: 
אזרח  לא  שהוא  נזכר  הוא  אותה  לובש  שהוא 
יש  בארון  לך  גם  המלך.  ועבד  בן  הוא  פשוט, 
שהחייל  ברגע   – צבא  מדי  וגם  חולצות  המון 

מחליף את חולצתו האזרחית ולובש מדים, הוא 
וכל סביבתו יודעים שיש כאן חייל. גם הציצית 
שהיו  פרנז'ים  כמו  )ואולי  היהודי  של  מדיו  הם 
האצולה...(  ונסיכי  המלך  חיילי  למדי  תפורים 
בצבא  חייל  שהנך  סביבתך  ולכל  לך  שמזכירים 
ה'. לחייל יש אפשרויות שאין לאזרח פשוט. יש 
לו אישורי כניסה, נסיעות חינם, רשיון להחזקת 
הראוי. כבודו  את  לו  לתת  וצריך  וכו'  נשק 
עולם  לתקן  שתפקידו  היהודי  להבדיל  גם 
ולחזק את הטוב,  במלכות שקי, למגר את הרע 
יש לו אפשרויות וזכויות שאין לאחרים. כאשר 
אצלו  מתחזקים  האלו  המדים  את  לובש  הוא 
הזכויות והאפשרויות, ומעתה כל מצוה שיעשה 
עם הציצית תקבל מימד אחר, כיון שרואים עליו 
בגאוה.  עליו  נושא  שהינו  מלך  של  חותמו  את 
"שקולה מצות ציצית כנגד כל מצוות שבתורה" 

)נדרים כה.(
והיא  ובכוונתה  במצוה  שתתחזק  רצון,  ויהי 
החוצה  מלהציץ  עליך  ותשמור  אותך  תקדש 
אותך  תלמד  אלא  והעיניים,  הלב  אחרי  ולתור 
כמו  והקדושה  הפנימיות  לעבר  פנימה  להציץ 

שנא' והייתם קדושים לאלוקיכם. אכי"ר.
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כשתזכה לקיים מצוות 
ציצית תרגיש שמחה 

מופרזת ברגשי קדש לקשור 
קשר של קיימא עם התורה 
והמצווה ולכרות עמה ברית 

עולמים
 )קובץ אגרות י''(

מפשטות הכתוב, דראיית 
הציצית תועלת להזדרז 
במצוות ולא לתור אחר 

עיניו. וא"כ מה נכון לראותם 
כמה פעמים ביום ובפרט 

בעת שעולה איזה מחשבה 
שאינה טהורה על לבו 

או איזה כעס, טוב מאוד 
להסתכל אז בציצית, ואז 

יפקע היצר.
]חפץ חיים סוף ספר שמירת הלשון[
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שאלה זו נשאלה כבר לפני כאלפיים שנה ע"י ר' מאיר.  
"אליהו זכור לטוב שאל לר' נהוראי ]ר' מאיר[ מפני מה 
בעוון  לו:  ענה  לעולם,  אדמה[  ]רעידות  זוועות  באים 
'ארץ אשר תמיד  ומעשרות. כתוב אחד אומר  תרומה 
לארץ  'המביט  אומר  אחד  וכתוב  בה'  אלוקיך  ה'  עיני 
ותרעד', הא כיצד? בשעה שישראל עושים רצונו של 
מקום ומוציאים מעשרותיהן כתיקונן – תמיד עיני ה' 
אלוקיך בה, ואינה ניזוקת כלום.  בשעה שאין ישראל 
מעשרותיהן  מוציאין  ואינן  מקום  של  רצונו  עושים 

כתיקונן – המביט לארץ ותרעד, ח"ו.
אבל  כדבריך,  הדברים  נראים  הנביא:  אליהו  לו  אמר 
אינו כן, בני חייך כך עיקרו של דבר, שבשעה שהקב"ה 
מביט בבתי תיאטריות ובבתי קרקסאות יושבות בטח 
להפיל  הוא  רוצה  חרב  מקדשו  ובית  ושלוה  ושאנן 

עולמו ולהחריבו.
הקב"ה  אמר  החמורות.  עריות  בעוון  אומר:  אחא  רב 
שאני  חייך  שלך  שאינו  דבר  על  איבריך  זעזעת  אתה 

מזעזע עולמי על אותו האיש.
ורבנן אמרי מפני המחלוקת. 

