
 עולםאת הכסה מ ךחושה
 ה"תשע כסלו ז"י ,םירושלי ,םנחם מתקשור ע ,בס"ד

 .םהשחורי םחזק את הענני םירוא םשכולכ ,בטוח ,אני בטוח
לא לגמרי ה . זממש מעלינו ,אלא מעלינו ,םעפו כמ ,לא מרחוק

 עוד יותר ךועוד עומד להחשי ךיחשומ ךהולבל זה , אמעלינו
 .ש["]צפניה א', ע

התקפת לי  התיהם שחשבת ינפלתוכש ,ועאני נפלתי השב
-'מעלפחד  ם,היה לי צער עצו !ולא !ולא !לא .ילהפמחלת הנ

מה  – יותרגרוע עוד ו ,ת פהולהי ךעל מה שהולגם  'ומעבר
, פחדהסובל מ ךל כך ככל כאני . ארץלץ בחולהיות  ךשהול

בשביל כל  ,קרובים שליבשביל האלא  ,א בשביל עצמיל
ובודאי  םיהתומשפחו ,םילדיה םע   םה ,האחיות שליו םיחהא

 .ישראל םעבשביל 
אני לא  ,רבההוזה מה שמפריע לי הכי  ,םל לא מביניבא

מה  !םתפתחו את העיני !למה? ?םלמה לא מביני ןיכול להבי
 םה !?ישראל םעקרה ל
את  םוציך רכל כ
ם: 'ו''נ ]ישעיהו ותיהגשמ ָּ ל  ֻּ  כ 

ם ָּ נו   ְלַדְרכ  ָּ  ,['ְלִבְצעו   ִאיש   פ 
 םשלא חיי םיהטוב וליאפ
מה על איזה -עדיו-מי

 םהאבל  ,רמה גשמית
 םחייהאת  םרוצי

את  םוג ,םהשקטי
ְוא'[ ]'ַהְבֵלי השטויות ָּ  .ש 

ם צדיקיהלו יפאו
כל  םולומדי םיושביש
 םצדיקיממש הם ו ,םהיו

 םה םג ,ןבכל כיוו
או למחצה -םרדומי

ללכת נגד  םשמפחדי
הרצונות של הלבבות 

ֵאל .והאחיות שלנו םאחיה ןהעקומות של הרבה מ רָּ ַדע, ל א ]'ִיש ְ  יָּ

י ִ ן', ל א ַעמ  נָּ ו   .א["י ב' עמוס י"ורש ח', ח' ש"שיה ספורנו ר' ִהְתב 
הרגשות שלי  .ולא יודע מה לעשות ,עצוב מזה ךכל כאני 

ֵה ונפלתי – פקדיפשוט לא ת ףואז הגו ,הגיעו לשיא ה ]'ְוִהנ   ֵאימָּ

ה כָּ ֵ ה ֲחש  יו' נ ֶפֶלת ְגד לָּ לָּ  ,םאבל זה לא מה שחשבת .י"ז[ פמ"ד שם ומד"ר ,עָּ
את הסיבה והרבה יותר חשוב לדעת  ,ךזה הרבה יותר מסוב

 – שבאה עלינו מלחמהה :םרוצה רק לומר לכ עכשיואני  .ךלכ
 םרוב האנשי .השקר לאמת ןביש מלחמהזו  .מלחמת דתות וז
או  םנוצרי םה םא ןי, בבשקר גמור םה – םהרוב העצו ,םעולב

 םשלא מאמיני םאיסטייאת םאו סת םיסיטיהאו בוד םימוסלמ
ְנֵאי שלא נדע ,םבכלו ו   ה' ]'ְמש ַ ...'[ ְיַכֲחש  ]רמב"ן סו"פ  מה משנהלא  ,לו 

 ,ישראל-םעו ,ךהחוש םעול – םה בא, רמח"ל 'דעת תבונות' אות ל"ו[
  .הזה ךא האור בכל החושיוצתנו ירק מא ,ןהפיצפו

 םא ,על זה םרק חושבי םאת םוא ,נפלו עלינותוכל אלה י
 ,םעצומי ךכל כ םוה ,מזעריים אנחנוכמה ש םרק חושבי םאת

 ...ו יכול להיות"ומה ח ,מה זה אומר
ּיֹום' ר ּבַּ ֻדּבַּ יְּּ ֶׁ הּ  ש  י י"ד: זכריה '.ּבָּ ּתִּ פְּ סַּ אָּ ת 'וְּ ל אֶׁ ם ּכָּ ּגֹויִּ ל הַּ ם אֶׁ לִַּּ ָּ רּוש   יְּ

ה מָּ חָּ לְּ ּמִּ  איגרת ב,"ע ח"נ בשלח ק"זוה ד', ח' ש"שיה תרגום ,'...לַּ

 ועוד. וחלף', יציץ 'בבוקר עה"פ מימון, ולרבינ הנחמה

 

האור ו 'םפיצפוניכה ' אנחנושאפילו שאלא  ,לא רק זהו
ם' :ג"מ ישעיה] שהאמת אתנופילו , א['היהלום הקטן']'מאמר  איתנו ֶ  ַאת 

ם ֵעַדי  םהע ךתומאפילו  םיהודי הרבהיש  בכל זאת, ,[''ה ְנאֻּ
 את האור עוד ןאז זה מקטי !בשקר םה םשג ,הזה ןהפיצפו

 .ומתחתינו ,ומעלינו ,יהיה מסביבינו ךאבל החוש .יותר
חזק  ךכל כאור  זה יהיה .ישראל םעיצא מ – והאור החזק

נגלה שחלק של ר שאכ ,םייעל ישראל-םעשל  ושחלק למרות
 ,ותנואישאר רק , וייעלמו םה .םהודים יינבכלל א ישראל-םע

