
 בס"ד

 ...לא לעזוב את החבל
 ד"אב ה'תשע-ג מנחם"תקשור עם בנימין, ירושלים, כ

 יכוליםלפחד. מה  אין ממה !פחדל לא :אני רוצה לומר לכם
הם לא יורידו  ?...חס ושלום ,להוריד את הראש לילה,לעשות לנו ח

למי  ...?לעשות לנו יכוליםמה הם אז בעזרת השם.  ,ו את הראשנל
מקסימום א בסדר. צ  י   יהודיה – ה מה יקרהנ  ש  לא מ   -שבוטח בה' 

ֲעֹקב'[א בא לעולם הצ  הוא י   י י  ד ִּ ב  יָרא ע  ל ת ִּ  ,הוא לא ירגיש שום כאב .]'א 
י  הבא עולםלוהוא יעבור את זה בשקט, והוא יגיע  ִּ מ  י מִּ עִּ ש   יִּ י ו  ]'ה' אֹורִּ

יָרא...'[  .אִּ
ת זה יהיה יותר קל, ולחיות זה מו  לָ אבל אני רוצה גם לומר ש  

זה לחיות  -יהיה יותר קשה? כי לחיות  למה זהיהיה יותר קשה... 
מלא שקר וטומאה, ולהרגיש הרגשה שהעולם העם  ,לבה-עם כאב
וכן ]עי' ספר הישר לר"ת, מאמר י"א.  םמעטי כל כך ,אמתה-ישאנ ,שאנחנו

 ושלא נראה איך לצאת מזה בכלל., מאמר 'היהלום הקטן'[
 

ואת כל  ,א אותנו מזהידעו שה' יוצי   ,'אבל אלה שבוטחים בה
וסומך  ,ומי שהולך עם הידיעה הזאת .עולםהרשעים הוא ימחק מה
יָקם...'[ לגמרי על כל הנבואות ו ב ר  יָך ָאחֹור ֹלא ָיש  ָבר  ד   ָחד מִּ ָדָבר א  וסומך  ,]'ו 

הוא אוהב את ו ,]מזמור צ"א[ כי הוא הכל יכול ,ואהרוך בדוש על הק
, מי שמרגיש את יהודיתוהוא רוצה לשמור על כל נשמה  ,העם שלו

ה מה נ  ש  לטוב, לא מ   ע שאנחנו הולכים רקד  הוא י  ו .דח  פ  לא יִּ  –זה 
יד'[ רה מסביב, אנחנו הולכים רק לטובשיק ב ָעבִּ ט   .]'ל 
ור אותר לשקר. היאמרנו שיהיה, העולם הולך יותר וכבר כמו שו

]זו"ח בראשית:  היה יותר ויותר חשוךנונהיה פחות ופחות, והולך 

רו ָתא' ד  ר ק  ת  רו ָתא ב ָ ד  ך  ה' אוֹ , ועוד. 'ק  חֹוש   ב ב   ש   י א  י'. 'כ ִּ עי' 'מאמר הגאולה' ר לִּ

 עד שכמעט זו ,להרמח"ל בארוכה על האור ההולך ומחשיך לפני הגאולה[
 ,יום בביתאִּ  ,ניםיום מכל הכיוושהולכים. יש אִּ  לאןבעיה לראות 

ם חופש, נוסעים רוציהיכן שאנחנו הולכים.  םיויום ברחוב, אִּ אִּ 
 .יש פחד עולםבכל ה .יוםגם שם יש אִּ  , אזופשנ-מקוםאיזה ל

כל אחד  -עכשיו ו ,אנשים היו עולים על מטוס בלי פחד ,פעם
אם יגיעו בשלום...  ממש שאלה גדולה שנוחתים, כי זוככך שמח -כל

 גשמיותעם של הטכל הטעם של החיים נעלם. כל ה .ה' יעזור לנו
היא גם  - רוחניות. כי הרוחניותשל ההטעם של החיים, ואפילו גם 

יר'[ מאתנו תסתתרמ ת ִּ ס  ר א  ת   ס  ואך ורק אלה חלק מזה. ב, לפחות ]'ה 
רק הם לא  לא מאבדים את הטעם הרוחני. -שבאמת בוטחים בה' 

באמת -קצתו-בשקר-אלה שהם קצת כלאבל . את הטעם הזה מאבדים
זה לא ' ביחד. קצת שקר וקצת אמת'כי אין  .הם מאבדים את הכל -

לא נחשב  זה - אחדהטוב והרע ביחד, במקום  .'אחדות'נקרא 
 ,שכולו אמת ,עם נשמה אמיתיה יהודיזה רק ה - 'אחדות'אחדות. 
]ר' מוישל'ה, 'הגאולה' פרק  ולא שום דבר אחר .אחדות יהווז .ה"עם הקב

82]. 
חייב  ישראל-םם ע  ם ה' ועִּ ולכן מי שרוצה להיות באחדות עִּ 
י להוציא את כל העבירות מתוך עצמו ם ]ישעיה נ"ט: 'כ ִּ ם אִּ יכ   ָהיו   ֲעֹוֹנת 

ים לִּ ד ִּ ב  ם מ  כ  ינ  ין ב   ב  ם...'[ ל  יכ  שהוא אסף במשך  וייםגאת כל הדברים ה .ֱאֹלק 
ָ ָהָרע  זה לשרוף אתובפח, זה החיים האלה, ולזרוק את כל  ת  ר  ע  ]'ו בִּ

ָך'[ ב   ר  ק ִּ לא  ווז .ה"ואז אפשר להרגיש חזק את הקב .שאר נקיהיול מִּ
, בחבל, בחבל הרוחני שקושר אותנו אתוהיה בכלל בעיה להחזיק ת

ין עם ה' לִּ כ   ת   ס  י ]'מִּ פ   ל  ָלה כ   ע  ין מ  דִּ ב   ע  ש   ת ו מ  ם א  ב ָ ן לִּ יה  ֲאבִּ ם...', מתני' סופ"ג  ל  יִּ מ  ָ ש   ב   ש  

 .דר"ה. [
וגם  גשמיותלהחזיק גם בעכשיו אבל אם אנחנו חושבים שאפשר 

 ווכנראה שאדם כזה, שבעקשנות !לא ילך. לא ילך זה – רוחניותב
 - רוחניותבטוח שמספיקה קצת הוא ו ,מחזיק בשני הדברים האלה
ר  עולםהן ם מל  עָ י  הוא ו ,רב-באז אדם זה כנראה שהוא ער ֹוץ ֲאש   מ  ]'כ  

