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ּכֹור ,מֹוט ִהְתמֹוְטָטה ָאֶרץ ,ּפֹור ִהְתּפֹוְרָרה ֶאֶרץ ,רָֹעה ִהְתרֲֹעָעה ָהָאֶרץ ִ ש ּ נּוַע ֶאֶרץ ּכַ  ...נֹוַע ּתָ

קצת שהוא אמיתי בין אם הוא קרוב לה' או -אולה השלימה. אני חושב שכל יהודילגבאופן ברור קרבים מאד מתואנחנו חולף, הזמן 
ה' שמעולם  לאירגיש סוג של קירבה  ,די, המאמיןרהח יהודיה הולך להשתנות לגמרי.  םהזמן שהעול ומרגיש שכעת זהיותר רחוק 

-תה, תחושה מבשרומפחידתחושה מוזרה  להרגיש לשבכל בוקר כאשר הוא מתעורר הוא יכולמרות לפני כן, ה תכמוהוא לא הרגיש 
 .]'מזליה חזי', חלק צד.[ ות בעתידקרהולך לצפוי ומה שממהחשש  רעות,

מה  ...?מהם מה יש לי ?...מה זה כל החיים האלה" :והוא יתחיל לחשוב ,יחוש את הפחדהוא גם  -קרוב אל ה'  יננושהוא א יהודיה
יוק בדאני שהג'וב ם אני מקבל את אמה זה משנה  ...כדורגל או לא?הם אני הולך למשחק אומה זה משנה  ...?בחיים הם המטרות שלי

כל  ...כל הבידור ...משנה בחיים?בכלל מה ובאמת  ...מה זה משנה? ...?מתאימה עבוריבדיוק שיברסיטה נאוה לאנכנס שאני או רוצה 
 הרק 'תאונה' אחת גדולה, חס ושלום, תאונה שהביא ו בסך הכלהאם ז ...מדוע אנחנו חיים? ?...מה זה החיים בכלל ...החברתיים? םחייה

 "...חס ושלום? ,כדי לסבולבחיים נגד רצוננו ה לאאותנו 

לפחות ו, תהותל ,כמה יהודיםל ,אנשיםגורמים לחלק מהעומד להיות בעתיד הקרוב ביחד עם הסבל שאנחנו כבר עוברים שמה מהפחד 
 .יונה א' ח'[ל]ר' מסילת ישרים פרק ג', פי' הגר"א  .'מדוע זה קורה', 'פה מה זה'די לשאול כהחגיגות שלהם בכל לעצור לרגע מ

ת מאמר 'דרך עץ חיים' להרמח"ל: 'הלא האדם רוב שנות ימיו עומד לחשוב חשבונות עסקיו, עסקי חיי שעה, ולמה לא ישים אל לבבו אפילו שעה אח

מנו מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא? ומה יהיה סוף כל עניניו? גם לזאת לחשוב מחשבת ממש: מה הוא? ולמה בא לעולם? או מה מבקש מ

זאת היא התרופה היותר גדולה וחזקה שתוכל להמציא נגד היצר, והיא קלה, ופעולתה גדולה, ופריה רב שיעמוד האדם בכל יום לפחות שעה אחת 

 פנוי משאר כל המחשבות לחשוב רק על הענין הזה שאמרתי...

המשבר  כאשרו ,כאן בא"י לעבור הרבה משבריםהתרגלנו מפני שאנו  ,אלרכאן בארץ יש אינן נשאלות אלה בדרך כללכשאלות 
י ָהְיָתה ָהְרָוָחה]' כים הלאהים אנחנו ממשנעלחולף ו אבל אלו  ,לאהוהשלא נדע, וכן הלאה  ,אנשים נהרגיםכמובן כמות מסויימת של  ....'[ּכִ

טיסות לאירופה, ה, של בידורהשל החיים נהנתנות, ה, החיים של עזבו עם החיים שהם הם יכולים להמשיךאז  ,שנשארו הם הרוב הגדול
ָכר]ישעיהו נ"ו: ' איפה, ול'כייף' את עצמם-יודע-למיולתאילנד,  ֵׁ ָאה ש  ם עם יאנחנו ממשיכ, לחרדיםובאשר . ...'[ְוָהָיה ָכֶזה יֹום ָמָחר ...ֶאְקָחה ַיִין ְוִנְסּבְ
הכי -הכיכים עם המסעדות שלנו, ילנו. אנחנו ממשיש הבידור החברתי מהסוג שכל נות ועם והחתכל הענקיות ועם  המצו-הברמסיבות 
עוּ ]ישעיה כ"ח: ' שרים הטובים ביותרככל הבידורים שלנו עם ההעם ו, כמובן כשרות ָכר ּתָ ֵׁ גּו ּוַבש ּ ָ ִין ש  ּיַ הצניעות -תחסר תלבושתועם ה, [, ע"ש...'ּבַ

