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   היהלום הקטן שיאיר את העולםהיהלום הקטן שיאיר את העולםהיהלום הקטן שיאיר את העולם
  ד"תשע' ה אדר ב"כ, ירושלים, תקשור עם מנחם

        

לא רואים  ?מה יש עוד להגיד ............אני לא מבין מה אתם רוצים ממניאני לא מבין מה אתם רוצים ממניאני לא מבין מה אתם רוצים ממניאני לא מבין מה אתם רוצים ממני
 ! ?...ואים שהכל מתמוטטראתם לא האם  ?ו"ח ,ורומישהו עי ?מספיק

רה זה פשוט ואבל מה שק ,זה עדיין לא התמוטט עד הסוף ,כוןנ
    מה זהמה זהמה זהמה זה. ..מתבלבליםו, מסתכלים החוצה, בבוקר מתעוררים !מדהים

 ט מהוליווד ובטעות קמנו במקוםראולי זה סו !!!!????בית משוגעיםבית משוגעיםבית משוגעיםבית משוגעים    ????פהפהפהפה
  !?...איפה אנחנו בכלל ...?נכון- הלא

העולם שלנו עכשיו בית  .מאה אחוז !ל צדק"הרב דסלר זצ
והאנשים . ]השקר שולטמאמר ' ר[ והמשוגעים שולטים !משוגעים

ּתֹוֵלל'.: חלק צז[ "משוגעים"הנורמלים הופכים ל כי אלה . ]'ְוָסר ֵמָרע ִמׁשְ
אבל כל אחד  ,"םנורמלי"הם  - מסויימיםשולטים אומרים שדברים ה

אבל רואים אבל רואים אבל רואים אבל רואים     - - - -     מספרים שיש למלך בגד יפהמספרים שיש למלך בגד יפהמספרים שיש למלך בגד יפהמספרים שיש למלך בגד יפהוווו    !רואה שזה לא נורמלי
אז מה רוצים  !?...איזה עולם זה ?עולם זהמין אז איזה  ............!!!!שהוא ערוםשהוא ערוםשהוא ערוםשהוא ערום

  !?מה רוצים שאני אגיד? ממני
 

 :)134' ש עמ"וע(  ע"ש כה"ע, 116' עמ, 'גחלק  ,ספר מכתב מאליהו

ל "אשר עליו אמרו רז, דורנו הוא בודאי דור עקבתא דמשיחא.  מצב הדור"
הדבק , דורנו הוא דור חיצוני". והאמת תהא נעדרת: ")משנה אחרונה בסוטה(

 –דור שכל עולמו ; שלא לשמה –דור שכל טובותיו ; בחיצוניות בלי תוכן פנימי
והשגת המציאות  ,דמיון –דור שכל מחשבותיו ; משחקים –וכל מעשיו , תיאטרון

אשר , בית חולי נפש –כל העולם כולו , בדור אשר כזה. האמיתית נעדרת ממנו
  .בדמיונות ידבקו ויחשבו

ם לָ כְ שִׂ , הן! החולים בעצמם –? ומי המה הרופאים בבית החולים הנורא הזה 
: נפש יאמרו- האם לחולי; והסביבה מלאה שגעון, ודעתם מבולבלת, מטושטש

  !מה נורא המצב! ?"עצמכםצאו ורפאו את "
ניצוץ הרצון הפנימי שישנו  –אין לנו אלא לדרוש ולתור אחרי נקודת האמת 

  ."אם נתחזק בכל כוחינו', ונמָצֶאּנּו בעזרת ה, בלבו של כל אחד מישראל
        

    ,,,,משוגעיםמשוגעיםמשוגעיםמשוגעים––––גם היהודים גם היהודים גם היהודים גם היהודים     ::::ועוד פעםועוד פעםועוד פעםועוד פעם    ....ועוד פעםועוד פעםועוד פעםועוד פעם    ....אני אגיד עוד פעםאני אגיד עוד פעםאני אגיד עוד פעםאני אגיד עוד פעם
גם  ,ולא רק הגויים ....]'י' ירמיהו ו[    ם לדעת את האמתם לדעת את האמתם לדעת את האמתם לדעת את האמתייייולא רוצולא רוצולא רוצולא רוצ
רֹון ּוְבִתְמהֹון ֵלָבב''''[ היהודים משוגעים-החרדים עֹון ּוְבִעּוָ ּגָ ׁשִ רֹון ּוְבִתְמהֹון ֵלָבבּבְ עֹון ּוְבִעּוָ ּגָ ׁשִ רֹון ּוְבִתְמהֹון ֵלָבבּבְ עֹון ּוְבִעּוָ ּגָ ׁשִ רֹון ּוְבִתְמהֹון ֵלָבבּבְ עֹון ּוְבִעּוָ ּגָ ׁשִ  ,]ח"דברים כ. 'ּבְ

 ,'טוב'כי זה , רוצים ללכת אחרי השיגעון. וןעורק רוצים את השיג
זה . בדיוק 'משוגעים- בית'ממש אבל זה לא . ובלי אחריות, וקל
ואפילו . ]ב"עש, ב"א פי"ח ש"נפה, רוח חיים ריש אבות[ !נוםנוםנוםנוםההההזה הגיזה הגיזה הגיזה הגי. נוםהגי
- שחיים בשביל עגל ,שצריכים את הגשמיות ,ה שכביכול נהניםלֶ אֵ 

מטיפולים  ,האנשים שסובלים ממחלות, אפילו אלה שסובליםו, הזהב
בשביל אוכל אפילו  ממחסור כספי או, ]'ו' א' ישעי[ רופאיםל ש

-בשוםהם לא מוכנים אפילו אבל  - בשביל כל מיני דבריםו ,לאכול
מעוניינים  !!!!נום בכל מחירנום בכל מחירנום בכל מחירנום בכל מחירהם רוצים את הגיההם רוצים את הגיההם רוצים את הגיההם רוצים את הגיה!לעזוב את השקראופן 

מה  ...?מה אני אגידאז . ]]]]''''דאביק בה טובאדאביק בה טובאדאביק בה טובאדאביק בה טובא''''. . . . ז יזז יזז יזז יז""""עעעע, , , , ....סנהדרין סדסנהדרין סדסנהדרין סדסנהדרין סד[[[[ ינוםגיהב
מר לכם מר לכם מר לכם מר לכם אני רק אואני רק אואני רק אואני רק או    !....להגיד מה יש, אתםתגידו לי  ...?להגיד יש

צריכים לעזוב  .םיזה מה שצריכ - !תשובהתשובהתשובהתשובה, , , , תשובהתשובהתשובהתשובה, , , , תשובהתשובהתשובהתשובה: : : : שובשובשובשוב
. לא רוצים. אבל היהודים שלנו לא רוצים. ]'ד, ד"הושע י[ את השקר

