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  שולט בעולםהשקר 
  

. איתי מאדאני מאד מרוצה שדוקא עכשיו רציתם לדבר 
ו מהסבל של "חמתפוצצים  שכמעט הרגשתי את הלבבות שלכם

השלימה -עים לגאולהומהגעגו, ]'כו' ךֶׁש ת חֹוֶׁש ָּת ': מ פג"ב[ ז"העוה
  .]'ׁשפֶ יד נֶ ִד יְ 'פיוט [ צדקנו- ולמשיח

שהכל קרוב  ,עודד את כולכםכדי ל, ד לכםירק רוצה להגאני 
ומשיח צריך .  הגאולה השלימה. הגאולה קרובה מאד.מאד

 , אני מבקש מכל יהודי אמיתי. הקרובדה בעתי"להתגלות בע
שהלב נשבר והעינים , י"ואהבת עמ' מכל יהודי שיש לו אהבת ה

ברכות [ ה"ב של הקב של העם האהוו על סבל.]ז" י'איכה ה[ בוכות
-  ועוד',ממש יתגלה משיח בעזרת ה-מעט-שהמסר הוא שעוד, .]ג

  . המקדש-השלימה עם בית-ולהאהיה הגתממש -מעט
 היה ונ,הרההמנבתוך עמוק שאנחנו כבר רוצה לומר לכם אני 

 , וכבר לא רואים כמעט את האור מאחורינו,ךיותר ויותר חשו
. ]ב"ישעיהו י. 'דָח ְפ א אֶ לֹח וְ ַט ְב אֶ '[ .אבל לא לפחד .ולפנינו עוד חשוך

  .]ז"ט' מלאכי ג[ !אין ממה לפחד', ולעבדי ה 'לעובדי ה
שיהיו מעשים ענקיים בעולם בעתיד : ורוצה לומר לכם ככה

בשנים ,  כל המצב בעולם הזה שלנו, בכלל.הקרוב ביותר
אולי יש .  בשביל זהתאין מילה אחר. פשוט מדהים -האחרונות 

אפשר אפילו ! זה מדהים -  אבל מדהים,מילה יותר חזקה
זה לא יהיה רק  -להגיד שאם היהודי יודע את כל האמת 

 ,השקר-של-כי האמת. זה יהיה הלם', קשֹו'זה יהיה , מדהים
 בתוך ר וכמה שעמוק השק,כמה שקר ישכלומר כשמבינים 

' לדיכאון כו,  זה ממש יכול להביא בן אדם לשוק- החיים שלנו
  .]ע"ש כה" ע,ג"תיקון ס. 'אָמ לְ עָ א ְּב ָט לְ א ָׁש רָ יְק ִׁש '[

המצב הקשה  .]סוטה' משנה סוף מס[ע המצב הולך ומחמיר כל רג
הנפילה . כולל היהודים .מאדם לאדם. מתרחב במהירות הבזק

 הנפילה האנושית גם .]'איכה א. 'יםִא לָ ד ּפְ רֶ ֵּת וַ '[ אומןת-הרוחנית לא
ים וגם יהודים יו גם ג,ויותר ויותר.  עובדהו אבל ז,ומןאלא י

וקשה לאדם מוסרי . ]'רֶק ֹוא ּבָת ָא'[ מתחילים לראות את האמת
 כי זה אומר שרוב האנשים בעולם הם ,לקבל את האמת הזאת

 או ,]'רעַ  יָ תֹויְ ל חַ  ּכָ ׂשמֹוְר  ִת ֹוּב': ד"לים קתה[ תורע-לא יותר מחיות
בל לא  א.]ט"תהלים מ. 'ןיחֹויר ִס עִ  ':ד"ב ע"ב[ יםנבער חיים- בעליסתם 

לא כמו שחלמו שהדור הזה יהיה דור , ונכמו שאנחנו חלמ
 דור עם , יותר גבוה מהקודמיםהדור עם אידיאל הרב, מתוקן

דור שאין כבר . ]'ר כוֶׁש ּנֶ  ּכַ יּהַ ִּב גְ ם ַּת ִא '[ טכנולוגיה גדולה וחזקה מאד
ם הכל מתקד. מצויןהכל ,  הכל טוב,רע- ואין כבר כלום,חולי

  .הצדק האנושיבחינת אי ובודאי מ ובוד,םיווניבכל הכ
 האכזריות .הכל ירד .אבל אנחנו רואים בדיוק ההיפך

רק . ]'עַׁש רָ ה הָ ָּמ ט ָׁש ּפָ ְׁש ִּמ ם ַה קֹוְמ '[  בעולם עכשיותעות שולטשוהרי
רק קבוצה . ]'יםּיִ נִ ד עֲ ֹוׁשִמ ': ב"תהלים י[ הגדולים שולטים-העשירים

