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 אף היאו .יתדוהי מדינה איננה - ישראל מדינת

 כדי פה שבאו האל .יהודית מדינה התהי לא פעם
ֲאֶׁשר ֵחְרפּו '[ ה"הקב של ויאויב היו הם -  מדינה הקיםל

 שהגיעו ואלה .]'ד' ם חבקוק ב"מלבי' ר. '...'אֹוְיֶבי ה
 ,הם גם - 'דינהמה את בנו' וכביכול הזאת צהומהקב

   .ה"הקב של אויבים היו ,לרוב
ִּכי א ְלַהְזִּכיר  ,ָהס': 'עמוס ו[ דבר לכל תגויי מדינה בנו
 כמו ,'יםייהוד' סמלים מספר רק ונשארו .]'...'ְּבֵׁשם ה

 ...צלבה במקום ,א"במד "םואד-דוד-מגן" שמו הםש
 היו אבל ,שבת לשמור כביכול-חוקים עם ,'שבתה'ו

 היה לרוב .:]שבת קיט' עי[ בתש ליחילו הרבה- הרבה
 'חגיםה'ו .בתש-לחילו ישש או בתש- לחילו

 לכל בחגים ונוסעים האוטו את לוקחים שהיהודים
 לגויים שמתאים בידור ומחפשים ...מקומות מיני

 יום-כלב לנו יש אפילו עכשיוו .]'ֶּפֶרׁש ַחֵּגיֶכם'[
 לכל שיש הטינופת כל אתו ...סמים ...רציחות

. ק"פ אח"סו, 'È…Âb«‰ …̇Â˜eÁ¿a'[ הגויים לכלו האירופאים
 ַבּגֹוִים ַוִּיְתָעְרבּו': ו"תהלים ק[ העולם בכל ]ד"ד כ"י' מלכים א

   .]'ְּבַמַעְלֵליֶהם ַוִּיְזנּו... ַמֲעֵׂשיֶהם ַוִּיְלְמדּו
 הּוא ָּבַעִּמים': 'ח' הושע ז[ גוייםב מלא צבא לנו ישו

-שומר" לא הז .דוקא 'יהודי צבא' לא זה .]'ִיְתּבֹוָלל
 לא זה אבל ...מצוות ששומרים קבוצה יש ."מצוות

  .]ג"דברים כ[ 'מצוות שומר צבא'
  

 לגמרי תגויי ינהדלמ פכתוה לישרא-מדינת
]'˙eÎ¿Ï«n«‰¿Â  ¿Í≈Ù»‰≈z ˙e�ÈƒÓ¿Ï' ,אמרתי אני .]סוף מסכת סוטה 
 היבנוי התהי מהתחלה כבר היא אבל "פכתוה"

 רק ,]'עקבתא דמשיחא'ד במאמרי "הרב וסרמן הי[ זה בשביל
 יםשעו קצת שעוד מצוות-שומרי הודיםי ה"ב שיש
 על מאד רע השפיע זה אבל .'משקל-יוויש' טיפה לזה

 היום לנו ישו .]'...ַּגם ִנְבנּו ֹעֵׂשי ִרְׁשָעה': 'מלאכי ג[ יםדהחר
 ,להם שטוב מה בין םלידימב ינםא כברש חרדים

 בין מבדילים לא הם .]'כ' ישעיהו ה[ להם שרע מה ביןו
 ה"הקב ביןו ,ו"ח 'עלינו תשומר' לשכביכו ינהדהמ

 מבדילים לא הם  .'ה רוךב ,עלינו שומר הוא שרק
 לא הם .]'ָּבָׂשר ְזרֹועוֹ '[ ל"צה של כח לבין נס בין

 שיש הגשמיות כל את בה שיש מדינה בין מבדילים
 תקופת אחרי שנים מעט רק שזה אפילו ,העולם בכל

 םהשל חבכ ,הז את עשו שהם יםבחוש הם ,הצנע
-כלה הוא ה"הקב שרק מבינים לא הם ]ז"י' דברים ח[

  .]'ֲהלֹוא ְבָחְזֵקנּו ָלַקְחנּו ָלנּו ַקְרָנִים'[ יכול
 הולכים ועכשיו .דבר לכל תגויי מדינה יש

 הארץ ובכל .המדינה של יותהגו את ,זה את להשלים
 ,יהודים שהם יםשמצהיר כאלה נםיש .גויים מלא
 הם אבל .גויים שהם אומרים שהם כאלה ויש

 ,מקום לכל נכנסים והם ...יהיה שלא איך ,ריםנומסי
 להם יםנתונו ,מבינים לא ,יודעים לא והיהודים

  .מבינים ולא ...דברים יינמ בכל להם עוזרים ,כסף
 תיקתולה-כנסיהה-ראש בא .מזה גרוע תריו לבא

 בחוש רק שאני פעם כלוב .המלך דוד קבר את לקחת
 פנימיות דמעותב ,כהובו בוכה אני - זה על

 על ישל הראש את לדפוק רוצה אני .ותוחיצוני
 ִלִּבי ָׁשְבָרה ֶחְרָּפה'[ לי קשה ךכ לכ הכאב .קירה

 יםרהחד את רק לוקח שהוא נכון לא וזה .]'...ָוָאנּוָׁשה
 .לו נתנו כלה-הכל-כלה זה .]א"ד י"תהלים קמ[ למעלה

