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עמלק – קיצוניות
שאלה: הרב כל הזמן מדבר על עמלק דאיתו אין אמצע וצריך מחה תמחה לכאורה אני 

יודע שקיצוניות זה לא דבר טוב ומה מיועץ למי שלא רוצה לחיות חיים של בדיעבד כי חזר 
בתשובה לא מאונס אדרבה מאהבה האם שאיפה לחיות חיי אמת לפי מה שלימדונו חז"ל 
מוזכר בדברי הרב פעמים רבות נחשב טוב? יש לפעמים אכזבות ותסכולים עד כדי חוסר 

חשק כשלא מצליחים או נכשלים והכל נובע מאותה שאיפה טובה לכאורה לחיות חיים של 
אמת או שפשוט צריך "לזרום" עם מה שיש ולא להיות חריג

תשובה: מחד צריך לשאוף לשלמות, וזוהי שאיפה של תכלית, אור מקיף כולל.
במקביל נצרך שאיפה יום יומית להתקדם מעט בכל פעם, אור מקיף פרטי, להשיג ממנו על 
פעם עוד מעט ועוד מעט. באופן זה אפשר להצליח הרבה, ואף אם נפל מעט, חוזר ומתקדם 

מעט. והעיקר שבאופן כללי יהיה בתהליך התקדמות איטית.

שאלות בעניני גוג ומגוג ועמלק ושאר אומות
שאלה: א( האם מלחמת גוג ומגוג הוא מלחמת עמלק על ה' או שהוא מלחמה אחרת?

תשובה: א. בשורש על ה', בענף על ישראל, כמלחמת עמלק. אלא שכולל את כללות 
האומות. עמלק רוח, גוג ומגוג עפר, כלי שכולל הכל.

שאלה: ב( ומה מהותה של מרידה האחרונה הזו על הרבש"ע )הן מלחמת גוג ומגוג הן 
מלחמת עמלק(?

תשובה: ב. מרידה בכל הצדדים.
שאלה: ג( מהו ענינה של גוג, ומה ענינה של מגוג?

תשובה: ג. כנ"ל אות ב'.
שאלה: ד( מה הענין שגוג או מגוג זוכים לקבורה? האם הם )או אחד מהם( עתידים לעשות 

תשובה קודם מיתתם?

תשובה: ד. הם כנגד יסוד העפר, כלי, כנ"ל. ולכך נטמנים באותו עפר, קבורה.
שאלה: ה( האם המחיית העמלק תתקיים בעולם קודם משיח או אחר משיח?

תשובה: ה. איני יודע מקור ושורש. אולם אורו של משיח נלחם כבר עתה בהם.
ולכאורה הם באים כאחת, כילוי עמלק וגילוי משיח בפועל לגמרי.

שאלה: ו( הרב מסביר שמשנת תש"ס התגבר כח העמלק בעולם, היאך מצינו זאת בפועל? 
האם זה היה הגברות טומאת המדיה בעולם?

תשובה: ו. כן.
שאלה: ז( קליפת עמלק הוא "כוחי ועוצם ידי", שהוא לכאורה שייך יותר למדינות ישראל, 

מדינת אמריקא, מדינת רוסיא, מדינת קוריה צפון, ומדינת סין, שכל מדינות אלו הם החזקים 

בעולם וכל אלו מדינות מתגאים מאד 
בכוחם. האם כל אלו ענף מעמלק?

תשובה: ז. בחו"ל ענף עמלק, בארץ 
ישראל, ערב רב כולו.

שאלה: ח( האם הניצוח של אמריקא על 
גרמניא בהשואה היה ביטול באופן מה של 

עמלק, כיון שגרממיא הוא עמלק? נראה 
להעולם )וליהודים בפרט( שאמריקא היו 
ה"טובים" שנצחו על ה"רעים", גרממיה 

ואיטליא ורוסיא, ואם כן, נמצא שאמריקא 
לא היה שייך לעמלק כיון שהם גופא לחמו 

בעמלק. או שאמריקא עשו זאת רק לטובתם 
וא"כ עדיין אמריקא שייך לעמלק כיון שהם 

"כוחי ועוצם ידי"?