 ְך רֶ ּדֶ '[ ולםקטנה של אנשים משתדלים להצליח להשתלט על הע
 נותן להם הצלחה ]ג"תהלים ע[ בינתיים ,ה"קבוה. ]'הָח לֵ ים צָ ִע ָׁש ְר 
  . ]'ןאֹור ּגָ בֶ י ֶׁש נֵ פְ לִ '[

נהיה  -מה שהיה כחול . עכשיו לבן -פעם מה שהיה ברור שחור 
 .]'ישעיהו ה. 'עב רָ ֹוּטלַ ב וְ ע טֹורָ לָ '[ . כתוםהפךשהיה צהוב  מהו ,ירוק

מה שפעם היה  .]'א כורָ דָ י לְ וַ : ' ויקרא וק"זוה[ע הכל מעורב ומשוג
אנחנו לא יודעים איפה . ]'ג ה"שגגות י' הל[ נהיה ימין - שמאל 

אם אנחנו  .אם אנחנו על הקרקע או בשמים, אנחנו עומדים
מזמור . 'תמֹוהֹו ְּת דּוְר ם יֵ יִ ַמ  ָׁש לּועֲ יַ '[  או מעל לגלים,ו"מתחת למים ח

 שוכחים –קמים בבוקר .  אנחנו לא יודעים איפה אנחנו.]ז"ק
 עינים , כאבי ראש,עם כאבי גב, קמים בקושי. איזה יום זה

 - אפילו לקום , כל מיני דברים,]'תהלים ו. 'יִת ָח נְ ַאי ְּב ִּת עְ גַ יָ '[ חותונפ
. זה בעיה -' דה אניומ' להגיד .זה בעיה - ליטול ידים .זה בעיה

 -ה "להתפלל עם קירבה לקב ,זה בעיה - להיסחב לבית הכנסת 
ל דאבל אנחנו חייבים להמשיך להשת.  הבעיה הכי גדולהוז

 ולהתקרב באמת לקדוש ברוך ,ולהילחם נגד הרגשות האלה
 , אין עוד, רק הוא,]ב"ג פי"נפש החיים ש[ י הוא יציל אותנוכ, הוא

  .]'דברים ד. 'דין עֹוֵא '  כוךָ בֶ בָ ל לְ  אֶ ָת בֹוֵׁש הֲ וַ '[ רק הוא
 ,יהיה מפחיד מאד מאד. ]ל המזמורש כ"ע, ו"תהלים מ[ !ולא לפחד

ז " אבל בכ, בארץ זה יהיה פחות מפחיד,כמו שאמרו לכם
 . זה לא אומר שלא ימותו,ל" כמו בחוובארץ לא ימות, מפחיד

ת וובכל הארצ .עוד את הקדושהיש  ,'ץ עדיין ברוך הרבא
רק פה בארץ  ,האחרות כמעט כל נוכחות של השכינה כבר איננה

שהחילוניות אפילו . ]ה"ה כ"ויקרא כ' ים הקאור החי[.  קדושהיש
 אבל מתחת , את הכלכי למרות שזיהמו. את הכל טינפה
 האדמה - ע הרגע הנכוןי וכשיג. הקדושהמת הזה קייךלליכלו

 – וכל השכבה העליונה של הזיהום האנושי ,עצמה תתפוצץ
 ,]ח"איוב ל. 'הּנָ ֶּמ ִמ ים ִע ָׁש  ְר רּועֲ ּנָ יִ ץ וְ רֶ ָאת ָה פֹונְ כַ ז ְּב חֹואֱ לֶ '[ם עלתיפול ות
 שאר רק עם הקדושה באמתי ואז נ,לך לכל הרוחותתתפורר ות

   .]'צֹוְר ַאים ֵמ יִ ֹו ּגדּוְב ָא'[
 . לא הייתי רוצה להיות במקום אחר–ברגע זה בהיסטוריה ו

 כמה .ועדיף בירושלים. ] בהרחבה70 גליון 'ר[ .רק בארץ ישראל
ה יֶ ְה ן ִּת ֹוּיר ִצ ַה ְב ּו": יהעובד[ .אין עוד כמו בירושלים - שיהיה קשה 

- אין עוד כמו הר, ד כמו ארץ ישראלאין עו. ]"ׁשדֶ ה קֹויָ ָה  וְ ,היָט לֵ ְפ 
  . ]:יומא נד[ זה המרכז. אין בכל העולם. הבית
לא רק . המקום הזה  הסיבה שהגויים רוצים אתוהיוז

הם רוצים את  גם הנוצרים רוצים את המקום הזה, המוסלמים
כי הם ?  למה הר ציון. גם הר ציון,יתגם הר הב, כל המקום

אבל משיח לא  .ישמור'  שה,משיח שלהםהרוצים להגיד ש
'  ה.]הפטרת חנוכה[  והם לא יכולים לקחת בכח את זה!שלהם

