העולם לא יכול להמשיך יותר
בס"ד ,ירושלים ,כ' אדר ב' תשע"ו ,תקשור עם בנימין גולדן
העולם כל כך רע ,העולם כל כך מלא רישעות .הוא לא יכול להמשיך,

ואני ,ממש כואב לי הלב על מה שעושים לבתי-יעקב ,איך הפכו את

פשוט לא יכול להמשיך.

זה לאוניברסיטה ,אוניברסיטה – שהשליטה בסופו של דבר איננה של

מאז הדורות הראשונים בעולם – היו צדיקים גדולים ,אבל גם
כמעט מהרגע הראשון ,לאחר שה' יצר את בני האדם ,הנחש הצליח
להפיל אותם .ומאז ,ברוך ה' ,בדורות הראשונים היו לנו צדיקים גדולים,
וגם אפילו בדורות שלפני מאה-מאתים שנה עוד נשארו לנו יהודים
צדיקים גדולים .אבל הרי שעות נכנסה אל מתחת לפני השטח ,בלי
להרגיש .נכון ,היהודים עברו הרבה-הרבה צרות גדולות ע"י הרשעים,
הרשעים של הגוים ,אבל בכל אופן החזיקו מעמד כנגד ,בדרך כלל .והיו
מספיק ערב רב שקילקלו לנו ,שהלכו ביחד עם הגוים ,שנהיו רשעים,
אפילו שנראו כמו יהודים ,ועשו רע ליהודים שהם היו כאילו חלק מהם.
אבל בדור שלנו – זה הגיע לשיא ,זה הגיע לשיא השיאים ,שאפילו
ה'כביכול-חרדים' מלאים מצבים מאד-מאד קשים ועצובים .אני רואה את
היהודים החרדים ,ורק רוצה לבכות .הם תפוסים כמעט לגמרי עם עגל
הזהב .ובארה"ב ובארצות אירופה הם לא יכולים לצאת מעגל הזהב ,הם
לא יכולים להיות יהודים אמיתיים ,ואני מדבר על החרדים ,לא על
היהודים שהם רחוקים גם ככה מהקב"ה ,אני מדבר על החרדים,
הכביכול-החרדים ,כשביניהם יש מלא ערב-רב ,וגם מהמנהיגים זה מלא
'ערב רב' [ישעיהו כ"ז' :וְ גַם ֵא ֶּלה ַב ַייִן ָׁשגו ובַ ֵשכָׁ ר ָׁתעו '...עי"ש] .והחילוניים?
בכלל ,בכלל ,הרוב הגדול שלהם ע"ר .אמנם גם בין החילונים יש יהודים
אמיתיים ,עם לב יהודי ,עם נשמה יהודית ,עם נשמה שעמדה בהר-סיני,
ויהודי כזה – גם הוא ינצל .אבל אני עכשיו מדבר לחרדים ,מה יהיה
איתנו? מה יהיה? איך אפשר כל כך לשנות את היהדות ,איך אפשר כל
כך ליפול?

החרדים  ,אלא של הממשלה ,הממשלה הזאת שהיא לא ממשלה יהודית

לפני מלחמת-העולם-השניה ,רוב היהודים היו חילונים ,אבל עכשיו,
עכשיו כשיש הרבה מאד יהודים חרדים ,מה איתנו? היהודים שלפני
מלחה"ע השניה ,לרוב – הם היו יותר אמיתיים מאיתנו ,יותר דבוקים
בקב"ה ,לא היה להם כל כך עגה"ז ,במיוחד היהודים באירופה ,ושם
היה מרכז יותר גדול ,אפילו שזה לא היה גדול ,אבל יותר גדול ממה
שהיה בארה"ב .היהודים באירופה ,החרדים ממש ,היו מעטים .הרוב היו
מחללי-שבת ,אבל אלה שהיו חרדים – היו חרדים עד הסוף .אין לנו את
זה היום .רוב הרבנים הגדולים ,הצדיקים הענקיים הלכו לעולמם ,ואנחנו
נמשכים לעגה" ז עוד יותר חזק .מלבישים טלית ,מלבישים פיאות וזקן,
יש לנו כיפה על הראש ,גארטל וכו' ,אבל איפה אנחנו? לא במקום
הנכון ,בדרך כלל .ואיזה עתיד יש לילדים שלנו? הפריצות החרדית זה
פשוט מעל ומעבר! מה יהיה עם הבנות שלנו? מה עם הבנים שלנו? יש
כבר בישיבות ,בכל העולם ,דברים שאף פעם לא היו .יש מצבים נגד
התורה ,שסולחים על זה ,ועוברים על זה כאילו שזה כלום ,ואפילו
עושים בדיחות על זה ,וזה אסון ,זה אסון.
דבר אחד אני יודע .חייב להיות – כוכב השביט .זה חייב להיות.
כי אנחנו לא יכולים ללכת כך עוד יום אחד ,עוד רגע אחד במצב הזה.
אנחנו לא יכולים לראות עוד דור שממשיך ,כי הדור הבא – כמעט לא
יהיה יהודי באמת .וזה לא יכול להיות .ה' לא יתן לזה להיות [מלאכי ג'
יתם .]'...נכון ,זה באמת נכון מה שאני אומר .וזה
ו'' :וְ ַא ֶּתם ְבנֵי יַעֲ קֹב לֹא כְ ִל ֶּ
המצב שלנו ,אנחנו לא מבינים כמה רחוק הגענו ,אנחנו יש לנו כבר לב
קשה ,לא לב רך כמו שיש ליהודי אמיתי .אנחנו לא מבינים בכלל מה
זו צניעות ,מה זו קדושה .אנחנו חיים רגל אחת בעולם של הגוים – ורגל
אחת בעולם של הכביכול-חרדים ,אבל הרגל שנמצאת בין הגוים
והחילונים כל הזמן מושכת לכיוון הזה ['אֲ ֶּשר ַא ֶּתם זֹנִ ים ַאח ֲֵריהֶּ ם.]'...

