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 ! עד כאן
  

  .דניאלאת מ אמריםמשני 
התפילה בשערי ירושלים -עצרתל מתייחסהמסר הראשון 
-יםחרדר את יחסי האבמו ,אדר ב' תשע"דשהתקיימה בר"ח 

 ישראל במצרים. -חילוניים בארץ ישראל בהקבלה למצבו של עם

 

 היום אנחנו כמו במצרים
 
ִאים ִמְצָרְיָמה" ָרֵאל ַהב ָ ֵני ִיש ְ מֹות ב ְ ה ש ְ ש  ֹיְצֵאי ... ְוֵאל ֶּ פֶּ ל נֶּ ַוְיִהי כ ָ

ש   ְבִעים ָנפֶּ ְך ַיֲעֹקב ש ִ ו  ַוי ַַעְצמו  ... יֶּרֶּ ְרב  ְרצו  ַוי ִ ש ְ רו  ַוי ִ ָ ָרֵאל פ  ו ְבֵני ִיש ְ
ְמֹאד ְמֹאד ם ,ב ִ ֶרץ ֹאתָּ אָּ ֵלא הָּ מ ָּ ְך ָחָדש  ַעל ִמְצָרִים ...ַות ִּ לֶּ ... ַוי ָָקם מֶּ

וֹ  ל ַעמ  ר אֶּ ו :  ,ַוי ֹאמֶּ נ  ֶּ ָרֵאל ַרב ְוָעצו ם ִממ  ֵני ִיש ְ ה ַעם ב ְ ה ִהנ ֵ בָּ הָּ
ה לוֹ  מָּ ְתַחכ ְ ה ,נִּ ן ִיְרב ֶּ ֶּ ם הו א  ,פ  אָנה ִמְלָחָמה ְונֹוַסף ג ַ י ִתְקרֶּ ְוָהָיה כ ִ
ְֹנֵאינו   נו  ְוָעָלה ִמן הָ  ,ַעל ש  ים ְוִנְלַחם ב ָ ֵרי ִמס ִ ימו  ָעָליו ש ָ ץ: ַוי ָש ִ ָארֶּ

ִסְבלָֹתם ֹתֹו ב ְ ו  ֹאתֹו ... ְלַמַען ַענ  ר ְיַענ  ְפֹרץ -ְוַכֲאש ֶ ה ְוֵכן יִּ ְרב ֶ ן יִּ ֵ  ,כ 
ָרֵאל: ֵני ִיש ְ ֵני ב ְ ְ  .א'(פרק  ,שמותפרשת ) "ַוי ָֻקצו  ִמפ 

 
בני ישראל פרו ורבו, ופתאום  היום אנחנו כמו במצרים.

חייבים שיהיו ', 'הם סכנה בשבילנו' :התעוררו ואמרוהמצרים 
 .והביטחון בה'-צריכים להוציא מהם את האמונה '.עבדים

 י לקחת להם את הזכויות שקבלו בזמנוכד שהקמצרים עבדו וה
 של יוסף. 

ישראל עוד הרבה לפני הציונים -אנחנו באנו לפה לארץ
י ָרצּו ֲעָבֶדיָך ֶאת  החילונים , ומאז ועד היום ֲאָבֶניָה...', מזמור ק"ב[]'כִּ

ים בבת אחת, אבל אמנם לא ששה ילד .התרבינו בצורה מדהימה
אחת, וזה לא יוצא מן -חמישה ילדים בבת-עד-כעת נולדים שלשה

הם דחו את המלחמה  -כל זמן שהמספרים היו קטנים אז הכלל. 
ָמֵלא ]' נגד הדת היהודית, ועכשיו הם רואים אותנו בכל מקום ַותִּ

 .להנצי"ב[ 'העמק דבר'', עי"ש בָהָאֶרץ אָֹתם
היהודים החליטו שהם רוצים חלק מהעוגה  - וכמו במצרים

אז ממשלת הרשע המתייוונת, הגויית,  .הגשמית שיש לחילונים
 ,ל רבים מדיישרא-החליטה שהחרדים בעם ]עי' רש"י ירמיהו א' ה'[

מדינת 'לקיומה של די, וזה מהוה סכנה והדרישות שלהם רבות מ
 ,החילונית, ולכן צריכים להרוס את היהדות. אך זו טעות 'ישראל

כל מי שעמד נגד  כי זה ברור, כי עד היום,זו התאבדות מצידם! 
זכר מהם. וזו שום אין  לא נשאר ממנו כלום. –עם ישראל 

יֵכנּו ַעל ָבמֹות אֹוְיֵבינּו', ברכת 'גאל ישרא עובדה היסטורית ל' ]'ַהַמְדרִּ

 .[. דברים ל"ג כ"ט, ע"ש'הרב את ריבנו' ברכת המגילהוכן בדערבית, 
שמים, כי יש -העצרת היום היא לא עצרת טהורה לגמרי לשם

מיני כיוונים, ויש כאן הרבה -מיני קבוצות שמושכות לכל-כל
כי השלטון רוצה להרוס  .אך מתאספים כי אין ברירה .פוליטיקה

הוא רוצה לשים נשים  .את היהדות שלנו, להפוך אותנו לגויים
שהרופאים יהיו מוהלים שלא רוצה הדין, -להיות שופטות בבתי

ם גזירה אחרת כדי נדע, רוצה להשתלט על הכשרות, וכל יו
 והביטחון שלנו בקב"ה, ח"ו.-ואת האמונה להרוס את התורה

-"יהודיםשבארץ ישראל, מדהים  זה רק .וזה לא משהו חדש
כביכול" עושים בדיוק מה שהגויים עשו בכל ההיסטוריה עד 

ְנָאה'] היום נגד היהודים ְשאֹול קִּ אותן השיטות, אותה  .['ָקָשה כִּ
הם עובדים ממש קשה, ולמרות שיש חרדים בכנסת  !דרךה

זה לא עוזר. ומה שחשוב בעצרת שיש היום, זה  –שמדברים נגד 
, אתם עד כאן'שלפחות חלק גדול של החרדים אומרים עכשיו: 

 '!עד כאן –עושים מלחמה נגד התורה, נגד הקב"ה 

כי הצד של המתיוונים  זו רק ההתחלה. .אבל זה לא הסוף
והם  ,לא יפסיקו –והגויים, הציונים, והגויים שעומדים מאחוריהם 

-שמאות רוף לגמור את הדת היהודית. אז יגיע הזמןבט  עובדים 
לא ' האלפים שבאים היום להפגין יצטרכו להגיד שוב ושוב:

הקדושה שלנו, -דבר אחד ממצוות התורהאפילו מסכימים לשנות 
 .'מהאמונה שלנו

-אלה חרדים שלא ירצו לעזוב את עגלולצערי הרב, יהיו כ
תפשר עם החילונים, הזה, והם יהיו מוכנים לה-הזהב של העולם

יםכ"ח 'א]ישעיה  עד שהם ייעלמו יחד איתם ים ְוַחָטאִּ  : 'ְוֶשֶבר ּפֹוְשעִּ

. י רדו עלינו עכשיו גזרות קשות ביותר, ורק [ע"ש ַיְחָדיו', מגילה יז:
! וזו תהיה מסירות לא, עד כאן, זהו –היהודים האמיתיים יגידו 

 הנפש שה' רוצה מעם ישראל.
נחנו רואים מאות חרדים משתלבים יותר א -בזמן האחרון 

מיני מקומות -ויותר בעולם החילוני, בעבודה טובה, בצבא, בכל
שעד היום לא היו שם חרדים. מנסים לשלב את היהדות עם 

היהודית, עבודה עם כופרים -החיים הפתוחים שהם נגד הדת
]'ַאל  זה לא הולך -תורה. להשתלב איתם -ישראל, שונאי-שונאי

