
מיום שחרב בית המקדש ניטלה נבואה מן הנביאים "
  :בתרא יב-בבא   "וניתנה לשוטים

  
  ב"תשע' ה, של חנוכה' נר ג, מבנימין גולדןמסר 
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תקופה קשה  ....התקופה שלפני הגאולההתקופה שלפני הגאולההתקופה שלפני הגאולההתקופה שלפני הגאולה, לתקופה
אבן ". ל'אֹוי ִמי ִיְחֶיה ִמֻּׂשמֹו קֵ : "ג"כ, ד"בלק כ[. ביותר

שכל יהודי יצטרך , תקופה. ]'ה, א"א י"שלמה להגר
תהילים [. ה"חזק עם הקבהלבדו לקשור את הקשר 

. ]".ִּבי ָּתְמָכה ְיִמיֶנךָ  ,ָּדְבָקה ַנְפִׁשי ַאֲחֶריךָ : "'ט, ג"ס
רק  ,תקופה שאף אחד לא יוכל להתחזק מאדם אחר

מהצדיקים , מהספרים הקדושים, ה"קבישיר מה
י "בהד[. ונשולח ל' סיונות שהינוהמהדורות הקודמים 

  .]ש"ע. ּוְללֹא תֹוָרה' ְוָיִמים ַרִּבים ְלִיְׂשָרֵאל כו: "'ג, ו"ט' ב
 ,"האוטיסטים"מה שקוראים , שגם אנחנו וזה מצב   

גם אנחנו לא יכולים לתת חיזוק או  -המח או פגועי 
חייב , סיני-ל יהודי שהנשמה שלו היתה בהרכי כ. כיוון

ְולֹא ְיַלְּמדּו עֹוד : "ג"ל, א"ירמיהו ל[. להגיע לזה בעצמו
-של-וזו תקופה מאד קשה לחלק. ]"'כוִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו 

, א"ישעיהו כ[. העם זה מצב משמח-של-ולחלק, העם
, כי חלק של העם :]ק ג"ב, "ָאָתה בֶֹקר ְוַגם ָלְיָלה: "ב"י

הקטן , וחלק של העם. חי בשקר, החלק הגדול ביותר
 ְרִּתי ְבִקְרֵּבְך ַעם ָעִניְוִהְׁשַא: "ב"י', צפניה ג[, הרבה יותר

והשמחה הגדולה ביותר . משתדל להגיע לאמת. ]"ָוָדל
זה לחיות חיי , )י"עמ(ישראל -של המיעוט של עם

תפילת ". ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו[". אמת
וזה מה שמביא  ]'תשובה פרק י' ם הל"רמב, שחרית

  .להם את ההנאה הגדולה ביותר
-של-בעולם חיים חיים שאר האוכלוסיה היהודית   

אבל סבל . חלק יותר וחלק פחות. שקר בדרגות שונות
זו , ולכן. :]סנהדרין צז[רב יעברו עד שיגיעו לאמת 

אבל . ]ח"י', עמוס ה[. תקופה קשה, תקופה מפחידה
ּבֹוא : "'ישעיהו ב[. אבל יהיה פחד ענק. גם משמחת

כמו , ותהיה מלחמה. ]ושם כל הענין" 'ַבּצּור כו
ולא צריכים לשמוע את . ו כמה וכמה פעמיםשאמרנ

זה אפילו , ועכשיו. זה כתוב בנבואות, זה רק מאתנו
אמנם בכותרות של . בכותרות של כל העיתונות כמעט

וליד זה מדברים על , העיתונות מדברים על מלחמה
ותהיה מלחמה .  אבל מלחמה תהיה, כדורגל ותיאטרון

יואל [. הקשה ביותר שלא היתה כזאת בכל ההיסטורי
ורק לחשוב על הנשק האכזרי שיש לכל מדינה . ]'ב

אבל . זה מספיק בשביל להתעלף מפחד, ומדינה כמעט
: 'ח, מ"תהילים ק[. יהודים אמיתיים לא צריכים לפחדיהודים אמיתיים לא צריכים לפחדיהודים אמיתיים לא צריכים לפחדיהודים אמיתיים לא צריכים לפחד

אם אנחנו , יציל אותנו' ה. ]".ַסּכָֹתה ְלרֹאִׁשי ְּביֹום ָנֶׁשק"
-ערביש הרבה , וכמו שנאמר פה. רוצים או לא רוצים

רוב  -אפילו לפי הרבה מקורות . בינינו )ר"ע(ב ר
מאמרים וציטוטים : הערה( . ר"היהודים בדור הזה ע

ק וגדולי הדורות "ל והזוה"מהנבואות ומדברי חז
', הדור האחרון'בספר , רב ומנהיגי הדור-בעניני הערב
  ) 02-5382966. ניתן להשיג בטל. קובץ מקורות

שבגלל זה אנחנו לא יכולים , ואני רוצה לומר לכם   
כי איך נדע אם זה . מאף יהודי, לקבל חיזוק מאף אדם

אבל לא תמיד , יש אמנם כמה סימנים? או לאר "ע
זה שאין  סימן אחדסימן אחדסימן אחדסימן אחד. אדם-רואים את הסימנים על הבן

אין  ,שמרחם על יהודי אחר רחמנות של יהודי הםל
שיש כשרואים ההרגשה , להם באמת את ההרגשה

לרחם על יהודי , אין להם דמעות או לב. יהודי סובל
ישראל : "ל"חז[ .קרים ליהודים אחרים, הם קרים. אחר

  .]"רחמנים וגומלי חסדים, ביישנים
רוצים . שהם מקררים אותנו מהדת, ועוד סימןועוד סימןועוד סימןועוד סימן   

וזה לא , לא ניתןזה אבל . 'לכבות את האש שלנו לה
 ַמִים ַרִּבים לֹא יּוְכלּו ְלַכּבֹות: "'ז', שיר השירים ח[ .יהיה

עם נשמות  האמיתייםוכל היהודים  ]"ֶאת ָהַאֲהָבה
מסתובבים ברחובות הם היום אפילו ש, יהודיות

, הם לא יפלו לאכזריות, ומלקקים את הגלידה ברחוב
  .הם יחזרו לאמתהם יחזרו לאמתהם יחזרו לאמתהם יחזרו לאמת. ר"לקינאה של הע

ונכון מאד שנראה בעתיד הקרוב דברים קשים    
. ל זה יהיה נורא"אבל בחו. ל וגם בארץ"גם בחו, ביותר

זה לא מספיק מתאר את המצב שעוד " נורא"והמילה 
ל ירגישו חזק את "גם היהודים בחו. עומד להיות
אנטישמיות שעוד לא היתה . חזק מאד. האנטישמיות

, רק בגרמניה בין הנאצים לפני ששים, בדור הזה
". ִלְׂשנֹא ַעּמֹוָהַפְך ִלָּבם [" או אצל סטאלין, שבעים שנה

בשנים האחרונות לא הרגשנו  .]ה"כ, ה"ם קתהלי
  .ועכשיו היא תהיה חזקה מאד, וכזאנטישמיות 

דלים משת, עוד כמה יהודים ביניהםו, םהגויי ,ר"והע
ו "משתדלים להיות יותר ח. להשתלט על העולם

ֵאין  ָאַמר ָנָבל ְּבִלּבֹו: "'א, ד"תהילים י[. ה"מהקב
קבוצה של אנשים , זו קבוצה של מטורפים .]"ֱאלִֹקים

כי הם . ]ד"י', אבות ג[. שאיבדו את האנושיות שלהם
. ויש גם כן פה במדינה כאלה. כל כך אכזריים ורשעים

. ונדע מי שייך למה, אבל עוד מעט האמת תעלה
, ִיְתָּבְררּו ְוִיְתַלְּבנּו ְוִיָּצְרפּו ַרִּבים: "'י, ב"דניאל י[

  .]"ָׁשִעיםְוִהְרִׁשיעּו רְ 
, יחזור לאמת ם ישראלזה שע -אבל החשוב ביותר    

ם "רמב. ואין נגאלין אלא בתשובה[. יחזור למקור שלו
שנחזור לצורת החיים הטהורה . ]ב"ז ה"תשובה פ' הל

שנתקן את העבירה הראשונה . והקדושה שפעם היתה
. שנתקן את כל העבירות מאז. ם הראשוןשל האד

שבגלל זה נפלנו , הראשונה ,והעבירה הגדולה ביותר
. ה"זה לחשוב שאנחנו יכולים להיות כמו הקב, כולנו

. ]."ִוְהִייֶתם ֵּכאלִֹקים יְֹדֵעי טֹוב ָוָרע: "'ה', בראשית ג[
אז נוכל להשתלט על , העץ-שאם רק נאכל את פרי

 הוגם אל. הרבה ניסו ונכשלו, אבל הנה. העולם לגמרי
פילו על חלק א, היהודים והגויים שמנסים להשתלט

. יכשלו בגדול, קטן של העולם או של האוכלוסיה
". ֵׁשֶבט מְֹׁשִלים, ַמֵּטה ְרָׁשִעים' ָׁשַבר ה: "'ה, ד"ישעיהו י[
  . ].שבת קלט' ע

 -ובכל מקום ומקום אנחנו רואים את החטא הזה    
להשתלט על דבר .  החטא שאנחנו רוצים להשתלט

כמו 'ות אבל אנחנו רוצים להי, ה יכול"שרק הקב
, ּוִמְגָּדל ְורֹאׁשֹו ַבָּׁשַמִים: "'ד, א"בראשית י[. 'ה"הקב

: הנחש עדיין עומד ולוחש לנו באוזןו ].ָּלנּו ֵׁשם-ְוַנֲעֶׂשה
, אם זה במדע. '!אתם יכולים להשתלט! אתם יכולים'

איך , ו"שיש כל מיני תיאוריות איך ליצור חיים ח
ואם . כדי להרוג אנשים, לייצר כל מיני בקטריות

שרק , מיני טיפולים למחלות-איך לייצר כל, ברפואה
אם זה עוזר ' שאלה-סימן'וזה . גורמים לאנשים סבל

אבל הרבה מאד כסף זה מכניס לכיס של , להם
טוב [. של הטכנאיםו, של היצרנים, הרופאים

  .]קידושין' סוף מס. שברופאים לגיהנום
או להשתלט . ורוצים להשתלט על מדינות שלמות   

. להשתלט על אזורים שלמים, עליהן באופן חלקי
, ז"ישעיה מ[. על כל העולם רוצים להשתלט, ובכלל

גם , ואצל היהודים החילוניים. ]"ֲאִני ְוַאְפִסי עֹוד: "'ח
  .השתלט על כל מה שהגויים רוציםכן יש להם רצון ל

הם רוצים שישתלטו , לאומיים-ובין היהודים הדתים   
 ועל :].ב עג"בי מליסא "להגראמת ליעקב [על הערבים 

יש , בעולם החרדיו.  רוצים ,ככה. מדינת ישראל
 רוצים להשתלט על כל הכסף שנכנסעסקנים ש

יש  .'ישיבות וכו, של ארגוני החסד לקופות הצדקה 
את , את הגשמיות, את הכל יםרוצש עסקנים

 יםלא רוצם ה ....להשתלטלהשתלטלהשתלטלהשתלט    ם רוציםם רוציםם רוציםם רוציםעל הכל העל הכל העל הכל העל הכל ה, הרוחניות
. הםרק החסידות של. שחסידות אחרת תשתלט

אז  -ואם לא . ]"ַהֵּתר ֲאֻגּדֹות מֹוָטה: "'ו, ח"ישעיהו נ[
. ולהרביץ למי שמפריע, מותר לקחת כמה מקלות ברזל

טריקים אז אפשר לעשות כל מיני  -ואם זה לא עוזר 
  .אחרים בכדי לעשות רע לשני

לעשות . רוצים להשתלט גם על הרחוב, ובכלל   
: ד"י', תהילים פ[' והמבורגרים וכו, וגלידות, פיצות