' בן איש חי'תפילת רבינו ה' ור. 'ÏÙ˘ÂÓ‰ ÌÈÏ˘Â¯È˙'מאמר ' ר[
̄¿‡≈‰ , c »Í¿̇È≈· ‰≈‡¿̄ ‰»z«Ú„ƒÂ« ': ה"א שחיבר על ציונו של דהמע"זיע

 …ÂÎ…Â˙¿a ÌÈƒ„¿Ó…ÂÚ ÌÈƒ̄»Ê...'[   
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 אחד אף ,זהה הנושא על שקטה מאד והממשלה

 ְבַמְחָׁש ְוָהיָה': ט"ישעיהו כ[ .כלום מזה יודע לא
  .]'ד ז"תהלים צ.  '...ַמֲעֵׂשיֶהם

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

 ַאֶּתם ֲהלֹוא': 'ז ד"ישעיהו נ[ יםדויה-כאילו והם .המקום
-דייהו לואפי ,סוגלמ לא יהודי יכ .]'ָׁשֶקר ֶזַרע ,ֶפַׁשע ִיְלֵדי

 אמיתי-יהודי ,לגמרי חילוני ,חרדי-לא ,תיד- שאיננו
 לרוצחים הזה המקום את לתת לב לו יהיה לא

לקט מקורות ' ר[ יהודיםה את דור-אחרי-דור שרצחו
ב "מלכים פרק י' ם הל"רמב[ גשמי וגם חניור גם ,]בהמשך

 יהודיש להיות יכול לא זה .]'תימן אגרת'וכן ב, ש"ע
 של ולאויב המפתחות את לתת שלם לבב למסוג
 לא ,תחותהמפ את לו למסור ,עשיול ,לאדום ,יעקב

 מדינת של אלא - 'המלך דוד' לש המפתחות את רק
   .]'ִּכי ַאֶּתם א ַעִּמי'[ לאישר

 לא םאת אבל ,יםמגז אניש שסבורים כאלה יש
 התוכניות הן מה יודעים ינכםא אתם .יודעים
 הם הכנסיה השנולד שמאז מבינים לא אתם .שלהם
תהלים ', ָכָזב ֹּדְבֵרי ִמֶּבֶטן ָּתעּו'[ מהיהודים להתפטר רוצים
 לא זה - בשבילם .זה את מבינים לא אתם .]ח"מזמור נ
ְׁשפֹו 'מתוך תפילת . 'Èƒk Ï«Î»‡ ˙∆‡ ·…̃¬Ú«È'[ יהודים וגרלה בעיה
תרבותיים םאנשי' כאילו הם םהיו ,נכון .]'ֲחָמְת' 

 ]'אדום נועץ את טלפיו'מאמר ' ר, 'ÈƒÊ¬Á ¯«Ú»iƒÓ¯'[ 'טובים'ו
 זה על ששיקרו 'חהסלי קשויב' ,אמרו ואפילו

 הם באמת אבל ,האיש-אותו את הרגו שהיהודים
  .הרוצחים אותם

  

של  לרציחותיודרך -לקט ציוני  :'...ֵאֶּלה ֶאְזְּכָרה'
: ו"כפרק תולדות  :לאורך הדורותוממשיכיו עשיו 

פ "עה ,ה"כ ה"כשם , רבנו בחיי.  '...על חרבך תחיה'
עובדיה  ספר, ה"יחזקאל ל. 'ויצא הראשון אדמוני'

גיטין . ז"קל', תהלים פרקים פ. שם ם"ומלבי. ד"י' א
א "הגר' בי. ק"ית חורבן ביהמסוגי: הניזקין דף נה' פ

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

שנוסדו רבות סליחות וקינות , כ בפיוטים"וכמו
  .התפילות דריהדורות כמובא בס במשך

  
 דרךמילטו  השניה העולם-מלחמת לאחר
 הבריחו .נאצים מאד הרבה תיקתולה-הכנסיה

 'סבלו' כך-כל הרי - הםו .הלטינית אמריקהל אותם
 טוב' רובמ ואפילו ,המלחמה גללב היהודים בשביל

 ,מנזריםה תוךל יהודים ילדים לקחו ,כביכול 'בםל
: ד"י' עובדיה א. 'ַאְכָזִרי ְרָׁשִעים ְוַרֲחֵמי'[ יםילגו אותם כווהפ

'˙Èƒ̄¿Î«‰¿Ï ˙∆‡ ÂÈ»ËÈƒÏ¿t'[. בסוף צלוינ מהם חלק ,השם ברוך 
 בין נעלמו יהודיםילדים  הרבה לבא ,המלחמה

 .יהודים שהם זכרו לא וכבר ,אותם לקחו כי ,הגויים
 להיות כבר רצו לא הם ,זכרו לאהם ש רק לאוזה 

 ,הזה המסכן העם של חלק להיות למה' .יהודים
 ולהרוג יהודי לתפוס יכול שרוצה גוי שכל ,היהודים

 גויים םילדי רוצחש עם של חלק להיות למה' ,'?אותו
 כמה .כן ,ןכ .?'ו"ח ',מצות-אפיית לצורך כביכול
 ממש זה .ישמור 'הש ,רופהאיב כמרים נהיו יהודים