ל םיהודיבאמת  םהרק אלה ש ה ]'ְוכָּ עָּ ִרש ְ ן הָּ ָּ ש  עָּ ְכֶלה'[ כ ְ  ,והאור .ת ִ
ה]'האמת  שזה רָּ ר'[ ְותו  ִלים תנוייצא מא – או  כ ִ ש ְ ַ ז ַהר ַיְזִהרו   ]'ְוַהמ  ִקיַע... כ ְ רָּ  הָּ

ִבים כָּ ו  כ  ַ ם כ  לָּ ֶעד'[ ְלעו   ְוא ַרח' :ח"י 'ד ]משלי לושקו ןקטזה יהיה תחילה . בוָּ

יִקים ר ַצד ִ או  , כ ְ ֵלךְ  נ ַגה  ר הו  או  ן ַעד וָּ ם...' ְנכו  ו  א' ק"ע.: וישלח זוה"ק ,ַהי  ְתחָּ ִ א פ  רָּ ְנהו   ד ִ

יק ק ִ עד  ק,ויותר חז ,וזה יהיה יותר חזק ,וזה יגדל ,[שע" ,...'ְזֵעיר ד ַ
 ,ךוזה יבריח את כל החוש ,ךשזה יהיה יותר חזק מכל החוש

  .םעליוזה י
ונצא  – םזה יעל

 ִכְמַעט ]'ֲחִבי מהמחבוא שלנו

 ,ונביט סביבינו ,ֶרַגע'[
פחות או  שראל,י ץראבו

 ,יותר הכל יהיה בסדר
שליש -ל שני"בחו ךא
 א יהיה כברם לעולה
ַזַעם' :ב"י 'ג בקוק]ח ְצַעד ב ְ  ת ִ

ֶרץ בלי  ,םיהיה בלי חיי .['אָּ
-םיהודיואז ה .םכלו
 םיכנסו לעול םיאמיתיה

אבל  ,דקנוציח של מש
]ישעיה  פחד גמור ,זה פחד

 .ע["ב', כה
נעבור עכשיו 

כבר  םרואי .םוזה לא סת ,נעבור מלחמות ,תתכוננו ,מלחמות
כבר  םטועמי נחנואו ,כבר באוירנישא ריח הפצצות  ,מלחמות
מושג,  ,ן'רעיו'קיבלנו קצת  .שעומדת להיות פה מלחמהאת ה

יותר אבל זה יהיה הרבה  ,'טיפה'זה היה  .מה זה יכול להיות
 שראל,ירץ מה פה בא-יודע-מייהיה נזק אני לא אומר ש .גרוע

לנו  ןוית ,אבל ה' יעזור לנו .ויהיה מות ,יהיה נזק .אבל יהיה
 ךהתפללו מתווכל אלה ש .ב'[ מזמור וף]ס ח לעמוד בפחדכאת ה
יות הרק ל ןרצוה ךמתו ,ה"להתקרב להקב ןרצו ךמתו ,אמת

רק  ,א'[ פרק ישרים, מסילת ]ספר םשלה םוזה כל הסיבה לחיי ,תויא
ֵרי להגיע לשלמות םליוהאלה יכ םיהודיה ה', ראה מובאות  ]'ַאש ְ ֶ ַהְמַחכ 

  ., ור' 'שומר אמונים' מאמר הגאולה בהרחבה[42גליון ב
המטרה של הבריאה זה שנגיע  .וזו כל המטרה של הבריאה

 וזה אומר ,י לשיר השירים["]עי' פתיחת רש יותר לשלמותויותר 
ַמִים ]'ִלְנט עַ  ה"הקב םלהיות אחד ע ָּ ֶרץ, ְוִליס ד ש  ן ְוֵלאמ ר אָּ ו  י ְלִצי  ִ ה', ַעמ  ָּ ת   אָּ

י ע"א: ה' דף הזוה"ק הקדמת ִ ה' 'ִעמ  ָּ ת  א ֵויְלֶמהֶ  - אָּ פָּ ָּ ת  ו  י'[ ש  ִ ממש אחד  .ִעמ 
אבל אלה  .והרבה מלחמות ,אבל מחכה לנו הרבה צער .אתו

בשביל לשחרר אותנו נועד הזאת זה  מלחמהשה םשמביני
ִרים ]' זה םונשמח ע ,נועבוראז זה יהיה מספיק  –מהשקר  ָּ ִויש 

 םשבכל מקו ,נשמח לצאת מהשקר הזה .י' ז'[ ', ר' זכריהַיֲעל זו  
מתחת  םעולכל ה ,םעולכל ה .השקר –בכל פינה  ,םעולב

ה יָּ הָּ הְו יָּ הָּ הְו יָּ הָּ ת   ְו ֵע תְל ֵע תְל ֵע ב   ְל ֶר בֶע ֶר בֶע ֶר ה   ֶע יֶ ְה הִי יֶ ְה הִי יֶ ְה ..   ִי ר. ר...או  ר...או     או 
 גילויו של האור מתוך החושך:

ה י"ד ז': זכריה יָּ הָּ ד יֹום 'וְּ חָּ ע הּוא אֶׁ דַּ ּוָּ ה יִּ ֹלא יֹום לֹא' לַּ ה וְּ יָּ הָּ ה, וְּ לָּ יְּ ֵעת לָּ ב לְּ רֶׁ ה עֶׁ יֶׁ הְּ  אֹור...'. יִּ
למיכה ז' ח':  י 'אַּ חִּ מְּ ש ְּ ּתִּ  ּתִּ בְּ י יֹאיַּ י לִּ י ּכִּ ּתִּ לְּ פַּ י, נָּ ּתִּ מְּ י קָּ ב ּכִּ ֵ ךְּ  ֵאש  ֶׁ חֹש  י...'. אֹור' ה ּבַּ  לִּ

האיוב י"ב כ"ב:  ּלֶׁ גַּ י ֲעֻמקֹות 'מְּ ּנִּ ךְּ  מִּ ֶׁ ּיֵֹצא ,חֹש  אֹור וַּ ת'. לָּ וֶׁ מָּ לְּ  צַּ
ם ט' א': ישעיה עָּ ים 'הָּ כִּ הֹלְּ ךְּ  הַּ ֶׁ חֹש  אוּ  ּבַּ דֹול, אֹור רָּ ֵבי ּגָּ ץ יֹש ְּ רֶׁ אֶׁ ת ּבְּ וֶׁ מָּ לְּ הּ  אֹור צַּ גַּ ם'.ֲעֵלי נָּ  הֶׁ

תק"א בענ"ז באורך )הודפס גם בסוף 'תנא דבי אליהו', –ראה ילקוט שמעוני ישעיה ס', רמז תצ"ט
 בשייכות לדברי התנדא"ז פרק כ"א(.

