" ִמי ָׁש ַמע ָׁכזֹאת ִמי ָׁראָׁ ה ָׁכאֵ ֶּלה,
הֲיוחַ ל אֶּ ֶּרץ ְּביוֹ ם אֶּ חָׁ ד ִאם יִוָׁלֵ ד גוֹ י ַפ ַעם אֶּ חָׁ ת,
ִכי חָׁ לָׁ ה ַגם י ְָּׁל ָׁדה ִציוֹ ן אֶּ ת ָׁבנֶּיהָׁ "...

בעזרת ה' יתברך

ידה
י ְַרחֵ י לֵ ָ
קובץ תקשורים מאת

בנימין ,דניאל ומנחם
ירושלים ,שנת השמיטה ,תשע"ה

אלול תשע"ה
פה ירושלים עיה"ק ת"ו
"הגאולה מכונה בשם בוקר וכן מכונה בשם לידה .וכמו שקודם שמתחיל להאיר היום הוא
מחשיך ביותר ,וכן ההרה ,כשמתקרבת הלידה כואבת יותר מכל ימי הריונה כשיושבת על
המשבר ,כן קודם הגאולה יכבד הגלות יותר מכל הגלות".
אבן שלימה להגר"א ,פרק י"א ,אות ה'

הקץ !
בס"ד ,מסר מבנימין גולדן ,ירושלים ,ז' תשרי ,עשי"ת תשע"ה
אנחנו בעולם הזה במצב מאד קשה ,כמו שכולם יודעים.
ואני מאד עצוב ,אפילו שאני יודע שבסופו של דבר רק
היהודים-האמיתיים ינצלו ,וגם הגויים הטובים יותר ינצלו,
אבל בכל אופן נעבור תקופה מאד קשה .ואני מסתכל על
העולם שלנו ,ועל הקהילות של החרדים שלנו ,והלב שלי
נשבר [ישעיהו נ"ט ט"ו] ,כי הערב-רב נכנס כל כך עמוק ,כל-
כך חזק עם העבודה זרה שלו ,שהוא ממש גורם וגם יגרום
ליהודים-אמיתיים לסבול סבל שלא ידעו בעולם הזה.
והסבל הזה – זה לא רק גופני ,זה גם רגשי ,נשמתי ,וכו'.
[אבן שלמה להגר"א ,פרק י"א ,אות ו'' :וכמו שא"א להפריד הסובין מהקמח עד
שתטחון התבואה היטב ,כן אי אפשר להפריד הע"ר (מישראל) כי אם ע"י קושי

הגלות' ,ע"ש].
אבל אין ברירה ,ה' הכל יכול ,הוא הרבוש"ע ,הוא
יודע מה שאנחנו צריכים ,ואנחנו העם שלו ,העם הנבחר,
אנחנו מקבלים את הכל באהבה ובשמחה ,אבל קשה – זה
יהיה קשה .אבל מה כל כך קשה? ...מה זה הערב-רב שכל
כך הביא בינינו עבודה זרה? ...איזה עבודה זרה? ...לא ,זו
לא בדיוק העבודה-זרה שהיתה פעם ,אבל זה מאד דומה.
ומאחר שאנחנו לא מכירים את זה כל כך ,את הסכנות של
העבודה זרה ,אז אנחנו לא שמים לב שזה נכנס בתוך חיי
היומיום שלנו [משלי כ"ז י"ב ,וע"ש כ"א י"ב].
הדבר הראשון – עגל הזהב ,זוהי העבודה-זרה שלנו,
של היהודים .ועגל-הזהב – זו הגשמיות [מבואר בהרחבה רבה
במסרים ,ר' מאמרי 'עגל הזהב' בקונטרס קוד"ד א' ,וחוה"ל ש' הפרישות פ"ב].
והעולם שלנו במאת-השנים-האחרונות ממש ספוג
בגשמיות ,והגשמיות כה שולטת עלינו עד שזה עושה את
הגופים שלנו חלשים ,והופך את החיים שלנו לרדיפה
בלתי-פוסקת אחרי הממון [' ֱאלֹהֵ י כֶסֶ ף וֵ אלֹהֵ י זהב ]'...ואם זה לא
רדיפת-ממון מי-יודע-מה אז זה הריצה אחר הכסף רק
בשביל לשלם את כל מה שיש לנו ...ומאחר שזה כל כך
'חשוב' ו'מוכרח' אז כל המחירים עולים ,וצריכים עוד יותר
כסף ועוד יותר כסף ועוד יותר ממון[ .ר' קהלת ה' ט'' :אֹהֵ ב כֶסֶ ף
לֹא י ְׂש ַּבע כֶסֶ ף ]'...אנחנו חייבים לאכול בחוץ ...חייבים שמלות
מו ַּדה' בכל שנה ...אנחנו חייבים בר-
כאלה וכאלה לפי ה' ֹ
מצוות מפוארות וחתונות מפוארות ...והגענו למצב שאנחנו
נראים ,אפילו עם הלבוש החסידי שלנו ,כמו גויים.
הפרצוף ,ההבעה ַּבפנים – של ערב-רב [ישעי' ג' ט'' :הַּ כ ַּרת ְׂפנֵיהֶ ם
ענְׂ תה בם ,וְׂ חַּ טאתם כ ְׂסדֹם הגידו ,לֹא כחֵ דו ,]'...ממש מבט גויי ולא-
יהודי.
ואיך אנחנו יודעים מי הוא יהודי? כבר אמרנו זאת
הרבה פעמים :יהודי ,אפילו אם הוא חילוני ,יש לו לב ,יש
לו רגש ליהודי אחר ,אפילו עד דמעות .הוא יכול להרגיש
את הסבל של היהודי השני .ויכול להיות שבהתחלה יהיה
לו פרצוף של גויים ,אבל אחרי זמן קצר הוא יקבל פרצוף
של יהודי רך ,מלא אהבת עמ"י ,ואת העדינות ,ואת

העומק וההבעה של לימוד-התורה
עַּ ל ְׂפנֵיכֶם ,'...עי' נדרים כ.].
אבל הערב-רב – תמיד יהיה להם פרצוף קשה ,לא-
עדין ,ובודאי בלי לב ליהודי אחר [ביצה דף ל"ב ע"ב] ,ולא
תהיה לו כל בעיה להלשין על יהודי ,להגיד לשון-הרע
נגד כל יהודי אחר [אש"ל שם ח'' :ה' מיני ע"ר יש בישראל ,א' בעלי
מחלוקת ולה"ר ...והם גרועים מכולם והם נקראים 'עמלקים' ,]'...ואפילו
לשבור לו את הנישואין שלו ,ח"ו ,או אפילו בזמן האחרון
הלשינו והכניסו יהודים לבית הסוהר ,הלשינו לשלטונות
של הגויים או של הציונים ,וממש הכניסו יהודים לבית-
הסוהר'[ .אכֵ ן ֹנו ַּדע הַּ דבר' ,ח"ח בפתיחה ובכלל ח' סי"ב ע"ש ,מוישל'ה
הגאולה א' ,פרק  ]11יהודי-אמיתי לא יכול לעשות את זה,
פשוט לא יכול .זה לא בטבע שלו ,הוא לא נולד ככה
[שמות כ'' :ובַּ עֲבור תהְׂ יֶה י ְׂראתוֹ

[יבמות ע"ט ,:ור' מסילת ישרים פי"ט' :אין הקב"ה אוהב אלא למי שאוהב את

בניו.]'...
ומכל הגשמיות הזאת יש לנו בעיה קשה [נח י"א' :וְׂ הַּ חֵ מר
היה להֶ ם לַּ חֹמֶ ר ,'...סנהדרין ק"ט' :אנשי סדום לא נתגאו אלא בשביל טובה

שהשפיע להם הקב''ה ,'...שירי משכיל כלל ד'] .בעולם הרחב זה הגיע
למצב של כזו טינופת רוחנית ,כזה חוסר-צניעות ,מצב כ"כ
ירוד ,שזה נראה יותר כמו בית-זנות מאשר עולם ,עם כל
מיני טעמים עקומים ,עד שאפילו בן-אדם שיש לו כיוון
כזה – זה לא מפריע לו להיות נשיא של ארץ גדולה מאד
וחזקה ...או שזה לא מפריע לו להיות מאד מקובל בחברה,
['בית וַּ עַּ ד לזְׂנות' ,סוף סוטה] כי כל החברה מבוססת על העבירות
ֵ
הקשות ביותר בקדושה ,הגרועות ביותר[ .הושע ז' ד' ,ע"ש]
ואנחנו חייבים להבין שישנה כזו בעיה ,כי אם לא – אז
בטעות אפשר ליפול בזה [מס"י פ"ג] .וזה נכנס לנו גם לתוך
העולם שלנו .הערב-רב הביא את זה [אש"ל י"א ז'' :לפי
שהדורות מתמעטין והולכין ,והערב רב הולכין ומתגברין ...לגדור הפירצה

שפרצו הע"ר .]'...רק הם הביאו את זה ,כי יהודי לא מסוגל
לכזה דבר .הוא יכול לטעות ,אבל הוא לא מסוגל לחיות
חיים שכאלה .הוא עלול אמנם לעשות טעויות ,כי זה דבר
שמושך מאד אם הבן-אדם אין לו את הקב"ה [רמב"ם איסו"ב
פכ"ב הט"ו והי"ח] .אבל יהודי אמיתי ֵיצֵ א מזה ,ויעשה תשובה.
אבל יהודי שהוא לא-יהודי ,ערב-רב ,הוא לא יכול לצאת
מזה [זוה"ק נשא קכ"ו ע"א' :חַּ זְׂרין לְׂ ש ְׂר ַּשיְׂהו ,וְׂ עלַּ יְׂ יהו א ְׂתמַּ ר' :כי מש ֶֹרש נחש
יֵצֵ א ֶצפַּ ע' ,'...ר' מאמר 'הפעם באמת'] .הוא נולד על רמה נמוכה,
בלי נשמה ,בלי תורה ,והוא גם לא יכול לשנות את עצמו,
כי אין לו רצון לשנות את עצמו.
ויכול להיות שבתוך יהודי יש חלק ערב רב ,יש יהודים
רבים שהם עם חלק של "ערב-רב" ,אבל החלק הוא קטן,
והחלק של היהודי-האמיתי שהיה בהר-סיני מתגבר על זה.
אבל אלו שהם ספוגים עם הטינופת של הערב-רב ['הרוה את
הַּ ְׂצמֵ אה' ,פר' ניצבים ע"ש] עם כל העבודה זרה של הערב-רב,
ועם הגויות של הערב-רב ['וַּ י ְׂתע ְׂרבו בַּ גוֹ ים ...וַּ יזְׂנו ְׂבמַּ ע ְֲׂללֵ יהֶ ם,'...

מסר' :הקץ' – עמ' 1

תהלים ק"ו] – הם אבודים
העולם ]'...ולא יכולים לחזור בתשובה.
והיהודים שלנו ,האמיתיים ,החרדים ,אוי לנו איך
שאנחנו נראים ,איך אנחנו רודפים אחר העגה"ז ,רצים
אחריו ,תופסים לו את הזנב רק להיות אתו ,רק שהוא לא
ישאיר אותנו חלילה ...רק שיקח אותנו אתו ...ואנחנו כבר
לא רצים ,כי הוא רץ מהר יותר מאתנו ...והוא מעיף אותנו
באויר ...אבל אנחנו לא מוכנים בשום פנים ואופן לעזוב
את הזנב שלו ...כי שמה נמצאות כל התאוות ,כל
התשוקות .אבל זה יהיה מאד קשה לחזור ['אביק בה טובא' ,ע"ז
י"ז.].
[אש"ל שם' :ואין בן דוד בא עד שימחו מן

הנשים היום ,לא כולן ברוך ה' ,יש רצון להרבה נשים
לחזור להתלבש בצורה צנועה ,אבל רוב הנשים של
החרדים היום – הן לבושות ממש לא-בצניעות ,בצורה כזו
שזה מושך עין ומחשבות לא-טובות [קד"ד גליון  .]83וזה רע
מאד .ומי שמרגיש את זה – יסבול מאד מאד מאד מזה
[רמב"ם הל' תשובה פ"ג ה"י] .כי הגברים שלנו לא מחוסנים
מספיק ,כי לפי הגויים מה שרואים יותר – רוצים פחות...
אבל למעשה זה לא הגיוני כלל ,מה שרואים פחות –
רוצים פחות ,מה שרואים יותר – רוצים יותר'[ .וְׂ לֹא תתֻ רו אַּ ח ֲֵרי
ְׂלבַּ ְׂבכֶם וְׂ אַּ ח ֲֵרי עֵ ינֵיכֶם ,'...אוהחה" ק ויקרא ר"פ י"ח ,ר' סנהדרין קז .משביעו כו',

סוטה ח' :.גמירי כו''] .וזה פשוט ממש קשה מאד במצב כמו
שהנשים 'לבושות' ,או כמעט לא-לבושות ,והן כביכול
"חרדיות" ,והפיאות – כמו אשה לא-נשואה ,שער ממש
ארוך ,ומאד מושך-עין ,ואין בעיה של איפור על העינים,
דבר אסור! אבל יש איפור על העינים [ר' גליון 'על הפנים' מתוך
חוברת החיזוק 'המפתח לנצח' ,ועי' תר' יונתן סו"פ בראשית ו' ב'] .וישנן
כאלו שאפילו צובעות את זה עם כימיקלים או משהו שזה
נשאר שלש שנים! ועם זה – יש גם בעיה של חציצה ,וזה
כאילו 'כלום'.
ויש נשים שלובשות צמוד ,קצר ,גרבים שקופות,
והעקבים בזמן האחרון – מאד גבוהים שעושים רעש,
והרעש הזה פעם הרס דור שלם ['ובְׂ ַּרגְׂ לֵ יהֶ ם ְׂתעַּ כַּסְׂ נה' ,ישעיהו פרק
רו חַּ כימַּ יא '...סוף סוטה,
['ש ֹ
ְׂ
ג' ,ע"ש] .ואנחנו ממשיכים בכיוון הזה
ועי' דברי הגר"א במשלי ט"ו כ"ד] ,ואפילו היהודים היותר הגונים,
שהם יותר משתדלים – אבל הם לא יודעים את ההבדל.
מגדלים את הילדים להתרגל לכזה דבר .אז אפילו אם הם
עצמם לא ככה ,אבל הילדים הולכים ,או הולכות ,לבתי-
יעקב ,ל' ֲחדרים' ,חסידים ,ליטאים ,וזה נראה 'בסדר' ,נראה
'בסדר גמור' ,כי התרגלו שזה "בסדר".
וכשרואים אשה שהיא לבושה יותר צנוע – אז היא
'חֶ ניוקית' ,והם עושים צחוק ממנה ['וְׂ סר מֵ רע מ ְׂשת ֹולֵ ל' ,חלק צ"ז.].
ואם היא הולכת עם 'שאל' – אז הצחוק עוד יותר גדול
['וְׂ י ְׂראֵ י חֵ ְׂטא ימאֲסו'] .ואפילו יש חוצפנים שיגידו לה ַּבפנים
דברים לא-טובים [איכה ג' י"ד' :הייתי ְׂשחֹק ְׂלכל עַּ מי ,]'...אפילו
שהם בחורים עם פאות ארוכות ,וזקנים ,ומעילים ארוכים
או אפילו קצרים ,ליטאים או חסידים .הדור שלנו מלא
בבחורים שאין להם שום בעיה להסתכל על בחורות ['דוֹ ר
מה רמו עֵ יניו ,וְׂ עַּ פְׂ עַּ פיו ינ ֵשאו ,'...משלי ל' י"ג] ,ואנשים נשואים – גם

כן אין להם שום בעיה להתלוצץ עם בנות ,ולדבר איתן,
וכו'.
ברוך ה' ,יש קבוצה קטנה שמתנגדת לזה ["ראה הקב"ה
שצדיקים מועטים .]"...והם – מכל הסוגים ,זה לא רק חסידים או
ליטאים ,אשכנזים או ספרדים ,זה בין כולם .ישנה קבוצה,
אמנם לא-גדולה ,אבל כבר מורגשת ,שהם אנשים
שמתנגדים בלבוש שלהם ,בעלים שרוצים שהנשים שלהם
תהיינה צנועות ['ופקַּ ְׂדת נוְׂ ך וְׂ לֹא תֶ חֱטא'] ,בעלים שרוצים לשמור
עיניים .והם יהיו הבסיס של העוה"ב של משיח .כי הבסיס
של הכל – זה 'קדושים תהיו' .ואם אנחנו לא-קדושים אין
לנו עתיד ,ח"ו.
יטה
'ת ְהיה ְפלֵ ָ
'וְ צַ ִּדיק יְ סוֹ ד עוֹ לָ ם' ,עי' רש"י ישעיה ד' ג' ,עובדיה א' י"זִּ :
וְ הָ יָה קוֹ ד ׁש' ,ס' 'טהרת הקודש' ,מעלת נוטרי יסוד ,המעלה הכ"ד-כ"ו,
נ"ה ועוד ,ר' דניאל פרק 061

ובואו נחשוב גם על הילדים שלנו היום ,בשום-דבר הם
לא בצניעות :מהאוכל ,עד לַּ ְׂלבוש ,והדיבורים ,ואיך
שהבנות נוסעות היום על הכביש באופנים ,או בסקוטרים,
ובכלל לא מלמדים אותן היום שאסור לאכול ברחוב!
שפעם זה היה דבר בסיסי שכל אחד ידע את זה.
ותראו איזה אוכל ,הרבה מהילדים חיים על ג'אנק [אוכל
תעשייתי' ,זבל'] ,על גלידות מכל הצבעים ,על ש'וקולדות מכל
הצבעים ,העיקר :צבע וסוכר ,וכל מה שהגוף דורש ,כל
התאוות .וזה ,כל התאוות האלה – הורג אותנו ,רוצח
אותנו [הגר"א למשלי ב' י"ח ,ר' קד"ד גליון  .]65ואנחנו לא שמים
לב ,כי אנחנו כל כך מטורפים ,ו'חייבים' את כל הדברים.
אבל זה עצמו רוצח אותנו ,אם זה הסוכר שרוצח את
הבריאות שלנו ,וכל מה שמוסיפים באוכל ,או כל הנסיעות
שעושים ,שבודאי הטיסות זה ממש לא טוב לגוף בכלל –
כל הטיסות האלה .ויש אנשים שטסים כל הזמן ,כל הזמן.
וגם כל האנשים האלה שנוסעים לאסוף כספים ,אז כל
אלה ,ממש על טיסות הלוך-חזור-הלוך-חזור ,ועכשיו כבר
לא כל כך ...ברוך ה' ,העולם כבר לא כל כך מקבל,
העולם מאד עויין ,ואין כל כך הרבה כסף לאסוף ,אבל זה
דבר שאנשים ממש נתפסים לזה.
וכשהם עוזבים את הארץ ועולים למטוס – הם הרבה
פעמים יכולים גם לעשות מה שהם רוצים [ערש"י בראשית מ"ד
כ"ט] ,או אפילו בואו נגיד שהם יותר צדיקים ,אבל רק
להיות במטוס – זה משהו לא-צנוע! אנשים יושבים מאד
קרוב אחד-לשני ,בתי-השימוש צפופים וקרובים מאד אחד-
לשני ,ועומדים שם בתור נשים וגברים ,אין מה לעשות,
הבן-אדם חייב להיות שם .וכאשר מתפללים – אז עומדים
ליד אלה שיושבים ...וזה הכל-הכל להוריד אותנו מהיהדות
שלנו .אין לנו עתיד ככה .אין עתיד[ .מאמר אם אין גאולה  -אין
דור הבא].
אנחנו נהיינו מאד קשים ומאד לא-רגישים מכל
העבודה-זרה הזאת .אבל ה' יחזיר את אלה שרחוקים רק
שיש להם נשמה יהודית .שוב אנו חוזרים :זה מעט מאד
אנשים ,מעט מאד יהודים ,אבל הוא יחזיר אותם .לא
לדאוג .אבל אתם ,אלה שהגעתם רחוק ,אלה שלא קוראים
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את מה שאני אומר ,ועושים צחוק מזה ,אלה שיודעים
בפְׂ נים ֶשמַּ ה שאני אומר זה נכון :אם תתחילו עכשיו – זה
יהיה לכם הרבה יותר קל ,אם תתחילו לשנות את המראה
החיצוני למשהו הרבה יותר צנוע ,להוריד את הפיאות,
לשרוף אותן ,ולשים כיסוי-ראש שבאמת מכסה את הראש
ואת הצוואר ואת השיער ,וללבוש שמלות ארוכות עד
הקרסול ,ורחב ,ולא צמוד ,אתן צוחקות? ...זה מצחיק? ...זה
לא מודרני? ...תחכו ,תחכו ,מה שיהיה לכם אם אתם לא
תעשו את זה .תחכו מה שיהיה לכן .אוי לכן .אוי לכן.
והבעלים ,אלו שמעודדים את זה ,אוי לכם ,אוי לכם
[גדר עולם פ"ו] .ואף אחד לא יודע בדיוק מה שנעשה בבית
שלכם ,אוי לכם אם אתם לא הולכים לפי טהרת-המשפחה,
אוי לכם [ר' ספר 'מחנה ישראל' להח"ח פרקים ט"ז עד י"ט] .אוי לכם
ואוי לילדים שלכם [יחזקאל כ'' :וברוֹ תי מכֶם הַּ מ ְֹׂרדים וְׂ הַּ פוֹ ְׂשעים בי,'...
נדרים כ' ע"ב] .אוי לכם.
אנחנו יודעים ,העסקנים יודעים כמה בעיות קשות יש
בין החרדים בנושאים האלה [רמב"ם איסו"ב פכ"ב י"ח-י"ט] .יש
בעיות בהרבה נושאים ,אבל זהו הבסיס ,כי כשהמשפחה
לא טהורה  -אז שום דבר לא טהור ,הכל לא-טהור .וגם
הכשרות לא תהיה בסדר ,כלום .שום דבר לא יהיה בסדר
['אנדרלמוסיא' ,ר' רש"י נח ו' י"ג] ,והמנהיגים שלנו לא יוכלו
לנהל את הקהילות [ר' הושע ז' ז'] כי הכל ,הכל ,או לפחות
הרבה ממה שיש – מטונף.
ולכן אלה עם לב-יהודי ,אני מבקש מכם ,לחזור לאמת.
'ד ֵבר
תהיו קדושים .גם הגברים וגם הנשים – תהיו קדושים [ ַּ

אֶ ל כל ע ֲַּדת ְׂבנֵי י ְׂשראֵ ל ,וְׂ אמַּ ְׂרת אֲלֵ הֶ ם ְׂקדֹשים

תהְׂ יו .]'...תפרידו את

עצמכם מהעוה"ז כמה שאפשר
פ"א] ,ולא לנסות להיות חברה'מנים שמסתובבים עם פיאות
ארוכות ועובדים בכל מיני מקומות אסורים .ה' הוא נותן
פרנסה ,ולא לדאוג .ה' הוא המפרנס! אין עוד! רק הוא!
[תהלים נ"ה' :הַּ ְׂשלֵ ְׂך עַּ ל ה' יְׂ ה ְׂבך ,וְׂ הוא יְׂ כַּ ְׂל ְׂכלֶ ך ,'...חוה"ל ש"ד פ"ד] אתם
מקבלים ש'ק מהמפעל? ...זה מה'! אתם מקבלים ממשרד-
החינוך? ...זה מה' .ואם אתם מקבלים ממקומות שזה לא
בסדר – זה מה' ,הוא שולח את זה עם הסיטרא-אחרא .הוא
מעביר לכם את המשכורת דרך הס"א.
אז אני מזהיר אתכם ,אני מזהיר אתכם ,לא יהיו הרבה
שיהיו מוכנים להזהיר אתכם ['וְׂ אֵ ין ת ֹוכֵחה'] ,אבל אני מזהיר
אתכם :תשנו את דרכיכם ,כי אם אתם יהודים-אמיתיים –
אתם תינצלו ,אבל בקושי ,עם סבל מעל-ומעבר [פרדר"א
סופמ"ג] .אבל בסוף תינצלו [נצבים ל' ד'] .סוף.
['לֹא יהְׂ יֶה ְׂבך אֵ ל זר' .תהלים מזמור

מדרש תנחומא ,פרשת כי-תצא

אֲשר ָע ָשה לְ ָך עֲ ָמלֵ ק"ַ .ר ִּבי ַתנְ חו ָמא ַבר חֲנִּ ילַ אי ָפ ַתח' :זִּ ְכרֹנֵיכם
"זָ כוֹ ר אֵ ת ׁ
ִּמ ְׁשלֵ י אֵ פרְ ,לגַ ֵבי חֹמר ַג ֵביכם' (איוב י"ג)' .זִּ ְכרֹנֵיכם' – אָ ַמר הַ ָקדוֹ ׁש ָברו ְך
הוא לְ יִּ ְש ָראֵ ל :אוֹ ָתן ְׁש ֵתי זְ ִּכירוֹ ת ׁש ָכ ַת ְב ִּתי לָ כם ַבתוֹ ָרה ,הֱ וו זְ ִּה ִּירין ָבהן:
'מ ְׁשלֵ י אֵ פר' –
ִּ
אֲשר ָע ָשה לְ ָך עֲ ָמלֵ ק'.
'ת ְמחה את זֵכר עֲ ָמלֵ ק'' ,זָ כוֹ ר את ׁ
ִּ
ְמ ׁשולֵ י אֵ פרִּ .אם זְ ִּכיתם ,אַ תם ָבנָיו ׁשל אַ ְב ָרהָ ם ׁש ִּה ְמ ִּׁשיל ַע ְצמוֹ ְכאֵ פר,
ׁשנאֱ ַמר' :וְ אָ נ ִֹּכי ָעפָ ר וָ אֵ פר' .וְ ִּאם לָ או' ,לְ גַ ֵבי חֹמר ַג ֵביכם'ִּ .ה ְת ִּקינו ַע ְצ ְמכם
לְ ִּׁש ְעבו ָדה ׁשל ִּמ ְצ ַריִּ םׁ ,שנאֱ ַמר' :וַ יְ ָמרֲ רו את חַ יֵיהם ַבעֲ בוֹ ָדה ָק ׁ ָשה ְבחוֹ מר
'על ַג ִּבי חָ ְר ׁשו חוֹ ְר ִּׁשים'
ו ִּבלְ בֵ נִּ ים וְ גוֹ '( .ס"א ):ולְ ִּׁש ְעבוד ַמלְ כֻ יוֹ תׁ ,שנאֱ ַמרַ :
(תהלים קכ"ט) .ע"ש עוד.

שאלות ותשובות:
ש .מאז שקראתי את המסרים האחרונים ,ממש קשה לי
להירדם בלילה מרוב התרגשות ,באמת ,אחרי כל אלפי
שנות הגלות הארוכות ,אוטוטו – זה נגמר...
ת .אם קשה לך להירדם – סימן שזה אמת .ולא צריך
בשביל זה לשמוע את המסרים .כולם-כולם ,בלי יוצא מן
הכלל ,הגויים ,היהודים ,כולם מדברים על 'קץ העולם'.
ומה זה 'סופו של העולם'? ...ההתחלה של הגאולה! [יחזקאל
פות הא ֶרץ '...ושם ז' ו'' :קֵ ץ בא ,בא הַּ ֵקץ,
ז' ב'' :קֵ ץ בא ,הַּ ֵקץ עַּ ל אַּ ְׂר ַּבע ַּכנְׂ ֹ
הֵ קיץ אֵ לי ְׂך ,ע"ש ,ליקו"מ קמא סי' ר"נ ,ממ"א ג' עמ' ]506

וזה הכל –

סופר על כך מראש
מ' ה'] ,לא מאיתנו – אלא מהנביאים וכל מיני מקורות ,הכל
מתואר בדיוק מה שעומד להיות ,ואנחנו רואים זאת
בעינינו אנו.

[ישעי' מ'' :הֲלוֹ א ה ַֻּגד מֵ רֹאש לכֶם ,'...ושם נ"ב ח',

ש .אבל בינתיים הדברים בזמן-האחרון לא היו כ"כ
דראסטיים...
ת .אנחנו לא נמצאים היכן שהדברים מתרחשים ,אבל
אם הייתם יודעים מה שקורה בעולם – זה היה בלבול,
פחד גדול ,כי ברגע שזה יגיע לפה – זה כבר יהיה מאוחר.
[צפניה א' י"ד ,ע"ש] .בכל העולם זה פחד .ובכל העולם יש
איום של מלחמה ,ומתנהלים מלחמות .בכל העולם קורים
דברים שלא הייתם חולמים אף פעם שאפשר לעשות את
זה .ואם מביאים חיילים של נאט"ו לגבול של פולניה וכו'

– אז זו כמעט הכרזת-מלחמה על רוסיה !...עכשיו יש
מהומות בהונג-קונג ,וכו' ,יש תהפוכות בכל העולם ,וברגע
שתהיה מלחמה  -זו תהיה 'לחיצה על כפתור' – וערים
תיעלמנה ,בתוך כמה דקות ,שלא נדע [ועי' רש"י ישעיה פכ"ח
ט"ז-י"ז].
ש .אתה אומר שאנחנו צריכים לחזור לחיות כמו שפעם,
להצטמצם ,אבל אנחנו לא יודעים על מה לוותר
בגשמיות...
ת .אני לא מדבר אליכם ,כי אתם מקצצים את הכל .אני
מדבר לאלו שלבושים כמו שאמרתי ,שהם רודפים אחרי
הגשמיות ,והם יהיו מסכנים גדולים .וזה בא עוד מעט.
אנחנו רואים את זה .ועוד מעט לא תהיה הגשמיות כמו
שעכשיו .ועוד מעט ,איך-שלא-יהיה ,הכסף יפול .ואת זה
לא רק אני אומר ,זה מה שהכלכלנים אומרים ,רק
הכלכלנים שהם עובדים בשביל הממשלות וכו' ,שלא
רוצים להגיד את האמת – הם אומרים אחרת .אבל הרבה
אומרים את האמת .כלכלנים עולמיים שהם גם גויים וגם
יהודים – רואים את האמת ומפחדים ,כי הם רואים מה
שעומד להיות .הם אומרים את האמת :זה עומד ליפול ,ולא
סתם [ישעיהו ב'' :כי יוֹ ם לה' צְׂ בקוֹ ת עַּ ל כל גֵאֶ ה ורם ...וְׂ עַּ ל כל אֳניוֹ ת
ַּת ְׂרשיש ,וְׂ עַּ ל כל ְׂשכיוֹ ת הַּ חֶ מְׂ דה ,'...ע"ש].
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וה' מפיל את זה .ה' מפיל את הכל ,אפילו שאנחנו
חושבים ,וגם הרשעים סבורים שהם שעושים את זה .למה
הם עושים את זה ?...כי רוצים לעשות מאתנו עבדים! כי
מי שאין לו כסף ,ואתה נותן לו איפה-לגור ומשהו-לאכול
– הוא יהיה עבד ,הוא יהיה העבד שלך! וזה מה שהם
רוצים [קד"ד גליון  .]56ואם אתם חושבים שזה יהיה פשוט
להיות עבד של אנשים כאלה – אוי לכם [ר' מדרש תנחומא פר'
כי תצא .הובא במסגרת לעיל] ,הם רוצים פשוט לחסל תשעים-
אחוז של האוכלוסיה של העולם! האם אתם חושבים
שאתם תהיו בין העשרה-אחוז בני המזל?! ...הם חולי נפש!
וה' לא יתן להם לעשות מה שהם רוצים ['ו ְׂלאֻ מים יֶהְׂ גו ריק'],
ה' הוא הכל-יכול ['הנ ֵשא שֹפֵ ט הא ֶרץ ,ה ֵשב ְׂגמול עַּ ל ֵגאים'] .הוא
ברא את העולם ,ואם הוא רוצה – אז הוא יחריב את
העולם ,ה' ישמור ,אבל הם – לא .הם לא מסוגלים.
והם חושבים שהשטן ימש"ו הוא יעשה את זה ,שהוא
"הכל-יכול" ח"ו ,אבל ה' ַּיראה להם שגם את השטן הוא
ברא ,ומאחר שהוא ברא אותו – אז הוא גם ינטרל אותו.
אבל ,יהודים טובים ,אני מבקש ,אל תעברו גיהנום ואף
יותר גרוע מגיהנום בכדי לקבל משיח-צדקינו ,כדי לחזור
לאמת .למה לסבול ,למה לסבול?...
ש .בנוגע לגזירה על הכפרות ,שנאת התורה והיהדות
פשוט יוצאת בצורה כה בוטה וגלויה ...מדהים...
ת .הציונים ,כבר מההתחלה ,כל המטרה שלהם היתה
לעשות כאן מדינה נויטראלית ,להביא את היהודים לפה
אחרי המלחמה ,שבעצם זה גם היה התכנון ['וְׂ נַּכְׂ ח ֵידם מג ֹוי'],
להרוג את רוב היהודים באירופה ,כי שם היה אז הריכוז
היהודי הגדול ביותר באותה התקופה .אבל זה לא הלך ,כי
בכל זאת נותרו יהודים.
והם הכניסו ,גם לפני המלחמה ,וגם בתוך תקופת
המלחמה ,וגם אחרי המלחמה ,קיבלו בעיקר את אלו שהם
רצו ,את הסוג של אלה שהם חשבו שהם יכולים להשפיע
עליהם להחליף את הדת האמיתית תמורת הציונות ,בשביל
החופש לעשות מה שרוצים – אבל להרגיש "יהודים" ,כי
הולכים לצבא ...ונלחמים נגד הערבים ...ובעד המדינה ,וכו'
וכו' ,אבל אפשר לעשות מה שמתחשק .איך אומרים' :לא
צריך לעשות וידוי' .ואפשר גם להיות לא-בצניעות,
ולעשות את כל המעשים של הגויים ,העיקר שאנחנו
'יהודים' ,וכו''[ .וַּ ימירו אֶ ת ְׂכבוֹ דם ְׂב ַּת ְׂבנית שוֹ ר אֹכֵ ל עֵ ֶשב]'...
ועכשיו הם מגיעים לסוף של התיכנון שלהם ['וְׂ לֹא יזכֵ ר ֵשם
י ְׂשראֵ ל ֹעוד'] .הם הצליחו להרוס הרבה מאד יהודים ,הם הרסו
דות שלמות שהגיעו לפה ,את התימנים ,המרוקאים ,את
עֵ ֹ
רוב האשכנזים ,עיראקים ,בלי סוף .מי לא סבל מהם.
וברוך ה' ,הרבה חוזרים בתשובה ,רבים חוזרים לאמת ,כי
הם רואים שהשקר הוא פשוט לא-דרך ,זה לא יביא אותנו
לשום-דבר ,חוץ ממוות טוטאלי.
אז לכן ,המנהיגים של המדינה הגיעו לתקופה שיש פה
כל-כך הרבה יהודים ,ולפי המספרים זה ששה מיליון
יהודים שיש פה עכשיו! והם רחוקים מאד מהדת ,והם

עושים הרבה עבירות קשות .אז עכשיו לאט-לאט המדינה
עושה דברים נגד הדת ,דברים שפעם לא היו מעיזים
לעשות .למשל ,מסיבת-העיתונאים שלפיד עשה בשבת ,מי
היה מעיז לעשות את זה?! ...פעם זה לא היה כ"כ טוב
בשביל הקואליציות והפוליטיקה ,ועכשיו היהודים-החרדים
לא יושבים בממשלה ,אז הם יותר עושים מה שהם רוצים.
אבל זה הכל היה מתוכנן ,זה לא קרה רק בגלל שהצביעו
ככה.
עכשיו ,היהודים-החילוניים ממש הגיעו כ"כ רחוק ,שהם
כבר לא יודעים מה זה להיות יהודי באמת .הם מבולבלים.
אז זו לא בעיה לקחת את הכפרות .כי מה ...זה צער בעלי
חיים! ...וזו לא בעיה לתת לכל אחד שרוצה להתגייר –
להיות יהודי ,ולבחור מי שיגייר אותו .למה לא?! ...תראה,
זה מספיק שהוא רוצה להיות יהודי !...ואם הוא רוצה
להיות יהודי ,אז כמה שיותר – זה יותר טוב ,יותר שמח.
ועוד מעט יתחילו עם ברית-המילה ,וכו' ,וכו' ,זה ילך
הלאה-והלאה-והלאה .כי הם רוצים שנהיה דת אחת,
שנהיה כולם ח"ו דת המאמינה בסיטרא-אחרא ,שזה השטן
ימש"ו .וזה ממש יהיה עבודה-זרה לפי מה שהם רוצים .אז
ככה הוא התיכנון ,ועכשיו הם פשוט מבצעים את זה ,כעת
['ביצֵ י צפְׂ ֹעוני ב ֵקעו'] .ושוב אני אומר
ֵ
מוציאים את זה לפועל
לכם :עוד מעט אנחנו נראה חיילים זרים פה בארץ.
ש .מה הם יחפשו פה?
ת .הם ישתלטו פה ,כאילו הם הידידים שלנו ,ורק באו
לעזור לנו .ולא להיות מופתעים כשנראה את 'הוואתיקן
השני' בהר-ציון [מזמור פ"ג י"ג] ,כי זהו חלק של התיכנון
['מדינה לא יהודית' ,הפטרת סוכות' :א ֲֶשר צ ְׂבאו עַּ ל יְׂ רושלם ,'...סו"ס זכריה].
אז אני מזהיר אתכם :תחזרו עכשיו לאמת! כי המבחן יהיה
קשה ,כי תצטרכו להחזיק ביהדות – לא-משנה-מה .ככה
הדין .זה שמד וזהו הדין [מאמר 'יונים נקבצו עלי'].
ש .ולמה התחילו דוקא עם הכפרות?...
ת .הכפרות – זה רק דוגמא ,סמל בלבד .עוד דבר
שלוקחים מהחרדים .זה בשביל לשבור את החרדים,
שיקבלו את הכל .הם נגד כל מה שעושה יהודי-יהודי .והם
יכולים להאשים כל מיני דברים ,וגם בברית-מילה הם
יכולים להגיד ש'זה לא סטרילי' ...ושרופא צריך לעשות
את זה ...והוא לא חייב לעשות את זה בדיוק כפי שצריך...
זה מתחיל ככה בדבר קטן ,וזה מגיע לדברים קשים ביותר.
סוד וְׂ י ְׂתיעֲצו עַּ ל צְׂ פונֶיך']
[' ַּיעֲרימו ֹ

ש .אולי יש כאן רמז שמראים לנו שלא מרוצים
מהכפרות שלנו...
ת .הקב"ה רוצה שנבין שבגלל שאנחנו עזבנו את הדת
שלנו ,אמנם לא כולם ,אבל הרבה מאד היו מוכנים לעשות
כל מיני עבירות קשות ,אפילו שהם 'יהודים חרדים' ,עם
מראה חיצוני של חרדים ,הם עושים זאת בלי פחד ,אז מה
שוים הכפרות שלנו?[ ...רמב"ם הל' תשובה פ"ב ה"ג' :כל הַּ מ ְׂתוַּ ֶדה
ש ֶרץ ְׂבידוֹ ]'...
טובֵ ל וְׂ ֶ
ב ְׂדברים וְׂ לֹא גמַּ ר ְׂבלב ֹו לַּ ֲעזֹב – ה ֲֵרי זֶה ד ֹומֶ ה ְׂל ֹ

ש .אבל ישנם יהודים שאכן כן עושים את הכפרות עם
הכוונה הנכונה...
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ת .נכון ,זה לא כולם ,אבל זה לא מספיק .אנחנו צריכים
להוכיח זאת .צריך להיות רק כאלה שמוכנים ,כאלה שיש
להם נשמה-יהודית ,ויחסית – אין הרבה לעומת העולם,
לעומת האוכלוסיה של העולם.
ש .גם לפני השואה ,בפולין ובגרמניה צצו כל-מיני
ארגונים ורעיונות שדאגו מאד לבעלי-החיים ...אחרי זה
נוכחנו לראות עד כמה שהם רחמנים...
ת .נכון ,הם מדברים על זה ,הם מדברים שזה בגלל
"צער בעלי חיים" ,אבל באמת הם אכזריים ביותר ,אין
להם שום בעיה להרוג אנשים ,אין להם שום בעיה לעשות
דברים הכי-גרועים ,אבל את זה – לא! ['ז ְֹׂבחֵ י אדם עֲגלים
ישקון'] .האנשים 'הטובים והיפים''[ ...מַּ פְׂ ריס ַּפ ְׂרסה ]'...ובאנגליה
החיה שוה הרבה יותר מאשר הבן-אדם! הסוסים בחילופי-
המשמרות של משמר-המלכה נחשבים יותר מהחיילים
שרוכבים עליהם ,זה ידוע .אבל צריכים משהו על מה
לבסס – אז מצאו.
הם רוצים לשבור את היהודי-האמיתי ,רוצים לקחת
ממנו את המסורת ,רוצים לעשות אותו חלש ,והם מצליחים
מאד ,מאד מצליחים .אבל בכל-אופן ,בגלל שהם עוברים
את הגבול ,אז היהודים-האמיתיים ,אלו שיודעים שמשהו
לא-בסדר ,אלו שמשתדלים להיות בסדר ,הם כבר
מתחילים לראות את זה ,ולקלוט שמשהו פה מאד לא-
בסדר ,ושהם צריכים לחזור למשהו הרבה יותר קרוב
לאמת.
והם אכן עושים את זה אבל הם 'יהיו-על-הכוונת' .כל
יהודי שינסה להיות יהודי – יהיה על הכוונת ['עַּ ְׂמך ה' יְׂ ַּד ְׂכאו'.
תהלים צד ,וערש"י ישעיה כ"ט י"ט] .כי זה הכי מרגיז אותם:
היהודים שרוצים להשאר יהודים ['וְׂ היה לֶ אֱכוֹ ל ,'...חגיגה ה' ע"א,
אול קנְׂ אה' ,שיה"ש ח'' ,סיני' שירדה שנאה '...שבת פט' ,.אגרת תימן'
'קשה כ ְׂש ֹ

להרמב"ם] .שונאים אותנו ,מתעבים אותנו ,כי אנחנו העם
הנבחר! וזה מקפיץ אותם ,הם לא מסוגלים לסבול את זה.
לא יכולים להכיל את זה.
ש .האם גם בחו"ל כעת ישנן גזירות על דברים של
אידישקייט?
ת .בודאי ,ישנה אנטישמיות וגזירות קשות מאד.
ש .בעצם כעת היהודים עם האידיאולוגיה שצריך להיות
בחו"ל ולא בא"י ,אז כשהמדינה הופכת להיות 'מדינה של
גויים' במוצהר ,האם זה לא מספיק לשכנע אותם שכבר
אין הבדל בשבילם...
ת .אלו שהולכים כביכול לפי ר' יואל'יש ,הסאטמר רבי
זצ"ל ,הם ,לרוב ,פשוט רוצים להשאר איפה שהם .כי אין
בזה כבר שום הבדל ,שום חילוק .הגויים והיהודים – זה
הכל 'מישמאש' (עירבוב) אחד גדול[ .ר' מאמר 'דברו דבר ולא
יקום'] והגיע הזמן להגיע לפה .והם ,כאשר יגיעו לפה –
יהיה יותר כח ליהודים-אמיתיים.

והשכינה נמצאת פה ,איך שלא יהיה [תפארת יהונתן ,פר'
ניצבים ,עה"פ' :וְׂ שב ה' א ֱֹלוקֶ יך אֶ ת ְׂשבו ְׂתך ,]'...ואפילו שהציונים פה –
הטינופת היא באמריקה .והקהילות שבאמריקה הם אלה
שהחדירו גם לכאן וגם לכל אירופה ולעוד מקומות שישנם
יהודים חרדים ,הם התחילו את כל 'המודות' ,והם הביאו
את כל הגשמיות בתקופה שאחרי מלחמת-ששת-הימים,
שזה גם מה שהרעיל את הקהילות החרדיות עם כל
העגה"ז ['מצפ ֹון תפ ַּתח הרעה .]'...אז מה? ...האם באמריקה יותר
טוב?! ...זה מלא-מלא טינופת רוחנית בין היהודים-החרדים.
ושלא תחשבו שאצל החילוניים זה יותר טוב ,בודאי
שזה הרבה-הרבה יותר גרוע.

ש .דרשה מעולה ל'שבת שובה' ,נדיר לשמוע ...מה
אתה אומר על יום הכיפורים הקרב ובא ...מה תפקידנו?
['שבת ב ֹו תשוב'] ,והגאולה זה גם
ַּ
ת .יום כיפורים זה בשבת
'שבת' [קד"ד גליון  ,]66אז זה מה שאנחנו צריכים לעשות
ביום כיפור[ ,הל' תשובה פ"ב ה"ז' :וְׂ הוא קֵ ץ ְׂמחילה ו ְׂסליחה ְׂלי ְׂשראֵ ל]'...
פשוט ולענין :תשובה[ .ישעיהו מ"ד' :שובה אֵ לַּ י כי גְׂ אַּ לְׂ תיך ,'...תפילת
'הביננו'' :וְׂ ת ְׂסלַּ ח לנו להְׂ ֹיות ְׂגאולים'] ולבכות ,ולבכות ,ולבכות [יואל
'שבו ע ַּדי ְׂבכל לְׂ בַּ בְׂ כֶם ,ובְׂ צוֹ ם ובְׂ בְׂ כי ובְׂ מסְׂ ֵפד ,'...רבנו יונה ש"א ,עיקר ג'-
ב'ֻ :

ד'] .לעשות תשובה .ואם אין דמעות  -אז לפחות תרגישו
כאב בלב ,חייבים להרגיש את הכאב בלב [שם' :וְׂ ק ְׂרעו
ְׂלבַּ ְׂבכֶם .]'...וזה הכל .זה מה שחייבים לעשות :תשובה .לחשוב
על כל המילים שאנחנו אומרים בתפילות ,ולעשות תשובה
['קחו עמכֶם ְׂדברים ,וְׂ שובו אֶ ל ה' .]'...להצטער ,ממש להצטער.
ְׂ
ולהרגיש את זה ,ולבקש מהקב"ה לעזור לנו ,כי בלי
העזרה שלו אי אפשר לעשות תשובה[ .ר' רבנו יונה שם ,העיקר
הט"ו]

אני רק רוצה לברך את עמ"י ,שבכל אופן אפילו עם
המילים הקשות שלי ,שנחזור בתשובה כולנו ,ושנבין מהי
אמת ומהו שקר .שנראה את השקר – ונלך עם האמת ,וזה
יהיה המגן נגד כל מה שעומד להיות .הקב"ה  -שמו אמת
[יומא סט ,]:ואם אנחנו עם האמת – אז אנחנו מוגנים'[ .צנה
סוחֵ רה אֲמת ֹו']
וְׂ ֹ

גמר חתימה טובה ,ושנזכה בעתיד הקרוב לקבל משיח
צדקנו ברחמים ובשמחה .אמן.
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ה' לי ולא אירא
בס"ד ,תקשור עם בנימין ,ירושלים ,כ"ז תשרי תשע"ה
אני מאד שמח ,כי אני מרגיש כבר את הסוף לעולם הקשה הזה.
אני מרגיש ממש את הגאולה השלימה כבר ,אני נושם עמוק ומרגיש
א ת הנקיון של האויר של העולם החדש ,העולם של משיח .אני
מרגיש כבר על הפנים שלי את משב הרוח של האמת .אבל אנחנו
עדיין לא הגענו שמה .ואפילו שאני מרגיש את זה  -אני לא מרגיש
['כד רוחָ א לָ א נ ִָׁשיב ,'...תיקוני הזוהר דף ע ,:ע"ש].
את זה כל הזמן ַּ
יש לנו עוד-עוד דברים לעבור .ואני רוצה לומר לעמ"י :ה' הכל
יכול ,ורק ה' ['אֵ ין ֹעוד ִׁמ ְּלבַּ ד ֹו'] זה כל המסר :ה' הכל יכול ,ולא לעזוב
את ה' .ה' הוא המציאות היחידה בעולם [רמב"ם רה"ל יסוה"ת ,דרך ה'
לרמח"ל ש"א פ"א' ,הגאולה 2פרק  ,]81ואין מציאות אחרת ['אֵ ין ֹעוד'] .ומה
ומי שלא קשור אליו  -אין לו מציאות בעוה"ז ,אין לו חיים ,אין לו
זהות ,הוא לא קיים!
ולא לשכוח :הכל זה הקב"ה .ויהודי-אמיתי וגם הגוי שמבין את
כל זה :אנחנו חלק של הקב"ה ,זה לא "אנחנו והוא" ,אנחנו שייכים
להאחדות שלו ,להאחד ['אֶ פֶ ס ִׁבלְּ ָת ְּך גוֹ אֲלֵ נו לִׁ ימוֹ ת הַּ ָמ ִׁשיחַּ '] .ואנחנו חייבים
להיות ,לחיות לפי התורה ,ולהיות מה שה' רוצה שנהיה ['חַּ ִׁיים ִׁב ְּרצוֹ נוֹ '],
כי אם לא  -זה פשוט לא הולך ,זה לא מתאים .א"א להיות אחד עם
הקב"ה!

ְ

יקים'
'וְ ַע ֵּמ ְךְ ֻּכ ָּלםְ ַצ ִּד ִּ

'להיותְחלקְשלְהבריאהְהמושלמת'ְ,דניאלְפרקְ... :48ולקבלְאתְ
משיח ְצדקנוְ ,זה ְלא ְרק ְלחיות ְלקבל ְאותוְ .זה ְלהיות ְחלק ְשלְ
הבריאה ְהמושלמת ְ(עולם ְהבאְ ,הנצחיות)ְ .הקב"ה ְמשלים ְאתְ
הבריאהְ.אםְאנחנוְרוציםְלהיותְחלקְשלְזהְבעזרתְה'ְ,אזְחייביםְ
להיות ְראויים ְלהיות ְחלק ְמזהְ .כי ְאדם ְשהוא ְלא ְראוי ְלזהְ ,לאְ
יכול ְלהיות ְשהוא ְיהיה ְחלק ְמהשלמותְ .זה ְכמו ְלשים ְבורגְמדיְ
גדול ְאוְמדיְקטןְבתוךְחורְשצריךְמידהְמסוימתְ.זהְלאְילךְ.איְ
אפשר ְלתקןְ ,זה ְבורג ְשלא ְמתאיםְ .עם ְישראלְ ,אנחנו ְצריכיםְ
להיותְחלקְשלְהשלמותְ,ואםְלאְ,אזְאדםְכזהְלאְיהיהְחלקְשלְ
כלוםְ,ח''וְ .

ומה זה הגאולה השלמה? הגאוה"ש זה שאנחנו מתקרבים עוד
יותר להיות אחד עם הקב"ה .אמנם אנחנו כבר ,אבל זה עוד לא
מספיק שלם .לא בשלמות .ואנחנו נעלה ,ונעלה ,ונעלה עד שנהיה
פשוט 'חֵ לֶ ק' ,חלק בלתי-נפרד ,תמיד לנצח [מאמר העיקרים לרמח"ל ,ר'
גליון  .]22וזו תהיה ההנאה הכי גדולה שקיימת בעולם [תהלים ע"ג' :וַּ אֲנִׁ י
ִׁק ְּרבַּ ת ֱאל ִֹׁקים ִׁלי ֹטוב.]'...
עכשיו אנחנו עוברים דברים קשים ביותר ,וצריכים ביטחון.
צריכים לא לפחד .ו מי שמרגיש אחד עם ה'  -איננו פוחד! לא פוחד
מבני אדם ...לא פוחד ממזג-האויר ...לא פוחד מכל מיני מחלות ,שלא
נדע ...לא פוחד מכלום .כי שום דבר לא יכול להפריע לנו אם ה' לא
רוצה .ואם ה' נותן  -יש לזה סיבה ,אם זה ח"ו עונש ,אם זה נסיון
קשה ,שלא נדע ,או אם זה לתת לנו פרס על זה שהיינו ילדים
טובים[ ...משלי ג' י"ב ,ברכות דף ה'] לא משנה מה ,זה הכל מה' .הכל
['כי ִׁמ ְּש ָפטֶ ָ
יך ֹטו ִׁבים'] .ואם אנחנו רק מצליחים להתגבר על
ִׁ
לטובתינו
הפחד שלנו ועל היאוש שלנו ,ופשוט מקבלים בלב שלם ,בהגיון מלא
שזה הכי טוב בשבילנו ,אז אנחנו נצא מזה ,נצא באיזושהי צורה.
נסבול ונצא .כי כל הסבל – זה לא נשאר לנצח .זה נעלם .הסבל
נעלם אצל כל אלו שהם יהודים אמיתיים ,זה חולף .ואח"כ  -זה טוב,
זה קל ,זו הרגשה של שלימות'[ .יסורין ממרקין']
ועכשיו ,אנחנו נעבור דברים קשים כמו שאמרנו לכם ,ועוד אני
אומר לכם ,אין לי מסר אחר :רק לא לפחד! להשתדל שתהיה לכם
קצת אנרגיה .שלא תלכו מכסא לכסא ולהגיד' :אין לי כח ,'...לקום

ולעשות בשביל עם ישראל ,לקום ולעשות בשביל הקב"ה
יִׁ ְּש ָראֵ ל ִׁבגְּ בו ָרה'' ,וְּ קוֹ ֵי ה' ַּיח ֲִׁליפו כֹחַּ  ...יֵלְּ כו וְּ לֹא יִׁ יעָ פו ,]'...אפילו שאתם שוכחים
אם אמרתם 'שמע ישראל' באותו יום ,או ששוכחים אם באמת
אמרתם את הברכות .זה באמת מפריע מאד ,אבל זה הכל בגלל
המצב .המצב כבד ,ומבלבל.
['רק ֲחזַּק וֶ אֱמַּ ץ ְּמאֹד ,...יהושע א'],
ואנחנו צריכים להמשיך להלחם ַּ
להמשיך עם כל כוחותינו להלחם נגד היצה"ר ,נגד מה שהוא מנסה
להפיל אותנו ,נגד הס"א שמנסה לייאש אותנו ,הוא רוצה שאנחנו
נרגיש שאין לנו תקוה ,חלילה וחס .אבל יש לנו .יש לנו עתיד ,ויש
לנו תקוה ,ויש לנו נצח .ואנחנו רק צריכים להלחם נגד היצה"ר
שמנסה להוריד אותנו לאפס.
אנחנו צריכים להלחם .אנחנו צריכים לדעת שכאשר אנחנו נקום
על הרגלים ונלחם נגד הפחד ,ונקבל את הקב"ה ,ואת האמת,
ונשתדל לחיות לפי זה  -אז יהיה לנו הרבה יותר קל .אבל אם אנחנו
מתיישבים על הריצפה ואומרים' :אין כח ,'...ו'אין רצון ,'...ו'הכל
נגדינו ,'...אז זה יהיה הרבה יותר קשה להרים את עצמינו ולסחוב את
עצמינו לכיוון האמת ,לכיון הקב"ה .לכיוון הנצח .אבל ה' יכריח
אותנו ,הוא יאלץ אותנו לעשות זאת אם לא נעשה את זה לבד ,אם
לא נעשה את זה בשמחה ועם רצון גדול.
['אוזֵר
ֹ

תתכוננו למצב קשה ,בעיקר בעולם ,אבל גם פה יהיה לנו קשה.
משאירים אותנו קצת לסוף ,אפילו שגם פה יש כבר בעיות קשות.
והעולם מתהפך [ישעיה כ"ד' :פוֹ ר הִׁ ְּתפוֹ ְּר ָרה אֶ ֶרץ ...מוֹ ט הִׁ ְּתמוֹ טְּ טָ ה אָ ֶרץ ,'...ירמיהו
פרק ד'] .העולם הרחב ממש מתהפך .זה מלא אלימות ,רצח בצורה
איומה ,וכל מיני דברים שבלתי אפשרי אפילו להעלות על הלשון
בכדי לתאר את זה ,אכזריות בצורה בלתי רגילה ['שעות החצופות
הקשות' ,ירושלמי ברכות פ"ה ה"א] .והצגות גדולות מאד [הגאולה פרק ]42
המנסות לשכנע אותנו שישנה סכנה ,שלמעשה זו לא סכנה אמיתית
אבל אפשר למות מזה.
אז לכן – לא לפחד! להחזיק כביכול בידו של הקדוש ברוך הוא
[תהילים ע"ג' :אָ חַּ ז ְָּת ְּביַּד יְּ ִׁמינִׁ י ,]'...ולא לעזוב את אבינו שבשמים .לא
לעזוב אותו לרגע ['אַּ ְּש ֵרי אָ ָדם ֹעוז ֹלו בָ ְּך .]'...ונעבור את זה חָ לָ ק ,ואין...
אין ...אין לפחד .אין לפחד .רק לא לפחד .להיות עם ה' ברגיעה
ובשמחה [ ְּ'כגָ מֻל עֲלֵ י ִׁאמוֹ  ,'...ר' מקורות בעניני הבטחון] .ולא לשכוח :אין עוד
מלבדו .הוא הכל יכול ,הוא האבא ,הוא הכל בשבילנו .הוא הכל .זהו.
נקודה.

'ו ְּר ֵעה אֱ מ ּונָה' ,פסוקים לשינון ומאמרי ביטחון
ירושלמי ברכות פ"ה ה"א :א"ר יוחנן לעולם אל יזוז פסוק זה מפיך' :ה'
קות ִע ּ ָמנוִּ ,מ ְש ָּגב ָלנ ּו אֱ ל ֵֹקי יַעֲ קֹב ֶס ָלה'.
ְצבָ ֹ
'ב ׁשוּבָ ה וָ נַחַ ת ִּת ָ ּו ֵׁשעוּןּ ְ ,ב ַה ְ ׁש ֵקט ו ְּב ִב ְטחָ ה ִּת ְהיֶה ְ ּגבו ַּר ְתכֶ ם'.
ישעיה ל' ט"וּ ְ :
'אל ִּת ָירא ִּכי ִע ְּמ ָך ָאנִ יַ ,אל ִּת ְ ׁש ּ ָתע ִּכי אֲ נִ י
הפטרת לך לך ,ישעיה פרק מ"אַ :
ימין ִצ ְד ִקיִּ ...כי אֲ נִ י ה' אֱ ל ֶֹק ָ
יך ַאף ְּת ַמכְ ִּת ָ
יך ַאף עֲ ז ְַר ִּת ָ
יךִ ,א ּ ַמ ְצ ִּת ָ
אֱ ל ֶֹק ָ
יך
יך ִ ּב ִ
ָ
ָ
ָ
ַמחֲ זִ יק י ְִמינֶךָ ,האֹמֵ ר ְלך ַאל ִּת ָירא אֲ נִ י עֲ ז ְַר ִּתיךַ :אל ִּת ְיר ִאי ּת ֹו ַל ַעת יַעֲ קֹב ְמ ֵתי
יִש ָר ֵאל ,אֲ נִ י עֲ ז ְַר ִּת ְ
דו ׁש י ְִש ָר ֵאל...
יך נְ אֻ ם ה' וְ גֹ אֲ ֵל ְך ְק ֹ
ְ
יִהיֶה ְב ִכ ְס ֶל ָך
'אל ִּת ָירא ִמ ּ ַפחַ ד ּ ִפ ְתאֹם ו ִּמ ּׁש ַֹאת ְר ָׁש ִעים ִּכי ָתבֹאִּ :כי ה' ְ
משלי ג'ַ :
ְש ָּגב'.
ּבוטֵ חַ ַּבה' י ֻ
וְ ָׁש ַמר ַרגְ ְל ָך ִמ ָ ּלכֶ ד ...משלי כ"ט' :ו ֹ
ציונים נוספים :גמ' ברכות ס' ע"א .חוה"ל ש' הביטחון ,כד הקמח ע' אמונה.
ס' הליקוט 'מצות הבטחון' .נפה"ח ש"ג פי"ב' ,בית הלוי' על 'מצות הביטחון',
ס' 'הכנה דרבה' לבעל ערוגות הבושם בריש הספר ,ועוד.

שאלות ותשובות:
ש .כפי שהסברתם הענין של הגאו"ש זה להיות אחד עם השם,
אז אם כן הצדיקים שתמיד היו עם ה' בכל מהותם ,האם להם לא היה
חסר בכלל את הגאוה"ש?
ת .הצדיקים הגדולים ,הם היו אחד עם הקב"ה .הם היתה להם
כבר את הגאולה ,הם לא היו צריכים לחכות לגאולה שבאה עכשיו,
הגאולה השלמה .הם כבר היו בני חורין .אבל עכשיו זו רמה אחרת,
ולכולם זו רמה אחרת .והם גם כן יבואו ,הם יקומו לתחיה .זה גם
שלב עוד יותר גדול ,עוד יותר גבוה .הם הגיעו לגן עדן שלמים ,והם
יגיעו לעוה" ז גם כן שלמים .ונעלה כולנו יחד .אמנם תמיד יהיו
נשמות גבוהות וגדולות יותר ,אבל כולנו נעלה .והגאוה"ש של משיח
צדקנו וכו' ,זה לא סוף פסוק .אנחנו נעלה עוד יותר ,ועוד יותר ,ועוד
יותר ,וגם לא תהיה לנו את הטומאה ש ֶי ְּש ָנה כיום בעוה"ז מאז החטא
של האדה"ר[ .דברים ל'' :ומָ ל ה' ֱאלֹקֶ ָ
יך אֶ ת ְּלבָ ְּב ָך ,'...סוכה נב].
ש .אם כך בעצם מה שהצדיקים כל כך ביקשו ופעלו למען
הגאולה השלימה ,זה הכל היה בשביל הגדלת כבוד שמים ,לא
בשביל התועלת האישית שלהם ,כי הם היו גם קודם לכן בני
חורין?...
ת .בודאי ,וגם מה ?...זה לא מספיק שכמה עשרות צדיקים רק הם
בלבד יהנו ,ושכל עם ישראל לא יהנה מזה?! הם  -הנשמות הגדולות
יותר ,הם נשלחו להרים את כולם ,לתת דוגמה לכולם .ועכשיו אנו
נלמד מהם גם בעולם הבא [משלי י"א' :ומַּ ְּרוֶ ה ַּגם הוא ֹיו ֶרא' ,גמ' חלק צב,.
תרגום ישעיה י"ב ג'] ,נעלה ונעלה ,ואחרי התקופה של משיח – תהיה
לנו עוד עליה .ואנחנו נהיה אחד עם הקב"ה כך שאנחנו לא נראה לא
"פנים" ולא "אצבעות"  ,ולא שום דבר .אנו נהיה אחד אתו ['וְּ אֵ ין
עולָ ם הַּ ָבא ,'...השלה"ק בהקדמות 'בית ישראל' א' ,וע"ש 'בעשרה
זולָ ְּת ְּך מַּ ְּלכֵנו ְּלחַּ יֵי הָ ֹ

מאמרות' ,מאמר א' ,יסוד ושורש העבודה ,שער השיר פ"א] .אני לא יכול
להסביר את זה .אנחנו לא יכולים להבין את זה עכשיו .אלו מושגים
מאד גבוהים.
ש .מה הפחד הגדול שעומד להיות עוד יותר גדול?...
ת .קודם כל אני לא יכול להגיד לכם בדיוק מה יהיה הפחד ,אבל
יהיה פחד ענק .עכשיו למשל ,הדאע"ש הזה נמצא כעת מחוץ
לגבולות א"י ,אבל אם הם היו ח"ו פה  -אז האם הייתם מפחדים?
ועוד איך !...וזה לא היה עוזר לכם להסתגר בבית ,כי הם יודעים
לשבור דלתות ...וזה רק דוגמא .יש כאן פחד מאד גדול .ואם לא יהיה
כסף ...ולא יהיה אוכל ...זה פחד .נכון? ...יש פחד מכל הכיוונים .ואם
יהיו ערים גדולות שיפלו מפצצה אטומית...
ש .למה לפחד ?...ה' יציל אותנו...
ת .בסדר .אני רק אומר שכל בן אדם צריך לא לפחד ,ולקבל את
כל מה שהקב"ה עושה בשמחה ,ולא לפחד .לא לפחד [ירמיהו ל' י'].
לדעת שהכל-הכל בשליטה של הקב"ה .והם לא מזיזים את האצבע
הכי קטנה ,הרשעים ,מבלי שה' מסכים לזה .אז לכן  -הם טיפשים.
הם לא מבינים את זה  -אפילו שזה מאד ברור .הקב"ה יגמור אותם
[מזמור ס"ח'ְּ :כהִׁ נְּ דֹף עָ ָשן ִׁתנְּ דֹף .]'...והם ,הרבה מהם יגמרו את עצמם.
המצב הוא קשה ביותר ,ורק מחכים להתפוצצות "לא-סתם" .אין
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,
כמה אפשר להלחם שם?! ...וזה בעיראק ,וזה קרוב לתורכיה ,והכל
עלול להתפוצץ בכל רגע .וזה בלבנון ,וכו' וכו' וכו' ,ויש מקומות
שזה ממש-ממש סכנה לפריצת מלחמת-עולם-שלישית .החיילים של
נאט" ו יושבים על הגבול של פולניה וכו' .וזה כאילו בשביל לשמור
על הגבולות שלהם נגד רוסיה ,אז מה זה?...
ש .המצב בכלל לא פשוט...

ת .לא פשוט .ואני אומר לכם שעוד מעט הגויים מתחילים לחזור
פה לארץ אחרי המלחמה בעזה ,ועוד מעט יהיה כאן צפוף מגויים ,ה'
ישמור עלינו.
ש .בנוגע לתקופת העתידית ,החורף שלפנינו ,מה הולך להיות?...
ת .החורף הזה  -יהיה חורף ,ה' ישמור .וזה כבר כך ,רק שלא
מבינים את זה ,כי זה לא בדיוק נוגע בנו עכשיו .אך ברגע שזה יִׁ גַּ ע
באנגליה ,אירופה ,רוסיה ,סין ,וכו' ,ובארה"ב בודאי ,אז זה כבר רק
יהיה קצר מאד עד ישראל .אז אני רק מזהיר אתכם שכשזה מתחיל
בגדול  -זה ילך צ'יק-צ'אק (במהירות רבה) .זה לא לוקח הרבה זמן
לשלוח טיל .הם לא שולחים טיל לכיוון ארה"ב וכו' ,הם פשוט
שולחים את זה למעלה ,לאטמוספירה ,וזה עולה ויורד בדיוק .בשניות.
ש .ומתי יהיה פה השלטון של הזרים עם הדת החדשה שלהם?...
ת .זה יגיע .לא צריכים לדעת הכל .אני לא יכול להסביר יותר כי
אני לא יודע יותר .אני יודע שהרשעים רוצים את א"י כדי לשבת
פה .האם יהיה להם בדיוק זמן לעשות כל מה שהם רוצים? – זה אני
לא יודע .אבל יכול להיות שיהיה להם זמן לשֶ בֶ ת פה ולשגע אותנו.
אבל אולי לא .אני לא יודע בדיוק .אני יודע שיהיה בלאגן לא-קטן
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.
המנזר הזה – ה' ישמור ,הם כבר שולטים על כל הר ציון .והערבים
הם 'טמבלים' ,הם חושבים שיתנו להם לשבת בהר-הבית ...הם גם
רוצים את הר-הבית! אז סתם עשו איתם הסכם ,שהם יקחו את הר-
ציון ,והם יקחו את הר-הבית .מחלקים את ירושלים ואת א"י כאילו
שהם בעלי-הבית פה [יואל ד' ב'] .אבל ה' ילמד אותם.
ש .הממונים שם מדברים שהכל שייך מכבר לנוצרים ,כל ההר...
זה סגור.
ת .אמרתי לכם ,זה 'הותיקן השני' ,האם אתם לא מבינים?!
ש .האם אנחנו מצפים למלחמה בין אדום וישמעאל?...
ת .הם כבר עושים מלחמה .שוב אני אומר :ברגע שיעשו את
המלחמה ממש ,המלחמה הזו – זה יקח משהו דומה למה שהגר"א
אמר :שתים-עשרה ,שלש-עשרה ,חמש-עשרה דקות...
ש .דקות???...
ת .דקות! זה לא בעיה לשלוח טיל .שוב אני אומר לכם ,זה לא
טיל שהולך מפה -לשם מעל פני הקרקע ,זה נוסע למעלה ויורד למטה,
וזה שניות! הבנתם? עולה ויורד במקום! כדור הארץ עגול ,אז זה
עולה ויורד במקום .וזה לוקח מחצית הזמן ...וזה מאד מדויק.
ש .ומתי תגמר כבר כל המדינה הזאת...
ת .המדינת-ישראל' ,הכנסת' ,וכל זה ,הם על סף נפילה ,כי הם -
כבר אין להם תוכן ,אין להם כלום .יש הרבה בושות ,הרבה
סקאנדלים ,הרבה דברים קשים שמאשימים אותם[ .הגאולה פרק ' :42מזל
טוב'] רוב העם בכלל כבר לא סומך על אף אחד מהם .אז לכן זה כבר
לא ציונות ,זה לא כלום ,זה סתם בלאגן ,ועוד מעט – זה יפול [דניאל
ח' כ"ה' :ו ְּבאֶ פֶ ס יָד יִׁ ָשבֵ ר ,'...ערש"י שם].
ש .ומה שהערבים מתפרעים...
ת .זה שהערבים משתוללים  -זה החלק של הסוף ,זה חלק של
האלימות שמייצרים בכל העולם .אין כמעט מקום בעולם שאין
בעיות ,בעיות של אלימות.
ש .ומה עם כל המחלוקות שמשתוללות עכשיו...
ת .תראה ,זו לא המחלוקת היחידה ,וכל מה שעושים עם המתים
ומה שעושים עם הגיור ...לא יכולים לעשות את החוק הזה שכל רב
איזורי יכול להביא בית-דין ולגייר גר ,זה פשוט מחייב שיתוף פעולה
['מהָ ְּרסַּ יִׁ ְּך ומַּ ח ֲִׁריבַּ יִׁ ְּך'] אז מה אני אגיד לך ,העמ"י,
ְּ
גם מצד רבנים...
החרדים ,מלאים ערב רב ,וכשהע"ר ילך מפה ,ויסתלק ,לא ישארו
הרבה אנשים[ .מקורות גליון  ,34ור' מאמר 'היהלום הקטן'].

ש .צדיקים אומרים שהבעיה של המחלוקת היא קשה ונוראה ,אז
איך יבוא משיח?
ת .משיח יבוא ,כי עד שזה יתוקן  -אוי ואבוי לנו ...ורוב אלה
ֲשר נ ְָּתנו
שעושים את המחלוקות ['בעלי מחלוקת'] הם ע"ר [יחזקאל ל"ב' :א ֶ
חִׁ ִׁתית ְּבאֶ ֶרץ חַּ ִׁיים']  .אנשים אמנם מתבלבלים ,אבל לא אלו הם שיוזמים
את הדבר הזה.
ש .והמלחמה על המשרות ,ה' ישמור עלינו'[ ...בשביעית מלחמות]'...
ת .נו ,זה הסוף .הם עושים את הכל בכדי להוריד את
האידישקייט .הכל הכל הכל .אבל זה סימן שכבר כל 'הציוניזם'  -זהו.
נגמר .הם פשוט כבר עברו את הגבול ,והם כבר בירידה'[ .חָ לַּ ף הָ לַּ ְּך
לו' ,תיקוה"ז קמ"ד א']
ֹ

ש .חילונים ביזו בשמחת-תורה ספרי תורה בצורה קשה ,ואין
פוצה פה...
ת .יהיה להם סוף ,ועוד איזה סוף ['יִׁ ַּתמו חַּ ָט ִׁאים ִׁמן הָ אָ ֶרץ.]'...
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
[ר' דברי הזוהר חלק ב' דף נ"ח עמוד ב' ,הובא בהמשך ,וסוגיא דפ' חלק דף ק"ט],
וה' כבר יגמור אותם עוד פעם [תהלים ט'' :יָשובו ְּר ָשעִׁ ים לִׁ ְּשאוֹ לָ ה' ,ערש"י
שם]  .והוא יוסיף לזה גם את הערב רב [זוה"ק ותיקונים ,אש"ל פי"א]
רואים את זה ,רואים את זה ברור .זהו רק ענין של זמן ,ורואים שזה
קורה .רואים שזה דבר-אחרי-דבר כמו שאמרנו עוד מלפני פסח
[הגאולה פרק  ,]43זה דבר-אחרי-דבר-אחרי-דבר ...ובמיוחד אחרי פסח
זה התחיל לרוץ.
'ב ִּה ָּכ ֵּרתְ ְר ָּש ִּעיםְ ִּת ְראֶ ה'ְ ְ.
ְ
ֵיסא ָּסבָּ א ,וְּׁ ָּה ִכי אָּ ַמר
זוה"קְבשלחְדףְנח'ִ :ר ִבי אַ ָּבא אָּ ַמר ִמ ְּׁש ֵמיה ְּׁד ַרב י ָּ
ַר ִבי ִש ְּׁמעוֹ ן ,ז ִַמין קו ְּׁד ָּשא ְּׁב ִר ְּׁ
יך הוא ְּׁלאַ ֲחיָּיא ְּׁלכָּ ל ִאינון ַמ ְּׁל ִכין ְּׁד ָּעקו
ינוס ,ונְּׁ בוכַ ְּׁדנ ֶַצר ,ו ְּׁל ַסנְּׁ חֵ ִריב ,ו ְּׁלכָּ ל
ְּׁלי ְִּׁש ָּראֵ ל וְּׁ ִליְּׁרו ָּש ַלםְּׁ ,לאַ נְּׁ ְּׁד ִריאָּ נוסְּׁ ,ללו ִפ ֹ
יתא ,וְּׁ י ְִּׁת ַכ ְּׁנשון
לון ְּׁכ ַק ְּׁד ִמ ָּ
יתיה ,ו ְּׁל ַש ְּׁל ָּטאָּ ה ֹ
ְּׁשאַ ר ַמ ְּׁלכֵ י ַע ִמין ְּׁדחָּ ִריבו ֵב ֵ
ִע ְּׁמהוֹ ן ְּׁשאָּ ר ַע ִמין ,וְּׁ ז ִַמין קו ְּׁד ָּשא ְּׁב ִר ְּׁ
יך הוא ְּׁל ִא ְּׁת ָּפ ְּׁר ָּעא ִמ ַניְּׁיהו ְּׁב ִא ְּׁת ַג ְּׁליָּיא,
ַסח ֲָּרנֵי יְּׁרו ָּש ַלם ,'...ע"ש.

ש .הגשם בסוכות ,בדיוק בכניסת החג פרץ גשם מפתיע ,והיו גם
מקומות שאנשים נשארו בלי סוכות...
ת .הכל  -זה אזהרה .שנתכונן .זה אומר שה' לא שמח עם מצבו
של עם-ישראל ,אבל עכשיו ה' יביא אותנו לגאולה .ואם נכיר את
הקב"ה ונבטח בו ,יהיה לנו קל יותר להכיר במשיח.
ש .היתה הרגשה שביום-כיפורים השנה ההתעוררות היתה יותר
מאשר בכל שנה...
ת .האנשים היו שבורים יותר ,לאנשים יש יותר בעיות .אז לאן
הם ילכו? לטאטי שלהם שבשמים [הושע ג' ה'] .אבל יש הרבה אנשים
שהם עדיין עם הרבה שטויות ועוד עם הרבה עבירות שלא מוכנים
להתמודד עם זה.
ש .האם היתה תנועה של תשובה ביום הכיפורים השנה?
ת .אני שואל אותך ,תסתכל על העולם עכשיו ,מה אתה אומר?...

ש .זה לא עולם בכלל...
ת .יש בודדים ,בודאי .אבל ברחובות ירושלים  -האם רואים
שינוי מיוחד? ...בודדים ,נכון.
ש .אבל היתה התעוררות...
ת .תלוי ,ישנם אנשים עם צרות ,ומרגישים רע ,ומרגישים שבכלל
משהו לא בסדר בעולם .נכון ,יש אמנם כאלה ,אבל בסך הכל -
המצב הוא קשה מאד.
וה' מזהיר אותנו ,ומזהיר אותנו ,ומזהיר אותנו .ובסופו של דבר,
ברוך ה' ,גם ראש השנה ,וגם יום כיפור ,וגם סוכות ושמחת תורה -
עברו בשקט .ואפילו מזג-האויר ,עם הגשם והכל – אבל ברוב הארץ
זה היה בסדר ,לא נורא .והיה קריר קצת ,לא כל כך חם ,ובסה"כ
היה נעים .אבל הקב" ה נתן לנו את הזמן הזה ,ועכשיו כשנגמר כבר
החג היו חדשות מאד קשות ומאד מפחידות ,וזה הולך להיות מפחיד
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
רק עַּ ם-ישראל ,זה גם בכל העולם .אבל היהודים כבר בוכים ,לא
כולם ,אבל זה התחיל לבוא בגדול.
ש .צדיקים רבים מסתלקים בימים האחרונים [גמ' חלק צז' :.ואנשי
מעשה נאספים']...
ת .נכון ,כמו שדיברנו [גליון  .]18ה' מחזיר את השגרירים שלו.
למה לתת להם לסבול בעוה"ז עם כל מה שעומד להיות? ...הם,
ֵיתי וְּ לֹא אַּ ח ֲִׁמינֵיה'].
הצדיקים ,אין להם סיבה לבכות ['י ֵ
ש .אז איך נוכל להביא לכך שהיהודים באותן הארצות שאמורות
לקבל את המכה כמו אדום ,שהם יבואו הנה בזמן...
ת .רק הקב" ה יכול .הנה בצרפת ,יש כל כך הרבה דברים
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
לא זזים כל כך מהר ...ואלה שכן מבינים שצריכים לזוז  -קשה להם
למכור את הבתים .אז חלק מהמשפחה כבר באה הנה ,וחלקם נשארים
שם עד שימכרו את הדירה .אבל הצרפתים יודעים שהיהודים רוצים
לברוח ,אז הם לא קונים עדיין את הבתים שלהם ...הם מחכים
שיורידו את המחיר .ויהודים מרגישים שיש להם עוד זמן .אבל יום
אחד אנחנו נתעורר ,ויהיו כאלו חדשות – שנהיה בהלם .ואז יתחילו
לרוץ לפה.
ש .האם תהיה להם עדיין אפשרות?
ת .זה אני לא יודע אם תהיה להם אפשרות לבא ,ה' יעזור.
ש .אבל ה' יציל אותם...
ת .זה נכון ,כל יהודי אמיתי ינצל [ישעיה כ"ז י"ב].

שכחנו מה זה 'אידישע מאמע'...
תקשור עם דניאל ,כ"ט תשרי ,ער"ח חשון תשע"ה
אני רוצה לדבר על הבית היהודי .זה נושא שדברנו עליו ,אך לא
כל כך הרבה ,לא מספיק עמוק [ר' מאמר 'הם ימותו רק מהפחד' ,ועוד].
בתקופה שלנו ,התקופה שלפני סוף הגלות הארוכה והמרה הזו,
צריכים להבין שהבית היהודי – זה הכח שה' נתן לנו לשרוד .הבית
היהודי צריך להיות כמו בית-מקדש קטן עם קדושה ['מַ ה טֹּבו אֹּהָ לֶ ָ
יך
ַי ֲעקֹּבִ ,מ ְׁש ְׁכנ ֶֹּת ָ
יך יִ ְׁש ָראֵ ל . ]'...יש את הבעל והאשה .הבעל צריך להיות
קשור  011%לקב"ה ,וגם האשה צריכה להיות  011%קשורה לקב"ה,
ואם שניהם קשורים לקב"ה אז הם יכולים להיות באמת קשורים אחד
לשני ,וזה עושה את הנישואין שלמים .וזה כפי שכתוב שהנישואין
הם שלשה שותפים :האשה ,הבעל והקב"ה [נדה ל"א' :.שלשה שותפין
באדם ]'...אם הבעל עם הקב"ה ,האשה עם הקב"ה ,ואז אם שניהם עם
הקב"ה – זה עושה את המעגל שלם.
הקב"ה נותן לזוג ילדים ,והוא אומר להם "קדושים תהיו" .והמצוה
הראשונה של התורה היא "פרו ורבו" .ואם אנחנו קדושים ומביאים
את הילדים בקדושה ,אז הסיכויים שלנו לגדל אותם לתורה מצוות
ומעשים -טובים כמו שה' רוצה הם הרבה יותר גדולים .וכשאנחנו
מגדלים את הילדים בבית של טהרה ,של קדושה – הם לומדים את
זה ,הם סופגים את זה ,ואז יש לנו סיכויים שבעזרת-השם הם יהיו כל
חייהם עבדי ה' ו עובדי ה' ,והם ימשיכו את השרשרת של הדורות
הבאים.
עי' ילקוט שמעוני תהלים תתפ"א ,עה"פ 'אֶ ְׁש ְׁת ָך ְׁכגֶפֶ ן פ ִֹּריָה' ,יומא דף מז .מעשה
דקמחית .זוה"ק נשא קכ"ה :הובא לקמן ,הרמב"ן באגרת הקודש ,הראב"ד בסו"ס
'בעלי הנפש' ,ראשית חכמה שעה"ק פט"ז ,גדר עולם להח"ח פרק ז'.
'אֲ ֶׁשר ָּבנו אֶׁ ת ֵּבית י ְִׂש ָּראֵּ ל'...

ית ָּך ְׂכ ָּרחֵּ ל
ילקוט שמעוני רות ,אות תר"ו' :י ִֵּתן ה' ֶׁאת ָּה ִא ָּשה ַה ָּב ָּאה ֶׁאל ֵּב ֶׁ
ו ְׂכ ֵּל ָּאה .'...א"ר ַאחָּ א ָּכל הַ נ ֹו ֵּשא ִא ָּשה ְׂכ ֵּש ָּירה ְׂכ ִאילו ִקיֵּים ֶׁאת ָּכל הַ ת ֹו ָּרה
אומֵּ ר 'אֶׁ ְׂש ְׂת ָּך ְׂכגֶׁפֶׁ ן פ ֹו ִריָּה'ְׂ .ל ִפיכָּ ְׂך נִ כְׂ ְׂתבָּ ה 'אֵּ ֶׁשת
סוף ,וְׂ ָּע ָּליו הוא ֹ
מֵּ רֹאש וְׂ ַעד ֹ
רות נִ גְׂ ָּא ִלים אֶׁ ָּלא ִב ְׂשכַ ר נ ִָּשים ִצ ְׂד ָּקנִ ֹיות ֶׁשיֵּש
חַ יִ ל' מֵּ ָּא ֶׁל"ף וְׂ ַעד ָּתי"ו .וְׂ אֵּ ין הַ ד ֹו ֹ
תו ְׂלבֵּ ית י ְִׂש ָּר ֵּאל''ִ ,ל ְׂבנֵּי י ְִׂש ָּראֵּ ל' לֹא נֶׁאֱ ַמר,
ַבד ֹורֶׁ ,שנֶׁאֱ מַ ר' :זָּכַ ר חַ ְׂסד ֹו וֶׁאֱ מונָּ ֹ
יִש ָּר ֵּאל'.
ֶׁא ָּלא ְׂ'לבֵּ ית ְׂ
ית ָּך' ,תרגום זוה"ק נשא דף קכה:
'בי ְַׂר ְׂכ ֵּתי בֵּ ֶׁ
ְׂ

עו ָּשה ָּכ ְׂךַ ,מה ָּכתוב
יתה .וְׂ ִאם ֹ
'וְׂ ַעל ָּכ ְׂך ְׂצ ִריכָּ ה ִא ָּשה ְׂל ִה ְׂת ַכס ֹות ְׂבזָּוִ י ֹות ֵּב ָּ
'בנ ָּ
ֵּיתים'? ַמה ַזיִת זֶׁה ֵּבין
ֵּיתים' .מַ הו זֶׁה ' ִכ ְׂש ִתלֵּ י ז ִ
ֶׁיך ִכ ְׂש ִתלֵּ י ז ִ
(מזמור קכ"ח) ָּ
או ְׂב ִדים ָּע ָּליו ,וְׂ ָּת ִמיד נִ ְׂמצֵּ את ב ֹו ח ֲִשיבות י ְֵּׂת ָּרה ַעל ְׂש ָּאר
ַב ְׂס ָּתו ֵּבין ַב ַקיִץ לֹא ֹ
עודֶׁ ,א ָּלא
עו ָּלם .וְׂ לֹא ֹ
יל ֹנות ָּ -כ ְׂך ָּבנֶׁיהָּ יַעֲ לו בַ ח ֲִשיבות ַעל ְׂש ָּאר ְׂבנֵּי הָּ ֹ
ָּה ִא ָּ
כות ֶׁש ְׂל ַמ ָּטהְׂ ,בע ֶֹׁשרְׂ ,בבָּ נִ ים
כות ֶׁש ְׂל ַמ ְׂע ָּלהַ ,ב ְׂב ָּר ֹ
ֶׁש ַב ְׂע ָּלה ִמ ְׂת ָּב ֵּר ְׂך ַבכֹלַ :ב ְׂב ָּר ֹ
'הנֵּה ִכי כֵּ ן יְׂ ב ַֹר ְׂך גָּבֶׁ ר י ְֵּׂרא ה'' .וְׂ כָּ תוב' :יְׂבָּ ֶׁר ְׂכ ְׂך ה'
ו ִב ְׂבנֵּי בָּ נִ ים .וְׂ זֶׁהו ֶׁש ָּכתוב ִ
ֶׁיך ,ו ְׂר ֵּאה בָּ נִ ים ְׂלבָּ נ ְׂ
ִמ ִצי ֹון ו ְׂר ֵּאה ְׂבטוב יְׂ רו ָּש ָּלם כֹל יְׂמֵּ י חַ י ָּ
לום ַעל י ְִׂש ָּר ֵּאל'.
ֶׁיך ָּש ֹ

היום לצערי הרב ,אמנם החרדים עוסקים בתורה ,מתחתנים
ומביאים ילדים לעולם ,אבל הרבה מהם שוכחים מהטהרה ,ואפילו אם
בכל אופן הולכים לפי הדינים ,לפעמים בלב  -זה לא כ"כ שלם .גם
הקשר עם הקב"ה לא תמיד שלם כמו שצריך ,ואז כבר יש קֶ צר ,קצר
שמשפיע על כל הדורות הבאים .ואז כאשר נולדים הילדים ,וילד
שנולד ,גם אם ההורים הלכו לפי הדינים ,אבל אם בראש שלהם היו
שטויות ,בלב שלהם היתה משיכה לכיוונים לא-טובים  -אז הילד
יוצא עם פגם רוחני .ואמנם כשאותו ילד גדל ,הוא לא בדיוק כמו
שהקב"ה רוצה [רש"י תולדות כ"ה כ"ז] .ואפילו אם הוא עושה בר-מצווה
כמו שצריך ,ולומד כמו שצריך ,אבל יש לו בראש פלאפון ,מכוניות,
צעצועים ,ואולי אפילו דברים יותר גרועים .וכל אלה מורידים ממנו
את הדבקות בקדושה ,בתורה ,מורידים ממנו את הטהרה ,ואז הוא עם
פגם רוחני שגדל יחד איתו [נדרים דף כ' ,עי' שע"ת לר"י שער ב' י"ט 'נפש
הבהמה'].

אבל ,כמו כל יהודי-אמיתי הוא יכול להגיע לרגע מסוים ובו הוא
תופס שמשהו לא בסדר ,והוא מסוגל לחזור בתשובה ולתקן את
הפגם הזה .ואם הוא לא מתקן ,הוא מעביר את זה לדור הבא ,והדור
הבא יוצר דור עוד יותר מקולקל ,אפילו שלבושים כמו יהודים .אמנם
זקנים ,אך יש הרבה
הגברים לבושים יו תר כמו יהודים חרדים עם ָ
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
גבר צריך בגד רחב ,גם גבר צריך צניעות [שו"ע או"ח סי' ב'] .ויש
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-
נשואות ,הפאות ממש שיער ,ולא סתם שיער ,שיער חלומי ,שיער
של שחקנית-קולנוע ,שי ער של בובה ,ולא של אשה צנועה ,חרדית
שרוצה אך ורק לגדל את הילדים שלה לתורה ,מצוות ומעשים-טובים
[קד"ד גליון .]84
את הבנות שולחים לבית יעקב ,כאשר ברוב המקרים בתי-יעקב הם
נגד צניעות אמיתית ובעד לשלב אותם בשוק העבדים .הן מגיעות
לגיל  , 04חייבות להמשיך מסלול ,ללמוד מקצוע ,כי היא צריכה
לעבוד ,כדי שהבחור שהיא תתחתן איתו יוכל לשבת ללמוד .והלימוד
עולה הרבה כסף ,לא פחות מאוניברסיטה! ..ומה היא לומדת? במקרה
הטוב  -זה ללמוד להיות גננת או מורה ,ובמקרה הלא-כ"כ טוב יש
כל -מיני מקצועות שצריכים לזה מחשבים וציוד שלא כ"כ מתאים
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
במקומות של רק נשים ,במיוחד לחרדיות ,ואז זה טוב ,אבל מפסידים
משהו ,הילדים ,בסופו של דבר ,נהפכים לילדים שבאים הביתה עם
המפתח בכיס ופותחים לבית ריק ,כי האמא בעבודה ,והאבא בלימוד,
בהרבה מקרים ,האשה יוצאת לעבודה ,והיא נפגשת עם כל מיני
אנשים ,והיא כבר לא אשת-בית ,היא כבר לא אחת שכל הזמן עם
הילדים ,ואין לה זמן ועצבים שכל אמא-יהודית צריכה בשביל לגדל
ילדים כמו שצריך.
עצוב לי לומר שהרבה מאד מהדור הצעיר שכחו בכלל מה זה
ה'אידישע-מאמע' .והבעל יושב ללמוד ,ולא תמיד הראש שלו
בלימוד ,והדור מההתחלה נולד עם פגם רוחני .אבל אפשר לעשות
תשובה ,אפשר לעצור את זה ולהפוך את זה לדבר חשוב ,לדבר
שקרוב לקב"ה ,למה שהוא רוצה מאתנו ,אבל זה כבר עבודה קשה
ביותר.
היו דורות שחיו באמת לפי התורה ,אפילו מלפני לא זמן רב כל כך.
זה לא היה בכל מקום בעולם ,אבל תמיד היה מקום בעולם בגלות
שלנו ששמר כמו שצריך .הדור הזה  -הוא שונה .הדור הזה כמעט
והלך לאיבוד לגמרי ,אבל ה' ריחם עלינו ונשאר חוט אחד שקשר
אותנו לקב"ה כְׁ עָ ם ['וְׁ הַ ְׁסנֶה אֵ ינֶנו אֻ ָכל'] ,ואת החוט הזה החלו לתפוס
נשמות יהודיות פה ושם ,יותר ויותר .ולכן יש היום משפחות בודדות
של יהודים שמשתדלים לחיות כמו פעם ,לחיות חיי אמת ,לחיות את
ה יהדות האמיתית ,וזה מעט אנשים שמנסים באמת לבדוק את עצמם
מי הם ,מה הם ,ומה הקשר שלהם עם הקב"ה .והם משתדלים לחזור
['מו ָר ָשה ְׁקהִ ַלת ַי ֲעקֹּב' ,ר' הגאולה ,2פרק .]00
ֹּ
ליהדות האמיתית
והם באים מכל מיני קהילות :אשכנזים וספרדים ,חסידים וליטאים,
משתדלים לחפש את המסורת של הסבים והסבתות שהחזיקו את

היהודים דורי-דורות ,אך יש בעיה אחת – כי כמעט הכל נשכח
['עתידה תורה שתשתכח מישראל ,'...גליון  ,41ע' סוף הק' הרמב"ם לסדר טהרות].
אחרי מלחמת העולם השנייה נוצרו קהילות ענקיות חזקות עם
חסידים ,ליטאים ,ישיבות וכו' וכו' .תסתכלו היום מסביב על כל
הישיבות  -מה נשאר מכל הפאר של היהדות שלנו? הרוב זה רק
חיצוני .כשאנחנו רואים את המחלוקות שיש בישיבות – זה לשבת
ולבכות ,זה לפַ חֵ ד ,זה לרעוד מפחד .איך אפשר? יהודים מזלזלים
בתורה! כששמענו עכשיו כי בשמחת-תורה יהודים רקדו בצורה
איומה ופוגעת (עם גווילי ספר-תורה) ,אמרנו לעצמנו' :למה'? אני אגיד
לכם למה :כי אנחנו פוגעים בתורה! פוגעים בטהרה! אנחנו כְׁ עָ ם ,לא
כולם ,מזלזלים בדברים הכי-חשובים של היהדות! מילא חילונים
עושים את זה ,אבל אנחנו חרדים! ואנחנו עושים את זה בלי בעיות!
אבל יהיו לנו בעיות קשות מזה .ה' מזהיר אותנו ,כמו שאלה
ש רקדו עם התורה בצורה מגעילה עם התורה – זו אזהרה בשבילנו.
לא מזמן בשמחת-תורה בארצות-הברית ,התקפל שולחן וחמישה ספרי
תורה נפלו על הרצפה! ובמקרה נוסף ,יהודי חשוב רקד עם ספר-
תורה והוא נפל עם התורה .הוא הציל את התורה בכך שסובב את
גופו ושבר את הכתף כדי לא לתת לתורה ליפול על הרצפה .הדברים
האלה – הם הכל אזהרה עבורנו .ואנחנו מזלזלים באזהרות[ .קד"ד גליון
' :93למה נשרפו ספרי התורה?' ,וגליון .]39
אנחנו בטוחים שאנחנו הצדיקים הכי טובים – לומדים שמירת
הלשון ,אומרים המון תהילים ,מתפללים שלש פעמים ביום ...אבל זה
לא מספיק ,כל זה לא שווה אם אנחנו מזלזלים בקדושה ובטהרה,
מזלזלים בקשר האמיתי עם הקב"ה [ויקרא כ' כ"ו] .ואנחנו עוד רוכבים
על הגב של עגל-הזהב הזה ,וזה מה שהכי חשוב לנו .הלוואי וברגע
זה ,היה כל עם-ישראל פותח באמת את העיניים שלו ,ומבין באמת
מה קורה ,וכמה רחוק הגענו ,עד כמה שאנחנו מושפעים מהחילונים,
מוקֵ ש ,'...רש"י
ֲשיהֶ ם ...וַ ִיהְׁ יו לָ הֶ ם ְׁל ֹּ
מהערב-רב ומהגוים [תהלים ק"ו' :וַ ִי ְׁל ְׁמדו מַ ע ֵ
שיה"ש א' עה"פ 'בני אמי נחרו בי'] .אבל אנחנו לא רוצים לראות [ישעיה
מ"ד ,י"ח].
יצר הרע נכנס כמעט לכל קהילה ,ואי אפשר להילחם נגדו פנים
אל פנים .לכן כל יהודי ויהודיה יכול רק לשבת ולחפש בפנים את
החולשות הרוחניות ,ולהשתדל להתגבר עליהם ,להשתדל לחזור
לתורה ולמצוות האמיתיות ,לקשר האמיתי עם הקב"ה .לא לגדל את
הילדים ברחוב ,שלא יסתובבו ויראו את כל המראות הקשים של
הפריצות ברחוב ,ו אפילו ברחוב החרדי .אלא יותר פנימי ,יותר בבית,
יותר לראות הורים קדושים ,אבא שלומד ,מתפלל ,וגם מלמד את
['איש
ִ
הילדים שלו מה זה הקשר עם הקב"ה .הוא יכול גם לעבוד
לַ א ֲֶשר ְׁבאָ הֳלוֹּ ִת ָקחו']  .אבא ואמא שמכניסים את הקב"ה לתוך הבית,
שהילדים יכירו את האבא האמיתי שלהם ,האבא הכל יכול .שהם
ֲשר
יגדלו להיות יהודים-אמיתיים לא פחות מאמא ואבא [תהלים ע"ח' :א ֶ
ֲרוןָ ,בנִ ים יִ ָולֵ דו ...יָקֻ מו וִ יסַ ְׁפרו
הו ִדיעָ ם ִל ְׁבנֵיהֶ םְׁ ...למַ עַ ן י ְֵׁדעו דוֹּ ר אַ ח ֹּ
ֲבו ֵתינו ְׁל ֹּ
ִצ ָוה אֶ ת א ֹּ

לִ בְׁ נֵיהֶ ם :וְׁ י ִָשימו בֵ אל ִֹּקים ִכסְׁ לָ ם.]'...
אנחנו מוכרחים ,כל היהודים-האמיתיים ,בין אם אנחנו יהודים
חרדים ,או חרדים כביכול ,או רפורמים ח"ו ,או מזרחיסטים ח"ו ,או
אם אנחנו חילונים ח"ו ,אם יש לנו נשמה יהודית ,אנו חייבים לחזור
לאמת .ואנחנו נחזור ,בין אם נרצה או לא ,כי אם הנשמה עמדה
בהר-סיני ואמרה 'נעשה ונשמע' – ה' יציל את כולם ,אם רוצים או
לא רוצים [נצבים ל''ִ :מ ָשם יְׁ קַ ֶב ְׁצ ָך ...ו ִמ ָשם יִ ָקחֶ ָך .]'...הוא כביכול 'יתפוס
אותנו באוזן' ויכריח אותנו לחזור לאמת ,שנתקרב יותר לגאולה-
ֲשר יְׁ י ֵַסר ִאיש אֶ ת ְׁב ֹּנו,'...
'כי ַכא ֶ
השלמה ,כי הוא אבא טוב ומרחם [עקב ח' ה'ִ :
משלי ג' י"ב] .הוא יתן לנו פאצ' (מכה) כדי להעיר אותנו ,להראות לנו
את הכיוון הנכון .ואם נרד מהדרך שהוא מוביל אותנו  -אז הוא יתן
לנו עוד פאצ' ,עד שנגיע לאמת ,ועד שנבין סוף-סוף מה ה' רוצה
מאתנו .ואז נרגיש רגועים ,ושמחים ,ושלמים ,ואז ניכנס לעולם-הבא
הור ְׁב ָרא לִ י
של משיח זוהרים ומוכנים להקריב קרבנות[ .מזמור נ"א' :לֵ ב טָ ֹּ
ֱאל ִֹּקים ...אָ ז ַתחְׁ פֹּץ ז ְִׁבחֵ י צֶ דֶ ק ֹּעולָ ה וְׁ כָ ִליל.]'...

הבית-היהודי האמיתי – הוא כמו בית מקדש קטן .מי שגדל בבית
יהודי אמיתי ומקבל את החינוך הנכון ,הוא פשוט יֵצֵ א מהבית ישר
לבית -המקדש בלי מעבר קשה ,הוא יהיה כבר מוכן להקריב את
הקרבנות.

שאלות ותשובות
ש .לפי המסרים האחרונים אפשר היה להבין שהגאולה ממש בפתח,
'מוצאי שביעית ,'...ואילו כאן יש מסר שנראה שהתיקון שלו יארך
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
לכיוון הרס מוחלט של העולם-הזה .ולכן בקצב הזה זה ברור שבקלי-
קלות הכל יכול להיגמר עד מוצאי-שביעית בע"ה.
ש .אם האשה לא תלך לעבוד – אז ממה יחיו?
ת .עכשיו אנחנו בעולם כל כך מוזר ,שלפני שלש שנים לא היינו
יכולים להאמין שיגיע לכזה מצב .ה' מביא אותנו למצב בו אנחנו
חייבים לבטוח בקב"ה בהכל [ש' הבטחון בחוה"ל פ"ג ,ועי' רש"י תהלים סו"פ
נ"א] .כמו היהודים שיצאו ממצרים – הם קיבלו את הכל ישר מן
השמים ,מים ,אוכל וכל דבר שהיו צריכים .וגם אנחנו נכנסים למצב
כזה שנהיה תלויים לגמרי במה שה' נותן לנו ישר משמים [קד"ד גליון
 .]22ורק מי שיוכל להבין את זה ולקבל את זה – יוכל לשרוד [רש"י
חלק צח .ד"ה וחסו] .לכן אנחנו צריכים אמונה-שלמה ובטחון בה' .ואלו
שאין להם את זה ,אלו שעוד סומכים על לשכת העבודה ,או על זה
שחייבים תואר באיזה מקצוע כדי להרוויח וכו' ,הם יכולים למות רק
מהפחד שלא יהיה להם פרנסה.
ש .איך אפשר להשפיע על האשה ללכת בצניעות ?
ת .ישנם שני מצבים :יש מצב בו האשה רוצה להשפיע על הבעל
שיסכים לקבל את הצניעות שהיא רוצה – ואז בטח שהבעל צריך
להסכים ,וגם לעודד ולחזק את אשתו ולשמוח שיש לו צדיקה בבית
אשר מביאה אותו לשלמות [ר' מקורות במסגרת לעיל] .ויש מצב שהבעל
רוצה להשפיע על האשה שתלך בצניעות ,וזה מצב מאד קשה .אין לי
עצה מדויקת להתמודד עם זה .הוא צריך להשתדל בדרכי-נועם
ובמילים יפות ['וְׁ לַ מוֹּ כִ יחִ ים יִ נְׁ עָ ם' ,עי' פי' הגר"א למשלי י' כ'] להסביר למה
הצניעות שווה לחיים וגאולה-שלימה [פרשת ציצית ,במדבר ט"ו .דברים ד'
ד' ,ור' ספורנו שמות פי"ט עה"פ 'וְׁ ֹּגוי קָ ֹּדוש'].
וכמובן להתפלל ולבקש מה' ,ולהרבות בחסד וזיכוי-הרבים כגון
חלוקת עלוני-צניעות וכו' ,שזו מעלה גדולה מאד בשמים .בעולם הזה
יהודי צריך מסירות-נפש כדי להגיע לשלמות.
ש .היהודי שרקד ונפל עם ספר-התורה ,בכך שהוא סובב עצמו
והציל את התורה – זה נראה אולי כסמל של העם-היהודי המקריב
עצמו למען התורה ולא כאזהרה ?
ת .אם עם-ישראל היה במצב הרוחני הנכון ,הצדיק לא היה צריך
לשבור את הכתף .לצערי אני מוכרח להגיד שיש לנו בעיה קשה עם
כביכול בחורים-שלומדים-תורה ויכולים להפיל צדיק על הרצפה,
ובכוונה לשבור לו את היד [חגיגה י"ד .].ואמנם היתה מחאה גדולה
נגדִ ,ע ם רבבות יהודים טובים נגד המקרה ,אבל זה לא מספיק בכדי
להוציא אותנו מהמצב הקשה ביותר של קנאה ושנאת-חינם שהעולם
החרדי סובל מזה [הגאולה ,2פרק  ,24ור' מכתב מרן החפץ חיים זצ"ל המצורף].
וזה ביזוי והשפלה של התורה לא פחות ממה שקרה בשמחת-תורה
כשחילונים רקדו עם גווילים של ספר-תורה בצורה בזויה ומשפילה.
המעוניין לזכות את הרבים ולהשתתף בהפצת דפי חיזוק בעניני צניעות מגוונים
הנשלחים חינם בדואר ,ניתן לפנות ל'קול הצניעות'7250-111-333 ,

בתוך שלטון הגוים
בס"ד ,תקשור עם בנימין ,ירושלים ,ט"ז חשוון תשע"ה
מיכה ה' ב'' :לָ כֵ ן יִ ְּתנֵם ַעד ֵעת ֹיולֵ ָדה ָילָ ָדה,'...
'אין בן דוד בא עד שתפשוט מלכות הרשעה
בכל העולם כולו תשעה חדשים ,'...יומא דף י'.

אני מרגיש שהממשלה כבר לא ממשלה יהודית.
אני מרגיש שאנחנו כבר נמצאים בשלטון של הגוים.
אני מרגיש שאנחנו היהודים – מיעוט פה בארץ ,אפילו שכביכול
ישנם כששה מליון יהודים פה ,אבל אני מרגיש שאנחנו מעטים,
היהודים האמיתיים.
אני מרגיש מעל ארץ ישראל עננים שחורים רוחניים.
אני מרגיש שמלחמת העולם השלישית כבר נמצאת ,ואני מרגיש
שעד פסח העולם שלנו יהיה עולם אחר לגמרי.
עם ישראל !
תסתכלו מסביב בתוך מה שקוראים 'מדינת ישראל'...
תסתכלו על המקומות של הצדיקים ,מקומות-הקודש ,איפה שכל
הצדיקים שלנו קבורים...
תסתכלו על המנהיגים שלנו...
תתבוננו טוב על הרבנים שלנו ,מכל מיני סוגים...
תסתכלו טוב ,תתבוננו היטב ,תסתכלו מסביב את החברה שלנו,
תשמעו את כל הסיסמאות של החברים בכנסת ,גם החילוניים ,גם
הדתיים וגם ה'כביכול חרדים' ,ותראו איזו בעיה ,איזו בעיה קשה
שיש לנו[ .קהלת י' ט"ז]
ואלה שלא רוצים לראות ,רוצים להמשיך את המסיבה הגדולה,
את ההשתוללות עם הגשמיות – הם לא יראו את האמת אף פעם.
הם ירצו רק להמשיך את זה ,להמשיך את השטות .אבל המעטים,
שהם יהודים אמיתיים ,עוד מעט יוכלו פתאום לראות את האמת,
את האמת ממש.
עם ישראל ,כמה שאני מנסה להסביר לכם – אתם לא רוצים
לשמוע.
בואו נעבור קצת על מה שקורה פה.
הערבים כועסים מאד .והיהודים ,ראש-הממשלה והחברים שלו
מכל הצדדים מכל הכיוונים – משחקים איתנו משחק" ,משחק
תופסת" ,מי תופס ,מי יכול להבין .אבל אף אחד לא יודע לתפוס
מה באמת קורה.
הם לוקחים קבוצות של אנשים ודואגים שהאחד יתחיל עם
השני ,שיהיה אי-שקט ,בין יהודי לגוי ובין יהודי ליהודי.
הם הלכו מארץ לארץ והם עשו את זה בכל מקום ,בינתיים
בעיקר בארצות-ערב ,ערבי אחד נגד השני .וחלק רציני של
הערבים שתוקפים – הם שייכים לראשי הקבוצות האלה ,הם
שייכים ל"סדר העולם החדש" ( )NWOשרוצה להשתלט על
כולם.
והם ,הרשעים הגדולים – הם אדום ,כמו שדיברנו לא פעם אחת
[לדוגמא מאמר 'אדום נועץ את טלפיו'] .והערבים ,הם פשוט 'פרא
אדם' ,אפשר בקלות להדליק אותם נגד היהודים ונגד האדומים.
נגד היהודים – תמיד היה להם כעס ,מאז ישמעאל ויצחק ,אבל
השנאה שבין האדומים והערבים זה לא כל כך הרבה זמן ,זה מאז
שנולד האיסלאם .כי לפני זה היתה הנצרות השלטת ,ופתאום בא
האיסלאם וכבש חלק עצום של העולם ,אז יש שנאה מאד-מאד
עמוקה ביניהם .אפילו שונאים אותם יותר מאשר את היהודים.

אבל שניהם רוצים להתפטר מהיהודים ,ואנחנו 'על הכוונת' ,אבל
קודם-כל הם יעשו מלחמה ביניהם.
ואני לא אומר שיהודים לא ימותו עד אז מהמלחמות האלה ,ה'
ישמור עלינו ,אבל בסופו של דבר אנחנו ,היהודים האמיתיים,
נגיע לגאולה השלימה .אבל תסתכלו מסביב ,איזה רצח ,איזה
שנאה[ .זכריה ח' י'] נכון ,נכון שהערבים באמת לא בסדר ,אבל גם
ה'כביכול-יהודים' לא בסדר .יש משטרה פה ,וחלק של המשטרה,
ממש לא יותר טובים מכל המשטרות בכל העולם ,לא יותר
נחמדים וטובים .פעם ,בקום המדינה – אף אחד לא פחד
מהשוטרים .אבל עכשיו ,הפחד משוטרים קיים גם אצל היהודים,
אפילו שכביכול השוטרים הם 'יהודים' ,אבל זה משהו אחר.
והממשלה מצד אחד אומרת שצריכים לעשות חוק שרשמית זה
נקרא "מדינה יהודית" ,ואילו מצד שני ,מנסים להרוס את היהדות
עם חוקים כמו החוק של הגיור ,שכל 'כביכול רבאי' יכול לאסוף
כמה יהודים לבית-דין ,ולקבל כל גוי כיהודי ,להפוך אותו בשניה
אחת ליהודי.
ואז הם רוצים לדלל את היהודים .ויוכל להיות שארץ-ישראל
מלאה גוים ,אבל בתעודת זהות שלהם כתוב "יהודים"! כך שזה
נהיה מקום "יהודי-אבל-גויי" .וזו המטרה[ .הושע ז' ח'] ומי שיתנגד
– אז או שיוציאו אותו מהחיים בכלל ,ימחקו אותו ,חס ושלום,
כמו שהם עושים בהרבה מקומות ,או שהוא יסכים להתכופף
ולהיות מה שהם רוצים .כך המצב שלנו .זהו המצב.
והממשלה הזאת – לא ממשלה יהודית .יכול להיות שרוב
האנשים בכנסת הם עם ברית-מילה ,אבל זה לא אומר שהם
['ע ְּרלֵ י לֵ ב'].
יהודים! הם ערב רב .פשוט ערב רב .ע"ר – ולא יותר ַ
ויכול אולי להיות שביניהם יש עוד יהודי שיכול לחזור בתשובה,
אבל אני באמת לא מבין למה החרדים יושבים עוד ב'כנסת' ,מה
יש עוד לעשות? ....לנצח במה?! ...האם אתם לא רואים שהכל
גויי ,הכל גוים?!...
ומצד שני – אני שמח שזה ככה נראה ,כי זה אומר שעוד מעט
משיח מתגלה .כי אנחנו צריכים להיות תחת שלטון של גוים
תשעה חדשים [מאמר' :תברחו מהממשלה של הרשעים'] ,ואני מקוה
שהרבה מתשעת החדשים הללו כבר חלפו .אבל מה שברור– :
הם לא יהודים .משחקים משחק .לא מדברים על הקב"ה .אני לא
מאמין שהם יודעים מה זה הקב"ה ,עם הכיפת-כפתור על הראש
['כ ְּפתֹר וָ פָ ַרח ,]'...אני לא מאמין שלפיד יודע מה זה להיות יהודי,
ַ
אפילו שהוא אמר שהוא רוצה שהבת שלו תתחתן רק עם יהודי,
אולי זה היה בן שלו ,אני לא זוכר .אז מה זה 'יהודי'? ...זה בטח
יהודי שקיבל איזה 'גיור' ע"י איזה מפיק קולנוע ,מי יודע.
אני רק יודע שזה זמן של יהודים-אמיתיים ,אלו שמרגישים את
הקב"ה חזק ,שמחזיקים בחבל הרוחני שקושר אותנו לקב"ה,
שאנחנו נתחיל להתארגן ולהתחזק עוד ועוד ,להיות קרובים אחד
לשני ,ולארגן כמה קבוצות ,כמה מקומות ,שנדע שאלו הם
המקומות שלנו ,וניסגר בפנים ['לֵ ְּך ַע ִמי בֹא בַ ח ֲָד ֶר ָ
יך ,ו ְּסגֹר ְּדלָ ְּת ָך
ַבעֲ ֶד ָך ,'...הגאולה פרק .]63
ואנחנו נתפלל חזק לה' להציל את כל עם-ישראל האמיתי
ולהציל את כל היהודים האמיתיים בכל העולם ,ושנזכה כולנו
לקבל משיח צדקנו .וזה מה שצריכים לעשות .זה כל מה שאנחנו
צריכים לעשות.

בתוך שלטון הגוים ,עמ' 1

הזמן שנשאר לנו עד להתפוצצות הגדולה – זה מעט ,אז אני
מבקש מכל יהודי שישתדל להתקרב להקב"ה ,לא משנה מה
קורה ,ולהשתדל לעזור לאחרים ,היהודים האמיתיים ,לחזור אל
הקב"ה .אתם עוד מעט תראו ברור יותר מי כן ומי לא ['וְּ ַש ְּב ֶתם
יתם ,'...ר' מסר מצורף' :בעיצומו של הבירור'] .בינתיים תשתדלו עם
ו ְּר ִא ֶ

כל יהודי שאומר שהוא יהודי ,ויש להניח שהוא באמת יהודי –
תשתדלו לעזור לו לחזור .זה מה שיש לנו לעשות עכשיו.
ו"קדושים תהיו" ,לא לשכוח .זה הבסיס של הכל .קדושים
תהיו! קדושים תהיו! קדושים תהיו! ['וְּ הָ יָה הַ ִנ ְּשאָ ר ְּב ִציוֹ ן וְּ הַ נוֹ ָתר
לו]'...
דוש יֵאָ ֶמר ֹ
ִבירו ָש ִ ַלם – ָק ֹ

שאלות ותשובות:
המהומות בירושלים
ש .האם ההשתלטות שמוזכרת בנבואות שיהיו תשעה חודשים
מתחת לשליטת הגוים – האם זה נאמר על ישמעאל או על
אדום?
ת .אנחנו לא יודעים ,אבל אני הייתי אומר שזה אדום .וזה
שמרגישים שזה ישמעאל הוא שמשתלט – הם אלו שיצרו מצב
שכזה ,שנחשוב ש'ישמעאל משתלט' ,שהפרא אדם משתלט
וצריכים לקבל ,לתת תמיכה לחמודים האלה ,החיילים האלה עם
כל הרובים וכל הקסדות וכו' ,שבאים מאירופה וכו' – שהם
באמת יצילו אותנו מפראי-האדם ,הישמעאלים.
אבל הם-הם אלו ששולחים ועושים את כל התסריט הזה ,את
הבאלגנים של הערבים פראי-האדם האלה .והם באמת פראי
אדם ,אבל אין להם שום כח אמיתי ,ממש אין להם כח ,כח של
מדינה ,עם צבא וכו' וכו' .כי אם יתחילו להפציץ אותם ברצינות,
הם הרי לא מפציצים אותם ברצינות ,זה הכל משחק ,אבל אם
היו מפציצים אותם ברצינות – זה היה נגמר בשניה אחת! אבל
הם ממשיכים עם זה עוד פעם ,ועוד ,ועוד ,ועוד ...עד שהם
גומרים אותם ,עד שמעיפים אותם ,ואז האדומים ישתלטו.
וכל הצבאות בעולם היום ,בארצות המערב – כולם נראים
אותו הדבר .כולם נראים כמו הנאצים .תראה אותם ,הם ממש
כמו החיילים הנאצים .אבל רק מה ההבדל? שיש להם ציוד הרבה
יותר משוכלל ,זה הכל.
ש .זאת אומרת שהם רוצים ליצור את זה בכדי שכאילו נצטרך
אותם בשביל 'להציל אותנו' ,את החיילים של מדינות הזרות...
ת .זה בדיוק מה שקרה בכל הארצות ,במצרים ,בלוב ,בכל
הארצות .רק מה ,במצרים הוא ככה התנגד ,אבל בכל-אופן הוא
גם כן לא במצב קל .אבל הם הכניסו את האנשים שלהם גם
ככה ,אף אחד לא ביקש אישור 'כן-או-לא' .הם פשוט במצב של
חולשה שמה ,אז הם יכולים להכניס .ובינתיים ,הם נותנים
לערבים להרוג אחד את השני.
ש .וזה שכל המלחמות הן סביב הר-הבית ,האם אין זה סימן
שהמשיח מתקרב?
ת .זה מעניין מאד מה שקורה בהר הבית .כי הגוים כולם רוצים
את זה .הנוצרים-הקתולים עשו הסכם עם הערבים הנמצאים על
הר הבית ,שהקתולים יקחו את הר-ציון ,ואילו הם יקחו את הר
הבית .זה צחוק גדול! ..האם אתם סבורים שהאדומים יתנו
לערבים לשבת על הר-הבית הרבה זמן? ...ובכלל מה יש לערבים
עם הר-הבית? בכלל – כלום .זה הכל שטויות .והנוצרים יודעים:
מי ששולט על הר הבית – שולט.
אז בודאי ובודאי הם לא יתנו לערבים לשלוט שמה .אבל
בינתיים זה יהיה קצת יותר שקט בשבילם לפעול בדרך שהם
רוצים .שתדעו דבר אחד :אין לאף אחד כוונה שהיהודים יהיו
בהר-הבית .חוץ מהקב"ה .אבל ה' לא מתכוון לזה עכשיו ,זה לא
לעכשיו ,זה בשביל כאשר משיח בא ובונים את בית-המקדש.

והגוים רוצים לבנות בית-מקדש ,ה' ישמור ,חס ושלום ,על
הר-הבית ,אבל זה יהיה משהו אחר ,זה לא יהיה בדיוק כנסיה
קתולית ,זאת תהיה איזה כנסיה לעבודה-זרה ,ה' ישמור .אבל
בעזרת ה' – זה לא יהיה .ה' לא יתן לזה להיות[ .מזמור פ"ג]
ש .במאה-שערים טוענים שאלה המזרחיסטים שעולים להר-
הבית הם המתסיסים ,הם המלבים את כל המהומות...
ת .תבינו ,עוד הפעם ,יש קבוצה שבין ה'כביכול ימניים'
שמישהו מצית אותם ,שמעודדים את האנשים האלה לעשות מה
שהם עושים ,ויש כאלה שעובדים עם הרשעים ,וזה כל העבודה
שלהם – ליצור מצב כזה .והקב"ה נותן להם את האפשרות
לעשות את זה ,אבל בסוף הם יהרגו אחד את השני.

התהפוכות בעולם
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.
המטרה שלהם – זה לעשות כמה שיותר אלימות ,כמה שיותר
לפגוע ולהרוג אנשים ,בכדי שיתכופפו לדרישות שלהם.
שבעים שנה חלפו מאז סוף מלה"ע השניה .עברנו שתי
מלחמות עולמיות .בתוך ארבעים וחמש שנה היו שתי מלחמות
עולמיות שהרגו מליונים ,מליונים של אנשים! אכזריות שאי-
אפשר לתאר ['וַ א ֲַש ַלח אֶ ת ָכל הָ אָ ָדם ִאיש ְּב ֵר ֵעהו .]'...ולא רק אצל
היהודים ,גם אצל הגוים.
ובכל אופן ,אחרי כל ההרס הזה ,קם עולם שהיה נראה שזה
עולם שהולך להיות יותר טוב ...יותר אנושי ...יותר 'דואג
למסכנים' ...אבל זה הפך לממש גיהנום בעולם הזה .אפילו לא
'גיהנום' ,הרבה יותר גרוע מגיהנום .אז זהו הסוף ,אין פה שאלה
בכלל ['וְּ כָ בַ ד ָעלֶ יהָ ִפ ְּש ָעה ,וְּ נ ְָּפלָ ה וְּ לֹא ת ִֹסיף קום ,'...ע' מדרש תנחומא
סו"פ לך לך] .הסוף הוא קרוב מאד .והמצב ילך ויחמיר – כמו
שאמרנו השנה [הגאולה פרק  ,63ועוד] .וזה כבר קורה .ומפסח – זה
החמיר מאד מאד ,באחוזים ענקיים .אז אני שוב אומר לכם :עד
פסח – זה יהיה עולם שאי-אפשר יהיה להכיר אותו בכלל.
ש .ומה קורה עם הדאע"ש...
ת .ה' באמת שולח "ד"ש" ,שלא נשכח ...שלא נשכח מה-אמת
ומה-לא-אמת .שהם יכולים לערוף ראשים ,שלא נדע ,ולהיות
כל-כך אכזריים .אז אנחנו יודעים מה זה 'העולם-הזה' .ואם אנחנו
לא נהיה קדושים ולא נהיה עם הקב"ה – אז זה עלול ח"ו להגיע
אלינו ['וְּ ָשב ֵמאַ ח ֲֶר ָ
יך'] .אבל הם לא חזקים ,הם ממש לא חזקים ,רק
שהם עושים אותם 'כאילו שהם חזקים' ,כי הם צריכים אותם ,את
הדאע"ש הזה ,כדי לגרום פחד וחוסר-יציבות בעולם[ .הגאולה
פרק  ,63וכן מאמר 'הפחד משתלט'].
ש .לפי מה שנראה עכשיו הטירוף שלהם הולך וגובר ,אז
האדומים פשוט לא יוכלו להתאפק ,הם יהיו מוכרחים להילחם
נגדם...
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ת .הנוצרים לא יצטרכו 'להתאפק' ...כי זהו חלק של התוכנית
שלהם ,שקודם הם ישלחו ערבים להלחם אחד-עם-השני ,כי הרי
ארה"ב היא שיצרה את ה'אל-קעידה' ,והבריטים הם שפיתחו את
'האחים המוסלמים' ,ומשם יש כל-מיני-קבוצות שהם גם כן בתוך
זה .אז מה אתם סבורים ,איך זה שקם פתאום ונהיה הדאע"ש
הזה? ...מי נתן להם את כל הציוד הזה? ...מי זה שלימד אותם
להלחם? ...זה הרי לא קורה ככה לבד ,מאליו[ ...ישעיהו כ"ג' :הֵ ן
אֶ ֶרץ ַכ ְּש ִדים ,זֶה הָ ָעם לֹא הָ יָה ,אַ שור יְּ ָס ָדה ְּל ִצ ִייםָ ,ש ָמה ְּל ַמ ֵפלָ ה]'...