 נגד להיות הפכו הם ,כמרים יוהשנ רק ולא .לב-קורע
   .עצמם היהודים
 .דעות אתם אבל !?...נכון .לי מאמינים לא אתם

 .יםיגו אהתמל לכה וכבר - מעט שעוד תראו אתם
 ,בצבא יש יםויג כמה ורתספ .גויים מלא-מלא

טונות של  ,ישראל-ץלאר באים םייוג כמה ותבדק
 .לא או תיירים הם אם משנה אל זהו .ותבדק. גויים
 הכל .תיירים יהודיםעכשיו  רואים לאש כמעט
 העולם מכל חרדים .מהחרדים חוץ .גויים כמעט

 כמו ,בעומר ג"בל .תיירים בתורלהגיע  ממשיכים
 סתם או ,'וכו ,ובחגים ,ובסוכות ,הרבה באים עכשיו

 היהודים אבל .שלהם הרבי את לראות אולבבשביל 
-צותבוק היו פעם .כך לכ באים לא החילונים

ו "ויקרא כ[ םיהגוי בתוך נעלמו עכשיו אבל ,קבוצות
   .]ג"ז י"ישעיהו כ. ח"ל

  
 שמעבירים קיםוח מיני כל יש לזה בנוסף עכשיוו

יֹוֵצר ָעָמל ': תהלים צד. ש"ע '‰Ì»̇»̄…Â‰ ‰»LÈƒ·…Â': 'הושע ב[ עכשיו
 שלא םיחילוני םיהודי נםיש אפילוש ,]'ֲעֵלי חֹוק
 למה .יםעוברשכאלה חוקים  למה יןבלה יכולים
 שלא ,סתם ,ילדים-מרובת פחהשלמ קשה עושים

 ֲעִנִּיים ּוְפנֵי': ו"ט' ישעיהו ג[ !?למה ?אוכל להם יהיה
ה "ד: י מגילה יז"וערש. ב"עש: נשא דף קכו' ק פר"זוה', ִּתְטָחנּו
 להרוס רצו לא הם .בדיוק זה בעד היו לא הם ]שבור
 אבל .לב עם חילונים שזה אומרת תזא .החרדים את

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

 'ה עובד הוא ואם .'ה עובד אהו - יתימהא היהודי
 .ההז לםובעו אהב לםבעו מרויח הוא .מרויח הוא -

 בכולל שיושבים או ,עובדים חרדיםה יםדהיהו רוב
 כי ...קים'צ אין כבר היום אבל .ק'צ איזה מקבליםו

תהלים . 'א' עמוס ד[ זה של הכסף את גם לעצור דאגו
 .ועובדות ,עבדו נשיםהו .]'È≈Ï¿Î…‡ Èƒn«Ú eÏ¿Î»‡ Ì∆Á∆Ï': ד"פי

 םלחרדי שוי .מרויח הושומי ,במשפחה עובד הומיש
 �ÙÈƒ̄¿Ë«‰Èƒ≈ '[ כיםיצר שהם מה בדיוק לקבל ,'ה דרך ,דרך
Ì∆Á∆Ï ÈƒwÀÁ' .ל שמיטה ויובל"ם סוה"רמב[.  
 עשותלשרוצים  ,שנותל שרוצים הרשעים אבל 
 אז ,יםיגו - יםניוומהחיל ,חילונים - חרדיםהמ גם
 סח ,להרוס פשוט חייבים הם !להם מספיק לא זה

 ולצערי .הזה עולםב שיש דותיה של שמץ כל ,שלוםו
של , חילוניות של שנה ושש-םששי אחרי ,הרב

 – יםדהספר וגם האשכנזים רוב ,הרוב ,י"אב הלניזם
 על מאד מעט יודעים הם .]'ְמצּוָלה ְיֵון'[ חילונים
 מאמינים והם .]'...̂…‡Â„¿·…Â‡ Ô̇…': 'ו' ירמיהו נ[ היהדות

 – יםירנמוד-לישראלים לםוכ את הופכים הם שאם
 חנוואנ .'מתורבתים יותר' שיםנא יהיו הם אז

 ,זכר מהם ישאר לא .גויים ויהי בסוף שהם דעיםוי
  ]ח"כ' ישעיהו א[. גויים יהיו הם כי

 ואת ,הרוחניות את לנו שיורידו בכח החליטואבל 
 ציםור יםנהחילו שרוב מאמין לא אני .ה"הקב

 וקחרהת ךכ לכ הם אבל ,זה את לעשות וקיבד
 רב סבל רק .מבינים לא בכלל - שהרוב ,מהאמת
 אם - םתאו להחזיר אולי יוכל מהגשמיות והניתוק

  .יהודית נשמה ,יהודי באמת לב להם יש
 .גויית למדינה ממש כתנהפ ישראל מדינת אבל 
 זוש' חוק להעביר שצריך אומר הואש מ"הוהר

 מפני ,זה את עושה שהוא כנראה ,'יהודית מדינה
 לכן זא ...זה את ישכחו כולם מעט עוד אז - לא אםש

 אנחנו' ...'שלט' איזה שיהיה ,להגיד רוצה הוא
  .'יהודית מדינה

 גויים אתם !שקר !שקר" :יגידו מעט עוד אבל
 !ישראל בארץ פה לשבת יכולים אנחנו גם אז !מונוכ