 

ד' ר ֲעלֹות עַּ חַּ ָּ ש ּ  השלמה: הגאולה בעת וביעורו השקר ביטול ,'הַּ
ִליל ְוָהֱאִליִלים' :ח"י 'ב שעיהי ָ ים 'אֹורמשלי י"ג ט':  .'ַיֲחלֹף כ  יקִּ ּדִּ ח,יִּ  צַּ מָּ ֵנר ש ְּ ים וְּ עִּ ָּ ש  ' רְּ ךְּ עָּ דְּ .  גמ' פרק יִּ

יחלק דף צ"ט ע"א:  ה 'ּכִּ ּנֵ ךְּ  הִּ ֶׁ ֹחש  ה הַּ ּסֶׁ כַּ ץ יְּ רֶׁ ל אֶׁ פֶׁ ֲערָּ ים' וַּ ֻאּמִּ , א"ל ההוא מינא לרבי אבהו לאימת אתי לְּ
הנה  יכ'משיחא, א"ל לכי תחפי להו חשוכא להנהו אינשי, א"ל מילט קא לייטת לי, א"ל קרא כתיב 

כֹון 'ועל פי זה יסד הפייט ב'אקדמות':  . ...'רפל לאומיםהחשך יכסה ארץ וע ֲחֵפי לְּ תַּ א, וְּ הֹורָּ י נְּ ֵמיֵתי לִּ ּבְּ
א: ֲהתָּ א ּבַּ ּתָּ בּורְּ גְּ א ּובִּ פָּ תּוקְּ ֵלי, ּבְּ גְּ תְּ ד אִּ ֵריּה ּכַּ קָּ  '.יְּ

 לעיני יחודו התברר הוא לישראל מבטיח שהוא ההצלחה כל 'ותכלית ל"ד: אות תבונות דעת ל"רמח

 ה' "והיה ההוא"; ביום לבדו ה' "ונשגב :ע"ה הנביאים בדברי מספר אין פעמים רנזכ זה ודבר הכל.

 שכם לעבדו ה' בשם כלם לקרוא עמים אל אהפוך אז "כי אחד"; ושמו אחד ה' יהיה ההוא ביום וגו' למלך

  .אחד" ה' ינוקאל ה' ישראל "שמע תמיד יום בכל עדותנו זה הלא דבר, וסוף אחד".
 .ב'ה השער ףסו 'הלאוהג פרב'ס ן"הרמב דברי ור'
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 םבאי םה – האלה םהשחורי םוהענני .םשחורי םלענני
זה בא מהשקר של כל  ,ההזלם בעו השנשאר זרההמהעבודה 

ואז כל האמת  ,אבל משיח יבוא ,םיהודימהדת של ה ץדת חו
 םה – שבאמת הבינו את האמת םגויה ,םיאמיתיה םגויוה ,יבוא

 .חנוכה[שבת ]הפטרת  ינצלו םג
להיות  םשיותר ויותר רוצי ,השקר עכשיו ,אבל השקר

להגיע  םו שיש כל מיני דרכי"ולחשוב ח ,ביחד ,אחד םעול
 םכי ישנ ,ה"ו הקב"ח ךלא צרי םאבל ג ,ה"לאמת שזה הקב
 םכאלה דברי ןומי שמאמי ,ןאת השט םיש ג ,שתי אפשרויות

 .םעולכמעט יצליחו להחריב את ה םגו ,םזה אלה שמנסי –
 םכי ה ,םעוללהחריב את ה םלה ןובסופו של דבר ה' לא ית

י' ':ט ה"מ ]ישעיה םרק בני אד םבעצמ ב הו  , ֶאת רָּ י ֶאת ֶחֶרש   י ְצרו   ַחְרש ֵ

ה מָּ ורק ה'  ,םעולברא את ההוא שה'  .וזה לא יכול להיות .['ֲאדָּ
מו  ' ':ב ]ישעיה םעוליכול להרוס את ה קו  ֶרץ ַלֲער ץ ב ְ אָּ  – םאבל ה .['הָּ

 םלידאלה שמשת םה ,ןבשט םשמאמיניהעקומים אלה 
האמונה  ,והדבר הזה .םוזה לא יעזור לה ,םעוללהשתלט על ה

מאז  ,םבעיות שיש לנו עכשיו בעולהזה הבסיס של כל  ,ןבשט
 .תמידמו

זה מבוסס  – םנצרות והאיסלאהכל הדתות החדשות כמו ו
 זיוף ,אבל זה שקר ]איגרת תימן להרמב"ם[קצת על אידישקייט 

י גמור ל ]'כ ִ ָּ ים ֱאל ֵהי כ  ַעמ ִ ]איוב י"ב  םעולשתלטו על הה םוה .ֱאִליִלים'[ הָּ

 ,פחות –והשניה  ,האחת ,וחמש מאות שנה ףכמעט אל כ"ג[
כי  – םיהודיאת ה םושונאי .שקר ,קר, שאבל זה ממש שקר