בכלל ,היא ממשלה גויית ,ממש ,גם בסיגנון שלה וגם באמונה שלה.
ולמה יושבים שם חרדים? רק ה' יודע למה ,אני לא יכול להבין את זה.
אבל זה לא יכו ל להמשיך .רוצים להרוס את המשפחות שלנו ,הבסיס
של כל היהדות – זה המשפחה ,זה הילדים ,זה החינוך החרדי שאנחנו
רוצים .אבל עושים שזה 'לשם שמים' ,שהאשה תעבוד ,שיהיה לה מקצוע
שהיא תוכל לפרנס את התלמיד-חכם שלה ,שישב בבית ויטפל בילדים...
כן ,כן ,זה ממש "לשם שמים" ,!...אבל זה לא לשם שמים ,זה לשם
לברוח מן היהדות ,לקלקל את המשפחות ,כי אמא כזו שהיא מנהלת
באיזה מקום חשוב ,בבנק או אני-לא-יודע-מה ,ושהיא יוצאת לעבודה
כל יום הרבה שעות ,והילד אין לו אמא ,ויש לו אבא ,שצריך לטפל בו,
וצריך לעזוב את הלימודים ש לו בשביל לטפל בו ,וללכת איתו לקופת-
חןלים ,וכו' וכו' ,זה לא משפחה יהודית .ובודאי ובודאי שהמשפחות
האלו עושים חישובים ,כדאי עוד ילד ,או לא כדאי עוד ילד ,חס ושלום,
חס ושלום .וזה הסוף שלנו .כשהם עושים חישובים כאלה ,לא על בסיס
של סיכון לאשה ,או סכנות ,או חשבונות אמיתיים אחרים שזה מותר
לפי התורה .אלא חשבונות של מה שנוח ,ומה שכדאי וכו' – זה מה
שהרשעים רוצים ,להרוס את זה אצלנו ,שהם יעשו חשבונות של יהודים
לא-חרדים ,אלא של יהודים חילונים או של גוים .וזה לא יכול להמשיך.
לא יכול להמשיך.
בימים ובשנים הקודמות ,לפני בערך עשר או עשרים או שלושים
שנה ,אפילו אם האשה לא ידעה כל כך מה זה צניעות ,עם כיסוי-הראש
וכו' אצל החרדים ,היא היתה עם כיסוי-ראש ,בואו נגיד פאה יפה ,אבל
לא היתה שאלה בכלל שהגבר אם הוא רוצה לשבת ללמוד אז היא
תעבוד בתור תופרת או אולי מורה בבית-ספר ,שהיא מגיעה הביתה
מוקדם ,ויש לה חופשים וכו' .אבל עכשיו? כשעובדים בבנקים ובכל מיני
מקומות גדולים כאלה של החילונים – אז זה משהו אחר לגמרי! ולא רק
זה .אז ,באותם ימים ,ראו משפחות ,הרבה משפחות ,אפילו אם היו קצת
מודרנים ,אבל עם עשרה ילדים ,שנים-עשרה ילדים ,אבל עכשיו
מתחילים לעשות חישובים ...לא כולם ,ברוך ה' ,עדיין לא ,אבל זה נדבק,
בכל אופן .כמה כח יש לאשה? ללכת לעבוד שמונה שעות ,לבוא הביתה,
ליסוע באוטובוסים ...ובזמן האחרון יש לנו גם נהגות ,שזה גם כן הורס
את המשפחה ,זה נותן טעם של מהירות ,ושל 'להיות שולטת' ,לאן שהיא
הולכת ,מתי שהיא רוצה ללכת ,וזה לא טוב ,לא טוב ,זה רע מאד.
ש .שומעים עכשיו על עוד תופעה .אברכי-כולל הולכים לעבוד במקומות
חילוניים ,בשביל לשפר את הכנסותיהם...
אברכי כולל? בודאי שהולכים לעבוד במקומות חילוניים ,למה לא ,למה
לא ,למה לא?' ...צריכים פרנסה' ...כולם צריכים פרנסה .אבל אנחנו לא
סומכים על ה קב"ה .ואלה שעומדים חזק ,ולא נותנים לעצמם לרדת ,מה,
וכי אין להם מה לאכול?! ודאי גם להם יש מה לאכול .אבל הם עושים
את עבודת ה' ,מגדלים את הילדים לתורה ,מצוות ,לעשות מעשים טובים
וכו' ,ולהקים משפחות לתפארת ,תפארת רוחנית ,לא תפארת גשמית.
ולכן ,זה ברור לי שזה לא יכול להמשיך עוד יום אחד נוסף עם
הבלבול הזה .ופה בארץ ישראל ,התבלבלנו עוד יותר [הגר"א על שיה"ש
ח'ַ :מ ִים ַר ִבים כו' ,אלו המינין המשחדין בממונן ,]'...בסופו של דבר ,ברגע זה,

ברגע זה ,הציונים מנצחים ,ח"ו .הם סחבו אותנו בכח ,הם סוחבים אותנו
לגשמיות .מציעים לנו לעבוד בצבא ,גם לנשים ,ועבודה במשטרה ,גם
לנשים ,עבודה בכל מקום ,מושכים אותנו ,ואנחנו יושבים בכנסת
ואומרים' :כן ,בסדר" ,אמן"" ,אמן" ,הכל בסדר ,רק רוצים לעזור לנו'...
לא ,לפעמים ,צוע קים קצת ומדברים נגד ,אבל בסופו של דבר מורידים
את הראש ואומרים 'אמן' .אנחנו ,היהודים ,לא מורידים את הראש שלנו
כשאנחנו אומרים אמן אמיתי ,רק הגוים מורידים את הראש כשהם
אומרים אמן ,לא אנחנו .אנחנו עומדים לפני הקב"ה ,ואומרים אמן ,הם
אומרים אמן לפסלים ,לכנסת ,הם אומרים אמן לשטן.
ש .הם אכן עושים 'הצהרת אמונים' ,נשבעים אמונים למדינה וחוקיה,
חברי-הכנסת והשרים...
חברי הכנסת החרדים – אני לא מקנא בהם ,והם עצמם יודעים
שהם לא בסדר ,אבל יש להם חשבונות ,חשבונות וחשבונות [קהלת ז'
כ"ט' :וְ הֵ ָׁמה ִב ְקשו ִח ְשבֹנוֹ ת ַר ִבים ,]'...כל היהודים היום הם עם חשבונות ,לא
מפסיקים לחשבן על כל דבר ודבר ,ולכן הם מקבלים שבץ-לב ,מקבלים
כאבי-ראש ,כאבי-גב ,כל מה שאתם רוצים ...למה? מהמתח .יהודי לא
צריך להיות במתח בכלל! יש לו את הקב"ה ,אני ראיתי היום פה את
התמונות של התימנים ,של פעם ,אנשים רגועים ,לא היו להם חיים קלים,
הגוים היו איומים כלפיהם ,והם  -היה להם בקושי אוכל ,והיו עניים
מאד ,אבל היו שמחים ,כי היו עם ה' כל החיים שלהם ,מהרגע שנולדו
עד שקברו אותם .רק ה' וה' וה' .לא היה דבר אחר .אם מישהו היה
אחרת – הוא הסתלק ,כי הוא לא היה יכול להסתדר בחברה כזאת.
ואנחנו גם כן היינו צריכים לסלק את כל האלה שהם לא הולכים כפי

ויבוא הכוכב הזה ,וזה רק יכול להיות הכוכב הזה ,כי הדבר הזה –
אין לבן אדם שליטה עליו ,בשום פנים ואופן .במלחמה – יש לו לבן-
אדם כביכול שליטה ,אבל הכוכב הזה – בשום פנים ואופן הוא לא יכול
להגיד שיש לו איזושהי שליטה על זה .הוא רק יכול להשתדל להסתיר
את זה ,עד הרגע בו הם יכו לים להיכנס לבונקרים שלהם .אבל הכוכב
הזה – זה הדבר היחיד ,שלפחות נראה באופק שיכול להרוס את העולם
של הרישעות ,העולם שהשטן הצליח ,בעזרת ה' ,להשתלט על רוב
האוכלוסיה של העולם ,ממש ,וזאת הוא עשה או דרך הטימטום שלהם,
או דרך החכמות שלהם ,והרצונות שלהם ,והתשוקות שלהם.
אבל ישאר כל עם ישראל ,עם-ישראל האמיתי ,אלו שעמדו בהר-
סיני ,לא כל אלו שמתיימרים להיות יהודים ,אפילו אם הם חרדים ,וגם
אלה שהם גרי-הצדק האמיתיים [ישעיה י"דִ ' :כי י ְַרחֵ ם ה' ֶּאת יַעֲ קֹב ,ובָׁ חַ ר עוֹ ד
ְבי ְִש ָׁראֵ ל ,וְ הִ ִניחָׁ ם ַעל ַא ְדמָׁ ָׁתם ,וְ נִ ְלוָׁה הַ גֵר עֲ לֵ יהֶּ ם ,וְ נִ ְס ְפחו ַעל ֵבית יַעֲ קֹב'] ,כל הנשמות
שלהם גם הן היו בהר-סיני ,ואת אלה ה' יציל ,כי יש להם את הניצוץ,
את הניצוץ של הקי רבה לקב"ה .יש להם נשמה אלוקית שה' ברא אותה.
ה' ברא את כל הנשמות האלה ,ובמטרה מיוחדת להיות אתו ,במיוחד
כדי לקבל נצח ,נצח נצחים .ואז -ואז רוב העולם ילך ,רוב העולם ,רוב
האנ ושות תיפול .שום פצצה אטומית או פצצה אחרת של בני אדם לא
יכו לה לעשות את זה ,אולי יוכלו לתת איזו מחלה ,איזה חיידק ,כדי
להרוג את רוב העולם ,אבל גם זה לא בטוח ,גם זה לא יהיה מאה אחוז.
ולכן ,חייב להיות הדבר הזה ,חייב להיות הכוכב הזה .והמקום הכי בטוח
 זה ארץ ישראל ,וזה ירושלים בעיקר ['הַ ב ְֹט ִחים בה' ְכהַ ר ִציוֹ ן לֹא יִמוֹ טְ ,לעוֹ לָׁ םי ֵֵשב :יְרו ָׁש ִ ַלם הָׁ ִרים סָׁ ִביב לָׁ ה ,וה' סָׁ ִביב ְל ַעמוֹ  ,מֵ ַע ָׁתה ַוְעד עוֹ לָׁ ם' ,ועי' מזמור מ"ו באורך].

