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  המסרים תורגמו מאנגלית

  מבשרת לנו עידן חדש )'נדיאס' המפלצתית הסופה( Frankenstorm: 1פרק  

  !?מתפרק שהעולם רואיםלא  האם אתם: 2פרק  

  נמצאים בסכנה גדולה יהודים בכל רחבי העולם: 3פרק  

  !לב לסימנים שימו !עם ישראל: 4פרק  

  .הייתה נראית פעם )יהדותה(ידישקייט אהסבר לילדיך איך ה: 5פרק  

 )גשמיות(אנחנו טובעים בים של חומרנות : 6פרק  
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 שמבשרת לנו עידן חד )'נדיאס' המפלצתית הסופה( Frankenstorm -: 1ק פר
  30-10-2012, ג"ד חשון תשע"י, ירושלים

-צותהמזרחי של אר- חוף הצפוןהיכה את הש superstorm-ה אולי יש לך משהו לספר לנו על, הרבה זמן לא כתבת לנו, ה'מוישל: אמאאמאאמאאמא
  ?הברית
  .לומריש לי הרבה מה . ודאיב ,אמא: הההה''''מוישלמוישלמוישלמוישל

נשלחה בעיקר כמסר  הזאתהסערה הגדולה  ,עם זאת .לגויים ויהודים כאחד. ן השמיםמסר גדול ואזהרה מ זה Frankenstorm-ש כמובן
  .לא ניתן להתעלם, "Frankenstorm" :הולםהשנקראה בשם , ההרס המסיבי של הסערה הזאתתוצאות מ .התפוצות ליהודי

ל עידן חדש של יחתהסערה הזו העם גם  ,עידן חדשנפילתם החלה  -  מגדלי התאומיםבנפילת שבדיוק כמו  ,על עידן חדשעל עידן חדשעל עידן חדשעל עידן חדשלנו לנו לנו לנו מבשר מבשר מבשר מבשר     זהזהזהזה
  .שום צורה שהיאב להכרההעולם יהפוך לבלתי ניתן  - מנקודה זו ואילךו. האנושות

יהיו נפילות . פקומלחמה גדולה באו, ימשיך להפציץ מדינות בכל רחבי העולם "הטבע"מה שנקרא . ישתנוהעולם  כוחות מנקודה זו ואילך
  .הזה-פעם בכל ההיסטוריה של העולם- שהיה אימהמצב הכלכלי יהיה הקשה ביותר  .מאודות ת קשוכלכלי

שמים זה ן העדיין בהשוואה לאזהרות אחרות מ אך ,למרות שיהודים עברו סבל רב מאוד .)כמעט ללא הרוגים(מאד  אזהרה זו לא הייתה קשה
ואכן , לא כל יהודי היה ללא חשמל .הרגיש את הנזק אתא כל יהודי בנתיב של הסערה הגדולה הזאך ל, נזק רב אמנם נעשה .יחסית קל

  .זה בלי להניד עפעףעברו את רבים 
יהודים באמריקה יפתחו את עיניהם האני מקווה ומתפלל ש .או לסגור אותם בחוזקה, הםאפשרות בחירה לפקוח את עיניליהודים נתן ' ה

ה הציל "זה יכול להתפרש שאנחנו כל כך טובים שהקב. ול להתפרש שלא כהלכהעלמסר שעדיין , יקסר אלושהם קבלו מויבינו ויראו 
, הזהב שיש לנו-ותנו על ידי השמדת חלק גדול מעגלמזהיר א' וה, זה יכול להתפרש שהסוף מתקרב ךא ...הרבה יותר גרועדבר אותנו מ

יהדות מחדש את הנבנה ו ,אם לא נחזור אליו ,היה הרבה יותר גרועיהבאה זה מזהיר אותנו שבפעם ' ה .בלי לפגוע קשות בחיי יהודים
  .אמריקה-של-המעוותת הזו של האידישקייט

מדינה ידידותית כבר איננה אמריקה -של-הברית-ארצות .ברצינות רבה, ב להתייחס לאזהרה זו ברצינות"הייתי מבקש מכל יהודי בארה
, ב"בארה יםמדינת ישראל נשלטת על ידי אותו הסוג של אנשים ששולט !לאבכלל , ם חרדיםישראל אוהבת יהודי- לא שמדינתו. עבורכם

  .'יהודים'גם אם הם נקראים 

 .וזה מה שאנחנו רוצים .עם משיח ועם העולם הבא, ואנחנו נישאר עם הקדושה ,הרשעים ייעלמו .ארץ ישראל היא הארץ של עם ישראל
  .מקום אחר בעולם שוםאין הבטחה כזו על . יהיה מוגן - וא הרוך בדוש כל יהודי בארץ ישראל שזועק לק

ם ה': 'ה' יואל ג[ העולם וישתדלו לעשות את רצונו-ה הגנה מיוחדת אם הם יזעקו לבוראלאלה שבירושלים תהי ׁשֵ ר ִיְקָרא ּבְ ֵלט' ְוָהָיה ּכֹל ֲאׁשֶ י  ,ִיּמָ ּכִ

ֲאשֶׁ  ְהֶיה ְפֵליָטה ּכַ ם ּתִ ַלִ ַהר ִצּיֹון ּוִבירּוׁשָ ר ה ,'ר ָאַמר הּבְ ִריִדים ֲאׁשֶ ְ ישרוד , ה ובוטח בו ומנסה לעשות את רצונו"כל יהודי שמאמין בקב .]'ש במפ"ע', ֹקֵרא' ּוַבׂשּ
  .יהיה מוגן בכל מקום בעולם ,ה"כל יהודי שיש לו לב רגיש לסבלם של בניו של הקב .'בעזרת ה

. הוא אדם שלא יכול לבכות על הצרות של יהודי אחר ר"ע? ר"י הוא עלדעת מנוכל איך . )ערב רב(ר "ערובו של עם ישראל כיום הם 
בין אם הוא אוהב את , יםהוא יכול לפחות להרגיש כאב בלבו על הצרות של יהודים אחר ךא, גם אם הוא לא מגיע לדמעות, יהודי אמיתי

  .יהודים אחריםצרות של העל הוא צריך להיות מסוגל להרגיש כאב  .היהודי או לא
. הכי הרבהקדושה את העמלק שונא . היום יהודים רבים הם מזרע עמלק .גם עמלק שונא את הקדושהכך  ,רב שונא את הקדושהרב שונא את הקדושהרב שונא את הקדושהרב שונא את הקדושהערב ערב ערב ערב הההה
כל החיים שלהם  ,עם זאת .חזקכך -אבל לא כל, ר יש את זה"עגם לו. ה"הקב כלפי אנשים שקרובים אל ,שנאהפרט ל ,עמלק אין הרגשהל

  .]ובמדרשיםועוד רבות . ק ויקהל קצה"כמובא בזוה, לאחר מתן תורה' זהבעגל ה'יצר את הוא שהערב רב [ .הזהב-עגלסביב הוא 
הם גרמו ( .את העולםוזיהמו בכך  )ללא נשמה- פלסטית- חיצונית(ליהדות שטחית  את היהדות באמריקהכו הפ, ר"יהודים שהם מהשורש של העה

  .)'הפריצות וכו, הבילויים, כלבסגנון המא, לכך שיהודים בכל העולם נמשכו לדרכי הגויים בלבוש
הזהב -לרגע האחרון של חייהם להודות שעגלו עד יהודים שיסרבה, יתאבלו על עגל הזהבמאד האנשים שו. הזהב-הורס את עגל כעת' ה

אנחנו  .הנחש עצמואת פסגה ראש הוב, אי פעםמים קייו שהיהרשעים את כל הוריד לעולם ' ה .ר"יתגלו כעהם הם  - מסתיים לנצח
- ואנו מרגישים אבודים בים ,מכל פינההשקר עולה כל  .מצבים נוראים ביותרלאותנו ביאו והם י ,שלטונםוחותיהם וכעכשיו תחת נמצאים 

  .שקר-של
, המשקל שלהם לא יאבדו את שיוויהם  ,והם מוכנים לסבול כדי להיאחז באמת, )ה"הביטחון בקב( אמתאת האבל היהודים שמחזיקים עכשיו 

  .פחות יסבלו בעתידהם , יותר וככל שהם סובלים עכשיו .את הכיוון שלהם ולא יאבדו
יישאר לא  ....אותו עד הסוףאותו עד הסוףאותו עד הסוףאותו עד הסוףמחץ מחץ מחץ מחץ עגל הזהב ויעגל הזהב ויעגל הזהב ויעגל הזהב ויירסק את ירסק את ירסק את ירסק את ' ' ' ' הההה. על ידי אותו עגל הזהב ימחקמי שמחזיק בעקשנות את הזנב של עגל הזהב 

הוא ורק  ,ה ברא את העולם"קבה. לא יכול להרוס את העולםהאדם  .את העולם הכמעט הרסשאת העולם ו הלאיממכל הגשמיות ש מאומה
  !הרשעים יושמדו .אדםהולא  .יכול להרוס אותו

כדי בכאשר אנו חיים , חוסר קדושה מגיע כאשר אנו שקועים בחומריות .הקדושה-א חוסריביותר של הדור הזה הה הגרועהעבירה , כן
, , , , אנחנואנחנואנחנואנחנואבל בתוכנו אבל בתוכנו אבל בתוכנו אבל בתוכנו ', וכדוים נִ קָ כובעים וזְ , טליתות עם "חרדים" אנחנו מה שנקראאילו שחיים כאנחנו  .שלנותאוות לספק את החושים וה

, רחוב-ותכמו פרחח ותמהנשים שלנו נראהרבה כי  'שׁ דוֹ קָ -םעַ ' אנחנו אפילו לא מתיימרים להיות ".".".".קדושקדושקדושקדוש----עםעםעםעם""""בכלל לא בכלל לא בכלל לא בכלל לא , , , , ברוב המקריםברוב המקריםברוב המקריםברוב המקרים
  .ם שלהםנשיהפריצות של עם הימים מסכעד כדי כך שהחרדים ביותר  ומצב הצניעות יצא מכלל שליטה

ואני לא  .אנו מאפשרים למשפחות שלנו לאבד את כל הקדושה שלהםאך  .)'יהרג ואל יעבור'(חס ושלום  ,מצווה למות ולא להפוך לגוייהודי 
הרבה  נןשמאוד בקדושה עד לנקודה שיגדולות בעיות הרבה אנו מוצאים . מה זה גורם לקהילה החרדית שלנוצריך להיכנס לפרטים 

חדל יישראל עם אז , חס ושלוםלטומאה הופכת הקדושה שלנו אם , נפגמתכאשר הקדושה שלנו , לכן. 'ממזרים וכדושאלות רציניות עם 
  .חס ושלום, להתקיים
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. נפששל הקדושה בגם ו, קדושה של הגוףוזה פוגם גם ב )בין השאיפה לחיי קדושה כנגד השאיפה לתאוות העולם הזה(ניגודים זה גם מביא לו
אותנו עד קהילות יהודיות מביאים  תוךמשתוללים בהכל הקונפליקטים האלה ניתן לומר ש. הרע- גורמת ללשוןוכוח  יפה לכבודהשא ,ובנוסף

  .ו"ח, יכולים להביא אותנו לאבדון, לשוןהשמירת עם הפגיעה הגדולה שלנו ביחד , שלנוקדושה החוסר . שפל המדרגהל

גרועים ביותר של דברים הבלי חשמל אנחנו מנותקים מכל ההרי כי . הזהב כפי שאנו מכירים אותו-וף עגלהוא בעצם ס ,המחסור בחשמל
  .)'תקשורת וכו, איפון, אינטרנט(. הזהב-עגל

וב וזה מצב עצ )'מאור וכו, מכונת כביסה, תנור, מקרר(בחשמל  יםתלויאנו שלנו יומיים -ים היוםבסיסילקיום הצרכים האפילו כי  ,הבעיה היא
  .מחובר עם עגל הזהבכ "כשהקיום היומיומי שלנו  ,מאוד

  .יהודי צריך לחיותשדרך האמיתית הוזו , הקדוש ברוך הואאנחנו צריכים לסמוך רק על  ,יםכמו במצר ,אז עכשיו
אבל  ,'וכו סוללות, גנרטורים עם חשמלמיני דרכים למצב בו לא יהיה בכל ולהתמודד יכולים להתכונן אמנם דבר נוסף הוא שאנשים 

, אבל אנחנו חייבים לעשות השתדלות": היו כאלה שיצעקוי. נותווהוא יציל אה "מסר הוא שצריכים לבטוח בקבה. המסר הוא לא על זה
כים לבטוח צרינחנו או, לעשותלעשותלעשותלעשותכך שאין מה כך שאין מה כך שאין מה כך שאין מה  ...כל השתדלות שתוכל לעשות תהיהלא , עם זאתאך . !"צריך לעשות השתדלותהרי יהודי 

  .עד הסוף' בה

 ?שהעולם מתפרק האם אינכם רואים -: 2ק רפ
  1-11-2012 , ג"תשע חשון ז"י

מאמר ' ר[. מאדעד יצטערו הם  ,ביאה עמהה Frankenstormהסופה מהאזהרה שיתעלמו יהודים באמריקה האם ש ,לכםאני רק רוצה להגיד 

 אלימהשוב בצורה תתגבר , השנייה-העולם-מאז מלחמתתר יו-או- פחות  הה חבויתייהאנטישמיות שה, בקרוב מאוד. ]'ח פרק י"להח' בית ישראל'
  .באמריקה ובכל רחבי אירופה ורוב העולם

איסור , למניעת שחיטה כשרה תניסיונו, ב"מאסר רבנים בארה, רציחת יהודים בצרפת(בגלל שכבר ראינו את זה קורה , זאת כדבר חדשאומר לא אני 

שולח לנו סימנים שכדאי מאד ' ה( .וזו תהיה הודעה נוספת ,בפנים נואבל מהר מאוד זה יתפוצץ ל ,אנו אמנם מנסים להתעלם מזה, )'ברית מילה וכו

  .)לעזוב את הגולה ולעלות ארצה
גם האחוז הקטן של  .ביותר ותהמצוות הבסיסילא שמרו אפילו את כי הם ? למהו, על פני האדמה הזאתו גהינום יהודים באירופה סבלה

מאוד ם היו חלק קטן אבל ה, גדוליםצדיקים וחסידים היו נכון ש. י תנועת ההשכלה"ענגועים היו גם  –ים הקהילה החרדית מכלל היהוד
  .י תנועת ההשכלה"עאלה שהיו נגועים , רוב הגדולבהשוואה ל

רוב הממשלות הן  .משתניםאבל עכשיו דברים  .את האנטישמיותבקושי הרגשנו  יההשני-העולם-תום מלחמתמאז שבמשך התקופה 
ע שהשתלט על שַ אנו נשארים ללא הגנה מפני הרֶ , ו את רוב קדושתנונבדיאובגלל ש, קודשה-עםת ף אורדלמשלות פליליות שרוצות מ

י': ב"י' צפניה ג[ הם ינצלו - איתם' כי ה למות ללא כל פחדצ-בגיאוילכו ' בה יםיהודים שבוטחרק ה, בכל אופן .]'יךָ רֶ חֲ אַ ב מֵ שָׁ וְ '[ העולם ַאְרּתִ  ְוִהׁשְ

ם ה ׁשֵ ְך ַעם ָעִני ָוָדל ְוָחסּו ּבְ   .]ה וחסו"ד .י סנהדרין צח"רש' עי ',...'ְבִקְרּבֵ

  ?כך מעניין הערב כהמדוע הירח נראה : מאמאמאמאאאאא
ומבריק עם הילה ענקית זוהרת כוכב קטן  .אבל גם מפחיד ,הקודש מאוד יפה- עירירושלים הירח כאן ב, חשון-מרשל ז "י ביום זה: הההה''''מוישלמוישלמוישלמוישל
  . מראה מרשים מאודומאיר ב ,ענניםנראה מבעד ל ירחה .סביבו

ולא מפחד , או מחייליםפצצות מפחד מולא  'בהבוטח כל מי ש. תהיה כאן בקרובאשר מלחמה גדולה ומפחידה על לנו  )רומז(מראה הירח 
אשר ו, בו ונמצאים אתובוטחים ה ידאג לכל צרכי בניו האמיתיים אשר "הקב. ה ידאג לכל צרכיו"בקה - או להיות רעב, מחסור בכסףמ
  .ישראלעם אותו ואוהבים את  יםוהבא

ממלחמת ממלחמת ממלחמת ממלחמת יותר מפחיד יותר מפחיד יותר מפחיד יותר מפחיד אלפי פעמים אלפי פעמים אלפי פעמים אלפי פעמים הזה יהיה הזה יהיה הזה יהיה הזה יהיה     ))))המלחמההמלחמההמלחמההמלחמה((((עימות עימות עימות עימות הההה .השנייה-העולם-מה שקרה במלחמתבין בדל בין מה שיקרה עכשיו והה הז
  .]'סוף מזמור א[ ישרדו לא -' עובדים את האלה שלא  .בעזרת השם, ה ישרדו ויחיו"בקבחזק  יםיהודים שאוחזוה, הההההשניהשניהשניהשניהעולם העולם העולם העולם 

ישמור אמת וה לאאמיתיים ה- יהודיםהאת כל יחזיר בכוח ' עימות הזה הב אך, נהרגובינוניים צדיקים ו, רשעים, הבמלחמת העולם השני
  .]ועוד: משפטים קכק "זוה[ הערב רב ועמלק ייעלמו מן המציאות .אותם
צטברו עד שי דמעותבכו עם הרבה  .לפניו שיסלח לנולפניו שיסלח לנולפניו שיסלח לנולפניו שיסלח לנותתחננו תתחננו תתחננו תתחננו     !!!!''''לצעוק אל הלצעוק אל הלצעוק אל הלצעוק אל היחד יחד יחד יחד בואו בואו בואו בואו     ,,,,אנאאנאאנאאנא    !!!!יהודים האמיתיים שביניכםיהודים האמיתיים שביניכםיהודים האמיתיים שביניכםיהודים האמיתיים שביניכםהההה, , , , ישראלישראלישראלישראלעם עם עם עם 

  !אנא, הבא העולםאל , אותנו אל האמתביא שי, הזההשקר -שיביא סוף לעולם' תחננו לפני הת .כםשלוליות סביב

  ! ?כל כך אדישיםמדוע אנחנו 
  ! ?ר העולם כולו נמצא בסכנהכאשהגשמיות עם ים שלנו ריקודהלהמשיך ללכת למסיבות ונחנו יכולים איך א

משחקים של ברוח מתנופפות משתלשלת מהמכנסיים שלך על ברכיך והפאות שלך האיך אתה מעז לשחק משחקים מטופשים עם ציציתך 
  ! ?מטופשים

  .יהדותחטא גרוע ביותר בבעוד אשר זה , את הזמן על שטויות )מעביר(איך אתה מבזבז 
כמו ובאמת שיער ופאות שנראות  צוואר פתוח, ות וצמודותיכולות להסתובב עם חצאיות קצר" אמאמ-יידישע"שהנכן , גבירות, ןאיך אתו

... וזוללותבמסעדות  ותיושבן ואת ,שאסור באופן מוחלטדבר , כןהפנים שלן מאפרות את את. נשואות-לאלהיראות  כןזה גורם ל? אמיתי
  .עושר כםלתת לקש בצדיקים כדי ל–לאירופה כדי להתפלל בקברי כיםהולעוד  םאתו

צעירים אנשים הרבה . שלא נדע, חרדיםביהודים התמלאו בתי החולים . ישמור' ה, הרבה יהודים חלו במחלות קשות ,משך שניםב
ומדוע , שלא נדע ,נפטריםכך הרבה אנשים - אז למה כל ,כל כך הרבה כסף לחסדנותנים אנו ו ,למרות שלכאורה אנחנו צדיקים, נפטרים

  ?למה? םכך הרבה סבל וייסורי- כלהריפוי כרוך ב



 4444' ' ' ' עמעמעמעמ', ', ', ', סידרה אסידרה אסידרה אסידרה א', ', ', ', הגאולההגאולההגאולההגאולה'''': : : : להלהלהלה''''המסרים של מוישהמסרים של מוישהמסרים של מוישהמסרים של מויש

נו ולגרום ל ,לבכותנו על מנת לגרום לגוססים הם . זה לא נכון  ."דורה- תכפר"פטירה שלהם היא שהנאמר שכם והעל נו עצמבל נטפח ל
   !כדי לרפא אותם' שנבקש ונתחנן לה

  .עסקים כרגיל. ממשיכים הלאהו ,את התפילות יםכחוש, אבל אנחנו קוברים את המתים
  ! ?שאפילו הגויים מדברים ברצינות על סוף העולם יםלא רוא םאתהאם  !!!!????שהעולם מתפרקשהעולם מתפרקשהעולם מתפרקשהעולם מתפרק    יםיםיםיםרוארוארוארואננו ננו ננו ננו ייייאאאאם ם ם ם האהאהאהא

כך - שהם כל, נורגלים שלההעם , נוהרע של-ןלשועדיין עם הו, בעשיית כסףשקועים עמוק עדיין ו, הטריקים הישניםנחנו עדיין עם אבל א
  .נורצונות שלהו תים עם התאוותנוכשרלא 

 ,ה עם דמעות"לקב תזעקבבקשה , יקר שלי-חרדיולכן  .אבל הם מעטים מאודאבל הם מעטים מאודאבל הם מעטים מאודאבל הם מעטים מאוד, אמת-של-לחיות חיים יםכאלה שעדיין מנס כמובן שיש
 ,לאבק דק זהבעגל ה לטחון את, שלךמת המוגזמכל הגשמיות להיפטר , חזור לאמתל .תאח תאח, העבירותתשובה על כל רשימת  תעשה

  .]א"כ' דברים ט[ כל הרוחותולזרוק אותו ל

 יהודים בכל רחבי העולם נמצאים בסכנה גדולה -: 3ק רפ
   4-11-2012,  ג"ט חשון תשע"י

  . כאומה דמוקרטית של אמריקה כבר לא קיימתהברית - וארצות ,אני רק רוצה לומר שהעולם מתפרקאני רק רוצה לומר שהעולם מתפרקאני רק רוצה לומר שהעולם מתפרקאני רק רוצה לומר שהעולם מתפרק
שיהדות אמריקה שיהדות אמריקה שיהדות אמריקה שיהדות אמריקה גם מאמין ואני  .נשיאשוב שברק אובמה יהיה , שלם בלבאבל אני מאמין , דאותוואני לא יכול לומר בו ,אני לא נביא

  .וכנראה יהודים בכל רחבי העולם נמצאים בסכנה גדולה, אני גם מאמין כי יהדות אירופה נמצאת בסכנה גדולה ....נמצאת בסכנה גדולהנמצאת בסכנה גדולהנמצאת בסכנה גדולהנמצאת בסכנה גדולה
, כל כך הרבה בתים נטושים, יהודים נהרגו בדרכים מזוויעות מאודהרבה כל כך , וסבלנו כל כך הרבה ,אבל למרות שעברנו את הנאצים

והפעם זה יהיה אפילו  .מטרהמטרהמטרהמטרההיהודים יהיו היהודים יהיו היהודים יהיו היהודים יהיו שוב שוב שוב שוב בקרוב אך  ,רק בגלל שהם היו יהודיםו סבליהודים כל כך הרבה , חיים כה רבים נהרסוו
  .ולא יהיה שום מקום לברוח אליו ,כי זה יהיה ליהודים בכל רחבי העולם .יותר גרוע

זכריה [ כל אומות העולם תבואנה נגד ארץ ישראל ,ך לאותה נקודהבשלב זה או בסמו, ארץ ישראליגיע ל, עלותוכאשר כל יהודי שיכול ל

שליט העולם הוא העולם ו- בוראהוא , שהוא ריבונו של העולםיראה הוא . וחויראה את כה "קבאז הו. ]ועוד: שמות ז. וירא קיטק "זוה, ד"פרק י
  .לנצח

עם כל הלב עשו זאת     ....כםכםכםכםזו הדרך היחידה להציל את עצמזו הדרך היחידה להציל את עצמזו הדרך היחידה להציל את עצמזו הדרך היחידה להציל את עצמ .ה"קבלהתקרבו , אנא :םלפניכ מתחנןאני , יהודיםהאחיי מעד אז אני מבקש 
לארץ רו חזת, כםלבית של וותחזר, אלפיים שנהבמשך בהם לעזוב את המדינות שהייתם אורחים ותעשו מאמץ מיוחד  .כםוהנשמה של

  .צאצאיולואבינו לאברהם  הּ נָ תָ נְ ' ארץ אשר הה, ישראל
' ה, נכון .שיעור לאחר מכן- יותר קשה לאיןהרבה זה יהיה  - )לעלות ארצה(רוב צעד בק יםלא עוש םאם את. מתקרב בצעדי ענקהזמן 

  .)לעלות לארץ ישראל( זה יהיה הרבה יותר קשהאז אבל , שמור את כל היהודים האמיתייםי
הוא ו )ר עם בריכת שחיהלדוגמא אם יש לו בית גדול ומפוא(, מוותר עליוהוא  קצת רכושעדיין יש לו ואפילו אם  ,היהודי שעכשיו מרים את עצמו

לארץ  תוה ומעמיד את עצמו בסכנה בהגע"אם הוא זועק לקב. אותו יעזובה לעולם לא "קבהו ,לו זכות עצומהלו זכות עצומהלו זכות עצומהלו זכות עצומהיש יש יש יש  - מגיע לארץ ישראל
  .אותויעזוב לעולם לא ' ה, ישראל

אני . דברים מאוד מזעזעיםקרו יים או השבועיים הבאבמהלך השבוע . התחילהאבל האזהרה רק  .זו הייתה אזהרה גדולה -' נדיאהוריקן ס'
ת ו איראהאחים היהודים שלי יום ולילה שמתפלל אני  .צטרך לחכות יותר מדי זמן לגאולהנאני מקווה שלא  .ומקווה שיותר יהודים יתעורר

  .המשיח- את עצמם באמת לביאתיכינו ו ,האמת

. כל-פכו לחסריאנשים ההרבה . יהודים איבדו את הבתים שלהם והרבה, יהודים איבדו את החיים שלהם, האחרונהסערה ב. אני מאוד עצוב
הם אינם  .ה"הם לא מקשיבים לקב! אבל הם פשוט לא מקשיבים .יםיהודים סובלעצוב בגלל שואני מרגיש , אנשים קבלו הלם גדול מאוד

פרט לעובדה שהם  ,ניתנת לזיהוי שהיהדות שלהם היא כמעט בלתיעד , רחוק הלכו כל כךה הרב. חיים כמו שיהודי אמיתי צריך לחיות
  ...'וציצית וכותפילין מניחים עדיין 

  ?אזורים שנפגעו מהסופהדלק לאת המספקים הם לא  מדוע. תורות ארוכים לדלקשמעתי על  ::::מאמאמאמאאאאא
  .ואז הם יכולים להשתלט ,מהומותשיתחילו הם רוצים  .יהיו מתוסכליםשכולם כדי , הסבל יהיה גדולשהם רוצים : הההה''''מוישלמוישלמוישלמוישל

  ?ישראל- לאנשים לבוא לארץ יםאיך זה שהרבנים לא אומר: אאאאאבאבאבאב
ל אשר "זצ" יםחי-דברי"האל תשכח את  .ככולם שקועים בגשמיות כמו האחריםרובם . ניינים באמריקהוהרבנים מע, אני לא יודע: הההה''''מוישלמוישלמוישלמוישל
  .]ויקהל' השמטות לפר, יםדברי חי[ ערב רב ויהודים וגם הרבנים יהיהרוב  )בסוף הגלות(זמן ה ףכי בסו ,באופן ברוראמר 

. היופי שלהבדה את יהברית א-ארצות. מקום מכוערלשאמריקה הפכה  נואני רוצה שתבי. שהטרגדיות לא הסתיימו כםאני רוצה להגיד ל
   .'במיוחד עבור אנשים שמאמינים בהו, מקום מסוכןכה להפם והיא את חירות ובדיאהאנשים 

אבל . נהנהנהנהנמצאים בסכנמצאים בסכנמצאים בסכנמצאים בסכ    ----שמאמינים באלוקים שמאמינים באלוקים שמאמינים באלוקים שמאמינים באלוקים כל אלו כל אלו כל אלו כל אלו  ,'וכדום מימוסלה, נוצריםה –מכל הסוגים מאמינים גם ה, אבל לא רק היהודים בסכנה
יהיה גם וזה בקרוב  ,רוח מרדיפת יהודים- התרוממותסיפוק והנאה מיוחדת ותחושה של  נהיש, יםשולטכמו בכל חברה שבה עמלק ואדום 

  .הברית-בארצות
ואל . הסבל האמיתייתחיל  -ומאותו הרגע , ")חוק מרשל(" החוק הצבאיהתחלת ות הוא כל מה שצריך לקר. מוכנים )ההסגר- מחנות(מחנות ה

הם כנראה יתחילו עם  .לרדוף את היהודים בישראל תנסהלא " סדר העולמי החדש"ההזרוע הארוכה של  ,תחשוב שאם אתה בישראל
  .כל מיני סיבותמיהודים אמריקאים 

, היחיד כעת ליהודיהבטוח אולם ברצוני לחזור ולהדגיש שהמקום  .בסכנהאנחנו , בעולםאני רוצה להסביר שבכל מקום שאנחנו נמצאים 
  .כדי להיות יהודי כל מי שמוכן להקריב, יגן על כל מי שזועק אליו לעזרהיגן על כל מי שזועק אליו לעזרהיגן על כל מי שזועק אליו לעזרהיגן על כל מי שזועק אליו לעזרה    ''''ההההכי כאן כי כאן כי כאן כי כאן . הוא בארץ ישראל
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אבל , כאן כבראלה שגרים  .א קלזה לכי , זכויותקבלו הרבה י - יבואו לארץ ישראלאשר , ה"בוטחים בקבשמאמינים מאוד והיהודים 
' לה יםשזועקאלה ', שמאמינים ובוטחים בהאלה כל לו. יסבלו לפני הגאולהפחות הם ', הבטוח באם הם יתחילו ל ,ה"קבבוטחים ב אינם

ְהֶיה ְפֵליָטה': עובדיה[ להם הרבה יותר קל לפני הגאולהיהיה  - בארץ ישראלחיים לעזרה ו   .]'ְוָהָיה ֹקֶדשׁ  ,ּוְבַהר ִצּיֹון ּתִ
גם אם , בכנסת, ממשלה של הציוניםר ב"הע, ערים שלנועל ה, הקהילות שלנואשר השתלט כביכול על  רב-בראני גם רוצה לומר שהע

 - דברים יסתדרוהכאשר ו .ה"הם לא באמת מאמינים בקב, באמת הם לא זועקים לבורא העולםכי . יעזור להםלא ' ה - 'להיצעקו הם 
  !יאבדום ולכן ה ,יחזרו לבגידתםר "הע

יותר ה "לקב יםקרוב ותמיד יהיו, ה"של הקב יםהמיוחדנים הב ותמיד יהי ,בהר סיני השלהם הייתנשמה אשר ה םהאמיתיי םאבל היהודי
   .מכל עם אחר בעולם

  

 !לב לסימנים שימו, עם ישראל - : 4פרק 
  6-11-2012, ג"תשעחשון א "כ

        ....אמשיך את המסר של אתמולאמשיך את המסר של אתמולאמשיך את המסר של אתמולאמשיך את המסר של אתמול

  . וג חדש של עולםאנו נמצאים כעת בפתחו של ס
הלימוד יהיה עם איזה סוג של תקווה שהיום , להתפלל או לעבודה עם התלהבותרצים , מהמיטהקופצים , היינו מתעוררים בבוקר, פעם

 ,להתלהבו להתרגשמשהו שיכול לגרום לאדם  .מילה- מצווה או ברית-קרוב יעשו שידוך או ברבאו ש, קידום בעבודהשנקבל או , טוב
  .להתמודד עם העולםלהתרגש , תלחיולהתרגש 

פירושו . העולם המערבי ו שללפחות רובאו , והדבר העיקרי הוא שרוב העולם היה דמוקרטי .עם חוקים וכללים, העולם נראה פשוטפעם 
לא וזה , דמפחיעדיין זה לא היה משהו  - גם אם הייתה מידה מסוימת של אנטישמיות. לחיות בשקטהיינו שאנו כיהודים יכולים  ,של הדבר

  .היה דבר מקובל גם בקרב הגויים

. העולם הפיננסילפסגת  היהודים הצליחו לעלות ,ובמקומות רבים אחרים ,סינגפור, אפריקה- דרום, אוסטרליה, אנגליה, אמריקה, באירופה
-כמעט שהשגנו את גן .עושר חומרי ועושר רוחני, לטובתנופועל  -עושים כך שנראה שכל מה שאנחנו , תשובהבעלי  יותר ויותר נםיש
רבי על הציון של וכמובן  ,הצדיקים הגדולים שלנוקברי להתפלל ב, אירופהעשות טיול לאנחנו יכולים ל, אפילו יותר מזה. עדן בעולם הזהה

  .עולים גם מבחינה רוחניתשאנחנו והרגשנו  ,כל שנה אשר אלפי יהודים נוסעים להתפלל אצלו אומןבנחמן 
 המערבי-לכותל, למירון, להגיע לארץ ישראלאפילו כמה יצליחו ו .ולחזור, םימיוי- להגיע לאומן ליום, מטוסבעיה לקפוץ על כל אין 

   .ואנחנו מרגישים שאנחנו יהודים טובים, מסיבות חסד וחגיגות אחרות :כבר החיים שלנו כך נהיו. פחות משבועוכל זה ב ,רחל- קברול
 .איכשהו הוא יצא החוצה .א לא היה ממש כלול בחיים החדשים שלנווה -  אשהויכן ה .ה"שכחנו את הקב: זאת שכחנו דבר אחדכל עם 
  .אותנו לירידה נוראית בקדושהוזה הביא  ,השפיעה בצורה חזקה עלינו ,עגל הזהבהרדיפה שלהם אחרי , ים של הגוייםחיהסגנון 

 !?...איך אתה מעז לומר דבר כזה': חריפות ותאמרואתם תגיבו ב, אם אומר לכם זאתו .לא יכול להיות 'ה, קצת קדושהרק  נההיכן שיש
 .נפלנו לרמה רוחנית נמוכה מאד, אנו ירדנו. יותר" קדוש- עם" יננואכבר  אנחנורוב לשלכם  אני חייב לומראבל  '!עם קדוש אנחנו

, ישמור' ה, קדושהשא הבנו. ים שלנו לא מנוהלים תמיד בצורה ישרהעסקה .נפלנו נמוך מאוד .הקהילות שלנו מלאות בריקבון רוחני
  .קדושתההקהילה החרדית איבדה את , כן. למה שהגויים סובליםהחרדית סובלת בצורה דומה - הקהילה

   ."קדושים תהיו" ציווה בתורתו 'ה
   !?שבת-מוצאיבחנות הפיצה ב יםכאשר אנחנו יושבים וזולל ,איך אנחנו יכולים להיות קדושיםאיך אנחנו יכולים להיות קדושיםאיך אנחנו יכולים להיות קדושיםאיך אנחנו יכולים להיות קדושים
  !?הלבושות באופן מינימלינשים עם גברים  'אולם באולינג'בשחק מועד אנחנו הולכים לה- בחול כאשר איך אנחנו יכולים להיות קדושיםאיך אנחנו יכולים להיות קדושיםאיך אנחנו יכולים להיות קדושיםאיך אנחנו יכולים להיות קדושים
  !?כה ללבושצרימאמא -שיידישעכאשר הנשים שלנו בהחלט לא לבושות כמו  איך אנחנו יכולים להיות קדושיםאיך אנחנו יכולים להיות קדושיםאיך אנחנו יכולים להיות קדושיםאיך אנחנו יכולים להיות קדושים

באופן  ותשלנו לבושהבנות נשים וה! זה לא קודש. אבל זה לא. הוא קודששאולי הם לבושים בסגנון שהם גרמו לכולם להאמין 
  ! לנו אויאז  - "צניעות"אם הלבוש הזה נקרא . היו רואים את זהשאבותינו היו מתעלפים אם הם 

שמלות הקצרות ה, הפאות הם מעודדים את, הם מעודדים את התכשיטים, איפורהם מעודדים את ה. ותיהםאת זה מנשמבקשים והאנשים 
  .מיםאפילו יותר אשו, הןפחות מ- אשמים לאהם . וכן הלאה

את הבעלים האלה רוצים  ,למרבה הצעראך . היו נפתרותרוב הבעיות  יאז ,צניעותותיהם תתלבשנה באם הבעלים היו רוצים שנש
  !!!!זה אסור בהחלטזה אסור בהחלטזה אסור בהחלטזה אסור בהחלטוווו. של הבעל "אגו"כי מסיבה כלשהי זה מרים את ה, בנשותיהם הלב של גברים אחרים-תשומת

התפילות אזי , צניעות- של חוסר ללכת בנתיבממשיכה אבל , עם כל הלב והנשמה שלה תומתפללה ילוקחת תהילים בידו גברת כזאשר כ
  . מה המשמעות של זה באמתו ,מכוונתמה היא היא אפילו לא יודעת ל, ולמרבה הצער. אליו מתכוונתשהיא יגיעו למקום לעולם לא שלה 

למשהו , הזהב- ות שלה קשורות לעגלתפילהגם , רובאבל ל, שלה לפתור את הבעיות' מבקשת מהיא בוכה וה, בעיות בחייםאם יש לה 
  .לא כשר

-בגלל שהיא לאשמים להגיע ל ותלא יכול ןאבל ה .אז הדמעות שלה אמיתיות, ירד מהדרךמישהו שאם מישהו במשפחה חולה או 
וזה אסור וזה אסור וזה אסור וזה אסור , עליה וחושקים בהגברים מסתכלים  - מהבית תמשום שכל יום כשהיא יוצא, השווהיא אפילו לא מנסה להיות קד .השוקד

   ....בתכליתבתכליתבתכליתבתכלית
והוא עדיין רוצה  ,כביכולכביכולכביכולכביכול    תורהתורהתורהתורה----יושב ולומדיושב ולומדיושב ולומדיושב ולומדההההועל בעלה ועל בעלה ועל בעלה ועל בעלה שמים שמים שמים שמים כל אדם שמביט בה יהיה קללה עליה בכל אדם שמביט בה יהיה קללה עליה בכל אדם שמביט בה יהיה קללה עליה בכל אדם שמביט בה יהיה קללה עליה ב. מעובדה זומתעלמת במודע והיא 

א לא אם הוגם  -כל אדם שמביט בה , בה סתכלהקללה תהיה עליו כמו גם על כל אדם שמ לכן .לב של גברים-תמשוך תשומתשאשתו 
  .חושק בה

שההוריקן פגע ברוב שההוריקן פגע ברוב שההוריקן פגע ברוב שההוריקן פגע ברוב כלומר , מזרח אמריקה- ןיהדות בצפוהכה את כל המרכזים של יהוריקן זה בא וה, ישראלעם , )ל"מהסיבות הנ( לכן
   .הושפע בדרך זו או אחרתהחרדים הרוב המכריע של . באמריקהבאמריקהבאמריקהבאמריקההקהילות החרדיות הקהילות החרדיות הקהילות החרדיות הקהילות החרדיות 
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אין  :לעשות בלי חשמל יםלא יכול םעל כל הדברים שאת ותחשב רק. הזהב-עגלעם הקשר העיקרי נותק , החשמלהופסק  הםבתים בב
לעומק הרב  כםדבר שיכול להביא אתשום אין . אין מקרר, אין אור, לבשלאי אפשר , אין מזגן או חימום, אין סרטים, די.וי.דיאין , מחשבים

מזון האפילו . אין כלום, אין מטוסים, אין מכוניות ,אין דלק, אין חשמל  :אומר לנו 'מה ה נוותבי ותרא ,ותסתכל .תרוחנימבחינה שנפלתם 
  .קשה להשגה
". אסונות טבע"אני לא מדבר רק על ו. עשר-גרוע פיזה יהיה פעם הבאה ה -כי אם לא , את המסרים, םסימניהקרא את  !עם ישראל

  .ללא חשמל כדי לחמם את בתיהם ,ללא חימוםיהודים רבים חיים בימים הקרובים ועדיין  ןלקיפאו דוּ ְר יֵ טמפרטורות ה, ודרך אגב
  !!!!????אתה לא מביןאתה לא מביןאתה לא מביןאתה לא מבין, , , , עם ישראלעם ישראלעם ישראלעם ישראל, , , , אתאתאתאתזזזזאתה לא מבין אתה לא מבין אתה לא מבין אתה לא מבין 

, שום דברבלא , יליםיחבצבא ולא בלא  ,דבר-שוםבולא , ישראל- ממשלתבאו , בממשלת ארצות הבריתלהיות תלויים לא  אומר לנו' ה
        . כלוםלהיות תלוי ב לא, אחיותבלא , רופאיםבלא , הלאומי-ביטוחבלא 

  . נוזה כל מה שיש ל !!!!הההה""""קבקבקבקבההההים לסמוך רק על ים לסמוך רק על ים לסמוך רק על ים לסמוך רק על אנחנו יכולאנחנו יכולאנחנו יכולאנחנו יכול
השקר הולך כי , כי לא תוכלו להמשיך הלאה עם השקר, "כאילו"ותהיו יהודים יראי שמים אמיתיים ולא , אז קחו את עצמכם בידיים

  .את המילים שלי כרותז םאת ,קרהיוכאשר זה  ,עלםתי כםשלהגשמיות המיותרת כל . להיעלם

, משחרר אותי מאודזה , אמא ואבא, זה שאני יכול לכתוב זאת לכםו .ה"קבההוא ישר מ - שאני אומר כרגעמה , אני רוצה לומר לכולכם
  .הוא מאוד חשוב -כי מה שאני אומר 
הבסיס של הכל יהיה שונה . מזה שאנו מכירים היום וזוכרים בעבר גמרישבקרוב מאוד נהיה בעולם שהוא שונה ל ,ואני רוצה שתדע

  .ה"בקבביטחון היות חזקים מאוד בונצטרך ל ,לגמרי
הדאגה  .אין לך מה לדאוג .פשוט תירגע ,'הצלחה כלכלית בעתיד וכותהיה לו אם האו , מי שדואג לכסף או איך לשלם את החשבונות

  .ולבטוח בו' להתפלל לה, זה לעשות תשובה –מה שאתה צריך וכל , ה ידאג לנו"קבה! לא תעזור לך
ה "גם אם מה שהקבו. טובה עבורנו- בדרך שהיא הכיעושה את זה  'ה. להיותאמור הוא חושבים שאנחנו ש כפילהיות  אמורהעולם לא 

מה שאנחנו צריכים לדעת כל וזה  .הדרך הטובה ביותר עבורנו יהואנחנו חייבים תמיד להיות בטוחים שז, נו לא מתאיםעושה נראה ל
  . ולהאמין

  .מאד מאדמאושרים נהיה אנחנו סופו של דבר ב

  פעםהיתה נראית  )יהדותה(ידישקייט אהסבר לילדיך איך ה– :5 קפר
  7-11-2012 , ג"תשעחשון ב "כ

  .אני רוצה לכתוב על חינוךהיום 

  .ישראל-עםכי זה מה שמבטיח לנו את העתיד של  ,חלק החשוב ביותר של היהדות שלנוחלק החשוב ביותר של היהדות שלנוחלק החשוב ביותר של היהדות שלנוחלק החשוב ביותר של היהדות שלנוההההחינוך הוא חינוך הוא חינוך הוא חינוך הוא הההה
ילדיו , אחד יש סיכוי שאחרי דור, ומי שלא יקבלו את החינוך הנכון .הם עתידו של עם ישראל, 'רצונו של האת לעשות חונכו הילדים ש

  .כבר לא יהיו יהודים אמיתיים
- רוב בתי. על היהודים יםויחד עם זה גם הגויים שולט, לפחות עד עכשיו, הברית של אמריקה-הזהב שולט בארצות-עגל ,צערהלמרבה 

  .ה"ולא בתורתו של הקב "ת עגל הזהבתור"-ספוגים ב, גשמיותספוגים בהחרדיות ישיבות ההספר ו

הציצית את , םהצדדילמשתלשלות האת הפאות , כיפה על ראשםאת האנו רואים . פניהםמביטים ב, ילדים בחיידראנחנו מסתכלים על ה
את לראות יכולים גם אנחנו  .ומאפיינים של העולם המודרניהבעות של תוקפנות אנחנו גם יכולים לראות על פניהם אך . שלהם וכן הלאה

שמים -פנים של ילדים יראיפניהם ולא רואים מביטים על אנחנו  .ודו זה לזה'גמכות לתת  יםמנס, חרדיםכך - כל יםשנראנים ך הקט'הקינדרל
  ....המאפיינות יהודי אמיתיהמאפיינות יהודי אמיתיהמאפיינות יהודי אמיתיהמאפיינות יהודי אמיתי, , , , לא רואים הבעת פנים של תמימותלא רואים הבעת פנים של תמימותלא רואים הבעת פנים של תמימותלא רואים הבעת פנים של תמימות, באמת

, דור שגדל על פיצה. ה"הקבבדו את הקשר שלהם עם יהם א .איבדו את החן היהודי, היוםחיידר הילדים הקטנים שהולכים להרבה מ
בני הנוער בקהילה שלנו סובלים מאוד ממחלה , למרבה הצער. שמים-ירא של ילד קטן תמיםלא יכולים לקבל מראה  ,קולה וגלידה-קוקה

  .הגשמיותשל , 'הזהב- של עגלהמחלה ', נוראה
חצאיות קצרות ה, חולצות טריקו נפוצות .ישראל- הצניעות של בנות הן מאד רחוקות בדרך כלל ממסורתהיום  'יעקב- בית'הבנות של 

  . ולא תמיד מכופתר עד למעלה, קצר מדיו, הוא הדוק מדיהרוב  )של הסמינר(תלבושת אחידה ואפילו אם יש להם . וצמודות
, עם קצת תורהמשולבות ת השיחות של הבחורים עשויות להיו .ומלאות בגשמיותהשיחות בין הנערות הצעירות הן בדרך כלל שטחיות 

  .ולא בקדושה השיחות מלאות בגשמיות רובאך 

   !זה מה שחסר, הקדושה, הדבר העיקרי
   !!!!?תאבות ואימהו יםשומע םאת !!!!????יםיםיםיםשומעשומעשומעשומע    םםםםהאם אתהאם אתהאם אתהאם את

   !כםילדים שלל הקדושם את הלא העברת םתא
את הילדים  יםלוקח םאת )'בין המצרים'(עות שבוהכי בשלושת  ,'וכדו לצאת לשחק באולינגפים מעדי םשבת את-מוצאישבבגלל ? ?למה לא

. חלביות 'מזון מהיר'מסעדות את הילדים ל יםלוקחם אז את, לאכול בשר יםלא יכול םשאתכהימים -תכי במהלך תשע ,רק שעשועיםאלפ
  !?יהדותזה נקרא הדבר ההאם 
כאשר הם מאבדים את הקשר שלהם , ביםואז כשהם עושים דברים מתוע .כםלילדים של םאות תםוהעבר "פלסטיק-יהדות"ם בניתם את
את הקשר  תםבדיאכן גם , הסבים והסבתות, האבותו תהאימהו ,כל כך בהלם כאשר רובכם םאבל למה את. מזועזעים םאת – ה"קבהעם 
  .מאוד רע-זה מאוד. וזה רע מאוד ?ה"הקבעם 
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- מהיהודיכמעט לגמרי שונה של היום החרדי -הודיהי. נונפלהזמן הזה  ובמשך, דורות ארבע-שלשכה עברו השני-העולם-מתחילת מלחמת
  .החרדי של פעם

אך משהו גדול מאוד , המדרש מלאים בקולה של תורה- בתי. הלימוד-וניתן לשמוע את קולות, ים לומדיםכמובן שהישיבות מלאות בבחור
 נםיש, ושם-פהשכי אני בטוח , מהםאף אחד שלאני באמת לא יכול להגיד . הלימוד שלנו-הוא לא הוזמן למוסדות. ה"הקב –וזה  .חסר

כמה , האם הגילוח שלהם חלק, לצבע העניבה, דואגים לכובע שלהםיותר בחורים ה –אבל ברוב המקרים ', האנשים שעדיין מחזיקים ב
לא ' ה - המקומות אלל .ןשלההתסרוקות ו, לבגדים שלהן, דואגות לאיפור שלהןהבנות ו. 'וכו והאם הם רזים מספיק, צמודים הם המכנסיים

  .הוזמן

 דולריםפי אלות כמה מאהשיג ההורים שלה צריכים ל, לומדששידוך עם בחור הוא שאם בחורה רוצה  ,שלנושלנושלנושלנומנהג גרוע נוסף בחוגים מנהג גרוע נוסף בחוגים מנהג גרוע נוסף בחוגים מנהג גרוע נוסף בחוגים 
החיים -לרדת מרמתבלי מלשבת וללמוד כל חייו יוכל חכם - שבעלה התלמידכדי להבטיח מה צריכה ללמוד מקצוע הנערה עצוגם , )נדוניה(

  . עוד לפני שהוא מתחיל לבדוק את השידוך ,כל זהו. היה רגילוא ההגשמית ש
, אלא מה הגובה שלה, האופי הטובות שלה- והם לא מתכוונים למידות, הבחורה מבקשים פרטים על המידות שלהבחורים של היום גם 

  .ה"קבאין מקום ל ,לצערי ,ל"בכל אחד מהמצבים הנ. 'מידת השמלה שהיא לובשת וכדו

בעצמכם שמתם אתה  .עצמכם עשיתם את זהבאתם ש מפני, ם למצב הזהאחראיהלהיות  כיםהול םאת, סבים וסבתות, אבות, תאימהו, ובכן
י ָפנּו ֵאַלי ֹעֶרף': 'ירמיהו ב[ אותום צריכים כאשר אתם באים אליו רק אתו, בצד' את ה יֵענוּ  ...ּכִ ' ה ,כאשר אדם חולה .]'ּוְבֵעת ָרָעָתם יֹאְמרּו קּוָמה ְוהֹוׁשִ
בכל אך  .'הבכות לל יםמתחיל םאז את', ודוכ, שלא נדע ,הרבה כסףהפסדתם כאשר או , שמורי' ה, האיזו טרגדי נהכאשר ישאו , ירחם
נדחק  ה"קבוה, כםלטריקים הישנים של יםחוזר םאת ,יםרוצ םאת מה שאת יםמקבל םיודע טוב מאוד שברגע שאת' כי ה, זה לא עוזר, אופן

  .לשולים
ם בכלל לא עִ  –אבל הלב והנשמה , ממך מבחינה טכנית םיאתה מנסה לעשות פחות או יותר מה שמצפ, אתה שומר תורה ומצוות, נכון

כמו שאמרו . הכל חסר –ואם הלב חסר , יתברך' הכל שלם עם ה –יתברך ' ואם הלב שלם עם ה. העיקר תלוי בלב': 'עצרת'ערך ' כד הקמח' 'כתב רבנו בחיי בס[  .'ה

  .].'רחמנא ליבא בעי':) סנהדרין קו(

? מי הם. החרדית כיום-המובילים את המוזיקהאנשים ה, שלנוהזמרים את  ותרא. ביראת שמים וחוסרעדינות מסוים -סרמצב של חו נויש
גם אם זה סוג של מוסיקה  .הצליל של המוזיקה שלהם הוא קולו של הרחוב האמריקאי. ה"לקב יםבולא קר, עדינים-לא, מחוספסיםאנשים 

  . האמריקניתמציאות שטחיים של הה הצלילי .זה עדיין הקול של הרחוב, רכה
הם רוצים . והנשמהלב השירים הישנים עם ה, של פעםרוצה לשמוע את השירים ינו א היהודי החרדי. הפעם נעלמייתה ולכן המוזיקה שה

ות מראה של תנועותיו אינן תואמ, ואפילו אם הזמר נראה כמו צדיק עם זקן ארוך, שהם מגולחים לרוב, ים צעירים עם תנועות רחוביותזמר
  .חסיד

אז לא יהיו  - כי אם לא .האחרון לפני המשיח-זה חייב להיות הדור, ובגלל זה, ןהחינוך שלנו יורד לטמיו ....אנחנו מאוד מבולבליםאנחנו מאוד מבולבליםאנחנו מאוד מבולבליםאנחנו מאוד מבולבליםועכשיו ועכשיו ועכשיו ועכשיו 
. האבל לא יותר מז, פעם היתהיהדות היפה כמו שהלנו כמה שרידים של  ואולי יהי. ירחם' ה, יהודים אמיתייםדורות עתידיים של יותר 

  .נפש הגיע הזמן לעשות דין וחשבון ,ישראל- עם ,ולכן, היהדות האמיתית כבר תיעלם
לפני אבל  .הספר-הזדמנות מצוינת לדבר איתם לפני שהם חוזרים לבית כםיש לו ,בבית כםרבים מהילדים של, "סנדי"לאחר סערת 

 םאת. אמיתית-י יהדותמה םשכחתכבר  םבגלל שאת, לדרך הנכונה כםאתשיכוון ' בפני התתחננו תשובה ותעשו , איתם יםמדבר םשאת
חיות ל יםלא יכול םאת .חיות בשני עולמותל יםלא יכול םאת. מהיוגם להשאיר אותה של -  גם לאכול את העוגה יםלא יכול םשאת םשכחת

ם ּפְֹסִחים ַעל שְׁ '[ .הגויי וגם בעולם היהודיבעולם גם  יםַאּתֶ ִעּפִ י ַהּסְ עם כל . מאד הרבהפסידים מ םאת, כיםהול םדרך בה אתב. ]ח"י' מלכים א. 'ּתֵ
  .את מהות החייםאתם מאבדים  - הגשמיות שלכם 

 םאת .]'דוֹ בוֹ כְ לִ  נוּ אָ רָ בְּ שֶׁ  ינוּ קֵ לוֹ אֱ  ךְ רוּ בָּ '[ קישוטי הגשמיותה ללא כל "רצונו של הקבאת לעשות  – היא הסיבה העיקרית לחייםה "קברבה ליהק
  .אחרדומה ל או כל מזון פלאפ, פיצהאוכל רחובי כמו אכילת אחרי ' מקד בהתקרבות להלהת יםיכול ינכםא

באה להעיר את הקהילה באה להעיר את הקהילה באה להעיר את הקהילה באה להעיר את הקהילה     ווווזזזזההההאיומה איומה איומה איומה ההההסערה סערה סערה סערה ההההלהם שלהם שלהם שלהם ש    ווווררררייייהסבהסבהסבהסב. היהדותעל המהות של  כםעם הילדים של ודבר, תשובה םאחרי שעשיתו
יהדות של , אמיתית-אבל יהדות, 'שריפה וכדו, מים-שיטפונות, רוח חזקה, י סופה"הגשמיות יכולה להיעלם עאמנם לעובדה ש החרדיתהחרדיתהחרדיתהחרדית

חזק בקשר הזהב ולהחזיק -מעל לעגלאנו חייבים להתעלות  ,ה"קבהעם  ,ואם אנחנו רוצים להיות נצחיים. א נצחיתיה - תוומצו-תורה
  .והמצוות-י התורה"ע, ה"האמיתי שלנו עם הקב
כל ו. ביום ובלילה, של החיים שלנולהיות החלק העיקרי ים צריכשקיום התורה ושמירת המצוות , הםלהסביר לאבל אנחנו חייבים 

  .להשמיד אותנוהרע כדי -על ידי היצרנשלח אשר " זהבעגל ה"רק  םהבילויים הטיפשיים שיצרנו לעצמנו ה

החשיבה שלך היא מאוד . עדינותחות שלך לא הבדי .הביגוד שלך לא מתאים לאדם חרדי. הפכת להיות איש רחובאתה , היהודי החרדי
   .יהודילא נראה כמו כבר ולכן אתה , פרימיטיבית

  ....לנולנולנולנואוי אוי אוי אוי , ומתבדחיםומפטפטים שטויות  יויחד יושב בקבוצות של בעלים ונשים אתה
  . לנולנולנולנואוי אוי אוי אוי , יהודי טוב-חינוך בזהחושב שאתה נותן לילדים שלך שלך ואתה  תהנייד-ההסוכ עם 'דיסנילנד'אתה הולך ל

  . לנולנולנולנואוי אוי אוי אוי , מסעדה כשרהשם כי יש  'דיסנילנד'אין שום בעיה ללכת ל
  ....לנולנולנולנואוי אוי אוי אוי  ,ולקחת אותה לכל מיני מסעדות ובילוייםעם נערה פגש עשר פעמים להיבשידוכים אין כל בעיה 

וכמובן שזה ממשיך עם , נשואה- רור כאשה לאיבבמת לה להיראות שגוראם האשה הולכת עם פאה ארוכה ומפוארת בעיה לנו אין 
  ....לנולנולנולנואוי אוי אוי אוי , חושפנייםבגדים 

        ....לנולנולנולנואוי אוי אוי אוי , בגשמיותהמוח שלנו מלא בכסף ו
  . לנולנולנולנואוי אוי אוי אוי , שלומדיםחורים צות בהאלה רובנות וכל ה

  .שבאמת רוצה ללמודבחור אף פעם לא תוכל להבין , זואבל בחורה כ
, אם האברך לא יחזור בתשובה, ובסופו של דבר ,צד התורהבהזהב והרגל השנייה -עגלשקועה בהיש רגל אחת האברכים שלנו רוב ל

  .ויטבע בעגל הזהב, תורתואת יאבד הוא 
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            ....לאבדוןלאבדוןלאבדוןלאבדון    ךךךךישראל הולישראל הולישראל הולישראל הולעם עם עם עם . . . . נשברנשברנשברנשברשלי שלי שלי שלי     לבלבלבלבהההה? ? ? ? םםםםככככמה אני יכול להגיד למה אני יכול להגיד למה אני יכול להגיד למה אני יכול להגיד ל
, שב על הרצפה. שלמהתשובה , בין שעכשיו הוא הזמן לעשות תשובהתו, קשה בקהילה החרדית שלנוקח את הסערה הזאת שפגעה , לכן

ת את כל בקש סליחה על שהרג. היהודית- רציחתה של הנשמהעל , רצחמחילה על כל -קודםבקש ו, שים אפר על הראש, תקרע את בגדיך
מחילה על ה סליחה ו"מהקבבקש  .הזהב-בכיוון של עגלששמת אותם בכך , של החיים נכון-בכך ששמת אותם בכיוון הלא, המשפחה שלך

  .וזה נורא .מותלא נעיעבירות , עבירות יש לנו הרבה, גשמיותבגלל שאנחנו כל כך קשורים ל ,ולצערי, עבירה ועבירהכל 
שהקהילה החרדית מעולם לא נאלצה להתמודד  – עבירות. ת מעבירות שמאד מביך לדבר עליהםהקהילה החרדית סובל, עם ישראל

  .אלההעבירות האשמים בחלק משישיבות -ראשיאפילו ישנם , אבל עכשיו. איתם
רוצה אבל רק אם אתה באמת , לךיסלח ' הו. להתחנן למחילה, ה"לקבלבכות  .לשבת ולעשות תשובהעליך  .מה עוד אני יכול להגיד לך

ם אתה חושב שהסערה הזו א .צחוק-בקרוב תוכל לראות שזה כבר לאאז , כל זה הוא בדיחהאם אתה חושב ש, ואם לא, את דרכךלשנות 
  .ולך לקרותלראות מה החכה  –קשה הייתה 

כמו שאמרו לך , ליום אחדיום או -צום לחצילא רק ו. תשובה אמיתיתתשובה אמיתיתתשובה אמיתיתתשובה אמיתית, , , , לעשות תשובהלעשות תשובהלעשות תשובהלעשות תשובה, , , , ישראלישראלישראלישראלעם עם עם עם     ,,,,אני מבקש ממךאני מבקש ממךאני מבקש ממךאני מבקש ממך    ,,,,אני מתחנן בפניךאני מתחנן בפניךאני מתחנן בפניךאני מתחנן בפניך
, בעל תוקע ומגיד שיעור, יהודי חרדי, במונסי שבארצות הברית(. במשך שנים הטריפאותך בלעשות כאשר התגלה כי אדם מסוים האכיל הרבנים 

אתה  .לצום יום אחדלצום יום אחדלצום יום אחדלצום יום אחד    לא מספיקלא מספיקלא מספיקלא מספיקזה זה זה זה  .)בכמויות גדולות מאד במשך שנים רבות בחנות שלו ליהודים חרדים ולאולמות שמחהבזדון טריפות מכר , ממשפחה חשובה
ואתה לא  ,כשרות שלךהעדיין אתה לא זהיר עם , ביודעין- לאשאפילו אם אכלת טריפות . ה שיסלח לך"קבללהתחנן , לעשות תשובהצריך 

  .קטסטרופה יהוז – זה יותר מנוראבעצם . וזה מצב נורא .ולא נשארה לך קדושהכמעט ו .זהיר עם כל היהדות שלך

ת מחילה על כל אח' מהבקש ו, ותפילין שלך-עצמך בטליתאת עטוף , שים אפר על הראש ,קרע קריעה, ל הרצפהשב ע, עם ישראל
ַוֲעׂשּו ָלֶכם ': ח"יחזקאל י[ שנהיה רוצה' יהודי אמיתי בדרך שה, אדם חדשנהיה ו, חוזר בתשובהתחליט שאתה כך אחר . ואחת מהעבירות שלך

ה   .]'ֵלב ָחָדׁש ְורּוַח ֲחָדׁשָ
להם תסביר ו ,קח כל גיל בנפרד. הבנים והבנות שלךאת קח  ....סביר להם מה זה להיות יהודיסביר להם מה זה להיות יהודיסביר להם מה זה להיות יהודיסביר להם מה זה להיות יהודיותותותות ,אני מציע לך לקחת את כל הילדים שלך

  .לא חשוב יותר מלהיות יהודי אמיתיבחיים ששום דבר , המשמעות של להיות יהודי ימה

  .רחמנא ליצלן, הדותלמען הי ם שלהםחייהלהקריב את יהודים יצטרכו ייתכן שאפילו . תתגבר בצורה נוראהאנטישמיות הבעתיד הקרוב 
תוך מהוציא את חיי הגשמיות אנחנו לא היינו מוכנים ל ....''''היומיום שלנו ולעשות קידוש ההיומיום שלנו ולעשות קידוש ההיומיום שלנו ולעשות קידוש ההיומיום שלנו ולעשות קידוש ה- - - - שלא היינו מוכנים להקריב את חיישלא היינו מוכנים להקריב את חיישלא היינו מוכנים להקריב את חיישלא היינו מוכנים להקריב את חיי    מפנימפנימפנימפני? ולמה

  .להקריב את עצמנונידרש נו כי אכן ית לכן .]רבנו יונה על כך[ 'החיים שלנו ולעשות קידוש ה
דוקא -ילד כזה יכול להבין שצריכים לאואיך ? חרדית- אנטיחרדית שהיא -במציאות של חברההוא גדל אם , איך ילד יכול להבין דבר כזה

זה אומר שהוא יצטרך לעזוב את כל הגשמיות של , כי לחיות כיהודי אמיתי ,כיהודי אמיתי" 'לחיות על קידוש ה"אלא ', למות על קידוש ה
  .ה"הרחוב ולעלות רוחנית כדי לקשור קשר עם הקב

        . . . . היהדותהיהדותהיהדותהיהדותה ה ה ה תתתתאיך פעם נראאיך פעם נראאיך פעם נראאיך פעם נרא    ךךךךלילדילילדילילדילילדי    הסברהסברהסברהסבר
כם את להזכיר ל יםאז אולי סבתא או סבא יכול, יודעיםכבר לא עצמכם או שאתם בשאתם עצמכם שכחתם  ,הבעיה היחידה היא

  .המשמעות של להיות יהודי
עם איפור , יניותבלונדת ות פאולובשוהרבה סבתות מעל גיל תשעים  .לא נראים כמו אבותיהםהסבים והסבתות אפילו  ,כיום ,עם זאתאך 

מבוגרים עם ואתה יכול לראות גברים  .הם שכחו גםהסבים ורבים מ. ישראל אמיתית נראית-אפילו הן כבר לא זוכרות איך בת ...על הפנים
  .וזה באמת עצוב ,"יםצִ קוּ שְ "כמו פטפטים שמ, זקנים ארוכים

ודרוש זאת , 'להיות יהודי'למד את הילדים שלך מה זה  .לדים שלךולמד את הי, את היהדות כמו שהיתהנסה למצוא מישהו שזוכר , נסה
הגישה הם הכניסו את . בקש זאתכך שזה לא הולך להיות קל ל, גדול 'עסק' הםישיבות בתי הספר וה, אגבדרך ו .ספר ומהישיבותה-מבתי

  .ואתה כל כך שמח עם זה ,הספר שלך-לבתיהגויית 
, ת שלךזורק או מנמיך מאד את הגשמיוומסלק שאם אתה לא , ה"זהרה שקבלת מהקבאיא ה נדיאהוריקן ססופת ה, אני מזהיר אותךאני מזהיר אותךאני מזהיר אותךאני מזהיר אותך

  .ממך את הגשמיות בצורה חזקה יותרה יקח "הקב יאז, ה"אשר תחבר אותך לקב וחוזר ליהדות האמיתית שלך
        ....בלי לסבולבלי לסבולבלי לסבולבלי לסבול    ושכל היהודים עם הנשמות האמיתיות יינצלוושכל היהודים עם הנשמות האמיתיות יינצלוושכל היהודים עם הנשמות האמיתיות יינצלוושכל היהודים עם הנשמות האמיתיות יינצלו, , , , צדקנוצדקנוצדקנוצדקנו    לקבל את פני משיחלקבל את פני משיחלקבל את פני משיחלקבל את פני משיחיזכו יזכו יזכו יזכו ישראל ישראל ישראל ישראל - - - - אני מתפלל שכל עםאני מתפלל שכל עםאני מתפלל שכל עםאני מתפלל שכל עם

  אנחנו טובעים בים של חומרנות - : 6פרק 
  8-11-2012 ,ג"תשעחשון ג "כ

ארצות , הברית-ארצותבמזל טוב שבגלל הבחירות  לאחל! ?...מזל טוב לעם האמריקאי ,להגיד ךמה אני צרי !?...מזל טוב, מה אני אגיד
כי זה בהחלט סימן שאנחנו קרובים , עצובלא יכול להגיד שאני  אני ?ובמיוחד ליהודים מאמינים ,תהיה ראויה למגוריםלא הברית בקרוב 

  .מאוד למשיח

כל כך הרבה רצון שלא , "בין מסיבה למסיבה"שחיים , כל כך הרבה בזבוז, הפיצה כל כך הרבה גשמיותמדינה שלא היתה  מעולםמעולםמעולםמעולם
  .הגרוע ביותרו כל מצב אפילו הקשהולהפוך לבדיחה , רציניבאופן שום דבר התייחס לל

לרצות עוד את החושים שר מגרה אמזון , ורעל לגוף, רעל לנפש, רעלכ ביכול להיחשמדינה שחיה על מזון שבהחלט  עולם לא היתהעולם לא היתהעולם לא היתהעולם לא היתהממממ
  .ועוד

כל אדם את הזכות יש לשבה לכאורה , העז לדבר נגדהשאף אחד לא , וקותלאלכמו דמוקרטיה סגידה לבה יש לא היתה מדינה ש מעולםמעולםמעולםמעולם
  .ללא כל חששביטוי -לחופש

  .הברית- כמו בארצות העם בממשל-על נציגיך מוסבה העם מדינה ש עולם לא היתהעולם לא היתהעולם לא היתהעולם לא היתהממממ



 9999''''    עעעעממממ'''',,,,    ססססיייידדדדררררהההה    אאאא'''',,,,    ההההגגגגאאאאווווללללהההה''''::::    ללללהההה''''ההההממממססססררררייייםםםם    ששששלללל    ממממוווויייישששש

לחיות מדינה אשר נתנה את האפשרות  ,לנהור אליהליהודים ואשר גרמו יסוד -חירויותניתנו כל הרבה מדינה שבה  מעולם לא היתהמעולם לא היתהמעולם לא היתהמעולם לא היתה
  .על היהדות שלהם רלויתובתמורה , לחיות חיים של חומרנות, ובשלוה בשלום

בסגנון חרדית - חיי גשמיותשבאמת להאמין אשר אדם חרדי יכול היה , אמריקה-של-הברית-מדינה כמו ארצות מתקיי א היתהא היתהא היתהא היתהמעולם למעולם למעולם למעולם ל
  .המלחמת העולם השניסוף לעד בעולם לא היה מקום כזה  .צהוה ר"מה שהקבזה  - אמריקאי 

  .החרדיעולם כל הל ',היהדות הפלסטית'תג של מו האמריקאים-החרדים-הגדול ביותר של היהודיםאמריקה היא היצואן  ,יוםכאבל 

לא היא  .נגמרהכבר שארצות הברית של אמריקה  כםאבל אני אומר ל, זו הלאהלהמשיך בדרך יוכל הוא למי שחושב ש "מזל טוב"אז 
  .נומכבר נלקחו מ -  פעם-שהיו לו אימאוד ברור לכל אזרח שכל החירויות -זה יהיה מאודובקרוב מאד , צורה שוםבמת יותר קיי

, אחד-אחד )ייעלמו(יושמדו , הםשהם האמינו ב )הסיסמאות(כל הקלישאות שבגלל , קהילה החרדיתעכשיו זה יהיה מעניין איך זה ישפיע על ה
הגשמיות את  אשר חיסלוההרס הנורא  'נדיאס'עם בואו של  :דבר אחד בטוחאך . מחקו באחתיאו אולי  ,ייםנש-שנייםבקצב של או אולי 

  .0-רד עד להדולר יערכו של  – םשל אנשים רבי
לא  מעולם .בכל מקוםזה ישפיע דומינו - כמו אפקטו ,זה יתחיל בארצות הברית. בכל רחבי העולם כלכליות ותהדברים האלה יביאו לירידו

  .להשיג שליטהרוצים ובכך הם , אבל זה מה שהמנהיגים רוצים ,בכל ההיסטוריה, בעולם כולוהיתה נפילה כזו 

יצטרך  )כמו ביציאת מצרים(ישראל שוב -אנחנו מגיעים לזמן שבו עם .ך לבחוררטצתאתה ו, יש לך בעיהולכן , שולט בנו 'ק הר !עם ישראל
על קידוש ר למות ובחזדקק לי לא יאני באמת מקווה שאף יהודו ,הגדול ביותר עבור יהדותםלהיות מוכנים לשלם את המחיר או  :לבחור

גרום לכעס מצד אמורה לבחירה זו הו ....''''ההההל קידוש ל קידוש ל קידוש ל קידוש עעעעשאנחנו צריכים לבחור לחיות שאנחנו צריכים לבחור לחיות שאנחנו צריכים לבחור לחיות שאנחנו צריכים לבחור לחיות  הוא אבל בטוח .חםיר' ה ,יאבל זה בהחלט אפשר', ה
  ."אליטה"ים אלה המכונתוכניות של למאוד ולהפריע , חרדיםאת זעמם של היהודים שאינם ולעורר , שלנוהחרדים האחים והאחיות 

  !?אף אחד לא אוהב את היהודיםמבין שאתה לא האם  !?'כוונתהעל 'אתה לא מבין שאתה האם  ,עם ישראל
' שהגלל ב ,שרדואבל הם לא י, לא יפגעו מהמצבהם  –בממשלות בכל רחבי העולם אשר נמשכו והשתלבו  חרדים-לאהאולי היהודים 

גרום לך לינסו כאשר הם  ,ישראל- עם ,בלא. רב או עמלק או סתם גויים רגילים-ערבבטח הם ל )אשר בשלטון(אלה הבוגדים ה .תן להםיא ל
  ....לא יהיה קללא יהיה קללא יהיה קללא יהיה קלממש ממש ממש ממש זה זה זה זה . וזה לא יהיה קל .כי הוא יציל אותנו' ולבטוח בה '!לא' :אתה צריך להגיד', הלעזוב את דרך 

, מקום בעולםמקום בעולםמקום בעולםמקום בעולם----אתה לא תוכל לחיות כיהודי בכלאתה לא תוכל לחיות כיהודי בכלאתה לא תוכל לחיות כיהודי בכלאתה לא תוכל לחיות כיהודי בכלאבל , יהיה קשהגם  –לארץ ישראל לעלות ו .להישאר בארצות הברית יהיה קשה מאוד
  .ישראל-בארץ ,למעט אולי כאן

ישראל - הולכים לנסות לשלוט במדינת 'חרדים'ם יהודים אשר חלקם מכונים חרדים יחד ע- הלאהיהודים שבו החל כבר הזה ן עידה
אבל יש סדקים בניסיון זה להרוס את , ובתאום מלאהם עובדים יחד באחדות ו. אמיתיתה- מטרתם היא להשמיד את היהדות .לחלוטין
  .היהדות

מיני אני מדבר על יהודים בודדים רבים מכל . ואני לא מדבר על תנועת התשובה .ה"קבהויותר אל  מתקרבים יותריהודים יותר ויותר 
  .ה"פרט לקב ,אחד-אףאפשר לבטוח בכלום וב-ומבינים שאי, את האמת יםרואאשר , יםרקע

זה יהיה ו .'דש השלישיובית המק משיחההעולם החדש של 'אלא של , 'החדש- העולמי-הסדר'לא של , יהיו הבסיסהם  –והיהודים האלה 
  .הזה-נצח בעולםההטעם האמיתי הראשון של 

של מה של מה של מה של מה     ''''תצוגה מקדימהתצוגה מקדימהתצוגה מקדימהתצוגה מקדימה''''הם רק הם רק הם רק הם רק . מאודות עדיין קלן אבל ה ,עלינו מכותכבר הביא  'הו. מצריםכמו ב, מכות ה מביא עלינו הרבה"הקב
 אך בכל .שהעולם סבל המכותסבלו יותר מדי מהיהודים לא , )אשר הוגדרה כסופה הקשה ביותר של המאה( 'נדיאס'לפני הסופה     ....שעומד לבואשעומד לבואשעומד לבואשעומד לבוא

חיים ללא כל כך הרבה אנשים ו, כאשר כל כך הרבה בתים נהרסו ,שב שזה יעבור ללא הרסחנדי פתחה את העיניים של מי שאס ,זאת
  .ת החרדיתמזון ומים גם בקהילה היהודימחוסר סבל רב יש ו, חשמל

-של-בים תכבר טובע ,באופן כללי, האמריקשהקהילה היהודית החרדית ב ,ומתפלל שהרבה אנשים יראו את האמת האז אני מקוו
חרדיות משפחות יהודיות  .חופשות סקי, חופשות .שלהם וזה הדבר העיקרי בחיים, ות כלכליותכסף והצלחשקועה ברדיפה אחרי ו, חומרנות
סקי וגולשת -מאמא נועלת נעלי-בעיה אם האידישעהמה  ...זההם לא יכולים להבין מה לא בסדר עם  ,למרבה הצער. סקי-חופשותלהולכות 

  ...!כללואין בזה שום בעיה , כשר לגמריהמלון  ...!שום דבר רע בכללאין  ...!?במדרונות השלג
ונשים בעלים ונשים עם בעלים , ה עם זהיושבים ומפטפטים ז, נוסעים בקיץ להריםאבל  ,חופשות סקיהיהודים האחרים שלא נוסעים לו

אבל , שעשועים אחריםאו  בידורלעשות  ואשיוצאים כדי לשחק במשחקים  כל אלהו ,ם שטחיים וטיפשייםבורים שלהם הוהדי, אחרים
  .כל השטויות האלהיעשה סוף ל' הבקרוב 

ממך את כל מוחק זה . ואתה נהיה אדיש אתה לא חושב על שום דבראית מביא אותך למצב בו תרבות האמריקב 'הבידור'? מהו בידור
דבר זה דבר זה דבר זה דבר זה . משאיר אותך על רמה שטחית ביותרו, החושים שלךכל את  וממלא מפציץזה  .םשאינו קיידמיוני עולם לוקח אותך לו ,הרגשות

  .זה חלק מהתורהשו 'כשר'ואתה עדיין חושב שזה  ,את היהדות האמיתית שלךאת היהדות האמיתית שלךאת היהדות האמיתית שלךאת היהדות האמיתית שלךגוזל ממך גוזל ממך גוזל ממך גוזל ממך 
דיבורים בזמן דיבורים בזמן דיבורים בזמן דיבורים בזמן ההההואני אומר שואני אומר שואני אומר שואני אומר ש .תפילהזמן הים בישראל היא שהם מדבר-אחד חלם שהבעיה העיקרית בעםרב ימים כי מספר שמעתי לפני 

רצון לבדר ה זה. "עגל הזהב"מחלת המחלה עצמה היא  ....מחלה עצמהמחלה עצמהמחלה עצמהמחלה עצמהההההולא ולא ולא ולא     ,,,,של המחלהשל המחלהשל המחלהשל המחלהלוואי לוואי לוואי לוואי ----תופעתתופעתתופעתתופעת, , , , סימפטוםסימפטוםסימפטוםסימפטום    הםהםהםהם, , , , תוצאהתוצאהתוצאהתוצאה    םםםםהתפילה ההתפילה ההתפילה ההתפילה ה
  . ה וכן הלאהוכן הלא ,לנו סיבה לקום מהמיטה וללכת לעבודהנו שיית, גשמיות- של שיאיותנו לכל מיני סוגים ולהביא אמנו את עצ

  .כך מעניינת באמת את רוב האנשים- כל-היהדות לא
המדרש בית יושב בוא שה לו זה לא מספיק. ך גשמיותצריוא ה .לא אותו הדבר כמו פעם ואה -שיושב ולומד  שמים- אברך יראאפילו 

ובוודאי שילד שאין לו  .שפחותשגורם בעיות עצומות עם המ דבר, לעבודה השולח אותוא ולכן ה ,חייבת ללכת לעבודההאשה . מדוול
  .יםל לחיות חיים יהודים אמיתיולא יכ, בבית אמא
שם של בובה (' ןבובת קֶ 'והאבא שלנו הפך ל. )שם של בובה מפורסמת באמריקה עם לבוש של פריצות(', בארבי-תבוב'מאמא שלנו הפכה ל-האידישע

התרחקנו כל כך מהצניעות שוחושש  ני מפחדא !...?יכולים לעשות תשובה 'קן-בובה'ו 'רביאב-בובת'האם . )גוי באמריקה-מפורסמת בצורה אבא
  .ואיך חוזרים בתשובה, "תשובה"היהודית האמיתית עד ששכחנו בכלל מה זה 
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אבל אף אחד , כולל-ישראל כל אדם שני הוא ראש- כאן בארץ. 'עסקים גדולים' םשלנו הוהכוללים הישיבות , תי קודםוכפי שכבר אמר
סביבו יכולים לעשות כסף שאנשים האבל , הדור-גדול בתורהוא לא יכול להרוויח כסף ? "הדור-גדול"זה מה  .הדור-ות גדוללא רוצה להי

        ....לנולנולנולנו    אויאויאויאוי, , , , לנולנולנולנואוי אוי אוי אוי  .'גדול הדור'מ
 סביםאפילו ה. מגיל הילדות בהםהוזנתם שקרים שכל העצמכם מאת  ונתק, םיקחו את עצמכם בידי ,ישראלעם  :רבהברצינות ו ,אני מציע

החל מתחילתה של תנועת , עברו חמש או שש דורות של שקרכבר הסבים והסבתות , והאבות מהותיהא .שקרים האלהב לעטוהו והסבתות
  .ההשכלה

   .אבל הגרוע ביותר הוא הדור האחרוןאבל הגרוע ביותר הוא הדור האחרוןאבל הגרוע ביותר הוא הדור האחרוןאבל הגרוע ביותר הוא הדור האחרון
להתמודד יוכל לא , כך- כל מי שמחובר אליו כלו ,הזהב- הולך להרוס את עגל' ה. כםמקל של- על- הולך לקחת את הסוכרייה 'הועכשיו 

  . עגל הזהבל בלי השקרים שמלא יהיה מסוגל לחיות הוא כי , את חוסר קיומולסבול יוכל לא  הוא. עם זה
ה הבאעברו את התקופה הם אלה שי – דבוק בו בלי להרפותלממשיך בעקשנות מי ש, ועולם בכל כוח-לבוראדבק מי ש, עם ישראל ,לכן

  .ייעלמו מהמציאותהם או ש, או שיעשו תשובה מתוך ייסורים שלא נדע – אחריםהכל . בצורה הרבה יותר קלה מאשר האחרים

        !!!!יתכן וחלק מהאנשים כבר יתייאשויתכן וחלק מהאנשים כבר יתייאשויתכן וחלק מהאנשים כבר יתייאשויתכן וחלק מהאנשים כבר יתייאשו. . . . ארוכה עד שהמשיח יגיעארוכה עד שהמשיח יגיעארוכה עד שהמשיח יגיעארוכה עד שהמשיח יגיעכה כה כה כה תקופה תקופה תקופה תקופה עוד עוד עוד עוד נראה שיש לנו נראה שיש לנו נראה שיש לנו נראה שיש לנו : : : : מאמאמאמאאאאא
כאשר אנו . תזה הולך להיובדיוק ככה  – אשר סחפה את הכל במהירות, נדיאסבואה הפתאומי והמהיר של הסופה בדיוק כמו : הההה''''מוישלמוישלמוישלמוישל
הכניס את למשיח בלי ללחכות ופשוט  ,אלהעם הדיבורים האז אני מציע להפסיק  !אחד ברגע ,המשיח יופיע פתאום, מיואשים לחלוטיןנהיה 
  .יכאון ללא סיבהלד כםעצמ

        ............אבל זה עדיין נראה שיהיה לנו להתכונן לתקופה ארוכה של זמן עד הגאולהאבל זה עדיין נראה שיהיה לנו להתכונן לתקופה ארוכה של זמן עד הגאולהאבל זה עדיין נראה שיהיה לנו להתכונן לתקופה ארוכה של זמן עד הגאולהאבל זה עדיין נראה שיהיה לנו להתכונן לתקופה ארוכה של זמן עד הגאולה, , , , יואשתיואשתיואשתיואשתאני לא מאני לא מאני לא מאני לא מ: : : : אמאאמאאמאאמא
זה ו. של זמן לעידן חדש נכנסיםאנחנו . יכול להשתנותהמצב כי בכל רגע , יםטוע םאת. לב- תשומתלי שוב ב וי רוצה שתקשיבאנ: הההה''''מוישלמוישלמוישלמוישל