 ]'סיני' זההדבר האותנו בשביל  םאישונ ,ה"של הקב ונבחרי םה

לעשות אותנו כמו אומר וזה  ,למחוק אותנו םרוצי ,פט.[ שבת
  .[62-הגאולה ב'] םכול

 .חלק של השקר ,לא חלק של הדבר הזההיא מדינה ש ןואי
ַאְרת ִ : 'ב"י' ג ]צפניה םאנשימעט -מתירק  ךְ  יְוִהש ְ ֵ ִני ַעם ְבִקְרב  ל עָּ דָּ סו  , וָּ  ְוחָּ

ם ֵ ש   יםלויכ ,םיאמיתי םיהודי םהאלה ש ,ןפיצפו םע   ,[''ה ב ְ
מלא  ךכ-כלחזק ו ךכ-כל הז – אבל האמת ,ק את האמתילהחז
 ףא ,להשמיד אותו ,דבר לא יכול להרוג אותו םששו ,אור
הזה  ץשיש את הניצו יהודיל כו .דבר םשו ,נשק ףא ,צבא
ם .אחד , אףאחד לא יכול להרוס אותו ףא –מו עצ ךבתו ֶ  ]'ְוַאת 

ֵני  .['ְכִליֶתם ל א ַיֲעק ב ב ְ
 םלתבינו שכל מה שקורה בעו ,אני מבקש מאד שתבינו

 ,לגמור את האידישקייט םרשעיכל ההשתדלות של ה ,ההז
 םה .ךזה לא יל – םשלה מלחמהשזה למעשה חלק גדול של ה

אבל לא  ,ק"ד[ ד,"צ מזמורים סוף] נישאר אנחנוו, םעולה ןמו מליע
 .ולא לעזוב ,ה"הקבלהחזיק כביכול בזה  –והסוד  .יהיה קל

 םימחזיק אנחנוו ,כביכוליק בחבל הרוחני שהוא מחזיק זלהח
ן] .זהב עָּ ח 'ִמש ְ ִמְבטָּ יִקים'. ו  ד ִ   .['לא לעזוב את החבל' מאמר ר' ַלצ ַ

 לא לפחד .לא לעזוב – ינענע אותנו מאד חזקהוא ואפילו ש
ד ְול א ]'ֶאְבַטח  ,םעולכי ה ,דבר םלא לפחד משו ,ס.[ ברכות ,'ֶאְפחָּ

י ס"ו: ]ישעיהו זה לנצח ,הבריאה ר 'כ ִ ֶ ַמִים ַכֲאש  ָּ ים...'[ַהחֲ  ַהש   ש ִ ויהיה לנו  דָּ
ן נצח ֵ ְמֶכם'[ ַזְרֲעֶכם ַיֲעמ ד ]'כ   יחזרו םה –לו שהסתלקו ואפילו א .ְוש ִ
  .םאבל נצח יהיה לה ,ס דניאל, תרגום שיה"ש ח' ה'["]סו

 .לי יותר מה להגיד ןאי – וחוץ מזה
 

 שובות:שאלות ות
 בדיוק אחרי התפילה פה השבוע? הנפילה התרחשהש. למה 

כי שלכם זה פשוט תפסה לי את הלב, הב – ת. התפילה עצמה
להשתלט על  לא יכולתי התחבר עם הבכי שלי, וממש

 אז הגוף שלי פשוט התמוטט. – הרגשות שלי

 העיסוק ,הזהמצב הכוונה גם להאם  – 'םהשחורי םענני'ה .ש
 ם?של החרדיבכנסת מי יהיה הנציג  ,הבחירות םע
כי  ,םטיפשי כמו שחושבי ךכל כלא זה  – הבחירות פה .ת

פה יש איזה  ,יהיו בחירות םאני לא יודע א – ןדבר ראשו
חלק שזה זה משהו  .י למלחמה גדולה"יס את מדיננלהכ ןתיכנו

 ,םיהודי ץיש לנו פה באר .]מזמור ב'[ םרשעישל המהתיכנון 
במקומות  םשיושבי םאנשי םוה ,םאית םשה ,םיהודי-כביכול
נדה 'את האג םיש להו .בממשלה וכו' םג ,ביותר םהגבוהי

  .ץואר ץבכל אר ,םשלה
כל  ,לפחות םנקירוב הב ,םעולב םעל כל הבנקי םשולטי םה

שבנק אחד יכול לחיות בלי להיות  ןלא מאמי .םולידהג םהבנקי
ִבים'[ ]'ְוַחְבֵרי םקשור אליה ָּ נ  מכל  ףאת הכס םגונבי םה ,ג ַ

ו נוכול ,האפשריות םבכל הדרכי ,אפשריזה החשבונות ש
ו ד ףהכס בעזרת םג םשולטי םוה .םעניי םנשארי ְעב  ש ִ ת ]'ב ְ  ַמְלכו 

ה...'  –בעל המאה  ,י"ט[ י' ]קהלת מדבר ףוהכס ,[משלי כ"ב ז' , ר'ֶעְגלָּ
 .בעל הכח ,בעל הדעה

או  ,םיליייא חבסיבה לה םהיה להתראו שעוד מעט ת םאת
כאילו  ויבוא םה .לא משנה ,או מאירופה או מאמריקה ם"מהאו

פשוט ישתלטו פה בלי הם  ברדל שפו ובסו ,'לשמור עלינו'
 םוה – ישבו פהיית .םהשל םבלי לירות ברובי ,תנוילריב א

תהיינה בחירות או לא אבל  םאני לא יודע א .םיהיו השולטי
 .ןזה הכיוו .תהיה – מלחמה

 גם זה םהא ,לבחירות עכשיו םהולכי םוזה שהודיעו שה .ש
 חלק של התכנית?