אלו האדומים – הם ששלחו אותם ,ולא אף אחד אחר .אז
להפסיק לחשוב שזה 'ערבים מול נוצרים' או 'אדומים' .אלו הם
האדומים ,ששולטים ,בינתיים ,והאיסלאם – הם הקרבנות .אז
אמנם זה נראה אחרת ,אבל זה לא אחרת .הם הקרבנות ,או
המסכנים האלו ,העיתונאים שמורידים להם את הראש בפני
המצלמה ,הם גם כן המסכנים.
ש .השמועות טוענות שאמריקה עומדת ממש לפני התמוטטות
פינאנסית ...ואז זה יהיה כמו 'כדור שלג' שיעבור בכל העולם...
ת .בינתיים הם מחכים שהם יכולים להרויח עוד טיפה ועוד
טיפה ,ועוד טיפה .וזה לא 'טיפה' כל כך ,הם פשוט משכו את
רוב העושר של העולם .ומפה זה יפול .וכנראה שיהיה איזה
'משהו גדול' שהם יכולים להגיד שבגלל זה – זה הכל נפל.
ש .ואז בטח יאשימו את היהודים...
ת .לצערי הרב ,יש ביניהם גם יהודים .אני לא יודע אם זה
יהיה בהאשמת היהודים ,יתכן שזאת תהיה ההתחלה של מלחמת
העולם ,החלק הקשה של מלה"ע השלישית .אמנם גם עכשיו זה
קשה ביותר למי שגר במקומות שבהם מתנהלות מלחמות.
ש .אז מה צפוי שיקרה ,שהכסף לא יהיה שוה ,או שבכלל לא
יהיה כסף?
רוך'( .משבר)
ת .אני לא יודע בדיוק .אני רק יודע :יהיה 'ב ֹ
ש .בארה"ב אובמה מאבד את הפופולאריות שלו...
ת .הוא לא מאבד .הם שניהם – גם הדמוקרטים וגם
הריפובליקנים – באותו צד .וכל אחד ששמח כל כך שהצליחו
למשוך את השלטון בחזרה מהדמוקרטים – זה שטויות ,כי הם
כולם בתוך הדבר הזה [גליון  .]36אולי פה ושם יש מישהו שלא
בתוך זה ,אבל בסך הכל – הרוב הם איתם .או שהם מקבלים
כסף או שהם יודעים דברים עליהם שלא רוצים שיפורסמו ,וזה
בעיקר כסף.
ש .חיידק ה'אבולה' – זה בגימטריא  ,44דם .מסתבר שזה
עובד דרך זיהום של הדם ,מה שמסמל את התאוות ,היצרים
הרעים [ביהגר"א למשלי ל"א י"א בהע'] .השאלה האם זה קורה
מאליו ,או שכל זה יזום ע"י הרשעים שמעוניינים לחסל את
האוכלוסיה בכל מיני דרכים?
ת .אני לא יודע בדיוק .נכון ,יש כזה דבר ,וזה הפריע למדינות
האפריקניות מזה שנים רבות ,אבל זה לא הפריע לכל המדינות
שם ,כי המדינות שהם מסודרות ,עם תנאים סניטריים מאורגנים
– הם לא סובלים מזה ,רק במקומות שיש בלאגנים גדולים .אז
הם מנסים לעשות מזה משהו .אבל הבעיה עם המשוגעים האלה
היא שאי אפשר אף פעם לדעת מה הם רוצים לעשות ,כי הם כל
כך רשעים ,וכל כך לא נורמלים – שהם מקבלים רעיונות כאלה
עקומים ,שזה קשה ככה לתפוס בדיוק מה הם רוצים[ ...ישעיהו ג':
'וְּ ַתעֲ לולִ ים יִ ְּמ ְּשלו בָ ם ,'...ועי' מדרש שוח"ט תהלים סו"פ ט'].
ש .מה זה מרמז התופעה הזו ,מהו הפגם הרוחני שגרם את
התופעה הזו?

ת .הדם – זה הבסיס של החיים .בלי דם – אין חיים [ויקרא י"ז],
הבן-אדם לא חי .ומה שזה עובר דרך הדם – זה גם האיידס .וזה
הכל שייך לקדושה ,שזהו הבסיס של הבריאה – הקדושה'[ .יְּ סוֹ ד
עולָ ם']
ֹ

חוק הגיור
ש .האם בגלל הגיור יצטרכו לשסע את העם ולפתוח 'ספרי
יוחסין'?
ת .אני מאד דואג ,למה? כי יצטרכו לעשות ספרי יוחסין .אבל
מי אומר שהחרדים שינהלו את הספרים הללו הם יהיו ישרים?...
ואם יש בעיות עם מישהו לא-כשר ,ולא ירצו שכולם ידעו ,אז
משלמים קצת – ומסתדרים .ואם אנחנו לא יכולים לסמוך על
ה'הכשרים' בדרך כלל ,אז מה ,האם על זה נוכל עוד יותר
לסמוך?!...
ש .אז כנראה שהמשיח קרוב כבר...
ת .נכון .המשיח קרוב .והקב"ה יודע בדיוק מי היהודי האמיתי
[עי' סוף מס' עדיות].
ש .כזו תסבוכת ,איך אפשר בכלל לחשוב על זה?...
ת .כולם יצטרכו בינתיים להזהר.
ש .אז עכשיו הם מעבירים גיורים בסיטונאות...
ת .זה מה שהם רוצים לעשות .הם רוצים להגיד שזו 'מדינה
יהודית'' ,ארץ יהודית' ,וכל אחד ,כל גוי ,יהיה לו תעודת-זהות,
שיהיה כתוב שם שהוא יהודי .אז עוד מעט זה יהיה כמו שאמרנו,
תהיה שמחה גדולה בגיהנום של כל הציונים – שהם הצליחו
לעשות מדינה ,משהו "יהודי" ,שזה למעשה גויי.
נכון ,זה מה שהם נהיו ,ברוך ה' .עכשיו הבן-גוריון יכול לחייך
חיוך גדול בגיהנום ...זוהי ההנאה היחידה שיש לו ,שבסופו-של-
דבר מדינת-ישראל היא מדינה כמו כל המדינות ,אולי אפילו עוד
יותר גרועה[ ...אור לגוים]...
ש .התגשמות החזון...
ת .הציונים הרשעים ,הראשונים ,קיבלו את החלום הכי-גדול
שלהם .כולם פה כמו גוים ,כולם.
ש .אבל זה נראה שהממשלה הזאת הולכת להתפורר...

[סוף

עמוס]

ת .הם כבר גוים – אין מה לדבר .זה כבר לא 'ציונים' .הם
בכלל לא ציונים .תראו ,יש כבר שלשה ['וְּ הַ חוט הַ ְּמ ֻׁש ָלש :]'...נשיא
אחד – יושב בכלא ,ורא"מ אחד – מעמידים אותו למשפט על
גניבה וכו' ,ואמרו היום שעוד רא"מ אחד – ממש גנב פי-כמה-
כמה מאשר זה שעומד במשפט עכשיו .וכו' וכו' .זה – אין לזה
['ש ַריִ ְּך סוֹ ְּר ִרים ,'...מוישל'ה פרק .]63
סוף .יש מלא-מלא מכל הכיוונים ָ
ש .וגם הצבא מלא שחיתות מלמעלה עד למטה...
ת .יש כאן שליטה של אנשים ,מדינות זרות ,של גוים .ומנסים
להראות לחיילים שה'מדינת ישראל' – צריכים להיות מוכנים
למות בשביל לשמור על זה ...ואני אומר שזה לא 'מדינת ישראל'
– הדבר שמתים למענו ,על זה שהם ישארו עם מקום כביכול
'דמוקרטי' ו'יהודי' ...כי המקום הזה – כבר מזמן לא דמוקרטי
ולא יהודי'[ .יִ נ ְַּשאו ְּלהַ עֲ ִמיד חָ ֹזון – וְּ נִ ְּכ ָשלו'] האם זוהי 'דמוקרטיה'?!...
זהו מקום של גנבים – על שמאל ועל ימין ,שראשי-ממשלות
ממש יושבים בבתי-סוהר או בבתי-משפט או ידועים כגנבים ,ויש
הו ִליד ֵבן ָפ ִריץ שֹפֵ ְּך ָדם'] ,ויש גם כל מיני
גם רוצחים ביניהם ['וְּ ֹ
דברים שהם עושים – ממש אסורים.
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והצבא הוא במצב קשה ביותר .ככה הם מחזיקים אותם,
הקבוצה הזאת :כסף ,וכסף ,ועוד כסף .אז מה הם דואגים
מהתקציב? ...הם מקבלים הרבה מאד כסף מהארגונים האלה
ששייכים לרשעים ,רק עיקר החשבון שלא יהיה כסף לילדים
חרדים ,כדי שלא יהיו כל כך הרבה ילדים חרדים ,שלא נדע.
['היום אנחנו כמו במצרים']

ש .האם זה באמת יצליח להם התיחכום הזה ,שבגלל חוסר
תקציב יהיו פחות חרדים?
ת .אני בינתיים לא רואה שמישהו שם לב לזה מאד חזק.
ממשיכים להוליד בע"ה ,אבל עוד מעט – הם משתדלים כבר
בצורת עבודה שכזאת להשתלט גם על שירותי-הבריאות ,הם
רוצים להשתלט על הכל .וכל שיחה בארץ ישראל מוקלטת .בכל
מקום יש מצלמות והסרטות.
ש .בשביל מה הם צריכים את שירותי הבריאות?...
ת .שירותי הבריאות – כששולטים עליהם שולטים על הבן-
אדם .יכולים לקחת את הזקנים ,ופשוט להתפטר מהם .והם יכולים
להתפטר ממי שהם רוצים .וזה כבר קורה באמריקה ,זהו חלק של
המדיניות שלהם .אם מישהו חולה-סופני – משכנעים אותו
להתאבד .למה שזה יעלה להם כל כך הרבה כסף? ...וגם אנשים
עם בעיות נפשיות – מעודדים אותם להתאבד .וזה בעיקר בבתי-
החולים הממשלתיים ,שמטפלים באנשים מהצבא וכו' .אז ישנו
מיון כמו במחנות של הנאצים .סלקציה.
ש .הם זקוקים לפרודוקטיביים...
ת .בודאי ובודאי .והם אומרים שתשע עשיריות מן האוכלוסיה
הם לא צריכים – לפי דעתם.
ש .היום לא נותנים גם למות ...בזמן האחרון מכוונים את
המתים לכל מיני פטנטים של קבורה חדשנית...
ת .טוב ,אתם יודעים שבבלגיה – היהודים לא קוברים שמה [ר'
מסר מצורף] ,כי זה רק טוב לתשעים-ותשע שנה ,ואחרי זה
מסלקים את מה שנשאר .אז מה עושים? הולכים למקומות
אחרים ,אלו שלא באים לארץ ישראל ,כי הרי ידעו תמיד
תו ַעמ ֹו'] .אז הם
שבארץ ישראל יש מקום לכל יהודי ['וְּ ִכ ֶפר אַ ְּד ָמ ֹ
הולכים להולנד ומקומות שכאלו שאין שם חוק שכזה.
תראה ,כל הרעיונות האלה – זה ממש לא אנושי .לא אנושי.
הם רוצים לעשות דת אחרת ,שֶ עם הדת הזו הם פשוט ישתלטו
על כולם ,ואז הם יוכלו להכניס את כל הטירופים שלהם ,את כל
הרעיונות הכי-עקומים שלהם [ר' בהרחבה מאמר 'יוונים נקבצו עלי'].
אבל הם יעלמו מהרעיונות העקומים שלהם ,הם בעצמם ימותו
מזה'[ .וַ ִיפֹל ְּב ַשחַ ת יִ ְּפ ָעל'].
ש .האם בזמן הרומאים – זה היה פחות גרוע?...
ת .בזמן הרומאים – היה גרוע מאד ,אבל היה איזשהו סדר
בעולם ,אבל פה אין סדר .עכשיו אין שום סדר ['וְּ ִה ְּת ֹנו ְּד ָדה
ַכ ְּמלונָה'] .הגוים תמיד התנהגו ככה ,אבל היום גם היהודים
מתנהגים בצורה שכזו .ואיבדו או שבכלל אין להם את הנשמה-
היהודית של פעם .זהו עולם אחר .הגוים – נשארו גוים ,אלא
שמקודם לכן ,אחרי מלה"ע השניה ,הם התחילו להתנהג קצת
כמו 'תרבותיים' ,אבל זה רק כמו הסיפור עם העכבר-והחתול של
רבי יונתן אייבשיץ זצ"ל ...זה בדיוק מה שקורה.
ש .אמרו שבפורים הרשע יפול[ ...תהלים ט' ו' ,וברש"י]
ת .המן .כן ,המן יפול ,זה בטוח .אבל יהיו לנו מצבים הרבה
יותר קשים מהיום ,ונדע ברור שאנחנו בתוך הסוף של הלידה
של הגאולה-השלימה[ .שם עולם לח"ח פרק י"ב]

שיחה עם פעילי זיכוי הרבים
ש .רוצים לשמוע מהו זיכוי-הרבים הכי חשוב עכשיו ,הפעילות
הכי נחוצה ,על מה צריכים לשים את הדגש.
ת .אנשים צריכים להבין שמשיח זה דבר אמיתי ,ושהוא עוד
מעט פה ,ומה שקורה בעולם – צריכים להבין שזה אך ורק
בשביל היהודים ,בשביל להחזיר אותם בתשובה.
וכאשר יגיע משיח יהיו יכולים להמשיך ולעלות ,ולהמשיך
להתפתח ,להמשיך את התהליך של הבריאה .כי מאז שנברא
העולם הזה – ה' בונה ,ובונה ,ובונה את התהליך הזה להביא
אותנו להיות אחד אתו [בראשית א' כ"ו] .וזה עכשיו יעבור מהמצב
הנוכחי של העוה"ז שזה כל כך קשה ,כל כך נמוך ,לעולם הבא
של משיח .והתהליך של הבריאה ימשיך וילך .ובתהליך הזה,
בסופו של דבר – אנחנו כל כך נתקרב לקב"ה ,שנרגיש שאנחנו
ממש חלק ממנו .ואחרי זה – זה יהיה עוד יותר גבוה שאני לא
יכול להסביר יותר[ .ר' דברי הרמח"ל ,הובאו בגליון ]32
ש .הלכה למעשה – על מה נפעל?
ת .קדושים תהיו.
ש .באיזו בחינה?
ת .בכל דבר .יהודי צריך להיות קדוש .הוא צריך לשמור
ולהישמר שלא להיות חלק של הטינופת שקיים בעולם .הדבר
הכי חשוב – לשים מחיצות בינינו לבין העולם הזה .הכל במצב
קשה ,ואנשים מתחילים לתפוס ,כי הרבה מאד אנשים רואים
רוך' יש לנו ,איזו בעיה יש לנו ,איך אנחנו הפסדנו את
איזה 'ב ֹ
היהדות שלנו עם כל מיני דברים שטחיים וטפשיים [הגאולה א'
פרק  .]2למה יש את כל הגויות הזו ,את כל חוסר הקדושה? כי
אין לנו את הדרך של התורה[ .ברייתא דרפב"י].
ש .המצב היום נורא ואיום ,ממש חוסר-שפיות .אז השאלה פה
איך מחזירים את העם לשכל?
ת .אני לא חושב שבן-אדם ,יהודי ,יכול להחזיר את העולם
היהודי .רק מה? ה' יחזיר אותם ,בלי שליחים .ה' יחזיר אותם רק
מתוך כל מה שקורה ,ואז כל נשמה-יהודית תבין מה שהיא
צריכה להבין ,מה שהנשמה-היהודית תמיד מבינה אבל הוא שוכח
את זה בגלל שהוא מכוסה עם כל הלכלוך של העולם-הזה ,עם
['אם יִ ְּהיֶה נִ ַדח ֲָך .]'...אז זה יקרה לבד,
ִ
כל השקר של העוה"ז
מאליו .כמו שפתאום ישנם אנשים שרוצים צניעות – שזה אף
'איש
פעם לא היה ,וזה פתאום צץ ורץ מאחד לשני [ישעיהו מ"אִ :
ֹאמר חֲזָ ק ,]'...לא משנה כמה שאנשים עשו
אֶ ת ֵר ֵעהו י ְַּעזֹרו ,ו ְּלאָ ִחיו י ַ
בעיות ,ולא רוצים לקבל את הילדים שלהם לבתי-הספר ,וכו'
וכו' ,אך בכל זאת זה קיים ,ובכל-אופן זה מתרבה בצורה
מדהימה .אז ככה זה יהיה.
ש .מדברים על סכנה גדולה מהצפון שעלולה להתפשט חלילה
גם לדרום ,השאלה איך מעוררים ,מה עוד אפשר לעשות...
ת .תראו ,אחרי שזה יהיה – אז יהיו הרבה יהודים אמיתיים
שירוצו לחפש את מה שאנחנו אמרנו ,או מה שמישהו אחר אמר,
או מה שהנבואות אומרות ,ואז הם יתחילו לתפוס את הענין .אבל
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
ִ
לדרוש מהקב"ה לשלוח את המשיח ,כי זה מה שכתוב
ִת ְּב ָעיון ְּב ָעיוֻׁ ,שבו אֵ ָתיו .]'..צריכים להאמין במשיח ,שהמשיח צריך
להגיע ,צריך לחכות לו עם כל הלב ['ציפית לישועה' ,אור יחזקאל ג',
מאמרי הגאולה עמ' רכ"ט] ,ואנחנו יכולים לחכות לו גם בלי עונש.

בתוך שלטון הגוים ,עמ' 4

להם
קשה
הזה,
כבר

אמנם ישנם אנשים שצריכים להרגיש שחסר להם ,חסר
כסף ,חסר להם בריאות ,חס ושלום ,חסר להם משהו מאד
– עד שהם יחכו .הם צריכים לא ליהנות כל כך מהעולם
כדי שירצו שיהיה עולם יותר טוב של משיח .ואני סבור
שעם כל מה שקורה – כבר מרגישים את זה.
תראו את מה שקורה בישיבות .ממש ממש איבדו כל רגש
יהודי ומה זה אומר תורה ,ומה זה אומר לכבד תלמיד חכם [חגיגה
י"ד] ,הם פשוט ירדו מאד נמוך ,אפילו שתמיד היו ויכוחים בין
ת"ח אבל להגיע לרמות כל כך נמוכות ,להרביץ ,לשבור יד של
צדיק ,איך זה יכול להיות?! זו בודאי לא התנהגות יהודית.

המסר
ש .בכל הפיגועים האחרונים היו מעורבים חרדים...
ת .כל הטרגדיות ההם שזה בא אחד-אחרי-השני וגם החרדים
נפגעו בזה ,התינוקת ,והבחור ,ילדים חשובים ,זה רק כדי
להראות לנו שחסר לנו ,אנחנו לא רוצים להתעורר ,חסר לנו,
חסר לנו .הילדה הזו חשובה .הסבא שלה דיבר רק על הקדוש
ברוך הוא ,דיבר רק על זה שהכל בא בשביל איזה סיבה .והוא
רצה לדבר ,הוא רצה להעביר את המסר הזה .אלו הם משפחות
שה' בחר אותם במיוחד'[ .ד ֹו ִדי י ַָרד ְּלגַ נ ֹוִ ...ל ְּלקֹט ש ֹו ַש ִנים'].
ש .מדוע כמה וכמה פיגועים שקרו לאחרונה היו דוקא באיזור
החרדים?
ת .תראו ,כל האלימות הזאת – זה פוגע בכולם ,וכמה
מהמקרים הכי קשים שנהרגו ,מה שתופס את הלב היו חרדים
חשובים .אז שוב ,זה פשוט בשביל להעיר אותנו [קד"ד גליון ]43
שזה לא מספיק להיראות צדיקים .וצריכים להגיד תוכחה לכולם,
ולהגיד שצריכים לחזור בתשובה .וכשאומרים 'אל תדברו נגד
עם ישראל' ,תדעו ,זה רק לקב"ה אסור לדבר נגד עם-ישראל [ר'
ליקו"מ כ"ב א'] ,אבל אם זו אמת ,וזה יכול לשנות משהו – אז
חייבים להגיד את האמת [יחזקאל פרק ל"ג] .אמנם אם זה סתם
בשביל לקטרג – אז זו בעיה אחרת .והיום מה שיגידו – זה כבר
לא קיטרוג ,זה אמת.
ש .ומה שזה קורה ע"י דריסה ,מיתה חמורה מאד ,סקילה...
['חיה דורסתו ,'...כתובות דף ל ,.ע"ש]

ת .נכון ,נכון ,אבל אנחנו לא רוצים להבין כמה זה יהיה קשה,
כמה הרס יהיה בעולם .אנחנו קוראים את הנבואות ,ויודעים שזה
צריך להיות ,אבל לא רוצים לדעת[ .ישעיהו מ"ב כ"ה] אנחנו
עברנו עכשיו שבעים שנה של גשמיות מעל ומעבר ,הגשמיות
הכי-גדולה שהיתה אי פעם בכל ההיסטוריה .ועכשיו לא רוצים
לעזוב את זה [ע"ז י"ז' :אביק בה טובא'] .לא רוצים .זהו היצר-הרע
העצום ביותר שהיה אי פעם [הקדמת הרמב"ם לפיה"מ' :בנין הגוף –
חורבן הנפש'] .רוצים לשים את הראש באדמה – ולא לדעת.
להמשיך עם השטויות ,להמשיך עם השקרים .וכולם מאמינים
בכל הפוליטיקאים האלה ...וזה ממש מפליא אותי ,איך אפשר?!...
מספרים כאלו שטויות ,כאלה שקרים ['א ֲֶשר ִפיהֶ ם ִד ֶבר ָשוְּ א ,]'...וכל
אחד רוצה להאמין ,רוצים להאמין במה שהם אומרים.
ש .והפיגוע הנורא שהיה באוטובוס קו שתים – גם הוא
התרחש באותו מקום ,כולם דברו אז שזה בגלל חוסר הקדושה...
ת .נכון.

[עי' זוה"ק אחרי מות דף ע"ה סוע"א]

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
יכולים לחפש סימנים טובים עכשיו .הסימן הכי-טוב הוא זה שכל
הנבואות לאט-לאט מתגשמות ,וזה אומר שמשיח כמעט פה .אבל
לא יהיה קל .איך בכלל מישהו יכול לחשוב שבעולם כזה
מבולבל ,שמלא בכל העבירות שרק אפשר לחלום עליהם – שזה
יהיה קל ,שה' יקח את כל הרשעים ופתאום הם יהפכו לטובים...
זה לא יאומן .זה לא יכול להיות .העולם היום ממש-ממש ...לא
יודע מה להגיד ...לא יודע איך לתאר את זה ...זה נע בין דיר-
חזירים לחגיגת פריצות ['נוֹ ַע ָתנו ַע אֶ ֶרץ ַכ ִשכוֹ ר.]'...
ש .התאריך היום הוא זמן תחילת המבול ,י"ז מר-חשון...
ת .נכון ,היום זה היום התחיל המבול ,אבל אנחנו כבר בתוך
'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
קשות לעם ישראל [מיכה ג' ג'] ,שגם ככה אין להם כסף ,והם
צריכים להאכיל ילדים ,ולתת אוכל למשפחות שלהם ,אבל אין
להם כסף בשביל לקנות ירקות ופירות ,כי כל אחד מכניס את
היד שלו בתוך המקור של הכסף .וזה ממש פשע'[ .שבתי אוצר
פירות' ,יומא פ"ג .ב"ב צ :ע"ש ,מגילה י"ז' :שבור זרוע רשע' ,אבות ה' ח']

ש .התורה אומרת' :ואכלו אביוני עמך' ,איזה בלבול...
ת .נכון ,נכון .אבל זה לא הולך ככה .כל מיני אנשים לוקחים
את שלהם ,את החלק של העוגה .ועד שזה מגיע לחנות ,שהוא
גם לוקח ['עֹבֵ ר לַ סֹחֵ ר – ]'...אז אוי ואבוי לכולם .אז אולי כולם
צריכים ללכת לשדות – ופשוט לקחת את זה בשביל עצמם.
בחו"ל יש כזה דבר – שהולכים לאיזה מקום שמגדלים פירות,
ירקות ,לא-משנה-מה ,וכל אחד יכול לקחת כמה שהוא רוצה.
הוא משלם מחיר מסויים – והוא לוקח כמה שהוא רוצה ,זה מה
שצריכים לעשות .בלי כל האנשים שבאמצע.
ש .אז אנו אמורים להבין שהדברים מכוונים כלפינו

[צפניה ג' ו',

יבמות סג ,:גליון  ,63דרשות הר"ן דרוש ו' ,הובא בגליון ]41

ת .בודאי ובודאי ,הבעיה – זה בין היהודים .כי העם הקטן
הפיצפון הזה ,הוא זה שמשליט את כל הדברים הטובים והרעים
על כל העולם .ובזה הגוים צודקים ,אבל הם לא יודעים למה הם
צודקים .כי היהודים הם העם האהוב של הקב"ה [הפטרת תולדות],
וצריכים להיות קשורים לקב"ה .וכאשר עם-ישראל יורד ונהיה
כמו גוים – אז זה מבלבל את כל העולם .הגוים נשארים גוים.
תמיד הם כמו שהם עכשיו ,לפעמים הם קצת יותר ,ולפעמים הם
פחות טובים – אז הם עושים יותר בעיות ,אבל הם תמיד היו
רוצחים ,וגנבים וכו' וכו' .אבל עם ישראל ,עם ישראל ,לא היה
ככה ,עם ישראל מאז ומעולם היה טוב ,הוא היה עם הקב"ה ,היו
קדושים .ועכשיו – אוי לנו ,ואוי לנו.

אבל ישנה קבוצה שמשתדלת לחזור אל זה .הם לא יודעים
בדיוק איך ,אבל הם משתדלים מאד ['הבא ליטהר ,]'...אבל בגלל
שהעולם כל כך עקום – זה קצת קשה ליישר את הכל .אבל הם
משתדלים מאד ,ואלה כבר יקבלו משיח צדקנו.

בתוך שלטון הגוים ,עמ' 5

בעיצומו של הבירור...

מסר מאת בנימין ,ירושלים ,ח' אלול תשע"ג ,לא פורסם

ו ְּצ ַר ְּפ ִתים ִכ ְּצרֹף אֶ ת הַ ֶכסֶ ף ,ו ְּבחַ נְּ ִתים ִכ ְּבחֹן אֶ ת הַ זָהָ ב...
מה שמתרחש פה – זה כמו הגוים באירופה .ישנה ארץ אחת
שקוברים שם גוים לתשעים-ותשע שנים .אחרי זה – פשוט
מוציאים אותו ,ומי יודע איפה שמים אותו [כי עשיו כפר בעולם
הנצח ובעיקר תחיה"מ .ב"ב טז ,:ו'עשיו הוא אדום'] .אבל היהודים
החרדים לא קוברים שמה .זה בלגיה .לא קוברים שמה .קוברים
בארץ אחרת .למה? כי 'מה זאת אומרת? להוציא עצמות של
'ב ֵעת הַ ִהיא ֹיו ִציאו אֶ ת ַע ְּצמוֹ ת כו'].
יהודי?!' [סנהדרין צ"ח ,:ירמיהו ח'ָ :
אבל לנו אין בעיה .פה בארץ – אנחנו מתקדמים .מתקדמים
לגהינום .לא כולם ,ברוך השם .יש אמיצים ,אוהבי הקב"ה [מס"י
פי"ט ,חוה"ל שער עבודת האלוקים פרק י' ,ור' "פלא יועץ" ע' קנאה וע'

תוכחה ,קב הישר פ"כ ופס"ב] ,שמוכנים להילחם ,ואפילו לקבל מכות
['גוִ י ָנ ַת ִתי ְּל ַמ ִכים' .ישעיה נ' ו'] ,הרשעים האלה ,שהם לא
מהרשעים ֵ
יכולים להיות יהודים בכלל – רק "ערב-רב" .ולוקחים אותם
לבתי הסוהר ,ומי יודע מה שעושים להם שמה ...יש הרבה
סיפורים .ברוך ה' – יש מישהו להרים קול .אז אם לא נגד
המנוולים שעשו את מצעד-התועבה ,אם לא מוכנים להרים קול
ולהלחם נגד אלה שחיים – אז יצטרכו להרים קול נגד אלה
שמפריעים למתים.
וככה זה .זה לא נגמר .יבואו עוד דברים .כל המדינה הזאת
ממש רקוב מההתחלה עד הסוף .כל העולם המערבי – זהו גם כן
ריקבון מהתחלה עד הסוף .ומאחר שהציונים הראשונים ,בן-
גוריון וכל הקבוצה שלו ,החוליה שלו ,הם רצו לבנות מדינה כמו
ֲשר אַ ֶתם א ְֹּמ ִרים :נִ ְּהיֶה
כל הגוים ,כמו כל המדינות[ ,יחזקאל כ'' :א ֶ
צות ]'...הצליחו מעל ומעבר למה שחלמו.
כַ גוֹ יִ ם ְּכ ִמ ְּש ְּפחוֹ ת הָ א ֲָר ֹ
עכשיו ,הם חלֶ ק ,הם ממש חלק ,הממשלה הזו – הם חלק של
בני-עשיו ובני עמלק ששולטים על העולם [תהלים י' ,ה'],
שחושבים ששולטים על העולם [שם פי"ד ,ב"ב עח' :וַ ִנ ָירם'].
ועכשיו ,אנחנו החרדים ,גם כן חלק של זה .חלק של החרדים.
ברוך השם ,יש עוד קבוצה קטנה-מאד יחסית שמשתדלת ללכת
בדרך האמת ,אבל רוב החרדים נמשכים לשקר ,לעגל-הזהב של
הערב רב ,לחיים של תאוה ושל הממון ,לחיים של עשיו .וזהו
המקום שאנחנו עומדים עכשיו[ .ספורנו שיה"ש ח' ח'].
ובין היהודים – יש מבולבלים ,אבל עם נשמות של יהודים.
ויסבלו הרב ה ,כי ה' לא יתן להם לאבד את-עצמם לדעת[ .עי'
תנחומא ר"פ שמות] הם יהיו חייבים לחזור בתשובה – אם רוצים
רור אָ ֶרץ' ,סוף
או לא ['וַ הֲנִ עוֹ ִתי ְּבכָ ל הַ ג ֹויִ ם אֶ ת ֵבית יִ ְּש ָראֵ ל ...וְּ לֹא יִ פ ֹול ְּצ ֹ
עמוס ,ור' ישעיה כ"ז י"ב ,דברים ל' ד'] .וזה יהיה להם מאד קשה .רוב
היהודים האמיתיים – באיזה שלב ירצו מאד-מאד לחזור
בתשובה ,פתאום יפתח להם השכל והלב [יחזקאל י"א' :וַ ה ֲִסר ִֹתי לֵ ב
הָ אֶ בֶ ן ִמ ְּב ָש ָרם ]'...ויבינו מי הם ולמה הם שייכים [ס' 'ונפשי יודעת
מאד' עמ'  ,99מאמר 'גאולה'] ,פתאום יתחילו לבכות ולהרגיש את
['ק ְּרבָ ה אֶ ל ַנ ְּפ ִשי ְּגאָ לָ ה' .תהלים ס"ט] .אבל הע"ר
הקשר עם הקב"הָ .
האמיתי? לא! הם ישארו כמו אבנים .לב של אבן .שכל של
עשיו .ראש ולב שמשתוקק רק לתאוותֲ '[ .חכָ ִמים הֵ ָמה ְּלהָ ַרע'.
ירמיהו ד']

ויהיה בירור ענק[ .סוף ס' דניאל] ומה שקורה עכשיו – זה
בירורים קטנים יחסית ,אבל עומדים להיות בירורים הרבה יותר
גדולים ,והרבה יותר ברורים ['דור שכולו זכאי או כולו חייב' .חלק

צח .].כי יש עדיין בלבול .אנחנו ,אתם ,אלה שיושבים פה ,ויש
יהודים שזה ברור להם ,אבל לרוב היהודים – זה עדיין לא ברור.
אמנם ישנם הרבה יהודים בארץ ,אפילו חילונים ,שהתחילו
לתפוס שמשהו כאן מאד לא-בסדר .אבל בחו"ל – היהודים ,רוב
החרדים ,בחלום ורוד .אפילו שרואים שמשהו לא בסדר ,אפילו
שמרגישים שהם בסכנה – אי אפשר לעזוב את עגל-הזהב!
תופסים את הזנב ומחזיקים חזק-חזק .במקום להחזיק את החבל
שקושר אותנו עם הקב"ה – תופסים את הזנב של העגה"ז,
ומוכנים ללכת עד לסוף ,וליפול אל תוך האש – רק לא לעזוב
['על ִפגְּ ֵרי ִגילולֵ יכֶ ם' .סנהדרין ס"ג :ע"ש].
את זה ַ
יש להם בטחון ב'עולם הזה' ,סומכים על הרופאים ,על עורכי-
הדין ,על בתי-המשפט ,על הממשלה ...וכו' וכו' וכו' [ירמיהו י"ז:
עו כו'] .אבל הרבה – כבר לא סומכים על זה פה
רו ֹ
'אַ ֶשר ָשם ָב ָשר זְּ ֹ
בארץ ,אפילו בין החילונים .אבל החרדים בחו"ל עדיין סומכים
על כל השקר .לא כולם ,אבל הרוב הגדול .ואני מדבר על
החרדים .החילונים מזמן-מזמן התבלבלו עד השורש .אבל גם בין
היהודים שבחוץ-לארץ יהיו כאלה שיתפסו פתאום מי הם ,ומה
הם ,ואיפה הם עומדים בעולם הזה[ .ישעיהו מ"ט ט']
ויהיה מאד מענין ,כל הבירורים האלה .אבל הבירורים התחילו.
המלחמה התחילה – ובגדול .אנחנו כבר נמצאים בתוך מלחמת
העולם .וזה יגדל ויהיה יותר ויותר קשה .שיהיה לכם ברור:
אנחנו במלחמת העולם השלישית! [ר' גליון  ,69וכן בפרק' :סדר
עולמי ישן'] .אנחנו כבר ממש לפני הגאולה .ולא שייך להגיד
אחרת .העולם ממש בדיוק כמו שמתואר מצב היהודים לפני
משיח[ .ישעיהו פרק נ"ט ,המשנה סומ"ס סוטה דף מט :פרק חלק דפים
צ"ז-צ"ח] .עם כל הבלאגן העצום ,עם הרשעים ששולטים על
העולם בשקר ,גניבה ואכזריות ['וְּ ִה ְּר ִשיעו ְּר ָש ִעים .]'...ויש תאוות
כמו בדור המבול [שם קח ,].כמו סדום ועמורה .יש שקרים כמו
סדום-ועמורה [שם קט .ע' תפארת ישראל ,בועז ריש פ' הזהב] .העולם
נראה ממש מקום רע .מלא רישעות ,מלא רשעים[ .מזמור י"ד ,ג'].
אבל לפני מה שקורה עכשיו – עוד יכולנו להאמין שיש עוד
משהו טוב בעולם ,לא ראינו את כל הרישעות הזאת ,ידענו שיש
– אבל לא ראינו .עכשיו – הכל יוצא .הכל נהיה ברור .וזה יהיה
הרבה יותר טוב .זה כמו שלוקחים חסה ושמים במים ,וכל
הג'וקים עולים על המים ,ואז אפשר לשפוך את זה ,ולהתפטר
מזה לנצח [סו"פ חלק].
כן ,כן ,אנחנו בסוף .אנחנו חייבים להתכונן ,כל היהודים
האמיתיים .לחזור בתשובה ,להתקרב לה' ,לשמור על הפה שלנו,
להיות בצניעות ,ולהתפלל ,ולהתפלל ,ולהתפלל לקדוש ברוך
בואו ו ְּב ַת ֲחנונִ ים אוֹ ִבילֵ ם' .ירמיהו ל"א ,ור' ויקרא כ"ו מ',
['ב ְּב ִכי ָי ֹ
הואִ ,
ומזמור ק"ו] .לבכות ולבקש רחמים בשביל כל עם-ישראל,
להתפלל על כל עמ"י ,שכולנו נזכה לקבל משיח צדקנו ['ו ְּבחַ ֵיי
ְּדכָ ל ֵבית יִ ְּש ָראֵ ל'] .לא רק כל אחד בנפרד .כי ה' רוצה לראות
שאנחנו שייכים לעם-ישראל [מסילת ישרים פרק י"ט] ,כי רק מי
ששייך לעמ"י ,ואוהב כל יהודי ויהודי ,ומרגיש שכל יהודי
ויהודי – עבורו זה אח או אחות – היהודי הזה ינצל.
אנחנו צריכים לבכות בשביל כל היהודים [ב"ק ג ,]:לרחם על
כל נשמה של יהודי ,ולבקש מהקב"ה את הגאולה השלימה
['באַ הֲבָ תוֹ ו ְּבחֶ ְּמלָ תוֹ הוא גְּ אָ לָ ם.]'...
במהרה בימינו ,ברחמים ובשמחה ְּ
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אנחנו ,אנחנו הרוצחים !
בס"ד ,תקשור עם בנימין ,ירושלים ,כ"ו חשון תשע"ה ,לאחר טבח המתפללים עקד"ה
אני מאד מאד סובל ממה שקרה אתמול .סובל בלי סוף .ארבעה

אבל יש ,לא כולם ,ברור ,אבל יש פה קבוצה גדולה מאד ,גם של

קרבנות-ציבור .יהודים חשובים ביותר .ערבים רצחו אותם .אבל מי

חסידים ,גם של ליטאים ,גם של ספרדים ,וגם של אשכנזים ,שהם

[ירמיהו ב' ל'' :אָ ְכלָ ה חַ ְר ְבכֶ ם נְ ִביאֵ יכֶ ם ְכ ַא ְריֵה

רודפים את העגה"ז ,שהם בוטחים בכסף ,בוטחים בבנקים ,בוטחים

ַמ ְש ִחית' ,ע"ש] הערבים הם פראי-אדם ,שונאים יהודים כמו שישמעאל

בהלוואות שהם נותנים עם הרבה ריבית ,בוטחים בקופ"ח ,בוטחים

תמיד שנא את יצחק ,מאז ומעולם .אבל ,הרוצח האמיתי זה אנחנו!

בכל מיני אנשים וסוגי דברים ,אבל בהקב"ה לא בוטחים ממש.

ולמה? אני חושב שהמילים שלי יביאו אתכם לתדהמה ,ואולי אפילו

[ישעיהו ל"אַ ' :על סו ִסים יִ ָש ֵענו'].

הרוצח האמיתי? אנחנו.

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

עכשיו ,אנחנו כבר הגענו למצב שהרבה אנשים כבר אין להם כל

['וַ ִת ְקצַ ר נ ְַפשוֹ

כך לחם על השולחן ['שתכלה פרוטה'] .יש הרבה זוגות שנשענים על

ַבעֲ ַמל יִ ְש ָראֵ ל' ,עי' תומ"ד פ"א' ,לשארית נחלתו'] ,כי אנחנו בדור הזה לא

ההורים שלהם ,כי אפילו ששנים עובדים – בכל זאת לא גומרים את

מתנהגים כפי שיהודים צריכים להתנהג .אני לא מדבר על החילונים

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

['עם ְקרוֹ בוֹ '] ,אנחנו גורמים לקב"ה כביכול צער
הקב"ה ַ

שהם מאד רחוקים מהאמת ,ואני לא מדבר על האלה שעם כיפות-

ובהתחלה ה' נותן לנו להשען על ההורים ,וכאשר ההורים לא יוכלו

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

לתת יותר ,אז מה תעשו? הלוואות .וכשתכנסו ל'ברוך' עם ההלוואות

שהם יותר קרובים לה' ,ובראש ובראשונה לחרדים מכל הסוגים.

– תצטרכו לחפש את הקב"ה ,כי תאבדו את הכל ,את כל העגה"ז,

אנחנו .אנחנו הרוצחים!

ותצטרכו לחפש את הקב"ה.

היהודים האלה  -הם היו בין הטובים ביותר בעם ישראל ,הם היו

וזה לא רק בנושא של הכסף ,בעיות של חוסר משכורת או אי-

דוגמה ,ואנחנו ,אנחנו לא חיים כמו שהם ,אנחנו לא מנסים להיות

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

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

מחלות ,אבל אני לא מאמין שאנחנו יותר חולים מאשר הדורות

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

הקודמים שה אנשים היו נפטרים מדברים שהיום כבר לא קורים .אבל

אותנו.

מי שולט עלינו? קופות החולים ,הביטוח הרפואי ,הרופאים עצמם...
[' ְב ַשר

והם יכולים למכור לנו כל 'לוקש' ונרוץ אחריהם כמו שהם מי-יודע-

יד ָ
יך לְ חַ יְ תוֹ אָ ֶרץ'] .שחלקם ,חלק מגופם הופרד ע"י הגרזן או הסכין
ח ֲִס ֶ

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

של פרא-האדם .היה דם שזרם על כל הריצפה שם בבית-המדרש.

שקרנים .הם משתמשים בנו בשביל להתקדם ,בשביל להרוויח .לא

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

כל רופא ,אבל לא לשכוח מה שכתוב על הרופאים [קידושין פב ,].וזה

והצורה שהם נרצחו – היתה צורה נוראה .צורה קשה ביותר

תשובה .הגענו למצב רציני ביותר ,לנקודת-הזמן בהיסטוריה שבה

לא השתנה .אמנם יש כמה רופאים פה ושם שבאמת הם משתדלים,

צריכים לעשות החלטות קשות ,החלטה לעזוב את עגה"ז ,ולחזור

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

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

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

אנחנו לא נחזור בתשובה – אז חוץ ממה שנסבול פה בעוה"ז ,גם לא

אֲשר ְביָדוֹ נֶפֶ ש ָכל חָ י'].
נדע[ .איוב י"בֶ ' :

יהיה לנו עוה"ב ,חס ושלום .ולכן אנחנו חייבים ללמוד ממה שקרה.
[' ִשימו לְ בַ ְבכֶ ם ַעל ַד ְרכֵ יכֶ ם'].

אבל זה לוקח לנו הרבה זמן בכדי להבין את זה .והאדם ,רק לפני
שהוא נפטר אולי הוא יתפוס את זה .ורק אם הוא עושה אימונים כל

והבעיה היא שלומדים דברים מצחיקים .לומדים שצריך שמירה

הזמן ,במשך כל החיים שלו – הוא יכול להבין את זה ,כי זהו דבר

ליד כל בית ספר ...לומדים שצריכים שמירה ליד כל בית כנסת...

מפחיד ,דבר מפחיד ביותר .כי האדם מפחד על החיים שלו ,הוא

כאילו שהם לא יודעים שיש שמירה .מלמעלה .ולומדים מזה

מפחד מהלא-ידוע .עולם הבא – הוא לא יודע ,זה 'סימן שאלה'

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

בשבילו .ובא רופא ,שהוא מאמין שהוא מומחה ,ושהוא יכול להציל

הזמן עם נשק .זה מה שלומדים.

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

אבל לא מבינים ,מי זה 'שומר ישראל'? אנחנו מתפללים ,ואנחנו

מהקב"ה  -אבל באמת הוא סומך על הרופא .האם היהודי סומך על

['מלו ָמ ָדה'] ,אבל לא
אומרים תהילים ,ואנחנו עושים כל מיני דברים ְ

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

מבינים באמת מי שומר ישראל .אז האחים שלי והאחיות שלי ,אני

הקב"ה הוא המחליט בכל דבר שקיים ,אין משהו אחר .כל האנשים

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

האחרים – הם שחקנים בתיאטרון של הקב"ה כביכול ,והם עושים

בצורה כזו ,אבל בלי העוה"ב ,או שאתם רוצים לקבל משיח צדקינו?

אך ורק מה שה' נותן להם לעשות.

זו הבחירה שלכם! [הרמ"ק בפי' לזוה"ק שמות י"ז ע"א].

אז לכן ,אפילו אם ח"ו הבן-אדם נפטר ממחלה ח"ו ,הוא יודע שזה
חלק של מה שחייב להיות .זה כתוב ,וזה חתום ,ולא יכול להיות

ואני אעבור פה על כל הבעיות שלנו ,מה שמונע אותנו להגיע לרמה
שמאפשרת לנו לקבל משיח צדקנו.

את זה בצורה נכונה ,אז יהיה לו עוה"ב .ואם לא – הוא לא יכול

נכון ,אנחנו מתפללים ,נכון שאנחנו אפילו מתפללים שלש פעמים

להתרגל לעוה"ב ,הוא צריך לעבור דברים בעוה"ב בכדי להתרגל.

ביום במנין ,נכון שאנחנו עושים כל מה שאנחנו צריכים לעשות,

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

אנחנו לומדים ,אנחנו עושים את כל החגים כמו שצריך ,משתדלים.

שיהיה איזה בסיס לקבל את החיים-שאחר-החיים ,את החיים בגן

אחרת [הגזרה אמת  -והחריצות שקר ,רמב"ן עה"ת פר' וישב] .ואם הוא מקבל
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עדן ,זה לא דבר כל כך פשוט.

['באֱ מונָתוֹ יִ ְחיֶה' ,ר' מקורות לפרק 'בין
ֶ

ידידים']

הצדיק ,הוא יכול להכנס לגן עדן בקלי-קלות ,כי הוא בנוי לכך,
הוא הכין את עצמו לזה ['הַ ְת ֵקן ַע ְצ ְמ ָך בַ ְפרוֹ זְ דוֹ ר'] ,אבל השאר לא
יכולים .איך אפשר לשים רשע בגן עדן?! ...מה הוא יכול להבין
בזה?!'[ ...אֵ ין זולָ ְת ְך ַמלְ ֵכנו לְ חַ יֵי הָ עוֹ לָ ם הַ ָבא'] זה יהיה גיהנום בשבילו גם
כן ...אז לכן אנחנו חייבים לבטוח אך ורק בהקב"ה .זה הדבר
הראשון.
דבר שני" :קדושים תהיו" .קדושים תהיו .אתם שומעים? קדושים-
תהיו! [דניאל פרק  ]061מה זה אומר? האם זה אומר שאשה יהיה לה
פיאה שנראית כמו שיער? לא! האם זה אומר שכשהיא הולכת
ברחוב היא הולכת עם בגדים כל-כך צמודים שאפשר לראות את
צורת-הגוף שלה ,וזה מושך עינים של גברים אחרים? האם זה מה
שזה אומר? לא! אז מה זה אומר? זה אומר שצריכים ללכת ולאכול
ברחוב בצורה בלתי-צנועה? לא! אז מה זה אומר כן? מה זה 'להיות
קדוש'? אם גבר הולך ברחוב והוא אינו שומר על העיניים ,למה? כי
זה מצחיק ,זה מבייש אותו לעשות את זה ['וְ ָסר ֵמ ָרע ִמ ְשתוֹ לֵ ל'] .או שזה
בכלל יותר מעניין אותו להסתכל על הנשים החרדיות היפות ,ולצחוק
מהנשים החרדיות שמנסות להיות בצניעות.
יהודי חייב לשמור עיניים .תמיד .גם מגברים וגם מנשים .אין
הבדל .לא צריך להסתכל על מה שבן-אדם אחר עושה .זה לא
מעניין אותנו .ברחוב במיוחד .אנחנו צריכים להיות קדושים ,בלי
מחשבות לא-טובות .אנחנו צריכים לשמור על עצמנו נגד זה .אנחנו
חייבים לגדל את הילדים שלנו בצניעות ,גם הבחורים וגם הבנות
אֲשר ָבנֵינו ִכנְ ִט ִעים ...אֵ ין ֶפ ֶרץ וְ אֵ ין יוֹ צֵ את .]'...כולם .כולם .בדיבור,
[' ֶ
בהתנהגות ,בתנועות-הגוף ,בלבוש ,ובשמירת העינים .וגם אשה
צריכה לעשות שמירת-עינים .היא לא צריכה להסתכל על כל דבר

['ק ֵשי עוֹ ֶרף'] ,ולא פתוחים לאמת.
['עזֵי נֶפֶ ש'] ולא רכים ְ
קשים ַ

['הַ חֵ ֵרש הָ יָה

לִ ָבם' ,שבת קמז.]:
אז במקום להעביר את הזמן עם שטויות אני מציע לכם להיכנס
לתוך עצמכם ,לחפש בפנים את הקשר הזה עם הקב"ה ,ולחזק את
זה ,ולעזוב את כל הדברים האחרים .פשוט לחזק את זה ,את החבל
הזה ,כי זה מה שמציל אותנו ,ולא דבר אחר.

[תהלים ל"ג י"ז]

אני ממש בכיתי על היהודים האלה .גם ההורים שלי מכירים את
חלקם ,וגם אני .ואני יודע להגיד שהם בטוח היו צדיקים

['דוֹ ִדי י ַָרד

לְ גַ נוֹ  ..וְ לִ לְ קֹט שוֹ ַש ִנים'] .וה' לקח את הצדיקים האלה בצורה שכזאת ,כדי
שאנחנו נזדעזע מזה ['אַ ְך ִת ְיר ִאי אוֹ ִתי ִת ְק ִחי מו ָסר ,]'...כי אם כל אחד היה
מת במיתה קלה וחלקה  -זה היה אמנם משפיע עלינו ,אבל לא כמו
שזה כך כאשר הם מתים בצורה כה אכזרית .ואנחנו צריכים לשבת
ולחשוב ולהבין למה ,ואם לא נעשה את זה – אוי לנו .נעבור מבחן
עוד יותר גדול'[ .וַ הֲ לַ ְכ ֶתם ִע ִמי ְב ֶק ִרי' ,רמב"ם רה"ל תעניות] ואני מציע לכם
לא לתת לזה להיות ,ח"ו [' ַעל ֶמה תֻ כו .]'...ואם אנחנו נבוא להקב"ה,
ונוריד את הראש ,ונקבל ,ונשתדל להתקבל אצלו ,הכל יכול ,ואנחנו
נקבל אותו כ'הכל-יכול' ולא שום דבר אחר .ששום דבר אחר לא
יכו ל להיות במקומו ,שום דבר אחר .לא שום אדם ,לא שום ארגון.
לא שום כלום .רק הוא .רק הוא .רק הוא.
ואז אפשר למנוע מראות כמו שראינו עכשיו

['וְ ִק ְרעו לְ בַ ְבכֶ ם וְ אַ ל

ִבגְ ֵדיכֶ ם' ,משנה תענית פ"ב] ,ולבקש מהקב"ה לתת לנו את הזכות לקבל
משיח צדקנו ,ברחמים ובשמחה .ושנבין מה זה אומר לעלות כל כך
גבוה כדי להכנס לעולם של משיח ,לעולם הבא של משיח .זה לא
פשוט ,לא פשוט לעלות ככה [' ִמי יַעֲ לֶ ה ְבהַ ר ה' ,ו ִמי יָקום .]'...ואי אפשר,
אי אפשר לאכול פלאפל בדרך ,אי אפשר לשתות קולה או ללקק
גלידה בדרך .חייבים להיות רציניים ,חייבים להיות קרובים לה',
חייבים לדעת ש"אין עוד מלבדו" ,אין עוד מלבדו! רק הוא ,אין עוד.

שקורה .לא צריכים להסתכל גם על חיות יותר מדי ,כי זה לא

ולהשתדל ,ולהתגעגע ,להיות אחד  -רק אתו .להתגעגע! אתם

[עירובין

שומעים?! להתגעגע! להתגעגע למשיח .להתגעגע להקריב קרבנות

צניעות .חיות אין להם בושות ,יש להם רק במידה מסוימת

ק ,]:אבל בדרך כלל אין להם בושות .אז לא צריכים גם להסתכל על
חיות.
ואי אפשר להגיד תהלים ,ולבכות ,ולהיראות כמו איזו שחקנית-
קולנוע לא צנועה .אי אפשר שהבן-אדם יעטוף את עצמו בטלית,
ויניח תפילין ,ויתפלל ,ויבקש מהקב"ה בקשות ,וכשהוא יצא החוצה
הוא מדבר ומספר בדיחות לאשה אחרת חוץ מאשתו [אבות א' ו'] .וגם
לא כדאי לו לספר יותר מדי בדיחות לאשתו .וזה החיים שלנו היום.
ישנן זוגות שיוצאים לאכול במסעדות ,זה "זמן טוב ביחד".
משאירים את הילדים  -והולכים .פעם לא היה כזה דבר בארץ ,אבל
עכשיו יש כזה דבר .מה זה אומר לשבת במסעדה? מה?! אין שום
בעיה בזה .אבל ישנה בעיה גדולה! מה? הם יושבים ויש שם

בבית-המקדש ,להתגעגע ,להרגיש געגועים ,געגועים.

['אַ ְש ֵרי הַ ְמחַ ֶכה

וְ י ִַג ַיע' סוף דניאל ,מזמור פ"ד' ,דור שהוא מצפה למלכותו מיד נגאלין'] .כי אם
לא מרגישים את זה – לא תוכלו לחיות בעולם כל-כך טוב ,כל כך
קרוב לה' .אנחנו נהיה בפנים – ואתם תהיו בחוץ [שבת קנג .].לא
כדאי .סוף.
יענו...
הו ִש ֵ
ֹאמרו קו ָמה וְ ֹ
ו ְב ֵעת ָר ָע ָתם י ְ
מתוך מסריה של גליה :המסרים מזכירים את תקופת הנביאים.
אמא יקרה שלי ,המסרים מן האוטיסטים ופגועי המוח מזכירים את תקופת
הנביאים ,אשר התרו והתרו בעם ישראל ,ומאחר שמשמים נתנו לעם
ישראל המון זמן לחזור בתשובה על פשעיהם ורוע מעלליהם ,העם טעו

תורה?! ...יהודי יודע ,שליד שולחן יושבים עם תורה .ואם לא – זה

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

לא יכול להיות .והם יושבים ,ומפטפטים על שטויות ,וזה כאילו

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

שהקיאו על השולחן [אבות ג' ג'] .ואת זה לא מבינים.

שכל דברי הנביאים היו אמת [ועי' מלבי"ם תחי' ס' זכריה] אך הכל היה כבר
מאוחר מדי ,כי מידת הדין כבר החלה לפעול בעולם מבלי יכולת לסגת.

אנחנו נכנסנו לעולם-של-גשמיות שאי אפשר לתאר את זה .זה כל
כך גרוע ,כל כך הרבה שטויות ['וַ יֵלְ כו אַ ח ֲֵרי הַ הֶ בֶ ל ,]'...ואפילו שיש
עכשיו כל כך הרבה בעיות כלכליות – ובכל זאת האנשים מוכנים
להכניס את עצמם בחובות בשביל להחזיק את החיים האלה ,את
החיים של השקר .והם הפסידו עם כל הגשמיות ,עם כל המשחקים,

הגזרה אז יצאה לפועל ,ונותר היה רק לבכות על עם ישראל בשמים
ובארץ .יש קצת דמיון למסרים שלנו פגועי המוח .בקרוב כאשר יראו
שהכל קורה ,והלוואי שלא ,אזי יוותר לנו רק לבכות ולבכות ולהתפלל
לאבינו שבשמים שירחם עלינו ,ולשוב עד ה' ,כדי להפסיק את הפורענויות
הקשות המתרגשות לבוא עלינו.

כל אחד עם האיפון שלו ,הם הפסידו את הרוחניות שלהם .הם נהיו
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[מס"י פרק כ"ו] ,לעלות רוחני לזה.

שאלות ותשובות:

[רבנו יונה – מעלות העליונות ,ש"ג אות

י"ז]

ש .זה מזכיר לנו מאורעות בעבר מלפני כשבעים שנה...

רחל מבכה על בניה...
ש .חודש זה ,מר חשון ,החודש של פטירת רחל אמנו ע"ה המתחננת
לה' על הגאולה [ירמיהו ל"א] באותו הפרק הנביא אומר כי יציאת בני
ישראל מן הגלות תהיה בבכי ובתחנונים [שם ל"א ,ח'] .אם היינו בוכים
על עם-ישראל ועל הגאולה השלמה – יתכן אולי שהיינו חוסכים את
הבכי על הבנים היקרים והטהורים האלה.
ת .נכון ,אנחנו לא בוכים מספיק .וזה לא שאנחנו לא בוכים על
מספיק המתים ,ולא שאנחנו לא בוכים על כל מיני דברים עצובים או
על סרט עצוב ,אלא שלא בוכים על העבירות שלנו ,לא בוכים
בכלל על החטאים שלנו .זהו האסון .העבירות שלנו – זה האסון!
אבל מה האסון? גם לא העבירות .האסון הוא מה שאנחנו רוצים
לשכוח מהעבירות ,וזה שאפילו אנחנו לא יודעים שאנחנו עושים
אתי'] ,זה שאנחנו לא מרגישים
עבירות [' ִהנְ נִ י נִ ְש ָפט אוֹ ָת ְך ַעל אָ ְמ ֵר ְך לֹא חָ ָט ִ
שאנחנו צריכים לעבוד קשה בכדי להתפטר מהעבירות שלנו .וזה פה
האסון .ואדם כזה – לא יכול להגאל.
ש .ולמה כל הפיגועים קורים דוקא בירושלים ,עיר קודשנו?
ת .ירושלים  -זה המרכז של כל העולם ['לֵ ב יְ רו ָשלָ יִ ם' ,ישעיהו מ'] .זה
לא סת ם שהמנוולים רוצים להתיישב פה ולשלוט על כל העולם
דוקא מפה [ר' מאמר 'ירושלים המושפלת'] .הם חושבים בטיפשותם ,הם
הרי אינם כה חכמים [ישעיה י' ,ט"ו] ,הם סבורים שהם יכולים להיות
במקום הקב"ה ,ח"ו ,או לסדר את הקב"ה ח"ו ,אבל הם ילמדו
בצורה הקשה ביותר .ומי שהולכים איתם – הסוף שלהם יהיה איתם
['וְ ֶשבֶ ר פ ְֹש ִעים וְ חַ ָט ִאים י ְַח ָדו' ,ישעיה א'] .זה יהיה סוף מר ביותר

[האזינו ל"ב

ת .שבעים שנה ,ויותר ,והרבה מההיסטוריה שלנו .אבל אז זה היה
באמת גרוע .פה ,בינתיים ,כל יהודי הוא חשוב ,והוא ענק ,אבל היו
מאו ת ואפילו אלפי יהודים שהלכו לעולמם כי עמדו על דרגת
קידוש-השם ['לְ ַמ ַען ְשמוֹ ְבאַ הֲ בָ ה'] ,זה מעלה את הבן אדם בצורה
מדהימה כשהוא הולך על קידוה"ש

יקי
[ב"ב י :ע"ש' .יִ זְ ְכ ֵרם ִעם ְשאָ ר צַ ִד ֵ

עוֹ לָ ם' ,מתפילת 'אב הרחמים'] ,וכל אלה שנפצעו או נהרגו – אלה
שנהרגו הם נהרגו על קידוש ה' ,והם היו קדושים גם ככה.
ש .ומה שזה קרה בהר-נוף  -האם יש בזה סיבה מיוחדת?
ת .הר נוף – זה בית של הרבה יהודים חרדים .יש שם ישיבות
ענקיות .ויש שם מכל הסוגי ם :גם חסידי ,גם ליטאי ,גם ליטאי-
ספרדי ,וגם ספרדי-ספרדי ,יש את כל הסוגים של יהודים חרדים .יש
צדיקים מאד גדולים בהר נוף ,אבל יש מודרנים .יש כאלה שרוצים
להיות עם העגה"ז .ויש הרבה כאלו שהם הביאו את העגה"ז שלהם
מאנגליה ,מאמריקה ,ממקומות כאלה ,מאירופה ,ובעיקר מארצות
הברית .ואם שמתם לב ,זו הית ה קבוצה של אנגלוסכסים,
וחוצ'ניקים ,אבל הם היו צדיקים .הם היו צדיקים .אבל לא כל אחד
שבא מהמקומות האלה יודעים להתפטר מעגל הזהב .נכון ,הם עשו
אמנם דבר גדול בכך שהם באו לארץ ,אבל זה לא מספיק

[ר' ספר

חרדים פרק נ"ט] .יש מצבים מאד קשים .לא רק שמה ,אבל השכונה
הזאת יש בה מכל הסוגים .אז בגלל זה – זה היה המקום המתאים
ביותר בשביל התקפה שכזאת ,כי שמה עם כל הצידקות – יש הרבה
פריצות והרבה דברים שאסורים.

['וְ ָשב ֵמאַ ח ֲֶר ָ
יך' ,מכתב הח"ח זצ"ל משנת

תרפ"ד]

ל"ג] .כה מר כפי שלא היה מעולם [שםָ ' :כמֻ ס ִע ָמ ִדי חָ תֻ ם ְבאוֹ ְצר ָֹתי'].

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

אבל אלה שרוצים ומבינים הם יודעים שהקב"ה הוא הכל-יכול,

השמירה הלכה.

ושהרוחניות זה להיות דבוק להקב"ה כביכול ,שזו ההנאה הכי גדולה

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

בעולם ['וַ אֲ נִ י ִקרֲ בַ ת אֱ לֹ ִקים לִ י טוֹ ב' ,מסילת ישרים פרק א'] ואין שום גשמיות

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

שיכולה להתקרב לזה אפילו בטיפ-טיפה ,ובשביל זה אנחנו חיים

צדיק ענק ,ובזה שהוא היה גר בהר-נוף יכול היה למנוע כזה דבר,

['חַ ִיים ִב ְרצוֹ נוֹ '] אין לנו סיבה לחיות חוץ מזה

['וְ אַ ֶתם הַ ְדבֵ ִקים  -חַ ִיים

אבל ה' לקח אותו [הכונס דף ס' ע"א].

ֻכ ְלכֶ ם'] ,והעולם הבא עכשיו זה כמין 'מקום המתנה' עד הגאולה ,עד

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

שתהיה תחיית המתים [שער הגמול להרמב"ן] .ואז נראה יותר ויותר מה

באמונה לאחרי דברים קשים כאלה...

זה להתקרב ולהיות אחד עם הקב"הְ '[ .באוֹ ְר ָך נִ ְראֶ ה אוֹ ר'].

ת .היהודי תמיד עמד במצבים שכאלו ,אז היו יהודים שמיד אמרו

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

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

עטורי טלית ותפילין ,וכו'?...

צריך את הכאב ראש הזה ,אני אהיה גוי'.

ת .אני אגיד לכם אחת מהסיבות .אני לא יודע את כל הסיבות .אחת

ָבהֶ ם ולְ בָ ֵרר וְ לַ לְ ֵבן ַעד ֵעת ֵקץ' ,ר' מזמור ע"ג]

הסיבות היא שאנחנו יהודים-חרדים ,אנחנו שמים תפילין ,אנחנו
מתפללים עטופים בטלית ,אנחנו מכסים את הראש שלנו ,ומגדלים
זקן וכו' וכו' ,אבל אנחנו ,חסר לנו את האמת .וכמו שהגופות שלהם
היו שרועות על הריצפה בתוך שלוליות של דם ,ועם הטלית הספוגה
בדם ,המראה הזה – זהו המצב של עם ישראל ,שאנחנו לא תופסים,
לא כולם ח"ו ,אבל הרבה מאד ,ואפילו הרוב ,לא תופסים מהי
האמת .לא תופסים שהגוף זה דבר שטחי ,ושאנחנו צריכים לקדש
את הגוף הזה ,לקדש את זה באמת ,ולא שנעטוף את עצמנו בטלית-
ותפילין ואח"כ נלך לעשות בידור או קרנבל באיזה מקום-משחקים.
זה לא הדרך [תהלים סו"פ מ"ט' :אָ ָדם ִב ָיקר וְ לֹא י ִָבין'] .וה' מראה לנו מה
אנחנו ,בסך הכל  -חתיכת בשר ,ושרק הוא נותן לנו את החיים,
והוא עושה מאיתנו קדושים אם רק אנחנו רוצים

יטהֵ ר ,'...יומא
['הַ ָבא לִ ָ

לט , ].רק אם אנחנו מבקשים ,רק אם אנחנו מנסים להתקרב לזה

['ו ִמן הַ ַמ ְש ִכילִ ים יִ ָכ ְשלו לִ ְצרוֹ ף

נחפשה דרכינו ונחקורה
ש .אנחנו רואים שברוב המקרים בסידרת הפיגועים הקשים לאחרונה
היו מעורבים חרדים...
ת .נכון ,כי אנחנו העיקר .אנחנו – זה העיקר ,ואנחנו חייבים להיות
הדוגמה .לצערינו אנחנו הרבה פעמים לא הדוגמה.
ש .זה נראה כמכוון שהקב"ה חולל בדיוק בתאריך זה טרגדיה כ"כ
קשה ,בסמוך לראש-חודש כסלו .ניתן לשער שזה יביא הרבה יותר
יהודים להשתתף בתפילות של ערב ראש חודש.
ת .בודאי ובודאי .ויש הרבה יהודים שהם יודעים בפנים את האמת,
אלא מה ,העולם ,והקהילות ,הסגנון הזה שהכסף שולט פה על כולם
– זה מבלבל אותם .אבל הם יודעים את האמת ['וְ לִ ִבי ֵער'] .ואפילו
בתוך הבתים שלהם יש את השקר ,וכאשר קורה דבר כזה הם

לאחר הטבח' :אנחנו הרוצחים'
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קושרים את עצמם להקב"ה ואז פתאום הם רואים את השקר ,פתאום
הם רוצים להשתנות ולשנות את דרך-החיים של המשפחות שלהם.
וזה התהליך.
ת .האם לקחו מוסר – זה אני לא יודע .יש כאלה שכן ,ויש כאלה
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
צניעות – לא הוזכר .כאילו שהצניעות מאה-אחוז .הכל בסדר

[ישעיהו

אֱמת'].
נ"טִ ' :כי כָ ְשלָ ה בָ ְרחוֹ ב ֶ
ת .ברגע שהצניעות יהיה בסדר – לא תהיה מחלוקת .כי ברגע
שמגיעים לאמת – אז כבר מגיעים לכל האמת ['וְ ִעם ְקדוֹ ִשים נֶאֱ ָמן'].
ולמה לא מגיעים לשלמות עם המחלוקת? כי השלמות בדבר אחד
מביאה לשלימות בכל הדברים ,כי ברגע שבן-אדם מגיע לאמת,
לקירבה עם הקב" ה ,הוא כבר מבין כמעט הכל .אז לכן 'קדושים
תהיו'  -בראש ובראשונה .וזה כבר יסדר את המחלוקת ,כי מי
שקדוש באמת ומבין את זה – הוא גם מבין כבר שמחלוקת זה רצח.
ופה היה הרצח .אבל גם ע"ז וגילוי-עריות וכל הדברים האלה – זה
רצח לא פחות .ואנחנו חייבים על כל הדברים האלה ,כל הדברים
האלה בבעיה.
העגל הזהב הראשון  -הוא קיפץ וזז וכו' ממש כמו עגל אמיתי ,לא
ראו שום הבדל ,אבל הוא היה עשוי רק ממתכת ,מזהב ,בלי שום
חיות .והכל היה 'כאילו' .וגם אנחנו – מי שחי עם העגה"ז ,הוא כמו
שהעגה"ז מכתיב לו הכל ,הוא לא 'חי' .זה לא חיים בכלל! חיים –
זה אך ורק עם קשר עם הקב"ה .לחיות חיים של 'קדושים תהיו',
לחיות חיים של רוחניות ,של להיות 'ערליכע ייד' ,זה מה שאנחנו
צריכים.
ש .השאלה פה אם באמת יפקחו עינים לעשות משהו ,שינוי אמיתי
בר-קימא ,שלא יחלוף סתם חלילה.
ת .נכון שיש אנשים שרוצים מיד לשכוח ,נכון ,הולכים ללוייה,
בוכים ...אבל לא רוצים לסבול .רוצים לשכוח .לעשות שמח" .למה
להיות עצובים"? זה מה שתמיד אומרים .אבל חייבים להיות עצובים
['וְ הַ חַ י יִ ֵתן אֶ ל לִ בוֹ '] ,כי אם לא עצובים – אז אי אפשר להגיע לשמחה,
'הזורעים בדמעה  -ברינה יקצורו'.
ש .כשאנחנו מסתכלים על האירועים שקדמו לא מכבר ,עם
התינוקת ,והבחור וכו'  -יכולנו אולי לקלוט את המסר כבר מאז

[עי'

תענית י"א ,].ולא היינו צריכים לעבור עוד דברים.
ת .כל הנשמות האלה – ה' לוקח אותם בשביל לזעזע אותנו ,בשביל
להראות לנו שמשהו לא בסדר .כאשר הבן אדם נהיה חולה ,שלא
נדע ,קודם יש לו כאב-ראש ,אח"כ כאב אוזן ,אח"כ יש לו כאבים
בגוף ,ויש לו חום ,ולאט לאט עד שהוא תופס שהוא חולה ,אבל
[הגאולה ,סידרה ב'  ,32ככל שתתעוררו מוקדם יותר]'...

ש .אך האם בכל זאת היתה התעוררות כתוצאה מכל האירועים ,ה'
ישמור?
ת .עם כל דבר שקורה  -עוד ועוד מתעוררים .זה לא 'במכה אחת'.
אבל אנחנו גם נקבל 'זבנג' אחד ,לא פה בארץ ישראל ,אבל זה
ילמד אותנו ,ואם לא – אז לא ,מה אפשר לעשות.
ש .מה אפשר לעשות לזכר הנרצחים ,עילוי לנשמותיהם?
ת .להחזיר אנשים בתשובה ,בעזרת ה' .מה יותר טוב מזה?! בזכותם
יחזרו בתשובה!

ש .האם אנחנו חייבים לצעוק על דברים לא טובים? האם אין זה
נקרא שאנחנו מקטרגים?

ש .האם קיבלו את המוסר מההספדים שהיו?

אנחנו לא תופסים.

'לא לקטרג'...

ת .אם בן אדם בולט בהתנהגותו חסרת-הלב כלפי יהודים אחרים או
שהוא בעל-עבירות – אפשר להגיד.
ש .השאלה כללית .נגיד שישנם קבוצות של אנשים בשנת השמיטה
שהם מתעשרים מהעושק של מחירי הפירות והירקות על חשבון
הנצרכים ,איך להגיב על זה.
ת .זהו ממש דוגמא טובה של משהו עקום .אבל זה לא כל הענין ,כי
הם עושים את זה לא רק בנושא הזה .יש הרבה גנבים בינינו,
והרבה כאלה שמרויחים על חשבון היהודים המסכנים .והנה יש
'שמיטה' – אז מצאו איך להרויח על זה .למעשה הרי בשנת השמיטה
זה היה צריך להיות זול ביותר ['וְ אָ ְכלו אֶ ְביֹנֵי ַע ֶמ ָך'] ,זה הכל צריך היה
להיות בלי כסף ,אבל על חשבון זה ,על חשבון כל אלה שצריכים
לקבל את החלק-של-העוגה – אז זה נהיה יקר מאד .ויש אנשים
שאין להם כסף בשביל להאכיל את הילדים שלהם ,וזה פשוט עושה
בעיה קשה .וזה לא אנושי .וזה לא לפי הדין .וזה לא לפי התנהגות
של לב יהודי.
ש .השאלה אם מותר להזכיר את זה ,האם זה לא מביא קטרוגים?
ת .אפשר לדבר על זה .זה לא קיטרוג.
ש .יש טוענים שבזמנים הקשים האלו ,אז צריכים רק להגיד טוב על
עם ישראל.
ת .בזמן שיש צרות על עם ישראל – זהו הזמן לחפש למה יש צרות!
[תענית יב' :מעיינין במילי דמתא'] ה' לא שולח צרות בלי סיבה

['לא חשיד

קוב"ה דעביד דינא בלא דינא' ,ברכות ה .]:ואם אנחנו צדיקים עד הסוף –
לא יהיו לנו בעיות .אבל אנחנו לא צדיקים עד הסוף – ואם יהודים
מעלים מחירים של אוכל ,סתם ,כי הם רוצים להרויח ,ובגלל זה יש
יהודים שאין להם אוכל – אז זה גרוע מאד .וצריכים לפתוח את הפה
ולצעוק ,מה זה להשאיר כזה דבר[ !?...ישעיה נ"ח ו'] זה אסור! מה זה
אומר 'לקטרג' ...זה לא נקרא 'לקטרג' .זוהי גניבה! גונבים מהפה של
ילדים קטנים שאין להם מה לאכול.
ש .ונגיד ,על הצניעות ועל הפיאות ,איך אפשר לדבר על זה בלי
לעורר קיטרוג ח"ו?
ת .על הפיאות ועל צניעות או על חוסר-הצניעות  -חייבים לדבר .מה
זה?! איזה שטויות .הנשים הולכות כמו ממש מהרחוב ,ונראות
רחוביות עם הכל צמוד וקצר ,ועם פיאות שברור שזה עם שיער ,והן
נראות כמו שיער .זה לא קיטרוג .זה לעזור לעם ישראל לעשות
תשובה!
נכון ,כשאנחנו באים לפני הקב"ה אנחנו צריכים להגיד אנחנו
חטאנו ,אבל הגלות הזאת מרה וארוכה [הגאולה סידרה ב' ,]1-ואנחנו
חייבים להגיד לקב"ה שאם אנחנו לא כמו שצריכים להיות – הוא
צריך לעזור לנו לחזור בתשובה

['רצוֹ נֵנו לַ עֲ שוֹ ת ְרצוֹ נ ֶָך ,'...תפילת רבי
ְ

אלכסנדרי ,ברכות יז ,].כי זה מדי קשה ,זה קשה לנו

[תהלים ס"הִ ' :דבְ ֵרי

עֲ וֹ נֹת ָג ְברו ֶמנִי'] .זה קשה המצב שפתאום אין כסף שתמיד כ"כ
התרגלנו לזה ,קשה כל המצב של החיים האלה שאין מספיק אוכל
לילדים ,ולא יודעים מה לעשות וכו' וכו' – זה קשה וזה קשה.
ואנחנו אוהבים את הקב"ה ,ועד היום אנחנו שמים טלית ,ולובשים
תפילין ,ומתפללים שלש פעמים ביום וכו' .אבל כשאנחנו מדברים
עם האחים והאחיות שלנו אנחנו צריכים לעזור להם לחזור בתשובה,
כי אם לא – זה כמו להגיד :לא אכפת לנו עליכם ,אתם תיכשלו ,ולא
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תגיעו לעולם הבא ,וזה לא אכפת לנו .וזה אסור! יש לנו לב יהודי,

ת .כשזה יגיע תבינו את המילים שלי .זה יהיה כמו החנוכה האמיתי,

וצריכים לעזור להם לדעת מה זה אמת.

הראשון .וה' יעזור לנו.

ש .ובנוסף אם לא מוחים – אז בעצם הסכנה עוד יותר גדולה...

ש .מסתר ששוב נצטרך להילחם עם היוונים...

ת .דור שלא מוחה – אוי ואוי [שבת דף נ"ה ,עקדת יצחק פר' וירא ,שער כ'],

ת .מתייונים ,כנראה .עכשיו המתייונים הם הבעיה שלנו יותר מאשר

אבל הדור הזה במיוחד .דור שהגענו בו לרמה הנמוכה ביותר – ולא

היוונים.

מוחה?! רע מאד [ר' מקורות 'הגאולה' סידרה ב' .]3אבל זהו דבר טיפוסי

ש .אז מה הלאה ,האם בתקופה הבאה תהיה הקלה?

שגם אנשים שיש להם מספיק עבירות משלהם ,אז הם לא רוצים

ת .לא יהיה יותר קל עד משיח .יהיה לנו יותר קל אך ורק כשנסמוך

שמישהו ידע ,ואם מי שהו מוחה והוא בעצמו עבר עבירות כאלה

עליו במאה אחוז [מזמור ב'' :אַ ְש ֵרי ָכל חוֹ סֵ י בוֹ '] .ולא לפחד בכלל .נהיה

ולמרות זאת הוא "מוחה" ,כי הוא רוצה שאף אחד לא ידע שגם

רק אתו ,ואז יהיה לנו יותר קל ,יהיה לנו הרבה יותר קל מאנשים

הוא עושה את זה – אז הוא גם כן יקבל את הדין באיזה שלב.

אחרים ,ונעבור את התקופה הזאת שזו לא צריכה להיות תקופה

ש .יש לדון לכף-זכות בגלל כל הנסיונות שבדור הזה – וזה דבר

ארוכה – בהרבה יותר בקלות.

שלא היה פעם...

ש .איך אפשר לעבור את זה בקלות כשרואים כאלו צרות שעוברות

ת .זה אנחנו יודעים ,וזה אנחנו עושים עם הקב"ה ,ולא עם בעלי-

על עם ישראל ,איך אפשר להחזיק מעמד?

העבירות [ליקו"מ כ"ב א'] .אבל להשאיר אותם עם הנסיונות ולא

ת .אני מבין ,אבל מי שאוהב את עם ישראל יודע שעד שמשיח לא

לעזור להם להכנס לאמת?! זה כמו לראות שמישהו טובע ולהגיד

בא – אין לנו עתיד .ואפילו אם הלפיד אומר ש'יש עתיד' ...הוא לא

'אשה טובעת – אני לא קופץ פנימה ,כי זה לא צנוע .אני גבר ,אני

יודע בכלל מה הוא מדבר .אין עתיד .בלי הקב"ה ,בלי הגאולה

לא יכול להציל אותה .אסור לי''[ .חסיד שוטה' ,סוטה כא .]:אז אנחנו

השלמה שהוא מביא משיח  -אין עתיד!

צריכים להציל את היהודי ['אֲ לַ ְמ ָדה פ ְֹש ִעים ְד ָרכֶ ָ
יך'] .ואיך אנחנו נעזור

לו? איך נציל אותו ונעזור לו להתקדם ,לצאת ולהשתחרר

שנזכה ונחיה ונראה...

מהתסבוכת של חטאיו בכדי שהוא יוכל לקבל משיח צדקנו? האם

ש .שמענו לאחרונה כמה פעמים את המושג העמוק שהבריאה לא

בכך שנגיד לו שהוא בסדר ,שהוא מתוק ,שהוא נחמד ,וכו'?! זה

הסתיימה ואנחנו הולכים להכנס בימות-המשיח לשלב הבא של

בודאי לא יעשה את העבודה.

הבריאה ,האם נוכל קצת יותר להבין את המשמעות של הדברים?

ש .בכל הנושא של 'הקיטרוג' יש פה 'טיוח' גדול...

ת .תראו ,בשביל מה הקב"ה ברא את האדם? זה אין-סוף לבריאה.

ת .אבל הקב"ה מחכה שנגיד ,הוא מחכה שננסה להציל את עם-

זה ממשיך .זה תהליך-אחרי-תהליך-אחרי-תהליך – עד לנצח .יותר

ישראל .הוא לא רוצה שנשב בחיבוק הידיים ולא נעשה שום-דבר,

מזה אני לא יודע .אבל אנחנו לא עומדים במקום אחד ,כביכול.

['לֹא

אנחנו נמשיך לעלות ['א ַֹרח חַ ִיים לְ ַמ ְעלָ ה לְ ַמ ְש ִכיל'] .ומה זה אומר

ַתעֲ מֹד ַעל ַדם ֵר ֶע ָך' ,יחזקאל פרק ל"ג] ,אבל יהודים עם לב יהודי באמת,

'לעלות' – אני לא יודע .אני לא עברתי את זה .אני לא יודע להגיד.

ברגע שיהיה מצב באמת קשה מאד ,כמו שהיה אתמול ,ה' ישמור

אבל נדע ['תוֹ ִד ֵיענִ י א ַֹרח חַ ִיים ,'...תהלים ט"ז] .אנחנו נהנה עם הנאה

ויציל אותנו ,יש סיכוי שינצלו .אז מה עדיף ,האם עדיף להגיד להם

רוחנית שקשה לתאר [רמב"ם הל' תשובה פרק ח'] .מה יהיה הלאה? זה

ולקוות שבכל זאת הם יתפסו את האמת ,או להשאיר אותם

אני לא י ודע .אני יודע שזה יהיה משהו מעל-ומעבר לדמיון שלנו

מבולבלים בטמטום שלהם?

בתור בני-אדם רגילים .אבל כבר לא נהיה בני-אדם רגילים .נהיה

אנחנו חייבים ,חייבים  ,זה חוב שלנו ,ויש הרבה מקורות לזה

הרבה יותר גבוה מזה .יותר מזה אני לא יכול להגיד .אבל לא יהיה

עת יולדה...

רע ,הרע יעלם [' ִב ַלע הַ ָמוֶ ת לָ נֶצַ ח'] .לא יהיה לנו רע .רק לחשוב :עולם

ש .שמענו שמויש' לה בכה הרבה לאחרונה ,גם בתקשורו האחרון

בלי יצר הרע ...תחשבו ,עולם בלי יצר הרע! [סוכה נב ].אז בטח זה

מלפני שלש שבועות הוא כתב על כך שעומדים להיות דברים קשים

לא יכול להיות עולם כמו היום.

ביותר ושפיכות דמים ,האם לזה היתה הכוונה?

שני שליש של העולם צריך להיחרב! תבינו ,כששני שליש העולם
[צפניה א',

נהרס – אז אנחנו ,כשנזכה ונקבל בע"ה משיח צדקינו נקבל מימד

ת .ודאי ,יהיו דברים מאד-מאד קשים ,וגם מובא בנבואות

יחזקאל ז' ,ישעיה ב' ,מלאכי ג' ועוד] ,אם רק נקרא מה שכתוב ברור

אחר .ואז זה יהיה משהו שקשה לתאר .קשה לתאר .כשאנחנו

בנבואות  -אז זה יהיה נורא נורא ,קשה מאד .אין לי אפילו מילים

יושבים פה עם כל היצר-הרע ,עם כל מה שקורה בעולם ,עם

בשביל זה .וזה יהיה.

היצה"ר קשה לדמיין את זה בכלל .משום כך ,כשמדובר על העולם-

ש .אז מה הולך לקרות?

הבא-של-משיח זה לא יכו ל להיות שהחיים ממשיכים לזרום כמו

ת .אנחנו נראה ,אבל כמו שאמרנו :לא תהיה מנוחה עכשיו .זה ילך

שעכשיו ,כי רק הדבר 'הקטן' והענק הזה ,ש'לא יהיה יצר הרע' ,זה

['נוֹ ַע

לכשעצמו משנה את העולם לגמרי לגמרי! ואולי רוצים להגיד

וימשיך ,ילך ויגדל .המצב הוא על סף קטסטרופה בכל העולם

ָתנו ַע אֶ ֶרץ ַכ ִשכוֹ ר ...וְ נ ְָפלָ ה וְ לֹא ת ִֹסיף קום'] ,ונעמוד בזה ,וזה יהיה הנס .הנס

שאנחנו נאכל אוכל ,וננשום אויר או משהו כזה ['כמנהגו נוהג'] – אבל

שנראה כמו שבתוך כל המבול יצא נח ומשפחתו וכל החיות ,ואפילו

אותו הדבר זה לא יהיה .זה לא יכול להיות.

עוג יצא בחיים...

ש .האם בימות המשיח אנשים ימותו?

ש .מה יש לומר על חודש כסלו ,על חנוכה שעומד בפתח?

ת .זה לא בשבילי להגיד .יש כאלה שאומרים שכן ויש כאלה

ת .אני רק יכול להגיד שנרגיש את החנוכה הזה מאד חזק ,נרגיש

שאומרים שלא [פסחים סח .ע"ש] .אבל איך שלא יהיה – אנחנו נהיה

אותו חזק 'כמו שצריך' ,וה' יעזור לנו.

קרובים להקב"ה ,אז זה לא משנה .כל המעברים האלה יהיו הרבה

ש .מה הפירוש?

יותר קלים ,הרבה יותר טובים בשבילנו [' ַבל ִֹתי ְב ֶש ֶמן ַרעֲ נָן'] ,נעבור את
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הכל בקלות ובשמחה ,ועם ביטחון מלא ,אז זה כבר מוריד את רוב

ש .מה דעתכם על שיטת ההגנה החדשה – בכל מקום שהיה פיגוע

הסבל'[ .רוחַ ִאיש יְ כַ לְ ֵכל ַמחֲלֵ הו' ,ליקו"מ תורה ס"ה].

להציב ביטון ושמירה...
ת .אני רוצה להסביר לכולם :כל הדברים האלה – זה שטויות.

הידים – ידי עשיו

'הציונים'  -לא ציונים ,והיהודים גם כן ,הרבה מהם לא-יהודים.

ש .כידוע בגלות הזו עיקר הצרות והיסורים באים מאדום

[פיוט 'מעוז

העולם מבולבל ,וכאן בארץ הרשעים הצליחו לבלבל לא-סתם ,הם

צור'] ,אבל כפי שזה נראה במציאות אז הערבים הם אלה שפוגעים

עומדים על סף ההשתלטות פה באופן מוחלט ,הם כבר משתלטים על

בנו...

המשטרה ועל הצבא ,ועל כל מיני דברים .והממשלה גם כן ,שלטון

ת .זהו השקר של אדום ['הַ ָצד צַ יִ ד'' ,אַ נְ ֵשי ָד ִמים ו ִמ ְר ָמה'] .ה'אדום' סידר

של הרשעים .אז אין לנו מה לעשות

שכל הארצות הישמעאליות הם באמת נלחמים אחד נגד השני,

נִ ְר ָכב']  .אנחנו צריכים רק להתקרב לה' ,ואין לנו גם מה לברוח .כי

והדאע" ש נלחם יותר נגד המוסלמים האחרים מאשר נגדינו או משהו

באירופה ובאמריקה ובכל המקומות האלה – זה הולך להיות עוד

כזה ,טוב ,אולי הם יגיעו גם אלינו ח"ו ,אבל השנאה שלהם  -זה

יותר גרוע .אז נישאר פה ,בתוך הבתים שלנו ,נסתגר בפנים

למוסלמים האחרים .וזו ס"ד מאד גדולה .וכאשר הם נלחמים זה בזה

בַ ח ֲָד ֶר ָ
יך ,ו ְסגֹר ְדלָ ְת ָך ַבעֲ ֶד ָך'] ,ונתפלל לה' שיציל אותנו ,ונעשה תשובה

יענוַ ,על סוס לֹא
['אַ שור לֹא יוֹ ִש ֵ

['בֹא

בצורה איומה ,והם רוצחים אחד את השני ,אז זה בגלל מה שההם

על העבירות שלנו ,ונחכה לקבל משיח צדקנו.

עושים ,האדומים .הם תכננו והם יצרו מצבים שכאלו ,הם הרכיבו

ש .אבל הקלקול ,ההשפעה הגדולה באה מהציונים...

קבוצות של לוחמים כך שתהיינה מלחמות בין מוסלמים למוסלמים.

ת .האוירה הציונית אכן בלבלה הרבה יהודים חרדים .וזה לא כל כך

וזה המצב.

התיאוריה ,אלא יותר הגשמיות .ושוב ,נכון ,התחילו להגיד 'למה אין

והם יגיעו לפה עם כל הצבאות שלהם .וגם עם המשטרות שיש להם,

יותר שמירה' ,הרי אנחנו יודעים שהשמירה באה רק מהקב"ה!

כמו באירופה ,ובאמריקה ,ובקנדה ,ובכל המקומות האלה ,שהם

אפשר אמנם לעשות איזה 'השתדלות' ,אבל להתחיל לצעוק שזה

מצוידים בציוד רב ביותר .והם כמו חיילים – המשטרות .והם ישתדלו

בגלל שאין שמירה? ...אז מה? האם יכולה להיות שמירה ליד כל

להשתלט פה ,ואז אתם תראו מי שמשתלט .וזה אדום בלבד .והם גם

בית ספר ,וליד כל בית כנסת ,וליד כל מקום כזה או אחר!?...

אלו ש נותנים את כל הכסף ואת כל הציוד לערבים ,כי הרי אם הם

ש .אז גם בזה אנחנו רואים את הבירור  ,מי חי עם אמונה ,ומי עם

יפסיקו – אז לא יהיה להם עם מה להלחם ,יצטרכו לקחת גרזן ,כמו

השקר .הכל יוצא החוצה.

שעשו פה...

ת .בודאי ובודאי ,זה כל העיקר ,שזה שהם מדברים ככה  -זה אסון.

ש .בכלל כל צורת הטבח מאד מזכיר את הדאע"ש.

חייבים להסביר למה זה לא בסדר ,למה זה רק מביא לעוד יותר

ת .נכון ,ובגלל זה אנחנו יודעים שהם כולם ביחד ,הדאע"שים ,כן,

בעיות[ .רמב"ם ריש הל' תעניות].

כך הם מורידים ראשים וכו' וכו' ,אז לכן הם אירגון אחד .והם

ש .אז הם צריכים לקרוא קצת את המסרים של האוטיסטים...

מעודדים את הצורה האכזרית הזאת בכדי להפחיד אנשים .וזה בטח

ת .אולי הם יקראו ,ואולי הם יגידו :האוטיסטים? אה ,הם משוגעים...

לא בכדי שאנשים יהיו עבדים של הישמעאלים ...ברור .הם

ש .כמה זמן אפשר ככה להחזיק מעמד? אפילו לא דור ,אולי אפילו

משתמשים בישמעאלים כדי לגרום לאנשים לרוץ אל האדומים

לא כמה שנים...

האלה בכדי 'להציל אותם' ,ו'לשמור עליהם' ,ה' ישמור.

ת .דור הבא בלי משיח  -לא יהיה .אז אנחנו הדור .וה' יעזור לנו

ש .מה שקרה פה בעצם מלמד שאין קוים אדומים ,אין גבולות ,הכל

שלא נפחד מכל הדברים ,כי זה המבחן הכי גדול .מה אתם חושבים?!

אפשרי ,רח"ל...

שמקבלים נצח בחינם?!...

ת .קודם כל ,אנחנו יודעים מכל הדורות שלערבים אין גבולות,

צריכים לעבוד בשביל זה! כמה יהודים נתנו את החיים שלהם רק

ובגלל זה הוא נחשב לפרא-אדם .אבל מה ,חשבנו שה' לא יתן לדבר

בשביל הפחד שאולי הם יהיו חלשים בעת מבחן ,שכאשר הגוים

ש כזה לקרות ,אבל מאחר שאנחנו לא סומכים על ה' כמו שצריך ,אז

יתפסו אותם ,שאולי בכל-זאת הם יהססו לתת את החיים שלהם,

הוא הוריד את השמירה ,כי אנחנו בוטחים בחברת-ביטוח יותר

ויתנצרו ,ואז הם הרגו את נשותיהם ,ואת הילדים שלהם ,ואת עצמם,

מאשר הקב"ה [שער הבטחון בחוה"ל].

בכדי לא לעשות את זה .ואיזה כחות נפש!

ש .אלה שנמצאים כעת בחו"ל ,הם רואים מה שקורה כאן אז הם

זה כח שאין לנו .אבל יש לנו את הקב"ה ,שהוא מרחם עלינו ,והוא

מרגישים שעדיף להם להשאר שמה...

יעזור לנו ,אבל רק שאנחנו נרצה ,שאנחנו נזרוק עכשיו את העגה"ז

ת .עוד מעט לא ירגישו ככה.

ֹאמר עוֹ ד אֱ לֹהֵ ינו לְ ַמעֲ ֵשה י ֵָדינו'] ,ואנחנו נבקש ממנו לעזור לנו
['וְ לֹא נ ַ

ש .אז איך הם יגיעו?

להיות מה שהוא רוצה שנהיה.

ת .על כנפי נשרים...

ְב ִק ְר ִבי ,'...ר' 'תפילת השב' לרבינו יונה].

ש .מתי כבר נזכה לראות בהיעלמות השלטון פה עם כל מה
שקשור?

[' ַעד ָמ ַתי ְר ָש ִעים יַעֲ לֹזו]'...

ת .כבר אין ממשלה פה .הכל שטויות .כבר אין כלום .מעליבים אחד
את השני ,צועקים אחד על השני ['יִ ְת ָפ ְרדו ָכל פֹעֲ לֵ י אָ וֶ ן'] .בושות.
ישה הוֹ ָר ָתם'] הם לא יודעים מה לעשות
['ה ִֹב ָ

אֲשר לֹא יִ ְש ְמעו ִאיש ְשפַ ת
[' ֶ

ֵר ֵעהו ,]'...זה ממש כמו חיה .ה אם ראיתם פעם חיה כשהיא רודפת
אחרי הזנב שלה?...

לאחר הטבח' :אנחנו הרוצחים'

עמוד 6

['נהמא דכיסופא' ,ר' ברכות ה .ג' מתנות כו']

[' ִמ ְנ ָש ִרים ַקלו ו ֵמאֲ ָריוֹ ת ָגבֵ רו']

['לֵ ב ָטהוֹ ר ְב ָרא לִ י אֱ לֹ ִקים ,וְ רוחַ נָכוֹ ן חַ ֵדש

החושך מכסה את העולם
בס"ד ,תקשור עם מנחם ,ירושלים ,י"ז כסלו תשע"ה
אני בטוח ,בטוח ,שכולכם רואים חזק את העננים השחורים.
לא מרחוק ,כמו פעם ,אלא מעלינו ,ממש מעלינו .זה לא לגמרי
מעלינו ,אבל זה הולך ומחשיך ועוד עומד להחשיך עוד יותר
[צפניה א' ,ע"ש].
אני נפלתי השבוע ,וכשנפלתי חשבתם שהיתה לי התקפת
מחלת הנפילה .לא! ולא! ולא! היה לי צער עצום ,פחד 'מעל -
ומעבר' גם על מה שהולך להיות פה ,ועוד גרוע יותר – מה
שהולך להיות בחוץ לארץ .אני כל כך כל כך סובל מהפחד,
לא בשביל עצמי ,אלא בשביל הקרובים שלי ,בשביל כל
האחים והאחיות שלי ,הם עם ילדיהם ,ומשפחותיהם ובודאי
בשביל עם ישראל.
צַ ִד ִיקים ְכאור נגַ ה ,הולֵ ְך וָּ אור ַעד נְ כון הַ יום ,'...זוה"ק וישלח ק"עִ ' :.פ ְתחָּ א ִדנְ הו ָּרא
אבל לא מבינים ,וזה מה שמפריע לי הכי הרבה ,אני לא
ַד ִקיק ְז ֵעיר ,'...ע"ש] ,וזה יגדל ,וזה יהיה יותר חזק ,ויותר חזק ,עד
יכול להבין למה לא מבינים? למה?! תפתחו את העינים! מה
שזה יהיה יותר חזק מכל החושך ,וזה יבריח את כל החושך,
קרה לעם ישראל?! הם
וזה ייעלם.
כל כך רוצים את
זה יעלם – ונצא
ר...
או
ה
ֶ
י
הְ
י
ִ
ב
רֶ
עֶ
ת
עֵ
לְ
ה
י
ָּ
ה
ָּ
ו
ְ
הגשמיות [ישעיהו נ''וֻּ ' :כ ָּלם
ְו ָּה יָּ ה לְ עֵ ת עֶ רֶ ב ִי הְ יֶ ה או ר...
מהמחבוא שלנו ['ח ֲִבי ִכ ְמ ַעט
גילויו של האור מתוך החושך:
ְל ַד ְר ָּכם ָּפנו ִאיש ְל ִב ְצעו'],
אור.'...
זכריה י"ד ז''ְּ :והָּ יָּ ה ֹיום ֶׁאחָּ ד הוּא יִּ וָּּ ַּדע לַּה' לֹא ֹיום ְּו לֹא לָּיְּ לָּהְּ ,והָּ יָּה לְּ עֵ ת עֶׁ ֶׁרב יִּ ְּהיֶׁה ֹ
ֶרגַ ע'] ,ונביט סביבינו,
אפילו הטובים שלא חיים
אור לִּ י.'...
ֹש ְּך ה' ֹ
שב ּ ַּבח ֶׁ
'אל ִּּת ְּש ְּמ ִּחי אֹיַּ ְּב ִּּתי לִּ י ּ ִּכי נָּפַּ לְּ ִּּתי ָּק ְּמ ִּּתיִּ ּ ,כי ֵא ֵ
מיכה ז' ח'ַּ :
ובארץ ישראל ,פחות או
לָּאור צַּ לְּ ָּמוֶׁ ת'.
ֹ
ֹש ְּך ,וַּ ּיֹצֵ א
קות ִּמ ִּ ּני ח ֶׁ
'מגַּ ּלֶׁה עֲמֻ ֹ
איוב י"ב כ"בְּ :
מי -יודע-מה על איזה
גַּה עֲ לֵ יהֶׁ ם'.
דול ,י ְֹּש ֵבי ְּּב ֶׁא ֶׁרץ צַּ לְּ ָּמוֶׁ ת ֹ
אור ּ ָּג ֹ
ֹש ְּך ָּרא ּו ֹ
ישעיה ט' א'' :הָּ ָּעם הַּ הֹלְּ ִּכים ּ ַּבח ֶׁ
אור נָּ ּ
יותר הכל יהיה בסדר,
רמה גשמית ,אבל הם
ראה ילקוט שמעוני ישעיה ס' ,רמז תצ"ט–תק"א בענ"ז באורך (הודפס גם בסוף 'תנא דבי אליהו',
בשייכות לדברי התנדא"ז פרק כ"א).
אך בחו"ל שני-שליש
החיים
את
רוצים
העולם לא יהיה כבר
שחַּ ר' ,ביטול השקר וביעורו בעת הגאולה השלמה:
לות הַּ ּ ָּ
'עַּ ד ֲע ֹ
את
וגם
השקטים,
[חבקוק ג' י"בְ ' :ב זַ ַעם ִת ְצ ַע ד
ש ִּעים ִּי ְּד ָּע ְּך' .גמ' פרק
יקים יִּ ְּש ָּמחְּ ,ונֵ ר ְּר ָּ
'אור צַּ ִּּד ִּ
ישעיה ב' י "ח' :וְ הָ אֱ לִ ילִ ים ָכלִ יל ַי ֲחלֹף' .משלי י"ג ט'ֹ :
ָּשוְ א'].
['הַ ְבלֵ י
השטויות
אתי
ֹש ְּך יְּ ַּכ ּ ֶׁסה ֶׁא ֶׁרץ וַּ עֲ ָּרפֶׁ ל לְּ אֻ ּ ִּמים'  ,א"ל ההוא מינא לרבי אבהו לאימת
'כי ִּה ּ ֵנה הַּ ח ֶׁ
חלק דף צ"ט ע"אִּ ּ :
אָּ ֶרץ'] .יהיה בלי חיים ,בלי
משיחא ,א"ל לכי תחפי להו חשוכא להנהו אינשי ,א"ל מילט קא לייטת לי ,א"ל קרא כתיב 'כ י הנה
הצדיקים
ואפילו
כלום .ואז היהודים-
כו ן
הו ָּראְּ ,ו ַּתחֲפֵ י לְּ ֹ
יתי לִּ י נְּ ֹ
החשך יכסה ארץ וערפל לאומים .'...ועל פי זה יסד הפייט ב'אקדמות'ְּּ ' :ב ֵמ ֵ
שיושבים ולומדים כל
וּבגְּ בו ְּּר ּ ָּתא'.
יה ּ ַּכד ִּא ְּתגְּ לֵיְּּ ,בת ּו ְּקפָּ א ִּ
ּ ַּבה ֲָּתא :יְּ ָּק ֵר ּ
האמיתיים יכנסו לעולם
רמח"ל דעת תבונות אות ל"ד' :ותכלית כל ההצלחה שהוא מבטיח לישראל הוא התברר יחודו לעיני
היום ,והם ממש צדיקים
של משיח צדקנו ,אבל
הכל .ודבר זה נזכר פעמים אין מספר בדברי הנביאים ע"ה" :ונשגב ה' לבדו ביום ההוא"; "והיה ה'
ם
בכל כיוון ,גם ה
למלך וגו' ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד"; "כי אז אהפוך אל עמים לקרוא כלם בשם ה' לעבדו שכם
זה פחד ,פחד גמור [ישעיה
אחד" .וסוף דבר ,הלא זה עדותנו בכל יום תמיד "שמע ישראל ה' אל קינו ה' אחד".
או
רדומים -למחצה
ור' דברי הרמב"ן ב'ספר הגאול ה' סוף השער הב' .
ב' ,כה"ע].
שמפחדים ללכת נגד
עכשיו
נעבור
הרצונות של הלבבות
מלחמות ,תתכוננו ,נעבור מלחמות ,וזה לא סתם .רואים כבר
העקומות של הרבה מן האחים והאחיות שלנו'[ .יִ ְש ָּראֵ ל לא ָּי ַדע,
מלחמות ,ריח הפצצות נישא כבר באויר ,ואנחנו טועמים כבר
ַע ִמי לא ִה ְתבונָּן' ,ר' ספורנו שיה"ש ח' ח' ,ורש"י עמוס ב' י"א].
את המלחמה שעומדת להיות פה .קיבלנו קצת 'רעיון' ,מושג,
אני כל כך עצוב מזה ,ולא יודע מה לעשות .הרגשות שלי
מה זה יכול להיות .זה היה 'טיפה' ,אבל זה יהיה הרבה יותר
ימה
הגיעו לשיא ,ואז הגוף פשוט לא תיפקד – ונפלתי ['וְ ִהנֵה אֵ ָּ
גרוע .אני לא אומר שיהיה נזק מי-יודע-מה פה בארץ ישראל,
ח ֲֵשכָּ ה גְ דלָּ ה נפֶ לֶ ת ָּעלָּ יו' ,ומד"ר שם פמ"ד י"ז] .אבל זה לא מה שחשבתם,
אבל יהיה .יהיה נזק ,ויהיה מות .אבל ה' יעזור לנו ,ויתן לנו
זה הרבה יותר מסובך ,והרבה יותר חשוב לדעת את הסיבה
את הכח לעמוד בפחד [סוף מזמור ב'] .וכל אלה שהתפללו מתוך
לכך .אני עכשיו רוצה רק לומר לכם :המלחמה שבאה עלינו –
אמת ,מתוך רצון להתקרב להקב"ה ,מתוך הרצון רק להיות
זו מלחמת דתות .זו מלחמה שבין השקר לאמת .רוב האנשים
איתו ,וזה כל הסיבה לחיים שלהם [ספר מסילת ישרים ,פרק א'] ,רק
בעולם ,הרוב העצום – הם בשקר גמור ,בין אם הם נוצרים או
היהודים האלה יכולים להגיע לשלמות ['אַ ְש ֵרי הַ ְמחַ ֶכה' ,ראה מובאות
מוסלמים או בודהיסיטים או סתם אתיאיסטים שלא מאמינים
בגליון  ,42ור' 'שומר אמונים' מאמר הגאולה בהרחבה].
['מ ַשנְ אֵ י ה' יְ כַ חֲשו לו ,]'...לא משנה מה [רמב"ן סו"פ
בכלום ,שלא נדע ְ
וזו כל המטרה של הבריאה .המטרה של הבריאה זה שנגיע
בא ,רמח"ל 'דעת תבונות' אות ל"ו] הם – עולם החושך ,ועם-ישראל,
יותר ויותר לשלמות [עי' פתיחת רש"י לשיר השירים] ,וזה אומר
הפיצפון ,רק מאיתנו יוצא האור בכל החושך הזה.
['לנְ ט ַע ָּש ַמיִ ם וְ ִליסד אָּ ֶרץ ,וְ לֵ אמר ְל ִציון ַע ִמי אָּ ָּתה',
להיות אחד עם הקב"ה ִ
וכל אלה יתנפלו עלינו ,ואם אתם רק חושבים על זה ,אם
הקדמת הזוה"ק דף ה' ע"א'ִ :ע ִמי אָּ ָּתה' ְ -ל ֶמהֶ וֵי שו ָּתפָּ א ִע ִמי'] .ממש אחד
אתם רק חושבים כמה שאנחנו מזעריים ,והם כל כך עצומים,
אתו .אבל מחכה לנו הרבה צער ,והרבה מלחמות .אבל אלה
מה זה אומר ,ומה ח"ו יכול להיות...
שמבינים שהמלחמה הזאת זה נועד בשביל לשחרר אותנו
ּש ַּלִּם
ש ְּּי ֻד ּ ַּבר ּ ָּב ּה' .זכריה י"ד' :וְּ ָּאסַּ פְּ ִּּתי אֶׁ ת ּ ָּכל הַּ גּ ֹויִּ ם ֶׁאל יְּ רו ָּ
' ּ ַּבי ֹּום ֶׁ
יש ִרים
מהשקר – אז זה יהיה מספיק עבורנו ,ונשמח עם זה ['וִ ָּ
ל ּ ִַּּמלְּחָּ ָּמה ,'...תרגום שיה"ש ח' ד' ,זוה"ק בשלח נ"ח ע"ב ,איגרת
יַעֲ לזו' ,ר' זכריה י' ז'] .נשמח לצאת מהשקר הזה ,שבכל מקום
הנחמה לרבינו מימון ,עה"פ 'בבוקר יציץ וחלף' ,ועוד.
בעולם ,בכל פינה – השקר .כל העולם ,כל העולם מתחת
ולא רק זה ,אלא שאפילו שאנחנו כה 'פיצפונים' והאור
איתנו ['מאמר 'היהלום הקטן'] ,אפילו שהאמת אתנו [ישעיה מ"ג' :אַ ֶתם
ֵע ַדי נְ אֻּ ם ה''] ,בכל זאת ,יש הרבה יהודים אפילו מתוך העם
הפיצפון הזה ,שגם הם בשקר! אז זה מקטין את האור עוד
יותר .אבל החושך יהיה מסביבינו ,ומעלינו ,ומתחתינו.
והאור החזק – יצא מעם ישראל .זה יהיה אור כל כך חזק
למרות שחלקו של עם-ישראל ייעלם ,כאשר נגלה שחלק של
עם-ישראל בכלל אינם יהודים .הם ייעלמו ,וישאר רק אותנו,
רק אלה שהם באמת יהודים ['וְ כָּ ל הָּ ִר ְש ָּעה ְכ ָּע ָּשן ִת ְכלֶ ה'] .והאור,
יע...
שזה האמת ['וְ תו ָּרה אור'] – יצא מאיתנו ['וְ הַ ַמ ְש ִכ ִלים ַי ְז ִהרו ְכ זהַ ר ָּה ָּר ִק ַ
ַככו ָּכ ִבים ְלעולָּ ם וָּ ֶעד'] .בתחילה זה יהיה קטן וקלוש [משלי ד' י"ח' :וְ א ַר ח

לעננים שחורים .והעננים השחורים האלה – הם באים
מהעבודה הזרה שנשארה בעולם הזה ,זה בא מהשקר של כל
דת חוץ מהדת של היהודים ,אבל משיח יבוא ,ואז כל האמת
יבוא ,והגוים האמיתיים ,הגוים שבאמת הבינו את האמת – הם
גם ינצלו [הפטרת שבת חנוכה].
אבל השקר ,השקר עכשיו ,שיותר ויותר רוצים להיות
עולם אחד ,ביחד ,ולחשוב ח"ו שיש כל מיני דרכים להגיע
לאמת שזה הקב"ה ,אבל גם לא צריך ח"ו הקב"ה ,כי ישנם
שתי אפשרויות ,יש גם את השטן ,ומי שמאמין כאלה דברים
– זה אלה שמנסים ,וגם כמעט יצליחו להחריב את העולם.
ובסופו של דבר ה' לא יתן להם להחריב את העולם ,כי הם
בעצמם רק בני אדם [ישעיה מ"ה ט'' :הוי ָּרב אֶ ת י ְצרו ,חֶ ֶרש אֶ ת חַ ְר ֵשי
א ֲָּד ָּמה'] .וזה לא יכול להיות .ה' הוא שברא את העולם ,ורק ה'
יכול להרוס את העולם [ישעיה ב'ְ ' :בקומו לַ ֲערץ הָּ ָּא ֶרץ'] .אבל הם –
אלה העקומים שמאמינים בשטן ,הם אלה שמשתדלים
להשתלט על העולם ,וזה לא יעזור להם .והדבר הזה ,האמונה
בשטן ,זה הבסיס של כל הבעיות שיש לנו עכשיו בעולם ,מאז
ומתמיד.
וכל הדתות החדשות כמו הנצרות והאיסלאם – זה מבוסס
קצת על אידישקייט [איגרת תימן להרמב"ם] אבל זה שקר ,זיוף
ילים'] .והם השתלטו על העולם [איוב י"ב
['כי ָּכ ל אֱלהֵ י ָּה ַע ִמים ֱא ִל ִ
גמור ִ
כ"ג] כמעט אלף וחמש מאות שנה ,האחת ,והשניה – פחות,
אבל זה ממש שקר ,שקר ,שקר .ושונאים את היהודים – כי
הם נבחריו של הקב"ה ,שונאים אותנו בשביל הדבר הזה ['סיני'
שבת פט ,].רוצים למחוק אותנו ,וזה אומר לעשות אותנו כמו
כולם [הגאולה ב'.]62-
ואין מדינה שהיא לא חלק של הדבר הזה ,חלק של השקר.
רק מתי -מעט אנשים [צפניה ג' י"בְ ' :ו ִה ְש ַא ְר ִתי ְב ִק ְר ֵב ְך ַעם ָּענִ י וָּ ָּדל ,וְ ָּחסו
ְב ֵשם ה''] ,עם פיצפון ,אלה שהם יהודים אמיתיים ,יכולים
להחזיק את האמת ,אבל האמת – זה כל -כך חזק וכל-כך מלא
אור ,ששום דבר לא יכול להרוג אותו ,להשמיד אותו ,אף
צבא ,אף נשק ,שום דבר .וכל יהודי שיש את הניצוץ הזה
בתוך עצמו – אף אחד לא יכול להרוס אותו ,אף אחד'[ .וְ אַ ֶתם
יתם'] .
ְבנֵי ַי ֲעקב לא ְכ ִל ֶ

אני מבקש מאד שתבינו ,תבינו שכל מה שקורה בעולם
הזה ,כל ההשתדלות של הרשעים לגמור את האידישקייט,
שזה למעשה חלק גדול של המלחמה שלהם – זה לא ילך .הם
יעלמו מן העולם ,ואנחנו נישאר [סוף מזמורים צ"ד ,ק"ד] ,אבל לא
יהיה קל .והסוד – זה להחזיק כביכול בהקב"ה ,ולא לעזוב.
להחזיק בחבל הרוחני שהוא מחזיק כביכול ,ואנחנו מחזיקים
בזה'ִ [ .מ ְש ָּען ו ִמ ְב ָּטח לַ ַצ ִד ִיקים' .ר' מאמר 'לא לעזוב את החבל'].
ואפילו שהוא ינענע אותנו מאד חזק – לא לעזוב .לא לפחד
['אֶ ְב ַטח וְ לא אֶ ְפחָּ ד' ,ברכות ס ,].לא לפחד משום דבר ,כי העולם,
הבריאה ,זה לנצח [ישעיהו ס"ו'ִ :כי ַכא ֲֶשר הַ ָּש ַמיִ ם הַ חֲ ָּד ִשים ]'...ויהיה לנו
['כן יַעֲ מד זַ ְר ֲעכֶ ם וְ ִש ְמכֶ ם'] .ואפילו אלו שהסתלקו – הם יחזרו
ֵ
נצח
[סו"ס דניאל ,תרגום שיה"ש ח' ה'] ,אבל נצח יהיה להם.
וחוץ מזה – אין לי יותר מה להגיד.

שאלות ותשובות:
ש .למה הנפילה התרחשה בדיוק אחרי התפילה פה השבוע?
ת .התפילה עצמה – פשוט תפסה לי את הלב ,הבכי שלכם זה
התחבר עם הבכי שלי ,וממש לא יכולתי להשתלט על
הרגשות שלי – אז הגוף שלי פשוט התמוטט.

ש' .העננים השחורים' – האם הכוונה גם למצב הזה ,העיסוק
עם הבחירות ,מי יהיה הנציג בכנסת של החרדים?
ת .הבחירות פה – זה לא כל כך טיפשי כמו שחושבים ,כי
דבר ראשון – אני לא יודע אם יהיו בחירות ,פה יש איזה
תיכנון להכניס את מדינ"י למלחמה גדולה .זה משהו שזה חלק
מהתיכנון של הרשעים [מזמור ב'] .יש לנו פה בארץ יהודים,
כביכול-יהודים ,שהם איתם ,והם אנשים שיושבים במקומות
הגבוהים ביותר ,גם בממשלה וכו' .ויש להם את האג'נדה
שלהם ,בכל ארץ וארץ.
הם שולטים על כל הבנקים בעולם ,רוב הבנקים לפחות ,כל
הבנקים הגדולים .לא מאמין שבנק אחד יכול לחיות בלי להיות
קשור אליהם ['וְ חַ ְב ֵרי ַגנ ִָּבים'] ,הם גונבים את הכסף מכל
החשבונות שזה אפשרי ,בכל הדרכים האפשריות ,וכולנו
['ב ִש ְעבוד ַמ ְלכו ת
ְ
נשארים עניים .והם שולטים גם בעזרת הכסף
ֶעגְ לָּ ה ,'...ר' משלי כ"ב ז'] ,והכסף מדבר [קהלת י' י"ט] ,בעל המאה –
בעל הדעה ,בעל הכח.
אתם תראו שעוד מעט תהיה להם סיבה להביא חיילים ,או
מהאו"ם או מאירופה או מאמריקה ,לא משנה .הם יבואו כאילו
'לשמור עלינו' ,ובסופו של דבר הם פשוט ישתלטו פה בלי
לריב איתנו ,בלי לירות ברובים שלהם .יתיישבו פה – והם
יהיו השולטים .אני לא יודע אם תהיינה בחירות או לא אבל
מלחמה – תהיה .זה הכיוון.
ש .וזה שהודיעו שהם הולכים לבחירות עכשיו ,האם גם זה
חלק של התכנית?
ת .בודאי .עכשיו נתניהו העביר כמה דברים היום ,בלי
האנשים האחרים שעזבו ,שהוא זרק אותם.
קודם כל ,הוא העביר את החוק של אפס-מע"מ לאוכל בסיסי
במקום אפס מע"מ לדירות האלה ,שבסוף הקבלנים הם
שירויחו ,אז זה יותר פופולארי עם העם ,וזה גם יותר בשכל.
והדבר השני – הוא העביר גם איזה שלשה מיליארד ש"ח
בשביל הצבא ,שזה לא מכבר הוא נתן ששה מיליארד ש"ח
בשביל הצבא! ['יָּעז ְבהַ ָּותו'] הוא הכניס משהו שלא היה צריך
להיות שמה ,אפילו רצו לקצץ את תקציב הצבא! אז ברור
דבר אחד :הוא בינתים צריך את הגב של העם ,ואחרי זה...
ולכן הוא עושה להם קצת פוצ'י-מוצ'י (חנפנות) עם הורדת
המע"מ מהאוכל הבסיסי ,ומעלה את הכסף שהולך לצבא ,ואוי
לנו .אוי לנו.
אבל תשימו לב איתו .הוא הופך להיות יהודי שמדבר על
'מדינה יהודית' וכו' – אבל את ה' הוא לא מכניס לזה [ירמיהו ז'
כ"ח] .אף פעם הוא לא אומר "ברוך ה'" ,אולי זה מתגלצ' לו
('מחליק' לו מהפה) כי הרבה אנשים אומרים את זה פה -ושם ,אבל
'ה נֵה הַ גֶבֶ ר לא ָּי ִשים
מורגש שהוא ידבר על מזל וכו' [תהלים נ'ִ :
אֱל ִקים ָּמעוזו – ]'...אבל הוא לא ידבר על הקב"ה [עמוס ו' י'] .הוא
לומד גם כן משהו ,לא זוכר מה ,תנ"ך ,אבל זה רק בשביל
להכין אותו לדת החדשה ,שזה יהיה הכל ביחד ,הכל ביחד.
ש .האם אתה מאמין שהוא יהיה עוד פעם ראה"מ?...
ת .גם אני מאמין שהוא לא יהיה עוד ראש ממשלה ,הוא יהיה
דיקטטור.
ש .מעניין שדוקא עכשיו פתאום באה התקיפה בסוריה...
ת .זה מראה לכם שמה שאני אומר לכם זה נכון.
אל תדאגו ,הוא לא עשה את זה על דעת עצמו .האדומים
נלחמו נגד הערבים ,קודם החלישו את הערבים ,הורידו אותם
בכל המלחמות ערבי-ערבי ,שלחו ערבים להילחם נגד ערבים.

