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 68העולם הזה גוסס
מסר ממנחם ,מוצש"ק ויגש ,ט"ו בשבט תשע"א
אני רק רוצה לומר לכם שהעולם עכשיו כמו
על חוט דק ,ועומד ליפול כל יום .זה לא אומר
שמשיח מיד יגיע ,אבל זה כן אומר שהעולם
הזה ממש עומד ליפול ,ואני יודע שאנחנו
אומרים את זה שנה אחרי שנה ,קרוב לעשרים
שנה והגאולה עוד לא הגיעה .אבל מה שכן
קרה ,וזה ברור ,שהכלכלה בעולם כמעט על
הריצפה או מתחת .והמוסדות של העולם
המערבי איבדו את האמון של רוב אוכלוסיית
העולם ,מסתכלים על המנהיגים כגנבים ,ולרוב
זה נכון ,ועל המוסדות כמו בנקים ,קופות
חולים ,חברות ביטוח וכו' כשקרנים וגזלנים,
ובכלל ,מפחדים מהמשטרה ,ומפחדים מהצבא,
ולא משנה באיזה ארץ ,בכל העולם ,ולא
מאמינים אפילו במשפחה ,בשכנים ,ובידידים.
העולם עויין לבני האדם ,ולא משנה למי או
איפה ,ולמעטים שבוטחים בקב"ה ,יש במה
להאמין ,יש על מה להישען ,אבל לשאר
העולם ,אין במה להאמין .העולם פשוט עויין
בכל מקום ,בכל פינה ,בכל מצב ,וזה ממש
חידוש ,כי אף פעם לא היה מצב כזה בעולם,
ואפילו הטבע מאיים עלינו ולא משנה איפה.
במדינות שאף פעם לא היו רעידות אדמה,
יש רעידות אדמה .במקומות שאף לא היה
סופות טורנדו יש סופות טורנדו ,במקומות
שלא היו הוריקנים יש הוריקנים .ולא
קטנים ,גדולים.
ישנו דבר הנקרא צונאמי שאירע פעמיים
ברעידות אדמה ענקיות וגרם לכדור הארץ
לקפוץ .כל כדור הארץ קפץ ,ואולי זו הסיבה
לשינוי בזוית הסיבוב של כדור הארץ .ובגלל
זה השמש מגיעה בזווית אחרת וזה גורם
לבלגן גדול בטבע .נו ,מתי היה כזה דבר בכל
ההיסטוריה שאנחנו מכירים.
והאדם לא מפחד .כל העולם שלו מסתובב
מסביב להנאות שלו .הוא לא שם לב כמה
שהוא בסכנה .יהודי אמיתי שעומד לפני
המוות ח"ו ,יש לו תקווה שהוא יגיע לעולם
הבא ,ובעז"ה לגן עדן ,ואפילו אם מגיע
לגהינום ח"ו ,בסופו של דבר יש לו תקווה
להגיע לגן עדן ,ורוב האוכלוסיה בעולם לא
יודעת איזה סכנה ענקית מחכה להם .והם לא
יודעים ,סליחה ,לא רוצים לדעת ,ובגלל זה
גם הם לא חושבים על המוות ,על ההמשך של
החיים ,על 'מה יהיה איתם' .אולי בגלל שלא
רוצים להאמין שהגרוע מכל יכול להיות.
מפחדים בכלל לחשוב על זה ,אז בורחים
מזה לתוך הגשמיות .אבל הרוב הם סתם
סתומים ,ולא רוצים לדעת כי הם נהנים ממה
שיש ,ולא רוצים לעזוב את זה בשום פנים
ואופן .והיהודים היקרים שלנו אותו הדבר.
גם הם רוצים להמשיך עם ההנאות של
העולם המערבי של עשיו .רוצים להמשיך
ולהנות ולא רוצים להרים את הראש אפילו
לדקה לראות את האמת ,לראות את הפחד
שהם צריכים למעשה להרגיש.
זה כואב הלב ,כי אם היו יותר יהודים
שומרים שבת ומשתדלים לעשות את רצון ה'
באמת ,היו יכולים להביא משיח בקלי קלות.
אבל אנחנו עם קשה עורף ,וזה יגמור את
רוב היהודים ,וגם משיח יבוא עם צרות
גדולות .ואין לי כבר כוח להגיד" :לעשות
תשובה ,לעשות תשובה ,לעשות תשובה" .מי
שומע? יגידו לי" :מה זאת אומרת לעשות
תשובה? אני עושה תשובה!" אבל לא עושים
תשובה .עושים תשובה קצת .אומרים כמה
תהילים יותר ,לומדים כל יום שתי הלכות

בשמירת הלשון ,אבל ממשיכים עם
הגשמיות כמו כולם.
ועכשיו תראו את מדינת ישראל,
החזקה ,הגיבורים הגדולים .אתם
יודעים מה ,אין אפילו תוכנית להציל את
העורף! אפילו תוכנית אחת להציל את
העורף! זאת אומרת שהם יודעים
שהמלחמה הבאה תהיה כל כך קשה,
שהם לא יוכלו להציל את העורף ,פשוט
ילחמו עם מה שיש .כל אחד ,כל יהודי או
לא יהודי בארץ ישראל ידאג לעצמו.
שמעתם? זה הציונים .אני עדיין מאמין
שיקחו את המפתחות ,יסגרו את המדינה
וילכו לאיזה וילה באיזה מקום סתר
שהכינו ,ישאירו את כל היהודים למות.
והם לא מוכנים לכלום ,לא למלחמה ,לא
לרעידת אדמה וכו' .וכל השחיתות מתגלה
עכשיו .ובעז"ה הסוף של השחיתות עוד
מעט יגיע.
וכל הערבים מוכנים למלחמה ,מוכנים
לתקוף אותנו ,וה' עוצר אותם .מעניין איך
עדיין לא התחילו במלחמה איתנו ,כי אנחנו
נראים לכל העולם כנמרים מנייר .וכולם
צוחקים על הציונים ,במיוחד על נתניהו ועל
כל הליצנים שלו ,אבל בינתיים הקב"ה עוצר
את הערבים ומונע מהם לתקוף אותנו ,וזה נס
גלוי ,ובינתיים הוא מגלה לכל העולם עד
כמה הציונים הם גנבים ושפלים ,ובודאי
שאין להם אהבה ליהודים ולארץ ישראל.
הם הכינו לעצמם בונקרים ווילות מחוץ
לארץ ישראל וכל מיני דברים יפים כדי
לשרוד ולחיות .אבל הקב"ה לא יתן להם .הם
ישלמו מחיר גבוה ביותר.
העולם החרדי גם מלא שחיתות ,למה לא?
אם אנחנו לא שמים גדר בינינו לבין החילונים
אז איך שלא יהיה שחיתות? אם אנחנו
מכניסים לתוך העולם שלנו את כל הלכלוכים
של החילונים ,של הגויים ,למה לא? אם אנחנו
לוקחים מהממשלה כסף בשביל לבנות בתי
חינוך וכו' אז למה שלא ניפול כמוהם לתוך
הבוץ .למה לא .לא צריך גטו ולא גדר ,צריכים
מקלט עשר מטר מתחת לאדמה כדי
שהטומאה לא תיכנס.

מסר מיצחק אייזיק ,מוצש"ק ויגש
העולם הזה גוסס ,ואני רוצה לומר לכם
שבאמת ,באמת ,זה קרוב .אבל לא סתם.
אתם לא מבינים כמה שזה קרוב .ממש
אפשר להריח את זה ,אפשר לטעום את
זה ,זה כמעט פה.
אני גם רוצה לומר לכם שהמצב של עם
ישראל כל כך קשה וזה מביא אותי
לדמעות .כי באמת מעט מבינים את
האמת ,מעט מאד ,לא סתם .מעט מאד,
ונראה שמעט מאד ישרדו ,וזה עצוב מאד.
עכשיו יש רק דבר אחד לעשות ,להחזיק
בקב"ה .לא להסתכל לא שמאל ולא ימין.
אני יודע שהסוף קרוב ,ולא להסתכל לא
שמאל ולא ימין ,וכמה שה' ינענע אותנו
ויפחיד אותנו ,והכל ,לא לעזוב אותו ,לא
לעזוב אותו לרגע .אם לא נעזוב אותו כמה
שהוא מנענע אותנו וכמה שאנחנו טועים
אבל אנחנו ממשיכים להחזיק בו אז אנחנו
נשרוד איתו .הוא זה שיציל אותנו ,רק הוא.
הוא הריבונו של עולם ,ורק אם אנחנו
נחזיק בו אז נשרוד .עוד פעם ועוד פעם.
תעברו על זה ,רק אם נחזיק בו ,נחזיק
בחבל שקשור אליו ,אנחנו נשרוד ,נשרוד
לנצח .אתם שומעים? לשרוד לנצח! וזהו.
אני גם דואג למשפחה שלי ,מאד מאד ,לא יודע

כמה שהם מבינים או לא מבינים .אוי ,אוי,
כמה שאני מתפלל עליהם ,אפילו שאני פה והם
שם ,ובקושי רואים אותי ,אבל אני מתפלל
עליהם מאד חזק .המצב מאד מפחיד אותי .מה
אפשר להגיד ,כל אחד יצטרך לסבול .מי יודע
כמה משפחות שלמות ישרדו .מי יודע.
יש חדשות כל הזמן .יש כאלה ששומעים
חדשות ,ויש כאלה שרואים חדשות ,ואפילו
ששומעים ורואים ,עוד לא תופסים .ה' יעזור
שכולם יתפסו .ודאי ,ודאי כל הזמן קורים
דברים ,בין אם אנחנו קוראים את זה
בעיתונות או לא .אבל זה קורה ,בלי הפסקה.
הרשעים עובדים יום ולילה .הם מטורפים.
ה' לקח להם את השכל .כל הרשעים שהיו
פעם בהיסטוריה חזרו בגילגול בדור הזה,
והם התחברו ביחד ,וה' עוזר להם להרוס את
עצמם ואת השקר .מה אתם חושבים? מי
עשה את עגל הזהב? הערב רב ,נכון.
אוי ,כל אלו שעשו את עגל הזהב הם חזרו
בדור הזה .כל הערב רב שהיו אז ,שעשו לנו
את הבעיות הגדולות נמצאים עכשיו .והם
משתדלים מאד להפיל את המאמינים .הם
מקבלים הנאה מזה שגורמים רע ליהודים
טובים .ממש נהנים מזה .זה מה
שמשתדלים כל היום לראות איך אפשר
לעשות רע ליהודי שני .אין להם אהבת
ישראל ,יש להם שנאת ישראל ,ורוב
היהודים היום הם ערב רב .זה הכל .ואני
רוצה לומר לכם שיהיו עוד גילויים .וזה יהיה
מדהים ,מדהים .אין עוד מה להגיד .זה יהיה
משהו מחריד .הדבר היחיד שאני יכול
לעשות זה שוב לבקש ,להתחנן לפני עם
ישראל" :תחזרו לקב"ה עכשיו ,כי באמת

הסוף מגיע במהירות .ואתם רוצים
לחיות ,ולא רק בגוף ,אלא גם בנשמה
לנצח .ועוד מעט מגיע הבירור הגדול,
ואלה שלא מוכנים לקבל את הקב"ה
כריבונו של עולם בלי שאלות ובלי
היסוסים ,אז לא רק שימותו ,אלא ימותו
לנצח ,לא עלינו.
מה עוד אפשר לעשות? להתחנן ,לבכות,
לבקש" :עם ישראל ,תתעוררו! עם

ישראל ,תחזרו!"

מסר ממנחם ,מוצש"ק וארא
היום זה הראשון בינואר  2011למניינם.
קשה להאמין שעברנו כל כך הרבה זמן מאז
שהאוטיסטים התחילו לדבר כביכול ,ומשיח
עוד לא הגיע .אבל אני רוצה להגיד לאלה
שחושבים שהעולם ממשיך כמו שהיה לפני
עשרים שנה  -שזה לא אמת .העולם השתנה
מאד .ואלה שמחכים למשיח באמת,
מקבלים חיזוק גדול מכל מה שקורה .עוד לא
הייתה שנה כמו השנה האחרונה מאז בריאת
העולם .ומי שלא רוצה להאמין  -הוא רק
צריך לפתוח עיתונים ח"ו או אינטרנט ח"ו,
ולראות שזה אמת.
אפילו הגויים מתחילים להרגיש שהעולם
לא כמו שהיה .ואני מדבר על כדור-הארץ,
ולא על בני אדם ולא על הכלכלה ,רק על מצב
כדור-הארץ .הרי בלי כדור-הארץ אין לנו
חיים ,אין לנו בתים ,אין לנו אוכל ,אין לנו
כלום .והקב"ה ברא את הכל .וזה כמו שהוא
כביכול לוקח את כדור-הארץ בידיים ומזיז
אותו טיפה .ומאחר שהוא זז טיפה ,כי הוא
קפץ מהמסלול פעמיים בשני הצונאמים
שהיו ,ואולי מעוד דברים ,לכן הכל משתנה,
יש רעידות אדמה בלי סוף ,מהקוטב הצפוני
עד הקוטב הדרומי .דרום אמריקה ,ארצות
הברית ,אירופה ,אוסטרליה ,רוסיה ,איפה
שאתם רוצים .מאות ואלפי רעידות אדמה
היו בשנה האחרונה ,וזה לא צחוק.

מסר מליפי ,מוצש"ק וארא
מנחם פחד .הוא לא רוצה לשמוע מה שיש
להגיד .ואני אמשיך היכן שהוא הפסיק .אני
מפחד מאד .כי זה יהיה מאד מפחיד .אמנם
יהיו מלחמות ,אבל בן-האדם לא יכול להרוס
שלשת-רבעי עולם ,רק הקב"ה יכול ליצור את
העולם ולהרוס את העולם .ולא שום כח אחר.
שיהיה ברור .ונכון ,בני-האדם ממש הורסים
את הבריאה .אבל להרוס לגמרי את הבריאה
 הם לא מסוגלים ,כי היא של ה' ולא שלהם.וה' לא יתן להם .אם מישהו או איזה כח
יהרוס את העולם או חלק של העולם ,זה רק
ריבונו של עולם ,ולא שום כח אחר.
בני אדם ,אני מזהיר אתכם! גם את הגויים
וגם את היהודים .תפתחו את העיניים שלכם
ותראו מה שקורה .אסונות טבע ,זה יד ה' וזה
ברור מאד .כל רעידות האדמה ,אלפים-
אלפים בשנה אחת ,והשיטפונות העצומים,
רק הקב"ה יכול לעשות .כל השלג והקור,
נכון ,חלק מזה אולי בא מכך שזרם הגולף
הפסיק ,אבל בסופו של דבר ,גם זה בא ישיר
מהקב"ה .זה שבני אדם היו שליחים ,זה לא
משנה .זה בא מהקב"ה .והטבע שהקב"ה ברא
יכה את האנושות ,את כל החוצפנים
שחושבים שהם יכולים להיות במקום
הקב"ה ,את כל הגויים שחושבים שאפשר
להתפטר מהיהודים ,את כל היהודים שרוצים
להיות כמו גויים וגם להיות במקום הקב"ה,
ח"ו .וישארו אך ורק אותם היהודים המעטים
היום שמאמינים ממש בקב"ה ובוטחים בו.
אלו שרואים את האמת שאין עוד מלבדו,
שכל העולם הזה הוא רק אחיזת עיניים ושאין
מה לעשות בעולם ,רק להיות עם הקב"ה
ולעשות את רצונו.
אבל לצערי הרב ,בני האדם לא מפחדים.
בכלל לא מפחדים .הגויים ברור לא מפחדים
לרוב .והיהודים  -אוי ליהודים! הקב"ה ברא
את העולם הזה בעבורנו ,בשביל היהודים.
ואיפה אנחנו? לא עם הקב"ה לרוב .רוב
היהודים לא עם הקב"ה.
אז מה יהיה? אם זה ימשיך ח"ו ,ואין
הרבה זמן ,אין הרבה זמן בכלל ,אם היהודים
לא יפתחו את העיניים ויחזרו בתשובה  -הם
לא יהיו! אתם מבינים?! הם לא יהיו!
הקב"ה צריך רק לקחת את כדור-הארץ
ולהזיז אותו סנטימטר אחד ,והאסונות
שיהיו יכולים לגמור את רוב האנושות! אתם
מבינים את זה? ואנחנו רואים שזה קורה
היום  -אסונות שאף פעם לא היו .אחד אחרי
השני .ה' מזהיר אותנו ,ובמיוחד את עם
ישראל.
ומהיהודים החרדים אני מבקש מאד:
תחזרו לאמת! תזרקו את עגל הזהב .תזרקו
את כל "העולם הזה" .תפסיקו להתנהג כמו
גויים! רוב החילונים מזמן כבר הפסידו את
היכולת לחזור בתשובה .אבל החרדים ,יש
חרדים שלא מפחדים לעבור עברות קשות
בשביל כסף או בשביל תשוקה של כל דבר
אסור בלי בעיות.
מבחוץ נראים כאילו צדיקים גמורים,
ובפנים עקומים לגמרי .מה יהיה? אני אגיד
לכם ,אם אתם לא חוזרים בתשובה ,גם
החילונים ,גם הדתיים ,וגם החרדים ,מעט
מאד יקבלו משיח .ואת זה אמרנו כבר .וזה
לא רק אנחנו אומרים ,זה כתוב בהרבה
מקומות .זה עולם של משוגעים ,בית-חולים
ענק לחולי נפש .אבל יש כמה שרואים את
האמת ,והם מאוזנים.
אלה שעוד עם החולי! תשתדלו לראות את
האמת! תשתדלו להוציא את עצמכם
מהטירוף ,מהשיגעון ,ותעברו להקב"ה.
תעזבו את הכסף שאתם דואגים לו כל כך,

ואת כל הדברים שאתם בוטחים בהם במקום
בקב"ה ,ותבואו להקב"ה כי רק הביטחון בו
יציל אתכם .ואני לא יודע כמה פעמים אני
יכול להגיד את זה ,או יצחק אייזיק יכול
להגיד את זה ,או מנחם יכול להגיד את זה,
או בן גולדן יכול להגיד את זה .אבל עוד פעם,
עוד פעם :תתעוררו! תתעוררו! האם אתם
נורמלים? אתם לא רואים מה שקורה? אתם
נורמלים או שאתם משוגעים?
הרי כל בן אדם נורמלי שעומד על פסי רכבת
ורואה שהרכבת באה אליו הוא יודע שהוא
צריך לקפוץ הצידה כדי להציל את עצמו.
ואתם עומדים על פסי הרכבת של העולם
הזה! ואתם לא מוכנים לזוז! מה קרה לכם?
האם אין לכם חשק לחיות חיי נצח? אתם
רוצים להמשיך כך עד שה' יהרוג אתכם בלי
שתהיה לכם אפשרות לחזור בתשובה ,חס
ושלום .עכשיו זה הזמן! עכשיו! אתם לא
מבינים? אילו יכולתי לצעוק הייתי צועק,
אבל אני לא יכול לצעוק .אולי בתוך המילים
שלי תשמעו את הצעקה המתוסכלת ,את
הכאב.
עם ישראל! איפה אתם? איפה הראש
שלכם? איפה הלב שלכם? איפה אתם? לא
עם הקב"ה בדרך כלל .רק עם השקר! רק עם
השקר!
אבל ,זה נכון .הרים יפלו ,זה נכון ,וארצות
יהיו מכוסות מים ,זה נכוןְ " .במוֹט ָה ִרים ְבּ ֵלב
ַמּים" )תהילים מ"ו( :ותהיינה התפוצצויות
יִ
של הרי געש בכל העולם" ,ו ִַיּ ְתפּ ְֹצצוּ ַה ְר ֵרי ַעד"ֹ
אָרץ
)חבקוק ג'( :והעולם ירעד " ַה ַמּ ִבּיט ָל ֶ
ַתּ ְר ָעד" )תהילים ק"ד(:
וִ
ורק אלו שעם הקב"ה יחיו .ולא משנה כמה
נשק יש לערבים ,לרוסים ולאמריקאים
ולנאט"ו ולשמאטו ,הם כולם יעלמו יחד עם
רוב האוכלוסיה של העולם .וכל אלה שהם
חושבים שהם יכולים להיות במקום הקב"ה
ח"ו ,ה' יהרוס אותם ,אבל הם ירגישו פחד
ענק לפני שזה קורה .אפילו אם זה דקה לפני,
הם ירגישו כזה פחד שאדם אף פעם לא
הרגיש בעולם .וזה יהיה הסוף שלהם .וישארו
בעולם הזה רק אוהבי ה' ,אלה שבאמת
מחכים למשיח ,שבאמת רוצים אמת,
שבאמת רוצים חיי נצח.
ש .אנשים אומרים שצריך לדבר דברים
חיוביים ,לדון לכף זכות וכו' .מה להגיד
להם?
ת .צריכים להגיד את האמת .כי עד שיראו
את הטוב שבגאולה השלמה ,אנחנו צריכים
לעבור דברים קשים ביותר .ואם לא יהיו
מוכנים אז מה יהיה? זה כמו חייל .אז תגיד
לו' :בוא חמודי ,הכל מצוין .הנה פרחים,
הנה שמים ,הכל רגוע ,תנוח ..עוד מעט תהיה
מלחמה..עוד מעט ,'..במקום לתת לו רובה
ולהגיד :אתה צריך לעשות אימונים! נו!
תשכב על הבטן! תתחיל לזחול ,ככה תציל
את החיים שלך!

ש .איך אפשר לפעול נגד הורסי היהדות?
ת .אין מה לעשות! אתה לא יכול לעשות
כלום ,רק להתפלל על הגאולה .עבדים היינו,
ואנחנו עדיין עבדים ,עבדים לעגל הזהב.
ואנחנו לא נוכל לצאת ממצרים במצב הזה.
רק אחדים יצאו כמו שזה נראה היום.

מסר ממנחם ,מוצש"ק בא
כמה אסונות טבע צריכים להיות עד
שהיהודים יבינו את המסר? כמה אנשים
צריכים להיהרג עד ש ...כמה ציפורים
צריכים למות עד ש ...כמה דגים צריכים
למות עד ש ...כמה טילים צריכים להיות
מכוונים לארץ ישראל עד ש ...וכמה רעידות
אדמה צריכים להיות עד ש ...כמה שיטפונות
עם הרוגים ונזק לבתים עד ש ...כמה יהודים
צריכים למות ממחלות שונות ומשונות עד
ש ...כמה משפחות של אברכים צריכים
להיות בלי אוכל עד ש...
הקב"ה מביא לנו מסרים מכל העולם,
העולם הוא שלו ,כל הנשמות הן שלו ,הכל
שלו .ועכשיו הוא לוקח את כדור-הארץ,
משנה אותו ,ומביא אותו למצבים מפחידים
ביותר ,אבל היהודים קשי עורף ,לרוב לא
חוזרים בתשובה ואומרים :מה זה שייך לנו,
אסור לשמוע חדשות ,אסור לדעת מה קורה,
יש לנו את התורה .אבל התורה שהם כביכול
מחזיקים אותה כל כך חזק ,לרוב היא לא מה
שמעניין אותם ,מה שמעניין אותם לרוב זה
להמשיך את החיים עם כל הדברים השטחיים
שהם נהנים מהם ,ולא חושבים על הגאולה,
על סוף הגלות ,כי הם כבר נהנים מהגלות,
ונהנים מעגל הזהב.
אבל ,כמו שהקב"ה הרים את ההר מעל
הראש של היהודים והכריח אותם להגיד
"נעשה ונשמע" ,גם עכשיו ,ה' יעשה את זה
ליהודים האמיתיים שכל-כך תפוסים בשקר,
עד שקשה להם לחזור בתשובה ,ואז יחזרו
בתשובה ,אבל בפחד גדול ,ושאר הכביכול
יהודים שהם ערב רב ,יעלמו.
והיהודים האמיתיים שלא יכולים להוריד
דמעה אחת ולהצטער על כל העברות שלהם,
ולהבין שהחיים זה רק לעשות את רצון ה'
ולא לחיות חיים של גויים עם הכשר ,הכשר
שלא שווה כלום ,כי זה נותן הכשר לחיות כמו
הגויים ,יסבלו מאד עד שיבינו ויקבלו את
האמת.
מה יהיה? תהיה גאולה ובעתיד הקרוב ,אבל
נסבול מאד ,ויש ממה לפחד ,כי זה לא יהיה
קל ,היהודים שעמדו על הר סיני ,סבלו לא
מעט ,אפילו הנשמות שלהם פרחו מגופם
לרגע ,וזה לא פשוט .ועכשיו ,לאלה שלא
רואים את המסרים שה' שולח בכל העולם,
לא מרגישים אותם ,לא שמים לב אליהם
וממשיכים עם השטויות ,הדרך תהיה קשה
מאד .ולאלה שרואים את הסימנים ,מבינים
את המסרים ,וחוזרים בתשובה באמת ,יהיה
הרבה יותר קל.

ש .זה גורם לאנשים שיתוק ,להיות מסר מדניאל ,ד' בשבט תשע"א

מאובנים.
ת .הם כבר מאובנים ,הם לא יכולים לזוז
מהטמטום שלהם .מהעגל הזהב שלהם.
מכל האוכל שלהם וכל הגשמיות שלהם.
וההגרלות ,מכל הכסף ,הכל.
ש .מה אפשר להגיד לילדים ,האם הם
יכולים לקלוט כאלה דברים מפחידים?
ת .האם הילדים יכולים לקלוט? הם
קולטים יותר טוב מהמבוגרים .רק
מישהו צריך להגיד להם ולהסביר להם.
וצריך להכין אותם.

עם ישראל ,עם ישראל ,נמאס לנו כבר
לתת מסרים ,נמאס לנו כבר לתת תוכחה,
קשה לנו כבר לבכות עם הרבה דמעות על
העם האהוב ביותר של הקב"ה.
עם ישראל ,אהובת ה' ,תחזרו ,תחזרו
מרצונכם הטוב ,שלא נצטרך לסבול יותר
ממה שסבלנו עד עכשיו ,כי בסוף הגלות
הארוכה הזאת ,תהיה לנו ,נאמני ה',
חיים כל כך טובים ,כל כך מאושרים ,כל
כך שלמים ,שאדם בימינו לא יכול לתאר
את זה.

בס"ד

69

האם תיפול פצצת אטום על ישראל?

מסרים של אוטיסטים

ה באדר א' ,ת ש ע " א

ניתן לשמוע את המסרים בטלפון03-9-77-00-77 :

הדף טעון גניזה

דניאל:

אני רוצה להגיד לכל עם ישראל האמיתי ,אם
אתם חילונים או דתיים לאומים ,חרד"ל,
אורתודוכסים ,חרדים או סופר חרדים ,אני
רוצה להגיד לכם :ה' אבינו שבשמים ,אוהב
אתכם ,רוצה שתחזרו אליו ,רוצה שתקבלו
משיח צדקנו ועולם הבא ,רוצה שתהיו חלק
של הנצח.
כדי לשכנע אתכם לחזור אליו ,הקב"ה מגלה
את השקר ,הוא מעלה את הרשעים שישלטו
על העולם ,משנה את הטבע ,כדי שכל
היהודים האמיתיים ,יתחילו להרגיש
שהעולם לא של האדם ,העולם של הקב"ה.
הוא עושה עם בני האדם מה שהוא רוצה,
הוא עושה עם הטבע מה שהוא רוצה ,ואפילו
אלו שחושבים שהם משנים את הטבע עם כל
מיני דברים טכנולוגיים ,זה שקר .כמו שדור
ההפלגה היה בטוח שהוא מגיע עד לקב"ה,
חשבו שאפשר להילחם נגד הקב"ה ,ומה הוא
עשה? בלל את שפתם ,אף אחד לא הבין את
השני ,התעצבנו ,רבו זה עם זה ובזה נגמר
הסיפור.
והכל קורה שוב בימים שלנו .עם ישראל,
תקשיבו טוב ,העולם בששת החודשים
האחרונים השתנה מקצה לקצה ,מניו יורק
ועד לאוסטרליה ,מבנגקוק ועד לונדון ,כל
העולם השתנה ובזמן כ"כ קצר ,וכל אדם עם
קצת שכל רואה שהקב"ה משחק עם כדור
הארץ ,מזיז אותו איך שהוא רוצה ,גורם לכל
מיני אסונות טבע ,כל מיני הפיכות של
משטרים בכל מיני ארצות ,כל מיני רשעים
מתגלים עכשיו ,והכלכלה "על הפנים".
תפתחו את העיניים ,אם אנחנו לא נחזור
אליו ,מה יהיה ? הוא עושה לנו סימנים שאי
אפשר שלא לראות אותם ,ברורים כשמש ולא
רוצים להבין.
כמה אני צריך לבכות ,כמה? אין כמעט
יהודים כמו פעם ,שבמצב הזה ,מצב שברור
שאנחנו לפני משיח צדקנו ,עם כל הדברים
שקורים שממש כמו שכתוב בנבואות ,אין
כמעט יהודים שיושבים על הרצפה ובוכים
ומבקשים את הגאולה ,מבקשים שנצא מזה
בריאים ושלמים ושנזכה לקבל משיח צדקנו.
עומדים לפנינו זמנים מפחידים ביותר ,מי
יעמוד בזה ,זה לא פשוט ,תראו מה שקורה
בעולם ,ותארו לעצמכם עד איפה זה יכול
להגיע.
כל מה שקרה עד עכשיו ,זו רק ההתחלה,
השטפונות ,רעידות האדמה ,הרי הגעש
שמתפרצים אחד אחרי השני ועוד הרבה
דברים .בארץ אנחנו לא מרגישים את זה ,כי
ה' מרחם עלינו ,ונותן לנו ,דרך האסונות
שפוגעים בגוים אזהרה גדולה ,ה' אומר לנו
בכך "עם ישראל ,העם האהוב ביותר עלי,
תחזרו אלי ,ותקבלו חיי נצח והעולם הבא".
תפסיקו לבזבז את הזמן בקניות של
טפשות ,באכילת שטויות ברחוב ,בכל מיני
נופשים .תבינו ,הנצח שלכם בסכנה ,הנצח!,
אתם מבינים? הנצח!
איך אתם ממשיכים להתעלם מכל הסימנים
שה' שולח? ,איך לא אכפת לכם מכל מה
שקורה? לא אכפת לכם שהקב"ה יצטרך
להרוג מליוני בני אדם על מנת לעורר אותנו
היהודים ? האם זה שווה? האם זה שווה
שהנצח שלכם בסכנה?
אתם רוצים לגמור עכשיו ,ברגע זה ,לגמור

את החיים שלכם באמצע אכילת פיצה ?
אני לא מבין ,פשוט לא מבין ,אתם לא רוצים
לדעת? לא רוצים להיות רציניים ?
לא רוצים לפחד ?
אוי לנו ,אוי לנו ,הסוף קרוב מאד ,עם ישראל
תתכוננו ,תתכוננו עם ישראל ,הסוף ממש פה,
הסוף ממש כאן.

בנימין:
אני רוצה להמשיך את דבריו של דניאל ,רק
לעשות קצת תזכיר של מה שקורה בעולם
בחודשים האחרונים ,ששינו את פניו של
העולם.
דבר ראשון ,כל כך הרבה רעידות אדמה
גדולות ,שקשה להאמין וקשה לעקוב אחרי
כל כך הרבה ,כל יום ,כל יום ,ורעידות
גדולות ומסוכנות .העולם רועד מכל
הכיוונים ,רוצה להזכיר לכם ,שהמשיכה
המגנטית של כדור הארץ ,שעד עכשיו היתה
בקוטב הצפוני ,זזה לכיוון רוסיה .ומה זה
עושה? קודם כל זה קיצר את היום בפחות
משניה ,והיום כבר לא  24שעות ,ואולי שמתם
לב שהזמן רץ ,לא סתם רץ ,כשמגיע יום שני,
יש הרגשה שנגמר השבוע .כדור הארץ קפץ
בצונאמי האחרון ,ולכן הוא עכשיו מסתובב
בזוית קצת אחרת ,וזה משפיע על כל
הגידולים של פירות ,ירקות וכו' בכל העולם,
כי הזריחה היא לא באותו זמן כמו שהיה
מקודם.
בנוסף ,לפני שנים מעטות דאגו שיהיה
בעולם חוסר מים לשתיה ,ועכשיו אומרים
שיש עודף עצום של מים ,ובגלל עלית פני
הים ,חופי הים קטנים יותר .ורק צריך לראות
את אוסטרליה שנראה כאילו שהקב"ה רוצה
שתיטבע מתחת לכל המים שיורדים עליה,
וכל הסערות הגדולות והמפלצתיות שמכות
אותה.
והקור ,גם בארה"ב וגם באירופה ,מאד
מאד מפריע ומאד מפחיד ,ובהרבה מקומות
ומפחדים מאד שבזמן הקור הזה ,לא יהיה
חימום בבתים ,כי אם החשמל לא יעבוד ,או
שלא יוכלו להביא נפט לבתים בגלל מזג
האויר ,אז אנשים יכולים למות מקור .אתם
שומעים? אתם מבינים?
אנחנו ,העולם המערבי ,עולם מפונק .אפילו
במקומות הקרים ביותר ,תמיד יש חימום,
ואם אין בגלל סיבות מסויימות ,אפשר ללכת
לשכן ממול ,או לקרוא לעזרה ,אבל הכל הולך
ויורד ויורד ,והאדם חשוף יותר ויותר
לסכנות.
תראו מה קרה במפרץ מקסיקו ,דליפה של
מליוני חביות נפט לתוך הים ,ובנוסף כמויות
עצומות של כימיקלים ששפכו שמה ,והם
מתפשטים בכל האוקינוסים ,ומליוני הדגים
שמתו וממשיכים למות ,ואנשים חולים לא
סתם ,אלא מזה ,ולא אכפת לאף אחד.
העולם מסוכן ,יש חוסר אוכל בעולם בגלל
כל מיני סיבות ,וזה הולך להחמיר בגלל כל
אסונות הטבע ,ומה יהיה כאשר האנשים
במערב לא יוכלו ללכת לכל מקומות האכילה
כמו מקדונלד ,או הפיצות ,או כל השטויות
האלה ,כי זה יעלה כ"כ הרבה כסף ,ורק
בודדים יוכלו לקנות ,ולא רק זה ,הכסף עצמו
לא יהיה שוה כלום ,ובעתיד הקרוב.
ויש אנשים רשעים שהשתלטו על אירופה
ועל אמריקה ,ויש להם תוכניות מפחידות

ביותר עבור כל האוכלוסיה אשר לא שייכת
למועדון שלהם .ובכלל הם ,הרשעים האלה,
שייכים לדור ההפלגה ,והם בטוחים שהם
יכולים להשתלט על העולם ,ואפילו להוריד
את כמות האוכלוסיה של העולם למעט מאד
עבדים ,ולפי התכנון שלהם ישארו עשרה
אחוז מהאוכלוסיה.
אבל הם שוכחים שישנו הקב"ה ,והעולם
שלו ,הכל שלו ,והוא הכל יכול ,והוא השלמות
של העולם ,והוא הכל של העולם ,והוא יהרוס
אותם יחד עם התוכניות שלהם ,הוא יקח את
הטבע ויפעיל את הטבע נגד הרשעים.
והם חושבים שיפילו את העולם במלחמה.
תהיה מלחמה זה בטוח ,אבל זה לא מה
שיהרוס שני שליש של העולם ,הבן אדם לא
יכול להרוס שני שליש עולם ,רק הקב"ה יכול
להרוס את העולם שהוא ברא.
ואני רוצה לומר עכשיו ,השכינה היתה
תמיד יותר בארץ ישראל מאשר בכל העולם.
אבל עכשיו ,השכינה שנמצאת בעולם ,עוזבת
את העולם ,עוזבת את ארצות הגוים ,ועם כל
הכח ,מתרכזת בארץ ישראל .ועוד מעט ,היא
לא תהיה בכל הארצות בעולם חוץ מארץ
ישראל ,ומהקדושה הגדולה שתהיה הציונים
לא יוכלו לעמוד בזה.

מסר ליהודים בחו"ל

ואני מזהיר עכשיו את כל היהודים בחו"ל,
לא כדאי להישאר ,לא כדאי ,לא בגלל
שמדינת ישראל יכולה לשמור עליכם ,אלא
בגלל שארץ ישראל היא ארץ הקודש ,וזו
זכות לחזור אליה לפני הגאולה .ברור שאם
אדם לא מאמין בקב"ה ,אם יבוא לארץ
ישראל ,זה לא יעזור לו הרבה ,אבל יתן לו
זכויות ,ואולי בכל זאת הוא יחזור לאמת.
ובנוסף ,גם בחו"ל לא תהיה עבודה ,ויש
תוכניות מאד מפחידות לשנות את כל צורת
החיים בחו"ל.
יש גם תוכניות למלחמות גדולות ,ותאמינו
לי שירושלים הרבה יותר בטוחה מניו יורק,
פריז ,לונדון ,או כל עיר אחרת בחו"ל .אני
מזהיר אתכם ,תעזבו את הגשמיות שלכם,
ותעלו לארץ ישראל ,כי אם אתם מגיעים
לישראל ,זה מראה לקב"ה שאתם מוכנים
לעזוב את עגל הזהב ולבוא אליו .ואני לא
מדבר על האמריקאים שחושבים שאפשר
לבוא לפה ולחיות כמו באמריקה ,לא ,זה
יהיה קשה מאד ,גם גשמית וגם רוחנית ,כי
הבלבול גדול וגשמיות לא תהיה ,אבל יהיה
לכם סיכוי רב לעולם של נצח ,לחיים של נצח.
ולכן ,וזו לא הקריאה ראשונה שלנו ,תבואו
לארץ ,כל היהודים ,תתכוננו למה שעומד להיות,
שני שליש של העולם יהרס ,כמו שכתוב בנבואות,
שליש לגמרי ,שליש קשה ושליש לא יפגע ,וארץ
ישראל שייכת לחלק הזה .ובכל מקרה לפי
הנבואות אדום תיחרב לגמרי ,והרבה תלמידי
חכמים חושבים שאדום כיום היא אמריקה
ואירופה.
עם ישראל ,אמנם נכון שה' יעלה יהודים מחו"ל
לפה כשיגיע הזמן ,אבל כדאי להגיע קודם ,אח"כ
יהיה הרבה יותר קשה .וכשתגיעו לפה ,תצטרכו
לעבוד על הביטחון שלכם ,כי בלי זה ,אי אפשר
לשרוד.

בני בכורי ישראל
הקב"ה רוצה את כל היהודים שלו ,רוצה
להציל אותם ,אבל זה תלוי גם בנו ,והוא
יהרוג את הערב רב ,שזה רוב עם ישראל
היום ,והוא יציל את היהודים שלו ,הוא ירים
אותם ,וימשוך אותם ,אפילו נגד רצונם ,הוא
ימשוך אותם לאמת .וברגע שיהודי אמיתי,
יעבור את הקושי שיש לו ,את ההתנגדות שיש
לו לרוחניות ולקרבה לקב"ה ,אז יפתח ליבו
ויחזור לאבינו שבשמים ,והוא יחזור בבכי

ובבושות על כל השנים ,משך כל הדורות,
שברח מהאמת ,ויחזור בשמחה.
עם ישראל ,תבינו ,החודשים הבאים יהיו
קשים ביותר בכל העולם ,ולאט לאט כולם
מתחילים להבין שזה עולם אחר ,עולם שלא
חלמנו עליו ,שלא חלמנו שיכול להיות כזה
מאיים ,כזה מלוכלך ,כזה מלא עברות קשות,
ולאף אחד לא אכפת ,מקבלים את זה כאילו
שזה בסדר ,הופכים את המלוכלך לכאילו נקי,
ואת הנקי לכאילו מלוכלך ,ורק מי שקרוב
לקב"ה יכול לראות את האמת ,וזה כל כך
מבלבל ,כי באמת רואים שאפילו הכביכול
צדיקים ,הרבה פעמים הם בתוך השקר ,וזה
מאד כואב ,וזה מאד מבלבל.

שעת רחמים
מה עוד אני יכול להגיד ,אני מסתובב בלילות,
אני לא יכול לישון ,זה מאד מפריע להורים
שלי ,אבל זה הזמן שאני יכול להתפלל על עם
ישראל .ואני יושב על הרצפה ובוכה ,וכאילו
יש לי שק על הגוף ואפר הראש ,אפילו
שבמציאות אין לי ,אבל הלב ,בתוך הנשמה
כאילו שיש ,ואני עם ים של דמעות ,לא
רואים את זה ,מבפנים ,בתוך הנשמה שלי,
ואני כל פעם מהקב"ה :אין מה להאשים את
ישראל ,נסיון כל כך קשה ,להיות בעולם הזה,
בתוך הגוף שלנו ,שמושך אותנו לכל דברים
אסורים ,וצריך כח של גיבור גדול להילחם עם
הגוף ועם הרצונות והתאוות הגשמיות שלו.
בעבר...
כל זמן שהיהודים חיו תחת איום של הגוים,
היה יותר קל להיות יהודי אמיתי ,לשמור
מצוות ,ללמוד תורה ולהדבק לקב"ה ,כי
ממילא לא היתה לנו שום גשמיות כמעט ,כל
הזמן היינו באיום של רצח .אבל עכשיו,
במאות השנים האחרונות ,רוב היהודים חיים
ברמת חיים גבוהה ,יכולים לעבוד בכל
המקומות כמעט ,היו פה ושם נגד היהודים,
אבל סה"כ היהודים בארצות המערב ,חיו
ברמת חיים גבוהה ,יכלו ללמוד ,אבל לרוב
עזבו את התורה והמצוות.
והיהודים החרדים כביכול ,גם היום ,לאט
לאט ,הופכים לכמעט גוים ,לא עלינו ,וזה לא
כולם בודאי ,אך המצב הוא קשה מאד ,כי יש
בלבול ,מי שייך למי ,מה שייך למה .יהודי
חרדי שיש לו זקן ארוך וכו' ,ונראה כמו יהודי
אמיתי ,אבל האם בתוך הלב שלו ,במחשבה
שלו ,הוא עם הקב"ה? והחילוני ,אולי בלב
שלו ,הוא באמת עם הקב"ה ,אפילו שהוא לא
ממש שומר מצוות?
הקב"ה ,כל כך קשה להיות יהודי ,אבל
תראה ,אחרי אלפי שנה ,שהרגו אותנו כי
היינו יהודים ,ע"י הגוים ששנאו אותך לא
עלינו ,ורצו להשמיד את עמך .עם כל הסבל
שעברנו כל השנים ,בכל זאת יש עוד יהודים
שומרי מצוות עם כל הלב.
שעם כל הסבל ,עוד
איפה יש עם כזהֵ ,עם ִ
שומרים מצוות ,אמנם לא הרבה שומרים כמו
שצריך ,אבל מרגישים יהודים ,וברגע שאתה
תגלה את עצמך ,ריבונו של עולם ,כולנו נרוץ
אליך .אבינו שבשמים ,אין לנו כבר כח לעולם
השקר הזה ,עזור לנו ,רחם עלינו ,גאל אותנו.
שאלות ותשובות
ש .מה עם המהפיכה במצרים ?
ת .מצרים היא מפתח למה שעומד להיות ,כי
מצרים נמצאת במקום המתנגד למלחמה עם
ישראל ,אבל כשהיא נופלת בעזרתם של
האמריקאים שני דברים קורים :אחד ,שאף אחד
כבר לא מאמין לאמריקאים ,ודבר שני
שהמוסלמים הקיצונים יקחו את השלטון בכל
הארצות הערביות .כולן יפלו לזה ,אם זה בהפיכה
פנימית או ע"י הפגנות ברחוב ,אבל השלטונות
יפלו ,והמנהיגים האיסלמים הקיצונים רוצים

לכבוש את ארץ ישראל.
ש .לא מובנת ההתנהגות של האמריקאים ,משך
שנים תמכו במוברק במיליארדים כל שנה,
לאחרונה אמרו שכדאי לנשיא מצרים להתפטר,
ועכשיו אומרים שכדאי שישאר?
ת .אני לא עיתונאי ,רק רואים שאובמה הוא הקבר
של אמריקה ואירופה ,והוא עצמו סתם בובה על
חוטים ,שאנשים אחרים מפעילים אותו לפי כל
מיני תוכניות משונות להשתלט על העולם ,אבל
ה' לא יתן להם .ה' יגמור אותם בצורה כזו ,שיראו
את המוות שלהם לפני העינים ויבינו שה' הכל
יכול.
ש .קראתי השבוע שהאדמו"ר משומרי אמונים,
ציין השבוע כי יזרקו פצצת אטום והנס יהיה שבני
ישראל לא יפגעו .האם תיפול כאן פצצת אטום ?
ת .בא"י לא תתפוצץ פצצה אטומית .ואני אומר
את זה ,לא בגלל שאני נביא ,אני לא נביא ,אני
אומר את זה כי יש לנו הבטחה שא"י לא תיהרס,
לכן לא יכול להיות שתתפוצץ כאן פצצה אטומית.
ומספרים על האדמו"ר מצאנז זצ"ל שאמר
שיזרקו פצצה ,אך היא תעמוד באויר ,לא תרד
על הקרקע ,וישראל לא תפגע ב"ה.
ש .יכול להיות שתיפול ,ולא תתפוצץ?
ת .הכל יכול להיות ,אך א"י לא תפגע.
ש .למה בכל המצוות יש לי רצון וקל לי להוסיף
הידורים וחומרות ,אפילו יותר מההלכה ,ובמצוות
הצניעות אין לי רצון להחמיר כלל?
ת .הס.א .מאד חכם ,הוא נותן ליהודי לרצות
קדושה ואומר לו:
"אתה רוצה תפילות ,שמירת הלשון ,תהילים,
חסד ,ארבעת המינים הכי מהודרים ,בבקשה ,כל
המצוות – עד הסוף ,עם כל הלב ,אין בעיה,אבל
צניעות ,עד כאן ,זה לא .אפשר להיות יהודי טוב
וגם להנות מהעולם הזה ,למה לך להגביל את
עצמך ,צניעות זה קיצוניות ,וזה לא טוב להיות
קיצוני ,למה לך להיות שונה מכולם? מה תגיד
הסביבה? אתה כבר יהודי טוב גם ככה"
עד כאן המילים של הס.א .והוא אומר את זה גם
לגברים וגם לנשים.
יהודי שעושה את כל המצוות ,אבל חוטא יום
אחרי יום ,שעה אחרי שעה בחטא רציני ביותר,
חטא שדומה לחטאים הראשונים שהיו לשון הרע
ובעיה בקדושה) ,שהנחש רצה שחוה תהיה האישה
שלו ,ואמר לה לשון הרע על הקב"ה(.
אם אשה עושה את העברה הזו ,עברה של
פריצות ,של בגדים צמודים ,קצרים ,גרביים
שקופות ,חולצות צמודות ,גם אם לא כל כך
צמודות אבל צמודות מידי לבת ישראל ,לבושה
בסגנון רחובי ,פאה שנראית כמו שיער ממש כי זה
באמת שיער ,ובכלל הפאה אסורה כי זה נראה כמו
גלוי ראש ולא כיסוי ראש ,ויחד עם זה הולכת
לרחוב מושכת עין של גברים ,אפילו אם היא
קוראת תהילים ואומרת את המילים הקדושות של
התפילות ,כל המצוות שלה לא שוות .למה ?
כי בכך היא כאילו אומרת לקב"ה :אני אוהבת
את כל המצוות שלך ,אבל על מצוות הצניעות אני
מחליטה ,חס ושלום .או במילים אחרות היא
אומרת לקב"ה :עד כאן .כל המצוות כן ,זה לא.
ומי שחושבת כך ,היא במצב קשה מאד ,ואם היא
אומרת שהרב שלה פסק שזה בסדר ,אז אוי ואבוי
לה ולרב שלה .אני לא מאמין שצדיק יסתכל על
אשה חוץ מאולי על הבת שלו או על אשתו ,כדי
לראות אם היא צנועה או לא.
ואם בעלה מתאר את הבגדים לרב ,זה לא
מספיק ,כי התאור הוא לפי הרצון של האדם
המתאר .לא יכול להיות שהרבנים אומרים
שפריצות זה צניעות.
ישנן גם כאלה ,שזה מוריד אותן בכל תחום,
מתחילים להיחלש בכשרות של האוכל ,וההרגשה
של "החופש" במרכאות ,מהלבוש שדומה מאד
לגויים הפרוצים ,זה מביא לרצון ללכת למסעדות,
טיולים וכו' .ואני לא אפרט יותר ,כי את
הצלחותיו של הסיטרא אחרא אתם יכולים לראות
בתורים הארוכים בבתי הדין לגירושין ,ה' ישמור.
יהודי אמיתי ,קודם כל צריך לזכור את המילים
"קדושים תהיו" ,ו"קדושים תהיו" מתחיל בצניעות.
יהודי בלי קדושה הוא כמו יהודי בלי נשמה .בלי
ניתוק מעולם הפריצות החילוני ,עם כל התאוות
האסורות שלו הוא לא יוכל להיות אף פעם יהודי
אמיתי.

אין עוד מלבדו

אני רוצה לומר שכל הרי הגעש שמתפרצים היום
בכל העולם ,זו אזהרה ענקית לעם ישראל ,הקב"ה
ברא את העולם בשבילכם ,בשביל עם ישראל,
ואתם לא שמים לב.
הרי כתוב ברור ,שכל מה שקורה בעולם ,גם
בארצות אחרות ,כל האסונות שקורים ,זו אזהרה
לעם ישראל.
בינתים עם ישראל בארץ ישראל לא סובל ,אבל
יגיע הזמן שהקב"ה יגרום גם לנו סבל חס ושלום
אם לא נבין את האזהרות ונחזור אליו ,ונחזור
אליו עם בטחון מלא שרק הוא כל יכול ,ואפשר
לבטוח רק בו .אין עוד מלבדו ,אין עוד מלבדו ,אין
עוד מלבדו ,אתם מבינים? אין עוד מלבדו.

איך לשרוד – תוכנית הצלה )קטע ממסר (27
דבר ראשון ,כל אחד צריך לשבת ולהסתכל לתוך
הלב שלו ולעשות תשובה אמיתית .לפרט לעצמו
כל עברה ועברה עד כמה שהוא יכול לזכור ,מאז
שהוא זוכר את עצמו עד היום הזה .לעבור על כל
עברה ולהצטער עד דמעות  -כי כל עברה עושה
ריחוק בינו לבין הקב"ה ולכן הדבר הראשון ,זה
להגיד את כל העברות .לקבל את זה כעברות
שבאמת עשינו .להגיד את זה לקב"ה ברור :אשמנו
וכו' ]ר''ל מצות וידוי[ .אבל באמת לעשות תשובה
על כל אחת ואחת ,ובאמת להצטער על כל עברה
ועברה.
אחרי שבכינו והצטערנו על כל העברות שלנו,
להחליט להשתדל לחיות לפי רצון ה' ,ואז לנקות
את הבתים שלנו ,את הרחובות שלנו ,את החיים
שלנו מכל אותן העברות.
אחרי זה לעבוד על הביטחון שלנו בה' .לדעת:
לא משנה מה קורה ,אנחנו בידיים שלו בלבד .וכל
מה שקורה לנו,הוא יודע והוא מכוון את זה
לטובתנו .לא משנה כמה כואב לנו ,הכל לטובתנו,
ולהאמין בזה ולהיות שמחים כי אם הקב"ה פוסק
שאנחנו לטובתנו חייבים למות לפני הגאולה  -זה
לטובתנו .ואם בעזרת השם הוא פוסק שאנחנו
צריכים לחיות ולקבל משיח ,גם זה לטובתנו .וזה
שמת לפני שמשיח בא ,בעזרת ה' יקום .אם הוא
עשה תשובה ,יקום לתחיית המתים וגם יקבל
משיח צדקנו.
הקב"ה עושה הכל לטובתנו ואנחנו צריכים להאמין
בזה ממש .ולא רק להגיד  -להאמין ממש .ומי
שמאמין בזה ועשה תשובה אמיתית ,הוא ישרוד.
ויהיה לו חלק של העולם הבא ,העולם הבא ,משיח!
הסוכה זה ביטחון בה' .יושבים בסוכה ובוטחים
בה' שהוא ידאג לנו ,הוא ידאג לנו לכל .וזה מה
שיציל אותנו -הביטחון הזה של הסוכה .שלא
משנה איזה נשק רוצים לזרוק עלינו ,אנחנו
בוטחים בה' ולא צריכים מקלט .המקלט שלנו זה
הסוכה .ואפילו אם זה אחרי סוכות ,אז אנחנו ניקח
את הסוכה אתנו .לא סוכה אמיתית ,לא להרגיש
ביטחון רק בלב ,אלא בכל הגוף שלנו .זה הסוכה -
ביטחון בקב"ה.
 25העולם מתכונן לסוף ,בנימין גולדן
מה זה עולם של אמת? עולם של אמת זה אך
ורק רצון ה' .ואחרי שמשיח בא ,זה יהיה עולם בלי
יצר הרע ,וכל אדם ירצה לעשות רק רצון ה' ,ושום
דבר אחר ,שום דבר אחר.
ולכן ,קשה אפילו לדמיין איזה עולם נפלא זה
יהיה .ונחיה מהבוקר עד הערב ,מהערב עד הבוקר,
רק בשביל לעשות רצון ה' .וההנאה תהיה מאד
גדולה ]''ובכן צדיקים יראו וישמחו וישרים יעלזו
וחסידים ברינה יגילו וכל הרשעה כולה כעשן
תכלה'' )תפילת ימים נוראים([.
אבל גם זה רק חלק של התהליך שיביא אותנו
לשלמות הסופית ,אבל זה רק הלידה .זה רגע
הלידה והגאולה זה התינוק .והתינוק עוד יגדל,
ויהיו עוד שינויים .אבל זה מדי מסובך לדבר על זה
]מבואר בדעת תבונות פח-צד ובכללים ראשונים
ט[ .קודם כל שנגיע לגאולה ושנקבל פניו של
משיח צדקנו .אבל לא יהיה פשוט ,לא יהיה פשוט
בכלל.
ה' שלח לנו נביאים ,נביאי אמת ,ירמיה ,ישעיה,
עמוס ,וכו' ,והרבה צדיקים שכתבו את הפרשנות
שלהם על מה שהנביאים אמרו .ופלא פלאים ,זה
הכל קורה במדויק ]ראה למשל ספר ''נבואה
והשגחה''[ .כי ה' שלח אותם להראות לעם ישראל
מה עומד להיות ,ואיך להבין את זה  -ומה לעשות
כדי להינצל.

בס"ד
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מסרים של אוטיסטים

ו' אדר ב' ,ת שע " א

ניתן לשמוע את המסרים בטלפון03-9-77-00-77 :

הדף טעון גניזה

דניאל ,כ"ד אדר א' ,תשע"א
אנחנו מגיעים לסוף ,וכמו שדברנו מספר פעמים,
אנחנו רואים ממש ,הרס של העולם הזה) ,רעידות
אדמה ,הרי געש ,שינויים קיצוניים במזג אויר,
בעלי חיים שמתו וממשיכים למות בהמוניהם בכל
מיני מקומות בעולם( ועכשיו זה נהיה יותר ברור
לכולם ,הרס ע"י הטבע ,והרס הטבע ע"י בני אדם.
ואנשי דור ההפלגה שהם רשעים ,גנבים,
רוצחים ,הלבושים בחליפות ועניבות יפות ,נראים
אנשי תרבות ,פוליטיקאים ,עשירים ,בתי מלוכה,
ואפילו האפיפיור ,מעורבים בדברים של העולם
התחתון ,אבל כלפי חוץ נראים כצדיקי העולם של
הגויים .עולם מבולבל ,עולם של שקר ,אי אפשר
להאמין בשום דבר הכתוב בעיתונות ,לפעמים
באותו עמוד שני מאמרים הסותרים אחד את
השני .אי אפשר להאמין .פעם ,כשהיה כתוב
משהוא ,האמינו ,לא חשבו שיעיזו לכתוב שקר ,כי
משהוא יקח אותם לבית המשפט ,ובבית משפט
יש צדק ,אבל השקר חוגג ,ובתי המשפט הם חלק
של השקר ,לא רק בארץ ,בכל העולם.
ומדינת ישראל ,כביכול מדינת היהודים,
נהפכה למדינה כמו כל המדינות ,עם כמה
חרדים ,דתיים וחילונים שגרים במדינה ,כמו בכל
המדינות ,כמו שבאמריקה ובאירופה .אבל רוב
המדינה כמעט גויים ,והיהודים האמיתיים לא
שמים לב ,איך הציונים )המנהיגים המתנגדים
לדרך התורה ומנסים לעקור אותה מישראל( נהיו
ממש חלק של דור ההפלגה ,הם קשורים עם
התכנון לעשות עולם אחד ,שכל העולם יהיה
מתחת לשלטון אחד ,ומכוונים את המדינה לכיוון
הזה .הם רוצים למחוק ולהשמיד כל זכר של
קשר של עם ישראל עם הקב"ה ,למחוק חס
ושלום את עם ישראל ותורת משה מהעולם.
ואיך עומדים לעשות את זה? ע"י הפיכת ארץ
ישראל למקום של אנשים הרחוקים מהתורה
היהודית ,והם מתכננים להפוך את מדינת ישראל
לחלק של עולם אחד ושלטון אחד ,וכל דבר
ששונה ממה שהם מכתיבים יושמד או שיזרק
לכלא.
ומה זה אומר? שכבר לא תהיה מדינת
היהודים ,זה יהיה עוד סתם אזור בעולם חס
ושלום ,שכל מיני סוגים של אנשים יגורו שם,
ויש הרבה שישאלו אז מה לא בסדר בזה? וברור
שאם שואלים את זה ,אין להם נשמה יהודית.
כמו שעכשיו ,הרשעים השקרנים ,הגנבים,
הרוצחים ,התלבשו על ארה"ב וכבשו אותה בלי
שירו כדור אחד ,בלי טיל אחד ,והם שליחים מה'
להרוס את ארה"ב וארצות אחרות בעולם ,והם
רוצים להפוך את כל העולם לעבדים שלהם .והם
לא מאמינים בקב"ה ,הם חושבים שהם עושים
את זה בכוחות עצמם .ועכשיו אנחנו רואים איך
שהם מפילים את השלטון ומשתלטים על לבנון,
תוניסיה ,מצרים ,לוב ,תימן וכו' ,והם מתכננים
להתחיל אינתיפאדה כאן בארץ ישראל.
וגם על ישראל הם השתלטו ,ועם ישראל שותק,
מבולבל ,התרגל לחיים של שפע רב .כל קיץ,
כשמגיע הראשון ליולי ,חצי ממדינת ישראל אם
לא יותר ,עפים מהארץ לאירופה ,אמריקה,
תאילנד ,הודו ,אוסטרליה ,הוואי וכו' .צריכים
הרבה כסף בשביל זה ,הרבה עגל הזהב בשביל זה.
יש מסעדות ,יש חופשות ,יש בתים ,יש רהיטים,
יש מכוניות ,וזה מה שמעניין את הישראלים.
הישראלים לא רוצים מלחמה ,רוצים שקט ,רוצים
להנות מתענוגות העולם הזה .לא רוצים לדעת מה
שקורה.
ועכשיו יבוא המבחן של כל יהודי ויהודי ,לראות
אם הוא באמת יהודי .היהודי האמיתי לא יכול
לסבול להיות גוי ,הנשמה שלו לא תיתן לו ,הוא
חייב להיות יהודי .אם יקחו יהודי חילוני ויכריחו
אותו להיות גוי ,אם הוא אמיתי הוא יתנגד ,אפילו
במחיר של החיים שלו ,כי זו נשמה יהודית
אמיתית שמקריבה את עצמה לשם שמים.

