
 1' עמ –מדינה לא יהודית 

!לא מדינה יהודית  –מדינת ישראל 
  ד"ז אייר תשע"ט, ירושלים .תקשור עם בנימין

        

  :ד"י, א"דניאל פרק י פרס

ים ַיַעְמדוּ '  ים ָהֵהם ַרּבִ   ... ּוָבִעּתִ
אּו ְלַהֲעִמיד ָחזֹון   ְ ׂשּ ָך ִיּנַ ִריֵצי ַעּמְ לוּ  ,ּוְבֵני ּפָ     '...ְוִנְכׁשָ
    

        ::::ש"ע', הושע פרק ב, הפטרת במדבר
י  ם ָזְנָתה ּכִ ה ,ִאּמָ י ...הֹוָרָתם הִֹביׁשָ    ,ְמַאֲהַבי ַאֲחֵרי ֵאְלָכה ,ָאְמָרה ּכִ
י ַצְמִרי ,ּוֵמיַמי ַלְחִמי ֹנְתֵני  ּתִ ְמִני ,ּוִפׁשְ ּקּוָיי ׁשַ   ...ְוׁשִ
ה ֶאת ַנְבֻלָתּה ְלֵעיֵני ְמַאֲהֶביהָ   ה ֲאַגּלֶ   ...ְוַעּתָ
  
    

  :)ק"ם ללהורגבת( א"ח ע"דף רל, רעיא מהימנא, ק פרשת פנחס"זוה

ר ֵעֶרב ֲאׁשֶ א ּכַ ָרֵאל- ְוֹלא עֹוד ֶאּלָ ִיׂשְ תּוב, ַרב ֵהם ְמֹעָרִבים ּבְ ָהיּו ָצֶריָה ָהיּו ָצֶריָה ָהיּו ָצֶריָה ָהיּו ָצֶריָה ''''? ַמה ּכָ
לּות, ְוֹלא עֹוד ............''''ְלרֹאשׁ ְלרֹאשׁ ְלרֹאשׁ ְלרֹאשׁ  ּגָ ָרֵאל ּבַ ֵני ִיׂשְ ר ּבְ ֲאׁשֶ א ּכַ ִמי ': ֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר, ֶאּלָ
ב ה ,ְמַעּכֵ ִעּסָ ּבָ אֹור ׁשֶ ָנה. 'ׂשְ ׁשְ ֲעֵלי ַהּמִ ֲארּוהּו ּבַ ֵעֶרב, ַוֲהֵרי ּבֵ ְזַמן ׁשֶ ֵעֶרבּבִ ְזַמן ׁשֶ ֵעֶרבּבִ ְזַמן ׁשֶ ֵעֶרבּבִ ְזַמן ׁשֶ ַרב ֵהם ַרב ֵהם ַרב ֵהם ַרב ֵהם - - - - ּבִ

ָרֵאל ים ַעל ִיׂשְ ָרֵאלָראׁשִ ים ַעל ִיׂשְ ָרֵאלָראׁשִ ים ַעל ִיׂשְ ָרֵאלָראׁשִ ים ַעל ִיׂשְ דֹושׁ , , , , ָראׁשִ ל ַהּקָ ְלטֹון ׁשֶ ִאּלּו ַמֲעִביִרים ׁשִ דֹושׁ ּכְ ל ַהּקָ ְלטֹון ׁשֶ ִאּלּו ַמֲעִביִרים ׁשִ דֹושׁ ּכְ ל ַהּקָ ְלטֹון ׁשֶ ִאּלּו ַמֲעִביִרים ׁשִ דֹושׁ ּכְ ל ַהּקָ ְלטֹון ׁשֶ ִאּלּו ַמֲעִביִרים ׁשִ רּוךְ     ּכְ רּוךְ ּבָ רּוךְ ּבָ רּוךְ ּבָ ְבָיכֹול, הּואהּואהּואהּוא    ּבָ ְבָיכֹולּכִ ְבָיכֹולּכִ ְבָיכֹולּכִ , , , , ּכִ
ָּלֹות ֵטי כֹוָכִבים ּוַמז ּפְ ִמׁשְ ּום . ְוִנְכָנִסים ּבְ  -ֱאֹלֵקינּו ' ה' :ֶזה צֹוֲעִקים ְואֹוְמִריםּוִמׁשּ

ָעלּונּו ֲאדֹ    .'ִנים זּוָלֶתךָ ּבְ
    

  :א"ו ע"פרשת נשא דף קכק "זוה

ֵעֶרב''''     ֵעֶרבּדְ ֵעֶרבּדְ ֵעֶרבּדְ י    ִאיּנּוןִאיּנּוןִאיּנּוןִאיּנּון    ַרבַרבַרבַרב    ּדְ יַעּמֵ יַעּמֵ יַעּמֵ ָרֵאל''''    ִאְתְקִריאוּ ִאְתְקִריאוּ ִאְתְקִריאוּ ִאְתְקִריאוּ     ְוָלאְוָלאְוָלאְוָלא. . . . ........ֲחׁשּוִכיןֲחׁשּוִכיןֲחׁשּוִכיןֲחׁשּוִכין    ִאיּנּוןִאיּנּוןִאיּנּוןִאיּנּון    ............ָהָאֶרץָהָאֶרץָהָאֶרץָהָאֶרץ    ַעּמֵ ָרֵאלִיׂשְ ָרֵאלִיׂשְ ָרֵאלִיׂשְ         ............''''ִיׂשְ

        
 מדינה התהי לא פעם אף היאו ....יתיתיתיתדדדדווווההההיייי    מדינהמדינהמדינהמדינה    איננהאיננהאיננהאיננה    - - - -     ישראלישראלישראלישראל    מדינתמדינתמדינתמדינת
 ה"הקב של ויאויב היו הם - מדינה הקיםל כדי פה שבאו האל .יהודית

 הזאת צהומהקב שהגיעו ואלה .]'ד' ם חבקוק ב"מלבי' ר. '...'ֲאֶׁשר ֵחְרפּו אֹוְיֶביָך ה'[
         .ה"הקב של אויבים היו ,לרוב ,הם גם - 'דינהמה את בנו' וכביכול
 ונשארו .]'...'ִּכי לֹא ְלַהְזִּכיר ְּבֵׁשם ה ,ָהס': 'עמוס ו[    דברדברדברדבר    לכללכללכללכל    תתתתגוייגוייגוייגויי    מדינהמדינהמדינהמדינה    בנובנובנובנו

 ,א"במד "םואד-דוד- מגן" שמו הםש כמו ,'יםייהוד' סמלים מספר רק
 היו אבל ,שבת לשמור כביכול-חוקים עם ,'שבתה'ו ...צלבה במקום
 ישש או בתש-לחילו היה לרוב .:]שבת קיט' עי[ בתש ליחילו הרבה- הרבה
 לכל בחגים ונוסעים האוטו את לוקחים שהיהודים 'חגיםה'ו .בתש-לחילו
 עכשיוו .]'ֶּפֶרׁש ַחֵּגיֶכם'[ לגויים שמתאים בידור ומחפשים ...מקומות מיני

 לכל שיש הטינופת כל אתו ...סמים ...רציחות יום-כלב לנו יש אפילו
 בכל ]ד"ד כ"י' מלכים א. ק"פ אח"סו, ''''ְּבחּוקֹות ַהּגֹויְּבחּוקֹות ַהּגֹויְּבחּוקֹות ַהּגֹויְּבחּוקֹות ַהּגֹוי''''[ הגויים לכלו האירופאים

   .]'ְּבַמַעְלֵליֶהם ַוִּיְזנּו... ַמֲעֵׂשיֶהם ַוִּיְלְמדּו ַבּגֹוִים ַוִּיְתָעְרבּו': ו"תהלים ק[ העולם
 צבא' לא זה .]'ִיְתּבֹוָלל הּוא ָּבַעִּמים': 'ח' הושע ז[ גוייםב מלא צבא לנו ישו

 אבל ...מצוות ששומרים קבוצה יש ."מצוות- שומר" לא הז .דוקא 'יהודי
  .]ג"דברים כ[ 'מצוות שומר צבא' לא זה

        
סוף , ''''ְלִמינּותְלִמינּותְלִמינּותְלִמינּות    ֵּתָהֵפךְ ֵּתָהֵפךְ ֵּתָהֵפךְ ֵּתָהֵפךְ     ְוַהַּמְלכּותְוַהַּמְלכּותְוַהַּמְלכּותְוַהַּמְלכּות''''[    לגמרילגמרילגמרילגמרי    תתתתגוייגוייגוייגויי    ינהינהינהינהדדדדלמלמלמלמ    פכתפכתפכתפכתווווהההה    ללללישראישראישראישרא- - - - מדינתמדינתמדינתמדינת

 היבנוי התהי מהתחלה כבר היא אבל "פכתוה" אמרתי אני .]מסכת סוטה
 הודיםי ה"ב שיש רק ,]'עקבתא דמשיחא'ד במאמרי "הרב וסרמן הי[ זה בשביל
 זה אבל .'משקל- יוויש' טיפה לזה יםשעו קצת שעוד מצוות- שומרי
 היום לנו ישו .]'...ַּגם ִנְבנּו עֵֹׂשי ִרְׁשָעה': 'מלאכי ג[ יםדהחר על מאד רע השפיע
 להם שרע מה ביןו ,להם שטוב מה בין םלידימב ינםא כברש חרדים