תשובה: ח. עמלק נלחם בתוך עצמו. 
וחלקו מלחמה של עשו וישמעאל.

שאלה: ט( וכן מהות עמלק הוא ליצנות, 
וא"כ אפשר לומר שכל הטומאה בעולם 
וכל האומות "מתלוצצים" מהרבש"ע ע"י 

שהם סוברים שאינם צריכים את הרבש"ע 
ושהעיקר הוא רדיפת ההנאה וכבוד האדם, 

חיים של "אני", וזהו גופא הכח של עמלק 
שמתלוצץ מהרבש"ע, הם אומרים שהאדם 
הוא העיקר )הראשית( ולא הרבש"ע, וא"כ 

אם זה נכון אז כל האומות הם הכח של 
עמלק בעולם? תודה רבה להרב

תשובה: ט. בשורש כולם כלולים בעמלק 
כל אחד לפי בחינתו.

המקור א’ חושש שיש ערב רב
שאלה: מהו המקור לדברי הרב שאם 

א' חושש שיש ערב רב בנפשו יש לו לקיים 
מחיית עמלק על אותו חלק בנפשו ע"י שהוא 

מוכן להיות נהרג על קידוש השם

תשובה: שורש ערב רב, כנגדו קוצו של 
יו"ד, ובקלקול זהו חלל הפנוי, ובתיקון מיתה 

על קידוש השם.



משיח משיח משיח
שאלה: א- האם זה נכון שמשיח עומד להיכנס לכלא בפעם 

השלישית? ב- כיצד אנו או אני יכולים להמתיק את משיח מכניסה 
לכלא וכדי שיותר אנשים יזכו לגאולה? ג- כיצד לברר מיהו משיח כי 
צדיק מסוים אמר שכל אחד יכול לגלות מיהו משיח בכוחות עצמו או 

שאולי לא הבנתי אותו נכון?

תשובה: א-ב-ג. כדאי לעסוק בעבודת ה' פנימית נקייה, ולהסיח 
דעת מכל הבלבולים. לעסוק בעבודה שורשית נקייה, לברר מה 

חלקכם הפרטי, ועליו להתמקד. וכן לזכות את הרבים.

שאלה: ד- האם ארמילוס הוא אדם פיזי או רק משהו רוחני? אם הוא 
אדם פיזי זה ידוע מי הוא? האם הוא איזה מנהיג גדול? האם הוא יודע 

שהוא ארמילוס? האם הוא גלגול נשמות של בלעם או משהו כזה מאז 
שקראתי שקוראים לו הראשה כמו לבן, בלעם ונבל? האם הוא יכול 

לעשות תשובה ואולי לא להיהרס?

תשובה: ד. כח רוחני שיתכן שיתלבש באדם זה או אחר. אינו יכול 
לעשות תשובה שלמה כי מהותו רע.

שאלה: ה- האם הייתה לאפשרות של היטלר למחמח שמו בחירה 
חופשית, את היכולת לעשות תשובה? האם הייתה לאמאן מחמח שמו 

בחירה חופשית?

תשובה: ה. יש לו בחירה חלקית, ובזה יש תשובה, אולם הוא 
מעמלק ואינו תשובה שלמה, וכן בהמן.

ערב רב שבנפש
שאלה:  האם הערב רב שבנפש )שהוא הניצוץ ערב רב בנפש( נמצא 
בחלק הרע גמור של הנפש שהוא למטה מהנפש הבהמית או שנמצא 

בתוך הקליפת נגה בתוך הנפש הבהמית שהוא מעורב טוב עם רע?

