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בין ידידים
שיחת חיזוק והבהרה עם מנחם ,שבט תשע"ג
אני רוצה לומר לכם ,שהחודשים הבאים יהיו קשים .לא
תהיה נפילה מהירה של בו-ברגע ,אלא זה יפול ויפול
ויפול בצורה משמעותית ,עד שהכל יפול.
ויהיו הרבה גילויים חשובים בחודשים הקרובים .יהיה
מצב מאד קשה .צריך טיפה זמן .ואל תשכחו כולכם,
שגם לנו זה לא יהיה קל .צריכים להתכונן לכל הדברים
האלה.
ש .איך להתכונן? ַּב ּ ֶמה?
ת .זה פשוט יהיה פחד מאד גדול .וצריכים להתכונן
בבטחון בה' .מה שאתם מתקרבים יותר בתפילה,
ובמחשבה נכונה ,בכיוון חיים נכון ,מה שאתם מתקרבים
לאמת יותר ויותר .לא לפחד מאף בן אדם ,ומאף מצב.
רק להחזיק ,כביכול ,בקדוש ברוך הוא.
זה הדבר שה' מנסה ללמד .ולכן ,לא לפחד .לא לפחד
מכלום ,רק מהקב"ה .ולא "לפחד" ,אלא שתהיה יראת
ה' .ושנרצה מכל הלב לעשות את רצונו] ,וישם בלבנו
אהבתו ויראתו ,ולעשות רצונו ולעבדו בלבב שלם .סוף תפילת ובא

לציון[ .זה הדבר שיציל אותנו ,ושיביא אותנו לתחילת
הגאולה ,לשלמות הגאולה ,ולבית המקדש השלישי
בשמחה ובששון.
אני רוצה לשמוע את השאלות שלכם.
שאלה :הסתלק הרב ברעוודה זצ"ל בדיוק בליל השלג.
והזכירו בהספד בירושלים בשעת הלויה את העידוד
והחיזוק שלו בענין הצניעות בדרך אמותינו הקדושות
)הצמות לילדות ו'השאלים'( .הרבה אנשים שמעו את זה,
ודאי היתה לזה משמעות גדולה...
ת .בודאי שזה דבר בעל משמעות רבה .בטוח .וזה שהוא
נקבר לפני השלג ,ואנשים עוד הספיקו לבא ללוייה שלו
ולשמוע את זה  -בודאי זה סימן גדול .וזה היה חשוב
ביותר ,כי הרב ברעוודה זצ"ל היה איש אמת ,הוא היה
אדם שניסה ,לפחות ,בלי לשים לב לאף אחד ,להגיד מה
שאמת .ומישהו היה צריך להשלים את האמת ,והוא עשה
את זה.
ש .בנושא מערכת הבחירות בארץ...
ת .הכל שטויות ...זה הכל היה מתוכנן מראש .רצו לנטרל
את הכוח של החרדים .והם הצליחו .זה לא היה
"דמוקרטיה" 'כמו שצריך' ,זה היה שקר  -הכל .והם
סידרו שלפיד יכנס ,בגדול .ואז הוא יעשה "דיל" עם כל
הליברלים ,השמאלניים ,ויהיה לו הרבה .הוא רוצה
לעשות ממשלה רחבה ,והממשלה הרחבה הזו תהיה כל
כך גדולה ,כולל החרדים ,אבל ההשפעה של החרדים
בממשלה הרחבה הזו תהיה אפסית .כי הם יהיו הרבה
יותר מהחרדים.

הם רוצים את הכל .והדבר הראשון  -הם מכניסים
חתונות לא-דתיות.
ש .אז בעצם הם עוקרים את כל הסטטוס קוו...
ת .אבל כל החרדים כבר נכנעו לזה.
סליחה ,אמרתי "כולם" .זה לא נכון .אבל המנהיגים,
הרבה מאד כבר נכנעו לזה.
ש .החרדים ,אם כך עלו ,אבל למעשה לא היתה להם
שום השפעה מזה...
ת .שום השפעה .אין להם שום כח כבר.
ש .האם היהודים באמריקה כבר מתכוננים לארוז
חבילות ,ולהגיע לארץ?
ת .להגיע לפה??? אתה עושה בדיחה ...יש להם את
השקר הכי-גדול ,כי הם צריכים סיבה להישאר בארצות
הברית .אז מה השקר הגדול? שר' יואל'יש זצ"ל כאילו
אמר שאסור לגור בארץ ישראל .הוא לא אמר את זה,
וזה שטויות .אבל הם לא רוצים לעזוב את כל הגשמיות
שמה .אבל הגשמיות שמה הולכת להיגמר ,וכל היהודים
שיישארו שם עם הטמטום  -לא תהיה להם שום גשמיות.
והיום ידוע שממש בכל העולם סכנה רוחנית ליהודים.
אבל פה בארץ יש לנו הבטחה שה' לא יהרוס את המקום
הזה] .ובהר ציון תהיה פליטה והיה קודש .ס' עובדיה .וראה יואל
ג' ,ה'[ .אז לכן ,האמריקאים שם חיים באיזו 'בועה ורודה'
שממש הולכת להתפוצץ .ה' יעזור לנו.
אבל פה ,הממשלה הזו ,היא שייכת ל'סדר העולמי
החדש' .יש להם תוכנית להרוס את הדת .כמו שהם
רוצים להרוס את הדת בכל מקום .גם של היהודים ,גם
של המוסלמים .של כולם ,של הנוצרים הפרוטסטנטים
בארה"ב .עכשיו תהיה מלחמה בינם ובין הממשלה
האמריקאית .מלחמה לא סתם.
ש .איזה תירוץ יהיה להם להילחם בהם?
הם רוצים לקחת להם את הרובים .ומאז שהכושי נכנס
לנשיאות פעם ראשונה  -קנו המון המון נשק באמריקה.
זה ליגאלי .בינתיים .אבל כשהוא נבחר כביכול פעם
שניה .הם קנו כפול .והם ]הממשלה[ עשו כל מיני דברים,
כמו להרוג אנשים חפים מפשע ,כמו בקולנוע בדנוור,
ובבית-הספר סאנדי ,כדי להגיד שכביכול עכשיו זה
הרבה יותר מסוכן .הם רוצחים .ועוד מעט לא תהיה
'ארצות הברית' בכלל .יהיה איזה שטח ,שיהיה שייך
כנראה לסין.
ש .לסין??? איך מגיעים לזה???
ת .פשוט .ארה"ב חייבת לסין כל כך הרבה כסף,
שלעולם לא יהיה שייך להחזיר את זה .אז מזמן הם
נותנים לסינים שטחים בארה"ב .גם פחם .וגם נפט .וכל
מיני דברים .הסינים  -יש להם כבר הרבה חיילים
בארה"ב .וגם במקסיקו ליד ארה"ב .רק מחכים למילה -
והם נכנסים .הרוסים כבר נמצאים שמה ,ועוד ארצות,
לעשות פעולה לקחת את הנשק מהאמריקאים.
ש .באישור של האמריקאים?

ת .התוכנית עם הכושי .הוא לא אמריקאי בכלל .הוא
נשלח בשביל לעשות את זה .שתבינו .מזמן מלחמת
העולם השניה יש שתי ממשלות בארה"ב .האחת באמת
אמריקאית והשניה שעובדת נגד .שרוצה לעשות מהמקום
הזה משהו פשיסטי-קומוניסטי .ועוד יותר גרוע.
ש .האם סין זה חלק מהסדר העולמי החדש?
ת .הם?! הם השיא! למה? כי הם קומוניסטים בצורה
שהסע"ח רוצה .יש קבוצה של עילית ששולטים על הכל.
יש להם שם עבדים .ממש .באכזריות רבה .גם רוצחים
אנשים באכזריות רבה ,מטעם הממשלה .הם ממש-ממש
בדיוק מה שחולמים על זה.
ש .בשעתו פורסם שיש שם שוק גדול ,בנק שלם של
אברים ,כל מה שאתה רוצה  -לב ,כבד ,כליות ,מה
שתבחר...
ת .בודאי .אין להם שום בעיה לזה .יש להם מחנות ,בתי
סוהר שהאנשים צריכים לשבת ולעבוד שמונה-עשרה
שעות ביום .ישנים איפה שעובדים .בקושי אוכלים .אסור
להם להרים את הראש .אכזריות מעל ומעבר.
ש .האם תהיה מלחמה בין סין ליפן?
ת .אינני יודע .אך אם תהיה מלחמה בין סין ליפן -
הסינים ינצחו בודאי...
ש .מה קורה עם מצרים?
ת .מצרים?! כל העולם ככה ! כתוב שככה שארץ נגד
ארץ ומצרים במצרים" .וְ ִסכְ סַ כְ ִּתי ִמ ְצ ַריִ ם ְ ּב ִמ ְצ ַריִ ם וְ נִ ְלחֲמ ּו
ִאישׁ ְ ּבאָ חִ יו וְ ִאישׁ ְ ּב ֵרעֵ ה ּו עִ יר ְ ּב ִעיר מַ ְמלָ כָ ה ְ ּבמַ ְמלָ כָ ה":
)ישעיהו י"ט).
וכל המלחמות האלה ,וכל העניינים עם המזג האויר ,כל
הצונאמים שהיו וכו' ,זה הכל מסרים מהקב"ה בשבילנו:
"תחזרו בתשובה! תחזרו בתשובה! תחזרו בתשובה!".
ואירופה כבר נגמרה .ועומדת להיות נפילה כלכלית שלא
היתה כמותה בכל ההיסטוריה .ומה עוד אני אגיד .משיח
יגיע .אבל יהיה קשה מאד.
ש .כתוב 'ופרעה הקריב' ,כשיש צרה זה מקרב את עם
ישראל לקב"ה .אולי עכשיו לנוכח סכנת הגיוס ,יש
סיכוי לאחד את השורות בזעקה ותחינה לקב"ה?
ת .אני מאד עצוב .כי ש"ס וכנראה גם אגודת ישראל,
מוכנים לקבל את הגיוס .שאלה שממש מוכשרים -
ילמדו ,ואלה שלא  -לא ילמדו .ילכו לעבוד ,ילכו לצבא,
לא עלינו .אבל הם אמרו שצריכים לעשות לאט לאט,
להכין את המצב ,וכו' .אבל התכנית של החילונים זה
להכניס את הבחורים לצבא .רק שאלה שהם המנהיגים -
הילדים שלהם יהיו התלמידי חכמים .לא יצטרכו ללכת
לצבא .ואלה שהם העסקנים ,אז גם הם  -הילדים שלהם
לא יצטרכו .וכל מיני אנשים חשובים פה ושם ,כמו שהיה
ברוסיה בזמן הקנטוניסטים .ולכן מה זה שווה? מי ילך
נגד? מי ילך נגד? יש כמה כיסים ,קבוצות של יהודים
שילכו נגד .אבל כל היהודים? לא! הם יקבלו ג'ובים
טובים ,הם יקבלו כל מיני דברים למשוך אותם פנימה.

ותדעו עוד דבר אחד :יש בצבא פה מלא גויים .למה יש
כל כך הרבה גויים? למה נותנים להם להיכנס לצבא? כי
יום אחד אם היהודים לא יעשו מה שרוצים שיעשו ,כמו
להרוג כמה חרדים ,אז יש להם את הגויים לעשות את
זה.
ש .זה ממש נורא ואיום ,לא יאומן...
ת .אוי .אני לא יכול לסבול את מה שקורה .אני כל כך
שונא מה שקורה .שונא מה שקורה .לא יכול לסבול את
זה .יש יהודים חרדים שהולכים עם המשטרה ,שעובדים
עם כולם .עם הממשלה .עם מי שאתם רוצים .כמה
יהודים אמיתיים יש פה??? מה אתם חושבים? סתם
מבלבלים את המח .הכל זה כסף! הכל זה עמדה!
מה יש לומר .אי אפשר להאמין כמעט באף אחד .ממש
כמעט לא באף אחד .הכל שקר שקר ושקר.
ש .עירבוביה של טוב עם רע...
ת .הרוב זה רע .ממש רע .והתוכנית  -זה עוד יותר גרוע.
כי כל אלה הם מה'סדר העולמי החדש' .הם עשו מה
שחלמו הרשעים ,כמו בן גוריון ,שזה להיות מדינה כמו
כל המדינות בעולם .עכשיו הם שייכים לניו-וורלד-אורדר
).(NWO
והשקר פה נהיה יותר ויותר ברור .רוצים לחסל את
החרדים .את כל אחד שמאמין בקב"ה .הם לא יפסיקו עם
בחורים בצבא .השלב הבא יהיה הבנות בצבא .וזה כבר
בתיכנון.
ש .השאלה איך אנחנו מעוררים ומתעוררים .חשבנו על
נושא הגיוס שזה נושא שחשוב לכולם...
ת .אבל בינתיים הגיוס לא מעניין אותם .הם עשו מאד
בחכמה .הם בקשו שלא ידברו על כל זה עד אחרי
הבחירות ,אז נתנו לאיזה אלף וחמש-מאות בחורי ישיבות
לעשות בדיקות .הבדיקות זה אומר בעצם שהם בתוך
הצבא .עכשיו תהיה ממשלה שהיא בכלל במדיניות
להכניס את כולם לצבא .כולם .חוץ מאלה שלא ראויים
לצבא ,או אלה שכביכול ה'תלמידי חכמים'.
ש .מישהו שואל איך לפעול בבית על צניעות .האם
להסתפק בתפילה ,או שצריך גם דיבור ישיר?
ת .לא! חייבים לדבר .חייבים לדבר .זה חיוב שלו ,בודאי.
צריכים ללמד את זה כמו את כל התורה .זה חלק של
התורה .חלק גדול' .קדושים תהיו'.
ש .אם יש בבית מישהו לא בסדר ,איך להסביר לאחרים?
ת .לא להעלים עין .וגם לא להגיד 'ככה' ,וזה הכל.
צריכים להגיד להם שזה לא בסדר ,אבל אין לכם ברירה,
כי היא בבית-ספר כזה ירוד .וזה רחובי ,ומושך עין ,וזה
אסור .ואתה עצוב שהיא בבית הספר הזה .אבל לא היתה
לך ברירה .אבל אתה רוצה להציל אותם .זה לא הסגנון.
צריכים להגיד להם את האמת ,אבל את כל האמת .וזו
שלא בסדר צריכה לשמוע שזה לא בסדר .אתה בתור
האבא בבית קובע שזה רחובי .אמנם יש ארוכים שגם

רחובי ,כי זה צמוד על הגוף ,אבל אם זה רחב וארוך -
זה לא רחובי.
ש .חיזוק אישי...
רק להחזיק מעמד .אבל שיהיה ברור בתוך המשפחה
שלך  -מה נכון ומה השקר ,ואם יש ילדים שהם עדיין
בשקר ,אז להגיד שהם בשקר ,אבל אתה מתפלל עליהם
שהם יצאו מזה .כך שאלו שהם נמצאים באמת שלא
יתבלבלו.
ש .צדיק אחד אמר שהמלחמה קרובה...
ת .לא צריך מקובל בשביל זה .אפילו הגויים אומרים את
זה .והם לא מדברים על זה ,הם מדברים על 'מלחמת
עולם שלישית' .כולם מדברים על זה.
אין מה לעשות .אי אפשר לברוח מהפצצות האלו .זה
שטויות .הקב"ה לא יוריד על ארץ ישראל פצצה
אטומית] .גליון  .[69אבל אנחנו צריכים רק להתקרב
לקב"ה .זהו.
ש .עוד פחות מחודש פורים .אולי נזכה ל'ונהפוך הוא',
משהו יתהפך עלינו לטובה...
זה כבר 'הפוך הוא' ...החרדים  -חילונים .והחילונים -
גלמים...
יש גם הרבה ישועות .יצאה חוברת החיזוק הנפלאה
'המפתח לנצח' .אז אולי זה יעשה את המהפכה החיובית?
בודאי שהיהודים האמיתיים ילכו לאמת .אבל זה מעט
מאד של היהודים ,ושל בני האדם בעולם .ממש מיעוט
קטן ביותר.
וגם בין הרוב הגדול הזה  -יש יהודים אמיתיים ,שה'
יסחוב אותם ,כביכול ,עד שיגיעו לאמת .בעזרת ה'.
כי נשמה יהודית זה לנצח .וזה תמיד יהיה .וזה דבר שלא
הולך לאיבוד .וכשהוא רואה את האמת הוא נהפך שוב
ליהודי אמיתי.
ש .נפטר הרב שכנא זאהן זצ"ל ,התלמיד של החפץ חיים
זצ"ל שדיבר בשמו על ההכנה לגאולה הקרובה .הוא
הסתלק ועדיין משיח לא בא.
ת .אמרתי לכם שה' מחזיר את השגרירים שלו .שלא
יסבלו.
ש .האם גוג ומגוג בפתח לפני המלחמה המקומית?
ת .לפני המלחמה האחרונה  -תהיה מלחמה עולמית.
אל תשכחו ,שוב ,ששני שליש של העולם יהרס.
המלחמה האחרונה  -זה מלחמת גוג ומגוג על ארץ
ישראל .שכולם באים נגדנו .והמלחמה העולמית זה אדום
נגד ישמעאל וגם נגד היהודים ,אבל לא העיקר.
'גוג ומגוג' זה הסוף .זו המלחמה ,שמשיח נלחם בה.
ש .בשעתו גליה הסבירה ש'גוג ומגוג' כולל במשמעותו
גם את כל הסבל שאנחנו ,היהודים ,עברנו במשך
הגלות...
ת .זה כולל הכל .כל מה שאנחנו סובלים עכשיו ,וכל מה
שסבלנו בכל הגלות .ואתם יודעים שכל רשע ידוע שהיה
אי פעם  -חי היום .חי ופעיל.

אז איך להתכונן? קצת מים ,קצת אוכל? כרגיל...
אני מחכה למן ,ולבאר מרים..
אגיד לכם .כל אחד שהתרגל לקוקה קולה ולפיצה ,אז זה
מה שהוא ירצה .אני אישית מחכה רק למן ,ולמים של
באר מרים.
ש .כל דור יש לו את המשיח שלו?
ת .אין לנו זמן לחדש .הוא כבר מוכן.

המשך משיחה נוספת
אני מבין שאתן מאד לא שמחות ,קצת עצובות
וסובלות .אך זה לא מה שצריך להיות .אני מוכרח
לומר שכמעט מגיעים לגאולה .נכון שלכולם יש בעיות,
אך שום דבר אינו עצוב .צריכים לבטוח בה' ,כי אין
כזה דבר למות .היהוד עובר מחיים לחיים ,עובר את
המחיצה מהעולם הזה לעולם הבא ,ובאותה דרך יחזור
לעולם הזה ,שיהיה על אחת כמה וכמה הרבה יותר
גבוה מהעולם הזה עכשיו.
נכון שמפחדים ,אך צריך לזכור שהפחד בא ממקור
רע .והשמחה באה מהקב"ה .וברגע שנגיע לאמת אי
אפשר שנהיה עצובים .כשהיהודים מתנהגים לא כמו
שצריך יכולים להיות לא מרוצים ,אך להיות בדיכאון
 זה לא בא בחשבון.כל הפחד מלהשאר לבד ,או לנדוד ממקום למקום
ולשנות את החיים ,או ח"ו להיות חולים ולסבול ,כל זה
מפחיד ,אך צריך כמה שיותר מצוות ,כמה שאפשר
לדחוס לכל דקה ודקה עוד חסד וכו' ,וכל יהודי אמיתי
ינצל.
אתם בודאי יהודים אמיתיים ,וגם המשפחות שלכם,
והרחוקים יצטרכו לסבול ,כי לא יוכלו לקבל את
האמת בקלות ,אך בסוף גם הם יקבלו את משיח
צדקינו ,ואם עכשיו לא נפחד  -נעבור את הכל
בקלות.
הפחד הוא האויב הראשי שלנו ,ולא לשפוט ולדון
יהודים אמיתיים שהם סוטים מן הדרך ,כי יש להם
מלחמות קשות בתוכם .יש ביניהם יהודים תמימים.
אני לא מדבר על מי שגורמים קונפליקטים בין יהודים.
צריך לשמוח שב"ה יש לנו משפחה ,אוכל ,בגד ,וגג
לראשינו .וגם קירבה אל הקב"ה .אנחנו לא צדיקים -
אך צריך לשאוף לזה .ואת כל הכח להכניס בזה .ואז
הכל יעבור בקלות .גם יולדת  -עם כל הקושי שלה,
בסוף היא נהנית גם הנאה רוחנית .וכל תכלית החיים
זה הקירבה אל ה' ,אפילו אם זה כואב ,הכל כדאי
בכדי להגיע אל המקום הטוב .וכל העבר ייראה כחלום
יעוף ,וההנאה תהיה מעל ומעבר.

תקשור עם בנימין
ז' אדר תשע"ג
ש .בשנת תשע"ב ראיתי באחד העלונים על דבריו של
משה רבינו לקב"ה על הגאולה האחרונה" :דיה לצרה
בשעתה"] .ברכות ט [:שזה רמז לשנת ה'תשע"ב .השנה
חלפה וקראתי שהרמז במילה 'בשעתה' הוא לשנת
בתשע"ה ,עוד שנתיים .לחכות עוד שנתיים זה די מייאש,
מה דעתך?
ת .אני רוצה לומר לכם ,שאם אנחנו מבינים נכון ,שזה
יכול להיות תשע"ה ,שזו גם שנת מוצאי שביעית .אבל
תבין ,אם נגיד שזה נכון ,אבל זה יהיה כבר אחרי הכל.
אנחנו כבר נמצאים ביותר מההתחלה של הגאולה.
הגאולה ממש עלינו.
ויש שלבים .אבל ברגע שמשיח מתגלה  -החיים שלנו
יהיו הרבה יותר קלים .כי נראה בעיניים שלנו את האמת
ברור .ויהיה מישהו להוביל אותנו ברור ,שליח ה' ברור,
שאנחנו נדע במאת האחוזים שהוא השליח של ה' .ואז
יהיה לנו הרבה יותר קל .אפילו שגם אז לא יהיה לנו
קל ,אבל היכן שהקושי שלנו נמצא עכשיו ,אז יהיה לנו
הרבה יותר קל.
ש .הבנתי כי בזמן שהמשיח יגיע העולם ישתנה לגמרי,
המציאות תהיה אחרת...
ת .נכון .אבל עדיין האויבים יהיו .יש כמה מלחמות שהוא
חייב לעשות נגד הרשעים ,אבל זה לא יפריע לנו ,כי
נהיה עם האמת.
ש .השקר מתגלה לאחרונה יותר ויותר חזק ...מזהים את
זה ממש ברור...
ת .נכון מאד .עכשיו השקר והאמת הרבה יותר ברורים.
השקר אמנם נהיה יותר רחב ,ותופס יותר מקום ,אבל
זוהי רק אחיזת עינים .עוד מעט ,השקר ,שרק לפי השם
שלו זה אומר שאין לו מהות] ,ראה מס' שבת קד [.ייעלם
לגמרי .והאמת ,שיש לו מהות ,יתפוס את כל המקום
הפנוי.
אני רוצה לומר לכם :לא לדאוג! כשהגאולה השלימה
תגיע בעיתה ובזמנה  -אז זה יהיה לטובת הכל .ועם בית
המקדש ,ועם כל מה שהיהודי צריך בשביל לעלות מעלה
מעלה ,ולהתקדם עד אין סוף.
לא לדאוג .עד אז יבוא משיח .יש לו מלחמות ,יש לו עוד
דברים שהוא צריך לעשות .וברגע שיש את בית המקדש,
אז גם כן נמשיך להתקדם  -עד שנגיע לאלף השביעי .אז
זה יהיה התקדמות בלי יצר הרע] ,וּמָ ל ה' ֱאלֹקֶ ָ
יך אֶ תְ -לבָ ְב ָך
כו' .דברים פרק ל' ,עי' רמב"ן שם[.
התקדמות בלי קושי והפרעה ,התקדמות לָ נֶצַ ח.

אנחנו באמצע תהליך הגאולה הכללית .לא לדאוג .והפסח
הזה  -זה יהיה זמן מאד מיוחד בשבילנו .ה' יעזור לנו.
אבל השנה הזאת יהיו המון המון דברים .דבר-אחרי-דבר
ברציפות .עד שנגיע לאמת ממש .וגם משיח .אבל עדיין
זו לא הגאולה השלימה .אבל ברגע שיש לנו משיח ,אז
יש לנו כיוון ,וזה כבר חצי גאולה .ברגע שרואים אותו
ויודעים שהוא פה  -זה כבר עולם אחר .אני לא יודע
תאריך ,אבל זה קרוב מאד.
ש .מה עם כל הנסיונות שיש לנו ,כשלונות וכו'?
ת .כתוב שהדור הזה יִ ָשפֵ ט בעיקר על הדרגה עד כמה
מחזיקים את הקירבה לה' .האם מאמינים ובוטחים בה'.
פחות יתמקדו על פרטי העבירות .בודאי שצריכים לשמור
ולעשות ,אבל בעיקר הזכייה תהיה לאלה שלא עוזבים
את היהדות שלהם ,ואת האמת שלהם ,וממשיכים עם
הקב"ה .כי זה הכי קשה עכשיו .וזה הכי בסיסי .זה
הקשר ,זה החבל שאנחנו מחזיקים בו ,ושה' מנענע חזק
מאד .ואלו שיחזיקו  -הם יזכו להגיע לקבל משיח צדקנו.

מקורות בנושא האמונה והגאולה:
ספר דניאל י"ב ,י"ב" :אַ ְ ׁש ֵרי הַ ְמחַ ּ ֶכה וְ ַי ִּגיעַ כו'" .חבקוק
לו ִּכי בֹא ָיבֹא לֹא יְ אַ חֵ ר כו'
ב' ,ג'ִ " :אם יִ ְתמַ הְ מָ ּה חַ ּ ֵכה ֹ
ָתו יִ חְ יֶה" .תהילים ל"א ,כ"ד" :אֶ הֱב ּו אֶ ת ה'
וְ צַ דִּ יק ֶּבאֱמ ּונ ֹ
ידיו ,אֱמוּנִ ים נֹצֵ ר ה' ,חִ זְק ּו וְ ַיאֲמֵ ץ לְ בַ ְבכֶ ם ּ ָכל
ּ ָכל ח ֲִס ָ
הַ ְמ ַיחֲלִ ים לַ ה'" .פרשת ואתחנן פרק ד'ַּ " :ב ַּצר לְ ָך ו ְּמצָ אוּךָ
כּ ֹל הַ דְּ בָ ִרים הָ אֵ ּ ֶלה ְ ּבאַ ח ֲִרית הַ יּ ִָמים ,וְ ַׁש ְב ּ ָת כו' כל הענין
ֲשר יִ ְק ָרא
פסוקים כ"ט עד ל"ט .יואל ג' ,ה'" :וְ הָ יָה כּ ֹל א ֶׁ
ְ ּב ֵׁשם ה' יִ ּ ָמלֵ טִּ ,כי ְ ּבהַ רִ -צי ֹּון ו ִּבירו ָּׁש ִ ַלם ִּתהְ יֶה פְ לֵ יטָ ה,
ֲשר ה' ק ֵֹרא" .עיי"ש
ידים א ֶׁ
ֲשר אָ מַ ר ה' ,וּבַ ּ ְשׂ ִר ִ
ּ ַכא ֶׁ
במפרשים .ור' ספר מלאכי פרק ג' ע"ש כל הענין.
מאמר 'ציפית לישועה' למרן הח"ח פ"א' ,כד הקמח'
לרבנו בחיי ערך א'' :אמונה' ,ס' שיחות הר"ן ר"כ וקכ"ו
ועוד .ס' שומר אמונים לר"א ראטה זצוק"ל מאמר
האמונה ועוד' .דור האחרון' פרק ד' .ור' בארוכה ס' 'אור
יחזקאל' ח"ג מאמר 'אמונת הגאולה' .ועי' מכות דף כד.
'בא חבקוק והעמידן על אחת 'וצדיק באמונתו יחיה'.
סוטה מט' :בעקבתא דמשיחא כו' ואין לנו על מי להשען
אלא על אבינו שבשמים'.

בס"ד

מסרים מבחורים מיוחדים.
"...באנו בשליחות להסביר לעם ישראל את דבריהם
וסודותיהם של הנביאים "...דניאל ,תשס"ח

מנחם בשיחה עם פעילי קירוב וחיזוק
ירושלים ,ז' ניסן תשע"ג
אני רוצה לומר לכם ,שהמצב מאד מאד קשה
בעולם .רוחנית – זה ברור .מאד מאד קשה רוחנית.
וגם מבחינה גשמית  -אנחנו רואים ירידה קשה
מאד בכל העולם] .סנ' פ' חלק דף צז .[.הרשעים
שרוצים להשתלט על העולם מגיעים לתכנון-הסופי
שתכננו לנו הרבה מאד שנים] .תהלים פ"ג ,ה'[ .ואנחנו
כמו כבשים הולכים אחריהם .גם הגויים וגם
היהודים .וכמו שהיהודים הלכו למוות במחנות-
הריכוז  -ככה כל העולם פשוט צועד "עם הראש
למטה" ,והולכים לשחיטה כצאן לטבח ,שלא נדע.
]' ַכּצֹּאן ִל ְשׁאוֹל ַשׁתּוּ' .תהלים מ"ט[.
ועכשיו ,העולם מוכן ל'סוף' לפי מה שהס.א .מתכנן.
אבל ברור שהקב"ה  -יש לו תכנונים אחריםֵ '] .מפֵר
רוּמים' ,איוב ה'[ .ומי שרוצה להינצל  -חייב
ַמ ְח ְשׁבוֹת ֲע ִ
להתאושש וללכת אחרי הקדוש ברוך הוא .ללכת
לפי תורתו .ללכת לכיוון הגאולה השלימה.
ואני מזהיר את היהודים :לא ללכת אחרי השקר!
]ירמיהו ט' ,ע"ש .ב"ק נב .[.במחנות הריכוז אמרו להם
שהולכים לעשות מקלחות .היהודים שלא רצו
להאמין שהולכים למוות ,לא האמינו ,והלכו מתוך
אשליה שילכו למקלחות .אבל היהודים שידעו -
הכינו את עצמם לרגע הזה ,לרגע של התשובה,
לרגע של קבלת עול מלכות שמים ,ללכת ישר לגן-
עדן] .תהלים ל"ו .איוב ל"ג ,ל'[ .וזה לא מספיק שמישהו
מת על -קידוש-השם ,הוא צריך גם לקבל על עצמו
עול מלכות שמים באיזושהי צורה .יהודים חייבים
להיות מוכנים תמיד להגיד "שמע ישראל" או "אין
עוד מלבדו" או להגיד וידוי ברגע שהוא מרגיש
סכנה ,ואם רשעים רוצים להרוג יהודי ח"ו ,והוא
מקבל על עצמו מיד עול מלכות שמים ,אז הוא
הולך ישר לגן עדן.
והיהודי שבאמת האמין שהוא הולך לעשות
מקלחת ,פחות משניה אחרי שנכנס הוא ידע שזה
לא נכון ,והיה לו זמן ,אפילו חצי שניה – להרגיש
בלב הרהורי תשובה .אבל אם הוא לא חושב או
אומר בלב ,או מראה באיזושהי צורה כלפי שמים
שהוא מבין שהקב"ה הוא הכל יכול ,והוא לא מקבל
עליו מה שהקב"ה עושה לו ,לא משנה מה  -אם
הוא לא יכול לעשות את זה ,אז יהיה המשך לתיקון
שלו.
יהודים! יהודים יקרים! אחיי! אחיותיי! אנא!
אל תלכו למוות! לכו לחיים! ]יחזקאל י"חְ ' :ו ָל ָמּה ָתמֻתוּ
ָאל'[ .כי גם אלו שנכנסו למשרפות  -הם הלכו
ִשׂר ֵ
בֵּית י ְ
לגן עדן .אלו שקיבלו עול מלכות שמים לפני מותם
 הלכו מחיים לחיים] .בבא בתרא י' ,:אשריהם משכיליםכרקיע זוהרים' .קינות לת"ב[ .וגם אנחנו נלך מחיים-
לחיים ,אבל לא למוות ,אלא מן הגלות אל הגאולה.
]דברים ל' ט"ו[ .זה יהיה 'מחיים לחיים' ,בלי המוות.
אבל יהודים שלא יודעים לקבל עול מלכות שמים,
הם לא יבינו מה לעשות .הם ילכו אחרי השקר -
שיביא אותם למוות האמיתי ,ולא לגאולה] .פר' 'הוֹי,
ֲע ֶט ֶרת גֵּאוּת' ,ישעיה כ"ח[.

ואיך אנחנו מגיעים לגאולה? צריכים לבטוח בה',
להחזיק חזק בתורתו] ,סנ' צט :ע"ש[ .באמצעות
התורה ,בלימוד התורה ,ולחיות מהבוקר עד הלילה
ומהלילה עד הבוקר ,ולהשתדל לעשות בכל רגע
ורגע את רצון ה' .כל החיים שלנו צריכים להיות
מסביב לזה] ,מסילת ישרים[ .ולא מסביב לבידור או
לנופש או לשטויות] .שירי משכיל ,כלל ד'[.
אנחנו חייבים ,חייבים להתקרב לה' .להתקרב
'וּל ָד ְב ָקה בוֹ' .דברים ל' ,נדרים סב.[.
אליו ,קרוב -קרובְ ] .

כצאן לטבח
שההנאה שלנו תהיה דבר רוחני .ואם נהנים מדבר
גשמי – אז גשמי ששייך לתורה :סעודת מצוה,
לברך אחרי ארוחה טובה ,ארוחה ששייכת לקדושה
]עקב ח' ג'[ .וליהנות מהמשפחה שלנו] ,מזמור קכ"ח[.
שהנשים ממש צנועות ,והגדולים לומדים תורה,
]' ֲא ֶשׁר ָבּנֵינוּ ִכּ ְנ ִט ִעים' ,שם קמ"ד[ .עם הרבה כח ,עם הרבה
רצון ,עם הרבה אהבה .ובעיקר  -שיהיה לנו הרבה
אהבת השם] ,מקורות בהמשך[ .ורצון לחנך את הילדים
רק לדרך ה'] .וירא י"ח[ .בלי הבידור] ,מס"י פרק ה'[ בלי
כל השטויות שאנחנו רצים אחרי זה ]ברכות כח' :שאנו
רצים'[ שזה רק מביא אותנו למוות רוחני ,וגם מוות
גשמי] .שע"ת לר"י ,ש"ב י"ח[] .הערה :מקורות בענין עסק
התורה ואהבת ה' :רמב"ם סה"מ מ"ע ג' ,הל' תשובה פ"ט
ופ"י ,נוסח ברכת התורה 'הערב נא כו' ,וברכת 'אהבה
רבה' ,תפילת רנבה"ק ,סוף תפי' ובא לציון ,ברכות יז.
אשרי מי כו'' ,צור תעודה' ,ישעיהו ח' ,דרך ה' לרמח"ל,
ח"א פ"ד ,ועע"ש ח"ד פרקים ב' ג' ,שימ"ש כ"ב פ"ג[.

ולכן ,יהיו עכשיו זמנים קשים עוד יותר'] .מושכות
כנהר'[ .הכלכלה נופלת בכל העולם'] .שתכלה פרוטה'.
גליון  .[71פאניקה מתחילה להכנס בכל מקום'] .ובכן
תן פחדך על כל מה שבראת' ,תפילות ימים נוראים[ .ותהיינה
ַא ַשׁלַּח
הפגנות קשות .יהיו מהומות בכל העולם "] .ו ֲ
אָדם ִאישׁ ְבּ ֵרעֵהוּ" .זכריה ח'[ .תהיה הרבה אלימות
ֶאת ָכּל ָה ָ

ומצבים קשים ביותר .אבל היהודי שקרוב לה'
יעבור את זה הרבה יותר בקלות] .תהלים מ"ו ,ע"ש[.
לא לפחד ,לא לפחד! רק להתקרב לה' ,לחזור
אליו] .סנה' צח .רש"י ד"ה וחסו[.
אנחנו היהודים ,אנחנו מרכז העולם] .האזינו ל"ב ח'[.
אנחנו אהוביו של הקב"ה] .ירמיהו פל"א[ .ואפילו אם
ישארו מעט יהודים ,אז על המעט הזה ,שהם
האהובים של הקב"ה  -יבנה כל העולם הבא] .שמות
י"ט ,מלאכי ג' ,זוה"ק שמות נ"ז ע"ב[.
אבל רוצים שכל היהודים ינצלו] .סנהדרין קיא .[.אז
אני מבקש מאד :תפסיקו עם השטויות! תפסיקו
עם כל הדברים שאין בזה שום עתיד ,ושום קשר
עם האמת] ,ישעיה כ"ח[ .ותחזרו לקב"ה .כי כבר הגיע
עלינו המצב הקשה ביותר .וכבר רואים את זה,
ומרגישים את זה .ומי שלא מפחד מזה  -לא יכול
להגיע לגאולה] .עמוס ט' ,י' .ועי' גיטין נ"ה .[:כי זה השקר
הגדול .והשקר הגדול זה סם-המוות] .יומא עב' :העמק
דבר' להנצי"ב ,דברים ד' מ"ד ,ושם ד' י"ד[.

שאלות ותשובות:

ש .מה בקשר ללחץ על הציבור החרדי ...מאיימים
על המוסדות בסנקציות כלכליות...
ת .קודם כל ,הם לא עושים את זה כ"כ מהר .וחוץ
מזה ,ישנן כמה סיבות שהרשעים צריכים להיות
ביחד .השמאלנים ביחד והימניים ביחד .כי היהודים
התחילו לקחת יותר מדי כסף מהם .כל התורה של
היהודים  -תלויה כביכול בכספם של הציונים.
כביכול אם אין כסף  -אין תורה ,שלא נדע] .תהלים
ע"ח'ְ :ל ַמ ַען י ְֵדעוּ כו' וישימו ,ע"ש[ .והמצב הזה חייב
להיפסק .ואפילו אם ישארו עשרה תלמידי -חכמים
שיושבים ולומדים  -בין אם יש כסף או אין  -אז זה
אתי ְלכָלַ -ה ָמּקוֹם ַבּ ֲעבוּ ָרם'[.
ָשׂ ִ
מספיק] .וירא י"ח' :וְ נ ָ
כל ה"ארחי פרחי" ילך] .במדבר י"א ד'[ .זה שטויות!
הכסף שלהם הרס את התורה ,ח"ו ,עבור הרבה
יהודים .יושבים בכוללים ,והרבה לא לומדים כמו
שצריך ,הרבה הופכים להיות עסקנים ,ותלויים
ברשעים] .ר' ירמיהו ב' ל"א :הדור אתם ראו כו'[ .מכניסים
לבתי-הספר שלנו כל מיני נושאים אסורים ,רק כדי
שנקבל מהם כסף .והילדים שלנו מתקלקלים
כתוצאה מהחינוך הציוני] .ירמיהו ג' כ"ד ,ור' תהלים ח'
ג'[ .והעסקנים שלנו שותקים! כי ככה יש בתי ספר
מפוארים ,עם הרבה תלמידות ,ועם הרבה תלמידים
בישיבות] .קד"ד גליון  .[80וככה אפשר להיות עשירים,
ויפים ,ודומים לחילונים ,ח"ו .אז חייב להיות
שיפסיקו את כל הכסף לחרדים ,בשביל לימוד
התורה הק' .את כל הכסף .כי זה משחית את כולם.

טעון גניזה
]אבן שלמה י"א ,ו'[.
ש .אז רק ברכה תצא מהניתוק הזה...
ת .בדיוק .הגט בין החרדים לחילונים זה 'גט -קדוש'!
]הושע ב' ,ט'[.
ש .היו צדיקים שאמרו שמלחמת העולם השלישית
תהיה המלחמה על האמונה...
ת .אבל כתוב גם כן ששני -שליש של העולם יחרב.
]זכריה י"ג[ .וזה מה שיהיה .תהיה מלחמה אמיתית
עם פצצות וכו' .אבל לא רק פצצות .זה לא יכול
להיות שה' יתן לבן -האדם להרוס את העולם שלו.
הוא יתן את המכות ]צפניה ג' ח'[ .וזה מה שיהרוס.
וה' יהרוס אותם יחד עם הארצות שלהם] .ישעיהו
ס"ג .מכתב מאליהו ח"ג ,עמ'  .[205וברור שהולך להיות
ממש הרס ,הרס לא סתם.
ש .בענין הגיוס  -האם האיום כל כך ממשי ,מיידי?
ֶהגּוּ
ֻמּים י ְ
'וּלא ִ
ת .זה הכל בשביל לעשות רעש] .מזמור ב'ְ :
ִריק'[ .האמת שהממשלה לא רוצים אותם בכלל
בצבא .רק רוצים לאחד את החילונים .מדוע? כי
הם רוצים לעשות מלחמה .והם רוצים ממשלה
חילונית .כי הם רוצים ללכת למלחמה ורוצים את
הגב של החילונים שהם הרוב.
ש .מלחמה נגד מי ,נגד התורה?
ת .מלחמה נגד התורה – את זה הם עושים כל
הזמןְ "] .שׁאוֹן ָק ֶמי ָך עֹלֶה ָת ִמיד" ,תהלים ע"ד[ .זה ברור .אבל
הם רוצים לעשות מלחמה אמיתית ,נגד אירן ,נגד
הערבים ,אבל בסוף זה יפיל גם אותם.
ש .האם השלטון כאן רוצה לעשות מלחמה?
ת .כן .הם מתכוננים לזה .למה הם רוצים לעשות?
זה אני לא יודע .אבל זה נכנס להם בראש .ה'
הכניס להם את זה לראש] .תהלים ע"ג ,י"ח[ .ויהיה
להם לא-פשוט .הענין של החרדים  -זה סתם
בשביל להכניס את השמאלנים לממשלה שמאלנית.
ושהם יעשו את מה שהממשלה רוצה .בגלל
שהחרדים יכולים לדרוש ,ולעשות ,ולשגע אותו .כי
לחרדים בכנסת יש רק דבר אחד בראש :כסף.
ֵע ָבּ ַצע'[ .את החילונים הוא צריך
]ירמיהו ו'' :כֻּלּוֹ בּוֹצ ַ
בשביל להכין את כולם לרעיון של המלחמה .נכון,
הם רוצים שהחרדים יהיו לא -חרדים ,שיהיו דומים
להם .אבל יש להם תוכניות לפני זה .והתכניות
האלו יפילו אותם.
ש .כבר אמרו שיגיע מצב שיהיה קשה אפילו להגיד
פרק תהילים...
ת .כן .יש הרבה אנשים שמתלוננים שהם לא
יכולים להתרכז ,וכשהם מתפללים  -אז המחשבות
עפות לכל הכיוונים ,שהם מאוכזבים מזה שהם לא
יכולים לגמור פרק תהילים כמו שצריך .שאיכשהו
הלב גם כן לא קשור לזה .אבל בסופו -של-דבר :זה
המצב .זה המצב לפני משיח] .שבת עז' :ברישא חשוכא'[.
וצריכים להילחם נגד זה כמה שאפשר ,ולהבין שיש
סערה רוחנית בכל העולם .כמו ענן כבד שנופל
עלינו ומשתק אותנו .לא לגמרי ,אפשר עוד לזוז,
אבל בקושי .ואפשר לחשוב ,אבל גם בקושי .לא
כמו פעם .וזה לא ענין של גיל או של מחלה ,ולא
ענין של כלום .זהו .זה המצב .המצב הרוחני קשה.
כי הגאולה הולכת להיוולד] .ישעיהו כ"ו י"ז .אב"ש שם
ה'[ .וברגעים האחרונים זה מאד קשה לחשוב.
כשנמצאים באמצע לידה  -קשה מאד לחשוב...
ש .אז איך אם כן מבקשים מאתנו לחזור בתשובה,
אם אפילו פרק תהילים אנחנו לא יכולים להגיד
כמו שצריך?
ת .בשביל לחזור בתשובה – לא צריך אפילו להגיד
פרק אחד של תהלים .צריכים לדבר עם ה',
ולהתקרב אליו .צריכים לראות כל יום את הנסים
שהוא עושה לנו'ַ ] .בּ ְקּשׁוּ ָפנָיו ָתּ ִמיד' .תהלים ק"ה[ .צריכים
להיות מודעים לנוכחות של ה' תמיד] .תהלים ט"ז ,ח',
או"ח סי' א'[ .וזה אנחנו כן יכולים לעשות ]ברכות לג.[:
בודאי שאפשר לעשות את זה .ואנחנו צריכים
לקינוּ ֶשׁ ְבּרָאָנוּ ִל ְכבודו"[ .להיות
להיות שלוָ "] .בּרוּךְ הוּא ֱא ֵ

אתו .זה הכל] .סיום מס' אבות .סיום קוהלת :סוף דבר כו'[.
פעם הדיבור והקשר עם ה' היה הרבה יותר חזק.
עכשיו מרגישים שזה לא כל כך .כי גם מבחינה
פיזית הבן -אדם לא מרגיש טוב .הוא מרגיש עייף.
הוא מרגיש בלי חשק ובלי רצון] .שומר אמונים 'מאמר
האמונה' ,פ"ו[ .וגם המצב קשה .וגם כלכלית זה קשה.
ובכל מיני צורות זה קשה ]זוה"ק שמות ז' ע"ב[ .אבל מי
שמחזיק חזק בחבל – אז אפילו שה' מנענע אותו
חזק מאד  -הוא ינצל .בשורות טובות.
דניאל :אני רוצה להוסיף כמה מילים למה שמנחם
כתב .אני רוצה להגיד שהיהודים חייבים להתעורר.
אתם שומעים יהודים? חייבים להתעורר .הרי אתם
לא רוצים לסבול .ה' לא יתן אפילו ליהודי אחד
ללכת לאיבוד ,אבל אלה שלא מקבלים את האמת,
יצטרכו לסבול נורא כדי שה' יציל אותם ) .(1זה לא
אומר שכל יהודי יקבל משיח .יש יהודים שהנשמות
שלהם מחכות בגן עדן ,או במקום אחר לא כל -כך
נעים על מנת לקבל משיח .הם מחכים בעולם הבא,
אבל גם זה נקרא חיים ,גם זה נקרא לקבל משיח,
לשרוד ,אפילו אם לא נמצאים בעולם הזה .זה
תיקון .ואז הם יקומו בתחיית המתים.
אבל היהודים שהם ערב רב ייעלמו .והיהודים
האמיתיים ) ,(2שיכולים לבכות על הצרות של יהודי
אחר ,לרחם על יהודי אחר] ,יבמות ע"ט' :.שלשה
סימנים יש באומה זו רחמנים ,ביישנין וגומלי
חסדים'[ .כל יהודי שיכול להרגיש איזה קשר עם
ועם ַעם-ישראל – זה יהודי אמיתי .ולא
הקב"ה ִ
משנה אם ברגע זה הוא הוא עושה מצוות או לא,
חס ושלום .ואם לא ,ה' יקח את היהודי הזה ויחזיר
אותו בכוח לאמת – אם הוא לא מוכן לבוא
בכוחות עצמו.
עומדים לפנינו זמנים קשים ,כל כך קשים שאי
אפשר לתאר ,יותר קשים מעבדות מצרים ,ודאי
במימד גדול הרבה יותר .ולא לפחד ,כל יהודי
אמיתי אשר מרגיש קרבה לה' – אין לו מה לפחד,
אבל הוא חייב לעשות תשובה ,או לפחות להיות
בהרהורי תשובה.
היהודים חייבים לצאת מהטמטום ,טמטום הלב,
טמטום השכל .אנחנו צריכים להיות מוכנים
להקריב את עגל הזהב קורבן על המזבח ,ואז נהיה
באמת בני חורין ,נהיה מוכנים לצאת ממצרים ,וזה
ישלים לגמרי את יציאת מצרים הראשונה ,סוף
סוף .הקב"ה אוהב אותנו ,אין לכם מושג כמה.
]מלאכי א" :אהבתי אתכם אמר ה"[ .תהיו איתו,
תחיו על קידוש ה' ,תתרחקו מכל עגל הזהב הזה,
מכל המסעדות ,הצעצועים והבידורים שהם כביכול
'כשרים' ,וכל סוגי הגלידות והשוקולדים והפיצות
והקוקה קולה – שזה בא רק מהיצר הרע להרוס
אותנו.
יהודי אוכל לפי רצון ה' בקדושה ,הוא אוכל
לשמח את הקב"ה ,הוא אוכל להזין את הגוף כדי
שיוכל לעבוד את ה' ,עם נטילת ידים וברכות לפני
ואחרי .ואם יהודי אוכל בשביל התאוה ,אז זה כמו
כל התאוות ,וזה מוריד אותו לרמה של בהמה.
עם ישראל ,תחזרו ,ה' מחכה לכם! הוא האבא,
הוא האמא ,הוא הסבא ,והוא הסבתא ,הוא הכל-
יכול ,הוא ברא אותנו ,הוא שומר עלינו ,כל מה
שקיים זה שלו .עם ישראל ,הגיע הזמן לחזור באמת
לקב"ה ,ואני לא מדבר דווקא לאלה שאינם שומרי
מצוות ,אני מדבר דווקא לאלה שהם שומרי מצוות.
חייבים! עכשיו ברגע זה! לעשות מאמץ גדול,
ולהיכנס לתוך הלבבות שלנו ,ולתוך השכל שלנו,
ולהוציא את כל מה שטמא ,כל מה שלא קשור
לקב"ה .צריכים לעשות את זה עם פינצטה ,ואז
יגיע משיח צדקנו ונעבור לחיים כל כך נקיים ,כל
כך טהורים ,כל כך נעימים ,שאני לא יכול לתאר את
זה במילים איך שזה יהיה .עם ישראל ,עכשיו זה
הזמן ,כי תוך זמן קצר ביותר  3/4מהעולם יתהפך,
ורוב האנשים בעולם הזה ייעלמו לנצח.
הערות:
) (1ש .מה הכוונה לסבל ,ואיך הסבל יכול להביא
את האדם אל האמת ?
ת .כאשר יהודי בצער גדול ,בסבל או בפחד גדול,
אז הוא מחפש עזרה ,הוא יכול לחפש את הצבא,

את קופת חולים או כל מיני כיוונים ,וכשהוא רואה
ששום דבר לא יכול לעזור לו ,אז הוא מחפש את
הקב"ה ,וברגע זה הוא יכול לחזור בתשובה .אבל
אם העולם ימשיך כמו תמיד ,הוא עוד עלול לחזור
בשאלה .אבל עכשיו לפני הגאולה ,ה' יביא כאלה
צרות שזה יגמור את העולם הזה כמו שאנחנו
מכירים אותו ,לא יהיה לו לאן לפנות ,ואז התשובה
שלו תהיה תשובה שלמה.
לא יהיה צבא ,לא קופות חולים ,לא יהיו בנקים
וכו' .לא יהיה ממי לבקש עזרה ,רק מהקב"ה.
) (2יהודי אמיתי )מתוך מסר ישן(.
יהודי אשר הנשמה שלו עמדה בהר סיני ,ואמרה
"נעשה ונשמע" ,להבדיל מהיהודים שהם ערב רב
)ע"ר( ,אשר הצטרפו לבני ישראל בעת יציאת
מצרים ולא אמרו נעשה ונשמע .הסימנים של יהודי
אמיתי  -כמו שאומרים חז"ל  -ביישן ,רחמן וגומל
חסדים ]יבמות ע"ט [.יהודי משורש ע"ר ,לא יכול
לסבול קדושה ,הוא מתנגד לקדושה ,לצניעות ,ואין
לו רחמנות על יהודי אחר .אם יהודי קורא את זה,
וחושש שהוא לא יהודי אמיתי ויש לו צער – זה
סימן שהוא יהודי אמיתי ,ומצד שני אם אין לו
צער ,זה עדיין לא אומר שהוא ע"ר.

קטעים ממסר  – 73עולם ללא חשמל
המצב בעולם מאד מבולבל" ,בלגן" מפחיד מאד
ומלא שקר ,לא יודעים מי החבר ומי האויב.
הכלכלה העולמית מתפרקת ,והמזג אויר מכה
אותנו בלי רחמנות בכל העולם ,הדמוקרטיה
כביכול נעלמת לגמרי בכל הארצות .האדם מרגיש
פחד ,אבל לא יודע בדיוק למה ומאיפה יבוא הרע,
הוא יודע שאין לו מספיק כסף בדרך כלל ,ואם יש
לו כסף הוא לא יודע מה העתיד הקרוב יביא .ואם
אין לו כסף ,ואין לו עבודה ואין לו בית ,אז הוא
בכלל חסר אונים .אבל ,יגיעו זמנים של תוהו ובהו,
ודאי בין הגויים ,אבל גם בין היהודים ,וזה מחזק
מאד ,כי זה סימן חזק שאנחנו ממש קרובים
למשיח .אבל יש לנו עוד מצב ,והמצב הזה שבין
החרדים יש גם בלבול ובלגן ,ואלו שמנסים להיות
יהודים אמיתיים ,קרובים לה' ,הם ממש מרגישים
חסרי אונים .אין קהילה יהודית כמו פעם ,אין
מנהיגים כמו פעם ,שמכוונים אותנו לטוב ,אין לנו
בעל-שם -טוב ,אין לנו חפץ-חיים ,אין לנו מנהיגים
חזקים שיכוונו אותנו למקומות הנכונים ,ובכיוונים
הנכונים ,שיחזיקו את הקהילה כדי לא לסטות
ִשׂ ָר ֵאל ְללֹא ֱאלֹ ֵקי
ָמים ַר ִבּים ְלי ְ
מדרך האמת " .וְ י ִ
תוֹרה" )דברי הימים ב'
וּללֹא ָ
וּללֹא כּ ֵֹהן מוֹרֶה ְ
ֱא ֶמת ְ
פרק ט"ו(
אבל ברוך השם ,צדיקים רבים כמו האריז"ל,
הגר"א ,הבעש"ט ,האמרי-חיים וכו' ,כתבו שבדור
האחרון רוב היהודים יהיו ערב רב )ע"ר( ,וגם הרבה
מנהיגים ,וזה מחזק מאד ,אפילו שזה דבר עצוב
ביותר ,אבל לפחות אלה שמחפשים אמת,
כש רואים ברחוב החרדי שקר על שמאל ועל ימין,
לפחות אפשר להתחזק במילים של הגדולים מפעם,
שרוב היהודים בתקופה הזאת הם ע"ר ,לפחות
אפשר להבין .זה לא רק הציונים ,זה גם החרדים.
זה לא רק ראש הממשלה ,יש ח"ו גם רבנים כאלה.
וזה מפחיד וגם מחזק ,לפחות יש ניצוץ של אמת
שעוזר לנו לתפוש את השיווי משקל היהודי שלנו
ולא לקבל סחרחורת וליפול מהבלבול שרואים
ברחוב.
...כל יהודי וכל גוי שחי היום בארצות המערב
המתקדמות ,לא יודעים מה זה לחיות בלי חשמל,
פשוט אין כזו מציאות ,ואם יום אחד לא יהיה
חשמל ,העולם יחזור אחורה בשניה אחת לפחות
מאתיים שנה ,אבל החברה לא בנויה למצב כזה,
ואנשים ימותו מרעב .ובכלל לא יוכלו להסתדר עם
הדברים הפשוטים ביותר כמו לבשל אוכל ,כי גרים
בערים בלי עצים ובדירות אי אפשר להדליק אש,
דמיינו לעצמכם חיים בלי מקרר ,בלי תנור ,בלי
מכונת כביסה ,בלי תחבורה ,בלי טלפון ,בלי
מעלית ,תחשבו על זה...
...המצב בעולם זה  90%שקר ו  10%אמת ,אין
גוונים בשקר ,אין מקום עם פחות שקר או יותר
שקר ,כי השקר הוא שקר ,אפילו שזה רק קצת,

ולהיפך ,קצת שקר הרבה יותר מסוכן מהרבה שקר,
כי הרבה שקר מגלים בקלות ,וקצת שקר מבלבל
וזה גורם אסונות עצומים...
שאלה :האם הפסק שרבנים קבעו כי לאשה מותר
ללכת עם פאה נוכרית זה דוגמא של השקר?
ת .ודאי ,איך יכול להיות שיהודי אמיתי יכול לפסוק
שהפאות של היום מותרות? בו בזמן שהן אסורות
בצורה בוטה ,כי יש להן מראה של שיער אמיתי ,כי
הן באמת עשויות משיער אמיתי של בני אדם.
החובשת פאה נראית ממש כגלויית ראש .הפאה
הנוכרית משנה את המראה החיצוני של האישה
מאישה יהודיה צנועה לאיזה נערה ,שבעקבות
הפאה מתחילה להתלבש גם בבגדים יותר צמודים,
יותר קצרים ,ממש נגד הדין.
כשאישה מרגישה שהיא בגילוי ראש עם
תיסרוקת כמו הגויות ,זה משנה לה את ההרגשה
הפנימית ומושך אותה לעולם הגדול של החילוניים,
של הגויים ,וזה משפיע לרעה על כל החיים שלה,
כי זה מושך אותה לכיווך ההפוך מלהיות ענוה,
מלהיות בתוך הבית למען הילדים ,למען התורה,
למען הקדושה ,וזה הרס לעם-ישראל.
מקורות מדברי רבותינו בענין הערב רב:

רוב הדור האחרון מערב רב:
האריז"ל :ספר הליקוטים פרשת ואתחנן.
וַ יּ ְִת ַע ּ ֵבר ה' ִּבי ְלמַ ַענְ כֶ ם ,דע ,כי בכל דור בא משה

בסוד עיבור ,לפי שהקב"ה לא היה רוצה לקבל ערב רב,
ומשה קבלם ,בחשבו כי טוב הוא להכניסם בקדושה,
ובפרט שהיו נוגעים לו קצת ,כמ"ש העם אשר אנכי
בקרבו ,וכתיב כל העם אשר ברגליך ,ולזה רצה לתקנם,
ואדרבה קלקלו לישראל .וז"ס מ"ש לך רד כי שיחת עמך
וכו' ,נשחת לא נאמר אלא שיחת ,פי' שיחת לישראל,
ועתה רוב הדור מהם .ולזה הוצרך לבוא משה לפי שהוא
שרש ישראל ,לתקנם שלא ַי ְטעוּם ערב רב.
דברי חיים השמטות ,פרשת ויקהל:
ה' ציוה שלא יתחברו עם הערב רב בשום פעם ,ועי"ז
יהיו ראויים לבנות משכן ,כי ישראל בעצמן קדושים ,אך
הערב-רב כל חס ד דעבדין לגרמייהו עבדין ,כנראה בעליל
שהרבנים והחסידים והבעלי בתים שבדור הזה המה
בעוה"ר רובן מע" ר ,ורוצים לשרור על הציבור ,וכל
מעשיהם רק לגרמייהו לקבל ממון וכבוד ,ולכן יש
להתחבר רק עם עובדים באמת מוסרים נפשם לה' לא
לקבל תועלת לעצמם.

להיות חלק של הבריאה המושלמת )מסר (84

...עם ישראל ,הקשיבו היטב ,כי כל מה שנכתב בנבואות
כבר התקיים  -חוץ מהסוף )הגאולה( .וזה עומד להיות
ממש בקרוב .לכן אני רוצה לומר לכל עם ישראל :אין
זמן .צריכים מהר מאד לעשות תשובה ,רק זה יאפשר לנו
לזכות לימות המשיח ולחיי נצח .ומה זה תשובה? לזרוק
את הכל ,ולהידבק ברצון ה' בלבד .ברצון ה' בלבד .שכל
דבר אחר יעלם מהחיים שלנו ,ורק נשתדל עם כל
הכוחות לעשות את רצון ה' .ואיך אנחנו יודעים מה רצון
ה'? בשביל זה יש לנו את הספרים הקדושים ]מסילת
ישרים ,חובת הלבבות ,שולחן ערוך וכו'[.
עם ישראל ,אני מעט עייף מלדבר כבר .אבל סוף הגלות
באמת מגיע ,ואנחנו חייבים ,חייבים לעשות תשובה .זה
משעמם לכם כבר לשמוע :לעשות תשובה ,לעשות
תשובה ,לעשות תשובה .אבל אין דרך אחרת לקבל את
משיח צדקנו.