ם הם יאבל בינתי .אין מה לדאוג. ]'ה ו" כישעיהו[ .יגמור אותם
. ]ח"מזמור מ[ ציון- וגם על הר,הבית-גם על הר, מנסים להשתלט

 .]'ב' זכריה ג[ .ל מקומות אחרים שקדושים בעיקר ליהודיםוגם ע
 שזה נראה שהערבים רוצים ושהם ,לכן אני רוצה לומר לכם

שהם  רק .ולא הערבים.  אבל באמת זה הנוצרים,משתלטים
בעיקר ו -  אבל זה הנוצרים .משתמשים בערביםבינתים 
 לא יעזור . אבל יכולים לרצות.לטת כי הם רוצים להש.הקתולים

   !להם
ם ּגַ ': 'מלאכי ג[!  בענק, בגדול,ם כבר שהם מצליחים מאדימרגיש

כל ים לכתוב יגו-יהודיםו , הם לקחו כמה גוים.]'העָ ְׁש י ִר ֵׂש  עֹונּויְב נִ 
 בגדול ווהוציא , תסריטיםיכל מיניצרו  ,בהוליוודמיני סרטים 

בשביל  ,ה של הרבה כסףעולים עם השקדעשרות סרטים ג
כאשר הראו  ...לעשותשמתכננים מראש מה להודיע לכל העולם 

 כי .בידור, אז זה היה נראה משהו מצחיק -  "סרט"בתור  את זה
-דמיוןר  אבל כאש.להיות אמיתי משוגע שזה לא יכול ךכ-לזה כ

שה להאמין שיכול  וק.אז זה פשוט מדהים, תממשמ פרוע זה
 .מיתיאבל זה א. 'מתוקן'-בר בעולם כביכוללהיות כזה ד

והיו הרבה . ]'כוים לִ לְ הֹולַ י ִּת ְר ַמ ָא': ה" עתהלים[ ! שולטיםמשוגעיםה
שהדור הזה יהיה דור , מהצדיקים הקודמים שאמרו בפירוש

וזה יותר גרוע , ]116' מ עג"חא "ממ, ד"הדור האחרון פ[ מטורף
זה אפילו מעל לכל הדברים המשוגעים שאנחנו יודעים . ממטורף

  .היום
אשון של השיגעון שהיה ברור  הטעם הר.פה ושם היו משוגעים

ו שהוא רק היה נ אבל חשב.ש"זה היה היטלר ימ, לנו בדור הזה
-מיני-שקרה בגלל כל ]בחוקותי' פר. 'יִר י ֶק ִּמ  ִע כּולְ ם ֵּת ִא וְ '[מקרה 
והכל היה  .יה מתוכנןה כי היטלר .בכללכך  אבל זה לא, סיבות

 של ,ם המשך של הנאציהוא - ומה שקורה היום .מתוכנן
 ה"בוכל זה מלחמה נגד הק. ושל כל הרשעים, מוניסטיםהקו

 יךָ בֶ יְ  אֹופּוְר ר ֵח ֶׁש אֲ '[ נדע- ה שלא"הכל נגד הקב. ]ד" צ,ד"ים עמזמור[
שכאילו , חולי הנפש האלה, והמשוגעים האלה. ]ט"תהלים פ', םֵׁש הַ 

. ]ז"ט ט"ירמיהו מ[ !הם יפלו -משוגעים ה-המנהלים של ביתהם 
. ]'ירעִ ת הָ נֹוְב  לִ לּוְּד ְח ּיַ וַ ': א"יפנח [  השגעונותיחד עם כל הם יפלו בסוף

מיכה ', ישעיהו ב[ עם ישראל – ובאמצע האמת .שאר רק האמתתיו
  .]'אמת ויציב'ברכת [ !עם ישראל אמת, חיעם ישראל כי  ,]'ד
 זכריה . פזדף פסחים  . וספורנו שם,'הט "י שמות י" רש.'סגולה מכל העמים'
והחזיקו ' ובאו עמים רבים ועצומים כו': ח"ריה סופזכ .'ושכנתי בתוכך': 'ג

והביאו את ':  סוף ישעיהו.'ושרו אתכם כל הגויים כיוא': 'מלאכי ג .'כו
אלוקי ' ויאמר כל אשר נשמה באפו ה': תפילות ראש השנה. 'אחיכם כו

  .'ישראל מלך
  

ית ִר ֵא ְׁש ': 'צפניה ג[ .ם ישראללא חלק של ע -ומי שלא עם האמת 
 ,'בשחוש'לא , מי שהולך עם השקר ממש. ]'הלָ וְ  עַ ּוׂשעֲ א יַ ל לֵֹא רָ ְׂש יִ 

 הוא לא עם – אבל מי שהולך ממש עם השקר ,'ואולי מבולבל וכ
להתאחד ל ו לא יכ-היהודי . י"הוא לא חלק של עמ עם ישראל