, דבריםאנחנו חייבים לעבור כמה  .והכל יהיה שונה, אנחנו נתעורר .ישתנההמצב  –ו המרגע אחד למשנ .לא אומר שזה יימשך הרבה זמן
  .ת שברגע קט אחד הכל יכול להשתנותזא אנחנו יודעיםו ,תהליכיםכמה 

כלומר פעיל ( הוא כיום חי ובריא, פעם- שחי אי עאני יודע שכל רש .ישראל על עםהלב שלי נשבר ? ...אבאאמא ו, מה עוד אני יכול להגיד

אבל , קופה קשה מאודאנחנו עומדים בפני ת .ה"שונאים את היהודים שמאמינים בקב אבל במיוחד, היהודיםוכולם שונאים את  .)במלוא כוחו
  . ציל אותנוי' ה

        ....חיים נשגבים ומרוממים יותר ויותרחיים נשגבים ומרוממים יותר ויותרחיים נשגבים ומרוממים יותר ויותרחיים נשגבים ומרוממים יותר ויותר, , , , לנצחלנצחלנצחלנצח    הההה""""והחיים יהיו קרובים לקבוהחיים יהיו קרובים לקבוהחיים יהיו קרובים לקבוהחיים יהיו קרובים לקב, , , , הקרבנותהקרבנותהקרבנותהקרבנותאת את את את המקדש והמקדש והמקדש והמקדש ו- - - - את ביתאת ביתאת ביתאת בית    ובקרוב יהיה לנוובקרוב יהיה לנוובקרוב יהיה לנוובקרוב יהיה לנו    ,,,,נצחנצחנצחנצחייייעם ישראל עם ישראל עם ישראל עם ישראל 

  שאני אוהב אתכם המילים הקשות שלי אליכם הן רק בגלל - : 7פרק

  9-11-2012 ,ג"תשעחשון  ד"כ

מאד  כההייתה ארו הזוגלות האני יודע ש .כהלומר את כל הדברים שאני אמרתי עד קשה לי מאד שזה ידעו יהודים ה כל אחיישאני רוצה 
המציאות ת כל תביא אאב ש- יש תכנית' להאני יודע כי  .אני יודע שהכל לטובהאני יודע שהכל לטובהאני יודע שהכל לטובהאני יודע שהכל לטובה. כיוון אותנו בכל צעד וצעד בדרך' אני יודע כי ה. וקשה
  .אחד גדולה -ילהללו

  .רחם על עמויכל יום ש 'האני מתחנן בפני 
ראינו כיצד פעמים רבות , אלפיים שנה שנדדנו ממקום למקוםכמשך בכי הבן  ,אנא ....אם ירדנו מהדרךאם ירדנו מהדרךאם ירדנו מהדרךאם ירדנו מהדרךאל תכעס עלינו אל תכעס עלינו אל תכעס עלינו אל תכעס עלינו , , , , אנא ממךאנא ממךאנא ממךאנא ממך', ', ', ', אנא האנא האנא האנא ה

דים היהודים שהם דור שני או שלישי של יהואפילו  .עברנו חיים קשים מאד. עצמנו נטבחנונחנו ופעמים רבות א, המשפחות שלנו נטבחו
  .כי הם פשוט לא יודעים, גם עליהםם רח ,'אנא ה .ה"הקבירדו מדרכו של , עם הגויים בשלום יחסישחיו 

את , ויתותחוש, את הרגשותיובד יא ייהודה, מהדרך הסטי, ות של התרחקותאולי אחרי דור. ''''אמיתי רוצה להיות קרוב להאמיתי רוצה להיות קרוב להאמיתי רוצה להיות קרוב להאמיתי רוצה להיות קרוב לה    ייייכל יהודכל יהודכל יהודכל יהוד
  .ובלו להתעורר שתן  ,'אבל אנא ה, ה"קבההקשר שלו עם 

מאומה לא יוכל למנוע או להפריע לנו לחזור , ה"אנחנו נהיה מחוברים לקבוברגע ש .אמיתי-יכל יהודקשר עם את היעורר ה "קבה ,כן
  .הראשון לפני החטא- האדםלמצב של 

ל אנחנו נמצאים אב, לא נצטרך לעבור סבל נוראיאני מודאג מאוד ש. היהודיםאחיי ואחיותיי , אחיי ואחיותייחזק עבור מאד מתפלל אני 
  .]'א ד"א פי"אבן שלמה להגר[ סבליהיה ולכן , המשיח-לפני ביאת
נמצאת ישראל -ארץו .לא יושמדאחד ושליש  ,מאוד קשהושליש בצורה  ,שליש לחלוטין .שני שליש מהעולם יושמד, הנבואותעל פי 

 לי נשקמכל כיוון עם כ אותנויקיפו ומגוג -גוג, שראלי-כאשר כל הגויים יבואו על עם !!!!מאדמאדמאדמאד    מפחידמפחידמפחידמפחיד, , , , זה יהיה מפחידזה יהיה מפחידזה יהיה מפחידזה יהיה מפחיד. בשליש שלא יושמד
ולכן , 'שליח ה צדקנו- משיחאת ויהיה לנו , 'קרובים אל הכך -נהיה כלאבל אז כבר , פוחדים עד מאדמנהיה ו חנכמובן שאנ – עצומים

  .פחדהאנחנו לא נסבול את הייסורים הקשים ביותר של 

על , אותך לנסות לעוררמנת -עלהמילים הקשות שלי אליך הן . שאני אוהב אותךשאני אוהב אותךשאני אוהב אותךשאני אוהב אותך    מילים הקשות שלי אליך הן רק בגללמילים הקשות שלי אליך הן רק בגללמילים הקשות שלי אליך הן רק בגללמילים הקשות שלי אליך הן רק בגללהההה, עם ישראל
  .םאותיגעילו והמילים שלי רק , תיקון הםאין ל, אלה שהם ערב רבל, שאין להם נשמה יהודיתאלה ל. לוסבמנת שלא ת
 במשךשהנוחות של הגלות שהייתה  האמיתי יבין יהיהוד. בתשובה וירצה לחזור ,דע את האמת של המילים שליהאמיתי יֵ -יאבל היהוד

לינו עו .מצוותה-התורה ושמירת-בלימודגדולה ירידה ושיש לנו כבר  ,בקצב מהיר מאודת השנים האחרונות הולכת ונעלמ שבעים-או- שישים
  .להודות בכךיכפה עליך ' ה, ואם אתה לא רוצה להודות בזה, אמתכל מה שאמרתי לך הוא  .לעשות תשובה

, האליליםכל היפטר מו ,ה"לקבתתקרב  ,פשוט תעשה מה שאתה צריך לעשות. יבבקשה אל תכעס על, בבקשה ,מבקש ממךאז אני 
  .אלוקיך 'אל ה ושוב, עגל הזהבמבמיוחד 
אבל יש לנו הרבה דוגמאות , יימשכו לנצח כפי שהייתה עד עכשיוי הגשמיות אנחנו חושבים שחי. הזמן קצרש כםרוצה לומר לגם אני 
עדים לטבח נורא של ילד היינו אנחנו . הן ברמה האישית והן ברמת הכלל, החרדיטרגדיות איומות פגעו בעולם הרבה  .שזה לא נכוןלכך 
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את החיים  כהשהפ ,גשמיותעדים לסערה שגבתה מחיר כבד כל כך של היינו אנחנו ו. גדול צדיקעדים להריגתו של היינו אנחנו . קטן
  .רחמנא ליצלן, כמו גם זקנים ,ברציפות צעיריםאנחנו קוברים . לא עלינו ,חולים וסובליםהם אנשים ש אנחנו מבקרים. לבלתי נסבלים

  .ושך ואפלהפנינו חים לאואנו רו
וככל שאנו , חושך המוחלט יהיה קצת אורי האחר. ואנו נגיע לנקודה של חושך מוחלט, מאחורינוהדלתות נסגרו , נכנסנו למנהרה

  .עד שנגיע לגאולה, תחזק יותר ויותרהאור י - כה ממשיכים בחש
  .יהיה מאוד מפחיד - בחושך המוחלטשבו נהיה הזמן קטע אבל 

  !וישרד, ישרדו, ה"קבאבל אלה שקרובים ל .מאוד מבוהליםונהיה , יםבמצרהמכות גדולים מיותר סים ינ נראהאנו  .תהפךהעולם י

  מדינת ישראל על הכוונת - : 8פרק 
  16-11-2012 , ג"כסלו תשע' ב

, ערב-ארצות, ישראל, אירופה, אמריקה ....מסוכןמסוכןמסוכןמסוכן    להיותלהיותלהיותלהיות    הולךהולךהולךהולך    בעולםבעולםבעולםבעולם    מקוםמקוםמקוםמקום    כלכלכלכל. זאת לכם אמרתי שכבר לומר יכול שאני חושב אני, טוב
  .מסוכן להיות הולך מקום כל. אסיה, אוסטרליה, אפריקה

 בדיוק, לקרות לזה שגורמות כאן מבחוץ השפעות הרבה שישנן יודע כןכןכןכן אני. יודע אינני, בדיוק יתפתח זה כיצד. הכוונת על כעת ישראל
 והוא, ]'םקוּ יא תָ הִ ' ת הצַ עֲ '[ הוא ברוך הקדוש הוא, היחידי המתכנן, ביותר הגדול המתכנן, אמת. כנוןית של תוצאה היתה' סאנדי' שסופת כפי

 לרשעים תהיה, בקרוב. השולטים שהם חושבים שהרשעים אפילו, היקוםהיקוםהיקוםהיקום    כלכלכלכל    עלעלעלעל    השולטהשולטהשולטהשולט    והואוהואוהואוהוא. החידלון אל ישר הרשעים את להוביל הולך
  .המציאות מן ייעלמו פשוט הם, אבדויֹ  הם - קורה באמת מה להבין יתחילו שהם ברגע אבל, גדולה הפתעה

 יהודים של בתים הרבה כך-כל הרסה סאנדי-שסופת אפילו', כרגיל עסקים'ל שוב לחזור יכולים שהם סבורים האמריקאים היהודים
. מכאיבים מאד-ומאד עמוקים הסערה של הרישומים עדיין, שיגרה של מסויים לסוג חוזרים םשהענייני ואפילו ,רב כה נזק וגרמה, חרדים
 לא מציע הייתי, לנו לשלוח מנסה' שה המסר מן להתעלם שרוצים אלו עבור אבל. שהיו כפי לחיים לחזור רוצים היהודים רוב ועדיין
    יהיויהיויהיויהיו    בהחלטבהחלטבהחלטבהחלט    היהודיםהיהודיםהיהודיםהיהודים. אצלם שהיתה הזאת המפלצת-מסופת יותר הרבה משהו לפני עומדת אמריקה כי, מהר כך-כל שמחים כך כל להיות
  .אמריקהאמריקהאמריקהאמריקה    שלשלשלשל    הבריתהבריתהבריתהברית    לארצותלארצותלארצותלארצות    שמחכיםשמחכיםשמחכיםשמחכים    הטרגדיותהטרגדיותהטרגדיותהטרגדיות    שלשלשלשל    חלקחלקחלקחלק
  

 אומר אני וכאשר ....ההתחלהההתחלהההתחלהההתחלה    רקרקרקרק    הואהואהואהוא    החיצוניהחיצוניהחיצוניהחיצוני    הסבלהסבלהסבלהסבל. מתחיל רק הוא שהסבל העולם ובכל ישראל- בארץ כאן ליהודים לומר רוצה אני אז
 רב זמן מזה נמשך כבר כולו העולם בכל הפנימי הסבל אבל. המלחמות, עכשיו עושים םשהערבי למה בדומה מתכוון אני' חיצוני סבל'

 אנשים ישנם כן כמו. המעטה בלשון, לב-שובר סבל זהו' טבעיות סיבות' שמכונה ממה והגוססים החולים. ישראל בארץ כאן גם כמו, מאד
-מדרך שסרו ילדים יש. אתו לחיות שקשה כאב וזה, שלהם םהילדי את להאכילהצורך  בשביל רק ונורא איום כלכלי לחץ תחת הנמצאים

  .לתאר שקשה ומצוות- תורה-שומרי משפחות עבור טרגדיהממש  ווז ,התורה
 פחות איננו הוא שלנו הסבל אבל, קיימים שהיו חומרניות צעצועי הרבה-הכי עם, פעם- אי שהייתה ביותר העשירה בחברה חיינו עתה עד

  .יותר גרוע -רבים  ובמקרים, יותרטוב  במצב לא בכלל שאנחנו כך. הגשמיות של העולם מן פחות הרבה הםל שהיה, קודמים דורות מאשר
 הסבל. עכשיו מתחיל החיצוני הסבל אבל, ומשונות שונות סיבות מהרבה יסבלו אנשים הרבה. רבה בעוצמה ימשיך הוא. ימשיך הסבל
 להשיב ניסה' ה העת עד. חיצוני סבל יהיה זה – יהיה לא שזה מה ',וכו סערות וא בצורת, רעב, מלחמה זה אם, חיצוניים מאירועים שנגרם
 כעת אבל. מתעלמיםמתעלמיםמתעלמיםמתעלמים    הםהםהםהם    ממוותממוותממוותממוות    שאפילושאפילושאפילושאפילו בגשמיות שקועים כך-כל האנשים כי, עבדעבדעבדעבד    לאלאלאלא    שזהשזהשזהשזה    כנראהכנראהכנראהכנראה    אבלאבלאבלאבל, אישיות מצוקותי "ע אליו אותנו

  .יפחדו הם

 יקרה מאיפה לדעת נוכל לא שלעולם כך, העולם על ששולטים שחושבים או, ששולטים מטורפים ישנם. פחדפחדפחדפחד    יהיהיהיהיהיהיהיה    כולוכולוכולוכולו    העולםהעולםהעולםהעולם    בכלבכלבכלבכל
. שגעוניות רעיונות לשער יכולים לא ואנחנו, רעיונות מעוותים סוגי כל את להם יש -  לשלוט מנסים מאוזנים-בלתי אנשים כאשר. משהו

 סבורים כן-גם ואנחנו. העולם על רבה שליטה להם שיש, מתוחכמים מאד, נפשית-חולים אנשים קבוצת של לרחמיהם נתונים שאנחנו כך
  . ומוחלטתומוחלטתומוחלטתומוחלטת    שלימהשלימהשלימהשלימה    תשובהתשובהתשובהתשובה    לעשותלעשותלעשותלעשות    ישראלישראלישראלישראל- - - - לעםלעםלעםלעם    לעזורלעזורלעזורלעזורבכדי בכדי בכדי בכדי     אותםאותםאותםאותם    שלחשלחשלחשלח' ' ' ' והוהוהוה, בובות רק הם באמת אבל, העולם את מנהלים שהם

 על רחמים לו אין' רב-ערב': לכם לומר רוצה אני, שוב .רב-ערב להיות יכול חרדי-הכי האדם אפילו. רב-בערב מלא ישראל עם ,אבל
 הוא. מצפון- נקיפות שום בלי אחר ליהודי ביותר האיומים הדברים את לעשות יכול הוא ....].ט"יבמות ע[    ביותרביותרביותרביותר    החזקהחזקהחזקהחזק    הסימןהסימןהסימןהסימן    וזהווזהווזהווזהו. אחר יהודי
 עושה הוא, זה את עושה כשהוא אבל. בעיהשום  לו אין, יהודי לרמוס יכול הוא ,אחר יהודי להרוג יכול הוא ,לכלא אחר יהודי לזרוק יכול
 אבל, לו יש כאילו פנים להעמיד יכול הוא. ה"הקב של הרגשה לא וגם', שמים' של תחושה שום לו אין אבל. 'שמים לשם' כאילו זה את
  .לו שיש אומר לא זה

 כל של הסימנים את לראות ולנסות פקוחות עיניים על לשמור צריך פשוט אתה. ]ד"ל, ו"י בראשית כ"רש[ ....מצויניםמצויניםמצויניםמצוינים    שחקניםשחקניםשחקניםשחקנים    גםגםגםגם    הםהםהםהם    רברברברב- - - - הערבהערבהערבהערב
 רוצים הםו, ושליטה לכוח המטורפת בתשוקתם משוגעים אנשים הרבה. מבולבל מאד בעולם אנחנו? לומר יכול אני מה אז .הללו המאפיינים
, אצבע בנקיפת, הוא ברוך הקדוש, הוא. להיות יוכל לא זה אבל .היקום על המוחלטת השליטה על, ושלום חס, ה"הקב עם להתמודד

  . כולם את להרוס יכול הוא, כביכול, אחת בנשיפה. ]ש"ע', ...יךָ בֶ יְ ל אוֹ כָ לְ  ךָ דְ א יָ צָ מְ תִּ ': א"תהלים כ[ אותם להרוס יכול, כביכול
? האחרות הפעמים בכל כמו לא או אש-הפסקת תהיה האם? ימשיך זה האם. מלחמה סף על, מלחמה גבול על אנחנו, ישראל בארץ, כאן

 נכנס העולם כל. מלחמה לתקופת נכנסים אנחנו. ךלהימש עומד לא זה אש-הפסקת ישנה שאם היא שלי התחושה אבל .יודע לא באמת אני
. מלחמה-זמן של באכזריות להתחלף עומדים שלום- עת של והרוע האכזריות. ]'תכוֹ לָ מְ מַ  טוּ ם מָ יִ גוֹ  מוּ הָ ': ו"מזמור מ[ ומלחמות תהפוכות של לעידן
 יותר קצת יקח שזה אומר רק זה זא– אש-הפסקת ישנה אםו. אותו מכירים שאנחנו כפי העולם-של- הסוף להיות הולך זה, מאד בקרוב ולכן
  .יתחילו האמיתיים הדברים ובקרוב, אזהרות לנו נותן' שה, זמן

 או שלום הסכם יש אםו. לסוף מגיעים באמת אנחנו. זמן אין כי. תשובה לעשות להתחיל מאד מהר לכולכם מציע אני אז – ממשיך זה אם
 הוא ברוך מהקדוש סליחה בקש ....שעשיתשעשיתשעשיתשעשית    העבירותהעבירותהעבירותהעבירות    מכלמכלמכלמכל    ולהתפטרולהתפטרולהתפטרולהתפטר    שלךשלךשלךשלך    החייםהחייםהחייםהחיים    לתוךלתוךלתוךלתוך    עמוקעמוקעמוקעמוק    היטבהיטבהיטבהיטב    לחפורלחפורלחפורלחפור    הזמןהזמןהזמןהזמן    אתאתאתאת    נצלנצלנצלנצל אזי, אש-הפסקת
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 מעז אתה ואם', קשה דהירה' להיות הולך זה כי, חזק החזיק. ה"לקב התקרב. 'וכו אותו שרימית או, לו ששיקרת או, בו שפגעת יהודי ומכל
  .הנשייה לתהום ו"ח תיפול אזי – ה"לקב אותך שקושר הרוחני בחבל אחיזתך את להרפות

 לצפור מתחילה האזעקה צפירת כאשר. נפחדים ומאד, קורה מה לדעת מתוחים מאד כולם כי, האלו הדברים את לכם לומר רוצה רק אני
 ,הדרום עדיין זה אבל, מחריד זהאפילו ש מלאכי- בקרית נהרגים אנשים כאשר. עצבניים הופכים באמת אנשים – בירושלים או אביב-בתל
. אחר סיפור זה – בירושלים וא אביב-בתל אזהרה- צפירת נהיש כאשר אבל. היומיום- בחיי להמשיך יכולים אנחנו עדיין אבל, עורג וזה

 וכולם, בכלל אותנו אוהב לא אחד אף. בעולם מדינה מכל הסכנה ואת, ממצרים הסכנה ואת, הצפון מן הסכנה את לנו יש עדיין וכמובן
  .זאתשהם מכחישים  פנים מעמידים שהם אפילו ,נגדנונגדנונגדנונגדנו    םםםםהגוייהגוייהגוייהגויי    כלכלכלכל. אותנו שונאים הגויים כל. יהודים שונאים
 משנה לא. מלוכלכים יהודים בתור עלינו מסתכלים עדיין הגויים. היהודים נגד הגויים של העמדה את לשנות הצליחה לא ישראל מדינת

, שונהשונהשונהשונה    יהיהיהיהיהיהיהיה    הכלהכלהכלהכל    ואזואזואזואז. הגאולה עד. ]'נא ליעקבהלכה בידוע שעשיו שו': וישלח' י בפ"רש[. 'מלוכלכים יהודים' נהיה אנחנו תמיד – עושים שאנחנו מה
 להם שאין יהודים. 'מלוכלכים-יהודים' אנחנו העולם עבור, אז עד אבל. המלכים מלכי מלך של המלכותיים והבנות הבנים נהיה שוב ואנחנו
. זה את מתעבים רב-והערב, זה את שונאים העמלקים, זה את שונאים הגויים .העולם- בבורא להאמין זכות להם אין ובוודאי, לכלום זכות
  .שלו הנבחר-העם כלפי ה"לקב שיש האהבה את לסבול יכולים לא הם

 פורחת האנטישמיות לכן. אותנו ושונאים בנו מקנאים הם. זה את להכיל יכולים לא הם. """"אפריםאפריםאפריםאפרים    לילילילי    יקיריקיריקיריקיר    הבןהבןהבןהבן""""    לסבוללסבוללסבוללסבול    יכוליםיכוליםיכוליםיכולים    לאלאלאלא    הגוייםהגוייםהגוייםהגויים
 זה. :]יומא דף ט[. ביותר הגרועה העבירה בהחלט וזוהי, אחרים ליהודים יהודי שנאת היא – ביותר הגרועה והאנטישמיות .כולו העולם בכל
  . ]'ו ז"י שמות ט"רש[ אחרים יהודים נגד ללכת, שכזו פעולה בדרך שימשיך אחד-כל יהרוס והוא. כביכול, לסבול יכול לא ה"שהקב דבר

 היהדות'מ מתרחקים שהם בכך, לאמת קרובים יותר יותלה בעקביות מנסים שהם מפני אחרים יהודים שמתעבים יהודים ישנם כן כמו
 יהודי שמתעבים, חרדים-לא או חרדים, יהודים אותם .פעם-אי שהיו ביותר הגדולים הצדיקים שהיו אבותינו לדרך לשוב ומנסים', הפלסטית

רבנו יונה [    הארץהארץהארץהארץ    מןמןמןמן    יתמויתמויתמויתמו    אלואלואלואלוהההה    האנשיםהאנשיםהאנשיםהאנשים    לכןלכןלכןלכן. יהודית נשמה בעלי לא שהם ברור, הוא ברוך לקדוש קרוב להיות מנסה שהוא בגלל אחר

 ולהתחנן להתפלל, תשובה לעשות זה - לעזור יכולים שאנחנו היחיד הדבר. מהם להתפטר ה"לקב לעזור צריכים לא אנחנו ....]ס"ק' ת ג"שע
  .אליו אותנו שקושר הרוחני בחבל להחזיק ולהמשיך, לנו לעזור יתברך' לה

        ????לדאבוננולדאבוננולדאבוננולדאבוננו    הבוקרהבוקרהבוקרהבוקר    שנהרגושנהרגושנהרגושנהרגו    מלאכימלאכימלאכימלאכי    מקריתמקריתמקריתמקרית    האנשיםהאנשיםהאנשיםהאנשים    לשלשתלשלשתלשלשתלשלשת    בנוגעבנוגעבנוגעבנוגע    לומרלומרלומרלומר    לךלךלךלך    ישישישיש    מהמהמהמה: : : : אבאאבאאבאאבא

 על למות כדי נולדו הם ,דוגמא להיות נולדו הם. הז בשביל נולדו הם. ציבור-קרבן היו – מלאכי-בקרית שנהרגו יהודים אותם: הההה''''מוישלמוישלמוישלמוישל
 לעשות תלרצו ליהודים לגרום וכדי, היהודים את להחריד כדי ונפצעו נהרגו, עתה עד שנפצעו והאחרים שנהרגו היהודים ,'ה קידוש
  ....צדיקיםצדיקיםצדיקיםצדיקים    היוהיוהיוהיו    הםהםהםהם. . . . קרבנותקרבנותקרבנותקרבנות    היוהיוהיוהיו    הםהםהםהם. לב-תשומת מקדישים לא היהודים, לצערנו, טרגדיות בלי כי. לבם על לשים אותם ולהביא, תשובה

 מהאנשים פחות לא, גדולה בסכנה באמריקה האנשים וכל, גדולה מאד-מאד סכנה. גדולהגדולהגדולהגדולה    בסכנהבסכנהבסכנהבסכנה    היאהיאהיאהיא    שאמריקהשאמריקהשאמריקהשאמריקה לכם לומר רוצה גם אני
, העולם כל פני על האלו במדינות היהודים אבל. ישראל- בארץ מהאנשים פחות לא גדולה בסכנה הם גם - באירופה האנשים. ישראל- בארץ

  ....כספיכספיכספיכספי    עושרעושרעושרעושר    שלשלשלשל    אובדןאובדןאובדןאובדן    ובוודאיובוודאיובוודאיובוודאי    ,,,,חייםחייםחייםחיים    שלשלשלשל    גדולגדולגדולגדול    אובדןאובדןאובדןאובדן    תגרוםתגרוםתגרוםתגרום    האנטישמיותהאנטישמיותהאנטישמיותהאנטישמיות. מהאנטישמיות ביותר הגדולה בסכנה הם
        
 בצרה להיות עומדים אתם אזי, עליכם מגן שיהיה הוא ברוך הקדוש עם הקשר ואת הקדושה את לכם אין שאם היהודים כל את מזהיר אני

 ולכן ,לנולנולנולנו    היתההיתההיתההיתה    שפעםשפעםשפעםשפעם    ההגנהההגנהההגנהההגנה    אותהאותהאותהאותה    אתאתאתאת    לנולנולנולנו    איןאיןאיןאין אזי, ורוע בטומאה מלא והעולם, רובנו ידי על והושלכה נזרקה שהקדושה ומכיוון. גדולה
  .ה"לקב לחזור חייבים אנחנו

  
 כמה עד לתפוס מסוגלים לא אנחנו, אותנו לבלהיב שהגשמיות מכיוון. רחוקיםרחוקיםרחוקיםרחוקים    כןכןכןכן    אנחנואנחנואנחנואנחנו –רחוקים  אנו שאין סבורים שאנחנו למרות! שובו

 אותנו שקושר הזה הרוחני לחבל להיצמד חייבים אנחנו. 'לה לחזור חייבים, חייבים ,לשוב חייבים אנחנו. האמת מן התרחקנוש גדול המרחק
' ה, להחזיק חייבים אנחנו אבל, זה את לאחוז מסוגלים אנו ושישבק נרגיש ואנחנו. כביכול, חזק מאד מאד החבל את ינענע' וה. ה"לקב
  .ה"בעז קרבנות להקריב ונזכה, יבנה השלישי המקדש בית, יבוא המשיח, זה אחרי. יעזור
 לחשוב להתחיל העולם בכל היהודים על: ולהדגישולהדגישולהדגישולהדגיש    לחזורלחזורלחזורלחזור    רוצהרוצהרוצהרוצה    אניאניאניאני. הדברים להתפתחות להמתין עלינו. לומרלומרלומרלומר    נוסףנוסףנוסףנוסף    דברדברדברדבר    שוםשוםשוםשום    לילילילי    איןאיןאיןאין
, מאובטחת תהיה לא ישראל ארץ. ונרדפים שנואים להיות יתחילו העולם בכל שיהודים מכיוון ,ישראל-לארץ ולבוא חבילותיהם תא לארוז
 ה"לקב מראים אנחנו אם, שמים-מלכות-עול מקבלים ואנחנו תשובה עושים שאנחנו ה"לקב מראים אנחנו ואם .ישראל-ארץ היא זאת אבל

 את יציל' ה – 'לה אתנו שקושר הזה הרוחני בחבל לאחוז ולהמשיך הקודש לארץ ולבא קדימה חדא צעד לצעוד אפילו רוצים שאנחנו
  .כולנו

  הכל מבולבל, כמעט אין מנהיגים - : 9פרק 
  21-11-2012, ג"כסלו תשע' ז

ר ירושלים טילים באזו, ישובים ומושבים בדרום, היו התקפות רבות על ערים. ישראל-היה זה יום מאד מאד קשה לכולם כאן בארץ
  .'אשדוד וכו, ואשקלון

, כאשר אתה חושב על כך שלמעלה מאלף טילים נורו לתוך ישראל ....ה עושה נסים עצומים שלא יאומנוה עושה נסים עצומים שלא יאומנוה עושה נסים עצומים שלא יאומנוה עושה נסים עצומים שלא יאומנו""""הקבהקבהקבהקבועדיין , אנחנו תחת מצור
שפחות מ. והרבה אנשים מספרים על ניסים נפלאים !!!!נס גדולנס גדולנס גדולנס גדול. עדיין מניין הקרבנות היה נמוך, ובודאי כל יהודי שנהרג הוא אדם חשוב

עדיין יחסית  – ככל שהערבים משגרים טילים עלינו! ודבר שכזה קרה כמה פעמים! שלימות היו בדירות שהתפוצצו וכולם יוצאים בלי פגע
  .)ב"סופת ההוריקן בארה(" סאנדי"אבל זה עדיין יחסית פחות מאשר הנזק שנעשה על ידי , בתים התפוצצו, נכון. מאד נזק-היה מעט



 11113333''''    עעעעממממ'''',,,,    ססססיייידדדדררררהההה    אאאא'''',,,,    ההההגגגגאאאאווווללללהההה''''::::    ללללהההה''''ההההממממססססררררייייםםםם    ששששלללל    ממממוווויייישששש

, , , , הילדים המתוקים שליהילדים המתוקים שליהילדים המתוקים שליהילדים המתוקים שלי. . . . תחזרו אליתחזרו אליתחזרו אליתחזרו אלי, , , , ילדים שליילדים שליילדים שליילדים שלי: "והמסר הוא ברור, ומנסה לתת לנו מסר, מכוון אותנו' ות ברור שהאנחנו יכולים לרא
זה הולך להיות זה הולך להיות זה הולך להיות זה הולך להיות     ––––כי אם לא כי אם לא כי אם לא כי אם לא . . . . ותשובו אליותשובו אליותשובו אליותשובו אלי, , , , זזזז""""עיזבו את כל הטפשויות של העוהעיזבו את כל הטפשויות של העוהעיזבו את כל הטפשויות של העוהעיזבו את כל הטפשויות של העוה. . . . הזהב ותחזרו אליהזהב ותחזרו אליהזהב ותחזרו אליהזהב ותחזרו אלי- - - - עיזבו את עגלעיזבו את עגלעיזבו את עגלעיזבו את עגל. . . . שובו אלישובו אלישובו אלישובו אלי, , , , יהודים יקריםיהודים יקריםיהודים יקריםיהודים יקרים

  !"!"!"!"ישמורישמורישמורישמור' ' ' ' הההה, , , , הרבה יותר גרועהרבה יותר גרועהרבה יותר גרועהרבה יותר גרוע

והם , האירופאים, הערבים, האמריקאים, השני-אל-הם מדברים אחד ,אבל הם לא מדברים לישראלים. אש-הם מדברים על הפסקת, כעת
אש שכאלו - ובודאי הפסקות!". תחתמו: "יגישו לנו עט ויגידו, הם יביאו אותנו אל השולחן. יאפשרו לנו לדעת מה רוצים שישראל תעשה

  .אש-נו יודעים שהערבים מפורסמים כשוברי הפסקותואנחנו כול. יתמשכו רק זמן קצר
אבל זה , כמה טילים שם, והערבים משגרים כמה טילים פה, האש בקפדנות-שהישראלים שומרים את הפסקת, מה שקורה הוא, בדרך כלל

  .זה כאילו כלום לא קרה. ושום ממשלה אחרת לא סופרת את זה, הממשלה הישראלית לא סופרת את זה. לא נחשב
. זה ימשיך. אז זה לא יסתיים –תה לא גומר את העבודה עכשיו כי הם יודעים שאם א, והם הפגינו .ישראל מאוד כועס על המצב-עם אבל

או את , או את האירופאים, השם שלח את האמריקאים. וכולם רואים את זה בצורה מוטעית, שרוב היהודים טועים -הבעיה היחידה היא 
וגם אדום וגם  ....להכריח את ישראל לצאת לקרב שהיא יכולה לנצח בו רק בעזרת נס ענקלהכריח את ישראל לצאת לקרב שהיא יכולה לנצח בו רק בעזרת נס ענקלהכריח את ישראל לצאת לקרב שהיא יכולה לנצח בו רק בעזרת נס ענקלהכריח את ישראל לצאת לקרב שהיא יכולה לנצח בו רק בעזרת נס ענק, צאת למלחמההאנגלים להכריח את ישראל ל

  .ישראל- ישמעאל שניהם רוצים להשתלט על ארץ

אנחנו איננו . הם לא אוהבים יהודים. ישמרנו' ה, אנשים מבחוץ יש להם תוכניות גדולות לגבי ארץ ישראל !!!!עם ישראלעם ישראלעם ישראלעם ישראל, , , , אני מזהיר אתכםאני מזהיר אתכםאני מזהיר אתכםאני מזהיר אתכם
הם רוצים . השטנית שלהם- הם רוצים לעשות את זה כמרכז הדת. והם רוצים את ארץ ישראל, והם שונאים יהודים, אנחנו יהודים, ישראלים

. לא יאפשר להם לשלוט' אבל ה. ישראל ולשלוט-שלהם עומד באמת לבוא לארץ' משיח-כאילו'או שה, ה שהם השולטים"להראות לקב
  .צדקנו יבוא ויציל אותנו- שמשיחקשה עד -אנחנו עומדים לעבור תקופה מאד

סוף [אמרתי לכם . יעבור ברחמים כך שהזמן הקשה שעומד לבוא עלינו ,עלינו לעשות תשובה, כל- קודם. אנחנו צריכים להציל את עצמינו

מתקדמים עמוק  אנחנוו, והאור הולך ונהיה יותר ויותר עמום, והדלת מאחורינו נסגרת, אנחנו כבר באמצע המנהרה. שזה כמו מנהרה ]7פרק 
כלום . כך חשוך עד שלא נראה כלום-זה הולך להיות כל. ו כה חשוך כפי שהוא עוד עומד להיותנאבל החושך עדיין אינ ,אל תוך החושך

  .]ז"פרק י ,מאמר האמונה 'שומר אמונים'' ר[. אנחנו נכנסים לתוך חושך מוחלט. לא נדע מי נמצא מאחורינו ומי מלפנינו. מלפנינו וכלום מאחורינו
אלו  !!!!חיזרו אל הקדוש ברוך הואחיזרו אל הקדוש ברוך הואחיזרו אל הקדוש ברוך הואחיזרו אל הקדוש ברוך הוא! ! ! ! הצילו את עצמכם מסבלהצילו את עצמכם מסבלהצילו את עצמכם מסבלהצילו את עצמכם מסבל! ! ! ! תצילו את עצמכם מצרות גדולותתצילו את עצמכם מצרות גדולותתצילו את עצמכם מצרות גדולותתצילו את עצמכם מצרות גדולות! ! ! ! עם ישראלעם ישראלעם ישראלעם ישראל! ! ! ! הקלו על עצמכםהקלו על עצמכםהקלו על עצמכםהקלו על עצמכם! ! ! ! עם ישראלעם ישראלעם ישראלעם ישראל

 –בעת שאתם מתעוררים בבוקר . ובערבבבוקר ' שמע ישראל'תגידו . שימרו על כל המצוות הבסיסיות! שימרו שבת, שהם מאד רחוקים
  .לא יהיה לכם סיכוי אחר. ה"התקרבו לקב. ותניחו תפילין, ותשמרו טהרת המשפחה ,'מודה אני'תגידו  ,)מספל נטילה(תטלו את ידיכם 

. תבינו מה טעיתם בדרככם ותיישרו את זה. תחפרו עמוק לתוך עצמכם ותבינו אלו טעויות עשיתם, ה"אלו שאמורים להיות קרובים לקב
כל , הוא מנסה להראות לנו עד כמה הוא אוהב אותנו על ידי הניסים. שיב אותנו אליורוצה לה' וה, אוהב אותנו' וה, היינו ילדים שובבים

  .כך הרבה ניסים
עם ישראל , אבל אתם, וכל כך הרבה אנשים רוצים לחזור למסיבות שלהם, 'סאנדי'כך הרבה אנשים כבר שכחו מ-ובאמריקה כל

שאנחנו לא נזדקק לעבור , אני מתחנן בפניכם, בבקשה. יותר קרוביםתהיו , תהיו יותר טובים. אל תהיו כמו האמריקנים, ישראל- שבארץ
זה יהיה כה קל  –כי אם אתם שבים ! תחזרו, תחזרו !!!!אני מתחנן בפניכםאני מתחנן בפניכםאני מתחנן בפניכםאני מתחנן בפניכם! ! ! ! אני מתחנן בפניכםאני מתחנן בפניכםאני מתחנן בפניכםאני מתחנן בפניכם! ! ! ! בבקשהבבקשהבבקשהבבקשה! ! ! ! בבקשהבבקשהבבקשהבבקשה. סבל רב יותר ממה שצריך

  . יותר
' אז ה, בגלל שאנחנו מנסים להיות צדיקים, להיות טובים כי אנו מנסים, אבל אם יש לנו שמירה! אנחנו עומדים לעבור גהינום, תאמינו לי
החרדים באמריקה שעברו את -כמו רוב היהודים, אבל אם אנחנו לא רוצים להקשיב לאזהרות שקיבלנו עכשיו. יגן עלינו' ה, ישגיח עלינו

  .שלא נדע, ונסבול הרבה יותר, אזי אנחנו נהיה בצרה גדולה – סופת ההוריקן
זה לא יהיה שווה , הלילה' אש-הפסקת' מה שנקראאני רוצה שתבינו שאפילו אם ישנה  !!!!הקשיבו אליהקשיבו אליהקשיבו אליהקשיבו אלי! ! ! ! עם ישראלעם ישראלעם ישראלעם ישראל    ,,,,אני מתחנן אליכםאני מתחנן אליכםאני מתחנן אליכםאני מתחנן אליכם

וזה לא יקח הרבה זמן עד שתראו שהתחזיות שלי  .ובגלל זה ישראל תהיה בבעיה גדולה, הערבים מרגישים שהם אלו שניצחו. כלום
  .מתממשות

ועשיית חסד  את עצמכם על ידי אהבת איש לרעהו תחזקו. כם על ידי שתשובו בתשובהתחזקו את עצמ. תחזקו את עצמכם, עם ישראל
וכל אלו ! זה לא יכול להמשיך. השני- נגד-החרדי אחד-רע וכל האלימות שיש ברחוב- שם-הרע והוצאת-במקום כל הלשון, לחברו- אדם-ןבי

  .אחרא ימחקו מן הקיום-שעובדים לצד הסיטרא
אני חוזר על כך  !!!!ישראלישראלישראלישראל----יהודי לעזוב שוב את ארץיהודי לעזוב שוב את ארץיהודי לעזוב שוב את ארץיהודי לעזוב שוב את ארץ    אין שום סיבה כעת לשוםאין שום סיבה כעת לשוםאין שום סיבה כעת לשוםאין שום סיבה כעת לשום! ! ! ! ישראלישראלישראלישראל- - - - ל יהודי בארץל יהודי בארץל יהודי בארץל יהודי בארץאת הדברים הבאים לכאת הדברים הבאים לכאת הדברים הבאים לכאת הדברים הבאים לכ    אני אומראני אומראני אומראני אומר

, וארץ ישראל היא הארץ שהשם הבטיח לנו, אין להיכן להימלט, קודם כל. שום סיבה, שום סיבה בעולם לעזוב שוב את ארץ ישראל. שוב
. מקום בעולם שרוצה יהודים-בגלל שאין שום, ל את החיים שלנו על ידי שנברחואנחנו לא יכולים להצי. וכאן אנחנו חייבים להיות עכשיו

  .בכלל, בכלל, אין שום סיבה לעזוב את ארץ ישראל

        ????האם אנשים באמריקה באמת מרגישים שדברים משתניםהאם אנשים באמריקה באמת מרגישים שדברים משתניםהאם אנשים באמריקה באמת מרגישים שדברים משתניםהאם אנשים באמריקה באמת מרגישים שדברים משתנים: : : : אבאאבאאבאאבא
יותר לא - אבל הרבה, ם את זההרבה יהודים מרגישי. וגם אנגליה בדרך החוצה, זה דבר שעבר וחלף, הברית של אמריקה-ארצות: להלהלהלה''''מוישמוישמוישמויש

  .אבל זה לא הולך', עסקים כרגיל'ומנסים לשמור על , שחור על ראשיהם-וחיים עם מסך, הרבה אנשים מודאגים. מרגישים
        ????התעוררת היום בבוקרהתעוררת היום בבוקרהתעוררת היום בבוקרהתעוררת היום בבוקרר ר ר ר ששששאאאאלמה בכית כל כך הרבה כלמה בכית כל כך הרבה כלמה בכית כל כך הרבה כלמה בכית כל כך הרבה כ: : : : אמאאמאאמאאמא
א צייר לי במילותיו את תמונתו של העולם והו. טוב הקדוש- שם- הבעל, ה שלי'הצדיק היה הרב. אמש בא אלי צדיק בחלום ::::להלהלהלה''''מוישמוישמוישמויש

  . הקרוב-בעתיד
        . מוות וחורבן ברובו של העולם ואני ראיתיואני ראיתיואני ראיתיואני ראיתי
  . רעב ובלבול, ישראל סובלים כאב-יהודים בארץ ואני ראיתיואני ראיתיואני ראיתיואני ראיתי
        . חיים- הרבה יהודים שגופותיהם מפוזרות על הארץ חסרות ואני ראיתיואני ראיתיואני ראיתיואני ראיתי
  .שםהרבה יהודים באים יחד וזועקים מרה אל ה ואני ראיתיואני ראיתיואני ראיתיואני ראיתי

  . ויביא את הגאולה, שיסלח להם' והם זועקים ובוכים לה, ותפילין על ראשיהם ועל זרועותיהם, הם היו עטופים בטליתות
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למחול ' ומתחננים לה, שהם יודעים את האמת' והם מתוודים לפני ה, ה לא להרוס את בני אברהם יצחק ויעקב"הם התחננו ובכו לקב
  . ולהביא את המשיח, להם

  .ואז הוא נמוג ונעלם. ישראל-ראה לי את כל זה החל להיעלם ואמר שזה תלוי בעםהצדיק שה
        !!!!זה היה חזיון מאד מפחידזה היה חזיון מאד מפחידזה היה חזיון מאד מפחידזה היה חזיון מאד מפחיד! ! ! ! אויאויאויאוי: : : : אבאאבאאבאאבא

, , , , היהודיםהיהודיםהיהודיםהיהודים, , , , הבעיה היא שאנחנוהבעיה היא שאנחנוהבעיה היא שאנחנוהבעיה היא שאנחנו. . . . הערביםהערביםהערביםהערבים    הבעיה איננההבעיה איננההבעיה איננההבעיה איננה. אש- אפילו אם ישנה הפסקת, תדעו לכם שזה באמת ההתחלה של הסוף ::::הההה''''מוישלמוישלמוישלמוישל
אנחנו בטוחים שאנחנו . 'כוחי ועוצם ידי'מאמינים ב , הרבה מאיתנו, היהודים, הבעיה היא שאנחנו ....איננו עושים מה שאנחנו אמורים לעשותאיננו עושים מה שאנחנו אמורים לעשותאיננו עושים מה שאנחנו אמורים לעשותאיננו עושים מה שאנחנו אמורים לעשות

ה בצורה "אבל הם אינם מאמינים בקב, ישנם יהודים שלא מאמינים בזה. כביכול, ישראל-זה מה שמציל את עם –' ברזל-כיפת'שה, החזקים
  .שהם אמורים להאמין

לילה העולם יכול להתהפך ממצב של עולם דמוקרטי עליז - תוךבכמעט . העולם מלא בבלבול ורוע ....לבוללבוללבוללבולייייוהכל בבוהכל בבוהכל בבוהכל בב, , , , כמעט אין מנהיגיםכמעט אין מנהיגיםכמעט אין מנהיגיםכמעט אין מנהיגים
תוך לילה אחד זה יהפוך לעולם שבו הרע . כשכל זה הופך לנחלת העבר, בעיה לתכנן את עתידם בשלוה וביטחון-שבו אין לאנשים שום

נפש -חולים ענק של חולי- כמו בית, ובוהו מוחלט-והעולם נראה תוהו, ומיקיום היומיכולם נהיו מפוחדים ומודאגים על ה, שולט יותר ויותר
  !!!!וזה מאד מפחידוזה מאד מפחידוזה מאד מפחידוזה מאד מפחיד .מדיםהנשלט על ידי רשעים ב

  בקרוב מאד תהיה מלחמה נוספת - : 10פרק 
  22-11-2012 ,ג"כסלו תשע' ט

אמין שאנחנו נכנסים לתקופה מאד אני מ, אבל באמת. הנוחות הרבה שאני גורם לכולכם לשמוע מה יש לי לומר הלילה-אני מצטער על אי
  . מסוכנת ומפחידה

  ....ישראלישראלישראלישראל----משום סיבה שבעולם אין לעזוב עכשיו את ארץמשום סיבה שבעולם אין לעזוב עכשיו את ארץמשום סיבה שבעולם אין לעזוב עכשיו את ארץמשום סיבה שבעולם אין לעזוב עכשיו את ארץ. אחד לעזוב את ארץ ישראל-אתמול כתבתי שאסור לאף
אבל אני חייב לומר לכם ברור שאני יודע על , בטוח אני שרבים מאלו שקראו את מה שאמרתי מרגישים מאד שלא בנוח עם הרעיון הזה

 ...והכל טוב ויפה, חזרתי ,נסעתי, תראו": והם יגידו, ויחזרו בביטחון וברוגע, זאת-ל בכל"וכמובן שהרבה אנשים יסעו לחו. ה אני מדברמ
מפני שעם ישראל , ישראל-ובשמים יש קיטרוג על עם, שטויות אבל אני אומר לכם שזה לא. "האזהרה הזאת היא סתם מקבץ שטויות

וכאשר כולם . ככה בלי סיבה מוצדקת-ישראל סתם- שאסור לכם לעזוב את ארץ, הלכה שהובאה בגמרא, ההולך נגד הלכה מאד חשוב
ישנה שאלה הלכתית גדולה ישנה שאלה הלכתית גדולה ישנה שאלה הלכתית גדולה ישנה שאלה הלכתית גדולה , או לשאוף אויר צח, או לקנות לכלה את המלתחה שלה, מצווה-או לשמחות בר, או לחתונות, טסים לחופשות

        ....בכל הדברים האלובכל הדברים האלובכל הדברים האלובכל הדברים האלו
נחשפים  אבל רבים מאלו שנוסעים לפרנסתם ,אחת מהסיבות הגדולות זה פרנסה. וא סיבות לנסועיכול למצ )'פרום'(חרדי -אדם שהוא יותר

  .לפריצות הגרועה ביותר בעולם
אנשים . ה צניעות גדולהנזו אינ. אנשים ונשים מתקבצים בהמתנה לפני השירותים. צניעות-זה דבר שהוא מאד חוסר, הטיסה למשל

ובהרבה מקרים , עד שהם נשענים על האנשים שיושבים במושבים לצידם, צפוף בזמן שהם מתפלליםכך -לפעמים זה כל. עומדים ומתפללים
חרדים , במיוחד בנסיעות לאמריקה, אנשים במטוס ישנים. הישיבה איננו תמיד באופן הרצוי-שלא לדבר על כך שסדר מקומות. יםזה נש

חרדים עם תלבושתם -כל הבלתי, וחוץ מזה. ה בהחלט לא צנועשז, ואף פעם אתה לא יכול לדעת איך תראה אשה ישנה, חרדים-ולא
לעולם לעולם לעולם לעולם , , , , אדם ירא שמיםאדם ירא שמיםאדם ירא שמיםאדם ירא שמים, , , , יהודי אמיתייהודי אמיתייהודי אמיתייהודי אמיתי. זה לא דבר שאדם חרדי צריך להיות חשוף לזה, והפטפוטים שלהם, חקוקים שלהםיוהצ, החושפנית

  ....ה בנוגע לפרנסתוה בנוגע לפרנסתוה בנוגע לפרנסתוה בנוגע לפרנסתו""""עליו לבטוח בקבעליו לבטוח בקבעליו לבטוח בקבעליו לבטוח בקב. . . . אסור לו לחשוף את עצמו לדבר שכזהאסור לו לחשוף את עצמו לדבר שכזהאסור לו לחשוף את עצמו לדבר שכזהאסור לו לחשוף את עצמו לדבר שכזה
נכר מבלי יכולת -יהיו כאלו שישארו תקועים בארצות – וכאשר זה יקרה. ע בפתאומיותטַ קָ זה יִ . יגיעו לסיום, שובו-הלוך, והנסיעות האלו

  ....לא רוצים לשמוע יותר מדברים שכאלהלא רוצים לשמוע יותר מדברים שכאלהלא רוצים לשמוע יותר מדברים שכאלהלא רוצים לשמוע יותר מדברים שכאלה, , , , בשמיםבשמיםבשמיםבשמים. הדבר הזה הגיע לסופו, בשמים !!!!אני מזהיר אתכםאני מזהיר אתכםאני מזהיר אתכםאני מזהיר אתכם. לשוב ארצה

ישנם אנשים שמשאירים . ם לשמחה משפחתית כתירוץ להתעופףהם פשוט מחכי. ישנם כאלו שנוסעים הלוך וחזור לשמחות משפחתיות
אבל זה לא מתאים להשאיר את הילדים שלכם בבתים . ונוסעים לכל השמחות, משפחות חרדיות, את הילדים שלהם בכל מיני בתים אחרים

להשאיר . איננה סיבה מצויינת –מצוה או לחתונה -וטיסה לבר. אלא אם כן ישנה סיבה ממש רצינית, אפילו אם הם קרובי משפחה, זרים
זה דבר שבכלל לא , ומשום כך, או מנהגים אחרים של צניעות, בכלל רמה אחרת של כשרות ויתכן שז, ילד בבית שאיננו הבית של הילד

  .נכון לעשות
-לא' ',הדריןלמ- גבוהה-כשרות'פסח במלון עם -האלפים לחופשת-או אולי להרי, נופש באיטליה-פשותישנם כאלו שפשוט נוסעים לחו

התפללנו כל כך חזק להשתחרר איך יכול להיות ש, מצרים- כך הרבה כדי לזכות לצאת מארץ- אבל כיצד זה יתכן שסבלנו כל. 'שרויה
וישנם כאלו שנוסעים . ממש אבסורד. זה פשוט מטורף !...?ישראל כדי לבלות את חג הפסח בשוייץ-ואנחנו עוזבים את ארץ, מצרים- מגלות

  .עדיף להישאר כאן, דבר-של-אבל לאמיתו, טכנית זה מותר. ל"בחו לעבוד ,לפרנסה
האם אתה יכול  ....החייםהחייםהחייםהחיים- - - - ומוציאות אותו מסדרומוציאות אותו מסדרומוציאות אותו מסדרומוציאות אותו מסדר, , , , את הבן אדםאת הבן אדםאת הבן אדםאת הבן אדם    הנסיעות מטלטלותהנסיעות מטלטלותהנסיעות מטלטלותהנסיעות מטלטלות. אדם- למקום רק מבלבלת את הבן- כל הריצה הזאת ממקום
האם , תהיה- שלא-או היכן, ו לאוסטרליהא, או לאירופה, או לאנגליה, בימים הראשונים כשאתה מגיע לאמריקה! ?באמת להתפלל על מטוס

זה מאד ? למקום-ממקוםשהאם יכולה להיות לך קירבה אמיתית לקדוש ברוך הוא בתוך כל הריצות האלו ! ?אתה יכול באמת להתפלל
  !קשה

חולק בין היום שמ-ולהמשיך בסדר, לאכול בשעה קבועה, להתפלל בזמן קבוע, הוא צריך לקום כל יום בזמן מסודר ....יהודי צריך סדריהודי צריך סדריהודי צריך סדריהודי צריך סדר
, הוא צריך את המקום הקבוע שלו. המקום הרגיל והקבוע שלו, אדם צריך תמיד את המקום שלו. ותפילות, אולי לעשות קצת פרנסה, לימוד

אבל מי שאוהב את  .בלי בלבולים, והוא צריך את הסדר הקבוע כדי שיהיה לו מח צלול. היכן שהוא עומד בבית הכנסת ומתפלל
  . לבוליוזו הסיבה למה העולם שלנו כיום מלא ב. ה"לעולם לא יוכל להיות באמת קרוב לקב ,ההתרגשות של הבלבול

  ....מהדריןמהדריןמהדריןמהדריןללללהכשר הכשר הכשר הכשר , , , , ''''הכשרהכשרהכשרהכשר''''עם עם עם עם , , , , רחוב שאתה יכול לחלום עליורחוב שאתה יכול לחלום עליורחוב שאתה יכול לחלום עליורחוב שאתה יכול לחלום עליו- - - - יש לנו את כל הסוגים של מזוןיש לנו את כל הסוגים של מזוןיש לנו את כל הסוגים של מזוןיש לנו את כל הסוגים של מזון
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וזה הכל מבלבל  .תיהםיש לנו את כל הסוגים של טיולים עבור אברכים ונשו. המועד-יש לנו את כל הסוגים של משחקים והצגות בחול
אבל זה , מה- יודע-או למי 'אפקוט'או ל 'לנד- דיסני'או ל 'וורלד-דיסני'שם אנשים קופצים ל, בודאי שזה לא כה גרוע כמו באמריקה. אותנו

  .עדיין לא הדרך שצריכה להיות
אינם  עירים שגדלו בעולם שכזהל כעת הבעיה היא שהאנשים הצאב. ואנחנו חיינו עם הבלבול הזה לאורך זמן רב, אנחנו מבולבלים

הם לא יודעים איך להעביר את הם לא יודעים איך להעביר את הם לא יודעים איך להעביר את הם לא יודעים איך להעביר את . לעשות זאת מפני שהם בכלל לא יודעים איך, יס אמיתיים'טאט-עס או אידישע'מאמ-יכולים להיות אידישע
  .מעט-אבל היוצא מן הכלל הוא מאד, כמובן שישנם יוצאים מן הכלל. המסורת מדור לדורהמסורת מדור לדורהמסורת מדור לדורהמסורת מדור לדור

  . של מוח יהודישל מוח יהודישל מוח יהודישל מוח יהודי, , , , יהודייהודייהודייהודי- - - - של לבשל לבשל לבשל לב    ,,,,רגישותרגישותרגישותרגישותאת האת האת האת ה, , , , רוב הציבור שכחו את ההרגשיםרוב הציבור שכחו את ההרגשיםרוב הציבור שכחו את ההרגשיםרוב הציבור שכחו את ההרגשים
הם לא הם לא הם לא הם לא . פסח בשוייץ איננה דבר מתאים-למה חופשת הם לא מביניםהם לא מביניםהם לא מביניםהם לא מבינים. צניעות- חוסרבעיה של למה טיסות יכולות להיות  הם לא מביניםהם לא מביניםהם לא מביניםהם לא מבינים

יכולים  אינם למה הם הם לא מביניםהם לא מביניםהם לא מביניםהם לא מבינים. 'שרויה-לא', המלח לחג הפסח למלון עם ההכשר הטוב ביותר-למה הם לא יכולים ליסוע לים מביניםמביניםמביניםמבינים
        . לפסח עם בגדי הרחצה שלהם-בטעמו כשר-ולאכול אוכל מפתה, ולצאת מהבריכה, ללכת לשחיה

אבל אין להם בעיה לומר את הברכה עם בגדי אבל אין להם בעיה לומר את הברכה עם בגדי אבל אין להם בעיה לומר את הברכה עם בגדי אבל אין להם בעיה לומר את הברכה עם בגדי , , , , שרויהשרויהשרויהשרויה- - - - למהדרין לאלמהדרין לאלמהדרין לאלמהדרין לא- - - - בדרך כלל מאד עומדים על כך שהאוכל יהיה כשרבדרך כלל מאד עומדים על כך שהאוכל יהיה כשרבדרך כלל מאד עומדים על כך שהאוכל יהיה כשרבדרך כלל מאד עומדים על כך שהאוכל יהיה כשר, , , , האנשים האלוהאנשים האלוהאנשים האלוהאנשים האלו
, מההורים )חרדים( 'פרום'אפילו באותן משפחות שהילדים נראים יותר  ...?איזה סוג? איזה סוג של ילדים יכולים לצמוח, ובדור שכזה ....הרחצההרחצההרחצההרחצה

ערב -ל עדיין הם מסוגלים לצאת לארוחותאב, ואפילו שהם נראים הרבה יותר חרדים ,מפני שזו הדרך שעליה הם גדלו. סראבל משהו ח
  .וזה מביא לדברים נוראים ביותר, בחוץ

זמן : "הם קוראים לזה'? לצאת לארוחת ערב'מה זה נקרא . כפי שאמרתי ,)'דינר'(ל ארוחות ערב הברית אנשים יוצאים לאכו-בארצות
הם לא  אז. הם צריכים להשתחרר מהצרות שלהם ....אותו הדבראותו הדבראותו הדבראותו הדבר    הפך להיותהפך להיותהפך להיותהפך להיותזה זה זה זה     ––––ובישראל ובישראל ובישראל ובישראל . הם ממש מדברים כמו גויים". איכות ביחד

הטעם ונותן לך איזו הרגשה של - מקום שמגרה את בלוטות הם יוצאים לאכול באיזה שהוא. המערבי-הולכים לשפוך תפילה בכותל
, החרדים שגרים כאן חיים על זה- לא רק האמריקאיםו. זה קיים בהחלט, אפילו בישראל. הכל עם הכשרו, של אוירה גויית, "אטמוספירה"

  .זה אותו הדבר –החרדים -גם אצל הישראלים
איבדו את היופי . )נשמה של יהודי אמיתי וכשר(' ערליכע אידישע נשמה'ת היופי של הכל הדברים האלו מייצרים לנו ילדים יהודיים שאיבדו א

תמיד יכול היית למצוא , םפע ....וזה החלק העצוב ביותר של התקופה הזאת בהיסטוריהוזה החלק העצוב ביותר של התקופה הזאת בהיסטוריהוזה החלק העצוב ביותר של התקופה הזאת בהיסטוריהוזה החלק העצוב ביותר של התקופה הזאת בהיסטוריה, איבדו את היופי של הנפש, של התמימות היהודית
  .הם פשוט חיקוי גרוע של מה שהיה פעם -הרוב . לרוב הם רק משחקים בהצגה, אבל כיום, אמיתיים' יידן- ערליכע'

האם ראיתם לאחרונה את . שטריימלאך, גרביים גבוהות, מכנסים קצרים :יש לנו חסידים שהם מאד מדוייקים עם כל הלבוש שלהם
זה על הראש זה כל כך גבוה שאני אפילו לא יודע איך הם מאזנים את . 'ליצן-כובע'אתה יכול לחשוב שזה . זה פשוט מצחיק? השטריימלים

כך צמודים שאתה יכול לראות את הגוף של הגברים מתנועע - הם לעיתים כל, בגדי הגברים, הבגדים שלהם. זה מצחיק ביותר ...שלהם
        . ומתפתל כשהם הולכים ברחוב
כל הלבוש שהיה להם את כל האומץ ללבוש את , באירופה ובאמריקה, אנשים שהיו חסידים בשנים עברו ....אני לא מסוגל להבין את זהאני לא מסוגל להבין את זהאני לא מסוגל להבין את זהאני לא מסוגל להבין את זה

ולא בגדים שמראים , הם לבשו מעילים גדולים ,היו מביעים את זעמם למראה הופעתם, דתיים וגם הגויים-למרות שגם הלא, היהודי ברבים
מה קרה מה קרה מה קרה מה קרה  .'חניוק': מיד יכנו אותו בבוז, מדי- אבל אם מישהו כיום מעיז ללכת עם ביגוד שנראה רחב וארוך. את הגוף שלהם כשהם הולכים

  !!!!????לללללעם ישראלעם ישראלעם ישראלעם ישרא
, העניבות שלהם םע, ישיבה הם רק מוטרדים ועסוקים עם הכובעים שלהם-כמה בחורי ....אותו הדבראותו הדבראותו הדבראותו הדבר. זה גם כן לא שונה – ובעולם הליטאי
, וכאשר הם יוצאים עם בחורה... החפתים שלהם הם בעיה ממש רצינית עבור חלק מהם. והחפתים שלהם, החולצות שלהם, החליפות שלהם

אם היא , לב- אם היא טובת, האופי של הבחורה- אבל הם לא מדברים על מידות, טובות-לדעת אם יש לה מידות ,הם צריכים להכיר, טוב
ואני ואני ואני ואני . 'גויישקייט' וזה, 'אידישקייט'זה לא . זה מאד רע, וזה כל כך רע. הם מדברים על מידת השמלה שלה. חסד-אם היא בעלת, נבונה

ולהיות בטוחים שאתם היהודים הטובים , ם מבוקר עד ערבכֶ לטפוח לעצמכם על השֶ  אתם יכולים ....רוצה לומר לכם שזה עומד להסתייםרוצה לומר לכם שזה עומד להסתייםרוצה לומר לכם שזה עומד להסתייםרוצה לומר לכם שזה עומד להסתיים
אם , את הנשמה, אם אין לכם את הרוח .זה הכל לא שווה כלוםאבל . הרבה שעות- ושאתם לומדים מאד', שאתם כל כך קרובים לה, ביותר

  .עומד לעשות לזה סוף 'וה. אזי זה לא שווה כלום – אין לכם את הפנימיות

גמרנו עם . ואנחנו כולנו במצב גרוע, רק תיקח את החשמל. המחץ של חורבנו-הזהב חטף את מכת-עגל? איתם מה קרה עם סאנדיר
גמרנו עם . וגמרנו עם האיפור שלנו, גמרנו עם השמלות הצמודות שלנו ,גמרנו עם הפאות המפוארות שלנו ,העניבות המגונדרות שלנו

  .חס ושלום, פירושו של דבר שגמרנו – בלי חשמל. תנו חייםדבר שמחזיק או-האוכל ועם כמעט כל
כמה רחוק התרחקנו תוך זמן כה , תראו ברור כמה רחוק שהתרחקתם. נפש עם עצמכם-אני מציע מיד עכשיו להתחיל לעשות חשבון, לכן
אז המסר . מגדלת- ותם בעזרת זכוכיתכיום אתה צריך לחפש א. )יראים ושלמים(' ערלאך'עוד היו אנשים שהיו באמת , לפני שישים שנה. קצר

  . הזה נועד להכין אותנו
אנחנו בטוחים שכאשר אנחנו על המטוס אוכלים . 'כשר'ואנחנו סבורים שזה , אנחנו עושים דברים שלא מתאימים. זיכרו מה שאמרתי

  .'טרייף'זה הכל . 'טרייף'מפני שכל הדבר הוא  ,אבל זה לא', כשר'זה אומר שאנחנו ', ץ"בד-ארוחת'
פני : "מה שנכתב על הדור הזהבדיוק וזה ממש ". אתה יכול לטוס: "והם לעתים רבות יגידו, ואתם יכולים ללכת לכל רב ולשאול אותם

ידישקייט או להיות אהם עלולים לעזוב את ה – הם דואגים שאם לא תאפשר להם לעשות מה שהם רוצים. ]:סוטה מט[ "הדור כפני הכלב
  . זה לא יעזור לתת להם מה שהם רוצים אבל. מצוות- פחות שומרי

. אז תתחילו את התהליך כבר עכשיו, זה הולך להיות קשה ....אמיתי עומד לעשות תשובהאמיתי עומד לעשות תשובהאמיתי עומד לעשות תשובהאמיתי עומד לעשות תשובה- - - - וכל אחד שהוא יהודיוכל אחד שהוא יהודיוכל אחד שהוא יהודיוכל אחד שהוא יהודי', לעשות סדר'השם עומד 
אתם לא אם . אנחנו נכנסים לחושך גדול. נשארו רק שתי פיסות אור קלושות ....אנחנו כבר במנהרה החשוכהאנחנו כבר במנהרה החשוכהאנחנו כבר במנהרה החשוכהאנחנו כבר במנהרה החשוכה, וכמו שכבר אמרתי לכם

אם , רב שהם יהודים מלידה-אני מדבר על ערב, צדק-ואני לא מדבר על גרי, יהודית-אם אין לכם באמת נשמה, להיות מוכניםעומדים 
  .אני סבור שלא תהיו כאן לקבל את פניו, אזי בזמן שמשיח מגיע – חייכם- אם אתם לא מיישרים את דרך, אינכם עושים תשובה עכשיו

אף אחד לא  – אבל כשזה מגיע לנושא של תשובה', סאנדי ולדבר על הטילים שהיו בישראל בשבוע האחרון וכו זה מאד נחמד לדבר על
, )פרקים(התהילים שלהם ואומרים כמה קאפיטלאך -אנשים חושבים שאם הם לוקחים את ספר '?'?'?'?תשובהתשובהתשובהתשובה''''אז מה זה אז מה זה אז מה זה אז מה זה . יודע על מה אני מדבר

זה . אז הם חושבים שהם עשו מה שצריך, הרע על רבנים-ם שהם לא מדברים לשוןוהם בודקי, והם קצת יותר זהירים עם הכשרות שלהם
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אז אם המילים  ....ישראלישראלישראלישראל- - - - ואני פוחד בשביל עםואני פוחד בשביל עםואני פוחד בשביל עםואני פוחד בשביל עם, , , , ואני מודאגואני מודאגואני מודאגואני מודאג. . . . אנחנו בכלל לא מתקרבים להיכן שאנחנו צריכים להיותאנחנו בכלל לא מתקרבים להיכן שאנחנו צריכים להיותאנחנו בכלל לא מתקרבים להיכן שאנחנו צריכים להיותאנחנו בכלל לא מתקרבים להיכן שאנחנו צריכים להיות. זה מגוחך. לא מספיק
ואם . או לעזור לכם להציל את עצמכם, 'בעזרת ה, ל אתכםאבל אני מוכרח לנסות להצי, אני מאד מצטער – בשבילכם ן מדי חריפותשלי ה

  .ואני אתפלל עבורכם, אז תזרקו את הדף הזה, עבורכם מדי תקיף, זה מדי קשה

וזה , בקרוב מאד תהיה מלחמה נוספת. האש הזו היא בדיחה-הפסקת. ישראל לבין הערבים- אש בין מדינת- אתמול נחתם הסכם הפסקת
  ....זה רחמי שמיםזה רחמי שמיםזה רחמי שמיםזה רחמי שמים    - - - - הדרך היחידה לעבור את זה הדרך היחידה לעבור את זה הדרך היחידה לעבור את זה הדרך היחידה לעבור את זה . לנו הרבה חרדה וסבל וזה יגרום, עוד ועוד רייגר

היהודים 'עד כמה רחוק הדור הזה של רק דוגמאות קטנות שמראות . רק דוגמאות מן הבעיות של הדור שלנואלו הן מה שאמרתי למעלה 
ואני , מפני שאני אוהב אתכם, חי היהודיםא, ואני מרגיש שאני מוכרח לומר לכם את הדברים האלה. התרחקו מן האמת', החרדים כביכול

  . רוצה שתעברו את המלחמות האחרונות הללו מבלי סבל מיותר
  .מאד-צדקנו ברחמים ובשמחה בעתיד הקרוב- ישראל שאנחנו נקבל משיח- אני מברך את כל עם

  ךאנחנו לא יכולים להמשיך כ - : 11פרק 
  25-11-2012, ג"א כסלו תשע"י

אנחנו התעלמנו לחלוטין . ]ש"ע', הושע פרק ב[. ישראל-החרדית עם מדינת-ההתאהבות של הקהילה, תאהבות שלנואני רוצה לדבר כעת על הה
מפלגות פוליטיות ולרוץ  הקיםלמרות שניתנה הסכמה מצד גדולים מסוימים ל. ]ועוד', ז' יונה אבות א- רבנו[. מאזהרותיהם של הרבה גדולים

  .גרועות למדי ןכמה שנים הו-אך עדיין התוצאות לאחר שישים, לכנסת
היהודי החרדי , ולרוב. הזהב ששוב על הדרך- זהו עגל. ישראל אכן התגשמו- החששות שהיו להרבה גדולים לגבי השתתפות בממשלת

. וניםלא אמרו מילה נגד הצי, עם מעט יוצאים מן הכלל, והגדולים שלנו, הערכים שלנו השתנו. נרכש בכסף על ידי העולם החילוני
וקיבלנו את , כופפנו את ראשינו. לא התרחשו בשנה האחרונה או משהו כזה -חשובים ליהדות שלנו -עבור דברים שהם מאד מאבקים

  . מודרנית-חרדים בהופעה פתוחה-ואנחנו מנסים להיות יהודים, הכסף
ות לגרום הרבה סבל מצפון בקרב החרדים שמשתמשים בקשריהם עם הרשוי- מפני שישנם אנשים חסרי, וזה מביא להרבה טרגדיות

  .]ג"תשובה פ' ם הל"רמב. י"ש ברש"ע, ד"י' גשמות . 'רבָ דָּ ע הַ דַ ן נוֹ כֵ אָ '. ז"סנהדרין צ. 'משירבו המסורות'[. לאחיהם ואחיותיהם
כל . העוגה שלו-כל אחד נלחם על חתיכת. והרס לאידישקייט שלנ תישראל מחולל-התלות שלנו בתקציבי מוסדות מדינת! אחי היהודים
, שיש ללימודי המקצוע בצבא להציע לנו, חרדים להציע לנו-שיש למקומות התעסוקה הבלתי, שמיות שיש למדינה להציע לנואחד חושק בג

ל "המהר[. וגורם לנו לבטוח באותם האנשים שלקחו את הארץ בצורה שהשם אסר, לאט זה מושך אותנו הרחק מן הקדוש ברוך הוא-ולאט

ולכן אנחנו . ]'ל אות ה"אלחנן ווסרמן זצ' לר' אומר אני מעשי למלך, 'י אייבשיץ הפטרת ואתחנן"להגר 'ונתןהאהבת י', א"כ 'ג סי"באה' וס', א א"ג כתובות קי"בחיא
  .לא עלינו, אחרא-הסיטרא, לצד החשוך, צד האחרה לאאלא ', לא אל ה, הופכים יותר ויותר קרובים

השערוריות מקפיצות את . הלאה עם הדרך שאנחנו הולכים בה אופן אנחנו לא יכולים להמשיך-כי בשום, עלינו להכיר בטעות שלנו
מפני שברגע , אפילו החילונים לא יכולים לשרוד כך. ככה לא נוכל לשרוד. ואת הצבא וכל ארגון שקשור רשמית למדינה' כנסת'ה

אז אין שום סדר בחיים , רכשזה עומד למכירה עבור כל המציע מחיר גבוה יות, שען עליהםישהדברים הופכים להיות בלתי ניתנים לה
  .האלה

ואני לא מדבר דוקא , השני-נגד- יהודי, הפעולות שנעשות ]'ח' סימן ו, בסופו, ו"קובץ הערות להגרא[. עליהם הם איומים נוסדההשקרים שהמדינה 
ורק אלו , ל העולם נגדנוכי באמת כ, אבל בקרוב זה יהיה חלק של העבר. איומות ןה, חילוני- נגד- אלא גם על חילוני, חרדי- נגד-על חרדי

, כך שאני מציע. כך קשה שנזדקק לניסים גלויים ועצומים בכדי לשרוד-בגלל שהמצב יהיה כל, ה יוכלו לשרוד"שיהיו קרובים לקב
: אני חייב לומר לכם בלי הרף. הקרוב-של העתידוכלו לשרוד את המלחמות יה כדי ש"יתקרבו לקב ,חרדים-חרדים או לא, שהיהודים האלה

  .ה"אבל אתם חייבים להיות קרובים לקב, ם תשרדואת
וכל . ]ח"רע, ז"רע' שובה עמ- שבת ',דברי יואל'' ר[. קמהלא היתה ו המדינה הסכמתללא זאת בכל אך , יתברך 'ההוקמה בניגוד לרצון המדינה 

אני באמת לא יכול לומר , כניתה תו"ו לא מבינים שיש לקבחנהטעות היא שאנ? אז מה לא נכון. 'מעשי ה אלו הן, המלחמות וכל הניסים
אבל בגלל , הובא מפורשות שהם יבנו את הארץכבר וזה . רב לבנות את הארץ- לערב, עצמו מאפשר לחילונים' אבל ה, מהי התכנית

אּו ְלַהֲעִמיד ָחזֹון': א"דניאל י. 'ךָ "מְּ ת עַ "חֵ י שִׁ כִּ '[. השחיתות שלהם הם יפלו ְ ׂשּ ָך ִיּנַ ִריֵצי ַעּמְ לוּ  ,ּוְבֵני ּפָ ' מ פ"רע ,.ודף נב', והגשם חלף כ'פ "עה. ד"ז קמ"תיקוה. 'ְוִנְכׁשָ

וזה נכתב כבר שנים . ]ט"פ ס"תהלים סו' ור. 'ק ה"הערה סבא "א פי"אבן שלמה להגרו, ש"ע. תמיד לב' רבנו גרשום למס' פי' עיו. ועוד ב"ב ע"ב ורל"ז ע"פנחס רל
י "להגר 'אמת ליעקב'', ד' חבקוק בלו ,'א ו"רמיהו לם לי"המלבי' פי, 'יתכנשון על ברת יעקב'. ק בראשית קיט"י על זוה"ק כת"הרמ[. רבות לפני שהיתה מדינה

  .הם יינצלו –' אבל היהודים שמבינים ומתקרבים לה. ]'ח' עמוס ט' רו: ה"במדבר קכבארוכה עוד ו. מ"ק שמות ר"זוה' ועי, :ג"עדף ב "ב' מסעל מליסא 
תענוגות חושניים או כל ידי דופים על או שאתם ר, כבוד, יוקרה, שבין אם אתם עסוקים ברדיפה אחרי כסף, אני רק רוצה שתדעו כולכם

ותכירו בו כמשען האחד והיחיד , ה"אני חייב לומר לכם שהדבר היחיד שיוודא את הישרדותכם יהיה אם תרוצו אחרי הקב, דבר שאסור
השולט על הכל , העולם-של-חייבים לקבל אותו כריבונו, ואתם חייבים. ]א"צ מזמורתהילים [, שיכול להציל את העולם, שיכול להציל אתכם

  .הכל-ויוצר
, הספר שלנו הרבה תעמולה במה שנוגע ללימודים חילוניים-בגלל שהם הכניסו לבתי, אני רוצה לומר לכם שנהיינו מאד מבולבלים

ואנחנו מאד , קודש שהוא-יותר קלים מאשר גמרא או כל לימוד-לימודים חילוניים הם הרבה. והדבר הזה גם הוריד את כל הדור שלנו
וזה גם מוציא את  ,ויכולת מצוינת לתמוך כספית במשפחותינו, במישור זה מביא אותנו למשכורות נאות' הצלחה'בגלל ש, נו עם זהטעי
  .ישראל סובל-ולכן עם, ולכן הילדים סובלים. וזה גורם לאבות להתעניין עמוקות בענייני הגשמיות, מהות מהבתים שלהםיהא

, רובם התחילו לעבוד בשבת, אלו שבאו לאמריקה, במאה העשרים, המוקדמות 1900ם בשנות היהודי. אסור לנו לאפשר לזה להתרחש
רק מעטים שמרו שבת ולא פחדו מדרישות המעסיקים שלהם לעבוד . והיו צריכים לעבור מעבודה לעבודה, הם פוטרו - בגלל שאם לא 

ות את עלינו לדח. ]ת"לדעת שמפתח הפרנסה רק מיד השי, 'פרשת המן'נין וזה כידוע ע[, אפילו אם זה קשה עם הפרנסה, משום כך זוהי חובתנו. בשבת
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ולכן לא יהיה לנו שום , אנחנו נפסיד את הילדים מן היהדות, ועלינו לדעת שאם לא נעשה זאת, החיצוני-ההישענות המוגזמת על העולם
יותר קשה לילדים השובבים שלו - זה הרבהיעשה את , שהוא אוהב את עם ישראל, ה"הקב, ובמצב כזה. חס ושלום, ה"עתיד עם הקב

  .'בעזרת ה, אבל גם הם יינצלו, להשיג את הגאולה
  .שלא יאחר לבואנוסף אירוע חכה לנועכשיו , הזו את הסדרהכאן אני סיימתי 

  המקדש- על חורבנו של בית תבינו איך מתאבלים - : 12פרק 
  .מובא כאן לראשונה, מסר מלפני כשנה וחצי ,א"ז אלול תשע"י

במשך התקופה הבאה אנחנו עומדים לראות . מארון הספרים )ספר על הלכות אבלות(" חסד של אמת"ני רוצה שתבינו למה הוצאתי את הספר א
  .ואנחנו חייבים לדעת איך להתמודד עם זה, ישמור' ה, מוות של הרבה יהודים

חוגגים בעליצות , אנשים באים והולכים. זנח באופן נוראהו, ליד הכותל המערבי, המקדש-והאבל על בית, צער השכינה הוא גדול, כמו כן
, ואני חייב לבכות .תיירות להמונים-זה הפך להיות אתר. צנועים או בפעולות חסרי כל זהירות והקפדה- נאותה בבגדים בלתי-בהופעה בלתי

  .וכולנו חייבים לבכות על צער השכינה שנאלצת לצפות בזוהמה הזו יומם ולילה
יהיה עלינו להתאבל על הרבה קרבנות . שיביא את הגאולה' המקדש היקר שלנו ולהתחנן לה- דעת איך להתאבל על ביתו חייבים לאנחנ

  . אבל היהודים האמיתיים ישרדו, העתיד קשה מאד. אלא גם בכל העולם, רץ ישראללא רק בא, מעם ישראל
. אמיתיים-יהיו יהודים, צדקנו-היחידים שיקבלו משיח ,סוףאבל לב, אמיתי- חשב כיהודי לאלא כל יהודי שנפטר לפני הגאולה יכול להי

  .יחזרו בתחיית המתים– היהודים האמיתיים שהסתלקו לפני הגאולה
  ?לותיהאם איננו יודעים את דיני האב? האם באמת אנחנו צריכים לדעת איך להתאבל :שאלהשאלהשאלהשאלה
אנחנו לא יודעים איך . משפחתך הקרוב- אפילו אם זה לא בן, אתם חייבים לדעת איך להצטער. יהודים חייבים לדעת איך להתאבל :תשובהתשובהתשובהתשובה

, א"ח, 'ספר הברית'' ר[. ואנחנו מתעניינים יותר בגשמיות שלנו, המקדש- מפני שמעולם לא ראינו את בית, המקדש- על בית, לדוגמא, להתאבל

  .ק"עם הרגשה נוראה על מה שקרה לביהמ, תק עם דמעו"חייבים להתאבל על ביהמ, אבל בכל אופן. ]'ודרשתי וחקרתי היטב'ה "ד ,ז"פט' מאמר ט
א את הקשר ולמצו, עליכם להיכנס אל תוך עצמכם. זה לא עניין פשוט? איך אתם מביאים דמעות לעיניכם על משהו שמעולם לא ראיתם

את הדבר  פשוט לדלות שוב, עלינוו. לפחות פעם אחת, כי כל הנשמות שלנו היו פעם בבית המקדש .המקדש-שיש לנשמה שלכם עם בית
  . שהיה הסמל של הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, את הידיעה על אודות ההיכל הקדוש הזה, הזה מתוך עומקי נשמותינו

ז א, אם אנחנו לא עושים זאתאך . אזי אנחנו יכולים לבכות עם הרבה דמעות מרות על מצבנו הקשה, לאחר שאנחנו הבנו מה הפסדנו
, לנסיבותכלל מהיר אחר שאיננו מתאים - לרוץ לאכול פלאפל או איזשהו מזון, אבל מיד לאחר מכן, באב-עדיין אנחנו יכולים לצום בתשעה

  .וזה מביא עוד יותר צער לשכינה הקדושה
  

        ::::47474747' ' ' ' עמעמעמעמ', ', ', ', חלק בחלק בחלק בחלק ב', ', ', ', מכתב מאליהומכתב מאליהומכתב מאליהומכתב מאליהו''''ספר ספר ספר ספר 

י חומריות "ללותה דוחה את הניצוץ הקדוש עכשהאומה בכ –ויש גלות השכינה של הכלל , בחינת הנקודה הפנימית של היחיד –יש גלות השכינה של הפרט 
  .ו"ח, והריהו קרוב לאבדון, ק פתיל חייו הרוחניים וזיקתו לקדושהתַּ מצב שכמעט נִ , זהו המצב הגרוע ביותר שאפשר לאדם להמצא בו. 'עם הארצות'ו

אך מי . ו"י זה סימן שאצלו כבר הגיע החורבן חהר –מי שלא מרגיש בזה ולא מצטער בזה . ו"הרי זה מצב של חורבן ח –כשהמצב הזה מתפשט באומה 
הרי  –ויגדל צערו עד כדי בכי , ומצטער על חורבן בית המקדש שבלב, יתברך כדבעי' ומצטער על אי יכולתו להידבק בה, שמרגיש את גלות השכינה שבתוך עצמו

  .זה כבר תיקון לגלות השכינה שבליבו
  .והיא היא הדרך לגאולה, המקדש שבלב-בית-בב לאדם סיבות נפשיות שיצטער על חורבןתכליתן לס –מביא על עמו ' ית' וכל הצרות שה

   

  !?לא הספיק ' סאנדי'האם  - : 13פרק 
  ג"תשע, בטבת עשרהמוצאי צום 

  ?מדוע בכית כל כך הרבה בשנתך הלילה: : : : אבאאבאאבאאבא. . . . שאלהשאלהשאלהשאלה
  ! שאת זאתאני לא יכול יותר ל. אני חייב לבכות. כה עצוב, אני כה מודאג ::::הההה''''שלשלשלשליייימומומומו. . . . תשובהתשובהתשובהתשובה

היהודים לא . מאד יהודים מקבלים את המסר-אבל מעט. הרבה טרגדיות נוראות, הביא הרבה טרגדיות לעולם' בחודשים האחרונים ה
  !ה עושה"הם לא קולטים מה הקב! מקשיבים

