
 לסמוך רק על ה'
 , תקשור עם בנימיןתשע"ז טבת ח"י' ב םיוירושלים, בס"ד, 

 ומצד, אחד מצד, כבד מאד שלי הלב כי ,םשבאת שמח מאד אני, טוב ערב
, אנחנו הזה מהשבוע, ועכשיו .קל יהיה לא אבל. לעתיד תקוה מלא אני ,שני

 ,פשוט לא זה אבל ,גדולה הכי לעליה שתביא החזקה הירידה את םמתחילי
 נדע םשא םקשי כך כל םמצבי לפנינו יםעומד כי, ביותר קשה יהיה וזה

 אז ,ו"ח' בהביטחון ה את נאבד שאולי נפחד כל כךאנחנו  – בדיוק מראש
 . להיות שעומד ממה קצת םלכ לספר אתחיל רק אני

 דבר של בסופו הבא הירידה של והדוגמה, מאד ירד הזה שהדור יודע אני

 הביאו בגשמיות םשטובלי םהאמריקאי םחרדיה םיהודיוה, הברית-מארצות

 ,קב"הל ולא, הזהב-לעגל למעשה מתפלל שלרובהזה  האידישקייט את

 םטעב םמקו בכל ,בארץ פה כולל, חרדיה-יהודיה-םעולה לכלזה הגיע ומשם 

גאולה  היהת לא םוא ,ביותר חדה הירידה: אחד דבר ברור אבל .אחר קצת

 .םשמי יראי ממששיהיו  םיהודי של הבא-דור רואה לא אני – הקרוב בעתיד

 כל כך הזהם עולה של המשיכהאבל  ,םשמי-יראי היו םההורי םא אפילו

 ממש שארוישי ,דורות שנימקסימום  או ,דור שיהיה מאמין שלא – חזקה

 . להיות שצריך למה םדומי אפילואו  םיהודי

, ב"בארה תהיה האחרונה שהגלות אמרש ל"זצ מצאנז םחיי רביידוע מו

 להציל כדי ב"לארה ונסע םק ,ל"זצ קוטלר אהרן רבי, קוטלר הרב ולכן

 ,שלו הבן ובאמת, בליקווד הישיבה את פתחהוא ' ה וברוך .םיהודיה את

 ממש ישיבה בנו םוה, ואשתו הוא ,זה את המשיך ,ל"זצ שניאור ביר

 . לתפארת

 לחנך מסוגל לא םג וזה. היה שזה מה לאזה  – זה אפילו ,םהיו אבל

 הכל אבל ,םמש לצאת םשיכולי םאחדי יש. באמת םשמי-יראי שלהבא  דור

 לכיוון םהולכי םכול אז – הזה לכיוון הולכת לייקווד םוא. גשמיותל נהפך

 על ,םפע של העקרונות על ששומר קטן םמקואיזה  יש םוש פה אולי .הזה

 אין בחברה להשתלב רוציםש םבחוריעם ה אבל ,םפע של שקייטיהאיד

 .תקוה הרבה

 בשביל ישראל-מדינת את הקימו ,י"בא פה. מזה םסובלים עולה ובכל

-חילוני-לדבר זה את להפוך, ישמור' ה ,'היהדות של הסופי הפתרון' להיות

 ומה ,הצליחו כמעט םוה. םעולב המדינות כל כמושהיא  מדינה, ארץ, עולמי

הקב"ה, ל ידבקהל םשרוצי םיהודי ,םמסכני םיהודי כמה רק ?םלה מפריע

 נשמות םבעצמ םה אבל ,םאות להוביל מישהויש  תמידלא ש םיהודי

 אבל .םלתהו םאות להוריד םשרוצי םהציוני נגד םנלחמייהודים ש, ותיהודי

 בין נכנסום רשעיה .האמת נגד זה והכל ,פה מחלוקות הרבה-הרבה יש

 םווניהכי מכל םיומלשינ .האמת אנשי נגד םלהילחכדי  םחרדי וגייסו םחרדיה

 םלומדי םחרדיה-םיהודיה ורוב .םהמקו את ממלא השקרו ,אמת-אנשי על

 של חלק םשמקבלי 'םחדרי', וכו' ,העצמאי חינוך ,יעקב-בית כמו ספר-בבתי

 או, הרבה םמה םודורשי םכלו כמעט םמקבלי שלא או, מהמדינה הכסף

 . אפשרי-בלתי כמעט זה שכלכלית, עצמאית לשרוד םשמשתדלי

 םקטני ספר-לבתי הבנות את לשלוח םשמשתדלי םאידיאליסטי כמה ישו

 םמתכופפי – אם לא .שצריך כמו הבנות את לגדל םשמשתדלי

גיל מ שמקיפות רסיטאותבאוני, "יעקב-בית" הזל םשקוראי לאוניברסיטאות

, םרשעיה של רתוא, 'רתוא' לעשות רשאפ כךש, עשרה שמונה גיל עד גןה

 . למטה םיהודיה את שמושך

 שנירר שרה כמום אנשי של החינוך כי ,םאומריהם , 'חינוך צריך םאד'