יהודי . ]ם"להרמב' איגרת תימן'. 'ט ב"ן שמות י"רמב[ .לגמרי עם השקר
 אפילו אם .]77גליון [ אמתמודעות ל מקום יש לו הבאיז ,אמיתי

שייך הוא לא אז  –אבל מי שהולך עם השקר . הוא לא מודע לזה
, ]ד"כ' ירמיהו ט[ מילה-ה לו בריתתאפילו אם הי .לעם ישראל



 'אמואל ש[ ופיאות מסולסלות ארוכות והוא הולך עם זקן ארוך
ם  של עהוא לא חלק  !לא יעזורזה  ]'הּואֵ ְר ל ַמ ט אֶ ּבֵ ל ַּת ַא' :ז"ט

לו אם הוא קיבל  ואפי.]א" כ'ירמיהו ב' תֶמ ע אֱ רַ  זֶ הּלֹּכֻ '[ .ישראל
 :בראשית כחא "להגר יהל אור[  והוא רב גדול,]א"מ קי"ליקו[ סמיכה

אם הוא לגמרי , אם הוא לא עם האמת !זה לא משנה ]ה ומשה"ד
ם ּלָ  ּכֻ ְך ֵּמ עַ וְ '[ ישראל- הוא לא שייך לעם. הוא לא יהודי, עם השקר

  .]פ חלק"ר' יםיִק ִּד צַ 
 'והסר ממנו יגון ואנחה':  ברכת השיבה שופטינו:'מאשריך מתעים'

: ט"יבמות ק. 'ונושאים פנים בתורה' .ג"י' י דברים א"רש .ואבודרהם שם
אנשי ': ' ד' צפניה ג. ועודח"פיהדור האחרון . ה סרמיסין"ד. י סנהדרין יד"רש

ושנא ', י"ו וה"ג ה" תשובה פ'ם הל"רמב' ר.  שםי" ערש,'בוגדות חומסי תורה
  .ג"ב ע"י כ"כתונת פסים לבעל תויו', י' רוח חיים אבות א', את הרבנות

מלאכי . ד"כ' דניאל ט. 'ולהביא צדק עולמים' :בירור האמת באחרית הימים
נחלת . 'כוומטהר כסף וישב מצרף  :' ג' גשם. 'כובין ושבתם וראיתם ': 'ג

  .ג"מ',  הכשר כלים ד,קוטי הלכות לי.ברכותס "י מליסא סומ"יעקב לר
ות ותק' ,ז"מאמר הגאולה פ[  הדור שלנו דור קשה ביותר–ולכן 

ולהמשיך את החיים ,  זה קשה לנו לקום בבוקר.]ג" פי'הגאולה
של השחור שאנחנו , הרע-הלחץ של היצר, כי הלחץ הרוחני, שלנו

 זה ,ד אותנוי זה מור,יום-כל היום-נושמים בחיים את זה כל
אבל זה .  ואפילו להתפלל, להמשיך,ד את הרצון שלנו לחיותמורי

 .זה לא בגלל שאנחנו לא רוצים, לא בגלל שאנחנו לא מאמינים
 זה כמו אדם ששמו לו על הרגלים ועל הידים שלו אזיקים

וקשרו אותו עם , הושיבו אותו על כסא. ]'אּוים צֵ יִר ִס אֲ ר לָ אמֹלֵ '[
וקשה , גיש משותקמראבל , הכל מאמין, הראש מאמין. חבל
  . ]'תלֹוצֹוְמ ים ִּב ִּכ ַׁש חֲ ַמ ְּב ': ח" פמזמור[ לזוז

 ואנחנו צריכים להלחם נגד .]'חַ ף ּכֹעֵ ּיָ ן לַ ֵת ֹוּנהַ '[ אבל זה יעבור
ובכח לקום , ]ה"אבות פ. 'ארָ גְ א ַארָ עֲ ם צַ פּולְ '[ האזיקים ונגד החבלים

ן ֵה '[ יום-עצמינו יום ובכח להזיז את ,]'יִּת ְמ י ַק ִּת לְ פַ י נָ ִּכ '[ על הרגלים
ים ִׁש דֹום ְק עִ וְ '[ לכיוון הקדושה והאמת ]פרשת בלק', םקּויא יָ ִב לָ ם ְּכ עָ 
. ]פ קדושים"משך חכמה ר[ אמתזה  -הקדושה . ]ב"י הושע .'ןָמ אֱ נֶ 

  . ]ש" ע,ב"ק פי"ראשית חכמה שעה[ זה קדושה -והאמת 
ם "רמב. חהבפתי' נר לרגלי' ספר .ו"רשת ציצית במדבר ט פ:אמת והקדושהה

: ג"תהלים מ . שםמ"ד ובכ"א ה"קריאת שמע פ' הל', מ המצוה הט"בסה
  .'המקדש שמו ברבים'ברכת  .'כויביאוני ' שלח אורך ואמתך כו'

