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 ! הקץ
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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 ידו , כ   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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 ה' לי ולא אירא
 עם בנימין, ירושלים, כ"ז תשרי תשע"ה , תקשורבס"ד

 
כי אני מרגיש כבר את הסוף לעולם הקשה הזה.  אני מאד שמח,

כבר, אני נושם עמוק ומרגיש  לימהשה האני מרגיש ממש את הגאול
העולם של משיח. אני  ת הנקיון של האויר של העולם החדש,א

אמת. אבל אנחנו ההרוח של משב מרגיש כבר על הפנים שלי את 
אני לא מרגיש  - שמה. ואפילו שאני מרגיש את זההגענו עדיין לא 

ד את זה כל הזמן יב...', תיקוני הזוהר דף ע:, ע"ש[ ָלא רו ָחא ]'כ ַּ  . ָנש ִׁ
הכל ה'  :י"מעוד דברים לעבור. ואני רוצה לומר לע-יש לנו עוד

ֹו'[ יכול, ורק ה' ד  בַּ ל ְּ וב זולא לע ,הכל יכולה'  זה כל המסר: ]'ֵאין עֹוד מִׁ
]רמב"ם רה"ל יסוה"ת, דרך ה'  ה' הוא המציאות היחידה בעולם .את ה'

ומה  .]'ֵאין עֹוד'[ , ואין מציאות אחרת[81פרק  2לרמח"ל ש"א פ"א, 'הגאולה
אין לו  ,אין לו חיים ,ז"ות בעוהאאין לו מצי -ומי שלא קשור אליו 

 זהות, הוא לא קיים!
מבין את אמיתי וגם הגוי ש-ויהודי .ה"ולא לשכוח: הכל זה הקב

, אנחנו שייכים "אנחנו והוא"ה, זה לא "אנחנו חלק של הקב :כל זה
ךְּ  'ֶאֶפס] להאחדות שלו, להאחד ָ ת  לְּ ֹוֲאֵלנו   ב ִׁ ימֹות ג  ' לִׁ יחַּ ש ִׁ ָ מ  ואנחנו חייבים  .[הַּ

צֹונֹו'[ להיות, לחיות לפי התורה, ולהיות מה שה' רוצה שנהיה רְּ ים ב ִׁ י ִׁ , ]'חַּ
א להיות אחד עם "א .תאיםמזה פשוט לא הולך, זה לא  -כי אם לא 

  !ה"הקב

ךְְ ֵּ םְ'ְוַעמ  ל ָּ ֻּ יםְכ  יקִּ  'ַצד ִּ

ולקבלְאתְ...: 48'להיותְחלקְשלְהבריאהְהמושלמת',ְדניאלְפרקְ
ְאותו. ְלקבל ְלחיות ְרק ְלא ְזה ְצדקנו, ְשלְְמשיח ְלהיותְחלק זה

ְהמושלמת ְהנצחיות(ְהבריאה ְהבא, ְאתְ)עולם ְמשלים ְהקב"ה .
אזְחייביםְְ,זהְבעזרתְה'הבריאה.ְאםְאנחנוְרוציםְלהיותְחלקְשלְ

ְלאְ ְלזה, ְאדםְשהואְלאְראוי ְכי להיותְראוייםְלהיותְחלקְמזה.
ְלשיםְבורגְמדיְְיכולְלהיותְשהואְיהיהְחלקְמהשלמות. זהְכמו

חורְשצריךְמידהְמסוימת.ְזהְלאְילך.ְאיְתוךְאוְמדיְקטןְבְגדול
ְמתאים. ְשלא ְבורג ְזה ְלתקן, ְְאפשר ְאנחנו ְישראל, יםְצריכעם

זהְלאְיהיהְחלקְשלְכלְהשלמות,ְואםְלא,ְאזְאדםְלהיותְחלקְש
ְ.,ְח''וכלום

 
עוד מתקרבים ש זה שאנחנו "ההגאו? השלמה המה זה הגאולו

לא עוד זה  אבל ,אנחנו כבראמנם ה. "יותר להיות אחד עם הקב
ונעלה עד שנהיה  ,ונעלה ,להעואנחנו נ. מותשלבלא מספיק שלם. 

ל, ר' "]מאמר העיקרים לרמח לנצחד תמי ,נפרד-', חלק בלתיקלֶ חֵ 'פשוט 

י"]תהלים ע לםובעשקיימת  ההיה ההנאה הכי גדולו ת. וז[22גליון  ֲאנִׁ  ג: 'וַּ

ת בַּ רְּ ים קִׁ י ֱאלֹקִׁ  . טֹוב...'[ לִׁ
 .צריכים ביטחוןוכשיו אנחנו עוברים דברים קשים ביותר, ע

לא פוחד  !פוחד יננוא -מי שמרגיש אחד עם ה' ו .צריכים לא לפחד
שלא  ,לא פוחד מכל מיני מחלות ...ירואה-מזגלא פוחד מ ...י אדםמבנ
כי שום דבר לא יכול להפריע לנו אם ה' לא   לא פוחד מכלום. ...נדע

יון סנה אם ז ,ו עונש"אם זה ח ,יש לזה סיבה -אם ה' נותן ו .רוצה
דים ללנו פרס על זה שהיינו י אם זה לתתאו שלא נדע,  ,קשה
הכל  .לא משנה מה, זה הכל מה' ]משלי ג' י"ב, ברכות דף ה'[ ...טובים

ים'[ לטובתינו ֶטיָך טֹובִׁ ָ פ  ש ְּ י מִׁ  בר עלגמצליחים להתרק אם אנחנו ו .]'כ ִׁ
לים בלב שלם, בהגיון מלא בט מקו, ופשונלשהפחד שלנו ועל היאוש 
 .מזה, נצא באיזושהי צורה אנחנו נצא, אז שזה הכי טוב בשבילנו

הסבל  .זה נעלם .לא נשאר לנצחזה  –כי כל הסבל  .נסבול ונצא
 ,זה טוב -כ "אחו .חולף , זהאמיתיים יהודיםכל אלו שהם אצל נעלם 

 ]'יסורין ממרקין'[הרגשה של שלימות.  וזה קל, ז
ועוד אני עבור דברים קשים כמו שאמרנו לכם, עכשיו, אנחנו נו

היה לכם תלהשתדל ש !רק לא לפחד לי מסר אחר: , איןאומר לכם
לקום  ,...'אין לי כח' :להגידוקצת אנרגיה. שלא תלכו מכסא לכסא 

]'אֹוֵזר  ה"לקום ולעשות בשביל הקב ,עם ישראל לולעשות בשבי

קֹויֵ  ָרה', 'וְּ בו  גְּ ָרֵאל ב ִׁ ש ְּ יפו  ' ה יִׁ ֲחלִׁ ... יַּ כו   ֹכחַּ ֹלא ֵילְּ ...'[ וְּ יָעפו  , אפילו שאתם שוכחים יִׁ
שוכחים אם באמת שאו  ,באותו יום 'שמע ישראל'אם אמרתם 

בגלל הכל זה באמת מפריע מאד, אבל זה  .אמרתם את הברכות
 כבד, ומבלבל. המצב. המצב

ק להלחם ךאנחנו צריכים להמשיו ץ ֲחזַּק ]'רַּ ֹאד..., יהושע א'[ ֶוֱאמַּ  ,מְּ
גד מה שהוא מנסה ר, נ"להלחם נגד היצה ינולהמשיך עם כל כוחות
אנחנו שהוא רוצה  ,א שמנסה לייאש אותנו"להפיל אותנו, נגד הס

יש ו ,יש לנו עתיד יש לנו.אבל . לילה וחסאין לנו תקוה, חשנרגיש 
ר "כים להלחם נגד היצהיאנחנו רק צרולנו תקוה, ויש לנו נצח. 

 שמנסה להוריד אותנו לאפס. 
אנחנו נקום  שכאשרם לדעת יחנו צריכנא אנחנו צריכים להלחם.

ואת האמת,  ,ה"ת הקבאעל הרגלים ונלחם נגד הפחד, ונקבל 
ם אנחנו אאבל  אז יהיה לנו הרבה יותר קל. -ל לחיות לפי זה דונשת

ל הכ'ו ',...אין רצון'', ו...'אין כחמתיישבים על הריצפה ואומרים: 
את עצמינו ולסחוב את  יהיה הרבה יותר קשה להריםזה אז  ,'...נגדינו

ה' יכריח  אבל ה. לכיוון הנצח."עצמינו לכיוון האמת, לכיון הקב
אם  ,אם לא נעשה את זה לבד לעשות זאת אותנו, הוא יאלץ אותנו

 לא נעשה את זה בשמחה ועם רצון גדול.
 

 גם פה יהיה לנו קשה. בל, אבעולםבעיקר תתכוננו למצב קשה, 
 קשות. יש כבר בעיותגם פה משאירים אותנו קצת לסוף, אפילו ש

ֹור]ישעיה כ"ד:  והעולם מתהפך ָרה 'פ  ֹורְּ פ  תְּ ָטה מֹוט ֶאֶרץ... הִׁ מֹוטְּ תְּ ...', ירמיהו ָאֶרץ הִׁ

רצח בצורה  ,מלא אלימות זה .מתהפךממש . העולם הרחב פרק ד'[
אפילו להעלות על הלשון  י דברים שבלתי אפשרינאיומה, וכל מי

ות החצופות ]'שע בלתי רגילהבצורה אכזריות  ,לתאר את זהבכדי 

 [42]הגאולה פרק  והצגות גדולות מאד .א["ה ה"הקשות', ירושלמי ברכות פ
לשכנע אותנו שישנה סכנה, שלמעשה זו לא סכנה אמיתית  מנסותה

 .אבל אפשר למות מזה
 של הקדוש ברוך הוא ולהחזיק כביכול ביד !לא לפחד –אז לכן 

ת ָ "]תהילים ע זְּ ד ג: 'ָאחַּ יַּ י...'[ ב ְּ ינִׁ מִׁ לעזוב את אבינו שבשמים. לא  , ולאיְּ
ֵרי לעזוב אותו לרגע ש ְּ ...'[ לוֹ  עֹוז ָאָדם ]'אַּ  ...ק, ואיןלָ נעבור את זה חָ ו .ָבךְּ

להיות עם ה' ברגיעה  לפחד.רק לא אין לפחד. אין לפחד.  ...אין
ָגֻמל] ובשמחה ֹו... ֲעֵלי 'כ ְּ מ  אין עוד  :ולא לשכוח .', ר' מקורות בעניני הבטחון[אִׁ

זהו. הוא הכל.  .הוא הכל בשבילנו ,, הוא האבאהכל יכולהוא  .לבדומ
 ודה.קנ
 
 

 ומאמרי ביטחוןלשינון 'ּוְרֵעה ֱאמּוָנה', פסוקים 

' לעולם אל יזוז פסוק זה מפיך: 'ה א"ר יוחנן א:"ה ה"ירושלמי ברכות פ
נּו, ְצָבקֹות ב ִעּמָ ּגָ   ֶסָלה'.  ַיֲעֹקב ֱאֹלֵקי ָלנוּ  ִמש ְ

ׁשּוָבה ישעיה ל' ט"ו: עּון, ָוַנַחת 'ּבְ ׁשֵ ּוָ ֵקט ּתִ ַהׁשְ ְהֶיה ּוְבִבְטָחה ּבְ בּוַרְתֶכם'.  ּתִ ּגְ
  

יָרא 'ַאל הפטרת לך לך, ישעיה פרק מ"א: י ּתִ ךָ  ּכִ ע ַאל ָאִני, ִעּמְ ּתָ ׁשְ י ּתִ  ֲאִני ּכִ
יךָ  ֱאֹלֶקיָך, ְצּתִ יךָ  ַאף ִאּמַ יךָ  ַאף ֲעַזְרּתִ ַמְכּתִ יִמין ּתְ  ֱאלֶֹקיךָ ' ה ֲאִני יכִּ  ִצְדִקי... ּבִ
יָרא ַאל ְלךָ  ָהֹאֵמר ְיִמיֶנָך, ַמֲחִזיק יךָ  ֲאִני ּתִ יְרִאי ַאל: ֲעַזְרּתִ  ְמֵתי ַיֲעקֹב ּתֹוַלַעת ּתִ

ָרֵאל, יךְ  ֲאִני ִיש ְ ָרֵאל... ְקדֹושׁ  ְוֹגֲאֵלךְ ' ה ְנֻאם ֲעַזְרּתִ     ִיש ְ
יָרא 'ַאל משלי ג': ַחד ּתִ ְתֹאם ִמּפַ ַֹאת ּפִ ִעים ּוִמׁשּ י ְרׁשָ י: ָתֹבא ּכִ  ְבִכְסֶלךָ  ִיְהֶיה' ה ּכִ

ַמר ֶכד...  ַרְגְלךָ  ְוׁשָ ה 'ּובֹוֵטחַ  משלי כ"ט:ִמּלָ ב'. ' ּבַ ּגָ   ְיש ֻ
ל ש' הביטחון, כד הקמח ע' אמונה. "א. חוה"גמ' ברכות ס' ע ציונים נוספים:

, על 'מצות הביטחון' ס' הליקוט 'מצות הבטחון'. נפה"ח ש"ג פי"ב, 'בית הלוי'
 , ועוד.ס' 'הכנה דרבה' לבעל ערוגות הבושם בריש הספר
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 שאלות ותשובות:
 

ש זה להיות אחד עם השם, "הענין של הגאוכפי שהסברתם ש. 
עם ה' בכל מהותם, האם להם לא היה  הצדיקים שתמיד היוכן אם אז 
 ש?"את הגאוהבכלל  חסר

הם היתה להם  ה."ת. הצדיקים הגדולים, הם היו אחד עם הקב
את הגאולה, הם לא היו צריכים לחכות לגאולה שבאה עכשיו,  כבר

עכשיו זו רמה אחרת, היו בני חורין. אבל כבר הגאולה השלמה. הם 
רמה אחרת. והם גם כן יבואו, הם יקומו לתחיה. זה גם  וולכולם ז

שלב עוד יותר גדול, עוד יותר גבוה. הם הגיעו לגן עדן שלמים, והם 
ז גם כן שלמים. ונעלה כולנו יחד. אמנם תמיד יהיו "יגיעו לעוה

ח ש של משי"נשמות גבוהות וגדולות יותר, אבל כולנו נעלה. והגאוה
צדקנו וכו', זה לא סוף פסוק. אנחנו נעלה עוד יותר, ועוד יותר, ועוד 

ז מאז החטא "בעוהכיום  ה  נָ שְּ היה לנו את הטומאה שיֶ תלא  וגםיותר, 
ָך...', סוכה נב.[ ֶאת ֱאלֶֹקיךָ ' ה ]דברים ל': 'ו ָמל ר."של האדה ָבבְּ  לְּ
ביקשו ופעלו למען  כל כךבעצם מה שהצדיקים  ם כךש. א

ת כבוד שמים, לא גדלהגאולה השלימה, זה הכל היה בשביל ה
בשביל התועלת האישית שלהם, כי הם היו גם קודם לכן בני 

 ?חורין...
זה לא מספיק שכמה עשרות צדיקים רק הם  .?..ת. בודאי, וגם מה

הנשמות הגדולות  -הם  !לא יהנה מזה?עם ישראל שכל ו ,בלבד יהנו
ועכשיו אנו  .נשלחו להרים את כולם, לתת דוגמה לכולם יותר, הם

ֶוהנלמד מהם גם בעולם הבא  רְּ ם ]משלי י"א: 'ו מַּ יֹוֶרא', גמ' חלק צב.,  הו א ג ַּ

תהיה  –, נעלה ונעלה, ואחרי התקופה של משיח תרגום ישעיה י"ב ג'[
ה כך שאנחנו לא נראה לא "לנו עוד עליה. ואנחנו נהיה אחד עם הקב

ֵאין , ולא שום דבר. אנו נהיה אחד אתו"אצבעות"ולא  "פנים"  ]'וְּ

ךְּ  ָלתְּ נו   זו  ֵ כ  לְּ י מַּ י ֵ חַּ א...', השלה"ק בהקדמות 'בית ישראל' א', וע ָהעֹוָלם לְּ ב ָ ש 'בעשרה "הַּ

. אני לא יכול מאמרות', מאמר א', יסוד ושורש העבודה, שער השיר פ"א[
שיו. אלו מושגים להסביר את זה. אנחנו לא יכולים להבין את זה עכ

 מאד גבוהים.
 

 ?יותר גדול...עוד מד להיות ושע ש. מה הפחד הגדול
לא יכול להגיד לכם בדיוק מה יהיה הפחד, אבל ת. קודם כל אני 

מחוץ כעת נמצא ש הזה "הדאע ,לשעכשיו למ יהיה פחד ענק.
אז האם הייתם מפחדים?  -פה ו "אם הם היו חל , אבי"לגבולות א
כי הם יודעים  ,זר לכם להסתגר בביתועה יהלא זה ו !ועוד איך...

פחד מאד גדול. ואם לא יהיה כאן זה רק דוגמא. יש ולשבור דלתות... 
ואם יש פחד מכל הכיוונים.  ...נכון?זה פחד.  ...אוכליהיה ולא  ...כסף
 ו ערים גדולות שיפלו מפצצה אטומית...ייה

 .ה' יציל אותנו.. ?...פחדלמה לש. 
את ולקבל  ,אני רק אומר שכל בן אדם צריך לא לפחד. בסדרת. 
 .]ירמיהו ל' י'[ לא לפחדולא לפחד.  ,ה עושה בשמחה"קבהש כל מה

אצבע את ההם לא מזיזים ו .ה"הכל בשליטה של הקב-הכללדעת ש
 .הם טיפשים -אז לכן  הכי קטנה, הרשעים, מבלי שה' מסכים לזה.

 ה יגמור אותם"הקבאפילו שזה מאד ברור.  -הם לא מבינים את זה 
ֹף"]מזמור ס ד  נְּ הִׁ ן ח: 'כ ְּ ֹף...'[ ָעש ָ ד  נְּ  הרבה מהם יגמרו את עצמם. ,והם. ת ִׁ

. אין "סתם-לא"המצב הוא קשה ביותר, ורק מחכים להתפוצצות 
כמעט מקום בעולם שאין שם מלחמה. וזה גם קורה בין דרום וצפון 
קוריאה, וגם בין רוסיה ואוקראינה, וזה בתימן, וזה ממשיך בלוב, 
וממשיך במצרים, וממשיך בסוריה, שם זה כבר כמעט שלש שנים, 

והכל כמה אפשר להלחם שם?!... וזה בעיראק, וזה קרוב לתורכיה, 
וזה בלבנון, וכו' וכו' וכו', ויש מקומות  ע.עלול להתפוצץ בכל רג

שלישית. החיילים של -עולם-ממש סכנה לפריצת מלחמת-שזה ממש
ו יושבים על הגבול של פולניה וכו'. וזה כאילו בשביל לשמור "נאט

 ...על הגבולות שלהם נגד רוסיה, אז מה זה?
 ש. המצב בכלל לא פשוט...

גויים מתחילים לחזור ת. לא פשוט. ואני אומר לכם שעוד מעט ה
, ועוד מעט יהיה כאן צפוף מגויים, ה' בעזה פה לארץ אחרי המלחמה

 ישמור עלינו.
 ש. בנוגע לתקופת העתידית, החורף שלפנינו, מה הולך להיות?...

יהיה חורף, ה' ישמור. וזה כבר כך, רק שלא  -ת. החורף הזה 
ע מבינים את זה, כי זה לא בדיוק נוגע בנו עכשיו. אך בר גַּ גע שזה יִׁ

ב בודאי, אז זה כבר רק "באנגליה, אירופה, רוסיה, סין, וכו', ובארה
יהיה קצר מאד עד ישראל. אז אני רק מזהיר אתכם שכשזה מתחיל 

. זה לא לוקח הרבה זמן )במהירות רבה(צ'אק -זה ילך צ'יק -בגדול 
לשלוח טיל. הם לא שולחים טיל לכיוון ארה"ב וכו', הם פשוט 

 זה למעלה, לאטמוספירה, וזה עולה ויורד בדיוק. בשניות. שולחים את
 ש. ומתי יהיה פה השלטון של הזרים עם הדת החדשה שלהם?...

ת. זה יגיע. לא צריכים לדעת הכל. אני לא יכול להסביר יותר כי 
י כדי לשבת "אני לא יודע יותר. אני יודע שהרשעים רוצים את א

זה אני  –כל מה שהם רוצים? פה. האם יהיה להם בדיוק זמן לעשות 
ת פה ולשגע אותנו. בֶ לא יודע. אבל יכול להיות שיהיה להם זמן לשֶ 

קטן -אבל אולי לא. אני לא יודע בדיוק. אני יודע שיהיה בלאגן לא
 פה בארץ. אני לא יכול להסביר יותר.

ש. פורסם שאישרו לואתיקן לבנות כנסיה גדולה בשדה הצמוד 
 ..לקברו של דוד המלך.

 ת. בוקר טוב... עוד מעט יהיה 'הואתיקן השני' פה. רק תחכו.
ה' ישמור, הם כבר שולטים על כל הר ציון. והערבים  –המנזר הזה 

הבית... הם גם -הם 'טמבלים', הם חושבים שיתנו להם לשבת בהר
-הבית! אז סתם עשו איתם הסכם, שהם יקחו את הר-רוצים את הר

י כאילו "קים את ירושלים ואת אהבית. מחל-והם יקחו את הר ,ציון
 . אבל ה' ילמד אותם.]יואל ד' ב'[הבית פה -שהם בעלי

ש. הממונים שם מדברים שהכל שייך מכבר לנוצרים, כל ההר... 
 סגור.זה 

 ת. אמרתי לכם, זה 'הותיקן השני', האם אתם לא מבינים?!
 ש. האם אנחנו מצפים למלחמה בין אדום וישמעאל...?

מלחמה. שוב אני אומר: ברגע שיעשו את  עושים כברת. הם 
זה יקח משהו דומה למה שהגר"א  –המלחמה ממש, המלחמה הזו 

 עשרה דקות...-עשרה, חמש-עשרה, שלש-אמר: שתים
 ש. דקות???...

ת. דקות! זה לא בעיה לשלוח טיל. שוב אני אומר לכם, זה לא 
טה, לשם מעל פני הקרקע, זה נוסע למעלה ויורד למ-טיל שהולך מפה

וזה שניות! הבנתם? עולה ויורד במקום! כדור הארץ עגול, אז זה 
 עולה ויורד במקום. וזה לוקח מחצית הזמן... וזה מאד מדויק.

 המדינה הזאת...כל מתי תגמר כבר וש. 
 -הם על סף נפילה, כי הם וכל זה,  ',הכנסת'ישראל, -המדינתת. 

בושות, הרבה יש הרבה  אין להם כלום. ,כבר אין להם תוכן
: 'מזל 42]הגאולה פרק שמאשימים אותם.  הרבה דברים קשיםנדלים, אסק

 אז לכן זה כברכבר לא סומך על אף אחד מהם. בכלל רוב העם  טוב'[
]דניאל  זה יפול –, ועוד מעט זה לא כלום, זה סתם בלאגן ,תולא ציונ

ֶאֶפס ֵבר...', ערש ָיד ח' כ"ה: 'ו בְּ ָ ש    .י שם["יִׁ
 ...מתפרעים שהערביםש. ומה 

חלק של הסוף, זה חלק של הזה  -לים זה שהערבים משתולת. 
אין כמעט מקום בעולם שאין  ימות שמייצרים בכל העולם.להא

 בעיות של אלימות.  ,בעיות
 המחלוקות שמשתוללות עכשיו...כל מה עם וש. 

מתים ה שעושים עם ה, וכל מקת היחידהומחלהלא  זו ,האת. תר
שכל רב הזה את החוק  לא יכולים לעשות עם הגיור... םעושימה שו

 ף פעולהחייב שיתומזה פשוט  גייר גר,דין ול-הביא ביתאיזורי יכול ל
'[ ...רבנים מצדגם  ךְּ יִׁ יבַּ ֲחרִׁ ךְּ ו מַּ יִׁ סַּ ָהרְּ  ,י"העמ ,אגיד לךאני מה אז  ]'מְּ

 ויסתלק, לא ישארור ילך מפה, "שהעכ, ורב רבמלאים ע ,החרדים
 .[היהלום הקטן'' מאמר ר'ו, 34 ליוןמקורות ג] הרבה אנשים.
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ש. צדיקים אומרים שהבעיה של המחלוקת היא קשה ונוראה, אז 
 איך יבוא משיח?

אוי ואבוי לנו... ורוב אלה  -כי עד שזה יתוקן  ,ת. משיח יבוא
ר"]יחזקאל לר "הם ע ]'בעלי מחלוקת'[ שעושים את המחלוקות נו   ב: 'ֲאש ֶ  ָנתְּ

ית ת ִׁ ֶאֶרץ חִׁ ים'[ ב ְּ י ִׁ . אנשים אמנם מתבלבלים, אבל לא אלו הם שיוזמים חַּ
 את הדבר הזה.

 ]'בשביעית מלחמות...'[ ..., ה' ישמור עלינוש.  והמלחמה על המשרות
להוריד את בכדי ת. נו, זה הסוף. הם עושים את הכל 

זהו.  -האידישקייט. הכל הכל הכל. אבל זה סימן שכבר כל 'הציוניזם' 
ף נגמר. הם פשוט כבר עברו את הגבול, והם כבר בירידה. ךְּ  ]'ָחלַּ  ָהלַּ

 ד א'["ז קמ"לֹו', תיקוה

אין ו ה,קשבצורה תורה תורה ספרי -ביזו בשמחתחילונים ש. 
 פה...פוצה 

ו  ת. יהיה להם סוף, ועוד איזה סוף  מ  ַּ ת  ים ]'יִׁ אִׁ ָ ט  ן חַּ  .ָהָאֶרץ...'[ מִׁ
ש. השבוע פרשת נח. מסופר בפרשת השבוע שהקב"ה השמיד 

 גם את דור המבול וגם את דור ההפלגה...
ת. כן, דור המבול ודור ההפלגה וכל הרשעים נמצאים פה עכשיו 

, הובא בהמשך, וסוגיא דפ' חלק דף ק"ט[ ]ר' דברי הזוהר חלק ב' דף נ"ח עמוד ב',
אֹוָלה', ערש"י  וה' כבר יגמור אותם עוד פעם ש ְּ ים לִׁ עִׁ ש ָ ו בו  רְּ ]תהלים ט': 'ָיש 

  ]זוה"ק ותיקונים, אש"ל פי"א[. והוא יוסיף לזה גם את הערב רב  שם[
רואים את זה, רואים את זה ברור. זהו רק ענין של זמן, ורואים שזה 

דבר כמו שאמרנו עוד מלפני פסח -אחרי-קורה. רואים שזה דבר
דבר... ובמיוחד אחרי פסח -אחרי-דבר-אחרי-, זה דבר[43]הגאולה פרק 

 זה התחיל לרוץ.

ת רֵּ כ ָּ הִּ יםְ'ב ְ עִּ ְרֶאה'ְְרש ָּ ְ.ְת ִּ

י נח:דףְְבשלחקְ"זוה א 'ִרב ִ ַמר ַאב ָּ ֵמיה   אָּ ַרב ִמש  ְּׁ א ד ְּׁ א יֵיסָּ בָּ ִכי, סָּ הָּ ַמר וְּׁ  אָּ
י עֹון ַרב ִ מְּׁ א ַזִמין, ש ִ ש ָּ ִריךְּׁ  קו דְּׁ ַאֲחיָּיא הו א ב ְּׁ ל לְּׁ כָּ ו ן לְּׁ ִכין ִאינ  קו   ַמלְּׁ עָּ  ד ְּׁ

ֵאל רָּ ִיש ְּׁ ַלם לְּׁ רו ש ָּ ִליְּׁ נו ס, וְּׁ ִריאָּ ד ְּׁ ַאנְּׁ לו ִפינֹוס, לְּׁ ֶנַצר, לְּׁ בו ַכדְּׁ ֵחִריב, ו נְּׁ ַסנְּׁ כָּ , ו לְּׁ  לו לְּׁ
ַאר ֵכי ש ְּׁ ין ַמלְּׁ ִריבו   ַעמ ִ חָּ יֵתיה   ד ְּׁ ה, ב ֵ אָּ טָּ ל ְּׁ ש ַ א לֹון ו לְּׁ ִמיתָּ ַקדְּׁ כ ַ , כ ְּׁ ִיתְּׁ ו ןוְּׁ ש   נ ְּׁ
הֹון אָּ  ִעמ ְּׁ ין רש ְּׁ ין, ַעמ ִ ַזמ ִ א וְּׁ ש ָּ ִריךְּׁ  קו דְּׁ א הו א ב ְּׁ עָּ רְּׁ ָּ פ  ִאתְּׁ יהו   לְּׁ יְּׁ יָּיא ִמנ ַ ל ְּׁ ג ַ ִאתְּׁ , ב ְּׁ
ֵני ַלם...', ע"ש. ַסֲחרָּ רו ש ָּ  יְּׁ

 
בסוכות, בדיוק בכניסת החג פרץ גשם מפתיע, והיו גם ש. הגשם 

 מקומות שאנשים נשארו בלי סוכות...
ה אומר שה' לא שמח עם מצבו זה אזהרה. שנתכונן. ז -ת. הכל 

. ואם נכיר את יביא אותנו לגאולה 'ישראל, אבל עכשיו ה-של עם
 .ה ונבטח בו, יהיה לנו קל יותר להכיר במשיח"הקב

כיפורים השנה ההתעוררות היתה יותר -שביוםש. היתה הרגשה 
 מאשר בכל שנה...

ת. האנשים היו שבורים יותר, לאנשים יש יותר בעיות. אז לאן 
. אבל יש הרבה אנשים ]הושע ג' ה'[ הם ילכו? לטאטי שלהם שבשמים

שהם עדיין עם הרבה שטויות ועוד עם הרבה עבירות שלא מוכנים 
 להתמודד עם זה. 

 ועה של תשובה ביום הכיפורים השנה?ש. האם היתה תנ
 ת. אני שואל אותך, תסתכל על העולם עכשיו, מה אתה אומר?...

 ש. זה לא עולם בכלל...
האם רואים  -ת. יש בודדים, בודאי. אבל ברחובות ירושלים 

 שינוי מיוחד?... בודדים, נכון.
 ...ש. אבל היתה התעוררות

רע, ומרגישים שבכלל ת. תלוי, ישנם אנשים עם צרות, ומרגישים 
 -משהו לא בסדר בעולם. נכון, יש אמנם כאלה, אבל בסך הכל 

 המצב הוא קשה מאד.
ובסופו של דבר,  וה' מזהיר אותנו, ומזהיר אותנו, ומזהיר אותנו.

 -ברוך ה', גם ראש השנה, וגם יום כיפור, וגם סוכות ושמחת תורה 
בל ברוב הארץ א –האויר, עם הגשם והכל -עברו בשקט. ואפילו מזג

כ "זה היה בסדר, לא נורא. והיה קריר קצת, לא כל כך חם, ובסה
ה נתן לנו את הזמן הזה, ועכשיו כשנגמר כבר "היה נעים. אבל הקב

מפחיד החג היו חדשות מאד קשות ומאד מפחידות, וזה הולך להיות 
 עוד יותר.

 
ש. השאלה היא איך לגרום לעם שיבכו עכשיו כדי שלא יצטרכו 

 לבכות אחר כך. זו הבעיה הגדולה...
ת. זו באמת השאלה. אנחנו לא יכולים, רק ה' יכול, וה' עושה 
את זה כבר. יש הרבה שבוכים כבר, כי ישנם בעיות קשות. וזה לא 

ם ישראל, זה גם בכל העולם. אבל היהודים כבר בוכים, לא -רק עַּ
 כולם, אבל זה התחיל לבוא בגדול.

]גמ' חלק צז.: 'ואנשי  מסתלקים בימים האחרוניםם רבים ש. צדיקי

 ...מעשה נאספים'[
. ה' מחזיר את השגרירים שלו. [18 גליון]ת. נכון, כמו שדיברנו 

 ,ז עם כל מה שעומד להיות?... הם"למה לתת להם לסבול בעוה
'[ אין להם סיבה לבכות ,הצדיקים יֵניה  ֲחמִׁ ֹלא אַּ  .]'ֵייֵתי וְּ

ש. אז איך נוכל להביא לכך שהיהודים באותן הארצות שאמורות 
 לקבל את המכה כמו אדום, שהם יבואו הנה בזמן...

ה יכול. הנה בצרפת, יש כל כך הרבה דברים "ת. רק הקב
 שקורים. אבל יש מקומות שהם לא מרגישים את זה כל כך. אז אין
להם חשק לזוז. מקבלים הרבה כסף מהממשלה, ויכולים לשבת 
וללמוד, בלי בעיות, וגם זה כך באנגליה, ובעוד כמה ארצות, אז הם 

קשה להם  -לא זזים כל כך מהר... ואלה שכן מבינים שצריכים לזוז 
למכור את הבתים. אז חלק מהמשפחה כבר באה הנה, וחלקם נשארים 

ל הצרפתים יודעים שהיהודים רוצים שם עד שימכרו את הדירה. אב
לברוח, אז הם לא קונים עדיין את הבתים שלהם... הם מחכים 
שיורידו את המחיר. ויהודים מרגישים שיש להם עוד זמן. אבל יום 

שנהיה בהלם. ואז יתחילו  –אחד אנחנו נתעורר, ויהיו כאלו חדשות 
 לרוץ לפה.

 ש. האם תהיה להם עדיין אפשרות?
 א יודע אם תהיה להם אפשרות לבא, ה' יעזור.ת. זה אני ל

 ש. אבל ה' יציל אותם...
 .ב["ז י"]ישעיה כ ת. זה נכון, כל יהודי אמיתי ינצל
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 ...שכחנו מה זה 'אידישע מאמע'
 תקשור עם דניאל, כ"ט תשרי, ער"ח חשון תשע"ה

 
זה נושא שדברנו עליו, אך לא  אני רוצה לדבר על הבית היהודי.

 ., ועוד['הם ימותו רק מהפחד']ר' מאמר  הרבה, לא מספיק עמוק ל כךכ
בתקופה שלנו, התקופה שלפני סוף הגלות הארוכה והמרה הזו, 

זה הכח שה' נתן לנו לשרוד. הבית  –צריכים להבין שהבית היהודי 
ֹּבו   ]'ַמה מקדש קטן עם קדושה-היהודי צריך להיות כמו בית  אָֹּהֶליךָ  ט 

נֶֹּתיךָ  ַיֲעקֹּב, כ ְׁ ָרֵאל...'[ ִמש ְׁ . יש את הבעל והאשה. הבעל צריך להיות ִיש ְׁ
קשורה לקב"ה,  011%לקב"ה, וגם האשה צריכה להיות  011%קשור 

ואם שניהם קשורים לקב"ה אז הם יכולים להיות באמת קשורים אחד 
ן וזה כפי שכתוב שהנישואי .לשני, וזה עושה את הנישואין שלמים

א.: 'שלשה שותפין "]נדה להם שלשה שותפים: האשה, הבעל והקב"ה 

אם הבעל עם הקב"ה, האשה עם הקב"ה, ואז אם שניהם עם  באדם...'[
 זה עושה את המעגל שלם. –הקב"ה 

הקב"ה נותן לזוג ילדים, והוא אומר להם "קדושים תהיו". והמצוה  
ים ומביאים ואם אנחנו קדושהראשונה של התורה היא "פרו ורבו". 

את הילדים בקדושה, אז הסיכויים שלנו לגדל אותם לתורה מצוות 
. וכשאנחנו טובים כמו שה' רוצה הם הרבה יותר גדולים-ומעשים

הם לומדים את  –מגדלים את הילדים בבית של טהרה, של קדושה 
השם הם יהיו כל -זה, הם סופגים את זה, ואז יש לנו סיכויים שבעזרת

עובדי ה', והם ימשיכו את השרשרת של הדורות חייהם עבדי ה' ו
 .הבאים

ךָ "א, עה"עי' ילקוט שמעוני תהלים תתפ ת ְׁ ֶגֶפן פ 'ֶאש ְׁ ִֹּרי ָה', יומא דף מז.  כ ְׁ מעשה פ 
הובא לקמן, הרמב"ן באגרת הקודש, הראב"ד בסו"ס קכ"ה: ק נשא "דקמחית. זוה

 .ח פרק ז'"גדר עולם להח, ראשית חכמה שעה"ק פט"ז, 'בעלי הנפש'
 

ר' נו   ֲאש ֶׁ ת  ב ָּ ית אֶׁ ל ב ֵּ אֵּ רָּ  ...'ִיש ְׂ

ן  ו:"ילקוט שמעוני רות, אות תר ֵּ ת' ה 'ִית  ה אֶׁ ָּ ִאש   ה הָּ אָּ ל ַהב ָּ ךָּ  אֶׁ יתֶׁ ל ב ֵּ חֵּ רָּ  כ ְׂ
ה...'. א אָּ לֵּ ה "ו כְׂ ֹורָּ ל ַהת  ת כ ָּ ִאילו  ִקי ֵּים אֶׁ ה כ ְׂ ירָּ ש ֵּ ה כ ְׂ ָּ א ִאש   ֹוש ֵּ ל ַהנ  א כ ָּ ר ַאחָּ

ֹראש   ת מֵּ ש ֶׁ ה 'אֵּ בָּ ת ְׂ ךְׂ ִנכְׂ ִפיכָּ ֹוִרי ָּה'. לְׂ ן פ  פֶׁ גֶׁ ךָּ כ ְׂ ת ְׂ ש ְׂ ר 'אֶׁ יו הו א אֹומֵּ לָּ עָּ ַעד סֹוף, וְׂ וְׂ
לֶׁ  אָּ י"ַחִיל' מֵּ ָּ ַעד ת  יֵּש  ו.  "ף וְׂ ִניֹות ש ֶׁ קָּ ים ִצדְׂ ש ִ ַכר נָּ ש ְׂ א ב ִ ל ָּ ִלים אֶׁ אָּ ֹורֹות ִנגְׂ ין ַהד  אֵּ וְׂ

ֹור, ד  תֹו לְׂ  ב ַ ֱאמו נָּ ֹו וֶׁ ד  ַכר ַחסְׂ ֱאַמר: 'זָּ ֶׁ נ  ֱאַמר, ש ֶׁ ל' ֹלא נֶׁ אֵּ רָּ י ִיש ְׂ נֵּ ל', 'ִלבְׂ אֵּ רָּ ית ִיש ְׂ בֵּ
ל'. אֵּ רָּ ית ִיש ְׂ בֵּ א 'לְׂ ל ָּ  אֶׁ

' ךָּ יתֶׁ י בֵּ תֵּ כ ְׂ ַירְׂ  ק נשא דף קכה:"תרגום זוה, 'ב ְׂ

ַעל ךְׂ  'וְׂ ָּ ה כ  ִריכָּ ה צְׂ ָּ ֹות ִאש   ס  ַ כ  ִהתְׂ ִוי ֹות לְׂ זָּ ה   ב ְׂ יתָּ ִאם. ב ֵּ ה וְׂ ךְׂ  עֹוש ָּ ָּ תו ב ַמה, כ   כ ָּ
יךָּ ( ח"מזמור קכ) נֶׁ י 'ב ָּ ִתלֵּ ש ְׂ י' זֶׁה ַמהו  . זֵּיִתים' כ ִ ִתלֵּ ש ְׂ יִתים כ ִ ִית ַמה ?'זֵּ ין זֶׁה ז ַ  ב ֵּ

ו תָּ ס ְׂ ין ב ַ ִיץ ב ֵּ ק ַ ִדים לֹא ב ַ יו אֹובְׂ לָּ ִמיד, עָּ תָּ את וְׂ צֵּ וֹ  ִנמְׂ יבו ת ב  ה ֲחש ִ רָּ תֵּ ר ַעל יְׂ אָּ  ש ְׂ
נֹות ִאילָּ ךְׂ  - הָּ ָּ יהָּ  כ  נֶׁ יבו ת ַיֲעלו   ב ָּ ר ַעל ַבֲחש ִ אָּ י ש ְׂ נֵּ ם ב ְׂ עֹולָּ ֹלא .הָּ א, עֹוד וְׂ ל ָּ  אֶׁ
ה   לָּ עְׂ ב ַ ךְׂ  ש ֶׁ רֵּ ב ָּ ֹל ִמתְׂ כ  כֹות: ב ַ רָּ ב ְׂ ה ב ַ לָּ ַמעְׂ ל ְׂ כֹות, ש ֶׁ רָּ ב ְׂ ה ב ַ ָּ ַמט  ל ְׂ ר, ש ֶׁ עֹש ֶׁ ִנים, ב ְׂ בָּ  ב ְׂ
י נֵּ ִנים ו ִבבְׂ זֶׁהו  . בָּ תו ב וְׂ כ ָּ ה ש ֶׁ ֵּ י 'ִהנ  ן כ ִ ֹבַרךְׂ  כֵּ ר יְׂ בֶׁ א ג ָּ רֵּ תו ב:. ''ה יְׂ כָּ ךְׂ  וְׂ כְׂ רֶׁ בָּ ' ה 'יְׂ
י ֹון ה ִמצ ִ אֵּ טו ב ו רְׂ ם ב ְׂ לָּ רו ש ָּ ֹל יְׂ י כ  מֵּ , יְׂ יךָּ ה ַחי ֶׁ אֵּ ִנים ו רְׂ יךְׂ  בָּ נֶׁ בָּ לֹום לְׂ ל' ַעל ש ָּ אֵּ רָּ  .ִיש ְׂ

 
היום לצערי הרב, אמנם החרדים עוסקים בתורה, מתחתנים  

ומביאים ילדים לעולם, אבל הרבה מהם שוכחים מהטהרה, ואפילו אם 
זה לא כ"כ שלם. גם  -בכל אופן הולכים לפי הדינים, לפעמים בלב 

הקשר עם הקב"ה לא תמיד שלם כמו שצריך, ואז כבר יש ֶקצר, קצר 
ז כאשר נולדים הילדים, וילד שמשפיע על כל הדורות הבאים. וא

בראש שלהם היו אם גם אם ההורים הלכו לפי הדינים, אבל  ,שנולד
אז הילד  -טובים -שטויות, בלב שלהם היתה משיכה לכיוונים לא

יוצא עם פגם רוחני. ואמנם כשאותו ילד גדל, הוא לא בדיוק כמו 
מצווה -. ואפילו אם הוא עושה ברז["]רש"י תולדות כ"ה כ שהקב"ה רוצה

כמו שצריך, ולומד כמו שצריך, אבל יש לו בראש פלאפון, מכוניות, 
וכל אלה מורידים ממנו  .צעצועים, ואולי אפילו דברים יותר גרועים

את הדבקות בקדושה, בתורה, מורידים ממנו את הטהרה, ואז הוא עם 
י שער ב' י"ט 'נפש "ת לר"]נדרים דף כ', עי' שע פגם רוחני שגדל יחד איתו

 .הבהמה'[

אמיתי הוא יכול להגיע לרגע מסוים ובו הוא -אבל, כמו כל יהודי
תופס שמשהו לא בסדר, והוא מסוגל לחזור בתשובה ולתקן את 

והדור  ואם הוא לא מתקן, הוא מעביר את זה לדור הבא,הפגם הזה. 
הבא יוצר דור עוד יותר מקולקל, אפילו שלבושים כמו יהודים. אמנם 

תר כמו יהודים חרדים עם זָקנים, אך יש הרבה הגברים לבושים יו
שהם כבר בלי זקנים, כי רוצים להראות יותר יפים. יש כאלה 
הלובשים מעילים קצרים, ויש כאלה הלובשים מעילים ארוכים, וישנם 
כאלה המשתדלים להתלבש כמו פעם עם בגדים ארוכים ורחבים. גם 

. ויש ח סי' ב'["וע א"]שו גם גבר צריך צניעותגבר צריך בגד רחב, 
בחורים ואברכים שהולכים עם מכנסים כ"כ צרים שלא יודעים איך 

 הם יושבים בכלל...
  

בכל אופן הגברים נראים יותר כמו יהודים, אך הנשים לעומת זאת 
-הן כבר נראות אחרת. הן נראות הרבה פעמים ממש כמו נשים לא –

ער ימי, שער חלויער, שיער, ולא סתם שינשואות, הפאות ממש ש  
ער של בובה, ולא של אשה צנועה, חרדית יקולנוע, ש-של שחקנית

 טובים-שרוצה אך ורק לגדל את הילדים שלה לתורה, מצוות ומעשים
 . [84 גליוןד "קד]

יעקב הם -את הבנות שולחים לבית יעקב, כאשר ברוב המקרים בתי
צניעות אמיתית ובעד לשלב אותם בשוק העבדים. הן מגיעות  נגד

, חייבות להמשיך מסלול, ללמוד מקצוע, כי היא צריכה 04לגיל 
לעבוד, כדי שהבחור שהיא תתחתן איתו יוכל לשבת ללמוד. והלימוד 

ומה היא לומדת? במקרה  !..עולה הרבה כסף, לא פחות מאוניברסיטה
כ"כ טוב יש -מורה, ובמקרה הלא זה ללמוד להיות גננת או -הטוב 

מיני מקצועות שצריכים לזה מחשבים וציוד שלא כ"כ מתאים -כל
 לאשה יהודיה אמיתית.

ואז היא יוצאת לעבודה, ועם התעודה ביד היא יכולה לעבוד בבנק 
או במשרד, בכל מיני מקומות, גם עם גברים וגם עם נשים, לפעמים 

ואז זה טוב, אבל מפסידים  ,במיוחד לחרדיות ,במקומות של רק נשים
משהו, הילדים, בסופו של דבר, נהפכים לילדים שבאים הביתה עם 
 ,המפתח בכיס ופותחים לבית ריק, כי האמא בעבודה, והאבא בלימוד

האשה יוצאת לעבודה, והיא נפגשת עם כל מיני  ,בהרבה מקרים
בית, היא כבר לא אחת שכל הזמן עם -אנשים, והיא כבר לא אשת

יהודית צריכה בשביל לגדל -, ואין לה זמן ועצבים שכל אמאהילדים
 ילדים כמו שצריך. 

עצוב לי לומר שהרבה מאד מהדור הצעיר שכחו בכלל מה זה 
והבעל יושב ללמוד, ולא תמיד הראש שלו  מאמע'.-ה'אידישע

בלימוד, והדור מההתחלה נולד עם פגם רוחני. אבל אפשר לעשות 
הפוך את זה לדבר חשוב, לדבר תשובה, אפשר לעצור את זה ול

שקרוב לקב"ה, למה שהוא רוצה מאתנו, אבל זה כבר עבודה קשה 
 ביותר.

, אפילו מלפני לא זמן רב כל כך. היו דורות שחיו באמת לפי התורה
זה לא היה בכל מקום בעולם, אבל תמיד היה מקום בעולם בגלות 

כמעט הדור הזה  הוא שונה. -כמו שצריך. הדור הזה  שלנו ששמר
אבל ה' ריחם עלינו ונשאר חוט אחד שקשר  ,והלך לאיבוד לגמרי

ֶנה םעָ אותנו לקב"ה כְׁ  ַהס ְׁ ו   ]'וְׁ ל'[ ֵאיֶננ  ָ ואת החוט הזה החלו לתפוס , ֻאכ 
נשמות יהודיות פה ושם, יותר ויותר. ולכן יש היום משפחות בודדות 
של יהודים שמשתדלים לחיות כמו פעם, לחיות חיי אמת, לחיות את 

יהדות האמיתית, וזה מעט אנשים שמנסים באמת לבדוק את עצמם ה
מי הם, מה הם, ומה הקשר שלהם עם הקב"ה. והם משתדלים לחזור 

ה ליהדות האמיתית ָרש ָ ת ]'מוֹּ ִהל ַ  .[00, פרק 2ַיֲעקֹּב', ר' הגאולה קְׁ
והם באים מכל מיני קהילות: אשכנזים וספרדים, חסידים וליטאים,  

משתדלים לחפש את המסורת של הסבים והסבתות שהחזיקו את 
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 כי כמעט הכל נשכח –אך יש בעיה אחת דורות, -היהודים דורי
 ., ע' סוף הק' הרמב"ם לסדר טהרות[41 וןגלי]'עתידה תורה שתשתכח מישראל...', 

  
אחרי מלחמת העולם השנייה נוצרו קהילות ענקיות חזקות עם 
חסידים, ליטאים, ישיבות וכו' וכו'. תסתכלו היום מסביב על כל 

מה נשאר מכל הפאר של היהדות שלנו? הרוב זה רק  -הישיבות 
זה לשבת  –חיצוני. כשאנחנו רואים את המחלוקות שיש בישיבות 

ולבכות, זה לַפֵחד, זה לרעוד מפחד. איך אפשר? יהודים מזלזלים 
תורה יהודים רקדו בצורה -בתורה! כששמענו עכשיו כי בשמחת

אני אגיד  , אמרנו לעצמנו: 'למה'?תורה(-)עם גווילי ספראיומה ופוגעת 
ָעם, לא לכם למה:  כי אנחנו פוגעים בתורה! פוגעים בטהרה! אנחנו כְׁ
מילא חילונים  חשובים של היהדות!-לזלים בדברים הכיכולם, מז

 עושים את זה, אבל אנחנו חרדים! ואנחנו עושים את זה בלי בעיות!
אבל יהיו לנו בעיות קשות מזה. ה' מזהיר אותנו, כמו שאלה  
זו אזהרה בשבילנו.  –רקדו עם התורה בצורה מגעילה עם התורה ש

פל שולחן וחמישה ספרי הברית, התק-תורה בארצות-לא מזמן בשמחת
-ובמקרה נוסף, יהודי חשוב רקד עם ספר !תורה נפלו על הרצפה

הוא הציל את התורה בכך שסובב את  .תורה והוא נפל עם התורה
גופו ושבר את הכתף כדי לא לתת לתורה ליפול על הרצפה. הדברים 

 גליוןד "קד] ואנחנו מזלזלים באזהרות.הכל אזהרה עבורנו. הם  –האלה 

 .[39 גליון: 'למה נשרפו ספרי התורה?', ו93
לומדים שמירת  –אנחנו בטוחים שאנחנו הצדיקים הכי טובים  

אבל זה  ...הלשון, אומרים המון תהילים, מתפללים שלש פעמים ביום
, כל זה לא שווה אם אנחנו מזלזלים בקדושה ובטהרהלא מספיק, 

אנחנו עוד רוכבים ו. ו["]ויקרא כ' כ מזלזלים בקשר האמיתי עם הקב"ה
הזהב הזה, וזה מה שהכי חשוב לנו. הלוואי וברגע -על הגב של עגל
ישראל פותח באמת את העיניים שלו, ומבין באמת -זה, היה כל עם
רחוק הגענו, עד כמה שאנחנו מושפעים מהחילונים,  מה קורה, וכמה

דו   רב ומהגוים-מהערב מְׁ לְׁ יֶהם... ]תהלים ק"ו: 'ַוי ִ יו   ַמֲעש ֵ הְׁ ...', רש"י  ָלֶהם ַוי ִ ֵקש  מוֹּ לְׁ

]ישעיה  . אבל אנחנו לא רוצים לראותשיה"ש א' עה"פ 'בני אמי נחרו בי'[

 .ח["ד, י"מ
להילחם נגדו פנים  יצר הרע נכנס כמעט לכל קהילה, ואי אפשר 

אל פנים. לכן כל יהודי ויהודיה יכול רק לשבת ולחפש בפנים את 
להשתדל לחזור החולשות הרוחניות, ולהשתדל להתגבר עליהם, 

לא לגדל את  לתורה ולמצוות האמיתיות, לקשר האמיתי עם הקב"ה.
הילדים ברחוב, שלא יסתובבו ויראו את כל המראות הקשים של 

אפילו ברחוב החרדי. אלא יותר פנימי, יותר בבית, הפריצות ברחוב, ו
יותר לראות הורים קדושים, אבא שלומד, מתפלל, וגם מלמד את 

 ]'ִאיש   הילדים שלו מה זה הקשר עם הקב"ה. הוא יכול גם לעבוד

ר ָאֳהלוֹּ  ַלֲאש ֶ חו '[ ב ְׁ ק ָ . אבא ואמא שמכניסים את הקב"ה לתוך הבית, ת ִ
תי שלהם, האבא הכל יכול. שהם שהילדים יכירו את האבא האמי

ר"]תהלים ע אמיתיים לא פחות מאמא ואבא-יגדלו להיות יהודים  ח: 'ֲאש ֶ

ה ֵתינו   ֶאת ִצו ָ ִדיָעם ֲאבוֹּ הוֹּ ֵניֶהם לְׁ ַמַען ...ִלבְׁ עו   לְׁ ר ֵידְׁ וֹּ ן, ד  ִנים ַאֲחרוֹּ ... ב ָ ֵלדו  רו   ָיֻקמו   ִיו ָ ְׁ  ִויַספ 

ֵניֶהם ימו  : ִלבְׁ ָיש ִ ָלם...' ֵבאלִֹּקים וְׁ סְׁ  .[כ ִ
האמיתיים, בין אם אנחנו יהודים -אנחנו מוכרחים, כל היהודים 

או  ,חרדים, או חרדים כביכול, או רפורמים ח"ו, או מזרחיסטים ח"ו
אנו חייבים לחזור אם אנחנו חילונים ח"ו, אם יש לנו נשמה יהודית, 

ואנחנו נחזור, בין אם נרצה או לא, כי אם הנשמה עמדה  לאמת.
ה' יציל את כולם, אם רוצים או  – יני ואמרה 'נעשה ונשמע'ס-בהר

ם לא רוצים ָ ָך... ]נצבים ל': 'ִמש   צְׁ ַקב ֶ ם יְׁ ָ ֶחָך...'[ ו ִמש   יתפוס '. הוא כביכול ִיק ָ
-ויכריח אותנו לחזור לאמת, שנתקרב יותר לגאולה 'אותנו באוזן

י השלמה, כי הוא אבא טוב ומרחם ר ]עקב ח' ה': 'כ ִ ֲאש ֶ ַ ר כ  ֵ ַיס  ...',  ֶאת ִאיש   יְׁ נוֹּ ב ְׁ

כדי להעיר אותנו, להראות לנו )מכה( . הוא יתן לנו פאצ' משלי ג' י"ב[
אז הוא יתן  -את הכיוון הנכון. ואם נרד מהדרך שהוא מוביל אותנו 

סוף מה ה' רוצה -לנו עוד פאצ', עד שנגיע לאמת, ועד שנבין סוף
הבא -ואז ניכנס לעולםושלמים,  ,ושמחים ,מאתנו. ואז נרגיש רגועים

ר א: 'ֵלב"]מזמור נ של משיח זוהרים ומוכנים להקריב קרבנות. ָרא ָטהוֹּ  ִלי ב ְׁ

ֹּץ ָאז ֱאלִֹּקים... פ  חְׁ ַ ֵחי ת  ָלה ֶצֶדק ִזבְׁ ָכִליל...'[ עוֹּ  .וְׁ

הוא כמו בית מקדש קטן. מי שגדל בבית  –היהודי האמיתי -הבית
יהודי אמיתי ומקבל את החינוך הנכון, הוא פשוט ֵיֵצא מהבית ישר 

המקדש בלי מעבר קשה, הוא יהיה כבר מוכן להקריב את -לבית
 הקרבנות. 

 

 שאלות ותשובות

ש. לפי המסרים האחרונים אפשר היה להבין שהגאולה ממש בפתח, 
כאן יש מסר שנראה שהתיקון שלו יארך אילו ו ',מוצאי שביעית...'

 כמה דורות, זה קצת מייאש...
ת. לא לשכוח שהגר"א אמר שהמלחמה האחרונה תארך מספר 
דקות, ולמעשה אנו רואים ברור שכל המצב מתקרב מהר יותר ויותר 

-יהזה. ולכן בקצב הזה זה ברור שבקל-לכיוון הרס מוחלט של העולם
 שביעית בע"ה.-קלות הכל יכול להיגמר עד מוצאי

 
 אז ממה יחיו? –ש. אם האשה לא תלך לעבוד 

ת. עכשיו אנחנו בעולם כל כך מוזר, שלפני שלש שנים לא היינו 
יכולים להאמין שיגיע לכזה מצב. ה' מביא אותנו למצב בו אנחנו 

פ "י תהלים סו"]ש' הבטחון בחוה"ל פ"ג, ועי' רש חייבים לבטוח בקב"ה בהכל

הם קיבלו את הכל ישר מן  –. כמו היהודים שיצאו ממצרים א["נ
השמים, מים, אוכל וכל דבר שהיו צריכים. וגם אנחנו נכנסים למצב 

 גליוןד "קד] כזה שנהיה תלויים לגמרי במה שה' נותן לנו ישר משמים

]רש"י  יוכל לשרוד –ורק מי שיוכל להבין את זה ולקבל את זה . [22

שלמה ובטחון בה'. ואלו -לכן אנחנו צריכים אמונה .ה וחסו["חלק צח. ד
שעוד סומכים על לשכת העבודה, או על זה אלו שאין להם את זה, 

שחייבים תואר באיזה מקצוע כדי להרוויח וכו', הם יכולים למות רק 
 פרנסה. מהפחד שלא יהיה להם

 
 ש. איך אפשר להשפיע על האשה ללכת בצניעות ?

ת. ישנם שני מצבים: יש מצב בו האשה רוצה להשפיע על הבעל 
ואז בטח שהבעל צריך  –שיסכים לקבל את הצניעות שהיא רוצה 

להסכים, וגם לעודד ולחזק את אשתו ולשמוח שיש לו צדיקה בבית 
. ויש מצב שהבעל [לעילבמסגרת ]ר' מקורות  אשר מביאה אותו לשלמות

רוצה להשפיע על האשה שתלך בצניעות, וזה מצב מאד קשה. אין לי 
נועם -עצה מדויקת להתמודד עם זה. הוא צריך להשתדל בדרכי

ָעם']ובמילים יפות  ִכיִחים ִינְׁ וֹּ ַלמ  להסביר למה  א למשלי י' כ'[", עי' פי' הגר'וְׁ
ו. דברים ד' "במדבר ט]פרשת ציצית,  שלימה-הצניעות שווה לחיים וגאולה

 .'[ש  דוֹּ י קָ גוֹּ ט עה"פ 'וְׁ "ד', ור' ספורנו שמות פי
הרבים כגון -ולהרבות בחסד וזיכוי ,וכמובן להתפלל ולבקש מה'

בעולם הזה . צניעות וכו', שזו מעלה גדולה מאד בשמים-חלוקת עלוני
 נפש כדי להגיע לשלמות.-יהודי צריך מסירות

 
ורה, בכך שהוא סובב עצמו הת-ש. היהודי שרקד ונפל עם ספר

היהודי המקריב -זה נראה אולי כסמל של העם –והציל את התורה 
 עצמו למען התורה ולא כאזהרה ?

ישראל היה במצב הרוחני הנכון, הצדיק לא היה צריך -ת. אם עם
לשבור את הכתף. לצערי אני מוכרח להגיד שיש לנו בעיה קשה עם 

להפיל צדיק על הרצפה,  תורה ויכולים-שלומדים-כביכול בחורים
ואמנם היתה מחאה גדולה  .]חגיגה י"ד.[ ובכוונה לשבור לו את היד

אבל זה לא מספיק בכדי ם רבבות יהודים טובים נגד המקרה, עִ  ,נגד
חינם שהעולם -להוציא אותנו מהמצב הקשה ביותר של קנאה ושנאת

 ."ל המצורף[, ור' מכתב מרן החפץ חיים זצ24, פרק 2]הגאולה החרדי סובל מזה
תורה -וזה ביזוי והשפלה של התורה לא פחות ממה שקרה בשמחת

  תורה בצורה בזויה ומשפילה.-כשחילונים רקדו עם גווילים של ספר
  

המעוניין לזכות את הרבים ולהשתתף בהפצת דפי חיזוק בעניני צניעות מגוונים 
 333-111-7250הנשלחים חינם בדואר, ניתן לפנות ל'קול הצניעות', 
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 1בתוך שלטון הגוים, עמ' 

 

  גויםגויםבתוך שלטון הבתוך שלטון ה
ה"ז חשוון תשע"תקשור עם בנימין, ירושלים, טבס"ד, 

ֵנם : 'ָלֵכןב' מיכה ה'  ', ...ָיָלָדה יֹוֵלָדה ֵעת ַעד ִית ְּ
  אין בן דוד בא עד שתפשוט מלכות הרשעה'

 י'.דף יומא   ',...בכל העולם כולו תשעה חדשים
 

  ת.יהודיאני מרגיש שהממשלה כבר לא ממשלה 
 בשלטון של הגוים. נמצאים שאנחנו כבר  אני מרגיש
מיעוט פה בארץ, אפילו שכביכול  – םיהודישאנחנו ה אני מרגיש

 ,חנו מעטיםנאני מרגיש שאאבל ם פה, יהודיכששה מליון  נםיש
  .יםאמיתים היהודיה

 עננים שחורים רוחניים. רץ ישראלמעל א אני מרגיש
 ואני מרגיש ,תאהשלישית כבר נמצ םשמלחמת העול אני מרגיש

 אחר לגמרי.  עולםשלנו יהיה  עולםעד פסח הש
 

  ! עם ישראל
 ...שראל'ית מדינ'מסביב בתוך מה שקוראים  תסתכלו
הקודש, איפה שכל -ומותמק ,על המקומות של הצדיקים תסתכלו

 ...נו קבוריםהצדיקים של
  ...על המנהיגים שלנו תסתכלו
  ...בנים שלנו, מכל מיני סוגיםהרטוב על  ונתתבונ

מסביב את החברה שלנו,  כלו, תסתטבהיתכלו טוב, תתבוננו סת
גם  ם,יחילוניגם הבכנסת,  הסיסמאות של החבריםתשמעו את כל 
קשה בעיה  , איזובעיה איזו , ותראו'יםדכביכול חר'הדתיים וגם ה

 [ז"קהלת י' ט] .נולשיש 
 

סיבה הגדולה, מאלה שלא רוצים לראות, רוצים להמשיך את הו
 .את האמת אף פעם לא יראוהם  –את ההשתוללות עם הגשמיות 

 ,השטות. אבל המעטיםירצו רק להמשיך את זה, להמשיך את הם 
עוד מעט יוכלו פתאום לראות את האמת,  ,יםאמיתים יהודישהם 
 האמת ממש.את 

לא רוצים  אתם –כמה שאני מנסה להסביר לכם  ,עם ישראל
 לשמוע. 

 

 נעבור קצת על מה שקורה פה.בואו 
ממשלה והחברים שלו ה-ראש ,םיהודיהו .הערבים כועסים מאד

משחק "משחק,  תנוימשחקים א – מכל הצדדים מכל הכיוונים
אבל אף אחד לא יודע לתפוס  .ל להביןוכמי י ,, מי תופס"סתפתו

 מת קורה. אמה ב
האחד יתחיל עם הם לוקחים קבוצות של אנשים ודואגים ש

 .יהודיל יהודילגוי ובין  יהודיבין  ,שקט-השני, שיהיה אי
בינתיים  ,הם הלכו מארץ לארץ והם עשו את זה בכל מקום

ערב, ערבי אחד נגד השני. וחלק רציני של -בעיקר בארצות
הקבוצות האלה, הם ראשי להם שייכים  – קפיםוהערבים שת

שרוצה להשתלט על ( NWO) "דשחסדר העולם ה"שייכים ל
 .כולם
 , כמו שדיברנו לא פעם אחתהם אדום –ם יהרשעים הגדול ,והם

א רפ'שוט פהם  ,והערבים .['אדום נועץ את טלפיו']לדוגמא מאמר 
 ם ונגד האדומים. יהודי, אפשר בקלות להדליק אותם נגד ה'אדם

מאז ישמעאל ויצחק, אבל  ,כעסתמיד היה להם  – םיהודינגד ה
מן, זה מאז הרבה ז כל כךלא זה דומים והערבים הא  השנאה שבין 

ופתאום בא  ,השלטת לפני זה היתה הנצרותכי שנולד האיסלאם. 
מאד -, אז יש שנאה מאדעולםעצום של ה האיסלאם וכבש חלק

 ם.יהודיהאת אפילו שונאים אותם יותר מאשר  .עמוקה ביניהם

, אבל 'על הכוונת'ואנחנו  ,םיהודיאבל שניהם רוצים להתפטר מה
 ביניהם.  מלחמהיעשו הם כל -קודם
ם לא ימותו עד אז מהמלחמות האלה, ה' יהודיאני לא אומר שו

 ,יםאמיתים היהודיה ,אנחנו בסופו של דברישמור עלינו, אבל 
איזה רצח, איזה  ,מסביב אבל תסתכלוה. מהשלי גאולהנגיע ל
אבל גם  ,ת לא בסדרמן שהערבים באנכו ,נכון ]זכריה ח' י'[. שנאה

חלק של המשטרה, ויש משטרה פה,  .לא בסדר ם'יהודי-כביכול'ה
, לא יותר עולםממש לא יותר טובים מכל המשטרות בכל ה

אף אחד לא פחד  – בקום המדינהפעם, נחמדים וטובים. 
 ,םיהודיגם אצל הקיים ים רשוטמהפחד  ,עכשיואבל  .מהשוטרים

 אבל זה משהו אחר.  ,'םיהודי'ים הם ראפילו שכביכול השוט
 האומרת שצריכים לעשות חוק שרשמית זמצד אחד  הממשלהו

מנסים להרוס את היהדות  ,מצד שניאילו , ו"תיהודימדינה "נקרא 
יכול לאסוף  'כביכול רבאי'שכל  ,עם חוקים כמו החוק של הגיור

להפוך אותו בשניה  ,יהודיולקבל כל גוי כ ,דין-ם לביתיהודיכמה 
 .יהודילאחת 

ישראל -שארץלהיות כל ויום. יהודיואז הם רוצים לדלל את ה
זה כך ש !"יהודים"אבל בתעודת זהות שלהם כתוב  ,מלאה גוים

נגד תומי שי ]הושע ז' ח'[ וזו המטרה. ."גויי-אבל-יהודי"מקום נהיה 
 ,ס ושלוםח ,ימחקו אותו ,ם בכלליאו שיוציאו אותו מהחיאז  –

ף פעושים בהרבה מקומות, או שהוא יסכים להתכוהם כמו ש
 המצב שלנו. זהו המצב.כך ולהיות מה שהם רוצים. 

 

יכול להיות שרוב  .תיהודילא ממשלה  – הממשלה הזאתו
מילה, אבל זה לא אומר שהם -האנשים בכנסת הם עם ברית

ֵלי ֵלב'[ רתולא יו – ר". עב רבהם ערב רב. פשוט ער !םיהודי  .]'ַערְּ
, תשובהשיכול לחזור ב יהודילהיות שביניהם יש עוד אולי ל ויכו

מה , 'כנסת'יושבים עוד ב חרדיםאבל אני באמת לא מבין למה ה
אתם לא רואים שהכל האם  ...!ה?מ  ב    ח  צ   נ  ל   ?....יש עוד לעשות

  ...!?גויםגויי, הכל 
כי זה אומר שעוד מעט  ,נראהככה אני שמח שזה  – מצד שניו

 גויםכי אנחנו צריכים להיות תחת שלטון של  משיח מתגלה.
, ואני מקוה ['תברחו מהממשלה של הרשעים']מאמר:  םיתשעה חדש

 – :אבל מה שברור. חלפו שהרבה מתשעת החדשים הללו כבר
 ה. אני לא"משחקים משחק. לא מדברים על הקב .םיהודיהם לא 

על הראש כפתור -כיפתהה, עם "מה זה הקב יםיודע מאמין שהם
ֹר ת  פְּ ַ , יהודיאני לא מאמין שלפיד יודע מה זה להיות  ,ָוָפַרח...'[ ]'כ 

, יהודיאפילו שהוא אמר שהוא רוצה שהבת שלו תתחתן רק עם 
בטח זה  ?...'יהודי'מה זה  . אזאני לא זוכר ,שלואולי זה היה בן 

 י איזה מפיק קולנוע, מי יודע."ע 'גיור'שקיבל איזה  יהודי
 

שמרגישים את אלו  ,יםאמיתי-םיהודישל  ןדע שזה זמואני רק י
ה, "שר אותנו לקבום בחבל הרוחני שקישמחזיק ,ה חזק"הקב

אחד  יםלהיות קרוב ,שאנחנו נתחיל להתארגן ולהתחזק עוד ועוד
 שנדע שאלו הם ,צות, כמה מקומותוולארגן כמה קב ,לשני

י ]'ֵלךְּ  ת שלנו, וניסגר בפניםהמקומו ִ ֹא ַעמ  ֹגר ַבֲחָדֶריָך, ב  סְּ ךָ  ו  ָלתְּ  ד ְּ

ֲעֶדָך...', הגאולה פרק  ַ   .[63ב 
י אמיתה ישראל-עםואנחנו נתפלל חזק לה' להציל את כל 

ושנזכה כולנו  ,עולםם בכל הייאמיתם היהודיולהציל את כל ה
שאנחנו מה כל זה ות. שוזה מה שצריכים לע .לקבל משיח צדקנו

  ים לעשות.כצרי
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ט, אז אני זה מע –הזמן שנשאר לנו עד להתפוצצות הגדולה 
 לא משנה מה ,ה"תקרב להקבשישתדל לה יהודימבקש מכל 

לחזור אל  ,יםאמיתיה םיהודיה ,, ולהשתדל לעזור לאחריםקורה
ם  מי כן ומי לא אתם עוד מעט תראו ברור יותרה. "הקב ֶ ת  בְּ ַ ש  ]'וְּ

ִאיֶתם...', ר' רְּ . בינתיים תשתדלו עם מסר מצורף: 'בעיצומו של הבירור'[ ו 

 – יהודיויש להניח שהוא באמת  ,יהודישאומר שהוא  יהודיכל 
 לעשות עכשיו.  נולתשתדלו לעזור לו לחזור. זה מה שיש 

ם יקדושזה הבסיס של הכל.  .לא לשכוח ,"ם תהיויקדוש"ו
ָהָיה  !ם תהיויקדוש !קדושים תהיו !תהיו ָאר ]'וְּ ש ְּ ֹון ַהנ ִ ִצי  ֹוָתר ב ְּ ַהנ   וְּ

ם  ַלִ ָ ש  ירו   לֹו...'[ ֵיָאֶמר ָקדֹוש   –ב ִ

 

 שאלות ותשובות:

 מהומות בירושליםה
ש. האם ההשתלטות שמוזכרת בנבואות שיהיו תשעה חודשים 

האם זה נאמר על ישמעאל או על  –מתחת לשליטת הגוים 
 אדום?

וזה  ת. אנחנו לא יודעים, אבל אני הייתי אומר שזה אדום.
הם אלו שיצרו מצב  – שתלטשמרגישים שזה ישמעאל הוא שמ

שכזה, שנחשוב ש'ישמעאל משתלט', שהפרא אדם משתלט 
וצריכים לקבל, לתת תמיכה לחמודים האלה, החיילים האלה עם 

שהם  – ו'ות וכו', שבאים מאירופה וככל הרובים וכל הקסד
 האדם, הישמעאלים. -באמת יצילו אותנו מפראי

את  הם אלו ששולחים ועושים את כל התסריט הזה,-אבל הם
האדם האלה. והם באמת פראי -לגנים של הערבים פראיאהב

אדם, אבל אין להם שום כח אמיתי, ממש אין להם כח, כח של 
ם יתחילו להפציץ אותם ברצינות, אכי מדינה, עם צבא וכו' וכו'. 

הם הרי לא מפציצים אותם ברצינות, זה הכל משחק, אבל אם 
אבל  !זה היה נגמר בשניה אחת  – היו מפציצים אותם ברצינות

עד שהם  עם זה עוד פעם, ועוד, ועוד, ועוד...הם ממשיכים 
 גומרים אותם, עד שמעיפים אותם, ואז האדומים ישתלטו. 

כולם נראים  – ם היום, בארצות המערבוכל הצבאות בעול
כולם נראים כמו הנאצים. תראה אותם, הם ממש  אותו הדבר.

אבל רק מה ההבדל? שיש להם ציוד הרבה  .כמו החיילים הנאצים
 יותר משוכלל, זה הכל.

ש. זאת אומרת שהם רוצים ליצור את זה בכדי שכאילו נצטרך 
 מדינות הזרות...אותם בשביל 'להציל אותנו', את החיילים של 

ת. זה בדיוק מה שקרה בכל הארצות, במצרים, בלוב, בכל 
אופן הוא -הארצות. רק מה, במצרים הוא ככה התנגד, אבל בכל

ם לא במצב קל. אבל הם הכניסו את האנשים שלהם גכן גם 
לא'. הם פשוט במצב של -או-ככה, אף אחד לא ביקש אישור 'כן

בינתיים, הם נותנים וחולשה שמה, אז הם יכולים להכניס. 
 לערבים להרוג אחד את השני.

הבית, האם אין זה סימן -ש. וזה שכל המלחמות הן סביב הר
 שהמשיח מתקרב?

ת. זה מעניין מאד מה שקורה בהר הבית. כי הגוים כולם רוצים 
הקתולים עשו הסכם עם הערבים הנמצאים על -את זה. הנוצרים

ואילו הם יקחו את הר ציון, -הר הבית, שהקתולים יקחו את הר
האם אתם סבורים שהאדומים יתנו  !..זה צחוק גדולהבית. 

... ובכלל מה יש לערבים הבית הרבה זמן?-לערבים לשבת על הר
כלום. זה הכל שטויות. והנוצרים יודעים:  –הבית? בכלל -עם הר

 שולט. –מי ששולט על הר הבית 
אבל  אז בודאי ובודאי הם לא יתנו לערבים לשלוט שמה.

ט בשבילם לפעול בדרך שהם ק  בינתיים זה יהיה קצת יותר ש  
אין לאף אחד כוונה שהיהודים יהיו  :תדעו דבר אחדשרוצים. 

ה. אבל ה' לא מתכוון לזה עכשיו, זה לא "הבית. חוץ מהקב-בהר
 המקדש.-שר משיח בא ובונים את ביתלעכשיו, זה בשביל כא

חס ושלום, על  מקדש, ה' ישמור,-והגוים רוצים לבנות בית
אבל זה יהיה משהו אחר, זה לא יהיה בדיוק כנסיה  ,הבית-הר

אבל  .זרה, ה' ישמור-היה איזה כנסיה לעבודהת אתקתולית, ז
 ]מזמור פ"ג[זה לא יהיה. ה' לא יתן לזה להיות.  – זרת ה'בע

-שערים טוענים שאלה המזרחיסטים שעולים להר-ש. במאה
 כל המהומות... הבית הם המתסיסים, הם המלבים את

עוד הפעם, יש קבוצה שבין ה'כביכול ימניים'  ,ת. תבינו
האנשים האלה לעשות מה  שמישהו מצית אותם, שמעודדים את

וזה כל העבודה  ,ויש כאלה שעובדים עם הרשעים שהם עושים,
ה נותן להם את האפשרות "ליצור מצב כזה. והקב – שלהם

 השני. לעשות את זה, אבל בסוף הם יהרגו אחד את

 בעולםהתהפוכות 
ש. המצב הזה מראה ברור שאין על מה להשען, כי מה כבר 
יכול למנוע כאלה דברים? רק ה' יכול להציל אותנו. אז הם שמו 

 קוביות ביטון... איבדו את השכל. 
ת. טוב, בגלל זה הם ירצו להביא חיילים ממקומות אחרים. 

שיותר  זה לעשות כמה שיותר אלימות, כמה – המטרה שלהם
 לפגוע ולהרוג אנשים, בכדי שיתכופפו לדרישות שלהם.

ע השניה. עברנו שתי "שבעים שנה חלפו מאז סוף מלה
מלחמות עולמיות. בתוך ארבעים וחמש שנה היו שתי מלחמות 

-! אכזריות שאיעולמיות שהרגו מליונים, מליונים של אנשים
ח אפשר לתאר ַ ל  ַ ל ֶאת ]'ַוֲאש  ָ ֵרֵעהו ...'[ ִאיש   ָהָאָדם כ  . ולא רק אצל ב ְּ

 היהודים, גם אצל הגוים. 

ובכל אופן, אחרי כל ההרס הזה, קם עולם שהיה נראה שזה 
יותר 'דואג  ...יותר אנושי ...עולם שהולך להיות יותר טוב

. אבל זה הפך לממש גיהנום בעולם הזה. אפילו לא ..למסכנים'
 ף, אין פה שאלה'גיהנום', הרבה יותר גרוע מגיהנום. אז זהו הסו

ָכַבדבכלל  , ָעֶליהָ  ]'וְּ ָעה  ש ְּ ִ ָלה פ  ָנפְּ לֹא וְּ קו ם...', ע' מדרש תנחומא  ֹתִסיף וְּ

כמו  – . הסוף הוא קרוב מאד. והמצב ילך ויחמירסו"פ לך לך[
זה  – ומפסח. וזה כבר קורה. , ועוד[63הגאולה פרק ] שאמרנו השנה

אז אני שוב אומר לכם: עד  החמיר מאד מאד, באחוזים ענקיים.
 אפשר יהיה להכיר אותו בכלל.-זה יהיה עולם שאי – פסח

 ש..."ש. ומה קורה עם הדאע

אמת -, שלא נשכח... שלא נשכח מה"ש"ד"ת. ה' באמת שולח 
יות לערוף ראשים, שלא נדע, ולהאמת. שהם יכולים -לא-ומה
. ואם אנחנו 'הזה-'העולםאז אנחנו יודעים מה זה  .כך אכזריים-כל

ו להגיע "אז זה עלול ח – ה"לא נהיה קדושים ולא נהיה עם הקב
ב ֵמַאֲחֶריָך'[אלינו  ָ ש  . אבל הם לא חזקים, הם ממש לא חזקים, רק ]'וְּ

את  ,כי הם צריכים אותם ',כאילו שהם חזקים'שהם עושים אותם 
]הגאולה יציבות בעולם. -כדי לגרום פחד וחוסר ,ש הזה"הדאע

 .[פחד משתלט'ה', וכן מאמר 63פרק 

ש. לפי מה שנראה עכשיו הטירוף שלהם הולך וגובר, אז 
האדומים פשוט לא יוכלו להתאפק, הם יהיו מוכרחים להילחם 

 נגדם... 
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זהו חלק של התוכנית כי יצטרכו 'להתאפק'... ת. הנוצרים לא 
השני, כי הרי -עם-שלהם, שקודם הם ישלחו ערבים להלחם אחד

את קעידה', והבריטים הם שפיתחו -ב היא שיצרה את ה'אל"ארה
קבוצות שהם גם כן בתוך -מיני-'האחים המוסלמים', ומשם יש כל

ש "זה. אז מה אתם סבורים, איך זה שקם פתאום ונהיה הדאע
מי זה שלימד אותם  ...מי נתן להם את כל הציוד הזה? ...הזה?

 ]ישעיהו כ"ג: 'ֵהן לבד, מאליו...ככה זה הרי לא קורה  ...להלחם?

ים, ֶאֶרץ ד ִ ש ְּ ַ ו ר ָהָיה, לֹא ָהָעם ֶזה כ  ָסָדה   ַאש   ים, יְּ ִצי ִ ָמה   לְּ ָלה...'[ ש ָ ֵ ַמפ   לְּ

ז הם ששלחו אותם, ולא אף אחד אחר. א –אלו האדומים 
אלו הם דומים'. נוצרים' או 'א  ל ומלהפסיק לחשוב שזה 'ערבים 

הם הקרבנות. אז  – והאיסלאם בינתיים, ,האדומים, ששולטים
אמנם זה נראה אחרת, אבל זה לא אחרת. הם הקרבנות, או 
המסכנים האלו, העיתונאים שמורידים להם את הראש בפני 

 המצלמה, הם גם כן המסכנים.

שאמריקה עומדת ממש לפני התמוטטות ש. השמועות טוענות 
 פינאנסית... ואז זה יהיה כמו 'כדור שלג' שיעבור בכל העולם...

ת. בינתיים הם מחכים שהם יכולים להרויח עוד טיפה ועוד 
וזה לא 'טיפה' כל כך, הם פשוט משכו את  .טיפה, ועוד טיפה

רוב העושר של העולם. ומפה זה יפול. וכנראה שיהיה איזה 
 זה הכל נפל.  – דול' שהם יכולים להגיד שבגלל זה'משהו ג

 ש. ואז בטח יאשימו את היהודים...

ת. לצערי הרב, יש ביניהם גם יהודים. אני לא יודע אם זה 
היה ההתחלה של מלחמת ת אתיהיה בהאשמת היהודים, יתכן שז

ע השלישית. אמנם גם עכשיו זה "העולם, החלק הקשה של מלה
 ומות שבהם מתנהלות מלחמות. קשה ביותר למי שגר במק

ש. אז מה צפוי שיקרה, שהכסף לא יהיה שוה, או שבכלל לא 
 יהיה כסף?

.' רֹוך   )משבר( ת. אני לא יודע בדיוק. אני רק יודע: יהיה 'ב  

 ב אובמה מאבד את הפופולאריות שלו..."ש. בארה

גם הדמוקרטים וגם  – ת. הוא לא מאבד. הם שניהם
צד. וכל אחד ששמח כל כך שהצליחו באותו  – הריפובליקנים

זה שטויות, כי הם  – למשוך את השלטון בחזרה מהדמוקרטים
. אולי פה ושם יש מישהו שלא [36גליון ] כולם בתוך הדבר הזה

הרוב הם איתם. או שהם מקבלים  – בתוך זה, אבל בסך הכל
יודעים דברים עליהם שלא רוצים שיפורסמו, וזה  כסף או שהם
 בעיקר כסף.

, דם. מסתבר שזה 44זה בגימטריא  –ש. חיידק ה'אבולה' 
עובד דרך זיהום של הדם, מה שמסמל את התאוות, היצרים 

. השאלה האם זה קורה ]ביהגר"א למשלי ל"א י"א בהע'[הרעים 
ל את י הרשעים שמעוניינים לחס"מאליו, או שכל זה יזום ע
 האוכלוסיה בכל מיני דרכים?

יש כזה דבר, וזה הפריע למדינות נכון, ת. אני לא יודע בדיוק. 
האפריקניות מזה שנים רבות, אבל זה לא הפריע לכל המדינות 

 יים מאורגניםשם, כי המדינות שהם מסודרות, עם תנאים סניטר
אז רק במקומות שיש בלאגנים גדולים.  הם לא סובלים מזה, –

אבל הבעיה עם המשוגעים האלה  נסים לעשות מזה משהו.הם מ
היא שאי אפשר אף פעם לדעת מה הם רוצים לעשות, כי הם כל 

שהם מקבלים רעיונות כאלה  – כך רשעים, וכל כך לא נורמלים
]ישעיהו ג':  ..עקומים, שזה קשה ככה לתפוס בדיוק מה הם רוצים.

ַתֲעלו ִלים לו   'וְּ ש ְּ  .[פ ט'"וט תהלים ס", ועי' מדרש שוחָבם...' ִימְּ

זה מרמז התופעה הזו, מהו הפגם הרוחני שגרם את ש. מה 
 התופעה הזו?

, ]ויקרא י"ז[ אין חיים – זה הבסיס של החיים. בלי דם –ת. הדם 
זה גם האיידס. וזה  – אדם לא חי. ומה שזה עובר דרך הדם-הבן

סֹוד  הקדושה. – ך לקדושה, שזהו הבסיס של הבריאההכל שיי ]'יְּ

 עֹוָלם'[

 חוק הגיור
בגלל הגיור יצטרכו לשסע את העם ולפתוח 'ספרי ש. האם 

 יוחסין'?

אבל  כו לעשות ספרי יוחסין.אג, למה? כי יצטרת. אני מאד דו
 ...?ו ישריםשינהלו את הספרים הללו הם יהי חרדיםהמי אומר ש

לא ירצו שכולם ידעו, אז וכשר, -לא שהויאם יש בעיות עם מו
ם לסמוך על ילוומסתדרים. ואם אנחנו לא יכ – משלמים קצת

יותר עוד האם על זה נוכל  ,בדרך כלל, אז מה 'הכשרים'ה
 ...לסמוך?!

 ש. אז כנראה שהמשיח קרוב כבר...

 אמיתיה יהודימי הבדיוק ה יודע "ת. נכון. המשיח קרוב. והקב
 . ]עי' סוף מס' עדיות[

 ש. כזו תסבוכת, איך אפשר בכלל לחשוב על זה...?

 להזהר.ת. כולם יצטרכו בינתיים 

 ש. אז עכשיו הם מעבירים גיורים בסיטונאות...
מדינה ' רוצים לעשות. הם רוצים להגיד שזו ת. זה מה שהם

זהות, -, יהיה לו תעודתכל גוי ,וכל אחד, 'תיהודיארץ ', 'תיהודי
אז עוד מעט זה יהיה כמו שאמרנו,  .יהודישהוא  שם שיהיה כתוב

שהם הצליחו  – ניםותהיה שמחה גדולה בגיהנום של כל הצי
 , שזה למעשה גויי. "יהודי" , משהולעשות מדינה

גוריון יכול לחייך -עכשיו הבן .נכון, זה מה שהם נהיו, ברוך ה'
-של-. זוהי ההנאה היחידה שיש לו, שבסופו..חיוך גדול בגיהנום

עוד ישראל היא מדינה כמו כל המדינות, אולי אפילו -דבר מדינת
 לגוים...[]אור ... יותר גרועה

 ש. התגשמות החזון...

גדול -ת. הציונים הרשעים, הראשונים, קיבלו את החלום הכי
 , כולם. גויםשלהם. כולם פה כמו 

]סוף ש. אבל זה נראה שהממשלה הזאת הולכת להתפורר... 

 עמוס[

אין מה לדבר. זה כבר לא 'ציונים'. הם  – ת. הם כבר גוים
ַהחו ט בכלל לא ציונים. תראו, יש כבר שלשה ...'[ ]'וְּ ש  ָ ל  ֻׁ ש  נשיא  :ַהמְּ

מעמידים אותו למשפט על  – מ אחד"יושב בכלא, ורא – אחד
-כמה-ממש גנב פי – מ אחד"גניבה וכו', ואמרו היום שעוד רא

אין לזה  – כמה מאשר זה שעומד במשפט עכשיו. וכו' וכו'. זה
ַרִיךְּ  מלא מכל הכיוונים-סוף. יש מלא ִרים...',  ]'ש ָ  .[63מוישל'ה פרק סֹורְּ

 ש. וגם הצבא מלא שחיתות מלמעלה עד למטה...
שליטה של אנשים, מדינות זרות, של גוים. ומנסים כאן יש  ת.

צריכים להיות מוכנים  – להראות לחיילים שה'מדינת ישראל'
 שזה לא 'מדינת ישראל'למות בשביל לשמור על זה... ואני אומר 

כביכול ם מקום הדבר שמתים למענו, על זה שהם ישארו ע   –
כבר מזמן לא דמוקרטי  –'דמוקרטי' ו'יהודי'... כי המקום הזה 

או  ולא יהודי.  ְּ ש   ַ ַהֲעִמיד ]'ִינ  '[ – ָחזֹון לְּ לו  ָ ש  ִנכְּ  ...האם זוהי 'דמוקרטיה'?! וְּ
ממשלות -אשיעל שמאל ועל ימין, שר – זהו מקום של גנבים

משפט או ידועים כגנבים, ויש -סוהר או בבתי-ממש יושבים בבתי
הֹוִלידגם רוצחים ביניהם  ן ]'וְּ ֵ ִריץ ב  ָ ֵֹפךְּ  פ  ם'[ ש  , ויש גם כל מיני ד ָ
 ממש אסורים.  – דברים שהם עושים
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הצבא הוא במצב קשה ביותר. ככה הם מחזיקים אותם, ו
ה הם דואגים כסף, וכסף, ועוד כסף. אז מ :הקבוצה הזאת

הם מקבלים הרבה מאד כסף מהארגונים האלה  ...מהתקציב?
שלא יהיה כסף לילדים החשבון ששייכים לרשעים, רק עיקר 

 חרדים, כדי שלא יהיו כל כך הרבה ילדים חרדים, שלא נדע.
 [אנחנו כמו במצרים' היום']

האם זה באמת יצליח להם התיחכום הזה, שבגלל חוסר  ש.
 תקציב יהיו פחות חרדים?

ת. אני בינתיים לא רואה שמישהו שם לב לזה מאד חזק. 
הם משתדלים כבר  – ה, אבל עוד מעט"ממשיכים להוליד בע

הבריאות, הם -על שירותיגם בצורת עבודה שכזאת להשתלט 
מוקלטת. בכל  ראלשירץ רוצים להשתלט על הכל. וכל שיחה בא

 מקום יש מצלמות והסרטות. 

 ...ש. בשביל מה הם צריכים את שירותי הבריאות?

-ששולטים עליהם שולטים על הבןכ – ת. שירותי הבריאות
הם יכולים ו .יכולים לקחת את הזקנים, ופשוט להתפטר מהם אדם.

זה כבר קורה באמריקה, זהו חלק של ולהתפטר ממי שהם רוצים. 
משכנעים אותו  – סופני-. אם מישהו חולהלהםהמדיניות ש

וגם אנשים  ...להתאבד. למה שזה יעלה להם כל כך הרבה כסף?
-מעודדים אותם להתאבד. וזה בעיקר בבתי – עם בעיות נפשיות

פלים באנשים מהצבא וכו'. אז ישנו החולים הממשלתיים, שמט
 כמו במחנות של הנאצים. סלקציה.מיון 

 לפרודוקטיביים...ש. הם זקוקים 

ם שתשע עשיריות מן האוכלוסיה ית. בודאי ובודאי. והם אומר
 לפי דעתם. – הם לא צריכים

ש. היום לא נותנים גם למות... בזמן האחרון מכוונים את 
 המתים לכל מיני פטנטים של קבורה חדשנית...

]ר' היהודים לא קוברים שמה  – ת. טוב, אתם יודעים שבבלגיה

ותשע שנה, ואחרי זה -כי זה רק טוב לתשעים ,מסר מצורף[
מסלקים את מה שנשאר. אז מה עושים? הולכים למקומות 

ידעו תמיד הרי אחרים, אלו שלא באים לארץ ישראל, כי 
רשבארץ ישראל יש מקום לכל יהודי  ֶ ִכפ  ָמתוֹ  ]'וְּ ֹו'[ ַאדְּ אז הם  .ַעמ 

 הולכים להולנד ומקומות שכאלו שאין שם חוק שכזה. 

 לא אנושי.זה ממש לא אנושי.  – כל הרעיונות האלהתראה, 
ם הדת הזו הם פשוט ישתלטו  הם רוצים לעשות דת אחרת, ֶשע 

ירופים שלהם, את כל ואז הם יוכלו להכניס את כל הט ,על כולם
. ['יוונים נקבצו עלי']ר' בהרחבה מאמר  עקומים שלהם-הרעיונות הכי

מו  אבל הם י   ל  מהרעיונות העקומים שלהם, הם בעצמם ימותו  ע 
ֹל מזה. פ  ַחת ]'ַוי ִ ַ ש  ָעל'[ ב ְּ  .ִיפְּ

 זה היה פחות גרוע?... – ש. האם בזמן הרומאים

היה גרוע מאד, אבל היה איזשהו סדר  – ת. בזמן הרומאים
ָדה בעולם, אבל פה אין סדר. עכשיו אין שום סדר נֹודְּ ִהתְּ  ]'וְּ

ָנה'[ לו  ְּ מ  ַ התנהגו ככה, אבל היום גם היהודים תמיד . הגוים כ 
-איבדו או שבכלל אין להם את הנשמה. ובצורה שכזומתנהגים 

, אלא גויםנשארו  – גויםהיהודית של פעם. זהו עולם אחר. ה
שמקודם לכן, אחרי מלה"ע השניה, הם התחילו להתנהג קצת 

והחתול של -רק כמו הסיפור עם העכבר ', אבל זהתרבותיים'כמו 
 ... זה בדיוק מה שקורה.זצ"ל רבי יונתן אייבשיץ

 ]תהלים ט' ו', וברש"י[ש. אמרו שבפורים הרשע יפול... 
ת. המן. כן, המן יפול, זה בטוח. אבל יהיו לנו מצבים הרבה 
יותר קשים מהיום, ונדע ברור שאנחנו בתוך הסוף של הלידה 

 ]שם עולם לח"ח פרק י"ב[ השלימה.-של הגאולה

 שיחה עם פעילי זיכוי הרבים

הרבים הכי חשוב עכשיו, הפעילות -ש. רוצים לשמוע מהו זיכוי
 הכי נחוצה, על מה צריכים לשים את הדגש.

ת. אנשים צריכים להבין שמשיח זה דבר אמיתי, ושהוא עוד 
צריכים להבין שזה אך ורק  – מעט פה, ומה שקורה בעולם

 .היהודים, בשביל להחזיר אותם בתשובהבשביל 

יהיו יכולים להמשיך ולעלות, ולהמשיך כאשר יגיע משיח ו
להתפתח, להמשיך את התהליך של הבריאה. כי מאז שנברא 

ה' בונה, ובונה, ובונה את התהליך הזה להביא  – העולם הזה
. וזה עכשיו יעבור מהמצב ]בראשית א' כ"ו[ אותנו להיות אחד אתו

, כל כך נמוך, לעולם הבא ז שזה כל כך קשה"ל העוהשהנוכחי 
והתהליך של הבריאה ימשיך וילך. ובתהליך הזה,  של משיח.

ה, שנרגיש שאנחנו "אנחנו כל כך נתקרב לקב – בסופו של דבר
זה יהיה עוד יותר גבוה שאני לא  – ממש חלק ממנו. ואחרי זה

 [32גליון הובאו ב ,]ר' דברי הרמח"ל יכול להסביר יותר.

 על מה נפעל? –ש. הלכה למעשה 

 ת. קדושים תהיו.

 ש. באיזו בחינה?

הוא צריך לשמור  .ת. בכל דבר. יהודי צריך להיות קדוש
ולהישמר שלא להיות חלק של הטינופת שקיים בעולם. הדבר 

לבין העולם הזה. הכל במצב לשים מחיצות בינינו  – הכי חשוב
קשה, ואנשים מתחילים לתפוס, כי הרבה מאד אנשים רואים 
' יש לנו, איזו בעיה יש לנו, איך אנחנו הפסדנו את  רֹוך  איזה 'ב  

]הגאולה א'  היהדות שלנו עם כל מיני דברים שטחיים וטפשיים

? כי הקדושות הזו, את כל חוסר ה. למה יש את כל הגוי[2פרק 
 .]ברייתא דרפב"י[את הדרך של התורה. אין לנו 

פה שפיות. אז השאלה -ש. המצב היום נורא ואיום, ממש חוסר
 איך מחזירים את העם לשכל?

אדם, יהודי, יכול להחזיר את העולם -ת. אני לא חושב שבן
ק היהודי. רק מה? ה' יחזיר אותם, בלי שליחים. ה' יחזיר אותם ר

מה שהיא  יהודית תבין-מתוך כל מה שקורה, ואז כל נשמה
היהודית תמיד מבינה אבל הוא שוכח -צריכה להבין, מה שהנשמה

הזה, עם -ך של העולםבגלל שהוא מכוסה עם כל הלכלואת זה 
ֲחָך...'[ ז"כל השקר של העוה ֶיה ִנד ַ אז זה יקרה לבד, . ]'ִאם ִיהְּ

שזה אף  –כמו שפתאום ישנם אנשים שרוצים צניעות  מאליו.
 'ִאיש  ]ישעיהו מ"א:  זה פתאום צץ ורץ מאחד לשניו ,פעם לא היה

, ֵרֵעהו   ֶאת זֹרו  ָאִחיו ַיעְּ , לא משנה כמה שאנשים עשו [ֲחָזק...' יֹאַמר ו לְּ
 הספר, וכו'-רוצים לקבל את הילדים שלהם לבתי בעיות, ולא

אופן זה מתרבה בצורה -וכו', אך בכל זאת זה קיים, ובכל
 מדהימה. אז ככה זה יהיה.

מדברים על סכנה גדולה מהצפון שעלולה להתפשט חלילה ש.   
 מה עוד אפשר לעשות... ,גם לדרום, השאלה איך מעוררים

אז יהיו הרבה יהודים אמיתיים  – ת. תראו, אחרי שזה יהיה
שירוצו לחפש את מה שאנחנו אמרנו, או מה שמישהו אחר אמר, 

. אבל או מה שהנבואות אומרות, ואז הם יתחילו לתפוס את הענין
אין מה לדאוג, בין אם זה יגיע מהצפון או מהדרום, מהמערב או 

 מהמזרח, זה יהיה קשה ביותר. 
אבל אנחנו מחכים למשיח, וחייבים לחכות למשיח, וחייבים 

 ]'ִאם ה לשלוח את המשיח, כי זה מה שכתוב"לדרוש מהקב

ן ָעיו  בְּ , ת ִ ָעיו  בו   ב ְּ ֻׁ שהמשיח צריך . צריכים להאמין במשיח, ֵאָתיו ..'[ ש 
]'ציפית לישועה', אור יחזקאל ג',  להגיע, צריך לחכות לו עם כל הלב

. גם בלי עונש , ואנחנו יכולים לחכות לומאמרי הגאולה עמ' רכ"ט[
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אנשים שצריכים להרגיש שחסר להם, חסר להם  נםאמנם יש
 , חסר להם משהו מאד קשהשלוםוס כסף, חסר להם בריאות, ח

יכים לא ליהנות כל כך מהעולם הזה, עד שהם יחכו. הם צר –
כדי שירצו שיהיה עולם יותר טוב של משיח. ואני סבור כבר 

 כבר מרגישים את זה. – שעם כל מה שקורה
ממש ממש איבדו כל רגש  תראו את מה שקורה בישיבות.

]חגיגה  יהודי ומה זה אומר תורה, ומה זה אומר לכבד תלמיד חכם

אפילו שתמיד היו ויכוחים בין  , הם פשוט ירדו מאד נמוך,י"ד[
ח אבל להגיע לרמות כל כך נמוכות, להרביץ, לשבור יד של "ת

 . התנהגות יהודיתבודאי לא  זו !צדיק, איך זה יכול להיות?

 המסר 
 ש. בכל הפיגועים האחרונים היו מעורבים חרדים...

השני וגם החרדים -אחרי-ת. כל הטרגדיות ההם שזה בא אחד
התינוקת, והבחור, ילדים חשובים, זה רק כדי בזה, נפגעו 

חסר לנו,  חסר לנו, אנחנו לא רוצים להתעורר,להראות לנו ש
הילדה הזו חשובה. הסבא שלה דיבר רק על הקדוש  חסר לנו. 

ברוך הוא, דיבר רק על זה שהכל בא בשביל איזה סיבה. והוא 
רצה לדבר, הוא רצה להעביר את המסר הזה. אלו הם משפחות 

ֹוִדי ' בחר אותם במיוחד.שה ֹו... ָיַרד ]'ד  ַגנ  קֹט לְּ ים'[ ִללְּ נ ִ ַ ֹוש   .ש 

ש. מדוע כמה וכמה פיגועים שקרו לאחרונה היו דוקא באיזור 
 החרדים?

זה פוגע בכולם, וכמה  – ת. תראו, כל האלימות הזאת
מהמקרים הכי קשים שנהרגו, מה שתופס את הלב היו חרדים 

 [43ליון ג קד"ד]שביל להעיר אותנו חשובים. אז שוב, זה פשוט ב
צריכים להגיד תוכחה לכולם, ו .שזה לא מספיק להיראות צדיקים

'אל תדברו נגד ולהגיד שצריכים לחזור בתשובה. וכשאומרים 
]ר'  ישראל-ה אסור לדבר נגד עם"תדעו, זה רק לקב ישראל', עם

אז  – וזה יכול לשנות משהו ,אבל אם זו אמת ,ליקו"מ כ"ב א'[
אם זה סתם אמנם  .]יחזקאל פרק ל"ג[חייבים להגיד את האמת 

זה כבר  – אז זו בעיה אחרת. והיום מה שיגידו –בשביל לקטרג 
 לא קיטרוג, זה אמת.

י דריסה, מיתה חמורה מאד, סקילה... "ש. ומה שזה קורה ע
 ש["]'חיה דורסתו...', כתובות דף ל., ע

ת. נכון, נכון, אבל אנחנו לא רוצים להבין כמה זה יהיה קשה, 
כמה הרס יהיה בעולם. אנחנו קוראים את הנבואות, ויודעים שזה 

אנחנו  ]ישעיהו מ"ב כ"ה[צריך להיות, אבל לא רוצים לדעת. 
ם שנה של גשמיות מעל ומעבר, הגשמיות עברנו עכשיו שבעי

ועכשיו לא רוצים  היסטוריה.גדולה שהיתה אי פעם בכל ה-הכי
הרע -. לא רוצים. זהו היצרטובא'[ בה ]ע"ז י"ז: 'אביקלעזוב את זה 

 –]הקדמת הרמב"ם לפיה"מ: 'בנין הגוף  העצום ביותר שהיה אי פעם

דעת. ולא ל – . רוצים לשים את הראש באדמהחורבן הנפש'[
להמשיך עם השטויות, להמשיך עם השקרים. וכולם מאמינים 

. וזה ממש מפליא אותי, איך אפשר?!... ..בכל הפוליטיקאים האלה
ר מספרים כאלו שטויות, כאלה שקרים ֶ יֶהם ]'ֲאש  ִ ר פ  ֶ ב  א...'[ ד ִ וְּ ָ , וכל ש 

 אחד רוצה להאמין, רוצים להאמין במה שהם אומרים. 

גם הוא  – באוטובוס קו שתיםש. והפיגוע הנורא שהיה 
 התרחש באותו מקום, כולם דברו אז שזה בגלל חוסר הקדושה...

 ]עי' זוה"ק אחרי מות דף ע"ה סוע"א[ ת. נכון.

ש. גשם חורפי התחיל בדיוק בז' חשון, האם אין זה סימן טוב 
 לכאורה... 

ת. אבל זה התחיל עוד מסוכות, אז זה לא בדיוק, אנחנו לא 
טוב הוא זה שכל -ימנים טובים עכשיו. הסימן הכייכולים לחפש ס
לאט מתגשמות, וזה אומר שמשיח כמעט פה. אבל -הנבואות לאט

ו יכול לחשוב שבעולם כזה לא יהיה קל. איך בכלל מישה
שזה  – מלא בכל העבירות שרק אפשר לחלום עליהםמבולבל, ש

יהיה קל, שה' יקח את כל הרשעים ופתאום הם יהפכו לטובים... 
ממש... לא -היום ממש העולם זה לא יכול להיות.לא יאומן.  זה

-זה נע בין דיר ...לא יודע איך לתאר את זה יודע מה להגיד...
נו עַ  ]'נֹועַ  חזירים לחגיגת פריצות ָ ֹור...'[ ֶאֶרץ ת  כ  ִ ש   ַ  .כ 

 חשון...-ז מר"הוא זמן תחילת המבול, יהיום ש. התאריך 

תוך המבול, אבל אנחנו כבר בת. נכון, היום זה היום התחיל 
 'מבול'. אצלנו זה כבר התחיל. 

ש. זה עתה היה היארצייט של החזון איש זצ"ל, שכ"כ עודד 
 וחיזק את שמירת השמיטה כהלכתה באמונה ובמסירות...

ת. נכון, רק אני מאד עצוב על זה שכל כך הרבה אנשים 
מרוויחים כל כך הרבה כסף על זה. והדבר הזה עושה בעיות 

, שגם ככה אין להם כסף, והם ]מיכה ג' ג'[ קשות לעם ישראל
משפחות שלהם, אבל אין אוכל לת לתוצריכים להאכיל ילדים, 

להם כסף בשביל לקנות ירקות ופירות, כי כל אחד מכניס את 
]'שבתי אוצר . וזה ממש פשעהיד שלו בתוך המקור של הכסף. 

 בור זרוע רשע', אבות ה' ח'[ש, מגילה י"ז: 'ש"פירות', יומא פ"ג. ב"ב צ: ע

 איזה בלבול...לו אביוני עמך', : 'ואכאומרת תורההש. 

ת. נכון, נכון. אבל זה לא הולך ככה. כל מיני אנשים לוקחים 
ועד שזה מגיע לחנות, שהוא  .את שלהם, את החלק של העוגה

ֵֹחר...'[ ]'עֵֹברגם לוקח  אז אוי ואבוי לכולם. אז אולי כולם  – ַלס 
ופשוט לקחת את זה בשביל עצמם.  – ללכת לשדות צריכים

ם שמגדלים פירות, שהולכים לאיזה מקו – ל יש כזה דבר"בחו
 .מה, וכל אחד יכול לקחת כמה שהוא רוצה-משנה-ירקות, לא

והוא לוקח כמה שהוא רוצה, זה מה  – הוא משלם מחיר מסויים
 שצריכים לעשות. בלי כל האנשים שבאמצע.

]צפניה ג' ו',  להבין שהדברים מכוונים כלפינו אמורים אז אנוש. 

 [41גליון , דרשות הר"ן דרוש ו', הובא ב63גליון יבמות סג:, 
זה בין היהודים. כי העם הקטן  – ת. בודאי ובודאי, הבעיה

הפיצפון הזה, הוא זה שמשליט את כל הדברים הטובים והרעים 
אבל הם לא יודעים למה הם  ובזה הגוים צודקים,על כל העולם. 

, ]הפטרת תולדות[ ה"צודקים. כי היהודים הם העם האהוב של הקב
ישראל יורד ונהיה -ה. וכאשר עם"וצריכים להיות קשורים לקב

אז זה מבלבל את כל העולם. הגוים נשארים גוים.  – םכמו גוי
תמיד הם כמו שהם עכשיו, לפעמים הם קצת יותר, ולפעמים הם 

אז הם עושים יותר בעיות, אבל הם תמיד היו  –פחות טובים 
רוצחים, וגנבים וכו' וכו'. אבל עם ישראל, עם ישראל, לא היה 

ה, היו "הקב ככה, עם ישראל מאז ומעולם היה טוב, הוא היה עם
 אוי לנו, ואוי לנו. – קדושים. ועכשיו

אבל ישנה קבוצה שמשתדלת לחזור אל זה. הם לא יודעים 
, אבל בגלל ]'הבא ליטהר...'[ בדיוק איך, אבל הם משתדלים מאד

זה קצת קשה ליישר את הכל. אבל הם  – שהעולם כל כך עקום
  משתדלים מאד, ואלה כבר יקבלו משיח צדקנו.

http://www.dani18.com/uploads/KDD14.pdf
http://www.dani18.com/uploads/KDD14.pdf
http://www.dani18.com/uploads/KDD14.pdf
http://www.dani18.com/uploads/KDD70.pdf
http://www.dani18.com/uploads/KDD18.pdf


 

 6בתוך שלטון הגוים, עמ' 

 

  ......בעיצומו של הבירורבעיצומו של הבירור

 פורסם ח' אלול תשע"ג, לאירושלים, מסר מאת בנימין, 

ים ת ִ ַרפְּ רֹף ו צְּ צְּ ֶסף ֶאת כ ִ ֶ ים ,ַהכ  ת ִ ַחנְּ חֹן ו בְּ בְּ ָהב ֶאת כ ִ  ...ַהז ָ

ישנה ארץ אחת  זה כמו הגוים באירופה. – מה שמתרחש פה
פשוט  – ותשע שנים. אחרי זה-לתשעים גויםשקוברים שם 

]כי עשיו כפר בעולם  מוציאים אותו, ומי יודע איפה שמים אותו

. אבל היהודים הנצח ובעיקר תחיה"מ. ב"ב טז:, ו'עשיו הוא אדום'[
לא קוברים שמה. קוברים  זה בלגיה.החרדים לא קוברים שמה. 
'מה זאת אומרת? להוציא עצמות של בארץ אחרת. למה? כי  

 .ת כו'[מוֹ צְּ ת עַ אֶ  יאו  צִ יא יוֹ הִ ת הַ עֵ ]סנהדרין צ"ח:, ירמיהו ח': 'ב ָ יהודי?!' 
אנחנו מתקדמים. מתקדמים  – אבל לנו אין בעיה. פה בארץ

]מס"י ה "ינום. לא כולם, ברוך השם. יש אמיצים, אוהבי הקבהלג

ור' "פלא יועץ" ע' קנאה וע' פי"ט, חוה"ל שער עבודת האלוקים פרק י', 

, שמוכנים להילחם, ואפילו לקבל מכות תוכחה, קב הישר פ"כ ופס"ב[
שהם לא  ,, הרשעים האלהנ' ו'[ ים'. ישעיהכ ִ מַ י לְּ ת ִ תַ י נָ וִ ]'ג ֵ מהרשעים 

רב". ולוקחים אותם -רק "ערב – יכולים להיות יהודים בכלל
הרבה  . יש..לבתי הסוהר, ומי יודע מה שעושים להם שמה

יש מישהו להרים קול. אז אם לא נגד  – סיפורים. ברוך ה'
התועבה, אם לא מוכנים להרים קול -המנוולים שעשו את מצעד
אז יצטרכו להרים קול נגד אלה  – ולהלחם נגד אלה שחיים

 שמפריעים למתים. 

כל המדינה הזאת וככה זה. זה לא נגמר. יבואו עוד דברים. 
גם כן זהו  –כל העולם המערבי  .ממש רקוב מההתחלה עד הסוף

-ריקבון מהתחלה עד הסוף. ומאחר שהציונים הראשונים, בן
גוריון וכל הקבוצה שלו, החוליה שלו, הם רצו לבנות מדינה כמו 

ר, כמו כל המדינות, גויםכל ה ֶ ם ]יחזקאל כ': 'ֲאש  ֶ ִרים: ַאת  ֶיה ֹאמְּ  ִנהְּ

ֹוִים חֹות ַכג  ְּ פ  ִמש ְּ מעל ומעבר למה שחלמו.  הצליחו ָהֲאָרצֹות...'[ כ ְּ
הם חלק של  – הזו ק, הם ממש חלק, הממשלהלֶ עכשיו, הם ח  

, ]תהלים י', ה'[ עשיו ובני עמלק ששולטים על העולם-בני
יָרם'[ שחושבים ששולטים על העולם  .]שם פי"ד, ב"ב עח: 'ַונ ִ

ועכשיו, אנחנו החרדים, גם כן חלק של זה. חלק של החרדים. 
מאד יחסית שמשתדלת ללכת -עוד קבוצה קטנה ברוך השם, יש

הזהב של -לעגל, אבל רוב החרדים נמשכים לשקר ,בדרך האמת
וזהו לחיים של תאוה ושל הממון, לחיים של עשיו.  ,הערב רב

 .]ספורנו שיה"ש ח' ח'[ המקום שאנחנו עומדים עכשיו.
יש מבולבלים, אבל עם נשמות של יהודים.  – ובין היהודים

]עי'  עצמם לדעת.-ה, כי ה' לא יתן להם לאבד אתויסבלו הרב

אם רוצים  – הם יהיו חייבים לחזור בתשובה תנחומא ר"פ שמות[
ָכל ]'ַוֲהִנעֹוִתי או לא ֹוִים בְּ ית ֶאת ַהג  ֵ ָרֵאל... ב  לֹא ִיש ְּ ֹול וְּ רֹור ִיפ  ָאֶרץ', סוף  צְּ

וב . וזה יהיה להם מאד קשה. רעמוס, ור' ישעיה כ"ז י"ב, דברים ל' ד'[
מאד לחזור -ה שלב ירצו מאדבאיז – היהודים האמיתיים

 ֵלב 'ַוֲהִסרִֹתי]יחזקאל י"א:  ח להם השכל והלבת  פ   פתאום י   בתשובה,

ָרם...' ָהֶאֶבן ש ָ ]ס' 'ונפשי יודעת ה הם שייכים מ  ל  ויבינו מי הם ו   [ִמב ְּ

פתאום יתחילו לבכות ולהרגיש את  ,, מאמר 'גאולה'[99מאד' עמ' 
ר ". אבל הע'. תהלים ס"ט[ה  לָ אָ י ג ְּ ש ִ פְּ ל נַ ה אֶ בָ רְּ ]'קָ  ה."הקב הקשר עם

האמיתי? לא! הם ישארו כמו אבנים. לב של אבן. שכל של 
ע'. רַ הָ ה לְּ מ ָ ים הֵ מִ כָ ]'חֲ . עשיו. ראש ולב שמשתוקק רק לתאוות

 ירמיהו ד'[

זה  – עכשיו ומה שקורה דניאל[ס' ]סוף  ויהיה בירור ענק.
להיות בירורים הרבה יותר  עומדיםאבל  יחסית,בירורים קטנים 

]'דור שכולו זכאי או כולו חייב'. חלק , והרבה יותר ברורים גדולים

. כי יש עדיין בלבול. אנחנו, אתם, אלה שיושבים פה, ויש צח.[
 זה עדיין לא ברור. – אבל לרוב היהודים ,יהודים שזה ברור להם

ונים, שהתחילו אמנם ישנם הרבה יהודים בארץ, אפילו חיל
היהודים, רוב  – ל"אבל בחובסדר. -לאמאד לתפוס שמשהו כאן 

אפילו שרואים שמשהו לא בסדר, אפילו החרדים, בחלום ורוד. 
 !הזהב-אי אפשר לעזוב את עגל – שמרגישים שהם בסכנה

במקום להחזיק את החבל  חזק.-תופסים את הזנב ומחזיקים חזק
ז, "הזנב של העגה תופסים את – ה"שקושר אותנו עם הקב

לא לעזוב רק  –ומוכנים ללכת עד לסוף, וליפול אל תוך האש 
 . ם'. סנהדרין ס"ג: ע"ש[יכֶ לֵ ילו  י ג ִ רֵ גְּ ל פ ִ ]'עַ את זה 

-סומכים על הרופאים, על עורכי ',עולם הזה'יש להם בטחון ב
]ירמיהו י"ז: וכו' וכו' וכו'  ...המשפט, על הממשלה-הדין, על בתי

כבר לא סומכים על זה פה  – . אבל הרבהכו'[ עוֹ רוֹ ר זְּ ש ָ ב ָ ם ר ש ָ ש ֶ 'אַ 
ל עדיין סומכים "אפילו בין החילונים. אבל החרדים בחו ,בארץ

ואני מדבר על על כל השקר. לא כולם, אבל הרוב הגדול. 
מזמן התבלבלו עד השורש. אבל גם בין -החילונים מזמן החרדים.
פתאום מי הם, ומה אלה שיתפסו כלארץ יהיו -בחוץשהיהודים 

 ]ישעיהו מ"ט ט'[ הם, ואיפה הם עומדים בעולם הזה.
הבירורים התחילו.  כל הבירורים האלה. אבל  ויהיה מאד מענין,
אנחנו כבר נמצאים בתוך מלחמת ובגדול.  – המלחמה התחילה

וזה יגדל ויהיה יותר ויותר קשה. שיהיה לכם ברור:  העולם.
'סדר פרק: ב, וכן 69גליון ר' ] אנחנו במלחמת העולם השלישית!