יש מדינת ישראל ויש מנהיגים ששייכים לעולם
הגויי שרוצים להפוך את ישראל לעולם גוי,
והיהודים האמיתיים לא יסכימו לזה .כוונתם של
המן והיטלר ,היתה להרוג ,לאבד ולהשמיד את כל
היהודים .כוונתם של היוונים היתה להרוג את
הנשמה היהודית ,להרוס את היהדות ,למחוק
ולהשמיד כל קשר של עם ישראל עם הקב"ה.
והיום יש לנו את שניהם.
וזה המצב שלנו עכשיו ,לא פשוט ,זו המלחמה הכי
קשה שהייתה לנו אי פעם .פעם זה היה ברור,
אנחנו פה והאוייב שם ,וידענו מי נלחם נגד מי,
והיום האוייב הוא גם שם ,גם פה ,וחלק אפילו
נמצא בתוכנו.
פעם היהודים היו כל כך חזקים באמונה
ובבטחון שלהם בקב"ה ,וכאשר לקחו אותם
ואמרו :או שתהיו גוים נוצרים או שנהרוג את
כולכם ,היה להם הכח ,האומץ ,האמונה השלמה
והבטחון בה' ,לקחת סכינים ,חרבות ,ולהרוג את
הנשים ואת הילדים שלהם ואת עצמם ולא
להסכים להתנצר.
אבל היום אנחנו מפונקים ,והרשעים למדו שזו לא
הדרך להשמיד את היהדות ,הם למדו שהדרך עם
היהודים היא לאט לאט דרך עגל הזהב ,למשוך
אותם למטה לעולם הגוי ,אם הוא לא יפול עכשיו
אז עוד דור של חיים כאלה והוא יתרחק כבר לבד
מהקב"ה ,ואם לא תהיה להם סבלנות ,פשוט יהרגו
את המתנגדים.
קחו למשל את אמריקה 50% ,התבוללות תוך
דור ,והרוב הנותר גם הם באותה דרך ,ה' ירחם.
אבל ,עכשיו יש להם בעיה ,כי יש תנועה של חזרה
בתשובה ,למרות זאת הם עושים את הכל להכנס
לעולם החרדי ולהרוס אותנו ,להרוס את האמונה
והבטחון ,והם מצליחים מאד ,מצליחים להכניס
לבתי הספר החרדים שלנו כפירה ,ועל כל פרוטה
שנותנים לנו ,מושכים את זה בחזרה עם
האפיקורסיות שלהם שמכניסים בנו.
ואנחנו תלויים בכסף שלהם ,ואוי ליהודי שתלוי
בכסף שלהם ,הוא מוכר את הנשמה שלו ואת
העולם הבא שלו .נכון שצדיקים גדולים כמו
החזון איש זצ"ל והאדמו"ר מבעלזא זצ"ל אמרו
שמותר לקחת מהם כסף ,אבל ,אם הם היו חיים
היום ,לא מאמין שהיו מסכימים עם זה .ועכשיו
בין החרדים יש ריב ,מי ישב הכי קרוב לצלחת,
רוב היהודים בכנסת מכרו את הנשמות שלהם,
וקשה להבין מה הם עושים שמה כבר ,כי הם לא
מרגישים שמכרו את הנשמה שלהם עבור ממון
וכבוד ,מרגישים רק שמושכים את היהודים
החרדים החוצה ,החוצה מהגטאות הרוחניות
שלנו ,ומכניסים אותנו לשקר.
כמה אנשים יש כבר בצבא ,צבא של השקר ,כבר
שכנעו הרבה אברכים להצטרף לצבא בתור
עובדים ,אמנם לא בעירוב עם נשים אבל זה מוריד
אותם רוחנית .וזה לא סתם שהכניסו כל כך הרבה
גוים לצבא ,ואני דואג שיום אחד ישתמשו בהם
נגד יהודים ,ח"ו .והנה יש איזה  100,000טילים
לכיוון ישראל ,האם יש לנו צבא בכלל? יורים
עלינו ,אנחנו מדגדגים אותם קצת עם כמה טילים,
לפעמים הורגים איזה מחבל ,אבל אנחנו רק
עושים הצגות ,זה לא אמיתי ,כי בסופו של דבר,
אפילו אם תהיה מלחמה כמו בלבנון ,זה גם
מלאכותי ,לתת לעם ישראל הרגשה שנלחמים,
שזה כמו פעם.
אנחנו ,החרדים ,אשמים כי השאיפה לגשמיות,
להנאות העולם הזה ,הפך להיות מעל ומעבר לכל
גבול .ומי שמתנגד הוא משוגע ,הוא קיצוני ,הוא
לא נורמלי ,אוי לנו .אוי לחרדים שכביכול
מחזיקים את דגל ה' ,אוי לנו .ברוך השם יש
יהודים בודדים שבאמת משתדלים לסגור את
עצמם מאחרי קיר רוחני ,כדי שלא להרגיש את
הלכלוך והטמטום אפילו של הרחוב החרדי.
לפעמים מצליחים יותר ולפעמים פחות ,אבל
משתדלים ,ובזכות ההשתדלות הזאת ,אפילו אם
היא לא מושלמת ,כי בדור שלנו זה דבר קשה

ביותר לעשות ,כשכל הסביבה נגד ,ומסתכלים על
הנשים שמשתדלות להיות כמו פעם ,יהודים
טובים אמיתיים כמו פעם ,קרובים לקב"ה ,וכל
הסביבה צוחקת ,ואומרים שהן משוגעות ,אבל
הנשים האלה ,והבעלים התומכים והמעודדים
שלהם ,הם הגיבורים של הדור.
)בזכות נשים צדקניות נגאלו אבותינו ממצרים
ובזכות נשים צדקניות עתידים להיגאל(.
והיהודים ,הכביכול חרדים ,הלבושים פחות או
יותר כמו יהודים ,אך נשותיהם בדרך כלל לא כל
כך לבושות כמו יהודיות ,עם פאות מאד מפוארות,
וגם אם לא כל כך מפוארות ,נראות כמו גלויות
ראש ,חצאיות מידי צרות כמו הגויות ,עם הרגשה
של חופש כשהולכות לעבודה במשרדים מעורבים
וכו' .והילדים הרבה פעמים באים הביתה ,אמא
לא בבית ,אמא בעבודה ,וגם אם האבא לומד,
נכנסת הגויות לבית הזה .והיהודים האמיתיים
יודעים שזה שקר ,והיהודים הלא אמיתיים לא
יודעים שזה שקר.
רק להסתכל מסביב ,ולראות כמה גיטין יש בין
החרדים ,מספרים מאד גדולים יחסית לחרדים.
ואמנם הם לא מספרים גדולים אם משווים אותם
מול החילונים או הגוים ,אבל בשביל החרדים זה
הרבה .כמה מקרים של עברות קשות אחרות של
גלוי עריות שאף פעם לא היו בין החרדים ביותר,
אולי היה איזה מקרה שמשהוא ירד מהדרך ,אבל
לא בין אלה שלבושים כמו יהודים חרדים עם
פאות ארוכות ,זקנים ולבוש חרדי ביותר ,זה אף
פעם לא היה.
ועכשיו ,זה מה שיש ,הערב רב נכנס חזק ,מקרר
את היהודים ומושך אותם לעולם הגשמי.
והמנהיגים בכל העולם כולל מדינת ישראל
שייכים לדור המבול ,והם רוצים לעשות ממשלה
אחת שתשלוט על כל העולם ,והם הכלי חס ושלום
להרוס את עם ישראל בארץ ישראל .ה' עוזר
לרשעים להשתלט .וכמו בסיפור של המן ביום
שהוא היה הכי גבוה אז הגיע הרגע של הנפילה
הגדולה ביותר שלו מרום המעלה של 'משנה
למלך' .גם היום הוא נותן לעמלק את האפשרות
לעלות מאד גבוה וזה כדי להפיל אותם.
שהעולם יהיה מחולק
והתכנון שלהם
לאיזורים ,וישראל תהיה עוד אזור של גוים ,של
אנשים שאולי פעם היו יהודים ,ח"ו .ואני מזהיר
אתכם ,ה' מעלה אתכם ,דור ההפלגה ,מעלה
אתכם מעלה מעלה ,ותהיה לכם עוד מעט נפילה
קשה ביותר .ואנשי דור ההפלגה היהודים כביכול,
יפלו הכי חזק ,יותר מהגוים ,לא ישאר זכר מהם,
וליהודים שהם ערב רב ,שלפי הדין הם יהודים,
אבל בהתנהגות לא ,הם עדיין רוקדים מסביב
לעגל הזהב ,תזהרו ,כי גם הסוף שלכם לא יהיה
טוב בכלל .וליהודים האמיתים ,החרדים ,הדתיים
לאומיים ,ואלה שעדיין חילוניים היום ,תחזרו
לקב"ה ,תחזרו עכשיו ,כי אין זמן ,והסוף קרוב,
וכבר אפשר לראות שאין עוד מלבדו ,כבר אפשר
לראות את השקר ברור ,תחזרו לאמת ,תחזרו
לאמת ,הסוף כבר מגיע.
והעיקר לא לפחד כלל ,כי כמו שהיה במדבר ,ה'
דואג וידאג לכל הצרכים שלנו ,מקום מגורים,
אוכל ,בגדים ,וכל דבר גשמי ורוחני שאנו זקוקים
לו .ליהודים האמיתיים שבוטחים בקב"ה ,אין מה
לפחד כלל ,מי שאמר לשמן וידלוק הוא יאמר
לחומץ וידלוק) .תענית ,כה.(.
בנימין גולדן ,ג' אדר ב' תשע"א
אני מאד שמח עם התיקשור שדניאל נתן ,ולא
ניתן להגיד עוד דבר נוסף חוץ מהצד הרגשי
הרוחני של היהודי ,של כל יהודי .ואני ,בנימין,
מרגיש את עם ישראל כל כך חזק וכל כך קרוב,
ואני סובל מאד בתוך הבלבול הנורא של הדור
שלנו .לא היה כזה דבר מששת ימי בראשית .תמיד
אמנם היה שקר ,מהרגע שאדם וחוה הכניסו את
היצה"ר פנימה לתוך האדם .אבל שקר כל כך גדול,
כל כך ברור מעל פני השטח – לא היה אף פעם.
כל אדם נורמלי מתבלבל מאד ,ולא מוצא את
הדרך .הוא הולך בדרך מסוימת והוא בטוח שהוא
בדרך הנכונה ,ופתאום הכל משתנה .כל דבר שהוא
נשען על זה פתאום מגלה את עצמו כשקר מוחלט.
והאדם מסתובב בבלבול מוחלט ,מסתובב כאילו

בחלום ,כאילו איבד את כל היכולת שלו לפעול
נגד איום כל כך ברור .ובמקום לראות את האמת,
ולהתנגד לשקר שמאיים על החיים שלו  -הוא
פשוט ממשיך עם השקר לתהום .הוא לא יודע מה
לעשות ,הוא לא יודע לחפש אמת ,לא יודע
לעשות תשובה ,לא יודע איך להתקרב להקב"ה.
ובכל יום המצב נהיה יותר ויותר גרוע .בכל יום
היהודים ,וגם הגוים ,מתרחקים מהדבר היחיד
שיכול להציל אותם ,וזה  -הקב"ה .ברוך ה' ,יש
יהודים שמושכים לכיוון השני ,לכיוון הקב"ה,
אבל הם מעטים מאד .מה אפשר לומר ,כמה
אפשר לבכות.
כל לילה אני בוכה ובוכה על עם ישראל ,אני יושב
ובוכה .אני מרגיש שכאילו יש עלי שק ואפר,
ומסביבי שלולית של דמעות .מה אפשר לומר ,מה
אפשר להגיד לעם ישראל כדי שהיהודים יגיעו
לאמת .מסתובבים לרוב כמו שיכורים שבמקום
להפסיק לשתות ,במקום להפסיק להשתולל
בשכרות שלהם ,הם מעדיפים להמשיך את
השתיה ,ואת הבריחה מן האמת .והיהודים לא
מבינים ולא רוצים להבין שאנחנו מגיעים עכשיו
ליום-הדין האחרון לפני הגאולה ,ויום הדין הזה
כל כך קרוב .ומי שרוצה לראות את האמת יכול
כבר לראות את זה ולחוש את זה ,ולהבין שזו
עובדה ברורה.
הגוים רצים אחרי הזנבות שלהם ולא מתקדמים
בכלל ,ואותם מעט הגויים שרואים קצת את
האמת ומאמינים שיש בורא לעולם ,אף אחד לא
שומע אותם ,או מעטים שומעים אותם אפילו
שהם ברדיו או באינטרנט או בטלויזיה ,לא משנה.
והרבה מהם שכביכול 'לוחמים נגד השקר' הם
בעצמם שקר .ואי אפשר להאמין .ואי אפשר לדעת
מי שייך למה .ובין היהודים ,כביכול הצדיק
ביותר ,לפחות בעיני הרבה מאד מהאנשים ,יכול
להיות 'עמלק' שמוביל את היהודים לכיוון הלא
נכון .אז למי ללכת לבקש ,לשאול איך מגיעים
לאמת? אין .אין את מי לשאול ,ואין מי שיכוון.
ולכן כל יהודי ויהודי חייב לשבת על הריצפה,
עם שק על הגוף ואפר על הראש כמו מרדכי
הצדיק ,כמו אסתר הצדיקה ,המלכה ,ולבקש
מהקב"ה שימחל לנו ,ויציל אותנו ,בדור הזה
ֶצח.
ולנ ַ
ָ
עם ישראל ,אני רק יכול לומר לכם :בעתיד
הקרוב יהיה בעולם פחד נורא .זה יהיה כאילו
שכדור הארץ מתפרק ,סכנה כזאת .אבל לא לפחד!
הקב"ה יציל את כל אלה שאיתו ,את כל אלה
שמאמינים בו ,את כל אלה שרוצים אותו ואת
תורתו .העתיד מפחיד ביותר ,אבל תקוותינו עם
הקב"ה.
נכון שהשכינה עוזבת את כל הארצות שבחו"ל,
ומתרכזת בארץ ישראל .בכל העולם חייב להיות
תהליך-טהרה ,ובמיוחד בארץ ישראל ,על מנת
להכין אותנו לגאולה ולקבל משיח צדקנו .ה' יזרוק
מארץ ישראל את הכביכול 'ציונים' ויפיל את עגל
הזהב שלהם ,את השקר של הציונות .כי הציונות
לא נולדה בשביל לעזור לעם ישראל ,זה נוצר כדי
למלא כיסים של יהודים רבים בממון על חשבון
האחרים ,על חשבון הקב"ה כביכול .אבל מהרגע
הראשון נלחמו נגד אבינו שבשמים ,ועכשיו הם
ֵעלמו לנצח .הם רשעים
יפלו נפילה קשה ביותר ,וי ָ
ורוצחים ,ויש לכך הוכחות לא מעטות .משיח לא
יכול להתגלות פה עד שזה נעשה.
נכון ,השכינה מגיעה לפה בשלמותה .ובגלל זה
הקדושה תהיה חזקה מאד ,וזה יביא להפלה של
מה שאנו קוראים 'ממשלת מדינת ישראל' ,לא ע"י
האדומים ,הקב"ה יפיל אותם.
הערבים ולא ע"י ֱ
ואז נשאר לנו רק לחכות ברוגע לגילוי של המשיח.
בימים הבאים ,בשבועות הבאים יהיו דברים
מאד גדולים .וכשיהיו אתם תראו ,תבינו,
ותתקרבו לקב"ה .לא יעזור הרבה לאסוף אוכל,
מים ,בטריות וכו' ,אבל מה שיעזור זה לבטוח
בקב"ה שיציל אותנו .וכמו היהודים שיצאו
ממצרים שקיבלו מן ולא הפסידו אפילו ארוחה
אחת .אוי עם ישראל! אתם רוצים לדעת חדשות,
אבל מה זה משנה? מה שחשוב הוא שעוד לא
עשינו עדיין תשובה ,שאנחנו עוד לא מוכנים לקבל
את המשיח .וכשאנחנו נהיה מוכנים אז הוא יבוא
כבר ,הוא יתגלה כבר ,ואנחנו נהיה שוב בני חורין.

מוישל'ה ,ו' באדר ב' תשע"א
אני מאד עצוב ,ביפן היה אסון ענקי ,אלפי הרוגים,
אלפי נעדרים ואלפים ללא קורת גג ,הכור האטומי
על סף התפוצצות ,וזה בלי ספק דבר שלא היה
בעולם עד היום ,ועד שתקראו מה שכתבתי ,יהיו
עוד גילויים חדשים על הטרגדיה הזו .אבל מה זה
משנה ,אם רוב עם ישראל לא יבין את המסר ,כי
כל זה מכוון רק לעם ישראל ,ולא לאף עם אחר,
אבל עם ישראל לא רוצה לשמוע ,רוצה להמשיך
לחגוג ,לא רוצה לקלקל את הקרנבל שקוראים לו
פורים ,חס ושלום.
וכדי להביא את המסר יותר קרוב ,הערבים
נכנסו לישוב איתמר ,ורצחו שלשה ילדים ,אמא
ואבא ,חפים מפשע ,בדם קר עם סכינים ,וזה אולי
יקלקל את החג של היהודים ,אבל כפי שאני מכיר
את היהודים של היום ,הם ישכחו מזה מהר מאד,
וימשיכו עם החגיגות שלהם.
מה יהיה איתנו? אני רק ילד ,ואני מבין את
האמת ,כי יש לי נשמה גדולה מאד ,נשמה שהייתה
בהר סיני .אני זוכר שאני הייתי בהר סיני ,כי
הנשמה שלי קשורה ישירות לזיכרון שלי ,כי אין לי
את המחיצות הרוחניות של רוב היהודים .רק
היהודים האמיתיים יכולים לזכור שהם יצאו
ממצרים ועלו להר סיני .רק היהודים האמיתיים
יכולים להרגיש שהם קבלו באמת את התורה ,ורק
הם ינצלו .ואם יש עדיין בין הלא מאמינים יהודים
אמיתיים חס ושלום ,ה' יתפוס אותם כביכול
באוזן וימשוך אותם בכח לגאולה ,זה יכאב ולא
יהיה קל ,ובעז"ה יגיעו לאמת .וכל האפיקורסים,
הערב-רב ועמלק יעלמו מהעולם.
יפן ,אוסטרליה ,וכל מקום שבעתיד יקבלו מכות
קשות מהטבע ,או מכיוון אחר ,ויהיו מכות בכל
מקום ,וזה יגדל ויהיה הרבה יותר מפחיד ממה
שקרה ביפן ,הרבה יותר מפחיד ,וכל המכות האלה,
הם רק בשבילנו כדי לעשות תשובה") .אין
פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל" ,יבמות
ס"ג(.
ואני מזהיר את כל היהודים בחו"ל ,הגיע הזמן
לארוז את החפצים ולהתחיל לעלות לארץ ישראל,
בין אם יש לכם מקום לגור או לא ,בין אם יש לכם
כסף או לא ,הזמנים יוכיחו את מה שאני אומר.
אתם חייבים לזוז לכיוון ארץ ישראל ,חייבים
לעלות.
אני מאד מפחד על עם ישראל ,כי אפילו שאני
יודע שכל יהודי אמיתי ינצל ,אני לא יודע איזה
כאב ואיזה סבל זה יקח .ה' יעזור לנו .יהודים,
תנצלו את פורים ,לא בשביל לעשות מזה קרנבל,
אלא לעשות תשובה .לשבת על הרצפה ,לקרוע
את הבגדים ,לשים שק ואפר ,ולבכות ,ולבכות
ולבכות.
ולאלה שאומרים" :מה פתאום שק ואפר ,מה
אנחנו ליצנים?" ,אני רוצה להסביר לכם שוב,
שככה היהודים עשו משך כל ההיסטוריה של עם
ישראל ,גם דוד המלך ,גם מרדכי הצדיק ואסתר
המלכה ,והרבה יהודים אחרים ,כאשר היו צרות,
שמו שק על הגוף ואפר על הראש ,וישבו ובכו,
ועשו וידוי וחזרו בתשובה ,וזה הדבר היחיד שיכול
לעזור.
עם ישראל ,כדור הארץ תלוי בחלל ומסתובב
בחלל ,ואם רואים תמונות של זה ,זה מפחיד
ביותר לראות את כדור הארץ תלוי בחלל ואין מה
שיחזיק את זה ,רק הקב"ה.
ואם אתם ,ברוב החכמה שלכם ,מנתקים את
הקשר עם הקב"ה שמחזיק את העולם הזה
והעולם הבא שלנו ,אז איפה תהיו? מה יהיה עם
החיים שלכם? )הקב"ה הוא סיבת קיום המציאות
כולה ,והוא מחיה אותה בכל רגע ורגע ,המהר"ל(.
עם ישראל ,תפתחו את העינים ,זה הסוף ,אפילו
הגויים יודעים שזה הסוף ,ולמה אתם לא יודעים
שזה הסוף? למה אתם ממשיכים את החיים כאילו
שלא קורה דבר? האם אתם טפשים? האם אתם
מסוממים או שיכורים? האם אתם יהודים? האם
יש לכם נשמה יהודית? יש לכם או לא? אם יש,
אז פורים הוא לא הזמן להשתכר ולהקיא על
הרצפה ,זה הזמן להתנהג כמו מרדכי הצדיק
ואסתר המלכה ,שישבו שלשה ימים וצמו ,צמו
יחד עם הילדים וחזרו בתשובה ,וזה מה שהציל
את עם ישראל ,וזה מה שיציל את עם ישראל.

היום הגדול והנורא מתקרב
דניאל ,כ"ב אלול תשס"ח )קטעים ממסר (41
אחי ואחיותי ,היום הגדול והנורא )יואל ג(
מתקרב ,מתקרב בצעדי ענק .כל אדם שחי בעולם
היום ,יכול לראות ברור ולהרגיש ברור שהעולם
משתנה מאד .מכל הכיוונים אנחנו רואים פירוק
של כל הדברים שעד היום אנחנו נשענו עליהם.
מהצד הכלכלי ,כל המבנה מתפרק .מתפרק ,כי זה
בנוי על שקר .רוב בני האדם בעולם בטוחים שזה
מבנה חזק ואמיתי ,אבל זה רק אחיזת עיניים -
ועוד מעט זה יפול לגמרי ,אפילו עם כל המאמצים
של המדינות הגדולות והעשירות להציל את השקר
ולתמוך במבנה זה שבנוי באוויר.
מצד אסונות טבע ,ראינו הרבה בזמן האחרון.
ויהיו עוד יותר גדולים ,יותר ממה שהדמיון של
האדם יכול לדמיין .מפחיד מאד והרסני בצורה
ענקית ומדהימה .ובנוסף לזה ,כל אדם יכול
לראות שעומדת לפנינו מלחמה ענקית וקשה.
מלחמה שלא היתה כזו מלחמה בהיסטוריה .יהיה
הרס של שני שליש של העולם .ויהיו גם ניסים
עצומים .ויהיה ברור שהם באים ישיר מהשמים.
הימים האלה מתקרבים במהירות ,אבל רוב
האנשים לא זזים ,ולא מנסים להציל את עצמם.
ואיך אנחנו יכולים להציל את עצמנו מכזה מצב?
מילה אחת :תשובה .לחזור בתשובה ,שזה לחזור
להקב"ה ולתורתו באמת ,בלי הבלי העולם הזה.
אדם שהוא מצטער על כל השקר וההבל שהיה
בחיים שלו ,ורוצה את האמת עם כל הכוחות שלו,
ומשתדל להגיע לזה ,זה אדם שבעז"ה יציל את
עצמו.
אולי עכשיו שהעולם כל כך רועש ,אולי עם
ישראל מוכן סוף סוף לראות את האמת .אולי עם
כל הסימנים שה' שלח לנו בזמן האחרון ,כל
המסרים :דרך הטבע ,דרך המשבר הכלכלי ,דרך
כל מיני אסונות אישיים ל"ע ,דרך האיומים של
איראן ומכל מיני כיוונים ,אולי עם כל זה ,יפתח
פתח קטן בלב יהודים רבים ויתחילו להרהר
הרהורי תשובה.
לכן אני מתחנן לפני כל יהודי :תחזור לקב"ה!
ֵשב על הרצפה ,שים אפר על הראש ,ושק על הגוף,
אַבל -
ואם אין שק ואין אפר ,תקרע קריעה כמו ֶ
ותבכה על כל העבירות שעשית נגד הקב"ה ]אף על פי
ששערי תפלה ננעלו ,שערי דמעה לא ננעלו'' )ברכות
לב .[(:תעבור על כל עבירה ועבירה במחשבה שלך
ותבכה על זה .ותחליט'' :מהרגע ,אני חי חיים של
אמת .אני חוזר לקב"ה ,והעבירות שעשיתי לא
אעשה עוד'' .להגיד וידוי כאילו שאלה הרגעים
האחרונים שלך בעולם הזה.
קודם תשובה ,ובנוסף לזה תעשו משהו להראות
לקב"ה שאתם באמת מחכים לו ,תעשו לעצמכם
בגד יפה ,לבוש מיוחד רק לקבל פני משיח .וגם שכל
אחד יבדוק שהבגד מתאים לקבל משיח ,שזה בגד
צנוע .לאשה ,בגד רחב עם שרוול ארוך ,מכופתר עד
הצואר גם מאחור ומהצדדים .כשהמשיח יבוא ,אי
אפשר יהיה לרוץ לקבל אותו עם בגד לא מתאים או
עם כיסוי ראש לא מתאים .אי אפשר לקבל משיח
עם פאה ,שום חצאית או שמלה צמודה ,שום גרב
לא מספיק עבה ,שום נעל לא צנועה .בלי איפור,
ממש אשה צנועה .הגברים ,גם הבגדים שלכם
צריכים להיות לא צמודים ,רחבים ומכובדים.
וצריכים גם את הלבוש הפנימי  -זה התשובה.
להצטער על העבירות שלנו ,להצטער עם כאב
חזק עד דמעות .ועם שני הדברים האלה ,הלבוש
החיצוני המתאים והלבוש הפנימי המתאים,
אנחנו בעתיד הקרוב נקבל בשמחה את משיח
צדקנו .ויש עוד דבר חשוב ביותר ,שזה היסוד של
הקשר של כל יהודי לעולם הבא ולנצח .וזה
האמונה והביטחון שהקב"ה הכל יכול .שהוא ברא
אותנו ואת כל העולם ,ואם אנחנו רעבים  -הוא
יאכיל אותנו .ואם אנחנו עייפים  -הוא יסדר לנו
מיטה נוחה ,ואם אנחנו צמאים  -הוא יביא לנו
מים .ואם אנחנו מפחדים  -הוא ירגיע אותנו ]ראה
העיקר הראשון של הי''ג עיקרי האמונה[.
וכל מה שאנחנו צריכים  -הוא יספק לנו ,ואנחנו
לא צריכים בנק ,ביטוח לאומי ,קופת חולים ,צבא,
משטרה וכו' .אנחנו לא צריכים שום דבר  -רק
צריכים את הקב"ה ,והוא יטפל בכל הצרכים
שלנו .ועם אמונה ובטחון כזה יהיה לנו זכות לקבל
את משיח צדקנו ברחמים.

בס"ד

 71כשהדולר ימות
מסרים של אוטיסטים
י" ג ניסן  ,ת שע " א
ניתן לשמוע את המסרים בטל03-9-77-00-77.
הדף טעון גניזה

 1לזכרו של צדיק
דניאל ,כ"ג אדר ב' ,תשע"א.
אני רוצה להגיד כמה מילים על יהודי חשוב
ביותר ,תלמיד חכם ,יהודי שעבד שעות רבות החל
מלפני קרוב לחמש עשרה שנה כדי להוציא לאור
את התיקשורים שלנו ,של האוטיסטים .שמו
אליעזר משה זקס בן רבקה זצ"ל ,והוא נפטר בי"ח
אדר ב' השנה .הרב זקס היה יהודי שחיפש אמת,
יהודי שומר תורה ומצוות ,למד תורה ולימד תורה,
יהודי גדול אשר ניסה בכל כוחו להביא את האמת
לעם ישראל .הוא רצה מאד לקבל פניו של משיח,
אבל בעזרת ה' הוא יעשה את זה בתחיית המתים,
הוא יחסר לנו מאד וגם לעם ישראל.

 2כבר איבדנו הרבה יהודים
מסר ממוישל'ה ,י"ג אדר ב' תשע"א.
אני רוצה להזכיר לכולם ,הערב זה מוצ"ש ,פורים
ברוב העולם ,מחר בלילה אי"ה פורים גם פה
בירושלים .אבל קשה להגיד שזה פורים .בשבוע
שעבר אני אמרתי שכדאי לשבת עם שק ואפר
ולבכות ולהתפלל לקב"ה ,ולבקש ממנו להציל את
עם ישראל ואת כל העולם ,והיתה שאלה "אבל זה
פורים ,האם מותר להיות עצובים ולבכות על עם
ישראל בפורים?"
מרדכי הצדיק ואסתר המלכה עשו זאת בפסח,
בליל הסדר ,למה? כי עם ישראל היה בסכנה
גדולה מאד .רצו להשמיד את עם ישראל לגמרי,
למחוק את עם ישראל מהעולם .שואלים "למה
מותר עכשיו ,הרי לפי מה שרואים ,עם ישראל
בכלל לא בסכנה עד כדי כך" ,והשאלה הזו מדאיגה
אותי מאד ,לא רק שאנחנו בסכנה ,כל העולם
בסכנה ,ובמיוחד היהודים.
כל העולם שונא אותנו ורוצים להשמיד אותנו,
וזה לא משנה אם האפיפיור ימח שמו אומר
שאנחנו לא רצחנו את אותו איש .תודה רבה .הוא
לא אמר את זה מתוך צדקות ,אלא בגלל שהוא
רוצה לרכך את היהודים ,כדי להשמיד אותם ולא
מסיבה אחרת.
ואנחנו בסכנה רוחנית גדולה מאד ,וכבר איבדנו
הרבה יהודים ,לא רצחו אותם ,אבל הם נפלו כי
הם לא חזרו בתשובה ואיבדו את העולם הבא
שלהם ,איבדו את הנצח שלהם ,ויש הרבה מאד
יהודים שהם בדרך לגורל כזה.
מגיע פורים ,החג החשוב ביותר לחיזוק האמונה
והביטחון בה' ,ומה אנחנו מוצאים בארץ ישראל
הקדושה וכמעט בכל העולם? לא פורים כמו
שצריך להיות ,לא מסירות נפש על קידוש ה' ,לא
קירבה לקב"ה .רואים בעיקר קבוצות גדולות של
יהודים ,רצים לחנויות ,קונים כל מיני ממתקים,
נהיים שיכורים ומקיאים ברחובות ובבתים .יש
גסות רוח והתהוללות ברחוב ,יש תחפושות כמו
הגויים האמריקאים ,האנגלים או האירופאים,
ששייכות לעבודה זרה ,כמו בקרניבל ,לא יהודי
בכלל .יש מוזיקה שנשמעת כמו בג'ונגל באפריקה,
הרוק'נרול ,כמו הגויות שיש בעולם המודרני.
ואיפה היהודי כמו מרדכי הצדיק ואסתר המלכה
והיהודים שישבו וצמו שלשה ימים רצופים כדי
להתקרב לה' ולהוריד מעלינו את הגזירה הקשה?
יש עלינו גזירה קשה ביותר ואנחנו משתוללים,
משתכרים ,מוציאים כסף על שטויות כמו חג
התחפושות באמריקה .אוי לנו ,האם בהתנהגות
הגויית הזו אנחנו חושבים שהקב"ה יציל אותנו?
דוקא בפורים הזה ,שכל העולם במצב קשה ביותר,
ועוד מעט השנאה תעבור לעם ישראל ,ושבעים
עמים יהיו נגדנו ,ואנחנו ,איפה אנחנו? אנחנו
שוכבים על הרצפה ,בתוך הקיא שלנו ,ורובנו לא
נמצאים כלל במצב הרוחני הראוי לקבל פניו של
משיח צדקנו.

ולכן עם ישראל ,בטח הייתי מציע לכם לשבת
על הרצפה עם שק ואפר ,ולבכות ולבקש מחילה
מהקב"ה ,שיביא אותנו לגאולה השלמה בשלמות
וברחמים ,כי עכשיו אנחנו לא ראויים ,אנחנו
בכלל לא במצב לקבל משיח ,אז אנא עם ישראל,
אפילו בפורים כדאי מאד לבכות ולהגיד וידוי,
ולבקש מהקב"ה להציל אותנו ,כי העתיד לא
פשוט ,העולם מתמוטט ,ה' מכה את העולם כולו,
קודם מסביבנו ,ועוד מעט זה יגיע אלינו ,רק אם
נעשה תשובה עכשיו ,אם באמת נעשה תשובה ,אז
נקבל משיח צדקנו ברחמים.
אני רוצה עוד לומר ,שבקרוב יהיה קשה ביותר,
ואם ההשתוללות בפורים תגיע לשיא ,אז גם
המכות יגיעו לשיא ,לא לשכוח מה שאני אומר ,ה'
מכה אותנו ,מנסה להפחיד אותנו מנסה לעורר
אותנו כדי שנגיע לאמת.
אני גם רוצה להזהיר את היהודים בכל העולם,
לא לחשוב אפילו לחגוג את פסח ,ליל הסדר ,בכל
מיני מלונות ,נסיעות באוניות וכו' ,כי מי שלא
מנקה את הבית לפסח מחמץ גשמי כמו שצריך,
ומנקה את עצמו וביתו מחמץ רוחני ,ועושה סדר
כמו שצריך ,וחוגג את החג הזה כמו שבאמת
אנחנו יוצאים ממצרים ,לא יֵצא ממצרים ,לא יֵצא
ממצרים! ולא יהיה אף פעם בן חורין ,זאת אומרת
שלא ינצל ,אלא אם כן יעשה תשובה באמת .אני
גם רוצה להגיד שבקרוב מאד ,העולם ישתנה מאד
מאד מאד ,הכל ישתנה ,כל הגשמיות .הרוב יפול.
אין עוד מה לומר.

 3סוף סוף מגיעים לסוף
מסר מנחם ,י"ז אדר ב' ,תשע"א.

ויוצא מהפה ,לא הקיא של הבחורים המחוספסים
של היום ,אלא היופי של תורת משה ,תורת אמת.
כאשר יהודי אמיתי שומע אמת ,אפילו אם הוא
חילוני ,זה נוגע לו ללב ,יהודי אמיתי שרואה ילד
תמים עם פאות ארוכות מקבל דמעות בעינים,
יהודי אמיתי שמגיע לבית הכנסת ביום כיפור
ושומע תפילה ,מרגיש געגועים חזקים לאבינו
שבשמים ,ומרגיש עצב על כל העברות שלו .זה
יהודי אמיתי ,בין אם הוא רחוק מאידישקייט כרגע
חס ושלום ,או קרוב לאידישקייט.
אבל ,יש בינינו הרבה ערב רב ,והם רוצים לקרר
אותנו ,וביניהם אפילו כאילו החרדים ביותר,
וחלקם אפילו רבנים ,והם מקררים את היהודים,
מורידים אותם מהדרך .מאז יציאת מצרים ועד
היום ,הערב רב בונה עגל זהב בכל דור ודור ,אבל,
בדור הזה ,זה יגמר ,הם יעלמו מהעולם ,ויחד
איתם עגל הזהב יעלם לנצח .וכל יהודי אמיתי,
אפילו אם הוא רחוק מהאמת ,יחזור ,יחזור כי הוא
עמד בהר סיני ,וקיבל את התורה וזה חלק ממנו,
ואף אחד ,לא עמלק ימ"ש ,ולא הערב רב ,לא
יכולים להפריד ולהוציא את התורה מתוך הנשמה
של יהודי שעמד בהר סיני.
מחכות לנו מלחמות קשות ביותר ,גם בארץ.
ארץ ישראל לא תיהרס ,אבל שני שליש של
העולם כן יהרסו ,שליש לגמרי ,ושליש קשה
ביותר .תפתחו את העינים ותראו כבר את המכות
בעולם ,תתכוננו ,זה לא דמיוני ,זה לא חלום ,זה
אמיתי .ה' מתחיל להכות את העולם ,סוף סוף
מגיעים לסוף.
ש .איך נעבור את הסבל הזה?
ת .כל יהודי אמיתי מבין שהסבל זה דבר מתוק ,זה
דבר שמעלה אותנו .בשביל מה אנחנו חיים? חיים
על מנת להתקרב לקב"ה ,כדי להיות יותר ויותר
שלמים ,כדי שנוכל להגיע בשלמות לסוף השלב
הזה של הבריאה ,ולהמשיך לעולם הבא ומעבר
לזה .אנחנו לא יודעים מה זה השלמות ,או מה זה
העולם הבא ,אבל אנחנו יודעים שזה משהו כל כך
טוב ,שאנחנו לא יכולים לתאר את זה ,כי המוח
והשכל שלנו ,לא מספיק מפותחים כדי להבין,
אבל ,מה שאנחנו כן מבינים ,זה שכל יהודי עם לב
ונשמה יהודית ,מבין שהסבל הוא מן השמים וזה
חשוב לכל יהודי ,למרות שזה קשה ,וזה מביא
אותנו להרגשה שאנחנו שייכים למשהו ענק
וחשוב וקדוש) .קודשא בריך הוא ואורייתא
וישראל כולא חד ,הזוהר הקדוש ,פרשת אחרי מות
עג.(.
והסבל הזה שאנחנו היהודים עוברים ,עוזר לנו
להוריד את המחיצות של העולם הזה ביננו לבין
הקב"ה ,זה גורם לעליה רוחנית וקרבה לאבינו
שבשמים .כי מה כבר יכול להיות לנו? מקסימום
מות חס ושלום ,והמוות גם הוא רק סיום שלב
לפני מעבר לשלב גבוה יותר ,וגם מי שמגיע
לגהינום חס ושלום ,מגיע אחרי כן לגן-עדן ,שזה
משהוא שאי אפשר לתאר במילים .מהי ההנאה
הכי גדולה? אמת .כשהשקר נעלם – זה גן עדן.

הגיע הזמן ,הגיע הרגע ,המלחמה התחילה ,זה לא
יהיה "זבנג" וגמרנו ,אבל גם זה יגיע ,וזה יחמיר
שלב אחרי שלב .ועכשיו ,אנחנו בארץ ,נרגיש
בקרוב צרות לא קטנות ,שלא נדע .זה התחיל עם
טבח משפחת פוגל הי"ד באיתמר ,ולמעשה זה
התחיל קודם ,אבל לא שמנו לב ,ואולי זה יגרום
ליהודים פה בארץ להתעורר ,ולהגיע לאמת .ומהי
האמת? האמת היא שאין עוד מלבדו ,שהוא מטיל
עלינו את כל הצרות שלנו כדי שנגיע לאמת ,כדי
שנהיה מוכנים להיות בני חורין ,כדי שנוכל להגיע
לנצח.
ואיך מגיעים לנצח? שוב נאמר ,צריך להוריד את
כל הגשמיות המיותרת ,צריך לעשות תשובה
מלאה ,צריך להוריד את הגאוה לאפס ,לבכות
ולקבל עול מלכות שמים באמת ,להיות עבדים של
הקב"ה ,כי רק עבד ה' יכול להיות בן חורין.
חייבים ללמוד תורה ,חייבים לעשות את המצוות
ברצון ובשמחה ,ולקבל על עצמנו לחיות כמו
יהודים אמיתיים ,לבכות על חורבן הבית ,לרצות
לשמוח בשמחת תורה ,אבל שמחה אמיתית ובכי
אמיתי ,לא שמחה "כאילו שמחה" כמו שהיה
בפורים ,לא שכרות כמו הגויים ,אלא המתיקות
של
פורים ,האמת של פורים ,המסירות נפש של  4בוכים ליד כסא הכבוד
פורים.
ואיך יהודי משתכר? הוא לא מסתובב ברחובות מסר מיצחק אייזיק ,י"ז אדר ב' ,תשע"א
ושר שירים טפשיים ,אומר כל מיני שטויות ,אלא אני רוצה מאד מאד לדבר ליהודים בחו"ל :תברחו
הוא אומר תורה ,והוא מגיע עד לנשמה שלו ,מהעגל הזהב שלכם .עגל הזהב עכשיו הוא עם

שינים חדות ,והולך לאכול כל יהודי שלא מגיע
לאמת .הוא יאכל אותם ואחר כך יקיא אותם ,והם
לא יהיו חלק של עם ישראל .והסכנה הרבה יותר
גדולה בחו"ל מאשר בארץ .אמנם בכל מקום
מסוכן עכשיו ,אבל מה שמסוכן בחו"ל זו הגשמיות
הרבה ,הגשמיות שלא היתה אף פעם בכל
ההיסטוריה ,כזו גשמיות ענקית .אתם בסכנה,
ואני מזהיר אתכם ,כי אתם לא תופסים כי רובכם
עזבתם את הקב"ה ואתם משתחוים לעגל הזהב,
כמו שפעם כתבנו ,לעגל הזהב החובש כיפה ועטוף
בציצית ,אבל העגל הזהב הזה יזרוק את הכיפה
שלו ואת הציצית שלו .הוא יאכל אתכם ,הוא
יבלע אתכם ולא ישאר זכר.
הגיע הזמן להפסיק עם כל השטויות ,עם כל
החיים השטחיים 'הכאילו יהודים'' ,הכאילו
חרדים'' ,כאילו' נותנים לילדים שלכם חינוך.
כאילו .זה אידישיקייט של 'כאילו' .ולא משנה אם
אתם לובשים שטריימיל ,הולכים עם זקן ארוך,
פיאות מסולסלות ,או אתם 'ישיביש' ליטאים
שמדייקים על זמן לימוד ולשבת בכולל .זה לא
יציל אתכם כי לרוב זה שטחי וחיצוני בלי נשמה,
בלי לב ,בלי מסירות נפש של יהודי.
אני מזהיר אתכם :תחזרו בתשובה .ה' כבר מכה
אתכם ,המצב הכלכלי אצלכם לא פשוט .וזוהי רק
ההתחלה .וגם כל כך הרבה אנשים עוברים עכשיו
טרגדיות משונות ,כל מיני סוגים של סבל ,בכדי
להעיר אתכם .אבל אתם לא רוצים לדעת ,בוכים
וממשיכים עם השטויות.
אוי ,עם ישראל ,נמאס לי כבר .נמאס לי .נמאס
לי כבר להגיד את הדברים האלה .איפה אתם?
ְל ַמה אתם מחכים? שיהיה צונאמי במנהטן,
שמליוני אנשים ייסחבו לים ,שלא נדע? ְל ַמה אתם
מחכים?
שחצי אמריקה תהיה מכוסה מים? לרעידות אדמה
ענקיות או דברים יותר קשים ,מכות קשות
שעומדות להיות?
מה בדיוק אתם רוצים? אתם לא מפחדים?! לא
מפחדים למות? לא מפחדים לאבד את הנצח ח"ו.
אני לא מבין אתכם ,לא מבין אתכם .אתם
ממשיכים עם המסיבות ועם השטויות כאילו שלא
קורה כלום .אבל איך אומרים? נגמרה החגיגה.
נגמרה.
ומה תעשו עכשיו? אתם שכחתם את גדולי הדור
שאתם כאילו מחקים אותם .אבל אתם לא מחקים
אותם ,ואפילו לא מתקרבים לזה ,והם בוכים ליד
כסא הכבוד ,על כל יהודי ויהודי שהוא כאילו
יהודי .ויש עוד כאלה שאומרים שהם חסידים של
רב או רבה )אדמו"ר( ידוע גדול מהרבנים הגדולים
שלפני דורות .הם בוכים בשמים כאשר היהודים
הכאילו המאמינים ,מכריזים כי הם הממשיכים
את דרכם.
די ,די .אין לי סבלנות .ברוך ה' ,הקב"ה עוד
אוהב את העם האמיתי שלו .אני רוצה לצעוק,
לצעוק לשמים.
אני עברתי הרבה סבל בתור אוטיסט .הייתי צדיק,
תלמיד חכם גדול ,ועכשיו אני מוגבל ואנשים
צוחקים ממני ,אין לי שליטה על מה שאני עושה.
אבל אני מבין שזה טוב ,זה מוריד ממני את כל
הגאוה .הגאוה היא הדבר הכי גרוע ,והלב האמיתי
של יהודי מרגיש שהסבל מעלה אותו .הסבל זה
אמת .כשהוא סובל ומתקרב לקב"ה ,לא משנה
מה ,הוא מרגיש את האמת .הוא מתגעגע להיות
קרוב לאבא שלו בשמים ,הוא מתקרב למשהו
אשר גוי לא יכול להבין ,הוא מתקרב לאמת ,הוא
חייב להיות חלק מזה .וזו הנאה יותר גדולה מכל
דבר גשמי ,ומי שהרגיש את זה ,מי שטעם את זה,
אוכל כבר לא טעים לו ,וכל ההנאות הגשמיות לא
מושכות אותו ,כי זה מעל ומעבר לכל ,ואי אפשר
לתאר את זה.

 5שקר על שקר על שקר
מסר ממוישל'ה ,כ' אדר ב' ,תשע"א.
שקר ,שקר ,שקר ,כל העולם הזה שקר ,ורק
היהודים האמיתיים ששומרים מצוות כמו שצריך
)כמו שכתוב "קדושים תהיו" שזה :לימוד תורה,
טהרת המשפחה ,שמירת העינים ,הלשון ,שמירת
הברית ,צניעות ,שבת וכו'( הם מחזיקים באמת.
האמת רק איתם ,ולא בשום מקום אחר בעולם,
והם מעטים מאד .ואם עד עכשיו חשבנו שהעולם

מלא שקר ,וחשבנו שתפסנו וראינו "בול" בדיוק
מה השקר ,יתגלה עוד מעט שקר ,כמו שלא
חלמתם ,שקר על השקר .זאת אומרת ,שברגע
שנחשוב שהגענו לאיזה הבנה מי השקרנים ומה
השקר ,יתגלה שקר עוד יותר גדול.
תראו ,אנחנו עוד מעט נראה את זה ברור מאד,
בלבול ענק יהיה ,יותר מעכשיו .והשקר מסתיר
את הסכנה העצומה בארץ ובכל מקום בעולם .יש
סכנות מכל מיני מקומות בכל מיני צורות
והשקרים העצומים מסתירים את זה.
אני מציע לכל היהודים בחו"ל וגם בארץ להבין
שאתם בסכנה גדולה מאד! ,אתם חושבים שהכל
לא כל כך מסוכן" ,אפילו שזה שקר ,מה כבר
יעשו? יהרסו את כל העולם?"
אבל באמת ,אין להם גבול ,כי מדובר על קבוצה
של מטורפים ,אלה שמנהיגים את העולם ,הם
המטורפים ,והבן אדם הפשוט הוא הטיפש
שמסתובב ורוקד לפי החליל של המטורפים,
ומאמין למה שיש להם להגיד ,מעניין מאד.
ומי בין היהודים חושב בכלל שכולנו בתוך
הטירוף הזה? מי חושב שאולי תשובה היא
התשובה? מי חושב שהפתרון הוא שנתקרב לה'?
לברוח מהשקר ולהתקרב לאמת?
כמה יהודים חושבים על זה? אני לא מדבר על
הגויים ,רק על היהודים .מי חושב על זה? להיפך,
הרוב הולכים יותר לשקר כי הם בפניקה גדולה ,כי
הם רגילים להחזיק ולהישען על השקר .כי רק את
זה הם יודעים ,ובטוחים בזה ,ושכחו שהקב"ה
מנהיג את העולם ,ולא השקר.
וכל החיים שלנו פה בעולם הזה הם רק נסיון,
בלזרוק את השקר וללכת לאמת .השקר יעלם
ותישאר רק האמת ,אבל תאמינו לי ,הרבה אנשים
לא ישארו ,כי אין הרבה אנשים שמבינים ,רואים
ורוצים את האמת הפשוטה .וכשנגיע לעולם של
אמת ,זה יהיה כל כך פשוט ,וכל כך מובן ,ואלה
שחיים את השקר ,לא יבינו את זה בכלל.
אוי לי ,אוי לנו ,מה לעשות ,מה לעשות .אבל
שוב אני חוזר על מה שאמרנו עד עכשיו ,האמת
זה הקב"ה ,פשוט מאד .יהודים יהודים ,כל אחד
עם נשמה יהודית באמת ,תחזרו לקב"ה ,תחזרו
אליו ,פשוט ,זה כל כך פשוט ,אתם לא מבינים? זה
כל כך פשוט!.
וכשהאמת תתגלה ,ואלה שמסוגלים להבין את
האמת סוף סוף יבינו ,אז הכל יהיה כל כך פשוט,
למחלות הכי קשות  -הרפואה תהיה פשוטה
ביותר ,נגיד "איך לא חשבנו על זה? פשוט ביותר",
כל דבר בחיים שלנו יהיה פשוט וישר ובלי בעיות,
ונוכל לעלות מעלה מעלה ברוחניות ,וקרוב יותר
ויותר לאור הגנוז ,להרגשה הטובה ביותר שקיימת
בכלל .עם ישראל ,עם ישראל ,בואו ,בואו לאמת,
בואו לקב"ה ,תחזרו בתשובה.
ש .האם נזכה לראות את האור הגנוז? זה נראה
לנו כל כך רחוק.
ת .לא רחוק בכלל ,זה מאד קרוב.
ש .קרוב לפי הזמנים שלכם או הזמנים שלנו?
ת .לפי הזמנים של כולם ,זה לא הרבה זמן ,אני רק
מפחד מאד שהיהודים לא מוכנים ,פשוט לא
רוצים לדעת.
ש .אם נחכה לכולם ,זה יכול לקחת הרבה זמן.
ת .אל תדאגו ,הקב"ה הולך לפי לוח הזמנים שלו
שהוא המדויק ביותר ,ולא לפי מתי שכולם
מחליטים להיות מוכנים .וכמו שאמרנו ,מי שלא
מוכן ,הקב"ה יתפוס לו באוזן כביכול ,וימשוך
אותו חזק עד שיגיע .זה לא יקח הרבה זמן.
תסתכלו מה שקורה ,יום אחרי יום ,האנושות
פשוט הורסת את עצמה ואת העולם ,בנו את
העבר ,בונים את ההווה ואת העתיד ,שקר על
שקר על שקר .אני לא מבין ,המצב כל כך קשה
ורוב האנשים לא רוצים לדעת.
ש .יוצאים החוצה לרחוב והכל נראה רגיל.
ת .אם הייתם גרים ביפן או באוסטרליה לא הייתם
אומרים כך ,ועוד מעט בכל ארץ ישראל ובחו"ל
יהיה ברור עוד יותר ,כי ה' מפחיד אותנו מאד מאד
כדי להחזיר אותנו בתשובה .עוד מעט מ דינת
ישראל תהיה על הכוונת ,וזה חלק של הגאולה.
וגם היהודים באמריקה ובאירופה יתחילו להיות
על הכוונת .באירופה כבר מתחילות להיות
אסיפות גדולות נגד היהודים.
נכנסו ללוב עם רשות של האו"ם ,על פי סעיפים
מסוימים ,נקודות שאפשר להאשים גם את

ישראל .קודם יגמרו עם לוב ,ואחרי שיגמרו עם
חלק מארצות ערב ,מדינת ישראל תהיה על
הכוונת.
גם כלכלית הכל הולך ליפול ,לא סתם ,לא סתם.
הם חושבים שהם מכינים כבר את העתיד של
הדולר ,מכינים שזה יפול .תחכו ותראו .וכשהדולר
יפול ,הכל יפול .אבל בכדי להציל את עצמם הם
רוצים לעשות מטבע חדש ,אבל ה' יכין להם
הפתעות גדולות ביותר.