  . הגויים-של- את העולם חושקים
קרוב  ,ר גדולדבכזה  ,פה ענקיתיאס ועשו כז .תראו ,תראו
קרוב לשמונה קרוב לשמונה קרוב לשמונה קרוב לשמונה     ,איש לא ארבע וחצי אלף, אלף יהודים-מאות- לשמונה

היה כזה דבר . פלוס נשים. לבן- שחור !!!!היו שםהיו שםהיו שםהיו שם    יםיםיםיםששששננננמאות אלף אמאות אלף אמאות אלף אמאות אלף א
הגיוס לא 'שהם כבר אומרים , תראואתם  ,אבל עכשיו. עצום
משלי [ '..אין מה לדאוג'ו ',...א ילחץשהצבא ל','...זה בסדר'ש ',...נורא

ת': 'א ם ְמזֹוָרה ָהָרׁשֶ י ִחּנָ א "רבנו יונה והמאירי לאבות פ' ועי', השועל והדגים', '...ּכִ

לא רוצים  ,וצים לסכן את עצמםוצים לסכן את עצמםוצים לסכן את עצמםוצים לסכן את עצמםררררכי הם לא כי הם לא כי הם לא כי הם לא     !טויותוזה הכל ש ]ו"מ
לק של החברה להיות חֵ  שואפים,]'ז' הושע ב[ המימסדללכת נגד 

י ָזִרים ְוַאֲחֵריֶהם ֵאֵלךְ '[ ההלניסטית, החילונית י ָאַהְבּתִ  ,אמנם עם כיפה. ]'ּכִ
במרכאות של  "הטובים"אבל רוצים את החיים ', ן וכוקָ וזָ  ,ופאות
' עי, א"א בריש סדב"הגר, :מרובה פב[ שהם קשורים לרומאים ,טיםיסנההל

 הם אותם הרומאים שהיו - רומאים שהמפני , ]'מלכותא בלא תגא'. גיטין פ
  . :]הרואה סא', מלכות הרשעה'[ פעם

ַעת'[ של העם שלנו הטיפשות ואני בוכה ובוכה על ִלי ַהּדָ י ִמּבְ  ,]'ָגָלה ַעּמִ
ויש עסקנים שיש להם . אבל הרבה מאד מהם. 'ברוך ה, לא כולם

עוד זאת לכם אבל אומר . .]בורר דף כו-זה[ כזה' שלום-לעשות'ענין ב
ּיָם ''''[[[[ גזירה אחרי גזירהויוציאו גזירה אחרי גזירה  !!!!לא יעזורלא יעזורלא יעזורלא יעזור: פעםה ּיָם ּכַ ּיָם ּכַ ּיָם ּכַ ּכַ

        .וזהו !!!!''''ד כאןד כאןד כאןד כאןעעעע'''': להגידונצטרך . ]]]]''''ִנְגָרשׁ ִנְגָרשׁ ִנְגָרשׁ ִנְגָרשׁ 
ולא לשים לב  ,]228' א ע"א ח"ממ' ר[ נצטרך גם להקריב את עצמינו

י ּבֹא ': 'ו כ"כ' ישעי[ לסגור את עצמינו מאחרי מחיצות .אליהם ֵלְך ַעּמִ

כל לראות אותם ושלא נ ,]'חֹוָמה ִהיא'[ רחבות,והותבמחיצות ג. ]'ַבֲחָדֶריךָ 
 ,'לה קרוב ,שנחיה כמו פעםו. ]וייראו–ויראו. ה ג"עי ר[ ושלא יראו אותנו

הצעירים לא הצעירים לא הצעירים לא הצעירים לא - - - - אמנם הזוגותאמנם הזוגותאמנם הזוגותאמנם הזוגות, נכון. קרוב לתורה ,הכנסת-לבית קרוב
 ...ואשה שהולכת לעבוד ...ודירה קנויה ............נו עם כל הלוקסוסנו עם כל הלוקסוסנו עם כל הלוקסוסנו עם כל הלוקסוסתתתתיתחיתחיתחיתח

כי אין להם אמא ואין  ,מסכניםהם וילדים ש ...ללוובעל שיושב בכ
והאבא יושב , יםדולהוליד יל ,כי אמא עסוקה בעבודה ...להם אבא

 ,ויש צדיקים אמיתיים. רורלא ב ,לומד ךכל לומד או לא כ -בכולל 
זה לא בדיוק מה שכל  ...אוהב אותם כל כךולם החרדי לא עאבל ה

ֵאסוּ '[ ...בת רוצה   .]'ְוִיְרֵאי ֵחְטא ִיּמָ
 

ומי  ...מדבר ,מדבר ,מדבר. אני מדבר שטויות עכשיו ,אוי אוי
 ם"מלבי[ 'נורמלים'ההם  ...'לא נורמלי'אני . אני שוטה? שומע אותי

מביאים את כל  - םמלירונהו. ]י"ד וברש"ש במצו"ועע', ז' הושע ט', גיא חזיון'
זה . ]''''ְרֵעה ֶאת צֹאן ַהֲהֵרָגהְרֵעה ֶאת צֹאן ַהֲהֵרָגהְרֵעה ֶאת צֹאן ַהֲהֵרָגהְרֵעה ֶאת צֹאן ַהֲהֵרָגה'''': א"זכריה י', ָמֶות ִיְרֵעם': ט"תהלים מ[ גרֶ העולם להֶ 
. ]'נגדא סמותא'. ק נב"ב[ מביאים אותנו לתהוםש ,העסקנים ,הצדיקים

כי לא רוצים  .ע אותיוולא רוצים לשמ ,מדבר ומדבר ',משוגע'ואני 
יהודים האבל מעט  ]]]]יייי""""ש רשש רשש רשש רש""""עעעע, , , , חחחח""""ישעיה כישעיה כישעיה כישעיה כ', ', ', ', ............ֶאת ִמי יֹוֶרה ֵדָעהֶאת ִמי יֹוֶרה ֵדָעהֶאת ִמי יֹוֶרה ֵדָעהֶאת ִמי יֹוֶרה ֵדָעה''''[[[[ .את האמת

  .נוים יקבלו משיח צדקהו. הם יצליחו לשרוד-הם –שכן ישמעו אותי 
ָחה'[ ו מעטיםוהם יהי ּפָ ׁשְ ַנִים ִמּמִ משך חכמה ' ועי. א"סנהדרין קי', ֶאָחד ֵמִעיר ּוׁשְ