ולקבל את משיח צדקנו ,זה לא רק לחיות לקבל
אותו .זה להיות חלק של הבריאה המושלמת ]עולם
הבא ,הנצחיות[ .הקב"ה משלים את הבריאה .אם
אנחנו רוצים להיות חלק של זה בעזרת ה' ,אז
חייבים להיות ראויים להיות חלק מזה .כי אדם
שהוא לא ראוי לזה ,לא יכול להיות שהוא יהיה
חלק מהשלמות .זה כמו לשים בורג מדי גדול או
מדי קטן בתוך חור שצריך מידה מסוימת .זה לא
ילך .אי אפשר לתקן .זה בורג שלא מתאים...
...עם ישראל ,אני מעט עייף מלדבר כבר ,אבל הסוף
באמת מגיע...
ניתן לשמוע את המסרים בטלפון03-977-00-77 :
לעורר רחמי שמים ,עצרות תשובה ותפילה נערכים
בכותל וברחבי הארץ מידי ערב ר"ח .פרטים בפרסומים.
אנא ,עזרו לנו להפיץ את האמת .עזרו לנו להציל עוד
יהודים ולהביא את הגאולה ברחמים .המסרים נשלחים
חינם בדואר .טל  .0527-120-948דניאל :ברכה מיוחדת
לכל מי שעוזר לנו להפיץ את האמת.

בס"ד ,עם מנחם.
איסרו חג הפסח ,תשע"ג

סדר עולמי ישן
אני מאד שמח שברגע זה – אתם פה .ואני יודע שאתם רוצים
לדעת מה קורה ,מה קורה בעולם.
והעולם עומד להתמוטט .וזה לא חדשות .אנחנו מדברים על זה
הרבה זמן .אבל אני אנסה להסביר לכם שוב ,בערך ,מה קורה ,כי גם
אני לא יודע בדיוק לגמרי .ואני רוצה לומר קודם מה שמתרחש בעולם
הגדול ,ואחרי זה נדבר על העולם שלנו ,העולם של שומרי המצוות.
כמו שכמעט כולם פה יודעים ,יש מצב שצפון-קוריאה ,שלפי הרב
נחמני זצ"ל הרע יתחיל משם ,מתחיל לצעוק 'מלחמה' נגד הדרום -
דרום קוריאה ,ונגד האמריקאים .וזה מפחיד מאד .כי הם ממש
מטורפים ,הנשיא או הראש שלהם .הוא אדם לא-שפוי ,הוא אדם
חולה-נפש .והגוי הזה מאיים על ארצות הברית הגדולה ,ומאיים על
דרום קוריאה ,ויש לו אפשרות להטיל פצצה גרעינית אם הוא רוצה.
והוא מסוכן ,כי הוא לא אדם מאוזן.
מן הצד השני יש את ארה"ב ,ואת דרו"ק ,שהם באמת מתכוננים
למקרה שהוא יעשה משהו .מנסים להרגיע את העולם קצת ,במין חצי-
הרגעה שכזאת שמרגיעה ומפחידה כאחת ,ולהגיד שבסה"כ הצפוניים
הם לא ממש מתכוננים למלחמה ,ואין להם באמת צבא מספיק חזק,
ונכון ,יש להם אמנם איזושהי פצצה גרעינית ,אבל זה לא נורא.
מצד השלישי  -הסינים שיש להם גבול עם צפו"ק ,ממלאים את
הגבול עם חיילים ,ועורכים תימרונים .זה נראה שאיזה משוגע רוצה
להתחיל את מלחמת העולם השלישית ,ובסה"כ הוא לא כה חזק,
ובכלל לא גדול.
אבל האמת היא שונה.
כמו שהסברתי לכם כמה וכמה פעמים ,המלחמה הבאה שכבר
התחילה בכמה וכמה ארצות ,היא איננה בין ארץ אחת נגד הארץ
האחרת ,אלא זו קבוצה של רשעים-גדולים-מאד ,שכובשים מדינה
אחר מדינה ,ארצות הברית ,אירופה ,אנגליה ,אוסטרליה וכו' ,וזאת
ע"י שחודרים לתוך העולם הפיננסי של אותה ארץ ומשתלטים על זה,
ולאט לאט משתלטים גם מבחינה פוליטית על אותה הארץ .ואחרי זה
משתלטים באותה דרך ,ותופסים את השליטה על הצבא וכו' ,עד
שלמעשה הם כבשו את המדינה בלי יריה אחת.
עכשיו הם יעשו כאילו 'מלחמות' בין כל המדינות האלה .האנשים
שלהם  -הם ראשי המדינות ,והם כאילו 'יכעסו' אחד על השני ,אחד
יתן לפוצץ ,סתם אני אומר ,את לוס אנג'לס ,השני יתן לפוצץ את
מוסקבה ,והשלישי איזו עיר בסין וכו' .זה תסריט .אתם מבינים? זה
פשוט תסריט! ולכן זה מסוכן ביותר .כי זה ממש מתוכנן .זה כמו
'מגדל בבל' .הם משחקים כאילו שהם ח"ו הקב"ה .אבל הוא יפיל
אותם בגדול] .ראה סנהדרין קט.[.
ועכשיו אנחנו לא יודעי ם מה שמתכוננים לעשות בסוף ,אבל זה
מצב מאד מסוכן .מאד מאד מסוכן .שהרי באמת קוריאה היא בכלל
לא ארץ שמספיק גדולה או חזקה או בעלת-יכולת להלחם נגד ארה"ב.
אבל אם מדובר בתסריט ,ויודעים שקוריאה ,צפון קוריאה ,זה פשוט
חלק של סין ,אז זה כבר בעיה אחרת.
ואם יחליטו להפחיד את העולם ולהעיף כמה פצצות גרעיניות על
עיר אחת או אחרת ,אז זה יכניס את כל העולם לפאניקה לא-קטנה.
וזה יוריד מיד את כל הכלכלות של העולם .ואז זה יהיה להם הרבה
יותר קל להשתלט .זה יכול להיות ככה ,אבל אני לא יודע מה הם
רוצים עכשיו .אני רק יודע דבר אחד ,שהמצב הכלכלי יורד במהירות
הבזק.
ו זה שנכנסו לחשבונות של כולם בקפריסין ולקחו כמה כסף שרק
רצו ,אז בכל אירופה מחכים שגם להם יעשו ככה .וגם באמריקה
מחכים שיעשו את זה .וגם שיקחו את הכסף מהכספות הנעולות עם כל
מיני חפצים ,כסף וניירות-ערך וכו' .גם את אלה הם יכולים לפתוח,
ופשוט לקחת את התכולה שבפנים.
מה שאתם לא מבינים ,זה שכל בנק ,ברגע שאתם מכניסים כסף
בפנים  -הכסף למעשה שלהם .והם כבר מרגילים את האנשים שככה
זה יהיה .אז מה תעשו? תקחו את כל הנירות האלה? ומה תעשו איתם?
איפה תחביאו אותם? חוץ מזה ,שיסגרו את הבנקים ,כדי שלא תוכלו
לעשות את זה .המצב הוא קשה.
פה בארץ אנחנו עוד לא הרגשנו כמה זה קשה .אבל בעתיד הקרוב
ביותר ,אנחנו נרגיש את זה .סטנלי פישר יצא מהעסק בדיוק בזמן...
הוא עוד יכול להציל את השם הטוב שלו .אבל כל העולם מלא גנבים
גדולים .פשוט מכניסים את היד לתוך הכיס שלנו  -ולוקחים מה
שרוצים וכמה שרוצים .וזה לא רק מהבנקים .וזה כבר מלפני הרבה
זמן .וזה הולך להיות הרבה יותר גרוע .ושוב פעם :אמרנו שאי אפשר
יהיה לסמוך על כל הדברים שפעם היינו סומכים עליהם :לא על
ביטוח-לאומי ,לא על הרפואה ,ולא על קופ"ח ,לא בצבא ולא בממשלה
וכו' וכו'] .ספר דניאל ,1עמ'  .[26נצטרך לסמוך רק על הקב"ה ,ומי שסומך
עליו במאה אחוז  -הוא יינצל.

בארה"ב בעיקר ,וגם בארצות אחרות ,הרבה מאד אנשים אוגרים
מטבעות-זהב וגם אוכל .וגם יש להם איזה תוכנית איך לסדר לעצמם
מים ונשק וכדורים לרובים שלהם ,והרבה מאד דברים ,כדי לשרוד.
אבל לא יעזור להם כלום .אנחנו היהודים יודעים רק לסמוך על
הקב"ה ,והוא יצילנו .והוא יוציא אותנו ממצרים ,והוא יתן לנו שוב
גם את ַה ָמּן ,ואת 'באר מרים' .וזה כל מה שאנחנו צריכים ולא יותר.
ולא יעזור כמה שנאסוף אוכל וכו' .וכמו שיצאו ממצרים עם קצת
'מ ְשׁ ֲא ר ָֹתם
אוכל כדי שיספיק עד שה' נתן לנו את המן] ,שמות י"ב ל"דִ :
ְצ ֻררֹת ְבּ ִשׂ ְמל ָֹתם'[ .וכולם הרגישו מצוין וחזקים מזה ,אז גם עכשיו
המאמינים  -לא יסבלו .אלה שבוטחים בה'  -לא יסבלו .אלא הם
ישמחו ,כי יראו שבאמת גומרים את הגלות המר הזה ,ומגיעים
לגאולה השלימה ,וזה המצב.
עכשיו בואו נחזור למצב של העולם .ודרך אגב ,ישנה תופעה נוספת
שהתחילה כבר ,שהם ממש מעודדים אלימות של התושבים .למשל,
עכשיו בשיקאגו ,קבוצות גדולות של חוליגנים ,בריונים צעירים ,מאות
מהם ,בלילה אחד התחילו להשתלט בכל מיני מקומות שונות בעיר,
להרביץ לאנשים ,לגנוב וכו' .וזה קורה כשהמצב הכלכלי ממש יורד.
וזה יהיה .כי הם מעודדים את זה.
היהודים בחו"ל הם לרוב ישנים ,ולא רוצים לדעת מה קורה.
רוּח ַתּ ְר ֵדּ ָמה'[ הם רוצים ממש להמשיך את
יכם ה' ַ
ֲל ֶ
ָס ְך ע ֵ
]ישעיהו כ"ט'ִ :כּי -נ ַ
החיים כמו שקודם .והנה אנחנו בארץ ישראל ,גם היהודים פה לא
קולטים .ובאמת כל המדינה הזאת בנויה על טומאה .והרבה מהכסף
שבנה את המדינה הזו בא מהכנסיות .גם מהגוים האחרים ,גם
מארה"ב וכל מיני ארצות ,אבל גם מהכנסיות .בשמחה רבה קיבלו את
הכסף ,הסוכנות ,והמדינה ,ועדיין מקבלים.
אבל עכשיו  -עם המצב הקשה ,הם מצאו קרבן חדש ,שעד עכשיו
זה היה כמעט בלתי-אפשרי להכנס אליו .והקרבן הזה  -זה היהודי
החרדי .כעת שאין לו את הכסף שהוא רוצה ,שהוא צריך אותו כל כך,
כי הוא ספג את הטעם של הרעל של הגשמיות ,והוא לא מוכן לוותר.
וזה לא שהוא רעב בדרך כלל לאוכל ,אלא זה שהוא נזקק למותרות,
לנסיעות ,לביגוד הלא-צנוע וכו' ,אבל יש גם משפחות שאין כ"כ מה
לאכול.
ועכשיו המצב נהיה הרבה יותר קשה .אז נוצר פתח לכנסיות
להשפיע ,ולתת ביד רחבה .וכל יהודי שמבקש מהם,
'וְ ֶח ֶס ד ְל ֻא ִמּים ַח ָטּאת' ,בבא בתרא י [:זה המכה האחרונה לאידישקייט .כבר
אין משהו יותר גרוע מזה .כי זה קנה הרבה לבבות יהודיות .וזה בלי
לשאול אם זה מותר או לא-מותר .ואפילו אם שואלים ,יש הרבה
פוסקים היום שמתבלבלים ,ונותנים רשות לקחת .ובנוסף לכל זה
ממשיכה הבעיה של הגשמיות ,שזה הרצון להיות כמו הגויים  -אבל
'שומרי-מצוות' פחות או יותר .אבל כשלא מקבלים את הכסף
מהקב"ה בקלות ,אז מוכנים גם לקחת את זה מהאויב הכי-גדול של
הקב"ה ,ולהגיד שזה כשר .אוי לנו! מה יהיה? זה הדבר שהכי-הכי
מפחיד אותי .זה הדבר הכי-הכי קשה שיכול להיות .ולא מבינים למה
שזה אסור .לא מבינים למה .אבל זה בירור חזק ביותר.

אוי לנו] .משלי י"ד:

והבירור הזה  -יפוצץ את כל הבלון .ואז נראה מלחמות בעתיד
הקרוב ביותר ,מצבים מפחידים ביותר .המצב הכלכלי מתחת לאדמה,
וה' יעזור לכולנו ,במיוחד ליהודים שסומכים אך ורק על הקב"ה,
ששמחים שעם כל הסבל ברוך-השם בעתיד הקרוב ,ברור מאד
שמגיעים לגאולה השלמה .סוף .יש שאלות?
ש .אז מי שיש לו כסף גדול בבנק – מה הוא יעשה?
ת .טכנית ,אפשר לעשות כמה חשבונות ,אבל הם יכולים גם
פתאום להחליט לקחת את כל הכסף של כולם .אז תעשה מה שאתה
מבין .תקנה קצת זהב ,תשים את זה פה ,תשים את זה שם ,אבל בסופו
של דבר  -תבטח בקב"ה .אפשר לפזר מה שיש פה ,שם ,בכל מיני
מקומות] .עי' מס' ב"מ מב.[.
ש .מה המשמעות של ביקור אובמה ,האם זה עשה משהו?
ת .בודאי שהיתה לזה משמעות .כי איפה שהוא הולך  -הוא מביא
צרות גדולות לכל העולם .אובמה הוא שחקן .זה הכל .הוא אומר דבר
אחד ,מסובב את הראש ,ואומר הפוך .הוא משקר בלי בעיות .פעם
אומר כך  -פעם אומר אחרת .מה שבא לו .מה שהולך לפי מה שהוא
רוצה לעשות .אבל הוא לא 'הבוס' ,הוא רק השחקן הראשי .הבוס זה
הסהע"ח.
עשו כמה הסכמים פה ,הסכמים שם ,הירדנים עכשיו לוקחים את
הר-הבית אל תחת השלטון שלהם .אבל אין לנו 'בגדול' מה לדאוג
בנוגע לזה .אנחנו כן צריכים לדאוג אם אנחנו לא אוכלים אוכל שנתנה
לנו הכנסיה ,ח"ו.

ש .האם אפשר בכלל לעקוב אחרי זה ?
ת .קשה מאד .וקשה מאד לדעת על מה שהילדים לומדים
במוסדות שלוקחים מהכסף .צריכים לשאול מה העמותות שלהם,
ואפשר להסתכל באינטרנט ולראות.
ש .שמעתי שבאמריקה יש קהילות חרדיות שלוקחות כסף תחת
חסות של עמותות נוצריות ...וזה רשמי...
ת .נכון .זה ידוע .ולא רק זה .יש עמותות שחילקו אוכל ,ואמרו
מפורשות שזה בא מהנוצרים ,כך שלפחות היהודי יכול להגיד לא-או-
כן .אבל רוב היהודים לא רואים בעיה בזה.
ש .אלו שמאמינים בכסף אומרים' :לכסף אין ריח' ,מה זה משנה
המקור ,העיקר שמגיע כסף...
ת .לכסף כן יש ריח ,אבל לא כל אחד מריח את זה .יש כאלה שזה
מסריח להם ,ויש כאלה שחושבים שזה בושם...
ש .דוקא לאחרונה מאד מקפידים ...אפילו יש להשיג סלוטייפ
למהדרין לפסח...
ת .שמעתי אמנם שסלוטייפ בד"ץ זה כשר לפסח ,אבל ביחד עם
זה ,יש סקנדלים גדולים על הבשר.
ש .היכן?
ת .בלוס אנגל'ס .אבל גם בארץ יש מספיק בעיות עם הבשר.
ש .אז איך אפשר בכלל לאכול בשר...
ת .יש עוד הרבה דברים שאסור לנו לאכול ,לא רק בשר .ויש בעיות
קשות גם עם עופות .ותמיד היו שערוריות ,אבל מאחר שישנה
טכנולוגיה אחרת היום שכ"כ הולך מהר ,שוחט אחד יכול לשחוט
כמויות עצומות של עופות בשעה ,אז זה מאד קשה להשתלט על זה.
ואי אפשר גם להוכיח אם העוף היה חי בשעה ששחטו אותו...
ש .היום משתמשים בוידיאו ,מעגל סגור ,האם זה לא מספיק
יעיל?
ת .בלוס אנג'לס עכשיו ,אחד ההכשרים הכי טובים ,היה להם
מעגל סגור ,וראו את הכל .רק מה? פה ושם ,המשגיח שהוא היה נקרא
דוקא משגיח טוב ,וסמכו עליו מאד ,היה יוצא להתפלל .ודוקא כשהוא
יצא  -הם הלכו לקנות בשר טרף ,והכניסו את זה בין הבשר הכשר .אז
שאלו את הרבנים מה לעשות ,אז הם אמרו שעד שגילו את זה אפשר
היה לאכול את הבשר ...אוי! מה אני אגיד .אם המשיח לא יגיע עוד
מעט  -כולנו נצא אנשים טמאים מאד ,חס ושלום.
ש .היתה פה דוקא אוירה די עליזה במשך החג ,סרטים ,הצגות,
מופעים ,כל הסוגים ...איפה שרצו...
ת .כל הסרטים האלו של החג ,וכל ההצגות ,וכל הלונה-פארקים
זה הולך נגדינו ,כל אחד מהם .כל הבידורים האלה שזה נגד
האידישקייט ,כל זה יביא לנו ח"ו הרבה הרבה צער.
ש .אף אחד לא אמר שום דבר נגד .כזו שתיקה .הכל עבר חלק,
ובכלל כל התקופה של הקיץ שהולך להגיע ,מחריד רק לחשוב מה
הולך לקרות .ולא מדברים...
ת .יגיעו לחצאיות קצרות ביותר ,ולא יודע מה יותר גרוע מזה .מה
אני אגיד לכם ,מה שאומרים יותר מוסר  -נהיה יותר גרוע.
ש .יצאה הנחיה מהמערכת המשפטית האוסרת לבתי הדין
להוציא כתב -סירוב ,מה דעתך?
ת .מה יש לומר? הם בעצמם גרמו לזה .כי אף אחד לא עומד
ואומר' :עד כאן!' .אם לא אומרים 'עד כאן' ,והולכים עם הציונים ,אז
זה בא בסוף] .סוטה מא .[:צריכים להבין ,כל בתי הדינים ,הם בעצמם
אשמים בזה .כי אף אחד לא חזק .והיום בתי-הדין בעצמם הם גם
'סימן-שאלה' ,אי אפשר לדעת אם שופטים באמת כמו שצריך או לא.
ש .אז לאן אפשר לפנות?...
ת .לקדוש ברוך הוא .אין לאן ללכת היום .כמעט .יש עוד בתי דין
שעוד אפשר ללכת ,אבל המצב כבר מאד מאד קשה] .ישעיהו נ"ט[.
ש .האם יש למה שמתרחש במזרח-הרחוק השפעה על המצב פה
באיזורנו?
ת .תהיה השפעה על כל העולם .בסופו של דבר ,הם רוצים לחסל
את כל הדתות .האפיפיור של עכשיו ימש"ו  -הוא כבר מדבר על דת
אחת  .והוא מעוניין שיקראו לו בשמו הפרטי .הוא לא רוצה לגור
בותיקן  -אלא בדירה פרטית .הוא רוצה להיות חביב על העולם.
ולמשוך את כולם לדת אחת .וברור שהחרדים לא רוצים .ומאחר שהם
שולטים ,אז לכן הרבה ממה שקורה עכשיו ,נגדינו החרדים ,בא ישר
משם.
ש .האם הציונות מיסודה משתייכת לסעה"ח?
ת .היהודים לא ידעו את זה ,אבל הם  -כמו שהרשעים יצרו את
הקומוניזם ברוסיה ,ואת הפאשיזם של היטלר וכו' אז הם עזרו ליצור
גם את הציונות .זו היתה תנועה שהם ממש מאד עזרו בזה .ואנחנו
מגלים היום כי אצל ראשי הציונות החילונים אשר כביכול הנהיגו ובנו
את הארץ ,לא היה אצלם סימן של יהודי אמיתי ,כי הציונות גלתה את
עצמה לא יותר טוב מכל הקומוניזם ,הפשיזם של הגויים וכו'.
ואחד הדוגמאות שמוכיח את זה – כי מנהיגי הציונות החילונית
)הציוניזם כמו הקומניזם ,הפאשיזם וכו'( לא היו מוכנים לשלם דולר
אחד עבור כל יהודי בהונגריה כדי להציל את יהודי הונגריה.
אייכמן הנאצי רצה למכור ליהודים בארץ ישראל את היהודים

בהונגריה ,והחשבון בנק של הציונים היה מלא דולרים .היתה להם
אפשרות להציל את רוב יהודי הונגריה ,וסרבו .זה מוכיח שלא היה
להם אפילו זכר קטן של לב יהודי .ולכן כ 80%-מיהודי הונגריה נרצחו
ע"י הנאצים.
ש .אז כל הכלכלה זה סתם דמיון פורח .אין בזה כלום...
ת .נכון ,הכל בלון נפוח ,כל הכספים האלו לא שוים כלום .זה לא
שוה אפילו את הנייר .אולי אפשר להשתמש בזה בתור טפטים ...ועוד
מעט זה יהיה שוה הרבה פחות...
ש .מה המסר בכך שמיליון תושבים בארץ בחרו לפיד?
אני לא יודע למה הצביעו ,והאם באמת הצביעו ,או שזה היה
מסודר כאילו שהם הצביעו ,אבל אני יודע דבר אחד :החילונים היו
צריכים לשלוט  -כי הם צריכים ליפול] .עמוס ט'[ .והיהודים החרדים
שיושבים בכנסת ,הם צריכים כמה מכות טובות .וזה מה שהם
מקבלים עכשיו .בינתיים ,עד עכשיו הם לא תופסים את זה .הם לא
יכו לים להיות ממש בממשלה ,כי הממשלה תיפול חזק.
ש .למה לא משחרים את פולארד...
ת .פולארד הוא יהודי .הוא יהודי שהקריב את עצמו בשביל ---
יהודים אחרים .הוא היה יהודי חילוני שפשוט כאב לו לראות
שהאמריקאים משקרים לישראלים .ושומרים סודות שזה חשוב
לישראלים לדעת .והוא בתמימותו גילה לישראלים .עכשיו הישראלים
גם כן לא רוצים לשחרר אותו ,וזה הבעיה הכי גדולה .אני לא יודע מה
הסיבות שלהם .כי יש להם סיבות ,ויונתן פולארד יש לו תיקון מאד
מאד קשה .הוא יהודי צדיק.
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בס"ד ,עם מנחם.
ירושלים ,ער"ח תמוז התשע"ג.

נעמוד ונבכה
אני תמיד אוהב לכתוב .אבל ,שוב ,לא יודע מה
להגיד .אני יודע שהמצב קשה מאד .אבל מה יש
עוד להגיד על זה? כולם כבר רואים שהסוף קרוב,
אבל עדיין מסתובבים כאילו שלא קורה כלום.
ממשיכים עם השטויות ,ממשיכים עם הזלילה,
וממשיכים עם הגשמיות שהיא מעל ומעבר למה
שאדם רוצה באמת או צריך באמת .מצד שני ,הם
מסתובבים ,אבל קשה להגיד שהם חיים.
מסתובבים כמו מתים  -לא כמו חיים .מסתובבים
כמו גלמים .צוחקים ,נכון ,אבל בצורה טיפשית
]ישעיהו כ"ב'ְ :ו ִה ֵנּה ָשׂשׂוֹן וְ ִשׂ ְמ ָחה' כו'[ .ברור  -לא כולם,
הגוים בודאי ,והיהודים הרבה מאד ]חלק קה .[.מה
להגיד? מה להגיד?

בואו נתחיל עוד פעם ,ונראה מה עוד אפשר
לעשות .יש לכל אחד מבני הדור הזה ,ברגעים
האלה ,איזו הרגשה של פחד .אפילו אם לא יודעים
כלום ממה שקורה – הפחד זה באויר .התחושה
שיש משהו מסתורי ,משהו מאיים ,בעולם הזה
עכשיו ]ישעיהו מ"א ה'[.
נכון ,יש מלחמות .ובארצות-הברית הרבה
טרגדיות משונות .בכל מקום יש פחד ,ממזג -האויר,
מרעידות האדמה הענקיות ,מסופות-טורנאדו שאף
פעם לא ראו כזה דבר ]'וְ ָה ֱאלוֹ ִקים ָע ָשׂה ֶשׁ ִיּ ְראוּ ִמ ְלּ ָפ ָניו',
קהלת ג' י"ד[ ,בטורנאדו האחרון זה היה כח בעוצמה
גדולה יותר מהפצצה האטומית שהוטלה על
הירושימה ונגאסקי ביפן בסוף מלחמת -העולם
השניה ,צונאמי שפוגע במאות אלפי אנשים וכו'
וכו' ]תהלים י"ח ,ח' ,חבקוק ג' ו'[ .ופתאום כל תחנות -
ה כח הגרעיניות שכולם אמרו כמה שזה חשוב,
וכמה שזה בטוח ,וכמה שזה טוב ,אז פתאום הם
כולם מיושנים ,ומסוכנים ,ולא מטופלים נכון ,וכו'.
מענין מאד.
ומזג האויר אפילו בלי סערות וטורנדואים
והוריקנים הוא משונה ביותר ,משונה ביותר .אני
לא יודע מה להגיד ,אבל ברור שאנשים הם במתח.
ויש גם את הבעיה הכלכלית שזה יורד ויורד .פעם
למעלה ופעם למטה .אבל מרגישים שמשהו מאד
לא בסדר ,מאד לא בסדר.
בנוסף לזה ,פה בארץ  -רואים מלחמות ]סנ' צז. [.
מה שקורה בסוריה  -מאד בקלות יכול לגלוש לתוך
ישראל .ויש לנו אויבים מסביבנו ממש ,ואין לנו
אף חבר בעולם .ואולי הממשלה חושבת שבלחץ
אפשר להכריח את הבחורים בישיבה ללכת לצבא.
ונכון ,הרבה מאד חרדים ממש ,הלכו כבר לצבא,
לעבוד בצבא ,ולעשות כל מיני עבודות .בעד כסף.
ונכון שרוב בתי הספר החרדים לוקחים כסף
מהמדינה ומתכופפים לדרישות שלהם ]קהלת י' י"ט:
' ְו ַה ֶכּ ֶס ף ַי ֲע ֶנה ֶאתַ -ה כֹּל' .משפטים כ"גִ ' :כּי ַהשּׁוֹ ַחד ְי ַעוֵּר ִפּ ְק ִחים'[,
ונכון שהחרדים בדרך -כלל גם רוצים את הגשמיות
שיש לחילונים .אבל יחד עם זה  -להכניס בחורים
חרדים לצבא עקום כמו צה"ל ,זה כבר יותר מדי.
אי אפשר לקבל את זה.
גם אי אפשר לקבל את הליבה שצריך להכניס
לבתי הספר .ואם לא יכניסו אותה  -אז לא יהיה
כסף לבתי הספר .ואם לא יהיה כסף  -הרבה חרדים
יהיו בלי עבודה .הרבה ילדים יחפשו בתי -ספר שלא
יהיו .וכל זה יקלקל עד הסוף ח"ו את העולם
החרדי ]וישלח ל"בַ ' :ו ֵתּ ַקע ַכּף ֶי ֶר ְך ַי ֲעקֹ ב'[.
מקורות בענין השכלה המושכת לדעת אפיקורסות ותרבות
הגויים:

אַחרֵי ְל ַב ְבכֶם' -
מתני' ריש פ' חלק :רבי עקיבא כו' .ברכות י"בֲ ' :
זו מינות .ע"ז דף כ"ז ע"ב 'שאני מינות דמשכא' ,משלי ה' ג'
ורש"י שם .עי' אבן עזרא שמות כ' א' בסוה"ד .רמב"ם סה"מ
מל"ת מ"ז ,והל' ע"ז פ"ב ה"ג .ספר החינוך מצוה שפ"ז ,הובא
בח"א כלל א' ס"ה ,ובבה"ל סי' א'.
ילם' .שו"ע או"ח סי' ש"ז
פרשת קדושים' :אַל ִתּ ְפנוּ ֶאל ָה ֱא ִל ִ
סי"ז ,ושם במ"ב ס"ק ס"א ,ע"ש .רבנו יונה בשע"ת ג' קמ"ט.
שו"ת הרא"ש כלל נ"ה סי' ט' ,ושו"ת הריב"ש סי' מ"ה .השלה"ק
מס' שבועות נר מצוה י"ט .אבן שלמה פי"א אות ד' ,פי' הגר"א
למשלי ל' ח' ,פי' המלבי"ם למשלי פ"ב ופ"ה ,ס' הברית מאמר
'דרך אמונה' באורך ,ס' שירי משכיל כלל ט' בהרחבה ,ספר 'מעין
גנים' למהרצ"א מדינוב זצ"ל ,דרך פיקודיך מל"ת י"א שלא
לאכול חמץ .וראה אגרת 'מה לך נרדם' לח"ח בקומ"א עקד"מ,
'ליקוטי תפילות' תפי' קל"ט ,צ'.

והצבא למשל ,צבא שמקבל דגנרטים בשמחה,
אפילו עושים פירסומת להזמין אותם להתגייס,
אתם מסוגלים לתאר לעצמכם? שיהודי מאמין
צריך להיות בצבא  -כביכול יהודי  -עם חיילים

אחרים שהם עוברי עברות בגלוי ,מהעברות הכי
גדולות בתורה?! ]ור' דברים כ"ג י'[ .ונכון ,יש לנו כמה
מנוולים כאלה בין החרדים ,אבל אי אפשר
להשוות למה שיש בין החילונים ,שאין שם שום
רסן ]'נִ ְמ ַשׁל ַכּ ְבּ ֵהמוֹת ִנ ְדמוּ' .תהלים סו"ס מ"ט' ,כבעירין'[.
אבל החרדים לא תופסים מספיק חזק למה אסור
ללכת לצבא!
בצבא אתם מתחת לשלטון של הצבא ,של המדינה.
אין לכם חופש לעשות מה שרוצים ,להחליף
עבודה ,לצאת לאן שאתם רוצים .יש הוראות .חייל
שלא ממלא הוראות הוא פושע .יכניסו אותו לבית
סוהר .לכן ,אתם תהיו חיילים קודם  -ויהודים
אחרי -זה ,ה' ישמור ]סו"פ בהר כ"ה נ"ה[ .מה שהקצין
יגיד  -זה מה שתצטרכו לעשות .אין לעשות מרד.
ברוב הצבאות העונש על מרד זה מוות .פה  -אולי
רק יכניסו אתכם לבית סוהר ,אבל ינסו לשבור את
היהדות שלכם ,זה בטוח ]שמות א''ְ :בּ ָפ ֶרךְ '[ .ואפילו
שיתנו לכם להתפלל ולאכול בד"ץ וכו' וכו'  -בסופו
של דבר אתם תעשו מה שהם רוצים .בהתחלה
יהיו טובים אליכם ,ואחרי זה  -ה' ישמור.
אני מאד מאד מאמין שה' לא יתן לזה להיות
]' ִכּי לֹא ָינוּ ַח ֵשׁ ֶבט ָה ֶר ַשע ַעל גּוֹ ַרל ַה ַצּ ִדּ ִיקים' .מזמור קכ"ה[.
הליבה כבר נמצאת בבתי הספר .הרבה חרדים
עובדים כבר .ואין לי שום דבר נגד עבודה .אני
חושב שרוב החרדים באיזושהי צורה עובדים
במשהו .ואלו שלומדים  -אז הנשים שלהם
עובדות .מישהו עובד במשפחה .ואלו שלומדים -
זה עבודה קשה .הייתי באמת רוצה שבשביל כל
בחור שהולך לצבא – שבחור חילוני ילמד תורה.
שוה בשוה .אותו מספר השעות .ואם חרדי לומד
בישיבה שלש שנים בישיבה גדולה – אז שחילוני
גם כן ילמד שלש שנים בישיבה גדולה .אם הוא
צריך לשרת בצבא – אז מה שהוא משרת  -זה מה
שכולם צריכים לעשות .גם הלימוד וגם הצבא.
אבל זה לא יהיה .כי הם לא ירצו .אוי ואבוי...
כי המטרה שלהם זה להתפטר מהחרדים ,ולא
להוסיף לחרדים עוד חילונים שיעזבו את
החילוניות שלהם...

הרשעים רוצים לחסל תשע-עשיריות של האנושות
]חבקוק א' י"ד[ ,כי הם לא צריכים כ"כ הרבה עבדים.
קשה להשתלט עליהם .אבל זה לא ילך להם .כי זה
לא העולם שלהם .זה עולם של הקדוש ברוך הוא.
ואין להם שום רשות לחסל את העוה"ז ,או להרוג
אנשים כמה שהם רוצים .הקב"ה יחסל שני -שליש
של העולם ,יחד עם האוכלוסיה ,בלי העזרה של
הרשעים .והרשעים עצמם ייעלמו בתוך ההרס הזה
]סוף 'אשרי'[ .ואנחנו היהודים נעמוד ונבכה ,נבכה על
כל השקר שהאמנו בזה ,ונשמח על האמת
יקים ִי ְראוּ וְ ִי ְשׂ ְמחוּ',
שמתגלית לנו ]סוכה נב .ע"ש' .וּ ְב ֵכ ן ַצ ִדּ ִ
תפילות ימים נוראים[ .סוף.
שאלות ותשובות:
ש .יש ליהודי חו"ל נסיון קשה ,זה לא פשוט להגיע
לארה"ק ,כנראה הם חוששים מהגזירות פה...
ת .אבל אנחנו צריכים פה להיות ]ר' גליון  69בהרחבה[.
נכון ,זה קשה ]ברכות ה .[.אבל זוהי ארץ ישראל
הקדושה .ובשום מקום בעולם אין קדושה כמו
ארץ -ישראל .וה' יפיל את הציונים ]ס' עמוס[ ,ואז
יהיה לנו אמת .משיח יתגלה  -ויהיה לנו אמת.
והאמת תתגלה פה  -ולא בשום מקום אחר .כל
העולם מלא שקר ,שקר ,שקר .וגם פה מלא שקר
]תהלים סו"פ ס"ט[ .אבל משיח יתגלה פה ,ואז יהיה
אמת.

'א ֶמת ֵמ ֶא ֶרץ ִתּ ְצ ַמח' ע"ש.
הגאולה בארץ ישראל :תהלים פ"הֱ :
שיה"ש ב'' :וְ קוֹל ַהתּוֹר ִנ ְשׁ ַמע ְבּאַ ְר ֵצנוּ' ,הפטרת חנוכה זכריה ג',
'אגרת תימן' להרמב"ם ,אוהחה"ק דברים ט"ו ז'.
במשמעות נצחיות ברית הארץ :בחוקותי כ"ו מ"ב .אוהחה"ק
סיום פ' ניצבים ,מתני' ר"פ חלק וסופ"ק דקידושין ,טור יו"ד סי'
ר"ס ועי' ב"ח שם.

ש .אז מה הכוונה במאמר חז"ל שמשיח נמצא
בשערי רומי] ...סנהדרין צח .בגי' הגר"א[?
ת .זה אומר שהוא יושב שמה ,אבל הוא יתגלה פה.
הוא יושב ב"שערי רומי" ,בגלל שזה כל העולם
]'בעקב עשיו' ,עי' מהר"ל בס' נצח ישראל פכ"ח[ .כל העולם
זה הגשמיות של עגל הזהב של אדום .אדום  -זה
'ה ְל ִעי ֵט ִני כו' ַעל ֵכּן ָק ָרא ְשׁמוֹ ֱאדוֹם'.
ה"עגל הזהב" עכשיו ] ַ
בראשית כ"ה[ .וגם פה זה 'שער -רומי' .מה זה
הציונים? הם אלה שיצרו את ה'עגל הזהב' שנקרא
'המדינה' .רוצים מדינה כמו כל הגויים ]ואינון עמי
תלכו למקומות כמו קרית -ספר ,בית -שמש ,בני  -הארץ כו' זוה"ק נשא ,ע"ש[ .רצו אליל במדבר כמו כל
ברק וגם אפי' ירושלים ,ותראו מקיר-לקיר ילדים .הגוים ,במקום הקב"ה ,שלא נדע ]במדבר י"ד ד' ,תהלים
המוני ילדים עם כיפות וציציות וכו' ]בלק כ"ג י'[ .ק"ו י"ט .ועי' מאמר 'מעשי אבות' בקובמ"א הרב וסרמן זצ"ל
המונים .ומזה הם מפחדים .שישתלטו עליהם .וממ"א ח"ג עמ'  .[207ורוצים מדינה בלי הקב"ה ,שלא
נדע .כי הקב"ה מפריע להם עם התורה שלו ]יחזקאל
בדיוק כמו במצרים .התרבו כל כך שממש כמעט
יכלו להשתלט על כל מצרים ]' ַו ִתּ ָמּ ֵלא ָהאָ ֶרץ אוֹ ָתם' .כ'' :נִ ְה ֶיה ַכגּוֹ ִים'[ .אז הם החליטו לעשות מדינה על
גבי אלו שיצאו מהמחנות באירופה ,אוי לנו ]רבי
שמות א' .תהלים ק"ה[ .והם פחדו ,אז החליטו לעשות
מהם עבדים ,ולהרוג ולהתפטר מחלק מהם .אבל אביגדור מילר זצ"ל בספרו 'עשן הכבשן' ,פכ"ב עמ' ק"נ[.
זה לא הלך ,כי ה' לא נתן ]שם' :וְ ַכ ֲא ֶשׁר יְ ַענּוּ אוֹתוֹ' כו'[ .ש .בקשר להפגנה הגדולה בירושלים נגד הגיוס ,מה
וגם עכשיו זה לא ילך  -כי ה' לא יתן .והיהודים היתה ההשפעה של זה?
ישארו  -והרשעים ילכו .וגם היהודים שהם רשעים ,ת .ברוך ה' שמישהו עשה הפגנה .כי בלי זה  -אני
שהם ערב-רב ,אפילו שהם לפי הדין יהודים ,לא יודע מה היה קורה לעם ישראל .ברוך השם!
הנשמה שלהם היא של ערב רב והם ילכו] .מזמור קכ"ד[ .זה מאד מפחיד את החילונים שכ"כ
והיהודים האמיתיים שהיו בהר-סיני – הם ישארו הרבה חרדים בבת אחת ,מתקבצים ומראים
שמוכנים להילחם...
]זוה"ק ויצא קס"ד ע"א ,ע"ש[.
אני מאד דואג ליהודים בחו"ל .ליהודים האמיתיים ,ש .האם לאור החלטת הרבנים  -ההנהלות באמת
לא אלו שנהנים בחו"ל כל כך .אלו שיודעים שלא מוציאים את הליבה מתוכניות הלימוד?
צריכים להתיישב חזק בשום מקום ,שזה אסור ,ת .גם אני רוצה לראות אם הרבנים באמת יוציאו
שחייבים לשבת אך ורק בארץ-ישראל ,לא במדינת את הליבה או שיעשו איזה הסכם איתם...
ישראל דוקא ,בארץ ישראל .אין זמן! אין זמן ש .דוקא עכשיו שומעים על רעיון שהם יקבלו
לשטויות .אלו בחו"ל שבונים בתים מאבנים ,בתים שליטה על כל מפעלי החינוך ,נשמע הזוי...
שיעמדו כמה -מאות -שנה-לפחות  -זה אסור! אתם ת .אני לא מבין ,למה זה מפתיע אותך? הרי זה
יודעים?! אסור! ]משך חכמה בחוקותי כ"ו מ"ד ,עייש"ב[ .הכיוון כל הזמן .לקחת את כל החרדים ,לשים
אתם חושבים שאם בפנים יש בית -מדרש אז כל אותם במקום אחד ,עם ספרים אחידים לכולם,
הבנין הזה כבר מותר? אתם ודאי חושבים שזה ולעשות מהם 'חרדים -חלשים' .אבל אני מאמין
שהיהודים החרדים בסופו של דבר לא יתנו ]ישעיהו
יעוף לארץ ישראל מתי שמשיח יגיע? אני מצטער
להגיד לכם :אולי זה יעוף  -אבל זה לא ינחת בארץ סו"פ נ"ד[ ,אני מאמין שבסופו של דבר תהיה
התנגדות מאד גדולה.
ישראל ,כי לא יהיה מקום נחיתה לשקר.
מקורות חיזוק בענין הביטחון בהשי"ת ונסיונות התקופה:
ב
"
בארה
היהודים
אני מאד מרחם על חלק של
'מיִם ַר ִבּים' וכו' ַמה ַנ ֲע ֶשׂה כו' ובמפ' ,פי'
שיה"ש פרק ח'ַ :
באירופה וכו' .הם כמו בת -יענה .עם הראש בתוך הגר"א לאגדות על מאמר 'אית לן בירא בדברא' .הפטרת פרשת
האדמה .אוי לנו .הם עדיין מוצצים את הטיפות ' בחוקותי' .חגי ב' ח' .סוטה מח :כי מי בז כו' וברש"י .בי' הגר"א
האחרונות של הגשמיות .רואים שהכל נופל ליונה בענין הקיקיון ,מס' ע"ז דף ג ,:תהלים פרק ע"ח ,זוה"ק
נשא קכ"ד :דלא יתפרנסון כו' ושם בארוכה ,הדור האחרון פי"ג,
מסביבם ,אבל לא מוכנים לקבל את זה .הם מאמר 'זכור למרים' לח"ח פרק כ' ,שומר אמונים מאמר האמונה
ממשיכים וממשיכים .כשיוודע להם יום אחד שאין פ"ז ופ"ח ,אגרת תימן ,ס' חבקוק פ"ב ג' -ד' .חגיגה ט ,:מכות כ"ד.
כבר דולר ,אין כבר אירו ,אין כבר ֶין ,אפילו סין לא ש .יש מהומות בתורכיה .מה מתרחש שם?
תיהיה כמו שהיתה ,אז מה יעשו? אין להם מה ת .קורה שמה כמו בכל הארצות האלה .זה הכל
לעשות! הראש שלהם מלא גשמיות .מה יעשו בלי מסודר שיהיה ככה .הרשעים חושבים שכמה
הדולר? מה יעשו בלי הסטרלינג? מה יעשו בלי שיותר בלאגן הם עושים בעולם – זה יהיה להם
האירו? אוהו! יש להם במקום זה זהב! ]צפניה א' יותר קל להשתלט .כי לא יהיה אף אחד חזק .פשוט
י"ח[ .ומה יעשו כשמישהו יגלה איפה הם מסתירים יכנסו ויעשו בלאגן להשתלט .וגם בתורכיה .מנסים
את הזהב שלהם? כמה זהב אפשר כבר להסתיר? גם בארץ ,עוד מעט .תחכה מה שעומד להיות פה...

]ר' בלק כ"ד כ"ד[.
ש .הגסות והרפש ברחוב  -ממש זוועה .גועל נפש.
מה אפשר לעשות?
ת .הפריצות ברחוב  -אין מה לעשות .ה' יעשה את
זה .זה כבר עבר כל גבול ,ואין בכלל מה לדבר.
הפריצות ברחוב מביאה לאדם דמיונות שאפילו
בעולם החיות לא מגיעים לזה .החיה חיה לפי
הסדר של הטבע ולא סוטה מזה ,והאדם בגלל
הדמיונות שלו יכול להגיע לדברים עקומים ברמה
שקשה לתאר .ואין מה להגיד לנשים שהולכות
ממש בפריצות איומה .אין מה להגיד .אם תגיבו -
אז יביאו משטרה או אני -לא -יודע -מה .פשוט
להתפלל לה' שכל הטינופת תיעלם.
ש .יש איומים על החרדים ...הערך של החרדים
נהיה פשוט הפקר...
ת .טוב ,החרדים אשמים ,כי גם הם עשו את
התורה הפקר] .ישעיהו ה ,רש"י סו"פ קדושים ע"ש[ .אני
מדבר על הרוב .לא על הבודדים ,שבאמת הם
אמיתיים .אבל זה הכיוון של החברה .וזה סוחב
איתם גם אנשים טובים שלא יודעים מה לעשות,
איך להתנגד לחברה שהם יודעים שזה לא-בסדר
]רמב"ם הל' דעות פ"ו ,ע"ש[ ,וזה גם סוחב גם
מהצדיקים ,שגם הם לא יודעים איך לעצור את
החברה ]תנד"א רבה פי"ג ,עי' שבת נו .[.אבל ההפקר של
המצוות והתורה  -מראה שמכרנו את התורה ואת
המצוות לעגל -הזהב ]ס' דניאל 2עמ' .[227
ש .הדיבורים שלכם מעוררים ביותר ,אבל גם
קשים .יש יהודים שזקוקים למילות חיזוק ,לדיבורי
עידוד?
ת .אני אומר לכם שהצדיקים דוקא אוהבים מה
שאנחנו אומרים ,כי זה אמת .ולצערי הרב ,ברוב
המקרים בחברה שלנו ,של החרדים ,אין אמת ]סוטה
מט' :וְ ֵאין תּוֹ ֵכ ָחה' .ספורנו על שיה"ש ח' ח'[ .מאד קשה
למצוא אמת] .תהלים נ"ג[ .ואם אנחנו מדברים קשה,
זה בגלל שזה אמת .וזה לא "קשה" ,זה פשוט אמת.
ולא רוצים את האמת ]מגילה יד .וע' רש"י סנהדרין סג:
ד"ה 'אלא להתיר'[ .עכשיו ,אני יודע שהעולם שלנו,
רוב החרדים לא מענין אותם אמת ,כי זה מאיים
עליהם .וכל הפוצ'י-מוצ'י זה לא יעזור ]איכה ב':
יא ִי ְך ָחזוּ ָלךְ ָשׁוְ א וְ ָת ֵפל'[ .כי זה רק נותן להם אפשרות
' ְנ ִב ֲ
להמשיך את עולם -השקר] .ור' ליקוט מקורות בחוברת
החיזוק 'המפתח לנצח' עמ' .[3 -4
ש .אבל כאשר יש ילד חלש  -האבא שלו מדבר
אליו בדיבורים של אהבה ותמיכה...
ת .בודאי ובודאי ה' אוהב אותנו ]דברים י"ד א',
אבות ג' י"ד ,דברים ז' ז' ,מלאכי א'[ .ומה שהוא אוהב
במיוחד  -זה שהבנים שלו ,כולל הנשים בודאי,
כאשר הם באמת מקריבים בשביל להיות הבנים
שלו .וכשהיהודי מקריב את עצמו לשם -שמים – זה
מה שהכי אהוב בשמים ]'אָ ָדם ִכּי ַי ְק ִריב ִמ ֶכּם' .ויקרא א'.

ית ָך' תהלים מ"ד
ִ'כּי ָע ֶלי ָך הוֹ ַר ְגנוּ ָכּל ַהיוֹם וכו' ְולֹא ִשׁ ַקּ ְרנוּ ִבּ ְב ִר ֶ
ע"ש .ועי' לקו"א תניא פי"ח[ .אם הוא מוכן לשם-שמים
לקבל בושות ,שאנשים יצחקו ממנו ]ספר חסידים סי'
מ' ,ביהגר"א משלי י"ח י"א[ ,כי הוא נראה יותר מדי
קרוב לה' ,שהוא יותר מדי 'חניוק' ]'וְ ִי ְר ֵאי ֵח ְטא יִ ָמּ ֵאסוּ'.
סוף סוטה[ ,זה מה שה' אוהב! ומי שלא מוכן להקריב

את עצמו עכשיו  -הוא ירצה להיות בפריצות כמו
כולם ,או להיות כל-היום עסוק בגשמיות כמו הרוב
]'כּי אַ ֶתּם ַה ְמ ַעט' ,דברים שם[ – וזה ה' מאד לא-אוהב
ִ
]סנהדרין קו .קו .[:אבל הבנים שלו ,שכל הזמן
משתדלים להיות קרובים אליו ,שבאים לאבא
שלהם ,ומבקשים עזרה ,ומבקשים כח ,שהוא יתן
להם כח להלחם נגד היצר -הרע שלהם ,שהם בוכים
על עבירה כי הם מרגישים שלא רק פוגעים
בעצמם ,אלא פוגעים באבא שלהם בשמים ,שדורש
מהם אך ורק להיות איתו ,וללמוד תורה ,ולעשות
את המצוות ,ולהיות נאמנים ]ירמיהו ל"א ב'[ .ומי
שרוצה יותר גשמיות  -הוא בורח מאבא שלו ,הוא
בורח מהריבונו של עולם ,הוא בורח מהכל-יכול,
הוא חושב ברוב טפשותו שהוא יכול להצליח בלי
אבינו-שבשמים ,ה' ישמור ]ירמיהו ב' ,כ"ד[.
ש .יש שמדברים על 'אחדות' ,אבל בלי האמת  -אי
אפשר להיות עם ה'...
'אגוּ ָדה ֶא ָחת
ת .האחדות היחידה  -זה הקשר עם ה' ] ֲ
ַל ֲעשׂוֹת ְרצוֹ ְנ ָך ְבּ ֵל ָבב ָשׁלֵם' .תפילת ר"ה[ ,הקשר עם ה' זה
אחדות] .ור' דברים י"ד א' ,יבמות י"ד .[.שום דבר אחר
לא יכול להיות אחדות .אמנם כן ,רשעים יכולים
להיות ביחד ,ולהתחבר ביחד ]אבות ה' ט"ז[ ,אבל
'אמת' ו'טוב'  -זה רק יכול להיות עם הקב"ה ]סיום
הקדיש[ .ומי שלא רוצה את זה ,והאמת מפריעה לו
מאד ,הוא לא יכול לשמוע את זה ,אז הוא מתחיל

להגיד' :למה כל הזמן הם אומרים כל -כך קשה,
אני רואה שהעולם הולך לתהום ,צועדים ישר
למה הם לא אומרים כמה שאנחנו טובים' ,...כי לתהום ,וצועקים להם' :תעצור! תעצור! זה תהום
אנחנו לא טובים כ"כ .משתדלים .ומי שמשתדל לפניכם!' ,אבל צועקים בחזרה" :שתוק ,יא -טמבל!
להיות טוב הוא רוצה את האמת ,הוא רוצה לעלות אתה לא רואה?! הכל טוב! הכל מעולה!" ]ר' הושע
ולעלות ]'הוֹ ַכח ֶל ָח ָכם ְויֶ ֱא ָה ֶב ָךּ' ,משלי ט' ח' ,עיי"ש בבי' ד' ד' ,ועוד כהנה רבות בדברי הנביאים[ .אני רואה שהם
הגר"א[ .אבל מי שרוצה להמשיך את העבירות של צועדים שורות שורות ,מליארדים ,ונעלמים] .סוף
צניעות ,של גשמיות ,של כל הדברים האלה ,הם מלאכי ע"ש[ .אני מרגיש סכנה ,בעם ישראל ,בארץ
לא רוצים את האמת ,כי זה מפריע להם ]ישעיה ו' י'[ .ישראל ,לא סתם .אבל גם מרגיש שהממשלה
אם אתה לוקח בן אדם שהוא לא כל -כך ישר תיפול בעתיד הקרוב.
בעסקים שלו ,שהוא לפעמים עובר עבירות,
אבל גם יהיה סבל גדול ,אבל בעזרת ה' ,לפחות
והצניעות זה לא 'הכי-מותר' ,או שזה בכלל אסור ,נרגיש שהולכים לקראת האמת ,לקראת הגאולה.
אבל הוא נותן צדקה ,והוא מתפלל ,ואומרים' :אבל ]בענין חבלי משיח ר' 'חסד לאברהם' ,מעיין א' פי"ז ומ"ה פל"ז
תראו ,הוא בסדר ,מה רוצים ממנו? '...אבל הוא לא ע"ש .והוא מדברי הרמ"ק בס' אלימה[.
בסדר! הוא עובר עבירות קשות! למה הוא 'בסדר' ,ש .מהי המשמעות בחומרה הקשה של המסר?
כי הוא נותן צדקה?! זה לא מספיק! הוא 'בסדר' כי ת .כי ככה זה! זה יכול להיות כל רגע ,אבל משהו
הוא אומר תהלים? איך אפשר להגיד תהלים יהיה קשה ,קשה מאד .והעולם הולך לזה מאד-מאד
ולעבור עבירות? ]תהלים פרק נ' .רמב"ם תשובה ז' ז'[ .בקלות .ככה בקפיצות .ולא רק זה .אתם לא רואים
ולהמשיך לעבור עבירות ,בלי לעשות תשובה ,בלי איך שהדולר יורד ,אפילו שבנק -ישראל קונה
להשתנות? מה זה שווה התהלים כשאחרי זה מליונים של דולרים? הדולר וכל הנייר הזה הולך
הולכים ויושבים במסעדות ,ויושבים נשים וגברים ,לרדת כמעט לאפס ]ישעיהו סו"פ ב'[ .ואני הייתי מציע
ואוכלים וזוללים] ,ר' רמב"ן ר"פ קדושים[ .או אוכלים לכל אחד שיש לו הלוואה בבנק להתפטר מזה .כי
פיצה או קוקה-קולה ,מה זה שייך לאמת?! זה אם לא  -תיהפכו לעבדים שלהם ,כי לא תוכלו
שקר! ]משלי כ"ג כ' .ר' ביה"ל סי' א'[ .זה רק הטעם של לשלם .כי הכסף לא יהיה שוה כלום .הריבית תאכל
הרחוב ]עצת בלעם ,ר' שם קו ,[.לשבת בחנות -פיצה עם את זה ,וכל הכסף לא יהיה שוה כלום .אבל הם לא
חלונות שקופים ,שכולם יכולים לראות את זה ,יוכלו לקחת כ"כ הרבה אנשים לבית הסוהר ,אבל
]'דּוֹ ֶמה ְל ֶכ ֶלב' .קידושין מ :ערש"י שם צז .[.אפילו אם זה המטרה שלהם זה להשתלט! להשתלט על כולם.
נפרד נשים וגברים .אז מה זה צריך להיות? ואיזה אבל אין מה לדאוג .הצדיקים האמיתיים ,היהודים
האמיתיים שמקריבים את עצמם בשביל הקב"ה,
צדיקים הם יכולים להיות?
"צריכים להתפרק" ...לומדים תורה ורוצים בשביל התורה ,בשביל עם -ישראל ,אין מה לדאוג
להתפרק! זה מדי קשה ללמוד תורה כל כך הרבה ]'שׁוֹ ֵמר ה' ֶאת ָכּל אוֹ ֲה ָביו' ִ'מ ַיּד ְ -ר ָשׁ ִעים ַי ִצּ ֵילם'[ .הם לא יוכלו
זמן ...לומדים ,ולומדים ...ואז זה ממש קשה מאד ...לעשות להם כלום'] .וְ ָחסוּ ְבּ ֵשׁם ה' .סנהדרין צ"ח .זכריה ט'
'אדם צריך להירגע ,ליהנות ,כדי שיהיה לו כח י"ד ,וכהנה פסוקי ביטחון רבים[ .ויהודים אמיתיים
ללמוד תורה' .זה ממש שטויות! כי התורה עצמה צריכים להתפלל ולבכות על צער השכינה.
נותנת לנו להיות רעננים ]קידושין פב ,[.נותנת לנו התפילות האלו יגיעו ומגיעים ישר עד השמים .אם
חיים ]אבות פ"ו מ"ז ,ע"ש[ ,נותן לנו עומק ,נותן לנו זה עשוי בלב שבור ,בגעגועים אמיתיים לגאולה,
שמחה ]ברכת 'אהבת עולם' דערבית[ .זה משהו שאי אז זה יגיע ישר לשמים ,וזה יביא את הגאולה יותר
יע' ,מתפילת
'צ ֲע ַקת ַה ַדּל ַתּ ְק ִשׁיב וְ תוֹ ִשׁ ַ
אפשר לתאר למישהו שלא מבין! ]אוהחה"ק פ' כי -מוקדם ,בעזרת ה'ַ ] .
תבא[ .האם פיצה יכולה להרגיע אותנו? קוקה -קולה 'נשמת' .ר' תהלים ק"ב י"ח[.
יכולה לרענן אותנו? אוי ואבוי לנו! שטויות!
ללמוד עשר שעות ביום תורה  -זה מה שיכול
לרענן אותנו! ]'תּוֹ ָר ְת ָך ַשׁ ֲעשׁוּ ָעי' .תהלים קי"ט'ְ .מ ִשׁ ַיבת -עם דניאל ,ט"ו בתמוז
אני רוצה להגיד אבא ,שבאמת אין לנו הרבה
ָנ ֶפשׁ' ,שם י"ט[.
ש .אבל צריכים לדון לכף זכות ,תקופה כזו קשה ...זמן ,וכשאני אומר שאין לנו הרבה זמן ,אני מתכוון
שכבר כל העולם יורד גם בכלכלה וגם באמת
]ר' שמות ו' ט'[ .קשה מאד להיות יהודי של פעם...
ת .עכשיו יש לנו מבחן גדול .כי ,נכון ,יש אוירה של הפשוטה האנושית .כבר הרבה זמן יש אכזריות
משהו כבד ,משהו שקשה בגלל זה להתרכז ,משהו מעל ומעבר ,רצח .העולם מצד אחד נגד ומצד שני
שמושך אותנו לדברים שטחיים כדי לקבל איזו בעד  -כל מיני סטיות של צניעות ושל עברות
הנאה ,איזה רצון לקום בבוקר .אבל זהו המבחן ברמה הנמוכה ביותר.
וכל העולם הולך לפי החלום של היטלר,
שלנו! ואסור לנו להפסיד את זה .כי אנחנו צריכים
להיות מוכנים לגאולה .ומה זה הגאולה? הגאולה להשתלט על העולם" ,להוציא" את אלה
זה זמן של אמת! זה הכל אמת! אז איך נעמוד בזה שמאמינים בה' ולחסל את אלה שלא מאמינים
לדרך העקומה שלהם .והמצב הזה הולך ומחמיר
אם אנחנו כ"כ בשקר?
בענין גאולת עולמים ומידת האמת :תהלים מ"ג'ְ :שׁ ַלח אוֹ ְר ָך בקפיצות דרך ענקיות .ברגע זה אנו עומדים לפני
ַו ֲא ִמ ְתּ ָך' ,דניאל ח'' :וְ ַת ְשׁ ֵל ְך ֱא ֶמת אַ ְר ָצה' .ע"ש ,ברכת 'גאל התמוטטות כללית של העולם ,גם בכלכלה וגם
ישראל' דשחרית ,הקדמת תיקוה"ז ד' ע"א עה"פ ִ'תּ ֵתּן ֱא ֶמת במלחמות.
ְל ַי ֲעקֹ ב'' .מדרש פינחס' לר"פ מקוריץ זצוק"ל.
אבא ,אנו עומדים ממש לפני ההתגלות של
זה
השקר
הכל!
והשקר מנסה להשתלט על -
תולדות ס"ג י"ב .קד"ד משיח ,אבל עם כל זה – העולם כרגע מלא שקר,
היצר-הרע ,הנחש בעצמו
]בר"רעל כולנו .על כולנו! השקר שולט ,והאוכלוסיה של העולם כ"כ
גליון  .[79והוא מנסה להשתלט
להילחם .ואם אנחנו לא מבולבלת עד שהשקר נראה כמו אמת .אבל כל
אבל מה נעשה? נצטרך
נצליח ,ויש לנו נשמות יהודיות באמת ,ולא של אלה שמאמינים באמת ,ושואפים יותר ויותר
ע"ר ,אז ה' יכריח אותנו לעשות את זה .הוא יחזיר לחיות חיי אמת ,יראו ויקבלו את משיח צדקנו
אותנו בתשובה בכח ]סנהדרין צז :פדר"א סו"פ מ"ג[ .ולא והם ישמחו עם הגילוי הזה .אבל השאר,
עם ההר מעל הראש שלנו ]שבת פח .מגילה יד .[.נצטרך שמבולבלים ומעדיפים את השקר ,הם ייעלמו
לעבוד ולסבול ,אבל נגיע בסופו של דבר ,בעזרת ה' אחרי הרבה סבל מהמציאות שנקראת העולם הזה.
אבא ,אני בוכה יום ולילה ומתפלל שהיהודים
לנחלה .ואנחנו נגיע בעזרת ה' לגאולה-השלימה
מוכנים לכל הטוב ,לכל היפה ,שזה מה שנותן לנו המבולבלים שלא רוצים לראות את האמת -
את האפשרות להתקדם ,ולגדול ,ולצמוח ,ולשמוח יתעוררו ,יפתחו את העינים ויראו את האמת ורק
]מזמור צ"ב .ר' מאמר העיקרים לרמח"ל ' :בגאולה'[ .כל זה – את האמת .אבא ,אני מרגיש כ"כ חזק שאנחנו
זה האוכל שלנו ,האוכל הרוחני ,ואנחנו לא צריכים קרובים לגאולה השלמה שה' הבטיח לנו...
ויטמינים בשביל
רוחניות ,אנחנו צריכים פשוט ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
.
להדבק לקב"ה ]דברים ד' ד'[
ניתן לשמוע את המסרים בטלפון03-977-00-77 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
עם ליפי
מה אתם רוצים ממני?! מה אתם רוצים?! שאני לעורר רחמי שמים ,עצרות תשובה ותפילה נערכים
לא אצעק?! שאני לא אבעט?! שאני לא אעשה בכותל וברחבי הארץ מידי ערב ר"ח .פרטים בפרסומים.
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ולשמוח שזה כבר הסוף
בס"ד ,תקשור עם דניאל ,ירושלים ,ה' חשון התשע"ד
אבא ,אבא ,אתמול אני כל-כך בכיתי בלב .בכיתי בגלל מספר
סיבות .קודם כל בכיתי בגלל שהרב עובדיה יוסף זצ"ל עזב את
העולם הזה ,בכיתי עליו כיהודי גדול ,תלמיד חכם ענק ,כיהודי
שהיה לו לב פתוח לכל היהודים ,הוא עזר להרבה אנשים בודדים
שבאו אליוַ ,עמך ,שבאו לקבל עזרה מאדם שהוא גדול בתורה
שיכול לכוון אותם .הם מצאו יהודי עם לב גדול ורגיש ,ואפילו היה
בוכה עם האנשים על הצרות שלהם.
גדול הדור ,שעם הידע העצום שלו בתורה – יכול היה להגיע
ולכוון כל יהודי שהיה במצוקה עד שהרגיש שהיהודי יכול
להשתלט על עצמו ,על הצער שלו ,עד שהוא הרגיש שיש לו
תקוה וקרבה לה' – וזו הייתה הגדלות שלו.
אנחנו בתקופה מאד קשה ,הרב עובדיה זצ"ל – לקח את היהודים
הספרדים ,שלמעשה פה בארץ ישראל ,במדינת ישראל ,מהרגע
שהייתה מדינה – הם היו נחשבים לאזרחים דרגה ב' ולפעמים
אפילו ג' .גם החילונים וגם החרדים הסתכלו עליהם כפרימיטיביים.
הציונים החילונים לקחו מהם את הדבר הכי חשוב שיש ליהודי ,וזו
 היהדות.כאשר הגיעו ארצה לקחו מהם את הדת שהחזיקה אותם כל
השנים ,לקחו מהם את הפאר ,את האצילות ,את הסיבה לחיות.
וההתנהגות המזלזלת הזו כלפי הספרדים גרמה להרבה שירדו
מהדרך.
אבל הספרדים תמיד החזיקו את האמונה בלב .את האמונה הזו
רובם הגדול לא עזב .והם גם שמרו לרוב על טהרת המשפחה ,וזה
שמר על הדורות.
ובא יהודי כמו הרב מרן זצ"ל – והוא הרים אותם ונתן להם את
ההרגשה שזה כבוד להיות יהודי ,כבוד להיות קרוב לה' ,כבוד
להיות יהודי ספרדי.
הוא החזיר להם את ההרגשה הנכונה ,שיש להם מסורת עשירה
לא פחות מהאשכנזים ,והרבה מאד חזרו בתשובה בזכות הרב
עובדיה ,הרבה בחורים נכנסו לישיבות.
במשך השנים – היהודים באירופה התקלקלו הרבה יותר
מהספרדים ,ולכן לספרדים לא הייתה בעיה קשה לחזור בתשובה.
הרבה מאד עוד זכרו את הסבתות שלהם ,איך הן היו לבושות ,איך
הם שמרו מצוות .רוב הספרדים ואפילו החילונים שביניהם צמו
ביום כיפור ,הלכו למקווה ,ידעו להתפלל ,אז הם חזרו בתשובה
בהמוניהם ,בחורים מישיבות ספרדיות כבר ,ובנות בבתי ספר
חרדיים – ויש כבר דור לתפארה.
ִש ָראֵ לְ ,דאַ ף ַעל
זוהר הקדוש ,שמות ד' ע"א" :ז ַָּכ ִאין ִאי ּנוּן י ְׂ
ַּגב דַּ הֲווּ ְ ּבגָ לו ָּתא דְּ ִמ ְצ ַריִםִ ,א ְס ּ ָת ָמרוּ ִמ ָּכל הָ נֵי ְּת ָל ָתאִ ,מ ִ ּנדָּ ה,
ו ִּמ ַּבת אֵ ל נִ כָ ר ,ו ִּמ ְּק ּט ֹול ז ְַר ָעא ,וְ ִא ְ ׁש ּ ָתדָּ לוּ ְ ּב ַפ ְרהֶ ְסיָא ְ ּב ִפ ְריָה
ו ְּר ִביָּה .דְּ אַ ף ַעל ַּגב דִּ גְ ז ֵָרה ִא ְתגַ זְ ָרת )שמות א'( ָּכל הַ ֵּבן הַ יִּלּ וֹ ד
הַ יְּאוֹ ָרה ּ ַת ְ ׁש ִליכוּהוָּ ,לא ִא ְ ׁש ְּתכַ ח ֵּבינֵיהוֹ ן ַמאן דְּ ָק ִטיל עו ָּּב ָרא
ִש ָראֵ ל ִמן
ש ּ ֵכן ְלבָ ַתר .ו ִּבזְ כו ָּתא דָּ א נָ ְפקוּ י ְׂ
ִ ּב ְמ ָעהָ א דְּ ִא ְּת ָתאָּ ,כל ֶׁ
ָּגלו ָּתא"...
במשך כל הדורות לא היינו במצב הכי טוב ,אבל עכשיו אנחנו
נחשבים כדור הנמוך ביותר ,גם האשכנזים וגם הספרדים.
הגשמיות ,חוסר הצניעות וחוסר הקדושה הורסים לנו את הכל
]סוטה' :הזנות כו' כילו את הכל .רש"י פר' נח ו' י"ג[ ,והרב עובדיה יוסף זצ"ל
– הוא עודד את הצניעות וחיזק את הקדושה.

