
 אב תשע"ג-מנחםעם אהרל'ה, תקשור     ,   בס"ד
 

 שותקים על המצעדהיהודים ו
 

 אני רוצה לומר לכם, שאוי לנו, אוי לנו, אוי לנו.

 !אני רוצה לומר לכם: אוי לנו, אוי לנו, אוי לנו

אני רוצה לומר לכם, שאם עם ישראל לא יתעורר, אם עם ישראל לא יעשה 
]ר' סוטה י"א:  י לא ילחם על קידוש השם, אוי לנו, אוי לנו, אוי לנו."אם עמ ,תשובה

 .איוב ששתק כו'[

כ "פה בארץ ישראל, הרשעים שולטים בכל מקום. וגם בכל העולם. וה' לא היה כ
שלים. לא מספיק שהוא היה ואם לא היה בשביל יר -ראל כביכול יש-נפגע מעם

הנה, היהודים נמצאים  ,המקדש הראשון והשני, אבל-כביכול צריך להרוס את בית
רב בחוצפה רבה, צועדים ברחובות -כשהערב ,לי לפתוח פהבירושלים בהמוניהם, ב

שהם נלחמים כביכול  [במדבר ט"ו ל']ובכוונה מראים לכל העולם  של עיר הקודש,
 .. האזינו['הּויסּוע  כ  ת י  בו  ע  תו  ב  '] פנים עם הקב"ה-אל-פנים

כמה שכאילו זה כמו  ,מסתכלים ועושים כאילו שזה לא קיים ,היהודים ,ואנחנו
אבל זה הרבה יותר גרוע מזה. זה הכל נגד התורה. ולא סתם  .ים הולכים ברחובגו'ק

צנועה, -נגד התורה. ואנחנו מסתכלים איך שמטיילים בעיר הקודש בצורה לא
ששם  זה הכותל. -קשה -קשה הכי-והמקום הכינגד התורה.  ביותר בעבירות קשות

השכינה בקיר  .ב ובודדוהקיר הזה  עומד עצו .נשאר רק קיר אחד מהפאר שפעם היה
ועל  ,]איכה ב' א'[ בוכה כל הזמן על הפאר שהיה -. [ב' ד כו'. שיר השיריםמ  ה עו  ה ז  נ  'ה  ]הזה 

 ישראל ירד כל כך, שה' היה חייב להרוס את הבית שלו.-םאיך שע

אכי . מל'הע  ש  י ר  ש  עו   נּוב  ם נ  ג  '] בנו את ירושלים מחדש, עם בניינים יפים רב-ערבוהנה, ה

ירושלים עיר "וזה נקרא  .ניםובידור וקני-עם כל מיני מקומות ,עם רכבת קלה ,ג'[
כי על זה אפשר להרויח הרבה  -הם לא שוכחים את המקומות הקדושים . "הקודש
  .גם היהודים רוצים לבוא לראות את ההיסטוריהוכי הגויים  כסף.

ם המקומות גם קשר עישים גמר ,גם היהודים החרדים ,והדתיים ביניהם
משתמשים בזה אך ורק לכסף.  רב-ערבהקברים של הצדיקים וכו'. אבל ה הקדושים,

ולכן אין להם שום בעיה לחלל את המקומות האלה, ובכלל את כל ירושלים, בשביל 
 קודש-הם מוכנים לחלל כל דבר של ההנאות שלהם, בשביל הכסף שהם עושים.