הקב"ה ,אבל אנחנו מחזיקים אותם ,גם בישיבות ,וגם בבתי-ספר ,וגם

אבל היהודים שלא רוצים לשמוע את האמת ,אני מרחם עליכם ,כי

בכל מקום ,כי אנחנו צריכים ,כדי להרויח ,גם בישיבות וגם בבתי-ספר,

יהיה לכם פחד מאד גדול .אם אתם יהודים אמיתיים – אז ה' יכריח אתכם

אנחנו צריכים אוכלוסיה ,צריכים כמות שתמלא את בתי-הספר ,צריכים

לחזור בתשובה ,אבל אחרי הרבה יותר סבל מאשר אנחנו ,שבכל אופן

עוד סטודנטים ,תלמידים ,נכון ,הם כבר סטודנטים ,הם כבר לא תלמידים.

עשינו מאמץ גדול להגיע לאר"י .והרשעים שבא"י – או שיברחו וילכו

וגם בישיבות ,יש כל מיני בחורים שלא-מתאימים-ממש ,אז או שבונים

לאיבוד בחו"ל ,והחיים שלהם יסתיימו בחו"ל ,או אלה שנמצאים פה,

בשבילם בתי-ספר ,או במקרה שיכולים לקלקל אחרים – הם צריכים

הם ימותו פה ,אבל כל היהודים האמיתיים פה בא"י ישרדו ,וגם בעולם

להיות בחוץ ,לא בין כולם .אבל לא משנה ,גם בתי-הספר הם כבר עם

– היהודים האמיתיים ישרדו ,אבל יהיה לכם כל כך קשה ,כל כך קשה.

כל מיני דברים שזה נגד התורה ,אבל ,חס ושלום ,אי אפשר ,אי אפשר

אבל ה' יציל אתכם.

להפריד בין זה לזה ,וגם אי אפשר לרדת עליהם ולהגיד להם :אסור!

עם ישראל  ,אל תשכח דבר אחד :לא יכול להיות דור של יהודי
אמיתי ,עוד דור של יהודים-אמיתיים לפי המצב כמו שאנחנו עכשיו ,כמו
שהעולם נמצא בו עכשיו ,כמו שהיהדות נשמרת עכשיו ברוב המקומות
בעולם .אז לכן אנחנו נצטרך לעבור נקיון ,וזה גם כתוב ברור [סוף מלאכי:

אסור! זה אסור! מה?! אי אפשר להגיד ככה! ההורים מיד יקפצו' :איך
אפשר להגיד אסור? הם רק ילדים ,הם רק בני שמונה-עשרה ,מסכנים,
איך הם מרגישים? הם – צריכים לרחם עליהם ,צריכים ללמד אותם,
צריכים להביא פסיכולוג' ...וזה הסוף שלנו .זה הסוף שלנו.
כל הפסיכולוגיה ,וכל הדברים האלה – זה הכל גויי .יהודים בתימן
לא היו צריכים פסיכולוג ,והם היו קרובים לקב"ה' ,הפסיכולוג' ,הם לא
היו צריכים שום דבר .היה תורה ,היה מצוות ,היה קשר עם הקב"ה,
היתה רגיעה ,והיתה שמחה .שמחה אמיתית .בדור שלנו אין לנו שמחה,
יש לנו בדיחות .והבדיחות – ה ן עצובות ,אבל אנחנו צוחקים חזק ,כי
אנחנו רואים פתאום איז ה טמבלים אנחנו ,רק מהבדיחות .זהו .זה המצב.
אנחנו רוצים את העולם של השטן .זה עולם של הנחש ,וזה מושך אותנו.
הרשעים האלה שיצרו את הסוציאליזם ,את הפאשיזם ,את
הקומוניזם [ראה הערה בסוף המסר] ,הם גם הביאו את הציוניזם ,וזה הנחש
הקרוב ביותר ליהודים ,זהו הציוניזם ,זה עגל הזהב ,שזה גם כן תוצאה
של הנחש [עי' שבת דף קמז .].ואנחנו נופלים לפח הזה .אנחנו מסכנים ,ואין
אפילו אחד מאיתנו שהוא לא מסכן ,היחידים שאינם מסכנים – זה אלה
שעם ה'.

'ו ִמי ְמכַ ְל ֵכל ֶּאת יוֹ ם בוֹ אוֹ ו ִמי הָׁ עֹמֵ ד ְבהֵ ָׁראוֹ תוֹ ִ ,כי הוא ְכאֵ ש ְמצָׁ ֵרף וכְ ב ִֹרית ְמכַ ְב ִסים:

וְ י ַָׁשב ְמצָׁ ֵרף ו ְמטַ הֵ ר ֶּכסֶּ ף ,וְ ִטהַ ר אֶּ ת ְבנֵי לֵ וִ י ,וְ ז ִַקק א ָֹׁתם ַכזָׁהָׁ ב וְ כַ ָׁכסֶּ ף ]'...שנעבור את
האש ,אבל זה סימלי ,אנחנו נעבור את האש ,האש הרוחנית ,כדי לנקות
אותנו ,ולהבריק אותנו ,כדי שבאמת ניראה העם המלכותי שאנחנו
צריכים להיות.
אני רק מבקש מכל יהודי ויהודי לעשות חיפוש פנימי בכל
המקומות הרוחניים שלו ,בלב ,בנשמה ['נֵר ה' נִ ְשמַ ת ָׁא ָׁדם ,חֹפֵ ש ָׁכל חַ ְד ֵרי בָׁ טֶּ ן',
עי' פסחים ז ,]:הכל-הכל איפה שהוא מרגיש את הרגש היהודי ,את הקירבה
של הקב"ה .תתבודדו ,תדברו עם ה' ,עד שאתם מרגישים את הקשר.
אח"כ תבואו הביתה ,תשתדלו לעשות תשובה אמיתית ,ותזרקו את כל
השטויות שלכם ,כל הדברים שהם גויים ,ורק תחיו בשביל לעשות את
רצון ה' [ראה גליון קד"ד מס' ' ,37תכנית אב להצלתינו' ,הדרך לתשובה אמיתית
בששה שלבים].

שאלות ותשובות:
בעיות החינוך
ש .את הברכה הראשונה בתפילה חותמים במילים' :מגן אברהם' ,זה
מרמז על כך שחתימת הגלות צריכה להיות בזכות אברהם ,כלומר
שצריכים להיות כמו אברהם אבינו ,שכל העולם עמד מעבר אחד והוא
כנגדם מהעבר השני ,לעמוד מול השטף ,הצונאמי של כל הקילקול שיש
עם פגעי הטכונולוגיה בעולם ,והתיקון שלנו זה להיות בצד שכנגד ולא
להיסחף...
ת .אני רק רוצה להזכיר לך שזה לא יהיה רק מים ...כי המטאורים
הבוערים שיפלו ,זה יעש ה אש בכל העולם ,אש ומים ..אבל לענות
לשאלה .שיהיה ברור ,נכון ,כל יהודי צריך לעשות מה שאמרתי ,ואם
עושים מה שאמרתי קודם אז כבר ממילא לא יהיה לא אינטרנט ולא
שום דבר אחר ,כי אנחנו נעשה רק את רצון ה' .זה לא יעניין אותנו כל
המשחקים המגעילי ם האלה .אנחנו נהיה עם הקב"ה ,נהיה עם הקב"ה!
וכל הדברים כמו טלביזיות ,ומשחקים ,ואינטרנט וכו' ,זה הכל בגלל
שאנחנו לא איתו .ברגע שנהיה איתו ,זה כמו לנסות לתת לבן-אדם זקן
בן שמונים ,טטריס