 כדי להשתלט על התאווה. "]ְיַכְרְסֶמָּנה ֲחִזיר ִמָּיַער"
אבל , להיות כמו גויים, של היהודי החרדי 'ָּכֵשר'ל

והתאווה הזו  ".".".".הכשרהכשרהכשרהכשר""""הכל עם הכל עם הכל עם הכל עם . 'חרדים'להיות באמת 
זה  -ולהשתלט על זה , מביאה לעסקים הרבה כסף

  . עגל הזהב של ממש ממלכה
, ואם מישהו מפריע לשני. וככה היהודים משתלטים   

: ד"כ, ב"יחזקאל ל[. 'הפגנות וכו, מותר מכות, אז שוב
' שערי תשובה ג' ר, "ֲאֶׁשר ָנְתנּו ִחִּתיָתם ְּבֶאֶרץ ַחִּיים"

שהנשים שלנו תיראנה כמו ורוצים . ]ה"קס –ב "קס
. שוך את העיניים של כל הגבריםתמש, רחוב-אשת

' ע. "ּוְמַׂשְּקרֹות ֵעיָנִים' ַיַען ִּכי ָגְבהּו כו: "ז"ט', ישעיהו ב[
ואם . ]רבו המים המרים' משרבו נטויות כו: סוטה מז

, תרצה חיים של קדושה, ו מישהי תתלבש בצניעות"ח
-וך לה את הכיסוילמש, אז מותר לזרוק עליה דברים

כי יש רבנים שרוצים להשתלט על . זה מותר. ראש
כי זה לא הרחוב כמו . והם אומרים שמותר. הרחוב

  . זה רחוב אחר, שהם רוצים
. ק נב"ב[ ,מנהיגי שקר הםשלנו  מנהיגיםחלק מהו   

עיון [, שייכים לעם היהודילא שהם  ]'כד רגיז רעיא כו
ם להשתלט והם רוצי ]'פני הדור כו: יעקב סוטה מט
 .'הרבה כוח וכו, זה הרבה כסףכי . על כל הקהילות

ִּכי ִיְרֶאה : "סוף שירת האזינו[. המצב עצוב בעם ישראל

כי החרדים שהם . ]"ְוֶאֶפס ָעצּור ְוָעזּוב, ִּכי ָאְזַלת ָיד
, כל קבוצה, הם בנו, הקדשים-צריכים להיות קודש

, בתי מדרש, בתי כנסת, ישיבות גדולות וקטנות
ַוִּיְׁשַּכח : ד"י', הושע ח[. מרשימים, יפים, ענקיים

לבנות -ספר-ובנו בתי, ]"ַוִּיֶבן ֵהיָכלֹות ,ִיְׂשָרֵאל ֶאת עֵֹׂשהּו
לא : בעיה אחת קשה ביותריש אבל , מאד גדולים

 :אבל כן הזמינו. ה להיכנס לשם"הזמינו את הקב
או ממשרד ', העצמאי חינוך'מפקחים ומפקחות מ

מה זה . כדי שיתנו כסף. ולחתום, לראות, החינוך
מה זה משנה אם ! '?ליבה'משנה שתיכנס תוכנית ה

או , ש"הרצל ימ או על, ש"ילמדו קצת על בן גוריון ימ
על כל השקרנים והרשעים שהיו בהיסטוריה של 

עְֹזֵבי תֹוָרה ְיַהְללּו : "'ד, ח"משלי כ[. המדינה הזאת
, אבל... זה לא יכול להזיק. ]'א ר"ג חזו"ואק. "ָרָׁשע

עם הכסף הזה אפשר לבנות עוד ועוד בתי ספר , ִּתְרֶאה
כל מיני דברים , ועם חוגים לציור, ומחשבים, לבנות

: 'ו', ישעיהו ב[. שהם כמו הגויים, כמו החילוניים
  .].שם' ובמפ, כל הענין". ּוְבַיְלֵדי ָנְכִרים ַיְׂשִּפיקּו"

יציל  זה -? "פסיכולוגיה. "ו גם פסיכולוגיהוהכנסנ   
היא הפסיכולוגיה זה בטוח ש? פסיכולוגיה ???אותנו

הם , "ליבות"כל ה, וכל הקורסים! הנחש בעצמוחלק מ
והחכמים של הרשעים הבינו . ממש הנחש בעצמו

זו הדרך . ם ישראלבעורמתם שזו הדרך לשבור את ע
. לקחת את החרדים ולפרק אותם לחתיכות קטנות

ָּכל ָּבֶאיָה לֹא : "ט"י', משלי ב[. שהם ייעלמו מן העולם
הם יעלמו לתוך . הזהב-הם יעלמו לתוך העגל. ]"ְיׁשּובּון
. ועוד עם חיוך -טובעים בגלידה . הגלידה- חנויות

. ]"ֶרׁש ַחֵּגיֶכםּפֶ  ,ְוֵזִריִתי ֶפֶרׁש ַעל ְּפֵניֶכם: "'מלאכי פרק ב[
. ו"ח, אם זה ימשיך כך - ם ישראלזה יהיה הסוף של ע

  ].'חמרא דפרוגיתא כו: ז"שבת קמ[
את , אבל אנחנו חייבים לתקן את העבירה הזאת   

ורק . .]שבת קמו[. החטא הראשון של אדם וחוה
במקום "ולא לרצות להיות . 'לה יםלרצות להיות קרוב

, בתוך הכיתות שלנו לא, לא בתוך הבתים שלנו". 'ה
אנחנו צריכים אך . ולא בתוך החיים החברתיים שלנו

". נפשי חמדה בצל ידיך[". 'ורק לרצות להתקרב לה
. לא להשתלט על אף אחד. ]פיוט אנעים זמירות

ש ברוח "עיי. י"א מ"אבות פ". ושנא את הרבנות["
וזהו התיקון הכי . 'רק להתקרב לה. ]ח"חיים להגר

אם עושים רצון , וממילא. 'צון הלעשות את ר: גדול
ָמִחיִתי " :ב"כ, ד"ישעיהו מ[, כל העברות נעלמות', ה

ואנחנו מגיעים  ]"ׁשּוָבה ֵאַלי ִּכי ְגַאְלִּתיךָ  'כו ָכָעב ְּפָׁשֶעיךָ 
זֹאת ַנֲחַלת : "ז"י, ד"ישעיהו נ. 'ו, ז"תהלים ט[. לנחלה
  .]"'כו' הַעְבֵדי 

. ה אוהב אתכם מאד מאד"הקב!  עם ישראל, לכן   
אתם . ]ש"ע". ָּבֶכם ַוִּיְבַחר ָּבֶכם' ָחַׁשק ה: "'ז', דברים ז[

יצאתם ממצרים בלי , יצאתם ממצרים מתוך אהבה
אבל עם מעט , אמנם עם הרבה זהב. אוכל כמעט

, ולא בכיתם על זה. ורוב היהודים מתו במצרים. אוכל
, ממצרים בשמחהיצאתם . ולא כעסתם על זה

ישעיהו [. לא שוכח את זה' וה. 'ובאמונה וביטחון בה
הוא לא שוכח את . ]"ְוָאנִֹכי לֹא ֶאְׁשָּכֵחךְ : "ו"ט, ט"מ

 ....רק מתוך אהבהרק מתוך אהבהרק מתוך אהבהרק מתוך אהבה, הכלה שלו שיצאה אתו למדבר
 ,ָזַכְרִּתי ָלְך ֶחֶסד ְנעּוַרִיךְ : "'ב', ירמיהו ב[. פשוט אהבה

ְּבֶאֶרץ לֹא  ,ֲחַרי ַּבִּמְדָּברֶלְכֵּתְך ַא .ַאֲהַבת ְּכלּולָֹתִיךְ 
  . ]".ְזרּוָעה

התחילו  -רגע מיד אחרי שיצאנו , אבל מהרגע הזה  
שעד היום זה ממש , הזהב-כבר בעיות בענין של עגל

 ]התשובה' ט סוף ש"בית אלוקים להמבי[. הורס אותנו
לקשור מחדש את הוא  התיקון, ישראל-עם, ולכן

אלא שכל , ברגע זה, לא כעם שלם. ה"הקשר עם הקב
וַיְרֶאה כביכול ישיר , ה"שיגיע לקב, כל יהודי, אחד
ורוצה להיות , ה"כמה שהוא אוהב את הקב, ה"לקב
מסילת ישרים ' ועי[. זה העיקר. רוצה ְלָעְבדו, ַעבדו

ה נצא מהגלות הזאת "ואז בע. ]ט בענין האהבה"פי
ונקבל משיח צדקנו ממש . ה השלמהלגאול, לחרות

: א"י, א"ישעיהו נ[. ואנחנו נמשיך ככה לנצח. בשמחה
ְוִׂשְמַחת עֹוָלם ַעל  ,ּוָבאּו ִצּיֹון ְּבִרָּנה ,ְיׁשּובּון 'הּוְפדּוֵיי "

שבת   ".ָנסּו ָיגֹון ַוֲאָנָחה ,ָׂשׂשֹון ְוִׂשְמָחה ַיִּׂשיגּון :רֹאָׁשם
  ..]פט
  

        ::::שאלות ותשובותשאלות ותשובותשאלות ותשובותשאלות ותשובות
        ????אז למה לא נזכה לשמוע עוד מסריםאז למה לא נזכה לשמוע עוד מסריםאז למה לא נזכה לשמוע עוד מסריםאז למה לא נזכה לשמוע עוד מסרים    ....שששש
כל יהודי חייב עכשיו לחפש זה נעצר כי  -שוב . ת

  .ה"בעצמו את הקשר עם הקב
זה יהיה עשרים שנה מאז  -בחודש שבט הקרוב    

אייזיק -עשרים שנה מאז שיצחק. שאנחנו מדברים
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בכל התקופה הזאת . ב את המאמר הראשוןכת
, לאט-ולאט ,ישראל ם העבודה שלנו היתה לחזק את ע

, ועשרים שנה זה הרבה זמן, במשך כל השנים האלו
, י שומע"עמ, אבל. לאט להביא אותם לרגע זה-לאט

וזה . יש אנשים שמבינים יותר ומבינים פחות, קורא
לא רק אנחנו בעולם הזה שמדברים על הגאולה ועל 

, אבל. ם ישראליש עוד שמנסים לעזור לע. הישועה
להכריח  י אפשרא. צריך לרצות בעצמו ם ישראלע

דברים [ ....צריך לרצותצריך לרצותצריך לרצותצריך לרצות. מישהו לעשות משהו נגד רצונו
אז אם הוא . ]י"ש ברש"עו, "ּוָבַחְרָּת ַּבַחִּיים: "ט"י', ל

. הוא חייב את החלק האחרון לעשות בעצמו -רוצה 
אבל , אפשר לעזור לו, זה כמו כשילד מתחיל ללכת

עד , לרצות ללכת כך-באיזה שהוא שלב הוא צריך כל
כי הוא רוצה . שהוא יקום וילך בעצמו בלי שום בעיות

. ולהגיע למקומות, כי הוא רוצה להיות עצמאי. ללכת
ותן בנו יצר [. 'צריך לרצות להיות עבד ה. וגם אנחנו

ואם אנחנו נהיה . ]זמירות לשבת. ובאהבה 'טוב כו
בלי  כי, אבל צריך לרצות. ז נהיה בני חוריןא', עבדי ה

: הערה[ .זה הזמן שצריך לרצות. ות זה לא הולךלרצ
ובפתיחת ', פרשת התשובה והגאולה דברים ל' עי

וספורנו ', ן שם פסוק ו"דברי הרמב' ועי, ם שם"המלבי
  .]'הוא יפתח כו: ובתפילת ובא לציון, ט"פסוק י

, כל מה שנאמר, כמעט כל דבר שנאמר עד עכשיו   
מהמסרים  ה יוציאו חוברת"בע. יהיה אפשר לקרוא

ואם מישהו . וקטעים נוספים מתאימים, האחרונים
הוא  –קא ממה שאנחנו כתבנו ורוצה לקבל חיזוק דו

