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 ! הקץ
 ה"תשעעשי"ת , , ז' תשריירושלים, גולדן בנימיןמ מסרבס"ד, 

 

כולם יודעים. שכמו , במצב מאד קשה ההזלם בעו אנחנו
רק  פו של דבראפילו שאני יודע שבסו ,אני מאד עצובו
 ,הטובים יותר ינצלו גוייםהגם ו ,ינצלו אמיתייםה-יהודיםה

ל על ואני מסתכנעבור תקופה מאד קשה.  ל אופןאבל בכ
והלב שלי , שלנו חרדיםועל הקהילות של ה, שלנו עולםה

-כל, עמוק כל כךס ננכ רב-ערבכי ה, ]ישעיהו נ"ט ט"ו[ נשבר
יגרום גם ם ושהוא ממש גור, שלו עבודה זרהק עם החז כך
. דעו בעולם הזהלסבול סבל שלא י   אמיתיים-יהודיםל

 .'וכו, נשמתי ,גשיזה גם ר  , לא רק גופניזה  –והסבל הזה 
'וכמו שא"א להפריד הסובין מהקמח עד ]אבן שלמה להגר"א, פרק י"א, אות ו': 

שתטחון התבואה היטב, כן אי אפשר להפריד הע"ר )מישראל( כי אם ע"י קושי 

 .ע"ש[ הגלות',
הוא  ,ע"הוא הרבוש ,ה' הכל יכול ,אבל אין ברירה
, העם הנבחר ,העם שלו אנחנוו ,ריכיםציודע מה שאנחנו 

זה  –אבל קשה , ובשמחה ם את הכל באהבהיבלמק אנחנו
שכל  רב-ערבמה זה ה ...?קשה כל כךיהיה קשה. אבל מה 

 וז ,לא ...?עבודה זרהאיזה  ...?עבודה זרהנינו יהביא ב כך
אבל זה מאד דומה.  ,ה פעםתשהי זרה-עבודהלא בדיוק ה

ת של ואת הסכנ, כל כךלא מכירים את זה  אנחנואחר שמו
 בתוך חיינכנס לא שמים לב שזה  נחנואאז , עבודה זרהה

 .]משלי כ"ז י"ב, וע"ש כ"א י"ב[ מיום שלנוהיו
 ,שלנו זרה-עבודהה יהוז ,זהבהל עג –ראשון הדבר ה

]מבואר בהרחבה רבה  הגשמיות זו –הב זה-ל. ועגיהודיםשל ה

. במסרים, ר' מאמרי 'עגל הזהב' בקונטרס קוד"ד א', וחוה"ל ש' הפרישות פ"ב[
האחרונות ממש ספוג -השנים-אתבמ ושלנ עולםוה
שזה עושה את עד עלינו  תשולטכה  גשמיותהו, גשמיותב

רדיפה לאת החיים שלנו הופך ו ,שלנו חלשים הגופים
ב...'[ ממוןהאחרי פוסקת -בלתי לא זה  ואם ]'ֱאלֵֹהי ֶכֶסף ֵואֹלֵהי ז ה 
כסף רק הריצה אחר הזה אז  מה-עדוי-ממון מי-רדיפת

 כל כך. ומאחר שזה ..מה שיש לנובשביל לשלם את כל 
וצריכים עוד יותר  ,אז כל המחירים עולים 'מוכרח'ו 'חשוב'

ֶסף 'אֵֹהב]ר' קהלת ה' ט':  .כסף ועוד יותר כסף ועוד יותר ממון ֶ  כ 

ע לֹא ב ַּ ש ְׂ ֶסף...' י  ֶ חייבים שמלות  ...ם לאכול בחוץיחייב אנחנו [כ 
-ים ברביחי אנחנו ...כל שנהב 'הדַּ מוֹ 'כאלה לפי הכאלה ו

 אנחנווהגענו למצב ש ...תוארומצוות מפוארות וחתונות מפ
. גוייםכמו , אפילו עם הלבוש החסידי שלנו ,נראים

ת רב-ערבשל  –ים נ  פ   הבעה ב ַּ ה ,הפרצוף רַּ כ   ֵניֶהם ]ישעי' ג' ט': 'הַּ ְׂ  פ 

ה ת  נְׂ ם, ע  ם ב   את  ט   חַּ ֹדם וְׂ סְׂ , כ   ידו  ג   ...'[ ֹלא ה  ֵחדו  -ולאממש מבט גויי  ,כ 
 .יהודי
זאת יהודי? כבר אמרנו  ואהיודעים מי  אנחנואיך ו

יש , יש לו לב ,חילוניאפילו אם הוא  ,יהודי :הרבה פעמים
הוא יכול להרגיש  .אפילו עד דמעות, אחר יהודיל רגשלו 

 השני. ויכול להיות שבהתחלה יהיה יהודיאת הסבל של ה
רצוף זמן קצר הוא יקבל פ אבל אחרי ,יםיגושל לו פרצוף 

את ו, העדינותאת ו, י"מלא אהבת עמ, רך יהודישל 

ֲעבו ר תורהה-העומק וההבעה של לימוד ֶיה ]שמות כ': 'ו בַּ הְׂ תוֹ  ת   א  רְׂ  י 

ל ֵניֶכם...', עי' נדרים כ.[ עַּ ְׂ  .פ 
-לא ,תמיד יהיה להם פרצוף קשה – רב-ערבאבל ה

לא ו, ]ביצה דף ל"ב ע"ב[ לב ליהודי אחר יובודאי בל, יןד  ע  
הרע -להגיד לשוןיהודי, לו כל בעיה להלשין על היה ת

'ה' מיני ע"ר יש בישראל, א' בעלי ]אש"ל שם ח':  אחר יהודינגד כל 

אפילו ו, '[מחלוקת ולה"ר... והם גרועים מכולם והם נקראים 'עמלקים'...
או אפילו בזמן האחרון , ו"ח, לשבור לו את הנישואין שלו

הלשינו לשלטונות  ,לבית הסוהר יהודיםהלשינו והכניסו 
-לבית יהודיםוממש הכניסו , או של הציונים גוייםשל ה
ר', ח"ח בפתיחה ובכלל ח' סי"ב ע"ש, מוישל'ה  .הסוהר ב  ד   ע הַּ ֵכן נֹודַּ ]'א 

 לא יכול לעשות את זה, אמיתי-יהודי [11הגאולה א', פרק 
 הוא לא נולד ככה ,לושזה לא בטבע  .פשוט לא יכול

'אין הקב"ה אוהב אלא למי שאוהב את ת ישרים פי"ט: ]יבמות ע"ט:, ור' מסיל

 .'[בניו...
 