ְתַחֵבר ָלָרָשע', מסכת אבות פ"א מ"ז[  . תִּ
רק חלק  .אנו רואים גם יהודים חרדים מתעסקים בפוליטיקה

-עובדים לשם -נציגים בכנסת וכו'  מהעסקנים, ראשי עיריות,
שמים. לכן הרמה הרוחנית של היהדות יורדת. העסקנים כעת הם 

 ק מהעסקנים יש עניין לשתףל  גשם, ולח  -אחרי-כמו פטריות
]ר' אור  פעולה עם השלטון המתייון, הגויי, כי הם מרוויחים מזה

ערים -מיני צורות של ראשי-. יש כל[, אמונה, מאמרי הגאולהיחזקאל
מעט כסף -חרדים שמשתמשים בתפקיד שלהם גם לשלשל לא

יס ֶאחָ  לתוך הכיס יל ְבתֹוֵכנּו, כִּ ְהֶיה ְלכּוָלנּו'.]'ּגֹוָרְלָך ַתּפִּ מזה , ומשלי א'[ ד יִּ
זה היהודי הפשוט,  –נולדה תעשיה שלמה. והקרבן לכל זה 

שהוא משתדל לגדל את הילדים שלו לתורה ומצוות,  .הטוב
לחיות אך ורק  –לאהוב את הקב"ה, ולהיות כל הזמן עבד ה' 

דבר הוא הקרבן של העסקנים -של-לעשות את רצונו, ובסופו
-ניםהעסקים ששולטים בעולם עם המתיוו-למיניהם וכל אנשי

י חִּ  הגויים ְצְּפָנה ְלָנקִּ  . ם', משלי שם[נָ ]'נִּ
הרמה של היהדות ירדה מאד ברגע שחלק  - וכמו במצרים

מהחרדים החלו להתקרב ולהשתלב עם העולם החילוני, המתייוון, 
 .הגויי

, כאשר האוכלוסיה היהודית גדלה בצורה כמו במצרים
, אז החלו לגור [ויגשסו"פ ] מדהימה, וכבר לא היה מקום בגושן

גם באזורים של גויים ולהתערב בחברה שלהם, ואז הגויים 
התחילו להרגיש בסכנה, כי מספר היהודים היה גדול ממספר 

 ּה של מצרים.י  פ  המצרים, והם פחדו שזה ישנה את או  
בכל מקום בעולם שרוצים  "חרדים-אז גם עכשיו, יש "כביכול

ומאחר והחילונים  .כמו החילונים ו'לעשות חיים' ,וליהנות ,לעבוד
מיני מקומות שהיו -מתחילים לראות שהחרדים מופיעים בכל

שייכים פעם לחילוניים בלבד, והתחרות שלהם בפוליטיקה 
המשולבת עם כל מיני  ,ובביזנס ובכל מקום שהם מופיעים

תפילה וכו', מרגיזות את החילונים -דרישות כמו כשרות, מקום
. 'חרדים'שהם קוראים לו  טר מה'נגע'הם רוצים להתפמאד, ו

מעצבן את החילונים זה שהחרדים יכולים -אבל מה שהכי
קלות. ואם אנחנו מסתכלים -בקלי מקום-להשתלב ולהשתלט בכל

על זה טוב, אז זו בדיוק היתה הבעיה עם היהודים באירופה. 
היהודים הצליחו יותר מדי, ובמיוחד בענייני כספים, וזה הרגיז 

]ור' מכתב החת"ס להגרע"א זצ"ל המובא בס' עשן  הרבה-אותם הכי

 .הכבשן עמ' קכ"ג[



 2 עמ'

המשמעות של הכנס, של העצרת, ההפגנה, התפילה הזו, היא 
. וזה "!"אף חרדי לא יתגייסוהם:  –בכמה מילים שנאמרו שם 

זו התשובה שצריכה להיות  .לא רק תשובה על העניין של הגיוס
ן, ּת  לא נ   לא ולא!על כל גזירה שרוצים להטיל על עם ישראל: 

חוקיים בדמוקרטיה נגד -הבלתי-לא נשתף פעולה עם כל החוקים
אז חרדים  -אם יש בעיה של גיור  ישראל, נגד ה' ותורתו. -עם

אם לא  .יתחתנו רק עם גרים שיתגיירו בבתי דין של החרדים
אז נעשה כמו ברוסיה הקומוניסטית,  –למהול ילד  נותנים למוהל

אז  - כשר-בסתר. ואם רוצים להכריח אותנו לאכול אוכל לא
ירצו לשפוט אותנו על שמירת נקים הכשר חשאי משלנו. ואם 

וח"ו להכניס אותנו לכלא בגלל זה, או ירצו להרוג אותנו  התורה
 ה' יציל אותנו. - בגלל זה

מעיזה להעביר  ישראל-דינתשאם מ -דבר אחד בטוח הוא 
חוקים נגד יהודים חרדים, נגד ה' ותורתו, אז יהיה להם סוף מר 

ו נגד האמת, נגד שנלחמ ,כמו כל הרשעים שהיו בכל ההיסטוריה
 .התורה, נגד הקדוש ברוך הוא

אני חושש שאחרי זה יבואו הרבה גזירות קשות ביותר, וזה 
צים לעזוב את וכבר חלק מהחרדים רו .יהיה קשה מאד לחרדים

 .הארץ כדי לברוח מזה. אני מציע שלא יעזבו את ארץ ישראל
בכח הזרוע, כי אי אפשר להילחם נגד החילונים   שישארו כאן.

]'ְוהּוא ָיבּוס ָצֵרינּו', סוף  הוא ילחם בשבילנו! זה לא מה שה' רוצה.

אנחנו צריכים לבטוח בו,  ,[, ע"שתרגום שיר השירים ח' ד' .מזמור ס'
אנחנו אומרים: אין לנו כח, רק הקב"ה  לבקש ולהתפלל לעזרתו.

ל', תהלים שם[]'ֵבאלֹהוא הכח שלנו  ים ַנֲעֶשה ָחיִּ ואנחנו בידיו  קִּ
והמלחמה שלנו היא: לא להסכים לגזרות נגד הדת,  בלבד.

מחיצות שאנחנו  ,ולהקים מחיצות עבות וגדולות בינינו ובינם
וה' יעשה את המלחמה, כי ה'  .להפריד את עצמנו מהםכדי נבנה 

י, שתהיה נאמנות רק אליו ישראל יחזרו אליו לגמר-רוצה שבני
 ְבֶאֶרץ ,רבָ דְ מִּ בַ  יךָ תִּ עְ דַ י יְ נִּ אֲ ]הושע י"ג: ' ולא לשום דבר אחר - ולתורתו

 .['ַתְלֻאבֹות
טוב. השנאה ליהודים  לא יהיה הרבה יותרזה  –ובחוץ לארץ 
' יתן ויהיה עוד יותר קשה. ה ,רות כבר באותיגז הולכת וגדלה.