. או לקרוא את החוברת, להרים טלפון ולהקשיביכול 
. שעוד אפשר להגיד, דבר נוסף או כי אין משהו חדש

מתי תהיה 'או ' מתי משהו יתפוצץ'להגיד לכם 
וזה . אי אפשר, את היום ואת השעה בדיוק', מלחמה

זה מה . החשוב הוא שכולם יחזרו בתשובה. לא חשוב
. זה מה שחשוב -ה "שכולם יגיעו לקב. שחשוב

איזה מדינה תעיף ': להתחיל להתעסק יותר מדי עם
  .זה לא חשוב -' ןאת הטיל הראשו

אין בן דוד בא עד אין בן דוד בא עד אין בן דוד בא עד אין בן דוד בא עד . . . . ''''השיבה שופטינו כבראשונההשיבה שופטינו כבראשונההשיבה שופטינו כבראשונההשיבה שופטינו כבראשונה''''. . . . שששש
ָך ַעִּמי ְמַאְּׁשֶרי: "ב"י', ישעיהו ג[. . . . שתכלה הנהגת השקרשתכלה הנהגת השקרשתכלה הנהגת השקרשתכלה הנהגת השקר

איך באמת איך באמת איך באמת איך באמת . . . . .]שבת קלט. סנהדרין צח "' ַמְתִעים כו
. . . . מי מנהיג לאמת בלי משוא פניםמי מנהיג לאמת בלי משוא פניםמי מנהיג לאמת בלי משוא פניםמי מנהיג לאמת בלי משוא פנים, , , , נוכל לדעת מי פוסקנוכל לדעת מי פוסקנוכל לדעת מי פוסקנוכל לדעת מי פוסק

        ????איך נוכל לזהותאיך נוכל לזהותאיך נוכל לזהותאיך נוכל לזהות
היהודי צריך : ני אומרלכן א. אנחנו לא יודעים. ת

' הִׁשִּויִתי : "'ח, ז"תהילים ט[. ה"להיות קשור עם הקב
ולהיות מאד זהיר עם . ].ש"ע" .ִּכי ִמיִמיִני ַּבל ֶאּמֹוט' כו

הוא לא  -ואפילו אם הוא זהיר . מי הוא קושר קשר
לכן , ר לב יהודי"שאין לע -סימנים הם ה. תמיד יודע

לעשות 'יכול אמנם  הוא. הוא לא מרחם על יהודי אחר
' בי' עי, "ִּכי ַצִיד ְּבִפיו: "ח"כ, ה"בראשית כ[', הצגה

אמיתי צריך -אבל יהודי .]'אחוי לן מנא'א "א לסדב"הגר
אבל , אולי לא בפעם הראשונה. לדעת שזוהי הצגה

זה . זה יהיה יותר ברור -בפעם השניה או השלישית 
ו "דעות פ' ם הל"רמב[. זמן שיהודי צריך להיות בודד

. להתבודד עם הקדוש ברוך הוא. ]ו"פ ט"י סו"מס, א"ה
' התבודדות'שהרעיון של , זה לא במקרה, ולא סתם

כי זה בערך מה . ל"חזר לדור הזה על ידי רבי נחמן זצ
ללכת דווקא ולא צריכים . להתבודד: שצריך לעשות

אבל צריכים . אפשר גם בסלון, ליער בשביל זה
 :א"י, ו"תהילים פ[. לחפש את האמתו. להתבודד

לבד . יעזור לנו' ואז ה. ]"ֲאַהֵּלְך ַּבֲאִמֶּתךָ  ,ַּדְרֶּכךָ  'ההֹוֵרִני "
וצריכים כל . :]קידושין ל[. אנחנו לא יכולים לעשות

: ברכות טז[. ר"להציל אותנו מהע' יום לבקש מה
  .]תפילת רבי

שלשה שלשה שלשה שלשה ליהודי יש ליהודי יש ליהודי יש ליהודי יש שששש    ]ש"ע. יבמות עט[ל אמרו ל אמרו ל אמרו ל אמרו """"חזחזחזחז. . . . שששש
        ............חסדיםחסדיםחסדיםחסדים- - - - גומלגומלגומלגומל, , , , ביישןביישןביישןביישן, , , , רחמןרחמןרחמןרחמן: : : : ניםניםניםניםסימסימסימסימ

אלו אמנם שלשת הדברים שמתארים , נכון, אבל. ת
ר שיודעים לעשות הצגה "אבל יש ע. יהודי אמיתי

מפרסמים את ': ו"יומא פ. 'שוא- הא' –' עשיו'[. מעולה
  .]י"וברש. 'החנפים

ל ל ל ל """"זצזצזצזצ    חיים ויטאלחיים ויטאלחיים ויטאלחיים ויטאל    ביביביביבכתבי רבכתבי רבכתבי רבכתבי ר, , , , כבר לפני מאות שנהכבר לפני מאות שנהכבר לפני מאות שנהכבר לפני מאות שנה. . . . שששש
מסופר שמנהיגים לא אהבו להעיר ולהוכיח בענייני מסופר שמנהיגים לא אהבו להעיר ולהוכיח בענייני מסופר שמנהיגים לא אהבו להעיר ולהוכיח בענייני מסופר שמנהיגים לא אהבו להעיר ולהוכיח בענייני 

מהי הסיבה שדוקא בנושא זה מהי הסיבה שדוקא בנושא זה מהי הסיבה שדוקא בנושא זה מהי הסיבה שדוקא בנושא זה . . . . קדושה וצניעותקדושה וצניעותקדושה וצניעותקדושה וצניעות
        ????מפחדים להוכיח יותר מאשר שאר הליקוייםמפחדים להוכיח יותר מאשר שאר הליקוייםמפחדים להוכיח יותר מאשר שאר הליקוייםמפחדים להוכיח יותר מאשר שאר הליקויים

מה נופל , כי כשיש ירידה גדולה. הסיבה ברורה. ת
 תואת טהר, באירופה זרקו קודם את השבת? קודם

זה מה שהעם רוצה הכי . את הקדושה, המשפחה
וזו התשוקה . ]ז"ב הי"ב פכ"איסו' לם ה"רמב[. רבהה

ולכן הרבנים נזהרים לא . ל הזהבהכי גדולה של עג
סנהדרין [. ליגוע בזה כי הם יאבדו את הקהילה שלהם

: פ"ספורנו עה' וע. ה נתמעטו התלמידים"י ד"רש. צז
  .]'ש ח"שיה ."ָאחֹות ָלנּו ְקַטָּנה"

הצניעות הצניעות הצניעות הצניעות מה אתה אומר על המלחמה נגד מה אתה אומר על המלחמה נגד מה אתה אומר על המלחמה נגד מה אתה אומר על המלחמה נגד . . . . שששש
        ????הקודשהקודשהקודשהקודש- - - - בירושלים עירבירושלים עירבירושלים עירבירושלים עיר

המלחמה של חרדים נגד הצניעות זה דבר שקשה . ת
של החרדים בדור הזה הוא כל סגנון החיים  .להבין
והקדושה  , ברחובבפריצות הנשים מסתובבות . בבעיה

לים יועם כל התה. זה הדבר האחרון שמעניין אותם
אבל מה שמושך , יום-ועם כל התפילות יום, שאומרים

והיו תקופות שהיהודים היו . עגל הזהב זה אותם
כי , והם רצו אל הבעל רץ ישראליהודים שגרו בא

 ....וזה הבעל של היוםוזה הבעל של היוםוזה הבעל של היוםוזה הבעל של היום .]סנהדרין קב[. בעל משך אותםה
-העמק, "'כו ֲעַצֵּביֶהם ֶּכֶסף ְוָזָהב: "'ד, ו"תהילים קט[

מושך  ל הזהבעג. ]ש"ע ,ד"מ', דברים ד, ב"דבר להנצי
הגברים לבושים כמו . וזה מה שהם רוצים, אותם חזק
. שנה והנשים כמו דוגמניות מהעיתון-מאות-לפני כמה

. צנועים-ויותר גרוע שאפילו הגברים היום לא
: כמעט אין גבר שהולך כמו פעם. החליפות צמודות

מכוסה כמו , עם מכנסים רחבים, עם רעקל רחב
אפילו . על הגוף כולם צמודים. כמעט לא קורה, שצריך
שזה קונפליקט של , כ מגעיל"אבל זה כ, מצחיק
  .רגשות

  ?מה עם הלבוש האירופאי הנהוג היום בציבורמה עם הלבוש האירופאי הנהוג היום בציבורמה עם הלבוש האירופאי הנהוג היום בציבורמה עם הלבוש האירופאי הנהוג היום בציבור. . . . שששש
. ]ח"להח' אדם-תפארת'מאמר [. בלי זקן זה גויי. ת

. ]ט"אות שפ, הגולה-עיני-מאיר[. קצר זה גויימעיל 
שיהודי צריך , עד כמה שידוע לי, החזון איש אמר
איך היו מתלבשים . מעיל ארוך, ללכת עם פראק
עם מעילים , הם היו מכוסים מאד? היהודים באירופה

ועם . חלוק על חלוק. לוקיםובארצות ערב היו חַ . 'וכו
  .רדיד כמו הבאבא סאלי

שעתידה תורה שעתידה תורה שעתידה תורה שעתידה תורה     :]שבת קלח[ל ל ל ל """"כבר כתוב בחזכבר כתוב בחזכבר כתוב בחזכבר כתוב בחז. . . . שששש
רואים אנו שיש רואים אנו שיש רואים אנו שיש רואים אנו שיש , , , , אבל מצד שניאבל מצד שניאבל מצד שניאבל מצד שני. . . . שתשתכח מישראלשתשתכח מישראלשתשתכח מישראלשתשתכח מישראל

אז איך זה אז איך זה אז איך זה אז איך זה , , , , ימינוימינוימינוימינופריחה גדולה של מוסדות תורה בפריחה גדולה של מוסדות תורה בפריחה גדולה של מוסדות תורה בפריחה גדולה של מוסדות תורה ב
        ????משתלבמשתלבמשתלבמשתלב

ְותְֹפֵׂשי : "'ח', ירמיהו ב[. אבל שכחו את התורה. ת
כי אמנם לא . לרוב, אין תורה. "]ַהּתֹוָרה לֹא ְיָדעּוִני
אבל שכחו את , את המילים, שכחו מה שלמדו

ואיך . שכחו את הבסיס של להיות יהודי. הקדושה
ברכות . ברית ותורה[? אפשר ללמוד תורה בלי קדושה

, הוא יכול לשבת! כן? גוי יכול ללמוד תורה. .]מט
אבל זה לא אומר . וללמוד, לקחת גמרא עם תרגום

ומה זה . זה לא אומר שהוא קושר קשר. שהוא יבין
, זה שהנשמה קושרת קשר עם הספר? לימוד תורה

. וביחד הם עולים מעלה מעלה לעולמות מיוחדים
ולעשות  זה לא לשבת וללמוד. ]ב"י', ט דברים ל"בעה[

פ כל מיני פרטים של "זה לא לשבת וללמוד בע. מבחן
זה רק . פ"בע ל זהכ אפשר לחזור ע"כך שאח, ידע

. זה לא הנשמה של היהודי. וזה לא הלימוד. טכניקה
כתובות ' עי". ִּכי ַטל אֹורֹת ַטֶּלךָ : "ט"י, ו"ישעיהו כ[

הוא לא יכול ללמוד . גוי לא יכול להבין את זה. :]א"קי
הוא רק יכול  ]"ַבּגֹוִים ֵאין ּתֹוָרה: "'ט', איכה ב[. באמת

וללמוד כמו שהוא , להסתכל על הדף, לדעת לשבת
  .סטוריה או משהו אחרילומד ה

        ????הכלכליהכלכליהכלכליהכלכלי, , , , מה עם המצב הכספימה עם המצב הכספימה עם המצב הכספימה עם המצב הכספי. . . . שששש
: 71גליון ' ר[. הכסף יפול ביחד עם המלחמה. ת
  . זה מעניין, וזה שזה עוד לא נפל. "]כשהדולר ימות"