 6לכתך אחרי במדבר
מסר ממוישלה ,כ"א אדר ב' תשע"א.
עם ישראל ,אני רוצה שוב ושוב ושוב לומר לכם
להתעורר ולעשות תשובה .כי אם לא ,הסוף
שלכם יהיה קשה ביותר) .ראה צפניה סוף פרק א',
סוף ספר ישעיהו ועוד(.
וליהודים בחוץ לארץ וגם בארץ ,בכל העולם,
אני רוצה לומר :אל תגידו שאנחנו מדכאים
אתכם .אתם אומרים "למה לשמוע דברים עצובים
ומפחידים ,יהודים צריכים להאמין בה' שהכל יהיה
טוב ,ושמח ,ואנחנו צריכים כל הזמן לראות בחיוב
את הכל" .אבל אלה שאומרים את זה לא מבינים
שנכון ,היהודי חייב לראות את הכל חיובי ,אבל
צריך להבין שכשהקב"ה נותן לנו סבל ,כי זה מה
שיביא אותנו לגאולה.
כל יהודי אמיתי חייב לעשות תשובה .יהודי
צריך להיות עם לב שבור לא בדכאון") .קרוב ה'
לנשברי לב ואת דכאי רוח יושיע" ,תהילים ל"ד(.
כל היהודים צריכים לקבל בשמחה כל נסיון ,עם
כל הקושי ,כדי לעלות רוחנית ובכדי להתקרב לה'.
כל יהודי יכול להוריד את המחיצה בינו לבין
הקב"ה עם דמעות ,דמעות של לב שבור ולא של
עצב .דמעות של אהבת ה' .דמעות של התרגשות
ולא דמעות של דכאון .וכולנו נסבול ,וסובלים ,כי
רק ככה נעשה תשובה.
ואלה שרוצים להגיד ש'צריכים להיות שמחים
ולא לחשוב על הרע' ,זה בגלל שלא רוצים את
קרבת ה' ,רוצים רק להמשיך ולהתנהג ולהשתולל
כמו הגויים ,לעשות מסיבות ,לנסוע לטיולים,
ולהרויח כספים ,לקנות בגדים ,ואפילו כאלו עם
'הכשר' ,אבל הכל שקר ,שקר ,שקר .הכל עגל
הזהב .לא פחות מעגל הזהב שהיה ליד הר סיני.
כמה צריך לומר ,כמה צריך לבקש" :לכתך אחרי
במדבר"? ומה זה 'מדבר' היום? המדבר היום זה
כל העולם .שכל העולם שקר ,חוץ מה' ותורתו
והמצוות .העולם הזה יותר גרוע ממדבר אמיתי,
כי אין בו אמת והוא עשוי מגשמיות ושקר .וכל
היהודים שיצליחו ללכת אחרי הקב"ה למדבר ולא
לעזוב אותו ,הקב"ה יביא אותם לגאולה ,והשאר
ימותו במדבר .ואנחנו צריכים להבין שכל מה
שקורה זה מפני שהקב"ה מזהיר אותנו בגדול.
והאנשים שאומרים שהכל יחזור בעולם למה
שהיה פעם  -הם יותר מטפשים ,הם יותר מחולי
נפש ,הם פשוט עמלק ,ערב-רב או כל סוג של רשע
אחר .כי רק רשעים שלא רוצים ללכת אחרי בורא-
עולם ,רק הם יכולים להגיד טפשות שכזאת.
רק להסתכל מה שקורה ביפן .זה מפחיד! הנזק
הזה מגיע לכל העולם .אך האנשים לא רוצים
לדעת ,רוצים להמשיך עם השטויות ולהגיד
שאסור להיות עצובים.
ומה עם כל הארצות כמו אוסטרליה וכל
המקומות האחרים שקורים שם כאלו צרות ,ומה
עם כל מה שקורה בעולם .ומה עם זה שנהפכים
להיות עבדים של חלק של השלטון הגדול בעולם,
הר ַשע שעולה על כל הדורות שהיו
של שלטון ֶ
מזמן האדם הראשון .נכון ,עבדים אנחנו .אבל אלו
שרוצים באמת לצאת ממצרים יגידו בשמחה:
'עבדים היינו  -ועכשיו בני חורין'.
כל הסבל של עם ישראל היום רק יביא אותנו
לגאולה .זה הכל מן השמים .ואם נעבור את זה עם
אמונה חזקה נבין שה' הוא הכל-יכול והוא מתכנן
הכל כדי להביא אותנו לאמונה ובטחון כי כל מה
שהוא עושה לנו ,לא משנה כמה שקשה ,זה בכדי
לתקן את העברות שלנו או לחזק אותנו יותר כדי
שנוכל לקבל את משיח צדקנו ולהגיע לעולם הבא.
וזה חסד עצום מהקב"ה .כי הוא רוצה להציל את
הנשמות שלנו .ויש לו תכניות מעבר לדמיון בכדי
להעלות אותנו לגבהים רוחניים שאנחנו לא
יכולים אפילו לדמיין ,וזה התכנון שלו ,היהודים

הם המרכז והם העתיד .ואנחנו היהודים
האמיתיים רוצים מאד מאד את הקירבה הזאת
לה' ,אנחנו מתגעגעים מאד לקב"ה ,וכל זה מטרת
החיים שלנו  -להיות אחד עם הקב"ה ,ולרצות את
זה ,ולהתגעגע לזה .עם ישראל! לא תוכלו
להתנגד ,יהודים אמיתיים! ה' יכריח אתכם להגיע
אליו .ולערב רב אין שום תקוה .סוף.
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תקשור עם מנחם ,סוף אדר ב' תשע"א

העולם במצב קשה מאד .והרגשה אחת של כבדות.
כבדות ופחד .ומי שלא מרגיש את זה ,פשוט בורח
מהאמת .לפנינו פסח .מאחורינו פורים .אבל לא
הרגשנו את הפורים ,ועכשיו לא ממש מרגישים
את ההכנות לפסח .והעולם עובר שינויים גדולים
מאד .שינויים מפחידים מאד .ומי שלא רוצה
להודות באסונות הטבע ,ובמלחמות הרבות של
בני אדם ,פשוט רוצה לברוח מהאמת .ולהיות
כביכול 'שמחים' במצב כזה – זה ממש אסור.
)ראה שערי תשובה לרבנו יונה ,שער ב' אותיות ב'
ג'( .נכון שכל מה שה' עושה לנו  -זה לטובה ,אבל
כשהוא נותן מכות בעולם  -זה בכדי לעורר את
היהודים .אבל היהודים לא רוצים להתעורר.
הפורים היה עצוב .התחפושות הגויות,
השיכורים הלא-נחמדים ,הרחוב עם המוסיקה
שלא שייכת ליהדות ,וכך זה היה בפורים בשנים
האחרונות .היו בודאי מקומות שונים שעוד היתה
המתיקות של הפורים האמיתי ,ושיכורים נחמדים
ששפכו מהפה תורה ,אבל זה נעלם כמעט ,ונשארו
רק השיכורים האמיתיים והתחפושות הגויות,
לרוב.
בפורים הזה  -גם בירושלים היה די ָשקט .כי
בכל זאת יש בעיות כספיות ,ויש איזה דיכאון אצל
רוב היהודים ,כי הגשמיות נעלמת .קשה מאד
עכשיו מבחינה כספית לרוב האנשים .להרבה מאד
יש חובות גדולים .ולא רק ליהודים ,לאנשים
הפרטיים ,אפילו לממשלות גדולות יש חוב עצום,
עד כדי כך שאין להם אפילו סיכוי להחזיר את זה.
לדוגמא ,החובות של ארה"ב ,הארץ הגדולה,
החזקה כביכול ,כעת היא לא יכולה לשלם את
החובות שלה ,וכמו כל היהודים והגויים שגמרו
את החסכונות שלהם ,ולא יכולים לקבל יותר
אשראי.
ועכשיו אנחנו מגיעים לפסח בעזרת ה' ,יציאת
מצרים .וזה החג של הגאולה ,שאנחנו יוצאים
מעבדות לחרות .אבל אנחנו עבדים ,אנחנו עבדים.
ולאורך כל השנים האחרונות אנחנו יותר ויותר
בעבדות .ו'עבדות' זה להיות עבד לעגל-הזהב ,עבד
לשקר הגשמי .וכיום  -גם הגויים וגם היהודים,
ואפילו רוב החרדים ,עבדים לדבר הזה.
ואם אנחנו רוצים לצאת מעבדות לחרות – אז
חייבים להחליט שאנו סומכים רק על הקב"ה ,ולא
על שום דבר אחר ,ושום כח אחר ,ושום דבר גשמי
אחר .אך ורק הקב"ה .הוא הכל יכול ,הוא היה הוה
ויהיה ,הוא עשה ועושה ויעשה .הכל  -הקב"ה.
אבל לצאת ממצרים ולהיות בני חורין  -זה לא
יהיה פשוט .והפסח הזה הוא קריטי .כי אנחנו
עומדים לפני מצבים מפחידים ביותר בכל העולם.
ולא יהיה על מי להשען רק על הקב"ה.
והקב"ה כבר היכה את העולם מספיק בכדי
להפחיד וכדי להעביר את האמת ללב של היהודים.
)ישעיה ב' :מפני פחד ה' ומהדר גאונו בקומו
לערוץ הארץ .צפניה ג' :הכרתי גויים כו' אמרתי
אך תיראי אותי תקחי מוסר( .אבל כנראה שלראות
את יפן במצב של סכנה ממש גדולה ביותר עם
אפשרות שהיא תיעלם בכלל מהעולם  -כנראה
שזה עדיין לא מזיז להרבה אנשים .ובנוסף,
המקומות האחרים בעולם קיבלו מכות קשות.
וארצות הברית מחכה להר-געש ענק שיכול
להתפוצץ) .חבקוק ג' ,פסוקים ד'  -ו'( .וגם
הרדיואקטיביות מיפן  -בכל יום עוד גל ועוד גל
של נשורת רדיואקטיבית מגיעים לאירופה
ולארה"ב.
וכבר מצאו את הרדיואקטיביות בחלב ובאוכל
בכל מיני מדינות בארה"ב .האם כל זה לא
מפחיד?! זה לא מפחיד?!
ממשיכים רק להתעסק עם כסף .ואם מדברים
על כסף ,הרי המטבע של עגל הזהב עד היום  -זה
היה הדולר .ואפילו היה רשום על זה' :בה' אנחנו

בוטחים' .וזה מצחיק ,מצחיק מאד .כי הדולר הוא
הסמל הענק של חוסר-בטחון בה' .והסמל הזה
הולך ליפול ,הולך ליפול חזק! .ואני לא נביא,
הכלכלנים יגידו לכם את זה שמפילים בכוונה את
הדולר ,את היורו ,את השטרלינג האנגלי וכו',
בכוונה עושים את זה כדי שיהיה מטבע אחר ,כדי
שהרבה אנשים גם לא יוכלו להספיק להחליף את
הכספים ,ואז קיימת סכנה שלא יהיה עם מה
לקנות ,ואנשים יתחילו למות מרעב ,לא יהיה
מאיפה לחיות .מענין ביותר .וזה לא מהדימיון
שלי ,וזה כתוב בהרבה מקומות) .ישעיהו פרק ב',
ביום ההוא ישליכו איש את אלילי כספו ואת
אלילי זהבו .צפניה ג' :גם כספם גם זהבם לא-יוכל
להצילם ביום עברת ה' .ישעיה ל"א :כי ביום ההוא
ימאסון ,איש אלילי כספו ואלילי זהבו אשר עשו
לכם ידיכם חטא .ועוד( .ואנשים דואגים מהמצב
הזה.
יש מנוולים בעוה"ז שהם הגלגולים של דור
ההפלגה] .ראה רמב"ן בסוף פר' וישלח על הפסוק
"אלוף מגדיאל אלוף עירם" מדברי פרקי דרבי
אליעזר פרק ל"ח ,ע"ש[ .והם משתעממים .כי הם
כל כך עשירים וכל כך רשעים עד שלא נשאר להם
מה לעשות רק לשחק כאילו שהם הקב"ה ,ח"ו.
והם עושים כל מה שעולה בדעתם .ובינתיים ה'
נותן להם את כל החופש ואת כל ההצלחה .אבל
יום אחד הם יפלו .והם נמצאים בכל מקום.
ואנחנו ממשיכים עם השטויות שלנו .ומאחר
שהיהודים ,ובודאי הגוים ,כל כך לא-חכמים ,כל כך
סתומים במחשבות של הרדיפה אחרי עגל הזהב,
אז לכן הם לא רואים ,ולא מרגישים ,ולא אכפת
להם .עדיף להם למות  -אבל עם ההמבורגר בפה.
]אכול ושתו כי מחר נמות .ע' יומא פו.[.
אוי ,יהודים יהודים ,תתעוררו! תתעוררו! כמה
אפשר לבקש מכם? מה אתם רוצים? אתם רוצים
את החיים של היום הזה ,של הרגע הזה ,ולהפסיד
את העולם הבא? אתם רוצים ח"ו להפסיד את
הגאולה? מה אתם רוצים? אני לא מבין! פשוט לא
מבין! איך אתם יכולים להיות כ"כ אטומים ולא
לראות אמת כל כך ברורה וחזקה? )ישעיהו כ"ז :כי
נסך עליכם ה' רוח תרדמה ויעצם את עיניכם(.
נכון ,הבלבול של הימים האלה מאד גדול .יש
מלחמות שקשה להבין מי זה האויב ומי הוא
החבר") .איש מרעהו השמרו ועל כל אח אל
תבטחו" ירמיה ח'( .יש סכנות מצד אחד ,וחדשות
מצד שני שאומרות שאין סכנה .והבן-אדם יכול
לבחור מה שהוא רוצה להאמין .ויש רק אמונה
אחת – בקב"ה .וכל היהודים שהקב"ה רוצה
להציל אותם  -עוברים בעיות קשות אישיות
עכשיו) ,יתבררו ויצרפו וילבנו רבים ,דניאל י"ב( כי
זה מה שיקרב אותם לאמת.
אם הבן-אדם סומך על הקב"ה שיעשה בשבילו רק
טוב  -אין לו דאגה בכלל .כי אפילו אם זה קשה,
הרי זה לטובתו! והסוף יהיה טוב .ומה זה הסוף
הטוב? הסוף הטוב זה שנצא סוף סוף ממצרים
לחיי נצח ,שנהיה בני חורין בעזרת ה' ,שאנחנו
הכלה במדבר של הקב"ה .ונכון ,אנחנו במדבר .לא
במדבר-סיני ,אלא במדבר רוחני ,אבל אם אנחנו
הולכים עם הקב"ה  -אז אנחנו בני חורין.
וכשנגיע לליל-הסדר אני מבקש מאד מכל
היהודים לדמיין שאנחנו באמת יוצאים ממצרים,
]בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו
הוא יצא ממצרים .הגדה של פסח[ .לדמיין ולצייר
באמת שאנחנו בוטחים בקב"ה ,ומוכנים לקבל את
התורה .כולה .ולא לחפש היתרים ,ולא לחפש
מסעדות כשרות ,או נסיעות להונגריה לליל הסדר
וכו' ,אלא שכל מי שיכול שישב עם המשפחה או
עם אורחים ליד שולחן-הסדר ושיצאו באמת
ממצרים ,אבל באמת.
הכל בדיוק כפי מה שאמרתי .השקר חוגג .אבל
עוד מעט נראה ברור את השקר .מי שהולך לכוון
הקב"ה רואה ברור את השקר .ומי שלא הולך
לכוון של הקב"ה ,לבטחון בקב"ה  -הולך לשקר.
לכם ברור השקר ,הרבה יותר מכולם.
ש .מהו ה'שקר' שכל כך יתגלה?
ת .יש שקר בעולם .לא צריכים להיכנס לזה ,כי
אתם לא קשורים לזה .ואתם רואים את השקר
איך שלא יהיה .השקר הזה זה לגבי אנשים
שתלויים במה שקורה בעולם .כמו אלו שמאמינים
באמריקה שכאילו הם שנלחמים על הדמוקרטיה,

שזה שקר גדול .ומאמינים על אמריקה שהם
טובים ,שהם החיילים שאיכפת להם על כל
העולם ,על החופש ,וזה שקר גדול .ועל
האירופאים שהם אנשים תרבותיים וכו' וכו' ,וזה
שקר .על הערבים שאפשר לעשות אתם שלום ,וזה
שקר .ועל זה שיש לבן-אדם כאילו 'חופש-דיבור'
בעולם המודרני ,וזה שקר .שעולם הרפואה רוצה
להציל חיים ,וזה שקר .וכו' וכו' הכל שקר .כי
האמת היא  -שהכול זה כסף ,מעמד ,ושליטה .וזה
מה שמנהל את העולם של הלא-מאמינים .זה שקר
ענק .ולכן עושים כל מיני דברים שלא הייתם
מאמינים .אפילו הורגים את התושבים של עצמם
כדי להתחיל מלחמות .ומעניין ,זה לא רק בדור
שלנו שקורה כאלה דברים .והשקר שהממשלות
דואגות כביכול לתושבים? זה שקר! או שכאילו
חברת הביטוח דואגת לבן-אדם שיש לו פוליסת-
ביטוח מהלידה עד לקבר ,שקר! שקר! הם ממש
לוקחים את הכסף ,וכשצריכים קבר ,אז אין! נכון.
הם מאד 'אנושיים' .ואפילו יש להם בתי קברות
לכלבים ,ויש להם בתי-חולים לכלבים .והאמת
היא שמתנהגים לכלבים יותר טוב מאשר לבני-
אדם .אוי לנו ,אוי לנו.
ֲע ֵר ִבים?! אני לא אומר שלא צריכים לעזור
ליתומים ואלמנות ,אני אומר שקודם צריכים
להיות עם הקב"ה .צריכים לדעת :מגיפה מגיעה
בגלל בעיה רוחנית ,וקודם כל צריכים לטפל בזה
ולחפש בתוכנו מה הסיבה שגורמת לכזו תגובה מן
השמים ,ואז לעשות תשובה .לשבת ביחד על
הרצפה עם שק ואפר ,להגיד וידוי בבכי ובדמעות
עם לב שבור על כל העוונות שעשינו ,ולהחליט
לחזור בתשובה ולחיות את החיים כמו שה' רוצה,
ואז בעזרת ה' אולי לא נצטרך את "ערבים" ,כי לא
תהיה יותר מגיפה בעזרת ה'.
ש .שמעתי מרבנים בשם החפץ חיים זצ"ל,
שכאשר הישמעאלים נלחמים אחד בשני ,זה
הסימן ,זה הזמן שצריכים להכין בגדי שבת...
ת .הייתי אומר שזה לא רק שמה שנלחמים ערבים
נגד הערבים שזה סימן ,כי למעשה  -זה אדום נגד
ישמעאל! ]ראה מלבי"ם יחזקאל ל"ח ,ב' וכן ל"ב,
י"ז[ .שהרי מי הכניס ומי תומך בכל הערבים
האדומים!
המפגינים ,מי נותן להם את הכסף? זה ֱ
אז למעשה זוהי מלחמה בין ישמעאל ואדום.
והאדומים רוצים לגמור את הישמעאלים ,להפוך
אותם לפרימיטיביים כמו שתמיד הם היו ,בכדי
שלא יפריעו להם.
ש .היהודים היו כבר צריכים להתעורר...
ת .היהודים אולי יתעוררו  -רק כאשר יתחילו
לעצור אותם או ח"ו להרוג אותם ,או כשהדולר
ימות ,ואחריו גם היורו והשטרלינג יפלו.
ש .עד מתי?!
ת .גם אני שואל עד מתי .עד מתי אנחנו לא נראה את
האמת .עד מתי אנחנו לא נרצה להיות בני-חורין .עד
מתי ,עד מתי) .ישעיה פרק ו' :ואומר עד מתי ,ה' ,ויאמר
עד אשר אם שאו ערים מאין יושב וכו'(.
ש .אבל יש הרבה שכן רוצים?
ת .יש שרוצים .אבל הם לא-הרבה ,יחסית לכמות
היהודים) .והשארתי בקרבך עם עני ודל וחסו בשם ה':
צפניה ג'(.
ש .מה עם הנבואה 'וזרקתי עליכם מים טהורים
וטהרתם' ]הפטרת פרשת פרה[ ?
ת .הוא ישפוך עלינו מים טהורים ,אבל אם אנחנו לא
נהיה טהורים  -אז המים האלו יהיו כואבים ,הם יכאיבו
לנו ,עד שנתרגל ועד שנהיה טהורים.

 8דניאל ,קטע ממסר מי"ב טבת ,תשס"ז
כן ,כן ,כן ,יהיה מצב עוד יותר קשה בעולם ,הרבה
יותר קשה .העולם ,חלק רציני ממנו חייב להיחרב
 ולא יעזור כלום ,זה בנבואות ,דברים שחייביםלהיות .יש נבואות שלא חייבות לצאת בדיוק ,ויש
נבואות שחייבות ,וחלק של העולם חייב ויהיה,
וחלק לא .וזה יפחיד מאד מאד ,והעולם יהיה
במצב מאד מבולבל וקשה .וכל מיני דברים
שסמכנו עליהם כמו הצבא האמריקאי ,ה-
 SOCIAL SECURITYבאמריקה ,הביטוח
הלאומי פה ,צה"ל ,הדולר הנצחי ,היורו הגבוה ,וה-
 POUND STERLINGהחזק ,והרפואה
והטכנולוגיה וכל הדברים שהעולם המודרני
שאנחנו סומכים עליהם במקום על הקב"ה.
כל זה יתפרק ויהפוך לאפר ,יעלם מהעולם כאילו
לא היה אף פעם.

בס"ד

למ ְד ָבּר
 72עוד מעט נִ ָכּנֵס ִ
מסרים של אוטיסטים
י" ח אייר  ,ת שע " א
ניתן לשמוע את המסרים בטל03-9-77-00-77.
הדף טעון גניזה
דניאל ,ז' אייר תשע"א
אני רוצה לומר לכולם :הסוף קרוב מאד! ואין בזה
ספק .לא צריך להיות אחד מהנביאים הקדושים
של עם ישראל כדי לדעת את זה ,כי אנחנו בנקודה
בהיסטוריה שקרובה מאד לגאולה .ובכל יום יש
סימנים גדולים וקטנים כדי להראות לנו ברור
שהגאולה קרובה ,זה לא ענין של שנים רבות ,אלא
ענין של חודשים ,ובכל מקרה אני מרגיש שהמצב
לא יוכל להמשך כך הרבה יותר זמן .ואם הגאולה
השלמה לא תגיע בעוד כמה חודשים ,עד אז יהיה
ברור שהדרדרות של העולם תהיה קשה ומפחידה.
וזה יהיה השלב האחרון לפני הגאולה השלמה.
הקב"ה מראה לנו ברור את כל הסימנים ,מכל
הנבואות ,מכל הצדיקים שבכל הדורות ,כל יום
עוד נבואה מתממשת למציאות .ולכן ,תפתחו את
העינים ,עם ישראל! אני כבר לא מדבר על הגויים,
אני מדבר רק על עם ישראל .הכל בשבילנו ,הכל
בשביל עם ישראל :רעידות אדמה ,הרי געש
שמתפרצים ,שטפונות ,סופות טורנדו ,שריפות
ענקיות וכו' וכו' .זה הכל ישר מהקב"ה כדי להגיד
לעם ישראל :תתעוררו! תתעוררו!
אנחנו בסכנה אבל ישנים ,ישנים ולא רוצים
לקום ,נראה כאילו שאנחנו שוכבים על פסי
הרכבת והרכבת כמעט עלינו .אבל לא רוצים
להתעורר ,שומעים את הצפצוף ,רואים את
האורות ,מפהקים ,מסתובבים לצד השני
וממשיכים לנחור .אוי עם ישראל ,מה יהיה איתנו,
מה יהיה איתנו .להתעורר ,להתעורר ,סכנה,
סכנה!
אבל עם ישראל לא מבין על מה יש להתעורר.
הרבה יהודים חושבים" :אנחנו צדיקים גדולים,
אנחנו לומדים ,יש הרבה כוללים והרבה ישיבות.
והנשים שלנו מכסות את הראש ,ואנחנו הולכים
בחליפות ובשטריימלים וספודיקים ומעילים
ארוכים ,ואפילו עם פסים .מה יש להתעורר?
אנחנו צדיקים! יש הרבה מאד חזרה בתשובה,
ובכלל להיות יהודי כשר היום  -זה לא בעיה! הכל
עם הכשר ,הכל".
וזה העולם שלנו ,וזו היהדות שלנו ,ויש מעט מאד
יהודים ,ממש מעט שמחפשים את האמת
ומשתדלים לחזור למשהו טהור .ליהדות כמו
שפעם .נכון ,היהודים עברו הרבה הרבה מצבים
קשים ביותר .והרבה פעמים ירדו מהדרך ,אבל דור
כזה מקולקל ,שמקולקל בכל העולם  -עוד לא היה.
החילוניים ,בכלל רחוקים ביותר ,ו'החרדים'
כביכול ,רחוקים עוד יותר .למה עוד יותר? אפילו
שלכאורה שומרים מצוות? כי את המצוות בד"כ
לא שומרים כמו שצריך .המצוות לא תמיד נעשות
ברוח הנכונה .אפשר ללכת למסעדות כשרות
ביותר במרכאות כפולות ,לשבת בשולחנות ,בעל
ואשה ,זוג שהולכים עדיין לשידוכים ,ילדים עם
המשפחות שלהם ,אוכלים ,אוכלים ואוכלים ,ואלו
שהולכים ברחוב לפני המסעדה  -כולם יכולים
להסתכל דרך חלון הזכוכית הגדול ולראות איך
שכולם זוללים .זה לא כשרות ,וזה לא יהדות ,וזה
לא כלום ,כי יש גברים עם זקנים ופאות ,ואפילו
עם מעילים ארוכים ,נשים עם פיאות ,כיסוי ראש,
שכביכול זה לבוש של יהודים ,אבל הריח והמראה
 ממש גויי.ויש את הבעיה של הצניעות ,שאין צניעות ,לא בין
הגברים ולא בין הנשים של החרדים .זה לא בדיוק
נכון מה שאני אומר .יש בכל זאת כמה ,לא הרבה,
אבל כמה יהודים שמשתדלים בכ"ז להיות צנועים.
גם הגברים וגם הנשים ,וזה לא פחות חשוב
שהגברים יהיו צנועים .כי אם גבר לא צנוע
במחשבה ,בהתנהגות ובלבוש  -הוא לא יכול
לבקש מאשתו להיות צנועה ,כי זה בכלל לא
מענין אותו.
אז לכן ,הדור הזה ,זה דור של נשים 'חרדיות
כביכול' לרוב לא-צנועות .עם חצאיות קצרות

וצמודות ,חולצות צמודות ,גרבים שקופות ,נעלים
גבוהות ומרעישות ,איפור וכו' וכו' .והכתר על כל
זה ,זו פיאת הקאסטם ,וזה באמת ,שיער .זה עשוי
מאד יפה ,ומאד-מאד מושך עין ,ומושך מחשבות
לא-טובות בין הגברים .ואיך יכול להיות שלא? או
שהגברים היום לא גברים .מי שחושב שגבר לא
מגיב לא במחשבה ולא בכלום כשהוא רואה אשה
מסתובבת בבגדים צמודים או שקופים שרואים כל
תנועה שלה ,צריך פסיכיאטר.
ולכן ,נכון ,כמו שהרב דסלר זצ"ל אמר :זה דור
של חולי נפש .אבל בכל זאת ,אשה יהודיה צריכה
להיות לבושה ממש ,שלא רואים את התנועות
שלה ,שלא רואים את הצורה של הגוף שלה .הרבה
רבנים יגידו על הנשים הלובשות רדיד" :זה
אפיקורסיות וחוסר-צניעות .מה? שאשה לבושה
כמו אהל? זה אסור ..ממש אסור ..זה מפחיד את
הילדים ..זה מפחיד אפילו את הכלבים ..וזה ממש
אסור ..איך אפשר כזה דבר ,זה אף פעם לא היה
בהיסטוריה של היהודים!".
סליחה ,רבנים נכבדים .אוי ואוי לאמותינו
הקדושות ,שרה רבקה רחל ולאה ,אם היו יורדות
לעולם הזה ומטיילות ברחוב מלכי-ישראל או
ברחוב רבי-עקיבא .יהיו חרדים שיירקו עליהן
ויצעקו עליהן' :טאליבן'! ערביות! נזירות!.
והאמהות שלנו יסתכלו סביב ,ויהיו בהלם ,לא
יבינו מה כל כך הרבה גויות מסתובבות באיזור
יהודי בגלוי ראש וכל אחת לבושה פחות מהשניה.
אוי לנו ,איזה עולם מבולבל .אבל היהודים
שממשיכים להחזיק מעמד ולא לעזוב את האמת,
אפילו שהם מעטים ,הם יהיו אלה שישרדו .ואלה
שעושים צחוק מיהודים צדיקים או שמשתדלים
לקרר את האש האמיתית היהודית שבכל לב-יהודי
או לזלזל במסירות-נפש של יהודים אמיתיים,
הסוף שלהם יהיה מר .וכמעט כל אחד שעושה את
זה בודאי עובר עבירות גדולות על הזלזול הזה,
וזה הפוך מקידוש השם .ולכן אני מאד-מאד עצוב,
ובוכה הרבה מאד על עם ישראל ,כי קשה לי
לראות איך לצאת מהבעיה הזאת .ואני מקבל
עידוד בכל פעם שקורה משהו גדול בעולם ,כי אני
מאמין שאולי זה יעיר את העם הישן על פסי-
הרכבת לפני שהרכבת תדרוס אותו .אולי אולי
יתעוררו מהסכנה ,מהאסונות הענקיים שקורים
עכשיו ,אולי יתעוררו ,ישימו לב שהם בסכנה ,ואז
יקומו ,יברחו וילכו לקב"ה ,לאבא ,לאבא
שבשמים ,ל"טאטע" שבשמים ,לאבינו שבשמים,
כי רק הוא יכול להציל אותנו.
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בנימין ,ז' אייר תשע"א
אני רוצה לדבר עם היהודים פה בארץ ,בעיקר.
בעיקר לחרדים ,אבל אחרים יכולים גם לשמוע.
אתם חושבים שהעולם ימשיך כמו שזה עכשיו,
ושה' ישמור על עם ישראל כמו שהוא שמר עד
עכשיו? נכון ,ה' בודאי ישמור על עם ישראל ,אבל
לא על כל עם ישראל ,רק על הנבחרים .רק על
היהודים האמיתיים ,שאפילו אם הם נכשלים פה
ושם ,הם קמים ,משתדלים ומתאמצים להגיע
לאמת.
אנחנו מנסים להסביר לעם ישראל איך אנחנו
ֶצח .כי כל
וּלנ ַ
צריכים להתנהג כדי להגיע למשיח ְ
אחד יכול להבין שהסוף בקרוב ,בעתיד הקרוב
מאד ,ולכן חייבים שוב ושוב לשמוע מה שרוצים
מאתנו.
ליהודים בארץ ישראל! הנופש לא ימשיך עוד
הרבה זמן .נכון ,יש לנו בעיות כספיות פה בארץ,
אבל עוד אפשר לשרוד ,אפילו אם זה בקושי,
לחיות ברמת חיים גשמיים לא רעה .ונכון ,צריכים
ללוות כסף וזה הרבה מתח ,אבל בסה"כ אפשר
עוד להחזיק פחות או יותר את הרמה הזאת.

ואפשר להמשיך עם הבר-מצוות והחתונות וכל
המצוות הגדולות והטובות והקדושות ולהנות.
בפסח בכל זאת עדיין יש חלוקה ,ויש עוד קצת
כסף פה ושם שנותנים לאברכים מסכנים
ולמשפחות שלהם .יש חסד ,אפשר לחיות .בסה"כ
גם אין מלחמות ,יש לנו שקט ,אנחנו יכולים
להמשיך לטייל ברחובות ירושלים או בני ברק או
נתניה או כל עיר אחרת ,לשבת לשתות קפה,
לאכול עוגה עם הכשרים טובים אפילו ,ולהמשיך
את החיים 'הנורמליים'.
אבל זה לא להרבה זמן .ארץ ישראל היא באמצע
שטח הפקר ,שטח שהרבה ארצות רוצות את זה.
יש לנו מנהיגים שהם בסה"כ לא ִעם ַעם ישראל,
הם יכולים למכור את היהודים בכסף .אנחנו
ַצ ַח רק אם נצמיד את עצמנו לקב"ה .לא
יכולים לנ ֵ
שמתם לב ש'המנהיגים' כביכול הם אנשים שלא
עושים כלום ?
המצב הבטחוני קשה ביותר ,והמנהיגים שלנו
בקושי זזים ,בקושי מדברים ,בקושי אומרים משהו
חשוב .פשוט מושכים את הזמן .ומאחר שיש להם
כל מיני תכנונים בשבילנו ,והם קשורים לכל מיני
אנשים שלא אוהבים ,ולא רוצים את ההמשך של
העם היהודי בצורה שאברהם אבינו רצה ,אז יש
לנו אפשרות קשה ביותר שארץ ישראל תיהפך
למשהו אחר לגמרי ,ולא משהו יהודי בכלל.
כך זה התכנון של המנהיגים שלנו ,וגם של
המנהיגים של העולם שהם בקשר איתם .וכל זה
לא מזיז אותנו ,כי אנחנו לא רוצים להאמין בזה,
כי אנחנו רוצים להמשיך פה בארץ ישראל עם
ֵלך! ומי שמנסה
החלום שלנו .אבל זה לא י ֵ
להמשיך עם השקר ועם הרשעות יפול לגמרי
וימחק מהעולם.
ורק היהודים האמיתיים ,אם זה רבנים ,אם זה
יהודים פשוטים ,או אם זה תלמידי חכמים ,מי
שקרוב לה' באמת ,רוצה את האמת ,משתוקק
לאמת ולגאולה ,רק אלה יגיעו לזה ,והשאר יעלמו,
יעלמו לגמרי.
ובינינו ,כמה מתושבי ארץ ישראל שהם נחשבים
ליהודים ,באמת באמת מחכים למשיח?
יש שאומרים שהם מחכים ,אבל אם ייתנו להם
להחליט ,לבחור ,שעכשיו פתאום הדולר יעלה,
והדברים יחזרו למצב שהיה פעם ,עם כסף שנוזל
מכל הצדדים ,או לבחור במצב קשה ביותר אבל
בעתיד הקרוב מאד לקבל משיח  -מי יבחר לקבל
משיח ,עכשיו או עוד מעט?! מעט מאד .מעדיפים
להמשיך את המסיבה הגדולה ,גם החרדים וגם
החילונים.
ולכן ,אלה שאוהבים את המסיבות ,את החגיגות,
אתם ממש במצב קשה .כי מי שכל כך דבוק בזה,
לא יכול אף פעם להשתנות .כי בלי זה לא
מרגישים שהם חיים ,כי אין להם את הטעם של
היהודי שקרוב לה' ,הטעם המתוק שמתפטרים
מהכבדות של העוה"ז ,ומגיעים לרוחניות הקלה
והטובה ,הקרובה לאמת ,אמת שממלאה את כל
הגוף שלנו ומביאה אותנו לשלמות .האם אתם
יודעים מה היא הרגשה-של-שלמות? משהו משהו!
תסתכלו עלי .אוטיסט ,לא יכול לדבר ,עושה
תנועות משונות ,כלפי חוץ אני נראה כחוסר
שלמות ,אבל בפנים ,באמת ,אני שלם .אבל רוב
האנשים בעולם ההיפך .כלפי חוץ נראים נורמלי,
אבל הפנימיות שלהם היא אוטיסטית ,רק לא
רואים את זה כלפי חוץ .ועוד מעט החיצוניות
תיעלם ,השקר יעלם ,והאמת תיתגלה ,אני אהיה
שלם .וכל מי שהוא אוטיסט פנימי ,כשזה יתגלה,
יחשף ,זה יהרוס אותו ,והוא יעלם!
אני רק יכול שוב ושוב ושוב לבקש מעם
ישראל :תעזבו את השקר ,תצפו ממש לישועה,
תחכו ממש לישועה שעוד מעט מגיעה .זה לא
סתם ,זה אמת .זה עוד מעט מגיע .והיהודים
שמעדיפים את הגשמיות על הרוחניות ,אני מבקש
מכם :תשתדלו ,תשתדלו להוריד את כל הגשמיות
הזאת פחות ופחות ,עד שתהיה לכם תלות אך ורק
בקב"ה.
בזמנים אלו  -הקב"ה עוזר לנו להגיע לאמת .הוא
נותן לנו בעיות וצרות אישיות גדולות מאד .בעיות
טכניות ובעיות רגשיות .בעיות של בריאות שלא
נדע ,ובעיות של כסף .בעיות של שינאה ובעיות
של אהבה .וזה הכל שטחי .ואם נידבק לקב"ה  -אז
כל הכאבים הללו ,כל הרגשות הללו של אהבה

ושינאה ,של רצונות לא כשרים שדוחפים אותנו
מאד ,זה הכל ייעלם .כי מי שנצמד לקב"ה  -נהיה
קדוש .וכל הדברים האחרים  -נעלמים .זו מלחמה
קשה .וזה לא תמיד מביא את ההנאה הרגעית של
הדברים האחרים .ובן-אדם שמקנא בשני סובל
סבל ענק ,כואב לו בתוך הגוף ,בתוך הלב ובתוך
המח  -בתוך המחשבה ,ואין לו מנוחה .מה זו
קנאה? יש קנאה על כל מיני סיבות .אבל זה דבר
שהורס ,אלה רגשות שליליים ,דמיוניים ,לא
אמיתיות.
אהבה .יש כל-מיני סוגים של אהבה .אהבת ה' -
זה טהור .אהבה שהולכת לפי הדין ,לפי התורה ,זה
קדוש וטהור .ולא יכול להביא למישהו כאב לא-
טהור ,אבל הכאב הלא-טהור הורס את האדם.
אבל פלא פלאים! כל כך קשה לאנשים שסובלים
מזה לעזוב את הרגשות האלה .מעדיפים להחזיק
אותם עם כל הכאב! למה? כי זה נותן להם
הרגשה שהם חיים .אין להם את היכולת להוריד
את זה ולהגיע לקב"ה ולרוחניות .וזה משהו דק
ועדין ,ולא עם כאלו רגשות 'בומבסטיות' ,שזה
נותן להם יותר הרגשה שהם 'חיים' יותר .אבל זו
הרגשה של מוות ולא של החיים ,זו הרגשה של
ההיפך מהנצח .כי הדבר היחיד שיכול להמשיך
לנצח  -זה דבר טהור ,דבר נקי .דבר בלי תשוקה
לדבר אסור .רק עם אהבה אמיתית ,אהבה קדושה,
אהבה לפי התורה ,וזה יביא אותנו לאלף השביעי,
שאנחנו לא יכולים אפילו להבין מה זה .רק אנחנו
יודעים שהנאה כזאת לא קיימת בעולם-הזה כמו
שאנחנו מכירים אותו .ואנחנו לא יכולים אפילו
לדמיין את זה .אפילו הגדול ביותר ,היהודי הגדול
ביותר והקרוב ביותר להקב"ה  -לא יכול לדמיין
את הטוב הזה .זה טוב נקי .זה טוב קדוש.
מוישל'ה ,ז' אייר תשע"א
אני רוצה לדבר עם החוצ'ניקים .כי יש לי קירבה
לזה מאד .באנו ,ההורים שלי ,והסבא והסבתא
שלי מארה"ב לארץ .ויש לנו עוד קשר עם היהודים
בחו"ל ,ואני דואג להם מאד מאד .כי אני רואה
ברור שאם היהודים בארץ ישנים ולא תופסים את
האמת  -שמה עוד יותר קשה .ממש ממש קשה.
לפני מלחה"ע ה ,1-הרבה יהודים היו בלי עבודה
ובלי כסף מינימאלי לקיום ,ולאט לאט נכנעו
והתחילו לעבוד בשבת ,וזה הביא לעוד עבירות עד
שלבסוף הרוב עזבו את המצוות בכלל .והיהודים
שהגיעו לארה"ב מאירופה ,קפצו לתוך הגשמיות
בשמחה רבה .אמנם בהתחלה נשארו תמימים
וטובים ,משתדלים מאד להתקרב לה' ,אבל הדור
הישן הזקין והדור החדש נמשך חזק לגשמיות ,הם
נהיו פחות רגישים ללימוד ולתפילות ובכלל
למהות של היהודי .ואחרי הדור השני בא הדור
השלישי .ובדור השלישי  -אמנם יש הרבה יותר
ישיבות ,כמעט כל בת-ישראל רוצה רק בחור
שלומד תורה ,כולם מקפידים לאכול כשר ,לשמור
שבת ,אבל כשזה מגיע לדברים כמו צניעות ,או
לדקדק על דינים כמו דיני כשרות ,או עבירות
הרבה יותר קשות שאני לא רוצה לדבר עליהם פה,
יש כבר סימן-שאלה .ישנה ירידה ענקית
באידישקייט בארה"ב בין החרדים.
פעם ,באמת הישיבות היו אמיתיות ומלאות
אהבה להקב"ה .אבל בדור הזה  -זה כבר משהו
מכני ,פשוט לומדים  -אבל זה לא בלב .זה שטחי
ביותר .ויש היתרים על היתרים על היתרים גם
בכשרות וגם בכל הדינים ,בכל התחומים של
החיים היהודים .הישיבות החדשות מרשים כל
מיני עבירות שאף פעם לא הרשו .יש בחורים
שנשארים בישיבות  -שבכלל לא מעניין אותם
הלימוד ,ששוכרים מכוניות ,נוסעים ,משתוללים,
אבל נחשבים לבחורים טובים וממשפחות טובות,
ולומדים מעולים .אבל הלימוד ריק .לימוד ריק.
ואהבת ה'  -כמעט לא קיימת שם .ובטחון בה' -
בודאי שלא .,כי בוטחים בדולר ,שברוך ה' ,עוד
מעט יעלם .ושכחו מה זה להיות יהודי אמיתי.
מדברים כמו גויים ,אפילו פה ושם מקללים ,וזה
לא עם ישראל כמו פעם .נסיעות  -אמנם למלונות
כשרים ביותר ,פסח באלפים או אולי באיים
הקריביים .אוי מה להגיד ,מה להגיד.
אבל עכשיו יש כוכב שחור שעלה לשמים.
קוראים לו אובמה .והוא מחשיך את ארה"ב ,כי
הדמוקרטיה ששמרה על היהודים ,כבר לא
דמוקרטיה .ולאט לאט ,היהודים שכל-כך שמחים

עם החיים שלהם ,עד שלא שמים לב בכלל ,לאט-
לאט לוקחים להם את החופש ,את החופש להיות
יהודים .עוד מעט כל זה יגמר .אבל לא רוצים
לדעת את זה ,לא רוצים לשים לב לכל הסימנים
שה' שולח ,לכל האזהרות שה' שולח .המצב היום
זה כמו  -או לפחות מאד דומה למצב לפני מלחמת
העולם השניה ,אבל היהודים לא רוצים לדעת .גם
באירופה לפני המלחמה .היהודים שברחו לאו
דוקא עשו תשובה .אחרי שהם עברו את כל ההרס
הם לאו דוקא עשו תשובה .הם ברחו מהתופת
ואיתם הם לקחו את הגרעינים של ההשכלה .עם
כל הגהינום שהיה באירופה הם הצליחו להבריח
את הגרעינים של ההשכלה .הזרעים של ההשכלה.
ושם בארה"ב זה צמח שוב .אמנם זה מכוסה עם
מעיל ארוך ,ספודיק או שטריימל וכו' ,וזה מכוסה
בישיבות שבהם הרבה-מאד בחורים לומדים ,אבל
בלי לב ,בלי נשמה ,בלי הקב"ה ,וזה מכוסה בכל
מיני דברים כאילו קדושים ,אבל בתוך הלב  -לא.
והאמריקאים עשו יצוא לכל העולם של הסוג
הזה של ה'אידישקייט' ,יהדות פלסטית .וזה רעל,
רעל שיכול להרוס את עם ישראל יותר יסודי
מהיטלר ימ"ש .וזה מה שכל כך עצוב .כל היהודים
שהצליחו לצאת מהשואה ולבנות חיים חדשים,
הרוב הכניסו גם את ההשכלה .ולכן אם הם
בעצמם בידיים שלהם לא יהרסו את מה שהם בנו
בשם 'כביכול הקב"ה' אבל באמת זו השכלה ,אם
הם לא יעשו את זה בעצמם ויתחילו לבנות מחדש
יהדות לפי התורה באמת וקרוב להקב"ה ,לא יהיה
להם עתיד.
הפעם לא יהיה עתיד בשבילם .אף אחד מאלה
לא ֵי ֵצא בחיים .רק אלה שקרובים לקב"ה ,רק אלה
שקרובים לאמת ,רק אלה עם מסירות-נפש,
שמוכנים לספוג את הצחוק של היהודים החרדים
האחרים ,מוכנים לספוג את כל הרכילות
שמדברים נגדם ,מוכנים לספוג את המצב
שיהודים חרדים אחרים לא ירצו להיות חברים
שלהם ,כי אלה שרוצים את העולם הזה ואת
היהדות הפלסטית ,לא רוצים שאלה שמחפשים
אמת יפריעו להם .הם מפחדים מהם .רק אלה
שעם מסירות נפש ובלי פחד ימשיכו להחזיק
וללכת עם אמונה שלמה בקב"ה ,רק אלה יחיו,
השאר יעלמו.
דיברנו ,ודיברנו ,ודיברנו .תמיד אנו אומרים את
אותו הדבר ,אמנם כל פעם קצת שונה ,קצת
בסגנון אחר ,אבל תמיד אותו דבר .כי זו האמת
ואין עוד .מי שלומד תורה  -תמיד לומד אותם
ספרים ,עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם .והם מקוים
שבכל פעם יבינו עוד-יותר-טוב .ואנחנו נשלחנו
לעוה"ז להגיד את האמת לעם ישראל ,פעם בצורה
כזאת ופעם בצורה אחרת ,אבל תמיד אותה אמת.
עם ישראל ,אני מבקש מכם! תבינו שזה הסוף!
כל הנבואות כמעט התגשמו ,וזה ברור עכשיו.
ואפילו הגויים מדברים על זה ,והם מדברים על זה
יותר מהיהודים ,לצערי הרב .פיתחו את העינים!
מה יהיה איתכם?! מה יהיה?!
ואני רוצה להגיד לכם ,שעדיף לחזור בתור
אוטיסט לעוה"ז ,מאשר לחיות בשקר כמו רוב
היהודים.
מוישל'ה ,חול המועד פסח ,תשע"א
קודם כל מועדים לשמחה .אני רוצה לומר לכולם
שבעתיד הקרוב שוב העולם ישתנה מאד מאד,
בעתיד הקרוב צריך להיות משבר כלכלי קשה
ביותר שישפיע על כל העולם וגם אסונות אחרים,
אבל יותר מהחדשות הקשות שכמעט כל אדם
שמתעניין אפילו קצת יכול לדעת ,אני רוצה שוב
ושוב לבקש מעם ישראל ,תחזרו ,תחזרו לאבינו
שבשמים ,תחזרו אליו באהבה וברצון להגיע
לנצח.
מה עוד אפשר להגיד? מה עוד אני יכול לומר?
אתם לא רואים שכל העולם הזה שקר? אומרים
לנו כל מיני דברים שהם שקר.
שוב ,אתם לא רואים שה' מדבר אלינו? הוא
מכה את כל העולם כדי שאנחנו נבין שאין עוד
מלבדו ,כל השקר עולה עכשיו למעלה ,ולפחות
 2/3של העולם יחרב .אנחנו חייבים לחזור
בתשובה ,חייבים .אתם זוכרים לפני כמה שנים
שהאוטיסטים התחילו להגיד שאי אפשר לסמוך
יותר על כל המוסדות של בני האדם ,כל מה שהבן
אדם בנה ,אין על מה להישען ,והזהירו את כולם

לא לבטוח לא ברופאים ,ולא בקופת חולים ולא
בביטוח לאומי ,ולא בצה"ל ולא בראש הממשלה
ולא בנשיא של ישראל ,לא בארה"ב ולא בנאט"ו,
ולא בכל דבר שהיינו בוטחים בזה .אני לא אומר
לא ללכת לרופא כשבאמת צריך ,אני אומר שלא
לבטוח בהם.
עד היום ,כל דבר שהבן אדם בנה ועשה ,אין מה
לבטוח בו ,רק בקב"ה ,בתורתו ,ובצדיקים שלו
שכל החיים שלהם זה רק להיות עבד ה' .רק על
אלה אפשר לסמוך .הקב"ה ותורתו והצדיקים
האמיתיים שלו ,וכל דבר אחר יפול ,לא משנה אם
זה בית חולים או ממשלה או צבא ,זה יפול ואנחנו
לא נפסיד מזה .אני רוצה לומר לכם שזה לא יקח
הרבה זמן ,אנחנו על סף שינויים ענקיים ,ואני
מציע לכם לבטוח בה' ,לחזור בתשובה ,לשמור
תורה ומצוות כמו שצריך ,ובמיוחד אני מדבר
לחרדים שחייבים להיות הדוגמא ,ראשונים
במערכה.
לצערי הרב יש הרבה מאד ביננו שיצאו ממצרים
בתור ערב-רב ומנסים לקרר את האידישקייט
)יהדות( האמיתית ,ואוי להם ואוי לנו אם אנחנו
נותנים להם לעשות את זה.
עם ישראל ,תחזרו לאמת ,תחזרו לקב"ה ,עוד
מעט העולם באמת ישתנה ,עוד יותר ממה שזה
נעשה עד עכשיו .אני חושב שרק כאשר זה יפול
כלכלית אולי יתעוררו .צונאמי מהים פחות מעיר
מצונאמי כלכלי ,וזה ממש יעיר את כולם.
אבל ,עם ישראל ,למה לעבור את זה כל כך
קשה?
יהודי שבוטח בה' יודע כי בני ישראל יצאו
ממצרים עם זהב וכסף וכל הדברים ששייכים
לעולם הזה ,אבל כשהגיעו למדבר ,לא היה להם
מספיק אוכל בשביל לחיות ,וה' עשה ניסים והיה
לכולם מה לאכול ,ובגד ללבוש ,ומקום לישון
בלילה ,ה' שמר עליהם נגד כל הדברים המסוכנים
שיש במדבר.
עוד מעט אנחנו נכנסים למדבר ,ולא יהיה לנו
שום מקור פרנסה ,שום מקור אוכל ,שום כיוון של
מחיה .רק הקב"ה יתן לנו את זה ישיר ,ולא לפחד,
לא לפחד ,אם אנחנו בוטחים בו הוא ישמור
עלינו.
להיות חלק של הבריאה המושלמת
בנימין גולדן )פרק  84מהספר "דניאל("2
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 ,שרק 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 ,מדרשים ,שו''ת וכו'[.
עם ישראל ,אני מעט עייף מלדבר כבר .אבל הסוף
]של 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 ,אנחנו צריכים להיות חלק של
השלמות ,ואם לא ,אז אדם כזה לא יהיה חלק של
כלום ,ח''ו.
דניאל ,קטע ממסר 50
אז בבקשה עם ישראל ,החתן מחכה לך ,תחזרי,
החופה מוכנה ,מסדר הקידושין הגיע ,רק הכלה
חסרה...

בס"ד

 73עולם ללא חשמל
מסרים של אוטיסטים
סיון ת שע " א
ניתן לשמוע את המסרים בטל03-9-77-00-77.
הדף טעון גניזה
"...באנו בשליחות להסביר לעם ישראל את
דניאל,
דבריהם וסודותיהם של הנביאים"...
תשס"ח
מוישל'ה ,מוצ"ש במדבר ,כ"ד אייר תשע"א
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
ָאל ְללֹא
ַבּים ְלי ְִשׂר ֵ
ָמים ר ִ
לסטות מדרך האמתְ " .וי ִ

ְאַתּם ִח ְזקוּ
וּללֹא תוֹרָה :ו ֶ
וּללֹא כּ ֵֹהן מוֹרֶה ְ
ֱמת ְ
ֱאלֹ ֵקי א ֶ
ַתכֶם" )דברי הימים
וְאַל י ְִרפּוּ ְידֵיכֶם ִכּי יֵשׁ ָשׂ ָכר ִל ְפעֻלּ ְ
ב' 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,
כשרואים 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.
יש תופעות עוד יותר קשות היום ,יהודי נגד
יהודי ,פוליטיקה חרדית ,יש יהודים מלשינים על
יהודים ,גורמים ליהודים לשבת בבתי-סוהר
ובטוחים שזה מותר ואפילו מצווה ,ויש יהודים
שגם בטוחים שאפשר להרוג יהודים אחרים או
לפצוע אותם כדי שישיגו את השליטה על כספים,
זה לא רק סיפור אחד ,יש הרבה יהודים ויהודיות
שיושבים בבתי סוהר בגלל מלשינים חרדים ,ולא
תמיד המלשינים מספרים אמת.
ומה עם כל הפוליטיקה החרדית? יש קבוצות
גדולות של חסידים ,של ליטאים ,עם רבנים ,עם
ראשי ישיבות ,וכל הממלכות האלה שוות הרבה
מאד כסף ,וכוח.
ואיך אני יכול לראות את זה ,ואיך כל אדם
שרוצה לחיות אמת יכול לדעת מה האמת? יש לנו
מלא הכשרים עם סימני שאלה ,כי הם ענקיים ולא
יכולים לשלוט על כל המוצרים .איך אפשר
להשתלט על כזו ממלכה? וכשיש כסף מעורב
באידישקייט ,אז אי אפשר לסמוך על שום דבר ,כי
הכסף מדבר יותר מהאמת ,יותר צועק ,יותר מושך
את האדם בד"כ .ובחלק מבתי הדין יש בעיות
קשות ,יש אחד נגד השני ,יש פוליטיקה גם שם,
פוליטיקה של שליטה של כסף וסתם של שנאת
וּצ ָד ָקה ֵמ ָרחוֹק ַתּ ֲעמֹד ִכּי
חינםְ " .ו ֻה ַסּג אָחוֹר ִמ ְשׁ ָפּט ְ

תּוֹמם ִכּי ֵאין
ִכּי ֵאין ִמ ְשׁ ָפּטַ :ויּ ְַרא ִכּי ֵאין ִאישׁ ַויּ ְִשׁ ֵ
ַתּוֹשׁע לוֹ ְזרֹעוֹ ְו ִצ ְד ָקתוֹ ִהיא ְס ָמ ָכ ְתהוּ"
יע ו ַ
ַמ ְפ ִגּ ַ
)ישעיהו נ"ט(
ברור שהציונים כמעט כולם זה ע"ר או עמלק,
אבל לא כל החילונים ,יש חילונים שהם יהודים
אמיתיים וינצלו בסוף ,ויש חרדים שלא ינצלו ,כי
הם לא יהודים אמיתיים ,הם לא עמדו בהר סיני.
אלה שיש להם שנאה לדת ,שיש להם שנאה
לתורה ,אלה חייבים להיות ערב רב .אבל הם
יגידו :מה אנחנו? אנחנו לומדים ,אין לנו שנאה
ח"ו לדת ,לתורה? ח"ו .אנחנו יהודים חשובים,
למדנו בישיבות ,שומרים שבת ,הולכים עם
שטריימלים ,עם בורסלינות ,אנחנו חרדים עם
זקנים ,עם פאות של גברים.
אבל יש דברים שמרגיזים חלק של היהודים
החרדים .והדבר הגדול ביותר שמרגיז אותם זה
שיהודי מנסה להיות יהודי כמו פעם ,את זה הם
לא רוצים ,זה מפריע להם מאד ,ואם גם יהודי או
יהודיה רוצים ללכת בלבוש צנוע כמו פעם ,אז
בכלל זה ברור שזו עבירה גדולה ביותר ומותר
להלשין עליהם ,ולדאוג שהעובדת הסוציאלית
תיקח את הילדים שלהם ח"ו ,ולהפחיד אותם בכל
מיני צורות אלה שמלשינים על יהודים אחרים,
ושונאים יהודים אחרים ,כי הם מנסים להיות
קרובים לקב"ה הם ודאי וודאי לא יהודים
אמיתיים.
אבל בעתיד הקרוב נראה מי כן ומי לא ,וכל
הצדיקים שבטוחים שיש להם כרטיס כניסה לבית
המקדש השלישי ,להרבה מהם תהיה הפתעה
גדולה ,לא רק שלא יהיה להם כרטיס ,הם לא יהיו.
ואני בוכה גם עליהם .אבל מאז יציאת מצרים,
הערב רב מקלקל אותנו ,והרצון של הערב רב
למנהיג שיעביר אותם מאידישקייט לגוישקייט לא
יצליח ,כי לה' יש תוכניות אחרות.
ויהיה ברור ענק בעתיד הקרוב ,וזה יתחיל בארץ
ישראל עוד מעט .ופה בארץ ממשיכים לטייל
כאילו שהכל נשאר כמו שהיה,והיהודים בחו"ל לא
תופסים את המצב ,חושבים כאילו שיש עוד 100
שנה כמו שהיה .אבל בעתיד הקרוב תהיה
התעוררות מהשינה ,כשהמצב יתהפך ומי שלא עם
האמת ,זה הערב רב והם לא יבחרו באמת ,בקב"ה,
ובמשיח ,הם לא רוצים משיח ,הם רוצים להמשיך
את העסקים ולהרוויח כסף ,שליטה וגשמיות ,זה
מה שמעניין אותם.
ולצערי הרב ,רוב היהודים הם ערב רב ,אבל יש
ביניהם יהודים שפשוט לא הבינו את האמת ,אבל
יש להם נשמה יהודית וה' יציל אותם ,הע"ר עובד
נגד הקב"ה בכוונה ואין להם אפשרות לעשות
תשובה ,והם מבלבלים מאד את היהודים
האמיתיים ,וזה גם נכון שלרוב ,החינוך של
היהודים כיום בידים של הע"ר.

בנימין ,מוצ"ש בחוקותי,ל"ג בעומר ,תשע"א
ל"ג בעומר השנה הוא אחרת מכל השנים ,לכאורה
זה נראה אותו דבר ,אבל האוירה השתנתה מאד,
זה נכון שכבר לפני שנים רבות התחיל השינוי,
אבל השנה הזאת זה נהיה ברור .ואני בוכה יחד
עם רבי שמעון ורבי אלעזר ,שהם רואים בודאי
את עם ישראל בהמוניהם מגיעים לציון ביום
ההילולא ,זה נראה דבר גדול ,שכל-כך הרבה
אנשים מוציאים הרבה כסף ועושים דרך קשה
וארוכה על מנת להתפלל בציון של הרשב"י.
הרשב"י מרגיש חזק את הסבל של אלה שמגיעים
בתום לב ורצון לקבל ישועות ,אם זה ח"ו בגלל
מחלות או בעיות פרנסה וכו' ,וסתם ישראל
שבוכה כשהמצב קשה בכל העולם.
אבל בסה"כ הרבה מאד אנשים מגיעים בגלל
שזה מעניין ,יש מוזיקה ,ריקודים ,הדלקה ,יש
אוכל ,ויש מספיק ח"י רוטל למלא בריכת שחיה
אולימפית ,והמחירים שלוקחים בצימרים ממש
אסטרונומיים .נכון שיש את העצובים ואת
השבורים שמגיעים לישועה ,אך רובם נהנים יותר
ומרגישים יותר את המוזיקה ,הרבה פעמים יש גם
רוקנרול ,והרבה פעמים הריקוד הוא בלי רגש
ובכלל זה נהפך בחלקו הגדול לקרנבל שלא נדע,
ומזה כבר כמה שנים רבי שמעון דוחה את זה ,כי
זה נהפך למשהו לא יהודי ,למשהו מסחרי וזה
איבד את הפנימיות ,את האמת ,את הקשר עם
תוּכל ָלבוֹא :ו ְ
ֱמת וּ ְנכ ָֹחה לֹא ַ
ָכ ְשׁ ָלה ָב ְרחוֹב א ֶ
ַתּ ִהי הצדיק ,זה איבד את הנשמה.
ֱמת נ ְֶע ֶדּרֶת ְו ָסר ֵמ ָרע ִמ ְשׁתּוֹלֵל ַויּ ְַרא ה' ַוֵיּ ַרע ְבּ ֵעי ָניו
ָהא ֶ
וזה משקף את תמונת המצב הקשה והעצובה

של אוכלוסית העולם ,של הגוים ,ובודאי של
החילונים ולצערי הרב גם של הדתיים והחרדים
ביותר .העולם נהפך יותר ויותר לדבר גשמי ,אפילו
בין הצדיקים ביותר ,ואני לא מדבר על גדולי הדור.
ובודאי הרבה מהמנהיגים שלנו שקועים עמוק,
יחד עם "עמך" בגשמיות הגדולה שאף פעם לא
הייתה כמותה בעולם .בשבועות הבאים תהיה עוד
פעם ירידה גדולה ברמה הגשמית והכלכלית
בעולם ,ועוד מעט נמצא את עצמנו בלי דברים
שעד עכשיו חשבנו שהם דברים בסיסיים שכל
אדם צריך בשביל לחיות.
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...
ובנוסף ,אם שמתם לב יש שינויים קשים בטבע,
ועכשיו הגשם שקלקל הרבה מאד מקורות של
אוכל בעולם ,למשל יש חוסר חיטה בגלל השרפות
הגדולות ברוסיה של גידולי החיטה ,ורוסיה שהיא
אחת היצואניות הגדולות בעולם של חיטה,
הפסיקה לייצא חיטה .השטפונות הגדולים
במיסיסיפי שחיסלו את יבולי התירס והחיטה שם,
ובטקסס היו שריפות ענקיות שחיסלו את החיטה,
וזו בעיה קשה בעולם ,וזו רק דוגמא אחת לסוג
של אוכל ,ועוד מעט נסבול מחוסר אוכל
והמחירים יגיעו עד לשמים ,וכמו שדברנו הדולר
יורד שוב והוא יגיע לאפס ,וגם היורו וגם
השטרלינג ,ובכלל יפן בסכנה שתיעלם לגמרי והיא
המדינה הרביעית בעולם בכלכלה.
אז יהודים ,תתכוננו ,יש עוד הרבה דברים
שיכולים להפחיד אותנו ,ומה שאמרתי זה מעט
מאד ,ויש קבוצת רשעים גדולה ,אולי הרשעים
הגדולים שהיו אי פעם והתגלגלו לעולם שלנו,
והם רוצים להפוך אותנו לעבדים שלהם ,ויכול
להיות שעבור היהודים יש להם תכנון עוד יותר
גרוע ,והם גם רוצים להיפטר מתשע עשיריות
מאוכלוסית העולם .ואנחנו ממשיכים לחיות
כרגיל ,היהודים החרדים חיים בבועה ורודה ,ולרוב
ממשיכים עם הגשמיות המוגזמת עם עגל הזהב,
חיקוי ובילוי כשר של העולם הגויי ,ולא רוצים
להתעורר .הקב"ה מנסה כבר שנים רבות להעיר
אתכם ,אבל אפילו שבתי החולים מלאים חרדים
במחלות קשות ביותר ,לא רוצים לשמוע ועדיין
לא מתעוררים.
אבל עכשיו אולי תתחילו להתעורר כי כל
היהודים בחו"ל יתחילו להרגיש מצבים קשים
ביותר ,גם בתור יהודים וגם בתור סתם בני אדם,
בנוסף לזה ,היהודים בארץ ירגישו פחד גדול מאד,
אם לא מרגישים כבר ,והפחד בכל העולם יגדל
מאד ,והדמוקרטיה כביכול תיעלם לגמרי מהעולם
בלי שתרגישו .יש גם סכנה גדולה בקרוב בכל
העולם ,ושוב אני מתחנן לפני עם ישראל ,לחזור
לאמת ,לחזור עכשיו לפני שה' יקח מכם את הנצח
ח"ו.
ומתוך אהבת ה' וקרבה לה' ,להאמין שהקב"ה
נותן לנו הכל ,ואנחנו ניכנס בכל העולם לשלב בו
נוכל לקבל רק ממנו ,ממנו ישירות בלי שליחים,
נקבל את כל מה שאנחנו צריכים ,ישירות רק
מהקב"ה ,ומי שלא מאמין בזה ,או מחפש דרך
אחרת ,לא יצליח .כמו במדבר סיני ,היהודים יכלו
להישען רק על הקב"ה בשביל האוכל ,בשביל
המים ,בשביל הכל ,וה' שמר על כולם ונתן כל מה
שיהודי צריך בשביל לחיות .ורק מי שמאמין בזה,
ומרגיש כך ובכיוון הזה ,ומאמין בכל הכוחות שאין
עוד מלבדו ,ושהוא הריבונו של עולם ואין עוד,
ושהוא מכלכל כל יהודי ויהודי וגם את כל הגויים,
וגם את החיות ,רק אדם כזה ,יהודי אמיתי ,יוכל
לשרוד.
יהודי שהוא אמיתי כי הוא יצא ממצרים ,עמד
בהר סיני ,קיבל את התורה ,ואמר נעשה ונשמע,
בסופו של דבר הוא יבין ,אולי הוא יצטרך לסבול
מאד ,אבל בסוף הוא יבין ויינצל ,ויגיע לימות
המשיח .שוב ,בקרוב העולם ישתנה מאד ,מי
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וכו' ויש לו מספיק זהב וכסף כדי לעבור את
הזמנים הקשים ,או שהוא יחד עם קבוצה גדולה
של הרשעים שחפרו איזה בונקר גדול מתחת
לאדמה ,והם חושבים שזה יציל אותם ,אני מזהיר
אתכם ,בפרוש זה לא יציל אותם ,והבונקרים
הענקיים והעמוקים שהם בנו לכל מיני מקרים של
אסונות יהפוך לקבר שלהם .ואלה שעוד
משתוללים ומשתכרים מהגשמיות יחנקו על הקיא
שלהם .ואלה שמאמינים שה' הוא הכל יכול,
שהוא הריבונו של עולם ,שהוא היה הוה ויהיה,
עשה עושה ויעשה ,אלה יקבלו את משיח צדקנו
ויחיו בעולם שכולו טוב.