...', סוף מזמור א'. הרמ"ק על זוה"ק שמות יז.[ ו  רו ח  נ  פ  ד    .ת ִּ

נ  ה ]האזינו ל"ב ל"ו. ירמיהו ד':  , בלבול.בלאגן עולםה הִּ ץ ו  ת ָהָאר  י א  יתִּ 'ָראִּ

 למה יש ,מדינותהאפילו כל מה שמספרים ראשי  .[תֹוהו  ָובֹוהו ...'
יותר -או-אכזריים מוסלמים שהשתלטו פחותפתאום איזה צבא של 

הם  'מאיפהסיפורים על -מיני-ומספרים לנו כל ,פתאום ,על עיראק
דוגמא -אחרי-ויש דוגמא וזה הכל שקר.. 'יונהפתאום ואיך הם  ,באו

 .עכשיו
שמחים, שומעים  יהודיםהלא דואגים, בעצם  ...עכשיו דואגיםו

. אני אף פעם לא ..השופר וחים שזהוטוב ...עולםקולות בכל ה
בלהות, או -עש שכזה... זה יותר כמו איזה סרטשמעתי שופר עם ר

כמו שופר. בכל לא זה  .זה נשמע ככה אזעקה לפני פצצה...איזו 
מעים את זה. ושמעתי עכשיו שכבר והם ש מקוםבכל  ,עולםה

? ...יחד עם הקולות... אז מי הם הצועדים האלה 'צעדים'שומעים גם 
ו נשלהזה יצורים מחוץ לעולם הבטח הם רוצים להגיד שאלו הם אז 

 ...שלנו עולםשרוצים לבא להשתלט על ה
 - אמיתייהיה השופר הכאשר זה  שופר.זה הכל שטויות. זה לא ו

זה יכנס ו .טק  חזק, אבל זה יהיה גם שָ  כל כךהיה יאנחנו נדע. זה 
 וזה .]מלכים א' י"ט י"ב[ קהדממה דל קו - הקולו .ישר לתוך הלב שלנו

ילו אולי זה לא יכנס אלינו, פוא .לתוך הלב והנשמה שלנו חדורי
יהיה ברור  ! אבל זה יהיה ברור מה זה,עצמנו ךא מתוצ  זה י  יתכן ש

 וזה בא ישר מהשמים. .קדושה ושזה קדוש. ז
 

שלא בכדי אני אומר את זה  -אז מה שאני אומר לכם עכשיו 
כולו -בעוד שזה כל ,ה אמתזפח. שלא תחשבו על דבר שתפלו ב

ינסו ו ,יבססו כל מיני דברים גם על הנבואות שלנו רשעיםה שקר.
משהו  ,וגם בשמיעה ,יחותיה, וגם בר  ראִּ ה-חושליצור גם בולהמציא, 

. והרבה יאמינו בזה, כי 'עור של משיח'ב ,'משיח-'כאילויהיה זה ש
 רוצים להאמין בזה.

כל מיני מראות,  ליצורו ביאהלשמסוגלת להם טכנולוגיה  יש
-תלתב ,בתוך האוירחיזיון  ,מסךשום ברך ולא צל ,וך האוירתב

וזה הכל יהיה  !..., ממש אמיתיוחים שזה אמיתישנהיה בט ,מימד
שזה כאילו  ,"נפלאיםברים ד"הכל יהיה שקר. יעשו -הכל ,שקר

זה הכל יהיה אבל ל לעשות, מסוגאדם לא היה -דברים שאף פעם בן
ת'[ אוֹ  ]פר' ראה פי"ג: 'אֹות שקר שקר. הכל  .מֹופ 

 -והגוים  ,ההזלם וזה יבלבל את אנשי העו ,וזה יבלבל את העם
לרוב יקבלו  -הם לצערי הרב, גם  ,יהודיםוהקבלו את זה לרוב, י

 וזה הכל יהיה שקר.  את זה.
הרוב זה  -שות ששומעים דחמכל ה .כל החדשותב צריכים להזהר

א  זה מבוסס על שקרושקר.  ין קֹור  א  ֱאמו ָנה ו  ט ב   ָ פ  ש   ין נִּ ]ישעיה ל"ט: 'א 

ק...', ע"ש[ ד  צ  תכל סכים להיצר .צריכים לבדוק בעצמנואנחנו . ב 
ו ָעה'  ואותבבנ יש  יָת לִּ ִּ יפ  לדברי הנביאים', ועי' מלבי"ם ישעיה  –]רש"י שבת לא. 'צִּ

 ואז נדע מהי האמת. ,ם לקרוא את הנביאיםיצריכ ,פנ"ב פסוקים ח' י'[
כי  שלא נתבלבל עם השקר העצום, ,טעהנִּ  צריכים להתפלל שלא

 - ה"מי שקשור לקב ,אבל מי שיודע את האמת הם יודעים לשכנע.
 זה יהיה לו ברור שזה שקר.ודע, הוא י  

 כל כךיש שקר  .רואים שקר -אלה שהכי קרובים לה'  ,גם היום
 יהודיםכמה ושל הציונים.  יםהשקר - מדינת ישראלפה ב לוגד

הוא לא הולך לצבא. ברוך  .סוהר-יש בחור בבית ,הנה ה!נופלים בז
ֹו ]'ה' עֹוז  יהיה תמיד חזקהוא ואני מברך אותו ש !ה', יש לו כח מ  ע  ל 

ן...'[ ת    ,לכו לצבאכן רוצים שבחורים י   חרדים-יהודים. אבל כמה יִּ
מלא  אפילו שהצבאו !כו לצבאלי   ,חרדיםאפילו  ,יהודיםים שמעוניינ
ס של נ  ה  כמו  רק בנס ענקיבכלל, , והם לא יכולים ]פסחים קיג:[ זוהמה
 ה.נ  ש   לא מ   - בקדושהמשם לצאת  ,הצדיק-יוסף



 -הצבא ו. רוצים שנתפלל על הצבאעוד הרבנים, הרבה רבנים 
 יכוליםלא  חרדיםה-של-וכל הקבוצות .תהוא צבא של טינופת רוחני

נכון, וחלק של  ,לפחות במחשבות. הם נלחמים ,לא להכשלש
 יהודיות,אבל הם נשמות  ,הבחורים האלה הם לא מהטובים ביותר