. אנחנו כבר ממש לפני הגאולה. ולא שייך להגיד [עולמי ישן'
העולם ממש בדיוק כמו שמתואר מצב היהודים לפני אחרת. 
]ישעיהו פרק נ"ט, המשנה סומ"ס סוטה דף מט: פרק חלק דפים  משיח.

הבלאגן העצום, עם הרשעים ששולטים על כל עם  .ח["צ-ז"צ
יעו   העולם בשקר, גניבה ואכזריות ש ִ ִהרְּ ִעים...'[ ]'וְּ ָ ש  . ויש תאוות רְּ

כמו  ים, כמו סדום ועמורה. יש שקר]שם קח.[כמו בדור המבול 
. העולם ת ישראל, בועז ריש פ' הזהב[]שם קט. ע' תפארועמורה -סדום

. ]מזמור י"ד, ג'[נראה ממש מקום רע. מלא רישעות, מלא רשעים. 
עוד עוד יכולנו להאמין שיש  – אבל לפני מה שקורה עכשיו

 ידענו שיש ,לא ראינו את כל הרישעות הזאת ,טוב בעולםמשהו 
וזה יהיה  הכל נהיה ברור.הכל יוצא.  – אבל לא ראינו. עכשיו –

הרבה יותר טוב. זה כמו שלוקחים חסה ושמים במים, וכל 
ואז אפשר לשפוך את זה, ולהתפטר הג'וקים עולים על המים, 

  .]סו"פ חלק[מזה לנצח 
אנחנו חייבים להתכונן, כל היהודים  כן, כן, אנחנו בסוף.

האמיתיים. לחזור בתשובה, להתקרב לה', לשמור על הפה שלנו, 
ולהתפלל לקדוש ברוך  ,ולהתפלל ,, ולהתפלללהיות בצניעות

ם'. ירמיהו ל"א, ור' ויקרא כ"ו מ', ילֵ בִ ים אוֹ נִ נו  חֲ תַ בְּ ו   או  בוֹ י יָ כִ בְּ ]'ב ִ הוא, 

ישראל, -. לבכות ולבקש רחמים בשביל כל עםומזמור ק"ו[
י יֵ חַ בְּ ]'ו  להתפלל על כל עמ"י, שכולנו נזכה לקבל משיח צדקנו 

. לא רק כל אחד בנפרד. כי ה' רוצה לראות ל'[אֵ רָ ש ְּ ית יִ ל ב ֵ כָ ד ְּ 
כי רק מי  ,]מסילת ישרים פרק י"ט[ ישראל-שאנחנו שייכים לעם

י, ואוהב כל יהודי ויהודי, ומרגיש שכל יהודי "ששייך לעמ
 היהודי הזה ינצל.  – אח או אחותעבורו זה  –ויהודי 

לרחם על  ,]ב"ק ג:[ אנחנו צריכים לבכות בשביל כל היהודים
ה את הגאולה השלימה "כל נשמה של יהודי, ולבקש מהקב

ַאֲהָבתוֹ  במהרה בימינו, ברחמים ובשמחה ָלתוֹ  ]'ב ְּ ֶחמְּ ָאָלם...'[ הו א ו בְּ  .גְּ
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  !!  אנחנו, אנחנו הרוצחיםאנחנו, אנחנו הרוצחים
עקד"ה המתפלליםטבח לאחר , ה"חשון תשעכ"ו ירושלים, ור עם בנימין, שתקבס"ד, 

. ארבעה אני מאד מאד סובל ממה שקרה אתמול. סובל בלי סוף

אבל מי  רצחו אותם. ערביםבים ביותר. וחש יהודיםציבור. -קרבנות

ֶכםַחרְ  ָאְכָלה' ל': ב' ]ירמיהואמיתי? אנחנו. ההרוצח  ַאְרֵיה ְנִביֵאיֶכם ב ְ  כ ְ

ִחית , שונאים יהודים כמו שישמעאל אדם-הם פראי ערביםה ע"ש[ ',ַמש ְ

 !. אבל, הרוצח האמיתי זה אנחנומאז ומעולםתמיד שנא את יצחק, 

אולי אפילו ו ,המילים שלי יביאו אתכם לתדהמהשולמה? אני חושב 

בים של האהו ,עם ישראל ,אנחנו היא אמת. -אבל האמת לכעס, 

ְקַצר]' ה כביכול צער"חנו גורמים לקבנ, אְקרֹובֹו'[ ]'ַעם ה"הקב  וֹ ַנְפש   ַות ִ

ֲעַמל ַ ָרֵאל ב  , כי אנחנו בדור הזה לא נחלתו'[ 'לשארית פ"א, תומ"ד עי' ',ִיש ְ

 חילוניםאני לא מדבר על ה צריכים להתנהג. יהודיםמתנהגים כפי ש

-אלה שעם כיפותואני לא מדבר על ה שהם מאד רחוקים מהאמת,

על הכיפות הסרוגות מדבר ה, אני "קרובים לקב כל כךסרוגות שלא 

 מכל הסוגים. חרדיםנה לוובראש ובראששהם יותר קרובים לה', 

 הרוצחים! אנחנו .אנחנו

, הם היו עם ישראלהם היו בין הטובים ביותר ב -האלה  יהודיםה

ים להיות לא מנס אנחנו ,לא חיים כמו שהםאנחנו  אנחנו,ו ,דוגמה

סתם לקח אותם. זה -וברור לכולם שה' לאה' לקח אותם.  .כפי שהם

ללמד בכדי  בשביל להגיד לנו משהו,זה היה מתוכנן  ,היה מכוון

 אותנו.

ר]' קשה ביותר ה. צורנוראה היתה צורה – והצורה שהם נרצחו ש ַ  ב ְ

ין ו הסכי הגרזן א"ם הופרד עפגומם, חלק . שחלק'[ָאֶרץ ְלַחְיתוֹ  ֲחִסיֶדיךָ 

המדרש. -יה דם שזרם על כל הריצפה שם בביתאדם. הה-של פרא

חייבים לעשות  אנחנוצריכים לראות את זה? כי אנחנו ולמה? למה 

 ה  ב   זמן בהיסטוריה ש  ה-נקודתהגענו למצב רציני ביותר, ל .תשובה

ולחזור  ,ז"ב את עגהו, החלטה לעזהחלטות קשותצריכים לעשות 

עדן, ואם -יהיה הסוף שלנו. אבל הם בגן זה –, כי אם לא ה"הקבל

גם לא  ,ז"חוץ ממה שנסבול פה בעוהאז  – תשובהלא נחזור ב אנחנו

 ללמוד ממה שקרה. חייבים אנחנוולכן  .שלוםוס ח ,ב"יהיה לנו עוה

ימו  ]' ְרֵכיֶכם ַעל ְלַבְבֶכם ש ִ  .'[ד ַ

לומדים שצריך שמירה  שלומדים דברים מצחיקים.היא הבעיה ו

 ...תכנסת לומדים שצריכים שמירה ליד כל בי ...פרסת יליד כל ב

מזה לומדים ומלמעלה.  .כאילו שהם לא יודעים שיש שמירה

ללכת כל  – אדם שיכול להשתמש בנשק-שצריכים לתת לכל בן

 הזמן עם נשק. זה מה שלומדים.

 אנחנוו ,מתפללים אנחנו '?שומר ישראלזה 'מי  ,אבל לא מבינים

אבל לא , ]'ְמלו ָמָדה'[ דברים עושים כל מיני נואנחו ,ם תהיליםיאומר

אני  ,חים שלי והאחיות שליאז האבינים באמת מי שומר ישראל. מ

 אתם רוצים להיגמר ככה האם, מבקש מכם לשבת רגע, ולחשוב

 נו?ימשיח צדקאו שאתם רוצים לקבל  ,ב"אבל בלי העוהבצורה כזו, 

 .ע"א[ זי" שמות לזוה"ק בפי' ]הרמ"ק !הבחירה שלכם וז

 

ה שמונע אותנו להגיע לרמה על כל הבעיות שלנו, מפה ואני אעבור 

 . משיח צדקנות לנו לקבל שמאפשר

אפילו מתפללים שלש פעמים  אנחנונכון ש ,מתפללים אנחנונכון, 

לעשות,  צריכים אנחנוש עושים כל מה אנחנוביום במנין, נכון ש

 ריך, משתדלים.את כל החגים כמו שצ עושים אנחנולומדים,  אנחנו

 ש פה קבוצה גדולה מאד, גם שליברור, אבל  ,לא כולם ,אבל יש

הם ש ,גם של אשכנזיםו ,דיםגם של ליטאים, גם של ספר ,חסידים

, בוטחים בוטחים בבנקיםבוטחים בכסף, הם ש ,ז"הרודפים את העג

ח, בוטחים ", בוטחים בקופלוואות שהם נותנים עם הרבה ריביתבה

 לא בוטחים ממש. ה"הקבאבל בדברים, סוגי בכל מיני אנשים ו

ֵענו   סו ִסים ַעל' ל"א: ]ישעיהו ָ  .'[ִיש  

כל אין להם כבר אנשים  השהרב הגענו למצבכבר  אנחנועכשיו, 

. יש הרבה זוגות שנשענים על פרוטה'[ ]'שתכלה לחןולחם על הש כך

לא גומרים את את זבכל  –ההורים שלהם, כי אפילו ששנים עובדים 

שלנו בביטחון.  'האימונים'רק ההתחלה של  יהוז ,הנה .החודש

ההורים לא יוכלו ר שאכו ,ה' נותן לנו להשען על ההורים ובהתחלה

 עם ההלוואות 'ך  רו  ב   'שתכנסו לוכמה תעשו? הלוואות. אז לתת יותר, 

 ,ז"כל העגהאת כי תאבדו את הכל,  ,ה"הקבתצטרכו לחפש את  –

  .ה"הקבתצטרכו לחפש את ו

-חוסר משכורת או איבעיות של לא רק בנושא של הכסף, וזה 

יכולת לגמור את החודש, זה בכל דבר ודבר. יש היום מלא מלא 

יותר חולים מאשר הדורות  אנחנואבל אני לא מאמין ש ,לותחמ

לא קורים. אבל כבר אנשים היו נפטרים מדברים שהיום ההקודמים ש

 י, הרופאים עצמם...רפואהח ומי שולט עלינו? קופות החולים, הביט

-יודע-ונרוץ אחריהם כמו שהם מי 'ש   ק  לו  'לים למכור לנו כל והם יכו

 .לא שוים כלום ..."מי יודע מה"באמת הרוב הם ו. ט"ו[ י"ד ]משלי מה

לא  .בשביל להרוויח ,משתמשים בנו בשביל להתקדםהם  .שקרנים

זה ו, פב.[ ]קידושין רופאיםהכל רופא, אבל לא לשכוח מה שכתוב על 

לים, דאמנם יש כמה רופאים פה ושם שבאמת הם משת שתנה.הלא 

 –אפילו הגוים הטובים שהם רופאים  .ה"הקבאבל אלה יודעים שיש 

מחליט מי יהיה בריא ומי לא, שלא הוא  ה"הקביודעים שרק הם 

ר' י"ב: ]איוב נדע. ֶ ָידוֹ  ֲאש  ל ֶנֶפש   ב ְ ָ  .'[ָחי כ 

לפני  , רקאדםהו .הבין את זהלבכדי אבל זה לוקח לנו הרבה זמן 

רק אם הוא עושה אימונים כל ויתפוס את זה. הוא שהוא נפטר אולי 

דבר  וכי זה ,הוא יכול להבין את זה – ים שלויכל הח, במשך הזמן

ים שלו, הוא אדם מפחד על החיהכי  .ביותר מפחיד, דבר מפחיד

 'סימן שאלה'הוא לא יודע, זה  – אבידוע. עולם ה-מפחד מהלא

שהוא יכול להציל ו ,שהוא מאמין שהוא מומחה ,בא רופאו .שבילוב

הוא יכול גם לבקש  .הוא צריך אותוכי אותו, אז הוא מחזיק בו, 

סומך על  יהודיאבל באמת הוא סומך על הרופא. האם ה - ה"הקבמ

שרק  !אמת !אמת !ברור דבר אחד, וזה אמת ?ולא על רופא ה"הקב

כל האנשים  .ם, אין משהו אחרמחליט בכל דבר שקייהוא ה ה"הקב

ם יוהם עוש ,כביכול ה"הקב הם שחקנים בתיאטרון של – האחרים

 אך ורק מה שה' נותן להם לעשות. 

ו, הוא יודע שזה "ח נפטר ממחלהאדם -ןו הב"אז לכן, אפילו אם ח

ולא יכול להיות  ,וזה חתום ,חלק של מה שחייב להיות. זה כתוב

. ואם הוא מקבל וישב[ פר' עה"ת רמב"ן קר,ש והחריצות - אמת ]הגזרהת אחר

ל והוא לא יכ – אם לאוב. "את זה בצורה נכונה, אז יהיה לו עוה

 .כדי להתרגלבב "ב, הוא צריך לעבור דברים בעוה"להתרגל לעוה

עדן, צריכים -לא כל אחד יכול ללכת לגן עדן, צריכים להתרגל לגן

בגן  החיים את, החיים-שאחר-ייםשיהיה איזה בסיס לקבל את הח
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ָנתוֹ  פשוט. כל כךעדן, זה לא דבר  ֱאמו  ֶ  'בין לפרק מקורות ר' ִיְחֶיה', ]'ב 

 ידידים'[

, לכך קלות, כי הוא בנוי-דן בקליען הוא יכול להכנס לג ,הצדיק

רֹוְזדֹור ַעְצְמךָ  ַהְתֵקן]' הוא הכין את עצמו לזה ְ השאר לא אבל , '[ַבפ 

מה הוא יכול להבין  ...!?רשע בגן עדן איך אפשר לשים ים.יכול

נו   זו ָלְתךְ  ֵאין]' !...בזה? ֵ י ַמְלכ  א ָהעֹוָלם ְלַחי ֵ ָ נום בשבילו גם הזה יהיה גי '[ַהב 

זה הדבר . ה"הקבלבטוח אך ורק ב חייבים אנחנואז לכן  ...כן

 הראשון.

-דושיםים תהיו. אתם שומעים? קשקדו ."ם תהיויקדוש" :דבר שני

היה לה יזה אומר שאשה האם ה אומר? מה ז [061 פרק דניאל] !היות

היא הולכת כשזה אומר שהאם  !פיאה שנראית כמו שיער? לא

צמודים שאפשר לראות את  כך-כלברחוב היא הולכת עם בגדים 

זה מה האם וזה מושך עינים של גברים אחרים?  ,הגוף שלה-צורת

ללכת ולאכול  צריכיםמה זה אומר? זה אומר שאז שזה אומר? לא! 

להיות 'זה אומר כן? מה זה מה אז צנועה? לא! -בצורה בלתיברחוב 

כי  , למה?םיאינו שומר על העיניהוא גבר הולך ברחוב ו? אם 'קדוש

ֹוֵלל ֵמָרע ְוָסר]' ותו לעשות את זהא זה מבייש ,זה מצחיק ת  או שזה  .'[ִמש ְ

בכלל יותר מעניין אותו להסתכל על הנשים החרדיות היפות, ולצחוק 

 דיות שמנסות להיות בצניעות. מהנשים החר

גם מגברים וגם מנשים. אין  תמיד. ם.ייב לשמור עינייח יהודי

חר עושה. זה לא אדם א-תכל על מה שבןסהבדל. לא צריך לה

בלי  ,םילהיות קדוש צריכים אנחנומיוחד. בב וחמעניין אותנו. בר

 אנחנולשמור על עצמנו נגד זה.  צריכים אנחנוטובות. -מחשבות לא

 גם הבחורים וגם הבנות בים לגדל את הילדים שלנו בצניעות,חיי

ר]' ֶ ֵנינו   ֲאש  ָ ְנִטִעים ב  ֶרץ ֵאין ...כ ִ ֶ  ,רו. כולם. כולם. בדיב...'[יֹוֵצאת ְוֵאין פ 

גם אשה וובשמירת העינים.  ,בלבוש ,הגוף-, בתנועותבהתנהגות

עינים. היא לא צריכה להסתכל על כל דבר -צריכה לעשות שמירת

כי זה לא  מדי, . לא צריכים להסתכל גם על חיות יותרשקורה

 ]עירובין במידה מסוימתרק חיות אין להם בושות, יש להם  .צניעות

אז לא צריכים גם להסתכל על  .בדרך כלל אין להם בושות , אבלק:[

 חיות. 

-ות כמו איזו שחקניתאולהיר ,ולבכות ,להגיד תהלים י אפשראו

 ,אדם יעטוף את עצמו בטלית-הבןי אפשר שאקולנוע לא צנועה. 

שהוא יצא החוצה כו ,בקשות ה"הקבויבקש מ ,ויתפלל ,ויניח תפילין

גם ו. ו'[ א' ]אבות חוץ מאשתו הוא מדבר ומספר בדיחות לאשה אחרת

 זה החיים שלנו היום.ו. י לו לספר יותר מדי בדיחות לאשתולא כדא

 ."חדזמן טוב בי"זה  שנן זוגות שיוצאים לאכול במסעדות,י

אבל  ,והולכים. פעם לא היה כזה דבר בארץ - משאירים את הילדים

עכשיו יש כזה דבר. מה זה אומר לשבת במסעדה? מה?! אין שום 

שם ים ויש בשוהם י ?מה !בעיה גדולה נהבעיה בזה. אבל יש

זה  – אם לאועם תורה. יושבים ליד שולחן יהודי יודע, ש ...תורה?!

וזה כאילו  ,ומפטפטים על שטויות ,יםבהם יושולא יכול להיות. 

  א מבינים.זה לאת ו. ג'[ ג' ]אבות שהקיאו על השולחן

 

כל אי אפשר לתאר את זה. זה ש גשמיות-של-נכנסנו לעולם אנחנו

ְלכו  ]' שטויות הרבה כל כך ,גרוע כך ואפילו שיש  ,...'[ַהֶהֶבל ַאֲחֵרי ַוי ֵ

נשים מוכנים אהבכל זאת ו –הרבה בעיות כלכליות  כל כךעכשיו 

את להכניס את עצמם בחובות בשביל להחזיק את החיים האלה, 

עם כל המשחקים,  ,גשמיותהם הפסידו עם כל הו .שקרההחיים של 

הם נהיו  .יות שלהםנכל אחד עם האיפון שלו, הם הפסידו את הרוח

י קשים '[ ]'ַעז ֵ י ולא רכים ֶנֶפש  ֵ  ָהָיה ]'ַהֵחֵרש  ולא פתוחים לאמת.  ,עֹוֶרף'[ ]'ְקש 

ם', ָ  .קמז:[ שבת ִלב 

כנס ייר את הזמן עם שטויות אני מציע לכם להבאז במקום להע

, ולחזק את ה"הקבהזה עם  לתוך עצמכם, לחפש בפנים את הקשר

החבל את ים. פשוט לחזק את זה, זה, ולעזוב את כל הדברים האחר

 י"ז[ ל"ג ]תהליםלא דבר אחר. וזה מה שמציל אותנו,  , כיהזה

את גם ההורים שלי מכירים  האלה. יהודיםבכיתי על ה אני ממש

ֹוִדי]'היו צדיקים בטוח אני יודע להגיד שהם ו, וגם אני. םחלק  ָיַרד ד 

וֹ  ים ְוִלְלקֹט ..ְלַגנ  נ ִ ַ ֹוש  כדי כזאת, שוה' לקח את הצדיקים האלה בצורה  .'[ש 

יְרִאי ַאךְ ]' נזדעזע מזה אנחנוש ְקִחי אֹוִתי ת ִ כי אם כל אחד היה  ,...'[מו ָסר ת ִ

כמו אבל לא  ,משפיע עלינואמנם זה היה  -מת במיתה קלה וחלקה 

צריכים לשבת  אנחנוו .הם מתים בצורה כה אכזריתר שכא ךכשזה 

אוי לנו. נעבור מבחן  –ולחשוב ולהבין למה, ואם לא נעשה את זה 

ם]'. עוד יותר גדול ֶ י ַוֲהַלְכת  ִ ֶקִרי ִעמ  ואני מציע לכם  תעניות[ רה"ל רמב"ם ',ב ְ

ו   ֶמה ַעל]' ח"ו ,לא לתת לזה להיות  ,ה"הקבנבוא ל אנחנואם ו ....'[ֻתכ 

 אנחנו, והכל יכול ,ונוריד את הראש, ונקבל, ונשתדל להתקבל אצלו

לא שום דבר אחר שולא שום דבר אחר.  'יכול-'הכלנקבל אותו כ

ל להיות במקומו, שום דבר אחר. לא שום אדם, לא שום ארגון. ויכ

 רק הוא.  לא שום כלום. רק הוא. רק הוא.

 ְוַאל ְלַבְבֶכם ְוִקְרעו  ]' ואז אפשר למנוע מראות כמו שראינו עכשיו

ְגֵדיֶכם לתת לנו את הזכות לקבל  ה"הקבולבקש מ ,פ"ב[ תענית משנה ',ב ִ

 כל כךלעלות אומר ושנבין מה זה  ., ברחמים ובשמחהמשיח צדקנו

לא זה של משיח.  אבלעולם ה וה כדי להכנס לעולם של משיח,גב

ִמי ,'ה ְבַהר ַיֲעֶלה ִמי]'פשוט, לא פשוט לעלות ככה   אי אפשר,ו ....'[ָיקו ם ו 

לשתות קולה או ללקק  אי אפשרלאכול פלאפל בדרך,  אי אפשר

גלידה בדרך. חייבים להיות רציניים, חייבים להיות קרובים לה', 

 .רק הוא, אין עוד !דו, אין עוד מלב"אין עוד מלבדו"יבים לדעת שיח

אתם  !להתגעגע .רק אתו - ע, להיות אחדולהתגעג ,ולהשתדל

עגע להקריב קרבנות געגע למשיח. להתגלהת !להתגעגע ?!שומעים

ֵרי]'להרגיש געגועים, געגועים.  ע,געהמקדש, להתג-בבית ה ַאש ְ ֶ  ַהְמַחכ 

יעַ  אם כי . נגאלין'[ דמי למלכותו מצפה  שהוא 'דור פ"ד, מזמור דניאל, סוף 'ְוַיג ִ

 כל כךטוב,  כך-כללא תוכלו לחיות בעולם  – לא מרגישים את זה

. לא קנג.[ ]שבת ואתם תהיו בחוץ – נהיה בפנים אנחנוקרוב לה'. 

 כדאי. סוף.

 

... יֵענו  ָמה ְוהֹוש ִ ְבֵעת ָרָעָתם יֹאְמרו  קו   ו 

   המסרים מזכירים את תקופת הנביאים.של גליה:  המתוך מסרי

 תקופת את ופגועי המוח מזכירים האוטיסטים מן שלי, המסרים קרהי אמא

לעם  נתנו שמשמים ומאחר ,ישראל בעם התרו והתרו הנביאים, אשר

 טעו ורוע מעלליהם, העם פשעיהם על בתשובה לחזור זמן המון ישראל

 קרו וכאשר .להתגשם בכוחם ואין וריק הם הבל הנביאים שדברי לחשוב

 ישראל עם וגלות, הבינו יסורים קשים, חורבן נועמי על הדברים, ונחתו

 כבר היה הכל אך ]ועי' מלבי"ם תחי' ס' זכריה[ אמת היו דברי הנביאים שכל

ת. לסג מבלי יכולת בעולם לפעול החלה כבר הדין מידת כי י,מד מאוחר

 בשמים ישראל עם על לבכות היה רק ונותר ל,לפוע יצאה אז הגזרה

 יראו כאשר בקרוב .המוח פגועי שלנו יםלמסר קצת דמיון יש. ובארץ

 ולהתפלל ולבכות לבכות רק לנו יוותר אזי ,שלא והלוואי ,קורה שהכל

 הפורענויות להפסיק את , כדי'ה עד ולשוב ,עלינו שירחם לאבינו שבשמים

 .עלינו לבוא המתרגשות הקשות
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 שאלות ותשובות:

 רחל מבכה על בניה...
המתחננת  ע"ה פטירת רחל אמנוחודש של הזה, מר חשון, ש. חודש 

יציאת בני  הפרק הנביא אומר כיבאותו  ל"א[ ]ירמיהולה' על הגאולה 

אם היינו בוכים  .ח'[ ל"א, ]שםבבכי ובתחנונים  תהיה ישראל מן הגלות

היינו חוסכים את שאולי יתכן  – ישראל ועל הגאולה השלמה-על עם

 י על הבנים היקרים והטהורים האלה.הבכ

לא בוכים על  אנחנולא שזה ו .ם מספיקילא בוכ אנחנות. נכון, 

לא בוכים על כל מיני דברים עצובים או  אנחנולא שוהמתים, מספיק 

ם יבוכים על העבירות שלנו, לא בוכשלא לא אעל סרט עצוב, 

 !זה האסון – ונלהעבירות שהאסון.  וזהבכלל על החטאים שלנו. 

רוצים  אנחנומה ש אבל מה האסון? גם לא העבירות. האסון הוא

עושים  אנחנום שילא יודע אנחנוזה שאפילו ו, לשכוח מהעבירות

ט ִהְנִני]' עבירות ָ פ  לא מרגישים  אנחנוזה ש ,'[ָחָטאִתי לֹא ָאְמֵרךְ  ַעל אֹוָתךְ  ִנש ְ

וזה פה  לנו.להתפטר מהעבירות שבכדי צריכים לעבוד קשה  אנחנוש

 לא יכול להגאל. – ואדם כזה סון.אה

 ?, עיר קודשנוהפיגועים קורים דוקא בירושליםכל  למהוש. 

ָלִים', ]'ֵלב זה המרכז של כל העולם -ת. ירושלים  ָ . זה מ'[ ישעיהו ְירו ש 

 עולםם שהמנוולים רוצים להתיישב פה ולשלוט על כל התלא ס

הם פשותם, יבט. הם חושבים [פלת''ירושלים המוש מאמר ]ר' מפהדוקא 

לים להיות ושהם יכהם סבורים , ט"ו[ י', ]ישעיה חכמים הכהרי אינם 

ילמדו ו, אבל הם "ח ה"הקבו, או לסדר את "ח ,ה"הקבבמקום 

 תםיהסוף שלהם יהיה א – תםיא קשה ביותר. ומי שהולכיםהבצורה 

ֶבר]' ֶ ִעים ְוש  ֹש ְ ִאים פ  ָ ו ְוַחט   ל"ב ]האזינו מר ביותר זה יהיה סוף. [א' ישעיה ',ַיְחד ָ

ֻמס' ]שם: מר כפי שלא היה מעולםכה . ל"ג[ ָ ִדי כ  ָ אֹוְצרָֹתי ָחֻתם ִעמ   . '[ב ְ

ול, כי-הוא הכל ה"הקבשהם יודעים אבל אלה שרוצים ומבינים 

ההנאה הכי גדולה  זוש ,כביכול ה"הקביות זה להיות דבוק לנשהרוחו

 גשמיותואין שום  א'[ פרק ישרים מסילת ',טֹוב ִלי יםקִ ֱאלֹ  ִקֲרַבת ַוֲאִני]' עולםב

 חיים אנחנוטיפה, ובשביל זה -בטיפלהתקרב לזה אפילו  השיכול

ים]' ְרצֹונוֹ  ַחי ִ ם]' אין לנו סיבה לחיות חוץ מזה '[ב ִ ֶ ֵבִקים ְוַאת  ים - ַהד ְ  ַחי ִ

ֶכם ל ְ ֻ הגאולה, עד עד  'מקום המתנה'עכשיו זה כמין  אהבלם , והעו'[כ 

יותר ויותר מה  אז נראהו .להרמב"ן[ הגמול ]שער היה תחיית המתיםתש

אֹוְרךָ ]' .ה"הקבות אחד עם ילהתקרב ולהזה   .'[אֹור ִנְרֶאה ב ְ

כנסת, בשעת התפילה, -בביתבצורה כה מחרידה, ש. ולמה זה קורה 

 וכו'...? טלית ותפילין, טוריע

אחת  .יבותת. אני אגיד לכם אחת מהסיבות. אני לא יודע את כל הס

חרדים, אנחנו שמים תפילין, אנחנו -הסיבות היא שאנחנו יהודים

מתפללים עטופים בטלית, אנחנו מכסים את הראש שלנו, ומגדלים 

כמו שהגופות שלהם וזקן וכו' וכו', אבל אנחנו, חסר לנו את האמת. 

ספוגה ההיו שרועות על הריצפה בתוך שלוליות של דם, ועם הטלית 

 ,זהו המצב של עם ישראל, שאנחנו לא תופסים – בדם, המראה הזה

אבל הרבה מאד, ואפילו הרוב, לא תופסים מהי לא כולם ח"ו, 

לא תופסים שהגוף זה דבר שטחי, ושאנחנו צריכים לקדש  האמת.

-לא שנעטוף את עצמנו בטליתואת הגוף הזה, לקדש את זה באמת, 

 .משחקים-םותפילין ואח"כ נלך לעשות בידור או קרנבל באיזה מקו

יָקר ָאָדם' מ"ט: סו"פ ]תהלים זה לא הדרך וה' מראה לנו מה  .'[ָיִבין ְולֹא ב ִ

הוא נותן לנו את החיים, רק חתיכת בשר, וש - בסך הכלאנחנו, 

 יומא ,...'רהֵ יטָ לִ  אב ָ הַ ']רק אנחנו רוצים אם והוא עושה מאיתנו קדושים 

התקרב לזה , רק אם אנחנו מבקשים, רק אם אנחנו מנסים ללט.[

 אות ש"ג העליונות, מעלות – יונה ]רבנו , לעלות רוחני לזה.[כ"ו פרק ]מס"י

 י"ז[

 שבעים שנה...כש. זה מזכיר לנו מאורעות בעבר מלפני 

אבל אז זה היה  .ה שלנוימההיסטור הת. שבעים שנה, ויותר, והרב

כל יהודי הוא חשוב, והוא ענק, אבל היו  ,בינתיים ,פה .באמת גרוע

דרגת ת ואפילו אלפי יהודים שהלכו לעולמם כי עמדו על מאו

מוֹ  ְלַמַען]' השם-קידוש ַאֲהָבה ש ְ , זה מעלה את הבן אדם בצורה '[ב ְ

ֵרם ע"ש. י: ]ב"ב מדהימה כשהוא הולך על קידוה"ש ָאר ִעם 'ִיְזכ ְ יֵקי ש ְ  ַצד ִ

אלה  –כל אלה שנפצעו או נהרגו ו, הרחמים'[ 'אב מתפילת ',עֹוָלם

 .ם גם ככהיהם היו קדושוו הם נהרגו על קידוש ה', שנהרג

 יש בזה סיבה מיוחדת? האם - נוף-ש. ומה שזה קרה בהר

ישיבות שם יש  .חרדים יהודיםזה בית של הרבה  – ת. הר נוף

-ם: גם חסידי, גם ליטאי, גם ליטאימכל הסוגישם יש ו .יותקענ

. יש חרדים יהודיםם של יכל הסוגאת יש  ספרדי,-ספרדי, וגם ספרדי

 םיש כאלה שרוצי, אבל יש מודרנים. צדיקים מאד גדולים בהר נוף

ז שלהם "ויש הרבה כאלו שהם הביאו את העגה ז."להיות עם העגה

בעיקר מארצות ו ,ופהר, מאיממקומות כאלהמאמריקה,  ה,ימאנגל

ה קבוצה של אנגלוסכסים, תזו הי הברית. ואם שמתם לב,

אבל לא כל אחד  .קיםיהם היו צד .םקייניקים, אבל הם היו צדצ'וחו

נכון, הם עשו  .שבא מהמקומות האלה יודעים להתפטר מעגל הזהב

 ספר ]ר' באו לארץ, אבל זה לא מספיקהם שבכך דבר גדול אמנם 

אבל השכונה  ,שמה . יש מצבים מאד קשים. לא רקנ"ט[ פרק חרדים

 מתאיםהמקום הזה היה  – מכל הסוגים. אז בגלל זהבה הזאת יש 

יש הרבה  – כי שמה עם כל הצידקות כזאת,שבשביל התקפה ביותר 

ב והרבה דברים שאסורים. פריצות ָ מכתב הח"ח זצ"ל משנת  ,ֵמַאֲחֶריָך' ]'ְוש 

 [תרפ"ד

אז גם  ,עזב את העירזצ"ל שכאשר הרב עובדיה אומרים ש. 

 .כההלהשמירה 

, ומי שלוקח את סוע"א[ ק"ג כתובות ויצא, ר"פ ]רש"י ת. זה בודאי

היה זצ"ל והרב עובדיה  .השליטה על מקומו זה לא כמו הרב עובדיה

 ,נוף יכול היה למנוע כזה דבר-היה גר בהרהוא ובזה ש ,צדיק ענק

 .[ע"א ס' דף ]הכונסאבל ה' לקח אותו 

להחזיק קל לא זה ים, ביותר לאנשים פשוט ש. הנסיון כאן הוא קשה

 .כאלה..דברים קשים לאחרי  ונהמאב

כאלו, אז היו יהודים שמיד אמרו שת. היהודי תמיד עמד במצבים 

מה אני ' :. והיו כאלה שהחליטו'חטאתי עוויתי פשעתי, אני אשם'

ִמן]' '.צריך את הכאב ראש הזה, אני אהיה גוי יִלים ו  כ ִ ש ְ ַ לו   ַהמ  ש ְ ָ  ִלְצרֹוף ִיכ 

ֶהם ָ ן ו ְלָבֵרר ב  ֵ  ע"ג[ מזמור ר' ',ֵקץ ֵעת ַעד ְוַלְלב 

 נחפשה דרכינו ונחקורה
אחרונה הקשים לת הפיגועים סידרמקרים בהרוב באנחנו רואים שש. 

 ..חרדים.מעורבים היו 

חייבים להיות אנחנו ו ,העיקרזה  –כי אנחנו העיקר. אנחנו  ,ת. נכון

 אנחנו הרבה פעמים לא הדוגמה.לצערינו הדוגמה. 

כ"כ טרגדיה זה בדיוק בתאריך  חוללהקב"ה מכוון שכזה נראה ש. 

שזה יביא הרבה יותר ניתן לשער  כסלו. חודש-סמוך לראש, בקשה

 .בתפילות של ערב ראש חודשיהודים להשתתף 

 ,ם בפנים את האמתית. בודאי ובודאי. ויש הרבה יהודים שהם יודע

 לט פה על כולםשהכסף שוהזה  הקהילות, הסגנוןו ,העולם אלא מה,

י זה מבלבל אותם. אבל הם יודעים את האמת – אפילו ו .ֵער'[ ]'ְוִלב ִ

הם דבר כזה קורה  רשאוכבתוך הבתים שלהם יש את השקר, 
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 אז פתאום הם רואים את השקר, פתאוםוקושרים את עצמם להקב"ה 

החיים של המשפחות שלהם. -הם רוצים להשתנות ולשנות את דרך

 וזה התהליך.

 מוסר מההספדים שהיו?קיבלו את ה ש. האם

יש כאלה שכן, ויש כאלה  זה אני לא יודע. –ת. האם לקחו מוסר 

שלא. יש כאלה שבאותו רגע זה נכנס להם, ואחר כך יוצאים, 

 הולכים לאכול פיצה, וזה נגמר.

ש. דיברו על מחלוקת, דברו על כל מיני דברים, אבל הנושא של 

 ]ישעיהואחוז. הכל בסדר -עות מאהלא הוזכר. כאילו שהצני –צניעות 

י' נ"ט: ָלה כ ִ  .'[ֱאֶמת ָבְרחֹוב ָכש ְ

לא תהיה מחלוקת. כי ברגע  –ת. ברגע שהצניעות יהיה בסדר 

ים ְוִעם]'אז כבר מגיעים לכל האמת  –שמגיעים לאמת  . '[ֶנֱאָמן ְקדֹוש ִ

ולמה לא מגיעים לשלמות עם המחלוקת? כי השלמות בדבר אחד 

אדם מגיע לאמת, -בכל הדברים, כי ברגע שבן מביאה לשלימות

ה, הוא כבר מבין כמעט הכל. אז לכן 'קדושים "לקירבה עם הקב

בראש ובראשונה. וזה כבר יסדר את המחלוקת, כי מי  - תהיו'

הוא גם מבין כבר שמחלוקת זה רצח.  –שקדוש באמת ומבין את זה 

זה  –אלה עריות וכל הדברים ה-ז וגילוי"ופה היה הרצח. אבל גם ע

רצח לא פחות. ואנחנו חייבים על כל הדברים האלה, כל הדברים 

 . בבעיה האלה

כמו עגל אמיתי, לא ממש זז וכו' קיפץ והוא  -הראשון  הבזהל העג

שום  בליממתכת, מזהב, רק הבדל, אבל הוא היה עשוי שום ראו 

הוא כמו  ,מי שחי עם העגה"ז –. וגם אנחנו 'כאילו'חיות. והכל היה 

 – חיים !. זה לא חיים בכלל'חי'הוא לא מכתיב לו הכל,  עגה"זהש

, 'קדושים תהיו'לחיות חיים של  .זה אך ורק עם קשר עם הקב"ה

, זה מה שאנחנו 'ערליכע ייד'לחיות חיים של רוחניות, של להיות 

 צריכים.

אמיתי  , שינוייפקחו עינים לעשות משהובאמת השאלה פה אם  ש.

 .חלילה תםס מא, שלא יחלוףיק-בר

, הולכים ללוייה, ןוכנת. נכון שיש אנשים שרוצים מיד לשכוח, 

"למה  .לעשות שמח .רוצים לשכוח .אבל לא רוצים לסבול ...בוכים

 אבל חייבים להיות עצובים .םיתמיד אומרמה שלהיות עצובים"? זה 

ן ְוַהַחי]' ֵ וֹ  ֶאל ִית   אז אי אפשר להגיע לשמחה, –כי אם לא עצובים , '[ִלב 

 .'יקצורו ברינה - הזורעים בדמעה'

, עם שקדמו לא מכברש. כשאנחנו מסתכלים על האירועים 

 ]עי' לקלוט את המסר כבר מאזאולי יכולנו  -והבחור וכו'  ,התינוקת

 , ולא היינו צריכים לעבור עוד דברים.י"א.[ תענית

ה' לוקח אותם בשביל לזעזע אותנו, בשביל  –ת. כל הנשמות האלה 

לנו שמשהו לא בסדר. כאשר הבן אדם נהיה חולה, שלא להראות 

ראש, אח"כ כאב אוזן, אח"כ יש לו כאבים -נדע, קודם יש לו כאב

אבל בגוף, ויש לו חום, ולאט לאט עד שהוא תופס שהוא חולה, 

 יותר...'[ מוקדם שתתעוררו לככ ,32סידרה ב'  ]הגאולה, אנחנו לא תופסים.

, ה' אירועיםמכל הכתוצאה  תהתעוררוהיתה האם בכל זאת אך ש. 

 ?ישמור

. ת'אח'במכה עוד ועוד מתעוררים. זה לא  -ת. עם כל דבר שקורה 

אחד, לא פה בארץ ישראל, אבל זה  'זבנג'גם נקבל אנחנו אבל 

 אז לא, מה אפשר לעשות. –ילמד אותנו, ואם לא 

 לנשמותיהם?עילוי  ,הנרצחים לזכרלעשות  אפשרש. מה 

מה יותר טוב מזה?! בזכותם  .בעזרת ה' ,ת. להחזיר אנשים בתשובה

 יחזרו בתשובה!

 '...לא לקטרג'

על דברים לא טובים? האם אין זה  לצעוקש. האם אנחנו חייבים 

 נקרא שאנחנו מקטרגים?

או  אחרים יהודיםלב כלפי ה-חסרת ובהתנהגותת. אם בן אדם בולט 

 אפשר להגיד. –עבירות -שהוא בעל

ש. השאלה כללית. נגיד שישנם קבוצות של אנשים בשנת השמיטה 

שהם מתעשרים מהעושק של מחירי הפירות והירקות על חשבון 

 הנצרכים, איך להגיב על זה.

כי  ,ת. זהו ממש דוגמא טובה של משהו עקום. אבל זה לא כל הענין

 ,. יש הרבה גנבים בינינוזהנושא הם את זה לא רק ביהם עוש

המסכנים. והנה יש  יהודיםאלה שמרויחים על חשבון הכהרבה ו

שנת השמיטה הרי בלמעשה  .אז מצאו איך להרויח על זה – 'שמיטה'

ךָ  ֶאְביֵֹני ְוָאְכלו  ]' היה צריך להיות זול ביותרזה  ֶ היה , זה הכל צריך '[ַעמ 

יכים אלה שצר להיות בלי כסף, אבל על חשבון זה, על חשבון כל

ם יויש אנש .אז זה נהיה יקר מאד – העוגה-של-לקבל את החלק

זה פשוט עושה ושלהם,  להאכיל את הילדיםלהם כסף בשביל  ןשאי

התנהגות וזה לא לפי  . וזה לא לפי הדין.וזה לא אנושי .בעיה קשה

 יהודי.לב של 

 קטרוגים?מביא ש. השאלה אם מותר להזכיר את זה, האם זה לא 

 זה לא קיטרוג. שר לדבר על זה.ת. אפ

אלו, אז צריכים רק להגיד טוב על הקשים הש. יש טוענים שבזמנים 

 עם ישראל.

! הזמן לחפש למה יש צרות וזה – עם ישראלת. בזמן שיש צרות על 

 חשיד ]'לא ה' לא שולח צרות בלי סיבה דמתא'[ במילי 'מעיינין יב: ]תענית

 –צדיקים עד הסוף  אנחנואם . וה:[ תברכו דינא', בלא דינא דעביד קוב"ה

 םיהודיואם  – הסוףלא צדיקים עד  אנחנולא יהיו לנו בעיות. אבל 

כי הם רוצים להרויח, ובגלל זה יש  ,סתם ,מעלים מחירים של אוכל

אז זה גרוע מאד. וצריכים לפתוח את הפה  –שאין להם אוכל  םיהודי

מה זה  !זה אסור ו'[ חנ" ]ישעיה !ולצעוק, מה זה להשאיר כזה דבר...?

גונבים מהפה של  !גניבה יהוז .'לקטרג'זה לא נקרא  ...'לקטרגאומר '

 ילדים קטנים שאין להם מה לאכול.

בלי  לדבר על זהאיך אפשר על הצניעות ועל הפיאות,  ,ש. ונגיד

 ו?"לעורר קיטרוג ח

מה חייבים לדבר.  - צניעותה-או על חוסר צניעותת. על הפיאות ועל 

 ונראות ,בוכמו ממש מהרח הנשים הולכותאיזה שטויות.  !זה?

הן ו ,ועם פיאות שברור שזה עם שיער ,עם הכל צמוד וקצר ותרחובי

לעשות  עם ישראלזה לעזור ל .זה לא קיטרוג .נראות כמו שיער

  !תשובה

 אנחנוצריכים להגיד  אנחנו ה"הקבבאים לפני  אנחנוכשנכון, 

 אנחנוו ,[1-הגאולה סידרה ב']כה מרה וארוהזאת חטאנו, אבל הגלות 

הוא  – להיות צריכיםלא כמו ש אנחנושאם  ה"קבלהגיד ל חייבים

ֹות ]'ְרצֹוֵננו   צריך לעזור לנו לחזור בתשובה  רבי תפילת ְרצֹוֶנָך...', ַלֲעש 

ְבֵרי' ס"ה: ]תהלים זה קשה לנוזה מדי קשה, , כי יז.[ ברכות אלכסנדרי,  ד ִ

ְברו   ֲעֹוֹנת י ג ָ כ"כ תמיד ששפתאום אין כסף המצב זה קשה  .'[ֶמנ ִ

החיים האלה שאין מספיק אוכל המצב של התרגלנו לזה, קשה כל 

קשה.  זה קשה וזה – ם מה לעשות וכו' וכו'ידעולילדים, ולא י

, ולובשים שמים טלית אנחנוועד היום  ,ה"הקבאוהבים את  אנחנוו

ים רמדב אנחנוכשאבל  ומתפללים שלש פעמים ביום וכו'. ,תפילין

 ובה,שצריכים לעזור להם לחזור בת אנחנו עם האחים והאחיות שלנו

ולא  ,לא אכפת לנו עליכם, אתם תיכשלו :להגידכמו זה  – כי אם לא
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 יהודי,וזה אסור! יש לנו לב  .לא אכפת לנווזה תגיעו לעולם הבא, 

 עזור להם לדעת מה זה אמת.וצריכים ל

 הסכנה עוד יותר גדולה...בעצם אז  – אם לא מוחיםבנוסף ש. ו

, כ'[ שער וירא, פר' יצחק עקדת נ"ה, דף ]שבת אוי ואוי –ת. דור שלא מוחה 

ולא  –לרמה הנמוכה ביותר בו שהגענו דור  .אבל הדור הזה במיוחד

זהו דבר טיפוסי בל א. [3ב' סידרה 'הגאולה' מקורות ]ר' מוחה?! רע מאד

שגם אנשים שיש להם מספיק עבירות משלהם, אז הם לא רוצים 

שהו מוחה והוא בעצמו עבר עבירות כאלה יואם מ, דעשמישהו י  

כי הוא רוצה שאף אחד לא ידע שגם  ,"מוחה"ולמרות זאת הוא 

 אז הוא גם כן יקבל את הדין באיזה שלב. –הוא עושה את זה 

וזה דבר  –בדור הזה שכל הנסיונות לל בגזכות -לדון לכףש. יש 

 שלא היה פעם...

-, ולא עם בעליה"הקבעושים עם  אנחנויודעים, וזה  אנחנות. זה 

. אבל להשאיר אותם עם הנסיונות ולא א'[ כ"ב ]ליקו"מ עבירותה

לעזור להם להכנס לאמת?! זה כמו לראות שמישהו טובע ולהגיד 

אני  ,ה לא צנוע. אני גברכי ז ,אני לא קופץ פנימה –אשה טובעת '

 אנחנו. אז כא:[ סוטה שוטה', ]'חסיד. 'לא יכול להציל אותה. אסור לי

ָדה]'להציל את היהודי  צריכים ְ ִעים ֲאַלמ  ָרֶכיךָ  ֹפש ְ נעזור  אנחנוואיך  .'[ד ְ

ולהשתחרר לצאת  ,איך נציל אותו ונעזור לו להתקדם ?לו

האם  ?ח צדקנומשישהוא יוכל לקבל חטאיו בכדי התסבוכת של מ

זה  !?וכו' ,הוא נחמדשהוא מתוק, ש ,גיד לו שהוא בסדרבכך שנ

 לא יעשה את העבודה.בודאי 

 גדול... 'טיוח' פהכל הנושא של 'הקיטרוג' יש בש. 

-עםאת  מחכה שננסה להציל , הואמחכה שנגיד ה"הקבת. אבל 

דבר, -ם ולא נעשה שוםיהידיבחיבוק הוא לא רוצה שנשב  .ישראל

 לֹא]', זה חוב שלנו, ויש הרבה מקורות לזה חייבים, ייביםח אנחנו

ם ַעל ַתֲעמֹד באמת,  יהודיעם לב  םיהודיאבל  ,ל"ג[ פרק יחזקאל ',ֵרֶעךָ  ד ַ

באמת קשה מאד, כמו שהיה אתמול, ה' ישמור מצב ברגע שיהיה 

עדיף להגיד להם האם  ,מה עדיף זאיש סיכוי שינצלו. ויציל אותנו, 

ת, או להשאיר אותם יתפסו את האמהם  ולקוות שבכל זאת

 טמטום שלהם?מבולבלים ב

 עת יולדה...

האחרון  ולה בכה הרבה לאחרונה, גם בתקשורש'מוישמענו שש. 

 להיות דברים קשים יםעל כך שעומד כתבהוא לפני שלש שבועות מ

 ושפיכות דמים, האם לזה היתה הכוונה?  ביותר

 א', ]צפניה בנבואותמובא ם מאד קשים, וג-ת. ודאי, יהיו דברים מאד

ברור , אם רק נקרא מה שכתוב ועוד[ ג' מלאכי ב', ישעיה ז', יחזקאל

אין לי אפילו מילים  .אז זה יהיה נורא נורא, קשה מאד -אות ובנב

 וזה יהיה.  בשביל זה.

 ?מה הולך לקרותאז ש. 

זה ילך  .לא תהיה מנוחה עכשיו :אבל כמו שאמרנו ,ת. אנחנו נראה

 נֹועַ ]' ילך ויגדל. המצב הוא על סף קטסטרופה בכל העולם וימשיך,

נו עַ  ָ ֹור ֶאֶרץ ת  כ  ִ ש   ַ הנס. הנס יהיה זה ו, ונעמוד בזה, '[קו ם ֹתִסיף ְולֹא ְוָנְפָלה ...כ 

ואפילו  ,שבתוך כל המבול יצא נח ומשפחתו וכל החיותכמו שנראה 

 ..עוג יצא בחיים.

 ה שעומד בפתח?ש. מה יש לומר על חודש כסלו, על חנוכ

ת. אני רק יכול להגיד שנרגיש את החנוכה הזה מאד חזק, נרגיש 

 וה' יעזור לנו. ',כמו שצריך'חזק אותו 

 ש. מה הפירוש?

חנוכה האמיתי, הכמו זה יהיה תבינו את המילים שלי. ת. כשזה יגיע 

 הראשון. וה' יעזור לנו.

 היוונים... עםנצטרך להילחם שוב ש מסתרש. 

מאשר יותר כנראה. עכשיו המתייונים הם הבעיה שלנו  ,םת. מתייוני

 היוונים.

 ?הקלההיה תבתקופה הבאה , האם ש. אז מה הלאה

שנסמוך כיהיה לנו יותר קל אך ורק  .ת. לא יהיה יותר קל עד משיח

ֵרי' ב': ]מזמור עליו במאה אחוז ל ַאש ְ ָ . ולא לפחד בכלל. נהיה '[בוֹ  חֹוֵסי כ 

יותר קל, יהיה לנו הרבה יותר קל מאנשים  אז יהיה לנוורק אתו, 

א צריכה להיות תקופה לזו אחרים, ונעבור את התקופה הזאת ש

 בהרבה יותר בקלות.  –ארוכה 

שעוברות בקלות כשרואים כאלו צרות את זה לעבור ש. איך אפשר 

 , איך אפשר להחזיק מעמד?עם ישראלעל 

ד שמשיח לא יודע שע עם ישראלמי שאוהב את  אבל ,ת. אני מבין

הוא לא  '...יש עתיד'אין לנו עתיד. ואפילו אם הלפיד אומר ש –בא 

ולה אבלי הג ,הקב"היודע בכלל מה הוא מדבר. אין עתיד. בלי 

 !אין עתיד -שלמה שהוא מביא משיח ה

 שנזכה ונחיה ונראה...
ש. שמענו לאחרונה כמה פעמים את המושג העמוק שהבריאה לא 

המשיח לשלב הבא של -תמוילהכנס בתיימה ואנחנו הולכים הס

 את המשמעות של הדברים? להביןיותר וכל קצת נהבריאה, האם 

סוף לבריאה. -איןזה ברא את האדם?  הקב"הת. תראו, בשביל מה 

עד לנצח. יותר  – תהליך-אחרי-ליךתה-אחרי-זה ממשיך. זה תהליך

כביכול.  ,אבל אנחנו לא עומדים במקום אחד מזה אני לא יודע.

ים ֹאַרח]' נמשיך לעלות נואנח יל ְלַמְעָלה ַחי ִ כ ִ ומה זה אומר  .'[ְלַמש ְ

אני לא יודע. אני לא עברתי את זה. אני לא יודע להגיד.  – 'לעלות'

ֹוִדיֵעִני]' אבל נדע ים ֹאַרח ת  נהנה עם הנאה  אנחנו. ט"ז[ תהלים ...',ַחי ִ

לאה? זה . מה יהיה הח'[ פרק תשובה הל' ]רמב"ם ת שקשה לתאררוחני

ומעבר לדמיון שלנו -ודע. אני יודע שזה יהיה משהו מעלאני לא י

אדם רגילים. נהיה -אדם רגילים. אבל כבר לא נהיה בני-יבתור בנ

הרבה יותר גבוה מזה. יותר מזה אני לא יכול להגיד. אבל לא יהיה 

ע]' םל  ע  רע, הרע י   ַ ל  ֶות ב ִ ָ  עולם :בו. לא יהיה לנו רע. רק לחש'[ָלֶנַצח ַהמ 

זה בטח אז  נב.[ ]סוכהבלי יצר הרע!  עולםבלי יצר הרע... תחשבו, 

 כמו היום. עולםלא יכול להיות 

 תבינו, כששני שליש העולםשני שליש של העולם צריך להיחרב! 

נו נקבל מימד ינקבל בע"ה משיח צדקנזכה וכש ,אז אנחנו –נהרס 

ו אר. כשאנחנתקשה לתאר. קשה לשואז זה יהיה משהו  .אחר

הרע, עם כל מה שקורה בעולם, עם -יושבים פה עם כל היצר

-העולםמשום כך, כשמדובר על  היצה"ר קשה לדמיין את זה בכלל.

ל להיות שהחיים ממשיכים לזרום כמו ולא יכזה משיח -של-הבא

, זה 'לא יהיה יצר הרע'ש ,והענק הזה 'הקטן'שעכשיו, כי רק הדבר 

אולי רוצים להגיד ו !משנה את העולם לגמרי לגמרילכשעצמו 

אבל  – נוהג'[ ]'כמנהגווננשום אויר או משהו כזה  ,שאנחנו נאכל אוכל

 אותו הדבר זה לא יהיה. זה לא יכול להיות.

 ימותו?אנשים ש. האם בימות המשיח 

ת. זה לא בשבילי להגיד. יש כאלה שאומרים שכן ויש כאלה 

נהיה  אנחנו – . אבל איך שלא יהיהע"ש[ סח. ]פסחים שאומרים שלא

ו הרבה כל המעברים האלה יהי .אז זה לא משנה ,הקב"הם ליקרוב

ִֹתי]' ם בשבילנוייותר קלים, הרבה יותר טוב ל  ַ ֶמן ב  ֶ ש  ר את ו, נעב'[ַרֲעָנן ב ְ



 6עמוד   ו הרוצחים' 'אנחנלאחר הטבח:  

 

ועם ביטחון מלא, אז זה כבר מוריד את רוב  ,הכל בקלות ובשמחה

ל ִאיש   רו חַ ]' הסבל. ֵ  .ס"ה[ תורה ליקו"מ ',ַמֲחֵלהו   ְיַכְלכ 

 ידי עשיו –הידים 
 'מעוז ]פיוטעיקר הצרות והיסורים באים מאדום כידוע בגלות הזו ש. 

שפוגעים אלה הערבים הם אז במציאות נראה זה כפי שאבל , צור'[

 בנו...

ד]' השקר של אדום ות. זה י' ',ַצִיד ַהצ ָ ֵ סידר  'דוםא  '. ה'[ו ִמְרָמה ָדִמים ַאְנש 

אמת נלחמים אחד נגד השני, שכל הארצות הישמעאליות הם ב

ש נלחם יותר נגד המוסלמים האחרים מאשר נגדינו או משהו "הדאעו

זה  -ו, אבל השנאה שלהם "אולי הם יגיעו גם אלינו ח ,כזה, טוב

וכאשר הם נלחמים זה בזה  .וזו ס"ד מאד גדולה .מוסלמים האחריםל

הם המה שבגלל אז זה  ,בצורה איומה, והם רוצחים אחד את השני

הרכיבו  , הםכאלושמצבים  הם יצרוו תכננוהם  .האדומים ,עושים

שתהיינה מלחמות בין מוסלמים למוסלמים. כך וצות של לוחמים בק

 וזה המצב. 

, להםיש ש המשטרות עםגם ו .שלהםיגיעו לפה עם כל הצבאות הם ו

הם שובכל המקומות האלה, , ובקנדה ,ריקהמאוב ,באירופהכמו 

הם ישתדלו ו .המשטרות – והם כמו חיילים .תרביומצוידים בציוד רב 

הם גם ו וזה אדום בלבד.תראו מי שמשתלט. אתם אז ולהשתלט פה, 

אם הם הרי כי נותנים את כל הכסף ואת כל הציוד לערבים, אלו ש

יצטרכו לקחת גרזן, כמו  ,אז לא יהיה להם עם מה להלחם – יפסיקו

 ..שעשו פה.

 .את הדאע"שמאד מזכיר הטבח צורת כל בכלל ש. 

 ,כן ,שים"עיודעים שהם כולם ביחד, הדאאנחנו בגלל זה ות. נכון, 

הם ו .וכו' וכו', אז לכן הם אירגון אחדהם מורידים ראשים כך 

בטח וזה  .מעודדים את הצורה האכזרית הזאת בכדי להפחיד אנשים

הם ... ברור. ישמעאליםה לשכדי שאנשים יהיו עבדים ב לא

י לגרום לאנשים לרוץ אל האדומים משתמשים בישמעאלים כד

 , ה' ישמור.'לשמור עליהם'ו ',אותם'להציל בכדי האלה 

שאין קוים אדומים, אין גבולות, הכל בעצם מלמד  מה שקרה פהש. 

 ..רח"ל. ,אפשרי

 ,ת. קודם כל, אנחנו יודעים מכל הדורות שלערבים אין גבולות

דבר לא יתן לחשבנו שה'  ,מהאבל אדם. -בגלל זה הוא נחשב לפראו

כזה לקרות, אבל מאחר שאנחנו לא סומכים על ה' כמו שצריך, אז ש

ביטוח יותר -הוא הוריד את השמירה, כי אנחנו בוטחים בחברת

 .בחוה"ל[ הבטחון ]שער מאשר הקב"ה

אז הם כאן רואים מה שקורה הם  ,בחו"לכעת שנמצאים ש. אלה 

 מרגישים שעדיף להם להשאר שמה...

 רגישו ככה.ת. עוד מעט לא י

 ש. אז איך הם יגיעו?

 ..ת. על כנפי נשרים.

מה  נזכה לראות בהיעלמות השלטון פה עם כלכבר ש. מתי 

ִעים ָמַתי ַעד]' שקשור? ָ  ...'[ַיֲעלֹזו   ְרש 

. מעליבים אחד כבר אין כלוםת. כבר אין ממשלה פה. הכל שטויות. 

ְרדו  ]' את השני, צועקים אחד על השני ָ ל ִיְתפ  ָ ֹעֲ  כ  בושות. . '[ָאֶון ֵליפ 

ה]' ָ ר']הם לא יודעים מה לעשות  '[הֹוָרָתם הִֹביש  ֶ ְמעו   לֹא ֲאש  ַפת ִאיש   ִיש ְ  ש ְ

רודפת היא שכאם ראיתם פעם חיה ה ., זה ממש כמו חיה[...'ֵרֵעהו  

 ...?אחרי הזנב שלה

פיגוע  היהבכל מקום ש –חדשה הההגנה  שיטתש. מה דעתכם על 

 ...הריושמביטון  להציב

זה שטויות.  –כל הדברים האלה  :ת. אני רוצה להסביר לכולם

 .יהודים-הרבה מהם לאכן, היהודים גם ולא ציונים,  -' הציונים'

סתם, הם -הצליחו לבלבל לאהרשעים בארץ כאן העולם מבולבל, ו

, הם כבר משתלטים על באופן מוחלט פה ההשתלטותעל סף עומדים 

 ןשלטוכן, הממשלה גם ורים. המשטרה ועל הצבא, ועל כל מיני דב

ו ר]' אז אין לנו מה לעשות .של הרשעים יֵענו   לֹא ַאש    לֹא סו ס ַעל ,יֹוש ִ

ב ָ . אנחנו צריכים רק להתקרב לה', ואין לנו גם מה לברוח. כי '[ִנְרכ 

ך להיות עוד לזה הו – בכל המקומות האלהובאמריקה ובאירופה 

ֹא]' נסתגר בפנים ,נושאר פה, בתוך הבתים שלינאז  .יותר גרוע  ב 

ָלְתךָ  ו ְסֹגר ,ַבֲחָדֶריךָ  ֲעֶדךָ  ד ְ ַ נעשה תשובה וונתפלל לה' שיציל אותנו,  ,'[ב 

 על העבירות שלנו, ונחכה לקבל משיח צדקנו.

 ...מהציוניםבאה גדולה ההשפעה ההקלקול, אבל ש. 

לא כל כך וזה . םחרדי םיהודית. האוירה הציונית אכן בלבלה הרבה 

למה אין 'התחילו להגיד  ,נכון ,. ושובגשמיותיותר האלא , התיאוריה

 !הקב"היודעים שהשמירה באה רק מ אנחנו, הרי 'יותר שמירה

, אבל להתחיל לצעוק שזה 'השתדלות'לעשות איזה אמנם אפשר 

להיות שמירה ליד כל  היכולהאם  ?אז מה ...בגלל שאין שמירה?

 ?!כזה או אחר...וליד כל בית כנסת, וליד כל מקום  ,בית ספר

, מי חי עם אמונה, ומי עם אנחנו רואים את הבירורבזה גם אז ש. 

 הכל יוצא החוצה.השקר. 

זה אסון.  - שזה שהם מדברים ככה ,אי, זה כל העיקרדובוי אודבת. 

יותר עוד חייבים להסביר למה זה לא בסדר, למה זה רק מביא ל

 .תעניות[ הל' ריש רמב"ם]בעיות. 

 ים לקרוא קצת את המסרים של האוטיסטים...ש. אז הם צריכ

 ת. אולי הם יקראו, ואולי הם יגידו: האוטיסטים? אה, הם משוגעים...

אפילו אולי חזיק מעמד? אפילו לא דור, לה ככהאפשר ש. כמה זמן 

 ...כמה שניםלא 

ה' יעזור לנו והדור.  אנחנו . אזלא יהיה -ת. דור הבא בלי משיח 

 !מה אתם חושבים? .י גדולכזה המבחן הכי שלא נפחד מכל הדברים, 

 כו'[ מתנות ג' ה. ברכות ר' דכיסופא', ]'נהמא ...!?שמקבלים נצח בחינם

נתנו את החיים שלהם רק  םכמה יהודי !צריכים לעבוד בשביל זה

הגוים  כאשרש בעת מבחן,יהיו חלשים הם אולי ש הפחדבשביל 

חיים שלהם, ו לתת את ההססזאת הם י-יתפסו אותם, שאולי בכל

 ,ואת עצמם ,ילדים שלהםאת הו ,ויתנצרו, ואז הם הרגו את נשותיהם

ִרים]' ות נפש!כדי לא לעשות את זה. ואיזה כחב ָ ש  ו   ִמנ ְ ֵמֲאָריֹות ַקל  ֵברו   ו   '[ג ָ

מרחם עלינו, והוא הוא ש ,הקב"הזה כח שאין לנו. אבל יש לנו את 

 ז"האת העג עכשיו נזרוק נרצה, שאנחנו רק שאנחנואבל יעזור לנו, 

ה ֱאלֵֹהינו   עֹוד ֹנאַמר ְולֹא]' נבקש ממנו לעזור לנו  ואנחנו ,'[ָיֵדינו   ְלַמֲעש ֵ

ָרא ָטהֹור ֵלב]'להיות מה שהוא רוצה שנהיה.  חַ  ,יםקִ ֱאלֹ  ִלי ב ְ ש   ָנכֹון ְורו   ַחד ֵ

י ִקְרב ִ  .יונה[ לרבינו השב' 'תפילת ר' ...',ב ְ



 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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 עד הדיוטא התחתונה
 ה"עשרה בטבת תשעצום מוצאי בס"ד, תקשור עם מנחם, ירושלים, 

, לפי 5102 הראשון לשנתזה ין מאד, היום ינין מאד, מעמעני
שנה חשובה  - והשנה הזאת. שנה של אדוםה-לוחהלועזי, שזה 

של הגלות ותר מכל ההיסטוריה בי בהביותר, אולי כמעט החשו
, 'בטבת-עשרה' ו צוםק כי זה"אנחנו צמים ובוכים על ביהמ שלנו.

 זמן שיש שאומרים שאילו זה היה חל בשבת היינו צריכים לצום
זה, כי היום העצוב  כל כך, ]ב"י סימן תק"נ בשם האבודרהם[ אפילו בשבת

רוך, אנו לגלות הנוכחית, התזה למעשה הפתח המר, שהוביל או
 ַהז ֶּה', סוף עובדיה[ ַהֵחל ]'ְוָגֻלת ביותר.השחור, והקשה 

  בכיתי היום, אני מאד סבלתי היום. אני מאד

, ממשיכים לא להאמין םיהודילא מבין, למה ה אני לא מבין,
שלא רוצים  נמצאים בו היום, אנחנומצב שתוך הב לא להבין,

את  ,)במוסריות( תוה במוראליירידואת ה ,ישעותלראות את הר
 ,העשירים ',אדום'הטינופת שיש בכל מקום, במיוחד בין ה

ַער'[ ]'ֲחִזיר. תשמים גוג תרוחני -ים ככלוהמלו ,המצוחצחים  ִמי ָ

דומים נותנים לא   אנחנולמה יש לנו מצב ש אני לא מבין
 ]'מכם ובכם', רש"י בחוקותי[ השני.-נגד-לעשות אותנו אחד

איך יהודים  לא מבין אנייכול להיות... זה איך  אני לא מבין
נים או לגויים ווייכולים להלשין למתי 'כאילו שומרים מצוות'ש

  .מצוות אחרים-נגד יהודים שומרי

איך הם  ',חרדים-'שכאילו, אנשים חרדיםאיך ה אני לא מבין
נים או עם וועם מתייורמאות סקאות של גניבה ינכנסים לע

נהיים  'חרדיםל וכביכ'אנחנו רואים יהודים זה שים, איך ארומ
מפעיל שהשני, או -על-לק של המשטרה, חלק שמלשין אחדח

 לחץ על יהודים שנלחמים על האמת. 

 ותחזק שתלך. יד אזלת כי יראה סנהדרין צז.: 'משירבו המסורות', וברש"י: 'כי

. וכן הוא במתני' סוף סוטה 'וגברו 'במלשינותן ומצליחין מסורות של ידן

סידרה , וכן 11-הגאולה סדרה א'ור'  עי"ש בתפא"י.בעלי זרוע ובעלי לשון', 

 ועוד.  9-ב'

 

 לאנס כלהי רשעיםנתנו ל ,חרדיםה ,אנחנואיך  יןבאני לא מ
לא רק השני. ו-גדנ-ות אחדיך הגטו שלנו, ולמשוך אותנו להות

הם  !ה"ים הם נגד הקבנמתייואלה השאחד נגד השני, אלא 
]סוף  יכול, ה' ישמור-שות מלחמה נגד הכלעוזרים לאדומים לע

 .ט["מזמור פ

רוך ב .נפלנו כל כך נמוך.זה ממש קשה לתאר,  - המצב שלנו
 ,ז"עגההבל אלה שמצאו את ההנאה שלהם אצל לא כולם, א - 'ה

, אז םים או הגויייואצל החיים החילונ ,הכסף לצא ,ז"אצל העוה
  .והם בכל מקום עכשיו .ות שלהםאלה עובדים נגד האחים והאחי

-נגד-שהם תמיד רצו לעשות יהודי )התרברבו(ו ויצוהאדומים השו
-םחילוניחרדים, -נגד-םחילונימצאו דרך לעשות כבר אז  ,יהודי
לם לא ומזרחיסטים, אבל מע-נגד-חרדיםאו  ,מזרחיסטים-נגד

אבל  .חרדיאל תוך העולם הממש רות להיכנס שהיתה להם אפ
עם  ,םהחרדיתוך מיש  .עכשיו יש רשעים בפנים !חועכשיו הצלי

ולפעמים עם פאות מאחורי ים, עם מעילים ארוכ ,פאות ארוכות
ממש, והם מצאו דרך  'חרדיםכול יכב'אבל מה ,קט קצר'וז האזנים

יָתם'[ להשתלט ]'אוכלי קורצא',  הם מצאו דרך לפרנסה מעולה .]'ָנְתנו  ִחית ִ

 ובריונים. ,מלשינים ,הם מצאו דרך להיות רשעים .רש"י ויקרא י"ט ט"ז[

אני לא יודע לאן  –של הסוף, כי אם זה ממשיך  סימןממש וזה 
בכלל שככה יש  לראות אני לא יכול .]יומא ט:[ זה יוביל אותנו

וכל  .]מזמור ט'[ ח  צ  נ  אבל ה' לא יתן להם ל  עם ישראל. עתיד ל
 ה' ימחוק אותם מן המציאות - יחד עם היונים עצמםב ,המתייונים

ְך ֵיֵצאו ', רבנו יונה, אבות א' ו'[ ֵ ים דאנחנו נסבול עכשיו, אבל כל היהו .]'ִממ 
נו, יהם יקבלו משיח צדק - ונלחמים על האמת ,ה"שנדבקים לקב

 .ההז-בעינים שלנו את הסוף של העולם , נראהאהנר אנחנוו
ואיך הם  ,רשעיםאנחנו נראה בעינים שלנו איך ה' מעניש את ה

ה'[ .עלמו מן המציאותי   ְראֶּ ִעים ת ִ ֵרת ְרש ָ ָ ִהיכ   .]'ב ְ

כל אני ו עם ישראלאוהב את  כל כךאני  .םואני מאד בכיתי הי
 .פ ד' מיתות["]סנהדרין סו דוך לאיבלשהו יהודיבוכה על כל יהודי ו כך

קשה לי לחשוב על  .למלשינים קשה לי לסלוח -אבל את האמת 
 .הרבה דמעות כל כךהמחשבה הזאת, מביאה לי  - וזה .כזה דבר

יכול  - חרדי'כביכול 'שהוא  יהודיש .ודמעותת דמעות ודמעו
להיות חלק של אלה שעובדים  ללהלשין על יהודי אחר, הוא יכו

הם רוצחים או  יםחרדה םיהודיישירות עם המשטרות, כאילו שה
ִוי הם רק נלחמים על האמתאבל  .פושעים י ]'ג ֵ ים'[ ָנַתת ִ . אבל לצערי ְלַמכ ִ

 .]פלא יועץ ע' קנאה[ לחם על האמתים להייש מעטים היום שמוכנ ,הרב
  .הוא מאד אהוב בשמים -ככה  אבל כל אחד שנלחם

כל בה, בוטח בו, ויודע "ה' אוהב כל יהודי שאוהב את הקב
, 'אין עוד מלבדו', שבֹו'[ חֵֹסי ]נחום א': 'ְויֵֹדעַ  לוהכל יכ - ה"שהקבמהותו 

 .ם שלוידלושאנחנו הי

 ,רשעים ,שהפכו להיות ממש גנביםל יהודים "אני רואה גם בחוו

ה ָאֹנִכי הֹוֵלְך ָלמו ת', ב"ב טז:[' עולם של עשיו'שמאמינים ב, מתיוונים  .]'ִהנ ֵ

ן תחילים להבין שאימל יהודים טובים ש"אבל יש גם שם בחו

 אי אפשרו של דבר, בסופהרי  .אתלהם כלום מכל הגשמיות הז

בסכנה לא להיות ש אי אפשרו ]צפניה א' י"ח[ לאכול את הקדילאק...

שם לים להכניס ותחת האיום שהם יכמאו  נגד הכדורים שלהם,

ל "גם בחו .כמה שנים-יודע-מיכל אחד ואחד לבית סוהר ל

 רדומים,-של-מתחילים להבין, אבל עוד לא. הם עדין חיים חיים

ע'[ שלא מבינים כלום (, אטומים)גלמים 'זומביס'של  , לא ]'ְוֵעיָניו ָהש ַ

עו ' תואת המסיב רוצים .מסתכלים, לא מעניין אותם ב ָ ַמְרִעיָתם ַוִיש ְ  ,]'כ ְ

, את כל האירועים היפים, '[שהכל עוסקין במשתאות -' ביוקר ועי' רש"י סוטה מט: 'והיין

ת ולהמשיך לעשו ,שטויות הם רוצים להמשיך לדבר .היקרים וכו'

זה . אבל [5-'הגאולה א]' מצוות-כאילו שומרי'עבירות, אפילו שהם 

ת דברים שיביאו את כל כי עומדים להיו ,עומד להפסיקגם כן 

מיד יעזבו את כל  יםאמיתיה-םיהודיכזה שה העולם להלם

ִליךְ  ה"ויחזרו לקב ,ות שלהםיהשטו ֹו...',  ֱאִליֵלי ֵאת ָהָאָדם ]'ַיש ְ  .ישעיה ב'[ַכְספ 

 יעלמו. סוף.י -ים עם השקר סאבל אלה שמאד תפו
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 עם בנימין, ירושלים, י"ג טבת תשע"הבס"ד,  -  הכל מתפרק

העולם מתפרק. מתפרק מכל הצדדים. מכל המקומות שומעים 
לנו דיכאון. וזה  ותחדשות מפחידות, חדשות מגעילות, חדשות שעוש

לא רק הסכנה שיש לנו, הסכנה הקיומית שרואים מכל החדשות, אלא 
]'כפני  האדם-שהם גם מספרים לנו את הרמה הנמוכה, החייתית, של בני

. פעם היו מסתירים את זה לפחות, אבל היום מראים י שם["כלב', חלק צז. ערש
דית לא יכול לנו את זה ב'כיף'. וכל יהודי שעוד נשארה לו נשמה יהו

לסבול את זה, לא יכול לסבול את הרחוב המלוכלך, לא יכול לסבול 
יהָ  את העיתונות ֲֹחִזים', צפניה ג' ד'[ ]'ְנִביאֶּ , כולל העיתונות החרדית המלוכלך, פ 

 שפירי-]'משפירילא יכול לסבול את כל הפריצות, את כל 'האנשים היפים' 

 .ערומים.-ציכביכול שמסתובבים ח מחוזא', ר"ה יז.[ בני

פירוק, פירוק  -אנחנו יודעים שבזמן האחרון יש לנו מכל הכיוונים 
לא , קדושים. דברים שפעם היו קדושיםפעם היו וחיסול של דברים ש

אבל  .]ישעיהו נ"ט[ מפרקים את הכלאלא אפילו גם לחילונים.  רק לחרדים
אנשים שפעם בכל העולם.  , אלאולא רק ליהודים ,זה לא רק בארץ

ירמיהו מ"ט ] הם שייכים לשטן עצמושסוף אנחנו מגלים ב – הערצנו אותם

אדם יותר -מה שהבןכ - ?. פעם העריכו מידות טובות, אבל עכשיו[י'
חנו פה בארץ יותר מעניין. וזה העולם החדש שלנו. ואנ –מלוכלך 

אמנם לא סובלים ולא נסבול כמו בחו"ל,  .ישראל סובלים לא מעט
-הסבל קשה. ואנחנו נראה ואנחנו רואים בתוך העולם -אבל בכל אופן 

החרדי את השינוי הקשה כל כך, איך שאנחנו, החרדים, נלחמים, לא 
אלא עם עצמנו, לא עם המזרחיסטים, לא עם הערבים,  עם החילונים,
 , לעכל.וזה הדבר שהכי קשה לבלוע אחד עם השני.

יבוא משיח. ואנחנו  –, ועם הנפילה הזאת אבל הכנסת חייבת ליפול
הכל מתפרק, הכל מתפרק. אבל הכי כואב לנו  .כבר רואים את הנפילה

יקום עוד  ש"ס לא זה ממש אסון. –ומה שקורה בש"ס זה ש"ס.  -
למה שהיה. ש"ס, שנתן לספרדים, היהודים הספרדים, להרגיש קצת 

רוחנית, אחרי שהגיעו לארץ ישראל, למדינת ישראל,  'על הגובה'
שלקחה את היהודים הזו המדינה של 'הדמוקרטיה' כביכול, המדינה 

הספרדים וניסתה לחסל אותם, לחסל את התרבות שלהם, את היהדות 
לקלו להם יק ,ו אותם לחתיכות קטנות, ובדם קרשלהם, את הכל, חתכ

ובא ש"ס והרים  ,]ר' ספר זוודא קלילא עמ' ר"ז[ את הילדים ואת העתיד שלהם
 הרגשה שהם שוים משהו. את הנתן להם ואת כל זה, 

ולא רק זה, הם התחילו לחזור לקב"ה, וזה הכל מש"ס. הרב 
עובדיה היה השליח הגדול, הוא היה יהודי גדול וחשוב, והוא נתן 

ר שלו, את כל האהבה שלו לילדים שלו, לקהילה ֲאש ֶׁ א ]'כ ַּ ָּׂ אֵֹמן ִיש   ת הָּׂ י ֵֹנק'[ אֶׁ  .הַּ
 .יכול-הכלהוא  –הוא לימד אותם שה'  .הוא לימד אותם לאהוב את ה'

ם הוא עזב את העוה"ז, אז כל זה, כל היכולת הזו להרים ע  ר שאאבל כ
מעט אשכנזים, להרים אותם, להביא -ישראל וגם לא-כל הלב את עם

התחילו לשלוח ו ,הקדושה, אל האמונה והביטחון בהקב"האותם אל 
חו את הבנות שלואת הבנים לישיבות טובות שיושבים ולומדים שם, 

ספר חרדים, קיבלו את הכבוד העצמי, איזו -יעקב ולעוד בתי-לבתי
ת הרגשה שהדורות הקודמים שלהם היו צדיקים רֶּ ִנים ]'ְוִתְפאֶּ , וזה ֲאבֹוָתם'[ ב ָ

אם העור קצת יותר כהה או קצת לא ומה שחשוב זה הדבר הכי חשוב, 
 יותר בהיר, אלא להיות יהודים אמיתיים, קרובים להקב"ה.

התפרק.  הרב מרן זצ"ל, אז הכל - וכשהוא עזב את העולם הזה
 טו  למה? כי כל זמן שיש רב חזק, יהודי חזק, שמכוון לשם שמים, נ  

רמה משתלטים -על-שמים, אז כולם טובים, וברגע שאנשים פחות-לשם
, קריסה של הבית הגדול טוטאליתאז אנחנו רואים ממש קריסה  –

ם היהודים הספרדים הקדושים הכנסת, המקום הקדוש, ע  -והיפה, בית
ועכשיו  [אנחנו יתומים'כעת ']ר' מסר  ש שובר את הלב.וזה ממשמרן בנה. 

הם המנהלים את הענין, וזה  -אנשים שהם ברמה פחותה בהרבה ממרן 
כי כל אחד עם ה'אגו' שלו, כל אחד עם ה'אני'  ,לא יכול היה לעמוד

כל החילול ה' שנהיה  -. ובגלל זה י עֹוד'[]'ֲאִני ְוַאְפסִ  שזה השולט -שלו 
 מזה. 

ממש הפיל את כל היופי שהרב עובדיה זצ"ל  –והחילול ה' הזה 
בזמן  אבל לאמיתו של דבר ,ברוך ה', זה קרה אחרי שהוא נפטר בנה.

זה לא היה יכול להיות. הוא לקח את כל הסוגים של  שהוא היה חי
האנשים והפעיל אותם לטובת עם ישראל. הוא היה כל כך ענק שאי 

-כלכך קרוב לה', ו-כלה יכולת ללכת נגדו. הוא היה תאפשר, לא הי
כזה שזה היה חייב לעבוד. אבל בלי כח ש –כך לש"ש -כך אמיתי וכל

וזה  כל אחד עולה למעלה. כל האמביציה של ,כל הרישעות יוצאת –
הכל קרס. אבל זה לא רק ש"ס. אבל ש"ס היא דוגמא כל כך גדולה 

]ישעיה  זה 'מושב לצים' -. אבל את האמת, הכנסת הזו דוגמאהשזוהי  -

י ֵלי ָלצֹון, כ"ח: 'ַאְנש ֵ ר ַהז ֶּה ָהָעם ֹמש ְ ם...'[ ֲאש ֶּ ָלִ ירו ש ָ 'תברחו ]מאמר  . וזה גם כן יקרוסב ִ

 -ואנחנו גם רואים בכל מפלגה פירוק, טיפשות. האוכלוסיה  .[מהרשעים'
, כל המנהיגים ['וחסיר רעיונא יהי לשטותא', תרגום משלי י"ב ח'] צוחקים מכולם שם

  ובזים להם.כביכול', מזלזלים בהם, -'הגדולים

ארץ ישראל, בואו נקרא לזה 'מדינת ישראל',  בואו נמשיך הלאה.
הופכים את ארץ  :, כי זה מה שעושיםבואו נקרא לזה 'רומא הקטנה'

ישראל, שה' ישמור, לרומא הקטנה. ועוד מעט הפופ רוצה להעביר את 
ר]'הוותיקן לפה, להר ציון  ה ָאְמרו   ֲאש ֶּ נו   ִניֲרש ָ ָ . ובכלל, , מזמור פ"ג[ֱאֹלִקים' ְנאֹות ֵאת ל 

ממלאים את המקום עם גוים, ומשפצים בכל מיני מקומות, וזה עולה 
הרבה מאד כסף, כי זה יהיה המקום שהם ירצו לשבת ולנהל את כל 

ח "]זוה"ק רע"מ פנחס רנ"ב:, תיקוה"ז ע אז זה נהפך ל'רומא הקטנה'.העולם, 

א'[ ע"ב: 'רֹוִמי ָּׂ  ְזֵעיְרת 

-אבל זה לא צחוק. זה מפחיד ביותר. זה לא הסוף. הסוף יהיה שלאט
לאט הם מכניסים את הרישעות שלהם פה בארץ. הם השתלטו כבר על 
קופות החולים, השתלטו אפילו על הרבה רבנים, השתלטו על העסקנים, 

-תסתכלו גם בקופותבטוח, ועל הכנסת אין מה לומר. אתם תראו. 
תכלו מה קורה, רק תתחילו להתבונן. הם גם בכל מקום, תסהחולים, 

כסף למדינה הזאת. ובשביל מה? בשביל שיהיה -של-מכניסים טונות
הם רוצים  ...לנו טוב לגור פהלעשות לא בכדי להם טוב לגור פה. 

-להשתלט פה דוקא, דוקא, רוצים להשתלט פה, שירגישו שהם הכל
 ם[]מזמור פ"ג שיכול, ח"ו, אבל ה' לא יתן, ה' לא יתן. 

אני רק מאד סובל, וזה נראה לי טרגדיה גדולה יותר מאשר 
יהודי, שאנחנו רואים 'יהודים' -נגד-'התאומים' כשאנחנו רואים יהודי

בתור מלשינים, מלשינים למשטרה, יהודים שמסוגלים, אין להם שום 
, והכל ים'[חִ צְ רַ מְ  הת ָ עַ וְ ']בעיה להרביץ כמעט עד מוות ליהודים אחרים 

י ָדִמים'[ בשביל כסף מאפיות, קבוצות מאורגנות, -אחרי-תיו  אפ  . יש מ  ]'ַאְנש ֵ
 כל מיני קבוצות של לחץ שהם מרוויחים מלכוון את היהודי לתהום

ונותנים להם דחיפה  -. הם מביאים אותם עד לתהום ו ַמֲחִרַבִיְך'[ ]'ְמָהְרַסִיךְ 
חזקה, וזהו המצב. וזה החלק הקשה ביותר לראות, זהו החלק העצוב 

 יותר. ב

גם בחו"ל, קבוצות  ותהקבוצות האלה קיימ .אבל זה לא רק בארץ
, שלמדו להרוויח על חשבון היהודים או לפעמים על חשבון ב רבשל ער

ֱאמֹר]'רע ליהודים -הגוים, ושעושים שם ם ב ֶּ ה' ַעם ָלהֶּ ֶּ אבל לא  , יומא פ"ו.[ה' ֵאל 
 רמיהו ל': 'ְוָהיו  ]י ויגמור אותם -ה' יעצור אותם  .יעצור אותם ה' ,לדאוג

ֹאַסִיךְ  ה'[ ש  ָ ס  ָחֹסן]' אדומים. הם ילכו יחד עם הִלְמש ִ ת הֶּ פ "ְלִניצֹוץ', ישעיהו סו ו פֲֹעלוֹ  ִלְנעֹרֶּ

 , יחד עם הישמעאלים הם ילכו. [א'

עם ישראל, עם ישראל, היהודים האמיתיים, אני יודע שאתם מעטים 
אלו ישנם מעטים מאד,  מאד, אנחנו מאד מעטים, יהודים אמיתיים

ָאר שנשארו ֹו', הפטרת שמות[ ]'ִלש ְ , אבל תפעילו את הפנימיות שלכם, את ַעמ 
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הנשמות שלכם, את הנפש שלכם, את הרוח שלכם, ותתקרבו לקב"ה. 
  ...אתם לא מבינים?! אין לנו לאן לברוח.תידבקו להקב"ה. 

'תארזו את ] אלה בחו"ל, אני באמת מציע לכם להגיע לפהו

עולם, כי לא יהיה מקלט -תידבקו מיד לבורא -ואלה שפה  ,[חבילותיכם'
 ]תהליםסכנה, רק אצלו -ללאמבוטח אחר, לא יהיה שום בונקר שיהיה 

, אפילו אם אתם תתעייפו מלשמוע, כי עוד פעם אני אגיד. ק"מ ח'[ כ"ז,
שאתם יותר מבינים, בכל יום שדברים קורים אתם יותר  אני מאמין

מבינים את המילים שלנו. אנחנו צריכים להיכנס לבתים, לסגור את 
ט ]'ֲחִבי הדלת, ולחכות שזה יעבור ע...'[ ִכְמעַּ גַּ להילחם  . אנחנו, אין לנו כחרֶׁ

נגד הרשעים, רק הקב"ה יכול. רק מה כן? אנחנו צריכים להדבק לה', 

וזה מה שיציל אותנו. רק זה מה  .ולא לעזוב -בו ק וולא לעזוב. לדב
שיציל אותנו, ולא שום דבר אחר. שם אנחנו נמצא את המקלט שלנו, 

י]שלא יוכלו לעשות לנו כלום  ֵנִני 'כ ִ ְ ֹה ִיְצפ  ֻסכ  יֹום ב ְ . אל תדאגו, יום [ה...'ָרעָ  ב ְ
אחד הם יבואו עלינו, להרוס אותנו לגמרי, עכשיו הם מנסים לעשות 

אחד', עוד מעט הם ינסו להיפטר בכלל מהיהודים: או -את זה 'אחד
או שיחסלו אותנו, חס  –שהיהודים יסכימו לקבל את הדת החדשה 

 . אבל ה' לא יתן. ה' יחסל אותם לגמרי. ]מזמור פ"ג[ ושלום

שראל, עם ישראל, תפעילו, תרגישו את הלב היהודי, את הלב עם י
זה מה שיציל אותנו, והיהודי שאוהב כל יהודי אחר, תרגישו את זה, 

 יוסף לחוק, שמות ליום ב'[.חרדים סי' ז', ספר ר' [זה מה שיציל אותנו. 
 

)משני התקשורים( ותשובותשאלות 

 בחירותה
 ש. האם אתה סבור שיתקיימו בחירות...?!

לא יודע. יכול להיות כל מיני דברים, אבל לא נראה לי ממש בחירות. ת. 
הבחירות זה סתם שטויות. הרשעים הם יהיו 'מכורות'.  -אבל אם יהיו בחירות 
הוא  -עושים את זה כך בכוונה כדי שמי שנבחר  הם -שרוצים לשלוט פה 

יוכל לשלוט יותר חזק. אל תדאגו, זה לא יהיה, אפילו בואו נגיד שיהיו בחירות, 
  אבל לשם יכנס מי שהם רוצים...

זה מי שסופר את  -ש. יש ביטוי: 'לא חשוב מה שמצביעים, מה שחשוב 
 הקולות...'

בלי ספק הם יהיו שקר. אבל  –שקר גדול גדול. הבחירות האלה  -ת. הכל 
 זה כך בכל מקום. זה גם בארצות הברית. הכושי לא נכנס בכוחות עצמו. ברור. 

 ש. אבל דובר שהגוים צריכים לשלוט פה...

שלא תהיה 'ציונית'. לא יהיו  יכולה להיות כאן ממשלת מתיוונים ת. בסדר,
ת ָזדֹון'[ציונים. זה יהיה אנשים סתם  לֶּ ְמש ֶּ  . ]'מֶּ

 זה לא מתייוונים ?! -האם ה'ציונים' ש. 

ת. כן אבל זה לא יהיה מהזן ההוא שבנה את המדינה, זה יהיה מהרשעים 
מה, איזה משהו עקום שיש להם -יודע-לא-שהם סתם עושים את זה בשביל אני

ה   ]'ָמַסךְ  ִקְרב ָ , משהו מאד שפל, משהו מאד גויי. ִעְוִעים', זוה"ק וישב קצ"ב: ע"ש[ רו חַ  ב ְ
א]' בֹא ָזדֹון ב ָ  . ָקלֹון'[ ַוי ָ

 הזה עכשיו... ביש-ש. איך זה שאין מישהו להגיד להפסיק כבר עם כל העסק

ת. אבל זה כתוב שככה יהיה עכשיו. וזה לא רק שלא אומרים להפסיק. 
 ,ח, וכתוב בפירוש שככה זה יהיה. אז מה? מה"ומה שהכי מעניין, הם כולם ת

עים את זה?! הם לא למדו את זה?! הם לא הם לא קוראים את זה?! הם לא יוד
 רואים את זה?!...

 ש. האם לא קולטים כבר שצריכים להסתלק משם?...

 -הוא יביא את כל האמיתיים אל האמת, ומי שלא זוכה לזה  -ה "ת. הקב
 אז אתם יודעים שהוא לא היה אמיתי...

 חשוב... כזו קדּושה...ש. נהיה מזה דבר כזה 

מּוקרטיה'... -להראות שזה כביכול 'דמוקרטיה'. 'דמוקרטיהת. כי רוצים  ש 
, ועוד "דמוקרטיה, דמוקרטיה"והחרדים שעושים את זה הם גם כן אומרים: 

 ..."רבי"מעט גם יצביעו מי יהיה 

 מתגלה בגדול... הכלש. אז עכשיו 

ברוך ה',  -הוא עצום, עצום. אבל בכל קהילה  –ת. נכון. נכון מאד. השקר 
 ישנם אנשי אמת. 

 ש. ואיך שמתחברים עם הרשעים...

 ת. שאלה טובה... כל אחד עם המבחן שלו. עכשיו זה מתגלה, אבל בגדול. 

 ס?"ש. מה אתה אומר על מה שקורה בש

מתפרק.  ס זה בדיוק מה שקורה בעולם. הכל"ת. ש"ס, מה שקורה בש
 ]בראשית כ'[זה מתפרק.  -איפה שאין מספיק יראת ה' 

 ש. זה בעצם שייך למה שקורה בכל העולם החרדי...

ת. העולם החרדי גם כן מתפרק, כללית. כי נכון, באמת, יש ישיבות גדולות, 
 ולומדים הרבה תורה... לומדים הרבה גמרא... אבל שכחו דבר אחד: את ה'...

רב הוא זה שבוחש, שמרתיח את הקדירה בכל -רבש. האם אתה סבור שהע
 המחלוקות שיש בציבור החרדי?

, אין בכלל ספק. יהודים שמלשינים על יהודים, ר"ת. בודאי שזה הע
יהודים, לא חילונים, 'יהודים חרדים' שמלשינים על יהודים חרדים או 
שמרביצים להם כמעט עד מוות, מי יודע. עושים דברים איומים. ועל מה? על 

 .]הגר"א אבן שלמה י"א ח'[כסף, על כבוד, ה' ישמור. 

בזיכוי הרבים, וסיפר שהתקשרו  התקשר אלי חבר שעוסקזמן מה ש. לפני 
יש כסף בלי 'אליו אנשים שרוצים להתערב בנעשה בתוך המפלגות ואמרו לו: 

ואז נזכרתי שכבר בעבר שמעתי  ',וכך עד שזה יתקדם...-תפעל כך –הגבלה 
 לשסע את... בכדי 'בלי הגבלות'החרדי עם כסף -ציבורהשהם מתערבים בתוך 

 !ו בגדולוהצליח –החרדים. ככה הם עובדים 

הם קונים את היהודים, הרשעים האלה  !ת. בדיוק, בדיוק. כסף, כסף, כסף
גם כבוד הם מקבלים ולפרק את הכל, בגלל זה קונים אותם בכסף. והם מוכנים 

ש"ס, בין  תוךמהם, אבל לא פשוט, לא פשוט. כי בכל אופן יהודים טובים ב
האנשים בש"ס, מבינים, וזה כואב להם מאד. אבל הם יקבלו, אלה, אלה שעשו, 

את המגיע  אלה שעושים, אשכנזים או ספרדים, כולם, כולם יקבלו מאד קשה
ם ישראל, ולוקחים את הכסף של . כי אלה שהם ע"ר, ועובדים נגד ע  להם

הרמה הגבוהה  הרשעים כדי לעשות הפרדה בין יהודי ליהודי, ולהוריד את
שיש לכל יהודי, להוריד את הקדושה שלו, אלה ישלמו ממש בצורה קשה 

. והיהודים האמיתיים יצאו מזה לעולם הבא של משיח [אבן שלמה שם]ביותר 
 צדקנו לנצח. 

זה, זה פשוט קורע את הלב לראות את זה, יש כל אבל זה קשה לראות את 
אותם, אבל רק ה' יכול לעצור לעשות משהו לעצור  ...לבעוט ...חשק להרביץ

אותם. הם מרגישים את עצמם 'על הגובה', יש להם את כל הנשק, יש להם 
הכל -את כל הבניינים, את כל הצבאות, את כל האניות, את כל הבנקים, הכל

 יש להם. אבל אין להם שכל! כי אין להם את הקב"ה. 

 תופעת המסירות

כח ועמדה, כמו בחירות וכדו'  מאבקי מצב שלשבכל  יכולים לראותש. אנחנו 
 תופעת המסירות, ה' ישמור תתגברמהשינאה והמחלוקת, ואז  מתחזקת –

 ... ויציל

זה פשוט לא יהודים. יהודי לא יכול למסור  –ת. כן, נכון, המסירות האלה 
העבירות הכי  תאח ויהודי אחר, אי אפשר להאמין שכזה דבר יכול להיות. ז
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בלי שום בעיה.  -עושים את זה 'על שמאל ועל ימין' . ופה ]מקורות בסוף[ קשות
עבירה קשה ביותר, חמורה ביותר. ואלה  היכאילו בהסכמה של רבנים. אבל זו

 ספק.  בלי שוםחייבים להיות, חייבים להיות 'ערב רב', 

שיעורים  ,ש. בדור הזה שיש על הלכות שמירת הלשון כל כך הרבה ספרים
 ...תופעות שכאלהל כך הרבה וכו', מה לא, ודוקא כיום יש כ

ת. השיעורים של שמירת הלשון, זה התחיל מאד טוב, אבל זה ממשיך עם 
כיוון שהוא בכלל לא לפי המטרה האמיתית. הם לא מבדילים בין לה"ר לבין 

, הם לא רוצים לשמוע תוכחה, אז כח להגיד תוכחה שחייבים להגיד. אין להם
 ]הפטרת שמות: 'ְולֹא ', לא רוצים לשמוע.הם אומרים: 'אוי אוי, אוי, לשון הרע!

בו א '[ אָּׂ מֹועַּ  זה בלבול של הזמן שלנו. ש ְ

 

 סדר עולם חדש
ש. מה עם המטוסים שנפלו, נפלו שלשה מטוסים בחדשים האחרונים... אחד 

 נעלם לו, אחד ירו בו, והאחרון נפל ככה פתאום, עם הרבה נוסעים...

ת. אני לא יודע מה זה בדיוק עם המטוסים האלה, אבל בודאי ובודאי שזה 
לא סתם. בודאי ובודאי זה שייך לאיזשהו תיכנון של הרשעים לשגע את 
העולם. לא כדאי אפילו לחשוב על זה. אבל מי שעולה על מטוס כאשר הוא 

 אני ממש נדהם ממנו.  -לא מוכרח 

 ש. ואלה שבאים עכשיו לארץ...

ישראל, אז זה יותר שמור כאשר באים לארץ -, הם באים לארץת. טוב
 ישראל.

ש. באותה מידה הם מסוגלים גם כן לנסות לשלוח פצצה אטומית רק בשביל 
 ההצגה...

חץ גרעיני אבל זה יהרוג מליונים, -ת. נכון. הם בודאי יזרקו טילים עם ראש
. יש ['הקטן 'היהלום]ר' מסר  מה אכפת להם?! הם ישבו בתוך הבונקרים שלהם

בונקרים מדהימים בארצות הברית ובכל העולם, בונקרים ענקיים, עמוקים, 
שאפשר שמה לשבת ולראות סרטים, וללכת לשחות, כאשר למעלה כולם 

מה ב יש בשביל הנשיא וכל הקבוצה שלו, ועוד כ"מתים. וזה לא רק זה. בארה
אנשים, אלה של הצבא וכו', בכל מיני ערים, בונקרים שקושרים אותם אחד 
עם השני ממש עם כבישים מתחת לאדמה, דו כיווניים!... וזה מספיק גדול ורחב 
בשביל להכניס שמה סמיטריילרים! אז הם לא חושבים כלום. יש להם בידור 

ואלו  דמה!...אפילו מגדלים שם אוכל מתחת לפני האשם, יש להם אוכל שם, 
יש להם פחד גדול, אלה שמבינים מה שקורה. והם  –ב "הגוים שגרים בארה

 לא מעט אנשים. 

 ש. התאווה שלהם זה להרוג בני אדם?...

זוהי התאווה  –זה כל התאוות שבעולם, רק תגידו איזה  -ת. התאווה שלהם 
אלה הם התאוות שלהם. הם אנשים עם  –הכי שפילה -שלהם. התאווה הכי

זה הגוף, כי הגוף יכול לעשות עד  -. הגבול ]'בעל פעור'[אוות של 'בלי גבול' ת
]איוב נקודה מסוימת. אבל הדמיון שלהם זה 'מעל ומעבר', וזה מה שיפיל אותם 

י ֵלב י"ב כ"ד: 'ֵמִסיר אש ֵ ם רָּׂ ץ, עַּ רֶׁ אָּׂ ְתֵעם הָּׂ י ַּ ֹתהו   וַּ ְך...'[ לֹא ב ְ רֶׁ  .דָּׂ

 קשור לעבירות שלנו?זה  -ש. האם הרשות שיש להם מן השמים 

שפל, -ת. כל הרישעות שלהם שייכת לכל חטא שיש בעולם. כל דבר הכי
הכי מגעיל שקורה בעולם. וזה פשוט קשה להאמין שקיים במציאות כזה דבר 

גם הגוים  -השניה, אז חשבנו, לא רק היהודים -העולם-בדור הזה. לאחר מלחמת
רבותייים'..., 'ציביליזציה'..., חשבו, שאנחנו 'דור של טובים'..., של 'אנשים ת

עשרה שנה אחרי -! הכל שטויות. וכיום, שלשזה הכל שטויות -'דמוקרטיה'... 
אנחנו ראינו התדרדרות רוחנית בכל העולם, בכל קבוצה,  -הפלת התאומים 

המבול לא -צם לא, גם בדורשלא היתה כמותה מעולם. אולי בדור המבול. בע
 שיפלות. היתה כזו

, וזו לא הפעם הראשונה, סגרו בקבר רחל בחג המולד את השטח, ש. גם השנה
סילקו את כל היהודים, והכניסו את הנוצרים אל תוך הקבר. אז הנה, רואים 

 ברור איך שהם משתלטים פה...

סתם, ועוד מעט תראה פה גם את הפופ. הוא רוצה -ת. הם משתלטים לא
כך -ראה כמה שהם כלמאד, הוא והאנשים שמאחוריו, אלה שמעליו, תראה, ת

ה "רוצים לשבת פה, כל כך שואפים להראות לעולם שהם יותר חזקים מהקב
, ]דברים כ"ו י"ט[ו, ואתם תראו, ה' יראה לכולם, הוא יעלה אותנו חזק למעלה "ח

אפילו שהוא  –והוא יראה את הכח שלו, וזה יתן לכל העולם להבין שהעם הזה 
 -ם פיצפון . וזה יפחיד את כל העולם, ע  ה"יש לו את הקב -כזה קטן ו'פיצפון' 

 ]'ִלְבֵניה איתנו "זה רק בגלל שיראו שהקב –נגד כל העולם. אבל הכח הזה 

ֵאל רָּׂ ם ִיש ְ . וזה יעלה כל יהודי ויהודי ]תהלים פ"ט י"ח[, לכן הם יפחדו ְקרֹבֹו'[ עַּ
 אפשר לתאר. -בעיניהם של הגוים לרמה כזו שאי

 הארץ כי שם ה' נקרא עליך, ויראו ממך'...ש. הרי כך כתוב 'וראו כל עמי 

ת. בדיוק. בדיוק. נהיה בלי נשק, בלי כלום, אולי מעט נשק, אבל לא 
רק יסתכלו, יראו שמאחורי כל יהודי עומד מלאך!...  –כמוהם, אבל בכל זאת 

 ויפחדו מאד! 

, במקומות הקדושיםליהודים להתפלל  , לא נותניםש. ועכשיו אפילו מפריעים
 ...חמה!איזו מל

ת. זהו. אנחנו יותר ויותר מרגישים את זה. ואתם גם ממש תראו יותר 
ויותר את כל ההשתלטות שלהם על המערכת הבריאותית. אתם צריכים להיזהר 
מאד, בעיקר המבוגרים צריכים להיזהר, כי אין להם שום בעיה להמית אותם. 

מכל מיני כיוונים, חולים גדולים, מפוארים, יש להם פתאום כסף -והם בונים בתי
 סתם'. -וזה לא מהממשלה, זה ממקומות אחרים, זרימה של כסף 'לא

ואתם תתחילו לראות איך שהם משתלטים בכל מקום שהולכים, בכל מקום 
אדם, לצלם -אשראי, וצריכים לראות את הבן-צריכים תעודות זהות, וכרטיס

'אינפורמציה', 'אינפורמציה'. ואתם הרי יודעים שכל השיחות  אותו, הכל
כשרוצים שלא יושבים ושומעים את זה, אבל  זה הכל מוקלט. רק –שמדברים 

אדם, מוצאים את זה. לא צריכים איזשהו מכשיר ציתות -לחפש משהו על הבן
ם מיליוני-על-מיליונים-על-אלחוטי, יש להם שיטות. הם יכולים לאחסן מיליונים

של שיחות על איזה כרטיס פיצפון. צריכים לדעת איפה כל בן אדם גר וכו', 
ובודאי הפלאפונים, בתוך הטלפונים עצמם יש להם משהו שאפשר לעקוב 
אחריהם, ויש להם אפילו טלביזיות שכשמוכרים כתוב עליהם שיש בזה מצלמה 

יסה כב-וגם משהו שמקליט, אז להזהר מה שמדברים. וגם יש אפילו מכונות
שכאלו... ובכל מקום יש מצלמות, וזה כבר נאמר לפני הרבה שנים. אנחנו 

כי ה' מראה לנו מה זה אומר שאי אפשר להסתתר, מצולמים מכל הכיוונים. 
ממש מכל  -הם 'עלינו'  ...או ששומעים או שרואים, או שרואים וגם שומעים

 הכיוונים. 

 אוכל בבית?להכין מים ובגלל החששות מן העתיד ש. האם צריך 

אז  –ת. צריך אוכל בשביל שבועיים, ואם יהודי אמיתי לא הספיק להכין 
יו'[ ה' כבר ידאג לו. ְחסֹור ִליֵראָּׂ י ֵאין מַּ  ]'כ ִ

 על השלג המתקרב... דעתךש. מה 

ת. אני לא יודע, יש לי הרגשה קשה עם זה. אבל אני לא יודע אם זה 
כמה שאני מרגיש. אבל אני בגלל המצב הכללי שעומד להיות מאד קשה, עד 

איך שלא יהיה. אני מציע  -המצב יהיה קשה  .רואה שזה באמת מצב כזה
וכו',  ,כמו אז ,להיות שלא יהיה חשמלאולי שיכול להתכונן למקרה לכולם 
 וכו'. 

 בכל העולם או בארץ ? זה –ש. המצב הקשה שדובר כאן 

אימים, משהו נורא נורא, -ת. עכשיו למשל בארה"ב, זה הולך להיות קור
 ובשטח מאד גדול בארה"ב. 

 שלהם?)משחק( 'טריק' כן זה גם  -ש. האם הסופה הזו 

 ..הם הרי יודעים לשחק עם מזג האויר. ,ת. מאד יכול להיות

ש. פעם המלחמות היו גלויות וברורות, אבל כיום, בדור שלנו, המלחמות הם 
 מי נגד מי... לא יודעיםנסתרות... 

 –ת. אתם טועים מאד. רק המלחמות שהיו בזמן התורה, עד חורבן הבית 
ידי '] זה כבר התחיל עם הרשעים האלו. -אלו היו ברורות, אבל מיד אחרי זה 

 , גיטין נז:['עשיו
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 ש. אנשים לא קולטים בכלל מה שמתחולל 'מאחורי הקלעים'...

ת. נכון, יש הרבה דברים שלא יודעים, אבל זה כבר יותר מאלף שנה 
שישנו מצב כזה, של מלחמות שלא יודעים מאיפה זה בא. וזה נהיה יותר גרוע 

, שאז התחילו הרשעים להשתלט בצורה קשה ביותר. 0521, או משנת 0011-מ
הוא  בכדי להילחם. והמעניין -אבל היו אז גם כן צדיקים גדולים וכו' וכו' 

 0011עד  0011 הצדיקים הגדולים, הענקיים. בשנות היו -שבדיוק בתקופה זו 
אלו היו מאה שנים כל כך מעניינות, כי בהם היו כ"כ הרבה  (00-)המאה ה –

צדיקים, צדיקים ממש ענקיים. ואז התחיל הענין הזה של האדומים, שהם עלו 
 בעזרת יהודים.

לו, עלייתם של הרשעים מול ש. איך באמת זה מתקשר שתי התופעות הל
 הימצאות הצדיקים הרבים הגדולים שחיו בתקופה הזו?

י הצדיקים "ת. כי ה' רצה להכין אותנו בדור שלנו. הוא הכין אותנו ע
האלו, שיש לנו כיום לשמוע מה שהם אמרו על הזמן הזה, וזה בדיוק מדויק! 

 -א התקיימו פרטים שעדיין ל-ויהיו עוד כל מיני דברים שהם תיארו בפרטי
ֹון ָלַעד'[ אבל הם יהיו! כ  ת ת ִ ַפת ֱאמֶּ  ]'ש ְ

 הכין לנו תרופה לפני המכה... ה"ש. אז הקב

ת. בודאי. איך זה שה'חסד לאברהם' ידע בדיוק איך תיבנה מדינת 
ישראל?!... ממש מעניין. כל כך הרבה זמן, מאות שנה לפני כן!  והיו גם הרבה 

ל הרבנים שיהיו לנו בתקופה הנוכחית רבנים שאמרו גם הם הרבה דברים ע
. והם אמרו את זה בכוונה ומתוך מטרה שנדע שהם חיו ]הדור האחרון פרק ו', ועוד[

וחמשים, מאתים שנה, והם כבר ידעו שכל זה -לפנינו שנים רבות, מאה, מאה
 להיות, אז זה כבר אומר משהו!... עומד

 

 רדיפת הדת
בינואר  0-בטבת, הוא גם יום הש. הצירוף המיוחד הזה שהשנה צום עשרה 

 למניינם מלמד אותנו משהו...

ת. בודאי, ובודאי. הנה עם ישראל בוכה, בוכה על חורבנו של בית המקדש, 
 -ואנחנו מרגישים כאן את החורבן פה בארץ, ואפילו בעולם. כאשר בעולם 

היהודים עצמם יורדים על החרדים,  -י "הגוים יורדים על היהודים, ובא
אבל ברור לנו שהיוונים  ם, היונים, גם הגוים וגם היהודים,ים, המתייוניהחילונ

פשוט מגישים להם את המפתח.  -רוצים להגיע ולהשתלט פה, והמתייונים 
והיהודים האמיתיים פשוט ישבו, ויתפללו, ויבכו, והבכי שלהם, והסבל שלהם, 

. וזוהי המשמעות והחשיבות של [52-הגאולה ב'] יביא את הגאולה השלימה
 ת. השנה הזא

בעשרה בטבת יש פסיקה בבית דין של ש החתם סופר מובא בשםש. 
 ם על חורבן בית המקדש או בניינו באותה שנה... יושבים ודנימעלה ש

ינואר והעשרה בטבת באו ל 0-ת. עד כמה שאני יודע, הפעם האחרונה שה
, ועכשיו זה קורה [9191בשנת תרצ"ט, ]ביחד, זה היה לפני מלחמת העולם השניה 

זה סימן של הסוף. זה סימן של מלחמה עולמית, נפילה  ,שוב. וזה לא פשוט
ממש של הגאולה השלימה. -טוטאלית של המבנה הכלכלי של העולם וההתחלה

ואני בטוח,  ,אז זהו תענית 'עשרה בטבת', זה היום, זה הצום, בשביל הגאולה
דום' היום לינואר, שזה לפי הלוח של ה'א   0-אני בטוח שזה שהיום הזה נפל ב

, זה מראה ]עי' סוכה כט.[ החשוב ביותר שלהם, זה הסמל של השליטה שלהם
וזה מה והיהודים יושבים ובוכים על חורבן הבית.  -שהם חוגגים על שטויות 
 . שיאפיין את השנה הזאת

 בתי הדין...עם בלאגן העכשיו וש. 

, זה עוד דבר מעניין. הנה, נתניהו עושה את עצמו, כאילו, כאילו, ת. הו  
זה היה רק לפיד  –גדולים -הכי-שהוא קצת 'יותר בשביל החרדים', שהרשעים

אבל הנה, אין כעת 'כנסת' בדיוק, ופתאום הם לוקחים  ...כל הקבוצה שלועם 
 את כל הכח של בתי הדין... לא ישאר לבית הדין שום כח, כלום. 

 ם את שלהם הם הורסים...ש. וג

הכל צריך  .ת. נכון, הם לא אוהבים גם את זה, הם רוצים להתפטר גם מזה
א...'[ להיות בבג"ץ, לא בבד"ץ... ָּׂ מ  י עַּ יִנין ֵריש ֵ י ָּׂ ן ד ַּ  ]'ִאינו 

 זה בגימטריא 'המן'... -ש. בג"ץ 

 ... לא לשכוח לשים את זה...ביותר ת. מאד מתאים, מתאים

החרדים, מה שאפילו הגוים  חוק לגמרי את כל בתי הדיןש. אז כעת רוצים למ
סירוב. האם אין זה מלחמה בוטה -הדין להוציא כתבי-לאסור על בתי לא עשו,

 וגסה כנגד היהדות, בריש גלי?

ת. בטח, בטח, זה עוד חוק נגד ההמשכיות של הדת היהודית שהם רוצים 
בתי הדין שלנו, הם למחוק אותה. אבל אנחנו עשינו את זה לעצמינו, כי גם 

לא במצב טוב, לא במצב ראוי. לא כולם, אבל הרבה מאד. אנחנו  -הכל -בסך
ירדנו, סתמנו את הפה, לא פתחנו, לא דיברנו, אז עכשיו המצב הוא 'מעל 

  ע["]'ונתעוותו הדינין', סוטה מא: ע"ש כה ומעבר', אי אפשר בכלל לעשות כלום.

 ,את עצמנו לנעולגור את עצמינו, אז מה עושים? עכשיו אנחנו צריכים לס
-את בתי קבוצות קטנות שלנו, שרוצים אמת ולחיות כמו יהודים, לא צריכים

אנחנו נעשה מה שאנחנו מבינים, מה שהתורה מורה  הדין הגדולים, לא צריכים,
 זה מה שצריך לעשות.  .לנו לעשות

מכם ואתם, כל היהודים, כל היהודים שגרים פה בארץ ישראל, אני מבקש 
ה "האם אתם לא מבינים שבלי הקבשתפתחו את העינים שלכם, גם החילונים, 

שלא היתה  ...ה אין כלום"האם אתם לא תופסים שבלי הקב אין לכם כלום?!...
 ...פה מלחמה בארץ ישראל שזה לא היה מבוסס על נס, שבגלל זה הם ניצחו?

ו "וס חהאם אתם לא רואים את זה ?! האם אתם סבורים שאתם יכולים להר
השני?! האם אתם -אחרי-את היהדות בחוקים האיומים שמעבירים אותם אחד

חושבים שאפשר לחיות כיהודים בארץ 'דמוקרטית' שנקראת 'מדינה 
יהודית'?!... שטויות! שום מדינה יהודית לא תעמוד. זה יפול. למה? כי מדינה 

ֹון זה לא יכול לעמוד  -ה  "בלי הקב ה ְלש  יעָּׂ ְרג ִ ד אַּ ר'[]'ְועַּ קֶׁ  . שָּׂ

ת שטויות, הזיות, אם אתם סבורים שמלחמה אח-של-ואתם חולמים חלומות
זה הכח  -הדבר היחיד שעזר לכם לנצח  זה היה בכוחותיכם. -שנלחמתם פה 

שום דבר אחר. כמעט כל חייל,  וזה הכל. ה, זה הכח מן השמים,"של הקב
, אפילו אם הוא חילוני, ראה ניסים במלחמות, ניסים גדולים. וחזרו יהודי אמיתי

מהמלחמות עם ההרגשה הזאת, של הניסים, של ה', שיש ה'. אבל אחרי זה 
לא תשכחו. עכשיו  –חזרו לחיים של השטויות היומיומיות, ושכחו. אבל עכשיו 

 זה יהיה מר מאד. ואלה שהולכים עם השקר ייעלמו.

ם מזעזעים חדשים במדינה. עכשיו למשל בירושלים עושים ש. כל יום יש דברי
 'קבלת שבת' חילונית עם ריקודים ותזמורת וכו'... ה' ישמור.