וכו' ,אבל זה נגד הקב"ה .כי הקב"ה לא נתן רשות לכזה דבר
קי"א , ].הוא לא נתן לנו רשות להקים צבא ,ולהקים מדינה ,ועוד כזו
מדינה חילונית .אז יש לנו בעיה ,כי כל המלחמה הזאת – זה לא בסדר,
אנחנו לא היינו צריכים להיות פה בתור כובשים ,היינו צריכים להיות
פה מהסיבה שרצינו להיות בארץ-הקודש .וכמו בכל ארץ אחרת בגלות,
אז מי ששולט פה נותן לנו רשות לבוא ולגור פה ,ולפעמים עושים
פוגרומים ,ולפעמים עושים לנו רע ,אבל אסור לעשות אחרת .אבל
עשינו ,וזה כבר קיים ,אבל הדם בכל זאת זורם [כתובות שם] .וזו הסיבה
הגדולה ביותר שלא ללכת לצבא ,כי זה לא צבא שמותר לנו ללכת
שם .אם הם תופסים אתנו בכח ,ומכניסים אותנו כמו מה שהרוסים עשו
עם הקנטוניסטים ,הכריחו את היהודים ללכת לצבא הגויי ,אז באמת
עשו כל מה שהם יכלו לעשות בכדי שלא ללכת ,אבל לא היתה ברירה,
זה היה בכח .אבל זה – אין שום סיבה ללכת לשם.
[כתובות

(שם של משחק אלקטרוני)

בשביל לשחק עם זה ...זה

שטויות! בן אדם בן שמונים רוצה ללמוד ,רוצה להתקדם ,להתקרב אל
הקב"ה ,מה הוא צריך את הצעצוע הזה? מה? הוא ילד קטן?!
אבל גם את הילדים הקטנים שלנו צריכים לגדל לתורה ומצוות
ומעשים טובים וכו' .אנחנו לא יכולים להמשיך עם השטויות עם חוגים
כאלו שהבנות הולכות לרקוד .שטויות ,אם היו לפחות רוקדות לפי
מוזיקה יהודית ,אמיתית ,אבל הן רוקדות ,ה' ישמור ,כמו החילוניים.
ואפילו שזה רק בנות ,אבל בכל אופן כל השירים ,וכל הקצב ,מה זה
שייך?! לוקחים פסוקים ,שמים את זה בקצב של רוק'נרול ,וה' ישמור.
ש .הן לומדות גם קולנוע...
ת .נכון ,עושים הצגות ,מסריטים את זה ,ואחר כך מביאים את זה
לעיר אחרת בכדי להראות את הסרט ,מה זה צריך להיות?! זה אסור!
ש .באישור נשות חינוך...
ת .ובאישור הרבנים...
ש .האם אלו שבממ שלה ובכנסת לא מוחים על כל מה שהשלטונות
עושים ועושים?...
ת .אלה בכנסת? יש כאלה ביניהם שיש להם מצפון ,שהם יודעים
שהם לא בסדר ,אבל אין להם ברירה .אינני יודע למה אין להם ברירה,
אם היה להם קצת אומץ ,אם היו קרובים לה' – הם היו קמים ועוזבים.
ֹאמ ִרי נוֹ ָׁאש,
אבל משהו מחזיק אותם שם ,לא משהו חיובי [ירמיהו ב' ' :וַת ְ
לוֹ אִ ,כי ָׁאהַ ְב ִתי ז ִָׁרים וְ ַאח ֲֵריהֶּ ם ֵאלֵ ְך.]'...
ש .ועכשיו בבתי-יעקב ,רשמית ,מחנכים את התלמידות ללאומיות,
נוסעים ללמוד ציונות בגבעת-התחמושת...
ת .בתי הספר היום של בית-יעקב ,וגם הישיבות ,מקבלים הרבה כסף
מהמדינה ,אבל בשביל לקבל כסף ,כדי לקבל את המשכורות – צריכים
ללכת לפי החוקים שלהם ,לרקוד לפי החליל שלהם .לכן זה הכל טריף.
ש .המדינה סוערת על החייל שהרג את המחבל...
ת .איזה שטויות ,איזה שטויות .פה יש לנו בלאגן ,למה? למה
אנחנו בכלל נמצאים במלחמה עם הערבים? כי יש לנו מדינה! אנחנו
באנו בתור יהודים שרוצים מדינה משלנו ,שיהיה לנו צבא שלנו וכו'

אנחנו יושבים פה בשביל לעבוד את השם ,להיות קרוב למקום איפה
שפעם היה בית-המקדש ,להיות קרוב לכל המקומות הקדושים ,ובכלל,
להיות בארץ ישראל .האדמה קדושה .הכנסת זה טרף.

מלחמה על הדת
ש .בכנס בז' אדר שהיה בדוד-המלך היה אמור להתקיים אמירת
'שמע ישראל' המועברת בכל התקשורת ובכל העולם .השקיעו הרבה
כסף .שמענו עדויות מאנשים ,שאנשי-שילטון חיבלו במזיד בכל התכנית
הזו ,ניתקו את החשמל כו' ,בכדי להפריע לדבר העצום הזה...
ת .אבל אני רק לא יודע למה אתה מופתע מזה? אנחנו האויב!
אתה מבין? אנחנו האויבים  .בדיוק כמו הערבים .אנחנו האויב! כי הם
כבר נתנו את קבר-דוד-המלך לנוצרים ונתנו את הר-הבית לנוצרים,
ובכלל ,גם את כל המקומות בעיר-העתיקה .ויותר מזה .הם רוצים
לעשות דת חדשה .ואנחנו האויבים! כי אנחנו משתדלים לא לתת להם
לבוא פה ולהשתלט ,ולתת לנו להיות גוים .וכשיבואו ,חס ושלום ,מה
יהיה? שלא יגיע לזה חלילה ,אבל כשיגיעו לפה ינסו לעשות מאיתנו,
דוקא מהחרדים ,ינסו ,והם כבר עושים את זה ,מנסים לעשות מאיתנו
חלק מהדת שלהם שאותה הם רוצים להכניס לפה ,שלא נדע .והדת
שלהם זה יהיה 'מישמאש' (תערובת) של כל מיני דתות ,אבל המטרה של
הדת הזו – זה לעבוד ,לא את ה' ,אלא את השטן ימח שמו וזכרו .הוא,
אני-לא-יודע-מה -להגיד שלהם ,המלך שלהם ,הוא זה שהם מאמינים בו
שהוא ,יציל אותם מאיזה הכל-יכול ,ה' ישמור ,אז הם רוצים שגם אנחנו
נגיע לזה .לכן אנחנו לא יכולים ,אפילו במילימטר אחד ,ללכת לכיוון
שלהם [עי' שו"ע או"ח שכ"ט ו'] ,כי בסופו של דבר זהו התיכנון שלהם.
והיהודים שהולכים לצבא ,להיות בצבא ולעבוד בצבא ,והולכים לכל
המוסדות שלהם ,הם 'על הכוונת' ,כי הם משתפים פעולה ,משתפים
פעולה עם הרשעים.
ובאמריקה היהודים בסכנה גדולה ,וגם באירופה .לאו דוקא בגלל
שהם יהודים אבל גם בגלל זה .הם רוצים להתפטר מהם ,במיוחד
מהחרדים .מהחילוניים – לא ,כי הם יכולים להיות חלק מן הדת החדשה
שלהם ,חוץ מאותם חילונים שפתאום יגידו' :מה?! אז זה לא דמוקרטיה,
מה? מכריחים אותי?! אז לא!' .אנשים כאלה יכולים פתאום ללכת עם
הכיוון שלנו ,ואפילו להיות מוכנים למות על קידוש ה' .אבל המקום
שבו תהיה המלחמה הכי גדולה – זה יהיה פה! כי כאשר יבוא הכוכב,
ויעשה את הנזק שהוא יעשה ,ורוב האנשים בעולם ימותו ,ובסוף הענין,
בארץ-ישראל תהיה רגיעה ,ולא תהיה ממשלה ,ולא תהיה מדינה ,ואחרי
שהדברים ירגעו קצת ,כל הרשעים יצאו מהמחבואים שלהם ,אלה
שישרדו ,כי הרי לא כולם ישרדו בין הגוים בתוך הבונקרים שלהם ,יש
בונקרים שלא יעמדו בזה ,אבל יצאו הרשעים ,ואז נדע מי מהם זה

באמת 'גוג' ,ומי מהם זה 'מגוג' ,או איפה זה ה'מגוג',
ָׁפנ ָׁ
ֶּיך ֶּאל גוֹ ג ֶּא ֶּרץ הַ ָׁמגוֹ ג ,נְ ִשיא רֹאש מֶּ ֶּש ְך וְ ֻתבָׁ ל ]'...ואז הם ילכו ,יבואו לא"י,
ויקבלו 'שוק' (הלם)! מגלים פתאום שחיים פה יהודים שומרים-מצוות
ממש כולם ,בלי יוצא מן הכלל ,ואין טלביזיות ,אין שטויות ,אין דברים
מגעילים ,עושים מה שעושים ,ואפילו תהיה צניעות ...ואז ,הם יכעסו:
'איך זה קרה?!' ,הם הרי היו בטוחים שלא ישאר פה כלום ,וכמו בכל
העולם ,אבל לא! חיים! יש אוכל ,יש מים ,יש א ת כל מה שצריך ,ואז
הם יבואו נגדנו ,ואז ה' ישלח את מלך-המשיח להלחם בשבילנו [עי'
תרגום לשיה"ש ח' ד'] ,לא נצטרך להרים אצבע ,נהיה בטוחים שה' ישמור
עלינו – ולא יקרה לנו כלום .ה' יעזור ויציל אותנו.
[יחזקאל ל"חִ ' :שים

ש .מה עם הערבים? איפה יהיו הישמעאלים בסיפור?...
ת .איפה יהיו? עם כל אלו שמתו! וגם בין ישמעאל יש כאלה שהם
חסידי אומות העולם.