  
 אם אי אפשר להתפלל .]ו"ט' דברי הימים א[ לא להתיאש, ולכן
 לפחות להגיד ברכות כל יוםאז , אני מדבר עכשיו לנשים, כל כך

ים ִר ָק ְּב ים לַ ִׁש דָ חֲ ': 'איכה ג[ ומודה אני ,]ויברכוה "א ד"ע ג"סי ברכות "רש[
  בכח לדחוף את עצמכם-  ולגברים.את שמעיוקר. ]'ךָ ֶת נָ מּוה אֱ ּבָ רַ 

 ולעשות מה ,]'הבית-תורת'ס "בסו' עת לעשות'מאמר [ ללכת למנין
 ואז נעלה , כי הסוף עוד מעט פה.וללמוד כמה שאפשר, שצריך
לדאוג לחבלים האלה שמושכים אותנו רך ט ולא נצ,מעלה-מעלה
 עכשיולתפוס . ]א"קכמזמור . 'יךָ ִּת ְר זַ ף עֲ  ַאיךָ ִּת ְצ ַּמ ִא ': א"ישעיה מ[ למטה
 את עזובלולא . קדוש ברוך הואעם החבל שקושר אותנו את ה

ם נחזיק יִ ינַ עם הִש . ]ג"ח פ" לח'מחנה ישראל'' ס[ לא משנה מה, זה
ולא נסכים ליפול . החזיק את זעם הידים והרגלים נ, את זה

 .פן לא נעזובווא-פנים- ובשום, נחזיק עם כל הכוחות שלנו.מזה
אז , קיואנחנו מרגישים שאי אפשר להחז, ואם זה לא עובד

: 'חבקוק ב[ה מ-משנה-לא, נקשור את זה מסביב שלא ניפול
  . ]'היֶ ְח  יִ תֹונָ מּואֱ ּבֶ '

יבוא היום , ]ח"י' ל' יישע. 'י לֹוכֵ ל חֹוי ּכָ רֵ ְׁש ַא'[ בוא הרגיעהתואז אז 
 אפילו שיהיו הרבה .נקבל משיח צדקנו, ]' גמלאכי[ הגדול והנורא

תשא -ק כי"זוה[ אבל אנחנו נדע את האמת, שיהיו משיחי שקר
כי . ונדע שהוא האמיתי, אנחנו נראה את המשיח האמיתי, ]ח"קפ

ודוחים ,  כי אנחנו כבר מכירים את השקר.אנחנו מחפשים אמת
ירמיהו [ת נכיר את האמ. ]א"נישעיהו . 'י הֵׁש ְק בַ ק ְמ דֶ י צֶ פֵ ְד רֹו[ את זה

גם נוצרים גם . וכל הגויים ינסו להביא את המשיח שלהם. ]ג"כ
ם הֵ ים הָ ִּת עִ בָ ּו'[. מי שאתם רוצים, הבודהיסטים גם המוסלמים

. ]ואגרת תימן, ב"מלכים פי' הלם "רמב. ד" יא"דניאל י'',  כוּוּדְמ עַ ים יַ ִּב רַ 
 הכתר ישר מן השמים צדקנו האמיתי יקבל את-משיחאבל רק 

  . ]'על כן נקוה'תפילת [ וכל השקרנים ייעלמו. ].'תהלים ב. ד"מ' דניאל ב[
 כמה .]'ְך  לָ נּוְח נַ ים אֲ ִּכ חַ י ְמ ִּכ '[! כמה שאני מחכה ליום הזה, אוי

 "וש של שוטהבל"אבל עדיף ה, טהוש-של-שנמאס לי הלבוש
: מ נשא קכה"רע[  סובלים'יםהנורמל'מאשר לסבול מה שאתם 

 ,מתא רואה יותר קרוב את האתזל אני בכ. ]ש" ע'אָק חֲ דֹוא ְּב רָ עֲ צַ ְּב '
ן יכֹוּיֵ חַ ְּב '[ תיי ומתפלל על כל יהודי אמ,ם מאדכמרחם עלי

 שיזכה לקבל משיח צדקנו ,ילד וילדה, זכר או נקבה, ]'ןיכֹוֵמ יֹוְב ּו
 ,]:ט" קפתשא-כי ק"זוה[  בקלי קלות,]:תענית ל[ ברחמים ובשמחה

בבית  ]'רצה '- עבודה ברכת. א"מזמור נסוף [ונזכה להקריב קרבנות 
  .אמן. המקדש השלישי

  
  : ותשובותשאלות

בקשר  ב"רה בין אירופה ואודברים-דיןה מה דעתך על. ש
  ...'הדלפותשערוריית ה'ל

וגם מה .  כל הגנבים ביחד.הם כולם ביחד.  משחק,משחק. ת
וזו בעיה קשה , ]ט"ישעיהו י[ותי מאד שקורה במצרים זה משמע