 ,ו"ח 'עלינו תשומר' לשכביכו ינהדהמ בין מבדילים לא הם .]'כ' ישעיהו ה[
 נס בין מבדילים לא הם  .'ה רוךב ,עלינו שומר הוא שרק ה"הקב ביןו

 את בה שיש מדינה בין מבדילים לא הם .]'ָּבָׂשר ְזרֹועֹו'[ ל"צה של כח לבין
 תקופת אחרי שנים מעט רק שזה אפילו ,העולם בכל שיש הגשמיות כל

 לא הם ]ז"י' דברים ח[ םהשל חבכ ,הז את עשו שהם יםבחוש הם ,הצנע
  .]'ֲהלֹוא ְבָחְזֵקנּו ָלַקְחנּו ָלנּו ַקְרָנִים'[ יכול-כלה הוא ה"הקב שרק מבינים
 את ,זה את להשלים הולכים ועכשיו .דברדברדברדבר    לכללכללכללכל    תתתתגוייגוייגוייגויי    מדינהמדינהמדינהמדינה    ישישישיש

 יםשמצהיר כאלה נםיש .גויים מלא הארץ ובכל .המדינה של יותהגו
 ,ריםנומסי הם אבל .גויים שהם אומרים שהם כאלה ויש ,יהודים שהם
 לא ,יודעים לא והיהודים ,מקום לכל נכנסים והם ...יהיה שלא איך

  .מבינים ולא ...דברים יינמ בכל להם עוזרים ,כסף להם יםנתונו ,מבינים
 דוד קבר את לקחת תיקתולה-כנסיהה- ראש בא    ....מזהמזהמזהמזה    גרועגרועגרועגרוע    תרתרתרתריויויויו    ללללבבבבאאאא

 דמעותב ,כהובו בוכה אני - זה על בחוש רק שאני פעם כלוב .המלך
 לכ הכאב .קירה על ישל הראש את לדפוק רוצה אני .ותוחיצוני פנימיות

 את רק לוקח שהוא נכון לא וזה .]'...ָוָאנּוָׁשה ִלִּבי ָׁשְבָרה ֶחְרָּפה'[ לי קשה ךכ
מאמר ' ר[ .לו נתנו כלה-הכל- כלה זה .]א"ד י"תהלים קמ[ למעלה יםרהחד

ַעָּתה ַעָּתה ַעָּתה ַעָּתה '''': ה"א שחיבר על ציונו של דהמע"זיע' בן איש חי'תפילת רבינו ה' ור. ''''ירושלים המושפלתירושלים המושפלתירושלים המושפלתירושלים המושפלת''''
            ]'............ְרֵאה ָזִרים עֹוְמִדים ְּבתֹוכֹוְרֵאה ָזִרים עֹוְמִדים ְּבתֹוכֹוְרֵאה ָזִרים עֹוְמִדים ְּבתֹוכֹוְרֵאה ָזִרים עֹוְמִדים ְּבתֹוכֹו, , , , ְרֵאה ֵביְתָך ָּדִודְרֵאה ֵביְתָך ָּדִודְרֵאה ֵביְתָך ָּדִודְרֵאה ֵביְתָך ָּדִוד

 .כלום מזה יודע לא אחד אף ,זהזהזהזההההה    הנושאהנושאהנושאהנושא    עלעלעלעל    שקטהשקטהשקטהשקטה    מאדמאדמאדמאד    והממשלהוהממשלהוהממשלהוהממשלה
  .]'ד ז"תהלים צ.  '...ַמֲעֵׂשיֶהם ְבַמְחָׁשךְ  ְוָהָיה': ט"ישעיהו כ[

 לו יתנו .מלך כמו אותו ויקבלו יגיע תילקתוה- כנסיהה של שאהר
 נתנוכבר  .המקום כל את קיבל כבר הוא אבל ,ריםדהח שני את כביכול

 ֶזַרע ,ֶפַׁשע ִיְלֵדי ַאֶּתם ֲהלֹוא': 'ז ד"ישעיהו נ[ יםדויה-כאילו והם .המקום כל את ול

 חילוני ,חרדי-לא ,תיד- שאיננו- דייהו לואפי ,סוגלמ לא יהודי יכ .]'ָׁשֶקר
 לרוצחים הזה המקום את לתת לב לו יהיה לא אמיתי-יהודי ,לגמרי
 וגם חניור גם ,]לקט מקורות בהמשך' ר[ יהודיםה את דור-אחרי-דור שרצחו
 להיות יכול לא זה .]'תימן אגרת'וכן ב, ש"ב ע"מלכים פרק י' ם הל"רמב[ גשמי

 ,לאדום ,יעקב של ולאויב המפתחות את לתת שלם לבב למסוג יהודיש
 'המלך דוד' לש המפתחות את רק לא ,תחותהמפ את לו למסור ,עשיול
   .]'ִּכי ַאֶּתם לֹא ַעִּמי'[ לאישר מדינת של אלא -

 ינכםא אתם .יודעים לא םאת אבל ,יםיםיםיםמגזמגזמגזמגז    אניאניאניאנישששש    שסבוריםשסבוריםשסבוריםשסבורים    כאלהכאלהכאלהכאלה    ישישישיש
 הכנסיה השנולד שמאז מבינים לא אתם .שלהם התוכניות הן מה יודעים

 לא אתם .]ח"תהלים מזמור נ', ָכָזב ּדְֹבֵרי ִמֶּבֶטן ָּתעּו'[ מהיהודים להתפטר רוצים הם
. ''''ַיֲעקֹבַיֲעקֹבַיֲעקֹבַיֲעקֹב    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ָאַכלָאַכלָאַכלָאַכל    ִּכיִּכיִּכיִּכי''''[ יהודים וגרלה בעיה לא זה - בשבילם .זה את מבינים

 'טובים'ו 'תרבותיים םאנשי' כאילו הם םהיו ,נכון .]'ְׁשפֹוְך ֲחָמְתךָ 'מתוך תפילת 
 'חהסלי קשויב' ,אמרו ואפילו ]'אדום נועץ את טלפיו'מאמר ' ר, ''''ִמָּיַערִמָּיַערִמָּיַערִמָּיַער    ֲחִזירֲחִזירֲחִזירֲחִזיר'[

    אותםאותםאותםאותם    הםהםהםהם    באמתבאמתבאמתבאמת    אבלאבלאבלאבל ,האיש- אותו את הרגו שהיהודים זה על ששיקרו
  ....הרוצחיםהרוצחיםהרוצחיםהרוצחים

 

ָרה'''' ה ֶאְזּכְ ָרהֵאּלֶ ה ֶאְזּכְ ָרהֵאּלֶ ה ֶאְזּכְ ָרהֵאּלֶ ה ֶאְזּכְ  :לאורך הדורותוממשיכיו של עשיו  לרציחותיודרך -לקט ציוני  ::::''''............ֵאּלֶ
ויצא 'פ "עה ,ה"כ ה"כשם , רבנו בחיי.  '...על חרבך תחיה': ו"כפרק תולדות 

תהלים . ם שם"ומלבי. ד"י' עובדיה א ספר, ה"יחזקאל ל. 'הראשון אדמוני

א "הגר' בי. ק"ית חורבן ביהמסוגי: הניזקין דף נה' גיטין פ. ז"קל', פרקים פ

ואש לא אמרה 'פ "עה' לפ "סוי משלי "רש. 'מישרא דסכיני'מאמר  ,א"לסדב
. ט"מאמר י, 'עשן הכבשן'. ך"להש 'מגילת ֵעפה'. ט"א זוטא פי"תנדב. 'הון

 דריהדורות כמובא בס במשךשנוסדו רבות חות וקינות סלי, כ בפיוטים"וכמו

  .התפילות

  
 הרבה תיקתולה-הכנסיה דרךמילטו  השניה העולם-מלחמת לאחר

 'סבלו' כך-כל הרי -  הםו .הלטינית אמריקהל אותם הבריחו .נאצים מאד
 לקחו ,כביכול 'בםל טוב' רובמ ואפילו ,המלחמה גללב היהודים בשביל
. 'ַאְכָזִרי ְרָׁשִעים ְוַרֲחֵמי'[ יםילגו אותם כווהפ ,מנזריםה תוךל יהודים ילדים

 בסוף צלוינ מהם חלק ,השם ברוך .]'ְּפִליָטיוְּפִליָטיוְּפִליָטיוְּפִליָטיו    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ְלַהְכִריתְלַהְכִריתְלַהְכִריתְלַהְכִרית'''': ד"י' עובדיה א
 ,אותם לקחו כי ,הגויים בין נעלמו יהודיםילדים  הרבה לבא ,המלחמה