איזו המתקה? המציאות החיצונית היתה מפחידה ,אז איך היתה המתקה?
כשהם אמרו 'שמע ישראל' – הם לא סבלו ,הם הלכו ישר לגן עדן.
זאת היתה ההמתקה.
ש .מסתבר שפורים השנה היה קצת יותר שקט משאר השנים...
ת .ברוך ה' ברוך ה' ,זה היה שקט ממש .אמנם כמה בחורים השתכרו
בסעודה וכנראה שלא הצליחו להגיע לתפילה בליל שבת ,כי הם שכבו
על הריצפה בתוך הקיא שלהם .וזה לא פורים ,זה לא פורים .זו לא
שמחה .זה כאב .זה צעקה של אנשים שסובלים מהיצה"ר שלהם.
ש .ובקבר דוד המלך באו הקתולים ביום הפורים לעשות שמה טקסים
של עבודה זרה ,...ה' ישמור.
ת .בטח ,כי השנה זה היה יחד עם חג הפסחא שלהם ,ימח שמם
וזכרם .בדרך כלל זה בסביבות פסח ,והפעם שיש שנה מעוברת זה יצא

פורים השנה...

ככה ,בדיוק בפורים.

ש .נאמר לי בשם צדיקים שהיה צריך להיות בפורים משהו מאד
גדול לקראת הגאולה ,אבל זה נדחה בגלל המחלוקות שיש בציבור
החרדי ,האם בכל זאת לא היתה איזו המתקה (המתקת הדינים ,רחמי שמים)?
ת .טוב ,אני לא יודע ,לא יכול להגיד ,אני לא יודע ,אני רק יודע
שזה יקרה מתי שזה צריך לקרות .הקב"ה מראש יודע את כל שעומד
להיות ,ואת כל האפשרויות ,ו הוא יודע מה יהיה הסוף באמת .ואין
המתקות לגוים .ו עכשיו זה יהיה הרס של רוב העולם .העולם לא יכול
להמשיך .זה כל כך רע .אם אני הייתי מספר לכם את כל הרע ,אני לא
אספר לכם ,כי זה מלוכל ך ומתחת לכל מה שיהודי צריך בכלל לדעת
או לשמוע מזה ,אבל זה מקובל עכשיו בין הגוים .ויש כמה גוים שזה
מפריע להם ,גם בין הנוצרים ו גם בין המוסלמים ,אבל הרוב נמשכים
לכל הזבל הזה .אבל שתדעו ,הסוף מגיע.

ש .עשו שם דברים איומים ,אפילו מנוגדים לחוק ,מפירים את
הסטאטוס קוו במקום בגסות ובוטות ,ועוד עם גיבוי השילטונות...
ת .המחוקקים מאפשרים להם את זה ,אז מה זה אומר 'נגד החוק'?
ש .ומי בא לעזור להם שמה ,לקתולים? למרבה ההפתעה הגיעו
קבוצה של אנשי-שמאל ,אלה מהקרן לישראל החדשה ,הני"ף (...)NIF
ת .בטח ,בטח יעזרו להם ,בטח ,כי הקתולים – זה החברים שלהם.
ואתם לא עזבתם את המקום ,ברוך ה' ,אבל יש להם תכנית להעיף את
כולכם ,גם בתוך שימוש בכח ,וגם בתיכנון להעיף את הערבים מהר-
הבית .אבל זה עדיין לא קורה ,וזה גם לא יתקיים ,כי ה' לא יתן.
ש .הכנס שהיה בליל תענית-אסתר במערת-המכפלה ,הרבה יהודים
טובים באו לצעוק ולהגיד תהלים ,האם זה עשה רושם בשמים?

ו ההמתקה ,מדברים על המתקות ,אני אסביר לכם מהי ההמתקה.
הגוים ,הם ימותו ,אלה הרוב הגדול ,העצום ,כי אין המתקה על הגוים,
הם צריכים למות בגלל כל העבירות שהם עשו ,גם נגדינו – נגד
היהודים ,וגם נגד הקב"ה ,וגם בכלל .זה הגוים ,וזה רוב העולם.
והיהודים ,גם כן ,הרוב ילכו מן העוה"ז ,כי הם לא יהודים אמיתיים,
לא עמדו בהר סיני וקבלו את התורה .ישארו רק היהודים שהיו בהר-
סיני ,ש הם קיבלו את התורה ,וגם כמה גוים צדיקי אומות העולם.
וההמתקה יכולה רק להיות עם היהודים .אז היהודים עצמם ,אם הם
יעשו את מה שה' רוצה ,וישתדלו להתקרב אליו ,אז ה' לא יצטרך
לגרום להם הרבה סבל ,כי הרי הם גורמים לעצמם את הסבל ,איזו
המתקה? אם יש יהודי רחוק ,זה מצוה לקרב אותו ,בין אם הוא לא
רוצה או כן רוצה .אם רואים שהולך ליפול עליו משהו ,צריכים לתפוס
אותו ,ובכח ,והוא יגיד' :לא ,לא! אני רוצה ללכת לסכנה ,זה דוקא טוב
בשבילי' ,לא ,לא יתנו לו ,ימש כו אותו בכח ,וזה לא יהיה קל [הפטרת
יתם .]'...אבל זה תלוי בו ,אם הוא ירוץ לקב"ה ,לכיוון
חזון' :וְ ִאם ְת ָׁמאֲ נו ו ְמ ִר ֶּ
של המצוות וכו' ,אז זאת תהיה המתקה ,אבל הוא צריך בעצמו להראות
שבאמת ראוי לתת לו המתקה .זה לא דבר כללי ,המתקה כללית ,אלא
זה משהו נקודתי ,עם כל יהודי ויהודי ,והיהודי עצמו צריך לגרום
להמתקה הזו ,ואם לא – אז לא.
ש .מהי בדיוק 'המתקה' ,מה זה ה'סוכר' הזה שעושה את ההמתקה?
האם הכוונה לדמעות של יהודי שהוא חוזר אל ה' בתשובה?...
ת .תמיד כשיהודי בוכה לה' – ה' עוזר לו .והעזרה הזו – זו ההמתקה.
אולי זה לא ההמתקה כמו שהאנשים חולמים ,אבל זו המתקה.
כשהיהודים היו במלחמה"ע השניה ,מה היתה ההמתקה? הם בכו לשמים,

ת .בודאי שזה עשה רושם ,בודאי ,כשיהודים מתקהלים ככה ,ורק
בשביל להתפלל לקב"ה ,בטח ,איזה רושם זה עושה ,ענק! ודאי ודאי.