- אבל לאט ,הפנטגוןהתאומים והתקפת -בתחילה היה ההלם הגדול על נפילת מגדלי ....העולם השתנה לגמריהעולם השתנה לגמריהעולם השתנה לגמריהעולם השתנה לגמרי    ––––התאומים נפלו התאומים נפלו התאומים נפלו התאומים נפלו - - - - מאז שמגדלימאז שמגדלימאז שמגדלימאז שמגדלי
כאשר האמריקנים . להםאנשים התחילו לחזור לצורת המחשבה הישנה ש –אפילו כאשר בוש הכין את אמריקה למלחמה . לאט זה נשכח
-הרבה אירועים שלא, הרבה אסונות-גרם הרבה' ולכן ה. 'עסקים כרגיל'כולם חזרו ל ,אבל שוב, מה- זה היה מרגש לזמן נכנסו לעירק

  .במשך הזמן הזה יאומנו התרחשו
אנשים ללא . בשנים האחרונות נפלו יותר ויותר כלכלות בעולם. יותר ויותר אנשים החלו לחוש מוטרדים ונפחדים בלי לדעת בדיוק מדוע

  .אפילו מבלי לחוש בכך ואנשים איבדו את רוב החירות שלהם. עבודה- מקומות
ועדיין אנחנו מתהלכים כמו חרשים , ענק במזג האויר- ראינו אסונות. וראותאנחנו ראינו רציחות נ. המצב הכלכלי באמת נהיה גרוע ביותר

  .ולא מנסים להבין מדוע הקדוש ברוך הוא שולח לנו את כל המסרים הללו, ואטומים
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אבל אני יכול להאשים בתוקף את החרדים על שאין הם מנסים להבין את המסרים של השם  ,חרדים-אינני יכול להאשים כל כך את הלא
ראה [. ה מדבר אלינו"ולנסות להבין מה הקב, ושכדאי לנו להקשיב, אנחנו החרדים יודעים שכל מה שקורה בעולם זה מסר עבורנו. ברךית

  .]'ת ריש שער ב"רבינו יונה בשע
ום במק. אני פשוט לא מסוגל להבין את זה, על הבחירות בישראל' שטויות- של- רעש'כאשר אני שומע את העולם החרדי עושה כל כך 

במקום זאת אנחנו דואגים מי יהיו , ה להציל אותנו"זעקות ותחינות לקב, בכיות, הכנסת עם דמעות- המדרש ואת בתי-למלא את בתי
  .או כדי לתת יותר כסף לישיבות ולכוללים, הישיבות מן הצבא- כדי להציל את בחורי' כנסת'המועמדים העומדים להיכנס ל

יכול להישען על הנציגים שלהם בכנסת לחזק ולעורר את ', כנסת'החרדי מסוגל להישען על ה-אני פשוט לא מסוגל להבין איך היהודי
איך זה יכול איך זה יכול איך זה יכול איך זה יכול . כדי לחנך את ילדיכם, אם הם רוצים או לא רוצים לתת, איך אתם יכולים לסמוך על הכסף מהממשלה. היהדות בעולם

  !!!!????איך זה יתכןאיך זה יתכןאיך זה יתכןאיך זה יתכן! ! ! ! ????להיותלהיותלהיותלהיות
הרבה תכניות שהם באופן מפורש - נאלצו לבנות הרבה, שקיבלו כסף מהממשלה )הספר- בתי(אנחנו רואים ברור שאותם הישיבות והחדרים 

  !אני לא מסוגל להבין מה קורה פה! ה היא בהחלט סכין לתוך הלב של העולם החרדי"הליב- תכנית!!! נגד היהדות
        ????????????האם כולם ישנים האם כולם ישנים האם כולם ישנים האם כולם ישנים 

        ????????????האם כולם מסוממים האם כולם מסוממים האם כולם מסוממים האם כולם מסוממים 
  ????????????האם כולם מטורפים האם כולם מטורפים האם כולם מטורפים האם כולם מטורפים 

  ?בלב שלהם הם לא חרדים, הלבושים כמו חרדיםאו אולי הרבה מהיהודים 
  .אני לא יודע ...?אולי בסוד הם היו מעדיפים להיות חילוניים

מפני ? ומדוע אני בוכה כל לילה? ומדוע אני כל כך מודאג. אני לא יכול להאמין למה שקורה פה. זה שאני מאד מודאג –מה שאני יודע 
נפש 'ל בסוף ספר "ין זצ'ח וולוז"דרשת הגר' ר[. עומד לאלץ אותנו להקשיב' וה! אנחנו לא מקשיביםמפני ש ,שאני יודע שעומד לקרות אסון גדול

כל נשמה יהודית בודאי היא מאד ! אבל כה מעט, יהודים נהרגו, נכון. כמו הפיצוצים בדרום הארץ, הוא מנסה בהרבה שיטות עדינות. ]'החיים
זה לא הרבה בהתחשב בכמות , אבל אפילו זה, הרבה איבדו את בתיהם, היה מפחיד זה. מעט מאד נפצעו, אבל ביחס למה שקרה, חשובה

  .לא נסיון קשה עד אימה, קשה' נסיון'זה לא היה , בכל אופן. הטילים שנפלו על הדרום
מה ההבדל ! ?'ביג דיל'מה ה. ומי עומד להיכנס, כולם מודאגים על הבחירות הטפשיות ....כאילו כלום לא קורהכאילו כלום לא קורהכאילו כלום לא קורהכאילו כלום לא קורה    וכולם חזרו לשטויות שלהםוכולם חזרו לשטויות שלהםוכולם חזרו לשטויות שלהםוכולם חזרו לשטויות שלהם
  !?הגדול בין שודד אחד לחברו
- ובדרום, ובאנגליה, ואלו שחיים באמריקה, אלו שגרים בארץ ישראל, אם אתם לא מתעוררים !!!!עם ישראלעם ישראלעם ישראלעם ישראל: כל מה שאני יכול לומר

. חס ושלום, הההתעוררות הבאה תהיה הרבה יותר קש- מפני שקריאת !!!!!!!!!!!!תתעוררותתעוררותתעוררותתעוררו, ובכל מקום שיש יהודים, ואוסטרליה, ובאירופה, אפריקה
  .אני לא מסוגל להבין אתכם! אתם לא רוצים להקשיב! אבל אתם לא רוצים להקשיב .זה יהיה מאד קשה

  !!!!????לא היה מספיקלא היה מספיקלא היה מספיקלא היה מספיק' סאנדי'האם 
  !!!!????לא היו מספיקלא היו מספיקלא היו מספיקלא היו מספיקהאם כל הדברים שהתרחשו בשנים האחרונות 

  !!!!????לא היה מספיקלא היה מספיקלא היה מספיקלא היה מספיקה 'האם הרצח של ליבל
  !!!!????לא היה מספיקלא היה מספיקלא היה מספיקלא היה מספיקל "האם הרצח של רבי אלעזר זצ

  !!!!????זה לא מספיקזה לא מספיקזה לא מספיקזה לא מספיקהאם  –ת שעומד לקראת קריסה טוטאליבעולם המצב הכלכלי הגרוע  ...!?מה אתם רוצים עוד
  !!!!יהיה מספיקיהיה מספיקיהיה מספיקיהיה מספיק    זהזהזהזהאז אולי אז אולי אז אולי אז אולי . ה ישלח נסיון עוד יותר קשה"אז הקב

  !עם ישראל, מפני שאתם לא מקשיבים, אבל חלק גדול מן העולם יהרס, לא כל העולם יהרס', בעזרת ה
  .אוי לכם, אני פוחד עבורכם – אבל אלו שלא מקשיבים, ינצלוי –אלו שכן מקשיבים 

ְרֵכיֶכם ָהָרִעים': ג"יחזקאל ל[ שהיהודים כל כך עקשניםזה הלב שלי נשבר על . לכן אני בוכה כל כך בלילה ָרֵאל ,ׁשּובּו ׁשּובּו ִמּדַ ית ִיׂשְ ה ָתמּותּו ּבֵ . ]'ְוָלּמָ
 .ופשוט לחיות עם מה שאנחנו צריכים בהחלט, ולא מבינים שאנחנו צריכים לזרוק את כל הגשמיות לאשפה, אתם לא רוצים להקשיב

או כל דבר אחר , או דלק, ואינני יודע אם יהיה לכם חשמל. מפני שהעולם עומד להשתנות לחלוטין, ה בכל דבר"קבואנחנו חייבים לפנות ל
ואם אתם סבורים שברגע האחרון אתם תוכלו לסמוך על  ....הההה""""מלבד הקבמלבד הקבמלבד הקבמלבד הקב    ----לא יהיה שום דבר להישען עליו לא יהיה שום דבר להישען עליו לא יהיה שום דבר להישען עליו לא יהיה שום דבר להישען עליו . וזה כולל אוכל, שאתם צריכים

  .]'ח פרק כ"החמרן ל 'זכור למרים'מאמר ' ר[! אתם מאד טועים – האמונה והביטחון שלכםרגלתם וחיזקתם מקודם לכן את ימבלי שת', ה
אנחנו נכנס לשלבים אנחנו נכנס לשלבים אנחנו נכנס לשלבים אנחנו נכנס לשלבים  –ו "ואם זה לא יעבוד ח. עורר אותנומאד גדולים בכדי לנסות שוב ל-יודע שעומדים לקרות אירועים מאד אני

  ....משיח במצב הרבה יותר קשהמשיח במצב הרבה יותר קשהמשיח במצב הרבה יותר קשהמשיח במצב הרבה יותר קשה----האחרונים של לפניהאחרונים של לפניהאחרונים של לפניהאחרונים של לפני
הם רק דוגמא , והבחירות בישראל! זה כה מגוחך! ?וגלים לחשוב שמה שיציל אותם זה להיות בממשלהאיך יהודים מס ::::שוב אני אומרשוב אני אומרשוב אני אומרשוב אני אומר

החיים . הם עסוקים בתוך דברים מגוחכים! ואפילו במשחקים עבור הילדים שלהם, תסתכלו איך האנשים שקועים בבגדים שלהם. אחת
  .בזבזים את הזמן שלהם עם שטויותוהם מ, והם לא מבינים את זה בכלל, השערה- שלהם תלויים על חוט

  .........ישראלישראלישראלישראל----אני כל כך מודאג על עםאני כל כך מודאג על עםאני כל כך מודאג על עםאני כל כך מודאג על עם. אבל זה כל כך שובר אותי, אני מצטער שאני בוכה
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        נותנותנותנותוווומסרים מהשנים האחרמסרים מהשנים האחרמסרים מהשנים האחרמסרים מהשנים האחר

  תוכנית הצלה  –איך לשרוד 
  27 'גליון מס, קול דממה דקה קטע ממסר

רה עד כמה שהוא יכול ירה ועבילפרט לעצמו כל עב. מיתיתא-הסתכל לתוך הלב שלו ולעשות תשובהכל אחד צריך לשבת ול, דבר ראשון
 ה"ריחוק בינו לבין הקב רה עושהיכי כל עב ,רה ולהצטער עד דמעותילעבור על כל עב. מאז שהוא זוכר את עצמו עד היום הזה, לזכור

יֵנֶכם ְלבֵ ': ט"ישעיהו נ[ ִלים ּבֵ י ִאם ֲעֹוֹנֵתיֶכם ָהיּו ַמְבּדִ רות שבאמת יזה כעב לקבל את ,זה להגיד את כל העברות, הראשון    ולכן הדבר, ]'...יֶכםקֵ ין ֱאלֹ ּכִ
ובאמת להצטער על כל עברה , לעשות תשובה על כל אחת ואחת ,אבל באמת. ]וידויהמצות [' אשמנו וכו: ה ברור"להגיד את זה לקב. עשינו
  .ועברה

, שלנו את הרחובות, ואז לנקות את הבתים שלנו .'להחליט להשתדל לחיות לפי רצון ה, אחרי שבכינו והצטערנו על כל העברות שלנו
  .שלנו מכל אותן העברות    את החיים

והוא  ,הוא יודע    – שקורה לנו    וכל מה. 'אנחנו בידיים שלו בלבד, לא משנה מה קורה': לדעת. 'אחרי זה לעבוד על הביטחון שלנו בה
ה פוסק שאנחנו "י אם הקבכ .ולהיות שמחים ,ולהאמין בזה .הכל לטובתנו – לא משנה כמה כואב לנו. ]'השגחה פרטית'[ לטובתנו    מכוון את זה

וזה . גם זה לטובתנו, ואם בעזרת השם הוא פוסק שאנחנו צריכים לחיות ולקבל משיח. זה לטובתנו -לטובתנו חייבים למות לפני הגאולה 
  .יקום לתחיית המתים וגם יקבל משיח צדקנוהוא , אם הוא עשה תשובה. יקום' בעזרת ה, שמת לפני שמשיח בא

שה ושמאמין בזה וע    ומי. להאמין ממש -ולא רק להגיד  ,]'...םוֹ יּ הַ  תָּ עְ דַ יָ וְ '[ נו ואנחנו צריכים להאמין בזה ממשבתה עושה הכל לטו"הקב
  !משיח, העולם הבא, ויהיה לו חלק של העולם הבא ,הוא ישרוד    ,תשובה אמיתית

 – שיציל אותנו    וזה מה. וא ידאג לנו לכלה, שהוא ידאג לנו    'יושבים בסוכה ובוטחים בה. ]'...הּכֹסֻ י בְּ נִ נֵ פְּ צְ י יִ כִּ '[ 'זה ביטחון בה –הסוכה 
  .]'ח, מ"תהלים ק[ הביטחון הזה של הסוכה

, סוכותחג הואפילו אם זה אחרי . המקלט שלנו זה הסוכה. ולא צריכים מקלט' בוטחים בה    אנחנו    ,משנה איזה נשק רוצים לזרוק עלינו    לא
  .ה"ביטחון בקב - :הסוכה יהוז. אלא בכל הגוף שלנו, ון רק בלבלא להרגיש ביטח, לא סוכה אמיתית. תנויאז אנחנו ניקח את הסוכה א

  להפוך אותנו ליצורים שלמים
  ז"ז אב תשס"כ, שמעוןמסר מ

 כולל רצון לדברים שלא שלנו, כולל קנאה ]'ג 'זתשובה ' הלם "רמב[ ,כל המקומות החלשיםאת  לתקןעלינו . לחזור בתשובה באמתעלינו 
וגם לא יותר מדי התעסקות עם לבוש שכן , צנוע-כולל כל ההתעסקות עם לבוש שלא, )ייאוש( סכנותכולל הרגשות של מ, ]'חמדת ממון'[

ולא לשכוח שהעולם נברא בשבילנו  .הרבה תהילים ,הרבה תפילה .דברים שלא חשובים לבן אדם ולנשמה שלועם לא התעסקות  .צנוע
  .יודע' רק ה. לא יודעאף אחד  – מות בדיוקיהשל ימה .כדי להפוך אותנו ליצורים שלמים

וזה כל מה  .כדי להיות ראויים לשלמות, חייבים אנחנו לשנות את עצמנו, כדי להיות ראויים לזהו .לפחות בשלב זה, המטרה הסופית היוז
  .שמורי' ה, רק אם אנחנו לא רוצים את זה. ]א"י פ"מס[ להתבלבלאפשר -יא, זה פשוט .שום דבר אחרלא ו, רק זה. שאנחנו צריכים לזכור

, ה"אבל מי שרוצה באמת להגיע לתכלית הסופית של הקב .ירחם' ה ,לא נצליח אף פעם, לם הזההעו )תענוגות(אם אנחנו רוצים דווקא את 
את לא יהיה לו  !הוא יסבול מאד, ן לאכול שנה שלימהאם ניתן לרשע מָ  .השורשע סובל מקד .הצדיקים לא יסבלו, שוב .יצליח' בעזרת ה

הוא גם ירצה שיהיה לטעם תחושה של עוגת , קצפת-ן יכול להיות כמו טעם של עוגתשהטעם של המָ לו לא מספיק . וכלבאשהתענוגים 
  .'ואת הריח וכו, קצפת

המחשבות שלו יכולות תמיד ו. בעיה שלא להיות טהור לפעמיםלו אין ש, אוכל שמתעכל לגמרי, צדיק מרוצה שיש לו אוכל רוחניהאבל 
  .תוזה גם עוזר לו לעלות רוחני. הפרעהכל  להיות עם הקדושה בלי
הם  .הזה הרבה יותר מהתענוג הרוחני-את התענוגים של העולם חושקים, ירחם' ה, לצערי הרב, רוב היהודים, בעולם שלנו עכשיו

  .ירחם' ה ,אין להם רצון לשנות .חופשית כבר לשנות-ואין להם בחירה, עם התשוקות שלהםתפוסים 
הימים הימים הימים הימים     וחמשתוחמשתוחמשתוחמשת- - - - ארבעיםארבעיםארבעיםארבעיםבבבב. יהיה סבל רב מאד – ר כךאח כי אם תצטרכו לחזור בתשובה, עכשיולעשות אפשר לתפוס מה ש ,אז שוב
  .קליהיה להם  –רק לאלה שיחזרו בתשובה וווו    ....]ז"נהר י', מעיין א, 'חסד לאברהם'[    הסבל יהיה קשההסבל יהיה קשההסבל יהיה קשההסבל יהיה קשה    ––––האחרונים האחרונים האחרונים האחרונים 

  

 

~~~~~~~~~~~~~~~  

        א"ז אדר תשע"ע י"נלב, ל"לעילוי נשמת רבי אליעזר משה בן רבקה זצ
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  בס"ד

  הגאולההגאולה
  

  מאת מוישל'הסידרת מסרים 
  פרקים בששה עשר

  
  2, סידרה מוישל'ה בשיחה עם משפחתו

  עד חשון תשע"ד ירושלים, אב תשע"ג
  כל המסרים תורגמו מאנגלית

  

  הזו מדי ארוכה, והשפעת העולם הגויי מדי חזקההגלות  

ַמע במרומים   ָ   הקול שלכם ִיׁשּ

  תמשוך אותנו, ה', אל מחוץ לגלי האפר ותימרות האש 

  לא נצטרך למות על קידוש השם - אם נחיה על קידוש השם  

  אנחנו נהיה טהורים וזוהרים, ואנחנו נתרפא באור השם 

  זה הזמן, עם ישראל! עדיף שתפעלו ביחד! 

  ...מלחמת העולם הראשונה... השניה... וכעת השלישית 

  השלמה הגאולה המסע האחרון לפני - תשע"דשנת  

  הכפרות של תשע"ד 

  השעות הסופיות של הגלות הזאת 

  תחזרו אל השטעטל ! 

  !זו התשובה שלנו - מסירות נפש  

  ואנחנו בכינו ובכינו... 

  כעת אנחנו יתומים 

  תארזו את חבילותיכם ! 

  ...לחייםומי  למוותמי  



  בס"ד

  
  :1חלק 

  מדי חזקה העולם הגויי ת, והשפעארוכה הגלות הזו מדי
  כ' אב תשע"ג

  
  בשנתך?אמש  לא רגוע כך-כלמוישל'ה, מדוע היית  אבא:

ביום רביעי בלילה, חלמתי שסבא (זיידי) בא אלי מעולם האמת. והוא בכה. והוא היה יחף. והוא היה  מוישל'ה:
, והוא התיישב לידי, והוא [דניאל ט' ג', עזרא ט' ג']ם נקיי-עטוף בטלית ותפילין שלו, והוא בכה. בגדיו היו קרועים ולא

  .בכה ובכה
 יםמאפשרעיר הקודש בכל העולם, בשל העובדה שבירושלים עונש ליהודים  - והוא אמר לי שתהיה גזירה גדולה

ואני בכיתי  .ובכה ,ובכה ,. ואז הוא פשוט התיישב[ר' יחזקאל פרקים ח' ט', שבת נד:] להתרחש השם הנורא הזה- לחילול
  איתו. 

  ואני גם כן בכיתי. ,והוא בכה .בחלום שלי -ושוב נרדמתי. הוא היה עדיין שמה  ,ואז התעוררתי
  ושוב ראיתי אותו בוכה.  ,. הלכתי לישוןעל עצמושוב הזה חזר  הדבראמש  בליל

  "מה אנחנו יכולים לעשות?סבא, ": , אמרתי לווהתחננתי אליו ,התיישבתי איתו
שיבין אותנו שהגלות הזו היא מאד ארוכה, וההשפעה  ,תתחנן לה' !תתפלל עבור כלל ישראל": לי והוא אמר

, וזה מבחן ביותר והמשיכה של זה חזקה ,['תפילת רבי אלכסנדרי', ברכות יז.] גדולהמהעולם הגויי שמסביבנו היא מאד 
היו . מפני שבאותם הימים היהודים [סנהדרין קב: יומא סט:] 'עבודה זרה' בימי קדםההרבה יותר קשה מאשר הניסיון של 

שהם הבינו בלבבות שלהם ובשכל  זה היה מפני –[נחמיה ט'] וכאשר הם עשו תשובה ,[אש"ל להגר"א רפ"ג] עדיין חזקים
 זרה, מפני שזה היה חזק מדי- הרע של עבודה-השם הסיר את היצראכן ו .הדבר הנכון שצריך לעשות ושלהם שזה

יודעים איך לעשות  ואיננוחלשים,  -אנחנו אילו גותיו, והעולם הגויי הוא חזק בהנאותיו ותענוכיום, .אבל [יומא שם]
שיעזור לנו כפי שהוא עזר לנו לאורך  . כך שאנחנו מוכרחים להתחנן לה'[רמב"ם הל' תשובה פ"ו ה"ד] תשובה כמו בעבר

'. ינוּ לֵ גְ ט רַ וֹ מּ ן לַ תַ א נָ לֹ ['וְ  והציל אותנו [דברים סו"פ ל"ג] השמיד את אויבינו ה'תמיד ו. [ויקרא כ"ו מ"ד] כל ההיסטוריה שלנו
בני הדור  ,והוא ירחם עלינו, אנחנו ,[יומא ל"ט. קידושין ל:] , וה' ימשיך לעזור לכל יהודי לעשות תשובהתפילת ערבית]

  ."['האמת נעדרת'] שכה רחוקים מן האמת ,האחרון
, יכול להעלות אותנו אתה, הקדוש ברוך הוא, רגע אחדכי ב [תהלים ק"ו מ"ז] !בבקשה ממך, השם, תציל אותנו"

לומדים ואומרים 'שמע ישראל', וישנם עדיין הרבה יהודים שמניחים תפילין, הנה, . [ע"ז יז.] לפסגות הגבוהות ביותר
זה כבר כמעט ו .[רש"י עקב י"ח י"א] הם שומרים שבתות וימים טוביםו ,שומרים מצוות כפי שצריך לשמור וכו'ותורה, 

 הם בגלות –ארץ ישראל. ואפילו אלו מאיתנו שגרים בארץ ישראל  –אלפיים שנה שאנו מנותקים מארצנו הקדושה 
  עדיין מחזיקים מעמד.  -. ובעזרת ה' [מלבי"ם ירמיהו ל"א ו']

עי' מאמר [שיה"ש ח'.  הנפש של הדורות הקודמים-למסירות כאן להשוות בין המסירות נפש שלנו אפשר-אפילו שאיו
  ."תבין שבשבילנו זה הרבהה', , בבקשה ממך, 'ציפית לישועה' פ"א]

נהיה  - כך שכאשר משיח יבוא  ,[תהלים סו"פ מ"ד, זוה"ק ויקרא ו:] משפלותינו רים אותנותבבקשה, השם, רחם עלינו, ו"
ת ימוֹ עִ [תהלים סו"פ ט"ז: 'נְ  טובו לנצח נצחים, ולחזור אל ה', ולהתענג על ]102[ונפשי יוד"מ עמ'  מסוגלים להכיר אותו, ולקבל אותו

  ."ח', תהלים ל"ו. ברכות ל"ד:]צַ נֶ  ךָ ינְ ימִ בִּ 
  

  נעלם. –ואז סבא היקר שלי 
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ַמע במרומים  ָ   הקול שלכם ִיׁשּ
  כ"ג אב תשע"ג

  
-תעוגמצעד המרושע הזה הוא "הדובדבן" של אבל ה ,[סומ"ס סוטה] גרועיםישנם הרבה דברים  ,ימינונו, בבדור של

  המורעלת.הארס 
הגדולה ביותר  , ההתרסההזוהקשה החוצפה  , על[ישעיה נ"ט י"ד] אינו מרים את קולו למחות על זהכמעט אחד - אףו

  . ']הוּ יסוּ עִ כְ ת יַ בוֹ עֵ תוֹ בְ ['וּ  נגד היהדות
מילה, -מי שמנסה לעצור בריתכי מילה. -בריתאת מצות יותר גרוע מאשר הנסיון לעצור דבר זה  -הפעולה הזו ו
 כלל ישראלעם עמו, את הברית בין השם ובין  להרוסמנסים  -הם ואילו רב. -או שהוא גוי או שהוא ערבהרי 



 –מילה -רוב האוכלוסיה היהודית עזבה את היהדות והפסיקה לעשות בריתותבה אפילו ברוסיה, שו .[זוה"ק בראשית כז:]
 שלהם ם, למסורתמילה וחזרו למורשת- ברית שבו לעשותהם או הילדים שלהם  אזיהזמן, הגיע כאשר  זאת-בכלהרי 

  .[כמו בעת יציא"מ. יהושע ה' ה']
גאים בה, הורסת את השלשלת של הנשמה היהודית כה הזו של הדגנרטים, שהם  הגועליתאבל דרך החיים 

תשובה, -ואין שום דרך להיות בעל .בעלי תשובה מביניהםכמעט מעולם לא היו ו. [עי' רמב"ן ויקרא י"ח כ"ט] ועד-לעולם
 עולם-בוראם נגד ח שלהם במלחמתאת הנצ מעוותתבדרכם העד שהם איבדו  - עקומות -מפני שהפעולות שלהם כה

  .י"ח]'. ישעיה מ"ה הּ רָ צָ ת יְ בֶ שֶׁ ['לָ  ונגד המצוה הראשונה בתורה ,'. ניצבים כ"ט, ע"ש ברמב"ן]לוֹ  חַ לוֹ ה ה' סְ אבֶ א יֹ ['לֹ 
, יבמות ל'בָ י נָ גוֹ 'בְּ [ צניעות-בנוסף לעובדה שהם צועדים בגלוי באופן חסר .[ויקרא י"ח] ביותר יהקדושה הענק-זהו חילול

ְרא [ וזוהי חוצפה ענקית המנסה לנאץ את שם ה' .סג:] ָניו ּוְבֹנָתיוה' ַוּיַ ַעס ּבָ ְנָאץ ִמּכַ   לכסות את הקדושה בטומאה. ו ', האזינו]ַוּיִ
ים אבקדש, במקום לספק את תאוותם של השהמ-הילדים היהודים שלנו, בנים וגם בנות, לאחר חורבן בית

, חרדים – . ואילו אנחנו[גיטין נז:] הרומאים שלהם, העדיפו לקפוץ למים ולטבוע מאשר להחשף לכזה דבר נורא
  .ללא ספק ,רב-שהם ערב "ודיםיה"הקודש על ידי -ירושלים עירשל  נהאפילו לפתוח פה במחאה על חורב פוחדים

. תורה רבים]-[בימים אלו נשרף בית כנסת בנתניה עם ספרי. התורה שנשרפו בנתניה-זהיר אותנו עם ספריהאז כמובן שה' 
כ"ב, ...', קדושים כ' ד'. ע"ש אוהחה"ק פסוק ימוּ לִ עְ ם יַ לֵ עְ ם הַ אִ ['וְ  מפני שזה מה שאנחנו עושים: שורפים את התורה עם השתיקה שלנו!

  .ועי' שבת לג. 'אף שומע ושותק']

אנחנו  -יהודים. וכעת  דרך המפוארת של היהדות האמיתית לדורות שלסייעו בבנין ה שהיו לפנינוכל הצדיקים 
לעבור בשתיקה, ההשפלה , בכך שאנחנו מאפשרים להשפלה הזאת [ירמיה ג' כ"ד] זה בהרבה צורותכל הורסים את 

  .ה', סליחות. ור' תפילת 'נחם']יָּ תִּ חְ ל תַּ אוֹ ד שְׁ ת עַ לֶ פֶּ שְׁ ים מוּ קִ לוֹ אֱ יר הָ עִ ['וְ  ולקדושת ירושליםם, שֵּׁ הַ  םשֵׁ לְ ההשפלה לשכינה, ו
 !להאמין ניתןזה מעל ומעבר למה ש , ולחלל גם את קדושת הנישואין היהודיים."נישואין"עוד מעט יתירו להם לעשות ו

. המנהיגים והעסקנים [ירמיה ה'. ישעיה ג' י"ג, שבת נה.] נהיגים שלנומהמואין אפילו מילה אחת של מחאה . [חולין צג.]
[תהלים נ' י"ח. ביהגר"א לאסתר ע"ד  בארץ ישראלכאן המדינה שעושים את זה -עם המחוקקים ועם ראשי מיודדיםשלנו 

  .הרמז א' ה']
את הם פשוט רוצים  - ?...מעט יהודים אמיצים מנסים לשמור על יהדות טהורה ונקיה, אבל הרוב הגדולמתי 

ין יֵ  וּ תּ שְׁ יִ  -  לוּ אכֵ יֹ  ימוֹ חֵ בָ ב זְ לֶ ר חֵ שֶׁ ['אֲ  הפרעה בחיי הגשמיות שלהם-להמשיך ללאשיתנו ו, כספית מהממשלההתמיכה ה
  .ם'. האזינו]יכָ סִ נְ 

להתקיף את להמשיך ו יוכלוהאלה  מושחתיםלשמור על השקט, כך שה עם הרשעים האלה ישנם חרדים שעובדים
ם [תהלים שם: 'אִ ם עצמ , ובתמורה לקבל כסף עבור[מלאכי ב' י"ז, ישעיה מ"א כ"ד]ר ביות החמורה והקשההיהדות בצורה 

ים'. תהלים מִ דָ ץ בְּ רֶ אָ ף הָ נַ חֱ תֶּ ['וַ  ואנחנו מוכרים את הנשמות שלנו .[חבקוק ב' י"ב] עבור המוסדות שלהםו ']וֹ מּ ץ עִ ירֶ תִּ ב וַ נָּ גַ  יתָ אִ רָ 
  . ע"ש] ק"ו

אם אתם מוחים בדרך שלכם כנגד התועבה ונשמע.  איננובוכה מכל הלב, אפילו שהקול שלהם באמת יודע מי  'ה
ַמע אזי הקול שלכם  –האיום הזה הזאת, כנגד חילול השם  יו...', סוף נָ פָ ן לְ רוֹ כָּ ר זִ פֶ ב סֵ תֵ כָּ יִּ ע, וַ מָ שְׁ יִּ ב ה' וַ שֵׁ קְ יַּ ['וַ  !במרוםִיׁשָ

  .מלאכי]
חוה"ל שער עבודת האלוקים פרק י', רבנו יונה ענין חובת מחאה: שבת סו"פ במה בהמה,סוטה י"א. בענין איוב, זוה"ק ויחי רל"ט. ויקרא ו., בציונים  :'ּוִבְתקֹוְמֶמיָך ֶאְתקֹוָטט'(

  בה"ל סי' א', ועוד).מהר"ל סו"ס נר מצוה ע"ש, שער הכולל ביסוש"ה פ"ז, ספורנו ר"פ מטות, ספר 'פלא יועץ' ערך 'קנאות', ו'אהבת ה'', שע"ת ג' נ"ט, 
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  אשתימרות האפר וגלי המחוץ לאל הסחי והרפש, ן החוצה מ ה', ,משוך אותנות
  כ"ו אב תשע"ג

  
 יותר ויותר נהיההולך ואני  ר לכם:אבל אני כן אומַ  –רוצה לומר לכם  איננילא, בעצם  ...אני רוצה לומר לכם

  !לחלוטיןמדעתם אנשים יצאו . שבור
הֹוי ֹמְרָאה ְוִנְגָאָלה [צפניה ג': ' ירושליםחוצות בהזה החלאתי התועבה -מצעדלמעבר הרבה  יאה היתנוונותהזוהמה וה

  .ה']ָהִעיר ַהּיֹונָ 
ישראל מלא בסוג כזה -אומרת שעםהקודש -ברחובות ירושלים עיר בחופשיות מוחלטתהעובדה שהמצעד התאפשר 

קבוצה  זועולם כנגד הקדוש ברוך הוא ותורתו הקדושה. -. אנשים שמנהלים מלחמתתשא]-', כי"ךָ מְּ ת עַ חֵ י שִׁ ['כִּ  של אנשים
קבוצה של החיים הדגנרטי של השטן עצמו, - שקועים בסגנוןה ,אדם עקומים-של בני ,להדהיםשל אנשים חזקים 

  . [חלק קט.] םאנשים שרוצים לשלוט על העול
כל סוגי בהלילה שלהם, -במועדוני המתגודדיםלה זה לא רק אותם יצורים מגעילים שהאנשים הא וזה אומר

ֶלב[תהלים נ"ט: ' למיניהם יםאבִּ ים והפַּ ארִ הבַּ    .']ָיׁשּובּו ָלֶעֶרב ֶיֱהמּו ַכּכָ
 האל, שייכת לאותה הכנופיה שכה מתריסה נגד רצון השם –ה שנקרא ה'אליטה' במדינה שלנו מַ שֶ  זה אומרו

  .ל'. נח י"א]דָּ גְ מִ יר וּ עִ  נוּ ה לָ נֶ בְ ['ָהָבה נִ  כולנו מתחת לשליטה שלהםרוצים את ש



, בבתי יתהרפוא ות, במקצוענת'. סוף סוטה ע"ש]נוּ זְ ה לִ יֶ הְ ד יִ עַ ית וַ ['בֵּ  בממשלה הזה פשההממאיר נגע שהוזה אומר 
  המשפט, בבתי הספר וכו', ואפילו בישיבות, שה' ישמור ויציל אותנו.

י ה'. נח שם, ור' נֵ פְ ד לִ יִ ר צַ וֹ בּ ד גִּ רוֹ מְ נִ ['כְּ  שהמלחמה נגד השם, שלא נדע, הפכה להיות גלויה, ציבורית וענקית וזה אומר

  . ה']מָ דְ ם קֵ יהֶ נֵ פְ סוכה נג: 'וּ 
  . [בראשית י"ג י"ג] לוא ןשט-נהג על ידי אנשיוהמתורבתות' מ-הארצות-עולםשכל מה שנקרא ' וזה אומר
לים להרוס את אזי הם עצמם עלולהם להמשיך, חס ושלום,  יתןשאם הם ממשיכים במסלול הזה, אם ה'  וזה אומר

  .ץ']רֶ אָ ת הָ ם אֶ יתָ חִ שְׁ י מַ נִ נְ הִ [כדור המבול: 'וְ  העולם ביחד עם עצמם
  
 'נחש'הם כה מחוברים לשטן שהוא ה ,ספוגים בשקרים של העולם כך-כלהם לא מבינים את זה, מפני שהם ו

לראות  מסוגליםלא  הםעד ש -שיכורים על הדם שהם מוצצים  כך-כלהם ו ,['זוהמת הנחש', שער הן'] עצמווב כבודוב
  .מפוכחדבר באופן -שום

, עם עורם השזוף האלגנטיותמנהיגי העולם והמחוקקים נראים כה מתורבתים בחליפותיהם המגוהצות ועניבותיהם 
ַער[' למראה-הנקיה והזותספורתם האופנתית. אבל מתחת להופעה  ים' שהלב שלו והנפש נִ מסתתר 'פְּ  ,', תהלים פ']ֲחִזיר ִמּיָ

עד כדי –עם הרוע  זה מרופש לחלוטין. יו', ס' עובדיה. עי' ב"ק ג: ועי' שבת קמ"ט:]נָ וּ פּ צְ מַ  עוּ בְ ['נִ  ומכוער מושחת ,שלו הוא רקוב
  לעולם לא יוכל לעשות תשובה.-כך שלעולם

, או אולי 'עמלקשהם 'רב, או -ברור ללא כל ספק שהם ערבומכונים 'יהודים'. הכאלו גם ויש בין האנשים האלו 
  . ']הוּ בוֹ וָ  הוּ וֹ ה תּ נֵּ הִ ץ וְ רֶ אָ ת הָ י אֶ יתִ אִ [ירמיהו ד': 'רָ  זהו העולם שאנו חיים בתוכוויהודים.  לאהם בכלל 
  

  ומה אנחנו עומדים לעשות? כיצד אנחנו יכולים לעבור את זה?
חלילה, ו , חסיאפשר זאתלא ה' ש .הזאת מאיתנו הטינופתרחיק את יו רחם על עמולהתחנן אל ה' שיכול רק אני י

  .ר'. ב"מ פ"ז:]עַ יָ  תוֹ יְ ל חַ כָּ  שׂ מוֹ רְ תִ  וֹ ['בּ  הללו ששולטות על העולם אנוש-הם על ידי חיותושנז
  רחם עלינו! !השם ,תרחם עלינואוי, 

הם רק יודעים מהתאוות  ,[סוף ס' יונה] אנושיות לבריאה שלךשל  , אין להם שום רגשההרוצחים האלו, החיות האל
  . חזק-הכי יהודיםאת הוזה לא מסתיים ביהודים, אבל הם שונאים  !הם אוהבים להרוג !שלהם. הם אוהבים לרצוח

  .[ישעיה ס"ו] , דתיים. מפני שאנחנו הקרובים ביותר לאמתהם שונאים יהודים חרדיםהרבה -הכיו
  .[תהילים ק"א] זה לא קשור עם רועלעולם  –אופן צורה וזה טהור, זה נקי, זה זך. בשום  - והאמת 

כ"כ מבולבל, שהוא  כך- כלסובל, שהוא  כך-כלשלך, שהוא המסכן ישראל -בבקשה, ריבונו של עולם! עזור לעם
  . מאד זה מפחיד !. עזור לנו[ישעיה ו' י"ד] ברורה כך-לכה , האמתמסתתר מלדעת את האמת

ם יִ ינַ עֵ  חַ קוֹ פְ ['לִ  , אבל תעזור לנו להבין את זה, לא משנה מההרבה מאיתנו סוגרים את השכל שלנו מן האמת כך- כל

  .ת'. ישעיה מ"ב ז']רוֹ וְ עִ 
  תציל אותנו! אתה
  תושיע אותנו! אתה
  [שם מ"ג י"א] !תביא את המשיח ואתה
  .קשהבצורה כה לה  מתמסתייה [דברים ד' כ"ז] הזו ההנורא ההתפזרות ,הזו האיומהתוציא אותנו מהגלות  ואתה

  
  אש. הבות האפר ולגלי התמשוך אותנו החוצה מהלכלוך והרפש, אל מחוץ ל רבונו של עולם, ,ממך אנא

  תחלץ אותנו שלמים ותציל אותנו!

~~~~~~~~~~~~~~~  
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  לא נצטרך למות על קידוש השם - אם נחיה על קידוש השם 
  תשע"ג , ער"ח אלולכ"ט אב

  
  אני עדיין מאד אומלל, למרות שאני נראה שמח יחסית.

  לא! –כן. אבל הרוב  –אנשים לא מגיבים. הרבה זאת,  למרותועדיין  מהיר וסוער. האמת מגלה את עצמה, בקצב
מעניקים תשומת לב. בני אדם מאד  תאומן, ואף אחד או מעט- לך שולל באופן ענקי במידה שלאכל העולם מוּ 

  .נב. 'עביד לנגדא סמותא'][ב"ק  האין תגוב
'. מוּ דְ ת נִ מוֹ הֵ בְּ ל כַּ שַׁ מְ ['נִ  או שהם פשוט סתומים ,מבולבלים שהם מעדיפים בכלל לא לחשוב על זה-אז או שהאנשים כה

  .תהלים מ"ט]
מפחדים לאבד את הביטחון המשפחתי, את הביטחון  כך- כלזה שאנחנו  -שמתעלמים מן האמת לכך סיבה נוספת 

  אין להם גם את זה.בין כך  ,רביםכה הפיננסי וכו', למרות שאנשים 



 , חוליעקומיםיחסית של אנשים - איך קבוצה קטנה .הגיעו השקרים לאיזו רמהלאמיתו של דבר, זה מדהים עד אך 
והינם קרובים  ,הם מנותקים מן הכלל ביותר, שלרוב- קטן-, להוציא מיעוטכולו יכולה לשטות את כל העולם ,םסאדיז

  .באמת מה מתרחש ,שאנשים יבינו את האמתבנסותם להביא לכך מאד קשה לאמת, וטורחים 
  

פשוט  !?להיכנס לכל הפוליטיקות על כל מה שמתרחשבכלל אתה צריך מה  !אתה חייב לבטוח בה'"היהודים יגידו לי:  יחברי
  "תבטח בה'!

מה כי נתקפת בכאבים נוראים. שלי הלב שלי מתכווץ, והבטן  –הם אומרים לי את זה , כאשר אבל למרות זאת
שהם רוצים  רק מראותהמילים הללו  רצינותם. בכל דוגלים בביטחון בה'כה שהם באמת אומרים לי, זה לא שהם 

  שלהם.הדמיוני הרוגע , את החלומית הפנטזיהאת להם שלא אפריע  ,שאשתוק
  !יכול לשתוקאני לא אבל 

 ה' עשה את העולם בצורה כפי שהוא בכל זאת,הרי בראש ובראשונה אנחנו חייבים לבטוח בה'. אך בודאי, 
אם אנחנו מתעלמים ו ," באמתרע": זאת אומרתה' מראה לנו מה ואת השקר, את כל השקרים. ומראה  חושףה' ו,קיים
  זה אומר שאנחנו הולכים נגד רצון ה'! –מזה 

 עבירה גדולה!בזה עושה הוא  –לדרך החיים הטיפשית שוב וכל אחד שרואה את האמת ומתעלם ממנה, וחוזר 
  .[יחזקאל ל"ג]

בראש לו זה לא הדבר שיש  –'לעשות תשובה'ברור ובוחר להתעלם מזה, כי -כל יהודי שרואה את האמת הזו כהו
  .ת'. הל' תשובה פ"ד ה"ב, שערי תשובה ב' י"א]מוּ ת יָ חַ כָ וֹ א תּ נֵ וֹ ['שׂ  ביותר אז היהודי הזה הוא במצב גרוע –בדיוק עכשיו 

  
הם מפחדים לדעת שאנחנו מגיעים  .י היהודים מתעלמים מן האמת, מפני שהם לא רוצים לסבוליואני יודע שרוב אח

 אפילו שזה כבר השתנה. אבלו .לא רוצים שזה ישתנהמאד הגשמיות האלה, והם - ספוגיהם התרגלו לחיים  לסוף.
השוא בחיים -, עם מטרות[סנהדרין סד.] השוא שלהם-להמשיך, מה שלא יהיה, עם חלומותזה  –עקשנות שלהם ה

לא רק ו. [ישעיה כ"ב י"ג] במצב של איוםנמצאים להתעלם מן העובדה שעצם החיים שלהם אפילו והם רוצים  .שלהם
  ., ישעיה מ"ב, ערש"י]ע...'דַ א יָ לֹ יב וְ בִ סָּ מִ  הוּ טֵ הֲ לַ תְּ 'וַ [ , שלא נדעאלא גם החיים של הילדים שלנו -החיים שלנו 

'. 'ונפשי יוד"מ' יךָ קֶ לוֹ ד ה' אֱ ['עַ  אבל תשובה ממש שלימה .ובכל זאת, כן, עלינו לשוב אל ה', ולעשות תשובה שלימה
להקריב שעלינו שזה אומר  .שזה הגשמיות, ולהגיע לאמת - . אנחנו חייבים לשבור את התלות שלנו בשקר]108עמ' 

הזדהמה בגשמיותה, ורק  השכ החיים שלנו- להקריב את הנוחות שלנו, ואת דרך ,את עצמינו עבור האידישקייט
  לה'. אלהתקרב 

ָדַמִיְך ֲחִיי: 'חזקאל טז[י !ה'רך למות על קידוש אזי לא נצט –ה'  קידושאם נחיה על ו   .']ָוֹאַמר ָלְך ּבְ

~~~~~~~~~~~~~~~  

  :5חלק 

  ו נתרפא באור השםחננוזוהרים, וא ו נהיה טהוריםחנאנ
  ר"ח אלול תשע"ג

  
. ]182עמ'  2'. ס' דניאלתָּ נְ פַ ר צָ שֶׁ אֲ  ךָ בְ ב טוּ ה רַ ['מָ  המרהיב שמצפה לנוי, אני רוצה לכתוב כעת על העתיד, העתיד מאמ

עדן -ואני רוצה לומר לכם, שלא אתם, לא אני, ואף לא האיש הגדול ביותר שחי כיום יכול לדעת או לתאר איזה גן
  .[ברכות סג: שבת סג. ילקו"ש דברים תתקס"ד, שומ"א מאמר נחמות ישראל] משיח-של-מצפה לנו בעולם נפלא ומושלם

ה יֶ הְ ל יִ דוֹ ['גָּ  פעם-המקדש הגדול ביותר אי-יה ביתוזה יההמקדש שלנו. - יהיה לנו שוב את בית –גיע ימשיח הכאשר 

. לא תהיה שנאה, לא [יחזקאל ל"ז כ"ו] . זה יהיה נצחי, ואף אחד לא יוכל להחריב אותנון', חגי ב']רוֹ חֲ אַ ה הָ זֶּ ת הַ יִ בַּ ד הַ בוֹ כְּ 
. ואנחנו ', ישעיה ס"ג]ינוּ בִ ה אָ תָּ י אַ ['כִּ  אבינו לנצח. השם יהיה '. רמב"ם מלכים]יתוּ חִ שְׁ א יַ לֹ וְ  עוּ רֵ א יָ ['לֹ  מלחמות, לא שפיכות דמים

ת ה אֶ עָ ץ דֵּ רֶ אָ ה הָ אָ לְ י מָ ['כִּ  ואנחנו נלמד. אנחנו נלמד תורה יומם ולילה בכל דרך .נתעדן בחום ובעונג של אורו יתברך
  . י"א, שימ"ש כל"י פ"א]ה'', רמב"ם שם, ועי' רש"י בפתיחת שיה"ש, עץ יוסף סו"פ אין עומדין בשם רס"ג, אש"ל סו"פ 

 . הגופים שלנו יהפכו יותר רוחניים['דעת תבונות' לרמח"ל] השנים ממשיכים אנחנו נהיה יותר ויותר רוחנייםש כלוכ
  .[ישעיה נא טז, ושם סו כב] . וזה ימשיך עוד ועוד, ההתמשכות של הבריאה[חלק צב:]

אבל עד שאנחנו מגיעים לאותו שלב, זה הולך  ,']ךָ תֶ לָ ים זוּ קִ לוֹ ה אֱ תָ אֲ א רָ ן לֹ יִ ['עַ  אני לא יכול אפילו לתאר את זה,מאמי, 
שאנחנו רואים שבסוריה כעת אנשים מתפוצצים, אנחנו שומעים על זוועות נוראות כמו קשה. -מפחיד וכה-להיות כה

וכל  ,ואש ,ופצצות ,דם שזורםעל שומעים  ,לב-שנים אודותם. אנחנו שומעים על הריגות חסרותמזה שלא שמענו 
 ,ושאנשים לא יכולים לנשום ,ויש חום ,. אנחנו שומעים שיש עשןר']וּ שּׁ אַ  וּ נּ עִ [בלק כ"ד כ"ד: 'וְ  הסוגים של דברים נוראים

הזה הופכת להיות -ושהם נשרפים למוות או שהם נערפים, שלא נדע, שלא נדע. האכזריות והדגנרציה של העולם
  יהנום ישר לתוך העולם הזה.ו ה' הוריד את הגאילשזה נראה כ -נוראה -כה

  



ד כַ ['וְ  תשושים ועייפיםאמנם . אנחנו נהיה ן וגו', ישעיה ד']וֹ יּ צִ ר בְּ אָ שְׁ נִּ ה הַ יָ הָ ['וְ  היהודים האמיתייםכל  ישארו –ובסוף 
והוא ינקה אותנו  .אבל ה' יחזור ויחיה אותנו ומפוייחים,נהיה שחורים  ,ין'. זוה"ק משפטים קכ:]ירִ בִ ן תְּ הוֹ א ָהִכי יְ תָ לוּ גָּ ן מִ קוּ פְ יִ 

  .מכל האפר שהצטבר עלינו
'. נדרים יהָ פֶ נָ כְ א בִּ פֵּ רְ מַ ה וּ קָ דָ צְ  שׁ מֶ [מלאכי ג': 'שֶׁ  ואנחנו נהיה נקיים, ואנחנו נהיה זוהרים, ואנחנו נירפא על ידי אור השם

  .ח:]
, [תהלים י'] הזה-הזה, מהבוגדנות של העולם- שבור מהכיעור של העולם כך-כלאני  !מצפה לרגע הזה כך- כלאני אוי, 

יותר ויותר גרוע. אני מחכה לאור הגדול הזה שירפא את רק וזה הולך להיות  .שהפך להיות גיהנום עלי אדמות
י מֵ לְ ד עוֹ ים... עַ מִ לָ ת עוֹ עַ וּ שׁ ה' תְּ ע בַּ שַׁ ל נוֹ אֵ רָ שְׂ ['יִ  .הגופים שלנו ואת הנשמות שלנו, ויביא אותנו לתהליך המתמשך של היצירה

  .ד'. ישעיהו מ"ה]עַ 
  !וֹ דּ בַ לְּ ד מִ ין עוֹ אֵ 

~~~~~~~~~~~~~~~  
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  זה הזמן, עם ישראל! עדיף שתפעלו ביחד!
  י"ג אלול תשע"ג

  
יודעים איזה לא ו חנאנ –. משעה לשעה ומדקה לדקה מדי יום ביומוהרבה דברים מתרחשים בעולם הזה  כך-כל

  .[תהלים מ"ו] אותנו להרגיש המומים, מבוהלים, חרדים וכו' להביא עומדדבר ענקי חדש 
אבל  .ישראל- , במיוחד לאלו שחיים בארץ[הדור האחרון פרק י"ד] ערב הם מאד מפחידות-התהפוכות בארצות
ממקום למקום לעשות  לרוץממשיכים שדאגה או -הם ממשיכים להיות חסרימוטרדים.  כך- כלהישראלים לא נראים 

  מה שמתרחש.כל בנוגע לברצינות מדי -לפרנסתם, ולא דואגים יותר
דברים  ,דברים גדוליםמתרחשים הדברים שקטים יותר, אבל באמת כאילו בכל העולם, בעולם הענק, זה נראה 

כל אחד עם קצת  הסוף מגיע מאד קרוב!ענקית!  דברים שיביאו אותנו להתפוצצות ענקית ,מפחידים מאד מתרחשים
החושך הנוראים המצטברים - יכול להרגיש, יכול לראות, את ענני הרגשה בכלל,יכולת מוח בקדקדו, עם איזושהי 

 אני מדבר בצורה ציוריתשאור לבל תחדורנה. כמובן הכל קרני את בכל כיוון. השמים מלאים אותם, והם חוסמים 
  זו ההרגשה של כל אדם שיכול לראות את האמת ולהרגיש מה מתרחש. ,, אבל זו התחושה בפנים[צפניה א']

  
. ['כלו כל הקיצין וכו' ואין הדבר תלוי אלא בתשובה', חלק צז:] ,עם ישראל!אני עומד להזהיר אתכם, שזהו הזמן לעשות תשובה

את  נחזירהסוכות יהיה מאחורינו, כאשר -גיע! הייתי אפילו צופה שכאשר חגהשהזמן  ,עם ישראלכם, ל אומראני 
  ֵיָרֶאה שונה לחלוטין. שלנו העולם –התורה לאחר שרקדנו איתם בשמחת תורה ואמירת ההבדלה -ספרי

ומדברים,  ,היו כותבים ,זה שנים רבות, האוטיסטים המבוגרים וגם הילדים האוטיסטיםמאני רוצה לומר לכם, ש
ֲאִמין ֹלא ָיִחי: 'ח"ישעיה כ[ "כבר אמרת את זה! זה עדיין לא קרה! אוהו!"ומזהירים, ואנשים היו אומרים:    .ׁש']ַהּמַ

אמת. כל אחד רואה שהעולם הפך להיות קשה יותר, מוזר יותר, מלא בדברים מטורפים שמתרחשים. הצד 
. '. עי' סוכה נב.]תוֹ נָ חֲ ַעל צַ תַ וְ  וֹ שׁ אְ ה בָּ לָ עָ ['וְ  טחמעלה אל פני השלוצף מגיע  -  המרושע והאפל של אוכלוסיית העולם

חייו את הממוצע רוצה להמשיך נוזל מכל פינה, אבל עדיין האדם ו הרוע מתפשט בכל מקום , הלכלוך,שעותיהר
  הרגילים.
ההבדל אלא ש .2- מלחמת העולם הפרוץ לפני  הסמוכהתקופה כמו ה !מאד דומה למלחמת העולם השניהממש זה 

עשר -שמנסים להשתלט על העולם, הם פי הללוהאלה המאניה -חוליהרי  –העיקרי הוא, שכמה רשע שהיטלר היה 
והם הממונים והמופקדים על כל סוגי הנשק, על כל סוגי הרעלים שהם כבר  מליון יותר רעים.- יותר רעים, אולי אפילו פי

הכח המטורף שלהם. בכדי להשיג את  , בלי בעיות,והם מוכנים להרוס את רוב העולם .[תהלים ק"מ] פלטו אל תוך העולם
יש להם הרבה יותר יכולת טכנית לשלוט  - באופן בסיסי, הם לא שונים מהדורות הקודמים של הרשעים, רק שהם 

  על העולם.
  ? הזאת תמונהנכנסים אל ה, עם ישראל? איך אנחנו נזרקנואז כעת, היכן 

	.לדורות'][מגילה יד. רש"י ד"ה 'נבואה שהוצרכה  !זה בדיוק כמו שהנבואות אומרות 	
  איפה אנחנו משתלבים בתמונה.בדיוק תקראו את הנבואות ותדעו 

  
  [בראשית מ"ט] עדיף שתפעלו ביחד!וזה הזמן, עם ישראל! 

. פ"ח]ף ה'. צפניה ב'. חגיגה ד: שומר אמונים מאמר הגאולה ם אַ יוֹ בְּ  רוּ תְ סָ י תִ לַ ה... אוּ וָ נָ עֲ  וּ שׁ קְ ק, בַּ דֶ צֶ  וּ שׁ קְ [בַּ  !זה הזמן לעשות תשובה
[ר'  והשם! אנחנו נהיה מעורטלים מכל דבר שיש בידינעל שום דבר, כלום. רק על אתם לא יכולים לבטוח יותר 

ל כו' אֵ יא גוֹ בִ מֵ ['וּ  השם שלנו-זה הביטחון שלנו, ואהבת –. הדבר היחיד שיהיה לנו להשען עליו חוה"ל הקדמת שער הביטחון]
  .דברים י"ט ט']ה'. עי' אוה"ח בָ הֲ אַ בְּ  מוֹ ן שְׁ עַ מַ לְ 



זה לטובתינו, אזי  –אם אנחנו באמת מוכנים להקריב את עצמינו עבור השם, ולהודות שכל דבר שהוא עושה 
  זה לא הולך להיות קל.ואנחנו נינצל. 

תעשו פירוט של  ימשמש במעשיו', ערובין יג:]-['יפשפש תעשו חשבון מדויק!הנפש. - שוב, אני מזהיר אתכם! תעשו חשבון
 ,, של כל החולשות שלכם, של כל העבירות שלכם נגד ה', שלא נדע[יומא פו: ועי' זוה"ק ויקרא כ.] העבירות שלכםכל 

  תתחננו למחילה., ותבקשו מחילה. [משנה סוף יומא] לחבירו-אדם-של כל העבירות שלכם בין
את שעשיתם  גדולה זעליכם להרגיש צער כ. '. ירמיהו ל"א]אוּ בוֹ י יָ כִ בְ ['בִּ  !עליכם לבכות ,זה לא מספיק לבקש מחילהו
לקחת דברים שאינם שלכם, או פעם נכנסתם לטיפשות הזאת, לשנוא איש את רעהו, לנסות להשיג נקמה, -, שאיזה

ל כָ י בְּ דַ עָ  בוּ וּ שׁ ['וְ  תרגישו בלב שלכם שהלב שלכם בוכה על זה !תבכו על זה לעשות כל סוג של עבירה שזה כנגד התורה.או 

  . ד'. ס' יואל]פֵּ סְ מִ בְ י וּ כִ בְ בִ ם וּ צוֹ בְּ  םכֶ בְ בַ לְ 
  אתם חייבים לעשות זאת, עם ישראל!

  
בצורה זה הולך להשתנות הדברים הולכים כעת להיות מאד קשים. הם הופכים קשים יותר ויותר. בכל אופן, 

ענקי, אבל כל העולם הלם  ,אנחנו נקבל 'שוק' [ירמיהו ו' כ"ו] בפתע פתאום, תוך דקה אחת, הכל ישתנה! דראסטית.
  שונה לגמרי!תהיה מציאות הישתנה. 

עם ישראל! אני מתחנן בפניכם! בין שאתם בארץ ישראל, או באמריקה, או אירופה, או איפה שלא תהיו, תתחננו 
[עי' גיטין נו. מעשה דמרתא בת  שר יש לכם. זה לא עומד לעזור לכםוזה לא יהיה משנה כמה עו תתחננו אל ה'!אל ה'! 

לכולם יהיה אותו דבר. האנשים היחידים  .המצבאותו בכולם יהיו . [ישעיהו פרק ב'] כל דבר כמו זה עומד להיעלם. ביתוס]
  .והם לא יהיו כה נפחדים ,יהיו אלו עם ביטחון בה', עם אמונה -'עם הראש על פני המים' שיהיו 

, כל הטרגדיות, האזהרות שהיו לכם מכל הכיווניםוכל . וזה מגיע קרוב מאד. בכלל עם ישראל! זה באמת לא בדיחה
כמו  -, כל הדברים המפחידים ב'. ישעי' נ"ז]ל לֵ ם עַ שָׂ  ישׁ ין אִ אֵ ד וְ בַ יק אָ דִּ צַּ ['הַ  שלא נדע, כל הצדיקים שנלקחו מהעולם הזה

מצעד המנוולים בירושלים, כמו כתישת עצמותיהם של יהודים שנפטרו לפני אלפי שנים, הדברים האיומים האלה 
  ואנחנו צריכים לעשות תשובה!מביאים עלינו דברים איומים אחרים. 

 ולא מוחים, אם איפשרנו לירושלים להיות ,כמו כן, אם אנחנו לא מרימים את קולותינו, ולא מביעים התנגדות
ויהיה  עות,ט, שגיאהאז אנחנו עשינו  –, אם איפשרנו לקברות קדושים להיות מחוללים ואשפות מחוללת עד עפר

  . [שבת סו"פ 'במה בהמה'] עלינו לשלם
עליכם לקרוע את  לעשות תשובה. -זו עבודה קשה ועלינו לעשות תשובה אמיתית.  ,עלינו לבקש מחילה מה'

להתחנן לה' לעזור לנו להרוס את הרע בגדיכם ולבכות. ועליכם להרגיש כמה רע הייתם, כמה גרוע הייתם, ו
  , ולחזור רק אליו.[ר' 'תפילת השב' במאמר 'יסוד התשובה' לרבנו יונה] שבקרבנו

קכו. ב"ק יוצאת מהר סיני שובו  [הזוה"ק נשא סיני יהיו מסוגלים בכלל לעשות זאת- רק יהודים אמיתיים שעמדו בהרו
, מפני שאין לו את הנשמה היהודית, והוא לא יכול רב לא יהיה מסוגל לעשות זאת- שום ערב. בנים כו', ור' דברים ל' ח' וי']

  .קה:] ר'. תהלים פ"א עיי"ש. עי' שבתל זָ אֵ  ךָ ה בְּ יֶ הְ א יִ ['לֹ  זרה בתוך ליבו-כ קרוב לה', ועדיין יש לו עבודה"פעם להיות כ-אי
והם  !ישראל-ישראל. הם רוצים לשלוט על ארץ- הגויים לוטשים את עיניהם על ארץ אני מזהיר אתכם, עם ישראל!

והניצחון הגדול  .לא רוצים את המשיח שהוא יהיה יהודי. הם רוצים את המשיח שהוא יהיה אחד מהאנשים שלהם
  .[תהלים פ"ג י"ג] רושלים ושולטים, ח"ושלהם, שלא נדע, זה כאשר הם יושבים ביהעקום שלהם, לפי השכל 

. כך שאם [ר' ישעיה כ"ה ו'] , עם ישראלפה אני לא מדבר על הערבים. אני מדבר על אדום. וזה מה שהם מתכננים
  ! פעם נוספת על כךישראל, תחשבו -אתם חושבים שיהיה לכם פיקניק כאן בארץ

מאד של  י קשהאנחנו הולכים לעבור מבחן ענק –השם יגן עלינו, השם יעזור לנו, אבל עד שהוא עושה זאת 
  אמונה וביטחון בה'.

אל תעשו  !ליכם, יהודים, אחי, אחיותיי, בבקשה, בבקשה, אל תעשו את זה קשהאאני מתחנן  ,לכן, יהודים בכל העולם
  ותלכו בדרך האמת! –הזהב נגמרים. תקבלו זאת -חיי הגשמיות של עגל !תשובו !קשהיותר זאת 

  [יואל ג' ג'] יות אטומיות!והתפוצצתהיינה 
  [חבקוק ג' י"ב] אזרחים! םיהיו חיילים שקוטליו
  [ישעיה כ"ד כ'] ובוהו בעולם!- יהיה תוהוו
  [עמוס ח', ע"ש] יהיה רעב!ו

  [יחזקאל ז' י"ט, צפניה א' י"ח] הכסף שלכם לא יעזור לכם!
  אנחנו נעבור את זה קשה. -, אבל בכל זאת ה']יטָ לֵ ה פְ יֶ הְ ן תִּ וֹ יּ ר צִ הַ בְ ['וּ  ארץ ישראל תעבור את זה יותר קלאמנם 

  ותשרדו...! ,אני מזהיר אתכם! בבקשה, תעשו תשובה
  ותעשו תשובה! ,תעשו תשובה, עם ישראל! ותזעקו אל ה'

~~~~~~~~~~~~~~~  

   



  :7חלק 

  וכעת מלחמת העולם השלישית ...השניה...מלחמת העולם הראשונה
  כ"ב אלול תשע"ג

  
  בסוריה?מה קורה אבא: 

אז  !קעידה-הם הכניסו את אלאחר של הסרט.  קטעזה  -אני רוצה לומר לכם, שכל הדבר הזה עם סוריה  מוישל'ה:
  . ..הילדים המסכנים שנהרגו עם...בצד של האמריקאים קעידה זה פתאום משהו נחמד...-עת, אלכ

 –רוצחים, ולא משנה מי עושה מה, אבל בטוח שכל הסיפור הזה עם סוריה  –כל הסורים  אבל הם כולם רוצחים.
, ולהביא את כל העולם לעימות גדול יותר, "ישמעאל"הארצות של כל את לחלוטין לחסל  שמטרתה תחבולה יהוז

ח"ב עמ' קע"ב [ר' זוה"ק סו"פ וארא לא., לב אליהו  פעם בעולם- בודאי העימות הגדול ביותר שידוע לנו אי .גדול בהרבה
  .בשם החפץ חיים זצ"ל]

יודע שבמשך השנה הקודמת שהיתה שנת תשע"ב, ובשנה הנוכחית כן מה בדיוק הקטע כעת? אינני יודע. אני 
 -  ואלו שלא רואים את זה עבר שינוי ענקי.כולו כל העולם  - ץ'. מזמור י"ח]רֶ אָ הָ  שׁ עַ רְ תִּ וַ  שׁ עַ גְ תִּ ['וַ  תשע"ג -המסתיימת כעת 

  .ת'. ישעי' מ"ב י"ח]אוֹ רְ לִ  יטוּ בִּ ים הַ רִ יוְ עִ ['הַ  מעוורים את עצמם מן המציאותשהם פשוט עיוורים, או 
ואם אנחנו  באירועים מפחידים.כל הזמן מופצצים אנו  כן.-כמו לפני ,דברה- שום דבר בעולם לא נראה אותוו

יותר  עלובה הזאתכי העבודה  .וזה מאד ברור .'מיוצרים'באירועים המפחידים הללו, ברוב הפעמים הם  היטבמסתכלים 
הם תוקעים את השחקנים שלהם  ,כותבים לעצמם את הסרטביותר בהוליווד. הם  הגרועתסריטן עבודתו של המאשר 

 נוהה אחרי זה בעינים –, והאוכלוסיה המטופשת של העולם 'אמת'ה זוכאילו  –בעצמם, והם משחקים את זה 
  .עצומות

  
והרשעים האלו חזרו אל  .[דניאל י"ב] פעם-הם הגלגולים של הרשעים הגדולים ביותר שחיו אי –והרשעים האלו 

הם גויים, אבל יש לנו בין  –. הרוב הגדול ים']עִ שָׁ רְ  יעוּ שִׁ רְ הִ ['וְ  התפקידים הרעים שלהם נגד היהודים ונגד האנושות
. הם ין']אִ דָ הוּ ין יְ יצִ רִ ['פְּ  עם הגוים הרשעים האלה ביד- שהם עובדים יד ,"רב-ערב"נשמות של הגם כן היהודים שלנו 

, חס [תהלים פרק ב', ופרק פ"ג] כולם חלק של תכנית גדולה יותר, תכנית לנצח את המלחמה נגד הקדוש ברוך הוא
  ושלום, וזה החלק הגדול ביותר של המלחמה.

כל שלשת המלחמות הללו,  השלישית.וכעת מלחמת העולם  ...מלחמת העולם השניה ...מלחמת העולם הראשונה
מלחמת  –תהיה מלחמה אחת נוספת ומלחמת העולם השלישית.  –בעתיד הקרוב כמלחמה אחת גדולה יחדיו  יתלכדו

, ואז משיח יוביל אותנו, בעזרת ה', אל תוך הגאולה השלימה עם כל [זכריה סופי"ג ור"פ י"ד, יחזקאל ל"ח ועוד] 'גוג ומגוג'
  . ']ךְ יִ קָ לֹ אֱ  ךְ יִ לַ יש עָ שִׂ ['יָ  השם שלה-עם קירבתוהפאר שלה, עם כל הקדושה שלה, 

, אבל זה קשה, יב']רִ ן קָ מַ זְ בִ א וּ לָ גָ עֲ ['בַּ  הרבה זמןאמנם  עדיין עוד כברת דרך שעלינו לעבור. זה לא יקחיש לנו אבל 
הרע נגד " המלחמה המוחלטת של, וזאת תהיה להדהיםזה יהיה אכזרי ווהמסע הזה יביא אותנו לסוף הגאולה. מסע קשה. 

  הרשעים נגד הקדוש ברוך הוא, ה' ישמור ויציל אותנו. מלחמתם של, "הטוב
למה  כלל אין לכם מושגומגוג, -השלישית, גוג-העולם-אני רוצה שתדעו, שלמרות שאנחנו מדברים על מלחמת

לשבת במקומו כביכול על ,הכוונה. כיצד בכלל יכול הרשע הגדול ביותר לחשוב שהוא יכול להילחם נגד הקב"ה
איך הם מסוגלים . '. תהלים ב']מוֹ ג לָ עַ לְ [ה' יִ  מגוחך! כך- כלזה . [רש"י סו"פ בשלח, והוא מהמכילתא] מלכותו, חס ושלום?!-כסא

  להאמין בזה?!
עם איזשהו סוג של הגיון  רעים שהשכל שלהם לא עובד בכלל כך-כלוהם  [בראשית ג' ה'] בעצמו! "הנחש"אבל הם 

כבר מנצחים שהם  את התחושהכי השם נותן להם  –בטוחים בעצמם  כך-כל. והם ם']עָ ים בָּ רִ עֲ וֹ בּ  ינוּ [מזמור צד: 'בִּ  בסיסי
 .ק מעטים לא מאמינים בשקריםרכי שקרים שלהם. את המלחמה הזאת, שהם יוכלו לשקר לכולם, ושכולם יאמינו ב

  חזק בכל רעיון טיפשי ומגוחך שמספרים לו.מאד כלל לא משנה, בגלל שהרוב הגדול מאמין בוזה 
אל תדאגו, אנחנו נשמור עליכם, אל תדאגו, אתם תמשיכו לחיות עם כל הגשמיות שלכם, אל "להם:  תגידוכאשר 

הם מוכנים למסור את כל החופש שיש להם, את כל הזכויות  -  "פשוט נשמור עליכםתדאגו, שום דבר לא ישתנה, אנחנו 
. ת' סו"פ כי תבא]חוֹ פָ שְׁ לִ ים וְ דִ בָ עֲ ם לַ ם שָׁ תֶּ רְ כַּ מַ תְ הִ ['וְ  עבדים במצריםלהיו פך לעבדים נרצעים, כמו שהיהודים שיש להם, ולהיה

בה הפך פרעה את היהודים לעבדים  ,']ה לוֹ מָ כְּ חַ תְ ה נִ בָ [שמות א': 'הָ  דרךההם משתמשים בדיוק באותה השיטה, באותה ו
אבל אני יודע את כל זה. ישנם מספר דברים  .הרשעים הללו הופכים את כל העולם לעבדים .לפני שנים כה רבות

הממשלה עובדת ביחד שאינני יודע בטוח מה עומד לקרות. וזה ברור לי שהממשלה, לא כל אחד בממשלה, אבל 
  .ים...']פִ דָּ רְ נִ  ווּ הַ ה...', ושם קכ. 'דְ אָ רָ תְ ה בַּ אָ יעָ בִ א רְ תָ לוּ גָ ן בְּ כֵ [זוהר משפטים דף ק"כ ע"ב: 'וְ  ל מדינת ישראלהממשלה שאיתם, 

וכו', הם חלק של הקבוצה הזו. בודאי  האנשים בממשלההרבה מהאנשים במדינת ישראל, השופטים, הרופאים, 
, ובודאי ין']ינִ יָּ ן דַ וּ ינּ אִ ['וְ  , בזרוע השיפוטית של המדינה יש הרבהפב.][קידושין  מקצוענות הרפואית יש הרבהסגל הב

['והמלכות תיהפך  הם חלק של זה –לא החייל הממוצע, אלא רוב המנהיגים  –. הצבא א']מָּ י עַ ישֵׁ ['רֵ  בממשלה יש הרבה
והם  ,ת.' ישעיה כ"ח]וֶ ית ֶאת מָ רִ בְּ  נוּ תְ רַ י כָּ ['כִּ  הם עשו ברית עם השטן בעצמו. [זוה"ק נשא קכ"ד] 'רב-ערב'והם כולם  .למינות']
  . ה']גָ רֵ הֲ אן הַ ת צֹ ה אֶ עֵ '. זכריה י"א: 'רְ דוּ גָ ים בָּ דִ גְ וֹ ['בּ  להיות נגד העם שלהם החליטו



רשעים גדולים ועצומים  !כעת הם נהיו כמו כל המדינותאכן ו –הם רצו להיות מדינה כמו כל המדינות האחרות
אל תופתעו כאשר לכן, אז גוריון וכו', גם הם היו חלק של זה, -פעם, כמו בןשל כמו כל האחרים. אבל הציונים 

רב - זה יהיה הבירור הסופי שיפריד את הערבו. "מדינת ישראל"שהו משונה תפס שליטה על מה שנקרא תתפסו לפתע שמ
  .:][זוה"ק בראשית כ"ז מהיהודים האמיתיים

זה הולך כמה קרוב? אני לא יודע. מאד קרוב.  זה מאד קרוב.אנחנו נראה את האמת ברור.  –ברגע שזה קורה 
או  ,יביא אותנו לעימות ענקי –הדרך הראשיים לאיראן -יה שהוא אחד מאבניהעימות הזה בסור ר.ייותר ויותר מהונהיה 

  .אברבנאל בספרו 'משמיע ישועה' בנבואות ישעיה] [הר"י בתולדות האנושותלנו ביותר הידועה -המלחמה הענקית
  

בלי כל הדברים ו. כי בלי אוכל, בלי מים, וב ולהחזיקאל ה' להתקרב , וזה הזמן שהיהודים צריכים לעשות תשובה
, וזה הקדוש ברוך הוא, [תהלים קמ"ה ט"ו] ולצפות להסתכלהיכן יש רק מקום אחד אז  –שאנחנו זקוקים להתקיים 

יוצר כל  –. ואנו צריכים לקבל אותו, ולדעת בטוח שזה הוא '. ר' מתניתין סופ"ג דר"ה]וֹ דּ בַ ב ה' לְ גָ שְׂ נִ ['וְ  העולםריבונו של 
, , רוח חיים להגר"ח פ"ה מ"א]ד'י עַ דֵ ם עֲ דָ מְ שָּׁ הִ ים... לְ עִ שָׁ רְ  חַ רוֹ פְ 'בִּ '. ישעיה מ"ה. ךְ שֶׁ א חוֹ רֵ בוֹ ר וּ ר אוֹ צֵ ['יוֹ  אחרא-הבריאה, כולל הסיטרא

, ואנחנו נשרוד עם ח'. עי' סוכה נב.]צַ נֶ ת לָ וֶ מָּ ע הַ לַּ ['בִּ  א יהרוס את הרע ואת השקרואחרא, וה-והוא יהרוס את הסיטרא
  האמת בלבד.

תשובו אל  ה'. מזמור 'לכו נרננה']יבָ רִ מְ ם כִּ כֶ בְ בַ לְ  וּ שׁ קְ ל תַּ ['אַ  !לסבול ללא טעם? מדועיהודים: אחיי האני מתחנן בפניכם,  ולכן
אל שהשלכתם אותו הבית שלכם, הזהב מ-אותו, ושאתם זרקתם את עגלאוהבים באמת האמת! תראו לקב"ה שאתם 

ועל אלו  ."מקדש קטן בית", ושאתם בונים מחדש בית שהוא ם'. דברים י"א]כֶ בְ בַ ת לְ לַ רְ ת עָ ם אֶ תֶּ לְ מַ ['וּ  מחוץ ללבבות שלכם
  עם ישראל יחזור ויבנה את בית המקדש השלישי, בעזרת השם. –המקדש הקטנים -בתי

  ארץ ישראל?להאם זה הולך להתפשט גם אבא: 
זה  -. אנחנו עלולים מעט לסבול. הנקודה פה כך-כלאני לא יודע. אני לא בטוח שאנחנו נסבול מזה מוישל'ה: 

בתוך המלחמה מהשנה נמצאים אנחנו אנחנו כבר מזה זמן רב בתוך מלחמה. וכמו שזה איראן.  ,סוריה כך- כל- לא
  האחרונה, כאשר התחילו המהומות במצרים.

  ה' ישמור אותנו! איך בדיוק זה הולך להתפתח? אני לא יודע. אני כן יודע שזה הולך להתפתח למשהו זוועתי.

~~~~~~~~~~~~~~~  

  ז :"נהר ימעיין א',  ,ספר 'חסד לאברהם'
שישנאו בחייהם ויאמרו אל ההרים  ,בסוף גלותינו זה קרוב לזמן גאולתנו, יתחזקו צרות לישראל תכלית החיזוק ויצר להם

כסונו, ואל הגבעות יאמרו שיפלו עליהם, מפני צרות הגדולות שיסובבום מכל צד ופינה, ויתרבה הצער עד אשר לא יפנו האבות 
והטעם כי השכינה תדין את ביתה ויביאה על מסורת הברית  .אל הבנים, וכל מי שימצא את עצמו לו שלל, גבור ונוצח יקרא

לוהו רעיון, באופן שלא יזכר עוד גאולת מצרים יוטוב השיעור לא יכ .כם אל הגאולה ואל הטוב המוכנת לנו ע"י הנביאיםכדי לזכ
ולא יאמרו עוד חי ה' אשר העלה את ישראל ממצרים " ככמשה" ,והניסים ההם לפני גאולת ישראל ונסים ונפלאות שיהיה לנו

, ויהיו אז הנסים וגילוי השכינה אל ישראל בהפלא ופלא, ויאמרו כולם אשר "כ"א חי ה' אשר העלה את ישראל מכל הארצות
  ממש מורה באצבע על גילוי השכינה: 'הנה אלקינו זה קוינו לו'יזכו אליה 

ולכן מי ומי הזוכים לזה באותן הימים יראה הרבה צרות, וכל זה לצרף ולזכך את ישראל כפי הראוי והדין, וכל אחד ואחד 
 ,צוארו בעול התשובה וקבלת הצרות עליו בסבר פנים יפות ומי שיתן .וכל מי שיקשה עורף ולא ישוב יאבד ,חיובויצטער כפי 

וכל עוד שישראל מקצתם  ,והענין הוא שהגיע עת ביטול הקליפות מן העולם .יצטרף ויזכה לקבל הטוב ,ויתן את שכמו לסבול
והש"י הוא בעל דין  .שר שיתבטלו החיצונים והרשעים עדיין ברשעתםואם כן היאך אפ ,אז הקליפות נאחזים בהם - הם רשעים 

ולכן יצטרפו בצירוף אחר צירוף עד שישראל יהיו אז ככסף נקי טהור ומזוקק, והנהגה הזו יהיה  .ישר ואמונה אין עול עמו
   כי הקליפות יגבו חלקם כל מה שאפשר להם: ,בתכלית קושי הדין

כי כל אחד ואחד רצונו  ,ה רבה גוי בגוי איש ברעהו, וישראל יהיו ביניהם בצער גדולובימים ההם ובעת ההיא יהיה מלחמ
ויצרפו ויתלבנו מתוך גודל הצרות  ,וה' יתברך ירחם עליהם בזכות שלשת אבות הקדושים .לגזוז רחלה זאת ולאכול את בשרה

השמים, ואחר כך יתחיל בדין של עשו  וימחה שמו מתחת ,ודין זה, ומתוך כך יכלה הקדוש ברוך הוא זרע עמלק מן העולם
הרשע עד אשר לא יהיה לו תקומה, וכבר התחילו ישראל לצאת מתוך צרתם מעט מעט. ואחר כך יתחיל הקדוש ברוך הוא בדין 
או"ה ויצטערו ישראל בצער גדול כמו שאמר הכתוב ביחזקאל כי רוצה הקב"ה לנער את ארץ ישראל וירושלים כאשר ינער אדם 

הטמאים הנקברים סביבות הקדש וכל המקומות המטונפים  יםוגופ ,וינער כל עובדי ע"ז, וגם הע"ז בעצמה שבירושלים את טליתו,
ואז יצרפו ויתלבנו, ויתראה אליהם אליהו הנביא  ,ויהיו שם ברעב מ"ה ימים ,ובעת ההיא יצאו כל קיבוץ עם ה' אל המדבר .שבו
תגלה אליהם ויתקנו הדגלים תוהשכינה  ,ויתגלה עליהם משיח בעוני גדול, וגם מרע"ה יתגלה להם עם בני דור המדבר ,ז"ל

, וירבו אז 'כימי צאתך מארץ מצרים' ,ויבואו ישראל לירושלים הבנויה והשכינה עמהם ,בהשכינה, וירד בית המקדש בנוי למטה
וזאת  ,ויפתחו את מקורי החכמה ,לשער הריבוי נסים ונפלאות שיהיו לישראלהנסים ויגדלו אשר אין הפה יכולה לדבר והשכל 

 תהיה ההנהגה בגאולה בס"ד.
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  השלמה הגאולהשמגיעים אל  המסע האחרון שלנו לפני - תשע"דשנת 
  ה' תשרי תשע"ד

  
 ? מה אני יכול להגיד ,אמא, אמא

 ?להגידיש מה עוד  ,אני לא יודע
 ...כבד הלב שלי

י... איכה א', כ'] ...הבטן שלי מתהפכת ִקְרּבִ י ּבְ ְך ִלּבִ  [ֵמַעי ֳחַמְרָמרּו... ֶנְהּפַ
  

  ... זהמ מתרגשואני כל כך  משהו ענק מגיע,שאני מרגיש 
  ד...אני כל כך מפח -  במעמקי תחושותיימצד שני, ו
 ...רודאב, למרות שאני יודע שעם ישראל ישוהלב שלי כו

  ...בעולם הזהכאן לקרות  עומדיםש מכל הדברים הנוראים חרד מאדאני גם 
  

  [סוכה נב.] הרע חייב להיעלם כליל ולחלוף מן העולם...
אלינו, או שיוצא  ... זה חודרזה באוויר... במים זה... מכסה את העולם ... זהוסדק חורונוטף מכל  הרוע מבעבע

וקשה  ,את האוויר סמיךופך הזה ו ,מחשיך את העולםזה כל כך עבה שזה ... ובכל מקוםנמצא זה ... נותוכמ
  .לנשימה

  
  אחר פנים יהודיות, יהודים שעדיין נותרה הבעה של אמת על פניהם... אנו מחפשים 

  אנו מחפשים פנים עם הבעה של תמימות וטוהר, של קירבה לה', קירבה לאמת...
ם ַעד  ...קטן של אמת ירכל שבר בחיפוש וביקושאנו מגששים באפלה  ָאֶרץ... ְוָנעּו ִמּיָ י ָרָעב ּבָ ַלְחּתִ ִאים... ְוִהׁשְ ה ָיִמים ּבָ [ִהּנֵ

  .ָים... ר' שבת קלח:]
 תאמין'. מגילה ו:] –['יגעת ומצאת  מוצאים! –ואלו שמחפשים 

  
ַער ָקֶטב...' ברוח סערהפוצץ בקרוב, ה' י ָרד ׂשַ ֶזֶרם ּבָ ץ ַלה', ּכְ ה ָחָזק ְוַאּמִ ל כָ ['וְ  ,העשן ואת כל, את כל החושך ][ישעיה כ"ח: 'ִהּנֵ

  ן...']דוֹ ת זָ לֶ שֶׁ מְ יר מֶ בִ עֲ י תַ ['כִּ  ...אחרא-טראישל הסהשקר,  הכבדות של כלאת ו ה...']לֶ כְ ן תִּ שָׁ עָ ה כְּ עָ שְׁ רִ הָ 
ָך...',  השלימה... הגאולהאור אמת, הנוכל לראות את האור של  ,בקרוב, בקרוב מאוד ַלח אֹוְרָך ַוֲאִמּתְ ל עַ  שׁ דָ ר חָ תהלים מ"ג. 'אוֹ ['ׁשְ

    .יר...', ברכת 'יוצר אור' דשחרית]אִ ן תָּ וֹ יּ צִ 
, שעות ביממהוארבע -לשרת את השם ית' ולעובדו עשרים ולהיות מאושרים באמת נוכל לנשום עמוק,שוב אנחנו 
ְמָחה...', תהלים ק'] ...ימים בשבועשבעה  ׂשִ  י, האושר המושלם והנצחי...האולטימטיבהאושר  וזה יהיה ['ִעְבדּו ֶאת ה' ּבְ

פֹוִני ַאְרִחיק ֵמֲעֵליֶכם...'. ר' רמב"ן דברים ל' ו' עה"פ ומל ה' את לבבך, שעבודת ה' תהיה בשלמות הל ב גמורה ללא [יואל ב', כ': ' ְוֶאת ַהּצְ
  .יצר הרע]

 
 - וןתהיה שנה לזכר ,תשע"דשנת , אמא, הזאת אבל השנה

 ...נוראשנה של מלחמות והרס ...

