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  בזכות שלא שינו

 זהירות וכמה כמה שלנו בתקופה
 לשמור כדי צריכים וגדרים וסייגים

 כמה. הרחוב עם להתערב שלא
 התורה בני בתוך גם היום נהיה סיוןינ

שלא " -  אלו דברים' ג על לשמור
  ".שינו שמם לשונם ומלבושם

 ומעודן נקי הדיבור היהשי – לשונם
 אני[ הרחוב משפת בו שידבק ללא

 זהרילה שצריך לומר רגיל תמיד
 להתדרדר הגורם שהוא, רע מחבר

 וההבחנה, ו"ח תחתית שאול עד
 שמדבר זה הוא – רע חבר מיהו לידע

 שצריך הרחוב כשפת שפתו
 מפני כבורח ולברוח ממנו להתרחק

  ].קשת כמטחווי האש

 המצאות שלחפ לא ,כפשוטו – שמם
  .חדשים שמות של

 בני בבגדי הגברים ללכת, ובגדיהם
 ללא ברחובות להסתובב ולא תורה

 בצניעות והבנות, עליון מלבוש
 בת של בגד שזה שיכירו ,הבגדים
 שמתאימים כאלו ו"ח ולא ישראל

 הגויים שממציאים המאדע לכל
 רחוקה היא הנהגתם שכל השפלים
  .אדם בני מהנהגת

  )מתוך שיחה בישיבת כנסת יחזקאל/ ל "זצי לפקוביץ "רבי מ(

  

  

  "הייתה כאניות סוחר"

כאשר היא מפליגה , כמו שכל ספינה
כך בת , מרימה את הדגל שלה –בים 

ישראל צריכה ללכת בגאון עם הדגל 
אני לא מפחדת מה יגידו ": שלה
  !"עלי

כמו הסוחר שמנווט את האנייה עם 
ולא ממיר אותו בדגל , הדגל שלו

לא כך אני , ותיואחר בכל מסע
אשנה את לבושי אף פעם ובשום 

ולא אחליף אותו ללבוש עם , מקום
  !נוכרי

  )"דברי יחזקאל"ר בעל ה"הרב אהרון טויסיג בשם האדמו(

  !אלי' מי לד

מדוע אתה ישראל ואני : ח"שאלו הח, ל"זצ" חפץ חיים"ש שוואב אצל ה"כשהיה פעם הגר
  ? כהן

שמע את משה רבנו קורא , שלי... משום שכאשר סבא של סבא של סבא, הסיבה היא אחת -
לא  -שלך ... של סבאואילו סבא של סבא , הוא רץ אליו מיד, לאחר חטא העגל" ?אלי' מי לד"

  !רץ

אל תתמהמה אלא תרוץ , "אלי' מי לד"בכל פעם שתשמע את הקריאה , ולכן מהיום והלאה
  !מיד

  )54' עמ, ה"המורה מרים שוב ע ה שלמפניני/ פתחה בחכמה (

  

בליווי תלמידה מהסמינר הראשון של , בעיירה ראדין שבליטא ביקרה פעם מורה מבית יעקב
כשמשיח יגיע הוא יצביע ויציין את ": ץ חיים אמר אז למבקרותהחפ". בית יעקב"תנועת 

  ".'הבנות שנלחמו בשביל כבוד ד

הוא להראות כאילו על פי התורה אין מעמד , עיקר התגברות הזוהמא בעקבתא דמשיחא
היצר הרע מתעצם ומתגבר בתחבולותיו להחשיך האורות הזורחים מבנות . לבת ישראל

  . שיאמינו ויסברו כי אין להן ערך כלל', חשיבות עבודת ד למעט בעיניהן את ערך, ישראל

המכירות את , ידע להביע שאותן בנות ישראל, ל"ועל כן הסבא קדישא החפץ חיים זצ
מבטאות את ועל כל צעד ושעל ובכל התנהגות שלהן , נכבדות תפקידן ויעודן בזה העולם

  .הן הן שתזכינה להקביל פני מלך המשיח, כבוד שמים

  )34 – 33' עמ, ג" צאי לך בעקבי הצאן"מובא בקובץ , "בנות ישראל נאות הן/ "יד פר' מ(

  
  

  והמשכילים יבינו

עשו להם חנויות . בנות מואב הלכו בעצתו של בלעם .התהליך ידוע כבר מימי בלעם הרשע
  )על פי המדרש על במדבר כה(... ועבודה זרה וגילוי עריות מבפנים, ובהן כל כלי חמדה מבחוץ

היצר ... ודאי יהודי אינו חשוד ללכת למקום לא טוב. ים אלו חוזרים על עצמם בדורנומעש
דרכם יוכל לסחוב , מוצרים כשרים בתכלית, מכין לאדם פיתיון שמן, הרע מלומד הניסיון

  .אל החטא, לאט לאט, אותו

הרי זו טענת כל הגויים מאז  ...בא תהנה כמונו: בא השטן ומדבר מתוך גרונו של הגוי
את הבגדים , למה אתם שונאים את ההנאות שלנו, למה אתם מתבדלים מאיתנו: ומעולם

  ...?את התענוגים שלנו, שלנו

 ;בהכשר –עשו לכם הנאות דומות , ואינכם רוצים אותם, ואם בשלנו יש תועבה וטומאות
  .ומכך נסחפים לדברים פסולים ביותר - ..." באישור הרבנים" - סרטים והנאות , משחקים

  ")במחשבה שנייה/ "רי הרב יעקב הלל דב(

  

 שבתקופה דניאל בסוף למדנו. סיונותיבנ לעמוד וישכילו שיבינו קטןה מהקומץ להיות עלינו
 והרשיעו רבים ויצרפו ויתלבנו יתבררו" של מצב יהיה צדקנו משיח לביאת סמוך האחרונה

  ."יבינו והמשכילים רשעים כל יבינו ולא רשעים

 זה יעקב הבית וחינוך החדרים את ולבטל הישיבות את לבטל הרשעים של הגזירות
 לעמוד עלינו אך, ו"ח ישראל שם להשכיח זה ידי על םחושבי שהם ,"רשעים והרשיעו"

 ולא יוותר שלא ונקי טהור קומץ. וישכילו שיבינו שארישי הקטן מהקומץ להיות ,סיוןיבנ
  .הפרצות את לגדור בפרץ נעמוד :להיפך אלא ,בכלום יתפשר

  )מתוך שיחה בישיבת כנסת יחזקאל/ ל "י לפקוביץ זצ"רבי מ(