והם אלו שהכינו את הדאע"ש ,הם שהכינו את ה'אל-קעידה'
ואת האחים המוסלמים .שלחו אותם להילחם 'ערבי-נגד-ערבי'.
האם אתם לא חשבתם שזה קצת מוזר שלא התחילו כבר עם
הישראלים? ...לא היתה להם עדיין רשות להלחם עם
הישראלים ,רק עם הערבים עצמם .אז זה מה שהם עושים.
לוב – היה דיקטטור חזק .כבר אין שם דיקטטורה חזקה ,יש
בלאגן שמה.
מצרים – גם שמה יש בלאגן ,מובארק שלט שמה במיליון
אחוז.
סוריה – בלאגן גדול.
ובתורכיה – גם כן עוד מעט יהיה בלאגן.
ערב הסעודית – מפחדת נורא ,כל בית-המלוכה שמה – במצב
קשה ,בפחד עצום.
הערבים הכי חזקים ,העולם-הערבי הכי חזק – הם רועדים
מכל הכיוונים.
ש .ומה עם איראן?
ת .איראן? – עוד מעט .יטפלו באיראן .זו תהיה מלחמה מאד
גדולה בין אדום לישמעאל [מלבי"ם יחזקאל ל"ב] .ואדום ישתלט
[יומא י' ,].אח"כ יטפלו ביהודים ,ה' ישמור .זה רק התיכנון
שלהם .בודאי שה' יציל אותנו.
ש .האם יתכן שההתקפה הזאת – זו פרובוקציה שרוצים פה
לעשות בכח מלחמה?
ת .סוריה – לא תקום יותר .הם רוצים לגמור את סוריה .הם
כבר החלישו את סוריה מאד מאד בכמעט-שלשת-השנים
שנלחמים שם .ועכשיו זו לא תהיה כל כך בעיה לגמור אותם.
אבל הם רוצים להשתמש ב"צבא ההגנה לישראל" בתור
הצבא שהולך לתת כנראה את המכות הראשונות באיראן,
ומזה תתפתח מלחמת -העולם.
אני לא יודע את זה בטוח – אבל אני מרגיש את זה.
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 –
'ב יום עֲ ָּמ ְד ָּך ִמ ֶנגֶד ,'...עשן הכבשן עמ'
אתם יודעים לאן[ .עובדיה א' י"אְ :
קמ"א]

ש .האם זה יארך עוד הרבה זמן ,השלטון של הרשעים?
['כי ָּקרוב יום אֵ ָּידם ,]'...הם כבר שולטים
ִ
ת .לא יהיה הרבה זמן
ְ
['קץ ָּשם לַ ח ֶשך'].
הרבה שנים ,אז צריכים כבר להתפטר מהם ֵ
ש .ומה עם החשבון של תשעת החודשים? [יומא י' ,.ר' מסר 'בתוך
שלטון הגוים' ]

ת .אני לא יודע .זה יהיה מה שזה יהיה ,אבל רואים שזה
קורה.
ש .ואיך החרדים נסחבים לתוך זה ,מה הם עושים שמה בכלל?
ת .החרדים שעוד מנסים להיות בפוליטיקה – אוי להם ,אוי
להם ,אוי להם.
ש .העסקנות החרדית ,האם גם הם חלק מהשלטון הזה?
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

עושרו של העולם .שמונים וחמשה אנשים! אז ברור שיש להם
הרבה כסף כמו 'הקרן לידידות' ,שהם מחלקים כסף כמו מים
[מאמר 'הפחד משתלט']  ,אבל זה קושר אנשים איתם'[ .הון י ִסיף ֵר ִעים
ַר ִב ים']

ש .הם לוקחים את הכסף שלנו ומחלקים אותו למי שרוצים...
ת .אין ספק ,תלוי מאיפה הם גונבים .אבל אני יכול להגיד
לכם דבר אחד ברור :הבנקים בארץ – הם חלק של הדבר הזה.
לא הפקידים שעובדים שם ,הם לא יודעים מזה ,אבל אלו
שקובעים את הפוליסי (המדיניות) של הבנק .עכשיו מחלקים
הלוואות בלי שום בעיה ,כמעט כל מי שיש לו חשבון קצת
מסודר ,אפילו שבקושי יש לו כסף – יכול לקבל אשראי!
אפילו די הרבה אשראי ,וגם הלוואות.
ש .יש גם פירסומות ,מדוע הם מתלהבים להעניק הלוואות?
ת .פרסומות גדולות! וגם ברדיו וגם בטלביזיה ,ובכל מקום יש
פירסומת .כמעט מתחננים שתקחו את הכסף שלהם ...וזה רק
כדי לקשור את כולם ,אבל היהודים במצב שהם לוקחים ,כי
זה הלוואה ,ומה לעשות ,חייבים לחיות ,חייבים לאכול.
['כי ִח ָּנם ְמז ָּרה הָּ ָּר ֶשת ]'...אז
ולוקחים את זה ,ועושים את זה די נוחִ .
מה קורה? מה יהיה עם זה? אני לא יודע מה הם יעשו עם כל
זה ,אבל אלו שחייבים הרבה מאד – בודאי שיהיה להם
רו ְּך'.
'ב ֹ
ְּ
אבל בכל אופן ,הם הרי רוצים להפוך את כולם לעבדים .מי
שחייב כסף – בצורה זו הוא יהפוך לעבד [משלי כ"ב ז'ָּ :ע ִשיר
לוה ְל ִאיש ַמ ְלוֶ ה ]'...אבל גם ככה אפשר להפוך
ְב ָּר ִשים יִ ְמ שול ,וְ ֶעבֶ ד ֶ
לעבד .מה קרה במלחמת העולם השניה ובכל המלחמות? הם
פשוט לקחו את הבתים של האנשים .אחרי שהם חזרו
מהמחנות ,אם היו רק מעיזים לדרוש מהגוים לצאת מהבתים
שלהם – פשוט היו הורגים את היהודים'[ .ה ֲָּרצַ ְח ָּת וְ גַ ם י ָָּּר ְש ָּת']
ש .ולמה בימים האחרונים הדולר קפץ בצורה משונה?
ת .הדולר חלש בכל העולם ,וזה קפץ כאן אך ורק בגלל
הבחירות ,ובגלל כל העניינים ,כל הבלאגן פה ,אז לכן השקל
נהיה חלש .וגם מקודם זה כבר נחלש בגלל כל הטימטום של
לפיד ,הוא תיכנן לעשות מע"מ-אפס וכל מיני שטויות ,והוא
הוריד את כל קיצבאות-הילדים ,אז פתאום יש אנשים שממש
רעבים ללחם ,וגם אנשים שעובדים וכו' ,אפילו ששני ההורים
עובדים – אין מספיק גם בשביל שכר-דירה וגם בשביל
ההוצאות או בשביל המשכנתא .הרבה לקחו משכנתאות של
תשעים אחוז! אז זו הסיבה שהשקל ירד בערכו.
אבל זה לא יחזיק ,כי הדולר ממש חלש ,הדולר – זה אויר,
כלום ,אין לזה שום בסיס[ .גליון ' :17כשהדולר ימות'] וכל
המטבעות – אותו הדבר ,הם רק משחקים בבורסאות עם
הכסף ,מעלים את זה ,מורידים את זה ,הכל מניפולציות של
הרשעים ['אַ נְ ֵשי ָּד ִמים ו ִמ ְר ָּמה .]'...וגם הבורסה – מניפולציה של
הרשעים ,ככה הם מרויחים .הם תמיד יודעים מה עולה ומה
יורד ,מה הולך להיות גבוה .הם לוקחים משהו כשזה נמוך,
ומתחילים להעלות אותו ,קונים את זה בזול ,ובכל מיני דרכים
דואגים להעלות את זה ,ולהעלות את זה ,ולהעלות את זה ,ואז
הם מוכרים .אחר כך מי שנכנס לזה בסוף – בום ,הוא נופל.
רק שתדעו דבר אחד :הם כל כך מטורפים האנשים האלה,
שהם יכולים לגמור את עצמם ,הם חולי-נפש – אבל רשעים.
הם חולי-נפש מתוך הרישעות שלהם .והם מאמינים בשטן,
שזה נותן להם לעשות מה שהם רוצים .את הדברים הכי
עקומים – הם מסוגלים לעשות[ .ר' סנהדרין סג' :לא עבדו ,'...דע"ת

לרמח"ל אות מ'] ואני לא יכול אפילו להגיד פה מה הם עושים ,כי
זה כל כך מגעיל ,וכל כך קשה אפילו להעלות בפה מה שהם
אשי ַעם ָּהאָּ ֶרץ ,וַ ַי ְת ֵעם ְבתהו לא ָּד ֶר ְך...
'מ ִסיר לֵ ב ָּר ֵ
עושים[ .איוב י"ב כ"דֵ :
וַ ַי ְת ֵעם ַכ ִשכור'].
ש .מה דעתך על דליפת הנפט באיזור אילת ,מזכיר את הזיהום
במפרץ מקסיקו לפני ארבע שנים.
ת .כן ,אבל זה היה בכוונה .פיגוע .זה היה בכוונה ,בלי ספק.
ש .האם הם עד כדי כך ,כאלו מאזוכיסטים?...
ת .זה הכל כדי לעשות בעיות ,הם רוצים שכולם יהיו בבעיה.
לא אכפת להם כלום .אני רק רוצה שתראו ,כל הבניה שקורה
כאן בארץ ,תסתובבו בירושלים ,תסתכלו כמה דירות בונים.
בשביל מי?! מי יכול להרשות לעצמו לקנות דירה בי -ם?! רוב
הדירות האלה הם יותר מפוארות .תראו ברחוב ירמיהו ,תראו
שמה ליד בניני -האומה בכניסה לעיר ,כל כך הרבה דירות ,כל
כך הרבה דירות .עבור מי?! בשביל מי?! וישנם עוד הרבה
מקומות .בונים ובונים ובונים ['הָּ בָּ ה נִ ְבנֶה ָּלנו ִעיר ו ִמגְ ָּדל .]'...אתם
חושבים שזה בשביל היהודים?! גם זה בשביל הגוים
שמתכוננים לבא לפה .רוצים לעשות כאן בארץ את 'הוואתיקן
השני' ,שאחר כך ,לפי הרצון שלהם ,זה יהפוך להיות
הוואתיקן-הראשון – שה' ישמור עלינו .אז מה ,אז מה אתם
חושבים?...
ש .מזכיר לנו איך אותו אדומי ,הורדוס ,הכניס כאן את
הרומאים ,הוא בנה להם במיוחד את קיסריה ועוד מקומות
כאלו שירגישו ככה פה 'בבית''[ ...נִ ְס ַג ְר ִתי לֶ אֱדום ְביַד ֵר ַעי ְמ ָּדנַי']
ת .רואים ברור שכבר התחילו להשתלט פה בכל מקום ,בגלל
המלחמות והמהומות עם הערבים ,שדרך אגב – ראו שזה
'עשוי' ,כי רוב הערבים בכלל לא רצו את הבלאגן הזה ,הם
רוצים אך ורק לעבוד ,ולהרויח ,ולחיות .אבל הרוב מאלה
שמשתתפים בהתפרעויות פה – זה הכל מהצעירים ,אין
מבוגרים ביניהם .אלו שמשתוללים ,זורקים אבנים וכו' ,כולם
צעירים! אפילו בני שתים-עשרה ,בני תשע ,בני חמש עשרה.
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.
ואני מזהיר את הערבים שהכנסיה הקתולית מתכוונת גם
להשתלט על הר-הבית .אבל אף אחד מהם לא ישתלטו[ .ישעיה
כ"ה ו'-ז' ,ע"ש]

ש .בציון דוד המלך – כל הזמן עושים שם בעיות .האם יוכלו
ככה להמשיך להתפלל?
ת .אני יודע ,הוא עומד לעשות שמה את הוואתיקן השני,
ימש"ו [מזמור פ"ג ,מאמר 'מסע הצלב האחרון'] .אני רק יודע שאנחנו
נכנסים עכשיו לזמן מאד קשה .אבל אל תדאגו לדוד המלך,
ה' לא יתן לגוים להתעסק עם מקום קבורתו זמן רב מדי ,הוא
יעיף אותם משם[ .ריש האידרא זוטא ,רפ"ח ע"א' :ותיבש ידו']
ש .חלף כמעט חודש מהטבח בהר-נוף ,האם הפיקו את
הלקחים הנדרשים? האם נשאר רושם מכל ההתעוררות?
ת .נשאר רק מעט רושם מזה .רק אצל אלה שסובלים ,אלו
שאיבדו את האהובים שלהם ,וגם אלה שעדיין בבתי-החולים.
אבל כל הדבר הזה שהתרחש שם – יש הרבה סיבות לזה,
הרבה סיבות מהעבירות שלנו .שתים מהסיבות הכי-בולטות:
האחת – זה מסר להר-נוף וכן להרבה מקומות דומים בארץ

בסטייל הזה ,שישנה בעיה קשה מאד בצניעות ובכל העבירות
שבאות מחוסר-הצניעות [במדבר ט"ו ל"ט ,סוטה מז' :משרבו נטויות
גרון ,'...פתיחת ס' 'מחניך קדוש' ,ספר 'יסוד יוסף' סו"פ נ"ז ,אוה"ח הק' ויקרא ר"פ

י"ח] ,והדבר השני – זו המחלוקת ,המחלוקת שהתבטאה שם
בבית הכנסת בזה ,אבל זה נמצא בכל מקום ובכל פינה של
העולם החרדי[ .עי' שקלים דף י"א.].
ש .אבל השאלה על מה כבר נשאר עדיין לריב...
ת .השאלה הזו ממש חשובה ,אין לי תשובה...
ש .דוקא בנושאים של צניעות וקדושה לא הוזכר כלום...
ת .לא דיברו על הצניעות ,וגם לא דיברו כ"כ מספיק על
המחלוקת .אז על מה דיברו? ...על מה יש עוד לדבר?!...
קדושים תהיו! האם אנחנו קדושים?! חה חה...
ש .הזכרת שאפילו האנשים הרציניים ,בכ"ז הם נגררים עם
האוירה הכללית בסחף אחרי העגל הזהב .השאלה הרי אנחנו
חיים במסגרות של קהילות ,אז מה ניתן לעשות [רמב"ם דעות
פ"ו]?
ת .אין מה לעשות .צריכים פשוט מה שיותר להתרחק מאלה
['מ ְדבַ ר ֶש ֶקר ִת ְרחָּ ק' ר' מקו"צ
שמדברים שקר ,או שחיים את השקר ִ
הגאולה ב' .]11אבל עוד מעט ה' יבדיל בין אלו שהם נשמות
יהודיות אמיתיות ,יכריח אותם לקבל ולחיות ולהיות חלק של
האמת [יחזקאל כ' ל"ג ,סנהדרין צז ,:פרדר"א סו"פ מ"ב] ,ואלו שפשוט
שקר ,שקר ,שקר ,שהם – המקום שלהם זה עם הגוים .תהיה
ממש מחיצה ברורה בין אלה לאלה'[ .ובָּ רו ִתי' ,חסל"א מעין ה' נל"ז,
אברבנאל העיקר הו' ,ור' מסר 'הפעם באמת' והמקורות שם].
ש .מי יודע כמה יהיו בפנים ,מי יודע?
ֲשר ה' ק ֵרא' ]
ת .לא הרבה .יחסית'[ .ובַ ְש ִר ִידים א ֶ
ש .ומה איתנו?...
ת .מי שיושב פה ומבין מה שאני מדבר – בודאי ובודאי יהיה
עם האמת'[ .וְ הַ ַמ ְש ִכ ִלים יָּ ִבינו]'...
ש .מבקשים ברכה למוקד הטלפוני החדש( ...נפתח לאחרונה מוקד
טלפוני חדש לשמיעת המסרים שמספרו.)23850-87722 :

ת .אני מברך אתכם שתהיה לכם הרבה הצלחה בזה ,ואני
שומע פה ושם שזה מצליח מאד ,ברוך ה' .ברוך ה' – יהודים
רוצים את האמת בכל זאת.
סיום :טוב ,אין לי בכלל גם מה לומר יותר .אנחנו יודעים גם
מה שאנחנו צריכים לעשות ,להתקרב לקב"ה ,אנחנו עצמנו.
ואם המשפחות שלנו הם לא בדיוק איתנו – לא ְּמשנה.
תתפללו עליהם ,וה' יעזור להם ,וגם על הילדים שלנו ועל
הנשים והבעלים שלנו ['אֶ חָּ ד ֵמ ִעיר ו ְשנַיִ ם ִמ ִמ ְש ָּפחָּ ה ,'...חלק דף קי"א,].
ושכולנו רק נתפלל חזק חזק חזק ,שה' ירחם על כל יהודי
['בשו ְב ָּך ְל ִציון ְב ַר ֲח ִמ ים']
ויהודי ,על כל נשמה יהודית ,שירחם עלינו ְ
ושיביא לנו את הגאולה-השלימה בקלות ,בקלות ,כי זה לא
פשוט.
בעניין האברך שסיפר על חלומות קשים שהוא ראה לאחרונה,
תיאורי מלחמה וכו' ,מראה הירח בכתמי-דם ועוד:

זה כתוב ,ותוכלו למצוא את המקורות ,שבסוף הזמנים ,לפני שבא
משיח ,יהיו כל מיני אנשים שיהיו להם חלומות ,יֵדעו דברים ,יהיו
גילויים לאנשים מסוימים מה יהיה ,ומה קורה ,ומה לא בסדר ,יהיו כל
מיני דברים כאלה לפני שמשיח בא ,וזה בודאי אחד מן הסימנים.
והיהודי הזה הוא קיבל את המסר הזה[ .ר' יואל פרק ג' פסוקים א'-ה'].
רוב האנשים בטח צוחקים ממנו ,אבל אלו שיודעים שעומד להיות
משהו ,ממש מרגישים את זה בפנים ,בלי לדעת כל מה שאני מספר פה,
אלו יודעים שהוא מדבר אמת! אלו יודעים שזו אזהרה מן השמים!
וזה ברור לאנשים שהם אנשי-אמת.

עד הדיוטא התחתונה
בס"ד ,תקשור עם מנחם ,ירושלים ,מוצאי צום עשרה בטבת תשע"ה

מעניין מאד ,מעניין מאד ,היום זה הראשון לשנת  ,5102לפי
הלועזי ,שזה לוח-השנה של אדום .והשנה הזאת  -שנה חשובה
ביותר ,אולי כמעט החשובה ביותר מכל ההיסטוריה של הגלות
שלנו .אנחנו צמים ובוכים על ביהמ"ק כי זהו צום 'עשרה-בטבת',
זמן שיש שאומרים שאילו זה היה חל בשבת היינו צריכים לצום
אפילו בשבת [ב"י סימן תק"נ בשם האבודרהם] ,כל כך עצוב היום הזה ,כי
זה למעשה הפתח המר ,שהוביל אותנו לגלות הנוכחית ,הארוך,
השחור ,והקשה ביותר'[ .וְ גָ לֻת הַ חֵ ל הַ זֶּה' ,סוף עובדיה]
אני מאד בכיתי היום ,אני מאד סבלתי היום.
אני לא מבין ,לא מבין ,למה היהודים ממשיכים לא להאמין,
לא להבין ,בתוך המצב שאנחנו נמצאים בו היום ,שלא רוצים
לראות את הרישעות ,ואת הירידה במוראליות (במוסריות) ,את
הטינופת שיש בכל מקום ,במיוחד בין ה'אדום' ,העשירים,
המצוחצחים ,והמלוכלכים  -רוחנית וגם גשמית'[ .חֲזִיר ִמיָעַ ר']
אני לא מבין למה יש לנו מצב שאנחנו נותנים לאדומים
לעשות אותנו אחד-נגד-השני'[ .מכם ובכם' ,רש"י בחוקותי]
אני לא מבין איך זה יכול להיות ...אני לא מבין איך יהודים
ש'כאילו שומרים מצוות' יכולים להלשין למתייוונים או לגויים
נגד יהודים שומרי-מצוות אחרים.
אני לא מבין איך החרדים ,אנשים 'שכאילו-חרדים' ,איך הם
נכנסים לעיסקאות של גניבה ורמאות עם מתייוונים או עם
רומאים ,איך זה שאנחנו רואים יהודים 'כביכול חרדים' נהיים
חלק של המשטרה ,חלק שמלשין אחד-על-השני ,או שמפעיל
לחץ על יהודים שנלחמים על האמת.
סנהדרין צז' :.משירבו המסורות' ,וברש"י' :כי יראה כי אזלת יד .שתלך ותחזק
ידן של מסורות ומצליחין במלשינותן' .וכן הוא במתני' סוף סוטה 'וגברו
בעלי זרוע ובעלי לשון' ,עי"ש בתפא"י .ור' הגאולה סדרה א' ,11-וכן סידרה
ב' 9-ועוד.

אני לא מבין איך אנחנו ,החרדים ,נתנו לרשעים להיכנס אל
תוך הגטו שלנו ,ולמשוך אותנו להיות אחד-נגד-השני .ולא רק
אחד נגד השני ,אלא שאלה המתייונים הם נגד הקב"ה! הם
עוזרים לאדומים לעשות מלחמה נגד הכל-יכול ,ה' ישמור [סוף
מזמור פ"ט].
המצב שלנו  -זה ממש קשה לתאר ,כל כך נמוך .נפלנו .ברוך
ה'  -לא כולם ,אבל אלה שמצאו את ההנאה שלהם אצל העגה"ז,
אצל העוה"ז ,אצל הכסף ,ואצל החיים החילוניים או הגויים ,אז
אלה עובדים נגד האחים והאחיות שלהם .והם בכל מקום עכשיו.
והאדומים השוויצו (התרברבו) שהם תמיד רצו לעשות יהודי-נגד-
יהודי ,אז כבר מצאו דרך לעשות חילונים-נגד-חרדים ,חילונים-
נגד-מזרחיסטים ,או חרדים-נגד-מזרחיסטים ,אבל מעולם לא
היתה להם אפשרות להיכנס ממש אל תוך העולם החרדי .אבל
עכשיו הצליחו! עכשיו יש רשעים בפנים .יש מתוך החרדים ,עם

פאות ארוכות ,עם מעילים ארוכים ,ולפעמים עם פאות מאחורי
האזנים וז'קט קצר ,אבל מה'כביכול חרדים' ממש ,והם מצאו דרך
יתם'] .הם מצאו דרך לפרנסה מעולה ['אוכלי קורצא',
ית ָ
להשתלט ['נ ְָתנו ִח ִ
רש"י ויקרא י"ט ט"ז] .הם מצאו דרך להיות רשעים ,מלשינים ,ובריונים.
וזה ממש סימן של הסוף ,כי אם זה ממשיך – אני לא יודע לאן
זה יוביל אותנו [יומא ט .]:אני לא יכול לראות שככה יש בכלל
עתיד לעם ישראל .אבל ה' לא יתן להם לנצח [מזמור ט'] .וכל
המתייונים ,ביחד עם היונים עצמם  -ה' ימחוק אותם מן המציאות
['מ ֵמ ְך יֵצֵ או' ,רבנו יונה ,אבות א' ו'] .אנחנו נסבול עכשיו ,אבל כל היהודים
ִ
שנדבקים לקב"ה ,ונלחמים על האמת  -הם יקבלו משיח צדקינו,
ואנחנו נראה ,נראה בעינים שלנו את הסוף של העולם-הזה.
אנחנו נראה בעינים שלנו איך ה' מעניש את הרשעים ,ואיך הם
['ב ִה ָיכ ֵרת ְר ָש ִעים ִת ְראֶּ ה'].
יעלמו מן המציאותְ .
אני מאד בכיתי היום .אני כל כך אוהב את עם ישראל ואני כל
כך בוכה על כל יהודי ויהודי שהולך לאיבוד [סנהדרין סו"פ ד' מיתות].
אבל את האמת  -למלשינים קשה לי לסלוח .קשה לי לחשוב על
כזה דבר .וזה  -המחשבה הזאת ,מביאה לי כל כך הרבה דמעות.
דמעות ודמעות ודמעות .שיהודי שהוא 'כביכול חרדי'  -יכול
להלשין על יהודי אחר ,הוא יכול להיות חלק של אלה שעובדים
ישירות עם המשטרות ,כאילו שהיהודים החרדים הם רוצחים או
פושעים .אבל הם רק נלחמים על האמת ['גֵוִ י ַנָת ִתי לְ מַ ִכים'] .אבל לצערי
הרב ,יש מעטים היום שמוכנים להילחם על האמת [פלא יועץ ע' קנאה].
אבל כל אחד שנלחם ככה  -הוא מאד אהוב בשמים.
ה' אוהב כל יהודי שאוהב את הקב"ה ,בוטח בו ,ויודע בכל
מהותו שהקב"ה  -הכל יכול [נחום א''ְ :וי ֵֹדעַ חֹסֵ י ֹבו'] ,ש'אין עוד מלבדו',
ושאנחנו הילדים שלו.
ואני רואה גם בחו"ל יהודים שהפכו להיות ממש גנבים ,רשעים,
['הנֵה אָ נ ִֹכי ֹהולֵ ְך לָ מות' ,ב"ב טז.]:
ִ
מתיוונים ,שמאמינים ב'עולם של עשיו'
אבל יש גם שם בחו"ל יהודים טובים שמתחילים להבין שאין
להם כלום מכל הגשמיות הזאת .הרי בסופו של דבר ,אי אפשר
לאכול את הקדילאק[ ...צפניה א' י"ח] ואי אפשר שלא להיות בסכנה
נגד הכדורים שלהם ,או מתחת האיום שהם יכולים להכניס שם
כל אחד ואחד לבית סוהר למי-יודע-כמה שנים .גם בחו"ל
מתחילים להבין ,אבל עוד לא .הם עדין חיים חיים-של-רדומים,
של 'זומביס' (גלמים ,אטומים) שלא מבינים כלום ['וְ עֵ ינָיו הָ ַשע'] ,לא
יתם וַ יִ ְש ָבעו',
['כמַ ְר ִע ָ
ְ
מסתכלים ,לא מעניין אותם .רוצים את המסיבות
ועי' רש"י סוטה מט' :והיין ביוקר'  -שהכל עוסקין במשתאות'] ,את כל האירועים היפים,
היקרים וכו' .הם רוצים להמשיך לדבר שטויות ,ולהמשיך לעשות
עבירות ,אפילו שהם 'כאילו שומרי-מצוות' [הגאולה א' .]5-אבל זה
גם כן עומד להפסיק ,כי עומדים להיות דברים שיביאו את כל
העולם להלם כזה שהיהודים-האמיתיים מיד יעזבו את כל
השטויות שלהם ,ויחזרו לקב"ה ['י ְַשלִ ְיך הָ ָא ָדם אֵ ת אֱלִ ילֵ י כַ ְספ ֹו ,'...ישעיה ב'].
אבל אלה שמאד תפוסים עם השקר  -ייעלמו .סוף.

הכל מתפרק -

בס"ד ,עם בנימין ,ירושלים ,י"ג טבת תשע"ה

העולם מתפרק .מתפרק מכל הצדדים .מכל המקומות שומעים
חדשות מפחידות ,חדשות מגעילות ,חדשות שעושות לנו דיכאון .וזה
לא רק הסכנה שיש לנו ,הסכנה הקיומית שרואים מכל החדשות ,אלא
שהם גם מספרים לנו את הרמה הנמוכה ,החייתית ,של בני-האדם ['כפני
כלב' ,חלק צז .ערש"י שם]  .פעם היו מסתירים את זה לפחות ,אבל היום מראים
לנו את זה ב'כיף' .וכל יהודי שעוד נשארה לו נשמה יהודית לא יכול
לסבול את זה ,לא יכול לסבול את הרחוב המלוכלך ,לא יכול לסבול
את העיתונות ['נְ ִביאֶּ יהָ פֹחֲזִים' ,צפניה ג' ד'] ,כולל העיתונות החרדית המלוכלך,
לא יכול לסבול את כל הפריצות ,את כל 'האנשים היפים' ['משפירי-שפירי
בני מחוזא' ,ר"ה יז ].כביכול שמסתובבים חצי-ערומים..
אנחנו יודעים שבזמן האחרון יש לנו מכל הכיוונים  -פירוק ,פירוק
וחיסול של דברים שהיו פעם קדושים .דברים שפעם היו קדושים ,לא
רק לחרדים אלא אפילו גם לחילונים .מפרקים את הכל [ישעיהו נ"ט] .אבל
זה לא רק בארץ ,ולא רק ליהודים ,אלא בכל העולם .אנשים שפעם
הערצנו אותם – בסוף אנחנו מגלים שהם שייכים לשטן עצמו [ירמיהו מ"ט
י'] .פעם העריכו מידות טובות ,אבל עכשיו?  -כמה שהבן-אדם יותר
מלוכלך – יותר מעניין .וזה העולם החדש שלנו .ואנחנו פה בארץ
ישראל סובלים לא מעט .אמנם לא סובלים ולא נסבול כמו בחו"ל,
אבל בכל אופן  -הסבל קשה .ואנחנו נראה ואנחנו רואים בתוך העולם-
החרדי את השינוי הקשה כל כך ,איך שאנחנו ,החרדים ,נלחמים ,לא
עם החילונים ,לא עם המזרחיסטים ,לא עם הערבים ,אלא עם עצמנו,
אחד עם השני .וזה הדבר שהכי קשה לבלוע ,לעכל.
אבל הכנסת חייבת ליפול ,ועם הנפילה הזאת – יבוא משיח .ואנחנו
כבר רואים את הנפילה .הכל מתפרק ,הכל מתפרק .אבל הכי כואב לנו
 זה ש"ס .ומה שקורה בש"ס – זה ממש אסון .ש"ס לא יקום עודלמה שהיה .ש"ס ,שנתן לספרדים ,היהודים הספרדים ,להרגיש קצת
'על הגובה' רוחנית ,אחרי שהגיעו לארץ ישראל ,למדינת ישראל,
המדינה של 'הדמוקרטיה' כביכול ,המדינה הזו שלקחה את היהודים
הספרדים וניסתה לחסל אותם ,לחסל את התרבות שלהם ,את היהדות
שלהם ,את הכל ,חתכו אותם לחתיכות קטנות ,ובדם קר ,קילקלו להם
את הילדים ואת העתיד שלהם [ר' ספר זוודא קלילא עמ' ר"ז] ,ובא ש"ס והרים
את כל זה ,ונתן להם את ההרגשה שהם שוים משהו.
ולא רק זה ,הם התחילו לחזור לקב"ה ,וזה הכל מש"ס .הרב
עובדיה היה השליח הגדול ,הוא היה יהודי גדול וחשוב ,והוא נתן
['כאֲ ֶׁשר יִ ָּׂשא הָּׂ אֹמֵ ן ֶׁאת הַּ יֹנֵ ק'].
לילדים שלו ,לקהילה שלו ,את כל האהבה שלו ַּ
הוא לימד אותם לאהוב את ה' .הוא לימד אותם שה' – הוא הכל-יכול.
אבל כאשר הוא עזב את העוה"ז ,אז כל זה ,כל היכולת הזו להרים עם
כל הלב את עם-ישראל וגם לא-מעט אשכנזים ,להרים אותם ,להביא
אותם אל הקדושה ,אל האמונה והביטחון בהקב"ה ,והתחילו לשלוח
את הבנים לישיבות טובות שיושבים ולומדים שם ,ושלחו את הבנות
לבתי-יעקב ולעוד בתי -ספר חרדים ,קיבלו את הכבוד העצמי ,איזו
הרגשה שהדורות הקודמים שלהם היו צדיקים ['וְ ִתפְ אֶּ ֶּרת ָבנִ ים אֲ ֹבו ָתם'] ,וזה
הדבר הכי חשוב ,ומה שחשוב זה לא אם העור קצת יותר כהה או קצת
יותר בהיר ,אלא להיות יהודים אמיתיים ,קרובים להקב"ה.
וכשהוא עזב את העולם הזה  -הרב מרן זצ"ל ,אז הכל התפרק.
למה? כי כל זמן שיש רב חזק ,יהודי חזק ,שמכוון לשם שמים ,נטו
לשם-שמים ,אז כולם טובים ,וברגע שאנשים פחות-על-רמה משתלטים
– אז אנחנו רואים ממש קריסה טוטאלית ,קריסה של הבית הגדול
והיפה ,בית-הכנסת ,המקום הקדוש ,עם היהודים הספרדים הקדושים
שמרן בנה .וזה ממ ש שובר את הלב[ .ר' מסר 'כעת אנחנו יתומים'] ועכשיו
אנשים שהם ברמה פחותה בהרבה ממרן  -הם המנהלים את הענין ,וזה
לא יכול היה לעמוד ,כי כל אחד עם ה'אגו' שלו ,כל אחד עם ה'אני'

שלו  -שזה השולט ['אֲ נִ י ְואַ פְ ִסי ֹעוד'] .ובגלל זה  -כל החילול ה' שנהיה
מזה.
והחילול ה' הזה – ממש הפיל את כל היופי שהרב עובדיה זצ"ל
בנה .ברוך ה' ,זה קרה אחרי שהוא נפטר ,אבל לאמיתו של דבר בזמן
שהוא היה חי זה לא היה יכול להיות .הוא לקח את כל הסוגים של
האנשים והפעיל אותם לטובת עם ישראל .הוא היה כל כך ענק שאי
אפשר ,לא הית ה יכולת ללכת נגדו .הוא היה כל-כך קרוב לה' ,וכל-
כך אמיתי וכל-כך לש"ש – שזה היה חייב לעבוד .אבל בלי כח שכזה
– כל הרישעות יוצאת ,כל האמביציה של כל אחד עולה למעלה .וזה
הכל קרס .אבל זה לא רק ש"ס .אבל ש"ס היא דוגמא כל כך גדולה
 שזוהי הדוגמא .אבל את האמת ,הכנסת הזו  -זה 'מושב לצים' [ישעיהצון ,מ ְֹשלֵ י הָ עָ ם הַ זֶּה אֲ ֶּשר ִבירו ָש ִ ָלם .]'...וזה גם כן יקרוס [מאמר 'תברחו
כ"ח' :אַ נְ ֵשי לָ ֹ
מהרשעים'] .ואנחנו גם רואים בכל מפלגה פירוק ,טיפשות .האוכלוסיה -
צוחקים מכולם שם ['וחסיר רעיונא יהי לשטותא' ,תרגום משלי י"ב ח'] ,כל המנהיגים
'הגדולים-כביכול' ,מזלזלים בהם ,ובזים להם.
בואו נמשיך הלאה .ארץ ישראל ,בואו נקרא לזה 'מדינת ישראל',
בואו נקרא לזה 'רומא הקטנה' ,כי זה מה שעושים :הופכים את ארץ
ישראל ,שה' ישמור ,לרומא הקטנה .ועוד מעט הפופ רוצה להעביר את
אֲשר אָ ְמרו נִ ֲיר ָשה ָלנו אֵ ת נְ ֹאות ֱאל ִֹקים' ,מזמור פ"ג] .ובכלל,
הוותיקן לפה ,להר ציון [' ֶּ
ממלאים את המקום עם גוים ,ומשפצים בכל מיני מקומות ,וזה עולה
הרבה מאד כסף ,כי זה יהיה המקום שהם ירצו לשבת ולנהל את כל
העולם ,אז זה נהפך ל'רומא הקטנה'[ .זוה"ק רע"מ פנחס רנ"ב ,:תיקוה"ז ע"ח
'רו ִמי זְ ֵע ְיר ָּׂתא']
ע"בֹ :

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,
בטוח ,ועל הכנסת אין מה לומר .אתם תראו .תסתכלו גם בקופות-
החולים ,גם בכל מקום ,תס תכלו מה קורה ,רק תתחילו להתבונן .הם
מכניסים טונות-של-כסף למדינה הזאת .ובשביל מה? בשביל שיהיה
להם טוב לגור פה .לא בכדי לעשות לנו טוב לגור פה ...הם רוצים
להשתלט פה דוקא ,דוקא ,רוצים להשתלט פה ,שירגישו שהם הכל-
יכול ,ח"ו ,אבל ה' לא יתן ,ה' לא יתן[ .מזמור פ"ג שם]
אני רק מאד סובל ,וזה נראה לי טרגדיה גדולה יותר מאשר
'התאומים' כשאנחנו רואים יהודי-נגד-יהודי ,שאנחנו רואים 'יהודים'
בתור מלשינים ,מלשינים למשטרה ,יהודים שמסוגלים ,אין להם שום
בעיה להרביץ כמעט עד מוות ליהודים אחרים ['וְ עַ ָתה ְמ ַר ְצ ִחים'] ,והכל
בשביל כסף ['אַ נְ ֵשי ָד ִמים'] .יש מאפיות-אחרי-מאפיות ,קבוצות מאורגנות,
כל מיני קבוצות של לחץ שהם מרוויחים מלכוון את היהודי לתהום
['מהָ ְרסַ יִ ְך ומַ ח ֲִרבַ יִ ְך'] .הם מביאים אותם עד לתהום  -ונותנים להם דחיפה
ְ
חזקה ,וזהו המצב .וזה החלק הקשה ביותר לראות ,זהו החלק העצוב
ביותר.
אבל זה לא רק בארץ .הקבוצות האלה קיימות גם בחו"ל ,קבוצות
של ערב רב  ,שלמדו להרוויח על חשבון היהודים או לפעמים על חשבון
הגוים ,ושעושים שם-רע ליהודים [' ֶּב ֱאמֹר לָ הֶּ ם עַ ם ה' אֵ ֶּלה' ,יומא פ"ו ].אבל לא
לדאוג ,ה' יעצור אותם .ה' יעצור אותם  -ויגמור אותם [ירמיהו ל'' :וְ הָ יו
יצוץ' ,ישעיהו סו"פ
לו לְ נִ ֹ
שֹאסַ יִ ְך ִל ְמ ִש ָסה'] .הם ילכו יחד עם האדומים ['הֶּ חָ סֹן לִ נְ ע ֶֹּרת ופֹעֲ ֹ
א'] ,יחד עם הישמעאלים הם ילכו.
עם ישראל ,עם ישראל ,היהודים האמיתיים ,אני יודע שאתם מעטים
מאד ,אנחנו מאד מעטים ,יהודים אמיתיים ישנם מעטים מאד ,אלו
שנשארו ['לִ ְשאָ ר עַ מ ֹו' ,הפטרת שמות] ,אבל תפעילו את הפנימיות שלכם ,את
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הנשמות שלכם ,את הנפש שלכם ,את הרוח שלכם ,ותתקרבו לקב"ה.
תידבקו להקב"ה .אין לנו לאן לברוח .אתם לא מבינים?!...
ו אלה בחו"ל ,אני באמת מציע לכם להגיע לפה
חבילותיכם'] ,ואלה שפה  -תידבקו מיד לבורא-עולם ,כי לא יהיה מקלט
אחר ,לא יהיה שום בונקר שיהיה מבוטח ללא-סכנה ,רק אצלו [תהלים
כ"ז ,ק"מ ח'] .עוד פעם אני אגיד ,אפילו אם אתם תתעייפו מלשמוע ,כי
אני מאמין שאתם יותר מבינים ,בכל יום שדברים קורים אתם יותר
מבינים את המילים שלנו .אנחנו צריכים להיכנס לבתים ,לסגור את
הדלת ,ולחכות שזה יעבור ['חֲ ִבי ִכ ְמ ַּעט ֶׁרגַּ ע .]'...אנחנו ,אין לנו כח להילחם
נגד הרשעים ,רק הקב"ה יכול .רק מה כן? אנחנו צריכים להדבק לה',
['תארזו את

ולא לעזוב .לדבוק בו  -ולא לעזוב .וזה מה שיציל אותנו .רק זה מה
שיציל אותנו ,ולא שום דבר אחר .שם אנחנו נמצא את המקלט שלנו,
שלא יוכלו לעשות לנו כלום [ ִ'כי יִ ְצ ְפנֵנִ י ְבסֻ כֹה ְב ֹיום ָר ָעה .]'...אל תדאגו ,יום
אחד הם יבואו עלינו ,להרוס אותנו לגמרי ,עכשיו הם מנסים לעשות
את זה 'אחד -אחד' ,עוד מעט הם ינסו להיפטר בכלל מהיהודים :או
שהיהודים יסכימו לקבל את הדת החדשה – או שיחסלו אותנו ,חס
ושלום [מזמור פ"ג] .אבל ה' לא יתן .ה' יחסל אותם לגמרי.
עם י שראל ,עם ישראל ,תפעילו ,תרגישו את הלב היהודי ,את הלב
היהודי שאוהב כל יהודי אחר ,תרגישו את זה ,וזה מה שיציל אותנו,
זה מה שיציל אותנו] .ר' ספר חרדים סי' ז' ,יוסף לחוק ,שמות ליום ב'].

שאלות ותשובות (משני התקשורים)
ת .שאלה טובה ...כל אחד עם המבחן שלו .עכשיו זה מתגלה ,אבל בגדול.

הבחירות
ש .האם אתה סבור שיתקיימו בחירות!?...

ש .מה אתה אומר על מה שקורה בש"ס?

ת .לא יודע .יכול להיות כל מיני דברים ,אבל לא נראה לי ממש בחירות.
אבל אם יהיו בחירות  -הם יהיו 'מכורות' .הבחירות זה סתם שטויות .הרשעים
שרוצים לשלוט פה  -הם עושים את זה כך בכוונה כדי שמי שנבחר  -הוא
יוכל לשלוט יותר חזק .אל תדאגו ,זה לא יהיה ,אפילו בואו נגיד שיהיו בחירות,
אבל לשם יכנס מי שהם רוצים...

ת .ש"ס ,מה שקורה בש" ס זה בדיוק מה שקורה בעולם .הכל מתפרק.
איפה שאין מספיק יראת ה'  -זה מתפרק[ .בראשית כ']

ש .יש ביטוי' :לא חשוב מה שמצביעים ,מה שחשוב  -זה מי שסופר את
הקולות'...
ת .הכל  -שקר גדול גדול .הבחירות האלה – בלי ספק הם יהיו שקר .אבל
זה כך בכל מקום .זה גם בארצות הברית .הכושי לא נכנס בכוחות עצמו .ברור.
ש .אבל דובר שהגוים צריכים לשלוט פה...
ת .בסדר ,יכולה להיות כאן ממשלת מתיוונים שלא תהיה 'ציונית' .לא יהיו
ציונים .זה יהיה אנשים סתם ['מֶּ ְמ ֶּשלֶּ ת ז ָֹדון'].
ש .האם ה'ציונים'  -זה לא מתייוונים ?!
ת .כן אבל זה לא יהיה מהזן ההוא שבנה את המדינה ,זה יהיה מהרשעים
שהם סתם עושים את זה בשביל אני-לא-יודע-מה ,איזה משהו עקום שיש להם
['מָ סַ ְך ְב ִק ְר ָבה רוחַ ִעוְ ִעים' ,זוה"ק וישב קצ"ב :ע"ש] ,משהו מאד שפל ,משהו מאד גויי.
[' ָבא ז ָֹדון וַ ָיבֹא ָק ֹלון'].
ש .איך זה שאין מישהו להגיד להפסיק כבר עם כל העסק-ביש הזה עכשיו...
ת .אבל זה כתוב שככה יהיה עכשיו .וזה לא רק שלא אומרים להפסיק.
ומה שהכי מעניין ,הם כולם ת" ח ,וכתוב בפירוש שככה זה יהיה .אז מה? מה,
הם לא קוראים את זה?! הם לא יודעים את זה?! הם לא למדו את זה?! הם לא
רואים את זה?!...
ש .האם לא קולטים כבר שצריכים להסתלק משם?...
ת .הקב"ה  -הוא יביא את כל האמיתיים אל האמת ,ומי שלא זוכה לזה -
אז אתם יודעים שהוא לא היה אמיתי...
ש .נהיה מזה דבר כזה חשוב ...כזו קדוּשה...
ת .כי רוצים להראות שזה כביכול 'דמוקרטיה'' .דמוקרטיה-שמוּקרטיה'...
והחרדים שעושים את זה הם גם כן אומרים" :דמוקרטיה ,דמוקרטיה" ,ועוד
מעט גם יצביעו מי יהיה "רבי"...
ש .אז עכשיו הכל מתגלה בגדול...
ת .נכון .נכון מאד .השקר – הוא עצום ,עצום .אבל בכל קהילה  -ברוך ה',
ישנם אנשי אמת.
ש .ואיך שמתחברים עם הרשעים...

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'...
ש .האם אתה סבור שהערב -רב הוא זה שבוחש ,שמרתיח את הקדירה בכל
המחלוקות שיש בציבור החרדי?
ת .בודאי שזה הע"ר ,אין בכלל ספק .יהודים שמלשינים על יהודים,
יהודים ,לא חילונים' ,יהודים חרדים' שמלשינים על יהודים חרדים או
שמרביצים להם כמעט עד מוות ,מי יודע .עושים דברים איומים .ועל מה? על
כסף ,על כבוד ,ה' ישמור[ .הגר"א אבן שלמה י"א ח'].
ש .לפני זמן מה התקשר אלי חבר שעוסק בזיכוי הרבים ,וסיפר שהתקשרו
אליו אנשים שרוצים להתערב בנעשה בתוך המפלגות ואמרו לו' :יש כסף בלי
הגבלה – תפעל כך-וכך עד שזה יתקדם ,'...ואז נזכרתי שכבר בעבר שמעתי
שהם מתערבים בתוך הציבור-החרדי עם כסף 'בלי הגבלות' ...בכדי לשסע את
החרדים .ככה הם עובדים – והצליחו בגדול!
ת .בדיוק ,בדיוק .כסף ,כסף ,כסף! הם קונים את היהודים ,הרשעים האלה
קונים אותם בכסף .והם מוכנים בגלל זה לפרק את הכל ,וגם כבוד הם מקבלים
מהם ,אבל לא פשוט ,לא פשוט .כי בכל אופן יהודים טובים בתוך ש"ס ,בין
האנשים בש"ס ,מבינים ,וזה כואב להם מאד .אבל הם יקבלו ,אלה ,אלה שעשו,
אלה שעושים ,אשכנזים או ספרדים ,כולם ,כולם יקבלו מאד קשה את המגיע
להם .כי אלה שהם ע"ר ,ועובדים נגד עם ישראל ,ולוקחים את הכסף של
הרשעים כדי לעשות הפרדה בין יהודי ליהודי ,ולהוריד את הרמה הגבוהה
שיש לכל יהודי ,להוריד את הקדושה שלו ,אלה ישלמו ממש בצורה קשה
ביותר [אבן שלמה שם] .והיהודים האמיתיים יצאו מזה לעולם הבא של משיח
צדקנו לנצח.
אבל זה קשה לראות את כל זה ,זה פשוט קורע את הלב לראות את זה ,יש
חשק להרביץ ...לבעוט ...לעשות משהו לעצור אותם ,אבל רק ה' יכול לעצור
אותם .הם מרגישים את עצמם 'על הגובה' ,יש להם את כל הנשק ,יש להם
את כל הבניינים ,את כל הצבאות ,את כל האניות ,את כל הבנקים ,הכל-הכל
יש להם .אבל אין להם שכל! כי אין להם את הקב"ה.

תופעת המסירות
ש .אנחנו יכולים לראות שבכל מצב של מאבקי כח ועמדה ,כמו בחירות וכדו'
– מתחזקת השינאה והמחלוקת ,ואז מתגברת תופעת המסירות ,ה' ישמור
ויציל...
ת .כן ,נכון ,המסירות האלה – זה פשוט לא יהודים .יהודי לא יכול למסור
יהודי אחר ,אי אפשר להאמין שכזה דבר יכול להיות .זו אחת העבירות הכי
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קשות [מקורות בסוף] .ופה עושים את זה 'על שמאל ועל ימין'  -בלי שום בעיה.
כאילו בהסכמה של רבנים .אבל זוהי עבירה קשה ביותר ,חמורה ביותר .ואלה
חייבים להיות ,חייבים להיות 'ערב רב' ,בלי שום ספק.
ש .בדור הזה שיש על הלכות שמירת הלשון כל כך הרבה ספרים ,שיעורים
וכו' ,מה לא ,ודוקא כיום יש כל כך הרבה תופעות שכאלה...
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
להגיד תוכחה שחייבים להגיד .אין להם כח ,הם לא רוצים לשמוע תוכחה ,אז
הם אומרים' :אוי אוי ,אוי ,לשון הרע!' ,לא רוצים לשמוע[ .הפטרת שמות'ְ :ולֹא
מו ַּע'] זה בלבול של הזמן שלנו.
ָּׂאבוא ְש ֹ

ת .הם משתלטים לא -סתם ,ועוד מעט תראה פה גם את הפופ .הוא רוצה
מאד ,הוא והאנשים שמאחוריו ,אלה שמעליו ,תראה ,תראה כמה שהם כל-כך
רוצים לשבת פה ,כל כך שואפים להראות לעולם שהם יותר חזקים מהקב"ה
ח"ו ,ואתם תראו ,ה' יראה לכולם ,הוא יעלה אותנו חזק למעלה [דברים כ"ו י"ט],
והוא יראה את הכח שלו ,וזה יתן לכל העולם להבין שהעם הזה – אפילו שהוא
כזה קטן ו'פיצפון'  -יש לו את הקב"ה .וזה יפחיד את כל העולם ,עם פיצפון -
['ל ְבנֵ י
נגד כל העולם .אבל הכח הזה – זה רק בגלל שיראו שהקב"ה איתנו ִ
יִ ְש ָּׂר ֵאל ַּעם ְקר ֹֹבו'] ,לכן הם יפחדו [תהלים פ"ט י"ח] .וזה יעלה כל יהודי ויהודי
בעיניהם של הגוים לרמה כזו שאי-אפשר לתאר.
ש .הרי כך כתוב 'וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ,ויראו ממך'...
ת .בדיוק .בדיוק .נהיה בלי נשק ,בלי כלום ,אולי מעט נשק ,אבל לא
כמוהם ,אבל בכל זאת – רק יסתכלו ,יראו שמאחורי כל יהודי עומד מלאך!...
ויפחדו מאד!

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...

ש .ועכשיו אפילו מפריעים ,לא נותנים ליהודים להתפלל במקומות הקדושים,
איזו מלחמה!...

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
לא מוכרח  -אני ממש נדהם ממנו.

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.
והם בונים בתי-חולים גדולים ,מפוארים ,יש להם פתאום כסף מכל מיני כיוונים,
וזה לא מהממשלה ,זה ממקומות אחרים ,זרימה של כסף 'לא-סתם'.

ש .ואלה שבאים עכשיו לארץ...
ת .טוב ,הם באים לארץ-ישראל ,אז זה יותר שמור כאשר באים לארץ
ישראל.
ש .באותה מידה הם מסוגלים גם כן לנסות לשלוח פצצה אטומית רק בשביל
ההצגה...
ת .נכון .הם בודאי יזרקו טילים עם ראש-חץ גרעיני אבל זה יהרוג מליונים,
מה אכפת להם?! הם ישבו בתוך הבונקרים שלהם [ר' מסר 'היהלום הקטן'] .יש
בונקרים מדהימים בארצות הברית ובכל העולם ,בונקרים ענקיים ,עמוקים,
שאפשר שמה לשבת ולראות סרטים ,וללכת לשחות ,כאשר למעלה כולם
מתים .וזה לא רק זה .בארה"ב יש בשביל הנשיא וכל הקבוצה שלו ,ועוד כמה
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
שם ,יש להם אוכל שם ,אפילו מגדלים שם אוכל מתחת לפני האדמה! ...ואלו
הגוים שגרים בארה"ב – יש להם פחד גדול ,אלה שמבינים מה שקורה .והם
לא מעט אנשים.
ש .התאווה שלהם זה להרוג בני אדם?...
ת .התאווה שלהם  -זה כל התאוות שבעולם ,רק תגידו איזה – זוהי התאווה
שלהם .התאווה הכי-הכי שפילה – אלה הם התאוות שלהם .הם אנשים עם
תאוות של 'בלי גבול' ['בעל פעור'] .הגבול  -זה הגוף ,כי הגוף יכול לעשות עד
נקודה מסוימת .אבל הדמיון שלהם זה 'מעל ומעבר' ,וזה מה שיפיל אותם [איוב
אשי ַּעם הָּׂ ָּׂא ֶׁרץ ,וַּ י ְַּת ֵעם ְבתֹהו לֹא ָּׂד ֶׁר ְך.]'...
י"ב כ"ד' :מֵ ִסיר לֵ ב ָּׂר ֵ
ש .האם הרשות שיש להם מן השמים  -זה קשור לעבירות שלנו?
ת .כל הרישעות שלהם שייכת לכל חטא שיש בעולם .כל דבר הכי-שפל,
הכי מגעיל שקורה בעולם .וזה פשוט קשה להאמין שקיים במציאות כזה דבר
בדור הזה .לאחר מלחמת-העולם-השניה ,אז חשבנו ,לא רק היהודים  -גם הגוים
חשבו ,שאנחנו 'דור של טובים' ,...של 'אנשים תרבותייים'' ,...ציביליזציה',...
'דמוקרטיה' - ...זה הכל שטויות! הכל שטויות .וכיום ,שלש-עשרה שנה אחרי
הפלת התאומים  -אנחנו ראינו התדרדרות רוחנית בכל העולם ,בכל קבוצה,
שלא היתה כמותה מעולם .אולי בדור המבול .בעצם לא ,גם בדור-המבול לא
היתה כזו שיפלות.
ש .גם השנה ,וזו לא הפעם הראשונה ,סגרו בקבר רחל בחג המולד את השטח,
סילקו את כל היהודים ,והכניסו את הנוצרים אל תוך הקבר .אז הנה ,רואים
ברור איך שהם משתלטים פה...

ואתם תתחילו לראות איך שהם משתלטים בכל מקום שהולכים ,בכל מקום
צריכים תעודות זהות ,וכרטיס-אשראי ,וצריכים לראות את הבן-אדם ,לצלם
אותו ,הכל 'אינפורמציה'' ,אינפורמציה' .ואתם הרי יודעים שכל השיחות
שמדברים – זה הכל מוקלט .רק שלא יושבים ושומעים את זה ,אבל כשרוצים
לחפש משהו על הבן -אדם ,מוצאים את זה .לא צריכים איזשהו מכשיר ציתות
אלחוטי ,יש להם שיטות .הם יכולים לאחסן מיליונים-על-מיליונים-על-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
וגם משהו שמקליט ,אז להזהר מה שמדברים .וגם יש אפילו מכונות-כביסה
שכאלו ...ובכל מקום יש מצלמות ,וזה כבר נאמר לפני הרבה שנים .אנחנו
מצולמים מכל הכיוונים .ה' מראה לנו מה זה אומר שאי אפשר להסתתר ,כי
או ששומעים או שרואים ,או שרואים וגם שומעים ...הם 'עלינו'  -ממש מכל
הכיוונים.
ש .האם צריך בגלל החששות מן העתיד להכין מים ואוכל בבית?
ת .צריך אוכל בשביל שבועיים ,ואם יהודי אמיתי לא הספיק להכין – אז
סור ִל ֵיר ָּׂאיו']
['כי ֵאין מַּ ְח ֹ
ה' כבר ידאג לוִ .
ש .מה דעתך על השלג המתקרב...
ת .אני לא יודע ,יש לי הרגשה קשה עם זה .אבל אני לא יודע אם זה
בגלל המצב הכללי שעומד להיות מאד קשה ,עד כמה שאני מרגיש .אבל אני
רואה שזה באמת מצב כזה .המצב יהיה קשה  -איך שלא יהיה .אני מציע
לכולם להתכונן למקרה שיכול אולי להיות שלא יהיה חשמל ,כמו אז ,וכו',
וכו'.
ש .המצב הקשה שדובר כאן – זה בכל העולם או בארץ ?
ת .עכשיו למשל בארה"ב ,זה הולך להיות קור-אימים ,משהו נורא נורא,
ובשטח מאד גדול בארה"ב.
ש .האם הסופה הזו  -זה גם כן 'טריק' (משחק) שלהם?
ת .מאד יכול להיות ,הם הרי יודעים לשחק עם מזג האויר...
ש .פעם המלחמות היו גלויות וברורות ,אבל כיום ,בדור שלנו ,המלחמות הם
נסתרות ...לא יודעים מי נגד מי...
ת .אתם טועים מאד .רק המלחמות שהיו בזמן התורה ,עד חורבן הבית –
אלו היו ברורות ,אבל מיד אחרי זה  -זה כבר התחיל עם הרשעים האלו'[ .ידי
עשיו' ,גיטין נז]:
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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
מ ,0011-או משנת  ,0521שאז התחילו הרשעים להשתלט בצורה קשה ביותר.
אבל היו אז גם כן צדיקים גדולים וכו' וכו'  -בכדי להילחם .והמעניין הוא
שבדיוק בתקופה זו  -היו הצדיקים הגדולים ,הענקיים .בשנות  0011עד 0011
– (המאה ה )00-אלו היו מאה שנים כל כך מעניינות ,כי בהם היו כ"כ הרבה
צדיקים ,צדיקים ממש ענקיים .ואז התחיל הענין הזה של האדומים ,שהם עלו
בעזרת יהודים.
ש .איך באמת זה מתקשר שתי התופעות הללו ,עלייתם של הרשעים מול
הימצאות הצדיקים הרבים הגדולים שחיו בתקופה הזו?

ש .בג"ץ  -זה בגימטריא 'המן'...
ת .מאד מתאים ,מתאים ביותר ...לא לשכוח לשים את זה...
ש .אז כעת רוצים למחוק לגמרי את כל בתי הדין החרדים ,מה שאפילו הגוים
לא עשו ,לאסור על בתי-הדין להוציא כתבי-סירוב .האם אין זה מלחמה בוטה
וגסה כנגד היהדות ,בריש גלי?
ת .בטח ,בטח ,זה עוד חוק נגד ההמשכיות של הדת היהודית שהם רוצים
למחוק אותה .אבל אנחנו עשינו את זה לעצמינו ,כי גם בתי הדין שלנו ,הם
בסך-הכל  -לא במצב טוב ,לא במצב ראוי .לא כולם ,אבל הרבה מאד .אנחנו
ירדנו ,סתמנו את הפה ,לא פתחנו ,לא דיברנו ,אז עכשיו המצב הוא 'מעל
ומעבר' ,אי אפשר בכלל לעשות כלום'[ .ונתעוותו הדינין' ,סוטה מא :ע"ש כה"ע]

ת .כי ה' רצה להכין אותנו בדור שלנו .הוא הכין אותנו ע"י הצדיקים
האלו ,שיש לנו כיום לשמוע מה שהם אמרו על הזמן הזה ,וזה בדיוק מדויק!
ויהיו עוד כל מיני דברים שהם תיארו בפרטי-פרטים שעדיין לא התקיימו -
['שפַ ת אֱמֶּ ת ִתכ ֹון לָ עַ ד']
אבל הם יהיו! ְ

אז מה עושים? עכשיו אנחנו צריכים לסגור את עצמינו ,לנעול את עצמנו,
קבוצות קטנות שלנו ,שרוצים אמת ולחיות כמו יהודים ,לא צריכים את בתי-
הדין הגדולים ,לא צריכים ,אנחנו נעשה מה שאנחנו מבינים ,מה שהתורה מורה
לנו לעשות .זה מה שצריך לעשות.

ש .אז הקב"ה הכין לנו תרופה לפני המכה...

ואתם ,כל היהודים ,כל היהודים שגרים פה בארץ ישראל ,אני מבקש מכם
שתפתחו את העינים שלכם ,גם החילונים ,האם אתם לא מבינים שבלי הקב"ה
אין לכם כלום?! ...האם אתם לא תופסים שבלי הקב"ה אין כלום ...שלא היתה
פה מלחמה בארץ ישראל שזה לא היה מבוסס על נס ,שבגלל זה הם ניצחו?...
האם אתם לא רואים את זה ?! האם אתם סבורים שאתם יכולים להרוס ח"ו
את היהדות בחוקים האיומים שמעבירים אותם אחד-אחרי-השני?! האם אתם
חושבים שאפשר לחיות כיהודים בארץ 'דמוקרטית' שנקראת 'מדינה
יהודית'?! ...שטויות! שום מדינה יהודית לא תעמוד .זה יפול .למה? כי מדינה
בלי הקב"ה  -זה לא יכול לעמוד ['וְ ַּעד ַּא ְר ִג ָּׂיעה ְלש ֹון ָּׂש ֶׁקר'].

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
רבנים שאמרו גם הם הרבה דברים על הרבנים שיהיו לנו בתקופה הנוכחית
[הדור האחרון פרק ו' ,ועוד]  .והם אמרו את זה בכוונה ומתוך מטרה שנדע שהם חיו
לפנינו שנים רבות ,מאה ,מאה-וחמשים ,מאתים שנה ,והם כבר ידעו שכל זה
עומד להיות ,אז זה כבר אומר משהו!...

רדיפת הדת
ש .הצירוף המיוחד הזה שהשנה צום עשרה בטבת ,הוא גם יום ה 0-בינואר
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 -
הגוים יורדים על היהודים ,ובא"י  -היהודים עצמם יורדים על החרדים,
החילונים ,המתייונים ,היונים ,גם הגוים וגם היהודים ,אבל ברור לנו שהיוונים
רוצים להגיע ולהשתלט פה ,והמתייונים  -פשוט מגישים להם את המפתח.
והיהודים האמיתיים פשוט ישבו ,ויתפללו ,ויבכו ,והבכי שלהם ,והסבל שלהם,
יביא את הגאולה השלימה [הגאולה ב' .]52-וזוהי המשמעות והחשיבות של
השנה הזאת.
ש .בשם החתם סופר מובא שבעשרה בטבת יש פסיקה בבית דין של
מעלה שיושבים ודנים על חורבן בית המקדש או בניינו באותה שנה...
ת .עד כמה שאני יודע ,הפעם האחרונה שה 0-לינואר והעשרה בטבת באו
ביחד ,זה היה לפני מלחמת העולם השניה [בשנת תרצ"ט ,]9191 ,ועכשיו זה קורה
שוב .וזה לא פשוט ,זה סימן של הסוף .זה סימן של מלחמה עולמית ,נפילה
טוטאלית של המבנה הכלכלי של העולם וההתחלה-ממש של הגאולה השלימה.
אז זהו תענית 'עשרה בטבת' ,זה היום ,זה הצום ,בשביל הגאולה ,ואני בטוח,
אני בטוח שזה שהיום הזה נפל ב 0-לינואר ,שזה לפי הלוח של ה'אדום' היום
החשוב ביותר שלהם ,זה הסמל של השליטה שלהם [עי' סוכה כט ,].זה מראה
שהם חוגגים על שטויות  -והיהודים יושבים ובוכים על חורבן הבית .וזה מה
שיאפיין את השנה הזאת.
ש .ועכשיו הבלאגן עם בתי הדין...
ת .הו  ,זה עוד דבר מעניין .הנה ,נתניהו עושה את עצמו ,כאילו ,כאילו,
שהוא קצת 'יותר בשביל החרדים' ,שהרשעים-הכי-גדולים – זה היה רק לפיד
עם כל הקבוצה שלו ...אבל הנה ,אין כעת 'כנסת' בדיוק ,ופתאום הם לוקחים
את כל הכח של בתי הדין ...לא ישאר לבית הדין שום כח ,כלום.
ש .וגם את שלהם הם הורסים...
ת .נכון ,הם לא אוהבים גם את זה ,הם רוצים להתפטר גם מזה .הכל צריך
ישי ַּע ָּׂמא]'...
['אינון ַּד ָּׂיינִ ין ֵר ֵ
להיות בבג"ץ ,לא בבד"ץִ ...

ואתם חולמים חלומות-של-שטויות ,הזיות ,אם אתם סבורים שמלחמה אחת
שנלחמתם פה  -זה היה בכוחותיכם .הדבר היחיד שעזר לכם לנצח  -זה הכח
של הקב"ה ,זה הכח מן השמים ,וזה הכל .שום דבר אחר .כמעט כל חייל,
יהודי אמיתי ,אפילו אם הוא חילוני ,ראה ניסים במלחמות ,ניסים גדולים .וחזרו
מהמלחמות עם ההרגשה הזאת ,של הניסים ,של ה' ,שיש ה' .אבל אחרי זה
חזרו לחיים של השטויות היומיומיות ,ושכחו .אבל עכשיו – לא תשכחו .עכשיו
זה יהיה מר מאד .ואלה שהולכים עם השקר ייעלמו.
ש .כל יום יש דברי ם מזעזעים חדשים במדינה .עכשיו למשל בירושלים עושים
'קבלת שבת' חילונית עם ריקודים ותזמורת וכו' ...ה' ישמור.
ת .אל תאמינו לראש-ממשלה שיגיד שזו "מדינה יהודית"  -שהוא מתכוון
לעשות מדינה-יהודית .הוא ,בשיתוף-הפעולה עם האדומים ,מתכוון להרוס את
ארץ ישראל ,להוציא את הדת היהודית מארץ-ישראל .זו הכוונה פה .ובגלל
זה יש את כל החוקים האלה ,אפילו שהם רוצים להכניס 'חרדים כביכול'
לממשלה .למה לא?! ...שגם הם יחתמו על זה ...להרוס את הדת ח"ו .ובגלל זה
הם רוצים להפוך את המקום הזה ,ממש ל'רצונות של עשיו' .זה מה שהם רוצים
['אדום נועץ טלפיו'] .אבל ה' לא יתן להם .הם עכשיו נראים 'על הגובה' ,אבל
זה לא יהיה לנצח .ה' יוריד אותם בעתיד-הקרוב .נסבול קודם לכן ,אבל אנחנו
נצא לעולם החדש ,והם לא יהיו חלק של זה ['אָ ְבדו ֹגויִ ם מֵ אַ ְר ֹצו'].
ש .סיפר לי רב אחד שהוא בדק את לוח-הפעילות של ה'כנסת' המתוכנן בחורף,
ולפי התוכנית בכל שבוע יש להם משהו אחר ,איזה נושא אנטי-יהודי להתנפל
עליו ,נגד התורה ,הם רוצים לעקור באופן שיטתי את הכל...
ת .כן בטח ,הם כבר העבירו הרבה חוקים [תהלים צ"ד'ֹ :יוצֵ ר ָּׂע ָּׂמל עֲ לֵ י ֹחוק'],
הם עדיין לא י רדו עלינו עם החוקים כל כך ,אבל עוד מעט נראה את זה ,עוד
מעט נראה את זה חזק.
ש .ואנחנו עם הידים הקשורות...
ת .רק ה' ,רק ה' ,רק ה'!
ש .אז בעצם הענין של 'חנוכה' עוד לא נגמר...
ת .בדיוק .חנוכה לא הסתיים ,אנחנו ממשיכים .עכשיו ,בזמן החנוכה עצמו
היתה לנו הרגשה כמו של היהודים מהזמן ההוא ,שהם היו מתחת לשלטון של
היונים והמתייונים ,ועכשיו אנחנו עוברים לחלק האחר ,לחלק של המלחמה.
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וזה יהיה כמו שזה היה – ככה זה יהיה ,אבל קצת שונה ,כי המצב קצת שונה,
אבל פחות-או-יותר אותו הדבר .אבל זה לא יהיה הרבה זמן.

חזק .וגם אתם מרגישים את זה ,וזה מתגבר .זה לא יכול להימשך  -עולם
שכזה[ .ישעיה כ"ד כ'].

ש .אז נצטרך מסירות נפש....
ת .מסירות נפש נצטרך  -בשביל לעשות את המצוות.

['אם ח ֹומָ ה ִהיא' ,רש"י
ִ

סוף שיה"ש]

ש .ובכל זה נעזרים על ידי העסקנים ,אנשי המפתח ...אלה ששולטים בכל
מקום...
ת .אנשי מפתח מאד גדולים .גם שופטים ,גם רופאים [סומ"ס קידושין] ,וגם
ראשי בתי-חולים ,בכל מקום ,בכל מקום .הם מרגישים טוב מאד .הם מרגישים
שהם 'על הגובה' ,שהם המנצחים [ישעיהו י"ד'ֶׁ :א ַּד ֶׁמה ְל ֶׁע ְל ֹיון'] .אבל תהיה להם
הפתעה כמו שהיתה לפרעה ,כזו הפתעה גדולה כאשר כל המים יפלו על הראש
שלהם[ ...ירמיהו ל' כ"ג]

תשובה והתחזקות
ש .עכשיו מתחילים ימי השובבי"ם ,אבל המעניין שבכל הכינוסים וכו' ,לא
מזכירים כמעט את הטהרה והצניעות ,שוכחים את הדבר היסודי הזה .איך יכול
להיות?...
ת .אני אסביר לכם מה .זה מכוון ע"י הרשעים ,הרשעים עם הע"ר שעובד
ביחד איתם להוריד את הרמה של העולם ,הרמה הרוחנית ,וגם להרוס את
האידישקייט ,זה מאד חשוב להם לגמור את היהדות .ואיך עושים את זה? בדיוק
כמו פעמים רבות בעבר שהם עשו את זה .בעצת בלעם למשל ,הם ידעו
שהקב"ה שונא זנות ,שונא חוסר-קדושה [חלק קו ,].אז מה יעשו? לדאוג שכל
העולם יהיה בלי קדושה ,שכל העולם יהיה ממש בית-זונות ,ואז בטח היהודים
ידבקו גם כן בזה ,ואפילו בקהילות שהיו פעם הכי מפוארות – ישנה בעיה קשה
של קדושה ,אבל זה הכל בתיכנון כדי להרוס את היהדות.
ש .כמו אז במשתה של אחשוורוש שעשה את זה דוקא בשושן ,בשביל להרוס
את היהודים  -גם עכשיו הם עושים לכולם משתה כזה ענק...
ת .ממש כל העולם .הכל  -משתה אחד גדול .ואצל החרדים  -אז אולי
מושיבים את הנשים-מול-הגברים ,ככה איזה מין 'הפרדה' שכזו ,ואולי בכלל
לא ,אבל זה 'כאילו'' ,כאילו אנשים חרדים' ,אבל הקדושה?  -שכחו בכלל מה
זה ,איך זה נראה ,ואיך זה מתנהג .ולא רק זה ,אנשים עם זקנים ופיאות ארוכות
ינות ש ֹו ֵתי ֵשכָ ר'].
עושים צחוק ממישהו שרוצה צניעות'[ .ונְ גִ ֹ
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.
כל אחד בנפרד צריך להתקשר לקב"ה .ואם אין אחרים שעושים את זה – אז
הוא חייב לעשות את זה [אבות ב' ה'].
ש .זה מעבר להגיון שלי ,במצ ב הכ"כ נמוך הזה ,איך שייך ,האם אפשר
להחזיר את עם ישראל אל האמת? לא נתפס לי...
ת .אף אחד מהיהודים לא יכול להחזיר את העם לאמת .ומה שאנחנו יכולים
 זה רק להידבק לקב"ה .וכשהקב"ה יהרוס את כל השקר ,והוא יחזיר אותנו[רש"י ישעיה ג' י"ח]  ,הוא לא רק יחזיר אותנו ,הוא יביא אותנו למשהו הרבה יותר
גדול וטוב [ברכות לד :ע"ש] ,ואז אנחנו נרגיש את הטוב .אנחנו כבר לא יכולים
לסדר ולעשות שום דבר ,ההשתדלות שלנו זה אך ורק להידבק לקב"ה ,ולא
לתת לרשעים לשגע אותנו .להידבק לקב"ה  -ולא לעזוב .וה' כבר ילחם בהם,
ה' כבר ימחוק אותם! [תרגום שיה"ש ח' ד']
ש .אז תפקידנו אם כך  -להיבדל מכל מה שצריך להיבדל ,גם בתוך הסביבה
הפרטית שלנו...
ת .נכון ,וזה נקרא 'תשובה' ['תשובת הגדר'] .ואפילו הגוים אומרים את זה,
אלה שמאמינים ,שהדבר היחידי שאפשר לעשות  -זה לעשות תשובה .טוב,
הם קצת בדרך לא נכונה ,נכון ,אבל זה הבסיס שבן-אדם יכול להבין.
ש .היו צדיקים שדיברו ,אמרו רמזים ברורים על הגאולה בשנת ה'תשע"ו...
ת אמן .אני לא יודע מתי הגאולה ,אני רק יודע שזה קרוב ביותר .אני
מרגיש את זה בכל גופי ובכל נשמתי .פעם  -לא הרגשתי זאת ככה ,כל כך

ש .קצת חיזוק ,עם כל המעברים...
ת .אני רוצה לומר לכם :רק להיות עם ה' ,זה הכל .ולא לדאוג ,לא לדאוג,
בכלל לא לדאוג [ר' תרגום ישעיה כ"ח עה"פ 'הַּ ַּמאֲ ִמין לֹא יָּׂ ִחיש'] .רק להיות עם ה'.
ו'לא לדאוג' – זה לא אומר להיכנס למיטה וללכת לישון ...זה אומר
להידבק אל ה' ,להתפלל ,לדבר אתו ,להתייעץ אתו בכל רגע ורגע ,לשאול
אותו מה לעשות .והוא יראה לכם .מי שמביא את הקב"ה להיות איתו כל הזמן
 אז הקב"ה כבר יסדר לו כל מה שהוא צריך ['וְ הוא יְ כַ לְ ְכלֶּ ָך'] .מי שפותח אתעצמו ונותן להקב"ה להיכנס  -אז הקב"ה יהיה איתו וישמור עליו ,וידאג לו
בכל דבר ודבר .ואפילו אם הוא לא כך – אבל יהודי אמיתי ,שמשתדל מאד,
גם בשבילו הוא ידאג בכל דבר ודבר .אבל אלה שהם ע"ר ,מתייונים ,עשיו,
ישמעאל ,כל הרשעים  -ייעלמו .מה שהם מתכננים לעשות ליהודים  -זה מה
שיקרה להם [תהלים ז'' :יָשוב עֲ ָמ ֹלו ְברֹאש ֹו'] ,בצורה אמנם קצת שונה  -אבל באותו
הרעיון.
ש .צריכים להודות לה' שנשארו לנו צדיקים אמיתיים...
ת .ה' לא עוזב אותנו ,יש לנו גם צדיקים ,וה' יעזור ,ואנחנו נזכה לקבל
משיח-צדקנו ,כל עם-ישראל האמיתי ,וניכנס סוף סוף לשלווה אמיתית ולקשר
האמיתי עם הקב"ה[ .ירמיהו סו"פ ל' ,קידושין ע ,:ע"ש].

משירבו המסורות...
מקורות :שמות ג'' :אכן נודע הדבר' ברש"י ,רמב"ם הל' תשובה ג' ו',
רבינו יונה שע"ת ש"ג אות ר' והלאה ,טושו"ע חו"מ סי' שפ"ח .רש"י
שיה"ש ו' י"ב' :לא ידעתי ...מרכבות עמי נדיב'' ,כנסת ישראל מתאוננת
לא ידעתי להזהר מן החטא שאעמוד בכבודי בגדולתי ,ונכשלתי בשנאת
חנם ומחלוקת שגבר במלכי בית חשמונאי הורקנוס ואריסתובלוס עד
שהיה מביא אחד מהם את מלכות רומי וקבל מידו המלוכה ונעשה לו
עבד ,ומאז נפשי שמתני להיות מרכבות להרכיב עלי נדיבות שאר
אומות' .ור' דבריו הנוקבים של ה'כלי יקר' סוף פרשת בחוקותי (ל"ו כ"ו)
עה"פ 'ורדף אותם קול עלה נדף'.
פתיחת הח"ח בספרו' :אך לבסוף בימי בית שני ,'...ח"ח כלל ח' סעיף י"ב' :וְ כָ ל
ֶׁש ֵּכן ִאם הוא הוֹ לֵּ ְך ו ַמ ְל ִשין ַעל יִ ְש ָראֵּ ל ִב ְפנֵּי נָכְ ִריםְ ,בוַ ַדאי עֲ וֹ נוֹ ָגדוֹ ל ִמ ְנשֹאִ ,כי
הוא נִ ְכנָס ַעל יְ ֵּדי זֶׁה ִבכְ לַ ל הַ ַמ ְל ִשינִים ,וְ ִדינוֹ ָשוֶׁה ְלאֶׁ ִפיקוֹ ֵּרס וְ הַ כוֹ ְפ ִרים ַבתוֹ ָרה
ֵּיהנֹם ָכלֶׁ ה ,וְ הֵּ ם אֵּ ינָם ָכ ִליםְ ,כמוֹ ֶׁש ָשנִ ינו ְב ַמסֶׁ כֶׁ ת ראש הַ ָשנָה
ו ִב ְתחִ יַת הַ ֵּמ ִתיםֶׁ ,שג ִ
(דף י"ז)ַ ,על ֵּכן צָ ִר ְ
יך ָכל ִאיש יִ ְש ָראֵּ ל ִל ְשמֹר אֶׁ ת ַעצְ מוֹ ִמזֶׁה ַעד ְמאֹ ד .ו ִמי ֶׁשעוֹ בֵּ ר
הֲרי הוא ְכ ִאלו חֵּ ֵּרף וְ גִ ֵּדף וְ הֵּ ִרים יָד
ַעל זֶׁה וְ הוֹ לֵּ ְך ו ַמ ְל ִשין ַעל יִ ְש ָראֵּ ל ִב ְפנֵּיהֶׁ םֵּ ,
ֹשן ִמ ְש ָפט (סימן כ"ו).
משה ַר ֵּבנו ָעלָ יו הַ ָשלוֹ ם ,ו ְכמוֹ ֶׁש ִנ ְפסָ ק ְבח ֶׁ
ֶׁ
ְבתוֹ ַרת
ור' דברי מרן ה'חפץ חיים' זצ"ל בספר 'שם עולם' חלק ב' ,השמטות ,וז"ל :בחומר
עוון מלשינות  -כמה גדולה חטאת האדם מי שהולך ומלשין על ישראל לפני
עכו"ם ,ועוונו גדול מנשוא ,ודינו שוה לאפיקורוס והכופרים בתורה ובתחית
המתים שגיהנום כלה והם אינם כלים .כמו ששנינו במס' ראש השנה (דף י"ח.).
וכתבו המקובלים ,שעונשו עבור זה שיתגלגל בכלב נובח .וכעין זה שמעתי בשם
הגר"א זללה"ה .וכך היה המעשה ,הגר"א קבל על עצמו ענין גלות ,ונזדמן ששכר
בדרך עגלה אצל עגלון ישראל ,והסוס בהליכתו בדרך נזדמן שסר מן הדרך והלך
על הערוגות העשויות בצדו ,והערוגות היו של עכו"ם ,והסתכל העכו"ם מרחוק
ורץ לעגלה להכות להגר"א היושב בתוכה ,והיה ברצון הגר"א לענות לו' :אני
אינני פושע בזה ,העגלון חייב בזה שלא שמר בהמתו כראוי' ,ונתחזק ולא ענה
אותו דבר .ואמר הגר"א אחר כך ,שאילו ענהו דבר זה ,היה נכנס על ידי זה בכלל
מלשין (כי באמת גם העגלון הוא פטור מן הדין כידוע ,ואף אם היה חייב  -איננו חייב רק
ממון עבור ההיזק ולא הכאות ,ונמצא שמגרה לעכו"ם על חבירו ישראל במה שאיננו חייב

מן הדין) ,והיה מוכרח אחר כך לבוא עבור זה בכלב נובח ,ולא היה מועיל לו
להצילו מזה לא תורתו ולא מצותיו( .כל זה סיפר לי הגאון הצדיק מהר"ר יהושע ז"ל
בעה"מ ספר 'חוסן יהושע' ו'מעוז הדת' ,ששמע כל זה מפי הגאון האמיתי מהר"ר דוד טעביל
ז"ל אב"ד דמינסק ,ששמע דבר זה מרבו מאור הגולה מהר"ח וואלאז'ין זלה"ה תלמיד מובהק
של הגר"א זללה"ה) .ומכל זה ידע האדם איך להזהר מענינים כאלו כל ימיו.
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תקשור עם בנימין ,ירושלים ,כ"ג טבת תשע"ה ,לאחר הפיגועים והצעדה בצרפת

בימים האחרונים אנחנו ראינו עוד פנים של אכזריות ,רצח ,ודם.
ראינו הצגה שלימה .ואני אומר 'הצגה' כי ברור שזה היה מתוכנן ע"י
אדום ,ועם שחקנים לא-הכי טוב ים ,והוסיפו לזה כמה איסלאמים לא-
מאוזנים ,והם ממש עשו סרט עלוב אולי ברמה ( Dסוג ד') ...יתכן שרוב
האנשים בעולם מאמינים בזה ,אבל יש מספי ק חכמים שרואים שזה
שקר מההתחלה עד הסוף .אמנם ,נכון ,רצחו אנשים ,הרבה דם זרם,
אבל השחקנים ,והמשחק הזה היה ממש לא אמין ,של מי הוא המשחק?...
של הטירוריסטים ,או מי שהם באמת? ...או של אלה שנהרגו?...
הטרגדיה עצומה .אבל כל ארבעים-ראשי-המדינות של העולם – ממש
שחקנים גרועים ביותר ['אֵ יךְְנֶחפשׂ ְוְ ֵע ָׂ ׂשוְ,'...ס'ְעובדיה].
אנחנו במלחמה שבין אדום וישמעאל ,וזה ברור .ושניהם במלחמה
עם היהודים [עי'ְמלבי"םְיחזקאלְהמובאְלקמן] .וברור שלאט-לאט ,וזה כבר
לא-כל-כך -לאט ,השכינה עוזבת את ארצות העולם ומתאספת פה
בארץ-ישראל ['ו ָׂשבְו ִק ֶבצ ָׂך'] .ובצרפת זה קורה כבר מזמן .והיהודים שם
כבר מזמן מתחילי ם לפחד ,ויש להם בשביל מה לפחד ,כי משתמשים
בערבים כדי להבריח את היהודים וכדי לגרום בלאגן גדול בעולם ,זאת
במטרה לקחת את החיילים האדומים ואת המשטרות של אדום ['אֲ דוֹ ִמיְ
הָׂ עוֹ צֵ ר'ְ ,זמירות ְיום ְשב"ק] ,ולשים אותם בכל מקום ,באירופה ,באמריקה,
באוסטרליה וכו'  -כדי שהם ישלטו ,שהאנשים יפחדו מהרשעים
האיסלאמים ,שהם בודאי רשעים ,אלה שעושים את האלימות ,אבל זה
לא בסדר-הגודל של מה שמתכוונים לעשות בשביל זה .ואם רק היו
רוצים להפסיק את זה ,אז זו בכלל לא היתה בעיה כה גדולה ,רק מה?
הם רוצים את מה שקוראים באנגלית את ה'בוגימן' (סרט פחדים
ידוע  ,)Boogeyman -מישהו שיפחיד אותם ,כדי שהם יבקשו ,האוכלוסיה
של העולם תבקש מהאמריקאים ,ומהאירופאים ,ומכל הארצות דוברי-
האנגלית ושאינם-דוברי-אנגלית ,מה שנקרא 'המערב' ,שהם 'יצילו
אותם' ,ושהצבא 'ישמור עליהם' ,אז ככה הם יתנו את ה'כביכול-
דמוקרטיה' בחזרה לדיקטטורות .וזהו המצב.
ואל תדאגו ,יבואו עוד התקפות ,וכבר שמו איום באינטרנט על כל
החיילים האמריקאים וגם על המשטרות ,ולמעשה על כל האזרחים,
שיזהרו מאד ,כי הם מתכוונים לעשות צרות גדולות לארצות-הברית,
קנדה ,אנגליה ,ואוסטרליה ,וכו' ,וקוראים לכל איסלאמיסט משוגע
לקחת איזה כלי -נשק ,או איזה חפץ שאפשר להפוך אותו לנשק,
ולהרוג ,ולהרוג ,ולהרוג.
ויש גם יהודים בתוך האיום הזה ,אבל היהודים פה הם לא הכי-הכי
חשובים .יש גם איזו סיבה שראש-הממשלה פה בארץ רוצה להביא
את כל היהודים לארץ ישראל .ככל הנראה ,פה הוא רוצה לעשות
ֲרוְ ִבי'ְ,וברש"י] הוא רוצה להביא את כולם
אותם גוים[ .שיה"שְא'ְו''ְ:בנֵיְ ִא ִמיְנִ ח ְ
לפה ,ואפילו הוא אמר את זה למורת-רוחו של ראש ממשלת צרפת
שלא רצה שיגיד את זה כביכול ,אבל בכל זאת הוא אמר את זה כאשר
נשיא צרפת וכל האנשים והכמרים וכל החשובים עזבו את בית הכנסת,
אז נתניהו יכול היה לדבר 'היימיש' (באוירה ביתית) לכל היהודים שצעקו,
וצרחו משמחה ,ומחאו כפיים ...הם ,האנשים שהיו שם  -הם אנשים
תמימים ,הם אוהבים את ארץ ישראל ,ורובם באים מעדות-המזרח ,שהם
אוהבים מאד את ארץ ישראל ,הם מרגישים שזה ארץ-הקודש באמת,
והרוב הם שומרי-מצוות ,והרוב אפילו מתכננים באיזשהו שלב ,הם
תמיד תיכננו להגיע לארץ ישראל ,וחלקם מצליחים רק כאשר קוברים
אותם ,אבל יש כאלה שזה בחלום שלהם.
אבל ראש ממשלת ישראל – יש לו תכניות אחרות .וזה שהוא
מושך את היהודים 'לבוא לבית שלהם' ,שזה נשמע כל כך 'יהודי',

שהוא כאילו באמת מאמין במשהו  -זה פה שקר גדול .הוא סוחב אותם
לארץ ישראל כנראה בשביל סיבות אחרות כפי שרואים עם כל החוקים
שהוא מאפשר להעביר [תהליםְצ"דְ,כ'] ,אפילו שהוא לא מראה שהוא כל
כך 'בעד'  -אבל הוא גם לא 'נגד' .אז כנראה שהתכנית זה להביא את
היהודים לארץ ישראל ,לשטוף להם את הראש ,את המוח ,ולהפוך
אותם לגוים ,כמו שהרבה-הרבה מן החילונים פה נהפכו ל'כביכול גוים'.
אמנם היהודי נשאר יהודי – לא משנה מה .וזהו חלק של מלחמת גוג
ומגוג[ .מזמורְב']
והמלחמה ממש התחילה כבר .יש גם הרבה דם שנשפך ,ויש גם
מצב של אנטישמיות ,וגם דם של יהודים שנשפך ,כמו אלה שהלכו
לעשות קניות לשבת וחלק מהם  -הסוף שלהם זה קבר בארץ-ישראל.
היהודים סוב לים וכל הגוים סובלים .אז אנחנו ממש בתוך ,בואו נקרא
לזה' :מלחמת-העולם-השלישית שתוביל אותנו לגוג-ומגוג' .אנחנו
רואים את זה ברור .ואפילו אם אתם גרים בארצות-הברית ואתם לא
מרגישים את זה על העור שלכם – אבל עוד מעט זה יבוא.
הם כבר איימו על ארה"ב עם סרט קטן ,סירטון כזה באינטרנט,
והם אמרו בפירוש שכולם-כולם בסכנה מהם .כולם .והם רוצים לעשות,
וגם יעשו ,כך הם אומרים .אחר כך הם עשו עוד סירטון כדי להפחיד
את כולם עם הרישעות שלהם .הם לוקחים ילד בן עשר ושואלים אותו
'למה הוא רוצה להילחם? ,'...אז הוא אומר כל מיני דברי תשבחות על
מה שהם מאמינים .ואז מראים שני רוסים שתפסו אותם בתור אנשים
שבאו להזיק למוסלמים-הצדיקים ,והם עומדים שם ,והילד לוקח רובה
והוא ניגש והורג אותם לפני המצלמות ,ילד בן עשר ,והם מתמוטטים
על הריצפה .זה ממש 'תוכנית הפחדה' ,כמו שהם עורפים ראשים.
כנראה שהילד לא היה מספיק חזק לעשות את זה .אז ככה בדיוק עושים
כזה דבר .אבל שתדעו לכם ,הוא לא היחיד שהוא חייל בגיל עשר .יש
אלפי או אולי מאות-אלפי ילדים באפריקה למשל ,שלוקחים אותם
לשרת בצבאות כחיילים .אנחנו לא יודעים מה שקורה בעולם הזה,
אנחנו לא יודעים איזו טינופת שיש בין הגוים ,אנחנו במערב ,כאילו-
כאילו ,אנחנו 'טובים' ...אנחנו 'ישרים' ...אנחנו ה'מוראליים' (מוסריים),
אבל זה הכל שקר ,זה שקר'[ .מצעתְאתְהבימה'ְ,מקורותְבמאמרְ'גרועיםְמחיות'].
ובזמן האחרון הגענו למצב שנהיינו כל כך שיכורים על כל
הגשמיות שלנו [ע'ְמדה"נ ְ ויראְדףְקי"אְ.בעניןְבנותְלוטְ,ור'ְביהגר"א ְסוףְהמאמרְ
'הורמיןְברְליליתא'] עד שאנחנו ירדנו ,כולנו ,כל העולם ירד בכל הדברים
הכי-בסיסיים שבכל דת שהיא .אנחנו ,היהודים ,הולכים נגד התורה,
הרבה יהודים הולכים נגד התורה ,יותר מדי יהודים הולכים נגד התורה.
והגוים הולכים נגד הדת שלהם ,ממש נגד הדברים הכי בסיסיים,
הדברים שפעם אם מישהו היה הולך נגד – הוא היה מתבייש ,הוא היה
מחזיק את זה בסוד ,אבל עכשיו הוא הולך ברחוב וצועק כאילו שהוא
האדם הכי-טוב-בעולם ,כאילו שזה האידיאל !...וזו הטינופת .הטינופת
יותר ויותר שולטת על העולם ,שלא נדע ,עד שהבן אדם בטוח שאנחנו
במצרים ,כל העולם נהפך למצרים .איך זה יכול להיות?! ...נהפך ממש
למצרים! כל כך הרבה! ואם כשהיה מצרים אז לפחות אנחנו יכולנו
לגור בכנען ,אבל כיום גם בכנען יש 'מצרים'! [שניהםְמבניְחםְ,ור'ְרש"יְ
אחרי-מותְי"חְג'] בכל מקום יש מצרים .אי אפשר לברוח מזה .רק מה ,פה,
בארץ-ישראל ,בכל אופן יש לנו כאן את השכינה בקירבה אלינו.
וכשהולכים לכותל או מי שהולך לקברים של הצדיקים הכי גדולים –
מרגישים את הנוכחות של השכינה .אבל לא חייבים אפילו את זה,
מספיק שמישהו מתפלל עם כל הלב שלו לקב"ה ומתבודד עם הקב"ה

– הוא גם כן מרגיש את השכינה מאד חזק .ונכון ,גם בחו"ל אפשר אם
מאד-מאד רוצים ,אם מאד-מאד חושבים על זה ,אפשר להתבודד עם
הקב"ה ,אבל זה נהיה קשה יותר ויותר ,כי השכינה נעלמת מכל
הארצות המערביות ומכל הארצות האחרות .ומה נשאר? נשאר רק
המבורגר ,ופיצה ,וגלידה .ולא יותר מזה'[ .יכַ רס ֶמנָׂה]'...
אז לכן פה בארץ ישראל יש לנו את אותה הבעיה ,כי אותם
הרשעים רוצים ,וגם מצליחים במידה מסויימת ,ממש לשבת פה ,אבל
יש לנו פה את השכינה ,ובגלל שהשכינה נמצאת פה בכח הרבה יותר
גדול מכל מקום אחר ,בעוצמה יותר חזקה מכל מקום אחר [עי'ְסנהדריןְ
ל"ט ,].אז אנחנו יכולים לחזור ,לחזור לטוב .אנחנו יכולים לבנות קהילות,
אפילו קטנות ביותר ,אבל קהילות שמשתדלות לחזור למה שפעם היה,
לאמת ,לאמת'[ .חַ ֵּדשׁׁי ֵָּמינוׁׁ ְּכ ֶק ֶדם']
וכל קהילה כזאת ,כל משפחה כזאת ,כל אדם כזה ,יביא אור לעולם
[ישעיהְמ"בְו'ְ,מלאכיְג'ְי"ב] ,והאור הזה יהיה כל כך חזק ['וְּ אֹהֲ בָ יוׁ ְּכצֵּ אתׁהַ ֶש ֶמשׁׁ
תו'] ,כל כך משמעותי ,וזה ישנה את הכל ,זאת אומרת שהקב"ה
ִּבגְּ בֻ ָר ֹ
יראה שעם ישראל ,מי שהוא באמת 'עם-ישראל' ,מבין את הטעות,
ומשתדלים כמה שזה יהיה קשה  -ללכת נגד החברה ,ולחזור ליהדות
כמו שצריך ['אַ ב ָׂרם ְ ָׂה ִעב ִרי'] .וכשהיוונים יתנפלו עלינו ויגידו :לא! אסור!
הם לא יתנו לנו ,לא יתנו לנו גיור אמיתי ,לא יתנו לנו ברית-מילה כמו
שצריך ,וכו' וכו'  -אנחנו נעשה את זה בכל זאת .ואז זה יצור כזה
קשר עם הקב"ה שאף -אחד לא יוכל להצליח לגמור אותנו [שיה"שְח'ְז'ְ
מו ְּׁבאַ הֲ בָ ה'] .אנחנו נצמח מחדש  -כל עם
ןׁש ֹ
'ל ַמ ַע ְּ
ובמפ'ְשםְ,ברכתְמגןְאברהםְּ ְ:

ישראל [ישעיה ְס"ה ְכ"בְ ,ועי' ְבי' ְהמלבי"ם ְלישעיה ְד' ְב'] ,ואנחנו נחזור אל
הקב"ה ,ונקבל את משיח צדקנו ,ונחזור למצב של האנושות לפני החטא
רוׁ ְּכזֹהַ רׁהָ ָר ִּק ַיע'].
של האדם-הראשון[ .סוףְס'ְדניאל'ְּ ְ:והַ ַמ ְּש ִּכ ִּליםׁיַזְּ ִּה ׁ
ואני מזהיר אתכם שזה לא יהיה קל ,אתם מרגישים ,ורואים,
שומעים חדשות ,ורואים כמה שהם אכזריים בצורה בלתי-רגילה .אמנם
זה לא כל כך 'בלתי-רגיל'  ,כי רוב האנשים בעולם הם אכזריים בצורה-
בלתי-רגילה .אנחנו יודעים את זה ,אנחנו יודעים שהרבה רופאים
ממיתים אנשים כי אין להם סבלנות לטפל בהם או בגלל שהם עושים
חשבון שהבן-אדם אין לו מה לתת לעולם ,אז לכן אפשר ככה לנתק
אותו מהמכשירים ,שלא נדע ,או פשוט להוציא ילדים מהאמא כי האמא
לא כל כך רוצה אותו ,או בגלל כל מיני סיבות .אין להם כל בעיה
לרצוח .אז אם יש לנו כאלה אנשים "תרבותיים" ,רופאים שיכולים
לרצוח ,אז מדוע שלא ה'פרא אדם' ,הערבי? ...אז הוא בטח יכול לרצוח!
או איזה כושי באפריקה ,שם נלחמים 'המוסלמים האפריקניים' עם
'הנוצרים האפריקניים' ,שהם שניהם בעצם לא 'מוסלמים' ולא
'נוצרים' ...הם פשוט פרימיטיביים ,ואין להם קושי לרצוח בצורה קשה
ביותר[ .איובְי"א'ְ:וְּ ַעיִּ רׁ ֶפ ֶראׁאָ ָדםׁיִּ ָולֵּ ד']
אז אנחנו ,אנחנו עמ"י ,אנחנו צריכים להציל את העולם .ה' יציל
את העולם ,ואנחנו צריכים להראות לו שאנחנו רוצים ,רוצים לעשות
עולָ ם ׁוְּ נִּ ָו ֵּש ַע'ְ,
'בהֶ ם ׁ ֹ
את רצונו ,וזה יציל אותנו ואת כל העולם[ .ישעיה ְס"דָ ְ:
תעניתְח'ְע"אְ,אבותְפ"הְמ"א].

ישעיהוְכ"ז'ְ:הַ ָׂב ִאיםְיַש ֵרשְְיַעֲ קֹבְ,יָׂצִ יץְופָׂ ַרחְיִ שׂ ָׂראֵ לְ,ו ָׂמלאוְְפנֵיְ ֵתבֵ לְתנובָׂ הְ'...
מתוך המסר 'הצצה קטנה אל העתיד' ,גליון ... : 16יהודיםְקמיםְבבוקרְ,אומריםְ'מודהְאני'ְ,נוטליםְאתְידיהםְ,
ומרגעְזהְוהלאהְלכלְאורךְהיוםְמשתדליםְבכלְליבםְובכלְנפשםְלמלאְאתְמצוותְה'ְ.הםְאינםְמשתעממיםְ
חסְושלוםְ,ההיפךְ,זהׁמרומםׁאותםׁלספירותׁרוחניותׁגבוהותׁועושהׁאותםׁקרוביםׁלקדושׁברוךׁהואְ .איןְמשהוְ
יותרְמרגשְ,יותרְמביאְסיפוקְ,ויותרְאמתְבעולםְשלנוְ,אוְבכלְעולםְשהואְמאשרְלהיותְרקְעבדיְה'ְיתברךְ.
עםׁישראל!ׁאלוׁשעמדוׁעלׁהרׁסיני!ְאנחנוְהזרעיםְשלְהעתידְהנשתליםְלצמוחְולהתרבותְולמלאְתבלְומלואהְ.
הבריאהְלאְהסתיימהְ,וזהְעדייןְממשיךְ,וכלְיהודיְאמיתיְיהיהְחלקְשלְהבריאהְהזוְלנצחְנצחים...

שאלות ותשובות:
צעדת המיליונים
ש .משונה מאד התגובה הקיצונית של העולם לאירועים...
ת .כל הדבר הזה שקרה בפאריז וצרפת  -זה היה חצי-הצגה ,אבל הערבים
היו המסכנים ,חשבו שהם עושים 'באמת' ,אבל ההצגה הכי יפה ,זה היה
ארבעים ראשי המדינות צועדים שמה יד ביד ...ואיך שהם הלכו ברחוב "יד
ביד" ,וכל אחד בטח יש לו איזה סכין מהצד ...כי אף-אחד שם לא אוהב את
אף-אחד ,ממש אף אחד ....זה הכל הצגות .הם שונאים אחד את השני בדרך
כלל ,חוץ מהאדומים כמו ראש ממשלת גרמניה וצרפת .אז כולם ביחד צעדו,
כולם ביחד – וכל אחד בנפרד ...זה הכל שקר ,שקר ,שקר ,שקר...
ש .האמריקאים נעלמו שמה מכל ה'שואו' הזה...
ת .האמריקאים לא השתתפו ,כנראה שיש איזה חלק של התסריט שאני
לא יודע ,היו להם חשבונות  -זה בטוח .וזה שנתניהו הופיע שמה בכלל ,אמרו
לו בפירוש לא לבוא ,אבל הוא החליט לבוא בכל זאת ,כי אם אבו מאזן כבר
בא  -אז למה שהוא לא יבוא'[ ...קנאתְסופרים]'...

ואלה שעשו את הקריקטורות האלה ,האם הם לא ידעו שהם עוברים את
הגבול?! ...וכי הם לא ידעו שינסו להתנקם בהם?! ...ואכן הם מיד עשו על כך
נקמה ,הם זרקו לתוך המקום הזה בקבוקי-תבערה וכו' ,זה קרה לפני כמה שנים,
אבל הם גם כן זבל  -כל האלה שעושים צחוק מאנשים [אבותְפ"דְמ"א] .האם
הם לא מבינים שזה אסור?! בודאי שהם לא מבינים ,כי זה העולם שלנו
היום - :חוצפה! חוצפה וציניות [סוףְסוטה] .וזה הדבר שהכי אוהבים .אבל הם
קיבלו את שלהם גם כן.
ש .כבר עשו שמה קריקטורות חדשות...
ת .נכון ,מי שנשאר שם בעיתון הזה – לא למדו את הלקח .הם ממשיכים.
ומה שהם ציירו ,אז קודם כל מבחינה אומנותית ,זה 'ככה-ככה' (לא מי יודע מה),
ומבחינת 'להרגיז את כל העולם'  -זה דבר ענק .זה ירגיז לא-סתם .וראשי
הקהילות המוסלמיות ,הם ברובם לא רוצים בעיות ,רוצים לחיות בשקט ,אז הם
נורא נבהלים ,והם הודיעו בפירוש שהכביכול 'נביא מוחמד' הוא מספיק גדול
כך שלא צריך לשים לב לטיפשות של מי שמצייר כזה דבר חוצפני ,וזה באמת
הגיוני ובחכמה ,אבל את הרוב  -זה ירגיז ,ויהיה לא מעט דם על זה.

ש .ולמי הוא נתן שם יד?...

ש .זה יד ההשגחה העליונה ,לממש את כל הנבואות!...

ת .שאלה טובה ...ואם קודם אמרו שהיו מליון וחצי ,ואחר כך אמרו שהיו
שלש-מיליון-נקודה-שמונה אנשים בצעדה הזאת ( ,)0,033,333שזה בודאי לא
נכון ,אבל אם זה נכון – אז טיפשות כזאת עוד לא שמעתי ...כי מה זה? ...לאן
הם צעדו? ...מה הם רצו להראות? ...מילא אם היו הולכים לאיזורים של הערבים
ועושים כמה מכות ...אבל לצעוד עם הטיפשות הזאת?![ ...משליְי"גְט"ז'ְ:ו ְּכ ִּסילׁ

ת .הכל מאת ה' ,ואנחנו רואים כעת בדיוק מה שכתוב על המלחמה בין
אדום לישמעאל .ולא לשכוח ש"אדום" הוא שהביא את כל האיסלאמים לצרפת
ולכל אירופה ,הם עצמם הביאו אותם ,האדומים הביאו אותם בדיוק בשביל
לעשות את הקונפליקט (העימות) ,בדיוק בשביל לעשות בלאגן גדול  -ולהשתלט
עליהם (על האוכלוסיה).

יִּ ְּפרֹשׁׁ ִּא ֶוׁלֶ ת']
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מתוך פי' המלבי"ם ליחזקאל פל"ב פי"ז (וכ"כ בפ' ל"ח ,ע"ש):

העליה באנטישמיות

 ...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
הערלים הנקראים אדום ,ומשך ותובל הם מבני יפת הגרים באירופא כמ''ש היוסיפון ,ושם
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
מפורדת ,ושם ישפוט ה' אתם בחרב ובד ם ,כמו שנתבאר שם ובזכריה י"ד .ע''ז סיפר כאן
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,
וביניהם תהיה המלחמה ,ותחלה תהיה עיקר המפלה במצרים שהם קרובים לא"י והם יבואו
בראש ויפלו ,ויבואו האשורים והפרסיים לנקום נקמתם ויפלו כולם שני הצדדים...

ש .דיברתם על הסתלקות השכינה מחו"ל ,שפה אפשר יותר להרגיש את
קירבת ה' .יש כאן נקודה נוספת שכאשר השכינה מסתלקת  -יש פחות שמירה
ליהודים שנשארים בחו"ל...

ולא רק זה ,תשמעו ,עוד מעט וכבר זה קורה .הנה ,למשל בצרפת יש אלפי
חיילים ברחוב ,וכאשר יהיה עוד משהו קטן אז אפילו באמריקה יהיו עוד יותר
שוטרים ברחוב ,ולא רק שוטרים ,יש להם ציוד של צבא  -לשוטרים האלה.
ויש גם צבא ממש ברחוב ,עם הציוד שלהם! אז לכן זה נקרא כבר שהצבא
עוד מעט ישלטו בכל ארצות-המערב .והם כבר שולטים במקומות אחרים  -אבל
הם ישלטו בכל ארצות המערב .וזו כל המטרה ,כל המטרה.
עוד מעט תראו איך הם ישלטו בארה"ב .הם הכניסו למשטרה טנקים קטנים!
מה המשטרה צריכה טנק !?...והביאו להם כל מיני מכוניות כמו אלה שהצבא
השתמשו בעיראק ,ורובים ענקיים שמי-יודע-מה הם עושים ,העיקר שהם
יכולים להרוג ב'גדול' ['וְּ ַעל ׁחַ ְּר ְּב ָךׁ ׁ ִּת ְּחיֶה'] ,והאנשים יהיו העבדים שלהם ,ולא
יוכלו להתנגד.
והוא פותח שם את כל השערים ,לכל אלו שרוצים לעבור ,כולל ערבים ,כולל
מקסיקנים ,כולל כולם-כולם ,רק תבואו ,רק תבואו לאמריקה! ...מה זה צריך
להיות?! ..אז או שהם משוגעים  -או שהם יודעים מה שהם עושים .יש להם
מטרה שאנחנו לא רואים ,יש להם אג'נדה [' ,]'New World Orderוהאג'נדה היא
שתהיה להם ארץ-של-עבדים ,והם ישלטו עליהם [גליוןְְ,76ועי'ְיחזקאלְפרקְְל"ב],
ואלה שלא רוצים להסכים לזה – אז הם יכניסו אותם למחנות שיש להם בכל
ארצות-הברית ויחסלו אותם ,חס ושלום ,]FEMA Camps[ .זו התכנית שלהם,
אבל לה' יש תכנית משלו[ .ישעיהו ְי"ד'ְ :וְּ כַ אֲ ֶשר ׁי ַָע ְּצ ִּתי ׁ ִּהיא ׁ ָתקום'] הם צריכים
להראות את הרישעות הכי-הכי-הכי גדולה שיש להם ,הם צריכים ,איך אומרים,
ממש 'לצאת לגמרי מן הארון''[ ,נִּ ְּבעוׁ ׁ ַמ ְּצ ֻפנָיו'ְ ,ב"ק ְג ]:ואז ה' ימחוק אותם מן
אויְּ בֶ ָ
[שירתְהים'ְ:תהֲ רֹסְקָׂ ֶמ ָׂ
יךׁׁה'] .כרגע אנחנו
ֹאבדוׁׁכָ לׁ ֹ
'כןׁי ְּ
יך'ְ,הפטרתְבשלחֵּ ְ:
ַ
המציאות
עדיין לא רואים מספיק את הפנים שלהם ,זה עוד לא 'עד-הסוף'.
ש .האם זה בכלל דבר חוקי שהחיילים יפטרלו בתוך הערים בארצות הברית?
ת .זה בהחלט לא חוקי ,זה כתוב בפירוש שחיילים אינם יכולים להסתובב
באמריקה ולשלוט על ארצות הברית ,על הערים וכו' ,אבל זה לא מפריע
לכושי ההוא ,איך קוראים לו? 'אובאמבה' ...זה בכלל לא מפריע לו .כי זו
המטרה של האנשים ששלחו אותו .ואם אתם חושבים שיש איזה אמת
בבחירות ...זה שטויות ,יש כבר כמה וכמה נשיאים שנכנסו בלי בחירות
אמיתיות .זה הכל שקר .הוא נכנס  -והוא עושה את העבודה שביקשו ממנו:
להרוס את הדמוקרטיה של ארה"ב ,רק שהוא נדהם איך שזה הלך לו כל כך
בקלות...
ש .הדוב הרוסי שקט מדי בזמן האחרון ,לא שומעים אותם...
ת .הרוסים – עוד מעט תשמעו מהם ,ואז תגידו' :אוי ויי! עוד פעם
הרוסים! ,'...הרוסים לא יכו לים להיות בשקט ,הם חלק גדול של המשחק פה,
הם משמשים כאן שחקנים מרכזיים.
ש .מוזר שעל אירוע יחסית מזערי עושים כזה רעש בכל העולם...
ת .נכון .באמריקה שלשת אלפים אנשים נהרגו ,והרוב הגדול היו גויים,
הרוב העצום .ואיזה מצעד הם עשו שם?! ...פה היו שתים עשרה הרוגים .הם
הרי לא באו בשביל היהודים ,באו בשביל הגוים שנהרגו ,אז מה ,מה זה?...
זה שטויות .זה רק היה בדיוק מה שהם צריכים ,בשביל לעורר את כולם,
להביא אותם לפחד.
ש .האם בכלל מעניין אותם שאנשים נהרגים?!...
ת .האוכלוסיה  -אכפת להם ,כי הם מפחדים ,הם מרגישים את האיום.

ת .זה ברור [ר'ְמאמרְ'בלעְהמותְלנצח'] ,ויש עוד תופעה של זה ,וזו התופעה
של האנטישמיות ,וזה ברור ,רואים את זה ברור .זה לא כמו לפני מלחמת-
העולם-השניה ,שאז זה בעיקר היה בגרמניה ובמקומות כאלה ,וזה גם כן לא
נכון ,כי גם באמריקה היתה מספיק אנטישמיות ,בכל מיני מקומות ,וכולם
זוכרים את השלטים המפורסמים במועדונים האקסקלוסיביים שהכריזו' :אין
כניסה ליהודים וכלבים'...
ש .האם המצב כיום כל כך קשה עם האנטישמיות?
ת .אנחנו באותו המצב בדיוק כמו באותה התקופה  -ערב מלחמת-העולם-
השניה .הגוים היו אותו-הדבר ,לא משנה מי ,צרפתים או פולנים או אמריקאים,
כך היו הרוב-הרוב של ארצות המערב של אדום .ה'אדום' נוצר עם שנאה
ליהודים [ ָ'תעוׁ ׁ ִּמ ֶב ֶטן ׁד ְֹּב ֵּרי ׁכָ זָ ב'] ,הם נולדים עם זה ['זֹרוְ ְר ָׂש ִעים ְ ֵמ ָׂרחֶ ם'ְ,תהליםְנ"ב],
זה חלק של הגנים שלהם .ישנם כמה גוים שהם לא כך ,אבל זה לא הרבה.
אני שמעתי שישנה בדיקה היום שמראה להם כמה אחוז בתוך הגוי ,כמה אחוז
ממנו זה יהודי ...הגוי יכול לעשות את הבדיקה הזו ולראות אם יש בו איזה
אחוז של יהודי ...מכל התערובות במשך הזמן שנכנס לגנים .תראו ,איזה
שטויות ,איזה שטויות .היהודים הם 'עם סגולה' ,ומבין כל העמים הם הכי
שייכים להקב"ה .ואנחנו במצב שמלאים עבירות גדולות מאד ,אבל תמיד
'טאטי  -זה טאטי' ,וזהו [עי'ְקידושיןְל"ו .].אנחנו קשורים [ליקו"אְתניאְפרקְמ"ו].
הוא אבינו ,הוא מלכנו ,והוא מושיענו.
ש .ההופעה התיאטרלית שלו ,של ראה"מ בצרפת  -זה היה נראה כחלק ממסע
הבחירות...
ת .בודאי-ובודאי  -זה הכל הצגות ,לא רק זה ,הוא חלק מן האדומים
שבתיכנון הזה.
ש .הוא לא מדבר בכלל על הקב"ה ,בשום אירוע...
ת .נתניהו  -הוא לא קשור ,הוא רוצה יהודים בלי הקב"ה ,לא עלינו ,הוא
לא מזכיר את הקב"ה בכלל .הוא ערב רב.

[ירמיהו ְז''ְ :זֶ ה ׁהַ ג ֹויׁ ...אָ ְּב ָדה ׁהָ אֱמונָהׁ

וְּ נִּ ְּכ ְּר ָתהׁ ִּמ ִּפיהֶ ם]'...

ש .ומה דעתך על השלטים בירושלים' :ישראל אוהבת את צרפת' ,איזו ברית
של אהבה...
ת .אלה ששמים את השלטים האלה – אלו הם אותם האנשים שנוסעים
ללמוד בחו"ל ומתיישבים שמה ,או שרוצים להיות כמו הגויים .מה זה אומר:
'לאהוב את צרפת'?! ...הם אנטישמיים לא-סתם ,ולא צריכים להחניף להם .ואם
לא גרים שם  -למה סתם להחניף להם? ...לפעמים בחו"ל צריך להחניף לגוים,
כי חייבים ,אבל פה אין לנו צורך ,מה יש לנו שם? ...ואפילו היהודים שם
צועקים :מה?! ...בשביל שתים עשרה אנשים  -שלשה מיליון אנשים הולכים
לרחוב?! ...הם אומרים בפירוש שזה לא בשביל אף יהודי שם .הם לא אוהבים
את היהודים ,אפילו שראש-הממשלה כן אמר" :מה זה ,מה זה צרפת בלי
יהודים?! ...זו לא צרפת" .סתם שקר ,שטויות[ .רש"יְוישלח]
ש .האם יהודים באמת יבואו לארץ ישראל?
ת .יהיו כאלה שיגיעו לארץ .אבל הרוב  -לצערי הגדול לא יבואו .אבל
אלה שהם באמת נשמות יהודיות – הרוב יגיעו .לא יכול להגיד שמי שלא יגיע
אז הוא לא יהודי אמיתי ,זה לא נכון ,הוא יכול ללכת לאמריקה ,אבל באיזשהו
שלב הוא יבוא לפה.
ש .האם לערב רב יש שורש יהודי?
ת .אפילו אם היה איזה יחוס ,הע"ר  -הם יהודים אמנם ,אבל הם לא היו
מתחת להר-סיני כאשר ה' הרים את זה מעל לראש ואמרו 'נעשה ונשמע' –
אבל הם לא היו שם ,הם היו בצד .הם לא קיבלו את התורה'[ .וַ יַעֲ מְּׁדוׁ ׁ ֵּמ ָרחֹק'ְ,
זוה"קְנשאְקכ"ו]:

ש .הדתיים בצרפת יותר קשורים לארץ ישראל...
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ת .רוב הספרדים שמארצות מרוקו וטוניס שבאים לשם  -הם מאמינים,
ביניהם אין כל כך בלבול ,מי שיש להם את הבלבול אם הם שייכים באמת
לצרפת או לא  -אלו האשכנזים שם ,שהם הלכו לבתי הספר וכו' ,שהם או
רפורמים או כמעט-גויים ,אלה הם בבעיה הכי קשה ['וַ ִּי ְּת ָע ְּרבוׁ ׁבַ ג ֹויִּ ם ,]'...אמנם
יש גם ספרדים ,אבל רוב הספרדים יודעים את האמת ,רק פשוט זה נוח להם,
כי מקבלים הרבה קיצבאות-ילדים ,מקבלים עזרה עם שכר-הדירה ,וזה פשוט
הרבה יותר קל להם מבחינה כספית.

תשובה וגאולה
ש .מפליא איך הקב"ה מוביל את הדברים לכיוון הסוף...
ת .נכון ,אפילו אם מישהו לא שומע רדיו ,לא רואה שום עיתון ,בכל אופן
יהודי יכול להרגיש ש'זה נגמר' רק ממה שקורה לו בחיים האישיים שלו.
ש .מה למשל קורה לבן אדם שמראה לו שזה הולך לכיוון הסוף?
ת .קודם כל ,כל החוקים נגד היהודים ,אני מדבר על יהודים חרדים ,הם
מרגישים את הלחץ של הממשלה נגד היהדות ,ובכל אופן יהודים אמיתיים לא
יכולים לסבול את זה ,זה עושה להם רע .דבר שני ,רואים את הדור החדש של
הצעירים כמה שזה חלש ,בכל זאת המבוגרים יותר מרגישים שזה מתחיל
להיות חלש ביותר .ובנוסף לזה  -הבעיה הכלכלית היא מאד קשה .ועובדים
נגדינו ,כי הם רוצים להרוס את החרדים .לא שולחים אותם לעבודה כדי לעזור
להם ,שולחים אותם לעבודה במצב בלתי-נסבל ,כי הרי לא מרויחים מספיק
כסף בכדי להחזיק את המשפחות ,אבל כבר אין גם קיצבאות-ילדים ,ואין שום
דבר אחר שיש בכל מיני ארצות ,אז בשביל מה לעבוד? ...איך שלא יהיה ,אם
הוא עובד ,נגיד שהוא מרויח בשמונה-שעות-עבודה חמשת אלפים
ש"ח  -במקרה הטוב ,אז איך הוא יכול לחיות?...
הם לא רוצים שיהיו להם הרבה ילדים [ ֶ'פןׁיִּ ְּר ֶבה ,]'...אבל הם 'טמבלים' ,הם לא
מבינים את הלב ,את הראש היהודי ,שאם יגידו לו האלה שם' :אסור לך כל-
כך הרבה ילדים אם אין לך כסף להאכיל אותם' ,הם לא מבינים שהיהודים
האמיתיים התחתנו אפילו בגטו וורשא ממש לפני שהנאצים נכנסו ,הם התחתנו,
ואפילו הולידו ילדים בגיטו-וורשא .למה? כי זה מה שה' רוצה! אנחנו מראים
לה' שאנחנו מאמינים בעתיד של עם ישראל ,ולא מפחדים [ר'ְסוטהְי"א .]:וכל
הנשמות האלה שנולדים  -הם מביאים קרוב יותר את משיח צדקנו ,את הגאולה
השלימה.
אז מה ,האם אנחנו לא נוליד ילדים בגלל שהרשעים שיושבים בכנסת החליטו
שלא צריך כל כך הרבה?! ...לא! אנחנו נמשיך ,נמשיך ,וה' יעזור לנו ,כמו
במצרים[ ,מסרְ'עדְכאן'] ואנחנו רואים שאנחנו כמו במצרים ,כמה נשים יולדות
גם שלישיות ,גם רביעיות ,ואפילו חמישיות ...לא! אנחנו לא נתכופף! זה אי
אפשר ,אי אפשר ,בלתי אפשרי .ואם לא יהיה לנו לחם – אז ה' יתן לנו מן!...

ש .אנחנו רואים מצד שני גם התעוררות גדולה שיש בעמ"י...
ת .נכון ,יהודים מתעוררים ,הם מתחילים לראות ולהרגיש את זה ,כי אי
אפשר שלא להרגיש ,כולם י דעו מה שקרה בצרפת ,כי כולם מדברים על זה,
ואפילו יש חדשות עכשיו באידיש ,באנגלית ,בעברית ,לחרדים ,בכל השפות,
וגם בצרפתית ,כולם יודעים לפחות קצת מכל מה שקורה בכל העולם ,וזה גם
נראה להם משונה ,כי זה לא הגיוני  -רוב הדברים שמתרחשים .והרשעים ההם
חושבים שאפשר לעשות ,להתנהג אל העולם כאילו שכולם 'טמבלים' ,טוב,
אולי הגוים  -אבל לא היהודים...
ש .אנו בעיצומם של ימי ה'שובבי"ם' ,פעם היו מתענים צומות שלמים...
ת .אתה מדבר על סיגופי -השובבי"ם ,אבל מי יכול לעשות את זה?! מי
יכול? ...תביא בן אדם .צדיקים כאלו כבר הלכו מן העולם עכשיו ,אז מי
נשאר? ...כמה נשארו? ...מי יכול? ...מי יכול? ...וגם פה מכוונים את האדום,
זאת אומרת שאלה המתייונים ,הם המכוונים את האדום לקלקל אותנו.
ש .מה בכל זאת אפשר לעשות בששת השבועות האלו ?
ת .שיעשו מה שהגדולים פעם עשו ,עם כל הלב ,עם כל המהות שלהם,
בוׁאֵּ ָתיו']
'אםׁ ִּת ְּב ָעיוןׁ ְּב ָעיוֻׁ ׁ-ש ׁ
וגם יבכו ,ויבכו ,ויבכו ,ויבכו[ .ישעיהְכ"אִּ ְ:

ש .ההתחזקות היום בקדושה  -היא כמו הסיגופים של פעם...
ת .מי שמתקרב לה' – עושה את מה שהוא צריך לעשות .מי שדוחה את
הגשמיות המיותרת  -הוא הצדיק ,מי שחי באמת לפי התורה – הוא הצדיק.
'יוסףְלחוק'ְפר'ְבשלחְ,וע"עְבענ"זְס'ְהליקוטְ'זוודאְקלילא'].

[ר'ְ

ש .צדיקים אמרו שצריך לנצל את זה לפני הגאולה ,צריכים להזדרז...
ת .נכון ,זה נכון ,אבל לא לדאוג ,ה' איתנו ,והוא יעזור לנו ,רק מה ,אלה
שהם לא רוצים להיות יהודים אמיתיים  -הם לא ישרדו .אז יהיו מעט יהודים
שישארו .אני יודע דבר אחד :יהודי שמשתדל להיות קרוב לה' ,שמרגיש שה'
הוא האבא שלו ,שהוא הכל בשבילו ,אז הוא ישרוד.
ש .בימים אלה הסתלק הרב זקס זצ"ל ,נכדו של החפץ חיים זצ"ל...
ת .הרב זקס נפטר ,והרב אשכנזי זצ"ל נפטר היום ,וגם ר' מיכל'ה
זצ"ל ...שלשה צדיקים נפטרו עכשיו ,וכמו שאמרתי וכמו שכולם אמרו  -לפני
'באֵּ יןׁ ֵּמ ִּביןׁ ִּכיׁ ִּמ ְּפנֵּיׁהָ ָר ָעהׁ ֶנאֱסַ ףׁהַ ַצ ִּדיק'ְ,
הגאולה ה' מחזיר את השגרירים שלו הביתה [ ְּ
ב"קְדףְס'ְ.ע"שְ,ר'ְגליוןְ ,]76כי למה שהם יסבלו? ...הוא חוסך להם את הסבל
הגדול שיהיה לפני הסוף ,שהסוף הזה יהיה ההתחלה הגדולה.
(מנתניה)

ש .זוכרים אותו מסתובב לחלק גליונות וחיזוקים כנגד הפירצות ,בכדי לשמור
על האידישקייט...
ת .פעם היו יהודים מתוקים ,פעם היו אנשים שנתנו את החיים בשביל
להציל את עמ"י ,וכלם אהבו אותם ,ובגללם כולם גם התנהגו יותר טוב ,כולם
היו רוצים להיות טובים ,כי כשרואים צדיק כזה – אז רוצים להיות טובים [רש"יְ
ר"פ ְויצא] .אבל בדור שלנו יש רק צחוק וגשמיות [סנהדרין ְצז ,].שה' ישמור,
אבל עכשיו מתחילים שוב לראות יהודים מתוקים שמשתדלים עם כל הכוחות
שלהם להחזיק בחבל הזה שה' מחזיק בו ושזה מחבר אותנו אל הקב"ה [עי'ְ
ראשיתְחכמהְ,סו"פְב'ְבש'ְהאהבה] ,אז יש לנו פה-ושם ניצוצות ,יהודים שנולדים
כבר ,שהם כבר גדולים ,שהם כבר משתדלים לחזור .אבל הם לא מהרבנים
הגדולים ,הם מה'עמך' [ישעיהו ְס"א'ְ :לבַ ֵשׂ ר ְעֲ נָׂוִ ים'] .חלקם  -בעלי תשובה,
חלקם  -נולדו יהודים חרדים  ,אבל הם סוחבים עם כל הכוחות שלהם ,בעזרת
ה' הם סוחבים עוד יהודים ועוד יהודים לחזור בתשובה באמת ,שהחילונים
ֹאמרׁחֲזָ ק'].
'אישׁׁאֶ תׁ ֵּר ֵּעהוׁׁי ְַּעזֹרוׁ,ו ְּל ָא ִּחיוׁי ַ
יחזרו בתשובה ושהחרדים יחזרו בתשובהִּ [ .