 כבר רצו לא הם ,זכרו לאהם ש רק לאוזה  .יהודים שהם זכרו לא וכבר
 גוי שכל ,היהודים ,הזה המסכן העם של חלק להיות למה' .יהודים להיות
 עם של חלק להיות למה' ,'?אותו ולהרוג יהודי לתפוס יכול שרוצה

 כמה .כן ,ןכ .?'ו"ח ',מצות-אפיית לצורך כביכול גויים םילדי רוצחש
 רק ולא .לב- קורע ממש זה .ישמור 'הש ,רופהאיב כמרים נהיו יהודים

   .עצמם היהודים נגד להיות הפכו הם ,כמרים יוהשנ
 שעוד תראו אתם .דעות אתם אבל !!!!????............נכוןנכוןנכוןנכון    ....לילילילי    מאמיניםמאמיניםמאמיניםמאמינים    לאלאלאלא    אתםאתםאתםאתם

 יש יםויג כמה ורתספ .גויים מלא- מלא .יםיגו אהתמל לכה וכבר -  מעט
 .ותבדק. טונות של גויים ,ישראל-ץלאר באים םייוג כמה ותבדק ,בצבא

 יהודיםעכשיו  רואים לאש כמעט .לא או תיירים הם אם משנה אל זהו
 ממשיכים העולם מכל חרדים .מהחרדים חוץ .גויים כמעט הכל .תיירים
 ,ובסוכות ,הרבה באים עכשיו כמו ,בעומר ג"בל .תיירים בתורלהגיע 
 אבל .שלהם הרבי את לראות אולבבשביל  סתם או ,'וכו ,ובחגים
 אבל ,קבוצות- צותבוק היו פעם .כך לכ באים לא החילונים היהודים
   .]ג"ז י"ישעיהו כ. ח"ו ל"ויקרא כ[ םיהגוי בתוך נעלמו עכשיו

  
: 'הושע ב[ עכשיו שמעבירים קיםוח מיני כל יש לזה בנוסף עכשיוו

 םיהודי נםיש אפילוש ,]'יֹוֵצר ָעָמל ֲעֵלי חֹוק': תהלים צד. ש"ע ''''הֹוִביָׁשה הֹוָרָתםהֹוִביָׁשה הֹוָרָתםהֹוִביָׁשה הֹוָרָתםהֹוִביָׁשה הֹוָרָתם''''
 עושים למה .יםעוברשכאלה חוקים  למה יןבלה יכולים שלא םיחילוני
ישעיהו [ !?למה ?אוכל להם יהיה שלא ,סתם ,ילדים-מרובת פחהשלמ קשה

    הםהםהםהם ]ה שבור"ד: י מגילה יז"וערש. ב"עש: נשא דף קכו' ק פר"זוה', ִּתְטָחנּו ֲעִנִּיים ּוְפֵני': ו"ט' ג
 שזה אומרת תזא .החרדים את להרוס רצו לא הם ....בדיוקבדיוקבדיוקבדיוק    זהזהזהזה    בעדבעדבעדבעד    היוהיוהיוהיו    לאלאלאלא

 !מצויין !טוב !כן' :אומרים ,גוי-של-לב- עם-םיחילוני אבל .לב עם חילונים
  ...'וכו ,לעבוד הולכים לא !זיטיםאפאר הם



 2' עמ –מדינה לא יהודית 

 הוא .מרויח הוא - 'ה עובד הוא ואם .'ה עובד אהו - יתימהא היהודי
 או ,עובדים חרדיםה יםדהיהו רוב .ההז לםובעו אהב לםבעו מרויח

    כיכיכיכי ...קים'צ אין כבר היום אבל .ק'צ איזה מקבליםו בכולל שיושבים
    ָאְכלּוָאְכלּוָאְכלּוָאְכלּו    ַעִּמיַעִּמיַעִּמיַעִּמי    אְֹכֵליאְֹכֵליאְֹכֵליאְֹכֵלי'''': ד"תהלים פי. 'א' עמוס ד[    זהזהזהזה    שלשלשלשל    הכסףהכסףהכסףהכסף    אתאתאתאת    גםגםגםגם    לעצורלעצורלעצורלעצור    דאגודאגודאגודאגו

 .מרויח הושומי ,במשפחה עובד הומיש .ועובדות ,עבדו נשיםהו .]''''ֶלֶחםֶלֶחםֶלֶחםֶלֶחם
    ֶלֶחםֶלֶחםֶלֶחםֶלֶחם    ַהְטִריֵפִניַהְטִריֵפִניַהְטִריֵפִניַהְטִריֵפִני''''[ כיםיצר שהם מה בדיוק לקבל ,'ה דרך ,דרך םלחרדי שוי

  .]ויובלל שמיטה "ם סוה"רמב. ''''ֻחִּקיֻחִּקיֻחִּקיֻחִּקי
 - חרדיםהמ גם עשותלשרוצים  ,שנותל שרוצים הרשעים אבל 

 פשוט חייבים הם !להם מספיק לא זה אז ,יםיגו -  יםניוומהחיל ,חילונים
 ,הרב ולצערי .הזה עולםב שיש דותיה של שמץ כל ,שלוםו סח ,להרוס
 רוב ,הרוב ,י"אב של הלניזם, חילוניות של שנה ושש-םששי אחרי

 על מאד מעט יודעים הם .]'ְמצּוָלה ְיֵון'[ חילונים – יםדהספר וגם האשכנזים
 את הופכים הם שאם מאמינים והם .]'...צֹאן אֹוְבדֹותצֹאן אֹוְבדֹותצֹאן אֹוְבדֹותצֹאן אֹוְבדֹות'''': 'ו' ירמיהו נ[ היהדות

 .'מתורבתים יותר' שיםנא יהיו הם אז – יםירנמוד- לישראלים לםוכ
 יהיו הם כי ,זכר מהם ישאר לא ....גוייםגוייםגוייםגויים    וווויהייהייהייהי    בסוףבסוףבסוףבסוף    שהםשהםשהםשהם    דעיםדעיםדעיםדעיםוווויייי חנוואנ

  ]ח"כ' ישעיהו א[. גויים
 לא אני .ה"הקב ואת ,הרוחניות את לנו שיורידו בכח החליטואבל 

 ךכ לכ הם אבל ,זה את לעשות וקיבד ציםור יםנהחילו שרוב מאמין
    והניתוקוהניתוקוהניתוקוהניתוק    רברברברב    סבלסבלסבלסבל    רקרקרקרק .מבינים לא בכלל - שהרוב ,מהאמת וקחרהת

 ,יהודי באמת לב להם יש אם - םםםםתתתתאואואואו    להחזירלהחזירלהחזירלהחזיר    אוליאוליאוליאולי    יוכליוכליוכליוכל    מהגשמיותמהגשמיותמהגשמיותמהגשמיות
  .יהודית נשמה
 אומר הואש מ"הוהר    ....גוייתגוייתגוייתגויית    למדינהלמדינהלמדינהלמדינה    ממשממשממשממש    כתכתכתכתנהפנהפנהפנהפ    ישראלישראלישראלישראל    מדינתמדינתמדינתמדינת    אבלאבלאבלאבל 

 ,זה את עושה שהוא כנראה ,'יהודית מדינה זוש' חוק להעביר שצריך
 רוצה הוא לכן זא ...זה את ישכחו כולם מעט עוד אז - לא אםש מפני

  .'יהודית מדינה אנחנו' ...'שלט' איזה שיהיה ,להגיד
 אנחנו גם אז !!!!מונומונומונומונוככככ    גוייםגוייםגוייםגויים    אתםאתםאתםאתם    !!!!שקרשקרשקרשקר    !!!!שקרשקרשקרשקר" :יגידו מעט עוד אבל
 כלומר 'אנחנו'ש ויגיד ."!?...לא ולמה !ישראל בארץ פה לשבת יכולים

 ...'נביאים ינימ כל' על בזה וכתוב ..."דשההח ברית"ב מיניםאמ -  הם
 .]ז"בענם "איגרת תימן להרמב' ועי', ............ַהָּברַהָּברַהָּברַהָּבר    ַלֶּתֶבן ֶאתַלֶּתֶבן ֶאתַלֶּתֶבן ֶאתַלֶּתֶבן ֶאת    ַמהַמהַמהַמה'''': ח"כ ,ג"ירמיהו כ[ ונשאצל כמו
מלחא כי 'א למאמר "ביהגר' עי[ !...הדבר אותו זה ?ההבדל מה' :אומרים ואז

 !נתאחד ,שלוםו סח ,נתאחד אנחנו !?...בעיות לעשות למהאז  ]'סריא
זה  – הערבים עם תאחדלה אבל .]'ֶאָחד ְלַעם ְוָהִיינּו ,ִאְּתֶכם ְוָיַׁשְבנּו': ד"בראשית ל[

 .להם נותן לא וישמעאל ...'ישמעאל' את להם יש כי ,יאפשר יבלת
 עם להתאחד ליםויכ לא הם .]'רֹוֶבה ַקָּׁשת'[ יודעים שהם מה זה – מלחמה
   .גדולה מלחמה ,מלחמה ההית אזו .צריםונה ועם היהודים