 מיניםאמ - הם כלומר 'אנחנו'ש ויגיד ."!?...לא ולמה
 ינימ כל' על בזה וכתוב ..."דשההח ברית"ב

 ˙Ó ∆‡ Ô∆·∆z«Ï»‰': ח"כ ,ג"ירמיהו כ[ ונשאצל כמו ...'נביאים
¯»a«‰... ,'אומרים ואז .]ז"ם בענ"איגרת תימן להרמב' ועי: 

א למאמר "ביהגר' עי[ !...הדבר אותו זה ?ההבדל מה'
 אנחנו !?...בעיות לעשות למהאז  ]'מלחא כי סריא'

 ,ִאְּתֶכם ְוָיַׁשְבנּו': ד"בראשית ל[ !נתאחד ,שלוםו סח ,נתאחד
 יבלתזה  – הערבים עם תאחדלה אבל .]'ֶאָחד ְלַעם ְוָהִיינּו

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

   .גדולה מלחמה ,מלחמה ההית אזו .צריםונה
 מדינת'ה :ברור לכם להסביר הצרו רק אני
 מדינה' ותיהל רצתה התלישמתח מדינה וז 'ישראל

 È¿‰ƒ� ÌƒÈ…Âb«Î, …̇ÂÁ¿t¿LƒÓ¿k∆‰': ש"ע', יחזקאל כ[ 'גויים לש
…̇Âˆ»̄¬‡»‰'[. את להביא הליכו לא ,חילוניותה כי 

 צוחלר רק יכול זה ,חניתור דרגה לשום ודיההי
  .לגוי אותו ולהפוך ,אותו
  

 יש קבוצה כל .]א"י' עמוס ו[ גתלמפו היום דותוהיה
 יש םא ושלום סחו ...דרך לו יש רבי וכל ,רבי הל

 רק'ה על שומר חדא לכ כי ...יניהםב קשר-איזה
 אחד הדור-גדול לנו ןאיו ,אחדות לנו אין ואז .'שלו

 מבולבלים אנחנו ולכן .י"עמ כל את להוביל שיכול
   .]'הדור האחרון פרק ז[

 ',חרדים-לוכביכ' ,מרגלים בינינו שלחו והרשעים
מלאכי [ אותנו לפרק להם שעוזרים ',חשובים-אנשים'
 דעיםוי לא הם אבל .]'...ֵזִדיםְוַעָּתה ֲאַנְחנּו ְמַאְּׁשִרים ': 'ג

 אבל, כסוכנים בהם משתמשים .םבה שיםמשמשת
 ִאם': 'תהלים נ[ כסף רוצים הם .זה את יודעים לאהם 
 כסף מקבלים הםרשעים המו .]'...ִעּמוֹ  ַוִּתֶרץ ַגָּנב ָרִאיתָ 

 םשהרשעי יםתופס לא הם .]'ֲעַצֵּביֶהם ֶּכֶסף ְוָזָהב'[ וכבוד
: 'ז ח"משלי י[ י"עמ את וסרלה בשביל בהם משתמשים

  .]'...ַהֹּׁשַחד ֵחן-ֶאֶבן'
 תראו מעט עוד אבל .קשה מאד במצב אנחנוו 
 כבר הם .י"מדינ על ויותר-יותר ישתלטו שהם איך

 להעביר יכולים זה בגלל רקו .הממשלה על תלטושה
 את דילהור החוק כמו ,םגויי של ךכ-לכ שהם חוקים

 מה להם יהיה לאש כדי ,םדימהיל ל"וטביה
 שיהיו רוצים לא הם !?להם אכפת זה מה ...לאכול

 מאבק וזה ]'ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ִמְּפֵני ַוָּיֻקצּו': פרשת שמות[ !דיםיל



 הדבר זה - 'ורבו פרו' .הוא ברוך הקדוש כנגד ממש
 הםו !בתורה הנוהראש המצוה יהוז ,הראשון
 לא "!זיטראפ להיות לא !לעבוד לכו" :לנו אומרים

 אדם-הבן אםו "!לעולם דיםיל הרבה כ"כ להביא
 אז ,גשמיותב רק היום כל אשתו וגם ,בעבודה עסוק

ְוֶאת '[ ...עייפים הם .ילדים שיהיו חשק להם אין
 שם לעשות שרצו מה .במצרים כמו בדיוק ]'...ֲעָמֵלנּו

  .]'ִיְרֶּבה ֶּפן לוֹ  ִנְתַחְּכָמה'[
  

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

 ממשיכים הם כי .מעט עוד .האוכלוסיה- של-רבע
 המצוה שזו יודע מיתיא-יהודי כי ?למה .דילהול

. ז"מזמור ק', ִמְׁשָּפחֹות ַּכֹּצאן'[ להוליד להמשיך ,גדולהה
א במאמר "הגר' בי[ ולהוליד ,להוליד .]ז"ו ל"יחזקאל ל

 .]ד"תנא דבי אליהו פרק י' ועי. 'דכודניתאסילתא ': ל"א הנ"סדב
 עם אותנו מחקוי שלא .'לה קרוביםש יהודים שיהיו

  .שלהם הגויותכל 
 היהודים הם ימ בדיוק נראה אנחנו .זה רק ולא

-לש-החוקים עם עוזרש מי ונראה .אמיתייםה
 רוצים .]'‰»ı»̂ ‰∆h«n«‰ Á«̄»t Ô…Â„»f': 'יחזקאל ז[ הרשעים