שהוא מתכוון  - "מדינה יהודית"ממשלה שיגיד שזו -ת. אל תאמינו לראש
הפעולה עם האדומים, מתכוון להרוס את -יהודית. הוא, בשיתוף-לעשות מדינה

ובגלל  זו הכוונה פה.ישראל. -הדת היהודית מארץארץ ישראל, להוציא את 
זה יש את כל החוקים האלה, אפילו שהם רוצים להכניס 'חרדים כביכול' 

ו. ובגלל זה "לממשלה. למה לא?!... שגם הם יחתמו על זה... להרוס את הדת ח
 . זה מה שהם רוצים'רצונות של עשיו'הם רוצים להפוך את המקום הזה, ממש ל

הם עכשיו נראים 'על הגובה', אבל  להם. אבל ה' לא יתן. ['אדום נועץ טלפיו']
הקרוב. נסבול קודם לכן, אבל אנחנו -זה לא יהיה לנצח. ה' יוריד אותם בעתיד

 . ]'ָאְבדו  גֹוִים ֵמַאְרצֹו'[נצא לעולם החדש, והם לא יהיו חלק של זה 

בחורף, המתוכנן של ה'כנסת'  פעילותה-את לוח בדקשהוא  אחדרב ש. סיפר לי 
יהודי להתנפל -אנטיאחר, איזה נושא משהו כל שבוע יש להם בתוכנית לפי הו

 רוצים לעקור באופן שיטתי את הכל...הם , נגד התורה, עליו

ל ֲעֵלי חֹוק'[ ת. כן בטח, הם כבר העבירו הרבה חוקים מָּׂ , ]תהלים צ"ד: 'יֹוֵצר עָּׂ
רדו עלינו עם החוקים כל כך, אבל עוד מעט נראה את זה, עוד הם עדיין לא י  

 נראה את זה חזק. מעט

 ש. ואנחנו עם הידים הקשורות...

 !ת. רק ה', רק ה', רק ה'

 לא נגמר...עוד חנוכה' ענין של 'ש. אז בעצם ה

ת. בדיוק. חנוכה לא הסתיים, אנחנו ממשיכים. עכשיו, בזמן החנוכה עצמו 
זמן ההוא, שהם היו מתחת לשלטון של ההרגשה כמו של היהודים מלנו היתה 

, לחלק של המלחמה. ועכשיו אנחנו עוברים לחלק האחרייונים, היונים והמת
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אבל קצת שונה, כי המצב קצת שונה,  ,ככה זה יהיה –וזה יהיה כמו שזה היה 
 יותר אותו הדבר. אבל זה לא יהיה הרבה זמן. -או-אבל פחות

 ש. אז נצטרך מסירות נפש....

י "ֹוָמה ִהיא', רש]'ִאם ח. בשביל לעשות את המצוות -ת. מסירות נפש נצטרך 

 סוף שיה"ש[

ש. ובכל זה נעזרים על ידי העסקנים, אנשי המפתח... אלה ששולטים בכל 
 מקום...

, וגם ]סומ"ס קידושין[ גם רופאים ,גם שופטיםגדולים. מאד  ת. אנשי מפתח
בכל מקום, בכל מקום. הם מרגישים טוב מאד. הם מרגישים  ,חולים-ראשי בתי

ה מנצחיםהשהם 'על הגובה', שהם  ֶׁ מ  ד ַּ ְליֹון'[ ]ישעיהו י"ד: 'אֶׁ היה להם תאבל  .ְלעֶׁ
כל המים יפלו על הראש ר שאה לפרעה, כזו הפתעה גדולה כתכמו שהיהפתעה 
 ]ירמיהו ל' כ"ג[ ...שלהם

 תשובה והתחזקות
מעניין שבכל הכינוסים וכו', לא הש. עכשיו מתחילים ימי השובבי"ם, אבל 

שוכחים את הדבר היסודי הזה. איך יכול  ,והצניעותמזכירים כמעט את הטהרה 
 להיות...?

ם הע"ר שעובד ע  ת. אני אסביר לכם מה. זה מכוון ע"י הרשעים, הרשעים 
את  הרוסוגם ל ,את הרמה של העולם, הרמה הרוחנית יחד איתם להורידב

את היהדות. ואיך עושים את זה? בדיוק  גמור, זה מאד חשוב להם להאידישקייט
בעבר שהם עשו את זה. בעצת בלעם למשל, הם ידעו רבות עמים כמו פ

, אז מה יעשו? לדאוג שכל ]חלק קו.[ קדושה-שהקב"ה שונא זנות, שונא חוסר
זונות, ואז בטח היהודים -העולם יהיה בלי קדושה, שכל העולם יהיה ממש בית

ה ישנה בעיה קש –קהילות שהיו פעם הכי מפוארות בלו פיידבקו גם כן בזה, וא
 אבל זה הכל בתיכנון כדי להרוס את היהדות. ,של קדושה

בשושן, בשביל להרוס דוקא ש. כמו אז במשתה של אחשוורוש שעשה את זה 
 משתה כזה ענק... לכולםעכשיו הם עושים  גם -את היהודים 

אז אולי  -ואצל החרדים  .משתה אחד גדול -הכל ת. ממש כל העולם. 
שכזו, ואולי בכלל  'הפרדה'ככה איזה מין  הגברים,-מול-מושיבים את הנשים

שכחו בכלל מה  -לא, אבל זה 'כאילו', 'כאילו אנשים חרדים', אבל הקדושה? 
נים ופיאות ארוכות זה, איך זה נראה, ואיך זה מתנהג. ולא רק זה, אנשים עם זק  

ֹוֵתי 'ו ְנִגינֹות]עושים צחוק ממישהו שרוצה צניעות.  ָכר' ש   . [ש ֵ

 ש. אבל איזה צורה יש לזה כאשר בימי השובבי"ם לא יתמקדו על העיקר...?

ת. אין צורה לשום דבר היום, רק שכל אחד בנפרד צריך להציל את המצב. 
אז  –אחרים שעושים את זה אין כל אחד בנפרד צריך להתקשר לקב"ה. ואם 

 . ]אבות ב' ה'[ הוא חייב לעשות את זה

ב הכ"כ נמוך הזה, איך שייך, האם אפשר ש. זה מעבר להגיון שלי, במצ
 להחזיר את עם ישראל אל האמת? לא נתפס לי...

ת. אף אחד מהיהודים לא יכול להחזיר את העם לאמת. ומה שאנחנו יכולים 
ה יהרוס את כל השקר, והוא יחזיר אותנו "ה. וכשהקב"זה רק להידבק לקב -

, הוא לא רק יחזיר אותנו, הוא יביא אותנו למשהו הרבה יותר ג' י"ח[ ישעיה]רש"י 
, ואז אנחנו נרגיש את הטוב. אנחנו כבר לא יכולים [ע"ש ברכות לד:]גדול וטוב 

ה, ולא "לסדר ולעשות שום דבר, ההשתדלות שלנו זה אך ורק להידבק לקב
, ולא לעזוב. וה' כבר ילחם בהם -ה "לתת לרשעים לשגע אותנו. להידבק לקב

 ש ח' ד'["]תרגום שיהה' כבר ימחוק אותם! 

להיבדל מכל מה שצריך להיבדל, גם בתוך הסביבה  -ש. אז תפקידנו אם כך 
 הפרטית שלנו...

. ואפילו הגוים אומרים את זה, ]'תשובת הגדר'[ת. נכון, וזה נקרא 'תשובה' 
זה לעשות תשובה. טוב,  -אלה שמאמינים, שהדבר היחידי שאפשר לעשות 

 אדם יכול להבין. -צת בדרך לא נכונה, נכון, אבל זה הבסיס שבןהם ק

 ברורים על הגאולה בשנת ה'תשע"ו...אמרו רמזים דיברו, צדיקים ש היוש. 

ת אמן. אני לא יודע מתי הגאולה, אני רק יודע שזה קרוב ביותר. אני 
לא הרגשתי זאת ככה, כל כך  -מרגיש את זה בכל גופי ובכל נשמתי. פעם 

עולם  - ה, וזה מתגבר. זה לא יכול להימשךחזק. וגם אתם מרגישים את ז
 .]ישעיה כ"ד כ'[ שכזה.

 

 ש. קצת חיזוק, עם כל המעברים...

ת. אני רוצה לומר לכם: רק להיות עם ה', זה הכל. ולא לדאוג, לא לדאוג, 
ֲאִמין בכלל לא לדאוג ַּ מ  '[ לֹא ]ר' תרגום ישעיה כ"ח עה"פ 'הַּ ִחיש    להיות עם ה'.רק . יָּׂ

זה לא אומר להיכנס למיטה וללכת לישון... זה אומר  –ו'לא לדאוג' 
ול להידבק אל ה', להתפלל, לדבר אתו, להתייעץ אתו בכל רגע ורגע, לשא

מי שמביא את הקב"ה להיות איתו כל הזמן  .אותו מה לעשות. והוא יראה לכם
ָך'יְ  ְוהו א]'אז הקב"ה כבר יסדר לו כל מה שהוא צריך  - לֶּ . מי שפותח את [ַכְלכ ְ

וידאג לו  ,תו וישמור עליויאז הקב"ה יהיה א - עצמו ונותן להקב"ה להיכנס
אבל יהודי אמיתי, שמשתדל מאד,  –לא כך  הואבכל דבר ודבר. ואפילו אם 

גם בשבילו הוא ידאג בכל דבר ודבר. אבל אלה שהם ע"ר, מתייונים, עשיו, 
זה מה  -שהם מתכננים לעשות ליהודים  ייעלמו. מה -ישמעאל, כל הרשעים 

ו ב]תהלים ז':  שיקרה להם ֹו'[ ֲעָמלוֹ  'ָיש  אבל באותו  -, בצורה אמנם קצת שונה ְברֹאש 
 הרעיון. 

 ש. צריכים להודות לה' שנשארו לנו צדיקים אמיתיים...

ת. ה' לא עוזב אותנו, יש לנו גם צדיקים, וה' יעזור, ואנחנו נזכה לקבל 
ישראל האמיתי, וניכנס סוף סוף לשלווה אמיתית ולקשר -צדקנו, כל עם-משיח

 .פ ל', קידושין ע:, ע"ש["]ירמיהו סוה. "האמיתי עם הקב

 

 משירבו המסורות...

' תשובה ג' ו', לה ם", רמבברש"י 'נודע הדבראכן 'שמות ג': : מקורות

רש"י  .ח"מ סי' שפ"חו ע"ושוט רבינו יונה שע"ת ש"ג אות ר' והלאה,

 מתאוננת ישראל כנסת' ',מרכבות עמי נדיבלא ידעתי... 'שיה"ש ו' י"ב: 

 בשנאת ונכשלתי ,בגדולתי בכבודי שאעמוד החטא מן להזהר ידעתי לא

 עד ואריסתובלוס הורקנוס חשמונאי בית במלכי שגבר ומחלוקת חנם

 לו ונעשה המלוכה מידו וקבל רומי מלכות את מהם אחד מביא שהיה

 שאר נדיבות עלי להרכיב מרכבות להיות שמתני נפשי ומאז ,עבד

סוף פרשת בחוקותי )ל"ו כ"ו(  'כלי יקר'ור' דבריו הנוקבים של ה .'אומות

 .'ורדף אותם קול עלה נדף'עה"פ 

 ח"ח כלל ח' סעיף י"ב: 'ְוָכלבספרו: 'אך לבסוף בימי בית שני...',  ח"פתיחת הח

ן ֵּ כ  ֶׁ ךְ  הו א ִאם ש  ין הֹולֵּ ל ַעל ו ַמְלש ִ ָראֵּ ְפנֵּי ִיש ְ אי, ָנְכִרים ב ִ ַוד ַ דֹול ֲעֹונוֹ  ב ְ ֹשא ג ָ י, ִמנ ְ  כ ִ

י ַעל ִנְכָנס הו א ְכַלל זֶׁה ְידֵּ יִנים ב ִ ינוֹ , ַהַמְלש ִ ה ְוד ִ וֶׁ ָ ס ש  יקֹורֵּ ִ פ  ֹוְפִרים ְלאֶׁ ֹוָרה ְוַהכ  ת   ב ַ

ת ִבְתִחי ַ ִתים ו  ֹם, ַהמֵּ יִהנ  ֵּ ג  ֶׁ ה ש  לֶׁ ם, כ ָ יָנם ְוהֵּ ִלים אֵּ ָ מוֹ , כ  ִנינו   כ ְ ָ ש   ֶׁ ת ש  כֶׁ ַמסֶׁ ָנה ראש   ב ְ ָ  ַהש  

ן ַעל(, ז"י דף) ֵּ ל ָצִריךְ  כ  ל ִאיש   כ ָ ָראֵּ ֹמר ִיש ְ ת ִלש ְ ר ו ִמי. ְמֹאד ַעד ִמז ֶׁה ַעְצמוֹ  אֶׁ עֹובֵּ ֶׁ  ש 

ךְ  זֶׁה ַעל ין ְוהֹולֵּ ל ַעל ו ַמְלש ִ ָראֵּ ם ִיש ְ ְפנֵּיהֶׁ י, ב ִ ו   הו א ֲהרֵּ ִאל  ף כ ְ רֵּ ף חֵּ ִרים ְוִגד ֵּ  ָיד ְוהֵּ

תֹוַרת ה ב ְ נו   משֶׁ ֵּ לֹום ָעָליו ַרב  ָ ְפָסק ו ְכמוֹ , ַהש   נ ִ ֶׁ ן ש  ֹחשֶׁ ט ב ְ ָ פ      .(ו"כ סימן) ִמש ְ

 

 בחומרלם' חלק ב', השמטות, וז"ל: ור' דברי מרן ה'חפץ חיים' זצ"ל בספר 'שם עו

ומלשין על ישראל לפני  ךגדולה חטאת האדם מי שהול כמה - עוון מלשינות

ס והכופרים בתורה ובתחית ועכו"ם, ועוונו גדול מנשוא, ודינו שוה לאפיקור

. (.ח"ידף )כמו ששנינו במס' ראש השנה  .המתים שגיהנום כלה והם אינם כלים

זה שמעתי בשם  ןוכעיוכתבו המקובלים, שעונשו עבור זה שיתגלגל בכלב נובח. 

וכך היה המעשה, הגר"א קבל על עצמו ענין גלות, ונזדמן ששכר  .הגר"א זללה"ה

בדרך עגלה אצל עגלון ישראל, והסוס בהליכתו בדרך נזדמן שסר מן הדרך והלך 

, והסתכל העכו"ם מרחוק על הערוגות העשויות בצדו, והערוגות היו של עכו"ם

אני ' :ורץ לעגלה להכות להגר"א היושב בתוכה, והיה ברצון הגר"א לענות לו

, ונתחזק ולא ענה 'העגלון חייב בזה שלא שמר בהמתו כראוי ,אינני פושע בזה

שאילו ענהו דבר זה, היה נכנס על ידי זה בכלל אותו דבר. ואמר הגר"א אחר כך, 

איננו חייב רק  -הוא פטור מן הדין כידוע, ואף אם היה חייב כי באמת גם העגלון )מלשין 

ההיזק ולא הכאות, ונמצא שמגרה לעכו"ם על חבירו ישראל במה שאיננו חייב  בורממון ע

והיה מוכרח אחר כך לבוא עבור זה בכלב נובח, ולא היה מועיל לו  ,(מן הדין

כל זה סיפר לי הגאון הצדיק מהר"ר יהושע ז"ל )להצילו מזה לא תורתו ולא מצותיו. 

, ששמע כל זה מפי הגאון האמיתי מהר"ר דוד טעביל 'מעוז הדת'ו 'חוסן יהושע'בעה"מ ספר 

זלה"ה תלמיד מובהק וואלאז'ין ששמע דבר זה מרבו מאור הגולה מהר"ח  ,ז"ל אב"ד דמינסק

 .לו כל ימיוזה ידע האדם איך להזהר מענינים כא מכלו .(של הגר"א זללה"ה



 צרפתבוהצעדה  יםהפיגוע לאחר ,טבת תשע"ה כ"גירושלים, תקשור עם בנימין, 

רצח, ודם.  ,נים של אכזריותפראינו עוד אנחנו בימים האחרונים 

י "מתוכנן עזה היה שואני אומר 'הצגה' כי ברור  .ראינו הצגה שלימה

-ים, והוסיפו לזה כמה איסלאמים לאהכי טוב-דום, ועם שחקנים לאא  

רוב ש יתכן... )סוג ד'( Dאולי ברמה עלוב מאוזנים, והם ממש עשו סרט 

ק חכמים שרואים שזה בעולם מאמינים בזה, אבל יש מספי האנשים

הרבה דם זרם,  ,מההתחלה עד הסוף. אמנם, נכון, רצחו אנשים שקר

 ...?הוא המשחק היה ממש לא אמין, של מי הזה המשחקו ,אבל השחקנים

 ...?אלה שנהרגושל או  ...הם באמת?שאו מי  ,סטיםרישל הטירו

ממש  –מדינות של העולם ה-ראשי-כל ארבעיםאבל  .דיה עצומהגרטה

ׂשוְ ְ]'ֵאיךְ  שחקנים גרועים ביותר פ   ו...',ְס'ְעובדיה[ְֶנח    .ֵעׂשָׂ

וזה ברור. ושניהם במלחמה  אדום וישמעאל, ביןה שמאנחנו במלח

כבר  וזה ,לאט-וברור שלאט .]עי'ְמלבי"םְיחזקאלְהמובאְלקמן[ יהודיםעם ה

לאט, השכינה עוזבת את ארצות העולם ומתאספת פה -כך-כל-לא

'[ ישראל-ארץב ךָׂ צ  ֶ ִקב  בְו  ָׂ ש  שם  םוהיהודי .מזמןקורה כבר צרפת זה בו .]'ו 

ם לפחד, ויש להם בשביל מה לפחד, כי משתמשים ימזמן מתחילכבר 

זאת  ,גן גדול בעולםלאכדי לגרום בו יהודיםלהבריח את ה יבערבים כד

]'ֲאדֹוִמיְ ת של אדוםודומים ואת המשטרם הא  ילקחת את החיילבמטרה 

ְזמירותְיוםְשב"ק[ עֹוֵצר',  ,הקבאמרי ,פהובכל מקום, באיר, ולשים אותם הָׂ

אנשים יפחדו מהרשעים הישלטו, ששהם כדי  - ה וכו'יבאוסטרל

ושים את האלימות, אבל זה אלה שע ,רשעים בודאיהאיסלאמים, שהם 

ו הירק אם ו .בשביל זהלעשות מתכוונים ל מה שגודל שה-לא בסדר

, רק מה? גדולהכה לא היתה בעיה בכלל  ורוצים להפסיק את זה, אז ז

סרט פחדים )' ןמ  יג  ו  ב  'ית את הים באנגלארמה שקורוצים את הם 

בקשו, האוכלוסיה יהם כדי ש ,תםושיפחיד א שהומי ,(Boogeyman - ידוע

-ומכל הארצות דוברי ,יםפארוומהאי ,קאיםאמריהשל העולם תבקש מ

יצילו 'הם ש ,'המערב'מה שנקרא  ,אנגלית-דוברי-לית ושאינםהאנג

-כביכול'ככה הם יתנו את האז , 'ישמור עליהם'שהצבא ו, 'אותם

 המצב. ווזה .בחזרה לדיקטטורות 'רטיהקדמו

 

יום באינטרנט על כל א   מו  ש   וכבר  ות,פעוד התק וואל תדאגו, יבוא

כל האזרחים, על  למעשהו ,המשטרותעל לים האמריקאים וגם יהחי

הברית, -לארצותכוונים לעשות צרות גדולות כי הם מת ,רו מאדשיזה

מיסט משוגע אאים לכל איסלרוכו', וקו ,ואוסטרליה ,קנדה, אנגליה

 ,לנשקאותו נשק, או איזה חפץ שאפשר להפוך -כלילקחת איזה 

 ולהרוג.  ,ולהרוג ,ולהרוג

הכי -לא הכיהם  הפ םבתוך האיום הזה, אבל היהודי םגם יהודי ויש

רוצה להביא ממשלה פה בארץ ה-איזו סיבה שראשגם יש  .חשובים

פה הוא רוצה לעשות , נראהכל הכ .לארץ ישראל יהודיםאת כל ה

' .אותם גוים ו'ְ: ֵני]שיה"שְאְ' יְב   ִ וברש"י[ְִנֲחרוְ ְִאמ  רוצה להביא את כולם  הוא ִבי'ְ,

 ראש ממשלת צרפתרוחו של -למורתאמר את זה הוא אפילו ו ,הפל

כאשר הוא אמר את זה  זאתד את זה כביכול, אבל בכל לא רצה שיגיש

עזבו את בית הכנסת,  החשוביםצרפת וכל האנשים והכמרים וכל שיא נ

 ,שצעקו םלכל היהודי ה ביתית(אויר)ביש' יימ  אז נתניהו יכול היה לדבר 'ה  

אנשים הם  - שהיו שםאנשים , ההם ...מחאו כפייםו ,וצרחו משמחה

הם שהמזרח, -באים מעדות ורובם, ארץ ישראלתמימים, הם אוהבים את 

הקודש באמת, -, הם מרגישים שזה ארץארץ ישראלאוהבים מאד את 

הם שלב,  והשילו מתכננים באיזפהרוב אומצוות, -הרוב הם שומריו

קוברים אשר חלקם מצליחים רק כו, ארץ ישראלכננו להגיע ליתמיד ת

  .ותם, אבל יש כאלה שזה בחלום שלהםא

א וזה שהו אחרות. תיש לו תכניו –משלת ישראל אבל ראש מ

 ,'יהודי' כל כךזה נשמע ש, 'לבוא לבית שלהם'יהודים את המושך 

זה פה שקר גדול. הוא סוחב אותם  - באמת מאמין במשהוכאילו הוא ש

עם כל החוקים כפי שרואים  בשביל סיבות אחרותכנראה  רץ ישראלאל

אפילו שהוא לא מראה שהוא כל  ,]תהליםְצ"ד,ְכ'[ ריעבמאפשר להשהוא 

ביא את הכנראה שהתכנית זה לאז  '.נגד'אבל הוא גם לא  - 'בעד'כך 

, לשטוף להם את הראש, את המוח, ולהפוך ארץ ישראלל םהיהודי

 .'כביכול גוים'ם פה נהפכו להרבה מן החילוני-כמו שהרבה ,לגויםאותם 

מת גוג חחלק של מל ווזהלא משנה מה.  –יהודי נשאר יהודי האמנם 

 ]מזמורְב'[ ומגוג.

 

יש גם הרבה דם שנשפך, ויש גם  .התחילה כבר שממהמלחמה ו

כמו אלה שהלכו  ,ךשנשפ םוגם דם של יהודי ,תומצב של אנטישמי

 .ישראל-ארץהסוף שלהם זה קבר ב - ת וחלק מהםב   ש  לעשות קניות ל  

נקרא  ואוב ,לים וכל הגוים סובלים. אז אנחנו ממש בתוךבסו םהיהודי

אנחנו . 'ומגוג-אותנו לגוגשתוביל השלישית -העולם-מלחמת' :לזה

ם לא תהברית וא-ואפילו אם אתם גרים בארצות .זה ברוררואים את 

 עוד מעט זה יבוא. אבל  –מרגישים את זה על העור שלכם 

באינטרנט, כזה קטן, סירטון  טב עם סר"ל ארהעהם כבר איימו 

 ,כולם. והם רוצים לעשות .כולם בסכנה מהם-םלוהם אמרו בפירוש שכו

סירטון כדי להפחיד ד עועשו הם אחר כך  .אומריםכך הם ו, שיעגם ו

ילד בן עשר ושואלים אותו  יםקחולהם  .את כולם עם הרישעות שלהם

 לע דברי תשבחותכל מיני אז הוא אומר  ',...?למה הוא רוצה להילחם'

בתור אנשים  שתפסו אותםים סואז מראים שני רו .ניםימה שהם מאמ

ח רובה קוהילד לושם, והם עומדים  ,םיהצדיק-שבאו להזיק למוסלמים

 מתמוטטיםוהם  ,בן עשר ילד ,ני המצלמותפוהורג אותם ל ניגשוהוא 

 .עורפים ראשיםהם כמו ש ,'הפחדהתוכנית 'זה ממש על הריצפה. 

עושים בדיוק ככה  . אזיק חזק לעשות את זהפכנראה שהילד לא היה מס

יש  .היחיד שהוא חייל בגיל עשר כזה דבר. אבל שתדעו לכם, הוא לא

קחים אותם ים באפריקה למשל, שלודאלפי יל-אולי מאותאו לפי א

ורה בעולם הזה, אנחנו לא יודעים מה שק .כחיילים צבאותשרת בל

-בין הגוים, אנחנו במערב, כאילויש שפת ואיזו טינאנחנו לא יודעים 

, )מוסריים(' מוראליים'האנחנו  ...'ישרים' אנחנו ...'טובים'אנחנו  ,כאילו

 .['גרועיםְמחיות'מקורותְבמאמרְ]'מצעתְאתְהבימה',ְשקר, זה שקר. הכל אבל זה 

 

שיכורים על כל  כל כךנהיינו ש למצב ובזמן האחרון הגענו

ויראְדףְקי"א.ְבעניןְבנותְלוט,ְור'ְביהגר"אְסוףְהמאמרְְ]ע'ְמדה"נשלנו  הגשמיות

נו, כל העולם ירד בכל הדברים שאנחנו ירדנו, כולעד  'הורמיןְברְליליתא'[

הולכים נגד התורה,  ,יהודיםה ,. אנחנושהיא בכל דתשבסיסיים -הכי

 .הולכים נגד התורה םהולכים נגד התורה, יותר מדי יהודי יהודיםהרבה 

הדברים הכי בסיסיים,  נגד הדת שלהם, ממש נגד םיכוהגוים הול

הוא היה מתבייש, הוא היה  –הדברים שפעם אם מישהו היה הולך נגד 

ב וצועק כאילו שהוא עכשיו הוא הולך ברחו בלאמחזיק את זה בסוד, 

פת הטינו .פתוטינה ווז !...זה האידיאלשבעולם, כאילו -טוב-האדם הכי

, עד שהבן אדם בטוח שאנחנו שלא נדע ,על העולם תיותר ויותר שולט

נהפך ממש  !...במצרים, כל העולם נהפך למצרים. איך זה יכול להיות?

אנחנו יכולנו לפחות אז יה מצרים שהכואם  !הרבה כל כךלמצרים! 

]שניהםְמבניְחם,ְור'ְרש"יְ !'מצרים'גם בכנען יש כיום , אבל ןלגור בכנע

 ,רק מה, פה .אי אפשר לברוח מזה .קום יש מצריםבכל מ [ג'ְי"חְמות-אחרי

 .אלינו ירבהקבאת השכינה כאן יש לנו  בכל אופן ,ישראל-ארץב

  –ם הכי גדולי דיקיםלכותל או מי שהולך לקברים של הצ כשהולכיםו

, אפילו את זהלא חייבים אבל  .את הנוכחות של השכינה מרגישים

 הקב"הקב"ה ומתבודד עם הלב שלו ל הו מתפלל עם כלשמספיק שמי
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ל אפשר אם "חזק. ונכון, גם בחו דהוא גם כן מרגיש את השכינה מא –

אפשר להתבודד עם  ,מאד חושבים על זה-אם מאד ,מאד רוצים-מאד

, כי השכינה נעלמת מכל יותר ויותר היה קשהנזה אבל  ,הקב"ה

ומכל הארצות האחרות. ומה נשאר? נשאר רק  ארצות המערביותה

ֶמנ ָׂה...'[ולא יותר מזה.  .ופיצה, וגלידה ,המבורגר ס  ַכר   ]'י 

אותם כי הבעיה, אותה את יש לנו  ארץ ישראלפה ב אז לכן

אבל  ,ממש לשבת פה ,וגם מצליחים במידה מסויימת ,הרשעים רוצים

ר שהשכינה נמצאת פה בכח הרבה יות לובגל ,ה את השכינהפיש לנו 

]עי'ְסנהדריןְ אחר םה מכל מקומכל מקום אחר, בעוצמה יותר חזקגדול 

 ,ם לבנות קהילותיאנחנו יכול .טובלחזור ל   לחזור,, אז אנחנו יכולים ל"ט.[

חזור למה שפעם היה, אבל קהילות שמשתדלות ל אפילו קטנות ביותר,

שׁ ]לאמת.  ,לאמת ינוׁ ׁ'ַחד ֵּ ֶקֶדם'ָׁימֵּ  [כ ְּ

 חה כזאת, כל אדם כזה, יביא אור לעולםפוכל קהילה כזאת, כל מש

ֹאֲהָביו] חזק כל כך, והאור הזה יהיה [ב",ְמלאכיְג'ְי]ישעיהְמ"בְו' אתׁ'וְּ צֵּ ֶמשׁ ׁכ ְּ ֶ ַׁהש  

ֻבָרתֹו' גְּ  הקב"הש את אומרתזה ישנה את הכל, זו, ימשמעות כל כך, [ב ִּ

 ,מבין את הטעות ',ישראל-עם'באמת הוא מי ש ,ם ישראלע  ראה שי  

ולחזור ליהדות  ,ברהללכת נגד הח   - קשהיהיה לים כמה שזה דמשתו

ם ךכמו שצרי רָׂ ִרי'[ְ]'ַאב  ִעב  ! אסור !לא :גידוישהיוונים יתנפלו עלינו וכו .הָׂ

מילה כמו -ו לנו בריתנו לנו גיור אמיתי, לא יתנלא יתנו לנו, לא ית הם

כזה צור שה את זה בכל זאת. ואז זה י  ענאנחנו  - וכו' וכו' ,שצריך

]שיה"שְח'ְז'ְ אחד לא יוכל להצליח לגמור אותנו-קשר עם הקב"ה שאף

ַאֲהָבה'ובמפ'ְשם,ְברכתְמגןְאברהם:ְ מֹוׁב ְּ ַמַעןׁש ְּ ם כל ע - אנחנו נצמח מחדש .['לְּ

ְסשי] שראלי ְכ"עיה ְ"ה ְב'[וב, ְד' ְלישעיה ְהמלבי"ם ְבי'  לאואנחנו נחזור  ,עי'

פני החטא למצב של האנושות ל רונחזו ,ונקבל את משיח צדקנו ,הקב"ה

ים]סוףְס'ְדניאל:ְ הראשון.-של האדם לִּ כ ִּ ש ְּ ַ ַהמ  רוׁ ׁ'וְּ הִּ זַֹהרַׁיזְּ יַע'ׁכ ְּ  .[ָהָרקִּ

 

 ,יםאורו ,אתם מרגישים שזה לא יהיה קל, ואני מזהיר אתכם

אמנם  .רגילה-כמה שהם אכזריים בצורה בלתי , ורואיםשומעים חדשות

-, כי רוב האנשים בעולם הם אכזריים בצורה'גילר-בלתי' כל כךזה לא 

רופאים אנחנו יודעים את זה, אנחנו יודעים שהרבה  .הלרגי-בלתי

או בגלל שהם עושים  םאנשים כי אין להם סבלנות לטפל בה םממיתי

אפשר ככה לנתק לכן אז  ,לעולם אדם אין לו מה לתת-חשבון שהבן

פשוט להוציא ילדים מהאמא כי האמא שלא נדע, או  ,םימכשירהאותו מ

בעיה כל אין להם  .וצה אותו, או בגלל כל מיני סיבותר כל כךלא 

ים שיכולים ארופ ,"תרבותיים"אז אם יש לנו כאלה אנשים לרצוח. 

 !ל לרצוחוהוא בטח יכאז  ?...ערביה ,'פרא אדם'לרצוח, אז מדוע שלא ה

עם  'המוסלמים האפריקניים'מים חנלם ש ,או איזה כושי באפריקה

ולא  'מוסלמים'לא בעצם , שהם שניהם 'הנוצרים האפריקניים'

לרצוח בצורה קשה  קושילהם  איןוימיטיביים, פרהם פשוט  '...נוצרים'

ר]איובְי"א:ְ .ביותר ַעיִּ ֶראׁ'וְּ ֶ ד'ָׁאָדםׁפ  לֵּ ו ָ  [יִּ

ה' יציל  .אנחנו צריכים להציל את העולם ,י"אנחנו עמ ,אז אנחנו

רוצים לעשות  ,את העולם, ואנחנו צריכים להראות לו שאנחנו רוצים

ֶהם]ישעיהְס"ד:ְ תנו ואת כל העולם.ואת רצונו, וזה יציל א ָ ַע'ׁעֹוָלםׁ'ב  ֵּ ש  ו ָ נִּ ְ,וְּ

 .תעניתְח'ְע"א,ְאבותְפ"הְמ"א[

ִאים ֵרשְ ְישעיהוְכ"ז:ְ'ַהב ָׂ ִציץְ,ַיֲעֹקבְַיש   ַרחְיָׂ ֵאלְו פָׂ רָׂ אוְ ְ,ִיׂש  ל  ֵניְו מָׂ ה...'ְֵתֵבלְפ  נו בָׂ ְת  

...יהודיםְקמיםְבבוקר,ְאומריםְ'מודהְאני',ְנוטליםְאתְידיהם,ְ    : 16גליון מתוך המסר 'הצצה קטנה אל העתיד', 

אתְמצוותְה'.ְהםְאינםְמשתעממיםְומרגעְזהְוהלאהְלכלְאורךְהיוםְמשתדליםְבכלְליבםְובכלְנפשםְלמלאְ

איןְמשהוְְזהׁמרומםׁאותםׁלספירותׁרוחניותׁגבוהותׁועושהׁאותםׁקרוביםׁלקדושׁברוךׁהוא.חסְושלום,ְההיפך,ְ

ְיותרְמרגש,ְיותרְמביאְסיפוק,ְויותרְאמתְבעולםְשלנו,ְאוְבכלְעולםְשהואְמאשרְלהיותְרקְעבדיְה'ְיתברך.

אנחנוְהזרעיםְשלְהעתידְהנשתליםְלצמוחְולהתרבותְולמלאְתבלְומלואה.ְְעםׁישראל!ׁאלוׁשעמדוׁעלׁהרׁסיני!

 הבריאהְלאְהסתיימה,ְוזהְעדייןְממשיך,ְוכלְיהודיְאמיתיְיהיהְחלקְשלְהבריאהְהזוְלנצחְנצחים...

 

 :שאלות ותשובות

 צעדת המיליונים

 משונ ה מאד התגובה הקיצונית של העולם לאירועים...ש. 

הצגה, אבל הערבים -זה היה חצי -ת. כל הדבר הזה שקרה בפאריז וצרפת 

, אבל ההצגה הכי יפה, זה היה 'באמת'חשבו שהם עושים  ,מסכניםההיו 

יד "איך שהם הלכו ברחוב ו יד ביד...צועדים שמה ארבעים ראשי המדינות 

לא אוהב את שם אחד -כי אף ...צדמה, וכל אחד בטח יש לו איזה סכין "ביד

הם שונאים אחד את השני בדרך  .אף אחד.... זה הכל הצגותממש אחד, -אף

ביחד צעדו,  םכול . אזגרמניה וצרפתדומים כמו ראש ממשלת כלל, חוץ מהא  

 ..שקר. ,שקר, שקר ,זה הכל שקר ...בנפרדאחד וכל  – כולם ביחד

 ' הזה...או  ו שמה מכל ה'שו  ש. האמריקאים נעלמ

חלק של התסריט שאני איזה כנראה שיש  ת. האמריקאים לא השתתפו,

בכלל, אמרו הופיע שמה וזה שנתניהו  זה בטוח. - לא יודע, היו להם חשבונות

אבו מאזן כבר כי אם לו בפירוש לא לבוא, אבל הוא החליט לבוא בכל זאת, 

 ]'קנאתְסופרים...'[ אז למה שהוא לא יבוא... -בא 

 ?יד...שם למי הוא נתן וש. 

אחר כך אמרו שהיו ואמרו שהיו מליון וחצי,  םואם קוד ...ת. שאלה טובה

זה בודאי לא ש, (0,033,333) שמונה אנשים בצעדה הזאת-נקודה-מיליון-שלש

לאן  ?...כי מה זה ...אז טיפשות כזאת עוד לא שמעתי –נכון, אבל אם זה נכון 

מילא אם היו הולכים לאיזורים של הערבים  ...מה הם רצו להראות? ?...הם צעדו

יל]משליְי"גְט"ז:ְ ?!...שים כמה מכות... אבל לצעוד עם הטיפשות הזאתווע סִּ כְּ ׁ'ו 

רֹשׁ  פְּ ו ֶׁׁיִּ  [ֶלת'אִּ

ואלה שעשו את הקריקטורות האלה, האם הם לא ידעו שהם עוברים את 

 על כךהם מיד עשו  ואכן !...הם לא ידעו שינסו להתנקם בהם?וכי ... !הגבול?

לפני כמה שנים,  קרהתבערה וכו', זה -בקבוקיהזה זרקו לתוך המקום הם נקמה, 

 האם .]אבותְפ"דְמ"א[ כל האלה שעושים צחוק מאנשים - זבלכן אבל הם גם 

כי זה העולם שלנו  ,לא מביניםהם בודאי ש !הם לא מבינים שזה אסור?

אבל הם  .וזה הדבר שהכי אוהבים .]סוףְסוטה[ ציניותוחוצפה!  חוצפה  - :היום

 שלהם גם כן. קיבלו את

 .ות חדשות..רקריקטושמה עשו כבר ש. 

 .הם ממשיכים .הלקחלא למדו את  –מי שנשאר שם בעיתון הזה נכון, ת. 

, )לא מי יודע מה( 'ככה-ככה'תית, זה וקודם כל מבחינה אומנאז  ציירו, ומה שהם

וראשי  .סתם-זה ירגיז לא .זה דבר ענק -' להרגיז את כל העולם'מבחינת ו

, רוצים לחיות בשקט, אז הם תבעיו םלא רוצי ברובםהמוסלמיות, הם  תהקהילו

שהכביכול 'נביא מוחמד' הוא מספיק גדול והם הודיעו בפירוש  ,נורא נבהלים

חוצפני, וזה באמת דבר של מי שמצייר כזה  תשלא צריך לשים לב לטיפשוכך 

 ויהיה לא מעט דם על זה.  ,זה ירגיז - הרובאת ובחכמה, אבל הגיוני 

 ...!הנבואות לממש את כל, השגחה העליונהה ידש. זה 

שכתוב על המלחמה בין בדיוק מה כעת ת. הכל מאת ה', ואנחנו רואים 

דום"ולא לשכוח  .אדום לישמעאל הביא את כל האיסלאמים לצרפת הוא ש ש"א 

הביאו אותם, האדומים הביאו אותם בדיוק בשביל עצמם הם  ,אירופה לולכ

ולהשתלט  - בדיוק בשביל לעשות בלאגן גדול ,עימות(ה)קונפליקט את הלעשות 

 . )על האוכלוסיה(עליהם 
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  :)וכ"כ בפ' ל"ח, ע"ש(ליחזקאל פל"ב פי"ז  מתוך פי' המלבי"ם

הנה בעת קץ, אחר שכבר ישבו ישראל על אדמת ישראל, עתידים האומות ...      

להתאסף ולכבוש את ירושלים, ויבא גוג נשיא משך ותובל מארצות הצפון והמערב, שהם 

, ושם הערלים הנקראים אדום, ומשך ותובל הם מבני יפת הגרים באירופא כמ''ש היוסיפון

אמר כי 'פרס כוש ופוט אתם', וכן בית תוגרמה שהם כולם נמולים מחזיקים בדת 

ישמעאלים, והם יתאספו עם בני אדום לכבוש הארץ מיד ישראל, אבל בבואם יעשה 

ביניהם מהומה וילחמו איש באחיו, היינו אדום וישמעאל ילחמו זה בזה, מפני שאמונתם 

ם, כמו שנתבאר שם ובזכריה י"ד. ע''ז סיפר כאן מפורדת, ושם ישפוט ה' אתם בחרב ובד

איך כולם ילכו לאבדון, וחשב תחלה 'מצרים ואשור ועילם' שהם מחזיקי דת ישמעאל, והם 

נמולים היום, ואחר כך חשב 'משך ותובל ואדום ומלכיה ונסיכי צפון' שכולם הם ערלים, 

ובים לא"י והם יבואו וביניהם תהיה המלחמה, ותחלה תהיה עיקר המפלה במצרים שהם קר

 בראש ויפלו, ויבואו האשורים והפרסיים לנקום נקמתם ויפלו כולם שני הצדדים...

 

למשל בצרפת יש אלפי  ,הנה .זה קורהולא רק זה, תשמעו, עוד מעט וכבר 

ר תו עוד יויהי אפילו באמריקהאז קטן משהו יהיה עוד ר שאכולים ברחוב, חיי

 .לשוטרים האלה - יש להם ציוד של צבא ,ולא רק שוטרים ,ים ברחובשוטר

רא כבר שהצבא לכן זה נק! אז עם הציוד שלהם ,ברחובממש ויש גם צבא 

אבל  - כבר שולטים במקומות אחריםהם ו .המערב-ארצותעוד מעט ישלטו בכל 

 וזו כל המטרה, כל המטרה.  הם ישלטו בכל ארצות המערב.

קים קטנים! ו למשטרה טנכניס. הם הבארה"ב הם ישלטואיך עוד מעט תראו 

הצבא שאלה והביאו להם כל מיני מכוניות כמו  !?...מה המשטרה צריכה טנק

הם שעושים, העיקר מה הם -יודע-בים ענקיים שמי, ורו  השתמשו בעיראק

ַעל] 'גדול'לים להרוג בויכ ךָׁׁ'וְּ ב ְּ ֶיה'ַׁחרְּ חְּ דים שלהם, ולא באנשים יהיו העהו ,[תִּ

  .יוכלו להתנגד

כולל  ,כולל ערבים ,ראת כל השערים, לכל אלו שרוצים לעבושם פותח  אוהו

צריך  זהמה  !...ולם, רק תבואו, רק תבואו לאמריקהכ-סיקנים, כולל כולםקמ

יש להם  .םיהם עוששעים מה דאו שהם יו - או שהם משוגעים?!.. אז להיות

נדה היא 'והאג ,['New World Order]' מטרה שאנחנו לא רואים, יש להם אג'נדה

ועי'ְיחזקאלְפרקְְל"ב[76גליוְן] עבדים, והם ישלטו עליהם-של-שתהיה להם ארץ ,ְ, 

ותם למחנות שיש להם בכל אז הם יכניסו א –ואלה שלא רוצים להסכים לזה 

, הםלהתכנית שזו , [FEMA Camps] .םהברית ויחסלו אותם, חס ושלו-ארצות

ְאבל לה' יש תכנית משלו.  ְי"ד: ר]ישעיהו ֶ ַכֲאש  יׁ'וְּ ת ִּ יאָׁיַעצְּ ם'ׁהִּ הם צריכים  [ָתקו 

איך אומרים,  ,הכי גדולה שיש להם, הם צריכים-הכי-להראות את הרישעות הכי

עוׁ ] ,'לצאת לגמרי מן הארון'ממש  בְּ ָניו'ׁ'נִּ ֻ פ  ואז ה' ימחוק אותם מן  ,ְב"קְג:[ַמצְּ

ֲהֹרס המציאות ַ 'ת  הפטרתְבשלחְ:ְ]שירתְהיםְ: ,ְ' ֶמיךָׂ ןקָׂ ֵּ דוׁ ׁ'כ  ֶביךָָׁׁכלׁיֹאבְּ אנחנו כרגע . [ה'ׁאֹויְּ

 הסוף'.-לא 'עד עודלהם, זה שאת הפנים מספיק עדיין לא רואים 

 חיילים יפטרלו בתוך הערים בארצות הברית?החוקי שדבר  בכללש. האם זה 

לים להסתובב ויכ אינםם יכתוב בפירוש שחיילה ת. זה בהחלט לא חוקי, ז

באמריקה ולשלוט על ארצות הברית, על הערים וכו', אבל זה לא מפריע 

לא מפריע לו. כי זו בכלל זה  '...הב   אמ  ב   או  'ים לו? א, איך קורואלכושי הה

אמת ואם אתם חושבים שיש איזה  .המטרה של האנשים ששלחו אותו

נכנסו בלי בחירות שאים יבחירות... זה שטויות, יש כבר כמה וכמה נשב

 :והוא עושה את העבודה שביקשו ממנו -הוא נכנס  זה הכל שקר. .אמיתיות

כל כך לו שזה הלך איך הוא נדהם שרק  ,להרוס את הדמוקרטיה של ארה"ב

 בקלות... 

 אותם... םשקט מדי בזמן האחרון, לא שומעיהדוב הרוסי ש. 

'אוי ויי! עוד פעם  :אז תגידוועוד מעט תשמעו מהם,  –ת. הרוסים 

לים להיות בשקט, הם חלק גדול של המשחק פה, והרוסים לא יכ ',הרוסים!...

 .כאן שחקנים מרכזייםמשמשים הם 

 בכל העולם... כזה רעש יםשעל אירוע יחסית מזערי עוש מוזרש. 

הרוב הגדול היו גויים, ובאמריקה שלשת אלפים אנשים נהרגו,  .ת. נכון

הם  הרוגים. עשרה םשתיהיו פה !... ?שם ואיזה מצעד הם עשו .הרוב העצום

 ?..., באו בשביל הגוים שנהרגו, אז  מה, מה זהםלא באו בשביל היהודיהרי 

, זה רק היה בדיוק מה שהם צריכים, בשביל לעורר את כולם .זה שטויות

 לפחד. להביא אותם

 ...בכלל מעניין אותם שאנשים נהרגים?!האם ש. 

 יום.א  את ההם מרגישים  ,כי הם מפחדים ,אכפת להם -ה יאוכלוסהת. 

 העליה באנטישמיות

ש. דיברתם על הסתלקות השכינה מחו"ל, שפה אפשר יותר להרגיש את 

יש פחות שמירה  -שכאשר השכינה מסתלקת נוספת יש כאן נקודה  .קירבת ה'

 ליהודים שנשארים בחו"ל...

, ויש עוד תופעה של זה, וזו התופעה ['בלעְהמותְלנצח']ר'ְמאמרְ ת. זה ברור

-זה לא כמו לפני מלחמת .של האנטישמיות, וזה ברור, רואים את זה ברור

לא כן זה בעיקר היה בגרמניה ובמקומות כאלה, וזה גם שאז השניה, -העולם

וכולם  ,כל מיני מקומות, בספיק אנטישמיותבאמריקה היתה מגם נכון, כי 

: 'אין שהכריזו לוסיבייםקזוכרים את השלטים המפורסמים במועדונים האקס

 וכלבים'... םכניסה ליהודי

 אנטישמיות?העם  קשה כיום כל כךש. האם המצב 

-העולם-ערב מלחמת -באותה התקופה המצב בדיוק כמו  ות. אנחנו באות

צרפתים או פולנים או אמריקאים,  מי, דבר, לא משנהה-הגוים היו אותו .השניה

ר 'אדוםה' .דוםהרוב של ארצות המערב של א  -הרובכך היו  עם שנאה  נוצ 

עוׁ ] ליהודים ָ ֶטןׁ'ת  ֶ ב  יׁמִּ רֵּ ֹבְּ ִעיםְ]'ֹזרוְ  הז, הם נולדים עם [ָכָזב'ׁד  ָׂ ש  ֶחם',ְתהליםְנ"ב[ְר  , ֵמרָׂ

 לא הרבה. זה , אבל כך כמה גוים שהם לא נםנים שלהם. ישזה חלק של הג  

גוי, כמה אחוז בתוך הכמה אחוז להם בדיקה היום שמראה  נהאני שמעתי שיש

ו איזה בולראות אם יש  זוה בדיקהאת הגוי יכול לעשות ה ...ממנו זה יהודי

איזה  ו,נים. תראשנכנס לג   הזמןהתערובות במשך כל אחוז של יהודי... מ

הכי הם כל העמים בין מו, 'סגולה עם'הם  םהיהודי .יותוות, איזה שטישטו

עבירות גדולות מאד, אבל תמיד  יםמלאבמצב שנחנו או. שייכים להקב"ה

 .]ליקו"אְתניאְפרקְמ"ו[ אנחנו קשורים .]עי'ְקידושיןְל"ו.[ , וזהו'זה טאטי - טיאט'

 הוא אבינו, הוא מלכנו, והוא מושיענו.

נראה כחלק ממסע היה זה  - בצרפת ההופעה התיאטרלית שלו, של ראה"מש. 

 בחירות...ה

דומים הוא חלק מן הא   ,לא רק זה זה הכל הצגות, - יאובוד-ת. בודאי

 .שבתיכנון הזה

 בשום אירוע... ,הקב"הבכלל על  מדברש. הוא לא 

לא עלינו, הוא  ,בלי הקב"ה הודיםהוא רוצה י קשור, הוא לא -ת. נתניהו 

ְ .ערב רבהוא  .לא מזכיר את הקב"ה בכלל ְז': ֹוי...ׁ'ֶזה]ירמיהו ָדהַׁהג  ָנהָׁאבְּ ָׁהֱאמו 

ָתה רְּ כְּ נִּ יֶהם...'ׁוְּ ִּ פ   [מִּ

ו ברית איז'ישראל אוהבת את צרפת', בירושלים: ש. ומה דעתך על השלטים 

 אהבה...של 

אותם האנשים שנוסעים אלו הם  –ת. אלה ששמים את השלטים האלה 

אומר: ללמוד בחו"ל ומתיישבים שמה, או שרוצים להיות כמו הגויים. מה זה 

אם . ולא צריכים להחניף להםוסתם, -אהם אנטישמיים ל !...'לאהוב את צרפת'?

 ,להחניף לגויםצריך לפעמים בחו"ל  ...למה סתם להחניף להם? - םלא גרים ש

ם ש םיהודיהאפילו ו ?...שם מה יש לנוצורך, חייבים, אבל פה אין לנו כי 

ליון אנשים הולכים ישלשה מ - שביל שתים עשרה אנשים?!... במה :ועקיםצ

ם בפירוש שזה לא בשביל אף יהודי שם. הם לא אוהבים יהם אומר !...לרחוב?

צרפת בלי  "מה זה, מה זה :ממשלה כן אמרה-אפילו שראש ם,היהודי את

 ]רש"יְוישלח[יות. ושקר, שט לא צרפת". סתם וז ם?!...יהודי

 ?ישראל באמת יבואו לארץיהודים ש. האם 

אבל  .לצערי הגדול לא יבואו -ת. יהיו כאלה שיגיעו לארץ. אבל הרוב 

הרוב יגיעו. לא יכול להגיד שמי שלא יגיע  –אלה שהם באמת נשמות יהודיות 

יכול ללכת לאמריקה, אבל באיזשהו  אהוא לא יהודי אמיתי, זה לא נכון, הואז 

 שלב הוא יבוא לפה. 

 ש. האם לערב רב יש שורש יהודי?

, אבל הם לא היו ם אמנםהם יהודי -ע"ר היחוס,  האפילו אם היה איזת. 

 – ה' הרים את זה מעל לראש ואמרו 'נעשה ונשמע'ר שאסיני כ-מתחת להר

ֲעמְּׁ]רה. הם היו בצד. הם לא קיבלו את התו ם,הם לא היו שאבל  ָרחֹק'ׁוׁ ד'ַוי ַ ,ְמֵּ

 זוה"קְנשאְקכ"ו:[

 ש. הדתיים בצרפת יותר קשורים לארץ ישראל...
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 4,  עמ' 'ההצגה העולמית'

 

 ,הם מאמינים - ת. רוב הספרדים שמארצות מרוקו וטוניס שבאים לשם

בלבול אם הם שייכים באמת להם את ההם אין כל כך בלבול, מי שיש יבינ

ספר וכו', שהם או ההאשכנזים שם, שהם הלכו לבתי  אלו - לצרפת או לא

בוׁ ] בעיה הכי קשהבגויים, אלה הם -רפורמים או כמעט ָערְּ תְּ ם...'ׁ'ַוי ִּ ֹויִּ , אמנם [ַבג 

נוח להם, זה פשוט רק  ,, אבל רוב הספרדים יודעים את האמתרדיםיש גם ספ

הדירה, וזה פשוט -ילדים, מקבלים עזרה עם שכר-קיצבאות ההרב םמקבליכי 

 כספית. מבחינה הרבה יותר קל להם 

 

 תשובה וגאולה

 ...ףמוביל את הדברים לכיוון הסו הקב"הש. מפליא איך 

ת. נכון, אפילו אם מישהו לא שומע רדיו, לא רואה שום עיתון, בכל אופן 

 רק ממה שקורה לו בחיים האישיים שלו.  'זה נגמר'יהודי יכול להרגיש ש

 ?לכיוון הסוף הולך שמראה לו שזהלבן אדם ש. מה למשל קורה 

הם  ,חרדים ם, אני מדבר על יהודיםם נגד היהודייכל החוק קודם כל,ת. 

בכל אופן יהודים אמיתיים לא ואת הלחץ של הממשלה נגד היהדות,  םמרגישי

את הדור החדש של  םרואי דבר שני,לים לסבול את זה, זה עושה להם רע. ויכ

שזה מתחיל  םיותר מרגישי םהמבוגרי זאתהצעירים כמה שזה חלש, בכל 

מאד קשה. ועובדים היא הבעיה הכלכלית  - ובנוסף לזה  להיות חלש ביותר.

ים אותם לעבודה כדי לעזור חלא שול ם.נגדינו, כי הם רוצים להרוס את החרדי

לא מרויחים מספיק הרי נסבל, כי -להם, שולחים אותם לעבודה במצב בלתי

ילדים, ואין שום -קיצבאותגם  ןכסף בכדי להחזיק את המשפחות, אבל כבר אי

איך שלא יהיה, אם  ...?דבר אחר שיש בכל מיני ארצות, אז בשביל מה לעבוד

עבודה חמשת אלפים -שעות-שמונהב מרויחשהוא  נגידהוא עובד, 

 ...במקרה הטוב, אז איך הוא יכול לחיות? - ש"ח

ה...] להם הרבה ילדים והם לא רוצים שיהי ֶ ב  רְּ ןׁיִּ ֶ , הם לא 'טמבלים'הם  בל, א'['פ 

-אסור לך כל' ם:שהאלה מבינים את הלב, את הראש היהודי, שאם יגידו לו 

 םיהודיהלא מבינים שהם , 'כך הרבה ילדים אם אין לך כסף להאכיל אותם

לפני שהנאצים נכנסו, הם התחתנו, ממש בגטו וורשא  אפילואמיתיים התחתנו ה

מה שה' רוצה! אנחנו מראים למה? כי זה  .וורשא-טויואפילו הולידו ילדים בג

וכל  .]ר'ְסוטהְי"א:[ לה' שאנחנו מאמינים בעתיד של עם ישראל, ולא מפחדים

את משיח צדקנו, את הגאולה ים קרוב יותר אהם מבי - הנשמות האלה שנולדים

  .השלימה

סת החליטו נאנחנו לא נוליד ילדים בגלל שהרשעים שיושבים בכהאם  מה,אז 

כמו  ,אנחנו נמשיך, נמשיך, וה' יעזור לנו !לא ...!שלא צריך כל כך הרבה?

ואנחנו רואים שאנחנו כמו במצרים, כמה נשים יולדות  ['עדְכאן']מסרְבמצרים, 

זה אי  !אנחנו לא נתכופף !גם רביעיות, ואפילו חמישיות... לא ,גם שלישיות

 ה' יתן לנו מן!...אז  – . ואם לא יהיה לנו לחםיפשרבלתי אאפשר, אי אפשר, 

 

 גם התעוררות גדולה שיש בעמ"י...מצד שני ש. אנחנו רואים 

אי כי , את זה ת. נכון, יהודים מתעוררים, הם מתחילים לראות ולהרגיש

, הזל דעו מה שקרה בצרפת, כי כולם מדברים עלא להרגיש, כולם י  שאפשר 

, בכל השפות ם,לחרדי ,בעברית ,יתלואפילו יש חדשות עכשיו באידיש, באנג

מה שקורה בכל העולם, וזה גם מכל גם בצרפתית, כולם יודעים לפחות קצת ו

ההם ם. והרשעים מתרחשירוב הדברים ש -נראה להם משונה, כי זה לא הגיוני 

 ,, טוב'בליםטמ'עולם כאילו שכולם ה לאחושבים שאפשר לעשות, להתנהג 

 אבל לא היהודים... - אולי הגוים

 שלמים... צומות היו מתעניםפעם  אנו בעיצומם של ימי ה'שובבי"ם',ש. 

השובבי"ם, אבל מי יכול לעשות את זה?! מי -ת. אתה מדבר על סיגופי

ו, אז מי יהלכו מן העולם עכשכבר כאלו צדיקים  .תביא בן אדם ...יכול?

דום, וגם פה מכוונים את הא   ...מי יכול? ...מי יכול? ...כמה נשארו? ?...נשאר

 לקלקל אותנו. ונים את האדוםומכ, הם האלה המתייוניםש זאת אומרת

 ?ששת השבועות האלו לעשות ב אפשרש. מה בכל זאת 

ת. שיעשו מה שהגדולים פעם עשו, עם כל הלב, עם כל המהות שלהם, 

ם:ְכ"א]ישעיהְ ויבכו. ,ויבכו ,ויבכו ,גם יבכוו ןׁ'אִּ ָעיו  בְּ ׁׁת ִּ ָעיו  בוׁ ׁ-ב ְּ ֻ 'ׁש  ָתיו    [אֵּ

 ...פעם כמו הסיגופים של היא -ש. ההתחזקות היום בקדושה 

עושה את מה שהוא צריך לעשות. מי שדוחה את  –ת. מי שמתקרב לה' 

]ר'ְהוא הצדיק.  –הוא הצדיק, מי שחי באמת לפי התורה  - תהגשמיות המיותר

 .'זוודאְקלילא'[הליקוטְבענ"זְס'ְְ'יוסףְלחוק'ְפר'ְבשלח,ְוע"ע

 להזדרז... כים, צריזה לפני הגאולהש. צדיקים אמרו שצריך לנצל את 

והוא יעזור לנו, רק מה, אלה  ,ת. נכון, זה נכון, אבל לא לדאוג, ה' איתנו

 םמעט יהודי ואז יהי .הם לא ישרדו - שהם לא רוצים להיות יהודים אמיתיים

יהודי שמשתדל להיות קרוב לה', שמרגיש שה'  שישארו. אני יודע דבר אחד:

 לו, אז הוא ישרוד.בישבהכל שהוא הוא האבא שלו, 

 ...פץ חיים זצ"לשל הח נכדו, זצ"ל הרב זקס בימים אלה הסתלקש. 

 נתניה(מ)גם ר' מיכל'ה ונפטר היום, זצ"ל והרב אשכנזי  ,ת. הרב זקס נפטר

לפני  -כמו שאמרתי וכמו שכולם אמרו ושלשה צדיקים נפטרו עכשיו,  זצ"ל...

ין]ה' מחזיר את השגרירים שלו הביתה  הגאולה אֵּ יןׁ'ב ְּ בִּ יׁמֵּ יׁכ ִּ נֵּ ְּ פ  יק'ֶׁנֱאַסףָׁהָרָעהׁמִּ ד ִּ ,ְַהצ ַ

הוא חוסך להם את הסבל   ?..., כי למה שהם יסבלו[76גליוןְב"קְדףְס'.ְע"ש,ְר'ְ

 שהסוף הזה יהיה ההתחלה הגדולה. ,הגדול שיהיה לפני הסוף

בכדי לשמור רצות, ינגד הפכ יםחיזוקגליונות ו לחלקש. זוכרים אותו מסתובב 

 ...על האידישקייט

פעם היו אנשים שנתנו את החיים בשביל  ,מתוקים  םת. פעם היו יהודי

כולם , וכלם אהבו אותם, ובגללם כולם גם התנהגו יותר טוב, להציל את עמ"י

]רש"יְ אז רוצים להיות טובים –, כי כשרואים צדיק כזה יםרוצים להיות טובהיו 

, שה' ישמור, ]סנהדריןְצז.[ . אבל בדור שלנו יש רק צחוק וגשמיות[ר"פְויצא

וחות מתוקים שמשתדלים עם כל הכ םשוב לראות יהודי יםאבל עכשיו מתחיל

]עי'ְ הקב"ה לאבר אותנו חשלהם להחזיק בחבל הזה שה' מחזיק בו ושזה מ

שנולדים  םיהודי צות,ושם ניצו-לנו פה אז יש ,ראשיתְחכמה,ְסו"פְב'ְבש'ְהאהבה[

אבל הם לא מהרבנים  .כבר משתדלים לחזורהם כבר גדולים, שהם ש ,כבר

ר 'ך  מ  הם מה'ע   ,הגדולים ֵ ַבׂש  ְ'ל  ְס"א: ִוים'[ְ]ישעיהו בעלי תשובה,  - חלקם .ֲענָׂ

, אבל הם סוחבים עם כל הכוחות שלהם, בעזרת םנולדו יהודים חרדי -ם חלק

 םשהחילוני ,ה' הם סוחבים עוד יהודים ועוד יהודים לחזור בתשובה באמת

ישׁ ] יחזרו בתשובה. םיחזרו בתשובה ושהחרדי הוׁ ֶׁאתׁ'אִּ עֵּ ,ׁרֵּ זֹרו  יוַׁיעְּ ָאחִּ לְּ  .[ֲחָזק'ׁיֹאַמרׁו 

 

 ...וכו' םיסורי חולים,צרות,  היש גם הרבוש. 

 .יש לנו הרבה מאד חולים ,ש לנו, מאד הרבה צרות. כןית. הרבה צרות 

הם סובלים עוד  - חולים-לא רק שהם סובלים, כשהם הולכים לבתי - חוליםוה

סובלים, אבל שויש גם ילדים  ...בשביל מה? ,בשביל מה ,ובשביל מה .יותר

אנחנו כמעט בסוף, והסוף הזה הוא יהיה מאד קשה, אבל  ,אנחנו בע"ה, בע"ה

והעצובים ישמחו, וכולם ירקדו משמחה,  ,, החולים יבריאוניוושע בע"ה כולנו

 אז עוד מעט... 

 ...ביותר קשותהאחרונות יהיו הדקות הש. 

וחצי מבחינת הקושי והסבל, אבל -יהיו קשות כמו שנהשכמה דקות זה ת. 

עוברים עכשיו, אז  םדרך אגב, הסבל הזה שיהודיו זה רק יהיה כמה דקות.

מאד מקומות -בהרבה ,רבה מקומותהם ממש סובלים בצורה חייתית. בה - הגוים

ונים שחיים בצורה ממש יותר, יש מלי-או-פחותטוב גוי שחי כל  על .בעולם

הם מה ש ,ת בלי סוףומלחמשם ש ובכל מיני מקומות שי ,באפריקה ,חייתית

לתאר, וגם  אי אפשרזה משהו ש ,פחותמה שהם עושים למש ,ם לילדיםיעוש

 ,שלישיהלם ועקורה בוזה  .כי זה כל כך נורא - לא הייתי רוצה לתאר את זה

רמה ו ז –שה' ישמור, אבל היהודי ויש גם באמריקה,  ,אבל יש גם באירופה

ְל"ו[ ם בכל דבריה מהגוהזה רמה הרבה יותר גבו ,אחרת ְב' ְמאמר , ]הכוזרי,

כולם כשנו יה עוד מעט זה יגמר, ונוכל לקבל משיח צדק"בעשנקוה  ,סבלהו

ם'[ .ושמחים ,]ישעיהוְל"הְה'[ ושלמים ,םיבריא ַחתְעֹולָׂ מ  ׂשִ  .]'ב  

 :(ירמיהו מ"ו)סיום הפטרת פרשת בא,  

ל ָראֵּ ש ְּ ַחתׁיִּ ֵּ לׁׁ...ַאלׁת  אֵּ רָּ ש ְ ַחת יִּ ֵּ י ַיֲעקֹב ְוַאל ת  א ַעְבד ִּ ירָּ ה ַאל ת ִּ י  ,ְוַאת ָּ ְננִּ י הִּ כ ִּ

ְביָּם ֶאֶרץ ש ִּ חֹוק ְוֶאת ַזְרֲעךָּ מֵּ רָּ ֲעךָּ מֵּ יד: .מֹוש ִּ ין ַמֲחרִּ ֲאַנן ְואֵּ ַ ַקט ְוש  ָּ ב ַיֲעקֹוב ְוש    ְוש ָּ

י ַיֲעקֹב ְנֻאם  א ַעְבד ִּ ירָּ ה ַאל ת ִּ י ה',ַאת ָּ נִּ ךָּ אָּ ת ְ י אִּ ר  ,כ ִּ ֶ ם ֲאש  ֹויִּ ל ַהג  כָּ ה ב ְ לָּ ה כָּ ֶ י ֶאֱעש  כ ִּ

ה ָּ מ  ָּ יךָּ ש  ְחת ִּ ד ַ הוְ  ,הִּ לָּ ה כָּ ֶ ט .ֹאְתךָּ לֹא ֶאֱעש  ָּ פ  ש ְ יךָּ ַלמ ִּ ְרת ִּ ַ ס  : ,ְויִּ ךָּ ה לֹא ֲאַנק ֶ ְׁׁוַנק ֵּ
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 , תקשור עם בנימיןט"ו בשבט תשע"הבס"ד, ירושלים, 

 הכי שובר את ליבי
 

, וכל פעם גם אני 'מה עוד יש לך להגיד' :אפשר שאתם תשאלו
כל פעם צצה בעיה נוספת, בשואל את עצמי מה עוד יש להגיד, אבל 

זה המחלוקת  –בלבול חדש. והבלבולים שהכי שוברים לי את הלב 
חרדי לחילוני או למזרחיסט -בין יהודישלוקת מחהבין יהודי ליהודי. ש
זה לא מה שמפריע לי, זה דבר ענייני, אבל המחלוקת שיש בין חרדי  –

]אבות פ"ה משנה  אם זה על רמה גבוהה של תורה יש לזה תועלת –לחרדי 

]שע"ת לר"י א'  זה ריב על כסף ,, אבל אם כמו בדור שלנוט"ז, קידושין ל' ב'[

אז זה מסוכן יותר מאלף  –כאלה ש, על דברים קורח[]פר'  , על גאוהל"א[
 ]יומא ט:, ירו' שם ד:, ועי' שע"ת ג' ל"ט, ושם רכ"ב[! פצצות גרעיניות

אני ממש שבור ממה שקורה בזמן האחרון בארץ ישראל, ארץ 
עיר הקודש. העירייה שלנו, לא שלנו חס ושלום,  ,הקודש, בירושלים

אבל  ,המנוולים-של-פסטיבלירושלים הולכים לעשות -עירייתבאבל 
גם אנחנו נותנים כסף לזה,  ,זה עם כספים של כולם, עם כספי הציבור

 במיסים. וזה מתקיים בחסותה של העירייה.

אוי ואבוי לנו, אוי ואבוי לנו, אבל זה מה שהולך להיות, אם כי 
-אני לא רואה שום אדם חרדי או לאאולי ה' יעצור את זה, הלוואי, כי 

ָיָדה   ַמֲחִזיק ]'ְוֵאין לעצור את זה, חרדי שמוכן ל ב ְ ִנים ִמכ ָ ָלה...', ישעי' נ"א[ ב ָ ד ֵ אבל  ג ִ
 ואזה לא מפריע לי כמו מה שקורה בין החרדים. הדבר הה –גם זה 

אין מה לומר, אבל מה שמפריע הכי הרבה בשמים וגם  – גרוע מאד
זה לראות מה שמתרחש בישיבה ידועה  אמיתי-בלב של כל יהודי

מאד, שפעם היה הפאר של העולם הליטאי, ריב, ריב אלים, בבית 
המדרש, ריב אלים שמביא דם, עם פציעות, משהו דומה לשיכורים 

 , זה מה שזה דומה.]משלי סו"פ כ"ג[ גוים-של-מרזח-בבית

ומסתכלים על הפרצופים של הבחורים שמשתתפים בזה, חלקם 
ם שלומדים תורה נראים עדינים מאד, לומדים, פרצופים של בחורי

באמת, אבל כשמסתכלים יותר קרוב, יותר ברור, רואים בחורים בלי 
בחורים שהתורה לא נראית על , 'ֶאְקְשן'תוכן, בחורים שמחפשים 

איפה  ,ולא רואים על ההתנהגות שלהם, וראשי הישיבות הפנים שלהם
אני נשברתי מזה. אני לא יכול לסבול, לא יכול  ...!איפה הם? !הם?

ו לחשוב על מה שהיה. הגיע מד"א, ואף שוטר לא רצה לבוא, לא אפיל
כנס לתוך הבלאגן הזה של החרדים, ובסוף לא היתה להם ירצה לה

הָ  אז באו. חילול השם –ברירה  ֲחקו   ָצִרים, ]איכה א': 'ָראו  ָה'[ ַעל ש ָ ֶּ ת  ב ַ  , בושהִמש ְ
מה אנחנו , אין מילים בשביל לתאר את מה שהיה. ]יומא פו., ברכות יז.[

איך אפשר? איך  ...איך נעמוד לפני כסא הכבוד? ...נגיד כלפי שמים?
 ['אידישע מאמע'מכתבו של הח"ח הועתק במאמר: לשון ]ר' ... אפשר?

יש לנו עוד פעם חילול ה'. אנחנו אפילו לא יכולים  –ואחרי זה 
חייבים להפריע למנוחה שלהם. חייבים  ,כב בשקטלתת למתים לש

... יהודים, !יך אפשר?א [מזמור ע"ט]להוציא אותם מהקברים, ולזלזל בהם. 
איפה, איפה הנשמה היהודית, איפה זה?... האם הייתם רוצים  !יהודים

ותשע שנים מוציאים את כל -שיהיה כמו בבלגיה שאחרי תשעים
אותו  ,זה אותו דבר !את העצמות?המתים ולא יודע לאיזה פח זורקים 

]ר' .. !.ואנחנו יהודים חרדים. מה קרה לנו? –אבל הם גוים  .בדיוק הדבר

האם הייתם אוכלים  –ואם יש ספק  ['בעיצומו של הבירור'נחמיה ב' ג', ר' מאמר: 
אסור לחפור. אבל רוצים  –ות אפשר לבנ !בשר שהיה על זה ספק?! לא

 כי זה מוסיף הרבה כסף. –לחפור 

איפה הרגישות  !איפה הנשמות שלכם? !אבל יהודים, יהודים
משגע אותנו. יש  'עגל הזהב'שכל העד לאן הגענו, לאן הגענו  !שלכם?

בכל  פהאנשים מבחוץ שמכניסים כסף רב, המון כסף הם מכניסים 
רוצים הם , והם רוצים לדלל את האידישקייט, ['הפחד משתלט']מאמר:  מקום

ח"ו, רק בשביל הכסף.  ,לבלבל את היהודים שהם ילכו נגד הקב"ה
הרבנים יפסקו שזה בסדר, אבל אנחנו יודעים שזה לא בסדר. ויש 

ר להגיד "איך אפש רבנים שפוסקים שזה לא בסדר, אז כועסים עליהם:
זה לא כדאי  .הם יותר מדי קיצונים !הם 'חניוקים' !שזה לא בסדר?

 פשוט סתם מפריעים." .לשמוע מה שיש להם להגיד

ומעבר', זה פחד. זה לא -האלימות בין החרדים עכשיו זה 'מעל
ֹחק ]'ָהִייִתי רק שיורקים על נשים צנועות שהולכות ברחוב ְ י...'[ ְלָכל ש   ִ או  ,ַעמ 

הרבה יותר גרוע מזה. הם אלימים . )פרוצות(תם 'פריצעס' שמכנים או
א  כלפי המתים. הם חוצפנים כלפי המתים. והם חוצפנים בכלל ָ ְצפ  ]'חו 

י'[ ֵ ללבוש  ֵמֵעֶבר. ואם מסתכלים על הפרצופים שלהם, אם מסתכלים ִיְסג 
הפיאות, אז רואים פרצופים -עם-החסידי, או הליטאי, או מעבר לזקן

ַרתג' ט': ']ישעי'  ריקים ָּ ֵניֶהם ַהכ  ְּ ה פ  תָּ נְּ ם... עָּ ָּ '[ לֹא ב  , רואים פרצופים בלי ִכֵחדו 
, בלי הרגישות של התורה, של הלימוד, של לימוד ים'[נִ י פָ ז ֵ ]'עַ  העדינות

ַבֲעבו ר התורה ְהיֶּה ]'ו  ם', סו"פ יתרו[ ַעל ִיְרָאתוֹ  ת ִ ֵניכֶּ ְ . יושבים כל היום ולומדים. פ 
לא  –עם כל הלבוש של יהודים יהודים. אבל כבר לא נראים כמו 

בהרבה מקרים הנשים שלהם, עם הפיאות ו נראים כמו יהודים.
 הם מזמן כבר לא נראים כמו יהודים –הארוכות והחצאיות הצרות וכו' 

]'... ְבהו  ָ י ג  אבל ישנם עוד יהודים שנראים עדיין יהודים עם הכובע  ,]'ַיַען כ ִ
 ]נדרים כ'[לא הבעה של יהודים.  הז –והשטריימל וכו', אבל הפנים 

ויש לנו בלאגן גדול, כזה בלאגן, יותר ויותר יהודים חרדים 
והנטייה  .אמת-ולא יודעים מה אמת ומה לא –מבולבלים, מתבלבלים 

זה ללכת על מה שזה קל, על מה שנותן הרגשה טובה, גשמית, ולא  –
מה אבל כמה, כ .מחפשים את הרוחניות, חוץ ממעטים, לא הרבה

ִאי]' אנשים מחפשים את מה שפעם היה ךְּ  צְּ ֵבי לָּ ִעקְּ ֹּאן... ב ְּ ת ַעל ַהצ  נוֹּ כ ְּ רִֹּעים' ִמש ְּ  ,[הָּ
 'שטעטל'טוב שפעם היה ב-מחפשים את החלק הכישישנם יהודים 

ִנים ]'ְוֵלב ירה(י)בע . יש יהודים שמחפשים את [11-'בהגאולה ֲאבֹוָתם', ר'  ַעל ב ָ
משתדלים, והעקרונות הבסיסיים של היהדות, של התורה, של רצון ה', 

לא תמיד מצליחים, לפעמים טועים, אבל משתדלים, ורוצים, וזה לא 
להם, כי הם מעטים מאד, אבל יותר ויותר יהודים רואים את השקר  לק

 ומשתדלים לחזור לאמת.

שקר, ולכן רוב האנשים הולכים עכשיו מה הפחות ברור –האמת 
י עם השקר, זה מה שנותן להם הנאה ַֹחד ]'כ ִ ר ַהש   , וחוץ מזה ֲחָכִמים...'[ ֵעיֵני ְיַעו ֵ

חכמים' שאומרים: 'זה בסדר, זה בסדר, -תלמידי-ישנם מספיק 'כביכול
יָך', ע' ]מותר, זה מותר'.  ֹוָרתֶּ  מותר. וזה-אבל זה לא רש"י צפניה ג' ד'['ֵהֵפרו  ת 

הורס אותנו. אבל אלה, אותם המעטים, המעטים האלו שבאמת 
-ועליהם יבנה העולם, [31יון גל] אלה ישרדו –משתדלים ללכת בדרך ה' 

ם'] משיח-של-הבא לָּ ד עוֹּ סוֹּ שעוד לא הגיעו לזה  ֶשֵאֶלה. ואני לא אומר ['יְּ
 אבל יהיה להם מאד קשה,לגאולה השלמה,  ִלְזּכֹותגם הם  ִיָנְצלּולא  –

 –. אבל גם הם ]'ֵעת יֹוֵלָדה'[ בצורה חזקה מאד, מאד ,מאד מאד קשה
שפשוט נשב  ,במיוחד בהתחלה ,ישרדו. ואז נוכל להירגע. זה יהיה זמן

, שזה כבר הסוף. ונתחיל ישעי' ס"ו ח'[] ונשמח, ולא נאמין שכבר הגענו
ז]לצחוק משמחה  ֵלא 'אָּ ָּ ק ִימ  חוֹּ ... ש ְּ ינו  ִ ִיינו   פ  ֵמִחים' הָּ וירא קי"ח: חיי שרה ק"ל: , ור' זוה"ק ש ְּ

 וזהו. זה[פסוק על תיקוה"ז דף מט: וכן 

 

 :שאלות ותשובות

 ש. אבל מתי זה יהיה?

 זה עוד מעט.שת. אני לא יודע בדיוק מתי, אני רק יודע 

לא היה כדוגמתו ש זה דבר שעומדת להתקיים בירושלים, תועבההש. 
ניסו להתחמק, להגיד שזה כאילו  .חמורה הרבה יותרדרגה , זה עלה לבארץ

 :יגידואחר כך של העירייה, וזה אבל באמת  ',איגוד הסטודנטים'עובר דרך 
 ., אין מה לעשות, רחמנא ליצלןזה כבר קייםזו עובדה, עכשיו 

 ךשיי ,העיריות ת. זו ההוכחה הכי גדולה שהממשלה של מדינת ישראל, כולל
והם רוצים את  .שמשתדלים להשתלט על העולם )הפושעים(נדיטים אלכל הב
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 יםיודעהם , זאת לעשותמנסים  , הםהם רוצים כמו כל הגוים ,הטינופת
י' עם קודש'שהקב"ה רוצה  ֵ ש   ]'ְוַאְנש  ְהיו ן ֹקדֶּ , וברגע שיורידו את [2-'ולה גהגאִלי', ר'  ת ִ

]סו"פ אחרי מות , , ח"והקודש שלנו, את הקדושה שלנו, שה' לא ירצה אותנו כבר

לא רק זה, הם רוצים להפוך את כל זה עושים. אבל הם וזה מה ש וקדושים[
מקום הכי ההקלע, -כמו כףאלא ,  לא כמו גיהנום ...כמושהוא העולם למקום 

ֵחת אדם יכול להגיע-בןהנמוך ש ָ ש   ץ' ]'ַות ִ בעולם  – וזה פה .[ר' בראשית כ"ט י"חו, ָהָארֶּ
 ם.יזה מה שהם יוצר .הזה

 ...להשפיע ולשלוט הבסיסשזה יהיה כדי ש. הם נותנים את כל הכח לשטן 

עד עתה . נוסף הם עושים עוד שלבכעת  ?ת נכון. אבל עכשיו מה הם עושים
עם מה שקורה לא שמים לב עכשיו ו ,בשביל כולם 'שלבי הכנה'הם כבר עשו 

בממשלה, אז הם  ,יהיאם החרדים נשארו בעיר ',עם העירייה'זה לא ו .העירייה
 !לים לשבת שמה, הם צריכים לעזובו. הם לא יכםלא חרדיבכלל , םלא חרדי

זה מה שהם צריכים לעשות. איך הם  .הם צריכים לעזוב את הממשלה גם כן
]'אף השומע ושותק', שבת   ???איך אפשר ?!לים לשבת עם קבוצה של דגנרטיםמסוג

 ['געוואלד'ל"ג., מאמר: 

 רה.והם לא רוצים שתהיה ילודה פה, אז הם עושים דברים עקומים נגד הת
מה שקורה עם  ;מה שקורה בישיבות הגדולות :וזה מתאים לכל מה שקורה

ו התמונה של ז ;המסכנים שזורקים את העצמות שלהם הקברים של המתים
כל הפריצות שיש, וכל  מגיע זהמו ,מה שקורה. הם שונאים את הקדושהכל 

, ואני לא רוצה להגיד עוד דברים שכולם יודעים םגם בין החרדי ,הניאוף שיש
  ]תהלים ק"ו ל"ה[ גם כן, כי למדו להיות גוים. םקיים בין החרדיזה ש

להפוך אותנו  במטרהעשו את מדינת ישראל הם ישראל, ו באו למדינתהם 
פה יש אבל נהפכו לגוים,  –' מדינת ישראל'גם בלי  –באמריקה ו .ח"ו ,לגוים

, ארץ ['מדינה לא יהודית'] מדינה יהודיתלא שזה בכלל  ת'מדינה יהודי'להם כביכול 
 ם,לא מדינה של יהודי ואבל ז ם,ליהודיאותה והוא נתן  ,כת לקב"הישראל שיי

יהָ  ]'ָהיו   הם השולטים פה עם כל החולניות שלהם '.ערב רב'מדינה של  והיז  ָצרֶּ

', זוה"ק נשא דף קכ"ו[  וזה '.אדוםבדיוק 'זה כי , מתאים , וזה בכלל נראה להםְלֹראש 
 ]'ֲחִזיר הכי ירוד ,הכי מלוכלך להיות, הלושיכוברורה בצורה הכי בטוחה  'אדום'

ַער', תהלים פ'[ מה אני אגיד לכם, זה מכאיב לי את הלב, ואני בוכה על זה כל  .ִמי ָ
הוא ישים סוף לזה, הוא יגמור  ,לילה, אבל אני יודע שהקב"ה יעצור את זה

יושב בעיריות כאלה, שהוא ם פיאות וזקן וכל יהודי ע   .אותם. זה לא ימשיך
ַנף] של המטונפיםויושב בכנסת  ִצים' 'כ ְּ ו  ק   אז אני לא מקנא בכם – [, ר' דניאל סו"פ ט'ש ִ

  .]'הנטפל לעוברי עבירה', מכות פרק ב'[

 :('ה 'ד הרמז א"ע ,אסתר 'א למגי"ע ביהגר"וע) ',זמשנה  'רבנו יונה על מסכת אבות פרק א

והוא רע שתחניפהו, הבנו בלבי, כי גם זה וראה לו אהבה לפנים ולא א... ואל תאמר, א    
 ֶאת ְיָרא)משלי כ"ד(, " :, ועל ענין זה אמר שלמהחטאה גדולה להחניף הרשעים בעולם הזה

ִני ל ׁשֹוִנים ִעם ָוֶמֶלְך, ה' ב ְ ְתָעָרב א  י :ת ִ ם ִפְתֹאם כ ִ ִפיד ֵאיָדם, ָיקו  ֵניֶהם ו  סמך  ,". פי'יֹוֵדע   ִמי ׁשְ
ן יראת הגוף הנראות לעין ליראת הנפש ל מענישֵ אל יראת מלך בשר ודם, למ  ה' יראת 

הנעלמת. ואמר כאשר אתה רואה כי המלך שונא לכל אוהב שונאו, וכי יפקוד עליו רעה 
כן  ,, ויעשה לו כאשר עשה לשונאו'אי זהו אשר מלאו לבו לאהוב את שונא המלך' :ישאל

וכאשר  ...הקב"ה עושה לכל המתערב עם השונים, כלומר, המשנים התורה והמצות
גם חבריהם יאספו עמהם, שנאמר )דה"ב י"ט(,  – ילקו)מפירי התורה( הרשעים השונים 

ע" ֱאָהב, ּוְלׂשְנֵאי ַלְעזֹר ֲהָלָרש ָ יךָ  ּוָבזֹאת ה' ּתֶּ ף ָעלֶּ צֶּ ְפֵני ה' ּקֶּ י", )וממשיך הפסוק( "ִמּלִ  ִפְתֹאם כ ִ
י, 'ואתערב עמו עתה וכי תבא אליו הרעה אתרחק ממנ'", שלא תאמר ֵאיָדם ָיקו ם  ִפְתֹאם כ ִ

 ...ולא תוכל להמלט על נפשך ֵאיָדם ָיקו ם

, פעמיםשל כמה  ברצף פסטיבל הטינופתים לעשות את שמתכוונ נוש. שמע
 ...האחת אחרי השניה

ני יודע אם זה אותם האנשים, אני חושב שזה קבוצות שונות, אולי ינת. א
ֱהמו  האחד יהיה עם כלבים...  ב ]תהלים נ"ט: 'יֶּ לֶּ ֵהמֹות.. או חמורים. ִעיר'[ יסֹוְבבו  וִ  ַככ ָ ב ְ ַ ִנְדמו ',  ]'כ 

 .מזמור מ"ט[

 ,אפילו לא הכניסו אותנו מה אפשר לעשות, הלכנו לרבנים ואישי ציבור, ש.
 .'לא רוצים להתעסק עם זה'אמרו ש

ותגיד להם שהם שם תחזור  נגמר להם. ת. הם כילו את הכח שפעם היה להם,
 ,להם. איבדו את הרצון להתפטר מהרשעיםהכח שפעם היה כל איבדו את 

יתָ  איבדו את הרצון להילחם בעד התורה ִ יֹום ]משלי כ"ד י': 'ִהְתַרפ  ָכה'[ ַצר ,ָצָרה ב ְ ֹחֶּ , יש כ 
זה  –ולחיות חיים קלים. אבל להיות יהודי  ,להם רק רצון לשבת, להרויח כסף

, ומי שמסרב לעשות משהו כי אין לו ['הרגע של הסוף': 81]ר' מסר של דניאל )פרק ( לא קל
צים ילדים והוא יסבול בסוף. ואני רק רוצה לדעת אם הם ר –כח, אין לו רצון 

 ]שבת דף נ"ה[. ח"ו ,כאלה

 ...ש. הם טוענים שעדיף לשתוק

כל טוב ו-זה לא בגלל ההפגנות, זה בגלל החינוך הלא –ת. אלה שבינינו 
ם ולא יהגשמיות שאנחנו נותנים להם. אנחנו שמים את הדגש על דברים גוי

 עונש בשבילנו.השלנו, התוצאה זה זה קורה,  –ובגלל זה  ם,על דברים יהודי
ֵרךְ  ַיס ְ ְ בֹוַתִיךְ  ,ָרָעֵתךְ  ]ירמיה ב': 'ת  ֻׁ ֹוִכחֻׁ  ו ְמש   ['ְך...ת 

על כך דיבר בעיקר א ושבו השבוע שעבר נאום בלי שהכושי נתן  סיפרוש. 
 .האלה.. מנווליםשצריכים להתחשב בכל ה

פעם זו ה .אמריקאיםהכי הוא כזה. בודאי שהם עושים צחוק מ !ת. בודאי
הפעם הראשונה  ואבל זה לא רק זה, ז !הלבן-ראשונה ששמו כושי בבית

ית] כאלהששעשו הרבה דברים  ֵ הצחוק.  וזה .... נו אז מה?ִלְזנו ת'[ ִיְהיֶּה ַוַעד סוף סוטה: 'ב 
 –עושים צחוק מכולם. הם עקומים  ,הם עושים צחוק מהאוכלוסיה של העולם

והם  ,זהמעוניינים בהם חולי נפש, הם כי מעליו, והם רוצים את זה, שאלה 
חות רוצים פ ?למה ככה נענים להםאז רוצים לעשות מכל העולם כאלה, 

ש  ְרָחָבה', סו"פ ה' דאבות[ ילודה, רוצים מה שהם רוצים . ]'בעל פעור'[ , שמותר הכל]'נֶּפֶּ
 אז בכלל זה מגיע לדברים שה' ישמור.  –אבל מאחר שהם מאמינים בשטן 

 

 ?...ולהתקיים כזה ככה להישארשש. איך ה' יכול לתת לעולם 

אנחנו  .כל דאגהת. ה' יודע מה שהוא עושה, אין ולא צריכה להיות לנו 
המצב של  נו.ילעוירחם  ,ולקוות שה' יעזור לנו –צריכים לעשות את שלנו 

. זה היה גרוע מאד, 'על הפנים'איך אומרים: , היה 2-העולם לפני מלחה"ע ה
המשך של בעצם הה ז –קיימים ופועלים כיום ומה שהמנוולים האלה 

-ולית לדרוםהקת-הנאצים. ממש המשך. והבריחו הרבה מהם דרך הכנסיה
הכי -את המדענים הכי ה, לקחובושכל בלי  ,והאמריקאים עצמם .אמריקה
 ,והמשיכו עם התיאוריה שלהם ,שמה, עשו אותם אמריקאיםשהיו גדולים 

לפני מלחה"ע השניה היה גרוע, וכל שאמנם גם הרויחו יותר כסף... העולם 
הירידה בסיס זה על  ,אחרי המלחמה ,הירידה שלנו בדורות האלה עכשיו

 ההשכלה באירופה.שהיתה עם 

 מסיונרים שמקלקלים ילדים בצורה איומה... מסתובבים בשכונותש. 

עוד אבל הנחש. ה' נתן לנחש לשלוט עכשיו. -ת. אנחנו חיים בעולם שלטון
 'בשורה הראשונה'זה יהיה הסוף שלהם, ואני הייתי רוצה מקום  – מעט

זה הכל שייך לעגה"ז,  .להגידיש שזה מה  []סוף מזמור נ"ח לראות את זה...
ִבים'[ רוצים –האסור, מה שאסור -להנאות נו  על  ,. הכל בנוי על הגוף]'ַמִים ג ְ

נהנים מרצח. הם לא רק דברים כאלה, זה גם רצח. זה ההנאה הגופנית. אבל 
הם  דאע"ש(. – ISIS' )אייסיס'נהנים להרוג. תראה את הפשוט יש אנשים ש

לימדו אותם שהזה בשביל להפחיד את כולם. והם  'יסיסיא'יצרו את האלו ש
שהאש כלוב, תוך הם הרגו את הירדני הזה, הטייס, בשואיך  .להוריד ראשים

לאט, ושפכו עליו נפט כשזה בא עליו. אכזרים ביותר, -גיע אליו לאטת
והדאע"ש האלה  .את זה, יצרו אותם בכוונהבנו אבל  .מה להגידאין רשעים, 

 .אבל הם רוצים להפחיד את העולם .להם כח. בכלל לא לא חזקים, איןממש 
ְלַמד הם אוהבים דם, הם אוהבים רצח ודברים אחרים. ף, ִלְטָרף ]יחזקאל י"ט: 'ַוי ִ רֶּ  ָאָדם טֶּ

 .ָאָכל'[

אולי יום אחד הם 'יקומו על  ...ש. הדאע"ש עצמם לא יודעים מי יצר אותם
 יוצרם'...

לא ידעו הם גם  – את התאומים גם אלה שהפילו .זהבסיפור הלא רק ות. 
, אבל ש'יקומו על יוצרם' אני לא מאמין שהם יהיו אלה .בהם יםשתמשמש

מספיק עוד  שאראבל בסופו של דבר ילרוב, אותם, אני מאמין שה' יהרוג 
]מזמור פ"ג:  עירבוב של אדוםעם אבל זה יהיה  .ומגוג-בשביל לבוא נגדנו בגוג

ְמֵעאלִ  ֱאדֹום 'ָאֳהֵלי את הסכין ועושים את אמנם לוקחים אלו ש. הם ְוַהְגִרים...'[ מֹוָאב יםְוִיש ְ
הם  .הם ממש אכזריים הרבה יותר מישמעאל –העבודה, אבל האדומים 

 . ם את זה בקור רוחיעוש

אלה משתגעים, הם כמו חיות שמשתגעות ואז רוצים דם, הם ה האיסלאמים
. ]אוה"ח פר' ראה י"ג י"ח[ וצאנהנים פשוט לדקור אנשים בסכינים ולראות את הדם י

הם יכולים להרוג כמו מסוג שונה לגמרי. אבל האדומים הם רשעים אחרים, 
מכניסים אותם לתוך תא גזים, ונהנים מכל  טפשוהיו שהנאצים הרגו, אלה 

אין רשעות יותר  –רשעות שאין כמותה. כמו אדום  וז .זה משהו אחר .הגופות
לא הייתי  –. אבל את האמת ות כ"ה כ"ה, וע"ש בעה"ט ורבינו בחיי[]'ַאְדמֹוִני', פר' תולדה גרוע

. זה בכלל לא בשביל יהודי, לא שייך ..רוצה להיות לא לידם ולא לידם
 אמיתיים.  םיהודיל

לא והמון אנשים. כבר רצחו  –! בזמן של שלום .כמה רציחות שהם כבר עשוו
שהם יש אנשים וכמה  .החולים-שולטים על בתיהרצחו, הם היום  םרק שה

הם  –איך שלא יהיה  , כיתםיכי אין להם מה לעשות א ,פשוט ממיתים אותם
אנשים מסכנים שלוקחים ימותו, אז הם עושים את זה קצת יותר מוקדם. או 

להשתיל כדי לעשות השתלה באיזה מקום, או בלוקחים את הלב ופשוט 
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שוט לוקחים הם פשם כמו בסין,  ...כליות, או גם את הכליות וגם את הלב
 אנשים והורגים אותם בשביל האברים שלהם.

 להילחם עם הדאע"ש...סוף -סוף והקואליציה התחילכוחות ש. 

ו   "...ְשמֹוַאִליְצָיה –קואליציה ת. " ש  ְ ְחפ  ו'[ ]'נֶּ , זה הכל סרט 'בנוי'זה הכל  ֵעש ָ
כי  ,את אלהגם בסוף הם יגמרו ו .הם כולם רשעים .ותיסתם שטו .מהוליווד

שלחו את הרי הם  ,הסעודית-שונאים את הערבים. אבל תראה, גם ערבהם 
שני הערבים המטומטמים עם המטוסים להפיל את התאומים, אבל הם היו 

 התוכנית הזו.הם עבדו עם האמריקאים לעשות את  .קשורים עם האמריקאים
הם לא נכנסו  ם, האםאמריקאיהו .הסעודים – הם רשעים גדולים

כבר  נםשיש טועניםואפילו יש  ,ו נשק לאוקראיניםהם שלח? לאוקראינה
 חיילים אמריקאים באוקראינה...

 מי נגד מי...בלתי אפשרי בכלל לדעת  !ש. איזה בלבול...

זה שאח"כ כדי אנשים יהיו מבולבלים, ההם רוצים ש .ת. זה מה שהם רוצים
אמר: ]מ יותר, ולדאוג לזה שהם לא יתנגדו להםעוד יהיה יותר קל לבלבל אותם 

אבל, טוב, נראה איך שזה מתפתח, זה  ., ר' דניאל ז' ז' במלבי"ם בשם רי"א['כצאן לטבח'
 ממש כמו סרט מתח.

 ...מאד זה מפחידואנחנו נמצאים בתוכו...  –ש. הבעיה היא שהסרט הזה 

 יש הרבה דם שנשפך מזה.באמת, וקורה ת. נכון, זה מפחיד, כי זה 

יותר קל להם וזה נראה שמכיון שהם רוצים להשתלט פה בארץ, לי ש. 
נלחמים עכשיו נגד לכן אותם, אז  גם להפעילדרך השמאל לקנות ולפעול 
 הימין.

את הדמוקרטים ויש את שם יש  .לא נכון. זה כמו באמריקהלגמרי  !ת. לא
, נגד מה שהוא עושה. 'הכושי נגד'הם כאילו  –הרפובליקנים. הרפובליקנים 

הוא מעביר את כל החוקים שלו, ואם  –אבל למעשה  ',צועקיםכאילו 'ככה הם 
כבר אין שתי מפלגות, אז  !זה לא היה הולך –הם לא היו מצביעים בעד זה 

יוזהו  – אלה שעם הרשעים. הם ששולטים :רק מפלגה אחת נהיש י ָמְלאו   ]'כ ִ ֵ כ  ַ  ַמֲחש 

ץ רֶּ בדיוק פה וזה . דמוקרטים כאלה ויש רפובליקנים כאלה נםישו. ס'[ָחמָ  ְנאֹות אֶּ
בזה, וגם חלק של  םכולם מעורבי ם,החילוני – מה שיש לנו עכשיו, הם כולם

א זה צחוק –וזו הבעיה. כל הענין של הבחירות  .החרדים ֵ ס  ֹות'[ ]מזמור צ"ד: 'כ ִ  . ַהו 

 ..ש. אז מה אתה מציע לאנשים, שלא ישתתפו בבחירות?!.

ששמחים בכל השיטה הזו, בכל היא אז ההצבעה  –ת. איזה שאלה. מי שבוחר 
ִרים]סוף מלאכי:  המבנה הזה ְּ ַאש   פשוט  ,יהודי-, שזה הכל לא, ועי' רש"י ר"פ משפטים[ֵזִדים' 'מְּ

 לא יהודי.

 הולכת ומתרחבת... התופעה ,של המסירות עניןש. מה עם ה

 ?כתוב, נכוןהרי זה  לשינים. אבלהמ , עלת. נכון, לא דיברנו על המסירות
עד הדיוטה ']מקורות במאמר: גם לא תהיה גאולה...  –שעד שלא יהיו מלשינים מוזכר 

ברוך ה' יש לנו הנה, לאור, אז  , לחשוף אותםכי צריכים להוציא אותם ['התחתונה
זה אז והם רשעים גדולים,  .מכל הסוגים מלא מלשינים, ממש-מלא-מלא

מלשינים בכל  נם, הנה הסימן שלכם, ישלפניכם סימן שזה עוד מעט. הנהה
מלא מלשינים, -מלא ,והאשכנזים ,והליטאים, והספרדים ,החסידים :הקבוצות
 ...לממשלה ,למשטרה

, הם כ"כ היימיש אתם, פשוט מרגישים חלק של אין להם שמץ בושהש. 
 ...זה

, 'על הגובה'למלשינים, כי הם מרגישים שהם ממש  ,אי שאין להם בושהת. וד
בטח אפילו ו, ]'ירבו המסורות...'[ אף אחד לא מפריע להם, יש להם עמדה

 . אבל זה סימן מעולה שזה כבר הסוף. ..מקבלים כסף

  הרבה הפתעות, הרבה מסכות יפלו...כנראה ש. מחכות לנו 

ות גדולות, אני חושב שלגבי אלה שכבר ת. אני לא יודע אם יהיו לך הפתע
עד כדי כך  תהיינהההפתעות לא  – יותר מה שקורה-או-יודעים פחות

אבל אנחנו כבר  ,זה ודאי .גדולות. יהיה לנו יותר קל, אפילו שיהיו הפתעות
ולהחזיק  –. תשובה [29גליון ] זה תשובה :יודעים מה התשובה לכל זה: התשובה

ואז לא נתבלבל, נראה את האור, יהיה לנו אור חזק, מהתורה  .בקב"ה
, ואנחנו נראה את הדרך הנכונה כאשר אנשים אחרים ותומהקב"ה ישיר

 יתבלבלו, כי הם רק יודעים לעשות חשבון לפי השקר.

 

 ...איום, בלתי נסבל מרגישים עכשיו שהמצב ממשש. באמת 

עכשיו ומרים שזה עומד להיות, וכל השנים אנחנו מזהירים וא ,טוב ת.
מרגישים את זה חזק, ואין מה להגיד, רק צריכים להחזיק בחבל שקושר 
אותנו לקב"ה, החבל הרוחני שקושר אותנו אליו, ולדעת שכל מה שהוא עושה 

 זה לטובתינו. הכל  –עכשיו ותמיד 

טרוד  כל אחד ,שהם קשי יוםבמצב  היהודיםש. מה שנראה עכשיו שרוב 
לֹּא] עם הבעיות שלו והעניינים שלו, ... 'וְּ עו  מְּ ָּ ֶֹּצר ש  ה רו חַ  ִמק  ֵמֲעבֹּדָּ ה...' ו  ָּ ש  לכן הם פשוט  ,[קָּ

 ...העולם משתנה –כל שעה בעכשיו  .לא רואים איך שהעולם ממש משתנה

 ,אמר שהזמן ירוץ, ירוץזצ"ל אנחנו רואים את זה, וגם אפילו הח"ח  ,ת. נכון
וישתנה,  ,, והכל ישתנהעוד יותר מהר זה ירוץ –שמתקרבים יותר  ככלו

ָהִמיר']ר' מזמור מ"ו:  וישתנה ץ'[ ב ְ . האם אתם לא שמתם זה מתרחש . וגם עכשיוָארֶּ
היתה לנו בשבוע אחד! תוך שבוע! תראו מה שקרה לב מה שקורה? 

תאונה וה ,כל העניין של הישיבהלכן את קודם עוד התרסקות של מטוס, ו
זה כל ה התרסקות של רכבת באמריקה, ותה עם הערבים האלה, וגם היתשהי

מלא יהודים חשובים שקיבלו כל מיני -ולוויות, מלא !רק תוך שבוע אחד
ה' מזהיר אותנו. מזהיר  .]ישעיהו א' ה'[ 'שלא נדע'מוחי ו-לב ואירוע-דברים, דום

הם חולים עכשיו, , יש רשימה שלימה של יהודים צדיקים ששוב ושוב אותנו
 ה' ישמור... ,כל מיני דברים ,קיבלו זהו ,פתאום קיבלו זה

סכנות גדולות ברוחניות של במצב שרויים שאנחנו להבין  ניתן ש. האם
 ...בגלל הסבל של הצדיקים האלה זה מתעכב?רק ובגשמיות, ו

ודאי מתעכב כדי שנעשה קצת תשובה, אבל זה לא יחזיק הרבה זמן. בת. זה 
]אברבנאל  אין ספק. תהיה מלחמה כזאת שלא חלמתם על זה. – לחמהתהיה מ

  [36גליון ר' העיקר הא', 

 , באיזה תאריך?...ש. מתי

וזה יכול  –ת. לא אמרנו בדיוק, אבל ברור דבר אחד: זה עומד להתפוצץ 
 לקרות בכל רגע. 

 ...לא יהיה לרשעים שום כח –נהיה כמו שצריך  אנחנו ש. אם 

אנחנו גם  .מייצרים את הרשעים עם כל העבירות שלנושת. בודאי שאנחנו 
ם לעשות מצעד. אנחנו עושים את זה, ישהולכ מייצרים את המנוולים האלה

ולעשות תשובה,  ,ולנקות את עצמינו ,אבל אנחנו עכשיו צריכים לחזור לאמת
ברק תשובה, תשובה ותשובה.  :להתרופה להכ וז .זהו  .לֹו'[ ְוָרָפא ]'ָוש ָ

 בעוד חודש?פה אז מה יהיה אם ככה זה קשה עכשיו ש. 

דש, חוץ ממה שאני יודע שזה יהיה יותר ות. אני לא יודע מה יהיה עוד ח
נרגיש את הפורים מאד חזק. תשמעו את שיהיה פורים, ואני חושב  .גרוע

תראו. נרגיש את זה חזק  –. כשזה יגיע ..ולא לשאול שאלות –לים שלנו יהמ
 .את הפורים ,מאד

 ההצלה של פורים או את הגזירה של הפורים?...מה, את ש. את 

 ת. אתם שואלים שאלות... אמרתי מה שהיה לי להגיד.

 צריכים להסתכל על האור...אבל ש. 

יש לנו תמיד. אנחנו אף פעם לא  –זה התורה, ואת האור  –האור  .ת. בודאי
 היה בחושך אם נחזיק בתורה, אם נחזיק בקב"ה, בחבל שקושר אותנו אליונ

אנחנו  –האור, וכאשר כולם יהיו בחושך  –. כי זה ]ראשית חכמה, ש' האהבה פ"ב ופ"ג[
בֹוָתם'[ נהיה באור מֹוש ְ כי  ,לנו יהיה חם –, וכאשר לכולם יהיה קר ]פרשת בא: 'אֹור ב ְ

נהיה רעבים, אז גם כן, ה' יאכיל ר שא, וכ'[]תהלים כ"ז י האור הזה יחמם אותנו
 ]מזמור ל"ז[תנו. וא

לא יהיו מסביבנו כבר ש. האם נוכל לשמוח כאשר כל כך הרבה אנשים 
 ו?... ”אתנו, כי באמצע הדרך הם יפלו ח

רב והם לא -לים לשמוח מהעובדה שרוב היהודים הם ערבות. אנחנו לא יכ
הגענו, ונכון, יהיו כאלו  ברשכמכך נשמח אנחנו יצליחו להיגאל, אבל 

אמיתיים -, אבל אלו שהם יהודים['הפעם באמת']מאמר:  שייעלמו, ה' ישמור עלינו
 –ומי שלא מגיע, שהוא ח"ו ערב רב ממש  .הם יהיו, הם יחיו לנצח. וזה העיקר

נשכח מהם, כי  –ם. איך שלא יהיה נשכח מהאנחנו אז אין מה לעשות. אבל 
למעלה עד למטה, מזה ימלא אותנו  –אמת הזאת האנחנו נגיע לאמת. ו

, רק )צירופי קישקושים( 'ַפְטְשְקַריי'מבפנים ומבחוץ. ולא נצטרך לא מסיבות ולא 
 את הקב"ה.
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 !יותר טוב מגן עדן 
 דניאל, ירושלים, י"ט שבט תשע"הבס"ד, תקשור עם 

י'יונה א': ] אבא, העולם נהיה יותר ויותר משוגע, מטורף  הֹוֵלך   ַהי ָּם כ ִּ

סֵֹער , אני לא יודע, אין לי מספיק מילים מתאימות כדי לתאר את ...'[ֲעֵליֶהם ו 

שעות יאנחנו רואים בכל מקום את הר ]ירמיהו ד'[ גן שיש בעולם.אהבל

ֹּל]מזמור י"ד: ' יוצאת בכמויות אדירותמתגלית,  ,החוצה יוצאת ו ָסר ַהכ   ַיְחד ָ

 אחד-וכבר אי אפשר להאמין כמעט לאף ,[. 'היוקר יעוות', חלק צז...'ֶנֱאָלחו  

לא  אין לי מילים לתאר את זה. משקרים לנו מכל הכיוונים.. ]ירמיהו ט'[

מה, אבל לא הבנתי יהשל-אפילו שידעתי שאנחנו לפני הגאולהחלמתי, 

כל כך רע, שאנשים יכולים לשקר, כך מבלבל, -שזה יכול להיות כל

 להיכנסלעשות הצגות ולהביא את העולם לקריסה כלכלית, שיכולים 

א יָ לְ מַ נח: 'ו   פר"]תרגום  לחשבונות שלנו בבנק ופשוט להוציא מה שרוצים

 עולות )הנאצים החדשים(ים נאצ-. מי היה מאמין שתנועות הניאוין'[פ  טוֹּ א ח  עָ ְר אַ 

 ,ה, אנגליה, צרפת, אוסטרליהגרמניה, אמריק :כיום שוב בארצות כמו

 חַ רוֹ פְ ]'ב    וכו', וגורמים לאנטישמיות מעל ומעבר יחד עם המוסלמים.

ָּ ר   מי יכל להאמין שתהיה קבוצה  ., עי' פרקי דר' אליעזר פרק י"ט['...יםעִּ ש 

לגרום בשביל ומשתמשים בדמיון שלהם  ,שעורפת ראשים כמו קצבים

שרפו אותו חי  -כך קשה כמו שעשו עם הטייס הירדני -למוות בצורה כל

כבר שכחנו שכך היו הקתולים רוצחים יהודים שלא מוכנים  בתוך כלוב.

מי היה  .אכזריות אדום', ע"ש[גזירות פסחים פז:: ', ב'קֹעֲ ת יַ ל אֶ כַ י אָּ 'כ ִּ ] להתנצר

הרוצחים  - מאמין שבימינו נעשים כאלה מקרי רצח אכזריים, ובלי בושה

 מצלמים ומפרסמים את זה בכל העולם. 

ישראל, כל העולם -רואה את זה, ולא רק עם ישראל-אבא, עם

ן ולא רוצה לדעת. יש כמה שמבינים רואה את זה, אבל רוב העולם יש  

ָּ י רָּ יֵ וַ אֲ 'מַ ק"מ: ]מזמור  התוכניות של הרשעיםהן ומה  ,מה שהולך  ,[, ע"שע'ש 

אני לא  אבל לא רוצים לדעת.על רוב העולם, ואיך שהם כבר השתלטו 

י רק אנ עלמו,הרשעים שביניהם י   שהם הרוב העצום בעולם, ,דואג לגויים

 -שינה עמוקה  ניםיש  אבא,  ,ניםלרוב, יש   ,ישראל-ועם ישראל.-דואג לעם

י]' וקשה להם להתעורר ֵליֶכם ָנַסךְ  כ   ָמה רו חַ  ה' ע  ְרד ֵ ַ ם ,ת  . מה [...'ֵעיֵניֶכם ֶאת ַוְיַעצ ֵ

  כואב לי הלב. ...אבא, מה אפשר לעשות? ,אפשר לעשות

ה, התאספו רבנים השני-העולם-אבא, לפני מלחמת ,אתה יודע

, הנאצים הולכים לכבוש את כך קשה-כלהמצב  להחליט מה לעשות.

מה אז  !הם רוצים להרוג את היהודים !ומה אנחנו עושים? ,ח"ו ,העולם

  עושים?...

אחד הלחשוב מה לעשות. כדי חשובים -אספו את כל הרבנים הכי

אחד אמר  אמר להגיד תהילים כל יום, אחד אמר להגיד וידוי כל יום, כל

"יש כך:  . הוא אמרזצ"ל ז'האחרון שדיבר היה הרב של פונובי משהו.
עד לשמים, אנשים רצים ורצים, ונודע להם  בית שנשרף, הלהבות עולות

-והוא יכול למות, אבל אי -יענקל'ה ישן  .ישן ,שיענקל'ה עוד בפנים
 אז .כנס לבית כי האש חזקה מאד, וצריכים להעיר את יענקל'היאפשר לה
. אבל 'נבקש מה' להציל אותו', אחד אומר 'א נגיד תהיליםוב' :אחד אומר

 צריכים לצעוק: .את כל הדברים האלההוא ישן! לא צריכים לעשות 
 !'יענקל'ה ,תצא החוצה !תתעורר !יענקל'ה ,תתעורר !יענקל'ה תתעורר'
ךָּ  ַמה'] ם ל   ד ָּ ר  א קו ם?... נִּ רָּ אנחנו  .לפני מלחמהשל זה זמן   [...'!יךָּ ֱאלֹקֶ  ֶאל ק 

! ישניםהם  .צריכים להעיר את כולם .זה לא מספיק להגיד תהילים .בסכנה
לצעוק ולעשות  !לבכות שמים!איך אפשר להציל אותם? צריך לצעוק ל

 ".!ה הדבר היחיד שיכול להציל אותנוז !תשובה

לא היה, לא התאספו. כל אחד התפלל בלב וביקש, אבל זה אבל 

כיפור קטן. -עשות תפילת יוםל לא התאספו ביחד לעשות תשובה, לבכות,

ֵטהו  ]ישעיהו מ"ב: ' לא!  ַלה  יב ַות ְ ב  ס ָ ְבַער ,ָיָדע ְולֹּא מ  וֹּ  ַות   ים ְולֹּא ב  טוב, זה   ...'[ֵלב ַעל ָיש  

 הכל מן השמים.

 לום בינינו ובין אבינו שבשמים...''נשארה רק דרך אחת להצלתינו! ש
 'עקבתא דמשיחא' רבי אלחנן וסרמן זצ"ל בספרו 

רבי אהרן ראטה זצוק"ל בעל השומר ת , תולדומתוך הספר "שבחו של אהרן"

 ם"."שנת ת"ש, לך כנוס את כל היהודי - :ז"יפרק  ,אמונים וטהרת הקודש

גרות, כי ליבו מפחד יהקדוש אמר תמיד לתלמידיו, וכן כתב בכמה א רבנו
וכן היה  .הקדים נסיעתו לארץ ישראל לפני כןולכן רצה ל .מאד משנת ת"ש
ם רב ליבו הטהור לאסוף ע   ה  מ  ותמיד כ    הנוראות בשואה. כידוע מהגזירות

הנוראה. ולצעוק לה' שיבטל הגזירה  ,ולזעוק ,ישראל הקדוש-וגדול מעם
לארץ, והציע להם והסביר -שהיו אז בחוץ ישראל-והלך לדבר עם כמה מגדולי

ם הקודש נמצא בצער ליום וע   להם כי היות והגזרות מתחדשות מיום
 ,עם-ויעשו עצרות רבתי ו בכל עיר ועירובמצוקה גדולה, אז כדאי שיתאספ

רוע גזר דיננו,  ויזעקו זעקה גדולה ומרה בתפילות ובתחנונים שיקרע הקב"ה
אך דעתם לא  .ואין כחנו אלא בפה, ואולי יוכלו לבטל את הגזירות הנוראות

להכניס  נחה מדברי רבנו הקדוש, ודחו את דבריו הק', ואמרו לו שלא צריך
ורבנו הקדוש ראה   ]ר' חיי מוהר"ן אות רע"ז[. שראלפחד ויראה בלבם של י
החליט לכל הפחות להציל את עצמו ובני ביתו , שלא קבלו את דבריו
ש )ואחר כך נפ-הקדוש בכל מיני מסירות ולחונן עפרה ,ולעלות לארץ הקודש

 .ניה כידוע(שפרצה מלחמת העולם ה

נקל'ה מצב. יעהאנחנו באותו  נוספת פעם באותו מצב.שוב ואנחנו 

עם  ,זה יעקב -ויענקל'ה  .ואין מי שיצעק לשמים ,והבית בוער - ישן

ישראל. נכון שרק ה' יכול להציל את עם ישראל, אבל אנו חייבים 

מב"ם הל' ]ר לעשות את ההשתדלות שלנו, ולצעוק ליענקל'ה להתעורר.

  'ונרדמים הקיצו מתרדמתכם...'[תשובה פ"ג: 
הקשה  המצב כותבים על המצב שלנו, אנחנו שמענו מכל מה שכולם

רק כשאנחנו נרגיש באיזה באמת קשה, ואנחנו צריכים לדעת את זה, כי  -

ונבין מה  ,אולי אנחנו נתעורר ונצעק לשמיםאז  –מצב קשה אנחנו 

זה חתונות גדולות  -והטפל  ,זה קדושה -שהעיקר  .העיקר ומה הטפל

אנחנו  [כדאי שתהיו רציניים'']מאמרו של מוישל'ה:  ויקרות ומלאות פריצות.

כדי לדעת שאנחנו נמצאים בצריכים לדעת באיזה מצב קטסטרופלי אנחנו 

אני חושב שכל אחד כבר יכול  ,עכשיואבל  צריכים לצעוק לשמים.

לקרוא עוד פעם את  אז אפשר -אדם לא רוצה לדעת -ואם הבן לדעת.

אפשר לשמוע ם ש )המוקד הטלפוני(ר למספר אפשר להתקש התקשורים שלנו.