    מדינהמדינהמדינהמדינה    ווווזזזז    ''''ישראלישראלישראלישראל    מדינתמדינתמדינתמדינת''''הההה    ::::ברורברורברורברור    לכםלכםלכםלכם    להסבירלהסבירלהסבירלהסביר    ההההצצצצרורורורו    רקרקרקרק    אניאניאניאני
    ,,,,ַכּגֹוִיםַכּגֹוִיםַכּגֹוִיםַכּגֹוִים    ִנְהֶיהִנְהֶיהִנְהֶיהִנְהֶיה'''': ש"ע', יחזקאל כ[    ''''גוייםגוייםגוייםגויים    ללללשששש    מדינהמדינהמדינהמדינה''''    ותותותותייייההההלללל    רצתהרצתהרצתהרצתה    ההההתתתתלללליייישמתחשמתחשמתחשמתח

    לשוםלשוםלשוםלשום    ודיודיודיודיהההההיהיהיהי    אתאתאתאת    להביאלהביאלהביאלהביא    ההההלללליכויכויכויכו    לאלאלאלא    ,,,,חילוניותחילוניותחילוניותחילוניותהההה    כיכיכיכי    ....]''''ָהֲאָרצֹותָהֲאָרצֹותָהֲאָרצֹותָהֲאָרצֹות    ְּכִמְׁשְּפחֹותְּכִמְׁשְּפחֹותְּכִמְׁשְּפחֹותְּכִמְׁשְּפחֹות
        ....לגוילגוילגוילגוי    אותואותואותואותו    ולהפוךולהפוךולהפוךולהפוך    ,,,,אותואותואותואותו    צוחצוחצוחצוחלרלרלרלר    רקרקרקרק    יכוליכוליכוליכול    זהזהזהזה    ,,,,חניתחניתחניתחניתוווורררר    דרגהדרגהדרגהדרגה
  

 רבי וכל ,רבי הל יש קבוצה כל .]א"י' עמוס ו[ גתגתגתגתללללמפומפומפומפו    היוםהיוםהיוםהיום    דותדותדותדותוהיהוהיהוהיהוהיה
 שומר חדא לכ כי ...יניהםב קשר-איזה יש םא ושלום סחו ...דרך לו יש
 שיכול אחד הדור-גדול לנו ןאיו ,אחדות לנו אין ואז .'שלו רק'ה על

   .]'הדור האחרון פרק ז[ מבולבלים אנחנו ולכן .י"עמ כל את להוביל
 ',חשובים-אנשים' ',חרדים-לוכביכ' ,מרגליםמרגליםמרגליםמרגלים    בינינובינינובינינובינינו    שלחושלחושלחושלחו    והרשעיםוהרשעיםוהרשעיםוהרשעים

 הם אבל .]'...ְוַעָּתה ֲאַנְחנּו ְמַאְּׁשִרים ֵזִדים': 'מלאכי ג[ אותנו לפרק להם שעוזרים
 לאהם  אבל, כסוכנים בהם משתמשים .םבה שיםמשמשת דעיםוי לא

רשעים המו .]'...ִעּמֹו ַוִּתֶרץ ַגָּנב ָרִאיתָ  ִאם': 'תהלים נ[ כסף רוצים הם .זה את יודעים
 םשהרשעי יםתופס לא הם .]'ֲעַצֵּביֶהם ֶּכֶסף ְוָזָהב'[ וכבוד כסף מקבלים הם

  .]'...ַהּׁשַֹחד ֵחן-ֶאֶבן': 'ז ח"משלי י[ י"עמ את וסרלה בשביל בהם משתמשים
 ישתלטו שהם איך תראו מעט עוד אבל .קשה מאד במצב אנחנוו 
 זה בגלל רקו .הממשלה על תלטושה כבר הם .י"מדינ על ויותר-יותר

 את דילהור החוק כמו ,םגויי של ךכ-לכ שהם חוקים להעביר יכולים
    !!!!????להםלהםלהםלהם    אכפתאכפתאכפתאכפת    זהזהזהזה    מהמהמהמה ...לאכול מה להם יהיה לאש כדי ,םדימהיל ל"וטביה

 מאבק וזה ]'ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ִמְּפֵני ַוָּיֻקצּו': פרשת שמות[ !דיםיל שיהיו רוצים לא הם
 יהוז ,הראשון הדבר זה -  'ורבו פרו' .הוא ברוך הקדוש כנגד ממש

 להיות לא !לעבוד לכו" :לנו אומרים הםו !בתורה הנוהראש המצוה
 עסוק אדם-הבן אםו "!לעולם דיםיל הרבה כ"כ להביא לא "!זיטראפ

 שיהיו חשק להם אין אז ,גשמיותב רק היום כל אשתו וגם ,בעבודה
 לעשות שרצו מה .במצרים כמו בדיוק ]'...ְוֶאת ֲעָמֵלנּו'[ ...עייפים הם .ילדים

  .]'ִיְרֶּבה ֶּפן לֹו ִנְתַחְּכָמה'[ שם

 מה ,היהודים – מעט עודו .שם פעל ולא - פה פועל לא זה אבל
 הם כי .מעט עוד .האוכלוסיה-של-רבע בטח ויהי הם ,'חרדים' יםשנקרא

 ,גדולהה המצוה שזו יודע מיתיא-יהודי כי ?למה .דילהול ממשיכים
 ולהוליד ,להוליד .]ז"ו ל"יחזקאל ל. ז"מזמור ק', ִמְׁשָּפחֹות ַּכּצֹאן'[ להוליד להמשיך

 שיהיו .]ד"תנא דבי אליהו פרק י' ועי. 'סילתא דכודניתא': ל"א הנ"סדבמאמר א ב"הגר' בי[
  .שלהם הגויותכל  עם אותנו מחקוי שלא .'לה קרוביםש יהודים
 מי ונראה ....אמיתייםאמיתייםאמיתייםאמיתייםהההה    היהודיםהיהודיםהיהודיםהיהודים    הםהםהםהם    ייייממממ    בדיוקבדיוקבדיוקבדיוק    נראהנראהנראהנראה    אנחנואנחנואנחנואנחנו .זה רק ולא

 רוצים .]''''ַהָּזדֹוןַהָּזדֹוןַהָּזדֹוןַהָּזדֹון    ָּפַרחָּפַרחָּפַרחָּפַרח    ַהַּמֶּטהַהַּמֶּטהַהַּמֶּטהַהַּמֶּטה    ָצץָצץָצץָצץ'''': 'יחזקאל ז[ הרשעים-לש-החוקים עם עוזרש
 לבין בינינו ריתבה תוךל נכנס זה .מילה- ברית השיע שרופא לחוקק
 העולם של הבסיס זהו ]א"י' זכריה ט' ר. 'ֶאת ְּבִריִתי ֵהַפר'[ !הוא ברוך הקדוש
 .נפחד לאו להם ניתן לא !נפחד לא !לא !??להם ניתן אנחנו האם !שלנו

 לא הם המוהלים'ש ,ובטלביזיה ,ברדיו גידושי כמה משנה לא
 עם נמשיך ואנחנו .]'ְלִׁשְמָצה ְּבָקֵמיֶהם'[ 'כוו 'כוו ',נקי לא זה'ו ,'יםימקצוע

 ישמור 'וה !םוכל להם יעזור לא .]''''ִּבְבִריֶתךָ ִּבְבִריֶתךָ ִּבְבִריֶתךָ ִּבְבִריֶתךָ     ִׁשַּקְרנּוִׁשַּקְרנּוִׁשַּקְרנּוִׁשַּקְרנּו    ְולֹאְולֹאְולֹאְולֹא...': ד"תהלים מ[ המסורת
  .]ז"ד י"ישעיהו נ[ .לינוע

  
 ,קנאי להיות צריך פה אחד כל .זה של חלק להיות יכולים לא ונואנח

 ,נכון ..]מ פנחס רלח"רע' ועי', לֹא ְכצּוֵרנּו צּוָרם'[ מהם לקח להיות פשרא יא כי
 לבלק ...לצבא ללכת אפשר' !?מה אז" :אומר פתוח יותרש אדם- בןה

  ...'תהיבה חזורול לעבודה ללכת' פשוטרק  זה !?...יש ומה ...עבודה
 כםאת שכיםומ ]ש"ע', ישרים פרק ב-מסילת[ !מבינים לא אתם !בליםמט

 .]'ְּבִנְכֵליֶהם'[ שלהם םלהעו לתוך ויותר-יותר להיות אתכם וידחפו ,לצבא
 ,בצבא לעבוד ללכת פשרא יא !סתם זה !?זה את ניםיבמ לא אתם