הרישעות בעולם נחשפת
ש .מתגלים כעת דברים מעניינים .סוכנות הידיעות הגדולה בעולם,
הסוכנות האמריקאית הידועה  ,APאסושיאייטד פרס (Associated-
 ,)Pressהם אמריקאים ,אבל הם עבדו בתקופת מלחמה"ע השניה
בשיתוף פעולה ,בתיאום מלא עם הנאצים ,פירסמו את התעמולה שלהם,
והיו חלק מתוך מכונת התעמולה הנאצית...
ת .וכי רק הם עבדו ע ם היטלר?! ומה עם רוטשילד? ומה עם ונדרבלט
(עשירים ידועים בארה"ב שסייעו

לנאצים)? ומה עם כל אלה ,הרבה אמריקאים

שעזרו לשים אותו איפה שהוא היה .ואיך הוא ברח? הרי כנראה הוא
ברח ,הוא לא נהרג כנראה ,בכלל לא מצאו את הגופה שלו! הבריחו
אותו לדרום-אמריקה .ואחרי המלחמה לקחו את הנאצים ,את המדענים,
ונתנו להם זהויות שקריות ,בניירות שקר ,להביא אותם לאמריקה ,ולתת
להם לחיות כמו מלכים באמריקה ,כדי לעבוד באמריקה ,מה ,זה הכל
שקר .והנשיא ,הנשיא רוזוולט שלא איפשר להפציץ את פסי-מסילת-
הרכבת לאושוויץ בסוף המלחמה ,למה לא? ...שיהרגו עוד קצת יהודים...
זו הסיבה! כי הוא היה אנטישמי ,הוא היה חלק של ה'אילומינטי' ,והם
עבדו ביחד ,גם אמריקאים וגם נאצים וגם כולם ,רק שהיו צריכים
לגמור עם הנאצים ,כי לא היתה ברירה ,בכל אופן היה איזה משהו
שגרם להם שיגמרו אותם ,כי גם הם לא רצו שהם יהיו בשלטון מוחלט,
כי זה עוד לא היה הזמן ,הם היו צריכים קודם לגמור את ארה"ב.

העולם לא יכול להמשיך יותר ,עמוד 4

ובארה"ב – זה לא כל כך פשוט ,היתה דמוקרטיה שם קצת מדי חזקה,

ש .הראו לנו את דברי הגר"א המדהימים מפירושו על תיקוני הזוהר

לא היה פשוט כל כך .אבל עכשיו הם גמרו את ארצות-הברית ,אין

(תיקון ל"ז ,דף ע"ז):

שאומר שלפני ביאת המשיח יתגלה אות בעולם ,והגר"א

כבר ארה"ב ,אין דמוקרטיה ,כל הטמבלים שם שלא יודעים בין שמאלם

מסביר ברור :הכוונה שיתגלה כוכב חדש!...

לימינם ,לא מבינים ,לרוב ,שהכושי הזה נשלח במיוחד כדי להרוס את

(תיקוה"ז תי' ל"ז ,דף ע"ז ע"בְ ... ):תהוֹ ''ם ִאיהו הַ ָׁמוֶּ''תְ ,לגַ ֵביה צָׁ ִר ְ
יעה ְב ַא ִטיפו ִד ְד ָׁמא,
יך ְפ ִר ָׁ

ארה"ב .אמנם יש אמריקאים שמבינים ,אבל אין להם את הכוחות ,הוא

יהי לָׁ א ִא ְת ַג ְליָׁיא ְב ָׁע ְל ָׁמא ,וְ לָׁ א יְהֵ א אוֹ ת ְב ָׁע ְל ָׁמא ,וְ ָׁרזָׁא
יעה ִא ִ
וְ ַעד ְד ִא ְת ַפ ַרע הַ אי ְפ ִר ָׁ

כבר שולט ,גם על הצבא ,גם על המשטרה ,וגם על ארה"ב.

יעה ,רוֹ ִמי וְ קו ְשטַ אנְ ִדינָׁאִ ,מיָׁד ִא ְתג ְַליָׁיא אוֹ ת ְב ָׁע ְל ָׁמא,
ְד ִמ ָׁלה ַכד ִא ְת ַע ַבר ִמינָׁה ָׁע ְרלָׁ ה ופְ ִר ָׁ
ְלהַ הוא ְד ִא ְת ַמר ֵביה (שם ג' י"ב) וְ זֶּה ְל ָׁך הָׁ אוֹ ת ִכי ָׁאנ ִֹכי ְשלַ ְח ִת ָׁ
ְימא ֵביה ְק ָׁרא (מיכה
יךְ ,ל ַקי ָׁ

ש .אומרים שגם חברת  ,IBMחברה אמריקאית ידועה ,אלה שיצרו

את ָׁך מֵ ֶּא ֶּרץ ִמצְ ָׁריִם ַא ְראֶּ נו נִ ְפלָׁ אוֹ ת .ו ְבגִ ין ָׁדאֶּ ,א ְל ָׁעזָׁר ְב ִרי ,לָׁ א ִתצְ ֵפי
ז' ט"ו) ִכימֵ י צֵ ְ

את האסירים הממוספרים בעזרת מכונות וכרטיסי-חישוב שהם יצרו

גַוונוֹ י נְ ִה ִירין ,אוֹ ַעד ְד ִא ְתג ְַליָׁיא אוֹ ת ְב ָׁע ְל ָׁמאַ .מאי
שת ְב ְ
ְל ַרגְ לָׁ א ִד ְמ ִשיחָׁ א ַעד ְד ֶּת ְחזֵי ֶּק ֶּ
שבֶּ ט
אוֹ ת? ֶּא ָׁלא ' ָׁד ַר ְך כֹכָׁ ב ִמיַעֲ קֹב'( ,במדבר כ"ד י"ז)ָׁ ,דא ָׁאת י' ,אוֹ ת ְב ִרית ,ו ִמיָׁד 'וְ ָׁקם ֵ

את המחשבים האישיים ,עזרו בעצמם לנאצים במחנה אושוויץ לנהל
במיוחד עבורם...
ת .בודאי ובודאי ,זה ידוע ,זה הכל שקר .ואנשים הלכו להילחם,
איבדו את החיים שלהם על שקרים .ומלחמת העולם הראשונה ,היתה
ממש סתם ,ללא כל סיבה .הלכו להילחם יהודי-נגד-יהודי ,היו יהודים
בצד אחד ,ויהודים בצד שני .יש סיפורים רבים מאד איך הם נפגשים
ועושים מנין לתפילה ביחד ...ואח"כ הולכים להרוג אחד את השני.
ש .ומה עם הפיגועים באירופה ,בבריסל?..

ישרון מֶּ לֶּ ְך...
גַבה ,הַ הוא ְד ִא ְת ַמר ֵביה (דברים ל"ג ה') ַוי ְִהי ִב ֻ
ִש ָׁראֵ ל' ְל ָׁ
ִמי ְ

תרגוםְ :תהוֹ ''ם ִהיא הַ ָׁמ ֶּו''תֵ ,אלָׁ יו צָׁ ִר ְ
ש ִנפְ ַר ַעת
יעה ִעם הַ ָׁטפַ ת ָׁדם ,וְ ַעד ֶּ
יך ְפ ִר ָׁ
יעה הַ זוֹ ִ ,היא לֹא ִמ ְתג ַָׁלה בָׁ עוֹ לָׁ ם וְ לֹא ִת ְהיֶּה אוֹ ת ָׁבעוֹ לָׁ ם ,וְ סוֹ ד הַ ָׁדבָׁ ר,
הַ ְפ ִר ָׁ
יעה ,רוֹ ָׁמא וְ קו ְש ָׁטאנְ ִדינָׁאִ ,מיָׁד ִמ ְתג ַָׁלה הָׁ אוֹ ת
שעוֹ ְב ִרים ִמ ֶּמנָׁה ָׁע ְרלָׁ ה ו ְפ ִר ָׁ
ְכ ֶּ
ָׁ
ָׁ
שנֶּאֱ ַמר בוֹ 'וְ זֶּה ְלך הָׁ אוֹ ת ִכי ָׁאנ ִֹכי ְשלַ ְח ִתיך'ְ ,ל ַקיֵם בוֹ הַ ָׁכתוב
ָׁבעוֹ לָׁ ם ְלאוֹ תוֹ ֶּ
את ָׁך ֵמ ֶּא ֶּרץ ִמ ְצ ָׁריִם ַא ְראֶּ נו נִ ְפלָׁ אוֹ ת' .ו ִמשום זֶּה ,אֶּ ְל ָׁעזָׁר ְבנִ יַ ,אל ְתצַ ֶּפה
ימי צֵ ְ
'כ ֵ
ִ
שי ְִּתג ֶַׁלה אות
שת ִבגְ ָׁונֶּיהָׁ הַ ְמ ִא ִירים ,או ַעד ֶׁ
ש ִת ְראֶּ ה ֶּאת הַ ֶּק ֶּ
ְל ַרגְ לֵ י ָׁמ ִשיחַ ַ ,עד ֶּ
ָּבעולָּ םַ .מה זֶּה אוֹ ת? אֶּ ָׁלא ָׁ'ד ַר ְך כֹכָׁ ב ִמיַעֲ קֹב' ,זוֹ הָׁ אוֹ ת י' ,אוֹ ת ְב ִרית .ו ִמיָׁד

