בע"ה

לכבוד חבר הכ סת,
יר אורבך הי"ו
שלום וברכה.

'לבחור באמת בחבלי משיח' –
זהו השם שמור ו ורב ו הרב אלישע זצ"ל
תן ל'לימוד המשותף' של פרשת שלח האחרו ה לחייו עלי אדמות ,בש ת תשע"ח.

פה ושם ,בכתב ובעל פה,
ובפרט בתקופת הבחירות,
אתה מציין את היותך תלמיד וקשור לרב אלישע.
אתה יודע שאי ך בן יחיד ,אלא רבים רבים מרגישים כך.
כול ו ,חבריו ותלמידיו,
ודאיים ,בלי אף צל של ספק,
שהרב אלישע היה בעד שתתגבר ותת גד לרעה העומדת בפתח ח"ו.
הרב היה אוהב אותך בלי שום ת אי ,מחבק אותך בכל ליבו ,מחזק ו ותן לך כח,
כמובן,
א-ב-ל ' ותן לך כח' לְמה?! -
לעמוד על האמת,
למען ה',
למען עם ישראל ,התורה ,הארץ ,צמיחת הגאולה ,הציו ות ,והזהירות והזריזות שמשיח בן יוסף שלא ימות.
הרב אלישע היה איש אמת,
לא פחד ולא התבייש,
לא שא פ ים לאיש ,בעוז ובע וה,
ו לחם בכל התוקף ב כלי הפוליטיקה,
בשיעבוד לחולשות ,לתקשורת ,למחויבויות כאלה ואחרות.
הדברים כתבו במשך הש ים על לוח ליב ו,
ואי ם צריכים שום מקור או הוכחה.
אבל כדי שלא יוכלו להכחיש את המת,
הם מצאים ב"ה גם בספרים שכתב ובהקלטות ה'לימודים המשותפים'.

אשר על כן,
אם תלמיד אמן אתה לתורתו ,וקשור באמת לדרכו ולרוחו -
אל תדמה ב פשך להימלט,
לא להתפטרות ואמירת 'שלום עלייך פשי'' ,א י את פשי הצלתי',
ולא להישארות ריק ית ב יסיון להקמת ממשלה דמיו ית זמ ית חולפת ,אפילו לא כזו שתחזיק שעה אחת,
אלא להת גדות אמיצה כדי לפרק את הזדון הזה לחלוטין.
זכור תזכור,
שרוח אחרת היתה עימך,
'רוח חדשה' בקרבך,
ואם ה' שם אותך במקום קריטי זה  -אין לך לאן לברוח!
וכמו שלימד הרב אלישע ,בשם רבי מ חם מ דל מקוצק:
אם תהיה באמת אתה,
ולא תחשיב את עצמך כחגב בלבד -
אזי תראה שגם בעי י אחרים אי ך כזה...
אל תתכחש למי שבחר בך עוד הרבה לפ י כולם ,הקב"ה!
הוא בחר בך,
ורק אצלו א ו עובדים,
ורק לפ יו עתידים כול ו ליתן דין וחשבון,
והוא דורש ממך להתמלא בעוז וע וה ,גבורה וטהרה ,יהודית מקורית ,למלא אחרי ה' )כאמור על כלב בן
יפו ה ,בפרשת השבוע(.
א ו לא מעלים על דעת ו שתפ ה לו גב!
בזאת תיבחן!
אם רק תרצה ,ותבחר באמת -
תגלה שדמות דיוק ו של הרב אלישע וצחת לפ יך בקרב הזה,
תרגיש את החיבוק עם כל הלב ,שאתה כל כך מתגעגע אליו,
תחוש יד אחת לוחצת את ידך בחום ממלא ומ ער,
ותראה את ידו הש יה מו פת לסמן לך ולכול ו להסתער קדימה בע"ה ול צח.
ואם חס וחלילה,
תברח בעת כזאת מהאחריות המוטלת רק עליך -
לא תוכל יותר אף פעם לשאת את שמו וזכרו של הרב אלישע לשווא!
אבל האם איש כמוך יברח?!?!
בשיבת ציון אין אפשרות כזאת! )ע"פ חמיה ו ,יא(.
עומדים לימי ך,
ומתפללים לה' עליך ועל כל ישראל,
בשעות המאתגרות והמכריעות האלה.
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