 - יהודיםרק בגלל שהם  מנם. א]קידושין כ:[ ואסור לעודד את זה
ושלא  יהם שיעשו תשובה, ושיראו את האמת,אפשר להתפלל על

ו ל, תתפל'דתיים'או  'חרדים'כביכול  ינםאכל אלו שעל ו .עו  ג  פָ יִּ 
היום שעם כל הדברים המלוכלכים  וויפסיק ,עליהם שיעשו תשובה

 רצוי.ומציגים את זה כדבר טבעי, כבר 

אדון לפיד מהכנסת אמר שהוא לא יתן אני מאד מאד מופתע שה
או עם אני לא יודע  ,םיאו עם גוי ,ערביםלילדים שלו להתחתן עם 

הוא לא יתן להם להתחתן עם  ...ן מאדימעניזה מה הוא אמר בדיוק. 
שתהיה כדי לא אכפת לו להפוך את היהדות לגויות, זה אבל  ,גויים

 להם יותר בחירה עם מי להתחתן...

 יהיה יהודי... הזוג-שבן רוצההוא  ,ש. טוב
 הגיע לכזה דבר ם ישראלמתי ע ירוד. כל כךמצב  ובאמת זה

ל סטו והגיעו לדברים  ,שירדו מן הדרך יהודיםתמיד היו  ..?.ָשפ 
 כך-כללא ירדו לרמות  ,חילוניםאפילו ה ,יהודיםאבל רוב ה איומים,
איזו תה היתה משפחה, הי -המשפחה  ,. בכל אופןרך כללבד ,נמוכות
אבל  מן הכלל, ם. תמיד יש יוצאעכשיו אין כלואבל  .ליותמורא
 אין כלום כמעט.כבר 

על  םהם מדברי ,. מצד אחדימינו של 'וניםיצ'ה אלו הםאבל 
 רץ ישראל, וא'עם סגולההם ' יהודיםשה , ועל כך'מדינת ישראל'

הם עושים ו ,גוייםהם מתערבבים עם  ,אבל מצד שני ,אליהם שייכת
נו   ברור ,ממש נגד הדיןזה ש םדברי ז  יִּ ם... ו  ֹויִּ ג  בו  ב  ָער  ת  יִּ ]מזמור ק"ו: 'ו 

ם...'[ יה  ל  ל  ע  מ  אנשים. הם הם של ינייוהם עושים את זה לפני הע ,ב  

לפרק את  ,הגיעו לרמה יותר נמוכה מחיות. והם עוד רוצים להרוס
]פר' בחוקותי  ...שלא יהיה להם מישהו לתת להם מוסר , בכדיחרדיםה

 כ"ו ט"ו ברש"י[
 

מי שרוצה  !אנחנו יהודים. בואו .ינת ישראלדמ וז" :ואז הם יגידו
נכנסים קצת  !...זה כלום !בואו – כמונו יהודיםתנו, ולהיות ילהיות א
 - גוייםנכנסים  !יהודים םיוצאיושחיה, טובלים קצת, -לבריכת
אבל אם  .לא חייב !?...ברית מילה ."קא'יק צ'. ציהודיםיוצאים 
לא  .זה הרבה יותר בטוחום רופא. זה הרבה יותר נקי, אז עִּ  -רוצים 
. משהו נקי, סטרילי. והם כולם ..ים האלהכהמלוכל חרדיםעם ה

וכל החיים  . הברית שלהם סטרילי,םי'סטריליים'. הם נהיים סטרילי
וזה כבר  וזה הולך להתפרק לגמרי, .וזה הסוף .םישלהם סטרילי
 .מתחיל להתפרק

ם הגב הכל מתפרק. הם עִּ  –ה עכשיו תכל המלחמה שהיעם 
גם הם לא רוצים לעשות כלום. וכלום. לעשות  יכוליםלקיר. לא 

-לעשות ומה-כן-יתחיל להכתיב מה אהווהפופ יבוא להתיישב פה, ו
 לזמן מה. ,והם ישלטו פה ,יביאו דת חדשה ,לעשות-לא

ולא  ולא לצאת, ,נצטרך להסתתר ,אמיתייםה יהודיםואנחנו ה
וה' ישמור  .ולא לעשות מה שהם רוצים שנעשה ,להסתכל עליהם

ה את ל  ג  ואז משיח י   .יתן לנו לעבור את זה בשלוםהוא עלינו, ו
שיבנה לפני  ',לפני משיח'כל הצרות של  ואנחנו נעבור את ,עצמו
 אנחנו נעבור את זה בשלום. -השלישי -המקדש-בית
 

להחזיק בחבל הרוחני  :לעשותורק דבר אחד אנחנו חייבים 
 -ענע אותנו ולא משנה כמה שהוא מנ .ה"תנו עם הקבושקושר א

ץ  ב את זה. לא לעזוב את זהלא לעזו לא לעזוב את זה. י ֲאמ  ]'ֲחז ק ו 

ל ה'...'[ ה א  ו   ק  ָך, ו  ב    .לִּ

 ות:שאלות ותשוב

לכל הסבל  הכוונהאם , ה"נענע את החבלה' י"ש. אמרתם ש
ע 'לכל אחד עם הפעק ,וכו' אדם עובר עם הבריאות והפרנסהבן ש

 ?שלו... )החבילה(

כבר הוא ו ,ה' יביא .כוונהה זושבודאי ודאי. בודאי וב .ת. כן
 כל אחד לפי הצורך שלו. .הרבה מאד נסיונות הרבה נסיונות,מביא 

ם יצריכו, כאוןילא להיות בדון, ים לא להתלונאבל אנחנו צריכ
כמעט  –שהגלות המר הזה, הארוך הזה על כך להיות שמחים 

 נגמר.

של הביטוי: 'לא לעזוב את החבל'? איך אנחנו  וש. ומה פירוש
 ?...לא עוזבים את החבל

. שהוא הכל 'אין עוד מלבדו'ת. אנחנו צריכים כל הזמן לחשוב: 
ולטובת  ,תינובהוא עושה לנו את כל הצרות האלה לטושו יכול,

 הכל לטובתינו.זה  –לא משנה כמה שזה קשה ושלנו.  תהמשפחו
 ווזה .זה לטובה -כל מה שה' עושה שהלדעת שלא נשכח מזה. 