הוזכר ) .שליש של העולם ייחרב-מכה חזקה לכל הגויים, ששני

 ואין לנו עניין לברוח מארץ (07, 96ברבים מהמסרים, ור' גליונות 
ל יהודים רפורמיים ספרים עצומים ש. יש לנו בחו"ל מ  ישראל

-והם עובדים עם ממשלות ,גד החרדיםשגם הם נ וקונסרבטיביים
המאמינים. אין מה לחפש בחו"ל!  ,ם נגד היהודים החרדיםהגויי

 המקום שלנו זה ארץ ישראל.
ה' מכין את העולם למלחמות האחרונות, ואלה מלחמות 

. אנשים ייהרגו, ויהיה הרס גדול. אבל עיקר [69]קד"ד  רוחניות
 המלחמה היא רוחנית. הקב"ה נגד הכופרים והגויים הרשעים

ם ָהֵהם ]זכריה י"ד: ' ְלַחם ַבּגֹויִּ ָלֲחמֹו ְביֹום ְקָרבְוָיָצא ה' ְונִּ  .'[ְכיֹום הִּ
 ,האמיתיים ,המאמינים ,והמנצחים יהיו אך ורק אלה היהודים

מאד -וגם מעט .מחיר ישארו עם הקב"ה, עם רצונו ותורתו-שבכל
 .]סנהדרין קה.[ גויים שרואים את האמת

האסיפה היום היא עוד סימן שהגאולה מתקרבת במהירות, 
נו יצדק-ואנחנו צריכים להיות מוכנים מכל הבחינות לקבל משיח

חמים ובשמחה, בלב מלא שמחה, בקרוב. שנזכה לקבל אותו בר
פטר מהשלטון של תר הגלות המרה הזו, ונגמיסוף ת-שסוף

י ַתעֲ ] הרשעים ן ָהָאֶרץ''כִּ יר ֶמְמֶשֶלת ָזדֹון מִּ יואל ב' ] הרע-, של היצר[בִּ
רמב"ן דברים ל' ו', והאברבנאל בספר 'משמיע ישועה', י' כ', סוכה נב. ע

וכל הדברים האלה ייעלמו לגמרי,  .[, ועודנבואה הה'ביחזקאל 
כי לא יהיה  .הרבה יותר מושלם, הרבה יותר קל וניכנס לעולם

והחיצונית שבתוך לנו את המשא הכבד של המלחמה הפנימית 
ואין לכם מושג מה זה להיות בלי יצר  הרע.-אדם נגד היצר-כל

 .ע"ש[ ,י"א פ"]אש"ל להגר"א סו !עדן-ממש גן –הרע 

 שאלות ותשובות:
 

 בשמים את העצרת ?רואים ש. איך 
הגזירות של ת. בשמים רואים שרוב עם ישראל לא שמח עם 

החילונים, ורוב היהודים פה בא"י מתחילים להבין שהמתייוונים 
היהודים,  תוזה מדהים א .חסל את היהדות שלנוהרשעים רוצים ל

רגנו מעמד כזה שכל יסוף א-ולכן שמחו שסוף ומפחיד אותם.
היהודים שבאו, והם היו המונים, יכלו להביע בצורה ברורה 

י ַעָזה  עם ישראל עם הקב"הביותר את הרצון, את הקשר של  ]'כִּ

, ולהראות ברור גם לחילונים, גם ַכָמֶות ַאֲהָבה...', שיר השירים[
לעסקנים, גם לרבנים, וגם לכל עם ישראל שאנחנו מוכנים 

, ולא מוכנים ]תהלים מ"ד כ"ג[ להקריב את עצמנו על קידוש ה'
של הכל יכול, ריבונו  ,שבשמים הקב"ה-לקבל גזירות נגד אבינו

י חֹוָמה'[ עולם ותורתוה . לא! אנחנו לא יכולים. אנחנו לא ]'ֲאנִּ
י דַ בָ עֲ '] רב וגויים-ולא עבדים של ערב -מוכנים. אנחנו עבדי ה' 

  !עם ישראל חי. סו"פ בהר[ .ולא עבדים לעבדים -' םהֵ 
 צריכים לחתן ילדים, משכנתא... ...ש. מה עם פרנסה

-אנחנו כיהודים ת. הקב"ה הוא המפרנס, ורק הקב"ה. אם
אמיתיים עובדים בעבודה שאסורה לנו לפי ההלכה, אז לא תהיה 

אז  –. ואם אנחנו נאמנים לקב"ה ותורתו ]פסחים נ:[ בזה ברכה
שער הבטחון  ]חוה"ל כי רק הוא המפרנס .יהיה לנו כל מה שצריך

 .[פרק ה'
 

הרבה פרסומים על בדיקות רפואיות תקופתיות שכדאי  נםש. יש
 ?על זה מחלות וכו'. מה דעתך למניעתסונים לעשות, חי

-ת. לא לשכוח שהרפואה היום היא ביזנס גדול של מיליארדים
הרבה מאד מהרפואה  ומשום כך .מיליארדים של דולרים-על
לרוב זה להרוויח בגלל הפחד  - 'כאילו יכולה למנוע מחלות'ש

ואולי זה יכול למנוע ממנו לקבל את המחלה  .אדם-של הבן
מאמינים שרק הקב"ה הוא  ,היהודים ,הקשה, אך מאחר ואנחנו

אנחנו יודעים שאם זה אז הוא הריבונו של עולם, שהכל יכול, 
בגורל שלנו מהשמיים לסבול סבל מסויים, אז למנוע את זה ע"י 

 זה ממש טיפשות. כי אם ה' קובע שלטובתנו -בדיקה רפואית 
אם זה לא יהיה ממקום אז אנחנו צריכים לסבול סבל מסויים, 

 אז זה יגיע ממקום אחר, שלא נדע.  - אחד
הזמן לעשות בדיקות זה רק אם אנחנו לא מרגישים טוב, או 
שישנם סימנים ברורים שיש בעיה, אבל כל הבדיקות האלה הם 

אדם. וישנן -בשביל לעשות כסף, ומבוססים על הפחד של בני
 שלא נדע. ,בדיקות שהן בעצמן יכולות להביא מחלותאפילו 

 רגל, מה קרה שם?-חולים גדול הגיע לפשיטת-ביתש. לאחרונה 
זה מה שהפיל לא ת. אני לא אכנס לכל הלכלוך שהיה שם, אבל 

זה הבכי של אמא יהודיה אחת  -. מה שהפיל אותם אותם
ולקחו לה את הילד. אז הבכי שלה עלה  ,שהעלילו עליה עלילות

  וזה מה שהפיל אותם. .לשמים והגיע עד לכסא הכבוד
ְצַעק ֵאַלי ָשמֹוַע ֶאְשַמע ַצֲעָקתו] י יִּ ששערי ף על פי א' משפטים.  ', פרֹ'ְוָהָיה כִּ

י תִּ לָ פִּ ה ְת עָ ְמ שִּ ' (ט"תהילים ל)שנאמר  ,שערי דמעות לא ננעלו לה ננעלויתפ
 [מציעא נט.-. בבא'שרַ ח  ל תֶ י ַאתִּ עָ מְ ל דִּ אֶ  ,הינָ זִּ אֲ הַ  יתִּ עָ וְ שַ ה' וְ 
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מתוארת  –'הם ימותו רק מהפחד'  :י של דניאלבמאמר השנ
בשיחתו זו עם   .כפי שאנו מכירים אותו הזה הקריסה של העולם

החרדי  החינוךאת מצב בפרוטרוט  ומבאר דניאל מסביראביו 
החינוך בסמינרים ובישיבות, ומה ניתן לעשות  מגמתובעיקר את 

 כדי לתקן את המצב ולהציל את הדור הבא.
 