להסתכל בנבואות שכמעט כולם כבר התקיימו  ,קשורים שלנויאת כל הת

 .עזרת ה'ב ,וזה יהיה עוד מעט ,ורק הסוף עוד לא התקיים

 

  צה להגיד לכם איך להציל את עצמכם.אני רק רו

ה' לא ישאיר אף נשמה  –הרבה פעמים אותו דבר ראשון, שאמרנו 

ם]ישעיהו כ"ז: ' תינצל –כל נשמה שעמדה בהר סיני  .אמיתית יהודית ֶ  ְוַאת 

טו   ֻלק ְ ֵני ֶאָחד ְלַאַחד ת ְ ָרֵאל ב ְ ש ְ הנשמה הזו  ולא משנה כמה רחוקה היא. ,[...'י 

אבל מי  .ואופן-פנים-, וה' לא יעזוב אותה בשוםיקרה ביותר לקב"ה

אבל הנשמה שרחוק ולא רוצה לדעת, לא רוצה לקשור קשר עם הקב"ה, 

יתי, ה' יציל אותו, ה' ימשוך אותו בכוח, אמ-שלו היא נשמה של יהודי

י]עמוס ט': ' א יוריד אותוהוא ירביץ לו, הוא יעלה אותו, הו ת  עוֹּ נ  ית ֶאת ַוה   ב ֵ

ָרֵאל ש ְ ר י  ֶ ש  א  עַ  כ ַ וֹּ נ  ָבָרה י  כ ְ לֹא ...ב ַ ֹול ו  פ  רֹור יִּ ֶרץ צ  עד  , הוא יעלה אותו שוב,'[...אָּ

יכול, עד שיקשור את הקשר החשוב הזה עם -יקבל ויבין שה' הוא הכלש

הכל, גם את אותו יהודי וגם את  הקב"ה, עד שהוא יאמין שה' יצר את

ירגיש את הנשמה שלו, עד שהנשמה הזו הוא הנשמה שלו, עד ש

ְבָקה' ]מזמור ס"ג: הקב"ה –תתגעגע לקשר עם הבסיס שלו  י ד ָ ֶריךָ  ַנְפש   . ...'[ַאח 

 ל.צ  נ  אז כל יהודי אמיתי י  ו

התערב  רב-ערבכי ה ,ערב רב, ובכל יהודי יש קצת ערב רביש 

כאשר הקב"ה  .להר סיני לא עמדו מתחת ערב רבבכל עם ישראל. ה

ולא נכנסו  עמדו בצד ערב רבה - שראלסיני מעל עם י-הרים את הר

הם אף פעם  .]זוה"ק נשא דף קכ"ה[ תחת להר סיני ואמרו "נעשה ונשמע"מ

 ,'קל  ח  'אמנם הם התמזגו לתוך העם ונהיו  ישראל ממש.-עםלא היו חלק מ

 רב-ערבהם  .לא -, אבל הם אבל רק באופן שטחי. לפי הדין הם יהודים
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נו ואמר .םל  ע  י   – ערב רבהזה, שרוב מהותו היא של  ערב רבוה בכל זאת.

עלמו יחד עם כל הרשעים. הם י   את זה הרבה פעמים. שיהיה ברור.
ר'יחזקאל כ': ] ֶ ש  א  י כ ַ ְטת   ַ פ  ש ְ ֵתיֶכם ֶאת נ  בוֹּ ר א  ְדב ַ מ  ם ֶאֶרץ ב ְ ְצָרי  י ...מ  ַבְרת   ַחת ֶאְתֶכם ְוַהע  ַ  ת 

ֶבט ָ י ,ַהש   ָמסֶֹּרת ֶאְתֶכם ְוֵהֵבאת  ית ב ְ ר  י: ַהב ְ רֹותִּ ם ו בָּ כ ֶ ים מִּ דִּ ֹר  ים ַהמ  עִּ ֹוש   ַהפ  י ו  אבן , ...'ב ִּ

דת לר' יהושע העליר ור' ספר מעוז הגר"א פרק י"א, ס' הקדו"ש ש"ו מפ"ה. שלמה לה

לנו כאילו שהרשעים מנצחים, אבל  י ראהבשלב מסויים זה  .[צ"ל סו"פ ט'ז

 ונראה את הגאולה השלמה ,ה' יהפוך את הכל, משיח יגיע, הכל יתהפך

ֶֹּקר']ר' אגרת הנחמה לרבינו מימון, בפי' עה"פ  ב  יץ ב ַ  .['ְוָחָלף ָיצ 

חייבים לצעוק  אנחנו –אבל אנחנו, עם ישראל, כדי להגיע לזה 

לשמים, להתבודד עם ה'. אנחנו לא יכולים להילחם נגד הרשעים האלה 

הם מאד חזקים,  די, אין לנו את הכח הזה.פנים, אנחנו חלשים מ-אל-פנים

נו   ָהָבה]' חזקים יותרהבזה אנחנו  .לא מבחינה רוחניתאך  ר ֶעְזָרת ל ָ צ ָ ְוא ,מ  ָ  ְוש 

ו ַעת ש  אלֹקִּ  :ָאָדם ת ְ ה יםב ֵ ֶ יִּל ַנֲעש  מבחינה . אבל , תהלים סו"ס ס'['ָצֵרינו   ָיבו ס ְוהו א ,חָּ

אין לנו. אנחנו רק  –ח גופני, כח של כל מיני נשק, פצצות וכו' , כתכוחני

אבל  .הזה-, של יהודים אמיתיים בעולם)קטנטונת('פיצית' קבוצה קטנה 

ם ה' אנחנו ַעם לא אז הם לא יכולים להפיל אותנו.  - ה', ואם אנחנו ע 

 [מזמור ל"ז כ"ד]יכולים. 

דוש לכן, כדי להינצל מכל הסבל הזה, אנחנו חייבים לצעוק לק

 להגיד וידויו, ולבקש עם כל המהות שלנו שה' יסלח לנו, ברוך הוא

. אנו צריכים לבקש מהקב"ה לעזור לנו לקשור איתו ]ויקרא כ"ו, תהלים ק"ו[

 שלנו העבירותקשר חזק, שה' לא יאשים אותנו ולא יעניש אותנו על כל 

י]' ה כ   ב ד' ַאת ָ ח טוֹּ  ,לנו לעשות תשובה ולהיות קדושים , שה' יעזור...'[ְוַסל ָ

גם סליחה וגם  –אנחנו צריכים לבכות ולבקש  שוב, בלי כתם על הנשמה.

ם']ישעיהו כ"א:  קירבה יו ן אִּ עָּ ב  יו   ת ִּ עָּ בו   - ב   ֻׁ יו   ש  ...', או  בוֹּ י יָ כ  בְ : 'ב   ח' ', ירמיהו ל"א...ֵאתָּ

, וברגע שנתחיל להוריד את כל הקליפות שנדבקו ר' שע"ת ש"א העיקר הט"ו[

אז נוכל שוב להתחבר  –נינו לקב"ה בנו ונשבור את המחיצה המפרידה בי

יותר וזה יהיה  .]ר' שפת אמת, ניצבים תר"ן, ד"ה בפרשת התשובה[ למקור שלנו

 ]אבות ד' י"ז: 'יפה שעה אחת בתשובה ומע"ט...'[ טוב מגן עדן!

תשתדלו,  עכשיו!, עכשיו ...!ולכן, אני מבקש מכם, למה לסבול?

 וד מעט לא יהיה כסף!עתעשו, תעזבו את הגשמיות, תעזבו את זה, 

אנחנו כבר  ולא בשום דבר אחר. -נצטרך שיהיה לנו בטחון רק בה' 

הלאומי, -חולים, הביטוחה-של הרופאים, בתי יודעים שכל העניין

רק  .[סוף מזמור ק"ח] הכל שקר, שקר, שקר... –מדינות ה-הפוליטיקה וראשי

למצב הזה, על הקב"ה אפשר לסמוך, ואנחנו צריכים, חייבים להגיע 

אנחנו בוטחים רק  .[ח']תהלים ק"מ  ולא במשהו אחר - לבטוח רק בקב"ה

ואין לנו שום כוח בלי זה. אנחנו עם קטן,  ,עולםהריבונו של  ,בקב"ה

 –ם הקב"ה אין לנו את הכוח, אבל אם אנחנו ע   -, כמו שאמרתי 'פיצי'

 אין דבר בעולם שיכול להפיל אותנו, לא בעולם הזה ולא בשום עולם

ָלםו  'מזמור צ': ] ָלם ַעד ֵמעוֹּ ה עוֹּ ריכים לרצות, לרצות אבל אנחנו צ .['ל'קֵ  ַאת ָ

הזהב, לרצות לעלות רוחנית ולעזוב את הגשמיות, -לעזוב את עגל

, רע"מ פר' נשא, שימ"ש ן'וֹ כ  ש   ד יִּ דָּ בָּ 'ל  ] להתבודד מעולם השקר הסובב אותנו

 ,המדרש שלנו-הכנסת, ובתי-נו בתוך הבתים, בתיילסגור את עצמ, '[כלל ח

אז  - שלהם. ואם נעשה את זה ולא לתת לרשעים למשוך אותנו לשקר

תהיה לנו הנאה ושמחה  ,כל רגעבכל יום, בש -נצח  .יהיה לנו נצח

חו  ']מזמור ס"ח:  אמיתית יותר גדולה מהרגע הקודם מ  ש   ים יִּ יקִּ ַצד ִּ צו  ו  ו   ...ַיַעל  יש  יָּש ִּ  ו 

ה ָֽ חָּ מ  ש ִּ , כי אנחנו נתקרב יותר ויותר לקב"ה עד שנהיה אחד איתו '[...ב 
  "[חד הוא ישראלואורייתא  ב"הוק]"

ן לֹּא ָרָאָתה]' כול להסביר בדיוק מה יהיה בעולם הבאאני לא י , ...'[ַעי 

מה שאני כן יכול להגיד שזה צריך  רק את הקצת הזה אני יכול להגיד.

אין לנו את הכלים והיכולת  שעכשיו, משהו 'מעל ומעבר'להיות משהו 

הרוחנית להבין את זה, אבל כשנגיע לזה, נהיה בריאים ושלמים בגוף 

-לכלוך והקליפות שנדבקו בנו מהחטאך נקיים מכל הובנשמה, נהיה כל כ

רגשה הטהורה הזו רק ההו, ]עי' שבת קנג.[ הראשון ועד היום הגדול והנורא

ועוד מחכה לנו הרבה יותר  '[מעין עוה"ב וע' הרואה נז: 'ג']עדן! -תהיה כמו גן

ֶאת'] מזה בעולם בלי יצר הרע. ה רו חַ  ו  אָּ מ  ֻׁ יר ַהט  ן ַאֲעבִּ ֶרץ מִּ אָּ  , זכריה י"ג[...'הָּ

 :פרק ח'סוף רמב"ם הלכות תשובה, לשון ה
ה ֹוב  ט  ה ה  דֹול  ג ְּ יֶׁה ה  הְּ ת ִּ ֶׁ ה   ש  ש   ב   פֶׁ ֶׁ נ  ם ה  עֹול  א ב   ב   ו ם ֵאין - ה  ךְּ  ש  רֶׁ ם ד ֶׁ עֹול  ז ֶׁה ב   ה   ה  יג  ִּ ש   ה   לְּ

ע ֵליד  ה   וְּ ֵאין. אֹות  ֶׁ נו   ש  ים א  עִּ ם יֹודְּ עֹול  ז ֶׁה ב   א ה  ל   ת אֶׁ ו ף טֹוב  ג  ה   ,ה  ל  נו   וְּ ין א  ו ִּ א  תְּ ל. מִּ  ֲאב 
ה   ה אֹות  ֹוב  ט  ה ה  דֹול  ד ג ְּ ֹאד ע  ֵאין ,מְּ ה   וְּ ךְּ  ל  טֹובֹות ֵערֶׁ ם ב ְּ עֹול  ז ֶׁה ה  א ה  ל   ךְּ  אֶׁ רֶׁ ל ד ֶׁ ש   ל. מ   ֲאב 
ךְּ  רֶׁ דֶׁ ת ב ְּ ֱאמֶׁ ֲעֹרךְּ  ה  נ   ֶׁ ת ש  ש   טֹוב  פֶׁ ֶׁ נ  ם ה  עֹול  א ב   ב   טֹובֹות ה  ו ף ב ְּ ג  ם ה  עֹול  ז ֶׁה ב   ל ה  ֲאכ  מ   ב ְּ

ה ֶׁ ת  ש ְּ מִּ א. ֵכן ֵאינוֹ  ו בְּ ל   ה   אֶׁ ה אֹות  ֹוב  ט  ה ה  דֹול  ר ֵאין דע   ג ְּ ֵאין ,ֵחקֶׁ ה   וְּ ךְּ  ל  יֹון ֵערֶׁ מְּ דִּ  הו א. וְּ
ר מ  א  ד ש ֶׁ וִּ ה' :)תהלים ל"א( ד   ב מ  ך   ר  ר טו בְּ ת    ֲאש ֶׁ נְּ פ  יך   צ  יֵראֶׁ גוֹ ' ל ִּ  ':וְּ

ר ֱאמ  ֶׁ נ  ֶׁ א ש  ב   ם ה  עֹול  י ה  י ֵ ח  ה לְּ ו   א  תְּ הִּ ד וְּ וִּ ה  ד   מ  ה כ   מ   כ  י  )תהילים כ"ז( :וְּ ת ִּ נְּ ֱאמ  'לו ֵלא הֶׁ
א  ב   ם ה  עֹול  ת ה  ֹוב  ט  ֶׁ ים ש  ֹונִּ אש  רִּ ים ה  מִּ ֲחכ  נו  ה  יעו  ר הֹודִּ ב  ים'. כ ְּ י ִּ ץ ח  רֶׁ אֶׁ טו ב ה' ב ְּ אֹות ב ְּ רְּ לִּ

ם לְּ  ד  א  ֹח  ב   י ה  ֵאין כ  רְּ ֻּ ל ב  ה  ע  יג  ִּ ש   רו ךְּ הו א  ,ה  דֹוש  ב   ק   א ה  ל   ה  אֶׁ מ  צְּ ע  י ה  וְּ פְּ י  ה  וְּ ל  דְּ ֵאין יֹוֵדע  ג   וְּ
ו ף  ג  ב   ֶׁ ים ש  רִּ ב  דְּ א לִּ ל   ן אֶׁ ֵאל ֵאינ  ר  ש ְּ יִּ ים לְּ יאִּ בִּ נ ְּ ם ה  הֶׁ ים ב   אִּ ב ְּ נ  תְּ מ ִּ ֶׁ ֹובֹות ש  ט  ל ה  כ   ֶׁ ש  ֹו. וְּ ד  ב  לְּ

אֵ  ר  ש ְּ ן יִּ הֶׁ ין ב   ֱהנִּ ֶׁ נ  ֶׁ י ֵי ש   ת ח  ל טֹוב  ֵאל. ֲאב  ר  ש ְּ יִּ ה לְּ ל  ש   מְּ ֶׁ מ  ו ב ה  ש  ת   ֶׁ ן ש  מ  זְּ יח  ב ִּ ש ִּ מ   ימֹות ה  ל לִּ
יֹון מְּ דִּ ךְּ וְּ ה  ֵערֶׁ א ֵאין ל  ב   ם ה  עֹול  יֹון.  ,ה  מְּ ד ִּ ה  ב   ֲחתו  אֹות  פְּ ֹא יִּ ל  ֶׁ ֵדי ש  ים כ ְּ יאִּ בִּ נ ְּ ו ה  ה  מ  לֹא ד ִּ וְּ

ר  מ  י הו  א  עְּ ש   י ְּ ֶׁ ה ֱאלֹ  )ישעיה ס"ד(הו א ש  ת  א  ן לֹא ר  יִּ ר קִּ 'ע  לֹומ  ה לֹו'. כ ְּ ֵ כ  ח  מְּ ה לִּ ך  י ֲעש ֶׁ תְּ ים זו ל 
לֹא ר   יא וְּ בִּ ה  ֵעין נ  ה אֹות  ֲאת  ֹא ר  ל  ֶׁ ה ש  ֹוב  ט  א ֱאלֹ ה  ל   ה  אֶׁ ה אֹות  ם קִּ א  ד  א  ה  ל  ה אֹות  ש   ים, ע 

ה לֹו. ֶׁ כ  ח  מ ְּ ֶׁ  ..ש 

 לשון הרמב"ן בס' שער הגמול:
מם עכשיו ביארנו כונתנו בשכרי המצות וענשן, ונחזור בקצרה: כי שכר הנפשות וקיו

כרונם לברכה "גן עדן", ופעמים קורין אותו "עליה", בעולם הנשמות נקרא לרבותינו ז
ובסופה יהיה  .והוא מכלל חיי העולם הזה ,מעלה". ואחרי כן יבא המשיח ה שלו"ישיב

המתים, שהוא השכר הכולל הגוף והנפש, והוא העיקר הגדול שהוא -הדין ותחיית-יום
ה להקדוש ברוך הוא, והוא העולם הבא, שבו ישוב הגוף כמו נפש, וֶׁ ק  ת כל מְּ ו  קְּ ת ִּ 

גדולה גן עדן עולם הנשמות, ותתעלה בהשגה ב ה  ק  בְּ ד   הִּ והנפש תדבק בדעת עליון כ ְּ 
 ...עד ולנצח נצחים-ממנה, ויהיה קיום הכל לעדי

אבא, אני כל כך מתגעגע לראות את זה כבר, ואני יודע שגם כל יהודי 

אבא, אנחנו צריכים להפריד את  ,ועכשיו, '[ש  פֶ יד נֶ ד  ]'יְ  אמיתי מתגעגע לזה

 הקב"העצמנו מהגויים, מהגויּות, מהפריצות ומכל הדברים השנואים על 

רו  'וישלח ר"פ ל"ה: ] ָכר ֱאלֵֹּהי ֶאת ָהס  ר ַהנ ֵ ֶ ש  ְכֶכם א  תֹּ רו   ,ב ְ ה  ַ ט  יפו   ,ְוה  ל  ְמלֵֹּתיֶכם ְוַהח   ,...'[ש  

זוג שלנו, גם האבות ה-עשות רק את רצונו, גם אנחנו, גם בניולהשתדל ל

 שוב: והאמהות שלנו, גם הילדים שלנו והנכדים שלנו והנינים שלנו.

ולחזור  ,נו לבין העולםישלנו, לשים מחיצה בינ 'גיטאות-'כאילוהלהיכנס ל

 [במדבר סו"פ ט"ו]בטהרה ובקדושה.  :יך להיותלתורת משה כמו שזה צר

 ?ה' לאש. מה הכוונה לצעוק 

וחשבון עם עצמו, להיזכר בכל -ראשון, כל יהודי חייב לעשות דין דבר ת.

להיזכר  ,ה' ישמור ,רות שלו, גם אלה שעשה בלי כוונה, וגםיהעב

ולעשות , עבירהוהוא צריך לעבור על כל  .רות שעשה בכוונהיבעב

בו  ]יואל ב': ' דמעותוהרבה  תשובה בלב שבור ֻ ָכל ָעַדי ש  ם ,ְלַבְבֶכם ב ְ י ו ְבצוֹּ  ו ְבְבכ 

ד ֵ ְספ  עם כאב  , עם רצון עצום לעשות תשובה,...', ר' ספר חרדים פרק ע'[ו ְבמ 

ה'ישעיהו ס"ג: ] רות שלויבלב על הצער שהוא גרם לקב"ה בגלל העב ָ  ְוֵהמ 

בו   ָמרו   צ ְ וֹּ  רו חַ  ֶאת ְוע  . ואז הוא צריך לבקש מהקב"ה לסלוח , נפה"ח ב' י"ב['...ָקְדש 

ישראל. לבקש מהקב"ה -עםלכל  הודי, זכר ונקבה, מבוגרים וילדים.לכל י

ישראל משתדל להיות טוב, לומר לקב"ה כמה -לסלוח, ולהגיד כמה שעם

ישראל -עם -שנות גלות  אלפייםאחרי כמעט  ,עכשיוקשה להיות יהודי 

עדיין מניח תפילין, שומר שבת, שומר כשרות, מתפלל, חוגג את החגים, 

י'ירמיה ל"א: ] הרבה מדברים אידיש כדי להבדיל בינינו לבין הגוים יבִּ ך   ַהצ ִּ  לָּ

ים י ֻׁנִּ י ...צִּ תִּ ך   ש ִּ ב ֵ ה לִּ ל ָּ סִּ שיבות , הי[, ועי' סה"מ לרמב"ם ל"ת ל', וסמ"ג לאוין נ''...ַלמ 

הצעירים  הזוגות - ואפילו שזה קשה מאד מלאות בחורים שלומדים וכו',

ולחתן  ,לגדל אותם כספית,ילד כמה שזה קשה -אחרי-מוכנים להוליד ילד

 ,ומוכנים לגדל כמה שיותר ילדים -מגדלים אותם בדרך התורה ; .אותם

ם'] ילדים! עשריםלו ויש משפחות שיש להם אפי ֶ צ ֹאן ַוי ָּש  חֹות כ ַ ָּ פ  ש    [...'מִּ

 ישראל-בעםיש את הדברים הטובים ש )לקב"ה(צריכים לדבר ולהגיד 

]'עקבתא  נמוך-. אנחנו יודעים שאנחנו הדור הכי]תנדב"א רבה פרק י"ט[

, ועם כל זה אנחנו רוצים להיות טובים, רוצים לעשות את רצון דמשיחא'[

]ברכות יז. תפילת רבי אלכסנדרי,  ריד אותנוה', אבל העולם מבלבל אותנו ומו

. אנחנו צועקים לשמים שה' יציל אותנו, שלא ועי' ביהגר"א למאמר 'האי גלא'[

ל'] לא שכחנו את הקב"ה –ישכח אותנו. אחרי כל השנים בגלות   זֹאת כ ָּ

נו   ַאת  לֹא ב ָּ ַכֲחנו ךָּ  ו   .ורק אתה ה' יכול להציל אותנו -, אנחנו חלשים [...'ש  

ושנזכה לעולם  ,שראל יזכה לקבל משיח צדקינוי-לבקש מהקב"ה שכל עם

  !המקדש בבית הבאה בשנה הבא של משיח.
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 תשע"ה )אחרי פורים( מסר מאת דניאל, ירושלים, י"ז אדר

 אנחנו לא נביאים
התקבלו מספר פניות על כך שהמסרים לא מתקיימים,  שאלה:

 מה דעתך?
  אני אסביר את המצב. תשובה:

או איך שתקראו לנו, אנחנו  ,מח, אוטיסטיםהאנחנו פגועי 
לא כל דבר  –באו הנביאים ילא נביאים, אבל אפילו מה שנ

שמפסיקים, זהו,  לדוגמא:מתקיים. אנחנו מקבלים מסר כמו 
גמרנו לתקשר. ואחרי תקופה מקבלים מסר חדש שצריך 
להעביר לעולם, אז אנחנו חייבים לעשות את זה, אנחנו לא 

 יודעים למה...
זה כמו שהרבה צדיקים  העתיד. אנחנו מקבלים מסרים על

גדולים, אנשים מעל ומעבר, יהודים מאד חשובים, תלמידי 
שבסופו של  –גם אמרו דברים, אמרו זמנים  –ם יחכמים ענקי

דֹוָלה ָהִעיר ִניְנֵוה ֶאל ֵלךְ  קוּם יֹוָנה... ֶאל ְדַבר ה' ]"ַוְיִהי דבר זה לא התקיים.  ַהּגְ

ְקָרא ִריָאה ֶאת ֵאֶליהָ  ּוִ ר ַהּקְ ֶ ְקָרא ּדֵֹבר ָאֹנִכי ֲאש  ִעים עֹוד ַויֹּאַמר ֵאֶליָך... ַויִּ  ְוִניְנֵוה יֹום ַאְרּבָ
ֶכת... ֶחם ה' ֶנְהּפָ ּנָ ר ָהָרָעה ַעל ַויִּ ֶ ר ֲאש  ּבֶ ה ְולֹא ָלֶהם ַלֲעׂשֹות ּדִ  )יונה ג'([: ָעׂשָ

אנחנו  .חית של הקב"ה נותנת כמה אפשרויותהתוכנית הנצ
מרי, אבל יודעים דבר אחד: כבר לא יודעים את ההסבר לג

יותר מעשרים שנה, אנשים כמונו, מזהירים בכל העולם 
 עשריםלפני  .ויעכששיהיו דברים דומים מאד למה שקורה 

 .שנה אף אחד לא היה מאמין לזה, אך עובדה שזה קורה
אנחנו לא נביאים, אין לנו דרגה כזו, כך ה' החליט שצריך 

"מיום שחרב בית המקדש ] שככה זה יהיהכמו שכתוב בגמרא  ,להיות

, שיהיו אנשים [ב("ניטלה נבואה מן הנביאים וניתנה לשוטים" )בבא בתרא י
דע, אך לא ידע כמונו )שוטים( וילדים אשר ה' יתן להם י  

ולמה? אני לא  .לפעמים זה שלם ולפעמים זה לא שלםשלם, 
יודע את כל הסיבות, אך אחת הסיבות היא לתת לנו פתח 

, לראות את האמת )בחירה חופשית( בשביל עצמנויט להחל
ֶות ְוֶאת ]"בשביל עצמנו  ים ְוֶאת ַהּטֹוב ְוֶאת ַהּמָ י ְלָפֶניָך ַהיֹּום ֶאת ַהַחיִּ ְרֵאה ָנַתּתִ

ה ְוַזְרֶעָך:... ָהָרע ְחֶיה ַאּתָ ים ְלַמַען ּתִ ַחיִּ ָלָלה וָּבַחְרּתָ ּבַ ָרָכה ְוַהּקְ י ְלָפֶניָך ַהּבְ רים " )דבָנַתּתִ

 אדומים.הללא ההשפעות של עולם הע"ר, העמלקים ו ל'([
לגמרי, וזה לא  קדוש ברוך הואאנחנו צריכים להאמין ב

זה לא משנה  .ם נדע את התאריך של הגאולה או לאא משנה
אם רב אחד או אוטיסט אחד אמר משהו שלא מתקיים, זה 

 למשיח. 100%משנה שאנחנו מחכים 
יש אנשים  חדכי מצד אהכי מצחיק מכל הדברים האלה 

, מבינים מה שאני אומר בלי שה'שיש להם בטחון  ,מבינים
להגיד משהו, הם בעצמם כבר מבינים את זה, אמנם לא תמיד 
זה יוצא )מתקיים( כמו שאנחנו רוצים, או כמו שאנחנו 
חושבים או מבינים מהמילים, )ומצד שני( יש אנשים 
שמאמינים באוטיסטים ובכל מיני אנשים אחרים, אבל לא 

 מאמינים בה'.
חר לא יכול להיות צודק כל הזמן אדם א-אוטיסט או כל בן

במה שהוא אומר, אבל הוא חייב להיות אמיתי. אם  100%-ב

אומר והוא מזהיר את היהודים ודורש מהם לעשות תשובה, 
 .זה לא משנה –שמשהו קשה צריך לקרות וזה לא קורה 

 ,אם הוא אומר שהעולם ורוד ושמח 'כופר'אבל הוא ממש 
ולא  ,הזה-עולםכך טוב ב-ויהיה כל ,הכל יהיה בסדרשו

 ,לא כזההוא לדאוג, כאשר אנחנו רואים ברור שהעולם 
העולם -והרשעים דוחפים את ארצות ,מבולבל והעולם

וגם מטמאים ומורידים  ,למלחמה שלא היתה כזו בהיסטוריה
 את הקדושה של היהודים וכל העולם.

. שנה עשריםאנו אומרים זאת כבר  .אנחנו אומרים דבר פשוט
נחם או מוישל'ה או מ)בנימין גולדן( אם זה אני או בן  בין

העולם  !היה קשה להאמין -ר ב   ד  וכו'. בהתחלה כשהתחלנו ל  
, כסף, כסף( זה ִני, געלט )כסףאִני, מ  אמ   ִני,אהיה מקום של מ  

זה היה עולם שכל דבר גשמי היה  .מה שהיה הכי חשוב
היה עולם שחיו זה חשוב מעל ומעבר לכל דבר אחר רוחני. 

ת וכו'. )חיים את הסיפורים של סרטים, של טלויזיה, דמיונו
בסרט( עולם מבולבל, עולם רודף גשמיות, עולם של בדיחות 

 אבל בלי שמחה. -
-שנה עולם כל עשריםהיה קשה להאמין שיכול להיות בעוד 
. לא מאמין ויעכששזה כך מפחיד ומאיים על קיום כולנו כמו 

אחרי כל המלחמות,  - כיום ,שיש הרבה אנשים בעולם
וכו' שלא יודעים מה  מטוסיםעלמות י"ש, העאדהפיגועים, ה

נשים שגרים במקום נידח שלא מאחוץ אולי קורה בעולם, 
יודעים מה קורה בעולם, אבל הרוב יודעים שהעולם מפחיד 
ביותר, שאנחנו עומדים על סף מלחמה כמו שמעולם לא היה 

  .כזה דבר
קבוצה של אנשים רשעים ענקיים, שהתגלגלו לעולם  נהיש

 ,בין הטוב לרעשהאחרונה -חמהכדי להגיע למל –הזה שוב 
וגם בן לא  ,וודאי יהיה. בדיוק מתי? אני לא יודע-ודאיבוזה 
אף אחד  .וגם מנחם לא יודע ,וגם מוישל'ה לא יודע ,יודע

זה יהיה  –לא יודע, רק הקב"ה יודע, אבל דבר אחד ברור 
 .העולם רועד מכל הכיוונים .זה לא יקח הרבה זמן .עוד מעט

אדם נבון -העולם מתפרק, וכל בן .מןזה לא יהיה עוד הרבה ז
יש הרבה אנשים  .יודע שזה אמת - יודע מה קורה בעולםש

 –יהודים  ,אבל .שחיים בדמיונות, אנחנו לא אשמים בזה
זה יהיה, אבל כדאי שאנחנו שהמסר הכי חזק: לא משנה מתי 

כולנו ניקח את עצמנו בידים ונעשה תשובה שלמה על מנת 
יהיה זה  רות האלה בקלות יחסית.שנוכל לעבור את כל הצ

המסר  וזה –שאנו מדברים  יםשנהעשרים מפחיד ביותר, וכל 
 שאנחנו כל הזמן נותנים. 

באיזה  ...באיזה יום זה יהיה :אבל בני אדם רוצים עובדות
אבל ה' לא יגלה את זה,  ...איך תהיה המלחמה הזאת ...שעה

 ה שנכתב בנבואות של הנביאים.מ  פרט ל  



א בדיוק מה שצריך להיות, אך גם יהודי שלומד יכול למצו
רק ו ,רסאותיזה לא צריך להיות מדויק כי לפעמים יש כמה ג

 ?נכונה. באיזה צורה קשה העולם הזה יפולה תהיהאחת מהן 
וזה לא משנה  ,זה יהיה בלי ספק  ,שני שליש יפול חזק, יהרס

 אנחנו עושים כדי לשרוד. זה משנה מה –איך 
לנו כל השנים וזה המסר של כו – אני חוזר וחוזר וחוזר :שוב

שובה, לחזור לקב"ה, לחזור בת והוא לא ישתנה: ,האלה
הזהב, לחיות רק עם הגשמיות שחייבים -לזרוק את עגל

בשביל לחיות, כי איך שלא יהיה ה' יקח מאיתנו את כל 
 - הגשמיות המיותרת. ומי שנשען על הגשמיות המיותרת

 לחיות בלי זה.הוא לא יוכל  .יסבול בצורה בלתי רגילה
ונצטרך להסתפק בקורת גג  ,םל  ע  אנו מגיעים לרגע שזה י  

 ואוכל מינימלי וכו'.
אמיתי -ב"ה יודע שאנחנו ניגאל, כל יהודימי שמאמין בק

 –סיני ואמר "נעשה ונשמע" -שהנשמה שלו עמדה בהר
יהודית אמיתית -ה הזו תיגאל. ה' לא יתן לאף נשמההנשמ

זה דבר שכולנו והמציאות. וכל הע"ר יעלמו מ .ללכת לאיבוד
היהודים עצמם  .יודעים את זה, אבל העולם שוכח מזה

לא כולם  .ת הגשמיותיהודים לא רוצים לעזוב א .שוכחים מזה
שממש רוצים להתקרב  םיהודיהרבה -הרבה נםב"ה, יש

 לקב"ה ולהוריד ככל האפשר את הגשמיות שמקלקלת אותנו.
 אי אפשר ללכת ברחוב חרדי בלי )מראות של( פריצות,

זוללים ברחוב שואנשים  ,גסות, דיבורים שטחיים ולא לעניין
בלי לראות חנויות, מסעדות אי אפשר ללכת ומלקקים גלידה. 

 .בכלל מלאות חרדים שלא מתאים להם המקומות האלה
ותר בקלות, חייבים היהודים שרוצים לקבל משיח הרבה יו

רק אדם רוחני יוכל לעבור את מה שעומד . לעלות רוחנית
 ר בשמחה.יותר בקלות, יות -להיות 

זה המסר שאנחנו נותנים כל השנים, לפעמים בצורה כזו 
 ם בצורה אחרת, זה הבסיס וזה המסר.ולפעמי

הוא  -' בחנוכה נרגיש כמו המכבים'ואם מוישל'ה כותב ש
התכוון למצב המכבים לפני שיצאו למלחמה. המכבים לא 

הטילו עליהם כל מיני חוקים לכן סתם יצאו למלחמה, קודם 
רץ זה באהבדיוק אותו דבר קרה בחנוכה שהיו נגד התורה, ו

, הורידו פה על היהודים המאמינים החרדים חוקים שראלי
כמו בזמן המכבים.  ם מהע"ר בדיוקיו  שה' ישמור, הרגשנו אִ 

 ,דברו על רשע כמו המן, יותר גרוע מהמן .כך פורים-ואחר
 אלא תלוי הדבר ואין הקצין כל כלו ,רב אמר( ב''ע ז''צ דף בסנהדרין) מובא ]וכן

 ואם נגאלין תשובה עושין ישראל אם אומר אליעזר טובים... רבי ומעשים בתשובה
 עושין וישראל, כהמן קשות שגזרותיו מלך להן מעמיד ה''הקב אלא, נגאלין אין לאו

אבל  , ככה מוישל'ה דיבר.ממנו שניפטר [.כ''ע למוטב ומחזירן תשובה
יש לנו כמה רשעים מעלינו, שאנחנו צריכים  !זה המצב שלנו

רואה את זה בדיוק. אני  –להיפטר מהם, ומי שרואה אמת 
הם  -לא אגיד את השמות שלהם, לאנשים שיודעים אמת 

 מוכרים מאד. יש ביניהם גויים ויש ביניהם כביכול "יהודים".
יה קבוצה "ואז יבוא חג הפסח, ואנחנו נה :ומוישל'ה גם כותב

מרופטת ושחוקה של אנשים מרוטים כאשר אנו יושבים 
הסדר, עם מצות ויין שה' ישלח לנו באופן -מסביב שולחן ליל

"קבלתי רשות שכותרתו: )מתוך המסר של מוישל'ה  ניסי"
רוב החרדים  (35-', סידרה בלגלות לכם דברים שיתרחשו"

בארץ הם עניים, בקושי יש להם כסף לקנות אוכל בצורה 
, אז מאיפה ירהד-רי יש להם כסף לשכרגילה כל השנה, בקוש

ה'  ...יהיה להם כסף להוציא על אוכל, יין, מצות וכו' וכו'?
 ידאג להם בנס שיהיה להם כמו כל שנה...

והשנה הזו נהיה יותר שבורים. למה? כי העולם הולך ויורד 
ועל החרדים במיוחד.  ,עלינו קשה וחזק, על היהודים במיוחד

 הע"ר עושה את זה. - ובארץ ,הגויים עושים את זה -בחו"ל 
הנביא, -שיהיו יהודים שיראו ממש את אליהווכשהוא אומר 

, אבל מה זה אומר? זה אומר עדייןהגאולה  היהתאך זאת לא 
ובטחון -ונהבמצב כזה שמי שיש לו מספיק אמשהעולם יהיה 

ת את אליהו הנביא, ואם לא בעינים בקב"ה הוא יוכל לראו
בו, להכיר בזה שהוא  אז הוא יוכל להרגיש אותו, להכיר -

 יח המבשר את בואו של משיח צדקנו.השל
מחכה למשיח  זה חשוב מאד, כי יהודי שלא –ולהגיע לזה 

כל יהודי צריך  .]רמב"ם הל' מלכים פי"א ה"א[ הוא בבעיה גדולה מאד
הנביא יבוא לבשר -ומי שלא מאמין שאליהו ,לחכות למשיח

 את זה שמשיח בא, אז הוא מפסיד את הגאולה השלמה ח"ו. 
פסח מכל מיני ליהיה מצב מאד קשה עד אני חושש שכנראה 
וגם לעולם בכלל. נצטרך הרבה כח  ,כיוונים, גם ליהודים

אני חושב שכולם כבר היו  ,מיואשים. את האמת היהונ
ומי שלא רואה שהעולם  צריכים להיות מיואשים בעולם הזה.

פרק מכל הצדדים, לא רואה את תבסכנה, שהעולם מ
אני מרחם עליו. מי  –שזורמת מכל הצדדים  שעותיהר

, 'כיף'שמרגיש שהוא צריך לטוס לתאילנד בשביל לעשות 
את ו ,הוא מבזבז את הזמן שיכל להקדיש .אני מרחם עליו

 ,לעשות תשובה, להתקרב לה'. הוא ריקבשביל הכוחות שלו 
 לכן הוא מחפש כל מיני חוויות מחוץ לפנימיות שלו.

ל אלה תמיד, ולכמאז ומשלנו הקבוע אז זהו. זה המסר 
, אני בטוח שהם 'ולמה לא פהלמה לא זה ' :שפונים ושואלים

 לא מבינים את המסר בכלל.
אמת אני בטוח שאין -לאנשי אני מקווה שההסבר שלי ברור.

אפילו שהם כביכול  –בכלל שאלה על זה, ואנשי שקר 

קוראים מה שאנחנו אומרים, הם לא מבינים את זה, אין להם 

ַדבֵּ ]' שום בסיס להבין את זה ָאְזֵני ְכִסיל ַאל ּתְ יךָ  ,רּבְ ֶכל ִמּלֶ י ָיבוּז ְלׂשֵ ', ּכִ

  ה ההסבר וזו האמת.ז משלי כ"ג ט'[

ישראל שנוכל לעשות תשובה שלמה, -אני מברך את כל עם

ה' ירחם עלינו שנקבל את משיח  –ובזכות התשובה השלמה 

 צדקנו בשמחה.



 העולם בדרך למלחמה
 בס"ד, תקשור עם בנימין, ירושלים, כ' אדר תשע"ה

 בוא היום. אאני מאד שמח שאתם ביקשתם שאני 
העולם מתחיל להראות לנו שזה הולך לכיוון מאד חזק של 

ואני  וגם נפילה כללית של הכלכלה. מלחמת העולם השלישית,
שואלים: יודע שרוב האנשים בעולם מעדיפים לא לדעת את זה, ו

כים עם יממשו ?אז בשביל מה צריך לדעת את זה –אז אם כן 
ֵמן המסיבות שלהם, עם עגל הזהב , כדי לא לחשוב, ַהז ֶּה...'[ ָהָעם ֵלב ]'ַהש ְׁ

רודה שכל העולם, רוב העולם ווההבועה עם כדי לחלום שימשיכו 
 .2-חיים בזה מאחרי מלה"ע ה

חיים מה שבעים שנה של -יותר ששים-או-לנו פחות ווהי
, 'מעל לראשממש 'ה לנו גשמיות תהי ,שקוראים 'טובים'. אנחנו

במצב הרבה יותר היו  ריתהב-צותכביכול שבאר-אפילו העניים
מבחינת כל  ,2-בינוניים באירופה לפני מלה"ע האשר הטוב מ

האוכל שהיה להם, וכל המכוניות וכו' וכו'. ואני יודע שזה לא היה 
לפני הצריף הזה עומדת כש ,ריףמשונה לראות בארה"ב איזה צ

גם דילק היתה להם... ואדילק, צריף של כושים, אבל קאאיזה ק
ה להם, וגם פטיפון, תעל הצריף כי טלביזיה היהיתה שאנטנה בודאי 

וכו'. אז אפילו העני ביותר  ...היה להם 50-שנות השל ימים אותם ב
לה"ע באמריקה הוא היה בהרבה יותר עשיר מהעני באירופה לפני מ

לא לקח הרבה ולכן לא רוצים לעזוב את זה. זו הסיבה ש, ו2-ה
-בנו מרכזיושהכל פרח מבחינה גשמית,  60-שנים עד שנות ה

 ,וכו' וכו' ,וקולנוע ,)צעצועים(' שמונצעס'קניות, קניונים, עם כל מיני 
אבל  ,ם אלקטרוניים ואינטרנט וכו' וכו'כל מיני דברי וואח"כ יצא

 ת זה.לא רוצים לעזוב א
 
אני צוחק לעצמי כשאני רואה אשה  .גם החרדים נכנסו לזה חזקו

מתחת למטפחת שלה, והיא לה תקוע שירושלמית עם פלאפון 
מתחת שפלאפון בת דברומ ,הולכת ברחוב ודוחפת עגלה עם תינוק

שכחנו מהעדינות, שכחנו  זה העולם שלנו היום. ..למטפחת שלה.
כמה  נם עדייןיש ,ברוך ה' .יםיהודבאמת מהצניעות, שכחנו מלהיות 

כן עושים מה שצריך, משתדלים לחזור למה שפעם היה, אבל הם ש
 הם מעטים. 

מסורת שרק שבעת אלפים יהודים יקבלו  נהוזה לא סתם שיש

]חסד לאברהם מ"ג נכ"ב ע"ש, ור' בספר מלכים א' פי"ט לאחר ו פני משיח צדקנ

י ת ִ ַארְׁ ִהש ְׁ יִ  מעשה אליהו בהר הכרמל: 'וְׁ ָרֵאלבְׁ ַעת ש ְׁ בְׁ ל ֲאָלִפים, ש ִ ִים כ ָ ַ כ  רְׁ ר ַהב ִ ֶּ עו   לֹא ֲאש   ָכרְׁ

ַעל...'[ מה שזה אומר, ו. אנחנו לא יודעים איך החישוב הזה נעשה ַלב ַ

רק ישרדו  -ובין היהודים  .אבל מה שברור שמעט אנשים ישארו

י שבוטחים בה' ואל ת ִ ַארְׁ ִהש ְׁ ךְׁ  ]'וְׁ ֵ ב  ִקרְׁ ָחסו   ָוָדל, ָעִני ַעם בְׁ ם ה'...', צפניה ג' י וְׁ ֵ ש  , ב["ב ְׁ

שקורה בעולם בלי  , אין שום דבראלה שממש יודעים שאין כלום

אם זה בין  ,דברים שקורים בעולםהשהקב"ה גורם לכל  ,הקב"ה

ועושים את שלהם, או הפיל הגדול, או  הנמלים שזוחלים על הארץ

אמים עד בצי ]ע"ז דף ג' ע"ב: 'מקרני ר. זה הכל שייך לקב"ה - האריה הטורף

 .כנים...'[

 - מאד ללכת לרופאים-יעזור לנו מאדזה ואם אנחנו חושבים ש

 !אף אחד לא מת דקה אחת לפני שהוא צריךאז שתדעו סוד אחד: 
]רבנו בחיי בהקדמה לפרשת  ומתפללים על נס ,רק מה, רצים לרופאים

 ,סומכים על רופאים. והרופאים כיום, הרבה מהםאנשים . אבל שלח[
 מצילים אותנוהברוך ה', אבל הם לא  -ש רוצחים. לא כולם הם ממ

ַעת ָאָדם'[ ו  ש  א ת ְׁ וְׁ ָ אפילו גוי, יכול להגיד  ,ורופא אמיתי .]תהלים ס': 'ש 
-רק הקב"ה מציל. כי כל רופא - לפציינטים שלו, שאני כלום

 הפעמיםרוב באמיתי שהוא רואה את האמת, אפילו גוי, יודע ש
 ה נס. ז -אמת אנשים בשמצילים 

זה גם  -ועכשיו אנחנו בסכנה מאד גדולה, ממש גדולה. והסכנה 
 - התהכי קשה שהיהנפילה וגם נפילה קשה מאד,  ,של מלחמה

מה אנחנו צריכים 'כלכלית. ונכון, אם יהודי יגיד לי:  מבחינה
צריכים לעשות מה שאנחנו צריכים  !צריכים לשבת וללמוד ?לדעת

אי שכולנו והלוזה נכון.  !...',זהולעשות, ולא לפחד ולא לדאוג, ו
ה מ  ל  היינו ברמה שכזאת, אבל לאלה שלא תופסים מה שקורה ו  

 עד כדי כךכדי שאולי זה יפחיד אתכם  ,תקשיבו היטב –שזה קורה 
כי אך ורק הקב"ה יכול להציל אותנו.  ,שתתחילו לחפש את הקב"ה

מצב שנגיע לושיהיה ברור,  !שיהיה לכם ברור: ישארו מעט אנשים
סכנה מדובר?  ושנבין שאך ורק הקב"ה יכול להציל אותנו. על איז

 . 3-הסכנה של מלחה"ע ה
 

. ולמה יים זצ"לחפץ של החהסרט דיברו פה על הסרט שמצאו, 
זה הוסרט ר ש)תרפ"ג( כא 1923שנת מצאו את זה בדיוק עכשיו? מ

ישראל באירופה עד היום -במפגש הראשון של הרבנים של אגודת
זה כדי  ?בדיוק ה' שלח את זהכעת למה אז  !זה לגמרישכחו מ -

הצדיק, צדיק ענק  , אתאת הגדול ,שנראה עוד פעם את הגאון
למה עכשיו דוקא? כי זה מבשר את ו !החפץ חיים - בעולם שלנו

זה אומר שזה מגיע, וצריכים הכהנים ללמוד את  !השלימה-הגאולה
שהגיע זה אומר  .ובמכתביו[ ]קונטרס 'תורה אור' להח"ח, הדינים של הקרבנות

אין  !ונדע שאין עוד מלבדו. שנדע שאין ,הזמן שאנחנו נתקרב לה'
רק הוא. שאנחנו נהיה  - שום כח בעולם שיכול להציל אותנו

כל רגע בל רגע. כבאבל באמת,  -מים שלכות מל מוכנים לקבל עו
שנגיד לעצמנו: 'אין עוד מלבדו, אין עוד  שאין לנו מה לעשות

ת ָ ! אין עוד מלבדו' מלבדו, ָיַדעְׁ ֹבתָ  ַהי ֹום ]דברים ד': 'וְׁ ֵ ל ַוֲהש  ָך...', ר' ביה"ל  אֶּ ָבבֶּ לְׁ

למלאות את החיים  .סי' א' דברי הח"א בשם ס' החינוך, שש מצוות תמידיות[
 ,, דברים רוחנייםתוכן דברים בעלישלנו עם דברים משמעותיים, 

דוש ברוך שזה הק,  שיביאו אותנו הרבה יותר קרוב אל המקור שלנו
ולחכות למשיח, להתגעגע  ,יכול, ורק הוא-, שהוא הכלהוא

עוד סימן זה עגע למשיח. זה סימן, גלמשיח! יהודי אמיתי חייב להת
ה...', ר' ספר 'תקות הגאולה' לר' אהרן ראטה  אמיתי.-שהוא יהודי ֶּ ַחכ  ֵרי ַהמְׁ ]'ַאש ְׁ

הגרי"ז מבריסק זצ"ל, ורבות  זצ"ל, וכן מאמרי 'אמונת הגאולה' בס' אור יחזקאל, בשם

  .בספרי הח"ח זצ"ל כמו חומת הדת פי"ג, מאמר 'ציפית לישועה' ועוד[
ובנוסף לזה, אנחנו צריכים להשפיע גם על אחרים, להשתדל 
להחזיר אותם בתשובה. אני לא מדבר דוקא על החילוניים, אלא 
גם על החרדים שהתרחקו בצורה איומה, שאיבדו את הרגישות 

 'חרדים'העדינות, את התורה, אפילו שהם את שלהם,  תהיהודי
ד אני אגיד: כביכול. אני לא אומר דברים חדשים, רק דבר אח

שזה יהיה משהו נוראי, ואין לי  - השלישיתאנחנו בדרך למלה"ע 
מילה אפילו מספיק חזקה בשביל להגיד מה שזה יהיה. ארץ ישראל 

, אני לא אומר שלא תהיה פה איזו פצצה או [69גליון ]ר'  יפגעתלא 
-שנים ש ,שלא יזרקו עלינו טילים, אבל זה לא יהיה כמו בחו"ל

פגוע מאד. וזה נוסף שליש לגמרי ושליש השליש של העולם יהרס, 
והאברבנאל אומר שזה חייב  .]זכריה י"ג[ לא סתם, זה בנבואות

' משמיע ישועה לרי"א סו"ס ישעיהו, י"ד עיקרי הגאולה, ור' ציונים ]ס להתקיים

זה לא  -ם נהיה בא"י אאז אפילו  .['הפחד משתלט'ומקורות בתחי' המסר 
ם במעלת הדר בא"י בזמן ביאת שגבי]ור' חסל"א שם מעיין ג' נכ"ב בדברים נ פשוט

 . [המשיח
 

וברגע שיפלו אז אנחנו  ,אז גם הציונים יפלו -ואחרי שזה יהיה 

הם  ,אין סיכוי –עד שהם לא נופלים  נו.ינוכל לקבל משיח צדק
לחזור לקב"ה,  זה -קודם לכל  העיקר ,צריכים ליפול קודם. ואנחנו

ו ר רק הוא יכול להציל אותנושיכול, ו-לדעת שהוא הכל  לֹא ]'ַאש  
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, יֵענו  ב...', הפטרת 'שובה ישראל', סו"ס הושע[ לֹא סו ס לעַ  יֹוש ִ ָ כ  וכל הרשעים  .ִנרְׁ
שעכשיו ה'  ,האלה שחושבים שהם יכולים להשתלט על כל העולם

שיכורים על ההצלחה  כל כךוהם  ,להם להצליחמאפשר נותן להם, 
הם יפלו חזק  ,הם יפלו –ר עושים דברים טיפשיים שלהם שהם כב
 ,ולא רק זה. ס חלק גדול מאד, רוב העולםר  ה  י   לכן מאד! אבל קודם

קשה, אבל כל  היחד עם זה תהיה נפילה כלכלית, נפילה כב
 דבר. -אחרי-דברברציפות הדברים האלה ילכו מהר, זה ילך 

 תושלש-אז בעשרים ,אנחנו כותבים כבר עשרים ושלש שנים
הגיע  ו,הֹו, זה'וחושבים ש ,וחושבים ,ומחכים ,השנים האלה מחכים

 דבר-אחרי-עכשיו זה יהיה דבר כה,כ ימשיךאבל זה לא  ...',ןהזמ
ֲעָגָלא'[ מהתאריך הזה של על מה שהתרחש . אם אנחנו נסתכל ]'ב ַ

אז העולם כבר השתנה, עשה סיבוב של  -עד כעת היום לפני שנה 
אני רוצה שוב להגיד לכם: זה יהיה הרבה  !ושמונים מעלות-מאה

 יותר מהר עכשיו. 
 ,הזמן ממש רץ, וכל שנה זה רץ יותר 'תאומיםה'נכון שמאז ו

זה כבר  - עכשיו ברגע שמגיע יום שני ,ועוד יותר מהר ,ועוד יותר
עכשיו זה כבר ופעם זה היה ברגע שהגיע יום רביעי,  ...סוף השבוע

זה עובר במהירות ככה . ..ד מעט זה יהיה יום ראשוןויום שני... וע
אבל  .ואנחנו לא תופסים לאן החיים בורחים ,[31-הגאולה ב'] הבזק

 ם ישראל בתוךככה זה. ה' רוצה כבר לגמור את המצב הזה של ע
רוצה לגמור עם הגלות ולהגיע לגאולה השלימה. הוא  שלו, גלותה
אבל  -' עבדות לחירות'זה לצאת מ .זה השלב הבא של הבריאהו

ו ַעת עֹוָלִמים'[ לנצח ש   ,אבל זה לא היה עדיין לנצח -. וממצרים יצאנו ]'ת ְׁ
נצא מהתרבות של מצרים, מהטינופת של מצרים, אנחנו עכשיו ו

ַער'[ בכל העולם, הטינופת של עשיושולט שזה כבר  , ]תהלים פ': 'ֲחִזיר ִמי ָ
 נגיע לנצח. אנחנו הטינופת של הגויים, ו

]עי' חסל"א מ"א  ונעלה ,ונעלה ,נעלהבהם ש ,וגם בנצח יש שלבים

, אבל לזה אני כבר לא אכנס, העיקר שהלואי שכבר נגיע ני"ח[
 .ונקריב קרבנות וכו' וכו'משיח צדקנו, נקבל שו ,לסוף
זה לא  !עינים-אחיזתרק , לא לשכוח: כל העוה"ז זה ם ישראלוע

, יש לנו רך כללקיים. אנחנו נולדים, ויש לנו אמא ואבא בד
ספר, גדלים, הולכים לכולל ללמוד, -אנחנו לומדים בביתמשפחה, 

גם הן, הולכות  ,הולכים לעבוד, קובעים עתים לתורה, ונשיםשאו 
 ככה זה. ספר, מתחתנות וכו', העולם נראה שזהו, -לבתי

אנחנו מסתכלים על ההורים שלנו כאילו שהם ההורים לנצח, 
שזה לנצח,  על הנשים כאילוועל הבעלים שלנו כאילו שזה לנצח, 

וגם על הילדים ככה, אבל אנחנו לא מבינים שזה הכל עשוי 
ולהגיע למצב  ,בשבילנו, בשביל הנשמות שלנו, לעלות, לעלות

ֵני ֱאלֹ ]' של קירבה מקסימלית עם הקב"ה ךְׁ ִלפְׁ ֵ ַהל  ִהתְׁ יםקִ לְׁ אֹור ַהַחי ִ ...', ים ב ְׁ

 .מזמור נ"ו[
אדם  השלימה נלמד שכל הקשרים של בני-וכשנגיע לגאולה

ם, ואז נראה איפה ל  ע  י   - עהרר של היצ ההזלם עוה, לם זהבעו
האמיתי שלנו, איפה החלק השני של הנשמות שלנו, איפה -הקשר

ָקה אנחנו משלימים את עצמנו בְׁ י ]מזמור ס"ג: 'ד ָ ש ִ יָך...', ר' מס"י פ"א[ ַנפְׁ . ַאֲחרֶּ
 –וזה יהיה התענוג, התענוג הכי גדול. אבל ברגע שזה יהיה שלם 

 בלי סוף, בלי סוף, בלי סוף ,ולעלות ,ולעלות ,אפשר יהיה לעלות
ַנַחל ֵקם...'[ ֲעָדנֶּיךָ  ]'וְׁ יכול בכלל להבין את לא אדם שחי היום -, שהבןַתש ְׁ
 זה.

 
. ...', סנהדרין צז:[הקיצין]'כלו כל  , תתעוררו! הזמן הגיעישראל-םאז ע

לפח.  לזרוק - כל ההנאות הגשמיותאת  ,כל המשחקים לזרוקאת 
את הגוף ואת הראש אמנם ולהתכונן לעולם רוחני. כן, יהיה לנו 

אמת, אמת, ואת הלשון וכו', אבל לא יהיה שקר, יהיה רק אמת. 

ב אמת. אמת. זהו. ג ַ ִנש ְׁ וֹ  ה' ]'וְׁ ַבד  י ֹום לְׁ  ַההו א...'[ ב ַ

 

 

 שאלות ותשובות:
 

זה צריך ו ,חג הפסח זה עניין של אמונהוש. חג הפסח מתקרב, 
הימים -יות מאד משמעותי עבורינו, המבחן הגדול של אחריתלה

 'וצדיק באמונתו יחיה'. ,כידוע זה מבחן האמונה
זו רמה  -זה דבר אחד, וביטחון זה דבר אחר. אמונה  –ת. אמונה 

]ר' בארוכה דברי רבינו  גבוהה מאד, אבל ביטחון זו רמה עוד יותר גבוהה

. כי ה והבטחון' לר"מ ימיני זצ"ל פרקים כ"ב כ"ג[יונה על משלי ג' כ"ו, ור' 'תורת ההשגח
טחון אנחנו מוכנים להקריב את עצמנו ולדעת שהכל זה יבב

א ומה שה - יכול, ולא משנה מה-מהקב"ה, ולדעת שהוא הכל
זה לא  -אפילו שזה גורם לנו כאבים  .]ברכות ס:[ עושה זה לטובתינו

 משנה. 

בלי מממצרים ש. המעלה הגדולה של עמ"י זה מה שהם יצאו 

 ]ירמיהו ב'[ יחיו במדבר השומם...הם מה ואיך  עלשום בסיס 

-זה אמונה שקיים הקב"ה ושהוא הכל -ת. זהו. זה הביטחון. אמונה 
לקחו את הכבשים הם יצאו, שכאשר הם זה  -יכול, אבל בטחון 

וקשרו אותם למיטה ולא פחדו מהמצרים, כי היה להם ביטחון 
ביחד, ברגע שיש ליהודי את שני והאמונה והבטחון  .בקב"ה

 .['ה' לי ולא אירא'] אף אחד לא יכול להפיל אותו –הדברים האלה 

להכין אוכל לקראת הדברים האם צריך ש. אז חזרנו לשאלה, 
 שבאים עכשיו...

לא זה אתה מכין אוכל אם האם כששאול, מתכוון לת. מה אתה 
אני אומר  , האם זה לא סותר את הביטחון בה'?אמונהחיסרון ב

אפילו  ,כדאי שיש משהו בבית לאכולזה  – איך שלא יהיה ,לכם
הרי  .אבל משהו, משהו. זה לא פחות אמונה ובטחון -אם אין הרבה 

 , הם בונים לעצמםלא יהיה לכם כמו שעושים אנשים באמריקה
שנה שלימה וכו', וגם יש להם ר אוגרים אוכל עבובונקרים, וגם 

 קשההמצב הכדורים לרובים וכו', כי הם בטוחים שזה גם ו ,רובים
 .מה שעומד להיות

הם לא עושים כאלה  -ואנחנו יודעים שגם היהודים באמריקה 
שיש להם בגלל לא בגלל שיש להם ביטחון, אלא וזה דברים לרוב, 
יש אבל הם. אז זה הבעיה של ,הזהב יחיה לתמיד-ביטחון שעגל

בארה"ב אנשים  '.סתם-לא'גוים שם שיודעים שהולך להיות בלאגן 
שינסו  , הם חוששיםעתיד לקרותש המים מאד מדואגוגם באירופה, 

ריכוז ולהפוך אותם -לקחת אותם ואת המשפחות שלהם למחנות
והרבה  .כנס למקום כזהילעבדים, אז הם מעדיפים למות ולא לה

נטים שכביכול טם הפרוטסיהגוי ,הם אמריקה,של מאלה היו בצבא 
 . ואם'ביטחון'ולא  'אמונה'יש להם אהדה לישראל, אבל זה לא 

מקרה שלא יהיה לפה יש חירום כמו ש-מנורתלכם איזו יש  לדוגמא
אז זה לא  - קורה לעתים גם כשאין מלחמהדבר ששזה  ,חשמל

 כמה קופסאות של מצות לא יזיק, אוגם ו ,זה פרקטי ',חוסר בטחון'
הנס ש, משהו שיהיה, ובקופסאותטונה  אורז, או קצת-פריכיותקצת 

אמנם היתה להם  ,שיצאו ממצריםככמו שהיהודים זה יהיה על זה. 
לקחו רק קצת בצק הם סעודה גדולה לפני שיצאו, בכל אופן  ואיז
ֲארָֹתם]' תםיא ֻרֹרת ִמש ְׁ לָֹתם צְׁ מְׁ ש ִ ָמם...'[ ַעל ב ְׁ כְׁ ום זה החזיק להם ארבעים י, וש ִ

אבל פה ה'  .]ר' קידושין לח.[ מרים וכו'-קיבלו את המן ובארהם עד ש
זה יהיה להם  -בא"י נמצאים יוציא אותנו ממצרים, ואלה ששוב 

אם הם בוטחים ומאמינים בה', וקוראים ומבקשים  .הרבה יותר קל
ָהָיה]מה' עזרה  ֹל 'וְׁ ר כ  ֶּ ָרא ֲאש  ם ִיקְׁ ֵ ש  ֵלט, ה' ב ְׁ ָ י ִימ  ַהר כ ִ ם ןִצי וֹ  ב ְׁ ַלִ ָ ִבירו ש  יֶּה ו  הְׁ ֵליָטה ת ִ  פְׁ

ר ֶּ ֲאש  ַ אז זה  -' הכל יכול'ם את ה' כיומקבל [ה'...', יואל ג' ה' ובמפ' שם ָאַמר כ 
 יהיה להם הרבה יותר קל פה.

 כאן הרבה גוים, מה הם יעשו?יש ש. בארץ 
אני לא יודע הדברים. יברחו ברגע שיתחילו פה  -ת. הרוב מאלה 

לא יודע אם מישהו יודע, לא חושב, רק  בדיוק מה שיהיה, אני
ותהיה  .זה כבר התחיל פה -הקב"ה יודע. אבל איך שלא יהיה 

מאמינים יברחו מפה, -מציאות שכולם יברחו, וגם איתם הגוים הלא
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שלח את ' יה -אז ברגע שהם הולכים  .אז לא יהיה כבר את הציונים
 משיח צדקנו.

חירי הדירות, האם מה תהיינה מ כלכליתהנפילה הש. וכשתהיה 
 '?'היוקר יאמיר, היפךשלרדו לגמרי או י  

או שיאשימו את מה שיקרה זה לקנות דירה?!... מה? ודאי! בת. 
 מישהואת הכלכלית, כי הם צריכים להאשים -המלחמות בנפילה

יותר עוד ת וחוץ מעצמם, הרשעים האלה, ואז יתחילו מלחמ אחר
תתפרץ מלחמה, כי הם ם זה ע  ש  גדולות, או שקודם תהיה נפילה 

עם מה שהם עשו  , כלהעבירות שלהםכל צריכים לכסות את 
 הכלכלה.

 יהיה עם הכסף, האם בכלל יהיה כסף?ומה ש. 
. כי ]'שתכלה פרוטה...'[ ת. כסף יהיה, אבל זה לא יהיה שוה כלום. ממש

זה לא שהכלכלה נפלה בגלל ו .הם ממש גנבו בצורה בלתי רגילה
 !מתוכנןממש מה, זה הכל -יודע-או מי שלא השקיעו כ"כ נכון

הם  ,לא רק זהואדם הבינוני ומטה. -מהבןמתוכננת מכולם, גניבה 
ממש גונבים גם מהעשירים, אבל לא מהעשירים הענקיים. יש את 

וחמשה -שמונים :האחד ששולט על הכל. ולא לשכוח וןהאחוז
 אנשים שולטים על רוב העושר בעולם! 

. את רוב העושר של העולם.. גנבוהם : מדויק יותר לומראולי ש. 
 [עה"פ ויקם מלך חדש שמות ז' ע"א "קזוה עי']

 בכיס שלהם. כבר ת. נכון, הם גנבו את העושר, אבל עכשיו זה 

טובה, כופרים בטובתו של הזה כפיות  -הרע של ש. השורש 

לא להיות שעולם כדי -הקב"ה, מתעלמים מחסדיו של בורא
ִרים ]איוב כ"ב: ..חייבים לו. ר ָלֵק'ל 'ָהֹאמְׁ ... סו  ו  נ  ֶּ א ִממ  הו  א וְׁ ֵ ם ִמל  יהֶּ ֵ  חלקטֹוב...', עי'  ָבת 

 ...'[שהשפיע להם הקב"ה טובה 'דור המבול לא חטאו אלא בשביל. חק
 .זה הנחש, שהוא תמיד רצה להיות במקום הקב"ה -ת. הבעיה פה 
כולם.  ,לם שייכים לנחשוהם כ -כל הרשעים האלה  ,וכל האנשים

ה' שלח לעולם הזה עכשיו את  מאותה עבירה.שוב כל זה ה
עוד פעם עושים עכשיו הם גדולים שהיו אי פעם, ו-הכי-הרשעים

הם  עוד יותר, עוד יותר חזק, ועם נשק מפחידהפעם את שלהם, ו
 הרישעות שלהם.אותה ממשיכים את ממש 

 

אם הימין יעלה או הרבה , האם זה משנה שלפנינו ש. הבחירות
 השמאל?

שם אין  .גם בארצות הבריתכך אותו הדבר. וזה  -ימין ושמאל ת. 
הם שניהם אותו צד. תראו,  .רפובליקנים ודמוקרטים, זה רק 'כאילו'

 ברדפו של הרפובליקנים נגד הדמוקרטים, אבל בסושם הם צועקים 
 הם מתכופפים על כל דבר ודבר שהכושי רוצה לעשות.

כן גם  הזהאם , בקונגרס ראה"מהש. עשו רעש מהנאום של 

 הצגה?
התחילו  -ת. זה היה ממש הצגה, ויום או יומיים אחרי שהוא עזב 

סק' גדול, אז שכחו לגמרי 'עמזה לרדת על הילרי קלינטון ועשו 
עכשיו הילרי קלינטון בכותרות. לא הבנתי בכלל מה זה, ו ,מנתניהו

השתמשה בזה שהיא היא פתחה איזה אתר שיש לה באינטרנט 
י דברים, לא יודע ולא מבין, אבל יורדים עליה בשביל כל מינ

איזה אולי היא הלכה נגד מישהו,  .בצורה מצחיקה, לא יודע למה
לא עשתה מה שהיא צריכה לעשות, אז ככה הם שהיא משהו 

זה עולם של  ,מקרה שהיא שכחהל ,מזכירים לה במי היא תלויה
ֵרי ַגנ ָ  הי  אפ  ה, מ  י  אפ  ה, מ  י  אפ  ה, מ  י  אפ  מ    . ִבים...'[]'ַחבְׁ

ולא מפסיקים לדבר על יצורים מאיזה עולם שמחוץ לעולם שלנו. 
איזה משהו שושם אומרים -פשוט פההם זה לא תמיד בכותרות, 

מדווחים על עיר גדולה, כל הזמן  וטס מעל איזש, איזה אור מעופף
איזה דברים שאנשים רואים, עב"מים, שלא יודעים מאיפה הם 

זה כל אז  .ושם, וגם בעיתונות הרגילה פהמדברים על זה באים, ו

רוצים הם אנשים למה שהם רוצים לעשות. את הממש מכין -ממש

 תביא גם דת אחרתמעולם אחר, שכביכול להביא איזה דמות 
ָפה כביכול, בלי לריב וכו' 'כולם יחיו ביחד'לכל העולם, ואז  ָחת ]'ש ָ  אֶּ

ָבִרים דְׁ לזה לרוץ יותר מדי, אבל  לא מאמין שה' יתן ואני .ֲאָחִדים...'[ ו 
גם כן יתחילו הם בוא נגיד שזה כן ירוץ ח"ו, אני יכול להגיד ברור ש

ם היה עוד מלחמה ביניהםגם תאחד עם השני, והלריב  ָ ִמש   ה',  ֱהִפיָצם ]'ו 

כי לקב"ה יש תכניות אחרות, וכמו יתממש, אבל זה לא  .סנהדרין קט.[
, אח"כ גוג חזקאל ל"ב[]י שכתוב בנבואות: מלחמת העולם השלישית

 הגאולה השלימה. -, ואחר כך ]זכריה י"ד[ ומגוג

 עושים שיפוצים, בניות וכו'... כל הזמןש. בכותל המערבי 
ת. אני לא יודע, אבל דבר אחד אני יודע: זה לא יהיה טוב. הציונים 

אם ו .טוב ליהודים, זה חייב להיות רע ליהודיםזה לא עושים משהו ש
אז זה לא לטובת היהודים. נקודה.  -יפוצים הם עושים כאלו ש

 ונתניהו הוא כופר ענק. 

 ...רדיםן החויותר לכיוקצת ש. הוא מראה שהוא 
היו תמונות  ?...ת. תגיד לי רק מתי הוא אמר לאחרונה "ברוך ה'"

א נסע לאמריקה עם הידים על ממנו שהוא היה בכותל לפני שהו
א היה יכול לבכות הוא לא מספיק שחקן גדול שהואבל  ,הכותל

או לדפוק את הראש שלו על האבנים לבקש מחילה  ,שמה בכותל
בּוׁש... -מהקב"ה. הוא   כמו איזה פסל יווני, רק ל 

 צדיקים גדולים...בשבועות האחרונים הסתלקו הרבה ש. 
כבר זה וכן, כן, ה' מחזיר את כולם, את כל הצדיקים עכשיו.  ,ת. כן

 [61גליון ]. ..?יתה, למה שיסבלו פהכמה שנים שהוא מחזיר אותם הב
ה' יעזור שאנחנו נעבור את התקופה הבאה ברחמים, ושכולנו נגיע 

נשכח, נשכח מכל הגלות שנזכה לקבל משיח צדקנו, ושלאמת ו
 הזאת.

לאורך גלות של ארוכה כה ש. איך אפשר לשכוח מתקופה 

 ...אלפיים שנה?
 .אדם הראשוןהמזה ת. אבל זה יותר מאלפיים שנה, למעשה, 

ש  ]הנשמה בגלות.  –מהרגע הראשון שהאדם עשה את החטא  ָגרֶּ ת 'ַויְׁ  אֶּ

 .[, וכן ר"ס חסל"אפרקי דר' אליעזרתחי' . ר' ָהָאָדם...'

 ?'חזק את הענין של ה'שק ואפרוכל לש. איך נ
לם יחפשו את השק וכאז פה בארץ, ות. עוד מעט יהיה פחד גדול 

 וגם את האפר.

 ?צריכים להכין שקים...אנחנו ש. אז האם 
ת. קודם כל אנחנו צריכים להכין לזה את עצמינו, והשק זה לא כ"כ 

ַרע חשוב, הם גם יכולים לקרוע את הבגדים שלהם קְׁ ַכי ]'ַוי ִ ד ֳּ ת ָמרְׁ  אֶּ

ָגָדיו...'[ ל, הם ב  ל וא  פ  ש ש  ם לשים שק כדי להרגיי. הם לא צריכב ְׁ
 יקרעו את זה.שאת החולצות היפות שלהם ו לקחתצריכים פשוט 

על כל  להתבונןר שכל יהודי צריך לצעוק אל ה', הסביש. דניאל 

מי שלא . אז עבירה ועבירה, ולבכות חזק על כל עבירה ועבירה
 מה הוא יכול לעשות? –מצליח להגיע לזה 

העבירות שלו, שיבכה  ת. למה לא להגיע לזה? אם הוא שכח את
 .קטיגוריה גםעצמו על כל העבירות שהוא שכח, זה 

 ש. או שיבכה על זה שהוא לא בוכה...
ת. כן, זה מענין לעשות את זה, יש הרבה אנשים שזה מדאיג אותם 

 שהם לא יודעים לבכות. זו בעיה מאד מאד גדולה.

 ש. הלב התאבן...
מצטער על כך שהוא  אם הוא .ת. אבל זה לא אומר שהוא לא יהודי

 .כךעל כי כואב לו  ,אז הוא כבר יהודי –לא יכול לבכות 

אחרי כל כך שהצטבר האבן -אפשר לרכך את לבבאמת ש. איך 
 הזהב?-הרבה שנים של עגל

לרצות  , צריךמאדחזק רצון  ,צריך רצון מאד גדול - ת. קודם כל
אדם צריך לחשוב על כל מחשבה שתביא -לבכות ולהצטער. והבן

על כל מה שהוא מצטער  ,שיחשוב על כל החיים שלו ,ותו לבכיא
באות, הדמעות, אבל  הןולחכות. זה לוקח זמן עד ש ,שהוא עשה

ַחל זה לא נפסק כ"כ מהר –ברגע שהן באות  ַ ָעה...'[ ]איכה ב': 'ַכנ  מְׁ . זה ד ִ
וה"ז ]וע' דברי הזוה"ק שמות דף י"ב ע"א וע"ב עה"פ 'ותחמול עליו', תיק רב  ע  פותח מ  

 .כ"ו: כ"ז.[
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הדבר הזה שזכינו לראות הסרטה של  את איך צריכים להביןש. 

 רבים התרגשו מאד?אנשים החפץ חיים זצ"ל, 
כל מה שהוא כתב  ,קודם כל .זה גם מסר לעמ"יו .ת. זה משהו עצום

 ,הוא היה יהודי ענקובמדויק. ו ,זה עומד להתקייםכל  –על הסוף 

אחרי התקופה שלפני משיח.  והוא כתב ודיבר הרבה דברים על
, ושהיא תהיה עוד מלחמהבדיוק מלה"ע הראשונה הוא אמר מתי 

שאחרי  הוסיףהוא ויותר גדולה ממלחמת העולם הראשונה,  תהיה
זה  -מת זה ומלחה"ע השניה תהיה מלחמת עולם שלישית שלע

על ר דיב. יש אומרים שהוא ]ר' 'לב אליהו', שמות עמ' קע"ב[ משחק ילדים
הדבר זה לא רק ו .זה נכוןאכן אם  ,שנה, שבעצם זה עכשיו שבעים

 .שהוא אמר, הוא גם דיבר הרבה על צניעות ועל שמירת הלשוןהזה 
חלה ירידה דראסטית האחר מלה"ע הראשונה לש. בתקופה ש

 ..חורבן.מצב של בכל העולם, שהצניעות פשוט הגיעה לקשה 
הרבה מאד על  ת. נכון, מדגישים את שמיה"ל מאד. אבל הוא דיבר

קדושה: קדושת השני הדברים של  אלו הם, ו]ס' 'גדר עולם' ועוד[ צניעות
 .[יצירה]'ברית הלשון', סוף ס'  הפה, וקדושת הגוף והמחשבות

 ללאאבל הוא היה חלק של מלחה"ע הראשונה, והוא ראה מלחמה 
בגלל שכולם  ,מליונים של אנשים. ואחרי המלחמהשל ג ר  סיבה, וה  

אז בכל העולם  -חלשים, וברחו ממקום למקום וכו'  ל כךהיו כ
קומות במ .ליוניםמהרג עוד כמה זה שפעת ש ו מחלתאיז העבר

אירופה בזה לא כ"כ הזיק להם, אבל  מנםשהיתה תזונה טובה וכו' א
 .תמותה גדולה מאד מהמלחמה זה גרם הפגוע ךכל ה כתשהי

 לחמה הזאת...מש. סבלו מאד מה
המלחמה י אחרבנוסף, נורא. ומשהו היה זה  -ת. המלחמה הזאת 

ובעוד  ,וגם בגרמניה ,הזו היה משבר כלכלי מאד קשה גם בארה"ב
, 1933 –נפטר בשנת תרצ"ג ש פץ חייםהחו .באירופה תמקומו

 ההוא לא ידע שהתחיל - אותה השנה שהיטלר עלה לשילטוןב
 ידע להגיד מתי זה יתחיל.כן מלהח"ע השניה, אבל הוא 

 על עשרים וחמש שנה...ש. הוא דיבר 
-, )נגמר ב1914-ב ההתחיל ראשונהת. נכון, וזה היה בדיוק, ה

, זמן פרוץ מלה"ע , )תרצ"ט(1939שנה עד  25(, וזה בדיוק 1918
 .2-ה

 ש. ועכשיו שמתפרסמות התמונות שלו, הרבה רגשות
 ...מתעוררים

הוא גם בא בחלום לתלמידו )הרב כזכור  הוא הסימן.ת. זה סימן. 
מירושלים, ראש כולל ללימוד קדשים, ענייני  זאהן זצ"ל, שכנא

השלימה שתהיה בקרוב, -הקרבנות(, שצריכים להתכונן לגאולה
-מאד חשוב. זה לא-אז זה מאד ,והורה לו לפרסם את זה בעולם

סתם שה' פתאום שולח את זה עכשיו לעולם בתקופה הזו. ולראות 
שלו, ועם  את הדמות כשהוא יוצא מן הכנס הזה, עם הקסקט

ארבע, הוא היה חזק, -המגפים שלו... יהודי בן שמונים ושלש
 ורואים יהודי שהיה יכול להזיז הרים... 

לנו אנשים לא גומרים להסתכל על זה שוב ושוב... זה מראה וש. 

 כמה שעמ"י אוהב את הצדיקים, את היהודים הגדולים שלנו...
אותו, או לפחות  יהודי יכול להוזיל דמעות בשביל לראותהת. זה ש

 –להרגיש שהוא יכול, שהוא בא עוד פעם לראות ועוד פעם לראות 
 זה יהודי אמיתי.

 ש. וזה קורה דוקא בשבועות אלו...
מושג. ולא רק בכלל ת. אנחנו קרובים כ"כ למלחמת עולם, אין לנו 

משהו נורא. וזה יבוא  ,ם לנפילה כלכליתיאנחנו מאד קרוב ,זה
 זה ילך מהר מאד. -ל כשנגיע לסוף אחד אחרי השני. ובכלה

 

 הדמוקרטיה? ממשיכה מחיקתהאם  בארה"ב?כיום  ש. מה קורה
איך יכולה  קרטיה!דמושום כבר מזמן אין  !...דמוקרטיה? ות. איז

הם  מוקרטיםוגם הד ובליקניםהרפאשר גם כ רטיהלהיות דמוק
ישנן כבר ובאותו הצד והם מקבלים הוראות מאותם האנשים. 

יש כמה וכמה  !רוצות לצאת מן הברית של הפדרציהמדינות ש

וזה כבר אומר  ,הם יתנו להםרק אם  - מדינות שמעוניינות בזה
כל  ,המלאבצורה את הצבא, לו יש  - ולא לשכוח שאובמה !הרבה

 כבר בידים שלו, כביכול. זה  –הצבא וכל הנשק 

 ...רוצים לשלוטגם על התקשורת הממוחשבת הם וש. 
קים הם העבירו חוק, בלי הקונגרס, לה בר משתלטים.הם כן, וכנת. 
כן מה 'יגידו והם ש ,עשה איזה פיקוח על האינטרנטתרשות ש ואיז

מי יודע מה עוד יעשו להם. ו ,יורידו אותם – 'לא', ומה ש'ומה לא
כל אחד יכול שהאינטרנט זה משהו גדול מאד וחופשי מאד  כיום

אז  –את רעיונותיו ע ברגע שהוא מביאבל להביע מה שהוא רוצה, 
ולתפוס  ,ומאיפה הוא ,איפה הוא ,עכשיו יכולים לגלות מי הוא

 אותו.

 עם כל התלבושת, ,קבוצה ענקית של כמריםראינו יום אחד ש. 

 .., ה' ישמור.המערבי ישר אל הכותלה הכניסו אותם
ת. אני חושש מאד שעושים איזה משהו בשביל הנוצרים שם 

ורק  ,כי הם קתולים ,ם הבגדיםעשמופיעים ודאי וב ,בכותל
 הקתולים הולכים ככה.

בֹו',  ...קריסהבהם כל התיזה של - הכל מה שקורלאור ש.  ]'ָקַרס נְׁ

 ...מגילה כ"ה ע"ב[

לפי  ,לטו על כל העולם ככהתשהת. הם מוכרים את זה שהם 
דעתם. ולא רק זה, הם מתכוננים להכניס פה דת חדשה שכולם 

עד היתה לכים מהדת הקתולית שהם הויצטרכו להצטרף לזה. 

עובד  והוא ,הוא רשע גדולש ,האפיפיור הנוכחיעם  כעת והם ,כעת
יודע מה רק אני לא יודע איך הם בדיוק עושים את זה, אני  איתם.

זה להביא דת  -המטרה ו .המטרה הסופיתאת הם רוצים לעשות, 
אחרת לעולם שכולם יהיו חייבים להיות חלק של הדת הזאת. אבל 

 תמיד היו עובדי עבודה זרה.מאז ומתולים הק

 שמת עכשיו באיראן? ואההבכיר העל  דעתךש. מה 
אמר משהו כזה, שיהיה איזה רשע הרי ת. כן, זה מעניין, מוישל'ה 

אני לא יודע אם הוא חי או מת,  ,['דברים שיתרחשו'] שנתפטר ממנו
 –זה לא משנה הרבה, כי הוא לא חי ממש, ואם הוא מת ממש  אבל

יש . ..אז בסדר, אבל יש עוד הרבה רשעים שנצטרך להסתדר איתם
 ..מספיק רשעים בינינו.

 איך באמת מתמודדים איתם?וש. 
רק הוא יכול לעשות את זה. מה כי  ,ת. גם כן, צריכים להתפלל לה'

זה להתקרב יותר  -שעוצר אותם ושאנחנו כן יכולים לעשות 
, קהילות [', זו"ח פר' נחחדא כנישתא']לקב"ה ושתהיה לו קהילה שלימה 

אשר את שלימות שבאמת לא עזבו אותו, ושרוצים אותו יותר מ
 הגשמיות.

 

סיפרו שלא נתנו לקבור את האבא  ,ש. הייתי בניחום אבלים

אם לא מעוניינים  ,קומותקבורת בקבורה רגילה, רק בבירושלים 
זה אחרת לא יקברו אותו. מה  ,הון עתק במזומןלשלם  צריך –

 צריך להיות?!...
. תראו, ..ת. עוד מעט יתחילו לקבור את האנשים בחצרות שלהם

גם הרשעים האלה יודעים איפה שיש אנשים שצריכים כסף,  ,הם
 שהם, וגם זה, בודאי ובודאי 'דילים'ונותנים להם לעשות כל מיני 

כל בתי הקברות, הם גם יכולים לשרוף בכלל היו רוצים להתפטר מ
את כולם, וזה מספיק להם. אבל ככה לפחות יש קומות בינתיים עד 

שזה יבוא אז נתפלל שיהיו כל מיני חוקים פה, שה' ישמור עלינו. 
ושלא נסבול מהם יותר מדי, וכל הכספים  ,הגאולה השלימה ,מהר

 זה הכל אנשים חלשים שמצאו דרך להרויח כסף. -האלה 

 . צריך להגיד תודה רבה שלפחות לא קוברים אותנו בחיים...ש
טוב, זה לא יגיע לזה. הם רוצים כמו  ת. אל תתנו להם רעיונות...

ותשע שנה זורקים את כל העצמות או -אחרי תשעים ,שבבלגיה
וקוברים שמה מישהו אחר, ויש  בפח או שורפים או לא יודע מה,
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בטח  –ר. אבל פה ותשע שנים להיות בשקט בקב-להם תשעים
 התכניות שלהם זה לשרוף את הגופות.

למה הם  .לקחת הלוואות בזמן האחרון מעודדים אנשיםש. 
האם הם לא חוששים שיפסידו את הכסף ברגע  את זה,עושים 

 שהכלכלה תיפול?
שולטים על כולם. ברגע שאתם הם הת. אתם לא מבינים שככה 

אנשים התר ויותר שיו םאז אתם בידים שלהם. אז רוצי -חייבים 
אז יפילו את  -וכשהחוב יגיע למקסימום האפשרי  .יהיו חייבים

לא יהיה הבית שלך, ואתה תהיה העבד  'הבית שלך'ואז  ,הכל
ישנה בעיה  , הלכתית,כל המשכנתאות :שיהיה ברור לכםושלהם. 

, יש 'היתר עיסקא'סדר, שיש בבזה, ושלא יבלבלו את המח שזה 
אי  ,אין מה לעשות -כמו שרב אחד אמר  זה. אבלכל בעיה קשה ב

 אפשר לחיות בלי זה. 

 !...שרים וחמש שנה יחזירו חובות?האם במשך עש. 
בעיה קשה. בן  ואני רק יודע שז ,ת. אני לא יכול להציע מה לעשות

וזה לא רק  .עבוד אליהםילא להכנס לשש עדיף - אדם שהוא יכול
שאנשים יקחו את כמעט מתחננים ומבקשים, הם בשביל משכנתא, 

הכסף שלהם, ובנק ירושלים נותן חמשים אלף ש"ח בלי כלום, בלי 
גם אין צורך ו , רק חותמים ם שום דבר,כלום. אתם לא צריכי

לא צריך. אז מה זה צריך כלום ערבות. לכם אנשים שיחתמו ב
באים ' !פרסומות ענקיות !מודעות !זה ממש מדהים ...להיות?
יותר, -או-דר פחותוסהוא מרק חשבון שצריך  ?!. מה זה'ולוקחים

 וזהו. 
לבנקים. שיהיו משועבדים  ,הם רוצים שכולם יהיו בחובכל זה כי 

לוקח בבנק א' חמישים אלף ש"ח, אח"כ בבנק  ...אדם מסכן-בןה
כי גם ככה הוא  ,ששים אלף ש"ח, אז הוא בבעיהעוד השני לוקח 

 . רוב האנשים חיים על אשראיולא יכל להחזיק את זה. 
', משהו לא זה בכלל יהיה 'סיפוראז  –יפול ת לכלהש. וכשהכ

 ...פשוט
ם  אחת הדוגמאות, ש וז ,כמו ביוןזה אז  - ת. כשהכסף יפול

לשאר גם ו ,וחמש אחוז מהאנשים הם בכלל בלי עבודה-עשרים
אין להם עבודה שמספיקה בשביל להאכיל את הילדים האנשים 

ירים. אבל זה מצב ויש כמה עש ,שלהם ואת המשפחות שלהם
מה אבל רק דוגמא של מה שעומד להיות.  וזומאד קשה. -מאד

שם בכל זה יהיה עוד יותר גרוע מזה. כי  -עומד להיות באמת ש
תיירים וכו',  ,עדיין יש כסף, ואנשים עם כסף באים ומשתמשיםזאת 

 קצת כסף מסתובב שמה. 

 ש. בהר ציון יש ים של מבקרים, תיירים נוצרים...
ויש להם מיליארד וחצי  מציפים את המקום, כן, הם פשוט ,ןת. כ

אז הם  .בכל העולם יש שבע מיליארד אנשיםכש !קתולים בעולם
אז הם פשוט  -רק יביאו קצת מכל ארץ הם ענקיים. והם, מספיק ש

 - מה שהם רוציםבדיוק ימלאו את הארץ כמו נמלים. ונכון, זה 
  !אבל ה' לא יתן

 

ישראל צריכים להתפלל ולבקש שלשה מובא בחז"ל שבני ש. 
מלכות  סימן טוב של הגאולה:שיראו דברים כדי שתגיע הגאולה, 

]ילקו"ש שמואל א' רמז ק"ו,  בית המקדשאת דוד ומלכות בית שמים, 

מחזקים באמת איך . השאלה י ורד"ק על הושע ג' ה'["מדרש שמואל פרק י"ג, רש

יום את שלשת -םיבקשו יו הודיםשילהביא לכך  ,את הענין הזה

 הדברים האלה?

הדבר  הם צריכים לרצות באמת.ת. טוב, זה לא רק מספיק לבקש, 
והם צריכים לטפל באשה  ,קצת בעיה, כי אין כ"כ זמן -זה ה

או שיש בדיוק  ,לטפל בילדים ואחולים ללדת, -שהלכה לבית
 ...יש כל מיני טיולים שהם צריכים לעשותשחתונה בארה"ב, או 

נו   ]ישעיהו נ"ג: ל ָ ֻּ ֹאן 'כ  צ  ַ , כ  ִעינו  ָ וֹ  ִאיש   ת  כ  ַדרְׁ ...'[ לְׁ ִנינו  ָ כל אבל בעיה.  נהאז יש פ 
יכול לבכות ולבקש את הדברים האלה ששוב  לכשעצמו יהודי

צריך לבקש את משיח צדקנו, וזה כולל את הכל. . לנו יבואו
צריכים יותר יהודים שאני אמרתי  ים.פשוטלעשות דברים צריכים 

ֹון', ור'  ודדויותר להתב כ  ָבָדד ִיש ְׁ ולבנות  ובמקורות שם[ 11-מוישל'ה ב']'ֵהן ָעם לְׁ
ברחוב יותר  ים, ולא הולכאל החוץ משפחות שלא יוצאות הרבה

יָך...'[ וריםגמדי, וחיים ס ֲחָדרֶּ ֹוא ב ַ י ב  ִ בסיס , ואלה צריכים להיות ה]'ֵלךְׁ ַעמ 
]ור' פי' הרמב"ן למאמר 'הנה ישכיל עבדי',  וצריכים להתפלל .של מה שיבוא

 . דוקא אנשים אלווכן בפי' לתורה במדבר ט"ז כ"א, עבד המלך שמואל ב' כ"ד[
 .צריכים להתפלל על הדברים האלה. ודוקא אלה עושים את זה

שנראה כדי ה' שלח שוב את החפץ חיים, כעת דוקא ובגלל זה 
והענקית ברוחניות, ועם כל  ההדמות הקטנה בגובה אותו, את

והקדושה שלו, שהוא נלחם בדיוק על הדברים  ,והצידקות ,החכמה
 האלה, שזה יזכיר לנו מה אנו צריכים לעשות.

 
 ?עברנו הפורים שזה עתהחג על  דעתךש. מה 

 .. היה שקט'בומבות'עבר עם הרבה פחות הזה הפורים  ,ת. ברוך ה'
רחוב כמעט, והיה קצת עצוב, אבל גם בלי ולא היה אנשים ב

אנשים עייפים, יש להם הלפחות כבר לא היה. מזה הגשמיות, הרבה 
, אבל בדרך שזה יצא לפני שבת בעיות כספיות ואין להם כח. נכון

הרבה פעמים זה ש , למרותהיה יותר ססגוניבשנים קודמות זה כלל 
 .א ביום שישייוצ

ה' מוציא שתם בירושלים דיבר המיליון-כנס לפני כשנה בזמןש. 
 ...אותנו ממצרים לאט לאט, שלב אחרי שלב

פשוט עוצרים הם אמת, זה שלב ש-אנשיבשביל ת. בודאי, 
 מנסה לשנותהיהודי ו כאן?!', מה קורה ?...מה קורה !אוי'ואומרים: 

אני שוב , או לעשות תשובה, או להבין איפה הוא עומד. דברים
 .ישארואומר לכם: מעט מאד יהודים 

 

 מתרחש בתוך המחנה החרדי...הש. מה אתה אומר על 
ת. מה יש להגיד, זה משהו איום ונורא. פשוט אין מילים בשביל זה. 

לא רוצים לדעת מה ש םיהודיהמצב של אין מילים. מעל ומעבר. זה 
שקורה. הם רוצים את הגשמיות. הם ממש מחזיקים בכוחותיהם 

 .]'אביק בה טובא...'[ תפוררשל עגל הזהב המ זנבוהאחרונים את 

 הזנב ביד...עם רק  וישארהם בסוף אבל ש. 
 לא יכולים לזוזתקועים, והם נופלים על מקום אחד, והם  ,ת. כן

 , הם לא רוצים לקבל את זה.]סנהדרין סד.[

שבזמן מחיית עמלק, רק מי שילך תנחומא אומר מדרש הש. 

הם יחזרו  –אלו שלא אבל כל אברהם אבינו ינצל, של בדרך 
, עכשיו אנחנו תופסים [במאמר 'הקץ']הובאו דבריו  לשעבוד של מצרים

 את המשמעות במלואה...

שלא  ,ברור, איזה "חזרו למצרים" יש-ת. נכון. אנחנו רואים ברור
 נדע.

 

מאד  אני מאמין שבשבועות הבאים לפני פסח תהיינה חדשות
גדולות, ועוד לפני פסח. כל המלחמות וכל הדברים האלה רק 

אלו  –מבשרים את הגאולה, אז בדרך מסויימת אפילו שזה קשה 
 בשורות טובות.

http://dani18.com/uploads/P199H.pdf
http://dani18.com/uploads/P225H.pdf
http://dani18.com/uploads/P225H.pdf
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חיזוק על העבודה המיוחדת בעקבתא דמשיחא, ושהזכיה אז תהיה כפי ההכנה, והתביעה הגדולה על המתרשלים בזה,  דברי

 שיחה ט"וקטעים מ ,'מופת הדור' , ספרן זצ"למאת רבינו יחזקאל לוינשטיי

 

בפרשת יציאת מצרים, נמצא, שדרושה הכנה מצד הנגאלים לקראת הגאולה. וכמו שאמרו חז"ל על הפסוק  כשנעיין אות א':

נם חייך, אי -הן יזבחו את תועבת מצרים לעיניהם ולא יסקלונו, אמר לו הקב"ה  -"משכו וקחו לכם צאן", אמר משה לפני הקב"ה 

מזה שכדי לזכות לגאולה, צריכים לבטל בביטול מוחלט  למדנו לעיניהם, להראות שאינם כלום: מצריםיוצאים מכאן עד שיזבחו אלהי 

את העבודה זרה של הדור, ואז זוכים לגאולה. ]ובכל דור יש סוג מכשול בבחינת "עבודה זרה" הסוחף בחוזקה להכשל בו, כגון תאוות 

בטחון אמיתי בהקב"ה המתבטא בכוחי ועוצם ידי. ותיקון  סרסר טעם מוחשי בענייני העולם הבא וברוחניות, חוהעולם הזה למיניהן, חו

כן נתן להם הקב"ה במצרים  כמו שלם בעניינים אלו, דורש עבודה רבה וממושכת גם לחובשי בית המדרש ואין זה נעשה כלאחר יד[:

 שר מתוך מצב של התעסקות במצות:דם פסח ודם מילה "כדי שיתעסקו במצוות". להגאל אפ

להתעורר מאד בתשובה בזמן הזה, שהרי אמרו חז"ל אין ישראל נגאלין אלא בתשובה והקב"ה מעמיד עליהן מלך  עלינו :אות ב'

רשע כהמן עד שיחזרו בתשובה, כי איך יתכן בחטא לקבל פני המשיח, הלא בגלל החטא גלו. בא וראה, אחד מחמשה יצאו ממצרים 

יעשה אדם וינצל מחבלי משיח, יעסוק בתורה ובגמילות חסדים )סנהדרין צח ע"א(. "יעסוק  מה  חז"ל אמרו ייתי ולא אחמיניה:וכו'. ו

בתורה", לא מספיק ללמוד התורה, צריך לקבל על עצמו עול תורה, וכל המקבל עליו עול תורה מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך 

עה נדרשים עד שמגיעים לחסד, כל טבע האדם אהבת עצמו, הקנאה טבועה בו מרחם, וכמה עמל בחסד, כמה עמל ויגי ויעסוק  ארץ:

 נדרש לשנות את הטבע שיגיע לחסד:

יש לדעת, שאף אותם שיזכו לביאת המשיח, לא תהיה דרגת כולם שווה, אלא תהיה כפי מה שהכינו את עצמם  עוד אות ד':

, וכמו שלעולם הבא אין הדרגה של כולם שווה אלא כל אחד זוכה לפי מה שהכין קודם לכן, כמידת הכנתם כך יזכו בימות המשיח

"והיה בכל הארץ נאום ה' פי שנים בה יכרתו  -לזכור את דברי זכריה הנביא על אחרית הימים  ולעצמו, כך בימות המשיח. ויש לנ

ים כבחן את הזהב, הוא יקרא בשמי ואני אענה יגועו והשלישית יותר בה, והבאתי את השלשית באש וצרפתים כצרוף את הכסף ובחנת

 יאמר ה' אלקי" )זכריה יג(: והוא אותו אמרתי עמי הוא

מדברים שהתקופה הנוכחית היא תקופת ביאת המשיח, אך הדבר מחייב הרבה, כי צריך להכין עצמו להיות ראוי  הכל :אות ה'

ת, להתקשר למדות טובות, וכך יתכן לקבל את אשר ינתן בימות לזכות בימות המשיח. צריך לזכות ליראת שמים, לקבל טעם ברוחניו

", מה יהיה כשנזכה כבר לבואו, יוכלו לזכות לרוחניות באופן מורחב. אולם האיש אשר כולו מלא שיחהמשיח. כי מה הם "ימות המ

בימות המשיח צריך שימצא במדות רעות, ורחוק מלהתקרב להשם יתברך, איך יתכן לו לזכות בימות המשיח. כדי לזכות ברוחניות 

לבוא במהרה, כי עוד מעט לא יהיה לו אל מי לבוא, והיינו כי  מוכרחבאדם בית קיבול לכך. וכך היה ה"חפץ חיים" אומר, מלך המשיח 

 המשיח צריך שיהיה לו אל מי לבוא, ולא אל כל אחד הוא יכול לבוא, צריך להיות ראוי ומוכשר לזכות לבואו תשוקה אל השם יתברך,

יראה מלפניו והליכה בדרכיו, הם המה המאפשרים לזכות ברוחניות וקרבת השם יתברך, בעת שכבר ניתן לאדם לזכות בזה. הלא כה 

דיבר הנביא "ואל זה אביט אל עני ונכה רוח וחרד על דברי" ואשר אין בו המדות הללו ענוה, התרחקות מתאוות העולם הזה, ויראת 

 ט אליו, ואיך יתכן שיזכה לקירבת השם יתברך גם בעת שזה ניתן לאדם:שמים, אין השם יתברך חפץ להבי

שחובת האדם בעולם הזה להכשיר עצמו לחיי העולם הבא, ההכשרה שבלעדיה אינו ראוי לתכלית זו כלל. כך הם  כשם :אות ו'

ת שמים בעת ההיא עד שריחו של הדברים לגבי "ימות המשיח", שרק זה שהכין עצמו שייך שיזכה בהם, כי הרי עד כדי כך תהיה הירא

 יראתו, כמו שנאמר "והריחו ביראת ה' ", ואיך יתכן לזכות לחיים כאלה בלא הכשרת עצמו לכך: דתהאדם אצל המשיח, יהיה כמ

הזה ]שלא כולם זוכים להתעלות ולהגאל בהתגלות כבוד ה'[ מצינו גם ביציאת מצרים "וחמושים עלו בני ישראל מארץ  וכענין

ד מחמשה עלו וכו', לפי שגלוי היה לפניו יתברך שנטייתם למצרים ולעולם הזה גברה על רצונם לעלות, ובלי הרצון לא מצרים" אח

כן בהכרח היו צריכים להשאר בגלות מצרים, לפיכך המיתם בימי החושך. וגם נלמד משם, שלמרות שראו את ניסי  עלתתכן העליה, ו

בהם הרצון לצאת לא נוצר בהם רצון זה מאליו על יד המכות והניסים המופלאים, ורק  יציאת מצרים, עם כל זה אותם אלה שלא היה

. ואם אמנם לפני ביאת המשיח אנו עתה, כמה זה מחייב להתחזק ולהתקרב זהבאדם עצמו ביגיעתו ועמלו תלויה הכנת הרצון ה

 לאמת:



 יוצאים ממצרים
 מנחםעם ו ה, עם בנימין"ה' ניסן תשעירושלים, בס"ד, 

ועוד  ,עוד פעם קרבנות תמימים. השבע .אוי ויי, אוי ויי ,אוי ויי

  .אוי ויי ,יועוד פעם. אוי וו ,פעם

ה, על שמעתי, כמה שריחמתי על התמימים האלשכמה שבכיתי כ

את  נה של המשפחה, ראיתיראיתי תמו .הקרבנות התמימים

 ה,"ם לקביאמיתיים, עדינים, קרוב ,הילדים, ראיתי פנים יהודיים

לא יכולתי להפסיק לבכות, . אוי ויי, אוי ויי ,י וויוקרובים לה'. א

הם נולדו להיות קרבנות,  אפילו שידעתי שהם נולדו בשביל זה,

 .אבל בכל אופן, זה קורע את הלב

זה לא היה  ,חותפזה קרה להרבה מש לם השניהולחמת העמב

ר רבי 'הבובוב .אוי ויי, אוי ויי ,משהו יוצא מן הכלל. אוי וויי

וגם את  ,איבד את כל הילדים שלו, יותר משבעה ילדיםל "זצ

לו משפחה גדולה  התהיהוא גם  ,ל"זצר רבי ענזאאשתו. הצ

 ,המשפחה לארץ. אוי ויי הוא הגיע בלי .ם הלכולכו ,לתפארת

בו יש  שאמנם עולםאבל עכשיו אנחנו חיים ב .אוי ויי, אוי ויי

מה שנקרא  במערב, .ת בלי מלחמותמלחמות, אבל יש מקומו

לא רגילים  אנחנולא רגילים לשמוע את זה,  אנחנו, 'מערב'ה

אנחנו שומעים  ,יותר. נכון הרבהזה בולט אז להרגיש את זה, 

וגע בנו ובוכים על זה, אבל זה לא נ ,ם מהשואהיהרבה סיפור

אנחנו לא קרובים של האנשים שאו  אם אנחנו לא עברנו את זה

משהו שקרה בעבר, איזה אנחנו מסתכלים על זה כ .שעברו את זה

שבע נשמות נשרפות רואים במלחמה,  לא ,םיאבל עכשיו רוא

]'השריפה  מיםטרוריסטים, זה קורה ממש ישר מש דיי ללא עוחיים, 

וכמה יותר מכל -כמה-, אז זה ממש מפריע לנו פיאשר שרף ה' ...'[

 ורים מהשואה. פהסי

ו בשביל זה, הם נולדו דהם נול .י, זה מסר בשבילנו"ואם כן, עמ

ה אזהר כל אחד מהם, אבל זו – םיהקרבנות, הם צדיק תיוהל

לם החיים, יום אחד כו מה זה תראו .עבורינומסר  ובשבילנו, זה

ם ברכות, מתפללים יים, אומראוכל ,הולכים לבתי ספר ,שמחים

פשוט נחרב. איך זה יכול  ,וכו', ופתאום הכל נחרב, שלא נדע

 ?!להיות

אני בטוח  ש ה' ענק,ויש להם אבא אדם גדול, הוא עשה קיד

ברור, והוא אומר את זה שהוא שבור בפנים, אבל הוא יודע 

שהוא לא יודע למה הוא נבחר בשביל זה, אבל הוא יודע שכל 

זה לטובה, הוא יודע שהתפקיד שלו זה  – ה עושה"מה שהקב

להמשיך לעשות את רצון ה', כי זה  ,להמשיך, להמשיך לחיות

ומה איתנו? הוא קיבל את המסר, אבל מה איתנו?  .הכל לטובה

 ',ריוזוק' וזהשו י? האם אנחנו קיבלנו את המסר? א"מה עם עמ

 ,כ אנחנו שוכחים מזה"שתופס אותנו לזמן קצר ואח ,משהו שונה

 ו. אוי לנו אם נשכח את זה, אוי לנו. "ח

קרבנות,  דועו ,יהיו עוד קרבנות –ו "אם אנחנו נשכח את זה ח

 ם שלנו. יעד שנפתח את העינ ,ועוד קרבנות

 

אנחנו חייבים  .י, נחזור על כל מה שאמרנו עד עכשיו"אז עמ

את עגל הזהב, את הגשמיות לשרוף לזרוק לפח או יותר טוב 

 ."ההקבמ יותר ,ב את זה יותר, כןוהמיותרת שאנחנו למדנו לאה

אנחנו מלבישים את האידישקייט שלנו עם כל מיני חפצים 

ואנחנו שמים על העגל לם הזה, והעשל דרך המהעולם הזה, עם 

-, ורוכבים הלוךיושבים עליוציצית, ואנחנו ו ההזהב הזה כיפ

ים סוכות בארץ, עוש ,וחזור בכל העולם, עושים פסח בשוייץ

אנחנו  ,יורק(-)מקום הנופש של תושבי ניו הקטסקיל-עושים חנוכה בהרי

לא  .ולמלאות את החיים שלנו עם שטויות ,ולטוס ,חייבים ליסוע

 ברוך ה', אבל הרבה מאד.  ,כולם

טבעתי ביון '] ו עד לרמה של היווניםוזה מוריד אותנו, מוריד אותנ

. ל היוונים, למה? כי אנחנו יהודיםלרמה ש מתחתאפילו  ,מצולה'[

, שיש לנו את היהודים ,אנחנואבל היוונים נופלים עד הריצפה, 

 ,אנחנו יורדים מתחת לאדמה –כ גבוה "לות כהאפשרות לע

]'כשהם  ים יותר גבוה.לם יותר חזק, כי אנחנו עויאנחנו נופל

 .עולים...'[

תדעו שאנחנו עומדים לפני מלחמה קשה ביותר, שי, תחזרו, "עמ

 ,עולםבכל ה ,עולםתדעו שכל ה , עם פצצות וכו'.מלחמה אמיתית

]זכריה  ורוב האנשים ימות – עולםיהיה חורבן, יהיה חורבן. בכל ה

י יהיה הרבה יותר קל, הרבה יותר טוב, אבל אנחנו "אבו ,י"ג[

 – . מי שבא עכשיו לארץיותזכוצריכים צריכים זכות להיות פה, 

 אם הומאמין בהקב"ה, אזו זכות גדולה עבורו, אם הוא עוד 

 הוא ינצל. – ה"קרוב להקב

זה אפשרי לקצת זמן,  תתכוננו, לא באגירת אוכל ומים, ,י"עמ

לעשות תשובה ממש, שיהיו לנו זכויות, שה'  ,בתלש  בעיקר אבל 

, הוא ה' אוהב אותנו .יהיה שמח איתנו, שלא נצטרך לסבול

עולם, הוא ברא אותנו, הוא רוצה ה-האבא שלנו, הוא בורא

ו, ולא לריב אחד עם השני "ולא למרוד בו ח ,ם שלוהיה ע  שנ

זה  –לא לריב אחד עם השני' "כשאני אומר שתבינו, אבל  ו."ח

מי ריבו אחד עם השני. שלא י ,)יהודים כשרים(' ערליכע יידן'רק 

אז  – ורוצה לריב עם מי שמאמין בהקב"ה 'ךאערל'לא הוא ש

תו או לשכנע אותו שזה לא בדרך ך לריב אזה שמאמין צרי

, וגם 'דמוקרטיה'דמוקרטיה', אין כזה דבר 'לא  יהוז .הנכונה

מי שיש לו 'זה גם פה לא דמוקרטיה, בכלל זה גם כן  – בארץ

בדיוק  –אמריקה ו ,'שולט –יש לו כסף שמי '. 'שולט –שליטה 

ככה, וכל מקום שמתיימר להיות בדיוק  –ככה, ואירופה 

 שולטים. הם ה –זה ככה. הקרימינלים, הפושעים  - דמוקרטיה

ולחזור  ,מעלהלעלות מעלה צריך כל יהודי  ,אבל אנחנו צריכים

אנחנו חייבים להפסיק את  ,החרדים ,וגם אנחנו. בתשובה

להקב"ה. אני ולחזור  הרחב עולםהשטויות ועם כל החיקוי של ה

עד פסח אני בטוח שיהיו זמנים קשים  :רוצה להגיד לכם משהו

הסדר -מתיישבים ליד שולחןכשאתם ביותר. אבל אם אתם 

כ "הדמיון, זה לא צריך להיות כ תתסגרו את העינים, ותפעילו א
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וגם  ,אמיתי היה במצרים-קשה, כי פעם הייתם במצרים, כל יהודי

אז זה לא צריך להיות קשה לדמיין את זה. תסגרו  יצא ממצרים,

כול את גמרתם לאעכשיו תחשבו שאתם בדיוק  ,עיניםאת ה

מלאים מן הקרבן, אין חשק לקום, שבעים והקרבן, ואתם עוד 

המצרים  להזדרז, כי פרעה רוצה שנצא ממצרים, וגםאבל צריכים 

ם כבר מהר לקחת את יאז צריכ כבר רוצים להתפטר מאיתנו.

אנחנו לוקחים את הבצק, אז הבצק, ואין זמן לאפות את זה. 

 !יוצאים ממצרים ,אוספים את הילדים, אוספים את הכל, ויוצאים

 יוצאים מעבדות לחירות. 

? המ  אבל ל   !ממש עבדים ,בימינו אנו, עבדים , גםאנחנותחשבו, 

טובים -למעשים הלא ת שלנו,טובו-שלנו, למחשבות הלא לדמיון

כשיו אנחנו יוצאים וע ]'עבדי הזמן...'[ אנחנו עבדים .שלנו, לגשמיות

צאים ממצרים, ולאט לאט שיוסוגרים את העינים ומרגישים  .מזה

 !השתחררנועלינו הרגשה של רגיעה, הרגשה טובה,  תיורד

"ה. שום דבר הקבאנחנו בני חורין. יש לנו רק אנחנו ואנחנו, 

כמה 'ביסים' של לנו  יםמספיק גם בשביל המזוןאחר. גם אוכל, 

זה ממלא אותנו,  ,]'לחם לאכול...', עי' קידושין לח.[ קהמצות, וזה מספ

ולא לא בעבודה,  ,לא בדירה, ובכלל ,שום דברבאין לנו תלות 

, ולא בשום דבר. רק הולכים יןדרך ולא בעו ,לא ברופא בכלום.

! הרגשה ו הרגשה טובה! איזו, איזה  מדבר, אנחנו והקב"ה. א  ב

 .באמת בני חורין. אנחנו והקב"הלהיות חופש,  איזו הרגשת

מסתכלים עננים, ואנחנו  –מעל לראשינו  עננים, –מתחת לרגלינו 

 .יםם. אנחנו רק הולכענני ינווגם מאחור ,ענניםרואים  - קדימה 

ולא שום  ,אנחנו והקב"ה . וזההולכים ולא מרגישים את ההליכה

 דבר אחר. 

 – עם ישראל, אנחנו ,האחים והאחיות שלי, אנחנו ,היהודים

תתקרבו  "ה. הוא אוהב אותנו והוא רוצה אותנו.הקבהילדים של 

אליו שוב, תורידו את כל הדברים ששולטים על החיים שלכם, 

הזרים. תחזרו אליו. הם עושים מחיצה בינינו ובין  םהדברי

שר יהיה להגיד: אפ –ואם נעשה את זה  "ה, וזה לא טוב.הקב

 ]'קומי צאי מתוך ההפיכה...'[. 'חיים 'מתחת לחורבן מצאנו

 

ת:ובשאלות ותשו

 נחפשה דרכינו...

ש. יש מדרש שאומר שאם הקב"ה לא מוצא צדיקים לקחת 

'ורעי ילקו"ש שיה"ש א' תתקפ"ב, עה"פ: ]אותם אז הוא לוקח את הילדים 

אז הקב"ה לקח עכשיו שבעה , ['את גדיותיך על משכנות הרועים...

 קרבנות צעירים, ילדים...

, אנחנו צדיקים ה' לקח הרבה מאד ת. זה בדיוק מה שקורה,

את הצדיקים, ומה נשאר? הילדים.  מסלק מאתנואים איך שה' ור

 שה' ישמור.

 השריפה, האש? לנו תש. מה מרמז

 מקדש.הת. חורבן. חורבן בית 

אולי זה בא להגיד לנו משהו אז אש, ל נמשלתגם מחלוקת ש. 

 על כל המחלוקת הבוערת של הבחירות שהיו...

 היו רקובות, זה לא משנה באיזה צדהם כולם  –ת. הבחירות 

היינו צריכים להתרחק מהן לגמרי, כי זה  – הבן אדם. הבחירות

, כל ט. הם יפלוייידישק', לא איטיגויישק'לא אנחנו. זה הכל 

זה הכל לא לשם  ,חרדים-או לא חרדים הציונים יפלו, לא משנה

 . 'שמים-לשם-'כאילורק שמים, 

 .אלינו. אנחנו לא מאמינים בדמוקרטיהאבל זה הכל לא שייך 

'?! טיהרדמוק'מה זאת אומרת  !זה נגד התורה !ינים בזהלא מאמ

אנשים במקום ש זה שטויות. איך אפשר בכלל להיות מעורב

אם  ומכים בדברים שזה ממש נגד התורה?!ת 'ל יהודיםוכביכ'

הם, לכי הגוים יש להם את הדת ש זה היה אחרת, – היו גויים

ל ו, וזה רק בשביל לשרוד בגלות. אבהדת שלנ תולנו יש א

ת פשהם נותנים לעצמם להתעסק עם טינו ,יהודים שיש להם

ם לסגור יה, היינו צריכחולהגיד שכך הם צריכים לחיות?! סלי

את עצמינו בגטאות משלנו, שאנחנו נקים את הגיטאות האלה, 

]עי' 'משך  את הדירות של זה, ופשוט לחיות את החיים שלנו.

 .חכמה', וארא ו' ו' בענין ד' כוסות של יין[

כל יהודי ש. כל אחד יש לו חלק באבילות של שבעה הקרבנות, 

 ...צריך להרגיש אשם

בערך גם כן, ולפני  – אלו באיתמר –אי, ולפני שלש שנים ת. וד

גם כן שבעה  – הרכבת חמש שנים, המשפחה שפגעה בהם

 וכו' וכו'... היו קרבנות

 

 השנההשמיטה שהיא שנת ובשבת, יום ההיה ב ש. האסון

שבעה  ודש השביעי מתשרי,ניסן שהוא חחודש וב שביעית,ה

)כמו כן והמספר שבע מרמז על מלכות משיח בן דוד  ת...וקרבנ

התרחש זה ו שפירושו בלה"ק לשוב בתשובה( –המספר שבע בארמית זה 'ָשב' 

חודש, וביום ה שתעל קרבן הפסח בפר נושקראבעת בדיוק 

יש כאן רמזים  ראש חודש ניסן. - נדב ואביהושריפתם של 

יש האם למה זה קרה דוקא בפלטבוש? חזקים מאד. השאלה 

 זה הסבר?ב

טים האלה, כי אני לא כנס לכל הפריאני לא יכול להנכון, ת. 

רוצה שמישהו יחשוב שיש בעיה בפלטבוש יותר מאשר כל 

נוף, -ות בפלטבוש, אבל יש בעיות גם בהרמקום אחר, יש בעי

יש גם, ובמאה שערים  –ובגאולה מיני מקומות,  ויש בעיות בכל

 ,תום יש. יש התרחקות כללית מהיסודובכל מק ,יש גם –

ך ה', ברו – לא כולם .שה' ישמור מהשורש, מהשורשים שלנו,

 מאד לחזור למה שהיה.-יש כאלה שמשתדלים מאד

בחינוך של עקום שמשהו  מלמד אותנושנשרפו ילדים  זהש. 

 הילדים...

 .בכלל רוצים להכניס עולם עקום ,הרשעים ,ת. הכל עקום. והם

הם רוצים ללכת נגד הטבע, הטבע שה' בנה בתוך כל חיה ובתוך 

והם  ,פרח, לא משנה מה. יש טבע או אדם, ובתוך כל עץ-כל בן

משתדלים להשתלט על הטבע ולעשות את זה 'יותר טוב', 

 ט הורסים את הכל.ופשהם בינתיים ו
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 גם לילדי ארה"ב... וכמישראל -מסר נוגע גם לילדי ארץהוש. 

המקור של כל הגשמיות המיותרת שאפילו  זה היה – ת. אמריקה

 ,וקניה ,קניה וקניה צאים לקנות,ופשוט יירדו לזה,  החרדים

מה לקנות, חייבים משהו איזה דבר וקניה, אפילו שאין להם 

נות משהו, משהו. אי אפשר לעבור את היום מבלי לק ,לקנות

איזה פותחן חדש, לא משנה מה,  ',שמונץ'ה זלא משנה מה, אי

חייבים לקנות. הקניה נותנת  אז –יש קצת כסף ... חייבים לקנות

וזה  עשו משהו,רגשה טובה, הרגשה של כח, הרגשה שלהם ה

 עצוב מאד.

את  שסוגרמהעיוות של הבן אדם  תנובע הזאת ההתאוש. 

המלך -ישרים מביא את המשל של בת-המסילתהנשמה שלו. 