. יותר ממאה אחוז, !החבל. זה שאנחנו בוטחים בו במאתיים אחוז
ה' ]ירמיהו י"ז:  מאתים אחוז כפול ממאה אחוז, ח ב   ט  ב  ר יִּ ָהָיה ה'  -'ֲאש   ו 

חֹו' ט  ב  א משלי ג' ה', ע"ש. "]הגר .ה לגמרי". סומכים על הקב, עי"ש במפ'[מִּ

ָען ] סומכים עליוו .יכולהוא הכל . '[ו  נ  ח  נ  ד י  דָ ור' שירת האזינו: 'ה' ב ָ  ש   'מִּ

ים' יקִּ ד ִּ צ   ָטח ל  ב  . ומוכנים כל רגע לעשות את רצונו, את כל הרצונות [ו מִּ
צו ר -]פיוט 'אדון זה מה שמחזיק אותנוושלו.  י, ו  י גֹוֲאלִּ ח  י ו  'לִּ הו א ק  עולם': 'ו 

ת ָצָרה...' וכמפורסם בשם הרה"ק מליז'ענסק זיע"א[ ע  י ב   לִּ ב   .ח 

 ?ערביםהסוף פה בארץ עם ה ש. מה יהיה
ת. אל תדאגו לחמאס... אל תדאגו לשום דבר, רק להיות 

רק  -קרובים לה'. זהו. זה כל העבודה שלכם. לא לפחד מאלה 
 לעשות את רצון ה'.רק  –לפחד מה'. לרצות כל הזמן, כל הזמן 

הוא  תסבוכת,כל האיך שהשלטון פה למרות  זהש. מה שמדהים 
הגיוס, ... לגמור את האידישקייטשוכח לרגע את המלחמה  אינו

 ...יועדיפויות-בראש סדרזה כל  - כו'וה הליב-תכניות

ולא יהיה  ,הכל ילך מהר שבועותה-חגנו שאחרי ת. אנחנו אמר
, זאת אמרנואחרי פסח כבר , [03]מוישל'ה 'הגאולה' פרק  טק  רגע ש  

וזה ימשיך עד דבר, -אחרי-דבר-אחרי-דבר-אחרי-ילך דברזה ש
 שתהיה התפוצצות 'לא סתם'.

הקבוצה האיסלאמית הזו ענין בבנימין,  ,ש. מה התכוונת
 מי הם באמת?אז בעיראק שאנחנו לא תופסים מי הם, 

שהתגלגלו לדור שלנו.  שחזרו לחיים בדור שלנו, רשעיםת. הם 
 פחד. עולםס לילהכנ םרוצי ,הגדולים רשעיםה ,. ואלה]דניאל י"ב ב'[

זה  -את הראשים שלהם  גברים םיש צבא שמוריד למאתיר שאכו
משתלטים  עוד םיים שאותם האנשומרכשאו. עולםמפחיד את ה

 זה מפחיד אותם עוד יותר. -לאט על הכל -לאט

 ש. האם הם קשורים גם ל'סדר העולמי החדש'?...

 דר העולמי החדש,קעידה, והם קשורים לס-הם קשורים לאלת. 
הם לא הופיעו ו, 'לאדמה מתחת' צץזה לא ו !אותם רו  צ  יָ אלו שוהם 

 .מישהו הכין אותם למלחמה .מתוך איזו מנהרה... הם באוכולם 
ינו להם את הנשק. זה לא סתם התחיל. זוהי קבוצה שהכ ןמישהו נת

 להפחיד את כולם. אותם בדיוק בשביל העבודה הזו:

אמריקה עצמה נלחמת בהם...? היא הרי  ...מה זאת אומרת?!ש. 
 יורה והורגת בהם...ממש 



תמיד הם יוצרים משהו, הם מומחים בזה. ת. זה הכל הצגות! 
-ים באנגלית: 'דאבלאקורהם מה ש את ההצגה,אחר כך הם עושים 

 .רשעיםועוד יותר  - רשעיםיש .. קרוס'. אין להם שום בעיה.

 ש. גם באוקראינה בלאגן רציני...

-עולם-. עוד נקודה שיכולה להביא למלחמתאוקראינהת. 
שוט ליסוע לאומן פבאמת לא -ובאמת .ך ומחמירלזה הוושלישית. 

 .אבל יהיו כאלו שיסעו, ואני לא יודע אם יהיו בעיות או לא .השנה
יים סוג שמטיאנ ראיניםכי האוק בודאי שתהיה, -אנטישמיות 

יו  יהודים-"ף. הם שונאיאל-אל"ף ש ָ ֲעֹקב'[]'ע  י  ושמעתי שעכשיו  .ׂשֹונ א ל 
אז . 'תשליך'את השם בדרך כלל  שעושים מו צלב גדול במקוםשָׂ 

 אי אפשר להתפלל שם.

כבר . זרה-עבודה םים שמציבש. זו לא הפעם הראשונה שהם 
 סירבש הודייכל שם צלב גדול, ובדיוק שנים העמידו בלפני מאות 
יהודים העל קידוש השם. וכולם, באכזריות נרצח  -להשתחוות 
 ...עקד"ה נטבחו שמהברבבותיהם 

 .דוש ה'יהרג על קישמחים לההיו  ,היו מוכנים יהודיםת. פעם ה
היום אבל  פ וילך, מחנה חיים, הקדמת ח"ב, עמ' ט'["]עי' 'שפתי כהן' עה"ת סו

 הרבה כח... כל כךאין לנו  -

 

ב "דעתך על התהפוכות של היחסים המשונים בין ארה ימהוש. 
 לישראל...

-מדינתשלה של ממוהממשלה, חלק מה זה הצגות. -ת. הכל 
 ,ילו לחשוב על זהחלק של ההצגה. לא כדאי אפכן , זה גם ישראל

 ,וזה באמת ,צציםהכל הצגה. ויש לפעמים דברים ש-כי זה הכל
 אחר.אבל משתמשים בזה בשביל לעשות פחד או משהו 

 ש. ההפגנות שיש עכשיו באמריקה, האם זה יתפתח?