  ...יהיהמה שובחודשים הבאים אוי . עבורנו
ל של וגהם הגילש - קבוצה של הרשעים ה :אני אומר לכם שוב

 הם רוצים להשתלט ,]'ב ב"דניאל י[ דור ההפלגה ושל הנחש עצמו
, כלום-שום הבעיה שלהם זה שאין להם ..]סנהדרין קט[ על העולם

 מינים בשום משהו דומהא הם לא מ,ה"בהם לא מאמינים בק
. זרה-  בעבודה, הם מאמינים אך ורק בשטן.]'תינּוִמ ת לְ כּולְ ַּמ הַ '[

. ]'בראשית כ', ינִ גּורָ הֲ ים וַ ִק לֹות אֱ ַאְר ין יִ ק ֵא רַ '. 'לעַ יָ לִ י ְּב נֵ ְּב '[ רשעים ממש
 חלק רציני ! וכבר השתלטו.ישראל-והם רוצים להשתלט על ארץ

   .]ח"ישעיהו כ[ של הממשלה שייך להם
ישראל - כל שיחה בארץ.וזה מספיק שאתם מדברים בטלפון

 וכל שיחה באירופה .ב מוקלטת"וכל שיחה בארה, מוקלטת
איך  'שואלים .ובודאי גם ברוסיה ובסין ובכל מקום .מוקלטת

כבר , הנהאז ? איך אפשר להקליט כל כך הרבה' ?זה יכול להיות
, ספר את האמתמהוא ו, ב"היה עכשיו גוי שברח מארה

זה לא משנה אם זה פלאפון או טלפון . שמקליטים כל דבר ודבר
 ואחר כך למי ,כל אימייל מגיע קודם אליהם ... אימייל,רגיל

- אומרים את הכמה. אז אין בכלל סודות ...ששולחים את זה
 .וזה הולך לשם -סים שזה הולך לפה פמפתח ואז תו- מילות

שר פאו. ונים של שיחותמאד אפשר להחזיק מלי-במקום קטןו
  .לשמוע את זה ממש כמו שנאמר

  ?תיםתהם מצוגם לשיחה הזאת האם . ש
 אבל נראה מה ,בודאי שהם מקליטים את כל השיחות. ת

עושה מה שהוא רוצה עם ' וה -הם מקליטים . שהם יעשו עם זה
ת ין ֶא ִב א יָ יל לִֹס ְכ ּו': ב"מזמור צ[' בלה- בלה- הבל'ל לצאת וזה יכ. זה

על האמת .  אין להם שליטה. וזה יכול לצאת משהו אחר,]'אתזֹ
  .]ה"תהלים פ. 'חָמ ְצ ץ ִּת רֶ אֶ ת ֵמ ֶמ אֱ '[ .אין להם שליטה

  
 ,ק" עיה בירושלים"מצעד תועבה" ים לעשותעומדשוב . ש

  .ישמור' הש ,את זה רשמית לחוקק רוציםהם גם כעת ו
 ,הכי גדול שהם- שזה הסימן הכי ,אני רוצה לומר לכם. ת

, של הטומאה' שער הן[ שייכים לשטן ולנחש עצמו, ם האלההציוני
באירופה גם  ו.ריתבצות הכי ככה עושים גם באר. ]'עמוס ט' ור

ויקרא ' ןעַ נָ ץ ְּכ רֶ ֶא ם וְ יִ רַ ְצ ץ ִמ רֶ ה ֶא ֵׁש עֲ ַמ ְּכ '[ מזמן עושים כאלה דבריםכבר 
  . ]ח"י

 .]ג"י-א" יו"פנח ', ינַ פָ א לְ ר ּבָ ָׂש ל ּבָ ץ ּכָ ֵק '[ הם רוצים לפרק את החברה
שזה הכל , :]חולין צב' ר[ הם רוצים להיות לפי החוקים של השטן

 .'הָאֵמ ְּצ ת ַה ה אֶ וָ רָ ת ָה פֹוְס ': ט"ניצבים כ[  הנאות בלי סוף,הזה-עולם
 ומה שעושים פה יותר עקום .דברים עקומים ביותר. ]ן"ש ברמב"ע
וזה לא . יהדות פחות ,ידישקייטאיהיה לפי דעתם פחות אז  –

.  לא יתכן בכלל.]'רף צָ רֵ חָ ים יְ ִק לֹוי אֱ ַת ד ָמ עַ ': ד"תהלים ע[! להיותיכול 
 -   את האמת.דע מה להגידואני לא י. ועכשיו השאלה מה לעשות
אבל אין ,  יש דברים שאפשר לעשות,הם הולכים לעשות מצעד

 . הרבנים לא נותנים,האנשים מפחדים. מישהו לעשות את זה
ידעו מזה רוצים שלא " ש,ויש להם את הסיסמא המצחיקה