הקדושות שלנו  האימהות כמו. ו"ח, בדיוק ךוחינ לא כבר זה, לא זה, ע"ה

. םאנשי בעיני, 'מספיק חינוך' לא זה – התורה של החינוך .חינוך לא זה –

צריכים,  אז, משפחה םהקיל ,'וכו' וכו לעבוד ,להרויח באמת םרוצי םא ולכן

 . וכו' תואר םוחייבי כסף םחייבי

 להיותהיה  יכול זה האם. שקרהעם  התמלא חרדיה-יהודיה-םעולה

 הדור-גדולי אבל, שלנום עולב םמעטים צדיקי לנו נשארוהרי אמנם ? אחרת

 םתאו םימבלבלם אנשיהם,  םג – האלהם צדיקיוה. בכלל לנו אין כבר –

 שזהשאלות , שאלונ לא םפע שאף שאלות, אנוכיות שאלות מיני כל םע

 םא .הקב"ה םע ישירות להתקשר רק ?לנו נשארמה אז . בכלל שאלה לא

 את שחי םאד איזה, צדיק איזה נמצא גדולה מאד יאמדש-סייעתא לנו יש

 ,הוא כי, ואותנ לכוון יכול לא כלל-בדרך הוא םג אבל, שצריך כמו םהחיי

. ההחברן מ עצמו את לנתק צריך כן םגהוא  – נקי להישאר רוצה הוא םא

 םע רק ,לדבר מי םע אין, ללכת לאן אין. הסוף שזה להבין צריך ולכן

 אבל, םצדיקי יש !םכול ,הלכו םכול םה .דור-גדולי לנו אין. ותישירהקב"ה 

' ה – זאת םע יחדאבל , גדולות מאד הסכנות עכשיוולכן . הדור גדולי אין

 יהודי כלו. אליו ותישיר להגיע אפשרותאת ה אחר רדו מכל יותר לנו נתן

 הרבה כי, להתבלבל לאש צריך הוא אבל. יכול – ישיר אליו להגיע שרוצה

 מה םאומרי םשה עד םאות לסובב םומשתדלי ,םלרבני םהולכים אנשיהן מ

 אחד כל םהיו כי, זה את םעושי םהרבני םפעמי והרבה .שיגידו םרוצי םשה

 בתמימות םשרוצי אלה אבל .בעיות לעשות םליויכם אנשי. ותימבע מפחד

עם והקב"ה.  ,םהמלכי-מלך לא לגשת ישיר ממש םיכולי לאמת להתקרב

 .מזה אנו נהנים – תוהדור רובאשר מ יותר זההדבר ה

 ולכן .םיהודיה של לתודעה בחזרה 'בודדותתה'ה את ההביא וברסלב

 ברסלב להיות םחייבי ולא. הזה לכיוון םהולכי אמת םשמחפשים אנשי הרבה

 ורצון שבור לב םצריכיפשוט . מיוחד נוסח צריכים לא .תבודדהל בשביל

' וה. שצריך מה כל זההקב"ה.  של העבד ותילה רצון ,'ה רצון את לעשות

 מאד יןומעני. בתמימות אליו נבוא םא אליו להגיע לנו ויעזור ואותנ ימשוך

 םשמחפשי עדיין םתמימים אנשי הרבה יש םתמי-לא כל כךשהוא  שבדור

 זאת בכל םה הזה-םעולה את עוברים וחיים כיוםשם אנשי אפילו ,האמת את

 את ורק האמת את םורוצי םתמימי שנשארואנשים  יש ,םתמימי נשארו

 . האמת

 ולחזור, שלנו חותפהמש את לקחת םצריכי, ישראל םעאנחנו,  לכן

 ברגע כי, עצמנו את רולסגשלא  אפשר אי. עצמנו את לסגורצריכים . לאמת

 הטינופת כל את םמקבלי – םכול םע םשמתערבבי ברגע, לרחוב םשיוצאי

 בתמימות ברחוב םשהולכי ברגע .םשלה השקר כל את םמקבלי ,םהשל

-איפה או באירופה או באמריקה או ,מודעות והעלוניםה כל את םאירוו

 בין םג םששומעי םהאיומי םהדברי כל םועם גויה כל םעיהיה -שלא

 . מזה לברוח אפשר אי, אפשר אי אז, ישמור' ה ,םיהודיה

. מאד קשה במצב הישיבות ?...הישיבות םע מה ...הישיבות – והישיבות

 נםיש םאמנ .להיות םליושיכ םיעוגר הכי םהדברי םע םימתעסק םירבחוה

. לעומק מגיע ולא ,כללי ,שטחי משהו זאת, בכל אבל, מאד םטובי םבחורי

שלא  םצריכי םה לאב ,םהטובי םהתמימי םהבחורי את יש .םכול לא

. פשוט לא וזה, זהרילה הזמן כלצריכים  םה, זהריהול ,םריחהא םע התערבבל

-כביכול"ה הישיבותמכל , האלה מהמקומות ֵיצאו בחוריםה םא ,ועכשיו

 ,םאחרים אנשי םה כי ,םאית להתחתן רוצה לא אחד אף אז, 'וכו "טובות

 .םישידוכ אין אז, 'כביכול-ינותהמצו' ותלהרגי בישיבות םהולכי שלא ,םשוני

 הן כי ,אותן םרוצי לא זא' וכו םורדידי םשאלי םע הולכות הבנות םאו

 םמאתי, נכון, שלנו מהותיהא הולכות היובדיוק  שככה משנה לא. שונות

 את תפסה ההשכלה ,םמסויימי במקומות יותר אפילו , אוהאחרונות םשני

 בתוך ,למוות שהלכו האלהם אנשיה םג אבל .םאות לקלהוק םאנשיה רוב

 וצעקו, שמע-קריאת אמרו םוה. שרו םה, שרו םה, המחנות בתוך, הגטו