ת. כל ההפגנות האלה באמריקה, הצגות. ממש הצגות. כי הם 
והם מביאים  והם רוצים ליצור פחד. ,יקהרתלט על אמשרוצים לה

מה אתם  שלהם. את המשטרה עם כל הציוד שלהם, הציוד החדשני
את מביאים  !...יקה: גליוטינותרשל אמה החדש ם על הרכישהיאומר
-צותעכשיו לאמריקה, גליוטינות! שמעתם דבר שכזה?!... בארזה 

הריכוז של -אל מחנותאת האנשים הרכבות שמובילות  הברית,
 ין,מקשה להא ות.נטיים גליונִּ פ  בִּ שמה יש להם  - (FEMA) 'פימה'

 נותטיגיליוהית, הזמינה את מִּ ש  ממשלת אמריקה, רִּ  ,אבל עכשיו
ל רציחות או עמוות -דין-קיבלו פסקבשביל להרוג אנשים ש

בשביל מה  !עכשיו יהרגו אותם עם גיליוטינות אז –עבירות אחרות 
 בשביל להפחיד אנשים.סתם זה פשוט ...?! הדבר הזה זה

 ...ש. מה רע ב'כסא החשמלי'

היה גרוע באמת זה וכבר מזמן יצא. זה  -החשמלי -כסאה, ת. הוֹ 
 ,הם עושים את זה עם זריקהשהרבה זמן  , מזהעכשיומאד. אבל 

בלי ית, אנִּ מ  הו  עושים את זה להראות שהם יותר אנשים טובים, ש
אבל הרבה יותר  ,כשיו הם רוצים לחזור להיות רעיםאבל ע .כאבים
 קודם...אשר רעים מ

 על המהפכה הצרפתית...כנראה ש. חולמים 

 נכון. ,ת. כן

 (פרס לשחקני סרטים מצטיינים)ש. בטח מגיע להם 'פרס אוסקר'... 

הם  - זה לא סתם. זה באמת ,ת. בודאי... הם שולטים בהוליווד
טים רובגלל זה הם הוציאו את כל הס בהוליווד.שם שולטים ה

. ויש ים לעשותחולמשהם האלה על כל הטירופים בדיוק האלה, 
הארץ להשתלט -אחד על יצורים שבאים מחוץ לכדור יותר מסרט

הם הוציאו עכשיו סרטים וכאלו. שסרטים  היו הרבה .עולםעל ה
 ממש הוליווד. ..ט.רימישהו הס סיפור.כלא  .'אמיתיים-כאילו'רבים 

 ש. כוכבים גדולים...

כלוך יהם הל .רשעים .רשעיםהם ת. לא הייתי אומר 'כוכבים'. 
 ימח שמו וזכרו. ,הם עם השטן של העולם, הם הטינופת.

על התפרצות המגפות המסוכנות בעולם  אתה אומרש. מה 
 עכשיו?

ת. אבל בינתיים, ברוך ה', רוב המגפות היו יותר דיבורים 
-פחד-ועוד-מאשר מגפות... הרבה פחד. זה מה שהם מכניסים: פחד

עם המחלה הזאת מאפריקה, שלא נדע, יש לי  ,פחד. אני-ועוד
ם למכור הרבה חיסונים... הבעיה היא שאפשר למות הרגשה שרוצי

גם מהחיסונים עצמם... והם גם נעזרים בזה בכדי לאסוף מידע על 
 אנשים, לתפוס שליטה...

 מדהים... ממשש. איזו שליטה יש להם בעולם! 

ד נקודה אבל גם אין להם. יש להם עת. יש להם שליטה, 
-להם כל כך 'שלוםאין  -שהם ביניהם  מסויימת. יש גם עוד דבר,

 בית' אחד עם השני. טוב, אנחנו נראה איך שזה מסתדר...

 

 ..מחניק מיום ליום.והולך  מפחיד ביותר. השקר ש. הרחוב

ת. נכון. טוב, מה להגיד, זה משהו שפשוט לא להאמין שהגענו 
יהודים שהם הולכים ולראות את ה .למצב כל כך נמוך בכל העולם

עם כל הבגדים והזה, עם כל המסעדות שלהם, -אחרי כל העולם
החרדים יש להם כל מיני גם עם זה שוצנועים שלהם, -הלא

בודאי לא בין  ,שה' ישמור, שאף פעם לא היה ,צניעות-של-עבירות
אבל  ה."בודד אחד שרצה לברוח מהקבאיזה אז  -אם כן ו ,החרדים

מסוכן מאד.  -הרחוב  ולהוליד ממזר. - 'חרדי'היום אפשר להיות 
ים עם שרים אנשלפעמים הם דוק ,ערביםה' שולח לנו את הו

 וב זה לא בשבילנו בכלל.חכי הוא רוצה להגיד לנו שהר ,סכינים

-כמו אחוזי אליהםשאנשים רצים  ,ש. וכל החופשות האלו
 בולמוס...

עכשיו  ,על הראש שלנו 'בומבות'קודם היו  .כל החופשות ,כןת. 
 השחיה-'יפים ועם בריכותרצים עם הגוהבומבות, כל שכחו את 

 הפתוחים. ,חרדיםהשחיה של ה-בריכותכל  ,וכו'. אסון אסון

כל השקרים הגדולים נחשפים, וזה דבר עכשיו  - מצד שניש. 
 שעוזר לפתוח עינים ולראות אמת...

רק  .אמת ומה לא ית. נכון, אבל לא תמיד אנחנו מבינים מה
שקוע מישהו שהוא קרוב לה', שמשתדל להיות קרוב לה', ולא 

]עי' גשמיות בסיסית בכדי לחיות,  חייבים יותר מדי בתוך הגשמיות.

זה  -אבל כששקועים עמוק בתוך הגשמיות  שעה"צ סי' קנ"ו ס"ק ג'[
ד...'[ יה של האמתאִּ מקלקל לנו את הר   ֹוח  ש   י ה  תלויים נהיים אנחנו ו ]'כ ִּ

ז מי שהוא יותר קרוב לה', יש א האלה, בצעצועים האלה.בדברים 
א, אין לו פחד לגלות ישה תלו יותר סיכוי לראות את האמת כמו

 .שלא יהיה לו את כל הגשמיות שלו את הפחדאין לו  את השקר.
זה אך ורק גשמיות,  -והקשר עם הציונים  פטר מזה.תהוא רוצה לה

 - 'הזה עולםה'וכל  כסף.אך ורק . האין שום דבר של אידיאליזם בז
הם  .תםיאין להם אפשרות להיות א -ובלי כסף  .תלוי בכסףהכל 
  .לפחות כמוהםלהיות ם יחייב



יוצרים מכנה  בכל זאתגם אלה שלא מתחברים איתם, אבל ש. 
 משותף עם הסגנון שלהם...