ואיך אפשר ללכת לישיבה היום ולא לדעת  ..."הדור הצעיר
- וכל אחד נתקל בזה כך!זה בכל הישיבות ובכל החדרים? מזה

 לא ,ומרים להםא הם לא , אבל מה.אז זה קיים, אחרת-או
לגמרי בהחלט ,  שזה בהחלט אסור,בישיבות ולא בשום מקום

   .אסור
ק "אוהחה[. .. על האסון הזהקאם נשתולנו אוי ואבוי . ש

   .]ב"כ' קדושים כ
 .]ט"נ' שערי תשובה ג[  כמו בכל שנהמחאהחייבים לעשות . ת

 איך הרבנים . פשוט אין מה לעשות.ה לעשותמיותר מזה אין 
אם כל .  אין לנו כוחות אדם.זה השאלה -  ?שותקים על זה

. והם היו מפחדים,  זה היה מרשים-החרדים היו הולכים נגד 
, לא זז פה זה הכל, אספו כמה מנייניםיתאולי , אבל לצערי הרב
והם רק , "ותעש"עד שכל הרבנים אומרים , חוץ מהמעטים



י ִּכ '[. ולא לתועבה,  מתי שזה שייך לכסףכלל- עושים את זה בדרך
  .]ט"ישעיה נ. 'תֶמ ב אֱ חֹוְר ה ּבָ לָ ְׁש כָ 

 מעודד חזק את ארצות הבריתא של יהנש, ברק אובמה. ש
  ...אישיתלקח את זה ממש הוא ... ופתהטינ

 זה הכל ...טיםרזה הכל הדגנ... בעצמו שייך לזההוא . ת
זה . ]י"רשע' םיהֶ לֵ ילּוגִ ם וְ יהֶ צֵ יקּוִׁש : ט"דברים כ[ !ליםימגע....המנוולים

  . וזה הכל.]'הּויסּוִע ְכ ת יַ בֹועֵ תֹוְב ּו': ב"האזינו ל[ הר ללכת נגד התו.הכל
 הם , הם נחש,נפש- הם חולי,טיםרהאנשים האלה הם דגנ

 הם רוצים .]כידוע' בעל פעור'תועבת  ענין ושזה[ שים מה שבא להםוע
 ,'בעגל הזה' האת, לגמרי ולהביא את השקר לפרק את האמת

 םיש חלק מה .]'ןיתּוִח ְׁש ת ַּת חֵ ְׁש הַ '[ קשות- את כל הסטיות הכי
 כל מיני דברים ,ת של עבודה זרהושותפים בכל מיני צרמוני

 אפילו .]'םיהֶ הֵ אלֹ לֵ ּוׂשא עָ נֵ ר ָׂש ֶׁש אֲ ' ת הבַ עֲ ֹול ּתי כָ ִּכ ': ב"ראה י[ ליםימגע
  .]'ןקּוָּׁש ים יִ לִ גָ עֲ  -ם דָ י ָאחֵ ְב זֹו'[ ...הקרבה של ילדים קטנים

רבי רציחתו של  שנתיים ל,יארצייטה יהיה יוםמחר . ש
  ...ל" זצאלעזר אבוחצירא

הוא הקריב . הוא הקריב את עצמו, מאד מענין, היהודי הזה
אנחנו . ]'מי רצח את רבי אלעזר': 75גליון [ ם ישראלאת עצמו בשביל ע

יש . 'להקריב את עצמנו, 'לא יודעים את המושג הזה בכלל
, בודאי שיש, אני לא אומר, ]'מ' ספר חסידים סי[כאלה שכן 
עכשיו זה , אבל הרוב חושבים שזה דבר שפעם היה. שמשתדלים
היו מוכנים , יהודים, שים פה היוםהלואי שאנ... לא רלבנטי

  ...אפילו להקריב את הפיצה שלהם
  ...ל" זצרב אלישיבהסתלקות השנה למלאה כעת . ש
זה היה הסוף של  - פטר ברגע שהוא נ - הרב אלישיב. ת
 הגדול האחרון לפני .]'דת יָ לַ זְ י ָאה ִּכ ֶא ְר י יִ ִּכ ': פרשת האזינו[לים והגד

   ... הוא היה עדיין מהדור שהיה.עולםבהוא היה הפוסק ... הסוף
בענין למשל  ...ם לפי הפסקים שלויהולכבדיוק אבל לא . ש

לגבי הפיאות של עד רק כל הדיון היה הרב אמר ש, הפיאות
  ...עים בקולומלא שוכבר פה אז  , לדוגמהמאה שנה

 ?מה אגיד ... אולי פעם נדע את התשובה... שאלה גדולה. ת
היה עוד גם בזמן שהוא ו .וציםמה שהם ר -ברור שהם רוצים 

 ואיזו . דברים על גדול הדוריהתחילו להגיד כל מינ -בחיים 
שעד הסוף השכל עבד , ל"זצ יהודי כמו הרב אלישיב ,הפחוצ