בלי  ,םהיו םעכשיו נתניהו העביר כמה דברי .בודאי .ת
  .םשהוא זרק אות ,ובשעז םהאחרי םהאנשי

מ לאוכל בסיסי "מע-הוא העביר את החוק של אפס ,כל םדקו
שבסוף הקבלנים הם  ,האלה תמ לדירו"אפס מע םבמקו

  .יותר בשכל םוזה ג ,םהע םולארי עיותר פופאז זה  שירויחו,
ח "מיליארד ש האיזה שלש םהוא העביר ג – הדבר השניו

ח "ששה מיליארד ש ןנתהוא שזה לא מכבר  ,בשביל הצבא
ע ז'] בשביל הצבא! ' יָּ תו  ַהו ָּ  ךס משהו שלא היה צרייהוא הכנ [ב ְ

אז ברור  !הצבאתקציב את  ץלו רצו לקציאפ ,להיות שמה
 ...ואחרי זה ,םאת הגב של הע ךצרי םדבר אחד: הוא בינתי

הורדת  םע )חנפנות(י 'מוצ-י'קצת פוצ םהוא עושה לה ןולכ
ואוי  ,לצבא ךלשהו ףומעלה את הכס ,מ מהאוכל הבסיסי"המע
 .אוי לנו .ולנ

שמדבר על  יהודילהיות  ךפוהוא ה .תויאבל תשימו לב א
]ירמיהו ז'  אבל את ה' הוא לא מכניס לזה – וכו' 'תיהודימדינה '

 לו 'אולי זה מתגלצ ,"ה' ךורב"הוא לא אומר  םפע ףא .כ"ח[
אבל  ,םוש-את זה פה םאומרי םאנשיכי הרבה  ('מחליק' לו מהפה)

ֵהכו' מזל ו מורגש שהוא ידבר על ֶבר ]תהלים נ': 'ִהנ  ֶ ים ל א ַהג  ש ִ  יָּ

...'[ ֱאל ִקים ו  ז  עו  הוא  .]עמוס ו' י'[ ה"אבל הוא לא ידבר על הקב – מָּ
בשביל רק אבל זה  ,ך"תנ ,לא זוכר מה ,משהו ןכ םגלומד 
 .הכל ביחד ,שזה יהיה הכל ביחד ,ותו לדת החדשהא ןלהכי

 ?...מ"הרא םיהיה עוד פע האם אתה מאמין שהוא .ש
הוא יהיה  ,אש ממשלהיהיה עוד רהוא לא ש ןאני מאמיגם  .ת

 .דיקטטור
 ה התקיפה בסוריה...באפתאום דוקא עכשיו מעניין ש .ש
  .ןזה נכו םשמה שאני אומר לכ םזה מראה לכ .ת

 םהאדומי .ת עצמועהוא לא עשה את זה על ד ,אל תדאגו
 םתאו הורידו ,םערביהחלישו את ה םקוד ,םנלחמו נגד הערבי

 .םערבינגד להילחם  םערבישלחו  ,ערבי-בכל המלחמות ערבי
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 'ידהעק-אל'הכינו את הש םה ,ש"עהכינו את הדאאלו ש םהו
 .'ערבי-נגד-ערבי' םלחילה םשלחו אות .םהמוסלמי םהאחיאת ו

 םעכבר ו שזה קצת מוזר שלא התחיל םלא חשבת םאת םהא
 םע םרשות להלחעדיין  םהיתה להלא   ...?םהישראלי

 .םעושי םזה מה שהאז  .םעצמ םערביה םרק ע ,םשראליהי
יש  ,דיקטטורה חזקה םש ןכבר אי .היה דיקטטור חזק – לוב

 .שמה ןבלאג
 ןמובארק שלט שמה במיליו ,ןיש בלאגשמה  םג – םמצרי
 .אחוז

 .גדול ןבלאג – סוריה
 .ןעוד מעט יהיה בלאג ןכ םג – תורכיהבו

במצב  – שמהלוכה המ-כל בית ,ת נוראמפחד – ערב הסעודית
 .עצום בפחד ,קשה

 םרועדי םה – הכי חזק ערביה-םעולה ,םהכי חזקי םערביה
 .םמכל הכיווני

 ?ןאירא םומה ע .ש
ד מלחמה מא הזו תהי .ןיטפלו באירא .עוד מעט – ?ןאירא .ת

 ישתלט םואדו .ב["ם יחזקאל ל"]מלבי לישמעאל םאדו ןגדולה בי
 ןכנויזה רק הת .ישמור ה' ,םיהודיכ יטפלו ב"אח ,]יומא י'.[

 .בודאי שה' יציל אותנום. שלה
זו פרובוקציה שרוצים פה  – ש. האם יתכן שההתקפה הזאת

 לעשות בכח מלחמה?
לא תקום יותר. הם רוצים לגמור את סוריה. הם  – ת. סוריה

השנים -שלשת-כבר החלישו את סוריה מאד מאד בכמעט
לגמור אותם. שנלחמים שם. ועכשיו זו לא תהיה כל כך בעיה 

אבל הם רוצים להשתמש ב"צבא ההגנה לישראל" בתור 
הצבא שהולך לתת כנראה את המכות הראשונות באיראן, 

 העולם. -ומזה תתפתח מלחמת
 את זה. מרגישאבל אני  – אני לא יודע את זה בטוח

ש. דיברו בממשלה שהסכנה של החרדים יותר מטרידה אותם 
 מאשר איראן...

ת. טוב, מה לעשות... אבל האם הם יותר מסוכנים מאשר 
הציונים, שהם עבדו עם הנאצים רק בכדי לקחת בדיוק את 
היהודים שהם רצו? הרי הם עבדו עם הרשעים כבר מאז, עוד 
לפני מלחמת העולם השניה, וגם בתוך כדי המלחמה הם עבדו 

 – איתם. הם קיבלו בדיוק את היהודים שהם רצו, והשאר הלכו
ם אתם יודעים לאן. יו  ְדךָּ  ]עובדיה א' י"א: 'ב ְ ֶגד ֲעמָּ ֶ , עשן הכבשן עמ' '...ִמנ 

 [קמ"א
 ש. האם זה יארך עוד הרבה זמן, השלטון של הרשעים?