וכל המחשבות  לגשמיות.ומתקשר אבל הכל שייך  ,ת. נכון
]'עם הארציות', ר'  עולםל השגשמי המבט הזה  שלהם זה גם גשמי,

סתם ל זה הכ יות. כלום.נאין בזה שום רוח .[74מכתב מאליהו, ח"ב עמ' 
גשמיות. -גשמיות-הכל גשמיות אין גשמיות בלי כסף.ו גשמיות.

. ובאמריקה זה השיא 'רש  כ  ה  'עם  ',קוקה קולה'עם ה 'החיים-'טעם
 של זה. בדיוק.

 הקודש'...על 'טהרת שש. וכל הטיולים 

. לא משנה אם זה מסוכן עולםבכל ה ,טיולים ,טיולים ,ת. טיולים
מוכנים להקריב את  הטיולים. :העיקרעכשיו, לא משנה כלום. 

-של-בשביל הגשמיות. איזה טמטום !החיים שלהם בשביל הטיולים
ממש ירידה מאד  יהוז ...מה לעשות ,מה לעשות ,אז זהו .עולם

 שיעלו. יהודיםקשה. אבל יהיו 

 ..איום ונורא. !ש. איך קרתה הנפילה הנוראה הזו?

ת, ושהאש הנביא והמזבחו-אתם מבינים שזה כמו עם אליהו .ת
]הדוה"א עמ'  הבעל, כמו שכתוב בספרים-נפלה על המזבח של עובדי

, אז זה בדיוק מה שקורה עכשיו. וברוך ה', ג', ועי' שם פרק ג' ד'[-קכ"ב
]ילקו"ש תהלים סו"פ מ"ד כי זה מראה שאנחנו קרובים מאד לגאולה. 

נו '[ ש   פ  ָעָפר נ  ָחה ל  י ש ָ  .עה"פ: 'כ ִּ

 

אנחנו צריכים את שש. האם לא נקלענו עכשיו למצב כזה 
 נגד הטילים של הערבים?כם ההגנה שלה

חנו לא נאו ,מצבההמצב הוא  תראה. אני רק אגיד לך,ת. 
אנחנו לא צריכים כלום.  .'לעזור לנו'כדי ב ציוניםצריכים את ה

יעשו  הערביםו הציונים יעשו מה שהם יעשו,ו בוטחים בה',אנחנו 
 - והם יצרו את זה בכוונה .מצב שהם יצרוהוזה  שהם עושים. המ
-לפתרוןביא התכנית שלהם ל -זה הכל ו .הראשונים ציוניםה

וזה כל  .שלוםוס ח ,יהודיםה , ואתלגמור את הדת ,הסופי-האחרון
 לארץ כמו כל הארצותלהפוך את זה  :ישראל-מדינתכנון של יהת

ם'[ ֹויִּ ג  י ה כ  ה  . ובגלל זה לפיד יכול להגיד שאכפת לו שהילדים שלו ]'נִּ
 ם שלהם,זליוזה בדיוק הולך עם כל האידיא ...גוייםיתחתנו עם 

הם  .ו"ח ,יהודיםהואת היהדות ככה בדיוק הם יגמרו את כל ש
. גוייםהכל  שכברעד אמת -גרי-כך הרבה לא-יעשו את כולם כל

 !יתן אבל ה' לא

 חיילים זרים...ה נָ ה  להביא בממשלה ש. בטח רוצים 

ם זה אנחנו  ת. בודאי שיביאו חיילים זרים. בודאי ובודאי. ועִּ
ולאמיתו של דבר, אנחנו כבר גויים, -של-נהיה זמן מה בשלטון

בשלטון של גויים. מה, האם הם לא גויים?! האם הם לא עושים לנו 
שמנוולים יבואו שמזמין  ,יותר גרוע מגויים?! צבא שמבקש

איך אפשר לשלוח בחור לצבא שמבקש שכל  להשתתף בצבא,
 'הפייגלאך' האלה יבואו?!...

עושה את זה זה רק  -ש. כעת בגלל ה'נצחונות' והגאוה שלהם 
יותר מסוכן, בדיוק כמו בזמן הבריונים שנלחמו עם הרומאים, שזה 

 ..למעשה הביא את החורבן האכזרי לבסוף.

הקימו את המדינה,  ,מאז שהתחילו ,אין שום אפשרותת. נכון. 
 ככה ה' עשה את זה,וצור את זה. זה יתגלגל, אפשרות לע אין שום

  סוף לזה.ישים ר עד שזה יגיע לסוף. ה' כב -זה יתגלגל ו
השמירה 'ו ים שהם יהילא צריכבכלל אנחנו  .אנשים לא מבינים

 -ת כל השונאים הוא יכול להרוג או ,ה"ו את הקבנ. יש ל'שלנו
, הם ואו  ו  'הממוצע מסתכל ואומר: -חרדיה-וגמרנו. אבל היהודי

כי צבא, אז בודאי אנחנו צריכים את ה חזקים! כל כךמסביבנו, והם 
שום אין לי כבר 'אומר:  אמיתי-ויהודי ,'..בלי הצבא.איך נשרוד 

ל, ואני לא יכול "אני לא יכול לעצור את צה ,מה לעשותדבר 
 'זה הכל.וה' יציל אותנו. אז , הערביםלעצור את 

 
כל  מביאה אותנו לעזוב אתרק הזו המציאות באמת כל אז ש. 
 ..לה'. ותהתקרבאך ורק בולהתעסק  ,הדברים

 קרוב לה'. ת. זהו. להיות

האברך  האסון הטראגי שקרה פה עםעל  לומר אפשרש. מה 
 בערב צום תשעה באב...זכרונו לברכה וואלס הרב הירושלמי 

שבא לומר מסר זה זה מסר לכולם. ברור ש-ברורטוב, ת. 
לם איפה אנחנו צריכים להיות. הוא היה לוחם אמיתי למען ולכ

א ולהגיד ווה' הכריח את כל אלה שהיו נגדו לב ,האמת. הוא נהרג
אפילו שהם ו ו, ולהופיע בהמוניהם בהלוייה שלו,דברים טובים עלי

 היו מאד נגד מה שהוא עשה.

סיפורים הודיבורים ההיו כאלה שהמשיכו עם בכל זאת אבל ש. 
 נגדו...