ש .ויש גם הרבה צרות ,חולים ,יסורים וכו'...
ת .הרבה צרות יש לנו ,מאד הרבה צרות .כן ,יש לנו הרבה מאד חולים.
והחולים  -לא רק שהם סובלים ,כשהם הולכים לבתי-חולים  -הם סובלים עוד
יותר .ובשביל מה ,בשביל מה ,בשביל מה? ...ויש גם ילדים שסובלים ,אבל
אנחנו בע"ה ,בע"ה ,אנחנו כמעט בסוף ,והסוף הזה הוא יהיה מאד קשה ,אבל
בע"ה כולנו ניוושע ,החולים יבריאו ,והעצובים ישמחו ,וכולם ירקדו משמחה,
אז עוד מעט...
ש .הדקות האחרונות יהיו הקשות ביותר...
ת .זה כמה דקות שיהיו קשות כמו שנה-וחצי מבחינת הקושי והסבל ,אבל
זה רק יהיה כמה דקות .ודרך אגב ,הסבל הזה שיהודים עוברים עכשיו ,אז
הגוים  -הם ממש סובלים בצורה חייתית .בהרבה מקומות ,בהרבה-מאד מקומות
בעולם .על כל גוי שחי טוב פחות-או-יותר ,יש מליונים שחיים בצורה ממש
חייתית ,באפריקה ,ובכל מיני מקומות שיש שם מלחמות בלי סוף ,מה שהם
עושים לילדים ,מה שהם עושים למשפחות ,זה משהו שאי אפשר לתאר ,וגם
לא הייתי רוצה לתאר את זה  -כי זה כל כך נורא .וזה קורה בעולם השלישי,
אבל יש גם באירופה ,ויש גם באמריקה ,שה' ישמור ,אבל היהודי – זו רמה
אחרת ,זה רמה הרבה יותר גבוהה מהגוים בכל דבר [הכוזריְ ,מאמר ְב' ְל"ו],
והסבל ,נקוה שבע" ה עוד מעט זה יגמר ,ונוכל לקבל משיח צדקינו כשכולם
בריאים ,ושלמים [ישעיהוְל"הְה'] ,ושמחים'[ .בשִׂ מחַ תְעוֹ לָׂ ם'].
סיום הפטרת פרשת בא( ,ירמיהו מ"ו):
לׁתחַ תׁיִּ ְּש ָראֵּ לׁׁ...וְ אַ ָּתה אַ ל ִּת ָּירא ַע ְב ִּדי יַעֲ קֹב וְ אַ ל ֵּתחַ ת י ְִּש ָּראֵּ לִּ ,כי ִּהנְ נִּ י
אַ ֵּ
ָּ
ָּ
מוֹ ִּשעֲ ך ֵּמ ָּרחֹוק וְ אֶ ת ז ְַרעֲ ך ֵּמאֶ ֶרץ ִּש ְביָּם .וְ ָּשב יַעֲ קֹוב וְ ָּש ַקט וְ ַשאֲ נַן וְ אֵּ ין ַמח ֲִּריד:
שה כָּ לָּ ה ְבכָּ ל הַ גוֹ יִּם אֲ ֶשר
אַ ָּתה אַ ל ִּת ָּירא ַע ְב ִּדי יַעֲ קֹב נְ אֻ ם ה'ִּ ,כי ִּא ְת ָּך אָּ נִּ יִּ ,כי אֶ עֱ ֶ
שה כָּ לָּ ה .וְ י ִַּס ְר ִּת ָּ
ִּה ַד ְח ִּת ָּ
יך לַ ִּמ ְש ָּפט ,וְ נ ֵַּקה לֹא אֲ נ ֶַק ָּךׁ ׁ:
יך ָּש ָּמה ,וְ א ְֹת ָּך לֹא אֶ עֱ ֶ

' ה ה צ ג ה ה ע ו ל מ ית ' ,

עמ' 4

בס"ד ,ירושלים ,ט"ו בשבט תשע"ה ,תקשור עם בנימין

הכי שובר את ליבי
אפשר שאתם תשאלו' :מה עוד יש לך להגיד' ,וכל פעם גם אני
שואל את עצמי מה עוד יש להגיד ,אבל בכל פעם צצה בעיה נוספת,
בלבול חדש .והבלבולים שהכי שוברים לי את הלב – זה המחלוקת
שבין יהודי ליהודי .המחלוקת שבין יהודי-חרדי לחילוני או למזרחיסט
– זה לא מה שמפריע לי ,זה דבר ענייני ,אבל המחלוקת שיש בין חרדי
לחרדי – אם זה על רמה גבוהה של תורה יש לזה תועלת [אבות פ"ה משנה
ט"ז ,קידושין ל' ב'] ,אבל אם כמו בדור שלנו ,זה ריב על כסף [שע"ת לר"י א'
ל"א] ,על גאוה [פר' קורח] ,על דברים שכאלה – אז זה מסוכן יותר מאלף
פצצות גרעיניות! [יומא ט ,:ירו' שם ד ,:ועי' שע"ת ג' ל"ט ,ושם רכ"ב]

אבל יהודים ,יהודים! איפה הנשמות שלכם?! איפה הרגישות
שלכם?! לאן הגענו ,לאן הגענו עד שכל ה'עגל הזהב' משגע אותנו .יש
אנשים מבחוץ שמכניסים כסף רב ,המון כסף הם מכניסים פה בכל
מקום [מאמר' :הפחד משתלט'] ,והם רוצים לדלל את האידישקייט ,הם רוצים
לבלבל את היהודים שהם ילכו נגד הקב"ה ,ח"ו ,רק בשביל הכסף.
הרבנים יפסקו שזה בסדר ,אבל אנחנו יודעים שזה לא בסדר .ויש
רבנים שפוסקים שזה לא בסדר ,אז כועסים עליהם" :איך אפשר להגיד
שזה לא בסדר?! הם 'חניוקים'! הם יותר מדי קיצונים .זה לא כדאי
לשמוע מה שיש להם להגיד .פשוט סתם מפריעים".

אני ממש שבור ממה שקורה בזמן האחרון בארץ ישראל ,ארץ
הקודש ,בירושלים ,עיר הקודש .העירייה שלנו ,לא שלנו חס ושלום,
אבל בעיריית-ירושלים הולכים לעשות פסטיבל-של-המנוולים ,אבל
זה עם כספים של כולם ,עם כספי הציבור ,גם אנחנו נותנים כסף לזה,
במיסים .וזה מתקיים בחסותה של העירייה.

האלימות בין החרדים עכשיו זה 'מעל-ומעבר' ,זה פחד .זה לא
רק שיורקים על נשים צנועות שהולכות ברחוב ['הָ יִ ִיתי ְשחֹק ְלכָ ל ַע ִמי ,]'...או
שמכנים אותם 'פריצעס' (פרוצות) .הרבה יותר גרוע מזה .הם אלימים
כלפי המתים .הם חוצפנים כלפי המתים .והם חוצפנים בכלל ['חו ְצ ָפא
יִ ְסגֵי'] .ואם מסתכלים על הפרצופים שלהם ,אם מסתכלים ֵמעֵ בֶ ר ללבוש
החסידי ,או הליטאי ,או מעבר לזקן-עם-הפיאות ,אז רואים פרצופים
ריקים [ישעי' ג' ט'' :הַ ָּכ ַרת ְּפנֵיהֶ ם ָּענְּ ָּתה ָּבם ...לֹא ִכחֵ דו'] ,רואים פרצופים בלי
העדינות ַ['ע ֵזי פָ נִ ים'] ,בלי הרגישות של התורה ,של הלימוד ,של לימוד
התורה ['ובַ עֲ בור ִת ְהיֶּה יִ ְראָ תוֹ ַעל ְפנֵיכֶּ ם' ,סו"פ יתרו] .יושבים כל היום ולומדים.
אבל כבר לא נראים כמו יהודים .עם כל הלבוש של יהודים – לא
נראים כמו יהודים .ובהרבה מקרים הנשים שלהם ,עם הפיאות
הארוכות והחצאיות הצרות וכו' – הם מזמן כבר לא נראים כמו יהודים
['י ַַען ִכי ָג ְבהו ,]'...אבל ישנם עוד יהודים שנראים עדיין יהודים עם הכובע
והשטריימל וכו' ,אבל הפנים – זה לא הבעה של יהודים[ .נדרים כ']

אוי ואבוי לנו ,אוי ואבוי לנו ,אבל זה מה שהולך להיות ,אם כי
אולי ה' יעצור את זה ,הלוואי ,כי אני לא רואה שום אדם חרדי או לא-
חרדי שמוכן לעצור את זה'[ ,וְ אֵ ין ַמחֲזִ יק ְבי ָָדה ִמ ָכל ָבנִ ים ִג ֵדלָ ה ,'...ישעי' נ"א] אבל
גם זה – זה לא מפריע לי כמו מה שקורה בין החרדים .הדבר ההוא
גרוע מאד – אין מה לומר ,אבל מה שמפריע הכי הרבה בשמים וגם
בלב של כל יהודי-אמיתי זה לראות מה שמתרחש בישיבה ידועה
מאד ,שפעם היה הפאר של העולם הליטאי ,ריב ,ריב אלים ,בבית
המדרש ,ריב אלים שמביא דם ,עם פציעות ,משהו דומה לשיכורים
בבית-מרזח-של-גוים [משלי סו"פ כ"ג] ,זה מה שזה דומה.
ומסתכלים על הפרצופים של הבחורים שמשתתפים בזה ,חלקם
נראים עדינים מאד ,לומדים ,פרצופים של בחורים שלומדים תורה
באמת ,אבל כשמסתכלים יותר קרוב ,יותר ברור ,רואים בחורים בלי
'א ְק ְשן' ,בחורים שהתורה לא נראית על
תוכן ,בחורים שמחפשים ֶ
הפנים שלהם ולא רואים על ההתנהגות שלהם ,וראשי הישיבות ,איפה
הם?! איפה הם?! ...אני נשברתי מזה .אני לא יכול לסבול ,לא יכול
אפיל ו לחשוב על מה שהיה .הגיע מד"א ,ואף שוטר לא רצה לבוא ,לא
רצה להיכנס לתוך הבלאגן הזה של החרדים ,ובסוף לא היתה להם
ברירה – אז באו .חילול השם [איכה א''ָ :ראו ָה צָ ִריםָ ,שחֲקו ַעל ִמ ְש ַב ֶּתהָ '] ,בושה
[יומא פו ,.ברכות יז ,].אין מילים בשביל לתאר את מה שהיה .מה אנחנו
נגיד כלפי שמים? ...איך נעמוד לפני כסא הכבוד? ...איך אפשר? איך
אפשר?[ ...ר' לשון מכתבו של הח"ח הועתק במאמר' :אידישע מאמע']
ואחרי זה – יש לנו עוד פעם חילול ה' .אנחנו אפילו לא יכולים
לתת למתים לשכב בשקט ,חייבים להפריע למנוחה שלהם .חייבים
להוציא אותם מהקברים ,ולזלזל בהם[ .מזמור ע"ט] איך אפשר?! ...יהודים,
יהודים! איפה ,איפה הנשמה היהודית ,איפה זה? ...האם הייתם רוצים
שיהיה כמו בבלגיה שאחרי תשעים-ותשע שנים מוציאים את כל
המתים ולא יודע לאיזה פח זורקים את העצמות?! זה אותו דבר ,אותו
הדבר בדיוק .אבל הם גוים – ואנחנו יהודים חרדים .מה קרה לנו?![ ...ר'
נחמיה ב' ג' ,ר' מאמר' :בעיצומו של הבירור'] ואם יש ספק – האם הייתם אוכלים
בשר שהיה על זה ספק?! לא! אפשר לבנות – אסור לחפור .אבל רוצים
לחפור – כי זה מוסיף הרבה כסף.

ויש לנו בלאגן גדול ,כזה בלאגן ,יותר ויותר יהודים חרדים
מבולבלים ,מתבלבלים – ולא יודעים מה אמת ומה לא-אמת .והנטייה
– זה ללכת על מה שזה קל ,על מה שנותן הרגשה טובה ,גשמית ,ולא
מחפשים את הרוחניות ,חוץ ממעטים ,לא הרבה .אבל כמה ,כמה
אנשים מחפשים את מה שפעם היה [' ְּצ ִאי לָּ ְּך ְּב ִע ְּקבֵ י הַ צֹּאןַ ...על ִמ ְּש ְּכ ֹּנות הָּ ר ִֹּעים'],
ישנם יהודים שמחפשים את החלק הכי-טוב שפעם היה ב'שטעטל'
(בעיירה) ['וְ לֵ ב ָבנִ ים ַעל אֲ בוֹ ָתם' ,ר' הגאולה ב' .]11-יש יהודים שמחפשים את
העקרונות הבסיסיים של היהדות ,של התורה ,של רצון ה' ,ומשתדלים,
לא תמיד מצליחים ,לפעמים טועים ,אבל משתדלים ,ורוצים ,וזה לא
קל להם ,כי הם מעטים מאד ,אבל יותר ויותר יהודים רואים את השקר
ומשתדלים לחזור לאמת.
האמת – פחות ברורה עכשיו מהשקר ,ולכן רוב האנשים הולכים
עם השקר ,זה מה שנותן להם הנאה ִ['כי הַ שֹחַ ד יְ ַעוֵר ֵעינֵי חֲכָ ִמים ,]'...וחוץ מזה
ישנם מספיק 'כביכול-תלמידי-חכמים' שאומרים' :זה בסדר ,זה בסדר,
מותר ,זה מותר''[ .הֵ פֵ רו תוֹ ָר ֶּת ָיך' ,ע' רש"י צפניה ג' ד'] אבל זה לא-מותר .וזה
הורס אותנו .אבל אלה ,אותם המעטים ,המעטים האלו שבאמת
משתדלים ללכת בדרך ה' – אלה ישרדו [גליון  ,]31ועליהם יבנה העולם-
הבא-של-משיח ['יְּ ֹּסוד ֹּעולָּ ם'] .ואני לא אומר ֶש ֵאלֶה שעוד לא הגיעו לזה
– לא ִינָצְ לּו גם הם לִזְ ּכֹות לגאולה השלמה ,אבל יהיה להם מאד קשה,
['עת יוֹ לֵ ָדה'] .אבל גם הם –
ֵ
מאד מאד קשה ,בצורה חזקה מאד ,מאד
ישרדו .ואז נוכל להירגע .זה יהיה זמן ,במיוחד בהתחלה ,שפשוט נשב
ונשמח ,ולא נאמין שכבר הגענו [ישעי' ס"ו ח'] ,שזה כבר הסוף .ונתחיל
חוק ִפינו ...הָּ יִ ינו ְּש ֵמ ִחים' ,ור' זוה"ק וירא קי"ח :חיי שרה ק"ל:
לצחוק משמחה ['אָּ ז יִ ָּמלֵ א ְּש ֹּ
וכן תיקוה"ז דף מט :על פסוק זה] וזהו.

שאלות ותשובות:
ש .אבל מתי זה יהיה?
ת .אני לא יודע בדיוק מתי ,אני רק יודע שזה עוד מעט.
ש .התועבה שעומדת להתקיים בירושלים ,זה דבר שלא היה כדוגמתו
בארץ ,זה עלה לדרגה הרבה יותר חמורה .ניסו להתחמק ,להגיד שזה כאילו

עובר דרך 'איגוד הסטודנטים' ,אבל באמת זה של העירייה ,ואחר כך יגידו:
עכשיו זו עובדה ,זה כבר קיים ,אין מה לעשות ,רחמנא ליצלן.
ת .זו ההוכחה הכי גדולה שהממשלה של מדינת ישראל ,כולל העיריות ,שייך
לכל הבאנדיטים (הפושעים) שמשתדלים להשתלט על העולם .והם רוצים את

הטינופת ,הם רוצים כמו כל הגוים ,הם מנסים לעשות זאת ,הם יודעים
שהקב"ה רוצה 'עם קודש' ['וְ אַ נְ ֵשי ק ֶֹּדש ִת ְהיון ִלי' ,ר' הגאולה ג' ,]2-וברגע שיורידו את
הקודש שלנו ,את הקדושה שלנו ,שה' לא ירצה אותנו כבר ,ח"ו[ ,סו"פ אחרי מות
וקדושים] וזה מה שהם עושים .אבל זה לא רק זה ,הם רוצים להפוך את כל
העולם למקום שהוא כמו ...לא כמו גיהנום  ,אלא כמו כף-הקלע ,המקום הכי
נמוך שהבן-אדם יכול להגיע ['וַ ִת ָשחֵ ת הָ אָ ֶּרץ' ,ור' בראשית כ"ט י"ח] .וזה פה – בעולם
הזה .זה מה שהם יוצרים.
ש .הם נותנים את כל הכח לשטן כדי שזה יהיה הבסיס להשפיע ולשלוט...
ת נכון .אבל עכשיו מה הם עושים? כעת הם עושים עוד שלב נוסף .עד עתה
הם כבר עשו 'שלבי הכנה' בשביל כולם ,ועכשיו לא שמים לב מה שקורה עם
העירייה .וזה לא 'עם העירייה' ,אם החרדים נשארו בעירייה ,בממשלה ,אז הם
לא חרדים ,בכלל לא חרדים .הם לא יכולים לשבת שמה ,הם צריכים לעזוב!
הם צריכים לעזוב את הממשלה גם כן .זה מה שהם צריכים לעשות .איך הם
מסוגלים לשבת עם קבוצה של דגנרטים?! איך אפשר??? ['אף השומע ושותק' ,שבת
ל"ג ,.מאמר' :געוואלד']

על דברים יהודים ,ובגלל זה – זה קורה ,זה התוצאה שלנו ,העונש בשבילנו.

'תי ְַס ֵר ְך ָר ָעתֵ ְך ,ו ְמ ֻׁשבוֹ ַתיִ ְך תוֹ ִכחֻׁ ְך]'...
[ירמיה ב'ְ :

ש .סיפרו לי שהכושי נתן נאום בשבוע שעבר שבו הוא דיבר בעיקר על כך
שצריכים להתחשב בכל המנוולים האלה...
ת .בודאי! כי הוא כזה .בודאי שהם עושים צחוק מהאמריקאים .זו הפעם
ראשונה ששמו כושי בבית-הלבן! אבל זה לא רק זה ,זו הפעם הראשונה
שעשו הרבה דברים שכאלה [סוף סוטה'ֵ :בית ו ַַעד יִ ְהיֶּה ִלזְ נות'] .נו אז מה? ...זהו הצחוק.
הם עושים צחוק מהאוכלוסיה של העולם ,עושים צחוק מכולם .הם עקומים –
אלה שמעליו ,והם רוצים את זה ,כי הם חולי נפש ,הם מעוניינים בזה ,והם
רוצים לעשות מכל העולם כאלה ,אז למה ככה נענים להם? רוצים פחות
ילודה ,רוצים מה שהם רוצים ['נֶּפֶּ ש ְרחָ בָ ה' ,סו"פ ה' דאבות] ,שמותר הכל ['בעל פעור'].
אבל מאחר שהם מאמינים בשטן – אז בכלל זה מגיע לדברים שה' ישמור.

ש .איך ה' יכול לתת לעולם שכזה ככה להישאר ולהתקיים?...

הם לא רוצים שתהיה ילודה פה ,אז הם עושים דברים עקומים נגד התורה.
וזה מתאים לכל מה שקורה :מה שקורה בישיבות הגדולות; מה שקורה עם
הקברים של המתים המסכנים שזורקים את העצמות שלהם; זו התמונה של
כל מה שקורה .הם שונאים את הקדושה ,ומזה מגיע כל הפריצות שיש ,וכל
הניאוף שיש ,גם בין החרדים ,ואני לא רוצה להגיד עוד דברים שכולם יודעים
שזה קיים בין החרדים גם כן ,כי למדו להיות גוים[ .תהלים ק"ו ל"ה]
הם באו למדינת ישראל ,והם עשו את מדינת ישראל במטרה להפוך אותנו
לגוים ,ח"ו .ובאמריקה – גם בלי 'מדינת ישראל' – נהפכו לגוים ,אבל פה יש
להם כביכול 'מדינה יהודית' שזה בכלל לא מדינה יהודית ['מדינה לא יהודית'] ,ארץ
ישראל שייכת לקב"ה ,והוא נתן אותה ליהודים ,אבל זו לא מדינה של יהודים,
יה
זוהי מדינה של 'ערב רב' .הם השולטים פה עם כל החולניות שלהם ['הָ יו צָ ֶּר ָ
ְלרֹאש' ,זוה"ק נשא דף קכ"ו] ,וזה בכלל נראה להם מתאים ,כי זה בדיוק 'אדום' .זהו
'אדום' בצורה הכי בטוחה וברורה שיכולה להיות ,הכי מלוכלך ,הכי ירוד ['חֲזִ יר
ִמ ָי ַער' ,תהלים פ'] .מה אני אגיד לכם ,זה מכאיב לי את הלב ,ואני בוכה על זה כל
לילה ,אבל אני יודע שהקב"ה יעצור את זה ,הוא ישים סוף לזה ,הוא יגמור
אותם .זה לא ימשיך .וכל יהודי עם פיאות וזקן שהוא יושב בעיריות כאלה,
ויושב בכנסת של המטונפים [ ְּ'כנַף ִשקו ִצים' ,ר' דניאל סו"פ ט'] – אז אני לא מקנא בכם
['הנטפל לעוברי עבירה' ,מכות פרק ב'].
רבנו יונה על מסכת אבות פרק א' משנה ז'( ,וע"ע ביהגר"א למגי' אסתר ,ע"ד הרמז א' ה'):
 ...ואל תאמר ,א ראה לו אהבה לפנים ולא אוהבנו בלבי ,כי גם זה רע שתחניפהו ,והוא
חטאה גדולה להחניף הרשעים בעולם הזה ,ועל ענין זה אמר שלמה( :משלי כ"ד)" ,יְ ָרא ֶאת
יהם ִמי ֹיו ֵדע" .פי' ,סמך
ה' ְבנִ י וָ מֶ ֶל ְךִ ,עם ׁש ֹונִ ים אל ִת ְת ָע ָרבִ :כי ִפ ְתאֹם יָקום ֵא ָידם ,ו ִפיד ְ ׁשנֵ ֶ
יראת ה' אל יראת מלך בשר ודם ,למ ֵשל מענין יראת הגוף הנראות לעין ליראת הנפש
הנעלמת .ואמר כאשר אתה רואה כי המלך שונא לכל אוהב שונאו ,וכי יפקוד עליו רעה
ישאל ' :אי זהו אשר מלאו לבו לאהוב את שונא המלך' ,ויעשה לו כאשר עשה לשונאו ,כן
הקב"ה עושה לכל המתערב עם השונים ,כלומר ,המשנים התורה והמצות ...וכאשר
הרשעים השונים (מפירי התורה) ילקו – גם חבריהם יאספו עמהם ,שנאמר (דה"ב י"ט),
"הֲ ָל ָר ָשע לַ ְעזֹר ו ְּלשׂ נְ ֵאי ה' ּ ֶּתאֱ ָהב ,ו ָּבזֹאת ָעלֶּ ָ
יך ֶּּקצֶּ ף ִמלִּ ְפנֵי ה'"( ,וממשיך הפסוק) " ִכי ִפ ְתאֹם
יָקום ֵא ָידם" ,שלא תאמר 'אתערב עמו עתה וכי תבא אליו הרעה אתרחק ממנו'ִ ,כי ִפ ְתאֹם
יָקום ֵא ָידם ולא תוכל להמלט על נפשך...

ש .שמענו שמתכוונים לעשות את פסטיבל הטינופת ברצף של כמה פעמים,
האחת אחרי השניה...
ת .אינני יודע אם זה אותם האנשים ,אני חושב שזה קבוצות שונות ,אולי
האחד יהיה עם כלבים[ ...תהלים נ"ט' :יֶּהֱ מו כַ ָכלֶּ ב וִ יסוֹ ְבבו ִעיר'] או חמורים...
מזמור מ"ט].

['כ ְבהֵ מוֹ ת נִ ְדמו',
ַ

ש .מה אפשר לעשות ,הלכנו לרבנים ואישי ציבור ,אפילו לא הכניסו אותנו,
אמרו ש'לא רוצים להתעסק עם זה'.
ת .הם כילו את הכח שפעם היה להם ,נגמר להם .תחזור שם ותגיד להם שהם
איבדו את כל הכח שפעם היה להם .איבדו את הרצון להתפטר מהרשעים,
איבדו את הרצון להילחם בעד התורה [משלי כ"ד י''ִ :ה ְת ַר ִפ ָית ְביוֹ ם צָ ָרה ,צַ ר כֹחֶּ כָ ה'] ,יש
להם רק רצון לשבת ,להרויח כסף ,ולחיות חיים קלים .אבל להיות יהודי – זה
לא קל [ר' מסר של דניאל (פרק )' :81הרגע של הסוף'] ,ומי שמסרב לעשות משהו כי אין לו
כח ,אין לו רצון – הוא יסבול בסוף .ואני רק רוצה לדעת אם הם רוצים ילדים
כאלה ,ח"ו[ .שבת דף נ"ה]
ש .הם טוענים שעדיף לשתוק...
ת .אלה שבינינו – זה לא בגלל ההפגנות ,זה בגלל החינוך הלא-טוב וכל
הגשמיות שאנחנו נותנים להם .אנחנו שמים את הדגש על דברים גויים ולא

ת .ה' יודע מה שהוא עושה ,אין ולא צריכה להיות לנו כל דאגה .אנחנו
צריכים לעשות את שלנו – ולקוות שה' יעזור לנו ,וירחם עלינו .המצב של
העולם לפני מלחה"ע ה 2-היה ,איך אומרים' :על הפנים' .זה היה גרוע מאד,
ומה שהמנוולים האלה כיום קיימים ופועלים – זה בעצם ההמשך של
הנאצים .ממש המשך .והבריחו הרבה מהם דרך הכנסיה-הקתולית לדרום-
אמריקה .והאמריקאים עצמם ,בלי כל בושה ,לקחו את המדענים הכי-הכי
גדולים שהיו שמה ,עשו אותם אמריקאים ,והמשיכו עם התיאוריה שלהם,
אמנם גם הרויחו יותר כסף ...העולם שלפני מלחה"ע השניה היה גרוע ,וכל
הירידה שלנו בדורות האלה עכשיו ,אחרי המלחמה ,זה על בסיס הירידה
שהיתה עם ההשכלה באירופה.
ש .מסתובבים בשכונות מסיונרים שמקלקלים ילדים בצורה איומה...
ת .אנחנו חיים בעולם שלטון-הנחש .ה' נתן לנחש לשלוט עכשיו .אבל עוד
מעט – זה יהיה הסוף שלהם ,ואני הייתי רוצה מקום 'בשורה הראשונה'
לראות את זה[ ...סוף מזמור נ"ח] זה מה שיש להגיד .זה הכל שייך לעגה"ז,
['מיִ ם ְגנו ִבים'] .הכל בנוי על הגוף ,על
ַ
להנאות-האסור ,מה שאסור – רוצים
ההנאה הגופנית .אבל זה לא רק דברים כאלה ,זה גם רצח .הם נהנים מרצח.
יש אנשים שפשוט נהנים להרוג .תראה את ה'אייסיס' ( – ISISדאע"ש) .הם
אלו שיצרו את ה'אייסיס' הזה בשביל להפחיד את כולם .והם שלימדו אותם
להוריד ראשים .ואיך שהם הרגו את הירדני הזה ,הטייס ,בתוך כלוב ,שהאש
תגיע אליו לאט-לאט ,ושפכו עליו נפט כשזה בא עליו .אכזרים ביותר,
רשעים ,אין מה להגיד .אבל בנו את זה ,יצרו אותם בכוונה .והדאע"ש האלה
ממש לא חזקים ,אין להם כח .בכלל לא .אבל הם רוצים להפחיד את העולם.
הם אוהבים דם ,הם אוהבים רצח ודברים אחרים[ .יחזקאל י"ט' :ו ִַי ְל ַמד ִל ְט ָרף טֶּ ֶּרף ,אָ ָדם
אָ כָ ל'].
ש .הדאע"ש עצמם לא יודעים מי יצר אותם ...אולי יום אחד הם 'יקומו על
יוצרם'...
ת .ולא רק בסיפור הזה .גם אלה שהפילו את התאומים – גם הם לא ידעו
שמשתמשים בהם .אני לא מאמין שהם יהיו אלה ש'יקומו על יוצרם' ,אבל
אני מאמין שה' יהרוג אותם ,לרוב ,אבל בסופו של דבר ישאר עוד מספיק
בשביל לבוא נגדנו בגוג-ומגוג .אבל זה יהיה עם עירבוב של אדום [מזמור פ"ג:
'אָ הֳ לֵ י אֱדוֹ ם וְ יִ ְש ְמעֵ ִאלים מוֹ אָ ב וְ הַ גְ ִרים .]'...הם אלו שלוקחים אמנם את הסכין ועושים את
העבודה ,אבל האדומים – הם ממש אכזריים הרבה יותר מישמעאל .הם
עושים את זה בקור רוח.
האיסלאמים האלה משתגעים ,הם כמו חיות שמשתגעות ואז רוצים דם ,הם
נהנים פשוט לדקור אנשים בסכינים ולראות את הדם יוצא [אוה"ח פר' ראה י"ג י"ח].
אבל האדומים הם רשעים אחרים ,מסוג שונה לגמרי .הם יכולים להרוג כמו
שהנאצים הרגו ,אלה היו פשוט מכניסים אותם לתוך תא גזים ,ונהנים מכל
הגופות .זה משהו אחר .זו רשעות שאין כמותה .כמו אדום – אין רשעות יותר
גרועה ['אַ ְדמוֹ נִ י' ,פר' תולדות כ"ה כ"ה ,וע"ש בעה"ט ורבינו בחיי] .אבל את האמת – לא הייתי
רוצה להיות לא לידם ולא לידם ...זה בכלל לא בשביל יהודי ,לא שייך
ליהודים אמיתיים.
וכמה רציחות שהם כבר עשו .בזמן של שלום! – רצחו כבר המון אנשים .ולא
רק שהם רצחו ,הם היום השולטים על בתי-החולים .וכמה אנשים יש שהם
פשוט ממיתים אותם ,כי אין להם מה לעשות איתם ,כי איך שלא יהיה – הם
ימותו ,אז הם עושים את זה קצת יותר מוקדם .או שלוקחים אנשים מסכנים
ופשוט לוקחים את הלב בכדי לעשות השתלה באיזה מקום ,או להשתיל

כליות ,או גם את הכליות וגם את הלב ...כמו בסין ,שם הם פשוט לוקחים
אנשים והורגים אותם בשביל האברים שלהם.
ש .כוחות הקואליציה התחילו סוף-סוף להילחם עם הדאע"ש...
מֹואלִיצְ יָה'[ "...נ ְֶּח ְפשו עֵ ָשו'] זה הכל 'בנוי' ,זה הכל סרט
ת" .קואליציה – ְש ַ
מהוליווד .סתם שטויות .הם כולם רשעים .ובסוף הם יגמרו גם את אלה ,כי
הם שונאים את הערבים .אבל תראה ,גם ערב-הסעודית ,הם הרי שלחו את
שני הערבים המטומטמים עם המטוסים להפיל את התאומים ,אבל הם היו
קשורים עם האמריקאים .הם עבדו עם האמריקאים לעשות את התוכנית הזו.
הם רשעים גדולים – הסעודים .והאמריקאים ,האם הם לא נכנסו
לאוקראינה? הם שלחו נשק לאוקראינים ,ואפילו יש טוענים שישנם כבר
חיילים אמריקאים באוקראינה...
ש .איזה בלבול !...בלתי אפשרי בכלל לדעת מי נגד מי...
ת .זה מה שהם רוצים .הם רוצים שהאנשים יהיו מבולבלים ,כדי שאח"כ זה
יהיה יותר קל לבלבל אותם עוד יותר ,ולדאוג לזה שהם לא יתנגדו להם
'כצאן לטבח' ,ר' דניאל ז' ז' במלבי"ם בשם רי"א] .אבל ,טוב ,נראה איך שזה מתפתח ,זה
ממש כמו סרט מתח.

[מאמר:

ש .הבעיה היא שהסרט הזה – אנחנו נמצאים בתוכו ...וזה מפחיד מאד...

ש .באמת מרגישים עכשיו שהמצב ממש איום ,בלתי נסבל...
ת .טוב ,כל השנים אנחנו מזהירים ואומרים שזה עומד להיות ,ועכשיו
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
עכשיו ותמיד – הכל זה לטובתינו.
ש .מה שנראה עכשיו שרוב היהודים במצב שהם קשי יום ,כל אחד טרוד
עם הבעיות שלו והעניינים שלו'[ ,וְּ לֹּא ָּש ְּמעוִ ...מקֹּצֶ ר רוחַ ו ֵמעֲ ב ָֹּּדה ָּק ָּשה ,]'...לכן הם פשוט
לא רואים איך שהעולם ממש משתנה .עכשיו בכל שעה – העולם משתנה...
ת .נכון ,אנחנו רואים את זה ,וגם אפילו הח"ח זצ"ל אמר שהזמן ירוץ ,ירוץ,
וככל שמתקרבים יותר – זה ירוץ עוד יותר מהר ,והכל ישתנה ,וישתנה,
וישתנה [ר' מזמור מ"וְ ' :בהָ ִמיר אָ ֶּרץ'] .וגם עכשיו זה מתרחש .האם אתם לא שמתם
לב מה שקורה? תראו מה שקרה בשבוע אחד! תוך שבוע! היתה לנו
התרסקות של מטוס ,ועוד קודם לכן את כל העניין של הישיבה ,והתאונה
שהיתה עם הערבים האלה ,וגם היתה התרסקות של רכבת באמריקה ,וכל זה
רק תוך שבוע אחד! ולוויות ,מלא-מלא יהודים חשובים שקיבלו כל מיני
דברים ,דום-לב ואירוע-מוחי ו'שלא נדע' [ישעיהו א' ה'] .ה' מזהיר אותנו .מזהיר
אותנו שוב ושוב ,יש רשימה שלימה של יהודים צדיקים שהם חולים עכשיו,
פתאום קיבלו זה ,וקיבלו זה ,כל מיני דברים ,ה' ישמור...

ת .נכון ,זה מפחיד ,כי זה קורה באמת ,ויש הרבה דם שנשפך מזה.

ש .האם ניתן להבין שאנחנו שרויים במצב של סכנות גדולות ברוחניות
ובגשמיות ,ורק בגלל הסבל של הצדיקים האלה זה מתעכב?...

ש .לי נראה שמכיון שהם רוצים להשתלט פה בארץ ,וזה יותר קל להם
לפעול דרך השמאל לקנות וגם להפעיל אותם ,אז לכן נלחמים עכשיו נגד
הימין.

ת .זה בודאי מתעכב כדי שנעשה קצת תשובה ,אבל זה לא יחזיק הרבה זמן.
תהיה מלחמה – אין ספק .תהיה מלחמה כזאת שלא חלמתם על זה[ .אברבנאל

ת .לא! לגמרי לא נכון .זה כמו באמריקה .יש שם את הדמוקרטים ויש את
הרפובליקנים .הרפובליקנים – הם כאילו 'נגד הכושי' ,נגד מה שהוא עושה.
ככה הם כאילו 'צועקים' ,אבל למעשה – הוא מעביר את כל החוקים שלו ,ואם
הם לא היו מצביעים בעד זה – זה לא היה הולך! אז כבר אין שתי מפלגות,
ֲש ֵכי
['כי ָמ ְלאו ַמח ַ
ישנה רק מפלגה אחת :אלה שעם הרשעים .הם ששולטים – וזהו ִ
אֶּ ֶּרץ נְ אוֹ ת חָ ָמס'] .וישנם דמוקרטים כאלה ויש רפובליקנים כאלה .וזה בדיוק פה
מה שיש לנו עכשיו ,הם כולם – החילונים ,כולם מעורבים בזה ,וגם חלק של
החרדים .וזו הבעיה .כל הענין של הבחירות – זה צחוק [מזמור צ"ד'ִ :כ ֵסא הַ ווֹ ת'].
ש .אז מה אתה מציע לאנשים ,שלא ישתתפו בבחירות?!...
ת .איזה שאלה .מי שבוחר – אז ההצבעה היא ששמחים בכל השיטה הזו ,בכל
המבנה הזה [סוף מלאכי'ְּ :מאַ ְּש ִרים ז ִֵדים' ,ועי' רש"י ר"פ משפטים] ,שזה הכל לא-יהודי ,פשוט
לא יהודי.
ש .מה עם הענין של המסירות ,התופעה הולכת ומתרחבת...
ת .נכון ,לא דיברנו על המסירות ,על המלשינים .אבל הרי זה כתוב ,נכון?
מוזכר שעד שלא יהיו מלשינים – גם לא תהיה גאולה...
התחתונה'] כי צריכים להוציא אותם ,לחשוף אותם לאור ,אז הנה ,ברוך ה' יש לנו
מלא-מלא-מלא מלשינים ,ממש מכל הסוגים .והם רשעים גדולים ,אז זה
הסימן שזה עוד מעט .הנה לפניכם ,הנה הסימן שלכם ,ישנם מלשינים בכל
הקבוצות :החסידים ,והליטאים ,והספרדים ,והאשכנזים ,מלא-מלא מלשינים,
למשטרה ,לממשלה...

[מקורות במאמר' :עד הדיוטה

ש .אין להם שמץ בושה ,הם כ"כ היימיש אתם ,פשוט מרגישים חלק של
זה...
ת .ודאי שאין להם בושה ,למלשינים ,כי הם מרגישים שהם ממש 'על הגובה',
אף אחד לא מפריע להם ,יש להם עמדה ['ירבו המסורות ,]'...ובטח אפילו
מקבלים כסף ...אבל זה סימן מעולה שזה כבר הסוף.
ש .מחכות לנו כנראה הרבה הפתעות ,הרבה מסכות יפלו...
ת .אני לא יודע אם יהיו לך הפתעות גדולות ,אני חושב שלגבי אלה שכבר
יודעים פחות-או-יותר מה שקורה – ההפתעות לא תהיינה עד כדי כך
גדולות .יהיה לנו יותר קל ,אפילו שיהיו הפתעות .זה ודאי ,אבל אנחנו כבר
יודעים מה התשובה לכל זה :התשובה :זה תשובה [גליון  .]29תשובה – ולהחזיק
בקב"ה .ואז לא נתבלבל ,נראה את האור ,יהיה לנו אור חזק ,מהתורה
ומהקב"ה ישירות ,ואנחנו נראה את הדרך הנכונה כאשר אנשים אחרים
יתבלבלו ,כי הם רק יודעים לעשות חשבון לפי השקר.

העיקר הא' ,ר' גליון ]36

ש .מתי ,באיזה תאריך?...
ת .לא אמרנו בדיוק ,אבל ברור דבר אחד :זה עומד להתפוצץ – וזה יכול
לקרות בכל רגע.
ש .אם אנחנו נהיה כמו שצריך – לא יהיה לרשעים שום כח...
ת .בודאי שאנחנו שמייצרים את הרשעים עם כל העבירות שלנו .אנחנו גם
מייצרים את המנוולים האלה שהולכים לעשות מצעד .אנחנו עושים את זה,
אבל אנחנו עכשיו צריכים לחזור לאמת ,ולנקות את עצמינו ,ולעשות תשובה,
זהו .זו התרופה להכל :רק תשובה ,תשובה ותשובה'[ .וָ ָשב וְ ָרפָ א לוֹ '].
ש .אם ככה זה קשה עכשיו אז מה יהיה פה בעוד חודש?
ת .אני לא יודע מה יהיה עוד חודש ,חוץ ממה שאני יודע שזה יהיה יותר
גרוע .יהיה פורים ,ואני חושב שנרגיש את הפורים מאד חזק .תשמעו את
המילים שלנו – ולא לשאול שאלות ...כשזה יגיע – תראו .נרגיש את זה חזק
מאד ,את הפורים.
ש .את מה ,את ההצלה של פורים או את הגזירה של הפורים?...
ת .אתם שואלים שאלות ...אמרתי מה שהיה לי להגיד.
ש .אבל צריכים להסתכל על האור...
ת .בודאי .האור – זה התורה ,ואת האור – יש לנו תמיד .אנחנו אף פעם לא
נהיה בחושך אם נחזיק בתורה ,אם נחזיק בקב"ה ,בחבל שקושר אותנו אליו
[ראשית חכמה ,ש' האהבה פ"ב ופ"ג] .כי זה – האור ,וכאשר כולם יהיו בחושך – אנחנו
נהיה באור [פרשת בא' :אוֹ ר ְבמוֹ ְשבוֹ ָתם'] ,וכאשר לכולם יהיה קר – לנו יהיה חם ,כי
האור הזה יחמם אותנו [תהלים כ"ז י'] ,וכאשר נהיה רעבים ,אז גם כן ,ה' יאכיל
אותנו[ .מזמור ל"ז]
ש .האם נוכל לשמוח כאשר כל כך הרבה אנשים מסביבנו כבר לא יהיו
אתנו ,כי באמצע הדרך הם יפלו ח”ו?...
ת .אנחנו לא יכולים לשמוח מהעובדה שרוב היהודים הם ערב-רב והם לא
יצליחו להיגאל ,אבל אנחנו נשמח מכך שכבר הגענו ,ונכון ,יהיו כאלו
שייעלמו ,ה' ישמור עלינו [מאמר' :הפעם באמת'] ,אבל אלו שהם יהודים-אמיתיים
הם יהיו ,הם יחיו לנצח .וזה העיקר .ומי שלא מגיע ,שהוא ח"ו ערב רב ממש –
אז אין מה לעשות .אבל אנחנו נשכח מהם .איך שלא יהיה – נשכח מהם ,כי
אנחנו נגיע לאמת .והאמת הזאת – זה ימלא אותנו מלמעלה עד למטה,
מבפנים ומבחוץ .ולא נצטרך לא מסיבות ולא 'פ ְַט ְש ְק ַריי' (צירופי קישקושים) ,רק
את הקב"ה.

יותר טוב מגן עדן !
בס"ד ,תקשור עם דניאל ,ירושלים ,י"ט שבט תשע"ה
אבא ,העולם נהיה יותר ויותר משוגע ,מטורף
וס ֵֹער עֲ לֵ יהֶ ם ,]'...אני לא יודע ,אין לי מספיק מילים מתאימות כדי לתאר את
הבלאגן שיש בעולם[ .ירמיהו ד'] אנחנו רואים בכל מקום את הרישעות
יוצאת החוצה ,מתגלית ,יוצאת בכמויות אדירות [מזמור י"ד' :הַ כֹּל סָ ר יַחְ ָדו
נֶאֱ לָ חו ,'...חלק צז' .היוקר יעוות'] ,וכבר אי אפשר להאמין כמעט לאף-אחד
[ירמיהו ט'] .משקרים לנו מכל הכיוונים .אין לי מילים לתאר את זה .לא
חלמתי ,אפילו שידעתי שאנחנו לפני הגאולה-השלימה ,אבל לא הבנתי
שזה יכול להיות כל-כך מבלבל ,כל כך רע ,שאנשים יכולים לשקר,
לעשות הצגות ולהביא את העולם לקריסה כלכלית ,שיכולים להיכנס
לחשבונות שלנו בבנק ופשוט להוציא מה שרוצים [תרגום ר"פ נח' :ומַ ְל ָיא
ַא ְר ָעא חטוֹּ פין'] .מי היה מאמין שתנועות הניאו-נאצים (הנאצים החדשים) עולות
כיום שוב בארצות כמו :גרמניה ,אמריקה ,אנגליה ,צרפת ,אוסטרליה,
וכו' ,וגורמים לאנטישמיות מעל ומעבר יחד עם המוסלמים'[ .ב ְפרוֹ חַ
ר ָּש ִּעים ,'...עי' פרקי דר' אליעזר פרק י"ט] .מי יכל להאמין שתהיה קבוצה
שעורפת ראשים כמו קצבים ,ומשתמשים בדמיון שלהם בשביל לגרום
למוות בצורה כל-כך קשה כמו שעשו עם הטייס הירדני  -שרפו אותו חי
בתוך כלוב .כבר שכחנו שכך היו הקתולים רוצחים יהודים שלא מוכנים
להתנצר [ ִּ'כי אָּ כַ ל אֶ ת ַיעֲ קֹב' ,פסחים פז' ::גזירות אכזריות אדום' ,ע"ש] .מי היה
מאמין שבימינו נעשים כאלה מקרי רצח אכזריים ,ובלי בושה  -הרוצחים
מצלמים ומפרסמים את זה בכל העולם.
אבא ,עם-ישראל רואה את זה ,ולא רק עם-ישראל ,כל העולם
רואה את זה ,אבל רוב העולם ישן ולא רוצה לדעת .יש כמה שמבינים
'מאֲ ַו ֵיי ָּר ָּשע' ,ע"ש],
מה שהולך ,ומה הן התוכניות של הרשעים [מזמור ק"מַ :
ואיך שהם כבר השתלטו על רוב העולם ,אבל לא רוצים לדעת .אני לא
דואג לגויים ,שהם הרוב העצום בעולם ,הרשעים שביניהם יעלמו ,אני רק
דואג לעם-ישראל .ועם-ישראל ,לרוב ,ישנים ,אבא ,ישנים שינה עמוקה -
וקשה להם להתעורר ['כי נָסַ ְך עלֵ יכֶ ם ה' רוחַ ַת ְר ֵדמָ הַ ,וי ְַע ֵצם אֶ ת ֵעינֵיכֶ ם .]'...מה
אפשר לעשות ,אבא ,מה אפשר לעשות? ...כואב לי הלב.
אתה יודע ,אבא ,לפני מלחמת-העולם-השניה ,התאספו רבנים
להחליט מה לעשות .המצב כל-כך קשה  ,הנאצים הולכים לכבוש את
העולם ,ח"ו ,ומה אנחנו עושים?! הם רוצים להרוג את היהודים! אז מה
עושים?...
אספו את כל הרבנים הכי-חשובים כדי לחשוב מה לעשות .האחד
אמר להגיד תהילים כל יום ,אחד אמר להגיד וידוי כל יום ,כל אחד אמר
משהו .האחרון שדיבר היה הרב של פונוביז' זצ"ל .הוא אמר כך" :יש
[יונה א'ִּ ' :כי הַ יָּם הוֹ לֵ ך

בית שנשרף ,הלהבות עולות עד לשמים ,אנשים רצים ורצים ,ונודע להם
שיענקל'ה עוד בפנים ,ישן .יענקל'ה ישן  -והוא יכול למות ,אבל אי-
אפשר להי כנס לבית כי האש חזקה מאד ,וצריכים להעיר את יענקל'ה .אז
אחד אומר' :בוא נגיד תהילים' ,אחד אומר 'נבקש מה' להציל אותו' .אבל
הוא ישן! לא צריכים לעשות את כל הדברים האלה .צריכים לצעוק:
'יענקל'ה תתעורר! תתעורר ,יענקל'ה! תתעורר! תצא החוצה ,יענקל'ה!'
[' ַמה ל ָּך נִּ ר ָּדם? ...קום ק ָּרא אֶ ל אֱ ל ֶֹק ָּ
יך! ]'...זה זמן של לפני מלחמה .אנחנו
בסכנה .זה לא מספיק להגיד תהילים .צריכים להעיר את כולם .הם ישנים!
איך אפשר להציל אותם? צריך לצעוק לשמים! לבכות! לצעוק ולעשות
תשובה! זה הדבר היחיד שיכול להציל אותנו!".
אבל זה לא היה ,לא התאספו .כל אחד התפלל בלב וביקש ,אבל
לא התאספו ביחד לעשות תשובה ,לבכות ,לעשות תפילת יום-כיפור קטן.
לא! [ישעיהו מ"ב' :ו ְַתלַ הטֵ הו מ ָסביב וְ לֹּא י ָָדע ,וַת ְב ַער בוֹּ וְ לֹּא יָשים ַעל לֵ ב ]'...טוב ,זה
הכל מן השמים.
'נשארה רק דרך אחת להצלתינו! שלום בינינו ובין אבינו שבשמים'...
רבי אלחנן וסרמן זצ"ל בספרו 'עקבתא דמשיחא'

מתוך הספר "שבחו של אהרן" ,תולדות רבי אהרן ראטה זצוק"ל בעל השומר
אמונים וטהרת הקודש ,פרק י"ז" - :שנת ת"ש ,לך כנוס את כל היהודים".
רבנו הקדוש אמר תמיד לתלמידיו ,וכן כתב בכמה איגרות ,כי ליבו מפחד
מאד משנת ת"ש .ולכן רצה להקדים נסיעתו לארץ ישראל לפני כן .וכן היה
כידוע מהגזירות הנוראות בשואה .ותמיד כמה ליבו הטהור לאסוף עם רב
וגדול מעם-ישראל הקדוש ,ולזעוק ,ולצעוק לה' שיבטל הגזירה הנוראה.
והלך לדבר עם כמה מגדולי-ישראל שהיו אז בחוץ-לארץ ,והציע להם והסביר
להם כי היות והגזרות מתחדשות מיום ליום ועם הקודש נמצא בצער
ובמצוקה גדולה ,אז כדאי שיתאספו בכל עיר ועיר ויעשו עצרות רבתי-עם,
ויזעקו זעקה גדולה ומרה בתפילות ובתחנונים שיקרע הקב"ה רוע גזר דיננו,
ואין כחנו אלא בפה ,ואולי יוכלו לבטל את הגזירות הנוראות .אך דעתם לא
נחה מדברי רבנו הקדוש ,ודחו את דבריו הק' ,ואמרו לו שלא צריך להכניס
פחד ויראה בלבם של ישראל[ .ר' חיי מוהר"ן אות רע"ז] ורבנו הקדוש ראה
שלא קבלו את דבריו ,החליט לכל הפחות להציל את עצמו ובני ביתו
ולעלות לארץ הקודש ,ולחונן עפרה הקדוש בכל מיני מסירות-נפש (ואחר כך
פרצה מלחמת העולם השניה כידוע).

ואנחנו שוב באותו מצב .פעם נוספת אנחנו באותו המצב .יענקל'ה
ישן  -והבית בוער ,ואין מי שיצעק לשמים .ויענקל'ה  -זה יעקב ,עם
ישראל .נכון שרק ה' יכול להציל את עם ישראל ,אבל אנו חייבים
לעשות את ההשתדלות שלנו ,ולצעוק ליענקל'ה להתעורר[ .רמב"ם הל'
תשובה פ"ג' :ונרדמים הקיצו מתרדמתכם]'...

אנחנו שמענו מכל מה שכולם כותבים על המצב שלנו ,המצב הקשה
 באמת קשה ,ואנחנו צריכים לדעת את זה ,כי רק כשאנחנו נרגיש באיזהמצב קשה אנחנו – אז אולי אנחנו נתעורר ונצעק לשמים ,ונבין מה
העיקר ומה הטפל .שהעיקר  -זה קדושה ,והטפל  -זה חתונות גדולות
ויקרות ומלאות פריצות[ .מאמרו של מוישל'ה' :כדאי שתהיו רציניים'] אנחנו
צריכים לדעת באיזה מצב קטסטרופלי אנחנו נמצאים בכדי לדעת שאנחנו
צריכים לצעוק לשמים .אבל עכשיו ,אני חושב שכל אחד כבר יכול
לדעת .ואם הבן-אדם לא רוצה לדעת  -אז אפשר לקרוא עוד פעם את
התקשורים שלנו .אפשר להתקשר למספר (המוקד הטלפוני) שם אפשר לשמוע
את כל התיקשורים שלנו ,להסתכל בנבואות שכמעט כולם כבר התקיימו
ורק הסוף עוד לא התקיים ,וזה יהיה עוד מעט ,בעזרת ה'.
אני רק רוצה להגיד לכם איך להציל את עצמכם.
דבר ראשון ,שאמרנו אותו הרבה פעמים – ה' לא ישאיר אף נשמה
וְא ֶתם
יהודית אמיתית .כל נשמה שעמדה בהר סיני – תינצל [ישעיהו כ"זַ ' :
ְתלֻ ְקטו ְל ַאחַ ד ֶאחָ ד ְבנֵי י ְש ָר ֵאל ,]'...ולא משנה כמה רחוקה היא .הנשמה הזו
יקרה ביותר לקב"ה ,וה' לא יעזוב אותה בשום-פנים-ואופן .אבל מי
שרחוק ולא רוצה לדעת ,לא רוצה לקשור קשר עם הקב"ה ,אבל הנשמה
שלו היא נשמה של יהודי-אמיתי ,ה' יציל אותו ,ה' ימשוך אותו בכוח,
הוא ירביץ לו ,הוא יעלה אותו ,הוא יוריד אותו [עמוס ט'' :וַהנעוֹּ תי ֶאת ֵבית
י ְש ָר ֵאל ַכא ֶשר ינוֹּ ַע ַב ְכבָ ָרה ...ולֹא יִּפוֹ ל צרוֹ ר אָּ ֶרץ ,]'...הוא יעלה אותו שוב ,עד
שיקבל ויבין שה' הוא הכל-יכול ,עד שיקשור את הקשר החשוב הזה עם
הקב"ה ,עד שהוא יאמין שה' יצר את הכל ,גם את אותו יהודי וגם את
הנשמה שלו ,עד שהוא ירגיש את הנשמה שלו ,עד שהנשמה הזו
תתגעגע לקשר עם הבסיס שלו – הקב"ה [מזמור ס"גָ ' :ד ְב ָקה נַפְ שי ַאח ֶר ָ
יך.]'...
ואז כל יהודי אמיתי ינצל.
יש ערב רב ,ובכל יהודי יש קצת ערב רב ,כי הערב-רב התערב
בכל עם ישראל .הערב רב לא עמדו מתחת להר סיני .כאשר הקב"ה
הרים את הר-סיני מעל עם ישראל  -הערב רב עמדו בצד ולא נכנסו
מ תחת להר סיני ואמרו "נעשה ונשמע" [זוה"ק נשא דף קכ"ה] .הם אף פעם
לא היו חלק מעם-ישראל ממש .אמנם הם התמזגו לתוך העם ונהיו 'חלק',
אבל רק באופן שטחי .לפי הדין הם יהודים ,אבל הם  -לא .הם ערב-רב

בכל זאת .והערב רב הזה ,שרוב מהותו היא של ערב רב – יעלם .ואמרנו
את זה הרבה פעמים .שיהיה ברור .הם יעלמו יחד עם כל הרשעים.
שר נ ְש ַפ ְטתי ֶאת אבוֹּ ֵתיכֶ ם ְבמ ְד ַבר ֶא ֶרץ מ ְצ ָרים ...וְהַ עבַ ְרתי ֶא ְתכֶ ם ַתחַ ת
[יחזקאל כ'ַ ' :כא ֶ
שבֶ ט ,וְהֵ בֵ אתי ֶא ְתכֶ ם ְב ָמס ֶֹּרת הַ ְברית :ובָּ רוֹ ִּתי ִּמ ֶכם הַ מֹר ִּדים והַ פוֹ ש ִּעים ִּבי ,'...אבן
הַ ָ
שלמה להגר"א פרק י"א ,ס' הקדו"ש ש"ו מפ"ה .ור' ספר מעוז הדת לר' יהושע העליר

זצ"ל סו"פ ט'] .בשלב מסויים זה יראה לנו כאילו שהרשעים מנצחים ,אבל
ה' יהפוך את הכל ,משיח יגיע ,הכל יתהפך ,ונראה את הגאולה השלמה
[ר' אגרת הנחמה לרבינו מימון ,בפי' עה"פ ' ַבבֹּקֶ ר יָציץ וְ חָ לָ ף'].
אבל אנחנו ,עם ישראל ,כדי להגיע לזה – אנחנו חייבים לצעוק
לשמים ,להתבודד עם ה' .אנחנו לא יכולים להילחם נגד הרשעים האלה
פנים-אל-פנים ,אנחנו חלשים מדי ,אין לנו את הכח הזה .הם מאד חזקים,
וְשוְא
אך לא מבחינה רוחנית .בזה אנחנו החזקים יותר ['הָ בָ ה ָלנו ֶעז ְָרת מ ָצרָ ,
ְתשו ַעת ָא ָדםֵ :באל ִֹּקים נַעֲ ֶשה חָּ יִּל ,וְ הוא יָבוס צָ ֵרינו' ,תהלים סו"ס ס'] .אבל מבחינה
כוחנית ,כ ח גופני ,כח של כל מיני נשק ,פצצות וכו' – אין לנו .אנחנו רק
קבוצה קטנה 'פיצית' (קטנטונת) ,של יהודים אמיתיים בעולם-הזה .אבל
אנחנו עַ ם ה' ,ואם אנחנו עם ה'  -אז הם לא יכולים להפיל אותנו .לא
יכולים[ .מזמור ל"ז כ"ד]
לכן ,כדי להינצל מכל הסבל הזה ,אנחנו חייבים לצעוק לקדוש
ברוך הוא  ,ולבקש עם כל המהות שלנו שה' יסלח לנו ,ולהגיד וידוי
[ויקרא כ"ו ,תהלים ק"ו]  .אנו צריכים לבקש מהקב"ה לעזור לנו לקשור איתו
קשר חזק ,שה' לא יאשים אותנו ולא יעניש אותנו על כל העבירות שלנו
['כי ַא ָתה ד' טוֹּ ב וְ סַ ָלח ,]'...שה' יעזור לנו לעשות תשובה ולהיות קדושים,
שוב ,בלי כתם על הנשמה .אנחנו צריכים לבכות ולבקש – גם סליחה וגם
שבו אֵ ָּתיו ,'...ירמיהו ל"א ח'' :ב ְבכי ָיבוֹּ או,'...
קירבה [ישעיהו כ"אִּ ' :אם ִּתב ָּעיון ב ָּעיו ֻׁ -
ר' שע"ת ש"א העיקר הט"ו]  ,וברגע שנתחיל להוריד את כל הקליפות שנדבקו
בנו ונשבור את המחיצה המפרידה בינינו לקב"ה – אז נוכל שוב להתחבר
למקור שלנו [ר' שפת אמת ,ניצבים תר"ן ,ד"ה בפרשת התשובה] .וזה יהיה יותר
טוב מגן עדן! [אבות ד' י"ז' :יפה שעה אחת בתשובה ומע"ט]'...
ולכן ,אני מבקש מכם ,למה לסבול?! ...עכשיו ,עכשיו! תשתדלו,
תעשו ,תעזבו את הגשמיות ,תעזבו את זה ,עוד מעט לא יהיה כסף!
נצטרך שיהיה לנו בטחון רק בה'  -ולא בשום דבר אחר .אנחנו כבר
יודעים שכל העניין של הרופאים ,בתי-החולים ,הביטוח-הלאומי,
הפוליטיקה וראשי-המדינות – הכל שקר ,שקר ,שקר[ ...סוף מזמור ק"ח] .רק
על הקב"ה אפשר לסמוך ,ואנחנו צריכים ,חייבים להגיע למצב הזה,
לבטוח רק בקב"ה  -ולא במשהו אחר [תהלים ק"מ ח'] .אנחנו בוטחים רק
בקב"ה ,ריבונו של העולם ,ואין לנו שום כוח בלי זה .אנחנו עם קטן,
'פיצי' ,כמו שאמרתי  -אין לנו את הכוח ,אבל אם אנחנו עם הקב"ה –
אין דבר בעולם שיכול להפיל אותנו ,לא בעולם הזה ולא בשום עולם
[מזמור צ'' :ומֵ עוֹּ לָ ם ַעד עוֹּ לָ ם ַא ָתה ֵק'ל'] .אבל אנחנו צריכים לרצות ,לרצות
לעזוב את עגל-הזהב ,לרצות לעלות רוחנית ולעזוב את הגשמיות,
להתבודד מעולם השקר הסובב אותנו ['לבָּ ָּדד ִּישכוֹ ן' ,רע"מ פר' נשא ,שימ"ש
כלל ח'] ,לסגור את עצמינו בתוך הבתים ,בתי-הכנסת ,ובתי-המדרש שלנו,
ולא לתת לרשעים למשוך אותנו לשקר שלהם .ואם נעשה את זה  -אז
יהיה לנו נצח .נצח  -שבכל יום ,בכל רגע ,תהיה לנו הנאה ושמחה
יקים יִּשמחו י ַַעלצו ...וי ִָּּשישו
אמיתית יותר גדולה מהרגע הקודם [מזמור ס"ח' :וצַ ִּד ִּ
ב ִּשמ ָּ ָֽחה , ]'...כי אנחנו נתקרב יותר ויותר לקב"ה עד שנהיה אחד איתו
["קוב"ה אורייתא וישראל חד הוא"]

אני לא יכול להסביר בדיוק מה יהיה בעולם הבא [' ַעין לֹּא ָר ָא ָתה,]'...
רק את הקצת הזה אני יכול להגיד .מה שאני כן יכול להגיד שזה צריך
להיות משהו 'מעל ומעבר' ,משהו שעכשיו אין לנו את הכלים והיכולת
הרוחנית להבין את זה ,אבל כשנגיע לזה ,נהיה בריאים ושלמים בגוף
ובנשמה ,נהיה כל כך נקיים מכל ה לכלוך והקליפות שנדבקו בנו מהחטא-
הראשון ועד היום הגדול והנורא [עי' שבת קנג ,].ורק ההרגשה הטהורה הזו
תהיה כמו גן-עדן! [וע' הרואה נז' :ג' מעין עוה"ב'] ועוד מחכה לנו הרבה יותר
מזה בעולם בלי יצר הרע'[ .ואֶ ת רוחַ הַ ֻׁטמאָּ ה אַ עֲ ִּביר ִּמן הָּ אָּ ֶרץ ,'...זכריה י"ג]

לשון הרמב"ם הלכות תשובה ,סוף פרק ח':

עולם הזֶׁה ְּלה ִּשיגה
עולם הבא ֵ -אין שום ֶׁד ֶׁר ְּך ב ֹ
דולה ֶׁש ִּת ְּהיֶׁה בה הנֶׁפֶׁ ש ב ֹ
הט ֹובה ה ְּג ֹ
טובת הגוף ,וְּ לה אנו ִּמ ְּתא ִּוין .אֲ בל
עולם הזֶׁה ֶׁאלא ֹ
אותהֶׁ .ש ֵאין אנו ֹיו ְּד ִּעים ב ֹ
וְּ ֵלידע ֹ
עולם הזֶׁה ֶׁאלא ֶׁד ֶׁר ְּך משל .אֲ בל
בות ה ֹ
טו ֹ
דולה עד ְּמאֹד ,וְּ ֵאין לה ֵע ֶׁר ְּך ְּב ֹ
אותה הט ֹובה ְּג ֹ
ֹ
עולם הזֶׁה ְּבמאֲ כל
בות הגוף ב ֹ
טו ֹ
עולם הבא ְּב ֹ
טובת הנֶׁפֶׁ ש ב ֹ
ְּב ֶׁד ֶׁר ְּך האֱ מֶׁ ת ֶׁשנעֲ ר ְֹּך ֹ
דולה עד ֵאין חֵ ֶׁקר ,וְּ ֵאין לה ֵע ֶׁר ְּך וְּ ִּד ְּמ ֹיון .הוא
אותה הט ֹובה ְּג ֹ
ינו כֵ ןֶׁ .אלא ֹ
ו ְּב ִּמ ְּש ֶׁתה ֵא ֹ
ֶׁשאמר דוִּ ד (תהלים ל"א)' :מה רב טו ְּבך אֲ ֶׁשר צפנְּ ת ִּל ֵיר ֶׁאיך' וְּ ֹגו':
עולם הבא ֶׁשנֶׁאֱ מר( :תהילים כ"ז) 'לו ֵלא הֶׁ אֱ מנְּ ִּתי
וְּ כמה כמה דוִּ ד וְּ ִּה ְּתאוה ְּלחיֵי ה ֹ
עולם הבא
הו ִּדיעונו החֲ כ ִּמים ה ִּראש ֹונִּ ים ֶׁשט ֹובת ה ֹ
אות ְּבטוב ה' ְּבאֶׁ ֶׁרץ חיִּים'ְּ .כבר ֹ
ִּל ְּר ֹ
דוש ברו ְּך הוא
ֵאין כֹח באדם ְּלה ִּשיגה על ֻּב ְּריה ,וְּ ֵאין ֹיו ֵדע ג ְּדלה וְּ י ְּפיה וְּ ע ְּצמה ֶׁאלא הק ֹ
יאים ְּליִּ ְּשראֵ ל ֵאינן אֶׁ לא ִּל ְּדב ִּרים ֶׁשבגוף
בות ֶׁש ִּמ ְּתנ ְּב ִּאים בהֶׁ ם ה ְּנ ִּב ִּ
ְּלבד ֹו .וְּ ֶׁשכל הט ֹו ֹ
טובת חיֵי
ימות המ ִּשיח ִּבזְּ מן ֶׁשתשוב ה ֶׁמ ְּמשלה ְּלי ְִּּשר ֵאל .אֲ בל ֹ
ֶׁשנֶׁהֱ נִּ ין בהֶׁ ן יִּ ְּשר ֵאל ִּל ֹ
אותה ב ִּד ְּמ ֹיון.
יִּפחֲ תו ֹ
יאים ְּכ ֵדי ֶׁשל ֹא ְּ
עולם הבא ֵאין לה ֵע ֶׁר ְּך וְּ ִּד ְּמ ֹיון ,וְּ לֹא ִּדמוה ה ְּנ ִּב ִּ
ה ֹ
לומר
לו'ְּ .כ ֹ
הוא ֶׁשיְּש ְּעיהו אמר (ישעיה ס"ד) 'עיִּ ן לֹא ראתה אֱ לֹ ִּקים זול ְּתך יעֲ ֶׁשה ִּל ְּמח ֵכה ֹ
אותה לאדם
אותה ֶׁאלא אֱ לֹ ִּקים ,עשה ֹ
אותה ֵעין נ ִּביא וְּ לֹא ראה ֹ
הט ֹובה ֶׁשלֹא ראֲ תה ֹ
לו...
ֶׁש ְּמח ֶׁכה ֹ

לשון הרמב"ן בס' שער הגמול:
עכשיו ביארנו כונתנו בשכרי המצות וענשן ,ונחזור בקצרה :כי שכר הנפשות וקיומם
בעולם הנשמות נקרא לרבותינו זכרונם לברכה "גן עדן" ,ופעמים קורין אותו "עליה",
ו"ישיבה של מעלה" .ואחרי כן יבא המשיח ,והוא מכלל חיי העולם הזה .ובסופה יהיה
יום-הדין ותחיית-המתים ,שהוא השכר הכולל הגוף והנפש ,והוא העיקר הגדול שהוא
ִּת ְּקות כל ְּמקוֶׁ ה להקדוש ברוך הוא ,והוא העולם הבא ,שבו ישוב הגוף כמו נפש,
והנפש תדבק בדעת עליון ְּכ ִּהד ְּבקה בגן עדן עולם הנשמות ,ותתעלה בהשגה גדולה
ממנה ,ויהיה קיום הכל לעדי-עד ולנצח נצחים...

אבא ,אני כל כך מתגעגע לראות את זה כבר ,ואני יודע שגם כל יהודי
אמיתי מתגעגע לזה [' ְידיד ֶנפֶ ש'] ,ועכשיו ,אבא ,אנחנו צריכים להפריד את
עצמנו מהגויים ,מהגויוּת ,מהפריצות ומכל הדברים השנואים על הקב"ה
[וישלח ר"פ ל"ה' :הָ סרו ֶאת אֱ לֹּהֵ י הַ נֵכָ ר א ֶשר ְבתֹּכְ כֶ ם ,וְה ַטהרו ,וְ הַ חליפו ש ְמל ֵֹּתיכֶ ם,]'...
ולהשתדל ל עשות רק את רצונו ,גם אנחנו ,גם בני-הזוג שלנו ,גם האבות
והאמהות שלנו ,גם הילדים שלנו והנכדים שלנו והנינים שלנו .שוב:
להיכנס לה'כאילו-גיטאות' שלנו ,לשים מחיצה בינינו לבין העולם ,ולחזור
לתורת משה כמו שזה צריך להיות :בטהרה ובקדושה[ .במדבר סו"פ ט"ו]
ש .מה הכוונה לצעוק אל ה'?
ת .דבר ראשון ,כל יהודי חייב לעשות דין-וחשבון עם עצמו ,להיזכר בכל
העבירות שלו ,גם אלה שעשה בלי כוונה ,וגם ,ה' ישמור ,להיזכר
בעבירות שעשה בכוונה .והוא צריך לעבור על כל עבירה ,ולעשות
שבו ָע ַדי ְבכָ ל ְלבַ ְבכֶ ם ,ו ְבצוֹּ ם ו ְב ְבכי
תשובה בלב שבור והרבה דמעות [יואל ב'ֻ ' :
ו ְבמ ְס ֵפד ,'...ר' ספר חרדים פרק ע'] ,עם רצון עצום לעשות תשובה ,עם כאב
בלב על הצער שהוא גרם לקב"ה בגלל העבירות שלו [ישעיהו ס"ג' :וְ הֵ ָמה
ָמרו וְ ע ְצבו ֶאת רוחַ ָק ְדשוֹּ  ,'...נפה"ח ב' י"ב] .ואז הוא צריך לבקש מהקב"ה לסלוח
לכל יהודי ,זכר ונקבה ,מבוגרים וילדים .לכל עם-ישראל .לבקש מהקב"ה
לסלוח ,ולהגיד כמה שעם-ישראל משתדל להיות טוב ,לומר לקב"ה כמה
קשה להיות יהודי עכשיו ,אחרי כמעט אלפיים שנות גלות  -עם-ישראל
עדיין מניח תפילין ,שומר שבת ,שומר כשרות ,מתפלל ,חוגג את החגים,
יבי לָּ ך
הרבה מדברים אידיש כדי להבדיל בינינו לבין הגוים [ירמיה ל"א' :הַ ִּצ ִּ
ִּציֻׁנִּ יםִּ ...ש ִּתי ִּל ֵבך לַ מ ִּס ָּלה ,'...ועי' סה"מ לרמב"ם ל"ת ל' ,וסמ"ג לאוין נ'] ,הישיבות
מלאות בחורים שלומדים וכו' ,ואפילו שזה קשה מאד  -הזוגות הצעירים
מוכנים להוליד ילד-אחרי-ילד כמה שזה קשה כספית ,לגדל אותם ,ולחתן
אותם; .מגדלים אותם בדרך התורה  -ומוכנים לגדל כמה שיותר ילדים,
ָּשם ַכצֹאן ִּמש ָּפחוֹ ת]'...
ויש משפחות שיש להם אפילו עשרים ילדים! ['וַ י ֶ
צריכים לדבר ולהגיד (לקב"ה) את הדברים הטובים שיש בעם-ישראל
[תנדב"א רבה פרק י"ט]  .אנחנו יודעים שאנחנו הדור הכי-נמוך ['עקבתא
דמשיחא']  ,ועם כל זה אנחנו רוצים להיות טובים ,רוצים לעשות את רצון
ה' ,אבל העולם מבלבל אותנו ומוריד אותנו [ברכות יז .תפילת רבי אלכסנדרי,
ועי' ביהגר"א למאמר 'האי גלא']  .אנחנו צועקים לשמים שה' יציל אותנו ,שלא
ישכח אותנו .אחרי כל השנים בגלות – לא שכחנו את הקב"ה [' ָּכל זֹאת
ָּבאַ תנו ולֹא שכַ חֲנו ָּך ,]'...אנחנו חלשים  -ורק אתה ה' יכול להציל אותנו.
לבקש מהקב"ה שכל עם-ישראל יזכה לקבל משיח צדקינו ,ושנזכה לעולם
הבא של משיח .בשנה הבאה בבית המקדש!

מספרי המוקדים הטלפוניים לשמיעת המסרים039-77-00-77 05832-87700 :

מסר מאת דניאל ,ירושלים ,י"ז אדר תשע"ה (אחרי פורים)

אנחנו לא נביאים
שאלה :התקבלו מספר פניות על כך שהמסרים לא מתקיימים,
מה דעתך?
תשובה :אני אסביר את המצב.
אנחנו פגועי המח ,אוטיסטים ,או איך שתקראו לנו ,אנחנו
לא נביאים ,אבל אפילו מה שניבאו הנביאים – לא כל דבר
מתקיים .אנחנו מקבלים מסר כמו לדוגמא :שמפסיקים ,זהו,
גמרנו לתקשר .ואחרי תקופה מקבלים מסר חדש שצריך
להעביר לעולם ,אז אנחנו חייבים לעשות את זה ,אנחנו לא
יודעים למה...
אנחנו מקבלים מסרים על העתיד .זה כמו שהרבה צדיקים
גדולים ,אנשים מעל ומעבר ,יהודים מאד חשובים ,תלמידי
חכמים ענקיים – גם אמרו דברים ,אמרו זמנים – שבסופו של
דבר זה לא התקייםַ "[ .וי ְִהי ְדבַ ר ה' ֶאל יוֹ נָה ...קוּם לֵ ְך ֶאל נִ ינְ וֵה הָ ִעיר הַ ְ ּגדוֹ לָ ה
שר ָאנ ִֹכי דּ ֹבֵ ר ֵאלֶ ָ
יךַ ...וי ּ ְִק ָרא ַויֹּאמַ ר עוֹ ד ַא ְר ָּב ִעים יוֹ ם וְ נִינְ וֵה
יאה אֲ ֶ
ִּו ְק ָרא ֵאלֶ יהָ ֶאת הַ ְ ּק ִר ָ
שה( :יונה ג')]
שר דִּ ֶּבר לַ עֲ שׂ וֹ ת לָ הֶ ם וְ לֹא ָע ָׂ
נֶהְ ּ ָפכֶ תַ ...ו ִי ּ ּנָחֶ ם ה' ַעל הָ ָר ָעה אֲ ֶ

התוכנית הנצחית של הקב"ה נותנת כמה אפשרויות .אנחנו
לא יודעים את ההסבר לגמרי ,אבל יודעים דבר אחד :כבר
יותר מעשרים שנה ,אנשים כמונו ,מזהירים בכל העולם
שיהיו דברים דומים מאד למה שקורה עכשיו .לפני עשרים
שנה אף אחד לא היה מאמין לזה ,אך עובדה שזה קורה.
אנחנו לא נביאים ,אין לנו דרגה כזו ,כך ה' החליט שצריך
להיות ,כמו שכתוב בגמרא שככה זה יהיה ["מיום שחרב בית המקדש
ניטלה נבואה מן הנביאים וניתנה לשוטים" (בבא בתרא י"ב)] ,שיהיו אנשים
כמונו (שוטים) וילדים אשר ה' יתן להם ידע ,אך לא ידע
שלם ,לפעמים זה שלם ולפעמים זה לא שלם .ולמה? אני לא
יודע את כל הסיבות ,אך אחת הסיבות היא לתת לנו פתח
להחליט בשביל עצמנו (בחירה חופשית) ,לראות את האמת
בשביל עצמנו [" ְר ֵאה נ ַָת ִּתי ְלפָ נ ָ
וְאת
ֶיך הַ יּוֹ ם ֶאת הַ חַ יִּים וְ ֶאת הַ ּטוֹ ב וְאֶ ת הַ ּ ָמוֶת ֶ
הָ ָרע ...נ ַָת ִּתי ְלפָ נ ָ
ֶיך הַ ְ ּב ָרכָ ה וְ הַ ְ ּקלָ לָ ה וּבָ חַ ְר ָּת ַּבחַ יִּים ְלמַ ַען ִּת ְחיֶה ַא ָּתה וְ ז ְַר ֶע ָך( ":דברים

ל')] ללא ההשפעות של עולם הע"ר ,העמלקים והאדומים.
אנחנו צריכים להאמין בקדוש ברוך הוא לגמרי ,וזה לא
משנה אם נדע את התאריך של הגאולה או לא .זה לא משנה
אם רב אחד או אוטיסט אחד אמר משהו שלא מתקיים ,זה
משנה שאנחנו מחכים  100%למשיח.
הכי מצחיק מכל הדברים האלה כי מצד אחד יש אנשים
מבינים ,שיש להם בטחון שה' ,מבינים מה שאני אומר בלי
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'.
אוטיסט או כל בן-אדם אחר לא יכול להיות צודק כל הזמן
ב 100%-במה שהוא אומר ,אבל הוא חייב להיות אמיתי .אם

הוא מזהיר את היהודים ודורש מהם לעשות תשובה ,ואומר
שמשהו קשה צריך לקרות וזה לא קורה – זה לא משנה.
אבל הוא ממש 'כופר' אם הוא אומר שהעולם ורוד ושמח,
ושהכל יהיה בסדר ,ויהיה כל-כך טוב בעולם-הזה ,ולא
לדאוג ,כאשר אנחנו רואים ברור שהעולם הוא לא כזה,
והעולם מבולבל ,והרשעים דוחפים את ארצות-העולם
למלחמה שלא היתה כזו בהיסטוריה ,וגם מטמאים ומורידים
את הקדושה של היהודים וכל העולם.
אנחנו אומרים דבר פשוט .אנו אומרים זאת כבר עשרים שנה.
בין אם זה אני או בן (בנימין גולדן) או מנחם או מוישל'ה
וכו' .בהתחלה כשהתחלנו לדבר  -היה קשה להאמין! העולם
היה מקום של מאנִ י ,מאנִ י ,מאנִ י ,געלט (כסף ,כסף ,כסף) זה
מה שהיה הכי חשוב .זה היה עולם שכל דבר גשמי היה
חשוב מעל ומעבר לכל דבר אחר רוחני .זה היה עולם שחיו
את הסיפורים של סרטים ,של טלויזיה ,דמיונות וכו'( .חיים
בסרט) עולם מבולבל ,עולם רודף גשמיות ,עולם של בדיחות
 אבל בלי שמחה.היה קשה להאמין שיכול להיות בעוד עשרים שנה עולם כל-
כך מפחיד ומאיים על קיום כולנו כמו שזה עכשיו .לא מאמין
שיש הרבה אנשים בעולם ,כיום  -אחרי כל המלחמות,
הפיגועים ,הדאע"ש ,היעלמות מטוסים וכו' שלא יודעים מה
קורה בעולם ,אולי חוץ מאנשים שגרים במקום נידח שלא
יודעים מה קורה בעולם ,אבל הרוב יודעים שהעולם מפחיד
ביותר ,שאנחנו עומדים על סף מלחמה כמו שמעולם לא היה
כזה דבר.
ישנה קבוצה של אנשים רשעים ענקיים ,שהתגלגלו לעולם
הזה שוב – כדי להגיע למלחמה-האחרונה שבין הטוב לרע,
וזה בודאי-וודאי יהיה .בדיוק מתי? אני לא יודע ,וגם בן לא
יודע ,וגם מוישל'ה לא יודע ,וגם מנחם לא יודע .אף אחד
לא יודע ,רק הקב"ה יודע ,אבל דבר אחד ברור – זה יהיה
עוד מעט .זה לא יקח הרבה זמן .העולם רועד מכל הכיוונים.
זה לא יהיה עוד הרבה זמן .העולם מתפרק ,וכל בן-אדם נבון
שיודע מה קורה בעולם  -יודע שזה אמת .יש הרבה אנשים
שחיים בדמיונות ,אנחנו לא אשמים בזה .אבל ,יהודים –
המסר הכי חזק :לא משנה מתי שזה יהיה ,אבל כדאי שאנחנו
כולנו ניקח את עצמנו בידים ונעשה תשובה שלמה על מנת
שנוכל לעבור את כל הצרות האלה בקלות יחסית .זה יהיה
מפחיד ביותר ,וכל עשרים השנים שאנו מדברים – זהו המסר
שאנחנו כל הזמן נותנים.
אבל בני אדם רוצים עובדות :באיזה יום זה יהיה ...באיזה
שעה ...איך תהיה המלחמה הזאת ...אבל ה' לא יגלה את זה,
פרט למה שנכתב בנבואות של הנביאים.

יהודי שלומד יכול למצוא בדיוק מה שצריך להיות ,אך גם
זה לא צריך להיות מדויק כי לפעמים יש כמה גירסאות ,ורק
אחת מהן תהיה הנכונה .באיזה צורה קשה העולם הזה יפול?
שני שליש יפול חזק ,יהרס ,זה יהיה בלי ספק ,וזה לא משנה
איך – זה משנה מה אנחנו עושים כדי לשרוד.
שוב :אני חוזר וחוזר וחוזר – וזה המסר של כולנו כל השנים
האלה ,והוא לא ישתנה :לחזור בתשובה ,לחזור לקב"ה,
לזרוק את עגל-הזהב ,לחיות רק עם הגשמיות שחייבים
בשביל לחיות ,כי איך שלא יהיה ה' יקח מאיתנו את כל
הגשמיות המיותרת .ומי שנשען על הגשמיות המיותרת -
יסבול בצורה בלתי רגילה .הוא לא יוכל לחיות בלי זה.
אנו מגיעים לרגע שזה יעלם ,ונצטרך להסתפק בקורת גג
ואוכל מינימלי וכו'.
מי שמאמין בקב"ה יודע שאנחנו ניגאל ,כל יהודי-אמיתי
שהנשמה שלו עמדה בהר-סיני ואמר "נעשה ונשמע" –
הנשמה הזו תיגאל .ה' לא יתן לאף נשמה-יהודית אמיתית
ללכת לאיבוד .וכל הע"ר יעלמו מהמציאות .וזה דבר שכולנו
יודעים את זה ,אבל העולם שוכח מזה .היהודים עצמם
שוכחים מזה .יהודים לא רוצים לעזוב את הגשמיות .לא כולם
ב"ה ,ישנם הרבה-הרבה יהודים שממש רוצים להתקרב
לקב"ה ולהוריד ככל האפשר את הגשמיות שמקלקלת אותנו.
אי אפשר ללכת ברחוב חרדי בלי (מראות של) פריצות,
גסות ,דיבורים שטחיים ולא לעניין ,ואנשים שזוללים ברחוב
ומלקקים גלידה .אי אפשר ללכת בלי לראות חנויות ,מסעדות
מלאות חרדים שלא מתאים להם המקומות האלה בכלל.
והיהודים שרוצים לקבל משיח הרבה יותר בקלות ,חייבים
לעלות רוחנית .רק אדם רוחני יוכל לעבור את מה שעומד
להיות  -יותר בקלות ,יותר בשמחה.
זה המסר שאנחנו נותנים כל השנים ,לפעמים בצורה כזו
ולפעמים בצורה אחרת ,זה הבסיס וזה המסר.
ואם מוישל'ה כותב ש'בחנוכה נרגיש כמו המכבים'  -הוא
התכוון למצב המכבים לפני שיצאו למלחמה .המכבים לא
סתם יצאו למלחמה ,קודם לכן הטילו עליהם כל מיני חוקים
שהיו נגד התורה ,ובדיוק אותו דבר קרה בחנוכה הזה בארץ
ישראל ,הורידו פה על היהודים המאמינים החרדים חוקים
שה' ישמור ,הרגשנו ִאיום מהע"ר בדיוק כמו בזמן המכבים.
ואחר-כך פורים .דברו על רשע כמו המן ,יותר גרוע מהמן,
[וכן מובא (בסנהדרין דף צ''ז ע''ב) אמר רב ,כלו כל הקצין ואין הדבר תלוי אלא
בתשובה ומעשים טובים ...רבי אליעזר אומר אם ישראל עושין תשובה נגאלין ואם
לאו אין נגאלין ,אלא הקב''ה מעמיד להן מלך שגזרותיו קשות כהמן ,וישראל עושין

תשובה ומחזירן למוטב ע''כ ].שניפטר ממנו ,ככה מוישל'ה דיבר .אבל
זה המצב שלנו! יש לנו כמה רשעים מעלינו ,שאנחנו צריכים
להיפטר מהם ,ומי שרואה אמת – רואה את זה בדיוק .אני
לא אגיד את השמות שלהם ,לאנשים שיודעים אמת  -הם
מוכרים מאד .יש ביניהם גויים ויש ביניהם כביכול "יהודים".
ומוישל'ה גם כותב" :ואז יבוא חג הפסח ,ואנחנו נהיה קבוצה

מרופטת ושחוקה של אנשים מרוטים כאשר אנו יושבים
מסביב שולחן ליל-הסדר ,עם מצות ויין שה' ישלח לנו באופן
ניסי" (מתוך המסר של מוישל'ה שכותרתו" :קבלתי רשות
לגלות לכם דברים שיתרחשו" ,סידרה ב' )35-רוב החרדים
בארץ הם עניים ,בקושי יש להם כסף לקנות אוכל בצורה
רגילה כל השנה ,בקושי יש להם כסף לשכר-דירה ,אז מאיפה
יהיה להם כסף להוציא על אוכל ,יין ,מצות וכו' וכו'? ...ה'
ידאג להם בנס שיהיה להם כמו כל שנה...
והשנה הזו נהיה יותר שבורים .למה? כי העולם הולך ויורד
עלינו קשה וחזק ,על היהודים במיוחד ,ועל החרדים במיוחד.
בחו"ל  -הגויים עושים את זה ,ובארץ  -הע"ר עושה את זה.
וכשהוא אומר שיהיו יהודים שיראו ממש את אליהו-הנביא,
אך זאת לא תהיה הגאולה עדיין ,אבל מה זה אומר? זה אומר
שהעולם יהיה במצב כזה שמי שיש לו מספיק אמונה-ובטחון
בקב"ה הוא יוכל לראות את אליהו הנביא ,ואם לא בעינים
 אז הוא יוכל להרגיש אותו ,להכיר בו ,להכיר בזה שהואהשליח המבשר את בואו של משיח צדקנו.
ולהגיע לזה – זה חשוב מאד ,כי יהודי שלא מחכה למשיח
הוא בבעיה גדולה מאד [רמב"ם הל' מלכים פי"א ה"א] .כל יהודי צריך
לחכות למשיח ,ומי שלא מאמין שאליהו-הנביא יבוא לבשר
את זה שמשיח בא ,אז הוא מפסיד את הגאולה השלמה ח"ו.
אני חושש שכנראה יהיה מצב מאד קשה עד לפסח מכל מיני
כיוונים ,גם ליהודים ,וגם לעולם בכלל .נצטרך הרבה כח
ונהיה מיואשים .את האמת ,אני חושב שכולם כבר היו
צריכים להיות מיואשים בעולם הזה .ומי שלא רואה שהעולם
בסכנה ,שהעולם מתפרק מכל הצדדים ,לא רואה את
הרישעות שזורמת מכל הצדדים – אני מרחם עליו .מי
שמרגיש שהוא צריך לטוס לתאילנד בשביל לעשות 'כיף',
אני מרחם עליו .הוא מבזבז את הזמן שיכל להקדיש ,ואת
הכוחות שלו בשביל לעשות תשובה ,להתקרב לה' .הוא ריק,
לכן הוא מחפש כל מיני חוויות מחוץ לפנימיות שלו.
אז זהו .זה המסר הקבוע שלנו מאז ומתמיד ,ולכל אלה
שפונים ושואלים' :למה לא זה ולמה לא פה' ,אני בטוח שהם
לא מבינים את המסר בכלל.
אני מקווה שההסבר שלי ברור .לאנשי-אמת אני בטוח שאין
בכלל שאלה על זה ,ואנשי שקר – אפילו שהם כביכול
קוראים מה שאנחנו אומרים ,הם לא מבינים את זה ,אין להם
שכֶ ל ִמ ֶּל ָ
יך',
שום בסיס להבין את זה [' ְ ּב ָא ְזנֵי כְ ִסיל ַאל ְּת ַד ֵּברּ ִ ,כי יָבוּז ְל ֵׂ
משלי כ"ג ט'] זה ההסבר וזו האמת.
אני מברך את כל עם-ישראל שנוכל לעשות תשובה שלמה,
ובזכות התשובה השלמה – ה' ירחם עלינו שנקבל את משיח
צדקנו בשמחה.

העולם בדרך למלחמה
בס"ד ,תקשור עם בנימין ,ירושלים ,כ' אדר תשע"ה
אני מאד שמח שאתם ביקשתם שאני אבוא היום.
העולם מתחיל להראות לנו שזה הולך לכיוון מאד חזק של
מלחמת העולם השלישית ,וגם נפילה כללית של הכלכלה .ואני
יודע שרוב האנשים בעולם מעדיפים לא לדעת את זה ,ושואלים:
אז אם כן – אז בשביל מה צריך לדעת את זה? וממשיכים עם
המסיבות שלהם ,עם עגל הזהב ['הַ ְׁש ֵמן לֵ ב ָה ָעם הַ זֶּה ,]'...כדי לא לחשוב,
כדי לחלום שימשיכו עם הבועה הוורודה שכל העולם ,רוב העולם
חיים בזה מאחרי מלה"ע ה.2-
והיו לנו פחות-או-יותר ששים-שבעים שנה של חיים מה
שקוראים 'טובים' .אנחנו ,היתה לנו גשמיות ממש 'מעל לראש',
אפילו העניים-כביכול שבארצות-הברית היו במצב הרבה יותר
טוב מאשר הבינוניים באירופה לפני מלה"ע ה ,2-מבחינת כל
האוכל שהיה להם ,וכל המכוניות וכו' וכו' .ואני יודע שזה לא היה
משונה לראות בארה"ב איזה צריף ,כשלפני הצריף הזה עומדת
איזה קאדילק ,צריף של כושים ,אבל קאדילק היתה להם ...וגם
אנטנה בודאי שהיתה על הצריף כי טלביזיה היתה להם ,וגם פטיפון,
באותם ימים של שנות ה 50-היה להם ...וכו' .אז אפילו העני ביותר
באמריקה הוא היה בהרבה יותר עשיר מהעני באירופה לפני מלה"ע
ה ,2-וזו הסיבה שלכן לא רוצים לעזוב את זה .ולא לקח הרבה
שנים עד שנות ה 60-שהכל פרח מבחינה גשמית ,ובנו מרכזי-
קניות ,קניונים ,עם כל מיני 'שמונצעס' (צעצועים) ,וקולנוע ,וכו' וכו',
ואח"כ יצאו כל מיני דברים אלקטרוניים ואינטרנט וכו' וכו' ,אבל
לא רוצים לעזוב את זה.
וגם החרדים נכנסו לזה חזק .אני צוחק לעצמי כשאני רואה אשה
ירושלמית עם פלאפון שתקוע לה מתחת למטפחת שלה ,והיא
הולכת ברחוב ודוחפת עגלה עם תינוק ,ומדברת בפלאפון שמתחת
למטפחת שלה ...זה העולם שלנו היום .שכחנו מהעדינות ,שכחנו
מהצניעות ,שכחנו מלהיות באמת יהודים .ברוך ה' ,ישנם עדיין כמה
שהם כן עושים מה שצריך ,משתדלים לחזור למה שפעם היה ,אבל
הם מעטים.
וזה לא סתם שישנה מסורת שרק שבעת אלפים יהודים יקבלו
פני משיח צדקנו

[חסד לאברהם מ"ג נכ"ב ע"ש ,ור' בספר מלכים א' פי"ט לאחר

מעשה אליהו בהר הכרמל' :וְׁ ִה ְׁשאַ ְׁר ִתי ְׁביִ ְׁש ָראֵ ל ִש ְׁב ַעת אֲ לָ ִפיםָ ,כל הַ ִב ְׁר ַכיִ ם אֲ ֶּשר לֹא כָ ְׁרעו

לַ ַב ַעל .]'...אנחנו לא יודעים איך החישוב הזה נעשה ומה שזה אומר,
אבל מה שברור שמעט אנשים ישארו .ובין היהודים  -ישרדו רק
אלו שבוטחים בה'

['וְׁ ִה ְׁשאַ ְׁר ִתי ְׁב ִק ְׁר ֵב ְׁך ַעם ָענִ י וָ ָדל ,וְׁ חָ סו ְׁב ֵשם ה' ,'...צפניה ג'

י"ב],

אלה שממש יודעים שאין כלום ,אין שום דבר שקורה בעולם בלי
הקב"ה ,שהקב"ה גורם לכל הדברים שקורים בעולם ,בין אם זה
הנמלים שזוחלים על הארץ ועושים את שלהם ,או הפיל הגדול ,או
האריה הטורף  -זה הכל שייך לקב"ה.

[ע"ז דף ג' ע"ב' :מקרני ראמים עד בצי

כנים.]'...
ואם אנחנו חושבים שזה יעזור לנו מאד-מאד ללכת לרופאים -
אז שתדעו סוד אחד :אף אחד לא מת דקה אחת לפני שהוא צריך!
רק מה ,רצים לרופאים ,ומתפללים על נס [רבנו בחיי בהקדמה לפרשת
שלח] .אבל אנשים סומכים על רופאים .והרופאים כיום ,הרבה מהם,
הם ממש רוצחים .לא כולם  -ברוך ה' ,אבל הם לא המצילים אותנו
[תהלים ס''ָ :שוְׁ א ְׁתשו ַעת אָ ָדם'] .ורופא אמיתי ,אפילו גוי ,יכול להגיד
לפציינטים שלו ,שאני כלום  -רק הקב"ה מציל .כי כל רופא-
אמיתי שהוא רואה את האמת ,אפילו גוי ,יודע שברוב הפעמים
שמצילים אנשים באמת  -זה נס.

ועכשיו אנחנו בסכנה מאד גדולה ,ממש גדולה .והסכנה  -זה גם
של מלחמה ,וגם נפילה קשה מאד ,הנפילה הכי קשה שהיתה -
מבחינה כלכלית .ונכון ,אם יהודי יגיד לי' :מה אנחנו צריכים

לדעת? צריכים לשבת וללמוד! צריכים לעשות מה שאנחנו צריכים
לעשות ,ולא לפחד ולא לדאוג ,וזהו! ,'...זה נכון .והלואי שכולנו

היינו ברמה שכזאת ,אבל לאלה שלא תופסים מה שקורה ולמה
שזה קורה – תקשיבו היטב ,כדי שאולי זה יפחיד אתכם עד כדי כך
שתתחילו לחפש את הקב"ה ,כי אך ורק הקב"ה יכול להציל אותנו.
שיהיה לכם ברור :ישארו מעט אנשים! ושיהיה ברור ,שנגיע למצב
שנבין שאך ורק הקב"ה יכול להציל אותנו .על איזו סכנה מדובר?
הסכנה של מלחה"ע ה.3-
דיברו פה על הסרט שמצאו ,הסרט של החפץ חיים זצ"ל .ולמה
מצאו את זה בדיוק עכשיו? משנת ( 1923תרפ"ג) כאשר זה הוסרט
במפגש הראשון של הרבנים של אגודת-ישראל באירופה עד היום
 שכחו מזה לגמרי! אז למה כעת בדיוק ה' שלח את זה? זה כדישנראה עוד פעם את הגאון ,את הגדול ,את הצדיק ,צדיק ענק
בעולם שלנו  -החפץ חיים! ולמה עכשיו דוקא? כי זה מבשר את
הגאולה-השלימה! זה אומר שזה מגיע ,וצריכים הכהנים ללמוד את
הדינים של הקרבנות [קונטרס 'תורה אור' להח"ח ,ובמכתביו] .זה אומר שהגיע
הזמן שאנחנו נתקרב לה' ,ונדע שאין עוד מלבדו .שנדע שאין! אין
שום כח בעולם שיכול להציל אותנו  -רק הוא .שאנחנו נהיה
מוכנים לקבל עול מלכות שמים  -אבל באמת ,בכל רגע .בכל רגע
שאין לנו מה לעשות שנגיד לעצמנו' :אין עוד מלבדו ,אין עוד
מלבדו ,אין עוד מלבדו'! [דברים ד'' :וְׁ י ַָד ְׁע ָת הַ יוֹ ם וַ הֲ ֵשב ָֹת אֶּ ל ְׁלבָ בֶּ ָך ,'...ר' ביה"ל
סי' א' דברי הח"א בשם ס' החינוך ,שש מצוות תמידיות] .למלאות את החיים
שלנו עם דברים משמעותיים ,דברים בעלי תוכן ,דברים רוחניים,
שיביאו אותנו הרבה יותר קרוב אל המקור שלנו  ,שזה הקדוש ברוך
הוא ,שהוא הכל-יכול ,ורק הוא ,ולחכות למשיח ,להתגעגע
למשיח! יהודי אמיתי חייב להתגעגע למשיח .זה סימן ,זה עוד סימן
שהוא יהודי-אמיתי'[ .אַ ְׁש ֵרי הַ ְׁמחַ ֶּכה ,'...ר' ספר 'תקות הגאולה' לר' אהרן ראטה
זצ"ל ,וכן מאמרי 'אמונת הגאולה' בס' אור יחזקאל ,בשם הגרי"ז מבריסק זצ"ל ,ורבות

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
היהודית שלהם ,את העדינות ,את התורה ,אפילו שהם 'חרדים'
כביכול .אני לא אומר דברים חדשים ,רק דבר אחד אני אגיד:
אנחנו בדרך למלה"ע השלישית  -שזה יהיה משהו נוראי ,ואין לי
מילה אפילו מספיק חזקה בשביל להגיד מה שזה יהיה .ארץ ישראל
לא תיפגע [ר' גליון  ,]69אני לא אומר שלא תהיה פה איזו פצצה או
שלא יזרקו עלינו טילים ,אבל זה לא יהיה כמו בחו"ל ,שם שני-
שליש של העולם יהרס ,השליש לגמרי ושליש נוסף פגוע מאד .וזה
לא סתם ,זה בנבואות [זכריה י"ג] .והאברבנאל אומר שזה חייב
להתקיים [ס ' משמיע ישועה לרי"א סו"ס ישעיהו ,י"ד עיקרי הגאולה ,ור' ציונים
ומקורות בתחי' המסר 'הפחד משתלט'] .אז אפילו אם נהיה בא"י  -זה לא
פשוט [ור' חסל"א שם מעיין ג' נכ"ב בדברים נשגבים במעלת הדר בא"י בזמן ביאת
המשיח].
ואחרי שזה יהיה  -אז גם הציונים יפלו ,וברגע שיפלו אז אנחנו
נוכל לקבל משיח צדקינו .עד שהם לא נופלים – אין סיכוי ,הם
צריכים ליפול קודם .ואנחנו ,העיקר קודם לכל  -זה לחזור לקב"ה,
לדעת שהוא הכל-יכול ,ושרק הוא יכול להציל אותנו ['אַ שור לֹא

יוֹ ִש ֵיענוַ ,על סוס לֹא נִ ְׁר ָכב ,'...הפטרת 'שובה ישראל' ,סו"ס הושע] .וכל הרשעים
האלה שחושבים שהם יכולים להשתלט על כל העולם ,שעכשיו ה'
נותן להם ,מאפשר להם להצליח ,והם כל כך שיכורים על ההצלחה
שלהם שהם כבר עושים דברים טיפשיים – הם יפלו ,הם יפלו חזק
מאד! אבל קודם לכן יהרס חלק גדול מאד ,רוב העולם .ולא רק זה,
ביחד עם זה תהיה נפילה כלכלית ,נפילה כה קשה ,אבל כל
הדברים האלה ילכו מהר ,זה ילך ברציפות דבר-אחרי-דבר.
אנחנו כותבים כבר עשרים ושלש שנים ,אז בעשרים-ושלשת
השנים האלה מחכים ,ומחכים ,וחושבים ,וחושבים ש'הוֹ  ,זהו ,הגיע
הזמן ,'...אבל זה לא ימשיך ככה ,עכשיו זה יהיה דבר-אחרי-דבר
['בעֲ גָ לָ א'] .אם אנחנו נסתכל על מה שהתרחש מהתאריך הזה של
ַ
היום לפני שנה עד כעת  -אז העולם כבר השתנה ,עשה סיבוב של
מאה-ושמונים מעלות! אני רוצה שוב להגיד לכם :זה יהיה הרבה
יותר מהר עכשיו.
ונכון שמאז 'התאומים' הזמן ממש רץ ,וכל שנה זה רץ יותר,
ועוד יותר ,ועוד יותר מהר ,עכשיו ברגע שמגיע יום שני  -זה כבר
סוף השבוע ...פעם זה היה ברגע שהגיע יום רביעי ,ועכשיו זה כבר
יום שני ...ועוד מעט זה יהיה יום ראשון ...ככה זה עובר במהירות
הבזק [הגאולה ב' ,]31-ואנחנו לא תופסים לאן החיים בורחים .אבל
ככה זה .ה' רוצה כבר לגמור את המצב הזה של עם ישראל בתוך
הגלות שלו ,הוא רוצה לגמור עם הגלות ולהגיע לגאולה השלימה.
וזה השלב הבא של הבריאה .זה לצאת מ'עבדות לחירות'  -אבל
['תשו ַעת עוֹ לָ ִמים'] .וממצרים יצאנו  -אבל זה לא היה עדיין לנצח,
לנצח ְׁ
ועכשיו אנחנו נצא מהתרבות של מצרים ,מהטינופת של מצרים,
שזה כבר שולט בכל העולם ,הטינופת של עשיו [תהלים פ'' :חֲזִ יר ִמי ַָער'],
הטינופת של הגויים ,ואנחנו נגיע לנצח.
וגם בנצח יש שלבים ,ש בהם נעלה ,ונעלה ,ונעלה [עי' חסל"א מ"א
ני"ח]  ,אבל לזה אני כבר לא אכנס ,העיקר שהלואי שכבר נגיע
לסוף ,ושנקבל משיח צדקנו ,ונקריב קרבנות וכו' וכו'.
ועם ישראל ,לא לשכוח :כל העוה"ז זה רק אחיזת-עינים! זה לא
קיים .אנחנו נולדים ,ויש לנו אמא ואבא בדרך כלל ,יש לנו
משפחה ,אנחנו לומדים בבית-ספר ,גדלים ,הולכים לכולל ללמוד,
או שהולכים לעבוד ,קובעים עתים לתורה ,ונשים ,גם הן ,הולכות
לבתי-ספר ,מתחתנות וכו' ,העולם נראה שזהו ,ככה זה.
אנחנו מסתכלים על ההורים שלנו כאילו שהם ההורים לנצח,
על הבעלים שלנו כאילו שזה לנצח ,ועל הנשים כאילו שזה לנצח,
וגם על הילדים ככה ,אבל אנחנו לא מבינים שזה הכל עשוי
בשבילנו ,בשביל הנשמות שלנו ,לעלות ,לעלות ,ולהגיע למצב
של קירבה מקסימלית עם הקב"ה [' ְׁל ִה ְׁתהַ ֵל ְׁך ִל ְׁפנֵי ֱאלֹ ִקים ְׁבאוֹ ר הַ חַ ִיים,'...
מזמור נ"ו].
וכשנגיע לגאולה-השלימה נלמד שכל הקשרים של בני אדם
בעולם זה ,העולם הזה של היצר הרע  -יעלם ,ואז נראה איפה
הקשר-האמיתי שלנו ,איפה החלק השני של הנשמות שלנו ,איפה
חֲר ָיך ,'...ר' מס"י פ"א].
אנחנו משלימים את עצמנו [מזמור ס"ג'ָ :ד ְׁבקָ ה נ ְַׁפ ִשי אַ ֶּ
וזה יהיה התענוג ,התענוג הכי גדול .אבל ברגע שזה יהיה שלם –
אפשר יהיה לעלות ,ולעלות ,ולעלות ,בלי סוף ,בלי סוף ,בלי סוף
['וְׁ נַחַ ל עֲ ָדנ ָ
ֶּיך ַת ְׁשקֵ ם ,]'...שהבן-אדם שחי היום לא יכול בכלל להבין את
זה.
אז עם-ישראל ,תתעוררו! הזמן הגיע ['כלו כל הקיצין ,'...סנהדרין צז.]:
את כל המשחקים לזרוק ,את כל ההנאות הגשמיות  -לזרוק לפח.
ולהתכונן לעולם רוחני .כן ,יהיה לנו אמנם את הגוף ואת הראש
ואת הלשון וכו' ,אבל לא יהיה שקר ,יהיה רק אמת .אמת ,אמת,
אמת .אמת .זהו'[ .וְׁ נִ ְׁש ַגב ה' ְׁלבַ דוֹ ַביוֹ ם הַ הוא]'...

שאלות ותשובות:
ש .חג הפסח מתקרב ,וחג הפסח זה עניין של אמונה ,וזה צריך
להיות מאד משמעותי עבורינו ,המבחן הגדול של אחרית-הימים
כידוע זה מבחן האמונה' ,וצדיק באמונתו יחיה'.
ת .אמונה – זה דבר אחד ,וביטחון זה דבר אחר .אמונה  -זו רמה
גבוהה מאד ,אבל ביטחון זו רמה עוד יותר גבוהה [ר' בארוכה דברי רבינו
יונה על משלי ג' כ"ו ,ור' 'תורת ההשגחה והבטחון' לר"מ ימיני זצ"ל פרקים כ"ב כ"ג] .כי
בביטחון אנחנו מוכנים להקריב את עצמנו ולדעת שהכל זה
מהקב"ה ,ולדעת שהוא הכל-יכול ,ולא משנה מה  -מה שהוא
עושה זה לטובתינו [ברכות ס .]:אפילו שזה גורם לנו כאבים  -זה לא
משנה.
ש .המעלה הגדולה של עמ"י זה מה שהם יצאו ממצרים מבלי
שום בסיס על מה ואיך הם יחיו במדבר השומם[ ...ירמיהו ב']
ת .זהו .זה הביטחון .אמונה  -זה אמונה שקיים הקב"ה ושהוא הכל-
יכול ,אבל בטחון  -זה שכאשר הם יצאו ,הם לקחו את הכבשים
וקשרו אותם למיטה ולא פחדו מהמצרים ,כי היה להם ביטחון
בקב"ה .והאמונה והבטחון ביחד ,ברגע שיש ליהודי את שני
הדברים האלה – אף אחד לא יכול להפיל אותו ['ה' לי ולא אירא'].
ש .אז חזרנו לשאלה ,האם צריך להכין אוכל לקראת הדברים
שבאים עכשיו...
ת .מה אתה מתכוון לשאול ,האם כשאתה מכין אוכל אם זה לא
חיסרון באמונה ,האם זה לא סותר את הביטחון בה'? אני אומר
לכם ,איך שלא יהיה – זה כדאי שיש משהו בבית לאכול ,אפילו
אם אין הרבה  -אבל משהו ,משהו .זה לא פחות אמונה ובטחון .הרי
לא יהיה לכם כמו שעושים אנשים באמריקה ,הם בונים לעצמם
בונקרים ,וגם אוגרים אוכל עבור שנה שלימה וכו' ,וגם יש להם
רובים ,וגם כדורים לרובים וכו' ,כי הם בטוחים שזה המצב הקשה
מה שעומד להיות.
ואנחנו יודעים שגם היהודים באמריקה  -הם לא עושים כאלה
דברים לרוב ,וזה לא בגלל שיש להם ביטחון ,אלא בגלל שיש להם
ביטחון שעגל-הזהב יחיה לתמיד ,אז זה הבעיה שלהם .אבל יש
גוים שם שיודעים שהולך להיות בלאגן 'לא-סתם' .אנשים בארה"ב
וגם באירופה ,דואגים מאד ממה שעתיד לקרות ,הם חוששים שינסו
לקחת אותם ואת המשפחות שלהם למחנות-ריכוז ולהפוך אותם
לעבדים ,אז הם מעדיפים למות ולא להיכנס למקום כזה .והרבה
מאלה היו בצבא של אמריקה ,הם ,הגויים הפרוטסטנטים שכביכול
יש להם אהדה לישראל ,אבל זה לא 'אמונה' ולא 'ביטחון' .ואם
לדוגמא יש לכם איזו מנורת-חירום כמו שיש פה למקרה שלא יהיה
חשמל ,שזה דבר שקורה לעתים גם כשאין מלחמה  -אז זה לא
'חוסר בטחון' ,זה פרקטי ,וגם כמה קופסאות של מצות לא יזיק ,או
קצת פריכיות-אורז ,או קצת טונה בקופסאות ,משהו שיהיה ,ושהנס
יהיה על זה .זה כמו שהיהודים כשיצאו ממצרים ,אמנם היתה להם
איזו סעודה גדולה לפני שיצאו ,בכל אופן הם לקחו רק קצת בצק
איתם [' ִמ ְׁשאֲ ר ָֹתם ְׁצ ֻררֹת ְׁב ִש ְׁמל ָֹתם ַעל ִש ְׁכ ָמם ,]'...וזה החזיק להם ארבעים יום
עד שהם קיבלו את המן ובאר-מרים וכו' [ר' קידושין לח .].אבל פה ה'
שוב יוציא אותנו ממצרים ,ואלה שנמצאים בא"י  -זה יהיה להם
הרבה יותר קל .אם הם בוטחים ומאמינים בה' ,וקוראים ומבקשים
יטה
מה' עזרה ['וְׁ הָ ָיה כֹל אֲ ֶּשר יִ ְׁק ָרא ְׁב ֵשם ה' יִ ָמלֵ טִ ,כי ְׁבהַ ר ִציוֹ ן ו ִבירו ָש ִ ַלם ִת ְׁהיֶּה ְׁפלֵ ָ
ַכאֲ ֶּשר אָ ַמר ה' ,'...יואל ג' ה' ובמפ' שם] ומקבלים את ה' כ'הכל יכול'  -אז זה
יהיה להם הרבה יותר קל פה.
ש .בארץ יש כאן הרבה גוים ,מה הם יעשו?
ת .הרוב מאלה  -יברחו ברגע שיתחילו פה הדברים .אני לא יודע
בדיוק מה שיהיה ,אני לא יודע אם מישהו יודע ,לא חושב ,רק
הקב"ה יודע .אבל איך שלא יהיה  -זה כבר התחיל פה .ותהיה
מציאות שכולם יברחו ,וגם איתם הגוים הלא-מאמינים יברחו מפה,
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אז לא יהיה כבר את הציונים .אז ברגע שהם הולכים  -ה' ישלח את
משיח צדקנו.
ש .וכשתהיה הנפילה הכלכלית מה תהיינה מחירי הדירות ,האם
ירדו לגמרי או שלהיפך' ,היוקר יאמיר'?
ת .בודאי! מה? לקנות דירה?! ...מה שיקרה זה או שיאשימו את
המלחמות בנפילה-הכלכלית ,כי הם צריכים להאשים את מישהו
אחר חוץ מעצמם ,הרשעים האלה ,ואז יתחילו מלחמות עוד יותר
גדולות ,או שקודם תהיה נפילה שעם זה תתפרץ מלחמה ,כי הם
צריכים לכסות את כל העבירות שלהם ,כל מה שהם עשו עם
הכלכלה.
ש .ומה יהיה עם הכסף ,האם בכלל יהיה כסף?
ת .כסף יהיה ,אבל זה לא יהיה שוה כלום .ממש ['שתכלה פרוטה .]'...כי
הם ממש גנבו בצורה בלתי רגילה .וזה לא שהכלכלה נפלה בגלל
שלא השקיעו כ"כ נכון או מי-יודע-מה ,זה הכל ממש מתוכנן!
גניבה מתוכננת מכולם ,מהבן-אדם הבינוני ומטה .ולא רק זה ,הם
ממש גונבים גם מהעשירים ,אבל לא מהעשירים הענקיים .יש את
האחוזון האחד ששולט על הכל .ולא לשכוח :שמונים-וחמשה
אנשים שולטים על רוב העושר בעולם!
ש .אולי מדויק יותר לומר :הם גנבו את רוב העושר של העולם...
[עי' זוה"ק שמות ז' ע"א עה"פ ויקם מלך חדש]

ת .נכון ,הם גנבו את העושר ,אבל עכשיו זה כבר בכיס שלהם.
ש .השורש של הרע  -זה כפיות הטובה ,כופרים בטובתו של
הקב"ה ,מתעלמים מחסדיו של בורא-עולם כדי שלא להיות
טוב ,'...עי' חלק
חייבים לו[ ...איוב כ"ב' :הָ א ְֹׁמ ִרים לָ ֵק'ל סור ִמ ֶּמנו ...וְׁ הוא ִמ ֵלא בָ ֵתיהֶּ ם ֹ
קח' .דור המבול לא חטאו אלא בשביל טובה שהשפיע להם הקב"ה]'...