יציל את כל היהודים ' אבל ה. ]'ולקחתי אתכם לי לעם'פ "פ וארא עה"ר
ִאיר'''': 'כ' ירמיהו נ[ האמיתיים שרוצים אמת ר ַאׁשְ י ֶאְסַלח ַלֲאׁשֶ ִאירּכִ ר ַאׁשְ י ֶאְסַלח ַלֲאׁשֶ ִאירּכִ ר ַאׁשְ י ֶאְסַלח ַלֲאׁשֶ ִאירּכִ ר ַאׁשְ י ֶאְסַלח ַלֲאׁשֶ  ו מעטיהי. ]''''ּכִ

ם ַהְמַעט'[ מאד י ַאּתֶ יהלום האבל כמו ש .]ב"הדור האחרון פרק י. 'דברים ז', ּכִ
 ,כמה שהוא קטן ,ישראלם גם עַ , וחשוב ביותר, וחזק, הוא קטן

' ' ' ' זכריה טזכריה טזכריה טזכריה ט[[[[ ....העולםהעולםהעולםהעולםהוא יאיר את הוא יאיר את הוא יאיר את הוא יאיר את     ,,,,הקטןהקטןהקטןהקטן    ,,,,ום הזהום הזהום הזהום הזהללללהיההיההיההיה    - ' פיצפון'אפילו 
ה ֶאֶרץ', '', '', '', 'ָעַלִיְך ָזַרחָעַלִיְך ָזַרחָעַלִיְך ָזַרחָעַלִיְך ָזַרח' ' ' ' ּוְכבֹוד הּוְכבֹוד הּוְכבֹוד הּוְכבֹוד ה'''': : : : ''''בבבב- - - - ''''אאאא' ' ' ' ישעיה סישעיה סישעיה סישעיה ס, , , , זזזז""""טטטט ְך ְיַכּסֶ י ִהּנֵה ַהחֹוׁשֶ ה ֶאֶרץּכִ ְך ְיַכּסֶ י ִהּנֵה ַהחֹוׁשֶ ה ֶאֶרץּכִ ְך ְיַכּסֶ י ִהּנֵה ַהחֹוׁשֶ ה ֶאֶרץּכִ ְך ְיַכּסֶ י ִהּנֵה ַהחֹוׁשֶ ְוָעַלִיְך ִיְזַרח ְוָעַלִיְך ִיְזַרח ְוָעַלִיְך ִיְזַרח ְוָעַלִיְך ִיְזַרח ... ... ... ... ּכִ

יאיר את העולם עם היהלום הקטן הזה ' ה ..].].].]סנהדרין צטסנהדרין צטסנהדרין צטסנהדרין צט' ' ' ' ועיועיועיועי', ', ', ', הההה
ַעם ַעם ַעם ַעם '''': : : : טטטט""""שמות ישמות ישמות ישמות י', ', ', ', ְלאֹור ּגֹוִייםְלאֹור ּגֹוִייםְלאֹור ּגֹוִייםְלאֹור ּגֹוִיים'''': : : : ''''ב וב וב וב ו""""ממממ' ' ' ' ישעיישעיישעיישעי[[[[    ,'לישרא-עם'ים לו אשקור

וכל , ויעלה ,ויעלה ,ועם ישראל יעלה. ]]]]י וספורנו שםי וספורנו שםי וספורנו שםי וספורנו שם""""רשרשרשרש', ', ', ', ְסגּוָלהְסגּוָלהְסגּוָלהְסגּוָלה
 שערי תשובהרבנו יונה [ וירדו לתהום ,וירדו ,האנשים הגשמיים ירדו

זה קל  -רוחניות הו, זה כבד וגס -גשמיות הכי  .]ח"מאות י' שער ב
ונהנה רק  ,מעלה-ואנחנו נעלה ונעלה מעלה .]ט"ו י"ישעיהו כ[ ועמוק

אֹוְרָך ִנְרֶאה אֹור'[א מזיו הקדוש ברוך הו   .:]נדרים ח' ועי. 'ּבְ
ָכל ָיֵמינוּ ''''[ ואנחנו נהנה לנצח ְמָחה ּבְ ָנה ְוִנׂשְ ָכל ָיֵמינוּ ּוְנַרּנְ ְמָחה ּבְ ָנה ְוִנׂשְ ָכל ָיֵמינוּ ּוְנַרּנְ ְמָחה ּבְ ָנה ְוִנׂשְ ָכל ָיֵמינוּ ּוְנַרּנְ ְמָחה ּבְ ָנה ְוִנׂשְ אבל העולם  .]'תהלים צ. ''''ּוְנַרּנְ

היה צריך זה אבל למה . מוססית, חנו מכירים יתפרקנשא הזה
 - ה "הקב. לא שואלים שאלותאנחנו אבל  !?למה? ככה להסתיים

ואנחנו , :]ברכות ס[ ולכל דבר יש סיבה, ]'ב ב"איוב מ[ יכול-כלההוא 
טובה שיכולה -הדרך הכי וכי ז ,צריכים לקבל את הכל בשמחה

אֹוי ִמי '[ י"ק לבכות על עמיספל להואני לא יכ ל זאתאבל בכ ,להיות

  . ]'ל'ִיְחֶיה ִמׂשּומֹו קֵ 
כפי , מליון שהם באמת יהודים אולי שמונה קיימיםש ,עם ישראל

-ערב רובם ובודאי מליון האלה יש בודאיה- נתושמובתוך כל  ,הדין
יִרָיה''''[[[[ רב ּה ֲעׂשִ יִרָיהְועֹוד ּבָ ּה ֲעׂשִ יִרָיהְועֹוד ּבָ ּה ֲעׂשִ יִרָיהְועֹוד ּבָ ּה ֲעׂשִ ד "מקורות גליון קד[ כמו שכתוב בהרבה מקומות ,]]]]''''............ְועֹוד ּבָ

ָבה ': 'ו' ישעי[ רדוועוד יותר יהודים יֵ  ,נשארו קצת יהודיםאז . ]73 ְוׁשָ

יהיו מעטים מאד שיקבלו משיח  .]ס כתובות"א סומ"מהרש', ...ְוָהְיָתה ְלָבֵער
ר ה'[ צדקנו ִריִדים ֲאׁשֶ ְ   .ףסו ]'יואל ג', קֹוֵרא' ּוַבׁשּ



 שאלות ותשובותשאלות ותשובותשאלות ותשובותשאלות ותשובות::::

        
ואת ואת ואת ואת ' ' ' ' הוא לא מחפש את ההוא לא מחפש את ההוא לא מחפש את ההוא לא מחפש את ה, , , , מביןמביןמביןמבין    ל כךל כךל כךל כךאמיתי שלא כאמיתי שלא כאמיתי שלא כאמיתי שלא כ----יהודייהודייהודייהודי. . . . שששש