מוישל'ה ,מוצ"ש נשא ,ב' סיון תשע"א
אנחנו מתקרבים לגאולה ואני רוצה לומר לכם
שכל מיני אנשים ילכו ויעלמו מהמציאות .אבל לא
נוכל להגיד :אה ,בדיוק כאלה הם הערב רב ,או
בדיוק החילונים ,או בדיוק הציונים ,או בדיוק
אנשים מסויימים ,יהיו אנשים מכל הסוגים
שיעלמו .יהיה בירור בין החילונים ,בין הדתי
לאומי ובודאי בין הרבנים שלהם ,ואצל החילונים
והמנהיגים שלהם שכמעט כולם הם ע"ר ,אבל גם
בין החרדים .והרוב לא נקראים יהודים אלא ע"ר.
והצורה שהע"ר ייעלמו תהיה אחרת מכל דבר
שידענו עד היום שלא נדע.
וביננו חייב להיות שלום ,וזה חייב ,חייב .כל
אחד שהוא יהודי אמיתי יחפש את השלום ולא
להילחם .אבל יש מצבים שיש ע"ר חרדי שנלחמים
נגד היהודים האמיתיים ,אבל גם הע"ר נראה כמו
צדיקים ,אז איך נדע מי יהודי אמיתי? אם יהודי
יכול לבכות על הצרות של יהודי אחר ,הוא בודאי
לא ע"ר ,אם יהודי עושה חסד לשם שמים בלי
להרוויח כבוד או כסף מזה ,הוא בודאי נשמה
שעמדה על הר סיני .והע"ר פועל אך ורק בשביל
כבוד ,ממון וסיפוק תאוותיו ,אין להם לב אמיתי
ליהודי אחר ,הם בעולם הזה בלבד .לפעמים אנחנו
מתבלבלים כי יש יהודים שהם נראים בעלי חסד,
אבל באמת הם עושים אך ורק לעצמם.
אם הוא לוקח את הדין ומסובב את זה כאילו שזו
צדקות הוא ע"ר ,חייבים להתרחק ,ואי אפשר לשמוע
לו ,זה לא שלום ,ואסור לעשות איתם שלום .ולכן,
לחשוב טוב ,אם יש ויכוח ,על מה הויכוח ,לשמוע כל
צד והנימוק שלו ואז תדעו .לפעמים זה לא כל כך
פשוט לדעת ,כי לע"ר יש הרבה רבנים לצידם
שמסובבים את האמת ,אבל יהודי אמיתי יבין בלב
שלו מה האמת ,יחד עם זה ,לא כדאי להילחם פנים
אל פנים ,אלא לפעול בשקט ולהשתחרר מהם לגמרי.
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.
ש .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.
גמרא יומא ט" :מקדש ראשון מפני מה חרב" מפני
ג' דברים שהיו בו :ע"ז ,גילוי עריות ושפיכות
דמים ,ומפרשת הגמרא מה זה גילוי עריות?
דכתיב:
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רש"י :על הנשים אשר משלו בעמי ..צובעות
עיניהם..קושרות פיאות נכריות ..כשהיו עוברות
בשוק אצל בחורי ישראל דורסתו ברגלו ורמזתו
צד חיבת נואפות כדי להבעיר בו יצר הרע כארס
של נחש.
ומעט מאד רבנים מהדורות הקודמים היו בעד
פיאות ,ואם כן היו בעד ,זה היה מדובר על פיאות
העשויות משיער סוס ,או קש ,ובודאי לא הפאות
של היום .יחד עם זה ,הרוב הגדול של גדולי הדור
הקודמים פסקו גם נגד הפאות העשויות מקש
וכו'.
ובכלל ללכת עם פאה נוכרית היום זה כמו ללכת
עם חצאית קצרה ,צמודה ושקופה.
ש .התקשרה אישה שהחלה ללבוש רדיד ואמרה
שהרב שלה אמר לה שאסור ללכת עם זה ,כי זה
מושך תשומת לב ,מה דעתך?
ת .זו תשובה שנשמעת הרבה היום ,וזה נכון שזה
מושך תשומת לב ,אבל האמת היא שזה כמו אישה
יהודיה צנועה שהולכת עם מטפחת ראש ובגדים
צנועים ארוכים ורחבים בלי איפור ותכשיטים
ברחוב דיזינגוף בין החילוניות שמסתובבות חצי
ערומות ,ודאי היא מושכת עין ,כי ברחוב החרדי,
לבוש צנוע לפי הדין לנשים ונערות ,פשוט יצא
מהאופנה ,ורוב הנשים והנערות היהודיות לובשות
בגדים אשר בהחלט לא מתאימים לבת-ישראל
אמיתית .אז מה רוצים לומר? שהיא צריכה
להוריד את הבגדים וללכת חצי ערומה כמוהן על
מנת לא למשוך עין ?
זה אותו דבר היום ,הנשים הרוצות צניעות כמו
פעם ,לבושות צנוע עם רדידים ושאלים וכו' ,הן
מושכות עין ברחוב החרדי ,כי בעולם החרדי,
הדינים האמיתיים של הצניעות נשכחו ,ונשים
מבולבלות ומתלבשות צר ,קצר ושקוף ,נעליים לא
מתאימות ,איפור ,תכשיטים ופיאות .ולכן מי
שהיא באמת צנועה מושכת עין .אבל לבת ישראל
הצנועה והאמיתית מחכה גן-עדן ,ואם הנשים הלא
צנועות לא יעשו תשובה מחכה להם גהינום.
והיום גבר שרוצה ללכת ברחוב חרדי ,מוכרח
לשמור עיניים חזק מאד כדי לא להיות מושפע
לרעה ,והנשים הצדקניות שהולכות עם רדידים
וכו' מושכות עין ,כי זה מזכיר ליהודים האחרים
מה באמת צריך להיות ,ובאמת כיצד צריכה
להיראות יהודיה שיוצאת לרחוב ,וזה מרגיז מאד
חלק מן היהודים ,כי גם הנשים וגם בעליהם
רוצים להמשיך את המראה הרחובי יותר ,שמקרב
אותם לעגל הזהב ,לכן הכעס הגדול נגד נשים
צנועות ,כי הם לא מוכנים לוותר על החיים היותר
גשמיים שהם בחרו בזה.
לכל יהודי יש נשמה גדולה מאד
הקב"ה מטפל בו אישית
הקב"ה מכניס את הנשמה לתוך התינוק
הקב"ה סידר תוכנית תיקון לכ"א בנפרד
אנחנו חייבים לעבור תהליכים מסויימים
כדי להגיע לשלמות
בנימין גולדן ,יום ראשון ג' סיון תשע"א
כמו שאמרנו פעמים רבות ,העולם השתנה כבר
מהקצה-לקצה בצורה קשה ביותר .בהרבה מאד
איזורים בעולם יש אסונות טבע מדהימים,
מפחידים ומשונים .בכל העולם כמעט ,מלחמות
רבות .דם זורם ,רצח נהיה המוני וחסר רגש .ואין
אדם שמבין בדיוק למה .חוץ מאלו שעומדים
מאחרי מלחמות אלו ,שגם זה לא ברור מי בדיוק
עומד מאחורי זה .ועוד יותר סוד זה – למה? כל
העולם בפחד ,ולא יודעים בדיוק למה.
ויש בעיות כלכליות שאף פעם לא היו ,וזה הולך
ומחמיר .ולא ברור למה זה הולך ומחמיר ,כי יש
כל כך הרבה מומחים בכלכלה שמנהלים את
העולם ,אז איך זה יכול להיות שהכל נופל ,ושעוד
מעט יהיה מחסור באוכל ,ואינפלציה ענקית שלא
תהיה אפשרות לשלם שכר דירה ,משכנתא או
מזון .איך זה יכול להיות בעולם שהוא כל-כך
מתקדם ,כל-כך חכם ,וכל-כך דמוקרטי במרכאות
כפולות ,איך זה יכול להיות שהאדם הרגיל ,האיש
הפשוט ,לא יכול להשיג את הדברים המינימליים?
איך זה יכול להיות שהפרסומת של חברות-
הביטוח' :אנו שומרים עליכם ודואגים לכם
מהלידה עד לקבר' לא עובדת .איך זה יכול להיות?

בכל העולם  -הכל רועד .הכל מפחיד .האדם
הולך לישון בלילה עם פרפרים בבטן ,ועם הרגשה
של פחד בלב .אם יש לו הרבה חובות שלא נדע,
או שהוא חולה ,או יש ילדים לא-טובים שלא נדע
או כל מיני בעיות אחרות עוד אפשר להבין .אבל
אפילו במצב כזה אי אפשר להבין מאיפה הפחד
העמוק הזה שהולכים לישון איתו ,ומתעוררים
בבוקר עם זה .בסך הכל הרי עדיין אפילו העניים
והחולים לא-עלינו והאומללים מכל-מיני-סיבות
הם חיים במצב שיש בדרך כלל מספיק אוכל ,גג
סביר מעל לראש ,ומיטה פחות-או-יותר נוחה,
ואפילו פלאפון!
אבל באמת בשניה אחת רוב העולם יכול
ֵע ְלמוּ איתם .מספיק
להיעלם .וכל הדברים האלו י ָ
רק שלא יהיה חשמל .הרי אם לא יהיה חשמל ,לא
יהיה כלום .בתוך כשבועיים אנשים יתחילו למות
מרעב .לא יהיה אוכל ,לא יהיו מים נקיים ,ולא
יהיה שום דבר מהדברים שאנחנו כל כך רגילים
להם .אז מה נעשה? איך נתמודד? אנחנו נחזור
לעולם כפי שהיה לפני בערך מאתים שנה! אבל
לפני מאתים שנה היה לכל אחד סוס ועגלה ,והיה
יכול לצאת ליער לכרות כמה עצים קטנים ,שיהיה
לו במה לבשל .הוא לא היה צריך דוקא ללכת
לסופרמרקט לקנות עוף מוקפא בחבילה ,הוא
פשוט לקח תרנגול או תרנגולת ,שחט ועשה את
הפעולות שצריך ,בישל ואכל .הוא גידל בחצר
ירקות וכו' תלוי באיזורו ,או לפחות היו לו שכנים
שיכל להחליף איתם ,למשל חלב תמורת ירקות או
משהו כזה .בכל אופן העולם היה בנוי להיות בלי
חשמל .אבל היום  -אוי ואבוי לנו בלי חשמל!
אנחנו תלויים לגמרי בחשמל .ובלי החשמל הזה
אין לנו שום קיום .כך אנחנו מאמינים ,וזו הבעיה.
וחוץ מהחשמל יש עוד הרבה דברים חשובים
שאנחנו חושבים שאין לנו קיום בלעדיהם ,אבל זה
רק בדמיון שלנו ,כי אנחנו באמת תלויים אך ורק
בקדוש ברוך הוא .כשיצאנו ממצרים ,לא היה לנו
מספיק אוכל ,וגם לא מספיק שתיה ,הבגדים
באופן טבעי היו מתלכלכים ונשחקים ,וללכת
במדבר החם והבוער עם כל השרצים וכל
הנחשים ,עם כל המשפחה התינוקות והזקנים
וכו' ,זה היה בלתי אפשרי שאפשר יהיה לחיות
ולעבור את זה שלמים.
אבל כמו שכתוב 'פותח את ידך ומשביע לכל חי
רצון' ,ה' נתן גם את האוכל וגם את השתיה ,וגם
הוא ָשׂם מתחת לרגלים של היהודים משהו שהיה
קל להם ללכת] ,שמלתך לא בלתה מעליך ורגלך
לא בצקה זה ארבעים שנה .פרשת עקב [.והענן
מלפניהם ומאחריהם וכו' וכו' .וככה הם חיו עם
ַה ָמּן ִמן השמים ,שנתן לגוף את כל מה שהיה צריך,
ובודאי שהיה הרבה יותר טוב מכל האוכל
והויטמינים שאנחנו צורכים היום .ולא היו צריכים
לא חשמל ולא כלום ,רק הקב"ה .להיות נאמנים
לו  -וזה הכל .בלי חשמל יכלו לחיות טוב מאד.
וכל זאת מפני שהקב"ה הוא הכל-יכול ,והוא נותן
את הכל ,ואנחנו לא תלויים בשום דבר בעולם -
רק בו.

ְהיָה ה' ִמ ְב ַטחוֹ:
ֲשׁר י ְִב ַטח ַבּה' ו ָ
ֶבר א ֶ
רוּך ַהגּ ֶ
ָבּ ְ

)ירמיהו י"ז(
ואני רוצה לומר לכם ,לכל אלו שכבר מרגישים
את הפחד ,לכל אלו שהולכים לישון עם כאבי בטן
ופחד בלב ,עם מחשבות שלא נותנים לישון :יש
ממה לפחד .לאדם שאין לו בטחון אמיתי בקב"ה -
אכן יש ממה לפחד.
אם אדם יש לו עבירות אבל הוא עושה תשובה
ובוטח בה'  -אין לו ממה לפחד ,אבל אדם שיש לו
עבירות והוא לא בוטח בה' ח"ו ,יש לו בהחלט
ממה לפחד .לאדם שרק חושב על הגשמיות ,על
חוסר הכסף שלו ,או על כל הדברים השטחיים
ששייכים לעוה"ז ודואג יום ולילה על זה ,אין לו
עתיד  -לא בעוה"ז ולא בעולם הבא ,ח"ו.
וליהודים שמקררים יהודים אחרים כלפי הקב"ה
ותורתו  -הגורל שלהם יהיה קשה ביותר .כי זה
בדיוק כל התכונות של הע"ר .והע"ר לא יחיה.
ואפילו יש רשימה ארוכה מאד של גדולי הדור
שהזהירו אותנו שבדור הזה ,לפני משיח  -רוב
היהודים יהיו ערב רב) .ראה מקורות בדף האחרון(
אמרנו את זה פעם אחרי פעם .אבל שוב ,שיכנס
לכם לראש :רוב היהודים ע"ר! כולל מנהיגים,
כולל רבנים ,לצערי הרב ואל תכוונו את הרובים
עלי ,כי זה לא יעזור ,כי אני רק אוטיסט ,ואני

אומר רק מה שאמרו גדולי הדורות ,דורי-דורות
לפנינו .והם אמרו ברור והסבירו שהם אומרים את
זה כדי לחזק את היהודים האמיתיים בדור שלנו.
שרואים סתירות ודברים משונים שיש בעולם
היהודי הדתי והחרדי ,ולא מבינים איך זה יכול
להיות.
רואים מבתי דין פסקים שלפני מאה שנה לא
היו קורים .רואים הקלות בכל מיני דינים ,שאף
פעם לא היו מעיזים לעשות .יש גישות שדומות
לשמאלנים בהרבה מקרים .ויש קשר ודאי בין
הרבה 'כאילו קיצוניים' חרדים ,שלכאורה הם נגד
המדינה ,אבל יש קשר ביניהם ובין המדינה וכל
מיני משרדים של המדינה ,שבסה"כ זה אומר שיש
להם קשר עם הכסף של המדינה ,אמנם זה בשקט
ובסוד ,אבל זה קיים.
והעולם מלא שקר ,שקר ושקר ושקר.
ונכון ,השקר בכל העולם חוגג .בעיתון אי אפשר
להאמין בכלום  -שקר ושקר ושקר ושקר .כותבים
דבר אחד ,עושים דבר אחר .כותבים דבר אחד,
וליד זה כותבים בדיוק הפוך .עושים דברים,
ומדברים אחרת אחרי המעשה .ומספרים שקרים,
סיפורים ,וכולם רואים שזה שקר .אבל מגיבים
כמו בסיפור ' ִבּ ְג ֵדי ַה ֶמּ ֶל ְך ַה ֲח ָד ִשׁים' .וזה בדיוק כך.
רואים שהמלך ערום ,אבל אף-אחד או לפחות רוב
האנשים בעולם לא מוכנים להגיד" :המלך ערום",
המלך פשוט ערום! אני מדבר על העולם הזה ,על
המנהיגים ,כל אלו שמנהלים ,לצערי הרב ,או
'כאילו מנהלים' את העולם .זה אומר שהם דואגים
אך ורק לעשות רושם מסויים כדי להשיג את
המטרות האנוכיות ביותר שלהם ,שלפעמים
המטרות הם על סף שיגעון ,אם לא שיגעון ממש.

ְח ְברֵי ַגּנּ ִָבים כֻּלּוֹ א ֵֹהב שֹׁ ַחד
סוֹר ִרים ו ַ
" ָשׂ ַרי ְִך ְ
ְורֹדֵף ַשׁ ְלמֹ ִנים" )ישעיה א'(
והכואב ביותר זה השקר בין החרדים .כי אנחנו
החרדים צריכים להיות השפיץ של העולם ,השפיץ
הרוחני של העולם ,ומה איתנו? אנחנו ירדנו מאד
מאד .ירדנו כמעט לאפס .ירדנו למצב קשה ביותר.
רק להסתכל חיצונית על הקהילות שלנו ,על עגל
הזהב השולט בין החסידים ,הליטאים והספרדים
ולבכות ולבכות .יש קהילות מפוארות מאד,
והכסף שזורם שם כנהר מלא מים על גדותיו ,לא
מעלה את הרוחניות והקדושה של הקהילות ,אלא
מוריד אותם ,כי רוב מנהיגי הקהילות ,שהם
הנהנים בעיקר מהגשמיות ,סוחבים את כל
הקהילה לכיוונים של עגל הזהב .ובעולם הישיבות,
הרבה ראשי ישיבות היו במצב טוב לפני הנפילה
הכלכלית האחרונה ,כל יהודי שני היה ראש-כולל,
כל אברך בלי כשרון לימודי מיוחד הפך לעסקן.
החליט שהוא רוצה לפתוח כולל ,טס לאמריקה או
לאירופה ,לברזיל ,לדרום אפריקה ,אסף כספים,
פתח כולל ...זה לא רק כבוד ,זה גם פרנסה ...ואז
התחילו הנסיעות שלו ,שלש ,ארבע ,חמש פעמים
בשנה טס ...טס בכל העולם כביכול 'על קידוש
השם' ...להחזיק את הכולל שלו.
אבל ,פלא פלאים! רוב הכוללים האלו נפלו.
למה? בגלל שהם היו כל כך קדושים?! ובהרבה
ישיבות גדולות יש בעיות כספיות קשות .למה? כי
הם היו כל כך מלאים תורה ואהבת השם? וגם
החסידויות סובלות ,כי אין כבר את הכסף שהיה.
השי"ת רוצח את עגל הזהב .ועכשיו אנו רואים
שרוב הדברים הם היו רק בלון נפוח .והאויר יוצא.
זה עוד לא יצא לגמרי ,אבל זה יוצא במהירות
רבה.
אבל זה לא עצר מהרבה יהודים החרדים ,להלל
את עגל-הזהב ולהגיד כמה שעגל הזהב "קדוש",
וכמה שהקב"ה שלח אותו במיוחד להציל את עם
ישראל .ודאי לוקחים כסף מהמדינה בשביל חינוך
הבנות ,ולחינוך העצמאי ולכל בתי יעקב ,גם
החסידים וגם הליטאים ,בודאי ובודאי צריך לקחת
את הכסף הזה ,כי זה מה שמציל את המצב ,כי זה
נותן משכורות להרבה יהודים ויהודיות ,ולהרבה
מנהלים .ויש הרבה-הרבה כסף מזה .ויש מעט
רוחניות מזה.
מאז שהתחילו לקחת כסף מהמדינה ,הרמה
הרוחנית בבתי ספר אלה ירדו בצורה איומה .אבל
נשמעת הטענה :כל כך הרבה תלמידות ,כל כך
הרבה תלמידים ,לומדים כל כך הרבה תורה...
לומדים ולומדות להיות מנהלות בבתי ספר ,מורות
בבתי ספר ,לומדות להיות עובדות במשרדים עם

מחשבים ,לומדות כל מיני דברים מעניינים .יש
בית ספר ,סמינר חסידי שלומדות אפילו צילום
אומנתי .ממש יהודי! ממש דבר יהודי מאד .ואם
יגידו מילה ,יגידו" :מה?! גם הן רוצות ללמוד...
אנחנו בעולם כזה ...וצריך משהו מעניין"...
היהדות לא מעניינת ,הבית לא מעניין ,להתחתן
ולהביא ילדים ,ולחנך אותם כמו יהודים אמיתיים,
זה לא מענין .מה מענין? קורס צילום אומנתי!
אבל זה לא רק במקומות אלה ,זה גם בישיבות
גדולות של בחורים גדולים ,גם ליטאים ,חסידים
וספרדים.
רוב החינוך זה פשוט עגל-הזהב .וזה בלי רגש.
כן ,לומדים ,אולי יודעים הרבה ,לפחות חלק...
אבל אין את הנשמה היהודית בזה כמעט .חסר.
וזה מפחיד מאד ,זה כמו איזה גולם שמסתובב
בעולם בלי נשמה .הוא נושם ,מסתובב ,אבל בלי
נשמה ,נראה כמו יהודי  -אבל בלי נשמה.

וּב ְשׂ ָפ ָתיו
ַען ִכּי ִנגַּשׁ ָה ָעם ַהזֶּה ְבּ ִפיו ִ
ֹאמר ה' י ַ
" ַויּ ֶ
ַתּ ִהי י ְִר ָ
ִכּ ְבּדוּנִי ו ְִלבּוֹ ִר ַחק ִמ ֶמּנִּי ו ְ
אָתם א ִֹתי ִמ ְצוַת
ֻמּ ָדה) :ישעיהו כ"ט(
ָשׁים ְמל ָ
ֲאנ ִ
נחזור עכשיו לע"ר .מאחר שברור שרוב היהודים
הם ערב-רב ,התפקיד שלהם בעולם-הזה זה לקרר
את היהודי כלפי בוראו ,שלא ירצו להתקרב אליו,
רק שיעדיפו ח"ו להתקרב לעגל הזהב .אבל הע"ר
לא מבין דבר אחד :אמנם הם יצאו ממצרים עם
עם-ישראל  -אבל הם אף פעם לא נתנו את הלב
שלהם לקב"ה .היה להם חשק לרגע מסויים לצאת
עם עם-ישראל ממצרים מכל מיני סיבות ,אבל
לתת את הלב לקב"ה? אף פעם לא! ולכן אין להם
תיקון.
ואלה הרגעים האחרונים שלהם בעולם הזה,
והם צריכים לעשות צרות ליהודים .לקרר אותם
מלהיות יהודים .ויש ביניהם שמאלניים ,ימניים,
דתיים-לאומים וחרדים .וגם מנהיגים ביניהם,
ורבנים ביניהם .והתפקיד שלהם זה לקרר את עם-
ישראל ,לסחוב אותם לכיוון הלא-טוב כמו שהם
עשו במדבר כשחיכו למשה רבינו והם עשו את
עגל הזהב ,ומאז הם עושים לנו רק צרות .אבל הם
יפלו ,נפילה קשה .אין נפילה יותר קשה מלהיעלם
מהנוכחות לחלוטין ,להיעלם מהמציאות בכלל,
שלא נדע.
ואת היהודים האמיתיים ,הקב"ה יסחוב בכח
לאמת! חלק יסבלו מאד ,כי הם רחוקים מאד,
אבל יגיעו בעז"ה ,וחלק הם קרובים ולא יסבלו
בע"ה .אבל הקב"ה לא ישאיר את הבנים והבנות
שלו האהובים בלתי-שלמים .הוא יודע כמה
שהמבחן קשה ,וכמה שהם היו צריכים לסבול
ולעבור קשיים כדי להגיע לאמת] .אמת כי אתה
הוא יוצרם ואתה יודע יצרם כי הם בשר ודם.
תפילת ונתנה תוקף[ .והוא מרחם עליהם מאד ,על
כולנו ,על כל עם-ישראל האמיתי ,על כל נשמה יהודית
שעמדה על הר-סיני .והוא לא יעזוב אותנו .אין כזו
מציאות .והגויים והיהודים הערב-רב והעמלקים עם כל
הכחות שלהם מנסים להרוס אותנו .אבל זה לא יעזור
להם .הריבונו של עולם הוא יציל אותנו ,ויפיל אותם.

ואני יודע שהיהודים האמיתיים מאד מבולבלים,
ואפילו הצדיקים ביניהם ,כי העולם מלא שקר,
והעולם החרדי מלא שקר .ורבנים פוסקים על
דברים שלא היו אף פעם באידישקייט ואומרים
שזו האמת .ויהודים אמיתיים עוצרים ואומרים:
מה? זוהי האמת? איך זה יכול להיות? אבל אסור
לדבר! יש שקט .כי פסקו .אז יש שקט.
אבל יותר ויותר יהודים מבינים שהשקר הוא
השולט עכשיו ,והאמת היא המעט עכשיו] .והאמת
תהא נעדרת ,משנה סוף סוטה בענייני עקבתא
דמשיחא[ .אבל בעתיד הקרוב מאד ,הנשמה
היהודית תשתלט ותבריח לגמרי את השקר,
הקב"ה ימלא כל יהודי אמיתי עם אמת ,והאמת
הזאת תלך לכל פינה בעולם ,וכל השקר יעלם
לנצח.
עם ישראל ,משיח אם הוא איננו פה ,אז הוא
כמעט פה .והוא בעתיד הקרוב ביותר יתגלה .למה
לחכות עד שהקב"ה יצטרך לסחוב אתכם באף או
באוזן ..למה זה צריך להיות לכם קשה? תסתכלו
מסביב ,תסתכלו מסביב ותראו את הבלגן בעולם,
את השקר בכל מקום .תתקרבו שוב לקב"ה .כל
האלילים שלכם נופלים אחד-אחד ,נופלים לגמרי
ונעלמים .ה' מוכיח בבירור שהם ריקים ושהם
תמיד היו ריקים ,ריקים מכל תוכן .למה לחכות.
למה לא עכשיו ברגע זה ,לפני הקושי הגדול

ביותר ,למה לא להתקרב לקב'"ה ,לזרוק את
השקר ,ולחזור אליו.
כי יום אחד בעתיד הקרוב  -כל השקר יעלם,
ואנשי אמת ירגישו שהם חזרו הביתה .והעולם
יהיה רגוע ,בית המקדש ירד מן השמים ארצה .דוד
המלך משיח-צדקנו ישב שוב על כסא המלוכה
ִש ֵחט .עולם בלי יצר הרע .עולם של
והיצה"ר י ָ
רוגע ,שמחה וקירבה לה' .ואף אחד לא יגיד' :אבל
זה משעמם ,צריך איזה טיול לאמריקה או ללכת
לים' ,לא! בלי היצה"ר ,ורק עם האמת ,הכל יהיה
מושלם ,והאדם ירגיש שלמות ,ואין הנאה יותר
גדולה מזה!
ובאמת גם בסמינרים וגם בבתי יעקב נעלם
הדגש על הנשמה היהודית ועל הסיבה והמטרה
האמיתית שה' שלח אותנו עבורה לעולם הזה .הם
חושבים באמת שצריך להתחתן עם תלמיד-חכם,
לקבל דירה שלימה עם כל הריהוט ,עבודה טובה,
לא משנה אם היא הולכת בין גברים לעבוד,
העיקר שהיא מביאה את הכסף ,והאברך יכול
לשבת ללמוד .אבל הראש של האברך גם לא
בלימוד בד"כ ,כי בגלל הגשמיות מסביב ,גם הוא
בסופו-של-דבר צריך לחפש איזו עבודה כדי
להשביע את התיאבון הגדול לגשמיות .והילדים
שלהם גדלים באוירה של תורה מצוות וכו' יחד
עם גשמיות .וזה מבלבל את הדור מאד מאד .זה
הופך אותם לשטחיים ולרחוקים מהקב"ה .אפילו
שהולכים לבושים בחליפות ,ועוד יש זקנים
להרבה מאד ,ויש הרבה בלי זקנים ,יש עם מעילים
ארוכים והרבה עם מעילים קצרים ,הרבה עם
מכנסיים צרים וזק'טים קצרים ,ותספורת
ובורסלינו ,כובע מסודר.
אבל שוב אני אגיד :הרוב של הדור ,ע"ר .והמעט
שהם יהודים-אמיתיים שהם עמדו בהר סיני
ואמרו 'נעשה ונשמע' ,אפשר בכל זאת לעורר את
הלב שלהם ,ואת האידישע נשמה שלהם ,ולסחוב
אותם בחזרה.
אם היה חוזר הבעש"ט או רבי נחמן ,לא משנה
מי מהדורות הקודמים  -הם היו פשוט יושבים
וקורעים את הבגד ושמים שק על הגוף ואפר על
הראש ובוכים להקב"ה להציל את הדור הזה .ואני
יודע שבטח הם יושבים בשמים ובוכים על הדור,
ומודים להקב"ה שלא נולדו בדור שכזה.
]"ייתי ולא אחמיניה" .סנהדרין צ"ז[
ש .על מה הם בוכים ?
ת .הם בוכים על הסבל שעוברים היהודים ,על איך
שהורידו את היהדות לרמה של גויים לא עלינו,
על זה הם בוכים .על כבוד ה' ,על השכינה על זה
הם בוכים ,והם מודים לה' שלא נולדו ולא חיים
בדור הזה.
ש .מתוכנן מצעד "גאוה" גדול הפעם ,מה דעתך?
ת .הכל חייב להתנפץ ,וליפול ולהעלם ,אל תדאג.
הקב"ה יפיל את כולם והם ייעלמו בצורה קשה
ביותר .בינתיים צריכים להיערך למחאה כרגיל כמו
בשנים קודמות .חייבים מחאה .מישהו חייב
למחות.
כל פעם שיש "מצעד הגאוה" כפי שהמנוולים
קוראים לזה ,זה כאילו יריקה על השכינה ח"ו ,וזה
לא יעבור בשתיקה ,וסופם של כל המשתתפים
בזה יהיה רע ומר.
ש .קצת עידוד...
ת .אנחנו כבר כותבים בערך תשע-עשרה שנה.
בתשע-עשרה שנה אלה אנחנו אומרים פחות-או-
יותר אותו דבר ,בצורות שונות .בהתחלה זה היה
יותר כללי ,ועכשיו זה הגיע ליותר ויותר מדוייק
וממוקד .ורואים עכשיו שהכל מתקיים .רק מחכים
לסוף .ומרגישים שהסוף קרוב ביותר .אפילו
הטיפש ביותר יכול לראות את זה בעיניים של
בשר ודם .ולכן אנחנו כבר כמעט בסוף .זה יהיה
קשה מאד ,אנחנו כבר יכולים לראות מרחוק
ול ְצפוֹת את הקשיים הקשים ביותר שעומדים
ִ
בפנינו .אבל אנחנו היהודים האמיתיים  -דור חזק,
נשמות לא-הכי רגישות ,כי ה' שלח לדור-האחרון
לא את הנשמות שיפלו על כל דבר קטן ,אלא
נשמות עם עוצמה וחוסן ,שהם פחות רגישות
מהדורות הקודמים ,וזאת בכדי שהם יוכלו לשרוד
מצבים כל כך קשים.
ואנחנו נראה ניסים ענקיים ,כבר אנחנו רואים,
אבל יהיו עוד יותר ענקיים .ואפילו שזה נראה
עכשיו כאילו שהרשעים הם שמקבלים את כל

ההטבות  -שלא נדע ]ומשלם לשונאיו אל פניו ציונים לדברי הזוה"ק:

להאבידו .סוף פר' ואתחנן ,ראה רש"י ותרגום
אונקלוס[ ,אך באמת כל אחד מאתנו מרגיש יום-
יום את הסיעתא דשמיא ואת הניסים הגלויים.
וזה כמו שהקב"ה כביכול לוחש לנו באוזניים כל
הזמן ואומר לנו' :אני איתכם ,לא לדאוג .אני
איתכם ,לא לדאוג'.
ש .בקשר למסר האחרון )דף " (72זכרתי לך חסד
נעורייך לכתך אחרי במדבר" .אנו מבינים מאד
שאנחנו מקבלים כאן הכנה נפלאה לקראת היציאה
למדבר .אני שואל איך אנחנו באמת מתכוננים
למעשה לבשורה הגדולה של היציאה למדבר .האם
לתת לחיים לזרום ופשוט להתכונן ,או שבאופן
אקטיבי אנחנו צריכים לקום ,להתנער ולהתנתק
בפועל מהכל.
ת .אנחנו לא יודעים בדיוק מה זה אומר לצאת
למדבר ,האם זה לקום ולצאת למדבר-יהודה או
מדבר אחר ולחיות שם ִעם כל מה שיש במדבר ,או
שזה אומר לצאת למדבר של עולם בלי הגשמיות
ובלי העגה"ז .זה נראה דבר מפחיד לאדם שקשור
מאד לגשמיות ולעגה"ז .אבל יש כבר יהודים
שעושים את זה .יש נשים שיולדות בבית .יש
נשים שלבושות כמו אמותינו הק' שרה רבקה
ורחל ולאה ,וזה כבר מבדיל ביניהן ובין הסביבה.
והן כבר לא יכולות לצאת לגן החיות או לבלות
בחוף הים או לאכול במסעדות כמו שהן לבושות,
הן כבר במדברִ .עם הקדוש ברוך הוא .הן במדבר -
והמן ִא ָתּן והכל ִא ָתּן .זה נקרא
וענני הכבוד ִא ָתּןָ ,
'לצאת למדבר'.
ש .אשה הלובשת פאה ,האם יש בזה גאוה?
ת .בגדי פריצות זה ענין של עזות וגאוה .כי מתי
בכל ההיסטוריה הסתובבו עם כאלה פאות? אפילו
אם זה היה פאה "שמאטע" ,סמרטוט ,אבל עכשיו
זה אפילו לא זה ,זה אפילו כל כך נראה כמו
דוגמניות .ויש כאלו שהן אפילו ארוכות ביותר,
לא רוצה לתאר עד איפה .וזה מפחיד מאד .אשה
צריכה עזות בכדי ללכת עם כזה דבר .איך אפשר
כשאַתּ הולכת בכזה דבר? זה
ְ
להגיד שאת יהודיה
לא יתכן! וככל שהאשה לבושה יותר כמו דוגמנית
 היא יותר מרגישה גאוה ,היא מרגישה יותרחופשיה ,ומסוגלת גם להכנס לכל מיני מקומות -
שלמעשה לא מתאימים לאשה יהודיה ,ואפילו אם
יש לזה הכשרים .זה לא מתאים לשבת במסעדה,
לשתות קפה ולאכול עוגה סתם בשביל לקשקש.
זה אסור .יגידו שכאילו נולדתי לפני שלש מאות
שנה .אך ככה זה צריך להיות .מי שמע פעם על
יהודיה שיושבת בבית-קפה ואוכלת באנג'ל או
במקום אחר כזה ,נוגסת עוגה עם קצפת ושותה
קפה ,קפוצ'ינו ומקשקשת לחברה שלה .שטויות.
בזבוז חיים .חוץ מזה ,שזה בכלל לא צנוע.
אין זמן .וחוץ מזה העולם נהיה יותר בלאגן אבל
מצד שני העולם נהיה יותר ברור שהכל שקר.

מקורות מדברי רבותינו בענין הערב רב:
רוב הדור האחרון מערב רב:
האריז"ל :ספר הליקוטים פרשת ואתחנן.

וַ ִ ּי ְת ַע ֵּבר ה' ִ ּבי ְל ַמ ַ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
בעיבור א' לנ' שנה ,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 חסד 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.

ע' בראשית כה .רעיא מהימנא פ' פנחס ,תיקוה"ז
דף כב .וכן דף נב .כי תשא קצ"א ע"א וע"ב ,רע"מ
כי תצא ,וזהר חדש מדרש הנעלם בראשית י"ג,
וזוהר ויקרא ו .וברע"מ כי תצא כתב וזה לשונו:
גלותא רביעאה 'תהום רבה' וחושך על פני תהום,
ואתקרי בור בלא תורה ,אבל נחשים ועקרבים יש
בו ,דור דרשעים ,מלא נחשים ועקרבים דעקרין
מלין דרבנן ודיינין לשקרא ,עלייהו איתמר :היו
צריה לראש ויפן כה וכה וירא כי אין איש בישראל
באילין רשיעיא ערב רב ,ודא בסוף גלותא ,ובגין
דא קץ דפורקנא 'נוקב עד התהום' רבה.

עוד בענין הערב רב ,מהותו וענינו:
ע' זוה"ק חלק ג' דף קכ"ה ע"ב בארוכה.
ומדבריו אנו למדים:
א .הערב רב לא עמדו בהר סיני,
ב .הם לא יזכו להינצל בגאולה האחרונה,
ג .מי שרוצה להנצל אין לו להתחבר אתם.
ד .הע"ר הם ראשי העם ומנהיגיהם ורועיהם
בגלות האחרונה ,שע"ז נא' היו צריה לראש,
ה .הם שולטים על הממון.
ו .הם מבזים ושונאים את הצדיקים ותלמידי
החכמים כמ"ש ויראי חטא ימאסו ,וחכמת סופרים
תסרח.
ושם בדף קכו כתב וז"ל :אינון ערב רב ,אינון
עתירין ,בשלוה בחדוה ,בלא צערא בלא יגונא כלל,
גזלנין מארי שוחד ,דאינון דיינין רישי עמא,
)בראשית ו יג( כי מלאה הארץ חמס מפניהם,
עלייהו אתמר )איכה א ה( היו צריה לראש:
וכתב בספר אבן שלמה ,פרק י"א אות ד' ובהגה"ה
אות ה' :ונקראין 'ערב רב' מפני שהם ראשי העם
בגלות ,ולכן נקראים 'רב' ,וכל הגלות והצרות
וחורבן ביהמ"ק הכל הי' ע"י מה שקיבל משה
לע"ר ,וע"ר הוא מצד הרע ,כראשי התיבות ע"ר.
ומדברי הגר"א בפי' לזוה"ק יש ללמוד יסודות
רבים בענין הע"ר :כתב הגר"א בפי' לתקוה"ז דף
קי"א" .ויראי חטא ימאסו" פי' בעיני הערב רב שהן
ראשין בגלותא .ובפי' יהל אור לזוה"ק פ' בראשית
דף כח :ביאר שהע"ר רוצים להיות להם שם 'רב'
ו'גדול' ,והם קופצים להורות אעפ"י שלא הגיעו
להוראה .ובפי' לתיקו"ז דף צז .ד"ה ועלייהו כתב:
וכל עזי פנים ורשעים שבדור הן מנהון ,פירוש
מנשמתין דלהון ,שהן גלגול דילהון ,וז"ש בגמרא
ביצה לב :הנהו מע"ר קאתי .ובפי' לתיקוז"ח דף כז.
ד"ה ודא כתב וז"ל :רוב מאותן תתקע"ד דורות
שבהן היה בונה עולמות ומחריבן הוא עכשיו בסוף
הימים בעקבתא דמשיחא ,חוצפא יסגי .ובפי'
לחומש דברים כתב שה' מיני ע"ר הן א .בעלי
מחלוקת ולשון הרע וכו' והם הנקראים עמלקים,
ואין בן דוד בא עד שימחו מן העולם ,ועליהם
נאמר מחה תמחה את זכר עמלק.
וראה מאמר נפלא המקיף ומבאר את ענין הערב
רב מיציאת מצרים עד עקבתא דמשיחא ,נמצא
בספר פתחי שערים לרבי יצחק אייזיק חבר זצ"ל,
נתיב גדלות דז"א ,פתח ס"ט .וע' ספר לב העברי
ח"א דל"ג ע"ב ,וספר משכיל אל דל ח"ג כלל י'
פרט א'.
מנהיגי הדור האחרון ,בדברי הנבואות הקדושות
ובדברי חז"ל:
ִשׂ ָר ֵאל
רוֹעי י ְ
ָבא ַעל ֵ
אָדם ִהנּ ֵ
יחזקאל פרק ל"דֶ :בּן ָ
אָמר ֲאדֹנָי יֱדֹוִ ד
יהם ָלר ִֹעים כֹּה ַ
אָמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶ
ָבא וְ ַ
ִהנּ ֵ
אוֹתם ֲהלוֹא ַהצֹּאן
הוֹי ר ֵֹעי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר ָהיוּ ר ִֹעים ָ
י ְִרעוּ ָהר ִֹעים :ראה תרגום יונתן .ופי' רש"י :על
רועי ישראל  -על פרנסי ישראל .אשר רועים אותם
 את עצמם היו מענגין מממון חבריהם אשרתחתיהם .הלא הצאן ירעו הרועים  -הלא משפט
הרועים לרעות את הצאן ולא לרעות את עצמן:
ֹאכלוּ וְ ֶאת ַה ֶצּ ֶמר ִתּ ְל ָבּשׁוּ ַה ְבּ ִריאָה
ֶאת ַה ֵח ֶלב תּ ֵ
ִתּזְ ָבּחוּ ַהצֹּאן לֹא ִת ְרעוָּ :ל ֵכן ָהר ִֹעים ִשׁ ְמעוּ ְדּ ַבר ה':
ותרגם יונתן :בכן פרנסיא  ...תובו לאוריתא ואנא
עתיד לרחמא עליכון אציתו לאולפן אוריתא
אָמר ֲאדֹנָי יֱדֹוִ ד
וקבילו פתגמא דה') :יא( ִכּי כֹּה ַ
וּב ַקּ ְר ִתּים :מצודת דוד:
ֹאני ִ
אָני וְ ָד ַר ְשׁ ִתּי ֶאת צ ִ
ִה ְנ ִני ִ
הנה אני אפנה אל הרועים לשלם להם כגמולם,
ואענישם על איבוד הצאן והשבתים מהיות עוד
רועי צאן ,ולא ישמינו עוד את עצמם בחלב הצאן,
כלומר אקח מהם השררה ולא יתענגו עוד בגזל
העניים.

הטעיית הרועים והמדריכים:
ָשׁים ָמ ְשׁלוּ בוֹ,
עוֹלל וְ נ ִ
ישעיה ג' ,י"בַ :ע ִמּי נ ְֹג ָשׂיו ְמ ֵ
אַשּׁ ֶרי ָך ַמ ְת ִעים וְ ֶד ֶר ְך א ְֹרח ֶֹתי ָך ִבּ ֵלּעוּ .ופי'
ַע ִמּי ְמ ְ
רד"ק :עמי מאשריך מתעים  -מי שאומר לך אשריך
כשתעשה מעשים רעים אותם הם מתעים אותך,
והם נביאי השקר שמשבחים אותך במעשיך
הרעים והם בלעו ושחתו דרך אורחותיך שלא
חזרת לדרך הטובה והלכת בדרך רעה ,וכן תרג'
יונתן 'משבחך אטעיוך ואורח שבילך קלקילו' ,ויש
מפרשים 'מאשריך' כמו מישריך ,כלומר אותם
שהיו ראויים לישר אותך בדרך הטובה הם הטעו
אותך:
וראה דברי קדשו של הספורנו על הפסוק 'וירא כי
לא יכול לו ויגע בכף ירכו' ]פרשת וישלח[ וכן על
הפסוק בשיר השירים :יונתי בחגוי הסלע כו' אחזו
לנו שועלים כו'.
ספר עיון יעקב במס' סוטה דף מט.
פני הדור כפני הכלב .כלומר שיהיו עזי פנים ,עזי
נפש המה ,כי פרנס לפי הדור ,שחוצפא יסגי,
ובזוהר איתא שמנהיגי הדור יהיו מערב רב ,כי ג'
סימנים יש באומה זו ]כלומר שאם אין להם בושת
פנים בידוע שאין הם מבני עומדי הר סיני ,עי'
ביצה לב.[:
ספר עקבתא דמשיחא ,רבי אלחנן וסרמן זצ"ל:
מגדולי הדור דרשו לפנים שיהיו מחוננים בתורה,
ביראה ובחכמה .אבל בעקבתא דמשיחא יוכתר
ל'גדול' כל מי שיש לו מדת חוצפה למדי ,ולא עוד
אלא כל מי שחוצפתו גדולה ביותר יהי'ה גם בר-
סמכא גדול ביותר.
הגר"א בפי' למגילת אסתר] ,על דרך הרמז ,א' ה'[:
כי הכליה דמגילה זו מרמז על גמר הכליה
שבעקבות משיחא .שחוצפא יסגי .וענין החוצפה
ההיא כי מעמידין דיין ופרנס שאינו הגון שארז"ל
שכאילו נוטע אשירה ועז"נ לא תעשון כו' אלהי
כסף ואלהי זהב] ,ע"ש במהרש"א[ וזקנים יעמדו
מפני קטנים .ומי הכריחן לכך? אלא שגברה
החוצפה ,והוא אף בזקנים ,ובכולם ,גם בגדולי
הדור ,ובעוון חנופה נתחייבו כליה כדמעשה
דאגריפס.
'היתרים' מפוקפקים שונים מחוסר יראת שמים:
ראה ביאור הגר"א לספר משלי :פרק כ"ה ,ד' .על
ֵצא ַלצּ ֵֹרף ֶכּ ִלי ,ועי' אבן
הפסוק ָהגוֹ ִס ִיגים ִמ ָכּ ֶסף ַויּ ֵ
שלמה ,פי"א אות ד' ,שכל הסייגים והגדרים
שחז"ל הוסיפו במשך הדורות זה בגלל הערב רב
שהם פרצו גדרות וערבבו טוב ברע ,האסור
במותר .וראה בספר משך חכמה ,דברים ל' ,י' :כי
תשמע בקול וכו' הכתובה בספר התורה הזה  -דמי
שמביט בתורה בשרירות לבו יאמר כי כתוב בה
באופן אחר מהאמת ,כי הרצון יטה לבבו לעקר
דברי א"ח ולפרש אותם באופן אשר יסכים
לתאותו וזדונו.
מעטים יהיו מבקשי ה' באמת:
ונשארתם מתי מספר בגויים כו' וביקשתם משם
את ה' אלוקיך ומצאת] .ואתחנן[ .והיה הנשאר
בציון והנותר בירושלים קדוש יאמר לו .ועוד בה
עשיריה ושבה והיתה לבער כו' זרע קודש מצבתה.
]ישעיה ד-ה[ .ובהר ציון תהיה פליטה והיה קודש.
]ס' עובדיה[ .וראה חוה"ל שער הפרישות פ"ב:
"וכאשר הגיע היצר ברוב אנשי התורה אל מה
שסיפרנו ]שמשוקעים בהבלי העוה"ז[ כו' ".
ובספרי החסידות האריכו הרבה בזה ,ראה
לדוגמא :דגל מחנה אפרים פרשת נח ,ד"ה ויהי.
שיחות הר"נ לה ,לו ,קכ ,קכו וראה מלבי"ם
ישעיה נ"א ,א' :על הפסוק ִשׁ ְמעוּ ֵא ַלי ר ְֹד ֵפי ֶצ ֶדק
ְמ ַב ְק ֵשׁי ה' ַה ִבּיטוּ ֶאל צוּר ֻח ַצּ ְב ֶתּם וְ ֶאל ַמ ֶקּ ֶבת בּוֹר
יכם וְ ֶאל ָשׂ ָרה
אַב ָר ָהם ֲא ִב ֶ
ֻקּ ְר ֶתּםַ :ה ִבּיטוּ ֶאל ְ
נַ
אַר ֵבּהוּ :ופי'
ַא ָב ְר ֵכהוּ וְ ְ
אתיו ו ֲ
חוֹל ְל ֶכם ִכּי ֶא ָחד ְק ָר ִ
ְתּ ֶ
המלבי"ם וז"ל :הביטו  -אומר הגם שאתם מועטין
בין בתוך בני עמכם שכולם רשעים ,ובין בתוך בני
העולם שהמה עכו"ם ,מ"מ אל תיראו כי מאתכם
יבנה בית ישראל ,כמו שהיה הענין באברהם שהיה
ג"כ יחיד בדורו שפרסם האמונה ונרדף מבני דורו
והיה לאב המון גוים ,הביטו אל אברהם אביכם -
כמו שהוא היה יחיד ועמד נגד תועים רבים כן
תהיו אתם.

 74השלב הבא  -הגאולה
מוישל'ה ,מוצש"ק בהעלותך ,תשע"א
אני רוצה לומר לכם שאני ממעט לישון ולאכול
בזמן האחרון .כי אני לא יכול להנות כאשר אני
יודע שבני האדם ,היצירה של ה' יתברך ,יעברו
מצבים כל-כך קשים ,כל-כך ...לא יודע איזה מילה
להשתמש בכדי לתאר את מה שעומד בפני כל
האנושות :הרס ,מוות ,סכנות ענקיות ומצבים
שמעולם לא עברו על העולם שלנו .ובודאי
מלחמות .והמלחמות כבר החלו ,אבל יהיו
מלחמות שבסופו של דבר יהיו שונות מאד ממה
שאנחנו רגילים אליהן.
ה' ברא גם את העולם הזה .הוא ברא את האדם
ואת העולם באופן כל כך מושלם ,בכל פרט ופרט.
והאדם היה יכול להיות מושלם ,ולחיות לנצח ,בלי
כל הצרות הקשות של העולם הזה ,ובלי כל
הבעיות של העולם הזה .ישנם בני אדם שרוצים
להיות "כמו הקב"ה" אבל לא במידותיו הטובות -
אלא באמת 'במקום' לשבת על כסא הכבוד
במקומו ,כביכול .ולכן הגענו אחרי כל-כך הרבה
שנים למצב שבו האדם עדיין מנסה להיות במקום
הקב"ה .ולעומתם הצדיקים מנסים ללכת אחרי
הקב"ה בכל המידות הטובות ובכל הדברים
שהתורה מכתיבה לנו.
אבל הרשעים רוצים להשתלט .להשתלט,
ולסחוב את בני-האדם מן האמת לשקר .רוצים
להרוס את הטוב  -ולהגביר את הרע .כי הרע זה
הפוך מהטוב .והטוב זה הקב"ה .והם מאמינים
ַצ ַח .אבל
וּלנ ֵ
שאפשר להלחם נגד הקב"ה ,ח"וְ ,
הקב"ה נותן להם לחשוב ,ולפעול עד שכל
הרישעות תצוף למעלה ,עד שכל-אחד יוכל לראות
ברור מהו השקר ,ומה הוא הרע .וזה מדהים שכבר
כל-כך הרבה שנים שהבן אדם פחות-או-יותר
חושב שהוא משתלט על העוה"ז ,והוא הצליח
ממש לרדת שלב-אחר-שלב עד לתהום .ובסופו של
דבר ,הרע יגמור את עצמו ,והטוב שזה המעט-
מאד ,זה יגדל וימלא את העולם.
היהודים הם הטובים ביותר .אבל רק היהודים
האמיתיים ,ולא הערב רב .אז גם בין היהודים
ישארו רק מעט ,אבל הטובים ביותר .וזה יהיה
הבסיס של העולם-הבא :עולם של משיח ,של בית-
המקדש ,של הקרבנות וכו'.
בעוד זמן קצר אנחנו נעמוד בפני ניסיונות
קשים ביותר בכל העולם .וגם בישראל .לא לפחד.
ואני מדבר רק עם היהודים האמיתיים :לא לפחד!
ה' יתן לכם את כל מה שאתם צריכים .ה' ישמור
על כל היהודים האמיתיים .וכשאני כותב 'אמיתי'
אין הכוונה ליהודים שיכולים להראות לעולם את
הייחוס שלהם ,כי גם יהודי בעל-יחוס יכול להיות
ערב רב .וכל יהודי שעמד בהר סיני  -הוא יהודי
אמיתי .אבל זה לא אומר שכולם עמדו בהר סיני.
יש יהודים שהם בטוחים שהם יהודים
אמיתיים ,שומרים מצוות ,לומדים תורה ,אבל יש
רק בעיה אחת קטנה :הם הולכים נגד האמת .וזה
בדיוק הסימן .הם לקחו את התורה ,ובלבלו את
הפירושים בכדי להתאים את זה למה שהם רוצים.
ואני יודע שמה שאמרתי עכשיו מסוכן מאד ,כי
הערב רב יכול להגיד 'אוו'!  -בטוח מה שאנחנו
עושים זה אמת!
היהודים שמנסים להגיע לאמת ,אבל דרך חזרה
לאידישקייט כמו שהיה פעם ,האידישקייט
האמיתית ,אלה הם נשמות יהודיות ,בדרך כלל .כל
יהודי שרוצה את האמת באמת ,ולא מה שנקרא
'האמת'  -כפי שרוב היהודים קוראים לזה.
בואו ניתן דוגמאות .יהודי שמחפש היתרים על
דברים שהם הלכות ברורות שאין אפשרות
להתירם ,כמו למשל היתרים על צניעות  -זה
בודאי ערב רב .יהודים שמשמיצים אחד את השני
וגורמים למחלוקות קשות ,או שמלשינים על
יהודים לציונים או ללשכה הסוציאלית או כל מיני
דברים כאלה ,הם לא יכולים להיות יהודים! לב
יהודי לא יכול לעשות כזה דבר .וזה ידוע
שבתקופה שלנו רוב היהודים הם ע"ר .ואין בכלל
מישהו שיכול להתנגד לזה ,כי זה כבר נכתב על ידי
גדולי הדור משנים קדמוניות ,בדורות שלפנינו,
כתוב ברור.
יש אדם שאמנם הוא יהודי באמת אבל הוא

שייך לחברה ולכן הוא מבולבל .ובכל-זאת אין לו
את היצר הרע ,את הרשעות של הע"ר .ומרגישים
את ההבדל שבין מבולבלים לרשעים .הרשעים הם
שמאמצים את כל הדברים הרעים ,והמבולבלים
הולכים איתם בגלל הבלבול ,אבל בסופו-של-דבר
הם יגיעו לאמת .אבל הע"ר לא יכול בשום פנים
ואופן להגיע לאמת .ותתכוננו לזמנים קשים
ביותר .ותתפללו ,ותחזרו בתשובה על כל עבירה
ועבירה.
כי הסוף באמת קרוב .ולא רק היהודים יודעים
את זה אלא גם הגויים יודעים את זה .עם ישראל,
בקרוב ,אתם שומעים? בקרוב .תסדרו את
החשבונות שלכם עם שמים ,כי אין זמן .תעשו
דין-וחשבון עם הקב"ה ,שלא תהיינה לכם
הפתעות ,שלא יהיה לכם קשה .תחזרו לאמת.
אפילו הצדיקים יצטרכו לעשות דין וחשבון ,אפילו
הצדיקים .כל עם ישראל ,כל העולם יעמוד עכשיו
בדין .גם החיות ,גם הטבע ,גם השמים והארץ וגם
בני האדם .והחשובים ביותר בבני האדם :עם
ישראל .וכולנו נעמוד לדין לפני הבורא ,והוא
ישפוט אותנו .ואנחנו חייבים עכשיו ,ברגע זה,
להתחיל לעשות תשובה רצינית ,ולחסוך מאתנו
הרבה מאד סבל .שוב ,זה קרוב ביותר .בעתיד
הקרוב יתחיל סבל הרבה יותר גדול ,שיגיע גם
לארץ ישראל .יש שאלות ?
ש .איך מתחילים את התשובה הזאת?
ת .תשבו ותעשו רשימה של כל העבירות שאתם
יודעים שעשיתם ,ושל כל הנטיות הלא-טובות
שיש לכם ,ותעשו תשובה על כל אחד ואחד לפני
הקב"ה .תתפללו על עם ישראל שנעבור את זה
בקלות .צריך להגיד וידוי הרבה .ורצוי לומר וידוי
גם בתוך התפילות שלכם .תשובה ,תשובה,
תשובה .וזו היא התשובה ,זהו הפתרון להכל.
אני באתי רק להגיד את הדברים האלה ,ואני
רוצה לומר לכם שכל מה שאמרתי אמת ,וסכנה
ענקית עומדת לפנינו בעתיד הקרוב ביותר .ה'
רוצה שנצטער מאד על כל העבירות שלנו מכל
הדורות ,מכל הגלגולים ,ונהיה מוכנים שוב לקבל
את התורה ,לבטוח לגמרי בקב"ה ולא לפחד.
המבחן הקשה שעומד בפנינו עכשיו בעתיד הקרוב
יהיה :לא לפחד .לבטוח בה' ,לבטוח בה' ולא
לפחד .וזה יהיה מבחן קשה ,קשה ,מאד קשה .אם
ליהודים שיצאו ממצרים היה קשה לבטוח בה' עד
כדי כך שהרוב הגדול לא יכלו לצאת ,ומתו ,אז
המבחן הזה יהיה לפחות כפליים יותר קשה ,אבל
לא לפחד .מי שבוטח בה' ולא מפחד יצליח לעבור
את זה יחסית בקלות .והסוף יהיה כל-כך מתוק,
וכל-כך טוב ,עד שלא קיימות מילים בעולם שלנו
היום לתאר את זה.
אהר'לה ,מוצש"ק בהעלותך ,תשע"א
אני רוצה לומר לכם שאוי אוי מה שמחכה לנו.
וזה מאד מפחיד אותי ,כל הזמן .אתם יודעים
שאני פחדן ,מפחד מאד מאד מהמלחמה.
המלחמה .מלחמה ,מלחמה .וזה מאד מפחיד .גם
פה בארץ תהיה מלחמה .ואני רוצה לומר שלא רק
בארץ .יהיה אמנם קשה פה ,אבל בעולם ,זה יהיה
ממש מפחיד ביותר ,וקשה ביותר .ממש הרס
עצום .ובני האדם ממש יהרגו את עצמם ,ממש
יהרגו את עצמם בהמוניהם וילכו מן העולם .ולא
רק בני-האדם ,אפילו ארצות שלמות יעלמו ויהרסו
לגמרי .וה' יוריד על העולם פחד והרס ,ישיר מן
השמים.
בני האדם חושבים שהם השולטים ,ושהנשק
המשובח כביכול שלהם יכול להרוס .אבל הקב"ה
יראה להם שרק הוא יכול להרוס .והוא יהרוס
אותם יחד עם הכל :עם החיות ,עם העצים ,עם
האבנים ,הכל יהרס לגמרי ,אבל לפני שהרשעים
הגדולים ביותר ימותו ,הם יגידו שהקב"ה הוא
הריבונו של עולם ,והוא האמת .ואז יעלמו מן
המציאות ,יעלמו ולא יחזרו ,ולא יהיו קיימים
בשום מקום בבריאה .תתכוננו ,כי זה יתחיל
בעתיד הקרוב .זה יתחיל על אש נמוכה ,וזה ילך
ויגדל לדברים מדהימים.
ש .איך זה יבוא לידי ביטוי בארץ?
ת .אני לא יכול להגיד אבל אתם תראו בעצמכם,
ואתם תראו את כל השקרנים פה בארץ הזאת ,את
כל הרשעים .כל הרשעים שהם 'כביכול יהודים'.
תהיה מלחמה פה ,ותהיה מלחמה בחו"ל ,אבל
בחו"ל יהיה כזה הרס שאי אפשר שאיזה יצור יחיה
שם אחרי כן.