 ימותו רק מהפחד םה
 

 ץבאר םג .קשה כ"כ, קשה ךכל כ במצב אנחנו ,אבא, אבא
, ןבסי, באוסטרליה, באירופה םג, ריתבצות הבאר םג, ישראל
 עומד םהעול כל. מאד קשה המצב, םהעול בכל – ברוסיה

, להשתנות ךהול אותו םמכירי שאנחנו כמו םהעול כל .להתמוטט
 . קורה כבר זה םובעצ

 )סביבה(
 מיאהצונ מאז .ולא נשארה בו דגה כמעט - השקט האוקינוס

 ,םלי םנשפכי םיו םיו – בפוקושימה האטומי בכור והדליפה ןביפ
 ךהול השקט-והאוקינוס ,רדיואקטיבי חומר של טונות ,לאויר םוג

 ענק-דליפת היתה ץהאר-ובצידו השני של כדור. מת לאט-ולאט
, האטלנטי לאוקינוס נפט חביות מליוני דלפו בו – מקסיקו ץבמפר
 לסתימתששפכו  םרעילי םכימיי םחומרי של טונות לאלפי ףבנוס

 ,ובכלל. םהדליפה, וזה מרעיל את הדגה ומוריד את כמות הדגי
 ןבזמ. םפסולת מכל הסוגי םיּמ  הי   ךלתו םנשפכי םבכל העול

מיני -לכל םמגיעי םמכל הסוגי םמתי םטונות של דגי - ןהאחרו
 . םבכל העול םחופי

שנים, עוד לפני  01-ש. קראתי על מחקר שפורסם לפני כ
 שנה לא ישארו דגים בים...' 01: 'עוד האסונות הנ"ל שכותרתו

חפש  .וזה כבר קורה ,ת. אני מאמין שזה יקרה הרבה קודם
יהיה קשה להשיג דגים לחולה. שבגמרא שכתוב שיגיע זמן 

'. דוד בא עד שיתבקש דג לחולה ולא ימצא-אין בן :אמר רבי חנינא]'
 סנהדרין צ"ח.[

 (בריאות)
איך זה יכול להיות שרק  .כל האוכלוסיה חולה יותר ויותר

ומספר  .חצי מליון אנשים חולים בסכרת – תוך דור אחדבבארץ, 
 גדול מזה חולים במחלה. והמצב הולך ומחמיר. 

 )כלכלה( 
 אפילו שהבורסות עולות ועולותו .בכל העולם בעיות כלכליות

ותהיה לנו  ,הכלכלה תקרוס -ובעתיד הקרוב  .אבל זה שקר -
 אינפלציה ענקית. 

 )מוסר(
ירדו בצורה  –כולל ישראל, יהודים וגויים  -בכל העולם 

קשור למוסר וצניעות. כל הדתות מבוססות מדהימה בכל דבר ה
, והעולם נהפך להתנהגות יותר אשהעל נישואין של גבר עם 
הטבע, זכר החיות הולכות לפי חוקי  -גרועה מהג'ונגל. בג'ונגל 
ובהרבה  .אדם עכשיו הולך נגד הטבע-מתחבר עם נקבה, אך הבן

שזה  ,אשהעם  אשהמדינות בעולם מותר להתחתן איש עם איש ו
 נגד הדתות של כל העולם, נגד הטבע וכו'. 

 בעולם ובארץ(המצב )
כל העולם במצב קשה, ואנשים פשוט לא  .ואנחנו במצב קשה

, המקום שאנחנו גרים בו, בארץ ישראל ,וגם פה. רוצים לדעת
אמנם  .כעת אנחנו נכנסים לתקופה מאד קשה – ארץ הקודש

כי כל זה כתוב  ,שמחשני אני -אך מצד ,אחד אני מפחד מאד-מצד
 . ]סוף סוטה, סנהדרין צ"ז, צ"ח[ בנבואות

כתוב שהמשיח לא יכול לקחת את השלטון  .אבא ,תקשיב טוב
 חייב להיות משהו בין זה לזהאלה הציונים. (, ר"ע) רב-מהערב

הממשלה , הממשלה כמו שאנו מכירים אותה .]'ּוְכַכלֹות ַנֵּפץ...'[
חייבת  - 0491-למיניהם הקימו ב ניקים'מפאי'גוריון וכל ה-שבן

ואנחנו על סף התמוטטות של  .ע"ש[ ,69גליון קד"ד ] להיעלם
הוא ממש  – זההשלטון ההמדינה כמו שאנחנו מכירים אותה. ו

אך המנהיגים , ר"אמנם יש בכנסת גם לא ע. ר"שלטון של ע
ישראל מלאה אנשים -וכל מדינת .ר"הם לרוב ע -בשלטון 

' וכו אנשי צבא, שופטים, אנשי משטרה כמו, 'חשובים-כביכול'ש
רץ פה באשמאחר , אפילו גויים ממש -וחלק מהם  .ר"ממש ע –
כי  ',יהודים שאינם יהודים'ישנם הרבה  ,במדינת ישראל, שראלי

לא התגיירו כמו שצריך. ' אמא שלהם או סבתא שלהם וכו
 . וקצת קשה לדעת מי באמת יהודי ומי לא .והמדינה מלאה כאלה

 –" החייל הגדול הגיבור" ועכשיו אנחנו רואים שלקחו את
או לפחות , ורצו לעשות מהמיתה שלו חגיגה גדולה ,אריק שרון

מיני ארצות משלחות -ניסו לעשות מזה חגיגה גדולה. באו מכל
ל אחד יכ-כך שכל , לקחו אותו לשכב ליד הכנסתשל דיפלומטים

כננו ית. שלולבוא ולהגיד לו שלום, ובסוף קברו אותו במשק 
וזה גרם  ,שיהיו אלפי אנשים ובסוף היו מעט מאד אנשים
למה עשו  ,למארגני ההצגה בושות גדולות בכל העולם. מעניין

למה? הרי אחוז  ?למה עשו את כל החגיגה הגדולה הזו ?את זה
  ?עצום של היהודים פה בארץ שונאים אותו

השולטים בעולם רצו להראות לנו  כי הרשעים הגדולים
ה של הזה, באמתל 'היהודי הימיני החזק', הזה 'הגיבור הגדולש'
נגד כל הרצונות שלו, ונתן את התכופף והלך  ',למען השלום'

בתים והקימו  נוּ ב  קטיף לערבים. הוא לקח יהודים טובים, ש  -גוש
 ,בנו התיישבות אשר שמרה על הביטחון של האזור הזה, דור

ם, נשים וילדים בלי גברי -והוציא אותם בכח מהבתים שלהם 
מדרש בלי מצפון, וכל -כנסת ובתי-הוא החריב והרס בתי. לב

העם ראה ושתק חוץ מכמה הפגנות חלשות בהשוואה למהות 
למען 'הוא לא הלך  -אבל אנחנו יודעים את האמת  העניין. 
ומעזה  ., אלא בגלל שהרשעים הכריחו אותו ללכת כך'השלום

 ממשיכים להפגיז אותנו... 
אם הוא . כלל, וזה לא היה מעשה גבורהב 'גיבור' א היההוא ל

הוא היה נלחם  .הוא לא היה נותן לזה לקרות –היה גיבור אמיתי 
הייתה לו אמונה ובטחון  -אם הוא היה גיבור אמיתי . נגד
בקושי היתה לו פנימיות של , ה, אבל הוא בקושי היה יהודי"בקב

אבל לב לא ", רייט  פ  " הוא היה, ממשלה-יהודי. אריק היה ראש
 . לב יהודי לא היה לו. היה לו

 'כביכול-המנהיגים'זה קיים אצל הרבה מאד מ ,ולצערי הרב
הם רוצים להרוס . [.יבמות ע"ט] אין להם לב יהודי. בשלטון שלנו

הם רוצים להכניס לכאן שלטון של גויים. הם  .את היהדות לגמרי
בשלטון ויהיה להם חלק , תעסוקהמדמיינים שתהיה להם 

ַלָשְוא ירמיהו ד' ל': '] הרשעים הזה. אבל הגויים לא ירצו אותם

ים...'[ י, ָמֲאסּו ָבְך עֹוְגבִּ ְתַיּפִּ . ואתם תראו שגם נתניהו מוכן לתת תִּ
, גם בירושלים. הגויים ישתלטו פה בארץ בלי 'ועוד איך'שטחים 
אבל זה לא  .להיכנס, ובעצם הם כבר התחילו להשתלט, מלחמה
ואז  ,הציונים יפלו, יד הקרוב. הם ישתלטווזה יגיע בעת ,רחוק