לה  כיון שהנשמה חסירה איןשהכפרי לא יכול לספק אותה. מ

 הולכים לקנות, אז למשהו יםסיפוק משום דבר, כל הזמן רעב

 ...ייםמשמעותבמקום לעשות דברים 

אבל  – 'במקוםזה 'עגל הזהב, וזה גם כל העניין של  ת. נכון,

השוואה.  , זה משהו אחר לגמרי, אין בכלל'במקום'זה גם לא 

דבר הבמקום בא למשהו רוחני, אבל זה  כלל מגיע זה פשוט לא

  .רוחניה

לא יבינו אף פעם  – אז לכן אלה שלא רוצים להשתחרר מזה

, פשוט לא יםכמעט לגמרי רוחנישהם את התענוג של חיים 

פשוט הם ו ,יוכלו לסבול את זה, זה משעמם, זה ישעמם אותם

ויהיה ין אותם, זה לא יהיה מעני דעו מה לעשות עם זה.לא י  

א יוכלו לסבול את העוה"ב הגשמיות, ולכן ל כל אתלהם חסר 

אפילו ואת השקר שבכל זה,  הם מביניםשואפילו  .של משיח

להיעלם  ,אם הם רואים בעינים שזה מביא אותם למוות

הם  ,לא משנה להם – חידלוןה לאותם אזה מביא  ,מהמציאות

רוחניות, כי הם לא יודעים מה זה, והם הרוצים את זה יותר מ

  .לא רוצים לדעת, וזה לא מספק אותם

 'נעשה ונשמע'ולכן הם חייבים להיות ערב רב, כי יהודי שאמר 

סיני, שראה מה שראו, ושמע מה ששמעו, זה לא יכול -בהר

מלכתחילה אם אפילו ולהיות שהוא לא יעדיף חיים רוחניים, 

ובסופו  ,לו את היכולת להביןאבל יש  –הוא לא כל כך מבין 

 והוא יעזוב את כל הגשמיות. ,של דבר הוא יבין

 

 לפני פסח...שמשהו על ביעור החמץ הרוחני  תגיד לנוש. 

אנחנו ממש חיים במצרים, אפילו שאנחנו  ,ת. מה אני אגיד לך

שולט, לא  'מצריםה' , אבל בכל העולםשראלירץ באגרים 

]'ערות הארץ',  ה'מצרים' של פעם אלאמצרים של היום, -מדינת

 – רהזבודה שולט פה, כל העה, וזה בראשית מ"ב, ור' יהושע ה' ט'[

קוראים לזה שאפי' שזה נקרא 'אידישקייט' לפעמים ח"ו, או 

ע"ז, מתפללים לכל מיני משהו אחר, אבל בכל אופן זה פשוט 

, ואנחנו אומרים שבאמת אנחנו מתפללים )אלילים( 'געטשקעס'

וזה  ,אז לכן צריכים להתפטר מזה .אמיתילהקב"ה אבל זה לא 

אז נקבל עוד  .ה ביותר, אבל יצטרכו לעשות את זהניתוח קש

 עד שנבין. –כמה כמה סטירות 

זה  -ואחרי זה מורידים דמעות,  ,כל פעם בוכיםבש. הבעיה ש

 . אז מה הרווח?מצבה אותו חולף ולא נשאר כלום, נשאר

לאט יותר ויותר אנשים משתדלים, -לאט אבל תשים לב, ,ת. לא

 ,ים לחזור למה שהיה, תסתכללים לצאת מזה, משתדלמשתד

 אבל זה גדל. זה ישנו, אמנם הם מעטים מאד, ,תכלתס

קיבלו על עצמם  ,יש מקומות שהחליטועקב האסון שש. שמעתי 

עוד פעם דברים  ו, שלא יהילבדוק את כל הפלטות של שבת

 כאלה.

טות ולהכניס לכל בית לבדוק את הפל םיתחילמת. אם כולם 

 אזעקה נגד עשן, אז אתם מבינים איפה הם עומדים.

 

]ר' מאמר פעם אמרתם חוזר ומזכיר לנו מה ש יורק-האסון בניוש. 

שהשכינה מסתלקת מכל ארצות העולם  ועוד[ 'בלע המות לנצח'

 ומתרכזת בארץ ישראל, ולכן אין שמירה חזקה רק בא"י...

ת. זה ברור, זה ברור, זה ברור. האנטישמיות באמריקה זה הרבה 

קבוצה היה פעם. תראו מה שהיה באנגליה, יותר גרוע ממה ש

בנים ובנות, נכנסו בכח לבית כנסת כולל של עשרים שיכורים, 

ולשבור  ,גושש עם האנשים שמה, ולהרוס דבריםתוהתחילו לה

פעם האם  ?מה !לצל למשטרה, אז מה זה?יוכו', עד שמישהו צ

ממש מזכיר את הצעירים זה  !לים לעשות כזה דבר?והיו יכ

 בגרמניה לפני מלחמת העולם השניה. 

זה  ,כזושש. כאשר הממשלה של אובאמה ימש"ו נותנת דוגמה 

כל העולם לומד ו, ולנהוג כך לכולם לדבר ככה 'אור ירוק'

 ממנה...

, תמיד היתה. אבל רוב ישמיותת. באמריקה תמיד היתה אנט

והשורש שלהם זה  ,הם באים מאירופה ,הנוצרים ,הגוים שמה

זורו רשעים ']אירופה, אז הם נולדים עם זה, עם השנאה ליהודים, 

זה שאובמה פתח את הדבר הלא היה  אםו, , אבל עכשיו['מרחם

ולכל  ,ולכל הפליטים ,ולכל הערבים ,ת לכל המקסיקניםהגבולו

הם גם  ומשום כך – מי שרק רוצה להגיע לאמריקה בתור פליט

ומאחר שהיהודים קצת יותר דומים להם . הלבנים ,עכשיו םדואגי

אז אולי לא מרגישים את זה  – מאשר הכושים והמקסיקנים וכו'

כל המטרה של וה מאד, תאבל אמריקה השתנ .עד כדי כך

ה התקפה של זה פשוט הי – 'להכניס את אובמה לבית הלבן'

 והם השתלטו, סוף. !זרים להשתלט על ארה"ב

שפעם היה הצבא הוא ראש הצבא, כל הצבא האמריקאי עכשיו 

פשוט השתלטו על אמריקה -והם פשוט .הכי חזק בעולם-הכי

 עד כדי כך , וזה הגיעפשוט הורסים את ארה"ב ,מבלי להילחם

שכבר יש דיבורים בין המושלים במדינות מסוימות של ארה"ב 

 !הם לא רוצים להיות חלק של ארה"ב !שרוצים לצאת מארה"ב

 זה?!... דבר שכם על וחליכול להיה פעם מי 

 

 שלטון הגוים

ש. האם ישנה משמעות לתוצאות הבחירות כאן, שהימין עלה 

 חזק?

http://dani18.com/uploads/P212H.pdf
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שישנה סיבה לזה, אבל אני אישית מאמין שבכנסת  ת. בודאי

בודאי  .ויש להם אג'נדה ,כים לרשעיםייש גם כן קבוצה ששי

-נגלה משהו ממשוזה בטוח,  –שיש אג'נדה, עומד להיות משהו 

מעניין, ואני חושב שהם לא כ"כ חכמים, אז ברגע שהם  ממש

ח אני ואני אמרתי לכם שבט אנחנו נראה...  –יעשו את זה 

 , כךוהם יבואו .זה לא יקח הרבה זמןו פה. יהיו חיילים זריםש

לא יכול להיות בטוח במאה אחוז, אבל אני מאמין , אני מאמין

 ה של המדינה... תרכביבואו עם הם ש

 ו להם את המפתחות...גישהם אלה שיש. 

אם היהודים ירגישו איום, אז הם עוד יקבלו אותם ות. בודאי, 

ככה הם משתלטים על ארצות, במקום  בפרחים וסוכריות...

-אלאת אע"ש, את הדמכינים  –לעשות מלחמה עם הערבים 

והם  .לעשות באלגן נגד כל מיני דיקטטוריםכדי קעידה וכו', 

שלחו את אובאמה להשתלט על אמריקה, הוא פשוט מכניס ש

בדיוק הוא צריך אותם, שאת האנשים שלו בכל מיני מקומות 

הריפובליקנים הולכים  –עקות שלהם עם כל הצ ,קונגרסבגם ו

למה? כי הם מפחדים. אבל הם לא  !הרבה הצבעותביחד אתו, 

'אוי ואבוי, תראה,  :כי אז כל אחד יגיד ,ם את זה כל הזמןיעוש

', אז עושים !איך זה יכול להיות? ?!אז 'ההוא' עם אובמה !מה זה?

לי זה לא  – וכל הריב עם נתניהו '.ככה-ככה ופעם-פעם'את זה 

 נראה בכלל אמיתי.

 ש. ממתי היה בדיפלומטיה בין ישראל לארה"ב כאלו שטויות?

-ת. הכל שטויות, ממש, ממש, וכל השטויות האלו על אשת

 ...שקר', אז מה-ליס  ב   -נתניהו, אז 'א  

 

 ש. הערב רב שולט בכל מקום...

שולטים  ם, גויים, ובכל העולרב רבת. ממש. פה שולט הע

הגוים, וזה מספיק, כי אלה הרשעים מאמינים הרשעים של 

 בשטן, לא עלינו. שלא נדע.

ש. הכושי באמריקה חושף את עורו, הוא איים שהוא יאסוף את 

 כל מדינות המערב נגד ישראל אם לא ייענו לתכניותיו...

הוא גם כן  ]יואל ד' י"א[ת. שיעשה את זה מהר, שמשיח יגיע... 

אם זה  -הריב הזה עם נתניהו  חלק של זה, אני לא יודע אם כל

 לא הכל הצגה גדולה. 

תהיה  –שבשנה שמלך המשיח מתגלה מפורשות כתוב הרי ש. 

 ערב וכל העולם... כותפרס, מל בים בהשמעורעצומה  מלחמה
]ילקו"ש ישעיהו ס' רמז תצ"ט, וכן בפס"ר פר' ל"ו, מדרש זה נדפס ג"כ בסוף 

 .תנדב"א, ע"ש[
בוקר טוב... סליחה, איראן כבר בתימן! האם זה לא נו, נו, ת. 

 מספיק?! 

 על חפירות, והצבא מתעלם... ם מדווחים תושביש שמעתיש. 

ת. אני רוצה לומר לך, אני לא יודע כמה זמן נצטרך לדבר 

ולהסביר לכם, שהצבא, לא הבחורים שמשרתים בצבא, אבל 

ו אלה שמעליו, המנהיגים שלנו, הם לא בדיוק פועלים כמ

זה ושיש ומה שאין, מה שאנחנו חושבים, והם יודעים בדיוק 

הכל הצגות. אז אל תשאל על זה, כי אני לא יודע מה לענות, 

פשוט לא יודע.  .כי אני לא יודע מה התוכניות העקומות שלהם

דבר אחד ברור לי: הם לא עובדים בעד עמ"י, זה בטוח. והיום 

ז מעניין מאד שמאמדבר, זה ראה"מ שאיך אני שמעתי ברדיו 

 כשהוא היה עם לפידהוא אומר ברוך ה'! קודם לכן  שהוא ניצח

הוא פשוט 'בלע את זה'... הוא לא היה אומר את זה בשום  –

אם לא  ...בכל הזדמנות הוא אומר את זה – פנים ואופן, עכשיו

הייתי בטוח שהוא חזר בתשובה... אז  – הייתי יודע יותר טוב

  דבר... אבל קשה לי להאמין כזה

התכניות, אני רק יודע שיש משהו זר הן אני לא יודע מה 

בעיה.  ווז ,פה בארץ תששולט בארץ, יש קבוצה זרה ששולט

, זה בגלל הרצון שלנו להיות עם כמו כל עם, אז וזה לא הבעיה

מההתחלה הציונים היו כאלה, הם היו זרים, הם לא היו כמו 

, הם רצו להיות עמיםלתרבות ה יהודים. הם רצו להיות קרובים

גוים ולא להיות יהודים. אז אני אומר שיש קבוצה זרה, 

 – , אולי לא שולטים לגמרי, אבל שולטים. אבל עמ"יתששולט

גם בעבר 'עד כאן!', כי  :יש לו את הכח לקום יום אחד ולהגיד

 -כאילו הלכו עם הרומאים או עם היוונים הם שהרבה יהודים 

לא אכעיס ', 'עד כאן ולא יותר'אמרו הם אבל בסופו של דבר 

 ]מד"ר תולדות ס"ה כ"ב מעשה דיוסף משיתא[ .'יותר את הקב"ה

 ש. אצל החרדים נגמרו הבחירות, אבל לא המריבות...

 שליטה. שליטה וכסף. הכל ת. זה

 

 בהרי האלפיםהתרסקות המטוס 

 ש. השבוע התרסק עוד מטוס...

זכר שום שנעלם לו ואין  גם המטוס המאלזי זה היה משונה. ת.

גם כן לא שמזה, שלא נדע, וגם מטוס נוסף שנפל שם באיזור 

אולי או  ,מבינים מה קרה, וגם המטוס שהאוקראינים הורידו

הרוסים, אף אחד לא יודע מי, והמטוס הפולני שפתאום התרסק 

ומי של הממשלה הפולנית, ויש עוד, -בדרך לרוסיה עם כל המי

זה פשוט  !מטוסים-נהרגו השנה מתאונותאבל מעל לאלף אנשים 

ע אם פעם היה כזה דבר. ובעולם דמספר עצום! אני לא יו

 על כל הדברים המשונים האלה. ,מתחילים לחשוב על זה

לבין המטוס  של השריפה בפלטבוש האסוןש. האם יש קשר בין 

 ?בצרפת שהתרסק

אם ו .זה הכל יש קשר, כי זה בעולם שבו אנחנו חיים ,ת. תראה

הקרבנות זה לא היה -תשבעכמובן שזה מתוכנן ע"י הרשעים, 

זה לא ברור, אבל  – המטוסהסיפור עם זה ודאי, אבל  ,מתוכנן

א נגיד שכן, לא משנה, גם את זה ה' עושה, אפילו ולא משנה, ב

הוא עושים את זה, אבל ה' אלו ששהם  סבוריםשהרשעים 

 עושה את זה, וזה הכל בשביל להעיר את כולם.ש

גם מעוד עמים,  וגרמנים וספרדים, והיאנשים ש. היו על המטוס 

 האם ה' רוצה להעיר גם את הגוים?

ת. כן, אבל זה לא כל הענין, זה הרבה עונש בשבילם, האם זה 

  ...החדשים-העיר אותם? כן, זה העיר את הנאצים

 נידחיםהסיפורים עם המטוסים התחילו במחוזות ש. מעניין ש

ועכשיו זה נכנס לתוך  ואוקראינה, הרחוק, יותר, כמו המזרח

 העומק של העולם המערבי...
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לנו דברים מעניינים מכל זה, נחכה  ות. יש לי הרגשה שיהי

תדעו ש –אבל מה שאני אגיד לכם, איזה שטויות שיגידו  .ונראה

זה כנראה אחד ו .הם שולטים על ה'הוליווד' ,שזה שטויות

 ה...כתב את התסריט הזשכשרוניים -מהפחות

 ש. עד פסח אמרתם יהיו דברים גדולים...

ת. אני אמרתי שעד פסח יהיה עולם הרבה יותר קשה מאשר 

 עוד משהו, עוד משהו.כעת, וכל יום אנחנו רואים עוד משהו, 

ואני מזהיר אנשים מטיסות. זה יהיה מסוכן מאד לטוס, ולא רק 

 ,לא נדע למה, כי מה פתאוםאנחנו אפילו  –שזה יהיה מסוכן 

זה או  ללמה קורה בכל פעם משהו אחר, א"א להגיד שזה בגל

פה יש להם איזו תכנית,  פשוטש אלאבגלל זה או בגלל זה, 

לים לגרום לזה שאף מטוס לא ימריא, וכל וובשניה אחת הם יכ

 .[10-א', ר' מוישלה]אחד יהיה תקוע איפה שהוא נמצא. 

משתפות פעולה עם גם הן ש. האם ממשלות גרמניה וצרפת, 

 הרשעים האלה?

שתדעו שמצב וה כי הוא זה, תת. שתדעו, גרמניה לא השתנ

בין הוא  –הבנקים של גרמניה, המצב הכלכלי של גרמניה 

והאשה שבראשות  .הטובים ביותר בכל אירופה, היא חזקה

נאצים -והניאו .אותי הממשלה, אני לא מחבב אותה, היא מרגיזה

 עלו שם שוב, ואף אחד לא עושה שם כלום.

 לא תופסים את זה? םש. האם היהודי

שגרים שם יש להם מצב כלכלי טוב ואין  םת. בינתיים היהודי

 ]עי' חסל"א ג' כ"ב[ להם חשק לזוז.

 ש. ובצרפת?

ממש לא היו בסדר עם היהודים במלחמת הם ת. הצרפתים גם 

מה בסדר עם -יודע-אף פעם הם לא היו מיהעולם השניה. אבל 

הם לרוב מרוקאים,  םשגרים ש םהחרדי-םהיהודים, אבל היהודי

כן, אבל אמנם הם לא מרגישים כ"כ קשר לצרפת, כלכלית 

והרבה באמת עזבו את צרפת ובאו לגור פה.  .לא –יותר מזה 

 ,אשכנזים שהם עזבו את הדת והפכו להיות צרפתים םאבל יש ש

 כביכול.

]ס' עובדיה: 'אשר כנענים עד  ...הרבה מההשכלה התפתחה בצרפת ש.

 צרפת...'[
ת. כן, ההשכלה הגיעה מצרפת ליהודי מרוקו וליהודי טוניסיה 

באותם ולעוד כמה מקומות, אבל לא בתוך המדינות, רק 

בטורקיה למשל, אבל כמו שהם היו קשורים לאירופה,  המקומות

לא היו כ"כ מושפעים הם  – יותר פנימה ,אלה שגרו בכפרים וכו'

 התקלקלו לגמרי. –כשבאו לארץ  אמנם מזה.

צדיקים אמרו שבעצם התרבות הצרפתית יש קליפה קשה הש. 

 של טומאה גדולה...

]עי' רש"י סומ"ס גיטין, שהאדומים ת. תמיד הם היו ידועים כדגנרטים. 

 .צרפת פרוצים ביותר[ב

 

 הגאולה בקרוב 

המערבי -מתכנסים בכותלש ישנה התארגנות של אנשיםש. 

 לבקש מה' שיגאל אותנו ברחמים...בפסח 

ומבקשת  ,שת גאו"שקה' ומבאל ת. כל קבוצה שמתפללת 

אבל פה  – עולםפה בא"י, בודאי גם בכל ה , ובפרטמהקב"ה

 יהיה שה' יעזור לנו, זה .ה' יענה להםאז  – בא"י זה הכי חזק

כים להיות יבעתיד הקרוב, כל קוף יכול לראות את זה... לא צר

לראות את זה, שעוד מעט  אפשרבן אדם, זה ברור לכל קוף ש

 דרתהכל מס, נבואותמתואר בהבדיוק לפי  ,אנחנו הולכים

לא מאמינים ש , אלוהגוים .לקראת הגאולה השלימה במדויק

, שזה סוף (Armagedon)' ןדו  אג  מ  ר  א  ה'הם מדברים על  – בכלום

הם  ,כל אחד מאמין במשיח שלו –העולם, ואלה שמאמינים 

  .מתכוונים לקבל משיח, הגוים

 סיכוי שעוד השנה נזכה להקריב את קרבן הפסח?.. נוש. האם יש

, תמיד יש סיכוי. אתם יודעים את זה. בודאי ?יש סיכויהאם ת. 

אבל באמת רק תגידו לי האם יש כאן מישהו שהוא יכול להגיד 

 ממש לא רואה סימן שמשיח כמעט פה...שהוא 

 ש. אבל רוצים את זה עכשיו...

להגיד, לא לשכוח, ת. אז תגידו את זה להקב"ה! כל אחד צריך 

 צריך לבקש מהקב"ה. ...זה לא דמוקרטיה

מצוה זה פסוק 'אנכי ה' אלוקיך', הים מובא שפירוש ש. בראשונ

 עולם כמו שיצאנו ממצרים...-לחכות לגאולתתמידית 

 יהודי אמיתי. כל אלה שבאמת מחכים למשיח ת. נכון, נכון, נכון.

רואים עליהם שהם לא  ים,אמיתי םם שהם יהודיהרואים עלי –

לחכות זה הסיבה שזה אחת מהמצוות הכי חשובות: וכמו כולם. 

 ]'ציפית לישועה'[ ממש למשיח!

 'שומר אמונים'הבעל של  'יטייארצזה ה' –היום אור לו' ניסן ש. 

 . נכנסים כעת לשנת השבעים להסתלקותו...זצ"ל

שומר אמונים  –זה מה שהוא היה בדיוק  –ת ה'שומר אמונים' 

שהיו לנו עכשיו  , הלואי]'פתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים...'[

בהרבה יותר בקלות אותנו כמה כמוהו פה, הוא היה יכול להוביל 

אוי  .יח צדקנולקבל את משיח צדקנו, להיות מוכנים לקבל מש

 לנו, אוי לנו, אוי לנו.

 

שבועות הבאים יהיו באני באמת רוצה לומר לכם, באמת, ש

כאלו הפתעות וכאלו מצבים משונים וקשים בעולם שאפילו 

ו מבינים פחות או יותר מה שקורה אבל בכל זאת זה שאנחנ

 יבלבל את כולם. 

  

http://dani18.com/index.php?show=MSLA3
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 אני רוצה שכולם יתפללו
 ה"עם מנחם, ה' ניסן תשע

 –: יהיו דברים מאד מפחידים בזמן שבין עכשיו ופסח. ובפסח מנחם

לא ברור לי בדיוק מתי, אבל יהיה משהו בפסח מאד מפחיד, אבל 

לא לפחד! לא לפחד! אין לך מה לדאוג, לא בשביל עצמך, ולא 

בשביל המשפחה. עם ישראל, היהודים האמיתיים, יצאו מזה בלי 

אני רוצה לומר שאני חלמתי על אבא שלי. אבא שלי היה  פגע.

כך מתגעגע -צדיק, היה תלמיד חכם. ה' לקח אותו בחזרה. אני כל

אליו, אפילו שלא ראיתי אותו הרבה, אבל אני מתגעגע אליו. אני 

הבן הגדול שלו, אני מתגעגע אליו, אבל הוא אמר לי: 'עוד מעט! 

אמא 'עוד מעט! עוד מעט! עוד מעט! שאני לא אדאג, שאני אגיד ל

עוד מעט! לא לדאוג! לא לדאוג!' באמת בפסח, בפסח משהו יקרה, 

זה לא יהיה הגאולה עדיין, אבל משהו יקרה שכל העולם  –בפסח 

   ישתנה, כל העולם ישתנה. אתם תראו, אתם תראו.

 האם אתה רוצה לשאול אותי שאלה?  .,הרב ...

 ...ת. אני רוצה שאתה תדבר, אתה מדבר טוב

: כן, כן, אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה להתפלל, אני רוצה מנחם

שכולם יתפללו, אני רוצה שכל עם ישראל יתפללו, ואז מיד משיח 

. ן במאמרו 'הנה ישכיל עבדי'["]'ובתחנונים אובילם...', ר' דברי הרמבמיד -יבוא, מיד

אני מחכה, אני מחכה לראות את  כבר נקבל משיח.-אני רוצה שכבר

סוף הסוף שלהם, -הסוף של הרשעים, לראות את הסוף שלהם, סוף

 ושכל עם ישראל ילך בדרך הטובה, בדרך הנכונה עם הקב"ה. 

חכם -אני מחכה כל כך למשיח, כל כך מחכה. הייתי פעם תלמיד

גדול בתורה, עכשיו אין את התורה, כי את התורה אני לא יכול 

ל זה נשאר בפנים, נשאר בזיכרון שלי. אני רק יכול ללמוד, אב

להגיד שברוך השם, היה לי גלגול אחד שהייתי תלמיד חכם ענק, 

 תי עכשיו, זה מחזק אותי.ווזה מחזיק א

 ש. אז למה באת ככה?

ת. כי אני צריך לעשות תיקון, ואני יכול ברוך ה' גם לעודד יהודים 

ר לי, שאפילו שחזרתי אחרים שגם הם יעשו תיקון, לפחות ה' עז

בצורה זו שאני לא יכול ללמוד שום דבר, אבל לפחות אני יכול 

 לחזק, לחזק יהודים שי דעו את האמת, שיחזרו בתשובה.

 ש. מה יש לך להגיד על הבחירות?

ת. זה הכל הולך נגד עם ישראל, זה הכל היה שקר, זה הכל היה 

, זה לא אומר טוב, אפילו  פירור אחד מזה לא היה טוב-מהצד הלא

שלא היו יהודים שבתמימות חשבו שצריך להצביע, אבל בכל אופן 

 זה לא היה טוב, זהו. זה מה שרציתי להגיד. 

ש. האם אותם שהשתתפו והצביעו גם הם מרגישים את ההרגשה 

 הזו?

ת. יש כאלה שכבר לפני שהצביעו ידעו, אבל הם אמרו שצריך 

 לעשות את זה.להצביע כי הרבי שלהם או הרב שלהם אמר 

יכול. -לא לדאוג! רק להתפלל, ה' יודע מה שהוא עושה. הוא הכל

לא לדאוג, רק להיות איתו, רק לעזור לאנשים לחזור בתשובה, ולא 

לדאוג גם על המשפחה, לא לדאוג, רק להתפלל, להשתדל לחנך, 

 אבל העיקר להתפלל ולהיות דוגמא.

 שבעה קרבנות תמימים
 מסר מאת דניאל, ירושלים, ב' ניסן תשע"ה

! שבעה ילדים! שבעה קרבנות תמימים! מתי זה אבא אבא אבא

יגמר כבר?! עוד כמה נצטרך לסבול?! כמה קרבנות חייבים 

ם ע  ישראל יבין, שחייבים עכשיו, ברגע זה, לעשות -להקריב עד ש 

תשובה. במקומות שלכם, איפה שאתם יושבים, איפה שאתם 

 תגידו וידוי! מי יודע מי יהיה הקרבן הבא, שלא נדע, –עומדים 

שלא יהיו עוד קרבנות, שנעבור את התקופה הזו בקלות, שנגיע 

 הבא של משיח.-בשמחה לעולם

בפשטות, אם יהודי מעדיף להיות  עוד פעם אני אסביר לכם,

הזהב, עם הגשמיות המיותרת, אפילו שמלבישים -עסוק עם עגל

שמים, אם לא -הזהב עם כיפה וציציות כאילו שזה לשם-את עגל

קירבה, בטחון ואמונה בה', אם לא יחיו חיים  יבינו באמת מה זה

שכולם סובבים סביב לקב"ה ותורתו, מכל הצדדים, מצניעות ועד 

מה מותר ומה אסור, אם היהודי  –הלשון, עם כל הדינים -שמירת

לא יבין שאין בכלל משהו אחר בחיים חוץ מאשר להיות קרובים 

א לא יבין לה', חוץ מלחיות ולעשות אך ורק את רצון ה', אם הו

הם רוחניים, וצריך  –שכל התענוגות הכי גדולים, הכי חזקים 

אז הוא לא יוכל להיכנס לעולם של משיח, הוא  –לשאוף לזה 

כי הוא חי  –לא יוכל להיכנס לבית המקדש ולהקריב קרבנות 

בשקר. הוא לא יבין את הקרבנות, לא יבין מה שאנחנו צריכים 

לא  )הם(האמת, האמת.  המקדש, ממשיח, מהאמת,-לקבל מבית

יבינו, ולא יוכלו להשתלב, הם יברחו, כי התענוג הרוחני שנקבל 

]ר' נדרים יהיה גהינום לאלה שרוצים אך ורק גשמיות  –בתקופה זו 

 , הם יברחו וי עלמו מהעולם, הם יעלמו מהמציאות בכלל.ח:[

זה מסר עבורנו.  –עם ישראל, כל קרבן כזה כמו שהיה בשבת 

יקים. אנחנו, עם העבירות שלנו, עבירות שלא מוכנים הם היו צד

לעשות על זה תשובה, אנחנו גורמים לעוד קרבנות, אנחנו 

 הגורמים לעוד קרבנות, אנחנו גורמים לעוד קרבנות. 

ישראל, תפסיקו עם -ואני צועק: די! מספיק! די! מספיק! עם

הצניעות, תחזרו לאמת -חינם, עם חוסר-השטויות, עם השנאת

אנחנו, אלה שלא מוכנים לחזור לקב"ה, או לפחות  "ה.ולקב

אנחנו גורמים לכל הצער שיש בעולם! זה  –להשתדל לחזור 

 ברור לכם? זה יותר ברור לכם?!

אנחנו יכולים לגרום לזה שמשיח יגיע יותר מוקדם, עם פחות 

ישראל. זה תלוי בנו! יהיה סבל, בלי ספק. גם אחרי -סבל לעם

עדיין לא חזרנו מספיק בתשובה,  –לות שעברנו הרבה שנים בג

אבל ברוך ה', יש יהודים שמנסים ועכשיו ירדנו מאד נמוך. 

להעלות את עצמם, להתקרב שוב לאמת יותר ויותר. הצטרפו 

ונעלה כולנו ביחד, ונגמור כבר  ]הושע ב' ב': 'ונקבצו...'[ לקבוצות האלה

  הראשון. -את הצער שהגיע לעולם עם החטא של האדם

 לי עוד מה להגיד. אין



 הוא האחרון
ה"תשע סחפ חול המועד ,ז ניסן"תיקשור עם אהרל'ה ובנימין, ירושלים, ט

 אהרל'ה:
זה  – לה הזהשל הלי 'כוכב'כי ה ,, מילים ספורותאני רוצה רק לומר כמה מילים

ף, ואנחנו ואני רק רוצה לומר שממש אנחנו מגיעים לסו .)בנימין גולדן(.. בן

יש לי שאלה גדולה אם הוא  – ומי שלא מרגיש את זה ,מרגישים את זה מאד חזק

 – הבזק-במהירותהולך  כל כךו ,חידפמ כל כךו ,ברור כל כךחי או לא... כי זה 

 פשוט ברור לכולם. שאין מה לומר, זה

ק, בלי לדמיין, זה ממש כל השמות ידומות באך לפי הנבוללא רק זה, זה הוו

 מדויקממש  ,שפועלים של כל הארצות וכל הכוחות , השמותאותובנבלנו המוכרות 

אמנם יש שלא  .ייקיםה' מביא לנו דברים מדו אם כן . אז]ר' ילקוט שמעוני, הובא להלן[

אבל כל בן אדם עם קצת ידע וקצת רצון  ,מבלבלים את המחהם רוצים להאמין, ו

 – ברור וחד תאת זה. מי שרוצה לראו הת, רוא, לראות את האמלדעת את האמת

הנביא בפסח, ואני -אמר שהרבה יהודים יראו את אליהו לה'ל, כמו מה שמוישויכ

אפילו אם דיברו על הלילה אחרון של פסח, אבל הבר על היום חושב שהוא די

את ם לחוש יצריכ .לא אומר שצריכים לראות עם העיניםזה )ליל הסדר(,  פסח של

ה. ואנשים שלא מרגישים חזק דרך י  א  הי ר  וז – הנוכחות, ואם חשים את הנוכחות

את אליהו הנביא, אז  שלחא שהו ,כחות של הקב"הואת הנ ,דרך הנשמה ,החושים

 אני מרחם עליהם. 

 – סיני-קבלת עול מלכות שמים בהריאור של ת התששומע אוכל יהודי 

נוּ ]' היתה שמה תמתרגש מאד, כי למעשה כל נשמה יהודי ּנּו ּפֹּה ִעּמָּ ר ֵאינֶׁ ֶׁ  ....'[םוֹּ יּ ה   ְוֵאת ֲאש 

והיא הרגישה ואמרה  ,הו מחדש, הנשמה היתה וראתין משהיצריך לדמשוזה לא 

ינו ים לזכור מה שראצריכ .כרוןיפותח, רק זמלא צריך להיות דמיון  .'נעשה ונשמע'

יךָּ ]' צריכים לא לשכוח פעם, אּו ֵעינֶׁ ר רָּ ֶׁ ִרים ֲאש  בָּ ּדְ ת ה  ח אֶׁ ּכ  ְ ש  ן ּתִ סּורּו  ,ּפֶׁ ן יָּ יךָּ ּופֶׁ ּיֶׁ ְבךָּ ּכֹּל ְיֵמי ח  בָּ ...', דברים ִמּלְ

  .הוריד את הגשמיות כדי שלא נתבלבל, צריכים לד'[

-כל-ונות מפוארות או לאזה חת םאנחנו רואים כל מיני דברים, אצל החרדי

לכל מיני סרטים , אפילו הולכים בפסח כך מפוארות, רואים כל מיני אירועים

ואז  ....', סוף מלאכי, ע"ש[רוּ כְ ]'זִ  רון שלנוככביכול 'כשרים לפסח'... וזה מבלבל את הזי

 מרכאותאז איך אפשר לראות ב – סיני-ינו בהרם שהייאנחנו לא זוכרר שאכ

איך אפשר לראות אותו כשאנו קמים ופותחים את  ...נביא?הכפולות את אליהו 

כשהראש שלנו  את הנוכחות שלו נוכל להרגישאיך  – הדלת, מקבלים את פניו

לבושים כאילו  ,של הגוים ם,יות של החילוניוכל השטו 'עמי ותמי' בתוך הסרטעוד 

רגש של הנשמה שלנו, ל הכאת יכרון שלנו, זה מבלבל את כל הז ...'?!חרדיות'ב

 ,הרך ,הנשמהכל החלק של ו. ים...', הושע ט' א'[ּמִ ע  יל ּכָּ ]'גִּ  גויםיר אותנו כמו וזה משא

ולא  ,ממנו, כי שוכחים ]סוכה נב.[ נהיה כמו אבן – והקרוב לה' ,והחם ,גמישוה

י]' כל הקשר הרוחני עם האמתעל כל היופי ועל מפתחים ושומרים  יּו  ּכִ ם הָּ נֵֹּתיכֶׁ ִאם ֲעוֹּ

ִלים ְבּדִ  . ...'[מ 

ר אתכם בתשובה, ה להחזי"י, העם האהוב ביותר של הקב"ה, תעזרו לקב"אז עמ

זה רק עושה אותנו קשים כמו אבן,  .את כל הטיפשות תעזבו .להחזיר אתכם לאמת

תחזרו,  .תיהודי ,תכמו נשמה אמיתי ,מקבלים כמו לב יהודי אמיתילא  ,ולא רכים

 .יהיה מאד קשה אחר כךתחזרו עכשיו, 

נדע שאנחנו כבר  – וכשבאמת נראה את אליהו הנביא אפילו עם העינים שלנו

 בגאולה השלימה. 

 שמעוני, ישעיהו סימן ס'מדרש ילקוט 

 ,העולם מתגרים זה בזה-שנה שמלך המשיח נגלה בו כל מלכי אומות א"ר יצחק

וחוזר מלך  ,מלך פרס מתגרה במלך ערבי והולך מלך ערבי לארם ליטול עצה מהם

פרס ומחריב את כל העולם וכל אומות העולם מתרעשים ומתבהלים ונופלים על 

 יםיולדה, וישראל מתרעשים ומתבהלים, ואומר פניהם, ויאחוז אותם צירים כצירי

יראו, כל מה שעשיתי יבני, אל תת"אומר להם:  ?להיכן נבוא ונלך, להיכן נבוא ונלך'

 !הגיע זמן גאולתכם ,אל תיראו ?מפני מה אתם מתיראים .לא עשיתי אלא בשבילכם

ולא כגאולה ראשונה גאולה אחרונה, כי גאולה ראשונה היה לכם צער ושעבוד 

 ."יות אחריהוויות אחריה, אבל גאולה אחרונה אין לכם צער ושעבוד מלכמלכ

 

 בנימין:
שזה  ל להגיד לכם,וכן יכאני דבר אחד  .מה לומר, מה לומר, מה עוד יש להגיד

עזב את העולם שלנו, שה' קרא אותו בחזרה לעולם  102-ה ר זצ"ל בןנשהרב וואז

לה ביותר לפני והסימן שאנחנו בתחילת ההתדרדרות הגד וזה – שכולו טוב

יש כל ירידה חדה בו, חדה –זה ילך ממש מהר. הירידה  ,ש. וזה ילך מהר"ההגאו

מהירות גדולה. לכן אני מזהיר את כולם, מזהיר את כולם, לקחת נשימה ארוכה, 

שגע תפחיד ותהנפילה הזאת  –כי אם לא  ,לקשור קשר חזק מאד עם הקב"הו

מי שמתכונן  .אפילו לחשוב איך להציל את עצמכם לנשום, ום, ולא תוכלו אפילאתכ

את  הםל של הקב"ה ולא יהיה םדעו שהם כביכול בידילא יפחד, הם י   –עכשיו 

 .הפחד של הירידה החדה הזאת

בחינה לא מדבר על  .ושם פיזית ירידות חדות-אתם בודאי עברתם פה

 – דיםרהרגשה שעולים למעלה, וכשיו וז .שדים-רגשית, אני מדבר כמו על רכבת

אבל  .אפילו שאתם יודעים שזה רק 'כאילו' ,וזה פחד נוראי ...הבטן עולה לגרון

, אז באמת זה כשמתחילים לרדת למטה .עכשיו זה באמת ',כאילו'עכשיו זה לא 

טובה, אפשר -לא-אבל אפשר לעצור את ההרגשה המאד .מפחיד אם לא מוכנים

 .הקב"ה לאותנו א שקושר ם בחבל הרוחנייאם אנחנו מחזיקסכנה, הלעצור את 

אי אפשר לרדת, ומהחבל הזה ה' ימשוך  –כל זמן שאנחנו מחזיקים בחבל הזה 

ואנחנו  – רדונחזיק את החבל, כולם י  אנחנו אותנו למעלה, למעלה, ולא נרד. 

נעלה. רק להחזיק את החבל. אבל זה לא פשוט להחזיק את החבל הזה, צריכים 

לא בראש צריכים לרצות להיות עם הקב"ה, לא רק להציל את עצמינו א ,להאמין

 יותר מכל דבר בעולם, יותר מכל קשר בעולם הזה ובראשונה להיות עם הקב"ה

ִים]' מָּ ָּ ש ּ ץוְ  ,ִמי ִלי ב  רֶׁ אָּ י בָּ ְצּתִ פ  ךָּ לֹּא חָּ ימשוך אותנו  זה אנחנו רוצים, ואז הואאת , רק ...'[ִעּמְ

 למעלה עם החבל הזה.

וא לא , ה'מעל ומעבר'א היה ממש יהודי ול, ה"ל זצהצדיק הגדו ,הרב שמואל

ולא נכנס לשום  ח שזה אמתיה בטושהוא ה במה נכנס לשום מחלוקת, הוא פסק

ולא יצא ולא התערבב עם כל  תורהההוא נשאר בד' אמות של  ריב עם אף אחד.

הוא פשוט פסק. הוא  .חד נגד השניהוא לא לקח צד א .םהפוליטיקאים בין החרדי

וא פסק את האמת שהוא האמין ה .םיוזהו. הוא פסק בלי השפעות של עסקנ – פסק

האהבה שלו ו בה שלו להקב"ה ועל הידע העצום שלו בתורהמבוסס על הקירבזה, 

 העסק.  תמר אגלעם ישראל. ברגע שפסק 

הוא  .והסתלק מן העולם ון של הדור הזהראחההוא נשאר  .אבל הוא נשאר בסוף

הליטאים, גם -של כולם, גם האשכנזים בלמעשה היה האהו אנשאר האחרון שהו

כי הוא לא ירד  ?למה ,חילקו לו כבוד יםואפילו החילוני .החסידים, גם הספרדים

הפוליטיקה שלהם. הוא סגר את עצמו מאחרי לרמה שלהם, הוא לא התעסק עם 

הוא היה  ת עצמו בכלל לרחוב המלוכלך. ולכןולא הוציא א ד' אמות של התורה

ההרס והמוות  ,זההלם אחרון שה' לקח בחזרה לפני הצרות הענקיות שמחכות לעוה

 תר לכסותהוא לא יכול כבר יו .ןהאחרו הוא. בהעצום שעומד לנו בעתיד הקרו

 ,םים עם כל הצדיקהוא ש   .נויור שהמקטרגים בשמים לא ידברו נגדלשמו אותנו

 לנו אף צדיק שיכול להבטיח לנו ועכשיו אין לנו אף רב שיכול להציל אותנו, אין

כי הם  ,לים להבטיחושבזכות שלו אנחנו נינצל. יש צדיקים, אבל את זה הם לא יכ

הם בחלק רציני  .ם כל העםאבל לא לכל העם, הם לא ע   ,םיצדיקאי צדיקים, בוד

יכול להציל אותנו. לכן, אנחנו בודדים, כבר לא  ם פוליטיקהע  , ומי ש  עם הפוליטיקה

ל להיות גבר עם אשה ווילדים, ויכ לל להיות שיש אשה עם בעוולבד. ויכבודדים 

כל אחד , אבל כל אחד יהיה לבד, 'כביכול םחרדי'וכולם  ,ומיליון קרובים וילדים

ם שפעם היו, יהצדיק םך להציל את עצמו, בלי הרבניט לבדו. וכל אחד יצטרפ  ש  י  

 '.תנול אוה כך וכך ה' יציעשאם נ'בשבילנו, שיכלו להבטיח לנו ששיכלו להתערב 

ועכשיו כל  ,קים האלה הם כבר בשמיםיצדכבר נגמר, זה כבר לא קיים. כל ה הז

. אין Every man for himselfאחד יצטרך להציל את עצמו. איך אומרים באנגלית? 

 מה לעשות.

)האלילים( וזורקים את כל הגעטשקע'ס  הזהב ך להחליט שזורקים את העגלנצטר

ם אך ורק כדי להיות יוחי ,ם'כאילו חרדי'אפילו שאנחנו  מהעגל הזהבשיש לנו 

מתנתקים מהסביבה ו ,רים את עצמינו בתוך הגטאות שלנוגוסו ,להקב"הקרוב 

 –ואם לא , חיות אך ורק להיות קרובים להקב"ההגדולה והמטונפת, ומשתדלים ל

י תשובהלא נוכל אף פעם לעשות  ם ]ישעיהו ל"א ז': 'ּכִ ּיוֹּ הּוא ּב  סּון ה  ְסּפוֹּ  ֱאִליֵלי ִאיש   ִיְמאָּ ֱאִליֵלי כ   וֶׁ

בוֹּ  ר ְזהָּ ֶׁ ׂשוּ  ֲאש  ם עָּ כֶׁ ם לָּ חייבים לזרוק את הכל מהעולם הזה  .ֵחְטא',  ור' יחזקאל י"ח ל"א[ ְיֵדיכֶׁ

ואם נדאג לכסף,  .איך שהוא רוצה שנחיה ב"ה בלבד,הקולחפש את  – המטונף

ו, אז לא "ח ,אם לאואם אנחנו נהיה אתו.  ידאג לנוש גג, זה הוא-אוכל, קורת

לא יהיה לנו איפה  זה לא יעזור לנו, ,בנקיםב ל יהיה לנוומשנה כמה כסף כביכ

רק דרך אחת לכל  נהלכן יש .]עמוס ט'[ ו"ח ,ה' ימצא אותנו ויגמור אותנו ,להסתתר

ומי שלא יכול, פשוט לא  ,לזרוק את השקר ולתפוס באמת -, וזה נשמה יהודית

שהוא לא היה כנראה אז  – כל הטינופת ואת כל השטחיות תמסוגל לעזוב א

פשוט גוי שהתגלגל הוא או שהוא היה ערב רב, או ש ,מההתחלה נשמה יהודית

 בין היהודים. 

יצא  הקב"ה .ל, סגר היסטוריה, תקופה גדולה, שה' נתן לנו בגלות"הרב ואזנר זצ

]זו"ח בלק, מאמר 'אראנו ולא  איתנויחד ת לו  ג  שלח את השכינה שלו ל  א והאיתנו לגלות, 



 2עמ' , 'הוא האחרון'

העולם הגדול, הוא פה בארץ  עזב אתהוא השכינה פה בארץ,  עכשיוו. עתה'...'[

ל יש "בחושאלה ולי יש יותר סיכוי לראות את האמת, "פה בא םליהודי .ישראל

מבולבלים, אפילו בין הרוב כי הם יותר מבולבלים, אבל גם פה  ,סיכוי פחות

השכינה נמצאת לגמרי פה, עזבה את חוץ  .יותר סיכויפה אבל יש לנו  ,החרדים

וזה הגיע גם  וגדל, גדלוגדל זה  םשכל יו ישמיותנטלכן יש הרבה יותר אולארץ, 

שנמאס רמזים  מדינות וכל מיני אנשים חשובים כבר נותנים גם כן-שראשי כן לכך

 .['בלע המות לנצח' במאמר]עי' תפארת יהונתן על פר' ניצבים, הובא להם מן היהודים. 

 ח ביותרוארץ ישראל תהיה המקום הבט – תויאם נהיה א .ב"ה פה איתנוהק

הּובְ ]' ְהיֶׁה ְפֵליטָּ ן ּתִ ר ִצּיוֹּ אם יש צדיקים שמה, אז ודאי ה' יציל אותם,  ,ל"חוב. ...', ס' עובדיה[ה 

-זה שהם בונים בתיו ,םיצדיק כךכל בטוחים שהם  םלא יהיה פשוט. וכמה יהודיזה 

מדרש בתוך הבתים שלהם זה עוד לא עושה אותם צדיקים, זה הרבה פעמים עושה 

ם בית כנסת ובוני ,יצרים' )גאים(, ששמחים להראות שיש להם כסףואותם 'שו

הּו ]' בתוך הבית, וכו' וכו' ת עֹּׂשֵ ֵאל אֶׁ רָּ ח ִיׂשְ ּכ  ְ ש  ּיִ ת-ו  לוֹּ ן ֵהיכָּ בֶׁ ּיִ לצערי הרב,  ., אש"ל י"א ח', המין הד'['ו 

 גשה שכל הבתים האלה שיש בהם ביתריש ה .הם חיים הרבה באשליות גדולות

 . טעות, טעות..י"מקום לנחות פה בא ווימצא ופוכנסת או בית מדרש בתוך הבית יע

, 'םיביכול צדיקכ'יש הרבה וכמה יש כאלה?  .זה רק אלה שצדיקים ממש !להוגד

 ים?ת צדיקמאבל כמה שבא

 'ולמה ניגרע...'

אלו שבאו לא"י )וכשישראל בני קיבוץ גליות ...  '  'חסד לאברהם' )מעיין ג' נהר כ"ב(:מתוך ספר 
בריה חדשה,  ונעש (מ"בארץ ישראל בזמן ביהכבר אלו שהיו )יראו שאחיהם  (שיחהמאת לאחר בי

ו בני קיבוץ צופורחים באויר ללכת ולדור בגן עדן תחתון ללמוד תורה מפי השם יתברך, אזי יתקב
וכי אין אנו בני ישראל כמותם, ' :ויאמרו ,דאגה בלבם ודאבון נפש, ויתרעמו למלך המשיחבגליות 

כבר  ,להם מלך המשיח '. ואומר?רוחניים בגוף ונפש מה שאין כן אנו ולמה נגרע להיותמאין זכו הם 
נודע ומפורסם שכל מידותיו של הקדוש ברוך הוא מדה כנגד מדה, אותם שהיו בחו"ל והשתדלו לבא 

רץ כדי לזכות לנפש טהורה, ולא חשו על ממונם ולא על גופם, ובאו בים וביבשה, ולא חששו בא
ביד אדונים קשים, ובעבור שעשו העיקר  שבוייםביבשה או להיותם  יםלהיותם נטבעים בים או נגזל

ואתם שהייתם יכולים לבא  .מרוחם ומנפשם ולא מגופם וממונם, לכן חזרו רוחניות מדה כנגד מדה
כמותם ונתרשלתם לבא בעבור חמדת הממון וחששתם לממוניכם וגופכם ומהם עשיתם  בארץ

ולחמדת ממון  מדה. כנגדעיקר ומנפשכם ומרוחכם עשיתם טפל, לכן נשארתם גשמיים מדה 
 ...', ע"ש.שחמדתם הנה הש"י נותן לכם ממון בלי שיעור

 

הגדול, ערב רב, הרוב זה  ם ישראללהזכיר לכם שרוב עשוב אני לא צריך 

שהלב נדע זאת בכך ר? אני אגיד לכם איך. "עך נדע שאנחנו לא ? איאז מי אנחנו

שמוכנים בכך ו, והז יתשמח שכבר גומרים את הגלות הנורא ,שמחהוא  – היהודי

לעולם את כל הגשמיות, רק כדי לצאת מזה, ולחזור  ,לתת את כל הכסף בעולם

חש שחוט, שהיצר הרע שחוט, השקר נעלם, שהנהאמת שולטת, ובו שכולו טוב, ש

רין, אנחנו וח-אנחנו לא בני – ר לא נעלם"עד שהיצה . כימת בני חוריןאואנחנו ב

 ,ב"ההקלחם נגדו כדי להיות בקשר עם יזמן צריכים לההר, וכל "עבדים ליצה

שאנחנו זה  – יןרשנהיה באמת בני חו ,הכי גדול ,והחלק הכי יפה .לחםיולהלחם ולה

ר, ונהיה בטוחים, שמחים, עול ירד "הקשה ביותר של היצההשתחררנו מההשפעה 

מי צריך את  ?וניםבלי ,מליונים ,מה שוה כסף? כסף !יההי הז התנו, איזה שמחימא

רגיעה ושמחה שה' הוריד מאתנו  ,מכל הכיוונים תרוחני זה כשיש רגיעה נפשית

ִניח  ']ר. "את העול הקשה הזה של היצה ם הָּ יוֹּ ה ּבְ יָּ ךָּ  ה'ְוהָּ ְגזֶׁ ךָּ ּוִמרָּ ְצּבְ אוי . [...', ישעיה י"ד ג'ְלךָּ ֵמעָּ

ר נולד בן חורין, "אנחנו נוצרנו, האדה !זה צריך להיותנפלא אוי אוי, איזה דבר 

ך הבוץ, הוא הכניס את עצמו לתוך עול של עבירות ושל ומו לתצאת ע סהוא הכני

אחרי דור, לאורך דור, דור אחרי דור, דור -צר הרע. ואנחנו מתקנים את זה דורהי

  החטא. כל ההיסטוריה מאז

כי מזמן הבריאה היתה רשות ביד ' ...':ה' את לבבך עה"פ 'ומל ,רמב"ן עה"ת פר' ניצבים
 בחירתםהאדם לעשות כרצונו צדיק או רשע, וכל זמן התורה כן, כדי שיהיה להם זכות ב

לא יתאוה וטבע, באבל לימות המשיח תהיה הבחירה בטוב להם  ,בטוב ועונש ברצותם ברע
וישוב האדם בזמן ההוא לאשר היה קודם  ,להם הלב למה שאינו ראוי ולא יחפוץ בו כלל

 ...'חטאו של אדם הראשון

 

מה יכול  !נתפטר מהיצר הרעחופש, וזה החופש! ה לאעכשיו נצא מהעול הזה ו

חשבון בנק מלא דולרים  !מה יכול להיות יותר משמח מזה? !?להיות יותר טוב מזה

מה? זה   ן'[וֶׁ אָּ ל וָּ מָּ ם עָּ ּבָּ הְ רָּ ]'וְ  ...אירו, שזה פרי דמיון של האדם?או  ...א שוים כלוםשל

שקר, שקר, שקר.  –העולם הזה  .הרע שולח לנו-ונות, שטויות שהיצרהכל דמי

ועכשיו  ,והכנסנו את השקר הזה פנימה, עם החטא הראשון של האדם הראשון

, 'בני חורין להיות', 'לחופשלצאת ', זה 'לצאת ממצרים'נקרא וזה  .נתפטר מזה

 וזה מה שיש לי להגיד. .]מלאכי ג' י"ז[ ב"ההקמיתיים של אות הבנים הלהי

ל, שאנחנו אין לנו כבר מה "אזנר זצומאד על החורבן שלנו, הרב ו-וכה מאדאני ב

ו עלינו וכו' וכו', ללא יפ ינו ששומר עלינו שפצצותראש מעל 'מטריה'ים אשקור

הוא במקום מעולה, אין לו שום  – שמואל ר'ה. "לקב בל עדיף שנתקרב עודא

ויש לו מקום שמור  וג לזה, הוא מסודר, ה' אוהב אותובעיה, אין לו שום דבר לדא

שאחרי  ,קב"הלנו להוכיח את עצמנו לרק בשבילו בגן עדן. עכשיו בא התור ש

 ,ם לשבת. נגיעיסוף אנחנו מגיעים למטרה, מגיע-ר סוף"כל השנים האלה מהאדה

ש, ניטול ידים ונגיד קיד ,נדליק נרות, נתפלל .וניכנס בדיוק לשבת ,ז"נצא מהעוה

השער הד',  -]'הכל מתוקן לסעודה', אבות ג' ט"ז. עי' ביה"ל סי' רמ"ב, ס' 'שולחן של ארבע' לרבנו בחיי ונאכל. 

ה ל העליה הכי גדולה שיהיהיה ההתחלה שת ווז .מדרש אותיות דר"ע אות כ', שבת דף קנג.[

  ימשיך לנצח.וזה לנשמה, 

 שאלות ותשובות:

 הצדיק אבד...
עוד  ,שזה נותן לנו עוד קצת אריכות םכאשר צדיקים נפטרו אמרתבעבר ש. 

קרה עם הסתלקות הרב זצ"ל עכשיו אבל אפשרות לעשות תשובה,  ,זמן-פסק

האם  עשרות נפצעו, ה' ירחם...ובנוסף , ר"ל בעת הלוייה, אברך אחד נהרג אסון

 להתייחס לזה?ו תוכל להגיב

עוד הוא  .'מעל ומעבר'הרב שמואל היה יהודי  .זה ברור מאדמאד,  ת. ברור

י, וזה "י, הוא היה שייך לכל עמ"הוא אהב את כל עמ החזיק אותנו, את כולנו.

אבל  יותר בקלות יחסית. תשובההחזיק אותנו, זה עוד נתן לנו אפשרות לחזור ב

ברוך ה', ואז הגיע הזמן שהוא היה  ,נגמר הזמן, הגאולה לא יכולה לחכות לנצח

והקרבנות  קב"ה.צריך להחליט בעצמו לחזור ל כי היהודי ,צריך לעזוב את העולם

זה בא להראות לנו שזה לא יהיה קל, ושיהיו קרבנות, יהיו קרבנות,  – האלה

ויכוחים בינינו עדיין  לנו יש בקלות. כל כךאנחנו לא מוכנים  .נקיים ושאנחנו לא

 ערשטויות, ואנחנו מדברים לשון העל ממש על שטויות, על כסאות בכנסת, 

אני מדבר על רמה גבוהה,  ,קטנהאחד נגד השני, ואני לא מדבר על רמה 

על  !על מה? חמים אחד עם השני.'בגדול', אנשים גדולים, עסקנים גדולים, שנל

ר' חסל"א ב' ס"ז, ותקוה"ז כ"ז תהלים א', ] ב רברמקום עם הציונים, עם הרשעים, עם הע

 .ע"ב[

ז הוא לקח איתו ארבעה "בבא סאלי הלך מהעוההר שאאנחנו יודעים שכ

הוא ו, היתה תאונת דרכים שהם חזרו הביתהכ !לקחצדיקים, ארבעה צדיקים הוא 

הראשונים בין ל הוא היה מ"הבבא סאלי זצולמעשה  לקח אתו ארבעה צדיקים.

אדם, היהודי -והוא לקח אתו את הצדיקים האלה כדי שהבן ,שמהקבוצה הזאת

הוא עשה  ,הוא היה זקן, הוא הלך ,בסדר, הצדיק ?למה הם הלכו" :יגיד לעצמו

והם היו ידועים כצדיקים,  "אלה הלכו?ה הצדיקיםלמה  ?הם למהאת שלו, אבל 

ִדיק]' כולם ּצ  ל ֵלב ה  ם ע  ד ְוֵאין ִאיש  ׂשָּ בָּ י ,אָּ ּדִ ּצ  ף ה  ֱאס  ה נֶׁ עָּ רָּ ֵני הָּ י ִמּפְ ֵאין ֵמִבין ּכִ ִפים ּבְ ֱאסָּ ד נֶׁ סֶׁ י חֶׁ ֵ ְנש  , והם ק...'[ְוא 

 םהיו אשכנזים, והם היו חסידים, חסידים של הבבא סאלי זצ"ל. וזה בגלל שיהודי

 מזה אחרי כמה ימים שמואל ושוכחיםהם היו קוברים את הרב  לא שמים לב.

טרגדיות כמו שיהודי כאלו מתרחשים ם אליו, אבל אם יחוץ מאלה שמאד קרוב

כ פצוע קשה, "ויהודי שני במצב קשה ביותר, ויהודי שלישי ג ,אחד ממש נהרג

 ?'מה זה אומר' :ם יש כמאה פצועים ה"י, אז היהודי עוצר וחושבילפי מה שאומר

 –תקבלו את המסר הזה  ר שאם אתם לאואני אגיד לכם מה זה אומר, זה אומ

זה הגיע  : חיים או מוות.צריכים להחליט מה אנחנו רוציםגם יהיה לכם מוות, 

 . אתזנקודה הל

 

לכן הרבה נלחמו וכו', בארץ כאן אמנם  ,ממלחמת העולם השניה עד היום

חיו חיים של  .עוד יותרהיה זה בחוץ לארץ אך , לבחו"אשר פחות מהיה זה 

ן]' ל מיני התעסקויות עם גשמיות וכו'של כ ,רגיעה מ  ש ְ ּיִ בְ  ...ו  ּיִ וה' שלח לנו  .ט'[ע  ו 

רצו  לא םהיהודי ולמרות זאת, מחלות קשות ל"ע שאנשים נפלו כמו זבובים

אחד אחרי השני, אבל לא רצו לעזוב את ה וזה קרולא רצו לדעת.  לראות

, אבל הם היו 'כאילו-לה'-'קרוביםהגשמיות, לא רצו להתקרב לה', אפילו שהם 

אז ה' התחיל  להם. , זה לא עזראיתם זה לא עבדקרובים ל'עגל הזהב'.  אבל 

וזה לקח הרבה שנים, אחד אחרי השני, עד שמישהו הדור שלנו. -לקחת את גדולי

ד אחרי השני נעלמים מאתנו! אח, מה קורה פה?', יל להסתכל: 'ה  פתאום התחי

עד  לחשיבות של אלה שהלכו.ם לכח ויהם לא קרוב – ואלה שבאים במקומם

 ב, אין לנו ר]ר' מקורות 'הדור האחרון', עמ' קס"ד, בצילום המצורף[ כיום אנחנו ממש יתומיםש

 תי, אין אחד. אין אחד שיש להם א"אחד, גדול אחד, שהוא גדול של כל עמ

 ישראל, את הקירבה לה' של אלו שהלכו.-תהשכל, את האהב

 

שמראים את  ,אולי דקהבמשך ולכן היתה כזו התרגשות כשראו סרט קטן, 

כי עד שהדמעות  בכה. הוא רצה לבכות. חיים. יהודי אמיתי שהסתכל על זה-החפץ

אבל לראות אותו, את הגדול הזה, את היהודי הענק הזה,  זה כבר נגמר. - באות

מכולם, הוא היה קטן לעומת אלו שהלכו לידו, אבל הוא היה גדול ה ובגובה

http://dani18.com/uploads/P212H.pdf
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כ קרוב לאמת, האמת "יהודי כ

 ולים להבין.כשאנחנו אפילו לא י

 לראות אותו ממש הולך על

זה  – שלו, נושם והולך םהרגלי

מרגש מאד, ומי שיכול היה 

להתרגש מזה, ואפילו לבכות 

 מזה, זה יהודי אמיתי.

ש. הרב וואזנר סימל סוף תקופה, 

היום זה גם  מסורת שנגמרה...

מאיר זצ"ל -היארצייט של הבבא

 שהוא היה מאד קשור אליו...

ת. בודאי, הוא היה שייך למה 

שפעם היה. אבל גם פעם כשזה 

הרבה -היה עם הרבה –היה 

בעיות, והרבה אנשים ירדו 

מהדרך, נשאר רק גרעין, ממש 

גרעין קטן. ועם כל החסידים שיש 

 גם מתוך זה יש גרעין קטן – היום

כן,  .ה...', סומ"ס כתובות[ּיָּ יִר שִׂ עֲ  הּ ד ּבָּ וֹּ ע]'וְ 

זהו, כאלה כבר אין, זה לא קיים, 

גם לא מהמשפחות שלהם. לא 

 קיים מה שאיבדנו. אלה שנשארו

אין להם את הכח שאנחנו  –

נסתתר מתחת הכנפים שלהם, 

וכמו שאמרתי: כל יהודי חייב 

 לחפש את הדרך שלו.

 

זה ש – 102בגיל ש. הרב נפטר 

בגימטריא 'אמונה', וגם ליל 

הלילה של חיזוק זה הסדר, 

 האמונה...

ת. בכל דבר שקורה יש 

מכל מיני כיוונים וכל  גימטריאות

בואו  את זה. חמיני סימנים שמוכי

רות, לא צריכים נדבר ישי

ל ושכל אחד יכ זו עובדה הוכחות.

 –טח בה' או שנאמין ונבטח בה', או שלא. אם נבטח בה', נאמין ונב :לראות

 חס ושלום. ,לא נישאר –נחיה. אם לא נאמין ונבטח בה' 

כמה פעמים  מובארבי יונתן אייבשיץ זצ"ל,  ש. בספר יערות דבש, בדרשות

להביא את השומעים להתעורר לתשובה ובכך לעורר את  זהשמטרת ההספד 

הזה נשכח בשנים האחרונות,  הדבר. אל ה'הצדיק לסייע להם לשוב של זכותו 

לא  ,מדברים על המעלות, על ההפסד, אבל כמעט לא מדברים לחזור בתשובה

 כיוון מעשי... נשארים עם

י בתשובה. "ת. לכן אני רק יכול להגיד שאין אחד היום שמסוגל להחזיר את עמ

כל אחד צריך להחזיר את עצמו בתשובה, וכשיגיע המשיח בעזרת ה', הוא 

 .]ע' 'עיני יצחק', )רפפורט( סנהדרין אות קע"ב[ זה, כשהוא יתגלהישלים את 

 'ש. אבל כתוב שזה אליהו הנביא יעשה 'והשיב לב אבות על בנים...

 .]ר' תרגום יונתן ניצבים ל' ד'[ ן, זה הכל תהליך אחדוכנת. 
 

ש. מנחם אמר בפעם הקודמת, 'אתם תראו מה שיהיה בפסח', האם הכוונה למה 

 וואזנר זצ"ל? שקרה עם הרב

ת. אני לא יודע אם הכוונה לזה, אני יודע שזה משהו עצום מה שקרה עם הרב 

הוא לקח איתו קרבנות, קרבן אחד לפחות,  –ל, וכדי להדגיש את זה "וואזנר זצ

 אם לא יותר, ועוד פצועים רבים.

 ש. ועוד יש לנו חמשה ימי פסח לפנינו...

 יה ירידה חדה ביותר.ת. נכון, ואחרי זה, שוב אני חוזר, תה

 ?הזאת ש. במה תתבטא הירידה הגדולה

זה יתבטא בפחד עצום, וזה יתבטא  זה יתבטא קודם כל במלחמות גדולות.ת. 

אחד, על אף מדינה. יפחדו לעלות במטוסים, -בזה שאי אפשר יהיה לסמוך על אף

 . "ל י"א סק"ז[]ישעיהו ב', אש יפחדו מלנסוע באניות, יפחדו, ויפחדו, ויפחדו יותר ויותר

ש. כבר עכשיו פוחדים. טייס 

ריסק בכוונה את המטוס שלו. 

גיע זמן שבו פעם אמרתם שי

ולא יוכלו  יאבדו את כל המבטחים

אפילו לסמוך על ההיגיון 

 האנושי...

ת. נכון. וזה יהיה עוד יותר גרוע. 

ואנשים יפחדו ממש. הם עדיין 

עולים על מטוסים, אבל פחות, 

ויותר שמחים ופחות בשמחה, 

כשמגיעים כבר אל היעד. פעם 

היו נהנים יותר מהטיסה בעצמה, 

עכשיו רוצים כבר להגיע. זה לא 

 פשוט.

ש. האם הירידה הזו תתבטא גם 

בתוך  מוסרית-כן בירידה רוחנית

 המחנה שלנו?

ככה, יהיו  – ת. המצב הרוחני

כאלה שיעלו מזה ויקבלו אומץ 

להשתחרר מן השטויות, ויהיו 

רדו עוד יותר כאלה ש ]'ציפית י 

 .לישועה' פרק א'[

 

 להחזיק בחבל...
 הביטויש. מהי המשמעות של 

צריך להחזיק בחבל הרוחני '

, האם 'שקושר אותנו לקב"ה

"ה עשרים הקבהכוונה לחשוב על 

 וארבע שעות ביממה?

לם עותוך הת. אם אנחנו חיים ב

 ,קמים בבוקראז , שלא נדע, ההז

ני מתחילים מיד לחשוב, מה א

אני צריך  עושה בעבודה היום...

, יש לי איזה ולשם, הו  -ללכת לפה

עבודה שאולי אני אקבל קצת 

מי עוד צריכים ללכת לחתונה, וצריכים -עדיו-לא ובערב אני ואשתי או ...כסף

כל היום אומר שושם, וזה  ,ופה ,את הפיאה, וצריכים לעשות את זה לסדר

ים עם ה'?! הוא עסוק יהודי להיותה זו בעיה בשביל . האםעם שטויות יםעסוק

הוא  כ", אחאת ידיוכ הוא נוטל "אומר קודם כל 'מודה אני', אחקם בבוקר, 

גם ו כ הוא הולך להתפלל."כות, ואחרוחץ ידים וכו' וכו', והוא אומר את הבר

הבית להתפלל, היא מכינה את הילדים ן לא הולכת מ אותו הדבר, היא – אשה

 . '[הוּ עֵ דָּ  יךָּ כֶׁ רָּ ל ּדְ כָּ ]'בְּ זה הכל עבודת ה' וכו',  לסנדביצ'ים וכו'ספר, דואגת להם -לבית

ואנחנו, יש לנו תכנית לאורך כל היום להיות רק בעבודת ה'! זה לא כולל ללכת 

אם ו .לראות סרט באינטרנט, זה לא כולל ללכת לחתונות מפוארות, עם שטויות

 ניוכלה, אבל לא בשביל כל מי-זה בשביל לשמח חתןאז  –ללכת לחתונה 

רות, ולא צריכים כל דבר שיש לנו להפוך את זה לבידור, לבידור שטויות אח

וכו' וכו',  ,ועם בגדים ,שזה עושה אותנו עסוקים עם תסרוקות ,םשדומה לחילוני

דבר גברים רואים איך שנשים רוקדות -של-הדבר הזה, שבסופוכל וסרטים מ

  .וכו'

מה  פשוט מה שכתוב בתורה, ריכים לעשותצ יםאמיתי-םאם אנחנו יהודי ,נחנוא

בים לה'. קמים בבוקר, אומרים מודה ום כשהם היו קרישאנשים תמיד היו עוש

ים לבית כנסת להתפלל, אם יש עבודה אז כאני, נוטלים ידים, וכו' וכו'. הול

לא ו ה"שאר עם הקבים כל דבר להיעושועושים את זה, אבל אומרים תהלים, 

ל מקום. אלה שגרו בשטעטל )בעיירה( ת שמסביב בכפלהיות מושפע מהטינו

 כשכל אחד רץ לבית כנסת השני-את-פת. הם רק ראו אחדנוכמעט לא ראו טי

היו עובדים, אבל  םבהרבה מקומות שהיהודי ,ו באירופהלואפי וכל אחד מתפלל.

 והנשים שלהם שמחו עם זה. רצו ללמוד תורה!  –ברגע שגמרו את העבודה 

ילקל קהיצר זו הבעיה. נכנס, נכנס וקלקל אותנו. ור "ה תקופה. אבל היצהתהי וז

פה ושם חיינו כך בגלות, אבל כל פעם הוא הוריד אותנו, היצר הרע.  אותנו.
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מה, כל -משנה-נתנו לנו קצת יותר חופש, או שלאהם או ש ,כל פעם הגויםב

נעלמו שזה כבר כמעט לא קיים. לפחות  ,החיים האלה ,הזהדבר הו ,מיני דברים

לפני מלחמת העולם השניה זה היה קיים בכל מיני שטעטלאך, אבל היום לא 

 קיים בכלל. 

 ,םרוב היהודי ,רוב האנשים היו מחללי שבת ,2-ע ה"לפני מלהשאפילו באירופה 

גדולות, לא גדולות לעומת ישיבות אבל בכל אופן היו ישיבות מפוארות, רוחנית, 

מת אך ורק ללמוד אשרצו ב יםאמיתי םוכלוסיה באירופה, אבל היו יהודיהא

ואנחנו יודעים שכל אלו הלומדים מישיבת מיר שהגיעו לשנחאי  תורה.

וזה רק מראה כמה  אחד נפטר שם בשנחאי!בחור מכולם רק  ,(, יפן)שאנגהאי

כשהאמריקאים התחילו  .אפילו הסינים האלו ידעו שהם צדיקים שהם היו צדיקים.

לעמוד ו ו לחפש את התלמידים של ישיבת מיראת שנחאי אז רצשם להפציץ 

 ים היו, אבל רוב הצדיקיםלגדו ה בהם. צדיקיםנלידם, כי ידעו שהפצצות לא תיגע

ר רבי ע'זנם הצאהשרדו. וביני באירופה הלכו, עם הרשעים, ומעטים מהצדיקים

ל עם אותו "ר רבי זצ'דות, והבובובשאיבד את כולם והקים מחדש חסיזצ"ל 

 ,ר נכנס"אבל בכל אופן הע והיו עוד. ,וכו', והסאטמר רבי זצ"ל וכו' ,סיפור

ז של "בנו ואף פעם לא עזבו את הע וקינאהם מקלקל כמה שיכול. תמיד הוא ו

שמהבוקר כאלו לחזור לחיים חייבים  ,יםהאמיתי םהיהודי ,מצרים. אז לכן, אנחנו

ם לחיות לפי התורה. זה הכל. פשוט יומהלילה עד הבוקר אנחנו חייבה, עד הליל

 מאד.

העומר, הכנה לחג השבועות. בשבועות אנחנו -ש. אנחנו בעיצומם של ימי ספירת

האם המשמעות של ה'נעשה  להגיד נעשה ונשמע ולקבל את התורה.אמורים 

את  ונשמע' לפי מה שאתה מגדיר זה שאין לנו שום רצון בחיים רק לעשות

 רצון ה' יתברך, האם זו הכוונה?

ע "ת. כן, אין לנו חיים אחרים. כל הבידור, הבידור הזה שהעולם יצר מאחרי מלה

, העולם המערבי המפונק, שהמציא את המושג של 'זמן בידור', של לנוח, 2-ה

של ללכת לשחות, לרכב על אופנים, לרכב על סוס לשם בידור, כל הבידורים 

זה החגים שלנו,  – אותנו. זה לא יהודי בכלל. השמחה שלנוזה הרג  – האלה

כל שבוע השבת שלנו, ואם אנחנו עושים מזה שמחה, בזה  – השמחה שלנו

חסר לנו הסרטים של השטויות?! חסר האם ובאמת זה שמחה, אז מה חסר לנו?! 

לנו משהו? כל הדברים האלה מכניסים אותנו לדיכאון! וזה, החיים של היהודי 

י, מכניס אותנו לחיים טובים, חיים שמחים. מה יש לאשה? יש לה משהו האמית

אחר לעשות בחיים ממה שה' ברא אותה? יש לה שמחה גדולה יותר בללכת 

לעבודה מאשר להביא ילדים חמודים לעולם, בעזרת ה'? יש לה שמחה יותר 

גדולה מאשר להגיד תהלים או מאשר לדאוג לבעלה שיהיה לו מה לאכול 

נקיים וכו'? יש לה שמחה יותר גדולה מאשר לראות את הילדים שלה  ובגדים

-לומדים תורה? אני לא מבין, לא מבין. ירדנו מהדרך, ירדנו מהכיוון, ירדנו נורא

כ התבלבלנו עד שאנחנו אפילו לא יכולים לראות איך אפשר "נורא. כ-נורא

! ריק, ריק, ריק. נותבכלל לצאת מזה. "בידור, בידור, בידור". מה זה בידור? ריק

 הורס את המשפחה, הורס את העתיד של האידישקייט.

אדם מתפזר לכל הכיוונים -'בידור' בארמית זה 'פיזור', הבן המילהפירוש ש. 

 ולא נשאר בתוכו כלום...

ת. ברור, אם הוא היה פעם צריך לרכב על סוס בשביל להגיע לאיזה מקום, 

זו טיפשות. אם היה לו אופניים כי  –מילא, אבל אם עושים את זה לשם ספורט 

הוא צריך להגיע לעבודה או לאיזה מקום, אז זה דבר אחר, אבל לרכב על 

זה שהרוח שבו מתה, הקשר  שטויות. זה בלבולים.האופניים בשביל ספורט? זה 

 . ', קהלת ד' ד', זוה"ק וישב קצ"ב.[ח  ת רוּ עוּ ְר ל וּ בֶׁ ]'הֶׁ  עם הנשמה נעלם. הכל שטויות

 

 ממלכות...המו גויים מטו 
 !ממש מפליאק לפי הנבואות של חז"ל, יש. בענין של איראן, הכל מתקיים במדו

אוּ '] ת ִהּנֵה בָּ ֹּנוֹּ ִראש  יד ,הָּ ּגִ ת ֲאִני מ  וֹּ ש  ֲחדָּ ִמיע   ,ו  ש ְ ה א  ְחנָּ ְצמ  ם ּתִ רֶׁ טֶׁ ם ּבְ ְתכֶׁ קצת את העינים לנו תפתח  ['אֶׁ

 שלנו...

 ,בלי שנרגיש ,פתאום האיראנים קורה.שזה  םרואי םם? אתימה יש לפתוח עינת. 

, הם יהכבתימן, הם מאיימים על תור מים בעיראק, הםחלונהם כבר נמצאים 

 וכו', נו, אז מה אתם עוד רוצים? שאני אגיד לכםובסוריה וכו'  בודאי בלבנון

 אני יודע שזה קורה, וזה ברור.  פרטים? אני לא יודע.הפרטי את כל 

האם באמת הוא פועל לטובת  ?איתם אובאמה באמתנשיא ארה"ב ש. האם 

 האינטרסים שלהם עם כל ההסכם הזה?

זה סתם שטויות. זה שטויות וזה סתם הצגה. בדיוק מה  –ת. כל ההסכם הזה 

הוא  ,איתנוהוא לא  מאיתנו.ט ביותר, הוא לא זה דבר פשו –נתניהו רוצה 

 מאיתם.

 ש. עם מי?

 ,המלחמה שלהם זה סתם שטויות – עם הכושי ,, והואת. עם האלה, עם הרשעים

  העולם.זה כדי להטעות את 

 יחד עם איראן?כן גם ש. האם הם עובדים 

הם  בהם. בדיוק כמו שמשתמשים עם אסאד.הם טיפשים. משתמשים  –ת. איראן 

י( ים'אר  הם 'ה   .לא אוהבים ערבים אר  הארים לא רוצים ערבים, מה הם ו, )מגזע ה 

, ואת 'קעידה-אל' הם הקימו את . אזלהתפטר מהםצריכים אותם? הם רק צריכים 

 ת אחד עם השני.ושיהיו מלחמ ,כדי להילחםש "ם המוסלמים', ואת הדאעה'אחי

שיהרגו  ?ותראה כמה שזה מצליח, ה' ממש נותן להם הצלחה גדולה. מה אכפת

  ביותר.וה'הארים' הם הרשעים העקומים  זה את זה.

 ..גאון מוילנא אמר שהם ה'עמלק'.ש. ה

יותר ולא פחות, יש ביניהם  סתם פרא אדם, לא זה – אלישמעת. ממש. אבל בני 

כלום, בשום לסמוך עליהם ב אי אפשר כ"יותר שקטים ופחות שקטים, אבל בסה

 דבר. 

והם  ,ומגוג תהיה בין אדום וישמעאל-גוג-ש. אני לא מבין, הרי כתוב שמלחמת

'הכל משחק, הם כולם  :בסופו של דבר יהרסו אחד את השני, אז מה הכוונה

 ביחד'?

ים שומשתמ ,רביםקודם כל, איראן זה ע ?ייך לעכשיות. נו, אז מה, מה זה ש

כך יתפטרו  אחר בשביל להרוג את הערבים עצמם.בהם סתם, משתמשים בהם 

-גם מהם, אל תדאג, רוצים להתפטר מהם, הם רק משתמשים בהם, אבל בסופו

 רגו אחד את השני.דבר גם ככה הם יה-של

משפחות, -הם משפחות .כל הענין של הרשעים האלה זה לא התחיל עכשיוו

הם  .ב...', מזמור נ"ח ע"ש[זָּ י כָּ רֵ בְ וֹּ ן דּ טֶׁ ּבֶׁ מִ  עוּ ]'ּתָּ נושאות את הסמל של השטן, שלא נדע ש

אחרי שאותו האיש עשה מה שעשה  ,. אל תשכחו שהנצרותרבות מאד משנים

 כשזה הגיע לרומאתחות של הנצרות. ומת איך שהוא מת, לאחר מכן היתה התפ

חוץ  כולם נאלצו לקבל את זה,הפך את זה ל'דת של כולם', פשוט ונסטנטין ק –

ידע שזה פרי הרי ממנו... הוא עצמו קיבל את זה רק בסוף החיים שלו, כי הוא 

זה לא היה דת שהוא אז הדת,  תלהרכיב אכדי לקח אנשים זה ששהוא  ,יצירתו

הגעטשקע'ס שלהם,  שכולם יעזבו את הוא רצה אבלל להאמין בזה... והיה יכ

 אחד.  יתאספו מתחת לדגלשו, משלו ע אחר'לכל אחד היה געטשקעד אז כי 

כו הפ ,הנצרות את ופשוט לקחהם ז שלהם, "אבל הם מעולם לא עזבו את הע

והכנסיה את העבודה זרה. בפנים והשאירו  ,את זה למה שהם הפכו את זה

רק מה? הפרוטסטנטים הבינו מה קורה , ז"מבוססת על ע הקתולית היתה תמיד

מה, זה ' :בוותיקן, והם אמרו ,פה, הם הסתכלו מה שקורה בתוך העולם הקתולי

וכו', זה  שהוא באמת יצר את העולם וכו' God-זה לא להתפלל ל 'לא בסדר!

לא תמיד בשביל הסיבות הטובות. כמו למשל זה ו אז נפרדו. ז."להתפלל לע

וא רצה להתגרש ולהתחתן, אבל ההנרי השמיני, שהמלך עם הסיפור באנגליה 

ט ואז הוא פש ל להתגרש...ואין 'גט' בדת הקתולית, אז הוא לא היה יכ הרי

ככה זה כן אפשר להתגרש... בה את הדת הקתולית ויצר דת אחרת, ש 'גירש'

ז, והם באים ישר "זה אלה שנשארו עם הע – התפתח. בכל אופן, הרשעים

כ ", הנחש זה היה מלפני כהו  ': לעצמנו מהנחש... ואנחנו חושביםמהשטן, ישירות 

 , תראו, כולם מדברים על זה, אבל עכשיו'...אין כבר כזה דברשנים,  הרבה

שהם ממש מהשטן! ושומעים איך שהם מדברים, איך שהם מתפללים בלטינית, 

 לא עלינו. ,, מזכירים כל הזמן את השטןשמה שהם אומרים

 נות אדם...מקריבים תינוקות, קרבה שמה, שקור מהדבר -מיודעיש. שמעתי 

מאד יכול להיות. זה שיש הקרבה של ילדים, ואפילו קרבנות של -מאדזה ת. 

 זאתסטוריה, יזה לא ה סטוריה, אבלישזה הלעצמנו יש. חשבנו  – יותרמבוגרים 

 שתדעו שזה מעולם לא נעלם, זה נשאר בכל הדורות. סטוריה שלא נסתיימה...יה

 האמונה...על ישיר להילחם פשוט  באים הםש. 

 םהם רוצי הבריאה, שלא נדע. הם רוצים לשנות את שלהם.התנהגות כל הזה ת. 

ז, על הצורך הגופני של האדם, "בוסס אך ורק על העוהמלהפוך את זה למשהו ש

 ז, שזה"ת את העמאביותר. זה מזכיר לי בהדבר העקום גיד, על ני אועל מה א

מותרים, וכל מה שמותר לפי  – כל ה'לאוים' :ממש הפוך ממה שהקב"ה מבקש

הם רוצים להתחתן גבר עם אשה, . כמו ]פר' ראה י"ב ל"א[ 'לאו' בשבילםזה  – התורה

היצירה את העולם שה' ברא,  זה בשביל לעצור אתולהפוך את זה למשהו אחר, 

שלוט, הוא הרגיש שהוא . הנחש תמיד רצה לשונהרוצים להפוך את זה למשהו 

"ה שולט? למה הוא בורא עולם? הוא האמין שהוא יכול הקבלמה  יכול לשלוט.

כנע את אדם וחוה. אבל עדיין יואז הוא ש [ים...'קִ לֹּ אם כֵּ יתֶׁ יִ הְ 'וִ ]להיות הבורא עולם... 

 הבעיה היא שהרבההוא מאמין בזה, עדיין הוא עושה את הצרות שלו, אבל 



 5עמ' , 'הוא האחרון'

אז  –אנשים הולכים אתו, ועכשיו שהופכים את הלבן לשחור ואת השחור ללבן 

 .לגמרי מתבלבליםאנשים מתבלבלים. 

מ'בפנים', מבין הרשעים הגדולים האלה, התברר שכל  שגילו ידעש. שמעתי 

הם שיזמו ופיתחו את  אלוו', זכויות הנשים, הפמיניזם וכשויון  שלתנועות ה

הם, : א. לשעבד גם את הנשים לשליטה שלאינטרסיםהתנועות הללו, וזאת משני 

ובזה גם לעצור את ההתרבות של  ב. כדי להרוס את התא המשפחתי

הבריאה של אז זה גם כן בעצם חלק מהמלחמה שלהם נגד  האוכלוסיה...

 "ה...הקב

ברור מאד. ומי שמסתכל בעין אובייקטיבית על ההיסטוריה של העולם, אבל ת. 

מתקרב להיות זה כל דור ברואה איך שהוא על ה'באמת היסטוריה' של העולם, 

השתלשלות של הקשר בהעולם -ה שקרה בבריאתמ  לגמרי נגד הקב"ה, איך ש  

ממשיך בכל הדורות, ה' יעזור לנו, ורק  איך שזה – הנחש עם האדם וחוהשל 

-את הקשר העמוק מיציאת י יש לו"ישראל יכול לצאת מזה, כי רק עמ-עם

 ..[י', שבת קמולָּ ם אֵ כֶׁ תְ יא אֶׁ בִ אָּ ]'וָּ  סיני-מצרים והר

 םבארצות שבהם מתגוררים יהודירק ש. באלו ארצות יהיה הרס וחורבן, האם 

 או בכל איזורי העולם?

לא שלא ו אבל לא באיזור פה. שליש העולם,-שניב ,ת. ההרס יהיה בכל העולם

 צצה פה ושם, אבל הרס ממש לא יהיה, אולי תל אביב תקבל...תהיה פ

כדי לבער את כל הליכלוך, במן הסתם זה  – ההחורבן הזהתכלית של כל ש. 

 עולם... מימותלטהר את העולם מכל הזוהמה שהצטברה במשך כל ההיסטוריה 

'ה' לי לא ]תהלים מ"ו, ור' מקו"צ למאמר:  אלה שבוטחים בה' רקשאר ילה ולכיוות. ברור, 

 .[אירא'

 תפקיד זה או אחר... ,פה שקועים בהזיותוש. 

ת. אני מקוה ששמתם לב על כל הבחירות האלה, כמה שירדו על נתניהו, ופתאום 

ה' נתן 'זבנג' להרבה  ...האם זה הגיוני בכלל?!כ הרבה מקומות... "הוא לוקח כ

אמיתי פה בארץ -גדול זה עוד מעט, וכל יהודי-מאד מהאויבים, אבל המבחן הכי

 צריך להיפרד מהם, לגמרי!

 מדינה...באחרון ה ראה"משאמרו שנתניהו יהיה  ש. שמעתי בשם צדיקים

 –אבל חוץ מזה, הוא  להיות האחרון, אין לנו כח ליותר. הוא חייבת. זה ברור. 

הליצנים שיושבים שמה בכנסת, זה הכל  ,איתם, הוא עם הרשעים. אז כל האלה

 שלהם, וזה יהיה הסוף שלהם.-לא-יפול, עוד מעט יהיה פה שלטון

 שע... שיא הר  אותו כולא רואים  אותוש. איך זה שיש הרבה שאוהדים 

'ברוך ה', אם ירצה  ת. כשהוא היה עם לפיד הוא לא הוציא מהפה שלו אף פעם:

, ועכשיו הוא זורק את זה בכל מקום... הוא פתאום הלך לכותל לפני שהוא " ה'

בכלל, הוא התגייס לזה לפני הרבה זמן, הוא לא ויורק... -הלך לדבר שם בניו

  ..זה ממש משחק, אפילו לא מקצועי. –'מאמין כמו יהודי', וגם כל ההצגות שלו 

 מהמסירות שקורים במחנה שלנו, איום ונורא...ש. שמעתי דברים מזעזעים 

, מלשינים בכל מקום. וה' כבר יטפל ]סנהדרין צז.[ ת. טוב, אנחנו בדור של מלשינים

 בהם. 

 קירוב רחוקים – ושב וקיבצך...
 ...ש. יש צדיקים שפועלים במסירות להחזיר יהודים בתשובה

היהודי צריך להחזיר את כ "ה' לא משאיר אותנו בלי כלום, אבל בסה ,ת. ודאי

זה אף פעם לא יהיה, מישהו אחר  –ה את זה שכי אם הוא לא יע ,עצמו בתשובה

 אם הםהאבל  ,יכולים לעזור לנואמנם לא יוכל לעשות את העבודה עבורו. 

יש הרבה בעלי תשובה  !לנו בסופו של דבר את העבודה? לעשותיכולים באמת 

בכלל שאף פעם לא חשבו  םהרבה חרדיבה, ויש ושאף פעם לא ממש חזרו בתש

 לבול. בב אז אנחנו .לחזור בתשובה

האם זה  חרדים,הש. האם זה שהוא עזב את העולם החילוני ונכנס לחיים בין 

 ?לא נקרא שהוא חזר בתשובה

ברור שכל אחד מביא נכון, ת. לא, יש כאלה שמביאים את החילוניות איתם. 

קשה להשתחרר מדברים מסויימים, וזה ם, וזה דמקוהיה לו את העולם שאיתו 

עשרים -אם זה יקח עשראפילו כמובן לוקח שנים, אבל מי שרוצה עובד חזק, ו

ימיים שצריכים אחרי שכבר שומרים מצוות וכו', אבל יש דברים פנ גםשנה, 

אני מדבר על אנשים שלא רוצים להתפטר  א מדבר על זה.אני ל להתפטר מהם.

תפטרים שלא רוצים לראות שמ םיש מספיק חרדי ,ולצערי הרב .מהדברים האלה

 מזה, כי גם הם נהנים מזה.

שהיא מאד מתחזקת מהעצות של רבי  לשאול, היותהתקשרה אחת ש. אשה 

בלי משאי אפשר להיות יהודי אמיתי לראות נחמן מברסלב זצ"ל, והיא נוכחה 

היא שואלת למה במסרים לא מודגשת  אז ,של רבי נחמןוהחיזוקים צות הע

המסרים מדברים על כך שכל לה ש אמרתי תורתו של רבי נחמן זצ"ל.חשיבות 

ם כמה פעמים הוזכר חשיבות הענין של לדבר עותקרב אל ה', יהודי צריך לה

של רבי נחמן, אבל זה לא  המרכזיתצה ה' כל אחד בלשונו, שזה בעצם הע

 הזאת...התשובה הספיק לה 

הגדולים -כמו כל הגדולים ,גדוליםחשובים  םשלח לנו כל מיני יהודית. ה' 

של כל ההיסטוריה שלנו, שכל אחד יכול למצוא את הדרך שלו, את הגדול 

]עי' סומ"ס  א בשבילו, בדיוק ללב שלו. אז כל אחד מוסיףמל להיות הדוגושיכ

מדבר . ויש כאלה שר' נחמן מדבר ישיר אליהם, יש כאלה שהחזון איש תענית[

-ם, גדולים"בל, הרמ"ישיר אליהם, יש כאלה שהחפץ חיים, יש כאלה שהאריז

מה זה משנה? הם כולם אותו דבר. הם כולם עבדי ה', עובדי  גדולים,-ליםוגד

-מלא-רתי כמה שמות, אבל היה מלארק הזכואני סתם הם ענקיים, כולם.  ה'.

י]' כל הדורותבמשך מלא  ּבִ ר  יֵקי הָּ ְצּדִ דּומ  עֶׁ ם וָּ לָּ ִבים ְלעוֹּ כָּ ּכוֹּ יש  – . ואלה שגרים בארץ'[...ם ּכ 

ולקבל  תפלל בדיוק עם הגדול שאתם בוחרים,שאפשר לבקש ולה םמלא קברי

ל וממנו, אז מה זה משנה? כל אחד חושב שהרבי שלו הוא הכי גד ותחיזוק ישיר

ל, "א נגיד רבי נחמן זצוהוא מוצא את הדרך בצורה אחת, ב בשבילו, זה בסדר,

 ל."זצ אחר, בוא נגיד החפץ חיים ך מישהודרמתחזקים ויש כאלה ש

 רואים שבברסלב עוסקים הרבה בענין של הקדושה... בדור שלנוש. 

זה לא רק דבר אחד. יש כמה קבוצות של ברסלב. בברסלב  –ת. תראו, ברסלב 

וחוזרים בתשובה  ,מאד רציניים ,רות ונשיםוממש אברכים ובחורים ובחיש 

יש כאלה שזה לא דוגמא. אז בכל  אבל יש כאלה שלא. בצורה טובה ביותר,

כתבו ממש ברצינות זצ"ל מה שרבי נחמן ורבי נתן את ח קקבוצה יש ויש. מי שלו

אז הם ממש עולים ועולים, ועולים, ועולים. אבל יש כאלה שלא, שהם יושבים,  –

את  , אבל זה לא זה, והם לא הוציאו מעצמם'כאילו'ומדברים, ומדברים 

ות שעוד לא וכו', אבל יש כל מיני עביר התחילו לשמור שבת החילוניות, כן,

אז לכן כל אחד צריך להידבק לגדול  קבוצה אותו הדבר.וזה בכל  התפטרו מזה.

ה שמהעולם שלנו עכשיו, כי ל  א  ל את הכי הרבה חיזוק ממנו, ולא מ  שהוא מקב

מן, לא רק רבי נח לא מאלה שפעם היו פה. ויש ענקיים,כאלה כבר אין לנו, א

 , אבל יש עוד. זצ"ל רבי נחמן הוא היה ענק, הנכד של הבעל שם טוב

 

אז  – חיזוק עמ"יזיכוי ואם לא יהיה מי שידאג לאנחנו צריכים ממך חיזוק, ש. 

 ...מה יהיה?

אנחנו לא דואגים, אנחנו  בלבד. י, ואנחנו רק שליחים"ת. סליחה, ה' דואג לעמ

אז עושים  –י ומשתדלים בשבילם "עמ אפילו אלו שעובדים עםדואגים לעצמינו. 

הקב"ה עושה את זה מבלי סיבות, כי הוא רוצה אבל  את זה כי נהנים מזה,

שהוא עושה , הוא רוצה אותם איתו, לנצח, וזו הסיבה שלילדים שלו יהיה נצח

 .לעזור לאנשים לעשות תשובה םיש כל מיני סיבות שאנחנו רוצי ,את זה. לנו

 בשביל חזק מאד ך להיותיאדם צר-מאד מסוכן, כי הבןמקצוע זה  – ודרך אגב

נקודה שזה מושך  ולא להידבק מהחילוניות שלהם, ולא בטוח שאין לו בכלל איז

ה אין לו סיבות לא "ה. אבל הקבים, והרבה נפלו בזירצו-אותו לדברים לא

מובנות, זה הכל מובן. הוא רוצה שהם יהיו טהורים, הוא רוצה שהם יחיו לנצח, 

ים עד שיגיעו לאמת שאנחנו לא יכול ,ושיעלו ,ושיעלו ,יחד איתו. ושיעלוו שיהי

שידאג להחזיר את  אז בתשובה םאדם לא יחזיר יהודי-להבין. זה הכל. ואם הבן

אבל אפשר לעזור לאנשים, אף אחד לא אומר שלא. אפשר  .עצמו בתשובה

אבל בסופו של דבר בלי העזרה של הקב"ה אף אחד  לעודד אותם, למה לא,

שהקב"ה  תוב בהרבה מקומות,ואמרתי את זה ברור, וזה כ .לא יחזור בתשובה

סיני, זה -יציל כל יהודי אמיתי ולא יפסיד אפילו נשמה אחת מאלה שעמדו בהר

 ץ', עמוס סוף פ"ט[רֶׁ ר אָּ רוֹּ ל צְ וֹּ פּ א יִ לֹּ ]'וְ  הכל.

, היו שם אנשים רחוקים שפתאום ש. היינו בציון דוד המלך ואמרנו תהלים

... רואים איך נשמה יהודית הם נסחפו עם זהולרקוד,  ,ולשיר ,התחילו להתלהב

 עיר אותה...מרחוקה, שה' פתאום 

זה נותן את  – וההתעוררות הזאת שזה יכול להתרחש.אחת ת. זה לוקח שניה 

קשה, וזה מפריד בין היהודי האחר כך זה העבודה אבל  ,הרצון לעשות משהו

 כך אמיתי.-כל-הלא לביןהאמיתי 

ש. אמרתם שכל אחד צריך לקרב את עצמו אל ה', אבל הרי כתוב בגמרא 

 שהבודדים מהעיר, מהמשפחה יכולים להציל את כל הקהילה, את כל המשפחה

 ...יר', סנהדרין קיא.[עִ ד מֵ חָּ ]'אֶׁ 

]יומא לח:  על האחריםזה יכול להשפיע  – ת. אם אחד מהמשפחה מהוה דוגמא

להיות. אם אחד מהמשפחה חוזר בתשובה, בהכרח , אבל זה לא חייב סומ"ס סוכה[

ואנחנו ראינו את זה כבר,  אז זה משפיע עליהם. –יהודיות -והם נשמות אמיתיות

לאט האמא, האבא, האחים, מתחילים -רואים מקרים שאחד חוזר בתשובה ולאט

 לחזור בתשובה. אבל זה לא אומר שזה יהיה תמיד, יש כזה דבר.
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 רק תחזיקו מעמד
ה"תשע , כ"ה לעומררייא י' ,םשליורעם בנימין, יתקשור בס"ד, 

בצורה מהירה  שהעולם מתחיל להתדרדר,אנחנו יכולים לראות 

רק היום וילך יותר מהר ויותר מהר. זה ביותר. אמרנו שאחרי פסח 

 שראל'י-תמדינ'הרבה דברים. והמלחמות מתרחבות, ו כך-כלקרו 

פרסים מאיימים על ה .בסכנהכן עכשיו גם  – במרכאות כפולות

דרום וגם מהצפון, הגם מ צפירות אזעקהכמה  י, ואפילו היו"מדינ

הפתעות.  המון ,זה הולך להיות עוד יותר. יהיו הרבה הפתעותו

היה תלא  אתז בשבילו אולי –כל מה שכתבנו  אמנם מי שקורא את

 יה הפתעה. הת אתז – זה יקרההפתעה, אבל כש כך-כל

עומדת להיות נפילה כלכלית של הבנקים,  ,ויש לנו לא רק מלחמות

 הבנקים פשוט יפלו.. 1929-כמותה, אפילו לא ב הנפילה שלא הית

הניירות  ',כסף'אים רהם קושמה  ,הזהויר ולעמוד בא והם לא יוכל

 אירו, לא משנה ,דולרים ,'כסף'מרים שזה והאלה שמחלקים וא

-ירים אחדפרים שמעבזה הכל מס .]ישעיה ב'[ זה לא שווה כלוםמה, 

ח, אז "בואו נגיד מאתים אלף ש ,לווהלשני דרך המחשבים. אחד 

האם מה? במספרים. אחר לבנק אחד מעבירים את הסכום מבנק 

ה?! אתם את כל הניירות האלפיזית שמעבירים  םאתם חושבי

פיסים דפיסים, אבל מדמ ,שטויות. כן !יודעים כמה מקום זה תופס?

 הרבה שזה לא שווה כלום. ממש.  כך-כל

נו. ש  בינתיים הרשעים קונים את כל הזהב שי  ו עכשיו חוזרים לזהב.ו

השיניים, במיוחד אלה שבאים מרוסיה שיש להם -ופאותזהרו מר

אבל  ,הם עלולים לצאת בלעדיהם... אני צוחק .הרבה שיני זהב

ע עליו בעולם, ולמה? כי זה באמת הם קנו את רוב הזהב שידו

אי אפשר ללכת הרי . אבל , ר' ישעיה ל' כ"ב["הזהב-עגל"] יהיה המטבע

 אז נראה מה שעומד להיות. מעט ...מןות עם זהב בכיס כל הזלקנ

 ,הכסף והיקר ביותר, שזה אנשים כבר שולטים על הדבר שנחשב

שהוא עשוי או מזהב או מכסף. וזה השווי כמו פעם. אבל רוב 

עם כרטיסי  ,יםר  פ  ס  מ  הם ומוכרים וכו' רק עם יקונהאנשים בעולם 

ם להתפטר יצריכשלא פעם אחת אמרו  האנשים ,עכשיוו .האשראי

מהכסף המזומן, ובאמת עושים את זה כבר בבנקים, לא נותנים 

 ייןדזה עאמנם  הבנק,ן מ הרבה מזומניםולהוציא לקחת לאנשים 

אז יכול להיות  , אז מי שמתלונן מאד חזק)חוקי( ליגאלי תילבלא 

 – טמבלים שלא יודעים שאפשר להילחםאבל אלה ה שנותנים לו,

 הם לא עושים את זה. אז זה מה שקורה. 

זה לא  ,]'ִחְזקּו ְוַיֲאֵמץ ְלַבְבֶכם...'[ צריכים להיות חזקיםעכשיו אנחנו ו

ילה של ין של הנפיו מפחידות. הענהפשוט. המלחמות ייהיה 

וטה או פרלאלה שאין להם נוגע ישירות  כך-כללא זה הבנקים, 

זה רוב האנשים, אבל בכל אופן זה יהיה בעצם שיש להם חובות, ש

וח בה', כי אנחנו נצטרך לעמוד בזה ולבטקשה מאד לכולם. ואנחנו 

לא רק אנשים שהם וכמו שדיברנו מקודם,  .כולנו נהיה בסכנה

כי המלחמות יהיו מעל  .כולם יהיו בסכנה, סכנת מוותאלא חולים, 

איך אומרים? על הפנים. אבל לא סתם  ,המצב הכספי יהיהו ומעבר,

 .כמו שאף פעם לא היה מעולם בכל ההיסטוריהאלא , 'יםנעל הפ'

לא  ואנחנו נצטרך לסגור את עצמנו בבתים שלנו, ולבטוח בה'.

 לום. נוכל לעשות כ

ילחם נגדם, הם מדי גדולים ואכזריים, הם קשורים לא נוכל לה

מגילה י"א. 'כי אני ה' אלקיהם ] הקדוש ברוך הואאת לשטן! אבל לנו יש 

יצר את השטן זה שול, והוא גם . והוא הכל יכ[גוג ומגוג, ע"שבימי  –

 ז: 'ְוָאֹנִכי"ד ט"]ישעיה נ תנו בחזרה לאמתווזכרו, כדי להביא א-שמו-ימח

ָראִתי ִחית ּבָ ל...', 'ור' משלי ד' ט ַמש ְ , כדי לתת לנו מכות קשות, כדי ז["ְלַחּבֵ

, ]מגילה יד. סנהדרין צז:[ ה"בלך לכיוון של האמת, לכיוון של הקשנ

הוא נותן לנו מכות ושלא נישבר.  ,אפילו שהוא נותן לנו מכות

, [ח הק' בהר כ"ה כ"ה עה"פ 'והשיגה ידו'"]ר' דברי אוה לשבור אותנו כוליםשי

  .שלא נוכל לחשוב

כמו שהגיעו לפה אחרי המלחמה,  תקחו דוגמה מהצדיקים, הצדיקים

כמו הרבה שהגיעו לפה, הרבה ור רבי, 'הבובוב וכמ ,ר רבי'נזאהצ

כן הם ש אנשים שלא מוכרים לנו, ויחד עם זה הרבה צדיקים

משפחות גדולות, היו פעם הם שפחות. י המבלהגיעו כרים לנו, מו

 התחילו מחדש. הם פאר בתורה, וחות פאר, משפ

ונעלם . הוא לא עוזב את העולם '[נוּ כֵ תוֹ ע בְּ טַ ם נָ לָ י עוֹ יֵּ חַ ]'וְ  היהודי לא מת

וות אותו עוד פעם, הוא חי תמיד. לא קיים מ םלא רואיכך ש

הזה א רואים, הוא קבור. אבל גם הגוף גוף לאת הבשבילו. אולי 

ְֹכֵני ָעָפר ,ְיקּומּוןְנֵבָלִתי  ,ִיְחיּו ֵמֶתיךָ ]' יקום נּו ש  הרי . אבל ', כתובות ק"י.[ָהִקיצּו ְוַרּנְ

ן כמסובמצב או  אחר צב קשהמחולה, או בהוא גם כתוב שמי ש

ר שלו, אסור לו להרים אעל הצוומונחת ין כשהסכאחר, אפילו 

 להיות קפסיק להאמין. אסור להפסיהללו אסור  ]ברכות י'.[ ידים

נותן לו כמה  ,שמח עם ה', שמח שה' לוקח את היהודי ,שמח

תו לעמוד בזה, ולהסתכל וומלמד א, )מכות( 'יםטשפא'טות, כמה יבע

הנשמה שאין סוף ליהודי, לנשמה היהודית.  ,על האמת כמו שהוא

וכל הדברים האלה שיש לנו  ,ותחפוהמש זה נצח, – היהודית

ון שה' הכין ראטלנצח. זה רק התי ופחות שלנעכשיו, זה לא המש

כדי שנעשה את התיקון  – לנו, עם הבעלים והנשים והילדים וכו'

צוות אחר.  ישמשהו אחר. עושים הצגה אחרת.  –אחרי זה ושלנו. 

כי פחד. לעל עצמו שלא יפחד. לא  דאחד לבד צריך לעבוכל  אבל

יך להשתדל למשוך את כולם שלהמ ,צריכים להמשיך את החיים

ֵאר', יומא פו.[ תנויא מסביבנו, יחד ָך ֶאְתּפָ . להיות דוגמה של אדם ]'ּבְ

הרגשות, לא הרגש, לא הרגש ום לא יורד לתוך דיכאון. שאף פע

 ְוַכַעס, ִדְטחֹול ]תיקוה"ז תי' מ"ח: 'ֲעִציבוּ  הם היצר הרע. – תהרגשו י,היהוד

ָמָרה לבכות, ויש ש זמנים שצריכים י ְדֵגיִהּנָם', שבת ק"ה: ע"ש[ נּוָרא ְדִאיהוּ  ּדְ

ם זמנים שצריכים להתאושש ולהלחם. ואנחנו צריכים לדעת שע  

וללמוד,  ]מס"י פ"א[ אנחנו צריכים לעלות – נוים לפנדבר שה' ש  כל 

אין לנו ברירה. אפשר לגמור  – ולהיות חזקים, כי איך שלא יהיה

ל. את החיים בדיכאון  ובעצב, ואת זה נצטרך לתקן, אז ַחב 

אבל השמחה ו, זה כואב, אבל אין שום כאב שזה לנצח. ניבשת

ואם  .]'ִקְרַבת ֱאלֹוֵקים ִלי טֹוב...'[ זה לנצח – רבה לה'יהאמיתית והק

ואיך  ,איך להשתמש בזה, ויודעים הזהלם בעו ,תופסים את זה פה

כתוב על הצדיקים שהם עוברים  !תומו להתקרב יותר ויותר, אז אין

]'כמישחל ביניתא', אדם עובר מחדר לחדר. ב כמו שבן "ז לעוה"מהעוה

מ, שבחי הבעש"ט אות "פ אח"ק ר"ק כח. 'הֹוֵלְך ְנכֹוחֹו', עי' כתובות קד., אוהחה"ע' מו

על החיים,  כים לחשוב על זה, צריכים רק לחשוביאבל לא צר רט"ז[



ניסיון כדי להביא אותנו יותר  שתמש בכלואיך להתקרב לה', ולה

 זה כל העבודה. וויותר קרוב. 

]'ִמי ֶגֶבר  שלב והשבאיז כל בן אדם חי ונפטר הכי טוביםזמנים בגם 

לא שבדור שיש לנו תקווה נמצאים . אבל אנחנו ִיְחֶיה ְולֹא ִיְרֶאה ָמֶות...'[

אדם -וזה משהו גדול. אבל אפילו אם בן !ררך לעבור את הקבטנצ

-כהכל"ה הקביש לו נצח. רק צריך לקבל את  – עובר את הקבר

ולא אף אחד, רק  ,דין, ולא בנקאים-עורכירופאים ולא הלא  ל.ויכ

או לא  או בנקים חולים או רופאים-ואם מחליטים בבתי "ה.הקב

ַשנ ה  מי שהחליטו שאנחנו לא ראויים להמשיך לקבל כסף או מ 

אומר שזה נכון. בכלל לא זה  – אנחנו לא ראויים לחיות בכללש

 לעשות מה שאפשר, מה שאפשרו עצמנו אנחנו צריכים לקחת את
ו: 'ולהודיענו עוד כי הגזירה אמת והחריצות "ז ט"פ וישב ל"ן ר"]'השתדלות', ר' רמב

 .שקר'[

ך ה' בעזרת ורנגיד את גיל השבעים, ב ואוב ,אדם עובר-שבןכו

]תהלים ? ה זמן יכול להיות לו באופן טבעיכמ ,ה', איך שלא יהיה

ועם המתנה  ,]'ַמה ִיְתאֹוֵנן ָאָדם ַחי'[ זה מתנה – כל יום אחרי זהו צ'[

ולהוציא מהרגע הזה כל  ,הזאת הוא צריך לחיות כל רגע ורגע

"ה. זה לא זמן הקבלהתקדם ולהתקרב יותר ויותר אל כדי  יכולת

 לעצובים, זה זמן של עבודה, ש היותשל ללבכות, זה לא זמן 

 תת לרגש להפיל אותנו, לא לתת להרגשה שאנחנול. לא מוללע

 ,על עצמנו להפיל אותנו. רק להמשיך. להמשיך ולהמשיך םמרחמי

 ולהמשיך.

זה הסוד  .. זה הסוד של החיים]אבות סופ"ב וסופ"ד ועוד[ וזה כל הסוד

בלי  ,כשהוא בא לארץ בלי הילדים ,ל ידע"ר רבי זצ'נזאשהצ

 אחד',-ו הרבה ילדים, 'אחדהיו ל ,יים שלו נחרבוהאשה, כל הח

הוא בא בלי כלום. הוא ידע ו ,וכו' אחד למדח, כל רַ כל אחד פ  

ֵצל עֹוֵבר'[ איך שלא יהיה – שהחיים הם קצרים , אפילו אם ]'ָיָמיו ּכְ

עּוָפה...'[ זה קצר – נהחיים עד מאה ועשרים ש י ָגז ִחיש  ַוּנָ . צריכים ]'ּכִ

י, להיות "לעבוד את ה', לעזור לעמ ,]'ָאָדם ֶלָעָמל יּוָלד'[לעמול, לעבוד 

זה מה  וזה מה שיחזיק אותנו, עסוקים יומם ולילה, לילה ויום.

 פה.נמצאים ם לעשות, זו כל הסיבה שאנחנו יצריכש

אז בבקשה, אני מבקש מכל יהודי, זכר ונקבה, ללמד את זה לילדים 

, להחזיק בתורה שלנו, להחזיק בכל םשלכם, להחזיק ביהדות שלכ

בל הרוחני שקושר להחזיק בח – מה ששייך להקב"ה, ויותר מהכל

עיסוק שלנו בחיים הלאה, לא וזה ה "ה.הקבל, ויכ-נו להכלתאו

ב ומי לא, זה רק "מי מפסידים, מי הולך קודם לעוהאת משנה 

ו, או מי "ח אלא בריהוא ומי ש של כל אחד מאתנו. שייך לעבודה

 יהיה עני ממש, או לא משנה מהנו, ו"את כל הכסף שלו, ח שאיבד

יא את כל צמו ולהוצלהסתכל לתוך ע צריכים ללמד אותו הצרה,

וּ  ום שנמצא שמהההזי ש  ּו', צפניה ב' ע ]'ִהְתקֹוש ְ וזה יכול להציל  ,ש["ָוקֹוש ּ

איך שלא יהיה, כל  ,לו את כל החיים האלה. אבל איך שלא יהיה

]'רבים שתו רבים  הדורות עמדו בפני המוות. כל היהודים וכל הגויים

יש  – ולכןהיו מעט צדיקים שעלו לשמים בחייהם.  .ת ח:[ישתו', כתובו

ה לטובתינו, והבן אדם לא יכול ז – סיבה, וכל מה שה' עושהלזה 

 .זה המות'[ -]'טוב מאד  הוא רק יכול לצאת יותר טוב מזה בול מזה,לס

להוציא  ,כנס פנימה לתוך עצמכםיי, לה"אז אני מבקש מכל עמ

ם של השקר, לסגור את עצמנו וללהתנתק מהע ,את כל הזיהומים

-לקבל משיחלהקב"ה, שנזכה ולהתפלל  ,ולהתפללבגטאות שלנו, 

]'חרות ממלאך המות', ר'  א יעבור את הקברל רק הדור הזה .צדקנו

כל הנשמות כבר למעלה, . וכל אלה שהם ['בלע המות לנצח'מאמר: 

יחזרו שלמים,  – שהם בשמים, בגן עדן, ואפילו אלה שבגיהנום

ה...'[ יקומו לתחייה  משיך ונמשיך לנצח.נ, ואנחנו ]האזינו: 'ֲאִני ָאִמית ַוֲאַחּיֶ
 .]חלק דף צ"ט ע"א[

 שובותשאלות ות

 ותגעש הארץ...
)שבת פרשת האחרונה בנפאל בשבת ת האדמה ורעידסידרת ש. 

 גועל מתנקזהזוהמה רוחנית.  ,קשהחלאה במרכז  ה, התרחשקדושים(

 .]עי' מדרש שוח"ט תהלים י"ח, ח'[.. מכל העולם וגם מישראל. שם

באים שמה, ש עם העקומים –ת. כן, נכון, מה שהולך שמה 

, כאילו שזה "עקומים-לא"ו יכששעושים מהם עהללו העקומים 

איך הם יכולים  .םהם רוצים להיות הורי – ו, שלא נדע"רגיל ח

שזה לא יכול להיות, הם לא כך ה' בנה את היצירה  ?להיות הורים

לעולם, אז ולהביא ילד  ים ללכת לאינסטלטור ולשנות את זהיכול

ויחים וובמקומות האלה מר הם הולכים ומוצאים איזו דרך עקומה.

ממש הולכים עם מטוסים  בארץפה ו ,והם חוזרים לארץ .הרבה כסף

וגם  .אלא את כל אלו שנתקעו שמה ,לקחת אותם, לא רק אותם

מזל טוב' כשהם יורדים מהמטוסים, ואומרים להם ' ,עוזרים להם

 הגענו לרמה אנושיתלהקיא. בא ם לאחד וגם לשני, ממש יהם אומר

' לא יתן את זה ה :אבל אני רוצה שיהיה ברור אין לי מילים. –

 ם שלרשעיהכל  , אתלהיות. אבל לפני שהוא גומר את כל אלה

ִאים'[ עולםה ּמּו ַחּטָ זה יהיה שאנחנו צריכים לראות את כל  ,]'ִיּתַ

 יהיה ברור, שנראה את זה ברורזה שכך  ,הרישעות עולה למעלה

ְמָדם ָ ב... ְלִהש ּ מֹו ֵעש ֶ ִעים ּכְ ָ ְפרֹוַח ְרש    .ט["א פי"ס דניאל, פרדר"ֲעֵדי ַעד', ר' סו ]'ּבִ

גם הם צריכים לתקן את עצמם  –עים מזה לרע פוכל אלה שמוש

מיוחד בקדושה. ב ,כי יש אנשים עם כל מיני רצונות שאסורים ,מהר

ה זה ראבל מאחר שהיה זמן שהחברה לרוב התנגדה לזה, ובתו

אבל  .לא ראינו את זה, התגברו על עצמם גדות מוחלטת, אזנהת

לא צריך להרגיש  – מי שמתחשק נפתח, נפתח לגמרי. –עכשיו 

ברה,  רע, פולות כ-אותבמרכ ,ת'מכובד'הוא יכול למצוא איזו ח 

ם ]ירמיהו ו' ט"ו: שמקבלת אותו, תהיה לו עמדה מעולה וּ  לֹא ּבֹוש   'ּגַ  ֵיבֹוש 

ם אנשים הכי ה, מקבלים אותו, מה יש? אפילו [...'ָיָדעוּ  לֹא ַהְכִלים ּגַ

אז עד שלא נגלה כל אחד ואחד  ...חשובים אומרים שהם כאלה

שאין לו כח, שדוקא כן רוצה את השטן, את הדרך של השטן, 

 זה הולך ויורד – 'לאויםהם המותרים, והמותר זה ' 'שה'לאוים

ון הזה עכשיו, בכיוון והרבה אנשים הולכים בכי כך-כלויורד. ולמה 

 .]'בעל פעור'[ לגמרי פתחו את זה שחררו את זה לגמרי,נגד ה'? כי 

האמונה שלהם, הם מהצד של  זוש בגלל ועשו את זה בכוונה,

 ,"ההקבנגד  םאחרא. הם ממש עושים כל מה שבאפשרות-הסיטרא

ר ֵחְרפוּ אֹוְיֶביָך ה'...'[ נדעשלא  ֶ ה לא היתלא סתם,  – , אבל הם יפלו]'ֲאש 

לוּ  '...ָלֵכן ]ירמיהו שם: סטוריה כמו שהם יפלוינפילה כזו בה  ַבּנְֹפִלים, ִיּפְ
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ֵעת ים ּבְ ַקְדּתִ לּו, ּפְ ש ְ . ובאמת ישארו מעט אנשים יחסית, הם ָאַמר ה''[ ִיּכָ

הרי רצו לדלל את האוכלוסיה של האנשים בעולם, הם רק לא 

נצטרך להלחם, ה' ילחם אנחנו ולא  ידעו שהם הם אלה שייעלמו...