ת .הבעיה פה  -זה הנחש ,שהוא תמיד רצה להיות במקום הקב"ה.
וכל האנשים ,כל הרשעים האלה  -הם כולם שייכים לנחש ,כולם.
זה הכל שוב מאותה עבירה .ה' שלח לעולם הזה עכשיו את
הרשעים-הכי-גדולים שהיו אי פעם ,ועכשיו הם עוד פעם עושים
את שלהם ,והפעם עוד יותר חזק ,ועם נשק מפחיד עוד יותר ,הם
ממש ממשיכים את אותה הרישעות שלהם.
ש .הבחירות שלפנינו ,האם זה משנה הרבה אם הימין יעלה או
השמאל?
ת .ימין ושמאל  -אותו הדבר .וזה כך גם בארצות הברית .אין שם
רפובליקנים ודמוקרטים ,זה רק 'כאילו' .הם שניהם אותו צד .תראו,
הם צועקים שם הרפובליקנים נגד הדמוקרטים ,אבל בסופו של דבר
הם מתכופפים על כל דבר ודבר שהכושי רוצה לעשות.
ש .עשו רעש מהנאום של הראה"מ בקונגרס ,האם זה גם כן
הצגה?
ת .זה היה ממש הצגה ,ויום או יומיים אחרי שהוא עזב  -התחילו
לרדת על הילרי קלינטון ועשו מזה 'עסק' גדול ,אז שכחו לגמרי
מנתניהו ,ו עכשיו הילרי קלינטון בכותרות .לא הבנתי בכלל מה זה,
היא פתחה איזה אתר שיש לה באינטרנט שהיא השתמשה בזה
בשביל כל מיני דברים ,לא יודע ולא מבין ,אבל יורדים עליה
בצורה מצחיקה ,לא יודע למה .אולי היא הלכה נגד מישהו ,איזה
משהו שהיא לא עשתה מה שהיא צריכה לעשות ,אז ככה הם
מזכירים לה במי היא תלויה ,למקרה שהיא שכחה ,זה עולם של
מאפיה ,מאפיה ,מאפיה ,מאפיה ['חַ ְׁב ֵרי גַ ָנ ִבים.]'...
ולא מפסיקים לדבר על יצורים מאיזה עולם שמחוץ לעולם שלנו.
זה לא תמיד בכותרות ,הם פשוט פה-ושם אומרים שאיזה משהו
מעופף ,איזה אור שטס מעל איזו עיר גדולה ,כל הזמן מדווחים על
איזה דברים שאנשים רואים ,עב"מים ,שלא יודעים מאיפה הם
באים ,ומדברים על זה פה ושם ,וגם בעיתונות הרגילה .אז כל זה
ממש-ממש מכין את האנשים למה שהם רוצים לעשות .הם רוצים
להביא איזה דמות כביכול מעולם אחר ,שתביא גם דת אחרת
['שפָ ה אֶּ חָ ת
לכל העולם ,ואז 'כולם יחיו ביחד' כביכול ,בלי לריב וכו' ָ

ו ְׁדבָ ִרים אֲחָ ִדים .]'...ואני לא מאמין שה' יתן לזה לרוץ יותר מדי ,אבל
בוא נגיד שזה כן ירוץ ח"ו ,אני יכול להגיד ברור שהם יתחילו גם כן
לריב האחד עם השני ,וגם תהיה עוד מלחמה ביניהם ['ו ִמ ָשם ה ֱִפיצָ ם ה',
סנהדרין קט .].אבל זה לא יתממש ,כי לקב"ה יש תכניות אחרות ,וכמו
שכתוב בנבואות :מלחמת העולם השלישית [יחזקאל ל"ב] ,אח"כ גוג
ומגוג [זכריה י"ד] ,ואחר כך  -הגאולה השלימה.
ש .בכותל המערבי כל הזמן עושים שיפוצים ,בניות וכו'...
ת .אני לא יודע ,אבל דבר אחד אני יודע :זה לא יהיה טוב .הציונים
לא עושים משהו שזה טוב ליהודים ,זה חייב להיות רע ליהודים .ואם
הם עושים כאלו שיפוצים  -אז זה לא לטובת היהודים .נקודה.
ונתניהו הוא כופר ענק.
ש .הוא מראה שהוא קצת יותר לכיוון החרדים...
ת .תגיד לי רק מתי הוא אמר לאחרונה "ברוך ה'"? ...היו תמונות
ממנו שהוא היה בכותל לפני שהוא נסע לאמריקה עם הידים על
הכותל ,אבל הוא לא מספיק שחקן גדול שהוא היה יכול לבכות
שמה בכותל ,או לדפוק את הראש שלו על האבנים לבקש מחילה
ּש...
מהקב"ה .הוא  -כמו איזה פסל יווני ,רק לבו ׁ
ש .בשבועות האחרונים הסתלקו הרבה צדיקים גדולים...
ת .כן ,כן ,כן ,ה' מחזיר את כולם ,את כל הצדיקים עכשיו .וזה כבר
כמה שנים שהוא מחזיר אותם הביתה ,למה שיסבלו פה?[ ...גליון ]61
ה' יעזור שאנחנו נעבור את התקופה הבאה ברחמים ,ושכולנו נגיע
לאמת ושנזכה לקבל משיח צדקנו ,ושנשכח ,נשכח מכל הגלות
הזאת.
ש .איך אפשר לשכוח מתקופה כה ארוכה של גלות לאורך
אלפיים שנה?...
ת .אבל זה יותר מאלפיים שנה ,למעשה ,זה מהאדם הראשון.
מהרגע הראשון שהאדם עשה את החטא – הנשמה בגלות'[ .וַ יְׁ גָ ֶּרש אֶּ ת
הָ אָ ָדם .'...ר' תחי' פרקי דר' אליעזר ,וכן ר"ס חסל"א].
ש .איך נוכל לחזק את הענין של ה'שק ואפר'?
ת .עוד מעט יהיה פחד גדול פה בארץ ,ואז כולם יחפשו את השק
וגם את האפר.
ש .אז האם אנחנו צריכים להכין שקים?...
ת .קודם כל אנחנו צריכים להכין לזה את עצמינו ,והשק זה לא כ"כ
חשוב ,הם גם יכולים לקרוע את הבגדים שלהם ['וַ ִי ְׁק ַרע ָמ ְׁר ֳּדכַ י אֶּ ת
ְׁבגָ ָדיו .]'...הם לא צריכים לשים שק כדי להרגיש שפל ואבל ,הם
פשוט צריכים לקחת את החולצות היפות שלהם ושיקרעו את זה.
ש .דניאל הסבי ר שכל יהודי צריך לצעוק אל ה' ,להתבונן על כל
עבירה ועבירה ,ולבכות חזק על כל עבירה ועבירה .אז מי שלא
מצליח להגיע לזה – מה הוא יכול לעשות?
ת .למה לא להגיע לזה? אם הוא שכח את העבירות שלו ,שיבכה
על כל העבירות שהוא שכח ,זה עצמו גם קטיגוריה.
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...
ת .אבל זה לא אומר שהוא לא יהודי .אם הוא מצטער על כך שהוא
לא יכול לבכות – אז הוא כבר יהודי ,כי כואב לו על כך.
ש .איך באמת אפשר לרכך את לב-האבן שהצטבר אחרי כל כך
הרבה שנים של עגל-הזהב?
ת .קודם כל  -צריך רצון מאד גדול ,רצון חזק מאד ,צריך לרצות
לבכות ולהצטער .והבן-אדם צריך לחשוב על כל מחשבה שתביא
אותו לבכי ,שיחשוב על כל החיים שלו ,על כל מה שהוא מצטער
שהוא עשה ,ולחכות .זה לוקח זמן עד שהן באות ,הדמעות ,אבל
ברגע שהן באות – זה לא נפסק כ"כ מהר [איכה ב'' :כַ נַחַ ל ִד ְׁמ ָעה .]'...זה
פותח מעבר [וע' דברי הזוה"ק שמות דף י"ב ע"א וע"ב עה"פ 'ותחמול עליו' ,תיקוה"ז
כ"ו :כ"ז.].
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ש .איך צריכים להבין את הדבר הזה שזכינו לראות הסרטה של
החפץ חיים זצ"ל ,אנשים רבים התרגשו מאד?
ת .זה משהו עצום .וזה גם מסר לעמ"י .קודם כל ,כל מה שהוא כתב
על הסוף – כל זה עומד להתקיים ,ובמדויק .והוא היה יהודי ענק,
והוא כתב ודיבר הרבה דברים על התקופה שלפני משיח .אחרי
מלה"ע הראשונה הוא אמר מתי בדיוק תהיה עוד מלחמה ,ושהיא
תהיה יותר גדולה ממלחמת העולם הראשונה ,והוא הוסיף שאחרי
מלחה"ע השניה תהיה מלחמת עולם שלישית שלעומת זה  -זה
משחק ילדים [ר' 'לב אליהו' ,שמות עמ' קע"ב] .יש אומרים שהוא דיבר על
שבעים שנה ,שבעצם זה עכשיו ,אם אכן זה נכון .וזה לא רק הדבר
הזה שהוא אמר ,הוא גם דיבר הרבה על צניעות ועל שמירת הלשון.
ש .בתקופה שלאחר מלה"ע הראשונה החלה ירידה דראסטית
קשה בכל העולם ,שהצניעות פשוט הגיעה למצב של חורבן...
ת .נכון ,מדגישים את שמיה"ל מאד .אבל הוא דיבר הרבה מאד על
צניעות [ס' 'גדר עולם' ועוד] ,ואלו הם שני הדברים של הקדושה :קדושת
הפה ,וקדושת הגוף והמחשבות ['ברית הלשון' ,סוף ס' יצירה].
אבל הוא היה חלק של מלחה"ע הראשונה ,והוא ראה מלחמה ללא
סיבה ,והרג של מליונים של אנשים .ואחרי המלחמה ,בגלל שכולם
היו כל כך חלשים ,וברחו ממקום למקום וכו'  -אז בכל העולם
עברה איזו מחלת שפעת שזה הרג עוד כמה מליונים .במקומות
שהיתה תזונה טובה וכו' אמנם זה לא כ"כ הזיק להם ,אבל באירופה
שהיתה כל כך פגועה מהמלחמה זה גרם תמותה גדולה מאד.
ש .סבלו מאד מהמלחמה הזאת...
ת .המלחמה הזאת  -זה היה משהו נורא .ובנוסף ,אחרי המלחמה
הזו היה משבר כלכלי מאד קשה גם בארה"ב ,וגם בגרמניה ,ובעוד
מקומות באירופה .והחפץ חיים שנפטר בשנת תרצ"ג – ,1933
באותה השנה שהיטלר עלה לשילטון  -הוא לא ידע שהתחילה
מלהח"ע השניה ,אבל הוא כן ידע להגיד מתי זה יתחיל.
ש .הוא דיבר על עשרים וחמש שנה...
ת .נכון ,וזה היה בדיוק ,הראשונה התחילה ב( ,1914-נגמר ב-
 ,)1918וזה בדיוק  25שנה עד ( ,1939תרצ"ט) ,זמן פרוץ מלה"ע
ה.2-
ש .ועכשיו שמתפרסמות התמונות שלו ,הרבה רגשות
מתעוררים...
ת .זה סימן .הוא הסימן .כזכור הוא גם בא בחלום לתלמידו (הרב
שכנא זאהן זצ"ל ,מירושלים ,ראש כולל ללימוד קדשים ,ענייני
הקרבנות) ,שצריכים להתכונן לגאולה-השלימה שתהיה בקרוב,
והורה לו לפרסם את זה בעולם ,אז זה מאד-מאד חשוב .זה לא-
סתם שה' פתאום שולח את זה עכשיו לעולם בתקופה הזו .ולראות
את הדמות כשהוא יוצא מן הכנס הזה ,עם הקסקט שלו ,ועם
המגפים שלו ...יהודי בן שמונים ושלש-ארבע ,הוא היה חזק,
ורואים יהודי שהיה יכול להזיז הרים...
ש .ו אנשים לא גומרים להסתכל על זה שוב ושוב ...זה מראה לנו
כמה שעמ"י אוהב את הצדיקים ,את היהודים הגדולים שלנו...
ת .זה שה יהודי יכול להוזיל דמעות בשביל לראות אותו ,או לפחות
להרגיש שהוא יכול ,שהוא בא עוד פעם לראות ועוד פעם לראות –
זה יהודי אמיתי.
ש .וזה קורה דוקא בשבועות אלו...
ת .אנחנו קרובים כ"כ למלחמת עולם ,אין לנו בכלל מושג .ולא רק
זה ,אנחנו מאד קרובים לנפילה כלכלית ,משהו נורא .וזה יבוא
האחד אחרי השני .ובכלל כשנגיע לסוף  -זה ילך מהר מאד.
ש .מה קורה כיום בארה"ב? האם ממשיכה מחיקת הדמוקרטיה?
ת .איזו דמוקרטיה?! ...כבר מזמן אין שום דמוקרטיה! איך יכולה
להיות דמוקרטיה כאשר גם הרפובליקנים וגם הדמוקרטים הם
באותו הצד והם מקבלים הוראות מאותם האנשים .וישנן כבר

מדינות שרוצות לצאת מן הברית של הפדרציה! יש כמה וכמה
מדינות שמעוניינות בזה  -אם רק הם יתנו להם ,וזה כבר אומר
הרבה! ולא לשכוח שאובמה  -יש לו את הצבא ,בצורה מלאה ,כל
הצבא וכל הנשק – זה כבר בידים שלו ,כביכול.
ש .וגם על התקשורת הממוחשבת הם רוצים לשלוט...
ת .נכון ,הם כבר משתלטים .הם העבירו חוק ,בלי הקונגרס ,להקים
איזו רשות שתעשה איזה פיקוח על האינטרנט ,והם שיגידו 'מה כן
ומה לא' ,ומה ש'לא' – יורידו אותם ,ומי יודע מה עוד יעשו להם.
כיום האינטרנט זה משהו גדול מאד וחופשי מאד שכל אחד יכול
להביע מה שהוא רוצה ,אבל ברגע שהוא מביע את רעיונותיו – אז
עכשיו יכולים לגלות מי הוא ,איפה הוא ,ומאיפה הוא ,ולתפוס
אותו.
ש .ראינו יום אחד קבוצה ענקית של כמרים ,עם כל התלבושת,
הכניסו אותם הישר אל הכותל המערבי ,ה' ישמור...
ת .אני חושש מאד שעושים איזה משהו בשביל הנוצרים שם
בכותל ,ובודאי שמופיעים עם הבגדים ,כי הם קתולים ,ורק
הקתולים הולכים ככה.
בו',
['ק ַרס נְׁ ֹ
ש .לאור כל מה שקורה  -כל התיזה שלהם בקריסהָ ...
מגילה כ"ה ע"ב]...
ת .הם מוכרים את זה שהם השתלטו על כל העולם ככה ,לפי
דעתם .ולא רק זה ,הם מתכוננים להכניס פה דת חדשה שכולם
יצטרכו להצטרף לזה .הם הולכים מהדת הקתולית שהיתה עד
כעת ,והם כעת עם האפיפיור הנוכחי ,שהוא רשע גדול ,והוא עובד
איתם .אני לא יודע איך הם בדיוק עושים את זה ,אני רק יודע מה
הם רוצים לעשות ,את המטרה הסופית .והמטרה  -זה להביא דת
אחרת לעולם שכולם יהיו חייבים להיות חלק של הדת הזאת .אבל
הקתולים מאז ומתמיד היו עובדי עבודה זרה.
ש .מה דעתך על הבכיר ההוא שמת עכשיו באיראן?
ת .כן ,זה מעניין ,מוישל'ה הרי אמר משהו כזה ,שיהיה איזה רשע
שנתפטר ממנו ['דברים שיתרחשו'] ,אני לא יודע אם הוא חי או מת,
אבל זה לא משנה הרבה ,כי הוא לא חי ממש ,ואם הוא מת ממש –
אז בסדר ,אבל יש עוד הרבה רשעים שנצטרך להסתדר איתם ...יש
מספיק רשעים בינינו...
ש .ואיך באמת מתמודדים איתם?
ת .גם כן ,צריכים להתפלל לה' ,כי רק הוא יכול לעשות את זה .מה
שעוצר אותם ושאנחנו כן יכולים לעשות  -זה להתקרב יותר
לקב"ה ושתהיה לו קהילה שלימה ['חדא כנישתא' ,זו"ח פר' נח] ,קהילות
שלימות שבאמת לא עזבו אותו ,ושרוצים אותו יותר מאשר את
הגשמיות.
ש .הייתי בניחום אבלים ,סיפרו שלא נתנו לקבור את האבא
בירושלים בקבורה רגילה ,רק בקבורת קומות ,אם לא מעוניינים
– צריך לשלם הון עתק במזומן ,אחרת לא יקברו אותו .מה זה
צריך להיות?!...
ת .עוד מעט יתחילו לקבור את האנשים בחצרות שלהם ...תראו,
הם ,גם הרשעים האלה יודעים איפה שיש אנשים שצריכים כסף,
ונותנים להם לעשות כל מיני 'דילים' ,וגם זה ,בודאי ובודאי שהם
בכלל היו רוצים להתפטר מכל בתי הקברות ,הם גם יכולים לשרוף
את כולם ,וזה מספיק להם .אבל ככה לפחות יש קומות בינתיים עד
שיהיו כל מיני חוקים פה ,שה' ישמור עלינו .אז נתפלל שזה יבוא
מהר ,הגאולה השלימה ,ושלא נסבול מהם יותר מדי ,וכל הכספים
האלה  -זה הכל אנשים חלשים שמצאו דרך להרויח כסף.
ש .צריך להגיד תודה רבה שלפחות לא קוברים אותנו בחיים...
ת .אל תתנו להם רעיונות ...טוב ,זה לא יגיע לזה .הם רוצים כמו
שבבלגיה ,אחרי תשעים-ותשע שנה זורקים את כל העצמות או
בפח או שורפים או לא יודע מה ,וקוברים שמה מישהו אחר ,ויש
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להם תשעים-ותשע שנים להיות בשקט בקבר .אבל פה – בטח
התכניות שלהם זה לשרוף את הגופות.
ש .בזמן האחרון מעודדים אנשים לקחת הלוואות .למה הם
עושים את זה ,האם הם לא חוששים שיפסידו את הכסף ברגע
שהכלכלה תיפול?
ת .אתם לא מבינים שככה הם השולטים על כולם .ברגע שאתם
חייבים  -אז אתם בידים שלהם .אז רוצים יותר ויותר שהאנשים
יהיו חייבים .וכשהחוב יגיע למקסימום האפשרי  -אז יפילו את
הכל ,ואז 'הבית שלך' לא יהיה הבית שלך ,ואתה תהיה העבד
שלהם .ושיהיה ברור לכם :כל המשכנתאות ,הלכתית ,ישנה בעיה
בזה ,ושלא יבלבלו את המח שזה בסדר ,שיש 'היתר עיסקא' ,יש
בעיה קשה בכל זה .אבל כמו שרב אחד אמר  -אין מה לעשות ,אי
אפשר לחיות בלי זה.
ש .האם במשך עשרים וחמש שנה יחזירו חובות?!...
ת .אני לא יכול להציע מה לעשות ,אני רק יודע שזו בעיה קשה .בן
אדם שהוא יכול  -עדיף שלא להכנס לשיעבוד אליהם .וזה לא רק
בשביל משכנתא ,הם מבקשים ,וכמעט מתחננים שאנשים יקחו את
הכסף שלהם ,ובנק ירושלים נותן חמשים אלף ש"ח בלי כלום ,בלי
כלום .אתם לא צריכים שום דבר ,רק חותמים ,וגם אין צורך
באנשים שיחתמו לכם ערבות .כלום לא צריך .אז מה זה צריך
להיות? ...זה ממש מדהים! מודעות! פרסומות ענקיות! 'באים
ולוקחים' .מה זה?! צריך רק חשבון שהוא מסודר פחות-או-יותר,
וזהו.
כל זה כי הם רוצים שכולם יהיו בחוב ,שיהיו משועבדים לבנקים.
הבן-אדם מסכן ...לוקח בבנק א' חמישים אלף ש"ח ,אח"כ בבנק
השני לוקח עוד ששים אלף ש"ח ,אז הוא בבעיה ,כי גם ככה הוא
לא יכל להחזיק את זה .ורוב האנשים חיים על אשראי.
ש .וכשהכלכלה תיפול – אז זה בכלל יהיה 'סיפור' ,משהו לא
פשוט...
ת .כשהכסף יפול  -אז זה כמו ביון ,זו אחת הדוגמאות ,שם
עשרים-וחמש אחוז מהאנשים הם בכלל בלי עבודה ,וגם לשאר
האנשים אין להם עבודה שמספיקה בשביל להאכיל את הילדים
שלהם ואת המשפחות שלהם ,ויש כמה עשירים .אבל זה מצב
מאד-מאד קשה .וזו רק דוגמא של מה שעומד להיות .אבל מה
שבאמת עומד להיות  -זה יהיה עוד יותר גרוע מזה .כי שם בכל
זאת עדיין יש כסף ,ואנשים עם כסף באים ומשתמשים ,תיירים וכו',
קצת כסף מסתובב שמה.
ש .בהר ציון יש ים של מבקרים ,תיירים נוצרים...
ת .כן ,כן ,הם פשוט מציפים את המקום ,ויש להם מיליארד וחצי
קתולים בעולם! כשבכל העולם יש שבע מיליארד אנשים .אז הם
ענקיים .והם ,מספיק שהם רק יביאו קצת מכל ארץ  -אז הם פשוט
ימלאו את הארץ כמו נמלים .ונכון ,זה בדיוק מה שהם רוצים -
אבל ה' לא יתן!
ש .מובא בחז"ל שבני ישראל צריכים להתפלל ולבקש שלשה
דברים כדי שתגיע הגאולה ,שיראו סימן טוב של הגאולה :מלכות
שמים ,מלכות בית דוד ואת בית המקדש [ילקו"ש שמואל א' רמז ק"ו,
מדרש שמואל פרק י"ג ,רש"י ורד"ק על הושע ג' ה'] .השאלה איך באמת מחזקים
את הענין הזה ,להביא לכך שיהודים יבקשו יום-יום את שלשת
הדברים האלה?
ת .טוב ,זה לא רק מספיק לבקש ,הם צריכים לרצות באמת .הדבר
הזה  -קצת בעיה ,כי אין כ"כ זמן ,והם צריכים לטפל באשה
שהלכה לבית-חולים ללדת ,או לטפל בילדים ,או שיש בדיוק
חתונה בארה"ב ,או שיש כל מיני טיולים שהם צריכים לעשות...
[ישעיהו נ"ג'ֻּ :כ ָלנו ַכצֹאן ָת ִעינוִ ,איש ְׁל ַד ְׁרכוֹ ָפנִ ינו ]'...אז ישנה בעיה .אבל כל
יהודי לכשעצמו יכול לבכות ולבקש את הדברים האלה ששוב

יבואו לנו .צריך לבקש את משיח צדקנו ,וזה כולל את הכל.
צריכים לעשות דברים פשוטים .אני אמרתי שיהודים צריכים יותר
ויותר להתבודד ['הֵ ן ָעם ְׁלבָ ָדד יִ ְׁשכוֹ ן' ,ור' מוישל'ה ב' 11-ובמקורות שם] ולבנות
משפחות שלא יוצאות הרבה אל החוץ ,ולא הולכים ברחוב יותר
חֲד ֶּר ָיך ,]'...ואלה צריכים להיות הבסיס
מדי ,וחיים סגורים ['לֵ ְׁך ַע ִמי בוֹ א ַב ָ
של מה שיבוא .וצריכים להתפלל [ור' פי' הרמב"ן למאמר 'הנה ישכיל עבדי',
וכן בפי' לתורה במדבר ט"ז כ"א ,עבד המלך שמואל ב' כ"ד] .דוקא אנשים אלו
צריכים להתפלל על הדברים האלה .ודוקא אלה עושים את זה.
ובגלל זה כעת דוקא ה' שלח שוב את החפץ חיים ,כדי שנראה
אותו ,את הדמות הקטנה בגובהה והענקית ברוחניות ,ועם כל
החכמה ,והצידקות ,והקדושה שלו ,שהוא נלחם בדיוק על הדברים
האלה ,שזה יזכיר לנו מה אנו צריכים לעשות.
ש .מה דעתך על חג הפורים שזה עתה עברנו?
ת .ברוך ה' ,הפורים הזה עבר עם הרבה פחות 'בומבות' .היה שקט.
ולא היה אנשים ב רחוב כמעט ,והיה קצת עצוב ,אבל גם בלי
הגשמיות ,הרבה מזה לפחות כבר לא היה .האנשים עייפים ,יש להם
בעיות כספיות ואין להם כח .נכון שזה יצא לפני שבת ,אבל בדרך
כלל בשנים קודמות זה היה יותר ססגוני ,למרות שהרבה פעמים זה
יוצא ביום שישי.
ש .לפני כשנה בזמן כנס-המיליון בירושלים דיברתם שה' מוציא
אותנו ממצרים לאט לאט ,שלב אחרי שלב...
ת .בודאי ,בשביל אנשי-אמת ,זה שלב שהם פשוט עוצרים
ואומרים' :אוי! מה קורה? ...מה קורה כאן?!' ,והיהודי מנסה לשנות
דברים  ,או לעשות תשובה ,או להבין איפה הוא עומד .שוב אני
אומר לכם :מעט מאד יהודים ישארו.
ש .מה אתה אומר על המתרחש בתוך המחנה החרדי...
ת .מה יש להגיד ,זה משהו איום ונורא .פשוט אין מילים בשביל זה.
אין מילים .מעל ומעבר .זה המצב של יהודים שלא רוצים לדעת מה
שקורה .הם רוצים את הגשמיות .הם ממש מחזיקים בכוחותיהם
האחרונים את זנבו של עגל הזהב המתפורר ['אביק בה טובא.]'...
ש .אבל בסוף הם ישארו רק עם הזנב ביד...
ת .כן ,והם נופלים על מקום אחד ,והם תקועים ,לא יכולים לזוז
[סנהדרין סד ,].הם לא רוצים לקבל את זה.
ש .המדרש תנחומא אומר שבזמן מחיית עמלק ,רק מי שילך
בדרך של אברהם אבינו ינצל ,אבל כל אלו שלא – הם יחזרו
לשעבוד של מצרים [הובאו דבריו במאמר 'הקץ'] ,עכשיו אנחנו תופסים
את המשמעות במלואה...
ת .נכון .אנחנו רואים ברור-ברור ,איזה "חזרו למצרים" יש ,שלא
נדע.
אני מאמין שבשבועות הבאים לפני פסח תהיינה חדשות מאד
גדולות ,ועוד לפני פסח .כל המלחמות וכל הדברים האלה רק
מבשרים את הגאולה ,אז בדרך מסויימת אפילו שזה קשה – אלו
בשורות טובות.
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דברי חיזוק על העבודה המיוחדת בעקבתא דמשיחא ,ושהזכיה אז תהיה כפי ההכנה ,והתביעה הגדולה על המתרשלים בזה,
מאת רבינו יחזקאל לוינשטיין זצ"ל ,ספר 'מופת הדור' ,קטעים משיחה ט"ו
אות א' :כשנעיין בפרשת יציאת מצרים ,נמצא ,שדרושה הכנה מצד הנגאלים לקראת הגאולה .וכמו שאמרו חז"ל על הפסוק
"משכו וקחו לכם צאן" ,אמר משה לפני הקב"ה  -הן יזבחו את תועבת מצרים לעיניהם ולא יסקלונו ,אמר לו הקב"ה  -חייך ,אינם
יוצאים מכאן עד שיזבחו אלהי מצרים לעיניהם ,להראות שאינם כלום :למדנו מזה שכדי לזכות לגאולה ,צריכים לבטל בביטול מוחלט
את העבודה זרה של הדור ,ואז זוכים לגאולה[ .ובכל דור יש סוג מכשול בבחינת "עבודה זרה" הסוחף בחוזקה להכשל בו ,כגון תאוות
העולם הזה למיניהן ,חוסר טעם מוחשי בענייני העולם הבא וברוחניות ,חוסר בטחון אמיתי בהקב"ה המתבטא בכוחי ועוצם ידי .ותיקון
שלם בעניינים אלו ,דורש עבודה רבה וממושכת גם לחובשי בית המדרש ואין זה נעשה כלאחר יד] :כמו כן נתן להם הקב"ה במצרים
דם פסח ודם מילה "כדי שיתעסקו במצוות" .להגאל אפשר מתוך מצב של התעסקות במצות:
אות ב' :עלינו להתעורר מאד בתשובה בזמן הזה ,שהרי אמרו חז"ל אין ישראל נגאלין אלא בתשובה והקב"ה מעמיד עליהן מלך
רשע כהמן עד שיחזרו בתשובה ,כי איך יתכן בחטא לקבל פני המשיח ,הלא בגלל החטא גלו .בא וראה ,אחד מחמשה יצאו ממצרים
וכו' .וחז"ל אמרו ייתי ולא אחמיניה :מה יעשה אדם וינצל מחבלי משיח ,יעסוק בתורה ובגמילות חסדים (סנהדרין צח ע"א)" .יעסוק
בתורה" ,לא מספיק ללמוד התורה ,צריך לקבל על עצמו עול תורה ,וכל המקבל עליו עול תורה מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך
ארץ :ויעסוק בחסד ,כמה עמל ויגיעה נדרשים עד שמגיעים לחסד ,כל טבע האדם אהבת עצמו ,הקנאה טבועה בו מרחם ,וכמה עמל
נדרש לשנות את הטבע שיגיע לחסד:
אות ד' :עוד יש לדעת ,שאף אותם שיזכו לביאת המשיח ,לא תהיה דרגת כולם שווה ,אלא תהיה כפי מה שהכינו את עצמם
קודם לכן ,כמידת הכנתם כך יזכו בימות המשיח  ,וכמו שלעולם הבא אין הדרגה של כולם שווה אלא כל אחד זוכה לפי מה שהכין
לעצמו ,כך בימות המשיח .ויש לנו לזכור את דברי זכריה הנביא על אחרית הימים " -והיה בכל הארץ נאום ה' פי שנים בה יכרתו
יגועו והשלישית יותר בה ,והבאתי את השלשית באש וצרפתים כצרוף את הכסף ובחנתים כבחן את הזהב ,הוא יקרא בשמי ואני אענה
אותו אמרתי עמי הוא והוא יאמר ה' אלקי" (זכריה יג):
אות ה' :הכל מדברים שהתקופה הנוכחית היא תקופת ביאת המשיח ,אך הדבר מחייב הרבה ,כי צריך להכין עצמו להיות ראוי
לזכות בימות המשיח .צריך לזכות ליראת שמים ,לקבל טעם ברוחניות ,להתקשר למדות טובות ,וכך יתכן לקבל את אשר ינתן בימות
המשיח .כי מה הם "ימות המשיח " ,מה יהיה כשנזכה כבר לבואו ,יוכלו לזכות לרוחניות באופן מורחב .אולם האיש אשר כולו מלא
במדות רעות ,ורחוק מלהתקרב להשם יתברך ,איך יתכן לו לזכות בימות המשיח .כדי לזכות ברוחניות בימות המשיח צריך שימצא
באדם בית קיבול לכך .וכך היה ה"חפץ חיים" אומר ,מלך המשיח מוכרח לבוא במהרה ,כי עוד מעט לא יהיה לו אל מי לבוא ,והיינו כי
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
שמים ,אין השם יתברך חפץ להביט אליו ,ואיך יתכן שיזכה לקירבת השם יתברך גם בעת שזה ניתן לאדם:
אות ו' :כשם שחובת האדם בעולם הזה להכשיר עצמו לחיי העולם הבא ,ההכשרה שבלעדיה אינו ראוי לתכלית זו כלל .כך הם
הדברים לגבי "ימות המשיח" ,שרק זה שהכין עצמו שייך שיזכה בהם ,כי הרי עד כדי כך תהיה היראת שמים בעת ההיא עד שריחו של
האדם אצל המשיח ,יהיה כמדת יראתו ,כמו שנאמר "והריחו ביראת ה' " ,ואיך יתכן לזכות לחיים כאלה בלא הכשרת עצמו לכך:
וכענין הזה [שלא כולם זוכים להתעלות ולהגאל בהתגלות כבוד ה'] מצינו גם ביציאת מצרים "וחמושים עלו בני ישראל מארץ
מצרים" אח ד מחמשה עלו וכו' ,לפי שגלוי היה לפניו יתברך שנטייתם למצרים ולעולם הזה גברה על רצונם לעלות ,ובלי הרצון לא
תתכן העליה ,ועל כן בהכרח היו צריכים להשאר בגלות מצרים ,לפיכך המיתם בימי החושך .וגם נלמד משם ,שלמרות שראו את ניסי
יציאת מצרים ,עם כל זה אותם אלה שלא היה בהם הרצון לצאת לא נוצר בהם רצון זה מאליו על יד המכות והניסים המופלאים ,ורק
באדם עצמו ביגיעתו ועמלו תלויה הכנת הרצון הזה .ואם אמנם לפני ביאת המשיח אנו עתה ,כמה זה מחייב להתחזק ולהתקרב
לאמת:
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יוצאים ממצרים
בס"ד ,ירושלים ,ה' ניסן תשע"ה ,עם בנימין ועם מנחם
אוי ויי ,אוי ויי ,אוי ויי .שבעה קרבנות תמימים .עוד פעם ,ועוד

אז עמ"י ,נחזור על כל מה שאמרנו עד עכשיו .אנחנו חייבים

פעם ,ועוד פעם .אוי ווי ,אוי ויי.
כמה שבכיתי כששמעתי ,כמה שריחמתי על התמימים האלה ,על

לזרוק לפח או יותר טוב לשרוף את עגל הזהב ,את הגשמיות
המיותרת שאנחנו למדנו לאהוב את זה יותר ,כן ,יותר מהקב"ה.

הקרבנות התמימים .ראיתי תמונה של המשפחה ,ראיתי את
הילדים ,ראיתי פנים יהודיים ,אמיתיים ,עדינים ,קרובים לקב"ה,
קרובים לה' .אוי ווי ,אוי ויי ,אוי ויי .לא יכולתי להפסיק לבכות,

אנחנו מלבישים את האידישקייט שלנו עם כל מיני חפצים
מהעולם הזה ,עם הדרך של העולם הזה ,ואנחנו שמים על העגל
הזהב הזה כיפה וציצית ,ואנחנו יושבים עליו ,ורוכבים הלוך-

אפילו שידעתי שהם נולדו בשביל זה ,הם נולדו להיות קרבנות,
אבל בכל אופן ,זה קורע את הלב.

וחזור בכל העולם ,עושים פסח בשוייץ ,עושים סוכות בארץ,
עושים חנוכה בהרי-הקטסקיל (מקום הנופש של תושבי ניו-יורק) ,אנחנו

במלחמת העולם השניה זה קרה להרבה משפחות ,זה לא היה

חייבים ליסוע ,ולטוס ,ולמלאות את החיים שלנו עם שטויות .לא

משהו יוצא מן הכלל .אוי וויי ,אוי ויי ,אוי ויי .הבובוב'ר רבי

כולם ,ברוך ה' ,אבל הרבה מאד.

זצ"ל איבד את כל הילדים שלו ,יותר משבעה ילדים ,וגם את
אשתו .הצאנזער רבי זצ"ל ,גם הוא היתה לו משפחה גדולה
לתפארת ,כולם הלכו .הוא הגיע בלי המשפחה לארץ .אוי ויי,

['טבעתי ביון

וזה מוריד אותנו ,מוריד אותנו עד לרמה של היוונים
מצולה'] ,אפילו מתחת לרמה של היוונים ,למה? כי אנחנו יהודים.
היוונים נופלים עד הריצפה ,אבל אנחנו ,היהודים ,שיש לנו את

אוי ויי ,אוי ויי .אבל עכשיו אנחנו חיים בעולם שאמנם יש בו
מלחמות ,אבל יש מקומות בלי מלחמות .במערב ,מה שנקרא

האפשרות לעלות כ"כ גבוה – אנחנו יורדים מתחת לאדמה,

ה'מערב' ,אנחנו לא רגילים לשמוע את זה ,אנחנו לא רגילים
להרגיש את זה ,אז זה בולט הרבה יותר .נכון ,אנחנו שומעים
הרבה סיפורים מהשואה ,ובוכים על זה ,אבל זה לא נוגע בנו
אם אנחנו לא עברנו את זה או שאנחנו לא קרובים של האנשים

אנחנו נופלים יותר חזק ,כי אנחנו עולים יותר גבוה.

['כשהם

עולים.]'...
עמ"י ,תחזרו ,שתדעו שאנחנו עומדים לפני מלחמה קשה ביותר,
מלחמה אמיתית ,עם פצצות וכו' .תדעו שכל העולם ,בכל העולם,

שעברו את זה .אנחנו מסתכלים על זה כאיזה משהו שקרה בעבר,

יהיה חורבן ,יהיה חורבן .בכל העולם – רוב האנשים ימותו
י"ג] ,ובא"י יהיה הרבה יותר קל ,הרבה יותר טוב ,אבל אנחנו

['השריפה

צריכים זכות להיות פה ,צריכים זכויות .מי שבא עכשיו לארץ –
זו זכות גדולה עבורו ,אם הוא עוד מאמין בהקב"ה ,אם הוא

אבל עכשיו רואים ,לא במלחמה ,רואים שבע נשמות נשרפות
חיים ,ולא על ידי טרוריסטים ,זה קורה ממש ישר משמים

אשר שרף ה'  ,]'...אז זה ממש מפריע לנו פי-כמה-וכמה יותר מכל
הסיפורים מהשואה.
ואם כן ,עמ"י ,זה מסר בשבילנו .הם נולדו בשביל זה ,הם נולדו
להיות הקרבנות ,הם צדיקים – כל אחד מהם ,אבל זו אזהרה
בשבילנו ,זהו מסר עבורינו .תראו מה זה החיים ,יום אחד כולם
שמחים ,הולכים לבתי ספר ,אוכלים ,אומרים ברכות ,מתפללים
וכו' ,ופתאום הכל נחרב ,שלא נדע ,פשוט נחרב .איך זה יכול
להיות?!
יש להם אבא אדם גדול ,הוא עשה קידוש ה' ענק ,אני בטוח
שהוא שבור בפנים ,אבל הוא יודע והוא אומר את זה ברור,
שהוא לא יודע למה הוא נבחר בשביל זה ,אבל הוא יודע שכל
מה שהקב"ה עושה – זה לטובה ,הוא יודע שהתפקיד שלו זה
להמשיך ,להמשיך לחיות ,להמשיך לעשות את רצון ה' ,כי זה
הכל לטובה .ומה איתנו? הוא קיבל את המסר ,אבל מה איתנו?
מה עם עמ"י? האם אנחנו קיבלנו את המסר? או שזהו 'קוריוז',
משהו שונה ,שתופס אותנו לזמן קצר ואח"כ אנחנו שוכחים מזה,
ח"ו .אוי לנו אם נשכח את זה ,אוי לנו.
אם אנחנו נשכח את זה ח"ו – יהיו עוד קרבנות ,ועוד קרבנות,
ועוד קרבנות ,עד שנפתח את העינים שלנו.

[זכריה

קרוב להקב"ה – הוא ינצל.
עמ"י ,תתכוננו ,לא באגירת אוכל ומים ,זה אפשרי לקצת זמן,
אבל בעיקר לשבת ,לעשות תשובה ממש ,שיהיו לנו זכויות ,שה'
יהיה שמח איתנו ,שלא נצטרך לסבול .ה' אוהב אותנו ,הוא
האבא שלנו ,הוא בורא-העולם ,הוא ברא אותנו ,הוא רוצה
שנהיה עם שלו ,ולא למרוד בו ח"ו ,ולא לריב אחד עם השני
ח"ו .אבל שתבינו ,כשאני אומר "לא לריב אחד עם השני' – זה
רק 'ערליכע יידן' (יהודים כשרים) ,שלא יריבו אחד עם השני .מי
שהוא לא 'ערלאך' ורוצה לריב עם מי שמאמין בהקב"ה – אז
זה שמאמין צריך לריב אתו או לשכנע אותו שזה לא בדרך
הנכונה .זוהי לא 'דמוקרטיה' ,אין כזה דבר 'דמוקרטיה' ,וגם
בארץ – זה גם כן בכלל לא דמוקרטיה ,גם פה זה 'מי שיש לו
שליטה – שולט'' .מי שיש לו כסף – שולט' ,ואמריקה – בדיוק
ככה ,ואירופה – בדיוק ככה ,וכל מקום שמתיימר להיות
דמוקרטיה  -זה ככה .הקרימינלים ,הפושעים – הם השולטים.
אבל אנחנו צריכים ,כל יהודי צריך לעלות מעלה מעלה ,ולחזור
בתשובה .וגם אנחנו ,החרדים ,אנחנו חייבים להפסיק את
השטויות ועם כל החיקוי של העולם הרחב ולחזור להקב"ה .אני
רוצה להגיד לכם משהו :עד פסח אני בטוח שיהיו זמנים קשים
ביותר .אבל אם אתם כשאתם מתיישבים ליד שולחן-הסדר
תסגרו את העינים ,ותפעילו את הדמיון ,זה לא צריך להיות כ"כ

קשה ,כי פעם הייתם במצרים ,כל יהודי-אמיתי היה במצרים ,וגם
יצא ממצרים ,אז זה לא צריך להיות קשה לדמיין את זה .תסגרו

המצות ,וזה מספק ['לחם לאכול ,'...עי' קידושין לח ,].זה ממלא אותנו,
אין לנו תלות בשום דבר ,לא בדירה ,ובכלל ,לא בעבודה ,ולא

את העינים ,תחשבו שאתם בדיוק עכשיו גמרתם לאכול את
הקרבן ,ואתם עוד שבעים ומלאים מן הקרבן ,אין חשק לקום,

בכלום .לא ברופא ,ולא בעורך דין ,ולא בשום דבר .רק הולכים
במדבר ,אנחנו והקב"ה .אה ,איזו הרגשה טובה! איזו הרגשה!

אבל צריכים להזדרז ,כי פרעה רוצה שנצא ממצרים ,וגם המצרים
כבר רוצים להתפטר מאיתנו .אז צריכים כבר מהר לקחת את
הבצק ,ואין זמן לאפות את זה .אז אנחנו לוקחים את הבצק,

איזו הרגשת חופש ,להיות באמת בני חורין .אנחנו והקב"ה.
מתחת לרגלינו – עננים ,מעל לראשינו – עננים ,ואנחנו מסתכלים
קדימה  -רואים עננים ,וגם מאחורינו עננים .אנחנו רק הולכים.

אוספים את הילדים ,אוספים את הכל ,ויוצאים ,יוצאים ממצרים!
יוצאים מעבדות לחירות.

הולכים ולא מרגישים את ההליכה .וזה אנחנו והקב"ה ,ולא שום
דבר אחר.

תחשבו ,אנחנו ,גם בימינו אנו ,עבדים ,ממש עבדים! אבל למה?
לדמיון שלנו ,למחשבות הלא-טובות שלנו ,למעשים הלא-טובים

היהודים ,האחים והאחיות שלי ,אנחנו ,עם ישראל ,אנחנו –
הילדים של הקב"ה .הוא אוהב אותנו והוא רוצה אותנו .תתקרבו

שלנו ,לגשמיות .אנחנו עבדים ['עבדי הזמן ]'...ועכשיו אנחנו יוצאים

אליו שוב ,תורידו את כל הדברים ששולטים על החיים שלכם,

מזה .סוגרים את העינים ומרגישים שיוצאים ממצרים ,ולאט לאט
יורדת עלינו הרגשה של רגיעה ,הרגשה טובה ,השתחררנו!

הדברים הזרים .תחזרו אליו .הם עושים מחיצה בינינו ובין
הקב"ה ,וזה לא טוב .ואם נעשה את זה – אפשר יהיה להגיד:

אנחנו ,אנחנו בני חורין .יש לנו רק אנחנו והקב"ה .שום דבר
אחר .גם אוכל ,גם בשביל המזון מספיקים לנו כמה 'ביסים' של

'מתחת לחורבן מצאנו חיים'.

['קומי צאי מתוך ההפיכה]'...

שאלות ותשובות:
נחפשה דרכינו...
ש .יש מדרש שאומר שאם הקב"ה לא מוצא צדיקים לקחת
אותם אז הוא לוקח את הילדים
את גדיותיך על משכנות הרועים ,]'...אז הקב"ה לקח עכשיו שבעה

[ילקו"ש שיה"ש א' תתקפ"ב ,עה"פ' :ורעי

קרבנות צעירים ,ילדים...
ת .זה בדיוק מה שקורה ,ה' לקח הרבה מאד צדיקים ,אנחנו
רואים איך שה' מסלק מאתנו את הצדיקים ,ומה נשאר? הילדים.
שה' ישמור.
ש .מה מרמזת לנו השריפה ,האש?
ת .חורבן .חורבן בית המקדש.
ש .גם מחלוקת נמשלת לאש ,אז אולי זה בא להגיד לנו משהו
על כל המחלוקת הבוערת של הבחירות שהיו...
ת .הבחירות – הם כולם היו רקובות ,זה לא משנה באיזה צד
הבן אדם .הבחירות – היינו צריכים להתרחק מהן לגמרי ,כי זה
לא אנחנו .זה הכל 'גויישקייט' ,לא אידישקייט .הם יפלו ,כל

ש .כל אחד יש לו חלק באבילות של שבעה הקרבנות ,כל יהודי
צריך להרגיש אשם...
ת .ודאי ,ולפני שלש שנים – אלו באיתמר – גם כן ,ולפני בערך
חמש שנים ,המשפחה שפגעה בהם הרכבת – גם כן שבעה
קרבנות היו וכו' וכו'...
ש .האסון היה ביום השבת ,ובשנת השמיטה שהיא השנה
השביעית ,ובחודש ניסן שהוא חודש השביעי מתשרי ,שבעה
קרבנות ...והמספר שבע מרמז על מלכות משיח בן דוד (כמו כן
המספר שבע בארמית זה 'שָ ב' – שפירושו בלה"ק לשוב בתשובה) וזה התרחש
בדיוק בעת שקראנו על קרבן הפסח בפרשת החודש ,וביום
שריפתם של נדב ואביהו  -ראש חודש ניסן .יש כאן רמזים
חזקים מאד .השאלה למה זה קרה דוקא בפלטבוש? האם יש
בזה הסבר?
ת .נכון ,אני לא יכול להיכנס לכל הפרטים האלה ,כי אני לא

הציונים יפלו ,לא משנה חרדים או לא-חרדים ,זה הכל לא לשם

רוצה שמישהו יחשוב שיש בעיה בפלטבוש יותר מאשר כל
מקום אחר ,יש בעיות בפלטבוש ,אבל יש בעיות גם בהר-נוף,

אבל זה הכל לא שייך אלינו .אנחנו לא מאמינים בדמוקרטיה.
לא מאמינים בזה! זה נגד התורה! מה זאת אומרת 'דמוקרטיה'?!

ויש בעיות בכל מיני מקומות ,ובגאולה – יש גם ,ובמאה שערים
– יש גם ,בכל מקום יש .יש התרחקות כללית מהיסודות,

שמים ,רק 'כאילו-לשם-שמים'.

זה שטויות .איך אפשר בכלל להיות מעורב במקום שאנשים
'כביכול יהודים' תומכים בדברים שזה ממש נגד התורה?! אם
היו גויים – זה היה אחרת ,כי הגוים יש להם את הדת שלהם,
ולנו יש את הדת שלנו ,וזה רק בשביל לשרוד בגלות .אבל
יהודים שיש להם ,שהם נותנים לעצמם להתעסק עם טינופת
ולהגיד שכך הם צריכים לחיות?! סליחה ,היינו צריכים לסגור
את עצמינו בגטאות משלנו ,שאנחנו נקים את הגיטאות האלה,
את הדירות של זה ,ופשוט לחיות את החיים שלנו.
חכמה' ,וארא ו' ו' בענין ד' כוסות של יין].

[עי' 'משך

מהשורש ,מהשורשים שלנו ,שה' ישמור .לא כולם – ברוך ה',
יש כאלה שמשתדלים מאד-מאד לחזור למה שהיה.
ש .זה שנשרפו ילדים מלמד אותנו שמשהו עקום בחינוך של
הילדים...
ת .הכל עקום .והם ,הרשעים ,בכלל רוצים להכניס עולם עקום.
הם רוצים ללכת נגד הטבע ,הטבע שה' בנה בתוך כל חיה ובתוך
כל בן-אדם ,ובתוך כל עץ או פרח ,לא משנה מה .יש טבע ,והם
משתדלים להשתלט על הטבע ולעשות את זה 'יותר טוב',
ובינתיים הם פשוט הורסים את הכל.
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ש .והמסר נוגע גם לילדי ארץ-ישראל כמו גם לילדי ארה"ב...
ת .אמריקה – זה היה המקור של כל הגשמיות המיותרת שאפילו

ש .הבעיה שבכל פעם בוכים ,מורידים דמעות ,ואחרי זה  -זה
חולף ולא נשאר כלום ,נשאר אותו המצב .אז מה הרווח?

החרדים ירדו לזה ,פשוט יוצאים לקנות ,קניה וקניה ,וקניה,
וקניה ,אפילו שאין להם איזה דבר מה לקנות ,חייבים משהו

ת .לא ,אבל תשים לב ,לאט-לאט יותר ויותר אנשים משתדלים,
משתדלים לצאת מזה ,משתדלים לחזור למה שהיה ,תסתכל,

לקנות ,אי אפשר לעבור את היום מבלי לקנות משהו ,משהו.
לא משנה מה ,איזה 'שמונץ' ,איזה פותחן חדש ,לא משנה מה,
חייבים לקנות ...יש קצת כסף – אז חייבים לקנות .הקניה נותנת

תסתכל ,זה ישנו ,אמנם הם מעטים מאד ,אבל זה גדל.
ש .שמעתי שעקב האסון יש מקומות שהחליטו ,קיבלו על עצמם
לבדוק את כל הפלטות של שבת ,שלא יהיו עוד פעם דברים

להם הרגשה טובה ,הרגשה של כח ,הרגשה שעשו משהו ,וזה
עצוב מאד.

כאלה.
ת .אם כולם מתחילים לבדוק את הפלטות ולהכניס לכל בית

ש .התאוה הזאת נובעת מהעיוות של הבן אדם שסוגר את
הנשמה שלו .המסילת-ישרים מביא את המשל של בת-המלך

אזעקה נגד עשן ,אז אתם מבינים איפה הם עומדים.

שהכפרי לא יכול לספק אותה .מכיון שהנשמה חסירה אין לה

ש .האסון בניו-יורק חוזר ומזכיר לנו מה שפעם אמרתם

סיפוק משום דבר ,כל הזמן רעבים למשהו ,אז הולכים לקנות
במקום לעשות דברים משמעותיים...

'בלע המות לנצח' ועוד] שהשכינה מסתלקת מכל ארצות העולם
ומתרכזת בארץ ישראל ,ולכן אין שמירה חזקה רק בא"י...

ת .נכון ,וזה גם כל העניין של עגל הזהב ,זה 'במקום' – אבל
זה גם לא 'במקום' ,זה משהו אחר לגמרי ,אין בכלל השוואה.

ת .זה ברור ,זה ברור ,זה ברור .האנטישמיות באמריקה זה הרבה
יותר גרוע ממה שהיה פעם .תראו מה שהיה באנגליה ,קבוצה

זה פשוט לא מגיע כלל למשהו רוחני ,אבל זה בא במקום הדבר
הרוחני.
אז לכן אלה שלא רוצים להשתחרר מזה – לא יבינו אף פעם

של עשרים שיכורים ,כולל בנים ובנות ,נכנסו בכח לבית כנסת
והתחילו להתגושש עם האנשים שמה ,ולהרוס דברים ,ולשבור
וכו' ,עד שמישהו צילצל למשטרה ,אז מה זה?! מה? האם פעם

את התענוג של חיים שהם כמעט לגמרי רוחניים ,פשוט לא
יוכלו לסבול את זה ,זה משעמם ,זה ישעמם אותם ,והם פשוט

היו יכולים לעשות כזה דבר?! זה ממש מזכיר את הצעירים
בגרמניה לפני מלחמת העולם השניה.

לא ידעו מה לעשות עם זה .זה לא יהיה מעניין אותם ,ויהיה

ש .כאשר הממשלה של אובאמה ימש"ו נותנת דוגמה שכזו ,זה

להם חסר את כל הגשמיות ,ולכן לא יוכלו לסבול את העוה"ב

'אור ירוק' לכולם לדבר ככה ולנהוג כך ,וכל העולם לומד

של משיח .ואפילו שהם מבינים את השקר שבכל זה ,ואפילו
אם הם רואים בעינים שזה מביא אותם למוות ,להיעלם
מהמציאות ,זה מביא אותם אל החידלון – לא משנה להם ,הם

ממנה...
ת .באמריקה תמיד היתה אנטישמיות ,תמיד היתה .אבל רוב
הגוים שמה ,הנוצרים ,הם באים מאירופה ,והשורש שלהם זה

רוצים את זה יותר מהרוחניות ,כי הם לא יודעים מה זה ,והם
לא רוצים לדעת ,וזה לא מספק אותם.

['זורו רשעים

אירופה ,אז הם נולדים עם זה ,עם השנאה ליהודים,
מרחם'] ,אבל עכשיו ,ואם לא היה הדבר הזה שאובמה פתח את

ולכן הם חייבים להיות ערב רב ,כי יהודי שאמר 'נעשה ונשמע'
בהר-סיני ,שראה מה שראו ,ושמע מה ששמעו ,זה לא יכול

הגבולות לכל המקסיקנים ,ולכל הערבים ,ולכל הפליטים ,ולכל
מי שרק רוצה להגיע לאמריקה בתור פליט – ומשום כך הם גם

להיות שהוא לא יעדיף חיים רוחניים ,ואפילו אם מלכתחילה

דואגים עכשיו ,הלבנים .ומאחר שהיהודים קצת יותר דומים להם

הוא לא כל כך מבין – אבל יש לו את היכולת להבין ,ובסופו

מאשר הכושים והמקסיקנים וכו' – אז אולי לא מרגישים את זה

של דבר הוא יבין ,והוא יעזוב את כל הגשמיות.

עד כדי כך .אבל אמריקה השתנתה מאד ,וכל המטרה של

[ר' מאמר

'להכניס את אובמה לבית הלבן' – זה פשוט היה התקפה של
ש .תגיד לנו משהו על ביעור החמץ הרוחני שלפני פסח...
ת .מה אני אגיד לך ,אנחנו ממש חיים במצרים ,אפילו שאנחנו

עכשיו הוא ראש הצבא ,כל הצבא האמריקאי שפעם היה הצבא

גרים בארץ ישראל ,אבל בכל העולם ה'מצרים' שולט ,לא

הכי-הכי חזק בעולם .והם פשוט-פשוט השתלטו על אמריקה

['ערות הארץ',

מבלי להילחם ,פשוט הורסים את ארה"ב ,וזה הגיע עד כדי כך

בראשית מ"ב ,ור' יהושע ה' ט'] ,וזה השולט פה ,כל העבודה זרה –
אפי' שזה נקרא 'אידישקייט' לפעמים ח"ו ,או שקוראים לזה

שכבר יש דיבורים בין המושלים במדינות מסוימות של ארה"ב

מדינת-מצרים של היום ,אלא ה'מצרים' של פעם

זרים להשתלט על ארה"ב! והם השתלטו ,סוף.

שרוצים לצאת מארה"ב! הם לא רוצים להיות חלק של ארה"ב!

משהו אחר ,אבל בכל אופן זה פשוט ע"ז ,מתפללים לכל מיני
'געטשקעס' (אלילים) ,ואנחנו אומרים שבאמת אנחנו מתפללים

מי פעם היה יכול לחלום על דבר שכזה?!...

להקב"ה אבל זה לא אמיתי .אז לכן צריכים להתפטר מזה ,וזה

שלטון הגוים

ניתוח קשה ביותר ,אבל יצטרכו לעשות את זה .אז נקבל עוד
כמה כמה סטירות – עד שנבין.

ש .האם ישנה משמעות לתוצאות הבחירות כאן ,שהימין עלה
חזק?
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ת .בודאי שישנה סיבה לזה ,אבל אני אישית מאמין שבכנסת
יש גם כן קבוצה ששייכים לרשעים ,ויש להם אג'נדה .בודאי

דבר אחד ברור לי :הם לא עובדים בעד עמ"י ,זה בטוח .והיום
אני שמעתי ברדיו איך שראה"מ מדבר ,זה מעניין מאד שמאז

שיש אג'נדה ,עומד להיות משהו – זה בטוח ,ונגלה משהו ממש-
ממש מעניין ,ואני חושב שהם לא כ"כ חכמים ,אז ברגע שהם

שהוא ניצח הוא אומר ברוך ה'! קודם לכן כשהוא היה עם לפיד
– הוא פשוט 'בלע את זה' ...הוא לא היה אומר את זה בשום

יעשו את זה – אנחנו נראה ...אני אמרתי לכם שבטוח אני
שיהיו חיילים זרים פה .וזה לא יקח הרבה זמן .והם יבואו ,כך
אני מאמין ,לא יכול להיות בטוח במאה אחוז ,אבל אני מאמין

פנים ואופן ,עכשיו – בכל הזדמנות הוא אומר את זה ...אם לא
הייתי יודע יותר טוב – אז הייתי בטוח שהוא חזר בתשובה...
אבל קשה לי להאמין כזה דבר...

שהם יבואו עם ברכתה של המדינה...
ש .הם אלה שיגישו להם את המפתחות...

אני לא יודע מה הן התכניות ,אני רק יודע שיש משהו זר
ששולט בארץ ,יש קבוצה זרה ששולטת פה בארץ ,וזו בעיה.

ת .בודאי ,ואם היהודים ירגישו איום ,אז הם עוד יקבלו אותם
בפרחים וסוכריות ...ככה הם משתלטים על ארצות ,במקום

וזה לא הבעיה ,זה בגלל הרצון שלנו להיות עם כמו כל עם ,אז
מההתחלה הציונים היו כאלה ,הם היו זרים ,הם לא היו כמו

לעשות מלחמה עם הערבים – מכינים את הדאע"ש ,את אל-

יהודים .הם רצו להיות קרובים לתרבות העמים ,הם רצו להיות

קעידה וכו' ,כדי לעשות באלגן נגד כל מיני דיקטטורים .והם
ששלחו את אובאמה להשתלט על אמריקה ,הוא פשוט מכניס

גוים ולא להיות יהודים .אז אני אומר שיש קבוצה זרה,
ששולטת ,אולי לא שולטים לגמרי ,אבל שולטים .אבל עמ"י –

את האנשים שלו בכל מיני מקומות שבדיוק הוא צריך אותם,
וגם בקונגרס ,עם כל הצעקות שלהם – הריפובליקנים הולכים

יש לו את הכח לקום יום אחד ולהגיד' :עד כאן!' ,כי גם בעבר
הרבה יהודים שהם כאילו הלכו עם הרומאים או עם היוונים -

יחד אתו ,בהרבה הצבעות! למה? כי הם מפחדים .אבל הם לא
עושים את זה כל הזמן ,כי אז כל אחד יגיד' :אוי ואבוי ,תראה,
מה זה?! אז 'ההוא' עם אובמה?! איך זה יכול להיות?!' ,אז עושים

אבל בסופו של דבר הם אמרו 'עד כאן ולא יותר'' ,לא אכעיס
יותר את הקב"ה'.
ש .אצל החרדים נגמרו הבחירות ,אבל לא המריבות...

[מד"ר תולדות ס"ה כ"ב מעשה דיוסף משיתא]

את זה 'פעם-ככה ופעם-ככה' .וכל הריב עם נתניהו – לי זה לא
נראה בכלל אמיתי.

ת .זה הכל שליטה .שליטה וכסף.

ש .ממתי היה בדיפלומטיה בין ישראל לארה"ב כאלו שטויות?

התרסקות המטוס בהרי האלפים

ת .הכל שטויות ,ממש ,ממש ,וכל השטויות האלו על אשת-

ש .השבוע התרסק עוד מטוס...

נתניהו ,אז 'א-ביסל-שקר' ,אז מה...

ת .זה היה משונה .גם המטוס המאלזי שנעלם לו ואין שום זכר
מזה ,שלא נדע ,וגם מטוס נוסף שנפל שם באיזור שגם כן לא

ש .הערב רב שולט בכל מקום...
ת .ממש .פה שולט הערב רב ,גויים ,ובכל העולם שולטים
הרשעים של הגוים ,וזה מספיק ,כי אלה הרשעים מאמינים
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...
ת .שיעשה את זה מהר ,שמשיח יגיע...

[יואל ד' י"א]

הוא גם כן

חלק של זה ,אני לא יודע אם כל הריב הזה עם נתניהו  -אם זה
לא הכל הצגה גדולה.
ש .הרי כתוב מפורשות שבשנה שמלך המשיח מתגלה – תהיה
מלחמה עצומה שמעורבים בה פרס ,מלכות ערב וכל העולם...
[ילקו"ש ישעיהו ס' רמז תצ"ט ,וכן בפס"ר פר' ל"ו ,מדרש זה נדפס ג"כ בסוף
תנדב"א ,ע"ש].

ת .נו ,נו ,בוקר טוב ...סליחה ,איראן כבר בתימן! האם זה לא
מספיק?!
ש .שמעתי שתושבים מדווחים על חפירות ,והצבא מתעלם...
ת .אני רוצה לומר לך ,אני לא יודע כמה זמן נצטרך לדבר
ולהסביר לכם ,שהצבא ,לא הבחורים שמשרתים בצבא ,אבל
אלה שמעליו ,המנהיגים שלנו ,הם לא בדיוק פועלים כמו
שאנחנו חושבים ,והם יודעים בדיוק מה שיש ומה שאין ,וזה
הכל הצגות .אז אל תשאל על זה ,כי אני לא יודע מה לענות,
כי אני לא יודע מה התוכניות העקומות שלהם .פשוט לא יודע.

מבינים מה קרה ,וגם המטוס שהאוקראינים הורידו ,או אולי
הרוסים ,אף אחד לא יודע מי ,והמטוס הפולני שפתאום התרסק
בדרך לרוסיה עם כל המי-ומי של הממשלה הפולנית ,ויש עוד,
אבל מעל לאלף אנשים נהרגו השנה מתאונות-מטוסים! זה פשוט
מספר עצום! אני לא יודע אם פעם היה כזה דבר .ובעולם
מתחילים לחשוב על זה ,על כל הדברים המשונים האלה.
ש .האם יש קשר בין האסון של השריפה בפלטבוש לבין המטוס
שהתרסק בצרפת?
ת .תראה ,זה הכל יש קשר ,כי זה בעולם שבו אנחנו חיים .ואם
זה מתוכנן ע"י הרשעים ,כמובן ששבעת-הקרבנות זה לא היה
מתוכנן ,זה ודאי ,אבל הסיפור עם המטוס – זה לא ברור ,אבל
לא משנה ,בוא נגיד שכן ,לא משנה ,גם את זה ה' עושה ,אפילו
שהרשעים סבורים שהם אלו שעושים את זה ,אבל ה' הוא
שעושה את זה ,וזה הכל בשביל להעיר את כולם.
ש .היו על המטוס אנשים גרמנים וספרדים ,והיו גם מעוד עמים,
האם ה' רוצה להעיר גם את הגוים?
ת .כן ,אבל זה לא כל הענין ,זה הרבה עונש בשבילם ,האם זה
העיר אותם? כן ,זה העיר את הנאצים-החדשים...
ש .מעניין שהסיפורים עם המטוסים התחילו במחוזות נידחים
יותר ,כמו המזרח הרחוק ,ואוקראינה ,ועכשיו זה נכנס לתוך
העומק של העולם המערבי...
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ת .יש לי הרגשה שיהיו לנו דברים מעניינים מכל זה ,נחכה
ונראה .אבל מה שאני אגיד לכם ,איזה שטויות שיגידו – שתדעו

ת .כל קבוצה שמתפללת אל ה' ומבקשת גאו"ש ,ומבקשת
מהקב"ה ,ובפרט פה בא"י ,בודאי גם בכל העולם – אבל פה

שזה שטויות ,הם שולטים על ה'הוליווד' .וזה כנראה אחד
מהפחות-כשרוניים שכתב את התסריט הזה...

בא"י זה הכי חזק – אז ה' יענה להם .שה' יעזור לנו ,זה יהיה
בעתיד הקרוב ,כל קוף יכול לראות את זה ...לא צריכים להיות

ש .עד פסח אמרתם יהיו דברים גדולים...
ת .אני אמרתי שעד פסח יהיה עולם הרבה יותר קשה מאשר
כעת ,וכל יום אנחנו רואים עוד משהו ,עוד משהו ,עוד משהו.

בן אדם ,זה ברור לכל קוף שאפשר לראות את זה ,שעוד מעט
אנחנו הולכים ,בדיוק לפי המתואר בנבואות ,הכל מסתדר
במדויק לקראת הגאולה השלימה .הגוים ,אלו שלא מאמינים

ואני מזהיר אנשים מטיסות .זה יהיה מסוכן מאד לטוס ,ולא רק
שזה יהיה מסוכן – אנחנו אפילו לא נדע למה ,כי מה פתאום,

בכלום – הם מדברים על ה'ארמאגדון' ( ,)Armagedonשזה סוף
העולם ,ואלה שמאמינים – כל אחד מאמין במשיח שלו ,הם

למה קורה בכל פעם משהו אחר ,א"א להגיד שזה בגלל זה או
בגלל זה או בגלל זה ,אלא שפשוט פה יש להם איזו תכנית,

מתכוונים לקבל משיח ,הגוים.
ש .האם ישנו סיכוי שעוד השנה נזכה להקריב את קרבן הפסח?..
ת .האם יש סיכוי? בודאי ,תמיד יש סיכוי .אתם יודעים את זה.

אחד יהיה תקוע איפה שהוא נמצא[ .ר' מוישלה ,א'.]10-

אבל באמת רק תגידו לי האם יש כאן מישהו שהוא יכול להגיד
שהוא ממש לא רואה סימן שמשיח כמעט פה...

ובשניה אחת הם יכולים לגרום לזה שאף מטוס לא ימריא ,וכל
ש .האם ממשלות גרמניה וצרפת ,גם הן משתפות פעולה עם
הרשעים האלה?
ת .שתדעו ,גרמניה לא השתנתה כי הוא זה ,ושתדעו שמצב
הבנקים של גרמניה ,המצב הכלכלי של גרמניה – הוא בין
הטובים ביותר בכל אירופה ,היא חזקה .והאשה שבראשות
הממשלה ,אני לא מחבב אותה ,היא מרגיזה אותי .והניאו-נאצים
עלו שם שוב ,ואף אחד לא עושה שם כלום.
ש .האם היהודים לא תופסים את זה?
ת .בינתיים היהודים שגרים שם יש להם מצב כלכלי טוב ואין
להם חשק לזוז.

[עי' חסל"א ג' כ"ב]

ש .אבל רוצים את זה עכשיו...
ת .אז תגידו את זה להקב"ה! כל אחד צריך להגיד ,לא לשכוח,
זה לא דמוקרטיה ...צריך לבקש מהקב"ה.
ש .בראשונים מובא שפירוש הפסוק 'אנכי ה' אלוקיך' ,זה מצוה
תמידית לחכות לגאולת-עולם כמו שיצאנו ממצרים...
ת .נכון ,נכון ,נכון .יהודי אמיתי .כל אלה שבאמת מחכים למשיח
– רואים עליהם שהם יהודים אמיתיים ,רואים עליהם שהם לא
כמו כולם .וזה הסיבה שזה אחת מהמצוות הכי חשובות :לחכות
ממש למשיח!
ש .היום אור לו' ניסן – זה ה'יארצייט' של בעל ה'שומר אמונים'
['ציפית לישועה']

ש .ובצרפת?
ת .הצרפתים גם הם ממש לא היו בסדר עם היהודים במלחמת
העולם השניה .אבל אף פעם הם לא היו מי-יודע-מה בסדר עם
היהודים ,אבל היהודים-החרדים שגרים שם הם לרוב מרוקאים,
הם לא מרגישים כ"כ קשר לצרפת ,כלכלית אמנם כן ,אבל
יותר מזה – לא .והרבה באמת עזבו את צרפת ובאו לגור פה.
אבל יש שם אשכנזים שהם עזבו את הדת והפכו להיות צרפתים,

זצ"ל .נכנסים כעת לשנת השבעים להסתלקותו...
ת ה'שומר אמונים' – זה מה שהוא היה בדיוק – שומר אמונים
['פתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים ,]'...הלואי שהיו לנו עכשיו
כמה כמוהו פה ,הוא היה יכול להוביל אותנו בהרבה יותר בקלות
לקבל את משיח צדקנו ,להיות מוכנים לקבל משיח צדקנו .אוי
לנו ,אוי לנו ,אוי לנו.

כביכול.
ש .הרבה מההשכלה התפתחה בצרפת...

[ס' עובדיה' :אשר כנענים עד

צרפת]'...

ת .כן ,ההשכלה הגיעה מצרפת ליהודי מרוקו וליהודי טוניסיה
ולעוד כמה מקומות ,אבל לא בתוך המדינות ,רק באותם
המקומות שהם היו קשורים לאירופה ,כמו בטורקיה למשל ,אבל
אלה שגרו בכפרים וכו' ,יותר פנימה – הם לא היו כ"כ מושפעים

אני באמת רוצה לומר לכם ,באמת ,שבשבועות הבאים יהיו
כאלו הפתעות וכאלו מצבים משונים וקשים בעולם שאפילו
שאנחנו מבינים פחות או יותר מה שקורה אבל בכל זאת זה
יבלבל את כולם.

מזה .אמנם כשבאו לארץ – התקלקלו לגמרי.
ש .הצדיקים אמרו שבעצם התרבות הצרפתית יש קליפה קשה
של טומאה גדולה...
ת .תמיד הם היו ידועים כדגנרטים.

[עי' רש"י סומ"ס גיטין ,שהאדומים

בצרפת פרוצים ביותר].

הגאולה בקרוב
ש .ישנה התארגנות של אנשים שמתכנסים בכותל-המערבי
בפסח לבקש מה' שיגאל אותנו ברחמים...
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אני רוצה שכולם יתפללו

שבעה קרבנות תמימים

עם מנחם ,ה' ניסן תשע"ה

מסר מאת דניאל ,ירושלים ,ב' ניסן תשע"ה

מנחם :יהיו דברים מאד מפחידים בזמן שבין עכשיו ופסח .ובפסח –
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
פגע .אני רוצה לומר שאני חלמתי על אבא שלי .אבא שלי היה
צדיק ,היה תלמיד חכם .ה' לקח אותו בחזרה .אני כל-כך מתגעגע
אליו ,אפילו שלא ראיתי אותו הרבה ,אבל אני מתגעגע אליו .אני
הבן הגדול שלו ,אני מתגעגע אליו ,אבל הוא אמר לי' :עוד מעט!
עוד מעט! שאני לא אדאג ,שאני אגיד לאמא 'עוד מעט! עוד מעט!
עוד מעט! לא לדאוג! לא לדאוג!' באמת בפסח ,בפסח משהו יקרה,
בפסח – זה לא יהיה הגאולה עדיין ,אבל משהו יקרה שכל העולם
ישתנה ,כל העולם ישתנה .אתם תראו ,אתם תראו.
הרב  ,....האם אתה רוצה לשאול אותי שאלה?

אבא אבא אבא! שבעה ילדים! שבעה קרבנות תמימים! מתי זה
יגמר כבר?! עוד כמה נצטרך לסבול?! כמה קרבנות חייבים
להקריב עד שעם-ישראל יבין ,שחייבים עכשיו ,ברגע זה ,לעשות
תשובה .במקומות שלכם ,איפה שאתם יושבים ,איפה שאתם
עומדים – תגידו וידוי! מי יודע מי יהיה הקרבן הבא ,שלא נדע,
שלא יהיו עוד קרבנות ,שנעבור את התקופה הזו בקלות ,שנגיע
בשמחה לעולם-הבא של משיח.
עוד פעם אני אסביר לכם ,בפשטות ,אם יהודי מעדיף להיות
עסוק עם עגל-הזהב ,עם הגשמיות המיותרת ,אפילו שמלבישים
את עגל-הזהב עם כיפה וציציות כאילו שזה לשם-שמים ,אם לא
יבינו באמת מה זה קירבה ,בטחון ואמונה בה' ,אם לא יחיו חיים
שכולם סובבים סביב לקב"ה ותורתו ,מכל הצדדים ,מצניעות ועד
שמירת-הלשון ,עם כל הדינים – מה מותר ומה אסור ,אם היהודי

ת .אני רוצה שאתה תדבר ,אתה מדבר טוב...
מנחם :כן ,כן ,אני רוצה ,אני רוצה ,אני רוצה להתפלל ,אני רוצה

לא יבין שאין בכלל משהו אחר בחיים חוץ מאשר להיות קרובים

שכולם יתפללו ,אני רוצה שכל עם ישראל יתפללו ,ואז מיד משיח

לה' ,חוץ מלחיות ולעשות אך ורק את רצון ה' ,אם הוא לא יבין

יבוא ,מיד-מיד ['ובתחנונים אובילם ,'...ר' דברי הרמב"ן במאמרו 'הנה ישכיל עבדי'].
אני רוצה שכבר-כבר נקבל משיח .אני מחכה ,אני מחכה לראות את

שכל התענוגות הכי גדולים ,הכי חזקים – הם רוחניים ,וצריך
לשאוף לזה – אז הוא לא יוכל להיכנס לעולם של משיח ,הוא

הסוף של הרשעים ,לראות את הסוף שלהם ,סוף-סוף הסוף שלהם,

לא יוכל להיכנס לבית המקדש ולהקריב קרבנות – כי הוא חי

ושכל עם ישראל ילך בדרך הטובה ,בדרך הנכונה עם הקב"ה.
אני מחכה כל כך למשיח ,כל כך מחכה .הייתי פעם תלמיד-חכם
גדול בתורה ,עכשיו אין את התורה ,כי את התורה אני לא יכול
ללמוד ,אבל זה נשאר בפנים ,נשאר בזיכרון שלי .אני רק יכול
להגיד שברוך השם ,היה לי גלגול אחד שהייתי תלמיד חכם ענק,
וזה מחזיק אותי עכשיו ,זה מחזק אותי.

בשקר .הוא לא יבין את הקרבנות ,לא יבין מה שאנחנו צריכים
לקבל מבית-המקדש ,ממשיח ,מהאמת ,האמת ,האמת.

(הם)

לא

יבינו ,ולא יוכלו להשתלב ,הם יברחו ,כי התענוג הרוחני שנקבל
בתקופה זו – יהיה גהינום לאלה שרוצים אך ורק גשמיות

[ר' נדרים

ח ,]:הם יברחו ויעלמו מהעולם ,הם יעלמו מהמציאות בכלל.
עם ישראל ,כל קרבן כזה כמו שהיה בשבת – זה מסר עבורנו.

ש .אז למה באת ככה?
ת .כי אני צריך לעשות תיקון ,ואני יכול ברוך ה' גם לעודד יהודים
אחרים שגם הם יעשו תיקון ,לפחות ה' עזר לי ,שאפילו שחזרתי

לעשות על זה תשובה ,אנחנו גורמים לעוד קרבנות ,אנחנו

בצורה זו שאני לא יכול ללמוד שום דבר ,אבל לפחות אני יכול

הגורמים לעוד קרבנות ,אנחנו גורמים לעוד קרבנות.

לחזק ,לחזק יהודים שידעו את האמת ,שיחזרו בתשובה.

הם היו צדיקים .אנחנו ,עם העבירות שלנו ,עבירות שלא מוכנים

ואני צועק :די! מספיק! די! מספיק! עם-ישראל ,תפסיקו עם

ש .מה יש לך להגיד על הבחירות?
ת .זה הכל הולך נגד עם ישראל ,זה הכל היה שקר ,זה הכל היה
מהצד הלא-טוב ,אפילו פירור אחד מזה לא היה טוב ,זה לא אומר
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
להצביע כי הרבי שלהם או הרב שלהם אמר לעשות את זה.

השטויות ,עם השנאת-חינם ,עם חוסר-הצניעות ,תחזרו לאמת
ולקב"ה .אנחנו ,אלה שלא מוכנים לחזור לקב"ה ,או לפחות
להשתדל לחזור – אנחנו גורמים לכל הצער שיש בעולם! זה
ברור לכם? זה יותר ברור לכם?!
אנחנו יכולים לגרום לזה שמשיח יגיע יותר מוקדם ,עם פחות
סבל לעם-ישראל .זה תלוי בנו! יהיה סבל ,בלי ספק .גם אחרי
שעברנו הרבה שנים בגלות – עדיין לא חזרנו מספיק בתשובה,
ועכשיו ירדנו מאד נמוך .אבל ברוך ה' ,יש יהודים שמנסים

לא לדאוג! רק להתפלל ,ה' יודע מה שהוא עושה .הוא הכל-יכול.

להעלות את עצמם ,להתקרב שוב לאמת יותר ויותר .הצטרפו

לא לדאוג ,רק להיות איתו ,רק לעזור לאנשים לחזור בתשובה ,ולא

לקבוצות האלה [הושע ב' ב'' :ונקבצו ]'...ונעלה כולנו ביחד ,ונגמור כבר

לדאוג גם על המשפחה ,לא לדאוג ,רק להתפלל ,להשתדל לחנך,

את הצער שהגיע לעולם עם החטא של האדם-הראשון.

אבל העיקר להתפלל ולהיות דוגמא.

אין לי עוד מה להגיד.
יוצאים ממצרים ,עמוד 6

הוא האחרון
תיקשור עם אהרל'ה ובנימין ,ירושלים ,ט"ז ניסן ,חול המועד פסח תשע"ה
אהרל'ה:
אני רוצה רק לומר כמה מילים ,מילים ספורות ,כי ה'כוכב' של הלילה הזה – זה
בן (בנימין גולדן) ...ואני רק רוצה לומר שממש אנחנו מגיעים לסוף ,ואנחנו
מרגישים את זה מאד חזק ,ומי שלא מרגיש את זה – יש לי שאלה גדולה אם הוא
חי או לא ...כי זה כל כך ברור ,וכל כך מפחיד ,וכל כך הולך במהירות-הבזק –
שאין מה לומר ,זה פשוט ברור לכולם.
ולא רק זה ,זה הולך לפי הנבואות במדויק ,בלי לדמיין ,זה ממש כל השמות
המוכרות לנו בנבואות ,השמות של כל הארצות וכל הכוחות שפועלים ,ממש מדויק
[ר' ילקוט שמעוני ,הובא להלן] .אז אם כן ה' מביא לנו דברים מדוייקים .אמנם יש שלא
רוצים להאמין ,והם מבלבלים את המח ,אבל כל בן אדם עם קצת ידע וקצת רצון
לדעת את האמת ,לראות את האמת ,רואה את זה .מי שרוצה לראות ברור וחד –
יכול ,כמו מה שמויש'לה אמר שהרבה יהודים יראו את אליהו-הנביא בפסח ,ואני
חושב שהוא דיבר על היום האחרון של פסח ,אבל אפילו אם דיברו על הלילה
של פסח (ליל הסדר) ,זה לא אומר שצריכים לראות עם העינים .צריכים לחוש את
הנוכחות ,ואם חשים את הנוכחות – זוהי ראיה .ואנשים שלא מרגישים חזק דרך
החושים ,דרך הנשמה ,את הנוכחות של הקב"ה ,שהוא שלח את אליהו הנביא ,אז
אני מרחם עליהם.
וכל יהודי ששומע את התיאור של קבלת עול מלכות שמים בהר-סיני –
אֲשר אֵ ינֶׁנּ ּו ּפֹּה ִע ּ ָּמנ ּו ה ּיוֹּ ם.]'...
מתרגש מאד ,כי למעשה כל נשמה יהודית היתה שמה ['וְ אֵ ת ֶׁ
וזה לא שצריך לדמיין משהו מחדש ,הנשמה היתה וראתה ,והיא הרגישה ואמרה
'נעשה ונשמע' .לא צריך להיות דמיון מפותח ,רק זיכרון .צריכים לזכור מה שראינו
ֶׁיך ,וּפֶׁ ן יָּסוּר ּו ִמ ְּלבָּ ְב ָּך ּכֹּל יְ ֵמי ח ּי ָּ
אֲשר ָּרא ּו ֵעינ ָּ
ֶׁיך ,'...דברים
פעם ,צריכים לא לשכוח [' ּ ֶׁפן ִּת ְש ּכח אֶׁ ת ה ְדּ בָּ ִרים ֶׁ
ד'] ,צריכים להוריד את הגשמיות כדי שלא נתבלבל.
אנחנו רואים כל מיני דברים ,אצל החרדים זה חתונות מפוארות או לא-כל-
כך מפוארות ,רואים כל מיני אירועים ,אפילו הולכים בפסח לכל מיני סרטים
כביכול 'כשרים לפסח' ...וזה מבלבל את הזיכרון שלנו ['זִ ְכר ּו ,'...סוף מלאכי ,ע"ש] .ואז
כאשר אנחנו לא זוכרים שהיינו בהר-סיני – אז איך אפשר לראות במרכאות
כפולות את אליהו הנביא? ...איך אפשר לראות אותו כשאנו קמים ופותחים את
הדלת ,מקבלים את פניו – איך נוכל להרגיש את הנוכחות שלו כשהראש שלנו
עוד בתוך הסרט 'עמי ותמי' וכל השטויות של החילונים ,של הגוים ,לבושים כאילו
ב'חרדיות'?! ...זה מבלבל את כל הזיכרון שלנו ,את כל הרגש של הנשמה שלנו,
וזה משאיר אותנו כמו גוים ִ ּ
['גיל ּ ָּכע ִּמים ,'...הושע ט' א'] .וכל החלק של הנשמה ,הרך,
והגמיש ,והחם ,והקרוב לה' – נהיה כמו אבן [סוכה נב ,].כי שוכחים ממנו ,ולא
מפתחים ושומרים על כל היופי ועל כל הקשר הרוחני עם האמת [' ִּכי ִאם עֲ וֹּ נ ֵֹּתיכֶׁ ם הָּ י ּו
מ ְבדִּ ִלים.]'...
אז עמ"י ,העם האהוב ביותר של הקב"ה ,תעזרו לקב"ה להחזיר אתכם בתשובה,
להחזיר אתכם לאמת .תעזבו את כל הטיפשות .זה רק עושה אותנו קשים כמו אבן,
ולא רכים ,לא מקבלים כמו לב יהודי אמיתי ,כמו נשמה אמיתית ,יהודית .תחזרו,
תחזרו עכשיו ,אחר כך יהיה מאד קשה.
וכשבאמת נראה את אליהו הנביא אפילו עם העינים שלנו – נדע שאנחנו כבר
בגאולה השלימה.
מדרש ילקוט שמעוני ,ישעיהו סימן ס'
א"ר יצחק שנה שמלך המשיח נגלה בו כל מלכי אומות-העולם מתגרים זה בזה,
מלך פרס מתגרה במלך ערבי והולך מלך ערבי לארם ליטול עצה מהם ,וחוזר מלך
פרס ומחריב את כל העולם וכל אומות העולם מתרעשים ומתבהלים ונופלים על
פניהם ,ויאחוז אותם צירים כצירי יולדה ,וישראל מתרעשים ומתבהלים ,ואומרים
'להיכן נבוא ונלך ,להיכן נבוא ונלך? אומר להם" :בני ,אל תתייראו ,כל מה שעשיתי
לא עשיתי אלא בשבילכם .מפני מה אתם מתיראים? אל תיראו ,הגיע זמן גאולתכם!
ולא כגאולה ראשונה גאולה אחרונה ,כי גאולה ראשונה היה לכם צער ושעבוד
מלכויות אחריה ,אבל גאולה אחרונה אין לכם צער ושעבוד מלכויות אחריה".

בנימין:
מה לומר ,מה לומר ,מה עוד יש להגיד .דבר אחד אני כן יכול להגיד לכם ,שזה
שהרב וואזנר זצ"ל בן ה 102-עזב את העולם שלנו ,שה' קרא אותו בחזרה לעולם
שכולו טוב – זהו הסימן שאנחנו בתחילת ההתדרדרות הגדולה ביותר לפני
הגאוה"ש .וזה ילך מהר ,זה ילך ממש מהר .הירידה – חדה ,ובכל ירידה חדה יש
מהירות גדולה .לכן אני מזהיר את כולם ,מזהיר את כולם ,לקחת נשימה ארוכה,
ולקשור קשר חזק מאד עם הקב"ה ,כי אם לא – הנפילה הזאת תפחיד ותשגע

אתכם ,ולא תוכלו אפילו לנשום ,אפילו לחשוב איך להציל את עצמכם .מי שמתכונן
עכשיו – לא יפחד ,הם ידעו שהם כביכול בידים של הקב"ה ולא יהיה להם את
הפחד של הירידה החדה הזאת.
אתם בודאי עברתם פה-ושם פיזית ירידות חדות .לא מדבר על בחינה
רגשית ,אני מדבר כמו על רכבת-שדים .זו הרגשה שעולים למעלה ,וכשיורדים –
הבטן עולה לגרון ...וזה פחד נוראי ,אפילו שאתם יודעים שזה רק 'כאילו' .אבל
עכשיו זה לא 'כאילו' ,עכשיו זה באמת .כשמתחילים לרדת למטה ,אז באמת זה
מפחיד אם לא מוכנים .אבל אפשר לעצור את ההרגשה המאד-לא-טובה ,אפשר
לעצור את הסכנה ,אם אנחנו מחזיקים בחבל הרוחני שקושר אותנו אל הקב"ה.
כל זמן שאנחנו מחזיקים בחבל הזה – אי אפשר לרדת ,ומהחבל הזה ה' ימשוך
אותנו למעלה ,למעלה ,ולא נרד .אנחנו נחזיק את החבל ,כולם ירדו – ואנחנו
נעלה .רק להחזיק את החבל .אבל זה לא פשוט להחזיק את החבל הזה ,צריכים
להאמין ,צריכים לרצות להיות עם הקב"ה ,לא רק להציל את עצמינו אלא בראש
ובראשונה להיות עם הקב"ה יותר מכל דבר בעולם ,יותר מכל קשר בעולם הזה
[' ִמי לִ י ב ּ ָּש ָּמיִ ם ,וְ ִע ְּמ ָּך לֹּא חָּ פ ְצ ִּתי בָּ אָּ ֶׁרץ ,]'...רק את זה אנחנו רוצים ,ואז הוא ימשוך אותנו
למעלה עם החבל הזה.
הרב שמואל ,הצדיק הגדול זצ"ל ,הוא היה ממש יהודי 'מעל ומעבר' ,הוא לא
נכנס לשום מחלוקת ,הוא פסק במה שהוא היה בטוח שזה אמת ולא נכנס לשום
ריב עם אף אחד .הוא נשאר בד' אמות של התורה ולא יצא ולא התערבב עם כל
הפוליטיקאים בין החרדים .הוא לא לקח צד אחד נגד השני .הוא פשוט פסק .הוא
פסק – וזהו .הוא פסק בלי השפעות של עסקנים .הוא פסק את האמת שהוא האמין
בזה ,מבוסס על הקירבה שלו להקב"ה ועל הידע העצום שלו בתורה והאהבה שלו
לעם ישראל .ברגע שפסק גמר את העסק.
אבל הוא נשאר בסוף .הוא נשאר האחרון של הדור הזה והסתלק מן העולם .הוא
נשאר האחרון שהוא למעשה היה האהוב של כולם ,גם האשכנזים-הליטאים ,גם
החסידים ,גם הספרדים .ואפילו החילוניים חילקו לו כבוד ,למה? כי הוא לא ירד
לרמה שלהם ,הוא לא התעסק עם הפוליטיקה שלהם .הוא סגר את עצמו מאחרי
ד' אמות של התורה ולא הוציא את עצמו בכלל לרחוב המלוכלך .ולכן הוא היה
האחרון שה' לקח בחזרה לפני הצרות הענקיות שמחכות לעולם הזה ,ההרס והמוות
העצום שעומד לנו בעתיד הקרוב .הוא האחרון .הוא לא יכול כבר יותר לכסות
אותנו ולשמור שהמקטרגים בשמים לא ידברו נגדינו .הוא שם עם כל הצדיקים,
ועכשיו אין לנו אף רב שיכול להציל אותנו ,אין לנו אף צדיק שיכול להבטיח לנו
שבזכות שלו אנחנו נינצל .יש צדיקים ,אבל את זה הם לא יכולים להבטיח ,כי הם
צדיקים ,בודאי צדיקים ,אבל לא לכל העם ,הם לא עם כל העם .הם בחלק רציני
עם הפוליטיקה ,ומי שעם פוליטיקה כבר לא יכול להציל אותנו .לכן ,אנחנו בודדים,
בודדים ולבד .ויכול להיות שיש אשה עם בעל וילדים ,ויכול להיות גבר עם אשה
וילדים ומיליון קרובים ,וכולם 'חרדים כביכול' ,אבל כל אחד יהיה לבד ,כל אחד
ישפט לבדו .וכל אחד יצטרך להציל את עצמו ,בלי הרבנים הצדיקים שפעם היו,
שיכלו להתערב בשבילנו ,שיכלו להבטיח לנו ש'אם נעשה כך וכך ה' יציל אותנו'.
זה כבר נגמר ,זה כבר לא קיים .כל הצדיקים האלה הם כבר בשמים ,ועכשיו כל
אחד יצטרך להציל את עצמו .איך אומרים באנגלית?  .Every man for himselfאין
מה לעשות.
נצטרך להחליט שזורקים את העגל הזהב וזורקים את כל הגעטשקע'ס (האלילים)
שיש לנו מהעגל הזהב אפילו שאנחנו 'כאילו חרדים' ,וחיים אך ורק כדי להיות
קרוב להקב"ה ,וסוגרים את עצמינו בתוך הגטאות שלנו ,ומתנתקים מהסביבה
הגדולה והמטונפת ,ומשתדלים לחיות אך ורק להיות קרובים להקב"ה ,ואם לא –
'כי ּבי ֹּּום ההוּא יִ ְמאָּ סוּן ִאיש א ֱִלילֵ י כ ְס ּפ ֹּו וֶׁאֱלִ ילֵ י
לא נוכל אף פעם לעשות תשובה [ישעיהו ל"א ז'ִּ :
אֲשר ָּעשׂ ּו לָּ כֶׁ ם יְ ֵדיכֶׁ ם חֵ ְטא' ,ור' יחזקאל י"ח ל"א] .חייבים לזרוק את הכל מהעולם הזה
ֶׁ
זְ הָּ בוֹּ
המטונף – ולחפש את הקב"ה בלבד ,איך שהוא רוצה שנחיה .ואם נדאג לכסף,
אוכל ,קורת-גג ,זה הוא שידאג לנו אם אנחנו נהיה אתו .ואם לא ,ח"ו ,אז לא
משנה כמה כסף כביכול יהיה לנו בבנקים ,זה לא יעזור לנו ,לא יהיה לנו איפה
להסתתר ,ה' ימצא אותנו ויגמור אותנו ,ח"ו [עמוס ט'] .לכן ישנה רק דרך אחת לכל
נשמה יהודית ,וזה  -לזרוק את השקר ולתפוס באמת ,ומי שלא יכול ,פשוט לא
מסוגל לעזוב את כל הטינופת ואת כל השטחיות – אז כנראה שהוא לא היה
מההתחלה נשמה יהודית ,או שהוא היה ערב רב ,או שהוא פשוט גוי שהתגלגל
בין היהודים.
הרב ואזנר זצ"ל ,סגר היסטוריה ,תקופה גדולה ,שה' נתן לנו בגלות .הקב"ה יצא
איתנו לגלות ,הוא שלח את השכינה שלו לגלות יחד איתנו [זו"ח בלק ,מאמר 'אראנו ולא

עתה' .]'...ועכשיו השכינה פה בארץ ,הוא עזב את העולם הגדול ,הוא פה בארץ
ישראל .ליהודים פה בא"י יש יותר סיכוי לראות את האמת ,ולאלה שבחו"ל יש
פחות סיכוי ,כי הם יותר מבולבלים ,אבל גם פה הרוב מבולבלים ,אפילו בין
החרדים ,אבל יש לנו פה יותר סיכוי .השכינה נמצאת לגמרי פה ,עזבה את חוץ
לארץ ,ולכן יש הרבה יותר אנטישמיות שכל יום זה גדל וגדל וגדל ,וזה הגיע גם
כן לכך שראשי-מדינות וכל מיני אנשים חשובים כבר נותנים גם כן רמזים שנמאס
להם מן היהודים[ .עי' תפארת יהונתן על פר' ניצבים ,הובא במאמר 'בלע המות לנצח'].
הקב"ה פה איתנו .אם נהיה איתו – ארץ ישראל תהיה המקום הבטוח ביותר
['ו ְּבהר ִצי ֹּּון ִּת ְהיֶׁה ְפלֵ ָּיטה ,'...ס' עובדיה] .בחו"ל ,אם יש צדיקים שמה ,אז ודאי ה' יציל אותם,
זה לא יהיה פשוט .וכמה יהודים בטוחים שהם כל כך צדיקים ,וזה שהם בונים בתי-
מדרש בתוך הבתים שלהם זה עוד לא עושה אותם צדיקים ,זה הרבה פעמים עושה
אותם 'שוויצרים' (גאים) ,ששמחים להראות שיש להם כסף ,ובונים בית כנסת
בתוך הבית ,וכו' וכו' ['ו ִ ּי ְש ּכח יִ שְׂ ָּראֵ ל אֶׁ ת ע ֵ ֹּׂשה ּו -ו ִ ּיבֶׁ ן הֵ יכָּ לוֹּ ת' ,אש"ל י"א ח' ,המין הד'] .לצערי הרב,
הם חיים הרבה באשליות גדולות .יש הרגשה שכל הבתים האלה שיש בהם בית
כנסת או בית מדרש בתוך הבית יעופו וימצאו מקום לנחות פה בא"י ...טעות ,טעות
גדולה! זה רק אלה שצדיקים ממש .וכמה יש כאלה? יש הרבה 'כביכול צדיקים',
אבל כמה שבאמת צדיקים?
'ולמה ניגרע'...
מתוך ספר 'חסד לאברהם' (מעיין ג' נהר כ"ב) ... ' :וכשישראל בני קיבוץ גליות (אלו שבאו לא"י
לאחר ביאת המשיח) יראו שאחיהם (אלו שהיו כבר בארץ ישראל בזמן ביה"מ) נעשו בריה חדשה,
ופורחים באויר ללכת ולדור בגן עדן תחתון ללמוד תורה מפי השם יתברך ,אזי יתקבצו בני קיבוץ
גליות בדאגה בלבם ודאבון נפש ,ויתרעמו למלך המשיח ,ויאמרו' :וכי אין אנו בני ישראל כמותם,
מאין זכו הם להיות רוחניים בגוף ונפש מה שאין כן אנו ולמה נגרע?' .ואומר להם מלך המשיח ,כבר
נודע ומפורסם שכל מידותיו של הקדוש ברוך הוא מדה כנגד מדה ,אותם שהיו בחו"ל והשתדלו לבא
בא רץ כדי לזכות לנפש טהורה ,ולא חשו על ממונם ולא על גופם ,ובאו בים וביבשה ,ולא חששו
להיותם נטבעים בים או נגזלים ביבשה או להיותם שבויים ביד אדונים קשים ,ובעבור שעשו העיקר
מרוחם ומנפשם ולא מגופם וממונם ,לכן חזרו רוחניות מדה כנגד מדה .ואתם שהייתם יכולים לבא
בארץ כמותם ונתרשלתם לבא בעבור חמדת הממון וחששתם לממוניכם וגופכם ומהם עשיתם
עיקר ומנפשכם ומרוחכם עשיתם טפל ,לכן נשארתם גשמיים מדה כנגד מדה .ולחמדת ממון
שחמדתם הנה הש"י נותן לכם ממון בלי שיעור ,'...ע"ש.

אני לא צריך שוב להזכיר לכם שרוב עם ישראל זה ערב רב ,הרוב הגדול,
אז מי אנחנו? איך נדע שאנחנו לא ע"ר? אני אגיד לכם איך .נדע זאת בכך שהלב
היהודי – הוא שמח ,שמח שכבר גומרים את הגלות הנוראית הזו ,ובכך שמוכנים
לתת את כל הכסף בעולם ,את כל הגשמיות ,רק כדי לצאת מזה ,ולחזור לעולם
שכולו טוב ,שבו האמת שולטת ,והשקר נעלם ,שהנחש שחוט ,שהיצר הרע שחוט,
ואנחנו באמת בני חורין .כי עד שהיצה"ר לא נעלם – אנחנו לא בני-חורין ,אנחנו

עבדים ליצה"ר ,וכל הזמן צריכים להילחם נגדו כדי להיות בקשר עם הקב"ה,
ולהלחם ולהילחם .והחלק הכי יפה ,הכי גדול ,שנהיה באמת בני חורין – זה שאנחנו
השתחררנו מההשפעה הקשה ביותר של היצה"ר ,ונהיה בטוחים ,שמחים ,עול ירד
מאיתנו ,איזה שמחה זה יהיה! מה שוה כסף? כסף ,מליונים ,בליונים? מי צריך את
זה כשיש רגיעה נפשית רוחנית מכל הכיוונים ,רגיעה ושמחה שה' הוריד מאתנו
את העול הקשה הזה של היצה"ר'[ .וְ הָּ יָּה ְּביוֹּ ם הָּ נִ יח ה' ְל ָּך ֵמ ָּע ְצ ְּב ָּך ו ִּמ ָּרגְ ז ֶָּׁך ,'...ישעיה י"ד ג'] .אוי
אוי אוי ,איזה דבר נפלא זה צריך להיות! אנחנו נוצרנו ,האדה"ר נולד בן חורין,
הוא הכניס את עצמו לתו ך הבוץ ,הוא הכניס את עצמו לתוך עול של עבירות ושל
היצר הרע .ואנחנו מתקנים את זה דור-דור ,דור אחרי דור ,דור אחרי דור ,לאורך
כל ההיסטוריה מאז החטא.
רמב"ן עה"ת פר' ניצבים ,עה"פ 'ומל ה' את לבבך' :'...כי מזמן הבריאה היתה רשות ביד
האדם לעשות כרצונו צדיק או רשע ,וכל זמן התורה כן ,כדי שיהיה להם זכות בבחירתם
בטוב ועונש ברצותם ברע ,אבל לימות המשיח תהיה הבחירה בטוב להם בטבע ,ולא יתאוה
להם הלב למה שאינו ראוי ולא יחפוץ בו כלל ,וישוב האדם בזמן ההוא לאשר היה קודם
חטאו של אדם הראשון'...
ועכשיו נצא מהעול הזה אל החופש ,וזה החופש! נתפטר מהיצר הרע! מה יכול
להיות יותר טוב מזה?! מה יכול להיות יותר משמח מזה?! חשבון בנק מלא דולרים
שלא שוים כלום ...או אירו ,שזה פרי דמיון של האדם?'[ ...וְ ָּר ְה ּ ָּבם ָּע ָּמל וָּ אָּ וֶׁ ן'] מה? זה
הכל דמיונות ,שטויות שהיצר-הרע שולח לנו .העולם הזה – שקר ,שקר ,שקר.
והכנסנו את השקר הזה פנימה ,עם החטא הראשון של האדם הראשון ,ועכשיו
נתפטר מזה .וזה נקרא 'לצאת ממצרים' ,זה 'לצאת לחופש'' ,להיות בני חורין',
להיות הבנים האמיתיים של הקב"ה [מלאכי ג' י"ז] .וזה מה שיש לי להגיד.
אני בוכה מאד-מאד על החורבן שלנו ,הרב וואזנר זצ"ל ,שאנחנו אין לנו כבר מה
שקוראים 'מטריה' מעל ראשינו ששומר עלינו שפצצות לא יפלו עלינו וכו' וכו',
אבל עדיף שנתקרב עוד לקב"ה .ר' שמואל – הוא במקום מעולה ,אין לו שום
בעיה ,אין לו שום דבר לדאוג לזה ,הוא מסודר ,ה' אוהב אותו ויש לו מקום שמור
רק בשבילו בגן עדן .עכשיו בא התור שלנו להוכיח את עצמנו לקב"ה ,שאחרי
כל השנים האלה מהאדה"ר סוף-סוף אנחנו מגיעים למטרה ,מגיעים לשבת .נגיע,
נצא מהעוה"ז ,וניכנס בדיוק לשבת .נדליק נרות ,נתפלל ,נגיד קידוש ,ניטול ידים
ונאכל'[ .הכל מתוקן לסעודה' ,אבות ג' ט"ז .עי' ביה"ל סי' רמ"ב ,ס' 'שולחן של ארבע' לרבנו בחיי  -השער הד',
מדרש אותיות דר"ע אות כ' ,שבת דף קנג .].וזו תהיה ההתחלה של העליה הכי גדולה שיהיה
לנשמה ,וזה ימשיך לנצח.

שאלות ותשובות:

הצדיק אבד...
ש .בעבר כאשר צדיקים נפטרו אמרתם שזה נותן לנו עוד קצת אריכות ,עוד
פסק-זמן ,אפשרות לעשות תשובה ,אבל עכשיו עם הסתלקות הרב זצ"ל קרה
אסון בעת הלוייה ,אברך אחד נהרג ר"ל ,ובנוסף עשרות נפצעו ,ה' ירחם ...האם
תוכל להגיב ולהתייחס לזה?
ת .ברור מאד ,זה ברור מאד .הרב שמואל היה יהודי 'מעל ומעבר' .הוא עוד
החזיק אותנו ,את כולנו .הוא אהב את כל עמ"י ,הוא היה שייך לכל עמ"י ,וזה
החזיק אותנו ,זה עוד נתן לנו אפשרות לחזור בתשובה יותר בקלות יחסית .אבל
נגמר הזמן ,הגאולה לא יכולה לחכות לנצח ,ברוך ה' ,ואז הגיע הזמן שהוא היה
צריך לעזוב את העולם ,כי היהודי צריך להחליט בעצמו לחזור לקב"ה .והקרבנות
האלה – זה בא להראות לנו שזה לא יהיה קל ,ושיהיו קרבנות ,יהיו קרבנות,
ושאנחנו לא נקיים .אנחנו לא מוכנים כל כך בקלות .יש לנו עדיין ויכוחים בינינו
על שטויות ,על כסאות בכנסת ,ממש על שטויות ,ואנחנו מדברים לשון הרע
אחד נגד השני ,ואני לא מדבר על רמה קטנה ,אני מדבר על רמה גבוהה,
'בגדול' ,אנשים גדולים ,עסקנים גדולים ,שנלחמים אחד עם השני .על מה?! על
מקום עם הציונים ,עם הרשעים ,עם הערב רב [תהלים א' ,ר' חסל"א ב' ס"ז ,ותקוה"ז כ"ז
ע"ב].
אנחנו יודעים שכאשר הבבא סאלי הלך מהעוה"ז הוא לקח איתו ארבעה
צדיקים ,ארבעה צדיקים הוא לקח! כשהם חזרו הביתה היתה תאונת דרכים ,והוא
לקח אתו ארבעה צדיקים .ולמעשה הבבא סאלי זצ"ל הוא היה מבין הראשונים
שמהקבוצה הזאת ,והוא לקח אתו את הצדיקים האלה כדי שהבן-אדם ,היהודי
יגיד לעצמו" :למה הם הלכו? בסדר ,הצדיק ,הוא היה זקן ,הוא הלך ,הוא עשה
את שלו ,אבל למה הם? למה הצדיקים האלה הלכו?" והם היו ידועים כצדיקים,
כולם ['ה ּצ ִדיק אָּ בָּ ד וְ אֵ ין ִאיש שָּׂ ם על לֵ ב ,וְ אנְ ֵשי חֶׁ סֶׁ ד נֶׁאֱ סָּ ִפים ְּבאֵ ין ֵמ ִבין ִּכי ִמ ּ ְפנֵי הָּ ָּר ָּעה נֶׁאֱ סף ה ּצדִּ יק ,]'...והם
היו אשכנזים ,והם היו חסידים ,חסידים של הבבא סאלי זצ"ל .וזה בגלל שיהודים

לא שמים לב .הם היו קוברים את הרב שמואל ושוכחים מזה אחרי כמה ימים
חוץ מאלה שמאד קרובים אליו ,אבל אם מתרחשים כאלו טרגדיות כמו שיהודי
אחד ממש נהרג ,ויהודי שני במצב קשה ביותר ,ויהודי שלישי ג"כ פצוע קשה,
לפי מה שאומרים יש כמאה פצועים ה"י ,אז היהודי עוצר וחושב' :מה זה אומר?'
ואני אגיד לכם מה זה אומר ,זה אומר שאם אתם לא תקבלו את המסר הזה –
גם יהיה לכם מוות ,צריכים להחליט מה אנחנו רוצים :חיים או מוות .זה הגיע
לנקודה הזאת.
ממלחמת העולם השניה עד היום ,אמנם כאן בארץ הרבה נלחמו וכו' ,לכן
זה היה פחות מאשר בחו"ל ,אך בחוץ לארץ זה היה עוד יותר .חיו חיים של
רגיעה ,של כל מיני התעסקויות עם גשמיות וכו' ['ו ִ ּי ְשמן ...ו ִ ּי ְבעט'] .וה' שלח לנו
מחלות קשות ל"ע שאנשים נפלו כמו זבובים ,ולמרות זאת היהודים לא רצו
לראות ולא רצו לדעת .וזה קרה אחד אחרי השני ,אבל לא רצו לעזוב את
הגשמיות ,לא רצו להתקרב לה' ,אפילו שהם 'קרובים-לה'-כאילו' ,אבל הם היו
קרובים ל'עגל הזהב' .אבל זה לא עבד איתם ,זה לא עזר להם .אז ה' התחיל
לקחת את גדולי-הדור שלנו .וזה לקח הרבה שנים ,אחד אחרי השני ,עד שמישהו
פתאום התחיל להסתכל' :הי ,מה קורה פה?' ,אחד אחרי השני נעלמים מאתנו!
ואלה שבאים במקומם – הם לא קרובים לכח ולחשיבות של אלה שהלכו .עד
שכיום אנחנו ממש יתומים [ר' מקורות 'הדור האחרון' ,עמ' קס"ד ,בצילום המצורף] ,אין לנו רב
אחד ,גדול אחד ,שהוא גדול של כל עמ"י ,אין אחד .אין אחד שיש להם את
השכל ,את האהבת-ישראל ,את הקירבה לה' של אלו שהלכו.
ולכן היתה כזו התרגשות כשראו סרט קטן ,במשך אולי דקה ,שמראים את
החפץ-חיים .יהודי אמיתי שהסתכל על זה בכה .הוא רצה לבכות .כי עד שהדמעות
באות  -זה כבר נגמר .אבל לראות אותו ,את הגדול הזה ,את היהודי הענק הזה,
בגובהו הקטן לעומת אלו שהלכו לידו ,אבל הוא היה גדול מכולם ,הוא היה

'הוא האחרון' ,עמ' 2

ש .כבר עכשיו פוחדים .טייס
ריסק בכוונה את המטוס שלו.
פעם אמרתם שיגיע זמן שבו
יאבדו את כל המבטחים ולא יוכלו
אפילו לסמוך על ההיגיון
האנושי...
ת .נכון .וזה יהיה עוד יותר גרוע.
ואנשים יפחדו ממש .הם עדיין
עולים על מטוסים ,אבל פחות,
ופחות בשמחה ,ויותר שמחים
כשמגיעים כבר אל היעד .פעם
היו נהנים יותר מהטיסה בעצמה,
עכשיו רוצים כבר להגיע .זה לא
פשוט.
ש .האם הירידה הזו תתבטא גם
כן בירידה רוחנית-מוסרית בתוך
המחנה שלנו?
ת .המצב הרוחני – ככה ,יהיו
כאלה שיעלו מזה ויקבלו אומץ
להשתחרר מן השטויות ,ויהיו
כאלה שירדו עוד יותר ['ציפית
לישועה' פרק א'].

יהודי כ"כ קרוב לאמת ,האמת
שאנחנו אפילו לא יכולים להבין.
לראות אותו ממש הולך על
הרגלים שלו ,נושם והולך – זה
מרגש מאד ,ומי שיכול היה
להתרגש מזה ,ואפילו לבכות
מזה ,זה יהודי אמיתי.
ש .הרב וואזנר סימל סוף תקופה,
מסורת שנגמרה ...היום זה גם
היארצייט של הבבא-מאיר זצ"ל
שהוא היה מאד קשור אליו...
ת .בודאי ,הוא היה שייך למה
שפעם היה .אבל גם פעם כשזה
היה – היה עם הרבה-הרבה
בעיות ,והרבה אנשים ירדו
מהדרך ,נשאר רק גרעין ,ממש
גרעין קטן .ועם כל החסידים שיש
היום – גם מתוך זה יש גרעין קטן
['וְ ע ֹּוד ּ ָּב ּה עֲ שִׂ ִיר ָּּיה ,'...סומ"ס כתובות] .כן,
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.

להחזיק בחבל...

ש .הרב נפטר בגיל  – 102שזה
בגימטריא 'אמונה' ,וגם ליל
הסדר ,זה הלילה של חיזוק
האמונה...
ת .בכל דבר שקורה יש
גימטריאות מכל מיני כיוונים וכל
מיני סימנים שמוכיח את זה .בואו
נדבר ישירות ,לא צריכים
הוכחות .זו עובדה שכל אחד יכול
לראות :או שנאמין ונבטח בה' ,או שלא .אם נבטח בה' ,נאמין ונבטח בה' –
נחיה .אם לא נאמין ונבטח בה' – לא נישאר ,חס ושלום.
ש .בספר יערות דבש ,בדרשות רבי יונתן אייבשיץ זצ"ל ,מובא כמה פעמים
שמטרת ההספד זה להביא את השומעים להתעורר לתשובה ובכך לעורר את
זכותו של הצדיק לסייע להם לשוב אל ה' .הדבר הזה נשכח בשנים האחרונות,
מדברים על המעלות ,על ההפסד ,אבל כמעט לא מדברים לחזור בתשובה ,לא
נשארים עם כיוון מעשי...
ת .לכן אני רק יכול להגיד שאין אחד היום שמסוגל להחזיר את עמ"י בתשובה.
כל אחד צריך להחזיר את עצמו בתשובה ,וכשיגיע המשיח בעזרת ה' ,הוא
ישלים את זה ,כשהוא יתגלה [ע' 'עיני יצחק'( ,רפפורט) סנהדרין אות קע"ב].
ש .אבל כתוב שזה אליהו הנביא יעשה 'והשיב לב אבות על בנים'...
ת .נכון ,זה הכל תהליך אחד [ר' תרגום יונתן ניצבים ל' ד'].
ש .מנחם אמר בפעם הקודמת' ,אתם תראו מה שיהיה בפסח' ,האם הכוונה למה
שקרה עם הרב וואזנר זצ"ל?
ת .אני לא יודע אם הכוונה לזה ,אני יודע שזה משהו עצום מה שקרה עם הרב
וואזנר זצ"ל ,וכדי להדגיש את זה – הוא לקח איתו קרבנות ,קרבן אחד לפחות,
אם לא יותר ,ועוד פצועים רבים.
ש .ועוד יש לנו חמשה ימי פסח לפנינו...
ת .נכון ,ואחרי זה ,שוב אני חוזר ,תהיה ירידה חדה ביותר.
ש .במה תתבטא הירידה הגדולה הזאת?
ת .זה יתבטא קודם כל במלחמות גדולות .זה יתבטא בפחד עצום ,וזה יתבטא
בזה שאי אפשר יהיה לסמוך על אף-אחד ,על אף מדינה .יפחדו לעלות במטוסים,
יפחדו מלנסוע באניות ,יפחדו ,ויפחדו ,ויפחדו יותר ויותר [ישעיהו ב' ,אש"ל י"א סק"ז].

ש .מהי המשמעות של הביטוי
'צריך להחזיק בחבל הרוחני
שקושר אותנו לקב"ה' ,האם
הכוונה לחשוב על הקב"ה עשרים
וארבע שעות ביממה?
ת .אם אנחנו חיים בתוך העולם
הזה ,שלא נדע ,אז קמים בבוקר,
מתחילים מיד לחשוב ,מה אני
עושה בעבודה היום ...אני צריך
ללכת לפה-ולשם ,הו ,יש לי איזה
עבודה שאולי אני אקבל קצת
כסף ...ובערב אני ואשתי או לא-יודע-מי עוד צריכים ללכת לחתונה ,וצריכים
לסדר את הפיאה ,וצריכים לעשות את זה ,ופה ,ושם ,וזה אומר שכל היום
עסוקים עם שטויות .האם זו בעיה בשביל היהודי להיות עסוקים עם ה'?! הוא
קם בבוקר ,אומר קודם כל 'מודה אני' ,אח"כ הוא נוטל את ידיו ,אח"כ הוא
רוחץ ידים וכו' וכו' ,והוא אומר את הברכות ,ואח"כ הוא הולך להתפלל .וגם
אשה – אותו הדבר ,היא לא הולכת מן הבית להתפלל ,היא מכינה את הילדים
['בכָּ ל ְדּ ָּרכֶׁ ָּ
יך ָּד ֵעה ּו'].
לבית-ספר ,דואגת להם לסנדביצ'ים וכו' וכו' ,זה הכל עבודת ה' ְּ
ואנחנו ,יש לנו תכנית לאורך כל היום להיות רק בעבודת ה'! זה לא כולל ללכת
לראות סרט באינטרנט ,זה לא כולל ללכת לחתונות מפוארות ,עם שטויות .ואם
ללכת לחתונה – אז זה בשביל לשמח חתן-וכלה ,אבל לא בשביל כל מיני
שטויות אח רות ,ולא צריכים כל דבר שיש לנו להפוך את זה לבידור ,לבידור
שדומה לחילונים ,שזה עושה אותנו עסוקים עם תסרוקות ,ועם בגדים ,וכו' וכו',
וסרטים מכל הדבר הזה ,שבסופו-של-דבר גברים רואים איך שנשים רוקדות
וכו'.
אנחנו ,אם אנחנו יהודים-אמיתיים צריכים לעשות פשוט מה שכתוב בתורה ,מה
שאנשים תמיד היו עושים כשהם היו קרובים לה' .קמים בבוקר ,אומרים מודה
אני ,נוטלים ידים ,וכו' וכו' .הולכים לבית כנסת להתפלל ,אם יש עבודה אז
עושים את זה ,אבל אומרים תהלים ,ועושים כל דבר להישאר עם הקב"ה ולא
להיות מושפע מהטינופת שמסביב בכל מקום .אלה שגרו בשטעטל (בעיירה)
כמעט לא ראו טינופת .הם רק ראו אחד-את-השני כשכל אחד רץ לבית כנסת
וכל אחד מתפלל .ואפילו באירופה ,בהרבה מקומות שהיהודים היו עובדים ,אבל
ברגע שגמרו את העבודה – רצו ללמוד תורה! והנשים שלהם שמחו עם זה.
זו היתה תקופה .אבל היצה"ר נכנס ,נכנס וקלקל אותנו .וזו הבעיה .היצר קילקל
אותנו .פה ושם חיינו כך בגלות ,אבל כל פעם הוא הוריד אותנו ,היצר הרע.
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בכל פעם הגוים ,או שהם נתנו לנו קצת יותר חופש ,או שלא-משנה-מה ,כל
מיני דברים ,והדבר הזה ,החיים האלה ,נעלמו שזה כבר כמעט לא קיים .לפחות
לפני מלחמת העולם השניה זה היה קיים בכל מיני שטעטלאך ,אבל היום לא
קיים בכלל.
אפילו באירופה שלפני מלה"ע ה ,2-רוב האנשים היו מחללי שבת ,רוב היהודים,
אבל בכל אופן היו ישיבות מפוארות ,רוחנית ,ישיבות גדולות ,לא גדולות לעומת
האוכלוסיה באירופה ,אבל היו יהודים אמיתיים שרצו באמת אך ורק ללמוד
תורה .ואנחנו יודעים שכל אלו הלומדים מישיבת מיר שהגיעו לשנחאי
(שאנגהאי ,יפן) ,מכולם רק בחור אחד נפטר שם בשנחאי! וזה רק מראה כמה
שהם היו צדיקים .אפילו הסינים האלו ידעו שהם צדיקים .כשהאמריקאים התחילו
להפציץ שם את שנחאי אז רצו לחפש את התלמידים של ישיבת מיר ולעמוד
לידם ,כי ידעו שהפצצות לא תיגענה בהם .צדיקים גדולים היו ,אבל רוב הצדיקים
באירופה הלכו ,עם הרשעים ,ומעטים מהצדיקים שרדו .וביניהם הצאנזע'ר רבי
זצ"ל שאיבד את כולם והקים מחדש חסידות ,והבובוב'ר רבי זצ"ל עם אותו
סיפור ,וכו' וכו' ,והסאטמר רבי זצ"ל ,והיו עוד .אבל בכל אופן הע"ר נכנס,
והוא מקלקל כמה שיכול .תמיד הם קינאו בנו ואף פעם לא עזבו את הע"ז של
מצרים .אז לכן ,אנחנו ,היהודים האמיתיים ,חייבים לחזור לחיים כאלו שמהבוקר
עד הלילה ,ומהלילה עד הבוקר אנחנו חייבים לחיות לפי התורה .זה הכל .פשוט
מאד.
ש .אנחנו בעיצומם של ימי ספירת-העומר ,הכנה לחג השבועות .בשבועות אנחנו
אמורים להגיד נעשה ונשמע ולקבל את התורה .האם המשמעות של ה'נעשה
ונשמע' לפי מה שאתה מגדיר זה שאין לנו שום רצון בחיים רק לעשות את
רצון ה' יתברך ,האם זו הכוונה?
ת .כן ,אין לנו חיים אחרים .כל הבידור ,הבידור הזה שהעולם יצר מאחרי מלה"ע
ה , 2-העולם המערבי המפונק ,שהמציא את המושג של 'זמן בידור' ,של לנוח,
של ללכת לשחות ,לרכב על אופנים ,לרכב על סוס לשם בידור ,כל הבידורים
האלה – זה הרג אותנו .זה לא יהודי בכלל .השמחה שלנו – זה החגים שלנו,
השמחה שלנו – זה ב כל שבוע השבת שלנו ,ואם אנחנו עושים מזה שמחה,
ובאמת זה שמחה ,אז מה חסר לנו?! האם חסר לנו הסרטים של השטויות?! חסר
לנו משהו? כל הדברים האלה מכניסים אותנו לדיכאון! וזה ,החיים של היהודי
האמית י ,מכניס אותנו לחיים טובים ,חיים שמחים .מה יש לאשה? יש לה משהו
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
ובגדים נקיים וכו'? יש לה שמחה יותר גדולה מאשר לראות את הילדים שלה
לומדים תורה? אני לא מבין ,לא מבין .ירדנו מהדרך ,ירדנו מהכיוון ,ירדנו נורא-
נורא-נורא .כ" כ התבלבלנו עד שאנחנו אפילו לא יכולים לראות איך אפשר
בכלל לצאת מזה" .בידור ,בידור ,בידור" .מה זה בידור? ריקנות! ריק ,ריק ,ריק.
הורס את המשפחה ,הורס את העתיד של האידישקייט.
ש .פירוש המילה 'בידור' בארמית זה 'פיזור' ,הבן-אדם מתפזר לכל הכיוונים
ולא נשאר בתוכו כלום...
ת .ברור ,אם הוא היה פעם צריך לרכב על סוס בשביל להגיע לאיזה מקום,
מילא ,אבל אם עושים את זה לשם ספורט – זו טיפשות .אם היה לו אופניים כי
הוא צריך להגיע לעבודה או לאיזה מקום ,אז זה דבר אחר ,אבל לרכב על
האופניים בשביל ספורט? זה שטויות .זה בלבולים .זה שהרוח שבו מתה ,הקשר
עם הנשמה נעלם .הכל שטויות ['הֶׁ בֶׁ ל ּו ְרע ּות ר ּוח' ,קהלת ד' ד' ,זוה"ק וישב קצ"ב.].

המו גויים מטו ממלכות...
ש .בענין של איראן ,הכל מתקיים במדויק לפי הנבואות של חז"ל ,ממש מפליא!
['הָּ ִראש ֹֹּּנות ִה ּנֵה בָּ א ּו ,וח ֲָּדשוֹּ ת אֲ נִ י מ ִ ּגידְּ ,בטֶׁ ֶׁרם ִּת ְצמ ְחנָּה א ְש ִמיע אֶׁ ְתכֶׁ ם'] תפתח לנו קצת את העינים
שלנו...
ת .מה יש לפתוח עינים? אתם רואים שזה קורה .פתאום האיראנים ,בלי שנרגיש,
הם כבר נמצאים ונלחמים בעיראק ,הם בתימן ,הם מאיימים על תורכיה ,הם
בודאי בלבנון ובסוריה וכו' וכו' ,נו ,אז מה אתם עוד רוצים? שאני אגיד לכם
את כל פרטי הפרטים? אני לא יודע .אני יודע שזה קורה ,וזה ברור.
ש .האם נשיא ארה"ב אובאמה באמת איתם? האם באמת הוא פועל לטובת
האינטרסים שלהם עם כל ההסכם הזה?
ת .כל ההסכם הזה – זה סתם שטויות .זה שטויות וזה סתם הצגה .בדיוק מה
נתניהו רוצה – זה דבר פשוט ביותר ,הוא לא מאיתנו .הוא לא איתנו ,הוא
מאיתם.