ר]נח י"א:  הזאת יש לנו בעיה קשה גשמיותומכל ה ֵחמ  הַּ  'וְׂ

ה י  ֶהם ה  חֶֹמר...' ל   טובה בשביל אלא נתגאו לא סדום , סנהדרין ק"ט: 'אנשילַּ

זה הגיע הרחב  עולםב .ה...', שירי משכיל כלל ד'[''הקב להם שהשפיע
 "ככמצב  ,צניעות-כזה חוסר ,טינופת רוחנית כזולמצב של 

עם כל  ,עולםמאשר  ותזנ-שזה נראה יותר כמו בית, ירוד
יש לו כיוון שאדם -בןשאפילו  , עדמיני טעמים עקומים

זה לא מפריע לו להיות נשיא של ארץ גדולה מאד  –כזה 
 ,זה לא מפריע לו להיות מאד מקובל בחברהשאו  ...וחזקה

ד עַּ ית וַּ נו ת', סוף סוטה[ ]'ב ֵ זְׂ כי כל החברה מבוססת על העבירות  ל 
 ]הושע ז' ד', ע"ש[ ושה, הגרועות ביותר.דהקשות ביותר בק

אז  –כי אם לא , כזו בעיה נהם להבין שישיחייב אנחנוו
 תוך. וזה נכנס לנו גם ל]מס"י פ"ג[ בטעות אפשר ליפול בזה

פי 'ל]אש"ל י"א ז':  הביא את זה רב-ערבשלנו. ה עולםה

שהדורות מתמעטין והולכין, והערב רב הולכין ומתגברין... לגדור הפירצה 

לא מסוגל  יהודיכי  ,הם הביאו את זהרק  .[שפרצו הע"ר...'
חיות להוא לא מסוגל אבל , הוא יכול לטעות .לכזה דבר

כי זה דבר  ,לעשות טעויותאמנם ל עלוהוא  .כאלהשחיים 
]רמב"ם איסו"ב  ה"אדם אין לו את הקב-אם הבן שמושך מאד

 .ויעשה תשובה, א מזהצֵ יֵ  אמיתי יהודיאבל  .ח["ו והי"פכ"ב הט
הוא לא יכול לצאת , רב-ערב, יהודי-שהוא לא יהודיאבל 
ין]זוה"ק נשא קכ"ו ע"א:  מזה ר  זְׂ הו , 'חַּ יְׂ ש ַּ רְׂ ש   יהו   לְׂ יְׂ לַּ ע  ר: וְׂ מַּ ת ְׂ י א  ֶֹרש   'כ   ש   ש   מ  ח   נ 

ע'... ֵיֵצא פַּ  ,. הוא נולד על רמה נמוכה['הפעם באמת'', ר' מאמר צ ֶ
, לא יכול לשנות את עצמוגם והוא , בלי תורה, בלי נשמה

 .כי אין לו רצון לשנות את עצמו
 יהודיםיש , ערב רב חלקיש  יהודיבתוך ש כול להיותיו

, אבל החלק הוא קטן, "רב-ערב"ם חלק של ע  שהם רבים 
 .מתגבר על זה סיני-אמיתי שהיה בהרה-יהודיוהחלק של ה

ת  רב-ערבפת של הוניאבל אלו שהם ספוגים עם הט ה א  ו  ר  ]'ה 

ה', פר' ניצבים ע"ש[ ֵמא  צ ְׂ  ,רב-ערבשל ה עבודה זרההכל עם  הַּ
ֵליֶהם...',  רב-ערבהגויות של העם ו ֲעלְׂ מַּ נו  ב ְׂ זְׂ י  ם... וַּ ֹוי  ג  בו  בַּ רְׂ ע  תְׂ י  ]'וַּ
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וד בא עד שימחו מן 'ואין בן ד]אש"ל שם:  הם אבודים – תהלים ק"ו[

 ם לחזור בתשובה.יולא יכול '[העולם...
איך  אוי לנו ,חרדיםה ,אמיתייםה ,שלנו יהודיםוה

רצים , ז"דפים אחר העגהור אנחנואיך , םינרא אנחנוש
רק שהוא לא , תופסים לו את הזנב רק להיות אתו, אחריו

כבר  אנחנו. ו..שיקח אותנו אתורק  חלילה... ישאיר אותנו
והוא מעיף אותנו  ...כי הוא רץ מהר יותר מאתנו ,םלא רצי
לעזוב בשום פנים ואופן כנים ולא מ אנחנואבל  ...באויר

כל , כל התאוותנמצאות . כי שמה ..את הזנב שלו
]'אביק בה טובא', ע"ז  אבל זה יהיה מאד קשה לחזור .ותשוקהת

 .י"ז.[
 
יש רצון להרבה נשים , ברוך ה' , לא כולןנשים היוםה
אבל רוב הנשים של , ור להתלבש בצורה צנועהלחז
בצורה כזו  ,צניעותב-הן לבושות ממש לא –היום  חרדיםה
. וזה רע [83]קד"ד גליון  תוטוב-ומחשבות לא ןך עישמוזה ש

 מאד מאד מזה דיסבול מא –מאד. ומי שמרגיש את זה 
כי הגברים שלנו לא מחוסנים . ]רמב"ם הל' תשובה פ"ג ה"י[

. ..פחות םרוצי –מה שרואים יותר  גוייםה כי לפי ,מספיק
 –ים פחות אמה שרו, אבל למעשה זה לא הגיוני כלל

ֹלארוצים יותר.  –יותר  מה שרואים, רוצים פחות ֻתרו   ]'וְׂ ֲחֵרי ת   אַּ

ֶכם בְׂ בַּ ֲחֵרי לְׂ אַּ ק ויקרא ר"פ י"ח, ר' סנהדרין קז. משביעו כו', "ֵעיֵניֶכם...', אוהחה וְׂ

כמו  במצב קשה מאדממש זה פשוט ו .סוטה ח.: 'גמירי כו''[
והן כביכול , לבושות-או כמעט לא ,'לבושות'שהנשים 