]ע"כ מהירושלמי בברכות דף סד.[

בימים אלו שכל הארץ מתכוננת 
לרעידת האדמה, שלא תבוא, על כל 

אחד ואחד להכין את עצמו באמת.

א. לאכול כשר ומעושר  ב. לזכור את ביהמ"ק 
קדושתינו  על  לשמור  ג.  בבנינו   ולרצות 
במראה,  העריות  מטומאת  מאוד  ולהיזהר 
המחלוקת  מן  להתרחק  ד.  ומחשבה   בדיבור 
רק  באה  לא  אדמה  רעידת  בשלום.  ולרצות 
מתועבותיה של תל אביב, אלא גם מסכסוכיה 
על  נשמע  ח"ו  ואם  ורשא.  ובתי  ברק  בני  של 
עדה  ישיבה,  באיזו  שמתעוררת  מחלוקת 
וקהילה לא להשתתף ולהוסיף עצים למדורה 
שלום  שים  בברכת  בשמו"ע  יותר  לכוין  אלא 

שה' יברך את עמו בשלום.

רעידת אדמה ביפן,  אדר תשע"א התפרצות הר געש באיסלנד, תשע"א

"ארץ אשר תמיד עיני ה' אלוקיך בה"   
"המביט לארץ ותרעד יגע בהרים ויעשנו"

תחקיר // מ. בן טוב
 האם מבטו של אלוקים לעבר הארץ הוא טוב או לא?   מצד אחד התורה משבחת את ארצינו הקדושה שעיני 
ה' תמיד בה, אך א"כ היתה צריכה להיות כאן רעידת אדמה רצופה מאז ולתמיד, שהרי המביט לארץ ותרעד?!   
מומחי  ולדעת  הזיתים,  והר  המקדש  מקום  ליד  בדיוק  בארץ  כאן  עובר  אפריקני   - הסורי  שהשבר  עוד  מה   
הגיאולוגים, הינו המקום המועד לרעידת אדמה  יותר מכל מקום בארץ, וא"כ איך יתיישבו הפסוקים?     תחקיר
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יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו 
ואילולי הקב"ה עוזרו אינו יכול לו. )קידושין ל:(

בחור בן 16 הולך ברחוב. פתאום מגיע נסיון, השטן - המלאך הכי מסוכן מגיע למלחמה.
מלאך בא להלחם עם בן אדם. 

המלאך משופשף מ - 5771 שנות מלחמה עם כל סוגי האנשים בעולם.  בא להילחם עם בחור בן 16.

אין מילים לחוסר השיויון.
אבל ליד הבחור עומד מישהו. הקב"ה בכבודו ובעצמו ניצב לימינו.

לא ע"י מלאך ולא ע"י שרף ולא ע"י שליח.
אבל השטן לא נבהל הוא ממשיך לנג'נג'!

אין מילים לגודל החוצפה.
ואילולי הקב"ה עוזרו אינו יכול לו, ודאי, רק הוא גדול מהמלאך.
והקב"ה מושיט את ידו ומוכן לעזור, כן, לך - בחור אלמוני בן 16.
הוא רק מחכה לתגובה ממך, שתושיט לו אצבע, כחודו של מחט.

אין מילים לזכות ולקירבה.

ב | הבחור פנה לשמאלו רח"ל.
השאיר את הקב"ה בצד. 
 ליד הזוהמה,  ברחוב יפו.

אין מילים לגודל החוצפה!
אבל הקב"ה עדיין ממתין. הוא 
מחכה שתתנצל, שתעשה תשובה,
שתמצא אותו לפחות עכשיו

אין מילים לענותנותו יתברך, 
לטובו ולסליחתו.

א| הבחור פנה לימינו - לאבא שבשמים.

אין מילים לקדושה ולגבורה.
נצחון! איזהו גיבור. הכובש את יצרו.

מכריזים עליו בכל העולמות.
שלשה הקב"ה מכריז עליהם בכל יום...

בחור הנמצא בעיר ואינו חוטא.
הקב"ה כובש, ואתה מקבל שכר
בזה ובבא על ההסכמה לקבל

עזרה מה'. על פתיחת חודו של מחט.

אין מילים לחסדו יתברך!