לא משנה, ה' זה  . אבלכל מיני דבריםאני מבין שהם אמרו ת. 
לא היתה  ות אותו לאן שהוא צריך להגיע,וא וללולבכריח אותם ה

זה עשה להם ו ,זה היה להם מאד קשהבכל אופן,  .להם ברירה
זה  - סיפרוהם אפילו עם כל הסיפורים שו, רע להגיע שמהממש 

 צריכים לעמוד שם היו אבל .שנאו אותו כל כךלא היה מספיק. 
כמו וזה בשבילם היה ממש  כמו ילדים טובים ולתת לו כבוד.

 לאכול חצץ...

ה שזה "פעם דיברתם על שנת תשעמתקרבים לראש השנה. ש. 
א "]הגר אחרי הכל... תשע"ה זה כמו 'תשעה', תשעה ירחי לידה...

 .ריש 'סבא דבי אתונא', ע"ש כה"ע[

ת. זה מה שאמרתי, ברור מאד, שיהיה לנו בית המקדש, בעזרת 
הכל זה תהליך. והמשיח יבוא, ואני מקוה השם... במוצאי שביעית... 

שביעית צריך -ה"א, ואחר כך במוצאי-"ןילראות אותו עוד בע
להיות הכל בנוי כבר, בעזרת השם. זה מה שאמרנו. אני לא יכול 

ר להגיד במדויק, כי ה' הוא  המחליט, והוא יכול להחליט משהו אח 
 קרוב, אין בכלל ספק.-פתאום, אבל זה קרוב

ָּו ָּש ָּ'ת  ָּ ָּ:גאולההאמונהָּוהבעניןָָּּה'.נ ָּמ ָּא ָָּּאש ָּרֹיָּמ ָּר 

ם'. ע  ן ה  מ  א  י  כמה גדול כח האמונה, שלא נגאלו ישראל ממצרים אלא בשכר האמונה שנא' 'ו  בא וראה ")בסוה"פ(:  'אמונה'כ' רבנו בחיי זצ"ל בס' 'כד הקמח' אות א' 
    ים', ע"ש.נ  מו  ר א  מ  וֹ יק ש  ד   י צ  א גוֹ בֹי  ים ו  ר  ע  ש    חו  ת  אף בגאולה העתידה עתידין להגאל בשכר האמונה שנ' )ישעיה מ'(: 'פ   

י י"ב: צפניה ג'  ציונים ומקורות: ת   ר  א  ש   ה  ך   'ו  ב   ר  ק  ם ב  י ע  נ  ל, ע  ד  סו   ו  ח  ם ו  ש    בצל ויחסו גאולה להם שתבא 'כלומר ה' וז"ל: בשם ה וחסו"י פ' חלק צח. ד", עי' רש''ה ב  

אור ספר ' דברים ד'. 'פרוות ו' שמ 'פרי צדיק' לר"צ הכהן זצ"ל, פר' .781מסר 'בין ידידים', דניאל פרק שהובאו בצ "עי' מקור' הפטרת פ' ויקרא.  ., ע"כש'ד'י
'זכור למרים'  'ציפית לישועה' ומאמר במאמרזצ"ל ח "חה ר' באורך דברימאות קל"ה והלאה.  'מצות הביטחון'הליקוט ס'  .מאמרי הגאולה ,, אמונהג' 'יחזקאל
 ה'.ים ל  ל  ח  י  מ  ל ה  ם, כ   כ  ב  ב  ץ ל  מ  א  י  ו   קו  ז  'ח  ג: "ובלצ לתתפיסיום  .פרק כ'

  



 היהודים לא יבינו את המסר...ואם 
 ד"אב ה'תשע-ח מנחם"כמוצ"ש תקשור עם בנימין, ירושלים, 

הקשר שלנו עם  - אני רוצה לומר לכם: יש לנו רק דבר אחד, וזה
רות, ילא החברים ולא החב  אין משהו יותר אמיתי מזה.ה. "הקב

ת שלנו. הכל דוֹ ולא הבעלים ולא הנשים, ולא הילדים ולא הילָ 
הקשר  -משתנה מגלגול לגלגול. אבל דבר אחד נשאר נצחי, וזה 

מ   -ה. אנחנו הילדים "שלנו עם הקב והוא  - וֹ והוא האבא. אנחנו ע 
יכול. ואנחנו רק מקבלים את האמת, והכל מתורתו. אין משהו -הכל

 אחר. 

וזה כל מה שאנחנו צריכים ללמוד מכל ההיסטוריה, מהאדם 
זה מה שה' רוצה הראשון ועד היום הזה, ועד הגאולה השלמה. 

ין עֹוד'[ אין שום דבר '!אין עוד מלבדו'ללמד אותנו:  . אין לנו ]'א 
הקשר שלנו אתו. לא עם הבתים שלנו, לא עם המכוניות רק  -כלום 
עם העבודה שלנו, לא עם שום  לא עם התחביבים שלנו, לא שלנו,

לא עם הידידים שלנו. זה הכל חולף ונעלם. מה ו ,קרוב שלנו
 ה. אין יותר."זה אך ורק אנחנו והקב -שנשאר 

י ֹום'[ ומי שמבין את זה ָ ה  ת  ע  ָיד   ומפנים את זה ,לומד את זהו, ]'ו 
ָך'] ָבב  ל ל  בֹוָת א  ֲהש    -במיליון אחוז שזה חלק ממנו, שהוא בטוח בזה ו, ['ו 

רק וה. "הוא מקבל את רוב ההנאה הרוחנית אך ורק ישיר מהקב
אדם כזה יעבור את הצרות שיבואו עלינו, ה' ישמור, בעתיד הקרוב, 
ושכבר התחילו. האדם הזה יכול לעבור את כל הצרות האלה, 

ינו ']ולצאת עם חיוך על הפנים  ִּ חֹוק פ  א ׂש  ל  ָ מ  -ישר לתוך העולם ['ָאז יִּ
 של משיח. הבא 

ה' יביא אותם  -שאר היהודים האמיתיים שלא מרגישים את זה ו
אין עוד ". זה זהו להרבה סבל, עד שיבינו שאין עוד מלבדו.