שער ממש  ,נשואה-כמו אשה לא – אותיוהפ ,"חרדיות"
, ניםיל איפור על העשואין בעיה  ,עין-, ומאד מושךארוך

]ר' גליון 'על הפנים' מתוך  אבל יש איפור על העינים !סורדבר א

 נןויש ., ועי' תר' יונתן סו"פ בראשית ו' ב'['המפתח לנצח'חוברת החיזוק 
את זה עם כימיקלים או משהו שזה  ו שאפילו צובעותכאל

וזה , בעיה של חציצהגם יש  –ועם זה  !נשאר שלש שנים
 .'כלום'כאילו 

, גרבים שקופות ,קצר ,ות צמודשבוויש נשים של
 ,שרע יםעושש מאד גבוהים –עקבים בזמן האחרון וה
ֵליֶהם] הרעש הזה פעם הרס דור שלםו גְׂ רַּ ה' 'ו בְׂ נ  סְׂ ַּ כ  עַּ , ישעיהו פרק ת ְׂ

י א...' סוף סוטה,  כים בכיוון הזהיממש. ואנחנו ג', ע"ש[ ימַּ כ   רֹו חַּ ]'ש ְׂ

 ,היותר הגונים יהודיםואפילו ה, ועי' דברי הגר"א במשלי ט"ו כ"ד[
 .לא יודעים את ההבדלהם אבל  –יותר משתדלים הם ש

אז אפילו אם הם  .ם את הילדים להתרגל לכזה דברמגדלי
-לבתי, הולכות , אוםיהילדים הולכאבל  ,לא ככהעצמם 
נראה , 'בסדר'וזה נראה  ,ליטאים ,חסידים ,'יםר  ד  חֲ 'ל ,יעקב

 ."בסדר"כי התרגלו שזה  ',גמור בסדר'
אז היא  – אים אשה שהיא לבושה יותר צנועווכשר

ר נהממ עושים צחוק םוה ',קיתוניחֶ ' ס  ע ]'וְׂ ֹוֵלל', חלק צ"ז.[ ֵמר  ת  ש ְׂ  .מ 
 צחוק עוד יותר גדולהאז  –' שאל'ואם היא הולכת עם 

ֵאי רְׂ י  א ]'וְׂ '[ ֵחטְׂ ֲאסו  מ   ים נ  פ   אפילו יש חוצפנים שיגידו לה ב ַּ ו. י 
י טובים-דברים לא ית  י  חֹק ]איכה ג' י"ד: 'ה  ְׂ ל ש   כ  י...'[ לְׂ מ   אפילו , עַּ
ומעילים ארוכים  ,יםנוזק, כותארו תרים עם פאוושהם בח

הדור שלנו מלא  .או חסידים ליטאים, או אפילו קצרים
ֹור יה להסתכל על בחורותערים שאין להם שום בוחבב  ]'ד 

ה מו   מ  יו, ר  יו ֵעינ  פ   עַּ פְׂ עַּ ...', משלי ל' י"ג[ וְׂ או  ש ֵ נ   גם  – ואנשים נשואים ,י 

 ,ןלדבר איתו, וצץ עם בנותלהתל ם בעיהוכן אין להם ש
 .'וכו

ה "]"ראה הקב יש קבוצה קטנה שמתנגדת לזה ,וך ה'רב

 זה לא רק חסידים או ,מכל הסוגים –והם . שצדיקים מועטים..."[
 ,קבוצה נהיש .כולםבין זה , םיים או ספרדזאשכנ ,ליטאים
שהם אנשים  ,כבר מורגשת אבל ,גדולה-לאאמנם 

, בעלים שרוצים שהנשים שלהם שמתנגדים בלבוש שלהם
ת    צנועותינה תהי דְׂ קַּ ך   ]'ו פ  וְׂ ֹלא נ  א'[ וְׂ בעלים שרוצים לשמור , ֶתֱחט 
כי הבסיס  .ב של משיח"והם יהיו הבסיס של העוה .יםיעינ

קדושים אין -לא אנחנוואם  .'קדושים תהיו'זה  –של הכל 
 ו."ח ,לנו עתיד

ְהי   יק ְיסֹוד עֹוָלם', עי' רש"י ישעיה ד' ג', עובדיה א' י"ז: 'ת ִּ ה ְפֵליָטה 'ְוַצד ִּ
ׁש', ס' 'טהרת הקודש', מעלת נוטרי יסוד, המעלה הכ"ד כ"ו, -ְוָהָיה קֹוד 

 061דניאל פרק נ"ה ועוד, ר' 
 

הם דבר -בשום, היום והילדים שלנ גם על בוובואו נחש
ואיך , הדיבוריםו, שבו  לְׂ עד לַּ  ,מהאוכל :ותעיצנבלא 

 ,טריםו  קבסאו , באופניםעל הכביש היום בנות נוסעות הש
 !לא מלמדים אותן היום שאסור לאכול ברחובבכלל ו
 .שכל אחד ידע את זה יבסיסדבר זה היה פעם ש

]אוכל  'אנקגהרבה מהילדים חיים על  ,איזה אוכל וותרא

מכל  לדותווק'על ש, גלידות מכל הצבעים על ,תעשייתי, 'זבל'[
כל , וכל מה שהגוף דורש ,צבע וסוכר :העיקר ,הצבעים

רוצח , אותנוהורג  – כל התאוות האלה ,וזה אוות.הת
ואנחנו לא שמים  .[65קד"ד גליון ]הגר"א למשלי ב' י"ח, ר'  נותאו
 .את כל הדברים 'יםבחיי'ו, מטורפים כל כך אנחנוכי , לב

ר שרוצח את כאם זה הסו, אבל זה עצמו רוצח אותנו
כל הנסיעות  או, באוכל וכל מה שמוסיפים, הבריאות שלנו

 –בכלל  ממש לא טוב לגוףזה סות יבודאי הטש ,שעושים
כל הזמן. , ים שטסים כל הזמןשיש אנו .כל הטיסות האלה

אז כל , האלה שנוסעים לאסוף כספיםהאנשים כל גם ו
 כברעכשיו ו, חזור-ךולה-חזור-וךלהטיסות על ממש , אלה
, מקבל כל כךהעולם כבר לא , ברוך ה' ...כך כל לא
אבל זה  ,הרבה כסף לאסוף כל כךואין  ן,מאד עויי םעולה