 אבל, נמוך מאד לרדת להויכ תיהודיה-שהנשמה אומר רק וזה .שמע קריאת

 כמו םדיבורי כאלה לשמוע םרוצי לא. אנחנו לעלות לויכ זה אחת בשניה

 לקפוץ שאפשר מוזיקה רוצה, הנותיל שרוצה בדוראנחנו  כי ,לי שיש

 םיירצינ להיות םיחילמת םהחיי עכשיו אבל ,םחרדיה בין אפילו, ולהשתולל

 . ביותר

 .םתוא מפחיד מדי זה .זה את לשמוע םרוצי לא, ב"בארה, באירופה

 שלא איךהרי ? כך כל םאות חידמפ מה .ימותו שאולילחשוב  םתוא מפחיד

 לעזוב ...כל כך להשתנות צריך ואשה זה אבל !...מת םאד בןהבסוף  יהיה



, תלך גשמיותה כל, גשמיות תהיה לא םג מעט עוד כי, שלו גשמיותה את

 הכל זה – םקוני םשאת םהבתי וכל, ההשקעות כל .זה את םניימב לא םאת

 יהלאנג ,םתיעל אירופה. בדרךכבר  ב"ארהו .םתיעל הברית-ארצות .םלֵ ע  יֵ 

 םאת. לתפוס םרוצי לא םאת .םיסתופ לא םאת ,םימבינ לא םאת .םתיעל

, וננו"תתכ? יגידו ומה, "סכנה יש" :םלכ תגדנה םשלכ מדינותהש םמחכי

 לחפש תלכו, אוכל לגדל ,םזרעי לזרוע תלמדו ,םשני לחמש אוכל תקנו

 ."םאליכ יגיע לא מטר מאות שש שלבגובה  שהצונאמי , כדיםגבוהי םירה

, מקצת יותר אפילו, אוכל קצת ,םמי קצת להכין אפשר, כן. שטויות זה אבל

הקב"ה ש ביטחוןה ,'בה והאמונהביטחון ה זה – ואותנ שיציל רהדב אבל

 זה – סבל איזה לעבור םצריכי םוא ,םנעי לא זה םוא. טוב רק לנו עושה

 בלי, שיש טובה הכי להרגשה רק, לטוב רק תנווא יביא וזה, נולטובת רק

 . גשמיותה

 הכל שם, הזהבעגל  של הבירה-עיר, גשמיותה מרכז זהם ש – ב"ארה

. להבין שקשה כמו הרס ממש יהיה זה .מזה םוכל ישאר לא. לגמרי יקרוס

לגוי,  םאומריהם  ואפילו ,םשמתכוננים גוי יש, םגוי, כן, לדעת םרוצי לא

 את םאומרים גויה .אלוקיםה םע םושל לעשות צריך כל םקודש לו םאומרי

 םיהודי למה ?םיהודיה איפה אז ,םנטיטהפרוטס ,םצריהנו ,םשלהם אנשיל זה

 םרוצי לא םחרדיה ,םחרדיה .לדעת םרוצי לא םיהודיה כי ...?םאומרי לא

 . מאד מעט רק. לדעת

 לא, היטלר אחרי אפילו, פהובאיר .םשני הרבה כבר םניישֵ  באנגליה

 מי, הזאת המדינה שכל להבין םרוצי לא . גם פהםסיתופ לא פשוט ,םתופסי

 זה את עשו םכול ,םהמנהיגיאלה , םרשעי םלוכ, םרשעי? זה את םהקי

, םגויה-לדת אותנו ולהביא, המדינות כל כמו למדינה אותנו להפוך בשביל

 ,םלה יתן לא' ה אבל, לזה םמתקרבי ממש, לזה םמתקרבי םוה. דת בלי או

 מה יתפסו םה כי ,קל יהיה לאגם להם ו .ייעלמו םה, יפלו םוה .םלה יתן לא

 . ישמור' ה ,םשלה הסוף ומה ,םלה קורהזה  ולמה ,םלה קורה

 ,םמכ מבקש אני, מדבר אני םשניכבר  ,םפע עודאומר  אני, ישראל םע

 תמיד ולא, אוכל םלכ יהיה תמיד לאאמנם , לאמת תחזרו, יזל  פ   , בבקשה

, תדאגו ואל. נצחאת ה םלכ יהיה !נצח יהיה אבל, לישון איפה םלכ יהיה

 ישראל-םע את הציל שהוא כמו ,םממצרי ישראל םע את הוציא' שה כמו

אנחנו ש לו םשמראי אלה את ,ואותנגם  לייצ הוא – םקשי םמצבי מיני מכל

. אותנו יציל הואאז  – צונור את לעשות םרוציאנחנו ש ,שלו םהילדי באמת

 איזהל או, כושי לאיזה םמאמיני םאת למה אז .כתוב םג וזה ?םמביני םאת

על  לא םג !םמה אחד אף על לסמוך לא ?כזה טמבל איזה או ,טראמפ

היא ש בת ול שיש אפילו !םאתכ יציל לא הוא .םאתכ יציל לא הוא .טראמפ

 רק. יעזור לא. יעזור לא זה, 'יהודי-כביכול'ש חתן ואיזה 'היהודי-כביכול'

 . 'ה אל רבהיקה

 .גשמיות תהיה לא ,מעט עוד כסף יהיה לא .לארץ בחוץש אלה, תתכוננו

 בסוף – םלה שהיה מה משנה לא, הכל את איבדוש, באירופה םיהודיה כמו

 .הלכו םה ככה – םהעשירי כל. נדע שלא םזיהגא-לתאי םערומי הלכו םה

 .םאות ילצשה מה זה – "ישראל שמעה" ?םאות הציל מה ?םלה היה ומה

אמנם , ארצות בהרבה לא לפחות ,םגאזי-תאי יהיו לא. הדבר אותו – עכשיוו

 יתמרש אפילו כתוב וזה להכיל אנשים, םשבנויי מחנות הרבה ב"בארה יש

  בפרסומים.