תשובה: מערב יחד הכל, נפש אלוקית, נגה, וג' קליפות טמאות, 
ומקביל לכולם יחד. ערב רב ה' מינים, וסימנך נג"ע ר"ע, כנודע. נגע – 

היפוך ענג. רע – היפוך טוב. קדושה היפוכה רע. נגה היפוכה נגע.

שאלה: ב( מהו התכונות של הערב רב בנפש ומהו התכונות של הרע 
גמור בהנפש?

תשובה: ב. ערב רב, תערובת, הכל מערוב. הרע, כל רע יש לו 
תכונה לפי מהותו.

שאלה: ג( לעת"ל וכן בעוה"ב כשהחלקים של הערב רב בתוך 
הנפש יתבטלו ונמצא שחלק הישראל נשאר וחלק הע"ר יתבטל, 

האם זה אומרת שלעת"ל אלו שהיו מזוככים יותר יש להם יותר הויה 
ואלו שחלק הע"ר שולט על נפשם )כיון שלא ניתקו את עצמם משער 
הנון דטומאה( הם יהיו קיימים במיעוט יותר כיון שיש רק חלק מועט 

בנפשם של ישראל?

תשובה: ג. כן!
שאלה: ד( האם בתחילה יתבטל הערב רב )ביטול מדינת ישראל( ורק 

אח"כ יש מלחמת גוג ומגוג?

תשובה: ד. כבר עכשיו אנו בתוך מלחמת גוג ומגוג! זו מלחמה עם 
הערב רב.

שאלה: ה( מהו ההגדרה שהרב אמר ש"הערב רב כולל נפשות 
עמלק וישראל יחד", הא ערב רב הם הגרועים שבעמלק )או להיפוך 
שהעמלקים הם הגרועים בתוך הערב רב( וה"ישראל" של הערב רב 

אינם באמת נשמות ישראל אלא נפשות הגויים האלו של ערב רבעמלק 
וא"כ מה הכוונה שהערב רב כולל ישראל ועמלק יחד.

תשובה: ה. ערב רב, תערובת מן הכל, ובכל ערב רב יש חלק 
של נשמה מישראל. ולכך יש לו לפעמים דין ישראל, אם נולד מאם 

ישראלית, כי גם בתוך נפשו יש חלק ישראל, ולכך דינו כישראל, גופו 
מישראלית, ונפשו חלקה ישראל.

שאלה: ו( נשמת ערב רב בתוך גוף של ישראל הוא ערב רב, וא"כ 
נמצא שלהלכה יש לו דין של ישראל אמנם בפנימיות הוא ערב רב, 

כיצד יתכן זאת, כיצד יתכן שיש מציאות פנימיות שסותרת לגמרי את 
המציאות ההלכתית?

תשובה: ו. כנ"ל אות ה', יש בו חלק של נשמת ישראל.

הבדלות מן הערב רב
שאלה: לכאורה זהו מהדברים הכי קשים, במיוחד מהערב רב שהם 

גם ישראל...?! האם אני צודק בזאת? אז מה יש לעשות, במיוחד אם יש 
לזה מחיר, בגשמיות, וברוחניות.

תשובה: יש מדרגת "ערב", והוא כח של תערובת ושם יש גדרי דין 
של ביטול, יבש ביבש, לח בלח, נותן טעם, דבר שיש לו מתירים ועוד. 

והוא מדרגת תערובת בענפים, בבחינת מקרה.

אולם למעלה מכך יש מדרגת "ערב רב", תערובת רבה", ואותה א"א 
לברר כשאר תערובות, כי היא תערובת בשורש, בחינת מקרה דבוק 

בעצם. ושורשם עמלק הנקרא "אשר קרהו", מקרה.

מדרגת ערב, הוא בבחינת "ויקרא אלקים לאור יום ולחשך קרא לילה, 
ויהי ויהי בקר". שבקר לעצמו וערב לעצמו, אולם יש נשיקה של בין 

השמשות. וכן בסוף הלילה, של אילת השחר ועלות השחר.