 ה שהם באים במקומו, חס ושלום. "כדי להראות לקב .[ז' ים כו'. ירמיהויצ  ר  ת פ  ר  ע  מ  ה  ']

אבל עד שזה  .. תהלים א'['ח  רּו ּונפ  ד  ר ת  ש  ץ א  ו  ּמכ  '] !ה' יפיל אותם !אבל הם לא יצליחו
ירמיהו י"ג.  ע גו'.מ  ד  ת   ע  מו  ד  ו  '] ובוכה כביכול על העם שלו ,ה יושב במרום"הקב - יהיה

ם'. שירת ן ב  מּוא א  ים ֹלנ  ]'ב  לרוב.  ,נאמנים-ו שבכלל לא, על הבנים שלברכות ג.[ חגיגה ה:

 ּהל ל  ה  נ  ין מ  'א  ] לא  נאמנים -. לרוב [סוף הפטרת ניצבים] נאמנים –יש כמה אחדים . האזינו[

 .כינה[על גלות השזצ"ל . תפילת ר"ח ויטאל 'יה  ת  ב  ש  ל מ  ע   קּוח  ים ש  נ  ב   ה  אּור  ''. הל  ד  ים ג  נ  ל ב  כ  כו' מ  

עי' הקדמת ס' ] נה.לב להרגיש את צער השכי ,כל יהודי אמיתי, צריך להיות לו לב

רוב היהודים מסתכלים על . [ישעיה נ"ט. 'ישא  ין י א  א כ  ר  י  ו  '] לרוב –אבל אין להם  [חרדים
נכון, שלחו את הבנות להתפלל כדי שהריפורמים לא  הטינופת ולא מזיז להם.

 -ל הגברים כו', אבל זה רק משחק. הדברים הקשים ביותר יתפללו שם במעורב אצ
כ רציני, ואז זה "הבנות ככה, כי זה לא כ לחים אתוהיהודים שותקים לגמרי. ש

 –לא רוצים להתעסק עם זה  - םיהדברים הרציניאבל מסיח דעת מן האמת. 
תת ל הוחלט כי זה לא טוב ל'ביזנס'.. [צדיקים שכ"ד-אורחות] רב-ערבים של הנהעסק



ה דרך "הנאמנות לקבאת  "כאילו"לעשות את כל הדברים הקשים ביותר, ולהראות 
 הדברים הקלים יותר.

 .[. שע"ת ג', קס"א. ר' תהלים פ'ים'מ  ר  ים כ  ל  ב  ח  'מ  ] רב רוצים לפרק את החרדים-הערב
  ברש"י.ע"ש יא'. ות ה  ל  ם ד  ]שיה"ש ח': 'א   ב, החרדים פשוט פותחים את הדלתותרלצערי ה

ונותנים להם להיכנס עם כל הטינופת שלהם. דיברו נגד הליבה,  , כו'[ יָךר  ד  ח  א ב  י ב  ּמ  ע   ְך'ל  
. [, יואל ד' ג'ש בתיב"ע", יעוכ"ח ל"ב . כי תבאר'ח  ם ַאע  ים ל  נ  תּונ   יָךת  נו  ב  ּו יָךנ  'ב  ] אבל בשקט הכניסו

 .והרבה מאד מהחדרים הכניסו את הליבהכמעט כל הבתי יעקב, 

 - זה הכל סתם הצגות .[השיחה: 'כצאן לטבח'ר' ] לא, אין שום הפגנות ממש נגד הגיוס
המטרה זה להרוס אתכם: . כאילו שעושים משהו. אני מזהיר להשתיק את החרדים
הם יתפטרו מהם,  -ך פ  ה  ומי שלא י   .להפוך את היהודים לגויים את הדת היהודית.

כי שתקתם כמה שנים טובות על  ,אתכם ואתם יכולים להבין לבד איך. אני מזהיר
סטירת לחי לשכינה, שלא נדע, שה' ישמור  ,ירהטשזה סהמצעד המטונף הזה, 

 אותנו ויציל אותנו.