ש .מה עם היהודים בחו"ל ?
ת .רוב היהודים בחו"ל לא מתעוררים ,אבל בעתיד
המאד קרוב ,הם יקבלו מכה קשה .ואני מקוה
שהם יתעוררו .וגם פה  -רוב היהודים לא
מתעוררים ,וגם פה יקבלו מכות ,אבל לא כמו
בחו"ל.
חושך חושך חושך ,לא יהיה חשמל ,לא יהיה
מים ...לא רק זה ,לא יהיה אפשר להביא אוכל
מהחנויות וכלום ,ולא בנזין למכוניות ,והבעיה
העיקרית עם המים.
מנחם ,מוצש"ק שלח תשע"א
כל אחד יכול לראות מלחמה באופק ,מלחמה
ענקית .הרס עצום ,רצח עצום ,דם נשפך מכל
הצדדים .רואים את זה ,רואים שזה בדרך אלינו,
גם בעולם הרחב וגם עלינו בא"י ,אבל רוב
האנשים לא רוצים לראות את זה .רוב האנשים
עם המסיבה הגדולה של אנשים שמעדיפים להיות
שיכורים ,ומשתוללים בלי שמחה אמיתית,
ובעיניהם מי שרואה את האמת – הוא כאילו
האויב שלהם שרוצה להשבית להם את השמחה,
ולעצור את המסיבה.
ומי הם אנשי האמת? קודם כל הם מעט אנשים
בעולם הזה .הרוב הגדול  -גם של היהודים וגם של
הגויים  -רוצים רק את השקרֵ ) .אין ק ֵֹרא ְב ֶצ ֶדק
טוֹח ַעל תֹּהוּ וְ ַד ֶבּר ָשׁוְ א ָהרוֹ
וְ ֵאין ִנ ְשׁ ָפּט ֶבּ ֱאמוּנָה ָבּ ַ
הוֹליד אָוֶן :ישעיהו נ"ט ,ד( ובין היהודים  -מי
ָע ָמל וְ ֵ
הם אנשי האמת? לא תמיד אפשר לדעת .אבל
בדרך-כלל הם אלו שמאמינים בקב"ה ,אבל לא
משתלבים עם החברה הגדולה של החרדים ,כי
רובה של החברה החרדית התקלקלה .הם בשליטה
 אבל לא בדיוק לפי התורה .ולכן העולם החרדיבד"כ משתדל להיות חלק של העולם הגדול.
העולם החרדי משתדל להכניס הרבה גשמיות
לחיים שלהם ,ועם הגשמיות הם לא יכולים
להכניס את הרוחניות ,כי ביחד זה לא הולך .ולכן
מעדיפים את הגשמיות ,לרוב.
אנשי-אמת מעדיפים את הרוחניות ,את הקשר עם
הקב"ה .הם רוצים מה שפחות גשמיות כי
הגשמיות מקלקלת את העולם .ואפילו בין
החילונים יש אנשי-אמת ,אבל לא ממש אמת ,כי
בלי אמונה בקב"ה אי אפשר להגיע לאמת ממש.
אבל יש בכ"ז חילונים שהם בדרך לאמת ממש,
ולא יקח הרבה זמן עד שיגיעו גם הם לקב"ה .והם
מעט מאד  -כל אנשי האמת בסך הכל.
העולם מלא שקר .רוב מה שאנחנו רואים בעולם
הזה דרך העיתונים ,האינטרנט או כל מדיה אחרת
 הרוב הוא שקר גמור! פרי-דמיון של רשעיםשרוצים להשתלט על העולם .והשקר הוא בכל
מקום .גם בחיים היומיומיים של האדם הרגיל ,אם
זה בפרסומות של מוצרים או שפשוט זה נהפך
לדרך-חיים ,לשון-הרע ומחלוקות וכל מיני דברים
אסורים ולא-עדינים שמספרים אחד על השני.
ֶא ֶמת
והשקר חוגג עכשיו) .וְ ִאישׁ ְבּ ֵר ֵעהוּ ְי ָה ֵתלּוּ ו ֱ
לֹא י ְַד ֵבּרוִּ ,ל ְמּדוּ ְלשׁוֹנָם ַדּ ֶבּר ֶשׁ ֶקר ַה ֲעוֵה ִנ ְלאוּ:
ירמיהו ט' ד'(.
האדם מנסה לעשות רושם על החברה .ובשביל
לעשות רושם הוא חייב להתאים את עצמו
למושגים של החברה ,ואז הוא מציג את עצמו
בשקר ,במשהו לא-אמיתי ,כדי להתאים לשקר
שמסתובב ברחוב .מי יכול להבין מה שאני אומר?
רק אנשי-אמת .אז כנראה שאין הרבה שיוכלו
לקרוא את זה.
אבל אני מזהיר אתכם! כמו שאמרתי בהתחלה ,ה'
יצרוף אותנו .את היהודים האמיתיים הוא יצרוף -
אָרץ ְנ ֻאם ה' ִפּי ְשׁ ַניִם ָבּהּ
עד שנבריק) .וְ ָהיָה ְב ָכל ָה ֶ
אתי ֶאת
ָתר ָבּהּ :וְ ֵה ֵב ִ
י ִָכּ ְרתוּ ִי ְגוָעוּ ,וְ ַה ְשּׁ ִל ִשׁית ִיוּ ֶ
וּב ַח ְנ ִתּים
וּצ ַר ְפ ִתּים ִכּ ְצרֹף ֶאת ַה ֶכּ ֶסף ְ
ַה ְשּׁ ִל ִשׁית ָבּ ֵאשׁ ְ
ַא ִני ֶא ֱענֶה אֹתוֹ,
ָהב הוּא ִי ְק ָרא ִב ְשׁ ִמי ו ֲ
ִכּ ְבחֹן ֶאת ַהזּ ָ
לקי) :זכריה פרק
ֹאמר ה' ֱא ָ
אָמ ְר ִתּי ַע ִמּי הוּא וְ הוּא י ַ
ַ
י"ג( .יש מלחמה באופק .והשקרנים יש להם ממה
לפחד .ואנשי האמת יסבלו אך ישרדו .וזה מגיע
בעתיד הקרוב ,וכל אחד יכול לראות זאת .אבל
הרשעים אפילו לא מודעים לזה .וחוץ מזה יהיו
אסונות-טבע .האדם יכול אמנם להביא להרס -
אבל רק עד לנקודה מסויימת .ה' יעשה ניסים
ונפלאות ,אך הפחד יהיה מאד גדול .ואנשי-אמת
לא יפחדו ,כי הם ישמחו שסוף-סוף האמת
מתגלית.
אני מאד עצוב ,אני בוכה ,אני יודע שאנחנו
לפני הלידה הגדולה ,לפני שניכנס לעולם חדש:

עולם של משיח ,בית-המקדש וכו' .וזה ממש סוף
הגלות ,אך הרגע כמעט הכי-כואב של הלידה  -זה
הרגע הזה .ולכן אני מבקש מאנשי-אמת :תחזיקו
מעמד! לא להכנס לדיכאון ,כי עוד דקה  -הלידה!
יצחק אייזיק ,מוצ"ש קרח ,תשע"א
אני רוצה שתדעו ,אתם חייבים לדעת ,אני כבר לא
יכול לסבול שאנשים ממשיכים להסתובב כאילו
שהכל ממשיך כרגיל .אני מוכרח לומר שבעתיד
הקרוב ביותר יהיה פיצוץ ,זה יתחיל עם פיצוץ
אחד ,ואני לא מדבר דוקא על פצצה ,אני מדבר על
משהוא קשה שיקרה ,ומזה זה ילך עוד יותר ועוד
יותר ,דברים שונים מכל הכיוונים ,עד שהאדם לא
ידע מאיפה תבוא המכה הבאה ,ואז אנחנו ,אלה
שמאמינים באמת בקב"ה ,נעבור מבחן גדול
ביותר ,כי אם אנחנו נהיה רגועים ,נתפלל חזק ולא
נפחד ,אולי נתרגש מאד ,אך לא לפחד ,לבטוח בה',
ואז נעבור את זה בקלות יחסית ,אבל זה יהיה
ממש מפחיד.
כבר יש מצב מפחיד בעולם ,אבל הרוב
ממשיכים עם השטויות שלהם ,וכועסים על כל
אחד שמנסה להוציא אותם מהשקר ,צועקים על
אנשי אמת שמנסים להוציא אותם מהשקר,
יורקים עליהם ועושים להם בושות .אבל יום אחד
הם יכנסו לפניקה כזו גדולה ולא ידעו לאן לברוח,
אבל זה יהיה כבר מאוחר מידי בשבילם.
אני יודע את כל זה ,וכל בן-אדם עם חצי מוח
יכול להבין את זה ,אבל לא רוצים לדעת .אני לא
מבין מה כל כך טעים ,מה כל כך נעים בכל
הגשמיות והשקר שלהם .האמת נותנת הרגשה
יותר טובה לאדם ,נותנת לו הרגשה של
התרוממות רוחנית ,שהוא רואה את כל השקר
בעולם ,ורואים שזה שקר ,אז הוא מרגיש הרבה
יותר גבוה ,הרבה יותר בשליטה על עצמו ,מבין
הרבה יותר את ההבדל בין השקר לאמת .אדם
שהוא איש אמת ,הוא קרוב לה' ,אדם שהוא איש
אמת ,הוא קרוב לנצח ,ויהיה לו נצח ,כי רק אנשי
אמת יכולים לחיות בעולם של אמת ,ועולם של
אמת זה נצח ,ולא סתם נצח שסובלים מזה ,זה לא
שיהיו לנו כל מיני בעיות בחיים של נצח ,בעיות
שלא יגמרו אף פעם אם זה נצח ח"ו ,יהי לנו כ"כ
טוב ,כ"כ טוב ,ונעלה ונעלה ונעלה רוחנית ,יותר
ויותר ויותר אמת ,הלוואי שכבר נגיע לזה.
אני בתור אוטיסט רואה את האמת ,בדרך כלל
הרבה יותר ברור מרוב בני האדם "הנורמליים".
אבל ,הייתי כמוכם ,הייתי 'טמבל' ,גם נמשכתי
פעם לעולם הגשמי ,לא בגלגול הזה ,בגלגול אחר,
וטעיתי כ"כ הרבה פעמים ,נפלתי כ"כ הרבה
פעמים ,אבל עכשיו ,אני רואה ברור את האמת,
ואני לא יכול להבין איך נפלתי על דברים כ"כ
שטותיים ,כ"כ שוליים ,כ"כ לא חשובים ,אבל בכל
זאת נפלתי .אבל הייתי גם צדיק ,וזה יותר גרוע
אם צדיק נופל ,ובכל אופן ,ירדתי שוב לעולם הזה
בתור שוטה שלא יכול לחטוא ,ואני מאד מאד
סובל מהמצב שלי ,כי אני שונא את העולם
הגשמי ,וגם אין לי אפשרות לעלות רוחנית .כי רק
לאדם רגיל "נורמלי" בעולם הזה ,שיש לו בחירה
חופשית ,יש יכולת לעלות רוחנית ,ולכן אני סובל
מאד מאד .אני זוכר את העברות שלי ,איך
שבזבזתי את הזמן שלי בתור בן-אדם רגיל בגלגול
הקודם.
יכולתי להגיע בקלות לגן-עדן ,אבל לא עשיתי
את זה ,אני נמשכתי אל החטאים של העולם הזה
ולא חשבתי על העולם הבא ,לא חשבתי על הנצח,
האמנתי לשקרים ,ועכשיו ,ברורה לי האמת כ"כ,
ואני במצב שאני לא יכול לעלות ,אפילו שאני
יודע את האמת .וזה כואב לי מאד ,אבל זה חלק
של התיקון שלי וזה לטובתי.
אבל ,אתם יהודים טובים ,אתם במצב של
אנשים נורמליים ,אל תבזבזו את הזמן ,תעלו,
תעלו רוחנית ,תעזבו את כל התשוקות ,וכל
העולם הזה שלכם עם תענוגותיו הדמיוניים,
השקריים והזמניים ,ותדבקו לקב"ה ,חבל על הזמן.
אני הייתי צדיק לא סתם ,אבל גם לי היה יצר
הרע ,אמנם לא כמו של אדם פשוט ,אולי גם
הייתם אומרים שזה לא נורא ,אבל בשבילי זה היה
נורא ,יכולתי לעלות הרבה יותר ,וכשהגעתי
לעולם הבא ואמרו לי על כמה עברות שעברתי
עליהם ,זה היה ממש בושה בשביל אדם כמוני.
אני הרגשתי כ"כ רע ,וכ"כ מתבייש ,ואפילו עם כל
זה ,הייתי צריך להיות רק זמן קצר בגהינום ,ואחרי

זה כבר היו מעבירים אותי לגן-עדן ,אבל רציתי
לנקות את הכל ,אז שלחו אותי בחזרה כשוטה,
שגם תהיה לי אפשרות לעזור להעביר מסרים לעם
ישראל.
מנחם ,מוצ"ש קרח ,תשע"א
אני מאד עצבני ,מאד עצבני ,מדברים ומדברים
ומדברים ,לעשות תשובה ולעשות תשובה ולעשות
תשובה ,יום ולילה יום ולילה ,לעשות תשובה,
להגיע לאמת ,לעזוב את הגשמיות .נמאס כבר ,אני
לא רוצה יותר להגיד ,מי שלא מבין את זה ,מי
שכל כך 'טמבל' ,שלא יכול לראות מה שקורה
בעולם הזה ,אז מגיע לו מה שמגיע לו ודי.
ש .שמואל ,למה אתה עצבני?
ת .כי אני לא יכול להבין למה ,איך ,אנשים רואים
כ"כ הרבה דברים קשים ולא שמים לב ,אפילו לפני
עשרים שנה ,שכ"כ הרבה אנשים התחילו למות
בכל מיני צורות משונות ,יהודים ,ויהודים חרדים,
ועוד סוגרים את העינים ולא רוצים לדעת.
זה סימן מאד ברור ושקוף ולא רוצים לדעת .והיום
כאשר דברים ממש מדהימים קורים ,ממשיכים
כרגיל כאילו שלא קורה כלום .איך הם יכולים
להיות כ"כ סתומים? ברור שזה לא סתם ,ברור
שהם עוד לא רוצים את האמת ,שהם דוחים את
האמת ,וזה מה שכואב לי הכי הרבה .עוד דבר
שמפריע לי מאד מאד ,ומכעיס אותי ,זה שאנשים
שכביכול הם צדיקים וצדקניות ,פשוט לוקחים את
היהדות ואת התורה ואומרים בפרוש בדיוק הפוף
ממה שצריך להיות ,וזה ממש נותן לי כאבי לב,
כאבי בטן ,כאבי ראש ,אני כבר לא בן אדם מזה.
ש .מה הכוונה לפרוש ההפוך למה שצריך להיות?
ת .הדוגמא הכי בולטת זו הצניעות ,שאומרים
שפריצות היא צניעות וצניעות זה פריצות .אם
אשה מתכסה בהרבה בגדים ,בהרבה שכבות של
בדים ,אז היא נחשבת בעיניהם כפרוצה חס
ושלום ,כי היא הולכת ברחוב ומסתכלים עליה ,הר
של בגדים זה מעניין ,אבל כל הפריצות עם הלבוש
הצר ,הקצר והצמוד וכו' זה לא מעניין וזה נחשב
לצניעות .העיקר בעיניהם להראות כמו כולם ,אם
כולם ילכו עם בגדי ים ברחוב ,אז צריכים להיות
כמו כולם .נכון שהרבה רבנים מתירים פאות
קסטם ארוכות ונותנים על זה הכשר ,ואפילו יש
הכשרים על חנויות שמוכרות בגדים ממש לא
צנועים ,צרים וקצרים ,אבל אי אפשר לשקר את
הקב"ה ,פריצות נשארת פריצות .ואומרים שאני
מפגר ,ואני אומר שהאנשים האלה ממש מפגרים.
אבל ,מאז ההשכלה ,הכל השתנה לגמרי ,לא רק
בצניעות ,בכל דבר ,בכל הדינים ,בכל האידישקייט.
וזה לא הפיל רק את אלה שהלכו להיות רפורמים
או חילונים ,גם בתוך היהדות החרדית יש את
הזרעים של ההשכלה .השואה הקשה אשר חיסלה
כמעט את כל יהדות אירופה ,לא הצליחה לחסל
את זרעי תנועת ההשכלה ,והם ממשיכים לצמוח
ולגדול בתוך ליבם של רוב היהודים בדור הזה.
אתם חושבים שהקב"ה יתן למצב הזה להמשיך?
אבל אין דבר ,בעתיד הקרוב יגיע המשיח והוא
יהיה השליח הגדול לסדר את כל העולם הזה,
ולהביא את כולנו לאמת ,ואני מחכה כל כך ,אני
פשוט עצבני כי כבר אין לי סבלנות .זה כמעט
תמוז ,וככה עובר לו חודש אחרי חודש אחרי
חודש ואין שום תקוה במה שרואים ,כי רואים
שאנשים לא זזים ,אבל ,מה שקורה בעולם נותן
הרבה חיזוק ,כי זה הולך בדיוק ממש לפי
הנבואות ,ואם זה מתקיים ,אז כנראה שיהיו
בעזרת ה' הרבה יהודים שיחזרו בתשובה .אבל אני
אישית לא מאמין שזה יהיה קל ,אני מאמין שזה
יהיה קשה כי אנחנו עם קשה עורף ,ואנחנו לא
נכנעים כ"כ לרצון שמים .ואני מדבר על היהודים
האמיתיים ,על הע"ר אין מה לעשות.
מוישל'ה ,מוצ"ש קרח ,תשע"א
גם אני רוצה להגיד לכם שהזמן מאד קצר ,קודם
תגלו בהפתעה גדולה דברים שכבר קיימים ועדיין
לא גילו את זה .מצבים מפחידים של אנשים
חשובים השולטים על העולם ,אבל עושים דברים
שממש מתאימים יותר לחולי נפש ,וזה ישפיע על
כל העולם .ואחרי זה יהיו מצבים בעולם הזה,
בכדור הארץ הזה ,שיפחידו את כולם ,אפילו
החיות יפחדו ,זה יהיה מדהים מאד ,מפחיד מאד,
והרבה מאד בני אדם ילכו מהעולם הזה ,ועם כל
זה ,מה שכולם דואגים יותר מכל דבר ,זה אם
הדולר עולה או יורד.

אבל יהיו דברים הרבה יותר קשים מזה ,והרבה
יותר מפחידים מזה .נכון ,זה מפחיד שפתאם
הכסף יעלם ,ולא יהיה כסף לקנות דברים בסיסיים
ביותר ,אבל זה עוד קטן לעומת מה שעומד לפנינו,
והכל לפי הנבואות.
מה אפשר עוד לומר לכם? לחזור לאמת? לחזור
לקב"ה? להוציא מהחיים שלנו את כל השקר של
הגשמיות? שהגברים יחזרו למסורת האמיתית של
עם ישראל ,לתורה של משה ,והנשים יחזרו
לאידישקייט של שרה רבקה רחל ולאה? אני יודע
שהרוב יצחקו ממני ,אבל זה מה שצריך לעשות ,כי
אם אנחנו לא נעשה את זה ,אנחנו נעלם מהעולם
הזה ומהעולם הבא ח"ו.
אני גם רוצה לומר שוב ,שהבסיס למצבים
הקשים ביותר שעומדים בפנינו בעתיד הקרוב
ביותר כבר מוכן ,וזה ילך לכיוונים שלא חלמנו על
זה ,לפחות רוב האנשים לא חלמו על זה ,ולכן אני
מציע לכם ,להתחיל ללמוד ,לראות ולהתבונן ,מה
האמת ומה השקר ,כי אם לא ,יהיו לכם הפתעות
קשות ביותר .וזה יתחיל בכל העולם ,הבסיס לכל
המלחמות כבר קיים.
לא אמרנו אף פעם כמה יהודים ישרדו ,אבל מה
שברור מאד ,שהרבה אנשים הפסיקו ללכת עם כל
מיני תוספות בצניעות ,בגלל הרחוב ,בגלל
שאנשים מגיבים בצורה כ"כ קשה שהם מפחדים
להיות יהודים אמיתיים ,אין להם את האומץ של
חנה ושבעת בניה ,או של כל גיבור אחר של עם
ישראל ,וזה לא פשוט ,זה לא אומר שכל אלה שלא
הולכים בצניעות הם ע"ר ,פשוט אין להם את הכח
הנפשי להקריב בשביל היהדות ,אבל ה' יעזור,
ובאיזה שלב ,היהודים האמיתיים בודאי יחזרו
בתשובה בעז"ה.
דניאל ,ב' תמוז ,תשע"א
אני רוצה להציג בפניכם כיוון חשיבה נוסף אשר
יקל עליכם את הקשיים והפחדים של שלב הלידה,
המעבר משלב זה לשלב הבא ,הגאולה.
הדברים האמיתיים הנצחיים היחידים הם הקב"ה,
התורה ,נשמות עם ישראל ,והקשר ביניהם.
)"קודשא בריך הוא ,אורייתא וישראל חד הם"
הזוהר הקדוש ח"ג עג (.וכל יתר פרטי המציאות
חוץ מהמצוות ולימוד התורה ,הם זמניים ,ארעיים,
דמיונים ויעלמו מהעולם") .מה אנו ,מה חיינו ,מה
כחנו ,מה גבורתנו ...הלא כל הגיבורים כאין
לפניך ...כי רוב מעשיהם תהו וימי חייהם הבל
לפניך ,ומותר האדם מן הבהמה אין ,כי הכל הבל,
לבד הנשמה הטהורה ,שהיא עתידה לתן דין
וחשבון לפני כסא כבודך "...מתוך תפילת שחרית(.
הקב"ה יודע כי לא נוכל לעבור בבת-אחת מהעולם
הזה לעולם הבא של משיח .העולם הבא הוא
עולם ללא יצר הרע ,עולם שכולו אמת ,עולם שכל
רצונו של האדם יהיה לעלות עוד ועוד ברוחניות
ולהתקרב יותר ויותר לקב"ה .יהיה כזה שפע רוחני
בלי היצר הרע ,שאנשים עלולים להיכנס להלם
ולהשתגע ,ולכן הקב"ה יקח אותנו לשם שלב
אחרי שלב ,אבל גם אנחנו צריכים להכין את
עצמנו לקראת השינוי העצום .לא כל אחד יהיה
מסוגל לעשות תשובה אמיתית ,ובלי תשובה
אמיתית אי אפשר להיכנס לעולם שכולו אמת.
הדבר הראשון שאנחנו צריכים זה ביטחון בה',
ביטחון מלא בקב"ה ,לדעת שהכל לטובתנו ,גם אם
העולם מסביב מתהפך ,נעלם ,איננו ,פצצות
נופלות מצד ימין ורעידת אדמה מצד שמאל ,לא
לפחד מכלום ,רק לבטוח בה'") .והשבות אל לבבך
כי ה' הוא האלוקים אין עוד מלבדו"(.
דבר שני ,אהבת ה' )"ואהבת את ה' אלקיך בכל
לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך"( ומי שאוהב את
אבא שבשמים ,פשוט שצריך לאהוב גם את בניו
האמיתיים") ,ואהבת לרעך כמוך"(.
מי שיש בידו עברות של שנאת חינם ,לשון הרע,
גזל ,עבר בלא תחמוד ,חוסר קדושה ולא יעשה
תשובה שלימה ,גם אחרי שראה ויראה את הניסים
העצומים והמפחידים שה' הביא ויביא עלינו בעתיד
הקרוב ,לא יהיה לו מקום בעולם שכולו אמת.
אם יעשה תשובה עכשיו ,ישב על הרצפה ,ישים
שק על הגוף ואפר על הראש ויבכה עם דמעות
ויצטער באמת על כל העברות שלו ,יגיד וידוי ויתפלל
לה' ויבקש מחילה ,אז ה' ינקה אותו מכל הספיקות
ומכל העברות ,ובעזרת ה' יהיה מוכן להיכנס לעולם
הבא ,לעולם של משיח ובעזרת ה' יקריב שוב
קורבנות בבית המקדש השלישי.

 76אני מזהיר את העולם
אלול תשע " א
באתי במיוחד לעולם הזה
בנימין ,ד' מנחם-אב תשע"א
אני בטוח שכמעט כל יהודי וגם גוי ,מרגיש
שאנחנו ,תושבי כדור הארץ בבעיה קשה ביותר.
חלק גדול מהם לא מבינים למה בדיוק הם
מרגישים כך .הם יודעים שכל העולם משתנה
מאד ,והשינוי הזה נותן לכולם הרגשה של חוסר
ביטחון ופחד לא קטן ,הטבע השתנה ,הממשלות
השתנו ,הבן אדם הרגיל ברחוב השתנה ,אבל בכל
זאת ,לא יודעים עד כמה .יש מעטים היודעים
בדיוק מה הקב"ה מצפה מהם ,ומה ההיסטוריה
של העולם ,הם מבינים יותר מה שעומד להיות,
והם מכינים את עצמם כראוי לתקופה הקשה
ביותר שהיתה בהיסטוריה של העולם ,שעומדת
לרדת עלינו בעתיד הקרוב.
ואיך מכינים את עצמם? בתפילה ,במעשים
טובים ,בבדיקה פנימית של כל העבירות שלהם,
תשובה וחרטה על כולם ,ובכי גדול על כל דבר
שהם עשו נגד רצונו של הקב"ה ,והם מקבלים בלב
שלם עול מלכות שמים ,כל רגע ורגע ,והם יודעים
שכל מה שהקב"ה עושה זה לטובתם ,ולא משנה
כמה שהם סובלים מזה .הם יודעים שכל הסבל
הבא עלינו ,הוא כדי לתקן ולהביא אותנו למצב
הרבה יותר טוב ,הרבה יותר גבוה רוחנית ,זה בא
להציל אותנו ,ממש להציל אותנו.
אבל ,הסוג השני של בני אדם ,הרשעים שרוצים
להשתלט על העולם ,הם גם יודעים שעומד להיות
אסון ענק בעולם ,והם גם מכינים את עצמם לזה,
אבל בצורה אחרת לגמרי .כי הם שונאים את
המחשבה שיש ריבונו של עולם ,הם מאד מאד
רוצים להילחם נגדו ה' ישמור ,ולהוכיח כי יש להם
כוח יותר חזק שלא נדע .דור ההפלגה ,ממש ,והם
מכינים את עצמם בזה שהם חופרים תעלות
גדולות באדמה ,בונקרים ,נגד כל מה שיגיע ,והם
חושבים שכל עשרת מכות מצרים לא יוכלו לפגוע
בהם .והם בטוחים בזה ,שברגע שה' יוריד את
המכות ,הם יהיו בתוך הבונקרים העמוקים בתוך
האדמה ,עם כל האוכל שהם צריכים ,עם אויר
לנשום ,ואפילו עם בריכות שחיה ,והם יוכלו
להמשיך לחיות ,והם כאילו ח"ו יסדרו את הקב"ה,
ויצאו מזה בחיים.
אבל ,אני מזהיר את כל העולם ,ובמיוחד את
היהודים ,הזמן קצר ביותר ,והזמן ממש רץ מהר,
ושבוע כביכול ניגמר כבר ביום שני ,ברגע שמגיע
יום שני ,זה כבר קופץ לשבת ,אז אין הרבה זמן,
לא לפי הלוח ולא לפי ההרגשה .הזמן קצר ביותר
וכדאי לכם להתכונן .אם אתם רוצים להיות בין
הרשעים ,אז תעשו לכם בונקרים ,והבונקרים
האלה יהיו הקבר שלכם ,ואם אתם רוצים להגיע
לגאולה השלמה ולקבל משיח צדקנו ,תעשו
תשובה ,תעשו תשובה ,אני מבקש מכם ,אני
מבקש מכם ,תעשו תשובה.
אני יהודי אמיתי ,אני אוהב עם ישראל ,כל
יהודי אמיתי אוהב ה' ,ואוהב עם ישראל ,ואוהב
בכלל את הבריאה .ואני בוכה על כל נשמה יהודית
שבורחת מהקב"ה ורוצה להיות כמו הגויים ,עם
הגסות שלהם ועם החוסר קדושה שלהם ,עם עגל
הזהב שלהם .אני בוכה על כל אחד ואחד ,ולא
כמה דמעות ,אלא דמעות שיכולות למלא אגם
שלם ,לא כמו הכנרת ,אלא אגם הרבה יותר גדול.
ואני מבקש מכם ,יהודים אמיתיים ,תפסיקו עם
המלחמות אחד נגד השני ,תפסיקו עם הלשון הרע
אחד נגד השני ,תפסיקו לברוח מהאמת ,תחזרו
לקדושה .נכנסה לעם-ישראל רוח רעה ,רוח של
שטחיות ,של תאוות ,רוח גויית ביותר ,והרוח
הזאת הורסת אותנו ,משמידה נשמות יהודיות,
ואני מבקש מכם ,תחזרו ליהדות האמיתית,
לאידישקייט האמיתי ,שזה יהודי תמים ,יהודי
פרוש מהעולם הזה ,מהגויות שמסתובבת בכל
המקומות וגם במקומות הדתיים והחרדים.
תתרחקו מתנועת ההשכלה ששולטת עלינו כמה
מאות שנה ,ותחזרו לגטו ,לגטו שצריך להיות
טהור ,בלי ההשפעות הרעות ,הקשות ,של העולם
בחוץ ,בלי הפסיכולוגיה ,בלי הרפואה המנסה
להשתלט על החיים שלנו ,בלי הפוליטיקה וכו',

בלי השקר ,בלי השקר ,זה העיקר ,בלי השקר.
שיהיו לנו ילדים ששוב נראים כמו יהודים
אמיתיים ,שיש להם פנים תמימות ,פנים מתוקות,
פנים של ילד שמאמין עם כל ליבו ,שיש ריבונו של
עולם ,והוא ה"טאטא" שלו ,והוא ה"ממי" שלו,
והוא הכל שלו .ושנראה שוב יהודים אמיתיים
שכל החיים שלהם ,מהבוקר עד הלילה ,ומהלילה
עד הבוקר ,זה אך ורק לעשות את רצון ה',
מנטילת ידים בבוקר עד נטילת ידים בקריאת שמע
בלילה ,שרק יהיה עם הקב"ה ,ורק שירצה לעשות
את רצונו .יהודים ,יהודים ,ירדנו לרמה של
בהמות ,מסתובבים ברחוב ורואים בהמות ,גם
זכרים וגם נקבות ,אוכלות כמו בהמות ,כמו בשוק,
מתלבשות כמו בהמות ,או ללא לבוש ,והגברים
גם ,מראה גס ,לא עדין ולא תמים .וזה לא מראה
של יהודי הקשור לקב"ה .אוי ,אוי ,עם ישראל,
כמה פעמים אמרנו את הדברים האלה ,ואתם קשי
עורף ,קשי עורף ,למה אתם מתעוררים רק אחרי
שמקבלים את המכה ,למה ?
והילדים שלכם גדלים לרוב קשי עורף ,ה' ישמור
מה שהם רואים ומה שעושים עד שמגיעים
לבגרות .ואוי לנו ,איך מלמדים אותם עכשיו
להקים משפחה יהודית ,הם ממש מוציאים את
הקב"ה משלשת השותפים בנישואין ,ומכניסים
את המדריך במקום ,או את המדריכה במקום ,או
את הפסיכולוג במקום ,ואין כבר בית יהודי ,יש
בית בלי קדושה ,יש בית עם מושגים של העולם
הזה ,והמושגים האלה מתאימים לגויים ,לא
מתאימים ליהודים.
והיום אנחנו חולים במחלות של הגויים ,כי
אנחנו חיים כמו גויים ,אז מביאים לנו פסיכולוגים
ופסיכיאטרים ,והתאוריות הגויות שלהם ממש
הורגות אותנו עד הסוף ,ומי שהורס את הבית
היהודי ,הורס את הדורות הבאים ,ואם אין הדור
הבא ,אין בשביל מה לחיות ,אין בשביל מה
להחזיק את העולם הזה.
הקב"ה יהרוס שני שליש של העולם ,וזה לפי
הנבואות ,וזה יהיה בעתיד הקרוב ,שליש של
העולם יהיה פגוע כ"כ קשה שלא ישאר בו דבר חי,
שליש יהיה פגוע קשה ,אבל לא עד כדי כך ,ושליש
העולם לא יפגע ,אבל ,מי שלא חוזר לקב"ה ,יהודי
או גוי ,פשוט לא יהיה ,הוא פשוט יעלם ,אמרנו
את זה הרבה פעמים ,זה לא סתם.
אתם חושבים שאתם תמשיכו לקום בבוקר,
לעשות מה שאתם עושים ,ללכת להתפלל
ובאמצע התפילה לשלוח מסר טקסט לחברים
ולדבר על כל מיני שטויות ,ואח"כ לרוץ לעבודה,
ואולי קצת בצהריים ללמוד קצת ,ואח"כ לרוץ
הביתה ,ולהיות עסוקים עם האינטרנט או עם
הפלאפון ,או עם השטויות שלכם ,וזה ילך בשקט?
לא .כל הצעצועים שלכם ,עושים מחיצה ביניכם
לבין האמת ,ביניכם ובין הקב"ה.
ב"כיף" ,המילה "כיף" ,המילה של הגוים "כיף",
אין כזה דבר אצל יהודים "כיף" .ליהודים יש רק
תורה ,מצוות ומעשים טובים ,שנותנים הנאה
רוחנית שקשורה אך ורק לקב"ה" ,כיף" זה לא
בשבילנו" ,כיף" זה טרף ,וזה אסור לנו ,אסור לנו
השטויות האלה ,אבל אתם לא יודעים כבר לחיות
בלי ה"כיף" ,ה"כיף" שמחזיק לכם את החיים,
וחלק מכם יגידו ,איך זה יכול להיות ,לחיות בלי
להשתחרר לפעמים ,איך אפשר להיות רציניים כל
הזמן? כי היהדות שלכם זו יהדות ששייכת לשקר,
אתם ,כמו שאתם הולכים לעבודה וצריכים
לסבול ,כי העבודה היא קשה ,ואח"כ יש חופש,
חושבים שבין הזמנים זה חופש מהלימוד .חופש
מהלימוד?
איזה יהודי אמיתי צריך חופש מהלימוד? זה
צריך להיות הדבר המתוק ביותר שיש לו ,הדבר
הטוב ביותר שיש לו בכל היום ,והוא רוצה חופש
מזה? זה אומר שהלב היהודי לא קרוב לה' ,ולא
מרגיש את העומק ואת הטעם המתוק של הדבר
הטוב הזה.
אני בוכה על עם ישראל ,באתי במיוחד לעולם
הזה רק להגיד כאלה דברים ,ואני בוכה על עם
ישראל ,איפה היהודים האמיתיים? ברוך ה' ,יש
עוד כמה ,ועל הכמה האלה ,ה' יבנה את העולם
הבא ,העולם השלם יותר ,העולם של משיח ,ואני
מברך את כולכם ,שתבינו את האמת ,תורידו את
הקליפות הקשות שהצטברו משך כל אלפי השנים
ותחזרו לקב"ה.

העולם רועד מכל הכיוונים
מנחם ,מוצש"ק נחמו תשע"א.
אני רוצה לומר לכל היהודים ולכל היהודיות
שרוצים כבר ברגע זה את הגאולה :סבלנות!
זה באמת יגיע בעתיד הקרוב ,אבל צריכים לחכות
עם לפחות איזו מנה קטנה של סבלנות .כי אם לא
נעשה כך  -אז זה מביא לדיכאון .כי העולם
החיצוני דומה למשהו כמו איזו חיה ,איזה יצור
רגע לפני המוות שלו ,שעוד נסחב קצת ועוד אוכל
קצת ,ולפעמים כשהוא רעב הוא עוד יכול להרוג
איזה קרבן בכדי לאכול אותו ,אבל ברגע אחד –
הוא יתן שאגה ,וישכב ,וימות .וזהו עולם השקר
שלנו .הוא כבר במצב של חולי ,חולי סופני,
שאנחנו רק מחכים לשאגה האחרונה שלו לפני
מותו.
ולכן ,אני יודע שאתם מחכים לחדשות ,ובאמת
יש הרבה סימנים ענקיים שהעולם הזה חולה
בצורה סופנית .ואפשר רק לספור דקות מעטות
עד למוות .וכל דקה זה כמו מאה שנים ,בשביל
אדם שמחכה לגאולה .לאדם שסובל את הגלות
הקשה-ביותר הזאת  -כל דקה זה כמו חיים
שלמים .אבל באמת זה לא יקח הרבה זמן .כי
העולם רועד מכל הכיוונים ,וזה לא יקח הרבה
בכדי שהוא יקרוס לחלוטין.
אבל לפני הסוף ,ה' יגלה ניסים ענקיים ,נסים
גדולים יותר מיציאת מצרים .ובכדי לקבל את כל
הדברים הקשים הענקיים האלו ולא לאבד את
האמונה והביטחון ,ובכדי להשתחרר מהפחד של
המוות  -אנחנו חייבים עכשיו  -ברגעים האחרונים
שלפני סוף עולם-השקר ,לקחת את כל הנסיונות
שה' שולח לנו ,ולנצל אותם לעשיית אימונים
רבים באמונה וביטחון בה' .ובכל דבר שמפחיד
אותנו או בכל דבר שלא הולך בדרך שאנחנו
צריכים ,ואני מדבר בין על דברים רציניים וגם על
דברים קטנים יותר ,פשוט להגיד עם כל הלב' :גם
זו לטובה' .גם זו לטובה .ה' עושה לנו רק מה
שטוב לנו .ואנחנו מאמינים שאין עוד מלבדו ,אין
עוד מלבדו .ולכן אין דבר שיכול לפגוע בנו ,או
להפריע לנו.
להגיד עוד ועוד 'גם זו לטובה' ,ו'אין עוד
מלבדו' .עוד ועוד .על כל דבר – בין אם זה קל
יותר או קשה יותר .ה' ישמור .ובאמת הולכים
להיות דברים קשים וגדולים בעולם הזה ,וגם
בישראל יהיו דברים מפחידים ,ולא מעט דם
ומוות .אבל נמשיך להגיד 'גם זו לטובה' ו'אין עוד
מלבדו' ,ונעבור את זה יחסית בקלות בעזרת ה'.
ואפילו השבוע הקרוב יהיה מלא וגדוש בדברים
קשים ,אני יודע שזה חייב להיות בעתיד הקרוב
ביותר .דברים גדולים .אני לא אומר רק להגיד
'אין עוד מלבדו' ו'גם זו לטובה' סתם .חייבים
להרגיש את זה .לכוון את הראש ואת השכל ואת
הלב להאמין עם כל הכוחות ש'אין עוד מלבדו',
ושהוא עושה את הכל לטובתינו ,צריכים להאמין
בזה .וזו העבודה שלנו :לשבת ולחזק את האמונה
הזאת .שוב ,לא לפחד ,לא לפחד ,וה' יציל אותנו.
הכל לטובה .ה' עושה לנו הכל לטובה .לטובתנו.
הוא רוצה באמת להציל אותנו .אין עוד מלבדו.
אדם שמחכה עכשיו לגאולה  -לא יכול להיות
עכשיו שמח כל כך ,כי הוא כל-כך מחכה ,והוא רואה
שזה מתחיל ,ורואים שיש עכשיו דברים שלא היו אף
פעם בעולם ,אבל הוא מחכה ומחכה .קשה לחכות
וגם לעשות את כל מה שצריכים ברוח הנכונה .אבל
אפשר להשוות את זה לאדם שהוא בנסיעה שהוא
פטור מהרבה מצוות ,וגם ממצוות של תפילה ,כי
הוא בנסיעה ואין לו מחשבות יציבות ורגועות ,כי
אין לו סדר ואין לו מקום יציב שהוא ישן שם ואוכל
שם וכו' ולכן הוא פטור מהרבה מאד דברים.
ולאורך כל הגלות אנחנו נמצאים בתנועה .לפעמים
אנחנו נמצאים כמה שנים במקום אחד ,ולפעמים
במקום אחר .לפעמים רודפים אותנו ולפעמים לא.
אבל התרגלנו לזה ,זה נהיה סדר של חיים ,וזהו.
אנחנו יכולנו גם לחגוג את החגים ,וגם לחיות את
החיים הרגילים אפילו בזמנים קשים .אבל עכשיו
כשמגיע הסוף לגלות המרה הזו ,אז אין לנו כבר ישוב
דעת ,אין לנו סדר-יום שיכול להחזיק אותנו ,כי
אנחנו רואים איך שהעולם קורס ומחכים לסוף .וזה
דבר קשה .קשה לארגן את היום שלנו כמו שצריך,
קשה להתפלל ,קשה לעשות הרבה דברים ,אבל
אנחנו צריכים להלחם נגד חוסר-הסדר ולהכניס את
עצמנו שוב לסדר ,כדי שנוכל באמת בקלות לקבל
משיח צדקנו ברחמים ובשמחה.

77

הימים האחרונים של העולם
מסרים של אוטיסטים
אלול תשע " א

הימים האחרונים של העולם
מוישל'ה ,כ"ג מנחם-אב תשע"א,
אני רוצה לומר ליהודים בארץ ישראל:
הפסקת-אש או לא ,הבעיות לא הפסיקו ,וגם לא
יפסיקו בעתיד הקרוב .אל תחשבו שאם ישנו
הסכם להפסקת-אש כביכול ,זה כבר אומר שאין
כבר פחד ,שאפשר יהיה לחזור לשטויות
היומיומיות שאתם כל כך נהנים מזה .זה פשוט
רחוק מן האמת .כי זה רק הפסקות קטנות .ולא
לתמיד .כי משיח מחכה להתגלות ,ושום-דבר
בעולם ברגע זה לא יכול לעצור את זה .ולכן ,כל
הצרות שהיו בשנים האחרונות  -זה רק בשביל
להעיר אותנו ,להעיר את עם ישראל מהתרדמה
החזקה שלכם .להעיר אתכם ,שתתחילו להבין
שכל הגשמיות שלכם ,וכל 'הכיפים' שלכם ,וכל
הדברים הלא-משמעותיים של העולם-הזה שלכם,
לא יעזרו לכם לחיות חיים נצחיים .כי הדבר
היחיד שיעזור לכם  -זה לחזור בתשובה ,ולהשתדל
מאד עם כל מהותכם לחיות חיים של רצון ה'.
ואין זמן .באמת אין זמן .הימים האחרונים של
העולם הזה כמו שאנחנו מכירים את זה ,הימים
האחרונים האלו ,הם ספורים ממש .ולא לצחוק
ממה שאני אומר ,כי הצוחק באמת  -זה הצוחק
האחרון .והשורה התחתונה היא ש"אין עוד
מלבדו" .ואם אתם לא מאמינים בזה ,ולא חיים
בצורה כזו  -אז אתם עומדים לפני הפתעות קשות
ומפחידות ביותר .ולא תוכלו לעכל את זה ,ולא
תוכלו לעבור את זה בשלום.
כי אתם בוטחים בצה"ל ,בממשלה ,במשטרה,
בבתי-החולים עם הרופאים וכו' ,אבל לא יהיה
להם שום כח .והם לא יוכלו לעזור לכם בכלל
בכלל .רק מי שבוטח בקב"ה ,הוא ינצל .כי רק הוא
יכול להציל את כולם .כן ,רק הקדוש ברוך הוא.
שוב אני אומר לכם :אם אתם רוצים להמשיך
להיות בעולם-של-החיים  -אז עכשיו ,ברגע זה,
עליכם לשנות את הדרך שלכם .לשנות את החיים
שלכם .ולהשתדל לבטוח בכל דבר אך ורק בקב"ה.
כי הוא זה שברא אותנו ,הוא זה שברא את
העולם ,את כל הכוכבים ואת כל העולמות ,והוא
מחליט מה לעשות איתם ומה לעשות איתנו .ומי
שלא בוטח בו ,מי שאין לו בטחון דומה לבטחון
של היהודים שיצאו ממצרים ,אז לנצח לא תהיה
לו אפשרות בכלל לחיות.
בעתיד הקרוב יהיו בארץ ישראל ,ובכל העולם,
מצבים קשים ומפחידים ביותר .דברים שאתם לא
יכולים לחלום על מצבים כאלו .תקומו בבוקר
ותחשבו שאתם במימד אחר לגמרי .בסרט דמיוני -
ולא בעולם-הזה .תפחדו מאד מאד .אבל אלו שהם
בוטחים בה' ,ויודעים את הנבואות ,וקרובים
לקב"ה ,ומשתדלים לעשות את רצונו ,אין להם
שום דאגה .וכמו עשרים האחוז שיצאו ממצרים
למרות הכל ,הם בטחו בקב"ה ,והם יצאו .והם אלו
שעמדו בהר-סיני ,ובדיוק הנשמות הללו ,מעשרים-
האחוז האלה ,הם אלה היהודים-האמיתיים
שבעזרת ה' יקבלו משיח-צדקנו.
במצרים ,כל היהודים שמרו על שלשה דברים
יחודיים :דיברו בשפה שלהם ,לבשו בגדים של
יהודים שהבדילו ביניהם ובין הגויים ,והשמות
שלהם היו מיוחדים ליהודים .וגם אנחנו כיום
עושים את אותו הדבר .על אותם שלשת הדברים
אנחנו שומרים ,חוץ מלבוש הנשים שירד ממש
לפריצות גלויה ,אבל בסך-הכל היהודים האמיתיים
שומרים בדרך כלל על מאפיינים אלו.
אבל גם אצלנו  -כמו במצרים ,אפילו ששמרו על
שלשת הדברים האלו ,בכל זאת רק עשרים-אחוז
הם ממש בטחו בקב"ה ,והאמינו בו .וכל השאר,
כל אלו שנשארו עם האלילים המצריים לא יצאו.
אז גם עכשיו ,כל היהודים שיש להם אלילים כמו
עגל-הזהב ולא הקב"ה ,אפילו שחושבים שהם
חרדים והם כן מאמינים בקב"ה ,אבל בלב  -לא.
והיהודים האלו לא ישרדו ,בדיוק כמו במצרים.
ש .אם זה זמן כ"כ מבולבל ,למה לא מתעוררים?
ת .למה הדור של המבול לא התעוררו?! גם אז היו

עבירות קשות ביותר .ולא רצו לשמוע לנח.
למה? ואפילו כשירד הגשם לא רצו לשמוע,
אפילו שהמים הגיעו עד לצוואר שלהם לא רצו
לשמוע .למה? כי נהנו מהעבירות שלהם ,ולא
רצו להפסיק ,ולא רצו לחיות חיים של קרבה לה',
חיים של קדושה .וגם היום נהנים יותר מן
הפיצה ,מהחברות ,ומהחברים ,ומכל הלכלוך
שנכנס לעולם החרדי .והחילונים והגויים הם חיים
חיים של לכלוך ,אז למה שהם ירצו להפסיק? הם
מאמינים ב'לשתות ולאכול היום כי מחר אנחנו
מתים' .מה אכפת להם?! ]ישעיהו ,כב ,יג :וְ ִהנֵּה
ָשׂשׂוֹן וְ ִשׂ ְמ ָחה ָהרֹג ָבּ ָקר וְ ָשׁחֹט צֹאן אָכֹל ָבּ ָשׂר
וְ ָשׁתוֹת ָייִן אָכוֹל וְ ָשׁתוֹ ִכּי ָמ ָחר נָמוּת[:
יש יהודים חשובים ,אפילו רבנים ,ואפילו ראשי-
ישיבות ,שהם לא רוצים להפסיק את הדרך של
העם ,כי גם הם נהנים מזה .הם נהנים מהיוקרה
של העבודה שלהם .הם נהנים מהכסף שנכנס.
וברוך ה' ,יש עכשיו בעיות גדולות בכסף ,ולא
יכולים כבר להחזיק את השקר .ועכשיו רואים מי
הם למדנים באמת ומי לא .מי לומד לש"ש ומי לא.
ש .אם הסוף כל כך קרוב אז אולי תדריך אותנו
בתמצית איך להתכונן?
ת :אני תמיד מדבר בקיצור ,כי אם הייתי מדבר
בארוכה על הנושא הזה ,זה היה לוקח ספרים
שלמים בכדי להסביר את זה .אבל בקיצור :צריך
לזרוק את כל הגשמיות המיותרת שלא צריכים
בכלל ,את כל החופשים ,הנופשים ,האוכל שזה לא
טוב לכם ,זה רק בשביל מה שאתם קוראים 'הכיף'.
את כל הדברים המיותרים שמורידים אותנו
רוחנית ונותנים לנו מיני הנאות מיידיות שהם לא
כשרות בגלל המהות שלהם .לא בגלל חותמת
ההכשר על האוכל .ולהשתדל לחיות כדי לעשות
רצון ה'.
וכדי לדעת מה רצון ה' ,אתם צריכים לפתוח
ספרים ללמוד .אני רק אגיד לכם בקיצור :רצון ה'
זה קודם כל' :קדושים תהיו' .בכל האספקטים של
הקדושה ,בכל המצבים של הקדושה ,קדושת
הבית ,קדושת הדיבור ,הכל .לא משנה מה .טהרת
המשפחה טהרת הפה .קדושים תהיו  -זה הבסיס
של הכל .ומזה אתם יכולים ללמוד את הכל .אבל
תצטרכו לפתוח ספרים ,וללמוד .ממש .ואני גם
מבקש מכם ,להשפיע על המשפחה ,וגם על
השכונה ,שיוציאו מהרחובות את כל מה שלא
שייך להקב"ה ,כל מה שלא שייך ליהודי אמיתי -
יהודי שקרוב להקב"ה .לא לשכוח .קדושים תהיו.
זה העיקר .ולא לעשות לעצמנו 'היתרים' ,בשום
אופן לא לעשות היתרים לעצמנו ,כי 'היתר' לא
פועל בשמים בנושא זה .כי עכשיו זה הסוף ,ואין
כבר 'היתרים' על שטויות.
ש .אם יש רבנים שלא מאמינים במסרים של
האוטיסטים ,אז איך הציבור יאמין בזה?
ת .הרבנים שלא מאמינים בזה ,זה הרוב לצערי
הרב .הם לא מאמינים בזה  -וזה אמת .אבל
הרבנים שכן מאמינים בזה ,הם משפיעים עד כמה
שהם יכולים ,אבל הם מעט .אבל ,העם ,היהודים-
האמיתיים ,המלים של האמת תיגענה בלב שלהם.
ואפילו שהרב שלהם יגיד 'לא' ,הם ידעו ויבינו מה
האמת .והאמת שאני מדבר עליה זה דבר מאד-
מאד הגיוני ,ומאד פשוט .ולא צריך להיות תלמיד-
חכם מאד גדול בשביל להבין את זה ,ובשביל
להאמין בזה .אבל ישנם תלמידי-חכמים גדולים
שהם תפוסים עם הצד הלא-קדוש של החיים ,עם
כל הדברים שלא שייכים ליהודים ,רק שהפכו
כאילו להיות שייכים ליהודי  -כי יש על זה איזה
'הכשר' .כמו למשל פיאות הקאסטם ,שזה בכלל
לא יהודי ,שזה ממש כמו גילוי-ראש של דוגמנית-
אופנה גויה ,וזה לא כמו יהודיה אמיתית ,אבל יש
לזה הכשר] .ראה 'קול דממה דקה'  48 ,הכתר על
ראש עגל-הזהב[ .אדם שקרוב לה' לא יכול להבין
איך אפשר לתת לזה הכשר .ואפילו אם רב יתן
ֵר ֶאה לו שזה אמת ,ויש בלי
הכשר על זה ,זה לא י ָ
סוף דוגמאות כאלו .ה' יעזור שכל יהודי אמיתי
שעמד בהר-סיני ,במעמד הר-סיני ,יחזור בתשובה
מלאה .אפילו אם הוא חילוני ,אפילו אם הוא דתי-
לאומי ואפילו אם הוא חרדי...
כן .אני רוצה להזכיר לכם ,שהפסקת-האש הזאת
 זה לא הסוף .בשום פנים ואופן זה לא הסוף.ועוד יבואו על העולם ועל היהודים צרות גדולות,
כדי שנבין ונחזור להקב"ה .ואם נבין  -אז יהיה לנו
הרבה יותר קל ונקבל משיח-צדקינו בשמחה

וברחמים .אבל אם לא נרצה להבין ,חס ושלום ,אז
נעבור גהינום בעולם הזה ,אבל בכל זאת נגיע .אם
הנשמות שלנו עמדו בהר סיני.
אז ,אנא ,למה לסבול?! הרשעים יעלמו .הרשעים,
השקרנים ,הע"ר ,העמלקים ,כולם יעלמו .ואנחנו,
יהודים-אמיתיים ,נחיה חיי נצח .אבל היהודים
האמיתיים שעדיין רחוקים מהאמת ,ונלחמים נגד
הקדושה של הקב"ה ,יצטרכו לעבור ממש גהינום
בעולם הזה ,כדי להגיע למצב שיהיו מוכנים גם
גופנית וגם רוחנית לקבל משיח צדקנו.
מהר מאד ,העולם לא יהיה כמו שהוא היה רגיל
להיות ,וזה משתנה במידה שלא תאומן ,ואנשים
מתחילים לראות את זה ומתחילים להיות
נפחדים .אבל הם לא יודעים מה לעשות .הם לא
רוצים לעשות תשובה הם לא מוכנים לוותר על
הגשמיות שלהם ,הם מחזיקים בזנב של עגל הזהב
בחיים שלהם והם לא יודעים שעגל הזהב עומד
למות.
אזהרה קשה בקרוב
יצחק אייזיק ,כ"ד מנחם-אב תשע"א
אני רוצה לדבר .ואני רוצה להגיד שבעתיד-הקרוב
העולם ישתנה מאד .מאד .בשנתיים האחרונות,
כל הזמן העולם יורד לאט-לאט אל התהום .זה
יורד ,וכאילו נעצר .יורד ,ונעצר כאילו .בכל
התחומים .בכל הכיוונים .הכיוון  -זה למטה.
אבל ,בעתיד-הקרוב תהיה עוד ירידה מאד קשה.
בדומה ל"רכבת-שדים" מאד גבוהה .אנחנו נרד
ירידה ברכבת הזאת ,שזה נקרא 'העולם הזה' ,נרד
ירידה קשה ביותר .אבל רק אלו שקרובים לקב"ה -
יעלו .והשאר ילכו לתהום.
ושוב ,אני רוצה לומר שאנחנו ,עם-ישראל,
אנחנו  -המרכז של הבריאה"] .בראשית"  -בשביל
ישראל שנקראו 'ראשית' .רש"י בתחי' פרשת
בראשית[ .אנחנו  -הקרובים ביותר לקב"ה ,הבן
היקר של הקב"ה] .ישעיה ה' ,ז'ִ :כּי ֶכ ֶרם ה' ְצ ָבקוֹת
שׁוּעיו[ .ואנחנו
ְהוּדה נְ ַטע ַשׁ ֲע ָ
ִשׂ ָר ֵאל ו ְִאישׁ י ָ
ֵבּית י ְ
חייבים להיות קדושים .ומי שיהיה קדוש ,ומי
שיהיה קרוב לה' ,ויחיה אך ורק בכדי להשתדל
לעשות את רצון ה'  -הוא ימשיך להיות מרכז
הבריאה .הוא ילך ויתפתח .קודם בימות המשיח,
ואח"כ הוא יעלה עוד ועוד בעליה שאנחנו לא
נוכל להבין עכשיו.
אבל העולם כולו ,הרוב העצום של הגויים,
והרוב הגדול של היהודים ,לא רוצים להבין .לא
רוצים לאהוב את ה' .לא רוצים להתקרב לה' או
לעשות את רצונו .רוצים אך ורק את העוה"ז ,עם
כל הצעצועים ,עם כל הפריצות ,עם כל הדברים
הלא-צנועים ,ועם כל התשוקות ,כל הדברים
האסורים ביותר .ורוצים להלביש את זה בבגדי
צדיקים ולעשות מה שהם רוצים .וזה  -בכל
התחומים .בכל התחומים.
קדושים ,קדושים ,זוהי המהות של עם ישראל,
העם הקדוש .הקדוש"] .ישראל קדושים הם" -
פסחים פ"ג ,ב' .נדה י"ז א'[ .ורק מי שקדוש יכול
להתקרב לה' .קדוש בדיבור ,קדוש בהתנהגות,
קדוש בלב ,קדוש בשכל ,קדוש בכל איבר בגוף.
ִשׂ ָר ֵאל
]ויקרא י"ט ,ב'ַ :דּ ֵבּר ֶאל ָכּל ֲע ַדת ְבּנֵי י ְ
דשׁים ִתּ ְהיוּ ִכּי ָקדוֹשׁ ֲאנִ י ה'
אָמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶהם ְק ִ
וְ ַ
יתם ֶאת ָכּל ִמ ְצוֹ ָתי
ַע ִשׂ ֶ
יכם :במדבר ט"ו ,מ' :ו ֲ
ֱאלֹ ֵק ֶ
דשׁים לֵאלֹ ֵקיכֶם :וראה רש"י סוף פרשת
ִיתם ְק ִ
ִו ְהי ֶ
אחרי-מות ואור החיים שם [.ואם הוא לא קדוש -
אז הוא לא בנוי לחיות בעולם-של-משיח ,לא בנוי
בשביל העולם הבא .לא יהיו לו את הכלים.
ֵיטה ְו ָהיָה
וּב ַהר ִציּוֹן ִתּ ְהיֶה ְפל ָ
]עובדיה א' י"זְ :
קֹ ֶדשׁ .ובתרגום שם" :ויהון קדישין"[.
תסתכלו מה שקורה בעולם! תסתכלו ,תסתכלו!
אתם לא רואים ?! אתם לא מבינים ?! אתם לא
מרגישים ?! אתם סתומים ?! מה אתכם ?! מה
אתכם ?! האם אתם כל-כך כל-כך רחוקים ?!
כשאדם הולך ברחוב ,ורואים את גסות-הרוח שיש
ברחוב החרדי ,ולא מבינים שמשהו מאד חולה
בתוך החברה שלנו ,לא רואים את החנויות שהם
רק חיקוי של הגויים ,את הלבוש שזה רק חיקוי
של הגויים ,את ההתעסקות עם שטויות .אתם לא
רואים את זה ?! לא מרגישים את זה ?!
יהודים ,יהודים! איפה אתם? איפה "היהודי"
שבתוך היהודי? איפה הנשמה שהיתה בהר סיני?!
אין לי מה לומר עוד .ואני לא מאמין שיש עוד מה
לומר .יהיו זמנים קשים ביותר בעתיד-הקרוב .גם

פה בארץ ישראל ,וגם בעולם .ואני רוצה לומר
לכם שזה יהיה קשה .ולא סתם .קשה ביותר .קשה
קשה .ומי שלא יעמוד בזה  -פשוט לא יהיה .מי
שלא יהיה קרוב לה' – פשוט לא יהיה] .יואל ג',
ִמּ ֵלטִ ,כּי ְבּ ַהר
ה'ְ :ו ָהיָה כֹּל ֲא ֶשׁר י ְִק ָרא ְבּ ֵשׁם ה' י ָ
אָמר ה',
ֵיטה ַכּ ֲא ֶשׁר ַ
ירוּשׁ ַלִם ִתּ ְהיֶה ְפל ָ
וּב ָ
ִציּוֹן ִ
ידים ֲא ֶשׁר ה' קֹרֵא[.
וּב ְשּׂ ִר ִ
ַ
אני מבקש מכם :הלב שלי נשבר ,עם ישראל!
עם ישראל! אתם לא מבינים ?! תתחילו לזוז
לכיוון הנכון! עוד מעט תקבלו עוד אזהרה גדולה
וקשה ,גם בחוץ לארץ  -וגם בארץ .ואני מקוה
שתבינו את הרמזים.
ליהודים בחו"ל ,אתם ישנים עוד יותר
מהישראלים .אבל אתם קיבלתם קצת תזוזה .ה'
תפס את האדמה  -והזיז אותה .הוא הזיז אתכם.
ממש .הוא הכניס פחד ,ורצתם לרחוב מפחד .אבל
 הפחד נעלם .כי פתאום הכל נהיה שוב שקט.אבל הפחד הזה  -זה היה בכדי לומר לכם ,שיום
אחד  -ה' יזיז אתכם חזק .ואם לא תהיו יחד עם
הקב"ה  -אתם לא תצאו מזה בחיים.
ה' מאיים עליכם .כמו בהר-סיני שהוא הרים את
ההר מעל ראשכם .אבל הפעם הוא לא יעשה את
זה .הוא יתן לכל אחד בחירה חופשית ,בכדי
להחליט איפה ,איפה הוא רוצה להיות .כל אחד
יצטרך להחליט בעצמו מה הוא רוצה .ורוב
היהודים – ע"ר .לכן זאת תהיה החלטה אישית אך
ורק של היהודים עצמם .כי הע"ר אין להם שום
החלטה .הם לא יכולים ללכת יחד עם הקב"ה .הם
רק יכולים להיות עם עגל-הזהב .אבל יהודים-
אמיתיים יכולים להיות רק עם הקב"ה .ואפילו
שזה נראה שיש להם בחירה ,באמת אין להם.
הקב"ה יקח אותם ,יסחוב אותם כביכול לאמת,
בין אם הם רוצים או לא רוצים .סוף.