        ? ? ? ? מה יהיה אתומה יהיה אתומה יהיה אתומה יהיה אתואז אז אז אז , , , , האמתהאמתהאמתהאמת
אבל נשמתו היתה , יהודי אמיתי שהוא שמח עם מה שיש לו. ת
 שהוא לא ערב רב', נעשה ונשמע'שהוא אמר יהודי , סיני- בהר

סנהדרין סנהדרין סנהדרין סנהדרין [[[[ .יכריח אותו לחזור' שלב ה והשבאיז אז -  :]ק נשא קכה"זוה[

  .]]]]אאאא""""עעעע    ו סוףו סוףו סוףו סוף""""יומא פיומא פיומא פיומא פ' ' ' ' ורורורור, , , , גגגג""""פ מפ מפ מפ מ""""א סוא סוא סוא סו""""פרדרפרדרפרדרפרדר, , , , ::::צזצזצזצז
אם אם אם אם מתברר מתברר מתברר מתברר , , , , שמי שלא זכה לקבל משיחשמי שלא זכה לקבל משיחשמי שלא זכה לקבל משיחשמי שלא זכה לקבל משיח    עלינו להבין מכךעלינו להבין מכךעלינו להבין מכךעלינו להבין מכךהאם האם האם האם . . . . שששש
        ............סיניסיניסיניסיני- - - - שהוא לא היה יהודי שעמד בהרשהוא לא היה יהודי שעמד בהרשהוא לא היה יהודי שעמד בהרשהוא לא היה יהודי שעמד בהרכן כן כן כן 
אבל זה  ,שלא נדע ,כל מיני יהודים נפטרים. לא אמרתי את זה. ת

 ,ר"לע ות יחודיור מרוּ נראה בָּ אנחנו רק בסוף ו. ר"לא אומר שהם ע
לא כל יהודי . מאד יפהנדע . אמיתי ברב רבאמת ע ואז נדע שזהו

יעשה ' ה. זה יהיה זמן מיוחדכי . שנפטר עכשיו לפני שמשיח בא
ם '. סוף ישעיה', ............ְוָיְצאּו ְוָראוּ ְוָיְצאּו ְוָראוּ ְוָיְצאּו ְוָראוּ ְוָיְצאּו ְוָראוּ ''''[ רורביב שנביןבצורה זאת כך  ְבּתֶ ם ְוׁשַ ְבּתֶ ם ְוׁשַ ְבּתֶ ם ְוׁשַ ְבּתֶ ְוׁשַ

סוף ', ............ּוְרִאיֶתםּוְרִאיֶתםּוְרִאיֶתםּוְרִאיֶתם

  . ]מלאכי
  
בנוגע בנוגע בנוגע בנוגע . . . . שששש

, , , , לכיבוש קריםלכיבוש קריםלכיבוש קריםלכיבוש קרים
הגאון הגאון הגאון הגאון     כידועכידועכידועכידוע

ל ל ל ל """"זצזצזצזצ    מוילנאמוילנאמוילנאמוילנא
שכאשר שכאשר שכאשר שכאשר אמר אמר אמר אמר 

הרוסים יכבשו הרוסים יכבשו הרוסים יכבשו הרוסים יכבשו 
את המקום את המקום את המקום את המקום 

ללבוש ללבוש ללבוש ללבוש , , , , הזההזההזההזה
        ............בגדי שבתבגדי שבתבגדי שבתבגדי שבת

זה . זהו. ת
זו אמנם . זה

לא הפעם 
הראשונה שזה 

כי זה , הם עוברים כל הזמן את הדרדנלים. אבל עכשיו זהו, קורה
. וזה הכל מדויק. תבינו שזה שייך לתקופה עכשיו. המסלול שלהם

הולך לפי  רואים ברור שהכל. . . . כל הנבואותכל הנבואותכל הנבואותכל הנבואות, , , , הכל צריך להשתלבהכל צריך להשתלבהכל צריך להשתלבהכל צריך להשתלב
  .]]]]דדדד""""ד כד כד כד כ""""י בלק כי בלק כי בלק כי בלק כ""""תתתת' ' ' ' ורורורור[[[[ .רואים ברור. הנבואות ומשתבץ יחדיו

        ............מזרח אירופהמזרח אירופהמזרח אירופהמזרח אירופהמתח גדול שם במתח גדול שם במתח גדול שם במתח גדול שם בהההה. . . . שששש
אין . הכל הצגות! זה הכל הצגות: תבינו ברור, קודם כל. ת

הם כולם הם כולם הם כולם הם כולם . 'אירופה'אין ', אנגליה'אין ', ריתבארצות ה'אין ', רוסיה'
. ים תסריט בשביל העולםהם עוש ....]]]]''''שפה אחת ודברים אחדיםשפה אחת ודברים אחדיםשפה אחת ודברים אחדיםשפה אחת ודברים אחדים''''[[[[    גוש אחדגוש אחדגוש אחדגוש אחד
כבשו את , הם כבר כבשו כלכלית את הארצות הללו -למעשה 

למעשה ו ,וגם המנהיגים שייכים להם, ת הללוהצבאות של המדינו
איך הם 'עכשיו יש להם רק את הענין . השתלטו על כל הארצות

אז מה יותר טוב מכמה פצצות . 'גומרים את האוכלוסיה בכל העולם
סדר עולמי 'מאמר ' ר[ !...?"מלחמה"גרעיניות שכביכול עושים עם זה 

לא יוכלו בקלות להשתלט על אוכלוסיה  - כי אפילו עם צבאות  ]'ישן
! זה סרט. הצגה! אז בשביל זה עושים תסריט. כל כך מרובה בעולם

לכתוב אז הם יודעים , הם הרי כבר השתלטו מזמן על הוליווד
  ...סרטים

' ' ' ' הקדושההקדושההקדושההקדושה''''לא ידענו שהם כל כך מחוברים לכל התעשיה לא ידענו שהם כל כך מחוברים לכל התעשיה לא ידענו שהם כל כך מחוברים לכל התעשיה לא ידענו שהם כל כך מחוברים לכל התעשיה . . . . שששש
 הרי היו ידועים כחזקים בהצגות ומשחקיםהרי היו ידועים כחזקים בהצגות ומשחקיםהרי היו ידועים כחזקים בהצגות ומשחקיםהרי היו ידועים כחזקים בהצגות ומשחקים, , , , הרומאיםהרומאיםהרומאיםהרומאים, , , , בעצםבעצםבעצםבעצם... ... ... ... הזאתהזאתהזאתהזאת