 .נתפסים לזהממש אנשים דבר ש
 
הם הרבה  –שהם עוזבים את הארץ ועולים למטוס וכ

]ערש"י בראשית מ"ד  פעמים יכולים גם לעשות מה שהם רוצים

, אבל רק יותר צדיקים םד שהיאו אפילו בואו נג ,כ"ט[
ם יושבים מאד אנשי !צנוע-זה משהו לא –להיות במטוס 

-אחדמאד שימוש צפופים וקרובים ה-תיב, לשני-קרוב אחד
 ,אין מה לעשות, בתור נשים וגבריםשם מדים ועו, לשני
עומדים אז  –מתפללים  וכאשר. אדם חייב להיות שם-הבן

ות דלהוריד אותנו מהיה הכל-זה הכלו ...ליד אלה שיושבים
אין  -אם אין גאולה ]מאמר  אין עתיד. .אין לנו עתיד ככה .לנוש

 .[דור הבא
ם מכל ירגיש-מאד לאו ינו מאד קשיםינה אנחנו

רק  אבל ה' יחזיר את אלה שרחוקים הזאת. זרה-עבודהה
זה מעט מאד  . שוב אנו חוזרים:תיהודייש להם נשמה ש
ותם. לא אאבל הוא יחזיר  ,יהודיםמעט מאד , יםשאנ

אלה שלא קוראים  ,אלה שהגעתם רחוק ,לדאוג. אבל אתם

http://dani18.com/uploads/THE_KEY2.pdf
http://dani18.com/index.php?show=P160H
http://dani18.com/uploads/KDD56.PDF
http://dani18.com/uploads/P208H.pdf
http://dani18.com/uploads/P208H.pdf
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אלה שיודעים , ועושים צחוק מזה, את מה שאני אומר
זה  –אם תתחילו עכשיו  :ה שאני אומר זה נכוןמַּ ים ש ֶ נ  פְׂ ב   

אם תתחילו לשנות את המראה  ,יהיה לכם הרבה יותר קל
, להוריד את הפיאות, וני למשהו הרבה יותר צנועצחיה

הראש  ראש שבאמת מכסה את-ולשים כיסוי, ותןאלשרוף 
שמלות ארוכות עד  ושלבלו, ואת הצוואר ואת השיער

זה  ...זה מצחיק? ...אתן צוחקות? ,ולא צמוד, ורחב, הקרסול
ה לכם אם אתם לא מה שיהי, תחכו, תחכו ...לא מודרני?

 .לכן אוי. . אוי לכןתחכו מה שיהיה לכן .את זה תעשו
 אוי לכם אוי לכם,, אלו שמעודדים את זה, והבעלים

ואף אחד לא יודע בדיוק מה שנעשה בבית  .ולם פ"ו[]גדר ע
, המשפחה-י טהרתפכים ללאוי לכם אם אתם לא הו, שלכם
אוי לכם  .]ר' ספר 'מחנה ישראל' להח"ח פרקים ט"ז עד י"ט[ כםלאוי 

י]יחזקאל כ':  ואוי לילדים שלכם רֹות  ם 'ו ב  ֶ כ  ים מ  ד  ֹרְׂ מ  ים הַּ ע  ֹוש ְׂ פ  הַּ י...' וְׂ , ב  

 אוי לכם. .נדרים כ' ע"ב[
 

ים יודעים כמה בעיות קשות יש נהעסק, יודעים אנחנו
יש  .י"ט[-]רמב"ם איסו"ב פכ"ב י"ח בנושאים האלה חרדיםבין ה

כי כשהמשפחה , בסיסה ואבל זה ,בהרבה נושאיםבעיות 
גם ו .טהור-הכל לא, אז שום דבר לא טהור - לא טהורה

 דבר לא יהיה בסדר שום , כלום.הכשרות לא תהיה בסדר
גים שלנו לא יוכלו יהמנהו ,]'אנדרלמוסיא', ר' רש"י נח ו' י"ג[

או לפחות  ,הכל, כי הכל ]ר' הושע ז' ז'[ הילותלנהל את הק
  מטונף. –ממה שיש הרבה 

 .לחזור לאמת, אני מבקש מכם, יהודי-ולכן אלה עם לב
ר] תהיו קדושים – גם הגברים וגם הנשים .תהיו קדושים ב ֵ  'ד ַּ

ל ֶאל ת כ   ֵני ֲעדַּ ֵאל, ב ְׂ ר  ש ְׂ ת    י  רְׂ מַּ א  ים ֲאֵלֶהם וְׂ דֹש   יו ... קְׂ הְׂ תפרידו את  .'[ת  
ֶיה ]'ֹלא ז כמה שאפשר"עצמכם מהעוה הְׂ ך   י  ז ר'. תהלים מזמור  ֵאל בְׂ

אות ימנים שמסתובבים עם פ'הולא לנסות להיות חבר ,פ"א[
מיני מקומות אסורים. ה' הוא נותן ארוכות ועובדים בכל 

אין עוד! רק הוא!  !וג. ה' הוא המפרנסולא לדא, הפרנס
ֵלךְׂ  ש ְׂ ל ]תהלים נ"ה: 'הַּ ,' ה עַּ ך  בְׂ ה  הו א יְׂ ...', חוה"ל ש"ד פ"ד[ וְׂ ֶלך  כ ְׂ לְׂ כַּ אתם  יְׂ

-אתם מקבלים ממשרד זה מה'! ...המפעל?ק מ'מקבלים ש
לא זה ממקומות ש ואם אתם מקבלים .זה מה' ?...החינוך
אחרא. הוא -הוא שולח את זה עם הסיטרא, זה מה' – בסדר

  .א"הסדרך לכם את המשכורת מעביר 
לא יהיו הרבה , אני מזהיר אתכם, אז אני מזהיר אתכם

ה'[ כנים להזהיר אתכםושיהיו מ ֹוֵכח  ֵאין ת  אני מזהיר  אבל ,]'וְׂ
 – אמיתיים-יהודיםאתם אם כי  ,תשנו את דרכיכם :אתכם
]פרדר"א  ומעבר-סבל מעלעם , אבל בקושי, תינצלואתם 