ש .עם מי?
ת .עם האלה ,עם הרשעים ,והוא ,עם הכושי – המלחמה שלהם זה סתם שטויות,
זה כדי להטעות את העולם.
ש .האם הם עובדים גם כן יחד עם איראן?
ת .איראן – הם טיפשים .משתמשים בהם .בדיוק כמו שמשתמשים עם אסאד .הם
לא אוהבים ערבים .הם 'הארים' (מגזע הארי) ,והארים לא רוצים ערבים ,מה הם
צריכים אותם? הם רק צריכים להתפטר מהם .אז הם הקימו את 'אל-קעידה' ,ואת
ה'אחים המוסלמים' ,ואת הדאע"ש כדי להילחם ,שיהיו מלחמות אחד עם השני.
ותראה כמה שזה מצליח ,ה' ממש נותן להם הצלחה גדולה .מה אכפת? שיהרגו
זה את זה .וה'הארים' הם הרשעים העקומים ביותר.
ש .הגאון מוילנא אמר שהם ה'עמלק'...
ת .ממש .אבל בני ישמעאל – זה סתם פרא אדם ,לא יותר ולא פחות ,יש ביניהם
יותר שקטים ופחות שקטים ,אבל בסה"כ אי אפשר לסמוך עליהם בכלום ,בשום
דבר.
ש .אני לא מבין ,הרי כתוב שמלחמת-גוג-ומגוג תהיה בין אדום וישמעאל ,והם
בסופו של דבר יהרסו אחד את השני ,אז מה הכוונה' :הכל משחק ,הם כולם
ביחד'?
ת .נו ,אז מה ,מה זה שייך לעכשיו? קודם כל ,איראן זה ערבים ,ומשתמשים
בהם סתם ,משתמשים בהם בשביל להרוג את הערבים עצמם .אחר כך יתפטרו
גם מהם ,אל תדאג ,רוצים להתפטר מהם ,הם רק משתמשים בהם ,אבל בסופו-
של-דבר גם ככה הם יהרגו אחד את השני.
ו כל הענין של הרשעים האלה זה לא התחיל עכשיו .הם משפחות-משפחות,
['תע ּו ִמ ּ ֶׁב ֶׁטן דּ ֹּו ְב ֵרי כָּ ָּזב ,'...מזמור נ"ח ע"ש] .הם
ש נושאות את הסמל של השטן ,שלא נדע ּ ָּ
משנים רבות מאד .אל תשכחו שהנצרות ,אחרי שאותו האיש עשה מה שעשה
ומת איך שהוא מת ,לאחר מכן היתה התפתחות של הנצרות .כשזה הגיע לרומא
– קונסטנטין פשוט הפך את זה ל'דת של כולם' ,כולם נאלצו לקבל את זה ,חוץ
ממנו ...הוא עצמו קיבל את זה רק בסוף החיים שלו ,כי הוא הרי ידע שזה פרי
יצירתו ,שהוא זה שלקח אנשים כדי להרכיב את הדת ,אז זה לא היה דת שהוא
היה יכול להאמין בזה ...אבל הוא רצה שכולם יעזבו את הגעטשקע'ס שלהם,
כי עד אז לכל אחד היה געטשק'ע אחר משלו ,ושיתאספו מתחת לדגל אחד.
אבל הם מעולם לא עזבו את הע"ז שלהם ,הם פשוט לקחו את הנצרות ,הפכו
את זה למה שהם הפכו את זה ,והשאירו בפנים את העבודה זרה .והכנסיה
הקתולית היתה תמיד מבוססת על ע"ז ,רק מה? הפרוטסטנטים הבינו מה קורה
פה ,הם הסתכלו מה שקורה בתוך העולם הקתולי ,בוותיקן ,והם אמרו' :מה ,זה
לא בסדר!' זה לא להתפלל ל God-שהוא באמת יצר את העולם וכו' וכו' ,זה
להתפלל לע"ז .אז נפרדו .וזה לא תמיד בשביל הסיבות הטובות .כמו למשל
הסיפור באנגליה עם המלך הנרי השמיני ,שהוא רצה להתגרש ולהתחתן ,אבל
הרי אין 'גט' בדת הקתולית ,אז הוא לא היה יכול להתגרש ...אז הוא פשוט
'גירש' את הדת הקתולית ויצר דת אחרת ,שבה כן אפשר להתגרש ...ככה זה
התפתח .בכל אופן ,הרשעים – זה אלה שנשארו עם הע"ז ,והם באים ישר
מהשטן ,ישירות מהנחש ...ואנחנו חושבים לעצמנו' :הו ,הנחש זה היה מלפני כ"כ
הרבה שנים ,אין כבר כזה דבר ,'...אבל עכשיו ,תראו ,כולם מדברים על זה
שהם ממש מהשטן! ושומעים איך שהם מדברים ,איך שהם מתפללים בלטינית,
שהם אומרים שמה ,מזכירים כל הזמן את השטן ,לא עלינו.
ש .שמעתי מיודעי-דבר מה שקורה שמה ,מקריבים תינוקות ,קרבנות אדם...
ת .זה מאד -מאד יכול להיות .זה שיש הקרבה של ילדים ,ואפילו קרבנות של
מבוגרים יותר – יש .חשבנו לעצמנו שזה היסטוריה ,אבל זה לא היסטוריה ,זאת
היסטוריה שלא נסתיימה ...שתדעו שזה מעולם לא נעלם ,זה נשאר בכל הדורות.
ש .הם באים פשוט להילחם ישיר על האמונה...
ת .זה כל ההתנהגות שלהם .הם רוצים לשנות את הבריאה ,שלא נדע .הם רוצים
להפוך את זה למשהו שמבוסס אך ורק על העוה"ז ,על הצורך הגופני של האדם,
ועל מה אני אגיד ,על הדבר העקום ביותר .זה מזכיר לי באמת את הע"ז ,שזה
ממש הפוך ממה שהקב"ה מבקש :כל ה'לאוים' – מותרים ,וכל מה שמותר לפי
התורה – זה 'לאו' בשבילם [פר' ראה י"ב ל"א] .כמו להתחתן גבר עם אשה ,הם רוצים
להפוך את זה למשהו אחר ,וזה בשביל לעצור את היצירה את העולם שה' ברא,
רוצים להפוך את זה למשהו שונה .הנחש תמיד רצה לשלוט ,הוא הרגיש שהוא
יכול לשלוט .למה הקב"ה שולט? למה הוא בורא עולם? הוא האמין שהוא יכול
להיות הבורא עולם'[ ...וִ ְהיִ ֶׁיתם ּ ֵכאלֹּ ִקים ]'...ואז הוא שיכנע את אדם וחוה .אבל עדיין
הוא מאמין בזה ,עדיין הוא עושה את הצרות שלו ,אבל הבעיה היא שהרבה

'הוא האחרון' ,עמ' 4

אנשים הולכים אתו ,ועכשיו שהופכים את הלבן לשחור ואת השחור ללבן – אז
אנשים מתבלבלים .מתבלבלים לגמרי.
ש .שמעתי שגילו ידע מ'בפנים' ,מבין הרשעים הגדולים האלה ,התברר שכל
התנועות של שויון זכויות הנשים ,הפמיניזם וכו' ,אלו הם שיזמו ופיתחו את
התנועות הללו ,וזאת משני אינטרסים :א .לשעבד גם את הנשים לשליטה שלהם,
ב .כדי להרוס את התא המשפחתי ובזה גם לעצור את ההתרבות של
האוכלוסיה ...אז זה גם כן בעצם חלק מהמלחמה שלהם נגד הבריאה של
הקב"ה...
ת .ברור מאד .ומי שמסתכל בעין אובייקטיבית על ההיסטוריה של העולם ,אבל
על ה'באמת היסטוריה' של העולם ,הוא רואה איך שבכל דור זה מתקרב להיות
לגמרי נגד הקב"ה ,איך שמה שקרה בבריאת-העולם בהשתלשלות של הקשר
של הנחש עם האדם וחוה – איך שזה ממשיך בכל הדורות ,ה' יעזור לנו ,ורק
עם-ישראל יכול לצאת מזה ,כי רק עמ"י יש לו את הקשר העמוק מיציאת-
מצרים והר-סיני ['וָּ אָּ ִביא אֶׁ ְתכֶׁ ם אֵ לָּ י' ,שבת קמו.].
ש .באלו ארצות יהיה הרס וחורבן ,האם רק בארצות שבהם מתגוררים יהודים
או בכל איזורי העולם?
ת .ההרס יהיה בכל העולם ,בשני-שליש העולם ,אבל לא באיזור פה .ולא שלא
תהיה פ צצה פה ושם ,אבל הרס ממש לא יהיה ,אולי תל אביב תקבל...
ש .התכלית של כל החורבן הזה – מן הסתם זה בכדי לבער את כל הליכלוך,
לטהר את העולם מכל הזוהמה שהצטברה במשך כל ההיסטוריה מימות עולם...
ת .ברור ,ויוכלו להישאר רק אלה שבוטחים בה' [תהלים מ"ו ,ור' מקו"צ למאמר' :ה' לי לא
אירא'].
ש .ופה שקועים בהזיות ,תפקיד זה או אחר...
ת .אני מקוה ששמתם לב על כל הבחירות האלה ,כמה שירדו על נתניהו ,ופתאום
הוא לוקח כ"כ הרבה מקומות ...האם זה הגיוני בכלל?! ...ה' נתן 'זבנג' להרבה
מאד מהאויבים ,אבל המבחן הכי-גדול זה עוד מעט ,וכל יהודי-אמיתי פה בארץ
צריך להיפרד מהם ,לגמרי!
ש .שמעתי בשם צדיקים שאמרו שנתניהו יהיה ראה"מ האחרון במדינה...
ת .זה ברור .הוא חייב להיות האחרון ,אין לנו כח ליותר .אבל חוץ מזה ,הוא –
איתם ,הוא עם הרשעים .אז כל האלה ,הליצנים שיושבים שמה בכנסת ,זה הכל
יפול ,עוד מעט יהיה פה שלטון-לא-שלהם ,וזה יהיה הסוף שלהם.
ש .איך זה שיש הרבה שאוהדים אותו ולא רואים אותו כשיא הרשע...
ת .כשהוא היה עם לפיד הוא לא הוציא מהפה שלו אף פעם' :ברוך ה' ,אם ירצה
ה' " ,ועכשיו הוא זורק את זה בכל מקום ...הוא פתאום הלך לכותל לפני שהוא
הלך לדבר שם בניו-יורק ...ו בכלל ,הוא התגייס לזה לפני הרבה זמן ,הוא לא
'מאמין כמו יהודי' ,וגם כל ההצגות שלו – זה ממש משחק ,אפילו לא מקצועי...
ש .שמעתי דברים מזעזעים מהמסירות שקורים במחנה שלנו ,איום ונורא...
ת .טוב ,אנחנו בדור של מלשינים [סנהדרין צז ,].מלשינים בכל מקום .וה' כבר יטפל
בהם.

ושב וקיבצך – ...קירוב רחוקים
ש .יש צדיקים שפועלים במסירות להחזיר יהודים בתשובה...
ת .ודאי ,ה' לא משאיר אותנו בלי כלום ,אבל בסה"כ היהודי צריך להחזיר את
עצמו בתשובה ,כי אם הוא לא יעשה את זה – זה אף פעם לא יהיה ,מישהו אחר
לא יוכל לעשות את העבודה עבורו .אמנם יכולים לעזור לנו ,אבל האם הם
באמת יכולים לעשות לנו בסופו של דבר את העבודה?! יש הרבה בעלי תשובה
שאף פעם לא ממש חזרו בתשובה ,ויש הרבה חרדים שאף פעם לא חשבו בכלל
לחזור בתשובה .אז אנחנו בבלבול.
ש .האם זה שהוא עזב את העולם החילוני ונכנס לחיים בין החרדים ,האם זה
לא נקרא שהוא חזר בתשובה?
ת .לא ,יש כאלה שמביאים את החילוניות איתם .נכון ,ברור שכל אחד מביא
איתו את העולם שהיה לו מקודם ,וזה קשה להשתחרר מדברים מסויימים ,וזה
כמובן לוקח שנים ,אבל מי שרוצה עובד חזק ,ואפילו אם זה יקח עשר-עשרים
שנה ,גם אחרי שכבר שומרים מצוות וכו' ,אבל יש דברים פנימיים שצריכים
להתפטר מהם .אני לא מדבר על זה .אני מדבר על אנשים שלא רוצים להתפטר
מהדברים האלה .ולצערי הרב ,יש מספיק חרדים שלא רוצים לראות שמתפטרים
מזה ,כי גם הם נהנים מזה.
ש .אשה אחת התקשרה לשאול ,היות שהיא מאד מתחזקת מהעצות של רבי
נחמן מברסלב זצ"ל ,והיא נוכחה לראות שאי אפשר להיות יהודי אמיתי מבלי
העצות והחיזוקים של רבי נחמן ,אז היא שואלת למה במסרים לא מודגשת
חשיבות תורתו של רבי נחמן זצ"ל .אמרתי לה שהמסרים מדברים על כך שכל

יהודי צריך להתקרב אל ה' ,ו כמה פעמים הוזכר חשיבות הענין של לדבר עם
ה' כל אחד בלשונו ,שזה בעצם העצה המרכזית של רבי נחמן ,אבל זה לא
הספיק לה התשובה הזאת...
ת .ה' שלח לנו כל מיני יהודים חשובים גדולים ,כמו כל הגדולים-הגדולים
של כל ההיסטוריה שלנו ,שכל אחד יכול למצוא את הדרך שלו ,את הגדול
שיכול להיות הדוגמא בשבילו ,בדיוק ללב שלו .אז כל אחד מוסיף [עי' סומ"ס
תענית]  .ויש כאלה שר' נחמן מדבר ישיר אליהם ,יש כאלה שהחזון איש מדבר
ישיר אליהם ,יש כאלה שהחפץ חיים ,יש כאלה שהאריז"ל ,הרמב"ם ,גדולים-
גדולים-גדולים ,מה זה משנה? הם כולם אותו דבר .הם כולם עבדי ה' ,עובדי
ה' .הם ענקיים ,כולם .ואני סתם רק הזכרתי כמה שמות ,אבל היה מלא-מלא-
מלא במשך כל הדורות ['וּמ ְצ ִדּ ֵיקי הָּ ר ִּבים כּ ּכוֹּ כָּ ִבים לְ עוֹּ לָּ ם ָּו ֶׁעד .]'...ואלה שגרים בארץ – יש
מלא קברים שאפשר לבקש ולהתפלל בדיוק עם הגדול שאתם בוחרים ,ולקבל
חיזוק ישירות ממנו ,אז מה זה משנה? כל אחד חושב שהרבי שלו הוא הכי גדול
בשבילו ,זה בסדר ,הוא מוצא את הדרך בצורה אחת ,בוא נגיד רבי נחמן זצ"ל,
ויש כאלה שמתחזקים דרך מישהו אחר ,בוא נגיד החפץ חיים זצ"ל.
ש .בדור שלנו רואים שבברסלב עוסקים הרבה בענין של הקדושה...
ת .תראו ,ברסלב – זה לא רק דבר אחד .יש כמה קבוצות של ברסלב .בברסלב
יש ממש אברכים ובחורים ובחורות ונשים ,מאד רציניים ,וחוזרים בתשובה
בצורה טובה ביותר ,אבל יש כאלה שלא .יש כאלה שזה לא דוגמא .אז בכל
קבוצה יש ויש .מי שלוקח את מה שרבי נחמן ורבי נתן זצ"ל כתבו ממש ברצינות
– אז הם ממש עולים ועולים ,ועולים ,ועולים .אבל יש כאלה שלא ,שהם יושבים,
ומדברים ,ומדברים 'כאילו' ,אבל זה לא זה ,והם לא הוציאו מעצמם את
החילוניות ,כן ,התחילו לשמור שבת וכו' ,אבל יש כל מיני עבירות שעוד לא
התפטרו מזה .וזה בכל קבוצה אותו הדבר .אז לכן כל אחד צריך להידבק לגדול
שהוא מקבל את הכי הרבה חיזוק ממנו ,ולא מאלה שמהעולם שלנו עכשיו ,כי
כאלה כבר אין לנו ,אלא מאלה שפעם היו פה .ויש ענקיים ,לא רק רבי נחמן,
רבי נחמן הוא היה ענק ,הנכד של הבעל שם טוב זצ"ל ,אבל יש עוד.
ש .אנחנו צריכים ממך חיזוק ,אם לא יהיה מי שידאג לזיכוי וחיזוק עמ"י – אז
מה יהיה?...
ת .סליחה ,ה' דואג לעמ"י ,ואנחנו רק שליחים בלבד .אנחנו לא דואגים ,אנחנו
דואגים לעצמינו .אפילו אלו שעובדים עם עמ"י ומשתדלים בשבילם – אז עושים
את זה כי נהנים מזה ,אבל הקב"ה עושה את זה מבלי סיבות ,כי הוא רוצה
שלילדים שלו יהיה נצח ,הוא רוצה אותם איתו ,לנצח ,וזו הסיבה שהוא עושה
את זה .לנו ,יש כל מיני סיבות שאנחנו רוצים לעזור לאנשים לעשות תשובה.
ודרך אגב – זה מקצוע מאד מסוכן ,כי הבן-אדם צריך להיות חזק מאד בשביל
לא להידבק מהחילוניות שלהם ,ולא בטוח שאין לו בכלל איזו נקודה שזה מושך
אותו לדברים לא-רצויים ,והרבה נפלו בזה .אבל הקב"ה אין לו סיבות לא
מובנות ,זה הכל מובן .הוא רוצה שהם יהיו טהורים ,הוא רוצה שהם יחיו לנצח,
שיהיו יחד איתו .ושיעלו ,ושיעלו ,ושיעלו ,עד שיגיעו לאמת שאנחנו לא יכולים
להבין .זה הכל .ואם הבן-אדם לא יחזיר יהודים בתשובה אז שידאג להחזיר את
עצמו בתשובה .אבל אפשר לעזור לאנשים ,אף אחד לא אומר שלא .אפשר
לעודד אותם ,למה לא ,אבל בסופו של דבר בלי העזרה של הקב"ה אף אחד
לא יחזור בתשובה .ואמרתי את זה ברור ,וזה כתוב בהרבה מקומות ,שהקב"ה
יציל כל יהודי אמיתי ולא יפסיד אפילו נשמה אחת מאלה שעמדו בהר-סיני ,זה
הכל.

['וְ לֹּא יִ ּפוֹּ ל ְצרוֹּ ר אָּ ֶׁרץ' ,עמוס סוף פ"ט]

ש .היינו בציון דוד המלך ואמרנו תהלים ,היו שם אנשים רחוקים שפתאום
התחילו להתלהב ,ולשיר ,ולרקוד ,הם נסחפו עם זה ...רואים איך נשמה יהודית
רחוקה ,שה' פתאום מעיר אותה...
ת .זה לוקח שניה אחת שזה יכול להתרחש .וההתעוררות הזאת – זה נותן את
הרצון לעשות משהו ,אבל אחר כך זה העבודה הקשה ,וזה מפריד בין היהודי
האמיתי לבין הלא-כל-כך אמיתי.
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
['אֶׁ חָּ ד ֵמ ִעיר' ,סנהדרין קיא...].
ת .אם אחד מהמשפחה מהוה דוגמא – זה יכול להשפיע על האחרים [יומא לח:
סומ"ס סוכה] ,אבל זה לא חייב בהכרח להיות .אם אחד מהמשפחה חוזר בתשובה,
והם נשמות אמיתיות-יהודיות – אז זה משפיע עליהם .ואנחנו ראינו את זה כבר,
רואים מקרים שאחד חוזר בתשובה ולאט-לאט האמא ,האבא ,האחים ,מתחילים
לחזור בתשובה .אבל זה לא אומר שזה יהיה תמיד ,יש כזה דבר.

'הוא האחרון' ,עמ' 5

רק תחזיקו מעמד
בס"ד ,תקשור עם בנימין ,ירושלים ,י' אייר ,כ"ה לעומר תשע"ה
אנחנו יכולים לראות שהעולם מתחיל להתדרדר ,בצורה מהירה
ביותר .אמרנו שאחרי פסח זה ילך יותר מהר ויותר מהר .ורק היום
קרו כל-כך הרבה דברים .והמלחמות מתרחבות ,ו'מדינת-ישראל'
במרכאות כפולות – עכשיו גם כן בסכנה .הפרסים מאיימים על
מדינ"י ,ואפילו היו כמה צפירות אזעקה גם מהדרום וגם מהצפון,
וזה הולך להיות עוד יותר .יהיו הרבה הפתעות ,המון הפתעות.
אמנם מי שקורא את כל מה שכתבנו – אולי בשבילו זאת לא תהיה
כל-כך הפתעה ,אבל כשזה יקרה – זאת תהיה הפתעה.
ויש לנו לא רק מלחמות ,עומדת להיות נפילה כלכלית של הבנקים,
נפילה שלא היתה כמותה ,אפילו לא ב .1929-הבנקים פשוט יפלו.
הם לא יוכלו לעמוד באוויר הזה ,מה שהם קוראים 'כסף' ,הניירות
האלה שמחלקים ואומרים שזה 'כסף' ,דולרים ,אירו ,לא משנה
מה ,זה לא שווה כלום [ישעיה ב'] .זה הכל מספרים שמעבירים אחד-
לשני דרך המחשבים .אחד לווה ,בואו נגיד מאתים אלף ש"ח ,אז
מעבירים את הסכום מבנק אחד לבנק אחר במספרים .מה? האם
אתם חושבים שמעבירים פיזית את כל הניירות האלה?! אתם
יודעים כמה מקום זה תופס?! שטויות .כן ,מדפיסים ,אבל מדפיסים
כל-כך הרבה שזה לא שווה כלום .ממש.
ועכשיו חוזרים לזהב .ובינתיים הרשעים קונים את כל הזהב שישנו.
ותזהרו מרופא-השיניים ,במיוחד אלה שבאים מרוסיה שיש להם
הרבה שיני זהב .הם עלולים לצאת בלעדיהם ...אני צוחק ,אבל
באמת הם קנו את רוב הזהב שידוע עליו בעולם ,ולמה? כי זה
יהיה המטבע ["עגל-הזהב" ,ר' ישעיה ל' כ"ב] .אבל הרי אי אפשר ללכת
לקנות עם זהב בכיס כל הזמן ...אז נראה מה שעומד להיות .מעט
אנשים כבר שולטים על הדבר שנחשב היקר ביותר ,שזהו הכסף,
שהוא עשוי או מזהב או מכסף .וזה השווי כמו פעם .אבל רוב
האנשים בעולם קונים ומוכרים וכו' רק עם המספרים ,עם כרטיסי
האשראי .ועכשיו ,האנשים אמרו לא פעם אחת שצריכים להתפטר
מהכסף המזומן ,ובאמת עושים את זה כבר בבנקים ,לא נותנים
לאנשים לקחת ולהוציא הרבה מזומנים מן הבנק ,אמנם זה עדיין
לא בלתי ליגאלי (חוקי) ,אז מי שמתלונן מאד חזק אז יכול להיות
שנותנים לו ,אבל אלה הטמבלים שלא יודעים שאפשר להילחם –
הם לא עושים את זה .אז זה מה שקורה.
['חזְ ק ּו וְ יַאֲ ֵמץ לְ בַ ְבכֶ ם ,]'...זה לא
ִ
ועכשיו אנחנו צריכים להיות חזקים
יהיה פשוט .המלחמות יהיו מפחידות .הענין של הנפילה של
הבנקים ,זה לא כל-כך נוגע ישירות לאלה שאין להם פרוטה או
שיש להם חובות ,שבעצם זה רוב האנשים ,אבל בכל אופן זה יהיה
קשה מאד לכולם .ואנחנו נצטרך לעמוד בזה ולבטוח בה' ,כי אנחנו
כולנו נהיה בסכנה .וכמו שדיברנו מקודם ,לא רק אנשים שהם
חולים ,אלא כולם יהיו בסכנה ,סכנת מוות .כי המלחמות יהיו מעל
ומעבר ,והמצב הכספי יהיה ,איך אומרים? על הפנים .אבל לא סתם
'על הפנים' ,אלא כמו שאף פעם לא היה מעולם בכל ההיסטוריה.
ואנחנו נצטרך לסגור את עצמנו בבתים שלנו ,ולבטוח בה' .לא
נוכל לעשות כלום.

לא נוכל להילחם נגדם ,הם מדי גדולים ואכזריים ,הם קשורים
לשטן! אבל לנו יש את הקדוש ברוך הוא [מגילה י"א' .כי אני ה' אלקיהם
– בימי גוג ומגוג ,ע"ש] .והוא הכל יכול ,והוא גם זה שיצר את השטן
ימח-שמו-וזכרו ,כדי להביא אותנו בחזרה לאמת [ישעיה נ"ד ט"ז' :וְ אָ נ ִֹכי
אתי ַמ ְש ִחית לְ חַ ּ ֵבל' ,'...ור' משלי ד' ט"ז] ,כדי לתת לנו מכות קשות ,כדי
ּ ָב ָר ִ
שנלך לכיוון של האמת ,לכיוון של הקב"ה [מגילה יד .סנהדרין צז,]:
אפילו שהוא נותן לנו מכות ,שלא נישבר .והוא נותן לנו מכות
שיכולים לשבור אותנו [ר' דברי אוה"ח הק' בהר כ"ה כ"ה עה"פ 'והשיגה ידו'],
שלא נוכל לחשוב.
תקחו דוגמה מהצדיקים ,הצדיקים שהגיעו לפה אחרי המלחמה ,כמו
הצאנז'ר רבי ,כמו הבובוב'ר רבי ,וכמו הרבה שהגיעו לפה ,הרבה
אנשים שלא מוכרים לנו ,ויחד עם זה הרבה צדיקים שהם כן
מוכרים לנו ,הגיעו בלי המשפחות .הם היו פעם משפחות גדולות,
משפחות פאר ,פאר בתורה ,והם התחילו מחדש.
תוכֵ נ ּו'] .הוא לא עוזב את העולם ונעלם
היהודי לא מת ['וְ חַ ֵּיי עוֹ לָ ם ָנ ַטע ְּב ֹ
כך שלא רואים אותו עוד פעם ,הוא חי תמיד .לא קיים מוות
בשבילו .אולי את הגוף לא רואים ,הוא קבור .אבל גם הגוף הזה
יקום ['יִ ְחי ּו ֵמ ֶת ָיך ,נְ בֵ לָ ִתי יְ קוּמוּן ,הָ ִקיצ ּו וְ ַר ְּננ ּו ש ְֹכנֵי ָעפָ ר' ,כתובות ק"י .].אבל הרי
גם כתוב שמי שהוא חולה ,או במצב קשה אחר או במצב מסוכן
אחר ,אפילו כשהסכין מונחת על הצוואר שלו ,אסור לו להרים
ידים [ברכות י' ].אסור לו להפסיק להאמין .אסור להפסיק להיות
שמח ,שמח עם ה' ,שמח שה' לוקח את היהודי ,נותן לו כמה
בעיטות ,כמה 'פאטשים' (מכות) ,ומלמד אותו לעמוד בזה ,ולהסתכל
על האמת כמו שהוא ,שאין סוף ליהודי ,לנשמה היהודית .הנשמה
היהודית – זה נצח ,והמשפחות ,וכל הדברים האלה שיש לנו
עכשיו ,זה לא המשפחות שלנו לנצח .זה רק התיאטרון שה' הכין
לנו ,עם הבעלים והנשים והילדים וכו' – כדי שנעשה את התיקון
שלנו .ואחרי זה – משהו אחר .עושים הצגה אחרת .יש צוות אחר.
אבל כל אחד לבד צריך לעבוד על עצמו שלא יפחד .לא לפחד .כי
צריכים להמשיך את החיים ,להמשיך להשתדל למשוך את כולם
['ב ָך אֶ ְת ּ ָפאֵ ר' ,יומא פו .].להיות דוגמה של אדם
ְּ
מסביבנו ,יחד איתנו
שאף פעם לא יורד לתוך דיכאון .והרגשות ,לא הרגש ,לא הרגש
היהודי ,הרגשות – הם היצר הרע[ .תיקוה"ז תי' מ"ח' :עֲ ִציב ּו ִד ְטחוֹ ל ,וְ כַ ַעס
דְּ ָמ ָרה ְד ִאיה ּו נו ָּרא ְדגֵ ִיה ּנָם' ,שבת ק"ה :ע"ש] יש זמנים שצריכים לבכות ,ויש
זמנים שצריכים להתאושש ולהלחם .ואנחנו צריכים לדעת שעם
כל דבר שה' שם לפנינו – אנחנו צריכים לעלות [מס"י פ"א] וללמוד,
ולהיות חזקים ,כי איך שלא יהיה – אין לנו ברירה .אפשר לגמור
את החיים בדיכאון ובעצב ,ואת זה נצטרך לתקן ,אז חַ בל.
שתבינו ,זה כואב ,אבל אין שום כאב שזה לנצח .אבל השמחה
['ק ְרבַ ת אֱלוֹ ֵקים לִ י טוֹ ב .]'...ואם
ִ
האמיתית והקירבה לה' – זה לנצח
תופסים את זה פה ,בעולם הזה ,ויודעים איך להשתמש בזה ,ואיך
להתקרב יותר ויותר ,אז אין מוות! כתוב על הצדיקים שהם עוברים
מהעוה"ז לעוה"ב כמו שבן אדם עובר מחדר לחדר'[ .כמישחל ביניתא',
ע' מו"ק כח' .הוֹ לֵ ְך נְ כוֹ חוֹ ' ,עי' כתובות קד ,.אוהחה"ק ר"פ אח"מ ,שבחי הבעש"ט אות

רט"ז] אבל לא צריכים לחשוב על זה ,צריכים רק לחשוב על החיים,

ואיך להתקרב לה' ,ולהשתמש בכל ניסיון כדי להביא אותנו יותר
ויותר קרוב .וזה כל העבודה.
גם בזמנים הכי טובים כל בן אדם חי ונפטר באיזשהו שלב
יִ ְחיֶה וְ לֹא יִ ְראֶ ה ָמוֶ ת .]'...אבל אנחנו נמצאים בדור שיש לנו תקווה שלא
נצטרך לעבור את הקבר! וזה משהו גדול .אבל אפילו אם בן-אדם
עובר את הקבר – יש לו נצח .רק צריך לקבל את הקב"ה כהכל-
יכול .לא הרופאים ולא עורכי-דין ,ולא בנקאים ,ולא אף אחד ,רק
הקב"ה .ואם מחליטים בבתי-חולים או רופאים או בנקים או לא
מ ַשנה מי שהחליטו שאנחנו לא ראויים להמשיך לקבל כסף או
שאנחנו לא ראויים לחיות בכלל – זה בכלל לא אומר שזה נכון.
אנחנו צריכים לקחת את עצמנו ולעשות מה שאפשר ,מה שאפשר
['מי גֶ בֶ ר
ִ

['השתדלות' ,ר' רמב"ן ר"פ וישב ל"ז ט"ו' :ולהודיענו עוד כי הגזירה אמת והחריצות

שקר'].
וכשבן-אדם עובר ,בואו נגיד את גיל השבעים ,ברוך ה' בעזרת
ה' ,איך שלא יהיה ,כמה זמן יכול להיות לו באופן טבעי? [תהלים
['מה יִ ְתאוֹ נֵן אָ ָדם חַ י'] ,ועם המתנה
ַ
צ'] וכל יום אחרי זה – זה מתנה
הזאת הוא צריך לחיות כל רגע ורגע ,ולהוציא מהרגע הזה כל
יכולת כדי להתקדם ולהתקרב יותר ויותר אל הקב"ה .זה לא זמן
לבכות ,זה לא זמן של להיות עצובים ,זה זמן של עבודה ,של
לעמול .לא לתת לרגש להפיל אותנו ,לא לתת להרגשה שאנחנו
מרחמים על עצמנו להפיל אותנו .רק להמשיך .להמשיך ולהמשיך,
ולהמשיך.
וזה כל הסוד [אבות סופ"ב וסופ"ד ועוד] .זה הסוד של החיים .זה הסוד
שהצאנז'ר רבי זצ"ל ידע ,כשהוא בא לארץ בלי הילדים ,בלי
האשה ,כל החיים שלו נחרבו ,היו לו הרבה ילדים' ,אחד-אחד',
כל אחד פ ַרח ,כל אחד למד וכו' ,והוא בא בלי כלום .הוא ידע
שהחיים הם קצרים – איך שלא יהיה ['י ָָמיו ְּכצֵ ל עוֹ בֵ ר'] ,אפילו אם

['כי גָ ז ִחיש וַ ּנָעוּפָ ה .]'...צריכים
חיים עד מאה ועשרים שנה – זה קצר ִּ
לעמול ,לעבוד ['אָ ָדם לֶ ָע ָמל יוּלָ ד'] ,לעבוד את ה' ,לעזור לעמ"י ,להיות
עסוקים יומם ולילה ,לילה ויום .וזה מה שיחזיק אותנו ,זה מה
שצריכים לעשות ,זו כל הסיבה שאנחנו נמצאים פה.
אז בבקשה ,אני מבקש מכל יהודי ,זכר ונקבה ,ללמד את זה לילדים
שלכם ,להחזיק ביהדות שלכם ,להחזיק בתורה שלנו ,להחזיק בכל
מה ששייך להקב"ה ,ויותר מהכל – להחזיק בחבל הרוחני שקושר
אותנו להכל-יכול ,הקב"ה .וזה העיסוק שלנו בחיים הלאה ,לא
משנה את מי מפסידים ,מי הולך קודם לעוה"ב ומי לא ,זה רק
שייך לעבודה של כל אחד מאתנו .ומי שהוא לא בריא ח"ו ,או מי
שאיבד את כל הכסף שלו ,ח"ו ,ונהיה עני ממש ,או לא משנה מהי
הצרה ,צריכים ללמד אותו להסתכל לתוך עצמו ולהוציא את כל
['ה ְתקוֹ ְשש ּו וָ קוֹ ּשוּ' ,צפניה ב' ע"ש] ,וזה יכול להציל
הזיהום שנמצא שמה ִ
לו את כל החיים האלה .אבל איך שלא יהיה ,איך שלא יהיה ,כל
הדורות עמדו בפני המוות .כל היהודים וכל הגויים ['רבים שתו רבים
ישתו' ,כתובות ח .]:היו מעט צדיקים שעלו לשמים בחייהם .ולכן – יש
לזה סיבה ,וכל מה שה' עושה – זה לטובתינו ,והבן אדם לא יכול
לסבול מזה ,הוא רק יכול לצאת יותר טוב מזה ['טוב מאד  -זה המות'].
אז אני מבקש מכל עמ"י ,להיכנס פנימה לתוך עצמכם ,להוציא
את כל הזיהומים ,להתנתק מהעולם של השקר ,לסגור את עצמנו
בגטאות שלנו ,ולהתפלל ,ולהתפלל להקב"ה ,שנזכה לקבל משיח-
צדקנו .רק הדור הזה לא יעבור את הקבר ['חרות ממלאך המות' ,ר'
מאמר' :בלע המות לנצח'] .וכל אלה שהם כבר למעלה ,כל הנשמות
שהם בשמים ,בגן עדן ,ואפילו אלה שבגיהנום – יחזרו שלמים,
יקומו לתחייה [האזינו' :אֲ נִ י אָ ִמית וַ אֲ חַ ּיֶה ,]'...ואנחנו נמשיך ונמשיך לנצח.
[חלק דף צ"ט ע"א].

שאלות ותשובות
ותגעש הארץ...
ש .סידרת רעידות האדמה בנפאל בשבת האחרונה
קדושים) ,התרחשה במרכז חלאה קשה ,זוהמה רוחנית .הגועל מתנקז
שם מכל העולם וגם מישראל[ ...עי' מדרש שוח"ט תהלים י"ח ,ח'].

(שבת פרשת

ת .כן ,נכון ,מה שהולך שמה – עם העקומים שבאים שמה,
העקומים הללו שעושים מהם עכשיו "לא-עקומים" ,כאילו שזה
רגיל ח"ו ,שלא נדע – הם רוצים להיות הורים .איך הם יכולים
להיות הורים? ה' בנה את היצירה כך שזה לא יכול להיות ,הם לא
יכולים ללכת לאינסטלטור ולשנות את זה ולהביא ילד לעולם ,אז
הם הולכים ומוצאים איזו דרך עקומה .ובמקומות האלה מרוויחים
הרבה כסף .והם חוזרים לארץ ,ופה בארץ ממש הולכים עם מטוסים
לקחת אותם ,לא רק אותם ,אלא את כל אלו שנתקעו שמה .וגם
עוזרים להם ,ואומרים להם 'מזל טוב' כשהם יורדים מהמטוסים,
הם אומרים לאחד וגם לשני ,ממש בא להקיא .הגענו לרמה אנושית
– אין לי מילים .אבל אני רוצה שיהיה ברור :ה' לא יתן את זה
להיות .אבל לפני שהוא גומר את כל אלה ,את כל הרשעים של
העולם ['יִ ּ ַת ּמ ּו חַ ּ ָט ִאים'] ,זה יהיה שאנחנו צריכים לראות את כל

הרישעות עולה למעלה ,כך שזה יהיה ברור ,שנראה את זה ברור
['ב ְפרוֹ חַ ְר ָש ִעים ְּכמוֹ ֵע ֶשב ...לְ ִה ּ ָש ְמ ָדם עֲ ֵדי ַעד' ,ר' סו"ס דניאל ,פרדר"א פי"ט].
ִּ
וכל אלה שמושפעים מזה לרע – גם הם צריכים לתקן את עצמם
מהר ,כי יש אנשים עם כל מיני רצונות שאסורים ,במיוחד בקדושה.
אבל מאחר שהיה זמן שהחברה לרוב התנגדה לזה ,ובתורה זה
התנגדות מוחלטת ,אז לא ראינו את זה ,התגברו על עצמם .אבל
עכשיו – נפתח ,נפתח לגמרי .מי שמתחשק – לא צריך להרגיש
רע ,הוא יכול למצוא איזו חברה' ,מכובדת' ,במרכאות-כפולות
'גם ּבוֹ ש לֹא יֵבוֹ ש ּו
שמקבלת אותו ,תהיה לו עמדה מעולה [ירמיהו ו' ט"וַּ :
ַּגם הַ ְכלִ ים לֹא י ָָדע ּו ,]'...מקבלים אותו ,מה יש? אפילו האנשים הכי
חשובים אומרים שהם כאלה ...אז עד שלא נגלה כל אחד ואחד
שאין לו כח ,שדוקא כן רוצה את השטן ,את הדרך של השטן,
שה'לאוים' הם המותרים ,והמותר זה 'לאוים' – זה הולך ויורד
ויורד .ולמה כל-כך הרבה אנשים הולכים בכיוון הזה עכשיו ,בכיוון
נגד ה'? כי שחררו את זה לגמרי ,לגמרי פתחו את זה ['בעל פעור'].
ועשו את זה בכוונה ,בגלל שזו האמונה שלהם ,הם מהצד של
הסיטרא-אחרא .הם ממש עושים כל מה שבאפשרותם נגד הקב"ה,
['אֲשר חֵ ְרפ ּו אוֹ יְ בֶ ָיך ה' ,]'...אבל הם יפלו – לא סתם ,לא היתה
ֶ
שלא נדע
נפילה כזו בהיסטוריה כמו שהם יפלו [ירמיהו שם...' :לָ כֵ ן יִ ּ ְפל ּו בַ נּ ְֹפלִ ים,

ְּב ֵעת ּ ְפ ַק ְד ִּתים יִ ּ ָכ ְשלוּ ,אָ ַמר ה''] .ובאמת ישארו מעט אנשים יחסית ,הם
הרי רצו לדלל את האוכלוסיה של האנשים בעולם ,הם רק לא
ידעו שהם הם אלה שייעלמו ...ולא אנחנו נצטרך להלחם ,ה' ילחם
את המלחמות שלנו ,דרך המשיח או ישירות ,ולא נצטרך להילחם.
ניכנס לבתים שלנו ,נסגור את הדלת שלנו [ישעיה כ"ו' :לֵ ְך ַע ִּמי ּבֹא
בַ ח ֲָד ֶר ָיך ו ְּסגֹר דְּ לָ ְת ָך ּ ַבעֲ ֶד ָך ,]'...נתפלל לה' שיציל אותנו ,וזהו .אבל כל
יהודי חייב לעבוד על עצמו.
ש .וכל הסימפטיה שמגלים כאן במדינה לעזור למסכנים האלה....
ת .זה בגלל שמדינ"י זה ממש מדינה עקומה

'בגִ ין
[זוה"ק וישב קצ"בְּ :

דְּ ִאית ִמ ִּס ְט ָרא אָ ח ֳָרא ,לֵ ב ָט ֵמא וְ רוּחַ ִעוְ ִעים ,דְּ אַ ְס ֵטי לִ ְבנֵי ַעלְ ָמא ,וְ ָדא הוּא רוּחַ טו ְּמאָ ה,

דְּ ִא ְק ֵרי רוּחַ ִעוְ ִעים '...ע"ש] ,וזה היה עקום כבר מההתחלה ,הם היו חלק
של הרשעים האלה ,מאז ומתמיד הם היו חלק של הרשעים האלה.
ה'ציוניזם' ,זה כואב לי לקרוא לזה ציוניזם ,כי המילה 'ציון' זה
מושג קדוש'[ .הַ ר ִציוֹ ן זֶה ָשכַ נְ ּ ָת בוֹ '] ,הם לקחו את זה ,עשו עיוות ענק
בזה .ולכן אלה ה'כביכול-גדולי-הדור' שלהם ,כמו הרשע ההוא בן
גוריון וכו' – הם היו ממש חלק של הרשעים שאנחנו כל הזמן
מדברים עליהם ,הם אדום ,הם ערב רב ,הם עמלק ,לא שייכים
לעם ישראל.
יתי ,'...הֲווֹ נִ ְרדָּ ִפים
[זוה"ק משפטים קי"ט ב'' :יִ ְש ָראֵ ל דְּ ִא ְּת ַמר ְּבהוֹ ן' :וְ אַ ּ ֵתן צֹאנִ י צֹאן ַמ ְר ִע ִ
אֲריוֹ תַ ...על ִע ְר ּבוּבֵ י דְּ או ִּמין ,וְ ֵע ָשו
יע ּיָא ָ
ישין ...נִ ְרדָּ ִפין קֳ ָדם ַר ּ ִש ַ
קֳ ָדם ֵע ֶרב ַרב ,זְ אֵ ִבים ִּב ִ

ישא דְּ יִ ְש ָראֵ ל '...ע"ש].
וְ יִ ְש ָמ ֵעאל ,דְּ ִאינּ וּן עֲ ָמלֵ ִקים ,וְ ִע ְר ּבו ְּביָא ִּב ָ

ההשתלטות במקומות הקדושים
ש .איך אפשר לנצל בל"ג בעומר את הכח של רשב"י ע"ה להביא
את הגאולה ברחמים?
ת .הדבר הראשון – זה לא ללכת בל"ג בעומר עצמו לרשב"י,
תלכו או יום-לפני או יום-אחרי ,זה גם נחשב לזמן הטוב .מה
שצריך לעשות – זה לא להיות שמה עם כל הבלאגן ,ולא להיות
עם כל השקר שמביאים שמה ,רבי שמעון ממש סובל מזה ,וגם
רבי אלעזר.
ש .מה השקר שיש שם?
ת .זה הפריצות ,והיסמ"ים שמה .משתלטים בכל מקום.
ש .קרה היום דבר מדהים ,הגענו קבוצה של מתפללים לכותל
המערבי להתפלל ,תקענו בשופר ,הגיע מישהו שנשלח כעובד של
הכותל ,וניסה לחטוף את השופר בתואנה' :פה לא תוקעים בשופר',
עם כזו שנאה ,היתה מהומה גדולה...
ת .אני רוצה להגיד לכם עוד משהו .השנה במירון יהיו יס"מים.
אני גם שמעתי ,לא ביררתי את זה עד הסוף ,שיש קבוצות חסידים
שיציגו שם זיהוי ביומטרי ,טביעת אצבעות ,כדי להיכנס למקום
שלהם ...כמו שעשו באל-על (חברת התעופה) .אבל זה גם כן מין טריק
(תיחכום) כדי לקבל את המידע עליהם ,הם רוצים לשמור על כל
פיסת מידע של בן אדם ,לשלוט עליו לחלוטין .עכשיו הם רק יתנו
לכמה אנשים להיכנס בפנים בל"ג בעומר ,אני מתאר לעצמי שלא
יהיה כל-כך נעים ,היס"מים הם מפחידים.
ש .יס"מ זה ראשי תיבות :יחידת סמ"ך-מ"ם ...נחזור לנושא של
הכותל ,מה קורה פה ,אסור כבר לתקוע בשופר בכותל?...

ת .אני הרי הזהרתי אתכם! אמרתי לכם שהם משתלטים ,וזה שאתם
רואים את זה – זה מדהים ,זה מפחיד ,זהו זה .ולא רק זה ,אמרתי
לכם עוד דבר ,הם רוצים לבנות בהר-הבית ,זה בתיכנון שלהם,
בית מקדש ל – ..אני לא רוצה להגיד מה .אבל לא יצליחו ,ה'
יגמור אותם [מזמור פ"ג ,פסוק י"ג  -סוף הפרק].
ש .תגיד כמה מילים של מוסר ,שהשלטונות יתביישו על כך שלא
נותנים שיכניסו שופר לכותל...
ת .הם יתביישו?! למה אתה סבור שהם יתביישו? קודם כל ,יש
ביניהם אנשים שהם סתם עובדים שם ,הם צריכים את העבודה
שלהם .והשופר עושה רעש ,מפריע לשכנים ...אז זהו .ליהודי אסור,
אפילו שזה המקום שלו .ומה אתם חושבים? מלחמת ששת הימים
היתה סתם?! ...הם תיכננו את זה! אתם תראו ,שהם לאט-לאט,
עכשיו זה כבר לא כל-כך לאט ,זה מהר ,הם ישתלטו פה .וזה לא
יקח הרבה זמן עד שיהיו פה עוד חיילים גוים .יש כבר כעת ,ויהיו
עוד חיילים זרים .יש לנו איומים מכל הכיוונים עכשיו מסביבנו.
אנחנו יושבים במרכז איזורי מלחמות ,ומסביב מלחמות ,מלחמות
של אויבים שלנו ,ואנחנו עוד צפים! (כלומר יש שמירה מיוחדת סביבנו) איך
זה יכול להיות?! מה? זה בגלל צה"ל? שטויות .שטויות ממש.
צה"ל ,ממש אני מרחם על כל החיילים איך שהשתמשו בהם ,איך
ניצלו את הפאטריוטיזם (הנאמנות למולדת) שלהם ,נתנו להם ללכת
למות .אתם חושבים שסתם היו מלחמות בין היהודים והערבים?
לא היו צריכות להיות מלחמות .לא היתה לזה שום סיבה .רק מה?
הם רצו מדינה ,איזו מדינה? מדינה יהודית?! חה-חה-חה ...מדינה
מרושעת! נגד היהדות! נגד הקב"ה ,שלא נדע ,נגד האמת.
ובן-גוריון כבר כתב שהוא יודע שבעתיד עם ישראל יהיה מדינה,
ובמדינה הזו יהיה מרכז-האמת של העולם ,שכל אחד יבוא לפה
לשפוט צדק .ואז זה יהיה 'עולם חדש'! ['ו ְּבנֵי ּ ָפ ִריצֵ י ַע ּ ְמ ָך יִ ּנ ּ ְַשא ּו ְלהַ עֲ ִמיד
חָ זוֹ ן ]'...הוא אמנם החסיר מילה אחת – אבל הכוונה היא זהה ,כי
הוא בעצמו היה חלק של המועדון האקסקלוסיבי (היוקרתי) הזה
שרוצה להשתלט על העולם .ולא רק הוא .לא רק הוא .אנחנו לא
יכולים להילחם נגדם ,הם מדי חזקים בשבילנו .אנחנו ,היהודים
האמיתיים ,חייבים פשוט לא לעזוב את היהדות שלנו ,לא לעזוב
את הקב"ה ,לא משנה מה [שמואל א' י"ב כ'-כ"א] .וכאשר תהיינה כל
הפצצות הגדולות וכל המלחמות הגדולות וכו' וכל הניסים שנראה
מן השמים ,שזה גם כן יהיה מפחיד – אנחנו צריכים פשוט לשבת
בבתים שלנו בשקט ,להתפלל ,וללמוד ,ולבקש מהקב"ה שיציל
אותנו ואת כל עמ"י[ .מזמור מ"ו' :ה' ְצבָ ק'וֹ ת ִע ּ ָמנוִּ ,מ ְש ָּגב לָ נוּ ,'...ע"ש]
ש .אי אפשר לתאר כמה תיירים מגיעים לקבר דוד המלך בהר-
ציון ,קבוצות ענקיות ,בלי רווח בין קבוצה לשניה .סילקו משם את
רוב הכיסאות והספרים הישנים כדי שאברכים לא יוכלו לשבת
וללמוד או להתפלל שמה ,ניכר בבירור שמזלזלים במתפללים בכל
דרך אפשרית לטובת המבקרים.
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
שלנו ולהסתתר ,רק לא להסתתר מה' ...להיות איתו [שירת האזינו:
'ה' ּ ָב ָדד יַנְ חֶ נּ ּו ,'...זוה"ק נשא קכ"ה.]:

ש .קבר שמואל הנביא כבר סגור למעלה ממחצית השנה ,האמתלה
היא ש'עושים שיפוצים' .מה זה צריך להיות? הם רוצים להפוך את
זה למוזיאון?!
ת .משתלטים על כל דבר ששייך ליהדות ,כל צדיק – הם רוצים
להפוך אותו לצדיק שלהם .חס ושלום .אבל הקב"ה לא יתן לזה,
חס ושלום[ .ריש האידרא זוטא' :וְ קו ְּד ָשא ְּב ִר ְ
יק ּיָיא י ִַּתיר
יק ֵריהוֹ ן דְּ צַ דִּ ַ
יך הוּא ּ ָב ֵעי ִּב ָ
יה ,'...ע"ש].
ִמ ָ
יק ָרא דִּ ילֵ ּ

ש .לא מזמן ראיתי אנשי כמורה שם באיזור שמואל הנביא...
ת .מה עושה שם כומר בשמואל הנביא? ממתי ראינו שם כמרים
שמה? היו ערבים ,אבל כומר?!...
ש .בטח רוצים להביא אותם גם לרשב"י ,ה' ישמור...
ת .נכון ,הם לוקחים את כל האלה בשביל הטינופת.

בתוך מלחמת העולם
ש .מה שקורה בעולם זה בעצם התגשמות נבואות חז"ל ,לא היה
מעולם מצב כל-כך מתאים בפרטי-פרטים למתואר בנבואות
בתהליך הגאולה .ויש סכנת התפוצצות גדולה בין סעודיה לאירן...
ת .נכון ,זה לא רק מצב של סכנה ,זהו-זה .זה המצב בדיוק .זה לא
סתם .ואגיד לכם עוד משהו .הרשעים האלה ,לפני איזה שלשה
דורות בערך ,היה אחד אצלם שהוא כתב שבמאה העשרים( ,שזו
המאה החולפת) ,תהיינה שלש מלחמות עולם ,אמנם זה גלש לתוך
המאה העשרים ואחת ,לאחר שנת  ,2000אבל לא משנה .בכל
אופן – הם שתיכננו את זה בדיוק .כל המלחמות האלה היו
מתוכננות ,וגם המטרה שלהם היתה מתוכננת .אז גם עכשיו זה
מתוכנן .אז כל אלה שפועלים כעת ,בוא נגיד שזה דור רביעי מאז
ההוא שכתב את זה .והמטרה שלהם זה פשוט להשתלט על הכל.
ש .אבל ממתי התחילו את כל התיכנון הזה?
ת .זה תמיד היה מאז שקיימת הכנסיה הקתולית ,שהם עבדו עבודה
זרה ,השתלטו על אירופה ,פחדו מהם ,אפילו המלכים פחדו
מהקבוצה הזאת ,כי מי שהתנגד להם ,אז או שמתו ,או שקרו להם
כל מיני דברים ,והיו כאלה שהיו צריכים לברוח .אז הם תמיד היו
החזקים ,יותר מרוב המלכים באירופה ,זה המצב.
וארצות-הברית הולכת עכשיו ליפול לא-סתם ,וכבר מדברים כל
הזמן שנכנסים שם ממש למלחמת-אזרחים .ופעם היו בכמה מקומות
שנלחמו הכושים בלבנים ,בתקופה שהכושים היו ממש עבדים
ואח"כ השתחררו מזה .אבל בדרום ארה"ב הם חיו כאזרחים מסוג
ב' או אף פחות מזה ,כאשר גוי לבן היה הולך ברחוב – הכושי
היה צריך לפנות לו את הדרך וללכת לכביש ,היו ספסלים
ושירותים נפרדים .אז כושים קמו ואמרו 'עד כאן' ,ועם כמה
מהכושים הגדולים יותר ,התחילו לעשות כל מיני דברים ,כל מיני
מאבקים .ועכשיו עוד פעם נלחמים ,כי יש עוני מחריד בארה"ב
בין האנשים האלה ,אבל משתמשים בעוני הזה בכדי לעשות
מלחמת-אחים ,וזה מה שהולך להיות עכשיו שם .זה ברור .וכל
הצבא מוכן כבר להילחם בפנים כי זה מתוכנן .בולטימור – זו עיר
גדולה ,וזה לא סתם מה שקורה שם .המהומות – מאד קשות.

ש .ובשביל מי מיועדים מחנות ה?FIMA camps-
ת .מחנות הפימ"ה
למחנות הריכוז הללו) – הם בשביל לקחת אמריקאים המתנגדים להם,
'בייַ -ביי'...
ולעשות להם 'חינוך מחדש' .ומי שלא רוצה 'חינוך' – ַ
ואת זה כבר גילה אחד שעבד בסי .איי .אי .בשנת ,1903-1905
הוא היה המום לגלות את זה ואז זה פורסם ,אז זה בכלל לא תיכנון
'מהיום' .הם כבר רצחו הרבה מאד אנשים שהתנגדו להם.
(הסוכנות של הממשלה הפדרלית לטיפול באירועי אסון ,האחראית

כך הם נכנסים .כל התיכנון שלהם בכל ארץ ,בכל העולם ,זה
להכנס בשקט לתוך המקום ,להכניס את האנשים שלהם ככה,
ולפזר כסף ,אם זה למשל כמו שרוצים להשתלט על החרדים,
ולמשוך את אלה מתוכם שהם לא כל-כך מאמינים חזקים ,אפילו
יכול להיות שהם בעלי יחוס מאד גדול [ס' הדור האחרון פרק ט"ז].
ובצורה שכזו – ככה דרכם יוכלו להשתלט על האלה ,האמיתיים.
ובשיטה הזו הם הרי פועלים גם בארה"ב ,לוקחים כל מיני אנשים
חלשים ,נותנים להם כל מיני תאוות שהם יכולים לחלום על זה,
כולל כסף ,ואז הם עבדים שלהם .אז כבר השתלטו על הנשיאות
בארה"ב ,השתלטו על הקונגרס ,ועל הסנט ,כי כל אחד שם מפחד
פחד-מוות שלא יספרו עם מה הוא מתעסק...
ש .ההתקפה בצפון ,האם זה יתפתח למלחמה?
ת .אני לא יודע להגיד איך בדיוק זה יתפתח ,אבל זו בדיוק השיטה
שלהם .הם פעלו כך במלחמת העולם הראשונה .זה התחיל ,שקצת
זה קרה ,וקצת זה קרה ,עוד תקרית פה ,ועוד דבר קורה שם ,עד
שזה התחיל ממש והתפתח למלחמה .ואחרי שהתפתחה המלחמה –
זה היה בעיקר אירופה ,ואולי גם חלק של ארצות-ערב ,אבל אח"כ
לקראת הסוף נכנסה ארה"ב ,ואז זה היה ממש מלחמה קשה מאד.
ובמלחמת העולם השניה – אותו הדבר! קודם זה קרה ,אח"כ משהו
אחר קרה ,עד שזה התפוצץ .וגם ארה"ב נכנסה לתוך זה כמה
שנים אחרי שזה התחיל ,אבל גם זה היה מתוכנן .וזה שהתקיפו
את פרל-הארבור (התקפת היפנים על 'מעגן הפנינים' ,בסיס חיל הים האמריקאי
בהוואי ,שגררה את כניסת ארה"ב למלחמת העולם השניה) וכשלשת אלפי חיילים
ואנשים נהרגו שמה – הרי ידעו שזה יקרה! כי ככה אמריקה היתה
יכולה להיכנס למלחמה .כי הרי היה צריך להיות משהו גדול מאד
כדי להביא לכך ,אז נתנו ליפנים פשוט לעשות את ההרס .ידעו...
וראו ...ואמרו ,אמרו להם לא לעשות כלום ,זה לא היה הפתעה.
ש .אז גם פה בעימות הזה הם אולי יעשו איזה משחק ,ואחרי
תקופה של לחימה יגידו שלא מסוגלים ,ויכניסו את האמריקאים
לפי התכתיבים שלהם...
ת .זו כנראה התכנית .אני לא יודע אם זה בדיוק יהיה חיילים
שיגיעו לפה מאמריקה או זה מהאו"ם וכו' – אבל לא משנה.
ש .צופים שבמלחמה הבאה יהיו כאן אלפי טילים...
ת .זה אנחנו נראה ,ה' לא יהרוס את א"י .יכול להיות שמקומות
כמו תל-אביב ייעלמו קצת ...אבל זה אני לא יודע ,אני סתם אומר...
אבל להרוס את א"י – זה לא יהיה.
ש .גם בתימן המתיחות עצומה...

ת .בכל העולם ישנה מתיחות גדולה

['כל מלכי אומות העולם מתגרים זה

בזה ,'...ילקוט שמעוני ישעיה סי' ס' ,מובא בסוף תנדב"א ,עי' זכריה ח' י'] .ואמריקה
כבר במלחמה .זה התחיל לאט-לאט – אבל היא במלחמה .יש יותר
סינים עכשיו בניו יורק מאשר פורטוריקנים ...וזה הרבה .והם
שולטים בעזרת כסף ,יש להם שקיות של מזומנים .בלוס-אנג'לס
השתלטו הסינים על איזורים שלמים ,כי חייבים להם הרבה כסף,
בגלל זה נותנים לסינים לעבור ולבחור כל דבר ששייך לממשלה.
וזה יכול להיות איזה אחד מהפארקים הענקיים ששייך לממשלה
או לא משנה מה ,שזה כעת כבר שייך לסינים ,כבר לא שייך
לארה"ב .ולא מדובר על משהו כמו גן תשעים ושלוש בבני ברק...
ש .והתרגיל הצבאי הענק שמתבצע כעת בתוך המדינה ...וכולם
סתומים ,לא קולטים...
ת .זה לא סתם .תראה ,גם אחרי מה שקורה בבולטימור אז הסכנה
עוד יותר גדולה .כנראה שזה יכנס גם לאיזורים של החרדים ,ה'
ישמור .זה יתחיל ככה ,ואני מאמין שזה יעבור מעיר לעיר.
ש .יש רבנים שאומרים ליהודים באמריקה לצאת מהר ,אם לא –
אחרי זה כבר לא יוכלו!
ת .האמריקאים ,הם כמו היהודים הגרמנים לפני השואה .הם חיו
מאד טוב בגרמניה .כיום האמריקאים חיים מאד טוב בארה"ב .אולי
עכשיו זה קצת קשה ,אבל בסה"כ הם תפסו את המחלה שקוראים
לזה 'עגל-הזהב' ,והם שיכורים על זה [ישעיה כ"ח ,שבת ס"ב ,]:וקשה
להם להיפרד מזה .אמנם יש אנשים ,יהודים טובים שרוצים ללכת,
אבל לאן הם ילכו? מה ,הם יקנו דירה בארץ? לא יהיה להם אפילו
בשביל שכר-דירה! ומה הם יאכלו? גם יש ממשלה של רשעים
פה ,שגם קיצבאות-ילדים לא נותנים נורמלי[ ...רעיא מהימנא אחרי מות
דף סח .נשא קכו .בהעלותך קנג].

ש .אז באמת על מה הם יחיו?
ת .ה' יעזור .היהודי האמריקאי שמאמין באמת עם כל הכוחות שלו,
שזה אמת ,שזה הולך להיות ממש אסון בארה"ב ,ושזה הסוף כבר,
ושרואים שזה 'כבר-משיח' ,אז הוא ירים את הפעקל'אך (החבילות)
שלו והוא יבוא ,והוא יבטח בה' .אבל אלה לרוב מעורבים מאד
עם החיים שמה ,ואני מדבר אך ורק על החרדים ,כי השאר הם
בכלל 'בעננים' ,הם לא במציאות ...אז אפילו שידעו את האמת,
החרדים ,קשה להם .ואלה שהם יודעים את האמת ועומדים מוכנים
– ה' יציל אותם ,אפילו שיגיעו לפה – יהיה להם.
ש .אם מישהו רוצה לעלות לארץ ישראל והמשפחה לא מוכנה –
האם הוא צריך להתעכב בגללם...
ת .בזה צריך כל אחד להחליט ,כי זה מאד קשה להורים לעזוב
ילדים נשואים ולבוא לגור בארץ .רק מה? בשניה ,בשניה אחת,
יכולים לקחת את כל המטוסים ולא לתת להם לטוס ,ואז יהיו
תקועים שמה .וגם אניות ,מה? לעלות על אניה כשיש מלחמות,
ועניינים?!...
ש .מה ירויחו בהשבתת המטוסים?
ת .ישעבדו אותם .יש להם הסכם עם קנדה ומקסיקו שזה מדינה
אחת פחות או יותר .ואפילו מדברים על לשנות את הדולר לטובת

איזשהו מטבע כללי ,שישמש לכולם ,כמו ה'אירו' ,ורוב האנשים
שתדברו איתם הם יגידו" :אוי ,אל תגיד כזה דבר ,שטויות!" אבל
זה כתוב ברור ,וכל אחד שרוצה יכול להיכנס ולראות את זה
באתר של הממשל האמריקאי .אבל מי הולך לעשות את זה? מה
זה מעניין לאף אחד? ואת הכל ,או כמעט את הכל – הם שמים
'פתוח' ,אבל כמעט אף אחד לא רוצה לדעת ['וַ ְּתלַ הֲטֵ ה ּו ִמ ָּס ִביב וְ לֹא י ָָדע,
וַ ִּת ְב ַער ּבוֹ וְ לֹא י ִָשים ַעל לֵ ב.]'...

חזק ויאמץ לבך...
ש .יהודי אחד אמר שהתיקשור האחרון בו דיברתם על
ההתדרדרות הצפויה מעת הסתלקות הרב וואזנר זצ"ל
עזר לו מאד ,כי הקושי הגדול זה הבלבול בתוך הבן אדם עצמו.
אני לא קלטתי שגם זה כלול במשמעות הירידה הגדולה עליה
דובר...

['הוא האחרון']

ת .בודאי ,זה בעיקר בתוך האדם עצמו! נכון ,זה יתבטא גם עם
הרבה רצח ,עם הרבה דם ,וכו' ,ה' ישמור עלינו שלא נצטרך
לסבול מזה ,אבל בסך הכל זהו המבחן שלנו! עד כמה אנחנו עם
ה' .וכל מה שקורה – זה הכל בשביל עַ ם פיצפון ,עם זעיר ,שהוא
במהותו טהור ,העם היהודי ,וזה הכל .ועוד כמה גוים שיכולים
לשרת אותנו.
ש .ביקשו לשאול ,קבוצה גדולה של נשים עשו הפרשת-חלה
משותפת כדי להרבות זכויות לעם ישראל ולקירוב הגאולה ,מה
דעתך?
ת .זה מצוין ,אבל צריך לדעת שהעיקר זה לא רק הפרשת-חלה,
אלא שיעשו תשובה .כל אחד ואחד ,לעשות ממש תשובה! [רמב"ם
פ"ז מהל' תשובה' :ואין ישראל נגאלין אלא בתשובה'].
ש .שאלו על החשבון המפורסם של ה'חסד לאברהם' שיהיו שבעת
אלפי יהודים לקבלת המשיח ,האם המספר הזה כולל גם נשים,
ומה יהיה עם נשים שלא הולכות בכיוון האמת יחד עם בעליהן?
ת .הלוואי והייתי יודע ,זה מאד מפחיד .אנחנו צריכים להחזיק
מעמד עוד קצת ,עוד קצת .ולא להיראות עד כמה שאפשר .פשוט
להסתתר ['ח ֲִבי ִכ ְמ ַעט ֶרגַ ע .]'...וצריך להחזיק בה' – לא משנה מה,
להחזיק בחבל הרוחני שקושר אותנו להקב"ה .וזה קשה מאד ,מאד
מאד קשה לחיות בעולם הזה עכשיו ,ומה הקושי הכי גדול שיש
פה? כי אפילו האדם הכי עני – חי על רמה גשמית ,איך שלא
יהיה ,ובמיוחד בארה"ב .בשנות החמישים היו צריפים של כושים
עם טלביזיה ומכוניות-קאדילק ...והרבה מאד אוכל ,והרבה מאד
שתיה חריפה ,אז זה הכל עולה כסף .אבל עכשיו אנחנו צריכים
להוריד ,כי מה ששייך לגשמיות המיותר – ייעלם .ה' הוא המפרנס,
והוא יהיה לנצח המפרנס'[ ,וְ אַ ל י ְֶח ַסר לָ נ ּו ָמזוֹ ן לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעד' ,מתוך ברכת המזון]
ולא נצטרך ללכת לעבודה ולדאוג לזה ,אבל החיים שלנו יהיו
'רוחניים' .ומה זה אומר? בעוה"ב של משיח – זה יהיה עוד גופני,
אך לאט-לאט זה ישתנה ,אבל הכיוון שלנו זה רוחניות
קוי ה' ַיחֲלִ יפ ּו כֹחַ  ,יַעֲ ל ּו אֵ בֶ ר ּ ַכ ְּנ ָש ִרים,'...
'וְ ֹ ֵ
עי' סו"פ ניצבים ,ס' מאירת עינים ע"ד הרמב"ן ניצבים ל' ו' ,בחוקותי כ"ו י"ב ברש"י,
נועם אלימלך קדושים ד"ה א"י וכי תזבחו

המלחמה בשמים כבר התחילה
בס"ד ,תקשור עם מנחם ,אייר תשע"ה

אני מאד מרוגש ,מאד מרוגש .אני לא יודע אם אתם מרגישים
כמוני .אני מתעורר בלילה בבהלה ,בחושך ,כמו שזה סוגר
אותי בתוך הקבר ['יוֹשֹבֹיֹחוֹ ֹשךֹֹוֹצֹלֹמֹוֹתֹ,'...ר'ֹזכריהֹט'ֹי"א] ,לא עלינו.
אני מרגיש שקשה לנשום ,אני מפחד ,אני כל כך מפחד .אני
לא מפחד בשביל עצמי ,אני מפחד בשביל כולם ,הורים ,ילדים,
מבוגרים ,זקנים ,מה יעשו? ...מה יחשבו כשיתחילו לרדת
הצרות הגדולות שאי אפשר אפילו לתאר מה הם או איך הם?...
יהיה גם קשה פה בארץ ,אבל לא כמו בחוץ-לארץ ,כי בחו"ל
זה יהרס ,ופה זה רק חלק ,רק קצת ,אבל יהיה קשה פה .אבל
נדמיין מה זה לראות ארצות שלמות שנעלמות ,זה לא קל אפילו
רק לראות את זה .ולחשוב על כל האנשים שמה ,כל המבוגרים,
וכל הילדים ,מה הם חושבים? ...מה הם חושבים? ...כן ,וכל אלה
שבבתי-חולים ,וכו' ,אני רק דואג ,דואג לעמ"י.
באמת אין הרבה יהודים שנמצאים פה עכשיו .היהודים-
האמיתיים הם מעטים יחסית לאוכלוסיית העולם ,וגם מעטים
לעומת האוכלוסיה של היהודים ,ה'כביכול-יהודים' ,אבל הם
באמת היהודים האמיתיים .ולא אף נשמה אחת מביניהם תלך
לאיבוד [עמוסֹט'ֹט'] .ואפילו אם הם נראים רחוקים – הם יהיו
קרובים עד הגאולה.
אבל אני לא יכול לסבול את הרישעות שיש בכל מקום ,את
השינאה ,את כל הדברים העקומים ,את המלחמה שמנהלים גם
יהודים וגם גוים נגד הקב"ה ,שלא נדע .וזה הדבר שהכי מפחיד
אותי ,כי אני יודע שכל השנים ,לאורך כל השנים שמהאדם-
הראשון ועד היום ,השטן רצה להילחם נגד הבורא שלו ,ושל
כולנו ,הוא רצה עם כל הכוחות שלו לנצח ,ולהוכיח שהוא ח"ו
הכל יכול ,חלילה וחס .אבל זהו המצב .ועכשיו הוא בטוח שהוא
הגיע לדרגה כזאת ,כי האנשים הכי חשובים בעולם ,אלה שיש
להם הכי מה להגיד בעולם ,אנשים שהם כ"כ גדולים,
ועשירים ,שהם המכתיבים ,חושבים שהם המכתיבים ,מתי
שיהיו מלחמות ,ומתי שירד גשם ,ומתי שירד שלג ,מתי שיהיו
סופות-טורנדו או הוריקנים ,הם חושבים שהם במקום הקב"ה,
ה' ישמור ויציל אותנו מהם ,אבל הם ילמדו ,הם ילמדו בצורה
קשה .והשטן עצמו – יעלם .ה' ישחוט אותו ,יגמור אותו – והוא
יעלם! ה' יקח כל פיסה מהשטן ויזרוק את זה לפח אחר [סוכהֹ
נבֹ.ע"ש] ,וזה יהיה הסוף.
אני מפחד ,אני מפחד שהעולם ימשיך כמו שזה כעת ,כי העולם
נהפך למשהו מכוער ,מכוער ועקום ,ומלוכלך ,שקשה לחיות
בו ,קשה לסבול את זה .אבל עם כל זה – אני מפחד ,וכל אחד
שיודע מה עומד לפנינו – גם הוא מפחד ,כי להסתכל על ההרס,
להסתכל על אנשים מתים מסביב זה מאד קשה .אנחנו מדברים
על יהודים' ,כביכול יהודים' .אמנם יש כאלה שברור שהם לא-

יהודים ,שהם ערב-רב ,אבל יהיו כאלה שתהיה לנו הפתעה
איתם [נחלתֹיעקבֹ(אמתֹליעקב)ֹלהגר"יֹמליסאֹ,סומ"סֹברכות].
וזה יהיה גם כן קשה כשרואים ילדים קטנים שהולכים ככה
לאיבוד ,שלא נדע ,המראה – קשה ,זה קשה לראות בן-אדם
שנהרג וזב ממנו הדם ,שחלק של הגוף בצד אחד וחלק בצד
אחר .אבל זה אנחנו לא נסבול ,כי זה לא יגע בנו .נראה את
זה – וזה קשה בכל אופן ,המראות הקשות – זה קשה .אבל אין
ברירה ,וזה עוד מעט יהיה .זה יורד עלינו מהר מאד ,במהירות
מאד גבוהה.
וזה פשוט מדהים אותי כמה שאנשים לא מבינים בכלל .זה
קורה לידם ,ולא מבינים כלום! לא מרגישים כלום! [ישעיהֹסו"פֹ
מ"ב] הרשעים מכוונים להרוס לנו את החיים ,ואת האמונה
בהקב"ה ,ח"ו ,ואנחנו לא זזים ,לא מרגישים ,וממשיכים את
החיים כמו שכלום קורה! ובכלל ,בארה"ב ובאירופה – הם
לגמרי 'בעננים' ,הם ממשיכים את כל המסיבות ,היהודים ,אני
מדבר על היהודים ,הם לא רוצים לדעת ,פשוט לא רוצים לדעת.
אבל זה לא רק היהודים ,אבל בין היהודים ,אחוז מאד גבוה
של היהודים – פשוט לא רוצים לדעת ['השמן ֹלב ֹהעם ֹהזה.]'...
ואפילו שיודעים – שמים את זה בצד וממשיכים עם השטויות
[ישעיהֹכ"ב'ֹ:ו ִהנה ֹשׂ שׂ ון ֹושִׂ מחהֹ ...אכל ֹבשׂ ר ֹושתות ֹייִ ןֹ ,אכול ֹושתוֹ ֹ ִכי ֹמחרֹ

נמות .]'...מה אני אגיד לכם ,רק להתפלל ['אִֹםֹתִֹבֹעֹ ֹיוןֹבֹעֹיוֹ ,]'...רק
להתפלל על כל עמ"י ,שנזכה סוף-סוף לקבל משיח צדקנו.
ואני מתרגש מאד כשאני פשוט חושב על זה שממש משיח
כמעט פה ,ואנחנו ממש בדור-האחרון .הרגעים האחרונים – זה
אנחנו! על הדור הזה קראנו ,ולמדנו ,וזה ממש – אנחנו ,ברוך
ה'.

ש .כתוב בספרים הק' שבסוף הימים תהיה אפיקורסות חזקה
בעולם ,וזה ישפיע אפילו על הצדיקים .השאלה היא האם צריך
להוסיף עוד שמירה? מה אפשר לעשות?
ת .אדם צריך להישאר מה שיותר מנותק מהעולם ,זאת אומרת
מהעולם-שמסביב ,לא מהמציאות .צריכים להיות מציאותיים
ולא בחלומות שלא קיימים .והביגוד – זה עושה מחיצה מאד
גדולה ,גדולה מאד .וזה העיקר [צפניהֹא'ֹח''ֹ:והיהֹביוםֹזבחֹה'ֹופקד ִתיֹ
עלֹ...כלֹהלב ִשיםֹמלבושֹֹנכ ִריֹ'...ע"שֹ,רמב"םֹסהמ"צֹל"תֹל'ֹע"שֹ,עי'ֹשו"תֹ

טוטו"ד ֹלהגרש"ק ֹמהדו"ק ֹהל' ֹע"ז ֹסי' ֹקפ"ח ֹבשם ֹהגר"א] ,אבל גם
המחשבות .ויכול להיות בן-אדם עם אלף בגדים – והמחשבות
לא טובות .אנחנו רואים יהודים ,עם זקנים ארוכים ,עם מעיל
ארוך ,שהם ,תסלחו לי ,ממש מלאי-טינופות ,ה' ישמור עלינו.
אז הביגוד זה לא הכל ,כי יש אנשים שאיכשהו אפילו בתוך
הטומאה נשארו טהורים ,גם במחשבה גם בהתנהגות ,אז אי
לֹתסתכלֹבקנקן.]'...
אפשר להגיד מאה אחוז ['א ִ

אבל ה' יציל את כל אלה למרות שלא היו כ"כ נקיים מהכל
[יחזקאל ֹל"ו'ֹ :וזרק ִתי ֹעֲ ליכם ֹמיִ ם ֹטֹהו ִריםֹ ,וטהרתם ֹ ִמכל ֹטֻ מאותיכםֹ ,ו ִמכלֹ

ִגלוליכם ֹאֲטהר ֹאתכםֹ '...ע"ש] ,כל אלה שפשוט מקבלים אותו
כ'הכל-יכול' ,היהודים כמובן ,שהם יהודים-אמיתיים .אבל
אנחנו ,יותר טוב לנו לסבול פחות אם כבר עכשיו נתלבש
בצניעות ,נתנהג בצניעות ובקדושה בכל מקרה .ולבן-אדם יש
תמיד יצר-הרע ,אז עלינו להילחם אתו ,פשוט להילחם איתו,
להגיד לו 'קישטא!'( ...תסתלק) לא מעניין אותי .וזה מה שצריכים
לעשות .זוהי מלחמה מהבוקר-עד-הלילה ומהלילה-עד-הבוקר,
מצב של 'כל הזמן מלחמה' [קידושיןֹלֹ:חוה"ל ֹש'ֹיחודֹהמעשהֹפ"ה],
וה' רואה שאנחנו נלחמים – וזאת תהיה הישועה.
ש .לאור כל מה שקורה בתימן – הרבה אומרים שקרובה מאד
מלחמת גוג-ומגוג...
ת .אני אומר יותר טוב :כבר התחילה מלחמת-גוג-ומגוג .האם
אתם יודעים כמה פעמים הם הביאו ספינות-קרב ולקחו אותם
בחזרה?! ...טוב ,תראו ,אני לא יודע מה להגיד .אני כן יודע
דבר אחד :זה כן התחיל .וזה יחמיר בהרבה .וזה יתפשט מחוץ
למזרח התיכון .ואז גם היהודים יתחילו להתעורר ,כי אז זו
תהיה כבר מלחמה גם בתוך אמריקה! נכון ,זו תהיה מלחמה
של אח-נגד-אח ,זאת אומרת גוים-נגד-גוים ,אמריקאים נגד
אמריקאים .הצבא נגד העם האמריקאי .ויש להם כל מיני
מקסיקנים וערבים וכו' שהם יהיו עם הממשלה.
וזה רק יתפשט עוד ועוד .סין עוד לא נכנסה לזה ,וסין היא
סכנה מאד גדולה לעולם .והרוסים כבר בפנים (כלומר משולבים
בתוך התכנית הזאת) ,והאירופאים בפנים ,והאוסטרלים גם ,וכל
הארצות האלה יהיו מעורבות בעימותים ,מי-פחות ומי-יותר.
והשחקנים הגדולים זה :סין ,יפן ,קוריאה במידה מסויימת ,כל
הארצות האלה ,וגם רוסיה ,אירופה ,אנגליה ,ארה"ב ,ואמריקה
הלטינית .וארה"ב – היא בין אלה שיהרסו ,לא לגמרי אבל
יהרס .אבל אירופה יהרס ממש ,ממש [קוד"דֹגליוןֹ .]21ושתדעו,
כל אלה כמו רוזוולט ,והיטלר ,ומוסוליני ,וסטאלין ,ואולי גם
צ'רצ'יל  -היו ביחד ,אפילו שהם נלחמו כביכול אחד-נגד-
השני...
האם אתם יודעים ,היה גוי אחד שקראו לו פייק ,בערך בשנת
 ,1870הוא היה מהגדולים של הרשעים ,והוא כתב תיכנון
שבמאה הבאה ,זאת אומרת במאה העשרים ,יהיו שלשה
מלחמות! והוא תיאר את זה בדיוק בפרטי-פרטים ,את הכל!
ממש תיאר את המלחמות ,ומה המטרה של כל אחת מהמלחמות,
ושבסוף זו תהיה המלחמה על השליטה המלאה! זה כמו מין דת
שלהם שדוחפת אותם ,זה לא בעיקר הכסף וכו' ,נכון ,כסף גם
כן ,כל מה ששייך לעולם הזה – זה מה שמניע אותם .הם רוצים
להיות במקום הקב"ה ['אֱדמהֹלעליון'ֹ,ר'ֹסנהדריןֹקט.].

ש .כעת מדברים שם שרוצים להפסיק את זה שארה"ב מנהלת
את הכלכלה העולמית...
ת .באמת ,האם אתם יודעים מה שעושים שמה?! ...איך אפשר
להימנע מלדבר על זה?! הם ממש הורסים את הכלכלה של
אמריקה! הוא נשלח בשביל לכבוש את אמריקה ,הכושי ,הוא
נשלח בדיוק בשביל העבודה הזאת .הוא טמבל (סתום) ,אומרים
לו בדיוק מה לעשות ,ואיך להגיד ,והוא עושה ,כי הוא גדל
כך .אבא שלו היה קומוניסט כושי גדול ומפורסם ,ואמא שלו
היתה איזה מסכנה לבנה ,גם כן ממשפחה קומוניסטית ,ומהרגע
שהוא נולד – הכינו אותו בשביל זה ['זרוֹֹרש ִעיםֹמרחם'ֹ,מזמורֹנ"חֹ
ע"ש] ,ודווקא בשביל שהוא כזה עקום – זה מתאים להם .אבל
הם עושים את זה כצחוק על העולם ,רוצים להראות שהם
השולטים .זה לא רק סאדיסטים ,זה מעבר לסאדיזם ,אני לא
יודע מה זה.
ש .למה ישנה תחושת עייפות בלתי רגילה?
ת .אני אסביר .יש מלחמה שכבר התחילה .היא התחילה לפני
הרבה זמן ,אמנם בגלל שאנחנו לא רואים פצצות ,ברוך ה',
ואין לנו את הדאע"ש ,ברוך ה' ,אנחנו חיים פחות-או-יותר
חיים רגילים – אז לכן אנחנו לא מודעים .אבל הגוף שלנו כן
יודע .ואנחנו ,הנשמות בודאי ,יודעים ומרגישים את זה .וזה
מעייף גם את הגוף .כי מה שהנשמה יודעת – זה מעייף את
הגוף .ואנחנו פשוט מרגישים קשה ,כי ישנה מלחמה .המלחמה
התחילה קודם-כל בשמים [ישעיהֹכ"ד'ֹ:והיה ֹביום ֹההוא ֹיִ פקד ֹה' ֹעלֹ
צבא ֹהמרום ֹבמרום ֹועל ֹמלכי ֹהאֲדמה ֹעל ֹהאֲדמה'ֹ ,וערש"י ֹברכות ֹיזֹ .ד"הֹ
'בפמליא ֹשל ֹמעלה'ֹ :בחבורת ֹשרי ֹהאומותֹ ,שכשהשרים ֹשל ֹמעלה ֹיש ֹתגרֹ
ביניהםֹתיכףֹישֹקטטהֹביןֹהאומותֹ,כדכתיבֹ'ועתהֹאשובֹלהלחםֹעםֹשרֹפרס'ֹ

(דניאלֹי')] ,וזו ממש מלחמה הרבה יותר מתקדמת מאשר פה .וזה
מעייף אותנו ,המלחמה הזו מעייפת אותנו מאד-מאד.
ועוד דבר אחד אני רוצה לומר לכם :לא להיות חלשים ,רק
צוִ ֹ:אמרוֹֹלנִ מהֲריֹ
חזקים [ישעיהֹל"הֹג''ֹ:חזקוֹֹידיִ םֹרפותֹו ִברכיִ םֹכשלותֹאמ ֹ
לבֹ ִחזקוֹֹאלֹ ִתיראוֹֹ ִהנהֹאֱלקֹיכםֹ...הואֹיבואֹוישעֲ כםֹ,'...עי'ֹרש"יֹשם] .אפילו
שאתם מרגישים מאד-מאד ירודים ,כולם על הכתפיים שלכם,
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-
עדן שפעם היה ,ואיפה אנחנו עכשיו ,ונשכח מכל מה שהיה
באמצע .כל הסבל שהיה באמצע.
[תהלים ֹמזמור ֹצ''ֹ :שׂ בענוֹ ֹבבקר ֹחסדךֹ ,ונרננה ֹונִ שׂ מחה ֹבכל ֹימינוֹֹ :שׂ מחנוֹֹ
ינו ֹרעהֹ ,'...ר' ֹאגרת ֹהנחמה ֹלרבינו ֹמיימון ֹאביֹ
ִכימות ֹ ִע ִניתנוֹ ,שנות ֹר ִא ֹ
הרמב"םֹעלֹפסוקיםֹאלו].

ביום בהיר ניתן לראות את הנצח
בס"ד ,תקשור עם בנימין ,מוצש"ק נשא ,י"ג סיון תשע"ה
העולם לגמרי מבולבל .אני בטוח שאין אפילו בן אדם אחד בעולם

מפחד מאד שהרבה יהודים ילכו עם זה .למה לא? מה הם יודעים על

הזה ,במיוחד בארצות המערביות ,שמרגיש שאנחנו חיים על מי מנוחות.

היהדות בכלל? מה הם יודעים? האם לא שמתם לב כמה מיפגשים

העולם מבולבל .כל יום משהו חדש ,כל יום ,ולפעמים כל שעה ,משהו

מתקיימים פה עם נוצרים ,מפגשים ענקיים ,שנועדו להכניס יהודים ועוד

יותר משונה מהשני ,משהו מוזר ,חסר-הגיון ,שום דבר פשוט לא הגיוני.

יהודים ועוד יהודים לתוך הנצרות?! ['יְּ כַ ְּר ְּס ֶמנה חֲזִ יר ִמי ַער'] וזה נהיה כמעט

הבן-אדם לא יכול להירגע ולעבוד עם ראש על הכתפיים .הבלבול נכנס

דבר של יום-יום עכשיו ,לוקחים אותם לירדן ,מכניסים אותם למים ,פעם

לכל מקום בחיים שלו ,זה מבלבל לו את המחשבות ['היסח הדעת ,]'...הוא

יהודי – עכשיו נוצרי ,כמו קסם .וזה ממשיך ,וזה נהיה יותר ויותר גרוע.

חולם באמצע העבודה ,והוא גם כן לא מרגיש כל כך טוב .מתקיפים

כל המקומות הקדושים עכשיו מלאים בגוים ,לא גוים שאוהבים

אותנו מכל הכיוונים עם כל מיני רעיונות מעניינים ,ומשונים ,ומפחידים,

יהודים או יהדות ,אלא סתם גוים .גוים שבאים בסופו של דבר לכבוש

והעולם פשוט צונח.

את המקום .כן ,הם 'כביכול תיירים' ,אבל זה כדי להביא אותנו להרגשה

ויהודי שרוצה באמת לעבור את כל זה בישוב-דעת ,בראיה ברורה,

שאנחנו והנוצרים יכולים להתאחד ח"ו .והם ,התכנית שלהם ,זה להפוך

חייב לטפס ,לטפס גבוה-גבוה ברוחניות ,ולהתקרב יותר ויותר לה' ,ואז

את כל המקומות הקדושים שלנו למקומות-קדושים שלהם .רק שדבר אחד

מהגובה הרוחני הזה ,יש ימים בהירים שבכל זאת אפשר לראות את

הם לא תופסים .לא מאמע-רחל ,ולא דוד המלך ,ולא שמואל-הנביא ,ולא

['באוֹ ְּרך נִ ְּראֶ ה אוֹ ר'].
הנצח ,את האמת ְּ
אני רק רוצה להסביר לכם דברים פשוטים לפני שכולנו ,בכל העולם,
נכנסים לחלק החשוך ביותר של המנהרה הארוכה הזאת שמתחילת הגלות

רבי שמעון ,ולא אף אחד מהצדיקים יתנו להם לעשות את זה .זה יהיה
הדבר האחרון שהם ינסו לעשות לפני שייעלמו מן העולם הזה

[ריש האידרא

זוטא דף רפ"ח' :.וַ ִתיבַ ש ידוֹ ' ,תהלים צ"ד כ"א ע"ש].

עד לסופה .אנחנו נכנסים לחושך הכי מפחיד והכי עמוק שלא נוכל לראות

אבל מה עם היהודים שלנו? אני כל כך מפחד עליהם ,הרצון להיות

לא רק את הרגלים שלנו ,אלא אפילו לא את האף שלנו ...זה יהיה כזה

יהודי איננו כל כך חזק ,והרצון להיות מ'האנשים היפים כביכול' הוא

חושך עד שלא נדע אם אנחנו הולכים קדימה או אחורה ,אם אנחנו

מאד חזק [יחזקאל פרקים כ' כ"ג] .החילוניים לא יודעים מהחיים שלהם מה

הולכים שמאלה או ימינה .החושך יהיה כל כך כבד ['וְּ י ֵמש ח ֶֹש ְּך'] ,אבל אני

זו יהדות .הכל לימדו אותם חוץ מ'מה זה להיות יהודי' ,כי פחדו מזה.

רק רוצה לומר לכם כמה דברים כשנכנסים לחושך הזה.

היטלר ימ"ש הביא את השואה .הוא רצה לעשות את הפיתרון הסופי של
העם היהודי ,ה'פיינל סולושן' ,שלא יהיה אף יהודי אחד שנשאר לפליטה,

כמו שדברנו כמה פעמים ,כל העולם עכשיו מתחת לשלטון של אדום
[מאמר 'בתוך שלטון הגוים' ,עי' יומא י' ,].הרשעים הגדולים ביותר שחיו אי
פעם – הם כולם פה

הוא יהרוג את כולם .ברוך ה' זה לא התממש ,אבל הוא הרג מספיק
הרבה ,מספיק בשביל לעשות שואה קשה.

יתי ְּרש ִעים ְּקבֻ ִרים ובאו ,'...דניאל י"ב' :וְּ ַר ִבים
[קהלת ח'' :ר ִא ִ

אבל זה עדיין לא הספיק להם ,כי עוד ישנם הרבה יהודים ,אז לכן

ִמ ְּי ֵשנֵי אַ ְּד ַמת עפר י ִקיצו ...וְּ אֵ ֶלה לַ חֲרפוֹ ת לְּ ִד ְּראוֹ ן עוֹ לם' ,זוה"ק בשלח דף נ"ח' :זַ ִמין
קו ְּדשא ְּב ִר ְּ
יך הוא לְּ אַ חֲייא לְּ כל ִאינון ַמלְּ ִכין ְּדעקו לְּ יִ ְּשראֵ ל וְּ לִ יְּ רושלַ ם ,לְּ אַ נְּ ְּד ִריאנוס,

בן-גוריון והחבורה שלו הביאו לעולם ,בעזרתו של ה' ,בודאי ,את המדינה

יתיה ,ולְּ ַש ְּלטאה לוֹ ן
לְּ לו ִפינוֹ ס ,ונְּ בוכַ ְּדנֶצַ ר ,ולְּ ַסנְּ חֵ ִריב ,ולְּ כל ְּשאַ ר ַמלְּ כֵ י ַע ִמיןְּ ,דח ִריבו ֵב ֵ
ְּכ ַק ְּד ִמיתא ...לְּ ִא ְּתפ ְּרעא ִמנַיְּ יהו ְּב ִא ְּת ַג ְּלייא ַסחֲרנֵי יְּ רושלַ ם ...וְּ דא לְּ זִ ְּמנא ְּדאתא

ְּמ ִשיחא'] ,הם עושים את העבירות הכי קשות והכי מגעילות שהאבות
שלהם עשו ['ר ִעים וְּ חַ ט ִאים לַ ה' ְּמאֹד' ,חלק קט .ור' ירושלמי שם ה"ג] ,רק שעכשיו
זה עם טכנולוגיה הרבה יותר גדולה ו'יעילה' כביכול ,וזה המצב שלנו.
הרישעות נוזלת וזורמת כל כך חזק מכל מקום ,מכל חור ,מכל פתח,
שהבן -האדם האמיתי שרוצה להיות קרוב לה' פשוט מרגיש בחילה מכל
מה שקורה [תהלים ס"ט' :טבַ ְּע ִתי ִביוֵ ן ְּמצולה.]'...
והמצב הוא כזה ,שכל המדינות המערביות ,כל אירופה ,וכן רוסיה,
סין ,קוריאה ,יפן ,וכל הארצות האמריקאיות ,קנדה ,ארה"ב ,וכו'
גואטמלה וכו' ,כולם ,וכל אפריקה ,וכל העולם ,כולל אסיה – הכל מתחת
לשלטון של הרישעות ,של השטן בעצמו .והם משתלטים על הכל .הרבה
אנשים לא רוצים לדעת את זה ,הרבה אנשים רוצים לקום בבוקר ופשוט
להמשיך את העבודה שלהם ,אבל עוד מעט ,באמת עוד מעט – הכל כבר
יפול ,ואז אנחנו נראה דברים שלא האמנו שהם יכולים להיות במציאות,
בדור שלנו ,שהוא כביכו ל הדור האינטליגנטי ביותר שאי פעם היה,
ואנחנו יודעים שזה בדיוק להיפך! הדור הזה נהפך ליותר גרוע מבהמות,
יותר נמוך מנחש ,יותר אכזרי מנמר[ .ר' מאמר 'יותר גרועים מחיות'] .אנחנו
בדור של חושך גמור ,חושך מוחלט.
ובואו נסתכל במה שקורה פה בארץ .אני רק רוצה שתבינו ,דיברנו
על כך שהגוים רוצים שארץ-ישראל תהיה המרכז שלהם ,ודברנו על זה
שרוצים לעשות דת חדשה ,של משהו 'ג'ודו-קריסטשן'( ,נוצרי-יהודי) ,ואת
זה הם כבר תיכננו וכעת כבר מדברים על זה פתוח ,ולצערי הרב ,אני

הזו' ,מדינת ישראל' .ומהי המטרה של מדינת ישראל? בדיוק אותו הדבר
כמו הרעיון של היטלר ,ה'פיינל סולושן' ,הפתרון האחרון בשביל
['על ַע ְּמך יַעֲ ִרימו סוֹ ד'] ואיך מתפטרים מהיהודים? זה מאד פשוט.
היהודיםַ .
לוקחים אותם ,ונותנים להם מדינה במקום יהדות ,נותנים להם 'דמוקרטיה
כביכול' במקום יהדות ,נותנים להם כדורגל במקום יהדות ,ונותנים להם
"צה"ל" שילחם בעדם – במקום יהדות .וכל זה ,ביחד עם כל מיני
אספקטים אחרים – הכל בא כתחליף במקום להאמין בקב"ה

['א ִֹתי עזְּ בו...

לַ ְּחצֹב להֶ ם בֹארוֹ ת ,בֹארֹת נִ ְּשב ִרים ,]'...ולקבל את זה שרק הקב"ה יכול לבנות,
ולתת ,ולהחיות בני אדם ,ו שאנחנו העם שלו ,הבנים שלו ,הבנות שלו,
ורק אליו אנחנו צריכים לפנות ולבקש ,ולא מהצה"ל ,ולא מהביטוח-
לאומי ,ולא מקופת-החולים ,ולא מאף אחד .רק מהקב"ה .הוא הכל יכול
– ולא הם .אני לא אומר שלא צריך להיות רופא וכדו' ,אבל הם הפכו
את זה ל'ה' ,בה' הידיעה ,ה' ,הכח העליון כביכול ,ח"ו.
והקב"ה עצמו – הוא לא משחק בשבילם תפקיד בראש שלהם

[תהלים

'אֲשר חֵ ְּרפו אוֹ יְּ בֶ יך ה''] .הדינים
ֶ
כ"ח ה' ,ובמפ'] ,הוא האויב שלהם [מזמור פ"ט:
שלו ,התורה שלו – הכל זה אויב שלהם

'שאוֹ ן ק ֶמיך עֹלֶ ה
[סוף מזמור ע"דְּ :

ת ִמיד .]'...וככה הם לימדו את הילדים שלהם ,יהודי עם זקן ופאות – הוא
אויב ,מי שהולך לבית כנסת שלש פעמים ביום ומתפלל – הוא אויב ,זה
הכל אויבים ,כל מה ששייך ליהדות .אבל מי יציל אותנו? ה'בן
גוריונ'ים !...ה'משה-דיינ'ים !...וכל אלה ,כל המנוולים הכי גדולים ...אבל
אף אחד מהם לא יוכל להציל אתכם ,האחים והאחיות החילוניים שלי,
הם בכלל לא יכולים להציל אתכם ['שוְּ א ְּתשו ַעת אדם'] ,וגם נתניהו לא יציל
אתכם ,כי כל אלה בנו את המדינה בשביל להרוס את הדת היהודית
ולעשות את זה מרכז לדת חדשה ,כי כל האנשים האלה ועוד הרבה

אחרים קשורים ישירות לרשעים .ו'המדינה שלנו' כביכול – היא איננה

ישנם כל כך הרבה עסקנים שמרויחים כסף על חשבון היהודים

'שלנו' באמת .היא שלהם .זה בשליטתם .והם ינסו להפוך אותנו למשהו

הטובים .הרשעים משלמים להם כדי לעשות מחלוקת בתוכנו

זר ,משהו לא יהודי ,וזה יהיה ח"ו 'הפתרון האחרון' בשביל היהודים.

מעוֹ ג' ,סנהדרין נב' :.בשביל חנופה שהחניפו לקרח על עסקי לגימה ,'...ע"ש] ,הם

['א ְּמרו לְּ כו וְּ נ ְַּכ ִח ֵידם ִמגוֹ י ,וְּ לֹא יִ זכֵ ר ֵשם יִ ְּשראֵ ל עוֹ ד ,'...תהילים פ"ג].

מקבלים כסף בשביל זה ,ואז הם עושים בלאגן בתוך הציבור .הם עושים

['בחַ נְּ פֵ י לַ עֲ גֵי
ְּ

האם אין זה מעניין שבכל התקופות ,במשך כל הדורות מאז אברהם

את זה בכוונה ,ואני בטוח שהרוב מביניהם לוקחים את הכסף הזה

['ש ְּבכל דוֹ ר ודוֹ ר עוֹ ְּמ ִדים עלֵ ינו לְּ כַ ל ֹו ֵתינו,'...
ֶ

וחושבים שהם עושים מצוה .אז מה נעשה? מה נעשה? איך נצא מזה?

אבינו ,מנסים לחסל את היהודים

הגש"פ] ,את העם הפיצפון הזה?! למה? כי זה הוא העם הנבחר של הקב"ה.

אנחנו לבדינו לא יכולים להילחם איתם ,יש להם עכשיו יותר מדי כח-

['קשה ִכ ְּשאוֹ ל ִקנְּ אה' ,סוף שיה"ש.

הזרוע .והאם לא שמתם לב עכשיו שבכל מדינה בעולם ,כל המדינות

'סיני – שירדה בו שנאה לאומות-העולם' ,שבת פט .].ומדור לדור מנסים לחסל

בעולם ,כעת ,ברגע זה ,מתכוננים עם כל מיני תרגילים של הצבאות

אותנו – וזה לא הולך להם ,וגם עכשיו זה לא ילך להם.

שלהם .יש ימים שלמי ם של אימונים בצבאות של כל המדינות ,בכל

איזו קנאה זו שנמשכת כל כך הרבה שנים

הם חושבים שהם משתלטים על העולם ,הם חושבים שאין משהו
יותר חזק מהם ['א ַמר ְּבלִ בוֹ ַבל אֱ מוֹ ט ,]'...הם חושבים שהם יכולים להחליף
את הקב"ה בשביל השטן חס ושלום ,אבל ילמדו את האמת ,וזה יהיה
עוד מעט

העולם ,ועוד מעט – גם פה .עוד מעט זה יתחיל גם כאן .אנחנו נשמע
פצצות ,נשמע כל מיני דברים ,ממש-ממש התנסויות של מלחמה.

ש .כבר שומעים את זה...

[צפניה ב'' :זֹאת ה ִעיר ה ַע ִליזה הַ יוֹ ֶשבֶ ת לבֶ ַטח ,הא ְֹּמרה ִבלְּ בבה אֲ נִ י וְּ אַ ְּפ ִסי

נכון ,הם התחילו כבר ,אמת .אבל זה לא החלק הגדול ,וזה עוד

עוֹ ד ,אֵ ְּ
יך היְּ תה לְּ ַשמה ,'...תהלים שם סו"פ פ"ג] .אבל מה ,אני רק מפחד על כל

יתחיל בגדול .ובאמריקה כבר עושים ,ובכל אירופה עושים ,וגם בכל מיני

היהודים שילכו איתם ,לא לגיהנום ,אלא להיעלם ,לגמרי ,לחידלון .אני

ארצות אחרות ,כמו דרום-קוריאה ,וסין ,וכו' ,וברוסיה עושים ,אז מה זה

בוכה על כל יהודי שמאמין בשטויות שלהם ושמוכן להיכנס לתוך

אומר לנו? שרוצים שלום !?...זה אומר לנו שאנחנו הולכים לתוך כזו

הרישעות הזו .שוב אני רוצה לומר לכם :מעטים יחסית ישארו .מתוך

מלחמה שעוד לא היתה כמותה בעולם ,בכל ההיסטוריה .וה' ישמור עלינו.

הכמות של שבעה-וחצי מיליארד אנשים בערך שיש על פני כדור הארץ

אנחנו צריכים לשבת ולהתפלל – במקום לעשות מסיבות ,ולקנות

– ישארו מעט ,ומכל היהודים שישנם ישארו יחסית מעט ,כי יכולים

פיאות יוקרתיות ,וללכת כמו דוגמניות מפאריז [צפניה א' ח' ,ע"ש] ,ולהוציא

להישאר רק אלו שיודעים את האמת ,ושמוכנים לחיות את האמת.

כסף על שטויות ,ולשכוח שאנחנו יהודים ,לשכוח שאנחנו צריכים להיות

אבל זה קשה להם ,קשה לרשעים לחיות את האמת ,כי בשביל זה
צריכים קדושה .יש הרבה יהודים בקבוצה של הרשעים ,הרבה כאלו

יהודים פשוטים וטובים  ,ולא לטוס כל הזמן מארץ-לארץ בשביל בר-
מצוה פה ובשביל חתונה שם ובשביל סתם טיולים.

שנולדו יהודים ,אבל מה הם היום נקראים? לאיזו קטגוריה הם משתייכים?

אנחנו צריכים לשבת ולעשות תשובה .יש לנו הרבה-הרבה עבירות.

האם אפשר לקרוא להם "יהודים" ? קשה לי להאמין .הם רשעים גמורים.

כמעט כל מה שאנחנו אוכלים – זה טרף ,כמעט כל מה שאנחנו עושים

ו יכול להיות שאחד או שנים מביניהם יעשה תשובה ,אולי ,אבל קשה

זה אסור .סומכים על כל מיני אנשים שאי אפשר לסמוך עליהם.

להאמין .אבל הכל יכול להיות .ואם יעשו תשובה – אני בטוח שה' יקבל

ג' ,2וע' שו"ת רבינו עקיבא יהוסף (שלזינגר) ,יו"ד סי' א' ,בענין תקנות סדרי הכשרות].

אותם בחזרה בשמחה [ריש שע"ת לרבנו יונה ,יחזקאל סו"פ י"ח] ,אבל אנחנו,

ואנחנו במצב קשה .ואנחנו עושים זאת הרבה פעמים כשאנחנו יודעים

העם הפשוט ,אנחנו לא צריכים להקשיב ,ולא צריכים לקבל ,וצריכים

שזה אסור ,בכל זאת אנחנו עושים כל מיני עבירות .אנחנו חייבים לשבת,

['תעמדו

ולחפש בפנים ,ולעשות תשובה ,וזה הדבר היחיד שיציל אותנו ,ואין שום

להגיד' :לא'! אנחנו יהודים ! אנחנו לא עוזבים את הדת שלנו!'
ותגידו לא']

ואתם עוד תראו ,תראו ,אפשר כבר לראות איך שיהודים חרדים
נופלים בדבר הזה ,איך שיהודים חרדים הולכים נגד הדת ,נגד דברים
שזה ברור שזה אסור  -ואומרים שזה 'מותר' ,איך שיהודים חרדים
משקרים על דברים שהם הכי בסיסיים ,כמו כשרות ,וכמו כל מיני עסקים.
ולהרבה יהודים ,אפילו חרדים ,אין את הרגישות מה שזה 'לאו' ומה שזה
מותר .בדברים שהכי פשוטים וברורים  -יש הרבה רבנים שהם לא
פוסקים כמו שצריך ,והם יודעים את זה שהם פוסקים שלא כמו שצריך,
וזה בכדי למצוא חן בעיני הקהל ,אוי לנו.

[צפניה ג'' :כֹהֲ נֶיה ...ח ְּמסו תוֹ רה'...

אתי אֶ ת העם ואֶ ְּש ַמע ְּבקוֹ לם ,'...עקד"מ להגרא"ו
'כי י ֵר ִ
וברש"י .שמואל א' ט"ו כ"דִ :

[מויש'לה

דבר בעולם שיציל אותנו.
עוד פעם אגיד ,ועוד פעם אני אגיד :אתם רוצים להיות חלק של
הקבוצה הלא-גדולה שיקבלו משיח? אז תתחילו להיות רציניים

[ר' בעה"ט

בהעלותך י"א ל"ד] ,ולעשות משהו רציני ,ולהראות להקב"ה שהוא הכל-
יכול גם בעינינו [ר' סוף תפילת ובלצ"ג] ,ואנחנו העובדים שלו ,עובדי ה'
ועבדי ה' ,וזה כל מה שאנחנו רוצים להיות ,וזה כולל הכל .לא רוצים
שום דבר אחר – רק לשרת את הקב"ה ,רק לעשות את רצונו .זה מה
שאנחנו צריכים להראות לו ,שזה כל הרצון שלנו ,הרצון שלו – זה הרצון
שלנו'[ .לַ עֲ שוֹ ת ְּרצוֹ נְּ ך אֱ לוֹ ַקי חפ ְּצ ִתי ,'...אבות ב' ד'].

בשם הגרי"ס]

שאלות ותשובות:
ש .איך פתאום נכנסנו לתוך השליטה המוחלטת של הרשעים ,איך זה

אֲשר בנו אוֹ תה .]'...אז אי אפשר
אַ ִפי וְּ ַעל חֲמ ִתי היְּ תה ִלי ה ִעיר הַ זֹאת ,לְּ ִמן הַ יוֹ ם ֶ

נפל עלינו? במסרים דיברתם על כך שזה עומד להיות ,אבל לאחרונה

להגיד שלא שמעתם ,אי אפשר להגיד שלא ידעתם ,אי אפשר להגיד

אתם אומרים שאנחנו כבר בשלטון המוחלט של הרשעים ,איך נקלענו

שאתם לא יודעים מה זו מדינת-ישראל עם כל ההיסטוריה 'המפוארת'

לתוך מצב-הביש הזה?

שלה ,כמו לגנוב ילדים ולמכור אותם לאנשים אחרים

ת .אנחנו כבר מדברים הרבה מאד שנים ,בערך עשרים שנים ,אבל

[סוף ס' יואל' :ו ְּבנֵי

יְּ הודה ו ְּבנֵי יְּ רוש ִ ַלם ְּמכַ ְּר ֶתם לִ ְּבנֵי הַ ְּיונִ ים ,לְּ ַמ ַען הַ ְּר ִחיקם ֵמ ַעל ְּגבולם ,'...ע"ש] ,או כל

האנשים לא רוצים לשמוע ,הם רוצים להמשיך את המסיבה ,רוצים את

מיני אנשים שנרצחו ע"י הציונים

השקט ,ואת הקל יותר ,ולא רוצים להרגיש באיום .ולמעשה – זה תהליך

ַבד ִמים ,]'...וכל מיני אנשים שהורדו מן האניות אחרי המלחמה ,ואלה שהיו

שכבר נמשך כמה מאות שנה .וכבר מההתחלה הסאטמר רבי זצ"ל ועוד

במחנות והגיעו סוף סוף לארץ – היהודים עצמם הם שירו בהם ,כי פחדו

'כי ַעל
[ירמיהו ל"בִ :

שילכו למפלגה השניה! אי-אפשר להאמין איך זה קרה בכלל .מה עשו

רבים אחרים הזהירו את היהודים מפני המדינה הזאת

לראות את הנצח ,עמ' 2

[תהלים ק"ו' :וַ ִי ְּש ְּפכו דם נ ִקי ...וַ ֶת ֱחנַף הא ֶרץ

לכל התימנים שהגיעו מתימן? קילקלו אותם

[ר' ספר 'ליקוטי זוודא קלילא'

עמ' ר"ז]  ,לא נתנו להם עבודה ,לא נתנו להם אוכל אם הם היו מסרבים

לנו את הניסים הכי גדולים ,נסים עוד יותר גדולים מהנסים של מצרים,
נראה ונחיה.

ללכת עם כובע-טמבל ומכנסים קצרות ולגזור את הפיאות.
והאנשים האלה שעכשיו הם לא אנשים אחרים ,אלו הם אותם

ש .במשך שלשה ימים לפני חג-השבועות עשו באיצטדיון בירושלים

האנשים .האם אתם לא מבינים? זה ממש אותם האנשים .הם מהרשעים

כנס פעילי מסיון ,הענק מסוגו ,עם כל ראשי המיסיון בארץ ,למעלה

האלה ,ומההתחלה הם היו .ומי שרצה לפתוח את העינים – ראה את זה.

מעשרת אלפים משתתפים! ובחג השבועות נתנו לקתולים להיכנס לקבר

ג'ון קנדי פתח את הפה – הרגו אותו ,דווייט אייזנהאואר פתח את הפה

דוד-המלך לערוך שם את פולחני-השטן שלהם...

– נתנו לו אמנם לחיות ,אבל לא שמעו אותו .ובאמריקה הם כבר כובשים

ת .זה הכל שייך לאותו תיכנון .עכשיו הם אוחזים בשלב הזה שהם

את המקום מזה שנים ,אבל עכשיו ,עם הכושי ,הם כבשו את זה לגמרי!

משתלטים על כל מיני ארצות ,כולל ארץ ישראל ,ועד עכשיו הם היו די

יש אמנם כמה אנשים שהם נגד ,בואו נניח שיש אפילו מיליון אנשים

בשקט ,עכשיו הם משתלטים .זהו השלב של ההשתלטות .הם ישתלטו

נגד ,זה לא מספיק .הם כבשו את המקום.

פה – ואז היהודים -האמיתיים יתפסו מה קורה ,אפילו שטעו עד עכשיו

וגם פה כבשו את זה מזמן רק שלא רצינו לדעת ,רצינו לדעת שצה"ל

אבל פתאום יתפסו מה מתרחש .ואלה שהנשמה-היהודית שלהם לא נותנת

הוא זה שמנצח במלחמות ...המלחמה האחרונה שצה"ל ניצח באמת זה

להם להיות גוים ,לא מאפשרת להם לעזוב את היהדות – הם יחזרו בגדול.

היה מלחמת ששת הימים .טוב ,הוא קצת ניצח גם בפעם האחרונה ,אבל

ש .לכאורה אפשר להגיד שהמאבק הזה סביב אירועי המיסיון וקבר

['ש ֶקר הַ סוס לִ ְּתשועה'] .ורוצים
זה לא נקרא ניצחון כי עכשיו אנחנו ב'ברוך' ֶ

דוד המלך לפני ואחרי חג השבועות זו התפרצות של המלחמה הגדולה...

שנהיה ב'ברוך' .יביאו פה עוד מעט לא רק את הנוצרים בשביל שיתנפלו

ת .בודאי שזה קשור ,זו ההתחלה של זה.

על כל המקומות הקדושים שלנו ,הם יביאו עוד חיילים זרים פה ,ועוד

ש .ומה שהעירייה עכשיו מתכננת לעשות בכניסה לירושלים,

נקבל אותם עם פרחים ...אבל אין מה לעשות כבר ,רק להתפלל ,ולסגור
את עצמנו ,ולא להסכים לעזוב את היהדות שלנו ,לא להסכים .וה' ישמור
עלינו.

פרוייקט-הספורט ההוא– בטח זה גם כן חלק של המלחמה...
ת .בודאי ,בודאי ,זה יוון ,וזה רומא ,מה זה? בטח ,לעשות איצטדיון
פה? ו עוד מעט בטח תשמעו שהם עושים כבר משחקים בלי בגדים ,כמו

ש .גם במלחמת העולם השניה היו מקומות שנכבשו ללא מלחמה.
ת .במלחמת העולם השניה – אוסטריה אכן נכבשה בלי מלחמה ,אבל
באוסטריה הם כבר שלטו מבפנים ,בארצות האחרות הם באו נגדם מבחוץ

הרומאים [' ְּבגוֹ י נבל אַ ְּכ ִעיסֵ ם' ,ר' יבמות ס"ג.]:
ש .מנהלים חרדיים בכל השכונות משתתפים עכשיו בכל מיני
פעילויות של העירייה .יש לזה אפילו שם' :תרבות כהלכה'...

אלא שהם מהר מאד 'הרימו ידים' כי הם לא יכלו לעמוד נגד הכח של

ת' .תרבות כהלכה' – ?...מי שמפרסם כזה דבר הוא חלק של

הנאצים .אבל מה שקורה כיום זה שהם עבדו על ארצות-הברית ב'גדול'

הרשעים .אוי לנו ,אוי לנו .הכל זה כסף של הרשעים .אין חרדים ,זה רק

כבר מאז התקופה שלאחר מלחמת העולם השניה .אמנם גם רוזוולט

'כאילו חרדים' .ויש כל כך הרבה 'כאילו חרדים' שזה מפחיד .היהודים

ואחרים היו חלק מזה כבר ,אבל בכל אופן לא יכלו 'להתלבש' על ארצות-

האמיתיים בתוך זמן קצר יבינו שזה לא בשבילם ,ואם לא יבינו  -אז

הברית כמו שזה קורה עכשיו ,כי בשנים האחרונות האמריקאים הפכו

צריך להתפלל בעבורם.

צו ַען'] ,יותר גשמיים ,ויותר בתוך הטימטום
להיות יותר טיפשים ['נוֹ אַ לו ש ֵרי ֹ
ֹאש גֵּיא ְׁׁש ָמנִים הֲ לו ֵמי יָיִ ן '...ישעיה כ"ח ,ע"ש] ,אז זה היה קל
'על ר ׁ
שלהם [ ַ
לעשות את זה .ויש להם הרבה ליכלוכים על הרבה אנשים .וגם פה
משתמשים באותם השיטות ,כי אלו הם אותם האנשים.

ש .מגיע להם עכשיו מזל -טוב למנהלי המדינה ,יש לנו עוד מעט
ראש-ממשלה בכלא...
ת .אנחנו בין המדינות הכי-הכי חשובות ...אין הרבה מדינות שיכולות
להגיד ששני ראשי-מדינה ,נשיא אחד ,וראש ממשלה אחד – נמצאים

וכל מיני דברים פתאום נראים לנו מוזרים .מה? איך זה קורה? זה
נראה לנו מוזר! כי זה לא ש'זה קורה' ,אלא שהם עושים את זה ,זה
'עשוי' ,זה מיוצר ,קורים פה כל מיני דברים משונים .גם רצח רבין היה

בכלא...
ש .נשיא הבג"ץ ,ברק ,אמר שהסכנה הקיומית הכי מאיימת מכל
הבעיות במדינה – זו הבעיה החרדית...

משהו משונה – כי זה היה עשוי ,זה היה עשוי בכדי להיראות בצורה

ת .טוב ,עכשיו קיבלתם חתימה על מה שכתבתי...

מסויימת .וככה כל מיני דברים משונים ,וגם בארה"ב ,וגם בכל העולם.

ש .השקר זורם החוצה בעוצמה ,השחיתות בין הפרקליטים ,קציני-

ומה שכביכול 'הרגו את בן-לאדן' ,זה היה נראה כמו איזה סרט מבויים
בצורה לא נכונה ,לא מתאים ,ועם אנשים לא-מקצועיים במיוחד שיצרו
את זה .זה מה שקורה.

המשטרה ,עולם-התחתון ,עורכי-דין ,הכל...
ת .הם רק רוצים להתפטר מהמתחרים שלהם ,והם משתמשים בזה
גם בשביל להפיל את המדינה כמדינה ,כדי שהגוים יקחו את זה .הכל

ואנחנו טיפשים .והם מסתכלים על העולם כאנשים טיפשים

[חבקוק א'

מתוכנן .מאז ומתמיד היה מושחת פה ,תמיד-תמיד ,מהתחלה עד הסוף.

י"ד] ,והאנשים הטיפשים האלה נותנים להם לספר כל מיני 'לוקשים'

ואלה שבמקומם – גם הם מושחתים ...הכל שטויות.

(שטויות) ומקבלים את זה כאילו שזו האמת .הרוב הם כאלה ,ולכן האנשים

ַשלְּ מֹנִ ים' ,הפטרת חזון ,ישעיה פרק א']

הפסידו את המלחמה הזאת .אבל עוד מעט תהיה המלחמה הגדולה .וברוב
הארצות הם כבר שולטים :בסין ,ברוסיה ,בארה"ב ,בקנדה ,באירלנד,
בסקוטלנד ,ובאירופה בכל המדינות ,בסקנדינביה ,וכו' וכו' ,ועכשיו זה
כמו מין משחק ,זה יהיה משחק של מלחמה ,אבל זה יהיה מאד-מאד
אכזרי ,אלים ,מפחיד ,ויותר מפחיד ,ומלא דם ,הדם יזרום לא-סתם .וזה
ש'דם יזרום לא-סתם' כבר אמרנו לפני יותר מעשרים שנה .ואנחנו רק
רוצים להגיד ,שוב אני רוצה להגיד ,בעזרת ה' היהודים ינצלו אם הם לא
יעזבו את הדת שלהם ,ואם הם יעשו תשובה מלאה .ואז הקב"ה יראה

['כלוֹ אֹהֵ ב שֹחַ ד וְּ ר ֵֹדף
ֻ

ש .המדינה הזו שעומדת על כרעי-התרנגולת ,עוד מעט קורס כל
העסק...
ת .המדינה כ'מדינה' – לא תהיה מדינה .והממשלה – זה חלק של
הרשעים ,זה לא יהיה 'ממשלה' ,זה יהפוך לאיזור 'עיר-הבירה-של-
העולם -החדש' כביכול ,אבל בעזרת ה' זה לא יהיה .בינתיים זה נראה
אמנם שזה מתקדם מאד ,בפרט מהימים שאחרי חג השבועות עד עכשיו,
זה מתקדם מאד מאד .ואני אומר שוב :הם מאד-מאד מתקדמים עם
הצבאות שלהם ,הם עושים אימונים ,הרבה אימונים ,בכל העולם .כל
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הצבאות של כל העולם ,ולא סתם .מתחמשים ,ומתאמנים ,עם כל
הניסויים ,וכו'.
ש .האם תוכל קצת לפרט ולהרחיב על התרגיל הצבאי הענק
שמתנהל בתוך ארצות הברית ? זה כבר נמשך מתחילת האביב.
ת .אני רק יכול להגיד שזה מסוכן ביותר .הג'ייד-הלם' – מטרתו
לכבוש חלק של ארצות -הברית על ידי חיילים אמריקאיים .ובחלק הזה
של ארה" ב יש הרבה מתנגדים עם נשק שהם לא מוכנים לתת לממשלה
להשתלט עליהם ,וזה גם איזור מאד חשוב עם נפט וכו' ,אז הם פשוט
רוצים להשתלט עליהם.
ש .השם שנתנו לתרגיל הזה' :ג'ייד-הלם ,(Jade Helm 15) '15-מה
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.
ש .ואיך זה שאף אחד שם לא מביע כל התנגדות לפעילות ההזויה
הזו?
ת .בטקסס יש מתנגדים .המושל של טקסס אפילו ביקש שהחיילים
שלו ,חיילים ששייכים למדינה שלו ,ישימו עין על החיילים האמריקאים
לראות מה הם זוממים לעשות ,אם עושים משהו משונה שידווחו מיידית.
זה לא פשוט .וזה עובר לא רק בעשר מדינות ,כמו שהם מספרים ,זה
יותר משהו כמו שלשים מדינות! אף אחד לא יודע בדיוק מה שזה אבל
כולם מפחדים מאד .שוב אגיד לכם :יש כמה מאות-אלפי חיילים רוסיים
שמה שנמצאים בין האמריקאים ,וכמו כן הרבה מאד סינים יש שמה.
והרוסים – זה כבר הרבה שנים בסדר גודל של מאות-אלפים שנמצאים
עם הצבא האמריקאי .הם עובדים ביחד .זה אירגון אחד .שתבינו .זה החלק
שקשה להבין .זה אירגון אחד .זה לא 'רוסיה' ,ו'סין' ,ו'אמריקה' ,וכו' .זו
קבוצה אחת.
והם יעשו איזה משהו שיזעזע את העולם ['הפחד משתלט'] ,ואז כולם
ירימו את הידים ויגידו' :תצילו אותנו! תצילו אותנו!'...

וַ ַדאי ֶשל ֹא י ֵקל ,וְּ ִאם י ֵקל לֹא יִ ְּהיֶה נ ְֶּחשב אֶ לא לְּ שוֹ ֶטה גמור ,אַ ף ִאסור הַ ַמאֲכל ְּכבר
ֵבאַ ְּרנו ֶשהוא אֶ ֶרס ַממש לְּ לֵ ב וְּ נֶפֶ שִ ,אם ֵכן ִמי אֵ פוֹ א יִ ְּהיֶה הַ ֵמ ֵקל ִב ְּמקוֹ ם חֲששא ֶשל
ִאסורִ ,אם ַב ַעל ֵשכֶ ל הוא?']

ש .בשנת השמיטה יש בעיות גם בירקות ופירות ...אז מה נשאר?
אורז ודגים?...
ת .יש בעיות גם בדגים ,ויש בעיות גם בהכל .אנחנו בעולם של
שקר ,שקר ,שקר .איפה שתסתכלו – זה שקר .ושקר בתוך שקר

[מאמר

'השקר שולט בעולם' ,ועי' שם מקורות 'מאשריך מתעים'] .אי אפשר לדעת כלום.
אני לא יודע מה להגיד על אוכל ,כי בכל אופן לא רוצים למות מרעב.
אבל איזו השתדלות איך שהוא אנחנו עושים ,וה' יבין שלא היה לנו מה
לעשות .יש הכשר שצריך להיות טוב ,זה כל אחד לפי הדרגה שלו ,אם
הוא ילך לשחיטה פרטית קטנה או לא-משנה-מה ,ועוד מעט בין כך יסגרו
את כל הדברים האלה .אבל פה-ושם יש בכל זאת ,אבל זה נגד החוק.
ויהיו עוד הרבה דברים נגד החוק ואנחנו נצטרך לבחור מה לעשות.
התוכנית שלהם ,זה שעל הכל ישתלטו ,ורוצים שלאט-לאט היהדות
תהפוך להיות משהו מן העבר .אולי יחליטו שכדאי להשאיר איזה מקום
לתיירים ,איזו 'שמורה' ,כמו מאה שערים ,ויתנו להם שם לחיות כמו
שהיה פעם ,כדי שיוכלו לראות מה שהיה פעם ,וכמה שהם שמחים שניצלו
מזה ...תראו-תראו מה שהולך להיות ,תראו-תראו ,זה לא סתם .אבל מה
שאני מספר לכם זה לא יתמשך הרבה זמן ,זה יהיה קצר ביותר .התהליך
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...
ת .בודאי ...אם שואלים 'למה' – עלולים להגיע לאמת ,ואז תהיה

ש .כמו שעשו עם מגדלי התאומים...
ת .הרבה יותר גרוע מזה' .התאומים' זה היה החלק שראינו עד עכשיו
הכי חזק ,כולל מה שקרה בפנטגון וכו' ,אבל זה יהיה עוד הרבה יותר.
ש .נודע לי שבבתי -החולים בארץ עורכים שינויי סדרים אינטנסיביים
כדי להתאים אותם לנהלים ול רמה שיוכלו לקבל חיילים אמריקאים .מה
זה אומר?
ת .האמריקאים יש להם כבר חיילים בפנים .זה בדיוק כמו שבארה"ב
יש מאות -אלפי חיילים רוסים ,ויש גם מאות אלפי סינים ,אז ממש עובדים
אחד-עם -השני ,זו קבוצה אחת שפשוט בולעת את העולם.

הֲי ֵקל אדם ַעל ַע ְּצמוֹ לֶ אֱ כֹל ִמ ֶמנו? ִאם יִ שאֵ ר לוֹ בוֹ אֵ יזֶה בֵ ית ֵמחוש אֲ ִפלו חֲששא ְּק ַטנה,

[איוב ט'' :אֶ ֶרץ

נִ ְּתנה ְּביַד רשעְּ ,פנֵי ש ְֹּפ ֶטיה יְּ כַ ֶסה']

להם בעיה ...נכון ,הבן אדם לעצמו צריך לקבל את הכל באהבה ,אבל
לשאול "למה זה קורה" – צריך ,זה בודאי[ .רמב"ם רה"ל תעניות].
ש .האם זה נקרא מלחמת גוג ומגוג ,המלחמה הגדולה הזאת שעומדת
לפנינו?
ת .לא .ב'גוג ומגוג' המשיח הוא הלוחם ,לאחר שהוא יתגלה.
ש .עם מי הוא ילחם? עם אלה שיבואו פה או עם כל העולם?
ת .אל תדאגו ...יהיה בסדר .זה כתוב בספרים – וככה זה יהיה.
ש .צדיקים אמרו שהשואה היתה מלחמת גוג ומגוג...
ת .זאת היתה ההתחלה ,וזה יכנס לתוך מלחמת גוג ומגוג.