        ............:]א"ז י"ע' ר[
. 'סתם-לא'אבל זאת תהיה הצגה . הם מהרומאים באמת, נכון. ת

... שיבואו מהכוכבים! הצגה שכזו לא היתה במשך כל ההיסטוריה
  ]'...כוכבים ומזלות'[ ...בעצמם הכוכבים והם
        

        ????איך העולם לא קולטאיך העולם לא קולטאיך העולם לא קולטאיך העולם לא קולטוווו. . . . שששש
שאם  -כי הם כל כך רגילים לסרטים , העולם לא תופס את זה. ת

  ...זה מצויןגם גם החיים עצמם זה סרט אז 
        
אבל מי ָעֵרב להם לרשעים האלה שהם בעצמם ישרדו אחרי אבל מי ָעֵרב להם לרשעים האלה שהם בעצמם ישרדו אחרי אבל מי ָעֵרב להם לרשעים האלה שהם בעצמם ישרדו אחרי אבל מי ָעֵרב להם לרשעים האלה שהם בעצמם ישרדו אחרי . . . . שששש

        ????ענק שכאלהענק שכאלהענק שכאלהענק שכאלה- - - - מלחמותמלחמותמלחמותמלחמות
עם כבישים , עמוקים בתוך האדמהיש להם בונקרים עמוקים . ת

מתחנה , שהסמיטריילרים יכולים ליסוע שם במקביל בשני הכיוונים
ַיְחׁשֹוב לֹו  ֲאדֹוִמי ָהעֹוֵצר'[ מוגנים, הם מרגישים שהם מכוסים. לתחנה

ֶבֶצר ְקלֹוט ּכְ ָבְצָרה ּתִ חמוץ 'ה "י ד"ש רש"ע. פ מכות יב"ק ע"זמירות לש', ...ּבְ

 -נפש -הם לא חולי, הם מעוותים, רישעותרישעותרישעותרישעות- - - - חוליחוליחוליחוליהם פשוט הם פשוט הם פשוט הם פשוט . ]'בגדים
ים '[ !עובדי השטן, הם עובדי עבודה זרה, הם עקומים י ָכל ֱאֹלֵהי ָהַעּמִ ּכִ

להקריב , לרצוח, אין להם שום בעיה להרוג, ]ו"תהלים צ', ...ֱאִליִלים
נשים שהתנגדו ורצחו כבר הרבה א. ]]]]''''זֹוְבֵחי ָאָדםזֹוְבֵחי ָאָדםזֹוְבֵחי ָאָדםזֹוְבֵחי ָאָדם''''[[[[ אנשים על המזבח

  .בשקטאבל הכל . להם
בשביל מה בשביל מה בשביל מה בשביל מה וווו

הביאו את כל הביאו את כל הביאו את כל הביאו את כל 
הסודנים האלה הסודנים האלה הסודנים האלה הסודנים האלה 
שמקלקלים את שמקלקלים את שמקלקלים את שמקלקלים את 

בשביל בשביל בשביל בשביל ? ? ? ? הארץהארץהארץהארץ
כדי  !...!...!...!...????מהמהמהמה

להביא עוד 
כדי . גויים

לדלל את 
את , היהודים

ההשפעה של 
' ר[ היהודים

עכשיו 'מאמר 
אנחנו כמו 

האם . ]'במצרים
אתם לא 

  !?מבינים
  
ואז יהיו ואז יהיו ואז יהיו ואז יהיו , , , , הם חוששים שבמשך הזמן החרדים במדינה יתרבוהם חוששים שבמשך הזמן החרדים במדינה יתרבוהם חוששים שבמשך הזמן החרדים במדינה יתרבוהם חוששים שבמשך הזמן החרדים במדינה יתרבו. . . . שששש

        ... ... ... ... מנדטיםמנדטיםמנדטיםמנדטיםלהם הרבה להם הרבה להם הרבה להם הרבה 
הם רוצים להתפטר . רוצים יותר גויים -הגויים . שום דבר. ת

ואם ירצו , ל יש הרבה גויים"בצה, דרך אגב .במיוחד מהיהודים
  ...לא תהיה שום בעיה - להתפטר מחיילים יהודים 

        ............היתה שביתה במשרד החוץהיתה שביתה במשרד החוץהיתה שביתה במשרד החוץהיתה שביתה במשרד החוץ. . . . שששש
זה זה זה זה . אבל אני לא יודע מאה אחוז, אני מאמין שהוא יבוא בסוף. ת

זה ! ?אתם לא מבינים. הגויים לוקחים את השלטון פה ::::הענין עכשיוהענין עכשיוהענין עכשיוהענין עכשיו
וזה חייב להיות ברור ! הגויים משתלטים פה, בכל אופן! גויים

, ויותר ויותר אנשים מתחילים לראות את זה. זה גויים -שהשלטון 
  .אבל זה עוד לא מספיק ברור לכולם

        ... ... ... ... בירושלים המזרחיתבירושלים המזרחיתבירושלים המזרחיתבירושלים המזרחית    מוגברתמוגברתמוגברתמוגברת    תתתתנוצרינוצרינוצרינוצרילאחרונה רואים תיירות לאחרונה רואים תיירות לאחרונה רואים תיירות לאחרונה רואים תיירות . . . . שששש
ועושים גם ועושים גם ועושים גם ועושים גם . מלא ,מלא ,הכותל מלא. וזה הסימן הכי חזק. מאד. ת

מדובר על הרכבת  ,'הרכבת הקלה'לא מדובר על  !!!!רכבת חדשהרכבת חדשהרכבת חדשהרכבת חדשה
כי  !?ובשביל מה? מאיפה? אז מאיפה כל הכסף הזה! שבונים עכשיו

הבירה של -את עיר, את המרכז, ישראל- ננים לעשות מארץהם מתכו
אבל . ולשלוט על כל העולם מפה ]'םיִ לַ שָׁ ירוּ ר בִּ חֵ וֹ בּ הַ ': 'זכריה ג[ העולם

  . לא סתם
אכפת זה פתאום ? ...מה הם צריכים את הרכבת הזאתבשביל ו

פתאום ? ...לירושלים ברכבת-לאנשים אם אפשר להגיע מטבריה
  ... בתחבורה מתעניינים

לא נוצרים שמאמינים . וזה הכל הכנה להביא את הנוצרים לפה
כמו . והם יקימו דת חדשה! ! ! ! נוצרים שהם עובדי עבודה זרהנוצרים שהם עובדי עבודה זרהנוצרים שהם עובדי עבודה זרהנוצרים שהם עובדי עבודה זרה, בנצרות

