
  אביב-י תל" פה אד"ק שלח תשס"מוצש, ה"ב

  ?מי הוא זה ואיזהו הרבי מסטמר
  ?מן המרגליםאו ! ?הוא רבי
אביב  בדרשה -בואו  ונספר  לכם  מה  שהרב  שלנו  אמר  בתל

  .שלח' פ
  ובגלל  זה  הוא  לחם ,הרבי  מסטמר  הוא  גלגול  של  המרגלים

קדוש  לנו  ולכל  יהודי כי  הכל  ימיו  נגד  ארצינו  הקדושה  וה
 ש"  לעולם  כמתל  המערבי  שלא  זזה  שכינה  משםהכוזהו  
ואומר  זאת ",    מצוה  קסג-  חלק  מצות  עשה  -ג  "סמב

הוא  אומר  בין  חרב ))  ו(ויקרא  (מנוחתי  עדי  עד  ובתנחומא  
והיו )  ג,    ט-מלכים  א  (בין  שאינו  חרב  שכינה  שם  שנאמר  

' קולי  אל  ה)  ה,  תהלים  ג(עיני  ולבי  שם  כל  הימים  ואומר  
אחא  לעולם  אין '  אמר  ר,  שו  סלהאקרא  ויענני  מהר  קד

הנה  זה )  ט,  ש  ב"שה(שכינה  זזה  מכותל  מערבי  שנאמר  
בהיכל  קדשו '  וה)  כ,  חבקוק  ב(עומד  אחר  כתלנו  ואומר  

) הלכות  ארץ  ישראל(ובספר  התרומה  ,  הס  מפניו  כל  הארץ
  .כתב דקדושת הבית והעיר קיימת

התחיל  לצעוק  מה  אתה  מדבר  שהוא  מן אחד  בעל  תשובה  
  המרגלים ,הרב  ענה?  הוא  צדיק  וגדול  וקדוש?  המרגלים

היו  נשיאים  גדולים  וצדיקים  כשמשה  רבינו  מינה  אותם 
 -כלם  אנשים  ,  )במדבר  פרק  יג  פסוק  ג  (  אומרי"רשכמו  ש

כל  אנשים  שבמקרא  לשון  חשיבות  ואותה  שעה  כשרים 
והרבי  מסטמר  בא  בגלגול  לתקן  חטאו ,  רק  שחטאו.  היו

  באותו טא  עוד  הפעםוח,  חטא  המרגלים  מדור  הקודם
  .י"החטא שדיבר לשון הרע על א

אם  תמצא  שהרבי  מסטמר  חטא ,  הבעל  תשובה  הזה  צועק
אבל  ידוע  לכל  העולם ,  בעוד  דברים  אני  מסכים  אתך

שהרבי  מסטמר  היה  קדוש  וטהור  וחילק  צדקה  לכל 
  ?העולם

אני  יראה  לכם  שהרבי :  קם  אחד  תלמיד  חכם  ואומר
אתם  חושבים  רק  הוא מסטמר  לא  היה  בכלל  צדיק  כמו  ש

ובגלל  זה  הוא  אמר  שכל ,  היה  מין  ואפיקורס  וזקן  ממרא
הרבנים  שמחזיקים  מקדושת  ארץ  ישראל  והולכים  לכותל 

כלי  יקר כמו  שכתוב  ב,  המערבי  הם  מינים  ואפיקורסים
כי  המטיל  מום  בחבירו  אין ,  ל"וז,  )פרק  ב  פסוק  יג(שמות  

כל  הפוסל .)  קידושין  ע(ל  אמרו  "ורז,  לך  מכה  גדולה  ממנו
ומשה  ראה  שני  עברים  נצים  בחרופים ,  במומו  פוסל
כי  מדת  הצדיקים  להיות  מן ,  כ  שניהם  רשעים"וגדופים  וא

, הנעלבים  ואינן  עולבים  שומעים  קול  מחרף  ואינן  משיבין
וקראו  רעך  רשע  כמותך  ממש  כי  באותו  מום  שאתה  פוסלו 
ומכהו  בשוט  לשונך  ודאי  אותו  מום  נמצא  גם  בך  כי  הפוסל 

כ  אמר  למה  תכה  רעך  כי  הוא  רעך  במום "ע,  מו  פוסלבמו
  .ל"עכ, זה

  !הרב צועק תסגור הפה שלך
  !רגע! הוא התחיל לצעוק עוד הפעם רגע
הלא  ראיתי  במעריב ?  ל"אתה  לא  יודע  מה  קורא  שם  בחו

שהרבי  מסטמר  לא  לחם  רק  נגד  מדינת  ישראל  אלא  לחם 
נגד  מצות  עירוב ?  כל  ימיו  במלחמה  הכי  הגדולה  נגד  מה