המלחמה כבר התחילה
מנחם ,ח' אלול תשע"א.
אני אתחיל עם משפט קשה :מלחמה בעתיד
הקרוב .מלחמה בכל המזרח התיכון .ואז ישכחו
מכל השטויות שיש בלב ,במחשבות ובמעשים.
והמלחמה הזאת תמשוך עוד מדינות ,עד שתהיה
באמת המלחמה הגדולה .לא גוג ומגוג ,אלא
המלחמה הגדולה כמו שאנחנו קוראים לה
'מלחמת העולם השלישית'.
וכל הבירורים האחרונים יהיו אז :מי בצד
האמת ,ומי לא .וזה הרבה יותר קרוב ממה שאתם
חולמים .ומה שקרה וקורה השבוע ,על זה יהיה
מבוסס העתיד .והזמנים הבאים יהיו הרבה יותר
קשים מאשר עד עכשיו .אבל לא להתייאש,
ולהמשיך ,לא משנה מה.
ואם זה קשה עכשיו להיות צנועות וקרובות
לאמת ולקב"ה ,בעתיד הקרוב מאד אתן תשימו לב
שיתחיל להיות עוד יותר קשה מאשר עכשיו .אבל
יחד עם-זה תראו הרבה נשים שיחליטו להקריב
את עצמם לשם-שמים ,ויתחילו להתלבש בצניעות
רבה .וזה ירגיז את המתנגדים .ואז תהיה המלחמה
הגדולה .והמתנגדים שהם אינם יהודים שעמדו
בהר סיני – 'יקבלו את הפסק' .ואז גם הציונים
יפלו עוד יותר ,לא יודע להגיד יותר .היום ,זה
הסוף של הרשעים ,יש להם הרגשה שהם נעלמים,
שזה הימים האחרונים שלהם ,ולכן הם יותר
ָבינוּ
רשעים] .דניאל י"ב י' :וְ ִה ְר ִשׁיעוּ ְר ָשׁ ִעים וְ לֹא י ִ
ָבינוּ[ .וההרגשה הזאת ,זה
ָכּל ְר ָשׁ ִעים; וְ ַה ַמּ ְשׂ ִכּ ִלים י ִ
מוּדעוּת שלהם ,אלא בתת-מוּדע.
לא ַבּ ָ
והדוגמאות שלכם רק מוכיחות שהזמנים קשים
כבר עוד-יותר ,ואנחנו חייבים להחזיק כביכול
בחבל של הקב"ה ולא לעזוב .הוא ינענע אותנו
עוד יותר חזק עכשיו .לא לעזוב את החבל! והחבל
ואלו שמרגישים כבר את
 זה הקשר שלנו איתוֵ .החוזק של הנענוע ושעוד הצלחנו להחזיק את
החבל עד עכשיו ,אז בעתיד לא יהיה לנו כל-כך
קשה ,לא נתעייף כל כך בנדנוד הזה .ונוכל להרגיש
יותר בטוח שלא ניפול ,ושנצליח להחזיק את
החבל חזק בשתי הידיים] .ישעיהו מ"א י' :אַל
ַר ִתּי ָך אַף
אָני כו' ִא ַמּ ְצ ִתּי ָך אַף ֲעז ְ
ירא ִכּי ִע ְמּ ָך ִ
ִתּ ָ
ימין ִצ ְד ִקי[.
יך ִבּ ִ
ְתּ ַמ ְכ ִתּ ָ
ובסוף ה' יאסוף כביכול את כל החבלים עם כל
היהודים ,ויניח אותם בארץ ישראל ,בבית
המקדש] .יחזקאל ל"ו כ"ד :וְ ִק ַבּ ְצ ִתּי ֶא ְת ֶכם ִמ ָכּל
אַד ַמ ְת ֶכם[ .ויביאו
אתי ֶא ְת ֶכם ֶאל ְ
ָה ֲא ָרצוֹת וְ ֵה ֵב ִ
קרבנות ,ויהיה שלום ,ותהיה שלימות] .בחוקותי,

אָרץ .עי' רמב"ן שם[.
ָת ִתּי ָשׁלוֹם ָבּ ֶ
ויקרא כ"ו ו' :וְ נ ַ
תראו ,היהודים שיצאו ממצרים ,יצאו עם הרבה
כסף וזהב ,אבל אי אפשר להגיד שהיתה להם
גשמיות ,כי לא היה להם מים ואוכל ,אז מה היא
הגשמיות? את הזהב אי אפשר לאכול .ואם אין
מה לאכול  -אין חיים .ואם אין חיים  -אין
גשמיות.
וברור שנעבור פחד גדול במלחמה וכו' ,אבל אלו
המאמינים ממש – הם לא יהיו בלי אוכל ,בלי מה
שהגוף צריך בשביל להמשיך לחיות ,נוזלים ואוכל.
זה לא יהיה 'דליקטסים' אבל הטעם  -יהיה טעם
של גן עדן .והנס יהיה טבעי .ובאמת הכל עכשיו
זה גם נס] ,ראה רמב"ן סוף פרשת בא[ .רק שזה
מכוסה עם הרבה לכלוך וטומאה ,ולכן קשה
לראות את הניסים .כשאוכלים ממתקים  -זה
הגוף ,וזה בכלל לא מגיע אפילו קרוב לנפש
ולנשמה .אבל בעתיד הקרוב אנחנו נאכל ,וזה
יהיה טוב לגוף ,אך לא תהיה לנו תשוקה ותאוה
לאכול .זה ימלא את הגוף ,והגוף יפעל בצורה
מושלמת ,ויהיה לנו כח ללמוד ולעבוד את ה'
ולעלות במדרגות ולא לפחד .ותמיד נרגיש טוב ,כי
אנחנו חייבים להרגיש טוב כדי לעלות רוחנית .כי
אם הגוף מלא כאב ועייפות ודיכאון אי אפשר
לעלות רוחנית] .ע' רמב"ם ה' דעות פ"ד ה"א:
הואיל והווית הגוף בריא ושלם ,מדרכי ה' הוא,
שהרי אי אפשר שיבין או ידע ,והוא חולה כו'[.
וכל העולם של משיח ,ובכל התקופה של משיח -
המטרה תהיה לעלות ולעלות ,ולהתקרב יותר
ויותר לקדוש ברוך הוא ,לזיו השכינה] .תהלים ל"ו
אוֹר ָך ִנ ְר ֶאה אוֹר[] .ר' סוף תפילת 'ובא לציון
י'ְ :בּ ְ
גואל' :שנזכה ונחיה ונראה ונירש טובה וברכה
לשני ימות המשיח ולחיי העוה"ב ,וכעי"ז נהוג
לומר בסוף ברכת-המזון :הרחמן הוא יזכנו
לימוה"מ ולחיי העוה"ב .ועי' רמב"ם פ"ט מה'
תשובה וסוף ה' מלכים[ .וזו תהיה הנאה כה
עצומה שאני לא יודע אפילו להתחיל להסביר או
אָתה ֱאל ִֹקים
לתאר) .ישעיהו ס"ד ג'ַ " :עיִן לֹא ָר ָ
ַע ֶשׂה ִל ְמ ַח ֵכּה לוֹ"(
זוּל ְת ָך ,י ֲ
ָ

ש .למה אנחנו מרגישים כזו 'כבדות'?

ת .עכשיו אנחנו כבדים כי כבר יש מלחמה.
המלחמה התחילה גם בשמים וגם פה] .ר' דניאל
יכ ֵאל ַה ַשּׂר ַהגָּדוֹל וכו'
ַעמֹד ִמ ָ
וּב ֵעת ַה ִהיא י ֲ
פי"בָ :
ע"ש[ .ואתם נלחמים את המלחמה הזאת יום יום.
אתם נמצאים בשדה הקרב .והרבה יהודים אחרים
נלחמים על כמה נושאים באידישקייט ,אבל
הקדושה היא הנושא] .ראה 'קול דממה דקה' גליון
 ,38ועוד[ .וזה גם שייך לפה של האדם ,לדיבור.
ואתם תרגישו את הכבדות הזאת עד שהמלחמה
עצמה תתחיל  -המלחמה הפיזית בין כל המדינות.
כי הניצחון בשמים יהיה לפני הניצחון בעולם-הזה.
אז לכן קודם תרגישו שהכבדות הולכת ונעלמת
עוד לפני שתגמר המלחמה .והמלחמה בכל-זאת
היא מפחידה .אבל בן-אדם ,היהודי-האמיתי,
יתחיל להרגיש רגיעה וקלות-תנועה בכל האיברים
שלו עוד לפני שנגמרת המלחמה ,כי הניצחון
בשמים יבוא קודם ,והוא ירגיש את זה] .ישעיהו
אוֹנים ָע ְצ ָמה
וּל ֵאין ִ
ָעף כּ ַֹח ְ
מ' ,כ"ט  -ל"א :נ ֵֹתן ַליּ ֵ
ַעלוּ ֵא ֶבר ַכּ ְנּ ָשׁ ִרים,
ַח ִליפוּ כ ַֹח י ֲ
י ְַר ֶבּה :וְ קוֹ ֵי ה' י ֲ
ִיעפוּ .וע' סנהדרין
ֵלכוּ וְ לֹא י ָ
יָרוּצוּ וְ לֹא יִיגָעוּ ,י ְ
צ"ב[:
נגמר הזמן ,בנימין ,ט' אלול תשע"א.
אני רוצה לומר לעם ישראל שהזמן קצר מאד .ואם
אמרנו את זה לפני חמש עשרה שנה ,עכשיו זה
ממש קצר מאד.מאד מאד .ואני מאמין שכל אדם,
יהודי וגוי ,מרגיש כבר שאנחנו מגיעים לסוף-
העולם-הזה כמו שאנחנו מכירים אותו] .יחזקאל ז'
ִשׂ ָר ֵאל ֵקץָ :בּא ַה ֵקּץ ַעל
אַד ַמת י ְ
אָמר ה' ְל ְ
ב' :כֹּה ַ
אָרץ[.
אַר ַבּע ַכּ ְנפוֹת ָה ֶ
ְ
גם הרבה מאד גויים מדברים על זה  -על סוף
העולם .הרבה מאד גויים מאמינים שאין לנו יותר
משנה או שנה-וחצי .ואני אומר לכם ,שאני מרגיש
שזה הרבה פחות משנה או שנה-וחצי .ומעניין כל-
כך ,שהגויים מדברים על זה כל-כך הרבה ,אבל
היהודים – מעט ,יחסית.
ואני רואה ברחוב היהודי ,גם בארץ-ישראל
למרות שהסכנה גדולה מאד ,וגם היהודים
שבארה"ב ,באנגליה ,ובאירופה וכו' שהם פשוט
מסתובבים כאילו שלא קורה דבר .וממשיכים עם
החלומות שלהם ,ועם הגשמיות שלהם ,ועם
ההנאות שלהם .נכון ,הולכים ומתפללים לה',

הרבה מהחרדים מתפללים שלש פעמים ביום
באמת ,אבל זה בלי לב ,ובלי אש ,האש שמדליקה
את הקשר בין היהודי לקב"ה] .שיה"ש ח' ,ו'ִ :כּי
יה ִר ְשׁ ֵפּי ֵאשׁ ַשׁ ְל ֶה ֶב ְת ָי'ה[.
אַה ָבה כו' ְר ָשׁ ֶפ ָ
ַעזָּה ַכ ָמּוֶת ֲ
ְשׁנִ ים:
אבל אני מוכרח לומר לכל היהודים ַהיּ ֵ
היהודים החילונים ,הדתיים ,האורטודוקסים,
החרדים ,האולטרה-אורטודוקסים ,שהזמן נגמר.
ואם עד ראש-השנה הזה ועד יום-הכיפורים הזה,
לא תהיה תשובה ממש אמיתית ,אם לא תוכיחו
לקב"ה שאתם יהודים-אמיתיים ,שרוצים להיות
קרובים אליו ,שמאמינים שהוא הכל-יכול ,שהוא
מלך-מלכי-המלכים ,אז הסוף שלכם יהיה ליפול
ולה ָע ֵלם .ויהודים אמיתיים שעמדו בהר-
לתהום ֵ
סיני ,אבל יש לכם עורף קשה ,ה' ירכך לכם את
העורף הזה ,אבל ִעם הרבה סבל לפני שתגיעו
לאמת] .עי' סנהדרין צ"ח[.
נגמר .נגמרה הגשמיות שנשפכת מכל הכיוונים,
הבזבוז הענקי של עם שיכור תאוות-בולמוס על
כל הדברים הגשמיים שהיו לנו בזמן האחרון
בשפע כזה שלא היה כמותו בכל ההיסטוריה.
אנחנו הפכנו לשיכורים] .ישעיהו כ"ח :הוֹי ֲע ֶט ֶרת
לוּמי ָייִן:
גֵּאוּת ִשׁכּ ֵֹרי ֶא ְפ ַריִם כו' רֹאשׁ גֵּיא ְשׁ ָמ ִנים ֲה ֵ
ָביא ָשׁגוּ
וּב ֵשּׁ ָכר ָתּעוּ ,כּ ֵֹהן וְ נ ִ
וְ גַם ֵא ֶלּה ַבּ ַיּיִן ָשׁגוּ ַ
ַב ֵשּׁ ָכר ִנ ְב ְלעוּ ִמן ַה ַיּיִןָ ,תּעוּ ִמן ַה ֵשּׁ ָכרִ :כּי ָכּל
ֻשׁ ְל ָחנוֹת וכו'[ .שיכורים שמתנהגים כמו שיכורים,
שמגעילים את כוחות-הקדושה ,ושירדו כל-כך נמוך
עד שקשה להאמין שבכלל אפשר להציל אותם.
אבל בכל זאת ,הסוף יגיע.
היהודים ,עם-ישראל ,בני ישראל שהקב"ה כל-כך
אוהב] ,אבות פ"ג מי"ג :חביבין ישראל כו' חיבה
יתירה כו'[ שהוא ברא אותם במיוחדַ ] ,עם-זוּ
ְס ֵפּרוּ .ישעיהו מ"ג ,כ"א[ הבן
ָצ ְר ִתּי ִליְ ,תּ ִה ָלּ ִתי י ַ
יַ
ַקּיר ִלי ֶא ְפ ַר ִים
היקר שלו! ]ירמיהו ל"א ,י"טֲ :ה ֵבן י ִ
ֶלד ַשׁ ֲע ֻשׁ ִעים וכו' ַעל ֵכּן ָהמוּ ֵמ ַעי לוֹ ַר ֵחם
ִאם י ֶ
ֲא ַר ֲח ֶמנּוְּ ,נ ֻאם ה' [.הוא לא יעזוב אתכם! הוא יביא
אתכם מכל פינות העולם .ואם אתם רחוקים ממנו
בלב ובשכל ,הוא ימשוך אתכם בכח ,ותסבלו מאד,
אבל בסופו של דבר תגיעו לאמת ,ותינצלו .אבל
זה יהיה קשה מאד .ואלה שמחזיקים כל-הזמן
באמונה ובטחון בה' ולא נופלים ,ואפילו שצוחקים
ממכם ,ואומרים לכם מילות גנאי ,או יורקים
עליכם בגלל הקירבה שלכם לאמת ,אתם תהיו
אלה 'שעל הגובה' ,אלה שיגיעו לגאולה הרבה
יותר בשלמות ,ואתם תהיו אלה שייכנסו קודם
לבית המקדש.
אני יודע שכתבנו לא-פעם-אחת מילים דומות,
אבל עכשיו  -הגיע הזמן .וזה לא רק האוטיסטים
אומרים את זה ,גם הרבה רבנים אומרים את זה.
לא רבנים כל-כך ידועים אולי ,ויש הרבה יותר
רבנים ספרדים שמדברים על הדברים האלה
מאשר אשכנזים .אבל  -זה אמת .זה אמת .וכל
הדברים הקשים שאמרנו שעומדים להיות ,באמת
התקיימו .ואם אתם חושבים שבגלל שהדולר
עולה קצת או יורד בהרבה ,עולה עוד קצת ויורד
עוד הרבה ,זה אומר שהדולר ימשיך לעלות,
ושאתם יכולים להמשיך 'לעשות חגיגות' עם הכסף
שאתם מרוויחים ,לפעמים ביושר ולעתים במרמה,
אז אני אומר לכם שזה לא ילך כבר .זה נגמר .ואם
אתם חושבים שאם יום אחד הבורסה עולה גבוה-
גבוה ,וביום השני זה יורד נמוך-נמוך ,וביום
השלישי עוד פעם נמוך וביום הרביעי עולה יפה,
אז אנחנו כבר יכולים לחזור לכל השטויות שלנו
ולהירגע באשליה שהעולם הגשמי ,העולם של
העגה"ז ,השקר הגדול ,שזה ממשיך ,ואנחנו עוד
יכולים לחיות בשקט "כאילו בעולם של הקב"ה" -
בעולם של השקר שלנו?! לא! זה נגמר! זה נגמר
לגמרי.
אבל תקבלו עוד כמה מכות ודוגמאות נוספות,
ָצר את
בכדי להראות לכם מי 'הבוס' ,ומי זה שי ַ
העולם ,ומי הוא ריבונו של העולם ,בכדי שנבין
שהאדם הוא כלום ,אפילו לא כמו זבוב ,הרבה
ֵע ֵלם עם כל הצעצועים,
פחות מזבוב .ועגל-הזהב י ָ
ֵע ֵלם ,זה ישרף ,זה
עם כל הגשמיות .זה לא רק י ָ
ֵר ֶאה כמו התאומים אחרי שהם נפלו.
יפול .זה י ָ
]ישעיהו מ' ,ט"וֵ :הן ִאיִּ ים ַכּ ַדּק ִיטּוֹל[] .ור' ישעיהו
פ"ב פסוקים י"ב–כ"ב כל הענין שם בארוכה[.
עם ישראל! שתהיה לנו שנה טובה ,וחתימה
טובה ,ושנזכה לקבל בעתיד הקרוב את משיח-
צדקנו שלמים ברוחינו ובגופנו.

בס"ד
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תשע"ב
מסרים של שוטים

ניתן לשמוע את המסרים בטל03-9-77-00-77.
חשון תשע " ב * טעון גניזה
]"מיום שחרב בית המקדש ניטלה נבואה מן הנביאים
וניתנה לשוטים" בבא-בתרא יב[:

עולם של שקר
דניאל ,כ"ח אלול תשע"א.
עם ישראל ,אני רוצה לאחל לכם שנה טובה ,אבל
איך לאחל לכם שנה טובה זו הבעיה שלי ,מה אני
יכול להגיד ,שעוד לא אמרתי?
אבל בואו נתחיל ,ואני אגיד מה שיש לי בלב.
עם ישראל ,באמת באמת ,העולם כמו שאנחנו
מכירים אותו ,ניגמר ,זה ניגמר ,כל אדם יכול
לראות את זה ,הוא רק צריך לרצות לקבל את
האמת ,ולראות שאי אפשר להמשיך עם חגיגת
השכרות שהיתה עד עכשיו .זה ניגמר! אתם
שומעים? זה ניגמר! יש פה ושם שרידים של מה
שהיה פעם ,אבל זה ניגמר.
בעולם ,השכינה נעלמת מכל הארצות,
ומתאספת בארץ ישראל ,אז יהודים ,מה אתם
עושים בחו"ל עוד? ממה אתם נהנים בחו"ל עוד?
הגלות נגמרת ,העולם של גשמיות מיותרת ניגמר,
מה יש לכם שם עוד?
העולם הזה מתגלה כשקר אחד גדול ,הכל שקר,
אתם רואים את זה כבר ,כולם רואים את זה כבר,
אבל לא רוצים לקבל את זה .זה ניגמר כי אי-
אפשר להמשיך עם עולם של שקר ,שבן אדם לא
יכול להאמין באף אחד ובשום דבר ,אי-אפשר
להמשיך ככה .אפילו אדם שלא מאמין חס ושלום
בקב"ה ,חייב להאמין במשהו ,לפחות להאמין
שהחבר שלו הוא ישר איתו ,שהראש הממשלה
שלו ישר איתו ,רוצה את טובת האוכלוסיה ,אבל
גם זה אין כבר .גילו את עצמם בכל העולם
כשקרנים שרק רוצים למצוץ מהאדם הקטן את כל
הממון שיש לו ,ואחרי שמוצצים ממנו את כל זה,
זורקים אותו לפח.
אבל עם ישראל ,עם ישראל ,אתם מרגישים
שבעתיד הקרוב ,עכשיו ,עכשיו עכשיו ,תשע"ב,
יהיו דברים ענקים ,דברים שלא יאמנו .אמנם
לאלה שמכירים את הנבואות ,לא תהיה להם
הפתעה ,לאלה שיש להם ביטחון מלא בה' ,לא
תהיה להם הפתעה ,הם יעברו את זה הרבה יותר
בקלות ,אבל אלה שאין להם מושג ,שאין להם
אמונה וביטחון אמיתיים בקב"ה ,ולא משנה אם
שומרים שבת או לא שומרים שבת ,הם לא יוכלו
לעבור את זה.
המצב הוא גרוע ,כל המוסדות שהאמנו בהם,
גילו את עצמם כריקים ומלאים שקר ,שאין להם
את טובת האזרח בלב או ברצון או בעבודה ,רק
שקר .תעזבו את השקר ,תחזרו לקב"ה ,תבטחו בו,
תדעו באמת שרק הוא הכל יכול ,שהוא מכוון
אותנו בעולם הזה לעולם הבא ,לעולם של משיח,
עולם שלם ,רגוע ,שרק עולים ועולים ועולים
ברוחניות ,עולים ועולים ועולים בכיוון הקב"ה.
ואחרי זה ,האלף השביעי ,שזה יהיה משהו כל
כך נהדר ,שאנחנו לא יודעים לתאר את זה בכלל,
קשה לדמיון שלנו להבין את זה.
עם ישראל ,אני מציע לכם ,באמת ,אני לא יכול
להגיד את זה יותר ,אבל עכשיו ,אני אגיד את זה
לקראת ראש השנה :עם ישראל ,אלה שבגלות
ואלה שבארץ ישראל ,תחזרו לקב"ה ,אלה
שבחו"ל ,תחזרו ,תחזרו לארץ ישראל ,עם כל מה
שקורה ,זה המקום הכי בטוח.
ולכל אלה שלא עולים לארץ ישראל בגלל
הציונים ,שלא הולכים בדרך ה' ,אני רוצה לומר
שאין ציונים כבר ,יש כל מיני יהודים שיושבים
בכנסת שהם סתם רשעים ,אבל ציונים הם בטח
לא ,ע"ר ,עמלק ,רשעים .ציונים כבר אין ,הם מתו,
כולם ,ואם יש פה ושם איזה זקן שעוד נשאר מאז,
הוא גם כבר לא ציוני ,הוא גם כבר עמלק או ע"ר.
ציונים אין ,רק רשעים ,כמו כל הגויים בעולם.
החברה החרדית מלאה עמלקים וע"ר ,אז לחזור
לארץ ישראל ,לארץ הקודש ,לפחות להראות
לקב"ה שאנחנו מוכנים לחזור הביתה ,רוצים כבר
את הגאולה ,רוצים לשבת על האדמה ,לא במדינת

ישראל ,אלא בארץ ישראל ,על האדמה שהיא
קדושה .כדאי ,כדאי באמת לחזור .ואלה שלא
יכולים ,תחזרו לקב"ה ,הוא יביא אתכם על כנפי
נשרים .רק אלה שבאמת בוטחים בו ,אך ורק אלה
שבאמת מאמינים בו ובוטחים בו ויודעים שהוא
הכל יכול.
אנחנו נכנסים בעזרת ה' עכשיו לתשע"ב ,כל
הסימנים הם שזו שנת הגאולה ,כל הסימנים בכל
מקום ,כל הנבואות מראים שיש לנו סיכוי ענק,
שזאת שנת הגאולה ,כי העולם לא יכול להמשיך
כמו שזה ,העולם התדרדר בצורה מהירה ביותר,
זה לא יכול להחזיק מעמד.
אז עם ישראל ,אני מאחל לכם שנה טובה,
כתיבה וחתימה טובה ,ואני מבקש מכם ,לחזור
הביתה ,לחזור לקב"ה במעשים עם כל הלב ,עם
כל המהות של הבן-אדם .גם לחזור לארץ ישראל,
לא למדינת ישראל ,לארץ ישראל .שנה טובה.
הטעות הגדולה ביותר של החיים
ליפי ,י"ד אלול תשע"א
אני מאד עצוב .מאד עצוב שבימים כל כך קשים
ומסוכנים ,היהודים מתעסקים עם מחלוקת.
היהודים מתעסקים עם שקר .היהודים מתעסקים
עם עבירות קשות .היהודים מתעסקים עם עגל-
הזהב ,עם כל התשוקות והחומריות של העגל .אני
עצוב מאד-מאד שעם-ישראל לא מבין שזה הסוף,
שאנחנו עומדים לפני מלחמה ענקית קשה מאד,
לא רק בארץ אלא גם בעולם.
השינויים בעולם-הזה ,בכל העולם הזה ,מלפני
שנתיים ממש מדהימים .שינויים שקשה לנו לעכל.
ויש לרוב האנשים בעולם רצון לא-להאמין
שהעולם למעשה זה לא אותו עולם שמלפני עשר
שנים או אפילו שתים-עשרה שנה.
אנחנו היהודים עומדים לפני בירור ענק .גם כל
העולם כולו עומד לפני בירור ענק .אבל חשובים
לי בעיקר – היהודים .והיהודים בכלל לרוב לא
רוצים להאמין שהגיע הסוף .כאלפיים שנה בערך
מסתובבים בעולם ,בגלות ,לפעמים חיים בצורה
טובה מאד ,גשמית ,ולפעמים חיים במצב רוחני
מאד גבוה ,אבל בדרך-כלל שניהם לא הולכים
ביחד .ולכן המצב של היום שזה גשמי .ויש הרבה
מאד יהודים שסבורים שהגשמיות והרוחניות
יכולים לחיות ביחד .אבל זה לא יכול להיות,
רוחניות  -שזה קירבה לה' לא יכול להיות ביחד
עם הגשמיות שזה ריחוק מה' ,בשום-פנים ואופן.
ועכשיו ,ברגע זה ,בלי לחכות ,כל יהודי חייב
לבחור .האם הוא רוצה את הגשמיות או את
הרוחניות ,לבחור בשניהם  -אי אפשר .חייבים
לבחור רק באחת מן האפשרויות .וגשמיות זה לא
רק כסף וזהב ,כי זה גם אמונה בכוחות אחרים,
כוחות זרים .וזה להאמין בכוחות נמוכים )צה"ל,
משטרה ,קופות-חולים ,ביטוח לאומי וכו'( ,אבל
יש יהודים שמאמינים בכוחות נמוכים שהם אלו
שכאילו יצילו אותם.
ורוחניות זו קירבה לקדוש ברוך הוא .ולחיות
את החיים רוחנית  -זה אומר לחיות כל הזמן את
רצון ה' ,כל היום ,וכל הלילה ,וכל החיים .אם הוא
אדם רוחני  -זה מה שיש לו בראש.
ועכשיו תהיה הבחירה הגדולה ,בראש השנה
הזה .כל יהודי בוחר איפה הוא רוצה להיות .האם
הוא רוצה להיות עם העוה"ז ,עגל הזהב ,שזה
אומר מות רוחני וגם גשמי לנצח ח"ו ,או שהוא
רוצה רוחניות ,שזה קרבה לה' לנצח] .מלכים א',
ֹאמרַ :עד ָמ ַתי
י"ח ,כ"אַ :ו ִיּגַּשׁ ֵא ִליָּהוּ ֶאל ָכּל ָה ָעם ַויּ ֶ
אַתּם פּ ְֹס ִחים ַעל ְשׁ ֵתּי ַה ְסּ ִע ִפּיםִ ,אם ה' ָה ֱאל ִֹקים
ֶ
אַח ָריו.[:
אַח ָריו ,וְ ִאם ַה ַבּ ַעל ְלכוּ ֲ
ְלכוּ ֲ
זה הסוף .אנחנו מתקרבים לסוף במהירות
הבזק .הרבה יהודים התעוררו מהשינה שלהם .וכל
אחד שבוחר בגשמיות וריחוק מהקב"ה ,פתאום
בסוף הוא יבין שאולי ,בעצם לא אולי  -בודאי,
שהוא עשה את הטעות הגדולה ביותר של החיים.
ואת זה הוא יבין בסוף לפני המוות ,ואז הוא ימות
ר"ל אם הוא ע"ר .אני מזהיר מאד את כל
היהודים המאמינים בלשון הרע .כי בהוצאת שם
רע אפשר ח"ו להוריד את הקדושה מעם-ישראל.
אוי לכם ,אוי לכם .העונש גדול ִמ ַדּי אפילו להסביר
לכם.
אני מברך את כל היהודים בשנה טובה ,שנת
גאולה וישועה .שכל יהודי ויהודיה ,ילד וילדה,
יקבלו את משיח צדקנו ברחמים ובשמחה.

יש לקב"ה לוח-זמנים משלו
מנחם ,כ"ה אלול ,תשע"א
אני יודע שאתם מחכים מאד מאד לגאולה ,ואני
יודע שאתם חושבים שלא קרה כלום בימים
האחרונים .אבל זה לא מצב של 'זבנג וגמרנו' .כל
מצב  -הוא לא סתם .כל מצב – מביא למצב אחר.
מצב שמביא אותנו קרוב ,וקרוב יותר ויותר
לגאולה .ואנחנו נראה זמנים מאד-מאד קשים,
ומאד מדהימים .אבל יהיו ודאי מצבים של שקט
מדומה ,ופתאום תפרוץ אלימות וסכנה .ואני רוצה
לומר לכם :בזמנים האלה תנצלו את זה להתקרב
עוד-יותר ועוד-יותר לקב"ה .והחשוב ביותר  -זה
הקירבה לקב"ה .ואפילו שאנחנו חושבים שצריכה
להיות איזו 'התפוצצות' שתביא אותנו לסוף
הגאולה ,אבל זה לא מתבצע  -אז גם זה מביא
אותנו לקירבה לה' .להבין ולקבל שיש לקב"ה לוח-
זמנים משלו .ואנחנו יודעים שאנחנו קרובים
לסוף ,אבל יודעים שזה לא הולך לפי מה שאנחנו
רוצים .צריכים לחכות ולהבין שהקב"ה בוחן
אותנו שוב .זה לא רק מבחן אם בן-אדם מוכן
להקריב את החיים שלו ,הרבה יותר קשה זה
שהאדם מחליט מה צריך להיות ,והוא בטוח שכך
צריך להיות ,ובסוף זה אחרת .ואם הוא יכול לקבל
את זה בשמחה ,ובהבנה ,ובלי כעס ,או בלי הרגשה
שמשהו פה לא מסתדר נכון ,אז זה גם כן הקרבה
גדולה .וזו הקרבה במקום העדין ביותר בתוכנו ,זה
להקריב את הרצונות שלנו .ולהבין שיש את
הקב"ה שהתוכנית שלו מועדפת] .אבות פ"ב מ"ד:
עשה רצונו כרצונך כו' בטל רצונך מפני רצונו[.
והגיע הזמן שאנחנו נשלים את העבודה שלנו עם
עצמנו ,והעבודה הזו  -היא להגביר בכל צורה את
הקדושה .בכל צורה .אפילו אם זו הקרבה גדולה.
להגביר את הקדושה .וזה ישמור עלינו .כל אחד
לפי המצב שלו  -להגביר את הקדושה .הכי הכי
חשוב ,והבסיס של כל האידישקייט זה "קדושים
תהיו"" ,עם קדוש"] .והייתם לי סגולה מכל העמים
כו' ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש .שמות
י"ט[ .ואז נהיה יותר מוכנים לניסים והנפלאות
הקשים והמדהימים שנצטרך לעבור בעתיד הקרוב.
וכדי לקשור את הקשר החזק עם הקב"ה ,חייבים
להיות קדושים] .והייתם לי קדושים כי קדוש אני
ד' אלוקיכם[ .ובלי הקשר הזה אי-אפשר להנצל.
אני יודע שיכול להיות שלא היו הרבה חדשות
לפני שבת אפילו שציפינו להרבה חדשות ,אבל אל
תדאגו .יהיו עוד הרבה מאד ,ובעתיד הקרוב מאד.
וחשוב ביותר שאנחנו נהיה מוכנים לזה.
שאלות ותשובות:
בתשובה לשאלה במה להתחזק :יש לי להגיד לך:
'קדושה' .להעלות את הקדושה בבית שלך ,ובלב
שלך .בלי קדושה אין כלום .צריך ללכת בכל מקום,
בתוך עצמך ובתוך הבית ,ולראות היכן להגביר את
הקדושה .אני מבין אותך מאד אבל להגיד
שמרימים ידים ואין לך כח בכלל להילחם ,זה
בכלל לא תשובה .למרות שאתה חושב שאין לך
יכולת להמשיך ,איך-שלא-יהיה אתה צריך להמשיך
להילחם .אבל העיקר ,כמו שאמרנו ,זה לשמור על
הקדושה והטהרה של הבית ,גם במחשבות וגם
בהתנהגות .וזה שהבן-אדם נמצא במצב קשה
במיוחד ,ועצוב במיוחד ,זה גם מבחן .וצריך לקחת
כמה צעדים אחורנית ,ולהסתכל על הכל כאילו
מרחוק ,ולהחליט בלי רגש מה צריך לעשות,
ולעשות את זה.
אנחנו נופלים בגלל הרגשות שלנו שמשקרים
לנו .וזה היצר הרע .ה' נתן לכולנו תפקידים,
ואנחנו חייבים למלא אותם .לאדם אחד – יש לו
פחד לעשות ולפעול .והשני – יש לו עצב ,ואין לו
כח כבר לראות את המצב העצוב .ויש עוד הרבה
מצבים .אבל אנחנו חייבים להמשיך להלחם נגד
היצר-הרע שמפיל אותנו ,וזה – הרגש .הרגש יכול
להיות טוב  -אם אנחנו מפעילים את זה בשביל
לעשות חסד ,בשביל לעזור ליהודי אחר .אבל זה
רע – אם זה נותן לנו פחד ממה שאנחנו צריכים
לעבור ,או שזה מפיל אותנו כי נמאס לנו הסבל.
אנחנו צריכים להלחם עם כל הכוחות נגד.
באמת שמעתי שהיו סיפורים מהשואה
ומהאנשים שהיו בתוך המחנות ,והיו בעלי רגש
לא פחות מאיתנו ,ולקחו מאיתם את הבעלים ,את
הנשים ,את הילדים ,את ההורים ,לא עלינו .אבל
הגיבורים שביניהם המשיכו לפעול ,ואפילו יצאו
ובנו בתים חדשים עם ילדים חדשים .וזה אנחנו

חייבים לעשות ,להלחם נגד הרגש שמפיל אותנו,
נגד הרגש שמפריד בינינו לבין הקב"ה .נגד הרגש
שזה פשוט אנוכי בלבד .אין כזה דבר להרים ידים.
לא יעזור כלום .ומי שמרים ידים – יצטער .אדם
צריך ללכת קדימה – לעשות כל מה שהוא יכול,
גם בבית וגם בחוץ  -ואין זמן .וזה מה שהוא צריך
לעשות .עכשיו ,אין כזה דבר להרים ידים .הקב"ה
לא יתן .המצבים קשים ,מאד קשים ,אבל יש לנו
את הקב"ה .ואנחנו יודעים שיש לו תוכנית
מיוחדת בשבילנו במיוחד ,כי זה יהיה רק טוב.
נגיע לעולם של משיח – ואז יהיה לנו רק טוב.
ואפילו אם נגיע לעולם הבא – זה עולם של אמת!
ומה יותר טוב מאשר האמת?! צריכים להילחם
פה על האמת ולהבין מה זה אמת ,כדי להבין
וליהנות מן האמת לעתיד לבוא.
המצב הוא קשה ביותר ,והולך להיות יותר
קשה .זה כמו איזה פצע מלא מוגלה שעדיין לא
התפוצץ וצריך לחכות עוד ועוד ,וזה לוחץ ולוחץ,
עד שזה יתפוצץ .ובינתיים סובלים מהלחץ הזה.
ואין מה לעשות .זה יעבור .אם הייתם הולכים
לפסיכיאטר ,הוא היה אומר שזה פחדים ,אבל אני
אומר שזה מהלחץ הרוחני ,זה בגלל המלחמה בין
הרוחניות והגשמיות שעומדת להתפוצץ.
אין מה לדאוג .היהודים האמיתיים ילחמו עד
הסוף .אבל כל-אחד צריך להכין את עצמו .אבל
שוב אני אומר :לנקות את הבית ,שיהיה בית של
קדושה .בכל אופן ,בעתיד הקרוב נראה הרבה,
הרבה מאד דברים קשים-ביותר .ובראש השנה
נבכה הרבה ,ונתפלל חזק בע"ה .הלב קשוח,
נאטם ,וקשה להרגיש רגש ,וקשה לקשור קשר,
יוֹמיִּים בלי לחשוב.
יוֹמ ִ
ורק יותר קל לעשות דברים ְ
אבל אין דבר .חייבים לחשוב .חייבים לדחוף
דברים קדימה ,גם רוחני וגם גשמי .בלי לחשוב.
ואם אין את הרגש בתוך התפילה – אין דבר .ככה
זה עכשיו .צריכים פשוט לדחוף .ולהשתדל שיהיה
בית של קדושה ,גם בדיבור וגם בהכל .שבוע טוב,
שנה טובה ,כתיבה וחתימה טובה ,ושה' ירחם
עלינו.
ֵחרֵב
רוב העולם הזה  -י ָ
מוישל'ה ,כ"ה אלול ,תשע"א
מאד נהניתי לשמוע את מנחם .הוא צדיק גדול
מאד .ואני רק רוצה להוסיף ולומר שאין שום דבר
בעולם ,אין שום כח בעולם ,חוץ משל הקב"ה,
שיכול לעצור את מה שעומד להיות .לא התשובה
שלנו ,ולא התשובה של עמים אחרים .אנחנו
הגענו למצב של הסוף .והיהודים האמיתיים יחזרו
בתשובה .כולם .חלק בכח ,וחלק כבר הגיעו כמעט
לתשובה שלימה .אבל בסופו של דבר – כולם
יחזרו בתשובה .אבל הערב רב – לא .עמלק – לא.
הגויים שרצחו יהודים – לא .ולכן אין מה להרגיש
יותר-טוב או פחות-טוב אם בדיוק עכשיו אנחנו
רואים התחלות של מלחמה שזה יכול להביא
משיח .אל תדאגו! ברגע אחד זה יכול להיות.
]ישועת ה' כהרף עין[ .ברגע אחד .פתאום הוא
יופיע – המשיח] .פתאום יבוא אל היכלו האדון
אשר אתם מבקשים כו' .סוף מלאכי[ .ואנחנו נהיה
בשוק ,בהלם .מה?! ככה?! מה?! כבר?! אבל זה
יהיה קשה ,ממש קשה.
שוב ,אמרנו זאת הרבה פעמים :מי שהוא יהודי
אמיתי ,בסופו של דבר יחזור בתשובה .חלק שהם
רחוקים – זה יהיה קשה ,והחלק שהם קרובים –
זה יהיה קל .וכל נס ,כל מצב של נס גדול ,גדול
עוד יותר מניסי מצרים ,יביא אותם לשמחה יותר
ויותר גדולה.
ולמה מנחם דיבר כל כך הרבה על הנושא של
קדושה? כי זה הוא המפתח לעולם הטוב ,לעולם
של משיח .וגם לגן עדן] .והתהלכתי בתוככם ולא
תגעל נפשי אתכם .בחוקותי[ .כי קדושה – זו
אמת .ובלי קדושה – אין תורה .להיות רוחני
ולקשור קשר עם הקב"ה – זה קדוש .צריכים
באמת לבדוק בכל הבית איפה חסרה קדושה .בכל
מצב ,בדיבור ,במעשה ,בלב ,במעשים ,בלימוד כו'
כו'.
אני גם רוצה לומר לכם :בשבוע הבא יהיו עוד
קרבנות ,שלא נדע ,ה' ישמור עלינו .עוד מעט יהיו
חדשות גדולות ,ולצערי הרב ,העולם ,העולם-הזה,
ֵח ֵרב .ואין הרבה זמן .ואל
רוב העולם הזה  -י ָ
תחשבו שאם יש קצת שקט פה-או-שם ,שזה
נעלם .זה לא נעלם.

הרישעות ,הסיטרא-אחרא ,הנחש ,חייב להראות
את עצמו עד הסוף ,ואז ה' יגמור אותו .זה לא
עוזר להרוג רק חלק של צבא של רשעים .הכל
צריך להתגלות .כל חייל וחייל של הסיטרא-אחרא,
כל שליח רע של הנחש ,הכל יתגלה ואז לגמור
אותם בבת אחת .כמו שהקב"ה ביקש מהמלך
שאול להרוג את כל העמלקים כולל הבהמות
שלהם ,אבל הוא השאיר את הבהמות ,והשאיר
את המלך אגג ,ולכן אנחנו סובלים עד היום.
עכשיו ה' יקח את כל בני-הנחש ויגמור אותם.
עד שה' יתקן את כל היהודים האמיתיים
בנימין ,כ"ג אלול ,תשע"א
עוד יהיו דברים גדולים מאד .ומה עוד יש לומר?!
סוף-סוף מה שדיברנו שבע-עשרה שנה מתחיל
להתקיים .זה לא 'מתחיל' ,כי התהליך כבר התחיל
מזמן .ועדיין עם כל הצרות ,ועם כל הנפילות ,גם
של הכסף ,וגם דברים מוזרים וקשים מן הטבע ,גם
מלחמות בכל מקום ,ומהומות בכל מקום ,ורואים
את השקר שזה עולה וצף יותר ויותר ,מגלים את
זה יותר ויותר ,בכל פינה ,בכל מקום .עם כל זאת,
ברגע שיש טיפה רגיעה – רוב האנשים חוזרים
למה שהיה .לא חושבים על תשובה .לא חושבים
על להתקרב יותר לה' .חוזרים לאותם שטויות,
לאותם המושגים ,שהם סתם השקר של העולם
הזה ,ולכן עכשיו יבואו צרות הרבה יותר גדולות,
וכמעט בלי הפסקה בין אחת לשניה .עד שה' יתקן
את כל היהודים האמיתיים .ובמצרים לקח שנה
שלימה כל המכות ,עם הפסקות בין אחת לשניה,
אבל הרבה זמן לא יהיה לנו בין אחת לשניה –
כמו עכשיו.
כמו שאמרנו פעם ,יסתכלו למעלה – יבוא
מלמטה .יסתכלו ימינה – יבוא משמאל .עכשיו ,זה
גם מימין וגם משמאל ,מלמעלה וגם מלמטה ,מצד
אחד ומצד השני .מכל מקום .אי אפשר לדעת
איפה להסתכל ומה לחשוב.
ולאנשים הלא-אינטלגנטים שעוד מתכננים את
העתיד ששה חודשים מראש ,מתי יהיה איזה
מפגש חברתי ,ומצפים בתקוה לאיזה טיול שיעשו
בחו"ל ,אז אני מבקש מהם מאד :לראות את
האמת שאי אפשר לדעת מה יקרה מרגע לרגע.
ועכשיו במיוחד ,יהיו זמנים קשים מאד לאלו שלא
בוטחים בה' ,ולאלה שכן בוטחים בה' ובאמת
מחכים למשיח ]חיזקו ויאמץ לבבכם כל המיחלים
לה' ,סוף תפילת ובא לציון [.ובאמת בוכים על
צער השכינה ,זו תהיה השמחה הגדולה ביותר.
אז לאלה שמבינים מה שאני אומר ,אני מברך
אתכם שכולנו ביחד נקבל משיח-צדקנו ברחמים
ובשמחה .ולאלה שלא מבינים מה שאמרתי ,אני
מרחם עליכם ,ומתפלל להקב"ה שבכל זאת הוא
יציל אתכם בכח.
שאלות:
ש .איך אנחנו מתכוננים כראוי לראש-השנה ,במה
זה שונה מיתר הימים בהכנה הרוחנית בעבודת ה'
הנדרשת מאתנו בתקופה הזו?
ת .שוב ,הדבר החשוב ביותר ,זה שנדע בטוח ,עם
כל הכוחות שלנו ,ועם כל המהות שלנו ,שאין עוד
מלבדו .ורק הוא יכול להציל אותנו .גם מרעב ,גם
מכל מיני מכות ,מכל דבר] ,תהילים צ"א :כי הוא
יצילך מפח יקוש מדבר הוות כו'[ .רק הקב"ה יכול
להציל אותנו .גם ממחלות ,הכל ,הכל ,רק הקב"ה
יכול להצילנו .זה אנחנו צריכים לדעת.
אבל ,הדבר השני ,וחשוב ביותר שלא נשכח ,זה
שננקה את עצמינו" .קדושים תהיו" .אדם שהוא
לא קדוש ,לפחות שמנסה להיות קדוש ,אדם שלא
מבין מה זה להיות קדוש ,הוא לא יכול להיות
יהודי ,הוא לא יכול להנצל .אני לא אומר שהוא
יהיה מושלם ,אבל הוא צריך ללכת לכיוון נכון עם
הקדושה .וזה על הגוף שלו ,בתוך המחשבות שלו,
בהתנהגות שלו ,בבית שלו ,בבית-הכנסת ,ברחוב,
בכל מצב ובכל מקום' .קדושים תהיו' זה הדבר
החשוב ביותר – המעשי.
ש .ועל זה הכי פחות מדברים ...
ת .בודאי .כי נהנים לשבת במסעדות ולזלול] .ראה
רמב"ן בתחילת פרשת קדושים תהיו[ .ונהנים
מללכת לגן-החיות עם כל המשפחה ולהצטופף שם
בחול-המועד עם כל מיני 'שקוצים' .נהנים מלטוס
לחופש באמריקה ,או ללכת לקברי-צדיקים
באירופה .אבל מי אומר שהטיסות האלה זה כשר?
ומי אומר שיש איזו רשות לצאת מהארץ? יוצאים,
חוזרים ,כאילו שאין תקנון שאומר שיהודי לא

יכול לצאת מארץ-ישראל סתם ככה .כן .מחפשים
כל מיני סיבות שאולי זה יתאים לדין ,אבל זה לא
מתאים ,לרוב.
ש .מסופר שהחפץ חיים זצ"ל בתפילות ימים-
נוראים היה ממעט באמירת הפיוטים ובאותה
שעה היה מעמיק לחשוב עצות איך לעזור לעם
ישראל .אנחנו במצב של ימינו צריכים לחשוב
ולהתפלל מהבוקר עד הערב כדי לדעת מה לעשות.
ת .רק הגדולים יכולים לחשוב על איך לתקן את
הדור .אנחנו נסתפק בזה שכל יהודי ויהודי יתקן
את-עצמו .אולי יעזור לתקן את משפחתו .זה כבר
יכול להיות הישג גדול .האם הצדיקים שלנו
יכולים גם לתקן אותנו? עד כמה שאני יודע ,יש
לנו צדיקים גדולים ,נכון ,אבל העולם הוא כ"כ
קשה ,שרק עם קשר של כל-יהודי באופן אישי עם
ה' – הוא יכול לתקן.
ש .מה בנוגע לדוחק הפרנסה ,בזוה"ק מובא
שעתידים ישראל בגלות האחרונה להגאל מתוך
דוחק וצער של עניות .עד כמה צריך להשתדל
ולחפש מקור מבוסס של עבודה וכו'.
ת .מי שסובל מעניות  -יודע שזה לא פשוט ללכת
למצוא עבודה .וכשיש פרנסה ,אין קשר בין
המאמץ וההשתדלות בעבודה לשכר שמרויחים,
ובדור שלנו במיוחד .אבל כמה שעובדים את ה' –
זה כבר חשוב .אדם צריך לעשות השתדלות .וזה
תלוי בבטחון שלו כמה שהוא צריך לעשות.
עבדים אנחנו )הדפסה חוזרת(
יצחק אייזיק ,מוצ " ש  ,י " א בטבת  ,ת שע " א
ברחבי העולם תתחיל עוד מעט אלימות הרבה
יותר קשה ,הפגנות ,מהומות וכו' כי האנשים
יתפסו שהם נהפכים להיות עבדים .כשיתברר להם
שלא יהיה להם מה לאכול או שלא יהיה להם כסף
בשביל השכר דירה .והמצב לא ישתנה ,עד שהם
יכירו בזה שהדרך היחידה לחיות  -זה לעשות
מעצמם עבדים .ואז כשיוודע להם שהם עבדים -
הם ישתגעו.
אנחנו גם מחכים למלחמות מפחידות ביותר.
הטבע יפגין כנקמה על הרע שבני האדם גרמו
לטבע .ואחרי המצבים המפחידים ביותר האלה ,ה'
יגלה את עצמו בצורה כזו ,שהרבה ימותו מפחד.
רק אלה שבוטחים בו ויש להם קירבה אליו יוכלו
לעמוד בזה ,ויהיה להם כח לעמוד בהתגלות
הענקית שתהיה ,והם יהיו זכאים לקבל משיח
צדקנו .התכניות של ה' יהיו עוד מעט הרבה יותר
ברורות.
אני רוצה לומר שיצאנו ממצרים מעם לועז,
ועכשיו יש לנו שעבוד "מצרים" עוד פעם ,אבל
הפעם לא רק במצרים ,ולא רק ליהודים ,אלא בכל
העולם! יש תכנית שרק עכשיו הולכת ומתגלית
לאט לאט .יש כיום את דור המבול ,יש את דור
ההפלגה שזה אדום ,ויש את הערבים  -ישמעאלים
ואת היהודים .דור ההפלגה רוצה לשלוט על כל
העולם .הם כבר שולטים פחות או יותר על כל
המערב ,וברור שהכוונה למלכות אדום ,ועכשיו
הם הולכים לחפש לשלוט על מקומות אחרים.
אבל אמריקה ,קנדה ואירופה ,אלה כבר בידיים
שלהם.
והם ,אנשי העסקים הגדולים האלה ,שולטים
כבר על האוכלוסיות של כל הארצות האלה .והם
מורידים את כח הכסף בכוונה .זה גורם לעוני
ולכל הבעיות שהעוני גורם .ואנשי העסקים האלה
יצרו גם את הארגונים הטרוריסטים ,כדי להפחיד
את בני האדם ,ולשכנע אותם שרק הממשלות
והמשטרות וכו' יכולים להציל אותם מסכנה ,וע"י
כך המשטרה תוכל לשלוט .הם מפחידים את בני
האדם עד כדי כך שיתנו להם פשוט לקחת את
השלטון .ויוותרו בקלות על הדמוקרטיה שכל כך
מאמינים בה .למעשה אין כבר דמוקרטיה ,היא
נגמרה .וחזרנו לעבדות מצרים ,פרעה ואנשיו.
והם רוצים לשלוט על כל העולם ,לשלוט על כל
דבר שאדם צריך בשביל לחיות .הם רוצים לשלוט
על המים ,על האוכל ,על החשמל ,ועל כל מה
שאדם צריך בשביל לחיות .לאדם הרגיל לא יהיה
מספיק כסף בשביל לקנות מה שהוא צריך ,דואגים
שהאינפלציה תהיה ענקית ,וערכו של הכסף ירד
וירד .וזה כבר התחיל...
ַע ם ישראל ,אהובתו של הקב" ה
תחזרו הביתה ,אין זמן ,הגיע הסוף

יהיו 'בומבות'
אהר'לה ,מוצש"ק חול-המועד סוכות תשע"ב
אני מאד עצוב .נכון .מאד עצוב .אני עצוב כי אני
מסתובב ברחוב ,ומפחד מאד .מפחד מהאלימות
שיש ברחוב ,אלימות של חילונים ,של
מזרחיסטים ,ואני גם ְמ ַפ ֵחד מאלימות של יהודים
עם כיפות שחורות ,עם פיאות ארוכות ,ועם זקנים
ארוכים .מפחד מהם .מפחד מבחורי הישיבות
שמשתוללים בשמחת-בית-השואבה .אוי לנו.
הנוער ממש נפל חזק .יש שמסתובבים ,וצוחקים,
ומשתוללים ,ומסתכלים לכל כיוון .יש גם אברכים
שלא יודעים איך להתנהג בתור יהודי אמיתי .אין
קדושה .ואפילו שהולכים במדרכה שונה גברים
ונשים – בכל זאת מצליחים להתנגש אחד עם
השני .וההשתוללות היא מעל ומעבר .אני מפחד
מהם .הם לא יהודים אמיתיים .יש להם בלב
משהו עקום ,משהו שמפחיד אותי ,משהו שרוצח,
משהו לא-נקי .ערב רב .מפחיד אותי מאד .והם
מסתובבים ומתערבבים בין היהודים האמיתיים.
ָאַב ִדּל ֶא ְת ֶכם ִמןָ -ה ַע ִמּים,
]ע' רש"י על הפסוק :ו ְ
ִל ְהיוֹת ִלי קדושים :כ' ,כ"ו [.ואי-אפשר לדעת מי
שייך ְל ַמה .אמנם רוב היהודים האמיתיים
מתנהגים הרבה יותר טוב ,אבל יש גם כאלו
שמושפעים מההשתוללות ,וההשתוללות הזאת
לא מפריעה .לא מפריעה לרוב היהודים.
והבנות ,אוי לנו .אני משתדל לא לראות אותן .הן
לא נראות לרוב יהודיות ,הן נראות ...ה' ישמור.
אני לא יכול לסבול שיש נשים 'כאילו יהודיות',
בנות 'כאילו יהודיות' ,צועקות ברחוב ,אוכלות
ברחוב ,ואין בכלל התקרבות למה שבת-ישראל
צריכה להיות] .ע' בראשית כ"ז ,מ"ו[ .והן עם
הרבה גאוה ,והן בטוחות שהן הטובות ביותר שיש.
ָבהוּ ְבּנוֹת ִציּוֹן
ַען ִכּי ג ְ
ֹאמר ה' י ַ
]ישעיהו ג' ,ט"זַ :ויּ ֶ
ַתּ ַל ְכנָה ְנטוּיוֹת גָּרוֹן כו'[ אני רואה גם בבנות
וֵ
האלה ובנשים האלה עם החוצפה הגדולה ,וגם של
הגברים שלהן ,חוצפה גדולה .אני לא יכול לראות
אותן עם החוצפה הזאת .הרחוב מפחיד אותי
מאד .מאד מפחיד אותי .אני רואה  -לא רחוב
חרדי עם 'שמחת בית השואבה' ,אני רואה שורות
של אנשים שהולכים למוות ,שורות של יהודים-
כביכול שהולכים למוות .זה מביא את כל העולם
למוות] .תהילים מ"ט ,י"גִ :נ ְמ ַשׁל ַכּ ְבּ ֵהמוֹת ִנ ְדמוּ.
ְשׁ ִרים
ַכּצֹּאן ִל ְשׁאוֹל ַשׁתּוָּ ,מוֶת י ְִר ֵעםַ :ויּ ְִרדּוּ ָבם י ָ
ַלבּ ֶֹקר כו'[ ]וכ' רש"י בפ' נח שכ"מ שיש פריצות,
אנדרלמוסיה באה לעולם והורגת רעים וטובים .ע'
כתובות ח [:ולא רואה אפילו שום "שמחת בית
השואבה".
אני גם יודע שבתוך בתי-הכנסת ,היכן שעושים
כביכול את השמחה  -זה כבר לא שמחה .זו לא
הוֹלל
אָמ ְר ִתּי ְמ ָ
שמחה! ]קהלת ב' ב'ִ :ל ְשׂחוֹק ַ
וּל ִשׂ ְמ ָחה ַמה זֹּה ע ָֹשׂה[ אפילו כשכבר כמה יהודים
ְ
משתדלים לעשות שמחה אמיתית ,אז האחרים,
'הפושטאקים' ,החוצפנים ,מפריעים להם .הם לא
נותנים לשמוח ,כי הם לא שמחים .הם לא שמחים
 כי אין להם עוה"ז  -וגם לא יהיה להם עולםאָסיר ִמ ִקּ ְר ֵבּ ְך ַע ִלּיזֵי
הבא] .צפניה ג' י"אִ :כּי אָז ִ
ָת ְך [.אוי לנו .אנחנו קרובים לסוף .וכנראה כך
ַאו ֵ
גֲּ
צריכות להיות שמחות-בית-השואבה בסוף .בסוף
לפני הגאולה .וזה עושה עצב גדול בשמים ,עצב
גדול מאד ,ולכן גם אשה חשובה ,צדיקה כמו
הרבנית קנייבסקי ע"ה  -הלכה דוקא בחג הזה,
בכדי להראות לנו ,שלמעשה אנחנו צריכים 'לשבת
שבעה' על כל השמחות שלנו] .ראה גליון ,64
"למה נשרפו ספרי התורה בויז'ניץ"[ .היא לא
נפטרה כדי לכפר על הדור ,כי זה לא יציל את
הדור .כי רק הדור יכול להציל את עצמו .אבל היא
הלכה כי אנחנו לא שמחים באמת .והכל נהפך
לבעיה ענקית.
כל הסוכות שצריכים להשקיע כל כך הרבה
כסף ,וכל כך הרבה קישוטים ,ממש כל אחת צריכה
להיות 'סוכת-פלא' ,וכל אחד צריך להשקיע
באתרוגים ובלולבים הון-כסף .וכל ילד קטן חייב
לולב ואתרוג .וזה לכשעצמו יכול היה להיות דבר
טוב ,אבל זה נהפך לעבודה-זרה  -ולא לדבר קדוש.
לרוב הם לא משקיעים את כל הכסף והמאמץ הזה
לשם-שמים ,אלה בשביל החברה ,בשביל מה
שאחרים יגידו ,כמו בחתונות ובהרבה דברים