י ת. לא יהיה הרבה זמן ב ]'כ ִ רו  ם קָּ ם...'[ יו  , הם כבר שולטים ֵאידָּ
ם ]'ֵקץהרבה שנים, אז צריכים כבר להתפטר מהם  ְך'[ ש ָּ ֶ  .ַלח ש 

 בתוך' מסר ר' י'., ]יומא שעת החודשים?ש. ומה עם החשבון של ת

 ['הגוים שלטון
ת. אני לא יודע. זה יהיה מה שזה יהיה, אבל רואים שזה 

 קורה. 
 

 , מה הם עושים שמה בכלל?לתוך זה ש. ואיך החרדים נסחבים
וי להם, אוי א – ת. החרדים שעוד מנסים להיות בפוליטיקה

 להם, אוי להם.
 החרדית, האם גם הם חלק מהשלטון הזה? ש. העסקנות

ת. אני לא יכול להגיד, יכול מאד להיות שיש פה ושם. יכול 
להיות שהם יהודים, אבל הרבה מאד כסף עובר בידים שלהם. 
לא לשכוח: שמונים וחמשה אנשים שולטים על יותר ממחצית 

ה אנשים! אז ברור שיש להם עושרו של העולם. שמונים וחמש
 הרבה כסף כמו 'הקרן לידידות', שהם מחלקים כסף כמו מים

ן, אבל זה קושר אנשים איתם. ['הפחד משתלט']מאמר   ֵרִעים י ִסיף ]'הו 

ים'[  ַרב ִ
 ..ומחלקים אותו למי שרוצים. נוש. הם לוקחים את הכסף של

י יכול להגיד אבל אנ . אין ספק, תלוי מאיפה הם גונבים.ת
הם חלק של הדבר הזה.  –הבנקים בארץ לכם דבר אחד ברור: 

, הם לא יודעים מזה, אבל אלו שם לא הפקידים שעובדים
של הבנק. עכשיו מחלקים  )המדיניות(שקובעים את הפוליסי 

צת הלוואות בלי שום בעיה, כמעט כל מי שיש לו חשבון ק
יכול לקבל אשראי!  –מסודר, אפילו שבקושי יש לו כסף 

 הלוואות.גם אפילו די הרבה אשראי, ו
 מדוע הם מתלהבים להעניק הלוואות?, יש גם פירסומותש. 

 ת. פרסומות גדולות! וגם ברדיו וגם בטלביזיה, ובכל מקום יש
זה רק ו. כמעט מתחננים שתקחו את הכסף שלהם... פירסומת

כולם, אבל היהודים במצב שהם לוקחים, כי  כדי לקשור את
זה הלוואה, ומה לעשות, חייבים לחיות, חייבים לאכול. 

יולוקחים את זה, ועושים את זה די נוח.  ם ]'כ ִ ה ִחנ ָּ ת...'[ ְמז רָּ ֶ ש  רָּ אז  הָּ
מה קורה? מה יהיה עם זה? אני לא יודע מה הם יעשו עם כל 

היה להם בודאי שי –זה, אבל אלו שחייבים הרבה מאד 
 .' רֹוךְּ  'ב ְּ

מי אבל בכל אופן, הם הרי רוצים להפוך את כולם לעבדים. 
יר זו הוא יהפוך לעבדבצורה  – שחייב כסף ש ִ  ]משלי כ"ב ז': עָּ

ים ש ִ רָּ ל, ב ְ ו  ה ְוֶעֶבד ִיְמש  ֶ אבל גם ככה אפשר להפוך  ַמְלֶוה...'[ ְלִאיש   לו 
הם לעבד. מה קרה במלחמת העולם השניה ובכל המלחמות? 

אחרי שהם חזרו פשוט לקחו את הבתים של האנשים. 
רק מעיזים לדרוש מהגוים לצאת מהבתים היו מהמחנות, אם 

ָּ פשוט היו הורגים את היהודים.  –שלהם  ַצְחת  '[ ְוַגם ]'ֲהרָּ ָּ ת  ש ְ רָּ  יָּ
 קפץ בצורה משונה?הדולר  האחרוניםש. ולמה בימים 

גלל ת. הדולר חלש בכל העולם, וזה קפץ כאן אך ורק ב
הבחירות, ובגלל כל העניינים, כל הבלאגן פה, אז לכן השקל 
נהיה חלש. וגם מקודם זה כבר נחלש בגלל כל הטימטום של 

אפס וכל מיני שטויות, והוא -מ"לפיד, הוא תיכנן לעשות מע
אז פתאום יש אנשים שממש  ,הילדים-הוריד את כל קיצבאות

שני ההורים אפילו ש ,אנשים שעובדים וכו' גםרעבים ללחם, ו
דירה וגם בשביל -שביל שכראין מספיק גם ב – עובדים

או בשביל המשכנתא. הרבה לקחו משכנתאות של  ההוצאות
 תשעים אחוז! אז זו הסיבה שהשקל ירד בערכו. 

זה אויר,  – ממש חלש, הדולראבל זה לא יחזיק, כי הדולר 
וכל  ['כשהדולר ימות' :17 ]גליוןכלום, אין לזה שום בסיס. 

הם רק משחקים בבורסאות עם  אותו הדבר, – המטבעות
הכסף, מעלים את זה, מורידים את זה, הכל מניפולציות של 

י הרשעים ֵ ִמים ]'ַאְנש  ה...'[ דָּ ִמְרמָּ מניפולציה של  – . וגם הבורסהו 
מה עולה ומה הם תמיד יודעים הרשעים, ככה הם מרויחים. 