 . נוייגיע משיח צדק
ואם אתם קוראים מה  .העתיד שלנו מאד קשה, עם ישראל
אבל זה  ."!לא יתכןזה  !לא יכול להיות: "אתם תגידו שאני כותב
חיילים  .ישראל-הנוצרים הגיעו לכל פינה בארץ .כבר קורה

כי ועוד מעט יגיעו עוד חיילים זרים.  .אמריקאים כבר נמצאים פה
בראש וראשונה רוצה את  –מי שמנסה להשתלט על העולם 

 . שראלירץ א
 - [90]קד"ד גליון מס' אלה שעומדים מאחרי האביב הערבי 

 ,כ מצליחים בזה"לא כהם ו .משתדלים גם פה לעשות את זה
לקנות אנשים 'ויש שיטות של  .אבל יש להם כל מיני שיטות

 וזה עובד פה מצוין.  – 'בכסף
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הם , 'שלנו-הממשלה-כביכול'הם שולטים על ה .הם שולטים
גם  -שולטים על העסקים הגדולים, הם שולטים על הבנקים 

 .הם כבר שולטים על מדינת ישראל ,ולמעשה. י"בעולם וגם בא
אך הם לא הראו עדיין את הקלפים שלהם בגלוי, פרט לבודדים. 

ישראל ממדינה יהודית -ך את מדינתהם עכשיו עובדים קשה להפו
ְשָרֵאל'[ו כל העמים למדינה כמ ם ֵבית יִּ . להפוך יהודים ]'ְכָכל ַהּגֹויִּ

-ובינתיים הם מצליחים בזה מאד. ואפילו גם בין היהודים לגויים.
החרדים יש כאלה שנותנים את עצמם להיות עבדים של האנשים 

 ! MONEYלט!עג !ףכס ???ולמה. האלה
 
 (החינוך החרדימצב )

ם להם שגור מה וזה, ףכסם שחייבי, ישיבות, ספר בתי יש
, םפסיכולוגי הספר לבתי להכניס, הראש את ולהוריד להיכנע
ם לימודי-תוכניות מיני וכל ,םזרי רעיונותם ע סוציאליות-עובדות

 ,'וכום מחשבי כוללם מסלולים ע, םהגויי של כמו הליבהן כגו
זה  לאידישקייטן אות לקרבם ובמקו, הזה הדור את שהורס
 האלהם הדברי את לומדות הבנות. מהאידישקייטן אות מרחיק

ם הבני אתם מרחיקים גם ה אבל .תורה בלימוד בחור להחזיק כדי
ם אומרי לא ולמה !םכלו אומר לא אחדף וא - תורהה מלימוד

 ]אסתר ד': 'ְוֵאת ָּפָרַשת ַהֶכֶסף...'[ !ףכס ,ףכס, ףכס ?םכלו

-םהציוני אבל, םבדרכי נוע, בטוב ללכתם רוצי םהחרדי
 .בטובם אל החרדים מתנהגי לאם ה .בטובם הולכי לא םרשעיה
התמיכה את  םצצו להיק םוג ,הליבה-את לימודי םכפו עליה םג

לרצונות  םמתכופפי םהחרדי מה בשביל, באמת אז. םמכל הכיווני
-בער יש שמא או .קולט לא אני זה את ?םהרשעי םשל החילוני

]אבן שלמה פרק  שכתוב כמו ,םהיהודין בי ,םהחרדין בי, בינינו רב

ֵמְך ֵיֵצאּו]". בטוח זה .י"א[ ְך מִּ ַביִּ ְך ּוַמֲחרִּ  .", ישעיהו מ"ט י"ז[ְמָהְרַסיִּ

 ורדיפות ,המצב הכלכלי, אנטישמיות .מפחיד עוד שלנו והעתיד
 ע"ר םלפה, וג יגיעום יהודי ויותר יותר. םבעולם יהודי אחרי

ָתם...', פרשת בא[  שרוב עד -ה י  ל  תהיה ע  . ]'ְוַגם ֵעֶרב ַרב ָעָלה אִּ
 ישראל מדינת. יגיע המשיח ואז ,פה יהיו םהאמיתיי-םהיהודי
 הוא קורה שזה הגדולן והסימ .םגויי שלן שלטו יהיה .תיפול
-דוד-קבר אתם לוקחים שהקתולי מהרגע. ךהמל דוד קבר מסירת
 . גדולה בבעיה אנחנו - ךהמל

ך שיי מי .המ  ל  -ךשיי-מי ברור נראה לפחות זה יהיה קשה, אבל
 יהיוף סו-ףסום הדברי. םוהגויי ר"לעך שיי ומי - ישראל-םלע

 מלחמות יהיו ל"ובחו, קשה כ"כ יהיה שהמצב אפילוו. םברורי
 . הכל יהיה לנו ברור לפחותך א ,ההיסטוריה בכל היו שלא כמו

 ה"בקב חזקם שמחזיקים האמיתיי-םהיהודי ה, כל"אי זה ואחרי
, לזהם מוכני יהיום ה. צדקנו-משיח של פניו לקבל יזכו, ובתורתו

 יהיה וזה. ר"והעם הגויים ע הלכו ולאם עצמ את הקריבום ה כי
ם בוטחי שאנחנו ,איתו שאנחנו ה"לקב להראות - ןהאחרון המבח

עלינו בשמחה  םיכול, ואנחנו מקבלי-הכל שהוא בום מאמיניו, בו
ים...'[ םשלבי עוד נעבור ואז. םמלכות שמיעול  ים... ּוְבַחְנתִּ , ]'ּוְצַרְפתִּ
 השלימה לגאולה אותנו יוביל צדקנו משיח דבר של בסופו אבל

 .ובשמחהם ברחמי
 
ם לשלך הרי צרי ?בתלונות ךלמוסדות החינום באי למה: אלהש

 ?ףהכס את יביאו מאיפה ?ןקיוינ, םמי, חשמל, למורות משכורות
שתהיה אפילו  םלא מעונייני םהרשעי :דבר אחד ןתבי ,אבא. ת

ת לגמרי, ידוהיה-לחסל את הדת םרוצי םה. ץישיבה אחת באר
 םכמו למשל א .םהחרדי םמשחק ע םרק עושי םה. שלא נדע

את  םלפניו גזר על חתיכת מקל ומושכי םשמי, ךשסוס יל םרוצי
ומה שהכי  ...רוצה שהוא יגיע ןשהעגלו ןלא ךהסוס הולוהמקל, 
את השקר  םולא רואי םלה םמאמיני םאמיתיי-םשיהודי ןמעניי

בֹותָ ]! ברור ךכל שהוא כ יל לִּ אז  .[י"ח יהו מ"ד, ישעם''ַטח... ֵמַהְשכִּ
כדאי , ףכס םולבקש מה םעל הברכיי םלרדת לפניה םבמקו

ולהתחיל את  ,לבטוח בה', םעליה ףלצפצ, םלסובב את הגב אליה
אבל . םכנסת, בבתי-בבתי םשבו וילמדו גי  . ףהישיבות בלי כס

ְשמֹאָלּה עֹוֶשר ְוָכבֹוד...' ...וכבוד ףוכבוד, כס ףכס םרוצי םה . יומא ]'בִּ
 [הב"ח או"ח סי' מ"ז עב:

להם את " מפוצצים, "ליבה-הבת לומדת בסמינר עם לימודי ש.
, הראש עם לחץ של המון מקצועות שונים, מבחנים, עבודות

על ההיסטוריה  ,ומשונים ם שוניםבית. לימודי-שיעוריפרוייקטים, 
של הגויים, כמה אלקטרונים יש באטום, כמה פעמים מצרצר 