שקונסטנטין יצר את זה ברומא לפני כל כך הרבה שנים עם הנצרות 
אז הם אז הם אז הם אז הם , שהוא עיצב לנוצרים לצורך האינטרס של השלטון שלו

  

  :)פרק ט( עמוס ספר 
חַ ' ָרִאיִתי ֶאת ד   .א ְזּבֵ ב ַעל ַהּמִ ים, ִנּצָ ּפִ ְפּתֹור ְוִיְרֲעׁשּו ַהּסִ ֶחֶרב ֶאֱהֹרג ...ַוּיֹאֶמר ַהְך ַהּכַ  לֹא ָינּוס     .ְוַאֲחִריָתם ּבַ

ִליט, ָלֶהם ָנס      ֵלט ָלֶהם ּפָ     : ְולֹא ִיּמָ
אֹול   .ב רּו ִבׁשְ ֵחם -ִאם ַיְחּתְ ם ָיִדי ִתּקָ ָ ַמִים . ִמׁשּ ָ ם אֹוִריֵדם -ְוִאם ַיֲעלּו ַהׁשּ ָ   :ִמׁשּ
ְרֶמל    .ג רֹאׁש ַהּכַ ים - ְוִאם ֵיָחְבאּו ּבְ ׂש ּוְלַקְחּתִ ם ֲאַחּפֵ ָ ם   .ִמׁשּ ַקְרַקע ַהּיָ ֶגד ֵעיַני ּבְ ְתרּו ִמּנֶ ה  -ְוִאם ִיּסָ ם ֲאַצּוֶ ָ  ִמׁשּ

ָכםֶאת       ָחׁש ּוְנׁשָ   ... ַהּנָ
ָבקֹותהַ  'ַוה    .ה מֹוג... ּצְ ָאֶרץ ַוּתָ ֵבי ָבהּ  ,ַהּנֹוֵגַע ּבָ ל יֹוׁשְ הּ , ְוָאְבלּו ּכָ ּלָ יֹאר ִמְצָרִים, ְוָעְלָתה ַכְיֹאר ּכֻ ְקָעה ּכִ   :ְוׁשָ
  

ה ֵעיֵני ה   .ח ָאה 'ִהּנֵ ְמָלָכה ַהַחּטָ ּמַ ֵני ָהֲאָדָמה, ּבַ י ֹאָתּה ֵמַעל ּפְ ַמְדּתִ   . ְוִהׁשְ
ית ַיֲעֹקב      ִמיד ֶאת ּבֵ ֵמיד ַאׁשְ י לֹא ַהׁשְ   :'ְנֻאם ה, ֶאֶפס ּכִ

י   .ט ה ּכִ ָרֵאל ַוֲהִנעֹוִתי ְבָכל ַהּגֹוִים, ִהּנֵה ָאֹנִכי ְמַצּוֶ ית ִיׂשְ ָבָרה, ֶאת ּבֵ ּכְ ר ִיּנֹוַע ּבַ ֲאׁשֶ   :  ְולֹא ִיּפֹול ְצרֹור ָאֶרץ .ּכַ
י     .י ֵאי ַעּמִ ֶחֶרב ָימּותּו ּכֹל ַחּטָ ֲעֵדינּו ָהָרָעה, ּבַ ים ּבַ יׁש ְוַתְקּדִ   :ָהֹאְמִרים לֹא ַתּגִ

ּיֹום ַההּוא  .יא ִויד ַהּנֶֹפֶלת, ּבַ ת ּדָ ְרֵציֶהן, ָאִקים ֶאת ֻסּכַ י ֶאת ּפִ יֵמי עֹוָלם .ַוֲהִרֹסָתיו ָאִקים, ְוָגַדְרּתִ  ::::ּוְבִניִתיָה ּכִ

 



ֵּק ָחָרׁש ֶאת צֹוֵרף'[    ::::דת חדשהדת חדשהדת חדשהדת חדשה, , , , יעשו ככה כעת יצירהיעשו ככה כעת יצירהיעשו ככה כעת יצירהיעשו ככה כעת יצירה , , , , טיפה נצרותטיפה נצרותטיפה נצרותטיפה נצרות    ]'...ַוְיַחז
, , , , עומד השטןעומד השטןעומד השטןעומד השטן    - - - - כשבראש כל זה כשבראש כל זה כשבראש כל זה כשבראש כל זה     ....והרבה עבודה זרהוהרבה עבודה זרהוהרבה עבודה זרהוהרבה עבודה זרה, , , , טיפה יהדותטיפה יהדותטיפה יהדותטיפה יהדות

  ....שלא נדעשלא נדעשלא נדעשלא נדע
ה שכאשר תגיע הגאולה השלמה הוא "אבל יש לנו הבטחה מהקב

וכשהוא ישחוט . .]סוכה נב[ את השטן, ]ג"זכריה י[ ישחוט את יצר הרע
. ]ש"ח ע"ח י"ישעיהו כ[ איתו גם כן כל המאמינים בו יעלמו –אותו 

ֹלא ָינּוס '[ !זה יהיה הקבר שלהם. לא יעזרו להם כלום -והבונקרים 
            .]נבואת עמוס' ר', ָלֶהם ָנס

        
        ????מה עם הכלכלהמה עם הכלכלהמה עם הכלכלהמה עם הכלכלהוווו. . . . שששש
 רובהקד בעתי... דבר תכליתי... עכשיו הגענו למשהו מעניין, הוֹ . ת

 - בארץגם ו. תשהכל רועד כלכליעכשיו כבר רואים ו ,נראה דברים
, , , , אך מאחר שכל כך משקרים בתקשורתאך מאחר שכל כך משקרים בתקשורתאך מאחר שכל כך משקרים בתקשורתאך מאחר שכל כך משקרים בתקשורת, אמנם אנחנו רואים את זה

וזה . יכול לראות –רק מישהו שמבין  ....לדעת מה קורהלדעת מה קורהלדעת מה קורהלדעת מה קורה    י אפשרי אפשרי אפשרי אפשראז אאז אאז אאז א
וחלק , תכלכלי העולםהם רוצים להפיל את כל  .כמו בכל הארצות

ענין שהולך להפיל את הזה  - של מה שקורה ברוסיה  סיפורשל ה
את אחריו ל שזה יפי, להפיל את הדולר הולךזה ובעיקר , הכלכלה

ת בין וטבע בשביל כל מיני עסקאכי הדולר משמש כמ. כל העולם
כמו כזה ואז יהיה עוני . הכל נופלאז –ה נופל זוברגע ש ,לאומיות

עולם של 'פשוט זה , ולכן. פעם- שהיה בעולם אישלא חלמנו עליו 
  .]ג"כ' ישעיה א', ב ח"הושע י[ כל הזמן וגונבים, 'גנבים