ישרון ֶּמלֶּ ְך'...
שנֶּאֱ ַמר בוֹ ' ַוי ְִהי ִב ֻ
ִש ָׁראֵ ל'ֵ ,אלֶּ יהָׁ  ,אוֹ תוֹ ֶּ
שבֶּ ט ִמי ְ
'וְ ָׁקם ֵ

ת .כל הפיגועים האלה ,בבריסל ובכל מקום ,זה הכל תיכנון של

ופי' שם הגר"א (הובא בס' אורות הגר"א ערך גאולה ,עמ' קל"ד ,אות י"ח) ' :לא תצפי

הרשעים ,זה שייך למנהיגים של אירופה ,ולמנהיגים באמריקה,

לרגלא דמשיחא וכו' עד דאתגלייא אות בעלמא ,רצונו לומר :שיתגלה כוכב

בארה"ב ,ומקסיקו ודרום-אמריקה וקנדה ובכל מקום .הם יודעים על זה

חדש!...

בדיוק .זה תיכנון שלהם ,הערבים – הם רק משתמשים בהם בשביל

ת .ברוך ה' ,ברוך ה' ,הנה ,זו ההמתקה! זו המתקה של ה' ,שאנחנו
יכולים לקרוא במקורות ,ב הרבה מקורות על הכוכב ,ולא רק לקרוא על
זה ,יש אפילו גם תיאור איך נראה הכוכב ,ושזה גם אדום ,ועם הזנבות,
וכו' וכו' [עי' בארוכה זוה"ק פרשת שמות דף ו' ע"ב ,הובא בחלקו בדף המקורות].

לעשות את העבודה המלכולכת.
ש .התנהגות המשטרה בבלגיה היתה משונה ביותר...
ת .נכון ,כי המשטרה שמה ,הם רוצים ,השלטונות באירופה ,רוצים
לגרום לאי-שקט שיהיה בכל אירופה ,כמו שעושים בארה"ב ,ושיהיה
'אחד נגד השני' ,שילכו ממש למלחמה אחד-נגד-השני ,מלחמות שבסופו
של דבר תהיינה סיבה למשטרה ,וגם לצבא ,בכל הארצות האלה ,להגיד
שהם צריכים לשלוט ,כי 'אי אפשר להשתלט' ,ואז ברגע זה ,ברגעים
האלה שיהיה בלאגן כה עצום ,אז הרשעים יכנסו לבונקרים שלהם.
ש .היה מכתב של פוליטקאי נורבגי שפורסם בעולם על המנהרות
והמקלטים התת -קרקעיים הענקיים שבונים בנורבגיה ועוד ארצות
בשביל האליטות כדי להתגונן מפלאנט ,X-האם זה אכן אמיתי המכתב
הזה?...

ש .גם בתפילת ערבית אנחנו אומרים 'ומסדר את הכוכבים
במשמרותיהם ברקיע' ,ולאחר מכן מבקשים שה' ימלוך עלינו לעולם
ועד ,רואים את הקשר ,אבל יש רבנים שאומרים 'אין שום כוכב' ,איך
מתיחסים לזה?
ת .מה אני יכול לומר .אני לא יכול להתייחס בכלל לרבנים שאומרים
שאין כוכב .מה יש לי להתייחס אליהם? ומה עם הרבנים שאמרו לבעל
'השומר אמונים' לפני מלחמת העולם השניה ,ששאל את הרבנים ,למה?
למה לא עושים אסיפות ועצרות ,להתפלל לקב"ה שלא נעבור את
מלחמת העולם בצורה קשה ,שנצא בחיים? אז הם אמרו לו' :לא ,למה
להפחיד אנשים?' ,אז מה יש לומר?...

ת .זה אוטנטי לחלוטין .וזה אמור להכיל שני מיליון איש ,הבונקרים
בנורבגיה ,וסך כל האוכלוסיה שם זה מעל לארבע מיליון ,וזאת אומרת
שמחצית האוכלוסיה תהיה בתוך הבונקרים – ומחציתה לא.
ש .מי מבטיח להם לרשעים שהבונקרים שלהם מוגנים מרעידות
אדמה וכו'...
ת .אין הבטחה ,אבל הם חושבים שהם שולטים על הכל ,שהם
חכמים גדולים ...אתם צריכים להבין שהרשעים האלה ,הם חושבים
שהם כמו הקב"ה ח"ו ,הם חושבים ,בטעות ענקית ,בטימטום ענקי,
שהשטן יכול להלחם עם הקב"ה ח"ו ,אבל הקב"ה הוא שברא אותו
אתי ַמ ְש ִחית ְלחַ ֵבל ,]'...אז הוא ילחם איתו? איך הוא
[ישעיהו נ"ד' :וְ ָׁאנ ִֹכי ָׁב ָׁר ִ
יכול לחלום שהוא ינצח?! ...אבל הם לא חושבים ,הם רוצים את מה
שהם רוצים ,והם לא עושים את כל החשבונות ,הם יָשבו בטח עם
מומחים גדולים שאמרו להם :אפשר לבנות ככה-וככה-וככה ,נגד מים,
נגד רעידה ,נגד ל ָבה ,נגד אני-לא-יודע-מה ,נגד כל הרדיואקטיביות
שתיכנס לתוך המים האלה וכל האש הזו מכל תחנות-הכח הגרעיניות
שיש בכל העולם ,שהם בערך ארבע מאות במספרם!

מתוך הספר "שבחו של אהרן" ,תולדות רבי אהרן ראטה זצוק"ל ,בעל ה'שומר אמונים' ו'טהרת הקודש'

פרק י"ז" – :שנת ת"ש ,לְך כנֹוס את כל היהּודים".
דַמאַדַ
מ ַפחַ ַ
הַאיגַרֹותַ,כַיַלַיבֹו ַ ַ
מידַיוַ ,וַכַןַכַתַבַבַכַמַ ַ
מידַלַתַלַ ַ
הקַדֹוׁש ַאַמַרַתַ ַ
ַרבַנּו ַ ַ
ַכיַדּועַַ
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תַדבַ ַריוַהַק'ַ,
יַרבַנּוַהקדֹוׁשַ,וַדַחּוַאַ ַ
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ש .כמה זמן להערכתך זה יקח מהשעה שיראו את הכוכב ברור
ברקיע לעיני כולם ועד שיתחילו ההשפעות האדירות שלו...
ת .אני לא יודע כמה זמן ,אני רק יודע שזה בזמן הקרוב ,אני מרגיש
שזה חייב להיות השנה ,אבל לא יודע בדיוק מתי.

העולם לא יכול להמשיך יותר ,עמוד 5

ונביא בזאת את דברי הק' רבי אלימלך מליז'ענסק זיע"א בפרשת קדושים,

ש .מתאים שזה יגיע בליל הסדר...
ת .זה יכול להיות גם ליל -הסדר .אנחנו אמרנו שהגוים אמרו לפי
החישובים שלהם ,שאם רואים את הכוכב בעשרים ושש למרץ ,ויש
לזה משמעות למספר עשרים ושש ,אז הם סבורים שבחג-היהודים –
'הפסובר' ,שזהו חג הפסח – אז זה צריך להגיע .הם הרבה מדברים על
היהודים בתוך כל הענין הזה ,והרבה מדברים על מה שכתוב בנבואות
ובנביאים וכו' של היהודים .אבל אני לא יודע בדיוק .פסח – זה זמן
מאד מסוגל ,ומאד מסוגל גם זמן בין-המצרים ,ובחגים .אבל זה גם יכול
לבוא באמצע ,ועד שזה הכל יגמר – זה הרי גם כן יקח זמן ,זה לא יהיה
רק 'כמה שעות – וגמרנו'.
ש .כמה זמן זה יכול לקחת?..
ת .קודם כל ,זה לוקח זמן שאנחנו נעבור את המטאורים ,שלב זה
אמנם כן יעבור מהר ,אבל אנחנו נהיה עם התוצאות הממושכות של זה,
אחרי זה שאנחנו נעבור את הכוכב עצמו –יהיה הרבה-הרבה נזק ,והרבה
שינויים בכדור-הארץ .אבל אנחנו בא"י לא נרגיש את זה ,כמעט ולא
נרגיש את זה.
ש .ואיך נדע מה קורה שמה ,בחו"ל?...