אולם מדרגת ערב רב, מתערב הערב בתוך הבקר, מקרה דבוק בעצם. 
שא"א לבקר את הבקר בבחינת "בקרו טלה".

לצורך בירור של מקרה דבוק בעצם נצרך אור גבוה של עצם בלתי 
מעורב שמכחו אפשר לברר את המקרה הדבוק בעצם. ואור זה הוא 

אורו של משיח. והוא בחינת מאור שבתורה, למעלה ממדרגת אור 
וחשך משמשים בעירבוביא.

זוהי הצורה הפנימית של הדורות האחרונים זה לעומת זה. מצד הרע כח 
הערב רב אורו של משיח הוא אור נקי בלתי תערובת כלל של סיגים 
)ושורשו במאור כנ"ל(. ולכך מאיר אצל לומדי התורה אור בהיר של 

בהירות בד"ת. מצד הכלי ע"י תוכנות שקבצו את רוב הספרים שבידינו 
לפונדק אחד. ומצד האור בקל יותר ניתן להגיע לעולם ברור יותר ויותר 

בכל סוגיא.

ולכך עיקר בירור הערב רב הוא בעסק התורה, שהרי כתבו בשם 
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האריז"ל שדעת, גימ' ערב רב. ולכך עיקר בירורם הוא בדעת, לברר כל 
סוגיא באר היטב. והוא הוא עיקר בירור הערב רב.

אולם ע"מ לבררם בשורש ועי"ז לגלות ברור זה אף בעולם המעשה, 
נצרך הארת מסירות נפש, שבוקעת עם "עצם" הנשמה, שעליה נאמר 
"טהורה היא", ללא עירבוב. והעושה כן דבק בהארת משיח שבעולם, 

ובהארת משיח שבנפש ונעשה חלק מבירורי הערב רב שזו עיקר 
עבודת הדור האחרון.

שער הנון ודור שכולו חייבה'
שאלה: א( מהו הביאור בדברי הצמח צדק שהמן היה רוצה להגיע 
מיד אל שער הנון דקדושה שכן דרך הקליפות לחטוף כל המדרגות 

בב"א בלי מתינות, וזה היה סוד מפלתו, כיון שהרצון להגיע מיד אל כל 
המדרגות הוא הכשלון של האדם. זה דבר תמוה דא"כ נמצא שהמן לא 
היה כ"כ רע אלא היה לו רצון קדוש וכמו כולנו שיש לנו שאיפות להגיע 

אל כל המדרגות ובלי מתינות ולא עוד אלא שזהו גופא סוד העבודה 
באחרית הימים לחטוף כל מדריגות הקדושה ע"י מסירות נפש והגעה 
מיד אל שער הנון דקדושה, וא"כ איך יתכן שהמן העמלקי הרשע היה 

לו רצון קדוש כזו. 

תשובה: א. רצונו היה בהלבשה מצד הקלקול ולא מצד התיקון.
שאלה: ב( האם יש דרך להפוך הדור שכולו חייב לדור שכולו זכאי 

או שזה יעשה רק ע"י משיח? 

תשובה: ב. רק ע"י משיח, או הארת משיח.
שאלה: ג( למה דור הזו דור שכולו חייב, וא"ת משום השימוש 
באינטרנט, הלא ב"ה רוב עולם התורה כנראה אין להם שייכות 

לאינטרנט, ואע"פ שהכלי הזה פורצת יותר ויותר לעולם שומרי תו"מ 
מ"מ לא מצינו עכשיו שזה מצוי אצל רוב הבני תורה, וכיון שבני תורה 

הם נשמת הדור א"כ למה הנהגת ההמון עם גורם שהדור יהא דור 
שכולו חייב.

תשובה: ג. כבר נתבאר באורכה בתשובה מהו דור שכולו חייב, 
כולו, או רובו, או מהות של העדר, כמ"ש המהר"ל.