 -וק ידמתי ב. בעתיד הקרובזה יהיה ו ....ותהיה מלחמהותהיה מלחמהותהיה מלחמהותהיה מלחמה, , , , הכסף יפולהכסף יפולהכסף יפולהכסף יפול
עתיד בות שזה אראיה יכול לר- אבל כל אדם הכי קצר, לא יודע

ך להעולם הו. אין מה לומר יותר ,זהו. כי העולם מתהפך, הקרוב
ּכֹור''''[[[[ תהפךלה ִ ׁשּ נּוַע ֶאֶרץ ּכַ ּכֹורנֹוַע ּתָ ִ ׁשּ נּוַע ֶאֶרץ ּכַ ּכֹורנֹוַע ּתָ ִ ׁשּ נּוַע ֶאֶרץ ּכַ ּכֹורנֹוַע ּתָ ִ ׁשּ נּוַע ֶאֶרץ ּכַ תסתכלו . ]]]]שששש""""ג עג עג עג ע""""ככככ' ' ' ' ירמיה דירמיה דירמיה דירמיה ד. . . . ''''ד כד כד כד כ""""ישעיה כישעיה כישעיה כישעיה כ... ... ... ... נֹוַע ּתָ

  . ]'ציפית לישועה'ה "ד. י שבת לא"ערש[ אומר את הכל זה .בנבואות
        
        ............וצדקניותוצדקניותוצדקניותוצדקניות    הרבה צדיקיםהרבה צדיקיםהרבה צדיקיםהרבה צדיקים    בזמן האחרוןבזמן האחרוןבזמן האחרוןבזמן האחרוןהסתלקו הסתלקו הסתלקו הסתלקו . . . . שששש
למה . .]ק מקץ קצה"זוה[ לוקח את השגרירים שלו הביתה' ה. ת

  .]'אם ענה'פ "עה, ח"משפטים פי' מכילתא פר[ ?שיסבלו
  

        ????איך מתכונניםאיך מתכונניםאיך מתכונניםאיך מתכוננים    ............זמן גאולהזמן גאולהזמן גאולהזמן גאולה... ... ... ... פסח מתקרבפסח מתקרבפסח מתקרבפסח מתקרבחג החג החג החג ה... ... ... ... בניסן נגאלובניסן נגאלובניסן נגאלובניסן נגאלו. . . . שששש
 אלא ינקו, לא ינקו כל כך הרבה את הביתהיהודים היה שעדיף . ת

 ,את הכל ,ואת הלב ,ואת השכל ,]'...נר אלוקים נשמת אדם'[ ותאת הנשמ
ל ַחְדֵרי ָבֶטן''''[[[[ ...נקיון יסודי. מבפנים ל ַחְדֵרי ָבֶטןחֹוֵפׂש ּכָ ל ַחְדֵרי ָבֶטןחֹוֵפׂש ּכָ ל ַחְדֵרי ָבֶטןחֹוֵפׂש ּכָ         ....]]]]זזזז""""ככככ' ' ' ' משלי כמשלי כמשלי כמשלי כ', ', ', ', חֹוֵפׂש ּכָ

  ????............איך להתחיל עם זהאיך להתחיל עם זהאיך להתחיל עם זהאיך להתחיל עם זה? ? ? ? ............נשפוך אקונומיקהנשפוך אקונומיקהנשפוך אקונומיקהנשפוך אקונומיקה? ? ? ? נעשהנעשהנעשהנעשה    איךאיךאיךאיךאז אז אז אז . . . . שששש
  ...יהיה גמורשעד פסח אבל  ...לאט לאט. ת
        ............החברים מבקשים חיזוקהחברים מבקשים חיזוקהחברים מבקשים חיזוקהחברים מבקשים חיזוק. . . . שששש
י ָחסּו ': ז"סוף מזמור ל[ 'זה לבטוח בה - ין עכשיו ינכל הע. ת יֵעם ּכִ ְויֹוׁשִ

. ]ה"למזמור קכ' הספורנו בפי'', וחסו בשם ה'ה "ד. י סנהדרין צח"ערש', בוֹ 
תיקון הכל אחד לפי  - מביא אותנו דרך נסיונות קשים ביותר ה"הקב
ְסָלם': ח"מזמור ע[ 'זה לבטוח בה -  אבל כל הענין. שלו ימּו ֵבאלֹוִקים ּכִ . ]'ְוָיׂשִ

ֵרי ָכל חֹוֵסי בוֹ ': 'מזמור ב[ נעבור את זהנעבור את זהנעבור את זהנעבור את זה    ----' ' ' ' אם אנחנו בוטחים בהאם אנחנו בוטחים בהאם אנחנו בוטחים בהאם אנחנו בוטחים בה ועוד ', ַאׁשְ

לנו חלילה הרבה יותר  זה יהיה -' אם לא נבטח בה. ]הרבה כהנה
- - - - אם אין כסף לשלם שכראם אין כסף לשלם שכראם אין כסף לשלם שכראם אין כסף לשלם שכר. 'ם אמיתיים חייבים לבטוח בהיהודי .קשה
ואם נצטרך לעזוב את ואם נצטרך לעזוב את ואם נצטרך לעזוב את ואם נצטרך לעזוב את . היויה ,להתפלל ,לבכות םצריכי –דירהדירהדירהדירה

    ייייואם אנחנו נצטרך כל מינואם אנחנו נצטרך כל מינואם אנחנו נצטרך כל מינואם אנחנו נצטרך כל מינ    .יהיה לטובתינוכן אז זה גם  – הדירההדירההדירההדירה
פתאום יהיה בדיוק מספיק בשביל להגיע  –    אוכל ואין לנואוכל ואין לנואוכל ואין לנואוכל ואין לנודברי דברי דברי דברי 

ֶלךָ '[ לתחושת שובע זה מדויק בשביל להביא אותנו  - הכל. ]'ְוהּוא ְיַכְלּכְ

 –מונה א. ]אמונה' אערך  כד הקמח לרבנו בחיי[    בטחון ואמונהבטחון ואמונהבטחון ואמונהבטחון ואמונה. 'לבטחון בה
וזה מה שאנחנו ! זה הדבר הכי קשה -  אבל ביטחון, דבר קשהזה 

  . ם עכשיוייביח
הרבה - הואנחנו נצטרך הרב ,כביכול, יתהפך עכשיו העולם באמת

וזה ההתחלה והסוף של וזה ההתחלה והסוף של וזה ההתחלה והסוף של וזה ההתחלה והסוף של     .ולא להשבר ,כדי לעבור את זה' בה בטחון
כולם 'או ... כולם בקושי גומרים את החודש ....כל הבעיות של כולםכל הבעיות של כולםכל הבעיות של כולםכל הבעיות של כולם