ישנם אנשים שלא מקבלים אותו כגדול הדור ,אבל הוא היה גדול
הדור .מה זה "גדול הדור" ?
גדול הדור הוא יהודי שלומד תורה ,שהוא גאון בתורה ,יהודי עם
ידע רחב ביותר בתורה ,שלוקח דור שלם ומנסה בכל מיני דרכים
להעלות אותו ולהחזיר אותו לקב"ה.
הוא קיבל כל יהודי ויהודי ,והשתדל לעשות הקלות ,למרות שהיו
תלמידי חכמים שהיו נגד זה – אבל הוא עשה את זה כדי לעזור
לעם-ישראל ,ואם זה טוב או לא טוב – זה לא התפקיד שלנו
לשפוט .והתוצאה היא שאלפי-אלפי יהודים חזרו בתשובה ,בנו
בתים ,ממלאים את הישיבות ובתי הספר החרדים.
וזה גדול הדור – הוא לוקח על עצמו את הצרות של הדור – ובזה
הוא גדול הדור ]'כאשר ישא האומן את היונק'[.
הוא האחרון ,ועכשיו אנחנו נכנסים לתקופה אחרת שאנחנו
יתומים.
נשארו לנו עוד צדיקים ברוך ה' – אבל הם לא יכולים לקחת את
כל העול של הדור על עצמם .וכמו שכתוב ]הדור האחרון פרק ז',
ממקורות רבים[ שבדור של משיח נהיה יתומים ולא יהיו לנו גדולי
הדור.
ומשום כך כל יהודי ויהודי יצטרך לעבוד ,להתאמץ ולחפש את
הקב"ה ואת האמת ולעשות תשובה .כל יהודי יצטרך לבד בעצמו
להגיע לזה .ה' יעזור לו ]'הבא ליטהר ,'...יומא לט ,[.והוא יצטרך לעבוד
קשה בעצמו .וזה יהיה מפחיד .לאלה שאין להם כל-כך אמונה
וביטחון בה'  -זה יהיה מפחיד מאד .אבל ה' יעזור ויציל כל יהודי
ויהודי .ה' יציל את כל היהודים האמיתיים והוא יביא אותם לגאולה
השלמה.
אבל יהודי שכפוף כל כך בגלל הגשמיות ,לא יכול להשתחרר
מזה ולרצות את הגאולה השלמה ,לא יכול להבין את זה ,איזו הנאה
זו ,הנאה רוחנית .לא יכולים להבין.
המ ְד ָּבר'
אז לכן ,לפני שנגיע לגאולה ,הקב"ה יעביר אותנו דרך ' ִ
כביכול' ,המדבר' שאין לנו מנהיגים שיכולים לכוון אותנו למקום
הנכון .יש אמנם צדיקים שאנחנו יכולים ללכת אליהם לשאול
שאלות ,אבל זה לא יהיה מספיק .הצדיקים שלנו ,הרבה מהם
מוקפים בגבאים ועסקנים ,ויש להם אג'נדה אחרת לגבי החזרה
בתשובה ,ושמה יהיה קשה מאד למצוא את הדרך.
רק אנחנו בעצמנו ,חייבים להראות לקב"ה שהרצון הגדול ביותר
שיש לנו  -זה להיות עבד ה' ,לחיות בשביל לעשות את רצון ה'.
וברגע שנרגיש את זה ,ונדע שזו האמת  -נהיה מוכנים עם כל
המהות שלנו להיות עובדי השם ועבדי השם.
אז הכל יפתח לפנינו ,ואנחנו ניכנס לעולם הבא ,העולם של משיח,
בשמחה ,בששון ,ובהכנעה .המשיח יוביל אותנו לבית-המקדש
והקרבנות ]'שלח אורך ...המה ינחוני ,יביאוני אל הר קדשך ,['...נרגיש את
האור הגנוז ,ונבין שעד היום לא ידענו באמת מה זֹה שמחה .לא יהיו
לנו דאגות ,הכל יהיה ברור ,לא יהיו ספקות ]הגאולה  ,2פרק  ,30ע"ש[
הכל יהיה מסודר ,הכל יהיה טוב.
אוי אבא ,כמה שבכיתי אתמול ,כי אני יודע כמה שיהיה קשה
מהנקודה הזאת עכשיו ועד הגאולה .אוי כמה שיהיה קשה.
אבא ,אני לא יודע מה להגיד יותר ,רק שה' יעזור לכולנו ,לכל עם
ישראל ,לראות את האמת ,להבין את האמת ,ולקבל על עצמנו עול
מלכות-שמים לנצח נצחים.

הסתלקותו של גדול הדור
עם בנימין ,ירושלים ,ה' חשון תשע"ד
אני רוצה להוסיף לדבריו של דניאל על פטירתו של הצדיק הרב
עובדיה יוסף זצ"ל.
כן ,אמרתי צדיק ,הוא היה גדול הדור! ואפילו שהרבה אנשים
התנגדו לכל מיני דברים שהוא עשה ,ושהוא פסק ,אבל הוא היה
גדול .הוא היה גדול  -כי הוא הרים ממש את העדה הספרדית ,את
כל העדות הספרדיות .הוא החזיר את הבחורים לישיבות ,את
הבנות לבתי-ספר חרדים ,ואת ההורים שלהם ְל ַמה שהיה פעם,
לפני שהחילונים כמעט חיסלו את הדת היהודית בין הספרדים.
]' ִ ּכ ְמ ַעט ִ ּכלּ וּנִ י ָּבאָ ֶרץ ,'...תהלים קי"ט .מזמור פ'[ והוא החזיר אותם ]מלאכי ב':
'וְ ַר ִ ּבים הֵ ִ ׁשיב ֵמ ָעוֹ ן' ,זוה"ק שמות כ"א .יסוש"ה שער הכולל סופ"ח[.
א ֵמן אֶ ת
שר ִי ּ ָשׂ א הָ ֹ
וזה מפני שהיתה לו אהבת ישראל מאד גדולה ]' ַּכ ֲא ֶׁ
הַ יֹּ ֵנק' ,במדבר י"א .עי' רמב"ם הל' מלכים סופ"ב[ .הוא היה מקבל את כל
העם ,כל מיני אנשים עם בעיות קשות .והוא היה תלמיד חכם ענק!
והוא עשה הכל לפי התורה .הוא אהב את עם ישראל ,הוא לקח
את עם-ישראל על הכתפיים שלו ,וניסה לפתור בעיות קשות
בשבילם ]ברכות ד.[.
הוא היה פוסק-הדור בשביל הספרדים ,וכל מה שדיברו נגדו ,לא
התקבל בשמים.
עכשיו שאמרתי את הדברים האלה ,אני רוצה להמשיך.
הפטירה של הרב עובדיה יוסף זצ"ל ,ודרך אגב ,החילונים מאד
קינאו במספרים שהופיעו בלויה שלו .איזה ראש ממשלה ]קהלת ח'
ח'[ ,איזה מדען ]שם ט' י'[ ,אפילו אלו שקיבלו היום את פרס נובל
]ישעיה מ'ָ ' :יבֵ ׁש חָ ִציר נָ בֵ ל ִציץ'[ ,איזה מהחילונים זכה לשמונה-מאות-
וחמשים-אלף אנשים בלויה?
ובדרך כלל ,בגלל השנאה והקנאה ,החילונים ,במיוחד ברדיו
ובטלביזיה וכו' אומרים מספרים קטנים יותר ,אז בטח היו מעל
למיליון ...וזה מרגיז אותם מאד מאד.
גדולי הדור האחרונים כמו הרב אלישיב זצ"ל והרב עובדיה זצ"ל
 קיבלו כל יהודי והשתדלו לעזור להם ]רש"י שמות י"ט י"ד[ .הם היוהפוסקים של רוב היהודים המאמינים בעולם .היום אין לנו כבר
יהודים כמותם ,ועכשיו אנחנו יתומיםּ ִ '] .כי ִי ְראֶ ה ִ ּכי אָ זְ לַ ת ָיד ,'...זוה"ק
ויקרא ו[:

אנחנו עכשיו צריכים לראות מה אנחנו צריכים לעשות .אנחנו
צריכים להתקרב לה' כל אחד לבד ,כל אחד בעצמו .כל אחד ,צריך
להיכנס לתוך הנשמה של עצמו ,לעשות דין וחשבון ]מסילת ישרים
פ"ג ,ור' גליון  27הדרכה מפורטת ,ס' דניאל 2חלק ד'[ ,ולהתחזק בכל מקום
שאפשר .אם הוא רחוק מהדת  -הוא צריך להתקרב לאיזה צדיק
]אבות א' ו'' :עֲ שֵׂ ה ְל ָך ַרב'[ ,ללמוד איך להיות יהודי ,יהודי אמיתי .אם
הוא כבר בכיכול 'יהודי חרדי' אבל לא בדיוק כמו שצריך ,אז גם כן,
אם הוא יכול לבד ,אם הוא בן אדם שלומד והוא יודע ,אז הוא יכול
בעצמו להביא את עצמו בחזרה ]'ונפשי' פרק ח' מאמר  .[6ואם לא -
שיחפש צדיק שיביא אותו בחזרה ]רמב"ם סהמ"צ מ"ע ו' ,הל' דעות פ"ו,
אש"ל סופ"ד[ ,שיגיד לו תוכנית איך לחזור .זה רציני עכשיו .זה רציני.
העולם הולך להגמר! ]' ָּבא הַ ֵ ּקץ' ,יחזקאל ז'[ רוב העולם הולך להיגמר
]ישעיה ד' ג' ,דברים ד' ג'[ .ואנחנו רוצים לשרוד ]ב"ק ג .[:ואנחנו רוצים
לקבל משיח צדקינו .אי אפשר להמשיך ,אי אפשר להמשיך ככה.
אז חייבים לחזור בתשובה ]צפניה ב'[ ,לחזור לה' .אנחנו צריכים באופן
חיצוני להשתנות ,וגם פנימית צריכים להשתנות ]תענית ר"פ ב' ,רמב"ם
הל' תשובה פ"ב ה"ד[.
אנחנו צריכים לבטוח בה' במאה אחוז  -ולא בשום דבר אחר
]'בטח אל ה' בכל לבך .['...כי נגיע לזמן שלא יהיה לנו את הדברים
הבסיסיים .ורק על ידי תפילה וקירבה לאמת ,נקבל ,ונוכל לשרוד.
כמו היהודים שיצאו ממצרים.

ואם אנחנו לא נסמוך על הקב"ה ,נתחיל להתבלבל ,נתחיל להיכנס
לפאניקה ,אז אנחנו נפסיד .היהודים האמיתיים שיכנסו לפאניקה,
להיסטריה ,לא לדעת איפה לרוץ ,איפה לחפש להציל את עצמם –
הם יסבלו מאד ]דברים כ"ח ס"ו[ .אבל יהודי-אמיתי שעמד בהר סיני
 הוא יצטרך רק ָל ֶשבֶ ת ,או לעמוד ,להתפלל לה' ,לקבל עולמלכות שמים ,ולדעת באמת שכל מה שה' עושה לנו זה לטובתינו
]משלי ג' י"ב ,חוה"ל ש' הביטחון פ"ה[ ,ולהשתדל לפתח ברגעים האלה
הקשים את הביטחון והאמונה בקב"ה שהוא הכל יכול ]ס' 'נפש
החיים' שער ג' פי"ב[.
ואם אנחנו רוצים לשרוד  -צריכים לדעת שאנחנו חיים רק
בשביל דבר אחד ,וזה  -לעשות את רצון ה' ]' ֶׁש ְ ּב ָראָ נוּ ִל ְכבוֹ דוֹ '[ .לא
בגלל שום סיבה אחרת ,ואם אנחנו לא משתדלים לעשות את זה -
אין לנו שום זכות להיות בעולם הזה ,ח"ו ]' ִ ּכי ֶזה ָּכל הָ אָ ָדם' ,קהלת י"ב[.
עכשיו הולכים להיות דברים מאד קשים .גם נפילה קשה של
הכלכלה בכל העולם ]ישעיהו ב' ,ע"ש .ר' גליון  .[71וגם לא יהיה לנו מה
לאכול ,מה לשתות ,הכל-הכל-הכל ,החשמל ,כל מה שאתם
חושבים שהאדם צריך בשביל לחיות – לא יהיה] .ראה עלון ' :73עולם
ללא חשמל'[ .ובחו"ל המצב יהיה הרבה יותר קשה מאשר בארץ .אבל
היהודים שהם לא כ"כ יהודיםַ ,יחשבו ,וזה י ֵָראֶ ה שדוקא ישראל
בסכנה ]גליון  .[69וזה דוקא לא יהיה נכון .כי ארץ ישראל ,לא 'מדינת
ישראל' ,לא תהיה בסכנה כמו בחו"ל .בחוץ  -שני שליש של
העולם יחרב! אמרנו את זה הרבה פעמים .זוהי נבואה ,וזה חייב
להיות! ]'וְ ֶנ ֱא ָמנִ ים דְּ בָ ֶר ָיך' ,ברכות ההפטרה[ :שני שליש העולם יחרב!
]זכריה י"ג ,ור' ירמיהו מ"ט י"ח ,עיקרי הגאולה להאברבנאל ,העיקר הא'[ אבל לא
ישראל ,לא ארץ ישראל ]'וּ ְבהַ ר ִציּוֹ ן ִּת ְהיֶה ְפלֵ ָיטה'[.
אבל לפני שזה קורה  -זה י ֵָראֶ ה אחרת ,ונפחד מאד .אבל הע"ר
יברחו מכאן .יפחדו מאד .ויחליטו שאפשר לברוח .ואי אפשר יהיה
לברוח ,אין כזה דבר ]תהלים סו"פ ל"ז ,תפילות ימים נוראים[.
ש ֵקט
יהודים אמיתיים צריכים לשבת בשקט ]ישעיה ל' ט"וּ ְ ' :בהַ ְ ׁ
ו ְּב ִב ְטחָ ה ִּת ְהיֶה ְ ּגבו ַּר ְתכֶ ם,'...מזמור מ"ו[ ,להגיד תהלים ]שם ק"ו מ"ד[ ,לבטוח
בה' ,ולשמוח שזה כבר הסוף .ברוך ה' ,כבר בא הסוף של הגלות
הארוכה הזו .ולא רק זה .יהיה לנו הרבה סבל בזמן מאד קצר.
הסבל הזה  -זה יהיה הסבל של כל הזמנים ,של כל הגלות ,בזמן
קצר ביותר ]דניאל י"ב' :וְ הָ ְי ָתה ֵעת צָ ָרה ,'...וכן מזמור ק"ז נתייסד ע"ז כמבואר[.
אבל היהודים המאמינים לא יסבלו .יהיה להם כל מה שהם צריכים.
הם לא יהיו רעבים ,והם לא יהיו צמאים ]ישעיהו מ"ט' :ל ֹא ִי ְר ָעבוּ וְ ל ֹא
ִי ְצ ָמאוּ .['...הם לא יסבלו .אמנם לא יהיו מסעדות ,ולא יהיו להם כל
מיני ברכות שחיה וכו' ואני לא יודע מה .אבל מה שיהודי צריך -
יהיה לו ]'וְ הוּא ְיכַ ְל ְ ּכלֶ ָך' .ור' פי' הגר"א משלי ג' ה'[.
העיקר לבטוח בהשם .להיות עם השם ,ולבטוח בו – זה העיקר
]פי' הגר"א שם כ"ב י"ט[ .ולא לשכוח :עכשיו אתם באימונים .מאמנים
את עצמכם לזמן הקשה יותר .ואפילו שיש צרות – תבטחו בה'.
הוא הכל יכול .הוא מביא ,הוא נותן לנו צרות רבות  -כדי שנעשה
אימונים בביטחון בה' ]ור' ירושלמי ברכות פ"ה ה"א[ .ולא לעזוב ,רק
לבטוח] .חבקוק ב'' :וְ ַצדִּ יק ֶּב ֱאמוּנָ תוֹ ִי ְחיֶה'[ .צריך לעשות מצוות ,וקבלת
עול מלכות שמים וכו' .ובעיקר  -לבטוח בה' ]' ִ ּב ְטחוּ ַּבה' עֲ ֵדי ַעד' .זוה"ק
יש ֶׁשלּ ֹא ִי ְ ׁש ָּכחֶ ָך' ,רבנו יונה שע"ת ג' ,כ"ז[.
וארא כב .[.לא לשכוח'] .אַ ְ ׁש ֵרי ִא ׁ
ש .האם צריך לאגור מים ומזון?
ת .אפשר לקנות שישיה של מים ושל פריכיות-אורז או עוגיות
או מה שאתם אוהבים ,תעטפו את זה שלא יראו מה שיש בפנים,
וכשרוצים לשתות – פשוט למזוג וה' יעזור ,וכשרוצים לאכול –
להכניס יד ולהוציא ,בלי להסתכל בפנים ,ולא לספור כמה שיש...
כמו היהודים שיצאו ממצרים ,היה להם הרבה זהב ,אבל רק קצת
בצק לאכול ,וזה הספיק להם ארבעים יום עד שקבלו את המן .הם
לא היו רעבים  -והיה להם מספיק ויטמינים...
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ʠʡʤʸʥʣʯʩʠ - ʤʬʥʠʢ ʯʩʠʭʠ
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 s~j o  q un & ʥʫʩʹʮʺʭʺʠʥʤʦʺʠʲʥʮʹʬʭʩʶʥʸʠʬʭʺʠʬʡʠ
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'ʸʶʩʥʥʹ'ʫ ʠʮʥʸʬ ʸʦʧ ʠʥʤʥ ,ʹʣʷʮʤ-ʺʩʡʡ ʯʡʸʥʧ ʤʹʲ ʤ"ʡʷʤ
.ʨʬʺʹʤ ʠʥʤʹ ʧʮʹ $  
s so  k~~
o q ~r j &  ʬʥʣʢ
.$  ~ ~  & ʤ"ʡʷʤ ʺʥʹʸ ʩʬʡ ʨʬʺʹʤ ʠʬ ʠʥʤ ʬʡʠ
ʥʬʤʹʲʥʳʠʤʪʸʣʥʬʹʹʠʸʤʪʥʺʬʱʰʫʰʹʯʨʷʹʥʺʩʧʷʬʤ"ʡʷʤ
ʥʺʥʠʬʩʴʤʳʥʱʡ -ʤʦʤʯʥʴʶʩʴʤʸʡʣʤʥʺʥʮʣʠʩʬʲʭʥʰʤʩʢ

ʥʩʤ ʠʬ ʭʩʣʥʤʩʤ ʯʮʦ ʧʷʬ ʤʦ ʭʩʸʶʮ ʺʠʩʶʩʡ – ʩʺʸʮʠʹ ʥʮʫʥ
 & ʦʲʤʪʥʺʡʷʥʮʲʥʩʤʸʡʫʭʤʤʦʬʭʩʰʫʥʮ
ʠʡ ʭʩʸʶʮʮ ʺʠʶʬ ʭʩʰʫʥʮ ʷʥʩʣʡ ʥʩʤ ʠʬ - ʥʬʡʱʹ ʤʮʫʥ $ 
ʺʠʭʢʯʩʫʤʬʭʹʤʺʠʮʧʩʬʹʤʤʩʤʠʥʤʥʭʥʬʹʤʥʩʬʲʥʰʩʡʸʤʹʮ
ʤʩʤ ʠʥʤ $ & ʭʺʥʠ ʸʸʧʹʬ ʭʩʸʶʮʥʤʲʸʴʺʠ ʭʢʥ ʩʮʲ
ʤʰʹ ʥʫʹʮʰ ʺʥʫʮʤ ʺʸʹʲʥ ʺʠʶʬ ʺʥʶʸʬ ʩʮʲ ʺʠ ʠʩʡʤʬ ʪʩʸʶ
ʤʦ ʤʹʷ ʤʫʮ ʹʩ ʤʴʥʷʺ ʩʣʮ ʯʮʦ ʤʮʫ ʬʫʹ ʤʦʫ ʡʶʷʡ ʤʮʩʬʹ
ʵʥʧʤʦʮʥʲʢʴʰʠʬʹʭʩʣʥʤʩʤʥʬʩʴʠʥʣʠʮʣʩʧʴʮʤʦʥʣʠʮʤʹʷ
ʬʫ -ʪʹʥʧʺʫʮʡʥʬʩʴʠʥʠʣʠʮʣʩʧʴʮʤʩʤʤʦʡʥʸʬʪʹʥʧʺʫʮʮ
ʤʡʷʤʹʥʣʮʬʭʤʦʠʣʠʮʣʩʧʴʮʭʢʤʦʥʥʢʸʤʰʭʩʣʥʤʩʤʡʸʤʪʫ
ʬʢʥʱʮʭʢʠʥʤʥʭʩʸʶʮʮʭʺʥʠʠʩʶʥʤʬʤʶʥʸʠʥʤʥʬʥʫʩ-ʬʫʤʠʥʤ
ʥʬʠʤʺʥʫʮʤʦʠʭʩʰʫʥʮʥʩʤʠʬʭʩʸʶʮʥʤʲʸʴʬʡʠʤʦʺʠʺʥʹʲʬ
ʺʠʱʥʸʤʩ ʤʹʥʠʺʠʶʬʭʤʬʥʰʺʺʹʥʠ :ʭʩʸʶʮʬʥʤʲʸʴʬʥʧʩʫʥʤ
ʭʩʸʶʮ
ʭʩʣʥʤʩʤ ʺʠ ʯʩʫʮ ʤ - ʡʬʹ ʩʸʧʠ ʡʬʹ ʸʡʣʤ ʥʺʥʠ ʤʦ – ʺʲʫ
ʩʫʥʰʥʶʸʺʠʺʥʹʲʬʷʸʺʥʶʸʬʥʥʺʩʠʷʸʺʥʩʤʬʥʸʷʹʬʣʢʰʺʤʬ
ʠʬʥ ʬʠʸʹʩ ʺʰʩʣʮ ʠʬʥ ʬʥʫʩ ʬʫʤ ʠʥʤ ʤʡʷʤ ʬʥʫʩ-ʬʫʤ ʠʥʤ
ʠʥʤʤʡʷʤʷʸ -ʸʡʣʭʥʹʠʬʥʧʴʥʷʤʠʬʥʤʱʸʥʡʤʠʬʥʬʤʶ
.ʬʫʤʠʥʤʥʥʰʬʹʺʥʠʩʸʡʤʠʥʤʥʥʰʬʹʤʱʰʸʴʤʠʥʤʥʥʰʬʹʠʴʥʸʤ
ʬʥʫʩʬʫʤʠʥʤʥ
ʥʰʧʰʠ ʸʡʫʹ ʭʩʩʥʢʬ ʸʮʥʬ ʬʫʥʰ ,ʡʬʹ-ʡʬʹ ʤʦ ʺʠ ʯʩʡʰ ʸʹʠʫʥ
ʭʩʰʫʥʮ ʠʬ   ʯʠʫ ʣʲ  ʺʥʸʥʸʡ ʭʤʬ ʣʩʢʤʬ ʬʫʥʰ ʭʺʨʩʬʹʡ
ʠʬ ʺʠʦʤ ʺʴʰʥʨʮʤ ʺʫʸʲʮʬ ʠʡʶʬ ʺʫʬʬ ʭʩʰʫʥʮ ʠʬ '!ʸʺʥʩ
ʬʥʫʠʬ ʭʩʰʫʥʮ ʠʬ ʤʬʩʮ ʺʩʸʡ ʥʰʬ ʤʹʲʩ ʠʴʥʸʹ ʭʩʰʫʥʮ
ʪʥʴʤʩʹʭʩʰʫʥʮʠʬʭʩʩʰʥʬʩʧʭʩʣʥʤʩʬʹʥʠʭʩʩʥʢʬʹʭʩʸʹʫʤʤʮ
ʠʬʺʥʶʩʸʴʺʩʡʬʥʰʬʹʺʥʧʴʹʮʤʺʠʥʰʬʹʭʩʹʥʣʷʤʭʩʺʡʤʺʠ
ʤʣʥʷʰ ʭʩʰʫʥʮʠʬʤʹʥʣʷʤʤʸʥʺʤʺʠʥʰʺʩʠʮʥʧʷʩʹʭʩʰʫʥʮ
ʤʦʥʤʦʺʠʸʥʶʲʬʭʩʰʫʥʮʭʠʥʰʬʹʤʸʩʧʡʤʥʦʥʸʥʧʡʬʪʸʨʶʰʦʠʥ
ʭʩʣʥʤʩʤ ʺʠ ʠʩʡʤʬ ʩʣʫ ʭʩʡʶʮ ʩʰʩʮ ʬʫ ʧʷʥʬ ʤʦ ʯʮʦ ʧʷʥʬ
ʠʬ ʬʬʫʡ ʭʬʹʥʮ ʤʩʤʩ ʠʬ ʤʦ ʸʧʮ ʯʥʫʰ ʤʦʤ ʡʶʮʬ ʭʩʩʺʩʮʠʤ
ʭʩʠʡ ʤʡʸʤ - ʯʴʥʠ ʬʫʡ ʤʸʨʮʬ ʥʰʺʥʠ ʡʸʷʮʹ ʡʬʹ ʤʦ ʬʡʠ
ʤʦʪʩʠʥʩʹʫʲʯʠʫʣʲʣʩʢʤʬʭʩʰʫʥʮʥʭʩʮʹʺʥʫʬʮʬʥʲʭʩʬʡʷʮʥ
ʭʩʣʥʤʩʤʠʬʤʦʺʠʯʰʫʺ ʤʤʠʸʰʥʰʧʰʠ"ʧʺʴʺʩ
ʭʩʣʥʤʩʤʡʸʤʭʩʠʡʹʧʮʹʮʣʠʮʣʮʲʮʤʦ -ʬʫʤʪʱʡʦʠʹ
ʺʥʡʡʬʤʺʠʭʮʧʮʹʮʮʤʦʭʹʤʬʠʭʩʷʲʥʶʥ
ʣʧʠʡʬʹʤʦʬʡʠʭʬʹʥʮʠʬʤʦʯʥʫʰʺ
ʭʩʸʥʣʩʱ  ʺʥʹʲʬ ʩʣʫ ʤʦ ʩʺʲʣʬ ʡʤʸʠʬ ʲʱʥʰ ʮʤʸ ʹ
ʤʴʤʨʩʬʹʤʬʫʺʸʩʱʮʺʠʸʥʢʱʬ ʭʩʰʥʸʧʠ
ʧʨʡʤʦʬʡʠʭʩʰʩʩʰʮ-ʩʺʹʤʬʫʭʲʲʱʰʠʥʤʤʮʬ ʲʣʥʩʠʬʩʰʠʺ
ʭʩʸʫʥʮʭʤ .ʥʨʬʺʹʤʸʡʫʭʤʹʲʣʥʩʷʸʩʰʠʬʬʴʺʤʬʬʩʡʹʡʠʬ
ʭʤ .ʭʩʡʸʲʤ ʭʲ ʤʮʧʬʮ ʯʩʠ ʺʩʮʩʰʴ ʤʮʧʬʮ ʥʦʥ ʭʩʩʥʢʬ ʥʰʺʥʠ
ʭʩʥʢʬʥʰʺʥʠʥʸʫʮʭʤʥʰʺʥʠʥʸʫʮ
ʩʰʴʬʩʮʲʬʥʩʤʩʹʭʩʩʹʷʤʤʴʥʰʬʥʩʤʩʹʺʥʮʧʬʮʤʭʠʤʹ
"ʺʩʰʥʬʩʧʤʤʬʹʮʮʤʬʹʺʥʬʥʲʴʤʣʶʮʤʩʤʩʤʦ ʧʩʹʮʤ
ʤʮʤʦ ,ʥʰʬ ʥʹʲʩʭʤʹʤʮʠʬʤʦ -ʵʸʠʡʤʴʤʩʤʩʹʩʹʥʷʤʺ
ʣʠʮʥʰʬʥʹʲʩ ʭʤ ʬʡʠ ʥʬʴʩ ʭʤʬʡʠ –ʥʰʬ ʺʥʹʲʬʭʩʶʥʸ ʭʤʹ
ʬʫ-ʭʣʥʷʧʩʫʥʤʬʥʫʸʨʶʩʤʩʣʥʤʩʥʩʣʥʤʩʬʫʣʧʠʬʫʥʯʫʩʰʴʬʤʹʷ
ʠʬ ʥʰʧʰʠʹ - ʥʩʹʫʲ ʭʩʨʬʥʹʹ ʭʩʲʹʸʤ-ʭʩʥʢʬ ʤʦʮ ʵʥʧʥ ʤʡʷʬ
ʭʩʩʧʤʪʸʣʣʢʰʥʤʸʥʺʤʣʢʰʭʩʲʹʸʤʬʹʺʥʸʩʦʢʬʭʩʫʱʰʠʬʭʩʫʱʰ
.$ &ʩʺʩʮʠʩʣʥʤʩʬʫʬʹ
 ʥʫʥʺʥʬʩʴʺʬʺʠʶʬʩʮʲʺʠ ʭʺʣʣʥʲʭʩʰʹʩʰʴʬʸʡʫʹ
ʭʩʸʡʣʤʺʠʸʥʶʲʬ ʩʣʫʡʥʧʸʬʩ"ʮʲʺʠʠʩʶʥʤʬʥʱʩʰ ʭʩʸʱʮʤʺ
ʤʩʤʦʠ .ʸʸʥʲʺʤʬʤʶʸʠʬʠʥʤʥʬʯʒʹʕʩʩ"ʮʲʬʡʠ ʭʩʬʩʧʺʮʹʩʰʴʬ
ʤʦ ʺʠ ʤʠʸʰʹ ʤʬʲʮʬ ʳʥʶʬ ʬʫʥʺ ʺʥʲʹʸʤ ʬʫʹ ʩʣʫ ʯʮʦ-ʷʱʴ
ʸʺʥʩʡʥʨʩʥʫʩʱʹʩʥʩʹʫʲʥ .ʸʥʸʡ

ʺʥʡʥʹʺʥʺʥʬʠʹ
"ʥʦʤʺʥʱʰʫʺʤʤʬʲʥʨʩʬʧʤʹʪʫʮʧʥʸʺʧʰʹʩʭʩʮʹʡʭʠʤʹ
ʥʦʬʡʠ .ʬʬʴʺʮʥʣʧʩʡʳʱʠʺʮʩ"ʮʲʹʪʫʮʭʩʮʹʡʧʥʸʺʧʰʹʩʺ
.ʣʡʬʡ ʤʬʧʺʤʤʬʧʺʤʤʷʸ
ʯʠʫ ʭʩʡʸʥʲʮ ʤʷʩʨʩʬʥʴ ʬʹ ʧʩʸʤʦʡ ʹʩʹ ʭʩʰʲʥʨʹ ʹʩ ʹ
ʭʩʬʥʷʩʹ
ʪʹʥʮ ʩ"ʮʲ ʬʫ ʩʫ ,ʺʥʠʩʶʮʤ ʥʦʹ ʡʶʮʡ ʥʰʧʰʠ ʬʡʠ ʯʥʫʰ ʬʫʤ ʺ
ʲʢʸʡʥ .ʥʬʹʯʥʥʩʫʬʪʹʥʮʣʧʠʬʫ ʸʺʥʩʭʩʰʥʶʩʷʤʬʬʥʫʸʧʠʯʥʥʩʫʬ
ʥʦ ʬʡʠ ʭʺʥʠ ʯʢʸʠʬ ʣʠʮ ʤʹʷ ʦʠ – ʸʧʠ ʯʥʥʩʫʬ ʭʩʫʹʥʮ ʭʤʹ
ʭʤʩʰʩʡʹ ʭʩʩʺʩʮʠʤ ʭʩʣʥʤʩʤʥ ,ʯʥʢʸʩʠ ʬʹ ʤʬʧʺʤ ʥʦ ,ʤʬʧʺʤʤ
ʣʲ :ʣʩʢʤʬ ʧʫʸʺʥʩʭʤʬʤʩʤʩʸʡʫʭʤ -ʺʥʸʩʦʢʣʥʲʥʠʥʡʩʸʹʠʫ
ʪʥʺʡʭʩʸʹʩʥʭʩʡʥʨʩʫʤʠʬʭʩʸʡʣʤʡʸʤʭʲʤʦʩʠʣʥʡʥʩʠʣʥʡʯʠʫ
ʺʠʶʬ ʭʩʰʫʥʮ ʠʬ ʯʩʩʣʲ ʥʰʧʰʠ .ʡʶʮʤ ʤʦ ʬʡʠ ʤʦʤ ʯʥʢʸʩʠʤ ʬʫ
ʯʩʫʤʬʩʣʫ ʭʩʸʶʮʤ ʣʢʰ ʺʥʫʮ ʸʹʲ ʤʹʲ ʤ ʭʩʸʶʮʡ ʭʢ ʭʩʸʶʮʮ
ʭʢ ʥʩʤ ʥʬʠʤ ʺʥʫʮʤ ʸʹʲ ʬʡʠ .ʩ"ʮʲ ʺʠ ʸʸʧʹʬ ʭʩʸʶʮʤ ʺʠ
ʭʢʭʩʸʶʮʮʯʠʫʮʺʠʶʬʭʩʫʩʸʶ !ʥʤʦʯʩʡʤʬ ʥʬʫʥʩʹʩ"ʮʲʬʩʡʹʡ
ʺʠʶʬ ʭʩʰʫʥʮ ʩʸʮʢʬ ʥʩʤ ʠʬʥ ʭʩʮʬʹʥʮ ʥʩʤ ʠʬ ʭʩʣʥʤʩʤ ʭʤ
ʥʬʩʴʠ ʭʩʰʫʥʮ ʥʩʤ ʸʡʫ ʺʥʫʮʤ ʺʸʹʲ ʩʸʧʠ ʬʡʠ ,ʭʩʸʶʮʮ
ʺʥʫʮʤʮ ʣʧʴ ʭʤʬ ʤʩʤ ʬʡʠ ʭʤʩʬʲ ʥʺʧʰʥʤ ʠʬ ʺʥʫʮʤʹ
...ʺʥʫʮʤʮʣʧʴʤʷʸ ʺʥʬʩʤʡʮʤ
"ʬʰʤʭʩʮʲʨʤʮʳʺʺʹʤʬʭʩʶʥʸʠʬʹʥʬʠʭʲʤʮʥʹ
ʭʠ ʨʩʬʧʮʹ ʤʦ ʠʬ ʩʰʠ ,ʸʣʱʡ ...ʭʩʮʲʨ ʭʤʬ ʹʩʹ ʥʬʠ ʬʫ ʺ
ʬʫʤʤʦʤʣʡʥʲʥʦ .ʠʬʥʠʭʩʡʩʩʧ
ʭʩʴʱʠʺʮ ʭʬʥʫʹ ʣʧʥʩʮ ʯʩʰʲ ʠʬ ʤʦ ʭʠʤ ʠʩʤ ʤʬʠʹʤ ʹ
"ʣʧʠʺʤʬʭʩʫʩʸʶʥ
ʭʲ 'ʬʠʸʹʩʲʮʹ'ʣʩʢʤʬʥ ,ʤʸʩʡʲʠʬʤʦʳʺʺʹʮʹʩʮʩʺʲʣʩʴʬʺ
ʤʦʺʠʭʩʹʥʲ ʭʩʹʰʠʤʺʩʶʧʮʷʸʭʠʥʬʩʴʠ –ʭʩʣʥʤʩʤʡʸʤʫ"ʫ
ʭʩʮʹʡʭʹʥʸʤʹʥʲʤʦʦʠ -ʡʬʤʬʫʮ
ʬʫʤʦʭʤʬʹʤʱʰʸʴʤʹʭʩʰʷʱʲʠʬʮʹʩʣʧʠʸʡʣʷʸʲʣʥʩʩʰʠ
ʭʲ ,ʤʸʨʹʮʤʭʲ ,ʭʩʲʹʸʤʭʲʭʤʬʹʸʹʷʤʬʫ ,ʤʬʠʤʭʩʷʧʹʮʤ
ʹʴʧʬ ʭʩʶʥʸ ʭʤʹ ʩʠʣʥʡʥ .ʤʬʠʤ ʭʩʸʡʣʤ ʬʫ ʭʲ ,ʨʴʹʮʤ ʩʺʡ
ʺʠʭʢʭʤʬ ʸʥʢʱʩ ʤ ʬʡʠʤʬʠʤʭʩʸʡʣʤʬʫʭʲʧʩʥʸʤʬʺʥʸʹʴʠ
ʤʦʥʩʡʮʩʱʤ ʺʠ ʱʰʦʩʡʤ ʺʠ ʸʥʢʱʩ ʤ ʬʡʠ ʥʩʹʫʲ ʠʬ ʩʬʥʠ ʷʱʲʤ
ʯʫʭʩʷʦʧʤʮʫʹʸʧʠʮʬʡʠʤʦʤʸʡʣʡʭʩʰʩʩʰʥʲʮʥʩʤʠʬʭʤʥʦʤ
,$ z pr
q nu
q u n n & ʬʥʡʱʬʥʬʫʩʠʬʸʡʫʩʫ ,ʤʦʺʠʥʶʸ
ʩʫʺʥʬʬʥʺʹʤʤʩʤʺʹʣʠʮʭʩʣʧʴʮ .ʤʸʩʸʡʭʤʬʤʺʩʤʠʬʸʡʫ ʬʡʠ ,ʤʧʩʬʱ "ʭʹʤ ʬʥʬʩʧ" ʤʦʬ ʭʩʠʸʥʷ – ʺʥʬʬʥʺʹʤ ʤʩʤʺ ʭʠ
ʠʸʷʰ ʤʦ ʭʠ - ʭʩʥʢ ʭʤʹ ʤʠʸʰʫ ʦʠ ʭʩʩʥʢ ʣʢʰ ʤʦ –ʭʹʤ ʬʥʬʩʧ
ʭʩʰʥʬʩʧʭʩʣʥʤʩʤʦ ʸʹʠʫʠʬ .'ʭʹʤʬʥʬʩʧ'ʭʬʶʠ
ʱʩʱʡ ʬʲ ʤʩʤʩ ʠʡʶʤʹ ʭʩʰʩʢʴʮ ʭʩʰʥʬʩʧ ʺʶʥʡʷ ʡʩʡʠ ʬʺʡ ʹ
ʺʥʸʥʫʹʮ
ʭʩʶʥʸʠʡʶʬʭʩʱʰʫʰʭʩʩʥʢʸʺʥʩʥʸʺʥʩʨʠʬʨʠʬʤʩʤʩʠʬʹʪʩʠʺ
-ʤʩʤʩʠʬʹʪʩʠʥ .ʭʩʶʥʸʭʤʹʩʮʥʭʩʬʢʰʠʥʭʩʠʷʩʸʮʠʤʴʥʠʩʡʩʹ
ʺʠ ʩʸʮʢʬ ʱʥʸʤʬ ʤʦ - ʭʤʬʹ ʤʸʨʮʤ ʩʩʥʢ ʯʥʨʬʹʬ ʪʴʤʰ ʤʦ
ʭʦʩʰʥʩʶʤʹʲʢʸʤʮʤʰʩʣʮʤʭʥʷʩʰʴʬʣʥʲʤʸʨʮʤʤʺʩʤ ʥʦʥʺʥʣʤʩʤ
ʤʸʨʮʤʥʦ – ʬʩʧʺʤʩʰʥʬʩʧʤ
ʭʬʹʥʮ ʸʡʣ ʤʩʤ ʠʬ ʤʦʹ ʥʸʡʩʣ ʺʮʣʥʷʤ ʤʴʩʱʠʬ ʲʢʥʰʡ ʹ
$  &

ʣʩʮʺʥʤʦʬʭʩʣʣʶʹʩʤʦʡʭʢʯʥʫʰʹʭʬʥʫʬʸʩʡʱʤʬʩʺʩʶʸʩʰʠʺ
ʤʦʤʸʡʣʤʬʫʬʹʭʩʬʥʣʢʤʭʩʰʢʸʠʮʤʸʡʣʬʫʡʩʨʩʬʥʴʥʤʹʮʹʩ
ʭʩʫʧʮ ʭʤ ʩʫ ʸʡʣ ʤʦʫ ʺʥʹʲʬ ʥʶʸ ʫʫ ʠʬ ʺʥʶʥʡʷ ʩʰʩʮ ʬʫʮ
ʤʦʹ ʥʶʧʬʹ ʭʩʡʥʹʧ ʭʩʣʥʤʩ ʷʩʴʱʮ ʥʩʤ ʬʡʠ ʤʬʹʮʮʤʮ ʺʥʡʨʤʬ
ʠʬ ʣʧʠ ʳʠʥ ʠʬʫʡ ʭʩʣʸʧ ʭʩʸʥʧʡ ʭʩʡʹʥʩ ʨʥʹʴʹ ʺʥʩʤʬ ʡʩʩʧ
ʭʩʡʩʩʧʦʠ -ʠʸʥʰʨʥʹʴʤʦʹʷʥʧʥʸʩʡʲʤʤʦʮʵʥʧʥʭʥʬʫʤʹʥʲ
ʥʬʬʴʺʩʷʸʹʭʫʱʤʥʹʲʥʤʸʩʸʡʭʤʬʤʺʩʤʠʬʦʠʺʥʹʲʬʥʤʹʮ
ʭʹʤʹʥʣʩʷʥʹʲʩʥʤʦʮʸʺʥʩʠʬʥ

ʸʺʥʩʡʣʩʧʴʮʸʩʥʠʤʢʦʮʭʢʹ
ʣʧʠʲʢʸʡʭʥʠʺʴʬʡʠʳʸʥʧʯʩʩʣʲʤʦʤʰʥʹʮʬʫʤʤʹʷ ʬʫʤʺ
ʩʥʰʩʹʡ ʺʥʬʥʣʢ ʺʥʫʥʴʤʺ ʥʩʤʩ .ʡʥʺʫʹ ʥʮʫ ʬʫʤʥ ʭʧ ʤʩʤʰ ʤʦ
ʠʮʢʥʣʤʥ .ʺʥʰʺʹʤʬ ʣʮʥʲ ʭʬʥʲʤ ʬʫʹ ʭʩʮʹʮ ʯʮʩʱ ʤʦʥ ʭʬʥʲʤ
ʤʦʹʫʥʠʶʥʩ ʠʥʤʹʩʰʴʬʸʴʸʴʤʭʬʥʢ ʬʹʬʹʮʤʮʤʦʬʥʰʺʰʹʤʴʩʤ
ʸʴʸʴʤʦʮʠʶʥʩʳʥʱʡʬʡʠʸʡʹʩʤʬʪʬʥʤʤʦʹʤʠʸʰʤʦ –ʧʺʴʰ
ʤʦʮʬʡʠʤʰʺʹʮʥʷʸʴʺʮʬʫʤʹʤʠʸʰʤʦ .ʺʲʫ ʭʬʥʲʤʤʠʸʰ ʪʫʥ
.$~ & ʤʹʣʧʤʺʥʠʩʶʮʤ ʺʧʺʴʺʮ
?ʯʠʫʹʧʸʺʮʥʤʹʮʹ ʬʬʫʡʭʩʨʬʥʷʠʬʭʩʹʰʠʤʪʩʠʦʠʹ
ʠʬʥʤʹʮʹʭʩʠʥʸʸʡʫʭʩʬʮʸʥʰʺʶʷʹ ʩʮʭʩʹʰʠʣʩʧʴʮʯʫʤʦʺ
ʥʮʫʭʩʨʲʮʭʤʬʡʠ ,ʭʩʰʩʡʮʹʤʬʠʫʯʴʥʠʬʫʡʹʩʸʣʱʡʠʬʯʩʷʺ
. ʥʫʥ ʭʥʧʤʥʢʬʹʤ ʹʣʧʭʬʥʲʬʤʰʫʤʬʫʤʥʤʩʸʥʨʱʩʤʤʬʫʪʸʥʠʬ
ʭʩʮʥʬʮʹʧʸʣʒ ʲʍ ʤʓ ,ʣʠʮʭʩʹʷʭʩʸʡʣʬʤʰʫʤʥʤʸʤʦʠʤʩʤ -ʢʬʹʤ
.ʭʩʲʥʢʸʠʬʭʩʹʰʠʤʺʲʫ .ʥʬʹʺʠʤʹʲʤʦʬʡʠʺʥʮʥʷʮʤʡʸʤʡ
,ʬʩʢʸʠʬʭʬʥʲʤʹʭʩʲʣʥʩʥʧʺʮʡʭʩʩʥʸʹʤʡʸʤʭʩʲʥʢʸʠʬʬʬʫʡ
ʭʢʭʩʲʣʥʩʹʥʬʠʫʬʺʣʤʬʹʤʶʥʡʷʡʹʩʥʬʩʴʠʥʬʬʴʺʤʬʭʩʫʩʸʶʥ
ʵʮʥʠʤʺʠʭʤʬʤʩʤʠʬʣʥʲʬʡʠ ,ʭʩʲʣʥʩʹʭʩʰʥʬʩʧʹʩʥʬʩʴʠʥ ,ʭʤ
ʸʷʹʤʯʮʧʥʸʡʬ
ʬʫʬ ʺʥʹʷʥ ʺʥʣʩʧʴʮ ʣʠʮ-ʣʠʮ ʺʥʲʺʴʤ ʥʰʬ ʥʩʤʩ ʡʥʸʷʤ ʣʩʺʲʡ
ʭʬʥʲʤʮʹʩʬʹ-ʩʰʹʱʥʸʤʬʥ ,ʸʤʮʭʩʸʥʷʭʩʸʡʣʤ ʭʬʥʲʤʬʫʬʥʭʲʤ
ʠʥʤʥ -ʭʬʥʲʤʺʠʸʶʩʹʠʥʤ ʤʥ .ʪʩʬʤʺʤʦ -ʹʣʧʥʤʹʮʺʥʰʡʬʩʣʫ
ʺʥʰʬʡʱʺʶʷʭʩʫʩʸʶʥʸʶʥʩʤʠʥʤʥʬʹʤʸʩʶʩʤ ʥʦʤʦʺʠ ʷʸʴʮ
ʦʠʮ ʯʮʦ ʤʡʸʤ ʧʷʬ ʠʬ ʤʦ ʤʩʸʥʨʱʩʤʤ ʯʮʦ ʪʹʮ ʬʫʬ ʱʧʩʡ
ʸʥʸʡ ʥʲʣʺʹ ʺʥʩʥʹʧʸʺʤʤ ʬʹ ʵʩʴʹ ʡ ʸʡʫ ʥʰʧʰʠʥ ʥʰʸʡʩʣʹ
ʤʬʥʠʢʯʩʠʭʠʠʡʤʸʥʣʯʩʠʹ
ʤʣʡʥʲʬ ʭʩʥʢʤ ʺʠ ʯʩʫʤ ʤ ʭʤʡʹ ʭʩʸʶʮʡ ʺʥʫʮʤ ʥʮʫ ʡʥʹ
ʺʱʸʤʰ ʭʩʸʶʮ ʦʠ – ʠʬʭʠ ʨʥʹʴ ʩʫ ʭʩʸʶʮʮʭʩʠʶʥʩʭʩʣʥʤʩʤʹ
ʭʢʹʺʥʫʮʤʬʫʬʹʭʥʶʲʤʤʠʸʮʤʩʣʩʬʲ –ʭʩʣʥʤʩʤʺʠʥʩʸʮʢʬ
ʺʥʩʤʬ ʩʠʣʫʥ ʬʥʫʩ-ʬʫʤ ʤʹ ʺʥʠʸʬ ʷʩʴʱʮ ʤʩʤ ʤʦ ,ʭʺʥʠ ʥʣʩʧʴʤ
ʸʮʥʠʠʬʤʦʺʥʠʡʤʺʥʸʩʦʢʤʬʫʣʢʰʤʠʡʤʭʲʴʡʥʡʬʹ ʥʤʦʥʺʠ
ʩʺʩʮʠʸʺʥʩʬʡʠʤʠʸʰʫʺʥʧʴʥʩʤʩ ,ʭʩʣʥʤʩʸʺʥʩʥʩʤʩʹ
"ʡʥʠʫʤʠʸʰʤʺʠʤʮʬʹ
ʤʶʥʸʩʰʠʬʡʠʩʮʲʬʹʩʣʩʺʲʤʬʡʱʤʺʠʤʠʥʸʩʰʠʬʡʥʱʩʰʠʺ
ʺʥʲʹʩʸʤ ʬʫ ʺʠ ʥʬʩʴʩ – ʷʦʧ ʸʺʥʩ ʭʩʣʮʥʲʹ ʤʮʫ ʥʰʩʡʩʹ
ʠʬʠʥʤʩʰʺʰʬʹʺʠʦʤʤʬʹʮʮʤʺʠʷʥʩʣʡʷʸʠʬʥʺʠʦʤʤʬʹʮʮʤ
ʤʲʥʰʺʤʬʫʪʩʬʤʺʤʬʫʠʬʠ –ʸʧʮʤʸʷʩʹʤʮʠʬʺʱʰʫʤʬʫʺʠ
ʥʬʡʷʩ – ʭʩʰʫʥʮʠʬ  ʯʠʫʣʲ :ʥʣʩʢʩʭʩʩʺʩʮʠʤʭʩʣʥʤʩʤ ʭʠʺʠʦʤ
ʭʩʣʥʤʩ ʺʥʩʤʬ ʭʩʫʩʸʶ ʬʡʠ ʯʮʥʠʩ ʠʬʹ ʭʩʮʹʤ ʯʮ ʤʸʦʲ ʥʦʫ
ʬʡʠʭʩʡʫʮʤʥʮʫʨʲʮʤʩʤʩʤʦʥʥʰʺʩʠʬʥ ,ʣʧʩʡʥʩʤʩʥ ,ʥʣʧʠʺʩʹ
ʤʸʦʲʮʵʥʧʭʩʫʩʸʶʥʰʧʰʠʣʥʲʤʮʥ ʭʩʮʹʮʤʸʦʲʤʡʸʤʬʡʷʰ
"ʭʩʮʹʤʯʮ