' שאנחנו לא עומדים להשתחרר בפנים'מרגישים כעת, בכל אופן, אנשים רבים אך וכן הלאה והלאה.  ,ביותר-הטובים-שריםעם ההכ
  .ולחלוףלעבור פשוט  עומד ככהלא זה בעתיד כ"כ בקלות. הצפויות המאורעות  מהקושי של

יש  ,אלו שמתחילים להרגיש פחד גדולכולכן ישנם  .עומד להיות בעולם, שינוי ענקי שלבסוף יהרוס חלק גדול מן העולםשינוי ענק 
זה שה את ואדם וע-בןהאת שתופס עם פחד ת מחנק, פעמים רבות עם תחושמתעוררים הם ו ,, חלומות לא רגועיםקשים להם חלומות

הפחד והלחץ הרוחני תוך זה הכל מ חיים.בהרגיש שהוא לשוב ולכדי אדם לרצות לקפוץ מחוצה מן המיטה קשה לנשום, פחד שגורם ל
 של העולם שעומד להתפוצץ, עולם שעומד להשתנות לגמרי. 

את השינוי הגדול ביותר מאז  ואנחנו גם כן חייבים להשתנות, כך שנוכל לשרוד ,להיעלםעומד  , בצורתו הנוכחית,העולם הזה שלנו
רוצים להיות  רצינות אם אנוכל הות להילקח בהקרוב צריכ-בנוגע לעתידשנאמרו והקודרות הקשות ות תחזיההעולם. כל  ו שלתבריא

עלינו להתקרב . ['אירא'ה' לי ולא ראה מסר ] חיים הרבה יותר רוחנייםשל חלק של מה שעומד להיות, להיות חלק של הגאולה השלימה, 
בכל  ,חייבים לעשות רצון ה' לגמרי, םיביאנחנו אמורים להיות. אנו חיבה ן השם. עלינו להיות יהודים בדרך לה'. עלינו לעשות את רצו

ְרצֹוֶנךָ ]אבות ב': ' שהיא בחינה ה ְרצֹונֹו ּכִ י ְרצֹונוֹ שם: '] , לכופף את עצמנו לחלוטין אל ה', לרצונו...'[ֲעש ֵׁ נֵׁ ל ְרצֹוְנָך ִמּפְ ּטֵׁ כל אחרת לעולם לא נוכי . ...'[ּבַ
 קנו.דצ-להיכנס אל העולם החדש של משיח

ְולֹא יּוְכלּו ]ירמיהו ו' י': ' עוד הפעםלשמוע זאת מויתכן שאתם כבר עייפים שוב ושוב, זה הנושא הרבות על פעמים ם כתיאכבר דיברתי 

יב כל זאת. אני באני אנסה שוב ו ,יותר טוביותר ואת זה עם כדי שתבינו פה בכל נוש התי לומר זאת בצוריו שאני ניסאפיל, ...'[ְלַהְקש ִ
 והי העת. השנה הזו ז]יחזקאל ז'[ גדולה ומפחידהשנה . שנה זו היא ['הקץ]ר' מסר ' שנה גדולההיא זו השנה הש נוישתבלכך אנסה להביא 

 . קיצוניתהכי ו בצורה נהרבה דברים ישתבה 
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מאד אנשים, אבל אנחנו  ם שלברברים קוטעים ראשיהשר אכ זה כבר לא מרשים אותנווהמלחמות כבר החלו. הדם זורם בחופשיות. ו
מוטרדים מאד אנחנו נהיה וו סתם אוכל פשוט. אקולה -מבורגר כשר או קוקהאה השיגלנהיה מוטרדים נורא אם לא נוכל שמוטרדים או 

אם לומר  ,הכל נעלם. אנחנו נהיה מוטרדים עד מאד ., שלא נדעלהםה שיונהרסות יחד עם האוכלוסקורסות כאשר נראה ערים גדולות 
 לעמתרחש  את זהם אנחנו לא רואים אאפילו  ?!...כיצד נוכל לעבור את כל זה !...תגבר על רגשותינו?האיך נוכל ל בלשון המעטה.זאת 

בכל  - לא מכירים אותם חנואם אנ גםו !מקומות האלהמההרבה אנשים מכירים שר אנחנו אכמזעזע  ךכל זה יהיה כעדיין ידינו אבל 
 נורא. איום ו 'קשו  'זה יהיה  ,הלם זה יהיהזאת 