והרשעים מחזיקים את זה , א גרועהמצב הכלכלי הו
ה הוא "קבהאבל , שלא יפול עד הרגע שמתאים להם

  .המחליט
כי קרוב אליך הדבר כי קרוב אליך הדבר כי קרוב אליך הדבר כי קרוב אליך הדבר ''''    ]'דברים ל[: : : : הפסוק אומרהפסוק אומרהפסוק אומרהפסוק אומר. . . . שששש

? ? ? ? כך קלהכך קלהכך קלהכך קלה- - - - האם מצות התשובה היא באמת כלהאם מצות התשובה היא באמת כלהאם מצות התשובה היא באמת כלהאם מצות התשובה היא באמת כל', ', ', ', מאדמאדמאדמאד
        ????קלקלקלקל    ל כךל כךל כךל כךהאם גם בימינו זה כהאם גם בימינו זה כהאם גם בימינו זה כהאם גם בימינו זה כ

אדם מגיע -וזה עוד יותר קל כשבן. בודאי שזה קל. ת
אז הוא לא צריך לעשות סיבוב גדול כדי , כ רחוק"כ

אבל ... כי אז הוא הרבה יותר קרוב, להגיע להתחלה
כ סתום עם כל הזבל של "מאחר שהראש שלו כ

, ר"כל החינוך של הע, ר"של הע, ז"של העגה, ז"העוה
מספיק רק מילה , אמיתי-אבל יהודי. אז זה קשה מאד

איזו . ואת הרגשות, אחת שזה פותח לו את הלב
שפשוט מעוררת את , כל אחד זו מילה אחרת? מילה

  .זה
בנימין אמר פעם בעבר שיבוא זמן שהאנשים יצאו בנימין אמר פעם בעבר שיבוא זמן שהאנשים יצאו בנימין אמר פעם בעבר שיבוא זמן שהאנשים יצאו בנימין אמר פעם בעבר שיבוא זמן שהאנשים יצאו . . . . שששש

        ............''''שק ואפרשק ואפרשק ואפרשק ואפר''''לרחובות ויחפשו את הלרחובות ויחפשו את הלרחובות ויחפשו את הלרחובות ויחפשו את ה
הם יבקשו את ', שק ואפר'זה לא רק שיבקשו . ת

ְלָכה ְוָאׁשּוָבה ֶאל ְוָאְמָרה אֵ : "'ט', הושע ב[. ה"הקב
הם יבינו . הם לא ֵידעו מה לעשות. ]"ִאיִׁשי ָהִראׁשֹון

-זה לא היה לשם. זה היה ריק -שכל מה שעשו בחיים 
, שלנוהזהב זה היה רק בשביל העגל . שמים לגמרי

ואז הם יחפשו . וזה יכאיב להם מאד מאד. לרוב
לשבת על , לשים תפילין. משהו לעשות, משהו

אדם לא ֵיַדע איך לנקות את עצמו . ותלבכ, הרצפה
זבז כל כך יהוא יבכה מצער על שהוא ב. מכל השקר

  .הרבה גלגולים במשך כל השנים
שנדע להתעלם מכל שנדע להתעלם מכל שנדע להתעלם מכל שנדע להתעלם מכל , , , , אז התיקון הסופי הוא בעצםאז התיקון הסופי הוא בעצםאז התיקון הסופי הוא בעצםאז התיקון הסופי הוא בעצם. . . . שששש

להרים את להרים את להרים את להרים את ''''וווו, , , , מכל החומריות והגשמיותמכל החומריות והגשמיותמכל החומריות והגשמיותמכל החומריות והגשמיות, , , , העגל הזהבהעגל הזהבהעגל הזהבהעגל הזהב
        ????האם זהו התיקוןהאם זהו התיקוןהאם זהו התיקוןהאם זהו התיקון, , , , הההה""""לכיוון הקבלכיוון הקבלכיוון הקבלכיוון הקב' ' ' ' הכנפיםהכנפיםהכנפיםהכנפים

מה החומר עושה . לברוח מהנחש. כן, זה הסוף. ת
. ה"זה נותן לנו הרגשה שאנחנו רחוקים מהקב? לנו

. שאנחנו לא צריכים להיות תלויים בו בשום דבר
ויותר . "]'י כו"שאלו תלמידיו את רשב. "יומא עו[

אמנם יש כאלה . ויותר זה נכנס לנו לראש
 אבל זה יותר כמו', ומבקשים פרנסה וכו, שמתפללים

ולא כמו מישהו שקשור  ]'ב, ב"ירמיהו י[, טפלה אמונה
  . 'ביותר לה

  ב"תשע' ה, חנוכהשל ' נר ב, לה'ממוישסר מ

  ל"המסר האחרון ליהודי חו
  ...חנוכה הוא חג טוב , סוב, סוב, סוב, סביבון

ויש , יש מסיבות. וכולם חוגגים. אלה ימי חנוכה
, נוסעים לטיולים, יש הצגות, יש סרטים, תצוגות

אבל כששואלים . ואוכלים הרבה סופגניות ולביבות
אז החילונים בטח שלא  "?למה חוגגים חנוכה”: ילד

', ..אולי בגלל שהסופגניה טעימה'יגידו , יודעים
עם , טיוכוסהוא יודע שהיתה מלחמה עם אנ, והחרדי

, כ מעניין כמו הסרטים"אבל זה לא כ', המתיוונים וכו
-ובודאי כמו החופש שיש מהחידר ומבית, והטיולים

  .הספר בחנוכה
. ואנחנו עכשיו בנר השני או השלישי של חנוכה   

כי שוב אנחנו המעטים נגד , ואני רק רוצה לבכות
אנחנו , אבל לא רק הרבים של העולם הרחב. הרבים

, לא רק מעטים נגד הגויים שהם הרבה יותר מאתנו
גם בין היהודים גם בין היהודים גם בין היהודים גם בין היהודים , יש לנו אויבים -אלא גם בין היהודים 

ֲהלֹוא : א"כ, ט"תהילים קל[. ה אויביםה אויביםה אויביםה אויבים"יש לקביש לקביש לקביש לקב    - - - - 
שערי תשובה . ֶאְׂשָנא ּוִבְתקֹוְמֶמיָך ֶאְתקֹוָטט' ְמַׂשְנֶאיָך ה
וזו הבעיה . ]א"קס –ט "אותיות קנ', שער ג, לרבנו יונה

  . הגדולה ביותר
נים שהם בארץ ישראל ובכל ארצות ווהמתייו   

ואלה . הם מקלקלים את שאר היהודים, העולם
 -של כל יהודי שרוצים לקרר את האש שבלב ובנשמה 

 ִׁשֵחת ַעְּמךָ ִׁשֵחת ַעְּמךָ ִׁשֵחת ַעְּמךָ ִׁשֵחת ַעְּמךָ ֶלְך ֵרד ִּכי  :'ז, ב"שמות ל[. ר"אלה הם הע
אמנם לפי הדין הם . ]ר ֶהֱעֵליָת ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִיםֲאׁשֶ 

, לפני שמשיח בא, בסוף, אבל כמו שלמדנו, יהודים
, כי הם יהודים לפי הדין. ר יהיה אויב רציני ביותר"הע

ששונאים  והחרדים האלה, חרדים'אפילו חלק מהם ו
הם ו, ה"ואת האמונה והביטחון בקב, את הקדושה

. העולם החרדי אתמנהיגים ו, אפילו לפעמים רבנים
ולפעמים הם . ולפעמים הם יהודים תלמידי חכמים

מכנה משותף אחד יש מכנה משותף אחד יש מכנה משותף אחד יש מכנה משותף אחד יש אבל . רגיל ביותר, יהודי פשוט
הם שונאים את  ....הם שונאים את הקדושההם שונאים את הקדושההם שונאים את הקדושההם שונאים את הקדושה: : : : לכולםלכולםלכולםלכולם

כל יהודי הקשר המיוחד של  -ה "הקשר עם הקב
   ]א"פרק י, א"ספר אבן שלמה להגר[ .ויהודי

, ומאז שהם יצאו אתנו ממצרים הם מקנאים בנו   
. 'אבל הם לא יכולים להגיע לאמונה וביטחון ואהבת ה

אם אנחנו מסתכלים על , והיום. כי הם נשארו זרים
אנחנו , ואיך שחוגגים את החנוכה, החברה החרדית

ליח להחליש את ר הצ"רואים ברור עד כמה שהע
הרבה , הרבה יהודים. ישראל-האידישקייט של עם

מדליקים בחג , וחילונים, דתיים, מאד יהודים חרדים
מדליקים שמונה לילות . חנוכיות, הזה מנורות חנוכה

שיש יותר , וזה נראה לכאורה סימן מעולה. את הנרות
אבל אם . כ חשוב"ממש חוגגים חג כ, ויותר יהודים

אז עד כמה שהרחוקים , יותר קרובנסתכל ונתבונן 
בזה שעושים , ה"לפעמים עושים איזו מחווה לקב
או להדליק נרות , איזה דבר כמו לשמוע מגילה בפורים

החרדים יותר ויותר מקבלים  -ז יחד עם זה "בכ, חנוכה
  .את המנהגים של ההלניסטים

אז  –יש חופש . היהודים אוהבים את הבידור   
ז "ועגה, הזהב-דור זה שייך לעגלאבל בי. חייבים בידור

מלא מנהגים זרים -והחנוכה שלנו מלא. ר"שייך לע
, הסרטים, הטיולים: הקדשים-שהכניסו לנו לתוך קודש

ואני כבר שומע את הצעקות של יהודים . 'וכו, ההצגות
חייבים ליהנות חייבים ליהנות חייבים ליהנות חייבים ליהנות ... ... ... ... אבל חייבים להשתחרראבל חייבים להשתחרראבל חייבים להשתחרראבל חייבים להשתחרר"""": רבים
ר ר ר ר ולראות מה אפשולראות מה אפשולראות מה אפשולראות מה אפש, , , , חייבים ללכת לאיזה מקוםחייבים ללכת לאיזה מקוםחייבים ללכת לאיזה מקוםחייבים ללכת לאיזה מקום... ... ... ... קצתקצתקצתקצת

בלי בית בלי בית בלי בית בלי בית , , , , בלי חידרבלי חידרבלי חידרבלי חידר, , , , כ הרבה זמןכ הרבה זמןכ הרבה זמןכ הרבה זמן"לעשות עם הילדים כלעשות עם הילדים כלעשות עם הילדים כלעשות עם הילדים כ
   ..."..."..."..."אפשר להשתגעאפשר להשתגעאפשר להשתגעאפשר להשתגע. . . . ספרספרספרספר

כי באמת כבר ', אפשר להשתגע'אבל זה לא    
 נהגים וההתנהגותיעל המאנחנו שיכורים . השתגענו

, ה"לפסוקים , ו"קפרק לים יתה[. השפלה של הגויים
ַוִּיְטְמאּו  .ַוִּיְלְמדּו ַמֲעֵׂשיֶהם ַוִּיְתָעְרבּו ַבּגֹוִים  :ט"ל

ובעתיד הקרוב תהיה לנו  .]ְבַמֲעֵׂשיֶהם ַוִּיְזנּו ְּבַמַעְלֵליֶהם
  .התעוררות קשה מאד

ובגלל זה אנחנו כותבים את המסרים האחרונים    
זה כבר כמעט עשרים שנה מאז שהתחילו . האלו

ועכשיו נגמר . החרדי, להביא מסרים לעולם היהודי
והשינוי . כי עוד מעט כל העולם ישתנה לגמרי. הזמן

והתהליך . השינוי יהיה מפחיד מאד. יהיה קשה מאד
  . מאד קשה על כולם-של השינוי יהיה מאד

ולשלב הזה , ואנחנו כבר נכנסנו לתקופה הזאת   
וכל אחד . ואין לנו מה להגיד יותר. שלפני הגאולה

 מנסה לארגן את כל, מאתנו שכותב עכשיו מסרים
הדברים שאמרנו במילים ספורות כדי שיהיה לכם 