ʥʡʺʫʰʹʭʩʸʡʣʬʤʲʴʹʤʤʺʩʤʥʤʰʹʩʧʨʡʬʡʠʹ
ʥʲʩʢʤʹʣʲʭʩʸʶʮʡʭʩʣʥʤʩʤʥʸʡʲʭʩʸʡʣʤʮʫʲʩʴʹʮʬʫʤʺ
ʩʬʠʨʥʨʹʥʠʩʳʱʬʲʥʩʤʭʤʥ ?ʭʩʸʶʮʮʺʠʶʬʭʩʰʫʥʮʥʩʤʹʤʣʥʷʰʬ
ʬʡʠ $  & ʺʩʺʧʺʬ ʣʲ ʨʲʮʫ ʺʥʩʰʧʥʸʡ ʥʣʸʩ ,$  &
ʭʢ .ʭʩʸʶʮʮ ʭʺʥʠ ʠʩʶʥʤʥ ʤʦ ʺʠ ʸʶʲ ʤ"ʡʷʤ – ʸʡʣ ʬʹ ʥʴʥʱʡ
ʥʮʫ ʭʩʷʱʥʴ ʠʬ ʥʰʬʹ ʭʩʷʱʥʴʤʹ ʡʶʮʬ ʪʥʮʰ-ʪʥʮʰ ʥʰʣʸʩ ʥʰʧʰʠ
ʭʩʣʡʥʲʭʩʰʷʱʲʤʥ ,ʪʩʸʶʹʥʮʫʭʩʶʲʩʩʮʣʩʮʺʠʬʭʩʰʡʸʤʥʪʩʸʶʹ
ʺʠʥ ʯʩʣʤ ʺʠ ʭʩʧʷʥʬ ʥʰʧʰʠʥ , ʥʫʥ ʥʫʥ ʭʩʸʷʮ ʤʡʸʤʡ ʭʲʤ ʣʢʰ
ʡʥʶʲ ʤʦ ʬʫʥ ,ʭʩʶʥʸ ʥʰʧʰʠʹ ʤʮʭʺʩʠ ʭʩʹʥʲʥ ʺʥʥʶʮʢʩʸʺʤ
ʺʠʱʸʥʤʩ"ʮʲʦʠ -ʺʩʣʥʤʩʤʺʣʤʺʠʥʱʸʤʩʠʬʭʩʥʢʤʭʠʥʣʠʮ
.ʥʰʺʥʠʬʩʶʩʥʸʥʮʹʩ ʤʺʩʣʥʤʩʤʺʣʤ
ʯʩʠ ʥʰʬ ʥʣʩʢʩʹ ʲʢʸʤ ʲʩʢʩʹʫʥ ,ʭʩʩʺʩʮʠ ʭʩʣʥʤʩ ʭʰʹʩ ʬʡʠ
ʭʩʹʥʣʷʭʩʠʥʹʩʰʯʩʠ ,ʥ"ʧʤʴʺʥʸʹʫʯʩʠ ,ʪʩʸʶʹʥʮʫʤʬʩʮ-ʺʩʸʡ
-ʩʣʥʤʩ ʩʦʠ ʥʫʥ ʥʫʥʤʶʥʸʷʸʹʣʧʠʬʫʬʧʥʺʴ -ʸʥʩʢʤ ,ʭʲʴʹʥʮʫ
!ʥʤʦ'ʣʩʢʤʬʩʣʫʥʮʶʲʺʠʡʩʸʷʤʬʯʫʥʮʤʩʤʩʩʣʥʤʩʡʬʭʲʩʺʩʮʠ
r r un & '!ʯʠʫ ʣʲ
ʬʥʣʢʡ ʸʥʦʲʩ ʤ ʦʠʥ $ s u 
q ru jsq p
ʭʩʲʹʸʤʺʠʬʩʴʩʥ
"ʤʦʤʪʩʬʤʺʤʬʫ -ʯʮʦʤʡʸʤʣʥʲʧʷʩʤʦʭʠʤʹ
ʬʹʳʶʸ"ʤʷʱʴʤʩʤʹʥʦʩʠʭʺʩʠʸʭʠʤ -ʤʰʥʸʧʠʤʤʴʥʷʺʤʬʫʡʺ
ʠʬʬ ʭʩʰʥʸʧʠʤ ʭʩʹʣʧʤ ʺʰʥʮʹ ʬʫ ʪʸʥʠʬ ʷʱʥʴ-ʩʺʬʡ ʭʩʲʥʸʩʠ
ʭʩʲʥʸʢʸʺʥʩʥ ʸʺʥʩʥʩʤʩʣʥʲʥʥʫʴʤʭʩʸʡʣʤʥʳʸʤ
...ʺʸʶʲʤʺʠʭʩʬʡʷʮʠʬʹʥʬʠʫʹʩʹ
ʭʢ ʹʩ ʩʸʮʢʬ ʭʩʩʷʰ ʠʬ ʭʩʠʰʷʤ ʭʢ ʬʡʠ ʭʬʹʥʮ ʠʬ ʤʦ ʩʫ ʺ
ʺʥʶʥʡʷ-ʺʥʶʥʡʷʭʤʭʩʠʰʷʤʬʫ -ʣʧʩʡʠʬʭʤʭʤʩʰʩʡʺʥʰʥʡʹʧ
ʭʤʹ ʭʩʠʰʷʤ ʥʬʠʤ ʭʩʹʰʠʤʮ ʹʩʥ ʩʰʹʤ ʣʢʰ ʣʧʠ ʭʩʮʧʬʰ ʭʤʥ
ʭʰʹʩʭʩʩʷʰʠʬʭʤʭʢʦʠ"ʺʥʩʤʬʬʥʫʩʤʦʪʩʠʦʠʺʥʲʩʰʶʤʣʢʰ
ʤʦʺʠʭʸʥʢ ʤʨʠʬ-ʨʠʬʩʷʰʠʬʸʡʣʭʥʹʭʩʠʰʷʩʰʩʮʬʫ
ʹʠʸʭʩʮʩʸʮʭʩʡʸʲʤʥʩʹʫʲʹ
ʩʸʤʭʤ .ʭʩʡʸʲʤʺʠʭʩʶʥʸʠʬʭʤ .ʥʰʬʹʤʩʲʡʤ ʪʫʬʫʠʬ -ʭʤʺ
ʹʩʬʧʤʬ ʩʣʫ ʺʥʩʡʸʲʤ ʺʥʶʸʠʤ ʬʫʡ ʺʥʮʧʬʮʤ ʬʫ ʺʠ ʥʬʩʧʺʤ
ʭʤʥ ʥʫʥʭʩʠʴʥʸʩʠ ʭʩʨʰʢʬʨʰʩʠ ʤʭʮʶʲʺʠʭʩʹʩʢʸʮʭʤʭʺʥʠ
ʵʸʠʡ ,ʤʴ ʬʡʠ ʭʤʡ ʭʩʹʮʺʹʮ .ʭʩʡʸʲʤ ʺʠ ʬʬʫʡ ʭʩʡʤʥʠ ʠʬ
ʱʰʫʩʤʬʨʥʹʴʤʦʥ ʭʬʥʲʤʦʫʸʮʺʠʺʥʹʲʬʭʩʶʥʸʭʤ –ʬʠʸʹʩ
ʬʥʫʩʡʫ ʨʬʺʹʤʬʥ ,ʤʡʷʤ ʭʩʫʬʮʤ ʩʫʬʮ ʪʬʮ ʪʬʮʤ ʬʹ ʯʥʮʸʠʬ
,ʯʥʫʰ ʭʬʒ ʲʕʒʩʥ ,ʺʥʩʥʨʹ ʬʫʤ ʠʸʡ ʤʹ ʭʬʥʲʤ ʬʲ ʯʥʮʸʠʤ ʬʲ
ʭʩʹʮʺʹʮ ʬʡʠ  ʥʫʥ ʭʩʹʰʠ ʭʩʢʸʤʰʥ ,ʺʥʩʲʡ ʥʰʬ ʭʩʹʥʲ ʭʩʡʸʲʤ
ʭʤʡ
ʺʠ ʱʥʸʤʬ ʭʩʶʥʸ ʥʩʤ ʭʠ ʤʰʩʣʮʤ ʺʠ ʤʴ ʱʥʸʤʬ ʭʩʶʥʸ ʠʬ ʭʤ
ʺʡʫʸʥ ,ʭʩʺʡʥ ,ʭʩʸʩʤʮʭʩʹʩʡʫʤʡʸʤʫʫʭʩʰʥʡʥʩʤʠʬ –ʤʰʩʣʮʤ
ʭʤʹ 'ʭʬʥʲʤʦʫʸʮ' ʪʸʥʶʬʣʲʥʰʤʦʬʫ .ʤʬʠʤʭʩʸʡʣʤʬʫʥ ,ʤʹʣʧ
ʭʩʮʲʮ ʭʩʬʩʩʧ ʤʴʬ ʥʠʥʡʩ ʨʲʮ ʣʥʲ ,ʥʠʸʺ ʥʩʬʲ ʨʥʬʹʬ ʭʩʶʥʸ
ʤʩʶʷʰʥʴʥʩʤʩʠʬʭʩʡʸʲʤʥʭʩʸʦ
ʤʮ ʩʺʥʲʮʹʮ ʸʡʣ ʤʦ ʤʰʩʠʸʷʥʠ ʡʩʩʷʡ ʹʧʸʺʮʹ ʤʮ ʹ
"ʭʩʣʥʤʩʤʥʹʲʩ
ʣʥʲ ʤʦʥ ʤʬʥʣʢ ʤʲʴʹʤ ʤʦʬ ʹʩʥ ʸʩʮʧʤʬ ʪʬʥʤ ʤʦʥ ʩʠʣʥʡ ʺ
ʪʥʺʡ ʤʩʤʩ ʭʬʥʲʤ ʬʫʹ ʣʲ ʤʮʧʬʮ ʣʥʲʥ ʤʮʧʬʮ ʣʥʲʥ ʤʮʧʬʮ
ʥʩʤʭʤʭʠʥʦʥʦʩʠʬʷʬʧʥʹʲʩʤʮʲʣʥʩʠʬʩʰʠʭʩʣʥʤʩʤʤʮʧʬʮʤ
,ʤʦʤ ʭʥʷʮʤ ʬʫ ʺʠ ʡʥʦʲʬ ʭʤʬ ʥʰʸʮʠ ʯʮʦʮ ʸʡʫ ʥʰʧʰʠ ʭʩʮʫʧ
ʺʫʴʥʤ ʤʷʩʸʮʠ ʺʩʮʹʩʨʰʠ ʸʺʥʩʥ ʸʺʥʩ ʺʩʩʤʰ ʤʴʥʸʩʠ ʤʩʱʥʸ ʺʠ
ʤʸʥʶʡ ʩʮʹʩʨʰʠ ʤʩʤʰ ʭʬʥʲʤ ʬʫ ʺʩʮʹʩʨʰʠ ʸʺʥʩʥ ʸʺʥʩ ʺʥʩʤʬ
ʭʩʬʩʩʨʮʥʭʩʣʥʤʩʭʩʲʱʥʰʣʥʲʥʩʹʫʲʪʩʠʲʣʥʩʠʬʩʰʠʤʠʸʥʰ
ʭʩʢʥʸʤʺʥʠʮʭʹʹʩʹ
ʤʦʥʭʬʥʲʡʺʥʮʧʬʮʤʩʣʷʥʮʮʣʧʠʣʥʲʤʦʩʺʸʮʠʹʥʮʫʤʠʸʺʺ
ʥʰʸʮʠʸʡʫʹʯʮʦʮʤʦʥʺʩʹʩʬʹʤʭʬʥʲʤʺʮʧʬʮʬʹʷʬʧʤʹʲʮʬ
ʬʬʢʡʭʩʲʥʷʺʭʤʬʡʠ$ ~&ʭʹʮʺʠʶʬʭʩʣʥʤʩʬ
ʤʱʰʸʴʤ

בס"ד

עד כאן !

שני מאמרים מאת דניאל.
המסר הראשון מתייחס לעצרת -התפילה בשערי ירושלים
שהתקיימה בר"ח אדר ב' תשע"ד  ,ומבאר את יחסי החרדים -
חילוניים בארץ ישראל בהקבלה למצבו של עם -ישראל במצרים.

היום אנחנו כמו במצרים
"וְ אֵ ֶּלה ְ ׁשמוֹ ת ְ ּבנֵי יִשְׂ ָראֵ ל הַ ָּב ִאים ִמ ְצ ָרי ְָמהַ ...וי ְִהי ָּכל נֶ פֶ ׁש י ְֹצאֵ י
ִש ְרצוּ ַויּ ְִרבּ וּ ַויּ ַַע ְצמ ּו
י ֶֶר ְך יַעֲ קֹב ִ ׁש ְב ִעים נָ פֶ ׁש ...ו ְּבנֵי יִשְׂ ָראֵ ל ּ ָפרוּ ַויּ ְ ׁ
ִ ּב ְמאֹד ְמאֹד ,ו ִַּת ָּמלֵ א הָ אָ ֶרץ א ָֹתםַ ...ויּ ָָקם ֶמלֶ ְך חָ ָד ׁש ַעל ִמ ְצ ָריִם...
ֹאמר אֶ ל ַע ּמוֹ ִ ,ה ּנֵה ַעם ְ ּבנֵי יִשְׂ ָראֵ ל ַרב וְ ָעצוּם ִמ ּ ֶמ ּנוּ :הָ בָ ה
ַויּ ֶ
נִ ְתחַ ְ ּכ ָמה לוֹ ֶ ּ ,פן י ְִר ֶּבה ,וְ ָהיָה ִּכי ִת ְק ֶראנָ ה ִמ ְלחָ ָמה וְ נוֹ ַסף ַּגם הוּא
ַעל שׂ ֹנְ אֵ ינוּ ,וְ נִ ְלחַ ם ָּבנוּ וְ ָע ָלה ִמן ָהאָ ֶרץַ :ויָּשִׂ ימוּ ָע ָליו שָׂ ֵרי ִמ ִּסים
ֲשר י ְַע ּנוּ אֹתוֹ ֵ ּ -כן י ְִר ֶּבה וְ כֵ ן י ְִפרֹץ,
ְל ַמ ַען ַע ּנֹתוֹ ְ ּב ִס ְבל ָֹתם ...וְ כַ א ֶׁ
ַויּ ָֻקצוּ ִמ ְּפנֵ י ְ ּבנֵי יִשְׂ ָראֵ ל) ":פרשת שמות ,פרק א'(.
היום אנחנו כמו במצרים .בני ישראל פרו ורבו ,ופתאום
המצרים התעוררו ואמרו' :הם סכנה בשבילנו'' ,חייבים שיהיו
עבדים' .צריכים להוציא מהם את האמונה-והביטחון בה'.
והמצרים עבדו קשה כד י לקחת להם את הזכויות שקבלו בזמנו
של יוסף.
אנחנו באנו לפה לארץ-ישראל עוד הרבה לפני הציונים
ֶיה ,'...מזמור ק"ב[ ,ומאז ועד היום
יך ֶאת ֲא ָבנ ָ
]'כּי ָרצוּ ֲע ָב ֶד ָ
החילונים ִ
התרבינו בצורה מדהימה .אמנם לא ששה ילדים בבת אחת ,אבל
כעת נולדים שלשה-עד-חמישה ילדים בבת-אחת ,וזה לא יוצא מן
הכלל .אז כל זמן שהמספרים היו קטנים  -הם דחו את המלחמה
ַתּ ָמּלֵא
נגד הדת היהודית ,ועכשיו הם רואים אותנו בכל מקום ]'ו ִ
אָרץ א ָֹתם' ,עי"ש ב'העמק דבר' להנצי"ב[.
ָה ֶ
וכמו במצרים  -היהודים החליטו שהם רוצים חלק מהעוגה
הגשמית שיש לחילונים .אז ממשלת הרשע המתייוונת ,הגויית,
]עי' רש"י ירמיהו א' ה'[ החליטה שהחרדים בעם-ישראל רבים מדי,
והדרישות שלהם רבות מדי ,וזה מהוה סכנה לקיומה של 'מדינת
ישראל' החילונית ,ולכן צריכים להרוס את היהדות .אך זו טעות,
זו התאבדות מצידם! כי זה ברור ,כי עד היום ,כל מי שעמד נגד
עם ישראל – לא נשאר ממנו כלום .אין שום זכר מהם .וזו
ְבינוּ' ,ברכת 'גאל ישראל'
יכנוּ ַעל ָבּמוֹת אוֹי ֵ
]'ה ַמּ ְד ִר ֵ
עובדה היסטורית ַ
דערבית ,וכן בברכת המגילה 'הרב את ריבנו' .דברים ל"ג כ"ט ,ע"ש[.
העצרת היום היא לא עצרת טהורה לגמרי לשם-שמים ,כי יש
כל-מיני קבוצות שמושכות לכל-מיני כיוונים ,ויש כאן הרבה
פוליטיקה .אך מתאספים כי אין ברירה .כי השלטון רוצה להרוס
את היהדות שלנו ,להפוך אותנו לגויים .הוא רוצה לשים נשים
להיות שופטות בבתי-הדין ,רוצה שהרופאים יהיו מוהלים שלא
נדע ,רוצה להשתלט על הכשרות ,וכל יום גזירה אחרת כדי
להרוס את התורה ואת האמונה-והביטחון שלנו בקב"ה ,ח"ו.
וזה לא משהו חדש .זה רק מדהים שבארץ ישראל" ,יהודים-
כביכול" עושים בדיוק מה שהגויים עשו בכל ההיסטוריה עד
היום נגד היהודים ] ָ'ק ָשׁה ִכ ְשׁאוֹל ִקנְ אָה'[ .אותן השיטות ,אותה
הדרך! הם עובדים ממש קשה ,ולמרות שיש חרדים בכנסת
שמדברים נגד – זה לא עוזר .ומה שחשוב בעצרת שיש היום ,זה
שלפחות חלק גדול של החרדים אומרים עכשיו' :עד כאן ,אתם
עושים מלחמה נגד התורה ,נגד הקב"ה – עד כאן!'

אבל זה לא הסוף .זו רק ההתחלה .כי הצד של המתיוונים
והגויים ,הציונים ,והגויים שעומדים מאחוריהם – לא יפסיקו ,והם
עובדים בטֵ רוף לגמור את הדת היהודית .אז יגיע הזמן שמאות-
האלפים שבאים היום להפגין יצטרכו להגיד שוב ושוב' :לא
מסכימים לשנות אפילו דבר אחד ממצוות התורה-הקדושה שלנו,
מהאמונה שלנו'.
ולצערי הרב ,יהיו כ אלה חרדים שלא ירצו לעזוב את עגל-
הזהב של העולם-הזה ,והם יהיו מוכנים להתפשר עם החילונים,
וְח ָטּ ִאים
פּוֹשׁ ִעים ַ
עד שהם ייעלמו יחד איתם ]ישעיה א' כ"ח' :וְ ֶשׁ ֶבר ְ
י ְַח ָדּיו' ,מגילה יז :ע"ש[ .יֵרדו עלינו עכשיו גזרות קשות ביותר ,ורק
היהודים האמיתיים יגידו – לא ,עד כאן ,זהו! וזו תהיה מסירות
הנפש שה' רוצה מעם ישראל.
בזמן האחרון  -אנחנו רואים מאות חרדים משתלבים יותר
ויותר בעולם החילוני ,בעבודה טובה ,בצבא ,בכל-מיני מקומות
שעד היום לא היו שם חרדים .מנסים לשלב את היהדות עם
החיים הפתוחים שהם נגד הדת-היהודית ,עבודה עם כופרים
שונאי-ישראל ,שונאי-תורה .להשתלב איתם  -זה לא הולך ]'אַל
ִתּ ְת ַח ֵבּר ָל ָר ָשׁע' ,מסכת אבות פ"א מ"ז[.
אנו רואים גם יהודים חרדים מתעסקים בפוליטיקה .רק חלק
מהעסקנים ,ראשי עיריות ,נציגים בכנסת וכו'  -עובדים לשם-
שמים .לכן הרמה הרוחנית של היהדות יורדת .העסקנים כעת הם
כמו פטריות-אחרי-גשם ,ולחֵ לֶ ק מהעסקנים יש עניין לשתף
פעולה עם השלטון המתייון ,הגויי ,כי הם מרוויחים מזה ]ר' אור
יחזקאל ,אמונה ,מאמרי הגאולה[ .יש כל-מיני צורות של ראשי-ערים
חרדים שמשתמשים בתפקיד שלהם גם לשלשל לא-מעט כסף
כוּלנוּ' .משלי א'[ ,ומזה
תוֹכנוִּ ,כּיס ֶא ָחד י ְִהיֶה ְל ָ
]'גּוֹר ְל ָך ַתּ ִפּיל ְבּ ֵ
ָ
לתוך הכיס
נולדה תעשיה שלמה .והקרבן לכל זה – זה היהודי הפשוט,
הטוב .שהוא משתדל לגדל את הילדים שלו לתורה ומצוות,
לאהוב את הקב"ה ,ולהיות כל הזמן עבד ה' – לחיות אך ורק
לעשות את רצונו ,ובסופו-של-דבר הוא הקרבן של העסקנים
למיניהם וכל אנשי-העסקים ששולטים בעולם עם המתיוונים-
ָקי ִח ָנּם' ,משלי שם[.
הגויים ]'נִ ְצ ְפּנָה ְלנ ִ
וכמו במצרים  -הרמה של היהדות ירדה מאד ברגע שחלק
מהחרדים החלו להתקרב ולהשתלב עם העולם החילוני ,המתייוון,
הגויי.
כמו במצרים ,כאשר האוכלוסיה היהודית גדלה בצורה
מדהימה ,וכבר לא היה מקום בגושן ]סו"פ ויגש[ ,אז החלו לגור
גם באזורים של גויים ולהתערב בחברה שלהם ,ואז הגויים
התחילו להרגיש בסכנה ,כי מספר היהודים היה גדול ממספר
אופְ ָי ּה של מצרים.
המצרים ,והם פחדו שזה ישנה את ֹ
אז גם עכשיו ,יש "כביכול-חרדים" בכל מקום בעולם שרוצים
לעבוד ,וליהנות ,ו'לעשות חיים' כמו החילונים .ומאחר והחילונים
מתחילים לראות שהחרדים מופיעים בכל-מיני מקומות שהיו
שייכים פעם לחילוניים בלבד ,והתחרות שלהם בפוליטיקה
ובביזנס ובכל מקום שהם מופיעים ,המשולבת עם כל מיני
דרישות כמו כשרות ,מקום-תפילה וכו' ,מרגיזות את החילונים
מאד ,והם רוצים להתפטר מה'נגע' שהם קוראים לו 'חרדים'.
אבל מה שהכי-מעצבן את החילונים זה שהחרדים יכולים
להשתלב ולהשתלט בכל-מקום בקלי-קלות .ואם אנחנו מסתכלים
על זה טוב ,אז זו בדיוק היתה הבעיה עם היהודים באירופה.
היהודים הצליחו יותר מדי ,ובמיוחד בענייני כספים ,וזה הרגיז
אותם הכי-הרבה ]ור' מכתב החת"ס להגרע"א זצ"ל המובא בס' עשן
הכבשן עמ' קכ"ג[.

שאלות ותשובות:

המשמעות של הכנס ,של העצרת ,ההפגנה ,התפילה הזו ,היא
בכמה מילים שנאמרו שם – והם" :אף חרדי לא יתגייס!" .וזה
לא רק תשובה על העניין של הגיוס .זו התשובה שצריכה להיות
על כל גזירה שרוצים להטיל על עם ישראל :לא ולא! לא נִ ּ ֵתן,
לא נשתף פעולה עם כל החוקים-הבלתי-חוקיים בדמוקרטיה נגד
עם-ישראל ,נגד ה' ותורתו .אם יש בעיה של גיור  -אז חרדים
יתחתנו רק עם גרים שיתגיירו בבתי דין של החרדים .אם לא
נותנים למוהל למהול ילד – אז נעשה כמו ברוסיה הקומוניסטית,
בסתר .ואם רוצים להכריח אותנו לאכול אוכל לא-כשר  -אז
נקים הכשר חשאי משלנו .ואם ירצו לשפוט אותנו על שמירת
התורה וח"ו להכניס אותנו לכלא בגלל זה ,או ירצו להרוג אותנו
בגלל זה  -ה' יציל אותנו.
דבר אחד בטוח הוא  -שאם מדינת-ישראל מעיזה להעביר
חוקים נגד יהודים חרדים ,נגד ה' ותורתו ,אז יהיה להם סוף מר
כמו כל הרשעים שהיו בכל ההיסטוריה ,שנלחמו נגד האמת ,נגד
התורה ,נגד הקדוש ברוך הוא.
אני חושש שאחרי זה יבואו הרבה גזירות קשות ביותר ,וזה
יהיה קשה מאד לחרדים .וכבר חלק מהחרדים רוצים לעזוב את
הארץ כדי לברוח מזה .אני מציע שלא יעזבו את ארץ ישראל.
שישארו כאן .אי אפשר להילחם נגד החילונים בכח הזרוע ,כי
זה לא מה שה' רוצה .הוא ילחם בשבילנו! ]'וְ הוּא יָבוּס ָצ ֵרינוּ' ,סוף
מזמור ס' .תרגום שיר השירים ח' ד' ,ע"ש[ ,אנחנו צריכים לבטוח בו,
לבקש ולהתפלל לעזרתו .אנחנו אומרים :אין לנו כח ,רק הקב"ה
ַע ֶשׂה ָחיִל' ,תהלים שם[ ואנחנו בידיו
]'בּאלֹ ִקים נ ֲ
הוא הכח שלנו ֵ
בלבד .והמלחמה שלנו היא :לא להסכים לגזרות נגד הדת,
ולהקים מחיצות עבות וגדולות בינינו ובינם ,מחיצות שאנחנו
נבנה כדי להפריד את עצמנו מהם .וה' יעשה את המלחמה ,כי ה'
רוצה שבני-ישראל יחזרו אליו לגמרי ,שתהיה נאמנות רק אליו
ולתורתו  -ולא לשום דבר אחר ]הושע י"גֲ ' :אנִ י ְי ַד ְע ִתּי ָך ַבּ ִמּ ְד ָבּרְ ,בּ ֶארֶץ
ַתּ ְל ֻאבוֹת'[.
ובחוץ לארץ – זה לא יהיה הרבה יותר טוב .השנאה ליהודים
הולכת וגדלה .גזירות כבר באות ,ויהיה עוד יותר קשה .ה' יתן
מכה חזקה לכל הגויים ,ששני-שליש של העולם ייחרב) .הוזכר
ברבים מהמסרים ,ור' גליונות  (70 ,69ואין לנו עניין לברוח מארץ
ישראל .יש לנו בחו"ל ִמספרים עצומים של יהודים רפורמיים
וקונסרבטיביים שגם הם נגד החרדים ,והם עובדים עם ממשלות-
הגויי ם נגד היהודים החרדים ,המאמינים .אין מה לחפש בחו"ל!
המקום שלנו זה ארץ ישראל.
ה' מכין את העולם למלחמות האחרונות ,ואלה מלחמות
רוחניות ]קד"ד  . [26אנשים ייהרגו ,ויהיה הרס גדול .אבל עיקר
המלחמה היא רוחנית .הקב"ה נגד הכופרים והגויים הרשעים
ָצא ה' וְ נִ ְל ַחם ַבּגּוֹיִם ָה ֵהם ְכּיוֹם ִה ָלּ ֲחמוֹ ְבּיוֹם ְק ָרב'[.
]זכריה י"ד' :וְ י ָ
והמנצחים יהיו אך ורק אלה היהודים ,המאמינים ,האמיתיים,
שבכל-מחיר ישארו עם הקב"ה ,עם רצונו ותורתו .וגם מעט-מאד
גויים שרואים את האמת ]סנהדרין קה.[.
האסיפה היום היא עוד סימן שהגאולה מתקרבת במהירות,
ואנחנו צריכים להיות מוכנים מכל הבחינות לקבל משיח-צדקינו
בקרוב .שנזכה לקבל אותו בר חמים ובשמחה ,בלב מלא שמחה,
שסוף-סוף תיגמר הגלות המרה הזו ,ונתפטר מהשלטון של
הרשעים ] ִ'כּי ַת ֲע ִביר ֶמ ְמ ֶשׁלֶת זָדוֹן ִמן ָהאָרֶץ'[ ,של היצר-הרע ]יואל ב'

ש .איך רואים בשמים את העצרת ?
ת .בשמים רואים שרוב עם ישראל לא שמח עם הגזירות של
החילונים ,ורוב היהודים פה בא"י מתחילים להבין שהמתייוונים
הרשעים רוצים לחסל את היהדות שלנו .וזה מדהים את היהודים,
ומפחיד אותם .ולכן שמחו שסוף-סוף אירגנו מעמד כזה שכל
היהודים שבאו ,והם היו המונים ,יכלו להביע בצורה ברורה
]'כּי ַעזָּה
ביותר את הרצון ,את הקשר של עם ישראל עם הקב"ה ִ
אַה ָבה ,'...שיר השירים[ ,ולהראות ברור גם לחילונים ,גם
ַכ ָמּוֶת ֲ
לעסקנים ,גם לרבנים ,וגם לכל עם ישראל שאנחנו מוכנים
להקריב את עצמנו על קידוש ה' ]תהלים מ"ד כ"ג[ ,ולא מוכנים
לקבל גזירות נגד אבינו-שבשמים הקב"ה ,הכל יכול ,ריבונו של
חוֹמה'[  .לא! אנחנו לא יכולים .אנחנו לא
ָ
]'אנִ י
העולם ותורתו ֲ
מוכנים .אנחנו עבדי ה'  -ולא עבדים של ערב-רב וגויים ]' ֲע ָב ַדי
ֵהם'  -ולא עבדים לעבדים .סו"פ בהר[ .עם ישראל חי!
ש .מה עם פרנסה ...צריכים לחתן ילדים ,משכנתא...
ת .הקב"ה הוא המפרנס ,ורק הקב"ה .אם אנחנו כיהודים-
אמיתיים עובדים בעבודה שאסורה לנו לפי ההלכה ,אז לא תהיה
בזה ברכה ]פסחים נ .[:ואם אנחנו נאמנים לקב"ה ותורתו – אז
יהיה לנו כל מה שצריך .כי רק הוא המפרנס ]חוה"ל שער הבטחון
פרק ה'[.
ש .ישנם הרבה פרסומים על בדיקות רפואיות תקופתיות שכדאי
לעשות ,חיסונים למניעת מחלות וכו' .מה דעתך על זה?
ת .לא לשכוח שהרפואה היום היא ביזנס גדול של מיליארדים-
על-מיליארדים של דולרים .ומשום כך הרבה מאד מהרפואה
ש'כאילו יכולה למנוע מחלות'  -לרוב זה להרוויח בגלל הפחד
של הבן-אדם .ואולי זה יכול למנוע ממנו לקבל את המחלה
הקשה ,אך מאחר ואנחנו ,היהודים ,מאמינים שרק הקב"ה הוא
הכל יכול ,שהוא הריבונו של עולם ,אז אנחנו יודעים שאם זה
בגורל שלנו מהשמיים לסבול סבל מסויים ,אז למנוע את זה ע"י
בדיקה רפואית  -זה ממש טיפשות .כי אם ה' קובע שלטובתנו
אנחנו צריכים לסבול סבל מסויים ,אז אם זה לא יהיה ממקום
אחד  -אז זה יגיע ממקום אחר ,שלא נדע.
הזמן לעשות בדיקות זה רק אם אנחנו לא מרגישים טוב ,או
שישנם סימנים ברורים שיש בעיה ,אבל כל הבדיקות האלה הם
בשביל לעשות כסף ,ומבוססים על הפחד של בני-אדם .וישנן
אפילו בדיקות שהן בעצמן יכולות להביא מחלות ,שלא נדע.
ש .לאחרונה בית-חולים גדול הגיע לפשיטת-רגל ,מה קרה שם?
ת .אני לא אכנס לכל הלכלוך שהיה שם ,אבל לא זה מה שהפיל
אותם .מה שהפיל אותם  -זה הבכי של אמא יהודיה אחת
שהעלילו עליה עלילות ,ולקחו לה את הילד .אז הבכי שלה עלה
לשמים והגיע עד לכסא הכבוד .וזה מה שהפיל אותם.
מוֹע ֶא ְשׁ ַמע ַצ ֲע ָקתוֹ' ,פר' משפטים' .אף על פי ששערי
ְהיָה ִכּי י ְִצ ַעק ֵא ַלי ָשׁ ַ
]ו ָ
תפילה ננעלו שערי דמעות לא ננעלו ,שנאמר )תהילים ל"ט( ' ִשׁ ְמ ָעה ְת ִפ ָלּ ִתי
ה' וְ ַשׁוְ ָע ִתי ַה ֲא ִזי ָנהֶ ,אל ִדּ ְמ ָע ִתי אַל ֶתּ ֱח ַרשׁ' .בבא-מציעא נט[.

כ' ,סוכה נב .עי' רמב"ן דברים ל' ו' ,והאברבנאל בספר 'משמיע ישועה',
יחזקאל בנבואה הה' ,ועוד[ .וכל הדברים האלה ייעלמו לגמרי,

וניכנס לעולם הרבה יותר מושלם ,הרבה יותר קל .כי לא יהיה
לנו את המשא הכבד של המלחמה הפנימית והחיצונית שבתוך
כל-אדם נגד היצר-הרע .ואין לכם מושג מה זה להיות בלי יצר
הרע – ממש גן-עדן! ]אש"ל להגר"א סו"פ י"א ,ע"ש[.
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להיעלם ]קד"ד גליון  ,26ע"ש[ .ואנחנו על סף התמוטטות של
המדינה כמו שאנחנו מכירים אותה .והשלטון הזה – הוא ממש
שלטון של ע"ר .אמנם יש בכנסת גם לא ע"ר ,אך המנהיגים
בשלטון  -הם לרוב ע"ר .וכל מדינת-ישראל מלאה אנשים
ש'כביכול-חשובים' ,כמו שופטים ,אנשי משטרה ,אנשי צבא וכו'
– ממש ע"ר .וחלק מהם  -אפילו גויים ממש ,מאחר שפה בארץ
ישראל ,במדינת ישראל ,ישנם הרבה 'יהודים שאינם יהודים' ,כי
אמא שלהם או סבתא שלהם וכו' לא התגיירו כמו שצריך.
והמדינה מלאה כאלה .וקצת קשה לדעת מי באמת יהודי ומי לא.
ועכשיו אנחנו רואים שלקחו את "החייל הגדול הגיבור" –
אריק שרון ,ורצו לעשות מהמיתה שלו חגיגה גדולה ,או לפחות
ניסו לעשות מזה חגיגה גדולה .באו מכל-מיני ארצות משלחות
של דיפלומטים ,לקחו אותו לשכב ליד הכנסת כך שכל-אחד יכל
לבוא ולהגיד לו שלום ,ובסוף קברו אותו במשק שלו .תיכננו
שיהיו אלפי אנשים ובסוף היו מעט מאד אנשים ,וזה גרם
למארגני ההצגה בושות גדולות בכל העולם .מעניין ,למה עשו
את זה? למה עשו את כל החגיגה הגדולה הזו? למה? הרי אחוז
עצום של היהודים פה בארץ שונאים אותו?
כי הרשעים הגדולים השולטים בעולם רצו להראות לנו
ש'הגיבור הגדול' הזה' ,היהודי הימיני החזק' הזה ,באמתלה של
'למען השלום' ,התכופף והלך נגד כל הרצונות שלו ,ונתן את
גוש-קטיף לערבים .הוא לקח יהודים טובים ,שֶ בָ נ ּו בתים והקימו
דור ,בנו התיישבות אשר שמרה על הביטחון של האזור הזה,
והוציא אותם בכח מהבתים שלהם  -גברים ,נשים וילדים בלי
לב .הוא החריב והרס בתי-כנסת ובתי-מדרש בלי מצפון ,וכל
העם ראה ושתק חוץ מכמה הפגנות חלשות בהשוואה למהות
העניין .אבל אנחנו יודעים את האמת  -הוא לא הלך 'למען
השלום' ,אלא בגלל שהרשעים הכריחו אותו ללכת כך .ומעזה
ממשיכים להפגיז אותנו...
הוא לא היה 'גיבור' בכלל ,וזה לא היה מעשה גבורה .אם הוא
היה גיבור אמיתי – הוא לא היה נותן לזה לקרות .הוא היה נלחם
נגד .אם הוא היה גיבור אמיתי  -הייתה לו אמונה ובטחון
בקב"ה ,אבל הוא בקושי היה יהודי ,בקושי היתה לו פנימיות של
יהודי .אריק היה ראש-ממשלה ,הוא היה "פַ ייטֶ ר" ,אבל לב לא
היה לו .לב יהודי לא היה לו.
ולצערי הרב ,זה קיים אצל הרבה מאד מ'המנהיגים-כביכול'
בשלטון שלנו .אין להם לב יהודי ]יבמות ע"ט .[.הם רוצים להרוס
את היהדות לגמרי .הם רוצים להכניס לכאן שלטון של גויים .הם
מדמיינים שתהיה להם תעסוקה ,ויהיה להם חלק בשלטון
הרשעים הזה .אבל הגויים לא ירצו אותם ]ירמיהו ד' ל'ַ ' :ל ָשּׁוְא
ִתּ ְתי ִַפּיָ ,מ ֲאסוּ ָבּ ְך עוֹגְ ִבים . ['...ואתם תראו שגם נתניהו מוכן לתת
שטחים 'ועוד איך'  ,גם בירושלים .הגויים ישתלטו פה בארץ בלי
מלחמה ,ובעצם הם כבר התחילו להשתלט ,להיכנס .אבל זה לא
רחוק ,וזה יגיע בעתיד הקרוב .הם ישתלטו ,הציונים יפלו ,ואז
יגיע משיח צדקינו.
עם ישראל ,העתיד שלנו מאד קשה .ואם אתם קוראים מה
שאני כותב אתם תגידו" :לא יכול להיות! זה לא יתכן!" .אבל זה
כבר קורה .הנוצרים הגיעו לכל פינה בארץ-ישראל .חיילים
אמריקאים כבר נמצאים פה .ועוד מעט יגיעו עוד חיילים זרים .כי
מי שמנסה להשתלט על העולם – בראש וראשונה רוצה את
ארץ ישראל.
אלה שעומדים מאחרי האביב הערבי ]קד"ד גליון מס' - [67
משתדלים גם פה לעשות את זה .והם לא כ"כ מצליחים בזה,
אבל יש להם כל מיני שיטות .ויש שיטות של 'לקנות אנשים
בכסף' – וזה עובד פה מצוין.

במאמר השני של דניאל ' :הם ימותו רק מהפחד' – מתוארת
הקריסה של העולם הזה כפי שאנו מכירים אותו .בשיחתו זו עם
אביו מסביר דניאל ומבאר בפרוטרוט את מצב החינוך החרדי
ובעיקר את מגמת החינוך בסמינרים ובישיבות ,ומה ניתן לעשות
כדי לתקן את המצב ולהציל את הדור הבא.

הם ימותו רק מהפחד
אבא ,אבא ,אנחנו במצב כל כך קשה ,כ"כ קשה .גם בארץ
ישראל ,גם בארצות הברית ,גם באירופה ,באוסטרליה ,בסין,
ברוסיה – בכל העולם ,המצב קשה מאד .כל העולם עומד
להתמוטט .כל העולם כמו שאנחנו מכירים אותו הולך להשתנות,
ובעצם זה כבר קורה.

)סביבה(

האוקינוס השקט  -כמעט ולא נשארה בו דגה .מאז הצונאמי
ביפן והדליפה בכור האטומי בפוקושימה – יום יום נשפכים לים,
וגם לאויר ,טונות של חומר רדיואקטיבי ,והאוקינוס-השקט הולך
ולאט-לאט מת .ובצידו השני של כדור-הארץ היתה דליפת-ענק
במפרץ מקסיקו – בו דלפו מליוני חביות נפט לאוקינוס האטלנטי,
בנוסף לאלפי טונות של חומרים כימיים רעילים ששפכו לסתימת
הדליפה ,וזה מרעיל את הדגה ומוריד את כמות הדגים .ובכלל,
בכל העולם נשפכים לתוך ה ַי ִּמים פסולת מכל הסוגים .בזמן
האחרון  -טונות של דגים מתים מכל הסוגים מגיעים לכל-מיני
חופים בכל העולם.
ש .קראתי על מחקר שפורסם לפני כ 10-שנים ,עוד לפני
האסונות הנ"ל שכותרתו' :עוד  50שנה לא ישארו דגים בים'...
ת .אני מאמין שזה יקרה הרבה קודם ,וזה כבר קורה .חפש
בגמרא שכתוב שיגיע זמן שיהיה קשה להשיג דגים לחולה.
]'אמר רבי חנינא :אין בן-דוד בא עד שיתבקש דג לחולה ולא ימצא'.
סנהדרין צ"ח[.

)בריאות(

כל האוכלוסיה חולה יותר ויותר .איך זה יכול להיות שרק
בארץ ,בתוך דור אחד – חצי מליון אנשים חולים בסכרת .ומספר
גדול מזה חולים במחלה .והמצב הולך ומחמיר.

)כלכלה(

בכל העולם בעיות כלכליות .ו אפילו שהבורסות עולות ועולות
 אבל זה שקר .ובעתיד הקרוב  -הכלכלה תקרוס ,ותהיה לנואינפלציה ענקית.

)מוסר(

בכל העולם  -כולל ישראל ,יהודים וגויים – ירדו בצורה
מדהימה בכל דבר ה קשור למוסר וצניעות .כל הדתות מבוססות
על נישואין של גבר עם אשה  ,והעולם נהפך להתנהגות יותר
גרועה מהג'ונגל .בג'ונגל  -החיות הולכות לפי חוקי הטבע ,זכר
מתחבר עם נקבה ,אך הבן-אדם עכשיו הולך נגד הטבע .ובהרבה
מדינות בעולם מותר להתחתן איש עם איש ואשה עם אשה ,שזה
נגד הדתות של כל העולם ,נגד הטבע וכו'.

)המצב בעולם ובארץ(

ואנחנו במצב קשה .כל העולם במצב קשה ,ואנשים פשוט לא
רוצים לדעת .וגם פה ,בארץ ישראל ,המקום שאנחנו גרים בו,
ארץ הקודש – כעת אנחנו נכנסים לתקופה מאד קשה .אמנם
מצד-אחד אני מפחד מאד ,אך מצד-שני אני שמח ,כי כל זה כתוב
בנבואות ]סוף סוטה ,סנהדרין צ"ז ,צ"ח[.
תקשיב טוב ,אבא .כתוב שהמשיח לא יכול לקחת את השלטון
מהערב-רב )ע"ר( ,אלה הציונים .חייב להיות משהו בין זה לזה
ַפּץ .['...הממשלה כמו שאנו מכירים אותה ,הממשלה
]'וּכ ַכלּוֹת נ ֵ
ְ
שבן-גוריון וכל ה'מפאי'ניקים למיניהם הקימו ב - 1948-חייבת
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הם שולטים .הם שולטים על ה'כביכול-הממשלה-שלנו' ,הם
שולטים על העסקים הגדולים ,הם שולטים על הבנקים  -גם
בעולם וגם בא"י .ולמעשה ,הם כבר שולטים על מדינת ישראל.
אך הם לא הראו עדיין את הקלפים שלהם בגלוי ,פרט לבודדים.
הם עכשיו עובדים קשה להפוך את מדינת-ישראל ממדינה יהודית
]'כּ ָכל ַהגּוֹיִם ֵבּית י ְִשׂ ָר ֵאל'[ .להפוך יהודים
למדינה כמו כל העמים ְ
לגויים .ובינתיים הם מצליחים בזה מאד .ואפילו גם בין היהודים-
החרדים יש כאלה שנותנים את עצמם להיות עבדים של האנשים
האלה .ולמה??? כסף! געלט! !MONEY

בּוֹתם' ,ישעיהו מ"ד י"ח[ .אז
'טחֵ ...מ ַה ְשׂ ִכּיל ִל ָ
שהוא כל כך ברור! ] ַ
במקום לרדת לפניהם על הברכיים ולבקש מהם כסף ,כדאי
לסובב את הגב אליהם ,לצפצף עליהם ,לבטוח בה' ,ולהתחיל את
הישיבות בלי כסףֵ .ישבו וילמדו גם בבתי-כנסת ,בבתים .אבל
עוֹשׁר וְ ָכבוֹד .'...יומא
ֹאלהּ ֶ
]'בּ ְשׂמ ָ
הם רוצים כסף וכבוד ,כסף וכבודִ ...
עב :הב"ח או"ח סי' מ"ז[

ש .הבת לומדת בסמינר עם לימודי-ליבה" ,מפוצצים" להם את
הראש עם לחץ של המון מקצועות שונים ,מבחנים ,עבודות,
פרוייקטים ,שיעורי-בית .לימודים שונים ומשונים ,על ההיסטוריה
של הגויים ,כמה אלקטרונים יש באטום ,כמה פעמים מצרצר
הצרצר בקיץ ...ועוד כל מיני שטויות שאני בכלל לא יודע
בשביל-מה-צריך-את-זה .אבל ללמד אותן מה שאידישע מאמא
צריכה  -איך לבשל ,איך לתפור ,איך לגדל ילדים – את זה לא
מלמדים בכלל .ומצד שני  -להשאיר אותה בבית אי אפשר .אני
מרגיש שהנשמה שלה טובעת בתוך ים של שטויות ]תהלים ס"ט:
צוּלה ,['...ואני לא יודע מה לעשות...
'ט ַב ְע ִתּי ִבּיוֵן ְמ ָ
ָ
)לאחר התקשור ,הופיע באחד השבועונים קטע מעניין העוסק בהתייחסות

)מצב החינוך החרדי(
יש בתי ספר ,ישיבות ,שחייבים כסף ,וזה מה שגורם להם
להיכנע ולהוריד את הראש ,להכניס לבתי הספר פסיכולוגים,
עובדות-סוציאליות עם רעיונות זרים ,וכל מיני תוכניות-לימודים
כגון הליבה כמו של הגויים ,עם מסלולים כולל מחשבים וכו',
שהורס את הדור הזה ,ובמקום לקרב אותן לאידישקייט זה
מרחיק אותן מהאידישקייט .הבנות לומדות את הדברים האלה
כדי להחזיק בחור בלימוד תורה .אבל הם גם מרחיקים את הבנים
מלימוד התורה  -ואף אחד לא אומר כלום! ולמה לא אומרים
כלום? כסף ,כסף ,כסף! ]אסתר ד'' :וְ ֵאת ָפּ ָר ַשׁת ַה ֶכּ ֶסף['...

האמהות לחינוך .הרי הוא לפניכם" .אמא :למה לא מלמדים אותן בישול ,אפייה,
לתפור כפתור ,להוריד מכפלת .לא כדאי שישקיעו בעיקר? תאריכי מלחמות
ומבנה העלים הטרופיים בערבות אפריקה ,לא יתנו להם כלים להתמודדות עם
סיר אורז שרוף בתחתיתו.(" ...

החרדים רוצים ללכת בטוב ,בדרכי נועם ,אבל הציונים-
הרשעים לא הולכים בטוב .הם לא מתנהגים אל החרדים בטוב.
גם כפו עליהם את לימודי-הליבה ,וגם קיצצו להם את התמיכה
מכל הכיוונים .אז באמת ,בשביל מה החרדים מתכופפים לרצונות
של החילונים הרשעים? את זה אני לא קולט .או שמא יש ערב-
רב בינינו ,בין החרדים ,בין היהודים ,כמו שכתוב ]אבן שלמה פרק
ֵצאוּ" ,ישעיהו מ"ט י"ז[.
וּמ ֲח ִר ַבי ְִך ִמ ֵמּ ְך י ֵ
י"א[ .זה בטוחְ "] .מ ָה ְר ַסי ְִך ַ

דניאל :תראה ,אבא ,אני רוצה להסביר ,החינוך החרדי לבנות
כיום ,הופך אותן לרובוטים ,לשטחיים ,לרודפי גשמיות .זה הופך
אותן למשהו שאין לו את הלב ,הנשמה והמראה החיצוני של
יהודיה-אמיתית .אני לא מדבר על מי שהולכת ללמוד להיות
גננת או מורה בבית-ספר ,אם כי גם אלה עכשיו צריכות ללמוד
פסיכולוגיה וכל מיני דברים שזה ממש גויות .הפסיכולוגיה לא
יכולה להתחרות עם התורה בשום דבר ביחסי-אנוש .אין שום
השוואה .ומאחר וכמעט אין לנו עוד יהודים זקֵ נים ,אמיתיים,
שזוכרים עוד את הצדיקים האמיתיים מהדורות הקודמים,
שיכולים לכוון את הדור לאידישקייט ,ליהדות-אמיתית ,לכן זו
בעיה גדולה מאד .כי בגלל זה יכולים להיכנס לתוך החינוך שלנו
כל מיני דברים גרועים בלי שבכלל נשים לב לזה .נשארו לנו
כמה יהודים כאלה וקבוצות-קטנות-מאד של יהודים שמשתדלים
מאד לחיות כמו הדורות הקודמים .אבל הרוב מעדיפים את
הגשמיות וחוסר-הרוחניות שנכנסו לתוך העולם החרדי.

והעתיד שלנו עוד מפחיד .המצב הכלכלי ,אנטישמיות ,ורדיפות
אחרי יהודים בעולם .יותר ויותר יהודים יגיעו לפה ,וגם ע"ר
]'וְ גַם ֵע ֶרב ַרב ָע ָלה ִא ָתּם ,'...פרשת בא[ .תהיה ֲע ִל ָיה  -עד שרוב
היהודים-האמיתיים יהיו פה ,ואז המשיח יגיע .מדינת ישראל
תיפול .יהיה שלטון של גויים .והסימן הגדול שזה קורה הוא
מסירת קבר דוד המלך .מהרגע שהקתולים לוקחים את קבר-דוד-
המלך  -אנחנו בבעיה גדולה.
זה יהיה קשה ,אבל לפחות נראה ברור מי-שייךְ -למַ ה .מי שייך
לעם-ישראל  -ומי שייך לע"ר והגויים .הדברים סוף-סוף יהיו
ברורים .ואפילו שהמצב יהיה כ"כ קשה ,ובחו"ל יהיו מלחמות
כמו שלא היו בכל ההיסטוריה ,אך לפחות הכל יהיה לנו ברור.

אז לכן ,ביחד עם העובדה שהעולם-החרדי רוצה להתחרות עם
העולם החילוני ,רוצים להיות חרדים  -אבל עם כל הגשמיות של
החילונים ,והרוב לא מבינים שברגע שמנסים לחקות את
החילונים ורק מוסיפים לזה איזה 'הכשר' – אז יש לנו בעיה.

ואחרי זה אי"ה ,כל היהודים-האמיתיים שמחזיקים חזק בקב"ה
ובתורתו ,יזכו לקבל פניו של משיח-צדקנו .הם יהיו מוכנים לזה,
כי הם הקריבו את עצמם ולא הלכו עם הגויים והע"ר .וזה יהיה
המבחן האחרון  -להראות לקב"ה שאנחנו איתו ,שאנחנו בוטחים
בו ,ומאמינים בו שהוא הכל-יכול ,ואנחנו מקבלים עלינו בשמחה
וּב ַחנְ ִתּים,['...
]'וּצ ַר ְפ ִתּיםְ ...
עול מלכות שמים .ואז נעבור עוד שלבים ְ
אבל בסופו של דבר משיח צדקנו יוביל אותנו לגאולה השלימה
ברחמים ובשמחה.

לדוגמא – זה כמו שנותנים 'הכשר' לכל מיני מסעדות .הולכים
למסעדה לאכול ,האוכל כשר בד"צ ,אבל זה לא כשר! כי איך
זה יכול להיות כשר אם באים נשים וגברים ,יושבים ומדברים
בצורה יותר פתוחה ,יושבים בשולחנות גם גברים וגם נשים,
צוחקים ,ומדברים ,ואוכלים אחד-מול-השני ,אחד מסתכל על
השני ,ויש חלון גדול ,וכל מי שעובר ברחוב רואה איך הם
אוכלים .הם עומדים יחד בתור ,וכל זה לא-כשר! ]שו"ע אה"ע סי'
כ"ב[ אי אפשר לתת "הכשר" למסעדה רק על האוכל .זה לא
מספיק.

שאלה :למה באים למוסדות החינוך בתלונות? הרי צריך לשלם
משכורות למורות ,חשמל ,מים ,ניקיון? מאיפה יביאו את הכסף?
ת .אבא ,תבין דבר אחד :הרשעים לא מעוניינים שתהיה אפילו
ישיבה אחת בארץ .הם רוצים לחסל את הדת-היהודית לגמרי,
שלא נדע .הם רק עושים משחק עם החרדים .כמו למשל אם
רוצים שסוס ילך ,שמים לפניו גזר על חתיכת מקל ומושכים את
המקל ,והסוס הולך לאן שהעגלון רוצה שהוא יגיע ...ומה שהכי
מעניין שיהודים-אמיתיים מאמינים להם ולא רואים את השקר

וזה החינוך שלנו היום .זה כשר  -כי מלמדים מצד אחד עם
גישה יהודית אמיתית של שמירת שבת ,חגים ,מנהגים וכו'.
ומצד שני  -משהו גויי לגמרי.
זה משהו מאד-חשוב שהבת לומדת ,כי הדבר הכי-גדול זה
להתחתן עם בחור שלומד תורה כל היום .והיאִ ,אם היא רוצה
כזה בחור  -היא צריכה לה גיע למצב שהיא מוכנה לצאת
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לעבודה ,חוץ מלהוליד ילדים ,וחוץ מלהיות עקרת-בית ,וחוץ
מכל-מיני תפקידים אחרים של האשה .ועל-מנת שהבעל ישב
וילמד תורה כל הזמן שלו ,למען התורה שלו ,היא תעבוד מחוץ
לבית להרוויח כסף ,והיא גם תגדל את הילדים כראוי ,והיא
תדאג שלבעל יהיה אוכל כשהוא בא הביתה וכו' וכו'.

אחרי החתונה  -האשה מתחילה ללכת לעבוד ,והבחור מתחיל
לשבת ללמוד .עכשיו ,יש לנו כל מיני סוגים של בחורות .יש
בחורות שעובדות בחינוך וכו' – לא תמיד חומר הלימוד כשר,
אבל הסביבה כשרה .אבל הבת שלמדה תיכנות-מחשבים או
דברים כאלה ,אז אפילו אם היא עובדת בחברה שבה רק נשים
עובדות – העבודה הזו מורידה אותה רוחנית.

עכשיו ,מה האבסורד בזה? האבסורד הוא מה שנהיה מזה.
בגלל שאנחנו חיים בחברה ,בדור מאד גשמי ,אז יוצא מצב כזה
שגם הבחורים בישיבות לומדים אותו הדבר – שהם חייבים
ללמוד יום-ולילה והאשה צריכה ללכת לעבודה .ואם הבחור לא
בדיוק נכנס לעניין הזה ,וזה לא מתאים לו ,כי הוא כן רוצה
לעבוד ,הוא כן רוצה להיות הגבר בבית ,והוא לא יכול כל היום
לשבת וללמוד ,הוא בחור חרדי ,הוא מאמין באמת בקב"ה ,אבל
מאחר והוא לא יכול לשבת ללמוד כל היום ,אז הוא נהיה סוג ב'
או ג' ,אפילו שהוא קובע עיתים ללמוד .ואם הוא יגיד שהוא
רוצה ללכת לעבוד  -אף בחורה לא תרצה אותו ,כי הבחורות
מפחדות לקחת משהו כזה ,כי זה לא החינוך שלהן .אז נוצר מצב
שֶ אֵ לֶ ה ש'לומדים תורה כל היום'  -לא תמיד לומדים תורה כל
היום ,כי אין להם באמת את היכולת לשבת כל היום וללמוד.
אבל הם מפחדים שלא להיות במסגרת הזו  -אז יוצא מזה כל-
מיני עסקנים ,ובחורים שפשוט אין-להם-מה-לעשות .אז הם
יושבים כל היום ,והרבה פעמים סתם מקשקשים אחד-עם-השני,
נכנסים לכל-מיני דברים שלא-רצויים ,כמו משחקי-אינטרנט או
דברים כאלה.

וישנן כאלה שהמשכורות לא מספיקות להן .אז הן מוצאות
עבודה יותר טובה בכל-מיני מקומות אחרים ,בבנקים ,בתל-אביב,
מקומות לא כשרים .אבל הן חושבות בטעות שזה מותר "לשם
שמים" ,על מנת שהבעל ילמד .ואז יש בעיה ,כי אשה כזו שיש
לה עבודה רצינית ,לפעמים בגלל שהיא מרוויחה את הכסף אז
היא נהיית 'הבוס' בבית .ולא רק זה .היא לא יכולה לקחת את
הילדים לקופת חולים אם צריך ,אז הבעל צריך לצאת מהלימוד
בשביל זה וכו' .וזה גורם לפגיעה באידישקייט כתוצאה מזה
שהאשה מ תחילה להתלבש פחות צנוע לצאת לעבודה .וזה מביא
למצב שצריכים לתכנן את המשפחה כי היא לא יכולה ללדת כל
שנה וגם לעבוד .וזה מכניס את הבת ואת הבן-תורה למצב קשה
מאד .אבל הבעיה הכי-גדולה היא  -שהרבה מאד מהזוגות האלה
רוצים מאד את הגשמיות .וזה הורס את הכל ]קד"ד  .[12זה הורס
את האידישקייט ואת הקדושה של האשה .הם לא יכולים לחנך
את הילדים שלהם כמו שצריך .וזו בעיה קשה.
זה לא כולם .ויש כאלה שלא מושפעים מזה כ"כ ,ובזכות
החינוך שלהם מהבית לא סובלים כ"כ קשה ,אבל הרוב שכחו
מזמן מה זה להיות יהודי-אמיתי .לא מרגישים את זה כבר .זה לא
בלב שלהם ]ביצה לב .[:הם לא מרגישים את הכאב של יהודי
אחר .הם לא יכולים לבכות על הסיפורים של השואה .הם פשוט
נהיו אדישים .איבדו את הרגש ואת הקשר עם הנשמה הקדושה
]'לב ָה ֶא ֶבן' ,דניאל 1עמ' .[179
שלהם ֵ

ויש לנו בעיה קשה – כי לא כל אחד באופן טבעי יכול להיות
תלמיד-חכם גדול .כל אחד יכול ללמוד תורה .כל אחד יכול
להיות יהודי טוב .כל אחד יכול להיות קרוב לה' ברמה הכי
גבוהה ]סוף מס"י[ .אבל לא כל-אחד יכול לשבת ללמוד גמרא כל
היום .וזו לא בושה לעבוד .ולא רק זה ,בארץ רוב החרדים
עובדים ,אפילו אם לומדים בכולל ,כמעט כולם עושים עבודה
בצד ,מסיבה פשוטה כי אין מספיק כסף לשים אוכל על השולחן.
וזה שאומרים ש"החרדים לא עובדים" – זה פשוט שקר .ואלה
שיושבים ולומדים בלי שום עבודה  -הם מועטים ביותר .אז יש
לנו כבר עיוות וסכנה .כי בישיבות היום ,לא בכולם ,לא מלמדים
את אהבת ה' .הם לא מכניסים את זה לתוך הנשמה של הבנים.
אהבת ה'  -נמצאת בתוך הנשמה באופן טבעי ,אבל לא מחזקים
את זה ,ולא מעלים את זה כדי שהבחור ירגיש את הקב"ה ]ור'
דבריו הנוקבים של מהר"י אבוהב זצ"ל ב'ספר הזכרונות' זכרון י' פרק ו'[.
הוא לא מרגיש את הקב"ה  -אז לכן הוא חשוף לכל-מיני
עבירות של הגויים עכשיו.

הירידה הרוחנית הזו  -זה האסון של הדור שלנו ]קד"ד גליון .[35
תסתכלו עם הדור הזה ,האם הם סומכים על ה' או סומכים על
הרופא? או שסומכים על הפסיכולוג ,הבנק ,הביטוח-לאומי ,צה"ל
וכו' .לפרנסה  -סומכים על מקום-העבודה ולא על הקב"ה.
סומכים על הפנסיה לעת זיקנה ,והרבה עוד לא יודעים שלא יזכו
לקבל ממנה אגורה .אוי ,כמה יקבלו התקפת-לב כאשר יגלו
שחברת-הביטוח שלהם פשטה את הרגל .מפחדים שאם אחד
מהגורמים האלה שכ"כ סומכים עליו ֵיעלם ,הם לא ֵידעו מה
לעשות .הם מתבלבלים ,מרגישים אבודים .הם שוכחים שרק
הקב"ה הוא הכל יכול.
וישנם רבים שהזמנים הקשים כמו עכשיו גורמים להם
להתעורר ,לפקוח את העינים ,לראות את האמת ,ולחזור
בתשובה .אך לרוב  -אין מושג .כי כשהולכים ברחוב ורואים את
הפריצות החרדית ,וזה לא יכול להיות שהבעל לא מסכים לזה,
אולי פה-ושם יש איזה בעל שלא מסכים ,אבל לרוב  -הבעלים
מסכימים עם זה .איך הם מסכימים עם זה? איך הם מסכימים
שהנשים שלהן תלכנה ככה ברחוב שגברים אחרים מסתכלים
עליהן? ואולי נכשלים בגללה? וזה כבר מביא לכל מיני טרגדיות
]זוה"ק אחרי-מות ע"ה :עש"ב[.

נחזור לבחורות .הבחורות צריכות ללמוד מקצוע .וכשהן
גומרות את הלימוד ,הן בד"כ בגיל  .20והן רוצות בחור שלומד,
אבל בחור שלומד בא עם ...מחיר .הוא רוצה דירה ,כי הוא לומד
כל היום .הוא בחור טוב ,בוא נגיד בין הטובים ,אז היא צריכה
לשלם בשביל זה .אם הוא ליטאי  -אז זו דירה שלמה אם הוא
כזה טוב .אם הוא חסידי  -אז חצי-חצי .אז זוגות מתחילים עם כל
מה שצריך :דירות ,ריהוט ,מקרר וכל מה שצריך .חדש .ולא רק
זה – גם חתונה מפוארת .חתונה  -שפשוט חבל על הכסף.
במיוחד כשאין ...אבל זה מה שחייבים לעשות.