 סוף. .]נצבים ל' ד'[ תינצלובסוף . אבל סופמ"ג[
 

 תצא-מדרש תנחומא, פרשת כי

ה ְלָך ֲעָמֵלק" ר ָעש ָ ַתח: "ָזכֹור ֵאת ֲאׁש  ָ יַלאי פ  ר ֲחנִּ ַ ְנחו ָמא ב  ַ י ת  ם . ַרב ִּ ְכרֵֹניכ  'זִּ
ם'  יכ  ֵ ב  ר ג ַ י חֹמ  ֵ ר, ְלַגב  ֵלי ֵאפ  ׁשְ ם' ")איוב ימִּ ְכרֵֹניכ  רו ְך   –ג(. 'זִּ ָ דֹוׁש ב  ָאַמר ַהק ָ

ן:  ה  ָ ין ב  ירִּ ֹוָרה, ֱהוו  ְזהִּ ת  ַ ם ב  י ָלכ  ַתְבת ִּ ָ כ  ירֹות ׁש  י ְזכִּ ֵ ת  ָרֵאל: אֹוָתן ׁשְ ש ְ הו א ְליִּ
ה ְלָך ֲעָמֵלק'.  ר ָעש ָ ת ֲאׁש  ר ֲעָמֵלק', 'ָזכֹור א  ת ֵזכ  ה א  ְמח  ר'  'ת ִּ ֵלי ֵאפ  ׁשְ   –'מִּ

ם, ַאת    ית  ם ְזכִּ ר. אִּ ר, ְמׁשו ֵלי ֵאפ  ֵאפ  יל ַעְצמֹו כ ְ ְמׁשִּ הִּ ל ַאְבָרָהם ׁש  ָניו ׁש  ָ ם ב 
ר'. י ָעָפר ָוֵאפ  ֱאַמר: 'ְוָאֹנכִּ נ   ם   ׁש  ינו  ַעְצְמכ  ְתקִּ ם'. הִּ יכ  ֵ ב  ר ג ַ י חֹמ  ֵ ם ָלאו, 'ְלַגב  ְואִּ

חוֹ  ה ב ְ ֲעבֹוָדה ָקׁשָ ַ ם ב  יה  ת ַחי ֵ ֱאַמר: 'ַוְיָמֲררו  א  נ   ם, ׁש  ְצַריִּ ל מִּ ו ָדה  ׁש  ְעב  ר ְלׁשִּ מ 
ים'  י ָחְרׁשו  חֹוְרׁשִּ ב ִּ ֱאַמר: 'ַעל ג ַ נ   ו ד ַמְלֻכי ֹות, ׁש  ְעב  ְלׁשִּ ים ְוגֹו'. )ס"א:( ו  ְלֵבנִּ ו בִּ

 ט(. ע"ש עוד.")תהלים קכ

 שאלות ותשובות:

קשה לי ממש מאז שקראתי את המסרים האחרונים, ש. 
אחרי כל אלפי באמת, להירדם בלילה מרוב התרגשות, 

 זה נגמר... –, אוטוטו תהארוכו שנות הגלות
א צריך ול .סימן שזה אמת –ת. אם קשה לך להירדם 

כולם, בלי יוצא מן -כולם בשביל זה לשמוע את המסרים.
 העולם'.'קץ דים, כולם מדברים על הכלל, הגויים, היהו

]יחזקאל  ההתחלה של הגאולה! ...העולם'?'סופו של ומה זה 

א, ז' ב': 'ֵקץ ץ ב   ק ֵ ל הַּ ב ַּ  עַּ רְׂ פֹות עאַּ נְׂ ַּ ֶרץ...' ושם ז' ו':  כ  א  א, 'ֵקץה  א ב   ץ, ב   ק ֵ  הַּ

יץ ךְׂ  ֵהק  י   – וזה הכל [506, ע"ש, ליקו"מ קמא סי' ר"נ, ממ"א ג' עמ' ֵאל 
ד 'ֲהלֹוא]ישעי' מ':  מראשעל כך סופר  ֶכם... ֵמרֹאש   ֻהג ַּ ', ושם נ"ב ח', ל 

הכל אלא מהנביאים וכל מיני מקורות,  –תנו י, לא מאמ' ה'[
את זתואר בדיוק מה שעומד להיות, ואנחנו רואים מ

 בעינינו אנו.

האחרון לא היו כ"כ -בזמןאבל בינתיים הדברים ש. 
 דראסטיים...

ת. אנחנו לא נמצאים היכן שהדברים מתרחשים, אבל 
זה היה בלבול,  –אם הייתם יודעים מה שקורה בעולם 

 .זה כבר יהיה מאוחר –כי ברגע שזה יגיע לפה פחד גדול, 
בכל העולם יש ו .. בכל העולם זה פחד]צפניה א' י"ד, ע"ש[

מלחמות. בכל העולם קורים ומתנהלים יום של מלחמה, א  
דברים שלא הייתם חולמים אף פעם שאפשר לעשות את 
 'זה. ואם מביאים חיילים של נאט"ו לגבול של פולניה וכו

עכשיו יש  !...מלחמה על רוסיה-כמעט הכרזת ואז ז –
בכל העולם, וברגע תהפוכות , יש , וכו'קונג-הונגמהומות ב

וערים  –זו תהיה 'לחיצה על כפתור'  -שתהיה מלחמה 
]ועי' רש"י ישעיה פכ"ח  תיעלמנה, בתוך כמה דקות, שלא נדע

 .י"ז[-ט"ז

, כמו שפעםחיות אתה אומר שאנחנו צריכים לחזור לש. 
דעים על מה לוותר ואבל אנחנו לא י, להצטמצם
 בגשמיות...