אחרים .והילדים לא מבינים ,הם רק יודעים את
הצד הגשמי של הלולב והאתרוג ,וגם את הצד
הגשמי של הסוכה המפוארת .אמנם זה לא כולם,
עוד ישנם יהודים טובים שיושבים בסוכה
אמיתית ,שיש לה את הדפנות הפשוטות ועם סכך
כמו שצריך ,וסובלים קצת כשישנים שם .אבל
היום  -הסוכות הן בתוך הבתים ,והן מאד נוחות.
ואפילו יש מקומות שיש להם סוכות עם כמה
חדרים :סלון ,ומקום שינה וכו' .יש היום כל מיני
סוכות .העיקר  -לעשות את זה נוח ,ומפואר ,ובלי
רגש ,ובלי לב ,ובלי סוכה אמיתית] .ישעיהו כ"ט,
ֻמּ ָדה[ .מהו הסמל של
ָשׁים ְמל ָ
י"גִ :מ ְצוַת ֲאנ ִ
הסוכה? מה הרעיון של הסוכה? הסוכה זה
הבטחון בקב"ה .שאנחנו יושבים בכזה דבר ארעי,
]סוכה דירת עראי בעינן .סוכה ב [.והקב"ה ישמור
עלינו .ואין לנו מה לדאוג ,לא מגשם ,ולא
מפצצות ,ולא מכלום .אנחנו שמורים  -כי אנחנו
ְשׁוּע ִתי,
בוטחים בקב"ה] .תהילים ק"מ ,ח' :ה' עֹז י ָ
ָשׁק [.אבל שכחנו את העיקר.
ֹאשׁי ְבּיוֹם נ ֶ
ַסכּ ָֹתה ְלר ִ
]הגר"א ז"ל ביאר את הפסוק בתהילים ע"ח ,ז':
ָשׂימוּ ֵבאל ִֹקים ִכּ ְס ָלם" ,שעיקר נתינת התורה
"וְ י ִ
לישראל היתה בכדי שיבטחו בהשי"ת[ .אבל עוד
מעט ,אולי אפילו עוד לפני סוף חג-הסוכות ,ואולי
לא ,יהיו 'בומבות' ,ואז נראה מי בוטח באמת ומי
לא.
אני מאד מפחד מהשבועות הבאים .השבועות
הבאים יהיו מלאים בדברים מפחידים מאד .דברים
מדהימים ,מפחידים .לא יודע מה להגיד .אבל אני
יודע דבר אחד :רק מי שבוטח בה'  -הוא יכול
ְשׂגָּב[.
וּבוֹט ַח ַבּה' י ֻ
ֵ
לעבור את זה] .משלי כ"ט ,כ"ה:
'בוטח'  -זה אומר במאה אחוז .מי שמוריד את
הגשמיות המיותרת כדי להתקרב לה' ,כי בלי זה
אי אפשר להתקרב לה' ,הוא יצליח לעבור את זה
בשלום .לבטוח בה' ,ולהשתדל להתקרב אליו.
ָדל ,וְ ָחסוּ
אַר ִתּי ְב ִק ְר ֵבּ ְך ַעם ָע ִני ו ָ
]צפניה ג' ,י"ב :וְ ִה ְשׁ ְ
ְבּ ֵשׁם ה'[.
ולא לשכוח את הדבר הכי חשוב :הקדושה .כי בלי
קדושה  -אין קירבה לה'' .קדושים תהיו' .לא
לשכוח .זהו המפתח' .קדושים תהיו' .מי שקדוש -
הוא יוכל לעבור את זה בקלות יחסית] .ע' ספר
טהרת-הקודש ,מאמר מעלות נוטרי היסוד ,מעלות
כ"ד ,כ"ה ,כ"ו[ .קדושים תהיו ,קודש ,קודש.
ונשים ,לא להיראות כמו דוגמניות מפריז.
וגברים ,לא לחשוב ולא להתעסק עם דברים שלא
קדושים .קדושים תהיו  -זה לחזור להיות יהודים
אמיתיים .הקב"ה רוצה קדושה ,צניעות ,זה מה
שהוא רוצה  -קודם כל .לפני כל דבר .לפני הכל -
הוא מצפה לקדושה] .ערש"י סוף פרשת אחרי-
מות[ .והדור הזה  -ממש 'דור המבול' .וגם בין
החרדים יש את התופעות האלו ,דור המבול,
רח"ל.
תסתכלו ברחוב .ואל תגידו לי מיד' :מה פתאום?
זה לא נכון! יש כל כך הרבה ישיבות ,ובתי יעקב!'.
ואני אומר לכם :תלכו ברחוב החרדי ,ותראו איך
שלא שמים לב בכלל לצניעות .נשים ממש כמו
פרוצות ,וגברים ממש בלי בושה ,מסתכלים
ומדברים וכו' ,וכולם וכולם צועקים ומושכים-עין,
וגם אוכלים ברחוב .מי אוכל ברחוב?! איך יהודי
אוכל ברחוב?! בלי שום בושה! בלי להבין אפילו
מה לא בסדר! ]ע' קידושין מ"א [.לאן הגענו?!
הדבר הכי פשוט' :אסור לאכול ברחוב' ,אפילו את
זה כבר לא מבינים ,אז מה כן?!
בדור הזה  -אף צדיק שהולך לעולמו לא מכפר על
הדור ,שלא נדע .הוא יכול להגיע לשמים ולהתפלל
ליד כסא הכבוד בשביל הדור הזה ,אבל הדור עצמו
 חייב לחזור בתשובה] .ע' כלי יקר על הפסוק"ותמת שם דבורה כו' אלון בכות"[ .וכל אחד
בנפרד  -חייב לחזור בתשובה .וכל הערב-רב ילכו
לעזאזל.
אני לא יודע מה שיהיה בשמחת-תורה .אני רק
מפחד מהיום הזה .זה יום מאד חשוב .ומהושענא-
רבא  -אני מאד מפחד מהדין .מיום-הדין האחרון
של השנה הזאת  -אני מאד מפחד.
אני אדבר על ההופעות .ההופעות זה לא
'שמחת בית השואבה'  -בדרך כלל .זה גויי .זה
לאסוף אנשים ולהשתולל ו'כאילו לשמוח' .וזה לא
שמח .זה רמקולים ,וזה השתוללות ,זה מנגינות
שלא שלנו ,הכל גויי] .רמב"ם הל' שביתת-יו"ט פ"ו
הי"ט :שהשכרות והשחוק הרב וקלות-הראש אינה

שמחה אלא הוללות וסכלות .ולא נצטווינו על
ההוללות והסכלות אלא על השמחה שיש בה
עבודת יוצר-הכול ,שנאמר "תחת אשר לא עבדת
כו' .וע"ע שם בהל' כ'[ .זו איננה 'שמחת בית
השואבה' .שמחת בית השואבה  -זה בתוך בית-
הכנסת ,בתוך השטיבל .וזה בלי רמקולים ,עם
מוסיקה עדינה מהנשמה כמו היהודי באמת ,כמו
פעם .אולי כמו יום-טוב עהרליך או משהו כזה.
אבל לא כמו שעכשיו .מה שקורה עכשיו  -זה
סתם .זה גס .מה אני יכול להגיד .רק רוצה לבכות.
אני מפחד מהרחוב .זה מפחיד אותי כמו פורים.
שזה גם כן הפחיד אותי מאד מאד .אבל גם
שמחות-בית-השואבה ,מלא מלא השתוללות .וכל
יהם לֹא
וּב ֻחקּ ֵֹת ֶ
ההצגות – גויים] .ויקרא י"ח ,ג'ְ :
ֵת ֵלכוּ .ע' רש"י שם מדברי חז"ל[.
אני יודע שכמה וכמה צדיקים הלכו לעולמם,
וזה מפני שאנחנו צריכים להרגיש שאין לנו על מי
להשען – רק על הקדוש ברוך הוא] .ע' סוף מס'
סוטה דף מט :בענין עקבתא דמשיחא[.
חייבים לסלק מהכותל את כל הטינופת ,חייבים.
השכינה בוכה ובוכה ובוכה על כל הטינופת
שמסתובבת שם .נשים חצי-לבושות וגברים קלי-
ראש וכל כך הרבה גויים יש שם] .יחזקאל ז' ,כ"ב:
לוּה .ור' ירמיהו ז' ,י"א[.
יצים וְ ִח ְלּ ָ
וּבאוּ ָבהּ ָפּ ִר ִ
ָ
חייבים לנקות את המקום הזה .זה גורם לשכינה
צער מאד מאד גדול.
וגם אנחנו נצטרך להיות מוכנים לזה
מנחם ,מוצש"ק חול-המועד סוכות תשע"ב
אני רוצה לומר לכם שמה שאהר'לה אמר זה
מדויק מאד .אבל אני רוצה לחזור שוב על מה
שדיברנו :מי ישרוד? הבוטחים בקב"ה] .ר' תהלים
עוֹלם
קכ"ה ,א'ַ :הבּ ְֹט ִחים ַבּה' ְכּ ַהרִ -ציּוֹן לֹא יִמּוֹטְ ,ל ָ
ֵשׁב[ .ואפילו אם הבטחון מעורב עם פחד  -הוא
יֵ
ישרוד .וכל יהודי אמיתי  -ה' יכריח אותו לבטוח
בו ,יכריח אותו לחזור בתשובה .וכל הערב-רב ילכו
ֵע ְלמוּ .אבל זה לא יהיה פשוט .מאד-מאד קשה
וְ י ָ
יהיה לנו  -לאלה שבוטחים בה' .אבל יהיה לנו
יותר קל מעכשיו .כי עכשיו השקר חוגג ,וחוסר-
הקדושה חוגג ,ולכן אי אפשר לישון בשקט ,אי
אפשר לקום בשקט ,אי אפשר לחיות חיים רגילים,
כי מעל הראש שלנו רואים את השקר ,את
היצה"ר ,יותר ויותר נכנס לעולם-החרדי והורס
אותו.
ומה נעשה בלי רבנים ,ובלי קדושה ,ועם שקר
בכל מקום?! איזו תקוה יש לו לאדם הפשוט,
יהודי שרוצה טוב ומקבל רק יאוש?! אבל זהו
המבחן ,שאפילו שכמעט הכל שקר מסביב  -אנחנו
ממשיכים עם בטחון בה' .מכריחים את עצמנו
לקום בבוקר ,ולעשות מה שצריך ,ולהשתדל
להמשיך עולם 'רגיל' .אבל לא 'רגיל' כמו הרחוב,
אלא רגיל כמו יהודי אמיתי.
ונכון ,כדי לעשות את זה  -צריכים לסגור את
עצמנו ,כי אם נותנים לילדים יותר-מדי להיות
ברחוב ,או יותר-מדי לשמוע את המודרניזציה של
החדרים ,או נותנים להם יותר-מדי לשחק עם
ילדים אחרים ,אז הם חוזרים הביתה מקולקלים.
ואז אנחנו צריכים לעבוד כפול  -כדי להחזיר
אותם לאמת .בדור הזה  -לא יהיו הרבה יהודים
שיגיעו לגאולה ,כי אין הרבה יהודים-אמיתיים
בכלל בדור הזה .הם מעט מאד יחסית .ואם נראה
את כמות היהודים בעולם לעומת הגויים  -אז זו
קבוצה קטנה ביותר .ואם נסתכל מיהו יהודי
אמיתי בתוך כל אלו שהם כביכול יהודים ,רואים
שמעט מתוך כל האוכלוסיה ה'כביכול יהודית',
מעט מאד שהם יהודים אמיתיים לפי הדין ,בגלל
ההתבוללות .ואם ניקח את כל אלו שלפי הדין
אמנם הם יהודים אמיתיים ,ונבדוק מי מביניהם
'ערב-רב' ומי לא  -אז ישארו מעט מאד יהודים .אז
לכן ,מעט מאד מאלה שחושבים שהם יהודים -
יקבלו משיח.
ש .מה עם המעצורים שמפריעים לנו בדרך
החיזוק ,כל ההרגשות הלא-ברורות?
ת .זה כל הנסיון .תעצרו רגע ,תסדרו את
המחשבות בצורה ברורה ,ותעשו מה שצריך
לעשות .כי זה יקל עליכם אחר כך .מה שמצליחים
לתפוס עכשיו  -זה יקל על הסבל אחר כך.
ש .האם האנשים שהולכים בדרך השקר לא
מרגישים את זה...
מוּד ִעים
ת .לא בדיוק .הם כן מרגישים .אך הם לא ָ

ְל ַמה שהם מרגישים .הם מטשטשים את זה עם כל
הגשמיות .ובמקום לחפש את האמת  -שזה מה
שיציל אותם ,הם הולכים ויורדים עוד יותר ועוד
יותר לגשמיות ,ולפריצות ,ולחוסר הקדושה ,לכל
דבר שיטשטש להם את ההרגשה הזאת של בריחה
מהאמת .הם לא הולכים לכיוון הקב"ה ,כי הרעיון
שהם יצטרכו לעזוב את הגשמיות יותר מדי קשה
בשבילם ,וזה מה שהורג אותם .והם הולכים
ושוקעים בזה יותר ויותר .כי לא רוצים לעזוב את
הגשמיות ,את עגל הזהב.
ש .הם בתוך בתי-כלא מאד גדולים וחזקים של
החברה וכו'...
ת .עצם הסגירות והכבילות בתוך החברה ,זה גם
הכל מהגשמיות .איך מתלבשים ,איך נראים ,מה
עושים ,הכל זה 'בית-סוהר' ,נכון .אבל כל זה
מהסימנים שמובילים למוות.
ש .קשה לי לראות את המשפחה מסביב .זה מרגיז
מאד .מה אפשר לעשות?
ת .אין מה לעשות .רק להתפלל עליהם .זה הכל.
שוב אני אומר :אם הם יהודים אמיתיים  -ה' ידאג
להם שהם ינצלו.
בואו נדבר על מסירות נפש .זה יהיה המבחן
האחרון .מה היה הנסיון של העקדה? ה' שלח את
אברהם אבינו פשוט להקריב ,להרוג את הבן שלו.
והוא היה מוכן להתנתק ממידת החסד שלו
ולעשות ,כי כך הקב"ה רצה ,וגם אנחנו נצטרך
להיות מוכנים לזה.
'מסירות נפש' – מהי ,דניאל ,כ"ט תשרי תשע"א
אבא ,אבא ,אבא ,מה עוד יש להגיד ,תמיד אני
חושב ,מה עוד יש להגיד ,כמה דברנו ודברנו ,כמה
אוטיסטים דברו ודברו כל השנים 17 ,שנה18 ,
שנה ,מדברים ומדברים על הגאולה ,מבקשים
ומבקשים מעם ישראל לעשות תשובה ,לעזוב את
עגל הזהב ,לזרוק אותו לפח ,ללכת בדרך ה' ,לעזוב
את יהדות הפלסטיק ,לעזוב את היהדות
בתחפושת .עכשיו לשנות כיוון ,לכוון את הלב,
הנשמה ,המחשבות והרצונות לקב"ה ,לתורה,
למצוות ,לקדושה ,לצניעות ,למשפחה ,ולהוציא
את כל הגשמיות ,הצעצועים והשטויות של העולם
הזמני הזה.
עכשיו ,עכשיו אתם עוד יכולים לשנות ,אתם
עוד יכולים לעשות תשובה ,אבל עוד מעט ישמע
קול שופר הגאולה ,שערי התשובה ינעלו ,ואי
אפשר יהיה להשתנות .העולם הזה יעלם עם כל
הרשעים ,ורק מי שחי בקדושה יוכל לצאת
מהמיצרים של העולם הזה ,ולהיכנס לבית המקדש
השלישי ,אל תחזרו על הטעות של כל מליוני
היהודים שלא יצאו ממצרים ,של אלה שמתו
בחורבן בית המקדש ,של אלה שהלכו בדרך תנועת
ההשכלה לפני השואה הנוראה וכו' .לא תוכלו
להגיד לא שמעתי ,לא ידעתי.
איך אפשר ,איך אפשר להמשיך לכתוב ,אני לא
יודע מה עוד אפשר לכתוב ,אבל אולי בכל זאת
נדבר על הנקודה החשובה ביותר וזו האמונה
ובטחון בה' ,אמונה ובטחון בה' ,בלי זה אין כלום,
בלי זה אין תורה ,בלי זה אין מצוות ,בלי זה אין
עתיד ,אין בשביל מה לחיות.
יהודי נולד באופן טבעי עם אמונה ובטחון בה',
זה חלק של הנשמה שלו ,לדעת שה' אחד ושמו
אחד ,שה' הכל יכול ,שה' הוא ריבונו של עולם,
שה' ברא אותנו ואת כל העולמות והוא שולט על
הכל .הוא יודע את המחשבות של כל בן-אדם
בעולם ,הוא יודע את הרגשות של כל אדם בעולם.
הוא מוביל כל יהודי וגם גוי לכיוונים שהוא תיכנן
בשבילם ולטובתם .לכל בן-אדם בעולם .משהוא
מדהים! והוא הכל יכול ,הוא הבורא ,הוא האבא,
ואנחנו כולנו היצירות שלו ,אנחנו הילדים שלו.
להיות יהודי עם ביטחון ואמונה בה' זה דבר
מאד מאד קשה .כשאדם נולד לעולם הזה ,הוא
גדל ,הוא לומד לאכול ,ללכת ,לרוץ ,לרכב על
אופניים ,להרגיש את העולם הזה ,אבל הוא לא
לומד בדרך כלל לחוש את עצמו ,את הנשמה שיש
בו ,את המימד שאנחנו לא רואים .אבל עם
רגישות רבה ,אנחנו יכולים להרגיש את הנשמה
שהיא דבר רוחני ,נצחי ]ברכות השחר] :ברכות ס[:
אלוקי ,נשמה שנתת בי טהורה היא ,אתה בראתה,
אתה יצרתה כו' ואתה עתיד ליטלה ממני
ולהחזירה בי לעתיד לבוא[.
היהודי צריך להרגיש את זה ,אדם שהוא מעורב

מאד בעולם הזה לא מרגיש את זה ,הוא מרגיש
את העולם הזה ,את כל הדברים מסביב שמביאים
לנו בידור ושמחה שטחית ,דברים טעימים לאכול,
גלידות ,שוקולדים ,עוגות ,אוכל טוב עם כל מיני
סוגים של בשר ,ירקות ויין מכל מיני סוגים.
אדם שמעורב מאד בעולם הזה ,ואוהב אותו,
ותענוגות העולם הזה הם המטרה שלו ,לא יכול
להרגיש את הנשמה שלו .וכדי להרגיש את הנשמה
שלו ,הוא צריך להוריד את חשיבות העולם הזה,
ולהשתמש בעולם הזה כדי לעבוד את ה' ולא
לעבוד לעגל הזהב ,כי העולם הזה הוא קליפה
שנדבקת ,משהו מחוספס ,וכשהוא מוריד את
העולם הזה ,מוריד את הקליפה הזאת ,אז יש לו
את הרגישות להרגיש בפנים את הנשמה היהודית
הנצחית שלו ,להרגיש את הקשר הישיר של כל
נשמה יהודית עם הקב"ה וזו הנאה שהיא מעל
ומעבר לכל דבר בעולם הזה .וזה מביא אותנו
לשמחה אמיתית ,כשאדם מגלה את האמת,
מתקרב לקב"ה ,זה השיא של ההנאה.
ואיך אנחנו מגיעים לזה? קודם כל להוריד את
העולם הזה כמה שאפשר ,להתפלל ,לעשות
מצוות ,ללמוד תורה ,להשתדל להיות יהודי לפי
התורה ,אבל הבסיס של כל לימוד התורה וכל
המצוות זה ביטחון ואמונה בה' ,ויחד זה מביא
אותנו לאהבת ה' ,וכשהאדם מגיע להרגיש את
הנשמה שלו ,וקושר את הנשמה עם התורה ,אז
הוא יכול להרגיש את בורא העולם ,וזו ההרגשה
המופלאה ביותר ,וכשיבוא משיח צדקנו ,אנחנו
נרגיש את זה יום יום ,רגע רגע ,אבל ברמה הרבה
יותר גבוהה ,ולא יהיה יצר הרע להפריע לנו,
ותהיה לנו אפשרות לעלות ולעלות ולעלות.
בעולם שלנו היום ,היהודי צריך מסירות נפש
להגיע לרמה של ביטחון מלא בקב"ה ,והוא בטוח,
שלא משנה מה קורה לו ,זה לטובתו .הוא בטוח
שה' ברא אותו למטרה מסוימת ,ובשביל להגיע
למטרה הזאת ,הקב"ה נותן כל מיני נסיונות שהם
קשים לנו מאד ,ואנחנו צריכים לעמוד בזה .ואם
אנחנו עומדים בזה ,זה נקרא מסירות נפש ,אנחנו
מוכנים בכל מחיר ,לא לעזוב את מה שאנחנו
יודעים שזה אמת ,וזה לא משנה אם זה בגלל
שלדוגמא נשים שהולכות עם רדידים ,שאלים
וסינרים )*( ושמלות ארוכות ורחבות ,וכולם
צוחקים מהן אבל הן עושות זאת במסירות נפש
]כי עליך הורגנו כל היום .ר' ספר חסידים סי' מ'[,
כי הן יודעות שזו הצניעות ,הן יודעות שהרבנים
הגדולים מקודם כמו החפץ חיים ]ביאור הלכה סי'
ע"ה ד"ה ודע[ ,החתם סופר ]שיר משכיל כלל ה'
פרט ט'[ ,הרב זוננפלד ועוד הרבה רבנים אמרו
שאישה צריכה להיות צנועה וצריכה מטפחת
לכיסוי ראש] ,ספר דברי שלום וס' דבר ה' בענין
פיאה נכרית ועוד[ .וללבוש רדיד ,שאל וכו' וכו'
ויש תמונות וצילומים שמוכיחים את זה.
בשמים ברור שהצדיקות האמיתיות הן אלה
שהיו גם צנועות ,ובעולם הזה הצניעות היא
הבסיס ליהדות האמיתית ,ומצוות הצניעות לנשים
היא החשובה ביותר .והן מוכנות לקבל צחוק,
ולסבול בזיונות ,ולמרות הכל ,ובמסירות נפש
לשם שמים ,לא עוזבות את זה] .בזכות נשים
צדקניות נגאלו אבותינו ממצרים ,ובזכותן עתידין
להגאל .ילקוט שמעוני רות אות תר"ו ,ור' קב
הישר פרק פ"ב[.
אברך שיושב במסירות נפש ולומד יום ולילה,
משקיע את הנשמה שלו בלימוד ,כאשר אברכים
אחרים כבר עובדים ומביאים יותר משכורת וכו'
וכו' ,לא מוכן לעזוב את דרך החיים שלו ,עם
הלבוש היהודי שלו ,עם הזקן והפאות הארוכות
שלו ,לא מוכן לעזוב את החיצוניות של יהודי
אמיתי ,והפנימיות של הלימוד תורה האמיתי ,לא
מוכן לעזוב את זה ,וזו מסירות נפש ,זו מסירות
נפש להיות יהודי ,אפילו שצוחקים על הצדקות
הקדושה והלימוד שלו ,אפילו שיהודים כמוהו,
יהודים שנראים כמוהו צוחקים ממנו ,הוא לא
מוכן לעזוב את דרכו ,זו המסירות נפש שלו.
ש .האם זה לא קיצוני מידי? הרי חז"ל אמרו שדרך
זו מתאימה רק לבודדים] ,ברכות לה :הרבה עשו
ולא עלתה בידן; ועי' רמב"ם סוף הלכות שמיטה
ויובל[ ובנוסף ,איך אפשר לחיות על משכורת
אברך  1000שקל?
ת .לא כל אחד צריך לשבת וללמוד כל היום,
אפשר גם לעבוד ,אבל צריך ללמוד קבוע ,וכל

יהודי חייב לחיות בקדושה ,חייב לעשות את
המצוות כמה שיותר מדויק ,חייב להשתדל לעשות
את רצון ה' כל היום וכל הלילה ,וחייב לעזוב את
עגל הזהב ,אפילו אם עגל הזהב לבוש בציצית
וכיפה ,כי זה עבודה זרה .חייב לאכול כשר ,אבל
כשר אמיתי ולא בכל המסעדות והפיצות ,שאפילו
שיש בזה הכשר ,אי אפשר לדעת כמה זה באמת
כשר ,כי מאד מסובך להיות משגיח במקום כזה,
ויש סכנה מאד גדולה לכשרות .אסור לנו להעתיק
את דרך החיים הגשמית של הגויים ולשים על זה
הכשר ,כי הסגנון הגויי מבטל את ההכשר.
הולכים ברחוב ,רואים פריצות של נשים עם
בגדים צמודים ,שמלות קצרות ,פאות נוכריות
וכו' ,רואים ליצנות בין החרדים ,רואים יהודים
אוכלים ברחוב ,יהודים חרדים ,רואים התנהגות
שלא מתאימה ליהודים חרדים ,רואים אלימות בין
חרדים שזו עבירה קשה ביותר ]סנהדרין נח:
המרים יד על חברו כו' נקרא רשע ,וע"ש עוד[.
וכל יהודי אמיתי שרוצה את האמת ,הולך נגד
דרכו של הע"ר למרות שהע"ר הוא השולט כיום,
הולך ומופיע כמו יהודי אמיתי ,מקבל צחוק ,מקבל
בושות ,אבל מחזיק מעמד בכח ,וזה מסירות נפש,
נלחמים להחזיק את הרחוב היהודי נקי
מגוישקייט ,לקבל מכות ,זה מסירות נפש .זה דור
שחייבים להילחם על האידישקייט ,על היהדות
האמיתית ולא על יהדות הכאילו.
וה' שלח בשביל זה כל מיני נשמות חזקות שלא
מוכנות לוותר ,לא משנה מה שעושים להם ,לא
מוכנים לוותר על דרך חיים יהודיים ,היהדות שכל
היום היהודי עסוק רק עם רצון ה' ,וזה לא
משעמם לו ,זה נותן לו את הכוחות שלו ,זה נותן
לו את הסיבה לחיות ,זה נותן לו את כל ההנאה
שלו ,לעשות את רצון ה' ,מהבוקר עד הלילה,
ומהלילה עד הבוקר ,בכל צעד וצעד ,בכל צורה של
לבוש ,בכל התנהגות ברחוב והתנהגות בבית ,עם
כל המצוות ,ובעיקר עם אמונה וביטחון בה' ,ומעל
הכל אהבת ה'] .חוה"ל שער י'[.
ש .אתם עדיין ממליצים לשמור בבית מים ואוכל?
ת .כדאי מאד שיהיה בבית מים ואוכל לשבועיים
כולל סוללות וכו' .כמו שהיהודים במצרים יצאו
עם קצת אוכל וזה החזיק מעמד הרבה זמן ,אז גם
אנחנו נעשה קצת השתדלות וה' יעזור לנו ,לא
צריך יותר משבועיים ,חוץ מזה ,כולנו נראה
דברים מדהימים ,פחד גדול ,אבל רק שנדע ,שמה
שיביא אותנו לגאולה זה יהיה הביטחון שלנו בה'.
)*( רדיד :כעין מטפחת מעל הכיסוי ראש המכסה
את הראש ,הכתפיים העורף ,הצוואר והגרון ,אשר
בנות ישראל הצנועות נהגו ללבוש כאשר יצאו
מהבית ,הרדיד אינו מכסה את הפנים.
שאל :כעין מעיל ,שכמיה ,המסתירה את צורת
הגוף.
סינר :כמו סינר רגיל ,מעיד על צניעות ,שורש
הלבוש הוא תקנה של עזרא הסופר אשר עלה
ארצה וראה את הפריצות שהיתה בארץ ישראל.
רבי יונתן אייבשיץ ]יערות דבש ח"א ל"ט מ'[ כותב
כי אשה הלובשת סינר גם ברשות הרבים מוגנת
נגד מלאך המות בעל הרבה עינים .כך היו לבושות
הנשים היהודיות עד לפני כחמישים שנה.
מהמסרים של בתיה ע"ה.
)מתוך הספר "ונפשי יודעת מאד ("2

...זה הסוף ,עוד מעט והעולם יתמודד עם
הנסיון הסופי .חצי מן היהודים חיים בעולם
של חלומות ללא אמת .הדור שלנו דור שפל
ועצוב שמוקף כל כך הרבה חושך עד שזקוקים
למפגרים למצוא ניצוצות של אור ,אבל זהו
החושך שלפני האור הגדול .אנו המפגרים של
העולם הזה נשלחנו לגלות את האמת ,אנו
מוכרחים לעשות זאת כי זה חלק מהתיקון
שלנו.
אותם יהודים שהם באמת שייכים לתורת
ה' מיד יכירו את האמת .היהודים שהכי קשה
להם להתמודד הם הדתיים שחושבים שהם
צדיקים ,ואין להם על מה לעשות תשובה ,הם
בטוחים שיש להם מקום שמוכן עבורם בגן
עדן...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

לזיכוי הרבים ,ניתן לקבל את המסרים חינם
בדואר .פרטים בטל.0527-120-948 .
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מלחמת העולם השלישית

דניאל ,א' כסלו תשע"ב
מלחמת העולם השלישית ,מדברים על זה בכל
מקום היום .בכל העיתונים הכותרות זועקות:
"מלחמה ,מלחמה" ,ועם כל זה ,אנחנו היהודים
עוד ממשיכים את החיים ברגיעה .החילונים
ממשיכים עם הטיולים שלהם אפילו שהמצב
הכלכלי קשה ,והחרדים ממשיכים עם המלחמות
שלהם .כל היום נלחמים אחד נגד השני ,ובזמן
האחרון אפילו בצורה אלימה מאד .מה אני יכול
להגיד עוד?
אני יושב ואני חושב על זה .אני חושב על יהודים
עם פאות וזקנים ,שמניחים תפילין כל יום,
ומתפללים שלש פעמים ביום בד"כ ,ששומרים
מצוות פחות או יותר ,ומגדלים משפחות מרובות
ילדים .מצד אחד מקריבים מאד לאידישקייט
שלהם ,מאד .ומצד שני רצים אחרי עגל-הזהב.
אַתּם פּ ְֹס ִחים ַעל ְשׁ ֵתּי
]מלכים א' ,י"חַ :עד ָמ ַתי ֶ
ַה ְסּ ִע ִפּים[.
מה ההבדל בינינו לבין הדור שלפני חורבן הבית
הראשון? מה ההבדל בינינו לבין הדור שלפני
חורבן הבית השני שבו היו הרבה תלמידי חכמים
ולמדו הרבה תורה? ]תוספתא סוף מס' מנחות:
אבל באחרונה ]פי' במקדש שני[ שמכירין אנו בהם
שהן עמלין בתורה וזהירין במעשרות ,מפני מה
גלו? מפני שאוהבין את הממון ,ושונאין איש את
רעהו ,ע"ש[.
בבית הראשון העברות היו ברורות ,כי היתה
שפיכות דמים ,גילוי עריות ועבודה זרה .בבית
השני היה אחרת ,כי למדו תורה ,ושמרו מצוות,
ומעל פני השטח הרוב היו צדיקים .אבל זה לא
מנע את חורבן בית-המקדש .וגם אצלנו אנחנו
רואים ,שלומדים ולומדים ,יש כביכול 'צדיקים',
צדיקים שלומדים יום ולילה ,שלא עובדים רק
לומדים ,הנשים שלהם עובדות שהבעל יוכל
ללמוד .ועם כל זה יש גם לנו את החסרונות
והעברות של שני הדורות שלפני חורבן בתי
המקדש.
וגם אנחנו עומדים לפני אסון גדול .אבל זה
אסון לא רק לנו ,אלא לכל העולם .ונכון שאנחנו
לא צריכים לשים לב לעיתונות ,אבל כאשר כל
העיתונות בעולם צועקת 'מלחמה' ,צועקת 'סוף
העולם' ,צועקת 'מלחמת העולם השלישית' ,אז
כנראה שזה גם מסר משמים] .יואל ב' ,י"א :וַה'
נוֹרא ְמאֹד.
ָתן קוֹלוֹ ִל ְפנֵי ֵחילוֹ כו' ִכּי גָדוֹל יוֹם ה' וְ ָ
נַ
ע"ש[.
והיהודים החרדים ,הצדיקים כביכול ,יגידו
שאסור לנו לשמוע רדיו ולקרוא עיתונים ,אבל
להרבה מהיהודים האלה יש קשר הדוק דוקא עם
כל הדברים האלה ,ואין להם שום בעיה עם זה,
ורק כשיש בחדשות דברים שהם לא רוצים
לשמוע ,אז נזכרים שאסור לשמוע.
והם חושביםַ " :הא ,שטויות! אסור לי לשמוע ...מי רוצה
מלחמה עכשיו?! כי כל אחד יודע שמלחמה עכשיו זה
יהרוס הרבה מאד מהעולם ,ויהרוג חלק גדול של
האוכלוסיה של העולם .אף אחד לא רוצה את זה .אז
עדיף פשוט להחליט שזה דבר גויי ,ולא שייך לנו ,זה
סתם ...העולם ימשיך כרגיל ,וה' ישמור עלינו".
אני רק רוצה להזכיר לכם שזו היתה אותה
הגישה גם לפני חורבן הבית הראשון ,גם לפני
החורבן הבית השני ,וגם לפני שואת אירופה.
]ירמיהו ז' ,ד :אַל ִתּ ְב ְטחוּ ָל ֶכם ֶאל ִדּ ְב ֵרי ַה ֶשּׁ ֶקר
יכל ה' ֵה ָמּה .ועיי"ש כל
יכל ה'ֵ ,ה ַ
יכל ה'ֵ ,ה ַ
ֵלאמֹרֵ :ה ַ
הענין פסוקים ב'  -ט"ו[.
אבל זה כן יפול עלינו .וזה אפילו כתוב בנבואות
]יואל ב' ,צפניה ג' ,זכריה י"ג ועוד רבות[ .ואני
יודע שאז יתחילו הפרושים השונים על מה באמת
נאמר בנבואות .ואני אגיד לכם שבאמת תהיה
מלחמה .ענקית ,באמת .וכמו שזה עומד היום ,מעט
יהודים ישרדו .ובעולם ,גם כן ,מעט אנשים יחסית ֵיצאו
מזה בחיים.

ואתם צריכים להבין ,שזה נכון ,שלא לכל יהודי
יש נשמה של יהודי .רוב היהודים לפי הרבה מאד
מקורות מצדיקים מדורות קודמים הם ערב רב
)ע"ר( ]ר' מקורות בגליון  ,[73ואלה ֵיעלמו מהעולם.
מי הם הע"ר? הם יהודים לפי הדין .אבל הנשמה
שלהם היא לא נשמה של יהודי] .ע' ביצה לב :הני

מערב-רב קאתו[ .ואיך אפשר להכירם? מי שמקרר
את היהודים ליהדות .מקררים ומצננים אותם,
]אשר קרך בדרך .סוף כי-תצא[ .מכבים את האש
שיש אצל כל יהודי אמיתי ,האש שעושים ִא ָתּהּ
את המצוות .וזה עושה את היהדות ליהדות בלי
חיים ,בלי נשמה] .מצות אנשים מלומדה .ישעיה
כ"ט[ .כי הע"ר לא יכול לסבול קדושה ,הע"ר לא
יכול לסבול את הקשר ההדוק של יהודי אמיתי עם
הקב"ה.
הע"ר ,מאז שהם יצאו ממצרים ,הם רק רוצים
להפריע בין הקשר של עם-ישראל לריבונו של
עולם .ובדור הזה הם חוגגים .וכל כך הרבה יהודים
נופלים לתוך הדבר הזה ,נופלים לתוך הרצון של
הע"ר ,שהרבה מהם הם אנשים 'חשובים'
במרכאות כפולות] ,ירמיהו נ' ,ו' :צֹאן א ְֹבדוֹת ָהיוּ
שׁוֹבבוּם[ .שבפנים,
ְ
יהם ִה ְתעוּםָ ,ה ִרים
ַע ִמּי ,ר ֵֹע ֶ
עמוק בתוך התכנון שלהם זה להוריד את היהודי
האמיתי מהיהדות האמיתית שלו .והע"ר לבוש
בח ֵר ִדיוּת ,כי הוא כביכול 'יהודי צדיק' ,ובמקום
ָ
לכוון לאמת ,הוא מוריד את היהודי מהאמת.
]איכה ב' ,י"דְ :נ ִביאַי ְִך ָחזוּ ָל ְך ָשׁוְ א וְ ָת ֵפל ,וְ לֹא ִגלּוּ
ֶחזוּ ָל ְך ַמ ְשׂאוֹת ָשׁוְ א
בוּת ְךַ ,ויּ ֱ
ֵך ְל ָה ִשׁיב ְשׁ ֵ
ַעל ֲעוֹנ ְ
דּוּחים[ .והאמת היא ש'אין עוד מלבדו' .וכדי
וּמ ִ
ַ
לחיות במלחמה הזאת שעוד מעט תיפתח ,כדי
לשרוד ,צריכים קשר הדוק עם הקב"ה] ,תהילים
אַתּה
ָ
אָמ ְר ִתּי
ַ
ָע ְק ִתּי ֵא ֶלי ָך ה',
קמ"ב ,ו' :ז ַ
ַמ ְח ִסיֶ ,ח ְל ִקי ְבּ ֶא ֶרץ ַה ַחיִּים[ .ולא עם אף אחד אחר
בעולם .כי אף אחד אחר לא יכול לכוון אותנו לזה.
כל יהודי צריך לקשור את הקשר האישי עם
הקב"ה ,והקשר הזה יציל אותו.
אני יושב ובוכה ,בוכה ובוכה ,כשאני רואה את
היהודים מתעסקים עם שטויות ,עם שטחיות ,עם
ילים
אַרצוֹ ֱא ִל ִ
ַתּ ָמּ ֵלא ְ
עגל הזהב] .ישעיהו ב',ח' :ו ִ
ָדיו ִי ְשׁ ַתּ ֲחווּ [.כן ,מתפללים ,אבל זה עוד
ְל ַמ ֲע ֵשׂה י ָ
רחוק מאידישקייט ,כי תרבות עגל הזהב ,גורמת
לחוסר-הקדושה שיש בכל מקום ,גורמת לשטחיות
בקיום המצוות בעם-ישראל ,לחרדים ,וזה ממש
רעל שמפריד אותנו מהאמת.
עם ישראל ,אני מבקש מכם ,אני מתחנן
לפניכם ,עכשיו ,בערב המלחמה הגדולה ,תחזרו
לאמת! תחזרו לקדושה ,תוציאו מהחיים שלכם
את כל הדברים ששייכים לעולם הזה ,חוץ
מהדברים שממש צריכים בשביל להתקיים.
תתפללו באמת לה' .תבינו! אנחנו כולנו בסכנה
גדולה מאד ,סכנה של מוות ,סכנה לאבד את הכל,
גם בעולם הזה וגם בעולם הבא חס ושלום .זה
הזמן לשבת ,להתפלל בבכי ,לחפש בתוך עצמנו
איפה עגל הזהב נכנס ,איפה הע"ר קלקל אותנו,
ולהוציא את השקר ,ולחזור לאמת.
מה עוד אפשר להגיד לכם ,עם ישראל? אין לי
עוד מילים .הזמן ניגמר ,הזמן ניגמר .כל אחד יודע
את זה ,גם הגויים ,וגם היהודים צריכים לדעת.
הגויים מבינים ,אבל היהודים סתומים ,סותמים
את עצמם .רוצים עד הסוף ,עד הרגע האחרון,
למצוץ את כל ההנאות של העולם הזה] .ישעיה
כ"ב ,י"בַ :ו ִיּ ְק ָרא ֲאדֹ' ה' ְצ ָב' ַבּיּוֹם ַההוּאִ ,ל ְב ִכי
וּל ָק ְר ָחה וְ ַל ֲחגֹר ָשׂק :וְ ִהנֵּה ָשׂשׂוֹן וְ ִשׂ ְמ ָחה,
וּל ִמ ְס ֵפּד ְ
ְ
ָהרֹג ָבּ ָקר וְ ָשׁחֹט צֹאן ,אָכֹל ָבּ ָשׂר וְ ָשׁתוֹת ָי ִין ,אָכוֹל
וְ ָשׁתוֹ ִכּי ָמ ָחר נָמוּת[.
אם המשיח היה מגלה את עצמו ברגע זה ,הוא
היה בא לאזור המגורים של 'היהדות החרדית
ביותר' כביכול ,שזה מאה שערים ,גאולה ,רח' רבי
עקיבא בבני ברק ,ואני מפחד שהוא היה נותן
צעקה שהיתה שורפת את כל מה שעומד בשלשת
המקומות האלה ,ולא היה נשאר דבר ,חוץ
מהצדיקים האמיתיים ,שהם מעטים מאד .כי אלה
מקומות שאי אפשר לחשוב עליהם כמקום של
קדושה .אין שם קדושה .והקצת שיש בקושי
רואים אותו ,כי הרחובות האלה ,באיזורים האלה,
מלאים אלימות ,פריצות ,שנאת-חינם וחוסר-קשר
עם הקב"ה.
עם ישראל ,זה הסוף! יותר אין לי מה להגיד.
תתחילו לעשות חשבונות לפני הסוף ,חשבונות
נפש .לשבת ,לעבור על החיים שלכם ,לראות איפה
אתם סטיתם מהדרך .לעשות תשובה עם דמעות
וחרטה ,לבקש מהקב"ה מחילה ,להבטיח ,ולקיים,
שמהרגע הזה אנחנו חוזרים אליו ,גם בלבוש ,גם
בתפילה ,גם בחסד ,גם בקדושה ,ובכל דבר ששייך
ליהודי אמיתי שקיבל את התורה בהר סיני] .יואל

ב' ,יב :וְ גַם ַע ָתּה ְנ ֻאם ה'ֻ ,שׁבוּ ָע ַדי ְבּ ָכל ְל ַב ְב ֶכם,
יכם,
וּב ִמ ְס ֵפּד :וְ ִק ְרעוּ ְל ַב ְב ֶכם וְ אַל ִבּ ְג ֵד ֶ
וּב ְב ִכי ְ
וּבצוֹם ִ
ְ
יכם[ .או שתיעלמו מהמציאות
וְ שׁוּבוּ ֶאל ה' ֱאל ֵֹק ֶ
לא עלינו] .וראה גליון  37בכותרת' :תוכנית אב
להצלתינו'[.
התורה היום לובשת שק ואפר ,כי לא לומדים
לרוב לשם-שמים .התורה לובשת שק ואפר ,כי
הדינים )ההלכות( ,שבאו ישר מהשמים ליהודים,
הם כבר מעוותים .היהודים עוותו אותם ,והדיינים
פוסקים לפי עגל-הזהב ,לפי רצון הקהילה] .פני
הדור וכו' ,הרב וסרמן זצ"ל בקובץ מאמרים בשם
הגרי"ס ועוד[ .קשה להאמין ,איך אפשר לתת
הכשר לפאות נוכריות אם התורה אומרת "שיער
באשה ערווה" ,איך אפשר לתת הכשר לעופות
כאשר השוחט צריך לשחוט מאות עופות בשעה,
ולא תאמינו כמה טרפות עם-ישראל החרדי אוכל.
כי כשעניין ההכשרים נהיה עסק עם רווחים
ענקיים ,אז תמיד יהיו סימני-שאלה גדולים עד
כמה ההשגחה יכולה להיות באמת לפי הדין .קשה
להאמין ,איך נשים יהודיות הולכות ברחוב עם
לבוש לא צנוע צר וקצר ,אם התורה אומרת "טפח
באשה ערווה" .קשה להאמין ,איך יהודים לא
שומרים טהרת המשפחה כמו שצריך .איך יהודים
כביכול 'צדיקים' במרכאות כפולות ,יודעים
להשתמש במילים ובכח-הזרוע נגד נשים וילדות
שרוצות לחזור ללבוש הצנוע של שרה אמנו ע"ה.
התורה לובשת שק-ואפר ,כי עם ישראל התרחק
ממנה .כביכול הם 'קרובים' ,אבל הם רחוקים מאד
מהאמת .התורה הקדושה לובשת שק-ואפר כי היא
רואה שה' לא יתן לזה להמשיך .ומאחר ששנים
רבות ה' מנסה להחזיר את העם שלו ,וזה לא
ֵיכם ֶאת ָכּל ֲע ָב ַדי
ָא ְשׁ ַלח ֲאל ֶ
עוזר] ,ירמיהו ז' ,כ"ה :ו ֶ
יאים ,יוֹם ַה ְשׁ ֵכּם וְ ָשׁל ַֹח :וְ לוֹא ָשׁ ְמעוּ ֵא ַלי ,וְ לֹא ִהטּוּ
ַהנְּ ִב ִ
ֶאת אָזְ נָםַ ,ויּ ְַקשׁוּ ֶאת ָע ְר ָפּם[ .אז לכן חלק ענק של

הגויים ,והיהודים שיש להם נשמות של ע"ר,
יעלמו מהעולם .והיהודים האמיתיים יקבלו
משיח-צדקנו.
התורה לובשת שק ואפר ובוכה .ואם גם אנחנו
היינו לובשים שק ואפר ,יושבים ובוכים ,יחד עם
התורה ,יחד עם השכינה ,בלב שבור ,ומצטערים
על הריחוק ,הריחוק ֶשׁ ָנ ַתּנּוּ לע"ר להרחיק אותנו
מהתורה ,מהקב"ה ,והיינו מצטערים על זה ,הייתה
תקווה שנעבור את העתיד בקלות יותר .אבל
מאחר ומעט אנשים עושים את זה ,וברוך ה' יש
אנשים שכן עושים את זה ,אך מאחר והם מעטים,
אז התקווה שנעבור את זה בקלות  -היא מעטה
מאד.
אין לי יותר מה להגיד .הסוף מתקרב .הסוף לפני
ָאָרץ
בוֹרא ָשׁ ַמיִם ֲח ָד ִשׁים ו ֶ
העולם החדשִ ") .כּי ִה ְנ ִני ֵ
ֲח ָד ָשׁה ." ...ישעיה ס"ה ,י"ז(.
ואם אדם בעקשנות מחזיק בשקר וצועק
שהשקר הוא אמת ,שהשקר הוא התורה ,אז הוא
לא יוכל לחיות בעולם החדש שכולו אמת.
למה נלקחים הצדיקים?
יצחק אייזיק ,י"ב חשון תשע"ב
ְאין ִאישׁ ָשׂם ַעלֵ -לב .וְאַנְ ֵשׁיֶ -ח ֶסד
אָבד ו ֵ
ַה ַצּ ִדּיק ָ
ֶא ַסף ַה ַצּ ִדּיק.
ֶא ָס ִפים ְבּ ֵאין ֵמ ִביןִ ,כּיִ -מ ְפּנֵי ָה ָר ָעה נ ֱ
נֱ
ישעיהו נ"ז ,א'.
הלך מהעולם הזה צדיק גדול ביארצייט של
ֶיה .ירמיהו
מאמע-רחל ע"הָ ] .ר ֵחל ְמ ַב ָכּה ַעל ָבּנ ָ
ל"א[ .היהודי הזה עשה מסירות-נפש ענקית
בשביל התורה .והוא רק אחד מצדיקים רבים
שבחודשים האחרונים נעלמים מהעולם הזה.
ולפעמים יותר ִמ ְש ַניִ ם ליום .צדיקים ,שחלק מהם
ידועים מאד כמו הרב הגאון ר' נתן צבי פינקל
זצ"ל ,וחוץ מזה ,הרבה מאד צדיקים פחות ידועים
בעולם-הזה ,אבל מאד מכובדים בשמים.
וזה מצב מפחיד ביותר .כי מה אנחנו נעשה בלי
הצדיקים?! והצדיקים שנקראים גדולי הדור -
הרוב יהודים מבוגרים מאד ,ואנחנו רועדים על
הבריאות שלהם יום-יום .ונשאלת השאלה :למה?!
למה ברגע הזה בהיסטוריה אנחנו עומדים
ומסתכלים יום-יום איך שהפאר של עם-ישראל
פשוט נעלם] .ליקו"ת ח"ב ,ל"ג[ .מהי הסיבה?
פשוט מאד .אנחנו ממש לפני הגאולה השלימה
בעזרת ה' ,ועם ישראל במצב קשה מאד .ואם
נותנים לעם-ישראל יותר מדי מוסר  -אז עם-
ישראל לא רוצה לשמוע בדרך כלל.
ַתּ ְשׁ ֵל ְך ְדּ ָב ַרי
מוּסר ו ַ
ָ
ֵאת
אַתּה ָשׂנ ָ
]תהילים נ',יז :וְ ָ

אַח ֶרי ָך [:ויותר מזה ,עם ישראל כועס על אלה
ֲ
שאומרים להם את האמת ,ובורחים מן האמת
במקום להתקרב .ולכן ,הקב"ה מוריד על היהודים
מכות קשות .בשנים האחרונות המכות על עמ"י
הם גדולות וכואבות מאד .יהודים רבים שנפטרים
באופן פתאומי ,או בתאונות דרכים לא-עלינו ,או
בכל מיני צורות משונות ל"ע ,או במחלות קשות
ורבות ל"ע .ואנחנו קוברים אותם ,וממשיכים
הלאה .שוכחים ,וממשיכים ,אבל אנחנו לא
חוזרים בתשובה במיוחד] .ישעיהו מ"ב כ"ה:
ַתּ ַל ֲה ֵטהוּ
ֶעזוּז ִמ ְל ָח ָמה .ו ְ
ִשׁפּ ְֹך ָע ָליו ֵח ָמה אַפּוֹ ו ֱ
" ַויּ ְ
ָשׂים ַעל ֵלב"[.
ַתּ ְב ַער בּוֹ וְ לֹא י ִ
ָדע ,ו ִ
ִמ ָסּ ִביב וְ לֹא י ָ
יש אמנם כמה יהודים שחוזרים בתשובה
באמת ,אבל הרוב ממשיכים להתרחק ,ואני מדבר
על החרדים .ממשיכים להתרחק ,ממשיכים לטבוע
בתוך העולם-הזה ועגל-הזהב .אמנם מדביקים
'הכשרים' על זה ,אבל זה טרף ,וזה מביא רק לסוף
החיים ,שאדם יפסיד את הנצח חס ושלום.
אבל הקב"ה רואה שזה לא עוזר  -אז הוא לוקח
מאתנו את הצדיקים .כי בלי הצדיקים אין לנו
הרגשה של בטחון בכלל .וברגע שהם נעלמים
מהשטח  -אז הכל מפחיד ביותר .ונכון שבשמים
הם יתפללו על עמ"י ,וזה יעזור .אבל כל יהודי
ויהודי חייב לבד לקשור קשר עם הקב"ה .וזה מה
שיציל אותו .ולא יהיו לנו צדיקים לעזור ,כי הם
כמעט לא קיימים פה .אנחנו עוד מעט נהיה ממש
יתומים ה' ירחם ,וכמו שכתוב ,שבסוף  -לפני
משיח ,זה יהיה דור של יתומים .יתומים מרבנים,
מצדיקים שמכוונים אותנו ונותנים לדור זכויות.
ומה אני יכול לומר .כמעט עשרים שנה אנחנו
מדברים .ויש אנשים שמתחילים להבין ,אבל הם
לא הרוב .ממשיכים להלחם יהודי-נגד-יהודי על
שטויות .יהודים עושים נגד יהודים אחרים כל-
מיני מעשי רשעות ,רק מקנאה ושנאה וכל מיני
רגשות שליליות' .מחלוקת'  -זה שם המשחק.
והמצב הולך ומחמיר .יש אלימות ברחוב החרדי.
והמצב הוא שמי שרוצה לגדל ילדים לתורה
ומצוות ומעשים-טובים ,באמת אין כמעט סיכוי
לילד להגיע לאידישקייט אמיתית .ולכן ,חייב
להיות עכשיו סוף הגלות .חייב להיות סוף הגלות
עכשיו! ברגע זה! כי אין תקוה כמעט לעתיד.
מרגישים שהשכינה כבר לא נמצאת בכל העולם.
יהודים רבים סובלים בצורה קשה ביותר .אבל לא
מתעוררים .ממשיכים להיות שמחים עם עצמם,
לומדים ,שומרי-שבת ,יהודים טובים ,אבל  -בלי
לב .לרוב  -הם בלי לב .גם הישיבות ,גם הבתי-
יעקב .לומדים ,ולומדים ,אבל איפה הקב"ה
באופק?! איפה הקב"ה?! לא בלב .לא בלב של רוב
היהודים.
עם ישראל ,מה שאני אומר זה לא חדש .רק דבר
אחד אני רוצה לומר :עננים שחורים מאד באופק.
]צפניה א' ,ט"ו :יוֹם ֶע ְב ָרהַ ,היּוֹם ַההוּא :יוֹם ָצ ָרה
ַא ֵפ ָלה ,יוֹם
ֹשׁ ְך ו ֲ
וּמשׁוֹאָה ,יוֹם ח ֶ
צוּקה ,יוֹם שֹׁאָה ְ
וּמ ָ
ְ
ַע ָר ֶפל[ .העננים השחורים זה מלחמה.
ָענָן ו ֲ
המלחמה העולמית השלישית .ומלחמה זו תהיה
קשה ביותר .מאות-אלפים ,ואולי מליונים יהרגו.
שני שליש של העולם יהרס] .יחזקאל ז' ,ה' :כֹּה
אַחתָ ,ר ָעה ִהנֵּה ָבאָהֵ :קץ ָבּא,
אָמר ֲאד' ה'ָ ,ר ָעה ַ
ַ
ירה
ָבּא ַה ֵקּץֵ ,ה ִקיץ ֵא ָל ִי ְךִ ,הנֵּה ָבּאָהָ :בּאָה ַה ְצּ ִפ ָ
הוּמה,
אָרץָ ,בּא ָה ֵעתָ ,קרוֹב ַהיּוֹם ְמ ָ
יוֹשׁב ָה ֶ
ֵא ֶלי ָך ֵ
וְ לֹא ֵהד ָה ִרים[ .וארץ ישראל לא תהרס .אבל
היהודים ,גם בארץ-ישראל ,אלו שלא חוזרים
בתשובה ,אלה שממשיכים בשיטוט )בשוטטות(
שלהם בעולם הזה ,הם לא ישרדו .זה לא אומר
שלא יהיה כלום בארץ-ישראל .יהיה ,אבל ארץ
ישראל לא תהרס לגמרי .ואני רק יכול לברך את
כל עם ישראל שנחזור בתשובה שלמה ,ושהסוף
שלנו יהיה הגאולה השלמה ,ושנזכה לזה ,כי זה
יהיה תענוג יותר מכל התענוגות של העוה"ז .אבל
אני מאד דואג שעד שנגיע לזה העולם יהיה מקום
הרוס .הרוס ממש .ה' יהרוס לגמרי את כל הרע,
את כל השקר ,ויביא אותנו לעולם-של-אמת .בלי
היצה"ר .אבל  -רק עם האמת.
תבחרו עם ישראל ,תבחרו .אין הרבה זמן.
המלחמה הזאת עומדת לפנינו .ואפשר כבר לראות
אותה מרחוק ,שהיא מתקדמת במהירות אלינו.
נשק שלא-נדע יש לכל הארצות ,רשעות ושקר
מנהלים את העולם .ואין הגיון בכלום .השטן
מוביל אותם .היצה"ר ,הנחש ,שולט עליהם .אבל
בסופו של דבר בניסים ענקיים  -ה' ימחוק אותם

מהקיום .ולחכות ,אפילו דקה אחת ,זה דבר מסוכן
ביותר .חייבים ברגע זה לשנות את הכיוון לכיוון-
של-אמת ,ולהוריד את כל השקר שיש לכם בחיים.
לפני הפיצוץ ,בנימין גולדן ,ג' כסלו תשע"ב
אוי לעם ישראל! אין קנאים .כמעט אין קנאים
כבר .ואיך אפשר להמשיך את הדורות בלי קנאים
לה'? אין יהודים-קיצונים כמעט .קיצונים -
בקירבה לה' ובעבודת ה' .אין כמעט .רק מעטים
מוכנים להקריב את-עצמם בשביל האמת .וזה
מאד מפחיד .כי הרחוב החרדי נהיה פרוץ ,ומסוכן,
ועויין לכל דבר ששייך לאמת .יש קבוצות של
חוליגנים ,של בריונים ששולטים לרוב על דעת
הקהל ,והם עובדים בשביל 'כביכול צדיקים',
עסקנים גדולים שכביכול רוצים את טובת עמ"י.
והמצב הזה הוא לא חדש בהיסטוריה של
היהודים .היו בריונים שבגללם ביהמ"ק נחרב
בסופו של דבר .והיום ,גם כן זה כך .רק שאין לנו
בית-מקדש .אבל את הקהילות הגדולות של
יהודים 'כביכול שומרי מצוות' – הבריונים האלה
עם המנהיגים שלהם מחריבים .ובעתיד הקרוב
המצב יחמיר מאד .החוליגנים ישלטו יותר יחד עם
המנהלים שלהם ,ואדם שבאמת מחפש אמת
ורוצה להתקרב לה' ,הוא יהיה כאילו 'המוזר',
וה'לא-שייך לאידישקייט'] .ישעהו נ"ט ט"ו :וסר
מרע משתולל[ אבל ה' יטפל בכל אלו ,שהם
למעשה נשמות של ע"ר.
בעתיד הקרוב יותר תתחיל רשמית מלחמת
העולם השלישית .ובעתיד היותר-קרוב ,תהיה
נפילה בעולם של הגשמיות ,כמו שלא היתה
בהיסטוריה .וזה ,ביחד עם המלחמה העולמית
הקשה ביותר שהיתה אי פעם בגלל הנשק
המשוכלל ,והמסוכן ,והקטלני של היום ,שני
הגורמים הללו  -יהרסו ויחריבו הרבה מאד
מהעולם ,כולל הקהילות היהודיות .ותישאר כמות
יחסית-קטנה של יהודים לקבל משיח צדקינו.
אבל אנחנו ,היהודים שבאמת רוצים אמת ,אנו
יודעים שכל זה מסופר בהרבה נבואות .והרבה
מאד צדיקים גדולים מהדורות הקודמים כתבו
ברורות ,שבדור הזה – רוב היהודים יהיו ע"ר.
ואפילו מנהיגים יהיו ע"ר .אבל זה יהרוס את רוב
הקהילות .כי אם המצב ימשך כך שההלניסטים
שולטים  -אז הדור הבא יהיו פחות דומים ליהודים
אמיתיים ,והדור שאחרי-זה כבר לא יהיו בכלל
יהודים .ולכן ,כל העולם עובר עכשיו בירור.
והיהודים שרוצים להיות יהודים אמיתיים,
שנשמותיהן היו בהר סיני  -הם ינצלו .השאר
יעלמו ]אבן שלמה להגר"א ,י"א[.
לא לפחד! יהודים רודפי אמת ,לא לפחד! ה'
איתכם! ובעזרת ה' ,אלה שמוכנים להקריב את
עצמם בשביל האמת ,בשביל הדור הבא ,שיהיו
"ערליכע-יידן" ,יהודים ָכּ ֵאלוּ יעברו את הקושי הרב
שעומד בפנינו בעתיד הקרוב .ומי שיותר בוטח
בקב"ה ,מי שמוכן לחיות על קידוש ה' ,לא משנה
מה שהחברה מסביב אומרת ,מי שבאמת אוהב
את הקב"ה ,הוא ישרוד בע"ה ,ויעבור את זה
יחסית בקלות.
נכון ,הציונים יפלו .ומי שהולך נגד הקב"ה יפול
 ובמיוחד הציונים .ולצערי הרב ,יש הרבה יהודיםשהם לא-ציונים או לפחות רשמית הם לא-ציונים,
שהם יפלו .בכל קהילה של יהודים ,אם זה
חילונים ,רפורמים ,דתיים או חרדים ,כיום  -מי
שמנהיג את הקהילות ,בד"כ מנהיגים את זה כמו
הגויים ,ולא בדרך האמת .וזה גם כתוב בנבואות
ובדברי חכמים ,צדיקים גדולים מהדורות
הקודמים .כן ,הרוב לא-אמת .לא מנהיגים את
הקהילות באמת .יש גניבות ,יש דילים בין החרדים
לחילונים ,והכל על גבו של היהודי הפשוט .בדיוק
כמו שמנהיגים את המדינה ,ככה מנהלים את
הקהילות .ובכל העולם זה ככה.
ושכחו מה זה להיות יהודי באמת ,איך נראה
יהודי באמת .כל כך קשורים לעגל-הזהב .לנסוע,
לטוס כמה פעמים בשנה ,אמנם בשביל מצוות,
בשביל כל-מיני סיבות ,אבל גם נוסעים לעשות
פסח בשוייץ ,ואולי קצת לעשות סקי ,והם
אומרים "ומה לא בסדר עם סקי?! באמת! שאלתי
את הפוסק שלי ,והוא אומר שסקי זאת התעמלות
טובה ,ובלי שום בעיה הלכתית .למה לא?!"
ואלה הפוסקים .כן ,הפוסקים .כל ההנהלה של
כל הקהילות ,ההנהלה של המדינה  -מדינת
ישראל ,ההנהלה של ארה"ב ,של רוסיה ,של כל

הארצות באירופה ,של האו"ם וכו'  -זה הכל אותו
דבר :על בסיס של כסף ושליטה .אבל לא על בסיס
אידישקייט .פה ושם יש יהודים מעטים ,אמיצים,
שבכל הכוחות שלהם ,בכל מאודם ,לא מוכנים
לעזוב את הקשר האמיתי עם הקב"ה .והיום,
מלכלכים אותם וצוחקים מהם .אבל בעתיד
הקרוב הם יהיו ,איך אומרים ברחוב? על הגובה!
אני באמת רוצה לדבר על הצדיקים שמסתלקים
מהעולם הזה .היהודים ממשיכים לחגוג .הם
בוכים ברגע הראשון ,ומצטערים שצדיק זה או
אחר נפטר .הם קצת בהלם ,כשביום אחד ארבעה
צדיקים נעלמו מהעולם .אבל הרבה מהם פשוט
מחליטים" :נוּ ,הם נפלו בשבילנו ,הלכו ''על קידוש
השם'' ,כדי שאנחנו היהודים לא נסבול .הם לקחו
מאתנו את התיקון הקשה ,ועכשיו אנחנו יכולים
להמשיך בשמחה את החיים הרגילים" .לצערי ,זו
הגישה של רוב האנשים ,רוב היהודים] .ירמיהו ב',
מוּסר לֹא ָל ָקחוּ;
ָ
ֵיכם,
יתי ֶאתְ -בּנ ֶ
כטַ :ל ָשּׁוְ א ִה ֵכּ ִ
אַריֵה ַמ ְשׁ ִחית[ .כי הרוב
יכםְ ,כּ ְ
יא ֶ
אָכ ָלה ַח ְר ְבּ ֶכם ְנ ִב ֵ
ְ
לא מרגישים כמו יתומים .וזה כמו שיש יתומים,
שהאבא שלהם נפטר ,לא-עלינו ,וגם האמא שלהם
נפטרה לא-עלינו ,אבל יש להם הרבה דודים
ודודות שלוקחים אותם ללונה-פארק ,וקונים להם
מתנות ,ונותנים להם כל מה שהם רוצים ,והם
פשוט נהנים מהחיים .ועל האמא ועל האבא – הם
בכלל לא חושבים.
ככה זה אנחנו .אנחנו משתדלים ליהנות מהעולם
החומרי .זה לא כולם ,אבל זה הרוב .וכששומעים
שהצדיקים ,שהם השליחים להיות רועי-הצאן שלנו
בעוה"ז ,שהם נעלמים ,ג"כ לא כל כך שמים לב חוץ
מאשר באותו יום .כי יש לנו שעשועים אחרים ,והכל
עם "הכשר" ,ואפילו ההכשרים הכי טובים .ואי אפשר
להיות עצובים .אסור להיות עצוב .זה מביא לדיכאון!
ואנחנו רוצים שמחה ,אנחנו רוצים לחגוג ,ורוצים
להמשיך את המסיבה .אבל בין אם הם רוצים או לא
 המסיבה תיגמר בעתיד הקרוב .ובמקום המסיבההם יאכלו עפר .ובמקום כל החומריות שהיתה להם,
ובמקום כל ה'לוקסוס' וכל הצעצועים שלהם  -יהיו
להם שריפות .והם יסבלו מאד ,וייעלמו .ואם יש
ביניהם נשמה יהודית אמיתית  -ה' יביא אותו לאמת.
הוא יקבל בסוף את האמת ,והוא יציל אותו .אבל
אחרי הרבה סבל.
אז עם-ישראל ,אם אתם לא רוצים לסבול  -כדאי
לזרוק את כל הגלידות והשוקולדות ,כדי שבסופו-
של-דבר לא תצטרכו לאכול עפר] .צפניה א' :וְ ֻשׁ ַפּ ְך
וּל ֻח ָמם ַכּ ְגּ ָל ִלים[ .ואלו שהם ע"ר ,הם לא
ָדּ ָמם ֶכּ ָע ָפרְ ,
יוכלו להשתנות או לעשות תשובה ,כי הנשמה שלהם
היא לא של יהודי .הנשמה שלהם לא יכולה לסבול
את התורה ואת המצוות .והם מדללים את התורה
והמצוות .ואפילו שהרבה מהם נראים צדיקים ,הם
מושכים את עמ"י לכיוון של הסכנה הרוחנית -
במקום לסחוב את עמ"י בחזרה לאמת.
אגיד לכם עוד פעם .בעתיד הקרוב ,העולם עומד
ליפול מכל הכיוונים .כלכלית ,בבת-אחת תהיה ירידה
כ"כ קשה ,שיהיו אנשים בלי כסף ,ואפילו בשביל
אוכל מרגע לרגע .הכסף פשוט יתנדף בתוך
המחשבים .ויכול להיות אדם עשיר ,שישאר רק עם
כרטיס-האשראי וכמה דולרים בכיס ,ולא יהיה לו
אפילו די כסף למכולת .וזה יהיה באירופה,
ובאמריקה ,ובעוד מקומות .ובארץ יהיה קשה.
בהתחלה לא נרגיש את זה עד-כדי-כך ,אבל מספיק
קשה ,ואפילו קשה מאד .ומי שקשור לעגה"ז מאד,
ולא בוטח בקב"ה ,ולא מאמין באמת שהוא הכל-
יכול ,ושהכל הוא נותן לנו ,ושאין דבר שאנחנו
מקבלים שלא בא ממנו ,כי הכל הוא שנותן לנו ,מי
שבלב לא מאמין באמת בזה  -אז הוא יכול פשוט
למות מהלם ,מ'שוֹק' .אבל אלה שמאמינים ובוטחים
יידעו שה' הוא הנותן לנו את הכל .וגם כשאין כסף,
ולא רואים אוכל ,הוא יכול גם לתת לנו ָמן ,והוא
יכול לתת לנו "באר מרים" לשתות ,ואין לנו ממה
לפחד כלל.
וחוץ מזה עוד מעט תתחיל המלחמה .והמלחמה
הזאת על הצניעות ,זה החלק המקדים ,הראשוני של
המלחמה העולמית .ותבוא עכשיו מלחמה כביכול
בגלל ישראל ,או על ישראל ,אבל רוב המלחמה תהיה
מחוץ לישראל .ותהיה מלחמה קשה ביותר .ויותר
אני לא יכול להגיד ,רק להזכיר לכם ששני שליש של
העולם יחרב ,אבל לא ארץ ישראל] .זכריה י"ג ,יואל
ג' ,ס' עובדיה[ .וזה יהיה מפחיד ביותר .ורוב
האוכלוסיה של העולם  -תיעלם .וה' יעזור לנו שנזכה
לקבל משיח צדקינו כולנו ,ושכל היהודים-האמיתיים
יעשו תשובה-שלימה ,ושנעבור את התקופה הבאה
בקלות וברחמים.