 תוךל נכנס זה .מילה-ברית השיע שרופא לחוקק
. 'ֶאת ְּבִריִתי ֵהַפר'[ !הוא ברוך הקדוש לבין בינינו ריתבה
 האם !שלנו העולם של הבסיס זהו ]א"י' זכריה ט' ר

 לאו להם ניתן לא !נפחד לא !לא !??להם ניתן אנחנו
 ,ובטלביזיה ,ברדיו גידושי כמה משנה לא .נפחד

 'כוו ',נקי לא זה'ו ,'יםימקצוע לא הם המוהלים'ש
 המסורת עם נמשיך ואנחנו .]'ְלִׁשְמָצה ְּבָקֵמיֶהם'[ 'כוו
 !םוכל להם יעזור לא .]'Ï¿Â e�¿̄«wƒL  »Í∆̇Èƒ̄¿·ƒa…‡...': ד"תהלים מ[

  .]ז"ד י"ישעיהו נ[ .לינוע ישמור 'וה
  

 פה אחד כל .זה של חלק להיות יכולים לא ונואנח
א '[ מהם לקח להיות פשרא יא כי ,קנאי להיות צריך

 יותרש אדם-בןה ,נכון ..]מ פנחס רלח"רע' ועי', ְכצּוֵרנּו צּוָרם
 לבלק ...לצבא ללכת אפשר' !?מה אז" :אומר פתוח

 לעבודה ללכת' פשוטרק  זה !?...יש ומה ...עבודה
  ...'תהיבה חזורול

', ישרים פרק ב-מסילת[ !מבינים לא אתם !בליםמט
 להיות אתכם וידחפו ,לצבא כםאת שכיםומ ]ש"ע

 לא אתם .]'ְּבִנְכֵליֶהם'[ שלהם םלהעו לתוך ויותר-יותר
 לעבוד ללכת פשרא יא !סתם זה !?זה את ניםיבמ

 כתמים שיםת ולא ,עליך רדת לא הגויותשו ,בצבא
 אינכם אתם .]'ַאֲחֵריֶהם ֹזִנים ַאֶּתם ֲאֶׁשר'[ םשלכ הנשמה על

  !מבינים
 מה סתם זהש ודיבר שכבר חיילים ויש 

 באמת שרוצה שמי ',טוב כזה זה בצבא'ש אומריםש
 אחד וזה .צבאב להיות יכול לא יתמיא-יהודי להיות
 הוא אבל ,עולםב-ביותר- הגדול-קדיהצ לא שהוא

 אולי .שקרניםה שהם - האמת את ,האמת את מרא
 אומר מישהו רשאשכ 'לדוגמא הצובק' זואי להם שי

 זה אבל .הזאת הקבוצה את שולפים הם אז - משהו
תהלים [ תולגוי ותנוא להביא כדיו .גויות הכל-הכל

 ,רצה ןוגורי-בןש מה זה .]'ִמּגֹוי ְוַנְכִחיֵדם ְלכּו ָאְמרּו': ג"פ
  .עכשיו םרוצי הםש מה בדיוק וזה
 גיםינצ וליככב'ה למה .מבין לא אני אחד דבר רק

 אולי !!!!שותקים !!!שותקים - 'החרדים של בכנסת
  ...שמיותלג התרגלו -  אולי .מפחדים הם -

  ?...בכלל שמה עושים הם מה .ש

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

 עולם ויותר-יותר נהיה זהש לב ומיתששו ,דעותש
 יעיםמוד יום כלוב .]'מלכות הזלה'[ תגויי מדינה ,גויי

-במועדוני ,נוערה-וניעדבמו היו רציחות כמה ברדיו
 גם .זה רק ולא .המנוולים במועדוני ,לנוער לילה
ישעיהו [ !אלהכ מותבמקו משתתפים בכנסתש אלה

ְוִציץ ֹנֵבל ְצִבי  ,ֲעֶטֶרת ֵּגאּות ִׁשֹּכֵרי ֶאְפַרִים ,הֹוי': 'ח-'ח א"פכ
 ,שרים ,השולחנות על רוקדים ,.]'ֲהלּוֵמי יִָין... ִתְפַאְרּתוֹ 
 !גוי-של-תנהגותה התהי תמיד וז ...בירה שותים

  .]ד"מזמור קי' ור. 'ִיְׂשָרֵאל ְקדֹוִׁשים ֵהם'[
  

אבל  .זה את עושים אנחנוש נכון' :יגידו אלה אבל
 לא מה ...כולם כמו זה ]'...זֹוֵלל ְוסֹוֵבא'[ !..תרבותי זה

 היום- כל שיושב ,מלוכלך-יהודי להיות !?מה !?בסדר
 !?ילדים ןמיליו לו ויש ...מתרחץ שלא ...אגמר ידל

 ,וחתולים ,ביםכל לנו יש !...תרבותיים אנחנו !לא
 ְוֵאל': א"ג ע"ק משפטים ק"זוה[ ניםש-או-אחד-דלי איזהו

 ,ורדיב לנו ישו .]'ֵּפיִרין ָעִביד ְוָלא, ַאִּפיׁש ְוָלא ...ִאְסְּתַרס ַאֵחר
 אנחנוש ,לילה-מועדוני ונל ישו ...יםכמלוכל סרטים