סוג של  השכזה, כזו קטסטרופה, כזאיום חוו דבר  ,ועמורה כמובן-סדוםאשר חוץ מ ,איזשהו דור לפנינו מאז הבריאהסבור ש אינני
מה שעומד להיות ביחס לתגמד יזה  ,ותקרלעומד כעת גודל הזה של מה שה-סדרועמורה זה לא היה ב דום. אפילו בספחידחורבן מ
ל ָעם]משלי י"א י"ד: '. ישראל, שלא נדע-ץרכאן בארבה דמים -שפיכות ההית !...אינכם מבינים?האם  עכשיו. לֹות ִיּפָ ְחּבֻּ ין ּתַ אֵׁ אך  [שם ', וברש"יּבְ
הם עם הבניינים, יחד יהרסו הם  – ]רמב"ם הל' תשובה פ"ו ה"ג[ ואין להם את הזכות לחזור אל ה' 'אלו שהם רחוקים מהוזה לא ייהרס. בכ"ז 
ֶריךָּ 'מיכה ה': ] כל העמים האחרים שאינם מקבלים את הקב"ה כיוצרםעם הישמעאלים ועם דומים ועם הא  יחד יהרסו  ְדךָּ ַעל צָּ ֹרם יָּ ָּ . אז ...'[ת 

 זה לטובתינו, לא משנה מה. -מה שה' עושה כל עלינו להאמין בשלמות ש ...כיצד אנחנו יכולים לעבור את כל זה? ...מה עלינו לעשות?
ָהִמיר ָאֶרץ ,ים ָלנּו ַמֲחֶסה ָועֹזקִ ֱאלֹ 'מזמור מ"ו: ] ן לֹא ִניָרא ּבְ ים ,ֶעְזָרה ְבָצרֹות ִנְמָצא ְמֹאד: ַעל ּכֵׁ ב ַיּמִ לֵׁ ע"ש. חוה"ל שער הביטחון פ"ה ושער ג' סופ"ח. תהלים  :ּוְבמֹוט ָהִרים ּבְ

ל חֹוֵסי בוֹ סוף מזמור ב': ' ֵרי כ ָּ ֵמנו  קֵ ֱאלֹ  ה'ַהֲאִמינו  ב ַ ', דה"ב כ' כ': 'ַאש ְ יו ְוַהְצִליחו   ַהֲאִמינו   ,יֶכם ְוֵתאָּ  [היראה סו"פ י"ד , ראשית חכמה, שער...'ִבְנִביאָּ

. זה יכול להישמע [שם ע"ג כ"הו, ...'ְמָנת ֶחְלִקי ְוכֹוִסי ]מזמור ט"ז: 'ה' האדם עם הקדוש ברוך הוא ביןשהיחס הזה: -רק מערכת יחסים אחת בעולם נהיש
זה מגיע  כאשרמשפחות שאתם מאד אוהבים. אמת, אבל יש לכם כם מפני שיש לכם ילדים, יש לכם בעלים, יש לכם נשים ועבורקשה 

בגלגולים הזה ואנחנו כבר היינו כאן בעולם  .כולנו ,של הקדוש ברוך הוא ורק ילדיאך ואנחנו קשה, ברגע האמיתי, הלחץ הלשעת 
מיד אותו תלא הם הילדים ו, ובכל גלגול יכול היה להיות לנו בעל אחר, אשה אחרת, ל"ג[רק פ 'חרדים' פרס, ]רבינו בחיי בראשית ג' י"ט רבים
שלנו  הסיכויוכעת זהו ביותר נמוך  . אנחנו במצבשהיה עלינו להתגבר , מבחנים שונים,שונות , היו לנו סיטואציותבכל פעם הדבר
 סופי למשוך ולהעלות את עצמינו ולשוב בחזרה.  באופן

-יוג האמיתכל נשמה יהיה לה את הזיו ,תדאגו אל - בעזרת השם דקנושאנחנו מקבלים משיח צהרגע  לכאשר אנחנו מגיעים א
לנו  שאנחנו כאנשים איןבדה ולנו שום שאלות בנוגע לע ואנחנו כולנו נדע ונחוש ולא יהיואמיתי, וכל ילד יכיר את הוריו האמיתיים, ה

יותר ויותר  אחד בלבד: להתקרבתהיה מסביב עיסוק וכל החיים שלנו, כל המהות שלנו  ., וזהו הקדוש ברוך הואבלבד חדארק אבא 
 ,י רוחנייםרמגל-ונהיה לגמרי ' שלנו,ודם-הבשרהתכונות והמאפיינים של 'כל ת אחנו נזרוק נאלבסוף  –די להתקרב אל ה' כאליו. וב

ִני ֲעֵליֶהם]יחזקאל ל"ז כ"ז: ' יה אחד איתוהונ ָּ כ  ה ִמש ְ יָּ ֶהם ֵלאלֹ  ,ְוהָּ ִייִתי לָּ ם ,יםקִ ְוהָּ ה ִיְהיו  ִלי ְלעָּ ָּ  .['ְוֵהמ 