ועוד כל מיני שטויות שאני בכלל לא יודע  ...הצרצר בקיץ
אבל ללמד אותן מה שאידישע מאמא  . זה-את-צריך-מה-בשביל
א לזה את  –איך לגדל ילדים , איך לתפור, איך לבשל - צריכה

להשאיר אותה בבית אי אפשר. אני  -ומצד שני . כללבמלמדים 
תהלים ס"ט: ] מרגיש שהנשמה שלה טובעת בתוך ים של שטויות

יֵון ְמצּוָלה...'[ י בִּ  ...ואני לא יודע מה לעשות, 'ָטַבְעתִּ
העוסק בהתייחסות  ןקטע מעניי םלאחר התקשור, הופיע באחד השבועוני)

בישול, אפייה,  ןאות םמא: למה לא מלמדיא" .םלפניכהרי הוא  .ךהאמהות לחינו
תאריכי מלחמות  לא כדאי שישקיעו בעיקר?. לתפור כפתור, להוריד מכפלת

 םלהתמודדות ע םכלי םבערבות אפריקה, לא יתנו לה םהטרופיי םומבנה העלי
 ."(... בתחתיתו ףסיר אורז שרו

לבנות החרדי  ךאבא, אני רוצה להסביר, החינו ,תראה דניאל:
 ךזה הופ .לרודפי גשמיות, םלשטחיי, םלרובוטי ןאות ךהופ, םכיו
לו את הלב, הנשמה והמראה החיצוני של  ןשאי למשהו ןאות

יות האני לא מדבר על מי שהולכת ללמוד ל. אמיתית-יהודיה
אלה עכשיו צריכות ללמוד  םכי ג םספר, א-גננת או מורה בבית

הפסיכולוגיה לא . גויותשזה ממש  םפסיכולוגיה וכל מיני דברי
 םשו ןאי .אנוש-דבר ביחסי םהתורה בשו םיכולה להתחרות ע

 ,םאמיתיי ,םניזק   םלנו עוד יהודי ןומאחר וכמעט אי. השוואה
 ,םמהדורות הקודמי םהאמיתיי םעוד את הצדיקי םשזוכרי
זו לכן אמיתית, -את הדור לאידישקייט, ליהדות ןלכוו םשיכולי

שלנו  ךהחינו ךלהיכנס לתו םכי בגלל זה יכולי .בעיה גדולה מאד
נשארו לנו . לב לזה םבלי שבכלל נשי םגרועי םכל מיני דברי

 םשמשתדלי םמאד של יהודי-קטנות-כאלה וקבוצות םכמה יהודי
את  םאבל הרוב מעדיפי .םמאד לחיות כמו הדורות הקודמי

 . החרדי םהעול ךכנסו לתוהרוחניות שנ-הגשמיות וחוסר

 םהחרדי רוצה להתחרות ע-םהעובדה שהעול םביחד ע, ןאז לכ
כל הגשמיות של  םאבל ע - םלהיות חרדי םהחילוני, רוצי םהעול

לחקות את  םשברגע שמנסי םוהרוב לא מביני, םהחילוני
 . אז יש לנו בעיה – 'הכשר'לזה איזה  םורק מוסיפי םהחילוני

 םהולכי .לכל מיני מסעדות 'הכשר' םזה כמו שנותני –לדוגמא 
 ךכי אי !למסעדה לאכול, האוכל כשר בד"צ, אבל זה לא כשר

 םומדברי םיושבי, םוגברי םנשי םבאי םזה יכול להיות כשר א
, םנשי םוג םגברי םבשולחנות ג םבצורה יותר פתוחה, יושבי

השני, אחד מסתכל על -מול-אחד םואוכלי ,םומדברי ,םצוחקי
 םה ךוכל מי שעובר ברחוב רואה אי ,גדול ןויש חלו השני,
]שו"ע אה"ע סי'  !כשר-וכל זה לאיחד בתור,  םעומדי םה. םאוכלי

זה לא  .אי אפשר לתת "הכשר" למסעדה רק על האוכל כ"ב[
 . מספיק

 םמצד אחד ע םכי מלמדי - זה כשר .םשלנו היו ךוזה החינו
 .וכו' םמנהגי, םגישה יהודית אמיתית של שמירת שבת, חגי

 . משהו גויי לגמרי -ומצד שני 

גדול זה -כי הדבר הכיחשוב שהבת לומדת, -מאד זה משהו
היא רוצה  םוהיא, א   .םבחור שלומד תורה כל היו םע ןלהתחת

גיע למצב שהיא מוכנה לצאת היא צריכה לה - כזה בחור



 0 עמ'

 ץחוובית, -מלהיות עקרת ץחוו, םמלהוליד ילדי ץחו לעבודה,
מנת שהבעל ישב -עלו. אשהשל ה םאחרי םמיני תפקידי-מכל

 ץהתורה שלו, היא תעבוד מחו ןשלו, למע ןוילמד תורה כל הזמ
היא כראוי, ו םתגדל את הילדי םהיא גו, ףלבית להרוויח כס

  . תדאג שלבעל יהיה אוכל כשהוא בא הביתה וכו' וכו'

 .האבסורד הוא מה שנהיה מזה  ?עכשיו, מה האבסורד בזה
בחברה, בדור מאד גשמי, אז יוצא מצב כזה  םבגלל שאנחנו חיי

 םחייבי םשה –דבר האותו  םבישיבות לומדי םהבחורי םשג
הבחור לא  םוא. צריכה ללכת לעבודה אשהולילה וה-םללמוד יו

רוצה  ןכי הוא כ לו, םהזה, וזה לא מתאי ןבדיוק נכנס לעניי
 םרוצה להיות הגבר בבית, והוא לא יכול כל היו ןכהוא לעבוד, 

באמת בקב"ה, אבל  ןמאמיהוא הוא בחור חרדי,  ,לשבת וללמוד
אז הוא נהיה סוג ב' , םמאחר והוא לא יכול לשבת ללמוד כל היו

הוא יגיד שהוא  םוא. ללמוד םאפילו שהוא קובע עיתי ,או ג'
הבחורות כי  ,בחורה לא תרצה אותו ףא - רוצה ללכת לעבוד

אז נוצר מצב  .ןשלה ךכזה, כי זה לא החינו מפחדות לקחת משהו
תורה כל  םלא תמיד לומדי -' םתורה כל היו םלומדי'ה של  א  ש  
 .וללמוד םבאמת את היכולת לשבת כל היו םלה ןכי אי ,םהיו

-אז יוצא מזה כל - שלא להיות במסגרת הזו םמפחדי םאבל ה
 םאז ה .לעשות-מה-םלה-ןשפשוט אי םובחורי, םמיני עסקני

השני, -םע-אחד םמקשקשי םסת םוהרבה פעמי, םכל היו םיושבי
אינטרנט או -כמו משחקי ,םרצויי-שלא םמיני דברי-לכל םנכנסי
  .כאלה םדברי

טבעי יכול להיות  ןכי לא כל אחד באופ –ויש לנו בעיה קשה 
כל אחד יכול  .כל אחד יכול ללמוד תורה. גדול םחכ-תלמיד

כל אחד יכול להיות קרוב לה' ברמה הכי  .להיות יהודי טוב
אחד יכול לשבת ללמוד גמרא כל -אבל לא כל .]סוף מס"י[ גבוהה

 םרוב החרדי ץולא רק זה, באר .וזו לא בושה לעבוד. םהיו
עבודה  םעושי םבכולל, כמעט כול םלומדי םאפילו א, םעובדי
 .ןאוכל על השולח םלשי ףמספיק כס ןכי אי הפשוטמסיבה בצד, 

ואלה  .זה פשוט שקר – "םלא עובדי םהחרדי"ש םשאומרי וזה
אז יש . ביותר םמועטי םה -עבודה  םבלי שו םולומדי םשיושבי