על העליה הרוחנית וההתקרבות לה' בביאת משיח צדקנו בב"א.
בחוִהוִ'ִ,תזבחוִאתִרצונכםִ,שלאִיהיהִלהםִרצוןִכללִעבורכםִ,כיִאםִ
'לִרִצוִנִכִםִתִזִ ִ
רצוןִהבוראִלבדוִ .וכשתעשוִכךִ– ִ'בִיוִםִזִבִחִכִםִיִאִכִל'ִ ,פירושִשתאכלוִהפירותִ
בעולם-הזה'ִ ,וִמִמִחִרִת'ִ ,שהקרן ִקיימת ִלעולם-הבא ִבגן-עדן ִבין ִהצדיקיםִ,
'תאכלו'ִ ,הואִהתענוגִהגדולִעדִאיןִקץִותכלית'ִ ,באשִישרוף'ִ ,שאהבתִהבוראִ
תבערִבוִכאשִבוערתִלפרוחִביןִהצדיקיםִשהקדושִברוךִהואִעושהִלהםִכנפיםִ,
כיִשםִלאִיהיהִאכילהִשהיאִתענוגִגשמיִ,כיִאםִאהבתִהבוראִברוךִהואִ*ִוזהוִ
'וִאִםִהִאִכִלִיִאִכִלִוכו'ִ,פירושִעלִפיִשכתבוִבספריםִשלעתידִכשיבאִמשיח-צדקנוִ
יקבץ ִאת ִהעם ִהמפוזריםִ ,והצדיקים ִיהיו ִסמוכים ִאצלו ִתמידִ ,ואותם ִאנשיםִ
שהתנהגוִבזהִהעולםִבגלותִכשורהִאךִלאִהיהִלהםִשכל-של-אמתִלעבודִאתִ
הבוראִברוךִהואִבכלִהאופןִ*ִוהיוִאוהביִממוןִ,רקִששמרוִעצמםִמןִהחטאִלפיִ
שכלםִ* ִאזִמשיחִמביאִאותםִאלִהיםִאוקייאנוסִ,ופותחִלהםִהאוצרותִהגנוזיםִ
שםִ ,ומלא ִשם ִאבנים ִטובות ִוכסף ִוזהב ִהרבה ִמאדִ ,ונוטלין ִמשם ִכל ִחפצםִ,
והולכים ִלביתם ִברב ִבצע ִכסף ִוהון ִרב ִ* ִוכשמשיח ִפורח ִלגן-עדן ִבקדושתוִ
הגדולהִאזִהצדיקיםִשבדורִפורחיםִאחריוִלגןִעדןִבכחִקדושתןִופרישותןִהגדולהִ,
ואותםִאנשיםִשקבלוִטובתםִורצונםִבאוצרותִהזהבִכשרואיםִהגדולהִהזאת ִִ-
הם ִרוצים ִגם ִכן ִלהעשות ִכןִ ,ולפרוח ִביניהםִ ,ואינם ִיכולין ִמחמת ִכובדִמשאִ
שלִישִי'ִ,
ביִוִםִהִ ִ
גשמיותםִשדבקוִעצמםִבכסףִוזהבִ* ִוזהִהואִ'וִאִםִהִאִכִלִיִאִכִלִ ִ
פירושִשגםִביוםִהשלישיִיהיהִלהםִאכילהִגשמיותִ ,שיקבלוִתענוגִמאכילתםִ
אִלאִיִרִצִהִוִאוִכִלִיוִכו'ִוִנִכִרִתִהִהִנִפִשִִכו''ִ,פירושִכיִאףִ
פגִוִלִהוִ ִ
ומכספםִוזהבםִ 'ִ,
שיתןִלהםִמשיחִכלִחפצםִורצונםִאבלִנפשםִתיכרתִביוםִההואִמעִם-הקודשִ
בעתִפריחתןִלגןִעדןִוישארוִהםִלמטהִ,מהִשאיןִכןִהצדיקיםִאשרִחפצםִורצונםִ
היוִתמידִלעבודִאתִהבוראִברוךִהואִבשלימותִגדולִ,והלכוִתמידִבדביקותִגדולִ
עמוִיתברךִ ,והורגלוִבכךִכלִימיִחיותםִ ,ונעשוִכליִמוכןִלכךִ ,ויהיהִלהםִקלִ
הדברִמאדִבביאתִמשיחנוִבמהרהִבימינוִאמןִ,סלה:

ת .אני לא יודע איך נדע ,אבל אנחנו נדע .מה שכמעט בטוח הוא
שזה לא יהיה דרך אייפון ולא דרך האינטרנט ,כל זה כבר יהיה רק
היסטוריה...

ה' יעזור לנו שנזכה לקבל משיח-צדקנו ברחמים ,בשמחה ,ושנמשיך
לעלות ולעלות ולעלות לנצח[ .וראה קד"ד גליון  56בענין זה].

ש .היום היארצייט של הצדיק רבי אלימלך מליז'ענסק זיע"א ,אז

********

אולי זכותו הענקית היא שתעשה לנו את ההמתקה...
ת .אני לא יודע איזו המתקה ,אבל ה' רוצה רק טוב לעם ישראל,
רק טוב .והוא בכלל רוצה טוב לכל האנושות ,הוא ברא את כולם ,אבל
הוא רוצה טוב במיוחד לעם ישראל .הוא אוהב אותנו ,הוא אוהב אותנו
כהילדים שלו ,ממש הילדים היקרים שלו ['הֲבֵ ן י ִַקיר ִלי ֶּא ְפ ַריִםִ ,אם יֶּלֶּ ד
ַשעֲ ֻש ִעיםַ ...על ֵכן הָׁ מו מֵ ַעי לוֹ ' ,ירמיה ל"א] ,והוא רוצה להעלות אותנו גבוה-
גבוה ,גבוה-גבוה .ואנחנו צריכים להיות מוכנים ,אנחנו צריכים לרצות,
כי כל ההנאה שיש בעולם ,זה אך ורק רוחני .וזו הנאה הרבה-הרבה
יותר גדולה ממשהו גופני .בסופו של דבר ,בעתיד הרחוק ,אנחנו נבין
ש ִעים
מה זה אומר .ובינתיים ה' יציל אותנו [' ַאל ִת ָׁירא ִמ ַפחַ ד ִפ ְתאֹם ו ִמש ַֹאת ְר ָׁ
ִכי ָׁתבֹא ,]'...ונוכל לעבוד את ה' בשמחה ,ונהיה הרבה יותר רוחניים
מאשר היום .ובלי יצה"ר – בכלל נהיה רוחניים .ונעלה ונעלה בזה ,וה'
ילמד אותנו ,והוא יעלה אותנו שלב-שלב ,עד לאלף השביעי.

הערהַ :באשר ַלנאמר ַכאן ַבמסר ַשל ַבנימין ַכי ַהרשעים ַשיצרו ַאתַ
הסוציאליזםַהםַאלוַשיצרוַאתַהפאשיזםַ,ואחריַכןַאתַהציונותַ.נזכירַ
כי ַעובדה ַידועה ַהיאַ ,וגם ַהובא ַהדבר ַבספר ַ'עקבתא ַדמשיחא' ַלרביַ
אלחנן ַוסרמן ַזצ"לַ ,כי ַהמפלגה ַהנאצית ַשל ַהיטלר ַימש"וַ ,היתהַ
בתחילהַתנועהַסוציאליסטיתַ,לאחרַמכןַהואַביטלַאתַה'אידיאולוגיה'ַ
הזאת ַבן ַלילהַ ,הכריז ַעליה ַמלחמה ַואסר ַאותהַ ,והפך ַאת ַמפלגתוַ
לנאציתַ.והריַהקשרַברורַ .
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