בלי  ,זה יהיה החיים שלנו –נגיע לעולם של משיח ר שאוכ !"מלבדו
שאלות, בלי גשמיות שתבלבל אותנו. ויהיה לנו כל מה שאנחנו 

. אבל אנחנו רק נרצה את הקשר שלנו מלכים[]רמב"ם סוף הל'  צריכים
דבר הרק , ]מס"י פ"א[ לא תהיה שום מטרה אחרת בחייםה, "עם הקב

  זה: להגיע לעוד אמת, ולעוד אמת, ועוד אמת, בלי סוף. לנצח.ה
י...']מזמור מ"ג: ' חו נִּ נ  ה י  ָ מ  ָך, ה  ת   ֲאמִּ ָך ו  ח אֹור  ל   . עי' רמב"ם הל' תשובה פ"ח ה"בש  

אבן שלמה 'דעת תבונות' אות ל"ד, ור' , מאמר העיקרים לרמח"ל 'בגאולה', ופרק י'

 .להגר"א סו"פ י"א[

 

 

 איך מגיעים לקירבה הזאת, להרגשה הזאת?השאלה היא ש. 

ת. אני לא יכול להגיד לכם בדיוק. אני רק יכול להגיד לכם עוד 
לא האנשים מסביבנו, לא הקרובים  -פעם: שום דבר לא שייך לנו 

ולא שום קירבה של בני בנו, לא הבתים, לא שום דבר גשמי, מסבי
י אדם. רק הקדוש ברוך הוא י ]'כ ִּ י ָאבִּ ִּ מ  אִּ י ו  נִּ י'[' וה ֲעָזבו  נִּ פ  ס  א  ואם אתם . י 

תתבודדו, תדברו  בבקשה, תעשו קשר.אז  –ה "רוצים קשר עם הקב
 יש תשובה. -מדברים ומבקשים ממנו  אתו. ואתם רואים שאם אתם

   וזה לא לוקח הרבה זמן עד שהתשובה מגיעה, בדרך כלל.
י י ]ואתחנן פרק ד': 'כ ִּ דֹול גֹוי מִּ ר ג ָ ים לוֹ  ֲאש   ים ֱאלֹקִּ ֹרבִּ ָליו, ק  ה א  ינו  ' כ   ָכל ֱאלֹק   ב  

נו   א  ָליו'. 'ָקרֹוב ָקר  ָכל' ה א  ָאיו, ל  ֹכל קֹר  ר ל  ָרֻאהו   ֲאש   ק  י' יִּ ר  ש   ת..., מתפילת 'א  ֱאמ  ור' . ב 

 .['ב קוא"ג חזו"א

 יותר ויותר להתנתק מדברים אחרים...צריך ש זה אומרו ש.

זה הדבר הכי קשה. וזה מלא  -ת. להתנתק מכל הרגשות. רגשות 
אבל צריכים להתנתק, לנטרל את הרגשות האלו. צריכים  ,יצר הרע

אבל להבין  -לאהוב את הילדים שלנו, ואת הידידים שלנו, וכו' 
 סוף מסר 'העולם גועש'[ ]ר' שזה זמני.

 המסר? ו, מהיםנהרגיש גם ו ,בהפגזהש. בית כנסת נחרב 

ל צריך לעשות תשובה. דבר שני, "ברור מאד. דבר ראשון, צהת. 
כל העם צריך  ,הממשלה צריכה לעשות תשובה. דבר שלישי

לעשות תשובה. להבין שעכשיו הם חיים רק על נס, ולא יותר ולא 
ל, "ולא לצה'. תודה' :ה"רק להגיד לקב צריךאז  -פחות. ואם זה נס 

ו ר ה.", ולא לשום דבר. אך ורק לקב'הברזל-'כיפתולא ל ש    ֹלא ]'א 

נו , יע  ל יֹוש ִּ ב, ֹלא סו ס ע  כ ָ ר  ֹלא נִּ ר ו  ינו   עֹוד ֹנאמ  ה ֱאֹלה  ֲעׂש  מ  ...'. הפטרת ל  ינו  שבת  ָיד 

 .שובה[

 אומר?מה זה  -שנפגע זה הוא שבית כנסת  עובדההש. ו

ברור מאד.  אז -אם נפל שם רסיסים או רקטה כנסת, -ת. בית
המצב  ,ו"ח ,ו"ואם ח. כל כך אמיתיות ינןאכנראה שהתפילות שלנו 

 ואבוי לנו אם לא מקבלים את המסר.-אז אוי - יחמיר

 לא יקבלו את המסר, אז למי מחכים? , לרוב,ש. חרדים

 המסר.כן יקבל את  -ת. אני מאמין שכל יהודי אמיתי 

 עם אהרל'ה:קשור יתהמשך 

אני רוצה לומר שאם היהודים לא יעשו תשובה ולא יבינו מה 
אז ה' יביא אותם להבנה הזאת, ה' ישמור, שיבינו כתב,  נימיןשב

ה מתחיל "הקב שלום,וס אם חו לא שום דבר.ושאין עוד מלבדו. 
זה יהיה  .אז זה לא יהיה קל - להראות לנו שאין לנו כלום רק אותו

, ]רמב"ם ריש הל' תעניות, רבנו יונה שע"ת שער ב' אות ב' והלאהביותר  קשה

במאמרו של מוישל'ה  והובא .ר' דברי הרמ"ק בס' 'אלימה', ובס' 'חסד לאברהם'

 .[4סידרה ב' חלק  'הגאולה'

 -כל המלחמה הזאת  .מהר לעשות תשובה אני מציע לעם ישראל
מלא דברים שעוד עומדים -עוד מלאיש ו התחלה.הרק  זוזה התחלה. 

הוא נותן לנו ש ,'אין עוד מלבדו'להיות. וכדאי לנו להבין עכשיו ש
 הוא הכל יכול.ואת הכל, 

 אוי להם. -לא מבינים את זה  ,כולל החרדים שמה ,ואם הממשלה
  אוי להם. – ו", ח"יכול-הכל"ל "אוי יהיה להם. ומי שמאמין בצה

ומי   אוי להם. –ח יכול להבריא את כולם "ומי שמאמין שהקופ
  אוי להם. – שמאמין שהמדינה הזאת היא תשמור על התושבים

ֲעָנם ָ ש   הִּ יךָ  ]יחזקאל כ"ט: 'ו ב  ר...'[ ָעל  ב  ָ ש   ם כל השקר, אוי לנו ואוי לנו עִּ  ת ִּ
 ם כל השקר.עִּ 

 ,יכול, הוא-צריכים רק להתרכז בדבר אחד: בה'. הוא הכלאנחנו 
הוא האבא, הוא האמא, הוא הילדים, הוא הכל.  שלנו.  - ורק הוא

אנחנו שלו, אך ורק שלו. אבל יש עוד דברים שעומדים להיות, 
 ...אתם מבינים? , האםם ה'ם ה'. להיות עִּ ואנחנו צריכים להיות עִּ 