 םלא מלמדי, םלא בכול, םכי בישיבות היו .לנו כבר עיוות וסכנה
 .םהנשמה של הבני ךאת זה לתו םלא מכניסי םה .את אהבת ה'

 םאבל לא מחזקיטבעי,  ןהנשמה באופ ךנמצאת בתו -אהבת ה' 
]ור'  את זה כדי שהבחור ירגיש את הקב"ה םמעלילא ו ,את זה

. זכרון י' פרק ו'[ב'ספר הזכרונות' מהר"י אבוהב זצ"ל  לשנוקבים ה ודברי
מיני -לכל ףהוא חשו ןאז לכ -הוא לא מרגיש את הקב"ה 

 .עכשיו םעבירות של הגויי

 ןוכשה .הבחורות צריכות ללמוד מקצוע נחזור לבחורות.
רוצות בחור שלומד,  ןוה .21בד"כ בגיל  ןגומרות את הלימוד, ה

הוא רוצה דירה, כי הוא לומד . מחיר... םאבל בחור שלומד בא ע
אז היא צריכה , םהטובי ןהוא בחור טוב, בוא נגיד בי .םכל היו
הוא  םאז זו דירה שלמה א - הוא ליטאי םא .בשביל זה םלשל

כל  םע םאז זוגות מתחילי. חצי-אז חצי -הוא חסידי  םא. כזה טוב
ולא רק  .חדש .ךדירות, ריהוט, מקרר וכל מה שצרי :ךמה שצרי

 .ףחבל על הכספשוט ש -חתונה . חתונה מפוארת םג –זה 
 . לעשות םאבל זה מה שחייבי ...ןבמיוחד כשאי

. לקנות אותהבשביל  להורי הכלה םלשל ךבחור היה צרי, םפע
-של-בית םשיכולה לבנות להחפשו בחורה  םחכמי-תלמידי
וח"ו , םשתשב בבית ותגדל את הילדי םהיה חשוב לה .קדושה

 םויש היו. ]מזמור קכ"ח, זוה"ק נשא קכה:[ ץלא ללכת לעבוד בחו
להשאר בישיבה כמה  םאת הבחורי םהרבה ישיבות שמחנכי

 ,טוב 'סביזנ'בגלל שזה  - ןלהתחת םאות ףלדחו םבמקו ,שיותר
 ]'הא לן והא להו...'[... םראשיתקציב לפי  םומקבלי

והבחור מתחיל  ,מתחילה ללכת לעבוד אשהה -אחרי החתונה 
יש . של בחורות םעכשיו, יש לנו כל מיני סוגי. לשבת ללמוד

לא תמיד חומר הלימוד כשר,  –וכו'  ךבחורות שעובדות בחינו
או  םמחשבי-כנותיאבל הבת שלמדה ת. אבל הסביבה כשרה

 םרק נשיבה היא עובדת בחברה ש םאפילו אאז כאלה,  םדברי
 . העבודה הזו מורידה אותה רוחנית –עובדות 

מוצאות  ןאז ה .ןכאלה שהמשכורות לא מספיקות לה נןויש
אביב, -בתל, םבבנקי, םמיני מקומות אחרי-עבודה יותר טובה בכל

 םלש"חושבות בטעות שזה מותר  ןאבל ה .םמקומות לא כשרי
כזו שיש  אשהואז יש בעיה, כי  .ילמדעל מנת שהבעל  ",םשמי

אז  ףבגלל שהיא מרוויחה את הכס םלפעמי לה עבודה רצינית,
היא לא יכולה לקחת את  .ולא רק זה .בבית 'הבוס'היא נהיית 

לצאת מהלימוד  ךהבעל צריאז , ךצרי םא לקופת חולים םהילדי
מזה  לפגיעה באידישקייט כתוצאה םוזה גור. בשביל זה וכו'

וזה מביא  .תחילה להתלבש פחות צנוע לצאת לעבודהמ אשהשה
את המשפחה כי היא לא יכולה ללדת כל  ןלתכנ םלמצב שצריכי

תורה למצב קשה -ןוזה מכניס את הבת ואת הב .לעבוד םשנה וג
שהרבה מאד מהזוגות האלה  - גדולה היא-אבל הבעיה הכי. מאד
זה הורס  .[26]קד"ד  וזה הורס את הכל .מאד את הגשמיות םרוצי

 ךלחנ םלא יכולי םה .אשהאת האידישקייט ואת הקדושה של ה
 . וזו בעיה קשה .ךכמו שצרי םשלה םאת הילדי

מזה כ"כ, ובזכות  םויש כאלה שלא מושפעי .םזה לא כול
כ"כ קשה, אבל הרוב שכחו  םמהבית לא סובלי םשלה ךהחינו
זה לא  .את זה כבר םלא מרגישי .אמיתי-מה זה להיות יהודי ןמזמ

את הכאב של יהודי  םלא מרגישי םה .]ביצה לב:[ םבלב שלה
פשוט  םה .של השואה םלבכות על הסיפורי םלא יכולי םה .אחר
הנשמה הקדושה  םאיבדו את הרגש ואת הקשר ע .םאדישי נהיו
 . [206עמ'  2]'ֵלב ָהֶאֶבן', דניאל םשלה

. [53גליון ]קד"ד  של הדור שלנו ןהאסוזה  -הירידה הרוחנית הזו 
על  םעל ה' או סומכי םסומכי םההאם הדור הזה,  םתסתכלו ע
לאומי, צה"ל -על הפסיכולוג, הבנק, הביטוח םסומכישהרופא? או 

. העבודה ולא על הקב"ה-םעל מקו םסומכי -לפרנסה . וכו'
שלא יזכו  םעל הפנסיה לעת זיקנה, והרבה עוד לא יודעי םסומכי

לב כאשר יגלו -יקבלו התקפתמה כ ,אוי .לקבל ממנה אגורה
אחד  םשא םמפחדי. פשטה את הרגל םהביטוח שלה-שחברת
דעו מה לא י   םה, םעלעליו י   םהאלה שכ"כ סומכי םמהגורמי
שרק  םשוכחי םה .םאבודי םמרגישי ,םמתבלבלי םה .לעשות

  .הקב"ה הוא הכל יכול

 םלה םגורמי כמו עכשיו םהקשי םשהזמני יםרבנם ויש
ולחזור  ,לראות את האמת, םאת העיני להתעורר, לפקוח

את  םברחוב ורואי םכי כשהולכי .מושג ןאי -לרוב  ךא. בתשובה
לזה,  םהפריצות החרדית, וזה לא יכול להיות שהבעל לא מסכי

 םהבעלי -אבל לרוב , םיש איזה בעל שלא מסכי םוש-אולי פה
 םמסכימי םה ךזה? אי םע םמסכימי םה ךאי. זה םע םמסכימי
 םמסתכלי םאחרי םגברישככה ברחוב  תלכנה ןשלה םשהנשי
 וזה כבר מביא לכל מיני טרגדיות ?בגללה םואולי נכשלי ?ןעליה

 . ע"ה: עש"ב[ מות-]זוה"ק אחרי

 םיודעי  ?זאת םיודעי ךואי .גדול ןבכישלו םהחרדי היו ךהחינו
ומספר  .םהחרדי ןבי ןהרבה גירושי ךכ-שיש כלאת זה מכך 

בזה שיש  םהרבה פעמי .םיפי-לא ןגירושי .הי  ל  ברמת ע   ןהגירושי
ה' ישמור,  ,םהחרדי ןבי םויש בעיה של ממזרי .ףבעיה של ניאו

 רחוב בלי שזה ישפיע ויפגע-אפשר להתנהג כמו אנשי-כי אי
, םאי אפשר להתנהג כמו גויי. ]סוטה מז: 'משרבו נטויות גרון כו'[