םירמיהו ל"א ל"ג: ' דֹולָּ ְקַטּנָּם ְוַעד ּגְ י ְלמִּ ם ֵיְדעּו אֹותִּ י כּוּלָּ  ...'ּכִּ

ְהֶיה' מלכים פרק י"ב, הלכה ה': רמב"ם הלכות ַמן לֹא יִּ ה ּוְבאֹותֹו ַהזְּ מָּ ְלחָּ ב ְולֹא מִּ עָּ ם לֹא רָּ ל  ,ש ָּ ה. ְוכָּ ַעת ַהְרּבֵ ּפַ ְהֶיה ֻמש ְ ה ּתִּ ַהּטֹובָּ ֶ ה ְוַתֲחרּות. ש  ְנאָּ ְולֹא קִּ

ר.  פָּ עָּ ין ּכֶ ים ְמצּויִּ ֲעַדּנִּ ְלַבד.ַהּמַ ַדַעת ֶאת ה' ּבִּ א לָּ ם ֶאּלָּ עֹולָּ ל הָּ ְהֶיה ֵעֶסק ּכָּ ים ַהסְּ  ְולֹא יִּ רִּ בָּ ים ּדְ ים ְויֹוְדעִּ דֹולִּ ים ּגְ מִּ ֵאל ֲחכָּ רָּ ש ְ ְהיּו יִּ ְך יִּ יכָּ יגּו ּוְלפִּ ִּ ים ְוַיש ּ תּומִּ

ה ֶאת ה' עָּ ֶרץ ּדֵ אָּ ה הָּ ְלאָּ י מָּ ּנֱֶאַמר 'ּכִּ ֶ ם. ש  דָּ אָּ י ּכַֹח הָּ פִּ ם ּכְ ַעת ּבֹוְראָּ ים ,ּדַ ם ְמַכּסִּ ם ַלּיָּ יִּ ּמַ  ...'ּכַ

יש לו שם הדרכים הטראגית בהולנד הובא לקבורה. -בתאונת וילה אחד מן הבחורים שנהרגהל לאחרונה ראינו הרבה טרגדיות.
ְצרֹור ַהחַ ]' נצחהחיי  ,שיזכה לחיים ארוכיםיהי רצון חיים ארוכים.  ,לאנגלעבן''משפחה מאד מיוחד:  מל בכדי הוא היה בחור שע .[ים'יִ ּבִ

ניסו לעשות מה שה'  ,להיות יהודים טוביםכדי יהם ניסו את המיטב נ. שבתאונה ההיא הבחור האחר שנהרגגם התקרב אל ה' כמו ל
 רוצה מאיתנו לעשות.

כל ש - לומר לכםול כאני יזאת אינני יכול לענות לכם מדוע בדיוק אלו השנים היו צריכים למות, אבל  ...מדוע היה עליהם למות?
ימּו ]חגי א': ' נושוגים בדרכאנחנו מה ולתפוס  ם לעשות תשובה,ישאנחנו חייבים, חייבורינו בהם מסר עשהתרחשו לאחרונה האסונות  ש ִ

י ְרכֵׁ ש על פנ-ולעשות חשבון ,ולחשוב ,ם לעצורינחנו חייבא -י בבת אחת "כך הרבה אסונות על עמ-. כאשר ה' מוריד כלם...'[כֶ ְלַבְבֶכם ַעל ּדַ
  .]ר' ירמיה ה' ג'[ בדרך החיים שלנו נכון-לא להיות עלולמה להתבונן  ,החיים שלנו

ם ינחנו חייבשלא נדע. א ,דיהחרעולם הרחבי כל באסונות הרבה ולאחרונה התרחשו היתה תאונת דרכים מחרידה, הייטס -גם בקראון
בשביל  'לחי-סטירת'זוהי  ,זו איננה 'טפיחה על השכם' עבורינו. טועים בדרך שלנו אנחנואיפה להבין לפתוח את העינים ולנסות 

עדים אנחנו צום שלו, אבל עה. הוא רוצה להציל את [מסר הקודם]רמב"ם רה"ל תעניות, ר'  מרוצה תבינו שה' איננו ,שהקאז בב שנתעורר.
 . באופן כללי, נכון-בכיוון הלא

תפסיקו עם  !שמיותהמירוץ אחר הגכל ריצות! תפסיקו את את המחלוקת! תפסיקו עם הפ תעצרו !אתם צריכים להתעורר !עם ישראל
ֱאֶמת]'י אמיתהוא ותשובו אל מה ש ,תילנלוהזההתנהגות  ָך ּבֶ ה '] זה הקדוש ברוך הוא ותורתו. –די שהוא אמת יוהדבר היח. '[ְלָעְבּדְ י ַאּתָ ּכִ

 .[היחידה''המציאות האמיתית מאמר ר' , ...'ים ֱאֶמת ּוְדָבְרָך ֱאֶמתקִ ֱאלֹ 
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