החינוך החרדי היום בכישלון גדול .ואיך יודעים זאת? יודעים
את זה מכך שיש כל-כך הרבה גירושין בין החרדים .ומספר
הגירושין ברמת ֲע ִל ָיה .גירושין לא-יפים .הרבה פעמים בזה שיש
בעיה של ניאוף .ויש בעיה של ממזרים בין החרדים ,ה' ישמור,
כי אי-אפשר להתנהג כמו אנשי-רחוב בלי שזה ישפיע ויפגע
]סוטה מז' :משרבו נטויות גרון כו'[ .אי אפשר להתנהג כמו גויים,
להתלבש כמו גויים ,בלי צניעות ,בלי שזה ישפיע עליהם ועל
הדור הבא .פשוט לא יכול להיות!

פעם ,בחור היה צריך לשלם להורי הכלה בשביל לקנות אותה.
תלמידי-חכמים חפשו בחורה שיכולה לבנות להם בית-של-
קדושה .היה חשוב להם שתשב בבית ותגדל את הילדים ,וח"ו
לא ללכת לעבוד בחוץ ]מזמור קכ"ח ,זוה"ק נשא קכה .[:ויש היום
הרבה ישיבות שמחנכים את הבחורים להשאר בישיבה כמה
שיותר ,במקום לדחוף אותם להתחתן  -בגלל שזה 'ביזנס' טוב,
ומקבלים תקציב לפי ראשים'] ...הא לן והא להו['...
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אי אפשר להיות בבית-ספר שמלמד את ה'ליבה' ,שזה חינוך
גויי אשר לאחרונה קיבל 'הכשר' כביכול ,אי אפשר ללמוד את
תוכנית-הלימודים החילונית הזו ,ולהיות מתחת לשלטון של
משרד-החינוך החילוני בלי להיות מושפעים מזה ,ולדעת שזה
מוריד את הדור הבא! אי אפשר להכנס לדיר חזירים ולצאת נקי!
ֵרוֹע'[.
ילים י ַ
]משלי י"ג כ'' :וְ רֹ ֶעה ְכ ִס ִ

את זה .יש הרבה דינים שפשוט לא רוצים לדעת .ונוצרות הרבה
בעיות מזה .ובעיקר שתהיה התנהגות של צניעות וקדושה -
במחשבה ,בלבוש ,בדיבור ,באכילה .בכל חלק של החיים -
]'קדוֹ ִשׁים ִתּ ְהיוּ'[.
אנחנו חייבים קדושה ְ
וגם בחורים צריכים לדעת :שמירת עיניים זה חשוב! זה לא
'חניוקי' ,זה חובה! ובמיוחד ברחובות שלנו כיום .וגם הוא צריך
להתלבש בצניעות ולא לאכול ברחוב .והוא לא צריך למשוך
תשומת לב .הצניעות שייכת לנשמה .ולמה בחור הולך עם ז'קט
למרות שחם לו? זה על מנת לכבד את הקב"ה .הוא צריך להיות
צנוע בהליכה שלו ,כי צניעות זה קדושה .הוא צריך לכבד את
הקב"ה ]או"ח סי' ב'[ .לא להיות גס-רוח .לא לספר בדיחות עם
לשון הרע ,או בדיחות מחוספסות .לא לדבר בבית-כנסת בזמן
התפילה .לא לספר בדיחות כאשר צריכים להיות רציניים.

ולקבל כסף מהרשעים  -זה לא לקבל כסף מהגויים .זה לקבל
כסף מהערב רב ,שזה יותר גרוע .הרבה יותר גרוע .כי כביכול
זה 'כשר'  -וזה לא .זה טרף יותר מלקבל כסף מהגויים .הגויים
רוצים להשמיד אותנו  -והע"ר רוצה להפוך את היהדות
לעבודה-זרה .בתי-הספר שלוקחים את זה  -הם מקולקלים .הם
סומכים רק על הרשעים ולא על הקב"ה .כי אם היו סומכים על
הקב"ה – לא היו מגיעים למצב כזה ,ולא היו לוקחים את הכסף
המלוכלך שלהם .זה כל מה שיש לי להגיד.

אבל שוב ,אבא ,אי אפשר לשנות את כל הדור הזה עכשיו .רק
ה' יכול לעשות את זה .הוא יביא עלינו כאלה פחדים .אבל ,שוב,
אמרנו את זה ואני אגיד את זה עוד פעם :אלה שמאמינים
בקב"ה ,שבוטחים בקב"ה – הם לא יפחדו ]פתיחת 'שער הבטחון'
בחוה"ל[ .אבל אלה שהם עמוקים בתוך הגשמיות והשקר וחוסר-
הצניעות ,אלה שלא מאמינים ,אולי אין להם נשמה יהודית
אמיתית ,הם לא יוכלו לסבול את מה שעומד להיות ,הם ימותו
רק מהפחד .אז לכן – לחזור לקב"ה ,לבטוח רק בו לא לבטוח
]'בּ ְטחוּ ַבּה' ֲע ֵדיַ -עד' ,סוף תפילת 'ובא לציון גואל'[.
בשום דבר אחרִ .
ושנזכה כולנו לקבל משיח צדקנו.

ש .איך אפשר להתמודד עם זה? איך אפשר לתקן?
ת .אני אגיד לך אבא ,המצב כל כך קשה .ולא רק בחינוך.
בכל מקום יש את הבעיה ש ל השטחיות ,הטימטום ,הגויות וכו'.
יצר הרע חוגג  -גם אצל היהודים וגם אצל הגויים .הרדיפה
אחרי עגל הזהב .ועכשיו ,העולם יורד גם בכלכלה וכל מיני
מלחמות וכו' ,ואנחנו ,היהודים-החרדים יודעים שאנחנו ממש
בסוף לפני משיח .האמת ,אבא ,אין הרבה תקווה לעתיד כפי שזה
קורה עכשיו ,ואין הרבה מה לעשות כשאנו עומדים לפני בעיה
כ"כ גדולה.
הדבר היחיד שאולי היה מצליח ,זה אם כל הרבנים והגדולים
וכו' היו מתאגדים יחד ואומרים" :זהו ,עד כאן! אנחנו מפסיקים
לקחת כסף מהרשעים ,ולא-משנה-מה .אנחנו נקים בתי-ספר
בבתים ,מקלטים ,עזרת נשים וכו'ֵ ,נעָ ֵזר ביהודים טובים שיתרמו
כסף ,וזהו ]עי' ביהגר"א למאמר 'ההיא אקרוקתא'[ .אנחנו גמרנו עם
זה  -וחוזרים למה שהיה".
אבל זה דבר שלא כ"כ קל לעשות .יש אנשים שעושים את
זה ,וברוך ה' שיש ,כי אפילו שהם מעטים ,עליהם יבנה העולם-
של-משיח .ברוך ה' שזה קיים.
אבא ,אנחנו פשוט צריכים להתפלל על הצעירים ,להתפלל על
עצמנו ,להתפלל שנעשה תשובה-שלמה .להראות דוגמא לילדים
שאנחנו קרובים לה' ,לדבר איתם הרבה בבית שאין על מי
להישען רק על הקדוש ברוך הוא ]סומ"ס סוטה[ .ללמד אותם
שלא לדבר לשון-הרע .להלביש אותם בצניעות ,להלביש את
הבנות בצניעות ,וגם ללמד את הבנים להיות צנועים ,ללמד אותם
הלכות קדושה.
אז אבא ,אנחנו צריכים משיח ,ולא מאמין שדבר אחר יעזור.
אז צריכים להתפלל ,וכל אחד ישתדל לחנך את הילדים שלו –
שיראו את האמת ,שיבינו מה-כן ומה-לא .להכניס בהם את
הנשמה היהודית .להחיות בהם שוב את הנשמה היהודית .ללמד
אותם כל מה ששייך ליהודי-אמיתי ,את כל הדינים של קדושה.
וזה כולל  -הלכות יחוד ,לבוש שאסור ללבוש ,איסור אכילה
ברחוב ,איסור תערובת של בנים ובנות יחד ,ענייני מחיצה בין
גברים לנשים – לא בכל חתונה יש מחיצה כמו שצריך ,ולא בכל
מקום יש מחיצות .יש אנשים שיושבים באותו שולחן ,אם זו
משפחה – אבא ,אמא ,ילדים ,ונכדים ,מילא ,אבל כשיש אורחים
ויש בנות – אי אפשר להושיב אותן באותו שולחן! זה פשוט לא
בסדר .צריכים מחיצה או שולחן אחר .דוד ואחיינית שיושבים
באותו שולחן – זה אסור .איסור נגיעה – לילד מגיל  ,13ולפי
המחמירים  -מגיל  ,9אסור לגעת בילדה מגיל  - 3פרט לאבא,
סבא ,וכשתתחתן – בעלה .ויש אנשים חרדים ביותר שלא יודעים
עמ' 6
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בס"ד

בר ְול ֹא יָ ק ּום...
בר ּו ָד ָ
ד ְּ
ַּ
אשֹנוֹ ת ִה ּנֵה בָ אוּ ,וַ ח ֲָד ׁשוֹ ת אֲנִ י ַמ ִ ּגיד,
'הָ ִר ׁ
יע אֶ ְתכֶ ם'...
ְּבטֶ ֶרם ִּת ְצ ַמ ְחנָה אַ ְׁש ִמ ַ
לתועלת וזיכוי הרבים מצרפים אנו את דברי החיזוק הבאים ,המראים
נכוחה כיצד מאורעות ימינו ותקופתינו נרמזו באר היטב בדברי
הנבואות הק' .הדברים נתחדשו ע"י כמה ת"ח וצורפו למסר 'מסע
הצלב האחרון' בהמלצתו של בנימין.
נערך לע"נ ר' משה ב"ר מאיר ,נלב"ע י' סיון.

חז"ל אומרים ]מגילה יד [.כי הנבואות שנחקקו בספרי הקודש הן הנבואות
שהוצרכו לדורות ,דהיינו רק אותן נבואות שיש להם משמעות נצחית
לדורות-עולם .נתבונן בנבואה האלוקית שבספר ישעיהו ונראה את
משמעותה המפליא לזמננו זה .וכך אומר הנביא )ישעיהו פרק ז'(:

ימי אָ חָ ז ּ ֶבן ֹיו ָתם ּ ֶבן ֻע ִּז ּיָה ּו ֶמלֶ ְך יְ הו ָּדהָ ,עלָ ה ְר ִצין ֶמלֶ ְך א ֲָרם
וַ יְ ִהי ִּב ֵ
וּפֶ ַקח ּ ֶבן ְר ַמ ְל ָיה ּו ֶמלֶ ְך יִ שְׂ ָראֵ ל יְ רו ׁ ָּש ִ ַלם לַ ּ ִמלְ חָ ָמה ָעלֶ יהָ  ,וְ לֹא ָיכֹל ְל ִה ּ ָלחֵ ם
ָעלֶ יהָ )כל אחד מהם לבדו לא יכול היה לכבוש אותה( :וַ ּי ַֻּגד ְלבֵ ית דָּ וִ ד )המלך
אחז ,מזרע מלכות בית דוד( ,לֵ אמֹר נָחָ ה א ֲָרם ַעל אֶ ְפ ָריִ ם )מחנה צבא ארם
בו וּלְ בַ ב ַע ּמ ֹו ְּכנוֹ ַע עֲ צֵ י
התאחד עם מחנה מלכות ישראל ' -אפרים'( ,וַ ָ ּינַע ְלבָ ֹ
י ַַער ִמ ּ ְפנֵי רוּחַ ) :כי לא ראה שום סיכוי להנצל מול אלו(.
ֹאמר ה' אֶ ל יְ ׁ ַש ְעיָה ּו צֵ א נָא לִ ְק ַראת אָ חָ ז ,אַ ּ ָתה ו ְּׁשאָ ר י ָׁשוּב ְּבנ ֶָך...
וַ ּי ֶ
בות
ירא ,ו ְּלבָ ְב ָך אַ ל י ֵַר ְךִ ,מ ּ ְׁשנֵי זַנְ ֹ
וְ אָ ַמ ְר ּ ָת אֵ לָ יוִ ,ה ּ ׁ ָש ֵמר וְ הַ ְׁש ֵקט אַ ל ִּת ָ
הָ או ִּדים הָ עֲ ׁ ֵשנִ ים הָ אֵ ּ ֶלהָ ּ ,בח ֳִרי אַ ף ְר ִצין וַ א ֲָרם וּבֶ ן ְר ַמלְ יָה ּו :י ַַען ִּכי י ַָעץ
ָעלֶ ָ
יך א ֲָרם ָר ָעה אֶ ְפ ַריִ ם וּבֶ ן ְר ַמ ְליָה ּו לֵ אמֹר :נַעֲ לֶ ה ִביהו ָּדה וּנְ ִקיצֶ ּנָה
ְ
ְ
תוכָ ּה אֵ ת ּ ֶבן ָט ְבאַ לּ :כֹה אָ ַמר אֲד' ה' ,לֹא
וְ נ ְַב ִק ֶע ּנָה אֵ לֵ ינ ּו וְ נ ְַמ ִליך ֶמלֶ ך ְּב ֹ
ֹאש דַּ ּ ֶמ ֶ ׂ
ֹאש א ֲָרם דַּ ּ ֶמ ֶ ׂ
עוד ִׁש ּ ִׁשים
שק ְר ִצין ,ו ְּב ֹ
שק ,וְ ר ׁ
ָתקוּם וְ לֹא ִת ְהיֶהִּ :כי ר ׁ
ֹאש ׁש ְֹמרוֹ ן ּ ֶבן
רון ,וְ ר ׁ
ֹאש אֶ ְפ ַריִ ם ׁש ְֹמ ֹ
וְ חָ ֵמ ׁש ׁ ָשנָה  -יֵחַ ת אֶ ְפ ַריִ ם ֵמ ָעם :וְ ר ׁ
ְר ַמלְ יָה ּוִ .אם לֹא ַתא ֲִמינ ּו ִּ -כי לֹא ֵתאָ ֵמנ ּו:
ובפרק ח' פסוק ו' ממשיך הנביא' :י ַַען ִּכי ָמאַ ס הָ ָעם הַ ּזֶה )היינו הרשעים
שבעם ,כמו שבנא וקבוצתו( אֵ ת ֵמי הַ ּ ִׁשלֹחַ הַ ה ְֹל ִכים ְלאַ ט) ,כלומר את ממשלת
מלכות בית דוד ההולכת בדרכי התורה ,בצניעות ויושר( ו ְּמשׂ ֹושׂ אֶ ת ְר ִצין וּבֶ ן
ְר ַמלְ יָהוּ ...על כך אומר הנביא' :עֻ צ ּו ֵעצָ ה וְ תֻ פָ ר ,דַּ ְּבר ּו ָדבָ ר וְ לֹא יָקוּםִּ ,כי
יתי לה' הַ ּ ַמ ְס ִּתיר ּ ָפנָיו
צור ְּתעו ָּדה ,חֲתוֹ ם ּתוֹ ָרה ְּב ִל ּ ֻמ ָדי :וְ ִח ִּכ ִ
ִע ּ ָמנ ּו ֵק'לֹ ,'...
לו:
יתי ֹ
ִמ ּ ֵבית יַעֲ קֹב ,וְ ִק ֵ ּו ִ

נבאר ראשית את המעשה המסופר כאן כפשוטו ,ונראה כי 'מה
שהיה הוא שיהיה' ,איך הדברים חוזרים על עצמם בימינו אלה .אמנם
עם כסות אחרת ,אך אותם המאבקים בדיוק.
הנבואה מספרת לנו על תקופת מלכות אחז בן יותם מלך יהודה.
בזמן מלוכתו היו שתי מלכויות שאיימו על קיום מלכות יהודה,
ממלכת ארם ,וכן ממלכת ישראל ,שזו מלכות עשרת-השבטים שבירתה
העיר שומרון ,המתנגדת לממלכת יהודה – מלכות בית דוד .מלכות
ישראל זאת נוסדה ע"י ירבעם בן נבט ,גדול מחטיאי הרבים ,שפעל בכל
כוחו להרחיק את העם מתורת ה' האמיתית ,והטעה אותם אחרי
הבעלים ועגלי הזהב .לאחר מכן ממלכה זו שקעה ברדיפה אחר
תענוגות וגשמיות עד אשר התנוונה לגמרי מבחינה רוחנית ]כמובא בגמ'
שבת דף קמז :ודף סב :ע"פ עמוס פרק ו'[.
באותם ימים כיהן כמלך-ישראל פֶּ ַקח בן ְרמַ לְ ָיהוּ ,ובראש ממלכת
ארם המלכות החזקה והעצומה שבאותה תקופה מלך רצין מלך ארם.
פקח כרת ברית עם רצין מלך ארם ,במטרה משותפת להרוס את מלכות
יהודה ,ההמשך של מלכות בית דוד.
והנה כאן הנביא מספר על התכנית שפקח יחד עם רצין החליטו
לפעול כלשונו' :נַעֲ לֶ ה ִביהו ָּדה וּנְ ִקיצֶ ּנָה וְ נ ְַב ִק ֶע ּנָה אֵ לֵ ינ ּו' .כלומר שיעדם
הוא להרוס ולהביא את קץ ממלכת יהודה ,על ידי הבקעתה והכנעתה,
ורצונם להציב בה שליט מטעמם שיתאים לרוחם ולתוכניותיהם אשר
'בן ָט ְבאַ ל'.
ה וא ינהל אותה כתכניתם .המיועד לתפקיד זה כונה בשם ּ ֶ
מיהו אותו בן-טבאל? שם הזה לא מוכר לנו משום מקום אחר .רש"י על
הפסוק מגלה לנו שהמילה ָ'ט ְבאַ ל' בחילוף אותיות אלב"ם הינו רמל"א.
א"כ 'בן-טבאל' ,הוא בןַ -ר ְמ ָלא ,דהיינו פקח-בן-רמליהו! מדוע באמת
לא נזכר כאן שמו הידוע 'בן רמליהו'? יש כאן רמז שהדבר נעשה
בהסתר ובהעלמה ,כלומר שהמנהיגים החליטו בעצת-סתר שבן-רמליהו
מלך ישראל הוא שישלוט גם על מלכות יהודה ,אך למעשה מי שתשלוט
היא ממלכת ארם .והמאבק כאן הוא מאבק רוחני בעיקרו .כי שניהם,
ארם ואפרים ,רוצים לכלות את ממלכת בית דוד ולמחוק את כל
משמעותה היהודית.
הקב"ה שלח את ישעיהו הנביא )שהוא עצמו גם כן היה מזרע
שושלת-בית-דוד ,כי אמוץ אבי ישעיהו ואמציה מלך יהודה אחים היו

כדברי חז"ל ]מגילה י ([:להודיע לאחז שמלכי ישראל וארם ,לא יצליחו
לכבוש את יהודה וכי כל מזימותיהם תעלינה בתוהו .ואף שכידוע
מלכות אחז לא היתה מן המעולות שבתקופות מלכי יהודה ,ולימוד
התורה לצעירים היה במצב גרוע ביותר ,אך עם כל זאת מאחר שמטרת
הרשעים היתה להשמיד את ממלכת אחז בכדי לעקור את תורת ה' ואת
מלכות בית דוד – עמדה לו זכות אבותיו להושיעו בדבר ה' ,וכמו שגם
נאמר בסיפור ההצלה מסנחריב מלך אשור' :וְ גַ נּ וֹ ִתי אֶ ל הָ ִעיר הַ זֹּאת

יע ּה לְ ַמעֲ נִ י וּלְ ַמ ַען דָּ וִ ד ַע ְבדִּ י'.
הו ִׁש ָ
ְל ֹ
ובאשר לפחד הגדול של בית דוד ,כאמור' :וַ ָ ּינַע לְ בָ בוֹ וּלְ בַ ב ַע ּמ ֹו ְּכנוֹ ַע
עֲ צֵ י י ַַער ִמ ּ ְפנֵי רוּחַ ' ,על כך הקב"ה ציוה את ישעיהו הנביא לומר לאחז:
ירא ,וּלְ בָ ְב ָך אַ ל י ֵַר ְךִ ,מ ּ ְׁשנֵי זַנְ בוֹ ת הָ או ִּדים הָ עֲ ׁ ֵשנִ ים
' ִה ּ ׁ ָש ֵמר וְ הַ ְׁש ֵקט אַ ל ִּת ָ
הָ אֵ ּ ֶלה ' .אין לך לפחד כלל .בטח בה' ללא כל מורא .והוא בעצמו יְ כַ לֶּה

אותם ואת מלכותם כמו בעשן.
ואכן לא חלף זמן רב וסנחריב מלך אשור עלה לארץ ישראל ובדרכו
הרס את ממלכת ארם ,דמשק ,וכן את מלכות אפרים בשומרון ,והגלה
את עשרת השבטים ובכך בא הקץ עליהם עצמם.
לכשנתבונן נראה כי יש כאן דמיון מפליא באופנים רבים בין
המסופר והמתואר פה בנבואה זו ובין מה שקורה כאן בימינו אלה.
'מלכות ישראל' החטאה דאז )המכונה 'מלכות אפרים' על שם
המייסד והמקים של המלכות הזו הלא הוא ירבעם בן נבט ,אשר משבט
אפרים( מיוצגת כיום בשלטון החילוני הזומם להרוס את
ה'אידישקייט' ,כלומר לעקור את כל הצביון-היהודי של מורשת עם-
ישראל ולהשוותו לגויים] ,יחזקאל כ'' :נִ ְהיֶה כַ גּ ֹויִ ם ְּכ ִמ ְ ׁשפְ ֹחות הָ אֲ ָר ֹצות' ,ע"ש[.
ולעומתה  -מלכות יהודה מיוצגת בימינו על ידי ציבור יראי ה'
הנאמנים לקב"ה ולתורתו ,ציבור שומרי התורה והמצוות ,הממשיכים
את המסורת הנאמנה של ברית ה' ותורתו לדורות-עולם.
והנה כיום 'מלכות ישראל' החטאה ,אנשי-לצון המושלים בירושלים
]ישעיה פרק כ"ח ,ע"ש[ ,כרתה ברית עם 'רצין מלך ארם' ,המסמלת את
כוחות הרשע ,בעלי השלטון בעולם ,שמתכננים להפוך את ארץ-ישראל
למשהו אירופאי ,הלניסטי ,גויי לחלוטין עם מעט סממנים יהודים
כביכול.
הביקור המלכותי של האפיפיור במדינ"י וקבלת הפנים הלבבית
שערכו לכבודו ,יחד עם ההליך המכוער והנבזי של מסירת קבר דוד
המלך שבהר ציון לשימושה של הכנסיה-הקתולית לפולחן שיקוץ
משומם ,לניאוץ ותועבה  -מסמלת היטב את תמונת המצב הזאת .כי זה
מראה בבירור כי השלטון )אשר מכונה ,ברצינות או בלעג' - ,ציוני' ע"ש
היותו מסמל כביכול את 'גאולת ציון' בארץ ישראל( מאס ב'מלכות בית
דוד' ,כלומר בהגדרתו של עם ישראל כהמשך של עם ה' האלוקי אשר
צועד לאור תורת משה ונביאי האמת) ,דוד המלך הוא ששמו נזכר
בספר התנ"ך במירב הפעמים יותר מכל נביא וצדיק אחר( .השלטון
בחר להגדיר את עם-ישראל כגוי גמור כמו כל גויי הארצות ,וכפי
שהרשעים שאפו לכך מאז ומתמיד ,מאז היווסדה ,להפריד את עם ה'
מאביו שבשמים ,כדברי המדרש' :נזדווג לפטרונם'.
כמו כן ,אנו רואים כי המילים ' ְר ִצין ֶמלֶ ְך א ֲָרם' בחילוף סדר האותיות
יוצר את המילים' :נצרי מלך רמא' ,דהיינו שלטונם של הנוצרים
המולכים ממקום מושבם ברומא ,איטליה על כל תרבות העולם
המערבי )עי' רש"י תולדות כ"ז ל"ט( .ויש לציין שבספה"ק היה מקובל
ושכיח לתת את הכינוי 'ארם' למלכות אדום )מחמת הצנזורה( ,בגלל
הדמיון של האותיות .ר' לדוגמא דברי המהרש"א בסנהדרין פרק חלק
דף צח .ד"ה 'עד שתכלה' .סיבה נוספת לכינוי הזה היא תכונתו
הבסיסית של עשיו הגאוה ,הבוז והזלזול ,המאפיינים את שלטונו.
'ארם' – מלשון :אני-רם' ]ר' עובדיה א' ד' ,ישעיה י"ד י"ג ,ועי' ב"ב עח :עה"פ
'ונירם'[.
והרי רואים אנו כי זאת בדיוק היא השיטה והתכנית של המלחמה
האדירה שכנגד היהדות הנאמנה לה' שכיום מתבצעת על ידי השולטים
כאן' :ונבקיענה אלינו' ,הכל נובע מתוך מגמה ברורה :להבקיע אותה
ברוח פרצים ,לבקוע פרצות רחבות בחומת ההבדלה שביניהם לבין
תרבות החיים הזולים והמופקרים שמסביב ,ובעיקר לחולל מהפכה
בנושא סדרי החינוך ואורח-החיים של הבנים והבנות .גם שמו של
'פקח' מבטא זאת היטב .הרשעים זוממים לפקוח את 'חשכת עיניהם'
הנבערת של היהודים החרדים ולאלף אותם מ'תרבותם הנאורה' בכדי
לחשוף אות ם לכל מדוי העולם המתירני של כל עמי-תבל הקלוקלים,
שיסכנו את יהדותם  ,ויהפכו אותה ל'יהדות סרק' ללא פירות ,ללא
עתיד ,וללא המשכיות ,חלילה וחס.
ובאמת מובא בחז"ל שזו בדיוק היתה ההצלה והישועה באותם
ימים .כי חזקיהו המלך בנו של אחז הרחיב וחיזק מאד את לימוד
התורה הק' לכל חלקי העם בשקידה רבה שהיתה רפויה עד עתה )כמו

שמסופר בסנהדרין צ"ד :וזאת בהדרכת ישעיהו הנביא כמבואר שם
בפסוקים 'צוֹ ר ְּתעו ָּדה חֲתוֹ ם ּתוֹ ָרה ְּבלִ ּ ֻמ ָדי' ,ע"ש( ,והתמסר להנחלתה
בטהרה לדורות הבאים ,וביחוד לצעירי הצאן ,וכפי שאומרים חז"ל
שכל ילדי ארץ ישראל היו בקיאים היטב בכל דיני הטהרה ,וזו הזכות
היא שעמדה להם להשבית אויב ומתנקם .כי זו בדיוק המלחמה ,ועל
כך נטוש המאבק ,מה יהיה אופיו של דור העתיד.
יע ּנָה' שבאה
אנו יכולים כמו כן לשמוע את מובן המילה 'וְ נ ְַב ִק ֶ
במשמעות בקיעים ופיצולים ]ר' עמוס ו' י"א[ ,כי שיטות פעולתם הן להביא
את ציבור היראים למצבים של מחלוקות ופילוגים וזאת על ידי החדרת
סוכנים הפועלים מטעמם) ,בדיוק כמו שבנא וסיעתו דאז( ,שהם הורסים את
השלום ומפוררים את האחדות שבין הקבוצות השונות בכדי להחליש
את כח עמידתם לנוכח הפרצות הקשות.
המילה 'האודים' כאן היא גם מזכירה לנו את 'האדומים ,ממלכת
אדום' ,שהיא כיום רוצה לעלות על 'בית דוד' ,דהיינו מקום מנוחתו
וציונו הקדוש של דוד מלכנו ,ומשם לשלוט בארץ ישראל ולמחוק את
יהדותה.

נָחָ ה ֲא ָרם ַעל אֶ ְפ ָריִ ם...
יש לראות גם כן במילים 'בן-רמלא' את הצירוף' :בן לארם' ,כלומר
שהשלטון בארץ ' -אפרים' ,לא נועד אלא להיות זרוע מבצעת של שלטון
'ארם' ,עמי ארצות העולם .כפי שנאמר' :נחה ארם על אפרים' ,ארם
היא מעל אפרים ,היא מנחה אותה והיא מפעילה אותה והיא גם פועלת
מתוכה ,בהתאם לצרכיה והאינטרסים שלה' .אפרים' איננה אלא 'פי-
ארם' .העם אינו יודע זאת ,כי זה בסתר ובהערמה' :נמליך מלך בתוכה'
מל' תוך ומרמה .אבל זה הכל כסות עינים בלבד! 'ממלכת-ישראל'
המתנכרת לתורה ,מלכות זאת בעצם איננה קיימת כבר בכלל! זה הפך
להיות פשוט חלק מ'ממלכת ארם' ,הגויית! מלכות שלטון אומות
העולם! ולכן כל המדי ניות היא לכרסם את הדת והיהדות ,להרוס את
החינוך של דור-העתיד ,ולהלעיט אותו בכפירה ופריצות] .וכפי שנאמר
בזוה"ק פרשת נשא דף קכו .על אלה אשר יהיו השולטים בתקופתנו ,לפני הגאולה השלמה:
ש ָראֵ ל!'[
'דְּ עֵ ֶרב ַרבִ ,אי ּנוּן עַ ּ ֵמי הָ אָ ֶרץִ ,אי ּנוּן חֲשׁ וּכִ ין .וְ לָ א ִא ְת ְק ִריא ּו יִ ְ ׂ

המילים 'עוּצ ּו ֵעצָ ה' ביחס לתקופתינו מרמזות לנו על הברית
שנכרתה בין השולטים באה"ק שהם הע"ר )דמסיטרא דעה"ד( ,יחד עם
הגויים עובדי פסילי עץ ואבן' ,האומרים לעץ יבש אבי אתה' ,החפצים
להשתלט על כל ארץ הקודש ]מזמור פ"ג[ .והפסוק מכריז ואומר שזה לא
יצלח בידם' :עוצו עצה ותופר' .עצות-הרשע אשר סוכמו ביניהם לא
יהיה להם שום קיום.
'דַּ ְּבר ּו ָדבָ ר וְ לֹא יָקוּם'

והנה כאן אנו רואים דבר פלא ,שראשי התיבות של ארבעת המילים
האלו' :דברו דבר ולא יקום' הם 'דויד' .ואילו סופי התיבות יוצרים את
המילה 'רומא'! כלומר שאדום ,רומא' ,מדברים דבר' ,הם רוצים לקחת
את התורה ,דבר ה' האֶ חָ ד ביד משה ונביאי האמת ,ולהפוך את זה
ולהשליט על זה 'דבר אַחֵ ר' ,והם לא יצליחו! לא יצליחו להשתלט על
דויד המלך ומורשתו ,לא יצליחו לכלות את שומרי-התורה הנאמנים
לדבר ה' שהולכים בדרך התוה"ק'ִּ .כי ִע ּ ָמנ ּו ֵק'ל' .כי ה' אתנו ,ורק עִ ָמּנוּ,
המאמינים בו ,בק'ל האחד היחיד והמיוחד ,ולא חלילה עם דוברי הכזב
מסלפי התורה והנבואות אשר כופרים באחדותו ית' ומהפכים
ומסרסים דברי א' חיים.
כמו כן המילים 'דַּ ְּבר ּו ָדבָ ר וְ לֹא יָקוּם' יש בהם רמז גם על הר-ציון,
שהרי המילה ' ָדבָ ר' ) (206זה בגי' הר )עה"כ( ,ואילו המילה ' ָיק ּום' )(156
זה בגי' ציון! וזה אומר שהדבר שהם זוממים להפוך את הר-ציון להר-
יסה שוֹ ָסיִ ְך ,וְ ָרחֲק ּו ּ ָכל ְמבַ ְּל ָעיִ ְך'.
עשיו ,לא יקום ולא יהיה' .וְ הָ י ּו ִל ְמ ִׁש ָ
ויתקיים בה במהרה בציון-בית-חיינו נחמת הנביא ישעיהו ,אבי
'ה ְתנַעֲ ִרי ֵמ ָעפָ ר קו ִּמי ּ ְׁש ִבי יְ רו ׁ ָּש ִ ָלםִ ,ה ְת ּ ַפ ְּת ִחי מוֹ ְס ֵרי
הנחמות ]ברכות נ"זִ :[:
אר ְך ְׁש ִב ּיָה ּ ַבת ִצי ֹּון' .ושם נאמר' :עו ִּרי עו ִּרי ִל ְב ִׁשי עֻ ּז ְֵך ִציּוֹ ן ,לִ ְב ִׁשי
צַ ָ ּו ֵ
עוד ָע ֵרל וְ ָט ֵמא'.
ִּבגְ ֵדי ִת ְפאַ ְר ּ ֵת ְך יְ רו ׁ ָּש ִ ַלם ִעיר הַ ּק ֶֹד ׁשִּ ,כי לֹא ֹיו ִסיף ָיבֹא בָ ְך ֹ
]פרק נ"ב[

זכינו אם כן לראות את נפלאות תורתינו הקדושה ,תורת-האמת
מסיני ,אשר קורא-הדורות מראש חקק ורשם בתוכה בביאור עלי-ספר
את המתרחש עתה לנגד עינינו ,באחרית הימים' .דִּ ְר ׁש ּו ֵמ ַעל סֵ פֶ ר ה'
ו ְּק ָראוּ ,אַ חַ ת ֵמהֵ ּנָה לֹא נ ְֶעדָּ ָרה' .ועלינו מוטל איפוא ,להחזיק ולהתחזק
בהדרכתו ועצתו של ישעיהו המאמץ את רוחנו ולִ בֵּ נוּ' :השמר והשקט
אל תירא' .נבטח בהשי"ת בכל לבבנו ונשאר דבוקים לה' ית' ולתורתו
הק' נאמנה בכל לב ונפש ,כמאמר הפסוק' :ויבטחו בך יודעי שמך ,כי לא
עזבת דורשיך ה'' .ונדע נאמנה כי אכן קרובה ישועת ה' לבא וצדקתו
להגלות .כי עין בעין יראו בשוב ה' ציון .ונגלה כבוד ה' ,וראו כל בשר
יחדיו כי פי ה' דבר .בב"א.

ְּבזָ ְכ ֵרנ ּו אֶ ת ִציּוֹ ן...

פסוק נוסף יש המראה לנו גם הוא את כל מה שקרה ומה שקורה בהר-
ציון במאבק האיום על קדושת 'קבר דוד המלך' ,המביע ברמזים
ברורים את המתרחש בתקופה זאת .אומר דוד בספר תהלים מזמור
ֱדום אֵ ת יוֹ ם יְ רו ׁ ָּש ִ ָלם ,הָ א ְֹמ ִרים ָער ּו ָער ּו
קל"ז פסוק ז'' :זְ כֹר ה' לִ ְבנֵי א ֹ
סוד ּ ָב ּה'...
ַעד הַ יְ ֹ

'בנֵי אֱדוֹ ם' ,ממשיכיו של עשיו הרשע ,זוממים את 'יוֹ ם יְ ר ּו ׁ ָשלַ יִ ם',
ְּ
כלומר את יום נצחונם המוחלט והסופי על ירושלם עיר קדשנו ,בכבוש
אותה לצמיתות .הם חושבים שבדיוק כעת הגיע יום-הביצוע של
תוכניתם עתיקת-היומין למחוק את עם ישראל ולטשטש סופית את
קדושת העיר ציון] .ועי' בספה"ק 'סיפורי מעשיות' מעשה ז'[.
'ל ְב ֵני ֱאדוֹ ם' מרמזות לנו על צירוף הלבן עם האדום .כידוע
המילים ִ
הצבע הלבן מסמל את החנופה ,פשיטת הטלפים של החזיר מיער:
'טהור אני'' .לעומת זאת צבעו האדום של עשיו ]ריש פרשת תולדות[ מסמל
את הרציחה ושפיכות-הדמים שמלווה את מלכות-אדום וזרעו זה אלפי
שנים .היהודים מכירים זאת היטב מימי תולדותיהם לאורך
ההיסטוריה ,הם טעמו את נחת זרועו של עשיו יותר מפעם אחת ]תרגום
לתהלים ע"ג י'[ .ועל שתי בחינות אלו התפלל יעקב אבינו ע"ה' :הצילני נא
מיד אחי ומיד עשיו'.
סופי התיבות של המלים הראשונות בפסוק' :זכור ה' לבני אדום' הן
יתי
ֵשב ְּב ֶק ֶרב ּ ֵב ִ
ְ'ר ִמ ּיָה' ע"ש תפילתו של דוד המלך ]תהלים מזמור ק"א[' :לֹא י ׁ ֵ
ע ֵ ֹׂשה ְר ִמ ּיָה דּ ֹבֵ ר ְׁש ָק ִרים לֹא יִ ּכוֹ ן לְ נֶגֶ ד ֵעינָי' .בקשתו של דהמע"ה שדת
השקרים והרמיה לא תשלוט בביתו על ציונו הקדוש ,חלילה וחס.
ראשי התיבות של מילים אלו הם 'זילא' .חז"ל אומרים במס'
סנהדרין ]דף צח [.שלפני ביאת המשיח תהיה שולטת 'מלכות הזלה'
בישראל .ככל הנראה משמעות הדבר היא ,מלכות של הפקרות ,זלילה
ונהנתנות ,מלכות המזלזלת ובועטת בכל הקדוש והיקר לנו ,החותרת
ביד רשעים להרוס את היהדות ולדרוס ברגל גאוה ולרמוס כל זכר של
קדושה מעם-ישראל ]ר' דניאל ז' ז'[.
'יום יְ רו ׁ ָּשלַ יִ ם' רומזים לנו גם את היום שבו מתחילה
והנה המילים ֹ
התכנית להתבצע ,כ"ו אייר ,בתאריך סמוך ונראה ליום שבו השלטון
בחר לציין בו את כיבושה של ירושלים עלובת-הנפש ,העיר שמאז
כיבושה לא חדלו בה חילולי-השבת ומופעי עריה ותועבה מחליאים
וחינגאות שונות עתירי טינופת הנערכות בחוצותיה' ,ויבלעוה לגיונות
וַ יִּ ָרשׁוּהָ עובדי זרים'' ,באו פריצים ויחללוה' .וכל זאת מתוך מגמה
ורצון לגמור ,למחוק ולכלות כל זכר וסימן להיותה העיר הקדושה ,עיר
הנצח של עם-הקודש שעליה מתפללים זה אלפי שנים שלש פעמים מדי
יום ביום' :ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים'.
סוד ּ ָב ּה' .מידת ה'יסוד' כידוע הוא בחינתו
או ְמ ִרים ָער ּו ָער ּו ַעד הַ יְ ֹ
'הָ ֹ
של יוסף הצדיק ,המסמל את הקדושה והטהרה .יוסף בגי' ציון .חז"ל
אומרים כל מה שאירע ליוסף אירע לציון .השלטונות זוממים לאבד כל
זכר של קדושה מהציון הקדוש של דוד המלך בהר-ציון ברצותם להפוך
אותו למקום תיירות ,בילוי ופריצות ,ולמרכז פולחני לעבודה זרה.
שאיפתם ועצתם הרעה לקחת את הר ציון מקום קדשנו ,ולרמוס אותה
עד ליסודה ולהפוך את זה למשהו גויי לחלוטין ,משהו כמו רומא או
ניו-יורק.
ביקורו של האפיפיור מתרחש בדיוק בימי ספירת העומר ,ביום המ"א
למניין ,שספירתו של יום זה הוא 'היסוד שביסוד' .המשמעות של
סוד ּ ָב ּה' ,בהקשר זה ,ובדגש על המילהָ ּ :ב ּה אומר לנו
'עד הַ יְ ֹ
המילים ַ
שזה לא רק שהם רוצים להרוס את ציון ולעקור את קדושתו ,אלא אף
חפצים שם ממש להתנחל ,ושם לבנות את מרכזי שורשי טומאת
הכפירה רח"ל .סופי התיבות' :ערו עד היסוד' – הן' :דוד'! ,כי דוקא
בציונו הק' ומקום מנוחתו רוצים הם לייסד את מרכז תיפלותם,
היל"ת ]ועי' בדברי רבינו האוה"ח הק' בפ' תולדות עה"פ 'ורב יעבוד צעיר'[ .וכמו כן
המילה'ַ :עד' מרמזת לנו על השנה הנוכחית  -שנת תשע"ד לפרט קטן.
ואחר אשר רואים אנו את כל זאת ,את המלחמה הנוראה שהכריזו
צוררי ה' ואויביו על תורתו הקדושה ועל אמונת האמת ,מלחמת מינות
ועקירת הקדושה ,מלחמה לקעקע עד היסוד את כל הקדוש והיקר לעם
ישראל ,מלחמה שעליה הודיעונו מראש נביאי-האמת וחכמינו זכרונם
לברכה שתהיה באחרית הימים לעת קץ .לא נותר לנו אלא להתנחם
בדברי התנא רבי עקיבא כמסופר בסוף מס' מכות שכאשר התנאים בכו
בראותם שועל יוצא מבית קדשי הקדשים ,איך הושפל כבוד ה' ומקדשו
ַ'על הַ ר ִצי ֹּון ׁ ֶש ּ ׁ ָש ֵמםׁ ,שו ָּעלִ ים ִה ְּלכ ּו בוֹ ' ,בעוד שהגויים יושבים בשלוה
ובשמחה ,אך רבי עקיבא שמח וניחם את החכמים שאם התממשו
'ציּוֹ ן שָׂ ֶדה ֵתחָ ֵר ׁש ,וִ ירו ׁ ָּש ִ ַלם ...לְ בָ מוֹ ת י ַָער'
הנבואות הקשות כמו ִ
ודומיהן ,כך בודאי תתקיימנה כל הנבואות הטובות.
נזעק מעומק הלב לבורא עולם על גודל הניאוץ והחרפה שוברת-הלב,
ונעלה לפניו שועתנו כי יחוס עלינו למען שמו הגדול המחולל בין
העמים ובפרט בארץ הקודש .ובודאי יהפוך לנו ה' אֵ בֶ ל לששון ,ויחיש
לנו במהרה את כל הישועות המיועדות עלינו ועל כל ישראל בביאת
משיח בן דוד ברחמיו ובחסדיו המרובים ,במהרה בימינו אמן.

בס"ד

משתלט...
הפחד משתלט

תקשור עם בנימין ,ירושלים ,ד' תמוז תשע"ד

מלחמת העולם השלישית כבר התחילה .הרבה שטחים בעולם
נלחמים ,נלח מים בצורה קשה ביותר .והרוב ,רוב המקרים האלו של
המלחמות ,לפני שנתים-שלוש לא היינו יכולים בחלומות הקשים
ביותר שלנו להאמין שזה יכול להיות ,אבל בשבועיים האחרונים או
יותר משבועיים ,קרו דברים שהם פשוט איומים ,ברבריים ,קשים
ומדהימים.
וזה שינה את פניו של העולם במאה ושמונים מעלות.
'הָ מ ּו גוֹ יִם מָ ט ּו מַ מְ לָ כוֹ ת' .מלחמות לפני ביאת המשיח :מזמור מ"ו ,חלק צז .ילקו"ש
ישעיה ס' )מובא גם בסוף תנדב"א( ,פרדר"א סו"פ ל' ,זוה"ק וארא לב' .שומר
אמונים' מאמר הגאולה פרק ח' ע"ש .הדוה"א פי"ד ועוד.

קודם כל ,שלשת הקרבנות ,הבחורים הצעירים שנרצחו בצורה
איומה עקד"ה ,שה' יקום את דמם ,שכמה שבועות וימים קשים
שהיינו במתח ,כל אחד פחד בשבילם ,כל אחד הזדהה עם ההורים
שלהם ,וזה היה זמן מאד-מאד קשה שאני מאמין שיותר מיהודי אחד
עשה דין-וחשבון אישי.
ובנוסף לכל זה ,פתאום ,פתאום נפלה על העולם איזו קבוצה
שפועלים כמו צבא ,עם הרבה אימונים ,והרבה ציוד ...פתאום,
במהירות-הבזק הם כובשים את עיראק! וזה מענין ביותר ...מאיפה
הם צצו] ?...ישעיה כ"ג י"ג' :הֵ ן אֶ ֶרץ ַּכ ְ ׂשדִּ ים ,זֶה הָ עָ ם לֹא הָ יָהָׂ ...שמָ ּה ְלמַ ּ ֵפלָ ה.[...
נכון ,הם צריכים להיות ענף של אל-קעידה ,אבל מאיפה!?...
ִמ ּ ַמה !?...מאיפה כל הכסף לארגן אותם בתור צבא !?...ואחרי
שכבשו את רוב עיראק ,וגם הגיעו לירדן ,ואפילו כבשו עיר בירדן
שהיא במרחק ששים קילומטר בלבד מכביש הערבה פה בארץ  -אז
מצאו את שלשת הבחורים ,קרבנות הציבור.
ועכשיו אנחנו עוברים זמן של 'שבעה' )ימי האבלות( על הבנים.
ואני אומר לכם שאחרי השבעה ,יהיה לנו בעולם מצב קשה ביותר.
והיום ,כשזה רק זמן קצר אחרי שמצאו את הבחורים ,יש כבר
מהומות פה בארץ ,והיו כל מיני נסיונות פיגועים .אבל זו רק
ההתחלה .וכמו שדברתי אתכם  -זה מתוכנן מראש .אני לא יכול
להגיד שהתיכנון על כל פרט ופרט ,ולפעמים יש להם גם 'פאשלות'
)תקלות( ,אבל ה' עוזר להם לסובב את ה'פאשלות' כדי לעזור להם
במטרה שלהם.
ומהי המטרה? כמו שאמרנו לכם ,המטרה זה לָ שֶ בֶ ת בארץ
אדומים ,ולמשול ִמפֹה על כל העולם ]ר' מאמר 'סדר
ישראל ,אלה ה ֱ
עולמי ישן'[ .כי הם עובדי עבודה זרה ,והם רוצים דוקא כאן ,בארץ
ישראל ,לשֶ בֶ ת ולמשול .ולפי החשבונות שלהם  -זה יהיה סוף
הבעיות שלהם עם היהודים האלה ,ועם האלוקים שלהם ,ח"ו] .מזמור
פ"ג[.
הם לא כל כך חכמים ,אפשר בכלל לומר שהם טפשים גדולים
ֱדום ,'...עובדיה[ ,הם לא תופסים ,אלה מאמיני השטן:
]'וְ הַ אֲבַ ְד ִּתי חֲכָ ִמים מֵ א ֹ
מי ברא את השטן?! ...הם לא ממש אינטליגנטים .אין להם בכלל
את ההגיון הפשוט ביותר ]ערש"י תהלים ה' ו'[ ,איך זה יתכן שהדבר
הזה שנברא ע"י כח עליון יכו ל להלחם נגד הכח הזה?!] ...ישעיה י'
ט"ו' :הֲיִ ְת ּ ָפאֵ ר הַ ַּג ְרזֶן עַ ל הַ חֹצֵ ב בּ וֹ  ,'...תהלים צד'ּ ִ :בינ ּו בּ ֹוע ֲִרים ָּבעָ ם .['...אבל זהו
המצב.
ואמרנו שאחרי חג השבועות יהיה שינוי ממש גדול בעולם הזה.
ואכן זה קורה .ואני אומר לכם עכשיו ,שאחרי השבעה ,תתחיל
תקופה קשה ביותר בעולם ,תקופה שתפתיע הרבה אנשים שכבר
חשבנו שהם נרדמו ,אבל הם יתעוררו מהר ִממַ ה שיקרה בעתיד
הקרוב ]עי' דברי הזוה"ק פר' נשא דף קכב .עה"פ 'בצר לך' בענין התעוררות
תשובה מהצרות[.

וזה יראה בלתי-אפשרי לעיכול .אבל רק להזכיר לכם ,לפני עשר
שנים ,או בואו נגיד לפני הפלת התאומים ,לא היינו מאמינים שיכול
להיות דבר מדהים שכזה ,מה שקרה עם התאומים ,או בכלל מה
שקורה בארצות-הברית עם הנשיא ,אותו מנוול ,שהוא ממש נהפך
לדיקטטור עם כל מה שהוא עושה עם כל החוקים וכל הדברים,
ואיך שהוא פשוט הורס את ארצות הברית .אף אחד לא יכול היה
להאמין שהאמריקאים עצמם יתנו לו לעשות את זה! אבל זו עובדה.
עובדה! ]איוב ט' כ"ד ,ר' גליון קד"ד מס'  ,44וכן במאמריו של מוישל'ה
'הגאולה' סדרה א'[.
ואירופה ,טוב ,אירופה תמיד היתה מלאה רשעים .וזה אדום ממש.
והם יקבלו 'לא-סתם' .הם ֵיעלמו מהעולם הזה .ו' ֱאדום' עצמו –
האדמה ,והכל ,תהיה הרוסה לגמרי.
'מֵ חֲמַ ס אָ ִח ָ
עולָ ם' .ציונים ומקורות בענין חורבן אדום ומהות אדום
ּשה ,וְ נִ כְ ַר ּ ָת ְל ֹ
יך ַי ֲעקֹב ְּת ַכ ְּס ָך בו ָׁ
שו' .תנדב"א זוטא פי"ט ,יואל ד' ט"ז:
ש ִריד ְלבֵ ית עֵ ָ ׂ
כיום :בלק כ"ד י"ט .עובדיה' :וְ לֹא יִ ְהיֶה ָ ׂ
ש ְמ ִחי ַּבת ֱאדוֹ ם .'...רבנו בחיי
ישי וְ ִ ׂ
'ש ִ ׂ
'וֶ אֱדוֹ ם ְל ִמ ְד ַּבר ְ ׁשמָ מָ ה ִּתהְ יֶה' .תרגום איכה סופ"ד עה"פ ִ ׂ
בראשית כ"ה ל' .ור' דברי האברבנאל בארוכה לישעיה פרק ל"ה וליחזקאל פל"ה ,וכן בספרו
'משמיע ישועה' ישעיה נבו' ז' ,יחזקאל נבו' ג' ,ובס' עובדיה ,ור' קד"ד גליון .21
ספריו של הרי" א 'משמיע ישועה' על בשורות הגאולה שבדברי הנביאים ,וספרו 'מעייני
הישועה' פירוש על חזיונות ס' דניאל נדפסו ג"כ בסוף פי' לנ"ך.

בואו אגיד לכם .תתכוננו .פה ,בארץ ישראל ,הם לא יהרסו את
המקום ,כי הם רוצים את המקום הזה בשביל עצמם .האם לא שמתם
לב כמה ְ ּבנִ ָיה יש פה מסביב? ...כל זה בשביל מי? ...בשביל כל
היהודים שיבואו מחו"ל !?...מי יכול לשלם כל כך הרבה כסף
בשביל דירות שכאלו !?...האם לא שמתם לב כמה נוצרים
מסתובבים ברחוב ,וכמה שהם חוצפנים ,כמה שהם מרגישים שזה
כבר שלהם?!...
ועוד דבר א ני רוצה להשאיר לכם לחשוב על כך .כל הענין של
רצח הבחורים האלה .קשה לי להאמין שאֵ לֶ ה שהפילו את התאומים
אינם מעורבים בזה .וזאת בכדי לעשות בעיות קשות פה בארץ:
מהומות ,פחד ,ואפילו פחד גדול .וגם כל אלה שתפסו את עיראק -
גם זה בשביל לעשות פחד .וגם מה שקורה פה בישראל – זה
בשביל לעשות פחד .נכון ,הם נותנים פה לערבים להרוג אחד-את-
השני ,וזה עושה להם את רוב העבודה ,אבל זה שהם כל כך
קרובים לא"י  -זה בשביל שיהיה פה פחד! בכדי שיוכלו להציע
להביא הֵ ָנה חיילים זרים ,ואז תהיה פה שליטה מלאה.

אז הרבה אנשים יגידו לי" :אז מה? ...מה זה ְמשַ ּ ֶנה? ...צריך רק
להתפלל לה' ,וזהו .לא צריכים לדעת את כל ה'מָ ה-וְ מָ ה' וה'לָ מָ ה
שזה קורה' .מספיק להתפלל להקב"ה"...

אבל היהודים שוכחים דבר אחד :שאם אין פחד  -כולם ישנים
]קד"ד גליון ' :33הפחד עוזר לנו'[ .נהנים מהעולם הגשמי ]רמב"ם תשובה
פ"ג ה"ד ,ביהגר"א למעשה 'חוני המעגל חלום ע' השנים'[ .אבל זהו סוף
העולם-הגשמי כמו שהגענו לזה ]יחזקאל ז'' :קֵ ץ ָּבאָּ ,בא הַ ֵּקץ .['...הגענו
לעגל הזהב כ"כ גדול – שכמותו לא היה בכלל בכל ההיסטוריה,
כזה שפע של גשמיות .אבל עכשיו זה מתחיל להיעלם ,וזה יפול
עוד יותר .אבל ה' לא יעזוב את עמו .רק לא לפחד .ולהיות דבוק
אליו ]תהלים ט'' :וְ יִ ְב ְטח ּו ְב ָך יוֹ ְדעֵ י ְ ׁשמֶ ָך.['...
ולא לשכוח שכל האפיקורסים ,כולם ,רוצים לגמור את האמונה-
והביטחון שלנו בהקב"ה .ואם לא נסכים לזה – רוצים פשוט למחוק
אותנו ח"ו .אז לכן צריכים אומץ עכשיו להיות יהודים .וכמו פעם
]רש"י שיה"ש ה' ח'[ .ולהגיד' :לא'! 'אנחנו נשארים עם הקב"ה'! ונגד
זה אין להם שום נשק .הם לא יכולים לעשות כלום נגד ה'לא' הזה.

אבל שלא נשכח ,אין אפיקורס אחד ,אפיקורס אמיתי ,אין ערב-
לה ְת ַי ֵדד אתו או להתקרב אליו .הם רק רוצים
רב אחד שאפשר ִ
להרוג אותנו רוחנית ,ואם זה לא הולך  -אז גשמי ,לא עלינו ]ערש"י
שיה"ש ח' ח' עה"פ ַּ'בי ֹּום ֶׁש ְ ּידֻ ַּבר ָּב ּה'[ .ולא לשכוח את זה .הם לא רוצים
את הקב"ה ,שלא נדע .הם רוצים את השטן .כי הם ממצרים ,ואין
להם נשמות של יהודים .במצרים הלכו אחרי האלילים ]ויקרא י"ח,
נצבים כ"ט[ ,הם עשו את כל הדברים המגעילים והאסורים שכל
הממשלות מעודדות היום .בלי בושות] .שיטת 'בעל פעור' .ר' ויקרא י"ח.
דברים י"ב ל"א'ִּ :כי ָּכל ּת ֹועֲבַ ת ה' א ֲֶׁשר ָׂשנֵא עָ שׂ ּו לֵ אלֹהֵ יהֶ ם'[ .ומביאים את זה
לפה לארץ  -את כל הטינופת הזאת ]מלכים א' י"ד כ"ד' :עָ שׂ ּו ְּככֹל
הַ ּת ֹו ֲעבֹת הַ ג ֹּויִ ם'[.
וה' לא ישתוק על זה .הוא לא יתן להם להיכנס לתוך הפנימיות,
לתוך ארץ-ישראל שלו ,הארץ שהוא נתן לעם ישראל ,המקום שפה
היה בנוי בית המקדש הראשון ובית המקדש השני ,ועוד מעט גם
השלישי אי"ה .הוא לא יתן להם להכנס לפה ולטנף את המקום כמו
שהם עושים מבלי להרוס אותם לגמרי .החוצפה לבד היא 'סם-
המות' שלהם ]זכריה י"ב ב' ,וע' ת"י האזינו פסוק ל"ג[ .וזה מה שיגמור
אותם לגמרי ]ישעיהו מ"ז י'[.
לא לפחד ,עם ישראל .לא לפחד! תבואו לארץ ישראל .כי
אצלכם ,בארצות שלכם ,זה יהיה הרבה יותר גרוע .יהיה הרבה
יותר קשה ]תפארת יהונתן לר"י אייבשיץ זצ"ל ,הובא במאמר 'בלע המות
לנצח'[ .תבואו ,תבואו .שיהיו לנו המונים פה שאומרים' :אין עוד
מלבדו'! ושלא נִ ּ ֵתן לאף אחד להוריד אותנו לרמה הנמוכה הרוחנית
והגשמית של הטינופת שרוצה לשלוט פה ובכל העולם.
עם ישראל ,אני מבקש ומבקש :תעשו תשובה ,ותחזרו לאמת.
אנחנו מגיעים לסוף ,אבל באמת .ובכל יום ,וכל שבוע ,וכל חודש,
מרגע זה והלאה ,אנחנו נראה שינוים כל-כך גדולים שאף-אחד לא
יוכל להכחיש שהדברים שאני אומר זה לא נכון .אני חושב
שהדברים שדיברנו כל השנים  -רואים ברור שזה אמת .הכל אמת.
והם ,הצד השני  -הם הכל שקר .אין שם אפילו דבר קטן של
אמת .הם הרשעים הכי-גדולים שהיו אי-פעם .וה' ימחוק אותם
עכשיו מהעולם] .סוף מזמור ל"ז ועוד[ .ואנחנו נצא לחופש ,לגאולה
השלמה ,כביכול לזרועותיו של אבא שלנו ,הקדוש ברוך הוא,
'ב ְזרֹעוֹ יְ קַ ֵּבץ טְ לָ ִאים וּבְ חֵ יקוֹ יִ שּׂ ָ א'[.
האוהב] .ישעיהו מ'ּ ִ :

שאלות ותשובות:
ש .מורגשת חרדה ,המתח גדול ...מה המקור לתחושה הזאת?
ת .כן ,כן .המצב עכשיו קשה ביותר .וזה שאל-קעידה כביכול שולט
על בבל ,עיראק ,זו בעיה קשה .עיראק זה גשר בין איראן וסוריה,
ואם איראן מחליטה לתפוס את עיראק שהיא מאד חלשה עכשיו,
וזה מענין מאד שפתאום יש לאל-קעידה כזה צבא - ...אז זה יהיה
מקום אחד :סוריה ,עיראק ואיראן .וזה שטח עצום .וזה מהוה איום
מיידי על תורכיה .ואתה יכול בלי הרבה דמיון לראות איך אפשר
להגיע מזה למלחמת-עולם-שלישית.
וחוץ מכל הבעיות שיש באוקראינה.
עוד פעם אני חוזר :שיהיה לכם ברור ,זה הכל מתוכנן .נכון ,זה
מהשמים ,אבל אלו הרשעים ,הם חושבים שהם החכמים ,והם
יכולים ככה להשתלט על העולם .התחילו עם מצרים ,אחר כך לוב,
וכו' וכו' וכו' ,ארץ-אחרי-ארץ ,עד שהגיעו לסוריה .עכשיו זה
עיראק .פתאום .וזה ימשיך וימשיך .אתם רואים שהם חושבים שהם
ממש גאונים-גדולים ,והשטן שהם מאמינים בו  -הוא ממש שומר
עליהם ,ח"ו ]'שיטנא נצח' תמיד ל"ב .ע"ש בפי' רגמ"ה[ .והם מצליחים בלי
צבא ,בלי כלום ,לעשות שהערבים יהרגו אחד-את-השני .הם לא
צריכים לעשות כמעט כלום  ,רק קצת לשלוח ָשמָ ה נשק ,וקצת
מומחים לעזור להם ,ונכון ,גם כסף ,אבל זה הכל .זהו .אין להם עוד
משהו לעשות חוץ מזה...