מה הולך להיות גבוה. הם לוקחים משהו כשזה נמוך,  ,יורד
ומתחילים להעלות אותו, קונים את זה בזול, ובכל מיני דרכים 
דואגים להעלות את זה, ולהעלות את זה, ולהעלות את זה, ואז 

 בום, הוא נופל. –הם מוכרים. אחר כך מי שנכנס לזה בסוף 
טורפים האנשים האלה, הם כל כך מ רק שתדעו דבר אחד:

. אבל רשעים – נפש-שהם יכולים לגמור את עצמם, הם חולי
מתוך הרישעות שלהם. והם מאמינים בשטן, נפש -הם חולי

שזה נותן להם לעשות מה שהם רוצים. את הדברים הכי 
 דע"ת עבדו...', 'לא סג: סנהדרין ]ר'הם מסוגלים לעשות.  – עקומים
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כי  ,פה מה הם עושים גידאפילו לה ואני לא יכול מ'[ אות לרמח"ל
זה כל כך מגעיל, וכל כך קשה אפילו להעלות בפה מה שהם 

י ֵלב 'ֵמִסיר איוב י"ב כ"ד:]. עושים ֵ אש  ֶרץ, ַעם רָּ אָּ ְתֵעם הָּ ת הו   ַוי ַ ֶרְך... ל א ב ְ  דָּ

ְתֵעם ר' ַוי ַ ו  כ  ִ ש   ַ  .[כ 
ש. מה דעתך על דליפת הנפט באיזור אילת, מזכיר את הזיהום 

 רץ מקסיקו לפני ארבע שנים.במפ
 ת. כן, אבל זה היה בכוונה. פיגוע. זה היה בכוונה, בלי ספק.

 ...מאזוכיסטים? , כאלועד כדי כךש. האם הם 
ת. זה הכל כדי לעשות בעיות, הם רוצים שכולם יהיו בבעיה. 
לא אכפת להם כלום. אני רק רוצה שתראו, כל הבניה שקורה 

, תסתכלו כמה דירות בונים. כאן בארץ, תסתובבו בירושלים
רוב  ם?!-מי יכול להרשות לעצמו לקנות דירה ביבשביל מי?! 

הדירות האלה הם יותר מפוארות. תראו ברחוב ירמיהו, תראו 
האומה בכניסה לעיר, כל כך הרבה דירות, כל -שמה ליד בניני

כך הרבה דירות. עבור מי?! בשביל מי?! וישנם עוד הרבה 
הים ובונים מקומות. בונים ובונ בָּ נו   ִנְבֶנה ]'הָּ ָּ ל...'[ ִעיר ל  ִמְגד ָּ . אתם ו 

חושבים שזה בשביל היהודים?! גם זה בשביל הגוים 
שמתכוננים לבא לפה. רוצים לעשות כאן בארץ את 'הוואתיקן 

זה יהפוך להיות לפי הרצון שלהם,  ,השני', שאחר כך
שה' ישמור עלינו. אז מה, אז מה אתם  – הראשון-הוואתיקן
 ...חושבים?

ש. מזכיר לנו איך אותו אדומי, הורדוס, הכניס כאן את 
הרומאים, הוא בנה להם במיוחד את קיסריה ועוד מקומות 

י]'כאלו שירגישו ככה פה 'בבית'...  ְרת ִ ם ִנְסג ַ ַיד ֶלֱאדו  ַני ֵרַעי ב ְ  ['ְמדָּ
ת. רואים ברור שכבר התחילו להשתלט פה בכל מקום, בגלל 

ראו שזה  – עם הערבים, שדרך אגב המלחמות והמהומות
'עשוי', כי רוב הערבים בכלל לא רצו את הבלאגן הזה, הם 
רוצים אך ורק לעבוד, ולהרויח, ולחיות. אבל הרוב מאלה 

זה הכל מהצעירים, אין  – שמשתתפים בהתפרעויות פה
אלו שמשתוללים, זורקים אבנים וכו', כולם  מבוגרים ביניהם.

עשרה, בני תשע, בני חמש עשרה. -םצעירים! אפילו בני שתי
זה מעושה. זה בשביל להוריד את העם היהודי. זה מעסיק 
אותם, את אלו שגרים פה, הם עסוקים עם מה שקורה, 
מפחדים שאיזה ערבי בודד לא יתנפל עליהם... אבל זה רק כדי 

 להסיח דעת ממה שבאמת קורה.
ת גם הקתולית מתכוונואני מזהיר את הערבים שהכנסיה 

ישעיה ] אחד מהם לא ישתלטו.הבית. אבל אף -להשתלט על הר

 ע"ש[ ז',-כ"ה ו'
כל הזמן עושים שם בעיות. האם יוכלו  – ש. בציון דוד המלך

 ככה להמשיך להתפלל?
ת. אני יודע, הוא עומד לעשות שמה את הוואתיקן השני, 

. אני רק יודע שאנחנו ['מסע הצלב האחרון'ג, מאמר "]מזמור פו "ימש
נכנסים עכשיו לזמן מאד קשה. אבל אל תדאגו לדוד המלך, 
ה' לא יתן לגוים להתעסק עם מקום קבורתו זמן רב מדי, הוא 

 ידו'[ 'ותיבש ע"א: רפ"ח זוטא, האידרא ]רישיעיף אותם משם. 
 