ועל  םבלי צניעות, בלי שזה ישפיע עליה ,םלהתלבש כמו גויי
  !פשוט לא יכול להיות. הדור הבא
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 ךשזה חינו ,'ליבה'ספר שמלמד את ה-אי אפשר להיות בבית
אי אפשר ללמוד את  ,כביכול 'הכשר'גויי אשר לאחרונה קיבל 

של  ןלהיות מתחת לשלטווהחילונית הזו,  םהלימודי-תוכנית
מזה, ולדעת שזה  םהחילוני בלי להיות מושפעי ךהחינו-משרד

 !ולצאת נקי םאי אפשר להכנס לדיר חזירי !הדור הבאמוריד את 
ים ֵירֹוַע'רֹוְ 'משלי י"ג כ': ] ילִּ  . [ֶעה ְכסִּ

זה לקבל  .םמהגויי ףזה לא לקבל כס - םמהרשעי ףולקבל כס
כי כביכול  .הרבה יותר גרוע .שזה יותר גרוע ב רב,רמהע ףכס
 םהגויי .םמהגויי ףיותר מלקבל כס ףזה טר. וזה לא -' כשר'זה 
את היהדות  ךוהע"ר רוצה להפו -להשמיד אותנו  םרוצי

 םה .םמקולקלי םה -את זה  םהספר שלוקחי-בתי. זרה-לעבודה
על  םהיו סומכי םכי א .ולא על הקב"ה םרק על הרשעי םסומכי

 ףאת הכס םלמצב כזה, ולא היו לוקחי םלא היו מגיעי –הקב"ה 
 . זה כל מה שיש לי להגיד. םשלה ךהמלוכל

 להתמודד עם זה? איך אפשר לתקן?ש. איך אפשר 

 .ולא רק בחינוך .קשה ל כךאני אגיד לך אבא, המצב כת. 
 ל השטחיות, הטימטום, הגויות וכו'.הבעיה ש יש את בכל מקום

הרדיפה  .גם אצל היהודים וגם אצל הגויים - יצר הרע חוגג
אחרי עגל הזהב. ועכשיו, העולם יורד גם בכלכלה וכל מיני 

ממש החרדים יודעים שאנחנו -היהודים ,אנחנומלחמות וכו', ו
זה שאבא, אין הרבה תקווה לעתיד כפי  ,לפני משיח. האמתבסוף 

ואין הרבה מה לעשות כשאנו עומדים לפני בעיה  ,קורה עכשיו
 כ"כ גדולה. 

אם כל הרבנים והגדולים זה הדבר היחיד שאולי היה מצליח, 
אנחנו מפסיקים  !ןזהו, עד כאוכו' היו מתאגדים יחד ואומרים: "

ספר -אנחנו נקים בתי .מה-משנה-ולאלקחת כסף מהרשעים, 
ר ביהודים טובים שיתרמו ז  ע  בבתים, מקלטים, עזרת נשים וכו', נ  

אנחנו גמרנו עם  .' ביהגר"א למאמר 'ההיא אקרוקתא'[]עי וזהו ,כסף
 וחוזרים למה שהיה".  -זה 

את  לעשות. יש אנשים שעושיםקל אבל זה דבר שלא כ"כ 
-ילו שהם מעטים, עליהם יבנה העולםזה, וברוך ה' שיש, כי אפ

 משיח. ברוך ה' שזה קיים. -של

לל על אבא, אנחנו פשוט צריכים להתפלל על הצעירים, להתפ
להראות דוגמא לילדים  .שלמה-עצמנו, להתפלל שנעשה תשובה

שאין על מי  דבר איתם הרבה בביתשאנחנו קרובים לה', ל
. ללמד אותם ]סומ"ס סוטה[ ואהדוש ברוך רק על הק להישען

להלביש אותם בצניעות, להלביש את  .הרע-שלא לדבר לשון
הבנות בצניעות, וגם ללמד את הבנים להיות צנועים, ללמד אותם 

 הלכות קדושה. 

 .ולא מאמין שדבר אחר יעזור ,אז אבא, אנחנו צריכים משיח
 –ם שלו אז צריכים להתפלל, וכל אחד ישתדל לחנך את הילדי

לא. להכניס בהם את -כן ומה-שיראו את האמת, שיבינו מה
ללמד  .את הנשמה היהודיתשוב להחיות בהם  .הנשמה היהודית

 .אמיתי, את כל הדינים של קדושה-אותם כל מה ששייך ליהודי
הלכות יחוד, לבוש שאסור ללבוש, איסור אכילה  -וזה כולל 

ברחוב, איסור תערובת של בנים ובנות יחד, ענייני מחיצה בין 
לא בכל חתונה יש מחיצה כמו שצריך, ולא בכל  –גברים לנשים 

אם זו  ת. יש אנשים שיושבים באותו שולחן,מקום יש מחיצו
שיש אורחים כאבל מילא,  ,ונכדים ,ילדים ,אמא, אבא –משפחה 

זה פשוט לא  אי אפשר להושיב אותן באותו שולחן! –ויש בנות 
דוד ואחיינית שיושבים  .צריכים מחיצה או שולחן אחר .בסדר

ולפי  ,03לילד מגיל  –זה אסור. איסור נגיעה  –באותו שולחן 
פרט לאבא,  - 3אסור לגעת בילדה מגיל  ,4מגיל  -המחמירים 

ויש אנשים חרדים ביותר שלא יודעים  בעלה. –סבא, וכשתתחתן 

ונוצרות הרבה  יש הרבה דינים שפשוט לא רוצים לדעת. .את זה
 -בעיות מזה. ובעיקר שתהיה התנהגות של צניעות וקדושה 
 -במחשבה, בלבוש, בדיבור, באכילה. בכל חלק של החיים 

 . '[יּוהְ ים תִּ שִּ דֹו]'קְ  אנחנו חייבים קדושה

זה לא  !שמירת עיניים זה חשוב :לדעתוגם בחורים צריכים 
ובמיוחד ברחובות שלנו כיום. וגם הוא צריך  !זה חובה ',חניוקי'

והוא לא צריך למשוך להתלבש בצניעות ולא לאכול ברחוב. 
בחור הולך עם ז'קט  הצניעות שייכת לנשמה. ולמה תשומת לב.

זה על מנת לכבד את הקב"ה. הוא צריך להיות  למרות שחם לו?
הוא צריך לכבד את  כי צניעות זה קדושה. ,בהליכה שלו צנוע

לא לספר בדיחות עם  .רוח-לא להיות גס .]או"ח סי' ב'[ הקב"ה
כנסת בזמן -. לא לדבר בביתלשון הרע, או בדיחות מחוספסות

 לא לספר בדיחות כאשר צריכים להיות רציניים.  .התפילה

רק  .יוה עכשאבא, אי אפשר לשנות את כל הדור הז ,אבל שוב
, שוב, אבל הוא יביא עלינו כאלה פחדים. ה' יכול לעשות את זה.

אלה שמאמינים  אמרנו את זה ואני אגיד את זה עוד פעם:
פתיחת 'שער הבטחון' ]הם לא יפחדו  –בוטחים בקב"ה שבקב"ה, 

-אבל אלה שהם עמוקים בתוך הגשמיות והשקר וחוסר .[בחוה"ל
הצניעות, אלה שלא מאמינים, אולי אין להם נשמה יהודית 

הם ימותו אמיתית, הם לא יוכלו לסבול את מה שעומד להיות, 
לא לבטוח  לחזור לקב"ה, לבטוח רק בו –אז לכן  .רק מהפחד

 .['ובא לציון גואל' לתד', סוף תפיעַ -ידֵ ה' עֲ בַ  חּוְט ]'בִּ . בשום דבר אחר
 ושנזכה כולנו לקבל משיח צדקנו. 

 