 ַאֶּתם ֲאֶׁשר'[ םשלכ הנשמה על כתמים שיםת ולא ,עליך רדת לא הגויותשו

  !מבינים אינכם אתם .]'ַאֲחֵריֶהם זִֹנים
 כזה זה בצבא'ש אומריםש מה סתם זהש ודיבר שכבר חיילים ויש 
 וזה .צבאב להיות יכול לא יתמיא-יהודי להיות באמת שרוצה שמי ',טוב
 ,האמת את מרא הוא אבל ,עולםב-ביותר-הגדול-קדיהצ לא שהוא אחד
 'לדוגמא הצובק' זואי להם שי אולי .שקרניםה שהם -  האמת את
 אבל .הזאת הקבוצה את שולפים הם אז -  משהו אומר מישהו רשאשכ
 ְוַנְכִחיֵדם ְלכּו ָאְמרּו': ג"תהלים פ[ תולגוי ותנוא להביא כדיו .גויות הכל-הכל זה

  .עכשיו םרוצי הםש מה בדיוק וזה ,רצה ןוגורי- בןש מה זה .]'ִמּגֹוי
 - 'החרדים של בכנסת גיםינצ וליככב'ה למה .מבין לא אני אחד דבר רק

  ...שמיותלג התרגלו -  אולי .מפחדים הם - אולי !!!!שותקים !!!שותקים
        ????............בכללבכללבכללבכלל    שמהשמהשמהשמה    עושיםעושיםעושיםעושים    הםהםהםהם    מהמהמהמה    ....שששש

 .יעפשלה יכולים לא הם !?...שמה לעשותכבר  להם יש מה ,באמת
 נהיה זהש לב ומיתששו ,דעותש העיקר אבל. ]ש"ז ע"ב סוף נס"א מ"חסל[

 יעיםמוד יום כלוב .]'מלכות הזלה'[ תגויי מדינה ,גויי עולם ויותר-יותר
 ,לנוער לילה-במועדוני ,נוערה-וניעדבמו היו רציחות כמה ברדיו

 מותבמקו משתתפים בכנסתש אלה גם .זה רק ולא .המנוולים במועדוני
ֲהלּוֵמי ... ְוִציץ נֵֹבל ְצִבי ִתְפַאְרּתֹו ,ֲעֶטֶרת ֵּגאּות ִׁשּכֵֹרי ֶאְפַרִים ,הֹוי': 'ח-'ח א"ישעיהו פכ[ !אלהכ

 התהי תמיד וז ...בירה שותים ,שרים ,השולחנות על רוקדים ,.]'ָיִין
  .]ד"מזמור קי' ור. 'ִיְׂשָרֵאל ְקדֹוִׁשים ֵהם'[ !גוי-של-תנהגותה

  
זֹוֵלל '[ !..תרבותי זהאבל  .זה את עושים אנחנוש נכון' :יגידו אלה אבל

 ,מלוכלך-יהודי להיות !?מה !?בסדר לא מה ...כולם כמו זה ]'...ְוסֹוֵבא
 !לא !?ילדים ןמיליו לו ויש ...מתרחץ שלא ...אגמר ידל היום-כל שיושב
 ניםש-או-אחד-דלי איזהו ,וחתולים ,ביםכל לנו יש !...תרבותיים אנחנו

 לנו ישו .]'ֵּפיִרין ָעִביד ְוָלא, ַאִּפיׁש ְוָלא ...ִאְסְּתַרס ַאֵחר ְוֵאל': א"ג ע"ק משפטים ק"זוה[
 יםדקור אנחנוש ,לילה-מועדוני ונל ישו ...יםכמלוכל סרטים ,ורדיב

 !!!!תרבותייםתרבותייםתרבותייםתרבותיים    אנחנואנחנואנחנואנחנו ...סמים לנו יש ]'עמוס ו[ ...ומשתוללים ...ושותים ...שמה
  ]''''ִיְׂשָרֵאלִיְׂשָרֵאלִיְׂשָרֵאלִיְׂשָרֵאל''''    ִאְתְקִריאּוִאְתְקִריאּוִאְתְקִריאּוִאְתְקִריאּו    ְוָלאְוָלאְוָלאְוָלא... ֲחׁשֹוִכין ִאיּנּון'[ .יםכמלוכל יהודים - םאת

 

    ,,,,]]]]שששש""""עעעע, , , , בבבב""""ם יחזקאל פלם יחזקאל פלם יחזקאל פלם יחזקאל פל""""מלבימלבימלבימלבי[[[[    ישמעאלישמעאלישמעאלישמעאל    אתאתאתאת    צחצחצחצחנננניייי    ''''אדוםאדוםאדוםאדום''''ההההשששש    ,,,,יהיהיהיהיהיהיהיה    הסוףהסוףהסוףהסוף    אבלאבלאבלאבל
ָיִדין ָיִדין ָיִדין ָיִדין ''''[[[[    יםיםיםיםייייווווגגגגהההה    כלכלכלכל    אתאתאתאת    ,,,,הגוייםהגוייםהגוייםהגויים    אתאתאתאת    גגגגיהרויהרויהרויהרו    ''''הההה    - - - -     ואזואזואזואז    ....נגדינונגדינונגדינונגדינו    יבואויבואויבואויבואו    ואזואזואזואז

- - - - שבילשבילשבילשבילבבבב----צדיקיםצדיקיםצדיקיםצדיקים    נשארונשארונשארונשארו    הםהםהםהםשששש    מכמהמכמהמכמהמכמה    חוץחוץחוץחוץ    ]]]]דדדד""""זכריה פרק יזכריה פרק יזכריה פרק יזכריה פרק י. . . . יייי""""מזמור קמזמור קמזמור קמזמור ק', ', ', ', ............ַּבּגֹוִייםַּבּגֹוִייםַּבּגֹוִייםַּבּגֹוִיים
    והביטחוןוהביטחוןוהביטחוןוהביטחון- - - - האמונההאמונההאמונההאמונה    עםעםעםעם    ????איךאיךאיךאיך    ....ננצחננצחננצחננצח    ----    היהודיםהיהודיםהיהודיםהיהודים    ואנחנוואנחנוואנחנוואנחנו    .....].].].]סנהדרין קהסנהדרין קהסנהדרין קהסנהדרין קה[[[[    םםםםייייגויגויגויגוי
    מימימימיוווו    ....]]]]חחחח""""סוף מזמור קסוף מזמור קסוף מזמור קסוף מזמור ק[[[[    זהזהזהזה    עםעםעםעם    רקרקרקרק    ....להלחםלהלחםלהלחםלהלחם    מהמהמהמה    עםעםעםעם    לנולנולנולנו    יהיהיהיהיהיהיהיה    לאלאלאלא    כיכיכיכי    ....''''בהבהבהבה    ווווננננשלשלשלשל

    גםגםגםגם    הואהואהואהואוווו    ,,,,מהותומהותומהותומהותו    בכלבכלבכלבכל    הההה""""בקבבקבבקבבקב    שיבטחשיבטחשיבטחשיבטח    מימימימי    ,,,,ותורתוותורתוותורתוותורתו    הההה""""בבבבלהקלהקלהקלהק    שידבקשידבקשידבקשידבק
ספורנו ספורנו ספורנו ספורנו ' ' ' ' ועיועיועיועי. . . . שששש""""ג עג עג עג ע""""פרקי אבות סופפרקי אבות סופפרקי אבות סופפרקי אבות סופ[[[[    ינצחינצחינצחינצח    הואהואהואהוא    ––––    שלושלושלושלו    דיםדיםדיםדיםללללמהימהימהימהי    זהזהזהזה    אתאתאתאת    ידרושידרושידרושידרוש

    ,,,,ְיׁשּוָעִתיְיׁשּוָעִתיְיׁשּוָעִתיְיׁשּוָעִתי    עֹזעֹזעֹזעֹז' ' ' ' ֱאלֹוִקים דֱאלֹוִקים דֱאלֹוִקים דֱאלֹוִקים ד''''[[[[    ....בובובובו    נבטחנבטחנבטחנבטח    ואנחנוואנחנוואנחנוואנחנו    ----    בשבילנובשבילנובשבילנובשבילנו    ילחםילחםילחםילחם    הההה""""הקבהקבהקבהקב    ....]]]]פ שלחפ שלחפ שלחפ שלח""""סוסוסוסו

        ....]]]]ממממ""""מזמור קמזמור קמזמור קמזמור ק. . . . ''''ָנֶׁשקָנֶׁשקָנֶׁשקָנֶׁשק    ְּביֹוםְּביֹוםְּביֹוםְּביֹום    ְלרֹאִׁשיְלרֹאִׁשיְלרֹאִׁשיְלרֹאִׁשי    ַסּכָֹתהַסּכָֹתהַסּכָֹתהַסּכָֹתה
   



 3' עמ –מדינה לא יהודית 

        ::::ובותובותובותובותששששותותותות    שאלותשאלותשאלותשאלות
        
    עלעלעלעל    ציוןציוןציוןציון----בהרבהרבהרבהר    השבועהשבועהשבועהשבוע    שהתקיימהשהתקיימהשהתקיימהשהתקיימה    הזעקההזעקההזעקההזעקה- - - - עצרתעצרתעצרתעצרת    עלעלעלעל    דעתךדעתךדעתךדעתך    מהמהמהמה    ....שששש