 , האם הפיקו אתףנו-מהטבח בהרכמעט חודש חלף  .ש

 ההתעוררות? כל הלקחים הנדרשים? האם נשאר רושם מ
אלו  ,םאלה שסובליאצל רק  .מזה םמעט רושרק נשאר  .ת
 .םהחולי-בתיב ןאלה שעדיי םוג ,םשלה םיאיבדו את האהובש

 ,יש הרבה סיבות לזה – םהתרחש שאבל כל הדבר הזה ש
 בולטות:-מהסיבות הכי םשתי .הרבה סיבות מהעבירות שלנו

בארץ דומים מקומות  הרבהל ןכו ףנו-מסר להרזה  – האחת

ות ובכל העבירות עבעיה קשה מאד בצני נהשישסטייל הזה, ב
 נטויות 'משרבו מז: סוטה ל"ט, ט"ו ]במדבר צניעותה-שבאות מחוסר

 ר"פ ויקרא הק' אוה"ח נ"ז, סו"פ יוסף' 'יסוד ספר קדוש', 'מחניך ס' פתיחת גרון...',

 םש הבטאתקת שהוהמחל ,קתוהמחל וז – הדבר השניו ,י"ח[
של  ובכל פינה םבכל מקונמצא אבל זה  ,בבית הכנסת בזה

 .י"א.[ דף שקלים ]עי'. חרדיה םעולה
 ...לריבנשאר עדיין על מה כבר אבל השאלה  .ש
 ...לי תשובה ןאי ,השאלה הזו ממש חשובה .ת
 ...םכלו הוזכרלא וקדושה צניעות בנושאים של דוקא  .ש
מספיק על  כ"כ לא דיברוגם ו ,צניעותלא דיברו על ה .ת

 ...!על מה יש עוד לדבר? ...?אז על מה דיברו .המחלוקת
 ...! חה חה?םאנחנו קדושיהאם  !תהיו םקדושי

נגררים עם  םהבכ"ז  ,הרציניים םשאפילו האנשי הזכרת .ש
הרי אנחנו  השאלה .בסחף אחרי העגל הזהב אוירה הכלליתה

ם דעות "]רמב לעשות תןינה מאז  ,קהילותשל ת ומסגרבחיים 

 ?ו["פ
מה שיותר להתרחק מאלה פשוט  םצריכי .מה לעשות ןאי .ת

ַבר את השקר םייאו שח ,שקר םשמדברי ֶקר ]'ִמד ְ ֶ ק' ש  ְרחָּ  מקו"צ ר' ת ִ

נשמות  םאלו שה ןעוד מעט ה' יבדיל בי אבל .[11הגאולה ב'
לקבל ולחיות ולהיות חלק של  םאות יכריח ,ותאמיתיות ודייה

ואלו שפשוט  ,ב["מ סו"פ א"פרדר צז:, סנהדרין ל"ג, כ' ]יחזקאל האמת
היה ת. םגויה םזה ע םשלה םהמקו – םשה ,שקר ,שקר ,שקר

ִתי'] .אלה לאלה ןממש מחיצה ברורה בי רו  חסל"א מעין ה' נל"ז, , 'ו בָּ

 .והמקורות שם[ 'הפעם באמת'אברבנאל העיקר הו', ור' מסר 
 מי יודע? ,םמי יודע כמה יהיו בפני .ש
ִריִדים]' .יחסית .לא הרבה .ת ְ ַבש   ר ו  ֶ  [ק ֵרא'' ה ֲאש 
 ...תנו?יומה א .ש
בודאי ובודאי יהיה  – מה שאני מדבר ןמביומי שיושב פה  .ת
ִלים .האמת םע כ ִ ש ְ ַ ...'[ ]'ְוַהמ  ִבינו   יָּ
 

לאחרונה מוקד  נפתח) הטלפוני החדש...מוקד ברכה ל מבקשיםש. 

 .(23850-87722טלפוני חדש לשמיעת המסרים שמספרו: 

ואני  ,הרבה הצלחה בזה םשתהיה לכ םכאת ךאני מברת. 
 םיהודי – ה' ךברו .ה' ךברו ,שזה מצליח מאד םשומע פה וש

 .את האמת בכל זאת םרוצי
 םג םאנחנו יודעי .מה לומר יותר םלי בכלל ג ןאי ,טוב: סיום
 .עצמנואנחנו  ,ה"להתקרב לקב ,לעשות םאנחנו צריכישמה 
 .הנ  ש  לא מְּ  –תנו ילא בדיוק א םההמשפחות שלנו  םוא

שלנו ועל  םעל הילדי םוג ,םוה' יעזור לה ,םתתפללו עליה
ד שלנו םוהבעלי םהנשי ַנִים ֵמִעיר ]'ֶאחָּ ש ְ ה.. ו  חָּ ָּ פ  ש ְ ִ  ,[קי"א.דף , חלק .'ִממ 

על כל יהודי  םשה' ירח ,ושכולנו רק נתפלל חזק חזק חזק
ְבךָּ עלינו  םירחש ,על כל נשמה יהודית ,הודייו ו  ש  ן ]'ב ְ ו  ַרֲחִמים'[ ְלִצי   ב ְ

כי זה לא  ,בקלות ,ה בקלותמהשלי-ושיביא לנו את הגאולה
 .פשוט

  קשים שהוא ראה לאחרונה, חלומותעל  רהאברך שסיפ ןייבענ
 :דם ועוד-מראה הירח בכתמי ,ה וכו'מלחמתיאורי 

לפני שבא  ,הזמנים שבסוף ,למצוא את המקורות תוכלוו ,זה כתוב
משיח, יהיו כל מיני אנשים שיהיו להם חלומות, ֵידעו דברים, יהיו 

ומה לא בסדר, יהיו כל  ,ומה קורה ,לאנשים מסוימים מה יהיה םייגילו
 אחד מן הסימנים. בודאי , וזהמיני דברים כאלה לפני שמשיח בא

 .ה'[-]ר' יואל פרק ג' פסוקים א' .והיהודי הזה הוא קיבל את המסר הזה
רוב האנשים בטח צוחקים ממנו, אבל אלו שיודעים שעומד להיות 
משהו, ממש מרגישים את זה בפנים, בלי לדעת כל מה שאני מספר פה, 

 ! מן השמיםאלו יודעים שהוא מדבר אמת! אלו יודעים שזו אזהרה 
 אמת.-וזה ברור לאנשים שהם אנשי
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