 לחם.יולא נצטרך לה ישירות,לחמות שלנו, דרך המשיח או את המ

י ]ישעיה כ"ו: 'ֵלךְ  ר את הדלת שלנווניכנס לבתים שלנו, נסג  ּבֹא ַעּמִ

ָלְתךָ  ּוְסֹגר ַבֲחָדֶריךָ  ֲעֶדָך...'[ ּדְ אבל כל  ו, וזהו.שיציל אותנ נתפלל לה' ,ּבַ

 חייב לעבוד על עצמו.יהודי 

 ....האלה לעזור למסכנים שמגלים כאן במדינהכל הסימפטיה וש. 

ִגין י זה ממש מדינה עקומה"ת. זה בגלל שמדינ  ]זוה"ק וישב קצ"ב: 'ּבְ

ִאית ְטָרא ּדְ ַאְסֵטי, ִעְוִעים ְורּוחַ  ָטֵמא ֵלב, ָאֳחָרא ִמּסִ , טּוְמָאה רּוחַ  הּוא ְוָדא, ַעְלָמא ִלְבֵני ּדְ

ִאְקֵרי תחלה, הם היו חלק המהכבר זה היה עקום ו, ש["..' ע.ִעְוִעים רּוחַ  ּדְ

 מתמיד הם היו חלק של הרשעים האלה.הרשעים האלה, מאז ו של

ב לי לקרוא לזה ציוניזם, כי המילה 'ציון' זה אזה כו ',ציוניזם'ה

ַכְנּתָ בֹו'[מושג קדוש.  ָ ענק לקחו את זה, עשו עיוות  , הם]'ַהר ִציֹון ֶזה ש 

בן ההוא שלהם, כמו הרשע  'הדור-ליוגד-'כביכולולכן אלה ה בזה.

ו ממש חלק של הרשעים שאנחנו כל הזמן יהם ה – 'כוגוריון ו

מדברים עליהם, הם אדום, הם ערב רב, הם עמלק, לא שייכים 

  לעם ישראל.
ָרֵאל"משפטים קיק "זוה] ַמר ט ב': 'ִיש ְ ִאּתְ הֹון: ּדְ ן ּבְ ִפים ֲהווֹ , ַמְרִעיִתי...' צֹאן צֹאִני 'ְוַאּתֵ  ִנְרּדָ

ין ְזֵאִבים, ַרב ֵעֶרבֳקָדם  יש ִ א ֲאָריֹות... ּבִ יַעּיָ ִ ִפין ֳקָדם ַרש ּ אּוִמין ִעְרּבּוֵבי ַעל ...ִנְרּדָ ו, ּדְ  ְוֵעש ָ

ָמֵעאל ִאיּנּון, ְוִיש ְ א ְוִעְרּבּוְבָיא, ֲעָמֵלִקים ּדְ ָ יש  ָרֵאל ּבִ ִיש ְ  ....' ע"ש[ּדְ

 מקומות הקדושיםהשתלטות בה
להביא ע"ה י "ג בעומר את הכח של רשב"לנצל בל אפשרש. איך 

 הגאולה ברחמים?את 

י, "ג בעומר עצמו לרשב"זה לא ללכת בל –דבר הראשון הת. 

אחרי, זה גם נחשב לזמן הטוב. מה -לפני או יום-תלכו או יום

זה לא להיות שמה עם כל הבלאגן, ולא להיות  – שצריך לעשות

עם כל השקר שמביאים שמה, רבי שמעון ממש סובל מזה, וגם 

 רבי אלעזר.

 ?ש. מה השקר שיש שם

 משתלטים בכל מקום.  ים שמה."זה הפריצות, והיסמת. 

, הגענו קבוצה של מתפללים לכותל דהיםמ דברש. קרה היום 

של כעובד  נשלחמערבי להתפלל, תקענו בשופר, הגיע מישהו שה

'פה לא תוקעים בשופר',  :הכותל, וניסה לחטוף את השופר בתואנה

 עם כזו שנאה, היתה מהומה גדולה...

 מים."ת. אני רוצה להגיד לכם עוד משהו. השנה במירון יהיו יס

 קבוצות חסידיםעד הסוף, שיש את זה אני גם שמעתי, לא ביררתי 

 כנס למקוםי, כדי להותשיציגו שם זיהוי ביומטרי, טביעת אצבע

 מין טריקכן . אבל זה גם )חברת התעופה( על-שלהם... כמו שעשו באל

כדי לקבל את המידע עליהם, הם רוצים לשמור על כל  )תיחכום(

פיסת מידע של בן אדם, לשלוט עליו לחלוטין. עכשיו הם רק יתנו 

ג בעומר, אני מתאר לעצמי שלא "נים בלכנס בפילכמה אנשים לה

 מים הם מפחידים."נעים, היס כך-כליהיה 

של ם... נחזור לנושא "מ-ך"מ זה ראשי תיבות: יחידת סמ"ש. יס

 ...אסור כבר לתקוע בשופר בכותל? ,רה פה, מה קותלהכו

שאתם ת. אני הרי הזהרתי אתכם! אמרתי לכם שהם משתלטים, וזה 

לא רק זה, אמרתי וזה מדהים, זה מפחיד, זהו זה.  – רואים את זה

כנון שלהם, יתהבית, זה ב-לכם עוד דבר, הם רוצים לבנות בהר

ה'  ,אבל לא יצליחואני לא רוצה להגיד מה.  – בית מקדש ל..

 .סוף הפרק[ -]מזמור פ"ג, פסוק י"ג  יגמור אותם

שהשלטונות יתביישו על כך שלא  ,כמה מילים של מוסר ש. תגיד

 ר לכותל...נותנים שיכניסו שופ

ת. הם יתביישו?! למה אתה סבור שהם יתביישו? קודם כל, יש 

צריכים את העבודה הם , שם ביניהם אנשים שהם סתם עובדים

 ,השופר עושה רעש, מפריע לשכנים... אז זהו. ליהודי אסורושלהם. 

ם? מלחמת ששת הימים יומה אתם חושב .שלו קוםמאפילו שזה ה

לאט, -כננו את זה! אתם תראו, שהם לאטיתהם  ...היתה סתם?!

לא זה לאט, זה מהר, הם ישתלטו פה. ו כך-כלעכשיו זה כבר לא 

, ויהיו כעת יש כבר שיהיו פה עוד חיילים גוים.עד יקח הרבה זמן 

 .נובימסב ם עכשיויומים מכל הכיווניעוד חיילים זרים. יש לנו א  

מלחמות  ,מלחמותומסביב מלחמות,  מרכז איזוריאנחנו יושבים ב

איך  )כלומר יש שמירה מיוחדת סביבנו(! של אויבים שלנו, ואנחנו עוד צפים

. של? שטויות. שטויות ממ"זה בגלל צה ?מה !זה יכול להיות?

ממש אני מרחם על כל החיילים איך שהשתמשו בהם, איך  ,ל"צה

שלהם, נתנו להם ללכת  )הנאמנות למולדת(ניצלו את הפאטריוטיזם 

? והערבים םלמות. אתם חושבים שסתם היו מלחמות בין היהודי

? שום סיבה. רק מהלזה ת מלחמות. לא היתה ולהי לא היו צריכות

חה... מדינה -חה-יהודית?! חהמדינה הם רצו מדינה, איזו מדינה? 

 שלא נדע, נגד האמת.  ,נגד הקב"ה מרושעת! נגד היהדות!

 ,נהייהיה מד ם ישראלע שבעתיד עדכתב שהוא יוכבר גוריון -בןו

שכל אחד יבוא לפה  ,האמת של העולם-ה מרכזינה הזו יהימדבו

ִריֵצי ]'ּוְבֵני !עולם חדש''יהיה זה לשפוט צדק. ואז  ךָ  ּפָ אוּ  ַעּמְ ְ ש ּ  ְלַהֲעִמיד ִיּנַ

כי  אבל הכוונה היא זהה, –החסיר מילה אחת אמנם הוא  ָחזֹון...'[

הזה  )היוקרתי(לוסיבי קהוא בעצמו היה חלק של המועדון האקס

אנחנו לא לא רק הוא.  ולא רק הוא.שרוצה להשתלט על העולם. 

 םהיהודי ,אנחנו בשבילנו. לחם נגדם, הם מדי חזקיםילים להויכ

דות שלנו, לא לעזוב חייבים פשוט לא לעזוב את היה ,םייהאמית

ה כל ינהיתר שכא. וכ"א[-]שמואל א' י"ב כ' לא משנה מהאת הקב"ה, 

וכל הניסים שנראה וכו' הפצצות הגדולות וכל המלחמות הגדולות 

ם פשוט לשבת יאנחנו צריכ –יהיה מפחיד כן מן השמים, שזה גם 

וללמוד, ולבקש מהקב"ה שיציל  ,בבתים שלנו בשקט, להתפלל

ב ָלנּו...', ע"ש[ י."אותנו ואת כל עמ ּגָ נּו, ִמש ְ  ]מזמור מ"ו: 'ה' ְצָבק'ֹות ִעּמָ

-ש. אי אפשר לתאר כמה תיירים מגיעים לקבר דוד המלך בהר

ציון, קבוצות ענקיות, בלי רווח בין קבוצה לשניה. סילקו משם את 

רכים לא יוכלו לשבת כדי שאבהישנים רוב הכיסאות והספרים 

וללמוד או להתפלל שמה, ניכר בבירור שמזלזלים במתפללים בכל 

 .לטובת המבקרים דרך אפשרית

ת. זה לא רק זה, זה גם ברור שהם ממלאים את המקום בגוים, וזו 

כל המטרה! כדי שלא יהיו יהודים בכלל שמה. אין לנו מה לעשות 

להילחם נגדם פנים אל פנים, אנחנו צריכים להוריד את הראש 

ת האזינו: ]שירשלנו ולהסתתר, רק לא להסתתר מה'... להיות איתו 

ָדד ַיְנֶחּנוּ   .[...', זוה"ק נשא קכ"ה:'ה' ּבָ



 הש. קבר שמואל הנביא כבר סגור למעלה ממחצית השנה, האמתל

הם רוצים להפוך את  'עושים שיפוצים'. מה זה צריך להיות?היא ש

 למוזיאון?!זה 

הם רוצים  – ת. משתלטים על כל דבר ששייך ליהדות, כל צדיק

 אבל הקב"ה לא יתן לזה,לצדיק שלהם. חס ושלום. להפוך אותו 

אחס ושלום.  ָ ִריךְ  ]ריש האידרא זוטא: 'ְוקּוְדש  ֵעי הּוא ּבְ יָקֵריהֹון ּבָ יא ּבִ יַקּיָ ַצּדִ יר ּדְ  ַיּתִ

יֵליּה...', ע ִמיָקָרא  .ש["ּדִ

 שמואל הנביא... איזורב שםש. לא מזמן ראיתי אנשי כמורה 

כמרים  שם ואל הנביא? ממתי ראינוכומר בשמשם ת. מה עושה 

 ...היו ערבים, אבל כומר?! שמה?

 י, ה' ישמור..."ש. בטח רוצים להביא אותם גם לרשב

 ת. נכון, הם לוקחים את כל האלה בשביל הטינופת.

 עולםהמלחמת בתוך 
, לא היה חז"לנבואות התגשמות בעצם בעולם זה ש. מה שקורה 

 בנבואותפרטים למתואר -מתאים בפרטי כך-כלמעולם מצב 

 ...ןגדולה בין סעודיה לאירוצצות סכנת התפויש . בתהליך הגאולה

זה. זה המצב בדיוק. זה לא -הות. נכון, זה לא רק מצב של סכנה, ז

ואגיד לכם עוד משהו. הרשעים האלה, לפני איזה שלשה  סתם.

)שזו שהוא כתב שבמאה העשרים, אצלם , היה אחד בערך דורות

, אמנם זה גלש לתוך עולם , תהיינה שלש מלחמותהמאה החולפת(

בכל  ., אבל לא משנה2000המאה העשרים ואחת, לאחר שנת 

כננו את זה בדיוק. כל המלחמות האלה היו יתשהם  – אופן

מתוכננות, וגם המטרה שלהם היתה מתוכננת. אז גם עכשיו זה 

אז זה דור רביעי מש, בוא נגיד שפועלים כעתאז כל אלה  נן.כמתו

 לט על הכל.תהשפשוט לאת זה. והמטרה שלהם זה ב שכת הואה

 זה?התיכנון הכל ש. אבל ממתי התחילו את 

שהם עבדו עבודה  קיימת הכנסיה הקתולית,ת. זה תמיד היה מאז ש

מלכים פחדו הזרה, השתלטו על אירופה, פחדו מהם, אפילו 

שמתו, או שקרו להם  מהקבוצה הזאת, כי מי שהתנגד להם, אז או

תמיד היו  היו כאלה שהיו צריכים לברוח. אז הםום, כל מיני דברי

 החזקים, יותר מרוב המלכים באירופה, זה המצב. 

כבר מדברים כל סתם, ו-הברית הולכת עכשיו ליפול לא-וארצות

היו בכמה מקומות פעם ו .אזרחים-מתחממש למלשם הזמן שנכנסים 

עבדים שהכושים היו ממש  תקופהב ,ים בלבניםשנלחמו הכוש

ב הם חיו כאזרחים מסוג "כ השתחררו מזה. אבל בדרום ארה"ואח

הכושי  – ך ברחובלגוי לבן היה הור שכאפחות מזה, אף או  ב'

ביש, היו ספסלים ללכת לכלפנות לו את הדרך והיה צריך 

, ועם כמה 'עד כאן'ם קמו ואמרו יאז כוש ושירותים נפרדים.

ים, כל מיני מהכושים הגדולים יותר, התחילו לעשות כל מיני דבר

ב "פעם נלחמים, כי יש עוני מחריד בארה דועכשיו עו .מאבקים

בכדי לעשות בין האנשים האלה, אבל משתמשים בעוני הזה 

כל וברור. זה אחים, וזה מה שהולך להיות עכשיו שם. -מלחמת

זו עיר  – בולטימור כי זה מתוכנן.בפנים לחם יהצבא מוכן כבר לה

 מאד קשות. –שם. המהומות  וזה לא סתם מה שקורה ,גדולה

 ?FIMA camps-מחנות ה יםמיועד ימ לבשביש. ו

)הסוכנות של הממשלה הפדרלית לטיפול באירועי אסון, האחראית ה "ת. מחנות הפימ

הם בשביל לקחת אמריקאים המתנגדים להם,  – למחנות הריכוז הללו(

יי'... ב ַ -יי'ב ַ  –ומי שלא רוצה 'חינוך'  חינוך מחדש'.'ולעשות להם 

, 1903-1905שנת ב .אי .איי .גילה אחד שעבד בסיכבר ואת זה 

כנון ילא תבכלל , אז זה הוא היה המום לגלות את זה ואז זה פורסם

 צחו הרבה מאד אנשים שהתנגדו להם.. הם כבר ר'מהיום'

זה  ,בכל העולם ,כל התיכנון שלהם בכל ארץ הם נכנסים.כך 

 ,האנשים שלהם ככה את סקום, להכנילהכנס בשקט לתוך המ

 ,םלהשתלט על החרדישרוצים כמו למשל אם זה  ,ולפזר כסף

אפילו  חזקים, מאמינים כך-כלשהם לא מתוכם ך את אלה וולמש

 .ט"ז[רק פ חרוןאהר ]ס' הדו יחוס מאד גדולבעלי שהם יכול להיות 

האמיתיים.  ,להשתלט על האלהככה דרכם יוכלו  – בצורה שכזוו

אנשים  יכל מינ םב, לוקחי"גם בארהם פועליהם הרי  בשיטה הזוו

נותנים להם כל מיני תאוות שהם יכולים לחלום על זה,  ,םיחלש

השתלטו על הנשיאות כבר ואז הם עבדים שלהם. אז  ף,כולל כס

פחד ועל הסנט, כי כל אחד שם מ ,לטו על הקונגרסתב, הש"בארה

 מתעסק... אמוות שלא יספרו עם מה הו-פחד

 זה יתפתח למלחמה?, האם ש. ההתקפה בצפון

טה השי בדיוק ואיך בדיוק זה יתפתח, אבל ז דת. אני לא יודע להגי

קצת שזה התחיל,  .הראשונהמלחמת העולם בפעלו כך הם  שלהם.

עד רה שם, וועוד דבר קפה, תקרית קצת זה קרה, עוד וזה קרה, 

 – מלחמהה האחרי שהתפתחו .והתפתח למלחמהממש שזה התחיל 

כ "אחאבל ערב, -חלק של ארצותגם ואולי  ,אירופהזה היה בעיקר 

 .חמה קשה מאדב, ואז זה היה ממש מל"ארה הלקראת הסוף נכנס

כ משהו "קודם זה קרה, אח !אותו הדבר – העולם השניה ובמלחמת

כמה לתוך זה כנסה ב נ". וגם ארהעד שזה התפוצץ ,אחר קרה

קיפו זה שהתו .אבל גם זה היה מתוכנן ,שנים אחרי שזה התחיל

)התקפת היפנים על 'מעגן הפנינים', בסיס חיל הים האמריקאי רבור אה-את פרל

וכשלשת אלפי חיילים  ב למלחמת העולם השניה("בהוואי, שגררה את כניסת ארה

אמריקה היתה כי ככה  ידעו שזה יקרה!הרי  –ואנשים נהרגו שמה 

 היה צריך להיות משהו גדול מאדהרי כי  יכולה להיכנס למלחמה.

 ליפנים פשוט לעשות את ההרס. ידעו..., אז נתנו כדי להביא לכך

 .היה הפתעהאמרו להם לא לעשות כלום, זה לא  ,ואמרו ...וראו

אחרי ויעשו איזה משחק, בעימות הזה הם אולי גם פה  ש. אז

מה יגידו שלא מסוגלים, ויכניסו את האמריקאים יתקופה של לח

 לפי התכתיבים שלהם...

חיילים יהיה  קאני לא יודע אם זה בדיו התכנית.אה ת. זו כנר

 אבל לא משנה.  – וכו'ם "או זה מהאו שיגיעו לפה מאמריקה

 ש. צופים שבמלחמה הבאה יהיו כאן אלפי טילים...

י. יכול להיות שמקומות "ת. זה אנחנו נראה, ה' לא יהרוס את א

אומר... אביב ייעלמו קצת... אבל זה אני לא יודע, אני סתם -כמו תל

 זה לא יהיה. –י "אבל להרוס את א

 ...עצומה מתיחותהש. גם בתימן 



]'כל מלכי אומות העולם מתגרים זה  הות גדולמתיח נהת. בכל העולם יש

ה אמריקו. בזה...', ילקוט שמעוני ישעיה סי' ס', מובא בסוף תנדב"א, עי' זכריה ח' י'[

אבל היא במלחמה. יש יותר  – לאט-זה התחיל לאט .כבר במלחמה

סינים עכשיו בניו יורק מאשר פורטוריקנים... וזה הרבה. והם 

אנג'לס -יש להם שקיות של מזומנים. בלוס ,כסףבעזרת שולטים 

חייבים להם הרבה כסף, כי השתלטו הסינים על איזורים שלמים, 

 לממשלה. לבחור כל דבר ששייךובגלל זה נותנים לסינים לעבור 

 ים הענקיים ששייך לממשלהפארקהמאחד זה יא להיותוזה יכול 

, כבר לא שייך סיניםלייך בר שככעת זה ש או לא משנה מה,

 לא מדובר על משהו כמו גן תשעים ושלוש בבני ברק...ו ב."לארה

כולם ו ...בתוך המדינה שמתבצע כעת הענקהצבאי ש. והתרגיל 

 ...לא קולטים סתומים,

גם אחרי מה שקורה בבולטימור אז הסכנה  ,ת. זה לא סתם. תראה

ה'  ,םשזה יכנס גם לאיזורים של החרדיכנראה עוד יותר גדולה. 

 ואני מאמין שזה יעבור מעיר לעיר. מור. זה יתחיל ככה,יש

 –מהר, אם לא  לצאתליהודים באמריקה  מריםאושרבנים יש ש. 

 אחרי זה כבר לא יוכלו!

הגרמנים לפני השואה. הם חיו  םהיהודי ות. האמריקאים, הם כמ

אולי  .ב"אד טוב בארההאמריקאים חיים מכיום ד טוב בגרמניה. מא

מחלה שקוראים את ה כ הם תפסו"העכשיו זה קצת קשה, אבל בס

וקשה  ,]ישעיה כ"ח, שבת ס"ב:[ ם על זהיהזהב', והם שיכור-לזה 'עגל

טובים שרוצים ללכת,  םיהודי ,אמנם יש אנשים .פרד מזהילהם לה

? לא יהיה להם אפילו הם יקנו דירה בארץ ,מה ?אבל לאן הם ילכו

יש ממשלה של רשעים גם  ?מה הם יאכלוודירה! -בשביל שכר

]רעיא מהימנא אחרי מות  ים לא נותנים נורמלי...דיל-פה, שגם קיצבאות

 דף סח. נשא קכו. בהעלותך קנג.[

 על מה הם יחיו? באמת אז ש. 

ריקאי שמאמין באמת עם כל הכוחות שלו, מיעזור. היהודי האה' ת. 

ושזה הסוף כבר,  ,ב"הולך להיות ממש אסון בארהזה שזה אמת, ש

 )החבילות(אך 'הפעקלז הוא ירים את א ,'משיח-כבר' ושרואים שזה

מעורבים מאד לרוב אבל אלה  .והוא יבטח בה' ,שלו והוא יבוא

ר הם החרדים, כי השאני מדבר אך ורק על עם החיים שמה, וא

 ,דעו את האמתאז אפילו שי   ...הם לא במציאות ',בענניםבכלל '

 מוכניםעומדים ו תמעים את האדאלה שהם יוו .החרדים, קשה להם

 יהיה להם.  –ה' יציל אותם, אפילו שיגיעו לפה  –

 – והמשפחה לא מוכנה רץ ישראלש. אם מישהו רוצה לעלות לא

 בגללם...האם הוא צריך להתעכב 

זה צריך כל אחד להחליט, כי זה מאד קשה להורים לעזוב בת. 

 ת,רק מה? בשניה, בשניה אחם ולבוא לגור בארץ. ילדים נשואי

יכולים לקחת את כל המטוסים ולא לתת להם לטוס, ואז יהיו 

 ,לעלות על אניה כשיש מלחמות ?וגם אניות, מה .תקועים שמה

 !...ועניינים?

 המטוסים? בהשבתתש. מה ירויחו 

יש להם הסכם עם קנדה ומקסיקו שזה מדינה ישעבדו אותם. ת. 

 לטובתאחת פחות או יותר. ואפילו מדברים על לשנות את הדולר 

 , ורוב האנשים'ירו'אכמו ה ,לכולם שמששימטבע כללי,  והשאיז

אבל  "אל תגיד כזה דבר, שטויות!אוי, " :יגידו שתדברו איתם הם

ת את זה יכול להיכנס ולראו וכל אחד שרוצהזה כתוב ברור, 

. אבל מי הולך לעשות את זה? מה באתר של הממשל האמריקאי

ים מ  ש   הם  – הכל, או כמעט את הכלאת וזה מעניין לאף אחד? 

ַלֲהֵטהוּ  כמעט אף אחד לא רוצה לדעתאבל , 'פתוח' ִביב ]'ַוּתְ  ָיָדע, ְולֹא ִמּסָ

ְבַער ים ְולֹא ּבוֹ  ַוּתִ  .ֵלב...'[ ַעל ָיש ִ

 

 חזק ויאמץ לבך...
על  האחרון בו דיברתםש. יהודי אחד אמר שהתיקשור 

 ['הוא האחרון']ל "ההתדרדרות הצפויה מעת הסתלקות הרב וואזנר זצ

כי הקושי הגדול זה הבלבול בתוך הבן אדם עצמו.  ,עזר לו מאד

תי שגם זה כלול במשמעות הירידה הגדולה עליה לא קלטאני 

 דובר...

נכון, זה יתבטא גם עם  בודאי, זה בעיקר בתוך האדם עצמו!ת. 

הרבה רצח, עם הרבה דם, וכו', ה' ישמור עלינו שלא נצטרך 

ם  לסבול מזה, אבל בסך הכל זהו המבחן שלנו! עד כמה אנחנו ע 

פיצפון, עם זעיר, שהוא זה הכל בשביל ַעם  – ה'. וכל מה שקורה

במהותו טהור, העם היהודי, וזה הכל. ועוד כמה גוים שיכולים 

 לשרת אותנו.

חלה -של נשים עשו הפרשתגדולה קבוצה ביקשו לשאול, ש. 

לקירוב הגאולה, מה לעם ישראל ולהרבות זכויות  כדי משותפת

 דעתך?

חלה, -לא רק הפרשת ת. זה מצוין, אבל צריך לדעת שהעיקר זה

ם "]רמבממש תשובה!  תשולעכל אחד ואחד,  אלא שיעשו תשובה.

 .ז מהל' תשובה: 'ואין ישראל נגאלין אלא בתשובה'["פ

שאלו על החשבון המפורסם של ה'חסד לאברהם' שיהיו שבעת ש. 

אלפי יהודים לקבלת המשיח, האם המספר הזה כולל גם נשים, 

 בעליהן? ומה יהיה עם נשים שלא הולכות בכיוון האמת יחד עם

ים להחזיק אנחנו צריכ  ת. הלוואי והייתי יודע, זה מאד מפחיד.

פשוט  ולא להיראות עד כמה שאפשר. מעמד עוד קצת, עוד קצת.

לא משנה מה,  – צריך להחזיק בה'ו .ֶרַגע...'[ ִכְמַעט ]'ֲחִבי תרתלהס

וזה קשה מאד, מאד  בחבל הרוחני שקושר אותנו להקב"ה. להחזיק

קשה לחיות בעולם הזה עכשיו, ומה הקושי הכי גדול שיש  מאד

חי על רמה גשמית, איך שלא  – פה? כי אפילו האדם הכי עני

ים של כושים ב. בשנות החמישים היו צריפ"יהיה, ובמיוחד בארה

והרבה מאד קאדילק... והרבה מאד אוכל, -עם טלביזיה ומכוניות

ו אנחנו צריכים שתיה חריפה, אז זה הכל עולה כסף. אבל עכשי

ה' הוא המפרנס,  ייעלם. –מה ששייך לגשמיות המיותר להוריד, כי 

 ]'ְוַאל ֶיְחַסר ָלנוּ ָמזֹון ְלעֹוָלם ָוֶעד', מתוך ברכת המזון[והוא יהיה לנצח המפרנס, 

נו יהיו ולא נצטרך ללכת לעבודה ולדאוג לזה, אבל החיים של

זה יהיה עוד גופני,  –ב של משיח "? בעוה'רוחניים'. ומה זה אומר

  לאט זה ישתנה, אבל הכיוון שלנו זה רוחניות-אך לאט

י ' ִרים ,ַיֲחִליפּו ֹכחַ ה' ְוקֹוֵ ָ ש  ּנְ  , ...'ַיֲעלּו ֵאֶבר ּכַ

ים ל' ו', בחוקותי כ"ו י"ב ברש"י, ן ניצב"ד הרמב"פ ניצבים, ס' מאירת עינים ע"עי' סו

 נועם אלימלך קדושים ד"ה א"י וכי תזבחו
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 המלחמה בשמים כבר התחילה
 אייר תשע"ה עם מנחם,בס"ד, תקשור 

י לא יודע אם אתם מרגישים אנ אני מאד מרוגש, מאד מרוגש.

שזה סוגר כמו חושך, באני מתעורר בלילה בבהלה,  כמוני.

חוֹ בֹ ש ֹ ]'יוֹ  אותי בתוך הקבר ֹ ֹי זכריהֹטֹ'ת...'וֹ מֹ לֹ צֹ וֹ ֹךֹ ש  רֹ'  ., לא עלינו[י"אֹ,

אני  מפחד. ל כךאני כ ,מפחדאני  ,אני מרגיש שקשה לנשום

ילדים,  ,בשביל כולם, הורים מפחדאני בשביל עצמי,  מפחדלא 

לרדת  ומה יחשבו כשיתחיל ...?נים, מה יעשוזק   ,מבוגרים

 לתאר מה הם או איך הם?...אפילו  פשראי הצרות הגדולות שא

ל ", כי בחולארץ-ץלא כמו בחו אבל ,יהיה גם קשה פה בארץ

אבל יהיה קשה פה. אבל  ס, ופה זה רק חלק, רק קצת,ר  ה  זה י  

נעלמות, זה לא קל אפילו שמות ראות ארצות שללנדמיין מה זה 

 ,לראות את זה. ולחשוב על כל האנשים שמה, כל המבוגריםרק 

וכל אלה  ,כן ...?מה הם חושבים ...מה הם חושבים? ,וכל הילדים

 .י"ג לעמאני רק דואג, דוא, וכו' ,חולים-בבתיש

-םשנמצאים פה עכשיו. היהודי םבאמת אין הרבה יהודי

הם מעטים יחסית לאוכלוסיית העולם, וגם מעטים  םייהאמית

', אבל הם םיהודי-, ה'כביכולםהיהודישל לעומת האוכלוסיה 

ולא אף נשמה אחת מביניהם תלך  ים.האמיתי םבאמת היהודי

הם יהיו  –רחוקים  םנראיהם אפילו אם ו. ט'ֹט'[]עמוסֹ לאיבוד

 ה. לבים עד הגאווקר

את  ,אבל אני לא יכול לסבול את הרישעות שיש בכל מקום

המלחמה שמנהלים גם את הדברים העקומים, כל את נאה, יהש

וזה הדבר שהכי מפחיד  .שלא נדע ,וגם גוים נגד הקב"ה םיהודי

-םמהאדששנים הכל לאורך  אותי, כי אני יודע שכל השנים,

ועד היום, השטן רצה להילחם נגד הבורא שלו, ושל  אשוןהר

ו "ולהוכיח שהוא ח ,ח  צ  נ  רצה עם כל הכוחות שלו ל  הוא כולנו, 

עכשיו הוא בטוח שהוא וצב. המ ו. אבל זהחסולילה חהכל יכול, 

שיש  , אלהכי האנשים הכי חשובים בעולם הגיע לדרגה כזאת,

 ,גדולים כ"כהם בעולם, אנשים שמה להגיד הכי להם 

מכתיבים, מתי המכתיבים, חושבים שהם הועשירים, שהם 

ומתי שירד שלג, מתי שיהיו שיהיו מלחמות, ומתי שירד גשם, 

 ,הם חושבים שהם במקום הקב"הטורנדו או הוריקנים, -סופות

אבל הם ילמדו, הם ילמדו בצורה  ה' ישמור ויציל אותנו מהם,

הוא ו – אותו יגמוריעלם. ה' ישחוט אותו,  –והשטן עצמו  .קשה

]סוכהֹ את זה לפח אחר יקח כל פיסה מהשטן ויזרוק ה' ם!ל  ע  י  

 , וזה יהיה הסוף.ש["נב.ֹע

ך כמו שזה כעת, כי העולם יאני מפחד, אני מפחד שהעולם ימש

 תקשה לחיוש ,נהפך למשהו מכוער, מכוער ועקום, ומלוכלך

, וכל אחד מפחדאני  – אבל עם כל זה קשה לסבול את זה. בו,

הרס, גם הוא מפחד, כי להסתכל על ה – לפנינועומד שיודע מה 

אנחנו מדברים  זה מאד קשה. להסתכל על אנשים מתים מסביב

-רור שהם לאיש כאלה שבאמנם  '.םכביכול יהודי' ,על יהודים

 היה לנו הפתעה, אבל יהיו כאלה שתרב-ב, שהם ערםיהודי

  .]נחלתֹיעקבֹ)אמתֹליעקב(ֹלהגר"יֹמליסא,ֹסומ"סֹברכות[ איתם

ככה רואים ילדים קטנים שהולכים כש קשהגם כן וזה יהיה 

אדם -קשה, זה קשה לראות בן – שלא נדע, המראה ,לאיבוד

דם, שחלק של הגוף בצד אחד וחלק בצד הזב ממנו ונהרג ש

נראה את  כי זה לא יגע בנו. ,לא נסבולאנחנו אחר. אבל זה 

זה קשה. אבל אין  – תהמראות הקשו וזה קשה בכל אופן, – זה

מאד, במהירות  זה יורד עלינו מהר .ברירה, וזה עוד מעט יהיה

  .מאד גבוהה

זה  אנשים לא מבינים בכלל.שוזה פשוט מדהים אותי כמה 

]ישעיהֹסו"פֹ !לא מרגישים כלום !ם כלוםים, ולא מבינד  י  ה ל  רקו

ואת האמונה  ,מכוונים להרוס לנו את החייםהרשעים  מ"ב[

ממשיכים את ולא מרגישים,  ,ואנחנו לא זזים ,ו"ח ,בהקב"ה

הם  – ב ובאירופה"בארה ,ובכלל !כלום קורהשהחיים כמו 

אני  ,םהם ממשיכים את כל המסיבות, היהודי ,'בעננים'לגמרי 

 .הם לא רוצים לדעת, פשוט לא רוצים לדעת ,םמדבר על היהודי

 האחוז מאד גבו ,םאבל בין היהודי ,םאבל זה לא רק היהודי

ה...'[ לדעת םפשוט לא רוצי – םשל היהודי ז   םֹה  ע  בֹה  ֹל  ן מ  ש    .]'ה 

 ים את זה בצד וממשיכים עם השטויותמ  ש    –ם יואפילו שיודע
ִהנ  ה"]ישעיהֹכ ןֹב:ֹ'ו  ׂשו  ה...ֹׂש  ח  מ  ׂשִ כ לֹו  רֹא  ׂש  תֹב   תו  ש   ִין,ֹו  לֹי  כו  תוֹ ֹא  ש   יֹו  רֹכ ִ ח  ֹמ 

מו ת...'[ רק , ...'[יוֹ עֹ ןֹב ֹ יוֹ עֹ בֹ םֹת ִֹ]'אִֹ לכם, רק להתפלל . מה אני אגידנ 

 .דקנוציח סוף לקבל מש-, שנזכה סוףי"להתפלל על כל עמ

ש משיח ממעל זה שחושב פשוט ואני מתרגש מאד כשאני 

זה  –הרגעים האחרונים  האחרון.-כמעט פה, ואנחנו ממש בדור

, ברוך אנחנו – ולמדנו, וזה ממש ,על הדור הזה קראנו !אנחנו

 ה'.

 

חזקה  תהיה אפיקורסותהימים שבסוף הק' כתוב בספרים ש. 

האם צריך היא השאלה  .הצדיקים עלאפילו וזה ישפיע  ,בעולם

 ?לעשותלהוסיף עוד שמירה? מה אפשר 

זאת אומרת , שאר מה שיותר מנותק מהעולםיריך להת. אדם צ

יים תצריכים להיות מציאו .מסביב, לא מהמציאותש-מהעולם

ה מחיצה מאד זה עוש – והביגוד ולא בחלומות שלא קיימים.

ה וזה העיקר גדולה, גדולה מאד. י  ה  'ו  ח'ֹ: םֹ]צפניהֹאֹ' יו  חֹב   ב  יֹה'ֹז  ת ִ ד  ק  ֹו פ 

ל... לֹע  יםֹכ   ש ִ ל  ב  ו שֹ ֹה  ב  ל  ִרי...'ֹע"ש,ֹרמבֹמ  כ  תֹ"ש,ֹעי'ֹשו"עתֹל'ֹ"צֹל"םֹסהמ"נ 

ֹלהגרש"טוטו ֹמהדו"ד ֹע"ק ֹהל' ֹקפ"ק ֹסי' ֹהגר"ז ֹבשם אבל גם  ,א["ח

והמחשבות  –אדם עם אלף בגדים -בן תל להיוויכו .המחשבות

עם מעיל  ,ים ארוכיםנעם זק   ,םיהודי אנחנו רואים .לא טובות

 .וטינופות, ה' ישמור עלינ-אילחו לי, ממש מלתס ,ארוך, שהם

אפילו בתוך  אז הביגוד זה לא הכל, כי יש אנשים שאיכשהו

אז אי  ,גם במחשבה גם בהתנהגות הטומאה נשארו טהורים,

ן...'[ אפשר להגיד מאה אחוז ק  נ  ק   לֹב   כ   ת   ס  לֹת ִ   .]'א 



 כ נקיים מהכל"לא היו כש למרותכל אלה את אבל ה' יציל 
ֹל י"]יחזקאל ת ִ ק  ר  ז  ֹ'ו  םֹו: יכ  ִיםֲֹעל  ִרים,טֹ ֹמ  םֹהו  ת   ר  ה  ם,ִֹמכ  לֹו ט  יכ  ת  או  לֹֻטמ  ֹו ִמכ  

ם יכ  ו ל  ל  רֹג ִ ה  ֹעֲֹאט  ם...' כ  ת  , כל אלה שפשוט מקבלים אותו ש["א 

אבל  .םיאמיתי-םכמובן, שהם יהודי ם, היהודי'יכול-כ'הכל

יותר טוב לנו לסבול פחות אם כבר עכשיו נתלבש  ,אנחנו

אדם יש -ולבן .מקרהצניעות ובקדושה בכל ג בהת, נתנובצניע

 ,לחם איתויהלפשוט  ,לחם אתוילהעלינו אז  ,הרע-תמיד יצר

צריכים לא מעניין אותי. וזה מה ש)תסתלק( ... '!שטאקי'להגיד לו 

 הבוקר,-עד-הלילה ומהלילה-עד-רמלחמה מהבוק יהוז לעשות.

, [ש'ֹיחודֹהמעשהֹפ"הֹל"חוהקידושיןֹל:ֹ] 'כל הזמן מלחמה'מצב של 

 תהיה הישועה. וזאת – שאנחנו נלחמיםה וה' רוא

אומרים שקרובה מאד הרבה  – לאור כל מה שקורה בתימןש. 

 ומגוג...-מלחמת גוג

האם  ומגוג.-גוג-כבר התחילה מלחמת :אני אומר יותר טובת. 

קרב ולקחו אותם -ודעים כמה פעמים הם הביאו ספינותאתם י

ני כן יודע א ע מה להגיד.דאני לא יו ,תראו ,טוב ...?!בחזרה

וזה יתפשט מחוץ  דבר אחד: זה כן התחיל. וזה יחמיר בהרבה.

 וואז גם היהודים יתחילו להתעורר, כי אז ז .למזרח התיכון

מלחמה זו תהיה  ,נכון אמריקה!תוך מלחמה גם בכבר היה ת

גוים, אמריקאים נגד -נגד-אח, זאת אומרת גוים-נגד-אחשל 

ויש להם כל מיני  .הצבא נגד העם האמריקאי .אמריקאים

    .הם יהיו עם הממשלהשמקסיקנים וערבים וכו' 

לזה, וסין היא  הסין עוד לא נכנס וזה רק יתפשט עוד ועוד.

 )כלומר משולבים סכנה מאד גדולה לעולם. והרוסים כבר בפנים

וכל  , והאירופאים בפנים, והאוסטרלים גם,בתוך התכנית הזאת(

 .יותר-פחות ומי-, מיבעימותים הארצות האלה יהיו מעורבות

כל  ,סין, יפן, קוריאה במידה מסויימת :והשחקנים הגדולים זה

ואמריקה  ,ב"ארה ,אנגליה ,וגם רוסיה, אירופה ,הארצות האלה

אבל  לא לגמרי ,ובין אלה שיהרסהיא  – ארה"בו הלטינית.

 ,ושתדעו   .[21דֹגליוןֹ"קוד] ממש ,יהרס ממש יהרס. אבל אירופה

, ואולי גם יןלוסטא ,ומוסוליני ,רוזוולט, והיטלר כמו כל אלה

-נגד-הם נלחמו כביכול אחדילו שהיו ביחד, אפ - צ'רצ'יל

 . ..השני

 בשנת היה גוי אחד שקראו לו פייק, בערך ,אתם יודעים האם

כתב תיכנון , הוא היה מהגדולים של הרשעים, והוא 1870

יהיו שלשה  , זאת אומרת במאה העשרים,מאה הבאהבש

 !לפרטים, את הכ-את זה בדיוק בפרטי רוהוא תיא !מלחמות

 ,טרה של כל אחת מהמלחמותמה המאת המלחמות, וממש תיאר 

מין דת כמו זה  שליטה המלאה!ה המלחמה עלושבסוף זו תהיה 

 כסף גםנכון, כסף וכו', בעיקר השדוחפת אותם, זה לא שלהם 

ים הם רוצזה מה שמניע אותם.  – כן, כל מה ששייך לעולם הזה

ן',ֹר'ֹסנהדריןֹקט.[ להיות במקום הקב"ה יו  ל  ע  הֹל  מ    .]'ֱאד 

ב מנהלת "רוצים להפסיק את זה שארהשמדברים שם ש. כעת 

 את הכלכלה העולמית...

איך אפשר  !...ה שעושים שמה?יודעים מאתם האם  ,ת. באמת

הם ממש הורסים את הכלכלה של  ?!מנע מלדבר על זהילה

הוא נשלח בשביל לכבוש את אמריקה, הכושי, הוא  !אמריקה

, אומרים )סתום(הוא טמבל  .נשלח בדיוק בשביל העבודה הזאת

הוא עושה, כי הוא גדל וואיך להגיד,  ,לו בדיוק מה לעשות

אמא שלו ואבא שלו היה קומוניסט כושי גדול ומפורסם,  .כך

רגע הפחה קומוניסטית, ומהיתה איזה מסכנה לבנה, גם כן ממש

ִעיםֹ]'ז רוֹ  זה לבשבינו אותו יהכ – שהוא נולד ש   ם',ֹמזמורֹנֹר  ח  ר  חֹ"מ 

אבל  .זה מתאים להם – וקא בשביל שהוא כזה עקוםו, ודש["ע

העולם, רוצים להראות שהם הם עושים את זה כצחוק על 

, אני לא םלא רק סאדיסטים, זה מעבר לסאדיזזה  .השולטים

 .זהיודע מה 

 ?ת עייפות בלתי רגילהתחוש נהישש. למה 

לפני היא התחילה  מלחמה שכבר התחילה. יש ת. אני אסביר.

ברוך ה',  ,שאנחנו לא רואים פצצות בגלל אמנם הרבה זמן,

יותר -או-חיים פחותאנחנו , ברוך ה', ש"אין לנו את הדאעו

ף שלנו כן אבל הגו .דעיםו  מלא אנחנו לכן אז  – חיים רגילים

וזה  .ם את זהיישגבודאי, יודעים ומר הנשמות ,יודע. ואנחנו

יף את יזה מע – מה שהנשמה יודעתכי את הגוף.  גםמעייף 

חמה המל .מלחמהנה ישכי קשה, מרגישים ואנחנו פשוט  .הגוף

י הכל בשמים -קודם התחילה ה  ֹ'ו  םֹ]ישעיהֹכ"ד: ו  י  הו אֹב   ק דֹה  לֹה'ִֹיפ  ֹע 

א ב  םֹצ  רו  מ   םֹה  רו  מ   לֹב   ע  יֹו  כ  ל  הֹמ  מ  ֲאד  לֹה  ֹוערשֹע  ה', מ  ֲאד  ֹד"ה  הֹ"יֹברכותֹיז.

ֹתגרֹישֹמעלהֹשלֹשכשהשריםֹהאומות,ֹשריֹבחבורתֹמעלה':ֹשלֹ'בפמליא

ֹפרס'ֹשרֹעםֹלהלחםֹאשובֹ'ועתהֹכדכתיבֹהאומות,ֹביןֹקטטהֹישֹתיכףֹביניהם

יותר מתקדמת מאשר פה. וזה  המש מלחמה הרבמ , וזו[(י'ֹדניאל)

 מאד.-תנו מאדוא פתמעייהמלחמה הזו  תנו,ומעייף א

לא להיות חלשים, רק  ועוד דבר אחד אני רוצה לומר לכם:

קוֹ ]ישעיהֹל"הֹג':ֹ' חזקים ז   ִיםֹח  ד  תֹי  פו  ִיםֹר  כ   ִבר  תֹו  לו  צוֹ ֹכ  ש   מ   רוֹ :ֹא  יִֹאמ  ֲהר  ִנמ  ֹל 

ב קוֹ ֹל  לִֹחז  אוֹ ֹא  יר  הֹת ִ םֱאל קֹ ִֹהנ   אֹהו אֹ...יכ  בו  םֹי  ֲעכ  י ש   שם...'ו  רש"ֹי עיֹ' אפילו  .[ֹ,

מאד ירודים, כולם על הכתפיים שלכם, -שאתם מרגישים מאד

אבל עם כל זה, עם כל העצב שיש, ועם כל הסיפורים העצובים, 

ועם כל מיני אנשים שלא נדע, אבל יש אור בסוף המנהרה! 

אור כל כך גדול, כל כך נעים, שאנחנו נרגיש שהכל היה שוה! 

-ונגיע לאור הזה, ופתאום נראה מאיפה באנו, נראה את הגן

היה, ואיפה אנחנו עכשיו, ונשכח מכל מה שהיה עדן שפעם 

 באמצע. כל הסבל שהיה באמצע.

נוֹ  ע  ב   ֹ'ׂש  ֹצ': רֹ]תהליםֹמזמור ב  ק  ,ֹב  ך  ד   ס  הֹח  נ  נ   ר  נ  הֹו  ח  מ  ִנׂש  לֹו  כ  ינוֹ ֹב   מ  ֹי  נוֹ : ח  מ   ֹׂש 

ת ימו  ,ֹכ ִ נו  ית  תִֹענ ִ נו  ִאינוֹ ֹש   ה...'ֹר  ע  ֹרר  ֹאג, 'ֹ ֹאביֹֹלרבינוֹחמהנהרת מיימון

 .[אלוֹסוקיםפלֹהרמב"םֹע
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 ביום בהיר ניתן לראות את הנצח
 ה"י"ג סיון תשע, ק נשא"בס"ד, תקשור עם בנימין, מוצש

בן אדם אחד בעולם  אפילו שאין . אני בטוחמבולבל ילגמר עולםה

חנו חיים על מי מנוחות. שאנ שמרגיש ,ה, במיוחד בארצות המערביותזה

משהו  , ולפעמים כל שעה,כל יום משהו חדש, כל יום לבל.עולם מבוה

לא הגיוני. פשוט הגיון, שום דבר -חסר, מוזרמשהו  מהשני,יותר משונה 

כתפיים. הבלבול נכנס ראש על הרגע ולעבוד עם יאדם לא יכול לה-הבן

הוא  ,]'היסח הדעת...'[ מבלבל לו את המחשבות זה ,לכל מקום בחיים שלו

פים יוהוא גם כן לא מרגיש כל כך טוב. מתק חולם באמצע העבודה,

ומפחידים,  ,ומשונים ,אותנו מכל הכיוונים עם כל מיני רעיונות מעניינים

 פשוט צונח. עולם הו

יה ברורה, א  ברדעת, -שרוצה באמת לעבור את כל זה בישוב ויהודי

ולהתקרב יותר ויותר לה', ואז  ,ניותחגבוה ברו-חייב לטפס, לטפס גבוה

אפשר לראות את  אתזל מהגובה הרוחני הזה, יש ימים בהירים שבכ

ך   הנצח, את האמת אֹורְּ ֶאה ]'ב ְּ  .אֹור'[ ִנרְּ

, עולםבכל ה ,רוצה להסביר לכם דברים פשוטים לפני שכולנו רק אני

שמתחילת הגלות נכנסים לחלק החשוך ביותר של המנהרה הארוכה הזאת 

שלא נוכל לראות עמוק . אנחנו נכנסים לחושך הכי מפחיד והכי עד לסופה

יהיה כזה זה לא רק את הרגלים שלנו, אלא אפילו לא את האף שלנו... 

אם אנחנו  ,האנחנו הולכים קדימה או אחורלא נדע אם עד שחושך 

ֵמש   החושך יהיה כל כך כבד או ימינה.הולכים שמאלה  י  '[ ]'וְּ ךְּ ֶ אבל אני  ,חֹש 

 ם לחושך הזה.ירק רוצה לומר לכם כמה דברים כשנכנס

 

 מתחת לשלטון של אדום ועכשיכל העולם כמו שדברנו כמה פעמים, 

שחיו אי ביותר גדולים ה, הרשעים י'.[, עי' יומא 'בתוך שלטון הגוים']מאמר 

ִאיִתי הם כולם פה – פעם ִעים ]קהלת ח': 'ר  ש   ֻבִרים רְּ ...', דניאל י קְּ או  ב  ים "ו  ַרב ִ ב: 'וְּ

ֵני ֵ ש  ַמת ִמי ְּ ר ַאדְּ פ  ִקיצו ... ע  ה י  ֶ ֵאל  פֹות וְּ אֹון ַלֲחר  ִדרְּ ם', זוה לְּ  ק בשלח דף נ"ח: 'ַזִמין"עֹול 

א ש   ִריךְּ  קו דְּ יאלְּ  הו א ב ְּ ל ַאֲחי  כ  ן לְּ ו  ִכין ִאינ  קו   ַמלְּ ע  ֵאל ד ְּ ר  ִיש ְּ ַלם לְּ רו ש   ִליְּ נו ס, וְּ ִריא  ד ְּ ַאנְּ , לְּ

לו ִפינֹוס ֶנַצר, לְּ בו ַכדְּ נְּ ֵחִריב, ו  ַסנְּ ל, ו לְּ כ  ַאר ו לְּ ֵכי ש ְּ ין ַמלְּ ִ ִריבו  , ַעמ  ח  יֵתיה   ד ְּ ֵ ה, ב  א  ט  ל ְּ ַ ש   לֹון ו לְּ

א... ִמית  ַקדְּ א כ ְּ ע  רְּ פ   ִאתְּ יהו   לְּ יְּ ַ יא ִמנ  י  ל ְּ ג ַ ִאתְּ ֵני ב ְּ ַלם... ַסֲחר  רו ש   א יְּ ד  א וְּ נ  ִזמְּ א לְּ ת  א   ד ְּ

א'[ יח  ש ִ והכי מגעילות שהאבות הם עושים את העבירות הכי קשות  ,מְּ

ֹאד', חלק קט. ור' ירושלמי שם ה"ג[ שלהם עשו ִאים ַלה' מְּ ַחט  ִעים וְּ עכשיו שרק  ,]'ר 

וזה המצב שלנו.  ,כביכול 'הלי'יעעם טכנולוגיה הרבה יותר גדולה וזה 

מכל מקום, מכל חור, מכל פתח, חזק  כל כךנוזלת וזורמת שעות יהר

מרגיש בחילה מכל פשוט האדם האמיתי שרוצה להיות קרוב לה' -ןהבש

ה...'["]תהלים ס מה שקורה צו ל  יֵון מְּ י ב ִ ת ִ ַבעְּ  . ט: 'ט 

רוסיה, ן וכ ,פהוכל אירשכל המדינות המערביות,  ,הוא כזההמצב ו

ב, וכו' "דה, ארהנה, יפן, וכל הארצות האמריקאיות, קאסין, קורי

מתחת הכל  – וכל העולם, כולל אסיה ,הוכל אפריק ,גואטמלה וכו', כולם

הרבה  תלטים על הכל.והם משעצמו. בלטון של הרישעות, של השטן לש

פשוט לקום בבוקר ו רוציםים לדעת את זה, הרבה אנשים אנשים לא רוצ

כבר הכל  – באמת עוד מעטמעט,  להמשיך את העבודה שלהם, אבל עוד

 שהם יכולים להיות במציאות, נראה דברים שלא האמנואנחנו יפול, ואז 

 ם היה,על הדור האינטליגנטי ביותר שאי פוכביכ , שהואדור שלנוב

ע מבהמות, וגרהפך ליותר נהדור הזה  !להיפך קואנחנו יודעים שזה בדיו

אנחנו  .['יותר גרועים מחיות'מאמר ר' ] תר אכזרי מנמר.מנחש, יויותר נמוך 

 . חלטו, חושך מגמור בדור של חושך

 ונבריד ,אני רק רוצה שתבינו בארץ.פה ובואו נסתכל במה שקורה 

על זה מרכז שלהם, ודברנו ה תהיהישראל -שארץשהגוים רוצים  על כך

, ואת יהודי(-)נוצרי, 'קריסטשן-ג'ודו', של משהו דת חדשה שרוצים לעשות

ולצערי הרב, אני  ,ים על זה פתוחרכבר מדבכעת ו כננויתכבר הם זה 

למה לא? מה הם יודעים על  פחד מאד שהרבה יהודים ילכו עם זה.מ

פגשים יהיהדות בכלל? מה הם יודעים? האם לא שמתם לב כמה מ

להכניס יהודים ועוד שנועדו  ,מפגשים ענקיים ,נוצרים עם פה מתקיימים

ַער'[ !יהודים ועוד יהודים לתוך הנצרות? ה ֲחִזיר ִמי   ֶמנ   סְּ ַכרְּ זה נהיה כמעט ו ]'יְּ

פעם  ים אותם למים,חים אותם לירדן, מכניסקיום עכשיו, לו-םיודבר של 

  גרוע.היה יותר ויותר וזה ממשיך, וזה נכמו קסם.  עכשיו נוצרי, –יהודי 

גוים, לא גוים שאוהבים בהקדושים עכשיו מלאים כל המקומות 

סתם גוים. גוים שבאים בסופו של דבר לכבוש אלא יהודים או יהדות, 

אבל זה כדי להביא אותנו להרגשה  ,'ל תייריםוכביכ'את המקום. כן, הם 

להפוך  ית שלהם, זהנהתכ ,ו. והם"להתאחד ח םשאנחנו והנוצרים יכולי

שדבר אחד רק  .קדושים שלהם-למקומות הקדושים שלנו את כל המקומות

הנביא, ולא -ולא שמואל רחל, ולא דוד המלך,-לא מאמע הם לא תופסים.

שמעון, ולא אף אחד מהצדיקים יתנו להם לעשות את זה. זה יהיה  רבי

 ]ריש האידרא שייעלמו מן העולם הזהלפני שהם ינסו לעשות הדבר האחרון 

דֹו',זוט יַבש  י   . [ע"ש א"ד כ"תהלים צ א דף רפ"ח.: 'ַות ִ

הרצון להיות  ,מפחד עליהם כל כךאבל מה עם היהודים שלנו? אני 

הוא  'לוהאנשים היפים כביכ'הרצון להיות מוחזק,  כל כך איננויהודי 

יודעים מהחיים שלהם מה  ם לאיהחילוני .כ"ג[פרקים כ' ]יחזקאל  מאד חזק

 מזה. כי פחדו ,'מה זה להיות יהודי'אותם חוץ מ והכל לימד זו יהדות.

את הפיתרון הסופי של  הוא רצה לעשות ש הביא את השואה."היטלר ימ

, לפליטה יהודי אחד שנשאראף , שלא יהיה 'פיינל סולושן'ה ,העם היהודי

 אבל הוא הרג מספיק ,התממשברוך ה' זה לא הוא יהרוג את כולם. 

 , מספיק בשביל לעשות שואה קשה. הרבה

לכן  אז, הרבה יהודים נםישעוד , כי להם לא הספיק עדייןאבל זה 

 מדינהה', בודאי, את ה ו שלו לעולם, בעזרתהביאהחבורה שלו גוריון ו-בן

בדיוק אותו הדבר המטרה של מדינת ישראל?  י. ומה'מדינת ישראל', הזו

ל בישבהפתרון האחרון  ,'פיינל סולושן'ה ,כמו הרעיון של היטלר

ך  ַיֲעִרימו  סֹוד'[ היהודים. ְּ מאד פשוט. זה איך מתפטרים מהיהודים? ו ]'ַעל ַעמ 

דמוקרטיה 'נותנים להם  יהדות,ום ונותנים להם מדינה במק ,לוקחים אותם

דות, נותנים להם כדורגל במקום יהדות, ונותנים להם במקום יה 'לוככבי

ביחד עם כל מיני  ,יהדות. וכל זהבמקום  – לחם בעדםשי "ל"צה"

בו ... ]'ֹאִתי כתחליף במקום להאמין בקב"הבא הכל  –ים אחרים טספקא זְּ  ע 

צֹב ֶהם ַלחְּ ֹארֹות, ל  ֹארֹת ב  ִרים...'[ ב  ב    ,תו"ה יכול לבנהקבולקבל את זה שרק  ,ִנש ְּ

שאנחנו העם שלו, הבנים שלו, הבנות שלו, וולהחיות בני אדם,  ,תתלו

-ביטוחהולא מ ,ל"ולא מהצה לבקש,לפנות וורק אליו אנחנו צריכים 

 ולהוא הכל יכ .קב"הרק מה חולים, ולא מאף אחד.ה-תלאומי, ולא מקופ

ו', אבל הם הפכו דאני לא אומר שלא צריך להיות רופא וכ ולא הם. –

 ו."ח ,כביכול העליון הכח ,'ה   ,העה' הידיב, 'ה  'את זה ל

]תהלים  ם תפקיד בראש שלהםהוא לא משחק בשביל – עצמוהקב"ה ו

ֶביך  ה''["]מזמור פ הוא האויב שלהם ,ח ה', ובמפ'["כ פו  אֹויְּ ר ֵחרְּ ֶ הדינים  .ט: 'ֲאש 

אֹון"]סוף מזמור ע אויב שלהם הכל זה – שלו, התורה שלו ֶמיך   ד: 'ש ְּ  עֶֹלה ק 

ִמיד...'[ הוא  –יהודי עם זקן ופאות  . וככה הם לימדו את הילדים שלהם,ת 

זה  הוא אויב, –ך לבית כנסת שלש פעמים ביום ומתפלל למי שהו אויב,

. אבל מי יציל אותנו? ה'בן יך ליהדותיכל מה שש אויבים,הכל 

אבל כל המנוולים הכי גדולים...  ,וכל אלה !דיינ'ים...-ה'משה !גוריונ'ים...

אף אחד מהם לא יוכל להציל אתכם, האחים והאחיות החילוניים שלי, 

ם'[ הציל אתכםיכולים ללא בכלל הם  ד  ו ַעת א  ש  א ת ְּ וְּ וגם נתניהו לא יציל  ,]'ש  

ת מדינה בשביל להרוס את הדת היהודיכי כל אלה בנו את ה ,תכםא

ולעשות את זה מרכז לדת חדשה, כי כל האנשים האלה ועוד הרבה 
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 2לראות את הנצח, עמ' 

היא איננה  – כביכול 'ה שלנונהמדי'ו קשורים ישירות לרשעים.אחרים 

 והם ינסו להפוך אותנו למשהו .בשליטתםהיא שלהם. זה  'שלנו' באמת.

 .םיהודיה לבשבי 'הפתרון האחרון'ו "וזה יהיה ח ,זר, משהו לא יהודי

רו   מְּ כו   ]'א  ִחיֵדם לְּ ַנכְּ ֹוי, וְּ לֹא ִמג  ֵכר וְּ ם ִיז   ֵ ֵאל ש  ר    .ג["עֹוד...', תהילים פ ִיש ְּ

אברהם  דורות מאזות, במשך כל התקופכל הבמעניין שזה אין האם 

ֹוֵתינו ...',  םמנסים לחסל את היהודי ,אבינו ַכל  ֵלינו  לְּ ִדים ע  דֹור עֹומְּ ֹור ו  ל ד  כ  ב ְּ ֶ ]'ש 

"ה. הקבהעם הנבחר של הוא למה? כי זה  ?!העם הפיצפון הזהאת , הגש"פ[

ה', סוף שיה הרבה שנים כל כךשנמשכת זו איזו קנאה  א  אֹול ִקנְּ ש ְּ ה כ ִ ש   ש. "]'ק 

ומדור לדור מנסים לחסל  .העולם', שבת פט.[-שירדה בו שנאה לאומות –'סיני 

 לא ילך להם. זה גם עכשיו ו זה לא הולך להם,ו – אותנו

הם חושבים שהם משתלטים על העולם, הם חושבים שאין משהו 

ל ֱאמֹוט...'[ יותר חזק מהם ַ ֹו ב  ִלב  ַמר ב ְּ , הם חושבים שהם יכולים להחליף ]'א 

זה יהיה אבל ילמדו את האמת, ו השטן חס ושלום, "ה בשבילהקבאת 

ִעיר ]צפניה ב': 'זֹאת עוד מעט ה ה  יז  ַעל ִ ֶבת ה  ֶ ֹוש  ֶבַטח, ַהי  ה ל  ר  ֹאמְּ ה   ה  ב  ב  לְּ ִסי ֲאִני ב ִ ַאפְּ  וְּ

ה ֵאיךְּ  עֹוד, ת  יְּ ה...', ה  מ   ַ ש  אני רק מפחד על כל  אבל מה, .ג["פ פ"תהלים שם סו לְּ

אני  ן., לחידלוילגמר ,לגיהנום, אלא להיעלםכו איתם, לא שיל םהיהודי

תוך כנס לישמוכן להו על כל יהודי שמאמין בשטויות שלהםבוכה 

תוך מ ישארו.יחסית לומר לכם: מעטים אני רוצה שוב  הרישעות הזו.

על פני כדור הארץ יש שבערך אנשים וחצי מיליארד -ההכמות של שבע

יחסית מעט, כי יכולים  ישארו נםשיש םמכל היהודיישארו מעט, ו –

 נים לחיות את האמת. כושמו ,אלו שיודעים את האמתרק שאר ילה

בשביל זה  קשה לרשעים לחיות את האמת, כיזה קשה להם, אבל 

כאלו הרבה  ,בקבוצה של הרשעים םיש הרבה יהודי צריכים קדושה.

? ייכיםתשמהם  קטגוריה אבל מה הם היום נקראים? לאיזו, םשנולדו יהודי

? קשה לי להאמין. הם רשעים גמורים. "םיהודי"ם אפשר לקרוא להם הא

קשה יכול להיות שאחד או שנים מביניהם יעשה תשובה, אולי, אבל ו

אני בטוח שה' יקבל  – יעשו תשובהואם  ות.יאבל הכל יכול לה להאמין.

 ,אבל אנחנו ,ח["פ י"ת לרבנו יונה, יחזקאל סו"]ריש שע בשמחהאותם בחזרה 

ולא צריכים לקבל, וצריכים  ,אנחנו לא צריכים להקשיב ,טוהעם הפש

'תעמדו ] ! אנחנו לא עוזבים את הדת שלנו!'םאנחנו יהודי !'לא' :להגיד

 [ותגידו לא'

 םחרדי םתראו, תראו, אפשר כבר לראות איך שיהודיעוד  אתםו

הולכים נגד הדת, נגד דברים  םחרדי םשיהודי לים בדבר הזה, איךנופ

 םחרדי ם, איך שיהודי'מותר'ואומרים שזה  - אסורשזה ברור זה ש

 .וכמו כל מיני עסקיםהכי בסיסיים, כמו כשרות, שהם על דברים  משקרים

זה ומה ש 'לאוזה 'הרגישות מה שאת  , איןםם, אפילו חרדילהרבה יהודיו

לא הם יש הרבה רבנים ש - וברוריםים הכי פשוטש יםדברבמותר. 

לא כמו שצריך, שאת זה שהם פוסקים עים דפוסקים כמו שצריך, והם יו

...אוי לנו.  ני הקהל,כדי למצוא חן בעיב וזה ֲֹהֶניה  סו   ]צפניה ג': 'כ  מְּ ה...'  ח  ֹור  ת 

י"ו כ"וברש"י. שמואל א' ט ֵראִתי ד: 'כ ִ ם ֶאת י  ע  ַמע ה  ֶאש ְּ ם...' ו  קֹול  עקד"מ להגרא"ו , ב ְּ

 [בשם הגרי"ס

 

 םהרבה עסקנים שמרויחים כסף על חשבון היהודי כל כך נםיש

ֵפי ַלֲעֵגי  נוכדי לעשות מחלוקת בתוכהרשעים משלמים להם  .הטובים ַחנְּ ]'ב ְּ

עֹוג', סנהדרין נב.: 'בשביל הם , ש["לגימה...', ע עסקי על לקרח שהחניפו חנופה מ 

הם עושים  .ציבורמקבלים כסף בשביל זה, ואז הם עושים בלאגן בתוך ה

את זה בכוונה, ואני בטוח שהרוב מביניהם לוקחים את הכסף הזה 

איך נצא מזה?  ?מה נעשה? מה נעשהאז בים שהם עושים מצוה. שוחו

-תם, יש להם עכשיו יותר מדי כחים אלחילא יכולים לה ינואנחנו לבד

כל מדינה בעולם, כל המדינות בשעכשיו ם לב האם לא שמתוע. וזרה

מתכוננים עם כל מיני תרגילים של הצבאות  ,גע זהבר ,כעת ,בעולם

בכל  ,כל המדינות בצבאות שלם של אימונים יש ימים שלמי .שלהם

נשמע זה יתחיל גם כאן. אנחנו עוד מעט  .גם פה – ועוד מעט ,העולם

  התנסויות של מלחמה. שממ-, נשמע כל מיני דברים, ממשפצצות

 ...את זהכבר שומעים ש. 

עוד הגדול, וזה החלק לא זה אבל  אמת. ,נכון, הם התחילו כבר

כל מיני גם בעושים, ובכל אירופה עושים, וכבר ובאמריקה  .יתחיל בגדול

מה זה אז וברוסיה עושים,  ,וכו' ,וסין ,קוריאה-, כמו דרוםארצות אחרות

כזו זה אומר לנו שאנחנו הולכים לתוך  !?...אומר לנו? שרוצים שלום

  וה' ישמור עלינו. .ריהבכל ההיסטו ,מלחמה שעוד לא היתה כמותה בעולם

ולקנות  במקום לעשות מסיבות, – התפללשבת ולצריכים לאנחנו 

ולהוציא  ,ש["]צפניה א' ח', ע וללכת כמו דוגמניות מפאריז ,פיאות יוקרתיות

שאנחנו צריכים להיות לשכוח  יהודים,על שטויות, ולשכוח שאנחנו כסף 

-לארץ בשביל בר-, ולא לטוס כל הזמן מארץוטובים ם פשוטיםיהודי

 יל סתם טיולים.ובשב ובשביל חתונה שם מצוה פה

 הרבה עבירות.-יש לנו הרבה תשובה. ת ולעשותב  אנחנו צריכים לש  

זה טרף, כמעט כל מה שאנחנו עושים  –כמעט כל מה שאנחנו אוכלים 

מויש'לה ]פשר לסמוך עליהם. שאי אסומכים על כל מיני אנשים  ור.זה אס

 ., וע' שו"ת רבינו עקיבא יהוסף )שלזינגר(, יו"ד סי' א', בענין תקנות סדרי הכשרות[2ג'

פעמים כשאנחנו יודעים ושים זאת הרבה ואנחנו ע ואנחנו במצב קשה.

 ,חייבים לשבתעושים כל מיני עבירות. אנחנו אנחנו זאת  בכלשזה אסור, 

ואין שום  וזה הדבר היחיד שיציל אותנו, ,ולעשות תשובה ,פניםולחפש ב

  דבר בעולם שיציל אותנו.

להיות חלק של  םרוציאתם עוד פעם אגיד, ועוד פעם אני אגיד: 

]ר' בעה"ט  גדולה שיקבלו משיח? אז תתחילו להיות רציניים-הקבוצה הלא

-להקב"ה שהוא הכלולעשות משהו רציני, ולהראות  ,בהעלותך י"א ל"ד[

אנחנו העובדים שלו, עובדי ה' ו ,ג["]ר' סוף תפילת ובלציכול גם בעינינו 

לא רוצים  וזה כולל הכל.להיות,  םועבדי ה', וזה כל מה שאנחנו רוצי

זה מה  נו.ורק לעשות את רצ ,"ההקברק לשרת את  – שום דבר אחר

זה הרצון  –שאנחנו צריכים להראות לו, שזה כל הרצון שלנו, הרצון שלו 

ת ִ שלנו.  צְּ פ  ך  ֱאלֹוַקי ח  צֹונְּ ֹות רְּ  .'[י...', אבות ב' ד]'ַלֲעש 

 

 שאלות ותשובות:
איך זה  ל הרשעים,השליטה המוחלטת ש איך פתאום נכנסנו לתוך ש.

על כך שזה עומד להיות, אבל לאחרונה  דיברתםמסרים נפל עלינו? ב

נקלענו איך  הרשעים, בשלטון המוחלט שלשאנחנו כבר  אתם אומרים

 ?ביש הזהה-לתוך מצב

אבל ת. אנחנו כבר מדברים הרבה מאד שנים, בערך עשרים שנים, 

רוצים את  לשמוע, הם רוצים להמשיך את המסיבה, םלא רוציאנשים ה

זה תהליך  – ם. ולמעשהיו  לא רוצים להרגיש בא  וט, ואת הקל יותר, ק  הש  

ועוד זצ"ל וכבר מההתחלה הסאטמר רבי  כמה מאות שנה. כבר נמשךש

י"]ירמיהו ל מפני המדינה הזאת םהזהירו את היהודיאחרים רבים   ַעל ב: 'כ ִ

י ִ ַעל ַאפ  ִתי וְּ ה ֲחמ  ת  יְּ י ה  ִעיר ל ִ ִמן ַהז ֹאת, ה  ר ַהי ֹום לְּ ֶ נו   ֲאש  ...'[ ב   ה   י אפשר. אז אאֹות 

להגיד שלא שמעתם, אי אפשר להגיד שלא ידעתם, אי אפשר להגיד 

ה 'המפוארת' יסטוריישראל עם כל הה-מדינת עים מה זודשאתם לא יו

ֵני :]סוף ס' יואל שלה, כמו לגנוב ילדים ולמכור אותם לאנשים אחרים  'ו בְּ

ה הו ד  ֵני יְּ ם ו בְּ ַלִ רו ש   ם יְּ ֶ ת  ַכרְּ ֵני מְּ ִנים, ִלבְּ ו  ַמַען ַהי ְּ ם לְּ ִחיק  ם...', ע ֵמַעל ַהרְּ בו ל  , או כל ש["ג ְּ

כו  'תהלים ק"ו: ] י הציונים"רצחו ענמיני אנשים ש ְּ פ  ש ְּ ם ַוי ִ ִקי ד  ֶרץ ... נ  א  ֱחַנף ה  ֶ ַות 

ִמים...'[ ד   ַ שהיו אלה ו ,המלחמה, וכל מיני אנשים שהורדו מן האניות אחרי ב 

כי פחדו  ,בהם רו  י  הם שעצמם  םהיהודי – עו סוף סוף לארץיבמחנות והג

מה עשו אפשר להאמין איך זה קרה בכלל. -אי שילכו למפלגה השניה!
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 3לראות את הנצח, עמ' 

' ]ר' ספר 'ליקוטי זוודא קלילא לקלו אותםיק ?כל התימנים שהגיעו מתימןל

היו מסרבים , לא נתנו להם עבודה, לא נתנו להם אוכל אם הם עמ' ר"ז[

 ומכנסים קצרות ולגזור את הפיאות.טמבל -ללכת עם כובע

אלו הם אותם כשיו הם לא אנשים אחרים, עשהאלה והאנשים 

מהרשעים . הם אותם האנשיםממש אתם לא מבינים? זה האם  .האנשים

ראה את זה.  – ומי שרצה לפתוח את העינים .מההתחלה הם היוו ,האלה

פתח את הפה  דווייט אייזנהאואר הרגו אותו, –ג'ון קנדי פתח את הפה 

באמריקה הם כבר כובשים ואבל לא שמעו אותו.  ,לחיותאמנם נתנו לו  –

 הם כבשו את זה לגמרי! ,ים, אבל עכשיו, עם הכושינ  ש  מזה את המקום 

אנשים אפילו מיליון שיש  נניחנגד, בואו שהם כמה אנשים אמנם יש 

 ם. והם כבשו את המקנגד, זה לא מספיק. 

ל "לא רצינו לדעת, רצינו לדעת שצהשרק  פה כבשו את זה מזמןוגם 

ל ניצח באמת זה ". המלחמה האחרונה שצה..הוא זה שמנצח במלחמות

בפעם האחרונה, אבל גם טוב, הוא קצת ניצח  מלחמת ששת הימים.היה 

ה'[ 'ך  רו  ב   'כי עכשיו אנחנו ב צחוןילא נקרא נזה  ו ע  ש  ו ס ִלתְּ ֶקר ַהס  ֶ צים ורו .]'ש 

'שנהיה  ך  רו  שיתנפלו בשביל לא רק את הנוצרים מעט יביאו פה עוד  .ב'ב  

, ועוד פה הם יביאו עוד חיילים זריםעל כל המקומות הקדושים שלנו, 

אבל אין מה לעשות כבר, רק להתפלל, ולסגור  עם פרחים... נקבל אותם

לא להסכים. וה' ישמור  נו,לאת עצמנו, ולא להסכים לעזוב את היהדות ש

 עלינו.

 שנכבשו ללא מלחמה. מקומות היו גם במלחמת העולם השניהש. 

אבל  ,אוסטריה אכן נכבשה בלי מלחמה – מלחמת העולם השניהת. ב

וץ בארצות האחרות הם באו נגדם מבח פנים,באוסטריה הם כבר שלטו מב

כי הם לא יכלו לעמוד נגד הכח של  אלא שהם מהר מאד 'הרימו ידים'

הברית ב'גדול' -הם עבדו על ארצותש זה מה שקורה כיוםהנאצים. אבל 

. אמנם גם רוזוולט מלחמת העולם השניהמאז התקופה שלאחר כבר 

-על ארצות 'להתלבש'לא יכלו היו חלק מזה כבר, אבל בכל אופן אחרים ו

האמריקאים הפכו בשנים האחרונות עכשיו, כי קורה זה הברית כמו ש

ֵרי צֹוַען'[ להיות יותר טיפשים יותר בתוך הטימטום ו, יותר גשמיים, ]'נֹוַאלו  ש  

ָמִנים ] שלהם יא ׁשְׁ ֵּ ֵמי'ַעל ֹראׁש ג  , אז זה היה קל ש["ח, ע"ישעיה כ ָיִין...' ֲהלו 

פה גם ו להם הרבה ליכלוכים על הרבה אנשים.יש ולעשות את זה. 

 משתמשים באותם השיטות, כי אלו הם אותם האנשים. 

איך זה קורה? זה  ?נראים לנו מוזרים. מהפתאום וכל מיני דברים 

זה  ,הם עושים את זהאלא ש, 'קורהש'זה כי זה לא  נראה לנו מוזר!

רצח רבין היה  נים. גםכל מיני דברים משופה  קורים ,מיוצר'עשוי', זה 

להיראות בצורה בכדי עשוי היה זה  ,עשויהיה כי זה  – משהו משונה

וגם בכל העולם.  ,ב"וגם בארה ,כל מיני דברים משונים מסויימת. וככה

 , זה היה נראה כמו איזה סרט מבויים'לאדן-הרגו את בן'שכביכול  ומה

שיצרו במיוחד מקצועיים -ועם אנשים לא, מתאים , לאבצורה לא נכונה

 זה מה שקורה. את זה.

]חבקוק א'  מסתכלים על העולם כאנשים טיפשיםוהם  ואנחנו טיפשים.

 'לוקשים'הטיפשים האלה נותנים להם לספר כל מיני , והאנשים ד["י

האנשים ולכן  ,האלכ הםהאמת. הרוב  ומקבלים את זה כאילו שזו )שטויות(

וברוב  המלחמה הגדולה.אבל עוד מעט תהיה הפסידו את המלחמה הזאת. 

ב, בקנדה, באירלנד, "סין, ברוסיה, בארהב הארצות הם כבר שולטים:

וכו' וכו', ועכשיו זה  ,באירופה בכל המדינות, בסקנדינביהובסקוטלנד, 

מאד -משחק של מלחמה, אבל זה יהיה מאד יהיהזה מין משחק, כמו 

וזה  סתם.-לאהדם יזרום יותר מפחיד, ומלא דם, ואכזרי, אלים, מפחיד, 

כבר אמרנו לפני יותר מעשרים שנה. ואנחנו רק  'סתם-דם יזרום לאש'

נצלו אם הם לא ם יהיהודי 'הזרת רוצים להגיד, שוב אני רוצה להגיד, בע

ואז הקב"ה יראה  ואם הם יעשו תשובה מלאה. ,יעזבו את הדת שלהם

ים, יותר גדולים מהנסים של מצרעוד נסים לנו את הניסים הכי גדולים, 

 נראה ונחיה. 

 

השבועות עשו באיצטדיון בירושלים -ש. במשך שלשה ימים לפני חג

למעלה עם כל ראשי המיסיון בארץ, כנס פעילי מסיון, הענק מסוגו, 

יכנס לקבר בחג השבועות נתנו לקתולים להו  מעשרת אלפים משתתפים!

 שלהם... השטן-המלך לערוך שם את פולחני-דוד

ת. זה הכל שייך לאותו תיכנון. עכשיו הם אוחזים בשלב הזה שהם 

ועד עכשיו הם היו די  כולל ארץ ישראל,משתלטים על כל מיני ארצות, 

בשקט, עכשיו הם משתלטים. זהו השלב של ההשתלטות. הם ישתלטו 

האמיתיים יתפסו מה קורה, אפילו שטעו עד עכשיו -ואז היהודים – פה

היהודית שלהם לא נותנת -מתרחש. ואלה שהנשמהאבל פתאום יתפסו מה 

 הם יחזרו בגדול. – להם להיות גוים, לא מאפשרת להם לעזוב את היהדות

אפשר להגיד שהמאבק הזה סביב אירועי המיסיון וקבר לכאורה ש. 

 זו התפרצות של המלחמה הגדולה...דוד המלך לפני ואחרי חג השבועות 

 זה.ת. בודאי שזה קשור, זו ההתחלה של 

 ,לעשות בכניסה לירושליםמתכננת מה שהעירייה עכשיו וש. 

 זה גם כן חלק של המלחמה...בטח  –ההוא הספורט-פרוייקט

לעשות איצטדיון  ,בטח ?וזה רומא, מה זה ,בודאי, זה יוון ,ת. בודאי

כמו  שהם עושים כבר משחקים בלי בגדים, עוד מעט בטח תשמעוופה? 

גֹוי'] הרומאים ל ב ְּ ב  ִעיֵסם נ   .[', ר' יבמות ס"ג:ַאכְּ

ל מיני בכמשתתפים עכשיו בכל השכונות מנהלים חרדיים ש. 

 'תרבות כהלכה'... :שםאפילו יש לזה  .פעילויות של העירייה

מי שמפרסם כזה דבר הוא חלק של  – ?...'תרבות כהלכה'ת. 

זה רק  ,םאוי לנו, אוי לנו. הכל זה כסף של הרשעים. אין חרדיהרשעים. 

היהודים  דים' שזה מפחיד.יש כל כך הרבה 'כאילו חרו .ם'כאילו חרדי'

אז  - יבינואם לא וקצר יבינו שזה לא בשבילם,  בתוך זמן האמיתיים

 צריך להתפלל בעבורם.

טוב למנהלי המדינה, יש לנו עוד מעט -ש. מגיע להם עכשיו מזל

 ממשלה בכלא...-ראש

חשובות... אין הרבה מדינות שיכולות הכי -ת. אנחנו בין המדינות הכי

נמצאים  – מדינה, נשיא אחד, וראש ממשלה אחד-להגיד ששני ראשי

 בכלא... 

הכי מאיימת מכל הקיומית ה סכנץ, ברק, אמר שה"ש. נשיא הבג

 זו הבעיה החרדית... – מדינהבהבעיות 

 ת. טוב, עכשיו קיבלתם חתימה על מה שכתבתי... 

-קציניהפרקליטים, בין עוצמה, השחיתות בחוצה ש. השקר זורם ה

 דין, הכל...-התחתון, עורכי-המשטרה, עולם

ת. הם רק רוצים להתפטר מהמתחרים שלהם, והם משתמשים בזה 

הכל גם בשביל להפיל את המדינה כמדינה, כדי שהגוים יקחו את זה. 

. תמיד, מהתחלה עד הסוף-ומתמיד היה מושחת פה, תמידמאז  מתוכנן.

וֹ הכל שטויות.  ...גם הם מושחתים –ואלה שבמקומם  ל  ֻ ַֹחד ֹאֵהב ]'כ  רֵֹדף ש   וְּ

מִֹנים', הפטרת חזון, ישעיה פרק א'[ לְּ ַ  ש 

התרנגולת, עוד מעט קורס כל -ש. המדינה הזו שעומדת על כרעי

 העסק...

זה חלק של  – תהיה מדינה. והממשלהלא  – ת. המדינה כ'מדינה'

-של-הבירה-הרשעים, זה לא יהיה 'ממשלה', זה יהפוך לאיזור 'עיר

החדש' כביכול, אבל בעזרת ה' זה לא יהיה. בינתיים זה נראה -העולם

אמנם שזה מתקדם מאד, בפרט מהימים שאחרי חג השבועות עד עכשיו, 

קדמים עם מאד מת-זה מתקדם מאד מאד. ואני אומר שוב: הם מאד

כל  ימונים, הרבה אימונים, בכל העולם.הצבאות שלהם, הם עושים א



 4לראות את הנצח, עמ' 

הצבאות של כל העולם, ולא סתם. מתחמשים, ומתאמנים, עם כל 

 הניסויים, וכו'.

ש. האם תוכל קצת לפרט ולהרחיב על התרגיל הצבאי הענק 

 ? זה כבר נמשך מתחילת האביב.בתוך ארצות הברית מתנהלש

מטרתו  – הלם'-גיד שזה מסוכן ביותר. הג'יידת. אני רק יכול לה

הברית על ידי חיילים אמריקאיים. ובחלק הזה -לכבוש חלק של ארצות

ב יש הרבה מתנגדים עם נשק שהם לא מוכנים לתת לממשלה "של ארה

פשוט זה גם איזור מאד חשוב עם נפט וכו', אז הם ולהשתלט עליהם, 

 רוצים להשתלט עליהם.

, מה (Jade Helm 15) '15-הלם-לתרגיל הזה: 'ג'יידש. השם שנתנו 

 פירוש הביטוי הזה 'ג'ייד הלם'?

ת. אמרו שיש לזה פירוש באחת השפות, אינני יודע איזו שפה, אבל 

המשמעות היא לאסוף אזרחים בשביל לשלוח אותם לבתי סוהר וכדו', 

 תרגיל נגד אזרחים.

ילות ההזויה ש. ואיך זה שאף אחד שם לא מביע כל התנגדות לפע

 הזו?

ת. בטקסס יש מתנגדים. המושל של טקסס אפילו ביקש שהחיילים 

ילים האמריקאים ישלו, חיילים ששייכים למדינה שלו, ישימו עין על הח

לראות מה הם זוממים לעשות, אם עושים משהו משונה שידווחו מיידית. 

זה  ים,ר  פ  ס  זה לא פשוט. וזה עובר לא רק בעשר מדינות, כמו שהם מ  

יותר משהו כמו שלשים מדינות! אף אחד לא יודע בדיוק מה שזה אבל 

אלפי חיילים רוסיים -כולם מפחדים מאד. שוב אגיד לכם: יש כמה מאות

שמה שנמצאים בין האמריקאים, וכמו כן הרבה מאד סינים יש שמה. 

אלפים שנמצאים -זה כבר הרבה שנים בסדר גודל של מאות – והרוסים

עם הצבא האמריקאי. הם עובדים ביחד. זה אירגון אחד. שתבינו. זה החלק 

זו . זה לא 'רוסיה', ו'סין', ו'אמריקה', וכו'. זה אירגון אחדשקשה להבין. 

  קבוצה אחת.

, ואז כולם ['הפחד משתלט'] והם יעשו איזה משהו שיזעזע את העולם

 ירימו את הידים ויגידו: 'תצילו אותנו! תצילו אותנו!...' 

 ש. כמו שעשו עם מגדלי התאומים...

ת. הרבה יותר גרוע מזה. 'התאומים' זה היה החלק שראינו עד עכשיו 

 יותר. הכי חזק, כולל מה שקרה בפנטגון וכו', אבל זה יהיה עוד הרבה

החולים בארץ עורכים שינויי סדרים אינטנסיביים -ש. נודע לי שבבתי

רמה שיוכלו לקבל חיילים אמריקאים. מה לנהלים ולכדי להתאים אותם 

 זה אומר?

ב "בפנים. זה בדיוק כמו שבארהחיילים כבר ת. האמריקאים יש להם 

אלפי חיילים רוסים, ויש גם מאות אלפי סינים, אז ממש עובדים -יש מאות

 ]איוב ט': 'ֶאֶרץהשני, זו קבוצה אחת שפשוט בולעת את העולם. -עם-אחד

ה נ  ַיד ִנת ְּ ע, בְּ ש   ֵני ר  ְּ ֶטיה   פ  ֹפְּ ה'[ ש  ֶ ַכס   יְּ

 במצב הזה לא קולטים עדיין?ואיך זה שש. 

ים פתאום, אבל יש כאלה ת. עוד לא קולטים. יש כאלה שכן קולט

  .יודעים שמשהו לא בסדררק הם  ,שלא קולטים

 

כל כך חלש,  המצב הכשרות בעסק של, שנשאל ביקשואנשים ש. 

מה כבר אפשר לאכול? אורז וירקות? על הגענו לדיוטה נמוכה ביותר, 

 לסמוך? ניתןמה 

שביל האמת, מו בצת. תגידו להם שכל אחד יצטרך להקריב את ע

אם מישהו חולה ואמרו לו  ,ואיך שלא יהיה לפי הדרגה שלו.כל אחד 

ת אז הוא היה אוכל רק עגבניו – שהוא יכול לאכול רק עגבניות ואורז

 זה הכל.  .ואורז

ֵה"ישרים פרק י-]מסילת ִהנ  ו ֵרי א: '...וְּ ֹב ִאס  ש  ֳקדֹו ַיחְּ דְּ ק  ש  לֹו מַֹח ב ְּ י ֵ ֶ ל ִמי ש  ל  כ   ֲאכ  ַ ַהמ 

ר ֶזה ֶיֱאַרע,  ב  ֵה ִאם ד   י ִהנ  ִסי, כ ִ ר ַארְּ ב  ֹו ֵאיֶזה ד   ֵרב ב  ע  תְּ נ ִ ֶ ל ש  ַמֲאכ  ים אֹו כ ְּ ִסי ִ ַארְּ ִלים ה  ַמֲאכ  כ ְּ

מֹו ֶלֱאֹכל מִ  ם ַעל ַעצְּ ד  ֵקל א  ו  ֲהי  נ  ֶ ה, מ  ַטנ   א קְּ ש   ו  ֲחש   ֹו ֵאיֶזה ֵבית ֵמחו ש  ֲאִפל  ֵאר לֹו ב  ? ִאם ִיש   

א ר ַוד ַ ב  ל כ ְּ ֲאכ  ַ ו ר ַהמ  מו ר, ַאף ִאס  ֹוֶטה ג  ש  א לְּ ב ֶאל   ש   ֶיה ֶנחְּ ֵקל לֹא ִיהְּ ִאם י  ֵקל, וְּ ֹא י  ל  ֶ י ש 

ן ִמי אֵ  ֵ , ִאם כ  ֶנֶפש  ֵלב וְּ ש  לְּ הו א ֶאֶרס ַממ   ֶ נו  ש  ַארְּ ֵ ל  פֹואב  ֶ א ש  ש   קֹום ֲחש   מְּ ֵקל ב ִ ֵ ֶיה ַהמ  ִיהְּ

ֶכל הו א? ַעל ש ֵ ַ ו ר, ִאם ב   '[ִאס 

? נשארמה פירות... אז בירקות ו שמיטה יש בעיות גםהשנת ש. ב

 ?אורז ודגים...

יש בעיות גם בדגים, ויש בעיות גם בהכל. אנחנו בעולם של ת. 

]מאמר  ושקר בתוך שקר זה שקר. –שקר, שקר, שקר. איפה שתסתכלו 

 .. אי אפשר לדעת כלום[שם מקורות 'מאשריך מתעים' עי'ו, 'השקר שולט בעולם'

 ל אופן לא רוצים למות מרעב.אני לא יודע מה להגיד על אוכל, כי בכ

, וה' יבין שלא היה לנו מה השתדלות איך שהוא אנחנו עושיםאיזו אבל 

אם  ,כל אחד לפי הדרגה שלוזה  ,צריך להיות טובשיש הכשר  לעשות.

בין כך יסגרו עוד מעט ו, מה-משנה-ה או לאהוא ילך לשחיטה פרטית קטנ

 ושם יש בכל זאת, אבל זה נגד החוק.-את כל הדברים האלה. אבל פה

 ויהיו עוד הרבה דברים נגד החוק ואנחנו נצטרך לבחור מה לעשות. 

לאט היהדות -רוצים שלאטו ,התוכנית שלהם, זה שעל הכל ישתלטו

איזה מקום  השאיראולי יחליטו שכדאי ל .משהו מן העברהפוך להיות ת

שם לחיות כמו , כמו מאה שערים, ויתנו להם 'שמורה'לתיירים, איזו 

, כדי שיוכלו לראות מה שהיה פעם, וכמה שהם שמחים שניצלו פעםהיה ש

תראו, זה לא סתם. אבל מה -תראו מה שהולך להיות, תראו-תראו מזה...

התהליך  .ביותר זה יהיה קצר לכם זה לא יתמשך הרבה זמן,מספר שאני 

הזה שנהיה מתחת לשלטון של הרשעים לא יהיה כזה ארוך, זה יהיה 

 קצר.

 

 ש. בחור ישיבה טבע באגם ליד ירושלים, מה אתה אומר על כך?

ת. מה אגיד לכם, ה' לוקח לנו את הצדיקים כדי שנרים את הראש, 

 ונסתכל, ונגיד: למה, למה ה' לקח אותו? אז אולי נגיע לתשובה הנכונה. 

ש. היום בלוויות נהיה כזה דבר שאסור לשאול 'למה', זה כאילו נגד 

 האמונה התמימה...

עלולים להגיע לאמת, ואז תהיה  – ת. בודאי... אם שואלים 'למה'

להם בעיה... נכון, הבן אדם לעצמו צריך לקבל את הכל באהבה, אבל 

 .ל תעניות["ם רה"]רמבצריך, זה בודאי.  – "למה זה קורה"לשאול 

 

ש. האם זה נקרא מלחמת גוג ומגוג, המלחמה הגדולה הזאת שעומדת 

 לפנינו?

 שהוא יתגלה.ת. לא. ב'גוג ומגוג' המשיח הוא הלוחם, לאחר 

 ש. עם מי הוא ילחם? עם אלה שיבואו פה או עם כל העולם?

 וככה זה יהיה.  – ת. אל תדאגו... יהיה בסדר. זה כתוב בספרים

 ש. צדיקים אמרו שהשואה היתה מלחמת גוג ומגוג...

 ת. זאת היתה ההתחלה, וזה יכנס לתוך מלחמת גוג ומגוג.

 משהו מהיר ביותר...ש. בימינו, עם הטכנולוגיה, מלחמה זה 

, ל("ר מקרלין זצ")האדמות. יש את הדיבורים של ה'פרנקפורטר רב', 

שאמר על סין בשעתו, כפי שהיא היתה לפני מאה שנה, ולא ידעו אז 

לפני עוד ה ביותר, והוא דיבר יסין היתה אז עניומפצצות גרעיניות וכו', 

עולם, ושהיא עוד מעצמה מאד גדולה וחזקה בתהיה מלחמות העולם שסין 

 תוריד לגמרי את ניו יורק, פריז ולונדון.

 ש. איך המלחמה תהיה כאן בארץ?

ת. פה יהיה הכי קל מאשר בכל העולם, אבל זה יהיה קשה מאד, 

ואני לא יכול לפרט. לא לשכוח שהם רוצים לעשות מהמקום הזה את 

המרכז שלהם, אז אין להם עניין שזה יהיה הרוס לחלוטין עם כל מיני 

ַהר אבל לא את ירושלים.  – ברים, יכול להיות שהם יהרסו מקומותד ]'ו בְּ

ה...', סו ֵליט  ֶיה פְּ הְּ ֹון ת ִ  ס עובדיה["ִצי 
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 ב יחד עם אירופה ייעלמו"ארה
 ה"ג תמוז התשע"דניאל, ירושלים, יבס"ד, תקשור עם 

ך העולם מסביב ממש משתנה אבא, אבא, אתה רואה אי
 כך-כלבצורה  דברים משתנים מרגע לרגעההבזק, -במהירות
אנחנו רואים  ,. מה שהיה פעםמוחשית וברורה כל כךו ,מהירה
אדם -שאין לבןמהירות  ובכזו ,ונהיה היסטוריהכבר נעלם  ,ברור

משהו  – ברגע שהוא מתרגלאת הזמן להסתגל למצב החדש, כי 
רוב הזמן אפילו אין לו זמן להתרגל למצב הראשון ב, ואחר קורה

 ,הם גדולים, ענקיים – עד שבא המצב השני. וכל השינויים האלה
 .והבסיס של כל העולם שלנו משתנה

 
ים גדולות, ערים על ערבנוי  – "המודרני"העולם מה שנקרא 

אוכלוסין ללא חקלאות, ובגלל שיש חשמל ומים -קטנות, מרכזי
אנחנו חיים חיים קלים יחסית לאבות  – הזורמים בתוך הבתים שלנו

ולכבס  ,האבות שלנו היו צריכים לקחת את הכביסה לנהרו. שלנ
. והיום אנחנו רק שמים את הכביסה במכונת 'בנהר את הכביסה וכו

. אפילו לא צריכים לתלות את זה על חבל – בושכביסה ובמכונת י
לא צריך ללכת ליער לחטוב עצים בשביל  – הבישולובשביל 

 .רק מדליקים את הגז ואנחנו מבשלים – לעשות אש ולבשל
ורוב אוכלוסיית העולם  ,שהיה אי פעםביותר זה הדור המפונק 

נהנים מכך. ועכשיו אנחנו עומדים בפני מצב שלא יהיה סופרמרקט 
לכת לקנות את המוצרים שאנחנו צריכים, יכול להיות שנוכל ל

שלא יהיו מים זורמים בבית, יכול להיות ניתוק חשמל שזה באמת 
ולא בגלל פצצה אטומית או צונמי או רעידת  – אסון לרוב האנשים
כשהדולר 'מאמר  ']ר !אלא בגלל שלא יהיה כסףאדמה שלא נדע, 

, הבנקים יסגרו ['ישעיה פרק ב 'ובמקורות שם, עי 71, קול דממה דקה, גליון 'ימות
ולא יהיה כסף לקנות. יכול להיות שיש לנו בבית מים ואוכל 

 שיוכלו להחזיק אותנו כמה זמן, אבל זה הכל. 
בנוסף לזה אחרי שיגמר כל האוכל, אנשים יתחילו לחפש ו
בערים  'ולא רפתות ולא לולים וכו ומאחר ואין לנו חקלאות ,אוכל

פשוט בכל העולם אז ל, שלנו, אז לא יהיה מקור טבעי לאוכ
יגנבו את כל מה שיש בסופרמרקטים יתחילו לריב אחד עם השני, 

כנן את הצורה הזו יומי שת ל.רק בשביל לאכו והרגואחרי זה י
כנון יה ממש תזה הי – של העולם המודרני שהכל תלוי בחשמל

בני וכאשר רשעים, אדם תלוי אך ורק ב-של השטן עצמו, כי הבן
כי אחרי שנה , הרשעים מוציאים את הפקק מהשקע אז הכל נגמר

, 'כמעט בטוח לא ישארו אנשים, יהיו רק כמה שיודעים לצוד וכו
 .שלא נדע ,אך הרוב הגדול של האנשים יגמור את החיים

 
ו עומדים בפני אפשרות שהבסיס אנ – ועכשיו, בשבוע זה במיוחד

עומד להתפורר  – נוי על זהבהכלכלי שכל העולם שלנו היום 
גדול שיוון לא תוכל לשלם  יש פחד .לגמרי מתחת לרגליים שלנו

זה  – המיליארדים שלה, וכאשר היא לא תוכל לשלם-את חוב
וזה בנק  .גרמניה ,בנק, הבנק של ברלין-יפגע הכי קשה בדויטשה

שצריך  ףכסהבנק לא מבוסס על כסף שיש לו,  ענק, אך רוב
ולא כסף ממשי, לא זהב  – שיהיה לו, זה רק מספרים במחשב

 – כי מי שלוקח כסף או מעביר למישהו אחרלא כלום. ממשי, 
הבנק עושה את זה במחשב, זה רק מספרים שעוברים, אז לכן 

 .בנק בבעיה-דויטשהה – כאשר יוון לא תשלם את הכסף במזומן
בנק הוא בין הבנקים הגדולים ביותר באירופה, -טשהומאחר ודוי

וברגע שהוא בבעיה,  .ם הוא לא מקבל את הכסף הוא בבעיהא
ובסופו של דבר זה ישפיע על כל העולם  ,זה מתגלגל לכל הבנקים

 .בצורה קשה ביותר
איך הרשעים גנבו מאתנו  אף פעם לא חשבנו איך זה פועל,

חושבים שיש  ם ריקים.עם כיסישנה, פשוט נשארנו -אחרי-שנה
אין לנו פנסיה, פתאום נעלמה הפנסיה שלנו. חושבים  – לנו פנסיה

אשראי, אשראי -יש לנו קרדיט. נעלם החיסכון – שיש לנו חיסכון
וכל העולם מבוסס . "כאילו"נשאר לנו  ,"כאילו"זה דמיון, זה רק 

הסרטים מביאים אותנו למצב של  ."כאילו". הכל זה "כאילו"על 
הרבה דתיים, ביניהם . הולכים, רואים סרטים, ויש לצערי "ילוכא"

-יו סרטים לילדים בחופש שהם כשריםחרדים. ויש לנו עכש
מכניס זה ו – 'נים ופאות וכולמהדרין כביכול עם שחקנים עם זק  

שיש גם  'וכו עולם דמיוני. אני לא מדבר כבר על האייפוןאותנו ל
לילדים אפשרות להגיע למכשיר של האבא או האמא ולראות 
דברים שמביאים אותם בגיל הרך הזה לעולם דמיוני שאינו מבוסס 

. כאשר אין קדושה 'כאילו משהו חרדי'אפילו אם זה  ,על התורה
 – בלי קדושה אדםוהדמיון של ה ,דבר אז זה רק דמיוניהבתוך 

 – ישמור 'ריד אותנו למצב שהזה רק מביא אותנו לרע, זה מו
 .וזה המצב של העולם שלנו. מזהולצאת  הרבה לא יכולים לעלות

 
שני שליש מהעולם יחרב, שליש  – כאשר משיח מגיעשכתוב 

ושליש אחד  ,שליש יפגע קשהולא ישאר כלום,  אחד יחרב לגמרי
 זה יהיה! תתכוננו. !. זה חייב להיות['שני שליש יגוועו': 57 גליון] לא יפגע

 נהיה בבעיה קשה, לא נוכל לשרוד – אם אנחנו חיים בלי קדושה
 .]ישעיה ד' ג'[ .זה המבחן האחרון –

ה ומבקשים ממנו עזרה, "שאנו פונים עם כל הלב לקב ברגע
זורקים את כל הדמיונות הגשמיים ומגיעים לאמת שאין עוד מלבדו 

 יציל אותנו. 'אז ה – ומתורתו
עדיין מלא  –אבל זה קשה מאד, כי העולם עם כל הקשיים שבו 

הוא  "נו, מה המצב באמריקה?" :דמיונות. תשאלו יהודי באמריקה
לא, " :יענההוא  "מה עם לעלות לארץ?" :, תשאלו"בסדר"עונה 

. הם לא "אין לי כסף, הפרנסה שלי פה, יש לי פה חיים טובים
 תופסים מה קורה, הם לא רוצים לתפוס, זה פחד איך שלא רואים.

 בסדר. נכון, אנשים מרגישים שמשהו לא
 

אנחנו נרגיש שינוי גדול  –בחדשות ובכל מיני מקומות אחרים 
מאד בעולם, שינוי שמעבר לדמיונות שלנו, אבל לא רוצים לדעת 

עיניים -ליצר הרע, הדמיון הזה הוא אחיזת גם הדמיון שייךומזה. 
לא הכל טוב, אין בעיות.  .כאילו שהוא רואה רק טוב ,האדם-לבני

הברית, לא משנה שמביאים את -ארצות משנה שיש מהומות בכל
 מהםויש כבר מליונים  ,ב"כל המקסיקנים באופן חופשי לתוך ארה

שיושבים בכל מיני ערים המלאות באנשים אלימים, אנשים 
 .. לא עושים דין וחשבון שזה באמת קורה'וכו 'וכו ,עקומים

 מדברים על זה, אבל לא בגדול. 
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איזו עשו  .עצמו כדיקטטוראת ב מינה "לא משנה שנשיא ארה
חוק נגד הדמוקרטיה, הרפובליקנים והדמוקרטים  והשהצגה על איז

אבל הפסיד, הנשיא וזה נראה כאילו ש ...ברו נגדיוד ...צעקו
למחרת העבירו חוק אחר שעושה אותו דיקטטור, הוא לא צריך 

אבל  רס, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה!סנט, לא צריך קונג
  הם לא תופסים, הם לא רוצים לדעת, זה לא מעניין אותם.

בפנים הם יודעים, מרגישים שמשהו השתנה מאד, שהמצב אך 
בן אדם מתעורר בבוקר, ואין לו את ה קשה, שיש ממה לפחד.

בכל העולם זה כך. יש לו הרגשה והשמחה שהייתה לו פעם. 
שעומד להיות משהו מפחיד מאד, אבל רוב האנשים דוחים את 

אפילו כאשר כל העולם נהיה עולם עקום, שאף  .הרגשות שלהם
זה מכניס פחד גדול בלב, כי הם ממש פעם לא היה כזה דבר, 

המשפט -איך זה יכול להיות שבית .עקומים, האנשים ששולטים
כל  ,ב אישר נישואין עקומים ואני לא רוצה לפרט"הגבוה בארה

ה, "אחד מבין. איך זה יכול להיות? זו מלחמה ישירה נגד הקב
 לא רק זה, אבל זהוזה  !להפוך את הטבע, לעשות את הכל עקום

אחד הסימנים הבולטים המעידים על עומק השליטה של  הוא
 הרשעים.  

שיותר ויותר דברים אסורים נהפכו  ,וזה המצב של העולם היום
צבי ימח שמו וזכרו שאמר שכל הלאווים -כמו שבתאיולחוקיים. 

האלה אסור. ככה הרשעים  –ומה שמותר  ,מותרים –של התורה 
ה "ישירה נגד הקבהם עושים מלחמה  .עושים, שלא נדע

כולל מדינת ישראל. וזו כל העבודה  ,בהשתלטותם על כל העולם
שאף פעם לא נפטרנו ממנו, כי הכנסנו  ,של השטן עצמו, הנחש

חלק של הנחש לתוך עצמנו ברגע שאכלנו מעץ הדעת. ואנחנו 
ה ממש, שמבקשים "עכשיו מתקנים. ורק אלה שבוטחים בקב

רק אלה ישרדו  –למשיח  ה להציל אותם, רק אלה שמחכים"מהקב
 . [28, גליון 'רק אלה יוכלו לשרוד'מאמר  ']ר

ואם אנחנו רוצים באמת להציל את עצמנו אז כדאי כבר עכשיו 
 ה בלי כל הגשמיות."לעבוד על זה, לעשות קשר אמיתי עם הקב

ו את כל הגשמיות שהתרגלנו יוריד לנ 'ה – כי איך שלא יהיה
כמו ביציאת מצרים, ורק מי שמבקש  ,אליה. נחיה רק על ניסים

רק הוא, רק הוא יוכל יכול ו-ה הוא הכל"עזרה, שמודה שהקב
 משיח.-של-לחיות בעולם

 
אל תחשבו שהמלחמה הגדולה  .והזמן הזה כמעט הגיע

העולם הראשונה והשניה -תושעומדת להיות תהיה ארוכה, מלחמ
-עולם-אחת, אבל אנחנו כבר במלחמת ארבע שנים כלארכו כ

 אז כדאי כבר עכשיו להתחיל, .ועד הסוף אין הרבה זמןשלישית, 
 כי ברגע האחרון לא יהיה זמן. 

כולה בכיוון של הגשמיות, עגל  –ב, המדינה הכי גדולה "ארה
הכי -. הם הרשעים הכיייעלמו –ב יחד עם אירופה "ארההזהב. 

 ,וגם רוסיה .וגם הם ייעלמו ,גדולים, ויש עוד כמוהם בכל העולם
 וגם עוד ארצות. ,וגם סין

וחמישים -מאהב ב"ארה שני שליש מהעולם זה הרבה שטח.
אחרי מלחמת העולם  ,ובמיוחד במאה האחרונה ,אחרונותה השנים
עוד אבל היא שלטה בכל מקום.  .נהייתה הגדולה בעולם – השניה

אולי נמצא אותה באיזה ספר  .פעם-א הייתה אימעט נשכח שהי
-ארצות ...פעם-היסטוריה בכמה דפים שיהיה מוזכר שהיא היתה אי

ארצות הברית כאומה  – בעצם כבר היוםאך  הברית הגדולה.
סת על היא הייתה מבוסכבר לא קיימת.  – דמוקרטית וחופשית

הזהב בלבד ולא יכול להיות המשך לקיום שלה ללא קדושה, -עגל
 .אותו דבר –אירופה ותה בה טומאה יותר מאשר במצרים. כי הי

גליון  ']רה "הם היו רשעים תמיד, תמיד נלחמו נגד הקב –אירופה 

 .['הסוף של אדום', 21
 'נגיע לרגע שהר שאכ –מה שהיה בעולם כל  ,רק לא לשכוח

מה שהיה  –שליש עולם, ברגע שמגיע משיח צדקנו -ס שניורהי
עבר, חלק של הזה יהיה  –החיים שפעם היו לנו  !לא יהיה יותר

הכסף,   :כל מה שהיה נראה חשוב .ונשכח אותם מהר מאד
זה כבר לא יהיה. נשכח מזה  – 'החופשות, המכונית, הבית וכו

-יצר-בלי-כי זה יהיה עולם ,לגמרי. כי ניכנס לעולם שכולו טוב
כל  ,אדם עושה בחיים-רק לשבת ולחשוב שכל דבר שהבן .הרע

רגע יש לנו י היצר הרע, כמעט כל "מושפע ע –יום, כל רגע 
 –הרע. ובעולם של משיח -הטוב והיצר-בפנים מלחמה בין היצר

הטוב ישלוט. זה יהיה -ישחט אותו ורק היצר 'ה .לא יהיה יצר הרע
רק בלי לם ימשיך כמו העולם שאנחנו מכירים העו .אחרת לגמרי

זה יהיה  ,הרע-יצר-בלי-לעשות חשבון מה זה עולם רק .הרע-היצר
הטוב ידחוף אותנו יום ולילה לעשות רק את רצון -היצר !מדהים

חנית מזה, ואפילו , ונרצה את זה מאד, ונקבל הרבה הנאה רו'ה
הטוב -יצרשהזאת יומי יקבל עליה רוחנית בגלל -הצד הגשמי היום

 .['בכל דרכיך דעהו']בלבד מכתיב את הכל 
 

אותם את אני רק מבקש, אנחנו מדברים עוד פעם ועוד פעם 
אם ורק מה? עכשיו זה קורה.  .דברים כי אין עוד מה להגידה

עוד שלב חזק למטה זה יוריד היוונים לא יוכלו לשלם את החוב 
ר ישפיע על כל העולם. יהיו וזה כב .את כל החברה המערבית

 היה יותר רצח, יהיו דברים איומים,יותר מהומות, יויותר מלחמות, 
כנונים והדברים שהרשעים עושים כדי יכל התוכלוך, יכי כל הל

 עולים למעלה ומתגלים.כולם  –ה "לחם נגד הקבילה
אנחנו לא רוצים שהילדים התמימים ז לכן, תתחילו עכשיו. א

אנחנו צריכים לקחת  .י עולם עקום"ע והטובים שלנו יהיו מושפעים
את הילדים שלנו, את הנשים שלנו, את הבעלים שלנו, את 
הסבתות והסבים שלנו, ולהכניס את עצמנו למסגרת סגורה שבה 

. וזה מה שיציל 'כל היום אנו חיים רק כדי לעשות את רצון ה
 ולא שום דבר אחר. –אותנו 

ֶנַצח. – ל השמשמהבוץ אהצלחה לכל עם ישראל, שנוכל לצאת   ל 
 

-חולים, קופות-יהיה עולם בלי מחלות, בלי בתיזה ש. כלומר 
חשמל, מים, -הכנסה, משכנתא, חשבונות-מסנקים, חולים, בלי ב

 ?...'טלפון, ארנונה וכו
-השלמה יהיה על בסיס העולם-ת. כן. העולם אחרי הגאולה

אני  .אני לא יכול להגיד – איך זה יהיה בדיוק .הרע-הזה ללא יצר
השקר הקיים -ללא שקר. עולם ,אמת-של-רק יודע שזה עולם

וִעם מה נישאר?  ייעלם. –לשיא של טירוף כעת המגיע  ,עכשיו
קדושה, ה, נישאר עם התורה ה"והבטחון בקב-נישאר עם האמונה

 נישאר עם הקרבנות ובית המקדש.
 :ה עולם כזהאֶ ר  וכל אחד מאיתנו יכול לשבת ולדמיין איך י  

 מדהים. –מדהים  –מדהים 
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  איזה יופי זה יהיה
 ה"תמוז תשעתקשור עם בנימין גולדן, ירושלים, י"ד בס"ד, 

 ויותר יותר מתקרביםאנחנו ו ,בתמוז עשר-שבעה יהיה שבתב

 ביום נצוםאנחנו  ,'נדחה' הוא השנה בתמוז ז"יצום . השלימה לגאולה

 שהיא בזמן בדיוק תהיה הגאולה ,'נדחית' תהיה לא הגאולה אבל ,ראשון

ה'[ הזמן לפני ההגיע לא יאה. להיות צריכה ָּ נ  ֶׁ  בזמן בדיוק יגיע זה, ]'ֲאִחיש 

]' ה  ָּ ִעת   לא, שלנו ובצדקות' לה שלנו בקירבה תה,וא להביא הצלחנו לא. ]'ב ְּ

 יהיה שלא איך', ה ברוך אבל .דםקמו יותר גאולהה את להביא הצלחנו

 '.ה ברוך, מאד קרוב הוא הזה והזמן, בזמן יגיע זה –

 

  .מתהפך – הזמן כל מדבריםאנחנו ש כמו – עולםהו

 לפני עד, האחרונות שנים חמישים-ארבעים-שיםובשל שהיהעולם ה

, תינמדומי שמחה של, עולם גשמיות שלעולם  היה – נפלו שהתאומים

 של, סוף בלי הסוגים מכל אוכל של, עולם עינים-אחיזת שלעולם 

 ,ובמדע ,ברפואה 'כביכול התקדמות' של, שמחה-כאילו-זהש-השתוללות

לו א  . וההיפך, התקדמות היתה לאבכלל  זו למעשהש, דברים מיני ובכל

 .'וכו' וכו נעלים,, סוף בלי בגדים של, כסף של, טיולים של זמניםהיו 

 ועוד, גדולות מסיבות עושים ייןשעד נכון .השתנה כבר זה עכשיו אבל

 כולם בפנים אבל, מזה הנאה ולקבל פעם כמו להשתולל משתדלים

 הם. עצוביםכולם  הם – לא או בזה להודות רוצים בין אם. עצובים

יהיה באותו  אם יודעים לא הם, מפחידים ממש דברים יום-יום שומעים

 ...לבית שלהם ויבלע את הבית שלהםח מתחת ת  פ  חור שפתאום י   יום איזה

נאמי שיהרוג אלפי אנשים צואיזה געש יתפוצץ, או שיהיה -או שאיזה הר

אויר -אין בזמן האחרון מזגאדמה שיכולה לעשות נזק עצום. -או רעידת

אין כבר את וטבע עצומים. -מקבלים אסונותאנחנו  ,נעים ,שהוא נחמד

 ול,אבל שמחים כביכ ,אמנם שטחי ,'שמחים' אותנוהבידורים שעושים 

 אים רצח, ודברים הרבה יותר גרועים מזה.לא, עכשיו הסרטים הם מל

בידור, כי אנחנו גם  ל כךכבר לא כ ,וכל הבידור, גם של האוכל

ורוב  זהר.ים להיהאוכל הזה עושה אותנו חולים, וצריכ יודעים שכל

 – םכאבימו, לב, סוגי הבעיותכל מהאנשים סובלים מכל מיני דברים, 

והרמה  מיני מצבים, סוכר וכו'.כל גב, כאבי בטן, ו-כאביכאבים, כל מיני 

וזה לא נותן את אותם  ,ביותרזה מעובד  מאד.-מאד השל האוכל ירד

. וכל ..פחדים מזהומ ,אוכלים מזה .שנהיה חולים מזה ההנאות, כי מפחדים

מבולבלים  םהעולם מתהפך, והבן אדם לא מוצא את עצמו. אפילו החרדי

ואת הקטשופ ואת  ,ההמבורגריםיש את הפיצות, ואת להם מכל זה, וגם 

תם ובלים את אק, וגם מ'הכשר'הכל עם  קולה...-ההמיונז ואת הקוק

 .. וה' יעזור לנו..המחלות, וגם זה עם ההכשר

נסים ואנחנו נכאבל עכשיו זה הסוף של המסיבות העקומות האלה, 

טבע -מלחמות ענקיות, ואסונותיכלול  האמת-של-והזמן לזמן של אמת.