 ...שנה של אלימות ומוות...

 ...שנה של שנאה ונקמה...

['ָלֵכן ַחּכּו ִלי ְנֻאם ה', ְליֹום קּוִמי  ...הרשעים על חטאיהם לאורך כל ההיסטוריהת ועניש שנה של סגירת חשבונות...
ּפְֹך ֲעֵליֶהם ַזעְ  ְלַעד, ִטי ֶלֱאֹסף ּגֹוִים ְלָקְבִצי ַמְמָלכֹות, ִלׁשְ ּפָ י ִמׁשְ ל ָהָאֶרץ'. צפניה ג' ח']ּכִ ָאֵכל ּכָ ֵאׁש ִקְנָאִתי ּתֵ י ּבְ י. ּכִ  .ִמי, ּכֹל ֲחרֹון ַאּפִ
ֵרֵעהּו'] חברתית...ותסיסה  שנה של קריסה כלכלית... ל ָהָאָדם ִאיׁש ּבְ ח ֶאת ּכָ ּלַ   .[זכריה ח': 'ַוֲאׁשַ
  

בּו  !תשובה: דבר אחד יכול להציל אותנושעלינו לזכור  ָכל ְלַבְבֶכם...', ע"ש][יואל ב': 'ׁשֻ   .ָעַדי ּבְ
שעשינו נגד בראשים כפופים, בלבבות כואבים ונכלמים על כל העברות בהכנעה מוחלטת,  ה'שובו אל 

[ויקרא כ"ו  .אמתשוב אל הלאשר הבינו כי טעו ורוצים  כילדים סורריםחיזרו אליו  .שמו הגדול של הקב"ה
יׁשּוָעֶתָך...ָֹנם. בענין הגאולה: 'ְוִהְתַוּדּו ֶאת ֲעו ְקֵדִני ּבִ ָך ּפָ ְרצֹון ַעּמֶ ָחָטאנּו ִעם   ..'. עי' ס' עזרא פרק ט', ותהלים ק"ו: 'ָזְכֵרִני ה' ּבִ

ְענּו...', ע"ש]   .ֲאבֹוֵתינּו ֶהֱעִוינּו ִהְרׁשָ
 

  השלימה, בעזרת ה'. לגאולה שמגיעיםהמסע האחרון שלנו לפני  -תשע"ד שנת 
 

  בה וחתימה טובהשנה טו
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  הכפרות של תשע"ד
  , ערב יום כיפור תשע"דתשריט' 

  
מוישל'ה, היית כל כך שמח כאשר יצאת הבוקר לעריכת ה'כפרות', והיית כזה שמח כשחזרת,  אבא:

  אבל אז נשכבת והתחלת לבכות, מדוע?
  

אני ראיתי את התרנגול החי, וראיתי אותו לאחר שהוא נשחט. ראיתי אותו שוכב בתוך  מוישל'ה:
שנת תשע"ד תביא אל  על האלימות הרבה שתהיה בעולם בשנה הזאת. והרגשתי שזה אזהרה עבורנושלולית דם, 

ִעים'[דניאל י"ב:  פני השטח את הרשעות הגדולה ביותר יעּו ְרׁשָ יודע שהכל לטובה, אבל . ברור, אני ע"ש] 'ְוִהְרׁשִ
  עדיין זה מאד מפחיד.

החיים ואת הדם שלו מטפטף על הארץ. -אתה רואה את הגוף חסר זה בדיוק כמו התרנגול לאחר השחיטה.
אבל התרנגול הזה הומת בהתאם והלב שלך יוצא מרחמים על היצור המת המסכן הזה, ואתה מרגיש מדוכא. 

ָקְרָך [פ' ראה: ' כפי שנכתב בתורתנו הקדושה במעמד הר סיני לדיני הכשרות שקיבלנו אנחנו, עם ישראל, ְוָזַבְחּתָ ִמּבְ

יִתךָ  כו'ּוִמּצֹאְנָך  ר ִצּוִ ֲאׁשֶ על ידי כך הוא נהפך להיות אוכל מזין עבור יהודי צדיק שעושה עליו ברכה,  .']ּכַ
י [ר' שמואל א' ט' י"ג: ' ושמודה לה' לפני שהוא אוכל את התרנגול ואחרי כן ַבחּכִ   .']הּוא ְיָבֵרְך ַהּזֶ

  
עין, חוזר -ובאמת, התרנגול הזה שהיה כה חיוני זמן קצר קודם לכן, ושהומת באופן קשה למראית

 –ותרנגול כזה  יש לו את הזכות להיות אוכל שמקיים את הצדיק או אפילו יהודי פשוט.לחיים על ידי הברכה. 
לעולם איננו מת באמת, הוא רק פושט צורה ולובש צורה חדשה. הוא פשוט מחליף את הופעתו הגשמית 

  לצורה רוחנית.
שער הבכורות פרקים א'  יסוד ושורש העבודה (בענין עילוי הנבראים בשמשם אדם עובד ה' וכן ענין השולחן שמכפר כקרבנות המזבח: עי"ס

בפ"א מחז"ל עה"פ 'אור צדיקים  מסילת ישרים. ור' ס' השולחן הטהורח"א ש"ה, ס'  סידורו של שבת למס' אבות פ"ג מ"ג, רוח חייםב' י'. 
  פט"ו). שעה"ק ראשית חכמהשער האותיות ק' קדושה,  השל"הבענין מידת הקדושה,  ישמח' וכן בפכ"ו

  
נה הזאת אני יכול גם לומר שכאשר הסתכלתי על התרנגול המת חשתי שהשכעת לאחר שאמרתי את כל זה, 

  .תשע"ד תהיה שנה מאד קשה –
  אני פונה בתחנונים לעם ישראל: בבקשה, עשו תשובה עכשיו! 

. [יחזקאל י"ח ל'] השליכו את כל הצעצועים הטפשיים שלכם. השליכו את זמני הטפשות שלכם מן העבר
. ואני נבראתי כו', או"ח סי' רל"א][ברכות יז. רבי יוחנן כו', מתני' סומ"ס קידושין  וחיו אך ורק לעשות את רצון יוצרכם

  .כו'] סני דעלך[שבת לא.  אהבו איש את רעהו, ואל תרצו ברעת הזולת
  

חרדים, שעושים נזקים ליהודים אחרים, שיש להם שנאה או קנאה - כל היהודים, בין אם חרדים או לא
ה לרשויות), או בלב על יהודים אחרים כמותם, אותם יהודים שמשתתפים בפועל במעשי מלשינות (מסיר

פשוט ממש מתענגים לראות איך יהודים אחרים נפגעים או מבויישים, אותם יהודים, יהיו מי שיהיו, בין 
[ביצה ל"ב: ר' אבן שלמה להגר"א  הם אינם יהודים! הם ערב רב! –אם הם אנשים חשובים בקהילה או פחות חשובים 

  .י"א]
שמסוגלים לאהוב בכל לבם יהודים אחרים: עשו תשובה  יהודיםלכן, אני מתחנן לכל היהודים האמיתיים, 

יהודי אמיתי אשר בו הבעל הוא 'עובד השם' ו'אוהב -התפטרו מכל הגשמיות המיותרת, תבנו בית עכשיו!
, בית שבו האשה היא 'אשת חיל' אמיתית וצנועה, והילדים הם [אבות א', ב'] ישראל' ו'בעל חסד' ולומד תורה

 יהודי אמיתי- זה הוא ביתשמים, מתנהגים בדרך ארץ ובאמת מאמינים בה' יתברך. תמימים, מתוקים, יראי 

  .. פרשת בלק]'ַמה ּטֹבּו ֹאָהֶליָך ַיֲעֹקב'[ ממש 'בית מקדש מעט', [מזמור קכ"ח]
  שובו, שובו, עם ישראל!

  
החיים, הייתי מאד עצוב. אבל אז תפסתי שהתרנגול נתן את החיים -כאשר התבוננתי בתרנגול נטול

ואנחנו, בני  התרנגול עדיין קיים אבל בצורה הרבה יותר גבוהה.הפיסיים שלו כדי לקיים ולהזין את הצדיק. 



עצמינו, את כל האדם, גם כן נחיה בעזרת השם. לא נזדקק ח"ו לשחיטה אם אנחנו מוכנים להקריב את 
ֵלם'[תפילת ובלצ"ג:  מהותינו לעשות את רצון בוראינו, הקדוש ברוך הוא. ֵלָבב ׁשָ   .. ראה אבות ג' ז']'ְוַלֲעֹשֹות ְרצֹונֹו ּוְלָעְבדֹו ּבְ

י ָעֶליָך ֹהַרְגנּו ָכל ַהיֹּום'[ לחיות כך 'על קידוש השם' ת חיותינו , המרה זו של צור. תהלים מ"ד. ר' ספר חסידים סי' מ']'ּכִ
אבל  שהנשמות שלנו הם הנשמות של היהודים שעמדו למרגלות הר סיני.הפיזית לצורה רוחנית יותר, תוכיח 

הם ישחטו כמו התרנגולים, אבל לא בדרך של  –אותם המכונים 'יהודים', שאינם עושים תשובה בדרך כזו 
 ם. נבלותיהם יהיו מושלכות לכלביפ ק"ד][תהלים סו" , הם פשוט ייעלמו מן המציאות.[תיקוה"ז נט. ע"ש] קדושה

הוּ [תהלים ס"ח: ' אחרא, ה' יצילנו.-, ויהיו מזון לסיטרא[ירמיהו ז' ל"ג] ָלֶביָך ֵמֹאְיִבים ִמּנֵ   .']ְלׁשֹון ּכְ
  

ואולי זה מה שיעזור לכמה אנשים  אבל מעט מאד אנשים מתעוררים.סילחו לי על התיאור הציורי שלי, 
  לעשות משהו מיד עכשיו, כך שהסבל שלהם יהיה הרבה פחות בשנה הזאת שלפנינו. 

אבל תגלה בבירור את הדרך, שנת תשע"ד, בעזרת ה', תוביל את כל העולם לתקופה הרבה יותר קשה, 
  .כו', ע"ש]ֵלאֹמר ַלֲאסּוִרים ֵצאּו 'י"א: -ח'ט "ישעיה מ[ את המסלול שיוביל את כל עם ישראל אל הגאולה השלימה.

~~~~~~~~~~~~~~~  

  בס"ד
  

  :10חלק 

  השעות הסופיות של הגלות הזאת
  י"ב תשרי תשע"ד

  
רגש, וכל כך בלתי הגיוני. ואם אנחנו -אני רוצה לומר היום שהעולם הפך להיות כה פרוע, כה חסר

אזי אין אפשרות שנוכל לקום מידי בוקר ולעבור את היום. כאשר כל ההתרחשויות  –לא בוטחים בה' 
המטורפות האלו קורות מסביבכם, כל הדברים האלה שאמורים להיות אחד נגד השני, והם בהיפוך הגמור 

אז זה מטריף  –אחד מול השני, כאשר אותם האנשים אומרים שני דברים מנוגדים באותה מידת השכנוע 
  וזה דבר שקשה מאד לעבור את זה., לחלוטין

האוכל שלנו מורעל. המוחות שלנו מורעלים. אנחנו לא יכולים לסמוך על החיסונים שהם נותנים לנו 
ֵען[" אנחנו לא יכולים לסמוך על שום דבר.בקופות החולים בכל העולם.  ָ ָמִים - ְוַעל ִמי ֶיׁש ָלנּו ְלִהׁשּ ָ ׁשּ ּבַ  ."ַעל ָאִבינּו ׁשֶ

אנחנו לא יכולים לסמוך על המשטרה. אנחנו לא יכולים לסמוך על . סוטה בענין סימני עקבתא דמשיחא]משנה סוף 
אז מה  .[הדור האחרון פרק ז'] במקרים רבים אנחנו לא יכולים אפילו לסמוך על המנהיגות הדתית שלנוהממשלה. 

וזה  :נשאר? אין שום דבר שאנחנו עוד יכולים לסמוך עליו! יש רק דבר אחד שאנחנו כן יכולים לסמוך
  !הקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם

אנחנו יכולים אפילו לאכול את המזון  אזי אנחנו מסודרים. –אם יש לנו אמונה וביטחון אמיתיים בה' 
מדי מהמשטרה, ואנחנו יכולים אפילו להיות במצבים המסוכנים המורעל, אנחנו יכולים אפילו לא לפחד 

ִדי'[תהלים כ"ג:  ביותר, ואנחנו לא צריכים לפחד. ה ִעּמָ י ַאּתָ ֵגיא ַצְלָמֶות ֹלא ִאיָרא ָרע ּכִ י ֵאֵלְך ּבְ ם ּכִ   .]'ּגַ

 הוא יתברך הוציא אותנו שלמים ממצרים. והוא יוציא אותנו שלמים מהגלות הזאת. הוא ינטרל את
הרעלים. הוא ינטרל את הקרינה הרדיואקטיבית. הוא ינטרל כל דבר שעלול לגרום לנו נזק. ואנחנו 
נעבור בעזרת ה' את כל הקשיים האלו בניסים גדולים ורחמים מרובים. אבל זאת בתנאי שאנחנו מחזיקים 

ֵרי ָאָדם עֹוז לֹו ' [תהלים פ"ד ו': בו בחזקה, כביכול, ולא עוזבים אותו. ואנחנו מחזיקים חזק בתורתו,  .']ָבךְ ַאׁשְ
ומשתדלים למלאות את רצונו. וזו ההגנה היחידה שקיימת בעולם המבולבל, המזוהם, והאיום הזה שמלא 

  באנשים רשעים.וגדוש 

. המספר לא יהיה קרוב למספרם של האנשים [ר' סנהדרין קי"א.] כמה יהודים ישרדו? אני לא יכול לומר.
שאינני יודע. אבל אל תשכח, העולם מורעל מעשב הארץ עד השמים, מהאדמה הטוענים ליהדותם, כך 

עד למעמקי האוקיינוס. זה מורעל. מורעל על ידי אותם האנשים הרעים שמנהלים את העולם, או חושבים 
  שהם מנהלים את העולם. אבל אנחנו נהיה מוגנים. 



שום מקום. הם לא יכולים למחות את הם לא יכלו להרוג אותנו במצרים. הם לא יוכלו להרוס אותנו ב
ֵני ַיֲעֹקב ' ו': 'מלאכי ג[ מקום, לא עם רעל, לא עם גז, לא עם כדורים, ולא עם חרבות.-היהודים בשום ם ּבְ ְוַאּתֶ

מדינת ". הם לא יוכלו להתפטר מהעם היהודי. וכעת אנחנו כן נינצל. אפילו המנהיגים של ']ֹלא ְכִליֶתם
  את היהודים האמיתיים.לא יוכלו להכחיד  "ישראל

אנחנו חיים בעולם נורא. אנחנו לא יכולים לבטוח בכלום. אנחנו היהודים, לא יכולים בשום מקום בו 
כולל בארץ ישראל, ולא על  –אנו חיים לסמוך על הממשלות כולל בארץ ישראל, ולא על המשטרה 

לא יכולים לסמוך על האוכל. ולא על שום דבר. אנחנו , Social Security-הביטוח הלאומי ולא על ה
 רק על הקדוש ברוך הוא -כלום -. לא יכולים לסמוך על שום'הכשרים'אנחנו לא יכולים לסמוך על ה

י [תהלים צ"א: ! רק הוא יציל אותנו, והוא ישמור אותנו. לא הרופאים ולא התרופות שלהם. [תהלים מזמור קכ"א] ּכִ

ֶבר  ח ָיקּוׁש ִמּדֶ יְלָך ִמּפַ   .. ע"ש כל המזמור]ַהּוֹותהּוא ַיּצִ

ר'. תהלים ק"ל, קֶ וֹ בּ ים לַ רִ מְ וֹ ר שׁ קֶ וֹ בּ ים לַ רִ מְ וֹ שּׁ ['מִ  אני לא יכול כבר להמתין את השעות הסופיות של הגלות הזאת

. אני כבר לא יכול לחכות לראות את ה'שוק' את ההלם ואת הפחד של האנשים הרעים האלה ערש"י שם]
. אני לא יכול לחכות לראות את ד']חַ פַ ה וָ תָ ימָ ם אֵ יהֶ לֵ ל עֲ וֹ פּ [שירת הים: 'תִּ  לנצח חוּ ימָ כאשר הם יתפסו שהם יִ 

היהודים, את היהודים האמיתיים צועדים בשמחה ובחיוכים אל תוך הגאולה השלימה, יוצאים מהאפילה אל 
  .]5[ר' חלק  האור הכי יפה, אל האור הרוחני הקדוש ביותר שירפא את כולנו, גופנו ונשמתינו

אני רוצה להתחנן אל השם לעשות כבר סוף לגלות המרה הזאת. זה מדי קשה, וזה מדי כואב, ואני 
אבל רוב הגויים הביאו את הסבל הזה על  –לא מסוגל לראות כמה שהיהודים סובלים. כל העולם סובל 

  עצמם, והם עושים תיקון ענקי על כל הרע שנעשה במשך כל הדורות.

ות את משיח בא ומגלה את עצמו, ומוחה את כל אמונות השקר של כל אני לא יכול להמתין לרא
ּלּוִלים ִמן ָהָאֶרץ'[הפטרת ויקרא. תפילת 'עלינו לשבח':  השקר.-האנשים שמאמינים בנביאי השקר ומשיח ְוָהֱאִליִלים  ,ְלַהֲעִביר ּגִ

ֵרתּון רֹות ִיּכָ ָמה ְבַאּפוֹ  וכו'. תפילות ר"ה: ּכָ ר ְנׁשָ . אני כבר לא יכול להמתין לראות את כו'.] ְוֶיֱאָתיּו ֹכל ְלָעְבֶדךָ כו'.  ְוֹיאַמר ּכֹל ֲאׁשֶ
ל ַהּיֹום[ זה. ינּו ּכָ ינּו ְוִצּפִ י ִליׁשּוָעְתָך ִקּוִ . וכל היהודים כל כך [מזמור קכ"ו] . לא יכול לחכות! אני כל כך אשמח!]ּכִ

א ִתְפַרְחָנה :ישעיה ס"ו י"ד[ ישמחו! ׁשֶ ּדֶ ֶכם ְוַעְצמֹוֵתיֶכם ּכַ ׂש ִלּבְ ַמִים ְוָתֵגל ָהָאֶרץ[' . והעולם יהיה שמח!]ּוְרִאיֶתם ְוׂשָ ָ ְמחּו ַהׁשּ '. מפרקי ִיׂשְ

. ושוב נהיה אחד עם [יחזקאל ל"ט י"ד] , ויקבור את כל המתים[יחזקאל ל"ו כ"ה] וה' יטהר את הרעלים .קבלת שבת]
  בינו שבשמים!הקדוש ברוך הוא, א

 !סוף נשוב לאבא'לה שלנו, ואנחנו נהיה שלמים ואהובים ורגועים בחיקו-אנחנו, הילדים השובבים שלו, סוף
	[תהלים צ"א ד'] 	

  

~~~~~~~~~~~~~~~  

  בס"ד
  :11חלק 

  תחזרו אל השטעטל !
  ערב חג הסוכות, י"ג תשרי תשע"ד

  
בקרוב לעבור כמה התרחשויות מאד אני רוצה לומר לכם, שאני מרגיש מאד חזק שאנחנו עומדים 

משונות ומפחידות בעולם. יתכן שנראה מעט אירועים קטנים בארץ ישראל, אבל עכשיו אני חש שזה 
ם... ע"ש ברש"י, דרשות יִ י גוֹ תִּ רַ כְ [צפניה ג': 'הִ  ישראל.-הולך להיות בעיקר בעולם מבחוץ, מעבר לגבולות של ארץ

  .הר"ן דרוש ו']
  

ים שִׁ דוֹ קְ "חייבים לזכור את הציווי: אני רוצה להגיד לכם, אמא ואבא, שאנחנו, זאת אומרת כלל ישראל, 
ָרֵאל: 'ג"ישעיה מ[ !"תשובה שלימה"וזה כל הסוד של . [פרשת קדושים, ויקרא י"ט] "יוּ הְ תִּ  ים', שִׁ דוֹ י קְ ם לִ יתֶ יִ הְ ', 'וִ ּגַֹאְלֶכם ְקדֹוׁש ִיׂשְ

שהדבר המיוחד והיסודי הזה נשכח . אני מרגיש י"ם'. ירמיה ד']בִ בָ וֹ ים שׁ נִ בָּ  בוּ וּ מות וסו"פ קדושים. 'שׁ -אחריעי' רש"י סו"פ 
  .... ']רוּ כְּ זְ ַען תִּ מַ [פרשת ציצית: 'לְ  בחלקו הגדול, בכלל ישראל.



זה פשוט נורא לעבור את רחוב רבי עקיבא בבני ברק, או את רחוב מלכי ישראל בירושלים, או אפילו 
[ר'  אוי, איך שהקדושה והצניעות התדרדרו!שכונת 'מאה שערים' בירושלים.  –במרכז המפורסם של החרדים 

  .שים], ישעיהו פרק ג' ורפ"ד, כה"ע ובמפרן'וֹ יּ ת צִ נוֹ בְּ  הוּ בְ י גָ ן כִּ עַ 'יַ נבואת 
וכו', מונסי, לייקווד, איפה שתרצו, בכל  פארק, סיגייט, אפילו ויליאמסבורג-יורק: בורו-ובודאי בניו

הם שכחו שזה בכלל לא יתכן לכנות  ואף אחד לא מבין מה שקורה!העולם, הצניעות ירדה במידה כה רבה, 
  להשאר במקומו. לראות את הגוף של האשה מתנועע, תוך מלחמה עם כיסויו -את זה 'צניעות' 

זה נראה כאילו שאף אחד לא יודע שרוב הרבנים, לפחות בארץ ישראל, אמרו שאינכן יכולות ללבוש 
בגדים נמתחים כמו לייקרה או בדי טריקו. אבל אנחנו מתעלמים מכל זה, ואנחנו מחליטות שהשרוול יכול 

זז יותר גבוה מזה, והחצאית  זה כבר –להיות בדיוק מתחת למרפק, וכמובן שכאשר את מרימה את הזרוע 
  הצרה יכולה להיות בדיוק מתחת לברך, טוב, אני לא אכנס לזה.

וכיצד יכולות נשים שכאלו שהולכות לעבודה בכל סוגי המשרדים עם פיאותיהן הארוכות ופניהן 
'. עי' רמב"ם הל' תשובה גוֹ רְ וֹ הן הַ מִ  יאוֹ טִ חֲ מַ ה הַ שֶׁ ['קָ  עבירה'!-חכם? הן 'בעלות-כיצד הן יכולות להחזיק תלמידהמאופרות, 

הלב של -. כי רק בעצם הליכתן ברחוב הן מושכות את תשומתה'. ר' אורחות צדיקים ש' הגאוה]שֶׂ עַ מְ ל הַ דוֹ פ"ד. 'גָ 
 החכמים לא שווה כלום-והכסף שהן מרויחות לתמוך בבעליהן תלמידיהרבה אברכים. וזו עבירה גדולה ביותר! 

[גדר עולם פ"ו, ועי' רמב"ם  ואם בכלל, אז זה רק מוריד את בעליהן למטה ברוחניות .תא][עי' פסחים נ: ובתוד"ה מתקול

  .']ךָ וֶ נָ  תָּ דְ קַ פָ סו"ס נשים: 'וּ 
אז אתם יכולים לטעון שישנן נשים אחרות שהן כן לבושות "צניעות'דיק" (בצניעות). אבל אנחנו 

הפאות שלהם נראות, והן כך באמת,  –שכחנו מה זה בכלל "צניעות"! אפילו אם בגדיהם מעט יותר רחבים 
שות כמו שראשיהן העובדה היא שהן ח –. וכשהן עוברות ברחוב ]48['קול דממה דקה' גליון מס'  .שיער אמיתי

וזה נותן בכל זאת הן אלגנטיות,  –מגולות עם התסרוקת היפה והמסוגננת שלהן. ואפילו אם הן פשוטות 
  נשואות.- , של בלתי[עי' שו"ע אה"ע סכ"א ס"ב] להן תחושה של חופשיות

 הישנה הללו-כביכול, ופיאות האופנה old-fashion הישנה-וישנן גם נשים שיש להם פיאות מהאופנה
ואתן מרגישות שמותר לכן לחבוש זה פאה! את לובשת פיאה!  –. כי פאה נותנות הכשר לכל הפאות המקסימות

  !כל סוג של פיאה
וזה מאד מעניין כמה פיאות יש להם "הכשרים". אני לא יכול בכלל להבין איזה 'הכשר' בכלל יכול 

לא! אבל נראה לי שהרוב מאיתנו להיות על פיאה... אין בכלל אפשרות לדעת אם זה שיער הודי או 
וזה בכלל לא משנה כבר , [רמב"ם סהמ"צ מל"ת כ"ב, כ"ה] הודו-שכח בכלל את הבעיה של ה'עבודה זרה' בשער

  . ים', סנהדרין סג:]תִ י מֵ חֵ בְ זִ  לוּ אכְ יֹ ר, וַ עוֹ ל פְּ עַ בַ לְ  דוּ מְ צָ יִּ ['וַ  , אפילו שהבעיה היא גדולה ועדיין עומדת בעינהלאף אחד
רבה אברכים שנהנים מהעובדה שנשותיהן מושכות מבטי זרים. זה מביא להם תחושה של גאווה שיש להם וישנם ה

  .ים', ישעיה שם. עי' סוטה ה. ושירי משכיל כ"ה פ"ז]סִ כָּ עַ ת הָ רֶ אֶ פְ ['תִּ  בארבי'-זוג 'בובת- כזאת בת
  זה לשבת ולבכות. -אז כל מה שאני יכול לעשות 

  
[סוטה מז: 'משרבו נטויות גרון...', מאירי  כל הרבה בעיות בחיי הנישואין שלנוזוהי הסיבה מדוע יש לנו כיום 

ולמה הקדושה אצלנו נופלת , ולמה יש לנו כה מעט קדושה בקהילה, כתובות עב. ועי' ס' מעלות המדות פ"ט סוה"פ]
  . לגמרי ומתרסקת

הודי זה משהו שנראה כמו י-אינכם יכולים לקבוע שבית אתם לא יכולים להמציא בעצמכם חוקים וכללים!
זה פשוט בית גויי, מלבד זאת שאתם שומרים שבתות וחגים וכו' או שהבעל שלכן הולך ללמוד בכולל. 

  מספיק! בלתי
אבל  –[ר' יתרו כ' י"ז] והילדים, אפילו שיש להם פיאות ארוכות ונראים כמו ילדים חסידים קטנטנים

[ע"ס  שלהם, ויותר הם לא יחפשו להגיע אל האמת הלבבותשלהם, ולתוך  השכלהגשמיות נכנסה לתוך 

  .החינוך מצוה שפ"ז]
אמריקה וכך -גרמניה, ויהודי-פולין, ויהודי-כי פעם היו סוגי יהודים, היו יהודי וזה בכל העולם כעת!

 הכל באותה דרגהחרדים, אבל כעת, הכל נפל. -חרדים ופחות- . והיו מקומות שהיו יותרים']רִ דָ עֲ -יםרִ דָ ['עֲ  הלאה
  זה לא כמו שזה היה פעם.. א...' סוף סוטה ע"ש. הושע ד' ה']יָ ימַ כִּ חַ  רוֹ ['שְׁ  רוחנית ירודה

. הם היו "קדושה"ידעו מה הכוונה  -היו זמנים שהיהודים, אולי לא כל היהודים, אבל הרבה יהודים 
. עי' יומא ם'יכֶ קֵ אלוֹ ים לֵ שִׁ דוֹ ם קְ יתֶ יִ הְ 'וִ [ זהירים בכל המצבים, בגלל שברור שרק אדם עם קדושה יכול להתקרב לה'

  .ל"ט.]
, והעובדה שהרבה מאיתנו [עמוס ו', שבת סב:, מדה"נ וירא דף ק"י] הצניעות-הגשמיות שיוצרת את חוסר

במקום שנהיה  -, זה מוריד אותנו מאד ם']יהֶ לֵ לְ עַ מַ בְּ  נוּ זְ יִ ם... וַ יִ וֹ גּ בַּ  בוּ רְ עָ תְ יִ [תהלים ק"ו: 'וַ   גויים מתנהגים כמו



עושה אותנו 'קלים' מבחינה רוחנית, ואז אנחנו יכולים להתרומם  -מסוגלים להתעלות. בגלל שהקדושה 
 הזה-עושה אותנו 'כבדים', עם כל התענוגות של העולם -גבוה יותר ולהתקרב יותר לאמת. אבל גשמיות 

  ....', פר' וישב]רוּ הָ טֶּ הִ ר... וְ כָ נֵּ י הַ הֵ לֹ ת אֱ אֶ  ירוּ סִ [הָ 
הם  -. אבל האנשים שמתווכחים על כך "אבל אנחנו כן צנועים, וזה לא אמת"ו איתי: ואנשים יתווכח

לעולם לא יתווכחו על כך. הם רק ינסו  -אינם חיים בצניעות. ואילו האנשים שכן מנסים להיות צנועים 
  עוד יותר חזק, ועוד יותר קשה להתקרב לה'.

  
  יכול להתקרב לה'!  -זה לא יכול להיות שאדם שאפילו לא יודע מה הכוונה 'קדושה' 

הבונגלו שלכם, -להתיישב ביחד, זוגות של אנשים ונשים, משוחחים ומפטפטים במושבות אתם לא יכולים
  .ת...', אבות א' ה']וֹ נּ גַּ ל הַ ים אֶ רִ הֲ טַּ מִּ הַ ים וְ שִׁ דְּ קַ תְ מִּ [סוף ישעיה: 'הַ  ולהתקרב לה'!

  .[רש"י ויקרא י"ח ג'] ללכת לסרטים או לצפות בוידיאו, ולהתקרב לה'! אתם לא יכולים
לחגוג במסיבות עם נאומים תפלים וזמרים שמחקים את תנועות הג'ז והרוק'נ'רול,  אתם לא יכולים

  .[הושע ט' א', ישעיה ה' י"א] ולהתקרב לה'!
[תנדא"רפי"ג,  לרוץ מחנות הפיצה לחנות הפלאפל, ולשבת, ולזלול, ולצחוק, ולהתקרב לה'! אתם לא יכולים

  .רמב"ן ר"פ קדושים]
לשבת במסעדות שכל אחד יכול להסתכל פנימה ולראות איך בדיוק אתם אוכלים,  אתם לא יכולים

אז זה בסדר  –" ולחשוב שאם אתם רוחצים את ידיכם ומברכים לפני האוכל ואומרים בסוף "ברכת המזון
וזה לא בסדר! כך אינכם  [אבות ג' ג'] זה כמו להקיא על השולחן! [קידושין מא.] גמור... זה כמו לאכול בשוק!

  יכולים להתקרב אל ה'. 
. אני לא יכול אפילו להתחיל לספר לכם מה לא בסדר, בגלל שלצערי, יש כל וזה ממשיך הלאה והלאה

  כך הרבה מה לומר. 
הבנה מוחלט מה הכוונה "קדושה" בכלל. ויש -מור, יש הרבה בחורים שיש להם חוסרבישיבות, ה' יש

תורה, שאם הם היו מתגלים, זה היה גורם להרבה -מהבחורים שמעורבים עם הרבה דברים של אנטי
הישיבה. אמנם -יהודים פשוט להתיישב על הארץ ולבכות על הכישלון של הדור שלנו לחנך את בחורי

הן  –כך הרבה "גישות פתוחות" -אבל זה מאד קשה להיות בחור טוב כאשר כל -ים ישנם בחורים טוב
  המובילות.

דבר מעט -, מבלי יכולת לתפוס שוםרוב הבנות יוצאות רדודות ושטחיות –וככל שה'בית יעקב' ממשיך 
  .[ישעיהו ב' ו'] עמוק יותר מאשר הרדידות החומרנית שהן כה מוצפות בה

שמנסים לפרוץ ולהגיע למצוא את האמת. ואלו הם היחידים שיעברו את זה נכון, תמיד ישנם מעטים 
ה'. סוף ישעיה. דָ לָ יל יָ חִ ם תָּ רֶ טֶ ['בְּ  כעת הכי בקלות. אלו הם האנשים שפשוט 'יחליקו' אל תוך הגאולה בתנועה קלה

  .ור' תנדב"א זוטא פ"כ, ג']
[ס' 'ונפשי  יצטרכו לעבור הרבה מאד סבלאמיתיים, נשמות יהודיות אמיתיות, -אבל כל השאר, שהם יהודים

כך קשה להיות מסוגלים לפרוץ -, רק בגלל שהם לא מבינים. בגלל שזה יהיה עבורם כל]146יודעת מאד', עמ' 
  .['ערלת לב', עי' תרגום ניצבים ל' ו'] ולצאת מכל הגשמיות והטיפשות בחיים שלהם

יותר דברים שאני מרגיש שאני רוצה לומר. ולאמיתו של דבר, לא מיציתי את הנושא, אבל אין הרבה 
ואני יכול לספר על עוד הרבה יותר  יודע שמה שאמרתי זה מדוייק. אמת)- (איש וכל יהודי שהוא אמת'דיק

  דוגמאות ממה שנתתי.
תחזרו אל האמת. תחזרו אל הנכון והישר. תחזרו אל הדרך ישראל! אנא, תעשו תשובה! -בבקשה כלללכן, 

 אני מדבר על לחזור לשטעטל!אני לא מדבר על 'לחזור' לזמן של תנועת ההשכלה. וכפי שזה היה פעם. 
, כמו תלמידי הבעל שם טוב, אני מדבר על תלמידי חכמים אמיתיים (אל ה"עיירה" היהודית של פעם).

  תלמידי הגר"א, או על התלמידים של האריז"ל וכדו'.
ב...', קֹ עֲ יַ  יךָ לֶ הָ אֹ  בוּ ה טוֹ ['מַ  מעט אמיתי-מקדש-תבנו בית עם ישראל! תבנו 'בית יהודי' ("אידישע שטוב") אמיתי,

  .['כלו כל הקיצין'. סנהדרין צ"ז] ''תעשו את זה מהר! כי הזמן אוזל, הולך ונגמר!. ואני מתחנן אליכם: בלק כ"ד]
  

ר' לקט רשימות, חנוכה, בשם המהרי"ל  – ים'מִּ עַ ן הָ ם מִ כֶ תְ ל אֶ דִּ בְ אַ 'וָ הגאולה בהבדלה מן הגויים והתועים.  –: וּ נּ חֶ נְ ד יַ דָ בָּ 
' תפי' ובלצ"ג. נצח ישראל למהר"ל זצ"ל פרק כ"ה בארוכה, עיי"ש סוה"פ. ר' תיקוה"ז ...נוּ ילָ דִּ בְ הִ ְך שֶׁ רוּ 'בָּ דיסקין זצ"ל. 

', דברים ל"ג. ור' ד...דָ ח בָּ טַ בֶּ ל אֵ רָ שְׂ ן יִ וֹ כּ שְׁ יִּ 'וַ . בלק כ"ג. ן'וֹ כּ שְׁ ד יִ דָ בָ ם לְ ן עָ 'הֶ לו: ודף ל: ובכו"כ מקומות על הפסוקים: 
  . תהלים פרק פ"א.ר'כָ ל נֵ אֵ  וֹ מּ ין עִ אֵ , וְ וּ נּ חֶ נְ ד יַ דָ 'ה' בָּ תרגום שם עה"פ בפ' האזינו: 

 בוּ וּ 'שׁ . סוף מלאכי, ע"ש. ם'תָ בוֹ ל אֲ ים עַ נִ ב בָּ לֵ 'וְ שיה"ש ב', ע"ש רש"י ופי' הגר"א. – אן'צֹ י הַ בֵ קְ עִ 'בְּ דרכי אבותינו הק': 
  ', זכריה ט' ע"ש. ור' פי' הגר"א למשלי כ"ב כ"ח.ןרוֹ יצָ בִ לְ 



  בס"ד
    

  :12חלק 

  !זו התשובה שלנו -מסירות נפש 
  כ"ה תשרי תשע"ד

  
 

התורה לארון הקודש - אני רוצה להסביר לכם מה התכוונתי כאשר אמרתי שבעת שאנחנו מחזירים את ספרי
("הייתי אפילו צופה שכאשר חג הסוכות יהיה מאחורינו, כאשר נחזיר את ספרי העולם יהיה שונה מאד.  -תורה -לאחר שמחת

  .העולם שלנו יראה שונה לחלוטין". י"ג אלול תשע"ג) –התורה לאחר שרקדנו איתם בשמחת תורה ואמרנו הבדלה 
  ט, שום דבר לא קרה!"קֵ "מה שונה? הכל שָ אני בטוח שהרבה אנשים יגידו: 
  פעם.- העולם שונה לגמרי ממה שהוא היה איפסים את האמת יבינו שקרה הרבה. אבל אותם האנשים שבאמת תו

, הצעדים האחרונים לפני שמשיח מתגלה [בראשית א' ג', זכריה י"ד ז', פסחים נד.] אנחנו נכנסים כעת לתקופה שהעולם ציפה לה מאז הבריאה
  ולפני הגאולה השלימה. כל הארצות שבעולם עומדות הכן למלחמה.

עומד בקרוב להיות מובס לחלוטין, ולא מסיבה חיצונית אלא  לכאורה, ברית של אמריקה, הכח הצבאי החזק ביותר בעולםארצות ה
מבפנים. הצבא האמריקאי התפרק בצורה שכזו שהוא איבד את הרוח הפטריוטית שלו. הוא איבד את הדמעות שהאמריקאים היו מזילים 

ארצות הברית של האמונים" כל יום בבית הספר.  שלהם או כאשר הם קראו את "הצהרתמעיניהם כאשר הם שמעו את ההימנון הלאומי 
  אמריקה השתנתה, ועומדת בקרוב לאבד את הדמוקרטיה שלה לחלוטין.

הצבא האמריקאי עם כל הנשקים שלו ינוצל למטרות  וזה יותיר את העולם לחסדי הרשעים שמנסים לנהל ולהשתלט על העולם.
אטום, הפכו פתאום להיות אנשים נחמדים, 'אוהבי -האיראנים הרעים, שהם בהחלט מתכננים ומייצרים פצצות .. תהלים ק"מ]ק'ׁשֶ ם נָיֹו'ּבְ [ אחרות

  שלום', שלא יודעים בכלל על מה אתם מדברים כאשר טוענים ומאשימים אותם ברצון להשתלט על העולם...
כולל הנשיא הסורי אסאד, יהיו בקרוב בין אלו שיהיו הכי אגרסיביים  בקרוב אנחנו נראה כיצד חבורה זו של 'אוהבי השלום' הללו,

ולא נדע לבטח מיהו היריב שלנו ומיהו . ]ה'ֵהָּמה ַלִּמְלָחמָ '[מזמור ק"כ:  במלחמות הבאות, המלחמות הנוספות שמחכות לעולם בעתיד הקרוב ביותר
שהם כולם יהיו האויבים של היהודים. בכל אופן, הרבה מהיהודים בעולם הם  איובאמת, כל העולם יהיו אויבינו. בוד .[ירמיהו ט' ג'] הידיד שלנו

אינם יהודים באמת על פי ההלכה, ואז יש לנו כמובן את הערב רב, שבהחלט אין להם נשמה יהודית, אפילו שלפי הדין הם יהודים. והערב רב 
  ."א פי"א]"ל להגר[הזוה"ק במקומות רבים, אש ימחו לגמרי מן המציאות

, היהודים האמיתיים. רק תדמיינו זאת! תתארו לכם את כל העולם נגד היהודים, כל הארצות שבכל העולם כל העולם יהיה נגד היהודים
  .[זכריה י"ד] נגד היהודים. זה מה שעומד לקרות!

, אפילו לא לפני החגים. כולם כך שהעולם איננו כפי שהוא היה לפני חודשיים, אפילו לא לפני חודש וחצי, אפילו לא לפני ארבעה שבועות
, ', תרגום ר"פ נח]ְוִאְתְמִליַאת ַאְרָעא ֲחטֹוִפין[' פשע-מתכוננים למלחמה ומשבר כלכלי ענק, שיגרום ויביא להתפרעויות ואלימות. אנחנו חיים בעולם עמוס

  ובמשך השבועות האחרונים אנחנו ראינו את התוצאות המבעיתות של הדבר הזה.

'מה באמת מתרחש? האם הלכנו לישון והתעוררנו לתוך אנחנו רואים עולם שגורם לאדם הממוצע לתמוה  מבלבל. אנחנו רואים עולם
  גיהנום?! מה קרה?!'

אבל אפילו אלו  וזה הכל. -הם רק רוצים את החומרניות שלהם ישנם אנשים רבים שכל כך אדוקים לגשמיות שלהם, שלא אכפת להם. 
עולם השתנה, גם הם מפחדים לחשוב על כך שלפי הנבואות שתי שליש מן העולם יהרס. האנשים האלו שאינם רוצים להודות בעובדה שה

אונים, ולא מסוגלים לדאוג לצרכי -והפחד שלהם נובע מכך שכל הדברים שהם בטחו ונשענו עליהם מגלים את עצמם כחדלי מאד מפחדים.
  האנשים.

הן מתנערים מאחריותן. הבנקים גונבים את הכסף של המפקידים שלהם היישר כל חברות הביטוח למיני המקצוע הרפואי הפך לזיוף.
, על ידי הם גונבים כמה כסף שהם צריכיםהפנסיה שלהם. הבנקים של היום מנוהלים בידי גנבים. -הבנק שלהם, היישר מקרנות-מחשבונות

 כך שהם פשוט מושכים את זה ישירות מחשבונות המשקיעים שלהם.
אתם לומדים שקרים. אתם לומדים סילופים. אתם לומדים להיות רובוט שטחי,  החינוכית שלנו נכשלה לגמרי. המערכתוחוץ מזה, 

אנחנו איננו מתחנכים לשרת את ה' בכל לבבנו ומהותינו, ולרצות לעשות את רצונו  אפילו החינוך החרדי ירד מאד.וכלום לא מעבר לכך. 
  אנחנו מתחנכים לשבת וללמוד, בלי הרגשים, בלי הקדוש ברוך הוא. -. לרוב [אבות ב' ג'] בכל בוקר, צהרים וערב

ברוך השם, ישנם עדיין מעטים שמחזיקים מעמד ומנסים לבנות קהילה של  הקדושה נמחקה כמעט לחלוטין.העולם הפך מקום מוזר. 
ין להם באמת תפיסה עמוקה מה זה רוב היהודים כיום אאנשים שעדיין רוצים את הקדושה, ועדיין מבינים מה המשמעות של 'קדושה'. 

  'יהדות'.
וזה עושה את העולם למקום מפחיד ביותר. זה עולם של גשמיות, של תשוקות. זה עולם של שנאה וחולניות רגשית. אנחנו שומעים על 

אימהות שנהרגות, על ילדים שנהרגים ומותקפים. אנחנו שומעים על ילדים שנקצצים לחתיכות ומוכנסים לתוך מזוודות. אנחנו שומעים על 
  אנשים שנערפים, על כל מיני זוועות ודברים מפחידים. מתי אי פעם בעבר שמענו כל כך הרבה חדשות איומות?

אנחנו מרגיעים את עצמנו בהסבר שזו היתה התרחשות מאד לא רגילה. אדם  המח שלנו מנסה לשכוח מהשואה שהיתה באירופה.
מטורף בשם היטלר, ימח שמו וזכרו, עלה לפירסום בגלל כל הסיבות של מצבים היסטוריים שהיו נוגעים אך ורק לתקופה מסויימת 

  בהיסטוריה.
ים. והם מחסלים מימין, משמאל ומן האמצע. והם הכי אך לאחרונה, אנחנו לפתע קולטים שהעולם מלא ב'היטלרים' בכל הגדלים והצבע

אין להם שום  –אפילו ראשי ממשלה  העולם מלא וגדוש ברוצחים.אין להם שום נשמות.  אין להם שום לב.מזלזלים בערך של חיי אדם. 
  ?!שמחיםש אנחנו להרגייכולים איך אנחנו יכולים להרגיש טוב?! כיצד  -רגש של אשמה בנוגע לרצח. אז בעולם שכזה 



תורה, ורקדנו עם התורה, ואנחנו אוהבים את התורה. כמה קהילות באמת רקדו מתוך אהבה עמוקה אל -רק כעת היה לנו חג שמחת
התורה? ובכמה בתי כנסיות היו ההקפות פשוט הצגה גדולה, בידור גדול עבור כולם? כמה נכנסו עמוק לתוך המוזיקה, לתוך המילים של 

  תורה?השיר, לתוך האהבה ל
[זוה"ק תרומה קסט: ור'  תורה-כאשר החזקנו את התורה ורקדנו, וכאשר הרמנו את הילדים שלנו, ורקדנו עם הילדים שלנו בגלל שהם כמו ספרי

  רוב ההקפות היו פשוט מופע, הצגה., כמה מאיתנו באמת הרגישו את זה? הרוב לא! בעה"ט תרומה כ"ה י"ח, וע"ע ס' צרור המור שם]

 ות' היו ההצגה הגדולה ביותר, בגלל שיש 'מוזיקה חיה'. אז יש לכם את ה'מיקצב של הרחוב', בכיסוי של 'תורה'.ו'הקפות שני
הלב שלי נשבר, עם ישראל. אני מתחנן אל ה' שירחם עלינו, כי זה באמת מאד קשה לחיות בדור הזה, שהפך להיות כזו שטחיות, ריצה 

  .[חוה"ל שער הפרישות פ"ב] וכל הצרכים החומריים שלהם, שבשבילם זה הדבר שבא לפני הכל הזהב', וכל התשוקות שלהם-רדודה אחרי 'עגל
. ]115[ממ"א ח"ג עמ'  חכמים שלנו בתחפושת של עולמנו השטחי-אנחנו מלבישים את בתי הכנסיות שלנו, ואת הרבנים שלנו, ואת התלמידי

ואילו אלו שאינם  אנחנו הופכים אותם לחלק של חיי הגשמיות שלנו.. ]'ָפנֵינּוֲאֶׁשר יְֵלכּו לְ '[ אנחנו מקשטים אותם, ואנחנו משתמשים בהם
מתאימים לקיום המלאכותי שלנו, המנהיגים והרבנים שהם עדיין חלק של 'העולם הישן', של העולם של השם, מהם אנחנו מתעלמים או 

 . אנחנו אומרים עליהם את כל הדברים הרעים מכל הסוגים'. ערש"י סנהדרין צז.]ְוָסר ֵמָרע ִמְׁשּתֹוֵלל ,ַוְּתִהי ָהֱאֶמת נְֶעֶּדֶרת[' שאומרים שהם 'תמהוניים, משונים'

  .]5[ונפשי יוד"מ פ"ח מאמר 

והם אלו שאמורים להמשיך להיות חלק של היצירה של ה'. הם עתידים להמשיך את הבריאה  הם אלו שעתידים לחיות.אך בכל אופן, 
  .[ישעיה כ"ח] אלו שהפכו להיות הדוגמא 'הנוצצת' של האידישקייט, הם יפלו בהמשך הדרך, ויעלמולנצח. ואילו השאר, כל 

ורק להתקרב למנהיגים, לרבנים, אשר חיים  להיות קרוב אל ה' כמה שיותר. ישנו רק דבר אחד שעלינו לנסות לעשות כעת, וזה:
  . ט"ו] [הדור האחרון ח"ב מפ' במסירות נפש, ומנסים לעשות את רצון השם

בכדי  -התקרבו והצטרפו רק אל הרבנים האלו שמוכנים להקריב את השם שלהם, את הפרנסה שלהם, ואפילו את החיים שלהם ממש 
  .[ר' זוה"ק נח דף סח.] לעשות את רצון השם

  

  אני יודע שהרוב מכם לא יודע על מה אני מדבר. אני צריך להסביר זאת יותר ברור.
הגבאים שלהם, -. הם אסירים של העסקנים]'ִהּנֵה הּוא ָּתפּוׂש זָָהב ָוֶכֶסף'' י"ט: חבקוק ב[ ים בתוך הקהילה של עצמםישנם הרבה רבנים שהם אסיר

, ']ַוּיִֶבן ֵהיָכלֹות[' כנסת מרשימים-והם אינם יכולים לעשות מה שהם עצמם רוצים להחליט. ישנם עסקנים רבים שהם מעוניינים שיהיה להם בתי
  .[מ"ב ה' כ"ג, חלק קז:] והשורה התחתונה זה: כסף, גשמיות, והופעה הצגתית, ']ֹלא ֵמֻרְּבֶכם[' והרבה חסידים

ָאז [מלאכי ג': ' , ותלמידיו הם גם כן מנסים להיות עובדי השם ועבדי השם[ירמיהו ג' ט"ו] חכם שהינו "עובד השם"-אבל כאשר יש לכם תלמיד

כנסת) רעוע, אזי היצמד אליו -כך מפורסם, שהוא מתפלל באיזה שטיבל (בית-כאשר יש לכם צדיק שהוא לא כל, ...', 'דברי חיים' השמטות ויקהל]נְִדְּברּו
[רבנו בחיי בראשית י"ט כ"ט: 'אשרי לצדיקים ואשרי לדבוקיהם', 'מצילין תיק הספר עם הספר',  ואל תסור ממנו, בגלל שהוא יציל אותך אפילו שאינך כל כך זכאי לכך

, ואתה מסרב לעזוב [כתובות קיא:, דברים ד' ד', ראשית חכמה שער האהבה פ"ד] . רק העובדה שאתה בדל"ת אמותיו או בסביבהחומא שם פ"ט]עיי"ש, וכ"ה בתנ
  .[עי' ברכות נד: 'ברוך זוכר את הצדיקים', ישעיהו ס"ה ח'] אותו, זה יהיה מספיק זכות בשביל לאפשר לך לעבור את זה בחיים

 ההלכה שלהם להיות מושפע מההון ומההמון-האנשים הפופולאריים שנלחמים נגד האמת, שמאפשרים לפסקכל האנשים המפורסמים, 

[ס'  , ולא מן האמת, אלו שרוצים ללכת נגד האמת בכדי לבנות את הקהילות שלהם, הם ייעלמו['דברי תורה', תניינא צ"ה, הפרישה טור חו"מ סו"ס רמ"ט]

  .']יְִהיּו ְכַאיִן[ישעיה מ"א: ' ר מהם כלום. לא ישאחסידים ר"ס תרי"ג בשם רס"ג]

מעט מאד מהגויים  ., חלק קי"א., ור' ח"א מהרש"א סומ"ס כתובות]'ֶאָחד ֵמִעיר ּוְׁשנַיִם ִמִּמְׁשָּפָחה[' מעט מאד ממי שמכונים 'יהודים' עומדים לשרוד
בד, אזי עליך להבין שרוב העולם הוא פגום מבחינה ישרדו. ואם אתה סבור שאתה יכול לומר שהמלחמה האחרונה תהיה מלחמה רוחנית בל

הרוב הגדול הם גם כן לקויים מבחינה רוחנית, ולא יוכלו אפילו לתפוס מה זה אומר  –רוחנית, כולל היהודים. הגויים בודאי, ובאשר ליהודים 
  לעשות תשובה אמיתית.

תוותרו באמת על כל השטויות, על כל הדברים שאתם  יקחו את עצמם בידיהם וישובו אל ה'. שכל היהודים האמיתייםאני מציע 
אתם פשוט  –. אם אינכם עושים תשובה אמיתיתֹו']יְִׁשֶּתה ְויְִׁשַּכח ִריׁש[משלי ל"א ז': ' מעדיפים לבדר בו את עצמכם, בכדי לשכוח מהדאגות שלכם

  .מ"ק. ועי' בזוהר וירא קיז:][זוה"ק שמות יז. 'אלא דלא בעיין למהדר', ובמתומ"ד שם בשם הר תיעלמו, חס ושלום

השם יאלץ אתכם לשוב. וכל הערב רב, וכל היהודים שחושבים  –. ואם אתם רחוקים '. סוף עמוס]ְוֹלא יִּפֹול ְצרֹור ָאֶרץ[' כל היהודים האמיתיים יחיו
  .ש"ו פ"ה][שם ט' י'. ור' הקדמות ושערים  הם באמת ייעלמו מן העולם –שהם יהודים אמיתיים אבל באמת הם אינם 

ְואֲהָביו ְּכֵצאת ַהֶּׁשֶמׁש ' ישעיה ס"ו ה' ע"ש כה"ע,[ ישנם אלו שרוצים להקריב את עצמם .[דברים ל' ב'. עי' רמב"ן שם] זו התשובה שלנו –מסירות נפש 

בגלל שהם  שם בפכ"ט י"ט בת"י וברש"י] [שם מ"ט ז', עיי"ש במלבי"ם, ור' , להראות לה' שהם רוצים להיות מבוזים ומוכלמים ברחוב' שבת פ"ח:]ִּבְגֻבָרתֹו
, ורוצים להקים משפחות גדולות עם הרבה ילדים, ']ְוַחּיֵי עֹוָלם נַָטע ְּבתֹוֵכנּו[' תורה אמיתיים-צניעות. ישנם גם אלו שרוצים לחיות חיי-לבושים בגדי

ומפני שזה  הם רוצים לעשות את כל הדברים האלו בגלל שה' ציוה אותם, .']ַויְַׂשֵּגב ֶאְביֹון ֵמעֹונִי[תהלים ק"ז: ' בעזרת ה', למרות שיש להם מעט כסף
נְִּתנָה רֹאׁש '[ מה שהם אמורים לעשות, והם בוטחים בה'. הם חיים את האידישקייט שלהם לפי מה שה' מצוה אותם, ולא לפי "היתרים" של רבנים

  [ישעיה ד' ג', זוה"ק שמות נז:] לא. –ישרדו. השאר  –. אלו האנשים . שלח י"ד]'ְונָׁשּוָבה ִמְצָריְָמה

. אני רק מתחנן ליהודים שיצילו את עצמם ויחסכו לעצמם הרבה צרות. שימנעו מעצמם ]38[ר' קד"ד גליון  כך שאני לא אומר לכם משהו חדש
  אנא, שובו עתה אל השם!'. דברים ל"א, ע"ש]ּוְמָצֻאהּו ָרעֹות ַרּבֹות ְוָצרֹות[' הרבה סבל.

שלכם, על וההפלגות הפאר -קשה לוותר על המסעדות שלכם. אני יודע שזה קשה לוותר על העינוגים שלכם, על מכוניותאני יודע שזה 
. אני יודע שזה קשה לוותר על הפיאות המקסימות [ר' צפניה א' ח', וע"ע מלבי"ם דניאל ז' כ"ב] השמלות הקצרות שלכם, והחולצות הצמודות שלכם

  יקה ולאירופה כל יום שני.שלכם, ועל הטיסות שלכם לאמר

. זה יהיה כל כך קל [עי' יומא דפ"ו סוע"א] אז עדיף שתתחילו עכשיו איך שלא יהיה. -אבל בסופו של דבר יהיה עליכם לוותר על כל זה 
  יותר.
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  ואנחנו בכינו ובכינו...
  כ"ח תשרי תשע"ד

  
צדיק גדול, היה תלמיד  -(הסבא שלי אני רוצה לומר לכם שזיידי (סבא שלי) הגיע אלי שוב מעולם האמת. 

  . חכם ידוע מאד בחייו)

'יינגל'ע,יינגל'ע, מיין אני רוצה לספר לכם שהוא התיישב לידי כאשר הייתי בשנתי, והוא אמר לי: 
אני כל כך שמח שאתה נמצא בבית שבו אתה  ך גאה בך!אני כל כ, (ילדי היקר, ילדי המתוק)יינגל'ע'... זיסע'לע

נמצא, במשפחה שבה אתה נמצא. ואני מברך אותך שאתה תזכה ותמשיך להביא אמת למשפחה שלנו, 
קּו ָיַדִים ָרפֹות[ישעיהו ל"ה: ' ותביא אמת ליהודים בכל מקום שהם נמצאים'   ....' ע"ש, אבות פ"ה מי"ח]ַחּזְ

  . רים להגיד לךיש לי עוד דבואז הוא אמר: 

אני מאד מודאג על המולדת המאומצת שלנו, ארצות הברית של אמריקה. אני לא מודאג על המקום 
כמעט הרסה  –עצמו, כפי שאני יודע שזה ממש 'אדום'. ואני תמיד הבנתי וראיתי איך שה'גלות אדום' הזו 

  .]52[שבת קמז:, קד"ד גליון  את כל היידישקייט של אמריקה

אבל . [ר' מלבי"ם ישעיהו ס"ג] ינני מודאג על המדינה האדומית הזו הנקראת 'ארצות הברית'אמנם, לא, א
קודם כל, הם בסכנה פיזית מאד גדולה, וכמובן שאנחנו יודעים  אני מודאג על היהודים בארצות הברית.

ם מן היטב, שהיהודים באמריקה, כולל החרדים, הם בסכנה רוחנית ומוחשית. ברור, תמיד ישנם יוצאי
  .]327[ס' ונפשי עמ'  הם בסכנה רוחנית גדולה ביותר -הכלל, אבל הרוב הגדול של היהודים באמריקה 

ופס"ג, ירמיהו מ"ט, עובדיה, ועוד. ר' דברי ר"י אברבנאל  הערה: חורבן אדום מבואר רבות בדברי הנביאים, כגון: ישעיה פל"ד
(עה"פ 'עשיו הוא  פי"ט, אוהחה"ק וישלח פל"ו דישעיהו, העיקר הב'), תנדא"זבס' 'משמיע ישועה' (בענין י"ד עניני הגאולה 

  : "חורבנה של אדום".21גליון  קד"ד אדום')

אני לא מתכוון לומר שהיהודים בכל שאר מקומות העולם הם במצב טוב  ושלא תבינו אותי בצורה לא נכונה.
  .[ר' זכריה ב' י'] של אמריקה, אבל אני במיוחד מודאג אודות היהודים בארצות הברית יותר

 . ואני יודע שאני כבר אמרתי זאת פעמים רבותאני באמת הייתי רוצה שהם יעשו תשובה, תשובה אמיתית

, והאנשים לא מבינים על מה אני מדבר. אפילו כשאתה מסביר זאת כל כך : 'לצאת מבית העבדים']37[לדוג' גליון 
[רבנו יונה בשע"ת ב' י',  רוב האנשים פשוט מתעלמים מזה כלא היה – תנו']: 'הגשמיות רוצחת או56[קד"ד גליון  ברור

 מאשר להיות עסוק ברוחניות –, מפני שזה הרבה יותר מענין להיות עסוק בגשמיות ישעיהו סו"פ מ"ב]

ית', סוף מלאכי]  מאשר המאמץ להשגים של הגשמיות . וזה לוקח הרבה פחות מאמץ רוחני ורגשי להגיע['ְקדֹוַרּנִ
  .[אש"ל להגר"א סו"פ ד'] הדרוש להתעלות בהשגים של רוחניות

אני הבנתי שהקהילה היהודית האמריקאית תיעלם לבסוף. עכשיו בכל אופן,  –ומאז שהייתי צעיר ביותר
אני רואה ברור איך שארצות הברית של אמריקה נעלמת בפני העינים שלנו. בקרוב לא תהיה שום 

הודים יצטרכו למצוא לעצמם בית חדש. אני מקוה שהם יחליטו לבא אמריקה", והי-של-הברית-"ארצות
  [עי' 'משך חכמה' בחוקותי כ"ו מ"ד] טוב... –, ומקוה שהם יעשו זאת במהירות, כי אם לא ]70[גליון  לארץ ישראל

ְיָלה[איכה ב': ' ואז סבא שלי ביקש ממני לשבת אתו ולומר 'תיקון חצות' י ַבּלַ ד אנחנו . וביח...']קּוִמי ֹרּנִ
ֵני ['... התפללנו ובכינו, ובכינו, ובכינו ְך ֹנַכח ּפְ ִים ִלּבֵ ְפִכי ַכּמַ . עצמתי את עיני כדי ה'...', יסוש"ה שער האשמורת]ׁשִ
, [ברכות ג. סנהדרין מו. 'שכינה מה לשון אומרת...', זוה"ק וארא כט:, קב הישר פרק צ"ג ע"ש] שאוכל להרגיש את צער השכינה

  ת העינים, זיידי כבר נעלם...וכאשר פתחתי א
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  כעת אנחנו יתומים
  ג' חשון תשע"ד

  
האחרון מהצדיקים  וכניסתנו אל הגאולה., מהפזורה הנוראה הזו, כיום נכנסנו לשלב חדש בתהליך של יציאתנו מהגלות

  נלקח מאיתנו. –על רוב העולם היהודי  הגדולים של דורנו, מהרבנים הגדולים שהיתה להם השפעה ענקית

. אנחנו נותרנו לבד. ואפילו שישנם עדיין רבנים [זוה"ק ויקרא ו.] אני יכול לומר בבירור שכעת אנחנו "רשמית" יתומים, מיותמים
וכעת האחרון זה שונה. אלו שעזבו אותנו הגיעו מדור שהיה הרבה יותר אמיתי, והם השפיעו על חלק גדול מהעולם היהודי.  –

  ו.שבהם נלקח מאיתנ

כמובן, ברוך השם, עדיין נשארו מעט צדיקים, אבל הם אינם יכולים לקחת על עצמם את המשימה הענקית להיות מנהיג ואב 
  דרך לחלק גדול של כלל ישראל, ולא רק לקבוצה אחת קטנה.- ומורה

כדי לעשות כפרה ל כדי לעזור לנו, כדי לעשות לנו את החיים קל יותר, "ואל תחשבו שהקב"ה לקח את הרב עובדיה זצ
לא עזבו את העולם  -ל, וכל הרבנים הגדולים שנלקחו מאיתנו בשנים האחרונות "ל, והרב אלישיב זצ"עבורנו. הרב עובדיה זצ

חכה לנו זה מפני שמה שמ .['ָסעּו ֵהָּמה ִלְמנּוחֹות', סליחות לבה"ב] הם נלקחו בכדי להקל מעליהם. [עי' שלה"ק מס' תענית 'תורה אור'] בכדי להקל עלינו
  [ב"ב ח:] מאד קשה, ומה שמחכה להם זה המקומות הכי זוהרים והכי נבחרים בגן עדן!-מאד

ואנחנו נצטרך למצוא את אנחנו נשארים כאן, ואנחנו יכולים לצפות קדימה מרגע זה והלאה לירידה גדולה, אל זמנים קשים. 
אמת או לא. אנחנו נצטרך - של- אם הוא רב -ו לאיזה רב לא נוכל להיות בטוחים אם אנחנו מחברים את עצמנ האמת בעצמנו.

. בעולם הרעשני הזה, ן...']עֵ ּׁשָ הִ י לְ ל מִ עַ  נּוין לָ אֵ [משנה סוף סוטה: 'וְ  לצפות רק אל ה' בעצמו לעזור לנו לעבור את התקופה הנוראה והמיותמת הזו
טרך פשוט למצוא את הזמן והמקום שאנחנו יכולים בעולם זה של פעילות ואלימות, העולם הזה של השקרים וההונאות, אנחנו נצ

  .[ר' ס' חרדים סי' ע"ג, ביה"ל סי' תקע"א ועוד] להיות לבד ולדבר אל ה', בלי להתבלבל

 אנחנו חייבים לנסות להרגיש בדיוק מה ה' רוצה מאיתנו, ולנסות מאד חזק להתפלל ולהגיע אל האמת.

מסר הזה הוציאה מתוכי הרבה כאב. הצדיקים של היום הם גדולים הכתיבה של ה אני מצטער שאני בוכה כל כך הרבה.
חוץ מאשר התשובה,  ['ֲהיֵׁש ָּבּה ֵעץ', מס"י פי"ט] נשארנו ללא מגןבהתאם לדור הזה, אבל כעת, כאשר אחד מהגדולים ביותר נלקח, 

  .תשמ"ח ע"ש][ילקו"ש תהלים  זה דור נמוך -. כפי שאתם יודעים [אבות ד', ט"ז] התורה והמצוות שלנו

כעת אנחנו נכנסים לשלבים האחרונים שלפני הגאולה השלימה. אבל כעת, המרחק  השם הביא את העולם למצב חדש.
  .[אש"ל להגר"א פי"א ה'] הסופי עד הגאולה, יכול להיות קשה כמו אלפי שנות גלות הדחוסות לזמן קצר בהרבה

הכאב יהיה כה חזק, אבל בעזרת השם, כל היהודים  עשות.ואני מתחנן אל השם לעזור לנו לדעת מה לזה מאד עצוב. 
  .[עמוס ט' ט'] האמיתיים יצליחו בחסדי השם לקבל משיח צדקינו

והמצוות הספרדי שבמשך דורות רבים היה החלק הנבחר של העולם. הרבה -התורה-הרב עובדיה נשלח להציל את עולם
  ידי תנועת ההשכלה. מהקהילות האלה, כמו היהודים מאירופה, נפלו קשה מאד על

התיכון כמו מרוקו וכדו', רבים מאלו המכונים 'יהודים נאורים' היגרו לשם, וזיהמו - לאחר שהאירופאים כבשו את ארצות הים
היהודים הספרדים איבדו את רוב את שכיניהם הספרדים בהשקפותיהם הלקויות ובחוסר שמירת תורה. בארץ ישראל, 

  .[תהלים פ'] דתית-ועה של הקהילה הישראלית, האשכנזית, האנטיכתוצאה מההשפעה הגר האידישקייט

האישיות  שעזר להעלות דור שלם שכמעט היה אבוד מן היהדות, ח"ו.לכן הקב"ה שלח אישיות כמו רבי עובדיה זצ"ל 
בחורים הענקית הזו הצליחה בסייעתא דשמיא, להחזיר אלפי בחורים ספרדים אל הישיבות. הוא עזר להביא את ההורים של ה

  האלה בחזרה אל מסורת אבותיהם.

. הרבה נמצאים כעת בישיבות ['ִּתְפֶאֶרת ָּבנִים ֲאבֹוָתם', אבות ו' ז'] הגאים במורשת שלהם הוא עזר ליצור דור חדש של ספרדים
  אשכנזיות, אבל כיום הרבה יותר גאים במורשתם הספרדית ומעדיפים ישיבות ספרדיות.

. ברוב [יחזקאל ל"ד י"ט] של היהודים הספרדים, התייחסו אליהם באופן גרוע במדינת ישראלמאז העליה הגדולה הראשונה 
הרב עובדיה עזר להביא את האנשים האלה להכיר את המסורת העשירה שלהם, המקרים הם נחשבו כאזרחים סוג ב'. 

רה והמצוות עד שהגיעו למדינת יהודים ספרדים, היו עדיין חזקים בשמירת התו ולהצית מחדש את אהבת ה' ותורתו בליבם.
- ישראל. אך בכל זאת, מכיון שרוב היהודים הספרדים שמרו בלבבם אהבה חזקה לה', ושמרו את המצוה הגדולה של טהרת

  .[עי' זוה"ק שמות ג:] המשפחה הם שמרו קשר חי עם אבותיהם מימי קדם

הוא היה יהודי שעשה הכל כדי להפריד יונית. אמת, אפילו שרבים יכולים לטעון לנטייתו הצ-הרב עובדיה היה ממש איש
, וההוכחה לכך היא כמה בעלי תשובה אמיתיים הושפעו מהרב עובדיה. אלפי בתים של תורה את הקהילה שלו מהעולם החילוני

הוקמו על ידי אותם אלו שהוא השפיע עליהם להיות בעלי תשובה. והבנים של אותם בעלי תשובה לומדים בישיבות חרדיות, 



['מֹוְסֵדי דֹור ָודֹור ְּתקֹוֵמם', ישעיה  התשובה האלו ממשיכים בכיוון של יהדות אמיתית-הדור הצעיר של בעליבנות בבתי ספר חרדים. וה

פעם, וזה לא היה קל לבצע את מה שהרב עובדיה הצליח לעשות, בעזרת השם. - הדור שלנו ידוע כדור החלש ביותר שהיה אי .נ"ח]
, והוא היה ענק בידע התורני, וכל דבר שהוא עשה הוא אהב כל יהודיאבל אנחנו לא יכולים לבקר אותו. הוא כופף קצת פה ושם, 

  הכל היה על פי התורה. - ישראל -בכדי להציל את עם

לא יכולים לקחת את עם ישראל על הכתפיים שלהם באותה דרך שאלו הגדולים מן העבר היו יכולים.  -מעט הצדיקים שנותרו 
. כעת, כל [ר' הושע י"ג ה'] איש-ההתחלה של מסע קצר דרך מדבר שממה ללא -  ט הסוף של הגלות כפי שאנחנו מכיריםזה כמעולכן 

  . [ירמיהו ל"א ל"ג] אדם לעצמו, יהיה עם החיפוש שלו לקשר אישי בינו ובין הקדוש ברוך הוא

יתכן שכמה  .[הדור האחרון פרק ז'] מנהיגיםנצטרך לפעול ללא יהיו כעת זמנים נוראים של בלבול, ולמעשה זה כבר התחיל. 
. [זוה"ק בראשית כז:] רב- עם ישראל ינותק לחלוטין מן הערב -צדיקים יסייעו לנו למצוא את הדרך שלנו באופן אישי. ובנקודה מסויימת 

  .[אש"ל י"א ו'] בהתחלה אנחנו נהיה מבוהלים, אבל יהודים אמיתיים יראו שזה רק לטובתינו

תתחזקו באמונה יודע כמה קשה שזה יהיה, אבל עד שאנו מגיעים לגאולה השלימה אנחנו נסבול הרבה.  כן, מאמי, אני
. אל תחשבו [שם כ': 'ַוֲאנְַחנּו ַקְמנּו ַוּנְִתעֹוָדד'] אם נפלתם שלא מרצון, פשוט תקומו ותעשו תשובה ותמשיכו להתקדם .[מזמור כ"ז] וביטחון בה'

. כאשר אתם באמת מכירים את [ברכות פ"ב מ"ב] תורה- מצוות ולימוד- השם שלא על ידי שמירתשתוכלו להשיג את ידיעת מציאות 
זה לעשות רצון השם, ואנחנו נוצרנו בשביל לצמוח ולשגשג  -השם, אתם גם תכירו שהתפקיד האחד והיחידי של האדם בחייו 

  .[מלבי"ם תהלים פ"ו ד'] כאשר אנו עושים את רצונו יתברך

. יהיו את כל הסוגים של יהודים שינסו ]12[ר' חלק  תישארו אתו. הוא יוכל לעזור לכם לקבל משיח –מיתיאם יש לכם צדיק א
שקר אלו שיופיעו במשך -. היזהרו מנביאי[שבת קד.] , מפני שהם לא בצד של האמת['ְוִהְׁשַּבִּתים', יחזקאל ל"ד י'] אבל בסוף הם יפלולהוביל, 

  .[דניאל י"א י"ד] התקופה הקשה הזו

ובעוד שאנחנו חייבים לא להיות עצובים לזמן מדי ארוך,  אנחנו כל כך לבד עכשיו.כן, אני חש שעם ישראל עבר הפסד גדול. 
ולא לשקוע בעצבות בשל העובדה שאנחנו חשים כעת כל כך לבד, וכל כך נטושים, אזי אנחנו חייבים למשוך את עצמנו ביחד, 

  אחד ואחד, אל הקדוש ברוך הוא.ולנסות מאד חזק להתקרב ככל האפשר, כל 

וכעת אנחנו יכולים לראות הרבה יותר ברור שהעולם הפך אנחנו נכנסים למבחן האחרון לפני שהפיצוץ הגדול מתחיל. 
ת ולספר אדם לא יהיה היכן לברוח, ולא אף אחד שאפשר יהיה לבכו- לבן .['ְוחֹוֶׁשְך ַעל ְּפנֵי ְתהֹום...', בראשית א'] להיות מקום חשוך ומפחיד

  לו את הצרות שלנו. אין לנו אף אחד. רק ישירות לה'. 

כך -אלו שאינם חשים קירבה אל ה' לא יֵדעו על מה אני מדבר, וֵאלו הנשמות המסכנות שלא יכולים ליצור קשר, מפני שהם כל
[אהבות  הקשר הזה עם יוצרנוכבדים עם הגשמיות שלהם, היהודים האלו לעולם לא יוכלו להתרומם מספיק גבוה בכדי להרגיש את 

אזי  –הזה - . אבל אם אנחנו נעשים קלים יותר ומזוככים יותר, ויותר מנותקים מהעולםעוה"ז ואהבת עוה"ב הן צרות זו לזו. חוה"ל החשבון הכ"ה]
ל את עצמינו אפילו ללא הדרכת רבותינו הגדולים. עדיין אנחנו יכולים להצי -אנחנו יכולים להשיג את הפסגות הגדולות ביותר 

  ואת משפחותינו ולהתקרב אל יוצרנו.

אני יודע שלרב עובדיה היו הרבה מעריצים שהולכים בדרכו. והרב עובדיה היה איש של אמת. לפעמים הוא אמר את האמת 
, והאמת אבל זה היה מפני שהם חיו חיים של שקרמה לעשות ואיך להגיב. אפילו בצורה כה בוטה עד שאנשים לא ידעו 

היו אנשים שאהבו אותו יותר ושאהבו אותו פחות, אבל אף אחד לא יכול  –ה היתה מדי קשה לעיכול עבורם. לרב עובדיה הפשוט
להכחיש שהוא היה תלמיד חכם גדול. אף אחד לא יכול להכחיש שהוא היה אבא רחימאי לנהרות של אנשים שבאו בשביל לקבל 

  עזרה ובשביל לקבל חיזוק.

בגלל שהוא אהב את עם ישראל מאד מאד! הגדּולה שלו היתה  הוא לא אהב את עם ישראל.אף אחד לא יכול לומר ש
הוא בהחלט היה איש והידע התורני הענק שלו שהוא השתמש בו בכדי לעזור לעם ישראל.  [מס"י פי"ט] האהבה שלו לעם ישראל

 - יו הולכים בדרכו כאשר הוא היה בחיים , אפילו שהוא היה מנהיגה של תנועה פוליטית. אני רק מתחנן לאלו שה'לשם שמים'
טבע  –לשמור את האמת שלו ולנצור אותה. ושלא תיכנסו לעימותים זה עם זה שיביאו לחילול ה' ענק, חס ושלום. לרוע המזל 

  אנוש זה טבע אנוש, וכאשר אין לנו את הגדלות לעזור לנו לשלוט על הצד הגרוע שלנו, אזי הכל יוצא משליטה.

ולחפש רק  -צריכים להתייחס למה שאחרים עושים. כולנו, כל אחד מאיתנו, צריכים לקחת את עצמינו בידים  לא, אנחנו לא
  .[יומא לט. רמב"ם תשובה פ"ו ה"ה] את האמת. לחיות רק עם האמת. ומי שרוצה לחיות עם האמת, ה' יכוון אותו אל האמת

בין את האבדן הענקי שלנו היום, ולתפוס שזוהי ההתחלה אנחנו צריכים כולנו, אשכנזים וספרדים, חרדים וחילונים, לה
  של שלב חדש, עידן חדש, תקוה חדשה.

הנבואה הזו התממשה. הנבואה שהדור של לפני משיח יהיו יתומים ולא יהיה להם את הגדלות של הרבנים הגדולים להדריך 
אשר הרב עובדיה עזב את העולם הזה, ה' הכניס אותנו . ראינו זאת ברור בעצמנו, בעינים שלנו, שכ[ישעיה ג' ושם כ"ט י"ד] אותנו

, ולדעת שזה אומר בבירור ובהחלט שמשיח אנחנו צריכים להיות מעודדים. [סוף פר' האזינו] לסיטואציה חדשה, שנצפתה מראש
 הולך להתגלות בקרוב. זה לא יכול להיות אחרת.



  בס"ד
  

  :15חלק 

  תארזו את חבילותיכם !
  כ"א חשון תשע"ד

  
  אמריקה היקרים שלי!- יהודי

  תארזו את החבילות, ותצאו משם!
  אל תהיו טפשים! 

  אל תסגרו את העינים שלכם! 
  אל 'תשחקו' כאילו אינכם יודעים!

  תצאו משם כל עוד אתם יכולים עדיין לעשות זאת!
: 'עבדים 67"ד [קד זה ארץ ישראל, מפני שכל מקום אחר נשלט על ידי המטורפים האלו -המקום היחיד ללכת אליו 

[ר'  ישראל יש לנו את "קדושת ארץ ישראל"- אבל כאן בארץ. ואפילו מדינת ישראל נשלטת על ידי אותם הרשעים, אנחנו']

, ושזהו המקום ]'ׁשדֶ ה קוֹ יָ הָ ה, וְ יטָ לֵ ה ּפְ יֶ ְה ן ִּת וֹ ּיר צִ הַ בְ 'ּו[ ויש לנו הבטחה מהקדוש ברוך הוא שארץ ישראל לא תיהרס ,איגרת הגר"א]
  ., פר' עקב. ור' יחזקאל ל"ו]'ּהּבָ  יֶק לוֹ י ה' אֱ ינֵ ר עֵ ֶׁש ץ אֲ ֶר 'אֶ [ בטוח בעולם עבור יהודי אמיתי להיות בו כעת.הכי 

[השלה"ק שער  כמובן, שאינכם יכולים לבוא לארץ ישראל ולעשות עבירות במכוון ח"ו, ולהחליט שאתם תהיו מוגנים

שידרוש מכם לעשות הרבה תשובה, אתם צריכים לבוא עם הרצון לקבל משיח . האותיות 'עמק ברכה' כ"ה, ע"ש מהרמב"ן פ' וירא]
שידרוש מכם לנתח את עצמכם אבר אחר אבר. תתבוננו לתוך הלבבות שלכם. תסתכלו אל תוך הנשמות שלכם, 

יכן הלכתם נגד הקב"ה, היכן היה , השע"ת א', העיקר הי"א] ה'ָר קוֹ ְח נַ וְ  ינּוכֵ ָר ה ְד ָׂש ּפְ ְח 'נַ [ ותראו איפה שגיתם, היכן פעלתם לא נכון
לכם חוסר אמונה, איפה חסרתם ביטחון, היכן חסרתם את הלב היהודי שלכם, היכן הלב שלכם התקשח עם כל 

בקרוב לא תהיה שום . אבל ברוך ה', ]182עמ'  1ן', הפטרת פ' פרה, דניאלבֶ אֶ ב הָ ['לֵ  הגשמיות שספגתם בארצות הברית של אמריקה
[פורענות אדום  זו תהיה ארץ שנשלטת לחלוטין על ידי הרוע, או מקום שה' יהרוס טוטאלית אמריקה'.'ארצות הברית של 

  .[ירמיה מ"ט] . או שתיהן]13בריש ס' מלאכי, יחזקאל ל"ה, ורבות כהנה ור' חלק 
  אני מתחנן אליכם! פיתחו את עיניכם! תפתחו עינים ותראו מה שקורה! 

ארק, בכל הערים שבהם גרים יהודים חרדים, לייקווד, מונסי, בכל מקום, פ- אני יודע שבויליאמסבורג, בבורו
אנג'לס, בכל מקום שחיים שם יהודים שומרי תורה ומצוות, הם עדיין מתעוררים - סיטי, אפילו לוס-אפילו יוניון

, אבל מאז ים']לִ ּדָ גְ ל ִמ פוֹ נְ [ישעיה ל': 'ּבִ  עשרה שנים הופלו מגדלי התאומים-והשמש זורחת. אוהו, כן... לפני שתים -בבוקר 
שום דבר גדול במיוחד לא התרחש. אפילו שבוצעו רציחות באמריקה, ודברים משונים התרחשו, ואפילו איבדתם את 
החרות שלכם כמעט לגמרי, והכלכלה שלכם מתנדנדת עד עצם הגרעין שלה ועומדת להתמוסס, וכל מיני דברים 

ם זרים על אדמתכם, סינים, רוסים, כל הסוגים, שעומדים הכן לסייע מוזרים מתרחשים כל הזמן, כולל הצבת חיילי
  להשתלט עליכם אם זה יהיה מדי קשה איתכם.
האם אינכם נשמות יקרים שלי, האם אתם לא מבינים שזה הזמן לעזוב?! - האם אינכם מבינים, יהודי אמריקה, אידישע

תיל כך שאנשים -והמחנות הללו מוקפות בגדר הברית?!-על פני כל ארצות (FEMA camps)קולטים שישנם מחנות 
ת', וֶ מָ לְ צַ ך וְ ׁשֶ י חוֹ בֵ ְׁש ['יוֹ  לא יכולים לצאת משם!אינם יכולים לצאת החוצה! זה לא בשביל שאנשים מבחוץ לא יוכלו להיכנס! 

  .מזמור ק"ז]
  שבת קמז:] ם'?!ּבָ ה לִ יָ הָ  ׁשֵר חֵ 'הַ [ האם אינכם קולטים?! האם אינכם רוצים לתפוס?!