בכדי , לאלה שאינם תלמידי חכמים, איזה מורה דרך
  . לפחות בקלות יותר, לעבור את הזמן הזה בקלות

אם . כל יהודי אמיתי ישרוד: שוב אני אזכיר לכם   
יסחוב אותו בצורה ' ה -הוא רחוק יותר מהאמת 

. ל אותהחזקה וקשה עד שהוא יבין את האמת ויקב
 ְלִבְלִּתי ִיַּדח ִמֶּמּנּו, ְוָחַׁשב ַמֲחָׁשבֹות: ד"י, ד"י' שמואל ב[

ואם . הוא יסבול פחות -' אם הוא יותר קרוב לה. ]ִנָּדח
זה לא אומר , יהודי נפטר לפני הגאולה בתקופה הזאת



כך , רב יהיה להם מוות מיוחד-כי לערב. ר"שהוא ע
  . ולא יהודי טוב ר"שכל אחד ידע שהם ע

. ז"שוב נעבור על כל הבעיות שיש לנו בעוה, לכן   
ואל תגידו לי , ל"ואני פונה בעיקר ליהודים בחו

ל אמר שאסור לבוא לגור במדינת "שהסאטמער רבי זצ
אבל אם . ואני מאמין בזה, כי אני יודע את זה, ישראל

מאמין אני שגם  -ל היה פה היום "הסאטמער רבי זצ
. כי הוא היה רואה שזה הסוף. לה לארץהוא היה עו

מהמקום , ל"אני בטוח שהסאטמער רבי זצ, ולא רק זה
, בוכה מאד על הקהילה שלו, לם הבאהטוב שלו בעו

, ל"ובמיוחד בחו. ם ישראלועל כל הקהילות של ע
. שמשתמשים בשם שלו בכדי לעשות עברות גדולות

למנוע ברגע זה  בכדי, ושמשתמשים במה שהוא כתב
  . ודים להגיע לארץמיה
קם ומוביל את היה בטוח שהוא בעצמו אני כי    

כל יהודי . ענקיתכי העולם בסכנה . הקהילה שלו לפה
רוחנית , ב בסכנה ענקית"אירופה וגם יהודי ארה

ותוך זמן מאד קצר אתם תבינו מה שאני . וגשמית
הרוחנית באמריקה ובאירופה ובארץ  והסכנה. אומר

עגל הזהב הורס את היהדות . זה אותו הדבר - עכשיו 
זה יהרוס את , ואם נמשיך עם זה, בכל מקום בעולם

אבל אם אנחנו עושים סיכום מכל . כל היהדות
, זה בארץ ישראלמסוכן פחות הכי המקום , הסכנות

כי יש לנו . אפילו שעדיין יש פה שלטון של רשעים
 ''''מדינת ישראלמדינת ישראלמדינת ישראלמדינת ישראל''''לא לא לא לא , , , , שארץ ישראלשארץ ישראלשארץ ישראלשארץ ישראלה "ה מהקבהבטח
. ארץ ישראל תישאר, לא תיהרס "ארץ ישראל"אלא 

, ה"השלישי בעת המקדש יבנה בירץ ישראל ובא
. ה"נקבל משיח צדקנו בעתיד הקרוב בערץ ישראל ובא

הסכנה , ובמקומות דומים, אירופהוב, ב"אבל בארה
 הסכנה האנטישמית גדלה, הגופנית ליהודים, הפיזית
 ב ואירופה"שארהמשמים  ואין שום הבטחה. והולכת

  .לא יהרסו
שני שליש של , אתם יודעים את הנבואות, יהודים   

 ְוֵהֵבאִתי ֶאת ַהְּׁשִלִׁשית: 'ט, ג"זכריה י[. העולם יהרס
ּוְבַחְנִּתים ִּכְבחֹן ֶאת , ּוְצַרְפִּתים ִּכְצרֹף ֶאת ַהֶּכֶסף, ָּבֵאׁש
 שליש, יהרס לגמרי  אדוםכולל אחד שליש . ]ַהָּזָהב
 ',עובדיה א[. פגעתלא רץ ישראל וא, מאד קשהשני 

  .]ְוָהָיה קֶֹדׁש, ּוְבַהר ִצּיֹון ִּתְהֶיה ְפֵליָטה :ז"י
כל המסיבות . להתבונן, אני מבקש מכם רגע לחשוב   

כל התפילות , כל החסד שלכם, ל"ובמיוחד בחו, שלכם
-כל לימוד, שלכם' בה כל האמונה והבטחון, שלכם

מצות [. לא הרבה? מה זה שווהכ, התורה שלכם
' ה' משנה ברורה סי' ועי. ט"ישעיהו כ, אנשים מלומדה

כי לרוב זה רק קישוט ? למה. ]חסידים' בשם ס
זה לא , לרוב. החומריים שלכם, לצרכים הגופניים

זה פשוט סיבה לעשות מה שאתם . משהו עמוק
  . רוצים

שברוב בתי הכנסת יש , באמריקהומפורסם למשל    
כך הרבה אנשים שמדברים אחד עם השני עד -כל

יש . ב"זה דבר ידוע בארה. שכמעט אי אפשר להתפלל
אבל הרבה מהחסד הזה הוא לא , הרבה הרבה חסד

כל חסד דאינון עבדין ". כל הבשר חציר[. אמיתי
וזה . זה חסד בשביל להבטיח פרנסה. "]לגרמייהו עבדין

ולא בתור אמונה ובטחון , טפלה אמונהכמעט בתור 
 מאד רוצים בידור-ל מאד"היהודים בחו. ה"בקב

זה , ולא מבינים שהבידור זה גויי. חייבים את הבידור
ל ַאל ִּתְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל ֶאל ִּגי :'א', הושע ט[. בזבוז זמן

ואנחנו , יש לנו כמות מעטה של שנים לחיות. ]ָּכַעִּמים
   !חבל על כל רגע! חבל. ורמבזבזים את זה על ביד

שיושבים , הבחורים, חכמים-ויש את התלמידי   
? מה זה תורה בלי נשמה. אוי לנו, ואוי לנו. ולומדים

. וזה מה שיש ברוב הישיבות? מה זה תורה בלי קדושה
ישיבות האלה ב. אבל גם בארץ, ל זה יותר גרוע"ובחו

אבל הם בלי  ,מעולהממש ומדים להם והרבה בחורים 
ֵאיָכה תֹאְמרּו ֲחָכִמים  :'ח', ירמיהו ח[. לרוב, קדושה
 ִהֵּנה ִבְדַבר'; ָאֵכן ִהֵּנה ַלֶּׁשֶקר כו; ִאָּתנּו ‘ְותֹוַרת ה, ֲאַנְחנּו

ואם אין קדושה אין  .]ְוָחְכַמת ֶמה ָלֶהם, ָמָאסּו ‘ה
של כל , היסוד של כל היידישקייט, כי הבסיס. תורה

ּוְזַכְרֶּתם ֶאת : ט"ל, ו"במדבר ט[. זוהי הקדושה, התורה
ַוֲעִׂשיֶתם ', ְולֹא ָתתּורּו כו; ַוֲעִׂשיֶתם אָֹתם ‘ֹת ה ָּכל ִמְצו

וקדושה זה המגן  .]'ָֹתי ִוְהִייֶתם ְקדִֹׁשים כו ֶאת ָּכל ִמְצו
, כי תצא' פ. ְוָהָיה ַמֲחֶניָך ָקדֹוׁש[. לק של החייםעל כל ח
איך הוא יכול , ויהודי שהוא קדוש.  ]ש"ע, ג"דברים כ

קט 'שהמכנסים צרים והז, בחליפה, להסתובב בלבוש
והוא כל היום רק מחליט איזה עניבה הוא , צר עליו

הולך , חסיד, איך זה יכול להיות שחתן.  יבחר ללבוש
, עם שפיצים' ליצן-כובע'עם שטריימל שנראה כמו 

-ן לבןכי אי. שעושה את זה עוד יותר גבוה ממה שזה
השטריימל שפעם היה סמל של . אדם מה לעשות

כובע של 'זה הפך ל, רוחני, של משהו מיוחד, כתר
  . אבל בלי קדושה, אמנם יוקרתי" כובע של ליצן. "'ליצן

זה ממש  ,כל העניין של קדושת הנישואים, ובכלל   
, יהודים-הם מושגים לא, כל המושגים. נהפך לדבר גויי
המדריכים הגדול של הרוב . כלל-לפחות בדרך

הרבה על הפסיכולוגיה ועל הכיוון  יםוהמדריכות סומכ

וזה . מאדוזה חולני . הגויי של קשר בין שני בני הזוג
שירי ' ע. איש ואשה שזכו שכינה ביניהם[. אנטי תורה

  .]'סוף פרט ט' משכיל כלל ה
של החינוך  והפסיכולוגיה גם נכנסה לכל הענין   

אז מאשימים , כי יש בעיות קשות. בחדרים ובישיבות
', לא מודרני'ו זה "כי התורה ח. את התורה על הבעיות

הבעיה , אבל באמת. ו"ח', לא מבין את הילדים'וזה 
. הולכים לפי התורה שלאשלאשלאשלאבישיבות ובחדרים זה 

כי ברגע שאנחנו חיים . שמנסים לחיות חיים של גויים
אז מקבלים את המחלות ואת הבעיות , גויים-של-חיים

  . של הגויים
הם  ,במצב קשה מאד חלק גדול של הילדים שלנוו   

 אפילו שמתלבשים, יהודיםכמו בדיוק מתנהגים לא 
ז יש "בכ כי, והם גם לא גויים בדיוק, כמו יהודים

אני לא אכנס . אוי לנו. כ"איזושהי נשמה יהודית בד
את כל  לקרוא מספיקכי אתם יכולים , יותר לדברים

  .התיקשורים שנעשו במשך עשרים שנה
 אם לא תחזרו בתשובה, אבל מה שכן אגיד לכם  

 תל הגשמיות שרוצחכלהשתוקק לתפסיקו ו, באמת
את  תרוצח, את היידישקייט שלנו תרוצח, אותנו

היצר הרע חייבים להוציא את אתם אז . הנצח שלנו
ליהנות . ולהגיע לאמת. הזה מהראש ומהלב

: 'ידיד נפש'פיוט [ .ה"לקב קק להיות קרוביםולהשתו
-להרגיש את ההרגשה שאי "]משוך עבדך אל רצונך"

כך נהדרת של אדם -ההרגשה הכל, אפשר לתאר אותה
, ד"תהילים פ[. יכול-להכל, נו של עולםבוישקרוב לר

ִלִּבי ּוְבָׂשִרי ', ִנְכְסָפה ְוַגם ָּכְלָתה ַנְפִׁשי ְלַחְצרֹות ה :'ג
של , של שחרור, ההרגשה של קלות .]ֶאל ֵקל ָחיְיַרְּננּו 
מעלה -שיכול לעלות מעלה, כבידות של אדם-חוסר
  . קלות ולהגיע למקום הטוב-בקלי

, תשבו על הריצפה: שוב אני אגיד, עם ישראל   
תבקשו מחילה על כל , ה"תבכו לקב, תשימו שק ואפר

: ב"י', יואל ב[, תבכו עם דמעות אמיתיות, החטאים
ּוְבצֹום ּוִבְבִכי ; ֻׁשבּו ָעַדי ְּבָכל ְלַבְבֶכם, ‘ָּתה ְנֻאם הְוַגם עַ 

 ‘ְוׁשּובּו ֶאל ה, ְוִקְרעּו ְלַבְבֶכם ְוַאל ִּבְגֵדיֶכם ,ּוְבִמְסֵּפד
בלי לעשות ניתוח קשה ולהוציא , כי בלי זה. ]ֱאלֵֹקיֶכם

בלי , הזהב שהערב רב הכניסו בנו-את הרעל של העגל
  .אתם תסבלו מאד –להוציא את זה לגמרי 

מלחמה  ,מלחמה קשה ומפחידה ,מלחמה תהיה ,כן   
אבל היהודים . שהרבה מליונים ילכו מהעולם