 מה משנה לא כי, אוכל לקבל איפה תדעו לא .תהיה לא גשמיותוה

ם אנשיה רוב את להרוג םרוצי םה אבל, מה בדיוק יודע לא אני ,םשמתכנני

 םבונקרי םלה ויש ,םצריכי םשה םיעבד כמה םאצל להחזיק ורק ,םעולב

אבל . יינצלו םה םשש םבישחו םשה, עמוק עמוק, האדמה בתוך םירפואמ

 מאד מעט וישארו ,ימותום רשעיה וכל .ימותו םה. יינצלו לא, יינצלו לא םה

 .הזהם עולב םאנשי

 ואני, לשמוע םרוצי לא םאת, יודע אני ,םאתכ מפחיד אני, כן, חוזר ואני

 זו אז – לדעת םרוצי לא םאת םוא .מפחיד זה כי ,םאתכ להפחיד רוצה

 סימן זה "הֹו!ש שמרגיש ימ – לדעת צהושר מי אבל .םשלכ הבעיה

 אפשר םא .ובוא, בואו אז, "מזה חלק להיות רוצה אניו ,מגיעהגאולה שה

 בשלבהורה  ל"זצ רבי שהסטמאר מה לא וזה. לארץ בואו – לארץ להגיע

-םיהודיה על ישמור' וה, ליפול הולכת המדינה ,ובכלל .לארץ יעגלה לא הזה

! תיפול ב"ארה: םהפע עוד םלכ להגיד רוצה רק אני. פה םשנמצאי םיאמיתיה

 יש םארק  תלוי הכלש, מבוסס שהכלהזו  גשמיותה !פולנהית לותוגד םערי

 םקיו-זכותלה  אין – חשמלה כמו אחד בדבר תלויה ציביליזציה םא ,חשמל

 ,םאנשיה ,אנחנו אבל .החשמל על ולאהקב"ה  על לסמוך םיצריכ. בכלל

 מה כלגם על ו ,וזהו, החשמל על םיכסומ, םגוי ובודאי ,םיהודי הרבה

 .שטויות הכל, שטויות הכל וזה ,םלה לתת יכול למשהחש

 לא ישראל-שארץ ברור כתוב זה .תפחדו אל. לאמת תחזרו, ישראל םע

 –אחד  שליש. קשה םפגועי יהיו ,םייעלם עולה של שליש ששני, תיפגע

 .פגוע יהיה אלאחד  ושליש, קשה פגוענוסף  ששלי, מאד קשה פגועיהיה 

 במה ?םניימאמ םאת מה? מה אז. פגוע שאינו השליש בתוך זה ישראל-ארץו

 םאת במה, מבין לא אני? במה או? שלנו בנבואות !...?םמאמיני םאת

 םהא !?בנס םממצרי שיצאנו םנימימא לא ,םחרדיה-םיהודיה ,םאת ?םינמאמי

 הגדול יותר נסה תהי אחת כלכאשר , מכות עשר שהיו םמאמיני לא םאת

 לא. מאמין לא – מאמין שלא מי. זהו. לומר מה לנו אין ,לא, לא? המהשני

  .םוכללהם  יעזור לא ,םלוכ יעזור

 םמצרימ אותנו הוציא' שה ,םממצרי שיצאנו םשמאמיני אלה אבל

 לא לחזוראמיתי -יהודי מכל מבקש אני. נשרודאנחנו  – םליוגד םבניסי

 . סוףהקב"ה.  ורק אך .הקב"ה רק – האמת .לאמת לחזור ,אמתה

 