ערב רב בעיקר בא”י והם ראשי ישראל 
שאלה:

בדברי הגר"א שבסוף אחרית ימים יהא גלות ערב רב בעיקר בא"י והם 
ראשי ישראל המנהיגים בישראל, מה הכוונה ב"מנהיגי הדור", האם 
הכוונה רק לאלו שיש להם שליטה בכסף, או האם הכוונה אפי' על 

רבנים שבדור או אפי' על גדולים ח"ו?

תשובה: עיין בספר "הדור האחרון" שליקט הרבה מרבותינו בענין 
זה. והובא שם שאף החשובים וכו’.

שאלה: כיון שהערב רב נמצא בשער הנו"ן דטומאה, האם זה קשור 
לטומאת מעשה סדום, שהוא השער הנ' דטומאה וכמו שביאר רבי 

נחמן )מלבד הגאוה, כפירה, בלבול, ופירוד בין הנבראים לבוראם ועוד 
הגדרות, של שער הנו"ן דטומאה(?

תשובה: כן! כן! כן!

איך מכניעים הקליפות
שאלה: )א( כיון שזה סוגיא רחבה מאד שהוא מפוזר בכל הספה"ק, 
אם אפשר להרב לכתוב בקיצור איך כל יחיד יכול ללחום וגם להכניע 
את )א( קליפת עשו )ב( קליפת ישמעאל, )ג( קליפת עמלק )ד( קליפת 

הערב רב.

תשובה: א. עשו – גאוה, אנא אמלוך. וכן כעס.
ישמעאל – תאוה.

עמלק – ליצנות.

ובלשון הגר"א, כעסני, תאותני, וליצני.

ערב רב – תערובת. ולעומתו בירור.

שאלה: )ב( מהו שורש הרע שצריך ללחום עליו? דלכאורה עמלק 
הוא שורש הרע, אמנם כל הרע התחיל מהנחש, אמנם גם קודם בריאת 

העולם היה הרע של אנא אמלוך, וא"כ מהו שורש הרע ואיך מכניעים 
אותו?

תשובה: ב. ערב רב – תערובת. כי כאשר כל כח במקומו, אין שום 
קלקול.

שאלה:
ג( קליפת נגה שהוא עץ הדעת טוב ורע הוא כנגד טומאת הערב רב, 

משא"כ ג' קליפות טמאות )כנגד עשו וישמאל ועמלק( שהוא עץ הדעת 
רע, שאין בו תיקון. 

וא"כ השאלה הוא, למה שער הנו"ן דטומאה הוא דוקא הערב רב שהוא 
רק קליפת נגה, שיכולה להתברר ולהגיע לתיקון, שאינו רע גמור אלא 
תערובות טוב ורע, לכאורה שער הנו"ן דטומאה צריך להיות רע גמור 

שהוא הג' קליפות טמאות, עשו וישמעאל ועמלק.

תשובה: ג. כי הנוגה אינו עצמי אלא "תערובת", פעם מתערב 
בקדושה ופעם בטומאה.

שאלה:
ד( בכתבי חב"ד וגם בלקוטי מוהר"ן מבואר שתכלית הבריאה הוא 

שיתגלה מלכותו ית' גם בהקליפות, וזה יהיה לעתיד, ואז גם הקליפות 
יודעים מאלוקות. לפי"ז לעתיד כל הקליפות טמאות יודעים מאלוקות, 

וכ"ש הערב רב שהם רק תערובות טוב ורע, שהם יודעים מאלוקות. 
אמנם אם הרע נתבטל לעתיד איך זה הוי גילוי מלכותו ית' על 

הקליפות? דהא אם הם יבטלו ויתכלו אז אינם קיימים להכיר את 
אלוקותו ית'?

תשובה: ד. כח הרע, כח הכילוי, תיקונו - כילויו. ועצם הכילוי זה 
גופא הגילוי.