 יש ]'עמוס ו[ ...ומשתוללים ...ושותים ...שמה יםדקור
 יהודים - םאת !תרבותיים אנחנו ...סמים לנו

  ]'Ï¿Â e‡Èƒ̄¿̃¿̇ƒ‡ 'Ï≈‡»̄¿NƒÈ«‡... ֲחׁשֹוִכין ִאיּנּון'[ .יםכמלוכל
  

 ישמעאל את צחני 'אדום'הש ,יהיה הסוף אבל
]È·ÏÓ"ÏÙ Ï‡˜ÊÁÈ Ì"· ,Ú"˘[, ה -  ואז .נגדינו יבואו ואז' 

ÌÈƒÈ…Âb«a ÔÈƒ„»È... ,' ¯ÂÓÊÓ'[ יםיוגה כל את ,הגויים את גיהרו
˜"È .È ˜¯Ù ‰È¯ÎÊ"„[ צדיקים נשארו הםש מכמה חוץ-

 .ננצח -  היהודים ואנחנו ..]ÔÈ¯„‰�Ò ˜‰[ םיגוי-שבילב
 יהיה לא כי .'בה ונשל והביטחון-האמונה עם ?איך
 מיו .]ÂÓÊÓ ÛÂÒ"Á¯ ˜[ זה עם רק .להלחם מה עם לנו

 בכל ה"בקב שיבטח מי ,ותורתו ה"בלהק שידבק
 הוא – שלו דיםלמהי זה את ידרוש גם הואו ,מהותו

 .]ÙÂÒ ˙Â·‡ È˜¯Ù"Ú ‚"˘ .ÈÚÂ 'ÂÒ Â�¯ÂÙÒ"ÁÏ˘ Ù[ ינצח
' ‡¡ÌÈƒ̃…ÂÏ „'[ .בו נבטח ואנחנו - בשבילנו ילחם ה"הקב

Ê…Ú Èƒ̇»ÚeL¿È, ‰»̇…k«Ò ÈƒL‡…̄¿Ï Ì…ÂÈ¿a ˜∆L»�' .˜ ¯ÂÓÊÓ"Ó[.  
  

  :ובותשות שאלות
  
 שהתקיימה הזעקה- עצרת על דעתך מה .ש

- דוד-קברמסירת  של הנושא על ציון-בהר השבוע
 אבל ,יהודים הרבה שם והי לא .לקתולים המלך
  ?אפקט לזה יש האם ...מאדחזק  היה המסר

 כי .אנשים הרבה יהיו בכללש חשבתי לא אני .ת
 אחד לכ של הרבי אם בכלל יםאיוצ לא םהחרדי
 באים מעט - חילונייםוה .אומר לא פרדנב ואחד

 מי אז .שלהם הענינים את להם יש - ל"והדת .לזה
 להם שכואב יהודים .מעט .יםייתמא םיהודי ?בא

 הם כי ?למה .אמת ברויד - ורבישד ואלה .מאד הלב
 שיהיו חשבתי לאו .להם כואב פשוט .להם כואב -

 מאד-חשוב היה זה אבל .]'ֵאין דֹוֵרׁש ְלנְַפִׁשי'[ יותר
 זה - טהאפק .האמת את ושאמרו ,הגיע שהוישמ

 את להציל יעזור גם זה אבל .בשמים היה בעיקר
  .ה"זבע ודיםההי

 דתמי .יוריפאפה כאןל מגיע הבא 'ב םובי .ש
 ,אלה בחודשים ,הזו בתקופהלאורך ההיסטוריה 

קינת [ פרעותיהן על בהצל- מסעות היו - סיוןו אייר
'ÌƒÈ«Ó ÈƒL‡…̄ Ô≈zƒÈ ÈƒÓ' של סוג זה – פעםה גםו .]לתשעה באב 
  ...'צלב מסע'

 עושה הוא !הדבר ותאו ממש זה ."סוג" לא זה .ת
 .חשבון עם זה - עושה שהוא דבר כל .בכוונה זה את
 לו תןי לא ה"הקבאבל  .אותו שמכוון ומישה יש

 ,צוףל צריך זה כל קודם אבל .יפול הכל זה .בסוף
  .]'ֵּביֵצי ִצְפעֹוִני ִּבֵּקעּו'[ ברור יהיה שהשקר

, הקודש-לארץ באים הם כשיוע בעצם אז .ש
 זה הזו פעםבו ,תישילשה פעםב ירושלים עלעולים 

 את ובשיםכם פעה ...'להם ךלהו'נראה ש
  ...המטרה

 אין' !?פתאום מה' :יגידו דיםוההיו .בדיוק .ת
 או הם - צודק מי נראה ואנחנו .'!דבר שום' ,'וםלכ

  ...אני
 ממש יוצאים, ענק-ישלט הציבו עירה רחביב .ש

  ...מגדרם
 והיו ,כאלה דברים עשו תמיד היהודים ,תראו .ת

 יננוא הוא .מלךר הגיע שאכ זה את לעשות צריכים
 לא הוא אבל -  רשעים היו מהמלכים הרבה .מלך
 !ה"הקב נגד שזה - הכנסיה של נציג הוא .מלך

 - הכנסיה ]ס עובדיה"ם ר"מלבי' עי. 'ּתֹוָעה' ה ֶאל ּוְלַדֵּבר'[
 את להבריח רוצהו .היהדות את לגמור הרוצָ 

