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ועכשיו אמנם  ,הרושם הזה עדיין נשאר ,ים באיכותםעדיין תחת הרושם של חנוכה לראות בני תורה מובהק

סידר שנוכל לשוחח ולהעביר כמה דברים  אנחנו לא נפגשים אבל יש את ההזדמנות ככה בורא עולם

ל כל הדברים שאנחנו אמורים אתם שומעים בודאי הרבה דרשות ורבנים ע ,בקשר לתקופה הזאתמשמעותיים 

אבל כולם יודעים שלבסוף שום אדם לא  ,המצב הזהומה הסיבות שאולי בגללם הקב"ה הביא לנו את  לתקן,

מה שבודאי כולם יודעים שהקב"ה מנהיג עולמו בחסד וברחמים וכל מה  ,מאיתנויודע מה בדיוק הקב"ה רוצה 

 כל קבוצה מכירה , ולכן לדעתישנעשה בעולם הוא בשביל לבנות ולתקן את האדם ואת העולם ויש לזה תכלית

לבני התורה  ,המיוחד בשבילו באשר הוא אדם זקוק ומחויב להבין את המסרם וחושבת מה נדרש ממנה כי אד

פה בכל התקופה הזאת יש כאן מתנה אלא לכל העולם המבט שיש  ולפי דעתי ואני חושב שלא רק לבני תורה

ואם אנחנו נדע איך להשתמש בזה אני חושב שזה דבר שיכול לבנות ולהשפיע  יחודית שהקב"ה מעניק לעולם

  ,החיים שלנו באופן פרטיעל כל 

ינו ראה נא בענ"של תפילת שמונה עשרה  יש ברכה בחלק הראשון ,ידוע שיש שתי ברכות על בנין הגאולה

 , "מיחאת צמח דוד עבדך מהרה תצ", ויש אח"כ עוד פעם "גואל ישראל .. וריבה ריבנו ברוך

אל אז כל הגאולה זה דבר אחד המפרשים שואלים מדוע לא צירפו הכל יחד אם אתה מדבר על גאולת ישר

 ובזמן שמתפללים על הגאולה היינו צריכים להתפלל יחד על משיח בן דוד, על בנין ירושלים,

יש חלק  ,חלקים שניבתפילת שמונה עשרה מחולק ל ,אמיתי ,יש הרבה תירוצים אבל יש תירוץ אחד משמעותי

זה  "השיבנו אבינו לתורתך", זה לאיש פרטי "אתה חונן לאדם דעת" – של האנשים אחד שהוא החלק הפרטי

", "השיבה תקע בשופר גדול לחירותנו"יש חלק שני ששם כתוב  ,על צרכיים הפרטיים "רפאנו"תיקון פרטי 

זה אומר שיש שני חלקים לתיקון האדם בעולם יש את התיקון הפרטי שלו  ,זה על עניינים ציבורייםשופטנו" 

אבל התיקון הפרטי מה  ,א יודעים מתי יהיה התיקון הציבורי ומתי יבוא משיחויש את התיקון הציבורי אנחנו ל

שאדם יכול לזכות בתקופה הזאת אין ספק שלא היתה לנו כזו תקופה עם כזו משמעות ותועלת במשך אולי 

  ,שבתקופה הזאת אפשר לזכותמהי המתנה ומהו החשיבות  ואני יסביר ,דורות

 ,שתפילות וקיום המצוות יש להם תועלת עצומה ,בונה את העולםואת האדם כולנו יודעים שלימוד תורה מתקן 

הקבוצה לפעמים מחזקת אותנו כי האוירה מחזקת אותנו  ,בכל זאת שאנו נמצאים עם אנשים או עם קבוצה

רק שאנו עושים כי אנחנו לא רוצים  ,שאנו לא מאמינים ,ולפעמים האוירה גוררת אותנו לדברים שהם לא נכונים

 ות יוצאי דופן לא רוצים להיות משונים, להי
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מה שהוא  ,לא מבחוץ לבפנים ,כאן יש תיקון עצום בתקופה הזאת כי יש אפשרות לאדם לפעול מבפנים לבחוץ

רואה מבחוץ הוא עושה ולא שהוא מושפע ממה שאחרים עושים אלא הפוך הוא יוצא מעצמו ומשפיע כלפי 

 חוץ, 

הקב"ה נתן מצב שכולנו נהיה במצב של אפשרות לקדש שם שמים  ,מקדש שם שמים בסתרהדבר הזה נקרא 

וכשהדבר הזה נעשה הגידול זה בונה את הפנימיות של האדם ואת השורשים שלו מבפנים כי  בסתר

וההתפתחות של האדם הוא לעין ערוך הדבר הזה נעשה בעל כרחם של כל העולם וכל אחד מקבל מתוך זה את 

 , נהיה במצב שצריך לפעול מהפנימיות אל בחוץ ם כל העולםלוא יודע אבל כמה שהוא מסוגל מבין ומה שהו

לדעתי מתקיים בנו מה שהנביא אומר "וזרקתי עליכם מים טהורין וטהרתם" הפטרת פרשת פרה )הפטרה 

 האחרונה ששמעו בציבור שלי שלא הצליח אח"כ( 

  ,מזיק זה יכול לטהר את האדם לא זה מים זה "זרקתי עליכם מים טהורים" ,"זרקתי" פירושו בלי שתרצו

זה סוג  ,במציאות שלנו ,האפשרות שלנו היום לטהר את הפנימיות שלנו ולהעמיד בצורה אמיתית בכח שלנו

  ,בהחלטהישועה הפרטית שלו תהיה  ,אם אדם ידע לקחת את זהשדבר מתנה מאת הבורא 

 ואם נזכה שיהיה ישועה כללית ציבורית, 

  ,ם יצלח ותזכו להגדיל תורה ולהאדירהיהי רצון שחפץ ה' בידכ

 חזקו ואמצו חודש טוב ומבורך.