קשה . בלאגן גדול.  הכל שקר ושקר!ערב רב.  איזו חוצפה,מלא
   .לדעת מי לצד מי

 תרדיפ נגד ל"בחושהיתה  הגדולהההפגנה  מה דעתך על. ש
  ...ק" בארההדת
 אז לפחות באיזה . פה לא מפגינים!שמישהו הפגין' ברוך ה. ת

 זה -כל אחד שמוכן ללכת נגד השקר ונגד הרע ו. מקום שיפגינו
  . ]ט"ב כ"כי תשא ל[ ברכה

, על הילדים שלומבקש לשאול  מאדוכאוב מוטרד יהודי ש. ש
  ...שלא הולכים בדרך האמתצעירים נערים 

  . רק להתפלל, אין משהו אחר?לומה אפשר להגיד . ת
... קיבלנו מכתב הביתה שצריך לאסוף מים לשעת חירום. ש

  ...רק נותנים להבין, הם לא מדברים מפורש על מלחמה
 ומצד אחד הם .ומנסים להפחיד את כולם, הם ודאי רוצים. ת

, בסופו של דבר, וחוץ מזה. הרבה מיםשימכרו ירויחו על זה 
מדינת בזה הכל משחקים של האלה ו. ..את המיםגם יקחו לכם 

 הם .ממשלה ועוד כמה אנשים בשלטוןה- והנשיא וראש, ישראל
והם מביאים את מדינת ישראל לסוף ... שייכים לרשעים ממש

  .]'ְך ֵת וָ אֲ י גַ יזֵ לִ ך עֲ ּבֵ ְר ִּק יר ִמ ִס ז ָאי ָאִּכ ': 'צפניה פרק ג[ שלה
  

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

  ג"אב תשע- מנחםח"ער, עם בנימיןקטע נוסף 
  

  אמת קטנה מול השקר הגדול
  

ולחסל , אחרא מנסה להפריד או להתקיף את הטוב-הסיטרא
  .את זה

וכל . קטן- מאדתראיהאמת נ: וזה מה שאמרנו כל הזמן
דניאל [". אמת"כי זה נראה .  זה רציני ביותר–התקפה על האמת 

' פיצפון'האמת היא  .]'היחָ לִ ְצ ִה ה וְ תָ ְׂש עָ וְ , הצָ ְר ת ַאמֶ  אֱ ְך לֵ ְׁש תַ וְ ': ב" י'ב
השקר אין לו . ]'תרֶ דֶ עֱ ת נֶ ֶמ אֱ י הָ ִה ְּת וַ '[.  לעומת השקר בעולםנהקט

אך כמה שהאמת . הוא שקר. .]שבת קד[ אין לו קיום, שורש
עד . ה בשורש שלהא חזקי ה- בעולם הגדול מתומצומצ, נהקט

  . :]יומא סט[כסא הכבוד 

, ותגדל, ס כחפתאום האמת תתפו, בעתיד הקרוב, יום אחד
וכל . ]ה" ל'דניאל ב[כסה את כל העולם תעד ש, ותגדל, ותגדל

  .]ט"י' מלאכי ג[ .השקר ייעלם לגמרי

 להיות , צריכים כל הזמן לשמור את עצמינו!לא לפחד
הדרך שנוכיח  .]'הבָ הֲ ַא ְּב מֹון ְׁש עַ מַ לְ '[שמים -בטוחים שאנחנו לשם

טובים - הלאמהדברים, לשכוח מהכעס". לשכוח: "את זה יהיה
  .חד וחלק. פעם עניינית-ורק לטפל בכל. שאנשים מנסים לעשות

זה כמו  . חייבים להוציא אותו-והיכן שרואים את השקר 
וכשמוציאים את . זה הורס את הגינה. עשב פרוע שיש בגינה

 !  ממש רואים שאין לזה שורש- לוקחים ביד ומושכים, העשב
נצבים [ !מטפלים בזהאם לא , וכמה נזק זה עושה אם מזניחים

, אך כשמושכים את זה החוצה. ]'הנָ עֲ לַ  וְ אׁשה רֹרֶ ֹו ּפׁשרֶ ֹוׁש': ט"כ
  .כי אין בזה שורש ממש. רואים שזה יוצא מהאדמה בקלות

צריכים . ]'בראשית ב. 'ּהרָ ְמ ָׁש לְ  ּוּהּדָ ְב עָ לְ '[. לכל יהודי יש גינה יפה
 ,בריאים שמשתלטים על הכל-להוציא את העשבים הלא

רוצה ' ה .וגם בתוך עצמנו יש עשבים כאלו .ותנים להםכשנ
   .].''י הלֵ י ְּכ אֵ ְׂש  נֹורּוּבָ ִה '[. שנוציא את זה מעצמנו וגם מהסביבה

  !עדן-יהיה לנו גן, ואז יהיה לנו לא רק גן יפה