יהנו את ואלו . תיים ישארו ויקבלו משיח צדקנויהאמ
ַמה ָּיָקר : 'ח, ו"תהילים ל[, ההנאה הגדולה ביותר שיש

, ִּכי ִעְּמָך ְמקֹור ַחִּיים .'ִיְרְוֻין ִמֶּדֶׁשן ֵּביֶתָך כו ',ַחְסְּדָך כו
יערב לו ידידותיך : 'ידיד נפש'פיוט [ .]רְּבאֹוְרָך ִנְרֶאה אֹו

ואנחנו . ה"הקירבה לקב -ה וז "].מנופת צוף וכל טעם
  . עוד יותר ועוד יותרה "לקבות ולהתקרב נמשיך לעל

ליצירה , ה לעולם החדש"זה הבסיס של הקב, אנחנו   
היצירה שתהיה עולם שבו באמת הכל . הסופית שלו
ל על כל מידה מברך "לעת'. פסחים נ[. טוב מוחלט

  .סוףסוףסוףסוף .]'ברוך הטוב והמטיב'
  )ה'גימטריאות ממוישל(

והגימטריא שלו . 79' דף התקשור האחרון היה דף מס
, זה שניהם והפירוש". ל חי'לא"או , "בן דויד בא"זה 

ה צריכה להיות "השנה בע. זה על שניהם, הכוונה
  . ג"ב תשע"תשע, הגאולה

זה יהיה הדף השמונים במספר  -התקשור הזה 
  . כלומר הגאולה שלנו', גואלם'שזה , הגליונות

כי בלי בטחון , "הבטחון"שמונים זה גם בגימטריא 
. וזה הדבר החשוב ביותר. גאלילה י אפשרא –ה "קבב

, ה שהוא הכל יכול"ביטחון גמור ומוחלט רק בקב
  . וזה המפתח לגאולה. רק לטובתינול זה ושכ

 - "טחוןיהב". וזה היסוד". יסוד: "וכמו כן זה בגימטריא
כל "וכמו כן זה במספר . זה היסוד והמפתח לגאולה

ואני . והם בלבד, כי ברור שכל אוהביו ינצלו, "אוהביו
, וה שכל היהודים האמיתיים יקחו את זה לליבםומק

  .סוף. פגש בבית המקדשיושנזכה לה
        
  ב"תשע, ו כסלו"כ, דניאל, "סיימנו"

זה כבר כמה שנים שיש לי את הזכות לתת , אבא, אבא
: 'ד, ב"דניאל י[. רים מן השמים לעם ישראלמס

אני זוכר את . "]ּוַמְצִּדיֵקי ָהַרִּבים ַּכּכֹוָכִבים ְלעֹוָלם ָוֶעד"
שבקושי יכולת להאמין , אבא, המסרים הראשונים

. שזה אמיתי, שזה לא חלום, שאני מסוגל לכזה דבר
אולי בהתחלה לא . ]ו"תהילים קכ". ָהִיינּו ְּכחְֹלִמים["

אבל במשך השנים ראית כי , היית בטוח שזה אמיתי
-ְׂשַפת: "ט"י, ב"משלי י[. מה שאמרנו באמת מתקיים

והנה אבא הגענו לשלב האחרון . "]ֱאֶמת ִּתּכֹון ָלַעד
ובכלל , השלב הקשה ביותר לעם ישראל, לפני הגאולה

, וברגע זה. ואנחנו עומדים על פתח הגאולה. לעולם
מסרים שנועדו , ל מסריםאחרי כל כך הרבה שנים ש

הגענו לרגע של , לעזור לעם ישראל להתכונן לגאולה
בצורה כזאת של תיקשור , המסר האחרון

")Facilitated Communication("  ובקיצורFC.  
למה פתאום אנחנו קיבלנו מסר מהשמים לעצור    

קהלת [. כי העולם השתנה לגמרי? את המסרים בכלל
וכל מה . "]ַלֲחׁשֹות ְוֵעת ְלַדֵּברֵעת ... ַלּכֹל ְזָמן: "'ג

כי אין . זה מה שנגיד גם בעתיד, שאמרנו עד עכשיו
אין יותר מה להגיד לעם . יותר מה להגיד בשלב הזה

אם אתם רוצים . ישראל איך להכין את עצמנו לגאולה
, אז פשוט תוציאו את הדפים הקודמים, להתחזק

  .אין חדש לומר לכם. ותעברו עליהם
ָרִאיִתי ֶאת ָהָאֶרץ : "ג"כ', ירמיהו ד[. לגןהעולם ב            

ובכלל כל תושבי , היהודים. ..."]ְוִהֵּנה תֹהּו ָובֹהּו
התרגלו , גם היהודים, גם הגויים, הזה-העולם

לגשמיות מעל ומעבר לחלומות הבלהה הקשים ביותר 
. ]ו"עמוס פ, ח"ישעיהו פכ[. של הסבים והסבתות שלנו

השפע שאנחנו נהנים  הם לא יכלו אפילו לדמיין את
אבל על . "]ַוִּיְׁשַמן ְיֻׁשרּון ַוִּיְבָעט: "ו"ט, ב"האזינו ל[. מזה

' עי – 'ְוִדי ָזָהב'[. השפע הזה אנחנו משלמים מחיר כבד
ואין . זה כמעט הרס את האידישקייט. .]ברכות לב

זה כמעט הרס לגמרי את . מחיר יותר כואב וכבד מזה
ואין מחיר יותר . ה"עם הקב, הקשר שלנו עם האמת

  ...."]ֶּפן ּתֹאַכל ְוָׂשָבְעּתָ : "ב"י' דברים ח[. גדול מזה
: ז"ט', עקב ט[. עם ישראל יצר יהדות פלסטית   
יהדות שמתאימה . "]ֲעִׂשיֶתם ָלֶכם ֵעֶגל ַמֵּסָכה"

הנאות : לדרישות השקריות שלנו מהעולם הזה
וכל הדברים שהם בדיוק הפוך מהתורה , שטחיות

לקחנו את . .]כתובות קד' תוס[. הקדושה שלנו
שלנו והפכנו אותה למשהו ) יהדות(האידישקייט 

של , המתאים לכל צריכה שטחית וטיפשית, מלאכותי
העולם הזה : הזהב-כל יהודי שממש רוצה רק את עגל

ַוָּיִמירּו ֶאת ְּכבֹוָדם : "'כ, ו"תהלים ק[. וההנאות שלו
  ."]ְּבַתְבִנית ׁשֹור אֵֹכל ֵעֶׂשב

  
יש עוד יהודים שמשתדלים להחזיק מעמד ', רוך הב   

משתדלים . ה"וקירבה אמיתית לקב, ביהדות אמיתית
ולגדל את הילדים שלהם לפי , ללמוד לשם שמים

ִּכי לֹא ִתָּׁשַכח ִמִּפי : "א"כ, א"וילך ל[. תורת משה
, וכמה שכתבנו וכתבנו. אבל הם מעטים. "]ַזְרעֹו

לא , והשתדלנו להביא את האמת לפני עם ישראל
אולי פה ושם פתחנו קצת לב אל . הצלחנו הרבה

היהודים לא מוכנים , אבל לרוב. 'ברוך ה, האמת
אלא לא , ולא רק שלא מוכנים לשמוע אותנו. לשמוע
. א מעוניינים להבין את האמת שבתורהול, מוכנים

  .]'י, ח"י ישעיהו כ"רש[
שרוצים , וביניהם גם יהודים, יש גויים, בכל העולם   

כך -ולהביא את העולם למצב כל, להשתלט על הכל
כך לא שייך לשום דת של -כל, כך אכזרי-כל, גרוע

שהם . כדי שהם בעצמם ישתלטו על הכל, האנושות
כמו , ה"אילו במקום הקבושלום כ-בעצמם יהיו חס

. "]ּוִמְגָּדל ְורֹאׁשֹו ַבָּׁשַמִים: "'ד, א"נח י[. בדור ההפלגה
אבל . נותן להם להמשיך ולהצליח' ה, וכמו בדור ההוא

שם פסוק [. דבר הוא יוריד אותם חזק מאד-של-בסופו
הם ייעלמו . :]סנהדרין קז". 'ּוִמָּׁשם ֱהִפיָצם ה: "'ט

 -אותו דבר . ם יש דבר כזהוגם בין היהודי. מהמציאות
אבל בהשפעה גדולה יותר פי . רק בֶדֶגם קטן יותר

, ב"י האזינו ל"רש[. כי מרכז העולם הוא היהודי. אלף
מרכז הרוחניות הוא . מרכז הקיום זה היהודי. ]'ח

מה , ואפילו שיש מעט יהודים בעולם הזה. היהודי
מאמר , הכוזרי[. שקורה להם משפיע על כל העולם

  .]'א
-אשר רובה אנטי, יש לנו ממשלה, בארץ ישראל, פה   

ֲאֶׁשר ... ַאְנֵׁשי ָלצֹון: "ד"י, ח"כ ישעיהו[. דתית
עם , ויש ביניהם קבוצה של יהודים. ]ש"ע, "ִם ִּבירּוָׁשלָ 

שרוצים להתחבר עם הגויים האלה , תפקידים חשובים
, חדש-עולמי-וליצור סדר, שרוצים להשתלט על העולם

ַּפֵּתַח : "'ו, ח"ישעיהו נ[. וסס על רשעותשזה עקום ומב
יש גם , ובקבוצת הרשעים האלה. "]ַחְרֻצּבֹות ֶרַׁשע

. יהודים חילונים מכל העולם שמאמינים בכזה דבר
  . ויש להם חלק גדול בזה. והם משתתפים בזה

ששכחו בכלל מה זה להיות , יש גם יהודים חילונים   
מתנהגים כמו  והם גם כן. בכלל, בכלל, בכלל. יהודי

...". ִנְהֶיה ַכּגֹוִים[". ורוצים להתנהג כמו הגויים, הגויים
אבל יש ביניהם יהודים . ]ש"ע. ב"ל', יחזקאל כ

הם יהודים , בתוך הנשמה, שבתוך הלב, אמיתיים
ולוקח לפעמים רק מילה אחת לפתוח את . אמיתיים

אבל . והם יהיו מסוגלים לעשות תשובה, המקום הזה
והם לא , ר"יש ביניהם כאלה שהם באים ממקור של ע

ּוָברֹוִתי ִמֶּכם : "ח"ל', יחזקאל כ[. יוכלו לחזור בתשובה
  ."]ּמְֹרִדים ְוַהּפֹוְׁשִעים ִּביהַ 

-יש לנו את היהודים האורתודוכסים, אחר כך   
-דתיים'פה בארץ קוראים להם . ל"המודרניים בחו

- בין העולם ,יש ביניהם הרבה מבולבלים. 'לאומיים
מלכים ". ּפְֹסִחים ַעל ְׁשֵּתי ַהְּסִעִּפים[". הבא-הזה לעולם

. אי אפשר אבל. הם רוצים את שניהם. ]ח"י', א
העולם הזה הוא רק בשביל להכין . צריכים להחליט

. ]א"מסילת ישרים פ[. הבא-את עצמנו לגאולה ולעולם
ומצד שני , ואם אנחנו לוקחים מצד אחד את התורה

זה אף , ומנסים לעשות מזה דבר אחד, את העולם הזה



והתורה היא , כי העולם הזה הוא שקר. פעם לא יעבוד
ֲאֶׁשר [". פעם את השקר-אף התורה לא תקבל. אמת

  ...."]ָנַתן ָלנּו ּתוַרת ֱאֶמת
-הלאומיים והאורתודוכסים-וגם בין הדתיים   

ולא . המודרניים וגם בין הרבנים שלהם יש ערב רב
כי הם לא מנשמות , ר הזה"הע -יוכלו לעשות תשובה 

אבל הם לא נשמות , לפי הדין הם יהודים. יהודיות
. הם עשו לנו בעיות תמיד. וואף פעם לא הי, יהודיות

