דברי האור החיים הקדוש על התורה ,פרשת ראה ,פרק י"ג פסוק ח',
על הפסוק 'מקצה הארץ ועד קצה הארץ'
מתוך דברי בנימין ,כ' מנחם אב תשע"ה ,מאמר 'מסדום עד ירושלים':
 ...הכל נהיה עקום .אנחנו במצב של סכנה ממש מאד גדולה .ועכשיו ,מה הם רוצים לעשות? הם רוצים
להפוך את כולם לדת אחת! האפיפיור רוצה ללכת ב 32-לחודש ספטמבר ,שזה יוצא ביום-כיפור ,לדבר בפני
הקונגרס האמריקאי .ומה הוא עומד שם להגיד? מי יודע ,אבל זה יַראה לנו ולכל העולם את הכיוון שלהם.
ולאחר מכן הוא הולך ב 32-בספטמבר ,יומיים אחרי יום-הכיפורים ,לדבר בפני האו"ם! זה דבר שלא היה
כמוהו מעולם ,שהאפיפיורים ימח שמם וזכרם ילכו לדבר לפני האו"ם?! ...ומה הוא רוצה להגיד באו"ם?
כנראה ש"-מזל טוב!" ,מתחילים את 'סדר-העולם-החדש' .והוא יתן את ההוראות למיליארד-וחצי-הקתולים
לעשות מה שהוא אומר.
הוא – העינים שלו ושל כל הכנופיה הזאת ,זה להשתלט על העולם .ועכשיו ,לך תספר את זה לאנשים –
שוק' (הלם) כשהם רק ישמעו את זה .אבל יש מספיק אנשים ,וזה אפילו הרוב ,שהם לא מבינים
הם יקבלו ' ֹ
בכלל מה אומר המושג הזה' :סדר-עולמי' .מה זה משנה להם? ...אז מה? ...שכולם יהיו חלק של דת אחת! הם
טמבלים ,הם חושבים שזה 'אהבה' ...וזה דבר 'טוב' ,וזה 'מעולה' ...ו'יותר טוב להיות ביחד'...
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 ...ואומרו 'מֵ ֱאלֹהֵ י הָ עַ ִּמים' פירוש כי יבא [המסית לעבודה זרה] בטענה להוכיח  ....הוכחה גדולה והוא כשתהיה עבודה זרה
שנתפשטה בעולם ,שכל העולם או רובו עובדים אותה ,כמו שאירע בזמנים אלו שמלכות אדום כולם עובדים[ ...עבודה זרה,
שהיא הנצרות] ,והיא פינה גדולה [כלומר חלק גדול מן העולם],

וממשיך האור החיים :ולדברי רבותינו ז"ל (יומא דף י') שאמרו ' :עתידה מלכות הרשעה שתתפשט בכל העולם',
הנה עבודה זרה אחת בכל העולם ' ִּמ ְקצֵ ה הָ אָ ֶרץ וְ עַ ד ְקצֵ ה הָ אָ ֶרץ' ,והסתה זו ִּע ָמה טענה להוכיח כי יש בה
ממש ח"ו.

אף על פי כן אמר [השי"ת]' :לֹא תֹאבֶ ה לוֹ וגו' ,פירוש נותנת התורה עצה לאדם שימלט בה ממנו ואמר :לא תאבה לו,
תאבֶ ה' ,פירוש לא תכנס עמו בטענות אלא שלילת הרצון
פירוש על דרך אומרו (משלי א')ְ ' :בנִּ יִּ ,אם יְ פַ תו ָך חטָ ִּאים אַ ל ֹ
בלא טענה ,ועיין מה שפירשתי (לעיל ב' ל') בפסוק 'ולא אבה' ,וישלול שמוע דבריו עוד בזה .והטעם שאם יכנס עמו
בטענות ,התמדת החושב תוליד תכונת הרע באדם...
עד כאן דבריו הקדושים.

וראה מאמרו הנפלא של מוישל ה ,סידרה ב בפרק שתחת הכותרת תעמדו ותגידו לא ,
שדבריו תואמים במדויק את דברי ההדרכה הללו של רבינו האור החיים הקדוש.