כח הכילוי, העדר, הוא מהות נבראת, "בורא חושך", ושורשו בצמצום 
ראשון. וכשם שכח ה"קו" כח גילוי, דירה בתחתונים, כן כח הצמצום, 

הוא כח של גילוי בעומקו.

USA 718.521.5231 2 < 4 < 12 · 073.295.1245 שיעורי "בלבבי" מופיעים ב"קול הלשון" בארץ 

282 תרומה תשפ"ג | ג



USA 718.521.5231 2>4>12  · 073.295.1245 ישראל

הרב איתמר שוורץ

בלבביפדיה מחשבה
יום ד' 20:30
רח' קדמן 4 

חולון
לפרטים 050.418.0306

בלבביפדיה עבודת ה'
יום ג' 20:30 בדיוק
רח' הרב בלוי 33 

 ירושלים
לפרטים 052.765.1571

                     bilvavi231@gmail.com להצטרפות לרשימת העלון | לכל ענייני העלון 
ספרי מאה שערים רח' מאה שערים 15, ירושלים · הפצת ספרי קודש רח' דוד 2, ירושלים 02.502.2567 

 02.623.0294 · ספרי אברמוביץ רח' קוטלר, 5 בני ברק 03.579.3829
books2270@gmail.com רכישת ספרי הרב: ספרי אברמוביץ  משלוח ברחבי העולם 03.578.2270 

השאלות והתשובות הן מהארכיון של בלבבי "שאל לבי"

לימוד זכות על עם ישראל
שאלה: שלום לכבוד הרב שליטאלמה יש לדון את עם ישראל לכף 
זכות , כתבתי שיש מה להוסיף עוד אז עוד כמה דברים כמה הקב"ה 

צריך לא להתייחס לכל המקטרגים שבשמיים ולשלוח לנו משיח צדקנו, 
לפני בוא הכוכב, ולפני ביאת החיסונים שהם רוצים לתת לנו אוטוטו 

שיש הוכחות שהם גורמים לעקרות ומוות , הוכחות חותכות , הם אמרו 
את זה בפירוש ואומרים שמטרתם בחיסונים זה לדלל את האוכלוסיה 

בשלב הראשוני ב 50% .

עוד נקודות ללימוד זכות על ישראל שרציתי לשתף את הרב 
 במחשבותיי:

א. ידוע על הבעיות שיש בשחיטה תעשייתית ועל כך שיש מה לעשות 
לא יודע אחוזים גם יוצאים טרפות , וכל צדיק אמת שנשאל יגיד לך על 

שחיטה פרטית בגלל הבעיות, ואנו יודעים על הנזק באכילה של בשר 
 לא כשר למהדרין מבחינה רוחנית

ב. ידוע על נבלות וטרפות שמגיעים מהשטחים עם חותמות של בצ"ץ 
 וזה נכנס למכירה בארץ.

ג. זיופים בקלפים של מזוזות, של תפילין, או סופרי סתם שחלקם לא 
ייראי שמיים מספיק שזה גם משפיע על הרוחניות של הספר תורה 

 והתפילין, וכו...
וידוע דברי החתם סופר אם אינני טועה שאמר שהיצר הרע לא צריך 

לתפוס כל אחד ואחד מעם ישראל ברשת שלו אלא מספיק לו לתפוס 
את החזנים, שוחטים וסופרי סתם , כך שמעתי בשיעור )חס וחלילה 

להגיד שהוא הצליח במשימה שלו רובם ככולם צדיקים וייראי שמיים 
 אני בטוח (

ד. כסף שנכנס מחוץ לארץ על ידי נוצרים לתוך הקדושה מסיבות 
שלהם וזה משפיע עלינו . הרב אמר שאפילו כסף שנלקח מהמדינה זה 

 משפיע ואסור לקחת.
ה. מעלים מחירי דירות בכוונה ושאר המחירים להוציא את האמא 
לעבודה גם ושאבא ואמא יעבדו קשה ולא יהיה להם זמן לחנך את 

 ילדיהם כראוי.
ו. חסימת המידע והודעות ומסרים מגדולי ישראל על ידי גיחזים, על ידי 
התקשורת החרדית שמכונה חרדית , או סילוף שלהם מה הם אומרים 
: הרב קיינבסקי צועק כבר 10 שנים משיח בפתח, לא שומעים כמעט 

חוסמים מידע ומעביר רק מה שנוח להם בתקשורת. הרב אמר לא 

להקשיב למשרד הבריאות בגל הראשון ללמוד כרגיל שינו את דבריו 
 אמרו צריך לבחון לראות וכו....