אני  .כי אתם מקצצים את הכל, ת. אני לא מדבר אליכם
שהם רודפים אחרי , מדבר לאלו שלבושים כמו שאמרתי

 .וזה בא עוד מעט .וליםדו מסכנים גוהם יהי ,גשמיותה
כמו  גשמיותההיה תעוד מעט לא ו .רואים את זה אנחנו

ואת זה  הכסף יפול. ,יהיה-שלא-איך ,עוד מעטו .שעכשיו
רק  ,זה מה שהכלכלנים אומרים ,לא רק אני אומר

שלא  ,'וכוהכלכלנים שהם עובדים בשביל הממשלות 
הרבה הם אומרים אחרת. אבל  –רוצים להגיד את האמת 

וגם  גוייםכלכלנים עולמיים שהם גם  אומרים את האמת.
כי הם רואים מה  ,רואים את האמת ומפחדים – יהודים

ולא  ,יפולזה עומד ל :מתאהם אומרים את ה .שעומד להיות
י]ישעיהו ב':  סתם קֹות' לה יֹום 'כ   ב  ל צְׂ ל עַּ ֶאה כ   ם... ג ֵ ר  ל ו  עַּ ל וְׂ י ֹות כ    ֳאנ 

, יש  ש   רְׂ ַּ ל ת  עַּ ל וְׂ י ֹות כ   כ  ה... ש ְׂ ד   ֶחמְׂ  .', ע"ש[הַּ
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 אנחנואפילו ש, כלהוה' מפיל את זה. ה' מפיל את 
עושים את זה. למה ששהם  סבורים רשעיםוגם ה ,חושבים

כי  !כי רוצים לעשות מאתנו עבדים ?...ת זההם עושים א
לאכול -לגור ומשהו-ואתה נותן לו איפה, ן לו כסףיאמי ש

שהם  וזה מה !שלך דעבההוא יהיה , הוא יהיה עבד –
ים שזה יהיה פשוט בואם אתם חוש .[56קד"ד גליון ] רוצים

 ]ר' מדרש תנחומא פר' אוי לכם –להיות עבד של אנשים כאלה 

-הם רוצים פשוט לחסל תשעים, כי תצא. הובא במסגרת לעיל[
אתם חושבים  האם !עולםאחוז של האוכלוסיה של ה

 !הם חולי נפש !...?בני המזל אחוז-שאתם תהיו בין העשרה
ים עשות מה שהם רוציםלה' לא יתן להם ו ֻאמ   לְׂ ו   ]'ו  ג  יק'[ ֶיהְׂ , ר 

איכול -ה' הוא הכל ש ֵ נ   ֵֹפט ]'ה  ֶרץ, ש  א  ב ה  ש ֵ מו ל ה  ל ג ְׂ ים'[ עַּ א  . הוא ג ֵ
אז הוא יחריב את  –ואם הוא רוצה  ,עולםברא את ה

  .םילגהם לא מסו לא. –אבל הם , ה' ישמור ,עולםה
שהוא  ,זה ו הוא יעשה את"הם חושבים שהשטן ימשו
ראה להם שגם את השטן הוא אבל ה' יַּ , ו"ח "יכול-לכה"

 .ינטרל אותוהוא גם אז  –ומאחר שהוא ברא אותו , ברא
אף ו גיהנום וראל תעב, אני מבקש ,טובים יהודים ,אבל

כדי לחזור , צדקינו-כדי לקבל משיחבום נר גרוע מגיהתיו
 ...למה לסבול?, לאמת. למה לסבול

 

שנאת התורה והיהדות , בנוגע לגזירה על הכפרותש. 
 ...םיבצורה כה בוטה וגלויה... מדהפשוט יוצאת 
המטרה שלהם היתה כל  ,הלמההתחכבר  ,ת. הציונים

לפה  יהודיםביא את הלה, תמדינה נויטראליכאן לעשות 
ֹוי'[ גם היה התכנוןבעצם זה ש ,אחרי המלחמה ג  יֵדם מ  ח  כְׂ נַּ  ,]'וְׂ

הריכוז  היה אזכי שם , באירופה יהודיםלהרוג את רוב ה
כי , אבל זה לא הלך .היהודי הגדול ביותר באותה התקופה

  .נותרו יהודיםאת זל בכ
 תוך תקופתוגם ב ,לחמה, גם לפני המהכניסו הםו
אלו שהם את בעיקר קיבלו , המוגם אחרי המלח ,מלחמהה

יכולים להשפיע חשבו שהם שהם של אלה הסוג את , רצו
בשביל  ,ציונותתמורת ה אמיתיתעליהם להחליף את הדת ה

כי  ,"יהודים"אבל להרגיש  – חופש לעשות מה שרוציםה
 'וכו ,בעד המדינהו ...ם נגד הערביםונלחמי ...הולכים לצבא

לא ' :איך אומרים .אבל אפשר לעשות מה שמתחשק ,'ווכ
 ,צניעותב-להיות לאגם ואפשר  .'צריך לעשות וידוי

 אנחנוהעיקר ש ,גוייםכל המעשים של האת ולעשות 
ירו   .'וכו ',יהודים' מ  י   ם ֶאת ]'וַּ בֹוד  ית כ ְׂ נ  בְׂ תַּ ֹור ב ְׂ ב...'[ ֹאֵכל ש   ֵעש ֶ

ֹלא כנון שלהםייו הם מגיעים לסוף של התעכשו ז  ֵכר ]'וְׂ ם י   ש ֵ

ֵאל ר  ש ְׂ הרסו הם , יהודיםהם הצליחו להרוס הרבה מאד  .עֹוד'[ י 
את , המרוקאים, תימניםהאת , ת שלמות שהגיעו לפהדוֹ עֵ 

מי לא סבל מהם.  .בלי סוף, עיראקים, רוב האשכנזים
כי , אמתים לרחוזרבים , הרבה חוזרים בתשובה, ברוך ה'ו

זה לא יביא אותנו , דרך-שהשקר הוא פשוט לא איםוהם ר
  .טאליוחוץ ממוות ט, דבר-לשום

פה יש ש תקופהנה הגיעו לימדההמנהיגים של  ,אז לכן
ולפי המספרים זה ששה מיליון  ,יהודיםהרבה  כך-כל

והם  ,הם רחוקים מאד מהדתו !פה עכשיושיש  יהודים

המדינה לאט -ו לאטכשיעאז  .ם הרבה עבירות קשותיעוש
שפעם לא היו מעיזים  , דבריםעושה דברים נגד הדת

מי , נאים שלפיד עשה בשבתוהעית-מסיבת ,לעשות. למשל
טוב כ"כ זה לא היה פעם  !...?היה מעיז לעשות את זה

 חרדיםה-יהודיםועכשיו ה, היקטיפולוה בשביל הקואליציות
 .אז הם יותר עושים מה שהם רוצים ,משלהמשבים בולא י

זה לא קרה רק בגלל שהצביעו , היה מתוכנןהכל אבל זה 
 ככה.