כל מצב קשה  .כולם טובעים בחובות ',...גם לא גומרים את החודש
. ולא לעזוב אותו ,ה"הקבאנחנו צריכים להחזיק כביכול עם  -שיש 

דברים [ זה כל המבחןזה כל המבחןזה כל המבחןזה כל המבחןו. אין כזה דבר היום לקבל כל מה שאנו רוצים

ה ה': ג"י י ְמַנּסֶ ט'פ "עה' ו' י תהלים ס"וערש', ...ֶאְתֶכם' ּכִ ֵני קֹוׁשֶ         .]'ֵנס ְלִהְתנֹוֵסס ִמּפְ
        
, , , , ההההרָ רָ רָ רָ אוֹ אוֹ אוֹ אוֹ פְ פְ פְ פְ זה רק תִּ זה רק תִּ זה רק תִּ זה רק תִּ כולו כולו כולו כולו העולם העולם העולם העולם קודם על כך שקודם על כך שקודם על כך שקודם על כך שדובר במסר דובר במסר דובר במסר דובר במסר . . . . שששש

ק שלפני הגאולה תהיינה ק שלפני הגאולה תהיינה ק שלפני הגאולה תהיינה ק שלפני הגאולה תהיינה """"בספהבספהבספהבספה    מובאמובאמובאמובא. . . . הכלהכלהכלהכל, , , , היקוםהיקוםהיקוםהיקום    ,,,,השמיםהשמיםהשמיםהשמים
האם אנו יכולים האם אנו יכולים האם אנו יכולים האם אנו יכולים , , , , ]]]]ועודועודועודועוד: : : : ק שמות זק שמות זק שמות זק שמות ז""""זוהזוהזוהזוה[[[[ ובארץובארץובארץובארץ    שמיםשמיםשמיםשמיםבבבבתהפוכות עצומות תהפוכות עצומות תהפוכות עצומות תהפוכות עצומות 

        ????ים האלוים האלוים האלוים האלוים הכבירים הכבירים הכבירים הכבירשינוישינוישינוישינויאותנו לאותנו לאותנו לאותנו ל    להבין שאתם מכיניםלהבין שאתם מכיניםלהבין שאתם מכיניםלהבין שאתם מכינים
אנחנו רואים את . פשוט עובדה וז ,אני לא צריך להכין אתכם. ת
השלג , לא היו אף פעםכל מיני דברים שו, שינויי מזג האויר. זה

והחזאי בכלל לא יכול היה  ,זה היה מוזר ביותר -שהיה לנו פה 
הנתונים שהיו לפני  !זאת היתה הפתעה גמורה עבורם. פות את זהצְ לִ 

הם לא הבינו ולא . שעומד להיות רההסעעל כלל לא סיפרו  –זה 
היו להם  –ב "מזרח ארה-בצפון. זה בכל העולםכך ו. וכנים לזההיו מ
לא סתם  - רוקהו .לא סתם. שלג קשה! שלגעשרה סערות - שלש
. 'וכו' וכו. היה להם גשם נורא? מה היה עם הגשם באנגליהו. קור

  . מחמיר ומשתנה. זה הולך ומחמיר ....וזה עוד כלוםוזה עוד כלוםוזה עוד כלוםוזה עוד כלום
שכמה מהחברים שלי כבר אמרו זה דבר ו, אבל מה שרציתי להגיד

זה כל  כי. ואנחנו נעבור לעוד הרבה מימדים ',מימד'אנחנו בש
ה'[ כל הבריאה, הענין ים ְוָהָאֶרץ ַהֲחָדׁשָ ַמִים ַהֲחָדׁשִ ָ זה  - כל הבריאה כי . ]'ַהׁשּ

  .]'מאמר העיקרים'ל ב"הרמח[ לנצח ,למימד לעלות ממימד
ביאת המשיח זה ביאת המשיח זה ביאת המשיח זה ביאת המשיח זה     ............שבתשבתשבתשבת----קבלתקבלתקבלתקבלתבבבב    זה מזכיר את עליית העולמותזה מזכיר את עליית העולמותזה מזכיר את עליית העולמותזה מזכיר את עליית העולמותוווו. . . . שששש
        ]]]]55555555ד ד ד ד """"קדקדקדקד[[[[    ............לאלף השביעילאלף השביעילאלף השביעילאלף השביעי    שבתשבתשבתשבת- - - - כמו קבלתכמו קבלתכמו קבלתכמו קבלתהרי הרי הרי הרי 
' דניאל ז[ ה יודע"רק הקב. ללא מספר ,רבותיש עולמות . בדיוק. ת

אם אנחנו  -  יודע אינניזה , אז העולם הזה שלנו. וזה לא נגמר. ]'י
. :]סנהדרין צב' עי[ אם זה המקום להישאר, נוכל להישאר פה בדיוק

אנחנו צריכים לדאוג  -עכשיו  .ין שלנו עכשיואבל זה לא הענ
, שנאמין בו, שנבטח בו ,'עשה את רצון הנשאנחנו , לעצמנו

ְהֶיה ִעם ד'[ זהוו. ושנשתדל תמיד לעשות את רצונו ִמים ּתִ ', ֱאלֹוֶקיךָ ' ּתָ

  .]י שם"ערש
  

הרבה . הם חלק של כל המבחנים האלה ,הפיזיים הכאבים, הצער
 .כי יש לחץ רוחני בכל העולם ,הזההכאב את כיום אנשים סובלים 
 ,ולא רק זה. והאנשים מרגישים את זה .גם גשמי –ולא רק רוחני 

לחם גם נגד יצריכים להו ,וכל מיני דברים ותופעות קשייםמרגישים 
עד שנראה , כים לעשות מה שאפשר לעשות כדי לשרודיצר, זה

ם ם ם ם עד שנראה את כל הניסיעד שנראה את כל הניסיעד שנראה את כל הניסיעד שנראה את כל הניסי, ןמָּ עד שנראה את הַ . ברור את האמת
 ו ויהיוויהי ....ה הבטיח לנו בימים האחרונים לפני הגאולהה הבטיח לנו בימים האחרונים לפני הגאולהה הבטיח לנו בימים האחרונים לפני הגאולהה הבטיח לנו בימים האחרונים לפני הגאולה""""שהקבשהקבשהקבשהקב

יֵמי ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים'[ ׁשּוָבה ָוַנַחת '[ ולא לדאוג. ]'מיכה ז', ַאְרֶאּנּו ִנְפָלאֹות, ּכִ ּבְ

עּון יָוׁשֵ .]'ישעיה ל. 'ּתִ

  