זאת ,  לא  שייך  בזמן  הזהוהוא  אומר  שהמצוה  הזאת  

מצות  עירוב :  אומרת  שאצלו  נמחקו  שני  מצות  מן  התורה
  .וקדושת ארץ ישראל

ל  שהוא  מן "ש  ז"ת  הרא"בא  ונראה  מה  כותב  על  זה  שו
  .הראשונים מה הוא אומר נגד איש כזה שנלחם נגד עירוב

åæ"ì  àøä"ù  :ììë  ë"à"  áøù  ãçà  ãâðúä  éðå÷éúì  úåàåáîä  áåøéòá 
øîøîúäå àøä"ù ãåàî ìò äæ ãò åîéøçäù åãéðå .æå"ì :éðà äãðî êúåà 

íàå  äúéä  éîéá  ïéøãäðñä  åéä  ïéúéîî  êúåà  åëå,'  ....äåöîå  åúåãðì  ìëá 
úåìéä÷ä....íâå  åðåãé  åúåà  úîì  ïéãë  ï÷æ  àøîî  éë  åðà  íéáééç  øåñîì 
åðéúåùôð ìò úøåú íé÷ìàä øòáìå äùåò äòøä åðáø÷î ëò"ì.  

ëåï  áúë  äáåùúá  úøçà  æå"ì:áúëä    éúçìùù  åúåàì  øñçä-çåî  åë '
íàå  àì  øåæçé  åá  éðà  äøúî  êá  úàå  ìë  ìä÷ä  åâäðéù  åá  íâ  éåãéð  åúåàá 

òâåùîä...åäå÷éçøéå  åäìéãáéå  úãòî  ìàøùé  éë  øáã  äæ  êéøö  ÷åæéç  àìù 
àáé  ìë  äèåù  øñç  úòã  ìèáì  úøåú  äùî  åðéáø  ò"ä,  åëå  'ëò"ì .

ãéçäå"ò  áúåë  à"æ  éîå  åáìù  åô÷åð  äæá  úåèåéãä  äøåîâ  àåä  åà  úåðéî 
ä÷øæð  åá  .áùøä"õ  åéúåáåùúá  ÷ìç  á  'ïîéñ  ì"æ.áå  áùú"õ  ìåãâä)  ç"á 

ïîéñ ì"æ (ðë"ì ,åà íäù úåèåéãä äøåîâ àåä , åà úåðéî ä÷øæð åá.  
  .ל"ש ז"תסלחו לי אני לא יכול להגיד להיפוך מהרא

יו  אנחנו ועכש,  ה  שזה  התגלה"אני  יכול  להגיד  לכם  ב
, יודעים  שכל  השיטה  שלו  זה  שיטת  של  מין  וכופר  בעיקר

וכל  הספרים  שלו  צריכים  לשרוף  כמו  ספרים  שכתבו  מינים 
  .ושלום על ארץ ישראל, ואפיקורסים

 שלא"ש  מה  שכתוב  "אתם  יודעים  הביאור  בהרא,  עוד  רגע
כי   ,"ה"ע  רבינו  משה  תורת  לבטל  דעת  חסר  שוטה  כל  יבא

  .1ץ ישראל והוא השונא מספר משה רבינו אהב את אר
ה  שלא  היה  לי  טעות  כי  משהוא "ב,  ח  אחד  וצועק"קם  ת

הביא  לי  ספר  אחד  קטן  ואמר  לי  כאן  תראה  שכל  מדינת 
וחשבתי ,  ואני  התחלתי  לעיין  בו!  ישראל  זה  נגד  התורה

אבל  עכשיו  כשאני  רואה  שהוא  נגד  מצות ,  שהוא  צודק
  מאמין וכל  ילד  קטן,  ה  תיקן"עירובין  ששלמה  המלך  ע

וכל  יהודי  אפילו  עם  כיפה  סרוגה  מאמין  בזה  ורק ,  בזה
ה שלא נכשלתי "ה ב"ה ב"ב,  נלחם  נגד  זההרבי  הגדול  הזה  

  .בספרים שלו
כי  עכשיו  אני  רואה  שהם  כת  של מסיונרים שרוצים לתפוס 
אנשים  בשיטת  המרגלים  שעכבו  את  בני  ישראל  להיכנס 

שאין   ,לנוומעשי  העירוב  יוכיח  מספיק  ,  לארץ  ישראל
ואם ,  יהודי  אחד  בכל  העולם  שאינו  מאמין  במצוה  הזאת

הוא  כופר  בזה  אז  מה  החילוק  בין  כופר  הזה  או  בין  כומר 
  בבורא ניםהם  גם  כן  מאמיהלו  ,  שמשתחוה  לצלם  שלו

מי  שיש  לו  לערער  עלי  אני  מוכן ,  ובזה  גמרתי,  עולם
  .לפלפל איתו

באמת ?  ש  הזה"האנשים  התחילו  לשאול  איפו  הוא  הרא
  ? אז למה כולם שותקים?ש" כתוב בראכך

  לכן החלטתי לכתוב את הסיפור הזה
  אביב-אברהם טננבוים תל