 :ותשובות שאלות

 שזה או םעולב םמתוחי םדברי יהיו םהבאי םשבימי סבור אתה םהא. ש

 ?בגלוי זה את נראה לא ועדיין, 'האדמה לפני מתחת' ככה ישאר עדיין

 ולא .מאד מאד םמפחידי ,םמדהימי םדברי נראה דמא בקרוב. אנחנו ת

ם אנשיכש. לפחד לא אבל ,לפחד לאש מאד קשה יהיה זהו. לפחד לא, לפחד

 םאות אוישיב הזהם עולב םדברי כמה יהיו ,םלה מחכה מה סוף סוף יבינו

 בכל פאניקה תהיה םפתאואז  – 'למות םליויכ, אנחנו זהו'ש תודעה לאיזו

 .לפאניקה כנסילה לא, לפאניקה כנסילה םצריכי לאאנחנו  אבל .םמקו

 תדאגו אל, ישראל-ארץל להגיע שיכולם עולמקום ב בכל יהודי וכל

 עמדהחזיק מל יכול לא הזהם עולה .כזהש דבר םשול וא םלילדי םלשידוכי

 את, הפירוק את םרואי כבר. אנחנו הרבה לא ,םספורי םמחדשי יותר

-בתי על לא ובודאי בודאי ,םכלו על לסמוך אפשר שאי המצב את ,להבלבו

, צבא על לסמוך אפשר אי .רביות הגדולה הסכנה זו .םרופאי על ולא םחולי

 על? לסמוך אפשר מיעל  אז. שלו םלייהחי נגד שהולך ל"צה, ל"צה

. פתוח באופן, הדת נגד םהולכי םה? הממשלה, תמבא... אה, אה !...?הממשלה

 . הדת נגד

 למה ?בכנסת םשועושים  םבישיו םחרדיה-םיהודיה מה שואל רק ואני

 מיני לכל םנכנסי םשה ,םמסכני םצעירי םאברכי כמה ?םנלח מי !םנלחמי לא

 זה הזאת למדינה ששייך מה לשכ םמביני םשה בגלל סוהר-ולבתי ותיבע

 כיותואנ רק נהיש. זה את םרואים חילוניהאפילו  ויותר ויותר !?גמור שקר

 םהיום אנשיה. הכל וזה – נוכיותא. המודרנית היצליזיהציב כל זה. פה

רק ה הי שזה, בכללם עולמה נמחק שזה שבנושח םדברי לעשות םילמסוג

 םחרדיה םג, לא אבל .כאלה םבדברי םמתעסקי שהיו םימעקום גוי כמה

, הגדולם עולה לש חלק' להיות םרוצי םה, ובודאי בודאים חילוניה םוג, שלנו

 םמלאי םמטונפי מקומות מיני ולכל, ולהודו, לתאילנד םהולכי םהו. 'הגדול

 ... !םוושל חס ..?כנסת לבית לכתל אבל, זרה-עבודהב



 ...שקר יש ונשל םהקנאי בתוך םגו. ש

 'םקנאי' רק םהמהם  חלק. שקר שיש בודאי – שלנו םיהקנא בתוך. ת

 םוה ,םמלשיני םג םשה הכאל יש אבל, בדיוק, 'אקשן'ה את םהביוא םה כי

 השירות בשביל לשולחן מתחת כסף םמקבלי םוג, האלה םלכיווני םהולכי םג

  .'םקנאי-כאילו' םה.. .םשלה

אז  ,םמשתני ולא שנה םעשרי זה כבר דברה אותו םחושבים עולה רוב. ש

 ...?םהדברי את להגיד אחרת דרך יש אולי

 זרקו אפילוו ,שנה םשמוני דיבר הוא, ירמיהו הנביא. שאלה לי יש. ת

 ,אמת מדבר אני?! דיבר שהוא מה את שינה הוא םהא, הסוהר-לבית אותו

 כל עכשיושאפילו , לדעת םרוצי לאם אנשי. אמת לדבר םילמשתדאנחנו ו

 ,ובכלל .זה את לראות יכול הוא רוצה מישהו םוא, יוצאת באמת האמת

 בדיוק להגיד. וזהו – האמת את אומר אני. שקורה מהם עולב לראות אפשר

 לא .לעשות יכול לא אני זה – וכזה כזהש דבר וכזה כזה םביו שיקרה

 םהספרי בתוך להסתכל צריך םאד בן. יכול לא ואני, כאלה םימסר קיבלתי

 זה, ולהבין להסתכל רוצה לא הוא םאו. להיות שעומד מה בדיוק דעיֵ  והוא

 כל ,מאד קשה מדבר והנביא .להיות שהולך מה דיוקב בנבואות כתוב

ַהּתֹוָכָחהפרק ד' מהלכות תשובה: ' ם"רמב] םהנביאי ֶׁ ת ש  מֶׁ ּוָבה ּגֹורֶׁ ְזַמן ִלְתש  ּבִ ֶׁ ּמֹוִדיִעין ש  ֶׁ  ָלָאָדם לוֹ  ש 

ּוָבה חֹוֵזר אֹותוֹ  ּוַמְכִליִמין ֲחָטָאיו ְתש  הוּ  ְוֵכן... ּבִ ִאים ְלהֹוִכיחַ  ִצּוָ ֱאַמר ַלַחּטָ ּנֶׁ ֶׁ ֹךְ  ַאל ְבָגרֹון ְקָרא' ש  ְחש   ְוֵכן'. ּתַ

ל ִביִאים ּכָ ָרֵאל הֹוִכיחוּ  ַהּנְ ָחְזרוּ  ַעד ְלִיש ְ ֶׁ ּוָבה ש  ְתש  ָכל ְלַהֲעִמיד ָצִריךְ  ְלִפיָכךְ . ּבִ ָרֵאל ְוָקָהל ָקָהל ּבְ ש ְ  ָחָכם ִמּיִ

דֹול ַמִים ִויֵרא ְוָזֵקן ּגָ ָ עּוָריו ש  ם ְוָאהּוב ִמּנְ ֵהא ָלהֶׁ ּיְ ֶׁ ים מֹוִכיחַ  ש  ּוָבה ּוַמֲחִזיָרן ָלַרּבִ ְתש   דבר וברור. [...'ּבִ

 צועק שהוא, ישראל בארץ שהוא יהודי כל ,שבסוף יואל בספר כתוב :אחד

 ְוָהָיהיואל סוף פרק ג': '] ינצל הוא – יכול-הכלכ' בה שמכיר, אותו להציל' ה אל

ר ּכֹל ֶׁ ם ִיְקָרא ֲאש  ֵ ש  ֵלט' ה ּבְ י ,ִיּמָ ַהר ּכִ ם ִצּיֹון ּבְ ַלִ ָ ה ּוִבירּוש  ְהיֶׁ ר ְפֵליָטה ּתִ ֶׁ ֲאש  ִריִדים ,'ה ָאַמר ּכַ ְ ר ּוַבש ּ ֶׁ ' ה ֲאש 

 לא שם וגם ,'ה שהבטיח כמו לבד ציון בהר תהיה הפליטה כי ל''ר, ובפירוש המצודות דוד: '..'.קֵֹרא

 בו ומשים אליו וצועק' ה אל קורא מהם' א כל אשר ,שבהם םהמבוררי בהנשארים רק כי ,לכולם

 . לעשות יכול לא אני – מזה טוב יותר. [...'בטחונו

 שפה אולי םמחפשים אנשיכי  ,םבפשטות םהדברי את להבין םצריכי. ש

 ... תיאטרון של

 עברו את םשה, שעברו דורות שני או שעבר מהדור ללמוד םצריכי. ת

. לדעת רצו לא השניהם עולה מלחמת ינלפגם הרי  .השניהם עולה מלחמת

 מה אז ,קמדוי-קובדי אבל, לעשות רוצה הוא מה בדיוק אמר ש"ימ היטלר

הרי  והוא ,בדיוק אומרכזה  רשע םא ?םאנשיל רילהסב אפשר איך? 'להגיד'