  
-מסיבת - ...']סָ ְמ י ִמ נִ ְמ לַ ן וְ חָ לְ ּוד ׁשּגַ ים לַ כִ ְר עוֹ [ישעיה ס"ה: 'הַ  פארטי'-קם בבוקר. סאנדיי, יום ראשון. לאשתך יש 'צדקה אתה

וכו', ואתה הולך להתפלל, אולי הולך לשחק גולף,  [הושע ט'] צהרים, פגישת סלון...-תה, ארוחת-צדקה או מסיבת
היומי. ואז כולם נפגשים ויוצאים -ספורט..., אולי אתה הולך לתפוס שיעור דף- ריצתמכון כושר, עבודה בחוץ, 

[קהלת:  , ועשיתם משהו בחיים.[ישעיה ה' י"א, עי' בכ"ז בארוכה במדרש הנעלם פ' וירא דף קי.] למהדרין"- ערב במסעדת הסושי "כשר-לארוחת

זה לא . אתם מרגישים שיש לכם מה לעשות. ',ישעיה נ"ו י"ב]ר...חָ ם מָ ה יוֹ זֶ ה ּכָ יָ הָ 'וְ [ אתם חשים שהחיים מצויינים .ל']בֶ ל הָ ּכֹ 'הַ 
השם מביא  –ובגלל שהאידישקייט שלכם בסכנה ! [ס' החינוך מצוה שפ"ז, שירי משכיל כלל ד'] . אבל האידישקייט שלכם בסכנהמשעמם

  .במות סג:]...', צפניה ג'. עי' יםתָ וֹ ּנּפִ  ּוּמַׁש ם נָ יִ י גוֹ ִּת ַר כְ 'ִה [ אסון לעולם
אבל אנחנו העדפנו לקבל אותו בדרך הרבה יותר  ,]30, 20[ר' לדוגמא קד"ד  לאמיתו של דבר, יכולנו לקבל משיח בדרך שונה

י ֵר חֲ ['ַא "הזהב-אנחנו אוהבים את "עגל. שבת קמז: שבת ס"ב: עמוס ו', ישעיה כ"ח] א'יתָ גִ רוֹ פְ א ִד ָר ְמ 'חַ [ קשה, מפני שאנחנו רוצים את הגשמיות

לנד" - . אנחנו מאד אוהבים את כל הכיף שלנו. אנחנו אוהבים ללכת בסוכות ל"דיסני]יחזקאל ל"ג, סוטה מז:', לֵ ם הוֹ ּבָ ם לִ עָ צְ בִ 
הברית. אנחנו אוהבים ליסוע -ניידת' שלנו. ואנחנו גם אוהבים לצאת לראות את כל הנופים בארצות- עם ה'סוכה

  . אנחנו אוהבים את זה מאד. ית']ִס ְמ יוֹ ְד א ִד יָ ['מַ  נחמדהשיט -לפסח לשווייץ או לתפוס איזו הפלגת
כך הרבה צדקה. אנחנו עושים כל כך הרבה חסד. אנחנו אוהבים את אחינו היהודים, אבל זה -ואנחנו נותנים כל

, תוספתא מנחות: 'מכירים אנו... שהיו זהירים 'הּויְ מַ ְר גַ 'לְ [ לא מונע מאיתנו מלהרוס יהודים אחרים, או לדבר עליהם רע או משהו שלילי



. כן, את המוניטין, את השם הטוב של אנשים זה לא מפריע לנו לספר סיפורים ולהשחיר. ובמעשרות... ע"ש, וכ"ה בירושלמי יומא ד' ע"ב]
. ואנחנו של"ז][שו"ע חו"מ סו"ס  אנחנו נותנים צדקה, אבל זה לא עוצר אותנו מלרמות או לגנוב ולהתחמק בעבודה שלנו

[או"ח ר"ס  התורה-הכנסת או באמצע קריאת-מלספר בדיחות באמצע התפילה בבית נואתזה לא מונע ממתפללים, אבל 

 זה לא מפריע לנוכך יפה עם פיאות ארוכות נהדרות, ובגדים צמודים. -מנשותינו להתלבש כל לא מונע וזה, קנ"א]
, זה ממש עושה לנו הרגשה טובה. זה , סוטה מז:]ם'יִ ינַ ת עֵ רוֹ ְּק ַׂש ְמ ן ּורוֹ ת ּגָ יוֹטּו'נְ [ להיות גאים בהן שאנשים אחרים מסתכלים עליהן

ואנחנו  בכלל לא מפריע לנו. אנחנו לא רואים שאנחנו עושים משהו לא טוב. אחרי הכל, אנחנו מתפללים...
  שומרים שבת... אנחנו שומרים חגים... אנחנו כולם כל כך טובים...

-. אפילו הרבה מקבוצת[רמב"ם סו"ה שמיטה ויובל] , הלומדים, אלו שיושבים בכולל כל היוםהצדיקיםויש לנו גם את 
. גם הם נהנים לצאת לאכול, וגם הם נהנים ה']בָ חָ ְר  ׁשפֶ ['נֶ  נהנים מכל המשחק עם הגשמיות [עמוס ב' י"א וברש"י] העילית הזאת

העינים', -אם תנסו לחיות עם 'שמירת עינים, כי-מירתלצפות בוידיאו אחת לכמה זמן, ואין להם בעיה עם חוסר ש
  ?...אתם לא יכולים לחיות! איך תוכלו לנהוג במכוניות שלכם? איך אתם יכולים לעבור את הרחוב

נפלתם רחוק מאד. ואם אתם רוצים לשרוד, אתם חייבים למשוך את עצמכם  לא ולא, יהודי אמריקה היקרים שלי!
. ]175עמ'  1[ר' מסר ליהודי אמריקה, דניאל ראים מאד חרדיות, גם אליהן חדרו התשוקות הגוייותולהתרומם. אפילו הקהילות שנ

אבל אני מבקש מכם, אני מבקש מכולכם: זה הזמן ברוך ה', ישנן עדיין משפחות מעטות שאינן סובלות מהמגיפה הזו, 
  .]ן'פוֹ ץ צָ ֶר אֶ מֵ  סּונּוי וְ י הוֹ 'הוֹ [זכריה ב':  לצאת!

וכל המטוסים באמריקה מקורקעים. אף אחד לא יכול  -כל מה שהם צריכים לעשות זה רק ללחוץ על הכפתור 
 כל הגבולות סגורים! –לעזוב. אז בטח אתם קופצים לרכב שלכם מתוך מחשבה שככה בדרך הזו תוכלו לצאת... 

[משך חכמה ויקרא  ול והיפהפה שלכםזו הטעות הגדולה. ואם אתם סבורים שהבית הגד ולא תוכלו לעשות מה שבא לכם!

, או בגלל [ע"פ מגילה כט.: 'עתידין בתי כנסיות כו'] כנסת-ולהגיע לכאן לישראל בגלל שיש לכם שם בית עומד להמריא כ"ו מ"ד]
זה לא עומד להציל  תשכחו מזה! אורחים" ובגלל זה יש לכם זכויות...-שעשיתם לכם איזה סוג של "דירת הכנסת

, ואתם לא תופסים את זה, אתם ים']ּפִ עִ ְס י הַ ֵּת ל ְׁש ים עַ ִח ְס וֹ ['ּפ שהחיים שלכם מלאים בשקרים, מלאים בסתירותאתכם! בגלל 
  פשוט לא רוצים לראות את זה!

זה הזמן  אנא, תבדקו את זה בעצמכם.תקחו אותי ברצינות מלאה.  אז כעת אני אומר לכם את זה ברור: בבקשה,
 ערך הם יהיו חסרי כל הדולרים שלכם לא יהיו שוים כלום, שלכם. בעתיד הקרוב, זה הזמן לצאת עם הכסף לעזוב!

  בבקשה, הקשיבו לי היטב. ]71[גליון 
לכן כדאי לכם  [תפארת יהונתן, ניצבים. ע"ש] אתם תהיו 'על הכוונת'!לא רק היהודים באמריקה, היהודים בכל מקום, 

להתחיל לארוז את התיקים שלכם. ויהודים מצרפת כבר עוזבים בכמויות גדולות. הרבה מאד יוצאים, ובגלל שהם 
יותר באותו זמן, לכן במקרים רבים, הם אינם יכולים למכור את הבתים שלהם, בגלל - או-כולם יוצאים פחות

לא מקבלים את התמורה שהם רוצים. אז אם אתם  אבל הם -שהמקומיים קולטים שהם בבעיה. הם רוצים לעזוב 
  .ל...' צפניה ג']דָ י וָ נִ ם עָ ['עַ  !זה לא יהיה –מצרים –חושבים שאתם תצאו עם זהב, וכסף, ותכשיטים כמו ביציאת

אדונים על הכסף ה. נדמה לכם שאתם [ר' סנ' קט:] אדונים על הכסף שלכם - לעשירים. שתדעו לכם: הבנקים 
אז עדיף שתקלטו זאת מהר. ויותר טוב שתוודאו שיש  !. תהלים ל"ט ז']ם'פָ ְס י אֹ ע ִמ דַ א יֵ ר וְ ּבֹ צְ 'יִ [ ים על זהשלכם? הבנקים שולט

. זה לא יעצור את [צפניה א' י"ח] הכסף שלכם לא יעזור לכם - רגל בארץ ישראל. אבל גם בארץ ישראל -לכם מדרך
ו'תשובה' זה הדבר הקשה ביותר שאתם חייבים  היחידה.וזו הדרך מה שעומד לקרות. אז עדיף שתעשו תשובה, 

 אבל זה לא יעזור לכם. ישראל, לעצב אותו ולפאר אותו.-לעשות. זה קל ללכת, לקחת את הכסף, ולקנות בית בארץ
אם אתם לא עושים תשובה אמיתית, אם אתם לא מסירים את המחיצה של  [פסחים סח.] כי מישהו אחר עומד לגור שם

  .[ישעיה ל' כ"ב] , כדי שתוכלו להתקרב לה'...', דברים ח' י"ב, ע"ש. הושע י"ג ו']ָּת ְח כַ ׁשָ וְ  בֶ בָ ם לְ ָר ['וְ  'עגל הזהב'
אני מתחנן אליכם: בבקשה, אני כל כך מודאג. אני כל כך דואג עבור אחיי היהודים, ממש מודאג. בבקשה, תשובו אל 

  .[צפניה ב' ב'] שזה כבר יהיה מאוחר מדילפני  -השם. תזרקו את הצעצועים שלכם ותחזרו אל ה' 
  

  סימן מ':לרבי יהודה החסיד זצ"ל ספר חסידים 

ג) אלו בני אדם שמקבלים בושת והלבנת פנים על "ד כ"(תהלים מ 'כי עליך הורגנו כל היום'
וכיוצא בהן, נשפך דמו כמים  'סכלות לקיים מצות ציצית ותפלין' :לאדם יםהמצות, כי כשאומר

  מפני הבושה, מעלה עליו הכתוב כאלו נהרג עליו. 
א) "כ ט"שה"כ (ישעי' כה ועל המלבין פניו מעלה עליו כאלו הרגו ומונעו מלעשות מצוה, ז

  :'כי עליך נשאתי חרפה') 'ט ח". ואומר (תהלים ס'מחטיאי אדם בדבר'
, שנאמר 'בייש בו מוחלין לו על כל עונותיוכל העושה עבירה ומת' :וגדולה מזו אמרו חכמים

למען תזכרי ובושת ולא יהי' לך עוד פתחון פה מפני כלימתך בכפרי לך לכל 'ג) "ס ז"(יחזקאל ט
  :'ה' 'אשר עשיתי נאום אד

    



  :16חלק 

  ...מי לחיים ומי למוות
  ג' כסלו תשע"ד

  
  

  אני באמת מאד מוטרד עם מה שקורה בארץ ישראל. 
. אני , רבנו יונה ש"ג קס"א]ים'ִמ ָר ים ּכְ לִ ּבְ חַ 'ְמ [ ברור איך הממשלה החילונית מנסה להרוס את האידישקייטאני יכול לראות 

[משלי כ"ט  דתיים-יכול לראות ברור איך הם רוצים להפוך את הארץ הזאת לחלום המקורי של היהודים הציונים הלא

, לעשות את סנהדרין פ' חלק צח.] 'מלכות הזלה'ל'. אֵ ָר ְׂש ית יִ ם ּבֵ יִ וֹ ּגל הַ כָ ['ּכְ  , החזון להפוך את ישראל לארץ כמו כל הארצות בעולםי"ח]
[יחזקאל כ':  יהודית-החדש', לעשות את מדינת ישראל לא-העולם- ישראל לחברה מושלמת ב'סדר- ישראל, את מדינת

  .]62. ר' 'ונפשי יודעת מאד', עמ' ם'יִ וֹ ּגה כַ יֶ ְה 'נִ 
  והיהודים ישנים. –זה קורה 

. אבל החרדים? איפה החרדים?! למה אתם נותנים לזה יר', תהלים קמ"ב]ּכִ י מַ ין לִ אֵ ['וְ  להרבה מהיהודים זה לא אכפת
  . בה"ל סי' א', רבנו יונה שע"ת ג' נ"ט]ה'טָ טָ קוֹ ְת אֶ ים וָ ִד גְ וֹ י ּביִת ִא 'ָר [ לקרות?! למה אתם כל כך בשקט?!

. אז מה זה מעניין אם ציון [ערש"י שיה"ש ו' י"ב] בגלל שאתם מדי עסוקים בלהלחם אחד עם השני אני אגיד לכם למה.
- שחשוב זה שתוכלו לקבל כסף עבור בתי מה אכפת לכם?! מה [תהלים נ"ד ה'] המלך ע"ה נמסר לכנסיה הקתולית?!-דוד

השני על מי -נגד-. יותר חשוב להלחם אחדג'] [יואל ד' , אפילו אם התמורה היא חינוך יהודי אמיתי[ירמיהו ג' כ"ד] הספר
  [תהלים קמ"א ד'] !הולך להיות הנציג בעיריה או בכנסת

וה'  כי אתם מוכרים את הנשמות שלכם, -טוב, יהודים יקרים שלי. אנחנו בצרה גדולה. אנחנו בצרה מאד גדולה 
. ובכל אופן, אני בטוח שהרבה מאלו שמוכרים את הנשמות שלהם ויקרא], הפטרת יר'ִמ ן ָׁש ֶר וֹ יּפצִ ל ּבְ זֶ ְר ט ּבַ עֵ 'ּבְ [ לא ישכח את זה

, או פשוט ם']ּפָ ְס ּכַ ה ִמ כָ ּסֵ [הושע ב'. ושם פי"ג: 'מַ  שזה 'עגל הזהב' -, או מוכרים את נשמותיהם לכסף [צפניה א'] שזה הכנסיה -לשטן 
[הושע י"ג ג', זוה"ק בראשית  אתם כולכם עומדים לשלם מחיר כבד – ]ם'ֵׁש  נּוה לָ ֶׂש עֲ נַ וְ ם, יִ מַ ּׁשָ ּבַ  וֹ אׁשרֹ ל וְ ּדָ גְ ִמ ['ּו מוכרים את נשמתם עבור כבוד

ע ַר ע זֶ ַש י פֶ דֵ לְ 'יִ . במדבר י"א. 'וֹ ּבְר ִק ר ּבְ ֶׁש ף אֲ סֻ פְ אסַ הָ 'וְ [ ם ישראל ממצריםם עַ ים האלו שיצאו עִ יִ רִ צְ מפני שאתם בודאי שייכים למִ  .כז:]

[האריז"ל ש'  רב שגרמו לעם ישראל כל כך הרבה צרות לאורך כל הדורות-שייכים לערב. אתם בודאי , ישעיה נ"ז]ר'ֶק ָש 

  .הליקוטים, ואתחנן]
ה' אוהב אותנו, אבל אנחנו היהודים לא יודעים בדיוק מי הוא יהודי אמיתי ומי הוא  ישראל.- ה' אוהב את עם

. לא איכפת לו על כאב של לב ע"ב] [ביצה רב אין לו שום לב ליהודים אחרים-רב". דבר אחד בטוח: הערב-"ערב
  .ים', דברים י"ד]ִמ חֲ ַר  ן לְ תַ נָ ['וְ  יהודים אחרים

, ומה שקרה עם [ישעיהו ס"ה ד'] שמש- מה שקרה בבחירות האלו, ומה שקרה בתסבוכת עם הבנייה על הקברים בבית
ה בָ ['הָ  18נגד הנישואין לפני גיל , ומה שקורה עם החוקים ]80[ר' גליון  הליבה ששולבה לתוך בתי הספר החרדים- תוכנית

ין ק אֵ 'ַר [ , אין בעיהק']י חוֹ לֵ ל עֲ מָ ר עָ צֵ ר', מזמור צד: 'יוֹ עַ ּיָ יר ִמ זִ [תהלים פ': 'חֲ  , בעוד שהפלות לנערות צעירות נחשבות דבר יפה']ה לוֹ מָ ּכְ חַ ְת נִ 

אפילו שאנחנו רואים יותר  .[חוקות סדום. חלק קט:] זה אין שום עונשעל  [יחזקאל כ"ג ל"ו, הושע ד' ב'] ...זה בהחלט מוסרי. ]ים...'ִק לוֹ ת אֱ ַאְר יִ 
...', יחזקאל יִת רוֹ בָ 'ּו[ ענקי: מי לחיים ומי למוות...- בכל זאת, כאן נעשה בירור ענקי –ויותר ברור מי הוא חלק של איזו קבוצה 

  .כ', ישעיה ס"ו י"ד, תהלים סוף מזמור א']
אמיתיים, להשגיח על כל דבר שקורה, ולשמור על עצמכם. תשמרו טוב טוב אני רק רוצה לומר לכם, יהודים 

, אל תוך הבתים שלכם, ואל תאפשרו לעולם '. ישעיה כ"ו]יֶר דָ חֲ א ּבַ י ּבֹ ִּמ עַ  ['לֵ  על עצמכם. היכנסו עמוק אל תוך החורים שלכם
, טהרת המשפחה, כל ה ברורה לח"ג הל' שבת][ירמיהו י"ז. הקדמת המשנ החיצוני להפריע לכם. תשמרו שבת בדיוק לפי ההלכה

! לא משנה כמה נורא תחזיקו חזק בקדוש ברוך הוא, לא משנה מה שקורה בעולם, ואל תכנעו. [סיום מלאכי] הדינים שבתורה
ציונים, יהודים חילונים, הופכים להיות -שזה נהיה, ולא משנה כמה רע שאלו המכונים 'יהודים' כביכול, יהודים

. אדרבה, עם כל מהלומה שהם מנסים להכות בנו, אנחנו צריכים להתקרב אל האמת יותר ויותר, חים מט:][פס נגדינו
  .]י'ִת אוֹ  עַ דוֹ יָ ל וְ ּכֵ ְׂש 'הַ [ירמיהו ט':  קרובים אל השם יותר ויותר

 . אתם[מזמור י"ח כ"ו] טוב מי עושה מה-אני יודע כמה שהדברים מבלבלים, אבל תנסו לא להתבלבל. הסתכלו טוב
[מזמור י"ח  רק תסתכלו ותראו מי עושה מה. רק תשמרו את זה בלב שלכם. [ר' אגרת הגר"א] הרע-לא צריכים לדבר שום לשון

. אל ]ם'יִ וֹ ּגּבַ  בּוְר עָ ְת יִ 'וַ [ ם הקדוש ברוך הוא. אל תקשיבו לשטויות של החילוניםותדעו היכן טמונה האמת, ותישארו עִ  ,כ"ו]
- . אל תקשיבו לשטויות של הרבה מהדתי['אוי לרשעים ואוי לדבוקיהם', תנחומא וירא ט'] חרדיםרב ה-תקשיבו לשטויות של הערב

  .[ישעיהו נ"ה ב'] השם, ותשובו אל השם-. תקשיבו רק לאמת. תקשיבו רק לתורת[צפניה א' ה'] לאומי
  .ר' הגר"א שיה"ש ח' ז', ופירש"י שם] ה'בָ הֲ ַאּבָ  יתוֹ ן ּבֵ ל הוֹ 'ּכָ [ הם קונים אותם בכסף. [אש"ל י"א ו'] החילונים מבלבלים את החרדים

הזמנים קשים. זה קשה לשים אוכל על השולחן עבור הילדים שלנו. זה לא קל לשלם את החשבונות שלנו. אבל 
ולא תצטרכו אותם,  ,[מיכה ז' ט"ו] אתם תראו כל הזמן ניסיםדבר אחד אני יכול לומר לכם: אם תישארו קרובים אל ה', 

. הקדוש ברוך הוא בעצמו [עי' סוטה מ"ז סוף ע"ב, רש"י שיה"ש ו' ו'. תהלים מ' ה'] את היהודים החילונים, לספק לכם מחיה את הגויים,
הושע י"ג ג', ישעיה , תהלים מ"ט. ים'ִר ר ּכָ יַק י ה' ּכִ בֵ יְ אוֹ 'וְ [ , וימחוק אותם מעל פני האדמה', ור' דברים ח']יוָאיֵר ר לִ סוֹ ְח ין מַ י אֵ 'ּכִ [תהלים ל"ד:  יפרנס אתכם

  .כ"ט כ']



  
"טוב, אז אם זה כל כך נורא בארץ ישראל, אז אל תשתמשו במה שאני אומר כתירוץ להגיד:  ליהודי חוץ לארץ:

  .אני כבר יכול גם להישאר בצרפת, באנגליה, באמריקה, בכל מקום"
- , וזה לא כולל את ארץל ז' ע"ש][זכריה י"ג, יחזקא שליש של העולם עומד להיהרס- מפני ששני זו ממש איננה טענה.

"אז אני לא צריך לעזוב. הרבי הם יינצלו. ואני יודע שאתם תאמרו:  –ישראל. ואילו היהודים שהם יהודים אמיתיים
. אבל בכל אופן, אם הסאטמר רבי זצ"ל היה [מאמר 'שלש שבועות'] מסאטמר אמר לא לעזוב את אמריקה לפני שמשיח בא"

חי כיום, אני בטוח שהוא היה חש אחרת. בכל אופן, אפילו אם אתם מחליטים להישאר באמריקה בגלל שהסאטמר 
רק . אבל אם אתם ת...', תהלים ק"ז]ׁשֶ חוֹ ת נְ תוֹ לְ ר ּדַ ּבַ י ִׁש ['ּכִ  , ה' יציל אתכםשמים- אם אתם עושים זאת באמת לשםרבי זצ"ל אמר, 

  אז זה לא יציל אתכם.  –כך אוהבים את 'עגל הזהב' -משתמשים בזה כתירוץ בגלל שאתם כל
ואני רק אומר לכם שאם אתם במקום סכנה, ואתם מבינים את זה, ואתם מרימים את עצמכם והולכים לארץ 

ם אתם נשארים ישראל, יש לכם זכויות בשמים, וזה יכול לעזור לכם לשרוד בדרך הרבה יותר קלה. בכל אופן, א
אזי לא יהיו לכם זמנים קלים, אם אתם יהודים  - ם', מלאכי ב']יכֶ ּגֵ חַ  ׁשֶר ['ּפֶ  בארצותיכם רק כדי להמשיך במסיבות שלכם

  .]ים'ִּת פְ ַר צְ 'ּו[ אמיתיים
ל וֹ ּפא יִ ט': 'וְ [יחזקאל מ' כ"ח. עמוס  כל היהודים האמיתיים ינצלו, בעזרת ה'אני רוצה לומר שוב. זו הצורה, זו הדרך שזה עובד:

יסבלו הרבה יותר מאלו שהם קרובים. 'רחוקים' זה אומר רחוקים מה',  -בכל אופן, אלו שהם רחוקים  .ץ', ע"ש]ֶר ר ָארוֹ צְ 
  . [ישעיהו נ"ז י"ט] 'קרובים' זה אומר קרובים אל ה'

ים', ר' סוף ִד בְ אוֹ הָ  אּובָ . 'ּו'צְ ּבֶ ַק ם יְ ָּׁש 'ִמ [דברים ל':  המקדש-אתם יכולים להיות בקצה העולם ובכל זאת תילקחו ותובאו אל בית

רב, ואף פעם -, ולהיות ערב[ישעיה כ"ה ו'] הבית-, אבל אתם גם יכולים להיות בירושלים, ליד הרם...']יכֶ חֵ ת ַאאֶ  יאּובִ הֵ ישעיהו: 'וְ 
  .[עמוס ה' י"ח] לא תגיעו

  !אני מתחנן אליכם: תקומו ותעזבו - יש לכם את היכולת ואם , [סוף ספר יואל] אני רק אומר לכם שזה יהיה יותר קל כאן
  
  

  
  ישעיה ד' ג':

ם: ָלִ ירּוׁשָ ים ּבִ תּוב ַלַחּיִ ל ַהּכָ ם ָקדֹוׁש ֵיָאֶמר לֹו ּכָ ַלִ ירּוׁשָ ִצּיֹון ְוַהּנֹוָתר ּבִ ָאר ּבְ ׁשְ   ְוָהָיה ַהּנִ
 

  עובדיה א' י"ז: 
ְהֶיה ְפֵליָטה ְוָהָיה ֹקֶדׁש  יֶהם:ּוְבַהר ִצּיֹון ּתִ ית ַיֲעֹקב ֵאת מֹוָרׁשֵ  ְוָיְרׁשּו ּבֵ

  
  :ה' יואל ג'

ים יִד ִר ׂשְ בַ ר ה', וּ מַ ר אָ ׁשֶ אֲ ה כַּ יטָ לֵ ה פְ יֶ הְ ם ּתִ לַ ׁשָ ירוּ בִ ן וּ וֹ יּ צִ -רהַ י בְּ ט, כִּ לֵ מָּ ם ה' יִ ׁשֵ א בְּ ָר ְק ר יִ ׁשֶ ל אֲ ה ּכֹיָ הָ וְ 
  א:ֵר ר ה' קֹ ׁשֶ אֲ 
  

  יואל פרק ד':
ַמִים ָוָאֶרץ ה'(טז) וַ  ן קֹולֹו ְוָרֲעׁשּו ׁשָ ם ִיּתֵ ַלִ ָאג ּוִמירּוׁשָ ּיֹון ִיׁשְ ָרֵאל: ה'וַ  ,ִמּצִ   ַמֲחֶסה ְלַעּמֹו ּוָמעֹוז ִלְבֵני ִיׂשְ

י ֲאִני  ם ּכִ יֵד ֱאלֹ ה' (יז) ִויַדְעּתֶ ִצּיֹון ַהר ָקְדׁשִ ם ֹקֶדׁש ְוָזִרים לֹא ַיַעְברּו ָבּה עֹוד: ,יֶכם ׁשֵֹכן ּבְ ַלִ   ְוָהְיָתה ְירּוׁשָ
ַלְכָנה ָחָלב ְוָכל ֲאִפיֵקי ְיהּוָדה ֵיְלכּו ָמִים ָבעֹות ּתֵ פּו ֶהָהִרים ָעִסיס ְוַהּגְ ית  ,(יח) ְוָהָיה ַבּיֹום ַההּוא ִיּטְ ּוַמְעָין ִמּבֵ

ים:ה'  ּטִ ִ ָקה ֶאת ַנַחל ַהׁשּ   ֵיֵצא ְוִהׁשְ
ְהֶיה(יט) ִמ  ָמָמה ּתִ ר ׁשְ ָמָמה ִתְהֶיה ֶוֱאדֹום ְלִמְדּבַ ְפכּו ָדם ָנִקיא  ,ְצַרִים ִלׁשְ ר ׁשָ ֵני ְיהּוָדה ֲאׁשֶ ֵמֲחַמס ּבְ

ַאְרָצם:   ּבְ
ם ְלדֹור ָודֹור: ַלִ ב ִוירּוׁשָ ׁשֵ   (כ) ִויהּוָדה ְלעֹוָלם ּתֵ

יִתי ָמם לֹא ִנּקֵ יִתי ּדָ ִצּיֹון ה'וַ  ,(כא) ְוִנּקֵ  :ׁשֵֹכן ּבְ

  
  

  , נלב"ע י"ז אדר תשע"אאליעזר משה בן רבקה זצ"ל רבילעילוי נשמת 
  052-712-0948ניתן להשיג את החוברת: 

  

 77-00-977-03לשמיעת המסרים: מוקד טלפוני 'קול דממה דקה' 



  ד"בס

  הגאולההגאולה
  ה'סידרת מסרים מאת מוישל

  , ה בשיחה עם משפחתו'מוישל
  36 - 17פרקים , ) שניחלק (' סידרה ב

  ד"תשעאלול עד  כסלו, ירושלים
  המסרים תורגמו מאנגלית

 !!!אלי ' מי לה: 17פרק  

 המציאות האמיתית היחידה: 18פרק  

 עשיו ליעקב שנאתו היוקדת של: 19פרק  

 אף אחד לא יכול לשעבד אותנו: 20פרק  

 ...הסתכלתי אל מחוץ לחלון: 21פרק  

 על סף הגאולה השלמה: 22פרק  

 כך זה יסתיים מהר יותר, ככל שתתעוררו מהר יותר: 23פרק  

 הטרגדיות האלו נשלחו מן השמים: 24פרק  

 יכול לנצח' רק צבא ה: 25פרק  

 האידישקייטהם רוצים להרוס את : 26פרק  

 !'לא': תעמדו ותגידו: 27פרק  

 'זה להיות אחד עם ה –אחדות : 28פרק  

 אנו חייבים להתמקד על האמת: 29פרק  

 ...לשנה הבאה בירושלים: 30פרק  

 ףעַ חיים חולפים ביַ : 31פרק  

 !מזל טוב : 32פרק  

 כאשר המסך האחרון יורד: 33פרק  

 תמימיםחייבים להכין עצמנו להיות קרבנות : 34פרק  

 ניתנה לי רשות לגלות לכם דברים שיתרחשו: 35פרק  

  אנחנו העם הנבחר: 36פרק  
   



 2' עמ,  )2(' סידרה ב',  הגאולה': ה'מוישל

  :17חלק 

  !!!ֵאַלי ' ִמי ַלה
  ד"ו כסלו תשע"ט

  
חסר לנו רק את . ]'ג ט"דברים ל. ו"ב כ"שמות ל[!!! 'אלי' מי לה': בחודש הקרוב אנו נבין עד כמה נחוצה הקריאה הזאת עבורנו

המצב כל כך התדרדר  -את האידישקייט , ש ניסו להרוס את הדת שלנו"כאשר היוונים ימ, בשנים עברו. האיש שיאמר זאת
י "רש[מעט עוזרים שהתנדבו לפעול עמו -אפילו שהיו עמו רק מתי. גדול לא יכול היה יותר לסבול זאת-עד אשר מתתיהו כהן

  . הֱאדֹוִמים, של היוונים, אנחנו נתונים תחת שלטונם של הרשעים, וכעת שוב. '!אלי' מי לה': הוא קרא – ]וזאת הברכה שם' פר
ע': ד"כ' איוב ט[בכל העולם הם שולטים  ַיד ָרׁשָ ָנה ּבְ אבל אנחנו לא כל כך שמים לב . ישראל הם שולטים-וגם כאן בארץ, ]'ֶאֶרץ ִנּתְ

ישעיה ' ר[ה לחלוף לידינו בלי לקלוט בכלל שאנחנו במצב סכנה איום ונורא אנחנו מאפשרים לז. לא החרדים ולא החילונים. לזה

  .]'ט י"כ
רבנו גרשום מאור [כמובן ', בנו אותה והפעילו אותה עם רשות מה, עיצבו אותה, יצרו את מדינת ישראל, הציונים הראשונים

ִמיד': 'ה ג"שעיה סי[מדינת ישראל נבנתה כמלחמה ישירה נגד הקדוש ברוך הוא . .]תמיד לב, הגולה ַני ּתָ לא נגד . ]'ָהָעם ַהַמְכִעיִסים אֹוִתי ַעל ּפָ
להיות , חס ושלום, שרצו להוכיח שהם יכולים" רב-ערב"היו " ישראל- מדינת"המייסדים של מה שמכונה ! ה"נגד הקב. הערבים

ה "בבל כמלחמה ישירה נגד הקב-מגדל אלו שבנו את, זה דומה ממש לדור הפלגה. ]'ד' ם חבקוק ב"מלבי' ר[ה "יותר חזקים מהקב
ָמִים'[ ָ ׁשּ ומה שאנחנו רואים , ה"היתה להם את המחשבה הפרועה שכאילו יש להם יכולת לנצח נגד הקב. .]ט"סנהדרין ק, 'ְוֹראׁשֹו ּבַ

  . ]ש"ע, א"י' נחום א, י"ש רש"ע' ח י"יחזקאל ל[הכל המשך מוזר של הרעיונות המטורפים הללו - עכשיו זה בסך
ם ֱהִפיָצם ה'[ים שמאחורי הרעיון השיקרי הזה מפוזרים בכל העולם האנש ָ ל ָהָאֶרץ' ּוִמׁשּ ֵני ּכָ לאחר מאות שנים של . ]א"נח פי .'ַעל ּפְ

ן ה'[מסביב כל עמי העולם , את החבל, כעת מהדקים הם את הלולאה - תיכנון ומזימה  ּתֵ י ָרָשע' ַאל ּתִ . ש"ע. מגילה ו, מ"תהלים ק, 'ַמֲאַוּיֵ

  . כמו גם מסביב העם היהודי ]ו"ט' בקוק אח
והדת הזאת תהיה . דת חדשה שתקיף את כל העולם, אבל הרשעים האלו מעוניינים דוקא ליצור דת עולמית חדשה

  .]וכן ביוסיפון, בניה' כמעשה חנה וז[עבודה זרה : אך בסופו של דבר זה יהיה כמו היונים, של דברים' מישמאש'-קוקטייל
ָרֵאל'[חפצו להיות כמו כל הארצות האחרות בעולם , ישראל הזו- את המדינת, את המקום הזההציונים שבנו  ית ִיׂשְ ָכל ַהּגֹוִיים ּבֵ , 'ּכְ

הם הגשימו את מטרתם  –וכעת אחרי כל השנים האלו . ]ג"יחזקאל פרק כ[הם רצו להיות חלק מהאימפריה הרומאית . ]ש"ע', יחזקאל כ
  ]'ז' הושע ב[! אימפריה הרומאיתכעת הם בהחלט חלק של ה! הגדולה

מעבירה לרשות הכנסיה הקתולית את השליטה על , ללא כל בעיה, זו העובדה שמדינת ישראל - הזה ' תבשיל'וההוכחה ל
זהו אקט בלתי יאומן של מלחמה גלויה  :]ח"חלק צ. ברכות ההפטרה. ט ועוד"מזמור פ[אביו של משיח צדקנו , קבר אדוננו דוד המלך

הם כולם עוצבו בכדי . זה גם כל החוקים שהועברו לאחרונה בארץ ישראל. אבל זה לא רק זה. הקדוש ברוך הוא וברורה נגד
ר ָקְרךָ '[את האידישקייט שלנו " לדלל" בין אם זה מדובר . ]'ְלַהֲעִביָרם ֵמחּוֵקי ְרצֹוֶנךָ '[או לסלק את זה בכלל מאיתנו , ]'ציננך' – 'ֲאׁשֶ

י ְדַבר ה'[או כל מנהג ודין בעל מסורת יהודית , מילה- בברית זָ ' ּכִ את , יש להם את עזות הפנים. ]ד"שלח י' פר. 'ֶאת ִמְצָותֹו ֵהַפר, ה"ּבָ
רי ואנחנו יודעים שהם אלו שעומדים מאח. החוצפה לחדור אל תוך המנהגים שלנו ביד רמה ולנסות להוציא אותם אל מחוץ לחוק

הּ '[. הם גם אלו שעומדים מאחורי כל הפעילויות הלוחמניות נגד האידישקייט. ]ד"מזמור ע[' נשות הכותל'ארגון  , 'ָערּו ָערּו ַעד ַהְיסֹוד ּבָ

  .]ז"מזמור קל
חיי היומיום שלנו מלאים ברעיונות שלקוחים מדרכי הגויים . הצבא הישראלי מלא גויים שבקלות יכולים להיות גייס חמישי

  .]ג"פ י"ירמיהו סו[
ֶקר ַהּסּוס ִלְתׁשּוָעה'[' מצילה של המדינה'ל כ"הישראלים מסתכלים על צה השקפה זו היא מלחמה כנגד הקדוש ברוך . ]ג"תהלים ל. 'ׁשֶ

א'[המדינה -ל הוא מתואר כשומר"צה, מצד אחד: ההיפך. ]ו"ט' א עמ"הדה' ר[הוא  , ומאידך גיסא, ]ב"רפ' ש ירמיהו ט"ילקו', ִאיּנּון ָחרּוֵבי ַקְרּתָ
ּוִמְלָחמֹות '[ל אינו יכול בכלל לחולל "הן נוצחו רק על ידי ניסים שצה, אם אנחנו מסתכלים על כל המלחמות מאז שהמדינה קמה

יִתי   ..]ז ג"ע, 'ֲאִני ָעׂשִ
, הודיםהי, אנחנו. שאנחנו נכנסים לעידן חדש שהוא יהיה הרבה יותר קשה ומפחיד, אני מוכרח לומר לכם כעת, לכן

את , לקח מאיתנו את הרבנים הגדולים ביותר' ה. ונותרנו לבד, לקחת מאיתנו את היהדות, להלניסטים, איפשרנו ליוונים
ִחית': 'ל' ירמיהו ב[ונותרנו עם רק מעט צדיקים , החשובים שבגדולי הדור ַאְרֵיה ַמׁשְ ֶכם ְנִביֵאיֶכם ּכְ בכל אופן זה אינו מספיק . ]'ָאְכָלה ַחְרּבְ

אבל עכשיו אנחנו אפילו עוד , ]בסידרה זו 12פרק ' ר[אנחנו יתומים . ]ט"בראשית י[ישראל לצאת מן הבלאגן הזה - די לאפשר לעםבכ
. ]ז"תיקוה' הק', פתח אליהו' 'מתפי, 'ּכּוְלהּו ְדִמיִכין'[כעת מסלק מאיתנו גם את הצדיקים הגדולים שלנו מימי קדם ' מפני שה, יותר יתומים

קדושים נוספים אחרים עומדים - וזה נראה שגם מקומות –חלילה , קחת מעם ישראל את קבר דוד המלך תצליחאם התכנית ל
ושם . בענין זה שבת נה' עי. 'זכות אבות'[בהעדר מוחלט של הדרכה בעולם מבולבל זה , הרי שאנחנו נהיה בחושך מוחלט, להימסר לגויים

  .]ו"ר פכ"פסי' ועי, .ל
. הבכיות של כל יהודי אמיתי היו קורעות לב, 1967-אך כאשר הכותל הושב לידים יהודיות ב, ראני צעיר מעט בכדי לזכו

ְפִכי '[הידיעה שכעת יש לעם ישראל מקום שהוא יכול לבוא ולבכות ולשפוך את הלב לקדוש ברוך הוא ולהרגיש את נוכחותו  ׁשִ
ֵני ה ְך נֹוַכח ּפְ ִים ִלּבֵ ּמַ  .אבל כעת הכל השתנה. התרגשות ענקית עבור כל היהודים בכל מקום, חוללה התרוממות רוח – ]'איכה ב. 'ּכַ

את , מפני שיש לזה את הטעם, זה גורם לי לבכות מרוב כאב, השינויים שבוצעו בכותל ובסביבותיו מעבירים צמרמורת בגבי
  . ל לא מאמיניםשל אנשים שבכל, יש כאן את התחושה של אתיאסטים. את ההרגשה של כנסיה, הריח

יש לכם את , )מירון(י "תלכו לקבר רחל או לרשב. יהודי אמיתי שמרגיש כזה דבר אין לו ברירה רק להתיישב ולבכות, ולכן
' ירמיהו ז[יהודים שמתקהלים במקומות האלה - יש שם מאות אולי אלפים לא. מאמינים-את התחושה הקרירה של בלתי, ההרגשה

ִריִצים ': 'ב ִית ַהזֶּהַהְמָעַרת ּפָ לא . אנחנו אין לנו רשות לחלק כל סוג של תפילות או דברי חיזוק או לבקש צדקה? והיכן אנחנו. ]?ָהָיה ַהּבַ
  . ]ו על גלות השכינה"לשונות תפילת הרח' ר[לחוש את הצדיקים שלנו , מאפשרים לנו להרגיש
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 !?כן היא השכינה שאמרו לנו שלעולם איננה סרה מן הכותלהי !אנחנו כבר לא יכולים להרגיש אותך! ?להיכן הלכת מאתנו! רחל-מאמע
אבל זה כל כך קשה לנו להתרכז כאשר אלפים על אלפים של כל מיני סוגים של אנשים מתגודדים . היא שם ]'ט' ש ב"שיה[

להתריס שבאות ' נשות הכותל'וכמובן , ואנשים שמבזיקים במצלמותיהם מכל הכיוונים, עם נשים שאינם בצניעות כלל, שמה
ׁש ֹזאת '[! ?יאפשר להם לחלל את מקום קדשו ולעשות מה שהם רואים לנכון במח הקטן שלהם' האם ה. ה"ישירות נגד הקב ִמי ִבּקֵ

ְדֶכם ְרמֹוס ֲחֵצָרי   .]הפטרת חזון. 'ִמּיֶ
תלכו , קיםתלכו לקברי הצדי, אם אתם לא חשים את זה .אזי אני תוהה על שרשיכם, אם אתה לא מרגיש את זה! עם ישראל

ָרׁשּוָה עֹוְבֵדי ָזִרים'[ולכל המקומות האחרים שהיוונים פלשו בתוכם , תלכו לקבר דוד המלך, תלכו לכותל, רחל-למאמע , ]תפילת נחם, 'ַוּיִ
אם אתה חושב שהסדר החדש בכל המקומות האלה זה יפה וזה , אם אתה לא מרגיש כלום. ותגידו לי מה אתם מרגישים

זה לא יתכן שיש . אתה לא יכול להיות יהודי. פיספסת, יכול לכופף את ראשי ולומר שהחמצת את ההזדמנותאז אני רק , מצויין
 –את ההרגשה של אבדן גדול , את האוירה הקרירה, אם אתה הולך למקומות האלה ואתה כן חש את הבדידות .לך נשמה יהודית

  .]ט"פ כ"ניצבים סו[. אם כן אני בטוח שהנשמה שלך היתה בהר סיני
ה ָלנּו ֵאת ְנאֹות ֱאֹלִקים'[רוצים לשבת כאן בארץ ישראל ' יוונים'ה. ]בסידרה 16חלק ' ר[זהו הבירור . זוהי הבחירה ר ָאְמרּו ִניְרׁשָ , ג"תהלים פ – 'ֲאׁשֶ

פ "סו י"ערש[חס ושלום , הם רוצים לתפוס את מקומו של השם! הם רוצים לשלוט על העולם מתוך ארץ ישראל .]א"י' צפניה ג' ר

, ברעיון השגעוני שלהם שריבונו של העולם, והם כה טפשים במחשבה הזאת, כמובן שהם אינם יכולים לעשות זאת. ]בשלח
יהרוס חלק גדול של העולם וגם ' ה. זה לא יקרה! לא. לעלובים אלו להרוס את העולם בעצמם, יאפשר להם, השליט בעולמו

', מזמור ט ',ָאְבדּו גֹוִיים ֵמַאְרצוֹ '[ואילו הם ייעלמו מן הקיום , ]ז"י' עובדיה א[יישארו  אבל עם ישראל וארץ ישראל. אותם ביחד עם זה

  .]ש"ע
ר ה': 'ה' יואל ג[אמיתי יצטרך להיצמד לאידישקייט שלו בכדי לשרוד -אנחנו מגיעים לנקודת המבחן שבה כל יהודי ִריִדים ֲאׁשֶ ְ ' ּוַבׂשּ

אלא בזאת שינסו לגרום לנו לעזוב את התורה , ו"לא כל כך על ידי פצצות ח, להיות מותקפיםואנחנו עומדים . ]'ש במפ"ע 'קֹוֵרא
כך -כל- לא'הם עומדים להסוות את מאמציהם בעזרת תיאורים ציוריים ביותר עד כמה הדרך שלנו לעשות דברים זה . שלנו

ולכן , ו לעשות מה שאנחנו יודעים לנכוןהם לא כל כך עומדים להרשות לנ! אבל מי שנופל בזה לא יצא, בחיים' הומניסטי
  .אנחנו נדע אחרי מי ללכת - " אלי' מי לה: "כאשר משיח מתגלה וקורא

, בבקשה! בבקשה תשובו אל האמת, בבקשה ]ב"ש פ"שיה, 'קֹול ּדֹוִדי דֹוֵפק'פ "תרגום עה' עי[: שוב ושוב אני אומר את אותם הדברים
הקשר שלנו עם : וזהו, וותרו על הדבר היחיד בעולם שיש לו איזושהי משמעותאל ת, בבקשה, בבקשה !בבקשה תחזרו אל השם

ה'[והוא החתן שלנו , אנחנו הכלה שלו. ]ו"מזוזה ספ' ם הל"רמב[הקדוש ברוך הוא  ּלָ ָבנֹון ּכַ י ִמּלְ . ]ע"כה: ק ויקרא ו"זוה' ועי. שיר השירים, '...ִאּתִ
עד כמה , כמה שאנחנו רוצים, ההזדמנות שלנו להראות לו כמה איכפת לנווכעת זוהי , ]'פתח אליהו'[אנחנו נהיה אחד איתו 

ואנחנו ניכנס אל העולם , ואז משיח יתגלה. עד כמה אנחנו מוכנים להקריב רק בשביל לעשות את רצונו, אנחנו צריכים אותו
ים'[אלא לעולם החדש ', סדר העולמי החדש'לא ה, החדש ַמִים ַהֲחָדׁשִ ָ ֵני ֲאָדָמה'. ו"ישעיה ס, 'ַהׁשּ ׁש ּפְ : וכן בקדיש לסיום מסכת. 'ברכי נפשי'מפרק , 'ּוְתַחּדֵ

א' ָעְלָמא ְדהּוא ָעִתיד ְלִאיְתַחְדּתָ   . יצר עבורנו' שה ]ם על מזמורי קבלת שבת"מלבי. 'ַעד עֹוְלֵמי ַעד'[לעולם הגבוה יותר , :]צז: חלק צב' עי. 'ּבְ
  .]'ש ח"שיה, 'ִאם חֹוָמה ִהיא'. ן"וברמב' ב' דברים ל[עצמנו בכדי לשרוד ולחיות  עלינו להקריב את! מסירות נפש! 'מי להשם אלי'

יֵון ְמצּוָלה'[מאד שהיוונות השתלטה - רבא שלי ידע טוב- סבא י ּבִ הוא ידע טוב מאד שהגשמיות של . ]ט"פ ס"י תהלים ר"ערש, 'ָטַבְעּתִ
במיוחד באמריקה , א הבין שזה הוריד מאד את היהודיםוהו, לא צריך להיות לה שום קשר עם העולם היהודי - העולם הזה 

ַמן ַוִיְבָעט'[ הוא ידע שזה חלק של תכנית אלוקית להפריד את הנשמות . ]בהרחבה' ספר שירי משכיל כלל ד, :שבת קמז. ספורנו האזינו' עי, 'ַוִיׁשְ
  ..]חלק צח. 'לו חייבכו –דור שכולו זכאי '[היהודיות האמיתיות מהאנשים שאין הם נשמה יהודית אמיתית 

רבא - זה מה שסבא. הוא ידע שחורבנו של העולם באופן כמעט מוחלט על אומותיו תצמיח את האידישקייט הפורחת ביותר
שזה כולל את כל הדברים שעגל הזהב , ובמשך חייו הוא ניסה והשתדל להביא יהודים להבין שהגשמיות. שלי ידע טוב מאד

ט "בית אלוקים להמבי' ור, 12ד "קד[. וגם את היהודים, וזה מה שהורס את האנושות. 'היא הניגוד המוחלט של רצון השם ית –מייצג 

  .]התשובה' סוף ש
החרדית -הוא יכול לראות איך הקהילה. הוא יכול לראות את המתרחש, מהמקום שלו בשמים, במבט ממרומים, וכעת שוב
היוונים . אפשרי להמשיך הלאה להיות יהודי- הרבה קונפליקטים שזה כמעט בלתייש להם כך . השני- עם-נלחמת אחד
ְך ֵיֵצאוּ '[אלה המתייונים שהולכים איתם , וההלניסטים שזה , מנסים לדלל את האידישקייט – .]חלק צז' עי. עקב' הפ', ְמָהְרַסִיְך ּוַמֲחִריַבִיְך ִמּמֵ

  .שזה אומר שאנחנו מאד קרובים אל הגאולה רבא שלי יודע ברור- והסבא. אומר להרוס את היהדות
אני הולך . ]ח"ט י"י' מלכים א' ר, ב"ג נכ"חסד לאברהם מ. א"חלק קי' גמ', ...אֹוי ִמי ִיְחֶיה': פרשת בלק[ישנם הרבה נוסחאות כמה יהודים ישרדו 
גם ' ועי', ושמחת עולם על ראשם'פ "עה. שבת פח' מג, ע"כה: ה"ק נשא דף קכ"דברי הזוה' ר[סיני ישארו - עם הדעה שסוברת שרק הנשמות שהיו בהר

ולכן אני מאמין שמתי מעט . .]חלק קה[מלבד מעט גויים , ]'אמונת הגאולה'מאמר ' הביאו באור יחזקאל ג', אלוקיך' אנכי ד'ק על מצות "דברי הסמ
ע'[ הוא יהיה הבסיס -אבל מי שישרוד . ]י"א ת"ס מעייני הישועה לאברבנאל מי"ע', ג' ישעיה ד[יישארו וישרדו  ֲעבֹור סּוָפה ְוֵאין ָרׁשָ יק ְיסֹוד , ּכַ ְוַצּדִ

, .ז"ב ט"ב' ר[המוות -לא שטן ולא מלאך, עולם שבו לא יהיו לא יצר הרע, הבסיס לעולם החדש והמושלם שלנו, ]ה"כ' משלי י. 'עֹוָלם

  .]'זכריה ב. סוכה נב
, מבקש מכל המשפחה להתבונן אל תוך הלב ואל תוך הנשמה, הרבא שלנו רוצ-הסבא. זהו מסר למשפחה שלנו ולכל יהודי

י': ב"שמות כ[הוא רוצה מאיתנו שנהיה קרובים אליו . ]'דברים י[שואל מאיתנו ' ולזכור מה ה, ולהוציא את כל הגשמיות קֹוֶדׁש - ְוַאְנׁשֵ

ְהיּון ִלי וזה אומר מכל . ו עלינו להתפטר מכל המטען המיותרבכדי להיות קרובים אלי? ואיך להיות קרובים אליו. ]פ קדושים"ר' ור, 'ּתִ
ם ֵאת ָעְרַלת ְלַבְבֶכם'[תחושות השקר  כל , ]ג"ז ה"תשובה פ' ם הל"רמב[נכונות -כל התשוקות הבלתי, ]ש באבן עזרא"ע, ז"ט' דברים י, 'ּוַמְלּתֶ

אנחנו . ]ז"א תניא פכ"לקו' ר[פריעה לנו בדרכנו ואפילו הגשמיות המותרת אבל שמ, ]56ד "קד' ר, ז"שזה ענינו של עגה[הגשמיות האסורה 
או  ]'אהבת עולם'ברכת [בין שאנו לומדים . 'ואנחנו מוכרחים להתקרב לה, :]חלק צב[מוכרחים להפוך את עצמנו ולהיות רוחניים 

ו ומהלבבות שלנו את מהקיום שלנ, עלינו לעשות משהו רוחני שיסלק מהמוח – ]'הדבק במדותיו'[או עושים חסד  .]תענית ב[מתפללים 
ִמְצוֹוָתיו'[' עגל הזהב' נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ   .]ג"כ פ"ה שעה"יסושע. ט"שמות סופכ' ור', ו מ"ציצית במדבר ט' פר. 'ֲאׁשֶ
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אם , ]ו"סכ', י שער ב"ת לר"שע[אך ברגע שקראתם והתבוננתם במילים שלי . כבר אמרתי בעבר –הרבה ממה שאמרתי כאן 
אזי האמת תשנה אתכם  –הזהב ומעולם השקרים -אם ניסיתם בפועל להפריד את עצמכם מעגל, לקחתם אותם לתשומת לבכם

  .צדקנו-ה מוכנים לקבל משיח"נהיה בע, עם ישראל, ואנחנו, :]יומא פו[ואת כל העולם 
  
  

  :18חלק 

  המציאות האמיתית היחידה
  ד"חנוכה תשע, ה כסלו"כ

  
  .למלא כל העין .אבל דברים כן מתרחשים? נכון? אתם בטח סבורים ששום דבר משמעותי לא מתרחש בעולם, אמא

כולל , ובכל יום יוצאים לפועל חוקים מפחידים חדשים בכל העולם, מקום מתחזקים יותר ויותר בכל יום- הרשעים בכל
הרוע הפך . ]ג"ז רפי"תנדא[ם שהם נגד האנושות כמכלול וישנם חוקי, ישנם חוקים שהם במיוחד נגד היהודים. במדינת ישראל

  .וממלא כל סדק וכל חור בעולם, פראי
ומנסים להלחם ברוע הענקי , ואומרים את הדעה שלהם, ומתלוננים, שרואים את האמת, וכמה יהודים, ישנם כמה גויים

לכן אני מאד , לא מעוניינים בכלל להילחם בזהוהם . ]ד"י' משלי ב[אבל רוב העולם מתחיל ליהנות משיטות הֶרַשע הללו . הזה
  .עצוב

ולא בפצצות אלא על ידי . ישראל- אנחנו נכנסים לתקופה של חורבן מוחלט של המבנה של מדינת, בארץ ישראל, כאן
עם הבאנדיט אשר הוא חלק של המאפיה הליגאלית או שבין המרצח עם עמיתו היושב במשרתו הציבורית  העימות שבין הנוכל

  .]הפטרת חזון' ור, ז"ב כ"קאל כיחז[
, ]'ה' מיכה ג[" הקדוש-הזהב-עגל"השני בשם -נגד- אחד שהם עסוקים במריבות, יש לנו את הקהילה החרדית - ומהצד השני 

כל זה גם כן מפורר והורס את הקהילה שהיתה , שלעיתים מלווה גם באלימות פיזית ורגשית, אשר בשילוב הלשון הרע האכזרי
ַמְתִני'פ "י עה"רש' ר[קדושה בעבר  י ׂשָ   .]פ מרובה"סו' ובגמ', ש ו"שיה, 'ַנְפׁשִ

החוק האחרון שנוצר קובע שכל אדם שאובחן כבעל מחלה סופנית יכול לבחור . ארצות כמו בלגיה העבירו חוקים איומים
ִעים ַאְכָזִרי': 'ב י"משלי י[להיות מומת  , כמו כן הרבה חוקים הועברו בכל העולםו. כך שלא יצטרכו לעמוד מול סבל, ]'ְוַרֲחֵמי ְרׁשָ

ְפָנם'[המתירים באופן חוקי את כל התשוקות ואת חוסר המוסריות של הדגנרטים שמנסים לשלוט על העולם  ֶפן ְסדֹום ּגַ י ִמּגֶ   . ]האזינו', ּכִ
ר ֵחְרפּו אֹוְיֶביךָ ': ט"תהלים פ[הם כעת בעמדת מלחמה ישירה עם הקדוש ברוך הוא  –ובזאת  , הם מנסים להרוס את הקדושה. ]'ֲאׁשֶ
ית ַוַעד ִיְהֶיה ִלְזנּות'[להעלות על נס את הכיוון העקום של האנשים הרעים , חס ושלום ּוְכִסיִלים 'פ "ח עה"ו ספ"ספר חרדים פס' עי. סוף סוטה', ּבֵ

  ..]ושם פב. סנהדרין נח' ור. כענין בעל פעור[אהבת אלימות ורצח , דרך המבוססת על תשוקות, ]'ֵמִרים ָקלֹון
ֶרא ': א"איוב י[רוב האנשים בעולם הפכו יצורים מטורפים פראיים . זה חייב להתפוצץ. המצב הזה עומד להתפוצץ, מאמי ַעִיר ּפֶ

ֵלד ' אבות ג[אלימות הכי נוראות -הם מסוגלים לפעולות - אם נתת להם את הרשות , כאשר אתה מאפשר להם להשתחרר. ]'ָאָדם ִיּוָ

  .מה שקורה בסוריה כמו לדוגמא. ]'ב
. תהיה אלימות קשה בכל מקום בצורה הגרועה ביותר –וכאשר זה יקרה . ]ד"ישעיהו סופכ[העולם על סף התרסקות מוחלטת 

חוק -אינן מסוגלים לעצור מצב חוסר –גם צבאות מצויידים היטב . אין שום דבר שהאנושות יכולה לעשות בכדי לעצור את זה
וכעת כל , של הגלות, מפני שאנחנו מגיעים לרגע האחרון של הפזורה, לא יכולה לעצור זאת ואפילו תפילה רצינית. שכזה

אך בעוד שתפילה רצינית ותשובה לא תוכל אמנם לעזור להציל את העולם בשלמותו . ]סוף ישעיהו, סוף מלאכי[. האנושות נשפטת
לעבור את  -) וגויים צדיקים(סיני -יות שהיו בהראך תפילה שכזו בהחלט יכולה לעזור לנשמות יהודיות אמית, ]'יחזקאל ז[

ָעיוּ '[ולזכות לקבל משיח צדקנו , התקופה הכל כך קשה הזו בדרך קלה יותר ְבָעיּון ּבְ   .]ב"א י"ישעיה כ. 'ִאם ּתִ
ַלע'[אנחנו על סף תקופה קשה ונוראה , מאמי, לכן ַחְגֵוי ַהּסֶ הוא אחד ושמו . ה יכול להציל אותנו"ורק הקשר שלנו עם הקב. ]'ּבְ
-מפני שזוהי מציאות, ]מסילת ישרים' ס[זהו הדבר שחייב להיות מטרתינו בחיים  –ולהיות חלק של אחדות זו . ]'עלינו לשבח'סוף [אחד 

  .]א"א פ"ל ח"לרמח' דרך ה' ס', פ ו"מזוזה סו' והל, ת"יסוה' ם הל"רמב[. הקיום האמיתית היחידה
  

 

  :19חלק 

  ליעקבשנאתו היוקדת של עשיו 
  ד"דחנוכה תשע' נר ו, טבת' א

  
י'[אני חש שהכל נסגר עלינו ? מה אני יכול לומר, מאמי, מאמי, אוי ר ַנְפׁשִ ְסּגֵ אני מרגיש שאנחנו כמו , ]ב"תהלים קמ', הֹוִציָאה ִמּמַ

משלי [ים את העולם וסין הקומוניסטית בולע, רוסיה הקומוניסטית, אני מרגיש שאירופה. ברוסיה הקומוניסטית, שנמצאים ברוסיה

ברור לחלוטין ללא כל ספק שהרשעים של היום שמנסים להשתלט על . ומנהלים מלחמה גדולה נגד הקדוש ברוך הוא ]ד"י-ב"י' א
  . או על רוב העולם, הינם אותם היוונים שבעבר שלטו על העולם - העולם 

. הגישה היוונית לחיים, .]גיטין פ' ועי', דניאל פרק ב[אבל היא היתה ההמשך הברור של התרבות היוונית , רומא הגיעה לאחר יון
ִעים ְקֻבִרים ָוָבאוּ ': 'י' קהלת ח[ם כולם נמצאים כאן עכשיו ה - אין ספק שכל אלו הנבלים של ההיסטוריה  ב "דניאל פי', ט' שם א', ...ּוְבֵכן ָרִאיִתי ְרׁשָ

, שרצו למחוק את הדת היהודית, .]ה יז"ר' עי', שטו ידיהם בזבולשפ'[המקדש - הם כולם אותם הרשעים שרצו למחוק את שני בתי. ]'ב
הֹום'[ה "ושחפצו להרוס את הקשר שלנו עם הקב ֵני ּתְ ְך ַעל ּפְ , יש לנו גם את המתיוונים, ולרוע המזל. ]ש"ג ע"ר פל"פסי', ְוחֹוׁשֶ

  .ההלניסטים כאן איתנו היום



 5' עמ,  )2(' סידרה ב',  הגאולה': ה'מוישל

. החומריות, המטריאליזם', עגל הזהב'עבודה זרה שבצורתו של כי כבר נחלשנו על ידי ה, כל יהודי נמצא בסכנה נוראה
הפכנו כה שבויים בקסם המטריאליזם עד . ]'מיא דדיומסית כו': שבת קמז' ע[שקענו נמוך מאד בלי להרגיש בכלל איך שזה קורה לנו 

' ה, תק אותנו מקדוש ברוך הואזה מנ. ]'אהבת עולם'ברכת [מהתורה שהיא החיים בעצמם , ששכחנו שזה מפריד אותנו ממקור חיינו
שנים כדי לעשות את העבודה המלוכלכת -מאות-לקח לו כמה, המטריאליזם, הגשמיות, והפולחן הזה של עגל הזהב. ישמור
אלא אפילו החרדים במקרים רבים , לא רק החילונים מעורבים כה עמוק בצורה זו של הפולחן האלילי, בכל אופן, כעת. שלו

' ר[שבת שמוכנים למכור את נשמתם עבור הגשמיות - ישנם שומרי. ]227' עמ 2דניאל' ס: בהרחבה[עבודה זרה זו  מעורבים בסוג זה של

ולאחר שהם התבלבלו , מפני שלאחר שהם התרגלו לעינוגי החיים שמספקים אך ורק את הצרכים הגשמיים, ]ח"י' א משלי ב"ביהגר
י ָמָחר ָנמּות'[שזה רק נותן הצדקה לדרך החיים החומרנית ', עם כל הפילוסופיה והפסיכולוגיה וכו תֹו ּכִ ִעיר '[אזי הם אבודים , ]'ָאכֹול ְוׁשָ

  .]'ו-'ג' יואל ד[עשיו , הרומאים, אלו היהודים משחקים היישר לידיהם של היוונים .]א"י פ"מס' ר, :ב עד"ב', ִסיחֹון
. והם עומדים לשלוט עלינו, הם יהיו כאן. ישמור' ה, אנחנו בקרוב נראה חיילים זרים על אדמתנו -ואפילו בארץ ישראל 

אנשי ': ח"כ[" מדינת ישראל", ים את המדינהשמנהל' יהודים'אבל הם עושים זאת דרך אלו המכונים , בעצם הם כבר שולטים עלינו

ִריִצין ְיהּוָדִאין': ובזוהר מכונים, ע"ש כה"ע' לצון אשר בירושלים היו רבנים שצפו שזה יקרה עוד לפני שמדינת ישראל . ]ע"כה. ק שמות ז"זוה' עי, 'ּפְ
  .וכעת זה קורה בבירור. ]ח"ר' א עמ"הדה[נוצרה בכלל 

, הנוצרים: כולם מחכים למשיח? מדוע הם רוצים את זה. א בידים של הכנסיה הקתוליתהוא כבר נמצ - קבר דוד המלך 
הכנסיה הקתולית נולדה מקבוצה קטנה של נוצרים שחדלו להיות  .הכנסיה הקתולית היא האימפריה הרומאית. והיהודים, המוסלמים

חדו כדת חדשה שהפכה להיות הדת הרשמית או, האלילות הרומאית והדת הנוצרית - ואלו שתי הדתות . וחיו ברומא, יהודים
' געטשקע'בתקופה ההיא כאשר כל אדם החזיק ב. דת שהיה על כל אזרח רומאי לקבל, של רומא תחת האימפרטור קונסטנטין

ישעיהו [אז לכן הוא לקח קצת מזה וקצת משם . זה היה קשה לאימפרטור לארגן את העם שלו תחת דגל אחד - אחר ) פסיל(

ֶבק טֹוב הּואֹאֵמר ': א"מ אך זה היה תמיד ', הכנסיה הקתולית'שאנחנו מכירים כיום כ', נצרות'ועיצב דת חדשה שנקראת  - ]ש"ע' ...ַלּדֶ
  .]'ג י"ם שם מ"מלבי' עי[מבוסס על עבודה זרה 

לשלוט על והם רוצים , ]ב"קל, ט"מזמור פ[מפני שדוד המלך הוא אביו של משיח ? המלך-דוד-ומדוע שהכנסיה תרצה את קבר
ולכן הם בודאי ינסו לעשות את המשיח , הקוקטייל שלהם שתעזור להם לשלוט על העם יותר בקלות-העולם מתחת לדת

  .חס ושלום, שלהם
? מי יכול לעצור אותם. יצילנו' ה, ישנם מספר חדרים למעלה מעל קבר דוד המלך שהם בודאי עומדים להפוך להיות כנסיה

. האפיפיור לא שומר זאת בסוד! זה לא סוד. זה היה בעיתונים! זה ידוע. רק אני שאומר זאת וזה לא? מי רוצה לעצור אותם
מפני שהם מעוניינים לשלוט , הקדושים שלנו- זה ישפיע גם על כל אחד מהמקומות .שהם רוצים" קבר דוד המלך"וזה לא רק את 

ים לשלוט על היהודים אשר עד לנקודה זו והם לא יכול ,ומאחר שהבסיס של כל האמת בא מהדת היהודית. על היהודים
ָעְמָדה'[שרדו את כל הרשעים שחיו אי פעם בעולם ', ברוך ה, בהיסטוריה מבלי לנטרל חס ושלום את התורה שלהם , ]'...ְוִהיא ׁשֶ

ואת המקומות הקדושים שלהם שנותנים ליהודים את הכח הרוחני להחזיק איתן כנגד כל הנסיונות להפריד אותם מאביהם 
רוצים לשלוט על העולם מתוך , הערב רב, העמלקים, הֱאדומים. החבל מתהדק: ואני כבר אמרתי. הקדוש ברוך הוא, שבשמים

ֲחנּו ֱאֹלִקים': 'מלאכי ג[זהו חירוף והתרסה כנגד הקדוש ברוך הוא . ]א"י' צפניה ג[ארץ ישראל  ם ּבָ   .]'...ּגַ
 .הרומאים האלו החדירו לשם אנשים כדי לגרום לכל המהפכות הללו. מתמה שקורה עם איראן וכל ארצות ערב זה קומדיה מושל

ערב -בכל הארצות הם שלחו כמויות מסיביות של חיילים ונשק בצורת ערבים מורדים בכדי לערער את האיזון של כל ארצות
כעת . ]ד"מ' ם דניאל ב"לבימ' ר[זהו החלק הראשון של המלחמה האחרונה . 'סוריה וכו, תוניסיה, תימן, לוב, מצרים: כמו, האלו

מלחמה זו עומדת להתפתח למלחמה הרבה יותר גדולה והרבה יותר מפחידה שלבסוף ! אנחנו בעיצומה של המלחמה האחרונה
  .אבל זה כלום בהשוואה למה שעומד לקרות לעולם. הסורים סובלים נורא. ]ם"ש מלבי"ע, ב"יחזקאל ל[תשפיע על כל העולם 

כאשר הוא ראה את השועל מתרוצץ . :]מכות כד[על מה שמתרחש ולהתייחס לזה בדרכו של רבי עקיבא אנחנו חייבים להתבונן 
כּו בוֹ ': 'איכה ה[על חורבות בית המקדש   –מפני שאם נבואה זו התממשה ? מדוע הוא שמח על מראה שכזה. הוא שמח – ]'ׁשּוָעִלים ִהּלְ

כל הדברים שקורים בעולם הם סימנים . בעזרת השם, הרי שגם הנבואה על בניינו המחודש של בית המקדש עומדת להתקיים
  .ובהחלט מבשרים על ביאת המשיח, ]ל"ח זצ"מאמרי הגאולה בשם הח', אור יחזקאל ג' ר[ברורים שכתובים בדברי הנבואות הקדושות 

: עבודה זרה יא[והוותיקן זה הלב של האימפריה הרומאית . ]'זו איטליה של יון': ט במושב עשיו"ז ל"תולדות כ' י פ"ערש[איטליה זו רומא 

. וישלח' י פ"רש', ...הלכה בידוע'[זוהי שנאתו הבוערת של עשיו . ]ס עובדיה"ם ר"מלבי[זהו הרוח של עשיו בעצמו . ]ג"פ ס"ם ישעיה ר"מלבי
אֹול ִקְנָאה'[והקנאה שלו ביעקב אחיו  ]ב"א מפי"ספר נבואה והשגחה ח' עי ',...גפא דרומאי בהא נחתינן': פ האשה"פסחים ר ׁשְ ה ּכִ אלו הם . ]'ש ח"שיה', ...ָקׁשָ

, ]'ח' ש ח"ספורנו שיה[מעט מאד אנשים רואים את האמת . וגם בילבול, הם כבר הסבו פחד רב בעולם .שרוצים לשלוט על העולם
י "ערש, ח"ישעיה כ, 'ַצו ָלָצו ַקו ָלָקו'[לעולם לא . אף פעם לא יראו את האמת, רנותלחומ, מפני שאנשים שהם כה קשורים לגשמיות

הגיוניות שלהם -לשטויות השיגעוניות והרעיונות הבלתי, הם ימותו כשהם עדיין צמודים לתפיסותיהם הטפשיות והמגוחכות. ]שם
  ..]סנהדרין סד[

יהיה לגמרי מופרע נפשית , שזהו הדור שלנו, אמר שהדור הבאל "הרב דסלר זצ. טירוף-כיום העולם נשלט על ידי חולני
  .וזהו בדיוק איך שזה עומד כיום, ]116' ג עמ"מכתב מאליהו ח[

אז ברור אם כן שזה יוביל  –אבל מאחר שאנחנו רואים שהעולם הולך בדיוק לפי הנבואות . אנחנו בצרה גדולה, מאמי, כן
  .'בעזרת ה, אותנו למשיח צדקנו

ותהיה יותר ויותר , המלחמה הזו גדלה והולכת! אנחנו כעת נמצאים במלחמת העולם השלישית. כם כל טעותשלא תהיה ל
  ]ז"א סק"אבן שלמה פי' ר[. מסובכת עד שהיא תתפוצץ
אנשים יראו פתאום את השקרים . יהיו הרבה גילויים לפני שהעולם יסבול את הפיצוץ הסופי שלו, מאד קרוב לאחר מכן

" האמת המוחלטת"אנחנו נגלה כמה שקרים שהיינו כה בטוחים שהם . קרים המופרעים שאנו מתעסקים איתםאת הש, הענקיים
 - אבל בקרוב , רק מעט מאד אנשים יודעים עד כמה שהשקר עצום במידה שלא תאומן, כיום. שלפתע יתגלו כשקרים גמורים

  .שר לעצמם לתפוס מה זה אמת ומה זה לאאנשים רבים ילכו היישר למותם בלי לאפ, אבל למרות זאת .כל אחד ידע
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רק ? אבל מה אני יכול לעשות, ואני מצטער שאני בוכה בשנתי, אני מצטער שאני משאיר אתכם ערים מאוחר בלילה, מאמי
עלינו . אבל בעיקר בשביל היהודים שלנו, אני מאד מפחד עבור כל העולם. שזה הכל מביא אותנו למשיח צדקנו, מאמי, שתדעי

  .]'ב ח"ו ושם י"ט' זכריה ט[הוא יגן עלינו . הוא יצר אותנו. ]ב"ישעיה פרק י[והוא ישמור אותנו ', ותר קרובים אל הלהיות י
מסוג כזה שלא נשמע , של חומרנות, כיום אנחנו עומדים כבר לאחר שחיינו חיים של כמויות כה עצומות של גשמיות

זהו עולם שבו כל אדם שני . שבבעלותו דירה בעלת מחיר עצום זהו עולם שלכל אדם שני יש מכונית או. כדוגמתו בעבר
משתמשים בכלים , עולם שבו אתם אוכלים על צלחות שאתם זורקים', להפלגות נופש וכו, בעולם המערבי נוסע לחופשות

. עולם שבו מושלכים כל הסוגים של פסולת בכמויות עצומות. וישנם אפילו סירים שמשתמשים וזורקים, שאתם זורקים
  .וכעת עלינו לשלם את המחיר, המטריאליזם בכל העולם דילל את האידישקייט שלנו

והפכנו , אנחנו נהיינו מפורקים ומבולבלים מזה מאד. חיינו בעולם של כמות מגעילה לגמרי של חומרניות קלה להשגה
, ועוטרים זקן ופאות ארוכות, ליןומניחים תפי, כך שאפילו יתכן שאנחנו מתפללים שלש פעמים ביום, להיות כה תלותיים בזה

ועדיין אנו , תלוי במידת הגשמיות שהתרגלנו לה, בצניעות –פחות או יותר  –ונשותינו לבושות , ולובשים חליפות שחורות
האידישקייט שלנו שקעה מפני שאיבדנו את . האידישקייט שלנו ירדה - אבל עם כל זה ... וכן הלאה והלאה, שומרים שבת

אַ '[אבל הם מעטים ופזורים , ישנם אנשים שעדיין יש להם את הקשר הזה. הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא רְוִנׁשְ ם ְמֵתי ִמְסּפָ ', ְרּתֶ

  . ]ד"א פ"הדה', דברים ד
מפני שהדמעות שוברות את ? מדוע עם דמעות. :]ב"ברכות ל[אל הכיסופין להתפלל עם דמעות באמת , עלינו לחזור אל הרצון

רוצים לבוא זהו הרגע שאנחנו  - ]א"תהלים נ[כאשר אנחנו שבורים ומלאי חרטה . ]ברכות שם[ה "הברזל שבינינו ובין הקב- מחיצת
ַמִים'[שיעזור לנו , שיציל אותנו, ה שלנו בשמים'אל אבאל ָ ׁשּ ּבַ א ַעל ָאִבינּו ׁשֶ ֵען ֶאּלָ ָ זהו הרגע שאנחנו כל כך מרגישים , ]'ְוֵאין ָלנּו ַעל ִמי ְלִהׁשּ

  .]'לענות מפני'פ "פ בא עה"ותרגום ר, בענין ההכנעה' ת העיקר הז"שע' ור, ט"כ פ"ה שעה"יסושע[אותו 
' מדיקאייד'ועל עולם הרפואה ה, ואנו נשענים על הדוקטורים ועל הביטוח לאומי, ככל שאנחנו גאים ובטוחים בעצמנואך 

יֵענוּ ': ס הושע"סו[והצבא האמריקני  ּור ֹלא יֹוׁשִ ב'[או הצבא הישראלי , ]'ַאׁשּ הנשיא או מה שלא יהיה , או ראש הממשלה ]'ַעל סּוס ֹלא ִנְרּכַ
ה ָיֵדינוּ ְוֹלא ֹנאַמר עוֹ '[   .בצרה גדולה, אזי אנחנו בבעיה, ולא על בורא עולם -  ]'ד ֱאֹלֵהינּו ְלַמֲעׂשֵ

מדוע האנשים לא מבינים שהדבר היחידי שיציל אותנו זה הקשר . 'על כל אחד לחזור לחיים פשוטים ואל הקשר שלנו עם ה
הם מחסלים ! הם משקרים לנו על תרופות! הם גונבים את הכסף שלנו מהבנקים! הם משקרים לנו בכל מקום! ?ה"עם הקב

ִמים ּוִמְרָמה'[! הכל שקר! אנשים בבתי החולים י ּדָ   ]'ַאְנׁשֵ
זוהי . ]'סוף מזמור ד[זהו המגן היחידי שלנו . ]דשחרית' גאל ישראל'ברכת , עיקרי האמונה[! הקדוש ברוך הוא: ישנה רק אמת אחת ויחידה
  .]'ו ד"ישעיהו כ[הדרך היחידה להגיע לנצחיות 

  .אני הולך לישון, מאמי, לילה טוב
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  אף אחד לא יכול לשעבד אותנו
  ד"טבת תשע' ח

  
זה . זה מתחיל. גדול בכל מקום' כאוס,'ובוהו-אני רואה תוהו. ]'צפניה א[מאד חשוכים , אני רואה עננים חשוכים מאד באופק, כן
מהצפון ומהדרום , מהמערב, זה מגיע מהמזרח. זה מגיע מימין. זה מגיע משמאל. זה מגיע מלמטה. זה מגיע מלמעלה. מגיע

ע': 'יחזקאל ז[ ץ ַעל ַאְרּבַ א ַהּקֵ ְנפֹות ָהָאֶרץ ּבָ   .]'ּכַ
לא תהיה שום . וספת ארכהשום ת, ולא ינתן משמים שום זמן. חזור-אנחנו נמצאים בנקודת אל. אנחנו באחרית הימים

ְדָרָכִיךְ ': שם[בדין ) ריכוך(המתקה  יְך ּכִ ַפְטּתִ , הזמנים-מפני שכעת זהו קץ, יהיה –וכל דבר שצריך להיות . ]'ְוֹלא ָתחֹוס ֵעיִני ָעַלִיְך ְוֹלא ֶאְחמֹול, ּוׁשְ
זה באמת יהיה מאד . ]ז"נהר י' מעיין א' לאברהםחסד '[אודותיה הזהירו הנבואות  -אנחנו נכנסים אל התקופה הקשה ביותר  .הסוף

אבל כעת זה הופך , כמו שכבר אמרתי, אבל בעזרת השם אלו הנשמות שעמדו בהר סיני ינצלו, ]ז"א סק"א פי"ל להגר"אש[מפחיד 
  .להיות גרוע יותר ויותר

ים 'ה': ט"פ צ"לים רתה[אלא גם בצורתו הטבעית , העולם השתנה לא רק פוליטית - עשרה השנים האחרונות -בשתים זּו ַעּמִ  ...ָמָלְך ִיְרּגְ

נּוט ָהָאֶרץ הצונאמי . אדמה שינו לחלוטין את עולמנו- סופות גדולות ורעידות. ]ג"מזמור צ[איים נעלמו אל מתחת פני המים . ]'ּתָ
עליו בקרינה הרעיל את האוקיינוס השקט ואת האויר שמ -' פוקושימה'הכח הגרעיני - הנורא שהכה את יפן והרס את מתקן

- ומאות סופות', סאנדי'סבלנו מהוריקנים כמו  .זה אומר הרעלת האנושות -והרעלת האוקיינוס השקט והאויר שמעליו . רדיואקטיבית
אלפים ואף -עשרות, וצורות אחרות של סערות קשות ונוראות שהרגו אלפים, טורנאדו קטלניות ומכל הסוגים של טייפונים

  .יותר
ומהרבה התפרצויות , סבלנו מבצורות. ל מחלות נוראות שמקצוע הרפואה אינו מסוגל להשתלט עליהןסבלנו מכל הסוגים ש

 .]ש"ע', חבקוק ג[וולקאניות משונות 
, ולמעשה. שמנהלים את הכספים של העולם ]'עשיר מכחש': פסחים קיג[השקרים של העשירים , שקרים-הוכינו במגפת, וחוץ מכל זה

, אדוני נשיא הבנק, תקח כמה שאתה רוצה מחשבונות הבנק שלנו": צורה הגרועה ביותרשוד ב- הפכנו להיות קרבנות
  !".מתי שרק מתחשק לך

אז אני מספר לך  –ואם אתה חושב שאתה אינך עבד  .]67ד גליון "קד[והפכנו עבדים , שלנו' דמוקרטיה'איבדנו את מה שנקרא ה
אם אנחנו מחזיקים בקדוש . לנו ובכל מה שקשור לאידישקייטכח בתורה ש- אלא אם כן אתם אוחזים באומץ, שאתה כן עבד

: 'ב' אבות ו[אף אחד לא יוכל לעשות אותנו עבדים  –ה "אם נהיה רק עם הקב. אזי לעולם לא נהיה עבדים, כביכול, ברוך הוא

  .וזה מה שאני מספר לכם, ]ת"ש בדעת זקנים מבעה"ע, ה"ה נ"ויקרא כ', ֵחרּות –ָחרּות על הלוחות '
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, ידיכם- אתם יכולים להרגיש את החבלים מתהדקים מסביב כפות !רוב העולם הפכו עבדים: זה מה שהמסר הזה רוצה לומר לנו
כל חלק של , כלא שישלוט על כל אספקט-בית, סוהר-לאט אתם מוכנסים לתוך בית-לאט. מסביב צוואריכם, מסביב רגליכם

. חורין- תמיד תהיו בני. לעולם לא תהיו אסירים –ועושים את רצונו ה "אם אתם מחזיקים חזק בקב, אך למרות זאת. חייכם
  . ה"לא תהיו עבדים אם אתם צמודים לקב –משתלטים על העולם , לאט אבל בטוח, ואפילו שהרשעים הגדולים האלה

ִעים עֹוד ֵאיָנם': ד"תהלים ק[ימחוק את הרשעים מן הקיום ' ה –ואז כאשר יגיע הרגע הנכון  וישאיר  ,]ג"א י"נ' י ישעי"וערש, :ברכות ט 'עי', ּוְרׁשָ
ישעיה [והוא הכל שלנו , הוא אבינו, שהוא יוצרנו, ואנחנו נמשיך לאורך כל הנצח עם הקדוש ברוך הוא. אותנו בשלום ושלוה

י ': ב"ג כ"ל נוּ  'ה, ְמֹחְקֵקנוּ  'ה, ׁשְֹפֵטנוּ  'הּכִ יֵענוּ  ,ַמְלּכֵ   .]'הּוא יֹוׁשִ
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  ...מחוץ לחלוןהסתכלתי אל 
  ד"ג טבת תשע"י

  
אלא את התחושה , הרגשתי לא רק כיסופים .'כאלה געגועים להיות קרוב אל ה, בארבעת הימים האחרונים חשתי כזו השתוקקות

חשתי שהעולם , כאשר הבטתי החוצה מן החלון וראיתי את הרוח ואת השלג ואת העצים הנופלים. האמיתית של קירבת השם
שכל , הרגשתי שכל השקרים עולים וצפים אל פני השטח. העינים שלנו- מתרסק ונעלם לפני עצם, פרקהזה של השקרים מת

  .חידלון, הופך בבירור להיות כלום –' עולם הזה'התעתועים הזה שמכונה - מחזה
אני מרגיש . כי אני רואה את האמת, אבל אני לא צריך לחפש אחריה. אני מחפש, לפחות. אנחנו מחפשים אחר האמת

החורבן הקטן הזה שהובא אלינו בכדי , חורבן-ואני מביט מן החלון ורואה את המיני. וזוהי אמת - ' אני חש קרוב אל ה. ותהא
  .להביא אותנו אל האמת

. עבור הכל. אנחנו תלותיים בחשמל עבור כל צרכינו החומרניים. תלויים בחשמל, ישראל- מדינת, כל ישראל, אנחנו, כאן
וככל שהם ? כך מתקדם אנשים הם כה טפשים להיות תלויים על דבר אחד שישמור אותם בחיים- האין זה מוזר שבעולם כל

וזה מציב את עצם החיים שלהם  !הכל מבוסס על החשמל! יו תלויים בזהיותר תלויים בזה כך הם יוצרים יותר ויותר דברים שיה
לא , ישנם מקומות רבים ללא מים או ללא כל סוג של חימום בקור הנורא הזה! החיים שלהם והחיים של ילדיהם, בסכנה

זהו  –חיים עליו  החשמל הזה שאנחנו. ובודאי מעט מאד אנשים נכנסים לסיכון כדי לעזור להם, מסוגלים לצאת לקנות משהו
  !שולט על האנושות –מי ששולט על החשמל ! דמיון

השלג הזה שהופיע בכזו הפתעה בנוף הישראלי עם חורבן שכזה הינו . שולח לנו מסר' ואני רואה שה אני מסתכל מהחלון
ק הוא יכול ואחת הדרכים היא להראות לנו שר, השם מנסה למשוך אותנו קרוב אליו בכל דרך. אזהרה נוראה על העתיד