 .[. חגי א''םיכ  כ  ר  ל ד  ם ע  כ  ב  ב  ל   ימּוש  '] ישראל לעשות חשבון נפש-םולכן, אני מבקש מכל ע
אולי גם תעשו משהו  - לכסףבשביל דברים ששייכים  תכמו שיצאתם להפגנות ענקיו

-ראשית] היה גזירה קשה על כל עם ישראלת –. כי אם לא [קג: ]סנהדרין בשביל השכינה

והגזירה הזאת תהיה  , בכל העולם, לא עלינו.[חכמה ש' הענוה סו"פ ו' מהזוה"ק שמות ז: ע"ש
  .ז[]מכות פ"א מ" , או שמשתפים פעולה עם הרשעים[באורך ]שבת נו. נגד אלה ששותקים

רק  ?כמה הלב שלי יכול לסבול את הסבל של השכינההצעקה של היום.  יהוז
לא הרבה. רק כמה משתדלים לדבר נגד כל  ,כמה, כמה יהודים מרגישים את זה

 .]תהלים פנ"ג ופי"ד[ ה"נגד הקבשמנהלים המלחמה 

הם ישרדו. הם ישרדו. אני  –המעטים שנלחמים נגד הרשעים  פו של דבר:אבל בסו
התרבה פה בארץ ישראל, ואיך הם  רב-ערבובל מאד, ולא יכול לראות איך שהגם ס

ה' סופ"ה מ  ר  מ  ים ּומ  י ד  ש  נ  ]'ַא רשעים רשעים. [. איכה א''אשר  ל   יה  ר  צ   יּוה  '] שולטים בכל מקום

אני מאד מאד סובל מזה. מאד. אבל מה  . בדם קר.]מזמור צד[ . רוצחים בלי לבדאבות[
. רב-ערבהם כולם  -כי גם כל היהודים שהולכים איתם  ,בוכהוה לעשות. ואני בוכ

  ?מה יהיה -פשוט  ,א להמשיך ככה"וא הם כולם ייעלמו מן העולם.

המלך -הם רוצים לשבת על כסא שלמה .[ד]זכריה י" הגויים רוצים את ירושלים
אפילו כבר החליטו שיש כבר מלך שהם כבר אמרו שהוא יהיה המלך של  .בירושלים

 בלי להרוס. -והם רוצים להשתלט על ארץ ישראל ושלים, אוי ואבוי לנו. יר
 שישארו הבניינים, שתישאר הרכבת הקלה, שישאר הכל. שלא יגיעו למקום הרוס.

הצליח להשתיק גם את  רב-ערבולא מזיז להם. ה שותק! שותק! ישראל-אבל עם
 . [. ע"ש רש"י. האזינוד'י   תל  ז  י ָא'כ  ] החילונים, גם את הדתיים, ובמיוחד את החרדים

, ולא נותנים לחיבור הזה, בין עם לקב"ה ולעמ"י והגויים מפריעים רב-ערבה
בכוחות שלהם ימח שמם  ,. הם בטוחים שהם]זוה"ק בראשית כז:[ הק' ישראל והשכינה

 ינּוב  '] פה 'הבוס'ם מי ייכולים להפריד בינינו ובין בוראינו. אבל הם לא מבינ ,וזכרם

ואם  .. הם חושבים שיש להם כח, ושהם יכולים להפריד[צד. תהלים 'םע  ים ב  ר  ע  ו  ב
אבל  ה, בטוחים שהם יכולים לשלוט על העולם."י לקב"מצליחים להפריד בין עמ

. [. תהלים צד'ינּוק  לו  ם ה' א  ית  מ  צ  י  '] כל יכול, והוא יגמור אותם בשניההה' הוא  .זה לא נכון
. ישעיה ס"ב 'ְךי  ק  לו  א   ְךי  ל  ע   ישש  י  '] להיות ביחד ,הם יגיעו ביחד ,לא יעזור פו של דבר,ובסו

 .[ה'

: אנחנו נכנסים לתקופה מאד קשה. רק דבר אחד אני רציתי להגיד .אני גמרתי
 ,נאמניםהנראה מי הבנים  יהיו מלחמות נגד היהדות, לא סתם, בגדול.מאד קשה. 
ם ית  א  ר  ם ּות  ב  ש  ו  '] יהיה עכשיו ברור מאד זה .הבנות הנאמנות. אנחנו נראהמי בודאי גם 

 .[ג'. מלאכי 'עש  ר  יק ל  ד  ין צ  ב  