שהם , קורחכ"כ ממש הגיעו  חילונייםה-יהודיםה ,עכשיו
 .מבולבליםהם מת. אב יהודיכבר לא יודעים מה זה להיות 

זה צער בעלי  ...כי מה .לא בעיה לקחת את הכפרות ואז ז
 – לא בעיה לתת לכל אחד שרוצה להתגייר וזו !...חיים

, תראה ?!...למה לא .ולבחור מי שיגייר אותו, יהודילהיות 
ואם הוא רוצה  !יהודי...זה מספיק שהוא רוצה להיות 

יותר שמח. , זה יותר טוב –מה שיותר כאז  ,יהודילהיות 
זה ילך  ,'וכו ,'וכו ,מילהה-ועוד מעט יתחילו עם ברית

 ,כי הם רוצים שנהיה דת אחתוהלאה. -והלאה-ההלא
שזה השטן  ,אחרא-סיטראב אמינהמה דתו "ם חשנהיה כול

אז  .לפי מה שהם רוצים זרה-עבודהיהיה  וזה ממש .ימש"ו
כעת  ,מבצעים את זהפשוט ועכשיו הם , התיכנוןהוא ככה 

יֵצי מוציאים את זה לפועל י ]'ב ֵ עֹונ  פְׂ עו '[ צ  ק ֵ  ושוב אני אומר .ב  
 ילים זרים פה בארץ.ינראה חאנחנו עוד מעט  לכם:

 שו פה?מה הם יחפש. 
 רק באוודים שלנו, הידיהם כאילו  ,ת. הם ישתלטו פה

הוואתיקן 'לעזור לנו. ולא להיות מופתעים כשנראה את 
 חלק של התיכנון וזהכי , ]מזמור פ"ג י"ג[ ציון-' בהרהשני

או   ר, הפטרת סוכות: 'ֲאש ֶ 'מדינה לא יהודית'] בְׂ ל צ  ם...' עַּ ל   רו ש    .[ס זכריה", סויְׂ
 הכי המבחן יהי !אז אני מזהיר אתכם: תחזרו עכשיו לאמת

ה ככמה. -משנה-לא – כי תצטרכו להחזיק ביהדות ,קשה
 .['יונים נקבצו עלי']מאמר  הדין וזהוהדין. זה שמד 

 ?...תעם הכפרודוקא חילו התלמה וש. 
עוד דבר  .סמל בלבד, דוגמא זה רק –ת. הכפרות 
, חרדיםלשבור את הבשביל זה  .חרדיםשלוקחים מה

. והם יהודי-יהודישיקבלו את הכל. הם נגד כל מה שעושה 
מילה הם -גם בבריתו, יכולים להאשים כל מיני דברים

ת שרופא צריך לעשוו ...'זה לא סטרילי'יכולים להגיד ש
. ..כפי שצריך בדיוק והוא לא חייב לעשות את זה ...את זה

 וזה מגיע לדברים קשים ביותר. ,בדבר קטןככה זה מתחיל 
ימו   ֲער  ֲעצו   סֹוד ]'יַּ י  תְׂ י  ל וְׂ '[ עַּ ֶניך  פו   צְׂ

מראים לנו שלא מרוצים שרמז כאן יש אולי ש. 
 מהכפרות שלנו...

ת עזבנו את הד אנחנובגלל שנבין שה רוצה ש"ת. הקב
כנים לעשות ואבל הרבה מאד היו מ, לא כולםאמנם , שלנו

עם  ,'חרדים יהודים'אפילו שהם , כל מיני עבירות קשות
אז מה , בלי פחדזאת עושים הם  ,חרדיםשל מראה חיצוני 

ל ?...הכפרות שלנו שוים ה ]רמב"ם הל' תשובה פ"ב ה"ג: 'כ   ד ֶ וַּ תְׂ מ    הַּ

ים ר  ב  דְׂ ֹלא ב   ר וְׂ מַּ וֹ  ג   ב  ל  ֹוֶמה ֶזה ֲהֵרי –ֲעֹזב לַּ  ב ְׂ טֹוֵבל ד  ֶרץ לְׂ ש ֶ דֹו...'[ וְׂ י   ב ְׂ

עם  כן עושים את הכפרותאכן ש יהודים נםאבל ישש. 
 ...נכונהההכוונה 
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 5 מ'ע –'הקץ' מסר: 

 

ם יצריכ אנחנומספיק. אבל זה לא , זה לא כולם ,ת. נכון
אלה שיש כ, אלה שמוכניםכ. צריך להיות רק זאת להוכיח

 ,עולםלעומת האין הרבה  –יחסית ו ,יהודית-להם נשמה
 .עולםלעומת האוכלוסיה של ה

מיני -כלצצו  יהנבפולין ובגרמ ,ני השואהפגם לש. 
. אחרי זה ..חייםה-לבעלי ארגונים ורעיונות שדאגו מאד

 כמה שהם רחמנים...נוכחנו לראות עד 
מדברים שזה בגלל הם , ים על זהרהם מדב, ת. נכון

אין , רתיים ביוראבל באמת הם אכז ,"עלי חייםבר צע"
 אין להם שום בעיה לעשות, להם שום בעיה להרוג אנשים

ֵחילא!  –זה את אבל , גרועים-ם הכידברי ם ]'ֹזבְׂ ד  ים א  ל   ֲעג 

ן'[ קו  ש    ה...'[. ..'היפיםוהטובים 'האנשים  .י  ס  רְׂ ַּ יס פ  ר  פְׂ יה לבאנגו ]'מַּ
-בחילופי הסוסים !אדם-בןההחיה שוה הרבה יותר מאשר 

ים יותר מהחיילים בחשנ ההמלכ-של משמרהמשמרות 
על מה משהו  זה ידוע. אבל צריכים ,שרוכבים עליהם

 .אז מצאו – לבסס
רוצים לקחת , אמיתיה-יהודירוצים לשבור את ההם 

 והם מצליחים, רוצים לעשות אותו חלש, ממנו את המסורת
עוברים בגלל שהם אופן, -בכלאבל  .מאד מצליחים, מאד

משהו שים עשיוד , אלואמיתייםה-יהודיםהאז  ,את הגבול
הם כבר , לים להיות בסדרדמשתאלו ש, בסדר-לא

-מאד לאפה שמשהו  לקלוטו, את זה מתחילים לראות
חזור למשהו הרבה יותר קרוב ושהם צריכים ל, בסדר
 לאמת.