והם יכולים לשבת ולהסתכל וליהנות ,פשוט ליהנות .כמו איזה
משחק 'פוטבול' ,משחק כדורגל ,כדורסל ,מה שאתם רוצים .אבל
באיזה שלב ,יתחילו באמת במלחמה ,מלחמה גדולה ביותר .ואז כל
הכביכול ה"בעסערע-מענטשן" )'האנשים החשובים'( – הם יכנסו
למקלטים שלהם שהם רואים שם את הסרטים שלהם ,ויש להם
ג'קוזי שמה וכו' ,וכל העולם יהרוג אחד את השני ,והם יצאו משם
 השולטים .והם כבר שולטים על הצבאות ועל המשטרות הכי-גדולות והכי-ח זקות שבעולם .אז מה? אז מה עוד יש לעשות? ...הם
קבוצה של רק מאה חמישים איש ,כשבראשם יש אולי שבעה
אנשים ,והם מאמינים שעוד מעט ישלטו על העולם! ואני מאמין
שארץ ישראל ,מדינת-ישראל כבר נמצאת בידים שלהם ,רק
שאנחנו לא יודעים את זה .זה סוד.
ואני אומר לכם עוד דבר ,ש מפה הם ירצו לשלוט .וזה אמרתי
כל הזמן ,שמפה הם ירצו לשלוט .אבל למה? אני אגיד עוד פעם ,כי
זהו המקום שה' נתן לעמו ,לעם ישראל .העם שלו ,הילד שלו ,הבן
האהוב שלו ]ירמיהו ל"א[  .הכלה שלו האהובה ,ואז הם יחשבו ויציגו
לעולם שזהו זה .אנחנו "האהובים של ה' " .ואנחנו לא רק

האהובים של ה' ,אנחנו אפילו משתלטים על ה' ,חס ושלום
כ"ה' :וּמִ ִּלין לְ צַ ד עִ ָּלאָ ה יְמַ ִּלל ,['...כי אנחנו חסידים של השטן ,חס ושלום,
שלא נדע".

]דניאל ז'

ואז הם יביאו כביכול "את המשיח" ,שזה לא יהיה המשיח,
בודאי ,אבל יציגו אותו כמשיח .יש להם כנראה תיכנונים יותר
משוכללים ממה שאני אומר לכם ,כי אני לא יודע בדיוק מה ,אבל
אני יודע את הכיוון ,אני יודע את הבסיס של התכנון שלהם .וזה
הולך בדיוק לפי הנבואות שלנו ]דניאל שם' :וְ יִ ְס ַּבר לְ הַ ְ ׁש ָניָה זִמְ נִ ין וְ ָדת.['...
אבל אנחנו נראה ,כי זה מתחיל מאד חזק.
ומאז הביקור של האפיפיור ימח שמו וזכרו  -מאז הכל השתנה.
זה התחיל קצת לפני זה ,אבל מאז שהוא הגיע  -זה השתנה בגדול.
'ביצֵ י
הם התחילו לצאת באופן 'פתוח' החוצה ,שכולם יראו אותם ] ֵּ
צִ פְ עוֹ נִ י ִ ּב ֵּקע ּו'[.
וצריכים להבין שהחטיפה הזו היא לא רק אירוע שקרה מפני
שהערבים החליטו כך או אחרת ,זהו תיכנון בדיוק כמו מה שקורה
בכל הארצות הערביות שיש להם בעיות פנימיות ,כמו מצרים ,לוב
וכו' ,בדיוק כמו שגם להם יש את הדברים האלה .הם תכננו את
החטיפה הזאת בכדי להביא משהו ,איזה מצב בתוך עם ישראל .זה
מתוכנן במקומות הגבוהים ביותר של הרשעים.
והיהודים ,אנחנו ,חייבים להגיד' :עד כאן'! 'עד כאן'! אנחנו
התחלנו לחשוב כמה עשרות שנים אחרי מלחמת העולם השניה,
בערך קצת פחות משבעים שנה מאז שהסתיימה המלחמה ,בתור
יהודים התחלנו להרגיש שזה שהיהודי צריך להקריב את עצמו על
קידוש השם – או בחיים או במוות ח"ו – זהו דבר של העבר ,כי
אין כזה דבר היום .כי אנחנו לא חיים בכאלה סיטואציות כמו אז.
אבל עכשיו – זהו המצב .אנחנו צריכים להקריב את עצמנו למען
האמת ,למען הקב" ה .להראות לו שאנחנו כולנו שלו ,ומוכנים
לעשות את רצונו .זה הכל.
ש .המנוולים האלו שעובדים את השטן ,זהו דבר שלא מוכר לנו
מהעבר ,כזה שיא של רע ,השאלה האם הם רשעים שכבר היו
בעבר או שזה התחדש רק עכשיו לקראת הסוף של העולם?...
ת .זה בכלל לא חדש ,רק שזה לא היה 'על השטח' ,זה היה מתחת
לפני השטח .ודוקא אלו שעושים את זה ,שכאילו "התחילו עם זה",
אבל בעצם מעולם זה לא נכחד .כי גם כשקונסטנטין עיצב את הדת
הנוצרית ,שדרך אגב ,הוא הפך נוצרי רק בסוף החיים שלו

]האברבנאל האריך בענ" ז בס' 'מעיני הישועה' מעין ח' תמר ה' ו' ובעו"מ בכדי

לבאר כיצד התפשטה מרומי הנצרות בעולם ,ועי' 'הגאולה' חלק  ,[19אז זה היה
כבר בפנים – העבודה-זרה .זה היה ממש חלק של הנצרות ,אצל
הקתולים בעיקר .וזה אף פעם לא עזב .היו אמנם כמה קבוצות

בתוך הכנסיה ,אבל זה כבר מאות שנים שאֵ לֶ ה עם העבודה-זרה,
המנוולים הכי-גדולים
תנדבר"י כל מקום שנ' 'השחתה' אינו אלא ג"ע וע"ז ,['...הם השולטים
בוותיקן.
ש .כבר שנים שמדברים על הנושא הזה ,וכיום אנחנו מקבלים כ"כ
הרבה נתונים ,למרות זאת הרבה לא יודעים את זה...
ת .אתה לא מבין שישנם הרבה אנשים ,אבל ממש הרבה ,שכותבים
את זה ברור מאד .אבל לא רוצים להאמין .יש כאלה שרוצים
להאמין ,והם מבינים ברור שזה ההסבר הכי-הגיוני לכל מה שקורה
בעולם עכשיו ,ויש כאלה שפשוט לא רוצים להאמין .והם הרוב.
אבל הרוב יֵעָ לֵ ם מן העולם ,מה שלא יהיה .כי המנוולים רוצים
לדלל את האוכלוסיה בעולם הזה ,אז ה' כבר יעשה את זה
בשבילם .אבל הם עצמם יהיו החלק של הדילול] ...ישעיה מ"ז ח' ע"ש[
ש .אבל החרדים לא מבינים...
ת .הכי פשוט להסביר :הרבה מאד יהודים חרדים  -הם ער"ר! ואלה
לא יוכלו לעשות תשובה בכלל .נקודה .ושאר היהודים ,אפילו אם
לא רוצים לעשות תשובה  -ה' יכריח אותם לעשות תשובה ]ועי'
דברי האוה"ח הק' פר' פנחס כ"ה ט"ו ,וכ"כ בשער הציון סי' תרכ"ב ס"ק ו'[ .וזה
מה שיהיה הדבר הקשה ביותר .ואם בן-אדם רוצה לעשות תשובה,
ורוצה להיות ִעם ה'  -הוא יסבול הרבה פחות.
ש .למה ה' נותן להם לעשות את כל מה שהם רוצים ...מתי ה' כבר
יעצור את זה] ?...תהלים י'[
ת .כל הרישעות צריכה להתגלות .צריכים לראות גם בין החרדים,
גם בין הדתיים ,גם בין החילוניים  -מי הרשעים ,עד הרגע שזה
יהיה ברור לכולם ]ספר 'נחלת יעקב' להגר"י מליסא לסומ"ס ברכות[.
ש .האם עדיין זה לא ברור?! אנחנו רואים את זה גלוי וברור...
ת .לא .עדיין לא .כמה שאנחנו מדברים שמנוולים מסויימים
מארגנים כל מיני דברים של רצח וכו' וכו' כדי להשתלט על
העולם  -זה עדיין קשה לאנשים לתפוס שיכול להיות כזה דבר.
אבל מה שמנסים לעשות בארץ ישראל  -זוהי חוצפה כ"כ גדולה
שזה חייב להפיל את כל העולם ,וזה יפיל את כל הרשעות של כל
העולם .אז תחכו בסבלנות ותראו את ההצגה העולמית הגדולה
שהיתה אי-פעם ,הצגת ההיסטוריה...
'כל ִ ּגלּ וּלֵ י תוֹ עֲבוֹ ַתיִ ְך' .ועי' סנהדרין נז.
]יחזקאל ט"זָּ :

ש .אסון החטיפה התרחש בדיוק ביום בו התקיים בתל-אביב מצעד-
טינופת ענקי...
ת .מה אני אגיד לכם ,בודאי ובודאי ,אם המצעד של המגעילים היה
באותו יום  -אז זו סיבה ברורה נוספת .אבל אנחנו יודעים ,שהעולם
הזה ,המדינה הזאת ,ירדה כל כך בקדושה  -שזה פשוט עובר כל
גבול .כל גבול שהוא ]'חוצפה יסגי'[.
זה לא יכול להיות 'מדינה יהודית' כשהם הולכים נגד התורה בצורה
כה בולטת .אז מה עושה אותם יהודים ולא גויים ?...זה שהיתה להם
ית ְך ִ ׁש ַּלחְ ִּתי א ֲִס ַיריִ ְך ['...עכשיו גם
ברית-מילה?] ....זכריה ט'ַּ ' :גם אַ ְּת ְ ּב ַדם ְ ּב ִר ֵ
אף-אחד לא צריך לעשות ברית מילה .זהו החוק .לא חייבים .ומי
שלא רוצה – לא! יש 'יהודים' רבים שלא רוצים לעשות ברית-
מילה .ברור וברור ,יהודי שלא רוצה לעשות ברית-מילה – הוא
חייב להיות ערב רב! אין ספק ]פרשת שלח ט"ו ל"א[ .ואלה הרוסים
שלא ידעו ,אזי אחר כך ,כשהם גדלו ורצו לחזור ליהדות  -הם היו
צריכים לעבור ברית מילה ,גם בגילים מאוחרים ,והם עשו זאת
בשמחה .אבל אם יהודי הגיע לסוף החיים שלו בלי לעשות ברית-
מילה  -אז הוא ע"ר .בטוח.
ש .כתוב בחז"ל שבסוף הימים ה' ישמע את הצעקות של עמ"י
מפני בני ישמעאל .אולי אנחנו נכנסים עכשיו לתקופה הזאת...
ת .אנחנו כבר נמצאים במצב כזה הרבה שנים .הציונים הגיעו לפה,
ומיד זה עשה בעיות עם הערבים ,כי הם רצו להיות "הגדולים",
להקים מדינה ,ולהיות כמו כל הארצות] ...יחזקאל כ' ל"ב[ אז עכשיו
קבלו מה שרוצים ,אבל בדרך הם איימו על הערבים .הם באו

למקום שלהם והשתלטו .והאמת היא שאילו היינו יושבים בשקט אז
היה פחות רצח ,אבל ה' רצה את זה ככה .יש לו את החשבונות,
ולא לנו .ואנחנו צריכים פשוט לדעת ,שנכון ,ישנה בעיה עם
ישמעאל ,ואנחנו סובלים ממנו מאד ,אבל אם היינו באמת
מתפללים ,ואילו היתה לנו אחדות עם הקב"ה ,ואחדות של יהודי
אחד-עם-השני ,אז זה היה מחליש אותו מאד ]קב הישר פרק ה' ,ר' עוד
'הגאולה' פרק .[28
אך מאחר שאנחנו כ"כ נכנסנו לענין של העגה"ז ,וממש קלקלנו
את ה'קדושים תהיו' של עם ישראל ]'ישראל קדושים הם',ור' סו"פ
קדושים[ אז עכשיו יש לנו אויב עוד יותר חזק ,ועוד יותר אכזרי.
אפילו שהוא נראה הרבה יותר תרבותי  -הוא מסוכן כמו נחש .כי
הוא הנחש ]תהלים נ"ח[ .וקוראים לו "אדום" .והוא רוצה להתפטר גם
מאתנו וגם להתפטר מהרוב הגדול של הישמעאלים .ולפי דעתו הוא
לא כ"כ חייב להתפטר מכל יהודי ויהודי ,הוא רק צריך להפוך
אותם לגויים .ואם הוא יעשה את זה ,לפי אמונתו ,אז הוא יהיה
השולט ...והוא יחיה לנצח...
וזה שטויות .ה' יראה להם ַּב ּ ָפנִ ים שלהם ,וזה יהיה להם ברור שהם
שעִ ים ּתֹאבֵ ד'.
ש ּנָיו ַי ֲחרֹק וְ נָמָ סַּ ,תאֲוַ ת ְר ָׁ
שע י ְִראֶ ה וְ כָעָ סׁ ִ ,
ֵיעלמו ]סוף מזמור קי"ב'ָ :ר ָׁ
מלאכי ב' ג'[  .יהיה להם ברור שהם הפסידו את המערכה ]ערש"י תהלים
ט' י"ח[ ,ושהקדוש ברוך הוא ,ורק הוא ,הוא הכל-יכול.
מה שאנחנו יכולים לעשות  -זה להרגיש שהסוף כבר מגיע ,ושנלך,
ונתקבץ בתוך בתי כנסיות או בכותל או לא משנה באיזה מקום
קדוש שיהיה ,ונתאסף בהמונינו ,ונתפלל לקב"ה שיציל אותנו,
ושלא יתן לאויבים שלנו להשתלט .זה מה שאנחנו צריכים לעשות
]ישעיה נ"ז'ּ ְ :ב ַזעֲקֵ ְך ַי ִּצילֻ ְך ִקבּ וּצַ יִ ְך'[.
ש .ראינו עכשיו שבעת מצוקה ישנה התעוררות ,היהודי חוזר
לאמונה ולתפילה...
ת .זה נכון ,אך הבעיה פה היא שחלק מהיהודים אפילו מאלו
שומרי-המצוות הם לא בדרך הנכונה ,דרך התורה .וזה מפריע מאד-
מאד .כי יש דברים מאד-בסיסיים שהם לא מוכנים בכלל לשמוע
מזה ,כגון צניעות] .ר' זוה"ק ויקרא ע"ה סוע"א[ והשקר בחלק של
היהודים הדתיים  -ברור ,ואפילו בחלק של החרדים ,יש שקרים
מאד קשים ,שזה אפילו מגיע למעשים הכי-שפלים ]עי' אדר"נ סו"פ
ל"ח ,וע"ש בפי' החיד"א בדבריו הנוקבים[ .אז לכן  -אי אפשר להתאחד
עם השקר .צריכים קודם כל להתאחד עם הקב"ה .ואחר כך האחד
עם השני.
ש .ברור שאנחנו ,ראשית ,צריכים להפריד את עצמנו מהשקר...
ת .נכון .צריכים לעשות את ההפרדה .אחדות  -זה רק עם ה' .וזהו
זה .ואני חוזר על זה :אחדות – זה רק עם ה' ]'הגאולה' פרק .[28
וצריכים לעשות את רצון ה' .ו ברגע שעושים את רצון ה' – אפשר
להתאחד אחד עם השני ]'אֲגו ָּדה אֶ חָ ת לַ עֲשׂ ֹות ְר ֹצונְ ָך .['...אין כזה דבר
להתאחד עם יהודי אפיקורס .אנחנו פה בארץ ישראל  -מפני
שאנחנו קיבלנו את התורה בהר-סיני ,והקב"ה נתן לעם ישראל את
הארץ הזאת ,ולא עבור אפיקורסים בלתי-מאמינים החושבים
להשתלט פה ולהפוך אותנו לגויים ]סנהדרין צא .רש"י ר"פ בראשית[.
"דמוקרטיה"  -זו מילה יוונית .זהו מושג יווני ]'ו ְּבנֵי יָוָ ןִּ ...כ ִּתים' ,עי'
דברי האב"ע בפי' לדניאל ב' ל"ט[ .האם זו דמוקרטיה פה 'לפי
הספרים' !?...זוהי דיקטטורה של כמה רשעים ,ולא יותר .זוהי
'מדינת ישראל' :קבוצה של רשעים שהם נגד הקב"ה ,והם בעד כל
הטינופות וכל הלאווים שיש שבתורה  -הם ִעם זה.
ש .הדתי-לאומי צריך לזכור את זה ,ולהבין שזה הכל שקר...
ת .אבל כמו שאנחנו יכולים להגיד על המזרחי שהתיאוריה לא-
במקום בכלל ,בוודאי ,אז יש לנו גם חרדים שיצרו לעצמם תיאוריה
שזה ג"כ שקר גמור ]ירמיהו ט'[ .וזה גם לא מתאים לחרדים .ויש לנו
גם אנשים חילונים ,לא אפיקורסים ,חילונים ,שיתכן שהם יכולים
באמת להגיע לגאולה השלמה ,ולהבין ,ולעשות תשובה שלמה .ויש
יהודים חרדים שלא יכולים לעשות תשובה שלמה .אף פעם לא.

והם לא יגיעו לזה .חלקם ע"ר שהם יותר רחוקים ,וחלקם ער"ר
שהם יותר קרובים .אבל הם ערב רב .וזה לא יעזור
י"א[.

]אבן שלמה פרק

בואו נדבר על הענין של הנוצרים ,והכסף שהם נותנים פה לשחד
את היהודים.
נכון שזה מאד קשה להוכיח בדיוק מאיפה בא הכסף הזה ,כי הם
עמותות תוך עמותות תוך עמותות .וישנן עמותות ששייכים להם
שאין להם בעיה להגיד שהם מלמדים נצרות ,והרבה מאד יהודים
מקבלים מהם .אנחנו במצב מאד-מאד קשה מבחינה כלכלית ,והרבה
יהודים פשוטים ,טובים ,סובלים מאד.
יתה אֶ ָּלא עוֹ נִ י ְּדעָ נִ י
]רעיא מהימנא פר' בהעלותך דף קנג' :.ו ְּבגָ לו ָּתא ַּב ְת ָראָ ה ,לֵ ית מִ ָ
שם ה' .וּלְ ִא ְתקַ יְּימָ א ְ ּבהוֹ ן:
שאַ ְר ִּתי ָּב ְך עַ ם עָ נִ י וָ ָדל וְ חָ ס ּו ְ ּב ֵׁ
חָ שׁ וּב ּכ ּ ֵַמת .לְ קַ ּיֵים ְ ּבהוֹ ן 'וְ הִ ְ ׁ
שיעַ  .'...דברי חיזוק מהספה"ק 'שולחן הטהור' ומעוד ספרים  -הובאו
'וְ אֶ ת עַ ם עָ נִ י ּתוֹ ִ ׁ
באורך בספר 'עקבתא דמשיחא' מאת הרב לוגאסי חלק ב'[.

ו יש להם מלחמה שכבר הרבה שנים הם נלחמים בה .הם פועלים
להפוך את היהודים פה בארץ לגויים! ואם זה נראה שזה לא כל כך
נורא לקחת מהם ,אז אני אומר שזה כמו לשים טיפה אחת של רעל
בתוך ליטר-וחצי של מים .וזה ממית באותה המידה .אנחנו מדברים
רוחני .הכל רוחני .כי כמו שהיינו עמוק בתוך הגשמיות  -עכשיו
אנחנו צריכים באותה המידה להיות בתוך הרוחניות .וזה יציל
אותנו .כי הרוחניות זה מעל הגשמיות .אנחנו נעלה מעל זה .אז לא
יוכלו להפריע לנו ,לא יוכלו לגרום לנו איזה כאב או איזושהי
בעיה ]ישעיה מ"ג ב'[.
ש .איך הם נכנסים לקודש הקדשים ?...מי נותן להם רשות?...
ת .הם נכנסים לתוך קוה"ק  -כי אין קוה"ק עכשיו ...הקב"ה הסתיר
יתי לַ ה'
את עצמו כביכול .ואנחנו צריכים לחפש אותו ]ישעיה ח'' :וְ חִ ִּכ ִ
הַ ּ ַמ ְס ִּתיר ּ ָפנָיו ,['...ואנחנו מוצאים אותו רק דרך לימוד-תורה אמיתי,
ותפילה אמיתית ,ושמירת-המצוות בצורה של אמת .זו הדרך אליו.
אבל "קודש הקדשים"  ?...אין לנו מקום כזה שנכנסים וזה נהפך
לקודש הקדשים.
והגויים יודעים את זה ,הם יודעים שאם הם מורידים את עם
ישראל ,אם הם מגיעים ללֵ ב של עם ישראל ,למקומות הקדושים,
ועוד מעט תראו מלא גויים שכבר ישנם בקבר-רחל ,וברשב"י,
ובשמואל -הנביא מגיעים המונים ,הם יודעים שאם הם מגיעים שמה
 הם מורידים את היהודים .וזו המטרה.היום ,לאמיתו של דבר ,אף אחד לא יכול לדעת מאיפה בא הכסף.
ולא רק שיש את הנוצרים האלה ,יש מספיק גנבים ומנוולים שגם
אנחנו לוקחים מהם כסף ,כי היום אף אחד לא יודע מי השני.
ש .כשרוצים לדעת על איזו תמיכה אם היא כשירה ,איך יכולים
לברר את המקור שהכסף לא בא מהוותיקן?
ת .אתה לא יכול לדעת .רק תגיד לקב"ה שהוא חייב להציל אותך
ולהראות לך את הדרך הנכונה ,כי אי אפשר ללכת לרב לשאול ,כי
גם אלה שאומרים 'חָ לָ ק' לא לקחת  -זה לא אומר שהם יודעים
בדיוק מי כן ומי לא ,כי זה עם הֶ ְס ֵתר מאד גדול .אבל זה לא יעזור
לנוצרים ,לא יעזור להם בכלל .עם ישראל האמיתי ,אפילו אם הוא
יקח את זה מהם  -הוא ינצל!
ש .גם בתוך המחנה הדתי-לאומי יש ויכוח אם לקחת מהנוצרים...
ת .נכון .כי יש בלבול ,וזה מה שהם רצו בדיוק לעשות  -את
הבלבול הזה .והם גם אמרו ,הרבנים של המזרחי ,לא לשלוח את
הילדים לקיטנות-הקיץ כי 'הקרן לידידות' מתקצבת שמה ,והם,
אנשי הקרן ,ביקשו שילמדו שם ג"כ נצרות .וגם בצה"ל מביאים
כמרים לדבר עם החיילים ,ונותנים להם מתנות וכו'...
ש .מה דעתך על התועבה הגדולה והממושכת במרכז ירושלים
במתחם הרכבת הישנה ...איום ונורא!
ת .שוב אני אומר :הם רוצים להפוך אותנו לגויים .ורוב היהודים
מוכנים לזה פה בארץ .כי הם כל כך מקולקלים ,וכבר שכחו מה זה

בדיוק להיות יהודי .הם רק רוצים את 'הכיף' ,במרכאות כפולות.
אבל צריכים להתפלל חזק לה' ,ואנחנו ,המאמינים ,אנחנו הקרובים
לה' ,צריכים להוריד את עצמנו בגשמיות ,וצריכים לסגור את
עצמנו בתוך האיזורים שלנו ,בתוך הבתים שלנו ,ולהתפלל לה'
שזה יעבור ,וזה ייעלם ,ושאנחנו לא ניפגע מזה.
ש .זה מחריד ,מבהיל...
ת .אין מילה בשביל זה ,לא 'מחריד' ולא 'מבהיל' ,ולא שום דבר.
אין מילה בשביל זה .זה תיכנון כ"כ משוכלל ,וכ"כ מדהים ,אני גם
משתמש במילה זו ,שזה לא נראה שהם בכלל יכולים לבצע את זה!
אבל ה' נותן להם בנס לבצע את זה.
שתבינו ,הם כבר מתכננים את הדברים האלה לפחות מאתים שנה!
זאת אומרת שכמה דורות מהמנוולים עברו ,מדור לדור הם
מעבירים את הרצון ,את היעד שלהם .ואדם שיודע שבחייו הוא לא
יראה את זה – ובכל זאת הוא מוכן לעבוד לקראת זה עד סוף
החיים שלו ,ולהעביר את השרביט למישהו אחר להמשיך! אלה
מלמעלה  -זה בודאי לא מאב לבן ,כי הם לא מתחתנים ...אז זה
עובר לעוד מנוול ,מנוול אחר ,יותר צעיר...
ש .מקריבים את עצמם לשטן...
ת .ממש מקריבים א ת החיים שלהם לשטן ,כמו שאתה אומר,
ובכלל ,כנראה מקריבים גם עוד אנשים לשטן ...ובגלל שאנחנו ,עם
ישראל ,כ" כ חלשים עכשיו ,ואנחנו לא אשמים בזה ,אבל זהו
המצב ,אז לכן זה קשה מאד לגור בעולם שהוא פשוט "סדום
ועמורה יחד עם דור-המבול" .אז לכן אנחנו בכל-אופן חייבים
לתפו ס כמה כח שרק אפשר ,ולא לפחד מהם ]ישעיהו מ"א י"ד[ ,כי
למעשה  -מה שברור בכלל ,שה' הוא שנותן להם לעשות את זה,
ואם ה' נותן להם לעשות את זה – הרי אין לנו מה לפחד! יש לנו
רק מה לפחד אם אנחנו לא עושים תשובה.
וכל האנשים הכי-צדיקים צריכים לעשות תשובה ,כי הדור הזה אין
בו צדיק שלא צריך לעשות תשובה ]זוה"ק שמות ז' ע"ב' :וְ לָ א יִ ְ ׁש ְּת ַּכח
ז ַָּכאי , ['...ואנחנו ,בודאי כל יהודי אחר ,צריך לעשות תשובה,
ולהתקרב לאמת ,ולזרוק את כל המשחקים המטריאליסטים שיש
להם לפח ,ורק להתחנן להקב"ה ,ולהשתדל לעשות את רצונו,
ולהתפלל ,ולעשות את המצוות ,וללמוד תורה ,וכו' וכו' .וזה מה
שיציל אותנו .אם אין אוכל – אז ה' יאכיל אותנו .אם אין לנו איפה
לגור – הוא יתן לנו .מה שאנחנו צריכים  -יהיה לנו ,רק אם אנחנו
נהיה אתו.
ש .עד עכשיו היו דיבורים שנתנו לנוצרים להשתמש כביכול רק
בחלק העליון שמעל ציון דוד המלך ע"ה ,בקומה השניה .אבל
לאחרונה הם כבר נכנסים לתוך הציון עצמו! שוטרים סילקו את
היהודים מהמקום ונכנסו שמה מאות כמרים אל תוך הציון עם
פולחניהם! שקרים!
ת .מה המדהים בזה? האם לא ידעתם שהם יקחו גם את החלק
התחתון !?...הרי הם נתנו להם בלי שום בעיות ,מדינת ישראל
העניקה להם מתנה" :קבר דוד המלך" ,פלוס עוד כמה קברים שהם
החליטו לא לספר לאף אחד על זה.
ש .אפשר לראות סימנים שנתנו להם גם את קבר רחל אמנו...
ת .אתם צריכים להבין שהם כבר בעלי-הבית על רוב או על כל
האיזור של הר-ציון .אבל גם בנוגע להר-הבית ,הערבים אמנם
חושבים שזה שלהם ,אבל האֱדומים כבר מתכננים להעיף גם את
הערבים משם] ...יחזקאל ל"ה י'[.
ש .עכשיו תוקפים ישירות את היהדות ,בדברים הבסיסיים ביותר...
ת .זה רק צריך להראות לנו איפה אנחנו עומדים .ואנחנו כבר
יודעים שהם כבר נתנו ,ועומדים בכלל לפתוח את זה ,לעשות את
זה "חופשי" לכל אחד שרק רוצה להתגייר .אז יהיה לנו 'עַ ם של
גויים' שהם לא יהודים בכלל .אז מה נעשה? ...איך נתמודד עם
זה? ...שוב :ה' רוצה שנסגור את עצמנו ]ישעיהו כ"ו' :לֵ ְך עַ ִּמי בּ ֹא בַ חֲדָ ֶר ָ
יך
וּסְ גֹר ְּדלָ ְת ָך .['...עלינו לבצר את עצמנו ,לנעול את עצמנו ,לפתוח בתי-

דין רק של אמת ,לפתוח בתי-כנסת רק של אמת ,עם הקב"ה ,ובלי
ענין של כסף ,בלי ענין של ממון'] ,אלהי כסף ואלהי זהב' ,סנהדרין ז [:רק
ענין של תורה .ולעשות את רצון ה' לגמרי ]אבות ב' ג'[ .וזה מה
שאנחנו צריכים .כי אם לא – אנחנו נטבע ח"ו בתוך הבוץ .ואנחנו
ניעלם לחלוטין כאשר ה' ישטוף את הבוץ ,וזה יחזור למקור מאיפה
שזה בא] .מלאכי ב' ג'' :וְ נ ָָׂשא אֶ ְתכֶם אֵ לָ יו'[.
ש .וחפירות הקברים שליד ציונו של חבקוק הנביא ,האם אין זה
חלק מהמלחמה הישירה והבוטה כנגד ה' ותורתו?
ת .ישלמו בשביל זה תשלום גדול-גדול .מי שמזיז את הצדיקים
האלה ומפריעים למנוחתם הנצחית ,אוי להם .לא מקנא בהם ]'וַ ִּתיבַ שׁ
ָדו'[  .בודאי ,כל דבר שמתנהל נגד החרדים  -זה מלחמה כנגד
י ֹ
הקב"ה ,שלא נדע .גם בכנסת ,גם ברחוב ,גם בכל מקום.
ש .איך אנחנו יכולים למחות על כל הרשעות ,מה שקורה פה?
ת .המחאה היחידית  -זה להתפלל .להתאסף ולהתפלל .להתפלל
חזק .אחרי התפילה אפשר גם לרקוד ,אבל לרקוד בצורה שזו
תפילה ,בצורה של נשמה .שהנשמה עולה לה' באהבה ]מזמור קמ"ט[.
ש .נראה שהסיטרא-אחרא לכד את כלל-ישראל ,את הלב של
היהודים בכבלי-ברזל בתוך השקר של עגל הזהב רח"ל...
ת .נכון .קודם כל המנוולים האלה מאחרי מלחמת העולם השניה,
שהיטלר בעצמו היה אחד מהם ,ואחרי המלחמה ,הם עזרו לבנות
שוב את העולם בצורה שמבוססת על גשמיות שלא היתה אף פעם
בהסטוריה של העולם .גשמיות שמעל ומעבר לדמיון האנושי.
והחיים המוגזמים שלנו בגשמיות  -פשוט הורג אותנו .לא עלינו
]גליון  . [56והבן אדם התרגל לזה ,התרגל לחיים של שקר ,שקר
מוחלט .אבל עכשיו יהיה כזה הרס-של-השקר ,שלא חלמנו שיכול
להיות הרס שכזה ]מכתב מאליהו ח"ג עמ' .[205
ש .אבל בודאי אנחנו נשמח על זה שכל השקר מתפוגג ונעלם...
ת .זה בודאי ובודאי ]תפילות ימים נוראים[ .אין לנו מה לדאוג ,אלה
שמשתדלים ,שמשתדלים להיות קרובים לה' ,ה' לא יעזוב אותנו.
אלא שאנחנו צריכים לא לעזוב אותו ...אנחנו צריכים לראות את

האמת ,ואך ורק את האמת ,ולא להתבלבל .זה העיקר .לא
להתבלבל .אדם שהוא לא מתמקד על העיקר ,על הדברים
החשובים ,אז הוא יכול ליפול ,הוא מקבל סחרחורת ,כי אין לו
עיקר ,אין לו בית אחיזה .וברגע שהבן-אדם מתמקד על העיקר,
שזה התורה ,והמצוות ,והאמונה והביטחון בה'  -אז הוא לא יכול
ליפול.
ש .איך העולם יכול להמשיך ככה?! זה כבר השיא!
ת .העולם ככה לא יכול להמשיך הרבה זמן .ברור.
ש .יהודי תלמיד חכם ביקש לברר האם אפשר להשלים את
התשובה לאחר ביאת המשיח או שאנחנו חייבים לתקן את הכל,
להיות מושלמים עוד לפני הגאולה?
ת .לא .אי -אפשר יהיה לרוב האנשים להשלים את התשובה על כל
פרטי -הפרטים עוד לפני הגאולה .אבל מה כן יהיה שלם? כל יהודי
ויהודי יהיה בטוח ,באמונה שלימה ,שרק הקב"ה הכל-יכול ,ושהוא
קיים לנצח ,ושהוא ה'רבונו של עולם' ,ושאנחנו עַ ּמ ֹו ,ושחייבים
לעשות אך ורק את רצונו .וזה מספיק ]עי' פרדר"א סו"פ מ"ג ,רש"י מיכה
סופ"ב' ,עיני יצחק' סנהדרין אות קע"ב[.
ש .מרגישים תשושים ...אין כח...
ת .נכון ,יש עייפות נפשית ,וישנה הרגשה ריקנות ,כי הבן-אדם
הרגיל ,הנורמלי ,היה קם בבוקר ,והיה לו תכנית-של-יום ,והיה לו
רצון לקום ,רצון לעשות ,כי הוא אוהב לחיות .אבל עכשיו  -אין
בשביל מה .כי לא רואים את העתיד הרחוק .והעתיד-הקרוב נראה
מאד-מאד שחור ,אז עדיף להכנס שוב למיטה ולכסות את הראש,
ולהגיד' :תעירו אותי מתי שמשיח מגיע'...
ש .ימי 'בין המצרים' מתקרבים...
ת .ימי בין המצרים ...ה' יעזור לנו .לא יהיה קל .יהיה לנו קשה
ביותר עכשיו ]ר' ספורנו סו"פ נבואת בלעם[ .תתכוננו ,ותעשו תשובה,
וזה מה שיעזור לנו] .זוהר חדש ,תניינא' :אָ מַ ר ַר ִ ּבי חִ ּיָאּ :פ ְֻרקָ נָא עַ ד ָּד ָרא אָ ח ֳָרא.
'כל הַ ִ ּק ִּצין ּכָלוּ' ,וְ כ ָֹּלא ַּתלְ יָא ִ ּב ְתיוּבְ ָּתא.['...
וּבְ גִ ין ָּדא ָּ

נכנסים אל תוך החושך...
תקשור עם מנחם ,י"א תמוז תשע"ד

אתם רוצים לדעת מה יהיה ,נכון? ...אני לא יכול להגיד את הכל .אני רק
יכול לומר שברור לכולם שאנחנו הולכים לכיוון חושך יותר ויותר עמוק
]'וְ יָמֵ שׁ חוֹ ֶׁש ְך' ,פרשת בא[ .וכמו שבנימין אמר פעם ,אנחנו עכשיו ממשיכים
לתוך החושך הכבד עד משיח .ולכן ,צריכים להתכונן .כשאדם יודע שהוא
עומד להגיע למקום חשוך  -הוא מתכונן .אם בכלי-תאורה כלשהו ,אם
במזון ,אם בכל מיני דברים טכניים שיכולים לעזור לו .אבל יותר מזה ,הוא
צריך להרגיל את עצמו נפשית אל המצב.
ואנחנו צריכים להרגיל את עצמנו נפשית לחושך הכבד .זה כל כך כבד,
שזה משקל שיושב על הכתפים שלנו ,על הראש שלנו ]ערש"י שם פר' בא[,
וזה גורם לעייפות-יתר ולמצבים של בלבול ,של עייפות ,של חולשה גופנית
וכו' .אבל אנחנו חייבים להכין את עצמנו וגם את המחשבות שלנו להתמודד
עם המצב .שכל הזמן שיהיה בראש שלנו ,ועל השפתיים שלנו' :אין עוד
מלבדו'' ,ה' הוא הכל יכול .אין עוד מלבדו .ה' הוא רבונו של העולם .אין
עוד מלבדו'! ולא לפחד .לא לפחד] .מזמור ל"ז[
ש .מה היא המטרה של המלחמה שישנה כעת?
ת .יש בזה שני אספקטים .בודאי ובודאי הקב"ה נותן לזה להיות ,כי יש לו
את התכנון הגדול ביותר ,התכנון האמיתי היחיד .אבל הרשעים בטוחים
שהם מתכננים את זה לפי הראש העקום שלהם .אבל הקב"ה נותן להם
לעלות מעלה-מעלה ,ואז הנפילה שלהם כמו שדברנו תהיה הרבה יותר קשה
יאו וְ רֹאשׁ ֹו לָ עָ ב ַי ִ ּגיעַ :
ש ֹ
'אם ַיעֲלֶ ה לַ שּׁ ָ מַ יִ ם ִ ׂ
און' .איוב כ'ִ :
'לפְ נֵי ֶׁשבֶ ר ָּג ֹ
]משלי ט"ז י"חִ :
לו לָ נֶצַ ח יֹאבֵ ד ,רֹאָ יו יֹאמְ ר ּו אַ י ֹּו'[ .אז מה הוא התכנון שלהם? ...רוצים
ְּכגֶ ְל ֹ

לבלבל את כולם .להכניס פחד לכל העם ,כדי לנסות להשתלט על כולם
דרך הפחד שלהם ,עד שבאיזה שלב פשוט ישמחו לתת לצבא או למשטרה
או ל'לא-משנה-מי' את כל החופש שלהם ,את כל ה'כביכול-דמוקרטיה' ,רק
שישמרו עליהם .אל תדאגו .בעתיד הקרוב יבואו לפה חיילים מכל מיני
מקומות ,וזה יהיה הסוף של הממשלה הישראלית הכביכול-דמוקרטית.
ואז זו תהיה דיקטטורה בלבד ,דיקטטורה של גויים.

ש .האם יחפשו להזיק לנו?
ת .ישתדלו מאד ,אם אנחנו לא נסכים להיות מה שהם רוצים  -בודאי
שיעשו לנו בעיות .אבל לא לפחד .הקב"ה אתנו .לא לפחד .אמרתי ,רק
להגיד כל הזמן' :אין עוד מלבדו ,אין עוד מלבדו'.
ש .אז כל הטילים שעפים וכו'  -זה הכל בשביל להכניס את הגויים לכאן?
ת .כן ,מה שיותר פחד ,מה שיותר בלאגן  -יותר טוב .אני לא יודע איך הם
רוצים להמשיך את זה ,אבל זו המטרה.
ש .מה תפקידנו עכשיו בתוך מהלך המלחמה?
ת .להמשיך לחזק אנשים כמה שיותר.
ש .הערבים כעת נראים מאיימים מאד...
ת .אנחנו תמיד צריכים לפחד מהם .אבל כשה' לא רוצה שיעשו משהו רע –
אז הם לא עושים .נכון? אז זה הכל.
ש .הפחד על הילדים ,שלא יקרה לילדים משהו לא טוב ח"ו...
ת .הפחד הזה מחזיר אנשים בתשובה .כל הילדים שייכים לקב"ה ,האם אתם
מרחמים יותר מהקב"ה? אנחנו צריכים להיות חזקים ]סוף תפילת ובלצ"ג[.
ש .המציאות החדשה הזו ,באיזה אופן תהיה השליטה הדיקטטורית שלהם?
ת .זו דיקטטורה של גויים' .כנסת' לא תהיה ,ואם תהיה כנסת – זה יהיה
סתם .הכל ישתנה .הגוים ישתלטו .ולמעשה הם כבר משתלטים.
ש .האם נוכל להמשיך במהלך חיי היום-יום?
ת .הדברים ישתנו .יהיה הרבה יותר קשה ,עם מציאות אחרת.
ש .האם זה יתמשך עוד הרבה זמן?
ת .לא הרבה זמן .אני לא יודע איפה שה' יעצור אותם ,אבל ה' יעשה את
זה 'משהו משהו' .אבל עוד דבר :העם מתחיל לראות את האמת ,ואז
באיזשהו שלב  -העם יקום ויגיד' :עד כאן' .אבל הקב"ה יגמור אותם,
בדיוק כמו שכתוב בנבואות ]מזמור י'' :אָ בְ ד ּו גוֹ יִם מֵ אַ ְרצוֹ ' ,ועוד[.

בס"ד

מאחרי מסך הברזל...
שני מסרים מאת דניאל:

א .מי חטף את הבחורים?

החטופים
מסר מדניאל ,תמוז התשע"ד.
)התקשור נערך יום לפני ההודעה על גילוי החטופים(
אבא ,הבחורים המסכנים ,כמה שאני בוכה עליהם ,עברו מעל
שבועיים ועדיין לא מצאו אותם .אני חושש מאד לחייהם ,אני מאד
חושש .אבא ,זה לא כמו שזה נראה ,בכלל כל מה שקורה בעולם
זה לא כמו שזה נראה .איך אני אסביר לכם שזה לא כמו שאתם
רואים?
למשל  -צה"ל ,בהיסטוריה ,משנת תש"ח ) ,(1948מאז קום
המדינה ,צה"ל נחשב למי שמציל את עם-ישראל ,וזה שטויות.
צה"ל יכול להיות צבא טוב ,עם נשק משוכלל ,אבל כל אחד,
מהאפיקורסים ביותר ועד למאמינים ביותר ,יודע שהמלחמות
הראשונות פה בארץ אחרי קום המדינה – היו רק ניסים .ניצחנו
ב"ה רק בניסים משמים ,גם במלחמה עם עירק 39 ,סקאדים נפלו
בארץ ישראל  -ורק אדם אחד נהרג! והבן–אדם הזה היה אפיקורס
גמור .האם זה לא ניסים!?...
מלחמת השחרור ,ניסים! זה לא היה צה"ל .זה היה הקב"ה.
ניסים של הקב"ה .מלחמת ששת הימים :כולו-כולו היה נס .כולם
יודעים את זה )תוך ששה ימים נכבשו רמת הגולן ,כל הגדה וחצי האי סיני(.
מלחמת יום כיפור – נס! ניסי ניסים! זה התחיל גרוע מאד ,צה"ל
לא היה מוכן ,מעל אלפיים חיילים נהרגו ,ובסופו של דבר  -ה'
עשה את הנס .יש כאלה שאומרים כי שרון גרם לניצחון ...אבל
זה שטויות .זה הכל היה ניסים .וניסים באים רק מהשמים ,מאת
הקב"ה ישירות ]'וְ הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא ַמ ִצּילֵנוּ ִמיּ ָָדם ,'...הגדה של פסח[ .כל
ההיסטוריה הקצרה שלנו בתור מדינה – זה הכל נס אחד גדול .ואם
לא היה צה"ל  -הקב"ה היה מציל אותנו בדרך אחרת ]'הַ ְרבֵּ ה ְד ָרכִ ים
לַמָּ קוֹם' ,דעת תבונות לרמח"ל אות פ'[ .וזה שהניצחון בא כאילו בדרך
הטבע ,ע"י הצבא  -זה עניין עמוק של הבחירה החופשית שיש
לנו ,אבל לא ניכנס לזה עכשיו ]ר' דברי הח"ח עה"ת פ' ראה עה"פ 'כי
יקום כו' אות או מופת' ,הובאו בס' דניאל 2עמ' .[229
המשטרה  -אנחנו סומכים עליהם שישמרו עלינו ,אבל הם
מצטיינים בלתת דו"חות ...ו הפנסיה שאנשים חוסכים לה כל החיים,
שעוד מעט יגלו שאין פנסיה] ...צפניה א' י"ח[ אנחנו בוטחים בקופות
החולים וברופאים שירפאו אותנו ,אבל אנחנו אף פעם לא יודעים
אם הם עוזרים לנו לחיות או למות] ...קידושין פב .וע' רמב"ן ר"פ
משפטים[

מדינת ישראל – היא לא כמו שאתם רואים .רואים מדינה
חילונית שלא עושה מה שצריך לעשות .הולכת נגד הקב"ה ,וגרוע
מזה :בכלל לא שמים לב שיש הקב"ה] .ירמיהו ה' י"ב' :כִּ חֲ שׁוּ בַּ ה'
ֹאמרוּ א הוּא ,וְ א ָתבוֹא עָ לֵינוּ ָרעָ ה ,'...ועי' רמב"ן סו"פ בא[ .נכון
וַ יּ ְ
שהציונים עבדו את האדמה ובנו בניינים גבוהים וערים גדולות,
אבל יחד עם זה – השחיתות שקיימת עוד מלפני קום המדינה -
חוגגת .והבסיס של כל המדינה הזו מתחיל להתפורר ,כי שכחנו
את הדבר הכי חשוב – שזו ארץ הקודש ,והקב"ה נתן אותה לעם
ישראל על מנת לחיות לפי התורה ולא לחיות כמו חילונים ]סוף
אַרצוֹת גּ ֹויִם ...בַּ עֲ בוּר י ְִשׁ ְמרוּ חֻ ָקּיו וְ ת ֹור ָֹתיו יִנְ צֹרוּ.['...
מזמור ק"ה' :וַ יִּתֵּ ן לָהֶ ם ְ
שכחו את זה ,ועכשיו אנחנו מדינה כמו כל המדינות בעולם ]'נִ ְהיֶה
כַגּ ֹויִם'[ ,ואנחנו שמחים עם ההשתוללות סביב עגל-הזהב בדומה
לכל הגויים ]מזמור ק"ו' :וַ יּ ִָמירוּ אֶ ת כְּ בו ָֹדם בְּ ַת ְבנִ ית שׁוֹר אֹ כֵל עֵ ֶשׂב.['...
בכנסת  -מעבירים חוקים איומים נגד ברית-המילה ,מאפשרים
לכל מיני זוגות משונים להתחתן וכו' .יש מלחמה נגד החרדים,

ב .מי מציל אותנו מן הטילים?

מלחמה כלכלית ,כי רוצים שהחרדים ֵיעלמו או שיהיו כמו
החילונים .רוצים שיפסיקו להוליד ילדים כי לא יהיה להם כסף
להאכיל אותם .יש מלחמה של החילונים נגד החרדים ,בעיקר.
ובתוך כל הבלגן הזה ,ואולי מישהו במכוון עושה את כל הבלגן
הזה על מנת שלא נרגיש כיצד המדינה מוצפת בגויים ,והאפיפיור
עצמו רוצה לבנות כאן את הוותיקן השני! ...הוא קרא לקתולים
לבוא ולמצוא את השורשים שלהם בגליל ,בארץ ישראל!] ...מזמור
פ"ג י"ג[ ובעולם ישנם מיליארדי קתולים ,ואם רק מליון קתולים
יבואו לשבת פה  -יש לנו בעיה...
והנה בתוך הבלגן הזה שיש פה עם כל ההתמוטטות של המדינה
 נחטפו שלשה בחורים צעירים צדיקים .נחטפו ע"י מי? ...ישאומרים שזה 'חמאס' ,ואם זה באמת 'חמאס' – אני לא יודע .אני
יודע דבר אחד - :המנהיגים הציונים הראשונים ,עוד לפני
שהתיישבו פה ,רצו שזו תהיה מדינה חילונית לגמרי ,מדינה כמו
כל המדינות .רק מה? בהתחלה לא יכלו להראות את זה כל כך
ברור ,כי אז  -מה יגידו כל העמים – ...מה הזכות שלנו על ארץ
ישראל בלי התורה ?...אך בכל אופן הם היו מושחתים מאד ]ישעיהו
ס"ה ג'' :הָ עָ ם הַ מַּ כְ עִ ִסים א ִֹתי עַ ל פָּ נַי ָתּ ִמיד'[ ,ועד היום השחיתות חוגגת
]שם א' כ"ג[ ,כמו שאנחנו יודעים מחדשות היום-יום.
והנה במדינה כזו שמתמוטטת מהשחיתות של המנהיגים שלה -
פתאום שלשת הצדיקים נעלמים! צה"ל הולך ובודק כל מיני
מקומות ,עוצרים כל מיני ערבים ,אבל זה הכל הצגה .אני לא יודע
איפה הבחורים האלה ,ואני מאד מפחד לגורלם .אבל זה הכל
הצגה .המנהיגים של המדינה היום שייכים לאירגון הרבה יותר
גדול ממדינת ישראל ,והם עושים דברים על פי חשבונות אחרים
ממה שאנחנו חושבים .ולכן ,אני מרגיש שלא יקח הרבה זמן ויתנו
לחיילים זרים להגיע לפה ,חיילים שכביכול יבואו "לעזור" לנו.
ולא יקח הרבה זמן אחרי זה ,שינסו להוריד כל זכר של התורה,
של הדת היהודית ]'וַ יְבַ לְּ עוּהָ לִ גְ יוֹנוֹת  -וַ יּ ִָרשׁוּהָ עו ְֹבדֵ י ז ִָרים'[ .אולי זה
מפתיע אתכם ,אבל יש הרבה שזה לא מפתיע אותם.
והבחורים האלה ,אני חושש ומפחד מאד ,ואני מאמין שגם פה
בארץ ישראל היו כאלה שידעו שהחטיפה עומדת להיות .ולמה
עשו את זה? ...לא יודע בדיוק ,אך דבר ראשון  -הפופולריות של
הממשלה כבר ירדה ,וצריכים להראות שהם 'חזקים' ,והם נלחמים
ועושים משהו  -לא רק גנבים שיושבים בבתי הסוהר .ודבר שני –
לבלבל את העם ,כי זה מכניס פחד בעם .דבר שלישי – זה עוזר
לצבא לעקור את החמאס שרוצים להיפטר ממנו כמה שאפשר.
וב ְשנִ ָיה אחת הכל יכול להשתנותִ ,ב ְשנִ ָיה
זהו עולם מפחיד היוםִ .
אי אפשר להכיר את השטח שלנו ,את המדינה שלנו ,את ארץ-
ישראל שלנו ,את האזור שלנו .מצד אחד  -סוריה שהייתה פעם
האוייב הגדול שלנו ,היתה חזקה ומפחידה ,והיום – סוריה כמעט
גמורה אחרי כל המלחמות שמה .ומצד שני – פתאום ,שוב ִאיומים!
מופיע איזה צבא ,כובש כמעט את כל עיראק ,פולש לירדן ,ונמצא
 60ק"מ מגבול ישראל 100 ,ק"מ מאילת! ...מאיפה הצבא הזה
הגיע?! ...מאיפה הנשק שלו? ...הציוד שלו? ...ככה ...פתאום ...לפני
שבוע לא שמענו עליהם כלל ...והם רוצים להשתלט על כל האזור
הזה ,כולל ארץ ישראל .העולם מבולבל ,קשה לדעת מי שייך
ְלמַ ה ,אי אפשר לדעת מה ֵילֵ ד יום .תוך חצי שעה יכול להיות
בעולם משהו אחר מפחיד.
הבחורים האלה נחטפו ,ולאט לאט שוכחים מהם .לאט-לאט עַ ם
ישראל מפסיק להתפלל עליהם ,וחוזרים לחיי היום-יום הרגילים.
התרגלו שהם אינם ,שלא נדע .החדשות האלה טובות לשבוע ימים

 ואחרי כן שוכחים .לא מעניין אף אחד .אני מבקש מהקב"הלהחזיר את הילדים הביתה ,שיהיו רחמים של שמים על ההורים
השבורים ,אני מבקש שהילדים האלה יזכו לקבלת משיח צדקנו
יחד עם כל עם ישראל.
אבל אני מפחד על עם ישראל .זה לא סתם שהם נחטפו .זה גם
מֶ סֶ ר לעם ישראל שאנחנו לא הכל-יכולים .רק ה' הוא הכל-יכול.
זה מסר שאנחנו בעצמנו רוצחים את הדור הבא שלנו ִעם החוקים
המגעילים ש'הכנסת' הזו מעבירהִ ,עם לימודי הליב"ה שאנחנו
מכניסים למוסדות-החינוך שלנו ,ועם חוסר-הצניעות שלנו
ִיתם ְקדו ִֹשׁים
ברחובות .ה' מצווה "קדושים תהיו" .ואנחנו שכחנו ]'וִ ְהי ֶ
לֵאלוֹקֵ יכֶם ...לְ ַמעַ ן ִתּזְ כְּ רוּ '...ר' קד"ד גליון .[38
אנחנו לא יכולים להיות מדינה יהודית אם אנחנו לא חיים לפי
התורה .אבל המנהיגות החילונית לא רוצה באמת להיות מדינה
יהודית ,כי הם הולכים נגד הדת היהודית .והילדים האלה לא
אשמים ,הם גם שומרי מצוות ,אבל החולי נכנס גם לתוך הדתיים
ולתוך החרדים .וצריך להודות בזה ,כי ה' לוקח את הבנים
הצדיקים על מנת שאנשים יתחילו לעשות דין-וחשבון ,אך אני
חושש שהרוב לא יעשו דין וחשבון .אני מפחד על עם ישראל .אני
יודע שבעתיד הקרוב יהיו מלחמות קשות מאד בכל העולם ,ואחרי
זה נקבל משיח צדקנו.
אבל עד אז ,אנחנו במבחן ,בנסיון ]'לְ ַמעַ ן אֲ נַסֶּ נּוּ' ,פרשת המן ,שמות
ט"ז[ .ה' רוצה שנסמוך רק עליו ,כי כבר אי אפשר לסמוך על אף
אחד ,ועל אף מסגרת אחרת .רק עליו ]'וְ נִ ְשׂגַּב ה' לְ בַ דּ ֹו בַּ יּוֹם הַ הוּא'[.

אני מבקש מכולם :לדבוק בקב"ה ולא לעזוב אותו .ולבטוח בו.
כי אנחנו עומדים לפני זמנים קשים ביותר .לבטוח בו  -כי זה מה
שיציל אותנו ]נחום א'' :טוֹב ה' לְ מָ עוֹז בְּ יוֹם צָ ָרה ,וְ יֹדֵ עַ חֹ סֵ י בוֹ'[ .כאשר
יצאנו ממצרים לא היה מספיק אוכל ,אבל זה הספיק עד שקבלנו
את הַ ּ ָמן .ה' עשה לנו נס  -וגם עכשיו ה' יעשה ניסי-ניסים ,אם
אנחנו מאמינים ,ומבינים שזה ניסים ]נפה"ח ג' פי"ב ,ע"ש[ .אבל אם
אנחנו לא רוצים להאמין בזה – אוי לנו ,אוי לנו.
אני רוצה מאד ששלושת הילדים האלה יחזרו כי הם צדיקים ,הם
הקרבנות של הדור .ושנזכה לקבל משיח-צדקנו במהרה-בימינו יחד
עם שלשת הילדים שנחטפו.

תקשור עם דניאל )לאחר גילוי החטופים(
לפני זמן קצר קבלנו את ההודעה כי שלשת הבחורים שנחטפו
נמצאו ללא רוח-חיים .ברוך דיין האמת .הם נרצחו בצורה אכזרית
והלכו לעולמם בתור קרבנות ציבור .הם צדיקים גמורים שנרצחו
על קידוש ה' ,וברור דבר אחד  -לאן שהם הלכו ,יהיה להם יותר
טוב ממה שיהיה לנו ,האנשים שנשארים פה .כי אנחנו קרובים
מאד לגאולה השלמה ,ונעבור עכשיו ,לפני הסוף ,תקופה קשה
ביותר .נצטרך כיהודים להחזיק מעמד ,כי יהיו בילבולים קשים
מאד ]דניאל פרק י"א[ .אבל יהודי-אמיתי ,שיודע את האמת – לא
יתבלבל .ועל שלשת הקרבנות אני יכול רק להגיד :מה שאנחנו
רואים ִעם העיניים ,ומה שמספרים לנו על הרצח – הכל זה 'סימן
שאלה' .ועם כל הכוחות שלי  -אני יכול רק לצעוק :ה' יקום את
דמם.

סימן שהמשיח כבר פה
תקשור עם דניאל ,ט"ז תמוז התשע"ד

אבא אבא ,אני כל כך כועס ,כל כך כועס .חוצפה! חוצפה! כל
הזמן מדברים על "כיפת-הברזל ,כיפת-הברזל ,כיפת-הברזל"...
כאילו שזהו הדבר שמציל אותנו .כאילו מי שהחליט לפתח את
הרעיון הוא בן-אדם 'גדול' ומבין .כיפת-הברזל?! ....האם זה מה
שהציל את עם ישראל?! ...האם זו הסיבה שהיו כל כך מעט פגיעות
בנפש מכל הטילים של הערבים?!...
אבא ,אני מאד מפחד ,ה' נתן לנו את הנסיון הזה .נפלו עלינו עד
היום כמעט אלף טילים ,והטילים האלה כמעט ולא פגעו באף אחד.
והיום עוד ראינו שהברכה של החזון איש זצ"ל מתקיימת ]ישעיה
ל"ז' :וְ גַנּו ִֹתי עַ ל הָ ִעיר הַ זֹּאת לְ הו ִֹשׁיעָ הּ .['...החזון איש הבטיח לנו כי לא
יהיו בומבות ,פצצות בבני ברק .האם לא רואים?! ..לא מבינים?!..
עם כל "כיפות-הברזל" והיכולות שלה – זה לא רגיל! איך זה יכול
להיות שאלף טילים נופלים על ארץ-ישראל וכמעט לא קורה
דבר?! ...רק קצת הפסדים ברכוש ,והיו כמה בודדים שנפצעו'] .י ַָדע
שׁוֹר קֹ נֵהוּ ...י ְִשׂ ָראֵ ל א י ַָדע ,עַ ִמּי א ִה ְתבּ ֹונָן ,'...הפטרת 'חזון'[.
ה' נתן לנו את זה כנסיון  -בכדי להראות לנו שהוא הכל יכול,
]'שׂיחוּ בְּ כָל
ִ
שזה נס גדול ענק .ואנחנו צריכים להבין את הנס!
נִ פְ לְ או ָֹתיו' ,ר' תהלים ק"ו ז' ,ע"ח י"א ועוד[ וגם בניסים גדולים כאלה יש
בחירה .אז מה ה' עשה? ...הוא נתן לנו את 'כיפת-הברזל' ,שהיא
יכולה לבלבל אותנו ,שנחשוב שבאמת הטכנולוגיה  -היא זו
וּמן ה'
אָדם ,וְ ָשׂם בָּ ָשׂר זְ רֹעוִֹ ,
שהצילה אותנו ,חס ושלום'] ...אֲ ֶשׁר י ְִבטַ ח בָּ ָ
יָסוּר לִ בּוֹ' ,ירמיהו י"ז[.
אבל כל בן-אדם עם קצת שכל ,כל יהודי עם נשמה אמיתית,
מבין היטב שרק הקב"ה – הוא שמציל אותנו ,ולא שום כח אחר.
הוא ברא אותנו ,הוא ברא את העולם ,רק הוא יכול להרוס אותו,
ורק הוא יכול להציל אותו.
ויש לנו ראש ממשלה ששומר על הפה שלו שלא יעיז להגיד
"ברוך ה'" ,...שלא יעיז להודות לה' על זה שהציל אותנו.
והממשלה שלו ממשיכה עם השקרים שלה ,ממשיכה להשתדל
להרוס את עם-ישראל ,להפוך את עם-ישראל לעם ככל העמים

]'הגאולה '2חלק  ,[25ה' ישמור ויציל אותנו מהרשעים .ראש-הממשלה
ממשיך להשתדל להעביר חוקים נגד גיור אמיתי ,נגד ברית-מילה
כמו שצריך ,להכניס אפיקורסיות לתוך בתי הספר החרדים ,ובודאי
לבתי הספר החילוניים וכו'.
אנחנו יודעים שמנסים לפרק את עם ישראל לחתיכות קטנות,
ולפזר אותנו בין העמים שכבר גרים פה בארץ ישראל .אנחנו
יודעים שקיימים הסכמים סודיים עם הוותיקן ,לתת להם להשתלט
על קבר-דוד-המלך ,ועל הרבה מהמקומות הקדושים שלנו .והם גם
רוצים להשתלט על כל הארץ ,ויש לנו ממשלה שכנראה גם רוצה
את זה .ומי שלא רואה את הרע שבזה ,אז ספק רב אם יש לו
נשמה יהודית.
אבא ,אני כועס .אני כועס אפילו שאני יודע שככה זה צריך
להיות לפני שמשיח בא .צריך להגיע לפה מישהו שישלוט עלינו
תשעה חודשים ,ובזמן הזה אני יודע שנסבול מאד חזק ,והוא יהיה
קשה יותר מהמן ,ורשע יותר מהמן ,וכנראה אנחנו מגיעים לזמנים
האלה .ככה זה נראה] .יומא י'' :.עַ ד עֵ ת י ֹול ֵָדה'' .אֵ ין בֶּ ן ָדּוִ ד בָּ א עַ ד
ֶשׁ ִתּ ְתפַּ ֵשּׁט ַמלְ כוּת הָ ִר ְשׁעָ ה ִתּ ְשׁעָ ה חֳ ָד ִשׁים עַ ל י ְִשׂ ָראֵ ל' ,תרגום זו"ח ,ספרא
תנינא[.