    ,,,,יהודיםיהודיםיהודיםיהודים    הרבההרבההרבההרבה    שםשםשםשם    ווווהיהיהיהי    לאלאלאלא    ....לקתוליםלקתוליםלקתוליםלקתולים    המלךהמלךהמלךהמלך----דודדודדודדוד- - - - קברקברקברקברמסירת מסירת מסירת מסירת     שלשלשלשל    הנושאהנושאהנושאהנושא
        ????אפקטאפקטאפקטאפקט    לזהלזהלזהלזה    ישישישיש    האםהאםהאםהאם    ............מאדמאדמאדמאדחזק חזק חזק חזק     היההיההיההיה    המסרהמסרהמסרהמסר    אבלאבלאבלאבל
 יםאיוצ לא םהחרדי כי .אנשים הרבה יהיו בכללש חשבתי לא אני .ת
 מעט - חילונייםוה .אומר לא פרדנב ואחד אחד לכ של הרבי אם בכלל
 םיהודי ?בא מי אז .שלהם הענינים את להם יש -  ל"והדת .לזה באים

 ברויד -  ורבישד ואלה .מאד הלב להם שכואב יהודים .מעט .יםייתמא
 שיהיו חשבתי לאו .להם כואב פשוט .להם כואב -  הם כי ?למה .אמת
 ושאמרו ,הגיע שהוישמ מאד- חשוב היה זה אבל .]'ֵאין דֹוֵרׁש ְלַנְפִׁשי'[ יותר
 להציל יעזור גם זה אבל .בשמים היה בעיקר זה - טהאפק .האמת את
  .ה"זבע ודיםההי את

לאורך ההיסטוריה לאורך ההיסטוריה לאורך ההיסטוריה לאורך ההיסטוריה     דדדדתמיתמיתמיתמי    ....יוריוריוריוריפיפיפיפאפאפאפאפהההה    כאןכאןכאןכאןלללל    מגיעמגיעמגיעמגיע    הבאהבאהבאהבא    ''''בבבב    םםםםווווביביביבי    ....שששש
    עלעלעלעל    בבבבהצלהצלהצלהצל----מסעותמסעותמסעותמסעות    היוהיוהיוהיו    ----    סיוןסיוןסיוןסיוןוווו    אייראייראייראייר    ,,,,אלהאלהאלהאלה    בחודשיםבחודשיםבחודשיםבחודשים    ,,,,הזוהזוהזוהזו    בתקופהבתקופהבתקופהבתקופה

    מסעמסעמסעמסע''''    שלשלשלשל    סוגסוגסוגסוג    זהזהזהזה    ––––    פעםפעםפעםפעםהההה    גםגםגםגםוווו    ....]לתשעה באב ''''רֹאִׁשי ַמִיםרֹאִׁשי ַמִיםרֹאִׁשי ַמִיםרֹאִׁשי ַמִיםִמי ִיֵּתן ִמי ִיֵּתן ִמי ִיֵּתן ִמי ִיֵּתן ''''קינת [    פרעותיהןפרעותיהןפרעותיהןפרעותיהן
        ............''''צלבצלבצלבצלב
 כל .בכוונה זה את עושה הוא !הדבר ותאו ממש זה ."סוג" לא זה .ת
 ה"הקבאבל  .אותו שמכוון ומישה יש .חשבון עם זה - עושה שהוא דבר
 שהשקר ,צוףל צריך זה כל קודם אבל .יפול הכל זה .בסוף לו תןי לא

  .]'ֵּביֵצי ִצְפעֹוִני ִּבֵּקעּו'[ ברור יהיה
    ירושליםירושליםירושליםירושלים    עלעלעלעלעולים עולים עולים עולים , , , , הקודשהקודשהקודשהקודש----לארץלארץלארץלארץ    באיםבאיםבאיםבאים    הםהםהםהם    כשיוכשיוכשיוכשיועעעע    בעצםבעצםבעצםבעצם    אזאזאזאז    ....שששש

    ובשיםובשיםובשיםובשיםככככם ם ם ם פעפעפעפעהההה    ............''''להםלהםלהםלהם    ךךךךללללהוהוהוהו''''נראה שנראה שנראה שנראה ש    זהזהזהזה    הזוהזוהזוהזו    פעםפעםפעםפעםבבבבוווו    ,,,,תתתתייייששששייייללללששששהההה    פעםפעםפעםפעםבבבב
        ............המטרההמטרההמטרההמטרה    אתאתאתאת

 .'!דבר שום' ,'וםלכ אין' !?פתאום מה' :יגידו דיםוההיו .בדיוק .ת
  ...אני או הם - צודק מי נראה ואנחנו
        ............ממש יוצאים מגדרםממש יוצאים מגדרםממש יוצאים מגדרםממש יוצאים מגדרםהם הם הם הם , , , , ענקענקענקענק- - - - יייישלטשלטשלטשלט    הציבוהציבוהציבוהציבו    עירעירעירעירהההה    רחבירחבירחבירחביבבבב    ....שששש
 את לעשות צריכים והיו ,כאלה דברים עשו תמיד היהודים ,תראו .ת

 אבל - רשעים היו מהמלכים הרבה .מלך יננוא הוא .מלךר הגיע שאכ זה
' ה ֶאל ּוְלַדֵּבר'[ !!!!הההה""""הקבהקבהקבהקב    נגדנגדנגדנגד    שזהשזהשזהשזה    - - - -     הכנסיההכנסיההכנסיההכנסיה    שלשלשלשל    נציגנציגנציגנציג הואהואהואהוא .מלך לא הוא

 רוצהו .היהדות את לגמור הרוצָ  - הכנסיה ]ס עובדיה"ם ר"מלבי' עי. 'ּתֹוָעה
 הכנסיה ובמיוחד .]'...ִעְּקבֹות ְמִׁשיֶחךָ  ֵחְרפּו ֲאֶׁשר'[ ו"ח ,ה"הקב את להבריח

 חנפנים הם כי ,זה את עושים הם ולכן .הכנסיות כל גם אבל ,הקתולית
ַוַּתַעד ': 'הושע ב. 'ג מ"יחזקאל כ[ חנפניםחנפניםחנפניםחנפנים    םםםםהההה .]ש"ע. ק משפטים קיח"זוה', ִׁשְפָחא ִּביָׁשא'[

 כמו .גויים יהיו הם ברד של בסופו .להם יעזור לא וזה .]'...ִנְזָמּה ְוֶחְלָיָתּה
 ,דבר לכל כיהודים מתפללים שהיו יהודים היו הראשונים שהנוצרים

 בעזרת בעיקרו ,הסנהדרין של עזרהקצת  עם שנה-מאות-ארבע ואחרי
 היהודים בין לא כבר הם .ברומא לגמרי-גויים נהיו הם ,]'ג' דברים ד[ 'ה
  .]'ִמֵּמְך ֵיֵצאּו'[

    יהודיםיהודיםיהודיםיהודים    להציללהציללהציללהצילפועלים פועלים פועלים פועלים לא לא לא לא     למהלמהלמהלמה    !!!!????מה קורה פהמה קורה פהמה קורה פהמה קורה פה    !!!!????דממהדממהדממהדממהה פשר הה פשר הה פשר הה פשר הממממ    ....שששש
        ????בכללבכללבכללבכלל    שלא יודעיםשלא יודעיםשלא יודעיםשלא יודעים

 אז -  להם שאומרים אלו וגם .לדעת רוצים ולא יודעים לא הם .ת
 גדולות בכמויות עכשיו אותם שרואים כמו אותם לראות כשיתחילו

 ותטליתה עם שבאות הנשים אלו וכל .להבין כבר יתחילו אז – בכותל
 !!!!הדברהדברהדברהדבר    אותואותואותואותו    הכלהכלהכלהכל    זהזהזהזה – להתפלל חודש- בראש שבאות אלו ,'וכו תפיליןהו

 ,בעיות להם לעשות ליהודים קצת פשרואִ  בהתחלה !גיבוי להם נותנים
 וזה .מדי יותר להם שמפריעים אנשים עוצרים !אזהרות יש עכשיו אבל
ְקָרבֹות '[ עלינו לא ,עשיו עם להתחבר .אדום עם להתחבר :אחת דרך הכל

  .:]ושם פב: ק צב"ב: ח"פסחים קי', ֶיְחָּפצּון
        
בשרשראות של בשרשראות של בשרשראות של בשרשראות של     העתיקההעתיקההעתיקההעתיקה- - - - יםיםיםיםללללירושירושירושירוש    אתאתאתאת    וווושטשטשטשטייייקקקק    שנהשנהשנהשנה- - - - כחציכחציכחציכחצי    לפנילפנילפנילפני    ....שששש

    שלשלשלשל    טבעיטבעיטבעיטבעי    בגודלבגודלבגודלבגודל    עץעץעץעץ- - - - דמויותדמויותדמויותדמויותמסביב החומה מסביב החומה מסביב החומה מסביב החומה     הציבוהציבוהציבוהציבווווו    ,,,,נורות צבעוניותנורות צבעוניותנורות צבעוניותנורות צבעוניות
ג "יחזקאל כ[. . . . ........זהזהזהזה    עםעםעםעם    יצטלמויצטלמויצטלמויצטלמוכולם כולם כולם כולם שששש    ,,,,ושריוניםושריוניםושריוניםושריונים    חרבותחרבותחרבותחרבות    םםםםעעעע    ,,,,צלבצלבצלבצלב----אביריאביריאביריאבירי