  .]ואתחנן' פר, הפסוקים' ל ש"האריז[
שביניהם יש אשכנזים , ויש גם את החרדים   

, לצערי הרב, וגם. 'חסידים וכו, ליטאים, וספרדים
, שפעם היה הפאר של העולם, הקדשים הזה- בקודש

שבגללם עמד , שפעם החזיק את העולם ברוחניות
משלי ". ַצִּדיק ְיסֹוד עֹוָלםוְ [", העולם בכלל בלי להיהרס

. .]שבת קמו[, גם ביניהם נכנס זיהום קשה. ]ה"כ', י
שנכנס , ר"שזה בא מהע, זיהום שהוא מסוכן ביותר

העולם הקרוב ביותר , לתוך העולם החרדי ביותר
נשארו יחסית מעט , וגם בעולם החרדי הזה. ה"לקב

  . אנשים שעוד מחזיקים באמת
יש  -ין היהודים החרדים אבל גם ב, קשה להאמין   

' ה. ר"יש ע -ואפילו בין המנהיגים שלנו . ר"הרבה ע
. ]י"ש ברש"ע. ז"סנהדרין צ. 'היוקר יעוות'[. ירחם
למשוך אותנו , ר הזה מנסה לקרר אותנו מהדת"והע

לקרב . לקרב אותנו לחילונים או לממשלה. לגשמיות
והם עושים את זה בצורה . אותנו לעולם הגויי

. 'כתלמיד חכם נדמה לו'[. שמים-זה לשםשכביכול 
סנהדרין . 'ט', זכריה ה. ''''ְוָלֵהָּנה ְכָנַפִים ְּכַכְנֵפי ַהֲחִסיָדהְוָלֵהָּנה ְכָנַפִים ְּכַכְנֵפי ַהֲחִסיָדהְוָלֵהָּנה ְכָנַפִים ְּכַכְנֵפי ַהֲחִסיָדהְוָלֵהָּנה ְכָנַפִים ְּכַכְנֵפי ַהֲחִסיָדה''''
. ]פ"ח כמ"א ורבב"א לאגדות סדב"הגר' בבי' עי. ד"כ

כי אפילו שאנחנו . רבוהיהודים האלה עושים נזק 
', שמואל ב[', יודעים שכל יהודי אמיתי ינצל בעזרת ה

כי כל נשמה יהודית . "]ִבְלִּתי ִיַּדח ִמֶּמּנּו ִנָּדחלְ : "ד"י, ד"י
' ָּבִנים ַאֶּתם ַלה: "'א, ד"דברים י[יקרה מאד בשמים 

: 'ד', דברים ל[. ימשוך אותו בכוח חזרה' ה. "]ֱאלֵֹקיֶכם
אבל אם הוא  ...."]ִאם ִיְהֶיה ִנַּדֲחָך ִּבְקֵצה ַהָּׁשָמִים"

יהיה לו סבל עצום עד שהוא יגיע , יתקלקל מאד
  .לאמת

: ז"י, ד"ישעיהו נ[. הם לא יצליחו, ר שבינינו"הע   
' אגרת תימן' 'ע...". ְּכִלי יּוַצר ָעַלִיְך לֹא ִיְצָלח-ָּכל"

אפילו שלפעמים זה נראה שהם כן . ]ם"להרמב
 ,הם יותר ויותר מתגלים ....אבל לא יצליחואבל לא יצליחואבל לא יצליחואבל לא יצליחו - מצליחים 

כי הם נלחמים בגלוי יותר ויותר נגד הקדושה של עם 
, ברכות' ש סוף מס"פיהמ' עי". ֵהֵפרּו ּתֹוָרֶתךָ [". ישראל

  .]י מליסא"להגר' נחלת יעקב' 'ושם בס
  
דניאל [. לפני כמה מאות שנה קמה תנועת ההשכלה   

והתחילה ירידה . ..."]ּוִמן ַהַּמְׂשִּכיִלים ִיָּכְׁשלּו: "ה"ל, א"י
הדברים הראשונים שהיהודים . בעם ישראלגדולה 

שהיא יסוד [. זרקו היו טהרת המשפחה והשבת
ומאז . ]שבת' הקדמת המשנה ברורה להל' עי. האמונה

עד . עם ישראל יורד עוד ועוד ועוד בדברים האלה
שהיא הבסיס של הקשר שלנו  -הדור הזה שהקדושה 

ואם יש רב או יהודי פשוט . כמעט נעלמה - ה "עם הקב
אין , הולך באיזושהי צורה נגד שני הדברים האלהש

והסוף שלהם יהיה מר והסוף שלהם יהיה מר והסוף שלהם יהיה מר והסוף שלהם יהיה מר , להם אפשרות להצליח בכלל
  .]'...מי מטיל כסותו'. ו"סנהדרין ק' עי[. מאדמאדמאדמאד

ואם . אלה שני הדברים שהם הבסיס של היהדות   
לימוד . ודאי?  "מה עם לימוד תורה: "תשאל אותי

לֹא ְבִריִתי -םִא : "ה"כ, ג"ירמיהו ל[, תורה זה בסיס גם
ויש עוד דברים שמחזיקים חזק את . ..."]יֹוָמם ָוָלְיָלה

בלי קדושה אין תורה , אבל. ]ב"א מ"אבות פ[. היהדות
ָּברּוְך '[. אז הכל זה דבר אחד. ובלי תורה אין קדושה -

  .]'ֶׁשָּנַתן ּתֹוָרה ְלַעּמֹו ִיׂשָרֵאל ִּבְקֻדָּׁשתֹו
ישיבות מלאות ה. לומדים היום תורה בלי קדושה   

אפילו על רמה , בחורים שלומדים תורה, יהודים
ְותְֹפֵׂשי ַהּתֹוָרה לֹא : "'ח', ירמיהו ב[, טכנית גבוהה

-ויש לנו חלישות. אבל לרוב אין קדושה ."]ְיָדעּוִני
גם בישיבות וגם , הדעת בטיפול בנושאים של קדושה

כאשר קורים כל מיני דברים . בבתי הספר של החרדים
' ק בפ"אוהחה[במקום לסלק את המעורבים , אסורים
ההנהלה מתייחסת לזה בדרך כלל . ]ב"כ פכ"פ, קדושים

 אם מתוך רצון לשמור על שם. בסלחנות גדולה
  .או משיקולים כלכליים, המקום

זה דור , אתם יודעים? מה עוד אני יכול להגיד לכם  
כ דבוק לשקר של "כ. כ דבוק לעגל הזהב"כ. מבולבל
מאד קשה . ולא יכול לעזוב את זה בקלות, העולם

אני רק . ]'דאביק בה טובא'. עבודה זרה יז[. להם לעזוב
מות עומדות לפנינו התגש –יכול לומר לכם את זה 

. מלחמה אמיתית, מלחמה קשה ביותר, של הנבואות
 ,,,,ושורש המאבק הוא רוחניושורש המאבק הוא רוחניושורש המאבק הוא רוחניושורש המאבק הוא רוחני. ]ח"ושם פל. ב"יחזקאל ל[
, ויהודים, מוסלמים, בין נוצרים, ]ם שם"מלבי' עי[

ובסופו של . וכולם נגד כולם. ואתיאיסטים שלא ֵנדע
. רוב העולם יהרס. יהיה הרס רב לעולם הזה, דבר
, הודים האמיתייםהי, עם ישראל האמיתי, אבל

שבאמת יש להם נשמה , ה"שבאמת קרובים לקב
, "נעשה ונשמע"סיני ואמרה -אמיתית שעמדה בהר

ויקריבו שוב  ,יקבלו משיח צדקנו, אלה יגיעו לאמת
  .'בעזרת ה, קורבנות בבית המקדש

----ה ישחט את עגלה ישחט את עגלה ישחט את עגלה ישחט את עגל""""הקבהקבהקבהקב. נעבור גיהנום עד אז, אבל   
מי שאוהב מי שאוהב מי שאוהב מי שאוהב . ]ש"ע. סוכה נב[. הזהב מול העינים שלנוהזהב מול העינים שלנוהזהב מול העינים שלנוהזהב מול העינים שלנו

סתם חתיכת , יראה שזה לא עובד - את הפלפון שלואת הפלפון שלואת הפלפון שלואת הפלפון שלו
יראה שהיא  - ומי שאוהב את המכונית שלוומי שאוהב את המכונית שלוומי שאוהב את המכונית שלוומי שאוהב את המכונית שלו. פלסטיק

 - מי ששמח על הכסף שיש לו בבנקמי ששמח על הכסף שיש לו בבנקמי ששמח על הכסף שיש לו בבנקמי ששמח על הכסף שיש לו בבנק. לא יכולה לזוז
יגלה  - ומי שמחכה לפנסיה שלוומי שמחכה לפנסיה שלוומי שמחכה לפנסיה שלוומי שמחכה לפנסיה שלו. יראה שזה נעלם

. .."]ְזָהָבם-ַּכְסָּפם ַּגם-ַּגם: "ח"י', צפניה א[. שהיא נמחקה
ומי ומי ומי ומי . יגלה שהסניף סגור - ללכת לרופאללכת לרופאללכת לרופאללכת לרופא    מי שצריךמי שצריךמי שצריךמי שצריך

יגלה כי הוא לא שווה  - יש לויש לויש לויש לושאוהב את הכסף ששאוהב את הכסף ששאוהב את הכסף ששאוהב את הכסף ש
ומי שילך ומי שילך ומי שילך ומי שילך . יראה שאין מים בברז - מי שצמאמי שצמאמי שצמאמי שצמא. כלום

: א"י, ד"תהלים ל[. ימצא שהמכולת ריקה -למכולת למכולת למכולת למכולת 
מי שסומך על הצבא שישמור מי שסומך על הצבא שישמור מי שסומך על הצבא שישמור מי שסומך על הצבא שישמור . "]ְּכִפיִרים ָרׁשּו ְוָרֵעבּו"

. ישמע כיצד הטילים מתפוצצים מסביב - עלינועלינועלינועלינו
ומי ומי ומי ומי . ]ש"ע. 'ד, ד"הושע י...". ַאּׁשּור לֹא יֹוִׁשיֵענּו["

בית , מיטה, אוכל: יהיה לו הכל – הההה""""בקבבקבבקבבקבשבוטח שבוטח שבוטח שבוטח 
לֹא ַיְחְסרּו ָכל ' ְודְֹרֵׁשי ה: "תהלים שם[. נצח, המקדש

. לא יהיה לו כלום -ה "ומי שלא בוטח בקב. "]טֹוב
ְוָׂשם , ֲאֶׁשר ִיְבַטח ָּבָאָדם ָארּור ַהֶּגֶבר: "'ה, ז"ירמיהו י[

  ...."]ָּבָׂשר ְזרֹעֹו
  
שהם  -המטורפים . העולם הולך לקראת מלחמההעולם הולך לקראת מלחמההעולם הולך לקראת מלחמההעולם הולך לקראת מלחמה   

דניאל [, מיני רשעים מכל התקופות-גלגולים של כל
ולהיות חס , מנסים להשתלט על העולם. ]'ב, ב"י

וזו טיפשות אפילו . ה"ושלום כאילו במקום הקב
ִּכי : "ו"ט', ישעיהו י[. לחשוב שאפשר לעשות כזה דבר

אבל . ]ש"ע, ..."ֲהִיְתָּפֵאר ַהַּגְרֶזן ... ָאַמר ְּבכַֹח ָיִדי ָעִׂשיִתי
, הם כל כך מלאים עם תחושת הכוחות של עצמם

שהם , ום פנים ואופן לקבל את זהשהם לא יכולים בש
אז סוחבים את כל . ה ברא"אדם שהקב-בסך הכל בני
עם סבל עצום לכל , עם הרס עצום, העולם לסוף

, יהודים וגויים עם קצת הבנה. אוכלוסיית העולם
גם . מרגישים ברור שעומד להיות אסון בעולם

רוב העולם . ]'ד', מלאכי א[. בכלכלה וגם במלחמות
ובין היהודים . אוכלוסיית העולם תיהרגורוב , יהרס