אבא ,מצד אחד אני כועס מאד ,ומצד שני אני שמח ,כי כשזה
קורה – זה סימן שמשיח כבר פה .כי משיח לא יכול לקבל את
השלטון ממה שאנחנו קוראים 'הציונים' ]ר' מאמר 'תברחו מהממשלה
של הרשעים'[ .וזה מראה לנו שאנחנו בשלבים האחרונים של
הגאולה השלמה.
אבא ,תשמח ,תשמח .אני רוצה להפוך את הכעס שלי עליהם
לשמחה .אני רוצה לרקוד משמחה  -אפילו שנצטרך לעבור גהינום
לפני זה ,חס ושלום ,בכל אופן אנחנו כל-כך קרובים לגאולה
]'שׂשׂוֹן וְ ִשׂ ְמחָ ה
השלמה ,שאין לי כבר כעס .הכעס נהפך לשמחה ָ
י ִַשּׂיגוּ וְ נָסוּ יָגוֹן וַ אֲ נָחָ ה ,'...ישעיה פל"ה ופנ"א[ .ברור לי שהמשיח עוד
מעט יגלה את עצמו בעזרת ה' ,ואנחנו ניגאל ,כל עַ ם ישראל,
בשמחה ובששון ,ונשכח לגמרי מכל הסבל שעברנו בגלות המרה
והארוכה הזו שהיא כאילו בלי סוף ]מזמור קכ"ו[.

בס"ד

הם גרועים יותר מחיות
תקשור עם בנימין ,ירושלים ,כ"ה תמוז תשע"ד

אני חיכיתי מאד ליום הזה ,לרגע זה ,ואני שמח שכולם חיכו .וטוב
שחיכיתם ,כי באמת-באמת העתיד הקרוב עומד להיות קשה,
מפחיד ,מוזר .מצב שיביא אותנו לבלבול לא פשוט .אלה שקרובים
לאמת ולקב"ה  -גם הם יתבלבלו קצת ,אבל רק קצת.
תחפשו תמיד את המחשבות ,את התיכנונים של 'מוח רשעים'
ולא את ההגיון של צדיקים ,ואז תראו כמה שזה כלום ,כמה שזה
שיטחי וטיפשי ,ועד כמה אלה שמייצרים כביכול את התוכניות
האלה לא יכולים להצליח ]איוב ה' י"ב-י"ג' :מֵ פֵ ר מַ חְ ְ ׁש ֹבות עֲרו ִּמים .['...כי
הם כל-כך לא אינטליגנטים  -שרק בנס הם יכולים להצליח! ומכיון
שיש רק את הקב"ה שעושה נסים ,אז זה שהם מצליחים בינתיים,
ה' ישמור ,זה אך ורק בעזרת ה' ,אז זה לכשעצמו נותן לנו חיזוק
גדול ]ישעיהו נ"א י"ב-י"ג[.
כי ה' הוא הכל יכול .ה' כולו טוב
עַ ל ָּכל מַ ע ֲָׂשיו'[ ,אז ברור שהוא יחסל את כל אלה שמשגעים את
ֵימו' ,וערש"י תהלים ע"ג ג',
'כ ּ ֵלה ְבחֵ מָ ה ַּכ ּ ֵלה וְ אֵ ינ ֹ
העולם ]תהלים נ"ט י"ג-י"דַּ :
ע"ה ה'[  ,שעומדים לעשות עבירות עוד יותר קשות ועוד יותר קשות
כנגד היהודים ,נגד היהדות ,נגד התורה ,נגד הקב"ה ,השם ישמור.
הבנתם? ...הם טיפשים! ]יואל ד' ד' ,ע"ש[.
'טוב ה' לַ כּ ֹל ,וְ ַרחֲמָ יו
]תפילת אשריֹ :

רוצים דוגמא? ...בבקשה ,אתן לכם דוגמא .אלה שהפילו את
התאומים .טיפשים! כל כך לא הסתירו את זה ,רק באופן שיטחי .כי
הם בטוחים שכולם 'טמבלים' ,שהם יכולים להפחיד את כל העולם
עם איזו שהיא הצגה ִעם שחקנים בכלל לא מוצלחים...
ש .רוצים דוגמא מעכשיו...
אני אתן לכם דוגמא .הדוגמא  -זה הטמבל ההוא ,לפיד ,שמנסה
להגיד לנו ולכל הי שראלים שכל החוקים שהוא רוצה להעביר
אותם ,והוא כבר העביר את חלקם ,וכל זה ממש נגד היהדות ,ממש
נגד התורה ,נגד הקב"ה ,והוא מנסה להסביר לנו שזה לטובת עם
ישראל !...והרוב הגדול מאמינים בזה !...וזוהי טיפשות ממש ,כי כל
אחד שמבין קצת ,יודע שלאורך כל ההיסטוריה ,כל אלה שעשו
כאלה דברים ,וניסו להשתלט – נפלו .לא סתם נפלו ]מזמור ע"ג' :סָ פ ּו
הות' .מיכה ה' ח'' :וְ כָ ל אֹיְ בֶ ָ
יך יִ ָּכ ֵרתוּ'[.
ַּת ּמ ּו ִמן ַּב ָּל ֹ
ומה עם "כיפת הברזל"?' ...כיפת-הברזל' כביכול ,לפי רוב
החילונים שמדברים מהממשלה ,וברדיו ,ובטלביזיה ,ובכל המקומות
האלה ,שפשוט 'שוכחים' את הניסים ]מזמור ע"ח' :וַ ִ ּי ְ ׁש ְּכח ּו ע ֲִלילוֹ ָתיו
או ָתיו א ֲֶׁשר הֶ ְראָ ם'[ .לדעתם ,כיפת-הברזל זהו 'ה ֵנס' ...ומאחר
וְ נִ פְ ְל ֹ
שכביכול הבן-אדם עצמו יצר את כיפת-הברזל ,אז בן-האדם הוא זה
שמביא את הנס] ...יחזקאל כ"ח ,ע"ש כה"ע[.
אבל זוהי טיפשות ממש! כל בן-אדם קצת הגיוני גם אם הוא לא
מאמין  -הוא יכול לראות ברור שזה לא יכול להיות ש'כיפת-
הברזל' זה מה שמציל אותנו .פשוט לא הגיוני בכלל ,בשום כיוון.
היו כאלה נסים שזה לא שייך בכלל לכיפת-הברזל ,ואפילו רק עם
הרסיסים שנפלו ולא פגעו באף אחד ,כי גם כיפת-הברזל מסוכנת.
אבל כל זה לא עשה כלום .כן ,פה ושם הרס משהו ,אבל לא מעבר
לכך .מספיק דוגמאות?...
ש .ומהו השקר של המלחמה הזאת?
ת .השקר של כל המלחמה הזאת – זה שפשוט יש לנו פה תסריט
שהרשעים מייצרים ,כדי לחסל את הערבים וגם את היהודים .את
הערבים  -הם היו רוצים לחסל ברובם ,והשאר יהיו עבדים .ואת
היהודים עצמם ,הם רוצים לאו דוקא להרוג אותם ,את היהודים,

אלא להפוך אותם לגויים .אבל באמת .לא שיהפכו לנוצרים ולא
למוסלמים ,אלא להיות בדת החדשה .והדת החדשה הזאת  -הם
]'כסוּס ְּכפֶ ֶרד אֵ ין הָ ִבין' .מזמור ל"ב' .עִ יר
ְּ
מאמינים ,זה יהיה מאד מושך
יחון' ב"ב עח ,[:במיוחד לחילונים .כי זה יהיה קצת מזה וקצת מזה.
ִס ֹ
אבל זאת תהיה עבודה זרה ,וזה יעבוד על היצרים שלהם ]סנהדרין
נז .[.ומאחר שהחילוניים הם הרבה יותר שטחיים ,והיצרים שלהם
הרבה יותר מפותחים  -אז הם בטוחים שזה ידבר אליהם.
אבל הם טיפשים .כי אם מנשה מלך ישראל עשה תשובה
קב - [:אז כל יהודי יכול לעשות תשובה! הם שוכחים שכאשר
לוקחים את היהודי הרחוק ביותר ואומרים לו שהוא צריך להפוך
את דתו מלהיות יהודי להיות עובד עבודה זרה או 'לא משנה מה' -
הוא עלול להגיד' :עד-כאן'! יכול להיות שהנשמה היהודית שלו
תתעורר ותגיד' :די'! 'די'! 'מעדיף למות ולא לעשות זאת ,אני
אמות ולא אעשה'! ]עי' מד"ר פר' תולדות עה"פ 'ריח בגדיו' ,מעשה דיוסף
משיתא ויקום איש צרורות[.
]חלק

כמה יהודים במשך ההיסטוריה בחרו למות ,בחרו להרוג גם את
הילדים שלהם וגם את הנשים שלהם ולבסוף את עצמם ,בכדי שלא
יעמדו בנסיון של הפיתוי להתנצר בשביל לא למות .הם דאגו
מראש שלא תהיה בכלל אפשרות שיכשלו בזה .והם עשו את זה.
מאות אלפי יהודים עשו זאת בשמחה ]מזמור כ"ד .תפילת 'אב הרחמים'[,
ולא הצטערו .ובשמים  -יש להם מקום מיוחד שהם נכנסו לשם
ישר כשהגיעו אל ה עולם הבא .ישר לגן עדן ]ב"ב י ,:עי' תוס' כתובות
קג :ד"ה 'מזומן לחיי העוה"ב'[.
אבל זהו דבר שקשה לעשות .הדור שלנו חלש ,לכן בשואה לא
היתה בחירה כזאת  .אמנם היו כאלה שכן עשו את זה .תשעים
ושלשת הבנות שהעדיפו למות ולא להפוך לעבדים של הנאצים
ֲשר הֶ ע ֱָרה לַ ּ ָמוֶ ת נַפְ שׁ ֹו' .עי'
ימ"ש ,הן היו גיבורות ,היו צדיקות ממש ]'א ֶׁ
גיטין נז .[:אבל חוץ מהם ועוד כמה  -הרוב הלכו למוות בשקט .אבל
גם הם עשו את שלהם ,עשו מה שהם יכלו לעשות .הרבה מאד
צעקו "שמע ישראל" לפני שמתו ,ובמצב שכזה זוהי גם כן גבורה.
אבל הטיפשים האלה לא יודעים מה זה יהודי .היהודי האמיתי,
לא הערב רב .הע"ר יש לו כ"כ הרבה תאוות ,והם לא ימותו על
קדוש השם ,אבל היהודי-האמיתי כן יכול לעשות את זה .והוא יכול
להיות הרחוק ביותר ,כביכול ,ופתע-פתאום הוא יגיד' :עד כאן ולא
יותר'! 'אני יהודי ,ואני קשור לקב"ה'! וזה מה שיציל אותנו .ולא
משהו אחר.
ובעזרת ה'  -ה' לא יבקש מאתנו למות על קידוש השם ,הוא
יבקש מאתנו 'לחיות על קידוש השם' ]עי' ס' חסידים סי' מ'[ .גם זה
לא פשוט .אם לוקחים את העבודה שלנו כי אנחנו יהודים ,וצריכים
לחיות בלי אוכל ובלי דירה וכו'  -אז זה דומה מאד כמו למות ]'עָ נִ י
חָ שׁ ּוב ַּכ ּ ֵמת' .נדרים סד :ובזוה"ק בהעלותך קנג .פנחס ריט .ע"ש[ .ובן-אדם עומד
כנגד זה ,ואומר' :עד כאן'! 'יותר אני לא מוכן'! – זוהי מסירות
נפש! ואנחנו לא יודעים מה הרשעים יעשו ,הם רשעים בלי
גבולות .אין להם שום מחסום לרישעות שלהם .הם עובדי עבודה
זרה!
ומה הם הפסלים שלהם? ...הם משליכים על הפסילים שלהם את
כל התשוקה שלהם ,את הרגשות הכי חייתים .אבל החיה  -היא
מסודרת ,היא מסודרת בכל דבר ,גם בקדושה שלה ,לפחות ברוב
המקרים .זה הולך לפי סדר .אבל הֵ םִ ,עם התשוקות שלהם -
משליכים על העבודה זרה את ההרגשות הכי-הכי עקומות ,ואז זה

כאילו שהפסל עצמו אומר לו' :זה  -להיות 'צדיק'! ...כל הלאוים –
מותרים .והם מעוניינים ,כל הגעטשקעס )האלילים( ,היו רוצים
שתעשו את זה...
והם חולי נפש ,ועקומים ביותר .ואין להם בעיה לרצוח ,ואין
ולשקֵ ר ]'יְ ֵדיכֶם ָד ִמים מָ לֵ אוּ'[ ,אין להם שום בעיה
ַ
להם כל בעיה לגנוב,
ומ ָתמיד היו
לעשות דברים הכי-הכי גרועים .וזהו העולם שלנו .מאז ִ
אנשים בעלי-יכולת שהרשו לעצמם להיות לפי החיצוניות שלהם
אנשים תרבותיים במיוחד .אבל מאחר שזה " ֱאדום" ,אז זה כמו
החזיר שמראה לנו את הרגל שלו ,שזה כשר ,לפחות כף-הרגל
כשרה ,אבל כל הגוף שלו ,כל המהות שלו  -זה טָ ֵרף .וזהו ֱאדוֹ ם.
והצביעות הזו  -זה עבורנו הכי מסוכן.
כַר ְסמֶ ּנָה חַ זִיר מִ ּיָעַ ר' ,ועש"ה ברש"י .ישעיה
'מַ פְ ִריס ּ ַפ ְרסָ ה' .ר' תהלים מזמור פ'' :יְ ְ
ל"ה ט'' :וּפְ ִריץ חַ י ֹּות ַּבל ַיעֲלֶ ּנָה ...וְ הָ לְ כ ּו ְ ּגאוּלִ ים' ,וברש"י שם .פסחים קיח:
ברש"י ד"ה 'בין הקנים' .עי' ביהגר"א למאמר 'אחוי לן מנא' עה"פ 'הַ ָּצד צַ ִ ּיד',
שלָ ה )אדום( לַ ֲחזִיר?
וכן במאמר 'האי גלא' ועוד .ועי' ויקרא רבה פי"ג' :לָ ּ ָמה נִמְ ְ ׁ
הור'ּ ,כ ְָך
אומֵ ר'ְ :רא ּו ֶׁשאֲנִ י טָ ֹ
מו ִציא ְטלָ פָ יו וְ ֹ
רובֵ ץ ֹ
לומַ ר לָ ְך ,מָ ה ֲחזִיר ְ ּב ָׁשעָ ה ֶׁשהוּא ֹ
ֹ
גוזֶלֶ ת ,וְ נִ ְראֵ ית ְּכ ִאלּ ּו מַ ַּצעַ ת ִ ּבימָ ה )עושה צדק לעין
חומֶ סֶ ת ,וְ ֹ
ֱדום ִמ ְת ָּגאָ ה ,וְ ֹ
מַ ְלכוּת א ֹ
ֲשה ְ ּב ִ ׁש ְלטוֹ ן אֶ חָ ד ֶׁשהָ יָה הוֹ ֵרג הַ ַ ּג ּנ ִָבים וְ הַ ְמ ָנאֲפִ ים וְ הַ ְמכַ ּ ְשׁ פִ יםּ ָ ,גחִ ין וְ אָ מַ ר
כל( .מַ ע ֶׂ
יתי ְ ּבלַ יְ לָ ה אֶ חָ ד ,'...וכ"כ רש"י בראשית פכ"ו
ש ִ
'שלָ ְ ׁש ָּתן עָ ִ ׂ
יטין )להורגים(ׁ ְ :
לַ ּ ַסנְ ְק ִל ִ
שנָה' - :'...גוזלים וחומסים ,ומראים עצמם כשרים.'...
שו ֶּבן אַ ְר ָּבעִ ים ָׁ
עה"פ 'וַ יְ הִ י עֵ ָׂ
ר' קד"ד גליון ' :32תרבות אדום – זאב בבגדי כבש') .יש לציין כי פרסות החזיר
שונות משאר מפריסי-הפרסה בכך שהן מחולקות לאורכן וגם לרוחבן ,ונראות
כארבע ציפרנים ,כאילו 'מהדר' הוא בהפרסותיו ...ועי' מרובה פ"ב(:

הישמעלים הם מסוכנים ,כי הם 'פרא-אדם' ]בראשית ט"ז[ ,אבל זה
לא כמו האדומים .וזה ראינו ברור אצל הנאצים .הם היו כביכול
"עם תרבותי" שמסוגל לדברים כה איומים שבלתי אפשרי אפילו

לתאר את זה ]'וְ רֹאשׁ ּ ְפ ָתנִ ים אַ כְ זָר' ,שירת 'האזינו' .הניזקין נ"ח .[.הם לא רק
עשו דברים ליהודים .הם הלכו לארצות מסביב רוסיה והרגו את
האנשים בצורות קשות ביותר ,כשהם עוד היו בחיים הם ביצעו
בהם דברים איומים .אז מה זה הבן אדם? ...זה אפילו לא חיה! כי
לבעל-החיים יש איזה גבול ,יש לו דרך-חיים שהוא עומד בזה .הוא
חייב לעמוד בזה כי הוא לא יודע משהו אחר .אבל האדם? – כל
חלום ,כל רצון עקום ,הוא ְמבַ צֵ עַ  .אמנם מבחוץ הוא "איסטניס",
כלפי חוץ הוא "נקי" ,הוא מסודר בלבוש ]' ֶנחְ ּ ְפשׂ ּו עֵ ָׂשו'[ ,ותרבותי
בדיבור] ...תהלים נ"ה כ"ב[ ,אבל הוא "חיה רעה" עמוק ִבפְ נים'] .נִ ְבע ּו
מַ ְצ ּפ ּונָיו' ,עובדיה ,ב"ק ג :רש"י ישעיה ל"ה ט'[.
ואלה השולטים בכל מקום ]'הָ י ּו צָ ֶריהָ ְלרֹאשׁ '[ .משתלטים בכל מקום.
אז לכן אנחנו צריכים להבין ,ולא לפחד .כי אנחנו נכנסים עמוק-
עמוק לתוך המנהרה שדיברתי אתכם על זה .והחושך הוא כמעט
מוחלט .ואלה שמאמינים בקב"ה באמת ,אזי למרות כל זאת הוא
נותן להם לראות ,לפחות את הדרך .אולי לא את השלמות של
הולַ כְ ִּתי
הדרך ,אבל הוא נותן לנו לראות את הדרך] .ישעיה מ"ב ט"ז' :וְ ֹ
אור.['...
שים מַ חְ ָׁש ְך ִלפְ נֵיהֶ ם לָ ֹ
עִ וְ ִרים ְ ּב ֶד ֶר ְך לֹא י ָָדעוּ ...אָ ִ ׂ
אבל בכל רגע ורגע ,בכל צעד וצעד ,אנחנו צריכים להזהר לא
'ש ִתי ִל ֵּב ְך לַ ְמ ִס ָּלהֶּ ,ד ֶר ְך הָ לָ כְ ְּת ,['...לא לחשוב
לסטות מן הדרך ]ירמיהו ל"אׁ ִ :
שצריכים ללכת שמאלה או ימינה .לא ולא! רק ישר! ישר לתוך
ַשׁ ר ּו ָּבע ֲָרבָ ה ְמסִ ָּלה לֵ אלֹקֵ ינוּ '...ישעיה
'פ ּנ ּו ֶּד ֶר ְך ה' ,י ּ ְ
העולם הבא של משיח ] ּ ַ
מ'[ .ופתאום ,כמו שנוסעים ברכבת  -בתוך המנהרה ,בחוץ זה
חושך-חושך ]ב"מ פ"ג ,:מסילת-ישרים פ"ג[ ,ויושבים ליד החלון ,ורואים
בזכוכית את עצמנו ,ופתאום יוצאים! ופתאום יש אור! ואנחנו בחוץ!
אור ,'...זכריה י"ד[.
וככה זה יהיה בעזרת השם ]'וְ הָ יָה ְלעֵ ת עֶ ֶרב יִ הְ יֶה ֹ

שאלות ותשובות:
ש .אבל מתי כבר נגיע לזה?
ת .אני רק יודע שעכשיו ,ברגע זה ,כל יהודי שקשור לקב"ה,
ושלא עוזב את החבל שקושר אותו ,החבל הרוחני שמחבר אותו
עם הקב"ה – הוא באותו מצב כמו היהודי שהיה במצרים במכת
ש ָראֵ ל הָ יָה אוֹ ר
החושך ,שהם בכלל לא היו בחושך ]'וּלְ כָ ל ְ ּבנֵי יִ ְ ׂ
ְ ּב ֹמו ְ ׁשב ָֹתם .['...נכון ,קצת חשוך או אולי קצת מפחיד לראות את
ה אחרים בחושך ,אבל אלה שקרובים לה'  -הם אף פעם לא יהיו
בחושך מוחלט ]'לֹא י ְַר ּ ְפ ָך '...דברים ל"א ו' ,ע"ש רש"י[ .ברור לכם?
ש .מתי הם יפלו ,הכנסת וכל אלה הלוחמים באידישקייט?...
]'לפְ נֵי ֶׁשבֶ ר גָ אוֹ ן'[
ת .קודם כל ,ה' מרים אותם גבוה-גבוה-גבוהִ .
ּאות' .תהלים ע"ג[ .וזה יהיה משהו משהו.
ואז הם יפלו ]'הִ ּ ַפ ְל ָּתם ְלמַ שׁ ו ֹ
ָשיב
מחכים לרגע הזה של הנקמה הגדולה ]סוף שי' האזינו' :וְ נָקָ ם י ִ ׁ
ְלצָ ָריו' .ס' נחום פ"א[.

ש .האם יש עוד לפנינו הרבה דברים לעבור או שעברנו כבר
את רוב הקשיים?
ת .כל הדברים שאנחנו נעבור  -יש לזה פתרון אחד :כמו
שישנן תרופות או ויטאמינים שעוזרים לגוף להתחזק ,שעושה את
המערכת החיסונית חזקה ,ולא נותנת לבן-אדם להיות חולה  -כך
יש לנו חיסון אחד ,וזהו :קירבה גדולה מאד לקדוש ברוך הוא.
'בגִ ין ְּדהַ הוּא ְּדיִ ְתקָ ּיָים ְ ּבהַ הוּא ז ְִמנָא ִ ּבמְ הֵ ימָ נו ָּתא ,יִ ז ְּכֶה לְ הַ הוּא
]עי' זוה"ק שמות זּ ְ :
נְ הִ יר ּו ְּדחֶ ְדוָ ה ְּדמַ לְ ּכָא ,'...ועי' 'אור יחזקאל' ,דרכי העבודה עמ' צ"ח ,ור' מקו"צ

למאמר 'בין ידידים' דניאל פרק  .[187ואפילו אם לא עושים את כל
המצוות בדיוק כמו שצריך – אבל עצם זה שבדור הזה כמו שלנו,
מישהו רואה ,מבין ,מרגיש ,ויודע בכל מהותו שהקב"ה הוא
הכל-יכול ]דברים ד' ל"ט[ ,הוא עושה את הכל ,הוא נותן לנו
פרנסה ,הוא נותן לנו ילדים ,והוא נותן לנו הכל-הכל-הכל-הכל,

ואפילו אם אין לנו פרוטה בכיס ,ואנחנו צריכים לחם ,מבקשים
ָתו יִ חְ יֶה .['...ולכן ,בן אדם כזה אין
]'באֱמ ּונ ֹ
ממנו לחם  -והלחם מופיע ֶּ
לו ממה לפחוד.
ש .מה עם התוהו-ובוהו שיש בעולם ,שפיכות הדמים הגדולה
שיש בכל מקום ,מה המשמעות של כל זה?
יתם ְ ּבאֶ ֶרץ
'כי נ ְָתנ ּו חִ ִּת ָ
ת .כל זה בשביל להפחיד אנשים ]יחזקאל ל"בִּ :
חַ ִ ּיים' ,ע"ש[ .לבלבל אותם .שיפחדו לטוס ,שיפחדו מכל דבר,
שיחפשו את המשטרה שיעזרו להם ...ואת כל הצבאות שיעזרו
להם ...ואז הם יכנסו בתוך השליטה של הרשעים.

ועוד דבר אני רוצה להזכיר לכם :המלחמה הגדולה ,מלחמת-
העולם-השלישית שכבר התחילה למעשה ,תהיה לא 'מארץ
לארץ' ,אלא בין אנשי הקבוצה הזאת כנגד האוכלוסיה של
העולם ]ר' מאמר 'סדר עולמי ישן'[ .הם ,הקבוצה של העשירים ביותר
בעולם ,פשוט רוצים להשתלט על כל העולם .ובשביל זה הם
בעצמם גרמו ,בעזרת השם כמובן ,להגיע למצב שכל הערבים
ילחמו אחד נגד השני ,בכל הארצות .פתאום בבת אחת .האם זה
לא נראה לכם משונה שפתאום הכל קורה בבת-אחת?! ...מצרים,
לוב ,תימן ,וסוריה ,וכו'ֲ '] .הי ְֵלכ ּו ְ ׁשנַיִ ם יַחְ דָּ ו ִ ּב ְל ִּתי ִאם ֹנועָ דוּ .'...עמוס ג' ג'[.
ש .גם המטוס שנפל באוקראינה דבר מוזר ביותר .מטוס אזרחי
נוסע ממדינה למדינה ,פתאום הוא 'חוטף' משהו שמפיל אותו .וזה
התרחש בשעת הכניסה לעזה ,בדיוק...
ת .המטוס באוקראינה  -זה עוד דבר כזה .מה איכפת להם
להרוג ,לרצוח  298אנשים? מה זה משנה להם? כלום .כמו שהם
הפילו את התאומים ,והיו שם מעל לשלשת אלפי אנשים ,גם
בתאומים וגם מהפנטגון ,אז אין להם ממש שום בעיה .בלי שום
בעיה.

ש .האם העולם קולט את זה?
ת .העולם לא תופס את זה בדרך כלל ,אבל יודעים שזה משהו
משונה .לפתע יש צבא של איזו קבוצה שבאה מ'אל-קעידה'
כביכול ,פתאום צבא שלם ...עם כל הכלים ...עם כל הידע ...והם
משתלטים על עיראק! ומאיפה הם לפתע צצו?! ...אולי גם כן
מאיזה מנהרה שבנו?! ...או שאולי הם איזה אחד מהשבטים שאולי
פתאום הופיע?! ...חלילה וחס .השבטים יהיו על רמה יותר גבוהה
מזה.
אבל זהו עולם משוגע ,והרצון שלהם ,עם כל הטירופים,
והמטוס שנעלם כלא היה ואף אחד לא שמע ממנו ,והמטוס ההוא
שפתאום הורידו אותו עם תותח מעל למדינה באיזור שבסך הכל
זה שייך לאירופה ...ועוד הרבה דברים ,כולל 'נפילת התאומים',
כולל התרחיש איך ש'כביכול רצחו' את אוסאמה בן-לאדן וכו',
וכל המלחמות האלה ,כולל 'האביב הערבי'  -זה הכל חלק של
תסריט של הקבוצה הזאת .ובאמריקה ובכל העולם עושים לנו
כל מיני בדיקות "לא-לענין" ,כל מיני דברים קורים לנו שאנו
צריכים יותר ויותר להגיד לעצמנו שהם יכולים לעקוב אחרינו
כדי שהם יהיו בשליטה על כולם.
והם טוענים הרי שהמלחמה היא בין הבן-אדם הרגיל ובין
'הטירוריסטים' .הם האויבים ,ו לא ארץ זאת או אחרת .האויב זה
הטירוריסטים .ואני אומר שהטירוריסטים האמיתיים  -כמעט שלא
קיימים .וגם כל "המתאבדים" ,וכל הדברים מן הסוג הזה ,אם הם
לא היו מכינים אותם ,ה' ֱאדום' ,לא מאמין שהיו מסוגלים להגיע
שגִ ים לבדם ,בכוחות עצמם .אולי 'פה ושם' ,אבל בודאי-
לכאלו הֶ ֵׂ
ובודאי לא ברמה עולמית שכזו .פשוט בחרו אותם מהמדבר,
ואחרי כמה שנים טובות העמידו אותם בשביל 'העבודה' הזאת
להיות טירוריסטים] ...קד"ד גליון  ,67ור' דניאל ב' מ"ג[.
ש .גם המהומות שהיו בירושלים ,לא מריח טוב כל העסק...
ת .אני אסביר לכם משהו .כשהיה את הפיצוץ בבוסטון – אז
הם האשימו בזה שני אחים .האמא של האחים האלו גרה
בגרוזיה .והם גרוזינים ,הבחורים .והיא ידעה שהסי.איי.אי .משך
אותם לעבוד איתם ,אז איך זה יכול להיות שפתאום הם הפכו
לכאלה שעשו כזה דבר? ...כי גייסו אותם לעשות משהו שי ֵָראֶ ה
כמו שטרוריסטים עשו .וזה מה שקורה פה .הכל זה עשוי .בשביל
להראות ש'הטירוריסטים' הם הרשעים.
וזו הפעם הראשונה שמזכיר האו"ם בא לישראל ואומר
שישראל לא אשמה ,הערבים – האשמים !...אני לא יודע ,...זה
במצב ממש שהאו"ם 'נפל על הראש שלו' ,...הוא אומר דברים
בדיוק הפוכים ממה שכל הזמן הם אומרים ...איך זה יכול להיות
שהוא כל כך פתאום בעד ישראל?! ...אז לכן כל דבר ודבר ,כל
דבר משונה ,הכל משונה ,כי זהו פרי-המח המעוות של חולי נפש,
לא אינטליגנטים .בגלל זה  -זה משונה.
רק מה ,דבר אחד אני אגיד שוב ושוב ושוב :רוצים להביא
לפה חיילים זרים! כי בסופו-של-דבר הם רוצים להשתלט ,וכמו
שה שתלטו כבר על קבר דוד המלך – ככה בדיוק הם רוצים
להשתלט על כל העולם.
ש .ומה שמתרחש בעיראק ,האם זה מסוכן עבורנו?
ת .הכל זה חלק של ההצגה .אמרתי קודם .פתאום בא איזשהו
צבא ,שאף אחד לא שמע עליו ,אף אחד לא ידע ממנו ,ופתאום
הוא משתלט על עיראק! איך זה יכול להיות?] ...ישעיה כ"ג' :הֵ ן אֶ ֶרץ
ַּכ ְ ׂשדִּ ים ,זֶה הָ עָ ם לֹא הָ יָה ['...זה לוקח הרבה זמן כדי להכין צבא! איך
אפשר היום ,עם כל הלויינים שמסתובבים מסביב העולם,
להסתיר צבא שלם ,להסתיר מעינים של אנשים שמכינים צבא?!

צריכים אימונים ...צריכים כל מיני דברים ...אז לכן ,הכל  -זה
חלק של תסריט .והכל מסוכן לנו ,ה' יציל אותנו.
ש .עכשיו עובדים בממשלה לחוקק שכל רב יוכל לגייר את מי
שהוא רוצה...
ת .אל תדאג .זהו בירור שהיה צריך להיות .כי גם ככה -
הרבה זרים נכנסו ליהדות ,וצריכים להוציא אותם ,להקיא אותם
החוצה ]ר' ע"ז ג .[:אני לא מדבר על האמיתיים .האמיתיים  -זה
בסדר .אני מדבר על אלה שאינם אמיתיים .הם עושים לנו נזק
]'כספחת' ,ערש"י נדה י"ג :ובתוס' יבמות מז.[:
ש .בקומפלקסים הגדולים שבונים כאן מסביב כבר שמו
שלטים באנגלית להזמין את הגוים לרכוש דירות...
ת .כן ,ואני יודע שאלה שהיו בעבר מעורבים בהקמת
פרוייקטים דומים טוענים שבודאי ובודאי הבניינים האלו לא
מיועדים בשביל יהודים.
ש .אבל אולי דוקא בגלל המצב הנוכחי הגוים יפחדו כעת
לבא ...הרי האפיפיור קרא לקתולים לבא לגור בארץ ישראל
בכדי לדלל אתנו ,כעת התחילה מלחמה ,מטוסים לא מגיעים...
וכל התכנית התבלבלה...
ת .אל תשכחו דבר אחד :את הכל הם יכלו לתכנן ,אבל זה
שירדו טילים כמו גשם ,זה הם לא יכלו לתכנן ,שלא יהיו כמעט
שום קרבנות בנפש ,אולי קצת פצועים ואחד נהרג ,אבל לא יותר
מזה בינתיים ,ברוך ה'.
ש .יש הטוענים שצריך עכשיו לברוח מן הארץ...
ת .כשהסאטמר רבי זצ" ל אמר לא לבא לפה ,זה היה בנסיבות
אחרות ,במצב אחר .אני בטוח שאם הסאטמר רבי היה בעולם
הזה עכשיו ,והוא היה צדיק ענק ,הוא בעצמו היה אורז את
המזוודות ואומר לכולם לבא ,כי הוא מאד פחד מהחילוניות
בארצות הברית .והוא בנה קהילה מאד-מאד מאוחדת וסגורה,
אבל במשך הזמן גם זה נפתח ,וזה לא כמו שפעם .ואי אפשר
יהיה לסגור לגמרי את הי הודים עם כל הגשמיות שיש באמריקה,
ולהשאר כמו פעם ]רמב"ם דעות רפ"ו[ .אז לכן  -עכשיו העולם הוא
שונה ,ואני בכל זאת הייתי מציע לכל יהודי ויהודי לארוז את
החפצים שלו ולחפש דרך להגיע ולהתפרנס קצת פה .אבל
צריכים הרבה אמונה ובטחון בה' ,ועדיף ללכת לפני שהבעיות
'הוי ֹהוי וְ נֻס ּו מֵ אֶ ֶרץ צָ פוֹ ן.['...
הגדולות מתחילות ולהגיע הֵ נָה ]זכריה ב'ֹ :
היהודים הצָ ְרפַ ִּתים ,למשל .הם רוצים לבא ,אבל מאחר שהרבה
מהם רוצים לבוא עכשיו ,הם לא יכולים למכור את הבתים
שלהם ,כי הגויים יודעים שהם יכולים לקבל את זה עבור
פרוטות ,כי הם רוצים כל כך לצאת ,והם חייבים את הכסף הזה
בשביל לחיות פה ,ולכן יש להם הרבה סבל מזה .הרבה פעמים
אחד מהמשפחה צריך להשאר כדי לסדר את העניינים ,אבל
הגויים מבינים שהיהודים מרגישים שהם כבר לא 'צָ רפתים',
ושאין להם מה לעשות בצרפת .ועוד מעט זה יהיה כמעט בכל
ארץ באירופה .וגם באמריקה ,בודאי.
ש .האם יהודים בארה"ב קולטים את זה?
ת .יש יהודים באמריקה שתופסים את זה ,ויש יהודים שבאים
לגור פה ,הרבה יותר ממה שפעם ,אבל זה לא דבר פשוט .בכלל
לא דבר פשוט.
ש .לאחר נפילת התאומים ,קראת ,בנימין ,לכל היהודים
באמריקה שיבואו כעת לא"י ,כי אחר כך בקושי הם יוכלו לצאת
עם המזוודות שלהם .נראה שזה מתקרב למצב כזה עכשיו...

ת .זה נכון ,ולא מזמן שמענו על אנשים שלא יכלו להעביר
הֵ נָה את הכספים שלהם .הם רוצים לבא לפה אבל לא נותנים
להם להעביר מבנק לבנק .זה לא פשוט בכלל.
ש .אמרתם פעם שטילים יעופו כמו גשם ...האם זהו המצב
שהתכוונתם ,למצוקה שיש כעת?
ת .אבל בינתיים אפילו מטריה לא היינו צריכים...
עוד לא .עוד לא הגענו עדיין לשיא.

]תהלים צ"א ד'[

ש .גם אצל הגוים נעשה בירור ,הם אמורים לראות ולהבין את
האמת...
ת .תמיד הם ראו שה' איתנו .והם ,ימח שמם וזכרם ,זה לא
עצר אותם .יש להם כזו שינאה ,השנאה של עשיו ליעקב ]רש"י
וישלח[  .עשיו היה מוכן לעשות הכל רק לעצור את יעקב .אז
השנאה שלהם של הגוים ,של האירופאים ,היא שנאה קשה
עולָ ם' ,יחזקאל פל"ה[.
ביותר ,ועמוקה ביותר'] .אֵ יבַ ת ֹ
ש .במצב הנוכחי ,האם צריכים להפריד בין השלטון שחותר
לרמוס את יסודות היהדות ובין החייל הפשוט שנמצא בסכנה...
ת .תראו ,החיילים האלה של צה"ל ,הם לא אשמים במצב
שלהם .הם מרגישים מין רוחניות בזה שהם נכנסים למלחמה,
והחיים שלהם בסכנה ,ויש להם איזו מין 'הרגשה טובה' עם כל
החברים שלהם ,כמו שבחור אחד אמר שהוא לא מפחד ,כי 'הוא
גולנצ'יק'] ...ישעיהו ל"א' :עַ ל סו ִּסים יִ שּׁ ָ עֵ נוּ ,וַ ִ ּי ְב ְטח ּו עַ ל ֶרכֶב ִּכי ָרב ...וְ אֶ ת ה'
לֹא ָד ָרשׁ ּו ['...זו מין חבירות למטרה חשובה ,להציל חיים של
יהודים ,ולהציל את המדינה ,כביכול .אבל התפקיד שלנו זה לא
להכנס לטיפשות הזאת .התפקיד שלנו  -זה להתפלל עליהם,
שיחזרו שלמים בלי פגע ,ושיחזרו בתשובה מלאה.
ש .אמנם יש כאלה שמתחזקים באמונה ,מתפללים...
ת .נכון ,אבל יש יותר ויותר חילונים עם חשבונות נגד
הממשלה .הם לא עושים שום עבודה בשבילנו .הם כמו כיפת-
ברזל .אם היינו עושים מה שאנחנו היינו צריכים לעשות – אז
רו ְך' הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו.
ברור שאנחנו לא היינו ב' ְ ּב ֹ

הרשעים הביאו אותנו למלחמה עם הערבים כדי להבריח כל
שמץ של יהדות .אני מדבר על הרשעים שאירגנו את הכל ,והם
הכניסו את כל השטויות לראש של הבחורים האלה .מה זה' :אני
גולנצ'יק'] ?...ר' ירמיהו י"ז ב'[ צריכים להתפלל ,לא על המנהיגים -
אלא על המסכנים ,אישית ,שלא יהיה להם שום פגע .אבל
שתדעו :כל המלחמה הזאת לא היתה צריכה להיות ,נכון שזה
הגיע למצב כזה ,אבל לא היינו צריכים להגיע בכלל למצב הזה.
ש .המצב מאד נמוך ,דברים קשים קורים בתוך הציבור ,בתוך
הקהילה...
ת .אוי לנו .לא הייתי רוצה שיתחילו לחפש בכל מיני ערים,
לכל אלו ששולטים בפוליטיקה ,בעיריות ,מהאנשים שלנו ,ה'
ישמור עלינו ,אבל הגענו לדברים מאד נמוכים .במיוחד בעניני
כספים'ַּ ] .כ ְס ּ ֵפ ְך הָ יָה ְל ִסיגִ ים' ,ור' תרגום ישעיה א' כ"ג-כ"ד[.
אז אני רק יכול לברך ולבקש מכל יהודי ויהודי ,לא לשכוח
שיש דין ודיין ]איוב י"ט כ"ט'ֵ ּ :ת ְדעוּן ַׁש ּדוּן'[ ,ואנחנו נרגיש את הדין
שלו ואת הפסק שלו בעתיד הקרוב ]'וְ קָ ַר ְב ִּתי אֲלֵ יכֶם לַ ִּמ ְ ׁש ּ ָפט .'...מלאכי
ג'[  ,את הפסק הסופי בשביל העולם הזה שיש לנו ]חבקוק ג' ו'
ע"ש[.
ש .הרבה ניסים מלמעלה אנחנו רואים...
ת .הקב" ה רוצה להציל את הבנים שלו ,את העם שלו ,זה
הסיבה שזה קורה .אבל יהיה רגע שלא יעזור כ"כ ]עי' פרדר"א
סו"פ מ"ג[ ,ודברים יהיו גם בחו"ל ,בעיקר בחו"ל .ויצטרכו בכח
ַש ִליכוּ['...
'כ ְס ּ ָפם ַּבחוּצוֹ ת י ְ ׁ
להפסיק להתפלל לעגל-הזהב ]יחזקאל ז' י"טַּ :
ולחזור בתשובה ]ירמיהו ג' ד'[.
אני רק יכול לברך את כל אלה שנמצאים פה ואת כל עמ"י,
ואת כל היהודים האמיתיים ,שנזכה כולנו לקבל משיח צדקנו
ברחמים ובשמחה.

בס"ד

לא לעזוב את החבל...
תקשור עם בנימין ,ירושלים ,כ"ג מנחם-אב ה'תשע"ד
אני רוצה לומר לכם :לא לפחד! אין ממה לפחד .מה יכולים
לעשות לנו חלילה ,להוריד את הראש ,חס ושלום ?...הם לא יורידו
לנו את הראש ,בעזרת השם .אז מה הם יכולים לעשות לנו? ...למי
שבוטח בה'  -לא ְמ ַש ֶנה מה יקרה – היהודי ֵיצֵ א בסדר .מקסימום
הוא ֵיצֵ א לעולם הבא ]'אַ ל ִּת ָירא עַ ְבדִּ י ַי ֲעקֹב'[ .הוא לא ירגיש שום כאב,
והוא יעבור את זה בשקט ,והוא יגיע לעולם הבא ]'ה' אוֹ ִרי וְ יִ ְ ׁשעִ י ִמ ִּמי
ִא ָירא.['...
אבל אני רוצה גם לומר שֶ לָ מ ּות זה יהיה יותר קל ,ולחיות זה
יהיה יותר קשה ...למה זה יהיה יותר קשה? כי לחיות  -זה לחיות
עם כאב-הלב ,עם ההרגשה שהעולם מלא שקר וטומאה ,ולהרגיש
שאנחנו ,אנשי-האמת ,כל כך מעטים ]עי' ספר הישר לר"ת ,מאמר י"א .וכן
מאמר 'היהלום הקטן'[ ,ושלא נראה איך לצאת מזה בכלל.
אבל אלה שבוטחים בה'ֵ ,ידעו שה' יוציא אותנו מזה ,ואת כל
הרשעים הוא ימחק מהעולם .ומי שהולך עם הידיעה הזאת ,וסומך
לגמרי על כל הנבואות ]'וְ ָדבָ ר אֶ חָ ד ִמדְּ בָ ֶר ָ
יך אָ חוֹ ר לֹא יָשׁ וּב ֵריקָ ם ,['...וסומך
על הקדוש ברוך הוא ,כי הוא הכל יכול ]מזמור צ"א[ ,והוא אוהב את
העם שלו ,והוא רוצה לשמור על כל נשמה יהודית ,מי שמרגיש את
זה – לא יִ פְ חַ ד .והוא ֵי ַד ע שאנחנו הולכים רק לטוב ,לא ְמ ַש ֶנה מה
]'לטַ ב עָ ִביד'[.
שיק רה מסביב ,אנחנו הולכים רק לטוב ְ
וכמו שכבר אמרנו שיהיה ,העולם הולך יותר ויותר לשקר .האור
הולך ונהיה פחות ופחות ,ונהיה יותר ויותר חשוך ]זו"ח בראשית:

ש ְך ה' אוֹ ר לִ י' .עי' 'מאמר הגאולה'
שב ַּבחוֹ ֶׁ
'כי אֵ ֵׁ
'קַ ְדרו ָּתא ָּב ַתר קַ ְדרו ָּתא' ,ועודִּ .

להרמח"ל בארוכה על האור ההולך ומחשיך לפני הגאולה[ ,עד שכמעט זו
בעיה לראות לאן שהולכים .יש ִאיום מכל הכיווניםִ ,איום בבית,
ִאיום ברחובִ ,איום היכן שאנחנו הולכים .רוצים חופש ,נוסעים
לאיזה מקום-נופש ,אז גם שם יש ִאיום .בכל העולם יש פחד.
פעם ,אנשים היו עולים על מטוס בלי פחד ,ועכשיו  -כל אחד
כל-כך שמח כשנוחתים ,כי זו ממש שאלה גדולה אם יגיעו בשלום...
ה' יעזור לנו .כל הטעם של החיים נעלם .כל הטעם של הגשמיות
של החיים ,ואפילו גם הטעם של הרוחניות .כי הרוחניות  -גם היא
מסתתרת מאתנו ]'הַ ְס ּ ֵתר אַ ְס ִּתיר'[ ,לפחות בחלק מזה .ואך ורק אלה
שבאמת בוטחים בה'  -לא מאבדים את הטעם הרוחני .רק הם לא
מאבדים את הטעם הזה .אבל כל אלה שהם קצת-בשקר-וקצת-באמת
 הם מאבדים את הכל .כי אין 'קצת שקר וקצת אמת' ביחד .זה לאנקרא 'אחדות' .הטוב והרע ביחד ,במקום אחד  -זה לא נחשב
אחדות' .אחדות'  -זה רק היהודי האמיתי עם נשמה ,שכולו אמת,
עם הקב"ה .וזוהי אחדות .ולא שום דבר אחר ]ר' מוישל'ה' ,הגאולה' פרק
.[28
ועם עַ ם-ישראל חייב
ולכן מי שרוצה להיות באחדות ִעם ה' ִ
'כי ִאם ע ֲֹונ ֵֹתיכֶם הָ י ּו
להוציא את כל העבירות מתוך עצמו ]ישעיה נ"טִּ :
מַ ְבדִּ ִלים ֵּבינֵכֶם ְלבֵ ין ֱאלֹקֵ יכֶם .['...את כל הדברים הגויים שהוא אסף במשך
החיים האלה ,ולזרוק את כל זה בפח ,ולשרוף את זה ]'ו ִּבעַ ְר ָּת הָ ָרע
ִמ ִ ּק ְר ֶּב ָך'[ ולהישאר נקי .ואז אפשר להרגיש חזק את הקב"ה .וזו לא
תהיה בכלל בעיה להחזיק בחבל ,בחבל הרוחני שקושר אותנו אתו,
]'מ ְס ַּת ְּכלִ ין ְּכלַ ּ ֵפי מַ עְ לָ ה ו ְּמ ַׁשעְ ְ ּב ִדין אֶ ת ִל ָּבם לַ א ֲִביהֶ ן ֶׁש ַּבשּׁ ָ מַ יִ ם ,'...מתני' סופ"ג
עם ה' ִ
דר"ה.[ .
אבל אם אנחנו חושבים שאפשר עכשיו להחזיק גם בגשמיות וגם
ברוחניות – זה לא ילך .לא ילך! וכנראה שאדם כזה ,שבעקשנותו
מחזיק בשני הדברים האלה ,והוא בטוח שמספיקה קצת רוחניות -
אֲשר
]'כ ּמ ֹוץ ֶׁ
אז אדם זה כנראה שהוא ערב-רב ,והוא ֵיעָ לֵ ם מן העולם ַּ
ִּתדְּ פֶ ּנ ּו רוּחַ  ,'...סוף מזמור א' .הרמ"ק על זוה"ק שמות יז.[.

העולם בלאגן ,בלבול.
תוֹ ה ּו וָ בוֹ הוּ .['...אפילו כל מה שמספרים ראשי המדינות ,למה יש
פתאום איזה צבא של אכזריים מוסלמים שהשתלטו פחות-או-יותר
על עיראק ,פתאום ,ומספרים לנו כל-מיני-סיפורים על 'מאיפה הם
באו ,ואיך הם פתאום נהיו' .וזה הכל שקר .ויש דוגמא-אחרי-דוגמא
עכשיו.
ועכשיו דואגים ...בעצם לא דואגים ,היהודים שמחים ,שומעים
קולות בכל העולם ...ובטוחים שזהו השופר ...אני אף פעם לא
שמעתי שופר עם רעש שכזה ...זה יותר כמו איזה סרט-בלהות ,או
איזו אזעקה לפני פצצה ...ככה זה נשמע .זה לא כמו שופר .בכל
העולם ,בכל מקום הם שו מעים את זה .ושמעתי עכשיו שכבר
שומעים גם 'צעדים' יחד עם הקולות ...אז מי הם הצועדים האלה?...
אז בטח הם רוצים להגיד שאלו הם היצורים מחוץ לעולם הזה שלנו
שרוצים לבא להשתלט על העולם שלנו...
וזה הכל שטויות .זה לא שופר .כאשר זה יהיה השופר האמיתי -
אנחנו נדע .זה יהיה כל כך חזק ,אבל זה יהיה גם ָשקֵ ט .וזה יכנס
ישר לתוך הלב שלנו .והקול  -קול דממה דקה ]מלכים א' י"ט י"ב[ .וזה
יחדור לתוך הלב והנשמה שלנו .ואפילו אולי זה לא יכנס אלינו,
יתכן שזה ֵיצֵ א מתוך עצמנו! אבל זה יהיה ברור מה זה ,יהיה ברור
שזה קדוש .זו קדושה .וזה בא ישר מהשמים.
יתי אֶ ת הָ אָ ֶרץ וְ הִ ּנֵה
]האזינו ל"ב ל"ו .ירמיהו ד''ָ :ר ִא ִ

אז מה שאני אומר לכם עכשיו  -אני אומר את זה בכדי שלא
תפלו בפח .שלא תחשבו על דבר שזה אמת ,בעוד שזה כל-כולו
שקר .הרשעים יבססו כל מיני דברים גם על הנבואות שלנו ,וינסו
בריחות ,וגם בשמיעה ,משהו
ראיה ,וגם ֵ
להמציא ,וליצור גם בחוש-ה ִ
שזה יהיה 'כאילו-משיח' ,ב'עור של משיח' .והרבה יאמינו בזה ,כי
רוצים להאמין בזה.
יש להם טכנולוגיה שמסוגלת להביא וליצור כל מיני מראות,
בתוך האויר ,ללא צורך בשום מסך ,חיזיון בתוך האויר ,בתלת-
מימד ,שנהיה בטוחים שזה אמיתי ,ממש אמיתי! ...וזה הכל יהיה
שקר ,הכל-הכל יהיה שקר .יעשו "דברים נפלאים" ,שזה כאילו
דברים שאף פעם בן-אדם לא היה מסוגל לעשות ,אבל זה הכל יהיה
או ֹמופֵ ת'[.
שקר .הכל שקר ]פר' ראה פי"ג' :אוֹ ת ֹ
וזה יבלבל את העם ,וזה יבלבל את אנשי העולם הזה ,והגוים -
יקבלו את זה לרוב ,והיהודים ,לצערי הרב ,גם הם  -לרוב יקבלו
את זה .וזה הכל יהיה שקר.
צריכים להזהר בכל החדשות .מכל החדשות ששומעים  -הרוב זה
שקר .וזה מבוסס על שקר ]ישעיה ל"ט' :אֵ ין נִ ְ ׁש ּ ָפט ֶּבאֱמ ּונָה וְ אֵ ין קוֹ ֵרא
ְבצֶ ֶדק ,'...ע"ש[ .אנחנו צריכים לבדוק בעצמנו .צריכים להסתכל
ית ִלישׁ וּעָ ה' – לדברי הנביאים' ,ועי' מלבי"ם ישעיה
יפ ָ
'צ ּ ִ
בנבואות ]רש"י שבת לאִ .
פנ"ב פסוקים ח' י'[ ,צריכים לקרוא את הנביאים ,ואז נדע מהי האמת.
צריכים להתפלל שלא נִ טעה ,שלא נתבלבל עם השקר העצום ,כי
הם יודעים לשכנע .אבל מי שיודע את האמת ,מי שקשור לקב"ה -
הוא ֵידע ,וזה יהיה לו ברור שזה שקר.
גם היום ,אלה שהכי קרובים לה'  -רואים שקר .יש שקר כל כך
גדול פה במדינת ישראל  -השקרים של הציונים .וכמה יהודים
נופלים בזה! הנה ,יש בחור בבית-סוהר .הוא לא הולך לצבא .ברוך
עוז ְלעַ ּמוֹ
ה' ,יש לו כח! ואני מברך אותו שהוא יהיה תמיד חזק ]'ה' ֹ
יִ ּ ֵתן .['...אבל כמה יהודים-חרדים כן רוצים שבחורים ֵילכו לצבא,
מעוניינים שיהודים ,אפילו חרדיםֵ ,ילכו לצבא! ואפילו שהצבא מלא
זוהמה ]פסחים קיג ,[:והם לא יכולים בכלל ,רק בנס ענקי כמו הַ ֵנס של
יוסף-הצדיק ,לצאת משם בקדושה  -לא ְמ ַׁש ֶנה.

הרבנים ,הרבה רבנים עוד רוצים שנתפלל על הצבא .והצבא -
הוא צבא של טינופת רוחנית .וכל הקבוצות-של-החרדים לא יכולים
שלא להכשל ,לפחות במחשבות .הם נלחמים ,נכון ,וחלק של
הבחורים האלה הם לא מהטובים ביותר ,אבל הם נשמות יהודיות,
ואסור לעודד את זה ]קידושין כ .[:אמנם רק בגלל שהם יהודים -
אפשר להתפלל עליהם שיעשו תשובה ,ושיראו את האמת ,ושלא
יִ פָ גְ ע ּו .ועל כל אלו שאינם כביכול 'חרדים' או 'דתיים' ,תתפללו
עליהם שיעשו תשובה ,ויפסיקו עם כל הדברים המלוכלכים שהיום
כבר מציגים את זה כדבר טבעי ,ורצוי.
אני מאד מאד מופתע שה אדון לפיד מהכנסת אמר שהוא לא יתן
לילדים שלו להתחתן עם ערבים ,או עם גויים ,או עם אני לא יודע
מה הוא אמר בדיוק .זה מעניין מאד ...הוא לא יתן להם להתחתן עם
גויים ,אבל זה לא אכפת לו להפוך את היהדות לגויות ,כדי שתהיה
להם יותר בחירה עם מי להתחתן...

ש .טוב ,הוא רוצה שבן-הזוג יהיה יהודי...

באמת זהו מצב כל כך ירוד .מתי עם ישראל הגיע לכזה דבר
ָשפֵ ל ?...תמיד היו יהודים שירדו מן הדרך ,סטו והגיעו לדברים
איומים ,אבל רוב היהודים ,אפילו החילונים ,לא ירדו לרמות כל-כך
נמוכות ,בדרך כלל .בכל אופן ,המשפחה  -היתה משפחה ,היתה איזו
מוראליות .אבל עכשיו אין כלום .תמיד יש יוצא מן הכלל ,אבל
כבר אין כלום כמעט.
אבל אלו הם ה'ציונים' של ימינו .מצד אחד ,הם מדברים על
'מדינת ישראל' ,ועל כך שהיהודים הם 'עם סגולה' ,וארץ ישראל
שייכת אליהם ,אבל מצד שני ,הם מתערבבים עם גויים ,והם עושים
דברים שזה ממש נגד הדין ,ברור ]מזמור ק"ו' :וַ יִ ְתעָ ְרב ּו בַ ג ֹּויִ ם ...וַ יִ זְנ ּו
ְ ּבמַ עַ ְללֵ יהֶ ם ,['...והם עושים את זה לפני העיניים של האנשים .הם

הגיעו לרמה יותר נמוכה מחיות .והם עוד רוצים להרוס ,לפרק את
החרדים ,בכדי שלא יהיה להם מישהו לתת להם מוסר...

]פר' בחוקותי

כ"ו ט"ו ברש"י[

ואז הם יגידו" :זו מדינת ישראל .אנחנו יהודים .בואו! מי שרוצה
להיות איתנו ,ולהיות יהודים כמונו – בואו! זה כלום !...נכנסים קצת
לבריכת-שחיה ,טובלים קצת ,ויוצאים יהודים! נכנסים גויים -
יוצאים יהודים .צ'יק צ'אק" .ברית מילה !?...לא חייב .אבל אם

רוצים  -אז ִעם רופא .זה הרבה יותר נקי ,וזה הרבה יותר בטוח .לא
עם החרדים המלוכלכים האלה ...משהו נקי ,סטרילי .והם כולם
'סטריליים' .הם נהיים סטריליים .הברית שלהם סטרילי ,וכל החיים
שלהם סטריליים .וזה הסוף .וזה הולך להתפרק לגמרי ,וזה כבר
מתחיל להתפרק.
עם כל המלחמה שהיתה עכשיו – הכל מתפרק .הם ִעם הגב
לקיר .לא יכולים לעשות כלום .וגם הם לא רוצים לעשות כלום.
והפופ יבוא להתיישב פה ,והוא יתחיל להכתיב מה-כן-לעשות ומה-
לא-לעשות ,יביאו דת חדשה ,והם ישלטו פה ,לזמן מה.
ואנחנו היהודים האמיתיים ,נצטרך להסתתר ,ולא לצאת ,ולא
להסתכל עליהם ,ולא לעשות מה שהם רוצים שנעשה .וה' ישמור
עלינו ,והוא יתן לנו לעבור את זה בשלום .ואז משיח יְ גַ לֶ ה את
עצמו ,ואנחנו נעבור את כל הצרות של 'לפני משיח' ,לפני שיבנה
בית-המקדש-השלישי  -אנחנו נעבור את זה בשלום.
ורק דבר אחד אנחנו חייבים לעשות :להחזיק בחבל הרוחני
שקושר אותנו עם הקב"ה .ולא משנה כמה שהוא מנענע אותנו -
לא לעזוב את זה .לא לעזו ב את זה .לא לעזוב את זה ]' ֲחזַק וְ ַיאֲמֵ ץ
לִ ֶּב ָך ,וְ קַ ּוֵה אֶ ל ה'.['...

שאלות ותשובות:
ש .אמרתם ש"ה' ינענע את החבל" ,האם הכוונה לכל הסבל
שבן אדם עובר עם הבריאות והפרנסה וכו' ,כל אחד עם הפעקל'ע
)החבילה( שלו?...

ש .מה שמדהים זה איך שהשלטון פה למרות כל התסבוכת ,הוא
אינו שוכח לרגע את המלחמה לגמור את האידישקייט ...הגיוס,
תכניות-הליבה וכו'  -כל זה בראש סדר-עדיפויותיו...

ת .כן .בודאי ובודאי .בודאי שזו הכוונה .ה' יביא ,והוא כבר
מביא הרבה נסיונות ,הרבה מאד נסיונות .כל אחד לפי הצורך שלו.
אבל אנחנו צריכים לא להתלונן ,ולא להיות בדיכאון ,וצריכים
להיות שמחים על כך שהגלות המר הזה ,הארוך הזה – כמעט
נגמר.

ת .אנחנו אמרנו שאחרי חג-השבועות הכל ילך מהר ,ולא יהיה
רגע שֶ קֶ ט ]מוישל'ה 'הגאולה' פרק  ,[30כבר אחרי פסח אמרנו זאת,
שזה ילך דבר-אחרי-דבר-אחרי-דבר-אחרי-דבר ,וזה ימשיך עד
שתהיה התפוצצות 'לא סתם'.