כל  '.הכוונת-על-יהיו'הם אבל  עושים את זהאכן הם ו
ך  ה יהיה על הכוונת – יהודישינסה להיות  יהודי ְׂ מ  או '. ]'עַּ כ ְׂ דַּ ' יְׂ

 :. כי זה הכי מרגיז אותםתהלים צד, וערש"י ישעיה כ"ט י"ט[
ה ֶלֱאכֹול...] יהודיםשרוצים להשאר  יהודיםה י  ה  ', חגיגה ה' ע"א, 'וְׂ

ה', שיה"ש ח', 'סיני' שירדה שנאה...' שבת פט., 'אגרת תימן'  א  נְׂ אֹול ק  ש ְׂ ה כ   ש   'ק 

העם  אנחנוכי , אותנומתעבים , נותשונאים או .להרמב"ם[
הם לא מסוגלים לסבול את זה.  פיץ אותם,וזה מק !נבחרה

 ל את זה.הכילא יכולים ל

גזירות על דברים של  נןישכעת ל "בחוגם האם ש. 
 ?טיאידישקי

 ישנה אנטישמיות וגזירות קשות מאד. ת. בודאי,

להיות שצריך עם האידיאולוגיה  כעת היהודיםבעצם ש. 
מדינה של 'ינה הופכת להיות כשהמדאז , י"ולא בא ל"בחו

האם זה לא מספיק לשכנע אותם שכבר , ' במוצהרגויים
 ..לם.יאין הבדל בשב

טמר רבי אהס, יש'יואל 'ת. אלו שהולכים כביכול לפי ר
כי אין  .פשוט רוצים להשאר איפה שהם ,רובל ,הם, ל"זצ
זה  – יהודיםוה גויים. החילוק שום ,שום הבדלכבר זה ב

ברו דבר ולא 'ד]ר' מאמר  .ולדאחד ג ירבוב()ע 'שמאשימ'הכל 

 –יגיעו לפה ר שאכ ,והם .והגיע הזמן להגיע לפה ['יקום
  .אמיתיים-יהודיםיותר כח ל היהי

]תפארת יהונתן, פר'  איך שלא יהיה, השכינה נמצאת פהו

]'... ך  בו תְׂ ב ה' ֱאלֹוֶקיך  ֶאת ש ְׂ ש    – נים פהאפילו שהציוו ,ניצבים, עה"פ: 'וְׂ
באמריקה הם אלה שוהקהילות  .היא באמריקה הטינופת
 נםעוד מקומות שישלוגם לכל אירופה ו גם לכאן שהחדירו

הם הביאו ו, 'המודות'הם התחילו את כל , חרדים יהודים
, הימים-ששת-אחרי מלחמתבתקופה ש גשמיותאת כל ה

עם כל  הרעיל את הקהילות החרדיותמה שגם זה ש
פהעגה"ז  צ   ה...'[]'מ  ע  ר  ח ה  תַּ פ   אמריקה יותר האם ב ...אז מה? .ֹון ת  

 .חרדיםה-יהודיםית בין הננופת רוחימלא ט-זה מלא ...טוב?!
בודאי , זה יותר טוב חילונייםצל האשבו שחשלא תו

 וע.רהרבה יותר ג-הרבהשזה 

מה ל'שבת שובה', נדיר לשמוע...  מעולהדרשה ש. 
 מה תפקידנו? ...הקרב ובא יפוריםכיום האתה אומר על 

ו ב'[ ת. יום כיפורים זה בשבת ש  ֹו ת  ת ב  ב   הגאולה זה גם ו, ]'ש ַּ
ת וצריכים לעש אנחנומה שאז זה , [66קד"ד גליון ] 'שבת'

הו א ,ביום כיפור ה ֵקץ ]הל' תשובה פ"ב ה"ז: 'וְׂ יל  ח  ה מְׂ יח  ל  ֵאל...'[ ו סְׂ ר  ש ְׂ י   לְׂ
ה]ישעיהו מ .פשוט ולענין: תשובה ו ב  י "ד: 'ש  י ֵאלַּ ...', תפילת  כ   יך  ת   לְׂ אַּ גְׂ

ח לַּ סְׂ ת  נו   'הביננו': 'וְׂ ים'[ ל  או ל  יֹות ג ְׂ הְׂ ]יואל  בכותלו ,ולבכות ,ולבכות ל 

בו  ב':  ֻ י 'ש  דַּ ל ע  כ  ֶכם, ב ְׂ בְׂ בַּ צֹום לְׂ י ו בְׂ כ  בְׂ ד... ו בְׂ ֵ פ  סְׂ מ  -', רבנו יונה ש"א, עיקר ג'ו בְׂ

לפחות תרגישו אז  - ואם אין דמעות .לעשות תשובה .ד'[
עו   ם להרגיש את הכאב בלביחייב, כאב בלב רְׂ ק   ]שם: 'וְׂ

ֶכם...'[ בְׂ בַּ תשובה. לחשוב  . וזה הכל. זה מה שחייבים לעשות:לְׂ
 תשובהולעשות , אומרים בתפילות אנחנוש מיליםה על כל

חו   ֶכם ]'קְׂ מ   ים, ע  ר  ב  ו בו   ד ְׂ ש  ער. טממש להצ, ערטלהצ ....'['ה ֶאל וְׂ
כי בלי , לעזור לנו ה"ולבקש מהקב, זה ולהרגיש את
]ר' רבנו יונה שם, העיקר  .תשובהלעשות אי אפשר העזרה שלו 

 הט"ו[
שבכל אופן אפילו עם  ,י"אני רק רוצה לברך את עמ

 ינבין מהששנחזור בתשובה כולנו, ו ,המילים הקשות שלי
ונלך עם האמת, וזה  – שנראה את השקר .שקר ואמת ומה

 שמו אמת -ה "הקב מה שעומד להיות. היה המגן נגד כלי
נ  ה  .אז אנחנו מוגנים –, ואם אנחנו עם האמת ]יומא סט:[ ]'צ 

ֹו'[ ת  ה ֲאמ  סֹוֵחר   וְׂ
 

גמר חתימה טובה, ושנזכה בעתיד הקרוב לקבל משיח 
 צדקנו ברחמים ובשמחה. אמן.
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