ש .ואיך זה שבמצב הזה לא קולטים עדיין?
ת .עוד לא קולטים .יש כאלה שכן קולטים פתאום ,אבל יש כאלה
שלא קולטים ,הם רק יודעים שמשהו לא בסדר.

ש .בימינו ,עם הטכנולוגיה ,מלחמה זה משהו מהיר ביותר...
ת .יש את הדיבורים של ה'פרנקפורטר רב'( ,האדמו"ר מקרלין זצ"ל),
שאמר על סין בשעתו ,כפי שהיא היתה לפני מאה שנה ,ולא ידעו אז

ש .אנשים ביקשו שנשאל ,בעסק של הכשרות המצב כל כך חלש,
הגענו לדיוטה נמוכה ביותר ,מה כבר אפשר לאכול? אורז וירקות? על
מה ניתן לסמוך?
ת .תגידו להם שכל אחד יצטרך להקריב את עצמו בשביל האמת,
כל אחד לפי הדרגה שלו .ואיך שלא יהיה ,אם מישהו חולה ואמרו לו
שהוא יכול לאכול רק עגבניות ואורז – אז הוא היה אוכל רק עגבניות
ואורז .זה הכל.
דו י ְַּחשֹב ִאסו ֵרי הַ ַמאֲכל
לו מֹחַ ְּבק ְּדקֳ ֹ
[מסילת-ישרים פרק י"א...' :וְּ ִהנֵה כל ִמי ֶשיֵש ֹ
ֶאֱרע,
ְּכ ַמאֲ כלִ ים האַ ְּר ִס ִיים אוֹ ְּכ ַמאֲ כל ֶש ִנ ְּתע ֵרב בוֹ אֵ יזֶה דבר אַ ְּר ִסיִ ,כי ִהנֵה ִאם דבר זֶה י ַ

מפצצות גרעיניות וכו' ,וסין היתה אז ענייה ביותר ,והוא דיבר עוד לפני
מלחמות העולם שסין תהיה עוד מעצמה מאד גדולה וחזקה בעולם ,ושהיא
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
דברים ,יכול להיות שהם יהרסו מקומות – אבל לא את ירושלים.
ִציוֹ ן ִת ְּהיֶה ְּפלֵ יטה ,'...סו"ס עובדיה]
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['ו ְּבהַ ר

ארה"ב יחד עם אירופה ייעלמו
בס"ד ,תקשור עם דניאל ,ירושלים ,י"ג תמוז התשע"ה
אבא ,אבא ,אתה רואה איך העולם מסביב ממש משתנה
במהירות-הבזק ,הדברים משתנים מרגע לרגע בצורה כל-כך
מהירה ,וכל כך מוחשית וברורה .מה שהיה פעם ,אנחנו רואים
ברור ,כבר נעלם ונהיה היסטוריה ,ובכזו מהירות שאין לבן-אדם
את הזמן להסתגל למצב החדש ,כי ברגע שהוא מתרגל – משהו
אחר קורה ,וברוב הזמן אפילו אין לו זמן להתרגל למצב הראשון
עד שבא המצב השני .וכל השינויים האלה – הם גדולים ,ענקיים,
והבסיס של כל העולם שלנו משתנה.

כאשר יוון לא תשלם את הכסף במזומן – הדויטשה-בנק בבעיה.
ומאחר ודויטשה-בנק הוא בין הבנקים הגדולים ביותר באירופה,
אם הוא לא מקבל את הכסף הוא בבעיה .וברגע שהוא בבעיה,
זה מתגלגל לכל הבנקים ,ובסופו של דבר זה ישפיע על כל העולם
בצורה קשה ביותר.
אף פעם לא חשבנו איך זה פועל ,איך הרשעים גנבו מאתנו
שנה-אחרי-שנה ,פשוט נשארנו עם כיסים ריקים .חושבים שיש
לנו פנסיה – אין לנו פנסיה ,פתאום נעלמה הפנסיה שלנו .חושבים
שיש לנו חיסכון – נעלם החיסכון .יש לנו קרדיט-אשראי ,אשראי
זה דמיון ,זה רק "כאילו" ,נשאר לנו "כאילו" .וכל העולם מבוסס
על "כאילו" .הכל זה "כאילו" .הסרטים מביאים אותנו למצב של
"כאילו" .הולכים ,רואים סרטים ,ויש לצערי ביניהם הרבה דתיים,
חרדים .ויש לנו עכשיו סרטים לילדים בחופש שהם כשרים-
למהדרין כביכול עם שחקנים עם זקנים ופאות וכו' – וזה מכניס
אותנו לעולם דמיוני .אני לא מדבר כבר על האייפון וכו' שיש גם
לילדים אפשרות להגיע למכשיר של האבא או האמא ולראות
דברים שמביאים אותם בגיל הרך הזה לעולם דמיוני שאינו מבוסס
על התורה ,אפילו אם זה 'כאילו משהו חרדי' .כאשר אין קדושה
בתוך הדבר אז זה רק דמיוני ,והדמיון של האדם בלי קדושה –
זה רק מביא אותנו לרע ,זה מוריד אותנו למצב שה' ישמור –
הרבה לא יכולים לעלות ולצאת מזה .וזה המצב של העולם שלנו.

העולם מה שנקרא "המודרני" – בנוי על ערים גדולות ,ערים
קטנות ,מרכזי-אוכלוסין ללא חקלאות ,ובגלל שיש חשמל ומים
הזורמים בתוך הבתים שלנו – אנחנו חיים חיים קלים יחסית לאבות
שלנו .האבות שלנו היו צריכים לקחת את הכביסה לנהר ,ולכבס
בנהר את הכביסה וכו' .והיום אנחנו רק שמים את הכביסה במכונת
כביסה ובמכונת יבוש – אפילו לא צריכים לתלות את זה על חבל.
ובשביל הבישול – לא צריך ללכת ליער לחטוב עצים בשביל
לעשות אש ולבשל – רק מדליקים את הגז ואנחנו מבשלים.
זה הדור המפונק ביותר שהיה אי פעם ,ורוב אוכלוסיית העולם
נהנים מכך .ועכשיו אנחנו עומדים בפני מצב שלא יהיה סופרמרקט
שנוכל ללכת לקנות את המוצרים שאנחנו צריכים ,יכול להיות
שלא יהיו מים זורמים בבית ,יכול להיות ניתוק חשמל שזה באמת
אסון לרוב האנשים – ולא בגלל פצצה אטומית או צונמי או רעידת
אדמה שלא נדע ,אלא בגלל שלא יהיה כסף! [ר' מאמר 'כשהדולר
ימות' ,קול דממה דקה ,גליון  71ובמקורות שם ,עי' ישעיה פרק ב'] ,הבנקים יסגרו
ולא יהיה כסף לקנות .יכול להיות שיש לנו בבית מים ואוכל
שיוכלו להחזיק אותנו כמה זמן ,אבל זה הכל.
ובנוסף לזה אחרי שיגמר כל האוכל ,אנשים יתחילו לחפש
אוכל ,ומאחר ואין לנו חקלאות ולא רפתות ולא לולים וכו' בערים
שלנו ,אז לא יהיה מקור טבעי לאוכל ,אז בכל העולם פשוט
יתחילו לריב אחד עם השני ,יגנבו את כל מה שיש בסופרמרקטים
ואחרי זה יהרגו רק בשביל לאכול .ומי שתיכנן את הצורה הזו
של העולם המודרני שהכל תלוי בחשמל – זה היה ממש תיכנון
של השטן עצמו ,כי הבן-אדם תלוי אך ורק ברשעים ,וכאשר בני
הרשעים מוציאים את הפקק מהשקע אז הכל נגמר ,כי אחרי שנה
כמעט בטוח לא ישארו אנשים ,יהיו רק כמה שיודעים לצוד וכו',
אך הרוב הגדול של האנשים יגמור את החיים ,שלא נדע.

כתוב שכאשר משיח מגיע – שני שליש מהעולם יחרב ,שליש
אחד יחרב לגמרי ולא ישאר כלום ,שליש יפגע קשה ,ושליש אחד
לא יפגע [גליון ' :57שני שליש יגוועו'] .זה חייב להיות! תתכוננו .זה יהיה!
אם אנחנו חיים בלי קדושה – נהיה בבעיה קשה ,לא נוכל לשרוד
– זה המבחן האחרון[ .ישעיה ד' ג'].
ברגע שאנו פונים עם כל הלב לקב"ה ומבקשים ממנו עזרה,
זורקים את כל הדמיונות הגשמיים ומגיעים לאמת שאין עוד מלבדו
ומתורתו – אז ה' יציל אותנו.
אבל זה קשה מאד ,כי העולם עם כל הקשיים שבו – עדיין מלא
דמיונות .תשאלו יהודי באמריקה" :נו ,מה המצב באמריקה?" הוא
עונה "בסדר" ,תשאלו" :מה עם לעלות לארץ?" הוא יענה" :לא,
אין לי כסף ,הפרנסה שלי פה ,יש לי פה חיים טובים" .הם לא
תופסים מה קורה ,הם לא רוצים לתפוס ,זה פחד איך שלא רואים.
נכון ,אנשים מרגישים שמשהו לא בסדר.

ועכשיו ,בשבוע זה במיוחד – אנו עומדים בפני אפשרות שהבסיס
הכלכלי שכל העולם שלנו היום בנוי על זה – עומד להתפורר
לגמרי מתחת לרגליים שלנו .יש פחד גדול שיוון לא תוכל לשלם
את חוב-המיליארדים שלה ,וכאשר היא לא תוכל לשלם – זה
יפגע הכי קשה בדויטשה-בנק ,הבנק של ברלין ,גרמניה .וזה בנק
ענק ,אך רוב הבנק לא מבוסס על כסף שיש לו ,כסף שצריך
שיהיה לו ,זה רק מספרים במחשב – ולא כסף ממשי ,לא זהב
ממשי ,לא כלום .כי מי שלוקח כסף או מעביר למישהו אחר –
הבנק עושה את זה במחשב ,זה רק מספרים שעוברים ,אז לכן

בחדשות ובכל מיני מקומות אחרים – אנחנו נרגיש שינוי גדול
מאד בעולם ,שינוי שמעבר לדמיונות שלנו ,אבל לא רוצים לדעת
מזה .וגם הדמיון שייך ליצר הרע ,הדמיון הזה הוא אחיזת-עיניים
לבני-האדם ,כאילו שהוא רואה רק טוב .הכל טוב ,אין בעיות .לא
משנה שיש מהומות בכל ארצות-הברית ,לא משנה שמביאים את
כל המקסיקנים באופן חופשי לתוך ארה"ב ,ויש כבר מליונים מהם
שיושבים בכל מיני ערים המלאות באנשים אלימים ,אנשים
עקומים ,וכו' וכו' .לא עושים דין וחשבון שזה באמת קורה.
מדברים על זה ,אבל לא בגדול.

לא משנה שנשיא ארה"ב מינה את עצמו כדיקטטור .עשו איזו
הצגה על איזשהו חוק נגד הדמוקרטיה ,הרפובליקנים והדמוקרטים
צעקו ...ודיברו נגד ...וזה נראה כאילו שהנשיא הפסיד ,אבל
למחרת העבירו חוק אחר שעושה אותו דיקטטור ,הוא לא צריך
סנט ,לא צריך קונגרס ,הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה! אבל
הם לא תופסים ,הם לא רוצים לדעת ,זה לא מעניין אותם.
אך בפנים הם יודעים ,מרגישים שמשהו השתנה מאד ,שהמצב
קשה ,שיש ממה לפחד .הבן אדם מתעורר בבוקר ,ואין לו את
השמחה שהייתה לו פעם .ובכל העולם זה כך .יש לו הרגשה
שעומד להיות משהו מפחיד מאד ,אבל רוב האנשים דוחים את
הרגשות שלהם .אפילו כאשר כל העולם נהיה עולם עקום ,שאף
פעם לא היה כזה דבר ,זה מכניס פחד גדול בלב ,כי הם ממש
עקומים ,האנשים ששולטים .איך זה יכול להיות שבית-המשפט
הגבוה בארה"ב אישר נישואין עקומים ואני לא רוצה לפרט ,כל
אחד מבין .איך זה יכול להיות? זו מלחמה ישירה נגד הקב"ה,
להפוך את הטבע ,לעשות את הכל עקום! וזה לא רק זה ,אבל זה
הוא אחד הסימנים הבולטים המעידים על עומק השליטה של
הרשעים.
וזה המצב של העולם היום ,שיותר ויותר דברים אסורים נהפכו
לחוקיים .וכמו שבתאי-צבי ימח שמו וזכרו שאמר שכל הלאווים
של התורה – מותרים ,ומה שמותר – אסור .ככה הרשעים האלה
עושים ,שלא נדע .הם עושים מלחמה ישירה נגד הקב"ה
בהשתלטותם על כל העולם ,כולל מדינת ישראל .וזו כל העבודה
של השטן עצמו ,הנחש ,שאף פעם לא נפטרנו ממנו ,כי הכנסנו
חלק של הנחש לתוך עצמנו ברגע שאכלנו מעץ הדעת .ואנחנו
עכשיו מתקנים .ורק אלה שבוטחים בקב"ה ממש ,שמבקשים
מהקב"ה להציל אותם ,רק אלה שמחכים למשיח – רק אלה ישרדו
[ר' מאמר 'רק אלה יוכלו לשרוד' ,גליון .]28
ואם אנחנו רוצים באמת להציל את עצמנו אז כדאי כבר עכשיו
לעבוד על זה ,לעשות קשר אמיתי עם הקב"ה בלי כל הגשמיות.
כי איך שלא יהיה – ה' יוריד לנו את כל הגשמיות שהתרגלנו
אליה .נחיה רק על ניסים ,כמו ביציאת מצרים ,ורק מי שמבקש
עזרה ,שמודה שהקב"ה הוא הכל-יכול ורק הוא ,רק הוא יוכל
לחיות בעולם-של-משיח.
והזמן הזה כמעט הגיע .אל תחשבו שהמלחמה הגדולה
שעומדת להיות תהיה ארוכה ,מלחמות-העולם הראשונה והשניה
ארכו כארבע שנים כל אחת ,אבל אנחנו כבר במלחמת-עולם-
שלישית ,ועד הסוף אין הרבה זמן .אז כדאי כבר עכשיו להתחיל,
כי ברגע האחרון לא יהיה זמן.
ארה"ב ,המדינה הכי גדולה – כולה בכיוון של הגשמיות ,עגל
הזהב .ארה"ב יחד עם אירופה – ייעלמו .הם הרשעים הכי-הכי
גדולים ,ויש עוד כמוהם בכל העולם ,וגם הם ייעלמו .וגם רוסיה,
וגם סין ,וגם עוד ארצות.
שני שליש מהעולם זה הרבה שטח .ארה"ב במאה-וחמישים
השנים האחרונות ,ובמיוחד במאה האחרונה ,אחרי מלחמת העולם
השניה – נהייתה הגדולה בעולם .היא שלטה בכל מקום .אבל עוד
מעט נשכח שהיא הייתה אי-פעם .אולי נמצא אותה באיזה ספר
היסטוריה בכמה דפים שיהיה מוזכר שהיא היתה אי-פעם ...ארצות-

הברית הגדולה .אך בעצם כבר היום – ארצות הברית כאומה
דמוקרטית וחופשית – כבר לא קיימת .היא הייתה מבוססת על
עגל-הזהב בלבד ולא יכול להיות המשך לקיום שלה ללא קדושה,
כי היתה בה טומאה יותר מאשר במצרים .ואירופה – אותו דבר.
אירופה – הם היו רשעים תמיד ,תמיד נלחמו נגד הקב"ה [ר' גליון
' ,21הסוף של אדום'].
רק לא לשכוח ,כל מה שהיה בעולם – כאשר נגיע לרגע שה'
יהרוס שני-שליש עולם ,ברגע שמגיע משיח צדקנו – מה שהיה
לא יהיה יותר! החיים שפעם היו לנו – זה יהיה חלק של העבר,
ונשכח אותם מהר מאד .כל מה שהיה נראה חשוב :הכסף,
החופשות ,המכונית ,הבית וכו' – זה כבר לא יהיה .נשכח מזה
לגמרי .כי ניכנס לעולם שכולו טוב ,כי זה יהיה עולם-בלי-יצר-
הרע .רק לשבת ולחשוב שכל דבר שהבן-אדם עושה בחיים ,כל
יום ,כל רגע – מושפע ע"י היצר הרע ,כמעט כל רגע יש לנו
בפנים מלחמה בין היצר-הטוב והיצר-הרע .ובעולם של משיח –
לא יהיה יצר הרע .ה' ישחט אותו ורק היצר-הטוב ישלוט .זה יהיה
אחרת לגמרי .העולם ימשיך כמו העולם שאנחנו מכירים רק בלי
היצר-הרע .רק לעשות חשבון מה זה עולם-בלי-יצר-הרע ,זה יהיה
מדהים! היצר-הטוב ידחוף אותנו יום ולילה לעשות רק את רצון
ה' ,ונרצה את זה מאד ,ונקבל הרבה הנאה רוחנית מזה ,ואפילו
הצד הגשמי היום-יומי יקבל עליה רוחנית בגלל זאת שהיצר-הטוב
בלבד מכתיב את הכל ['בכל דרכיך דעהו'].
אני רק מבקש ,אנחנו מדברים עוד פעם ועוד פעם את אותם
הדברים כי אין עוד מה להגיד .רק מה? עכשיו זה קורה .ואם
היוונים לא יוכלו לשלם את החוב זה יוריד חזק למטה עוד שלב
את כל החברה המערבית .וזה כבר ישפיע על כל העולם .יהיו
יותר מלחמות ,ויותר מהומות ,יהיה יותר רצח ,יהיו דברים איומים,
כי כל הליכלוך ,וכל התיכנונים והדברים שהרשעים עושים כדי
להילחם נגד הקב"ה – כולם עולים למעלה ומתגלים.
אז לכן ,תתחילו עכשיו .אנחנו לא רוצים שהילדים התמימים
והטובים שלנו יהיו מושפעים ע"י עולם עקום .אנחנו צריכים לקחת
את הילדים שלנו ,את הנשים שלנו ,את הבעלים שלנו ,את
הסבתות והסבים שלנו ,ולהכניס את עצמנו למסגרת סגורה שבה
כל היום אנו חיים רק כדי לעשות את רצון ה' .וזה מה שיציל
אותנו – ולא שום דבר אחר.
הצלחה לכל עם ישראל ,שנוכל לצאת מהבוץ אל השמש – לנֶצַ ח.
ש .כלומר זה יהיה עולם בלי מחלות ,בלי בתי-חולים ,קופות-
חולים ,בלי בנקים ,מס-הכנסה ,משכנתא ,חשבונות-חשמל ,מים,
טלפון ,ארנונה וכו'?...
ת .כן .העולם אחרי הגאולה-השלמה יהיה על בסיס העולם-
הזה ללא יצר-הרע .איך זה יהיה בדיוק – אני לא יכול להגיד .אני
רק יודע שזה עולם-של-אמת ,ללא שקר .עולם-השקר הקיים
עכשיו ,המגיע כעת לשיא של טירוף – ייעלם .ועִ ם מה נישאר?
נישאר עם האמונה-והבטחון בקב"ה ,נישאר עם התורה הקדושה,
נישאר עם הקרבנות ובית המקדש.
וכל אחד מאיתנו יכול לשבת ולדמיין איך יראֶ ה עולם כזה:
מדהים – מדהים – מדהים.

איזה יופי זה יהיה
בס"ד ,תקשור עם בנימין גולדן ,ירושלים ,י"ד תמוז תשע"ה

בשבת יהיה שבעה-עשר בתמוז ,ואנחנו מתקרבים יותר ויותר
לגאולה השלימה .צום י"ז בתמוז השנה הוא 'נדחה' ,אנחנו נצום ביום
ראשון ,אבל הגאולה לא תהיה 'נדחית' ,הגאולה תהיה בדיוק בזמן שהיא
ישנָּה'] ,זה יגיע בדיוק בזמן
['אֲח ֶׁ
ִ
צריכה להיות .היא לא הגיעה לפני הזמן
['ב ִע ָּתה'] .לא הצלחנו להביא אותה ,בקירבה שלנו לה' ובצדקות שלנו ,לא
ְּ
הצלחנו להביא את הגאולה יותר מוקדם .אבל ברוך ה' ,איך שלא יהיה
– זה יגיע בזמן ,והזמן הזה הוא קרוב מאד ,ברוך ה'.
והעולם – כמו שאנחנו מדברים כל הזמן – מתהפך.
העולם שהיה בשלושים-ארבעים-חמישים שנים האחרונות ,עד לפני
שהתאומים נפלו – היה עולם של גשמיות ,עולם של שמחה מדומיינת,
עולם של אחיזת-עינים ,עולם של אוכל מכל הסוגים בלי סוף ,של
השתוללות-שזה-כאילו-שמחה ,של 'התקדמות כביכול' ברפואה ,ובמדע,
ובכל מיני דברים ,שלמעשה זו בכלל לא היתה התקדמות ,וההיפך .אלו
היו זמנים של טיולים ,של כסף ,של בגדים בלי סוף ,נעלים ,וכו' וכו'.
אבל עכשיו זה כבר השתנה .נכון שעדיין עושים מסיבות גדולות ,ועוד
משתדלים להשתולל כמו פעם ולקבל הנאה מזה ,אבל בפנים כולם
עצובים .בין אם רוצים להודות בזה או לא – הם כולם עצובים .הם
שומעים יום-יום דברים ממש מפחידים ,הם לא יודעים אם יהיה באותו
יום איזה חור שפתאום יפתח מתחת לבית שלהם ויבלע את הבית שלהם...
או שאיזה הר-געש יתפוצץ ,או שיהיה איזה צונאמי שיהרוג אלפי אנשים
או רעידת-אדמה שיכולה לעשות נזק עצום .אין בזמן האחרון מזג-אויר
שהוא נחמד ,נעים ,אנחנו מקבלים אסונות-טבע עצומים .ואין כבר את
הבידורים שעושים אותנו 'שמחים' ,אמנם שטחי ,אבל שמחים כביכול,
לא ,עכשיו הסרטים הם מלאים רצח ,ודברים הרבה יותר גרועים מזה.
וכל הבידור ,גם של האוכל ,כבר לא כל כך בידור ,כי אנחנו גם
יודעים שכל האוכל הזה עושה אותנו חולים ,וצריכים להיזהר .ורוב
האנשים סובלים מכל מיני דברים ,מכל סוגי הבעיות ,לב ,ומכאבים –
כל מיני כאבים ,כאבי-גב ,כאבי בטן ,וכל מיני מצבים ,סוכר וכו' .והרמה
של האוכל ירדה מאד-מאד .זה מעובד ביותר ,וזה לא נותן את אותם
ההנאות ,כי מפחדים שנהיה חולים מזה .אוכלים מזה ,ומפחדים מזה ...וכל
העולם מתהפך ,והבן אדם לא מוצא את עצמו .אפילו החרדים מבולבלים
מכל זה ,וגם להם יש את הפיצות ,ואת ההמבורגרים ,ואת הקטשופ ואת
המיונז ואת הקוקה-קולה ...הכל עם 'הכשר' ,וגם מקבלים את אותם
המחלות ,וגם זה עם ההכשר ...וה' יעזור לנו.
אבל עכשיו זה הסוף של המסיבות העקומות האלה ,ואנחנו נכנסים
לזמן של אמת .והזמן-של-האמת יכלול מלחמות ענקיות ,ואסונות-טבע
ענקיים ,והעולם ישנה את הצורה שלו ,וכמו שארה"ב כבר שינתה את
הצורה שלה בגלל כל מיני שינויים באוכלוסיה ,ועכשיו יהיו שינויים
יותר דרסטיים ,כמו שאמרתי ,אסונות-טבע שישנו את פני האדמה ,וגם
שינויים שעל ידי מלחמה ['ה' ָמלָ ך יִ רגזו ַע ִמיםָ ...תנוט הָ ָא ֶרץ ,'...תהלים צ"ט].
וזה כבר התחיל .ולכן האנשים מפחדים .והדאע"ש הזה – הוא נמצא
בכל מקום .וזה הכל אחיזת -עיניים ,כי עם צבא טוב יכלו לגמור אותם
לגמרי .אבל שמענו היום שהגיעו למצרים והרגו שישים מצרים ,חיילים
ושוטרים ,אבל לא מספרים שגם המצרים הרגו לא מעט מהם .מנסים
להפחיד אותנו ,ומצליחים .רוצים שנרגיש שאנחנו 'רדופים' ,שרודפים
אחרינו עם הסכינים הארוכות כדי להוריד לנו את הראש ,חס ושלום.
וזה כל המשחק :להפחיד אותנו ['מישרא דסכיני'].

וזה באמת מפחיד ,כי הם מסוגלים להרבה דברים ,אבל יש לנו יותר
מה לפחד מהחיילים האמריקאים ומהשוטרים האמריקאים ,ובאירופה
צריך לפחד מהחיילים האירופאים ומהמשטרה האירופאית .ובכל ארץ
אנחנו צריכים לפחד ,וגם בישראל ,עוד מעט נצטרך לפחד ,אבל ממש
לפחד  -מהצבא .לא מהיהודים בצבא ,אלא מהצבא של הגויים .ונצטרך
לפחד גם מהמשטרה ,והרבה אנשים כבר מפחדים מהמשטרה ,אנשים
חפים מפשע ,כי המשטרה לאט-לאט נהפכת למשהו אחר.
ובכל ארץ וארץ יש פחד באמת .פחד מהשלטון ,כי זה האויב שלנו.
השילטון – זה אויב .בכל הארצות – השילטון הוא האויב של האוכלוסיה.
וזה אף פעם לא היה ,זה מצב שפשוט מעולם לא היה כמותו ,מצב חדש.
וזה אדום ['על ח ְּר ְּב ָּך ִת ְּח ֶׁיה'] .אדום משתלטת על העולם [יומא י' .].זהו המצב
שעליו אנחנו מדברים כל הזמן .ואיך נילחם נגד זה? אנחנו לא יכולים
לקחת 'עוזי' ולהתחיל לירות על החיילים האלה ,ועל המטוסים שלהם,
וכו' וכו' .יש לנו רק נשק אחד :וזה – להתפלל ולחזור בתשובה .אין
בכלל משהו אחר לעשות .רק להתפלל ולחזור בתשובה.
עכשיו הציונים הם חלק של זה ,המנהיגים שלנו הם גם כן חלק מזה.
יש להם כח ,כח הזרוע שלנו אין אותו .בזה אנחנו קטנים ומסכנים .אבל
יש לנו דבר יותר חזק מזה ,יש לנו את הכח של התורה-והמצוות ,הכח
של האמונה והביטחון בה' .ועם זה אנחנו ננצח .שני-שליש-עולם יחרב
– אבל אנחנו ננצח .וזה לא אנחנו אלו שמנצחים [תהלים מ"ד ד'] ,אנחנו
ננצח את היצר-הרע שלנו ,וה' יעשה את הניצחון כנגד הרשעים,
שבראשם השטן ,שהוא הנחש שגרם לחטא הראשון .ועם זה נגמור את
כל החטאים .ו זה יהיה הסוף .לא נצטרך לשקר יותר ,לא נצטרך לפחד
יותר .אנחנו נהיה רגועים ,נהיה שמחים ,הכל יהיה טוב ,הכל יהיה רגוע.
ונתפלל לה' עם כל הלב ,ונשתוקק להתקרב יותר ויותר קרוב להקב"ה,
לאבינו שבשמים ,הכל-יכול .זה יהיה בטבע שלנו ,ולא יהיה לנו שום
דבר אחר .לא יהיה לנו איזשהו יצר-הרע לאכול גלידה ,או יצר-הרע
לעישון ,או יצר-הרע לגנוב .לא .הכל יהיה לנו .ולא נצטרך יותר ממה
שה' נותן לנו .זה יהיה מספיק ומספיק .ונשתוקק לעלות ,ולעלות,
ולהתקרב .להתקרב ,להתקרב לאמת.
דברי הרמב"ן ב פרשת הגאולה ,ניצבים פרק ל' פסוק ו' ,עה"פ 'ומל ה' אלקיך את לבבך'
שאו ַמר ,כי מזמן הבריאה היתה רשות ביד האדם לעשות
ֹ
'ונראה מן הכתובים ענין זה
כרצונו ,צדיק או רשע ,וכל זמן התורה כן  -כדי שיהיה להם זכות בבחירתם בטוב
בטוב – להם טבע ,לא יתאווה
ועונש ברצותם ברע .אבל לימות המשיח תהיה הבחירה ֹ
להם הלב למה שאינו ראוי ,ולא יחפוץ בו כלל .והיא ה'מילה' הנזכרת כאן ...כי
החמדה והתאוה 'ערלה' ללב ,ו'מול הלב' הוא שלא יחמוד ולא יתאוה .וישוב האדם
בזמן ההוא לאשר היה קודם חטאו של אדם הראשון ,שהיה עושה בטבעו מה שראוי
לעשות ולא היה לו ברצונו דבר והפכו ...וזהו בטול יצר הרע ועשות הלב בטבעו
מעשהו הראוי ...שיתבטל יצרם בזמן ההוא לגמרי ,וכן נאמר ביחזקאל' :ונתתי לכם
לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם וגו' ועשיתי את אשר בחוקי תלכו' ,וה'לב החדש'
ירמוז לטבעו ,וה'רוח' לחפץ ולרצון ...כי בימי המשיח לא יהיה באדם חפץ ,אבל
יעשה בטבעו המעשה הראוי ,'...ע"ש בדבריו הנפלאים.

איזה יופי זה יהיה ,איזה מקסים זה יהיה .אין בכלל מילה להודות
לה' כאשר יהיה לנו כזה עולם [מזמור צ"ה ועוד ,ועי' רש"י ברכות סג .ד"ה ויברכו].
ונשכח לגמרי מהעולם שהיה ,לגמרי-לגמרי .כאילו שזה לא נברא אף-
פעם ,כמו שלא סבלנו אף פעם .והכל ילך בקלות ,ובשמחה .וכל החיים
יהיה רק לעשות את רצון ה' .וזה הטבע שלנו ,וזה הרצון שלנו ,וזה כל
מה שנרצה .זהו .לעשות את רצון ה' ['יָרוץ ַעבד ָך כמו אַ יָל .]'...האם יכול להיות
יותר טוב מזה ???

שאלות ותשובות:
ש .אנחנו חיים בעולם כה מבולבל ,אז קשה לנו מאד לדמיין את התיאור
הזה ולהשתוקק לגאולה ,לביהמ"ק ,לקרבנות ,זה לא נתפס לנו בכלל...
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
את כל מה שמיותר – הורידו .זה נותן לנו להיות נקיים יותר מבחינה
רוחנית ,ולרצות לראות את האמת .וברגע שיש לנו את השקט מסביבנו,
עם האמונה -והביטחון שמביא את השקט ,שמאפשר לנו להתרכז על
הקב"ה – אז גם אנחנו יכולים להשתוקק לזה [חזו"א ר"ס אמונה וביטחון] .אבל
עכשיו זה הרבה יותר קשה .ובגלל זה שהכל מסביב מבלבל אותנו ,ובכל
זאת אנחנו חולמים על הגאולה-השלמה ורק חיים בשביל לקבל את
משיח-צדקנו ,ורוצים את העולם-של-אמת – בגלל זה נינצל.
ואלה שמרגישים את זה ,ועובדים על זה ,ונלחמים עם היצר הרע כדי
להגיע לזה ,אפילו אם זה לא שלם עוד אצלם – אלה ה' יציל אותם ,הם
לא יעברו את מה שכולם עוברים בקושי ,הם יעברו את זה בקלות יחסית.
אבל יש כן אנשים שמשתוקקים ,אמנם לא כמו שזה יהיה בגאולה
השלימה ,אבל מבחינה מסויימת עכשיו זה יותר יקר להקב"ה .כי צריכים
להילחם עם היצה"ר כדי להגיע לזה ,וזה לא פשוט [אבות סו"פ ה'' :לפום צערא
אגרא'] .והיצר הרע הזה כאשר אנחנו נסתכל עליו אחרי הגאוה"ש הוא
יהיה כמו איזה-לא -יודע ,איזה משהו חלש ,ומטומטם ,ובכלל לא מעניין,
ולא נתפוס בכלל איך הקשבנו אליו [עי' סוכה דף נ"ב .].אבל עכשיו הוא
נראה כמו איזה הר ,כמו ענק ,שרק רוצה לאכול אותנו ,ולהפוך אותנו
לרשעים ,ואנחנו צריכים להילחם נגדו כמו דוד נגד גלית.

היעלמות הדמוקרטיה
ש .כשמדברים עם אנשים מחו"ל – הם לא מרגישים כזה מצב ,לא
תופסים את זה בצורה שאתם מתארים ,שזה כל כך קשה ומפחיד...
ת .אתם מדברים על היהודים הדתיים ,החרדים ,שהם אומרים שזה לא
כך ,שהכל בסדר פה? הם משקרים לעצמם .זה לא יכול להיות שהם לא
מרגישים את זה כבר .פשוט מרמים את עצמם.
ש .לדעתך ,אובמה הוא למעשה הנשיא האחרון של ארצות הברית...
ת .אני בטוח שהוא הנשיא האחרון של ארה"ב .אבל למעשה – הוא לא
נשיא בכלל .כי כבר אין דמוקרטיה [מוישל'ה א' .]6-גמרו עם הדמוקרטיה
לגמרי ,וכעת הוא יכול כבר להעביר את כל החוקים שהוא רק רוצה...
ש .שמעתי על הסכם הTTIP-
 )Partnershipשמכניס את הממשלות בארצות רבות ,כולל את הממשלה
הפדרלית בארצות-הברית ,למערכת שלטון בינלאומית שחוצה ארצות
ויבשות ...האם לזאת הכוונה בדברים שלכם על מחיקת הדמוקרטיה?

( Transatlantic Trade and Investment

ת .נכון ,נכון ,העבירו את ההסכם הזה .זהו הסכם כלכלי בין ארצות
שונות ,כולל ארצות הברית ,שעושים מהתושבים פשוט עבדים .ההסכם
קובע שמקום זה יביא את הדבר הזה ,והמקום השני ייצר משהו אחר
וכו' ,אבל זה לא מטיב לשום עם ,לא לעם האמריקאי לא לעם האירופאי
ולא לעם המקסיקני .כולם יהפכו לעבדים ,כפשוטו .ומי שלא יצטרכו –
יהיה מחוסל.
ש .לא הבנתי את מי ואיך הם יהפכו לעבדים?
ת .הם יהפכו את האנשים לעבדים ,על ידי זה שלא תהיה עבודה .הם
עשו הסכם בין כמה ארצות ,בינתיים בערך תשעה עשר ארצות ,שכל
אחד יביא משהו אחר[ .ר' יחזקאל פרק כ"ז ,משא קינת צור' :רכֶ לֶ ת הָ ַע ִמים'] .למשל
זה יביא מחצבים ,והאחר יביא פירות ,מכוניות ,וכו' .בארצות-הברית יש

הרבה נפט ,במקסיקו גם כן יש הרבה מאד ,ומגדלים הרבה סוגים של
ירקות ופירות ,ויש להם בנוסף עוד דברים אחרים מאד חשובים ,מתכות,
כמו כסף ,ועוד .ואם תשאלו את היהודים החרדים – הם לא מבינים בזה
כלום .אומרים שזה יהיה טוב לכולם .אבל זה לא יהיה "טוב לכולם",
לא תהיה עבודה לרוב האנשים! ואלה שכן תהיה להם –יעבדו כמו עבדים.
הכניסו לארה"ב המון מקסיקנים ,והם יהיו העבדים הכי טובים...
ש .בעצם הופכים את כל המדינות ל'ביזנס' אחד גדול...
ת .כן ,זאת תהיה 'האחוזה של העולם' .כל העולם יהפוך להיות האחוזה
הפרטית שלהם .הם יהיו מעט מאד אנשים ,והם ישתלטו על כולם .זהו
התכנון שלהם ,אבל ה' לא יתן .אבל זה מעניין איך שהוא נתן להם
להגיע עד לכאן .הם כבר שולטים .ועכשיו יון פשטה את הרגל ,ועוד
מעט גם ספרד ואיטליה בדרך ,וגם פורטו ריקו .ויהיו עוד ,יהיו עוד.
פורטו ריקו – זה שייך לארה"ב ,וזה יוריד את המצב הכלכלי של ארה"ב.
והקריסה של איטליה וספרד – זה כבר יחסל לגמרי את אירופה.
ש .לחברי הקונגרס לא נתנו אפילו את הזכות לקרוא את ההסכם הכה-
משמעותי הזה באופן חופשי-דמוקרטי...
ת .נכון ,אלה מהקונגרס וה סנט לא נתנו להם לראות את זה ככה פתוח,
הם היו צריכים לרדת למרתף ,ושם לקרוא את זה .ולא לקחת העתק .זה
סודי...
ש .אז איך בכל זאת זה התפרסם?
ת .זה מתגלה – אבל אף אחד לא שם לב .וחברי הקונגרס – או שהם
קנו אותם או שהם מאיימים עליהם עם הליכלוך שיש עליהם ,ואף אחד
לא יעיז ללכת נגד .היתה להם איזו הצגה אחת ,הם כאילו ביקשו לחדש
את החוק שאומר שאפשר לעצור כל אמריקאי בכל מקום ,והם נתנו לזה
להסתיים .זה היה נראה כאילו שהרפובליקנים יחד עם חלק של
הדמוקרטים הצליחו 'להילחם' נגד הנשיא .אבל למחרת הם העבירו את
החוק הזה השני ...בלי בעיות! מבלבלים את האנשים שזה כאילו
ש'ניצחו' ,שהדמוקרטיה ניצחה ,ולמחרת עשו את ההיפך ...יש להם
הצלחה לא נורמלית ,ממש פחד.

חגיגות השקרים
ש .מדברים שהמלחמה הקרה חוזרת בעוצמה עוד יותר גדולה ממה שהיה
פעם...
ת .זה הכל משחק ,משחק מסוכן ביותר .ולכל האנשים האלה יש בונקרים
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!
ת .רק חיכינו לזה ,כי ידענו שזה יהיה .זה היה צריך להיות .והוא היה
בדיוק בנוי בשביל זה .זהו .הוא מגלה את עצמו [' ֵּביצֵּ י ִצ ְּפ ֹעונִ י ִב ֵּקעו'] .וזה לא
שהוא השליט ,הוא גם כן רק 'בובה על חוטים'.
ש .למי ידוע כל הדברים האלה ,כמה אנשים ישנם שיודעים שזה משחק,
עשרה אנשים ,עשרים איש?
ת .לא ,הרבה יותר! יש כמה מיליונים שיודעים את זה בארצות הברית
בלבד .הרבה מאד אנשים בעולם כבר יודעים את כל זה .זה לא רוב
האוכלוסיה בעולם ,בטוח שלא ,הרבה פחות ,אבל יש שיודעים ,והם גם
נלחמים ,באומץ ובגבורה ,כי רצחו כבר הרבה מהם .אבל בכל אופן זה
כזה נשמע כאילו שזה איזה סרט .לא סרט אחד ,זה כאילו שאנחנו חיים

בעשרים-אלף סרטים שפועלים בו-זמנית .זה פשוט מבלבל .זה משהו 'לא
להאמין' ,אבל זו עובדה.
ועם כל זה ,תבינו שזה כל הרישעות שהיתה אי-פעם מאז הנחש ,כולל
הנחש .ואנחנו המעטים כמו יהודה המכבי ,ואביו מתתיהו ,והאחים שלו
שנלחמו נגד היוונים ונגד המתייוונים ,שהם היו כה מעטים נגד כל כך
מרובים ,למה? כי הם נלחמו על קידוש ה' .בלי שום פחד .הם היו חייבים.
לא יכלו לראות איך מקריבים חזיר על מזבח ,לא יכלו לסבול את זה,
הם היו חייבים לעשות את מה שהם עשו .וגם אנחנו ,אנחנו חייבים שלא
לרדת מהאידישקייט שלנו ,ולהשתדל כל הזמן לעלות ,לא להיכנס יותר
מדי לגשמיות ,להשתדל לנסות לעזור לאחרים להבין את האמת,
ולהתפלל [ר' אוה"ח הק' פרשת פנחס ,במדבר כ"ו ,עה"פ 'לשלה משפחת השלני'] ,ועל
המעטים האלה ,על היהודים המעטים האלה ,יבנה העולם-החדש-של-
['לפדות מחַ ֵּכי קֵּ ץ י ׁשו ָעתו.]'...
משיח ִ

ש .מה דעתך על האיצטדיון שיוזמים בשכונת רמות ,בירושלים?
ת .יוונים ,יוונים ,יוונים.
ש .בקבר שמואל -הנביא הוציאו לאחרונה את כל ספרי-הקודש ,עשו
מדפים רק בשביל סידורים ,אם ישימו שם גמרא זה יפול...
ת .אני רק אגיד לכם ,הם יכולים לעשות מה שהם רוצים עכשיו ,ה' נותן
להם .אבל עוד מעט יקום דוד המלך ,ויקומו שמואל-הנביא ,ומאמע-רחל,
וכולם יתחילו לצעוק לשמים' :מה זה צריך להיות' ,ואז הקב"ה יגלה את
משיח-צדקנו ,וזה יהיה הסוף שלהם.
ש .לאחר חיפה ות"א עומדים לעשות מצעד-תועבה גם בירושלים ,עיר
הקודש.
ת .אם הם היו יכולים הם היו הופכים את כל המקום הזה לבית ...אתם
יודעים מה ,לא מקום רגיל ,מקום עקום יותר מזה.

ש .גם פה בארץ השקר חוגג ...לדוגמא בסיפור של הגז...

קריסת הכלכלה העולמית

ת .פה בארץ בודאי שהשקר חוגג ,מאד חוגג .ובעסק של הגז – הם כבר
מוכרים אותנו ,כל הנציגים שלנו מוכרים אותנו.

ש .מה שקורה ביון עכשיו ,רציתי לשאול האם זה יכול להשפיע בהמשך
גם עלינו ,והאם זה משהו מתוכנן?

ש .והמהפכה בבתי-הספר של הבנות ,ה'בתי-יעקב' ,איך שזה מתקדם
ומשתנה בצורה מדהימה.

ת .בודאי שזה מתוכנן .זה הכל מתוכנן מההתחלה .תראו ,רוב הבנקים
מלוים הון כסף ,נכון? בזמן האחרון זה מאד קל לקבל הלוואות ,גם פה
בארץ .אמנם כאן זה קצת יותר קשה לקבל הלוואה מאשר בחו"ל ,אבל
בחו"ל מלוים המון .וכל הכספים שיש להם ,במיוחד זה פתוח באופן
חופשי ונגיש לכל מיני אנשים עשירים ,שהם יכולים לקחת כמה שהם
רוצים ,ואם הם מפסידים – אז הבנק פשוט מכסה להם את זה .גם פה
בארץ הרי היו מקרים כאלו ,אבל לא קרה כלום לאף אחד .מה בכל זאת
קרה? היתה קצת פירסומת (רעש בתיקשורת) ואחר כך נעלמה הפירסומת.
הם רק שמים בבית -סוהר את מי שיש להם חשבון איתם ,שרוצים
להתפטר מהם.
ועכשיו ,מה הענין שקורה ברוב הבנקים הגדולים? בואו נקח לדוגמא את
הבנק של הגרמנים .יש להם סכום מאד גדול של כסף ,אבל זה לא
מספיק כסף בכדי לכסות את כל ההלוואות שהם נתנו ,זאת אומרת ,שיש
להם קצת בסיס של כסף ,אבל יש לעומת זאת המון-המון כסף שאין להם
בפועל ,רק 'במספרים' .קוראים לדבר הזה 'דריבטיווז' (.)Derivatives
הדריבטיווז האלה זה כסף של 'כאילו' .זה לא רזרבה ,זה 'כאילו' ,משהו
שלא קיים .ו רוצים לעשות עכשיו שכולם יהיו עם כרטיס-אשראי,
והכרטיס אשראי ישמש במקום הכסף המזומן .למה? מה יהיה? כל הכסף
לא יהיה ,פשוט יהיה 'הכל-כאילו' .ועכשיו ,אם בן אדם משלם משהו עם
כרטיס-האשראי ,הרי הוא לא מעביר כסף ,הוא מעביר מספרים .וזה מגיע
לבנק – המספרים ,והם מוציאים את המספרים ,מפחיתים את אותו המספר
מהחשבון שלו .וכש הוא רוצה להעביר כסף למישהו ,הוא עושה העברה
מהבנק שלו לבנק השני .הכל במספרים .זה לא בכסף ממשי .הבן-אדם
הזה כותב צ'ק או שמשלם תשלום נוסף לבן אדם אחר – זה הכל פשוט
דריבטיווז (מספרים מופשטים).
ו עכשיו ,יש חוק חדש שהרבה אנשים לא יודעים את זה ,וזה שייך
לאירופה ולארה"ב ,וכנראה שזה יהיה שייך לעוד ארצות רבות ,כולל
פה .ברגע שאתם שמים כסף בבנק – הכסף שייך לבנק! ואם הוא צריך
לכסות את זה ,כי אין לו מספיק כסף בשביל לכסות את החובות שלו –
אז הוא יכול להיכנס לחשבון שלכם ופשוט לקחת מה שהם רוצים ,ואתם
לא יודעים את זה .וזה לא יעזור שיהיו לכם מזומנים ,כי עוד מעט הם
רוצים לגמור טוטאלית עם כל המזומנים .זה יהיה פשוט לא-ליגאלי לשלם
במזומן .זה גם לא יעזור לקחת את המזומן ולשים את זה בצד .זה עוד
אפשרי לעשות עכשיו ,אבל עוד מעט – כבר לא.

ת .על ה'בית יעקב' צריכים לשבת ולקרוע קריעה .בית יעקב – זה עכשיו
אוניברסיטה .זה לא רק אוניברסיטה ,זה מתחיל בגיל הגן ,ועולה ל,MA-
תואר שני .ואלה שהקימו את הבית יעקב ,הם בוכים בשמים ,בוכים שם
מאד בשמים .מסכנה שרה שנירר ע"ה ,אומללה .היא ניסתה כל כך חזק,
היא עבדה כ"כ קשה ,מה לעשות.
ש .אבל מה שהיא הצילה היא הספיקה להציל.
ת .נכון ,היא הצילה ,והזכות שלה קיימת ,אבל היא עצובה .בודאי שיש
לה זכויות ,היא במקום של צדיקים ,אבל היא עצובה.
ש .אומרים שיש בבתי-חולים בתל אביב לוחמים של דאע"ש מסוריה
המקבלים שם טיפול רפואי ...האם אתה מאמין?
ת .קודם כל ,ארצות הברית היא שיזמה את כל העסק הזה עם ה'אל-
קעידה' ,שזה המקור ממנו התפתח הדאע"ש .הם פשוט משתמשים בהם
בכל העולם כדי שכולם יתמלאו חרדה מהדאע"ש האלה .אני לא אומר
שהם לא רוצחים אנשים בצורה איומה ,כי זה הרי מה שהם לימדו אותם
לעשות .אבל זה יכול להיות שמטפלים בהם בתל אביב ,אינני יודע שהם
מביאים אנשי דאע"ש -סורים ,אבל זה יכול מאד להיות ,כי גם המנהיגים
של המדינה הזאת – הם מעורבים עם האמריקאים עם כל הליכלוך הזה.
תזכרו מה ששמעתם שאמרנו פעם ,שכשתחשבו שראיתם עוד פעם ועוד
פעם את השקר והבנתם – אתם עוד תראו עוד שקר ,ושקר ועוד שקר.
זאת תהיה תדהמה עד איפה השקר מגיע .ועוד לא גמרנו עם זה .האנשים
לא רוצים להאמין – אבל זה אמת.
ש .כל יום מתגלים פה במדינה פרשיות נוספות...
ת .זה מעניין .ואני חושב שזה נועד להסיח את הדעת של הקהל .הרי הם
ידעו ,כל האנשים האלה במערכת שעושים את זה שלא יורדים עליהם,
כבר שנים שהם בתוך העניינים האלה ,עם הליכלוך שלהם ,הם גונבים
כל הזמן ,אז מה נזכרו פתאום עכשיו? זה כל מה שיש להם להגיד
בחדשות .את האמת ה ם לא רוצים להגיד ,אז רוצים שהפרשיות האלה
יסיחו את הדעת ,שלא נדע ושלא נתפוס מה קורה כאן באמת .ופתאום
נראה שלטון פה שונה לגמרי.

ש .אז מה יעשו עם כל המזומנים בתקופה שאחר זה?

ת .לא יהיה מזומן אחר כך ,שום דבר .זהו התכנון שלהם .עכשיו עוד
אפשר להשתמש בזה .וכל זה בגלל שהם ,הרשעים ,קנו הון ,סטוקים של
זהב ,טונות של זהב יש להם ,כי הם רוצים להפוך את הזהב הזה ל'כסף
של העתיד' .מאז ומתמיד זה היה הכסף ,הרי פעם היו המטבעות –
מטבעות זהב ,ואח"כ נתנו שטרות ,שזה הפך להיות הכסף שאנחנו
מכירים היום ,אז לזה הם רוצים לחזור ,רק שזה עם כרטיס-אשראי שכל
אחד יכול לקנות את האוכל שלו וכו' רק עם הכרטיס הזה ,וגם על זה
הם ירויחו ...אפילו שבין כך נהיה ח"ו מה שהם רוצים שנהיה חלילה,
עבדים.
ש .אז חזרנו ל'עגל הזהב'...
ת .חזרנו למה שפעם היה ,נכון.
ש .השאלה היא למה הבנקים אוהבים להעניק הלוואות אם המצב הכספי
כ"כ קשה?
ת .מפני שככה ,בשיטה הזאת ,הם עושים מכל בן אדם ,וכל מוסד ,וכל
בנק – הופכים את כולם ל'פשיטת רגל' ,עניות מההתחלה-עד-הסוף .ולהם
יש את הכסף שלהם ,הם לא צריכים את הבנקים .הם נותנים את
ההלוואות כדי שכולם יהיו בחוב .הם מעוניינים שכל העולם יהיה
בחובות ,שעל ידי זה כולם יהיו בפשיטת-רגל טוטאלית ,מהתחלה עד
הסוף ,כשרק להם יש את הכסף ,ולהם יש את המקומות של הזהב וכו'
וכו' .אני אמרתי זאת פעם ,ואני אגיד זאת שוב :הבנק הכי עשיר – זה
הבנק של הוותיקן![ ...בראשית כ"זִ ' :מ ְּשמנֵּי הָּ אָּ ֶׁרץ]'...
ש .אבל מאיפה לוקחים כסף בשביל להלוות כ"כ הרבה?
ת .אמרתי שוב :אין להם כל כך הרבה כסף ,הם משתמשים במספרים.
לא נותנים ביד כסף .העבירו סכום מסויים של כסף אל החשבון של
לוקח ההלוואה ,וגם הלווה מעביר הלאה את הכסף הזה במספרים .נכון,
חלק לוקחים את זה במזומן ,אבל אצל הרוב זה רק 'עובר במספרים' .הם
לא נותנים לכולם להוציא מעל לסכום מסוים ,וגם עושים בזה יותר ויותר
בעיות קשות .הם עדיין לא הפעילו את הכללים האלה לגמרי.
ועכשיו יש גם את הענין מה שמתרחש בעולם הרפואה.
בארה"ב אנשים שנלחמו במלחמות של המדינה ,חיילים ותיקים שצריכים
טיפול – הם כבר לא יכולים כיום לקבל טיפול! יש כאלה שהם אומרים
להם שפשוט אין להם מה לעשות בשבילם ,ובזה גמרנו .הסיבה לכך היא
שהם רוצים להילחם נגדם .והרבה מהם חולים לא-עלינו ,כי בנשק החדש
יש רדיואקטיביות ,והם נהיו חולים מזה ,ובודאי מגיע להם שיטפלו בהם.
אבל הם ,בממשלה ,מפחדים מהאנשים האלה ,כי הותיקים האלה יכולים
לעשות מלחמה נגד החיילים בארה"ב ,הם יודעים להילחם .ולכן כל אלה
שחזרו מעיראק וכו' – מתנהגים אליהם ממש לא כמו שצריך.
וחוץ מזה ,יש גם את ה'ביטוח הרפואי' .מי שמגיע מעל לגיל מסוים לא
מקבל כ"כ הרבה ,לא יקבל מה שצריך לקבל .איך אובמה אמר? צריך
בגיל הזה פשוט להבין את המצב .אמנם העשירים – הם כן מקבלים את
כל הטיפולים הטובים וכו'.
ויש גם את הענין של החיסונים .הם באמת מסוכנים .וזה לא בגלל
שבאופן בסיסי הדבר הזה מסוכן ,אלא מפני שהם מכניסים בזה דברים
מסוכנים בכוונה תחילה במטרה להוריד את האוכלוסיה ,לעשות את
האוכלוסיה סטרילית .ויש המון דברים שמתרחשים פה היום .ואנחנו עם
כל מה שקורה צריכים להבין שה' פשוט הוריד את הכל לאפס [ישעיה
סופ"ב ועוד] .אי אפשר לסמוך ולהיכנס לבית-חולים ולעשות ניתוח .לפעמים
חייבים כי אין ברירה ,אבל אי אפשר לסמוך על הרפואה .אי אפשר
לסמוך על ביטוח-לאומי .אי אפשר לסמוך על החיילים או על המשטרה,
או על הבית-משפט .לצערי הרב ,היום אי אפשר אפילו לסמוך על הבית-
דין .אנחנו במצב שאפשר רק לסמוך על הקב"ה.

וזה כבר אמרנו שנים-שנים .מזה שנים רבות שאנחנו אומרים את הדבר
הזה ,שיבוא זמן שאי אפשר יהיה לסמוך ,לא על עורכי-דין ,לא על בתי-
משפט ,ולא על המשטרה ,לא על הרפואה ,ולא על כלום .רק על הקב"ה.
אני מספר את כל מה שקורה כדי שתבינו :אין על מה להישען – רק על
הקב"ה .ואני רוצה להוסיף שגם על המנהיגים שלנו ,בודאי ובוודאי ,אי
אפשר להישען [ישעיה ריש פ"ג ,ע"ש].

סימני הגאולה
ש .הקריסה של הכלכלה ביון מה המשמעות עבורינו ,האם זה קשור
לתהליכים של אחרית-הימים?
ת .מה שקורה לאירופה – יש לזה קשר אלינו .אדום התחיל ליפול שמה.
ה'אדום' אמנם התחיל בארץ כנען עם עשיו ובניו ,אבל כיום אירופה זה
ה'אדום' ,ממש [ר' אברבנאל ומלבי"ם ר"ס עובדיה] .ונפילת יון זו נפילת אדום! [ר'
מלאכי א''ִ :כי תֹאמר א ֱֹדום ֻרש ְּשנו וְּ נָּשוב וְּ נִ ְּבנֶׁה ח ֳָּר ֹבות ,]'...הרומאים באו מיוון ,וכל
התרבות הרומאית ,מושתתת על תרבות יון ,ממש .וגם בזמן בית המקדש
השני ,התחלנו את המלחמה על היהדות נגד היוונים ,ואח"כ בהמשך זה
נהפך להיות כנגד הרומאים ששלטו בארץ-ישראל עד החורבן.
ש .אז זה סימן טוב מה שקורה...
ת .בוודאי שזה סימן טוב ,ומה שקורה בסוריה ,האם אין זה סימן טוב?
זה סימן ענק! [ישעיה י"ז ,ירמיהו מ"ט ,עמוס א'] והסיכסוכים הקשים במצרים-
נגד-מצרים – זה גם סימן ענק .מעולה[ .ישעיה י"ט' :וְּ ִס ְּכס ְּכ ִתי ִמ ְּצריִ ם ְּב ִמ ְּצריִ ם,
וְּ נִ ְּלחֲ מו ִאיש ְּב ָּא ִחיו וְּ ִאיש ְּב ֵּר ֵּעהו.]'...
ש .מה אפשר לומר בהתייחס לכל הסימנים ,הרמזים של תשע"ה...
ת .אנחנו לא נדבר על זה ,כי רק הקב"ה יודע את התאריך ,אבל הכל
כתוב ,והרבה דברים היו כתובים וזה לא יצא ,כי לא היינו ראויים לזה,
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.
ש .הרבה אסונות מתרחשים לאחרונה ,במיוחד אצל החרדים.
ת .יש אסונות ואסונות ,לא רק אצל היהודים ,אלא גם אצל הגוים .אבל
אנחנו מרגישים את זה יותר חזק ,כי אנחנו לא כ"כ עם גדול .ברור
שכשיש צונאמי במקום כמו נפאל ,ואלפי-אלפי אנשים נהרגים – זה אסון.

ש .היום ליל ט" ו בתמוז ,היארצייט של האור החיים הק' ,האם בקרוב
נזכה לראות אותו ,את רבי חיים בן עטר זצ"ל ,בחיים שלאחר התחיה?
ת .נכון ,נכון .אני מקוה שכן ,אני מקוה שכולם יזכו ['שנזכה ונחיה ונראה.]'...
מה שברור ,זה לא יכול לקחת הרבה זמן ,זה כבר נגמר – העולם הזה.
אני רק אגיד לכם שהסוף לא יקח הרבה זמן.
ש .למה הכוונה 'הסוף' ,המלחמה?
ת .מלחמה שתהיה יותר גדולה ממה שאנחנו מרגישים פה ,המלחמה
העולמית .וגם 'גוג ומגוג' לא יקח הרבה זמן.
ש .האם נרגיש חזק את ה'בין המצרים' השנה?
ת .אנחנו מרגישים את זה כבר כמה שנים ,אבל אלה שקרובים לה' –
['בשובָּ ה וָּ נחת ִת ָּו ֵּשעון'].
יסבלו פחות ְּ

הרישעות כבשה את העולם
בס"ד ,תקשור עם בנימין ,ירושלים ,בין המצרים ,כ"א תמוז תשע"ה
אני רוצה לומר שהעולם ממש מתקרב במהירות מהירה ביותר לכיוון
הגאולה השלימה .הרשעים מילאו ,וממלאים את העולם עם
הרישעות שלהם [נח ו' י"א] .להיכן שמסתכלים רואים ממש הפוך-
מהטוב ,רואים דברים מפחידים מאד.
כשאנחנו לומדים על דור המבול ,או על סדום-ועמורה וכו' ,על
היוונים הרשעים ,על הרומאים הרשעים ,על נבוכדנצר וכל הדברים
האיומים שהם עשו וכו' ,אנחנו אומרים לעצמינו' :איך אפשר להיות
כל כך אכזריים?!' אבל עכשיו יש לנו את הכל! נבוכדנצר ,היוונים,
הרומאים ,ס דום וכו' ,וזה פשוט קשה לסבול ,זה כל כך רע ,כל-כך
הפוך מהתורה ,כל כך אכזרי ,שקשה-קשה לדמיין מה יכול להיות
אם הרשעים האלה ממש משתלטים על העולם .והם כבר בטוחים
שהם משתלטים על העולם ,כי זה נראה מכל הכיוונים שהם
מצליחים ,ה' ישמור ,אבל אני מאמין שה' יהרוס אותם לפני שהם
יצליחו להביא את כל הרישעות הזאת לגובה ,ולרוחב ,ולעומק שהם
מבקשים להביא.
סוף ס' דניאל' :וְ ִה ְר ִשיעו ְר ָׁש ִעים וְ לֹא י ִָׁבינו ָׁכל ְר ָׁש ִעים'...
תרגום זוה"ק בשלח דף נ"חַ ' :ר ִּבי אַ ָּבא ָּא ַמר ִּמ ְּׁשמוֹ ֶׁשל ַרב יֵיסָּ א סָּ בָּ א ,וְּׁ כָּ ְּׁך אָּ ַמר ַר ִּבי
ִּש ְּׁמעוֹ ןָּ ,ע ִּתיד ַה ָּקדוֹ ש ָּברו ְּׁך הוא ְּׁלהַ חֲיוֹ ת אֶׁ ת ָּכל אוֹ ָּתם הַ ְּׁמלָּ ִּכים ֶׁשהֵ ִּציקו ְּׁליִּ ְּׁש ָּראֵ ל
יאנוס ,לו ִּפינוֹ ס ,ונְּׁ בוכַ ְּׁדנ ֶַׁצר ,ו ְּׁלסַ נְּׁ חֵ ִּריב ,ו ְּׁלכָּ ל ְּׁש ָּאר ַמ ְּׁלכֵ י הָּ ַע ִּמים
וְּׁ ִּלירו ָּשלַ יִּ ם ,אֶׁ ת אַ נְּׁ ְּׁד ִּר ָּ
ֶׁשהֶׁ ח ֱִּריבו אֶׁ ת בֵ יתוֹ  ,ו ְּׁלהַ ְּׁש ִּליט אוֹ ָּתם ְּׁכבַ ְּׁת ִּח ָּלה ,וְּׁ יִּ ְּׁת ַכ ְּׁנסו ִּע ָּמהֶׁ ם ְּׁש ָּאר הָּ ַע ִּמים .וְּׁ ָּע ִּתיד ַה ָּקדוֹ ש
ָּברו ְּׁך הוא ְּׁל ִּה ָּפ ַרע ֵמהֶׁ ם ְּׁבגָּ לוי ְּׁס ִּביב יְּׁ רו ָּשלַ יִּ ם .זֶׁהו ֶׁש ָּכתוב 'ו ְּׁב ֹרב ְּׁגאוֹ נְּׁ ְּׁך ַתהֲ רֹס קָּ ֶׁמ ְּׁ
יך' .וְּׁ זֶׁה
ירת עוֹ לָּ ִּמיםְּׁ ...באוֹ תוֹ זְּׁ ַמן ,וְּׁ ִּלזְּׁ ַמנוֹ ֶׁשל ֶׁמלֶׁ ְּׁך
ירה זוֹ ִּהיא ִּש ַ
ִּלזְּׁ ַמן ֶׁש ָּיבֹא הַ ָּמ ִּשיחַ ָּכתוב ,וְּׁ ִּש ָּ
הַ ָּמ ִּשיחַ  ,וְּׁ ִּלזְּׁ ַמן גוֹ ג ו ָּמגוֹ ג' .אָּ ַמר אוֹ יֵב אֶׁ ְּׁרדף אַ ִּשיג אֲ חַ ֵלק ָּשלָּ ל'' .אָּ ַמר אוֹ יֵב' ָּכל אוֹ ָּתם
ְּׁגדוֹ ִּלים ֶׁש ְּׁממֻ ִּנים ַעל הָּ ַע ִּמים .ו ְּׁכ ֶׁש ִּנ ְּׁתנָּה לָּ הֶׁ ם ְּׁרשות וְּׁ ִּש ְּׁלטוֹ ן ַעל יִּ ְּׁש ָּראֵ לֻ ,כ ָּלם רוֹ ִּצים ְּׁלהַ ְּׁש ִּמיד
יטים הַ ְּׁממֻ ִּניםֻ ,כ ָּלם גוֹ זְּׁ ִּרים
אֶׁ ת יִּ ְּׁש ָּראֵ ל ַת ְּׁח ֵתיהֶׁ ם .וְּׁ ַעל זֶׁה ,אוֹ ָּתם ַע ִּמים ֶׁש ַתחַ ת אוֹ ָּתם הַ ַש ִּל ִּ
ְּׁגזֵרוֹ ת ְּׁלהַ ְּׁש ִּמיד אוֹ ָּתם ,אֶׁ ָּלא ֶׁשהַ ָּקדוֹ ש ָּברו ְּׁך הוא זוֹ כֵ ר אֶׁ ת ָּה ֵרי ָּהעוֹ לָּ ם (את האבות הק') ו ֵמגֵן
עֲ לֵ יהֶׁ ם ,'...ועי' מתני' פ' חלק דף ק"ז ע"ב.

אבל אני גם יודע שהם נמצאים בכל פינה בעולם .הם שולטים
בארה"ב ,הם שולטים באירופה ,הם שולטים באיטליה ,וגם בוותיקן
– שזה 'הראש' ['רֹאש אֹ יְּׁ בָּ יו קָּ ְּׁדקֹד ֵש ָּער' ,תהלים ס"ח ע"ש] ,הם שולטים בכל
מקום ,בסין ,ברוסיה ,באוסטרליה ,בכל אפריקה ,בדרום-אמריקה,
ובקנדה וכו' ,בכל מקום בעולם הם שולטים .וזה מפחיד מאד .וכדי
שה' ייפטר מהם לגמרי הוא יהרוס שני שליש של העולם [סוף חבקוק:
' ְבזַ ַעם ִת ְצ ַעד אָׁ ֶרץ ְבאַ ף ָׁתדוש ג ֹויִ ם .]'...שני שליש של העולם! האם אתם
מעכלים את זה?! שני שליש של העולם!!! זה יהיה ניתוח קשה מאד
כדי למחוק את כל הרישעות שמילאה את העולם מאז החטא
['מחַ ץ רֹאש ַעל אֶׁ ֶׁרץ ַר ָּבה.]'...
הראשון שהנחש יזם ָּ
אוי לנו ,אוי לנו מה אנחנו נצטרך לעבור .קשה להאמין ,קשה
להאמין שיכול להיות כזה דבר ,אבל זאת עובדה ,עובדה ברורה,
שאנחנו רואים כל יום עוד ועוד את העומק של הרישעות שלהם,
של המוח העקום שלהם ,איך הם עשו כביכול ח"ו 'הכל-יכול' מן
השטן עצמו ,חס ושלום ,שהנחש עצמו נברא ע"י הקב"ה ,והם הפכו
אותו לעוד יותר גדול ,שלא נדע .אוי לנו ,אוי לנו.
והטמבל הזה ,הנחש ,עוד מאמין מה שהם עושים! ...הוא מאמין שהוא
הכל-יכול ,ח"ו ,עם כל המיליארדים של האנשים שמאמינים בו כבר,
אז הוא בטוח שזה נכון ...אז ה' ישמיד את כולם ,את כולם ,ולא
ישאר מהם זכר ['יִּ ַתמו ח ֲָּט ִּאים .]'...אבל רק נדמיין איך זה ייראה ,מה
הוא יצטרך לעשות בכדי להרוס שני-שליש-של-העולם ,רק לדמיין

את זה !...אבל מה שישאר – יהיה טהור ,טהור [זכריה י"ג ,ע"ש] .וזה
העיקר .וזה יהיה הבסיס ,ועל זה ה' יתחיל שוב לבנות מחדש ,אבל
הפעם בלי חטאים ,בלי רישעות ,רק עם התורה ['בשביל התורה שנקראת
ראשית'] ,הכל לפי התורה ,הכל לפי התורה הקדושה ,הכל לפי
יתחַ ְד ָׁתא ,'...ר' סוף מזמור ק"ד ,חלק דף צז :ילקוט
'ב ָׁע ְל ָׁמא ְדהוא ָׁע ִתיד ְל ִא ְ
הקדושה [ ְ
שמעוני ישעיה ד' ,רמז ת'].
מחכים שיגיע כבר .אין הרבה יותר מה להגיד .רק אני רוצה להזהיר
אתכם :הרישעות הזאת לא באה בלי מחיר ,והם – הדור הבא של
הנאצים ,כי הנאצים היו גם הם מאד מעורבים עם הרישעות הזאת
[יחזקאל כ"ג מ"ה' :ו ִּמ ְּׁש ַפט ש ְֹּׁפכוֹ ת ָּדםִ ,כי נֹאֲ פֹת הֵ נָׁה וְ ָׁדם ִב ֵידיהֶ ן'] ,והאנשים האלה –
הם אותם האנשים [קהלת ח' י'' :ו ְּׁבכֵ ן ָּר ִּא ִּיתי ְּׁר ָּש ִּעים ְּׁקבֻ ִּרים וָּ בָּ או ,]'...והרבה
מהם הם-הם אותם האנשים ממש! [שם ז' ט"ו' :וְּׁ יֵש ָּר ָּשע ַמאֲ ִּר ְּׁ
יך ְּׁב ָּר ָּעתוֹ ']
אבל יש גם עוד דבר .אנחנו נצטרך לסבול שוב את האנטישמיות .זה
רק התחיל – האנטישמיות ,וזה הולך להיות הרבה יותר גדול .מה
אתם חושבים? שהם רוצים את היהודים?! ...הם רוצים לעשות את
הדת החדשה שלהם ,וזה נועד כמובן רק בשביל יהודים שמוכנים
לעזוב את הדת ,כרגיל ,כפי שהיה בכל ההיסטוריה .ואנחנו נתחיל
לראות עוד הרבה אנטישמיות ,במיוחד בחוץ לארץ ,והאנטישמיות
הזאת אולי תעודד את היהודים להרים את עצמם ולהגיע לארץ לפני
שיהיה הרבה יותר גרוע.
אבל אנטישמיות – אנחנו נראה .ואפילו פה בארץ יהיה מספיק
אנטישמיות ,ויש מספיק ,כי הרבה מהמנהיגים שלנו הם חלק
מהרשעים .והם מוכנים להכל .הם שונאים את היהדות שלהם .הם
אול ִקנְ אָׁ ה ,'...שיה"ש ח' ע"ש ברש"י' :התגר שנתקנאו
'ק ָׁשה ִכ ְש ֹ
שונאים את הקב"ה [ ָׁ
ושנתגרו בי האומות בשבילך'] ,ה' ישמור ['אֲ ֶשר חֵ ְרפו ֹאויְ בֶ ָׁיך ה''] .והם – אין להם
שום בעיה לעשות דברים איומים ליהודים אמיתיים .ונצטרך להיות
חזקים – ולא לפחד .ואם אנחנו לא נפחד ונעמוד איתן ,וקרוב
['אם חוֹ ָּמה ִּהיא .]'...הוא לא רוצה
להקב "ה ,ה' ישמור אותנו ויציל אותנו ִּ
ברגעים האחרונים לאבד אף נשמה יהודית ,אף נשמה יהודית
אמיתית ['וְּׁ לֹא יִּ פוֹ ל ְּׁצרוֹ ר אָּ ֶׁרץ ,'...סוף ס' עמוס].
רש"י שיר השירים ח' ח'' ...' :מה נעשה לאחותינו ביום שידבר בה '.כשהאומות
מתלחשים עליה להכחידה ,כענין שנאמר לכו ונכחידם מגוי' :אם חומה היא'.
אם תחזק באמונתה וביראתה להיות כנגדם כחומת נחושת שלא יכנסו לתוכה,
רוצה לומר שלא תתחתן בם ,והם לא יבואו בה ,ולא תתפתה להם ' :נבנה
עליה טירת כסף' .נהיה לה לעיר מבצר ולכתר ולנוי ונבנה לה את עיר הקדש
ובית הבחירה ' :ואם דלת היא' .הסובבת על צירה ובהיקש עליה היא נפתחת,
אף היא אם תפתח להם להיות הם באים בה והיא בהם ' :נצור עליה לוח ארז'.
נשים בדלתה נסרים של עץ הנרקבים והתולעת גוררתן ואוכלתן'...

אנחנו עכשיו צריכים להבין את המצב שלנו .זה קשה לחשוב על זה,
יש זמן עד שזה יגיע ,אמנם לא כל כך הרבה זמן ,אבל בכל אופן יש
זמן ,אבל אנחנו כבר רואים שזה קיים .וזה יהיה מפחיד מאד ,אבל
לא לפחד ,לא לפחד! רק להיות עם הקב"ה ['ה' לי לא אירא'] .ואם אתם
מרגישים עדיין פחד ,אז תסגרו את העינים ואת האזנים ,ורק תחשבו
על הקב"ה [ר' קד"ד גליון  ,14מדברי הרמב"ם] .כשבן-אדם יושב בסרט אז
הוא בטוח שמה שהוא רואה זה אמיתי ,במחשבה הוא אמנם יודע
שזה לא אמיתי ,אבל בכל אופן הוא בוכה יחד עם השחקנים ,ומפחד

יחד עם השחקנים .אבל במקום כזה שרואים סרט ורוצים לשכוח מזה
– אז פשוט סותמים את העינים ואת האזנים .וזה טוב בסרט.
אבל יש אנשים שלא רוצים לדעת מה שקורה ,אז הם סוגרים את
העינים ואת האזנים כביכול ולא רוצים עדיין לדעת ,אז הכל נראה
להם "טוב" ['הַ ְש ֵמן לֵ ב הָׁ ָׁעם הַ ֶזה ,וְ אָׁ זְ נָׁיו הַ ְכ ֵבד ,וְ ֵעינָׁיו הָׁ ַשעֶ ,פן יִ ְראֶ ה ְב ֵעינָׁיו .]'...רק
כאשר הסכין תהיה על הצוואר שלהם – אז יבינו שזה לא טוב .אבל
יהודים טובים שיודעים ,רק שיש להם קצת פחד ,אפשר לסגור את
העינים ואת האזנים ופשוט להתרכז על הקב"ה ,כי זה מביא אותנו
למקום אחר ,זה מעלה אותנו שאף-אחד לא יכול לא להפריע לנו
ולא להרוג אותנו ולא לעשות לנו שום דבר רע ['יוֹ ֵשב ְּׁבסֵ ֶׁתר ֶׁע ְּׁליוֹ ן,]'...
וזה הכל מה שיש לי להגיד .יש שאלות?

ש .איך נוכל לפתח את התשוקה והגעגועים לזכות לראות את
עבודת הקרבנות ,ובית המקדש?...
ת .הדבר הראשון הוא שערב-רב לא יכולים לעשות את זה ,אז זה
כבר מוריד הרבה אנשים מהעם .אבל גם יהודי אמיתי ,כשהוא מאד
מעורב בגשמיות – זה קשה לו מאד להרגיש את זה .ואדם שרוצה
להרגיש את הקדושה – חייב להתבודד ['קדושים תהיו – פרושים תהיו'] .ולא
הכוונה 'להתבודד' – להתרחק מאנשים בכלל ,אבל להתבודד בתוך
הגטאות שלנו ,בתוך הבתים שלנו ,להסתגר בתוך בתי-הכנסיות
שלנו ,בתוך בתי-המדרש שלנו ,ואז ,רק באוירה-של-קדושה –
אפשר להשתוקק ראשית-כל לגאולה השלמה ,ולקדושה ,ולכל דבר
['כי זֶׁה ַכ ָּמה נִּ ְּׁכסוֹ ף
ִּ
ששייך אלינו ,גם אל הקרבנות ובית-המקדש וכו'
נִּ ְּׁכסַ ְּׁפ ִּתי ִּל ְּׁראוֹ ת ְּׁב ִּת ְּׁפאֶׁ ֶׁרת עֻ ז ֶָּׁך .]'...את ההרגשה לכל הדברים האלה ה' מראה
לנו רק כאשר אנחנו מתפטרים מהגשמיות ,מהשקר [סו"ס מסילת ישרים,
מידת הקדושה]  .צריכים להיות קשורים לאמת יותר ויותר ואז הגעגועים
מתחילים .געגועים מאד חזקים שמביאים אותנו לאט-לאט לאמת.
והאמת – זה הקב"ה .וברגע שאנחנו מתחילים להרגיש את הקשר
איתו אז אנחנו מתחילים להתגעגע ,להתגעגע בצורה קשה ביותר,
להתגעגע לכל הקדושה ,להתגעגע לבית שהוא כמו בית-מקדש קטן,
להתגעגע לבית-המקדש והקרבנות ,להתגעגע לצניעות ,להתחיל
לשמור עינים ,להתחיל לחיות חיים-של-קדושה.
ש .גם בשביל להרגיש את האור של השבת והמועדים וכל דבר של
יהדות צריכים קדושה...
ת .צריכים התבודדות ,ולהוריד את האוכל המגושם ,ואת המסיבות,
ואת השמלות הנוראות ,ואת סגנון-הדיבור .איבדנו הרבה עם כל
הגשמיות הזאת .אי אפשר להתקדם ,אי אפשר ככה להתקרב לה'.
ואם אי אפשר להתקרב לה' – אז אין כלום .הבן-אדם לא חייב
להיות גאון-הדור בלימוד ,הוא צריך להיות הידיד ,הבן האמיתי של
הקב"ה [מלאכי ג' י"ז ,ע"ש כה"ע ,ור' סהמ"צ להרמב"ם מ"ע ג'] .להתקרב,
ולהתקרב ,ולהתקרב .ו ברגע שהוא מתקרב ומתעלה רוחנית ,אמנם
הוא צריך ללמוד ,הוא חייב ללמוד ,אבל העיקר – זה להתקרב
להקב"ה .ואז לקבל את התורה באמת ,ולהשתדל מאד-מאד ,במיוחד
בקדושה ,ומי שאין לו קדושה – לא יכול להתקרב בכלל להקב"ה
['כי קָּ דוֹ ש אָּ נִּ י'].
ִּ
ֹאמר ה' ַעל ָׁעזְ בָׁ ם אֶ ת ת ֹו ָׁר ִתי אֲ ֶשר נ ַָׁת ִתי ִל ְפנֵיהֶ ם'...
'על ָׁמה אָׁ ְב ָׁדה הָׁ אָׁ ֶרץ ...וַ י ֶ
ירמיהו ט'ַ :
ברכות דף י" ז' :.תכלית חכמה תשובה ומעשים טובים' ,אבות סופ"ב' :ודע לפני מי
אתה עמל' ,רבינו יונה ,הובא בר"ן נדרים דף פ"א' .דבר זה נשאל לחכמים ,'...דברי
הב"ח טואו"ח סי' מ"ז ,דרך ה' לרמח"ל ח"ד פ"ב בתלמוד התורה ,ספר הזכרונות
למהר"י אבוהב ,זיכרון י' פרק ו' ד"ה 'וזה כל פרי.'...

ש .בראשונים מובא שמצוות 'הציפיה לישועה' כלולה בדיברה
הראשונה' :אנכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים' ,אז ניתן
לומר שכמו שה' הוא אינסופי ,והאמונה היא אין סופית – גם
הגאולה זה דבר אין-סופי...
ת .נכון ,כי זה דבר אחד שנכנס לשני .ואנחנו ממשיכים וממשיכים,
ויהיו לנו עוד הרבה שינוים אחרי הגאולה השלמה [ר' סנהדרין צב,]:
ואנחנו נעמוד בזה בשמחה ,זה יהיה משהו טוב ,זה יהיה משהו
שמושך ,שנשתוקק לזה ,שנרצה את זה כל כך ,עם כל המהות שלנו,
זאת תהיה כזאת הנאה שאי אפשר יהיה לתאר .וההנאה הזאת – זה
ימשיך לנצח.
ש .צדיקים בכל הדורות כמו ה'ישמח משה' זצ"ל ,ועוד הרבה
צדיקים ,חיכו למשיח שנים-על-גבי-שנים ,בלי להתעייף ,בלי
להרפות את התקוה אפילו רגע ...איך הם עשו זאת?!...
ת .בודאי ובודאי ,כי זה נהיה יותר עמוק ,יותר מעניין ,יותר רחב,
יותר לעומק ,יותר גבוה ,ויותר-יותר-ויותר ,כי אין סוף למה
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
נוכל לגלות את הדברים האלה ,בעזרת ה' .יהיו כאלה שיוכלו יותר
ויהיו כאלה שפחות ,אבל כל אחד יוכל לעשות את זה ,בעזרת ה'.
'כי זֹאת הַ ְּׁב ִּרית אֲ ֶׁשר
'כי ָׁמ ְלאָׁ ה הָׁ אָׁ ֶרץ ֵד ָׁעה אֶ ת ה' ,'...ור' ירמיהו ל"א ל"בִּ :
[ישעיה י"אִ :
חֲרי הַ י ִָּּמים ָּההֵ ם נְּׁ אֻ ם ה' ,נ ַָּת ִּתי אֶׁ ת תוֹ ָּר ִּתי ְּׁב ִּק ְּׁר ָּבם וְּׁ ַעל ִּל ָּבם
אֶׁ ְּׁכרֹת אֶׁ ת ֵבית יִּ ְּׁש ָּראֵ ל אַ ֵ
יתי לָּ הֶׁ ם לֵ אל ִֹּקים וְּׁ הֵ ָּמה יִּ ְּׁהיו ִּלי ְּׁל ָּעם :וְּׁ לֹא יְּׁ לַ ְּׁמדו עוֹ ד ִּאיש אֶׁ ת ֵר ֵעהו וְּׁ ִּאיש אֶׁ ת
אֶׁ ְּׁכ ֲתבֶׁ נָּה ,וְּׁ הָּ יִּ ִּ
דולָׁ ם ,נְּׁ אֻ ם ה']'...
או ִתיְ ,ל ִמ ְק ַטנָׁם ְו ַעד ְג ֹ
אָּ ִּחיו לֵ אמֹר ְּׁדעו אֶׁ ת ה'ִ ,כי כו ָׁלם י ְֵדעו ֹ

ש .השנה צומות שבעה עשר בתמוז וגם תשעה באב חלים בשבת
והם 'נדחים' ,מה המשמעות עבורינו?
ת .המשמעות בזה היא שבכל אופן ה' ירחם על עם ישראל ,ושאף
נשמה-יהודית לא תיאבד .זה שזה 'נדחה' – זה עושה לנו הקלה
(מבחינה הלכתית) ,וזה אומר שגם ה' ירחם עלינו ,והגאולה-השלימה
תהיה עם הרבה רחמים בשביל היהודים-האמיתיים .ה' לא יחפש אחר
אתם לֹא אֶׁ זְּׁ ָּכר עוֹ ד',
'כי אֶׁ ְּׁסלַ ח לַ עֲ וֹ נָּם ,ו ְּׁלחַ ָּט ָּ
כל עבירה ועבירה של היהודים [שםִּ :
יך ,שובָּ ה אֵ לַ י ִּכי גְּׁ אַ ְּׁל ִּת ָּ
ֹאות ָּ
יתי כָּ ָּעב ְּׁפ ָּש ֶׁע ָּ
יך ,'...ור' רש"י פר'
יך וְּׁ כֶׁ ָּענָּן חַ ט ֶׁ
'מ ִּח ִּ
ישעיה מ"דָּ :

בלק עה"פ' :לֹא ִּה ִּביט אָּ וֶׁן ְּׁביַעֲ קֹב'] ,הוא רק ירצה כמה דברים לדעת,
שהיהודי בוטח בה' ,במאת האחוזים ,ושהוא מאמין ואוהב את ה'
במאת האחוזים [צפניה ג'' :וְּׁ ִּה ְּׁש ַא ְּׁר ִּתי ְּׁב ִּק ְּׁר ֵב ְּׁך ַעם ָּענִּ י וָּ ָּדל ,וְּׁ חָּ סו ְּׁב ֵשם ה'' ,עי' לקט
מקורות במאמר 'בין ידידים'] ,ושהוא רוצה להיות טוב ,שהוא רוצה להיות
קרוב לה' ,שהוא רוצה את הקשר ,שהוא רוצה להיות יהודי-אמיתי
יע]'...
ולעזוב את העולם-של-השקר'[ .אַ ְּׁש ֵרי הַ ְּׁמחַ ֶׁכה וְּׁ י ִַּג ַ

ש .כאשר יחרבו שני שליש של העולם ,מה יהיה עם כל היהודים
שנמצאים שם?...
ת .זה אני לא יכול להגיד בדיוק ,אבל זה יהיה קשה מאד .יהיו
אזהרות גדולות עכשיו ,עוד מעט תהיינה אזהרות גדולות .וצריכים
להתפלל שיהודים יבינו שהגיע הזמן לקום .אפילו שיש כאן שלטון-
של-רשעים אך בכל אופן זה לא ישאר הרבה זמן ,וזה הזמן כעת
להגיע לפה.
ש .זה נסיון גדול בשבילם לעזוב הכל ולבוא הנה...
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ת .ה' כבר ידאג לזה .יהיה מצב שהם יקבלו אזהרות קשות ביותר
כדי שיתחילו לזוז .לפני שבוע ,בתוך שבוע אחד היו ארבעה מקרים
של פגיעה ביהודים ,בברוקלין! זה דבר לא-רגיל בשנים האחרונות.

ש .הרשעים מפעילים לחץ רב שהכותל המערבי ,הרחבה המרכזית,
תהיה מעורבת לגמרי ,גברים ונשים .מלחמה באופן גלוי ,להרוס
דברים שזה הא'-ב' של היהדות.

ש .הרשעים מנהלים מלחמת חרמה נגד היהדות ,את הנצרות להבדיל
הם כבר מיססו לחלוטין ,הפכו את זה לצחוק אחד גדול .מה תהיה
התייחסותם לדת המוסלמית ,איך יסתדרו עם זה?

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
תדאג ,הם לא יצליחו .הם פשוט לא יצליחו ,יצליחו אמנם עד נקודה
מסויימת ,ואח" כ ה' יפיל אותם ,לא סתם .אבל אנחנו צריכים
להראות לה' שאנחנו איתו ,שאנחנו רק איתו .והדבר הראשון – זה
הצניעות ,הדבר השני – זה לעשות מחיצה בינינו לבין הציונים.

ת .קודם כל הם לא מתעסקים עם שום דת .הם רוצים למשוך את
כולם לעבודה-הזרה שלהם .ואתם יודעים מה? רוב העולם ילך איתם.
למה? כי זה נותן להם את הכל ,כמו שאמרו חז"ל [סנהדרין דף ס"ג' :ולא
עבדו עבודת כוכבים אלא להתיר להם עריות בפרהסיא ]'...אז זה יהיה כל כך
מושך ,כי הם יכולים לעשות את כל מה שהם רוצים ,הדברים הכי
גרועים שהם יכולים לעשות .כל הלאווים – מותרים ,כמה שרוצים
[ר' מאמר 'הם יותר גרועים מחיות'] .להיות חזירים עד הסוף ,אז זה ימשוך
הרבה מאד אנשים .וגם בין הגוים – מעטים ישרדו ,כי יהיו כמה
גוים שלא יהיו מוכנים לזה ,אבל מעטים מאד .מעט מאד גוים ישרדו.
והמוסלמים – הם לא אוהבים מוסלמים .אני לא יודע איך שהם
יתפטרו מהם ,בינתיים הם עושים מלחמות ביניהם אחד-נגד-השני,
אולי הם ישאירו כמה ,לא יודע ,אבל מה שברור – את האיסלאם
הם רוצים לגמור .מאז ומתמיד היתה שנאה גדולה בין המוסלמים
והנוצרים .את הנצרות יצרו הרבה זמן לפני האיסלאם ,אבל
האיסלאם ,ברגע שזה נוצר זה ממש כבש כל כך הרבה אנשים,
הרבה יותר מהנצרות ,אז לכן יש להם מלחמה ישנה מאז .אל תדאג,
הם ירצו לחסל לגמרי את האיסלאם [מלבי"ם יחזקאל ר"פ ל"ז] ,אני מאמין
שמי שלא ירצה ללכת לדת שלהם – הם יחסלו אותו ,בין אם הוא
דאע"ש או לא דאע"ש.

ש .מה עם מצעד-התועבה שעומד להיות אחרי תשעה באב בעיר
הקודש ,ירושלים?
ת .מה אתם דואגים על זה? בימים הקרובים עומד להתקיים אירוע
במקום ששייך לעיריה ,עיריית ירושלים ,אירוע של נוצרים,
שמושכים רק בחורים ,לא בחורות .בחורים מתחת לגיל שמונה
עשרה .הם עושים 'שלשה ימים של מוסיקה' ,ושל מי יודע מה .והם
הרי צריכים ,הבחורים ,איזה אישור מההורים שלהם ,אוקיי ,אמרו
להם שזה לא משנה ,אפילו אם ההורים לא רוצים אז תרשמו
בעצמכם את הפתק ...ועיריית ירושלים משתפת פעולה! אז ביקשו
שיבואו אנשים שם להראות שלא שמחים עם זה.
ש .גם בכותל יש הרבה בלאגן ,כמו שלדוגמא מזניחים במכוון את
ההפרדה בכניסה לכותל ,עירבוביה נוראה .ככה מתנהלת המלחמה
בכל המקומות-הקדושים!
ת .זה יותר מזה ,יש עוד אנשים שמתלוננים על כל מיני תופעות
גרועות.
ש .שמעתי שישנה תופעה חדשה :שוטרות חרדיות...
ת .כן ,זוהי המודה החדשה...
שוטרות ,חוקרות חרדיות .כן ,חרדיות .מה לעשות? חייב להיות סוף
לכל הדבר הזה.
['יַ ַען ִּכי ָּג ְּׁבהו ְּׁבנוֹ ת ִּציוֹ ן ,'...ישעיה פרק ב' ע"ש]

ש .אמרתם פעם שנגיע למצב שיצטרכו ממש מסירות נפש אמיתית
פשוטו כמשמעו ,האם זה ממש לפנינו ,בתקופה זו?...
ת .כן ,כן .אני לא יודע איך שזה יראה ,אני יודע שהיהודים כבר
מתחילים לסבול קשה מאד מהגוים ,ועוד מעט זה יהיה הרבה יותר
קשה .גם בארה" ב זה יהיה ,ויהיו הרבה מהומות ,וזה כבר מתחיל ,כי
עוד מעט תיפול הכלכלה ב כל העולם 'לא סתם' .וזה התחיל
ה'גליטש' (ההתדרדרות) ביוון ,וישנם עוד כמה ארצות שיפלו אחרי
יוון .וגם אירופה תיפול .אני מאמין שהם יעשו את זה לא בנפילה
אחת גדולה ,אלא שזה קצת יבוא ב'שלבים'.
אבל היום כבר דיברו על סין! שסין היא במצב קשה כלכלית! וזה
ברור שהם צריכים להיות ככה ,הרבה זמן מדברים על זה ,כי סין
בסה" כ זו ארץ פרימיטיבית ,הם גדלו מאד ,ובמהירות .הם ענקים,
והענק הזה – קשה להשתלט על כל החלקים שלו .נכון שזו הכלכלה
הכי חזקה בכל העולם ,אבל זה בנוי לא טוב .אז לכן ,אם כל העולם
נופל – מי יקנה את הדברים של סין? ויכול להיות שהם קנו המון
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,
שמישהו יהיה אכפת לו מזהב .בכל אופן עכשיו הם עלולים ליפול
'לא סתם' ,ואם כן זה חלק-של-התכנית ,כי הם כבר גנבו את רוב
הכסף מהבנקים ,אז עכשיו יש להם את המקומות שזה מוסתר שם.
אבל הבנקים עצמם – הם כולם על סף פשיטת-רגל ,כי רוב השווי
של הבנק זה לא במזומן ,הכל שם רק ב'מספרים' ,ההון של רוב
הבנקים .וברגע שהם לא מ חזירים את החובות אז הבנק נופל ,וברגע
שהבנקים נופלים יתחילו להוציא מהחשבונות-של-האנשים .מאלה
שיש להם כסף בחשבונות ,יוציאו את הכסף שהם רוצים .ועכשיו יש
חוק שברגע ששמים את הכסף בבנק זה שייך לבנק ,ולא לבן אדם!
ואם הם צריכים את זה בשביל לתמוך בבנק אז 'יעיפו' את זה .וכבר
ביוון מתכוננים לקחת כספים מהחשבונות של האנשים ,ובשביל זה
האנשים מודאגים כל כך .אבל פה יש מצב שיקחו גם את כל הכסף
של האנשים ,וזאת תהיה 'הגניבה האחרונה' – עד שלא ישאר כלום.
ואז יהיו האנשים רעבים ,אנשים כועסים ,אחד ילחם נגד השני רק
בשביל חתיכת לחם וכו' וכו' .זו התכנית ,אבל ה' יש לו את התכנית
שלו ['עֲ צַ ת ה' ִּהיא ָּתקום']  ,ועכשיו נראה ,נראה מה יקרה ,אבל אני יודע
שאף נשמה יהודית לא תלך לאיבוד.
ש .אז האם הגיע הזמן עכשיו לאסוף אוכל כמו שביוון אזרחים
עכשיו אוגרים כמויות של אוכל?
ת .אמרתי זאת כל הזמן :אפשר לשמור איזה 'שבועיים' של אוכל,
כדי שיהיה על מה לבסס את הנס ,ה' יעשה לנו ניסים .חוץ מזה,
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בארץ זה לא יהיה כל-כך גרוע כמו בחוץ-לארץ .חוץ לארץ – זה
משהו אחר .שם ,בחו" ל זה יהיה בלאגן 'לא סתם' ,זה יהיה משהו
נורא .בארץ זה לא יהיה כל כך גרוע ,אבל זה יהיה מספיק גרוע,
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,
כמו טחינה לדוגמא .פריכיות-אורז – זה לא דבר שמחזיק כל כך
הרבה זמן ,אז תחליפו כל הזמן .תאכלו אחד – תחזירו אחד ,רק
שיהיה אצלכם סדר ,שתדעו את התאריכים .וגם מים ,כדאי איך-
שלא-יהיה שיהיה לכם שמור כמות של מים.
ש .איך עדיף ,בבקבוקים או במיכל?
ת .בודאי שזה יותר טוב במיכל ,אבל אם מישהו יראה את המיכל
שלכם על הגג מיד יבואו לקחת...

ש .הדאע"ש כבר נמצא כל כך קרוב אלינו ,מדרום ,בסיני! מפחיד
ביותר .מה אתה אומר?
ת .אני אומר לכם ככה ,הדאע"ש הזה – זה פרי-יצירתם של אנשי
'סדר העולם החדש' .זה ממש טיפשות לחשוב שזה ככה נולד ,בואו
נגיד שיספרו' :עשרת אלפים אירופאים ברחו  -והחליטו להיות
חיילים ,'...בודאי שלא! זה צריך להיות צבא ,עם אימונים של צבא,
שיודעים גם איך להשתמש בנשק .הנשק היום זה לא דבר פשוט ,זה
הרבה יותר מורכב מפעם .זה לא 'קאנונים' (תותחים של פעם) ששמים
בזה כדור ו'בום' ...לא ,זה הכל מסובך .ואם הם מצליחים כל כך –
אז ברור מאד שיש עוד אנשים שעובדים איתם ,עוד הרבה .ובודאי
עוד מקבלים הדרכה מאמריקה ,ומאנגליה ,ומאירופה וכו' .משתמשים
בהם בשביל להרוס את הערבים .ושמעתי היום שאמרו שאנחנו כאן
הבאים בתור ברשימה שלהם אחרי מצרים ...ה' יעזור.

לארה"ב ולא לאף מקום בכדור-הארץ .ויש שאומרים שזה יעבור
בסמוך לכדור-הארץ וזה מה שיגרום לכל הבעיות במזג-האויר וכו',
אבל אני אישית אינני חושב כך .הקב"ה אכן יהרוס שני-שליש של
העולם ,אבל הוא לא צריך 'כוכב' בשביל לעשות את זה ,אם הוא
משתמש בכוכב – אז הכוכב הוא שעשה את זה ,וזה צריך להיות
דבר שברור לכולם מי הוא המעניש אותם :רק הקב"ה[ .בשלח י"ד:
'וְּׁ י ְָּּׁדעו ִּמ ְּׁצ ַריִּ ם ִּכי אֲ נִּ י ה' ,'...ור' ישעיה י"ט כ"א ,ור' סו"ס זכריה' :וְּׁ יָּצָּ א ה' וְּׁ נִּ ְּׁלחַ ם ַבגוֹ יִּ ם
הָּ הֵ ם ְּׁ -כיוֹ ם ִּה ָּלחֲמוֹ

ְּׁביוֹ ם ְּׁק ָּרב.]'...

ש' .במוצאי שביעית בן דוד בא' – כך כתוב בגמרא [חלק צז ,].אני לא
מאמין שזה שייך לחכות לעוד שמונה שנים ,עד למוצאי שמיטה
הבאה...
ת .חס ושלום ,חס ושלום.
ש .נמשיך הלאה' ,בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל'
להגר"א ר"פ י"א)  ,מתי בניסן? בטח בפסח ,ליל הסדר ,אז זה יוצא 290
יום מהיום .אז אפשר להתחיל את ה'קאונטדאון' (הספירה לאחור)...

(עי' אבן שלמה

ת .בדיוק .ואנחנו יכולים לראות יותר ויותר איך שהם משתלטים
ואיך שהם מתגלים ,ואיך הם לא מפחדים ,והם ממש שיכורים על
'ל ְּׁפנֵי ֶׁשבֶׁ ר ָּגאוֹ ן ,וְּׁ ִּל ְּׁפנֵי ִּכ ָּשלוֹ ן
ההצלחה שלהם ,וזה יגמור אותם [משלי ט"ז י"חִּ :
גֹבַ ה רוחַ  ,'...ור' עובדיה פסוק ד'] .אבל לא לדאוג ,המשיח כבר פה .הוא לא
יכול להגיע פתאום דקה אחת לפני שהוא מתגלה .הוא פה ,הוא כבר
פה ,ואנחנו רק מחכים לזה שהוא מתגלה .וה' יעזור לנו ,ואנחנו
נראה בעתיד הקרוב ביותר כאלו ניסים גדולים ,כאלו דברים שיקרו
ימי צֵ א ְּׁת ָּך ֵמאֶׁ ֶׁרץ
'כ ֵ
שאנ חנו לא נוכל להאמין למראה עינינו [סו"ס מיכהִּ :
ִּמ ְּׁצ ָּריִּ ם  -אַ ְּׁראֶׁ נו נִּ ְּׁפלָּ אוֹ ת' ,ור' בעה"ט דברים ב' כ"ד ממדרש תנחומא ועע"ש ואתחנן ז'

י"ט] אבל בסופו של דבר זה יהיה גם קשה-אפשרות לעבור את זה
ולהישאר בחיים .אבל נישאר בחיים ,ונעבור את זה ,וה' יעזור לנו,
ונזכה לקבל משיח-צדקנו בע"ה – כל עם ישראל.

אבל אני אגיד לכם עוד דבר :איך הם יכולים לתת לדאע"ש לבוא
לפה? איך הם יעשו את המצעד הזה?! ....הדאע"ש הזה יוריד לכולם
את הראשים! ...אז ברור שלא יתנו להם להכנס לפה ...אבל אני
חושב ,אני לא יודע ,שכל הסיפור הזה זה בסה"כ יהיה תירוץ ,סיבה
למלא את ארץ-ישראל בחיילים זרים ,שכביכול יבואו להילחם נגד
הדאע"ש ,לאחר שהדאע"ש עשה כ"כ הרבה בעיות בכל הארצות
האחרות.

ש .מדברים על כך שישנו כוכב המתקרב לכדור הארץ ולפי כל מיני
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
כזה דבר .והמלחמה תהיה עם נשק שקוראים לזה 'מזג אויר' ,שהם
כבר יודעים איך לעשות הוריקנים ,וסופות-טורנדו ,וכו' וכו' ,ואפילו
שהר-געש יתפוצץ ...וגם צונאמי וכו' ,ויכול להיות שזה הנשק שהם
ישתמשו בו ב עיקר .וזה לא אומר שלא יטילו איזו פצצה-אטומית על
כמה ערים ,ככה כדי להראות שיש 'מלחמה' .אבל בכל אופן יש
הרבה שחושבים שכל הסיפור הזה על הכוכב – זה סתם 'כאילו',
שהדבר הזה לא בדיוק ,או שזה לא קיים ,או שבודאי זה לא יגיע
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'אמונת הגאולה' ,שיחה מאת הגה"צ רבי יחזקאל לוונשטיין זצ"ל בענין 'צפית לישועה'
נדפס בספר 'קובץ שיחות' ב"ב תשכ"ט
כתב הסמ"ק בריש ספרו בביאור החיוב "לידע שאותו שברא שמים וארץ הוא לבדו מושל מעלה ומטה ובד' רוחות כדכתיב (שמות
כ') "אנכי ה' אלוקיך וגו'" ,וכתיב (דברים ד') "וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה' הוא האלוקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין
עוד".
ובהמשך דבריו שם" :אכן הקב"ה מנהיג את העולם כולו ברוח פיו והוא הוציאנו ממצרים ועשה לנו כל הנפלאות ואין אדם נוקף
אצבעו מלמטה אל א א"כ מכריזין עליו מלמעלה שנאמר (תהלים ל"ז) "מה' מצעדי גבר כוננו" ,ובזה תלוי מה שאמרו חכמים (שבת ל"א)
ששואלין לאדם לאחר מיתה בשעת דינו "ציפית לישועה" .והיכן כתיב מצוה זו ,אלא שמע מינה בזה תלוי ,שכשם שיש לנו להאמין
שהוציאנו ממצרים דכתיב אנכי ה' אלוקיך אשר ה וצאתיך וגו' ,ועל כרחין מאחר שהוא דיבור הכי קאמר ,כשם שאני רוצה שתאמין בי
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.
מגלה לנו הסמ"ק חיוב נוסף ה מונח בדברה הראשונה מעשרת הדברות ,והוא להאמין בגאולה העתידה לבא ,כשם שיש לנו להאמין
שהוציאנו ממצרים כך יש להאמין בגאולה העתידה .ובפרשת שעבוד מצרים והגאולה ראינו בחוש את קיום דבר ה' אל אברהם בענין
זה .וכך ג"כ נתקיימו הנבואות על החורבן והגלות ,ופשוט וברור הדב ר כי גם הנבואות על אחרית הימים וימות המשיח יתקיימו במילואם.
ואם בשעבוד של אז נאמר "וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנכי" ונתקיים הדבר בדקדוק נפלא מדה כנגד מדה ,כך ג"כ יתקיימו הנבואות
על אחריתה של אדום שתתן את הדין על כל הצרות והסבל שעשו לעם ישראל במשך הגלות ,ומש פט רעתם יקויים במלואו ,לא יפול
דבר.
וענין זה של אמונה בגאולה בימות המשיח ותחית המתים הוא מעיקרי האמונה מי"ג העיקרים שמונה הרמב"ם ,וברור הדבר כי חוב גמור
הוא על כל אחד ואחד לחיות תמיד עם אמונה זאת בלבו.
הרב מבריסק זצ"ל היה מדגיש את דברי הרמב"ם בפרק י"א מהלכ ות מלכים הכותב כי כל מי שאינו מאמין במשיח או מי שאינו
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.
הרמב"ם מחדש לנו כי לא רק מי שאינו מאמין בגאולה כופר הוא אלא אפילו מי שאינו מחכה לה .וחזינן מדבריו את גודל החיוב
לצפות לגאולה ,והיה מדגיש הרב מבריסק זצ"ל כי צריך לקיים "לישועתך קוינו כל היום" כפשוטו ממש ,למלאות את כל היום בצפיה
לישועה.
והחפץ חיים זצ"ל היה מעורר תמ יד על ענין הגאולה ,ציוה ללמוד סדר קדשים כי במהרה תשוב העבודה למקדש ,והיה חי מתוך
אמונה וצפיה גדולה לגאולה ,וברוח זו היה עונה לכל שואליו .ויעץ לאחד שנסע מראדין לאמריקה לחמש שנים כי יקח את בני ביתו
עמו כי במשך חמשת השנים ודאי יבוא המשיח ולא כדאי לו להיות מנותק ממשפחתו ,ומרגלא בפומי' כי המשיח מוכרח כבר לבוא
אחרת לא יהיה לו אל מי לבוא .כך אמר על זמנו ,כל שכן בימינו שהמצב החמיר ביותר ,צרה כה גדולה עברה עלינו ,החלק העקרי
מכלל ישראל אבד באכזריות ,והצרות הם כל כך גדולים ורבים שלא היו מעולם ,האם אין זה סימן כי אנו עומדים כבר ממש לפני הסוף,
והגאולה היא אחר כתלינו ,ומלבד הסימנים המפורשים על הזמן האחרון כדאיתא בסנהדרין צ"ז ,חכמת סופרים תסרח ויראי חטא ימאסו
פני הדור כפני הכלב ,והאמת תהא נעדרת ,וכל מי שסר מרע משתולל על הבריות ,העזות תרבה והיוקר יאמיר ,והפכה כל המלכות
למינ ות ואין תוכחה וכו' ,עיי"ש .וכי אין אנו רואים בחוש את כל הסימנים הללו ,הכל מורה לנו כי שעת הגאולה ממשמשת ובאה ,הרי
הדור כה יתום ,אין אל מי לפנות ואת מי לשאול ,והצרות כה גדולות לכלל ולפרט ,בכל בית יש צרה ופגע ,נאבדה צורת החיים השקטה
והנורמלית ,ומסתפקים רק בז ה שעוד הנשמה באפינו ואפשר להמשיך לחיות הלאה .כל זה מראה לנו על הסיום של העוה"ז במתכונתו
הנוכחית .וצריך להתעורר ולהתחזק באמונת הגאולה ,הנסיון בזה קשה מאד ,רבים נאבדים בגלל הסבל והצרות ,אולם זו מטרת חבלי
הגאולה .וכמובא בסוף ספר דניאל כי "יתבררו ויתלבנו ויצרפ ו רבים והרשיעו רשעים ולא יבינו כל רשעים והמשכילים יבינו" .זמננו
הוא זמן הצירוף והבירור ,וצריך להתחזק באמונה ,להתבונן ,לחשוב ולצפות ,ולהכין את עצמינו לגאולה.
ביציאת מצרים יצאו כלל ישראל חמושים ,ומבארים חז"ל כי רק חמישית מהם נגאלו ,השאר נאבדו בימי האפילה כיון שלא היו
ראויים להגאל .ומי יכול להיות בטוח כי ראוי הוא להיגאל וחלקו עם אלו שנתלבנו ונצרפו ומן המשכילים שהבינו .כל אחד חייב לחשוב
בענין זה וביחוד שהחיוב לצפות אסור לשכוח ממנה כל היום כמו שנתב"ל.
ואת צורת הציפיה באר ה"חפץ חיים" זצ"ל במשל ,לחולה אנוש היודע כי יש רופא שיכול לרפאותו וצריך הרופא ביום מן הימים לבוא
אליו ,ודאי שיחכה החולה בכליון עינים ,וכל נקישה בדלת תגרום לו התרגשות ושמחה כי הנה הרופא בא ,ויעמוד ויצפה הלאה אם יתברר לו
כי לא הרופא הוא זה שדפק בדלת ,וכך צריכה להיות העירנות בצפיה לגאולה ,חולים אנושים אנו ומובטחת לנו התרופה " -והסירותי את לב
האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר וכו'" ,והבטחה זו צריכה ליצור בנו ציפיה לא פחות מאשר חולה הגוף המחכה לרפואתו ,ואין להתייאש
ח"ו בגלל אורך הגלות ,ואפילו אם היו זמנים שחשבו וקבעו כי זמן הגאולה הגיע ולבסוף לא בא המשיח אין זה צריך לשנות מאומה מצורת
הציפיה.
סיבות שונות גורמות להמשך הגלות ,וזמן הקץ מוסתר מאתנו ,אולם חייבים אנו לחיות מתוך אמונה ותקוה כי בכל רגע יכול לחול
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
בס"ד ,תקשור עם מנחם ,ירושלים ,ד' מנחם אב תשע"ה
אני מאד עצבני .אני הולך לישון בקושי ,אני קם בבהלה ,אני חושב
כל היום על מה שעומד להיות .זה כל כך מפחיד שאין מילים בשביל
זה .וכשאני חושב על מה שכבר קורה ,על איך שהרשעים השתלטו
על העולם – אני פשוט מאבד את השליטה ,ובוכה ,ובוכה ,ובוכה.
מעטים מאד בכלל מסוגלים להתקרב להקב"ה ,מעטים מאד ,והרוב
העצום מקבוצה זאת הם יהודים ,כמעט אין גוים שמסוגלים להבין
את האמת ולהינצל ,אבל בכל אופן יש כמות-של-גוים שיראו
ויקבלו את האמת ,אבל אצל היהודים ,רק אלה שעמדו על הר-סיני
ֲמצֲ ֲרֲיםֲ ,'...ר' ֲמאמר ֲ'אמונת ֲהגאולה'] רק הנשמות האלה –
שר ֲהוֲצֲאתֲיךֲ ֲמֲאֲרֲץ ֲ
['אֲ ֲ
ישרדו ,כמו שכל הזמן אמרנו.
ובתקופה הזאת ,הקשה כל כך ,אני רק רוצה לומר ליהודים
האמיתיים ,כמו שבן (בנימין גולדן) ודניאל ואני כבר אמרנו ,אנחנו
מתקרבים לזמן שנצטרך להילחם על האידישקייט שלנו ,והזמן הזה
כבר התחיל ,אבל זה יגיע למצבים מאד-מאד קשים .ונצטרך אפילו
לסכן את עצמינו ,ולא לעזוב את האידישקייט .אנחנו לא צריכים
להילחם נגד הרשעים פנים-אל-פנים במלחמות לפני שמשיח בא ,כי
משיח יהיה כבר השליח של ה' להילחם את המלחמות [תרגוםֲשיה"שֲ
ח'ֲד'ֲ,ע"ש] ,אבל אנחנו ,בתקופה זאת ,לפני שמשיח מתגלה ,המלחמה
שלנו תהיה להישאר קרוב להקב"ה ,להפריד בין המשפחות שלנו
למשפחות של הערב-רב ,ושל האדומים – בני עשיו ,ולהפריד את
עצמנו מהעמלקים וכו' ,וזה לא יהיה קל [אש"ל להגר"א פי"א אות ז'].
ואנחנו רואים בבתי-הספר שלנו ,של החרדים ,הרבה מהתורה
של השקר ,תורת-השקר [ירמיהוֲח'ֲח''ֲ:איכהֲתאמרוֲּחכמיםֲאנחנוֲּותורתֲה'ֲא ּתנֲּוֲ,
אכןֲהנּ הֲל ּשקרֲעשהֲ,עטֲשקרֲספריםֲ...וחכמתֲמהֲלהם .]'...הם לקחו את החיצוניות
של היהדות – ובפנים הם קיבלו את תורת-השקר ['בּ מרמהֲמאנ ּוֲֲדעתֲאותיֲ
נאֻ ם ֲה' ,]'...ואלו הם בתי-הספר והישיבות והחדרים של החרדים.
ונצטרך להפריד בין הילדים שלנו לילדי השקר ,נצטרך להפריד
בינינו לבין הקהילות שקיבלו את השקר .וזה לא פשוט.
אנחנו עם פיצפון .כל הרשעים בכל העולם ,הם כה רבים ,עם
הצבאות שלהם ,ועם הקסדות ,ועם הרובים המשוכללים ,ועם

הווסטים-נגד-כדורים ,ועם הפצצות האטומיות ,הגרעיניות ,ועם כל-
מיני סוגי הנשק שאני אפילו לא יודע מה הם עושים ואיך הם
עושים את זה ['יֲדֲיֲעֲ ֲשיו'] ,כמו לייזר וכל מיני דברים ,אז מי אנחנו?
מה אנחנו? עם פיצפון .ואני לא מדבר על כל אלה שגרים בארץ
ישראל ,כי חלק רציני מהם ע"ר ,אני מדבר על היהודים-האמיתיים
הנמצאים בכל העולם וגם בא"י .אנחנו עם קטנצ'יק לעומת הע"ר,
לעומת הגוים ,לעומת העמלקים .אבל אנחנו יכולים להיות מאד
חזקים ,אנחנו יכולים להיות יותר חזקים מכל הצבאות ומכל-מיני
הסוגים של רובים וכלי-המלחמה ['סֲכֲּוֲתֲהֲלֲרֲאשֲיֲבֲּיוֲםֲנֲ ֲשק'].
כאשר אנחנו שמים את הגוים על המשקל ,עם כל הטנקים
שלהם ,עם כל המסוקים שלהם ,עם כל הכל-הכל-הכל ,זה כובד
אדיר! משהו ענק! רק הצבאות שלהם זה הרבה יותר ,הצבאות של
הרשעים זה הרבה יותר מכל היהודים שיש בעולם! וזה בודאי
ובודאי כבד הרבה יותר מאתנו .אבל כשאנחנו מתחברים עם
ֲרצוֲנֲךֲ ֲאֲלוֲקֲיֲ
הקב"ה ,ואנחנו חיים רק כדי לעשות את רצונו ['לֲעֲשֲוֲת ֲ
חֲפֲצֲ ֲּתי ,]'...ואנחנו מרגישים שאנחנו אחד אתו ,אז אנחנו מקבלים את
כל הכובד של הנצח ,של התורה ,של הקדושה ,של הקשר עם
הכל-יכול ,עם הריבונו-של-עולם .ואין ,אין משקל בעולם שיכול
להיות יותר מזה .ככה – אנחנו חלשים ,אך כשאנחנו מתחברים עם
הכל-יכול ,עם ריבונו של עולם – אנחנו יותר חזקים מהם ['אין עוד
מלבדו'] ,ויותר בעלי משקל מהם ,ואף אחד לא יכול להרוג אותנו או
להשמיד אותנו [פר' שלח' :וה' אתנו אל תיראום'' .באלקים נעֲ ֶׂשה חיל והוא יבוס צרינו',
אמר אל תירא ,כי רבים אֲ ֶׂשר אתנו מאֲ ֶׂשר אותם,'...
תהילים מזמור ס' .ור' מלכים ב' פרק ו'' :וי ֶׂ

ע"ש].
אז ,עם ישראל ,לא לפחד! הנשק הסודי שלנו – זה להתחבר
להקב"ה [מזמור מ"ו' :ה' צבקות עמנו משגב לנו .]'...זה השריון שלנו ,זה
ה'תותחים' שלנו ,זה הכל שלנו .להיות אחד עם ה' ,לעשות את
רצונו ,מתוך אהבה ,מתוך אהבה ענקית שלנו להקב"ה ,הרצון של
כל יהודי להתחבר איתו ולהיות אחד איתו ['דבקה נפשי א ֲח ֶׂריך .]'...סוף.

שאלות ותשובות:
ש .הלילה חל היארצייט של הק' האריז"ל ,כבר לפני ארבע מאות
וחמישים שנה הוא גילה לנו שרוב הדור הוא מהערב-רב .מי יודע
איפה אוחזים היום...
ת .שוב ,יש אומרים שכעת מספר היהודים בעולם ,אלה שחושבים
את עצמם כיהודים ,זה בדיוק כמו שהיה בתקופה שלפני מלה"ע ה-
 ,2שזה בערך  15מיליון איש .קחו את המספר הזה ותשוו את זה
לעומת כל הגוים בעולם! ...כמה זה? אבל חלק רציני מהם הם בכלל
לא יהודים ,בגלל כל מיני סבתות וסבים שהתחתנו עם גוים במשך
הדורות ,וגם יש ביניהם גירי-צדק שלא התגיירו בצורה נכונה ,ויש
ביניהם ,לרוב ,רוב היהודים הם חילוניים לגמרי ,ואין להם בכלל
מושג על הדת שלהם .ואין לנו מה לעשות עם גר שאינו גר אמיתי,
הוא נשאר גוי .אין לנו מה לעשות עם יהודי שהוא 'חושב שהוא
יהודי' ,אבל למעשה הוא לא יהודי והוא לא שומר-מצוות ,אז זה

ג"כ מוריד די הרבה ['כי א ֶׂתם המעט מכל העמים .]'...אבל מלבד זה יש את
הע"ר ,והם רוב היהודים .אחרי שאנחנו מורידים את גירי-הצדק
שהם לא-אמיתיים ואת כל הגוים-החושבים-שהם-יהודים נשארו עוד
הרבה יהודים לפי המספרים ,אבל בכל אופן מתוך מה שנשאר –
הרוב הגדול הם ממש ערב רב! וברור שהרבה מאד מהם ,מהערב
רב – הם חילוניים ,אבל לצערי הרב ,גם בין החרדים – אנחנו
רואים איך שאנשים חרדים משתדלים להוריד יהודים מאמינים
אחרים מן הדרך [תהלים ק"מ ה'-ז'] ,ועושים את זה בצורה כל כך קלה!...
פשוט מושכים אותם ,סוחבים אותם חזק עם הגשמיות .אבל זה לא
יעזור להם ,כי היהודים-האמיתיים ינצלו – והם ייעלמו .ויישארו
מעט-מעט ,משהו פיצפון ,מזערי ,של יהודים אמיתיים'[ .עם עני ודל' ,ועי'
סנהדרין קי"א' :.וכן לעתיד לבא'] ומשיח יתגלה ,והוא יבוא נגד כל הצבאות
שנשארו אחרי מלחמת-העולם השלישית ,והוא לבדו ינצח אותם
בעזרת ה' .אז אנחנו היהלום שה' הרים מן העפר [רש"י ר"פ וישב],

וציחצח אותנו .אנחנו קטנים מאד ,אבל יש לנו את הנשמה המיוחדת
שה' נתן לנו ,נשמה שמסוגלת לעלות ולעלות רוחנית ,ולהתחבר
עם הקב"ה ,לגוים אין כזה דבר.
ש .האם יכולים לומר ש'רוב הדור מהערב-רב' זה אומר שבעצם
רוב האנשים המסתובבים בתוכנו ,בתוך הקהילות שלנו – הם ע"ר,
ולא ממש יהודים אמיתיים?
ת .אנחנו לא יודעים בדיוק ,אבל אפשר להגיד לפחות שאנחנו
יודעים שהרבה מאד ביניהם – מן הגבוהים ביותר ועד הנמוכים
ביותר הם ערב רב .אבל אפשר לראות את זה די ברור ,לפחות
בחלקם .מושכים את היהודים בשקר ,לוקחים את התורה – ומלמדים
את זה בצורה שיקרית .נלחמים בעד כל דבר כמו "קיצבאות-
הילדים" כאילו שזה 'הדבר הכי-חשוב' ,אבל דברים חשובים כמו
לבנות על קברים עתיקים של יהודים וכו' – זה כבר לא משנה .וזה
לא משנה לאף אחד ,ששנה-אחרי-שנה יש את החוצפה לעשות
מצעד של מנוולים ,של חולי-נפש ,עקומים ,שהולך ממש נגד
התורה ,שהם עושים ,והם גאים בכך שהם עושים את אחת העבירות
הקשות שבתורה ,ועוד עושים מצעד למשוך את כולם לתוך זה.
ואת זה עיריית י-ם מאפשרת' .הדמוקרטיה מעל לתורה'.
והיהודים שלנו – יושבים בעירייה ושותקים .והאנשים שלנו,
החרדים ביותר במאה-שערים ,שותקים ,שותקים .ולמה? כי אומרים
שלא רוצים שהילדים ידעו מזה ,מכאלה דברים .אבל לצערי הרב,
מוצאים את הדברים האלה בישיבות ,וכל אחד יודע מזה ,כל אחד
יודע שלא כדאי שבחור צעיר ישב בבית מדרש לבד ללמוד ,כי מי
יודע מה שיכול להיות .זה לא פשוט .לא פשוט .והם לא נלחמים
נגד .הם לא מבינים ,הדור הזה ,איזו עבירה זו .וישנם הרבה עבירות
אחרות ש'לא עושים מזה עסק' ,עושים בדיחות מזה .וזה לא בדיחה.
זה הורס לנו את היהדות .ויש עוד אלף דוגמאות ,יום יום.
הגשמיות מכוונת את אלה שהם קשורים לרשעים בגלל הגשמיות,
אנשים שעוזרים להוריד את העם האהוב של הקב"ה ,אנשים
שהולכים עם פאות וזקנים ,ששמים תפילין כל יום ,ומתפללים שלש
פעמים ביום – הם לוקחים ,הרבה מהם לוקחים את התורה –
ומסובבים את זה למה שהם רוצים [עי' דברי הגר"א במשלי כ"ד ד' עה"פ' :הגו
סיגים מכסֶׂ ף .]'...ה' לקח לנו את רוב גדולי-הדור ,אם לא את כולם,
מאלה הגדולים ביותר ,נשארנו עם אנשים צדיקים ,יש לנו עוד
צדיקים ,תלמידי חכמים ,אבל אין להם את הכח להילחם נגד השטן
עצמו ,והמלחמה עכשיו – זה כנגד השטן עצמו! מה ,אתם חשבתם
שהיטלר היה השטן בעצמו?! יש לנו עכשיו רשעים הרבה יותר
קשים ,הרבה יותר גרועים .ויש לנו את השטן עצמו שעומד בראש!
ורק הקב"ה עצמו או השליח שלו מזרעו של דוד-המלך – יכול
להילחם נגדם.
ש .איך נסביר את העובדה שהיהודים הטובים ,גם הם לרוב שותקים
לחלוטין על הזוועה הזו?
ת .היהודים-האמיתיים הם מבולבלים .מה ,איך זה יכול להיות
שהרבי שלהם או הרב שלהם לא נלחם נגד ,שנותנים לדור
להתקלקל?![ ...יחזקאל ל"ד' :ישגו צאני ]'...זה לא סתם שבישיבות ליטאיות
שהיו ידועות כהכי-הכי-הכי בלימוד וביראת-שמים ,שם יש אלימות
אחד-כלפי-השני ,ואפילו אלימות כלפי ראשי-הישיבות שלהם ,ה'

ישמור .מי היה מאמין שבקהילות החסידיות – הבנות תשכחנה מה
זה צניעות ,ובמקומות האלה הורידו הרבה מן המחיצות ששמרו
עליהם ,כי נמשכים לעולם החילוני ,נמשכים לגשמיות החילונית
['עגל הזהב'] .זה המצב.
ש .סיפר לי יהודי שהבת שלו לומדת במוסד של אחת הקהילות
החשובות ,מה שנקרא מ'הקיצוניות' ,הבנות יצאו לטיול מטעם בית-
הספר ,נהג האוטובוס לקח את האייפון שלו ,חיבר את זה לרמקול,
והבנות החלו שם לרקוד .הבת הלכה לחפש את המורה כדי לעצור
את השערוריה ,אבל היא גילתה לתדהמתה שהמורה רוקדת שם
יחד עם תלמידותיה ...כזו כסילות .איבדו את הרגש הקדושה.
ת .מה אני אגיד לך .זו בדיוק הדוגמא .הם שכחו מה זה
האידישקייט ,רוב האידישקייט – זה חיצוני ,זה הפסיק להיות פנימי.
ש .נציגים חרדים בעירייה סייעו ביודעין לתקצוב מצעד התועבה...
ת .כסף ,כסף ,כסף[ .מאמר 'כסף-מאני-געלט'] אני לא צריך להגיד יותר
[תהליםֲנ'ֲי"ח'ֲ:אםֲראיתֲֲגנּ בֲו ּתרץֲע ּמוֲֲ,ועםֲמנאפיםֲחלק ֲך.]'...
ש .מרוב השתיקה לכל המצעדים ולכל הטומאות ,אז נתנו להם
רשות מן השמים להיכנס לתוך המחנה שלנו ולהרוג נשמות של
ילדים טהורים ,רח"ל .והכל עובר בשתיקה .היתה פגישה עם רבנים
ועסקנים ,לא עזרו כלום ,שום דבר...
ת .נכון ,אנחנו רואים את הרישעות הכי גדולה שהיתה אי פעם .וזה
היהודים שלנו ,הם לא יהודים – הם ע"ר .ועכשיו אתם רואים ,מי
שאמר כזה דבר – הוא בודאי ובודאי ערב רב ,אין בכלל מה לומר.
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
אדם קטן שעובד עבודת-כפיים ,אין זה משנה .אנחנו יודעים את זה,
ולכן אנחנו צריכים לשמור על הילדים שלנו ,ולא ללכת אליהם
לבקש עזרה ,כי הם לא יעזרו לנו.
ש .ישנם סיפורי זוועה על מה שקורה במערכות-החינוך ...אמהות
ממש פוחדות מהסכנה לשלוח את הילדים...
ת .זה בדיוק זה .הם רוצים להפחיד את היהודים ,הם רוצים להוריד
אותם מהאמת .הם רוצים שגם הם יהיו ככה ,יש כאלה שזה מדבר
אליהם – כאלה דברים .רוצים לתת להם את הטעם של הדברים
האלה .דבר אחד שיכול לעזור :כל הורה צריך לשמור על הילד
שלו ,ולהשתדל שלא יהיה חשוף לכזה דבר .לשמור עליו בהגעתו
לחיידר ,ובחזור מהחיידר .ואפילו אם צריך להשאיר אותו בבית –
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
פעם סגור לאנשי-החוץ – ועכשיו הכל פתוח ,וזה מעורר גם את
הרצונות העקומים של הרבה יהודים ,ואז הם מושכים אותם לדברים
האלה [ירמיהו ֲכ"ג ֲי'ּ 'ֲ :כי ֲמנאפים ֲמלאה ֲהארץֲ ,'...ע"ש] .הם רוצים להרוס את
עמ"י מבפנים ,הם עזרו להקים את המדינה הזאת בשביל זה! מה
אתם סבורים ,שטרומן (נשיא ארה"ב) כל כך אהב יהודים שהוא
רצה שיצביעו בעד המדינה היהודית?! שטויות .גם הרוסים הצביעו
בעד ,הקומוניסטים! האין זה משונה?!
ש .מה אתה אומר על הסכם-הגרעין עם איראן ,איך זה משתלב
עם השתלטות הרשעים?