 ובמיוחד .]'...ִעְּקבֹות ְמִׁשיֶח ֵחְרפּו ֲאֶׁשר'[ ו"ח ,ה"הקב
 הם ולכן .הכנסיות כל גם אבל ,הקתולית הכנסיה

ק "זוה', ִׁשְפָחא ִּביָׁשא'[ חנפנים הם כי ,זה את עושים
: 'הושע ב. 'ג מ"יחזקאל כ[ חנפנים םה .]ש"ע. משפטים קיח

 של בסופו .להם יעזור לא וזה .]'...ְוֶחְליָָתּהַוַּתַעד ִנְזָמּה '
 היו הראשונים שהנוצרים כמו .גויים יהיו הם ברד

 ואחרי ,דבר לכל כיהודים מתפללים שהיו יהודים
 ,הסנהדרין של עזרהקצת  עם שנה-מאות-ארבע

 לגמרי-גויים נהיו הם ,]'ג' דברים ד[ 'ה בעזרת בעיקרו
  .]'ִמֵּמ ֵיֵצאּו'[ היהודים בין לא כבר הם .ברומא

לא  למה !?מה קורה פה !?דממהה פשר המ .ש
  ?בכלל שלא יודעים יהודים להצילפועלים 

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

 אז – בכותל גדולות בכמויות עכשיו אותם שרואים
 עם שבאות הנשים אלו וכל .להבין כבר יתחילו

 חודש-בראש שבאות אלו ,'וכו תפיליןהו ותטליתה
 !גיבוי להם נותנים !הדבר אותו הכל זה – להתפלל

 ,בעיות להם לעשות ליהודים קצת פשרוִא  בהתחלה
 שמפריעים אנשים עוצרים !אזהרות יש עכשיו אבל
 עם להתחבר :אחת דרך הכל וזה .מדי יותר להם

', ְקָרבֹות ֶיְחָּפצּון'[ עלינו לא ,עשיו עם להתחבר .אדום
  .:]ושם פב: ק צב"ב: ח"פסחים קי

  
- יםלירוש את ושטיק שנה- כחצי לפני .ש

 הציבוו ,בשרשראות של נורות צבעוניות העתיקה
-אבירי של טבעי בגודל עץ-דמויותמסביב החומה 

. ..זה עם יצטלמוכולם ש ,ושריונים חרבות םע ,צלב
ָּפָרִׁשים  ...ְלֻבֵׁשי ִמְכלֹול... ַאּׁשּור ָעָגָבהְּבנֵי -ֶאל': ב"ג י"יחזקאל כ[

לא סילקו את זה עד שקמה צעקה  ]'...ֹרְכֵבי סּוִסים
  ...גדולה מהתושבים היהודים של העיר העתיקה

 מה זה .זה את לראות שנתרגל רוצים הם .ת
 כשיוצאים ,באמריקה כמו זהו .רוצים שהם

 המכונות את התעופה-בשדה להם יש - ב"מארה
 - והצילום .כביכול 'בטחונית בדיקה' שעושות האלה

 ואם .אותו כשמצלמים ערום 'הנבדק' גוף את מראה
 בצורה אותם בודקים אז - זה את לעבור מוכנים אל

ע "ש בתיב"ע, ג"ג י"בראשית י. '̄«ÌÈƒ‡»h«Á¿Â ÌÈƒÚ'[ להימגע
 אתז עיםדיו כבר ,עכשיוו .]ג"חלק ה' ובירושלמי פ

 ,כעת אבל .כך על יםמופירס הרבה היו .מראש
 אין .הולכים .מוכנים והם ...לזה התרגלו האנשים

 שיםוע שהצילומים אפילוו ?יעשו מה .בעיה להם
 .זה את לעבור מוכנים הם אופן כלב - הנירק הרבה

 יםנמוכו .דבר לכל ליםגמתרו .לטוס רוצים הם כי
 פה גם ,לממשלה מתנהב להעניק ויותר יותר

-כביכול'ה את ,באמריקה שם וגם בישראל
 .'חופש' יםמכנ הםש מה ,החופש את ,'היטדמוקר

 זה בארץ ופה ,רטיהקודמ לא כבר זה הקירמבאו
   .טיהרדמוק לא כבר

 לשכוח ולא ,לזכור חייבים ,היהודים ואנחנו
 באצה לא ,הצבא עם לא .שלנו ההישוע איפהמ
 של הצבא ולא ,ישראליה הצבא ולא ,אימריקאה

   .]'ֶׁשֶקר ַהּסּוס ִלְתׁשּוָעה'[ ה"הקב עם רק .ם"האו
הּוא נֹוֵתן ֶלֶחם ְלָכל '[ ה"הקב רק זה - שלנו הפרנסהו
 .לנו לתת םירוצ שהם מסכנהה העבודה ולא ,]'ָּבָׂשר

 על שולטים אנשים-וחמשה-שמונים שבו בעולם
- בארץ כאןשו ,לםועה של העושר חציתממ יותר

 שולטיםה הם - פה היהודים של אחד אחוז ישראל
א "אבן שלמה להגר' ר', ֲעִליֵזי ַגֲאָוֵת'[ רץבא העושר רוב על