ב כבר שינתה את "הצורה שלו, וכמו שארה תוהעולם ישנה אענקיים, 

עכשיו יהיו שינויים והצורה שלה בגלל כל מיני שינויים באוכלוסיה, 

טבע שישנו את פני האדמה, וגם -יותר דרסטיים, כמו שאמרתי, אסונות

זו   ]'ה' ָמָלך  מלחמה  דייל שינויים שע ג   ים... ִיר  ִ נו ט ַעמ  ָ  .צ"ט[ ָהָאֶרץ...', תהלים ת 

נמצא הוא  – ש הזה"והדאע .אנשים מפחדיםהולכן  .וזה כבר התחיל

עיניים, כי עם צבא טוב יכלו לגמור אותם -אחיזתהכל וזה  .בכל מקום

ים, חיילים לגמרי. אבל שמענו היום שהגיעו למצרים והרגו שישים מצר  

מצרים הרגו לא מעט מהם. מנסים הים שגם ר  פ  ס  אבל לא מ   ,ושוטרים

שרודפים  ',רדופים', ומצליחים. רוצים שנרגיש שאנחנו ולהפחיד אותנ

 .לנו את הראש, חס ושלום דלהוריכדי אחרינו עם הסכינים הארוכות 

 .]'מישרא דסכיני'[ להפחיד אותנו וזה כל המשחק:

 

כי הם מסוגלים להרבה דברים, אבל יש לנו יותר  ,וזה באמת מפחיד

ובאירופה  לפחד מהחיילים האמריקאים ומהשוטרים האמריקאים,מה 

ובכל ארץ  ם האירופאים ומהמשטרה האירופאית.ימהחייל צריך לפחד

 אבל ממש ,אנחנו צריכים לפחד, וגם בישראל, עוד מעט נצטרך לפחד

ונצטרך  בצבא, אלא מהצבא של הגויים. םמהצבא. לא מהיהודי - לפחד

אנשים  כבר מפחדים מהמשטרה,אנשים הרבה ולפחד גם מהמשטרה, 

 לאט נהפכת למשהו אחר. -חפים מפשע, כי המשטרה לאט

 .זה האויב שלנו ובכל ארץ וארץ יש פחד באמת. פחד מהשלטון, כי

השילטון הוא האויב של האוכלוסיה.  – בכל הארצות זה אויב. – השילטון

, מצב חדש. כמותו לא היהמעולם פשוט ש מצבוזה אף פעם לא היה, זה 

המצב  וזה. ]יומא י'.[ אדום משתלטת על העולם .ה'[יֶׁ חְּ ת ִ  ךָּ ב ְּ רְּ ל ח  ]'ע   וםד  זה א  ו

ואיך נילחם נגד זה? אנחנו לא יכולים  .אנחנו מדברים כל הזמןעליו ש

ועל המטוסים שלהם,  ,לים האלהיולהתחיל לירות על החי 'עוזי'לקחת 

אין  .להתפלל ולחזור בתשובה – ק אחד: וזהיש לנו רק נש כו' וכו'.ו

 .בתשובהלהתפלל ולחזור רק אחר לעשות. בכלל משהו 

 .חלק מזהגם כן עכשיו הציונים הם חלק של זה, המנהיגים שלנו הם 

אבל  .אנחנו קטנים ומסכניםבזה  .אותו שלנו אין כח הזרוע ,יש להם כח

הכח והמצוות, -היותר חזק מזה, יש לנו את הכח של התורדבר יש לנו 

 עולם יחרב-שליש-עם זה אנחנו ננצח. שניו .ביטחון בה'האמונה והשל 

אנחנו , ]תהלים מ"ד ד'[ שמנצחיםאלו אבל אנחנו ננצח. וזה לא אנחנו  –

 ,נגד הרשעיםכהרע שלנו, וה' יעשה את הניצחון -ננצח את היצר

ועם זה נגמור את שגרם לחטא הראשון. , שהוא הנחש שבראשם השטן

זה יהיה הסוף. לא נצטרך לשקר יותר, לא נצטרך לפחד ו כל החטאים.

 .יהיה רגועהכל אנחנו נהיה רגועים, נהיה שמחים, הכל יהיה טוב,  .יותר

 ,הקב"שתוקק להתקרב יותר ויותר קרוב להנוונתפלל לה' עם כל הלב, 

ם לא יהיה לנו שוו טבע שלנו,בזה יהיה  .יכול-הכלאבינו שבשמים, ל

הרע -הרע לאכול גלידה, או יצר-יצר והשלא יהיה לנו איז .דבר אחר

ממה לא נצטרך יותר ו .הכל יהיה לנו .הרע לגנוב. לא-יצרשון, או ילע

 ,ולעלות ,לותונשתוקק לע .פיק ומספיקזה יהיה מס .שה' נותן לנו

 .להתקרב לאמת ,להתקרב .ולהתקרב

 לבבך' את אלקיך' ה פ 'ומל"עה פרשת הגאולה, ניצבים פרק ל' פסוק ו',ן ב"דברי הרמב
 לעשות האדם ביד רשות היתה הבריאה מזמן כי שאֹוַמר, זה ענין הכתובים מן 'ונראה

 בטוב בבחירתם זכות להם שיהיה כדי - כן התורה זמן וכל רשע, או צדיק כרצונו,

 והויתא לא טבע, להם – בטֹוב הבחירה תהיה המשיח לימות אבל ברע. ברצותם ועונש

 כי כאן... הנזכרת ה'מילה' והיא כלל. בו יחפוץ ולא ראוי, שאינו למה הלב להם

 האדם וישוב יתאוה. ולא יחמוד שלא הוא הלב' ו'מול ללב, 'ערלה' והתאוה החמדה

 שראוי מה בטבעו עושה שהיה הראשון, אדם של חטאו קודם היה לאשר ההוא בזמן

 בטבעו הלב ועשות הרע יצר בטול וזהו והפכו... דבר ברצונו לו היה ולא לעשות

 לכם 'ונתתי ביחזקאל: נאמר וכן לגמרי, ההוא בזמן יצרם הראוי... שיתבטל מעשהו

 החדש' וה'לב תלכו', בחוקי אשר את ועשיתי' וגו בקרבכם אתן חדשה ורוח חדש לב

 אבל חפץ, באדם יהיה לא המשיח בימי כי ולרצון... לחפץ וה'רוח' לטבעו, ירמוז

 .ש בדבריו הנפלאים"', עהראוי... המעשה בטבעו יעשה

אין בכלל מילה להודות  .איזה מקסים זה יהיה איזה יופי זה יהיה,

 .ה ויברכו["י ברכות סג. ד", ועי' רשה ועוד"]מזמור צ יהיה לנו כזה עולםאשר לה' כ

-לא נברא אףזה ש אילוכ לגמרי.-ונשכח לגמרי מהעולם שהיה, לגמרי

החיים וכל  .והכל ילך בקלות, ובשמחה .פעם, כמו שלא סבלנו אף פעם

וזה הרצון שלנו, וזה כל  ,נולוזה הטבע ש .ה'רק לעשות את רצון יהיה 

ךָ  ]'ָירו ץ לעשות את רצון ה' .זהו .מה שנרצה ד   מו   ַעב  ל...'[ כ   האם יכול להיות  .ַאי ָ

 ??? יותר טוב מזה

  



 שאלות ותשובות:

התיאור ש. אנחנו חיים בעולם כה מבולבל, אז קשה לנו מאד לדמיין את 

 לנו בכלל..., זה לא נתפס לקרבנות ,גאולה, לביהמ"קהזה ולהשתוקק ל

ת. זה נכון שיש לנו עכשיו קושי להשתוקק למה שתיארתי עכשיו, אבל 

ישנם אנשים שהורידו את הגשמיות המיותרת. ואינני מתכוון לא לאכול, 

לא הכוונה שלא לטפל בבן אדם חולה או משהו שחייבים לעשות, אבל 

 הורידו. זה נותן לנו להיות נקיים יותר מבחינה –את כל מה שמיותר 

רוחנית, ולרצות לראות את האמת. וברגע שיש לנו את השקט מסביבנו, 

והביטחון שמביא את השקט, שמאפשר לנו להתרכז על -עם האמונה

. אבל [יטחוןבונה ]חזו"א ר"ס אמו אז גם אנחנו יכולים להשתוקק לזה –הקב"ה 

עכשיו זה הרבה יותר קשה. ובגלל זה שהכל מסביב מבלבל אותנו, ובכל 

ורק חיים בשביל לקבל את השלמה -זאת אנחנו חולמים על הגאולה

 בגלל זה נינצל. –אמת -של-צדקנו, ורוצים את העולם-משיח

ואלה שמרגישים את זה, ועובדים על זה, ונלחמים עם היצר הרע כדי 

אלה ה' יציל אותם, הם  –להגיע לזה, אפילו אם זה לא שלם עוד אצלם 

ית. לא יעברו את מה שכולם עוברים בקושי, הם יעברו את זה בקלות יחס

אבל יש כן אנשים שמשתוקקים, אמנם לא כמו שזה יהיה בגאולה 

השלימה, אבל מבחינה מסויימת עכשיו זה יותר יקר להקב"ה. כי צריכים 

'לפום צערא אבות סו"פ ה': ]ר כדי להגיע לזה, וזה לא פשוט "להילחם עם היצה

ש הוא "והיצר הרע הזה כאשר אנחנו נסתכל עליו אחרי הגאוה . אגרא'[

יודע, איזה משהו חלש, ומטומטם, ובכלל לא מעניין, -לא-יהיה כמו איזה

. אבל עכשיו הוא ]עי' סוכה דף נ"ב.[ולא נתפוס בכלל איך הקשבנו אליו 

נראה כמו איזה הר, כמו ענק, שרק רוצה לאכול אותנו, ולהפוך אותנו 

 לרשעים, ואנחנו צריכים להילחם נגדו כמו דוד נגד גלית.

 הדמוקרטיה היעלמות
לא מרגישים כזה מצב, לא הם  – ל"ברים עם אנשים מחו. כשמדש

 ..כל כך קשה ומפחיד.שזה תופסים את זה בצורה שאתם מתארים, 

 לאזה הם אומרים שש, םעל היהודים הדתיים, החרדי יםמדבר םת. את

זה לא יכול להיות שהם לא  .הם משקרים לעצמם ?, שהכל בסדר פהכך

 עצמם.את ים ממרפשוט מרגישים את זה כבר. 

 הנשיא האחרון של ארצות הברית...למעשה  הואש. לדעתך, אובמה 

הוא לא  – אבל למעשה .ב"ת. אני בטוח שהוא הנשיא האחרון של ארה

גמרו עם הדמוקרטיה  .[6-'אמוישל'ה ] כי כבר אין דמוקרטיה .נשיא בכלל

 ..רוצה.רק הוא יכול כבר להעביר את כל החוקים שהוא כעת ולגמרי, 

 TTIP (Transatlantic Trade and Investment-ש. שמעתי על הסכם ה

Partnership ) הממשלה  , כולל אתרבותשמכניס את הממשלות בארצות

שחוצה ארצות  תלאומיבינהברית, למערכת שלטון -בארצותהפדרלית 

 ?על מחיקת הדמוקרטיה בדברים שלכם הכוונהם לזאת הא ויבשות...

הסכם כלכלי בין ארצות  ונכון, נכון, העבירו את ההסכם הזה. זה ת.

הסכם ה עבדים.פשוט שעושים מהתושבים שונות, כולל ארצות הברית, 

 ר משהו אחרצ  י  שני י  מקום הזה, וההדבר הזה יביא את מקום שקובע 

עם האירופאי לעם האמריקאי לא לעם, לא שום למטיב זה לא אבל , וכו'

 –. ומי שלא יצטרכו , כפשוטוכולם יהפכו לעבדים .עם המקסיקניללא ו

 יהיה מחוסל.

 לעבדים? כו  פ  ה  איך הם י  את מי וש. לא הבנתי 

הם  עבדים, על ידי זה שלא תהיה עבודה.לאנשים את הת. הם יהפכו 

ארצות, שכל תשעה עשר בערך בינתיים עשו הסכם בין כמה ארצות, 

ֶכֶלת ָהַעמ ִ צור: 'קינת ]ר' יחזקאל פרק כ"ז, משא  .אחד יביא משהו אחר למשל  .ים'[ר 

הברית יש -בארצותוכו'. פירות, מכוניות, והאחר יביא מחצבים, זה יביא 

מגדלים הרבה סוגים של ויש הרבה מאד, כן הרבה נפט, במקסיקו גם 

דברים אחרים מאד חשובים, מתכות,  בנוסף עוד ירקות ופירות, ויש להם

לא מבינים בזה הם  –ם החרדי םתשאלו את היהודיאם וכמו כסף, ועוד. 

, "טוב לכולם"זה לא יהיה אבל  .אומרים שזה יהיה טוב לכולם .כלום

עבדים. מו יעבדו כ–תהיה להם כן ואלה ש !לא תהיה עבודה לרוב האנשים

 הם יהיו העבדים הכי טובים...ומקסיקנים,  ב המון"לארההכניסו 

 ...גדול ' אחדאת כל המדינות ל'ביזנס יםפכוהבעצם ש. 

אחוזה הת והפוך להיי. כל העולם 'האחוזה של העולם'היה ת אתז ,כןת. 

ו אנשים, והם ישתלטו על כולם. זהמאד הפרטית שלהם. הם יהיו מעט 

ין איך שהוא נתן להם מעניזה אבל  .ןיתאבל ה' לא  התכנון שלהם,

עוד ועכשיו יון פשטה את הרגל, ו הם כבר שולטים. .להגיע עד לכאן

 ויהיו עוד, יהיו עוד. .פורטו ריקוגם , ובדרך ואיטליהמעט גם ספרד 

ב. "זה יוריד את המצב הכלכלי של ארהו ,ב"זה שייך לארה – ריקו פורטו

 לגמרי את אירופה. זה כבר יחסל – איטליה וספרדהקריסה של ו

-כהה את הזכות לקרוא את ההסכםאפילו נתנו לא לחברי הקונגרס ש. 

 ...דמוקרטי-הזה באופן חופשי ותיעשממ

סנט לא נתנו להם לראות את זה ככה פתוח, הקונגרס ומהת. נכון, אלה 

ולא לקחת העתק. זה  .לקרוא את זהושם היו צריכים לרדת למרתף, הם 

 ..סודי.

 זה התפרסם?בכל זאת ש. אז איך 

או שהם  – הקונגרסחברי ו .אף אחד לא שם לבאבל  – ת. זה מתגלה

שיש עליהם, ואף אחד כלוך יעם הלקנו אותם או שהם מאיימים עליהם 

לחדש ביקשו כאילו הם הצגה אחת, איזו לא יעיז ללכת נגד. היתה להם 

נתנו לזה הם ושאפשר לעצור כל אמריקאי בכל מקום, שאומר את החוק 

כאילו שהרפובליקנים יחד עם חלק של  . זה היה נראהלהסתיים

העבירו את הם למחרת אבל . נגד הנשיא 'להילחם'הדמוקרטים הצליחו 

כאילו שזה לבלים את האנשים במ השני... בלי בעיות!הזה החוק 

יש להם  ההיפך...את יה ניצחה, ולמחרת עשו ט, שהדמוקר'ניצחו'ש

 .פחדממש , תהצלחה לא נורמלי

 ת השקריםוחגיג
ש. מדברים שהמלחמה הקרה חוזרת בעוצמה עוד יותר גדולה ממה שהיה 

 פעם...

ם ת. זה הכל משחק, משחק מסוכן ביותר. ולכל האנשים האלה יש בונקרי

-שהם יכולים שם להיות לפחות שנה שלימה עם סרטים, ועם בריכות

 שחיה, וכו'...

ש. אחד מהסממנים של השתלטות הרשעים בעולם זה ההתנהגות של 

האפיפיור. לאחרונה הרשע הזה תומך בגלוי במנוולים כפי שזה לא היה 

 מעולם!

א היה ת. רק חיכינו לזה, כי ידענו שזה יהיה. זה היה צריך להיות. והו

י'] בדיוק בנוי בשביל זה. זהו. הוא מגלה את עצמו יצֵּ ֵּ עֹוִני ב  עו   ִצפְּ ק ֵּ . וזה לא '[ב ִ

 שהוא השליט, הוא גם כן רק 'בובה על חוטים'.

יודעים שזה משחק, ישנם שע כל הדברים האלה, כמה אנשים ומי ידלש. 

 עשרה אנשים, עשרים איש?

יש כמה מיליונים שיודעים את זה בארצות הברית  ת. לא, הרבה יותר!

זה. זה לא רוב כל כבר יודעים את אנשים בעולם  בלבד. הרבה מאד

האוכלוסיה בעולם, בטוח שלא, הרבה פחות, אבל יש שיודעים, והם גם 

נלחמים, באומץ ובגבורה, כי רצחו כבר הרבה מהם. אבל בכל אופן זה 

סרט אחד, זה כאילו שאנחנו חיים כזה נשמע כאילו שזה איזה סרט. לא 
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זה משהו 'לא זמנית. זה פשוט מבלבל. -אלף סרטים שפועלים בו-בעשרים

 להאמין', אבל זו עובדה.

פעם מאז הנחש, כולל -היתה איועם כל זה, תבינו שזה כל הרישעות ש

ואנחנו המעטים כמו יהודה המכבי, ואביו מתתיהו, והאחים שלו  הנחש.

ונגד המתייוונים, שהם היו כה מעטים נגד כל כך שנלחמו נגד היוונים 

. הם היו חייבים. מרובים, למה? כי הם נלחמו על קידוש ה'. בלי שום פחד

את זה, מקריבים חזיר על מזבח, לא יכלו לסבול לא יכלו לראות איך 

הם היו חייבים לעשות את מה שהם עשו. וגם אנחנו, אנחנו חייבים שלא 

ולהשתדל כל הזמן לעלות, לא להיכנס יותר  לרדת מהאידישקייט שלנו,

מדי לגשמיות, להשתדל לנסות לעזור לאחרים להבין את האמת, 

, ועל פ 'לשלה משפחת השלני'["ח הק' פרשת פנחס, במדבר כ"ו, עה"]ר' אוהולהתפלל 

-של-החדש-המעטים האלה, על היהודים המעטים האלה, יבנה העולם

ץ  משיח י קֵּ ֵּ ַחכ  ת מ  ו  ד  ...'[]'ִלפ  ׁשו ָעתו   .י 

 

 הגז... סיפור שללדוגמא בש. גם פה בארץ השקר חוגג... 

כבר הם  – הגזובעסק של השקר חוגג, מאד חוגג. שבארץ בודאי פה ת. 

 מוכרים אותנו, כל הנציגים שלנו מוכרים אותנו.

 מתקדם הזשיעקב', איך -ה'בתיהספר של הבנות, -בבתימהפכה והש. 

 בצורה מדהימה. משתנהו

זה עכשיו  –צריכים לשבת ולקרוע קריעה. בית יעקב  'בית יעקבה'ת. על 

, MA-עולה לואוניברסיטה. זה לא רק אוניברסיטה, זה מתחיל בגיל הגן, 

שם תואר שני. ואלה שהקימו את הבית יעקב, הם בוכים בשמים, בוכים 

אומללה. היא ניסתה כל כך חזק,  ,ע"המאד בשמים. מסכנה שרה שנירר 

 כ קשה, מה לעשות."היא עבדה כ

 ש. אבל מה שהיא הצילה היא הספיקה להציל.

בודאי שיש  והזכות שלה קיימת, אבל היא עצובה.ת. נכון, היא הצילה, 

 לה זכויות, היא במקום של צדיקים, אבל היא עצובה.

ש מסוריה "חולים בתל אביב לוחמים של דאע-שיש בבתיאומרים ש. 

 מקבלים שם טיפול רפואי... האם אתה מאמין?ה

-כל העסק הזה עם ה'אלת. קודם כל, ארצות הברית היא שיזמה את 

ש. הם פשוט משתמשים בהם "המקור ממנו התפתח הדאע קעידה', שזה

ש האלה. אני לא אומר "בכל העולם כדי שכולם יתמלאו חרדה מהדאע

מה שהם לימדו אותם הרי שהם לא רוצחים אנשים בצורה איומה, כי זה 

לעשות. אבל זה יכול להיות שמטפלים בהם בתל אביב, אינני יודע שהם 

סורים, אבל זה יכול מאד להיות, כי גם המנהיגים -דאע"שאנשי מביאים 

 הם מעורבים עם האמריקאים עם כל הליכלוך הזה.  –של המדינה הזאת 

עוד שכשתחשבו שראיתם עוד פעם ו ,מה ששמעתם שאמרנו פעםתזכרו 

, ושקר ועוד שקר. שקרעוד אתם עוד תראו  – פעם את השקר והבנתם

האנשים  ועוד לא גמרנו עם זה.היה תדהמה עד איפה השקר מגיע. ת זאת

 אבל זה אמת. – לא רוצים להאמין

 ...נוספותות יפרשבמדינה מתגלים פה כל יום ש. 

ת. זה מעניין. ואני חושב שזה נועד להסיח את הדעת של הקהל. הרי הם 

שעושים את זה שלא יורדים עליהם, במערכת ידעו, כל האנשים האלה 

לוך שלהם, הם גונבים כבר שנים שהם בתוך העניינים האלה, עם הליכ

מה נזכרו פתאום עכשיו? זה כל מה שיש להם להגיד  כל הזמן, אז

ם לא רוצים להגיד, אז רוצים שהפרשיות האלה את האמת ה .בחדשות

פתאום ו שלא נתפוס מה קורה כאן באמת.יסיחו את הדעת, שלא נדע ו

 נראה שלטון פה שונה לגמרי.

 ירושלים?שכונת רמות, בש. מה דעתך על האיצטדיון שיוזמים ב

 ת. יוונים, יוונים, יוונים.

הקודש, עשו -ריהנביא הוציאו לאחרונה את כל ספ-ש. בקבר שמואל

 רק בשביל סידורים, אם ישימו שם גמרא זה יפול... מדפים

ת. אני רק אגיד לכם, הם יכולים לעשות מה שהם רוצים עכשיו, ה' נותן 

 ,רחל-הנביא, ומאמע-שמואל אבל עוד מעט יקום דוד המלך, ויקומולהם. 

 וכולם יתחילו לצעוק לשמים: 'מה זה צריך להיות', ואז הקב"ה יגלה את

 צדקנו, וזה יהיה הסוף שלהם.-משיח

בירושלים, עיר גם תועבה -מצעד א עומדים לעשות"ש. לאחר חיפה ות

 הקודש.

ת. אם הם היו יכולים הם היו הופכים את כל המקום הזה לבית... אתם 

 יודעים מה, לא מקום רגיל, מקום עקום יותר מזה.

 קריסת הכלכלה העולמית
בהמשך האם זה יכול להשפיע  לשאולרציתי ש. מה שקורה ביון עכשיו, 

 ?מתוכנןהו שמהאם זה ו, גם עלינו

מתוכנן מההתחלה. תראו, רוב הבנקים הכל שזה מתוכנן. זה  ת. בודאי

 גם פה ן האחרון זה מאד קל לקבל הלוואות,זממלוים הון כסף, נכון? ב

ל, אבל "אשר בחויותר קשה לקבל הלוואה מזה קצת כאן אמנם  .בארץ

באופן  במיוחד זה פתוחכל הכספים שיש להם, ו ל מלוים המון."בחו

לים לקחת כמה שהם ושהם יכ ,לכל מיני אנשים עשירים ונגיש חופשי

פה גם  .הבנק פשוט מכסה להם את זהאז  –ואם הם מפסידים  ,רוצים

בכל זאת מה  .אף אחדהיו מקרים כאלו, אבל לא קרה כלום להרי בארץ 

נעלמה הפירסומת. אחר כך ו)רעש בתיקשורת( ה קצת פירסומת תקרה? הי

רוצים שסוהר את מי שיש להם חשבון איתם, -בביתהם רק שמים 

 להתפטר מהם.

בואו נקח לדוגמא את  ?רוב הבנקים הגדוליםקורה בעכשיו, מה הענין שו

לא זה יש להם סכום מאד גדול של כסף, אבל  הבנק של הגרמנים.

אומרת, שיש  זאת וואות שהם נתנו,לכסות את כל ההלכדי במספיק כסף 

המון כסף שאין להם -לעומת זאת המוןש יאבל בסיס של כסף, קצת להם 

 (.Derivatives) זה 'דריבטיווז'דבר הקוראים ל '.במספרים'בפועל, רק 

משהו זה לא רזרבה, זה 'כאילו',  .'כאילו' של טיווז האלה זה כסףבהדרי

אשראי, -רוצים לעשות עכשיו שכולם יהיו עם כרטיסולא קיים. ש

מה יהיה? כל הכסף למה?  .מזומןהכסף הבמקום ישמש כרטיס אשראי וה

אם בן אדם משלם משהו עם  ,ועכשיו כאילו'.-'הכללא יהיה, פשוט יהיה 

זה מגיע ו .וא מעביר מספריםה ,הוא לא מעביר כסףהרי אשראי, ה-כרטיס

מספר האותו , מפחיתים את המספרים תהם מוציאים או המספרים, –לבנק 

הוא רוצה להעביר כסף למישהו, הוא עושה העברה וכשמהחשבון שלו. 

אדם -לא בכסף ממשי. הבןבמספרים. זה  הכלמהבנק שלו לבנק השני. 

הכל פשוט זה  – אחרמשלם תשלום נוסף לבן אדם ש'ק או הזה כותב צ

 .()מספרים מופשטים דריבטיווז

עכשיו, יש חוק חדש שהרבה אנשים לא יודעים את זה, וזה שייך ו

עוד ארצות רבות, כולל זה יהיה שייך לוכנראה ש ,ב"לאירופה ולארה

ואם הוא צריך  !הכסף שייך לבנק –ברגע שאתם שמים כסף בבנק  .פה

 –כי אין לו מספיק כסף בשביל לכסות את החובות שלו  ,לכסות את זה

, ואתם כנס לחשבון שלכם ופשוט לקחת מה שהם רוציםיאז הוא יכול לה

זה לא יעזור שיהיו לכם מזומנים, כי עוד מעט הם ולא יודעים את זה. 

לשלם ליגאלי -לאהמזומנים. זה יהיה פשוט כל רוצים לגמור טוטאלית עם 

עוד זה  .יעזור לקחת את המזומן ולשים את זה בצדלא גם זה  .במזומן

 כבר לא. –לעשות עכשיו, אבל עוד מעט י אפשר

 ?אחר זהבתקופה שהמזומנים כל עם  יעשומה אז ש. 



עוד יו שעכ ו התכנון שלהם.שום דבר. זה כך,מזומן אחר  ת. לא יהיה

, סטוקים של קנו הון ,הרשעים ,אפשר להשתמש בזה. וכל זה בגלל שהם

רוצים להפוך את הזהב הזה ל'כסף הם כי  ,זהב יש להם טונות של ,זהב

 – המטבעותפעם היו הרי של העתיד'. מאז ומתמיד זה היה הכסף, 

כסף שאנחנו היות השזה הפך ל ,רותכ נתנו שט"זהב, ואח תמטבעו

שכל  אשראי-רטיסעם כשזה רק  ,אז לזה הם רוצים לחזור ,מכירים היום

זה, וגם על זה הכרטיס האחד יכול לקנות את האוכל שלו וכו' רק עם 

לה, יו מה שהם רוצים שנהיה חל"נהיה חבין כך הם ירויחו... אפילו ש

 עבדים.

 ...'עגל הזהב'חזרנו לאז ש. 

  ת. חזרנו למה שפעם היה, נכון. 

 

הלוואות אם המצב הכספי  העניקל יםאוהב יםלמה הבנקהשאלה היא ש. 

 כ קשה?"כ

כל בן אדם, וכל מוסד, וכל מהם עושים  ,, בשיטה הזאתככהש מפנית. 

להם והסוף. -עד-, עניות מההתחלה'פשיטת רגל'ל כולםהופכים את  –בנק 

את הם נותנים  כסף שלהם, הם לא צריכים את הבנקים.יש את ה

ים שכל העולם יהיה מעוניינהם  ם יהיו בחוב.הלוואות כדי שכולה

מהתחלה עד טוטאלית, רגל -על ידי זה כולם יהיו בפשיטתש, ותבחוב

את המקומות של הזהב וכו' יש להם ו ,רק להם יש את הכסףכש הסוף,

זה  –ואני אגיד זאת שוב: הבנק הכי עשיר  ,פעם תזא אמרתי וכו'. אני

י]בראשית כ"ז: ' הבנק של הוותיקן!... ֵּ נ  מ  ץ ִמש ְּ רֶׁ אָּ  ...'[הָּ

 כ הרבה?"להלוות כבשביל כסף  םוקחיש. אבל מאיפה ל

כל כך הרבה כסף, הם משתמשים במספרים. ת. אמרתי שוב: אין להם 

של  של כסף אל החשבוןמסויים סכום העבירו  .נים ביד כסףתלא נו

הלאה את הכסף הזה במספרים. נכון, מעביר  וה, וגם הלולוקח ההלוואה

 הרוב זה רק 'עובר במספרים'. הםאצל אבל  ,במזומןאת זה חלק לוקחים 

יותר ויותר בזה ם, וגם עושים מעל לסכום מסוילהוציא לא נותנים לכולם 

 הם עדיין לא הפעילו את הכללים האלה לגמרי. .קשות תבעיו

  .מה שמתרחש בעולם הרפואההענין את עכשיו יש גם ו

שצריכים ותיקים , חיילים המדינה ת שלובמלחמ ב אנשים שנלחמו"בארה

אומרים הם יש כאלה שלקבל טיפול! כיום ם יכבר לא יכולהם  –טיפול 

הסיבה לכך היא  שפשוט אין להם מה לעשות בשבילם, ובזה גמרנו.להם 

כי בנשק החדש עלינו, -לאוהרבה מהם חולים  .לחם נגדםיהם רוצים להש

מגיע להם שיטפלו בהם. בודאי ו ,חולים מזהנהיו יש רדיואקטיביות, והם 

אלה יכולים הותיקים האלה, כי האנשים הפחדים ממ ,בממשלה ,אבל הם

כל אלה ולכן  .עים להילחםב, הם יוד"לעשות מלחמה נגד החיילים בארה

 כמו שצריך. ממש לא מתנהגים אליהם  – ראק וכו'שחזרו מעי

ם לא גיל מסוילמי שמגיע מעל  .'רפואיהביטוח ה' את םוחוץ מזה, יש ג

צריך  ?ה אמרמאיך אוב לקבל. קבל מה שצריךיכ הרבה, לא "מקבל כ

כן מקבלים את  הם – םלהבין את המצב. אמנם העשיריפשוט בגיל הזה 

 .כל הטיפולים הטובים וכו'

לא בגלל וזה  .הם באמת מסוכנים ים.נענין של החיסואת הגם יש ו

הם מכניסים בזה דברים שמפני מסוכן, אלא הדבר הזה באופן בסיסי ש

להוריד את האוכלוסיה, לעשות את במטרה  תחילה מסוכנים בכוונה

ואנחנו עם דברים שמתרחשים פה היום.  המוןיש והאוכלוסיה סטרילית. 

]ישעיה  סצריכים להבין שה' פשוט הוריד את הכל לאפשקורה ה מכל 

לפעמים  ולעשות ניתוח. חולים-תכנס לביילהולסמוך  אי אפשר .ב ועוד["סופ

 אי אפשר .לסמוך על הרפואה אי אפשראין ברירה, אבל כי חייבים 

לים או על המשטרה, לסמוך על החיי אי אפשר .לאומי-לסמוך על ביטוח

-וך על הביתאפילו לסמ היום אי אפשרלצערי הרב, פט. מש-או על הבית

 ."ההקבלסמוך על  דין. אנחנו במצב שאפשר רק

הדבר שאנחנו אומרים את  שנים רבותמזה  שנים.-יםנ  אמרנו ש  כבר וזה 

-דין, לא על בתי-לא על עורכי ,יהיה לסמוך אי אפשרזה, שיבוא זמן שה

 "ה.הקברק על  .םולא על כלו ,אהועל הרפ אלא על המשטרה, לומשפט, 

רק על  –שען ישתבינו: אין על מה להכדי קורה שאני מספר את כל מה 

אי דאי, וובו יבודאגם על המנהיגים שלנו, ואני רוצה להוסיף ש "ה.הקב

 .[, ע"ש]ישעיה ריש פ"ג שעןילהאפשר 

 

 סימני הגאולה
מה המשמעות עבורינו, האם זה קשור  יוןש. הקריסה של הכלכלה ב

 הימים?-לתהליכים של אחרית

יש לזה קשר אלינו. אדום התחיל ליפול שמה.  – ת. מה שקורה לאירופה

, אבל כיום אירופה זה ובניו התחיל בארץ כנען עם עשיואמנם ה'אדום' 

]ר'  !נפילת יון זו נפילת אדוםו. ]ר' אברבנאל ומלבי"ם ר"ס עובדיה[ , ממש'אדוםה'

י ר מלאכי א': 'כ ִ נו   ֱאדֹום ֹתאמ  ש ְּ ו ב ֻרש    ש  נָּ ה וְּ נֶׁ ִנבְּ בֹות...'[ וְּ , הרומאים באו מיוון, וכל ֳחרָּ

התרבות הרומאית, מושתתת על תרבות יון, ממש. וגם בזמן בית המקדש 

זה בהמשך כ "השני, התחלנו את המלחמה על היהדות נגד היוונים, ואח

 ישראל עד החורבן.-היות כנגד הרומאים ששלטו בארץל נהפך

 ש. אז זה סימן טוב מה שקורה...

ת. בוודאי שזה סימן טוב, ומה שקורה בסוריה, האם אין זה סימן טוב? 

-והסיכסוכים הקשים במצרים ט, עמוס א'["]ישעיה י"ז, ירמיהו מזה סימן ענק! 

י]ישעיה זה גם סימן ענק. מעולה.  –מצרים -נגד ת ִ כְּ ס  ִסכְּ ִים י"ט: 'וְּ ר  ִים, ִמצְּ ר  ִמצְּ  ב ְּ

ֲחמו   ִנלְּ ִחיו ִאיש   וְּ אָּ ִאיש   ב ְּ ...'[ וְּ הו  עֵּ רֵּ  .ב ְּ

 ה..."ש. מה אפשר לומר בהתייחס לכל הסימנים, הרמזים של תשע

ת. אנחנו לא נדבר על זה, כי רק הקב"ה יודע את התאריך, אבל הכל 

 לא יצא, כי לא היינו ראויים לזה, וזה כתוב, והרבה דברים היו כתובים

אבל עכשיו זה פשוט חייב להיות הסוף, כי העולם הזה הולך להיחרב, 

ורק הקב"ה יכול להחריב את העולם שלו, אז לא הכל יחרב, אבל חלק 

 גדול.

 במיוחד אצל החרדים.לאחרונה, מתרחשים הרבה אסונות ש. 

ת. יש אסונות ואסונות, לא רק אצל היהודים, אלא גם אצל הגוים. אבל 

כ עם גדול. ברור "אנחנו מרגישים את זה יותר חזק, כי אנחנו לא כ

 זה אסון. –אלפי אנשים נהרגים -שכשיש צונאמי במקום כמו נפאל, ואלפי

 

ו בתמוז, היארצייט של האור החיים הק', האם בקרוב "ש. היום ליל ט

 זצ"ל, בחיים שלאחר התחיה? נזכה לראות אותו, את רבי חיים בן עטר

. ]'שנזכה ונחיה ונראה...'[ ת. נכון, נכון. אני מקוה שכן, אני מקוה שכולם יזכו

העולם הזה.  – מה שברור, זה לא יכול לקחת הרבה זמן, זה כבר נגמר

 אני רק אגיד לכם שהסוף לא יקח הרבה זמן.

 ה הכוונה 'הסוף', המלחמה?מ  ל  ש. 

המלחמה  ת. מלחמה שתהיה יותר גדולה ממה שאנחנו מרגישים פה,

 העולמית. וגם 'גוג ומגוג' לא יקח הרבה זמן.

 השנה? 'בין המצריםה'ש. האם נרגיש חזק את 

 –ת. אנחנו מרגישים את זה כבר כמה שנים, אבל אלה שקרובים לה' 

היסבלו פחות  בָּ ו  ש  ת ]'ב ְּ ח  נ  ן'[ וָּ עו  ֵּ ש  ו ָּ  .ת ִ



 

 

 העולם את כבשהות שעיהר

 תקשור עם בנימין, ירושלים, בין המצרים, כ"א תמוז תשע"הבס"ד, 

אני רוצה לומר שהעולם ממש מתקרב במהירות מהירה ביותר לכיוון 

עם ממלאים את העולם והגאולה השלימה. הרשעים מילאו, 

-סתכלים רואים ממש הפוךן שמהיכ. ל]נח ו' י"א[ הרישעות שלהם

 רואים דברים מפחידים מאד.  ,מהטוב

על  ועמורה וכו',-ר המבול, או על סדוםעל דו יםמדושאנחנו לכ

על נבוכדנצר וכל הדברים  הרומאים הרשעים,על  ,ם הרשעיםינהיוו

איך אפשר להיות ' :יומים שהם עשו וכו', אנחנו אומרים לעצמינוהא
 ,! נבוכדנצר, היווניםאבל עכשיו יש לנו את הכל ?!'אכזריים כל כך

 כך-כלרע,  כל כךזה  דום וכו', וזה פשוט קשה לסבול,הרומאים, ס

קשה לדמיין מה יכול להיות -אכזרי, שקשהכל כך הפוך מהתורה, 

בטוחים כבר והם אם הרשעים האלה ממש משתלטים על העולם. 

יוונים שהם כ, כי זה נראה מכל התלטים על העולםשמשהם 

הם ה' ישמור, אבל אני מאמין שה' יהרוס אותם לפני ש ,מצליחים

עומק שהם ול ,ולרוחב ,יצליחו להביא את כל הרישעות הזאת לגובה

 . להביא מבקשים

יעו   ִעים סוף ס' דניאל: 'ְוִהְרש ִ ָׁ ִבינו   ְולֹא ְרש  ל יָׁ ָׁ ִעים כ  ָׁ  '...ְרש 

י ' ח:"תרגום זוה"ק בשלח דף נ ַמר ַרב ִּ ךְּׁ אָּ כָּ א, וְּׁ בָּ א סָּ ל ַרב ֵייסָּ ֶׁ מֹו ש  ְּׁ ש   ַמר מִּ א אָּ י ַאב ָּ ַרב ִּ

ֵאל  רָּ ש ְּׁ יִּ יקו  לְּׁ ֵהצִּ ֶׁ ים ש  כִּ לָּ ְּׁ ם ַהמ  ל אֹותָּ ת כ ָּ ַהֲחיֹות אֶׁ ךְּׁ הו א לְּׁ רו  דֹוש  ב ָּ ָּ יד ַהק  תִּ עֹון, עָּ מְּׁ ש ִּ

סַ  ר, ו לְּׁ נֶׁצ ַ ַכדְּׁ בו  נְּׁ ינֹוס, ו  נו ס, לו פִּ יאָּ רִּ ד ְּׁ ת ַאנְּׁ ם, אֶׁ ַליִּ ָּ ירו ש  לִּ ים וְּׁ ִּ ַעמ  ֵכי הָּ ר ַמלְּׁ אָּ ל ש ְּׁ כָּ יב, ו לְּׁ ֵחרִּ נְּׁ

יבו   ֱחרִּ הֶׁ ֶׁ ת ש  דֹוש  אֶׁ ָּ יד ַהק  תִּ עָּ ים. וְּׁ ִּ ַעמ  ר הָּ אָּ ם ש ְּׁ הֶׁ ָּ מ  סו  עִּ נ ְּׁ ַ כ  תְּׁ יִּ ה, וְּׁ ל ָּ חִּ ַבת ְּׁ ם כ ְּׁ יט אֹותָּ לִּ ַהש ְּׁ לְּׁ ֵביתֹו, ו 

תו ב  ָּ כ  ֶׁ הו  ש  ם. זֶׁ ַליִּ ָּ רו ש  יב יְּׁ בִּ לו י סְּׁ גָּ ם ב ְּׁ ַרע ֵמהֶׁ ָּ פ  הִּ ךְּׁ הו א לְּׁ רו  רֹ 'ב ָּ בְּׁ יךְּׁ ו  מֶׁ ֲהֹרס קָּ ַ ךְּׁ ת  אֹונְּׁ זֶׁה 'ב ג ְּׁ . וְּׁ

ים. מִּ יַרת עֹולָּ יא ש ִּ ה זֹו הִּ ירָּ ש ִּ תו ב, וְּׁ ָּ יַח כ  ש ִּ ָּ ֹבא ַהמ  י ָּ ֶׁ ַמן ש  זְּׁ ךְּׁ  ..לִּ לֶׁ ל מֶׁ ֶׁ ֹו ש  ַמנ  זְּׁ לִּ ַמן, וְּׁ אֹותֹו זְּׁ ב ְּׁ

גֹוג.  ֹוג ו מָּ ַמן ג  זְּׁ לִּ יַח, וְּׁ ש ִּ ָּ ל'ַהמ  לָּ ָּ ק ש  ֵ יג ֲאַחל  ִּ ף ַאש   ד  רְּׁ ַמר אֹוֵיב אֶׁ ַמר א'. 'אָּ ם  'ֹוֵיבאָּ ל אֹותָּ כ ָּ

ים ַעל  ֻמנ ִּ ְּׁ מ  ֶׁ ים ש  דֹולִּ יד הָּ ג ְּׁ מִּ ַהש ְּׁ ים לְּׁ ם רֹוצִּ ל ָּ ֻ ֵאל, כ  רָּ ש ְּׁ טֹון ַעל יִּ לְּׁ ש ִּ ו ת וְּׁ ש  ם רְּׁ הֶׁ ה לָּ נָּ ת ְּׁ נ ִּ ֶׁ ש  ים. ו כְּׁ ִּ ַעמ 

ם ג   ל ָּ ֻ ים, כ  ֻמנ ִּ ים ַהמְּׁ יטִּ ל ִּ ַ ם ַהש   ַחת אֹותָּ ַ ת  ֶׁ ים ש  ִּ ם ַעמ  ה, אֹותָּ ַעל זֶׁ ם. וְּׁ יהֶׁ ֵ ת  חְּׁ ַ ֵאל ת  רָּ ש ְּׁ ת יִּ ים אֶׁ רִּ ֹוזְּׁ

ם עֹולָּ ֵרי הָּ ת הָּ ךְּׁ הו א זֹוֵכר אֶׁ רו  דֹוש  ב ָּ ָּ ַהק  ֶׁ א ש  ל ָּ ם, אֶׁ יד אֹותָּ מִּ ַהש ְּׁ ֵזרֹות לְּׁ ֵמֵגן  )את האבות הק'( ג ְּׁ ו 

ם.  דף ק"ז ע"ב. מתני' פ' חלקועי' , ..'ֲעֵליהֶׁ

בכל פינה בעולם. הם שולטים נמצאים אבל אני גם יודע שהם 

 באיטליה, וגם בוותיקן הם שולטים ב, הם שולטים באירופה,"בארה

יו ]'ֹראש   'הראש'שזה  – בָּ ֹקד ֹאיְּׁ דְּׁ ר', תהלים ס קָּ עָּ הם שולטים בכל  ,ש["ח ע"ש ֵ

אמריקה, -דרוםבכל אפריקה, ב ,באוסטרליה ,ברוסיה מקום, בסין,

וכדי  .בכל מקום בעולם הם שולטים. וזה מפחיד מאד ובקנדה וכו',

]סוף חבקוק:  העולם יהרוס שני שליש שלהוא  שה' ייפטר מהם לגמרי

וֹ ' ש  ג  דו  ָׁ ַאף ת  ֶרץ ב ְ ְצַעד אָׁ ַזַעם ת ִ אתם האם . שני שליש של העולם! '[ִים...ב ְ

ניתוח קשה מאד זה יהיה  !!!מעכלים את זה?! שני שליש של העולם

כדי למחוק את כל הרישעות שמילאה את העולם מאז החטא 

ַחץ הנחש יזםש הראשון ץ ַעל ֹראש   ]'מָּ רֶׁ ה...'[ אֶׁ  . ַרב ָּ

מה אנחנו נצטרך לעבור. קשה להאמין, קשה  אוי לנו, אוי לנו

עובדה, עובדה ברורה,  כזה דבר, אבל זאת להאמין שיכול להיות

של הרישעות שלהם,  שאנחנו רואים כל יום עוד ועוד את העומק

 ןמ 'יכול-ו 'הכל"של המוח העקום שלהם, איך הם עשו כביכול ח

ה, והם הפכו "י הקב"שהנחש עצמו נברא ע השטן עצמו, חס ושלום,

 אותו לעוד יותר גדול, שלא נדע. אוי לנו, אוי לנו. 

הוא מאמין שהוא  !...והטמבל הזה, הנחש, עוד מאמין מה שהם עושים

המיליארדים של האנשים שמאמינים בו כבר, כל ו, עם "ל, חויכ-הכל

ולא  ם,.. אז ה' ישמיד את כולם, את כולאז הוא בטוח שזה נכון.

ים...'[ ישאר מהם זכר אִּ ו  ֲחטָּ מ  ַ ת  אבל רק נדמיין איך זה ייראה, מה  .]'יִּ

העולם, רק לדמיין -של-שישל-כדי להרוס שניבהוא יצטרך לעשות 

. וזה ש["ג, ע"]זכריה י יהיה טהור, טהור –אבל מה שישאר  ...!את זה

, אבל מחדש ל שוב לבנותיועל זה ה' יתח ,הבסיסיהיה העיקר. וזה 

]'בשביל התורה שנקראת  תורהעם ההפעם בלי חטאים, בלי רישעות, רק 

הכל לפי  כל לפי התורה הקדושה,ה , הכל לפי התורה,ראשית'[

א...] הקדושה תָׁ ִתיד ְלִאיְתַחד ְ א עָׁ הו  א ד ְ ְלמָׁ עָׁ ד, חלק דף צז: ילקוט "', ר' סוף מזמור ק'ב ְ

 .שמעוני ישעיה ד', רמז ת'[

ני רוצה להזהיר רק א יותר מה להגיד. ין הרבהשיגיע כבר. אמחכים 

הדור הבא של  – לא באה בלי מחיר, והם אתכם: הרישעות הזאת

 רישעות הזאתעם הם ימאד מעורבהם הנאצים, כי הנאצים היו גם 

ט"ג מ"]יחזקאל כ ַ פ  ש ְּׁ כֹות ה: 'ו מִּ ֹפְּׁ ם, ש  י ד ָּ ה ֹנֲאֹפת כ ִ ָׁ ם ֵהנ  יֵדיֶהן' ְודָׁ  – , והאנשים האלה[ב ִ

ֵכן אותם האנשיםהם  בְּׁ י ]קהלת ח' י': 'ו  יתִּ אִּ ים רָּ עִּ ָּ ש  ים רְּׁ ֻברִּ ...'[ קְּׁ או  בָּ , והרבה וָּ

ֵיש  "]שם ז' ט! אותם האנשים ממשהם -מהם הם ע ו: 'וְּׁ ש ָּ יךְּׁ  רָּ תֹו'[ ַמֲארִּ עָּ רָּ   ב ְּׁ

זה  .אנטישמיותגם עוד דבר. אנחנו נצטרך לסבול שוב את היש אבל 

מה  .גדול רהרבה יות זה הולך להיותו, אנטישמיותה – רק התחיל

ם רוצים לעשות את ה ...!?םשהם רוצים את היהודי ?אתם חושבים

שמוכנים  םבשביל יהודירק כמובן נועד זה ו הדת החדשה שלהם,

ואנחנו נתחיל  .שהיה בכל ההיסטוריהכפי כרגיל,  ,לעזוב את הדת

 אנטישמיותוה ,, במיוחד בחוץ לארץאנטישמיותלראות עוד הרבה 

להרים את עצמם ולהגיע לארץ לפני  םהזאת אולי תעודד את היהודי

 יותר גרוע.  שיהיה הרבה

 ואפילו פה בארץ יהיה מספיק .נראהאנחנו  – אנטישמיותאבל 

גים שלנו הם חלק ימספיק, כי הרבה מהמנה שוי אנטישמיות,

הם  .הם שונאים את היהדות שלהם .והם מוכנים להכל .מהרשעים

ה...] "ההקבשונאים את  אֹול ִקְנאָׁ ה ִכש ְ ָׁ ש   שנתקנאו י: 'התגר"ש ברש"', שיה"ש ח' ע'קָׁ

ר ֵחְרפו  אֹוְיֶביךָׁ ה''] , ה' ישמורבשבילך'[ האומות בי ושנתגרו ֶ אין להם  – והם .['ֲאש 

ונצטרך להיות  .אמיתיים םשום בעיה לעשות דברים איומים ליהודי

וקרוב  ,ואם אנחנו לא נפחד ונעמוד איתן .ולא לפחד – חזקים

יא...'[ "ה, ה' ישמור אותנו ויציל אותנוהקבל ה הִּ ם חֹומָּ הוא לא רוצה  .]'אִּ

ת ת, אף נשמה יהודיעים האחרונים לאבד אף נשמה יהודיברג

ץ...', סוף ס' עמוס[ אמיתית רֶׁ רֹור אָּ ֹול צְּׁ פ  לֹא יִּ  . ]'וְּׁ

 כשהאומות '.בה שידבר ביום לאחותינו נעשה 'מהי שיר השירים ח' ח': '... "רש

. היא' חומה 'אם: מגוי ונכחידם לכו שנאמר כענין להכחידה, עליה מתלחשים

 לתוכה, יכנסו שלא נחושת כחומת כנגדם להיות וביראתה באמונתה תחזק אם

 'נבנה:  להם תתפתה ולא בה, יבואו לא והם בם, תתחתן שלא לומר רוצה

 הקדש עיר את לה ונבנה ולנוי ולכתר מבצר לעיר לה נהיה. כסף' טירת עליה

 נפתחת, היא עליה ובהיקש צירה על הסובבת. היא' דלת 'ואם:  הבחירה ובית

. ארז' לוח עליה 'נצור:  בהם והיא בה באים הם להיות להם תפתח אם היא אף

 ואוכלתן...' גוררתן והתולעת הנרקבים עץ של נסרים בדלתה נשים

זה קשה לחשוב על זה,  להבין את המצב שלנו.ו צריכים אנחנו עכשי

יש  הרבה זמן, אבל בכל אופן כל כךלא אמנם יש זמן עד שזה יגיע, 

זה יהיה מפחיד מאד, אבל ו .רואים שזה קייםכבר , אבל אנחנו זמן

אתם  ואם. [לא אירא''ה' לי ] רק להיות עם הקב"ה !לא לפחדלא לפחד, 

, ורק תחשבו אזניםהתסגרו את העינים ואת אז פחד,  ייןמרגישים עד

אז  טאדם יושב בסר-. כשבןמדברי הרמב"ם[ ,14קד"ד גליון ]ר'  על הקב"ה

יודע במחשבה הוא אמנם ה שהוא רואה זה אמיתי, מ  הוא בטוח ש  

ומפחד  ,ניםקאופן הוא בוכה יחד עם השח שזה לא אמיתי, אבל בכל
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 2עמוד  –הרישעות כבשה את העולם 

 

 אבל במקום כזה שרואים סרט ורוצים לשכוח מזה .יחד עם השחקנים

 זה טוב בסרט.ום ואת האזנים. יאת העינ םפשוט סותמיאז  –

אז הם סוגרים את אבל יש אנשים שלא רוצים לדעת מה שקורה, 

אז הכל נראה  ן לדעת,יירוצים עדהעינים ואת האזנים כביכול ולא 

ֵמן ֵלב]' "טוב"להם  ה ַהש ְ ם ַהז ֶ עָׁ ד ,הָׁ ֵ יו ַהְכב  ְזנָׁ ע ,ְואָׁ ַ ש  יו הָׁ ן ִיְרֶאה ְבעֵ  ,ְוֵעינָׁ ֶ יופ  רק . [...'ינָׁ

יבינו שזה לא טוב. אבל אז  –היה על הצוואר שלהם תכאשר הסכין 

ר את וקצת פחד, אפשר לסגלהם יש שרק  ,םים שיודעיטוב םיהודי

תנו ומביא א כי זה ופשוט להתרכז על הקב"ה, נים ואת האזניםיהע

 ל לא להפריע לנוואחד לא יכ-שאף אחר, זה מעלה אותנו םלמקו

יֹון...'[ ת לנו שום דבר רעוולא לעש וולא להרוג אותנ לְּׁ ר עֶׁ ֵסתֶׁ  ,]'יֹוֵשב ב ְּׁ

 יש שאלות?וזה הכל מה שיש לי להגיד. 

 

ות את לפתח את התשוקה והגעגועים לזכות לראנוכל ש. איך 

 ...עבודת הקרבנות, ובית המקדש?

זה, אז זה  לים לעשות אתולא יכ רב-בשער הוא ת. הדבר הראשון

שהוא מאד כ ,יהודי אמיתיגם מוריד הרבה אנשים מהעם. אבל כבר 

ואדם שרוצה  .קשה לו מאד להרגיש את זהזה  –מעורב בגשמיות 

לא ו .פרושים תהיו'[ –]'קדושים תהיו  חייב להתבודד – קדושההלהרגיש את 

מאנשים בכלל, אבל להתבודד בתוך להתרחק  – 'להתבודדהכוונה '

 תהכנסיו-להסתגר בתוך בתישלנו, בתוך הבתים שלנו,  תהגטאו

 – השקדו-של-, רק באוירהזאהמדרש שלנו, ו-שלנו, בתוך בתי

לה השלמה, ולקדושה, ולכל דבר וכל לגא-אפשר להשתוקק ראשית

י המקדש וכו'-אל הקרבנות וביתנו, גם ילאששייך  ה זֶׁה ]'כ ִּ ָּ מ  ַ סֹוף כ  כְּׁ  נִּ

י ת ִּ ַספְּׁ כְּׁ אֹות נִּ רְּׁ אֶׁ  לִּ פְּׁ תִּ תב ְּׁ ...'[ רֶׁ ךָּ כל הדברים האלה ה' מראה את ההרגשה ל .ֻעזֶׁ

]סו"ס מסילת ישרים,  אנחנו מתפטרים מהגשמיות, מהשקרר שאלנו רק כ

. צריכים להיות קשורים לאמת יותר ויותר ואז הגעגועים מידת הקדושה[

 .לאט לאמת-געגועים מאד חזקים שמביאים אותנו לאט .מתחילים

וברגע שאנחנו מתחילים להרגיש את הקשר  .זה הקב"ה – והאמת

בצורה קשה ביותר,  עאז אנחנו מתחילים להתגעגע, להתגעג תויא

מקדש קטן, -כמו ביתשהוא געגע לבית גע לכל הקדושה, להתלהתגע

 ע לצניעות, להתחילהמקדש והקרבנות, להתגעג-ע לביתלהתגעג

 קדושה. -של-מור עינים, להתחיל לחיות חייםלש

וכל דבר של להרגיש את האור של השבת והמועדים ש. גם בשביל 

 צריכים קדושה...יהדות 

 ,תוהתבודדות, ולהוריד את האוכל המגושם, ואת המסיב כיםצרי. ת

עם כל  הרבהאיבדנו  .רהדיבו-ואת סגנון ,הנוראות ואת השמלות

 .להתקרב לה'ככה ם, אי אפשר שר להתקדאי אפ .גשמיות הזאתה

אדם לא חייב -הבןאז אין כלום.  –פשר להתקרב לה' ואם אי א

האמיתי של  הדור בלימוד, הוא צריך להיות הידיד, הבן-להיות גאון

 ,רבק. להתע ג'["ם מ"צ להרמב"ע, ור' סהמ"ש כה"ז, ע"]מלאכי ג' י הקב"ה

ברגע שהוא מתקרב ומתעלה רוחנית, אמנם וולהתקרב.  ,ולהתקרב

זה להתקרב  – אבל העיקר חייב ללמוד,הוא צריך ללמוד, הוא 

מאד, במיוחד -להקב"ה. ואז לקבל את התורה באמת, ולהשתדל מאד

 להקב"הבכלל לא יכול להתקרב  – שהובקדושה, ומי שאין לו קד

י'[ נִּ דֹוש  אָּ י קָּ  .]'כ ִּ

ה ירמיהו ט': 'ַעל ה מָׁ ְבדָׁ ֶרץ אָׁ אָׁ ֹאֶמר ...הָׁ ם ַעל ה' ַוי  ְזבָׁ ִתי ֶאת עָׁ ֹורָׁ ר ת  ֶ י ֲאש  ַתת ִ  '...ִלְפֵניֶהם נָׁ

ב: 'ודע לפני מי "ז.: 'תכלית חכמה תשובה ומעשים טובים', אבות סופ"ידף ברכות 

'דבר זה נשאל לחכמים...', דברי א. "ן נדרים דף פ"רבינו יונה, הובא בר אתה עמל',

, ספר הזכרונות ל ח"ד פ"ב בתלמוד התורה"ז, דרך ה' לרמח"ח סי' מ"ח טואו"הב

 .'וזה כל פרי...'ה "ד י' פרק ו' זיכרוןי אבוהב, "למהר

ש. בראשונים מובא שמצוות 'הציפיה לישועה' כלולה בדיברה 

ניתן 'אנכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים', אז  :הראשונה

גם  – כמו שה' הוא אינסופי, והאמונה היא אין סופיתלומר ש

 סופי...-הגאולה זה דבר אין

ם וממשיכים, ת. נכון, כי זה דבר אחד שנכנס לשני. ואנחנו ממשיכי

, ]ר' סנהדרין צב:[ויהיו לנו עוד הרבה שינוים אחרי הגאולה השלמה 

ואנחנו נעמוד בזה בשמחה, זה יהיה משהו טוב, זה יהיה משהו 

שמושך, שנשתוקק לזה, שנרצה את זה כל כך, עם כל המהות שלנו, 

זה  –וההנאה הזאת  אפשר יהיה לתאר. זאת תהיה כזאת הנאה שאי

 ימשיך לנצח.

כמו ה'ישמח משה' זצ"ל, ועוד הרבה צדיקים בכל הדורות ש. 

שנים, בלי להתעייף, בלי -גבי-על-חיכו למשיח שניםצדיקים, 

 התקוה אפילו רגע... איך הם עשו זאת?!...את להרפות 

ת. בודאי ובודאי, כי זה נהיה יותר עמוק, יותר מעניין, יותר רחב, 

ר, כי אין סוף למה ויות-יותר-יותר לעומק, יותר גבוה, ויותר

שהתורה יכולה ללמד אותנו. ואפשר ללמוד את זה מאה שנה, או 

מאתים או מיליון שנה ובכל פעם נגלה עוד דבר ועוד דבר. אבל 

צריכים אנשים כמו החפץ חיים, כמו כל גדולי וצדיקי הדורות, שהם 

יכולים לגלות לנו את זה. אבל כאשר יגיע המשיח אנחנו בעצמנו 

 את הדברים האלה, בעזרת ה'. יהיו כאלה שיוכלו יותר לגלות נוכל

ויהיו כאלה שפחות, אבל כל אחד יוכל לעשות את זה, בעזרת ה'. 
יא: "]ישעיה י ה 'כ ִ ְלאָׁ ֶרץ מָׁ אָׁ ה הָׁ עָׁ י"א ל", ור' ירמיהו ל'...ה' ֶאת ד ֵ ית ֹזאת ב: 'כ ִּ רִּ ר ַהב ְּׁ ֶׁ  ֲאש 

ֹרת כְּׁ ת אֶׁ ית אֶׁ ֵ ֵאל ב  רָּ ש ְּׁ ים ַאֲחֵרי יִּ מִּ ֵהם ַהי ָּ ֻאם הָּ י ה', נְּׁ ַתת ִּ ת נָּ י אֶׁ תִּ ֹורָּ ם ת  ב ָּ רְּׁ קִּ ַעל ב ְּׁ ם וְּׁ ב ָּ  לִּ

נ ָּה, בֶׁ ֲ ת  כְּׁ י אֶׁ יתִּ יִּ הָּ ם וְּׁ הֶׁ ים לָּ ה ֵלאלֹקִּ ָּ ֵהמ  יו   וְּׁ הְּׁ י יִּ ם לִּ עָּ לֹא: לְּׁ דו   וְּׁ ְּׁ ַלמ  יש   עֹוד יְּׁ ת אִּ יש   ֵרֵעהו   אֶׁ אִּ ת וְּׁ  אֶׁ

יו חִּ עו   ֵלאֹמר אָּ ת ד ְּׁ י ה', אֶׁ ם כ ִ ָׁ ל  ם אֹוִתי, ֵיְדעו   כו  ם, ְוַעד ְלִמְקַטנ ָׁ דֹולָׁ ֻאם ג ְ  ה'...'[ נְּׁ

ים בשבת חלצומות שבעה עשר בתמוז וגם תשעה באב השנה ש. 

 ?עבורינומה המשמעות  ',נדחים'והם 

ה' ירחם על עם ישראל, ושאף  שבכל אופן היא מעות בזהת. המש

זה עושה לנו הקלה  – 'נדחה'לא תיאבד. זה שזה ת יהודי-נשמה

 ההשלימ-הוהגאול ,ה' ירחם עלינו גםזה אומר ש, ו)מבחינה הלכתית(

ה' לא יחפש אחר  האמיתיים.-םם בשביל היהודייתהיה עם הרבה רחמ

י םה של היהודיכל עבירה ועביר ַלח ]שם: 'כ ִּ סְּׁ ם אֶׁ ם ,ַלֲעֹונָּ אתָּ ָּ ַחט  לְּׁ ר לֹא ו  כ ָּ זְּׁ עֹוד',  אֶׁ

י"ישעיה מ יתִּ חִּ ב ד: 'מָּ עָּ יךָּ  כָּ עֶׁ ָּ ש  ְּׁ ן פ  נָּ עָּ כֶׁ , וְּׁ יךָּ ֹאותֶׁ ה ַחט  ו בָּ י ֵאַלי ש  ...', ור' רש"י פר'  כ ִּ יךָּ ת ִּ ַאלְּׁ גְּׁ

ַיֲעֹקב'[ ן ב ְּׁ וֶׁ יט אָּ ב ִּ ים לדעת, ירצה כמה דבר, הוא רק בלק עה"פ: 'לֹא הִּ

שהוא מאמין ואוהב את ה' ושהיהודי בוטח בה', במאת האחוזים, 

י במאת האחוזים ת ִּ ַארְּׁ ש ְּׁ הִּ ךְּׁ  ]צפניה ג': 'וְּׁ ֵ ב  רְּׁ קִּ י ַעם בְּׁ נִּ ל, עָּ דָּ סו   וָּ חָּ ם ה'', עי' לקט  וְּׁ ֵ ש  ב ְּׁ

 תלהיות טוב, שהוא רוצה להיו ושהוא רוצה ,['בין ידידים'מקורות במאמר 

אמיתי -שהוא רוצה להיות יהודי וא רוצה את הקשר,הקרוב לה', ש

יַע.. השקר.-של-ולעזוב את העולם ַיג ִּ ה וְּׁ ֶׁ ַחכ  ְּׁ ֵרי ַהמ   .'[]'ַאש ְּׁ

 

יחרבו שני שליש של העולם, מה יהיה עם כל היהודים ר שאכש. 

 ...שם? נמצאיםש

אבל זה יהיה קשה מאד. יהיו  ת. זה אני לא יכול להגיד בדיוק,

וצריכים  אזהרות גדולות. תהיינהגדולות עכשיו, עוד מעט  אזהרות

-כאן שלטוןיבינו שהגיע הזמן לקום. אפילו שיש  םלהתפלל שיהודי

כעת בכל אופן זה לא ישאר הרבה זמן, וזה הזמן אך רשעים -של

 להגיע לפה. 

 ...הנה ולבואהכל לעזוב בשבילם ש. זה נסיון גדול 
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 3עמוד  –הרישעות כבשה את העולם 

 

ת. ה' כבר ידאג לזה. יהיה מצב שהם יקבלו אזהרות קשות ביותר 

שבוע אחד היו ארבעה מקרים תוך ב ,כדי שיתחילו לזוז. לפני שבוע

 רגיל בשנים האחרונות. -דבר לאזה  !בברוקלין ,םשל פגיעה ביהודי

את הנצרות להבדיל  היהדות, מנהלים מלחמת חרמה נגדש. הרשעים 

תהיה מה  הפכו את זה לצחוק אחד גדול. ,לחלוטין ססוימכבר הם 

 זה? יסתדרו עםם לדת המוסלמית, איך תייחסותה

הם רוצים למשוך את  עם שום דת. ת. קודם כל הם לא מתעסקים

שלהם. ואתם יודעים מה? רוב העולם ילך איתם.  רהזה-בודהכולם לע

 ג: 'ולא"]סנהדרין דף סחז"ל כמו שאמרו  ,את הכללמה? כי זה נותן להם 

 כל כךאז זה יהיה  בפרהסיא...'[ עריות להם להתיר אלא כוכבים עבודת עבדו

מה שהם רוצים, הדברים הכי את כל יכולים לעשות  הםכי  ,ךשמו

 מותרים, כמה שרוצים –ים וכל הלאו .לעשותגרועים שהם יכולים 

זה ימשוך אז  ,להיות חזירים עד הסוף .['הם יותר גרועים מחיות']ר' מאמר 

ישרדו, כי יהיו כמה מעטים  –גם בין הגוים ו .הרבה מאד אנשים

מעט מאד גוים ישרדו.  .מאד יםגוים שלא יהיו מוכנים לזה, אבל מעט

הם שלא יודע איך אני  .הם לא אוהבים מוסלמים – והמוסלמים

 ,השני-נגד-ים מלחמות ביניהם אחדיים הם עושיתפטרו מהם, בינת

האיסלאם את  –מה שברור אבל  ,ישאירו כמה, לא יודעהם אולי 

בין המוסלמים גדולה היתה שנאה  דתמימאז ומהם רוצים לגמור. 

האיסלאם, אבל לפני הנצרות יצרו הרבה זמן  . אתוהנוצרים

, הרבה אנשים כל כךברגע שזה נוצר זה ממש כבש  ,האיסלאם

 ,אל תדאג .מאזישנה יש להם מלחמה לכן הנצרות, אז יותר מהרבה 

מאמין אני , ז["פ ל"ם יחזקאל ר"]מלבי הם ירצו לחסל לגמרי את האיסלאם

בין אם הוא  ו,אותיחסלו הם  –שמי שלא ירצה ללכת לדת שלהם 

 ש."ש או לא דאע"דאע

 

 

התועבה שעומד להיות אחרי תשעה באב בעיר -ש. מה עם מצעד

 הקודש, ירושלים?

ת. מה אתם דואגים על זה? בימים הקרובים עומד להתקיים אירוע 

ם, במקום ששייך לעיריה, עיריית ירושלים, אירוע של נוצרי

בחורים מתחת לגיל שמונה  שמושכים רק בחורים, לא בחורות.

הם עושים 'שלשה ימים של מוסיקה', ושל מי יודע מה. והם עשרה. 

הרי צריכים, הבחורים, איזה אישור מההורים שלהם, אוקיי, אמרו 

להם שזה לא משנה, אפילו אם ההורים לא רוצים אז תרשמו 

ביקשו אז עיריית ירושלים משתפת פעולה! ובעצמכם את הפתק... 

 שים שם להראות שלא שמחים עם זה.שיבואו אנ

מזניחים במכוון את  הרבה בלאגן, כמו שלדוגמאש. גם בכותל יש 

מלחמה הנהלת ההפרדה בכניסה לכותל, עירבוביה נוראה. ככה מת

 הקדושים!-בכל המקומות

ת. זה יותר מזה, יש עוד אנשים שמתלוננים על כל מיני תופעות 

 גרועות.

 שוטרות חרדיות...ש. שמעתי שישנה תופעה חדשה: 

י ֹון...', ישעיה פרק ב' עת. כן, זוהי המודה החדשה...  נֹות צִּ הו  ב ְּׁ בְּׁ ָּ י ג   ש["]'ַיַען כ ִּ

שוטרות, חוקרות חרדיות. כן, חרדיות. מה לעשות? חייב להיות סוף 

 לכל הדבר הזה. 

ש. הרשעים מפעילים לחץ רב שהכותל המערבי, הרחבה המרכזית, 

גברים ונשים. מלחמה באופן גלוי, להרוס תהיה מעורבת לגמרי, 

 ב' של היהדות.-דברים שזה הא'

ת. נכון, וזו כל המטרה, צריך לעשות קבוצה של אנשים שלא 

מוכנים לוותר, ושמוכנים לעשות 'נגד', להראות שכועסים, להראות 

שזה אסור! להראות שהם לא מוכנים לעזוב את היהדות שלהם. ואל 

פשוט לא יצליחו, יצליחו אמנם עד נקודה  תדאג, הם לא יצליחו. הם

כ ה' יפיל אותם, לא סתם. אבל אנחנו צריכים "מסויימת, ואח

זה  –להראות לה' שאנחנו איתו, שאנחנו רק איתו. והדבר הראשון 

 זה לעשות מחיצה בינינו לבין הציונים. – הצניעות, הדבר השני

אמיתית ש. אמרתם פעם שנגיע למצב שיצטרכו ממש מסירות נפש 

 פשוטו כמשמעו, האם זה ממש לפנינו, בתקופה זו?...

ה, אני יודע שהיהודים כבר א  ר  ת. כן, כן. אני לא יודע איך שזה י  

ועוד מעט זה יהיה הרבה יותר  ,מתחילים לסבול קשה מאד מהגוים

ב זה יהיה, ויהיו הרבה מהומות, וזה כבר מתחיל, כי "קשה. גם בארה

כל העולם 'לא סתם'. וזה התחיל עוד מעט תיפול הכלכלה ב

ביוון, וישנם עוד כמה ארצות שיפלו אחרי  )ההתדרדרות(ה'גליטש' 

יוון. וגם אירופה תיפול. אני מאמין שהם יעשו את זה לא בנפילה 

 אחת גדולה, אלא שזה קצת יבוא ב'שלבים'. 

וזה  !אבל היום כבר דיברו על סין! שסין היא במצב קשה כלכלית

ברור שהם צריכים להיות ככה, הרבה זמן מדברים על זה, כי סין 

כ זו ארץ פרימיטיבית, הם גדלו מאד, ובמהירות. הם ענקים, "בסה

קשה להשתלט על כל החלקים שלו. נכון שזו הכלכלה  –והענק הזה 

הכי חזקה בכל העולם, אבל זה בנוי לא טוב. אז לכן, אם כל העולם 

דברים של סין? ויכול להיות שהם קנו המון מי יקנה את ה –נופל 

זהב, לא יודע כמה, אבל זה לא יעזור להם אם אין מישהו לקנות את 

מה שהם מוכרים. ואם יש להם את הזהב, אבל מי אומר שהזהב 

יהיה כל כך יקר עדיין, מי אומר שזה בכלל יהיה דבר בעל ערך, 

לים ליפול שמישהו יהיה אכפת לו מזהב. בכל אופן עכשיו הם עלו

התכנית, כי הם כבר גנבו את רוב -של-'לא סתם', ואם כן זה חלק

 יש להם את המקומות שזה מוסתר שם. הכסף מהבנקים, אז עכשיו

כי רוב השווי  ,רגל-הם כולם על סף פשיטת – אבל הבנקים עצמם

ם רק ב'מספרים', ההון של רוב של הבנק זה לא במזומן, הכל ש  

חזירים את החובות אז הבנק נופל, וברגע הבנקים. וברגע שהם לא מ

אלה מ האנשים.-של-חילו להוציא מהחשבונותשהבנקים נופלים ית

עכשיו יש ושיש להם כסף בחשבונות, יוציאו את הכסף שהם רוצים. 

חוק שברגע ששמים את הכסף בבנק זה שייך לבנק, ולא לבן אדם! 

זה. וכבר  ואם הם צריכים את זה בשביל לתמוך בבנק אז 'יעיפו' את

ביוון מתכוננים לקחת כספים מהחשבונות של האנשים, ובשביל זה 

האנשים מודאגים כל כך. אבל פה יש מצב שיקחו גם את כל הכסף 

עד שלא ישאר כלום.  – של האנשים, וזאת תהיה 'הגניבה האחרונה'

ואז יהיו האנשים רעבים, אנשים כועסים, אחד ילחם נגד השני רק 

כו' וכו'. זו התכנית, אבל ה' יש לו את התכנית בשביל חתיכת לחם ו

קו ם'[שלו  ָּ יא ת  , ועכשיו נראה, נראה מה יקרה, אבל אני יודע ]'ֲעַצת ה' הִּ

 שאף נשמה יהודית לא תלך לאיבוד.

יו לאסוף אוכל כמו שביוון אזרחים ש. אז האם הגיע הזמן עכש

 אוגרים כמויות של אוכל?עכשיו 

לשמור איזה 'שבועיים' של אוכל,  ת. אמרתי זאת כל הזמן: אפשר

כדי שיהיה על מה לבסס את הנס, ה' יעשה לנו ניסים. חוץ מזה, 

http://dani18.com/uploads/P220H.pdf
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זה  – לארץ. חוץ לארץ-כך גרוע כמו בחוץ-בארץ זה לא יהיה כל

ל זה יהיה בלאגן 'לא סתם', זה יהיה משהו "משהו אחר. שם, בחו

ע, נורא. בארץ זה לא יהיה כל כך גרוע, אבל זה יהיה מספיק גרו

לא כמו בחוץ לארץ. הרי הם צריכים איזה מקום אחד להשאיר שבו 

 יהיה המרכז שלהם... 

 ש. איזה סוג של אוכל לשמור? דברים שמחזיקים זמן רב?

ת. דברים שאתם אוכלים גם ככה, אבל דברים סגורים ונשמרים, 

זה לא דבר שמחזיק כל כך  – אורז-כמו טחינה לדוגמא. פריכיות

רק  תחזירו אחד, – ליפו כל הזמן. תאכלו אחדהרבה זמן, אז תח

-שיהיה אצלכם סדר, שתדעו את התאריכים. וגם מים, כדאי איך

 יהיה שיהיה לכם שמור כמות של מים.-שלא

 ש. איך עדיף, בבקבוקים או במיכל?

ת. בודאי שזה יותר טוב במיכל, אבל אם מישהו יראה את המיכל 

 שלכם על הגג מיד יבואו לקחת...

 

מפחיד בסיני!  ,דרוםמקרוב אלינו,  כל כךש כבר נמצא "הדאע .ש

 מה אתה אומר? ביותר.

אנשי של יצירתם -זה פרי –ש הזה "הדאעת. אני אומר לכם ככה, 

שזה ככה נולד, בואו  זה ממש טיפשות לחשוב '.סדר העולם החדש'

והחליטו להיות  - עשרת אלפים אירופאים ברחו' שיספרו: נגיד

נים של צבא, וזה צריך להיות צבא, עם אימ בודאי שלא!', ...חיילים

זה  ,פשוטדבר ם זה לא ואיך להשתמש בנשק. הנשק היגם שיודעים 

ששמים  )תותחים של פעם( 'יםנונאק'זה לא  יותר מורכב מפעם.הרבה 

 – כל כךאם הם מצליחים ו .לא, זה הכל מסובך ...בזה כדור ו'בום'

בודאי ו .עוד הרבה ,איתםשעובדים שיש עוד אנשים מאד ר ואז בר

משתמשים  .פה וכו'וה, ומאיריהדרכה מאמריקה, ומאנגלמקבלים עוד 

כאן שאמרו שאנחנו  םושמעתי היו .בהם בשביל להרוס את הערבים

 ברשימה שלהם אחרי מצרים... ה' יעזור. בתור הבאים 

ש לבוא "לים לתת לדאעואגיד לכם עוד דבר: איך הם יכאבל אני 

ש הזה יוריד לכולם "הדאע ?!....יך הם יעשו את המצעד הזהלפה? א

אני אבל  ...הלא יתנו להם להכנס לפברור ש... אז !את הראשים

תירוץ, סיבה היה זה בסה"כ יזה כל הסיפור הע, שדחושב, אני לא יו

חם נגד ללהייבואו כביכול שלים זרים, יישראל בחי-למלא את ארץ

הרבה בעיות בכל הארצות כ"כ  ש עשה", לאחר שהדאעש"הדאע

 האחרות.

 

מתקרב לכדור הארץ ולפי כל מיני על כך שישנו כוכב הש. מדברים 

 תחזיות זה עתיד לפגוע בארצות הברית. האם שמעת על זה?

ת. זו שאלה גדולה אם זה דבר אמיתי או לא. ויכול להיות 

שהרשעים פשוט יכנסו לבונקרים שלהם, ויעשו מלחמה כאילו שיש 

הם והמלחמה תהיה עם נשק שקוראים לזה 'מזג אויר', ש .כזה דבר

טורנדו, וכו' וכו', ואפילו -כבר יודעים איך לעשות הוריקנים, וסופות

געש יתפוצץ... וגם צונאמי וכו', ויכול להיות שזה הנשק שהם -שהר

אטומית על -הפצצ עיקר. וזה לא אומר שלא יטילו איזוישתמשו בו ב

אבל בכל אופן יש  שיש 'מלחמה'.  כמה ערים, ככה כדי להראות

זה סתם 'כאילו',  – הרבה שחושבים שכל הסיפור הזה על הכוכב

שהדבר הזה לא בדיוק, או שזה לא קיים, או שבודאי זה לא יגיע 

הארץ. ויש שאומרים שזה יעבור -ב ולא לאף מקום בכדור"לארה

ו', האויר וכ-הארץ וזה מה שיגרום לכל הבעיות במזג-בסמוך לכדור

שליש של -הקב"ה אכן יהרוס שני אבל אני אישית אינני חושב כך.

העולם, אבל הוא לא צריך 'כוכב' בשביל לעשות את זה, אם הוא 

אז הכוכב הוא שעשה את זה, וזה צריך להיות  –משתמש בכוכב 

]בשלח י"ד: דבר שברור לכולם מי הוא המעניש אותם: רק הקב"ה. 

עו   דְּׁ יָּ ם 'וְּׁ ַריִּ צְּׁ י מִּ י  כ ִּ א"א, ור' סו"ט כ"ה'...', ור' ישעיה יֲאנִּ צָּ יָּ ַחם ה' ס זכריה: 'וְּׁ לְּׁ נִּ ם וְּׁ ֹויִּ ג   ב ַ

ֵהם  יֹום -הָּ ֲחמוֹ  כ ְּׁ ל ָּ יֹום הִּ ב...'[ ב ְּׁ רָּ  .קְּׁ

 

, אני לא ]חלק צז.[ כתוב בגמראכך  –ש. 'במוצאי שביעית בן דוד בא' 

לעוד שמונה שנים, עד למוצאי שמיטה  זה שייך לחכותמאמין ש

 הבאה...

 ושלום, חס ושלום.ת. חס 

מה )עי' אבן של ש. נמשיך הלאה, 'בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל'

 290 יוצא זהאז ליל הסדר, , מתי בניסן? בטח בפסח, י"א( פר"להגר"א 

 ...)הספירה לאחור(אז אפשר להתחיל את ה'קאונטדאון'  .יום מהיום

ת. בדיוק. ואנחנו יכולים לראות יותר ויותר איך שהם משתלטים 

ואיך שהם מתגלים, ואיך הם לא מפחדים, והם ממש שיכורים על 

ֵני"ז י"]משלי טההצלחה שלהם, וזה יגמור אותם  פְּׁ ר ח: 'לִּ בֶׁ ֶׁ אֹון, ש  ָּ ֵני ג  פְּׁ לִּ לֹון וְּׁ ָּ ש    כִּ

ַֹבה   ַח...', ור' עובדיה פסוק ד'[ ג  המשיח כבר פה. הוא לא  . אבל לא לדאוג,רו 

הוא פה, הוא כבר יכול להגיע פתאום דקה אחת לפני שהוא מתגלה. 

ואנחנו רק מחכים לזה שהוא מתגלה. וה' יעזור לנו, ואנחנו  פה,

נראה בעתיד הקרוב ביותר כאלו ניסים גדולים, כאלו דברים שיקרו 

יֵמי"]סוחנו לא נוכל להאמין למראה עינינו שאנ ךָּ ֵצא ס מיכה: 'כ ִּ ץ תְּׁ רֶׁ  ֵמאֶׁ

ם יִּ רָּ צְּׁ ו   - מִּ נ  אֶׁ אֹות', ור' בעה"ט דברים ב' כ"ד ממדרש תנחומא ועע ַארְּׁ לָּ פְּׁ ש ואתחנן ז' "נִּ

אפשרות לעבור את זה -אבל בסופו של דבר זה יהיה גם קשה ט["י

וה' יעזור לנו,  ר את זה,ונעבו ,ולהישאר בחיים. אבל נישאר בחיים

 אל.כל עם ישר – ה"צדקנו בע-ונזכה לקבל משיח

 



 ונשטיין זצ"ל בענין 'צפית לישועה'ושיחה מאת הגה"צ רבי יחזקאל ל, 'אמונת הגאולה'

 נדפס בספר 'קובץ שיחות' ב"ב תשכ"ט

)שמות  הסמ"ק בריש ספרו בביאור החיוב "לידע שאותו שברא שמים וארץ הוא לבדו מושל מעלה ומטה ובד' רוחות כדכתיבכתב 
כ'( "אנכי ה' אלוקיך וגו'", וכתיב )דברים ד'( "וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה' הוא האלוקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין 

 עוד".

"אכן הקב"ה מנהיג את העולם כולו ברוח פיו והוא הוציאנו ממצרים ועשה לנו כל הנפלאות ואין אדם נוקף  :דבריו שםובהמשך 
א א"כ מכריזין עליו מלמעלה שנאמר )תהלים ל"ז( "מה' מצעדי גבר כוננו", ובזה תלוי מה שאמרו חכמים )שבת ל"א( אצבעו מלמטה אל

ששואלין לאדם לאחר מיתה בשעת דינו "ציפית לישועה". והיכן כתיב מצוה זו, אלא שמע מינה בזה תלוי, שכשם שיש לנו להאמין 
וצאתיך וגו', ועל כרחין מאחר שהוא דיבור הכי קאמר, כשם שאני רוצה שתאמין בי שהוציאנו ממצרים דכתיב אנכי ה' אלוקיך אשר ה

שאני הוצאתי אתכם כך רוצה שתאמין בי שאני ה' אלוקיכם ואני עתיד לקבץ אתכם ולהושיעכם, וכן יושיענו ברחמיו שנית כדכתיב 
 )דברים ל'( "ושב וקבצך מכל העמים וגו'", ע"ש.

מונח בדברה הראשונה מעשרת הדברות, והוא להאמין בגאולה העתידה לבא, כשם שיש לנו להאמין לנו הסמ"ק חיוב נוסף המגלה 
שהוציאנו ממצרים כך יש להאמין בגאולה העתידה. ובפרשת שעבוד מצרים והגאולה ראינו בחוש את קיום דבר ה' אל אברהם בענין 

ר כי גם הנבואות על אחרית הימים וימות המשיח יתקיימו במילואם. זה. וכך ג"כ נתקיימו הנבואות על החורבן והגלות, ופשוט וברור הדב
ואם בשעבוד של אז נאמר "וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנכי" ונתקיים הדבר בדקדוק נפלא מדה כנגד מדה, כך ג"כ יתקיימו הנבואות 

פט רעתם יקויים במלואו, לא יפול על אחריתה של אדום שתתן את הדין על כל הצרות והסבל שעשו לעם ישראל במשך הגלות, ומש
 דבר.

זה של אמונה בגאולה בימות המשיח ותחית המתים הוא מעיקרי האמונה מי"ג העיקרים שמונה הרמב"ם, וברור הדבר כי חוב גמור וענין 
 הוא על כל אחד ואחד לחיות תמיד עם אמונה זאת בלבו.

ות מלכים הכותב כי כל מי שאינו מאמין במשיח או מי שאינו מבריסק זצ"ל היה מדגיש את דברי הרמב"ם בפרק י"א מהלכהרב 
מחכה לביאתו, לא בשאר הנביאים בלבד הוא כופר, אלא בתורה ובמשה רבינו, שהרי התורה העידה עליו שנאמר "ושב ה' אלוקיך את 

 שבותך ורחמך ושב וקבצך וגו'" "אם יהיה נדחך בקצה השמים וגו' והביאך ה' וכו'", עיי"ש.

מחדש לנו כי לא רק מי שאינו מאמין בגאולה כופר הוא אלא אפילו מי שאינו מחכה לה. וחזינן מדבריו את גודל החיוב הרמב"ם 
לצפות לגאולה, והיה מדגיש הרב מבריסק זצ"ל כי צריך לקיים "לישועתך קוינו כל היום" כפשוטו ממש, למלאות את כל היום בצפיה 

 לישועה.

יד על ענין הגאולה, ציוה ללמוד סדר קדשים כי במהרה תשוב העבודה למקדש, והיה חי מתוך חיים זצ"ל היה מעורר תמוהחפץ 
אמונה וצפיה גדולה לגאולה, וברוח זו היה עונה לכל שואליו. ויעץ לאחד שנסע מראדין לאמריקה לחמש שנים כי יקח את בני ביתו 

תק ממשפחתו, ומרגלא בפומי' כי המשיח מוכרח כבר לבוא עמו כי במשך חמשת השנים ודאי יבוא המשיח ולא כדאי לו להיות מנו
אחרת לא יהיה לו אל מי לבוא. כך אמר על זמנו, כל שכן בימינו שהמצב החמיר ביותר, צרה כה גדולה עברה עלינו, החלק העקרי 

ומדים כבר ממש לפני הסוף, מכלל ישראל אבד באכזריות, והצרות הם כל כך גדולים ורבים שלא היו מעולם, האם אין זה סימן כי אנו ע
חכמת סופרים תסרח ויראי חטא ימאסו  ,והגאולה היא אחר כתלינו, ומלבד הסימנים המפורשים על הזמן האחרון כדאיתא בסנהדרין צ"ז

פני הדור כפני הכלב, והאמת תהא נעדרת, וכל מי שסר מרע משתולל על הבריות, העזות תרבה והיוקר יאמיר, והפכה כל המלכות 
ות ואין תוכחה וכו', עיי"ש. וכי אין אנו רואים בחוש את כל הסימנים הללו, הכל מורה לנו כי שעת הגאולה ממשמשת ובאה, הרי למינ

הדור כה יתום, אין אל מי לפנות ואת מי לשאול, והצרות כה גדולות לכלל ולפרט, בכל בית יש צרה ופגע, נאבדה צורת החיים השקטה 
ה שעוד הנשמה באפינו ואפשר להמשיך לחיות הלאה. כל זה מראה לנו על הסיום של העוה"ז במתכונתו והנורמלית, ומסתפקים רק בז

הנוכחית. וצריך להתעורר ולהתחזק באמונת הגאולה, הנסיון בזה קשה מאד, רבים נאבדים בגלל הסבל והצרות, אולם זו מטרת חבלי 
ו רבים והרשיעו רשעים ולא יבינו כל רשעים והמשכילים יבינו". זמננו הגאולה. וכמובא בסוף ספר דניאל כי "יתבררו ויתלבנו ויצרפ

 הוא זמן הצירוף והבירור, וצריך להתחזק באמונה, להתבונן, לחשוב ולצפות, ולהכין את עצמינו לגאולה.

ן שלא היו מצרים יצאו כלל ישראל חמושים, ומבארים חז"ל כי רק חמישית מהם נגאלו, השאר נאבדו בימי האפילה כיוביציאת 
כל אחד חייב לחשוב ראויים להגאל. ומי יכול להיות בטוח כי ראוי הוא להיגאל וחלקו עם אלו שנתלבנו ונצרפו ומן המשכילים שהבינו. 

 ל.נתב"ש מוכל היום כאסור לשכוח ממנה וביחוד שהחיוב לצפות  בענין זה

י יש רופא שיכול לרפאותו וצריך הרופא ביום מן הימים לבוא צורת הציפיה באר ה"חפץ חיים" זצ"ל במשל, לחולה אנוש היודע כואת 
אליו, ודאי שיחכה החולה בכליון עינים, וכל נקישה בדלת תגרום לו התרגשות ושמחה כי הנה הרופא בא, ויעמוד ויצפה הלאה אם יתברר לו 

"והסירותי את לב  -ם אנו ומובטחת לנו התרופה כי לא הרופא הוא זה שדפק בדלת, וכך צריכה להיות העירנות בצפיה לגאולה, חולים אנושי
האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר וכו'", והבטחה זו צריכה ליצור בנו ציפיה לא פחות מאשר חולה הגוף המחכה לרפואתו, ואין להתייאש 

זה צריך לשנות מאומה מצורת  ח"ו בגלל אורך הגלות, ואפילו אם היו זמנים שחשבו וקבעו כי זמן הגאולה הגיע ולבסוף לא בא המשיח אין
 הציפיה.

כי בכל רגע יכול לחול  שונות גורמות להמשך הגלות, וזמן הקץ מוסתר מאתנו, אולם חייבים אנו לחיות מתוך אמונה ותקוהסיבות 
השינוי הפתאומי, וכמו ביציאת מצרים שיצאו ממ"ט שערי טומאה והגיעו למצב של "ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן 

 . בוזי", כך במהרה בימינו יחול השינוי ותיעלם החשיכה שנצטברה במשך הדורות, אור הגאולה יבקע ויופיע.



 הנשק הסודי שלנו
 תקשור עם מנחם, ירושלים, ד' מנחם אב תשע"הבס"ד, 

אני הולך לישון בקושי, אני קם בבהלה, אני חושב  .אני מאד עצבני

מפחיד שאין מילים בשביל  זה כל כך .מה שעומד להיות כל היום על

לטו תהרשעים השש, על איך קורהזה. וכשאני חושב על מה שכבר 

 .ובוכה ,ובוכה ,אני פשוט מאבד את השליטה, ובוכה – על העולם

הרוב ו ם מאד,מעטי ,מעטים מאד בכלל מסוגלים להתקרב להקב"ה

ם להבין יכמעט אין גוים שמסוגל ,זאת הם יהודיםם מקבוצה והעצ

גוים שיראו -של-כמותיש נצל, אבל בכל אופן יאת האמת ולה

 סיני-דו על הרהיהודים, רק אלה שעמאצל  בלא ,ויקבלו את האמת

ֲ ]'אֲ  ֲמאמרֲיֲ רֲ צֲ ץֲמֲ רֲ אֲ מֲ ֲיךֲ אתֲ צֲ רֲהוֲ ש  ֲר'  – רק הנשמות האלה ['אמונתֲהגאולה'ם...',

 ישרדו, כמו שכל הזמן אמרנו. 

אני רק רוצה לומר ליהודים  ,כל כךהקשה  ,בתקופה הזאתו

אמרנו, אנחנו כבר ודניאל ואני  )בנימין גולדן(כמו שבן  ,האמיתיים

והזמן הזה  ,לזמן שנצטרך להילחם על האידישקייט שלנו מתקרבים

אפילו ונצטרך  .קשים דמא-מאד םאבל זה יגיע למצבי ,כבר התחיל

אנחנו לא צריכים  .לסכן את עצמינו, ולא לעזוב את האידישקייט

ני שמשיח בא, כי פנים במלחמות לפ-אל-חם נגד הרשעים פניםללהי

שֲ"תרגוםֲשיה] המלחמות ליח של ה' להילחם אתמשיח יהיה כבר הש

בתקופה זאת, לפני שמשיח מתגלה, המלחמה  ,, אבל אנחנו[,ֲע"ש'ח'ֲד

שאר קרוב להקב"ה, להפריד בין המשפחות שלנו ישלנו תהיה לה

יד את רבני עשיו, ולהפ – , ושל האדומיםרב-רבלמשפחות של הע

 .'[זאות ]אש"ל להגר"א פי"א  וזה לא יהיה קל ,וכו' םעצמנו מהעמלקי

התורה מהרבה  ,של החרדים ,הספר שלנו-רואים בבתיואנחנו 

תֲ:ֲ'ח'ֲ']ירמיהוֲח השקר-של השקר, תורת ר  תו  נּוֲו  ח  נ  יםֲא  מ  כ  רּוֲח  אמ  הֲת  יכ  נוֲֲּה'א  ּת  ֲ,א 

ה ש   רֲע  ק  ש ּ  ּנ הֲל  ןֲה  כ  רֲ,א  ק  טֲש   יםֲע  ר  פ  םֲ...ס  ה  הֲל  תֲמ  מ  כ  ח  . הם לקחו את החיצוניות ...'[ו 

ה'] השקר-ם קיבלו את תורתובפנים ה – של היהדות מ  ר  מ  נוֲֲּּב  א  תֲמ  ע  יֲד  ת  ֲאו 

ֻאם  .ספר והישיבות והחדרים של החרדיםה-תיבהם  אלוו ,...'[ה'ֲנ 

ד ירך להפרטים שלנו לילדי השקר, נצדד בין היליך להפררונצט

 וזה לא פשוט. .שקרהבינינו לבין הקהילות שקיבלו את 

עם הם כה רבים,  ,כל הרשעים בכל העולם ם פיצפון.אנחנו ע  

ועם  ,םועם הרובים המשוכללי ,הצבאות שלהם, ועם הקסדות

-ות, ועם כלינועם הפצצות האטומיות, הגרעי ,כדורים-נגד-הווסטים

נשק שאני אפילו לא יודע מה הם עושים ואיך הם המיני סוגי 

 ?מי אנחנואז כמו לייזר וכל מיני דברים,  ,יו'[ש ֲ יֲעֲ דֲ ]'יֲ  עושים את זה

רץ אני לא מדבר על כל אלה שגרים באו .עם פיצפון ?מה אנחנו

האמיתיים -ר, אני מדבר על היהודים, כי חלק רציני מהם ע"שראלי

אנחנו עם קטנצ'יק לעומת הע"ר,  .גם בא"יובכל העולם  נמצאיםה

ד את מולהי םאבל אנחנו יכוליים. קלעומת העמל ,לעומת הגוים

 מיני-ל הצבאות ומכלחזקים מכ ותרי תולים להיואנחנו יכ ,חזקים

ֲ םֲנֲ יוֲ יֲּבֲ אש ֲ רֲ הֲלֲ תֲ וֲ כֲּ]'סֲ  מלחמהה-סוגים של רובים וכליה  .ק'[ש 

ם יכל הטנקאנחנו שמים את הגוים על המשקל, עם כאשר 

הכל, זה כובד -הכל-לשלהם, עם כל המסוקים שלהם, עם כל הכ

זה הרבה יותר, הצבאות של שלהם  הצבאות! רק ענק משהואדיר! 

ודאי בוזה  !זה הרבה יותר מכל היהודים שיש בעולםהרשעים 

עם  םדאי כבד הרבה יותר מאתנו. אבל כשאנחנו מתחבריובו

ֲרֲ וֲ שֲ עֲ ]'לֲ  רצונו שות אתע"ה, ואנחנו חיים רק כדי להקב יֲקֲ לוֲ אֲ ֲךֲ נֲ צוֲ ת

ים את ל, ואנחנו מרגישים שאנחנו אחד אתו, אז אנחנו מקבי...'[ּתֲ צֲ פֲ חֲ 

ל הקשר עם שכל הכובד של הנצח, של התורה, של הקדושה, 

ואין, אין משקל בעולם שיכול  עולם.-של-נובוייכול, עם הר-הכל

מתחברים עם אנחנו אנחנו חלשים, אך כש – להיות יותר מזה. ככה

ד ין עו  ]'א   אנחנו יותר חזקים מהם – בונו של עולםייכול, עם ר-הכל

נו או כול להרוג אותיותר בעלי משקל מהם, ואף אחד לא יו, '[ו  ד  ב  ל   מ  

אל ק  ם'. 'או  יר  ל ת   א   נו  ת   ה' א  ]פר' שלח: 'ו   להשמיד אותנו ה יםב   ֲעש ֶׂ ל נ  י  א ח  הו  ס ו  בו  ינו   י  ר  , 'צ 

ר' ב' פרק ו':ור' מלכים  .תהילים מזמור ס' י  אמֶׂ ל ו  א א  יר  י ,ת   ים כ   ב   ר ר  ֶׂ נו   ֲאש  ת   ר א  ֶׂ ֲאש  ם מ  ת  ...', או 

 .[ש"ע

להתחבר  זה – נולהנשק הסודי ש !לא לפחד ,שראליאז, עם 

זה השריון שלנו, זה  ....'[נו  ב ל  ג   ש   מ   נו  מ   ת ע  קו  ב  צ   ה']מזמור מ"ו: ' להקב"ה

לעשות את  ,ו. להיות אחד עם ה'נשלנו, זה הכל של 'חיםתתוה'

הרצון של  ,רצונו, מתוך אהבה, מתוך אהבה ענקית שלנו להקב"ה

 . סוף....'[יך  רֶׂ חֲ י א  ש   פ  ה נ  ק  ב  ]'ד    איתוכל יהודי להתחבר איתו ולהיות אחד 

 שובות:שאלות ות

מאות ארבע האריז"ל, כבר לפני ' הקהיארצייט של  חללילה ש. ה

רב. מי יודע -שרוב הדור הוא מהערבהוא גילה לנו שנה וחמישים 

 איפה אוחזים היום...

מספר היהודים בעולם, אלה שחושבים כעת ם שיאומר ת. שוב, יש

-ה"ע הפה שלפני מלוכמו שהיה בתקבדיוק זה  ,יהודיםאת עצמם כ

את זה  ותשווזה את המספר ה וקחמיליון איש.  15זה בערך ש, 2

אבל חלק רציני מהם הם בכלל  כמה זה? ..!.לעומת כל הגוים בעולם

ו עם גוים במשך נלא יהודים, בגלל כל מיני סבתות וסבים שהתחת

שלא התגיירו בצורה נכונה, ויש  צדק-יש ביניהם גיריגם ו ,תהדורו

אין להם בכלל ו ,חילוניים לגמרי הםלרוב, רוב היהודים  ,ביניהם

 ,יתימאין לנו מה לעשות עם גר שאינו גר אומושג על הדת שלהם. 

ב שהוא שחו'אין לנו מה לעשות עם יהודי שהוא  הוא נשאר גוי.

אז זה  מצוות,-למעשה הוא לא יהודי והוא לא שומראבל  ,'יהודי

ֶׂ י א  ]'כ    מוריד די הרבהג"כ  יש את מלבד זה אבל  .ים...'[מ   ע  ל ה  כ   ט מ  ע  מ  ם ה  ת 

הצדק -מורידים את גיריאנחנו היהודים. אחרי ש הע"ר, והם רוב

עוד  ויהודים נשאר-שהם-חושביםה-כל הגויםאת אמיתיים ו-לאשהם 

 – מתוך מה שנשארהרבה יהודים לפי המספרים, אבל בכל אופן 

, מהערב בה מאד מהםברור שהרו הרוב הגדול הם ממש ערב רב!

אנחנו  – אבל לצערי הרב, גם בין החרדים הם חילוניים, – רב

ים להוריד יהודים מאמינים למשתד חרדיםאנשים רואים איך ש

 !...קלה כל כךועושים את זה בצורה  ,['ז-']תהלים ק"מ ה הדרךן אחרים מ

אבל זה לא אותם חזק עם הגשמיות.  סוחבים ,פשוט מושכים אותם

 ווהם ייעלמו. ויישאר – האמיתיים ינצלו-יעזור להם, כי היהודים

עי' ל', וד  י ו  נ  ם ע  'ע  ]יהודים אמיתיים. של , ריעזפיצפון, ממשהו  ,מעט-מעט

וא נגד כל הצבאות ומשיח יתגלה, והוא יב 'וכן לעתיד לבא'[ :קי"א.סנהדרין 

הוא לבדו ינצח אותם , והעולם השלישית-חמתשנשארו אחרי מל

, ]רש"י ר"פ וישב[ אז אנחנו היהלום שה' הרים מן העפר .'הזרת בע
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חדת ונשמה המינחנו קטנים מאד, אבל יש לנו את הא .חצח אותנויוצ

נשמה שמסוגלת לעלות ולעלות רוחנית, ולהתחבר  ,שה' נתן לנו

 לגוים אין כזה דבר. ,עם הקב"ה

בעצם זה אומר ש 'רב-מהערב רוב הדור'שש. האם יכולים לומר 

הם ע"ר,  – שלנוקהילות הכנו, בתוך רוב האנשים המסתובבים בתו

 יהודים אמיתיים?ממש לא ו

ת. אנחנו לא יודעים בדיוק, אבל אפשר להגיד לפחות שאנחנו 

בוהים ביותר ועד הנמוכים מן הג – הרבה מאד ביניהםשיודעים 

, לפחות ראבל אפשר לראות את זה די ברו .הם ערב רבביותר 

ומלמדים  – חים את התורהקמושכים את היהודים בשקר, לו ם.בחלק

-תאוקיצב"כמו  נלחמים בעד כל דבר .את זה בצורה שיקרית

, אבל דברים חשובים כמו 'חשוב-הדבר הכי'כאילו שזה  "ילדיםה

וזה  .זה כבר לא משנה – ם של יהודים וכו'ילבנות על קברים עתיק

יש את החוצפה לעשות  שנה-אחרי-, ששנהלא משנה לאף אחד

ך ממש נגד לשהו ,נפש, עקומים-מצעד של מנוולים, של חולי

 העבירות אחתאת שהם עושים בכך אים והם ג ,התורה, שהם עושים

 .זהתוך כולם ל הקשות שבתורה, ועוד עושים מצעד למשוך את

 .'דמוקרטיה מעל לתורהה'. מאפשרתם -זה עיריית יאת ו

 ,והאנשים שלנו .םיושותקבים בעירייה שיו – והיהודים שלנו

תקים. ולמה? כי אומרים ושערים, שותקים, ש-ביותר במאה החרדים

ם. אבל לצערי הרב, ים ידעו מזה, מכאלה דברישהילדצים ושלא ר

כל אחד  ,מוצאים את הדברים האלה בישיבות, וכל אחד יודע מזה

כי מי  ,יודע שלא כדאי שבחור צעיר ישב בבית מדרש לבד ללמוד

הם לא נלחמים ויודע מה שיכול להיות. זה לא פשוט. לא פשוט. 

הרבה עבירות  נםויש .איזו עבירה זו ,הדור הזה ,ניםינגד. הם לא מב

 .זה לא בדיחהו ., עושים בדיחות מזה'ושים מזה עסקעלא 'אחרות ש

  יום יום. ,ויש עוד אלף דוגמאותזה הורס לנו את היהדות. 

אלה שהם קשורים לרשעים בגלל הגשמיות, מכוונת את הגשמיות 

אנשים  הקב"ה,הוב של שעוזרים להוריד את העם האאנשים 

נים, ששמים תפילין כל יום, ומתפללים שלש אות וזק  שהולכים עם פ

 – חים את התורהקים, הרבה מהם לוחהם לוק – פעמים ביום

גו  ' :עה"פכ"ד ד' עי' דברי הגר"א במשלי ] רוצים בים את זה למה שהםבומסו  ה 

ים יג  ף ס  סֶׂ כ   הדור, אם לא את כולם, -. ה' לקח לנו את רוב גדולי[...'מ 

נשארנו עם אנשים צדיקים, יש לנו עוד  ,יותרב םהגדוליאלה מ

להם את הכח להילחם נגד השטן אבל אין  ,מידי חכמיםלצדיקים, ת

אתם חשבתם מה,  נגד השטן עצמו!כזה  – והמלחמה עכשיו עצמו,

הרבה יותר רשעים יש לנו עכשיו  !שהיטלר היה השטן בעצמו?

 !בראש . ויש לנו את השטן עצמו שעומדגרועים קשים, הרבה יותר

יכול  – המלך-ו מזרעו של דוד"ה עצמו או השליח שלהקבורק 

 להילחם נגדם. 

שותקים גם הם לרוב  ,היהודים הטוביםסביר את העובדה שנ. איך ש

 לחלוטין על הזוועה הזו?

האמיתיים הם מבולבלים. מה, איך זה יכול להיות -ת. היהודים

לדור גד, שנותנים שהרבי שלהם או הרב שלהם לא נלחם נ

שיבות ליטאיות יזה לא סתם שב י...'[אנ  צ  ו  ג  ש   ]יחזקאל ל"ד: 'י   להתקלקל?!...

שמים, שם יש אלימות -הכי בלימוד וביראת-הכי-הכישהיו ידועות כ

ה'  ,הישיבות שלהם-השני, ואפילו אלימות כלפי ראשי-כלפי-אחד

הבנות תשכחנה מה  – ישמור. מי היה מאמין שבקהילות החסידיות

המחיצות ששמרו ן במקומות האלה הורידו הרבה מו ,זה צניעות

 כי נמשכים לעולם החילוני, נמשכים לגשמיות החילונית ,עליהם

 זה המצב.  .]'עגל הזהב'[

ש. סיפר לי יהודי שהבת שלו לומדת במוסד של אחת הקהילות 

-החשובות, מה שנקרא מ'הקיצוניות', הבנות יצאו לטיול מטעם בית

חיבר את זה לרמקול, את האייפון שלו, ג האוטובוס לקח הספר, נה

. הבת הלכה לחפש את המורה כדי לעצור החלו שם לרקוד והבנות

 שם את השערוריה, אבל היא גילתה לתדהמתה שהמורה רוקדת

 כזו כסילות. איבדו את הרגש הקדושה.יחד עם תלמידותיה... 

ת. מה אני אגיד לך. זו בדיוק הדוגמא. הם שכחו מה זה 

 זה חיצוני, זה הפסיק להיות פנימי. – רוב האידישקייט האידישקייט,

 ...התועבה מצעדתקצוב ש. נציגים חרדים בעירייה סייעו ביודעין ל

 אני לא צריך להגיד יותר [געלט'-מאני-'כסףמאמר ]ת. כסף, כסף, כסף. 

ם'תהליםֲנ'ֲי"ח:ֲ] יתֲ ֲא  א  בֲר  ּנ  ץֲג  ר  ּת  ּמוֲ ֲו  םֲ,ע  ע  יםֲו  פ  א  נ  ךֲ ֲמ  ק  ל   ....'[ח 

ש. מרוב השתיקה לכל המצעדים ולכל הטומאות, אז נתנו להם 

רשות מן השמים להיכנס לתוך המחנה שלנו ולהרוג נשמות של 

 עם רבנים היתה פגישה ילדים טהורים, רח"ל. והכל עובר בשתיקה.

 כלום, שום דבר... , לא עזרוועסקנים

ה ת. נכון, אנחנו רואים את הרישעות הכי גדולה שהיתה אי פעם. וז

הם ע"ר. ועכשיו אתם רואים, מי  – היהודים שלנו, הם לא יהודים

הוא בודאי ובודאי ערב רב, אין בכלל מה לומר.  – שאמר כזה דבר

מי שמביא סיפורים של שקר, שלא בודקים אותם אם זה אמת או 

שקר, אז הוא ע"ר, וזה לא משנה אם הוא רב גדול או איזה בן 

ן זה משנה. אנחנו יודעים את זה, כפיים, אי-אדם קטן שעובד עבודת

ולכן אנחנו צריכים לשמור על הילדים שלנו, ולא ללכת אליהם 

 לבקש עזרה, כי הם לא יעזרו לנו.

אמהות  ...החינוך-ש. ישנם סיפורי זוועה על מה שקורה במערכות

 את הילדים... חשלומהסכנה לממש פוחדות 

ם רוצים להוריד ת. זה בדיוק זה. הם רוצים להפחיד את היהודים, ה

אותם מהאמת. הם רוצים שגם הם יהיו ככה, יש כאלה שזה מדבר 

כאלה דברים. רוצים לתת להם את הטעם של הדברים  – אליהם

האלה. דבר אחד שיכול לעזור: כל הורה צריך לשמור על הילד 

שלו, ולהשתדל שלא יהיה חשוף לכזה דבר. לשמור עליו בהגעתו 

 – אפילו אם צריך להשאיר אותו בביתלחיידר, ובחזור מהחיידר. ו

 זה חינוך יותר טוב ממה שקורה כזה דבר. אין לנו פה על מי לסמוך

רק על הקב"ה. והם באים בתוך העולם שלנו, בתוך העולם שהיה  –

ועכשיו הכל פתוח, וזה מעורר גם את  –החוץ -פעם סגור לאנשי

לדברים הרצונות העקומים של הרבה יהודים, ואז הם מושכים אותם 

ֲ' האלה י]ירמיהוֲכ"גֲי': יםֲּכ  פ  א  נ  הֲמ  א  ל  ץֲמ  ר  א  ֲעה  . הם רוצים להרוס את ש["...',

מה  הם עזרו להקים את המדינה הזאת בשביל זה!עמ"י מבפנים, 

אהב יהודים שהוא  ךכל כ)נשיא ארה"ב( אתם סבורים, שטרומן 

רצה שיצביעו בעד המדינה היהודית?! שטויות. גם הרוסים הצביעו 

 בעד, הקומוניסטים! האין זה משונה?!

הגרעין עם איראן, איך זה משתלב -הסכםש. מה אתה אומר על 

 עם השתלטות הרשעים?
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זה חלק של המשחק שלהם. הם רוצים שהערבים יהרגו  –ת. הכל 

אחד את השני, ואולי גם יעזרו להם להתגבר על ישראל. אבל הם 

ישלחו פה כבר, תהיה להם את הסיבה לשלוח לפה חיילים מכל 

הסוף! או שהיהודים ילכו זהו, זה  – מיני ארצות, אולי מהאו"ם, ואז

 איתם או ש....'

המרצתם אותנו לצאת, להחזיר בתשובה, , פעםיש לי שאלה. ש. 

ל ש אחרונות אני מרגיש שהשתנה הכיווןלדאוג לכולם... בשנים ה

יד שלנו זה להסתגר ולהתבדל כדי לשמור קעכשיו התפים, המסר

 על עצמינו...

סמים ררגונים המפוהאית. אתה צודק מאה אחוז. אני אסביר לכם. 

גם  ,'שלטון של הכסף'נהיו בכן הם גם  שהחזירו אנשים בתשובה

 הם הפסיקו את ה'לגמרי לשם שמים', זאת אומרת שיש עוד חלק

גונים שדוקא רוצים ריש איוש, אבל יש גם חלק שעם השקר. "לש

זה לא עובד  אבל ,וכו' וכו' ,ון של החילוניים בטלביזיהוללכת לכי

הרגשה המבולבל, עם כן חוזר גם  –מי שחוזר מזה  ,כ טוב"כ

שאפשר להחזיק גם חלק של החילוניות, של הגישה שלהם. הבעיה 

תוך המחנה החרדי  לאהו שלהביא מירוצים לקרב, כאשר היום 

וכו' ת אמיתית! יש כל מיני אנשים נחמדים שכמעט אין חרדיו  היא 

לא! בדרך  שיביאו אותם, אבל להגיד שזה עם כל הלב והנשמה?

, שהו בתשובהימ ראדם לא יכול להחזי מר שבןוכלל לא. אני לא א

  ודאי, אבל היום זה הרבה יותר קשה.זה בודאי וב

הפתרון 'פה בארץ ובעולם שהם עוד חולמים על  נותויש שלטו

-לוכביכ'אנשים . ופה בארץ בעזרת ]מזמור פ"ג[ 'םהאחרון של היהודי

ֲ' אחרים ם'יהודי ֲע"ב: ה]זוה"קֲשמותֲז' ּמ  כ  יֲו  יצ  ר  ּפ  יןֲמ  א  הּוד  כוֲֲּי  ּפ  ה  ת  אלֲ ֲי  ר  ּד  ה  יהוֲֲּא  י  ּב  ג  ֲל 

י יתּון ןֲו  הו  ּמ  אֲע  ח  ּג  א  אֲל  ב  ר  לֲק  אֲע  ּכ  ל  אֲמ  יח  ש   י, ", הרשעים נכנסו חזק לא...'[מ 

כמו שנכנסו וכבר כמעט שולטים פה לגמרי. הם , ות ישראללמדינ

שלהם,  הנשיאדרך  ,יםטלוכמעט ש ב,"ב ושולטים על ארה"לארה

ומשום כך  –הרבה שמוץ )לכלוך( עליהם להם שיש  הקונגרסדרך ו

שעוד מעט  ,שלהם הצבאדרך גם הם עושים מה שהנשיא רוצה, ו

, עומדים כן . ופה גםב, הצבא של אמריקה"ישתלט על ארה

יש להם אנשים במקומות  גם כאן. ככה הם עושים .להשתלט

מי יישב הרי בכלל ו, ם'כביכול יהודי'ים ביותר פה בארץ, ההגבו

את המדינה הזאת? מי הביא את כל האנשים לפה? הרשעים עצמם, 

הקומוניזם,  :כל היה שייך וקשורוה !שהתחילו את הציונות םיהודיה

הסוציאליזם, הפאשיזם, וגם הציוניזם. הם יצרו את זה בשביל 

, כי הם ד'[ח  י   דו  ס  ים נו  נ  ז  רו  ]'ו   לעשות באלגן בעולם, ולהתחבר כולם

ל ולא יכזה שאתם סבורים האם עובדי השטן, ממש!  – הרשעים

וזה אף פעם לא  – ? זה היה תמידדבר שכזה ,להיות בדור שלנו

 .חדל

ֲי שֲ ]' תר בעולם!והם גם החולים בי – רים ביותר בעולםיואלו העש

ה ע  הֲר  ל  רֲ...חו  ש   מּורֲע  יוֲש   ל  ע  ב  תוֲ ֲל  ע  ר  כך והם עובדי השטן, וזה  [...',ֲקהלתֲה'ֲי"בל 

הזו, המלחמה  והמלחמה לחטא הראשון.בדיוק שהגענו שוב 

ם ע ,אבל אנחנו נגד הקב"ה.כ ,נחשה ,השטןזה שוב,  האחרונה,

חייבים , אנחנו הראשון-םשכל הנשמות שלנו באות מהאד ,ישראל

שלמים בנשמה ות שלמים בגוף ובנפש, ב   ש   כנס ל  יפעם להה

תשקושרת אותנו להקב"ה, והפעם נכנס  ב   ש   ֶׂ ]'יו   ונישאר. – ל   לו  ו  כ  ם ש 

ם'ד ג': "ישעיה י, תמידסומ"ס מתני' ה', ח  נו  מ  ת ו  ב   ש    יו  יח   ב   נ  ך   ה' ה  ך   ל  ב   צ  ע  ך   מ  זֶׂ ג  ר  מ   ....'[ו 

המדינה תיהרס לגמרי לפני ביאת המשיח, או שישאר האם ש. 