ש .ומה פירושו של הביטוי' :לא לעזוב את החבל'? איך אנחנו
לא עוזבים את החבל?...
ת .אנחנו צריכים כל הזמן לחשוב' :אין עוד מלבדו' .שהוא הכל
יכול ,וש הוא עושה לנו את כל הצרות האלה לטובתינו ,ולטובת
המשפחות שלנו .ולא משנה כמה שזה קשה – זה הכל לטובתינו.
שלא נשכח מזה .לדעת שהכל מה שה' עושה  -זה לטובה .וזהו
החבל .זה שאנחנו בוטחים בו במאתיים אחוז! .יותר ממאה אחוז,
ֲשר יִבְ טַ ח ַּבה'  -וְ הָ יָה ה'
כפול ממאה אחוז ,מאתים אחוז ]ירמיהו י"ז' :א ֶׁ
ִמבְ טַ חוֹ ' ,עי"ש במפ'[ .סומכים על הקב"ה לגמרי] .הגר"א משלי ג' ה' ,ע"ש.
שעָ ן
ור' שירת האזינו' :ה' ָּב ָדד ַינְ חֶ ּנ ּו'[ .הוא הכל יכול .וסומכים עליו ]'מִ ְ ׁ
וּמִ ְבטָ ח לַ ַּצ ִּד ִיקים'[  .ומוכנים כל רגע לעשות את רצונו ,את כל הרצונות
גוא ֲִלי ,וְ צוּר
'לי וְ חַ י ֹ
שלו .וזה מה שמחזיק אותנו ]פיוט 'אדון-עולם'' :וְ הוּא קֵ ִ
חֶ ְב ִלי ְ ּבעֵ ת צָ ָרה '...וכמפורסם בשם הרה"ק מליז'ענסק זיע"א[.
ש .מה יהיה הסוף פה בארץ עם הערבים?
ת .אל תדאגו לחמאס ...אל תדאגו לשום דבר ,רק להיות
קרובים לה' .זהו .זה כל העבודה שלכם .לא לפחד מאלה  -רק
לפחד מה' .לרצות כל הזמן ,כל הזמן – רק לעשות את רצון ה'.

ש .מה התכוונת ,בנימין ,בענין הקבוצה האיסלאמית הזו
בעיראק שאנחנו לא תופסים מי הם ,אז מי הם באמת?
ת .הם רשעים שחזרו לחיים בדור שלנו ,שהתגלגלו לדור שלנו.
]דניאל י"ב ב'[ .ואלה ,הרשעים הגדולים ,רוצים להכניס לעולם פחד.
וכאשר יש צבא שמוריד למאתים גברים את הראשים שלהם  -זה
מפחיד את העולם .וכשאומרים שאותם האנשים עוד משתלטים
לאט-לאט על הכל  -זה מפחיד אותם עוד יותר.
ש .האם הם קשורים גם ל'סדר העולמי החדש'?...
ת .הם קשורים לאל-קעידה ,והם קשורים לסדר העולמי החדש,
והם אלו ש ָי ְצר ּו אותם! וזה לא צץ 'מתחת לאדמה' ,והם לא הופיעו
כולם מתוך איזו מנהרה ...הם באו .מישהו הכין אותם למלחמה.
מישהו נתן להם את הנשק .זה לא סתם התחיל .זוהי קבוצה שהכינו
אותם בדיוק בשביל העבודה הזו :להפחיד את כולם.
ש .מה זאת אומרת?! ...הרי אמריקה עצמה נלחמת בהם ?...היא
ממש יורה והורגת בהם...

ת .זה הכל הצגות! הם מומחים בזה .תמיד הם יוצרים משהו,
אחר כך הם עושים את ההצגה ,מה שהם קוראים באנגלית' :דאבל-
קרוס' .אין להם שום בעיה ...יש רשעים  -ועוד יותר רשעים.
ש .גם באוקראינה בלאגן רציני...
ת .אוקראינה .עוד נקודה שיכולה להביא למלחמת-עולם-
שלישית .וזה הולך ומחמיר .ובאמת-באמת לא פשוט ליסוע לאומן
השנה .אבל יהיו כאלו שיסעו ,ואני לא יודע אם יהיו בעיות או לא.
אנטישמיות  -בודאי שתהיה ,כי האוקראינים אנטישמיים סוג
אל"ף-אל"ף .הם שונאי-יהודים ]'עֵ ָׁשיו שׂ ֹונֵא ְל ַי ֲעקֹב'[ .ושמעתי שעכשיו
שמו צלב גדול במקום שעושים שם בדרך כלל את ה'תשליך' .אז
ָׂ
אי אפשר להתפלל שם.
ש .זו לא הפעם הראשונה שהם מציבים שם עבודה-זרה .כבר
לפני מאות בשנים העמידו בדיוק שם צלב גדול ,וכל יהודי שסירב
להשתחוות  -נרצח באכזריות על קידוש השם .וכולם ,היהודים
ברבבותיהם נטבחו שמה עקד"ה...
ת .פעם היהודים היו מוכנים ,היו שמחים להיהרג על קידוש ה'.
]עי' 'שפתי כהן' עה"ת סו"פ וילך ,מחנה חיים ,הקדמת ח"ב ,עמ' ט'[ אבל היום
 -אין לנו כל כך הרבה כח...

ש .ומהי דעתך על התהפוכות של היחסים המשונים בין ארה"ב
לישראל...
ת .הכל  -זה הצגות .והממשלה ,חלק מהממשלה של מדינת-
ישראל ,זה גם כן חלק של ההצגה .לא כדאי אפילו לחשוב על זה,
כי זה הכל-הכל הצגה .ויש לפעמים דברים שצצים ,וזה באמת,
אבל משתמשים בזה בשביל לעשות פחד או משהו אחר.
ש .ההפגנות שיש עכשיו באמריקה ,האם זה יתפתח?
ת .כל ההפגנות האלה באמריקה ,הצגות .ממש הצגות .כי הם
רוצים להשתלט על אמריקה ,והם רוצים ליצור פחד .והם מביאים
את המשטרה עם כל הציוד שלהם ,הציוד החדשני שלהם .מה אתם
אומרים על הרכישה החדשה של אמריקה :גליוטינות !...מביאים את
זה עכשיו לאמריקה ,גליוטינות! שמעתם דבר שכזה?! ...בארצות-
הברית ,הרכבות שמובילות את האנשים אל מחנות-הריכוז של
'פימה' ) - (FEMAיש להם שמה ִבפְ נִ ים גליוטינות .קשה להאמין,
אבל עכשיו ,ממשלת אמריקהִ ,ר ְש ִמית ,הזמינה את הגיליוטינות
בשביל להרוג אנשים שקיבלו פסק-דין-מוות על רציחות או
עבירות אחרות – אז עכשיו יהרגו אותם עם גיליוטינות! בשביל מה
זה הדבר הזה !?...זה פשוט סתם בשביל להפחיד אנשים.
ש .מה רע ב'כסא החשמלי'...
הו ,הכסא-החשמלי  -זה כבר מזמן יצא .וזה באמת היה גרוע
תֹ .
מאד .אבל עכשיו ,מזה הרבה זמן שהם עושים את זה עם זריקה,
להראות שהם יותר אנשים טובים ,שעושים את זה ה ּומַ אנִ ית ,בלי
כאבים .אבל עכשיו הם רוצים לחזור להיות רעים ,אבל הרבה יותר
רעים מאשר קודם...
ש .חולמים כנראה על המהפכה הצרפתית...
ת .כן ,נכון.
ש .בטח מגיע להם 'פרס אוסקר'...

)פרס לשחקני סרטים מצטיינים(

ת .בודאי ...הם שולטים בהוליווד ,זה לא סתם .זה באמת  -הם
השולטים שם בהוליווד .ובגלל זה הם הוציאו את כל הסרטים
האלה ,בדיוק על כל הטירופים האלה שהם חולמים לעשות .ויש
יותר מסרט אחד על יצורים שבאים מחוץ לכדור-הארץ להשתלט

על העולם .היו הרבה סרטים שכאלו .והם הוציאו עכשיו סרטים
רבים 'כאילו-אמיתיים' .לא כסיפור .מישהו הסריט ...ממש הוליווד.
ש .כוכבים גדולים...
ת .לא הייתי אומר 'כוכבים' .הם רשעים .רשעים .הם הליכלוך
של העולם ,הם הטינופת .הם עם השטן ,ימח שמו וזכרו.
ש .מה אתה אומר על התפרצות המגפות המסוכנות בעולם
עכשיו?
ת .אבל בינתיים ,ברוך ה' ,רוב המגפות היו יותר דיבורים
מאשר מגפות ...הרבה פחד .זה מה שהם מכניסים :פחד-ועוד-פחד-
ועוד-פחד .אני ,עם המחלה הזאת מאפריקה ,שלא נדע ,יש לי
הרגשה שרוצי ם למכור הרבה חיסונים ...הבעיה היא שאפשר למות
גם מהחיסונים עצמם ...והם גם נעזרים בזה בכדי לאסוף מידע על
אנשים ,לתפוס שליטה...
ש .איזו שליטה יש להם בעולם! ממש מדהים...
ת .יש להם שליטה ,אבל גם אין להם .יש להם עד נקודה
מסויימת .יש גם עוד דבר ,שהם ביניהם  -אין להם כל כך 'שלום-
בית' אחד עם השני .טוב ,אנחנו נראה איך שזה מסתדר...

ש .הרחוב מפחיד ביותר .השקר הולך ומחניק מיום ליום...
ת .נכון .טוב ,מה להגיד ,זה משהו שפשוט לא להאמין שהגענו
למצב כל כך נמוך בכל העולם .ולראות את היהודים שהם הולכים
אחרי כל העולם-הזה ,עם כל המסעדות שלהם ,ועם כל הבגדים
הלא-צנועים שלהם ,ועם זה שגם החרדים יש להם כל מיני
עבירות-של-צניעות ,שה' ישמור ,שאף פעם לא היה ,בודאי לא בין
החרדים ,ואם כן  -אז איזה בודד אחד שרצה לברוח מהקב"ה .אבל
היום אפשר להיות 'חרדי'  -ולהוליד ממזר .הרחוב  -מסוכן מאד.
וה' שולח לנו את הערבים ,שלפעמים הם דוקרים אנשים עם
סכינים ,כי הוא רוצה להגיד לנו שהרחוב זה לא בשבילנו בכלל.
ש .וכל החופשות האלו ,שאנשים רצים אליהם כמו אחוזי-
בולמוס...
ת .כן ,כל החופשות .קודם היו 'בומבות' על הראש שלנו ,עכשיו
שכחו את כל הבומבות ,ורצים עם הג'יפים ועם בריכות-השחיה
וכו' .אסון אסון ,כל בריכות-השחיה של החרדים ,הפתוחים.
ש .מצד שני  -עכשיו כל השקרים הגדולים נחשפים ,וזה דבר
שעוזר לפתוח עינים ולראות אמת...
ת .נכון ,אבל לא תמיד אנחנו מבינים מהי אמת ומה לא .רק
מישהו שהוא קרוב לה' ,שמשתדל להיות קרוב לה' ,ולא שקוע
יותר מדי בתוך הגשמיות .חייבים גשמיות בסיסית בכדי לחיות] ,עי'
שעה"צ סי' קנ"ו ס"ק ג'[ אבל כששקועים עמוק בתוך הגשמיות  -זה
]'כי הַ שּׁ ֹוחַ ד ['...ואנחנו נהיים תלויים
הר ִאיה של האמת ִּ
מקלקל לנו את ְ
בדברים האלה ,בצעצועים האלה .אז מי שהוא יותר קרוב לה' ,יש
לו יותר סיכוי לראות את האמת כמות שהיא ,אין לו פחד לגלות
את השקר .אין לו את הפחד שלא יהיה לו את כל הגשמיות שלו.
הוא רוצה להתפטר מזה .והקשר עם הציונים  -זה אך ורק גשמיות,
אין שום דבר של אידיאליזם בזה .אך ורק כסף .וכל 'העולם הזה' -
הכל תלוי בכסף .ובלי כסף  -אין להם אפשרות להיות איתם .הם
חייבים להיות לפחות כמוהם.

ש .אבל גם אלה שלא מתחברים איתם ,בכל זאת יוצרים מכנה
משותף עם הסגנון שלהם...

ש .כעת בגלל ה'נצחונות' והגאוה שלהם  -זה רק עושה את זה
יותר מסוכן ,בדיוק כמו בזמן הבריונים שנלחמו עם הרומאים ,שזה
למעשה הביא את החורבן האכזרי לבסוף...

]'עם הארציות' ,ר'

ת .נכון .אין שום אפשרות ,מאז שהתחילו ,הקימו את המדינה,
אין שום אפשרות לעצור את זה .זה יתגלגל ,וככה ה' עשה את זה,
וזה יתגלגל  -עד שזה יגיע לסוף .ה' כבר ישים סוף לזה.
אנשים לא מבינים .אנחנו בכלל לא צריכים שהם יהיו 'השמירה
שלנו' .יש לנו את הקב"ה ,והוא יכול להרוג את כל השונאים -
וגמרנו .אבל היהודי-החרדי-הממוצע מסתכל ואומר' :וַ וא ּו ,הם

ת .נכון ,אבל הכל שייך ומתקשר לגשמיות .וכל המחשבות
שלהם זה גם גשמי ,זה המבט הגשמי של העולם
מכתב מאליהו ,ח"ב עמ'  .[47אין בזה שום רוחניות .כלום .זה הכל סתם
גשמיות .ואין גשמיות בלי כסף .הכל גשמיות-גשמיות-גשמיות.
'טעם-החיים' עם ה'קוקה קולה' ,עם 'הֶ כְ שֵ ר' .ובאמריקה זה השיא
של זה .בדיוק.
ש .וכל הטיולים שעל 'טהרת הקודש'...

ת .טיולים ,טיולים ,טיולים ,בכל העולם .לא משנה אם זה מסוכן
עכשיו ,לא משנה כלום .העיקר :הטיולים .מוכנים להקריב את
החיים שלהם בשביל הטיולים! בשביל הגשמיות .איזה טמטום-של-
עולם .אז זהו ,מה לעשות ,מה לעשות ...זוהי ממש ירידה מאד
קשה .אבל יהיו יהודים שיעלו.
ש .איך קרתה הנפילה הנוראה הזו?! איום ונורא...
ת .אתם מבינים שזה כמו עם אליהו-הנביא והמזבחות ,ושהאש
נפלה על המזבח של עובדי-הבעל ,כמו שכתוב בספרים
קכ"ב-ג' ,ועי' שם פרק ג' ד'[  ,אז זה בדיוק מה שקורה עכשיו .וברוך ה',
כי זה מראה שאנחנו קרובים מאד לגאולה] .ילקו"ש תהלים סו"פ מ"ד
עה"פ'ִּ :כי ָׁשחָ ה לֶ עָ פָ ר נַפְ ֵׁשנוּ'[.
]הדוה"א עמ'

ש .האם לא נקלענו עכשיו למצב כזה שאנחנו צריכים את
ההגנה שלהם כנגד הטילים של הערבים?
ת .תראה .אני רק אגיד לך ,המצב הוא המצב ,ואנחנו לא
צריכים את הציונים בכדי 'לעזור לנו' .אנחנו לא צריכים כלום.
אנחנו בוטחים בה' ,והציונים יעשו מה שהם יעשו ,והערבים יעשו
מה שהם עושים .וזה המצב שהם יצרו .והם יצרו את זה בכוונה -
הציונים הראשונים .וזה הכל  -תכנית שלהם להביא לפתרון-
האחרון-הסופי ,לגמור את הדת ,ואת היהודים ,חס ושלום .וזה כל
התיכנון של מדינת-ישראל :להפוך את זה לארץ כמו כל הארצות
]'נִ הְ יֶה כַ ג ֹּויִ ם'[  .ובגלל זה לפיד יכול להגיד שאכפת לו שהילדים שלו
יתחתנו עם גויים ...וזה בדיוק הולך עם כל האידיאליזם שלהם,
שככה בדיוק הם יגמרו את כל היהדות ואת היהודים ,ח"ו .הם
יעשו את כולם כל-כך הרבה לא-גרי-אמת עד שכבר הכל גויים.
אבל ה' לא יתן!
ש .בטח רוצים בממשלה להביא הֵ ָנה חיילים זרים...
ועם זה אנחנו
ת .בודאי שיביאו חיילים זרים .בודאי ובודאיִ .
נהיה זמן מה בשלטון-של-גויים ,ולאמיתו של דבר ,אנחנו כבר
בשלטון של גויים .מה ,האם הם לא גויים?! האם הם לא עושים לנו
יותר גרוע מגויים?! צבא שמבקש ,שמזמין שמנוולים יבואו
להשתתף בצבא ,איך אפשר לשלוח בחור לצבא שמבקש שכל
'הפייגלאך' האלה יבואו?!...

מסביבנו ,והם כל כך חזקים! אז בודאי אנחנו צריכים את הצבא ,כי
איך נשרוד בלי הצבא ,'...ויהודי-אמיתי אומר' :אין לי כבר שום
דבר מה לעשות ,אני לא יכול לעצור את צה"ל ,ואני לא יכול
לעצור את הערבים ,אז ה' יציל אותנו .וזה הכל'.
ש .אז באמת כל המציאות הזו רק מביאה אותנו לעזוב את כל
הדברים ,ולהתעסק אך ורק בהתקרבות לה'...
ת .זהו .להיות קרוב לה'.
ש .מה אפשר לומר על האסון הטראגי שקרה פה עם האברך
הירושלמי הרב וואלס זכרונו לברכה בערב צום תשעה באב...
ת .טוב ,ברור-ברור שזה מסר לכולם .זה מסר שבא לומר
לכו לם איפה אנחנו צריכים להיות .הוא היה לוחם אמיתי למען
האמת .הוא נהרג ,וה' הכריח את כל אלה שהיו נגדו לבוא ולהגיד
דברים טובים עליו ,ולהופיע בהמוניהם בהלוייה שלו ,ואפילו שהם
היו מאד נגד מה שהוא עשה.
ש .אבל בכל זאת היו כאלה שהמשיכו עם הדיבורים והסיפורים
נגדו...
ת .אני מבין שהם אמרו כל מיני דברים .אבל זה לא משנה ,ה'
הכריח אותם לבוא וללוות אותו לאן שהוא צריך להגיע ,לא היתה
להם ברירה .בכל אופן ,זה היה להם מאד קשה ,וזה עשה להם
ממש רע להגיע שמה ,ואפילו עם כל הסיפורים שהם סיפרו  -זה
לא היה מספיק .כל כך שנאו אותו .אבל היו צריכים לעמוד שם
כמו ילדים טובים ולתת לו כבוד .וזה בשבילם היה ממש כמו
לאכול חצץ...
ש .מתקרבים לראש השנה .פעם דיברתם על שנת תשע"ה שזה
אחרי הכל ...תשע"ה זה כמו 'תשעה' ,תשעה ירחי לידה...
ריש 'סבא דבי אתונא' ,ע"ש כה"ע[.

]הגר"א

ת .זה מה שאמרתי ,ברור מאד ,שיהיה לנו בית המקדש ,בעזרת
השם ...במוצאי שביעית ...הכל זה תהליך .והמשיח יבוא ,ואני מקוה
לראות אותו עוד בעי"ן-ה"א ,ואחר כך במוצאי-שביעית צריך
להיות הכל בנוי כבר ,בעזרת השם .זה מה שאמרנו .אני לא יכול
להגיד במדויק ,כי ה' הוא המחליט ,והוא יכול להחליט משהו אחֵ ר
פתאום ,אבל זה קרוב-קרוב ,אין בכלל ספק.

אש אֲ ָמ ָנה' .בענין האמונה והגאולה:
'ת ׁש ּו ִרי ֵמרֹ ׁ
ָּ
א ֵמן הָ ָעם'.
כ' רבנו בחיי זצ"ל בס' 'כד הקמח' אות א' 'אמונה' )בסוה"פ(" :בא וראה כמה גדול כח האמונה ,שלא נגאלו ישראל ממצרים אלא בשכר האמונה שנא' 'וַ ַי ֲ
אף בגאולה העתידה עתידין להגאל בשכר האמונה שנ' )ישעיה מ'('ִ ּ :פ ְתח ּו ְׁש ָע ִרים וְ ָיבֹא ֹגוי צַ דִּ יק ׁשוֹ ֵמר ֱאמ ּונִ ים' ,ע"ש.
ציונים ומקורות :צפניה ג' י"ב' :וְ ִה ְׁשאַ ְר ִּתי ְב ִק ְר ּ ֵב ְך ַעם ָענִי ָוָדל ,וְ חָ ס ּו ְּב ׁ ֵשם ה'' ,עי' רש"י פ' חלק צח .ד"ה וחסו בשם ה' וז"ל' :כלומר שתבא להם גאולה ויחסו בצל
ש'ד'י ,ע"כ .ר' הפטרת פ' ויקרא .עי' מקו"צ שהובאו במסר 'בין ידידים' ,דניאל פרק ' .187פרי צדיק' לר"צ הכהן זצ"ל ,פר' שמות ו' ופר' דברים ד' .ספר 'אור
יחזקאל' ג' ,אמונה ,מאמרי הגאולה .ס' הליקוט 'מצות הביטחון' מאות קל"ה והלאה .ר' באורך דברי הח"ח זצ"ל במאמר 'ציפית לישועה' ומאמר 'זכור למרים'
פרק כ' .סיום תפילת ובלצ"ג'ִ :חזְ ק ּו וְ ַי ֲא ֵמץ ְלבַ ְבכֶ םָ ּ ,כל הַ ְמ ַי ֲח ִלים לַ ה'.

ואם היהודים לא יבינו את המסר...
תקשור עם בנימין ,ירושלים ,מוצ"ש כ"ח מנחם-אב ה'תשע"ד
אני רוצה לומר לכם :יש לנו רק דבר אחד ,וזה  -הקשר שלנו עם
הקב"ה .אין משהו יותר אמיתי מזה .לא החברים ולא החבירות,
דות שלנו .הכל
ולא הבעלים ולא הנשים ,ולא הילדים ולא הילָ ֹ
משתנה מגלגול לגלגול .אבל דבר אחד נשאר נצחי ,וזה  -הקשר
שלנו עם הקב"ה .אנחנו הילדים  -והוא האבא .אנחנו עַ ּמ ֹו  -והוא
הכל-יכול .ואנחנו רק מקבלים את האמת ,והכל מתורתו .אין משהו
אחר.
וזה כל מה שאנחנו צריכים ללמוד מכל ההיסטוריה ,מהאדם
הראשון ועד היום הזה ,ועד הגאולה השלמה .זה מה שה' רוצה
ללמד אותנו' :אין עוד מלבדו'! אין שום דבר ]'אֵ ין ֹעוד'[ .אין לנו
כלום  -רק הקשר שלנו אתו .לא עם הבתים שלנו ,לא עם המכוניות
שלנו ,לא עם התחביבים שלנו ,לא עם העבודה שלנו ,לא עם שום
קרוב שלנו ,ו לא עם הידידים שלנו .זה הכל חולף ונעלם .מה
שנשאר  -זה אך ורק אנחנו והקב"ה .אין יותר.
ומי שמבין את זה ]'וְ י ַָדעְ ָּת הַ י ֹּום'[ ,ולומד את זה ,ומפנים את זה
]'וַ ה ֲֵׁשבוֹ ָת אֶ ל לְ בָ בֶ ָך'[ ,ושזה חלק ממנו ,שהוא בטוח בזה במיליון אחוז -
הוא מקבל את רוב ההנאה הרוחנית אך ורק ישיר מהקב"ה .ורק
אדם כזה יעבור את הצרות שיבואו עלינו ,ה' ישמור ,בעתיד הקרוב,
ושכבר התחילו .האדם הזה יכול לעבור את כל הצרות האלה,
ולצאת עם חיוך על הפנים ]'אָ ז י ּ ִָמלֵ א ְ ׂשחוֹ ק ּ ִפינוּ'[ ישר לתוך העולם-
הבא של משיח.
ו שאר היהודים האמיתיים שלא מרגישים את זה  -ה' יביא אותם
להרבה סבל ,עד שיבינו שאין עוד מלבדו .זהו זה" .אין עוד
מלבדו"! וכאשר נגיע לעולם של משיח – זה יהיה החיים שלנו ,בלי
שאלות ,בלי גשמיות שתבלבל אותנו .ויהיה לנו כל מה שאנחנו
צריכים ]רמב"ם סוף הל' מלכים[  .אבל אנחנו רק נרצה את הקשר שלנו
עם הקב"ה ,לא תהיה שום מטרה אחרת בחיים ]מס"י פ"א[ ,רק הדבר
ה זה :להגיע לעוד אמת ,ולעוד אמת ,ועוד אמת ,בלי סוף .לנצח.
שלַ ח אוֹ ְר ָך וַ אֲמִ ְּת ָך ,הֵ ּ ָמה יַנְ חוּנִ י .'...עי' רמב"ם הל' תשובה פ"ח ה"ב
]מזמור מ"גׁ ְ ' :
ופרק י' ,מאמר העיקרים לרמח"ל 'בגאולה'' ,דעת תבונות' אות ל"ד ,ור' אבן שלמה

להגר"א סו"פ י"א[.

ש .השאלה היא איך מגיעים לקירבה הזאת ,להרגשה הזאת?
ת .אני לא יכול להגיד לכם בדיוק .אני רק יכול להגיד לכם עוד
פעם :שום דבר לא שייך לנו  -לא האנשים מסביבנו ,לא הקרובים
מסביבנו ,לא הבתים ,לא שום דבר גשמי ,ולא שום קירבה של בני
]'כי אָ ִבי וְ ִא ִּמי ֲעזָבוּנִ י וה' יַאַ ְספֵ נִ י'[ .ואם אתם
אדם .רק הקדוש ברוך הוא ִּ
רוצים קשר עם הקב"ה – אז בבקשה ,תעשו קשר .תתבודדו ,תדברו
אתו .ואתם רואים שאם אתם מדברים ומבקשים ממנו  -יש תשובה.
וזה לא לוקח הרבה זמן עד שהתשובה מגיעה ,בדרך כלל.

לו ֱאל ִֹקים ְקר ִֹבים אֵ לָ יוַּ ,כה' ֱאלֹקֵ ינ ּו ְ ּבכָ ל
ֲשר ֹ
'כי ִמי גוֹ י ָ ּגדוֹ ל א ֶׁ
]ואתחנן פרק ד'ִּ :
ֲשר יִ ְק ָראֻ ה ּו בֶ אֱמֶ ת ,...מתפילת 'אַ ְ ׁש ֵרי' .ור'
רוב ה' ְלכָ ל ק ְֹראָ יו ,לְ כֹל א ֶׁ
קָ ְראֵ נ ּו אֵ לָ יו'' .קָ ֹ

קוא"ג חזו"א ב'[.

ש .וזה אומר שצריך יותר ויותר להתנתק מדברים אחרים...
ת .להתנתק מכל הרגשות .רגשות  -זה הדבר הכי קשה .וזה מלא
יצר הרע ,אבל צריכים להתנתק ,לנטרל את הרגשות האלו .צריכים
לאהוב את הילדים שלנו ,ואת הידידים שלנו ,וכו'  -אבל להבין
שזה זמני] .ר' סוף מסר 'העולם גועש'[
ש .בית כנסת נחרב בהפגזה ,וגם יש נהרגים ,מהו המסר?
ת .ברור מאד .דבר ראשון ,צה"ל צריך לעשות תשובה .דבר שני,
הממשלה צריכה לעשות תשובה .דבר שלישי ,כל העם צריך
לעשות תשובה .להבין שעכשיו הם חיים רק על נס ,ולא יותר ולא
פחות .ואם זה נס  -אז צריך רק להגיד לקב"ה' :תודה' .ולא לצה"ל,
ולא ל'כיפת-הברזל' ,ולא לשום דבר .אך ורק לקב"ה'] .אַ שּׁ וּר לֹא

ֲשה י ֵָדינוּ .'...הפטרת שבת
עוד ֱאלֹהֵ ינ ּו ְלמַ ע ֵׂ
שיעֵ נוּ ,עַ ל סוּס לֹא נִ ְר ָּכב ,וְ לֹא נֹאמַ ר ֹ
ֹיו ִ ׁ

שובה[.

ש .והעובדה שבית כנסת הוא זה שנפגע  -מה זה אומר?
ת .בית-כנסת ,אם נפל שם רסיסים או רקטה  -אז ברור מאד.
כנראה שהתפילות שלנו אינן אמיתיות כל כך .ואם ח"ו ,ח"ו ,המצב
יחמיר  -אז אוי-ואבוי לנו אם לא מקבלים את המסר.
ש .חרדים ,לרוב ,לא יקבלו את המסר ,אז למי מחכים?
ת .אני מאמין שכל יהודי אמיתי  -כן יקבל את המסר.

המשך ת י קשור עם אהרל'ה:
אני רוצה לומר שאם היהודים לא יעשו תשובה ולא יבינו מה
שבנימין כתב ,אז ה' יביא אותם להבנה הזאת ,ה' ישמור ,שיבינו
שאין עוד מלבדו .ולא שום דבר .ואם חס ושלום ,הקב"ה מתחיל
להראות לנו שאין לנו כלום רק אותו  -אז זה לא יהיה קל .זה יהיה
קשה ביותר ]רמב"ם ריש הל' תעניות ,רבנו יונה שע"ת שער ב' אות ב' והלאה,
ר' דברי הרמ"ק בס' 'אלימה' ,ובס' 'חסד לאברהם' .הובאו במאמרו של מוישל'ה

'הגאולה' סידרה ב' חלק .[7
אני מציע לעם ישראל לעשות תשובה מהר .כל המלחמה הזאת -
זה התחלה .זו רק ההתחלה .ויש עוד מלא-מלא דברים שעוד עומדים
להיות .וכדאי לנו להבין עכשיו ש'אין עוד מלבדו' ,שהוא נותן לנו
את הכל ,והוא הכל יכול.
ואם הממשלה ,כולל החרדים שמה ,לא מבינים את זה  -אוי להם.
אוי יהיה להם .ומי שמאמין בצה"ל "הכל-יכול" ,ח"ו – אוי להם.
ומי שמאמין שהקופ"ח יכול להבריא את כולם – אוי להם .ומי
שמאמין שהמדינה הזאת היא תשמור על התושבים – אוי להם.
]יחזקאל כ"ט' :ו ְּבהִ שּׁ ָ ֲענָם עָ לֶ ָ
יך ִּתשּׁ ָ בֵ ר ['...ואוי לנו ִעם כל השקר ,אוי לנו
ִעם כל השקר.
אנחנו צריכים רק להתרכז בדבר אחד :בה' .הוא הכל-יכול ,הוא,
ורק הוא  -שלנו .הוא האבא ,הוא האמא ,הוא הילדים ,הוא הכל.
אנחנו שלו ,אך ורק שלו .אבל יש עוד דברים שעומדים להיות,
ואנחנו צריכים להיות עִ ם ה' .להיות עִ ם ה' ,האם אתם מבינים?...

לעלות אל האי ולא לרדת
לעלות
בס"ד ,תקשור עם מנחם ,ירושלים ,ט"ו אלול תשע"ד
אני כל-כך כל-כך עצבני ,כל-כך כל-כך סובל ,אני יודע שגם
אתם סובלים ,כל יהודי-אמיתי סובל .פשוט לא יכול להיות
אחרת ,זה לא יתכן אחרת ]שם עולם לח"ח ח"ב פי"ב[ .העולם מתהפך
כבר .העולם משוגע לגמרי .כל העולם הזה – זה בית-חולים
ענק לחולי-נפש ,וכמו שהרב דסלר זצ"ל אומר ,המטפלים גם
הם משוגעים ]ממ"א ח"ג עמ'  .[116כל העולם משוגע ,כל העולם.
אבל עדיין זה עוד לא כלום ,זו רק ההתחלה .כי מחכה לנו
בעתיד-הקרוב משהו כה קשה שאי-אפשר לתאר את זה.
ואנחנו נסבול ונסבול ,ויש רק תשובה אחת :להחזיק כביכול
בקב"ה ,בחבל הזה הרוחני שקושר אותנו אליו ]'לא לעזוב את
החבל'[.
אבל העולם מלא רישעות ,והרישעות יוצאת מכל חור וחור.
זהו שיטפון של רישעות בעולם ]'וְ הִ ְר ִ ׁשיע ּו ְר ָשעִ ים'[ ,ואנחנו,
היהודים-האמיתיים חייבים ליצור 'אי' ,אי-של-אמת ,ולעלות
אל האי ,ולא לעזוב אותו .לעלות על האי הזה ,ולבנות לעצמנו
חיים-אמיתיים של תורה ומצוות ומעשים טובים ,אי של קירבה
לאמת ,לקב"ה ]ר' מקו"צ לפרק  11בסידרת הגאולה ב' ,ובפרק  25דברי
הזוה"ק בהרחבה[.
ואז אנחנו נעבור על המים הרעים ,הקשים ,המסוכנים ,בלי
ֵידונִ ים'[ .אבל חייבים לעלות על האי הזה,
שזה יגע בנו ]'הַ ּ ַמיִ ם הַ ז ּ ֹ
חייבים .חייבים להפריד את עצמנו מהשקרנים ,מהרשעים.
וחייבים-חייבים להפריד את עצמנו ממשיחי-השקר ,ומהגויים
שמנסים להרוס את היהדות ,וחייבים להפריד את עצמנו
מהיהודים ,אותו הערב-רב שמנסה לדלל את האידישקייט,
שמטרתם היא אך ורק שנגיע למצב שלא נהיה כבר יהודים,
ח"ו ]הגאולה ב' פרק  .[25אבל אנחנו נישאר על האי שלנו ,ולא
ניתן לשום דבר מהדברים האלה ליגוע בנו .וה' ישמור עלינו,
ונעבור את כל זה בלי פגע.
ועכשיו ,אנחנו חייבים להתחיל את הבניה ,לעלות על האי,
ולבנות את החיים שלנו ,חיים פשוטים ,חיים עם כמעט-כלום,
אבל יהיה לנו את הכל ]'וְ ד ְֹר ֵׁשי ה' לֹא יַחְ ְסר ּו כָ ל ֹטוב'[ ,כי זה יהיה:
אנחנו והקב"ה ]'ה' ָּב ָדד יַנְ חֶ ּנ ּו ,וְ אֵ ין עִ ּמ ֹו אֵ ל נֵכָ ר'[.
אבל אוי לנו ,אוי לנו .איזה מצב ,איזה מצב ,מה שיהיה,
מה שיהיה .איך אני אתאר את זה...
בעתיד הקרוב יש לנו את ראש-השנה ,ובעתיד הקרוב,
כבר עוד לפני ר"ה ,אנחנו נראה דברים קשים ביותר ,דברים
שיפחידו אותנו עוד יותר ממה שקורה עכשיו .ולא לשכוח שזה
הרשעים ,ולא לפחד .רק להיות עם הקב"ה .לא לפחד ]'ה' ִלי לֹא
ִא ָירא מַ ה ַ ּיע ֲֶׂשה ִלי אָ ָדם'[ .זהו הסוד :להיות עם הקב"ה – ולא לפחד.
ואנחנו ,שוב ,נעלה על האי שלנו ולא יגעו בנו .ומה יהיה האי
]'מ ְ ׂשגַ ִ ּבי ו ְּמנו ִּסי'[ .ואנו נבנה
הזה? האי – זה האמונה והבטחון בה' ִ
שם את הבתים שלנו ואת הקהילות שלנו .אמנם אלו יהיו
קהילות קטנות מאד ,אבל זה יהיה העתיד של עם-ישראל.
ואנחנו נעבור את הזמן שבין היום הזה ועד ראש השנה,ובכל
יום יהיו חדשות חדשות ,חדשות מרות ,מבולבלות ,חדשות של
אלימות ,ודם'] .יָמִ ים נוֹ ָר ִאים' ,אש"ל פי"א סק"ז[.
אבל אנחנו נמשיך ולא נפחד .כי אנחנו נחזיק בקב"ה .אבל
יגיע ראש השנה – ואנחנו נבכה ,נבכה כפי שלא בכינו מעולם
]' ִ ּבבְ כִ י ָיבֹא ּו וּבְ ַתחֲנוּנִ ים אוֹ בִ ילֵ ם' ,הפטרת ב' דר"ה[ .נבכה עם דמעות רבות

חמות .ואפילו אלה שחשבו שאין להם כבר דמעות – זה יבוא.
ואלו הם היהודים-האמיתיים .והשאר ,שאר ה'כביכול יהודים',
הע"ר ,הם יהיו קרים כמו קרח .והם לא ירגישו כלום בלב.
]'כדֵ י
אבל אנחנו נבכה ,ונבכה ונבכה .ונמליך את הקב"ה ְּ
ֶׁש ַּת ְמ ִליכוּנִ י עֲלֵ יכֶם' ,ר"ה טז .[.והוא המלך! הוא המלך בשבילנו ]'מֶ לֶ ְך
יִ ְ ׂש ָראֵ ל וְ ֹגוא ֲֹלו ,['...המלך! ואז נעבור את עשרת ימי התשובה שוב
בבכי ,שוב בחדשות קשות .ואז נגיע ליום-הכיפורים ]'עָ ְלמָ א
ְדחֵ ירוּ'[ ,ואז היהודים-האמיתיים שוב יבכו ,וישמעו את השופר,
ויבכו עוד יותר .ואלה שהם מאד עם האמת ,יוכלו אפילו
לראות את אליהו-הנביא בתוך בית הכנסת ,תלוי כמה קרובים
לקב"ה ]סוף מלאכי ,ע"ש[.
ואחרי זה כל השנה יהיה מלא-מלא דברים קשים ,עד
שאנחנו ,היהודים-האמיתיים ,נרגיש שאין כח כבר ,אין כח
]ישעיהו ל"ז'ִּ :כי בָ א ּו בָ נִ ים עַ ד מַ ְ ׁש ֵּבר ,וְ כֹחַ אַ יִ ן ְללֵ ָדה'[ .אבל בע"ה ,אנחנו
והמשפחות שלנו נעבור את זה .אבל נגיע לפורים ,ובפורים זהו
הזמן של נפילתו של המן .ואז הרשע ש ֵישֵ ב עלינו  -הוא גם כן
יסתלק .יסתלק – ולא יפריע לנו יותר.
ואז יבוא חג הפסח ,והפסח יביא אותנו לליל-הסדר ,ואנו
נשב שבורים ועצובים .נשב ליד השולחן עם הכמה-מצות ,לא
הרבה ,ונבכה ונבכה ,ונבקש מהקב"ה להוציא אותנו סופית
ממצרים .והוא יוציא אותנו] .ר"ה דף י"א' .בניסן נגאלו' .עי' 'אבן שלמה'
פי"א סק"ו[ ובאותו הלילה יהודים-אמיתיים יראו בעינים שלהם
את אליהו-הנביא כשהוא בא לשתות את היין.
ואחרי זה  -אני לא יכול להגיד הרבה .אני רק יכול להגיד
שבעזרת ה' ,מוצאי שביעית משיח בא] .סנהדרין פרק חלק דף צז[.
ש .ומה עם בית-המקדש?...
ת .מוצאי שביעית – זו שנה שלימה .יחד עם זה אני לא
יכול להגיד לכם תאריך ,אני יודע שנדע ,ונראה .ויהיה ברור
לנו משיח .מה שאמרתי לכם עכשיו – זהו רק חלק ,בשביל
לתת לכם כיוון .וברור שלפני שביעית כבר נראה את המשיח,
ויהיו את המלחמות ,וכל מה שצריך לעבור אחרי זה ,אבל זה
יתן לנו הרבה חיזוק ,וכבר נראה ניסים גדולים ענקיים ,רק אני
מבקש מכם ,לא להשבר ,לא להשבר] .תהלים מזמור מ"וֱ ' :אל ִֹקים לָ נ ּו
רות נִ ְמצָ א ְמאֹד[...
מַ חֲסֶ ה וָ עֹז ...עֶ ז ְָרה ְבצָ ֹ

ש .ובאיזה שלב יהיה קיבוץ-הגלויות?...
ת .אני לא יכול יותר לדבר ,אבל אנחנו נראה את הדברים
הגדולים ,ואנחנו כבר רואים דברים גדולים .ואנחנו צריכים גם
להתרגל לראות דברים גדולים ,כי הם כל-כך גדולים שזה
עוצר את הנשימה .והבן-אדם יכול למות מהתקף-לב כשהוא
רואה דברים ענקיים כאלו .ולכן ה' מרגיל אותנו לאט-לאט
]'כנ ֶֶׁשר יָעִ יר ִקנ ֹּו'[ .ואנחנו נראה כבר
לראות את כל הדברים האלה ְּ
את המשיח.
ש .על איזה רשע דיברתם שיסתלק בפורים ,ישנם הרבה,
לא חסרים רשעים ...אז במי המדובר?...
ת .הרי כתוב שיהיה רשע שישלוט פה תשעה חדשים ]יומא
י ,[.אז אנחנו נראה את הנפילה שלו ,בעזרת ה'.
ש .אמרתם שנינצל אנחנו ומשפחותינו ,האם זה למרות
שיש במשפחה כאלו שהם אינם במצב האידיאלי ,הרצוי?

ת .זה לא שייך ְלמַ ה המצב שלהם עכשיו .הם קרבנות .אבל
ישנם הע"ר – וישנם קרבנות .יש יהודים שהם פשוט קרבנות
של החברה ,של המצב .והילדים האלה ,האנשים האלה ,ה'
יסחוב אותם בחזרה .הם יסבלו ,כי הוא יסחוב אותם בכח ,אבל
]'ל ִב ְל ִּתי יִ דַּ ח ִמ ּ ֶמ ּנ ּו נִ דָּ ח',
הוא לא יתן לשום נשמה-יהודית להשאר ְ
שעה"צ סי' תרכ"ב סק"ו[ .ואם הם אינן נשמות של יהודים – אז
אפילו הקרובים שלהם לא יתגעגעו אליהם ]משלי י"א י' ,שו"ע יו"ד
סי' שמ"ה[.
ש .אנשים שומעים שופרות ...לא רוצים להאמין שזה
מלאכותי...
ת .נכון ,יהיו כל מיני דברים שקר-ושקר ,כי בסופו של
דבר הרשעים רוצים להביא את ה'כאילו-משיח' שלהם .כדי
שכל העולם יבואו ויעשו כל מה שהוא אומר להם .והם יעשו
כל מיני 'ניסים' ]דניאל י"א' :יִ ּנ ּ ְַשׂ א ּו לְ הַ עֲמִ יד חָ זוֹ ן'[ ,אבל זה יהיה הכל
טכנולוגיה ,ולא יותר מזה .והערב-רב יאמין בזה! ...אבל
היהודים-האמיתיים לא יאמינו בזה.
אבל אתם צריכים פשוט להתכונן ,כי נכון ,זה שאנחנו
רואים שמורידים ראשים בכמויות אדירות בכל-מיני ארצות על
ידי 'חיות-בדמות-בני-אדם' ,אז זה גם כן עושה אותנו פחות
רגישים למציאות שתהיה מסביבנו ,כי א"א לעכל את זה בבת
אחת .זה מדי קשה ,ובמיוחד בשביל נשמה יהודית .אז לאט-
לאט זה מרגיל אותנו ,כי אפילו אם לא רואים את התמונות,
רק המחשבה על כך מכניסה אותנו למצבים האלו.
וזה באמת מאד מעניין שבדיוק בימים אלה ,מצד אחד,
הערבים האלה ,ה'ווילדע-חיות' )חיות הפרא( הללו–מורידים
ראשים של אנשים ,ובתזמון מפליא – הכושי בארה"ב מזמין
]'משּׁ ֶ ַרבּ ּו הָ ַר ְצחָ נִ ים ,'...סו"פ
גם הוא גליוטינות בשביל להרוג אנשים! ִ
עגלה ערופה ,סוטה פ"ט מ"ט[ אז מי שייך לאיזה צד? ...האם אין זה
קצת משונה?! ...פתאום ,ארצות-הברית מזמינה גליוטינות! ואני
באמת רוצה לדעת מי הוא בדיוק היצרן של הגליוטינות ,ואיפה
בית-החרושת של זה ,ולמי עוד היצרן הזה מוכר...
ש .מדברים עכשיו על הוירוסים האלה בארה"ב שלא
יודעים מה זה...
ת .אוי ,אל תשים לב לזה ...זה כדי להפחיד את האנשים...
אגיד לכם משהו ,אני לא מאמין שהם יִ צרו חַ ידקים שמסוגלים
להרוג ,בואו נגיד מליון אנשים ח"ו ,כי זה מסכן אותם בעצמם,
ואין שליטה על כך .אבל להפחיד  -הם יכולים להפחיד ]יחזקאל
פרק כ"ו' :א ֲֶׁשר נ ְָתנ ּו חִ ִּת ָיתם ...קד"ד גליון .[67
והם התחילו להוציא כל מיני סטטיסטיקות על ה'איבולה'
שלא נדע .נכון ,יש כזה דבר ,אבל אני חושב שהסיבה
העיקרית שמתים מזה באפריקה  -כי הטינופת שם גדולה
ביותר .בתי החולים לא נקיים ,ואם לוקחים אותם לארה"ב,
כמו שלקחו שני רופאים שכביכול קיבלו את המחלה ויצאו
מהמחלה בריאים ושלמים ...אז מה?
ועם ה'סארס' בסין עשו אותו הדבר .כולם בסין הלכו עם
מסכות ,מהפחד שלא ידבקו .אבל באמריקה כמה אנשים נדבקו
מזה ,ואף אחד לא מת ...אז ככה זה נראה לי .אבל איך שלא
]'בזֹאת אֲנִ י ֹבוטֵ חַ '[ .מה שיהיה איתנו – זה
יהיה  -לא צריך לפחד ְ ּ
מה שצריך להיות ]'סָ מו ְּך ִלבּ ֹו לֹא יִ ָירא' .ברכות דף ס' .[.ואם אנחנו
נצליח להגיע למשיח – מה טוב .ואם לא ,חס ושלום – אז
בעוה"ב גם כן יהיה לנו טוב .אבל אנחנו כבר מאד קרובים ,אז
אני מקוה שנגיע כולנו לגאולה-השלימה ,בע"ה.

ש .בשנים האחרונות ראינו שבכל פעם שעשו מצעד-
תועבה ,מיד לאחר מכן קרו דברים קשים .בשבוע הקרוב
מתוכננת לצאת צעדת-תועבה מתקושרת ביותר במרכז
ירושלים ,ה' ישמור...
ת .השנה זה יהיה גרוע מאד ,כי זה זמן שהוא כל-כך קרוב
לגאולה שארץ-ישראל לא תוכל לסבול את זה .אני לא יודע
מה יהיה  -אבל יהיה משהו נורא מזה.
ש .בנתניה לפני שנתיים נשרף בית-כנסת עם הרבה ספרי-
תורה בתקופת המצעד...
ת .נכון ,זה לא יכול לעבור בשקט ,אבל השנה – זו שנה
יותר קשה ,ואם זה יעבור בשקט – אוי לנו.
ש .גם במקומות-הקדושים המלחמה נמשכת במלוא
עוצמתה...
ת .אנחנו נשלם על זה ,על השתיקה שלנו .אבל לא
האנשים-האמיתיים .כי עכשיו זה לא כמו בתקופת השואה.
בשואה  -ה' לקח את הצדיקים יחד עם הלא-כל-כך-צדיקים,
אתי חַ ְר ִ ּבי ִמ ַּתעְ ָר ּה ,וְ הִ כְ ַר ִּתי ִמ ּ ֵמ ְך צַ דִּ יק וְ ָר ָׁשע'[,
הוצֵ ִ
ועם הרשעים ]יחזקאל כ"א' :וְ ֹ
ש ְב ּ ֶתם
אבל עכשיו  -כל אחד יהיה בדיוק לפי הדרגה שלו ]'וְ ַׁ
ו ְּר ִא ֶיתם ֵּבין צַ דִּ יק ְל ָר ָׁשע' ...מלאכי סופ"ג[.
ש .המטרה אחת :לגמור את היהדות בעולם ,באופן יסודי,
ובמיוחד בארץ ישראל...
ת .כל המטרה של הרשעים זה לחסל את עם ישראל .כי
ש ָראֵ ל' ,שמות א' ,ערש"י
עמ"י זה כמו קוץ בצד שלהם ]'וַ ּיָקוּצ ּו ִמ ּ ְפנֵי ְ ּבנֵי יִ ְ ׂ
שה
שם[ .כי אנחנו האמת ,והם יודעים את זה ,והם מקנאים ]'קָ ָׁ
ש ּ ֵפי אֵ שׁ ' .שיה"ש ח'[ .והם רוצים לחסל אותנו ]ע"ש
שאוֹ ל ִקנְ אָ הְ ,ר ָׁשפֶ יהָ ִר ְ ׁ
כִ ְ ׁ
רש"י עה"פ'ַּ :בי ֹּום ֶׁש ְ ּידו ַּּבר ָּב ּה'[ ,והם חושבים ,הטפשים האלה ,שהם
יכולים ללכת במלחמה נגד הקב"ה ,הכל יכול ,שברא אותם,
וברא את כל העולם ]ישעיה י' ט"ו[ .והם ממש לא-אינטליגנטים,
איך אפשר להאמין בכזה דבר? ...הם מאמינים בשטן .השטן –
שגם הקב"ה ברא אותו .אז מה הם יכולים לעשות?
אבל את ה'מדינת ישראל' ,בנו אותה הציונים עם הרבה
הצלחה ,כי רצו לדלל את האידישקייט ,רצו להכניס את
היהודים למין כזה סוג של 'אידישקייט' שזה זיוף גמור,
האידישקייט 'להרגיש שהם חזקים' ]ר' ח"ח עה"ת ,דברים פרק ב'[,
ו'שהם הצבא הכי חזק בעולם' ,ו'שהם מתים למען המולדת',
ולא על קידוש השם .שהם השולטים .שהם 'הכל-יכול' ח"ו
] ְּ'כנִמְ רוֹ ד ִ ּגבּ וֹ ר צַ ִ ּיד לִ פְ נֵי ה''[ .ומי שמאמין במדינה ,עם השקר של כל
הליצנים שיושבים בכנסת ,אז הם באמת ע"ר ,ממש ע"ר .וכל
זה ייעלם .הכל יעלם ,כל השקר הזה .זהו'] .מדינה לא יהודית'[
וגם כל ה'גרי-צדק' ,יש להם בתי-חרושת ,סרט-נע לגרי-
צדק ,כל אחד יכול לגייר .להתגייר ולגייר .וזה בדיוק מה שהם
רוצים :לדלל את האידישקייט.
ש .אז צריכים להבין שאם כך  -תפקידנו זה להגביר
וללבות את האידישקייט...
ת .אנחנו אמרנו זאת ,שנעלה על אי עם המשפחות שלנו,
ונסגור את עצמנו ,ולא ניתן להם .לא נאפשר להם .אבל לא
יהיו הרבה .ממש לא הרבה .אבל על זה יהיה בנוי כל העתיד
]'היהלום הקטן'[.

הפעם באמת
בס"ד ,תקשור עם דניאל ,ירושלים ,ניסן תשע"ד

אבא ,תתכונן! תתתכונן ,אבא! הפעם באמת!
הרבה שנים התכוננו ,הרגשנו בפנים שהגיע זמן הגאולה.
חיכינו וחיכינו ,יום-אחרי-יום .והגאולה לא באה.
היינו עצובים ,והרגשנו שזה לא נגמר.
זה פשוט לחכות ,לחכות ,ולחכות.
אבל אבא ,אם תסתכל טוב ,תרגיש שבאמת אנחנו בפתח.
באמת באמת.
אני יודע שמחכים לנו עוד הרבה צרות וסבל עד שבסופו-
של-דבר נגיע לזה.
סוף ההריון ,סוף הלידה – זה תמיד הכי קשה ]ישעיהו כ"ו י"ז.
ועי' זו"ח בראשיתַ ' :ק ְדרו ָּתא ָּב ַתר ַק ְדרוּ ָתא'[ .אבל אני בטוח שנעבור את
זה ,אבא ,ונגיע למה שחיכינו כמעט-אלפיים-שנה ,לגאולה
השלימה.
ואני דואג מאד .כי אפילו שאנחנו בפתח ,רוב היהודים
ישנים .רוב היהודים בכלל לא תופסים איפה אנחנו נמצאים
בהסטוריה .ואנחנו כמעט שמה ,כמעט מתגשם החלום שלנו
של כל-כך-הרבה-שנים .וכה מעט לפני שאנחנו בני-חורין,
כאשר אנחנו צריכים תושייה ,להיות עם ראש צלול כדי
שנגיע לסוף בשלמות  -בדיוק עכשיו ,אצל רוב היהודים
בקומַ ה
ֹ
הראש לא פועל .הם לא מבינים .הם חיים בחלום .הם
)תרדמת( ,או שמסתובבים כמו 'זומביס' )גלמים( ,בלי חיים,
בלי דרך .רק עם העולם הזה .אסירים בתוך העולם של השקר
]'לֵ אמֹר לַ אֲ סו ִּרים צֵ א ּו ,וְ לַ אֲ ֶׁשר ַּב ֹחו ֶׁש ְך ִה ָּגל ּו.['...
וזה כל כך מפחיד אותי ,אבא ,כל כך מפחיד אותי .אני
רוצה שעם ישראל כולו יגיע לגאולה השלימה ,אבל אבא ,כפי
שהמצב היום – זה לא נראה .על פני השטח – זה בכלל לא
נראה .וזה מפחיד אותי מאד] .ר' ספורנו לתהלים סוף מזמור י"ד[.
אני יודע שה' הוא כל-יכול ,ואני חושב על זה יום-אחרי-
יום ,ומבין שבכל זאת ,ה' יכריח בכח את היהודים שהנשמות
שלהם באמת נשמות-יהודיות שעמדו בהר-סיני ,אפילו שהם
מלאים בחוצפה ובעבירות ,הוא ינקה אותם ויביא אותם
לגאולה השלמה ,שלמים ונקיים מכל עוון .אבל לא יהיה קל.
ומהו ההבדל בין יהודי אמיתי ,נקי ,לבין ערב רב ,עמלק
וכו' ?...נכון שכל אחד נולד עם יצר-הרע ,ומה זה היצר-הרע?
הנחש! והע"ר' ,עמלק' ,אדום ,עשיו ,וכו' – ...הם כולם משורש
הנחש'] .זוהמת הנחש'  -תיקוה"ז צט ,:ר' מזמור נ"חֹ ' :זור ּו ְר ָׁש ִעים מֵ ָרחֶ ם.'...
שו"ת הרשב"א א' תי"ד[.

לעומת-זאת ,הערב-רב שהתחבר אתם לא הרגיש את זה.
הם לא עברו את זה ,והם לא היו בין השבעים-נפש שירדו
מכנען למצרים עם יעקב אבינו )שהם היו השורש הקדוש של כל
נשמות הס' ריבוא כידוע( .וזה הבדל מאד-מאד גדול.
אין להשוות את היכולת של היהודי האמיתי להתגבר על
היצה"ר שלו ,להבדיל מהאחרים ,כי למעשה הבסיס של
יהודי-אמיתי הוא נקי וטהור ]'ז ֶַרע ֹקו ֶד ׁש ַמ ַּצ ְב ָּת ּה' .ישעיה ו'[ .אמנם
במשך החיים אנחנו מלכלכים את הנשמה בגלל שאנחנו נולדנו
עם יצה"ר בתוכנו ,אבל יש לנו הרבה יותר כח ואפשרות
להיפטר ממנו ]עי' מד"ר תולדות פס"ה ט"ו[ ,כי הוא לא חלק של
המהות שלנו ]עי' 'שערי קדושה' למהרח"ו ש"א פ"א[.
אך יהודי שנולד עם בסיס של ע"ר  -אין לו כמעט את
היכולת לבטל את היצר-הרע שלו'] ,חַ זְ ִרין ְל ׁש ֹו ְר ַׁשיְ יה ּו' ,זוה"ק נשא
קכו ,[.למרות שיש לו חלקים של היצר-הטוב ,ובסופו של דבר
– הוא לא יוכל להגיע לשלימות רוחנית כמו היהודי האמיתי
]ע' הקדו"ש ש"ו מפ"ה והלאה[ .היהודי חייב להלחם ביצה"ר שלו,
ואם הוא לא ילחם – ה' יכריח אותו להילחם ,יכריח אותו
להבין ]סנהדרין צז :פרדר"א סו"פ מ"ג[.
כאשר בני ישראל יצאו ממצרים ,הצטרפו אליהם הערב-רב
]פר' בא פי"ב ,בהעלותך פי"א[ .הם לא קיבלו עליהם את התורה
]זוה"ק נשא קכה ,[:ובמשך הדורות הם הפכו לחלק של עם
ֲשר ְ ּב ִק ְרבּ ֹו' .ס' הליקוטים,
ישראל ונהיו 'כאילו יהודים' ]'הָ אסַ פְ סוּף א ֶׁ
ואתחנן[ .היהודים האמיתיים נדבקו בתכונות הרעות של הע"ר –
הפריצות ,הרדיפה אחרי החומריות ,התענוגות ,עגל-הזהב וכו'
]' ְ ּבנֵ י ִא ִּמי נִ חֲר ּו ִבי' ,רש"י שיה"ש א'[ .אך התכונות הרעות מעולם לא
היו חלק של עם ישראל ]'הָ יְ ָתה יְ הו ָּדה לְ ָק ְדשׁ ֹו'' .יִ שְׂ ָר ֵאל ְק ֹדו ִ ׁשים הֵ ם'[.
ובגאולה השלימה – הקב"ה יקח את היצר הרע מן היהודים
]' ִמ ָּכל ִ ּגילוּלֵ יכֶ ם אֲ ַטהֵ ר אֶ ְתכֶ ם ,['..ויכריח אותנו לעשות תשובה מלאה,
ואנחנו נצא עוד פעם ממצרים .אבל הפעם  -ה' יעקור לגמרי
את הנחש מתוכנו ,ונשתחרר לגמרי מהרצונות הלא-טובים ]'ו ָּמל
לו ֶק ָ
יך אֶ ת ְלבָ ְב ָךְ ..ל ַאהֲ בָ ה אֶ ת ה' .['..הכל יפול על הע"ר ,על
ה' אֱ ֹ
העמלקים ,על האדומים] .דברים ל' ז' .ור' תומר דבורה להרמ"ק פ"א
עה"פ 'ותשליך במצולות ים' ,ור' בפתיחת המלבי"ם לפרשת הגאולה והתשובה,

דברים פרק ל'[ הם ייעלמו ,ואנחנו נקבל משיח ,ונצא מעבדות
לחרות כבני-חורין אמיתיים ושלמים ]' ְּת ׁש ּו ַעתֹ -עולָ ִמים'[.
שאלה :למה זה חשוב כל-כך להיפטר מן היצר-הרע עוד לפני
הגאולה-השלמה?
תשובה :ברגע שתגיע הגאולה השלימה – כבר לא ניתן
להשתנות ]מס' שבת דף קנא :ע"ש ,ועי' ס' 'עיני יצחק' להמגיד מווילקומיר
זצ"ל ,סנהדרין קע"ב[ .אי אפשר לחזור בתשובה .אף אחד לא יכול
להכנס לגאולה השלמה עם היצר הרע ,בגלל שזה עולם ללא
יצר-הרע ,עולם של קדושה וטהרה ,ושל כל הדברים הרוחניים
הטובים ביותר ,ואין שם מקום ליצה"ר] .רמב"ם סוה"ל מלכים פי"ב[.

ונכון שלכל יהודי ולכל ער"ר יש גם את הטוב וגם את
הרע ,אבל היהודי-האמיתי בנוי אחרת מהגוי או מהיהודי שהוא
ע"ר .נכון שיש לו עבירות ,נכון שאפשר לפעמים לחשוב
שהוא ע"ר או עמלק וכו' – אבל ההבדל גדול מאד .יהודי
אמיתי  -הבסיס שלו טהור ,כי הוא עמד בהר-סיני וקיבל את
התורה .הוא הרגיש שהקב"ה הרים את ההר מעל ראשו ,הוא
הרגיש את הקשר עם הקדוש ברוך הוא ,הוא עבר את גלות-
מצרים ]'כּ ּור הַ ַּב ְר ֶזל'[ ,הוא עבר את העבדות של מצרים ,והוא הצדיקים ילכו לעולם הבא עם המשיח – והרשעים ייעלמו
]יחזקאל כ' ל"ח[.
יצא בן-חורין.