  .רק הוא יכול לשמור אותנו בחיים. ורק הוא יכול להביא לנו את פרנסתינו. שרק הוא יכול לתת לנו מחיה. להציל אותנו
החשבון , וברגע שאתה שולט על זה, מים ומזון שומרים אנשים בחיים. השליטים מאז ומעולם רצו להשתלט על המים והמזון

הם יכולים ! ריבונו של עולם הוא האחד ששולט על הכל: ל הם שוכחים דבר אחדאב. שלהם היה שאתה שולט על האנשים
הקדוש ברוך הוא . שחיה- והם יכולים למות מצמא אפילו בתוך בריכת, למות מרעב אפילו כאשר הם מוקפים בכל סוג של מזון

. לקח שלהם מכל הדורות האלולא למדו עדיין את ה, חס ושלום, ה"ואלה הנבלים שמנסים להיות במקום הקב, מחליט על הכל
י ֲאִני': 'ה' שמות ז[אבל בקרוב מאד הם ילמדו את הלקח  הם  –ובין שהם רוצים לקלוט זאת או לא , ]'ט ו"יחזקאל כ', ה ְוָיְדעּו ִמְצַרִים ּכִ

  .יימחקו מן הקיום לנצח
אני מרגיש את זה . ואני חש שזה מגיע. להתענג באור הקדושה, ה ללא מחיצות"להיות ביחד עם הקב, אני משתוקק למשיח

ואני שאני כמעט לא יכול לשאת , הכיסופין לראות את היום הזה הולכים ומתחזקים ומתגברים –ועם זאת , מגיע מאד בקרוב
כי זה , מכאב. אני פורץ בבכי מכאב ומהשתוקקות. זק עד שאני בוכהאני מרגיש את הגאולה מתקרבת אלינו כל כך ח. זאת

  .כל כך מצער אותי שאני לא נמצא שם עדיין
- אני בוכה על עולם. ואני בוכה, ורואה את האנשים נופלים בשלג, אני רואה את העצים נופלים, אני מסתכל מן החלון

אני בוכה . פוי להיות כאשר יתפסו את הטעות הגדולה שלהםאני בוכה על מה שצ. הדמיונות הזה שכל כך הרבה מאמינים בו
. זה לא במקרה –ישראל עם השלג - ומה שקרה כאן בארץ, בגלל שיש לנו כל כך הרבה סבל שאנחנו צריכים עדיין לעבור

י ָהְיָתה ָהְרָוָחה': 'שמות ח[הרבה אנשים יחזרו לטיפשות שלהם  - ברגע שהסכנה חלפה , אמת נו עוד נסיונות רבים אבל יהיו ל – ]'ּכִ
והכוונה בזה תהיה להביא , יעשה את זה' בכל אופן ה. האויר או פחד מלחמה או מה שזה לא יהיה-אם זה מזג, מאד בקרוב

  . הכוונה בכל זה תהיה להסיר את המחיצות כך שנוכל להיות מאד קרוב ליוצרנו. אותנו קרוב אליו
תזכור  –כאשר אתה נכנס לצרה גדולה : אני מתחנן לכל יהודי. מאד החורף הזה עוד הולך להיות מלא התרחשויות וקשה

זה לא . רק תהיה קרוב אליו ותעשה את רצונו. תחזיק בו והוא יציל אותך בכל מצב. הוא הכל. יכול היחיד- ה הוא הכל"שהקב
  . רצונולעשות , עליך לעשות את מצוותיו. עליך להיות אחד אתו! לא. מספיק לנסות להשתמש בו לצרכים שלך

אבל אני כל כך עצוב שהרבה , ואני כה שמח שלפחות אני יודע את האמת, ואני רואה את הבבואה שלי אני מסתכל מן החלון
  .אינם יודעים

הרי  –ואם סערת השלג הזו היתה קשה . אני בוכה בלילה מפני שאני מפחד על הסבל שאנחנו עדיין צריכים לעבור בו
כל יהודי שתפס את האמת מהקשיים והמבחנים שלנו בשלב . לקחים בדרכים קשות עוד יותרשאנחנו הולכים להתנסות ולקבל 

כל שלב יהיה  –עבור אלה שקולטים מהר ומקבלים את האמת . 'ארבע וכו, שלש, יסבול פחות בשלב מספר שנים, מספר אחד
ו ומסרבים ללמוד את ההסתכלות עומד לתת לנ' אבל אלו שמתעלמים מן המבחנים שה. הרבה יותר קל באופן מתקדם וגובר

  .הם רק יסבלו יותר ויותר בכל שלב –הנכונה ואת הכיוון הנכון 
אבל אני גם יכול , אל תוך הלילה הקר והמושלג ורואה ברור שהמראה שאני רואה זה מאד מדכא אני מביט מן החלון החוצה

י ָבא אֹורֵ ': 'א' ישעיה ס[לדמיין מעבר למחזה הזה את האור של משיח צדקנו   .]'ךְ קּוִמי אֹוִרי ּכִ
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  על סף הגאולה השלימה
  ד"ז טבת תשע"כ

  
  .אני אעשה זאת –אבל אם אתם עומדים על כך , לפרוק את הרגשות שלי' מצב רוח'אין לי , לאמיתו של דבר

סיוט לילה , בלהות-העולם הפך להיות חלום. הפתעות מאד קשות. השנה האזרחית החדשה תביא לנו הפתעות גדולות וקשות
, העולם המערבי שבו הגשמיות, שבעבר היה כל כך פורח ורווחי, החומרני העולם המערבי. ]ש"ב ע"י' ישעיה ל[יאומן - שלא

ד "שם ל[אילוזיה בלבד , הכל-יגלה את העובדה שכל זה היה רק סתם דמיון בסך, סוף כביכול- המטריאליזם פרח וגדל עד ללא

  .]'ַקו ּתֹוהּו ַעל ַאְבֵני ּבֹוהוּ ': א"י
 דתי-בכל חג חילוני וגויי. מכשירים מאד מעניינים לרכישה, םטי'הביא אתו יותר ויותר גאדג דתי-גויי, כל חג חילוני

שהחיים שלנו יהיו , רעיונות חדשים שנועדו להשאיר אותנו מתעניינים בחיים, הופיעו עוד ועוד משחקים לילדים ומבוגרים
. להיות מפחיד זה הפך –במקום לבדר , והבידור. העולם הפך להיות קשה עד אימה. אבל כעת הכל חלף. יותר מענינים- עוד

  .]'ה' קהלת ז[מכניס את כולנו לדיכאון . הפך להיות מלנכוליה
י ': 'ב' שם ב[בדידות - נותן להם תחושת, הבידור של העולם הגויי עושה את האנשים מדוכאים, הריקודים, השירים חֹוק ָאַמְרּתִ ִלׂשְ

להחזיר לחיים משהו שאנחנו עדיין לא , ומנסים לשחזר', עגל הזהב'עדיין אנחנו רצים אחר , ואפילו בעולם היהודי. ]'...ְמהֹוָלל
  .]'ישעיהו ט', ְלֵבִנים ָנָפלּו ְוָגִזית ִנְבֶנה'[קולטים שזה אבד לחלוטין 

ל ׁשּוְלָחנֹות': ח"ישעיהו כ[אנחנו איבדנו לחלוטין את המטריאליזם הזללני  י ּכָ כל הסוג הזה של  .ברוך השם, וזה לעולם לא יחזור, ]'...ּכִ
כלומר , גבוהות-או האפשרות להשיג את הדרגות הרוחניות הכי: ולנו תשאר רק אחת מהשתים, טריאליזם ייעלם לגמריהמ

ל ְוָידֹוַע ֹאִתי'[מאד אל השם - להתקרב מאד ּכֵ התהליך הזה של . חס ושלום, שלא נמשיך להתקיים, לחילופיןאו , ]'ירמיהו ט', ַהׂשְ
הוא  –הזהב -עגל, הגשמיות. אבל זה מה שאנחנו עוברים עכשיו, ר קשה מאד ומסוכןההיגמלות מהמטריאליזם המורעל הינו דב

  .]'דברים י', ָעְרַלת ְלַבְבֶכם'[זהו היצר הרע בעצמו  ,אחרא- הסיטרא
בין , מדי יום ויום מתים אנשים בצורות האלימות ביותר. מלא מוות, העולם הפך להיות יותר ויותר מבעית בצורה חולנית

הדמים עלו מעל ומעבר לכל - מקום שבו הפשע והאלימות ושפיכות, כמו בסוריה לדוגמא, ת יחידניות או במלחמותאם זה פעולו
  .מידה שהתרגלנו אליה

תרבות ': 245' עמ 2דניאל[ העולם כולו אימץ כעת ערכים חדשים. יש משהו מרושע מאד המתרחש כעת שזה לא היה קיים מעולם

אחרא הישן -זהו אותו הסיטרא! הם ישנים מאד. ערכים החדשים האלו באמת הם אינם חדשיםאבל ה. ]'זאב בעור של כבש -אדום 
הם הורסים כל . ישמור' ה, להרוס כל דבר טוב- או לפחות מנסה, וזה הורס. שקיבל שוב את הכח כפי שמעולם לא היה לו

הם ! והם סבורים שהם מצליחים !קדושההם מנסים להרוס את ה. שעבור העם היהודי זה קדושה, דבר שאנחנו רואים כדבר נעלה
ִעים ָצֵלָחה'[ באמת בטוחים שהם מצליחים ֶרְך ְרׁשָ מלבד זאת שאני יודע , ואני לא יכול לומר שהם לא מצליחים, ]ש"ב ע"ירמיהו י', ּדֶ

ותם לנקודת עומד להביא א' אבל ה. ]'נח פרק ו[הרי שלא היה לנו עולם  –מכיון שאילו הם היו מצליחים , שהם לא מצליחים
יֵתמֹו '[והם כולם ייעלמו  ,לא יהיה להם להיכן להמשיך אלא כלפי מטה - וברגע שהם מגיעים לשם , אל תמצית הרוע –השיא  ׁשִ

ל ְלּגַ ִעים עֹוד ֵאיָנם': ד"מזמור ק[פעם - ואנחנו אפילו לא נזכור שהם היו קיימים אי, ]ג"תהלים פ', ַכּגַ   .]ז"פ ל"תהלים סו', ּוְרׁשָ
ובלי שום דבר  ]'ו' דברים ל[כל כך בלי תשוקות , כך ללא רבב-כל, כאלו מספקים, כה נפלאים, החיים שלנו יהיו כה יפים

ֶנה': ט"מזמור פ[מהדברים הרעים שהרוע הביא אל העולם  ֶות ָלֶנַצח'[וגם לא יהיה לנו מוות . ]'עֹוָלם ֶחֶסד ִיּבָ ע ַהּמָ ּלַ יהיו לנו רק , ]ג"זכריה י', ּבִ
  .]'תולדות אדם'ק "בהקדמת השלה' בית דוד'באורך מאמר ' ר[. אך ורק חיים, ]'ו י"תהלים ל[ים חי

 ת"שע, ן"ובאיגרת הרמב. ש"ע' ט אות י"חרדים פ' הובא בס, ובו תדבק' עקב על הפ' ן פר"רמב, ניצבים' סוף פר :כתכלית שלמות האדם' הדבקות בה. 'ָהֵאר ָּפֶניָך ְוִנָּוֵׁשָעה': הערה
 5 'מס' קול דממה דקה'ובחוברת , 27ד "חלק מהמקורות הובאו בגליון קד, ד"דרך תבונות כ' ובס 'דרך חכמה'וכן במאמר ', י פרק א"מס' ל בתחי"מחרה, ב"א אות מ"ז וכן ש"כ' ג

  .10' עמ

אני פוחד . מפני שאני פוחד עבור כולם, עבורי זה משהו עצוב מאד –והשנה האזרחית החדשה שהעולם חוגג , זה קורה, כן
מושלם על כל העבירות הנוראות שהם ביצעו נגד ' תיקון'לגויים יש עוד הרבה מה לעשות כדי לקבל . עבור היהודים שלנו

והעולם . הם כולם ימותו בצורה הקשה ביותר. ]פ תהרוס קמיך"י בשלח עה"רש' ור, סוף האזינו[ישמור ' ה, ונגד הקדוש ברוך הוא, היהודים
ם ָנִקיא '[את הסוף שמגיע להם , הם ישיגו את הסוף שלהם. לא יאפשר להם להמשיך להתקיים' ה. יתפטר מהם לנצח ְפכּו ּדָ ר ׁשָ ֲאׁשֶ

ַאְרָצם , א"ישעיה  ס[אבל היהודים שסבלו אלפי שנים . ]'...ומיד דיתמחון': ק בראשית כז"זוה[ רב-וגורל דומה ממתין גם לערב. ]סוף יואל', ּבְ

  ..]ושם קיח. שבת קנג[הם ימשיכו אל הנצחיות  ]ש"ע
רק , שבה אנחנו לא יכולים להסתובב וללכת אחורההנקודה , חזור- סוף אנחנו מגיעים לנקודה של אל-אני כה שמח שסוף

ימֹות ְנעִ ': ז"מזמור ט[ להתענג על זיו אור השם ושכינתו, אל הטוהר שלנו, אל הקדושה שלנו, רק קדימה אל הנצחיות שלנו. קדימה

יִמיְנָך ֶנַצח   .]'ּבִ
. אבל אנו איננו יכולים לעשות זאת, לדלג אל הזמנים הטובים יותר, ]'חבלי יולדה'[אני כל כך רוצה לקפוץ מעל התקופה הזו 

. לסחוב את הרגלים שלנו בנסיון לשמור על שפיותינו וזאת על ידי זה שאנחנו עושים תשובה, ואנחנו חייבים להמשיך קדימה
אל , אנחנו חייבים להשתרך קדימה בנסיון להחזיק את העינים שלנו מכוונים אל המטרה -העולם הפך להיות מטורף אפילו ש

 .]'דברים סוף פרק ל[סוף להשיג את הגאולה השלמה - להיות מסוגלים סוף -  היעד שלנו
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  יותר מהר יחלוףכך זה , ככל שתתעוררו יותר מהר
  ד"ג שבט תשע"י

  
יותר , כל שבוע ישנם יותר ויותר טרגדיות. סופו של שבוע אחד ותחילתו של האחר, אנחנו עברנו שבוע קשה מאד, אמא ואבא, טוב

  .]'א ו"ישעיה נ[מתפרק מכל הכיוונים , העולם שאנחנו מכירים, יותר ויותר אנחנו רואים את העולם שלנו. ויותר קשיים שעלינו לעמוד בהם

אבל מהר מאד הם . לפחות רוב היהודים באיזור הרגישו פחד. רצח איום שהפחיד את כולם, רא בויליאמסבורגבהתחלה התרחש רצח נו
שולח להם מסר ברור ' הם לא רוצים לדעת את האמת שה. מכיון שהם לא אוהבים להיות נפחדים, הכריחו את עצמם לצאת מזה, קפצו מזה

הרצח . זמן לעשות תשובה, בראש ובראשונה זמן להשתנות. זה זמן לשנות, לא רק זמן לעזוב זה. ]מסידרה זו 16, 15פרקים ' ר[שזה הזמן לעזוב 
פוסט נגד הקהילה -יורק- אבל אפילו עוד יותר נוראה מזה היתה האנטישמיות שחשף הניו, משהו איום, של האברך הצעיר מסאטמר היה נורא

  .וזה היה פחד אמיתי. ]ב"מפי א"ס נבואה והשגחה ח"עי... בידוע שעשיו שונא ליעקב[היהודית 

מפני שאם הם יתפסו את , והם אינם רוצים לדעת את האמת, אבל האמריקאים החרדים קפצו בחזרה מהר מאד לשאננות הישנה שלהם
ֵמן ֵלב ָהָעם ַהזֶּה': 'ישעיהו ו[יתכן שיהיה עליהם להשתנות , האמת ן ִיְרֶאה ְבֵעיָניו ...ַהׁשְ ב ְוָרָפא לוֹ  ...ּפֶ ' עגל הזהב'והם אוהבים את , והשינוי הוא קשה]'ָוׁשָ

ים': ג"הושע י[ ְתבּוָנם ֲעַצּבִ ם ּכִ ְסּפָ ָכה ִמּכַ ְעׂשּו ָלֶהם ַמּסֵ כך שרובם פשוט ממשיכים הלאה והם , והם לא רוצים להתפטר מזה, הם אוהבים את זה. ]'ַוּיַ
ֶקִרי'[זה פשוט היה משהו שקרה , טוב: "אומרים לעצמם להם הם מנסים כנראה לומר לעצמם שהיהודי האומלל שנרצח בטח היה ובלב ש". ]'ּבְ

  .ב ולעשות תשובה"כדי להשתחרר מהרגשתם הנסתרת שיתכן שזה באמת מסר מן השמים שקורא לצאת מארה, אשם

וכה באופן ברוב ארצות הברית של אמריקה אם לא בכולה היתה הטמפרטורה נמ. כמובן שלח התרחשות נוספת שהיתה מאד מדהימה' ואז ה
אבל , מתחת לאפס) פרנהייט(הקור ירד אפילו אל מתחת חמישים או אפילו שישים מעלות , איזורים גדולים מאד, ובאיזורים מסוימים, קיצוני
בניו יורק הם בטח . לפחות אלו שאינם חיים בשיקאגו או במקומות שחטפו את הקור העז, היהודים ניתרו החוצה גם מהאירוע הזה, כמובן
  .והם חזרו לדרכיהם הישנות. 'רגיל-זה באמת לא כל כך בלתי, זה לא כל כך קיצוני, טוב, אוהו': אמרו

כאשר אנחנו אוהבים את . זה אפילו נראה מדי קשה –וכאשר אין לנו חשק אמיתי לעשות זאת , זה דבר שמאד קשה לעשות - תשובה 
אז באמת אנחנו לא מעונינים שמשהו יגרום לנו  –שלנו ) החומרניות(שלנו ואת הגשמיות ' עגל הזהב'ואנחנו אוהבים את ה, המשחקים שלנו

ִסיִלים  '[דחף לעשות תשובה    .]ש"ע, ג"א אות ל"י ש"שערי תשובה לר. ג"משלי י', סּור ֵמָרעְותֹוֲעַבת ּכְ

מפני שבקרוב עומדים , עדיף היה שתפעלו כאחד בצוותא: ובכל העולם, ובאירופה, עם ישראל באמריקה, אני באמת מזהיר אתכם, ולכן
  .אני מזהיר ומתריע על כך מראש .וזה עומד להגיע קרוב מאד לבית של כולם, ]'הדרך הא, ב"ת ש"רבנו יונה שע[להיות אזהרות חזקות אף יותר 

הוא מת לאחר שמונה שנים במצב . אחד מגדולי הלוחמים של מדינת ישראל נפל לו. יש לנו סיטואציה מאד מעניינת, ישראל- רץכאן בא
ישראל יכלו לבוא - הוא נלקח אל הכנסת והונח שם כך שכל מדינת. הגנרל הגדול הזה היה לו טקס לויה וקבורה גדול ביותר. הכרה- חוסר

, כן. וזה היה מעט מביך.... לא מאד הרבה אנשים התעניינו לבא. קטנה אחת' בעיה'היתה רק . רונהולהעניק לו את הערכת הכבוד האח
  .רק מעטים... האלפים שהם ציפו להם לא הגיעו בכלל-על-אבל האלפים, פרידה ללוחם הזקן הזה-הדיפלומטים הגיעו ממרחקים לומר מילות

בגלל שהוא , אהוד לחלק גדול של האוכלוסיה הישראלית- ה היה מאד בלתימיניסטר הז-פריים-מפני שהאקס, וזה היה מאד מאד מוזר
הפוליטיקאים שבאו אחריו לא עזרו לאנשים האלה לקבל את מה שמגיע  –ואפילו עוד גרוע מזה . קטיף-הוציא את היהודים המתיישבים מגוש

ת ישראל היתה מעוניינת לתת לנו מסר שאפילו שאריק מדינ, בכל אופן. הרבה אנשים ראו אותו כעריץ. שזה אומר דיור קבוע וכדומה, להם
הוא ! לא. הוא לא ויתר על החוה שלו ?על מה הוא ויתר? ובמה הוא התקפל. הוא התקפל –כאשר הוא היה צריך להתקפל , היה לוחם גדול

מפני שנאמר , לעשות זאת הוא גירש אותם מהבתים שלהם מפני שהוא התבקש. קטיף-ויתר על כל הבתים ועל השטח של המתיישבים בגוש
  .על המשק שלו, אני תוהה מה היה קורה אם הוא היה צריך לוותר על החוה שלו. לו שזה מה שהוא צריך עכשיו לעשות

לראות אותו קבור ליד . ומרגע זה והלאה הוא גלש במדרון. על המקום החיובי שלו בהיסטוריה –על דבר אחד הוא בודאי ויתר , טוב
ולמה בדיוק , כ בקלות"יכול היה להתקפל כ, רם לי להרהר איך יתכן היה שאיש כזה גדול יכל ליפול כל כך בקלותאשתו בחוה שלו גו

, רציני' שוק'מכיון שבקרוב מאד האוכלוסיה הישראלית עומדת לקבל , אני מאמין שהמוות שלו בא בדיוק כעת? ברגע זה התרחש המוות שלו
והרבה יותר . בשטחים גדולים' להתקפל'אני בטוח שהם עומדים  –' מנהיגי הכנסת'ונים בגלל שזה לא משנה מה שמצהירים אלו המכ

, עם ישראל, אז תחזיקו חזק. ומי יודע מה עוד אחרי זה. כפי שכבר אמרתי פעם, והם עומדים להביא חיילים זרים, מתיישבים יצטרכו לעזוב
תתבוננו בנבואות ואתם תראו שזה בדיוק מה  –שר תראו מה מתרחש וכא, אנחנו מגיעים לתקופה מאד קשה. כי זה לא הולך להיות קל

יד ,ָהִראׁשֹנֹות ִהּנֵה ָבאוּ ': 'ב ט"ישעיהו מ[ שנכתב בהם ִמיעַ  ,ַוֲחָדׁשֹות ֲאִני ַמּגִ ְצַמְחָנה ַאׁשְ ֶטֶרם ּתִ ַעִין ִיְראוּ ': 'ב ח"ושם נ, 'ֶאְתֶכם ּבְ י ַעִין ּבְ .]ם"ש בפירוש המלבי"ע ',...ּכִ

ואנו עומדים להיות ', שוק'אנו עומדים לקבל . הרבה יותר גילויים של האמת, אני צופה בעתיד הקרוב הרבה יותר מבחנים ונסיונות
מי , כל יהדות העולם, יהודי אירופה, יהודי אמריקה, יהודי ארץ ישראל, אם אתם רוצים לעבור את זה. וזה לא עומד להיות קל, מפוחדים

  .כדאי מאד שתחזרו לשרשים שלכם –שרוצה לעבור את זה 

ֲהרוּ '[. ותחליפו אותם לבגדי צניעות, הצניעות-כדאי שתתפטרו מכל הבגדים האלו חסרי, נשים נכבדות ְמֹלֵתיֶכםְוַהחֲ  ְוִהּטַ . ]פרשת וישלח', ִליפּו ׂשִ
שלכן ומכל האיפור שלכן ומכל הגרביים השקופות שלכן ונעליכן המגונדרות שעושות הרבה ) פאות נכריות(' שייטלן'כדאי שתתפטרו מכל ה

  ..]סנהדרין קו[מתעב ' וכל שאר הדברים שה, רעש ברחוב

כדאי שתתחילו ללמוד תורה בדרך שאתם . אתם גם עושים את זה, בריםואתם הג. אל תשכחו את הצפרניים המבריקות, נשים נכבדות
קובעי עתים 'אתם צריכים להיות . קיי- או? אתם צריכים ללכת לעבודה. למרוח את הזמן, מסביב' להתמזמז'ולא , אמורים לעשות זאת

הרע וליצנות על אנשים ברחוב -לשון הכנסת ולדבר את כל הסוגים של-וכדאי שתפסיקו לפטפט בבית. ועדיף שאכן תעשו זאת', לתורה
ֹדלֹות'[בגלל שזה נראה שהם מדי חרדים  ֶרת ּגְ הטיולים מארץ - ורצוי שתפסיקו את טיסות. רצוי שתזהרו. ]'מ' ח סי"ס' ור, ב"תהלים פי, 'ָלׁשֹון ְמַדּבֶ

ותנסו , עדיף שתתיישבו ותנסו להתפטר מהאוברדרפט. מצוות ולחתונות ולכל מיני דברים שבאמת אינכם צריכים ללכת לשם- לארץ לבר
, יהודי חרדי, וב ליהודי פרטיח או שיש לכם ח"אם אתם חייבים לגמ. מכיון שהחובות האלו הם הכי מסוכנים, להתפטר מהחוב שלכם לבנק

אז אני מציע  !בבעיה גדולה, אתם בצרה גדולה' וכו' אבל ברגע שאתם מתעסקים עם הבנק וכו. בסדר –שבמקרה הגרוע ביותר הוא ימחל לך 
לתפילות שלכם תחזרו , תחזרו ללימוד שלכם. אמיתיים בצורה שהיהודי אמור להיות- ותחזרו להיות יהודים, שתזרקו את דרכי החיים הגויים

בּו ': 'יואל ב[' תחזרו אל ה. תחזרו לאידישקייט האמיתי. עם כל הלב והנשמה ָכל ְלַבְבֶכםׁשֻ   . ]'ָעַדי ּבְ



 10' עמ,  )2(' סידרה ב',  הגאולה': ה'מוישל

אבל התבודדות זה אחד מהדברים הבסיסיים שיהודי צריך , הרבה מכם צוחקים על חסידי ברסלב מפני שהם אוהבים לעשות התבודדות
ר ִיְקָרֻאהּו ֶבֱאֶמת 'הָקרֹוב '[הוא צריך פשוט להתקרב אל השם . םהוא צריך פשוט לדבר אל הש. לעשות היו ערים לכך . ]'...ְלָכל ֹקְרָאיו ְלֹכל ֲאׁשֶ
יודע את תחושותיו העמוקות ביותר ' ה. ]א"ב י"ירמיהו ל[ה יודע כל תנועה שהאדם חושב לעשות אפילו לפני שהוא עושה זאת בפועל "שהקב

הוא יודע כל מחשבה וכל מעשה וכל רצון . ]א"ברמ' א' ח סי"ע או"ושו, ן"אגרת הרמב' ר[שים שהם לגמרי מבודדים של האדם למרות שאנשים מרגי
  .של האדם

', טרייף'ואת המגאזינים שלכם שהם , ]ש"ע, א"ק ס"ז ס"ש' משנה ברורה סי[' טרייף'אז לכן הייתי מאד מציע שתזרקו את הספרים שלכם שהם 
בכל אופן הם , אפילו שיש להם הכשר. שלכם' טרייף'ואת מקומות האכילה ה', טרייף'ת הבגדים שלכם שהם והייתי גם מציע שתזרקו א

' א, ב"י' אבות ג[מתבדחים , צוחקים, יושבים, נשים, אנשים, ולאכול בצורה זוללנית, כי לשבת במקומות האלה ולזלול במקומות האלה, טרייף
זֹוֵלל '[זה כמו שהקאתם על השולחן . מפני שזה מקום של בידור מרוקן מתורה .]קידושין מא[' האוכל בשוק'זה יותר גרוע מאשר , וכן הלאה, ]'ה

חירום מפני -כאשר אתם מוצאים את עצמכם במקום זר ואתם במצב. ברירה-ואל תשכחו שאוכלים במסעדה רק ממש בלית. ]'ג' אבות ג', ְוסֹוֵבא
אזי לא תהיה לכם ברירה רק לחפש מסעדה שהיא , ם אוכל ולא חנות מכולת ולא שום מקום לאכול ואתם מרגישים חלשים מרעבשאין לכ

  .אבל כל זה מאד קשה למצוא היום, ושזה באמת כשר, ושהיא בדרך צניעות, )מוכרת(' היימיש'

אם אתם סבורים שזה . ו מרגישים רק קצת מן הצרות שממתינים לנואנחנ .]'יחזקאל ז[סוף הזמן כפי אנו מכירים את זה מתקרב מאד ! עם ישראל
ורק  .זה יהיה קשה עוד יותר. וזה לא אומר שאנחנו נעבור נסיונות דומים למה שעברנו. זה הולך להיות גרוע עוד יותר –היה רע עד כעת 
מפני שהם יהיו כל כך שמחים שאנחנו כל כך  -ו הם לא יפחד. מפני שהם לא יהיו בפחד -יהיו מסוגלים לעבור את זה ' אלו שקרובים לה

י ָחסּו בוֹ '[מתקרבים אל הגאולה השלימה שזו האמת הגדולה ביותר    .]'...ּכִ

אמריקה כבר גולשת מטה . זה עומד להיות נפילה ענקית !אתם עומדים לעבור נפילה גדולה. החושים שלכם-תצאו מקהות, יהודי אמריקה
וכל הכסף הזה . אז בקרוב השוק הזה עומד ליפול –בשוק המניות ' גדול'אם לאחרונה עשיתם משהו . מכםאל תשקרו לעצ. ]ב"ישעיה סופ[

ואם אתם סבורים שהכתבה במאגזין הניו יורק , הרבה יהודים כבר בצרות באמריקה. אתם עומדים להיות בצרה גדולה. שלכם עומד ליפול
אתם לא יכולים כעת להכנס למשרדו . זה לא כמו שזה היה. אנטישמיות בכל מקוםאתם אפילו לא תופסים שישנה . תחכו –פוסט היתה רעה 

  .]'ט' מלאכי ב[בשום אופן לא ולא . והוא עומד לרוץ מיד לעזור לכם !"זאת חוצפה": העיר ולומר-של ראש

מתחילים להשתחרר מכל לכן אני מאד מציע שתקחו את עצמכם בידים ו. ]ו"מ להגרא"עקד[והם משתנים בקצב מהיר , הדברים משתנים
 –מכיון שאם אינכם עושים זאת . להיות מסוגלים להגיע אל הגאולה השלמה, ומגיעים אל האמת, קולקציות הפסולת שאספתם מסביבכם

לא תהיו אפילו מסוגלים להבין מה זה אומר להגיע אל . מפני שלא תהיו מסוגלים לעשות זאת -לא תעשו זאת לעולם . לעולם לא תעשו זאת
אם אתם לא מבינים את . לעולם לא תהיו מסוגלים להבין זאת, ]ו"אבות פ[' בני חורין'אתם לא תבינו מה זה אומר להיות . אולה השלימההג
מפני שלא תוכלו  -אתם תגיעו ואתם תיעלמו מעצמכם . אתם לא יכולים לעשות את זה מכיון שאתם לא מסוגלים להעריך את זה –זה 

  .]84פרק  2אלדני' ר[להיות חלק של זה 

ָאה ָהֵעת'[הזמן הגיע . מאד ברצינות, אני מדבר ברצינות! עם ישראל ק "זוה' ועי', ...כלו כל הקיצין'[אנחנו מגיעים אל הסוף . ]ש"ע' יחזקאל ז', ...ּבָ
דּון לֹ '.: שמות יז ְעּבְ ּתַ יר ִיׁשְ י יֹוֵסי ִאי ַיּתִ א ַעל ָאַמר ִרּבִ א הּוא ֶאּלָ ְזַרת ַמְלּכָ ָלאא ַעל ּפּום ּגִ ְעָיין ּדְ ועדיף היה שתקחו פעולה ותעבדו , ]ד"שם במתמ' ור, 'ָלֳקְבֵליהּ  ְלֵמיַהָדר ּבַ
ַזֲעֵקְך '[ביחד  יֻלךְ ּבְ   .]פ וישב"בית הלוי ר' עי', ִקּבּוַצִיךְ  ַיּצִ

' על הדרך'טרגדיות עצומות ונוראות , יותר ויותר טרגדיות. מר זה אמתשמה שאני או, כל עם ישראל, לכולכם, אני רק רוצה לומר לכם
ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב'[ זה יסתיים מהר יותר –וככל שאתם מתעוררים מהר יותר . עד שתתעוררו – סוחבים 'אבל אם אתם . ]'א אות ה"א פי"ל להגר"אש' ר', ּבַ

כל נשמה , ]'ט' עמוס ט[כל אחת , אבל השם יציל כל נשמה יהודית. זמן ממושך יותר' הסתחב'אז זה הולך ל –ולא רוצים לקלוט ' את הרגלים
ם': ב"ז י"ישעיהו כ[ סיני-שהיתה בהר טוּ  ְוַאּתֶ ֻלּקְ ָרֵאל ַאַחדלְ  ּתְ ֵני ִיׂשְ אבל אם אתם , זה יכול לקחת מעט יותר זמן מפני שאתם עובדים נגדו. ]'ֶאָחד ּבְ

  .אזי תוכלו להגיע לזה מהר יותר –ד נגד השם ואתם מתחילים להתבונן ולתפוס מה הולך כאן מפסיקים לעבו

אל החרדים השקועים כה עמוקות בעגל הזהב עד כדי כך שהם אינם מסוגלים לצאת , אני מתחנן לכל היהודים, אני מתחנן אליכם
איך לשבור את הקליפה , עד שהם לא יכולים איך לצאת מזה הם כל כך שקועים בגשמיות. מהבלאגן הרוחני שלתוכו הם הכניסו את עצמם

א על "דברי הגר' ר[' !תפרצו ותצאו': אני מתחנן אליכם. ]'אל גינת אגוז'פ "עה: ק פקודי רלג"בזוה' ור', ט ט"ישעיה מ', ...ֵצאוּ  ַלֲאסּוִרים ֵלאֹמר'[הזו ולצאת מזה 
תשחררו את עצמכם מכל הפסולת . תתקרבו. ותבואו רק אל הקדוש ברוך הוא - תשברו ותצאו מן הגשמיות ]'על כן יאמרו המושלים'מאמר 

 ִמן ָלֶכם ִחְדלוּ ': 'ישעיה ב[כל הכובד של הגשמיות וכל ההישענות המוטעית שלכם על האנושות ,  ...]ב"מעין עוה' ג':: ז"הרואה נ' ברכות פ' ר[המיותרת 
ב הּוא ...ָהָאָדם ה ֶנְחׁשָ י ַבּמֶ   !ותחזרו אל הקדוש ברוך הוא ]'...ּכִ
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  הטרגדיות האלו נשלחו אלינו מן השמים
  ד"א שבט תשע"כ

  
... טרגדיה על טרגדיה על טרגדיה! ?מה הולך להיות! ?מה יהיה...! גאט אין הימעל, )בשמים' ה...! (גאט אין הימעל... אוי ויי

משפטים ' ק פ"אוהחה' ר[וסתם את היהודי הממוצע , את הזקנים ואת הנכים, הטרגדיות מכות את הצעירים ואת החלשים ]ו"כ' יחזקאל ז[

  .]'כי תצא אש'על הפסוק 
איך אני יכול ? איך אני יכול להתחנן אליכם עם ישראל !?מה עוד אני יכול לומר! ?מה עוד אני יכול לומר... אוי, אוי, אוי

אבל אותם ', פרום'יש יהודים שהם , נכון)! כשרים, חרדים" (פרום"אתם סבורים שאתם כה ? תשובה להתחנן אליכם לעשות
יתכן שאתם שומרים שבת . 'פרום'לא כולכם אכן ): השם- יהודים יראי(' ערליכע יידן', 'עהרליך'היהודים שרואים את עצמם 
וגם זה לא , בצורה שאתם אמורים לשמור' כשר'ם יתכן שאתם שומרי. גם זה לא כל כך בטוח, בצורה שאתם אמורים לשמור

  ! אבל אינכם –' פרום'אתם חושבים שאתם . 'פרום'אבל אינכם . כ מוחלט"כ
היכן , ערב-לשוב אל הדרך כפי שזה היה באירופה ובארצות, אינני מדבר לאלו המנסים מאד קשה לחזור אל האמת

בֶהן ָעם ְלָבָדד '[ללא שום השפעה חיצונית מן הגויים והיה להם את הקהילות שלהם , שהיהודים היו מנודים מאד ָ ּכֹן ּוַבּגֹוִים ֹלא ִיְתַחׁשּ . 'ִיׁשְ
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אני . היו ענקיים, שנצמדו אל הרבנים שהיו גדולים, )בעיירות היהודיות(היהודים באירופה שחיו בשטעטלאך , ]בסידרה זו 11פרק ' ר
  .הם כמעט נכחדו. לא מדבר אליהם

מפני שמעולם הוא , ישראל-הוא זה שהולך להציל את עם –' היהודי הממוצע'. היהודי הרגיל, הממוצע אני מדבר על היהודי
מפני שהיהודי הוא תמיד . הרבה יותר נעלה מאשר הממוצע, הוא תמיד היה הרבה יותר גדול מאשר ממוצע. 'ממוצע'לא היה 

מדוע עשיו , כ מקנא ביעקב"והי הסיבה מדוע אדום הוא כוז. ]ט"ו י"דברים כ[הרבה יותר גדול מאשר כל סוג אחר של בן אנוש 
אֹול ִקְנָאה'[מעולם לא היה מסוגל להשלים עם יעקב  ה ִכׁשְ   .]'ו' ש ח"שיה', ...ָקׁשָ

אתם עומדים לראות טרגדיות רבות עוד יותר : הקשיבו לי שוב, בבקשה, בבקשה, אחיי היהודים, יהודים יקרים שלי, אבל כעת
ָלֵכן ִהְנִני יֹוִסף '[. השם ישמור, נתפסים התרחשו ואף יתרחשו בעתיד- רציונלים ובלתי- דברים לא .]בחוקותי' פר[הזה מאשר ראינו בשבוע 

מקצוע לבתיהם להדביר - הזמינו אנשי, מליוני אנשים, עשרות אלפי אנשים, אלפי אנשים ]ט"ישעיהו י, '...ַהְפֵלא ָוֶפֶלאְלַהְפִליא ֶאת ָהָעם ַהזֶּה 
זה לא הופיע בשום ! אף אחד לא מת מזה. את הבית עם כל סוגי הכימיקלים בכדי להתפטר מחרקים ומכרסמים בלתי רצויים

' ה, איך זה יתכן שחלקם נפטרו מזה! ?האיך זה יתכן אם כן שהילדים האלה וההורים כל כך נפגעו מז. עיתון שמישהו מת מזה
  ???איך זה יתכן? ישמור

, פה ושם שמענו על מיכלי גז שהתפוצצו, כן. למה שאתם רוצים, לבישול, שנים אנשים משתמשים בגז לחימום- על-שנים
בלי , איך זה יתכן שכעת משפחה שלמה נמחקה לאחר שטכנאי הגיע ובדק ומצא שהכל בסדר. אבל לא קרה משהו מעבר לכך

היו מסר שנשלח מן , והזכרתי רק שתים מהן, ברור איפוא שכל הטרגדיות האלו שראינו לאחרונה! ?איך זה יתכן! ?שום בעיה
  .]ח"דברים כ', ְלאֹות ּוְלמֹוֵפת'[! השמים

ל אבל כ, הוריקן- טורנאדו עד סערות- מנחשולי צונאמי עד סופות, אנחנו רואים כל כך הרבה דברים מוזרים בעולם הזה
אבל עדיין לא , והעולם בהלם מזה, זה הרבה הרבה מעבר לכל מה שהכרנו בעבר .אסונות הטבע הללו הם הרבה מעבר לנורמה

  .]'פרק י' בית ישראל'חפץ חיים במאמר ' ר[מספיק בהלם מזה 
אנחנו . לםאו בכל מקום בעו, אם זה באמריקה או בארץ ישראל, רואים טרגדיה אחר טרגדיה, אנחנו היהודים, היהודים

ועדיין אנחנו לא שמים לב , הרבה מקרים בנשים לאחר לידה, הרבה מהם פגעו בילדים .רואים טרגדיות עצומות אחת אחר השניה
ְבַער ּבֹו ְוֹלא'[ ים ַעל לֵ  ַוּתִ   . כמו אחד מכל שאר הדברים האלה, אנחנו פשוט מתנערים מזה. ]ה"ב כ"ישעיהו מ', ...בָיׂשִ

, מלחמות אכזריות ועקובות מדם בכל קצוות העולםובודאי שהעולם מקבל מסר מן השמים כאשר מדי יום ביומו אנחנו רואים 
ובמיוחד , נשים וילדים, בכל יום אנו רואים שחיטות וטבח של אנשים. והתפרעויות אלימות וקשות מכות ערים רבים בעולם

הם צוברים את הגופות של הילדים והנשים כך ? מזכיר לכם משהו! ?בגאז מומתים. מצבורי גוויות של ילדים שהומתו בגאז
ואף אחד לא . האכזריות הנוראה והברוטאלית של אלו הלוחמים בסוריה, שאתם יכולים לראות את האלימות האיומה והקשה

זה דבר רגיל . תייםאכזריים וחיי, מפני שהם כולם אנשים אלימים, אם זה המורדים בממשלה, יודע בבירור מי עשה את זה
יכולנו לצפות זאת מהעמים  !?האם אין זה פרוע ואכזרי! ?האם זה לא חייתי. בשבילם לערוף את הראשים של שונאיהם

ֶרא ָאָדםוְ '[ונגל הגרוע ביותר 'הפרימיטיביים בג ֵלד ַעִיר ּפֶ , אלה שכינינו ובני הדודים שלנו. אבל אלה השכנים שלנו, ]א"איוב י, 'ִיּוָ
  .]ג"א י"ישעיהו כ', משא בערב'[בני הדוד ישמעאל  הדודנים

פעם אנחנו סברנו שהשואה היתה הדבר . עושה את העולם למקום כל כך הרבה יותר מבעית מאשר זה היה אי פעם' ה
בעולם שמתרחשת ' שואה'אבל אנחנו רואים , ]ז"ח ל"דברים כ', למשל ולשנינה'פ "י עה"רש[המפחיד ביותר שיכל היה להתרחש אי פעם 

ועדיין , יאומן- אבל האלימות היא דבר בלתי, מדי יום ביומו אנחנו סובלים משואות גדולות ומשואות קטנות. בכל יום ויום
  .לשוייץ או לכל המקומות האחרים באירופה בכדי ליהנות מהחופשות שלהם, או יותר נכון טסים, האנשים רצים

, לאמריקה, מחצית מהמדינה טסים לחוץ לארץ, אשון לחופשה שלהםשזה היום הר, כאשר מגיע האחד ביולי, כאן בישראל
הם צריכים ליסוע . בגלל שהיהודים פשוט לא מסוגלים להיות במקום אחד', וכו' ובודאי אירופה וכו, תאילנד, הודו, אוסטרליה

וכמובן . תר היסטוריעוד א, הם נוסעים לראות עוד מוזיאון? לראות את מה? בשביל הבידור? ובשביל מה. וליסוע וליסוע
  .]'...ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם'[' שופינג'לעשות , לקניות

- שהם נוטלים חלק בפעילות כה, בדרך כלל, רציני- אני עוד יכול להבין את החילונים שהראש שלהם לא מלא במשהו מדי
זה ממש ממש לא צניעות להסתובב בכל  !?זה כבר נותן לכם מה! ?מה זה נותן לכם? אבל החרדים. ]'ֲהֵבל ֲהָבִלים': 'קהלת א[שטחית 

וכמה חרדים נמשכים לכל הסוגים של האטרקציות של . את עצמכם' כייף'המקומות האלו מבלי שום סיבה רק בשביל ל
והרבה ! הרבה? וכמה נשים הולכות לעשות סקי על הקרח? לגמרי' חרדית'המקומות האלו אפילו שהטיול הוא במסגרת 

  !לא רוצים בחורה שלא יודעת מה זה סקי' בחורים חרדים'אים מהנקר
יותר ויותר  !השם ישמור, עומדות להיות יותר ויותר טרגדיות -אם אתם לא משתנים . אני אומר לכם ישירות, טוב! אוי. אוי. אוי
ק אותם היהודים שלקחו את המסר ישירות לליבם ובאמת ר, ובסופו של דבר. ]וילך' פר', ...ָרעֹות ַרּבֹות ְוָצרֹותּוְמָצֻאהּו '[ישמור ' ה, קשיים

, אזהרות שנוגעות עד הלב ועד הנשמה !אתם מקבלים אזהרות ברורות. צדקנו-הם עומדים לקבל משיח –שינו את דרכיהם 
ת ערל'[שזו המחיצה המפסקת בינינו ובין הקדוש ברוך הוא , התרעות שאמורות להסיר ולהוריד את המסך הנורא של הגשמיות

ולאשש את עצמנו שאנחנו ראויים , אזי אנחנו יכולים להתקרב מאד אל הקדוש ברוך הוא –ברגע שהמסך הזה התפרק . ]'הלב
שהיא אכן בהשג , וכל אלה שזוכים להגיע לרמה הרוחנית הגבוהה הזו. ]ח"ישעיהו פרק כ' ר[הבא של משיח צדקנו - להכנס לעולם

אזי מצפה לכם  -ולהשתנות על ידי עשיית תשובה מושלמת , וקרבתו' להבין ולהשיג את ידיעת ה, ידו של כל יהודי אמיתי
בהשוואה למה שאתם ' דןגן ע'אזי הגיהנום יהיה  –אבל אם אינכם משתנים ואינכם עושים תשובה שלמה  .העתיד המפואר ביותר

  .]ח"י' עמוס ה' ור. ש"ע', ...יֹום ֶעְבָרה ַהּיֹום ַההּוא': ו"ט' צפניה א[הולכים לקבל 
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  :ג שבט"כ' ה ביום ו'תוספת ממוישל

הטרגדיות של השבוע האחרון ובמיוחד אני מתפלל עבור רפאל - אני יושב על הארץ ושופך דמעות רבות על כל קרבנות
לשלוח להם רפואה שלימה מן השמים בגוף ובנפש ' אני מתחנן אל ה. וחיים מיכאל שלמה בן מיכל, ליצחק אייזיק בן מיכ

, ל שהיה אחד מן הגשרים האחרונים בינינו"ואני בוכה על הצדיק הגדול רבי יעקב גלינסקי זצ, בתוך שאר חולי ישראל
אבל אני גם כן בוכה ומתייפח עבור הקרבנות  ,ובין הדור הגדול שהיה לפני מלחמת העולם השניה, היהודים של הדור הזה

  .]ח"ס נפה"ין בסו'ח וולאז"דרשת הגר' ר[הקרבנות הטהורות שיוקרבו בכדי להציל את עם ישראל מכיליון וחורבן , העתידיים

  .עם ישראל –כבר ניצב תחתיה ומצפה בחרדה לכלה שלו , הקדוש ברוך הוא, והחתן. החופה הוקמה
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  יכול לנצחהשם -רק צבא
  ד"תשע' א אדר א"כ

 ]'...נוּ לֵ ר עוּ בוֹ שְׁ וּ '[השקרים הזה -למרות שאני יודע שזהו רק חלק בלבד של התהליך של פריקת עולו של עולם, אני כה עצוב
והדברים שמתרחשים , אנוש- בכל אופן אני יצור, צדקנו ולצעוד אל תוך העולם של האמת-כדי להיות מסוגלים לקבל משיח

  .לאחרונה מדאיגים ומטרידים אותי מאד כך שאינני מוצא מנוחה לנפשי

-מתחילת יסודה רב המרושע שבנו מדינה שכבר - היצירה הזו של הערב. 'עולה לי על העצבים'הזו כבר " ישראל-מדינת"ה
אז , ה"ובהחלט ללא שום קשר עם הקב, ]'לאֵ רָ שְׂ ית יִ ים בֵּ יִ וֹ גּ ל הַ כָ כְּ ', 'ללָ וֹ בּ תְ א יִ ים הוּ מִּ עַ ם בָּ יִ רַ פְ אֶ '[מטרתה היתה להיות מדינה חילונית לגמרי 

, אנחנו רואים שלמרות שהיא מנסה או ליתר דיוק". מדינת ישראל"כעת אנחנו רואים את הפרצוף האמיתי של מה שמכונה 
גויים , שסבלו עריצות ומוות מידי גויים זועמים ]'...הכָ לְ נֵ וְ  כוּ לְ '[הלב של יהודים תמימים - מנהיגי המדינה ניסו לנגן על מיתרי

- מולדת שם יוכלו להיות יהודים-אותם האנשים שחפצו בארץ', ולהכחיש את מציאות ה, ראלקנאים שרצו להרוס את עם יש
-מפני שהמנהיגים היו והם עדיין עד היום בלתי, אנשים תמימים אלו כבר אינם קיימים ]ה"סוף מזמור ק[' אמיתיים ולהתקרב אל ה

ריבונו של , הם מאוגדים בברית להרוס את כל האמונה בהשם, מאמינים- ולא רק שהם לא. ]'ד' חבקוק ב', חוֹ ה רוּ לָ פְּ ה עוּ נֵּ הִ '[מאמינים 
, ]'ןיוֹ לְ עֶ ה לְ מֶּ דַ אֱ '[חס ושלום  –' כל יכול'הם רוצים להיות ה, "ריבון העולם"הם רוצים להיות . ]ג"תהלים פ. 'תוּ רוֹ כְ ית יִ ִר בְּ  יךָ לֶ עָ '[העולם 

  .]א"ט כ"י' מלכים ב' ור', מוֹ ג לָ עַ לְ יִ ' ד, קחָ שְׂ ם יִ יִ מַ שָּׁ ב בַּ שֵׁ יוֹ '[אבל זה אבסורדי לחלוטין ולגמרי מן הנמנע 

: ב"משלי כ[עומדים לשלם מחיר כבד  - וכל אלו היהודים שלא מבינים זאת , תכניתם הגדולה מתגלית בבירור, בכל אופן

אנו , ]ד"שמות כ[' נעשה ונשמע'שאמרנו כולנו יחדיו , סיני-שנשמותינו עמדו בהר, היהודים האמיתיים, אנו. ]'ּוְפָתִיים ָעְברּו ְוֶנֱעָנׁשוּ '
אנו עומדים להיות נקראים . י ותורתו"רב להרוס את עמ- עומדים להיות נקראים לעמוד כנגד כל התכניות הללו של הערב

אנחנו לא ! לא'; 'במקום על ידי מוהל, הוא על ידי דוקטור-ברוך- ם הקדושאיננו עומדים להכניס את תינוקותינו בברית עִ ! לא': להכריז
איננו יכולים לחשוף את ילדינו , הרבה מהחיילים הם גויים –שבמקרים רבים , מופרעים, רוח- נשלח את ילדינו לצבא שהוא מלא אנשים גסי

! לא': אנחנו עומדים להצהיר .'ותורתו' ביחד עם שנאת ה, רועה וגסהוהתנהגות פ :]כתובות ח', הלָ בָ ר נְ בֵ ה דוֹ פֶּ '[לצבא שמאפשר שפה מזוהמת 
צריך ' כשר'שיש להם את הרעיונות משלהם מה , חרדים- על ידי אנשים לא, שמנוהלים על ידי מדינת ישראל' הכשרים'אנחנו לא נאכל מ

לשים , תנו לשים את התורה בצדחרדים דורשת מא- שלפיו הלוגיקה של הבלתי" חוק"לכל ' !לא'ואנחנו נצטרך לומר  .להיות
  .ולעשות מה שהם פוקדים עלינו לעשות, ג המצוות שלנו בצד"להניח את תרי, את המסורת שלנו בצד

', לא'הכח הפנימי לומר , היום יש להם את העוז- של- כי אינני יודע כמה יהודים. ומשום כך אני מאד מודאג ומאד פוחד
, הנשמה היהודית האמיצה תצא, שהנשמה היהודית, ומתפלל, אני רק מקוה. ך מאדבמיוחד בתקופה שכה רבים מאתנו נפלו נמו

  .]'יצוּ ִר עֲ ל יַ אֵ רָ שְׂ י יִ קֵ לוֹ ת אֱ אֵ וְ ': ט"ישעיהו כ[! 'השם אחד, השם אלוקינו, שמע ישראל': ואנחנו כולנו נצעק ונזעק בשיא קולנו, ותעלה

אני מציע למר לפיד שהוא גם ישתף את . מר לפיד סבור שהוא יוכל לספר לנו מי נושא פחות ומי יותר באחריות על הארץ
ישרתו ויקדישו כמונו שנים , החילונים, אז שגם הם, וכמו שאנחנו אמורים לשרת שלש שנים בצבא, האחריות- כולם בנטל

י שום דבר "ולא ע, שניצחה ללא ניסים גמורים 1948מלחמה אחת מאז מפני שלא היתה . רבות ללימוד התורה בישיבה אמיתית
ין מִ יְ '[השם יכול לנצח מלחמות -רק צבא. הוא הצבא של השם –כך שבאמת הצבא האמיתי היחידי . :]ז ג"ע', ייתִ שִׂ י עָ נִ ת אֲ מוֹ חָ לְ מִ וּ '[אחר 

, ולהתפלל, מה שזה אומר ללמוד תורה. ולכן חלק של ההכשרה שלהם צריך להיות הכשרה יהודית אמיתית. ]'ליִ ה חָ שָׂ עוֹ ' ה
אלא על ידי , חילוניים' מורים'ולא על ידי . ]'הרָ וֹ תּ  סוּ מְ חָ '[זה פשוט לא הוגן שלא ללמד אותם . וכן הלאה והלאה, וללמוד גמרא

  . שומרי מצוות אמיתיים, תייםתלמידי חכמים אמי, רבנים אמיתיים, בקיאים בשטחם

י חוצפה ויהירות דֵ , יש לו מספיק שכל, ]'...יםלִ לְ הוֹ י לַ תִּ ְר מַ אָ '[אתה סבור ששיכור המקפץ ומפזז על השולחן בפאב , אדון לפיד, כן
לאלו שמנסים לפחות לחיות בדרך , ה"לעמו של הקב, לומר לקדוש ברוך הוא, ]216' ג עמ"ח, מכתב מאליהו' ר', רכָ י שֵׁ תֵ וֹ ת שׁ ינוֹ גִ נְ וּ '[

מדינה שמעולם לא ! עליכם ליטול חלק במה שאנו החלטנו שזה האחריות למדינה! עליכם להשתתף! לא': להגיד להם, הנכונה
אבל ללא , .]ה תמיד לב"רגמ' עי. ב"תהלים צ. '...םרוֹ ה מָ תָּ אַ וְ  ,...יךָ תֶ בוֹ שְׁ חְ מַ  קוּ מְ ד עָ אֹ מְ '[יש את תכניותיו ' ובודאי לה. היתה צריכה לבא לקיום

  .זה לא היה יכול להתרחש - ' הסכמת ה

אחד מכם יש נשמה -אני יכול רק לומר בעצב שזה לא נראה שלאף, כשאני מסתכל על האנשים העומדים מאחורי כל זה
אנחנו , אמת. ]'הזָ בָּ ' ר הבַ י דְ כִּ '[דבר -או לשום :]צט' סנה[חכמים -או ערך לתלמידי, אין להם שום רגישות ליהדות שלהם. יהודית

הלכה - כיום אפילו יש מהרבנים שיוצרים פסקי, אמת. חרדים עושים דברים שהיו בעבר אסורים בהחלט. חיים בתקופה מבולבלת
אבל זה , אנשים לומדים, כן. התורה- ראינו נפילה מאד גדולה בצניעות ובלימוד. ...]'קסוּ ף פָּ סוֹ '[ שרחוקים מלהיות יציבים ונוקשים

אנו רואים הרבה מאד יהודים חרדים . .]ן נדרים פא"ר, :קו' סנ', בבָ לֵּ ה לַ אֶ ְר יִ ' הוַ '[ובמקרים רבים זה בלי לב ונשמה , לא במדרגה הגבוהה
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 ךְ אַ '[הבירה שלך -עם פחית, מר לפיד, אבל. חרדית שלנורואים הרבה מאד חולשות בחברה ה, שאינם מתפללים כמו שצריך

אף . ]ש"ע, ה"מזמור ע[אתה אינך עומד להצליח לעשות זאת  – ]'יץִר ן פָּ בֵּ '[הפאב - עם הריקוד שלך כמו גוי על שולחן, ]'...צוּ מְ יִ  יהָ רֶ מָ שְׁ 
כל  - ם הגדולים ביותר בהיסטוריה כולל כל הרשעי, ישראל- כולל כל אחד במדינת, כולל האבא שלך, אף אחד בעולם, אחד

  ! וכך גם אתה ]'תוּ רֵ כָּ יִ  יךָ בֶ יְ ל אוֹ כָ וְ , יךָ רֶ ל צָ עַ  ךָ דְ ם יָ רוֹ תָּ '[! נפל –מי שהלך כנגד הקדוש ברוך הוא 

המדינה - ולא נשיא, מיניסטר שלך- ולא הפריים, לא אתה !לעולם לא תצליח-לעולם! אתה לא תצליח: דבר אחד אני אומר לך
אף אחד לא , מהגדול ביותר עד הקטן ביותר, ולא שום אדם בכל העולם, :]חולין ד[ולא כל אחד אחר שנותן לך גיבוי , שלך

 ]ח"תהלים ס', ...שׁ י אֵ נֵ פְּ ג מִ נַ ס דוֹ מֵּ הִ כְּ '. ש"ע', הביננו'' תפי', יךָ דֶ יף יָ נִ ים תָּ עִ שָׁ ְר ל הָ עַ וְ '[, כביכול, והוא בתנועה אחת קלה. יוכל נגד הקדוש ברוך הוא
אני מזהיר אתכם לא להתחיל עם הקדוש ברוך . .]ה יז"ר. 'יםיִּ ר חַ פֶ סֵּ מִ  חוּ מָּ יִ ': ט"תהלים ס[ולא תהיה לכם שום נצחיות , יהרוס את כולכם

משלי . 'תוֶ מָ  בוּ הֱ י אֶ אַ נְ שַׂ ל מְ כָ וְ '[לעולם לא תנצחו  –שירות ה י"אבל להלחם נגד הקב, אתם יכולים לעשות את כל סוגי העבירות, הוא

  .]ג"מזמור פ', דוּ אבֵ יֹ וְ  רוּ פְּ חְ יַ ד וְ עַ -ידֵ עֲ  לוּ הֲ בָּ יִ וְ  וּ שׁ בוֹ יֵ '[ואתם עומדים ליפול כל כך קשה שאני באמת לא מקנא בכם , ]'ח

! אל תיכנעו! היו חזקים. מאד קשה- אנו נכנסים לתקופה מאד. ליהודים האמיתיים, אני רק רוצה לומר ליהודים שלנו, וכעת
על כל מצוה ומצוה , יש לנו את האחריות לשמור על כל דין ודין - ולא לשכוח שאנו , ולהדוף, תדעו שיהיה עליכם להקריב

שזה בכלל בספק עד כמה , "יהודים"לנו להכנע לאף אחת מן הדרישות של אסור . ולא להתרפות באף אחת מהן', ממצוות ה
  . שהם יהודים

זה , הדרך היחידה לשרוד את החורבן העצום והנורא שעומדת להקיף את כל העולם: אני מתחנן לעם ישראל וקורא אליכם
' ערליכע יידן'ה, יהודים האמיתייםה, אירופה או כל מקום אחר, אנגליה, יהודי אמריקה. לנסות להיות בארץ ישראל, ראשית
יעבור את זה  -בארץ ישראל , וכל מי שנמצא כאן. אבל זה יהיה מאד קשה, ]ל"ל דיסקין זצ"בשם המהרי, חנוכה', לקט רשימות'[יינצלו 

אבל בסופו של הסיפור זה יהיה יותר  -זה יכול להיות קשה  –אפילו שבתחילה כשמגיעים . הרבה יותר בקלות מבחינות רבות
  .קל

אבל אנחנו קינאנו באלו שיכלו לצאת מן הגטאות , הגויים הכניסו אותנו לגטאות - בעבר . עלינו לסגור את עצמינו, שנית
ם להתנער מהאידישקייט בנסות, היהודים שעטו בזרם החוצה, ברגע שהגויים התירו ליהודים לעזוב את הגטו. ולחיות בין הגויים

, ולהכנס פנימה, עלינו לבנות ולהקים מחדש את חומות הגטו, עם ישראל בארץ ישראל, אבל אנחנו. שלהם ולהיות כמו גויים
ם אף אחת מן הקבוצות שמנסות להיות חלק מן העולם ולא לנסות להיות עִ  ]'ךָ דֶ עֲ בַּ  יךָ תֶ לָ ר דְ וֹ גּ סְ וּ , יךָ רֶ דָ חֲ א בַּ ּבֹ, ימִּ עַ  ךְ לֵ '[ולנעול את הדלת 

  . ]'בדד ינחנו' ה': ק מפרשת נשא המובא בהמשך שמבסס דבריו על הפסוק"מאמר הזוה' ור[ההלניסטי , הגויי

. וזה נראה שהם מצליחים לעשות זאת. צאצאיהם של היוונים והרומאים מנסים להשתלט על ארץ ישראל, הבנים של עשיו
. ]'עוּ קֵּ י בִּ נִ עוֹ פְ י צִ יצֵ בֵּ '[אתם תדעו שכל מה שסיפרתי לכם הוא מדוייק  - וכאשר זה קורה , חיילים זרים על אדמתנויהיו  -בקרוב 

היכנסו אל תוך : ואני מבקש מכם לזכור את מה שאני אומר. אבל בקרוב יהיו לנו הרבה יותר, כבר כעת יש לנו חיילים זרים
הקימו את חומות . היו קרובים לקדוש ברוך הוא. .]ב ח"ב' עי', בקֹ עֲ יַ  יךָ לֶ הָ אֹ  בוּ ה טוֹ מַ '[לכם הכנסת ש-היו קרובים לבתי, הבתים שלכם

. ואנחנו נהיה קרובים תמיד אל הקדוש ברוך הוא –תשמרו שהם ישארו בחוץ . :]ק נשא קכה"זוה[ואל תאפשרו לזרים להכנס , הגטו
הוא רוצה . ]י שם"ערש. פ קדושים"סו', ית לִ יוֹ הְ ים לִ מִּ עַ ן הָ ם מִ כֶ תְ יל אֶ דִּ בְ אַ וָ '[הוא רוצה מאתנו להיות שונים . ]'...'ק השַׁ חָ  ךָ בְּ '[זה מה שהוא רוצה 

  .]'ד' אבות ב[הוא רוצה שנעשה את רצונו ולחיות אך רק בשביל זה . שאנחנו נהיה קרובים אליו

ובאמת העולם יתהפך מלמעלה , למטה-פך מלמעלהאני רוצה לומר שבקרוב מאד זה יהיה נראה כמו שהעולם עומד להתה
, וכל פיסה ממנו. הוא דמיון בלבד - העולם הזה שנולדנו בו . אבל תזכרו שהעולם הזה הוא רק דמיון. ]'יחזקאל ז', ירמיהו ד[למטה 

עולם לא אנחנו נכנסים למציאות חדשה שמ, וכאשר נגיע לזמן של משיח. זה הכל דמיון –מהכוכבים בשמים עד לארץ מתחת 
ואפילו אלו שהם תלמידי חכמים גדולים ירגישו לפתע מה זה אומר . שמעולם לא חלמנו עליה קודם לכן, ראינו קודם לכן

   .]סוכה נב', יואל ב. 'תוֹ שׂ עֲ יל לַ דִּ גְ י הִ כִּ ... םיכֶ לֵ עֲ יק מֵ חִ ְר י אַ נִ פוֹ צְּ ת הַ אֶ וְ '[בלי שום יצר הרע . 'להיות משוחררים מכבלי היצר הרע'

הפינות 'מפני שאינכם יודעים את כל ! אתם אינכם מסוגלים להבין זאת, אינכם מבינים עד כמה זה ישפיע עלינואתם 
, ורגועים, ושמחים, אנו כולנו נהיה בטוחים –כאשר אנחנו משוחררים מזה . ]'ןטֶ י בָ רֵ דְ חַ '[ר "ר היצהדַ במהויותינו שם חָ ' הקטנות

 ילוּ גִ וְ ' הבַּ  חוּ מְ שִׂ '[וזו תהיה השמחה המושלמת שלנו , ה"כך קרובים לקב-לנו נהיה כלואנחנו כו. ופתוחים אך ורק לעולם הרוחני

פשוט להתענג בזיו אורו של הקדוש ברוך , הרבה- וזהו הדבר שאנחנו נאהב הכי. ]'ים כויקִ דִּ ן צַ כֵ בְ וּ ': תפילות ימים נוראים. ב"תהילים ל', יםיקִ דִּ צַ 
  .]'םקֵ שְׁ תַ  יךָ נֶ דָ ל עֲ חַ נַ וְ '[הוא 

, כביכול, ה"רק תחזיקו בקב. אנחנו מגיעים אל הקץ. ]'םכֶ בְ בַ ץ לְ מֵ אֲ יַ וְ  קוּ זְ חִ '[בדעת ובנפש , היו חזקים ברוח: אני רוצה לומר לכל עם ישראל
  .]פ וזאת הברכה"סו' ...ךְ רוֹ דְ תִ  ימוֹ תֵ מוֹ ל בָּ ה עַ תָּ אַ וְ ... 'הע בַּ שַׁ ם נוֹ עַ '[ואנו כולנו נינצל , ולא לעזוב
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  :בענין פורקנא מגלותא בתראה  –ק "בתרגומם ללה – ה"ק בפרשת נשא ברעיא מהימנא דף קכ"מתוך דברי הזוהקטעים 

 ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַמְכִניס, ְּכֶׁשֵהם ְמַחְּלִלים ֶאת ַהּתֹוָרה, )דהיינו כמו פרשת השקיית הסוטה לנסותה ולבדקה האמור כאן בפרשה(ְּכמֹו ֶזה ִיְׂשָרֵאל 

. ַהֶּכֶסף ְוִכְבחֹן ַהָּזָהבּוָבֶהם ִיְתָּבְררּו ְוִיְתַלְּבנּו ִויצְֹרפּו ִּכְצרֹף , ְוִנּדֹוִנים ָׁשם, ׁש"ב ְוָנחָ "ֶׁשַּדְרָּגָתם ֶּכלֶ , אֹוָתם ְלָגלּות ְּבֵני ֵעָׂשו ּוְבֵני ִיְׁשָמֵעאל ֶׁשַּתַחת ִׁשְעּבּוָדם

 ִאם ִיְהיּו ֲחָטֵאיֶכם ַּכָּׁשִנים ַּכֶּׁשֶלג') 'ישעיה א(, ַעד ֶׁשִּיְתַקֵּים ָּבֶהם', ּוְבַחְנִּתים ִּכְבחֹן ֶאת ַהָּזָהב, ּוְצַרְפִּתים ִּכְצרֹף ֶאת ַהֶּכֶסף') ג"זכריה י(ֶזהּו ֶׁשָּכתּוב 

  .  '...ַיְלִּבינּו

. ְועֹוְמִדים ַּבִּנָּסיֹון, ֶׁשֵהם ִמַּצד ַהּטֹוב - ' ִיְתָּבְררּו ְוִיְתַלְּבנּו ְוִיָּצְרפּו ַרִּבים') ב"דניאל י(ֶזהּו ֶׁשָּכתּוב , ה ְלַנּסֹות ֶאת ִיְׂשָרֵאל ַּבְּגֻאָּלה ָהַאֲחרֹוָנהְּכמֹו ֵכן ַיֲעֶׂש 

ץ ּוִמּׁשּום ֶׁשֲעִתיִדים ִיְׂשָרֵאל ִלְטעֹם ֵמעֵ ... ְוהֹוֵרג אֹוָתם', ְוֶאל ַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל לֹא ָיבאּו') ג"ל ייחזקא(ְוִיְתַקֵּים ָּבֶהם , ֵהם ִמַּצד ָהָרע - ְוִהְרִׁשיעּו ְרָׁשִעים 

  ". רָּבָדד ַיְנֶחּנּו ְוֵאין ִעּמֹו ֵאל ֵנכָ ' ה) "ב"דברים ל(ְוִיְתַקֵּים ָּבֶהם , ֵיְצאּו בֹו ֵמַהָּגלּות, ֶׁשהּוא ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהֶזה, ַהַחִּיים

ל ְוִיְראּו ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ְוָהָעם ַהָּקדֹוׁש ְּבכָ , ָּכְך ִיְהיּו ְרחֹוִקים ִמן ַהְּגֻאָּלה. 'ַוַּיְרא ָהָעם ַוָּיֻנעּו ַוַּיַעְמדּו ֵמָרחֹק') 'שמות כ(, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר ָּבֶהם, ְוֵעֶרב ַרב

ְּבאֹותֹו ְזַמן ִיְתַקֵּים . 'לֹא ִתַּגע ּבֹו ָיד ִּכי ָסקֹול ִיָּסֵקל אֹו ָירֹה ִיָּיֶרה') ט"שם י(? ַמה ָּכתּוב ָּבֶהם, ְלִהְתַחֵּבר ִאָּתם ְוִאם ֵיְרדּו. ְוֵהם ְרחֹוִקים ֵמֶהם, ַהָּכבֹוד ַהֶּזה

 - ' ּוְרָׁשִעים ַּבחֶֹׁשְך ִיָּדּמּו') 'ב' שמואל א. (ִרים ִלימֹות ַהָּמִׁשיחַ ֵאין ְמַקְּבִלים ּגֵ , ַוֲהֵרי ֵּפְרׁשּוהָ , "ָּבָדד ַיְנֶחּנּו ְוֵאין ִעּמֹו ֵאל ֵנָכר' ה) "ב"דברים ל(, ְּבִיְׂשָרֵאל

 . 'ְוֶאל ַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל לֹא ָיבֹאּו') ג"יחזקאל י(, ּוִמּׁשּום ֶזה ָאַמר ֲעֵליֶהם ַהָּנִביא. ֵהם ֵעֶרב ַרב

ְוֵאין ָלֶהם ְיכֶֹלת ', ְוַאֵּתן צֹאִני צֹאן ַמְרִעיִתי ָאָדם ַאֶּתם') ד"יחזקאל ל(ֶׁשֶּנֱאַמר ָּבֶהם , רּוְך הּואצֹאן ַהָּקדֹוׁש ּבָ , ְוָחְזרּו אֹוָתם ֵעֶרב ַרב רֹוִעים ַעל ִיְׂשָרֵאל

. םֶׁשֵהם ַּדָּיִנים ָראֵׁשי ָהעָ , ַּבֲעֵלי ׁשַֹחד, ָלִניםַּגזְ , ְּבלֹא ָיגֹון ְּכָלל, ְּבִלי ַצַער, ְּבִׂשְמָחה, ְואֹוָתם ֵעֶרב ַרב ֵהם ֲעִׁשיִרים ְּבַׁשְלָוה. ַלֲעׂשֹות טֹוב ִעם ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים

  ...'ָהיּו ָצֶריָה ְלרֹאׁש') 'איכה א(ֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר . 'ִּכי ָמְלָאה ָהָאֶרץ ָחָמס ִמְּפֵניֶהם') 'בראשית ז(

 

 :26חלק 

  הם רוצים להרוס את האידישקייט
  ד"תשע' אדר ב' ב

  . התפילה המרשימה שהיתה אתמול בירושלים-דבר על עצרתאני רוצה ל

משהו שיכול היה להעשות רק על ידי כה הרבה יהודים חרדים המתכנסים , זה היה משהו מיוחד מאד –ללא ספק 
התפללו , כמובן. מיוחדות שקיימות אצל היהודים-ולענות אמן לאחת הברכות הכי', שמע ישראל'יחדיו לקריאת 

  . אלו היו שתי הנקודות המיוחדות של היוםאבל ', מנחה וכו

מבלי להתווכח ומבלי לריב על דברים , במקום אחד, התאספות זו של כל הקבוצות השונות של עם ישראל ביחד
יֻלְך ִקּבּוַצִיךְ '[במטרה משותפת אחת , ]'...פוּ סְ אָ הֵ '[ רק להתאסף כאחד, טפשיים ַזֲעֵקְך ַיּצִ התפלל אל הקדוש ל: ]וישב' בית הלוי ריש פר', ּבְ

אך מעבר לכל . ישראל-רב השולטים על ארץ-ולבקש ממנו שיציל אותנו מהעמלקים האיומים ומהערב, ברוך הוא
רק פשוט  –התפילה הוא חסידי או ליטאי או ספרדי -רק לראות את כולם מתפללים ביחד בלי הבדל אם בעל, זה

ומשום כך העצרת הזו אינה , חורי זה היו פוליטיקותהיו שחשו שמא. זה משהו בלתי יאומן -ביחד ' להתפלל אל ה
אף שעדיין אין זה , ולמרות זאת. כי כצפוי הנקודה של הדברים היא פוליטית, יכולה לממש את מטרתה האמיתית

זה מביא תקופה חדשה , בכל אופן -אפילו שזה לא יקרה שוב עד שמשיח מגיע . אך זו בהחלט התחלה, מושלם
עלינו לקבל על ". בעלי מסירת נפש"אותנו לתקופה שבה עיקר המטרה היא לרצות להיות  זה מכניס. לעם ישראל

ולרצות לעשות הכל כדי להיצמד ) מתוך תקוה שלא נצטרך לעשות זאת( ]ז"ט' חרדים ט' ר[עצמנו למסור אף את חיינו 
ָך ּוְבָכל ְמֹאֶדךָ '[ליהדותינו    .]'ּוְבָכל ַנְפׁשְ

. לא רק בארץ ישראל, )אידישקייט(מוקפים באנשים שרוצים להרוס את היהדות  אנו. אנו מוקפים באנשים רעים
הם שולטים בכל המדינות  -שולטים לא רק בארץ ישראל , והאדומים, והעמלקים, עליכם להבין שהערב רב

הדת נתפסת כסכנה שיש  -במוח העקום שלהם . רעים אלה רוצים לחסל בהדרגה את היהדות החרדית. בעולם
הם מעוניינים להתפטר גם מכל , ובכל מקום בעולם הרעים הללו רוצים להתפטר לא רק מהיהודים. ממנהלהתפטר 

או להיות נאלצים , הם רוצים להתפטר מכל הנוצרים שמעדיפים למות בכדי לא להיות עבדים. הנוצרים המאמינים
  . להפוך להיות משהו שהם יודעים שזה רע

היא בראש הרשימה  –היהדות , אך בכל אופן. מכל מי שדבק בדתו, הם רוצים להתפטר מכל דת שהיא בעולם
. ל האחד'הוא הק –והקדוש ברוך הוא , מפני שזוהי אמונת האמת היחידה. לטעמם', מסוכן'מפני שזה הכי , שלהם

ל 'ְלָפַני ֹלא נֹוַצר אֵ '[אנוש -המצאות של דמיונות, ]ב"ם מלכים פי"רמב[ל בֶ השאר זה הכל הֶ . ]'פרשת ואתחנן פרק ד[אין אלוקים זולתו 

ולכן אנחנו נמצאים בראש הרשימה שלהם , ה הוא אמת"הקב. ]הגאולה' ן במאמרו בס"רמב' ור. ש"ע', ג י"ישעיה מ', ְוַאֲחַרי ֹלא ִיְהֶיה
ארץ ישראל הפכה להיות המקום בו , משום כך .חלילה, ל האחד והיחיד'ו להיפרד מאמונתנו בק"שאנחנו צריכים ח

נּו ֵאת ְנאֹות ֱאלֹ '[חושקים לשלוט  רשעים אלו ה ּלָ ר ָאְמרּו ִניֲרׁשָ כפי , כי מכאן הם רוצים לשלוט על העולם. ]ג"מזמור פ. 'יםקִ ֲאׁשֶ
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לכל , ובקרוב הם יסתננו לכל בנין ממשלתי, שלה' שפיץ'והם הצליחו לחדור אל הממשלה עד ה. שכבר הסברתי
  .המאמינים, הם רוצים להרוס את החרדיםו, הם חדרו אף לתוך הצבא. משרד ממשלתי במדינה

לא היינו במצב של מחסור בדבר מאז הגענו למדינת . כספים רצו בקלות דרך ידינו. אנחנו חיינו חיים של נוחות
תמיד היה לנו , תמיד היה לנו אוכל. ע אף אחד לא היה במחסורנַ הצֶ -הייתי אומר שלאחר תקופת. ישראל הזו

באמריקה או באנגליה או ' שנור'אז פשוט קפצנו על מטוס ונסענו לעשות  –לנו ואם לא היה , דברים שנצרכנו
ואלה האנשים , כ בקלות"הכסף לא מגיע כ. אך העולם השתנה. שבנו עם כיסים מלאים –ובדרך כלל , באירופה

  . אלה שמנסים לחיות ולעשות רצון השם, הנשמות היהודיות האמיתיות, ישראל-הרעים פתחו במלחמה נגד עם

הם כבר מתכננים את כל החוקים הנוראים שהם זוממים להעביר . וזה הולך להיות גרוע עוד יותר, זה מפחיד מאד
לעולם לא נלך -לעולם! לא': עלינו יהיה להחזיק יחד ולומר. וזה יהיה תלוי בנו. בכדי להרוס את האידישקייט שלנו

על ידי הרחקת עצמינו , ללחום בזה על ידי סירובינויהיה עלינו ! ולא משנה מה! לעולם לא! נגד הקדוש ברוך הוא
ולוודא , אנו חייבים להקים את בתי הדין שלנו. י הצבת מחיצות בינינו ובין הרעים"וע, והתכנסות באיזורים שלנו

, צדק בדרך הנכונה-אנו חייבים לוודא שגר צדק נהיה גר. שהמוהלים שלנו אינם הדוקטורים שהם רוצים לשלוח
אנו חייבים לנסות מאד חזק . ]ה"הספר עש' ובפתי, ב"י' ח כלל ח"ח. 'רבָ דָּ ע הַ דַ ן נוֹ כֵ אָ '[לוודא שאין בתוכנו מלשינים  ואנו חייבים

עלינו להחזיק חזק ביחד . אסור לנו ללחום נגד האמת. אסור לנו להלחם אחד עם השני. לחיות רק עם רצון השם
  . ]'ז' חרדים סי' ור, ג"ר פכ"תנדא' עי. 'ךָ נְ צוֹ ת ְר וֹ שׂ עֲ ת לַ חַ ה אַ דָ גוּ אֲ '[מסביב הערכים שתמיד שמרו את עם ישראל חי 

לא היה . שלא נענש בצורה הקשה ביותר, בין מבפנים או מבחוץ, מעולם לא היה רשע שהתקיף את עם ישראל
ך שאלה הרעים שהם כצפוי כה כ. תמיד הוא נהרס. .]הניזקין נז', ינוֹ ת עֵ בַ בָ בְּ  עַ גֵ נוֹ כְּ '[אחד שהרים את ידו נגדינו שמעולם חי 

הוא יהרס  –לא יודעים אפילו היסטוריה בסיסית שמראה ברור שכל מי שהרים יד להרוס את היהודים , אינטליגנטים
שהם אפילו  -היא כה חזקה ' יעקב'שנאתם ל. ]ט"י' משלי ד[הם אפילו לא יודעים ממה לפחד . ]'ילוּ כִּ שְׂ י תַ תַ ים מָ ילִ סִ כְ וּ '[בעצמו 

מפני שאלו הם השעות , אבל זה לא יעזור להם .]ו"מ להגרא"עקד –' עמלק'תכונתו של [מוכנים להתאבד בכדי להתפטר מאתנו 
אנו יכולים להריח את , אנו יכולים לטעום את זה בפיותינו. ואנו כולנו יכולים לחוש זאת כבר .האחרונות של הגלות

ואנו , ואנו נעלה יותר ויותר גבוה, אבל אנו נצליח, והטעם הוא מר מאד. אנו חשים את זה על עורנו, אפינוזה ב
  . ולא ניכנע להם, ואנו לא נעזוב ולא נרפה, ם השםנהיה עִ 

לא תזכו , אבל אתם הרשעים. 'בעזרת ה, ואנו עומדים לקבל משיח', עומדים לשרוד בעזרת ה, עם ישראל, אנו
בסוף אתם עוד תתפשו את . וזה דבר שאני מאד מסופק אם אתם מסוגלים לעשות, ם כן תעשו תשובהאלא א, לזה

לא תעשו תשובה  –כשתתפסו את הטעות שלכם , וישנם אלו מביניכם שאפילו אז. הטעות הקשה והנוראה שלכם
מפני שהם לא יודעים אפילו . ידואבל יפס, ויהיו גם כאלו שבדקה האחרונה ינסו לעשות תשובה, ]'...על פתחו של גיהינום'[

  .ולכן לעולם לא יהיה להם עולם הבא', תשובה'מה הכוונה 

וזה כבר עצר את . לא ימשיך לזרום כבעבר) המטריאליזם(החומרניות . כך שאנו נכנסים כעת לתקופה שונה
', החָ בְ אן טִ צֹ כְּ '[ל פני תבל להיות נרדפים בשל אמונתנו בכל מקום ע אנו עומדים. ]42ד "קד[הזרימה שהוא היה מורגל בה 

אנו כולנו ! אל תחשבו שאתם לא תהיו גם כן נרדפים, ויהודי אנגליה ואירופה, יהודי אמריקה, אתם. ]ד"מזמור מ
כמו כל , המילה-את ברית, את השחיטה שלנו, הם עומדים לנסות לסלק את הכשרות שלנו. עומדים להירדף

הם . הם ינסו לעקור את לימוד התורה שלנו. מנסים לעקור את יהדותינוהדברים שהם רגילים לתקוף כאשר הם 
וכל דבר שהם רק יכולים לעשות כדי , את התורות שלנו, את בתי הכנסת שלנו, ינסו לעקור את התפילה שלנו

  .למנוע ממנו ליצור קשר עם הקדוש ברוך הוא

ענקי ביותר שהיה אי פעם עומד להתפרץ הרוע ה. זרה חדשה במקום כל הדתות- הם עומדים להביא לעולם עבודה
זה יהיה גלוי וברור כאשר כל פיסת רוע . אבל זה עדיין לא כל כך גלוי, וזה כבר כיסה את הארץ. על פני העולם

רשיה יהרוס אותה לחלוטין ויעקור אותה משו' ואז ה, ]ש"ע' יחזקאל ז', ןדוֹ זָּ ח הַ רַ ה פָּ טֶּ מַּ ץ הַ צָ '[יוצאת וחושפת את עצמה לעין כל 
ע': ה"ישעיהו כ[ וזה יתבטל לנצח. העמוקים ביותר ּלַ ֶות ּבִ ל ָהָאֶרץ... ָלֶנַצח ַהּמָ ת ַעּמֹו ָיִסיר ֵמַעל ּכָ   .]'...ְוֶחְרּפַ