ת .הכל – זה חלק של המשחק שלהם .הם רוצים שהערבים יהרגו
אחד את השני ,ואולי גם יעזרו להם להתגבר על ישראל .אבל הם
ישלחו פה כבר ,תהיה להם את הסיבה לשלוח לפה חיילים מכל
מיני ארצות ,אולי מהאו"ם ,ואז – זהו ,זה הסוף! או שהיהודים ילכו
איתם או ש'....
ש .יש לי שאלה .פעם ,המרצתם אותנו לצאת ,להחזיר בתשובה,
לדאוג לכולם ...בשנים האחרונות אני מרגיש שהשתנה הכיוון של
המסרים ,עכשיו התפקיד שלנו זה להסתגר ולהתבדל כדי לשמור
על עצמינו...
ת .אתה צודק מאה אחוז .אני אסביר לכם .האירגונים המפורסמים
שהחזירו אנשים בתשובה הם גם כן נהיו ב'שלטון של הכסף' ,גם
הם הפסיקו את ה'לגמרי לשם שמים' ,זאת אומרת שיש עוד חלק
לש"ש ,אבל יש גם חלק שעם השקר .ויש אירגונים שדוקא רוצים
ללכת לכיוון של החילוניים בטלביזיה ,וכו' וכו' ,אבל זה לא עובד
כ"כ טוב ,מי שחוזר מזה – חוזר גם כן מבולבל ,עם ההרגשה
שאפשר להחזיק גם חלק של החילוניות ,של הגישה שלהם .הבעיה
היום כאשר רוצים לקרב ,להביא מישהו אל תוך המחנה החרדי
היא שכמעט אין חרדיות אמיתית! יש כל מיני אנשים נחמדים וכו'
שיביאו אותם ,אבל להגיד שזה עם כל הלב והנשמה? לא! בדרך
כלל לא .אני לא אומר שבן אדם לא יכול להחזיר מישהו בתשובה,
זה בודאי ובודאי ,אבל היום זה הרבה יותר קשה.
ויש שלטונות פה בארץ ובעולם שהם עוד חולמים על 'הפתרון
האחרון של היהודים' [מזמור פ"ג] .ופה בארץ בעזרת אנשים 'כביכול-
יהודים' אחרים [זוה"ק ֲשמות ֲז' ֲע"ב'ֲ :וכ ּמה ֲמ ּפריצי ֲיהוּדאין ֲיתה ּפכ ּוֲ ֲלֲאהדּ רא ֲלגבּ ייה ּוֲֲ
וייתוּן ֲע ּמהון ֲלאגּ חא ֲקרבא ֲעל ֲמל ּכא ֲמשיחא ,]'...הרשעים נכנסו חזק לא"י,
למדינת ישראל ,והם כבר כמעט שולטים פה לגמרי .וכמו שנכנסו
לארה"ב ושולטים על ארה"ב ,כמעט שולטים ,דרך הנשיא שלהם,
ודרך הקונגרס שיש להם הרבה שמוץ (לכלוך) עליהם – ומשום כך
הם עושים מה שהנשיא רוצה ,וגם דרך הצבא שלהם ,שעוד מעט
ישתלט על ארה"ב ,הצבא של אמריקה .ופה גם כן ,עומדים
להשתלט .ככה הם עושים גם כאן .יש להם אנשים במקומות
הגבוהים ביותר פה בארץ' ,כביכול יהודים' ,ובכלל הרי מי יישב
את המדינה הזאת? מי הביא את כל האנשים לפה? הרשעים עצמם,
היהודים שהתחילו את הציונות! והכל היה שייך וקשור :הקומוניזם,
הסוציאליזם ,הפאשיזם ,וגם הציוניזם .הם יצרו את זה בשביל
לעשות באלגן בעולם ,ולהתחבר כולם ['ורוזנים נוסדו יחד'] ,כי הם
הרשעים – עובדי השטן ,ממש! האם אתם סבורים שזה לא יכול
להיות בדור שלנו ,דבר שכזה? זה היה תמיד – וזה אף פעם לא
חדל.

ואלו העשירים ביותר בעולם – הם גם החולים ביותר בעולם!
רעהֲחולהֲ...עשרֲשמוּרֲלבעליוֲלרעתוֲֲ,'...קהלתֲה'ֲי"ב] והם עובדי השטן ,וזה כך
בדיוק שהגענו שוב לחטא הראשון .והמלחמה הזו ,המלחמה
האחרונה ,שוב ,זה השטן ,הנחש ,כנגד הקב"ה .אבל אנחנו ,עם
ישראל ,שכל הנשמות שלנו באות מהאדם-הראשון ,אנחנו חייבים
הפעם להיכנס לשבת שלמים בגוף ובנפש ,ושלמים בנשמה
שקושרת אותנו להקב"ה ,והפעם נכנס לשבת – ונישאר'[ .יום ֶׂשכולו
שבת ומנוחה' ,מתני' סומ"ס תמיד ,ישעיה י"ד ג'' :ביום הניח ה' לך מעצבך ומרגזֶׂ ך.]'...

['ישֲֲ

ש .האם המדינה תיהרס לגמרי לפני ביאת המשיח ,או שישאר
משהו ,איזה שריד?
ת .ארץ ישראל לא ייהרס ,רק המדינה תיהרס .אני לא בדיוק יודע
איך זה יהיה .אני לא מאמין שהרבה ייהרס פה ,אני מאמין שהרוב
יישאר לעמוד .לא יודע אם הם רוצים להפציץ פה מאד חזק ,כי
הרי הם כבר בונים פה רכבות ,ומנהרות ,וכל מיני דברים ,הם
השקיעו פה הרבה כסף ,וזה לא בא מהתקציב של המדינה .אז לכן
קשה לי להאמין שרוצים פה להפציץ הרבה .וגם המשמעות בדברי
הנבואות של סוף הימים ,כשמשיח נלחם נגד אומות העולם ,בכל
אופן הם לא נכנסים לא"י ממש ,ועוד קיימים אנשים ,אנשים חיים
פה ,בעוד שבכל העולם כבר אין חיים ['וּבהר ֲציּון ֲ ּתהיה ֲפליטה ,]'...אלו
הם השרידים של מה שנשאר מהמלחמה הגדולה שנלחמו האחד-
נגד-השני בעולם .אז בכל אופן רוב העולם נחרב ,ומי שנשאר בא
נגדינו .אז כנראה שחיים פה בארץ ,אוכלים ,שותים ,ישנים וקמים
[ר' יחזקאל ל"ח י"א-י"ב] ,אבל אין מדינה – זה ברור.

דוְםְ'...
תְההְיאְיְ ְ
ילְבעְ ְ
משְ ְכ ְ
הְ
'וְ ְ
תקשור עם דניאל ,ירושלים ,יום שישי ,ט"ו מנחם-אב תשע"ה

'לָ כֵ ן הַ ַמ ְׂש ִּכיל ָבעֵ ת הַ ִּהיא יִּ ד ֹּם '...עמוס ה' י"ג
אני עצוב אבא ,מצד אחד עצוב ,ומצד שני אני רואה
דברים מתקדמים לגאולה השלימה .אני עצוב לראות את
היהודים ,במיוחד החרדים ,יורדים ויורדים [מתני' סוף סוטה,
מאמר 'ציפית לישועה' להח"ח פ"א] .החילונים יורדים לתהום שאני
['באֵ ר ַׁשחַׁ ת'] ,אבל היהודים
ְּ
לא יודע אם יוכלו לצאת מזה
החרדים ,לא כולם ,עשו מהאידישקייט שלהם משהו שהוא
'לא-אידישקייט-ולא-גויישקייט' ,לא פה ולא שם .תפשו את
הגשמיות המיותרת של הגויים ,וניסו לערבב את זה
באיזושהי צורה ולהכשיר את זה על מנת שתוכל להיות
כביכול "חלק" של יהודי.
אבל כמו שמים ושמן לא יכולים להתערבב – גם
הגשמיות המיותרת של הגויים והגישה לחיים של הגויים לא
יכולה להתערבב עם התורה ,עם החיים של יהודי הקרוב לה'
באמת ['ואַׁ ְּבדל א ְּתכם מן ה ַׁעמים ל ְּהיות לי ,'...סוף פר' קדושים] .זה לא
יכול להתמזג .זה לא יכול להיות מעורב ,זה לא יכול להיות
חלק ,זה לא יכול להיות אחד עם זה ,ובאיזשהו שלב הם
חייבים להיפרד לגמרי [ברש"י שם' :אם אתם מובדלים מן העמים – הרי
אתם שלי.]'...
אנחנו ,היהודים האמיתיים ,חייבים להפריד את עצמנו
לגמרי מה'כביכול-יהודים' שהדרך שלהם היא לא יהדות
[תהלים כ"ו ה'' :שנֵאתי ְּקהַׁ ל ְּמ ֵרעים' ,שירי משכיל כלל ח'] .אנחנו חייבים
להיפרד לגמרי .זה מאד-מאד קשה ,כי היהודים-האמיתיים הם
מועטים מאד והיהודים-הלא-אמיתיים הם רבים מאד יחסית
לנו ,לאלה שבאמת משתדלים להיות קרובים לה' .יהודי עם
זקן ופאות או אשה צנועה – זה לא אומר שהם יהודים-
אמיתיים ,ולא כל יהודי שנראה חילוני הוא בפנים באמת
חילוני [אבות ד' כ'] ,כי ברגע האחרון הוא יבין איפה באמת
הוא צריך להיות ,במקום נפרד עם היהודים-האמיתיים [ניצבים
ל'' :אם י ְּהיה נדחך ב ְּקצֵ ה הַׁ ש ַׁמים ,'...מיכה ד' ו'' :א ְּספה הַׁ צלֵ עה וְּ הַׁ נדחה

א ַׁק ֵבצה ,'...ור' יחזקאל סוף פרק ל"ד].
ועכשיו ,בכל העולם יש מלחמה בין הטוב והרע ,בין
האמת לשקר ,גם אצל היהודים וגם אצל הגויים ,אבל
המלחמה הכי גדולה בסוף היא של היהודים האמיתיים כנגד
השטן ,נגד השטן עצמו עם כל החיילים שלו .זו תהיה
המלחמה האחרונה ,ואז ה' ישחוט את היצר הרע עם כל אלה
שהלכו עם השטן [סוכה נב ,.זכריה י"ד].
אבל היום אני עצוב ,כי אני רואה שהרשעים מתגברים
[ישעיה נ"ז כ'' :וְּ ה ְּרשעים ַׁכים נגְּ רש ,]'...מתרבים ,כל העולם בסכנה
ענקית .אני רואה שבארצות הברית כבר מתחילים להפריד
בין הגויים שהולכים בדרך הרשעים לבין אלה שלא הולכים
בדרכם .בכל העולם – הרשעים מתגברים ,משתלטים על
הכספים ,על המדינות ,על הצבאות של העולם .וגם פה,
בארץ ישראל ,יש לנו שלטון גויי .נכון שיש יהודים ביניהם

אבל הכיוון גויי .גם הם שייכים לרשעים האלה ,והם
מאמינים כי דרך הרישעות שהיא נגד התורה היא אמיתית,
וזה מה שצריכים לעשות .ואפילו מוכנים לרצוח בשביל זה
ולעשות כל מיני דברים עקומים ['כי נאֵ פו וְּ דם ב ֵידיהן'] ,כי אצלם
מה שעקום – זה ישר ,ומה שישר – זה עקום [ישעיה ה' כ'' :הוי

הא ְּמרים ל ַׁרע טוב וְּ לַׁ טוב רע ,שמים חש ְּך לְּ אור וְּ אור לְּ חש ְּך ,שמים ַׁמר לְּ מתוק

ומתוק לְּ מר ,'...עמוס ו' י"ב' :כי הפַׁ ְּכתם לְּ ראש מ ְּשפט ,ו ְּפרי ְּצדקה לְּ לַׁ ענה.]'...
והם ,שהם הרבים ,לא מליונים ,מיליארדים – נגד קבוצה
פיצפונת לעומתם ,אבל ,כמו שנאמר הכח איתנו
ַׁרבו צרי ,'...מתני' סוטה ,פרק ח'' :כי ה' אלו ֵקיכם הַׁ הולֵ ְּך עמכם .]'...כמו
יהודה המכבי ,האחים שלו ,האבא שלו – הכהן הגדול,
שנלחמו נגד צבאות הרבה יותר גדולים מהם' ,הרבה' זה לא
מילה ,צבאות ענקיים ,וה' נתן להם ְלנ ֵַּצחַ  ,ככה זה יהיה
עכשיו ['ה' ְּצבקות עמנו '...מזמור מ"ו ,ע"ש כה"ע ,ור' מלבי"ם עה"פ 'כי
אחד קראתיו' ,סוף הפטרת עקב] .רק המשיח ,הסמל של האמת,
הסמל של התורה-והמצוות ,הסמל של אהבת הקב"ה לעם-
ישראל ואהבת עם-ישראל לקב"ה – הוא לבד ינצח את
כולם ,כולל השטן עצמו [מיכה פרק ה' ,יובא בסוף] .הוא יהיה
שליח ה' – ואנחנו בעזרת השם איתו .לא נילחם – רק הוא
ילחם ,אבל אנחנו נהיה איתו ,בניצחון.
[תהלים ג'' :מה

אבא ,אני כל כך דואג לעם ישראל ,אני רוצה שכל
יהודי ינצל ,אני בטוח שכל יהודי ינצל ,כי כך ה' אמר
כי לא הַׁ ְּש ֵמיד אַׁ ְּשמיד את ֵבית יַׁעקב נְּ אֻ ם ה' ...וְּ לא יפול ְּצרור ארץ ,]'...אבל
נעבור כאלה זמנים קשים .ולא לפחד ,לא לפחד ,רק לא
לפחד! ה' איתנו ,ה' אוהב אותנו ,ה' רוצה אותנו [במדבר י"ד:
'וַׁ ה' אתנו ,אַׁ ל תיראום.]'...
['אפס

ה' ידע מראש שהנחש רצה להחטיא את אדם וחוה ,ה'
ידע מראש שאדם וחוה לא יעמדו בזה ,לא יעמדו מספיק
חזק .ה' ידע שאנחנו נתגלגל מגלגול לגלגול ,לתקן ,ולתקן,
ולתקן .ומי אנחנו? אנחנו נשמות ,חלקים של הנשמות של
אדם וחוה ,ואנחנו מתגלגלים בכל הדורות ,ומתקנים,
ומתקנים ,ומתקנים .ועכשיו אנחנו מתקרבים לסוף התהליך
[זוה"ק פקודי רנ"ח ע"אַׁ ' :כד י ְּס ַׁתיֵים גלותא ב ְּמשיכו ְּד ַׁרגְּ לין ...וְּ י ְּתעבר הַׁ הוא

רוחא ְּמ ַׁסאבא ע ְּרלה מן עלְּ מאַׁ ...עד ְּדמאטו ַׁרגְּ לין ְּב ַׁרגְּ לין'] .אנחנו בתהליך
של להגיע ולהיות בשלב שבו נוריד את כל הקליפות
שאספנו בכל הזמנים של ההיסטוריה ,בזמן האחרון הארוך
והקשה של הגאולה ,ונהיה שוב טהורים כמו האדם הראשון
['וְּ טהַׁ ר את ְּבנֵי לֵ וי ,וְּ ז ַׁקק אתם ַׁכזהב וְּ כַׁ כסף ,'...מלאכי ג' ועוד] .ואז כולנו
נתחבר שוב לקב"ה ,נתחבר לנצח ["נצַׁ ח י ְּשראֵ ל" .ור' ביהגר"א
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
כולם ,של נתניהו ,שמדברים על האויב של כולנו ,שהם
'המחבלים' ,שעם כל מה שהם עושים – הם האויב של

אמריקה ,של רוסיה ,של כל מקום .אז לכן כל אדם שהולך
נגד הרעיונות של המדינה שלו כבר מראש נחשב כמחבל,
ולכן מראש אפשר לעצור אותו ,להכניס אותו לכלא בלי
משפט ,להרוג אותו בלי משפט ,אפשר לעשות הכל נגד בן-
אדם זה .ואמנם משתמשים בזה נגד הגויים ,אבל המטרה
הסופית שלהם היא להשתמש בזה נגד היהודים המאמינים
בה' באמת ,כי זה הולך נגד כל הדברים שהעולם של המאה
ה 21-נהנה ממנו ,רוצה בו ומחזיק בו ['וְּ סר ֵמרע מ ְּשתולֵ ל' ,סנהדרין
צז ,].את הדבר החשוב ביותר של עגל-הזהב שלהם או של
האליל שלהם – השטן בעצמו.
ואם אנחנו נגד הסוטים מהדרך הטבעית שה' נתן לכל
העולם ,הדרך שה' סלל לכל אדם ללכת בה ,אם אנחנו נגד
אלה שרוצים לסטות מהדרך הזו וללכת בדרכים עקומות ,אז
נהפוך ל'טרוריסטים' בעיני הרשעים .וכמעט כל מדינה שפעם
היתה נחשבת למדינה חופשית – נהפכה למדינת הרישעות
['בית וַׁ ַׁעד י ְּהיה לזְּ נות'],
ֵ
['וְּ הַׁ ַׁמלְּ כות ֵתיהפֵ ְּך לְּ מינות'] ,מדינה נגד התורה
ונגד כל גוי שיש לו אפילו טיפה-של-כיוון של חיים
מסודרים פחות או יותר כמו שכתוב בתורה ,והוא יהיה
בסכנה גדולה.
הרשעים משתלטים על הכל .זה סימן של הסוף
י' .].זה הסימן הכי גדול שאנחנו מתקרבים לזה במהירות
הבזק .הרשעים לא יכולים לעצור את עצמם [ישעיה נ"ז' :כי
הַׁ ְּש ֵקט לא יוכל ,וַׁ יגְּ ְּרשו ֵמימיו רפש וטיט ,]'...הם שיכורים מההצלחה
שלהם ['שכו ֵרי א ְּפ ַׁרים' ,ישעיה כ"ז] ,הם בטוחים שהם כבר משיגים
את המטרה שלהם .ה' יתן להם לחשוב ,ה' יתן להם להצליח,
ה' ישמור ,עם כל הדברים העקומים שלהם ,שה' ישמור
עלינו מהם .והם יגיעו לרמה כזו שיעשו הכל בגלוי [ירמיהו ח'
[יומא דף

י"ב' :תו ֵעבה עשוַׁ ,גם בוש לא יֵבשו ,וְּ הכלֵ ם לא ידעו ...לכֵ ן י ְּפלו בַׁ נ ְּפליםְּ ,ב ֵעת

ְּפקֻ דתם יכ ְּשלו ,]'...ואז היהודים שלא תפסו מה שקורה ,פתאום
יתפסו .היהודים האמיתיים יחזרו מיד בתשובה ,אבל היהודים
שהם ערב-רב ,שיש להם את התשוקה בלב – יקבלו מיד
ש'הלאוים' הם מותרים ,ומה שמותר – זה אסור ,הם ירוצו
לזה בשמחה כמו שכבר התחילו לעשות [משלי ב' י"ד' :הַ ְׂש ֵמ ִּחים
לַ עֲ שוֹּ ת ָרע ,יָגִּ ילו ְׂב ַת ְׂה ֻּפכוֹּ ת ָרע.]'...
היהודים שלנו לא מבינים .יש קבוצות שמכניסים
בשמחה רבה בחורים חרדים לצבא .אומרים" :למה לא?! מה

הם יעשו בחוץ? בחורים שלא מצליחים כל כך בלימוד –
שיהיו בצבא!" .זה היה נכון אם זה היה צבא גויי שנותן להם
להיות יהודים ,אבל זה צבא "כביכול-יהודי" ,צבא שפתח
את השערים שלו גם לעקומים ומקבלים אותם בשמחה רבה,
וכותבים להם בגדול ,בפירסומת' :גם אנחנו רוצים את
העקומים' ,את אלה שדוקא הולכים נגד התורה בדברים
הקשים ביותר .איך אפשר לקחת בחור חרדי ולהכניס אותו
למקום של טינופת ,למקום של עירבוב בין נשים וגברים?!
ואוי ואבוי אם מישהו יגיד להם משהו![ ...עי' רד"ק ומלבי"ם עמוס
ה' י"ג].

אתם מאמינים שהצבא מגן עלינו? רק ה' מגן עלינו! אם
זה צבא של קדושה – יש לנו אפשרות לנצח [מוישל'ה' :רק צבא
ה' יכול לנצח'] ,ואם זה לא צבא של קדושה ,שחיילים לא
משתדלים כלל בקדושה – אז אין לנו שום אפשרות לנצח.
ולמעשה ,הנצחון הגדול האחרון שלנו היה 'מלחמת ששת
הימים' .ומאז – המלחמות לא היו מוצלחות במיוחד .ועכשיו
כשהמדינה קשורה לרשעים – אין לנו שום תקווה לנצח ,הם
כבר ניצחו אותנו [רש"י סו"פ קדושים הנ"ל].
אתם תראו – עוד מעט יכניסו לפה חיילים זרים ,תראו
אם אני טועה ,תראו .כבר יש חיילים אמריקאים פה מהאו"ם.
אבל לא לפחד ,יהודים אמיתיים
ארץ ,'...מזמור מ"ו] לא יעזור להם .ה' לא יתן להם להחריב את
העולם שלו ,עולם שהוא ברא בשלמות ,להיהרס ולהפוך
לדבר של טומאה .הרשעים הכריזו על מלחמה נגד הקב"ה,
וזו המלחמה האמיתית שלהם! לא נגד עַ ם זה או אחר ,אלא
נגד הקב"ה! ['אשר חֵ ְּרפו אויְּ ביך ה' ]'...ואין להם שום אפשרות
בעולם לנצח .ה' יהרוס אותם עד לפרור האחרון של
הטינופת שלהם [ר' פסוקים הבאים] ,ואז תהיה הגאולה השלמה.
['על ֵכן לא נירא ְּבהמיר
ַׁ

דברים ד' ג'' :כי כל האיש אשר הלַׁ ְּך אַׁ ח ֵרי בַׁ ַׁעל ְּפעור ה ְּשמידו ה'
אלקיך מק ְּרבך...
סו"ס עמוס פ"ט' :הנֵה ֵעינֵי ד' אלוקים ַׁב ַׁמ ְּמלכה הַׁ חַׁ טאה וְּ ה ְּש ַׁמ ְּדתי
אתה ֵמ ַׁעל ְּפנֵי האדמה אפס כי לא הַׁ ְּש ֵמיד אַׁ ְּשמיד את ֵבית יַׁעקב
נְּ אֻ ם ה' ...וְּ לא יפול ְּצרור ארץַׁ ...בחרב ימותו כל חַׁ טאֵ י ַׁעמי
הא ְּמרים לא ַׁתגיש וְּ ַׁת ְּקדים ַׁבע ֵדינו הרעהַׁ ...ביום הַׁ הוא אקים את
סֻ ַׁכת דויד הַׁ נפלת ,וְּ ג ַׁד ְּרתי את פ ְּרצֵ יהן ,וַׁ הרסתיו אקים ,ו ְּבניתיה
ימי עולם...
כ ֵ
תהלים צ"ז ג'' :ו ְּתלַׁ הֵ ט סביב צריו ,'...ור' סוף מזמור ק"ד.

שבת שלום ,אבא ואמא ,תודה רבה שאתם כאלה הורים
טובים .אני יודע מה שאתם עושים בשבילי .אני מודה לה'
ומודה לכם .שבת שלום.
'וְּ היה זה שלום' ,מיכה פרק ה'
ָ
א .וְׂ אַ ָתה ֵבית לֶ חֶ ם אֶ ְׂפ ָר ָתה ,צָ ִּעיר ִּל ְׂהיוֹּ ת ְׂבאַ ְׂלפֵ י יְׂ הו ָדהִּ ,מ ְׂמך ִּלי
ימי עוֹּ לָ ם :ב .לָ כֵ ן
יֵצֵ א ִּל ְׂהיוֹּ ת מוֹּ ֵשל ְׂביִּ ְׂש ָראֵ ל ,ומוֹּ צָ אֹּ ָתיו ִּמ ֶק ֶדם ִּמ ֵ
יִּ ְׂתנֵם ַעד ֵעת יוֹּ לֵ ָדה יָלָ ָדה ,וְׂ י ֶֶתר אֶ חָ יו יְׂ שובון ַעל ְׂבנֵי יִּ ְׂש ָראֵ ל :ג.
ָשבוִּ ,כי ַע ָתה יִּ גְׂ ַדל ַעד
וְׂ ָע ַמד וְׂ ָר ָעה ְׂבעֹּז ה'ִּ ,בגְׂ אוֹּ ן ֵשם ה' ֱאלֹּקָ יו וְׂ י ָ
אַ ְׂפסֵ י אָ ֶרץ :ד .וְׂ הָ יָה זֶה ָשלוֹּ ם ,אַ שור ִּכי יָבוֹּ א ְׂבאַ ְׂרצֵ נו וְׂ ִּכי יִּ ְׂדר ְֹּׂך
מנָה נְׂ ִּסיכֵ י אָ ָדם( :עי'
ְׂבאַ ְׂר ְׂמנ ֵֹּתינו ,וַ הֲ קֵ מֹּנו ָעלָ יו ִּש ְׂב ָעה ר ִֹּּעים ו ְׂש ֹּ
סוכה דף נ"ב :ובחא"ג מהרש"א שם) ה .וְׂ ָרעו אֶ ת אֶ ֶרץ אַ שור ַבחֶ ֶרב
יה ,וְׂ ִּה ִּציל ֵמאַ שור ִּכי יָבוֹּ א ְׂבאַ ְׂרצֵ נו וְׂ ִּכי
וְׂ אֶ ת אֶ ֶרץ נִּ ְׂמרֹּד ִּב ְׂפ ָתחֶ ָ
יִּ ְׂדר ְֹּׂך ִּבגְׂ בולֵ נו :ו .וְׂ הָ יָה ְׂשאֵ ִּרית יַעֲ קֹּב ְׂבקֶ ֶרב ַע ִּמים ַר ִּבים ְׂכ ַטל ֵמאֵ ת
יבים עֲ לֵ י ֵע ֶשב ,אֲ ֶשר לֹּא יְׂ קַ וֶה ְׂל ִּאיש וְׂ לֹּא יְׂ יַחֵ ל ִּל ְׂבנֵי אָ ָדם:
ה' ִּכ ְׂר ִּב ִּ
ז .וְׂ הָ יָה ְׂשאֵ ִּרית יַעֲ קֹּב ַבגוֹּ יִּ ם ְׂבקֶ ֶרב ַע ִּמים ַר ִּביםְׂ ,כאַ ְׂריֵה ְׂבבַ הֲ מוֹּ ת
ֲשר ִּאם ָעבַ ר – וְׂ ָר ַמס וְׂ ָט ַרף וְׂ אֵ ין ַמ ִּציל:
י ַַער ִּכ ְׂכ ִּפיר ְׂב ֶע ְׂד ֵרי צֹּאן ,א ֶ
יך וְׂ כָ ל אֹּ יְׂ בֶ ָ
חָ .תרֹּם י ְָׂד ָך ַעל צָ ֶר ָ
יך יִּ ָכ ֵרתו...

"מסדום עד ירושלים"
בס"ד ,תקשור עם בנימין ,ירושלים ,כ' מנחם אב תשע"ה
 בנימין :אני מקדיש את מה שאני כותב היום לזכר צדיק גדול מאד,
בשם שלום דניאל בן ברוך יהודה ,בחור צעיר ,בן  ,21שגמר לפני שבוע
את התיקון שלו .והוא  -לפני שהוא נפטר ,ממש לפני ,רצה לשמח את
כולם ,ולהראות להם שהוא שמח ,אפילו שבגלל הגידול שבראשו לא
יכול היה להביע את זה ,אז הוא לקח את שתי אצבעותיו ,את שתי
הידים  -ועשה מהפה שלו חיוך  -ואז הוא נפטר .נשמה גדולה מאד.

אני רוצה לומר לכם שהעולם עכשיו – ממש רואים את השקר ,איך שזה
יוצא עוד ועוד ועוד ועוד .ומה שאני אגיד עכשיו אולי זה לא כל כך חדש
בשבילכם ,כי בכל המסרים שהיו עד היום כבר 'הכשרנו את הקרקע' להבנה,
לידיעה על מה שקורה בעולם .אני אסביר את זה כעת קצת יותר ברור ואח"כ
נדבר על איך לעבור את זה ,כי זה לא יהיה קל.

ברור לכולנו שקבוצה של רשעים ענקיים השתלטו על רוב העולם.
החלק העליון ,ה'שפיץ' של הפירמידה זה הכנסיה-הקתולית עם
הכמרים שקוראים להם '( .Jesuitsהמסדר הישועי' .ובאנגלית' :ג'זוויטס' ,אחת
מקבוצות הקתולים הראשיות) ה Jesuits-הם אלה שתמיד היו ,אלה
ששימשו בתור המשטרה או 'הצבא' של הכנסיה-הקתולית .הם אלו
שרצחו יהודים בצורה איומה ,ולא רק יהודים ,הם רצחו הרבה מאד
אנשים .ועד היום מוצאים מלא-מלא שלדים של ילדים קטנים ,ונשים,
וכל מיני גופות בתוך הכנסיות שלהם ,במרתפים למטה .ואפילו כיום,
במקומות כמו ארה"ב ,מספרים שהאינקויזיציה – זה דבר שעוד קיים!
ועדיין רוצחים אנשים! ברוב הפעמים הם עושים את זה רק עם אנשים
שאף אחד לא אכפת להם עליהם ,כדי שזה לא יעשה רעש .ועושים
את זה בצורה אכזרית ,ממש כמו פעם .יש להם כל מיני דרכים לעשות
את זה.
אחרי האנשים האלה שעומדים בראש הפירמידה – באים
הבנקאים ,אלה העשירים הגדולים ביותר בעולם ['אַ נְ ֵׁשי ָד ִמים'] .וגם הם
עקומים כמו הכמרים ,וביניהם יש גם יהודים ,לצערי הרב ,ובודאי
אֲוָת ְך' ,ר' חלק צח .עי' אש"ל להגר"א פי"א
שהם ערב רב ,אין ספק ['עֲ ִליזֵׁי גַ ֵׁ
ו'] .ואחרי קבוצת הבנקאים באים כל מיני פוליטיקאים ,וראשי ממשלות
וכו' וכו' ,שהם גם כן יש להם תפקיד גדול מאד בתהליך ההשתלטות
על העולם דרך האירגון שלהם .ויש גם כל מיני אנשים קטנים יותר
שעוזרים להם בכל מיני דברים .זהו בקיצור המבנה הכללי (ההיררכיה
של שלטון הרשע העולמי).

ואיך הם פועלים? הם נכנסים לכל מיני מקומות ,ארצות ,הם קונים
את הפוליטיקאים ,מביאים להם את כל התאוות שהם יכולים לחלום
עליהם ,ואחרי שהם עושים את זה וחוטאים מאד ,גם בכסף וגם
בדברים אחרים כמו קדושה ,אז הם כבר העבדים שלהם! ומקבלים
מהם הרבה כסף בשביל כל העזרה שהם נותנים להם במטרה להשתלט
על כל ארץ וארץ ,אבל הם עבדים! כי אוי ואבוי אם כולם ידעו לאיזה
ימינָּם ָּמלְ אָּ ה שֹּׁחַ ד]'...
ידיהֶׁ ם זִּ ָּמה ,וִּ ִּ
'אֲשר ִּב ֵ
רמה נמוכה הם הגיעו[ ...תהלים כ"וֶׁ :
ובכל מקום שהם הולכים ,איך הם מפילים את הכל? הם פשוט
נכנסים פנימה! הם משחקים מצד אחד למשל שהם 'נגד' ,לדוגמא ,יש
פוליטיקאים שהם משחקים שהם כאילו 'נגד אובמה' ,ויש פוליטיקאים
שהם 'בעד אובמה' ,אבל זה לא אומר שהם לא שניהם שייכים ל-
 ,Jesuitsלרשעים הכי גדולים ...וחוץ מזה ,הם לוקחים הרבה כמרים

צעירים ,מלמדים אותם איך להיות פרוטסטנטים,
בד"כ מתנגדים לקתולים ולשלטון הרשע) כל מיני סוגים של פרוטסטנטים ,עד
שהם בדיוק כמו פרוטסטנטים-ממש ,ואפילו בסגנון איך שהם כותבים
וכו' .ולפעמים הם חייבים לרדת לרמה הכי נמוכה ולהיות כאילו שהם
יהודים ...מכינים אותם 'לשחק את זה' כאילו שהם יהודים! (כלומר,
אנשים ששייכים באמת ל Jesuits-אבל הם חיים בתחפושת כאילו שהם יהודים!) .ואחרי
זה ,אחרי שלמדו את הכל ,איך להתנהג ,ומה לעשות ,והם ממש
מומחים ,אז שולחים אותם לכל מיני קהילות ,ומנחים אותם להיכנס
לתוך הקהילות! להתחתן עם בנות של הקהילות! ולעלות 'למעלה'
(כלומר להיות חלק מההנהגה של הקהילות שהם רוצים לפרק) ולהרוס אותם
'הנֵה יְ חַ ֶׁבל
מבפנים! וזאת הדרך איך שהם עושים את זה [תהלים ז' ט"וִּ :
אָּ וֶׁ ן ,וְ הָּ ָּרה ָּע ָּמל ,וְ יָּלַ ד ָּש ֶׁקר .]'...הם יודעים איך להרוס ,איך לגרום לירידה
רוחנית בכל קבוצה וקבוצה .הם יודעים את השיטות איך לעבוד
ולהפעיל אחד-נגד-השני .הם גם לומדים פסיכולוגיה ,ואיך 'לסובב'
כל אחד ואחד [פר' תולדות'ִּ :איש צַ יִּ ד' ,ור' ע"ז דף י"א' :מרנא זייפנא'] .יש
להם הרבה ידיעות איך להרוס משהו בנוי .משהו בנוי שהולך טוב –
הם באים להרוס .שוב – הם מקבלים הוראות ,הדרכה ,מלמדים אותם
שאם מישהו רוצה באמת 'להינצל' ו'להגיע לגן עדן' – אז הוא צריך
לדעת לרצוח ,להרוג .ואלו הם האנשים שהם שולחים ['אַ נְ ֵשי ָּד ִּמים
ו ִּמ ְר ָּמה.]'...
(קבוצה גדולה בנצרות,

ויש על כך עדויות מכמה וכמה אנשים שהיו בעבר שייכים ל-
 Jesuitsועזבו אותם .אמנם זוהי סכנה גדולה ,כי אין להם שום בעיה
לרצוח! אז כל אחד צריך לתכנן את הבריחה שלו מאד טוב ,אבל אני
רק מסביר לכם עם מי יש לנו עסק .זה לא פשוט .זה מפחיד מאד.
וככה הם השתלטו על כל העולם .והם השולטים על רוב הכסף בעולם,
על רוב העושר בעולם ,הם שולטים על רוב הממשלות בעולם ,ואם
אתם חושבים שלא – אז אתם טועים .ועכשיו ,עוד מעט הם יתחילו,
והם כבר התחילו לזוז לכיוון שהם רוצים .זה ברור מאד .אם מישהו
רק שומע מה שהפופ (האפיפיור) החדש מדבר ,והוא לא 'הפופ הגדול',
['כ ֵסא הַ ווֹּׁ ת'] כי 'הפופ השחור' – הוא הגדול ,ורק מי ששומע ,מקשיב
ִּ
היטב מה שהפופ אומר ,ויודע – הוא מבין ברור שפה יש אויב של
הקב"ה.
וכן ,הם רוצים לבוא לארץ ישראל ,להשתלט על הארץ ,ולהביא
את הנוצרים ,בעצם ה'כביכול נוצרים' ,כי הם יותר עובדי עבודה זרה,
רוצים להביא אותם לא"י ,להשתלט פה ,ולהביא את הדת החדשה
שלהם .והם מתכננים ,ה' ישמור שזה לא יהיה ,רוצים לבנות בהר
המוריה ,לא בית מקדש ,אלא בית טינופת .הם עשו איזה הסכם עם
הערבים שהם ,הנוצרים ,יקבלו את הר-ציון ,והערבים – את הר
המוריה ,צחוק הם עשו מהערבים! הם רוצים את הכל! והם רוצים
לבנות שם בית-טינופת לעבודה זרה ,לא יודע בדיוק מה שהם עושים
שמה [ר' פרשת ראהִ :כי ָכל תוֹ עֲ בַ ת ה' אֲ ֶׁשר ָשנֵׁא ָעשו לֵׁ אלֹהֵׁ יהֶׁ ם ,]'...אבל זה
משהו של טומאה-הכי-גדולה שיכולה להיות .ודוקא שמה הם רוצים
['כי ִּהנֵה אוֹּׁ יְ בֶׁ ָּ
יך ֶׁיה ֱָּמיון,
ִּ
לעשות את זה ,כי הם במלחמה עם הקב"ה

ו ְמ ַשנְ אֶׁ ָּ
יך נ ְָּשאו רֹּׁאש ...אֲ ֶׁשר אָּ ְמרו נִּ ירֲ ָּשה ָּלנו אֵ ת נְ אוֹּׁ ת אֱ ל ִֹּּׁקים ,'...תהלים מזמור

פ"ג].

'מסדום עד ירושלים' ,עמ' 1

מתוך ספר 'ליקוטי הלכות' ,הלכות בית הכנסת ,הלכה ו' אות ט' ... " :כי כל בוני
המגדל היו כופרים באמונת חידוש העולם ,שמשם היו כל טעותיהם ,אשר גם
עתה כל הכופרים הגדולים נקראים על שמם פ"מ ,כידוע( .הערה :שמעתי
שמשמעות ראשי התיבות פ' מ' זה  ,Free Masonryשפירושו 'הבונים החופשיים') .ועל
'הבָ ה נִ ְבנֶה ָ ּלנ ּו ִעיר ו ִּמגְ דָּ ל וְ ר ׁ
ֹאש ֹו בַ ּ ָׁש ַמיִם'  ...שרוצים להתקבץ ולבנות
כן אמרוָ :
'מגְ דָּ ל
עיר מבתים רעים שלהם ,מבניני דעות רעות שלהם עד שרוצים לעשות ִ
וְ ר ׁ
ֹאשֹו בַ ּ ָׁש ַמיִם' ,היינו לבנות בנין גבוה מדעות רעות שלהם עד שיגיע ראשו
בשמים למרוד נגד המקום ,להפוך הקערה על פיה ח"ו ולכפור בעיקר ,וכמו
'וַיְהי כָ ל ָה ָא ֶרץ ָש ָפה ֶא ָחת ו ְּדבָ ִרים אֲ ָח ִדים' ,ופירש רש"י' :ודברים
שכתוב שםִ :
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
בחינת כפירות בחידוש העולם ,כמובן למשכיל .כי בודאי לא היו משוגעים
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
רצו לסלק שכינתו מן התחתונים ,שלא יזכר ח"ו שם ה' עוד ,שזה כל פנימיות
כוונתם הרעה של בוני המגדל שהיה אז ,ושל כל הכופרים של עכשיו שהם גם
יח ֶאת ַע ִּמי ְ ׁש ִמי .'...ולכן
'הח ְֹׁש ִבים ְל ַה ְׁש ִּכ ַ
כן בבחינת 'בוני המגדל' ,וכמו שכתובַ :
אמרו' :וְ נַעֲ ֶשה ָ ּלנ ּו ׁשם ,"...ור' סנהדרין קט.

וזה מה שהצדיקים אמרו שהמלחמה האחרונה תהיה מלחמה
רוחנית .וזה לא אומר שלא יהיו פצצות ,ולא יהיו מלחמות .הרבה
אנשים סבורים שמכיון שיהודים חשובים ,יהודים גדולים אמרו שזה
יהיה בעיקר מלחמה-רוחנית ,אז חושבים לעצמם' :הו ,לא יהיו פצצות
– אז זה יהיה קל יותר ,זה לא יהיה נורא כל כך .'...לא! יהיו פצצות!
ורוב העולם יחרב מהמלחמה הזאת! [ר' ילקוט שמעוני ,תהלים ק"מ ,ספר
'לב אליהו' ,שמות ,עמ' קע"ב] אבל האמת תישאר – והם ייעלמו .הם
רשעים גדולים ,ובגלל הרישעות שלהם – רוב העולם יחרב [אבות ריש
פ"ה] .המקום הכי בטוח זה פה ,אבל זה לא יהיה פשוט .שוב אני אומר
לכם :יהיו חיילים זרים פה ,וכבר יש .אולי לא יגיעו לפה ,אני לא
יודע ,אבל ירצו לשים פה עוד .ויש לנו כבר אמריקאים פה.
ויש עכשיו דבר חדש ,שהם רוצים להכניס את הנוצרים בהמוניהם
לתוך הצבא ,לצה"ל .וזה בדיוק השיטה שמשתמשים בארה"ב ובכל
מקום .הם יכניסו פה נוצרים לצבא ,ואז מי יהיה בסכנה? כל
המזרחיסטים שנלחמים ,שהם נמצאים בצבא ,וכל היהודים ,אפילו
החילונים ,שהם 'הגיבורים'' ,הפטריוטים' ,שהולכים ונלחמים ,שהם
לא יוכלו לסבול שקר ,הם יהיו בסכנה ,כמו באמריקה .שם בארצות
הברית ,חיילים אמריקאים שלא יהיו מוכנים להרוג אמריקאים אחרים,
אז החיילים הרוסים שיש כמה-מאות-אלפים באמריקה ,או אפילו
הסינים שיש גם הרבה מהם ,שהם כיום נמצאים ויושבים במחנות
שפעם היו של הצבא האמריקאי ,אז הכוחות הזרים כבר 'יגמרו' עם
החיילים האמריקאים האלה שאינם מוכנים לשתף פעולה.
וכך בדיוק זה מה שהם רוצים לעשות פה .הם כבר השתלטו .הם
השתלטו על בתי המשפט ,הם השתלטו על הכנסת ,הם השתלטו על
המשטרה ,והם משתלטים עכשיו גם על הצבא! אתם חושבים שזה
בצחוק ,שזה לא רציני? ...אתם סבורים שאתם גרים בארץ-ישראל...
במדינת-ישראל כמו שזה היה בשנות החמישים והשישים ...אבל הם
גם היו פה כבר אז ,רק לא באופן כל-כך בולט .הם לא העיזו ,אז,
באותם שנים ,לא היה להם את העוז ,אבל עכשיו זה משהו שונה,
משהו אחר לגמרי.
ובארה"ב – אותו הדבר .הם השתלטו על ארה"ב .ויש הרבה
אמריקאים שכבר יודעים את זה ,ואפילו יש מושל של טקסס שהולך
נגדם ,אבל רוב האנשים תפוסים בחלום שלהם [ר' קד"ד גליון ,61-62
מאמר י"א' :כאשר הבועה הוורודה תתפוצץ'] ,קמים ...הולכים לעבודה ...הם
לא רואים ולא תופסים ,כי הם עושים את זה 'מבפנים' ,הם נכנסים

פנימה בצורה שרוב האנשים לא שמים לב ולא מרגישים את זה,
משתלטים לאט-לאט .והם אפילו לא מבינים שהוא כבר דיקטטור.
דיקטטור – הכושי .עשו כל מיני תרגילים ,ועכשיו הוא לא צריך את
הקונגרס בכלל! ['יוֹ צֵׁ ר ָע ָמל עֲ לֵׁ י חוֹ ק ,'...סוף מזמור צד]
הכל נהיה עקום .אנחנו במצב של סכנה ממש מאד גדולה .ועכשיו,
מה הם רוצים לעשות? הם רוצים להפוך את כולם לדת אחת! האפיפיור
רוצה ללכת ב 23-לחודש ספטמבר ,שזה יוצא ביום-כיפור ,לדבר בפני
הקונגרס האמריקאי .ומה הוא עומד שם להגיד? מי יודע ,אבל זה
יראה לנו ולכל העולם את הכיוון שלהם .ולאחר מכן הוא הולך ב25-
בספטמבר ,יומיים אחרי יום-הכיפורים ,לדבר בפני האו"ם! זה דבר
שלא היה כמוהו מעולם ,שהאפיפיורים ימח שמם וזכרם ילכו לדבר
לפני האו"ם?! ...ומה הוא רוצה להגיד באו"ם? כנראה ש"-מזל טוב!",
מתחילים את 'סדר-העולם-החדש' .והוא יתן את ההוראות למיליארד-
וחצי-הקתולים לעשות מה שהוא אומר.
הוא – העינים שלו ושל כל הכנופיה הזאת ,זה להשתלט על העולם.
ועכשיו ,לך תספר את זה לאנשים – הם יקבלו 'שוק' (הלם) כשהם רק
ישמעו את זה .אבל יש מספיק אנשים ,וזה אפילו הרוב ,שהם לא
מבינים בכלל מה אומר המושג הזה' :סדר-עולמי' .מה זה משנה להם?...
אז מה? ...שכולם יהיו חלק של דת אחת! הם טמבלים ,הם חושבים
שזה 'אהבה' ...וזה דבר 'טוב' ,וזה 'מעולה' ...ו'יותר טוב להיות ביחד'...
ובנוסף לזה עומדת להיות נפילה כלכלית קשה ביותר ,שזה הכל
הולך ביחד ,ביחד עם ההשתלטות .הם מחכים בדיוק לרגע שבו הם
רוצים להשתלט ואז זה בדיוק הזמן בשבילם להפיל את הכלכלה ,כי
הכלכלה כבר היתה יכולה ליפול לא-סתם כבר לפני הרבה מאד
חדשים ,אבל הם מחזיקים את זה עד הרגע שבו הם רוצים להשתלט.
מפני שכאשר האנשים דואגים לאוכל וכו' וכו' – אין להם זמן להתעסק
עם השינוי הגדול שעומד להיות .אז ציירתי לכם פחות או יותר את
תמונת המצב .אבל לא הוספתי לכם שישנם מחנות-ריכוז בארה"ב
שיכולים שם להכיל  50מיליון איש! ויש שמה כל מיני סוגים של
כלים ...שאני כלל לא רוצה לדבר על זה .ואפילו יש שמה נדנדות וכו'
כאילו שזה 'מקום נחמד לילדים' ...אבל כשהם יתחילו להפעיל את זה
– הם ילכו ויקחו ,בעיקר הם הולכים לקחת את אלה הלבנים ,בעלי
המעמד הכלכלי הבינוני ,ולפרק אותם .הם ישלחו אותם – את הבעל
למקום אחד ,ואת האשה למקום אחר ,ואת הילדים למקומות אחרים,
ואחר כך לא יודע מה שיעשו להם .אבל הם עושים דברים איומים
לחיילים שחזרו ,שנלחמו למען ארה"ב – לא נותנים להם טיפול רפואי,
ונותנים להם לסבול ולמות ,לא נותנים להם טיפול .וזו אכזריות מעל
ומעבר[ .ישעיה כ"ד' :ובֶׁ גֶׁד בוֹ גְ ִדים ָבגָ דו]'...
אבל העם האמריקאי שגדל על קוקה-קולה והמבורגר'ס – אין
להם שכל כבר .הם סתומים עם כל האוכל ,והגלידות ,והשוקולדות
וכו' ,הם אטומים לגמרי .ישנם רק מעטים מהגוים שמבינים ,ועוד פחות
מכך יהודים שמבינים .אבל זו מלחמה-רוחנית ,והמלחמה זה כנגד
הקב"ה .הם לא חכמים כל האנשים האלה .והם גם לא הדור הראשון.
מזה כבר דורי-דורות שהם מתכננים את הדבר הזה ,רק שעכשיו הם
כבר מרגישים את ההצלחה שנמצאת כבר בידים שלהם .אבל הם לא
יצליחו ,לא יצליחו .כי הם טיפשים ['בוֹּׁ עֲ ִּרים ָּב ָּעם'] .הם חושבים שהשטן
הוא הכח העליון ,ושהקב"ה ח"ו אפשר להילחם איתו ,ח"ו [בראשית
ג'' :וִ ְהיִ יתֶׁ ם ֵׁכאלוֹ ִקים' ,ור' ישעיה י"ד י"ג-י"ד ,מזמור ב'] .אבל הם טיפשים
גמורים .ומה עושה אותם טיפשים? כי הם אנשים עקומים ,שהם רוצים
את כל הדברים העקומים ,את כל התשוקות שיש בעולם .וגם הם
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אוהבים כסף ,ושליטה ,ולהיות 'הגדולים'
ונפש רחבה'] .אצל ה ,Jesuits-האפיפיור שעומד בראשם ,הוא נקרא
"הגנרל הגדול של ה ,"Jesuits-ולפי מה שהם אומרים – הוא באותה
רמה של אותו-האיש ,שלא נדע! שתבינו איך שהם לוקחים גם את
הנצרות ומעקמים את זה ,עושים לזה עיוות גדול.

[אבות סוף פ"ה' :רוח גבוהה

אבל כמו שגם דניאל כבר כתב – אין לנו ,אין לנו דרך איך
להילחם נגדם בידים ,בנשק ,במעשים ,במעשי-אלימות .אין לנו בכלל
שום דרך .אנחנו עם ישראל ,עם קטן ,עם קטן שלא יכול לעמוד בפני
ההמונים האלה במלחמה ,אפילו כמו שהמכבים עשו .והדבר היחיד
שאנחנו יכולים לעשות – זה להידבק להקב"ה .להדבק אליו ,ולשים
קיר ,אפילו אם זה קיר שאיננו קיים במציאות ,אבל זה קיר שקיים
אצלנו בלב ובראש ,מחיצה שמפרידה בינינו לבין העולם הגדול[ ,סוף
הפטרת שופטים' :סורו סורו ְצאו ִּמ ָּשםָּ ,ט ֵמא אַ ל ִּת ָּגעוְ ,צאו ִּמתוֹּׁ כָּ הִּ ,ה ָּברו נ ְֹּׁשאֵ י

ְכלֵ י ה' ]'...ולהתפלל .הכח היחיד שלנו – זה התפילה .להתפלל,
ולהתפלל ,ולהתפלל.
ויש אנשים ,ואני מבין אותם ,שזה קשה להם מאד להתפלל הרבה,
כי כל כך הרבה דברים קורים ,ואין לנו ,אין לנו רבנים כמעט ,ואין
לנו גדולי-הדור כמעט ,ואין לנו למי לרוץ שיתן לנו כיוון.
יחזקאל ל"ד ,ו'' :יִּ ְשגו צֹּׁאנִּ י ְבכָּ ל הֶׁ הָּ ִּרים ,וְ ַעל ָּכל ִּג ְב ָּעה ָּר ָּמה וְ ַעל ָּכל
ְפנֵי הָּ אָּ ֶׁרץ ָּנפֹּׁצו צֹּׁאנִּ י ,וְ אֵ ין ד ֹּׁו ֵרש וְ אֵ ין ְמבַ ֵקש' .זוהר חדש פר' בראשית
'באוֹ ָתה ָש ָעה ָבכָ ה ַר ִבי עֲ ִקיבָ א .אָ ַמר לוֹ (רבי אליעזר)ַ :על
(מתורגם)ְ :
ָ
ָמה אַ ָתה בוֹ כֶׁ ה? אָ ַמר לוֹ  :אוֹ י לַ דוֹ ר ֶׁש ִי ְהיו יְ תוֹ ִמים ִמ ְמך .אָ ַמר לוֹ  :אַ ל
מו ֶׁרה ,וְ לֹּׁא
תו ִּמים ְב ִּלי אָּ בְ ,ב ִּלי חָּ כָּ ם ו ֹּׁ
אוי לַ ד ֹּׁור ֶׁש ִּי ְהיו יְ ֹּׁ
ֹאמר ָכ ְך ,אֶׁ ָלא ' ֹּׁ
ת ַ
ַתלְ ִּמיד הוֹּׁ גֶׁה .וְ י ִָּּמים יָּבוֹּׁ או ֶׁש ָּכל הַ ד ֹּׁור יִּ ְהיו חֲצו ִּפים וְ ַעזֵי פָּ נִּ ים ,וְ ִּת ְש ַת ַכח
עו ֵרר ִּלב ֹּׁו ַבת ֹּׁו ָּרה יִּ ְהיֶׁה נִּ ְבזֶׁה וַ ח ֲַדל
תוֹּׁ ָּרה ,וְ אֵ ין ד ֹּׁו ֵרש וְ אֵ ין ְמבַ ֵקש .וְ הַ ִּמ ְת ֹּׁ
תו הַ ד ֹּׁור ,'...ועי' סומ"ס סוטה.
ישים .אוֹּׁ י לַ ד ֹּׁור הַ הוא ְכ ֶׁש ָּיבֹּׁא אוֹּׁ ֹּׁ
ִּא ִּ

והמצב נראה כל כך קשה ,כל כך איום ונורא ,כה מפחיד ומייאש,
אז אני יודע שאם רק תדברו עם הקב"ה ,או כמו שהנביא יואל אומר
מי שיצעק ויבקש עזרה שה' יציל אותו אז זה גם כן יהיה מספיק [יואל
אֲשר ה' ק ֵֹּׁרא ,'...עי'
ֶׁ
אֲשר יִּ ְק ָּרא ְב ֵשם ה' יִּ ָּמלֵ ט ...ובַ ְש ִּר ִּידים
ֶׁ
ג' ה'' :וְ הָּ יָּה כֹּׁל

מפרשים] ,אבל צריך כל הזמן .ולהשתדל ,להשתדל להיות יהודים טובים
בכל דרך שהיא .ואפילו אם אנחנו לא שלמים בדיוק עם כל הדקדוקים
והדיוקים ביהדות ,אבל שנשתדל ,שכל הזמן נשתדל ,שנדאג אחד
לשני ,שנבכה ,ונבקש על כל עמ"י ,וגם על המשפחות שלנו בתוך
עמ"י .זה מה שיציל אותנו .רק זה מה שיציל אותנו .שנבכה ,שיהיו
['ב ְב ִּכי ָּיבֹּׁאו ו ְב ַתחֲנונִּ ים
ִּ
הרבה דמעות ,שנבכה ונבקש ,שנבקש ונבכה
אוֹּׁ ִּבילֵ ם' ,ירמיהו ל"א ח' ,ערש"י שם] .ואז – זה הכח .ואז ה' לא יסתיר את
פניו כביכול ,הוא ילך במלחמה עם הרשעים [מתפילת הביננו' :וְ ַעל
הָ ְר ָש ִעים ָתנִ יף י ֶָׁד ָך ,]'...ובשניה אחת הוא יגמור אותם .הוא ישלח את
מלך המשיח – ובשניה אחת זה יגמר .לא תהיה להם שום אפשרות
להילחם נגד הקב"ה [מיכה ה' ח'].
אין להם שום כח .אם הקב"ה מחליט לגמור אותם – לא ישאר
ֹּׁאבדו ְר ָּש ִּעים
'כ ִּהנְ דֹּׁף ָּע ָּשן ִּתנְ דֹּׁףְ ,כ ִּה ֵמס דוֹּׁ נַג ִּמ ְפנֵי אֵ ש ,י ְ
זכר מהם [תהלים ס"ח ג'ְ :
יקר ָּכ ִּריםָּ ,כלו בֶׁ ָּע ָּשן
'כי ְר ָּש ִּעים יֹּׁאבֵ דו ,וְ אֹּׁיְ בֵ י ה' ִּכ ַ
ִּמ ְפנֵי אֱ ל ִֹּּׁקים ,'...תהלים ל"ז כ'ִּ :
ָּכלו' .מתפילת ימים נוראים' :וְ כָּ ל הָּ ִּר ְש ָּעה כולָּ ה ְכ ָּע ָּשן ִּת ְכלֶׁ הִּ ,כי ַתעֲ ִּביר ֶׁמ ְמ ֶׁשלֶׁ ת

זָּדוֹּׁ ן ִּמן הָּ אָּ ֶׁרץ .]'...זו הטיפשות שלהם .כי התשוקות – זה מה שמכתיב
להם את החיים ,זה מבלבל אותם לגמרי ['הֲ לו ֵמי יָּיִּ ן'] .הם רשעים ,יש
להם עבירות עצומות נגד עמ"י ,ואפילו כנגד כל העולם ,כל האנושות.
וזה יהיה הסוף .הסוף יהיה שכל היהודים שנדבקו להקב"ה ,שלא
עוזבים אותו ,שיודעים שהוא הכל-יכול ,שהם ימשיכו ['וְ אַ ֶׁתם הַ ְדבֵׁ ִקים

ַבה' ֱאלֹקֵׁ יכֶׁ ם חַ ִיים ֻּכ ְלכֶׁ ם הַ יוֹ ם – ]'...לא-משנה מה שהרשעים מנסים
לעשות.
אז פשוט אין בשביל מה להילחם ,רק להיות קרוב לה' .זוהי
המלחמה :מלחמה רוחנית .להילחם דרך התפילות ודרך החזרה
בתשובה .צריכים לחזור בתשובה ,כל יהודי – חרדי או לא ,חילוניים
או חרדים או לא משנה מי ,כל יהודי ,כל היהודים חייבים לחזור
בתשובה [יחזקאל סו"פ י"ח] ,להיכנס פנימה ,לבדוק מה לא בסדר ['נ ְַח ְפ ָּשה
ְד ָּרכֵ ינו וְ נ ְַחק ָֹּּׁרה וְ נָּשובָּ ה ַעד ה' ,' ...שערי תשובה לרבינו יונה ,שער א' ,העיקר

הי"א] ,ואז נקבל משיח צדקנו ,ה' יהרוג ויהרוס ,ישחט את היצה"ר,
וימחק את כל התלמידים שלו.
'יִּ ַתמו חַ ָּט ִּאים ִּמן הָּ אָּ ֶׁרץ ו ְר ָּש ִּעים עוֹּׁ ד אֵ ינָּם ,'...תהלים ק"ד.
נבואת בלעם' :וְ הֶׁ ֱא ִביד ָש ִריד מֵׁ ִעיר .'...ישעיה סוף פרק א'' :וְ הָ יָה הֶׁ חָ סֹן
ִלנְ ע ֶֹׁרת ופֹ עֲ לוֹ ְלנִיצוֹ ץ ,ובָ עֲ רו ְשנֵׁיהֶׁ ם י ְַח ָדו וְ אֵׁ ין ְמכַ ֶׁבה .'...עובדיה' :וְ לֹא
יִ ְהיֶׁה ָש ִריד ְלבֵׁ ית ֵׁע ָשוִ ,כי ה' ִד ֵׁבר ,'...סוף מלאכי פרק ג'ִ ' :כי ִהנֵׁה הַ יוֹ ם
ֹשה ִר ְש ָעה קַ ש ,וְ ִלהַ ט אֹ ָתם הַ יוֹ ם הַ ָבא
ָבא ב ֵֹׁער ַכ ַתנור ,וְ הָ יו כָ ל ז ִֵׁדים וְ כָ ל ע ֵׁ
אָ ַמר ה' צְ בָ קוֹ ת ,אֲ ֶׁשר לֹא יַעֲ זֹב לָ הֶׁ ם ש ֶֹׁרש וְ ָענָף ,'...ור' 'עיקרי הגאולה'
להאברבנאל ,העיקר הו' ,הובא בקד"ד גליון .36

שאלות ותשובות:
ש .ביום המצעד ,עם עלות השחר ,היתה בארץ ישראל רעידת-אדמה
בחוזק של  ! 4.4זה התחיל באיזור סדום ,ים-המלח ,והורגש גם
בירושלים...
ת .מסדום ,בדיוק! נכון בדיוק .אז אפשר לקרוא למה שכתבתי 'מסדום
עד ירושלים'.
ש .אז המסר בעצם הוא שאם לא נילחם על עצמנו ועל נפש ילדינו
סדום תגיע ח"ו אל תוך ירושלים...
ת .נכון ,וזה מגיע כבר ,ה' ישמור.

[ישעיה א' י' ,ור' יחזקאל מ"ז ח']

ש .יש שמועות שהפופ מתכנן להגיע הנָה בסוכות ...ומאחורי קבר דוד
המלך יש כל מיני עבודות בשטח...
ת .זה מאד יכול להיות לפי מה שאמרתי לכם ,הוא אמר בפירוש שהוא
רוצה לעשות 'ותיקן שני' פה ,אבל זה לא נכון הוא רוצה לעשות את
הוותיקן פה! תראו ,אפשר ללכת לשם ,ואפשר להתפלל שם ,אבל
יהיה רגע שיסלקו אתכם בכח ,לא יתנו לכם לבוא .לא משנה ,אתם
תיכנסו לבתי-מדרש ,לבתי-כנסת ,ופשוט תבכו ותדברו עם הקב"ה.
תבקשו מהקב"ה שהוא יעזור לכם לעשות תשובה ,כולנו ,שיעזור
לכולנו לעשות תשובה ,ושהוא יביא כבר משיח-צדקנו .רק את זה
צריכים לעשות ,זה הנשק הכי גדול ,הנשק הסודי הכי חזק ,שאף פעם
['מי ַכה' אֱ לוֹּׁ ֵקינו ְבכָּ ל ָּק ְראֵ נו אֵ לָּ יו.]'...
לא הפסיק לעבוד ִּ
ש .זה מתאים למה שכתוב בספרים על חג הסוכות...
ת .אנחנו נדע הכל .אני לא יודע תאריכים ,אני אומר מה שהם
מתכננים .הם מתכננים שהאפיפיור יבוא ,וזה רק מראה כמה שהכנסיה-
הקתולית שולטת פה .הוא קודם אמור לבוא לאמריקה ,ובאמריקה הוא
ילך לאו"ם ,יגיד מה שיש לו להגיד ,ואז נהיה יותר חכמים .אבל
תתכוננו ,תתכוננו רוחנית ,יהיה זמנים מאד קשים כלכלית.
ש .עסקנים מספרים שיש קרוב לארבע-מאות תלונות על ילדים
שהותקפו! מה המשטרה עושה? כלום.
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ת .אני לא מבין דבר אחד ,למה החרדים לא מתארגנים כדי לשמור
על הילדים? לא מובן לי .כשהם רוצים להילחם ,לעשות הפגנות וכו'
– אין בעיות ,אז מה קורה פה? למה לא עושים משהו?
ש .אם מישהו רק פותח את הפה נגד המנוולים  -אוי ואבוי...
ת .אתם צריכים לראות אותם ולהסתכל עליהם כגוים .הם רוצים
לעשות עולם שבו הלאוים – הם מותרים ,ומה שמותר לפי התורה –
זה לאו .והם רוצים גם כן לקצץ את הילודה ,הם לא רוצים כל כך
הרבה אנשים בעולם הזה ,אז בשבילם יותר טוב גבר-עם-גבר ואשה-
עם-אשה – ובזה גמרנו .אבל גם הם עקומים בעצמם.
ש .לעיריית-ירושלים ישנה תכנית מקיפה להרוס את שכונות-הצפון,
להעביר שם את הרכבת הקלה ועוד...
ת .לא יעזור כלום – רק תפילות .הם הרבה יותר חזקים ,זה לא יעזור.
יותר מדי אנשים חרדים תפוסים עם האנשים האלה ,יותר מדי אנשים
חרדים עייפים ואין להם כח להילחם .רק להתפלל ,וזה הכי חשוב.
ש .מה אתה אומר על גל החום הזה שהיה כאן השבוע?
ת .זה הכל שייך לגאולה.
ש .איך זה מתקשר לגאולה?
ת .החום וכל הקושי – זה לעבור מדבר לדבר ,אנחנו עוברים לעולם
אחר ,עולם שונה לגמרי ,וזה שייך למלחמה שכבר נלחמים בשמים,
אז זה מה שקורה.
ש .היום זה ליל היארצייט של הרב מבעלז זצ"ל...
ת .היו לנו תמיד צדיקים ענקיים ,עם אמת כל כך ברורה ,באופן כל
כך ברור ,שאין בכלל מה להגיד נגד .אבל הם טיפשים ,והם רוצים
להיות "העם הנבחר" ,אז הם עושים כל מיני דרכים עקומים כדי
להגיע לזה ,כי הם לא מסוגלים באמת להגיע ,רק עמ"י מסוגל להגיע
'כי ִמי גוֹ י ָגדוֹ ל אֲ ֶׁשר לוֹ ֱאל ִֹהים ְקר ִֹבים אֵׁ לָ יוַ ,כה'
['יִּ ְש ָּראֵ ל לִּ ְסג ָֻּלתוֹּׁ ' .דברים ד'ִ :
אֲשר ַעל ְפנֵׁי
ֱאלֹקֵׁ ינו ְבכָ ל קָ ְראֵׁ נו אֵׁ לָ יו ,'...כי תשא' :וְ נִ ְפ ִלינו אֲנִ י וְ ַע ְמ ָך ִמ ָכל הָ ָעם ֶׁ

הָ אֲ ָד ָמה ,'...עי' ברכות דף ז' ע"א] .ואנחנו צריכים עכשיו לעשות מה
שאמרתי :לסגור את עצמנו ,ולהתפלל ,והגברים ללמוד ,ולהתפלל,
ולבכות לה' להציל אותנו .מי שיכול להגיע לארץ-ישראל עדיף [יואל
אֲשר אָּ ַמר ה' ,]'...מי שלא – ה'
יטהַ ,כ ֶׁ
'כי ְבהַ ר ִּציוֹּׁ ן ו ִּבירו ָּש ִּ ַלם ִּת ְהיֶׁה ְפלֵ ָּ
שםִּ :
יציל גם שמה את היהודים.
ש .לפני שנתיים לא האמנו שנגיע לשנת תשע"ה ומשיח עדיין לא
נמצא פה...
ת .אני כבר כותב למעלה מעשרים שנה ,אנשים לא מבינים שזה
'שלבים' ,אבל ה' שלח אותנו לפני בערך עשרים ושלש שנה
כשהתחלנו לכתוב ,ואז הוא שלח אותנו להכין את עמ"י .אבל עמ"י
היה צריך להגיע לכל מיני שלבים ,לעבור כל מיני דברים ,אבל 'הסוף'
היה כבר ,זה התחיל – הסוף .לפני כמעט  14שנה נפלו התאומים ,וזו
היתה ההתחלה ['קול דממה דקה' גליון ' – 18ההתחלה של הסוף'] .והרבה
מאד מאשימים את השלטונות שהיה להם חלק בזה ,בהפלת התאומים,
זאת אומרת שהגוים בעצם מאשימים גם את האמריקאים – את הסי.
איי .אי ,.וגם את האנגלים ,וגם את ה ,Jesuits-וגם את ערב-
הסעודית ...אז זו היתה ההתחלה-של-הסוף-של-עולם-השקר [ישעיה ב'
י"ב ואילך].

ש .פעם היו יוצאים עם ספרי-התורה לרחוב ,היום זה הכל נראה כל
כך מוסתר...
ת .אנשים יתעוררו כשזה יגיע למצבים כאלה ,אבל מעט אנשים
יתעוררו ,מעט .אני מזהיר אתכם ,זה לא יהיה הרבה מאד ,זה לא יהיה
המונים .יהיה .אני מקוה שיהיו ,כן ,אבל לעומת הקתולים ,האנשים
שהם ממש 'קתולים רשמית'? ...יש בערך משהו כמו מיליארד וחצי
בעולם! ובעולם ישנם כשבע וחצי מיליארד איש ,אז קרוב לעשרים
אחוז זה קתולים! אבל בגלל זה יש שם הרבה כח ,אבל זה לא פשוט
כל כך ,כי גם בין הקתולים היותר-אינטלגנטים יש בעיה שהם לא
סובלים אותם .רואים שהם עושים שקר .לא פשוט .אני לא יודע איך
ה' יגמור אותם ,בשניה ,בדקה הוא יכול לגמור אותם ,אפילו פחות
מדקהְ '[ ...כ ִּה ֵמס דוֹּׁ נַג ִּמ ְפנֵי אֵ ש]'...
ש .אז מה התפקיד שלנו ,מה אנחנו יכולים לעשות?
ת .אני חוזר :אין להילחם נגדם פנים-אל-פנים ,זה לא יעזור ,זה רק
סכנה גדולה .לכו תסגרו את הדלתות ,תלכו לבתי-המדרש ,ותתפללו
ותבכו לה' ,זה הדבר היחיד שיעזור .ה' רוצה לשמוע את התפילות
שלנו .עד עכשיו רוב החרדים מתפללים לעגל הזהב ,זה 'כאילו'
להקב"ה .שמים על העגה"ז כיפה וטלית ,תופסים לו את הזנב,
והולכים איתו .אנחנו ירדנו בקדושה בצורה נוראה ,נורא-נורא-נורא,
וזו פשוט בושה .ולמה ה' נותן למנוולים להתעסק עם הילדים שלנו?
כי אנחנו לא בסדר! לא כולם ,יש הרבה שמשתדלים ,אבל אנחנו לא
בסדר .ובשביל קצת כסף אפשר לקנות הרבה מהחרדים וגם דתיים
ובעיקר את החילונים.
אבל אנחנו ,כל אלה ,כל היהודים האמיתיים – צריכים לפתוח את
העינים ולראות איפה אנחנו עומדים .רוצים להיות עם הרשעים? זה
יהיה הסוף שלכם .אין להם שום סיכוי להצליח במה שהם עושים.
ואנחנו – יש לנו את הקב"ה ,הוא הכל-יכול ,הוא הריבונו של עולם,
אין עוד מלבדו ,וזהו .ומי שעם הקב"ה – הוא ישרוד [יואל שם] .ואי
אפשר להיות 'כאילו' עם הקב"ה ,כמו האח של אברהם אבינו (הרן ,ר'
רש"י סו"פ נח) ,צריכים להיות באמת עם הקב"ה ,לדבר איתו כל הזמן,
לבכות ,לדבר ,להיות איתו ,כל הזמן .ועם זה נוכל להצליח.
ואלה הרשעים – הם מפחדים מהכח הזה של היהודי ,נכון ,הם רואים
את זה כדבר הכי גרוע :להיות יהודי ,אבל הם גם מפחדים ,כי עמוק
בפנים הם יודעים שהקב"ה הוא הכל-יכול ,ושאנחנו העם-הנבחר ולא
הם עם הדרך העקומה שלהם [מזמור א'' :וְ ֶׁד ֶׁר ְך ְר ָּש ִּעים תֹּׁאבֵ ד' ,ור' שם י"ד
ה'] .רק הדרך של הקב"ה זה האמת ,וזה הכל .התורה שלנו אמת ,ורק
['ברו ְך אֱ ל ֵֹּׁקינו ֶׁש ְב ָּראָּ נו לִּ ְכבוֹּׁ דוֹּׁ  ,וְ ִּה ְב ִּדילָּ נו ִּמן
התורה שלנו והקב"ה זה אמת ָּ
אֱמת.]'...
הַ תוֹּׁ ִּעים ,וְ נ ַָּתן לָּ נו תוֹּׁ ַרת ֶׁ
ואנחנו צריכים ללכת עם האמת .אז תשתדלו ,תמשיכו להתפלל,
להתפלל ,זה הכל .להתפלל ,ולמצוא מישהו טוב לדבר ,שידבר אמת,
וזה הכל .תראו ,אנחנו עם שעברנו ,ועדיין עוברים גלות כל כך קשה.
אני יודע שזה הסוף עכשיו ,וזה ברור ,כי תסתכלו מסביב ,אם אנחנו
לא נקבל בעתיד הקרוב משיח-צדקנו – לא י ָשאר עם ישראל! זה יהיה
'כאילו-עם-ישראל' ,אבל זה לא יהיה עם ישראל ,ח"ו .אז לכן זה חייב
להיות הסוף.
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והעיקר – לא לפחד כלל...
בס"ד ,תקשור עם בנימין ,ירושלים ,י"ח אלול ה' תשע"ה
אתם יודעים בודאי ,ורואים ברור ,שהעולם מתחיל לרעוד מכל
הכיוונים .אנחנו רואים שהבורסות עולות ויורדות ,יורדות ועולות,
ואין שום יציבות .וזה מאד מפחיד .הרבה אנשים כבר איבדו הרבה
כספים בבורסה ,וזה דוקא האלה ,החזקים ,שיש להם עוד כסף בכיס,
או שהיה להם עוד כסף בכיס .כי כשמדובר בבן אדם שהוא נקרא
מ'המעמד הבינוני' ומטה ,חלקם פשוט אין להם אוכל לאכול ,אין
להם כסף בשביל שכר-הלימוד של הילדים ,חיים בצורה מאד קשה.
והרוב הם בחובות 'עד לסוף הראש שלהם' .זה מאד מצב קשה .אבל
עכשיו אלה שעוד הסתובבו עם כסף בכיס ,הם השקיעו חזק מאד
בבורסה ,שם עשו את הכספים הכי גדולים ,חוץ מהנדל"ן ,אלה
שבונים בתים ,כמו הבתים במנהטן שעולים מאה מיליון דולר
לפנטהאוז ,או ששכר-הדירה זה מאה וחמישים אלף דולר לחודש...
[עי' ע"ז ט ]:קשה לחשוב על כזו מציאות ,אבל זו המציאות .אבל קיבלו,
הם הצליחו בכל מיני דרכים להרויח את הכסף הזה יחסית בקלות.
אבל כולם ,כולם ,כולם ,חוץ מהעשירים ביותר – בחובות וחובות.
במיוחד אלו שעובדים 'עבודה טובה' ,עבודה שנחשבת טובה ,אבל
אין להם פרוטה בכיס ,כי יוקר-החיים עבר את כל הגבולות ,ואין
פרוטה בשביל כלום[ .פרק חלק צז' :.עד שתכלה פרוטה מן הכיס'' ,היוקר יאמיר ...והיין
ביוקר' ,ופירש"י סוטה מ"ט' :שהכל עוסקין במשתאות' ,וכ"כ יד רמ"ה בסנהדרין שם] ואז
הולכים לבנקים ,ולוקחים עוד הלוואות ועוד הלוואות ועוד הלוואות,
עד שמרגישים ש'טובלים' בחובות.
אבל מה ,לא רק הם טובלים בחובות ,גם המדינות טובלות
בחובות .אמריקה – יש לה חוב שהיא לא יכולה אפילו באלף שנה
להחזיר אותו .זה בארצות הברית ,ובכל המדינות זה אותו הדבר.
ֱדום
ֹאמר א ֹ
'כי ת ַ
ואנחנו עכשיו נראה נפילה מאד קשה כלכלית[ .מלאכי א'ִּ :
ֻר ַש ְׁשנו וְׁ נָשוב וְׁ נִּ ְׁבנֶה ח ֳָר ֹבות ...הֵ ָמה יִּ ְׁבנו וַ אֲ נִּ י אֶ ה ֱֹרוס ,'...ועוד .ר' קד"ד גליון  ]71וכבר
מרגישים את זה .קנדה כבר הצהירה היום רשמית שהיא במיתון,
וקנדה – זה 'לא סתם' .אני לא יודע למה אמריקה עדיין לא אומרת
שהיא במיתון ,כי היא באמת במיתון ,אבל לא רוצים להגיד ,אם לא
אומרים חושבים שזה לא קיים ...אבל כולם יודעים שזה קיים.
וכמו שאמרנו ,ישנה שכבה עליונה קטנה ,שהשתלטה על רוב
העושר בעולם ,ושאר האנשים צריכים להסתדר איך שמסתדרים.
זהו הדבר הראשון .וחוץ מזה ,יש איום ענק מכל הכיוונים .המנוולים
מוציאים כל מיני ידיעות שזה שקר גמור ,אבל זה מפחיד מאד ,כי
זה בא ממקור שזה 'רשמי' כביכול ,כל מיני תמונות והוכחות וכו'...
אבל לא לפחד ,זה הכל שקר! יש לנו רק דבר אחד שיש לנו לפחד
מזה ,וזה שח"ו לא נתרחק חלילה מהקב"ה .זהו הפחד הכי גדול
['ה ְׁס ַת ְׁר ָת פָ נ ֶָיך הָ יִּ ִּיתי נִּ ְׁבהָ ל'] .כשבן אדם מרגיש רעב ,שאין לו פרוטה בכיס,
ִּ
או שהוא חש בדידות ,או מלחמות ,פצצות וכו' – וגם רשעים שינסו
למשוך אותו שיהיה בדת שלהם ,בדעה שלהם ,ונצטרך להתנגד,
כשיהודי יראה וירגיש מצב שכזה – אז או שהוא יחזור במאה-אחוז
להקב"ה ['ה' ֻע ִּזי ו ָמ ֻע ִּזי ,ו ְׁמנו ִּסי ְׁב ֹיום צָ ָרה '...ירמיהו ט"ז ע"ש] ,או שהוא ייעלם בתוך
ההמונים של הגוים ,שה' ישמור .זוהי הבחירה שלנו שאנחנו צריכים
להכין את עצמנו לזה .לא לפחד! ה' לא יעזוב אותנו [דברים ד' ל"א .ור'
מאמר 'ה' לי ולא אירא'] .זה לא כמו בזמן השואה שרוב האנשים הלכו,
נהרגו [ב"ק ס .].לא ,זה לא כמו השואה .היהודים שחוזרים להקב"ה –

יחיו ,כל זמן שהם איתו באמת
וַ יְׁ ִּהי לָ הֶ ם ְׁל ֹמו ִּש ַיע ,]'...אבל אם זה שקר – אז הם ייעלמו.

ֹאמר אַ ְׁך ַע ִּמי הֵ ָמהָ ,בנִּ ים לֹא יְׁ ַש ֵקרו,
[ישעיהו ס"ג' :וַ י ֶ

וכעת אנחנו צריכים להתחיל כבר עכשיו לארגן את המחשבות
שלנו ,את הרצון להתקרב לה' ['וְׁ רוחַ ָנ ֹכון חַ ֵדש ְׁב ִּק ְׁר ִּבי' ,עזוה"ק וישב קצב ,]:לעזוב
את כל השטויות של החיים ['הֲבֵ ל הֲ בָ ִּלים'] שהם לא שייכים לשום דבר,
זה לא עוזר לנו בכלום ,וזה לא יעזור לנו לשרוד .אנחנו צריכים
להתקרב רק לה' ,להתפלל ,לדבר עם ה' ,להשתדל למלאות את כל
הבקשות שלו ,את כל הדינים שאנחנו צריכים ,לדעת את הדברים
המותרים ולברוח מכל הדברים האסורים .אנחנו צריכים להיזהר מזה.
אנחנו צריכים לחיות חיים שמבוססים אך ורק על רצון ה' .אנחנו
חייבים לאהוב כל יהודי ויהודי ,אבל אין לנו חובה לאהוב גם את
המלשינים ואת הרשעים שיש בינינו [מקורות :תהלים קי"ט קנ"ח ,פסחים קיג:
ועוד] .אם הם עושים תשובה – זה משהו אחר ,אבל יש בינינו רשעים
ממש ,מלשינים גדולים ,שלא אכפת להם גם להרוג יהודי אחר .אז
לכן אנחנו חיים בעולם מאד-מאד קשה ,בעולם שאנחנו לא יודעים
ברור מי האויב שלנו ומי הידיד שלנו.
ואין לנו רבנים להוביל אותנו [ישעיהו ט' י"ג] .יש בין הרבנים או
בין האלה שקוראים להם 'רבנים' גם כן אנשים שהם לא בדיוק
לטובתינו [שם ט' ט"ו' :וַ ִּי ְׁהיו ְׁמאַ ְׁש ֵרי הָ ָעם הַ ֶזה ַמ ְׁת ִּעים ,ו ְׁמאֻ ָש ָריו ְׁמבֻ ָל ִּעים .]'...יש יהודים
אמיתיים ,רבנים ,שהם כן עם ה' ,והם כן רוצים לעשות את מה
שנכון ,אבל אין להם כח [ישעיה ג' ,ע"ש] ,אין להם את הכח של גדולי-
הדור שפעם היו ,שיכלו לארגן את כולם ,ולתת להם חיזוק לעשות
את רצון ה' [ירמיהו ג' ט"ו' :ר ִֹּעים ְׁכ ִּל ִּבי ,וְׁ ָרעו אֶ ְׁתכֶ ם ֵד ָעה וְׁ הַ ְׁש ֵכיל'] .הם יכולים לחזק
בודדים שבאים אליהם ,אבל את הקבוצות הגדולות ,עדות שלמות
– הם לא יכולים.
ויש לנו את היהודים שיושבים בכנסת ,החרדים ,שמורידים את
הראש ומשתפים פעולה ,אפי' שהם יודעים שאסור .וזה המצב שלנו
['בגֶ ד ב ֹוגְׁ ִּדים ָבגָ דו' ,חלק צד .].אבל אנחנו לא נצטרך לעשות כלום ,לא נצטרך
ֶ
להילחם נגדם ,ובודאי ובודאי לא בזרועות ,אנחנו רק נצטרך לבוא
לגמרי אל ה' ,להיות עבדי ה' ועובדי ה' ,ולחיות אך ורק בשביל
למלאות את התפקיד הזה :להיות עבד ה' ועובד ה' .זה כל המטרה
['כי הוא חַ י ֶָיך' .עי' אור החיים הק' סו"פ ניצבים] ,וזו תמיד צריכה
של החיים שלנו ִּ
להיות המטרה ,אבל עכשיו זו המטרה הברורה – ואין עוד מטרה.
אז נתחיל לעבוד עכשיו מיד ,לעמול על זה ,ולא לשפוט יהודי
אחר ,רק אם אנחנו יודעים בודאי שהוא עושה עבירות נגד עמ"י,
ונגד הקב"ה ,ח"ו ,אבל כל יהודי שהוא טועה – צריכים להשתדל
להביא אותו בחזרה ,רק לא במחיר שאנחנו נהיה על ידי זה חלשים
יותר .אנחנו לא צריכים לדאוג ,כי בסופו של דבר הקב"ה יביא את
כולם בחזרה ,את כל היהודים ,אבל הוא אוהב לראות שאנחנו
אוהבים יהודים אחרים ורוצים לעזור להם [אוה"ח כי תצא ,כ"ב א'] ,אבל
שוב ,לא במחיר שאנחנו נחלשים ['חייך קודמין'] ,שהם משפיעים עלינו.
אם אנחנו מרגישים את זה ,אז צריכים לעזוב אותם [עי' סנהדרין לח ,:ע"ז
כז' :לא ישא' ובתוס' שם ,רמב"ם הל' ע"ז פ"ב ה"ה] ,לברך אותם ,ולהתפלל עליהם,
וזה הכל .אם דואגים על זה ,אז צריכים להתפלל עליהם ,ולא
להשתדל לעזור להם ,להתפלל שה' יציל אותם ,שהם יבינו לבד.
['וִּ ילַ ְׁמדו ֹתו ִּעים ִּבינָה' ,תפילות ימים נוראים .עי' ברכות דף נ"ז.]:

ועכשיו ישנם כל מיני בעיות בעם ישראל ,כל מיני חולשות.
יותר מכל דור אחר ירדנו ,ירדנו מאד-מאד ,ואלמלא זה היה בשביל
התורה שלנו – אי אפשר היה לצאת מזה בכלל .אבל זכות התורה
תעזור לנו לצאת ['המאור שבה מחזירו למוטב'] ,ואנחנו נינצל .וכמו שדיברנו
– זה יהיה מעט מאד אנשים יחסית ,לעומת הקתולים למשל ,שהם
מיליארד נקודה מאתים מיליון .ה' יציל כל יהודי שהוא באמת יהודי,
אבל יש הרבה יהודים שהם לא-יהודים-באמת ,שהם ערב רב ,או
שהם לא גרים אמיתיים ,או שהם 'נעבאך' (מסכנים) לא יודעים שהם
בכלל גוים ,כי במשך הדורות זה התבלבל .אבל אנחנו צריכים לדעת
שאנחנו רוצים אך ורק להיות יהודים ,ולהתקרב להקב"ה .ואנחנו
צריכים לעבוד על זה מעכשיו ,מעכשיו ,מהרגע הזה ,אפילו
שהבלבול בעולם מאד חזק ,אנחנו חייבים ,חייבים להיות עם ה',
חייבים להתחיל ברגע זה ,ברגע זה להתחיל.
אני חוזר וחוזר ,כי זה הדבר היחיד שיציל אותנו .חוזר וחוזר.
כי רק הקב"ה הכל יכול ,כי רק הוא יכול להציל אותנו .וכמו
שהתחלתי להגיד ,יהודים – הם מעטים בעולם הזה ,והקתולים ימח-
שמם-וזכרם הם בערך מיליארד-נקודה-מאתים מיליון אנשים! אז מה
אנחנו? 'פיצים' (מזעריים) לידם! אפילו בואו נגיד שישנם חמש-מאות-
אלף יהודים ,הם אומרים שאנחנו בערך  14מיליון ,אבל בואו נראה
ירה ָכל ְׁב ִּדילָ יִּ ְׁך' ,עי'
אחרי זה כשאנחנו ניווכח לראות מי יהודי ומי לא ['וְׁ אָ ִּס ָ
סומ"ס עדיות] .אבל בואו נגיד שאנחנו שני מיליון יהודים ,אבל מה זה
לעומת כל המיליארד-נקודה-שתים גוים שהם כולם בדת אחת,
ושרוצים להביא אותנו לדת שלהם?! ורוב היהודים ילכו לזה ,כי הם
לא בדיוק יהודים .ושאר הגוים ,שזה בערך עוד ששה מיליארד –
הם גם כן יהיו נגדינו! וכמה צדיקים ביניהם יהיו? מעט ,אולי כמה
מאות ,אולי כמה אלפים ,אולי חצי מיליון ,לא יודע ,אבל שתבינו:
זה משהו מאד קטן ,זה לא מספר של משהו כמו שהיינו רוצים.
וזו תהיה הבדיחה עליהם ['ה' יִּ ְׁל ַעג לָ ֹמו' ,מזמור ב' ,ע"ש .ר' ע"ז ג ,]:ולמה?
כי הם ,הרשעים ,רוצים להרוג את רוב האנשים בעולם ולהשאיר
רק עבדים בשביל עצמם [ר' מאמר 'עבדים אנחנו' ,קד"ד גליון  .]67ובסופו של
דבר – הם יקבלו את מה שהם רוצים ,רוב האנשים יכלו מהעולם
הזה ,אבל יישארו רק היהודים והצדיקים שבין הגוים! וזה ירגיז
אותם מאד מאד [מזמור קי"ב'ָ :ר ָשע יִּ ְׁראֶ ה וְׁ כָ ָעסִּ ,שנָיו ַי ֲחרֹק וְׁ ָנ ָמסַ ,תאֲ וַ ת ְׁר ָש ִּעים תֹאבֵ ד' ,ועי'
פסחים כח' :.מדויל ידיה משתלם'] ,והם ידעו את זה לפני שהם ילכו מהעולם
הזה .גם הם עצמם ילכו מהעולם הזה ,החוצפנים ,הרשעים [אבות סו"פ
ה'' :עז פנים לגיהנום'].

ש .ומתי בערך זה יהיה?
עוד מעט .אנחנו צריכים להבין דבר אחד :אסור לנו לשאול מתי,
רואים כבר שזה לא יכול להמשיך הרבה .העולם כבר פשוט מתפרק,
מה שפעם היה – כבר לא קיים .אם היטלר ימש"ו היה חוזר עכשיו
– הוא היה כבר מת מהתקפת לב ...כשהוא רואה מה שקורה בעולם
ה'הארי' שלו ,איך שזה מתמלא כושים ,וערבים ,וכל הבאלגן שהוא
כל כך שונא .והוא היה ממש משתגע ובורח ,הוא היה מתאבד ...כי
הוא לא היה יכול לסבול את זה .יש אלפי-אלפי פליטים באירופה,
בסקנדינביה ,בצרפת ,בברלין ,מלא .הגרמנים – אין להם כבר בכלל
כמעט ילודה ,אז לפחות יש להם אנשים שנכנסים ...אפילו שזה לא
בדיוק סוג הגוון שהם אוהבים [ר' דניאל ב' מ"ג' :וְׁ ִּדי חֲזַ יְׁ ָת ַפ ְׁרזְׁ לָ א ְׁמ ָע ַרב ַבחֲסַ ף ִּטינָא,
ִּמ ְׁת ָע ְׁר ִּבין לֶ ֹהֱון ִּבזְׁ ַרע אֲ נ ָָשאְׁ ,ולָ א לֶ ה ֱֹון ָד ְׁב ִּקין ְׁדנָה ִּעם ְׁדנָה ,הֵ א ְׁכ ִּדי פַ ְׁרזְׁ לָ א לָ א ִּמ ְׁת ָע ַרב ִּעם חַ ְׁס ָפא.]'...
והאמריקאים? האמריקאים – יש להם בערך ארבעים ושלש מיליון,
מאלה שהם נתנו להם אפשרות להיכנס .מישהו שאל ,אבל מה עם
היהודים ,מה? האם הם לא רואים את זה?! אז אמרו שהם ,היהודים
שמחים ,כי סוף סוף יש להם עוזרות-בית ...הם לא תופסים אפילו
את המשמעות של זה.
הפליטים האלה ,גם פה בארץ יש הרבה ,כי הם עושים את זה
בכוונה .הם גרמו לכל המלחמות בכל האיזורים האלה ,והאנשים
האלה בורחים מן המלחמות ,והרבה מהם נהרגים בדרך ,אבל בכל
אופן אין איפה להיות ,אין אפשרות לחיות איפה שהם חיים ,אז כולם
בורחים לאירופה ולארה"ב .אבל ההבדל הוא שבעוד שאירופה
מנסה לא לתת להם להיכנס ,אמריקה לעומת זאת נותנת להם
בשמחה רבה להיכנס .למה? כי הם רוצים לדלל את העם האמריקאי,
רוצים להפוך את ארה"ב ל'פשוט איזור' ,איזור שיש בו נפט ,שיש
חקלאות וכו' וכו' ,והם לא רוצים שום הרגשה של מדינה .וכל
האמריקאים הגאים שיש להם את "המדינה הכי חזקה בעולם" –
עכשיו הם שבורים ,שבורים לגמרי .אין להם מה להשויץ (להתרברב)
כבר ,כי הכל הולך לאיבוד .וזה המצב .המצב הוא כבר קשה ,אבל
אירופה – ששם זה היה 'הארי' לגמרי – עכשיו הם סובלים מאד,
הביאו את אפריקה לתוך אירופה ...הביאו את ארצות-ערב לתוך
אירופה ,עכשיו הם סובלים בדיוק מאלה שהם שנאו אותם הכי
הרבה.

הם חשבו שהם ביחד עם השטן – יש להם את הכח להילחם
נגד הכל-יכול ,נגד הקב"ה [ישעיה י"ד י"ג-י"ד' :אֶ ַד ֶמה ְׁל ֶע ְׁל ֹיון ,'...ע"ש כה"ע] .אוי
ויי ויי ויי ,איזה צחוק זה יהיה [מזמור קכ"ו] ,איזה דבר זה יהיה ,אבל
זה בדיוק מה שזה יהיה .הם ייעלמו ,הם יכחדו ,הם לא יהיו בכלל
במציאות ['יִּ ַתמו ח ֲָט ִּאים' ,ר' מקורות במאמר' :מסדום עד ירושלים'] ,הם ייעלמו לגמרי
– וזהו .וזה יהיה הסוף .ואנחנו ,היהודים ,המסכנים ,אנחנו כולנו
נסיכים ונסיכות ,בני המלך [הושע ב'' :יֵאָ ֵמר לָ הֶ ם ְׁבנֵי ֵק'ל חָ י ,]'...אנחנו נעלה
ונעלה ,ואנחנו נקריב קרבנות [תפילת מוסף לרגלים' :וַ הֲ ִּביאֵ נו ְׁל ִּצי ֹון ִּע ְׁיר ָך ְׁב ִּרנָה,
וְׁ ִּלירו ָשלַ יִּ ם ֵבית ִּמ ְׁק ָד ְׁש ָך ְׁב ִּש ְׁמחַ תֹ -עולָ ם ,]'...ואנחנו נשמח ,ונשיר ,ונרקוד ,ונתפלל
ֹדות ְׁל ֵשם ָק ְׁד ֶש ָך,
יענו ֱאל ֵֹקי יִּ ְׁש ֵענו ,וְׁ ַק ְׁבצֵ נו ,וְׁ הַ ִּצילֵ נו ִּמן הַ ג ֹויִּ םְׁ ,לה ֹ
הו ִּש ֵ
לה' [דה"א א' ט"ז' :וְׁ ִּא ְׁמרו ֹ
ְׁל ִּה ְׁש ַת ֵבחַ ִּב ְׁת ִּה ָל ֶת ָך ,'...וכן בתהלים סו"פ ק"ו] ,נגיד הלל כל יום ,הלל לה'[ .מזמור

ועכשיו ,המלחמה הגדולה תהיה בין אדום וישמעאל [יחזקאל ל"ז],
ואחד 'יפציץ' את השני ,אפילו שזו קבוצה אחת שעושה את זה ,זה
לא ארץ נגד ארץ .אבל פה תהיה להם הפתעה ,אני לא יודע מהי
['פחַ ד ִּפ ְׁתאֹם,
ַ
ההפתעה ,אבל אני יודע שפה תהיה להם הפתעה קשה
ו ִּמשֹאַ ת ְׁר ָש ִּעים ִּכי ָתבֹא ,'...משלי ג' כ"ה] .וזה יפיל אותם .ה' יפיל אותם .הם יראו
שה' עושה את זה ,חייבים לראות ברור שה' הוא שעושה את זה
[סוף מזמור פ"ג] ,הם צריכים לראות כשה' שוחט את השטן ,את
ה'לוציפר' שלהם ,ימש"ו .השטן – הוא יודע שהוא נולד ,שהקב"ה
הוא שיצר אותו [ישעיה מ"ה' :ו ֹבו ֵרא ח ֶֹש ְׁך ,]'...אבל הוא התבלבל עם כל
האלה שמתפללים אליו ,ונותנים לו את השם' :לוציפר' (,)Lucifer
ימח שמו וזכרו ,שזה אומר 'האור'' ,לוציפר' .גם ה'אילומניטי' – זו
אותה המילה' :הנאורות' .אז הוא יקבל עונש חזק מהבלבול הזה
שלו [ערש"י קדושים כ' ט"ו] ,אבל האלה ,הרשעים – ייעלמו ,בשבילם –
ימים
'כי יְׁ ָש ִּרים יִּ ְׁש ְׁכנו אָ ֶרץ ו ְׁת ִּמ ִּ
זה יהיה הסוף שלהם ,וההתחלה שלנו[ .משלי ב'ִּ :

תו ,'...אגרא דפירקא אות ר"ז ,וע"ע ב שפת אמת,
מוַ ,ב ְׁשרו ִּמי ֹום ְׁל ֹיום יְׁ שו ָע ֹ
'שירו לה'ָ ,ב ְׁרכו ְׁש ֹ
צ"וִּ :

יקר
'כי ְׁר ָש ִּעים יֹאבֵ דו ,וְׁ אֹיְׁ בֵ י ה' ִּכ ַ
בוגְׁ ִּדים יִּ ְׁסחו ִּמ ֶמנָה' .תהלים ל"זִּ :
יִּ ָו ְׁתרו בָ ה :ו ְׁר ָש ִּעים ֵמאֶ ֶרץ יִּ ָכ ֵרתו ו ֹ

בראשית ,חנוכה שנת תרס"ד ,ובמלבי"ם מזמור צ"ו ואילך].

ָכ ִּרים – ָכלו בֶ ָע ָשן ָכלו.]'...

שאלות ותשובות
ש .הסתלק מעימנו הרבי מטאהש זכר צדיק לברכה ,אנחנו היינו
בטוחים שהוא יוביל אותנו למשיח צדקנו ...לא זכינו...
ת .הרבי מטאהש זצ"ל – הוא היה יהודי מאד-מאד חשוב .ואנחנו
איבדנו צדיק עצום .אבל הוא – הוא כמעט הסוף .זה כמעט האחרון
מרבנים כאלה .נתפלל שה' לא יקח יותר יהודים ,שנזכה כולנו לקבל
משיח צדקנו ,שנישאר עם כל הצדיקים שלנו ונקבל משיח צדקנו.
ש .הרבי מסאטמר זצ"ל התבטא לפני מלחה"ע ה ,2-כי יש 50,000
יהודים בעולם יהודים אמיתיים .מדברים שמספר היהודים בעולם
כיום דומה למספרם אז ,ניתן אולי לשער כי יש היום כ50,000-
יהודים אמיתיים...
ת .אינני יודע את המספר בדיוק ,אבל לצערי הרב – לא מספר גדול.
זה צריך להיות משהו דומה למה שהיה בהר-סיני.
ש .ומה עם ביקורו הצפוי של האפיפיור באו"ם?...
ת .הו ,הביקור של האפיפיור באו"ם? זה יהיה דבר גדול! זה יכוון
את כל העתיד שהם רוצים לעשות .הוא יגיד ברור ,והוא גם יתן
את ההרגשה שלמעשה הוא 'הראש של האו"ם' ,שהוא השולט,
ושהוא והדת שלו – הם המכוונים .והוא כבר מדבר פתוח על 'דת
אחת לכל העולם' ועל 'ממשלה אחת לכל העולם' [ר' אור החיים הק' בפרשת
ראה ,י"ג ח' ,עה"פ ִּ'מ ְׁקצֵ ה הָ אָ ֶרץ ַעד ְׁקצֵ ה ָהאָ ֶרץ'] ,והוא עדיין לא הגיע לאו"ם! מי
יודע מה עוד הוא רוצה להגיד .אני רק יודע דבר אחד ,שהקתולים
האלה ,הרשעים ,הם מסתכלים על היהודים כעל הדבר הנמוך ביותר
ימנו ְׁב ֶק ֶרב הָ ַע ִּמים',
אוס ְׁת ִּש ֵ
['ס ִּחי ו ָמ ֹ
ְׁ
האפשרי להיות בעולם הזה ,הזבל ממש
איכה ג'] .ומעניין שיש בין האנשים שלהם ,זאת אומרת האנשים
שעובדים איתם די הרבה יהודים! והם שמים את היהודים קדימה,
כדי שיראו אותם! לעומת כל הגוים שיש להם ב'סדר העולם החדש',
האילומניטי וכו'  -אז היהודים הם מועטים ,אבל הם מציבים אותם
'קדימה' ,ואז כולם שונאים אותם ,את היהודים .האם אתם יודעים
שכל הראשים של 'הפדרל ריזרב' ( - Federal Reserveהבנק שמנהל את
כספי ארה"ב) מאז שזה נוצר – הם יהודים! אז ככה יש להם את השנאה:

'אה ,אז היהודים אשמים בזה – בנפילה הכלכלית ,היהודים אשמים
בכל זה'.
ואת מי הכניסו בבית סוהר? הכניסו יהודי שהוא היה בין הקטנים
ביותר בסיפור של המניות ,הפירמידה .לא אכנס לזה ,זה לא בדיוק
לפי החוק ,אבל זה גם לא ממש נגד הדין כל זמן שהוא משלם את
מה שהוא מבטיח .אבל נהיה זמן קשה ,והוא לא יכל להחזיר .אז את
מי שמו בבית הסוהר? יהודי .היו מלא-מלא גוים שהפילו בכוונה
חברות ענקיות ,גנבו את רוב הכסף .האם מישהו הלך לבית-סוהר?
לא! אף אחד! ומי עוד הלך לבית סוהר? יהודי ,חב"דניק ,שבשביל
מה שהם אמרו שהוא עשה ,גוי לא קיבל אפילו שנה אחת בבית-
סוהר .אבל הוא קיבל עשרים-ושש שנים בבית-סוהר! ואיפה הוא?
באיזה בית סוהר? במקום הכי קשה ,בין הכושים ,עם כל העבריינים.
ויש בתי-סוהר שיש שם אפילו מקווה ,ויש מקום שאפשר גם לשבת
וללמוד ,יש שם אנשים חרדים ,אבל שמה לא שמו אותו .הם עכשיו
רודפים את היהודים באמריקה ,אבל היהודים האמריקאים לא רוצים
להודות בזה [קד"ד  ,61פרק י"א].

ש .הסכם הגרעין עם איראן ,האם אין זה נועד לשמש כשלב ,חלק
של התכנית ,האג'נדה של 'הסדר העולמי החדש'?...
ת .זה לא עושה עלי רושם .זה הכל שטויות ,וזה הכל סיבות למלחמה
גדולה .רוב הדברים מה שאנחנו שומעים בעולם – זה 'עשוי' ,הצגות.
לא הכל ,אבל הרבה מאד מזה .וגם יש את האיום שמדברים שיגיע
לפה 'מטאור' .פעם דיברו על ה'נוברו' ( – Nuberuכוכב שאמור כביכול
להתנגש במסלול כדור הארץ) ,עכשיו לא מדברים על 'נוברו' ,הם מדברים
על המטאור ,מטאור שעלול להגיע וליצור צונאמי שמסוגל פשוט
להשקיע חלק רציני של ארצות-הברית שתהיה מתחת למים .היא
תוצף בנחשול מים בגובה של מאה מטר! כשלאנשים לא יהיה אפילו
זמן לברוח מזה .אז זה הכל בשביל לבלבל אנשים .כל יום יש להם
משהו חדש .יש להם עכשיו את הבולענים ) ,(Sinkholesחורים
שפתאום נפתחים ,ובתים שלמים נופלים פנימה לחורים שנפערים,
בכל מיני מקומות בעולם זה קורה.
ש .איך זה נוצר ,מה גורם לזה לקרות?...
ת .אנחנו לא יודעים ,אבל אל תדאגו ,זה לא קורה סתם .יש מאחרי
זה מישהו .ועכשיו מנסים למכור עוד 'לוקש' (תרמית) שזה ממש 'מעל-
ומעבר' ,על "היצורים החוצנים" ,שמחוץ לעולם שלנו ,שמגיעים
עם כל מיני מטוסים מעניינים ...וזה הכל שטויות .הם מאמינים שהם
ככה יכולים לשקר על כולם.
ש .התעלומה של 'צוללת דקר' ,האם תוכל לומר דבר בנוגע לזה?
ת .אני יודע רק דבר אחד :יש הרבה סיבות לזה ,וכל בחור שהיה
בעניין הזה – היה לו תיקון משלו ,אבל פה היה 'לא משהו במקרה'.
זה הכל מה שאני יכול להגיד.
ש .שמענו שמחר העירייה מקיימת פעם נוספת אירוע תועבה
ופריצות ,לא רחוק מהשכונות החרדיות .החוצפה גוברת משלב
לשלב.
ת .בודאי ובודאי ,כי אנחנו נרגיש אותם עוד יותר .אנחנו נרגיש את
העקומים-הרשעים ,נרגיש עוד אותם עוד-יותר ועוד-יותר ועוד-יותר,
עד שהם פשוט רוצים להילחם נגדינו ,רוצים לעשות אותנו חלשים
שמוכנים לעשות מה שהם רוצים ,עד שאנחנו מוכנים לבלוע את
הדבר הזה .ואת מי שיתפסו – הם לא יקחו הרבה ,אבל ירביצו להם
חזק .זה לא פשוט.
ש .ההלשנות הופכות לאחרונה להיות גרועות יותר ויותר...
ת .אני רק יכול שוב לומר ,דיברתי היום בתחילת המסר על
המלשינים ,בינינו יש מלא מלשינים ,והם חושבים שהם 'לשם-
שמים' ,ואנחנו עוד מעט נדע ברור מי לש"ש ומי לא ,תהיה סלקציה.
[ר' מאמר' :עד הדיוטא התחתונה' ,אש"ל פי"א ח' ע"ש].
ש .מה דעתך על אסון תאונת-הדרכים של הבנות מבורו-פארק
שנהרגו בארה"ב ...מה זה אומר עבורינו?
ת .זו היתה תאונה מאד קשה ,וזהו מסר ברור לעמ"י באמריקה,
אבל לא אכנס לזה .אנשים צריכים להבין את זה .לפני הרבה שנים
היתה תאונת-הליקופטר ,זוגות הלכו למקום-טיולים ,ורצו לעשות
טיסה מעל ה'גראנד-קניון' ,והמסוק התרסק [ר' התייחסות לכך בגליון קד"ד
מס'  ,16אלול תשס"א] .בשביל מה זוגות צעירים של עמ"י הולכים

למקומות כאלה?! מה הם צריכים את זה?! אבל אם אין רוחניות –
אז יש רק גשמיות .ובאמת אחד האבות בכה על זה כאשר הוא
הספיד אותם ,אבל רוב האנשים לא תפסו .האסון היה נורא .וגם
עכשיו ,ארבע בנות טובות הולכות ליסוע במקומות כאלו לבד ,עם
מכונית ליסוע מחוף-אל-חוף – זה לא פשוט.
ש .היהודים נכנסו לתרבות הבידור והטיולים ,עם כל ההרפתקאות,
וזה מכניס עזות...
ת .זהו זה .זו עזות .זו הבעיה ,שהיהודים ,ברגע שהם עוזבים את
הקב"ה ,או שהם עוזבים את הרוחניות ,את הקירבה לאידישקייט –
אז הם מקבלים עזות [ר' ביצה לב ,]:וזה הסוף.
ש .ובנוסף הרבה טביעות היו לאחרונה ,במיוחד של צעירים...
ת .יש הרבה ,הרבה ,הרבה בעיות .והרבה נהרגים בכל מיני תאונות,
הרבה חולים ונפטרים ,לא עלינו .הרבה דברים איומים קורים.
והרחובות שלנו – הם ממש סכנה .יש בחורים שמסתובבים ומחפשים
קרבנות-בנות ,זה ממש נורא ,נורא .וזה קורה הרבה .וחוץ מזה – יש
לנו מסיונרים שגונבים לנו את הבנים ,בעיקר את הבנים ,ומנסים
לשכנע אותם להיות מלוכלכים כמותם ,ולהוריד מהם את הקדושה.
וזה משהו נורא .אבל הם כבר משתלטים פה.
אז יבוא יום שכל יהודי טוב פשוט יצטרך להחזיק את הילדים שלו
בבית ,כי הסכנה תהיה כל כך גדולה ,כי הם רוצים את הכל – עקום.
הם לא רוצים נישואין רגילים ,האנשים האלה ,הם רוצים דוקא מה
שעקום ['רוחַ ִּעוְׁ ִּעים' ,עזוה"ק וישב קצב :הנ"ל] .כל מה שהם עושים – זה נגד
אויְׁ בֶ ָ
בות
יך ה' ,אֲ ֶשר חֵ ְׁרפו ִּע ְׁק ֹ
הקב"ה ,דוקא נגד הקב"ה ,שלא נדע ['אֲ ֶשר חֵ ְׁרפו ֹ
ְׁמ ִּשיחֶ ָך'].
ודוקא בגלל זה אנחנו צריכים להיות דוקא עם הקב"ה ,ולהוריד את
כל הגשמיות .הרי איך שלא יהיה – הגשמיות כבר תרד ,אבל אנחנו
צריכים להידבק לקב"ה – ולא לפחד .לא לפחד! הקב"ה איתנו ,הוא
לא יתן לנו ליפול ,והוא לא יתן להם לעשות לנו רע .אבל אנחנו
צריכים להיות איתו ממש [מזמורים כ"ג צ"א ועוד] ,ולא 'כאילו'.
ש .איך נדע שאנחנו באמת 'איתו ממש' – ולא 'כאילו'...
ת .הבן אדם שהוא אתו ,עם ה' – הוא לא מפחד ,והוא פשוט נשאר
יהודי .הוא מתפלל ,הוא מחזיק כשרות עד כמה אוכל שיהיה לנו,
הוא פשוט עושה את מה שהוא צריך לעשות בתור יהודי ,נוטל ידים,
אומר ק"ש ,ובפנים הוא מדבר עם הקב"ה ,יש לו קשר .הוא מקבל
את הקב"ה שהוא הכל יכול ,והוא יודע שאם רק נהיה איתו – ננצח,
ובשום דבר אחר ,אם נהיה אפילו קצת איתם – אנחנו נאבד את
הנצח ,חס ושלום.
ש .למה יש כ"כ הרבה מריבות ופוליטיקות בכל מקום?
ת .האם אין את זה גם בישיבות? הכל אותו הדבר .ולא רק זה ,בין
לום ...וַ אֲ ַש ַלח אֶ ת ָכל הָ אָ ָדם
יהודי ליהודי – יש בעיות ומריבות ['וְׁ לַ י ֹוצֵ א וְׁ לַ ָבא אֵ ין ָש ֹ
ִּאיש ְׁב ֵר ֵעהו ,'...זכריה ח' י'] .והמנוולים האלה – הם אלה שהכניסו את זה
בגדול ,למה? כי מצד אחד – יש מצב כספי מאד קשה ,ומצד שני,
פתאום בישיבות יש כסף! מאיפה הם מקבלים את הכסף הזה? הרי
אין כמעט תורמים בין היהודים-החרדים ממש ,אז מאיפה מקבלים
את כל הכסף הזה? אז אחד-רב-עם-השני על הכסף הזה .מי שיש לו

כספים בזרימה מאיזה מישהו ,לא כולם ,אבל חלקם ,בלי ספק ,הם
מעמותות ששייכות למיסיונרים.
ש .האם הם יודעים את זה?
ת .בודאי! אני אומר לכם ,תסתכלו באנגלית ,תראו ברשימות
האינפורמציה של העמותות ,שם מצהירים מה המטרה של המוסדות
שלהם ,ואיזה סוג זה ,אם זה יהודי או נוצרי וכו' ,תראו כמה מאלה
שאנחנו בטוחים שהם יהודים – שהם רשומים כנוצרים!
ש .אז איזה מין "מוסדות תורה" הם אלה המזהים את עצמם כגוים?
ת .בטח יש להם איזה 'רב' שאומר שזה כן כשר.
ש .ומה שעשו ועושים בתוך הקהילות שלנו בשביל להרוס את
החרדים...
ת .זהו ,הם מקבלים הרבה כסף בשביל זה.
ש .איך יהיה ראש-השנה השנה ,האם זה יהיה שונה?
ת .זה יהיה שונה השנה ,כי האנשים ירגישו איום .יש איום בכל
העולם .גם פה זה יהיה – האיום.
ש .איך לחנך את הבנות לחיזוק האידישקייט ,לצניעות אמיתית ,זה
לא פשוט ,ובמיוחד בתקופה של החופש ,החגים?
ת .צריך להגיד להן שאם אנחנו רוצים לזכות ,בין היהודים ,בין
ֹאמר ְׁלבֵ ית יַעֲ קֹב ,'...שמות י"ט] .צריכים
החרדים ,צריכים להיות עם ה' ['כֹה ת ַ
לדעת שלבוש של צניעות זה לשם שמים ,לדעת שהצניעות זה
הבסיס של האידישקייט ,ואם רוצים להתקרב אל ה' – זה רק דרך
הצניעות ְׁ['ק ֹדו ִּשים ִּת ְׁהיו'' ,וְׁ ֹגוי ָק ֹדוש' ,שמות שם] ,דרך הצניעות ,וצניעות בכל
יתם ְׁקד ִֹּשים לֵ אל ֵֹקיכֶ ם' ,'...וְׁ הַ ְׁצנ ֵַע
יתם אֶ ת ָכל ִּמ ְׁצ ֹו ָתי וִּ ְׁהיִּ ֶ
המצוות שאנחנו עושים ['וַ עֲ ִּש ֶ
לֶ כֶ ת ִּעם א ֱֹלו ֶק ָיך' ,עי' מכות כ"ד ,].וזה הבסיס .וזה קשה ,נכון ,אבל זו הקירבה.
זה מבטא מישהו שאומר לקב"ה' :אני איתך ולא עם העולם הגשמי',
שרוב היהודים נפלו בזה .אנחנו בני חורין – כי אנחנו עם הקב"ה.
זה החופש .והבין-הזמנים זה דבר מאד מסוכן ,כי הולכים לכל מיני
מקומות ,ורואים דברים שאסור לראות אותם ,ונהיים חלק של
'משהו' – אם זה נגד האידישקייט ,אפילו אם זה עם 'הכשר' .אז לכן
מבקשים מהבנות להשתדל מאד-מאד לא להיות חלשים ,ושלא
אוכֵ ל ֵע ֶשב" ,מזמור ק"ו.
ליפול חס ושלום לתוך הפה-של-העגל-הזהב ["ש ֹור ֹ
ערש"י שם] ,הגשמיות ,הגשמיות המיותרת [ר' מאמר 'שובה ישראל' לר' שמעון
הורוביץ זצ"ל משגיח ישיבת יח"ל ,מובא בסוף ספר 'בית יהודי'] ,אותה גשמיות טיפשית
שמורידה את הרמה הרוחנית שלהם [מכתב מאליהו ,ח"ב עמ' .]47
וכל בת ובת צריכה לדבר עם הקב"ה ,כל מה שיש לה בלב – פשוט
לדבר איתו .זה דבר שידוע בין חסידי ברסלב ,אבל כל יהודי צריך
לעשות את זה [ירמיהו ל"אִּ ' :כי כו ָלם י ְֵׁדעו ֹאו ִּתי ,]'...לבקש מהקב"ה את מה
שאתם רוצים ,רק לא לבקש ממנו דברים אסורים ,ואם אנחנו
מבקשים ממנו לשם-שמים – אז הוא תמיד נותן[ .ספר חסידים לר"י החסיד]
טוב ,אני חושב שעברנו את כל הנושאים הנוגעים להיום .המצב הוא
קשה מאד ,אבל ה' יוציא מבין כל ההמונים ,מתוך כל ההמונים
שנחשבים כ'יהודים' ,עם 'פינצטה' כביכול הוא יוציא את כולנו,
האמיתיים ,ובעתיד הקרוב[ .ישעיהו כ"ז ...' :וְׁ אַ ֶתם ְׁתל ְֻׁקטו לְׁ אַ חַ ד אֶ חָ ד ְׁבנֵי
יִּ ְׁש ָראֵ ל :וְׁ הָ יָה ַביוֹ ם הַ הוא יִּ ָת ַקע ְׁבשוֹ פָ ר ָגדוֹ ל ,ובָ או הָ א ְֹׁב ִּדים ְׁבאֶ ֶרץ אַ שור וְׁ הַ ִּנ ָדחִּ ים ְׁבאֶ ֶרץ
ִּמ ְׁצ ָריִּ ם ,וְׁ ִּה ְׁש ַתחֲוו לה' ְׁבהַ ר הַ ק ֶֹדש ִּבירו ָשלָ ם]'...