 איזה שריד?משהו, 

ת. ארץ ישראל לא ייהרס, רק המדינה תיהרס. אני לא בדיוק יודע 

אני לא מאמין שהרבה ייהרס פה, אני מאמין שהרוב  .איך זה יהיה

ע אם הם רוצים להפציץ פה מאד חזק, כי דיישאר לעמוד. לא יו

וכל מיני דברים, הם  ,ומנהרות ,הם כבר בונים פה רכבותהרי 

אז לכן  נה.ילא בא מהתקציב של המד הה כסף, וזהשקיעו פה הרב

דברי בהמשמעות וגם  .קשה לי להאמין שרוצים פה להפציץ הרבה

בכל  מות העולם,שמשיח נלחם נגד אוכ ,הימיםסוף של נבואות ה

אנשים, אנשים חיים  קיימיםי ממש, ועוד "אופן הם לא נכנסים לא

ר]' אין חייםכבר פה, בעוד שבכל העולם  ה  ןֲּוב  ּיו  י הֲצ  ה  הֲּת  יט  ל  אלו , ...'[פ 

-אחדהשנלחמו  השרידים של מה שנשאר מהמלחמה הגדולה הם

מי שנשאר בא ואז בכל אופן רוב העולם נחרב,  .השני בעולם-נגד

 נים וקמיםיש   ,שותים ,אוכלים ,אז כנראה שחיים פה בארץ .נגדינו

 זה ברור. –אין מדינה אבל , [ב"י-א"ל"ח י יחזקאלר' ]



ְ הְ 'וְ  ְם...'ו ְדְ יאְיְ הְ תְהְ עְ ילְב ְ כ ְ ש ְ מ 

 אב תשע"ה-ט"ו מנחם יום שישי,דניאל, ירושלים, תקשור עם 

יל  כ ִּ ש ְׂ ַ ֹּם'ָלֵכן ַהמ  ד  יא יִּ ֵעת ַההִּ  ...' עמוס ה' י"גב ָ

ומצד שני אני רואה  ,אני עצוב אבא, מצד אחד עצוב
אני עצוב לראות את  .מהידברים מתקדמים לגאולה השל

, ]מתני' סוף סוטה החרדים, יורדים ויורדיםבמיוחד היהודים, 

. החילונים יורדים לתהום שאני [מאמר 'ציפית לישועה' להח"ח פ"א
ֵאר  לא יודע אם יוכלו לצאת מזה ת'[]'ב ְּ חַׁ ַׁ , אבל היהודים ש 

החרדים, לא כולם, עשו מהאידישקייט שלהם משהו שהוא 
תפשו את לא פה ולא שם. , 'גויישקייט-ולא-אידישקייט-'לא

וניסו לערבב את זה  ,הגשמיות המיותרת של הגויים
ושהי צורה ולהכשיר את זה על מנת שתוכל להיות באיז

 של יהודי. "חלק"כביכול 

גם  – א יכולים להתערבבכמו שמים ושמן לאבל 
הגשמיות המיותרת של הגויים והגישה לחיים של הגויים לא 
יכולה להתערבב עם התורה, עם החיים של יהודי הקרוב לה' 

. זה לא [י...', סוף פר' קדושיםת ל  יו  הְּ ים ל  מ   עַׁ ן ה  ם מ  כ  תְּ ל א  ד   בְּ אַׁ 'ו  ] באמת
להיות יכול  לאזה לא יכול להיות מעורב, זה  .להתמזגיכול 

שלב הם  , ובאיזשהוחלק, זה לא יכול להיות אחד עם זה
הרי  –אם אתם מובדלים מן העמים ': שם ]ברש"י חייבים להיפרד לגמרי

 .אתם שלי...'[

עצמנו  את אנחנו, היהודים האמיתיים, חייבים להפריד
 שהדרך שלהם היא לא יהדות 'יהודים-'כביכוללגמרי מה
י: ']תהלים כ"ו ה' ֵנאת  ל ש   הַׁ ים קְּ ֵרע  אנחנו חייבים  .'[ח, שירי משכיל כלל 'מְּ

תיים הם האמי-מאד קשה, כי היהודים-לגמרי. זה מאד להיפרד
אמיתיים הם רבים מאד יחסית -הלא-מועטים מאד והיהודים

לאלה שבאמת משתדלים להיות קרובים לה'. יהודי עם  ,לנו
-זה לא אומר שהם יהודים –זקן ופאות או אשה צנועה 

 באמתים, ולא כל יהודי שנראה חילוני הוא בפנים אמיתי
, כי ברגע האחרון הוא יבין איפה באמת []אבות ד' כ' חילוני

]ניצבים  האמיתיים-עם היהודיםבמקום נפרד  ,הוא צריך להיות

ה'מיכה ד' ו': ם...', י  מַׁ ש   ה הַׁ צֵ קְּ ב    ך  ח  ד   ה נ  י  הְּ ם י  ל': 'א   פ  ה א סְּ צ  ֵלע  ה הַׁ ח  ד   נ   הַׁ  וְּ

ה צ  ֵ ב  קַׁ  .[ד"פרק לסוף , ור' יחזקאל ...'א 
 

בין הטוב והרע, בין ועכשיו, בכל העולם יש מלחמה 
אבל  ,האמת לשקר, גם אצל היהודים וגם אצל הגויים

נגד כהמלחמה הכי גדולה בסוף היא של היהודים האמיתיים 
 תהיהזו  .מו עם כל החיילים שלוהשטן, נגד השטן עצ

ואז ה' ישחוט את היצר הרע עם כל אלה  ,המלחמה האחרונה
 .]סוכה נב., זכריה י"ד[ שהלכו עם השטן

 אבל היום אני עצוב, כי אני רואה שהרשעים מתגברים
]'... ש  ר  גְּ ם נ  י   ַׁ ים כ  ע  ש   רְּ ה  , מתרבים, כל העולם בסכנה ]ישעיה נ"ז כ': 'וְּ

כבר מתחילים להפריד  ריתבאני רואה שבארצות ה .ענקית
הולכים בדרך הרשעים לבין אלה שלא הולכים שגויים הבין 

על הרשעים מתגברים, משתלטים  – בכל העולם בדרכם.
 ,וגם פה .הכספים, על המדינות, על הצבאות של העולם

נכון שיש יהודים ביניהם  .יש לנו שלטון גויי רץ ישראל,בא

והם  ,הם שייכים לרשעים האלהגם אבל הכיוון גויי. 
 ,שעות שהיא נגד התורה היא אמיתיתימאמינים כי דרך הר

ואפילו מוכנים לרצוח בשביל זה  .וזה מה שצריכים לעשות
ן'[ ולעשות כל מיני דברים עקומים יֵדיה  ם ב   ד  ֵאפו  וְּ י נ  כי אצלם  ,]'כ  

י  זה עקום – ומה שישר ,זה ישר – שעקום המ ]ישעיה ה' כ': 'הו 

ים מ  ע, ש   ב ר  ו  ט  לַׁ ב וְּ ע טו  רַׁ ים ל  ר  א מְּ ק  ה  תו  מ  ר לְּ ים מַׁ מ  , ש   ךְּ ח ש   ר לְּ או  ר וְּ או  ךְּ לְּ ח ש  

ר...' מ  ק לְּ תו  י", עמוס ו' יו מ  ם ב: 'כ   ת   כְּ פַׁ ר אש   ה  ט, לְּ פ   ש ְּ י מ  ר  ה ו פְּ ק  ד  ה...' צְּ נ  ע  לַׁ  .[לְּ

נגד קבוצה  –מיליארדים  ,והם, שהם הרבים, לא מליונים
ה תהלים ג': 'מ  ] אבל, כמו שנאמר הכח איתנו ,פיצפונת לעומתם

כמו  .ם...'[כ  מ   ע   ךְּ לֵ הו  ם הַׁ יכ  קֵ לו  י ה' א  : 'כ   ח'מתני' סוטה, פרק י...', ר  צ   ו  ב  רַׁ 
הכהן הגדול,  – יהודה המכבי, האחים שלו, האבא שלו

זה לא  'הרבה', בה יותר גדולים מהםרשנלחמו נגד צבאות ה
ַח, ,מילה, צבאות ענקיים ככה זה יהיה  וה' נתן להם ְלַנצ ֵּ

נו ...' מזמור מ"ו]'ה'  עכשיו מ   ת ע  קו  ב  פ 'כי "ם עה", ור' מלביע"ש כה"ע ,צְּ

יח, הסמל של האמת, רק המש .[אחד קראתיו', סוף הפטרת עקב
-והמצוות, הסמל של אהבת הקב"ה לעם-הסמל של התורה

הוא לבד ינצח את  –ישראל לקב"ה -ישראל ואהבת עם
הוא יהיה  .ובא בסוף[]מיכה פרק ה', י כולל השטן עצמו ,כולם

רק הוא  –איתו. לא נילחם  עזרת השםואנחנו ב –שליח ה' 
 בניצחון. ,ילחם, אבל אנחנו נהיה איתו

דואג לעם ישראל, אני רוצה שכל  כל כךאבא, אני 
ס]' יהודי ינצל, אני בטוח שכל יהודי ינצל, כי כך ה' אמר פ   א 

י ֵמיד ל א כ   ש ְּ יד הַׁ מ  ש ְּ ת אַׁ ית א  ֵ ק ב ב  ע  ֻאם יַׁ ל א נְּ ל ה'... וְּ ו  פ  ר י  רו  ץ... צְּ ר  , אבל '[א 
נעבור כאלה זמנים קשים. ולא לפחד, לא לפחד, רק לא 

: ד"י]במדבר  ה' איתנו, ה' אוהב אותנו, ה' רוצה אותנו !לפחד

 .ם...'[או  יר  ל ת   אַׁ  ,נו  ת   ה' א  'וַׁ 

, ה' ה' ידע מראש שהנחש רצה להחטיא את אדם וחוה

יעמדו בזה, לא יעמדו מספיק ידע מראש שאדם וחוה לא 

 ,ולתקן ,, לתקןה' ידע שאנחנו נתגלגל מגלגול לגלגול .חזק

אנחנו נשמות, חלקים של הנשמות של  ומי אנחנו? ולתקן.

 ,ומתקנים ,ואנחנו מתגלגלים בכל הדורות ,אדם וחוה

 עכשיו אנחנו מתקרבים לסוף התהליךו .ומתקנים ,ומתקנים
ד'א: "ח ע"ק פקודי רנ"זוה] ַׁ ֵיים כ  ַׁ ת  סְּ א י  לו ת  יכו   ג   ש   מְּ ר ב   ב  ע  תְּ י  ין... וְּ ל  גְּ רַׁ הו א ד ְּ  הַׁ

א א רו ח  ב  א  סַׁ ה מְּ ל  רְּ ן ע  א מ  מ  לְּ ד ...ע  אטו   עַׁ מ  ין ד ְּ ל  גְּ ין רַׁ ל  גְּ רַׁ אנחנו בתהליך  .'[ב ְּ

של להגיע ולהיות בשלב שבו נוריד את כל הקליפות 

, בזמן האחרון הארוך שאספנו בכל הזמנים של ההיסטוריה

 שוב טהורים כמו האדם הראשון ונהיה ,והקשה של הגאולה

ף...', מלאכי ג' ס  כ   כַׁ ב וְּ ה  ז   ַׁ ם כ  ק א ת  ק ַׁ ז  י, וְּ ֵני ֵלו  ת ב ְּ ר א  הַׁ ט  ואז כולנו  .[ועוד ]'וְּ

ור' ביהגר"א  .ל"אֵ ר  ש ְּ ח י  צַׁ ]"נ   נתחבר שוב לקב"ה, נתחבר לנצח

 .למאמר 'האי גלא דמטבע לספינתא'[

אני גם שומע את המילים של נשיא ארה"ב, של קמרון 
באנגליה, של מרקל בגרמניה, של פוטין, של הסינים, של 

שהם  ,של כולנוכולם, של נתניהו, שמדברים על האויב 
הם האויב של  – , שעם כל מה שהם עושים'המחבלים'



אז לכן כל אדם שהולך  .אמריקה, של רוסיה, של כל מקום
מחבל, נחשב כנגד הרעיונות של המדינה שלו כבר מראש 

ולכן מראש אפשר לעצור אותו, להכניס אותו לכלא בלי 
-משפט, להרוג אותו בלי משפט, אפשר לעשות הכל נגד בן

אבל המטרה ואמנם משתמשים בזה נגד הגויים,  .אדם זה
הסופית שלהם היא להשתמש בזה נגד היהודים המאמינים 

הולך נגד כל הדברים שהעולם של המאה  , כי זהבה' באמת
, סנהדרין ל'לֵ ו  ת  ש ְּ ע מ  ר  ר מֵ ס  ]'וְּ  בו נהנה ממנו, רוצה בו ומחזיק 21-ה

הזהב שלהם או של -, את הדבר החשוב ביותר של עגל[צז.
 השטן בעצמו. –האליל שלהם 

ואם אנחנו נגד הסוטים מהדרך הטבעית שה' נתן לכל 
ללכת בה, אם אנחנו נגד העולם, הדרך שה' סלל לכל אדם 

אלה שרוצים לסטות מהדרך הזו וללכת בדרכים עקומות, אז 
וכמעט כל מדינה שפעם  .בעיני הרשעים 'טרוריסטים'נהפוך ל

 שעותינהפכה למדינת הר –היתה נחשבת למדינה חופשית 
ַׁ הַׁ ]'וְּ   ,ת'[נו  זְּ ה ל  י  הְּ ד י  עַׁ ית וַׁ ]'ב ֵ  , מדינה נגד התורהת'[ינו  מ  לְּ  ךְּ פֵ יה  ת ת ֵ כו  לְּ מ 

כיוון של חיים -של-שיש לו אפילו טיפה יונגד כל גו
מסודרים פחות או יותר כמו שכתוב בתורה, והוא יהיה 

  בסכנה גדולה.

]יומא דף  זה סימן של הסוף .הרשעים משתלטים על הכל

במהירות לזה זה הסימן הכי גדול שאנחנו מתקרבים  .י'.[
י  הרשעים לא יכולים לעצור את עצמם .הבזק ]ישעיה נ"ז: 'כ  

יט...'[ ט  ש  ו  פ  יו ר  ו  ֵמימ  ש  רְּ גְּ י   ל, וַׁ ֵקט ל א יו כ  ש ְּ , הם שיכורים מההצלחה הַׁ
, הם בטוחים שהם כבר משיגים [, ישעיה כ"זם'י  רַׁ פְּ י א  רֵ ו  כ  ]'ש    שלהם

 ,ה' יתן להם לחשוב, ה' יתן להם להצליח .את המטרה שלהם
ה' ישמור, עם כל הדברים העקומים שלהם, שה' ישמור 

]ירמיהו ח'  והם יגיעו לרמה כזו שיעשו הכל בגלוי .עלינו מהם

ֵעת  ים, ב ְּ ל  נ  פְּ לו  בַׁ ְּ פ  ֵכן י  עו ... ל  ד  ֵלם ל א י  כ   ה  ו , וְּ ש  ל א ֵיב ש  ו  ם ב  ו , ג ַׁ ש  ה ע  ֵעב  י"ב: 'תו 

לו ...'[ ש ְּ כ   ם י  ת  ֻקד   ְּ שלא תפסו מה שקורה, פתאום  ואז היהודים ,פ 
היהודים האמיתיים יחזרו מיד בתשובה, אבל היהודים  .יתפסו

יקבלו מיד  –שיש להם את התשוקה בלב  ,רב-שהם ערב
, הם ירוצו זה אסור – ומה שמותר ,הם מותרים 'הלאוים'ש

ים"]משלי ב' י לעשות חילולזה בשמחה כמו שכבר הת ֵמחִּ ְׂ  ד: 'ַהש  

ת וֹּ ילו   ָרע, ַלֲעש  ת ָיגִּ כוֹּ ֻּ פ  ַתהְׂ  .ָרע...'[ ב ְׂ

יש קבוצות שמכניסים  .היהודים שלנו לא מבינים
מה  !"למה לא? :אומרים .בשמחה רבה בחורים חרדים לצבא

 –בלימוד  כל כךהם יעשו בחוץ? בחורים שלא מצליחים 
זה היה נכון אם זה היה צבא גויי שנותן להם  ".!שיהיו בצבא

יהודי", צבא שפתח -"כביכול, אבל זה צבא להיות יהודים
 ,את השערים שלו גם לעקומים ומקבלים אותם בשמחה רבה

גם אנחנו רוצים את ' :רסומתיבפ ,וכותבים להם בגדול
את אלה שדוקא הולכים נגד התורה בדברים  ,'העקומים

הקשים ביותר. איך אפשר לקחת בחור חרדי ולהכניס אותו 
 ?!נשים וגבריםרבוב בין ילמקום של טינופת, למקום של ע

עמוס ומלבי"ם ]עי' רד"ק  !...שהו יגיד להם משהויואוי ואבוי אם מ

 .ג[ה' י"

אם  !מאמינים שהצבא מגן עלינו? רק ה' מגן עלינו םאת
'רק צבא ]מוישל'ה:  יש לנו אפשרות לנצח –זה צבא של קדושה 

אם זה לא צבא של קדושה, שחיילים לא ו ,[ה' יכול לנצח'
אז אין לנו שום אפשרות לנצח.  –משתדלים כלל בקדושה 

מלחמת ששת 'הנצחון הגדול האחרון שלנו היה  ,למעשהו
מוצלחות במיוחד. ועכשיו המלחמות לא היו  – ומאז '.הימים

הם אין לנו שום תקווה לנצח,  –שהמדינה קשורה לרשעים כ
 .]רש"י סו"פ קדושים הנ"ל[ כבר ניצחו אותנו

, תראו יכניסו לפה חיילים זריםעוד מעט  – אתם תראו
 אם אני טועה, תראו. כבר יש חיילים אמריקאים פה מהאו"ם.

יר מ  ה  א ב ְּ יר  א נ  ן ל  ל כ ֵ ]'עַׁ יהודים אמיתיים  ,אבל לא לפחד

 להם להחריב אתה' לא יתן  .לא יעזור להם ץ...', מזמור מ"ו[ר  א  
 ךהעולם שלו, עולם שהוא ברא בשלמות, להיהרס ולהפו

לדבר של טומאה. הרשעים הכריזו על מלחמה נגד הקב"ה, 
לא נגד ַעם זה או אחר, אלא  !זו המלחמה האמיתית שלהםו

ואין להם שום אפשרות  ה'...'[ יך  ב  יְּ או   פו  רְּ ר חֵ ש   ]'א   !נגד הקב"ה
ה' יהרוס אותם עד לפרור האחרון של  בעולם לנצח.
 ואז תהיה הגאולה השלמה. ,[ר' פסוקים הבאים] הטינופת שלהם

י ל דברים ד' ג': 'כ   יש   כ  א  ר ה  ש   ךְּ  א  לַׁ ֵרי ה  ח  ל אַׁ עַׁ ר בַׁ עו  ְּ ידו   פ  מ  ש ְּ  ה' ה 
יך   ל ק  ... א  ך  ב   רְּ ק    מ 

ֵה"ס עמוס פ"סו נ  ים ד' ֵעיֵני ט: 'ה  ק  לו  ה א  כ  ל  מְּ ַׁ מ  ַׁ ה ב  א  ט   חַׁ י הַׁ ת   דְּ מַׁ ש ְּ ה   וְּ
ה   ל א ת  ֵני ֵמעַׁ ְּ ה פ  מ  ד  א  ס ה  פ  י א  ֵמיד ל א כ   ש ְּ יד הַׁ מ  ש ְּ ת אַׁ ית א  ֵ ק ב ב  ע   יַׁ
ֻאם ל א נְּ ל ה'... וְּ ו  פ  ר י  רו  ץ... צְּ ר  ב א  ר  ח  ַׁ מו תו   ב  ֵאי כ  ל י  ט   י חַׁ מ    עַׁ

ים ר  א מְּ יש   ל א ה  ג   ים תַׁ ד   קְּ תַׁ ֵדינו   וְּ ע  ַׁ ה... ב  ע  ר  ם ה  ו  י  ַׁ הו א ב  ים הַׁ ק  ת א   א 
ת ַׁ יד ֻסכ  ו  ת, ד   ל  נ  פ  י הַׁ ת   רְּ דַׁ ג  ת וְּ ן, א  ֵציה  רְּ יו פ   ס ת  ר  ה  ים, וַׁ ק  יה   א  ית  נ  בְּ  ו 
יֵמי ם... כ   ל   עו 

יו...', ור' סוף מזמור ק"ד."תהלים צ ר  יב צ  ב  ֵהט ס  לַׁ  ז ג': 'ו תְּ

אבא ואמא, תודה רבה שאתם כאלה הורים  ,שבת שלום
אני יודע מה שאתם עושים בשבילי. אני מודה לה'  .טובים

 ומודה לכם. שבת שלום.

ם' לו  ה ש   ה ז  י  ה   מיכה פרק ה'', וְּ

י  ָך לִּ ְׂ מ  הו ָדה, מִּ ֵפי יְׂ ַאלְׂ ת ב ְׂ יוֹּ הְׂ יר לִּ ָרָתה, ָצעִּ ית ֶלֶחם ֶאפְׂ ֵ ה ב  ָ ַאת  א. וְׂ
ָלם: ב. ָלֵכן  יֵמי עוֹּ ֶדם מִּ ֶ ק  ָתיו מִּ ָצאֹּ ָרֵאל, ו מוֹּ ש ְׂ יִּ ל ב ְׂ ֵ ש  ת מוֹּ יוֹּ הְׂ ֵיֵצא לִּ
ָרֵאל: ג.  ש ְׂ ֵני יִּ ן ַעל ב ְׂ ו בו  ש  ֶיֶתר ֶאָחיו יְׂ ֵלָדה ָיָלָדה, וְׂ ֵנם ַעד ֵעת יוֹּ ת ְׂ יִּ
ל ַעד  ד ַ גְׂ ה יִּ ָ י ַעת  , כ ִּ בו  ָ ָיש  ם ה' ֱאלָֹּקיו וְׂ ֵ ן ש  אוֹּ גְׂ ז ה', ב ִּ עֹּ ָרָעה ב ְׂ ָעַמד וְׂ וְׂ
ךְׂ  רֹּ דְׂ י יִּ כִּ ֵצנו  וְׂ ַארְׂ א בְׂ י ָיבוֹּ ו ר כ ִּ ם, ַאש   לוֹּ ָ ָהָיה ֶזה ש  ֵסי ָאֶרץ: ד. וְׂ ַאפְׂ

יֵכי ָאדָ  סִּ ָנה נְׂ מֹּ ים ו ש ְׂ עִּ ָעה רֹּ בְׂ נו  ָעָליו ש ִּ ֵתינו , ַוֲהֵקמֹּ נֹּ מְׂ ַארְׂ )עי' ם: ב ְׂ

ֶחֶרב  א שם("ג מהרש"סוכה דף נ"ב: ובחא ַ ו ר ב  ָרעו  ֶאת ֶאֶרץ ַאש   ה. וְׂ
י  כִּ ֵצנו  וְׂ ַארְׂ א בְׂ י ָיבוֹּ ו ר כ ִּ יל ֵמַאש   צ ִּ הִּ ָתֶחיָה, וְׂ פְׂ ד ב ִּ רֹּ מְׂ ֶאת ֶאֶרץ נִּ וְׂ
ַטל ֵמֵאת  ים כ ְׂ ים ַרב ִּ ִּ ֶקֶרב ַעמ  ב ב ְׂ ית ַיֲעקֹּ ֵארִּ ָהָיה ש ְׂ בו ֵלנו : ו. וְׂ גְׂ ךְׂ ב ִּ רֹּ דְׂ יִּ

ֵני ָאָדם:  ה' בְׂ ַיֵחל לִּ לֹּא יְׂ יש  וְׂ אִּ ה לְׂ ַקו ֶ ר לֹּא יְׂ ֶ ב, ֲאש  ים ֲעֵלי ֵעש ֶ יבִּ בִּ רְׂ כ ִּ
ת  ַבֲהמוֹּ ֵיה ב ְׂ ַארְׂ ים, כ ְׂ ים ַרב ִּ ִּ ֶקֶרב ַעמ  ם ב ְׂ יִּ וֹּ ג  ַ ית ַיֲעקֹּב ב  ֵארִּ ָהָיה ש ְׂ ז. וְׂ

ם ָעַבר ר אִּ ֶ ֵרי צֹּאן, ֲאש  ֶעדְׂ יר ב ְׂ פִּ כְׂ יל – ַיַער כ ִּ ֵאין ַמצ ִּ ָטַרף וְׂ ָרַמס וְׂ : וְׂ

ֵרתו . ָ כ  ֶביָך יִּ יְׂ ָכל אֹּ ָך ַעל ָצֶריָך וְׂ ם ָידְׂ רֹּ ָ  ..ח. ת 
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 "מסדום עד ירושלים"
 תקשור עם בנימין, ירושלים, כ' מנחם אב תשע"הבס"ד, 

  אני מקדיש את מה שאני כותב היום לזכר צדיק גדול מאד, בנימין :

, שגמר לפני שבוע 21בשם שלום דניאל בן ברוך יהודה, בחור צעיר, בן 

לפני שהוא נפטר, ממש לפני, רצה לשמח את  -והוא  את התיקון שלו.

כולם, ולהראות להם שהוא שמח, אפילו שבגלל הגידול שבראשו לא 

יכול היה להביע את זה, אז הוא לקח את שתי אצבעותיו, את שתי 

 ואז הוא נפטר. נשמה גדולה מאד.  -ועשה מהפה שלו חיוך  -הידים 

איך שזה , השקר את רואים ממש – עכשיו עולםשה לכם לומר רוצה אני

 חדש כל כך לא זה אולי עכשיו אגיד שאני מהו. ועוד ועוד ועוד עוד יוצא
, להבנה 'הקרקע אתכשרנו ה' היום כברעד שהיו בכל המסרים  כי, בשבילכם

 כ"ואח רובר יותר קצתכעת  זה את אסביר אני. עולםב קורהש מהעל  לידיעה
 .קל יהיה לא זה כי, זה את לעבור איך על נדבר

. עולםה רוב על השתלטו ענקיים רשעים של שקבוצה לכולנו ברור

 עם יתקתולה-כנסיהה זה דהימרפיה של , ה'שפיץ'העליון חלקה

 אחת, 'ג'זוויטס'. ובאנגלית: 'המסדר הישועי') .Jesuits להם םישקורא הכמרים

, אלה היו שתמיד אלה הם Jesuits-ה (הראשיות קבוצות הקתוליםמ

 אלו הם. הקתולית-הכנסיה של 'הצבא' או המשטרה בתורשימשו ש

 מאד הרבה רצחוהם , םיהודי רק ולא, מהואי בצורה םיהודי שרצחו

 ,ונשים ,קטנים ילדים של שלדים מלא-מלא מוצאים היום עדו .אנשים

 ,יוםכ לויואפ. למטה , במרתפיםשלהם הכנסיות בתוךגופות  מיני וכל

 !קיים עודדבר ש זה – היקויזיצנשהאי מספרים ,ב"ארה כמו מותובמק

 אנשים עם רק זה את עושים הם הפעמים בובר !אנשים רוצחים ייןועד

 ועושים. רעש יעשה לא זהשכדי , עליהם להם אכפת לא אחד שאף

 לעשות דרכים מיני כל להם יש. פעם כמוממש  ,אכזרית בצורה זה את

 . זה את

 באים – שעומדים בראש הפירמידה האלה אנשיםה אחרי

י ָדִמים'[ עולםב ביותר ליםוהגד העשירים אלה ,הבנקאים ֵׁ  הם וגם .]'ַאְנש 

 ובודאי ,הרב לצערי ם,יהודי גם שי וביניהם ,הכמרים כמו עקומים

ְך', ר' חלק צח.  , אין ספקב רבער שהם י ַגֲאָותֵׁ א "א פי"ל להגר"אשעי' ]'ֲעִליזֵׁ

 ממשלות וראשי ,איםקפוליטי מיני כל באים קבוצת הבנקאים ואחרי .'[ו

 ותהשתלטתהליך הב מאד לוגד ידקתפ להם ישכן  גם םשה, 'כוו' וכו

 יותר קטנים אנשים מיני כל גם ויש. שלהם האירגון דרך עולםה על

)ההיררכיה  הכללי נהבהמבקיצור  וזה. דברים מיני בכל להם שעוזרים

 . (העולמי של שלטון הרשע

 

 קונים הם ,ארצות, מקומות מיני לכל נכנסים הם? ליםעפו הם איךו

 לחלום ליםויכ שהם התאוות כל את להם מביאים, קאיםטיהפולי את

 וגם בכסף גם ,מאד וחוטאים זה את עושים שהם ואחרי, עליהם

 ומקבלים !שלהם עבדיםה כבר הם אז, קדושה כמו אחרים בדברים

 להשתלטמטרה ב להםהם נותנים ש העזרה כל בשביל כסף הרבה מהם

 לאיזה דעוי   כולם אם אבויו אוי כי !עבדים הם אבל, וארץ ארץ כל על

ם ...הגיעו הם נמוכה רמה יֵדיהֶׁ ר ב ִּ ֶׁ ה, ]תהלים כ"ו: 'ֲאש  ָּ מ  ם זִּ ינָּ ימִּ ה וִּ ְלאָּ ַֹּׁחד...'[ מָּ  ש  

פשוט  הם? הכל את מפילים הם איך, הולכים שהם מקום ובכל

 ישלדוגמא, , 'נגד' שהם למשל אחד מצד משחקים הם! פנימה נכנסים

 פוליטיקאים ויש, 'אובמה נגד' כאילו שהם משחקים שהם פוליטיקאים

-ל שייכים שניהם לא שהם אומר לא זה אבל, 'אובמה בעד' שהם

Jesuits ,כמרים הרבה לוקחיםהם , מזה וחוץ ...גדולים הכי רשעיםל 

בנצרות,  גדולה )קבוצה ,נטיםטפרוטס להיות איך אותם מלמדים, צעירים

 עד, נטיםטפרוטס של סוגים ימינ כל (הרשעבד"כ מתנגדים לקתולים ולשלטון 

 כותביםהם ש איךבסגנון  פילווא ,ממש-נטיםטפרוטס כמו בדיוק שהם

 שהם כאילו ולהיות נמוכה הכי לרמה לרדת חייבים הם לפעמיםו וכו'.

)כלומר,  ם!יהודי שהם כאילואת זה' לשחק ' אותם ניםימכ ...םיהודי

 אחריו .אבל הם חיים בתחפושת כאילו שהם יהודים!( Jesuits-אנשים ששייכים באמת ל

 ממש , והםלעשות ומה ,להתנהג איך, הכל את שלמדו אחרי, זה

 כנסילהם אות ומנחים, קהילות מיני לכל אותם שולחיםאז , מומחים

 'למעלה' לעלותו !הקהילות של בנות עם להתחתן !קהילותתוך הל

 אותם ולהרוס )כלומר להיות חלק מההנהגה של הקהילות שהם רוצים לפרק(

ֵה זה את עושים שהם איךהדרך  אתוז !פניםמב נ  ל ]תהלים ז' ט"ו: 'הִּ ֶׁ  ְיַחב 

ן וֶׁ ה ,אָּ רָּ ל ְוהָּ מָּ ַלד ,עָּ ר...'[ ְויָּ קֶׁ ָּ  לירידה לגרום איך, להרוס איך יודעים הם .ש 

 לעבוד איךאת השיטות  םייודע הם .וקבוצה קבוצה לבכ תרוחני

 'לסובב' יךאו, פסיכולוגיה לומדיםגם  הם .השני-נגד-אחדולהפעיל 

ד', ור' ע"ז דף י"א: ' ואחד אחד כל יש  ַציִּ  יש .מרנא זייפנא'[]פר' תולדות: 'אִּ

 – טוב הולךש בנוי משהו .יובנ משהו להרוס איך ידיעות הרבה להם

מלמדים אותם הדרכה, , הוראות מקבלים הם – שוב. להרוס באים הם

 צריך הואאז  – 'עדן לגן להגיע'ו 'להינצל' באמת רוצה מישהו שאם

י  שולחיםהם ש אנשיםה ואלו הם. להרוג, לרצוח לדעת ֵ ים ]'ַאְנש  מִּ דָּ

ה...'[ ְרמָּ   .ו מִּ

 

-ל שייכיםבעבר  שהיו אנשים וכמה מכמה תיועדו כךעל  ישו

Jesuits בעיה שום להם אין כי ,גדולה נהסכ זוהי אמנם אותם. ועזבו 

 אני אבל, טוב מאד שלו חהיהבר את לתכנן צריך אחד כל אז !לרצוח

 .מאד מפחיד זה .פשוט לא זה .עסק לנו יש מי עם לכם מסביר רק

, עולםב הכסף רוב על שולטיםה והם .עולםה כל על שתלטוה הם וככה

 ואם, עולםב תהממשלו רוב על שולטים הם, עולםב העושר רוב על

 ,יתחילו הם מעט עוד ,ועכשיו. טועים אתםאז  – שלא חושבים אתם

 מישהו אם .מאד ברור זה. רוצים שהם לכיוון לזוז התחילו כבר והם

, 'הגדול הפופ' לא אוהו, מדבר החדש )האפיפיור( שהפופ מה שומע רק

א ַהו   ֵ ס  ת'[]'כ ִּ  , מקשיבששומע מי ורק, הגדול הוא – 'השחור הפופכי ' וֹּׁ

 של אויב יש שפה מבין ברור הוא – ויודע, אומר שהפופ מההיטב 

 . ה"הקב

 ולהביא, הארץ על לטתלהש, רץ ישראללא לבוא רוצים הם, וכן

, רהזבודה עובדי ע יותר כי הם, 'נוצרים כביכולה'בעצם , הנוצרים את

 החדשה הדת את ולהביא ,פה להשתלט, י"לא אותם להביארוצים 

 בהר לבנות םרוצי, יהיה לא שזה ישמור' ה ,מתכננים והם. שלהם

 עם הסכם איזה עשו הם .טינופת ביתאלא , מקדש בית לא, היהמור

 הר את – ערביםוה ,ציון-הר את יקבלו ,הנוצרים ,שהם הערבים

 םרוצי והם !הכל את םרוצי הם !ערביםמה עשו ק הםצחו, המוריה

 עושים שהם מה בדיוק יודע לא, טינופת לעבודה זרה-בית שם לבנות

י: ראהפרשת ר' ] שמה ל כ ִ ֹוֲעַבת כ ָ ר ה' ת  ֶׁ נֵׁא ֲאש  ו   ש ָ ם ָעש  יהֶׁ אלֹהֵׁ  זה אבל, [...'לֵׁ

 רוצים הםשמה  ודוקא .להיות השיכול גדולה-הכי-טומאה של משהו

י ה"הקב עם במלחמה הם כי, את זה לעשות ֵה ]'כ ִּ נ  יךָּ  הִּ ְיבֶׁ יו ן, אוֹּׁ ֱהמָּ  יֶׁ

נְ  או   יךָּ אֶׁ ו ְמש ַ ש ְ ר נָּ ֶׁ ... ֲאש  ְמרו   רֹּׁאש  ה אָּ ָּ יֲרש  נו   נִּ ָּ ת ֵאת ל  ים...', תהלים מזמור  ְנאוֹּׁ ֱאלֹּׁקִּ

 .פ"ג[
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" ... כי כל בוני   ט':ספר 'ליקוטי הלכות', הלכות בית הכנסת, הלכה ו' אות מתוך 
אשר גם  ,היו כל טעותיהםהמגדל היו כופרים באמונת חידוש העולם, שמשם 

)הערה: שמעתי  .גדולים נקראים על שמם פ"מ, כידועעתה כל הכופרים ה

ועל  , שפירושו 'הבונים החופשיים'(.Free Masonryראשי התיבות פ' מ' זה משמעות ש
נוּ עִ  ַמִים' ... שרוצים להתקבץ ולבנות כן אמרו: 'ָהָבה ִנְבֶנה ּלָ ָ ל ְורֹאׁשֹו ַבׁשּ יר ּוִמְגּדָ

ל  עיר מבתים רעים שלהם, מבניני דעות רעות שלהם עד שרוצים לעשות 'ִמְגּדָ
ַמִים', היינו לבנות בנין גבוה מד   ָ עות רעות שלהם עד שיגיע ראשו ְורֹאׁשֹו ַבׁשּ

ולכפור בעיקר, וכמו בשמים למרוד נגד המקום, להפוך הקערה על פיה ח"ו 
ָפה ֶאָחת ּוְדָבִרים ֲאָחִדים', ופירש רש"י: 'ודברים  שכתוב שם: 'ַוְיִהי ָכל ָהָאֶרץ ש ָ
אחדים' באו בעצה אחת ואמרו לא כל הימנו שיבור לו את העליונים, נעלה 
לרקיע ונעשה עמו מלחמה. דבר אחר, על יחידו של עולם. ע"כ. שכל זה הוא 

כי בודאי לא היו משוגעים  .העולם, כמובן למשכילבחינת כפירות בחידוש 
וטיפשים גמורים שאמרו שיעשו מלחמה עם הבורא יתברך, רק כל כוונתם היה 
שיעשו מלחמה בדעותיהם הרעות שיבנו שם נגד הדעות האמתיות של אמונת 
חידוש העולם שהם מכניסים וקובעים בלב כל אחד ידיעת אלקותו יתברך. והם 

מן התחתונים, שלא יזכר ח"ו שם ה' עוד, שזה כל פנימיות  רצו לסלק שכינתו
כוונתם הרעה של בוני המגדל שהיה אז, ושל כל הכופרים של עכשיו שהם גם 
ִמי...'. ולכן  י ׁשְ יַח ֶאת ַעּמִ ּכִ ִבים ְלַהׁשְ כן בבחינת 'בוני המגדל', וכמו שכתוב: 'ַהחֹׁשְ

ם...", ור' סנהדרין נּו ׁש  ה ּלָ  קט. אמרו: 'ְוַנֲעש ֶ

 מלחמה תהיה האחרונה לחמהמשה אמרו דיקיםשהצ מה וזה

 הרבה. מלחמות יהיו ולא, פצצות יהיו שלא מרוא לא וזה .תרוחני

 שזה אמרו גדולים םיהודי ,יםבחשו םיהודיש שמכיון סבורים אנשים

 פצצות יהיו לא, הו  'לעצמם:  חושביםאז , תרוחני-מלחמה בעיקר יהיה
 !פצצות יהיו! לא. '...ל כךכ נורא יהיה לאזה , יותר קל יהיה זה אז –

ספר ילקוט שמעוני, תהלים ק"מ, ]ר'  !הזאת מהמלחמה יחרב עולםה רובו

 הם .ייעלמו והם – תישאר האמת אבל , שמות, עמ' קע"ב['לב אליהו'

]אבות ריש  יחרב עולםה רוב – שלהם שעותיהרבגלל ו, גדולים רשעים

 אומר אני שוב .פשוט יהיה לא זה אבל, פה זה בטוח הכי המקום. פ"ה[

 לא אני, לפה יגיעו לא אולי. שי ברכו, פה זרים חיילים יהיו: לכם

 . פה אמריקאים כבר לנו ויש .עוד פה לשים ירצו אבל, יודע

 םהבהמוני הנוצרים את סלהכני רוציםהם ש, חדשדבר  עכשיו ויש

 ובכל ב"בארה שמשתמשים השיטה קובדי וזה .ל"לצה, הצבא לתוך

 כל? בסכנה יהיה מי ואז, לצבא נוצרים פה יכניסו הם. מקום

 ילופאם, יהודיה וכל ,בצבאנמצאים  שהם ,יםשנלחמ המזרחיסטים

 שהם ,ונלחמים שהולכים ,'הפטריוטים', 'הגיבורים' שהם ,םחילוניה

צות בארשם . באמריקה כמו ,בסכנה יהיו הם ,שקר לסבול לוכיו לא

, אחרים אמריקאים להרוג ניםכמו יהיו שלא אמריקאים יליםיח רית,הב

 לויפאו א, באמריקה אלפים-מאות-כמה שיש םהרוסי חייליםה אז

 במחנותויושבים  נמצאיםכיום  שהם, מהם הרבה גם שיש הסינים

 עם 'יגמרו' כבר םכוחות הזריה אז, יאריקמהא הצבא של היו שפעם

 . להופע לשתף מוכנים ינםאשהאלה  האמריקאים יליםיהח

 הם. השתלטו כבר הם .פה לעשות רוצים שהם מה זהבדיוק וכך 

 על השתלטו הם ,כנסתה על השתלטו הם, המשפט בתי על וטהשתל

 שזה חושבים אתם !הצבא על גם עכשיו תלטיםמש הםו, המשטרה

 ...אלריש-בארץ גרים שאתם אתם סבורים ...?, שזה לא רציניבצחוק

 םהאבל  ...והשישים החמישים בשנות היהזה ש כמו ישראל-תניבמד

, אז ,העיזו לאהם  .בולט כך-כלבאופן  לא רק, אז כבר פה היו גם

, שונה משהו זה עכשיואבל  ,זולהם את הע ההי לא באותם שנים,

 .לגמרי אחר משהו

 הרבה ישו .ב"ארה על השתלטו הם .הדבר אותו – ב"ובארה

 שהולך סטקס של מושל יש ואפילו, זה את םיעדיו שכבר אמריקאים

, 62-16קד"ד גליון ]ר'  שלהם בחלוםתפוסים  אנשיםה רוב אבל, נגדם

 הם ...לעבודה הולכים ...קמים, : 'כאשר הבועה הוורודה תתפוצץ'[י"א מאמר

 נכנסים הם, 'פניםבמ' זה את עושים הםכי , ולא תופסים רואים לא

, זהולא מרגישים את  לב שמים לא אנשיםה שרוב בצורה פנימה

 .דיקטטור כבר שהוא מבינים לא אפילו הםו .לאט-לאט משתלטים

 את צריך לא הוא ועכשיו ,תרגילים מיני כל עשו .הכושי – דיקטטור

י חֹוק...', סוף מזמור צד[ !בכלל הקונגרס ר ָעָמל ֲעלֵׁ  ]'יֹוצֵׁ

, עכשיוו. גדולה מאד ממש סכנה של במצב אנחנו. עקום היהנ הכל

 יפיורפהא !תאח לדת כולם את להפוך רוצים הם? לעשות רוצים הם מה

פני ב לדבר ,כיפור-ביום צאיו שזה ,רבספטמ לחודש 23-ב ללכת רוצה

 זה אבל, יודע מי ?להגידשם  עומד הוא ומה. האמריקאי קונגרסה

 25-ב הולך הואלאחר מכן ו .שלהם הכיוון את עולםה ולכל לנו ראהי  

 דברזה  !ם"האו פניב לדבר ,כיפוריםה-יום אחרי יומיים, רבפטמבס

 לדבר ילכו וזכרם שמם ימח יםאפיפיורשה ,מעולם והמוכ היה שלא

 ,"!טוב מזל"-ש כנראה ?ם"באו דלהגי רוצה הוא ומה ?!...ם"האו לפני

-למיליארד ההוראות את תןי והוא .'החדש-עולםה-סדר' את מתחילים

 . מרוא שהוא מה לעשות קתוליםה-וחצי

עולם. ה על להשתלט זה, הזאת הכנופיה כל ושל שלו העינים – הוא

רק  שהםכ )הלם(' קשו  ' יקבלו הם –אנשים את זה ל ועכשיו, לך תספר

 שהם לא, הרוב אפילו זהו ,אנשים מספיק יש אבל .זה את ישמעו

 ...להם? משנה זה מה .עולמי'-המושג הזה: 'סדראומר  בכלל מה מבינים

 הם חושבים, טמבלים הם אחת! דת של חלק יהיו שכולם ...אז מה?

 . ביחד'.. להיות טוב ו'יותר ...'מעולה' וזה, 'טוב'דבר  וזה 'אהבה'... שזה

 הכל שזה, ביותר קשהכלכלית  נפילה תולהי עומדת לזה ובנוסף

 הםבו ש לרגע בדיוק יםכמח הםביחד עם ההשתלטות. , ביחד הולך

 כי, הכלכלה את להפילבשבילם  הזמןבדיוק  זה אזו השתלטל רוצים

 מאד הרבה לפניכבר  סתם-לא ליפול יכולה היתה כבר הכלכלה

. השתלטל רוצים הםבו ש הרגע עד זה את מחזיקים הם אבל, חדשים

 להתעסק זמן להם אין – 'ווכ 'וכו לאוכל דואגים אנשיםהאשר כמפני ש

 את יותר או פחות לכם ציירתי אז. להיות שעומד הגדול השינוי עם

 ב"בארה ריכוז-מחנות נםשישלכם  הוספתי לאאבל  .תמונת המצב

 של סוגים ימינ כל שמה ויש !איש מיליון 50 להכיל שם שיכולים

' וכו נדותדנ שמה יש לויואפ .זה על לדבר רוצה לא כלל שאני... כלים

 יתחילו להפעיל את זה כשהם אבל ...'לילדים נחמד מקום' שזה כאילו

 עליב ,הלבניםאלה  את לקחת םהולכי הם בעיקר ,ויקחו ילכו הם –

 הבעל את – אותם . הם ישלחואותם ולפרק, הכלכלי הבינוני מעמדה

 ,אחרים למקומות הילדים ואת, אחר למקום האשה ואת ,אחד למקום

 איומים דברים עושים הם אבל .להם שיעשו מה יודע לא כך ואחר

, רפואי טיפול להם יםננות לא – ב"ארה ןעלמ שנלחמו, שחזרו יליםילח

 מעל אכזריות וזו .טיפול להם נותנים לא, ולמות לסבול להם ונותנים

ד .ומעבר גֶׁ ֹוְגִדים ]ישעיה כ"ד: 'ו בֶׁ ...'[ ב  ָגדו   ב ָ

 יןא – ס'והמבורגר הלקו-קוקה על שגדל האמריקאי העם אבל

 לדותווהשוק ,ותדליוהג ,האוכלכל  םע   סתומים הם .כבר לכ  ש    להם

 פחות ועוד, שמביניםמהגוים  מעטים רק ישנם .לגמרי מיםאטו הם ,'וכו

 נגדכ זה והמלחמה, רוחנית-מלחמה זו אבל .ניםישמב יהודיםמכך 

 .הראשון הדור לא גם הםו .האלה אנשיםה כל חכמים לא הם .ה"הקב

 הם שעכשיו רק, הזה הדבר את מתכנניםהם ש תדורו-דורי מזה כבר

 לאהם  אבל .שלהם בידים כברשנמצאת  ההצלחה את מרגישים כבר

ם'[ םיטיפש הם כי .יצליחו לא, יצליחו עָּ ָּ ים ב  ֲערִּ וֹּׁ  שהשטן םיחושב הם .]'ב 

]בראשית  ו"ח ,איתו להילחם אפשר ו"ח ה"ושהקב, העליון הכח הוא

אלֹוִקים' ֵׁ ם כ   טיפשים הם אבל .[, מזמור ב'י"ד-, ור' ישעיה י"ד י"גג': 'ִוְהִייתֶׁ

 רוצים שהם ,עקומים אנשים הם כי ?שיםפטי אותם עושה ומה גמורים.

 הם וגם .עולםב ששי התשוקות כל את, העקומים הדברים כל את
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 3עמ'   ,'מסדום עד ירושלים'

 

]אבות סוף פ"ה: 'רוח גבוהה  'הגדולים' ולהיות, ושליטה ,כסף אוהבים

 נקרא הוא, בראשם שעומד אפיפיורה, Jesuits-אצל ה .ונפש רחבה'[

 באותה הוא – םיאומר שהם מה לפיו, "Jesuits-ה של הגדול הגנרל"

 את גם לוקחיםהם שתבינו איך ש !נדע שלא ,האיש-אותו של רמה

 .גדול עיוות לזה עושים, זה את יםומעקמ הנצרות

 איךדרך  לנו ןאי, לנו אין – כבר כתב דניאל שגם אבל כמו

בכלל  לנו אין. אלימות-במעשי, במעשים, בנשק, בידים נגדם להילחם

 בפני לעמוד יכול שלא קטן עם, טןק עם, עם ישראל אנחנו. דרך שום

 היחיד והדבר. עשו שהמכבים כמו אפילו ,במלחמה האלה ההמונים

 לשיםו, אליו להדבק .ה"הקבל בקדלהי זה – לעשות יכולים אנחנוש

 שקיים קיר זה אבל, במציאות יםיק יננואש קיר זה אם אפילו, קיר

סוף ] ,הגדול עולםה לבין בינינומפרידה מחיצה ש, ובראש בלב נואצל

ם, ְצאו   סו רו   הפטרת שופטים: 'סו רו   ָּ ש   ֵמא מִּ עו , ַאל טָּ ג ָּ , ְצאו   ת ִּ ה  כָּ וֹּׁ ת  רו   מִּ ָּ ב  ֵאי הִּ  נֹּׁש ְ

ֵלי  ,להתפלל. התפילה זה – שלנו היחיד הכח. תפללהלו ה'...'[ כ ְ

 .התפלללו ,ללולהתפ

, ההרב להתפלל מאד להם קשה שזה ,אותם מבין ואני ,אנשים ויש

 ואין, כמעט םירבנ לנו אין, לנו ואין, קורים דברים הרבה כך כל כי

 .כיוון לנו שיתן לרוץ למי לנו ואין, כמעט הדור-גדולי לנו

ו  יחזקאל ל"ד, ו':  ג  ש ְ י 'יִּ ל צֹּׁאנִּ כָּ ים ב ְ רִּ הָּ ל ְוַעל ,הֶׁ ָּ ה כ  ְבעָּ ה ג ִּ מָּ ל ְוַעל רָּ ָּ  כ 

ֵני ְ ץ פ  רֶׁ אָּ פֹּׁצו   הָּ י נָּ ֵרש   ְוֵאין ,צֹּׁאנִּ וֹּׁ ' ְוֵאין ד  ש  זוהר חדש פר' בראשית  .ְמַבק ֵ

אֹוָתה   (:)מתורגם ָעה 'ב ְ ָ ָכה ש  י ב ָ  ַעל: )רבי אליעזר( לוֹ  ָאַמר. ֲעִקיָבא ַרב ִ

ה ָמה ָ ה? ַאת  ֹור אֹוי: לוֹ  ָאַמר בֹוכֶׁ ְהיו   ַלד  י ִ ֶׁ ךָ  ְיתֹוִמים ש  ְ  ַאל: לוֹ  ָאַמר. ִממ 

ֹאַמר ךְ  ת  ָ א, כ  ל ָ י' אֶׁ ר אוֹּׁ וֹּׁ ְהיו   ַלד  י ִּ ֶׁ ים ש  מִּ י ְיתוֹּׁ לִּ ב ב ְ י, אָּ לִּ ם ב ְ כָּ ה חָּ רֶׁ  ְולֹּׁא, ו מוֹּׁ

יד ה ַתְלמִּ גֶׁ ים. הוֹּׁ מִּ או   ְויָּ בוֹּׁ ל יָּ ָּ כ  ֶׁ ר ש  וֹּׁ ְהיו   ַהד  ים יִּ י ֲחצו פִּ ים, ְוַעז ֵ נִּ ח פָּ ַ כ  ַ ת  ש ְ  ְותִּ

וֹּׁ  הת  ֵרש   ְוֵאין, רָּ וֹּׁ ש   ְוֵאין ד  ֵרר .ְמַבק ֵ ְתעוֹּׁ ִּ וֹּׁ  ְוַהמ  ב  ה לִּ רָּ וֹּׁ ת  ַ ה ב  ְהיֶׁ ה יִּ ְבזֶׁ  ַוֲחַדל נִּ

ים יש ִּ י. אִּ ר אוֹּׁ וֹּׁ בֹּׁא ַההו א ַלד  י ָּ ֶׁ ש  תוֹּׁ  כ ְ ר... אוֹּׁ וֹּׁ  ', ועי' סומ"ס סוטה.ַהד 

, ומייאש מפחיד כה, ונורא איום כל כך, קשה כל כך נראה והמצב

 אומר יואל שהנביא כמו או ,קב"הה עם תדברו רק שאם יודע אני אז

]יואל  מספיק יהיהגם כן  זה אז אותו יציל' שה עזרה ויבקש שיצעק מי

ה יָּ ֹּׁל ג' ה': 'ְוהָּ ר כ  ֶׁ א ֲאש  ְקרָּ ם יִּ ֵ ש  ֵלט... ה' ב ְ ָּ מ  ים יִּ ידִּ רִּ ְ ר ו ַבש   ֶׁ קֵֹּׁרא...', עי'  ה' ֲאש 

 םיטוב דיםיהו להיות דלתלהש, דלתולהש .הזמן כל צריך אבל, מפרשים[

 הדקדוקים כל עם בדיוק שלמים לא אנחנו אם ואפילו .שהיא דרך בכל

 אחד שנדאג, נשתדל זמןה שכל, לשנשתד אבל, ביהדות והדיוקים

 בתוך שלנו חותפהמש על וגם ,י"עמ כל על ונבקש ,שנבכה, לשני

 שיהיו ,שנבכה .ונאות שיציל מה זהרק . אותנו שיציל מה זה .י"עמ

י ונבכה שנבקש, ונבקש שנבכה, דמעות הרבה ְבכִּ בֹּׁאו   ]'ב ִּ ים יָּ נִּ ְבַתֲחנו   ו 

יֵלם', ירמיהו ל"א ח', ערש בִּ  את יסתיר לא' ה ואז .הכח זה – ואז .י שם["אוֹּׁ

]מתפילת הביננו: 'ְוַעל  רשעיםה עם מלחמהב ילך הוא, כביכול פניו

ָך...'[ ִניף ָידֶׁ ָ ִעים ת  ָ  את ישלח הוא. אותם גמורי הואאחת  ובשניה, ָהְרש 

 אפשרות שום להם היהת לא .יגמר זהאחת  ובשניה – המשיח מלך

  .]מיכה ה' ח'[ קב"הה נגד להילחם

 ישאר לא – אותם לגמור מחליט הקב"ה אם .כח שום להם אין

ֹּׁף מהם זכר ְנד  הִּ ן ]תהלים ס"ח ג': 'כ ְ ָּ ש  ֹּׁף, עָּ ְנד  ס ת ִּ ֵ מ  הִּ ַנג כ ְ וֹּׁ ֵני ד  ְ פ  , מִּ ים יֹּׁאְבדו   ֵאש  עִּ ָּ  ְרש 

ֵני ְ פ  ים...', תהלים ל מִּ י"ֱאלֹּׁקִּ ים ז כ': 'כ ִּ עִּ ָּ יַקר ה' ְואְֹּׁיֵבי יֹּׁאֵבדו , ְרש  ים, כ ִּ רִּ ָּ לו   כ  ָּ ן כ  ָּ ש  עָּ  בֶׁ

' לו  ָּ למ .כ  ה תפילת ימים נוראים: 'ְוכָּ עָּ ש ְ רִּ ן הָּ ָּ ש  עָּ ה  כ ְ ו לָּ ה, כ  ְכלֶׁ יר ת ִּ י ַתֲעבִּ ת כ ִּ לֶׁ ֶׁ ְמש   מֶׁ

ן דוֹּׁ ן זָּ ץ...'[ מִּ רֶׁ אָּ  שמכתיב מה זה – התשוקות כי .שלהם הטיפשות זו .הָּ

ן'[ לגמרי אותם מבלבל זה ,החיים את להם יִּ ֵמי יָּ  יש, רשעים הם .]'ֲהלו 

. שותוהאנ כל ,עולםה כל נגדכ ואפילו, י"עמ נגד עצומות עבירות להם

 שלא ,הקב"הל שנדבקו םיהודיה שכל יהיה הסוף .הסוף יהיה וזה

ם ימשיכו שהם, לויכ-הכל שהוא שיודעים, אותו עוזבים ֶׁ ִקים ]'ְוַאת  בֵׁ  ַהד ְ

ה' ם ב ַ יכֶׁ ים ֱאלֹקֵׁ ם ַחי ִ כֶׁ ל ְ ֻּ  מנסים רשעיםשה מה משנה-לא – ַהי ֹום...'[ כ 

  .לעשות

 יהוז .'לה קרוב להיות רק ,לחםילה מה בשביל אין פשוטאז 

 החזרה ודרך התפילות דרך להילחם .רוחנית מלחמה :המלחמה

 חילוניים, לא או חרדי – יהודי כל, תשובהב לחזור צריכים .תשובהב

 לחזור חייבים הודיםיה כל, יהודי כל, מי משנה לא או חרדים או

ה] בסדר לא מה לבדוק ,פנימה כנסילה, ]יחזקאל סו"פ י"ח[ תשובהב ש ָּ ְ  'ַנְחפ 

ֵכינו   ה ְדרָּ ה ְוַנְחקֹּׁרָּ ו בָּ ש  ', שערי תשובה לרבינו יונה, שער א', העיקר ַעד ה'... ְונָּ

 ,ר"היצה את טישח ,סוויהר יהרוג' ה, צדקנו משיח נקבל ואז, א["הי

 .שלו התלמידים כל את קוימח

ו  ' מ  ַ ת  ים יִּ אִּ ָּ ן ַחט  ץ מִּ רֶׁ אָּ ים הָּ עִּ ָּ ד ו ְרש  ם עוֹּׁ  .', תהלים ק"ד...ֵאינָּ

ָחֹסן ְוָהָיה'סוף פרק א': ישעיה  '. יר...עִ יד מֵׁ רִ יד ש ָ בִ אֱ הֶׁ נבואת בלעם: 'וְ   הֶׁ

ת ם ו ָבֲערו   ,ְלִניצֹוץ ו ֹפֲעלוֹ  ִלְנֹערֶׁ נֵׁיהֶׁ ו ש ְ ין ַיְחד ָ ה...'.   ְואֵׁ ֶׁ  ְולֹאעובדיה: ' ְמַכב 

ִריד ִיְהיֶׁה ית ש ָ ו, ְלבֵׁ ש ָ י עֵׁ ר ה' כ ִ ֵׁ ב  י'פרק ג': סוף מלאכי  ', ...ד ִ ֵׁה כ ִ  ַהי ֹום ִהנ 

א ר ב ָ ֹעֵׁ ו ר, ב  נ  ַ ת  ַ ה ְוָכל זִֵׁדים ָכל ְוָהיו   כ  ָעה ֹעש ֵׁ , ִרש ְ א ַהי ֹום ֹאָתם ְוִלַהט ַקש   ַהב ָ

ר ְצָבקֹות, ה' ָאַמר ֶׁ ם ַיֲעֹזב לֹא ֲאש  ש   ָלהֶׁ ֹרֶׁ  'עיקרי הגאולה'ור'  , '...ְוָעָנף ש 

 .36בקד"ד גליון ו', הובא אל, העיקר הנלהאברב

 

 :ותשובות שאלות

 אדמה-רעידתבארץ ישראל  היתה ,, עם עלות השחרהמצעד ביום. ש

גם  והורגשהמלח, -ים ,סדוםאיזור ב התחילזה  ! 4.4בחוזק של 

 ירושלים...ב

 מסדום' שכתבתי למה לקרוא אפשרבדיוק. אז נכון ! בדיוק, מסדום. ת

 '. ירושלים עד

ועל נפש ילדינו  עצמנו על נילחם לא שאםהמסר בעצם הוא אז . ש

 ...ירושליםתוך  לא ח"ו תגיע סדום

 [ח' , ור' יחזקאל מ"ז]ישעיה א' י' .ישמור' ה, כבר גיעמ וזה, נכון. ת

ָנה  להגיעשהפופ מתכנן  יש שמועות. ש קבר דוד מאחורי ו ...בסוכותה 

 המלך יש כל מיני עבודות בשטח...

 שהוא בפירוש אמר הוא, לכם תירשאמ מה לפי להיות יכול מאד זה. ת

 את לעשות רוצה הוא נכון לא זה אבל, פה 'שני ותיקן' לעשות רוצה

 אבל, שם להתפלל ואפשר, לשם ללכת אפשר תראו, !הפ ןקהוותי

 אתם, הנ  ש  מ   לבוא. לא לכם יתנו לא, בכח אתכם שיסלקו רגע יהיה

 .הקב"ה עם ותדברו תבכו ופשוט, כנסת-לבתי מדרש,-לבתי תיכנסו

 שיעזור, כולנו ,תשובה לעשות לכם יעזור שהואהקב"ה מ תבקשו

 את זה רק צדקנו.-משיח כבר יביא ושהואתשובה,  לעשות לכולנו

 פעם שאף, חזק הכי הסודי הנשק, גדול הכי הנשק זה, לעשות צריכים

יו...'[לעבוד  הפסיק לא ְרֵאנו  ֵאלָּ ל קָּ כָּ ֵקינו  ב ְ ה' ֱאלוֹּׁ ַ י כ   .]'מִּ

 ...סוכותעל חג הבספרים מה שכתוב ל מתאים זה. ש

 שהם מה אומר אני, תאריכים יודע לא אני הכל. נדע. אנחנו ת

-שהכנסיה כמה רק מראה וזה, יבוא שהאפיפיור מתכננים הם מתכננים.

 הוא ובאמריקה, לאמריקה בואאמור ל קודם הוא פה. שולטת הקתולית

 אבל חכמים. יותר נהיה ואז להגיד, לו שיש מה יגיד, ם"לאו ילך

 .כלכלית מאד קשים זמנים יהיה, רוחנית תתכוננו, תתכוננו

 ילדים על תלונות מאות-לארבע קרוב שיש מספריםעסקנים . ש

 .כלום ?עושה המשטרהמה  שהותקפו!
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 4עמ'   ,'מסדום עד ירושלים'

 

 לשמור כדי מתארגנים לאחרדים ה למה, אחד דבר מבין לא אני. ת

' וכו הפגנות לעשות להילחם, רוצים כשהם. לי מובן לא הילדים? על

 ?משהו עושים לא למה פה? קורה מה אז, בעיות אין –

 ...אוי ואבוי - המנוולים נגד פהאת ה פותחרק אם מישהו . ש

ם רוצי הם כגוים. עליהם ולהסתכל אותם לראות צריכים אתם. ת

 –התורה  לפי שמותר ומה, מותרים הם – שבו הלאויםעולם  לעשות

 כל כך רוצים לא הם, הילודה את כן לקצץ גם רוצים והם. לאו זה

-ואשה גבר-עם-גבר טוב בשבילם יותר אז, הזהעולם באנשים  הרבה

  בעצמם. עקומים הם גם אבל גמרנו. ובזה – אשה-עם

, הצפון-שכונות את הרוסלמקיפה תכנית  נהיש ירושלים-לעיריית. ש

 ...הקלה ועוד להעביר שם את הרכבת

. יעזור לא זה, חזקים יותר הרבה הם תפילות. רק – כלום יעזור לא. ת

אנשים  מדי יותר, האלהאנשים ה עם תפוסים חרדיםאנשים  מדי יותר

 .חשוב הכי וזה, להתפלל רק להילחם. כח להם ואין עייפיםחרדים 

 ?השבועשהיה כאן הזה  גל החום על אומר אתה מה. ש

 .לגאולה שייך הכל זה. ת

 ?לגאולה מתקשר איך זה. ש

עולם ל עוברים, אנחנו לדבר מדבר לעבור זה – הקושי וכל החום. ת

, בשמים נלחמים שכבר למלחמה שייך וזה, לגמרי שונה, עולם אחר

 .זה מה שקורה אז

 ...מבעלז זצ"ל הרב של היארצייטליל זה  היום. ש

באופן כל , ברורה כל כך אמת עם, ענקיים צדיקים תמיד לנו היו. ת

 רוצים והם טיפשים, הם אבל נגד. להגיד מה בכלל שאין, ברור כך

כדי  עקומים דרכים מיני כל עושים הם אז, "הנבחר העם"להיות 

להגיע  מסוגל י"עמ רק, להגיע באמת מסוגלים לא הם כי, לזה להגיע
[.' תוֹּׁ ָּ ְסֻגל  ֵאל לִּ רָּ ש ְ ידברים ד' 'יִּ דֹול גֹוי ִמי : 'כ ִ ר ג ָ ֶׁ ָליו, ְקֹרִבים ֱאלִֹהים לוֹ  ֲאש  ה' אֵׁ  כ ַ

ינו   ָכל ֱאלֹקֵׁ נו   ב ְ ָליו...', כי תשא: 'ְוִנְפִלינו   ָקְראֵׁ ךָ  ֲאִני אֵׁ ְ ל ְוַעמ  ר ָהָעם ִמכ ָ ֶׁ נֵׁי ַעל ֲאש  ְ  פ 

 מה לעשות עכשיו צריכיםאנחנו ו. עי' ברכות דף ז' ע"א[ָהֲאָדָמה...', 

, ולהתפלל, ללמוד והגברים, ולהתפלל, עצמנו את לסגור שאמרתי:

]יואל עדיף  ישראל-רץלא להגיע שיכול מי. אותנו להציל' לה ולבכות

י ַהר שם: 'כ ִּ ן ב ְ וֹּׁ י  ם צִּ ַלִּ ָּ ירו ש  ה ו בִּ ְהיֶׁ ה, ת ִּ ר ְפֵליטָּ ֶׁ ֲאש  ַ ַמר ה'...'[ כ  ' ה – שלא מי, אָּ

 .םיהודיה את שמה גם יציל

 לא ייןעד ומשיח ה"תשע לשנת שנגיע האמנו לא שנתיים לפני. ש

 ...נמצא פה

 שזה מבינים לא, אנשים שנה מעשרים למעלה כותב כבר אני. ת

 שנה ושלש עשרים בערך לפני אותנו שלח' ה אבל, 'שלבים'

 י"עמ אבל י."עמ את להכין אותנו שלח הוא ואז, לכתוב כשהתחלנו

 'הסוף' אבל, דברים מיני כל לעבור, שלבים מיני לכל להגיע צריך היה

 וזו, התאומים נפלו שנה 14 כמעט לפני. הסוף –התחיל  זה, כבר היה

 והרבה .['ההתחלה של הסוף' – 18]'קול דממה דקה' גליון ההתחלה  היתה

, התאומים בהפלת, בזהחלק  הםל שהיההשלטונות  את מאשימים מאד

הסי.  את – האמריקאים את גם בעצם מאשימים שהגוים אומרת זאת

-ערב את וגם ,Jesuits-ה את וגם האנגלים, את וגם, איי. אי.

]ישעיה ב'  השקר-עולם-של-הסוף-של-תה ההתחלה.. אז זו הי.הסעודית

 .י"ב ואילך[

 כל נראה זה הכל היום, לרחוב תורהה-פריס עם יוצאים היו פעם. ש

 ...כך מוסתר

 אנשים מעט אבל, כאלה למצבים יגיע כשזה יתעוררו אנשים. ת

 יהיה לא זה ,מאד הרבה יהיה לא זה, אתכם מזהיר אני. מעט, יתעוררו

 אנשיםה ,הקתולים לעומת אבל, כן ,שיהיו מקוה אני .יהיה .המונים

 וחצי דמיליארמשהו כמו  בערך יש ?...'רשמית יםקתול' ממש שהם

 לעשרים בוקראז , איש מיליארד וחצי שבעכ נםיש עולםוב !עולםב

 פשוט אזה ל אבל, כח הרבה שם יש זה בגלל אבל !יםקתול זה אחוז

 לא שהם בעיה יש אינטלגנטים-היותר הקתולים בין גם כי, כל כך

 איך יודע לא אני. טשופ לא. שקר עושים שהם רואים .אותם סובלים

 פחות אפילו, אותם לגמור יכול הוא בדקה, בשניה, תםוא יגמור' ה

ס]' ...מדקה ֵ מ  הִּ ַנג כ ְ וֹּׁ ֵני ד  ְ פ   '[...ֵאש   מִּ

 ?, מה אנחנו יכולים לעשותש. אז מה התפקיד שלנו

 רק זה, יעזור לא זה, פנים-אל-פנים נגדם להילחם אין :חוזר אני ת.

 ותתפללו, המדרש-לבתי תלכו, הדלתות את תסגרו לכו .גדולה סכנה

 התפילות את לשמוע רוצה' ה. שיעזור היחיד הדבר זה', לה ותבכו

' כאילו' זה, הבזלעגל ה לליםמתפ חרדיםה רוב עכשיו עד .לנוש

, הזנב את לו תופסים, וטלית כיפה ז"העגה על שמים .הקב"הל

, נורא-נורא-נורא, הנוראבקדושה בצורה  ירדנו אנחנו. איתו והולכים

 ?שלנו הילדים עם להתעסק םלמנוולי נותן' ה ולמה .בושה פשוט וזו

 לא אנחנו אבל, שמשתדלים הרבה יש, כולם לא !דרסב לא אנחנו כי

 דתיים וגם חרדיםההרבה מ לקנות אפשר כסף קצת ובשביל .בסדר

  .םחילוניה בעיקר אתו

 את לפתוח צריכים – םיאמיתיה םיהודיה כל, אלה כל ,אנחנו אבל

 זה? רשעיםה עם להיות רוצים. עומדים אנחנו איפה ולראות יםנהעי

. ושיםע שהם במה להצליח סיכוי שום להם אין. שלכם הסוף יהיה

, עולם של בונויהר הוא, לויכ-הכל הוא, הקב"ה את לנו יש – אנחנוו

 ואי. ]יואל שם[ ישרוד הוא – הקב"ה שעם ומי. וזהו, מלבדו עוד אין

, ר' )הרן אבינו אברהם של האח כמו ,הקב"ה עם 'כאילו' להיות אפשר

, הזמן כל איתו לדבר, הקב"ה עם באמת להיות צריכים, (רש"י סו"פ נח

 .להצליח נוכל זה םע  ו .הזמן כל, איתו להיות, לדבר, לבכות

 רואים הםנכון, , יהודיה של הזה מהכח מפחדים הם – רשעיםה ואלה

עמוק  כי, מפחדים גם הם אבל, יהודי להיות :עוגר הכי כדבר זה את

 ולא הנבחר-העם אנחנווש, יכול-הכל הוא קב"השה יודעים הם בפנים

ֹּׁאֵבד', ור' שם י"ד  שלהם מהוהעק הדרך םע   הם ים ת  עִּ ָּ ְך ְרש  רֶׁ ]מזמור א': 'ְודֶׁ

 ורק, אמת שלנו התורה .הכל וזה, אמתה זה קב"ההשל  דרךה רק .ה'[

ְך  אמת זה הקב"הו שלנו התורה רו  ָּ נו   ֱאלֵֹּׁקינו  ]'ב  אָּ רָּ ב ְ ֶׁ דוֹּׁ  ש  ְכבוֹּׁ נו  , לִּ ילָּ ְבד ִּ ן ְוהִּ  מִּ

ים עִּ וֹּׁ ַתן, ַהת  נו   ְונָּ ַרת לָּ וֹּׁ ת...'[ ת    .ֱאמֶׁ

 ,להתפלל תמשיכו ,תשתדלו אז. האמת עם ללכת צריכים אנחנוו

, אמת שידבר, לדבר טוב הושמי ולמצוא, תפללהל .כלה זה, לללהתפ

 .קשה כל כך גלות בריםעו ועדיין ,שעברנו עם אנחנו ,תראו .הכל וזה

 אנחנו אם, מסביב תסתכלו כי, ברור וזה, עכשיו הסוף שזה יודע אני

 יהיה זה !ישראל םע   רא  ש ָ י   לא – צדקנו-משיח הקרוב בעתיד נקבל לא

 חייב זה לכן אז. ו"ח ,ישראל עם יהיה לא זה אבל, 'ישראל-עם-כאילו'

.הסוף להיות

 

http://www.dani18.com/uploads/KDD18.pdf
http://www.dani18.com/uploads/KDD18.pdf


 לא לפחד כלל... – והעיקר
תשע"הה' ח אלול "י, ירושלים, בנימיןתקשור עם בס"ד, 

מכל  מתחיל לרעוד ר, שהעולםוברורואים אתם יודעים בודאי, 

דות ועולות, רדות, יורויו תסות עולו. אנחנו רואים שהבורהכיוונים

הרבה אנשים כבר איבדו הרבה  אין שום יציבות. וזה מאד מפחיד.ו

כיס, שיש להם עוד כסף ב , החזקים,אלההדוקא  הכספים בבורסה, וז

בן אדם שהוא נקרא כשמדובר באו שהיה להם עוד כסף בכיס. כי 

אוכל לאכול, אין  םפשוט אין להחלקם ומטה,  'ד הבינוניממעה'מ

 ה.קשהילדים, חיים בצורה מאד וד של לימה-ל שכרלהם כסף בשבי

אבל  זה מאד מצב קשה. .'עד לסוף הראש שלהם'והרוב הם בחובות 

מאד חזק עכשיו אלה שעוד הסתובבו עם כסף בכיס, הם השקיעו 

ן, אלה "חוץ מהנדל ,םישם עשו את הכספים הכי גדול ,בבורסה

ה מיליון דולר מא יםשבונים בתים, כמו הבתים במנהטן שעול

 ...ם אלף דולר לחודשיהדירה זה מאה וחמיש-או ששכר, לפנטהאוז

 ,אבל קיבלומציאות. המציאות, אבל זו  וקשה לחשוב על כז ]עי' ע"ז ט:[

 להרויח את הכסף הזה יחסית בקלות. הם הצליחו בכל מיני דרכים

 חובות.ובחובות  –חוץ מהעשירים ביותר  ,כולם ,כולם ,כולםאבל 

, אבל הטוב תשנחשבעבודה , 'עבודה טובה' םעובדישבמיוחד אלו 

בולות, ואין כל הגאת החיים עבר -ה בכיס, כי יוקרטואין להם פר

]פרק חלק צז.: 'עד שתכלה פרוטה מן הכיס', 'היוקר יאמיר... והיין פרוטה בשביל כלום. 

ז וא [יד רמ"ה בסנהדרין שם, וכ"כ : 'שהכל עוסקין במשתאות'רש"י סוטה מ"טופי, ביוקר'

 ,הלוואותועוד הלוואות ועוד  עוד הלוואותהולכים לבנקים, ולוקחים 

  .בחובות 'טובלים'שים שיעד שמרג

אבל מה, לא רק הם טובלים בחובות, גם המדינות טובלות 

שנה  באלףאפילו יש לה חוב שהיא לא יכולה  – אמריקה .בחובות

אותו הדבר. זה מדינות כל הבו ,ארצות הבריתזה ב .אותו להחזיר

ית. ימאד קשה כלכל ואנחנו עכשיו נראה נפילה  ֱאדֹום ֹתאַמר ]מלאכי א': 'כ ִּ

נו   ש ְׁ ַ ב ֻרש   ו  ָנש  ֶנה וְׁ בְׁ נִּ ה ֳחָרבֹות... וְׁ ָ נו   ֵהמ  בְׁ י יִּ וכבר  [71 גליון קד"דר'  ֶאֱהרֹוס...', ועוד. ַוֲאנִּ

 הצהירה היום רשמית שהיא במיתון, קנדה כבר .מרגישים את זה

לא אומרת עדיין קה ריאני לא יודע למה אמ '.לא סתם'זה  – קנדהו

אם לא  ,שהיא במיתון, כי היא באמת במיתון, אבל לא רוצים להגיד

 ם שזה קיים.יעדאבל כולם יו ...בים שזה לא קייםשאומרים חו

קטנה, שהשתלטה על רוב ישנה שכבה עליונה וכמו שאמרנו, 

 .ושאר האנשים צריכים להסתדר איך שמסתדרים ,העושר בעולם

המנוולים  .יום ענק מכל הכיווניםוחוץ מזה, יש א   .הדבר הראשון וזה

פחיד מאד, כי אבל זה מ ,גמור ות שזה שקרעל מיני ידימוציאים כ

 ...כל מיני תמונות והוכחות וכו'כביכול, 'רשמי' זה בא ממקור שזה 

יש לנו רק דבר אחד שיש לנו לפחד  !אבל לא לפחד, זה הכל שקר

 הפחד הכי גדול וזה .תרחק חלילה מהקב"השח"ו לא נמזה, וזה 

ָהל'[ בְׁ י נִּ יתִּ ָ ָפֶניָך ָהיִּ ת  רְׁ ַ ת  סְׁ שאין לו פרוטה בכיס,  ,כשבן אדם מרגיש רעב .]'הִּ

וגם רשעים שינסו  –פצצות וכו' בדידות, או מלחמות, חש שהוא או 

 ,שוך אותו שיהיה בדת שלהם, בדעה שלהם, ונצטרך להתנגדלמ

אחוז -או שהוא יחזור במאהאז  –יש מצב שכזה גכשיהודי יראה ויר

י' ]'ה להקב"ה י, ֻעז ִּ ָמֻעז ִּ י ו  סִּ נו  מְׁ יֹום ו  , או שהוא ייעלם בתוך ָצָרה...' ירמיהו ט"ז ע"ש[ ב ְׁ

שה' ישמור. זוהי הבחירה שלנו שאנחנו צריכים  ,ההמונים של הגוים

 '. ור]דברים ד' ל"א לא לפחד! ה' לא יעזוב אותנולהכין את עצמנו לזה. 

השואה שרוב האנשים הלכו, בזמן זה לא כמו  .['ה' לי ולא אירא'מאמר 

 – שחוזרים להקב"ה םדיזה לא כמו השואה. היהולא, . ]ב"ק ס.[ נהרגו

ֹאֶמר כל זמן שהם איתו באמת ,יחיו י ַאךְׁ  ]ישעיהו ס"ג: 'ַוי  ִּ ה, ַעמ  ָ ים ֵהמ  נִּ ָ , לֹא ב  רו  ק ֵ ַ ש   יְׁ

י הִּ יַע...'[ ָלֶהם ַויְׁ מֹוש ִּ  אז הם ייעלמו. –, אבל אם זה שקר לְׁ

לארגן את המחשבות  עכשיוכבר אנחנו צריכים להתחיל וכעת 

, לעזוב י', עזוה"ק וישב קצב:[ב ִּ רְׁ קִּ ב ְׁ  ש  ד ֵ ן חַ כוֹ נָ  חַ רו  ]'וְׁ  שלנו, את הרצון להתקרב לה'

ים'[את כל השטויות של החיים  שהם לא שייכים לשום דבר,  ]'ֲהֵבל ֲהָבלִּ

אנחנו צריכים  .זה לא עוזר לנו בכלום, וזה לא יעזור לנו לשרוד

לה', להתפלל, לדבר עם ה', להשתדל למלאות את כל  להתקרב רק

הדברים את לדעת הבקשות שלו, את כל הדינים שאנחנו צריכים, 

 .זהר מזהיאנחנו צריכים לה .כל הדברים האסוריםלברוח מהמותרים ו

. אנחנו חיים שמבוססים אך ורק על רצון ה'אנחנו צריכים לחיות 

לאהוב גם את  הלנו חובאבל אין  ,חייבים לאהוב כל יהודי ויהודי

תהלים קי"ט קנ"ח, פסחים קיג:  מקורות:] המלשינים ואת הרשעים שיש בינינו

זה משהו אחר, אבל יש בינינו רשעים  – ם תשובהי. אם הם עושועוד[

אז  .חררוג יהודי אהממש, מלשינים גדולים, שלא אכפת להם גם ל

יודעים מאד קשה, בעולם שאנחנו לא -לכן אנחנו חיים בעולם מאד

 .מי האויב שלנו ומי הידיד שלנו רברו

יש בין הרבנים או  .]ישעיהו ט' י"ג[ להוביל אותנו ואין לנו רבנים

לא בדיוק הם אנשים שכן גם  'רבנים'אלה שקוראים להם הבין 

יו   לטובתינו הְׁ ֵרי ]שם ט' ט"ו: 'ַוי ִּ ְׁ ַאש   ה ָהָעם מְׁ ים, ַהז ֶ עִּ ָריו ַמתְׁ ָ ֻאש   מְׁ ים...' ו  עִּ ָ ֻבל   ם. יש יהודי[מְׁ

ם ה', והם כן רוצים לעשות את מה שהם כן ע   ,רבנים ,םיאמיתי

-אין להם את הכח של גדולי ,[, ע"ש]ישעיה ג' שנכון, אבל אין להם כח

לעשות  ו לארגן את כולם, ולתת להם חיזוקכלהדור שפעם היו, שי  

ים"]ירמיהו ג' ט את רצון ה' י, ו: 'רֹעִּ ב ִּ לִּ ָרעו   כ ְׁ ֶכם וְׁ ָעה ֶאתְׁ יל'[ ד ֵ ֵ כ  ַהש ְׁ . הם יכולים לחזק וְׁ

 ת, עדות שלמותבודדים שבאים אליהם, אבל את הקבוצות הגדולו

 .הם לא יכולים –

דים את י, שמורםשיושבים בכנסת, החרדי םויש לנו את היהודי

 ם שאסור. וזה המצב שלנויאפי' שהם יודע ,פים פעולההראש ומשת

', חלק צד.[ ָגדו  ָ ים ב  דִּ ֹוגְׁ ֶגד ב  ֶ ם, לא נצטרך ואבל אנחנו לא נצטרך לעשות כל. ]'ב 

אי ובודאי לא בזרועות, אנחנו רק נצטרך לבוא דוובלהילחם נגדם, 

ולחיות אך ורק בשביל לגמרי אל ה', להיות עבדי ה' ועובדי ה', 

זה כל המטרה  למלאות את התפקיד הזה: להיות עבד ה' ועובד ה'.

יָך'. חיים שלנוהשל  א ַחי ֶ י הו  זו תמיד צריכה ו, אור החיים הק' סו"פ ניצבים[' עי ]'כ ִּ

 ואין עוד מטרה.  – הברורה להיות המטרה, אבל עכשיו זו המטרה

על זה, ולא לשפוט יהודי  מיד, לעמול ואז נתחיל לעבוד עכשי

י, "אחר, רק אם אנחנו יודעים בודאי שהוא עושה עבירות נגד עמ

צריכים להשתדל  – אבל כל יהודי שהוא טועה ו,"חונגד הקב"ה, 

חלשים על ידי זה לא במחיר שאנחנו נהיה רק  ,להביא אותו בחזרה

פו של דבר הקב"ה יביא את כי בסו ,לא צריכים לדאוגאנחנו יותר. 

אבל הוא אוהב לראות שאנחנו  ,םכל היהודי כולם בחזרה, את

, אבל ב א'["ח כי תצא, כ"]אוה צים לעזור להםואחרים ור םאוהבים יהודי

 , שהם משפיעים עלינו.]'חייך קודמין'[ חלשיםשוב, לא במחיר שאנחנו נ

ע"ז סנהדרין לח:, עי' ] צריכים לעזוב אותםאז אם אנחנו מרגישים את זה, 

 ,, לברך אותם, ולהתפלל עליהם[הב ה", רמב"ם הל' ע"ז פ"תוס' שםבו'לא ישא'  כז:

, ולא זה, אז צריכים להתפלל עליהם לעאם דואגים  וזה הכל.

להתפלל שה' יציל אותם, שהם יבינו לבד.  להשתדל לעזור להם,

דו   ְׁ יַלמ  ים ]'וִּ יָנה', תפילות ימים נוראים. עי' ברכות דף נ"ז:[ תֹועִּ  .ב ִּ
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 .כל מיני חולשות ,כל מיני בעיות בעם ישראל נםעכשיו ישו

ה היה בשביל זלמלא מאד, וא-ירדנו, ירדנו מאד כל דור אחרמ יותר

התורה זכות פשר היה לצאת מזה בכלל. אבל אי א – התורה שלנו

 שדיברנו וואנחנו נינצל. וכמ ,]'המאור שבה מחזירו למוטב'[ עזור לנו לצאתת

שהם  ,לים למשלוזה יהיה מעט מאד אנשים יחסית, לעומת הקת –

 ,ת יהודימא באיציל כל יהודי שהו 'ים מיליון. המיליארד נקודה מאת

שהם ערב רב, או  ,תמבא-םיהודי-שהם לא םאבל יש הרבה יהודי

לא יודעים שהם  )מסכנים(' נעבאך'ם, או שהם ישהם לא גרים אמיתי

אבל אנחנו צריכים לדעת  .לכי במשך הדורות זה התבלב ,בכלל גוים

ואנחנו  , ולהתקרב להקב"ה.םשאנחנו רוצים אך ורק להיות יהודי

צריכים לעבוד על זה מעכשיו, מעכשיו, מהרגע הזה, אפילו 

ם להיות עם ה', יד חזק, אנחנו חייבים, חייבאשהבלבול בעולם מ

 חייבים להתחיל ברגע זה, ברגע זה להתחיל. 

כי זה הדבר היחיד שיציל אותנו. חוזר וחוזר.  ,אני חוזר וחוזר

וכמו  להציל אותנו.כול, כי רק הוא יכול כי רק הקב"ה הכל י

-ולם הזה, והקתולים ימחהם מעטים בע – םשהתחלתי להגיד, יהודי

מה אז  מאתים מיליון אנשים!-נקודה-ליארדמיבערך וזכרם הם -שמם

-תמאו-נם חמשאפילו בואו נגיד שיש !לידם )מזעריים( 'פיצים' ?אנחנו

בואו נראה יון, אבל למי 14מרים שאנחנו בערך ו, הם אםאלף יהודי

' מי יהודי ומי לא ניווכח לראותשאנחנו כ זהאחרי  ךְׁ יָליִּ דִּ ל ב ְׁ ָ יָרה כ  ָאסִּ , עי' ]'וְׁ

, אבל מה זה יהודים שני מיליוןשאנחנו בואו נגיד אבל  .[סומ"ס עדיות

שתים גוים שהם כולם בדת אחת, -נקודה-דריאלמיכל הלעומת 

ילכו לזה, כי הם  םורוב היהודי !?רוצים להביא אותנו לדת שלהםשו

 – יארדלד ששה מישזה בערך עוושאר הגוים,  .םיהודי קיולא בד

אולי כמה מעט, וכמה צדיקים ביניהם יהיו?  !וו נגדיניהיכן הם גם 

 :תבינואבל ש, אולי חצי מיליון, לא יודע, םות, אולי כמה אלפיאמ

 .ו שהיינו רוציםמכמספר של משהו ד קטן, זה לא אממשהו זה 

ַעג ָלמֹו', מזמור ב', ע"ש. ר' ע"ז ג:[]'ה'  תהיה הבדיחה עליהם וזו לְׁ , ולמה? יִּ

את רוב האנשים בעולם ולהשאיר  גרוצים להרו ,הרשעים ,כי הם

פו של ובסו .[67קד"ד גליון ]ר' מאמר 'עבדים אנחנו',  רק עבדים בשביל עצמם

כלו מהעולם וצים, רוב האנשים י  מה שהם ראת יקבלו הם  –דבר 

וזה ירגיז  !ם שבין הגויםוהצדיקי םיישארו רק היהודיאבל  ,הזה

ע ד מאדאותם מא ָ ֶאה ]מזמור קי"ב: 'ָרש  רְׁ ָכָעס, יִּ יו וְׁ ָ נ  ָנָמס, ַיֲחרֹק ש ִּ ֲאַות וְׁ ַ ים ת  עִּ ָ ש  ֹאֵבד', ועי'  רְׁ ת 

ילכו מהעולם ת זה לפני שהם דעו אוהם י  , פסחים כח.: 'מדויל ידיה משתלם'[

פ "]אבות סו הרשעים ,ניםפילכו מהעולם הזה, החוצעצמם גם הם  הזה.

  .ה': 'עז פנים לגיהנום'[

יש להם את הכח להילחם  – יחד עם השטןבחשבו שהם הם 

הד: '"י-ג"ישעיה י"ד י] יכול, נגד הקב"ה-נגד הכל ֶ מ  יֹון ֶאד ַ ֶעלְׁ . אוי ע["ש כה"...', עלְׁ

, איזה דבר זה יהיה, אבל ]מזמור קכ"ו[ צחוק זה יהיה הויי ויי ויי, איז

יהיו בכלל הם לא  ו,הם ייעלמו, הם יכחד .מה שזה יהיהבדיוק זה 

ים', ר'  במציאות ו  ֲחָטאִּ מ  ַ ת   לגמרי , הם ייעלמו[''מסדום עד ירושליםמקורות במאמר: ]'יִּ

כולנו אנחנו  ,המסכנים ,םהיהודי ,ואנחנו וזהו. וזה יהיה הסוף. –

ֵני ָלֶהם ]הושע ב': 'ֵיָאֵמר בני המלך ,כים ונסיכותינס , אנחנו נעלה ָחי...'[ ֵק'ל ב ְׁ

יֵאנו   תוואנחנו נקריב קרבנ ,ונעלה ֹון ]תפילת מוסף לרגלים: 'ַוֲהבִּ י  צִּ ךָ  לְׁ ירְׁ ה, עִּ נ ָ רִּ  ב ְׁ

ם ַליִּ ָ ש  ירו  לִּ ית וְׁ ֵ ךָ  ב  ש ְׁ ד ָ קְׁ ַחת מִּ מְׁ ש ִּ ונתפלל  ,דוונרק ,ונשיר ,ואנחנו נשמח, עֹוָלם...'[-ב ְׁ

רו  דה"א א' ט"ז: '] לה' מְׁ אִּ יֵענו   וְׁ ֵענו   יֱאלֹקֵ  הֹוש ִּ ש ְׁ ֵצנו   ,יִּ ַקב ְׁ יֵלנו   ,וְׁ ַהצ ִּ ן וְׁ ם מִּ ֹויִּ הֹדֹות ,ַהג  ם לְׁ ֵ ש  ךָ  לְׁ ֶ ש   ,ָקדְׁ

חַ  ֵ ב  ַ ת  ש ְׁ הִּ ֶתךָ  לְׁ ָ ל  הִּ תְׁ ]מזמור  הלל כל יום, הלל לה'. דנגי, [', וכן בתהלים סו"פ ק"ו...ב ִּ

ירו   כו   ,'לה צ"ו: 'ש ִּ רְׁ ָ מֹו, ב  רו   ש ְׁ ְׁ ש   ַ ֹום ב  י  יֹום מִּ ָעתֹו...', אגרא דפירקא אות ר"ז, וע"ע  לְׁ ו  ש   ,שפת אמתביְׁ

 .ואילך[ ובמלבי"ם מזמור צ"וחנוכה שנת תרס"ד,  ,בראשית

 ש. ומתי בערך זה יהיה?

חד: אסור לנו לשאול מתי, להבין דבר אם יעוד מעט. אנחנו צריכ

מתפרק,  העולם כבר פשוט אים כבר שזה לא יכול להמשיך הרבה.רו

ו היה חוזר עכשיו "כבר לא קיים. אם היטלר ימש –מה שפעם היה 

שהוא רואה מה שקורה בעולם כהוא היה כבר מת מהתקפת לב...  –

הוא ש באלגןהוכל  ,מתמלא כושים, וערבים שזה , איךשלו 'יאר  ה  ה'

כי  ובורח, הוא היה מתאבד... והוא היה ממש משתגע שונא.כל כך 

אלפי פליטים באירופה, -יש אלפי .הוא לא היה יכול לסבול את זה

אין להם כבר בכלל  – הגרמנים יה, בצרפת, בברלין, מלא.בבסקנדינ

. אפילו שזה לא ..נכנסיםשכמעט ילודה, אז לפחות יש להם אנשים 

י הגוון שהם אוהביםסוג  קבדיו דִּ תָ  ]ר' דניאל ב' מ"ג: 'וְׁ ָלא ֲחַזיְׁ זְׁ רְׁ ַ ָעַרב פ  ֲחַסף מְׁ ַ יָנא, ב   טִּ

ין בִּ ָערְׁ תְׁ ַרע ֶלֱהֹון מִּ זְׁ א, ב ִּ ָ ָלא ֲאָנש  ין ֶלֱהֹון וְׁ קִּ בְׁ ָנה ד ָ ם ד ְׁ ָנה, עִּ י ֵהא ד ְׁ דִּ ָלא כְׁ זְׁ ָעַרב ָלא ַפרְׁ תְׁ ם מִּ א...'[ עִּ ָ פ  . ַחסְׁ

להם בערך ארבעים ושלש מיליון,  יש – יםאוהאמריקאים? האמריק

, אבל מה עם שאלהו שמיכנס. ימאלה שהם נתנו להם אפשרות לה

היהודים  ,אז אמרו שהם !רואים את זה? הם לאהאם  ?מה ,םהיהודי

אפילו תופסים לא . הם ..בית-סוף סוף יש להם עוזרותשמחים, כי 

 את המשמעות של זה.

הפליטים האלה, גם פה בארץ יש הרבה, כי הם עושים את זה 

רים האלה, והאנשים וכל המלחמות בכל האיזלהם גרמו  .בכוונה

והרבה מהם נהרגים בדרך, אבל בכל  ,לה בורחים מן המלחמותאה

רות לחיות איפה שהם חיים, אז כולם שיות, אין אפהאופן אין איפה ל

אירופה שבעוד שאבל ההבדל הוא  ב."חים לאירופה ולארהרבו

נותנת להם  לעומת זאתאמריקה  כנס,ימנסה לא לתת להם לה

, י הם רוצים לדלל את העם האמריקאיכנס. למה? כילה הבשמחה רב

 , שישטנפ ', איזור שיש בופשוט איזור'ל ב"ים להפוך את ארהרוצ

כל ו .ות וכו' וכו', והם לא רוצים שום הרגשה של מדינהאלקח

 – "קה בעולםזהמדינה הכי ח"ם את ההאמריקאים הגאים שיש ל

 (להתרברב)ויץ . אין להם מה להשלגמרי ורים, שבוריםעכשיו הם שב

קשה, אבל כבר וזה המצב. המצב הוא  .ך לאיבודלכי הכל הו ,כבר

עכשיו הם סובלים מאד,  –לגמרי  'הארי'היה זה  שםש – אירופה

ערב לתוך -צותאר תהביאו א ...את אפריקה לתוך אירופה הביאו

מאלה שהם שנאו אותם הכי  קעכשיו הם סובלים בדיו ,אירופה

 הרבה.

, ל"ז[]יחזקאל  ועכשיו, המלחמה הגדולה תהיה בין אדום וישמעאל

קבוצה אחת שעושה את זה, זה  ואת השני, אפילו שז 'יפציץ'ואחד 

עה, אני לא יודע מהי תאבל פה תהיה להם הפ .ארץנגד לא ארץ 

ַחד עה קשהתיודע שפה תהיה להם הפ יההפתעה, אבל אנ ַ ֹאם, ]'פ  תְׁ ִּ  פ 

ַֹאת ש   מִּ ים ו  עִּ ָ ש  י רְׁ יראו הם תם. וה' יפיל א .ותםאוזה יפיל  .ָתֹבא...', משלי ג' כ"ה[ כ ִּ

 עושה את זההוא שת ברור שה' וזה, חייבים לרא שה' עושה את

שה' שוחט את השטן, את כ, הם צריכים לראות ]סוף מזמור פ"ג[

יודע שהוא נולד, שהקב"ה הוא  –ו. השטן "ימש ,שלהם 'יפרלוצה'

בֹוֵרא יצר אותוש הוא ...'[ ]ישעיה מ"ה: 'ו  ךְׁ ֶ עם כל  לבלב, אבל הוא התחֹש 

, (Lucifer) יפר''לוצ :שםאת התנים לו וונ ,האלה שמתפללים אליו

 זו – 'טיינומאיל'גם ה '.יפרלוצ' ,'האור'שמו וזכרו, שזה אומר ימח 

זה הול הוא יקבל עונש חזק מהבלבאז . 'הנאורות' :מילההאותה 

 – בשבילםייעלמו,  – הרשעים ,אבל האלה ,[רש"י קדושים כ' ט"וע] שלו

יה יהיה הסוף שלהם, וההתחלה שלנו. ז ים ]משלי ב': 'כ ִּ רִּ ָ ש  נו   יְׁ כ ְׁ ש ְׁ ים ָאֶרץ יִּ ימִּ מִּ תְׁ  ו 

רו   תְׁ ו ָ ים: ָבה   יִּ עִּ ָ ש  רְׁ ֵרתו   ֵמֶאֶרץ ו  ָ כ  ים יִּ דִּ בֹוגְׁ חו   ו  ס ְׁ י יִּ ה'. תהלים ל"ז: 'כ ִּ נ ָ ֶ מ  ים מִּ עִּ ָ ש  , רְׁ ֵבי יֹאֵבדו  ֹאיְׁ יַקר' ה וְׁ  כ ִּ

ים רִּ ָ לו   – כ  ָ ן כ  ָ ...'[ ֶבָעש  לו  ָ  .כ 
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 שאלות ותשובות

היינו אנחנו , ברכהלדיק צכר הרבי מטאהש ז מעימנו ש. הסתלק

 לא זכינו... הוא יוביל אותנו למשיח צדקנו...שבטוחים 

ד חשוב. ואנחנו מא-הוא היה יהודי מאד –ל "ת. הרבי מטאהש זצ

הוא כמעט הסוף. זה כמעט האחרון  – אבל הוא איבדנו צדיק עצום.

מרבנים כאלה. נתפלל שה' לא יקח יותר יהודים, שנזכה כולנו לקבל 

 משיח צדקנו, שנישאר עם כל הצדיקים שלנו ונקבל משיח צדקנו.

 50,000, כי יש 2-ע ה"התבטא לפני מלחהל "זצהרבי מסאטמר ש. 

רים שמספר היהודים בעולם דבמיהודים בעולם יהודים אמיתיים. 

 50,000-כ היום ישלשער כי אולי ניתן , אז כיום דומה למספרם

 ים...ייהודים אמית

לא מספר גדול.  – ת. אינני יודע את המספר בדיוק, אבל לצערי הרב

 סיני.-דומה למה שהיה בהרזה צריך להיות משהו 

 ...ם?"ביקורו הצפוי של האפיפיור באומה עם וש. 

זה יכוון  !דבר גדול היהים? זה "באו יפיור, הביקור של האפת. הו  

א גם יתן והוא יגיד ברור, וה .את כל העתיד שהם רוצים לעשות

 ,שהוא השולט ',ם"הראש של האו'הרגשה שלמעשה הוא את ה

דת 'והוא כבר מדבר פתוח על . הם המכוונים – ושהוא והדת שלו

]ר' אור החיים הק' בפרשת  'ממשלה אחת לכל העולם'ועל  'אחת לכל העולם

ֵצה ָהָאֶרץ'[ ֵצה ָהָאֶרץ ַעד קְׁ קְׁ ם! מי "ין לא הגיע לאוי, והוא עדראה, י"ג ח', עה"פ 'מִּ

אני רק יודע דבר אחד, שהקתולים  .יודע מה עוד הוא רוצה להגיד

כעל הדבר הנמוך ביותר  םהם מסתכלים על היהודי ,הרשעים ,האלה

י הזבל ממשלהיות בעולם הזה,  יאפשרה חִּ ָמאֹוס ]'סְׁ יֵמנו   ו  ש ִּ ֶקֶרב ת ְׁ ים',  ב ְׁ ִּ ָהַעמ 

. ומעניין שיש בין האנשים שלהם, זאת אומרת האנשים איכה ג'[

, קדימה םשמים את היהודיהם ו !םשעובדים איתם די הרבה יהודי

, 'סדר העולם החדש'ב לעומת כל הגוים שיש להם !שיראו אותם כדי

הם מועטים, אבל הם מציבים אותם  םאז היהודי -אילומניטי וכו' ה

עים דאתם יוהאם  .םואז כולם שונאים אותם, את היהודי ,'קדימה'

 שמנהל אתהבנק  - ederal ReserveF) 'הפדרל ריזרב'שים של אשכל הר

ככה יש להם את השנאה: אז  !םהם יהודי – מאז שזה נוצר ב("כספי ארה

אשמים  םהיהודי ,נפילה הכלכליתב – זהאשמים ב ם, אז היהודיה  א  '
  .'בכל זה

הכניסו יהודי שהוא היה בין הקטנים  את מי הכניסו בבית סוהר?ו

 קלא בדיוזה לא אכנס לזה,  פירמידה.הר של המניות, וביותר בסיפ

משלם את נגד הדין כל זמן שהוא ממש גם לא זה לפי החוק, אבל 

את אז לא יכל להחזיר.  אאבל נהיה זמן קשה, והו .מה שהוא מבטיח

 מלא גוים שהפילו בכוונה-היו מלא יהודי. מי שמו בבית הסוהר?

סוהר? -מישהו הלך לביתהאם  חברות ענקיות, גנבו את רוב הכסף.

דניק, שבשביל "חב ,מי עוד הלך לבית סוהר? יהודיואף אחד!  !לא

-עשה, גוי לא קיבל אפילו שנה אחת בביתמה שהם אמרו שהוא 

 ?ואיפה הוא !סוהר-ושש שנים בבית-הוא קיבל עשריםאבל  .סוהר

 .כל העבריינים , עםהכי קשה, בין הכושים ? במקוםבאיזה בית סוהר

לשבת גם שיש שם אפילו מקווה, ויש מקום שאפשר  סוהר-בתיויש 

הם עכשיו  לא שמו אותו.שמה שים חרדים, אבל וללמוד, יש שם אנ

האמריקאים לא רוצים  םבאמריקה, אבל היהודי םרודפים את היהודי

 ., פרק י"א[61קד"ד ] להודות בזה

, האם אין זה נועד לשמש כשלב, חלק הסכם הגרעין עם איראןש. 

 ...?של התכנית, האג'נדה של 'הסדר העולמי החדש'

זה הכל שטויות, וזה הכל סיבות למלחמה  ת. זה לא עושה עלי רושם.

 ', הצגות.עשוי' זה –מה שאנחנו שומעים בעולם הדברים גדולה. רוב 

שיגיע שמדברים  םיוגם יש את הא  ולא הכל, אבל הרבה מאד מזה. 

אמור כביכול ש כוכב – Nuberu) 'נוברו'הפעם דיברו על  .'מטאורלפה '

מדברים הם , 'נוברו'ם על , עכשיו לא מדברי(כדור הארץהתנגש במסלול ל

י שמסוגל פשוט טאור שעלול להגיע וליצור צונאממטאור, מהעל 

היא  .תהיה מתחת למיםש ריתהב-צותארלהשקיע חלק רציני של 

אפילו לאנשים לא יהיה כשנחשול מים בגובה של מאה מטר! תוצף ב

ם. כל יום יש להם ל אנשיבללבבשביל זה הכל אז  .זמן לברוח מזה

, חורים (Sinkholes) בולעניםהאת עכשיו יש להם  משהו חדש.

שנפערים,  ים נופלים פנימה לחוריםובתים שלמ ,שפתאום נפתחים

 בכל מיני מקומות בעולם זה קורה. 

 ...?נוצר, מה גורם לזה לקרותש. איך זה 

 יש מאחרי אבל אל תדאגו, זה לא קורה סתם. ,ת. אנחנו לא יודעים

-מעל'שזה ממש  )תרמית( ועכשיו מנסים למכור עוד 'לוקש'זה מישהו. 

שמחוץ לעולם שלנו, שמגיעים , "החוצניםהיצורים ", על 'מעברו

נים שהם יהם מאמ .כל שטויותהוזה  ...עם כל מיני מטוסים מעניינים

 כולם. לעככה יכולים לשקר 

 בנוגע לזה?דבר ל לומר תוכ האםש. התעלומה של 'צוללת דקר', 

ת. אני יודע רק דבר אחד: יש הרבה סיבות לזה, וכל בחור שהיה 

 אבל פה היה 'לא משהו במקרה'.היה לו תיקון משלו,  –בעניין הזה 

 זה הכל מה שאני יכול להגיד.

אירוע תועבה נוספת פעם  מקיימתהעירייה שמחר  ש. שמענו

החוצפה גוברת משלב  .שכונות החרדיותהלא רחוק מופריצות, 

 לשלב.

ת. בודאי ובודאי, כי אנחנו נרגיש אותם עוד יותר. אנחנו נרגיש את 

יותר, -יותר ועוד-יותר ועוד-הרשעים, נרגיש עוד אותם עוד-העקומים

עד שהם פשוט רוצים להילחם נגדינו, רוצים לעשות אותנו חלשים 

את שאנחנו מוכנים לבלוע עד שמוכנים לעשות מה שהם רוצים, 

א יקחו הרבה, אבל ירביצו להם הם ל –מי שיתפסו את הדבר הזה. ו

 זה לא פשוט. חזק.

 ...ויותר גרועות יותרלהיות לאחרונה הופכות ההלשנות ש. 

על היום בתחילת המסר ת. אני רק יכול שוב לומר, דיברתי 

-םלש'המלשינים, בינינו יש מלא מלשינים, והם חושבים שהם 

ש ומי לא, תהיה סלקציה. "מעט נדע ברור מי לש, ואנחנו עוד מים'ש

 .[ע"ש ', אש"ל פי"א ח'עד הדיוטא התחתונה']ר' מאמר: 

פארק -של הבנות מבורו הדרכים-תאונתאסון מה דעתך על ש. 

 מה זה אומר עבורינו? ...ב"שנהרגו בארה

י באמריקה, "לעמברור מסר  וזהת. זו היתה תאונה מאד קשה, ו

פני הרבה שנים ל זה. אנשים צריכים להבין את זה.אבל לא אכנס ל

טיולים, ורצו לעשות -הלכו למקוםזוגות  ,הליקופטר-תה תאונתהי

קד"ד ]ר' התייחסות לכך בגליון  התרסקהמסוק , ו'קניון-נדאה'גרטיסה מעל 

י הולכים "מה זוגות צעירים של עמבשביל . [, אלול תשס"א16מס' 

http://www.dani18.com/uploads/KDD6162.pdf
http://dani18.com/uploads/P233H.pdf
http://dani18.com/uploads/P233H.pdf
http://www.dani18.com/uploads/KDD16.pdf
http://www.dani18.com/uploads/KDD16.pdf
http://www.dani18.com/uploads/KDD16.pdf


 – אבל אם אין רוחניות !מה הם צריכים את זה? !למקומות כאלה?

הוא ר שאאחד האבות בכה על זה כבאמת ואז יש רק גשמיות. 

האסון היה נורא. וגם  .הספיד אותם, אבל רוב האנשים לא תפסו

כאלו לבד, עם  במקומות ליסועהולכות ארבע בנות טובות  ,עכשיו

  זה לא פשוט. – חוף-אל-ית ליסוע מחוףמכונ

עם כל ההרפתקאות, , והטיולים נכנסו לתרבות הבידורהיהודים  ש.

 ...עזותוזה מכניס 

ברגע שהם עוזבים את  ,םשהיהודי ,זו הבעיה .זו עזות .ו זהת. זה

 – הקב"ה, או שהם עוזבים את הרוחניות, את הקירבה לאידישקייט

 , וזה הסוף.]ר' ביצה לב:[ הם מקבלים עזות אז

 הרבה טביעות היו לאחרונה, במיוחד של צעירים...ובנוסף ש. 

תאונות,  והרבה נהרגים בכל מיני ת. יש הרבה, הרבה, הרבה בעיות.

 .הרבה דברים איומים קורים לא עלינו. ,הרבה חולים ונפטרים

יש בחורים שמסתובבים ומחפשים  הם ממש סכנה. – הרחובות שלנוו

יש  – רבה. וחוץ מזההוזה קורה  בנות, זה ממש נורא, נורא.-תוקרבנ

ר את הבנים, ומנסים קלנו מסיונרים שגונבים לנו את הבנים, בעי

שה. וולהוריד מהם את הקד ,לשכנע אותם להיות מלוכלכים כמותם

  .לטים פהאבל הם כבר משת .וזה משהו נורא

פשוט יצטרך להחזיק את הילדים שלו  שכל יהודי טובאז יבוא יום 

 .עקום – הכל את רוצים הם כי, גדולה ךכל כ תהיההסכנה כי  ,בבית

 מהדוקא  רוצים הם, האלהאנשים ה ,ליםירג ןאינישו רוצים לא הם

 נגד זה – עושים שהם מה כל .ל["ק וישב קצב: הנ"ים', עזוהעִּ וְׁ עִּ  חַ ]'רו   שעקום

ר נדע שלא ,ה"הקב נגד דוקא ,ה"הקב ֶ פו   ]'ֲאש  ֶביךָ  ֵחרְׁ ר ,'ה אֹויְׁ ֶ פו   ֲאש  בֹות ֵחרְׁ ק ְׁ  עִּ

יֶחָך'[ ש ִּ   .מְׁ

 את ולהוריד, ה"הקב עם דוקא להיות צריכיםאנחנו  זה בגללדוקא ו

 אנחנו אבל, רדת כבר הגשמיות – הייה שלא איךהרי  .יותמהגש כל

 הוא ,ונאית ה"הקב !לפחד לא. לפחד ולא – ה"לקב דבקילה םכיצרי

אנחנו  אבל. רע לנו לעשות להם יתן לא והוא, ליפול לנו יתן לא

 .'כאילו' ולא, [ועוד צ"א כ"גים ]מזמור ממש איתו להיות צריכים

 ..'.כאילו' ולא – 'ממש איתו' באמתאנחנו ש נדע איך. ש

 נשאר פשוטוהוא , מפחד לאהוא  – ם ה', ע  אתוהוא ש אדם הבן. ת

, לנו השיהי אוכל כמהעד  כשרות מחזיקהוא , מתפללהוא  .יהודי

 ,ידים נוטליהודי,  בתור תלעשו צריך שהוא מהאת  עושה פשוט הוא

 מקבל הוא .קשר לו ישקב"ה, ה עם מדבר הוא ובפנים, ש"ק אומר

, ננצח – איתו נהיה רק שאם יודע והוא ל,יכו הכל שהואהקב"ה  את

 את נאבדאנחנו  – איתם קצת אפילו נהיה אם ,אחר רבד ובשום

 .ושלום חס ,הנצח

 ?בכל מקום ופוליטיקות מריבות הרבה כ"כ יש למה. ש

 בין, זה רק ולא .הדבר אותוהכל ? בישיבות גםאת זה  אין האם. ת

ֹוֵצא ומריבות בעיות יש – יהודיליהודי  ַלי  א ]'וְׁ ָ ַלב  לֹום... ֵאין וְׁ ָ ח ש  ַ ל  ַ ל ֶאת ַוֲאש  ָ  ָהָאָדם כ 

יש   ...', זכריה ח' י'[ אִּ ֵרֵעהו   זה את שהכניסו אלה הם – האלה והמנוולים .ב ְׁ

, שני ומצד, קשה מאד כספי מצב יש – אחד מצד כי? למה, בגדול

הרי ? הזה הכסף את מקבלים הם מאיפה! כסף יש בישיבות פתאום

 מקבלים מאיפה אז, ממשחרדים ה-יהודיםה בין תורמים כמעט אין

 לו שיש מי .הזה הכסף על השני-עם-רב-אחד אז ?הזה הכסף כל את

 הם, בלי ספק ,םחלק אבל, כולם לא, מישהו מאיזה בזרימה כספים

 .סיונריםילמ ששייכות מעמותות

 ?זה את יודעים הםהאם . ש

 רשימות, תראו בבאנגלית תסתכלו ,לכם אומר אני !בודאי. ת

המוסדות  של המטרה מה מצהיריםם ש ,עמותותה שלהאינפורמציה 

 מאלה כמה תראו וכו', צריונ או יהודי זה אם ,זה סוג הואיז ,הםשל

 !כנוצרים רשומים שהם – יהודים שהם בטוחיםאנחנו ש

 ?המזהים את עצמם כגוים אלההם  "תורה מוסדות" מין איזה אז. ש

 .כשר כן שזה שאומר 'רב' איזה להם יש בטח. ת

בשביל להרוס את  שעשו ועושים בתוך הקהילות שלנו מהו. ש

  ...החרדים

 .זה בשביל כסף הרבה מקבלים הם ,זהו. ת

 השנה השנה, האם זה יהיה שונה?-ראשש. איך יהיה 

יו ם. יש איום בכל  ת. זה יהיה שונה השנה, כי האנשים ירגישו א 

 האיום. –העולם. גם פה זה יהיה 

זה ש. איך לחנך את הבנות לחיזוק האידישקייט, לצניעות אמיתית, 

 החגים? ,במיוחד בתקופה של החופשו ,לא פשוט

לזכות, בין היהודים, בין אם אנחנו רוצים צריך להגיד להן שת. 

ֵבית ַיֲעקֹב...', שמות י"ט[ ם ה'החרדים, צריכים להיות ע   ֹה ֹתאַמר לְׁ צריכים  .]'כ 

שהצניעות זה לדעת שלבוש של צניעות זה לשם שמים, לדעת 

זה רק דרך  –, ואם רוצים להתקרב אל ה' הבסיס של האידישקייט

גֹוי ָקדוֹ הצניעות  ', 'וְׁ יו  הְׁ ים ת ִּ דֹוש ִּ ', שמות שם[]'קְׁ , דרך הצניעות, וצניעות בכל ש 

יֶתםהמצוות שאנחנו עושים  ל ֶאת ]'ַוֲעש ִּ ָ ֹוָתי כ  צְׁ יֶתם מִּ יִּ הְׁ ים וִּ דֹש ִּ ֵנַע  קְׁ ַהצְׁ ֵלאלֵֹקיֶכם...', 'וְׁ

ם ֱאלֹוֶקיָך', עי' מכות כ"ד.[  ו הקירבה.אבל ז , וזה הבסיס. וזה קשה, נכון,ֶלֶכת עִּ

', יתך ולא עם העולם הגשמיאני א'ה: "מישהו שאומר לקבמבטא זה 

 כי אנחנו עם הקב"ה. – אנחנו בני חורין שרוב היהודים נפלו בזה.

הזמנים זה דבר מאד מסוכן, כי הולכים לכל מיני -זה החופש. והבין

ראות אותם, ונהיים חלק של מקומות, ורואים דברים שאסור ל

לכן אם זה נגד האידישקייט, אפילו אם זה עם 'הכשר'. אז  – 'משהו'

מאד לא להיות חלשים, ושלא -מבקשים מהבנות להשתדל מאד

ב", מזמור ק"ו.  הזהב-העגל-של-ליפול חס ושלום לתוך הפה ֹור אֹוֵכל ֵעש ֶ ]"ש 

]ר' מאמר 'שובה ישראל' לר' שמעון  , הגשמיות, הגשמיות המיותרתערש"י שם[

טיפשית ה גשמיות אות, הורוביץ זצ"ל משגיח ישיבת יח"ל, מובא בסוף ספר 'בית יהודי'[

 . [47ב עמ' "]מכתב מאליהו, ח שמורידה את הרמה הרוחנית שלהם

פשוט  –כל בת ובת צריכה לדבר עם הקב"ה, כל מה שיש לה בלב ו

לדבר איתו. זה דבר שידוע בין חסידי ברסלב, אבל כל יהודי צריך 

יא: '"]ירמיהו ל לעשות את זה ם כ ִּ ָ ל  עו   כו  י ֵידְׁ , לבקש מהקב"ה את מה ...'[אֹותִּ

רים, ואם אנחנו שאתם רוצים, רק לא לבקש ממנו דברים אסו

 ]ספר חסידים לר"י החסיד[אז הוא תמיד נותן.  –שמים -מבקשים ממנו לשם

 הוא המצב .היוםהנושאים הנוגעים ל כל את נושעבר אני חושב ,טוב

כל ההמונים , מתוך ההמונים כל מבין יוציא' ה אבל, מאד קשה

 ,כולנו את איוציכביכול הוא  'פינצטה' עם ',יהודים'כ שנחשבים

ם... ]ישעיהו כ"ז: '  .הקרוב ובעתיד ,האמיתיים ֶ ַאת  טו   וְׁ ֻלק ְׁ ַאַחד ת ְׁ ֵני ֶאָחד לְׁ  ב ְׁ

ָהָיה ָרֵאל: וְׁ ש ְׁ י ֹום יִּ ַ ַקע ַההו א ב  ָ ת  ֹוָפר יִּ ש  דֹול, ב ְׁ ים ו ָבאו   ג ָ דִּ ֶאֶרץ ָהֹאבְׁ ו ר ב ְׁ ים ַאש   חִּ ד ָ ַהנ ִּ ֶאֶרץ וְׁ  ב ְׁ

ם, ָריִּ צְׁ ֲחוו   מִּ ַ ת  ש ְׁ הִּ ַהר' לה וְׁ ֶֹדש   ב ְׁ ָלם...'[ ַהק  ָ ירו ש   ב ִּ
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