ולא יהיה שריד לבית ' : טברכות ' עי. ד"סוף מזמור ק, 'יתמו חטאים מן הארץ': םם באחרית הימיהרשע מן העולציונים בענין ביעור 
ח יתרו "זו. ז דף נה"תיקוה. בשלח סז: ק בראשית כה"זוה, ט"א זוטא פרק י"תנדב. ע"ש כה"ע. 'שמם מחית לעולם ועד': 'תהלים ט, 'עשיו

  .א"ע' מ

. אני מתכוון שההכנה תהיה עשיית תשובה ,שעליכם לאגור מזון נתיכווואין . עשו הכנות, עם ישראל, לפיכך
, נקו אותם עם מלקטת. ואת השכל שלנו, אלא גם את הלבבות, עלינו לנקות לא רק את הבתים שלנו. הפסח מגיע

ק קָ זוּ ף מְ סֶ כֶּ ם כַּ רֵ הֲ טַ וְ '[נוצצים בטוהר , אנו נהיה נוצצים –כך שכאשר אנו מגיעים לקבל משיח , הוציאו כל פיסת לכלוך

  .]'יום כיפור קטן'מתפילת ', םיִ תָ עָ בְ שִׁ 
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  :27חלק 

  !'לא': תעמדו ותגידו
  ד"תשע' ב אדר ב"כ

אני יודע שאם . מעלות 180העולם שוב ישתנה משהו בערך כמו  –שבין כעת עד פסח , אני רוצה לומר לכם כאן ועכשיו
אך לפתע העיניים שלהם יפקחו והם יגרדו  –מרוץ החיים של בני אדם עד כעת לא הקדיש תשומת לב מרובה למה שקורה 

חיים  האם אנו! ?מה קרה לעולם הזה': ויאמרו לעצמם, תלוי היכן הם מתגוררים, את מצחם או ימרטו את שערותיהם בבכי
  ]ח"י' יחזקאל ז[ !?מה קורה פה? מה אנו עושים! ?או שאנו חיים בתוך סרט בלהות הוליוודי! ?בתוך חלום

אבל זה לא יעזור לנו רק לפחד , מצמרר מאד לספר את הניבויים המפחידים והאיומים האלה ולראות אותם מתממשים בפועל
בלי לתת למח שלנו את , מבלי לאפשר לעינים שלנו, סות להביןולהסתכל על המתרחש בעינים פקוחות בלי לאפשר לשכלנו לנ

  .ההבנה של המורכבות ועומק החורבן העצום של העולם שמתרחש כעת

, אז הבה ואסביר לאלה מכם שהם יהודים אמיתיים. 'תשובה'אני יודע שהפחד לכשעצמו איננו יכול להביא את האדם ל
אני , סיני- ה הרים מעל לראשינו במדבר"תחת ההר שהקב' נעשה ונשמע'סיני ואמרו -שעמדו בהר, יהודים עם נשמות יהודיות

' ח ג"נפה. א"תהלים צ[ושהוא יציל אותנו אם אנחנו אתו , יכול- שהוא הכללבטוח בו , רוצה לעזור לכם לשוב אל הקדוש ברוך הוא

  .]ב"י

ושליש , ושליש אחד יהיה במצב קשה מאד, שליש אחד לחלוטין, ששני שליש של העולם יהרס ]ג"זכריה י[נאמר לנו בנבואות 
להבין את כל הדברים המפחידים  אך עלינו לדעת כיצד. בשליש הזה שלא יפגע כלולה ארץ ישראל', וברוך ה. אחד לא יפגע

מפני שאם איננו , ועלינו לדעת מתי ליהנות ולהתענג על ראיית המשיח, והמדהימים שאנו עומדים להיות עדים להתרחשותם
ולכן אני רוצה כאן לתת לכם מספר קוים מנחים . לעולם לא נהיה מסוגלים להכיר את המשיח, יודעים איך לעשות תשובה

ואז היינו , ולאמיתו של דבר היינו צריכים לחיות בדרך זו מאז ומתמיד. מורים לחיות מנקודה זו והלאהולהסביר איך אנו א
  .]ד"פ י"ספורנו תהלים סו' ר[כ הרבה "וביתר עונג ובלי לסבול כ, יכולים לקבל משיח ביתר שמחה

שום כח אחר בכל , אף אחד ]'דין עוֹ אֵ ... יםקִ לוֹ אֱ א הָ הוּ ' י הכִּ ... םוֹ יּ הַ  תָּ עְ דַ יָ וְ '[ !הוא הכל יכול' הלב שלכם שרק ה- עומקכל דעו והאמינו ב
ולא שום דבר , ולא ביטוח לאומי, לא עורכי הדין שלנו, לא הרופאים שלנו. לא יכול לתפוס את מקומו בכל הקיום, העולם

  .אחר יכול לקחת את מקומו

ואם . שנותן לנו לשתות' זה ה. נותנת את השתיההמכולת שמוכרת לנו את השתיה היא איננה זו ש -אם אנו רוצים לשתות 
וכאשר אין לנו , שנותן לנו את הכסף עבור האוכל' זהו ה. הכסף שהרווחנו איננו הדבר שנותן לנו אוכל - אנו רוצים לאכול 

הוא יהיה אתנו אם  תמיד. אל תדאגו. ]'ךָ לֶ כְּ לְ כַ א יְ הוּ וְ '[והוא גם יתן לנו אוכל , לתת לנו מה לאכול' אנו מתחננים אל ה -כסף 
כדי להצליח ולעבור עם זה את הפעם הנוספת  ]'בעלי אמנה'.: חגיגה יד[ת "עליכם להיות בעלי אמונה ובטחון שלם בהשי. אנחנו אתו
יזוק צוינו מקורות לח. 'ךָ בֶּ ל לִ כָ בְּ ' ל הח אֶ טַ בְּ '[ .זהו הדבר הכי נחוץ לנו בכדי לשרוד ולקבל משיח צדקנו - ' ולכן הבטחון בה. בהיסטוריה

מאת הרב ' מצוות הבטחון' 'ראה ס, ל ודברי רבותינו"ליקוטים נוספים מפסוקים רבים ומאמרי חז. 'ח מפרק כ"לבעל הח' זכור למרים'מאמר ' ור. 'נעמוד ונבכה'במאמר 
  ]ל"הומינר זצ

ישראל וכמו גם בעולם  כאן בארץ. וכעת אנו מגיעים לאספקט נוסף שעלינו לבחון מאד ברצינות בנקודה זו של ההיסטוריה
. מתנהל קמפיין שמנסה לאלץ את היהודים החרדים לנטוש את האידישקייט שלהם, עכשיו בארץ ישראלאבל זה מודגש במיוחד , כולו

חוק יהיה עלינו -הכנסת מעבירה חוק אחרי חוק הקובע לנו שכדי להיות אזרח שומר. זוהי תוכנית שהיא רוע מעצם יסודה
יהיה עלינו להסכים לאפשר לחילונים לנהל את . המקום בו חוסר הקדושה משתולל, טריפה שלהםה- להסכים ללכת לצבא

לכל סוגי הגזירות שהם הולכים לנסות , חלילה וחס, יהיה עלינו להסכים. חס ושלום, ואת הכשרות, את הקדושה, הגיורים
  .הכל במטרה להרוס את האידישקייט שלנו, לאלץ אותנו

אבל כדי שאנו . 'בעזרת ה, מלחמה שהם לעולם לא יוכלו לנצח, ]'תהלים ב[ה "יזו מלחמה נגד הקבהמנהיגים שלהם פה הכר
איננו מוכנים  ]'...ךָ יתֶ ִר בְ בִּ  נוּ ְר קַּ א שִׁ לֹ וְ '[איננו מוכנים שדוקטורים יעשו לנו ברית מילה ! איננו מוכנים! לא: עלינו לומר - נשרוד 

ויהיה . ואסור לנו לשתוק על כך! 'לא'חובתינו לומר . אפילו אם זה מסכן אותנו -' לא'נצטרך לומר . 'לאכול מהכשר חילוני וכו
ולא . ליצור בעצמנו את העולם הפנימי שלנו בו התורה שולטת, ולסגור את עצמינו בפנים, עלינו לבנות את הגטאות שלנו

י ה' : ב"ג כ"ישעיהו ל[. לשמור את תורתנוואנו חייבים . ם השםעַ  –אנו . עמלקים וערב רב, קבוצה של אדומים ' ה, ְמֹחְקֵקנוּ ' ה, ׁשְֹפֵטנוּ ' ּכִ
נוּ  יֵענוּ , ַמְלּכֵ   ]'הּוא יֹוׁשִ

לקבל "אנחנו לא צריכים . ואנו חייבים להיות באחדות', לא': אנו חייבים לומר. עם הערב רבלא עם הגויים ולא  .אין פשרות
' יהודי'אבל אנחנו לא צריכים לקבל כל אחד שמכונה , אנו צריכים לקבל במידה מסויימת, נכון. "כל אחד כפי מה שהוא

' פלא יועץ ע' ר', א ו"ל י"אש[קת בין נאמני התורה שאינם יוצרים מחלו, עלינו לקבל את אחינו שומרים התורה. והולך נגד התורה

  . ]'אחדות'

אבל כאשר זה , ]'ךָ מֶּ עַ יל בְּ כִ רָ '[אסור לנו לדבר לשון הרע או רכילות או הוצאת שם רע כנגד יהודים שבודאי היו בהר סיני 
מפני , עלינו להתייחס אליהם כשונאים מוחלטים - שמנסים לאלץ אותנו ללכת נגד התורה , נוגע ליהודים שהולכים נגד התורה

להתייצב בתוקף ', ולכן עלינו יהיה לבטוח בה. ]מ"תהלים ק[ הופך אותם לשונאים שלנו -אוטומטית , ודבר זה. 'שהם שונאי ה
השטותית שחיינו כאן בתוכם בשלשים השנים האחרונות - כל חיי הגשמיות –' לא'עה והבנה שבאמירת המתוך ידי! 'לא': ולהגיד
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אבל יהיה עלינו לעשות , דבר שיהיה כה קשה להרבה אנשים, ואז יהיה עלינו לבטוח בקדוש ברוך הוא בלבד. עומדים ליפול
  .זאת

, ]'דורו של שמד'[והרבה יהודים עשו זאת לפנינו . תורתינו יהיה עלינו לרצות להיות מוכנים לוותר על כל דבר שבעולם עבור
' שזה דבר שה -' לחיות על קידוש השם'או , שלא נדע', למות על קידוש השם'והרעיון הזה של , אנו דור מפונק במיוחדאבל 

  .זה מאד זר עבורו ]'תמות נפשי מות ישרים'פ "בלק עה' ח פ"אוה' עי', ייִ חֲ  ךְ יִ מַ דָ בְּ '[רוצה עוד יותר מאתנו 

אני  –' תאכל טריפה או שנרביץ לך': והם מורים לו', נלחץ אל הקיר'שניה כאשר הוא - של- אבל היהודי האמיתי בשבריר
אני בטוח שהוא יספוג את , ואם הם לוקחים אותו ומנסים לאלץ אותו לעשות משהו נגד התורה. 'טרייף'בטוח שהוא לא יאכל 

יִתי בֵּ '[המכות  ר ֻהּכֵ אמיתי - וזה יגלה מיהו יהודי .אבל בשום אופן הוא לא ילך נגד התורה חלילה, ויוכנס לכלא, ]ג"זכריה י' ...ית ְמַאֲהָביֲאׁשֶ
והוא מוכן לוותר על זה בעבור , חיים גשמיותית טובה-ורמת' בטחון'שמעדיף לוותר על חייו הרגילים או מה שנחשב כ

  ! הכינו את עצמכם: ולכן אני פונה אליכם. ידוש השםאנו עומדים להתבקש לחיות על ק. יהדותיותינו

מפני שגויים הם , אלא שהגויים יהיו אף יותר אכזריים, אתם גם כן עומדים להתבקש לעשות זאת: גם היהודים בחוץ לארץ
, ין לנו את הגוייםואין הכוונה שכאן בארץ ישראל א, ]'רמָ כְ א מִ תוֹ כְּ ': ג"ק קי"ב[בטבעם רוצחים ואכזרים כאשר זה נוגע ליהודים 

  .אכן יש לנו כאן מהם די והותר. הערב רב והעמלקים

ואף אחד , עם ישראל, מושאנו עַ ' המועד האחרון שבו נוכל להוכיח לה, וזהו העידן האחרון, אנו במצב קשה ביותר, עם ישראל
  .ו"ח, לעולם לא נהרהר בכלל לעזוב אותו, ואנו לעולם. ]'דוֹ דּ מִ  ךְ דֵ וֹ ה דּ מַ 'פ "עה' ש פרק ה"י שיה"ערש[אחר לא יהיה כה נאמן לו כמונו 

. ]'אין בין כו: שבת סג[כתוב אמנם שהחיים ימשיכו כרגיל , כן. החיים יהיו כה שונים לחלוטין –' בעזרת ה, כאשר המשיח מגיע
וזה מה שעומד ... מה תהיה צורת החיים ללא יצר הרע... חשבו על כך רגע, בכל זאת אני רוצה שאתם כולכם תשבו ותחשבו

תחשבו על כל הדברים שיצר הרע הוא , רק תדמיינו את כל הדברים שאתם עושים במשך היום! חיים ללא יצר הרע: להיות
וכל הדברים שאתם , כל סוגי הדברים שאתם אומרים, שדוחף אתכם לעשות בגלל החולשות שלכם ובגלל הפחדים שלכם

במשך חיינו אנחנו עושים את כל סוגי  .אנשים לא יודעים את מחשבותיכםכל הדברים שאתם חושבים עליהם כש, שואפים להם
שדוחף אותנו כל , הרע שסוחף אותנו- וזה הכל מהיצר, ]'שׁ דוֹ י קָ גוֹ וְ ', 'לאֵ רָ שְׂ י יִ ִר כוֹ י בְּ נִ בְּ '[תואמים לרמה הגדולה שלנו - הדברים שהם לא

פֹוִני ַאְרִחיק ֵמֲעֵליֶכםת אֶ וְ '[ ביודעו והכירו את נקודותינו החלשות, הזמן יל ַלֲעׂשֹות ...ַהּצְ י ִהְגּדִ   ..]סוכה נב' עי. 'ּכִ

ה עומד "הקב ,כאשר הגאולה מגיעה, כאשר משיח בא. החיים בלי יצר הרע אוּ רָ עמוק איך יֵ - תחשבו עמוק, רק תתבוננו
ה ָרָעה ִמן ָהָאֶרץ'[. ר"לשחוט את היצה י ַחּיָ ּתִ ּבַ רק , הרע- יצר-ללא-על החיים, וכאשר אתם רק חושבים על זה ]'ו' ל ן ניצבים"רמב' ר', ְוִהׁשְ

עומדים אנו  ]'יחַ שִׁ מָּ ת הַ מוֹ יְ '[וכאשר אנו חיים במשך התקופה של משיח . עדן אנו עומדים להכנס- אז תתחילו לדעת לאיזה גן
, כל החיים שלנו עומדים להיות מסביב העליה הרוחנית .]בפסחים ' עי' ...הּ גַ ר נֹ אוֹ ים כְּ יקִ דִּ ח צַ רַ אֹ וְ '[רוחנית  –לעלות יותר ויותר גבוה 

וזה התענוג הגדול  –נחוש יותר ויותר קרובים לשורשינו , כך נחוש יותר עונג והנאה –מפני שככל שאנו עולים גבוה יותר 
  .]'תשובה פרק ח' ם ה"רמב, ו"מזמור ל. 'יםיִּ ר חַ קוֹ מְ  ךָ מְּ עִ '[ביותר שקיים בעולם 

זה לא במרחק מאה קילומטר או ! ?...זה מאד מאד קרוב אלינו, שלא נדע, הגיהנום, גן עדן, האם אתם תופסים שעולם הבא
אל העולם האחר ' מחליקים'אנו פשוט  –וכאשר אנו עוזבים את העולם ! קרוב אלינו! זה כאן. אלף קילומטר או מליון קילומטר

מפני שהם  ]ג"ל' א למשלי ו"ביהגר' ור, ט"י-ח"ב י"ת ש"רבנו יונה שע. ברכות ח', כפיטורי בפי ושט'[מצבים קשים יש אנשים שעוברים . ]'חוֹ כוֹ נְ  ךְ לֵ הוֹ '[
 –אבל כאשר אנו מגיעים לשם , מעולם זה לעולם האחר' לסחוב את עצמם'ולכן קשה להם , כל כך מחוברים לעולם הזה

  .]ב"מ ועוה"תחה, ן בסוף שער הגמול בענין גן עדן"ר רמב[ם הזה אף פעם אנחנו לא במרחק גדול מעול. אנחנו לא במרחק גדול

יש לנו מליוני : ]'פ ח"ם שם סו"רמב[ אני יכול רק לומר לכם בדרך קצרה ותמציתית -הצורה שהעולם הבא עומד להיות 
ם יִ מַ שָּׁ א הַ "הן לַ הֵ '[ר מיליונים מימדים שהבורא יצ-על- אבל אנו יודעים שישנם מיליונים, אנו מכירים רק שלשה מימדים. מימדים

, אנו עומדים להכנס למימד חדש -וכאשר אנו עוברים מהעולם הזה לעולם של משיח . ]'ויברך דוד'סוף פרשת עקב ובתפילת ', םיִ מַ שָּׁ י הַ מֵ שְׁ וּ 
ת של הם כולם יצירו' הפלנטות וכו, הירח, הכוכבים. דימיון בלבד -הוא גם כן , מפני שהעולם הזה שאנו חיים בו כעת

וכאשר סיימנו עם העולם שאנו . אנוש על פני האדמה הזאת-ה לתועלתנו במשך אלפי השנים האלה שאנו קיימים כיצורי"הקב
מפני שבכל זאת זה יהיה עדיין מימד מוכר לנו . מימד שונה, לסביבה חדשה, ניכנס לתחום, חלק זה של יצירה זו, מכירים עכשיו

  .נמצאיםזה יהיה משהו שקרוב להיכן שאנו 

עם כל מה שקרה ביפן בהתפוצצות הכור הגרעיני בפוקושימה , בני אדם של ימינו, אבל אם אתם רק חושבים על כך
כיצד אנחנו יכולים לחיות בעולם שיהיה בו סוג מסויים ... רבֶ עֵ והזיהום הרדיואקטיבי שמרעיל את כל האוקיינוס השקט ואף מֵ 

בכל אופן זה ישפיע על  –ואפילו אם ארץ ישראל איננה נפגעת ? נו יכולים לשלוטשל מלחמה גרעינית וכל סוגי החורבן שאינ
הם ! ?...מה הם עושים... חלל למאדים ולכל המקומות האלה–אני צוחק על כל המדינות שרוצות לשלוח ספינות! כל העולם

זה הכל ! מקום ללכת- אין להם שום! מגוחך ]'מיםמגדל וראשו בש'ל בענין "י אייבשיץ זצ"כפי שמובא בשם הר[! 'מגדל בבל'פשוט בונים את 
ויוכל להגיע , כך שהמשחק הזה שאנו פועלים בתוכו יכול להמשיך ולהיות מובן, יצר בעולמינו' נוף שה- סביבת,  רק תפאורה
ו ובעולם הזה אנ, מימד של רוחניות שמעל הגשמיות, אבל כעת אנו עומדים להיכנס למימד חדש. לתיקון שלו, לנקודה שלו

  :]נדרים ח. 'פ ג"מלאכי סו, 'הקָ דָ צְ  שׁ מֶ שֶׁ '[. בחמימות של האור הקדוש, נתענג ונהנה בחום

וזה עומד להמשיך הלאה והלאה , אבל זו רק ההתחלה. לשורשנו, יותר ויותר קרוב למקורנו, נתרומם יותר ויותר גבוה
ואף , וזה בודאי יהיה טוב יותר מאשר הסבל שסבלנו במשך כל הגלות. ]'..םקֵ שְׁ תַ  יךָ נֶ דָ ל עֲ חַ נַ וְ '[עונג מתמשך עד אין קץ , לנצח

, וזה גם לא יהיה קל, זה מעולם לא היה קל. במשך הזמנים הטובים יותר מתקופת אברהם אבינו עד חורבן בית המקדש השני
  .ואכן נעלה גבוה יותר, ואנו נרצה ונשתוקק לעלות גבוה יותר. .]פסחים נ[אבל זה יהיה מבלי סבל 

  .]'ידיד נפש'פיוט ' ...דעֵ א מוֹ י בָ ב כִּ הוֹ ר אֱ הֵ מַ '[. הזו' ה-סוף את קרבת-משתוקק להשיג סוף, אני כל כך נכסף להגיע לזמן הזה, אוי
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  'זה להיות אחד עם ה –אחדות 
  ד"תשע' ד אדר ב"כ

  
  ...םלֵ ב שָׁ בָ לֵ בְּ  ךָ נְ צוֹ ת ְר וֹ שׂ עֲ ת לַ חָ ה אֶ דָ גוּ ם אֲ לָ וּ כּ  וּ שׂ עָ יֵ וְ 

אני רוצה להגיד לכם שהדרך היחידה שבה נשרוד את התקופה הנוראה לפני . אני רוצה לומר לכם משהו מאד חשוב
  . 'זה להיות אחד עם ה "אחדות"ו, זה שתהיה לנו אחדות –שמשיח מביא אותנו אל הגאולה השלימה 

באחדות עם יהודים שבחרו להיות באחדות אינם יכולים להיות  -' שאינם רוצים להיות אחד עם ה' יהודים'ואלו הנקראים 
את , לא יוכל להכיל ולקבל את האפיקורס -  הבטיח לנו' משיח שה- של- הבא-העולם. ועם התורה שלו, ועם האמת שלו', עם ה

  .'את ההלניסטי וכו, את העמלקי, היהודים- את הגוי שונא, רב-את הערב, האתאיסט
קחו 'על הפסוק . ק פנחס רלח"זוה[ד יחדיו ולהפריד את עצמם מן האנשים הרעים האמיתיים להתאח- אני מתחנן לכל היהודים, ולכן

ובכך עצם קיומנו הפיזי , מפני שהיהדות המעוותת שלהם עלולה להשפיע עלינו, אנו חייבים להפסיק להתערב אתם. ]'מאתכם
ואנחנו לא יכולים להתמזג , האמת אבל הם אינם חלק מן, אנו יכולים להיות נימוסיים כלפיהם. והרוחני יהיה בסכנה חלילה

ולכן זו איננה , ]א"ל' א משלי ג"ביהגר' ועי, שם' ובמפ' ז' אבות א, ו"ם דעות פ"רמב[זה משפיע עלינו . אתם מפני שזה גורם לנו להיות כמותם
  .]מסידרה זו 11מ וציונים בפרק "מ' ור. 'ןוֹ כּ שְׁ ד יִ דָ בָ ם לְ עַ '[' אחדות'

י ָעם': ג"דברים ל[' ישראל חייב להיות אחד ִעם ה- וזה אומר שעם! 'זה להיות אחד עם ה –אחדות  ף ָראׁשֵ ִהְתַאּסֵ ָרֵאל ,ּבְ ְבֵטי ִיׂשְ . 'ַיַחד ׁשִ

ָאֶרץ': א"ז כ"י' י א"דה' ור. א"ח ל"י' מלכים א ָרֵאל ּגֹוי ֶאָחד ּבָ ָך ִיׂשְ ַעּמְ ה הרים את "קבסיני כאשר ה- למרגלות הר ]'חרדים פרק ז' באורך ס' ועי', ...ּוִמי ּכְ
לכן אינני יודע כמה יהודים . רק האחדות הזו תציל אותנו. זו היתה אחדות –' נעשה ונשמע'ההר מעל ראשינו ואנחנו אמרנו 

. וזו היא האחדות האמיתית', נעשה ונשמע'סיני ואמרו -אלו שישארו יהיו אותם שעמדו בהר, בכל אופן. ישארו לקבל משיח
ואנו , ]'ט ח"שמות י[אבל אנחנו נעמוד יחדיו , אנחנו לא נעמוד אמנם בהר סיני ]89' מ עמ"וי, ו"ט' שע ההו[ואנו נעשה את אותו הדבר 

אחד ביחד ִעם האלוקים האחד - ַעם. ]'לוֹ גּ דְ נִ  ינוּ קֵ לוֹ ם אֱ שֵׁ בְ וּ '[ ואנו נהיה אחד', שמע ישראל'אנו נגיד . 'נעשה ונשמע': נאמר שוב
  ..]שבת פח[ואז אנחנו נהיה מוכנים להיות בני חורין אמיתיים לנצח , ריבונו של העולם, הכל יכול, והיחיד

חלק מאיתנו . ישמור' ה, לעכשיו אין לנו באמת סוג כזה של אחדות-מפני שאני יודע שנכון, אני מאד פוחד על עם ישראל
ׁש ִנְפָרד'[ולחלק מאתנו יש אחדות רק ִעם עצמם ועם תאוותיהם ', ומעט ִעם ה', הזהב- עגל' יש להם אחדות בעיקר עם ', ...ְלַתֲאָוה ְיַבּקֵ

  . חרדים- והם לבושים כמו יהודים, חרדים-למרות שהם נחשבים יהודים, ]א"ל' ת א"רבנו יונה שע
ר ְיֵראּוָך ּוְלׁשְֹמֵרי '[וג כזה של אחדות והם מנסים להשיג ס, אמת- ישנם עדיין יהודים שהם באמת דורשי', ברוך ה ָחֵבר ָאִני ְלָכל ֲאׁשֶ

ּקּוֶדיךָ  . ]א"י' עמוס ו' ר', ...דרָ פוֹ מְ ר וּ זָ פוּ מְ '[' עם אחד'וזה כבר לא , החרדית בכל העולם התפרקה לקבוצות- אבל הקהילה, ]ט"תהלים קי', ...ּפִ
, םליטאי, םחסידי, םאשכנזי, םספרדי .הרב ההואעם רב הזה או או עם ה, ואיש זה עם הרבי האחר, האיש הזה עם הרבי הזה

עבור כל ' העולם-כל'ולרוע המזל אלו הקבוצות הקטנות הפכו להיות . כל אחד עם הקבוצה הקטנה של עצמם', וכו םתימני
הקשר שלהם עם , ולעתים רבות מאד בקבוצות החרדיות הללו. 'ַעם ישראל אחד'ולכן זה קשה להגיע ל, אחד מחבריהם

ובאותו הזמן ': ל מלכים"ם סוה"רמב[ולכן יגיע הזמן שכל השקר ייעלם . :]סנהדרין ז[שלא נדע ', עבודה זרה'הקבוצות הופך להיות כמעט 

נבוא . 'תימנים וכו, ליטאים, חסידים, ספרדים, אשכנזים: ואלו שמחפשים את האמת יבואו יחדיו, ]'...ולא קנאה ותחרות ...לא יהיה שם
אבל . ]ס מעלת המידות"ס עדיות ובסו"משנה סומ' ועי. שםחרדים [לא תוכל לבא הגאולה השלימה  –ועד שזה קורה . לנו יחדיו כאיש אחדכו

- אבל אינני יודע כמה יהיו חלק מן הקבוצה שתיכנס אל הגאולה, ]ש"ע', ח ג"ישעיהו מ[וזה יקרה בפתאומיות , זה יקרה בקרוב
  .השלימה חיים

מפני שבאמת אין להם , דרךאינני יכול לספר לכם כמה לילות אינני ישן רק בגלל המחשבות כמה יהודים עומדים ליפול ב
- ובמיוחד אם הם נחשבים יהודים, זה כל כך קשה לדעת מי הם. .]ו"ק נשא קכ"זוה: ביצה לב[רב - אלא של ערב, נשמות של יהודים

- ואני רוצה להזכיר לכם שזה לא אומר שכל יהודי שנפטר חס. וזו הצורה שזה כך עומד להיות, ובכל זאת זו העובדה, חרדים
והמוות שלהם יהיה שונה בהרבה משל , רב-לבסוף אנחנו נדע מי הם הערב. לא. 'ערב רב'גאולה השלימה הוא ושלום לפני ה
ה': ז"קרח ט[מישהו אחר  ל ָהָאָדם ְיֻמתּון ֵאּלֶ מֹות ּכָ י': ס ישעיה"סו', ...ִאם ּכְ ִעים ּבִ ים ַהּפֹׁשְ ִפְגֵרי ָהֲאָנׁשִ   .]'...ְוָיְצאּו ְוָראּו ּבְ

מאמר ' ר[צדקנו - יהודים שיקבלו לבסוף משיחהמפני שאני חש שיחסית מעט יהיו , ות בדמעות רבותאבל אני בוכה בליל

  .אני מיחל ומתפלל שאני טועה בזאת לחלוטין. ]'היהלום הקטן'
  .הלילה זה יהיה קל יותר. אתמול- מפני שבאמת סבלתי בליל, אני רוצה לומר לכם שאני שמח מאד על כך שדיברתי היום
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  אנחנו חייבים להתמקד על האמת
  ד"ניסן תשע' ג

  
לוּ  ,ֵלאמֹר ַלֲאסּוִרים ֵצאוּ  ְך ִהּגָ חֹׁשֶ ר ּבַ   ...ַלֲאׁשֶ

, אך מאחר שהתרגלנו לכל הסוגים של המאורעות המטורפים בעולם, באמת זה איננו כך. הזמן שוב נראה מתמשך לו, טוב
כאילו שאתה פשוט מצפה שזה , חלק של החיים היומיומייםזה הפך להיות כמו , כאשר דבר מטורף אחד קורה אחרי חברו

  .יקרה
בכדי להפוך אותנו , י הרשעים בכדי להלאות אותנו לחלוטין"זה מתוכנן ע. וזו דרך פעולה מתוכננת בכדי לשחוק אותנו

, יכים ללכתובכל אופן אנו ממש. למטומטמים המורגלים לכל סוגי הדברים שבאופן נורמלי היו אמורים להפחיד אותנו מאד
ואני משער שזה , ]ח"מזמור פ[אברים ומוחותינו מבולבלים - אנו כבדי. יותר ויותרעוד ושכלינו מתבלבל , מושכים את רגלינו

ּכֹור'[' זומביס'ובהחלט הם הופכים את רוב העולם ל, )חיים- חסרי, חושים- קהי(' זומבי'המקור שממנו נלקח המונח  ִ ׁשּ נּוַע ֶאֶרץ ּכַ  ,נֹוַע ּתָ

לּוָנה ּמְ   .]ד"ישעיהו כ', ...ְוִהְתנֹוְדָדה ּכַ
שזה יצוף  ,לסחוט החוצה מכל פינה שבעולם את הרע -וזה , מאפשר לרעים האלה לעשות את תפקידם החשוב ביותר' ה

עלם כמו הקצף וזה יֵ , ה יטאטא את זה לגמרי מעל פני האדמה"ואז הקב. כך שנוכל לראות זאת בבירור, השטח-ויעלה על
תּו ְוָלעוּ ': עובדיה[כוס קפה חלבי שמעל  לֹוא ָהיוּ  ,ְוׁשָ עד שאנחנו לא מסוגלים , אך הנקודה היא שכולנו הפכנו כל כך שחוקים. ]'...ְוָהיּו ּכְ

  .ובכדי להגיע לצד הרוחני שלנו עלינו לפרוץ את הכבדות הזאת שאופפת אותנו, בכלל לחוש את הצד הרוחני שלנו
שזוהי הקשר שלנו עם , ולהיות שוב קרובים אל האמת, לפחות בחלק מן היום, חש בעולםעלינו לפרוץ החוצה ממה שמתר

דברים שבאופן נורמלי לא היינו חושבים ברצינות שזה יכול , בהמשך הזמן אנו נראה הרבה יותר דברים מטורפים שקורים. 'ה
ולחזק את הקשר שיש לנו עם אבינו  ,עלינו להיות מסוגלים לנתק את עצמנו מכל הדברים האלה, ונכון לעכשיו. לקרות

אלא , חס ושלום, לא עם הרשעים', למעלה'וזה ישמור אותנו , וזה ישמור עלינו מאוזנים, וזה ישמור אותנו שפויים. שבשמים
 ךְ סֶ יָ  תוֹ רָ בְ אֶ בְּ '[כביכול , ונהיה בטוחים תחת כנפי אבינו שבשמים, מעל הרשעים, שישים אותנו מעל כולם, עם הקדוש ברוך הוא

 .]ב הובא לקמן"י' ח שער ג"נפה' ועי, המורה' ם סוף ס"רמב, א"מזמור צ, שיר של פגעים', ךְ לָ 
עלינו להכריח את . עלינו להכריח את עצמינו לראות את האמת. רצון- יהיה עלינו לקבל הרבה כח. וזו איננה עבודה פשוטה

עלינו לאלץ את עצמינו לראות היכן הם החולשות שלנו כך שלא . אמת בחיים ומה איננו אמת בחיים אוה עצמנו לראות מה
כל העולם . וזה איננו קל. ועלינו לראות היכן הם הכוחות שלנו כך שנוכל לבנות על גביהם בכדי להתקרב לאמת, נתבלבל

אבל הרוב הגדול , ל חכמים בכדי להבין מה שקורההם למרות הכ ,וגם מעט גויים ,ורק יהודים מעטים, תחת ההשפעה של הרע
הוא ברגע זה , ימח שמו וזכרו, אבל הם לא תופסים שהשטן עצמו. כמו אמת, הם רואים את הרע כמו השטן בעצמו. איננו מבין

  .שלא נדע, והוא שולט על כל פינה וסדק בעולם', ברשותו של ה, עולםבשולט 
ויותר ויותר יהודים החכימו . להתייצב ולומר את האמת -שהם כן רואים את האמת נתן יכולת למעט יהודים ' ה, ומצד שני

לשמור 'אנחנו חייבים , בכדי לשרוד, אבל שוב, שזה קורה' ברוך ה. ה"והם יותר ויותר מתקרבים לקב, להבין מה שקורה
שֶׁ ': מ פד"ב[ולא על השקרים שנמצאים במספרים כה גדולים , להתמקד על האמת', פוקוס ְך ִויִהי ָלְיָלהּתָ   .]'י פרק ג"מס. ז"זה העוה - ' ת ֹחׁשֶ

כל , כל הגשמיות שלנו. את המבט שלכם על האמת, אני רק יכול לומר לכם שוב לשמור את המיקוד... מה אני יכול להגיד
, כל שנות הגשמיות הזו שרק גדלה וגדלה, השנים האלה של הגשמיות שהחלו מראשיתה של המאה העשרים ועד עתה

זה סוחף אותנו מהאמת שהיחיד . ]'גר' 'פלא יועץ ע' עי[היא שקר מוחלט  - גשמיות זו , תרחבה והעמיקה והשתלטה על רוב חיינוה
ומי , מי הוא שמחזיק אותנו -השקרים , כ סומכים על השקרים"אנחנו כ. זה הקדוש ברוך הוא - שיכול לעזור לנו בכל דבר 

השקרים הללו הפכו כה נפוצים עד שזה נתפס כאילו . וכן הלאה והלאה, תי שלנוומי הוא הרופא האמי, מפרנס אותנו באמת
  .שזו האמת

ואנחנו נקבל את אותו הרופא בין אם נישאר כאן ובין אם . ה"ואנו מוכרחים להבין שאף אחד איננו מרפא אותנו מלבד הקב
מרפא אותנו ולא ' ה. או שהוא לא כל כך נחמדאם הדוקטור הוא יותר נחמד  ביןאנחנו נקבל את אותו הטיפול . נטוס לאמריקה

אז  - סבור שזה הזמן שיהיה לנו פרנסה ' ומתי שה. ועלינו להבין שאדם יכול לעבוד ימים ולילות ולא תהיה לו שום פרנסה. הם
שעלינו לעשות אזי כל  –ואנו מתקרבים אליו מאד ' כך שאם אנו עושים את רצון ה. ]'ל פרק ה"שער הביטחון בחוה[תהיה לנו פרנסה 

י ַעל ': 'ב י"זכריה י[ועבור כל דבר שאנו רוצים , בשביל רפואה שלימה, זה להרים את קולינו ולהתחנן אליו בשביל הפרנסה ַפְכּתִ ְוׁשָ

ִויד ית ּדָ המקור המוחלט , היחידיהוא הוא המקור . וכן הלאה והלאה', או שהילדים יהיו יראי ה, בעבור ילדים, ]'...רּוַח ֵחן ְוַתֲחנּוִנים ...ּבֵ
ל ַאְפֵסי ָאֶרץ': ב"ה כ"ישעיה מ[ עבור כל דבר עּו ּכָ ׁשְ נּו ֵאַלי ְוִהּוָ י ֲאִני  ,ּפְ ולא יהיה להם לא , מפסידים –ואלו שבוטחים בגשמיות . ]'ל ְוֵאין עֹוד'קֵ ּכִ

ָרֵאל ה': הפטרת בחוקותי. 'ה ג"תהלים כ[עולם הזה ולא עולם הבא    . ]'ל ֹעְזֶביָך ֵיֹבׁשוּ כָּ  - ' ִמְקֵוה ִיׂשְ
ַטח ֶאל ה': 'ה' משלי ג[' שימו את הדגש על קרבתכם אל ה! פתחו את עיניכם, עם ישראל, אני מתחנן אליכם ךָ ' ּבְ ָכל ִלּבֶ ' ש בבי"ע', ...ּבְ

והלב שלכם והעינים שלכם והמח . היו תמיד עבדיו. ]'...יושָׁ דוֹ קְ ' ת האֶ  ראוּ יְ '[' רק מה, דבר- אחד או משום-אל תפחדו מאף. ]א"הגר
יטוּ ': ה"כ' משלי ד[שלכם תמיד יראו את האמת  י '[מפני שהאמת הזו היא מקור חיותינו , והאמת הזו היא שתציל אותנו ]'ֵעיֶניָך ְלֹנַכח ַיּבִ ּכִ



 20' עמ,  )2(' סידרה ב',  הגאולה': ה'מוישל

יָך ְוֹאֶרְך ָיֶמיךָ  לא  –ובלעדי זה . ]'...צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם'ב על "ח ה"תשובה פ' הל ם"רמב[וזה נותן לנו חיים נצחיים . ]'דברים ל' ...הּוא ַחּיֶ
  .חס ושלום, אנחנו כלום, רק שאנחנו מתים

או מה ', מטוס שהלך לאיבוד'כמו ה, כך שכל המשחקים האלו שהעשירים הללו שמנסים לשלוט על העולם עושים עלינו
  . זה רק דמיון שהם יוצרים בכדי לבלבל אותנו, בעולם או כל דבר שמתרחש', המלחמה באוקראינה'שנקרא 

. ה"ולכן תתעלמו מכל השטויות ותשובו אל הקב, ]'פ ו"מזוזה סו' ובהל, ת"יסוה' ם ריש הל"רמב[זה הקדוש ברוך הוא  –האמת היחידה 
ב ה': 'ישעיה ב[ ּגַ ּיֹום ַההּוא' ְוִנׂשְ ק ֹקֶדשׁ ': 'דניאל ח', ...ְלַבּדֹו ּבַ   ]'ְוִנְצּדַ

ידאג כבר ' וה, אני פשוט ממשיך בחיי הרגילים ומתעלם מההם. אני לא מקשיב לכל השטויות, נכון': ישנם אנשים שאומרים
מפני שזה מונע אותם , את זהאלא שזה פשוט יותר קל להם לומר , אך רוב האנשים האלה הם לא באמת מאמינים זאת. 'להכל
י ַאֲחֵרי ִגּלּוֵליֶהם '[להמשיך את אמונתם ואת הרצון שלהם לגשמיות שלהם וזה מה שמאפשר להם , מה שמתרחשכל ש פחד ממלחו ּכִ

ם ֹהֵלךְ    .זה מה שמעבר לצרכיו של אדם –גשמיות . ]ז"ט' יחזקאל כ', ִלּבָ
. לפחות רובו של העולם, עדיף שתדעו שהעולם בסכנת חורבן. עדיף שתדעו מה שקורה בעולם: לאנשים אלו אני אומר

, וכן הלאה, ומניחים תפילין, בכדי שמלבד התפילות שאתם מתפללים שלש פעמים ביום, חנו כולנו בסכנהוכדאי שתדעו שאנ
ופרט שנוגע לחיי -פרט- אלא בקשר לכל, ולא רק בענין המלחמות, יכול- הוא הכל' שה ,באמת תתמקדו באמת-אתם באמת

  . היומיום שלכם
לא יעזור לכם ולא יבטיח אתכם  -וכל סוג של ביטוח שיש לכם , תביטוח מפני גניבו, ביטוח רפואי: אז שוב אני אומר לכם

מצפה נכונה או שמה שהוא - הדוקטור שלכם עלול לתת לכם את הזריקה הלא. הבנק שלכם עלול להיעלם- חשבון. ]'ט ז"יחזקאל כ[
ו אם הם המומחים ביותר ואפיל. ]'רשות לרופא לרפאות'[ 'הם לא יותר מאשר שלוחיו של ה. וכן הלאה והלאה, לא יעבוד שיקרה

תחיו את . ה"הצד של הקב, תהיו בצד הנכון, אז לכן. יכול לגרום להם לעשות טעויות, מאמץ- ללא, ה"הקב, בתחום שלהם
ויותר אל הקדוש - שזה אומר צמיחה תמידית והתקרבות יותר, נצח- נשיג חיי' ואז כולנו בעזרת ה, חייכם בכיוון זה לחלוטין

  .]'ט' י מליסא לקהלת א"הגר' פי' ור. ב"סוף מזמור צ' ור. 'רה אוֹ אֶ ְר נִ  ךָ ְר אוֹ בְּ ': ו"מור למז[ברוך הוא ואל האמת 
צריכים  - ' לימוד והתקרבות אל ה, מלבד תפילה - יום - חיי היום. אני רוצה ששניכם תבינו שזה מאד חשוב, טאטי ומאמי

  .]'מצוה אגוני מגנא'. סוטה כא' עי[וזו הדרך שנשרוד , ]א"רל' ח סי"ע או"שו[להיות מלאים במצוות 
הם חשים שהם לעולם לא . עצובים מאד אותוכל האנשים שאהבו , שלא נדע, כאשר אדם נפטר. זו היא האמת האמיתית

, הוא רק חלק של נשמה, בדור הנוכחי, האמת היא שאדם זה. אבל הם לא יודעים את האמת לאמיתה. יראו אותו פעם נוספת
וזה איננו , הנשמה הזו מתחברת עם נשמות אחרות שהם חלק מהם –הם מגיעים לעולם הבא  וכאשר. זה לא נשמה שלימה

. משוכנעים שאנחנו צריכים את האנשים האלה, כאנשים, רק שאנחנו. ]ח"יחזקאל פרק י' ועי, ן ורבנו בחיי שם"רמב' עי', ד א"דברים י[אבד 
אנו מרגישים שאנחנו לא יכולים לחיות בלי לראות . לעדיהםיצרנו קשרים מסויימים שאנחנו חשים שאיננו יכולים לחיות ב

יתכן . זמן קצרה עד שהכל חוזר ומתאחד-מפני שזו רק תקופת. האמת זו איננה. האמת לאאבל זו ... בלי לדבר אתם... אותם
כולם ישובו אנחנו נראה  וכאשר .]ד ועוד"ז וסופ"ט' אבות ג' עי[וזו האמת , אבל זה מתאחד באיזושהי דרך, שלאו דוקא באותה הצורה

, לא בדרך רגשית, מפני שכולם יהיו קשורים בדרך הנכונה, אחד- אחד לא יחסר את אף- ואף, את הדברים המפליאים ביותר
  .אלא במקום האמיתי שלנו בעתיד האלוקי של היצירה

! הוא כאן! אבל הוא כאן, ואתם לא רואים אות. האבא שלכם, )שנפטר לפני תקופה, הסבא שלי(אני רוצה לתת דוגמא מזיידי 
ואתם אפילו לא תדעו על , יכול לשבת ממש לידכם, האבא שלכם, זיידי. הבא הוא קרוב מאד- שהעולם, ושוב אני אומר לכם

על הנשמות לקבל רשות להגיע , אם להתבטא כך, בכל אופן. ]בסידרה 27פרק [ מאד רחוק-מפני שהעולם האחר הוא לא, כך
מפני שבנקודה זו של הזמן אין זה מתאפשר ַלֶקֶשר שבין שני , צורה שהיא אפילו בחלום-באיזו או לשוב ֵהָנה, למקומות

  .]'עולמות' ביום שנושקים בו ב'[אחד שני העולמות יתמזגו כאחד - עד שיום. העולמות להיות כה גלוי
הם חוששים שנהיה  .הרשעים היו מפחדים מאתנו –דע שאילו רק היתה לנו אחדות ישראל יֵ - ואני כל כך רוצה שעם

ומשום כך הם שלחו את כל סוגי האנשים אל תוכינו בכדי . ]'...צוּ בְ קָּ הִ ': ט"בראשית מ[הם פוחדים מכך שתהיה לנו אחדות . מאוחדים
שהם ', יהודים'הרשעים הגדולים ביותר המכונים . וזה לבד גורם להם להרגיש גדולים, לפרק אותנו לחתיכות בכל דרך שהיא

גורמים לאנשים הרעים להרגיש שהם פלשו , אמיתיים-האלה שהם בכלל אינם יהודים' יהודים'ה, או עמלקים לבטח ערב רב
 - ִעם הקדוש ברוך הוא , כַעם אחד, ועלינו להתקרב כאחד, ולכן הפלישות הללו צריכות להיפסק. דרכם אל הקהילה החרדית

  .ולהראות לעולם שאנחנו אתו, יוצרנו
והם . אחד מהצד השני לא רוצה להודות בכך-וזה דבר שאף, ם הם קרוב לרבע מן האוכלוסיההחרדי, בארץ ישראל, כאן

יש לנו עסקנים בינינו שהם . ]'...וֹ ה בּ כֶּ ל נַ כַ י אוּ לַ אוּ '[ מנסים את מיטב כוחותיהם בכדי לבקע אותנו ולפורר אותנו בכל דרך שהיא
ותפקידם להגביר את , :]ודף קיב. ש דף נב"ועע. ש דף צד"וע', משירבו המסורות': סנהדרין צז[מתוגמלים כספית בכדי לשבור אותנו לחלקים 

ומחליטים כולנו ' !לא'ואומרים להם , באמת, אך אילו כולנו היינו באים ביחד. ]'...שטן מרקד בינינו'[השנאה בין יהודי אחד לחבירו 
', ואם אנחנו גם קרובים לה. במספר גדול בארץ ישראל מפני שאנחנו, :]סוטה מא' ועי[לא היה להם שום כח עלינו , להתנתק מהם

  .]פ וישב"בית הלוי ר', סוף דרוש ה, ב"ל ח"י אייבשיץ זצ"יערות דבש לר', פ ה"קב הישר סו[אף אחד לא יכול לעשות לנו מאומה 
אזי  - להציל אותנו ויתחננו אליו ', וכל היהודים יעשו את רצון ה, אם לא תהיה שום מחלוקת. זה אותו הדבר –ובחוץ לארץ 
ואני לא יודע כמה , ישראל-לכן אני פוחד על עם –ואנחנו מאפשרים לזה לקרות , אבל מאחר שאנחנו חלשים. הכל היה שונה

  .צדקנו- בסוף ישארו בכדי לקבל משיחל
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ת נוֹ צוֹ רְ ין וּ ינִ ל דִּ יו כָּ לָ עָ ל מֵ טֵּ בַ לְ ר וּ סֵ הָ לְ  ,האָ לָ פְ ה נִ לָ גוּ סְ ל וּ דוֹ ן גָ יָ נְ א עִ ת הוּ מֶ אֱ בֶ וּ ... :ב"פרק י' שער ג' נפש החיים'ספר 
י' ֲהלֹא ה' :ראמֹ לֵ  וֹ בּ לִ בְּ  עַ בֵ ם קוֹ דָ אָ הָ שֶׁ כְּ  ,ללָ ם כְּ שֶׁ ם רוֹ וּ שׁ  וּ שׁ עֲ א יַ לֹ ו וְ ט בֹּ לוֹ שְׁ לִ  לוּ כְ א יוּ ּלֹ ים שֶׁ רִ חֵ אֲ   ,הּוא ָהֱאלִֹקים ָהֲאִמּתִ

עֹוָלם וּ  ַרְך ׁשּום ּכַֹח ּבָ ַבּדֹו ִיְתּבָ ָללבְ ְוֵאין עֹוד ִמּלְ ׁשּוט ית ,ָכל ָהעֹוָלמֹות ּכְ  וֹ בּ לִ ל בְּ טֵּ בַ מְ וּ  ,'ש"ְוַהּכֹל ָמֵלא ַרק ַאְחּדּותֹו ַהּפָ
יק פִּ סְ ן יַ כֵּ  - ה"יד בחִ ן יָ דוֹ אָ ק לְ רַ  וֹ תּ בְ שַׁ חֲ ר מַ הַ ק טוֹ בֵּ דַ מְ ד וּ בֵּ עְ שַׁ מְ וּ  ,םלָ עוֹ ן בָּ צוֹ רָ וְ  חַ ם כֹּ וּ ל שׁ ל עַ לָ כְּ  יחַ גִּ שְׁ מַ  ינוֹ אֵ ר וְ מוּ ל גָּ יטוּ בִּ 
  .ללָ ר כְּ בָ ם דָ וּ שׁ  ל לוֹ עוֹ פְ לִ  לוּ כְ א יוּ לֹ שֶׁ  ,םלָ עוֹ בָּ ת שֶׁ נוֹ צוֹ רְ הָ ת וְ חוֹ כֹּ ל הַ יו כָּ לָ עָ מֵ  לוּ טְּ בַּ תְ א יִ ילָ מֵ מִ שֶׁ  דוֹ יָ בְּ ' א יתהוּ 

  
  

  :30פרק 

  ...לשנה הבאה בירושלים
  ד"תשעח אייר "ר

  
  ...יעַ גִּ יַ ה וְ כֶּ חַ מְ י הַ רֵ שְׁ אַ 

טנק כבד , זה כמו טנק. אבל אנחנו מתקדמים, האור- אני לא יכול לומר שאנו נעים במהירות. ומהירותו גוברת, הזמן ממשיך
' ור, ועוד' צפניה א, ח"י' עמוס ה', יואל ב', יחזקאל ז[. 'ואנחנו נוסעים ומתקדמים אל תוך הנבואות של ה. אבל מסוכן עד מוות, שנוסע לאט

  .]20פרק 
אנחנו יכולים , דרך המשקפת שלנו, ואם אנחנו מסתכלים מקרוב, כעת אנו יכולים לראות יותר ויותר ברור מה מחכה באופק

  .שלא נדע, לראות בבירור חורבן ומוות
. זה נותן לנו תקוה, שני אך מצד, זה מאד מפחיד, ומצד אחד. אנחנו יכולים לראות ברור כיצד כל נבואה ונבואה מתממשת

, הזמן הקשה ביותר בכל ההיסטוריה שלנו, אנחנו מגיעים לקץ הגלות הנוראה שלנו, סוף- סוף, סוף- שסוף, זה מביא את התקוה
ומנסים למצוא מקום שבו נוכל לחיות בשלוה ולעבוד את , לארץ בכל פעם שהגויים התחילו להרוג בנו- שאנחנו רצים מארץ

והיה עלינו לחזור ולשקם את , ]ה"ח ס"דברים כ[למקום - היה עלינו לעבור ממקום. מבלי להיות מותקפים ה בכל דרך שהיא"הקב
ה שלאחריה באה נפילה רוחנית . עצמנו כלכלית בכדי שיהיה לנו לחם לתת לילדינו ולמשפחותינו משך [סבלנו מן הפחד ֵמֲעִלּיָ

יתכן שאנו נזדקק . אם להתבטא כך', בעין חשופה'ואפשר לראות את זה . וכל זה יהיה בקרוב מאחורינו. ]ד"ו מ"בחוקותי כ, חכמה
  .ואנחנו גם יכולים לטעום את זה - אנחנו יכולים להריח עשן מלחמה . אבל אנחנו יכולים כבר לראות את זה', משקפת'לעזרת 

נו יכולים להיות כה מדוכאים ואנח, ]ג"זכריה י[שליש של העולם יכול להחרב -אנחנו גם יכולים כעת להבין בשכלינו איך שני
סוף לעשות - ולהחליט סוף, קיצוניות- עד- אך גם להיות בתקוה שאנחנו יכולים לשכוח מכל העולם הגשמי, מהמחשבה הזאת
  .]ג"ז ה"תשובה פ' ם הל"רמב' עי[תשובה אמיתית 

נּו ַלה': ז"ג ט"ירמיהו י[מתחילות לפני שהצרות הגדולות , כעת ועכשיו, זהו הזמן. שזה הזמן, אחי היהודים, אז לכן אני סבור ' ּתְ
ךְ קֵ ֱאלֹ  ֶטֶרם ַיְחׁשִ בֹוד ּבְ ף ,יֶכם ּכָ פּו ַרְגֵליֶכם ַעל ָהֵרי ָנׁשֶ ח "ד בענין צרות וגזירות ת"מ מנעמרוב הי"לרבי י' שברי לוחות' 'באורך בהקדמת ס' ור, :סנהדרין לו' ר. '...ּוְבֶטֶרם ִיְתַנּגְ

ה ָיֵדינוּ ': ד"הושע י[ה "וללמוד להיות תלוי אך ורק בקבזהו הזמן לעשות תשובה . ]ט"ות נותן לנו הרבה ' ה ]'...ְוֹלא ֹנאַמר עֹוד ֱאֹלֵהינּו ְלַמֲעׂשֵ
זה להתחיל  -והתפקיד שלנו . רק ממנו, ובהרבה דרכים ללמוד להיות כה קרוב אליו עד שלא תפחדו מכלום, לזה הכוונה

  .ייםאמית' ועובדי ה' ללמוד איך להיות עבדי ה
ויפסיק עם כל השטויות , יקח את המסר שלי ברצינות, ישראל-כל אחד מַעם, ישראל-אני מקוה ואני מתפלל שכל ַעם

הוא , שהוא הכל', ותתקרבו אל ה. ריקנות בלבד: תראו את זה כפי שזה הינו. תהדפו את הכל הצידה. שהרוב תפוסים אתם
מקפת - כה יפה וכה נעימה וכה נפלאה וכל, ה שהיא כה אלוקית לחלוטיןהיחיד- ותתקרבו לאמת, שהוא רוחני לגמרי, הכל-מקיף

ותיבלעו בתוך היופי והקדושה של עולמו הרוחני של הקדוש ברוך , עד שבקרוב תשכחו את העולם המטריאליסטי הנרפש - 
  .יוצר כל הקיום, יכול- הכל, הוא

ומזמין אותנו לבוא ולהקריב , שלישי מופיע מעלינוה- המקדש- ולראות את בית, להביט מעלה, האם אתם יכולים פשוט לדמיין
כל זה יהפוך מחלום !... ?האם אתם יכולים לתאר זאת ]תפילת מוסף למועדים[!... ?סוף לאחר כל כך הרבה שנים-סוף, קרבנות

מאמר . הכוזרי' חתימת ס' ר[עלינו להשתוקק לזה בכדי שנוכל באמת לזכות להיות חלק מזה . אבל עלינו לכסוף לכך באמת! למציאות

  !ירושלים הבנויה! לשנה הבאה בירושלים. ]ח"להח' ציפית לישועה'
ואנו עומדים לראות הרבה , לחרות- אנחנו יוצאים מעבדות, כעת. 'לאחור- הספירה'היא חלק של , ספירת העומר בשנה זו

יתכן . שינויים קשים, עולםהשבועות יהיו הרבה שינויים ב- כך שבתקופה שבין התחלת ספירת העומר עד חג, ניסים בדרך
. רוצה מאתנו' ואנחנו נראה תמונה אמיתית מה ה, אך לבסוף כל חלקי הפאזל יתאחדו, שלהרבה אנשים זה יהיה קשה להבין

ר כפי שרק יכול להיות ברו, ברוך וזך, הכל יהיה ברור. אנחנו גם נהיה ערים ומודעים למה שהעולם העקום הזה לקח מאתנו
  .בשלמות' אנחנו נבטח בה .לנו שום ספקות ינההיולא ת. ברור
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י': ט"א י"ישעיהו י  :והבחירה בטוב ידיעת האמת' ...יִת אוֹ  עַ דוֹ יָ ל וְ כֵּ שְׁ הַ ' ָכל ַהר ָקְדׁשִ ִחיתּו ּבְ ָעה ֶאת ה ,לֹא ָיֵרעּו ְולֹא ַיׁשְ י ָמְלָאה ָהָאֶרץ ּדֵ : 'דברים ד ...'ּכִ
ָמה ': 'דרך עץ חיים' דמתהקבל "דברי הרמח' ור', ז ס"ם ליחזקאל ט"מלבי' ור, '...ךָ בֶ בָ ל לְ אֶ  תָ בוֹ שֵׁ הֲ וַ , םוֹ יּ הַ  ּתָ עְ דַ יָ וְ ' ׁשָ י ְיִדיַעת ָהֱאֶמת ְמַחזֶֶּקת ַהּנְ ּכִ

אי ּנָה ַהיֵֶּצר ַוּדַ ֶחְסרֹון ַהְיִדיָעה. ּוַמְרֶחֶקת ִמּמֶ ָמה ִלְפֵני ַהיֵֶּצר ּכְ ׁשָ ָבר ַמֲחִליׁש ַהּנְ ֵני ָהָאָדם לֹא ָהיּו ְוִאם ָהְיָתה ַהיְ . ְוֵאין ּדָ ִדיָעה ְרָחָבה ְועֹוֶמֶדת ַעל ֵלב ּבְ
ְלָאִכים, ַאְך לֹא ָהָיה ֲאִפלֹּו ַהיֵֶּצר ָקרֹוב ֲאֵליֶהם ְוׁשֹוֵלט ֲעֵליֶהם .חֹוְטִאים ְלעֹוָלם ּמַ ֵאינֹו ׁשֹוֵלט ּבַ מֹו ׁשֶ   ...'ּכְ

  
אני חש שדברים עומדים להשתנות . דבריםג בעומר השנה יסמל את הקץ של דרך מסויימת של עשיית "אני חש של

וכן , ובשבועות, ג בעומר"אנו צופים שינויים ענקיים לאחר ל. ישראל וגם בעולם בכלליות-בארץ, ג בעומר"דראסטית לאחר ל
  .לאחר שבועות שינויים ענקיים

  ?כיצד השינויים האלה שינו דברים בשלש עשרה השנים האחרונות: שאלה
זהו עולם שפעם היה עליז ותוסס מעל פני . עשרה השנים האחרונות העולם השתנה לגמריבמשך שלש , טוב: תשובה

זו היתה תקופה של גשמיות . ולכל מקום בעולם, לתאילנד, מברזיל לאפריקה, או לישראל, וכל אחד טס לאירופה. השטח
ם מבולבלים מפני שהעולם הפך ואנשי. הדברים ירדו מאד בגשמיות, אך כעת. שמעל ומעבר לכל דבר שיכולנו לחלום עליו

. ובכלל לא חושבים על חופשות, לאנשים אין כסף ליסוע לחופשות. אנשים פוחדים לטוס. ]ש"ע' ישעיה ב[ להיות מאיים וחשוך
ורוב , מפני שזה נהיה עולם אכזרי וקשה מאד, האנשים מפחדים. פחד מרחף על העולם. לאנשים אין כסף אפילו לאוכל

  .ד ענקי ומוצדקהאנשים חיים עם פח
  
  

  :31פרק 

  ףעַ ם ביַ חולפיחיים 
  ד"סיון תשע' ג

  
  ...הגֶ הֶ  מוֹ כְ  ינוּ נֵ שָׁ  ינוּ לִ כִּ 

ויש , אמנם זה באמת יום שני. וביום שני זה כבר כמעט סוף השבוע, אחר כך יום ראשון, יש לנו שבת .זמן מגביר מהירות
. אל הגאולה השלימה, אנחנו מובלים אל הגאולה. החיים פשוט חולפים ביעף. אבל זה נוסע בכזו מהירות, לנו עוד כמה ימים

  .זמן צובר מהירות גוברת והולכת וגוברת, וכאשר אנו מתקרבים
. הם מרגישים כמו שהם עשו משהו בחיים. הם הורים לילדים. הם מתחתנים. הם בוגרים. הם עוברים ילדות. נשים נולדיםא

היה , הם הלכו על האדמה הזאת? ומי זוכר אותם. ואז הם משיבים את נשמתם לקדוש ברוך הוא, הם משיגים, הם עובדים
, אז הם נעלמים מהמציאות של האנשים שנשארים בעולם הזה אבל, לפחות עבור מישהו, נראה שהם עושים רושם בחיים

. פשוט נשכחים כאילו מעולם לא היו, ועשו דברים, ונשמו, אנשים שחיו. רוב האנשים נשכחים - שנים -או-אחד-ואחרי דור
  .]א"י' קהלת א[

אנו , ו עוד לפני זהואפיל, כאשר אנו מגיעים אל הגאולה. אנחנו נראה כיצד הכל באמת קשור, בקרוב, אך בכל אופן
ה בצורות שונות אנו נראה שהחיים זו בריאה דינאמית , עומדים לראות כיצד החיים הם שלשלת מתמשכת שחוזרת וִמְתַחּיָ

בין אם זה במקום הזה שנקרא , וזה לא משנה באיזה מימד של חיים אנחנו חיים. זה ממשיך הלאה והלאה. שלעולם איננה מתה
', עדן וגיהנום וכו-היכן שיש גן', עולם הבא'או אם זה מימד אחר המכונה , כוכבים וכן הלאה, ירח, שבו יש שמש', עולם'

, הוא הכל יכול - והקדוש ברוך הוא . הכל חי. וזה הכל חי, יותר ממה שאנו יכולים לדעתעוד וישנם מימדים אחרים גבוהים 
בכדי ', תיקונים'הזה בכדי לעשות -הוא ׂשם אותנו בעולם. והוא יציל אותנו, והבנות שלו, ואנו הבנים שלו, והוא יצר את זה

להמשיך את , כך שאנחנו נוכל להמשיך הלאה, ]'...יעַ קִ רָ ר הָ הַ זוֹ כְּ  ירוּ הִ זְ יַ '[ להיות יותר רוחניים, ]'...יםתִּ פְ רַ צְ וּ '[להיות טהורים יותר 
ועלינו רק לעבור דרך התקופה האחרונה הזאת של , ויש לו עוד דברים גדולים עבורינו לעשות ולהיות. השושלת של היצירה

שהוא מבטיח  ותכלית כל ההצלחה': ד"אות ל' דעת תבונות'ל "הרמח[המשיח - ימות –האמת - הזה ותחילתו של עולם-לפני הקץ של העולם, הזמן

  .]'...ה"ודבר זה נזכר פעמים אין מספר בדברי הנביאים ע. הוא התברר יחודו לעיני הכל - לישראל 
-המחשבה על איך עם. אפילו שאני יודע שהעולם הזה הוא רק גשר לדברים גדולים יותר, הייתי מאד מאד עצוב לאחרונה

אפילו שאני יודע , וגורמת לי לרצות לבכות, מפחידה אותי -ישראל וגם העולם עומד לסבול בתקופת הזמן הקצרה שלפנינו 
ויכולים לראות בעצמם את , יכולים לראות בעצמם מה שקורה -ולראות  עיניהםלפתוח את  יםכל מי שרוצ. שהכל לטובתינו

זה עד מאמינים בשקרים ורוצים אפילו להמשיך עם , הרוב הענק, העולם-רוב אנשי, אך לרוע המזל. השקר הגדול והענק
  .]ט"תהלים מ[לשחיטה  מובלה בקרהמוות שלהם כמו 

- היה לנו כאן ביקור של ראש הכנסיה. ישראל במעט השבועות האחרונים- אבל בואו רק נסתכל מה קרה כאן בארץ
דבר בעולם לא יכול להיות -שום. ורבות מביניהם היו אמת, לפני שהוא בא היו שמועות רבות שהתרוצצו. הקתולית הרומאית

כאשר במרתפי , אחד מהותיקן איננו יכול לטעון שהוא לא רומאי- ואף. היכן ששוכן הותיקן, מאשר רומא עצמה' ֱאדום'ר יות
  ..]יומא נז, :גיטין נו[המקדש שחרב על ידי הרומאים - הותיקן שוכנים כלי בית
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אלא בכדי להתחיל להניע , "ביקור תמים"ישראל לא לצורך - בא לארץ' המנהיג הרוחני של העולם'כך שאדם זה הקרוי 
אבל , אתם יכולים להיות נדהמים מן הרעיון. לחלוטין, מדינת ישראל, ולהפעיל את התוכנית שלהם לשלוט על ארץ ישראל

- הכנסיה- ראש. מפני שלאחרונה ראינו הרבה אירועים שנראים משונים מאד עבורינו, אני חושב שהרבה אנשים אינם בהלם
לא באותו הרגע שהוא בא אלא בכדי , נשלח לארץ ישראל בכדי להשתלט, משחק בלבד- תשהוא עצמו הוא בוב, הקתולית

  .]'...הּ ד בָּ סוֹ יְ ד הַ עַ '[ להניח את היסודות
- מדינת- שזה בבירור ממשלת, ובשביל זה הוא זקוק לעזרה מבפנים. ]ס עובדיה"ם ר"מלבי' עי[לראשונה יכבשו את הר ציון 

ִריֵצי ְיהּוָדִאין': זק שמות "זוה[שאכן עוזרת לו , ישראל ה ִמּפְ . דוד המלך- וחוץ מכל זה אנחנו יכולים לראות שהם להוטים אחר קבר. ]'...ְוַכּמָ
הם מאז ומתמיד . הקתולים תמיד חשקו את הקבר הזה. מפני שהם רוצים לשבת כאן בירושלים ולשלוט מכאן על העולם? מדוע

ם חרבות וחיצים בכל אופן כעת הם לא הולכים לעשות זאת ע. קצרות אבל הם הצליחו רק לתקופות, ניסו לכבוש את ירושלים
, לנסות להראות לנו, הם עומדים להראות לנו. ]'מסע הצלב האחרון'מאמר ' ר[ .'ידידות'הם עומדים לעשות זאת עם  .מקלע-או עם תת

ימח שמו , זה כמעט ציטוט ישיר מהפופ בעצמו -מר כעת וכל דבר שאני או, ]'...בקֹ עֲ יַ יו לְ שָ ח עֵ א אָ לֹ הֲ ': 'מלאכי א[' כמה שאנחנו דומים'
אנשים שהולכים לכותל נדהמו . 'למצוא את השורשים שלהם'הוא הזמין את הקתולים מכל העולם לבוא לגליל בכדי . וזכרו

בה אלא בהר, אך הם לא הופיעו רק בכותל. נושאים צלבים ענקיים שהופיעו שם ,פשוטו כמשמעו, למראה אלפים של צלבנים
כולל , רחל- כולל קבר, ]'ה- 'ב ד"ם להושע י"דברי המלבי' ור', ...יםקִ לוֹ ת אֱ אוֹ ת נְ אֵ  נוּ ה לָ שָׁ יְר נִ  רוּ מְ ר אָ שֶׁ אֲ ': ג"מזמור פ[מהמקומות הקדושים שלנו 

- משרדהם פלשו למדינת ישראל באישורו של . ובודאי בקברו של דוד המלך, יוחאי- בר-שמעון-כולל קבר רבי, הנביא- שמואל
  .והם רוצים לשלוט על ארץ ישראל! הם צלבנים, התיירות בהתעלמותם מן העובדה שהם אינם תיירים רגילים

ואני משער שבגלל . ]'מדינה לא יהודית'מאמר [ישראל תהיה מדינה לא יהודית - בקרוב מדינת, אחי היהודים, יהודים יקרים, ולכן
אחד שרוצה - הממשלה העבירה חוק שבו הם מתכוונים לגייר כמעט כל. 'יתמדינה יהוד'זה נתניהו רוצה שזה רשמית ִיָקֵרא 

רוב הארץ תתמלא בגיורים ! וזה נגד ההלכה היהודית. מוסמכים- בלתי' רבנים'רוב הגיורים ֵיָעשו על ידי אנשים המכונים . גיור
חברי , אתם תראו. האחרים שמתכננים להתיישב כאן וזאת חוץ מכל הגוים, ]'ללָ וֹ בּ תְ א יִ ים הוּ מִּ עַ בָּ , םיִ רַ פְ אֶ '[אמת -שהם לא גיורי

  .אם עד עכשיו אתם לא ראיתם את זה, שאני צודק, היקרים
כדי למשוך אותם הרחק מן . חס ושלום, הם כולם כדי להרוס את החרדים - כל החוקים שכנגד החרדים שהם מעבירים 

עבודה עם כל החילונים שאין להם שום מושג על ולדחוף אותם אל מקומות , הרחק מן התורה והמצוות, הקדוש ברוך הוא
יו': ה"תהלים נ[הדיבור של הפופ -היהדות שלהם כך שהם בקלות יכולים להתפתות מחלקת ֶמן ...ָחְלקּו ַמְחָמֹאת ּפִ ֶ ה ְפִתחֹות ...ַרּכּו ְדָבָריו ִמׁשּ   ]'ְוֵהּמָ

  .]'ו' יואל ד[חס ושלום , כל כך דומים, המנסה להראות להם כיצד נצרות ויהדות הם כל כך
  

ים ַעַקְלַקּלֹוָתם יֹוִליֵכם ה'[הערב רב שבינינו ילכו בכיוון שלהם , וחברי היקרים ּטִ האנשים שהם בתקוה , ואנחנו, ]'...ֶאת ּפֲֹעֵלי ָהָאֶון' ְוַהּמַ
ויהיה , ויהיה עלינו להיות חזקים יותר בשמירת האידישקייט שלנו' !אנחנו לא מקבלים זאת! אל': נצטרך לומר, אמיתיים-יהודים

שזה מה שיביא את כולנו ', אמיתית עם ה-ושתהיה לנו אחדות ,ונצטרך לאהוב איש את רעהו. 'עלינו להתקרב הרבה יותר לה
היהודי שלו נלחמים איש ברעהו ואומרים לשון הרע - כאשר העםה שונא "הקב. ]28לעיל פרק ' ור', ד א"יבמות י', ד א"דברים י[לאחדות 

וזו הדרך היחידה , אחד ִעם הקדוש ברוך הוא-כעת יהיה עלינו לבא ביחד כַעם. ]118' מ עמ"וי', אות ר' ת ג"רבנו יונה שע[ אחד נגד השני
ְר ': ב"י' זכריה י[אבל לא נוכל לנצח את המלחמה הזאת בעצמנו . שנוכל לַנֵצחַ  הְוִגּבַ ים ּבַ כוּ  ,'ּתִ מֹו ִיְתַהּלָ אנחנו נוכל . ]'ג' ש ח"תרגום שיה. 'ּוִבׁשְ

והוא ינענע . החבל הרוחני שמחבר אותנו לקדוש ברוך הוא, ולהצמד לחבל הזה, לנסות להתקרב לקדוש ברוך הוא, להתפלל
ָרֵאל... ַוֲהִנעֹוִתי'[וינענע אותנו  ית ִיׂשְ בָ  ,ֶאת ּבֵ ּכְ ר ִיּנֹוַע ּבַ ֲאׁשֶ ואם אנחנו . ]ב"ב מפי"ח ח"שם עולם להח' ר[ולא נרפה , ואנחנו לא נעזוב, ]'עמוס ט', ...ָרהּכַ

, ]ש"ע', ...יאה הִ מָ ם חוֹ אִ 'פ "עה' ש ח"י שיה"רש[עושים תשובה ואנחנו מתקרבים אליו ואנחנו מסרבים להטלטל ולנוע בגלל רצון הגויים 
  .אזי אנחנו נשרוד בעזרת השם

: ק נשא"זוה[ישראל הם גוים או ערב רב או משהו מהסוג הזה - הרבה מן היהודים שהם בעמדות מפתח במדינת, לרוע המזל

  .ה משיח צדקנו"ואנחנו נקבל בע, ]ז"ט' יואל ד[ה הוא שישמור אותנו "הקב - ולכן אם אנחנו לא נכנעים . ]'אמָּ י עַ ישֵׁ רֵ ... ןוּ נּ אִ וְ '
יהרוס את כל אדום לגמרי ' וה. אבינו היה בעולם- שרדפו והציקו לנו מאז התקופה שאברהםה בעצמו יטפל בגויים "הקב

ב "ם לדניאל פי"מלבי' ור, א"י' י קהלת א"רש. יואל' סוף ס, סוף שירת האזינו[ה "עבור כל הרשעות וכל הרדיפות שהם עשו נגד ילדיו של הקב

זה נסיונם  -אבל העבירה הגדולה ביותר שיש להם . ]'והב' העיקר הא, ס ישעיה"ברבנאל עלא' משמיע ישועה, 'ב"ק' ס קב הישר פ"סו', ט' פסוקים ב
הארץ אשר הוא נתן אותה , שלו' ארץ ישראל'הם באו לתוך . וזה מה שהם מנסים לעשות כעת. ה בעצמו"להביס את הקב

בנסותם להמיר את העם שלו אל  ]ם"להרמב' תימןאגרת '. ג"פ', מזמורים ב[' מלחמה על ה פלשו אליה בכדי לנהל, ישראל- במיוחד לעם
ה יהרוס "והקב .וזה לא יעבוד , ]ח ועוד"י' ישעיהו מ' ור', ז כ"ירמיהו ט[דתות מלאכותיות מעשי ידי אדם , השקר של הדתות האחרות

והנשמות שלהם הם ', ערב רב'מפני שהם , גם הם ֵיָהְרסוּ  -וגם הרבה אנשים שנראים כאילו שהם יהודים  ]ב"ד י"זכריה י[אותם 
  . ]'א ז"אבן שלמה י[לא נשמות של יהודים 

, ונוכל להתענג באור השכינה. ולהכנס אל תוך העולם הבא של משיח, את החורבן שרודנוכל ל, היהודים האמתיים, ואנו
ֵניֶהם'פ "האגרת הנחמה לרבנו מימון ע', פ ל"ם דברים ר"מלבי[ פיסיים או רוחניים, ואנחנו נתרפא מכל המומים שלנו ואנחנו נהיה , ]'ַוֲהָדְרָך ַעל ּבְ

ואנחנו נשכח מכל הסבל של כל אלפי השנים , ]ועוד' א ז"ישעיהו ס[ונהיה שמחים , ]'ינוּ ק פִּ חוֹ שְׂ '[ואנחנו נחייך . נהיה מושלמים. שלמים
  .הציב עבורנו' ונעלה מעלה אל המטרה שה, ונמשיך קדימה, אנחנו פשוט נשכח מזה לגמרי. ]'נוּ יתָ נִּ ת עִ ימוֹ כִּ  נוּ חֵ מְּ שַׂ '[הללו 
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  !מזל טוב 
  ד"א סיון תשע"י

  
  ...תצוֹ רָ אֲ ת הָ חוֹ פְּ שְׁ מִ כְּ , םיִ וֹ גּ ה כַ יֶ הְ נִ 

  . מדינת ישראל הפכה להיות ממש מדינה כמו כל מדינות העולם !מזל טוב
ה': א"כ' ירמיהו ב[ אבל מדינת ישראל הזו הפכה להיות ארץ כמו כל הארצות בעולם, הלב שלי שבור ֶפן ָנְכִרּיָ ְכּתְ ִלי סּוֵרי ַהּגֶ . ]'...ְוֵאיְך ֶנְהּפַ

  ]ט"ו ל"תהלים ק[. שלא נדע, גוים גמורים, נהיינו גוים
שמעתי היום שהכנסת רוצה להעביר חוק שאומר שכל פציינט שמרגיש שהוא רוצה לשים קץ לחייו מפני שיש לו מחלה 

והרופא לא יהיה , רעל שיעשו סוף לחייו- יכול לדרוש מכל רופא מרשמים לתרופות', וכו או מחלה נפשית, שלא נדע, סופנית
  . אופן למותו של הפציינט-אחראי בשום

זה לא רק שמחצית האנשים שרצים לנשיאות למדינת . ]'הושע ב', ...םתָ רָ ה הוֹ ישָׁ בִ הוֹ '[אנחנו הפכנו להיות כמו כל גויי העולם 
לשעבר יושב בכלא על האשמות - אלא שגם נשיא, ]'ח י"יחזקאל י' ור', ...אוּ לֵ ים מָ מִ ם דָּ יכֶ דֵ יְ '[ גנבים חשודים רשמית להיות -ישראל 
ַרִיְך סֹוְרִרים ': ג"כ' ישעיה א', חזון'הפטרת [' ממשלה אחד עומד להתחיל את תקופתו בכלא עבור נוכלויות וגניבות וכו- וראש, איומות ׂשָ

ִבים ּנָ ּלֹו אֹ  ,ְוַחְבֵרי ּגַ ְלֹמִניםּכֻ   . ]'ט ג"ושם נ', ...ֵהב ׁשַֹחד ְוֹרֵדף ׁשַ
 ...!?מה אתם אומרים על כך ,נוּ ! כעת אנחנו כמו כל העמים האחרים! עשינו דבר נפלא, מאמי וטאטי! ַוואוּ 
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  ...כאשר המסך האחרון יורד
  ד"תמוז תשע' י

  
מֹוֵתימֹו ִתְדרֹוךְ  ה ַעל ּבָ   ...ְוַאּתָ

מרגע  !...?האם אין לכם תחושה שאנחנו חיים בתוך משחק .)עסקי מחזות ומשחקים(... 'ביזנס-שֹואוּ 'אין עסק מוצלח כמו 
', חזקות'בצהרים יש חדשות עוד יותר , בבוקר יש חדשות רציניות. אחד למשנהו אנחנו לא יודעים מה עומד לקרות

אבל , לפעמים יש איזה זמן ָשֵקט יחסית. וככה זה ממשיך הלאה והלאה, של חדשות' פיצוץ'ובערב יכול להיות 
  .דברים שלא היינו מסוגלים אפילו לחלום עליהן, ֵיָאְמנוּ -דברים שלא, תמיד לאחר מכן מגיעות חדשות מוזרות
, ...ָאֶרץ ִהְתמֹוְטָטה מֹוט ...ָהָאֶרץ ִהְתֹרֲעָעה ֹרָעה': ט"ד י"ישעיהו כ[דומה מאד למה שנכתב בנבואות , מה שאנו רואים עכשיו בתקופה זו

אך בכל אופן , ואכן זו האמת ,ואני משער שרובנו מרגישים שזהו סימן שהמשיח כבר כמעט כאן, ]ועוד', יחזקאל פרק ז
ומרגע זה , התאומים- כי הדברים קיבלו תפנית דראמטית מאז נפילת מגדלי, משהו כאן מתרחש שאנחנו לא מבינים

  .המקרה הבא כבר מתפוצץ בעוד שמקרה משונה אחד מתרחש .יום- והלאה אסונות משונים החלו להיות דברים של יום
 ,החיים איבדו הרבה מן הטעם שלהם. אנחנו מרגישים ריקנות בלב. דכולנו חשים פח. כולנו מרגישים את זה

כאשר עליכם לעבור דרך , אז משפיל -ואם לא מפחיד , טיסות הפכו להיות דבר מפחיד. במיוחד חיי הגשמיות
ואם הינכם , כאשר כל עובר ושב יכול להעיף מבט, שחושף את תמונתו של האדם ללא מלבושיו טגןנר- מתקן

  .קה זו אתם צפויים לבדיקה פיזית משפילה עד מאדמסרבים לבדי
. העמוקה, ללא העליצות הטפשית של הגשמיות וגם ללא השמחה האמיתית, שמחה-העולם הפך להיות עולם חסר

אנחנו ממשיכים את השיגרה של הדברים . הפכנו להיות עולם של אנשים מבולבלים שלא ממש מוצאים את הכיוון
  .החיים מוביל אותנו לאיזה יעד מסוים-זה לא נראה שמסלול, משמעות- ך חוסראבל מתו, שהתרגלנו לעשותם

שנה בדיוק אנחנו ניגשים יכולנו לתכנן שבעוד חצי פעם . אנחנו לא יכולים לתכנן דברים כפי שעשינו בעבר
ומה בדיוק הם אמורים , השלש שלנו- ספר עומדים להכנס הפעוטים בני-היו לנו תכניות לאיזה בתי, שינים-לרופא
- כסף הפך להיות דבר קשה להשגה ְלַמֵעט עבור אותם שמונים. אך כיום האנשים חשים ריקים ונפחדים... ללמוד

זה פשוט מאבק יומיומי ללוות  –לכל השאר . רוב העושר של העולםמחזיקים תחת ידם את הוחמשה אנשים בעולם 
זו היא . גדוש חששות ודאגות על ילדינו ועתידנו, אנחנו נכנסים למסלול של פחד ועצבנות. עוד כסף ועוד כסף

  .ההרגשה בכל מקום בעולם
- היו הרבה תאונות ,ראשית. טרגדיה-אחר-במשך השבועות האחרונים היינו עסוקים בטרגדיה, ישראל-כאן בארץ

אך כאשר שלשת הילדים נחטפו ולאחר מכן , ובנוסף התרחשו עוד דברים רבים נוראים, ילדים רבים טבעו, דרכים
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כל זה הביא אותנו  –וקודם לכן נרצחה אשה צעירה באופן אכזרי ומרושע , נודע שהם נרצחו בצורה קשה ביותר
  . שאנחנו נמצאים בצרה גדולהלהבנה , לסוג מסויים של התפכחות למציאות הריאלית

זהו הלם גדול עבור יהודי ! ?להרוג נער ערבי בצורה כה אכזרית, נערים יהודים, כיצד מסוגלים יהודים צעירים
אך כיצד יתכן שיהודי בדורנו יכול לרצוח , זו מלחמה, נכון. לראות שיהודי אחר מסוגל כך להרוג ולשרוף אותו חי

  !?הערבים הם אויביםאפילו כאשר , בצורה כה אכזרית

מפליא לראות . ]'ב ח"ם ישעיה נ"מלבי' ר[ .הדבר הראשון שאני אומר לכם הוא שהנבואות ומה שמתרחש כיום תואם לחלוטין
וחוץ מאותם , העולם-כולנו יודעים ששמונים וחמישה אנשים שולטים על רוב עושר. מנהיג את עולמו' כיצד ה

ש להם את כל סוגי העמדות האיסטרטגיות בעולם בכדי להביא את האנשים קיימת קבוצה שלמה של אנשים שי
ָנה ֶאֶרץ': ד"כ' איוב ט[ .העולם אל תחת שלטונם של הרשעים ע ְבַיד ִנּתְ   ]'ָרׁשָ