הרב אלישיב זצ"ל יצא בצורה ברורה נגד הפאות הנוכריות, לפני כמה 
רבנים, אמרו לו נקים וועדה שתטפל בזה ובכך הכשירו את השרץ וכו 

 וכו..... מזייפים חתימות של רבנים,
ז. ערבי שירה שכל גדולי ישראל יצאו נגד בגלל הקילקול שלו, והם 

 ממשיכים לעשות ככל העולה על רוחם הזמרים הללו.
ח. מכירת טלויזיות למגזרים השונים כביכול באישור גדולי ישראל, 

 שקר וכזב .
ט. הגילוי לאחרונה על כל מיני רבנים שעשו מעשים שלא יעשו , אבל 
בינתיים נפגעו המון ילדים או נשים וכו. וההשלכות ברורות על מצבם 

 הרוחני. והרצון שלהם להישאר דתיים בכלל.
י. חלק מהישיבות שמים דגש על מצוינות, הישגיות, הספקים ,ולחץ 

נפשי שלא כל הילדים עומדים בו, ואז יש הרבה נופלים מהדרך 
כתוצאה מכך. וחוסר מספיק מתן דגש אולי לחיות, שמחה, התלהבות 
, ריקודים וניגונים שמאד צריך בדור שלנו יותר מאיי פעם. ואז ילדים 
מחפשים חיות בצד ההיפך מהקדושה וזה בשנייה וחצי אפשר לקבל. 
והתוצאות ברורות. בנוסף חוסר מתן אפשרות לשלב חסידות ,תורת 

 רבי נחמן ועוד .
יא. גם החוזרים בתשובה ההיתקלות בבעיות שיש מכך שההורים לא 
חזרו בתשובה המשפחה לא חזרה בתשובה ויש עדיין טלוזיה וחוסר 

 צניעות ולא פשוט לכולם אם הטלוזיה שיש שם ושמירה ומניעה .
יב. ונוסיף להכל שאנו דור העקב שגם ככה לא מרגיש חיות , והרגשת 
מציאות הבורא, אז זה באמת לאחר שאני כותב את כל הדברים הללו, 
אני אומר ישתבח שמו לעד הקב"ה תראה איזה עם יש לך איך נשארו 
בכלל חרדים שחשוב להם להמשיך ללכת בדרך אבותינו הקדושים, 

ונלחמים על להישאר עובדי השם. אז תשלח לנו בבקשה משיח ברחמים 
גמורים, ושהוא יילמד אותנו את האמת , הוא יגיד לנו מה אסור ומה 

 מותר, מה אמת ומה שקר,
אני חושב על התכנונים של הערב רב, של העמלקים מה הם מתכננים 

לנו בקרוב בייחוד עם הכנת הקרקע למתן חיסונים אפילו בכפייה 
לילדים שלנו ואני מצטמרר מהידיעה של מה זה יגרום מוות ועקרות 
,ומחלות סופניות . ואני אומר אבא הכל אתה קובע תראה כמה אנו 

מסכנים וכמה אנו למרות כל מה שכתבתי עדיין עובדים אותך גם אם 
אפילו רק עם בגדים של חרדים ומבפנים עושים עבירות אחרי שכתבתי 

את מה שכתבתי זה מובן ואין מה לבוא עלינו בתלונות, ויש עוד מה 
להוסיף למה לדון אותנו לכף זכות .