 סהכני וכבר ,םיהודיה את סילק והוא, דיקטטור היה והוא, צבא לו היה םג

 םיהודיה םא, לדעת רצו לא םהאז  םא אז, 'וכו גטאותלו סוהר-לבתי םאות

 היו םהנאצי כאשר הונגריה את עזב לא מהם אחד אף כמעט – םההונגרי

 לא, ברחו לא אבל, לברוח שיכלו םשני ששל כבר היה זהו ,םיקרוב כל כך

 אז .םשלה םהחיי את ,םשלה העסק את ,םשלה םהבתי את בלעזו רצו

 םיהודיה של וזאח םשמוני! אחת שנהתוך ב, הלכו םמה אחוז םשמוני

 אז םהרבני ?להגיד ותרי לי יש מה? אגיד אני מה אז. בהונגריה םההונגרי

 אבל. לא אז – לדעת םרוצי לא, אפחיד אני, כן. 'םאנשי להפחיד לא' אמרו

 לעזוב רוצה לא םאד בן. האמת את אומר רק אני! האמת זו? מפחיד אני? מה

 מדבר אני ?לעשות יכול אני מה? אעשה אני מה אז? בההז-עגל של הזנב את

 הוא ,שלי םלייהמ את מבין הוא – אמיתייהודי . אמיתי-יהודי של לנשמה

 שיש או, להבין םרוצי שלא םנידלמ יש אבל. מביןכן  םג – ולמדן. יודע

 םא האמת את להבין םילויכ םה איך אז, םגוימהגם  כסףם שמקבלי ישיבות

 . סוד לא וזה ,עובדה וזו ?םרימהמיסיונ, םגוימה כסף םימקבל םה

 או שבועותו א םימי של ענין זה םהא, לארץ לבוא של הענין לגבי. ש

 ... ?םחדשי

. הקרוב בעתיד קשות בעיות לעשות םירוצ באמת םשה יודע אני. ת

 ב"בארה םלהיעל התחילום אנשי כברו. מאד מתקרב שהכוכב כנראה

 שנעלמום אנשי לאזה ו .םטובי עבודה-ממקומותם אנשי ,םאחרי ובמקומות

 את למלאות כבר התחילו םה נראהכל הכאז . משהו או םאות שחטפו בגלל

 של לבסיס הגיע הוא כאשר בעצמו זה את ראה אחד דעֵ  לפחותו .םהבונקרי

. להביא צריך היה שהוא סחורה םע לאדמה מתחת עמוק-עמוק שהיה הצבא

 שבע-שש של םבניני םע, ביותר מפואר םמקו היה ולמטה, נהג היה הוא

 מלא-מלא היה וזה .להיות שיכול מודרני הכי-הכיבסגנון  והכל .קומות

 אני ולכן .הלהא המקומות את םממלאי כבר םשה כנראה אז. וחיילות םחיילי

כך זה  ,יהיה שזה עד םחדשיענין של  שזה חושב שאני להגיד רוצה וטשפ

 שגרמועליהם,  םמספרי לא םשה םירואהמטכל ו הטבע-אסונות לפי נראה

 הגעש-הרי וכל ,בכלל כך על םימספר ולא םמסוימי במקומות רב לנזק

, הזה מהכוכב סובל ממש הארץ שכדור ראהמ זהאז , וכו' םיצשמתפוצ

 ,םחדשיי יהיה זה םא, מתי להגיד לויכ לא אני אז. קרובמאד  מאד ושהוא

 ההרב יהיה שזה מאמין לא אבל .יודע לא אני ,םחדשי תשעה או, שלשה

. טוחב זה, זה לפני להיות צריכה ההתחלה. יותהל לויכ לא זה .מזה תרוי

 .לומר מה אין, עכשיו אסונות להיות הולך

 . ..הכוכב את, ברור זאת םשרואי הרבה ישו. ש

 . ספק בכך אין. זאת םרואי הרבה, נכון. ת

 יתגלה שהכוכב משמעותקצת יש  [דף רי"ב] בלק פרשת הקדוש בזוהר. ש

ָנן]'... בשבת ין, ּתְ אקּוְד  ַזּמִ ָ ִריךְ  ש  ַלם ְלִמְבֵני הּוא ּבְ ָ ָצא, ְקִביָעא ּכָֹכָבא ַחד ּוְלַאְחָזָאה, ְירּוש  ע ְמַנּצְ ' ּבְ

יהּ  ַנֲהִרין ִזיִקין' ּוְבע, ָרֲהִטין ְמָצעּות ִמּנֵ אֶׁ ֲאלּון, ְרִקיעַ  ּבְ ּתָ יהּ  ְוִיש ְ ' ע ְוָלִהיט ָנִהיר ִויֵהא, ַאֲחָרִנין ּכָֹכִבין' ע ּבֵ

ִתיָתָאה ּוְביֹוָמא.. .יֹוִמין כ ִיְתֲחֵזי, ש ְ יָתָאה ְלַיְרָחא יֹוִמין ה''ּבְ ּתִ ִניש  , ש ְ יֹוָמא ְוִיְתּכְ ִביָעָאה ּבְ  ...[ש ְ

זאת אומרת , זה את שיראוהכוונה היא  אבל. יודע אינני, יתכן. ת

 את םרואים אנשיה של חלק – עכשיו. זה את יראו םשכולשמדובר על כך 

 םבעיני, טלסקופ בלי זה את םרואישם אנשיויותר  יותריש ו ,ממש זה

 אבל ',םדברי מיני כל' וזה, ןכונ לא שזה להגיד םשרוצי כאלו ויש. תושופח

ם אנשי מדי יותר ,זה את םרואי םה. )הכוכב( נכון כן זה כי. נכון לא זה

 םשה להגיד אינטרס םשו םלה שאין ,םופשוטי םטובים אנשי ,זה את םרואי

 . הזוהר זה – הבסיסוכמובן ש. נכון בודאי זהאז . ראו לא או ראו

שקיים  היחידי איוםה שזה או הכוכב מלבד נוספות סכנות םישנ םהא. ש

 .. ?כרגע

 נןיש ישראל-בארץגם  אבל. נוספות סכנות, סכנות עוד נםיש ,לא. ת

-ארץ את שעוזב מי אבל. פה עכשיו בסכנה הזמן כלאנחנו  הנה. סכנות

 . כדאי לא – ישראל ארץ את לעזוב שמתכנן מי, כדאי לא זה – ישראל

ה  לבוא לארץ-בחוץ םולחברי םלקרובי להגיד כדאי םהא. ש  שיותר כמהֵהנ  

 ?מהר

 שיחשבו כנראה – להקשיב םרוצי לא םה םאכי . יקשיבו םא. ת

 עשרה מחמש יותר, שנה עשרה חמש לפני ,תראו... 'הראש על םנפלת'ש

)אחד מהילדים  וייל םחיי לו םשקוראי לילד הלכו באיזור פהם אנשי כמה, שנה

 םה אז ".לארץ להגיע הזמן זה עכשיו" :םלה אמר םוחיי, (קשרוישת האוטיסטים

 םוה .כסף םלה היה שלא אפילו ,םשלה המשפחות םע באו, בתמימות ,באו

 נפילת התהי שהגיעו לאחר וחודש '.זהו'ש םוחיטב היו, פה התיישבו

אנחנו ו ".גאולהה של להתחלה הגענו !זה זהו": אמרו םה ואז .'םהתאומי'