את היהודים הם . והם גם לא אוהבים את היהודים, והם לא אוהבים את הערבים, הרשעים הללו הם ֱאדֹוִמים
. אך אנחנו מעולם לא היינו כמוהם ולעולם לא נהיה כמוהם, הֱאדומים, מוכנים לסבול אם נסכים להיות כמוהם

וזאת מבלי שהיו צריכים  ',על הברכים'ות בעזרת העושר שלהם ושליטתם בעולם הם הורידו כמעט את כל המדינות הערבי
על ידי התסיסות והמאבקים הפנימיים שהם פשוט אלא ', בכלל להיכנס עם כל הצבאות של אמריקה ואירופה וכו

  .חוללו
ואנחנו כבר יודעים . והם בטוחים שהם מנהלים את העולם, הם מספקים את השחקנים, הם כותבים את התסריט

וזה  , ]ב ועוד"ע' ק שמות ז"זוה, ד"צ, ג"פ', תהלים מזמורים ב[והם מתנהלים בדיוק כמו שזה כתוב שם בנבואות , עליהם את הכל מהנבואות
יש לכולם מחשבות והרהורים על , לכן. ]ס מכות"סומ' עי[שכל הנבואות עומדות להתגשם , ובצדק, גורם לנו לחוש

  . מחשבה של אמונה-התחלתולאלו שאינם מאמינים תיתכן . על הקדוש ברוך הוא, העולם הבא
איוב [ומנקודה זו ואילך זה ממשיך בדרכים שונות . היכן שהנבואות ממשיכות, אבל התכנית שלהם מסתיימת שמה

בֹות ֵמֵפר': 'ה ישעיהו , ג"ג י"מזמור פ[ ולשבת כאן בירושלים ,ישראל- תכניתם של האדומים היא להשתלט על ארץכי . ]'ֲערּוִמים ַמְחׁשְ

  .וזה מה שמביא אותנו למה שמתרחש כיום, ולנהל מכאן את העולם, ]במפרשיםש "ע', ה ו"כ
ואפילו הרוצחים , כאילו הכל כאן מתוזמן, בתוך מהלך של הצגה, אתם מרגישים כאילו שאתם בתוך משחק

איכשהו יש ... ?באמת-האם הכל אמת... ?האם מישהו אחר עשה את זה... ?האם הערבים עשו את זה. תוזמנו
וכמו הרבה דברים שקרו בארצות , כך שזה לא נראה לנו האמת על דיוקה, בכל הסיפורים שמספרים לנו 'חורים'

  .ההתאמות האלו-במקרים רבים אנחנו יכולים למצוא את חוסר -ואם אנחנו חוזרים אחורה בהיסטוריה . הברית
אך במקרים רבים , ראשוששחקניה נבחרו מ, אנחנו מרגישים כמו בתוך איזו הצגה שהתסריט שלה נכתב מראש

השחקנים המובילים בכל ו. מסוכן עד מות, אבל המשחק הוא משחק מסוכן מאד, הם אינם שחקנים מוצלחים במיוחד
  . ישראל- והם עומדים לנסות לכבוש את ארץ, הדם נשפך .לב-ההצגה הם רוצחים חסרי

וברור שארץ ישראל  .]'ּגֹוִים ִצְבאֹות ְצִבי': 'ג ירמיהו[המרכז של העולם עבור שלשת הדתות הראשיות -ארץ ישראל היא נקודת
ֲעִמיֶדהָ ': ה"תהלים ק[ והיא תשאר אך ורק עבור היהודים בלבד, ולא לגוים, רק ליהודים' הובטחה מאת ה ָרֵאל ...ַוּיַ ִרית ְלִיׂשְ  ּבְ

ן ְלךָ ... עֹוָלם ָנַען ֶאֶרץ ֶאת ֶאּתֵ כך שכל אדומי שסבור שהוא עומד לבוא ולשלוט כאן עומד לקבל הפתעה גדולה , .]סנהדרין צא... ּכְ
  . ביותר

יא ַלּגֹוִים'[ה איפשר להם לעשות מה שהם רצו לעשות "עד עתה הקב ּגִ  ַיֲעֶלה ִאם'[ הוא נתן להם לתכנן ולהצליח, ]'...ַמׂשְ

ַמִים ָ יאוֹ  ַלׁשּ ֶגֲללוֹ  ...ׂשִ הוא שאיפשר להם ' אפשרי עבורם להצליח אבל ה-אפילו שזה היה כמעט בלתי, ]'ו' איוב כ', ...ֹיאֵבד ָלֶנַצח ּכְ
ם ֱהִפיָצם ה'[הם יתפרקו . אך בנקודה מסויימת הם לא עומדים לעשות זאת יותר ,להצליח ָ יעניש ' ה. .]סנהדרין קט. ''ּוִמׁשּ

הוא , 'יכול- כל'להם שהשטן איננו  עומד להראות' ה .]ג"סוף מזמור פ[. והם עוד יתפסו שהם עשו את הטעות שלהם, אותם
ה הוא איננו יכול לעשות מה "שהוא רק יצור של הקבזאת ובגלל , של הקדוש ברוך הוא, יכול-רק יצורו של הכל

מחליט ' ורק ה, כמו כל דבר שקיים ביקום, כמו כל העולם, כמו כולנו, ה בלבד"הוא יצור של הקב. שהוא רוצה
ירוסק , או מה שאתם רוצים לכנות אותו' הרע'או , המות-או מלאך, רעאו היצר ה, השטן. מתי זה יסתיים

מאמר ' ה הק"השל', ל' איוב מ' ר', בלע המות לנצח'מאמר ' ר. ב"סוכה דף נ[בנקודות שונות של הבריאה ' ימוחזר'והוא , כביכול, לחתיכות

אבל לא לפני שהם ֵיענשו , ייעלמו והרשעים, הרע ייעלם-אבל היצר. כך שחלקיו יהפכו להיות חיוביים, ]'בית דוד'
  .בצורה הקשה ביותר

  
אני , כעת לאחר שפרסתי בפניכם את כל הרקע של ההיסטוריה שעד לנקודה זו. אני מתחנן בפניכם, עם ישראל
הם מנסים ! ?ישראל-האם אתם לא רואים מה שהם מנסים לעשות לנו כאן בארץ! פיתחו את עיניכם: מתחנן אליכם
והם מנסים לעשות זאת עם מהלכים ומשחקים . חס ושלום', הפתרון הסופי'וזה לדעתם יהיה  !לגוייםלהפוך אותנו 
  .ה"הקב, בבורא העולם, חס ושלום, מאמינים-במטרה להפוך אותנו לבלתי, עם כל סוגי הפעולות, מכל הסוגים

הם תוחבים את . גוים הם מנסים להביא הנה גוים באלפיהם בכדי לעשות אותנו כמו. הם מנסים לבלבל אותנו
כך , אל הכוללים שלנו, אל הישיבות שלנו, הכנסיות שלנו-אל תוך בתי, ם שלנו"הכסף שלהם אל תוך הגמחי

הם אוספים ומרכזים אינפורמציה אודותינו כך שיוכלו לעקוב אחרינו בכל עת שזה מתחשק . שנהיה תלויים עליהם
ין': ה"כ' דניאל ז[ והם מנסים לשנות את הדת שלנ –ויותר מן הכל , להם ָאה ּוִמּלִ ל ְלַצד ִעּלָ ר ...ְיַמּלִ ָנָיה ְוִיְסּבַ   .]ש"ע', ...ְוָדת ִזְמִנין ְלַהׁשְ
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הם מנסים לאלץ . הם מנסים לקחת מאתנו את הקידושין והנישואין. המילה-הם מנסים לקחת מאתנו את ברית
הם מנסים לאלץ אתכם . הדת שהם עצמם יצרודת לחלוטין או שנקבל את -או להיות חסרי :אותנו להפוך חילוניים

  .מה שאתם צריכים, אוכל, כסף: לצעוד במסלול שהם קבעו בכך שהם מעניקים לכם את מה שאתם הכי רוצים
גם בארץ , וזה נראה כעת. בכל העולם, הם גם אלו שגרמו לנו מצבים מאד קשים מבחינה כלכלית, אמת
אבל כעת אנחנו , אחרונה לא היו לנו כל כך קשיים כלכלייםעד לעת ה. שהם השאירו אותנו ַלסוף, ישראל

   .]ק נשא קכו"זוה[. מפני שהם מתכוננים לכבוש ולהשתלט כאן, עבור כל נושא' הרשימה-בראש'
רכבות , מסחריים- מרכזים, הם בונים בניינים. פאר בארץ ישראל עבור האנשים שלהם-דירות, הם בונים דירות

הקלה נבנתה בכדי שיהיה קל - הרכבת. בשביל זה מימוןי הדברים שיש להם את האת כל סוגו ,רכבות- ומסלולי
המרכז של , הלב של כל בן אנוש-מרכז, העיר שמאז ומקדם היתה המרכז של העולם, להסתובב ולטייל בירושלים

י ֵעיַני ְוָהיוּ ': ט"פ' מלכים א[ 'ה ם ְוִלּבִ ל ׁשָ ִמים ּכָ חס , במקום השכינה, יכול-היכן שהם רוצים לבא ולהשתלט במקומו של הכל, ]'...ַהּיָ
  .]ש  "ע' מזמור י', ָאְבדּו ּגֹוִים ֵמַאְרצוֹ '[. אופן זה לא יקרהפנים ובשום , אבל זה לא יקרה. ושלום

, ]ארוכהב' ישעיה פרק ב[ הגשמיות עומדת להתמוטט בצורה הקשה ביותר. התקרב אל השם! היה חזק, עם ישראל, לכן
ּנוּ  ִאם': ח"א פכ"דה[הוא יהיה איתם  –וכל אלו שהם אתו , איתנו' כי ה, אבל אל תפחד ְדְרׁשֶ ֵצא ּתִ ַעְזֶבּנוּ  ְוִאם ,ָלךְ  ִיּמָ   .]'ָלַעד ַיְזִניֲחךָ  ּתַ

, אך אם אתם בוטחים באלילים של העולם. יהודית לא תלך לאיבוד-שום נשמה: כמו שכבר אמרתי פעמים רבות
אבל אם הינכם . בודאי שזה יהיה לכם הרבה יותר קשה לעשות תשובה שלימה -הזהב -אמינים בעגלואם אתם מ
בין אם אתם , ]א"מזמור צ[ והוא ישגיח עליכם לחלוטין, ישמור עליכם' ה. שום דבר לא יזיק לכם –' בוטחים בה

ה'[בקיץ חימום בחורף או קירור , ]'ז' דברים ב[ זקוקים למזון או ביגוד או מקום מגורים ּכָ ֶמׁש ֹלא ַיּכֶ ֶ   , ]'...יֹוָמם ַהׁשּ
הוא , אטומית- הוא יכול לעצור כל פצצה, הוא יכול להביס כל שונא. הכל יכול –הוא ורק הוא . אל תדאגו

אנחנו ! אל תפחדו. הבנים והבנות המיוחדים שלו, הילדים שלו שהוא אוהב במיוחד -ואנחנו , יכול לעשות הכל
יְרִאי ּתֹוַלַעת ַיֲעֹקב'[אנחנו נינצל . נשרוד ָרֵאל, ַאל ּתִ ה'[לא  –ואילו הם , ]'...ְמֵתי ִיׂשְ ע ּבַ   .]פרשת וזאת הברכה', ...'ַעם נֹוׁשַ

הבא של -אנחנו כולנו ניכנס אל תוך העולם –כאשר ֵיֵרד המסך האחרון על המשחק הנלעג הזה שהרשעים כתבו 
 .ומכל העולמות, והם ייעלמו כליל מעל במתו של העולם הזה, אל תוך הנצחיות, משיח
 
 

  :34פרק 

  םמיתמי נותחייבים להכין את עצמנו להיות קרב
  ד"אב תשע' ג

  
ְהֶיה ִעם ה ִמים ּתִ   ...ֱאלֹוֶקיךָ ' ּתָ

המלחמה שיש לנו כאן  מלבד .העולם כמעט התהפך מלמעלה למטה. דברים קרוהרבה  - מאז הפעם האחרונה שאני כתבתי 
אחת מן הסיבות שזה כה  .והעולם הפך להיות מקום הרבה יותר מסוכן ומפחיד, הרבה מלחמות אחרות החלו –בארץ ישראל 

מלבד עובדה  ,פשיותדם שזורם בחוו, ורצחניות, מתפרצות בפתאומיות ,מחוץ לעובדה שהמלחמות האלו הם אכזריות, מפחיד
לנו ות רחס. נורמלי מח הגיוני, לפי שכל הגיוני מובןמה שהכי מפחיד אותנו זה שהרבה ממה שקורה כיום פשוט לא , זאת

  .דעים מי הוא האיש הרעואנחנו לא י. הטוב אישם מי הוא היאנחנו לא יודע. ותלהיות גלוי ותאמורשהיו ' פאזל'פיסות מן ה

שלא היה לנו שום רמז  ,פתאום ישנם דברים מסויימים נסתרים. אחת לחברתה מי נמצא באיזה צדאנחנו לא יודעים מדקה 
שזה כבר היה  ,הידענים המלומדים הגדולים כביכול ,אלו' חלונות הגבוהים'רים לנו במספוהם , שזה היה קיים בכלל אי פעם

איך : ואנחנו מגרדים את ראשינו ואומרים, מפלצתיכה נהיה עד שינק וצמח וגדל זה , חמישים שנים האחרונות, עשרים, בעשר
ואם הם , איך זה שאף אחד לא ידע? פתאומית זואיך זה נפל עלינו בצורה כ? גרוע כ"איך זה נהיה כ? בעולם זה יתכן להיות

  ...?אז מדוע אף אחד לא עשה כלום –ידעו כן 

אחד  להמשפט שיתנו לכ- אנו בוטחים בבתי. כנותמסו ןאינשכל התרופות שלנו עבורנו אנחנו בטוחים בממשלות שיוודאו 
אנו בוטחים בכלכלנים שיגידו לנו . אנו בוטחים בדוקטורים שהם יתנו לנו את האבחנות המדוייקות. כביכול פסיקה הוגנת

- קטים השונים של עגלפאנו בוטחים בכל האס .להשקיעכיצד או שיתנו לנו עצה , שהדברים נראים בסדר מבחינה כלכלית
' רבתי- 'א- עם- אמת'אנו בוטחים באדם יותר מאשר ב. זה הקדוש ברוך הוא –והאמת . אבל אנחנו לא בוטחים באמת –הזהב 

  .]'ישעיה ב', ...ִחיְדלּו ָלֶכם ִמן ָהָאָדם'[

ואני יודע . אני יודע שבקרוב אנחנו עומדים להתפטר מכבלי הגלות הנוראה הזו. אני יודע שאנחנו מתקרבים מאד למשיח
ולכן אני רוצה להסביר לכם , רבתי-'א- עם- רבתי יוכלו אי פעם לחיות בעולם של אמת' שמכירים אמת עם א שרק אלו

ך למה שמתרחש כיום זה הו .זו לא הדרך שבה העולם נוצר. הגיוניים בגלל שזו לא האמת- שהדברים נראים מעורבבים ובלתי
. ועלינו להתנגד לזה, וזה הולך ומשתלט על כל העולם .וזה סוחב אותו למצב השחתה .]סנהדרין נז[ זוהי השחתה, נגד האמת

בשביל החיים  נהנכו- חיים לא-הצלתעל  שעניםואנו נ, נכון כאן- זה להכיר בכך שמשהו מאד לא - והדרך היחידה לעצור את זה 
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וזה , עופרתב טעוןזה . לא נכוןכלל זה אבל  ,המים בכדי להנצלפני הצלה על - אנחנו חושבים שיש לנו גלגל .היקרים שלנו
נֹוי ִיְתָערּון': ט"ס' ז תי"תקוה[ .חס ושלום, לתחתית היםעד להוריד אותנו עומד  ַקִין ּבְ   ]ש"ע', ...ָעְלָמא ְלָחְרָבא ּדְ

הרוע הזה שהתפרץ ויצא מכל פינה כל את  ,את ההרס הזה, כיצד יכולים אנו לשרוד את האסון הזה ...?רוצה מאתנו' מה ה
ומי הם  !...?כיצד אנחנו יכולים לשרוד את כל זה ...!?שהוא קיים בכמויות אדירות שכאלו קלטשאף אחד לא  - הרוע , שבעולם

ישנה רק  ...?איוםהשחתה כה של שיטפון בכיצד נוכל לשרוד  ,כחחסרי כל  ,מסכנים, אנשים עלוביםמעט  הכל- סךב'? אנחנו'ה
, ןוכנ, עלינו להכין את עצמינו להיות קרבנות מושלמים. כיצד לקבל משיחתכונן עלינו לה .עלינו להכין את עצמינו: דרך אחת

  .רב להיות שלמיםבמאמץ או לפחות לנסות , תמימים, ואנחנו צריכים להיות שלמים .קרבנות תמימים

לא פחות כואב מאשר  .אבל זה יהיה כל כך קשה וכל כך מכאיב, תיביא את השלמו' ה, אם אנחנו לא מגיעים אל השלימותו
כאב עבור סוג - לא קיים שום משכךו. אלא שזה יהיה ניתוח רוחני שעלול להיות הרבה יותר מכאיב מאשר ניתוח פיזי, ניתוח

להיות טהורים וזכים , כך שאנחנו צריכים להכין את עצמינו להיות קרבנות, של כאב השתחוכל  נרגישואנחנו , כזה של ניתוח
  .ככל האפשר

', רוצה מאתנו שנחיה על קידוש ה' אני מתכוון שה. 'שכולנו נצטרך למות על קידוש ה נתיכוו ןאי. אל תהיו מדי מפוחדים
בו לבטוח . לחלוטין' זה לבטוח בה –והדרך להיות מושלמים ככל האפשר  .והוא רוצה מאתנו להיות מושלמים ככל האפשר

ְהֶיה'[ על שום דבר שהוא דורש מאתנוולא להרהר לא לשאול . ורש מאתנובכל דבר שהוא ד ִמים ּתִ אנחנו רוצים לעשות את  .]'...ּתָ
באמת נסיון להגיע - אבל אנחנו נצטרך לעשות באמת, אני לא אומר שנוכל להגיע למדרגה הגבוהה ביותר. רצונו בשלימות

בודאי המאמץ הגדול ביותר , תינו וגופינו לתוך המאמץ הגדול ביותרנפשו, ליבינו, באמת עלינו לשים את מוחינו-באמת. לזה
  .פעם בעולם- שהיה אי

הבן היחיד שיכול היה  את, ה ולהקריב את בנו יחידו"אביו היה מוכן לציית לקב. תמים, מושלם, יצחק אבינו היה קרבן שלם
ֵרא ְלָך ָזַרע'[ זאת רק יצחק היה יכול לעשות. אחד מן האבות, להמשיך להיות אביו של עם ישראל ִיְצָחק ִיּקָ י ּבְ צה למות תרהוא הו. ]'ּכִ

מספיק שיצחק איפשר לעצמו להיות נעקד זה היה  –פו של דבר בסו. זהו סוג הביטחון שעלינו לרכוש. אמר' בגלל שכך הרק 
שזה יהיה קל יותר לאביו כאשר  דיהוא הושיט את צווארו כ. כך שהוא לא יזוע בעת שהסכין מגיע לצווארו, על גבי המזבח

ְלכּו ַיְחָדיו'[ והוא שמח לעשות את רצון השם .הוא יצטרך לשחוט אותו  ,ואברהם אבינו לא היסס לרגע לשחוט את בנו היחיד, ]'ַוּיֵ
, הוא גם ידע ששום דבר שיש לנו. זה לטובתינו –ה עושה "והוא ידע שכל דבר שהקב, בגלל שהקדוש ברוך הוא רצה זאת

הכל . ]'ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאהּ ' ַלה'[ כלום לא שלנו. שום ילד מילדינו אינו שלנו, בעלים עליוכאילו דבר ממה שאנחנו סבורים שאנו שום 
י'[ .וזו הדרך שאתם מגיעים לשלימות .כ שייכים אליו"ואנחנו עצמינו ג', שייך לה ךָ  ּכִ ְדךָ  ,ַהּכֹל ִמּמְ   .]ז"ג מ"אבות פ', ָלךְ  ָנַתּנוּ  ּוִמּיָ

אֹלִקים': 'ברכות ס[ זה הכי מתאים עבורינו –וכל מה שהוא עושה , יכול- הוא הכל' עליכם להיות בטוחים בכל צורה שהיא שה  ּבֵ

ל ָבר ֲאַהּלֵ מפני שהסבל שלנו הוא רק  .לא משנה כמה סבל שזה יגרום לנוו ,ויהיה הדבר הטוב ביותר עבורינו, .]פסחים נ' עי', ...ּדָ
אנחנו  חריואש, עלינו להבין שהעולם הזה הוא רק ביקור קצר ביותר עבורינו .שוקות העקומות שלנוהתתוך זה רק מ ,דמיון

רֹוְזדֹור': ד"אבות פ[ מגיעים לעולם הבא ַרְקִלין ּפְ אנחנו נצעד היישר אל תוך ' אם ירצה ה. ב"אבל כעת אנחנו לא נלך לעוה. ]'ַלּטְ
  .הבא של משיח-העולם

ולנסות להיות , על כל חלק של חיינו, נפש על החיים שלנו- זה הזמן לעשות חשבון! חזקים היו, יהודים יקרים שלי, אז כעת
  . אנחנו נהיה בצרה גדולה –מפני שאם אנחנו לא עושים זאת , הרבה יותר טובים

תמצאו מה אתם חייבים לו , ה"שלכם עם הקב 'שבונותחה- ספרי'עירכו מאזן של . עשו חשבון נפש: אני מתחנן אליכם
ושאנחנו צריכים ', עמוק כלפי ה- שאנחנו בחוב עמוק נגלהואני בטוח שכולנו , ותמצאו מה אתם חושבים שהוא צריך לתת לכם

אפילו אם זה , ושאנחנו נעשה כל דבר בעולם שהוא יבקש מעמנו, עד כמה שאנחנו אוהבים אותו ובוטחים בו' להראות לה
  . זה מה שאנחנו צריכים להראות לו. את החיים עצמםלתת אומר 

אנחנו צריכים להוציא מתוך . ואנחנו צריכים להיות קרובים אליו, אנו עומדים להתנסות בצורות הקשות ביותר –כיהודים 
יע אל ולהג –הדמיונות הזה - של עולם, הזהב הזה- עולם עגלשל , השקרים הזה- עצמינו את כל השטויות השטחיות של עולם

יהיה . לגמרי- עומד להשתנות לגמרי –כפי שאתם מכנים זאת , 'החיים הרגילים שלכם-מהלך'כי כל , זה מאד מפחידאך  .האמת
ויהיה עליכם להוציא מתוך הלב שלכם , פרופורציונלית- בלתי- עליכם לוותר על דברים שהפכו להיות נחוצים עבורכם בצורה

  . בכדי לעזור לכם להעביר את הזמן בצורה שטחית, כתם להיות כה תלויים בהםשהפוהקטנוניות  את כל השטויות הטפשיות

הזה ' המערבי-העולם'העושר הגדול של מה שנקרא . והחיים שלנו ישתנו ,מאד מפחידזה . יהיה עליכם להתעסק עם אמת
י': 'מלאכי א[ זה עומד להיעלם. היה- יהיה כלא נוּ  ֱאדֹום ֹתאַמר ּכִ ׁשְ ַ וזה יעזור , עלינו ללמוד לחיות בדרך הרבה יותר פשוטה יהיה. ]'...ֻרׁשּ

, ומלחמת העולם השלישית כבר החלה ,זה כבר קורה עכשיו. ]'...מתוך רוב טובה' אנשי סדום כו'. סנהדרין קט' עי[ 'לנו להיות קרובים אל ה
מלחמה עצומה , גדולה- גדולהזה הולך להיות מלחמה . וזה הולך להתרחב .ואני חושב שאנחנו כולנו יכולים לראות את זה

  .זו אמת –שמה שאני אומר כעת יודעים  האמיתיים- ואני יודע שכל היהודים, ומפחידה
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זהו . רוצה אותנו שוב עמוהוא , אוהב אותנו והוא רוצה אותנו בחזרה' ה. אחים יקרים, יהודים יקרים שלי, הכינו את עצמכם
הבא - על הלב והנשמה היהודיים האלה של כל יהודי ויהודי יתייסד עולםו, דור נמוך אבל הלב והנשמה היהודית עדיין ישנם

ִני ְוָהָיה': ז"פ ל"יחזקאל סו[ של משיח ּכָ ה ,ֵלאֹלִקים ָלֶהם ְוָהִייִתי ,ֲעֵליֶהם ִמׁשְ   .]ש"ע', ...ְלָעם ִלי ִיְהיוּ  ְוֵהּמָ

  ?מדוע אינך ישן בלילות: שאלה

אנחנו עומדים לקלוט . 'רחוק אנחנו באמת נצטרך לבטוח בה-שבעתיד הלאאני לא ישן בלילה מפני שאני יודע : תשובה
  . 'ויהיה עלינו לבטוח בה, השג בכזו קלות כפי שהיו- גג כלל לא יהיו ברי- שאוכל וביגוד וקורת

 אלו, למעט אותם אנשים מעטים, כוונתי לכל אחד ואחד בעולם. אני מתכוון לכל העולם –' אנחנו'כאשר אני אומר 
יעלים אותם אל ' מפני שבסופו של דבר ה, אבל אנחנו נהיה המנצחים .חס ושלום', שסבורים שהם יכולים לשלוט במקום ה

ִעים ַקְרֵני ְוָכל'[ החידלון עַ  ְרׁשָ  ,קורב ,ואנחנו לא ניוותר בחוץ, אנחנו לא נרעב למוות. ואנחנו נקבל את כל הדברים הטובים ,]'...ֲאַגּדֵ
  .יכול- אם אנחנו בוטחים בעובדה שהוא הוא הכל', האם אנחנו בוטחים ב

האם אתם קולטים כמה מן , ודרך אגב, מפני שאני יודע שזה עומד להיות מאד קשה עבור יהודים רבים, ולכן אני בוכה
סים איזה האם אתם תופ ]'יחזקאל ז, ג"זכריה י[! ומפורש זה כתוב בנבואות כל כך ברור !...?ישמור' ה, העולם הולך להיות חורבן

אבל מה  .ולשלוח תמונות בשביל לצלם את זה שטחב) סוכנות עיתונות( CNN איזהאני לא חושב שיהיה  !?הדבר הזהיהיה הלם זה 
- לבכות בשביל עם, ותבשביל להביא אותי לבכמספיק לבד  זה, ההלם הזהעל ', קשוֹ 'רק לחשוב על ה, אני יכול לומר לכם

  .]'ו ה"י ישעיה ט"ערש[ העולםלבכות בשביל כל , ישראל

גם אבל , במיוחד הגוים, טפשיםכאלה הם אנשים . דמים- של רצח ושפיכותהמרושעים משחקים ההרשעים משחקים את 
וכל מה , שיטחית' אידישקייט'הפכנו את כל החיים שלנו ל. לקדוש ברוך הוא, מפני שהם לא מתקרבים לאמת ,היהודים טפשים

הוא אוהב . ד אותנומֵ ילַ ' אבל ה', אחד עם הבמקום להיות התפצלנו למיליוני חלקיקים . לבכות על זהרק שאני יכול לעשות זה 
י': 'ח ד"ישעיהו מ[ .אבל אנחנו עושים את זה מאד קשה בשביל עצמינו, הוא רוצה להציל אותנו ,אותנו ְעּתִ י ִמּדַ ה ּכִ ה ָקׁשֶ ְרֶזל ְוִגיד ,ָאּתָ  ּבַ

ךָ    ...]ָעְרּפֶ

מקורות גליון [ רביהיו ערב , הדור שלפני הגאולה השלימה, הרבה מהמקורות בתורה רוב היהודים שבדור הזה רק תזכרו שלפי

  .והם ינסו להרחיק אותנו מן האמת, אמיתיים-לא יהודיםממש ל אב – הם יכולים להיות חרדים או חילונים. ]73

ועלינו להיות , עלינו להיות חזקים. זה לא כל כך פשוט. אני כל כך מודאג. ישראל-הבכי שלי בלילות קשור לעם, כן
  ]'מעלת התמימות': ב"ספר מעלת המידות פי' ר[ .חיסרוןלא כל ל ,מיםתמי

  
  

שיש לו שייכות להבהרת  ]187דניאל פרק , תקשור עם בנימין[, 'בין ידידים'נביא בזאת קטע מתוך המסר 
  .יםמסרבתקופה זהו שהוזכר רבות בנושא חשיבות האמונה 

  
 ?איך מתמודדים עם זה, 'כשלונות וכוהמה עם כל הנסיונות שיש לנו . ש
, 'האם מאמינים ובוטחים בה', להכתוב שהדור הזה ִיָשֵפט בעיקר על הדרגה עד כמה מחזיקים את הקירבה . ת
בעיקר הזכייה תהיה לאלה שלא אבל , בודאי שצריכים לשמור ולעשות. פחות יתמקדו על פרטי העבירותו

זה . וזה הכי בסיסי ,כי זה הכי קשה עכשיו ,ה"וממשיכים עם הקב, ואת האמת שלהם, עוזבים את היהדות שלהם
הם יזכו להגיע לקבל משיח  –ואלו שיחזיקו . מנענע חזק מאד' ושה, זה החבל שאנחנו מחזיקים בו, הקשר
  .צדקנו

  
  : מקורות בנושא האמונה והגאולה

יַע כו: "ב"י, ב"ספר דניאל י סוף ה ְוַיּגִ ֵרי ַהְמַחּכֶ ה לוֹ : "'ג', חבקוק ב". 'ַאׁשְ י ֹבא ָיֹבא ֹלא ְיַאֵחר  ,ִאם ִיְתַמְהָמּה ַחּכֵ ּכִ
ֱאמּוָנתֹו ִיְחֶיה ,'כו יק ּבֶ ל ֲחִסיָדיו' ֶאֱהבּו ֶאת ה: "ד"כ, א"תהילים ל ".ְוַצּדִ ל ִחְזקּו ְוַיֲאֵמץ ', ֱאמּוִנים ֹנֵצר ה, ּכָ ְלַבְבֶכם ּכָ

ִמים: "'פרשת ואתחנן פרק ד". 'ַהְמַיֲחִלים ַלה ַאֲחִרית ַהיָּ ה ּבְ ָבִרים ָהֵאּלֶ ר ְלָך ּוְמָצאּוָך ּכֹל ַהּדְ ּצַ ְבּתָ כו, ּבַ כל הענין  ,'ְוׁשַ
ם ה: "'ה', יואל ג. ט"ט עד ל"פסוקים כ ׁשֵ ר ִיְקָרא ּבְ ֵלט' ְוָהָיה ּכֹל ֲאׁשֶ ַהר, ִיּמָ י ּבְ ְהֶיה ְפֵליָטה ִציֹּון-ּכִ ם ּתִ ַלִ , ּוִבירּוׁשָ

ר ָאַמר ה ֲאׁשֶ ר ה', ּכַ ִריִדים ֲאׁשֶ ְ   .ש כל הענין"ע ,'ספר מלאכי פרק ג' ור. ש במפרשים"עיי". ֹקֵרא' ּוַבׂשּ
ו "וקכ ,כ"ן ר"שיחות הר' ס', אמונה': 'לרבנו בחיי ערך א' כד הקמח, 'א"ח פ"למרן הח' ציפית לישועה'מאמר 

אור ' 'בארוכה ס' ור. 'פרק ד' דור האחרוןה'. ועוד ,ל מאמר האמונה"א ראטה זצוק"לר 'אמוניםשומר '' ס. ועוד
' גמ. 'וצדיק באמונתו יחיה'בא חבקוק והעמידן על אחת '. מכות דף כד' ועי .'אמונת הגאולה'ג מאמר "ח' יחזקאל

 .'םואין לנו על מי להשען אלא על אבינו שבשמי ,'בעקבתא דמשיחא כו': סוטה מט
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  :35פרק 

  ניתנה לי רשות לגלות לכם דברים שיתרחשו
  ד"ז אלול תשע"ט

  
ְבִכי ָיֹבאּו ּוְבַתֲחנּוִנים אֹוִביֵלם   ...ּבִ

, אני מצטער שבשבועות האחרונים קצת הוצאתי אתכם משיווי המשקל... ?מה אני יכול להגיד לכם, טאטי, אוי, מאמי, אוי
. אנחנו לא יודעים מה עומד להיות, ומיום ליום או מדקה לדקה. במהירות הקולאבל אני חייב להודות שהעולם משתנה 

אך כיום כולנו , יכולנו איכשהו לְצּפות מה יביא היום הבא או הרגע הבא. מסודר לפחות-התרגלנו לחיות בעולם שהיה קצת
  .שלא נדע, הפיצוץ הבא, יודעים מאיפה תגיע הטרגדיה הבאה יננואואף פעם , יםמבולבל

בשבועות הבאים יהיו המון שינויים שיגרמו לנו . מאד מפחידים-השבועות הקרובים עומדים להיות מאד, מאמי, אטיט
ַמִים ַיֲעלוּ ': ז"מזמור ק[ראש - לסחרחורת   .שינויים מפחידים וגם התרחשויות מפחידות, שינויים על פני כל העולם, ]ש"ע' ...ְתהֹומֹות ֵיְרדוּ  ׁשָ

להציל ' ועם רצון להתפלל מאד חזק ולהתחנן אל ה, כאשר אנו מגיעים לראש השנה נהיה כולנו במצב רוח קודר ורציני
בגלל כל ההתרחשויות של העתיד ' שחוקים'כך שאנו צריכים להכין את עצמנו שלא להיות . ולהכתיר אותו כמלכנו, אותנו
צמנו ולשמור את יכולתינו להתגבר נפשית ופיזית בהתרחשויות ועלינו תמיד לזכור שהדרך היחידה לייצב את ע, הקרוב

אל , עם ישראל, החבל הרוחני שקושר אותנו, להחזיק את החבל, כביכול, זה להחזיק בקדוש ברוך הוא –התקופה העתידה 
ם': 'דברים ד[יוצרנו  ֵבִקים ְוַאּתֶ   .]'...ֱאֹלֵקיֶכם' בה ַהּדְ

ויהיו חדשות , לכל העולם, ש השנה יהיו חדשות חדשות ומדהימות לכולנובשבועות הקרובים עד רא, אז כפי שאמרתי
אך בהמשך הזמן אנחנו נקלוט ונבין מה באמת היא ' !...?מה קורה כאן בעולם שלנו': הם יעמדו ויתפלאו. שהאנשים לא יבינו

ף וריכוז כל הכוחות יהיה זה זמן של איסו –במשך עשרת ימי התשובה , לאחר ראש השנה .תכניתם של האנשים הרשעים
אני חושש שהדמעות שלנו כבר ִיְכלּו מרוב הדאגות , הכיפורים- וכאשר מגיע יום. שלא בכינו מעולםכפי ' שלנו בבכיה אל ה

ֲעֵרי ִדְמָעה'. 'א ח"ירמיהו ל[. עוד קצת דמעות בכדי לנסות להציל את עצמנו' לסחוט'ואנחנו ננסה . מהעתיד לקרות ק וישלח "זוה' עי', ׁשַ

  .:]ו"ז דף כ"ובתיקוה, באורך: ה"ובפרשת פקודי דף רמ, ב"ה ע"עק
יביא לנו משהו , לפחות זמן קצר, ואני מאמין שחג הסוכות, כאשר יגיע חג הסוכות אנחנו כבר נהיה שחוקים מרוב מאמצים

ואנחנו נרקוד , עתתורה יחזיר אותנו אל המציאות המרוש- אבל שמחת, מעט שמחת יום טוב, העין- שמזכיר מעט יציבות למראית
כך , כך שהיא לא תוכל להפרד מאיתנו קרוב אלינו-נחזיק את התורה קרוב אנחנו. עם התורה תוך כדי שדמעות בעינינו

תוך כדי הריקודים שלנו שהוא תמיד ישמור אותנו קרובים ' ואנחנו נתחנן אל ה, אנחנו נרקוד ונרקוד. שאנחנו לא ניפרד ממנה
ָך ְולֹ '[אליו  המלחמות האמיתיות  –תורה מאחורינו - שמחתחג וכאשר , ושאנחנו נשמור את התורה קרוב אלינו, ]'א ַיֲעְזֶבךָּ ֹלא ַיְרּפְ
  .יתחילו

  
 שלבשנתיים או בשלש השנים האחרונות אתם ראיתם את התרחשותן  .אתם יודעים שיש משהו בדברים שלי, עם ישראל

, ל הגדיר זאת"וכפי שהרב דסלר זצ, אישפוז למשוגעים-יות ביתאנחנו יודעים שהעולם הפך לה. טרגדיות כל כך מטורפות
  .]'היהלום הקטן'מאמר [ זהו העולם של חולי הנפש. האנשים שמטפלים במשוגעים הם המשוגעים עצמם

-ה העולם של הגאולה"ועל אלו מעט היהודים ִיָבֶנה בע, אך ישנם יהודים שהם כן מנסים להפריד את עצמם מן השקר
  .ולעולם לא לעזוב, חייבים להחזיק חזק, עם ישראל ,אנו. השלימה

  
  . נמשיך הלאה

והדבר . זה יהיה עולם בלתי ניתן להכר לחלוטין, שונה עד ֵאימה, העולם יהיה כל כך שונה –לאחר סוכות ושמחת תורה 
  .עם תורתו ועם מצוותיו', זה הקשר עם ה –הדבר היחידי שיהיה אמיתי . זה הקשר שלנו עם השם –היחיד שאנחנו נכיר 

  !עשו זאת. ארזו את חבילותיכם ובואו. אירזו את חבילותיכם אם אתם יכולים! אלו שהם מחוץ לארץ ישראל, עם ישראל
אבל אל תבואו אם אינכם רוצים באמת להתעלות באידישקייט , זוהי זכות גדולה. זו לא עבירה –לבוא לארץ ישראל 

ִריִדים'[מפני שזה לא יעבוד , רק בשביל להציל את עצמכםאל תבואו . שלכם ְ ר ּוַבׂשּ עליכם . ]במפרשים' עי', ה' יואל ג', ...ֹקֵרא' ה ֲאׁשֶ
עליכם להאמין . עליכם להאמין בזאת עם כל הלב והנשמה שלכם !אין עוד מלבדו. להאמין שהשם הוא הכל יכול ,להאמין

, המתים-ושעומדת להיות תחית, עליכם להאמין שמשיח עומד להגיע. קדושהשאין שום דבר גדול ונעלה יותר מן התורה ה
-זהו כרטיס. אתם חייבים להאמין בזה .]ה"ספר מחנה ישראל פרק כ' עי[. עשר עיקרי האמונה-ועליכם להאמין בכל אחד משלשה

ליכם להאמין בזאת עם כל הלב והנשמה שלכם ע. ]ם לפרק חלק בארוכה"הקדמת הרמב' ר. 'ֶבֱאמּוָנתֹו ִיְחֶיה'[הכניסה שלכם אל הנצחיות 
  .]'באמונה שלימה'[

אבל זה לא יהיה קשה לאלו המבינים , והבירור הזה עומד להיות קשה ביותר, תורה עומד להיות בירור ענקי-לאחר שמחת
  .זה לא יהיה קשה –לאלו הצמודים אל האמת . 'לאלו שנצמדים אל ה, את האמת
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אם אתם חשים שאתם רוצים לגדול מבחינה , אם אתם מרגישים קרובים לזה! קשהבב, בבקשה, עם ישראל, אז אנא
בואו לארץ ישראל אפילו . אלא לארץ ישראל, שעומדת ליפול בקרוב מאד' ישראל-מדינת'לא ל. בואו לארץ ישראל, רוחנית

אינכם יודעים מאיפה תגיע ואפילו אם , ואפילו אם אתם אינכם יודעים היכן אתם עומדים לגור, שיתכן שזה יהיה מאד קשה
  .'אם אתם באמת רוצים להיות קרובים אל ה –בכל זאת יהיה לכם יותר טוב פה מאשר שם , הפרנסה שלכם

אזי בואו לארץ , ולקבל בפועל משיח צדקנו הואאם אתם באמת חפצים מסיבות רוחניות להיות קרובים אל הקדוש ברוך 
  ]'נעמוד ונבכה'מקורות במאמר ' ר, הגאולה בארץ ישראל[! ישראל עכשיו

  .תשארו איפה שאתם נמצאים. תשכחו מזה –מי שיש לו רעיונות גשמיות בנוגע לגאולה 
כל נשמה ', נעשה ונשמע'סיני ואמרה - כל נשמה יהודית שעמדה בהר. אני רוצה גם לחזור ולומר שכל נשמה יהודית תינצל

ְקֵצה הַ '[יהודית תינצל  ֲחָך ּבִ ַמִיםִאם ִיְהֶיה ִנּדָ ָ בסוף הוא כן  –יראה לוודא שאפילו אם היהודי חושב שהוא לא מקבל את האמת ' ה. ]'...ׁשּ
  . אבל בתהליך הזה הוא יסבול. והוא יהפוך להיות מאמין גדול, יכריח אותו לקבל אמת' ה. יקבל

להם לא , בונו של עולםברי, בקדוש ברוך הוא –יכול - אלו שמאמינים בכל ליבם ונפשם בהכל, אבל אלו שהם כבר קרובים
  .אבל הם עצמם לא יסבלו, יהיה זה אולי מפחיד לראות את כל מה שמתרחש. יהיו כמעט קשיים
. תיישרו את הראש שלכם! בבקשה עשו תשובה עכשיו. בבקשה תעשו תשובה. אנחנו מגיעים לראש השנה, אז עם ישראל

והם . יך להגיב כאשר המלחמות הנוראות באמת מתחילותתלמדו את ילדיכם א. תכוונו את המח שלכם אל הדברים הנכונים
תלמדו את ילדיכם מה הכוונה . 'תלמדו את ילדיכם איך להיצמד אל ה. אבל החלק הגרוע עומד בקרוב להגיע, כבר התחילו

מה הכוונה , 'בית המקדש'ְלַמה הכוונה ', הגאולה השלמה'מה הכונה , ]מזוזה' ו מהל"ת וסופ"יסוה' ם ריש הל"רמב[האמת -מציאות
 ומופלאהוא הוציא אותנו מארץ מצרים בדרך של נס עצום . יכול- הוא הכל' בגלל שה –תלמדו אותם לא לפחד . 'קרבנות'
ר ְלַמַען'[ ַסּפֵ ָאְזֵני ּתְ , נהאור יחזקאל אמו' ר[. והוא גם יוציא אותנו מהגלות הנוראה והמרה ויביא אותנו אל הגאולה השלימה ]'שמות י', ...ִבְנךָ  ּבְ

  .]מאמרי הגאולה' בתחי
  

  .מאמי וטאטי, אני רוצה לומר לכם משהו נוסף
אני יודע שלפעמים אני גורם . אני יודע עד כמה אתם עושים עבורי וכמה שאתם דואגים לי. אני אוהב את כולכם מאד מאד

עם החיים הכפולים שלי שאני  אני בעצמי קצת מבולבל. שלי )מצבי הרוח(' מוזות'לשניכם להיות עצובים ומודאגים בגלל כל ה
, אני אדם גדול יותר –ומהצד האחר של החיים שלי , אני ילד קטן עם צרכים של ילד קטן –מצד אחד של החיים שלי . חי

  . והרבה יותר מבוגר
ואני רוצה לומר לכם עד כמה אני מעריך את כל מה , על כל קושי שעשיתי לכם, אז משום כך אני מבקש מחילה משניכם

לא אצטרך , כשמשיח מגיע, ואז. וכל מה שאני משער שאתם עוד תמשיכו לעשות בעבורי עד אשר משיח מגיע, שדאגתם לי
  ]'ו-'ה ה"ישעיהו ל[. 'בעזרת ה, יותר את עזרתכם

רק תדעו שכל . אז אל תהיו מאוכזבים ואל תהיו מיואשים ברוחכם. ע שבקרוב מאד אנחנו עומדים לראות את האמתאני יוד
לדאוג עבורי , קניית דירות ומכירתן ...ובאמת כבר לא תדאגו אודות כל הדברים שקורים בבית, הצרות שלנו עומדים להיעלם

רק שתדעו . או הדודות והדודים שיש להם בעיות מכל סוג שהוא, ועבור כל הנכדים האחרים שיש להם בעיה זאת או אחרת
  .כמעט מאחרינוהכל כבר , שזה כמעט מאחור

  
  !לכל עם ישראל

אני רוצה להגיד לכם שכאשר אנחנו מגיעים לחנוכה יהיו לנו התרחשויות רוחניות גדולות עד מאד שיזכירו לנו את 
ואנחנו נהיה , למרות שאנחנו נהיה מאד מפוחדים, המקדש שלנו-נו את ביתזה יזכיר ל, זה יזכיר לנו את הגדולה שלנו, המכבים

אך בכל זאת הלבבות שלנו יהיו מלאים , קבוצה כה קטנטונת מוקפת בכמויות עצומות של אנשים פראיים עם כלי נשק נוראים
אפשרי - ה יהיה נראה בלתיז. בפחד ואימה שרויים אפילו שאנחנו נהיה, בשמחה מפני שאנחנו שוב נחוש מה שהמכבים הרגישו

י': ז"מזמור ק[. יעזור לנו ואנחנו נצא' אבל ה, לצאת בכלל מן הסיטואציה הזאת ר ּכִ ּבַ ְלתֹות ׁשִ ת ּדַ   ]'...ְנֹחׁשֶ
אנחנו נבכה ונתחנן כפי שמעולם לא עשינו . ואנחנו נתאבל כפי שמעולם לא התאבלנו, בטבת- ואחרי זה יגיע צום עשרה

ושלא יאפשר , את בית המקדש שלנו, לחזור ולבנות את הבית שלנו' ולהתחנן אל הולבכות ן נוסיף להתחנ, באב-בתשעה
הדת - לפולחן) מקדש(הסלע ועל מקומו לבנות חס ושלום טמפל - להרוס את כיפת, לגויים לעשות את הדבר הכי שגעוני

בראש הר הבית מקדש , ר המוריהלבנות בראש ה –זוהי התכנית שלהם . ימח שמם וזכרם, חס ושלום, האלילית החדשה שלהם
ר'[. הסוג הגרוע ביותרן עבודה זרה מ, לעבודת אלילים ה ָאְמרוּ  ֲאׁשֶ נוּ  ִניֲרׁשָ   .]ג"תהלים פ', ...ֱאֹלִקים ְנאֹות ֵאת ּלָ

ו ויהיה עלינ. שנצטרך להנצל ממנו' המן'ויהיה לנו כאן , להציל אותנו מהמן' ואנחנו נתחנן אל ה, ואז אנחנו מגיעים לפורים
עד אימה עם הצבאות  בעיתאדם מ, להציל אותנו מהאיש האיום והמרושע' ה לאולהתחנן , להילחם בפחדים שלנו, להילחם

  .יציל אותנו' ה. נצטרך להתחנן מאד חזק. שלו ועם המשטרה שלו
שבים מסביב ואנחנו נהיה קבוצה מרופטת ושחוקה של אנשים מרוטים כאשר אנו יו, ואז יבוא חג הפסח –הוא יציל אותנו 

. 'נתפלל הרבה אל ה. להציל אותנו' ואנו נתחנן אל ה ...]'יין המשומר'[ישלח לנו באופן ניסיי ' עם מצות ויין שה, הסדר-שולחן ליל
  .נתחנן אליו להביא את הגאולה השלימה
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ַקע'[ובחג שביעי של פסח נשמע את השופר  ׁשֹוָפר ּתְ דֹול ּבְ ובליל הסדר יראו בכל בית את , נשמע את קול השופר. ]'ְלֵחרּוֵתנוּ  ּגָ
ךָ ': ג"תהלים מ[ יראו אותו) אנשי אמת(דיק 'כל היהודים שהם אמת. אליהו הנביא ַלח אֹוְרָך ַוֲאִמּתְ אבל עדיין זוהי , וזה ינסוך בנו כח. ]'...ׁשְ

ם את אליהו הנביא אנו נדע שבקרוב אבל כאשר אנחנו רואי, אני לא יכול להמשיך להסביר מעבר לכך. לא עת קץ הגאולה
  .:]ז קמו"תיקוה[ סוף אנחנו נהיה בני חורין-וסוף, מאד הגלות הארוכה והמרה הזו תהיה מאחרינו

אבל אנחנו נהיה דבקים לקדוש , שקר- שקר ומשיחי-יהיו נביאי. מרגע זה והלאה יהיו מלחמות רבות יותר וגדולות יותר
ובמוצאי שביעית אנחנו ניכנס  –הוא יגלה את עצמו . משיח האמת שלנו, יח צדקנולמש, ולזרעו של דוד המלך, ברוך הוא

ְחּפֹץ ָאז'[לבית המקדש ונקריב קרבנות  ונהיה מאושרים בשמחה הגדולה ביותר , ונרקוד, ונעלוז, ונשמח, ]'...ְוָכִליל עֹוָלה ֶצֶדק ִזְבֵחי ּתַ
בּון' ה ּוְפדּוֵיי': ה"ישעיהו ל[שהיתה אי פעם בכל העולם  ִרּנָה ִצּיֹון ּוָבאוּ  ,ְיׁשֻ ְמַחת ,ּבְ ם ַעל עֹוָלם ְוׂשִ שליש מן העולם - אפילו שמסביבנו שני, ]'...ֹראׁשָ

  .ישרדו –ורק מעט מאד יהודים עם עוד פחות מזה גויים , יהיה הרס וחורבן
אמונה ' בארוכה בס מבואר, א"הגר' פ שי"ר ומועד זמנו ע"ע ומע"ענין בירור וצירוף וכילוי הרשעים מאוה: הערה

  .ה ואילך"ו פ"א ש"ש להגרש"הקדו' גם ס' ועי, ז"ש מאלצאן אות י"והשגחה לר
  

קיבלתי את הרשות לגלות לכם את ההתרחשויות העתידיות הללו בכדי לתת לעם ישראל חוסן ועידוד כדי שנוכל לעבור 
  . את הזמנים הקשים הללו

אמיתי חש - כל יהודי. אחראחריות שיש לו ליהודי ה את יהודי ירגישאני מתחנן אל עם ישראל מתוך מעמקי ליבי שכל 
אני כל . יהודי-וכך אתם יודעים שזה באמת –הוא מרגיש שהוא חפץ לעשות חסד עם יהודי אחר , זולתואחריות כלפי יהודי 

ן ַעל'[זה גורם לי לבכות  –כך אוהב את עם ישראל שרק להגיד את זה  בבקשה הקלו על , מתחנן אליכם ואני, ]'לוֹ  ֵמַעי ָהמוּ  ּכֵ
המבוגרים  את כל צעצועי, את כל הצעצועים, משמעות- סלקו את הגשמיות שהיא כל כך חסרת .'שובו אל ה. עצמכם

ֵכי הֹוי': 'ישעיהו ה[ את כל הדברים שגורמים לנו לבזבז את זמנינו, כל סרטי הוידיאו, הטפשיים ַחְבֵלי ֶהָעֹון ֹמׁשְ ְוא ּבְ ָ קום כל זאת ובמ ]'...ַהׁשּ
אנחנו לא רוצים אמנם . והדרך הטובה ביותר להתפתח רוחנית זה כאשר הזמנים קשים. להקדיש את כוחותינו לצמיחה רוחנית

  . לעזור לנו לצמוחבכדי אבל אנחנו מוכרחים להשתמש בזמני העתיד הקשים , שהזמנים יהיו קשים
, אנא. שמסביבנו ישרור חורבן ומות למרות, נו הרוחניתכוחותינו לצמיחתכל את ליבנו ונשמתינו ו רכזהבה נ, בבקשה

  .ה"אנא המשיכו להתקרב יותר ויותר אל הקב, המשיכו להתעלות
  

  ?ש"האם עלינו לחשוש מהדאע: שאלה
זה הכל . אין להם כח אמיתי של ממש. קבוצת הרוצחים הזו נוצרה על ידי הרשעים בשביל להטיל פחד בעולם: תשובה

בכל אופן הם ירדו . ובודאי ינסו להתפטר מהם בהקדם האפשרי, רופאים בהחלט לא רוצים אותם בשטחוהאי, )בדיחה(פארסה 
ולא רק במזרח , ובאמריקה, מפני שכיחידים הם יכולים לפוצץ מאות מקומות באירופה, למחתרת והם יגרמו הרס בעולם

ם בטקטיקות מחרידות של עריפת ראשי הם משתמשי. פרא- הכל קבוצה של אנשי-הם בסך. הם אינם צבא –כצבא . התיכון
, כן. אמיתי- זה הכל משהו לא. אבל אל תשימו אליהם לב. או רציחתם בצורות איומות בכדי להפחיד אנשים, לא עלינו, אנשים

  .יהרוס אותם' וה, אבל אין להם שום כח, והם מאד אכזריים, אנשים נרצחים
עד עתה האוטיסטים כתבו הרבה דברים וכולם . מראש מקדימהה צפילכם סוג של  נתתיאני . אין שום דבר להוסיף כעת

את עצמם ' לסחוב'מפני שהאנשים היו צריכים , זמנים- מעולם לא הגדרנו לוח, לעומת זאתאך , ]'...ָבאוּ  ִהּנֵה ָהִראׁשֹנֹות'[התממשו 
: מפני שלבטח האנשים היו אומרים, לא היתה כל תועלת בנתינת מסגרת זמנים. החיזוק הזה- לאורך שנים ארוכות מבלי סוג

כעת אין . "יש לנו עוד זמן לעשות תשובה יןעדי ,בואו נמשיך לחגוג עד אז ,טוב ,נו, יש לנו עוד עשר שנים, מצויין, אואו"
  ]'אלא תשובה' ועתה'אין '[ !עכשיו! עכשיו! הבה נעשה זאת עכשיו .זמן

  . ישנו דבר נוסף שאני רוצה לומר
. והיא כבר בתהליך של התפוררות עם כל הריקבון והניוון של עצמה. בעתיד הקרוב ביותר מדינת ישראל עומדת לקרוס

ואז משיח יקח  ,עומד להתגבר עד שהגויים משתלטים )התוהו ובוהו(' ַכאֹוס'בקרוב מאד ה. 'אם ירצה ה –וזה מה שעומד לקרות 
ְמָלָכה' ה ֵעיֵני ִהּנֵה': 'עמוס ט[. 'והגאולה השלמה תתחיל בעזרת ה, את השליטה מהגויים ּמַ ָאה ּבַ ּיֹום... ַהַחּטָ ת ֶאת ָאִקים ַההּוא ּבַ ִויד ֻסּכַ  ּוְבִניִתיהָ  ...ַהּנֶֹפֶלת ּדָ

יֵמי   ]'...עֹוָלם ּכִ
 .אין לי משהו נוסף לכתוב כרגע

  
  :36ק פר

  העם הנבחר –אנחנו 
  ד"ד אלול תשע"כ

רֹון ׁשּובוּ  ְקָוה ֲאִסיֵרי ְלִבּצָ   ...ַהּתִ
מה עם ישראל צריך לעשות כדי , מה אנחנו צריכים לעשות בכדי להציל את עצמנו, להסביר לכולם, אני רוצה לומר לכולם

  .לזכות לקבל משיח צדקינו
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דברים , דברים שמעולם לא חלמנו עליהם, עומדות להיות התרחשויות גדולות ומפחידות בעתיד הקרוב, כמו שכבר אמרתי
כל כך הרבה דברים מפחידים המתרחשים בחיי היום יום של אנשים , ישנם כל כך הרבה. והפחד כבר עלינו. מפחידים ביותר

ֵטם[בכדי לשרוד יהיה עלינו להחזיק חזק בקדוש ברוך הוא כביכול , אבל בקרוב ',וכן בעולם בכללותו וכו ִעים ְיַפּלְ יֵעם ֵמְרׁשָ י ,ְויֹוׁשִ  ּכִ

, אילו רק יכולנו לראות את זה, בחבל הרוחני המחבר אותנו אל הקדוש ברוך הוא, להחזיק חזק בחבל, ]ש"ז ע"סוף מזמור ל', ...בוֹ  ָחסוּ 
  .שמביא אותנו קרוב אל הקדוש ברוך הואאת החבל , להרגיש את זה

מפני , אזי רק דבר אחד יציל אותנו –וכאשר זה קורה , ואנו כיהודים עומדים להירצח בגלוי, המבחן הגדול עדיין לפנינו
נצטרך להחזיק חזק . יהיה עלינו ללחום מלחמה רוחנית. זה לא יעבוד. שאנחנו לא יכולים ללחום מלחמה פיזית כנגד הרשעים

  .לסרב באופן מוחלט לרדת בשום צורה שהיא, דישקייט שלנו ולסרבבאי
ַזֲעֵקךְ 'פ "פ וישב עה"ל ר"ביה, ג"קס, ל"ו תפילות לרמח"תקט[ להתקבץ יחדיו, יהיה עלינו להצמד יחדיו יֻלךְ  ּבְ על ' ח ה"ם ישעיה נ"מלבי' ועי', ִקּבּוַצִיךְ  ַיּצִ

עלינו לשמור את התורה בצורה הקפדנית . ת עצמנו לחלוטין בפני העולם הגדוללסגור א, ]התקבצות והתאחדות' שהוא מל' צום'ענין 
רק לא , ושאנו מוכנים אפילו למות, עימנו' עלינו תמיד לדעת שה. לא לקבל פחד מהאויב האכזרי, ביותר בכדי לא ליפול

להפוך להיות , לום כמוהםלהיות כ, שנעזוב את היהדות שלנו להיות כמוהם, לעשות חס ושלום מה שהרשעים רוצים שנעשה
  .יצורים אכזרים שכמוהם

והיהודים הם לבטח אינם , עשיריות מן אוכלוסיית העולם- אך בכל אופן הם הרי מתכננים להרוג תשע. הם ירצחו ביהודים
הם לא . הכעס שלהם יהיה מופנה אלינו, בכל אופן. יהודים- כך שלרוב הם יהרגו לא, תשע עשיריות מאוכלוסיית העולם

והם , הגיוניים ופראיים-ועושה אותם לא', מוציא אותם מן הכלים'וזה ', הנבחר- העם'לים לסבול אותנו מפני שאנחנו בטוח יכו
  .בחר בנו' מפני שה, רוצים להתנקם בנו

אבל מה שהם לא לוקחים , מפני שהם יודעים שרק מכאן הם יכולים לשלוט על העולם, הם רוצים לשלוט מתוך ארץ ישראל
, וזה לא משנה מה שהם רוצים להאמין, מפני שבאמת אנחנו העם הנבחר, לעולם לא יאפשר להם לעשות זאת' ה שהבחשבון ז

  .ולמעשה הקדוש ברוך הוא ימחוק את האנשים הרעים מעל פני האדמה
יעַ  ֹלא ָהֵהם ּוַבּגֹוִים'[ אנחנו עם קטן ואומלל שנדד קרוב לאלפיים שנה ממקום למקום , הציקו לנו, ]כי תבא', ...ַרְגֶלךָ  ְלַכף ָמנֹוחַ  ֶיהִיהְ  ְוֹלא ,ַתְרּגִ

לעתים הניחו לנו להיות עשירים רק בכדי להשאיר את העושר שלנו לגויים . ונאלצנו לחיות ללא מקור פרנסה, רצחו אותנו
די לאסוף ושם היה לנו קצת מרגוע בכ-שפהאפילו , הגלות היתה קשה ומרה. ושעדיין מקנאים בנו, הפראיים שכה קנאו בנו

  .כוחות
והוא , יכול-הוא הכל' אבל ה, במספרואנחנו מאד מעטים . פיזית, אנחנו אנשים חלשים. כעת זהו הקרב האחרון, בכל אופן
, ]ז"ו ט"פ' מלכים ב[ מליון מונים ואפילו יותר, אנחנו עודפים עליהם אלף מונים –וכאשר אנחנו עם הקדוש ברוך הוא , יהיה אתנו

- והוא יגמור אותם רק במבט, יכול-הוא ריבונו של העולם והכל –מפני שהקדוש ברוך הוא , מפני שאין להם שום סיכוי בעולם
יט'[. כביכול, עין ּבִ ּמוּ ... ָלָאֶרץ ַהּמַ ִאים ִיּתַ   .]ד"מזמור ק', ...ַחּטָ

מה שהם עומדים לדרוש מאתנו לסרב לעשות , אז מה שאנחנו צריכים לעשות זה לתפוס אומץ ולסרב להשתחוות להם
הם כבר קובעים חוקים ותקנות במדינת ישראל בכדי להרוס  .והם כבר מבקשים מאתנו לעזוב את האידישקייט שלנו, לעשות

הוא הצוחק הכי  –מי שצוחק בסוף , אך בכל אופן, והם סבורים שהם מנצחים, יש להם תכנית מוכנה לגמרי. את עם ישראל
ֵלא ָאז'[ ונצחק, ונצחק, צחקונ, ואנחנו נצחק, חזק חֹוק ִיּמָ ינוּ  ׂשְ זה  –אבל הדרך היחידית לנצח אותם . אפילו שזה יהיה מאד עצוב, ]'...ּפִ

הבנים והבנות הנאמנים שלו , תמיד להיות הילדים שלו, לא לעזוב את הקדוש ברוך הוא, לא לעזוב את האידישקייט שלנו
  .ה"שלנו שאנחנו צריכים להשאר נאמנים לקבאנחנו חייבים ללמד את הילדים . תמיד לנצח

יהיה עלינו לעשות דברים . אבל יהיה עלינו להקריב. 'הקרבה'שאין לו כל שום ידיעה על המושג של , אנחנו דור מפונק
אבל כעת אנחנו רואים שזה , כביכול', נאורה'אנחנו שייכים לתקופה . שחשבנו שרק הדורות הקודמים היו צריכים לעשות

דם כמו -מרושע וצמא, פיראי, זה חשוך כמו כל התקופות החשוכות ביותר שהיו אי פעם. כלל וכלל לא. 'דור נאור' בכלל לא
  .כל הפוגרומים שאי פעם היו

  
י ֵלךְ ': ו"ישעיהו כ[לנעול את עצמנו בפני העולם , חייבים לסגור את עצמנו, אנחנו חייבים ָלְתךָ  ּוְסֹגר ,ַבֲחָדֶריךָ  ּבֹא ַעּמִ ֲעֶדךָ  ּדְ  11פרק ' ר, '...ּבַ

אז אנחנו חייבים לא  –אם הם דורשים מאיתנו דברים שאנחנו לא רוצים לעשות . ולא לאפשר לטומאה להיכנס פנימה, ]בסידרה
מה שלא  -אנחנו חייבים לעשות זאת , המילה או משהו מן הסוג הזה- אם הם רוצים לקחת מאתנו את ברית. לעשות אותם

, זה יותר גרוע מכל המצבים שהיהודים עברו לאורך הגלות המרה הזאת. אשר רוסיה הקומוניסטיתזה יותר גרוע מ. יהיה
  .]ש"י סוף שיה"ערש' ...ִאם חֹוָמה ִהיא'[ ועלינו לעמוד חזקים ולא לוותר

' ה. והם ישוב -זה אומר שאם הם יהודים אמיתיים . וזה לא אומר שהם ערב רב. חס ושלום, אני פוחד שיהודים רבים יוותרו
הרבה פחות - יהיה להם הרבה –ולתורה ' אבל אלו שיעמדו חזקים ונאמנים לה. אבל זה יהיה עם המון כאב, יכריח אותם לשוב

  .אך בכל זאת זה יהיה להם יותר קל, למרות שיהיה הרבה פחד וחרדה', ָחָלק'זה ילך להם הרבה יותר . כאב
אפילו שאנחנו מגיעים מדור עם רקע מאד . לעמוד במבחנים, ת עצמנויהיה עלינו להוכיח א, עם ישראל, לכן אני אומר לכם
' עי[ השניה- העולם-אחרי מלחמתאף פעם העולם לא הכיר גשמיות כה רבה כמו בתקופה שמ יכ, )מטריאליסטי(מפונק וגשמי ביותר 

, לינו לתפוס אומץ ולהזכיר לעצמנו מי אנחנואך יהיה ע, ]'...ה''הקב להם שהשפיע טובה בשביל אלא נתגאו לא סדום אנשי ר''ת'. חלק קט' גמ
 –ואם אנחנו נעשה זאת . ולעולם לא לאפשר לעצמנו לעזוב את החבל הרוחני הזה שקושר אותנו אל הקדוש ברוך הוא
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ה -זּוָלְתָך  ָרָאָתה ֹלא ַעִין': ד"ישעיהו ס[התגמול והשכר שלנו יהיה הגדול ביותר שהיה מעולם  ה ַיֲעׂשֶ ואנחנו נהיה נבחריו של , ]'...לוֹ  ִלְמַחּכֵ
י ַאךְ  ַוּיֹאֶמר'[. ה לנצח"הקב ה ַעּמִ יעַ  ָלֶהם ַוְיִהי ...ֵהּמָ ָרֵאל ַעם ְקרֹובוֹ '. סוף הפטרת ניצבים', ...ְלמֹוׁשִ   .]ח"סוף מזמור קמ', ִלְבֵני ִיׂשְ
  

ה אוהב אלא "אין הקב[ל צורה שהיא רוחש לכל יהודי שעוזר ליהודי אחר בכ' אני גם רוצה להזכיר לעם ישראל את האהבה שה

. והוא הכי מעניק והכי סלחן כלפי אלו שמסייעים לעמו, לילדים שלו, אוהב את אלו שעוזרים לעם שלו' ה. ]'...למי שאוהב את בניו
  . חסד שנובע מאכפתיות פנימית אמיתית כלפי כל יהודי, ממש לשם שמים, אבל החסד צריך להיות לשם שמים

ִנינוּ '.: ד"וירא דף ק' דוש פרתרגום הזוהר הק ָ ׁשּ רּוְך הּוא אֹוֵהב ֶאת ָהָאָדם, ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ֵדי ִלְזּכֹות ּבוֹ , ּוִמיהּו ֶהָעִני, ׁשֹולֵַח לֹו ּדֹורֹון, ּבְ זֹּוֶכה ּבוֹ . ּכְ ְך ָעָליו חּוט ֶאָחד , ְוֵכיָון ׁשֶ הּוא מֹוׁשֵ
ל ֶחֶסד ם אֹותוֹ ּופֹוֵרס ַעל רֹאׁשֹו ְור... ׁשֶ ין ָלעֹוָלם, ֹוׁשֵ יָּבֹא ַהּדִ ׁשֶ ּכְ ֵדי ׁשֶ ֵָּהר ּבוֹ , ּכְ ִחית ִיז ׁשְ ם, אֹותֹו ַהּמַ ּנּו ְוִנְזָהר ָעָליו, ּוֵמִרים ֵעיָניו ְורֹוֶאה אֹותֹו ָהרֹׁשֶ ּלֵק ִמּמֶ   .ע"ש כה"ע' ...ְוָאז ִמְסּתַ

  

ך התחושה שהיהודי האחר הוא כמו אחד מהמשפחה רק מתו, כל יהודי נולד עם הניצוץ הזה להיות אכפתי כלפי יהודי אחר
גרם לכל כך הרבה יהודים  –עם כל הגשמיות שלו  ,אך הדור הזה. ]א"ב פי"ל ח"שמיה' ר[ שלו שהוא צריך לדאוג עבורם
וכל , :]יומא ט[ רע אחד על השני בצורה נוראה-הוציא שםל, הרע אחד על השני- לדבר לשון, להתקוטט ולהלחם אחד עם השני

ׁש ִנְפָרד'[זה בגלל כל הקנאה שנוצרת מגשמיות רבה מדי  חייבים להוציא ולגלות מתוך עצמנו את , ואנחנו חייבים. ]'ְלַתֲאָוה ְיַבּקֵ
ולא לשכוח שהחסד . לעשות חסד היכן שרק אנחנו יכולים, הטבועה בעומק בכל יהודי, האהבה שנטועה מלידה בתוך כל יהודי

לעם  –ואחרי כל זה , להורים שלכם', או לילדים שלכם וכו, או לבעליכן, שון צריך להיות לנשותיכםהחסד הרא. מתחיל בבית
  .ישראל בכללותו

אנחנו נהיה . כך שלא תסבלו מדי הרבה, להכין רוחנית את עצמכם, אני רוצה גם לומר לכם שאין לכם זמן רב מדי להתכונן
והוא לא , לא יתן לנו לרעוב' אבל ה. רדו עד הצרכים הבסיסיים ביותרהחיים שלנו יֵ . אנו נהיה חסרי מותרות. חסרי כסף

יק ֶנֱעָזב'[' בעזרת ה, ו למות"יגרום לנו ח . הוא לא יעזוב אותנו צמאים או רעבים. הוא יתן לנו מה שאנו צריכים. ]'...ֹלא ָרִאיִתי ַצּדִ
תר לאלו הרעים שינסו לכופף אותנו אל הדרכים ולא לוו, ולא לפחד, אבל יהיה עלינו לעשות את שלנו, ה"אנחנו נחיה בע

  .שלהם
אתם חייבים להוקיר . ולאהוב אותם, ואתם חייבים לכבד אותם באמת, אני גם רוצה לומר לכם שכל אחד יש לו אמא ואבא

, אתם חייבים לגלות הערכה כלפי ההורים שלכם. כל זמן שזה לא מתנגד עם האידישקייט שלכם, אותם ולעשות את רצונם
ועדיין יש לכם , הם עדיין ההורים שלכם, אפילו אם הם גורמים לכם צער. מצוות-מיוחד ההורים שהם מאמינים ושומריב

  .זה מאד חשוב. אל תשכחו זאת. מחוייבות כלפיהם תמיד לרחוש להם כבוד ולהתיחס אליהם בדרך יפה ומכובדת
' ר[קרים אחד לשני בגלל כל סוגי הסיבות של גשמיות הם מש. כמו כן אני רוצה לומר שמדי הרבה מהיהודים שלנו משקרים

אנחנו . משקרים למשפחות שלהם מפני שהם רוצים לעשות דברים שהמשפחות שלהם בודאי לא יאהבו, ]החמדה' אורחות צדיקים ש
 ,אנחנו מלאים בשקרים. אנחנו משקרים בכל דבר. אנחנו משקרים על הרקע שלנו מן העבר. משקרים בנוגע לגיל שלנו

ר זה פגם נורא. זה חייב לעצור. מחוררים בשקרים מפני שאם אנחנו לא אומרים את , ואנחנו צריכים לומר את האמת, ְלַשּקֵ
  .'אמת'לא נוכל אפילו לתפוס איזשהו מושג מה הכוונה . .]שבת קד' ר[אמת -של-אזי לעולם אנחנו לא נוכל להבין עולם –האמת 

אנחנו רוצים להאמין בשקר מפני שכך . השקר שאנחנו אוהבים להאמין בו, אותנוהשקר הורג . אז בבקשה תזרקו את השקר
חפשו את , אנא, עם ישראל, אז בבקשה. בכלל לא קל יותר. אבל באמת זה לא קל יותר, זה נראה קל יותר. זה קל יותר

ׁשּו ֲעָנָוה'[האמת  ּקְ ׁשּו ֶצֶדק ּבַ ּקְ תאמרו את האמת . תגידו את האמת כפי שהיא. א פופולאריאפילו כשזה ל -תגידו אמת , :]חגיגה ד', ...ּבַ
  .לאמיתה

שהיא נראית כמו  –אתם אמורים לומר את האמת , )בדרך צניעות(דיק 'כאשר אתם רואים אשה שהיא לא צניעות, לדוגמא
ואתם יכולים  !זוהי אמת. אה המפוארת שלהינשואה עם הפ- שהיא נראית כמו שהיא לא. ולא כמו אשה חרדית, רחוב-פרחחית

' ר[. 'ויותר אנשים יהיו קרובים יותר אל ה, זה יעלם, מפני שאם יותר ויותר אנשים יאמרו שזה אסור, וחייבים לומר שזה אסור

  .:]שבת קיט
תמיד . תמיד לומר את האמת, אבל עלינו לומר את האמת. נתתי רק אחת. ישנם דוגמאות רבות שאתם יכולים לדבר עליהם

  .:]יומא סט[ רבתי' זה אמת עם א –' ושמו של ה, תמיד לרצות לחיות עם האמת. לרצות את האמת
  

י ָמְלָאה ָהָאֶרץ ָחָמס'[המבול - אני רוצה לומר שאנחנו מאד דומים לדור הגונים יש -כל כך הרבה אנשים לא, ]י שם"ערש', נח ו', ...ּכִ
פה ושם ' פרוטה-משוה- פחות'זאת לעתים אנחנו גונבים  בכל, אפילו אם אנחנו לא שודדים ולא גנבנו מיליוני דולרים, בינינו

אין לנו שום בעיה להיות . יהיה מי שיהיה, מהבנק, מהחברים , אם זה מהמדינה, וזה לא ְמַשֶנה ממי אנחנו לוקחים. ]ט"סנהדרין ק[
פסים שלא מציגים ט, מזון באמריקה או ביטוח לאומי בישראל-ישרים כאשר זה מגיע למשל למלוי טפסים עבור תלושי- בלתי

  . את התמונה הכלכלית האמיתית והמלאה שלנו
מן  הרבהכמו שאנחנו יכולים לראות בחדשות שמספרות על כל , בדור הזה' חיים-דרך'והגניבות הפכו להיות כמעט 

, ריםישנם אנשים שהם מאד מקפידים להיות הוגנים ויש. המנהיגים שלנו המואשמים ואפילו יושבים בכלא על העבירה הזאת
אפילו שהם נראים כמו , ולכן ישנם אנשים שלמעשה עושים הרבה מאד כסף ממה שלא שייך להם. וישנם אנשים שאינם

ם'[ועוזרים כל כך הרבה ליהודים אחרים  "היהודי למופת" ה ָלנּו ׁשֵ   . ]'לגרמייהו'ק "זוה', א ו"ל פי"אש', ...ְוַנֲעׂשֶ
וישנם כאלו עם נשמות יהודיות שעשו . עומדים לשלם על זה מחיר גבוה ישרים הללו שהם-אני מזהיר את היהודים הבלתי

אל תנסו להציג את עצמכם , עם ישראל, אני מתחנן אליכם. אבל הם עומדים לסבול בכדי שישובו בתשובה –טעויות 
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עֹוָלה' ה ֲאִני'[כאשר רוב הכסף שלכם מגיע באמצעים לא כשרים , חסד גדולים- בעלי, גדולים )נדיבים(כפילנטרופים  סוכה ', ...ׂשֹוֵנא ֶגֶזל ּבְ

  ..]'ל
אבל רבות מהן , לא כולן, הנשים שלנו. לכלוך רוחני, זוהמה, אני גם רוצה לומר לכם שהעולם החרדי שלנו מלא טינופת

, ועם החצאיות הצמודות שלהן, הסרטים עם הפיאות הארוכות והמפוארות שלהם-מן-כמו כוכבות, מסך- נראות כמו כוכבות
  .ות קצרות וצמודותחצאי

הספר הן הולכות לבושות בדרך - ואפילו אם לבית, רבות מהן אינן נראות כפי שהן אמורות להיראות, יעקב- בנות בית
  .אבל אחרי הצהרים הן מתלבשות בצורה של הרבה פחות צניעות, בגלל שיש להן תלבושת אחידה, פחות או יותר -מתקבלת 

רבים מהם גם לובשים . מפני שהגברות לא אוהבות זָקנים, ים מהם הם ללא זָקניםרב, אפילו האברכים, הבעלים של היום
. לא אכפת להם. נשואות- ורבים מהם רוצים נשים שנראות כמו בלתי, .]יומא פו' עי[בגדים צמודים שזה כלל לא מתאים לאברך 

כמה גדול החיוב על ': 'על כיסוי הראש בפרק ו', עולםגדר 'ח בספרו "דברי הח[. הם אפילו שמחים כאשר אנשים אחרים מסתכלים על נשותיהם

  .]ז"ש באורך עם משל נורא בענ"ע, 'הבעל למחותה בעוון זה ולהעריך לפניה גודל האיסור וכו
ולצערינו  .וזה חדר והתפשט כמעט בכל חלק של העולם היהודי בימינו, מפני שזה כן נכון', !זה לא נכון': ואל תצעקו עלי

אבל רבים מעמינו נאשמים , זה מעשה שפעם חשבנו שזה מתאים רק לגוים. רים של ניאוף בקהילה שלנוהרבה מק-יש הרבה
  . בזה

זהו דבר איום . מסוגלים להוליד ממזרים, חלקם אפילו מתפארים עם יחוסם הגדול והרם, תשובה- אפילו אנשים שאינם בעלי
שזו , אלא אפילו עם נשים נשואות, נשואות-ק עם בלתיוהם לא עושים זאת ר! מאד חמורה, עבירה גדולה ונוראה. ונורא

: הפסק שניתן לעתים רבות הוא. מישהו- אבל זה לא נראה שזה מטריד ֵאי! שהעונש על כך הוא מיתת בית דין, עבירה ענקית
  ."אתם יכולים להשאר לחיות ביחד. זה בסדר, זה בסדר –כל זמן שהבעל שלך לא יודע "

וגרמה לנו ללכת , נורמלים- ועשתה אותנו לא' עלתה לנו עד הראש'כל הגשמיות הזאת אבל , עם ישראל, אני מצטער
ֶפֶרד ֵאין ָהִבין'[ואנו חושקים את דרכי הגויים . בדרכי הגוים סּוס ּכְ ', ברוך ה, לא כולם. "חופשיים"אנו רוצים להיות . ]ב"מזמור ל', ּכְ

ותר מאשר אלו הרוצים להיות תחת עולו של הקדוש ברוך אבל אלו שחפצים להיות חופשיים מהגבלות התורה הם רבים י
  . הוא

אבל ! עשו תשובה! תעשו תשובה, אם יש לכם נשמות של יהודים: אלו האשמים בעבירות שכאלו, כך שאני מזהיר אתכם
ר ֶהֱעִמי'[אתם יכולים לעשות תשובה . 'ותחזרו אל ה, את התשובה הכי חזקה שאתם יכולים לעשות , ]'א ו"ישעיהו ל, 'קּו ָסָרהׁשּובּו ַלֲאׁשֶ

אבל  ]'אשר קידש'ונוסח ברכת המילה , ה על עסקי חינם"י ד"רש. ט"עירובין דף י, ג"חרדים פרק ס' ר[, והעונש הוא עונש קשה, אבל זה לא יהיה קל
  .זה יהיה הרבה יותר גרוע אם אתם לא עושים תשובה

נו חייבים להאמין עם כל הלב והנשמה שלנו שרק הקדוש זה שאנח –הדבר האחרון שאני רוצה לדבר עליו בשיחה זאת 
וזה , זה מה שצריך להיות –אנחנו חייבים להאמין ֶשַמה שהוא עושה לנו או עבורינו . הוא ריבונו של כל הקיום –ברוך הוא 

ָעֵביד ַרֲחָמָנא ְלַטב ָעֵביד'[הדבר הטוב ביותר עבורינו  ל ַמאי ּדְ בין אם אנחנו חיים בגלל זה או שאנו מתים , ]ב"ע' ס, פ הרואה"ברכות סו ',ּכָ
-בין אם הוא עושה אותנו אביונים חסרי. עושה עבורינו' זה מה שהוא ית –הדבר הטוב ביותר בשבילנו . חס ושלום, בגלל זה

זה . חס ושלום, עשר ילדים או שהוא לא נותן לנו כלל ילדים- בין אם הוא נותן לנו חמשה, כל או שהוא עושה אותנו עשירים
החיים מן הסוג הזה אינם . אנו צריכים לדעת שזה לא לעולם ועד –וכל דבר שאנחנו סובלים בחיים הללו . הכל לטובתינו

בכל אופן אתם . הסבל הוא מוגבל, ברגע זה. 'בעזרת ה, אזי יהיה לנו נצחיות –וברגע שיש לנו את הגאולה השלימה , נצחיים
. הוא יוצרו של העולם. אפס זולתו', נפשכם ועם כל העוצמה והמהות שלכם שאין כמו ה- לבבכם ובכל- צריכים להאמין בכל

  .]ג עיקרים"י[. יתוואנחנו אחד א, היא היחידות הבלעדית –והיחידות שלו . ואין עוד שום דבר מלבדו, הוא הכל
  .תודה רבה, טאטי ומאמי, אני רק רוצה לומר לכם. אין לי עוד שום דבר נוסף לכתוב

 

  ?שדיברת עליו' סוס הלבן'מה אתה רוצה להסביר לנו על ה: שאלה
נדע ואנחנו , ואז הוא יהפוך להיות חּום, והוא יהיה צח כשלג. הוא משיח שקר' סוס הלבן'אני רוצה לומר לכם שה: תשובה

  . וזה אומר שהוא איננו משיח, ויהפוך להיות חום, הוא יפול בצורה קשה. שהוא רק זיוף
שקר שיופיעו וינסו לגרום לנו להאמין שהם זרעו - יהיו אמנם כמה משיחי. הסוס הלבן מייצג סכנה גדולה עבור עם ישראל

  .והוא ֵיָהֵרס יחד עם כל מאמיניו, ת תתגלההאמ –אבל בסוף . אבל אחד מהמתחזים הללו יהיה משכנע ביותר, של דוד המלך
עלינו רק להחזיק . בקרוב יהיה לנו את הגאולה השלמה. בקרוב זה יהיה מאחורינו... מה אני יכול להגיד... מה אני יכול לומר

ל ,ְלַבְבֶכם ְוַיֲאֵמץ ִחְזקוּ '[. פשוט להחזיק מעמד. מעמד   .]א"מזמור ל', ...'ַלה ַהְמַיֲחִלים ּכָ

  .ה'של מוישל' הגאולה'מפרקי ' שלשים וששת המאמרים שבסידרה ב, ת ובישועתו את הסידרה הזו"השלמנו בעזרת השיובזאת 
  .ואל יטשנו לנצח, "והמרחם כי לא תמו חסדיו, הטוב כי לא כלו רחמיו", השיר והשבח לבורא כל עולמים על הטוב שגמלנו כרחמיו וכרוב חסדיו

והכל לשם , ה'עולם את תקשוריו היקרים והחשובים של מוישל-להוציא לאורוההשתדלות ל כל המסירות ה ע'רוב תודות למשפחתו של מוישל
ויבורכו בכל מילי , חלקם תמיד בין מצדיקי הרבים' יתן ה, מעודדים ומעוררים, במסרים כה נפלאים ומחזקים' שמים בשביל לזכות את עם ה

  .אמן סלה, דמיטב ממקור הברכות