, ֹוןְוָהָיה ַהִּנְׁשָאר ְּבִצּי[". ישארו אלה שעמדו על הר סיני
        .]'ג', ישעיהו ד". ָקדֹוׁש ֵיָאֶמר לֹו, ְוַהּנֹוָתר ִּבירּוָׁשִלַם

הקדושה זה למעשה , כשאני מדבר על קדושה            
, ד"תהלים קי[החיים של היהודי , הבסיס של היהדות

בלבוש , במחשבות. "]ְיָתה ְיהּוָדה ְלָקְדׁשֹוהָ : "'ב
זה איך שהוא , אדם מדבר-זה איך שהבן: ובהתנהגות
אם , באיזה צורה הוא מזיז את הגוף שלו, הולך ברחוב

הוא בגאווה עם הראש למעלה והליכה של אדם 
או שהוא הולך , .]'סוטה ה' עי. 'קומה זקופה'[' שוויצר'

ולא מנסה , ]ן"הרמב איגרת[ עם הראש למטה, ָעִדין
גם של , אם זה בלבוש. לתפוס את העין של האנשים

  . האשה וגם של הגבר
הגוף שלה מכוסה בכמה שיותר , אשה צנועה   

ְצִאי ָלְך '[. לנוכי זה מנהג האמהות ש, שכבות שאפשר
ואם התורה אומרת . ]'ח' ש א"שיה. 'ְּבִעְקֵבי ַהּצֹאן

 ָּבִאָּׁשה ֵׂשָער".: ד"ברכות כ(ששיער באישה זה פריצות 
צריכה , אשה נשואה צריכה להיות צנועהש )"ֶעְרָוה

עם היא לא יכולה לשים עליה פאה  ,להיראות נשואה
שירי [. צנועולחשוב שזה , שערות של אשה אחרת

ובשמים זה הרבה יותר , זו פריצות. ]ט"ה פ"משכיל כ
. 'וגדול המחטיאו יותר מן ההורג'[. גרוע מחילול שבת

אשה עם פאה של היום . ]'ד, ג"ספרי על דברים כ
ואם היא אומרת שבעלה רוצה את . נראית גלוית ראש

' גדר עולם'מאמר [. גהינוםלאז שניהם ילכו , זה
ואם היא תגיד שהרב שלה אישר את . ]'פרק ו, ח"להח

קשה לי להאמין שהרב ראה את הפאה ופסק שזה , זה
  ].ה"ס' כלל א ר"לה' הל, בחפץ חיים' ועי[. כשר

הפאה הנוכרית נותנת לאישה הרגשה של גילוי    
, הרגשה של חופש להיות כמו אישה פנויה, ראש

, וזה השקר הגדול של הדור, שהיא לא נשואה
כי התירו את , ההצלחה הגדולה של הסיטרא אחרא

אבל , הפאות לפני מאות שנים בגלל גזירה של הגויים
בת את הנשים ללכת היום אין גזירה של הגויים המחיי

ובזמן . ובכל זאת ממשיכות ללכת עם הפאה, עם פאה
אבל הן , הגמרא שכתוב שהיו פה ושם נשים עם פאה

  .לא יצאו לרחוב עם פאה גלויה
החזיקו את , לפני דור, שעד לא מזמן, והאבות שלנו    

והיום הרוב . היו הולכים עם בגדים רחבים, הצניעות
, מעילים צמודים, יםהולכים עם מכנסיים צמוד

יש אנשים שאוכלים , וחוץ מזה' וכו עניבות צבעוניות
ק דקידושין דף "סופ[. זה אסור, זה לא צנוע. ברחוב

יש סגנון דיבור . גם גברים וגם נשים. ]ש"עיי, .מא
, מושכות עין, שנשים מדברות ברחוב בקול רם
עם תכשיטים , הולכות עם נעלים שעושים רעש

חוץ מהבגדים הלא . ]'ישעיהו ג[. שמושכים עין
יש מפגשים אסורים בין נשים . 'קצר וצר וכו, צנועים
יש מקומות עבודה שיש נשים . .]סוכה נב' ע[. וגברים
יש מקומות אכילה . ]א"כ' ז סי"ע אהע"שו' ע[. וגברים

ִּכי : "'ח, ח"ישעיהו כ[. וזה אסור, שממש יושבים צפוף

  .]ג"ג מ"אבות פ". ְּבִלי ָמקֹום ...ֻׁשְלָחנֹות-ָּכל
ִוְהִייֶתם '[. זה כל החיים שלנו – """"קדושים תהיוקדושים תהיוקדושים תהיוקדושים תהיו""""            

אדם שאין לו . ]'מ, ו"במדבר ט. 'ְקדִֹׁשים ֵלאלֵֹקיֶכם
 -' זימה'תרגום , ד"י', ויקרא כ[מחשבות קדושות 

: כתובות ח[, מדבר מילים לא יפותה ]'עצת חטאין'
איש או , לא צנוע, הולך עם לבוש פרוץה. .]שבת לג

לעמוד ! ?ה"איך הוא יכול להתפלל לפני הקב, אשה
ִמי ִבֵּקׁש זֹאת : "ב"י' ישעיהו א[! ?ה"לפני הקב

אז מה אם : "אנשים אומרים. "]ִמֶּיְדֶכם ְרמֹס ֲחֵצָרי
אבל היא , היא לא מתלבשת בדיוק בצניעות

אז מה אם : "זה כמו להגיד". ...כ חזק"מתפללת כ
מתפללת אבל היא , היא אוכלת קצת חזיר כל יום

. ה בפריצות"אי אפשר לעמוד לפני הקב". ...כ יפה"כ
ַהְמָעַרת ָּפִרִצים ָהָיה : "א"י', ירמיהו ז[. זוהי חוצפה

לעמוד בלי צניעות ולהתפלל מילים . ..."]ַהַּבִית ַהֶּזה
. זה ממש חוצפה מעל ומעבר -ה "קדושות לפני הקב

הוא , את הקדושה, וכל אדם שזורק את הצניעות
 ..]נדרים כ' עי[. אין לי מילה אחרת בשבילוו, חוצפן

  .את הרגישות לקדושה, אנחנו איבדנו את התחושה
כביכול , יש כל מיני הצגות וסרטים, עכשיו חנוכה   

זה הכל חיקוי של . כשרים-אבל הם לא. כשרים
, "ּוְבֻחּקֵֹתיֶהם לֹא ֵתֵלכּו: "'ג, ח"י, אחרי מות[. הגויים

טוב מעגל -מריח לא וזה, וזה אסור. ]י"ש ברש"ע
, בלבוש, והירידה הקשה הזו בקדושה. הזהב

סוטה [, מביאה אותנו לעבירות קשותמביאה אותנו לעבירות קשותמביאה אותנו לעבירות קשותמביאה אותנו לעבירות קשות, ובהתנהגות
והעולם החרדי . ]ש"ע... משרבו נטויות גרון: מז

מלא פריצות וגלוי , שלנו מלא דברים אסורים
  .ירחם' ה. עריות ודברים איומים

בצורה בצורה בצורה בצורה , , , , זהו המסר האחרון בצורה הזאתזהו המסר האחרון בצורה הזאתזהו המסר האחרון בצורה הזאתזהו המסר האחרון בצורה הזאת, , , , אבאאבאאבאאבא   
, , , , עוד מעטעוד מעטעוד מעטעוד מעט', ', ', ', בעזרת הבעזרת הבעזרת הבעזרת ה, , , , אבל אבאאבל אבאאבל אבאאבל אבא. . . . כזאת של תיקשורכזאת של תיקשורכזאת של תיקשורכזאת של תיקשור

ְוָתרֹן ְוָתרֹן ְוָתרֹן ְוָתרֹן ... ... ... ... ָאזָאזָאזָאז: ": ": ": "''''וווו, , , , הההה""""ישעיהו לישעיהו לישעיהו לישעיהו ל[[[[. . . . אתה ואני נדבר רגילאתה ואני נדבר רגילאתה ואני נדבר רגילאתה ואני נדבר רגיל
אני מקווה שבעתיד הקרוב ביותר אני מקווה שבעתיד הקרוב ביותר אני מקווה שבעתיד הקרוב ביותר אני מקווה שבעתיד הקרוב ביותר . . . . "]"]"]"]ְלׁשֹון ִאֵּלםְלׁשֹון ִאֵּלםְלׁשֹון ִאֵּלםְלׁשֹון ִאֵּלם

והדניאל שלך יוכל לדבר והדניאל שלך יוכל לדבר והדניאל שלך יוכל לדבר והדניאל שלך יוכל לדבר , , , , נעבור את כל המלחמותנעבור את כל המלחמותנעבור את כל המלחמותנעבור את כל המלחמות
        ....לגמרילגמרילגמרילגמרי    כיהודי נורמליכיהודי נורמליכיהודי נורמליכיהודי נורמלי, , , , חכםחכםחכםחכם- - - - איתך כתלמידאיתך כתלמידאיתך כתלמידאיתך כתלמיד

  
  ז"ח טבת תשנ"ר, מסר מאראלה

  :129' עמ, "2 מאד יודעת ונפשי" ספר מתוך
  אסון מפני התראה

  .מגיעה האחרונה ההזדמנות! ישראל עם
 סוף ....קרובקרובקרובקרוב    יהיהיהיהיהיהיהיה    הסוףהסוףהסוףהסוף    - - - -     יפסקויפסקויפסקויפסקו    שלנושלנושלנושלנו    כשהאזהרותכשהאזהרותכשהאזהרותכשהאזהרות

 להתגלות תתחיל האמת. שלכם הריקים החיים
 מוכנים יהיו לשרוד העתידים שאלו עד קימעא-קימעא
 את הפסיקו! ישראל עם. המלא האור את לקבל

 חיזרו. רעהו את איש אהבו. הטפשיים מעלליכם
  !ליוצרכם קירבו. בטהרה לתורתכם

  
  מסר מגליה, כמו בתקופת הנביאים

המסרים מן האוטיסטים ופגועי , יקרה שלי אמא
אשר היתרו , מזכירים את תקופת הנביאים, המוח

והיתרו בעם ישראל ומאחר שמשמים נתנו לעם 
ישראל המון זמן לחזור בתשובה על פשעיהם ורוע 

העם טעו לחשוב שדברי הנביאים הם , מעלליהם
  .בכוחם להתגשם הבל וריק ואין

ונחתו על עמינו ייסורים , וכאשר קרו הדברים    
הבינו עם ישראל שכל דברי , חורבן וגלות, קשים

 !אך הכל היה כבר מאוחר מדי, הנביאים היו אמת
כי מידת הדין כבר החלה לפעול בעולם מבלי יכולת 

ונותר היה רק ! הגזרה אז יצאה לפועל. לסגת
יש קצת   .בארץלבכות על עם ישראל בשמים ו

  .דמיון למסרים שלנו פגועי המוח
, ל קורה והלוואי שלאובקרוב כאשר יראו שהכ     

אזי יוותר לנו רק לבכות ולבכות ולהתפלל לאבינו 
כדי להפסיק ', שבשמים שירחם עלינו ולשוב עד ה

  . את הפורענויות הקשות המתרגשות לבוא עלינו
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~        

 נערכיםעצרות תשובה ותפילה , לעורר רחמי שמים
העצרת הבאה  .ח"בכותל וברחבי הארץ מידי ערב ר

פרטים .  שבטח "ערב ר, ט בטבת"שלישי כביום 
  .בפרסומים

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ְ~~~~~~~~~~~~~~~  
עזרו לנו להציל . עזרו לנו להפיץ את האמת, אנא

המסרים . עוד יהודים ולהביא את הגאולה ברחמים
: דניאל  .0527-120-948טל . נשלחים חינם בדואר

  .ברכה מיוחדת לכל מי שעוזר לנו להפיץ את האמת
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

שעזרו לנו להפיץ המתנדבים אנו מודים לכל 
  .המסרים ולהביא את האמת לעם ישראל

, בית המקדש השלישיבתקווה שכולנו ניפגש ב
לקבל משיח צדקנו במהרה ברחמים נזכה שו

  .ובשמחה
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 