 םה אבלגאולה. ה את ראינו לא ועוד, זה אחרי םשני וחצי עשרה חמש כבר

 כל את לשכנע היבעאת ה םלה ואין ,םילדי עוד פה נולדוו ,םילדי חיתנו

 ילכו לא םהו. פה םנמצאי כך ןבי כבר םהכי , לארץ להגיע םשלה םידהיל

 . טוב יותר מצבב םהאז . אחר םמקו םלשו

 לעצור אפשרות ויש, החשמל כל את לסגור אחת בשניה אפשרות יש

 והם ,ולאירופה לאמריקה יסעו שהם שחושב מי אז. מלהמריא מטוס כל

 שכאשר כמו. משהו יהיה אם שמה תקועים יהיו הם – לחזורבכל רגע  יוכלו

 לשום ימריא לא מטוס ואף – אחד כפתור על לוחצים רק הם, נפלו התאומים

 אבל, הוֹ : "לי אומר מישהו ואם. לדקה אפילו הארץ את לעזוב חבל. כיוון



 שנה עשרה בחמש גם חבל, נכון. ..!"שנה עשרה חמש זאת אומרים אתם

. אסור זה, הארץ את עזבו לא אנשים פעם. לדקה אפילו הארץ את לעזוב

 כל של חתונה כל על, עכשיו אבל. להתחתן בשביל או, פרנסה בשביל רק

 באנגליה'. איפה-משנה-לא'ל או לאמריקה או לאירופה רצים רחוק חבר

 מי או הנכד של מצוה-בר לאיזה ועפים מישהו, עם הילדים את משאירים

 ...מה יודע

 ...עולם?דברים גדולים ב יהיומינויו של טראמפ  םשע צופה האם אתה. ש

, מתי בדיוק יודע ולא, מה יודע לא אני אבל דברים, שיקרו בטוח אני. ת

 שם, הפגנות הרבה שמתכוונים לעשות יודע ואני. יום באותו יהיה אם זה

 שאני מה. יודע לא אני זה – יקרה שבאמת מה אבלאנשים,  אלפי-אלפיעם 

 ישראל.  בארץ לא, ערים גדולות. שיפלו ערים שלמות שיהיו זה יודע

 ?בדיוק יקרה מה? אטומי? איך. ש

 . שייעלמו יודע אני. יודע לא אני. ת

 ... ופאריז יורק ניו, לונדון על דיברושהיו . ש

 . זאת צדיקים אמרו, נכון. ת

 ?הברית וארצות רוסיה בין עימות קרוב-בזמן צופה האם אתה. ש

 והם כולם באות ואירופה ואנגליה ואמריקה רוסיה כי, שכן מאמין אני. ת

גרייטסט  'דה? קוראים לזה איך, גדולה הצגה הכל זה, הצגות הכל זה, הצד

הגדולה ההצגה " – (The greatest show on earth) 'ארת און שואו

 משנה זה מה ,)מהומות, חיכוכים( קונפליקטים הם הולכים לעשות, "בעולם

 כך כל שלח הכושיכעת ו. טוב יותר – שיותר מה חיילים נהרגים, להם כמה

 אז? מה אז עם טילים גרעיניים,עכשיו,  רוסיה-פולניה חיילים לגבול הרבה

 יודע לא אחד אף הם נלחמים? מה על ואם תשאל. שלא להיות יכול איך

 ... בדיוק

ליהודים  מדבר הוא.... !?'כורש' כמו שזה טראמפ על שדיברו זה איךאז . ש

 . ..מופגנת בידידות

 שהם יוכלו, המוסדות את להציל בא שהוא רוצים להאמיןאנשים  כי. ת

 יעקב'-שה'בתי, ימשיכו שהישיבותעכשיו,  שזה את החיים כמו להמשיך

 הוא אבל בהתלהבות. ,ככה אתו הם קיבלו זה ובגלל, ימשיך שהכל ימשיך,

 לא? אנחנו המדינה בעד הוא מה? !זה על תסמכו אל. שלא בודאי, כזה לא

 וגם לא, אדם דתי בן לא הוא? יציל הוא מה, מה אז! המדינה רוצים את

 לנו?... שייך זה מה – ישראל-למדינת לעזור רוצה שהוא זה. דתי-נוצרי

  ...שלו בראש זה את תופס הוא ככה. ש

-יודע-לא-אני מטוסים ויותר יותר וישלח, נניח, פה יבוא הוא? מה אז. ת

  לנו?!...בשבי עוזר כל זה מה ...לצבא ויעזור, מה

 בודדים שהם מחזיקים אתאנשים  כמה שישלאחרונה עולם ב פורסם. ש

 . ם..יהודימהם  וחלקעולם. האנשי  שאר כל שכנגד ההון

 הוא המצבאנשים.  פחות אצל עוד מרוכז יותר עוד נהיה זה, נכון. ת

 . עמלק אולי. בטוח רב-הם ערברשעים, ם, הם יהודי והם לא. מאד קשה

 םירושלי ברחובות השבוע תקימושה הסוערות ההפגנות על דעתך מה. ש

  ?הצבאי-בכלאהחרדיות  הבנות חמשתשל  לפשהן מעצר על

 ברוך ,שלה המכוער הפרצוף את מראה הממשלה. 'ה ברוך, 'ה ברוך. ת

 של םידליל זה את םעושי לא םההרי  אבל. לפחד שיתחילו, שיבינו, 'ה

 את םעושי ולא ,חשובים םעסקני של םלילדי זה את םעושי ולא ,םהרבני