לא סילקו את זה עד לא סילקו את זה עד לא סילקו את זה עד לא סילקו את זה עד     ]'...ָּפָרִׁשים רְֹכֵבי סּוִסים ...ְלֻבֵׁשי ִמְכלֹול... ְּבֵני ַאּׁשּור ָעָגָבה-ֶאל': ב"י
        ............שקמה צעקה גדולה מהתושבים היהודים של העיר העתיקהשקמה צעקה גדולה מהתושבים היהודים של העיר העתיקהשקמה צעקה גדולה מהתושבים היהודים של העיר העתיקהשקמה צעקה גדולה מהתושבים היהודים של העיר העתיקה

 כמו זהו .רוצים שהם מה זה .זהזהזהזה    אתאתאתאת    לראותלראותלראותלראות    שנתרגלשנתרגלשנתרגלשנתרגל רוציםרוציםרוציםרוצים    הםהםהםהם .ת
 המכונות את התעופה-בשדה להם יש -  ב"מארה כשיוצאים ,באמריקה

 גוף את מראה -  והצילום .כביכול 'בטחונית בדיקה' שעושות האלה
 אז -  זה את לעבור מוכנים אל ואם .אותו כשמצלמים ערום 'הנבדק'

ע "ש בתיב"ע, ג"ג י"בראשית י. ''''ָרִעים ְוַחָּטִאיםָרִעים ְוַחָּטִאיםָרִעים ְוַחָּטִאיםָרִעים ְוַחָּטִאים''''[ להימגע בצורה אותם בודקים

 הרבה היו ....מראשמראשמראשמראש    אתאתאתאתזזזז    עיםעיםעיםעיםדדדדיויויויו    כברכברכברכבר    ,,,,עכשיועכשיועכשיועכשיווווו .]ג"חלק ה' ובירושלמי פ
 .מוכנים והם ...לזה התרגלו האנשים ,כעת אבל .כך על יםמופירס

 הרבה שיםוע שהצילומים אפילוו ?יעשו מה .בעיה להם אין .הולכים

 .לטוס רוצים הם כי .זה את לעבור מוכנים הם אופן כלב - הנירק
 גם ,לממשלה מתנהב להעניק ויותר יותר יםנמוכו ....דברדברדברדבר    לכללכללכללכל    ליםליםליםליםגגגגמתרמתרמתרמתרוווו

 ,החופש את ,'היטדמוקר-כביכול'ה את ,באמריקה שם וגם בישראל פה
    בארץבארץבארץבארץ    ופהופהופהופה    ,,,,רטיהרטיהרטיהרטיהקקקקוווודמדמדמדמ    לאלאלאלא    כברכברכברכבר    זהזהזהזה    ההההקקקקייייררררממממבאבאבאבאוווו .'חופש' יםמכנ הםש מה
      ....טיהטיהטיהטיהררררדמוקדמוקדמוקדמוק    לאלאלאלא    כברכברכברכבר    זהזהזהזה

 לא .שלנו ההישוע איפהמ לשכוח ולא ,לזכור חייבים ,היהודים ואנחנו
 של הצבא ולא ,ישראליה הצבא ולא ,אימריקאה באצה לא ,הצבא עם
   .]'ֶׁשֶקר ַהּסּוס ִלְתׁשּוָעה'[ ה"הקב עם רק .ם"האו
 העבודה ולא ,]'הּוא נֹוֵתן ֶלֶחם ְלָכל ָּבָׂשר'[ ה"הקב רק זה -  שלנו הפרנסהו

 אנשים-וחמשה-שמונים שבו בעולם .לנו לתת םירוצ שהם מסכנהה
 ישראל- בארץ כאןשו ,לםועה של העושר חציתממ יותר על שולטים

ֲעִליֵזי '[ רץבא העושר רוב על שולטיםה הם - פה היהודים של אחד אחוז

 ליםויכ הם מה אז .תמיושהג על ,]'א ז"א פרק י"אבן שלמה להגר' ר', ַגֲאָוֵתךְ 
    ִּכיִּכיִּכיִּכי    ְוָנָבלְוָנָבלְוָנָבלְוָנָבל'''': 'משלי ל[ !!!!ריםריםריםריםששששמתעמתעמתעמתע    פהפהפהפה    הגנביםהגנביםהגנביםהגנבים    רקרקרקרק !?בגשמיות בשבילנו לעשות

 אל הוא ,לגנוב לו ואסור ההתור לפי שהולך אמיתי יהודי .]''''ָלֶחםָלֶחםָלֶחםָלֶחם    ִיְׂשַּבעִיְׂשַּבעִיְׂשַּבעִיְׂשַּבע
 ?...לנו יםננות הם מהאז  .אחר מקום וםשב לא גםו – פה להתעשר לויכ
 יםננות הם מה אז .מהגנבים ,נעלמה הפנסיה אפילו !?פנסיה ?...טחוןב

 מיו !הכל את לנו נותן הוא !ה"הקב רק !דבר שום !?בטחון האיז !?לנו
 לא אהו - לאכול מה לנו יןא אם - ןמָ  ונל יתן ה"שהקב מאמין שלא
    משהמשהמשהמשה    בתורתבתורתבתורתבתורת    חלקחלקחלקחלק    לאדםלאדםלאדםלאדם    שאיןשאיןשאיןשאין'''': בא' ן סוף פר"ולשון הרמב. ח"פסחים קי' עי[ אמיתי יהודי

. ''''עולם כללעולם כללעולם כללעולם כלל----שלשלשלשל- - - - ומנהגוומנהגוומנהגוומנהגו    טבעטבעטבעטבע    בהםבהםבהםבהם    איןאיןאיןאין    ,,,,נסיםנסיםנסיםנסים    שכולםשכולםשכולםשכולם    - - - - ומקרינו ומקרינו ומקרינו ומקרינו     דברינודברינודברינודברינו    בכלבכלבכלבכל    שנאמיןשנאמיןשנאמיןשנאמין    עדעדעדעד    ,,,,רבינורבינורבינורבינו

  .]ו"ל ל"תבונות לרמחספר דעת ' ועי
        
? ? ? ? נוסעים למירוןנוסעים למירוןנוסעים למירוןנוסעים למירוןכך הרבה אנשים כך הרבה אנשים כך הרבה אנשים כך הרבה אנשים - - - - הענין שכלהענין שכלהענין שכלהענין שכלאותנו אותנו אותנו אותנו מה מלמד מה מלמד מה מלמד מה מלמד . . . . שששש

        ????את הרצון של הלבאת הרצון של הלבאת הרצון של הלבאת הרצון של הלב, , , , האם אכן זה מבטא את הפנימיותהאם אכן זה מבטא את הפנימיותהאם אכן זה מבטא את הפנימיותהאם אכן זה מבטא את הפנימיות
זה מאנשים שסובלים  -אבל חלק גדול . זה סתם בילוי - חלקם . ת

. ובאים מכל העולם לכל מקום שאולי תהיה ישועה. ומחפשים ישועה
עלינו -כל מיני צרות ואסונות לא. וגם בהכל, כ קשה גם בכסף"המצב כ

אנשים באים איפה שהם מאמינים שיש צדיק שהוא אז , ]'צרות כנהר'[
אבל , הרבה רוצים בידור, שוב. והרבה אמריקאים באו. ה"קשור לקב

  .וזה מה שהם מחפשים, אנשים רבים צריכים ישועה
הם הם הם הם . . . . עושים בעיות לסדרי הצניעותעושים בעיות לסדרי הצניעותעושים בעיות לסדרי הצניעותעושים בעיות לסדרי הצניעות    שםשםשםשםעכשיו אלה השולטים עכשיו אלה השולטים עכשיו אלה השולטים עכשיו אלה השולטים . . . . שששש

        !!!!????מה אכפת להםמה אכפת להםמה אכפת להםמה אכפת להם    ............שיצטרכו דוקא להיות במעורבשיצטרכו דוקא להיות במעורבשיצטרכו דוקא להיות במעורבשיצטרכו דוקא להיות במעורב    עובדיםעובדיםעובדיםעובדים
מקום יכולים להוריד את הקדושה -ושים כל דבר שבאיזשהוהם ע. ת

ז "בריש האיד' עי. ט"מזמור קכ, ''''ׂשֹוְנֵאי ִצּיֹוןׂשֹוְנֵאי ִצּיֹוןׂשֹוְנֵאי ִצּיֹוןׂשֹוְנֵאי ִצּיֹון''''[איפה שהם רק יכולים . ]'...ָערּו ָערּו'[

והם . ]'ַעֵּזי ֶנֶפׁש'[הרי אדום ידוע באופיים שהם חוצפנים . ]'ותיבש ידו'פ "עה
. ]'סיגיך'ה "ד. י שבת קלט"רש' ע. 'יֹוִניםַהּבּוז ִלְגאֵ '[מסתכלים על כולם כמו טפשים 