 לעשות ליםויכ הם מה אז .תמיושהג על ,]'א ז"פרק י
 !ריםשמתע פה הגנבים רק !?בגשמיות בשבילנו

 לפי שהולך אמיתי יהודי .]'Ï»·»�¿Â Èƒk Ú«a¿NƒÈ Ì∆Á»Ï': 'משלי ל[
 – פה להתעשר לויכ אל הוא ,לגנוב לו ואסור ההתור

 ?...לנו יםננות הם מהאז  .אחר מקום וםשב לא גםו
 .מהגנבים ,נעלמה הפנסיה אפילו !?פנסיה ?...טחוןב

 רק !דבר שום !?בטחון האיז !?לנו יםננות הם מה אז
 מאמין שלא מיו !הכל את לנו נותן הוא !ה"הקב

 אהו - לאכול מה לנו יןא אם - ןמָ  ונל יתן ה"שהקב
' ן סוף פר"ולשון הרמב. ח"פסחים קי' עי[ אמיתי יהודי לא
 „·¯ÔÈ‡˘ Ì„‡Ï ˜ÏÁ ˙¯Â˙· ‰˘Ó Â�È·¯, „Ú ÔÈÓ‡�˘ ÏÎ· Â�È': בא

 Â�È¯˜ÓÂ- ÌÏÂÎ˘ ÌÈÒ�, ÔÈ‡ Ì‰· Ú·Ë Â‚‰�ÓÂ -Ï˘-ÏÏÎ ÌÏÂÚ' .
  .]ו"ל ל"ספר דעת תבונות לרמח' ועי

  
. המוסר החילוניות והשחתתדיברתם על  .ש
  !?...הישר מדרך שסרים חרדים אין האם
 הם ,מקולקלים חרדים יש :אחד דבר ברור .ת
 הם .מקולקלים הם אבל ',חרדים' לא כבר

 ,סוף-בלי גשמיות יש שמסביבם בגלל מתקלקלים
 והם .גשמיות כזו תהיה להם שגם רצון להם ויש

 לשבת רצון להם אין .]ד"י' עקב ח[ ה"מהקב שוכחים
 ַנַער... ַבְּפָתאִים ָוֵאֶרא': ש"ע' משלי ז[ .להתפלל או וללמוד

 הם .הנשמה את או הלב את להם אין ]'...ֵלב ֲחַסר
 ומאחר .]'...ְוַאֲחֵרי ֵעינֵיֶכם'[ רואים שהם מה חושקים

 מכל כביכול שנהנים חילונים הרבה כך כל שיש
 חזק מושך זה .מושך זהאותם  גם – העולם של הזבל
 ואז .חזק מאד מושך הזהב- ועגל הכסף .מאד

 עבדות יהוז ,בכלל חופש לא זהש ,"כביכול-החופש"
ַעְבָּדא ְּבֶהְפֵקיָרא '[ לקדושה שייכים שלא הרצונות לכל

 ,וזחופשיות הל נמשכים הם ,.]כתובות יא', ִניָחא ֵליּה
 e�¿Ê ÔƒÈ«È¿Â L…Â¯Èƒ̇¿Â Á«wƒÈ˙': 'הושע ד[ .בעולם שיש הזנות ולכל

·≈Ï'[ לשבת מאשר להם קל יותר זה .קל יותר הככ כי, 
 ,כולם שהם ,יפה גדולה משפחה לגדל ,לעמול ,ללמוד

 אז .קל יותרזה  .]ח"מזמור קכ[ 'ה עבדי - המשפחה כל
 שעוברים חרדים על פעמים הרבה שומעים אנחנו

 חרדים כמה השוואה בכלל אין אבל .החוק את
  .'וכו ,גנבים חילוניים וכמה ,חוק-עוברי
  
  ...הפ המצב כל, מתסכלו מעיק כך כל .ש
 ,נכון ,אותנו מוריד וזה ,הכל את רואים אנחנו .ת

 את להורידחלילה  לא ,אותנו ורידלה חייב וזה
-המצב את להוריד אלא ,שלנו וןוהביטח-האמונה

 ,ברור אמרתי אבל .ביוב בתוך ממש אנחנו כי .רוח
 את שוב נקבל אנחנוו .ממצרים אותנו יוציא 'שה

 את שוב נקבל אנחנו אבל ,התורה את לנו יש .התורה
', להכריז נעשה ונשמע': 18ד גליון "קד' ר[ מחדש התורה

החינוך ' ס[ !לחופש ונצא ,]'לצאת מבית העבדים': 37וגליון 
 !חורין בני נהיהואז באמת  ]'ְּכֶעֶבד ִיְׁשַאף ֵצל': ו"מצוה ש

 ,חורין בני שאנחנו והרגשנו ,ממצרים יצאנו ,נכון
 לא כי ,חורין-בני יותר עוד נהיהאנו  עכשיו אבל
 .לחופש לצאת באמת זה אז .ר"היצה את לנו יהיה

  .טוב הכל -  הרע היצר בלי

' ק פר"זוה. ערובין נד. שישיאבות פרק   :"תרּוחֵ –תרּוחָ "
' ס, ב"ע ו"קמדף ז "קוהיתוב, ש באורך"ב ע"ב ע"ויצא דף קנ

  .'ו' לפרק לתורה נצבים ' וכן בפי. ב"ן סוף ש"הגאולה להרמב
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