 םלה יש םא או, בכנסת םייושברק  םה םא ,םחשובים אנשי מיני לכל זה

 דוגמהכ םהב השתמשל בשביל םמסכני ימינ כל םמחפשי םה. אחרת חשיבות

ם אנשיה רוב אז, גיורת זו םא אבל .םאנשיאת ה להפחיד אמור זה להפחיד,

 לי שיש מה כל את לעזוב הולך לא אני זה בשביל ,נו, גיורת, טוב: "יגידו

 בכל גשמיותה את םרוצים אנשי :להבין םצריכי םאת. "קנאי ותילה להתחיל

 כי ,םשלה םהקלפי את םמראי םשה מאד חשוב זה אופן בכל אבל. מחיר

 שלא מקוה אני רק .להתנגד וויתחיל! כאן עד: להגיד יתחילו םיהודי הרבה

 ...ל"בחו טוב יותר םלה יהיה לא כי, הארץ את לעזובבשביל זה  יחליטו

 למשלכמו , ב"בארה מהמדינה כסף מקבל צעירה או צעיר כללדוגמה, 

 םש םניוישֵ  לקייטנות םהולכי םהילדי רובם ש, קריו-בניויש ש בקייטנות

רק  הוא םא מהמדינה כסף יותר קבלל לוכי םאית עובדש מיאבל , וכו'

 ילך שהואשם  םחות הוא? הלהא םהדפי םאומרי ומה .םדפי כמה על םחות

רק  םה ,םחותמי םה מה על םיודעי לא בכללם אנשיו !לו יקראו םא לצבא

 . הרגיל מן כסף יותר םשמקבלי םיודעי

 ...?!הצבא םע ותיבע יש באמריקה םג םהאמה? . ש

 םה .םצעירי של רשימה םלה יש ככה אבל ,םמתנדבי רק זה םבינתיי. ת

 דעויֵ  םשה , כדימידע םאוספי .רשימות-רשימות, רשימותעושים  הזמן כל

 ... אותו לקחת אפשר איךו ,אתו לעשות אפשר מהו, נמצא םאד בן כל איפה

 שלא אלו אפילו, התורה-תלמודי לכל עכשיו הודיע חינוךה-משרד. ש

 אלא, תורה-למודתה את להפעיל רשיון יקבלו לא םשה, כסף םמה םילמקב

 תניותכ, ודבר דבר בכל החינוך-משרד של םהתכתיבי את יקבלוכן  םא

 ... וכו' וכו' םהתלמידי תבחיר ,םהלימודי

 הרוב, ויגידו יקומו לא םוהמנהלי!! סוף סוף הגיע זהזהו זה! ! נו. ת

 .'םאתכ םרוצי לא, גמרנו, שביתה םעושי, אנחנו כאן עד' :יגידו לא, לפחות

)כל מיני  ספר ביתב םרשומי שלא םיילד ולקחת ,םאות להפחיד יתחילו! לא

 .. .םשלהאמיתי ה הפרצוף את םמראי םה עכשיואז , וכו'' וכו' וכו עלילות(

 ... זעקה כל קמה שלאהיא העובדה  בזה המפחיד. ש

 . שמפחיד מההכי  זה םהדברי מכליותר . חידפשמ מה זה. ת

הילדים  את שולח שם הוא חינוכי שמוסד לדעת יכול אדם ממוצע איך. ש

 מחנך', לה להתקרבות מחנך באמת שזה, טוב חינוכי מוסד באמת זה שלו

 ?... הווילונות מאחורי קורה מה לדעת יכול מי?... לאמת

 או שלו עם הבת או, שלו עם הבן ולומד שיושב מי. ברור מאד מאד. ת

מראה,  הלימוד של הסגנון. קורה שהם לומדים מה מה לפי יודע – שלה

 . ובודאי בודאי

 ... רבנים גדולים. וכמה כמה הסתלקו לאחרונה. ש

יק']יהיה  יודעים שזה. אנחנו הצדיקים את לוקח' ה, טוב. ת ּדִ  ְוֵאין ָאָבד ַהּצַ

ם ִאיש   י ,ֵלב ַעל ש ָ ֵ ד ְוַאְנש  סֶׁ ֱאָסִפים חֶׁ ֵאין נֶׁ . אחד הדור-גדול לנו שאין עובדה וזו, ['...ֵמִבין ּבְ

 .לנו אין – הדור-גדול אבל', ה צדיקים ברוך לנו יש

בימים  במיוחד להתחזק כדאי מה ם,"השובבי מתחילים ימי עכשיו. ש

 ?... אלוקדושים 

 לא אז שואל...?! עוד ואתה – ודיברתי ודיברתי דיברתי אם אני. ת

 לנו אין. ממש', לה להתקרב. זהו', לה רבלהתק  ... בסדר לא משהו. אמרתי

, תוא להיות, אותו להרגיש', ה אל ישר ללכת רק, כלל בדרך לשאול מי את

-עיקר אבלוכו',  התורה ולהתקדם בלימוד ללמוד, להמשיך ובודאי ובודאי

 כשיש, [ל'...מֵ ה עָ תָּ י אַ י מִ נֵ פְ ע לִ דַ אבות סוף פרק ב': 'וְ ] 'עם ה קשר שיהיה העיקרים זה

. הזה הקשר חייבים הכל בשביל. אנחנו אחר הואעולם ה – 'עם ה קשר

 יש. מזה יותר משהו אין !החיים שלנו כל בשביל הסיבה זה – הזה הקשר

 אבלוכו',  אשה ויש ילדים ויש בעל יש פעמים, הרבה זאת אמרתי ילדים,

 '.עם ה הקשר זה – אמיתיה-אמיתיה היחידי הקשר