  . ]'...ַוִּיֶבז ֵעָׂשו'[עושים צחוק מכל היהדות : אז זה מה שהם עושים
  
בעוצמות כאלו של רישעות בעוצמות כאלו של רישעות בעוצמות כאלו של רישעות בעוצמות כאלו של רישעות     זה התחילזה התחילזה התחילזה התחיל    ,,,,הצבאהצבאהצבאהצבאבסיפור עם בסיפור עם בסיפור עם בסיפור עם . . . . שששש

וזה גרם וזה גרם וזה גרם וזה גרם , , , , את העצרת הגדולה בירושליםאת העצרת הגדולה בירושליםאת העצרת הגדולה בירושליםאת העצרת הגדולה בירושלים', ', ', ', ברוך הברוך הברוך הברוך הה לנו ה לנו ה לנו ה לנו היהיהיהיאז אז אז אז וווו, , , , ולכלוךולכלוךולכלוךולכלוך
        ]ד"כ-ג"ו כ"מזמור קל[... ... ... ... מאדמאדמאדמאדמעניין מעניין מעניין מעניין . . . . שעכשיו זה ירד להםשעכשיו זה ירד להםשעכשיו זה ירד להםשעכשיו זה ירד להם

-אלף יהודים-מאות-הם נבהלו מהמראה העצום של שמונה. נכון. ת
ולא ספרנו את כל אלה שלא . שהרוב הענק היו חרדים, חרדים לפחות

 ,לא באו מחוץ לעיר רך כללהנשים שבדאת וגם  ,גם הגברים - באו 
  . וגם כל הילדים שמתחת לגיל שאמרו לא לבא

ִעם הילודה שלנו ', ה מראה להם שברוך הז -אבל כמו שאמרתי 
! רבע מתוך כלל האוכלוסיה- אנחנו עוד מעט לפחות, ה נותן לנו"שהקב

ְּבֵני '[ שהצבא מעודדים לקבל מנוולים, ויש כאן עוד דברויש כאן עוד דברויש כאן עוד דברויש כאן עוד דבר ]'ִמָּצָריו ַוַּיֲעִצֵמהּו'[

גם כאלו אנחנו ... תבואו לצבא': ומזמינים אותם, ומפרסמים. ]'ְּפִריֵצי ַעְּמךָ 
איך : ואני שואל אתכם' ...גם בחורים כאלו אנחנו רוצים... והביםא

אפשר להיכנס לצבא שרוצה ומעודד את התופעה שבין החיילים יהיו 
אז איך אז איך אז איך אז איך . גברים- עם-אלא גברים, אלה שלא מאמינים בנישואים עם נשים

ה בצורה "מעשה זה פשוט לצאת נגד הקבול! ! ! ! ????אפשר ללכת לצבא כזהאפשר ללכת לצבא כזהאפשר ללכת לצבא כזהאפשר ללכת לצבא כזה
מראים . ברור וברור. ]ד"ד כ"י' מלכים א, א"י' מלאכי ב[ קשה ובוטה ביותר

, צבאיים- בעיתון תמונה של שני בחורים שהולכים מחובקים במדים
נהיו משוגעים ??? מה זה צריך להיות! גם אתכם אנו רוצים': ואומרים

  :]ט"שבת קי. ''''ַגם ּבֹוׁש לֹא ֵיבֹוׁשּוַגם ּבֹוׁש לֹא ֵיבֹוׁשּוַגם ּבֹוׁש לֹא ֵיבֹוׁשּוַגם ּבֹוׁש לֹא ֵיבֹוׁשּו''''[ !לגמרי
זה לא אומר שאם . אני רק יודע שאסור לאף בחור להיכנס לצבא

וידאג , ה לא יקח אותו"שהקב, ]ח"י' משלי ט[ בחור נכנס והוא לא מבין
זוהי . אבל מלכתחילה לא כדאי בכלל להכנס לזה, יום אחד שהוא יבין

פסחים ' ועי. ט"ס מ"תהלים סו', ח' ירמיהו ה' ר, ''''ִּכְבִעיִריןִּכְבִעיִריןִּכְבִעיִריןִּכְבִעיִרין''''[טינופת מהתחלה עד הסוף 

  .:]ג"קי



 4' עמ –מדינה לא יהודית 

    שסריםשסריםשסריםשסרים    חרדיםחרדיםחרדיםחרדים    איןאיןאיןאין    האםהאםהאםהאם. . . . המוסרהמוסרהמוסרהמוסר    והשחתתוהשחתתוהשחתתוהשחתתהחילוניות החילוניות החילוניות החילוניות דיברתם על דיברתם על דיברתם על דיברתם על     ....שששש
        !!!!????............הישרהישרהישרהישר    מדרךמדרךמדרךמדרך
 אבל ',חרדים' לא כבר הם ,מקולקלים חרדים יש :אחד דבר ברור .ת
 ,סוף- בלי גשמיות יש שמסביבם בגלל מתקלקלים הם .מקולקלים הם
עקב [ ה"מהקב שוכחים והם .גשמיות כזו תהיה להם שגם רצון להם ויש

 ָוֵאֶרא': ש"ע' משלי ז[ .להתפלל או וללמוד לשבת רצון להם אין .]ד"י' ח

 מה חושקים הם .הנשמה את או הלב את להם אין ]'...ֵלב ֲחַסר ַנַער... ַבְּפָתאִים
 שנהנים חילונים הרבה כך כל שיש ומאחר .]'...ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם'[ רואים שהם

 .מאד חזק מושך זה .מושך זהאותם  גם – העולם של הזבל מכל כביכול
 חופש לא זהש ,"כביכול-החופש" ואז .חזק מאד מושך הזהב-ועגל הכסף
ַעְבָּדא ְּבֶהְפֵקיָרא '[ לקדושה שייכים שלא הרצונות לכל עבדות יהוז ,בכלל

 .בעולם שיש הזנות ולכל ,וזחופשיות הל נמשכים הם ,.]כתובות יא', ִניָחא ֵליּה
 מאשר להם קל יותר זה .קל יותר הככ כי ]''''ֵלבֵלבֵלבֵלב    ִיַּקחִיַּקחִיַּקחִיַּקח    ְוִתירֹוׁשְוִתירֹוׁשְוִתירֹוׁשְוִתירֹוׁש    ְוַיִיןְוַיִיןְוַיִיןְוַיִין    ְזנּותְזנּותְזנּותְזנּות'''': 'הושע ד[

 כל ,כולם שהם ,יפה גדולה משפחה לגדל ,לעמול ,ללמוד ,לשבת
 הרבה שומעים אנחנו אז .קל יותרזה  .]ח"מזמור קכ[ 'ה עבדי - המשפחה

 כמה השוואה בכלל אין אבל .החוק את שעוברים חרדים על פעמים
  .'וכו ,גנבים חילוניים וכמה ,חוק- עוברי חרדים

 הולך ועכשיו סוהר-בבית אחד נשיא כבר שיש ברור רואים אנחנו
 כך כל להם אין אז .]ג"כ' ישעיהו א[ סוהר בבית אחד ממשלה-ראש להיות
         ....להתפאר במה
        ............ההההפפפפ    המצבהמצבהמצבהמצב    כלכלכלכל, , , , מתסכלמתסכלמתסכלמתסכלוווו    מעיקמעיקמעיקמעיק    כךכךכךכך    כלכלכלכל    ....שששש
 ורידלה חייב וזה ,נכון ,אותנו מוריד וזה ,הכל את רואים אנחנו .ת
 את להוריד אלא ,שלנו וןוהביטח-האמונה את להורידחלילה  לא ,אותנו
 יוציא 'שה ,ברור אמרתי אבל .ביוב בתוך ממש אנחנו כי .רוח- המצב
 אבל ,התורה את לנו יש .התורה את שוב נקבל אנחנוו .ממצרים אותנו
', להכריז נעשה ונשמע': 18ד גליון "קד' ר[ מחדש התורה את שוב נקבל אנחנו

 ]'ְּכֶעֶבד ִיְׁשַאף ֵצל': ו"החינוך מצוה ש' ס[ !לחופש ונצא ,]'מבית העבדיםלצאת ': 37וגליון 
 בני שאנחנו והרגשנו ,ממצרים יצאנו ,נכון !חורין בני נהיהואז באמת 

 את לנו יהיה לא כי ,חורין- בני יותר עוד נהיהאנו  עכשיו אבל ,חורין
  ....טובטובטובטוב    הכלהכלהכלהכל    - - - -     הרעהרעהרעהרע    היצרהיצרהיצרהיצר    בליבליבליבלי .לחופש לצאת באמת זה אז .ר"היצה

        ::::""""תתתתרּורּורּורּוחֵ חֵ חֵ חֵ ––––תתתתרּורּורּורּוחָ חָ חָ חָ """"
, ש באורך"ב ע"ב ע"ויצא דף קנ' ק פר"זוה. ערובין נד. שישיאבות פרק 

לתורה ' וכן בפי. ב"ן סוף ש"הגאולה להרמב' ס, ב"ע ו"קמדף ז "קוהיתוב
  .'ו' לפרק נצבים 

  