בס"ד
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המסר האחרון לעם ישראל
טבת ה ' תשע " ב * מסרים של שוטים * ניתן לשמוע את המסרים בטל03-9-77-00-77 .

"מיום שחרב בית המקדש ניטלה נבואה מן
הנביאים וניתנה לשוטים" בבא-בתרא יב:
מסר מבנימין גולדן ,נר ג' של חנוכה ,ה' תשע"ב
כן ,כן ,זה נכון .אנחנו מפסיקים לתמיד לכתוב
מסרים לעם ישראל .בעזרת ה' ,אנחנו נכנסים עכשיו
לתקופה ,התקופה שלפני הגאולה .תקופה קשה
ביותר] .בלק כ"ד ,כ"ג" :אוֹי ִמי יִ ְחיֶה ִמ ֻשּׂמוֹ ֵק'ל" .אבן
שלמה להגר"א י"א ,ה'[ .תקופה ,שכל יהודי יצטרך
לבדו לקשור את הקשר החזק עם הקב"ה] .תהילים
ֶך.[".
יךִ ,בּי ָתּ ְמ ָכה יְ ִמינ ָ
אַח ֶר ָ
ַפ ִשׁי ֲ
ס"ג ,ט'ָ " :דּ ְב ָקה נ ְ
תקופה שאף אחד לא יוכל להתחזק מאדם אחר ,רק
ישיר מהקב"ה ,מהספרים הקדושים ,מהצדיקים
מהדורות הקודמים והניסיונות שה' שולח לנו.
וּללֹא
ָמים ַר ִבּים ְליִ ְשׂ ָר ֵאל כו' ְ
]דבה"י ב' ט"ו ,ג'" :וְ י ִ
תוֹרה .ע"ש[.
ָ
וזה מצב שגם אנחנו ,מה שקוראים "האוטיסטים",
או פגועי המח  -גם אנחנו לא יכולים לתת חיזוק או
כיוון .כי כל יהודי שהנשמה שלו היתה בהר-סיני,
חייב להגיע לזה בעצמו] .ירמיהו ל"א ,ל"ג" :וְ לֹא
יְ ַל ְמּדוּ עוֹד ִאישׁ ֶאת ֵר ֵעהוּ כו'"[ .וזו תקופה מאד קשה
לחלק-של-העם ,ולחלק-של-העם זה מצב משמח.
אָתה ב ֶֹקר וְ גַם ָליְ ָלה" ,ב"ק ג [:כי
]ישעיהו כ"א ,י"בָ " :
חלק של העם ,החלק הגדול ביותר ,חי בשקר .וחלק
של העם ,הקטן הרבה יותר] ,צפניה ג' ,י"ב:
ָדל"[ .משתדל להגיע
אַר ִתּי ְב ִק ְר ֵבּ ְך ַעם ָע ִני ו ָ
"וְ ִה ְשׁ ְ
לאמת .והשמחה הגדולה ביותר של המיעוט של עם-
ישראל )עמ"י( ,זה לחיות חיי אמת"] .ברוך אלוקינו
שבראנו לכבודו" .תפילת שחרית ,רמב"ם הל' תשובה
פרק י'[ וזה מה שמביא להם את ההנאה הגדולה
ביותר.
שאר האוכלוסיה היהודית בעולם חיים חיים-של-
שקר בדרגות שונות .חלק יותר וחלק פחות .אבל
סבל רב יעברו עד שיגיעו לאמת ]סנהדרין צז .[:ולכן,
זו תקופה מפחידה ,תקופה קשה] .עמוס ה' ,י"ח[.
אבל גם משמחת .אבל יהיה פחד ענק] .ישעיהו ב':
"בּוֹא ַבצּוּר כו'" ושם כל הענין[ .ותהיה מלחמה ,כמו
שאמרנו כמה וכמה פעמים .ולא צריכים לשמוע את
זה רק מאתנו ,זה כתוב בנבואות .ועכשיו ,זה אפילו
בכותרות של כל העיתונות כמעט .אמנם בכותרות
של העיתונות מדברים על מלחמה ,וליד זה מדברים
על כדורגל ותיאטרון ,אבל מלחמה תהיה .ותהיה
מלחמה קשה ביותר שלא היתה כזאת בכל
ההיסטוריה] .יואל ב'[ .ורק לחשוב על הנשק האכזרי
שיש לכל מדינה ומדינה כמעט ,זה מספיק בשביל
להתעלף מפחד .אבל יהודים אמיתיים לא צריכים
ֹאשׁי ְבּיוֹם
לפחד] .תהילים ק"מ ,ח'ַ " :סכּ ָֹתה ְלר ִ
ָשׁק .[".ה' יציל אותנו ,אם אנחנו רוצים או לא
נֶ
רוצים .וכמו שנאמר פה ,יש הרבה ערב-רב )ע"ר(
בינינו .אפילו לפי הרבה מקורות  -רוב היהודים בדור
הזה ע"ר) .הערה :מאמרים וציטוטים מהנבואות
ומדברי חז"ל והזוה"ק וגדולי הדורות בעניני הערב-רב
ומנהיגי הדור ,בספר 'הדור האחרון' ,קובץ מקורות.
ניתן להשיג בטל(02-5382966 .
ואני רוצה לומר לכם ,שבגלל זה אנחנו לא יכולים
לקבל חיזוק מאף אדם ,מאף יהודי .כי איך נדע אם
זה ע"ר או לא? יש אמנם כמה סימנים ,אבל לא
תמיד רואים את הסימנים על הבן-אדם .סימן אחד
זה שאין להם רחמנות של יהודי שמרחם על יהודי
אחר ,אין להם באמת את ההרגשה ,ההרגשה שיש
כשרואים יהודי סובל .אין להם דמעות או לב ,לרחם
על יהודי אחר .הם קרים ,קרים ליהודים אחרים.
]חז"ל" :ישראל ביישנים ,רחמנים וגומלי חסדים"[.
ועוד סימן ,שהם מקררים אותנו מהדת .רוצים
לכבות את האש שלנו לה' .אבל זה לא ניתן ,וזה לא
יוּכלוּ
יהיה] .שיר השירים ח' ,ז'ַ " :מיִ ם ַר ִבּים לֹא ְ
אַה ָבה"[ וכל היהודים האמיתיים עם
ְל ַכבּוֹת ֶאת ָה ֲ
נשמות יהודיות ,אפילו שהיום הם מסתובבים
ברחובות ומלקקים את הגלידה ברחוב ,הם לא יפלו
לאכזריות ,לקינאה של הע"ר .הם יחזרו לאמת.
ונכון מאד שנראה בעתיד הקרוב דברים קשים
ביותר ,גם בחו"ל וגם בארץ .אבל בחו"ל זה יהיה
נורא .והמילה "נורא" זה לא מספיק מתאר את המצב
שעוד עומד להיות .גם היהודים בחו"ל ירגישו חזק
את האנטישמיות .חזק מאד .אנטישמיות שעוד לא

היתה בדור הזה ,רק בגרמניה בין הנאצים לפני
ששים ,שבעים שנה ,או אצל סטאלין ]" ָה ַפ ְך ִל ָבּם
ִל ְשׂנֹא ַעמּוֹ" .תהלים ק"ה ,כ"ה[ .בשנים האחרונות לא
הרגשנו אנטישמיות כזו ,ועכשיו היא תהיה חזקה
מאד.
והע"ר ,הגויים ,ועוד כמה יהודים ביניהם ,משתדלים
להשתלט על העולם .משתדלים להיות יותר ח"ו
ָבל ְבּ ִלבּוֹ ֵאין
אָמר נ ָ
מהקב"ה] .תהילים י"ד ,א'ַ " :
ֱאל ִֹקים"[ .זו קבוצה של מטורפים ,קבוצה של אנשים
שאיבדו את האנושיות שלהם] .אבות ג' ,י"ד[ .כי הם
כל כך אכזריים ורשעים .ויש גם כן פה במדינה כאלה.
אבל עוד מעט האמת תעלה ,ונדע מי שייך למה.
יִצּ ְרפוּ ַר ִבּים,
]דניאל י"ב ,י'" :יִ ְת ָבּ ְררוּ וְ יִ ְת ַל ְבּנוּ וְ ָ
וְ ִה ְר ִשׁיעוּ ְר ָשׁ ִעים"[.
אבל החשוב ביותר  -זה שעם ישראל יחזור לאמת,
יחזור למקור שלו] .ואין נגאלין אלא בתשובה.
רמב"ם הל' תשובה פ"ז ה"ב[ .שנחזור לצורת החיים
הטהורה והקדושה שפעם היתה .שנתקן את העבירה
הראשונה של האדם הראשון .שנתקן את כל
העבירות מאז .והעבירה הגדולה ביותר ,הראשונה,
שבגלל זה נפלנו כולנו ,זה לחשוב שאנחנו יכולים
יתם
להיות כמו הקב"ה] .בראשית ג' ,ה'" :וִ ְהיִ ֶ
ָרע .[".שאם רק נאכל את פרי-
ֵכּאל ִֹקים י ְֹד ֵעי טוֹב ו ָ
העץ ,אז נוכל להשתלט על העולם לגמרי .אבל הנה,
הרבה ניסו ונכשלו .וגם אלה היהודים והגויים
שמנסים להשתלט ,אפילו על חלק קטן של העולם
או של האוכלוסיה ,יכשלו בגדול] .ישעיהו י"ד ,ה':
" ָשׁ ַבר ה' ַמ ֵטּה ְר ָשׁ ִעיםֵ ,שׁ ֶבט מ ְֹשׁ ִלים" .ע' שבת קלט.[.
ובכל מקום ומקום אנחנו רואים את החטא הזה -
החטא שאנחנו רוצים להשתלט .להשתלט על דבר
שרק הקב"ה יכול ,אבל אנחנו רוצים להיות 'כמו
וּמ ְג ָדּל וְ רֹאשׁוֹ ַב ָשּׁ ַמיִ ם,
הקב"ה'] .בראשית י"א ,ד'ִ " :
ַע ֶשׂהָ -לּנוּ ֵשׁם[ .והנחש עדיין עומד ולוחש לנו
וְ נ ֲ
באוזן' :אתם יכולים! אתם יכולים להשתלט!' .אם זה
במדע ,שיש כל מיני תיאוריות איך ליצור חיים ח"ו,
איך לייצר כל מיני בקטריות ,כדי להרוג אנשים .ואם
ברפואה ,איך לייצר כל-מיני טיפולים למחלות ,שרק
גורמים לאנשים סבל .וזה 'סימן-שאלה' אם זה עוזר
להם ,אבל הרבה מאד כסף זה מכניס לכיס של
הרופאים ,של היצרנים ,ושל הטכנאים] .טוב
שברופאים לגיהנום .סוף מס' קידושין[.
ורוצים להשתלט על מדינות שלמות .או להשתלט
עליהן באופן חלקי ,להשתלט על אזורים שלמים.
ובכלל ,על כל העולם רוצים להשתלט] .ישעיה מ"ז,
אַפ ִסי עוֹד"[ .ואצל היהודים החילוניים ,גם
ח'ֲ " :א ִני וְ ְ
כן יש להם רצון להשתלט על כל מה שהגויים רוצים.
ובין היהודים הדתים-לאומיים ,הם רוצים
שישתלטו על הערבים ]אמת ליעקב להגר"י מליסא
ב"ב עג .[:ועל מדינת ישראל .ככה ,רוצים .ובעולם
החרדי ,יש עסקנים שרוצים להשתלט על כל הכסף
שנכנס לקופות הצדקה של ארגוני החסד ,ישיבות
וכו' .יש עסקנים שרוצים את הכל ,את הגשמיות ,את
הרוחניות ,על הכל הם רוצים להשתלט .הם לא
רוצים שחסידות אחרת תשתלט .רק החסידות
מוֹטה"[ .ואם
שלהם] .ישעיהו נ"ח ,ו'ַ " :ה ֵתּר ֲאגֻדּוֹת ָ
לא  -אז מותר לקחת כמה מקלות ברזל ,ולהרביץ למי
שמפריע .ואם זה לא עוזר  -אז אפשר לעשות כל
מיני טריקים אחרים בכדי לעשות רע לשני.
ובכלל ,רוצים להשתלט גם על הרחוב .לעשות
פיצות ,וגלידות ,והמבורגרים וכו' ]תהילים פ' ,י"ד:
ָער"[ .כדי להשתלט על התאווה
"יְ ַכ ְר ְס ֶמנָּה ֲחזִ יר ִמיּ ַ
ל' ָכּ ֵשר' של היהודי החרדי ,להיות כמו גויים ,אבל
להיות באמת 'חרדים' .הכל עם "הכשר" .והתאווה
הזו מביאה לעסקים הרבה כסף ,ולהשתלט על זה -
זה ממש ממלכה של עגל הזהב.
וככה היהודים משתלטים .ואם מישהו מפריע
לשני ,אז שוב ,מותר מכות ,הפגנות וכו'] .יחזקאל
יתם ְבּ ֶא ֶרץ ַחיִּ ים" ,ר' שערי
ָתנוּ ִח ִתּ ָ
ל"ב ,כ"דֲ " :א ֶשׁר נ ְ
תשובה ג' קס"ב – קס"ה[ .ורוצים שהנשים שלנו
תיראנה כמו אשת-רחוב ,שתמשוך את העיניים של
ָבהוּ כו'
ַען ִכּי ג ְ
כל הגברים] .ישעיהו ב' ,ט"ז" :י ַ
וּמ ַשׂ ְקּרוֹת ֵעינָיִ ם" .ע' סוטה מז :משרבו נטויות כו'
ְ
רבו המים המרים[ .ואם ח"ו מישהי תתלבש
בצניעות ,תרצה חיים של קדושה ,אז מותר לזרוק
עליה דברים ,למשוך לה את הכיסוי-ראש .זה מותר.
כי יש רבנים שרוצים להשתלט על הרחוב .והם
אומרים שמותר .כי זה לא הרחוב כמו שהם רוצים,

* טעון גניזה

זה רחוב אחר.
וחלק מהמנהיגים שלנו הם מנהיגי שקר] ,ב"ק נב.
כד רגיז רעיא כו'[ שהם לא שייכים לעם היהודי] ,עיון
יעקב סוטה מט :פני הדור כו'[ והם רוצים להשתלט
על כל הקהילות .כי זה הרבה כסף ,הרבה כוח וכו'.
המצב עצוב בעם ישראל] .סוף שירת האזינוִ " :כּי
יִ ְר ֶאה ִכּי אָזְ ַלת יָד ,וְ ֶא ֶפס ָעצוּר וְ ָעזוּב"[ .כי החרדים
שהם צריכים להיות קודש-הקדשים ,הם בנו ,כל
קבוצה ,ישיבות גדולות וקטנות ,בתי כנסת ,בתי
מדרש ,ענקיים ,יפים ,מרשימים] .הושע ח' ,י"ד:
יכלוֹת"[ ,ובנו בתי-
ֹשׂהוּ ,וַיִּ ֶבן ֵה ָ
יִשׂ ָר ֵאל ֶאת ע ֵ
ַיִּשׁ ַכּח ְ
ו ְ
ספר-לבנות מאד גדולים ,אבל יש בעיה אחת קשה
ביותר :לא הזמינו את הקב"ה להיכנס לשם .אבל כן
הזמינו :מפקחים ומפקחות מ'חינוך העצמאי' ,או
ממשרד החינוך ,לראות ,ולחתום .כדי שיתנו כסף.
מה זה משנה שתיכנס תוכנית ה'ליבה'?! מה זה
משנה אם ילמדו קצת על בן גוריון ימ"ש ,או על
הרצל ימ"ש ,או על כל השקרנים והרשעים שהיו
בהיסטוריה של המדינה הזאת] .משלי כ"ח ,ד'" :עֹזְ ֵבי
תוֹרה יְ ַה ְללוּ ָר ָשׁע" .קוא"ג חזו"א ר'[ .זה לא יכול
ָ
להזיק ...אבלִ ,תּ ְר ֶאה ,עם הכסף הזה אפשר לבנות
עוד ועוד בתי ספר לבנות ,ומחשבים ,ועם חוגים
לציור ,כל מיני דברים כמו החילוניים ,שהם כמו
ַשׂ ִפּיקוּ" .כל
ָכ ִרים י ְ
וּבי ְַל ֵדי נ ְ
הגויים] .ישעיהו ב' ,ו'ְ " :
הענין ,ובמפ' שם.[.
והכנסנו גם פסיכולוגיה" .פסיכולוגיה"?  -זה יציל
אותנו??? פסיכולוגיה? זה בטוח שהפסיכולוגיה היא
חלק מהנחש בעצמו! וכל הקורסים ,כל ה"ליבות",
הם ממש הנחש בעצמו .והחכמים של הרשעים הבינו
בעורמתם שזו הדרך לשבור את עם ישראל .זו הדרך
לקחת את החרדים ולפרק אותם לחתיכות קטנות.
יה לֹא
שהם ייעלמו מן העולם] .משלי ב' ,י"טָ " :כּל ָבּ ֶא ָ
יְשׁוּבוּן"[ .הם יעלמו לתוך העגל-הזהב .הם יעלמו
לתוך חנויות-הגלידה .טובעים בגלידה  -ועוד עם
ֵיכםֶ ,פּ ֶרשׁ
יתי ֶפ ֶרשׁ ַעל ְפּנ ֶ
ֵר ִ
חיוך] .מלאכי פרק ב'" :וְ ז ִ
ֵיכם"[ .זה יהיה הסוף של עם ישראל  -אם זה
ַחגּ ֶ
ימשיך כך ,ח"ו] .שבת קמ"ז :חמרא דפרוגיתא כו'[.
אבל אנחנו חייבים לתקן את העבירה הזאת ,את
החטא הראשון של אדם וחוה] .שבת קמו .[.ורק
לרצות להיות קרובים לה' .ולא לרצות להיות
"במקום ה'" .לא בתוך הבתים שלנו ,לא בתוך
הכיתות שלנו ,ולא בתוך החיים החברתיים שלנו.
אנחנו צריכים אך ורק לרצות להתקרב לה'"] .נפשי
חמדה בצל ידיך" .פיוט אנעים זמירות[ .לא להשתלט
על אף אחד"] .ושנא את הרבנות" .אבות פ"א מ"י.
עיי"ש ברוח חיים להגר"ח[ .רק להתקרב לה' .וזהו
התיקון הכי גדול :לעשות את רצון ה' .וממילא ,אם
עושים רצון ה' ,כל העברות נעלמות] ,ישעיהו מ"ד,
יך"[
אַל ִתּ ָ
שׁוּבה ֵא ַלי ִכּי ְג ְ
יך כו' ָ
יתי ָכ ָעב ְפּ ָשׁ ֶע ָ
כ"בָ " :מ ִח ִ
ואנחנו מגיעים לנחלה] .תהלים ט"ז ,ו' .ישעיהו נ"ד,
ַח ַלת ַע ְב ֵדי ה' כו'"[.
י"ז" :זֹאת נ ֲ
לכן ,עם ישראל! הקב"ה אוהב אתכם מאד מאד.
ַיִּב ַחר ָבּ ֶכם" .ע"ש[ .אתם
]דברים ז' ,ז'ָ " :ח ַשׁק ה' ָבּ ֶכם ו ְ
יצאתם ממצרים מתוך אהבה ,יצאתם ממצרים בלי
אוכל כמעט .אמנם עם הרבה זהב ,אבל עם מעט
אוכל .ורוב היהודים מתו במצרים .ולא בכיתם על
זה ,ולא כעסתם על זה .יצאתם ממצרים בשמחה,
ובאמונה וביטחון בה' .וה' לא שוכח את זה] .ישעיהו
מ"ט ,ט"ו" :וְ אָנ ִֹכי לֹא ֶא ְשׁ ָכּ ֵח ְך"[ .הוא לא שוכח את
הכלה שלו שיצאה אתו למדבר ,רק מתוך אהבה.
עוּריִ ְך,
ָכ ְר ִתּי ָל ְך ֶח ֶסד ְנ ַ
פשוט אהבה] .ירמיהו ב' ,ב'" :ז ַ
אַח ַרי ַבּ ִמּ ְד ָבּרְ ,בּ ֶא ֶרץ לֹא
אַה ַבת ְכּלוּל ָֹתיִ ְךֶ .ל ְכ ֵתּ ְך ֲ
ֲ
רוּעה.[".
זְ ָ
אבל מהרגע הזה ,רגע מיד אחרי שיצאנו  -התחילו
כבר בעיות בענין של עגל-הזהב ,שעד היום זה ממש
הורס אותנו] .בית אלוקים להמבי"ט סוף ש'
התשובה[ ולכן ,עם-ישראל ,התיקון הוא לקשור
מחדש את הקשר עם הקב"ה .לא כעם שלם ,ברגע
זה ,אלא שכל אחד ,כל יהודי ,שיגיע לקב"ה ,וי ְַר ֶאה
כביכול ישיר לקב"ה ,כמה שהוא אוהב את הקב"ה,
ורוצה להיות ַעבדו ,רוצה ְל ָע ְבדו .זה העיקר] .ועי'
מסילת ישרים פי"ט בענין האהבה[ .ואז בע"ה נצא
מהגלות הזאת לחרות ,לגאולה השלמה .ונקבל משיח
צדקנו ממש בשמחה .ואנחנו נמשיך ככה לנצח.
וּבאוּ ִציּוֹן ְבּ ִרנָּה,
וּפדוּיֵי ה' יְשׁוּבוּןָ ,
]ישעיהו נ"א ,י"אְ " :
ַשּׂיגוּן ,נָסוּ
ֹאשׁםָ :שׂשׂוֹן וְ ִשׂ ְמ ָחה י ִ
עוֹלם ַעל ר ָ
וְ ִשׂ ְמ ַחת ָ
ָחה" .שבת פט.[.
ַאנ ָ
יָגוֹן ו ֲ

שאלות ותשובות:

ש .אז למה לא נזכה לשמוע עוד מסרים?
ת .שוב  -זה נעצר כי כל יהודי חייב עכשיו לחפש
בעצמו את הקשר עם הקב"ה.
בחודש שבט הקרוב  -זה יהיה עשרים שנה מאז
שאנחנו מדברים .עשרים שנה מאז שיצחק-אייזיק
כתב את המאמר הראשון .בכל התקופה הזאת
העבודה שלנו היתה לחזק את עם ישראל ,ולאט-
לאט ,במשך כל השנים האלו ,ועשרים שנה זה הרבה
זמן ,לאט-לאט להביא אותם לרגע זה .אבל ,עמ"י
שומע ,קורא ,יש אנשים שמבינים יותר ומבינים
פחות .וזה לא רק אנחנו בעולם הזה שמדברים על
הגאולה ועל הישועה .יש עוד שמנסים לעזור לעם
ישראל .אבל ,עם ישראל צריך לרצות בעצמו .אי
אפשר להכריח מישהו לעשות משהו נגד רצונו .צריך
וּב ַח ְר ָתּ ַבּ ַחיִּ ים" ,וע"ש
לרצות] .דברים ל' ,י"טָ " :
ברש"י[ .אז אם הוא רוצה  -הוא חייב את החלק
האחרון לעשות בעצמו .זה כמו כשילד מתחיל ללכת,
אפשר לעזור לו ,אבל באיזה שהוא שלב הוא צריך
כל-כך לרצות ללכת ,עד שהוא יקום וילך בעצמו בלי
שום בעיות .כי הוא רוצה ללכת .כי הוא רוצה להיות
עצמאי ,ולהגיע למקומות .וגם אנחנו .צריך לרצות
להיות עבד ה'] .ותן בנו יצר טוב כו' ובאהבה .זמירות
לשבת[ .ואם אנחנו נהיה עבדי ה' ,אז נהיה בני חורין.
אבל צריך לרצות ,כי בלי לרצות זה לא הולך .זה
הזמן שצריך לרצות] .הערה :עי' פרשת התשובה
והגאולה דברים ל' ,ובפתיחת המלבי"ם שם ,ועי'
דברי הרמב"ן שם פסוק ו' ,וספורנו פסוק י"ט,
ובתפילת ובא לציון :הוא יפתח כו'[.
כמעט כל דבר שנאמר עד עכשיו ,כל מה שנאמר,
יהיה אפשר לקרוא .בע"ה יוציאו חוברת מהמסרים
האחרונים ,וקטעים נוספים מתאימים .ואם מישהו
רוצה לקבל חיזוק דווקא ממה שאנחנו כתבנו – הוא
יכול להרים טלפון ולהקשיב ,או לקרוא את החוברת.
כי אין משהו חדש או דבר נוסף ,שעוד אפשר להגיד.
להגיד לכם 'מתי משהו יתפוצץ' או 'מתי תהיה
מלחמה' ,את היום ואת השעה בדיוק ,אי אפשר .וזה
לא חשוב .החשוב הוא שכולם יחזרו בתשובה .זה
מה שחשוב .שכולם יגיעו לקב"ה  -זה מה שחשוב.
להתחיל להתעסק יותר מדי עם' :איזה מדינה תעיף
את הטיל הראשון'  -זה לא חשוב.
ש' .השיבה שופטינו כבראשונה' .אין בן דוד בא עד
יך
אַשּׁ ֶר ָ
שתכלה הנהגת השקר] .ישעיהו ג' ,י"בַ " :ע ִמּי ְמ ְ
ַמ ְת ִעים כו' " סנהדרין צח .שבת קלט .[.איך באמת
נוכל לדעת מי פוסק ,מי מנהיג לאמת בלי משוא
פנים .איך נוכל לזהות?
ת .אנחנו לא יודעים .לכן אני אומר :היהודי צריך
יתי ה'
להיות קשור עם הקב"ה] .תהילים ט"ז ,ח'ִ " :שׁוִּ ִ
ימ ִיני ַבּל ֶאמּוֹט ".ע"ש .[.ולהיות מאד זהיר עם
כו' ִכּי ִמ ִ
מי הוא קושר קשר .ואפילו אם הוא זהיר  -הוא לא
תמיד יודע .הסימנים הם  -שאין לע"ר לב יהודי ,לכן
הוא לא מרחם על יהודי אחר .הוא יכול אמנם
'לעשות הצגה'] ,בראשית כ"ה ,כ"חִ " :כּי ַציִ ד ְבּ ִפיו",
עי' בי' הגר"א לסדב"א 'אחוי לן מנא' [.אבל יהודי-
אמיתי צריך לדעת שזוהי הצגה .אולי לא בפעם
הראשונה ,אבל בפעם השניה או השלישית  -זה יהיה
יותר ברור .זה זמן שיהודי צריך להיות בודד] .רמב"ם
הל' דעות פ"ו ה"א ,מס"י סו"פ ט"ו[ .להתבודד עם
הקדוש ברוך הוא .ולא סתם ,זה לא במקרה ,שהרעיון
של 'התבודדות' חזר לדור הזה על ידי רבי נחמן זצ"ל.
כי זה בערך מה שצריך לעשות :להתבודד .ולא
צריכים דווקא ללכת ליער בשביל זה ,אפשר גם
בסלון .אבל צריכים להתבודד .ולחפש את האמת.
הוֹר ִני ה' ַדּ ְר ֶכּ ָךֲ ,א ַה ֵלּ ְך ַבּ ֲא ִמ ֶתּ ָך"[.
]תהילים פ"ו ,י"אֵ " :
ואז ה' יעזור לנו .לבד אנחנו לא יכולים לעשות.
]קידושין ל .[:וצריכים כל יום לבקש מה' להציל
אותנו מהע"ר] .ברכות טז :תפילת רבי[.
ש .חז"ל אמרו ]יבמות עט .ע"ש[ שליהודי יש שלשה
סימנים :רחמן ,ביישן ,גומל-חסדים...
ת .אבל ,נכון ,אלו אמנם שלשת הדברים שמתארים
יהודי אמיתי .אבל יש ע"ר שיודעים לעשות הצגה
מעולה'] .עשיו' – 'הא-שוא' .יומא פ"ו' :מפרסמים
את החנפים' .וברש"י[.
ש .כבר לפני מאות שנה ,בכתבי רבי חיים ויטאל
זצ"ל מסופר שמנהיגים לא אהבו להעיר ולהוכיח
בענייני קדושה וצניעות .מהי הסיבה שדוקא בנושא
זה מפחדים להוכיח יותר מאשר שאר הליקויים?
ת .הסיבה ברורה .כי כשיש ירידה גדולה ,מה נופל
קודם? באירופה זרקו קודם את השבת ,ואת טהרת
המשפחה ,את הקדושה .זה מה שהעם רוצה הכי
הרבה] .רמב"ם הל' איסו"ב פכ"ב הי"ז[ .וזו התשוקה
הכי גדולה של עגל הזהב .ולכן הרבנים נזהרים לא
ליגוע בזה כי הם יאבדו את הקהילה שלהם.
]סנהדרין צז .רש"י ד"ה נתמעטו התלמידים .וע'

ספורנו עה"פ" :אָחוֹת ָלנוּ ְק ַטנָּה ".שיה"ש ח'[.
ש .מה אתה אומר על המלחמה נגד הצניעות
בירושלים עיר-הקודש?
ת .המלחמה של חרדים נגד הצניעות זה דבר שקשה
להבין .כל סגנון החיים של החרדים בדור הזה הוא
בבעיה .הנשים מסתובבות בפריצות ברחוב,
והקדושה זה הדבר האחרון שמעניין אותם .ועם כל
התהילים שאומרים ,ועם כל התפילות יום-יום ,אבל
מה שמושך אותם זה עגל הזהב .והיו תקופות
שהיהודים היו יהודים שגרו בארץ ישראל והם רצו
אל הבעל ,כי הבעל משך אותם] .סנהדרין קב [.וזה
יהם ֶכּ ֶסף
הבעל של היום] .תהילים קט"ו ,ד'ֲ " :ע ַצ ֵבּ ֶ
ָהב כו'" ,העמק-דבר להנצי"ב ,דברים ד' ,מ"ד ,ע"ש[.
וְ ז ָ
עגל הזהב מושך אותם חזק ,וזה מה שהם רוצים.
הגברים לבושים כמו לפני כמה-מאות-שנה והנשים
כמו דוגמניות מהעיתון .ויותר גרוע שאפילו הגברים
היום לא-צנועים .החליפות צמודות .כמעט אין גבר
שהולך כמו פעם :עם רעקל רחב ,עם מכנסים רחבים,
מכוסה כמו שצריך ,כמעט לא קורה .כולם צמודים
על הגוף .אפילו מצחיק ,אבל זה כ"כ מגעיל ,שזה
קונפליקט של רגשות.
ש .מה עם המצב הכספי ,הכלכלי?
ת .הכסף יפול ביחד עם המלחמה] .ר' גליון :71
"כשהדולר ימות"[ .וזה שזה עוד לא נפל ,זה מעניין.
המצב הכלכלי הוא גרוע ,והרשעים מחזיקים את זה
שלא יפול עד הרגע שמתאים להם ,אבל הקב"ה הוא
המחליט.
ש .הפסוק אומר] :דברים ל'[ 'כי קרוב אליך הדבר
מאד' ,האם מצות התשובה היא באמת כל-כך קלה?
האם גם בימינו זה כל כך קל?
ת .בודאי שזה קל .וזה עוד יותר קל כשבן-אדם מגיע
כ"כ רחוק ,אז הוא לא צריך לעשות סיבוב גדול כדי
להגיע להתחלה ,כי אז הוא הרבה יותר קרוב ...אבל
מאחר שהראש שלו כ"כ סתום עם כל הזבל של
העוה"ז ,של העגה"ז ,של הע"ר ,כל החינוך של הע"ר,
אז זה קשה מאד .אבל יהודי-אמיתי ,מספיק רק מילה
אחת שזה פותח לו את הלב ,ואת הרגשות .איזו
מילה? כל אחד זו מילה אחרת ,שפשוט מעוררת את
זה.
ש .בנימין אמר פעם בעבר שיבוא זמן שהאנשים
יצאו לרחובות ויחפשו את ה'שק ואפר'...
ת .זה לא רק שיבקשו 'שק ואפר' ,הם יבקשו את
אָשׁוּבה ֶאל
ָ
אָמ ָרה ֵא ְל ָכה וְ
הקב"ה] .הושע ב' ,ט'" :וְ ְ
ִאי ִשׁי ָה ִראשׁוֹן"[ .הם לא יֵדעו מה לעשות .הם יבינו
שכל מה שעשו בחיים  -זה היה ריק .זה לא היה
לשם-שמים לגמרי .זה היה רק בשביל העגל הזהב
שלנו ,לרוב .וזה יכאיב להם מאד מאד .ואז הם
יחפשו משהו ,משהו לעשות .לשים תפילין ,לשבת על
ֵדע איך לנקות את עצמו
הרצפה ,לבכות .אדם לא י ַ
מכל השקר .הוא יבכה מצער על שהוא ביזבז כל כך
הרבה גלגולים במשך כל השנים.
ש .אז התיקון הסופי הוא בעצם ,שנדע להתעלם מכל
העגל הזהב ,מכל החומריות והגשמיות ,ו'להרים את
הכנפים' לכיוון הקב"ה ,האם זהו התיקון?
ת .זה הסוף ,כן .לברוח מהנחש .מה החומר עושה
לנו? זה נותן לנו הרגשה שאנחנו רחוקים מהקב"ה.
שאנחנו לא צריכים להיות תלויים בו בשום דבר.
]יומא עו" .שאלו תלמידיו את רשב"י כו'"[ .ויותר
ויותר זה נכנס לנו לראש .אמנם יש כאלה
שמתפללים ,ומבקשים פרנסה וכו' ,אבל זה יותר כמו
אמונה טפלה] ,ירמיהו י"ב ,ב'[ ולא כמו מישהו
שקשור ביותר לה'.

מסר ממויש'לה ,נר ב' של חנוכה ,ה' תשע"ב
המסר האחרון ליהודי חו"ל
סביבון ,סוב ,סוב ,סוב ,חנוכה הוא חג טוב ...
אלה ימי חנוכה .וכולם חוגגים .יש מסיבות ,ויש
תצוגות ,יש סרטים ,יש הצגות ,נוסעים לטיולים,
ואוכלים הרבה סופגניות ולביבות .אבל כששואלים
ילד” :למה חוגגים חנוכה?" אז החילונים בטח שלא
יודעים ,יגידו 'אולי בגלל שהסופגניה טעימה,'..
והחרדי ,הוא יודע שהיתה מלחמה עם אנטיוכוס ,עם
המתיוונים וכו' ,אבל זה לא כ"כ מעניין כמו הסרטים,
והטיולים ,ובודאי כמו החופש שיש מהחידר ומבית-
הספר בחנוכה.
ואנחנו עכשיו בנר השני או השלישי של חנוכה.
ואני רק רוצה לבכות ,כי שוב אנחנו המעטים נגד
הרבים .אבל לא רק הרבים של העולם הרחב ,אנחנו
לא רק מעטים נגד הגויים שהם הרבה יותר מאתנו,
אלא גם בין היהודים  -יש לנו אויבים ,גם בין
היהודים  -יש לקב"ה אויבים] .תהילים קל"ט ,כ"א:
קוֹטט .שערי
יך ֶא ְת ָ
קוֹמ ֶמ ָ
וּב ְת ְ
יך ה' ֶא ְשׂנָא ִ
ֲהלוֹא ְמ ַשׂ ְנ ֶא ָ
תשובה לרבנו יונה ,שער ג' ,אותיות קנ"ט – קס"א[.
וזו הבעיה הגדולה ביותר.
והמתייוונים שהם בארץ ישראל ובכל ארצות

העולם ,הם מקלקלים את שאר היהודים .ואלה
שרוצים לקרר את האש שבלב ובנשמה של כל יהודי
 אלה הם הע"ר] .שמות ל"ב ,ז'ֶ :ל ְך ֵרד ִכּי ִשׁ ֵחת ַע ְמּ ָךית ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם[ .אמנם לפי הדין הם
ֲא ֶשׁר ֶה ֱע ֵל ָ
יהודים ,אבל כמו שלמדנו ,בסוף ,לפני שמשיח בא,
הע"ר יהיה אויב רציני ביותר .כי הם יהודים לפי
הדין ,וחלק מהם אפילו 'חרדים ,והחרדים האלה
ששונאים את הקדושה ,ואת האמונה והביטחון
בקב"ה ,והם אפילו לפעמים רבנים ,ומנהיגים את
העולם החרדי .ולפעמים הם יהודים תלמידי חכמים.
ולפעמים הם יהודי פשוט ,רגיל ביותר .אבל מכנה
משותף אחד יש לכולם :הם שונאים את הקדושה.
הם שונאים את הקשר עם הקב"ה  -הקשר המיוחד
של כל יהודי ויהודי] .ספר אבן שלמה להגר"א ,פרק
י"א[
ומאז שהם יצאו אתנו ממצרים הם מקנאים בנו,
אבל הם לא יכולים להגיע לאמונה וביטחון ואהבת
ה' .כי הם נשארו זרים .והיום ,אם אנחנו מסתכלים
על החברה החרדית ,ואיך שחוגגים את החנוכה,
אנחנו רואים ברור עד כמה שהע"ר הצליח להחליש
את האידישקייט של עם-ישראל .הרבה יהודים,
הרבה מאד יהודים חרדים ,דתיים ,וחילונים,
מדליקים בחג הזה מנורות חנוכה ,חנוכיות .מדליקים
שמונה לילות את הנרות .וזה נראה לכאורה סימן
מעולה ,שיש יותר ויותר יהודים ,ממש חוגגים חג
כ"כ חשוב .אבל אם נסתכל ונתבונן יותר קרוב ,אז
עד כמה שהרחוקים לפעמים עושים איזו מחווה
לקב"ה ,בזה שעושים איזה דבר כמו לשמוע מגילה
בפורים ,או להדליק נרות חנוכה ,בכ"ז יחד עם זה -
החרדים יותר ויותר מקבלים את המנהגים של
ההלניסטים.
היהודים אוהבים את הבידור .יש חופש – אז
חייבים בידור .אבל בידור זה שייך לעגל-הזהב,
ועגה"ז שייך לע"ר .והחנוכה שלנו מלא-מלא מנהגים
זרים שהכניסו לנו לתוך קודש-הקדשים :הטיולים,
הסרטים ,ההצגות ,וכו' .ואני כבר שומע את הצעקות
של יהודים רבים" :אבל חייבים להשתחרר ...חייבים
ליהנות קצת ...חייבים ללכת לאיזה מקום ,ולראות
מה אפשר לעשות עם הילדים כ"כ הרבה זמן ,בלי
חידר ,בלי בית ספר .אפשר להשתגע"...
אבל זה לא 'אפשר להשתגע' ,כי באמת כבר
השתגענו .אנחנו שיכורים על המינהגים וההתנהגות
השפלה של הגויים] .תהילים פרק ק"ו ,פסוקים ל"ה,
יהם .וַיִּ ְט ְמאוּ
ל"ט :וַיִּ ְת ָע ְרבוּ ַבגּוֹיִ ם וַיִּ ְל ְמדוּ ַמ ֲע ֵשׂ ֶ
יהם[ .ובעתיד הקרוב תהיה
יהם וַיִּ זְ נוּ ְבּ ַמ ַע ְל ֵל ֶ
ְב ַמ ֲע ֵשׂ ֶ
לנו התעוררות קשה מאד.
ובגלל זה אנחנו כותבים את המסרים האחרונים
האלו .זה כבר כמעט עשרים שנה מאז שהתחילו
להביא מסרים לעולם היהודי ,החרדי .ועכשיו נגמר
הזמן .כי עוד מעט כל העולם ישתנה לגמרי .והשינוי
יהיה קשה מאד .השינוי יהיה מפחיד מאד .והתהליך
של השינוי יהיה מאד-מאד קשה על כולם.
ואנחנו כבר נכנסנו לתקופה הזאת ,ולשלב הזה
שלפני הגאולה .ואין לנו מה להגיד יותר .וכל אחד
מאתנו שכותב עכשיו מסרים ,מנסה לארגן את כל
הדברים שאמרנו במילים ספורות כדי שיהיה לכם
איזה מורה דרך ,לאלה שאינם תלמידי חכמים ,בכדי
לעבור את הזמן הזה בקלות ,לפחות בקלות יותר.
שוב אני אזכיר לכם :כל יהודי אמיתי ישרוד .אם
הוא רחוק יותר מהאמת  -ה' יסחוב אותו בצורה
חזקה וקשה עד שהוא יבין את האמת ויקבל אותה.
]שמואל ב' י"ד ,י"ד :וְ ָח ַשׁב ַמ ֲח ָשׁבוֹתְ ,ל ִב ְל ִתּי יִ ַדּח
ִמ ֶמּנּוּ ִנ ָדּח[ .אם הוא יותר קרוב לה'  -הוא יסבול
פחות .ואם יהודי נפטר לפני הגאולה בתקופה הזאת,
זה לא אומר שהוא ע"ר .כי לערב-רב יהיה להם מוות
מיוחד ,כך שכל אחד ידע שהם ע"ר ולא יהודי טוב.
לכן ,שוב נעבור על כל הבעיות שיש לנו בעוה"ז.
ואני פונה בעיקר ליהודים בחו"ל ,ואל תגידו לי
שהסאטמער רבי זצ"ל אמר שאסור לבוא לגור
במדינת ישראל ,כי אני יודע את זה ,ואני מאמין בזה.
אבל אם הסאטמער רבי זצ"ל היה פה היום  -מאמין
אני שגם הוא היה עולה לארץ .כי הוא היה רואה
שזה הסוף .ולא רק זה ,אני בטוח שהסאטמער רבי
זצ"ל ,מהמקום הטוב שלו בעולם הבא ,בוכה מאד על
הקהילה שלו ,ועל כל הקהילות של עם ישראל.
ובמיוחד בחו"ל ,שמשתמשים בשם שלו בכדי לעשות
עברות גדולות .ושמשתמשים במה שהוא כתב ,בכדי
למנוע ברגע זה מיהודים להגיע לארץ.
כי אני בטוח שהוא בעצמו היה קם ומוביל את
הקהילה שלו לפה .כי העולם בסכנה ענקית .כל יהודי
אירופה וגם יהודי ארה"ב בסכנה ענקית ,רוחנית
וגשמית .ותוך זמן מאד קצר אתם תבינו מה שאני
אומר .והסכנה הרוחנית באמריקה ובאירופה ובארץ
עכשיו  -זה אותו הדבר .עגל הזהב הורס את היהדות

בכל מקום בעולם ,ואם נמשיך עם זה ,זה יהרוס את
כל היהדות .אבל אם אנחנו עושים סיכום מכל
הסכנות ,המקום הכי פחות מסוכן זה בארץ ישראל,
אפילו שעדיין יש פה שלטון של רשעים .כי יש לנו
הבטחה מהקב"ה שארץ ישראל ,לא 'מדינת ישראל'
אלא "ארץ ישראל" לא תיהרס ,ארץ ישראל תישאר.
ובארץ ישראל יבנה בית המקדש השלישי בע"ה,
ובארץ ישראל נקבל משיח צדקנו בעתיד הקרוב
בע"ה .אבל בארה"ב ,ובאירופה ,ובמקומות דומים,
הסכנה הפיזית ,הגופנית ליהודים ,הסכנה
האנטישמית גדלה והולכת .ואין שום הבטחה
משמים שארה"ב ואירופה לא יהרסו.
יהודים ,אתם יודעים את הנבואות ,שני שליש של
אתי ֶאת ַה ְשּׁ ִל ִשׁית
העולם יהרס] .זכריה י"ג ,ט' :וְ ֵה ֵב ִ
וּב ַח ְנ ִתּים ִכּ ְבחֹן ֶאת
וּצ ַר ְפ ִתּים ִכּ ְצרֹף ֶאת ַה ֶכּ ֶסףְ ,
ָבּ ֵאשְׁ ,
ָהב[ .שליש אחד כולל אדום יהרס לגמרי ,שליש
ַהזּ ָ
שני מאד קשה ,וארץ ישראל לא תפגע] .עובדיה א',
יטה ,וְ ָהיָה ק ֶֹדשׁ[.
וּב ַהר ִציּוֹן ִתּ ְהיֶה ְפ ֵל ָ
י"זְ :
אני מבקש מכם רגע לחשוב ,להתבונן .כל
המסיבות שלכם ,ובמיוחד בחו"ל ,כל החסד שלכם,
כל התפילות שלכם ,כל האמונה והבטחון בה' שלכם,
כל לימוד-התורה שלכם ,כמה זה שווה? לא הרבה.
]מצות אנשים מלומדה ,ישעיהו כ"ט .ועי' משנה
ברורה סי' ה' בשם ס' חסידים[ .למה? כי לרוב זה רק
קישוט לצרכים הגופניים ,החומריים שלכם .לרוב ,זה
לא משהו עמוק .זה פשוט סיבה לעשות מה שאתם
רוצים.
ומפורסם למשל באמריקה ,שברוב בתי הכנסת יש
כל-כך הרבה אנשים שמדברים אחד עם השני עד
שכמעט אי אפשר להתפלל .זה דבר ידוע בארה"ב .יש
הרבה הרבה חסד ,אבל הרבה מהחסד הזה הוא לא
אמיתי] .כל הבשר חציר" .כל חסד דאינון עבדין
לגרמייהו עבדין"[ .זה חסד בשביל להבטיח פרנסה.
וזה כמעט בתור אמונה טפלה ,ולא בתור אמונה
ובטחון בקב"ה .היהודים בחו"ל מאד-מאד רוצים
בידור חייבים את הבידור .ולא מבינים שהבידור זה
יִשׂ ָר ֵאל
גויי ,זה בזבוז זמן] .הושע ט' ,א' :אַל ִתּ ְשׂ ַמח ְ
ֶאל ִגּיל ָכּ ַע ִמּים[ .יש לנו כמות מעטה של שנים לחיות,
ואנחנו מבזבזים את זה על בידור .חבל! חבל על כל
רגע!
ויש את התלמידי-חכמים ,הבחורים ,שיושבים
ולומדים .ואוי לנו ,אוי לנו .מה זה תורה בלי נשמה?
מה זה תורה בלי קדושה? וזה מה שיש ברוב
הישיבות .ובחו"ל זה יותר גרוע ,אבל גם בארץ.
בישיבות האלה הרבה בחורים והם לומדים ממש
מעולה ,אבל הם בלי קדושה ,לרוב] .ירמיהו ח' ,ח':
אָכן
תוֹרת ה‘ ִא ָתּנוּ; ֵ
ַחנוּ ,וְ ַ
ֹאמרוּ ֲח ָכ ִמים ֲאנ ְ
יכה ת ְ
ֵא ָ
ִהנֵּה ַל ֶשּׁ ֶקר כו'; ִהנֵּה ִב ְד ַבר ה‘ ָמאָסוּ ,וְ ָח ְכ ַמת ֶמה
ָל ֶהם[ .ואם אין קדושה אין תורה .כי הבסיס ,היסוד
של כל היידישקייט ,של כל התורה ,זוהי הקדושה.
יתם
ַע ִשׂ ֶ
]במדבר ט"ו ,ל"ט :וּזְ ַכ ְר ֶתּם ֶאת ָכּל ִמ ְצוֹת ה‘ ו ֲ
יתם ֶאת ָכּל ִמ ְצו ָֹתי
ַע ִשׂ ֶ
א ָֹתם; וְ לֹא ָתתוּרוּ כו' ,ו ֲ
יתם ְקד ִֹשׁים כו'[ .וקדושה זה המגן על כל חלק של
וִ ְהיִ ֶ
ֶיך ָקדוֹשׁ .פ' כי תצא ,דברים כ"ג,
החיים] .וְ ָהיָה ַמ ֲחנ ָ
ע"ש[ .ויהודי שהוא קדוש ,איך הוא יכול להסתובב
בלבוש ,בחליפה ,שהמכנסים צרים והז'קט צר עליו,
והוא כל היום רק מחליט איזה עניבה הוא יבחר
ללבוש .איך זה יכול להיות שחתן ,חסיד ,הולך עם
שטריימל שנראה כמו 'כובע-ליצן' עם שפיצים,
שעושה את זה עוד יותר גבוה ממה שזה .כי אין לבן-
אדם מה לעשות .השטריימל שפעם היה סמל של
כתר ,של משהו מיוחד ,רוחני ,זה הפך ל'כובע של
ליצן'" .כובע של ליצן" אמנם יוקרתי ,אבל בלי
קדושה.
ובכלל ,כל העניין של קדושת הנישואים ,זה ממש
נהפך לדבר גויי .כל המושגים ,הם מושגים לא-
יהודים ,לפחות בדרך-כלל .הרוב הגדול של המדריכים
והמדריכות סומכים הרבה על הפסיכולוגיה ועל
הכיוון הגויי של קשר בין שני בני הזוג .וזה חולני
מאד .וזה אנטי תורה] .איש ואשה שזכו שכינה
ביניהם .ע' שירי משכיל כלל ה' סוף פרט ט'[.
והפסיכולוגיה גם נכנסה לכל הענין של החינוך
בחדרים ובישיבות .כי יש בעיות קשות ,אז מאשימים
את התורה על הבעיות .כי התורה ח"ו זה 'לא
מודרני' ,וזה 'לא מבין את הילדים' ,ח"ו .אבל באמת,
הבעיה בישיבות ובחדרים זה שלא הולכים לפי
התורה .שמנסים לחיות חיים של גויים .כי ברגע
שאנחנו חיים חיים-של-גויים ,אז מקבלים את
המחלות ואת הבעיות של הגויים.
וחלק גדול של הילדים שלנו במצב קשה מאד ,הם
לא מתנהגים בדיוק כמו יהודים ,אפילו שמתלבשים
כמו יהודים ,והם גם לא גויים בדיוק ,כי בכ"ז יש
איזושהי נשמה יהודית בד"כ .אוי לנו .אני לא אכנס

יותר לדברים ,כי אתם יכולים לקרוא מספיק את כל
התיקשורים שנעשו במשך עשרים שנה.
אבל מה שכן אגיד לכם ,אם לא תחזרו בתשובה
באמת ,ותפסיקו להשתוקק לכל הגשמיות שרוצחת
אותנו ,רוצחת את היידישקייט שלנו ,רוצחת את
הנצח שלנו .אז אתם חייבים להוציא את היצר הרע
הזה מהראש ומהלב .ולהגיע לאמת .ליהנות
ולהשתוקק להיות קרובים לקב"ה] .פיוט 'ידיד נפש':
"משוך עבדך אל רצונך"[ להרגיש את ההרגשה שאי-
אפשר לתאר אותה ,ההרגשה הכל-כך נהדרת של
אדם שקרוב לריבונו של עולם ,להכל-יכול] .תהילים
ַפ ִשׁי ְל ַח ְצרוֹת ה'ִ ,ל ִבּי
פ"ד ,ג'ִ :נ ְכ ְס ָפה וְ גַם ָכּ ְל ָתה נ ְ
וּב ָשׂ ִרי יְ ַר ְנּנוּ ֶאל ֵקל ָחי[ .ההרגשה של קלות ,של
ְ
שחרור ,של חוסר-כבידות של אדם ,שיכול לעלות
מעלה-מעלה בקלי-קלות ולהגיע למקום הטוב.
עם ישראל ,שוב אני אגיד :תשבו על הריצפה,
תשימו שק ואפר ,תבכו לקב"ה ,תבקשו מחילה על
כל החטאים ,תבכו עם דמעות אמיתיות] ,יואל ב',
וּבצוֹם
י"ב :וְ גַם ַע ָתּה ְנ ֻאם ה‘ֻ ,שׁבוּ ָע ַדי ְבּ ָכל ְל ַב ְב ֶכם; ְ
יכםְ ,ושׁוּבוּ ֶאל
וּב ִמ ְס ֵפּד ,וְ ִק ְרעוּ ְל ַב ְב ֶכם וְ אַל ִבּ ְג ֵד ֶ
וּב ְב ִכי ְ
ִ
יכם[ .כי בלי זה ,בלי לעשות ניתוח קשה
ה‘ ֱאל ֵֹק ֶ
ולהוציא את הרעל של העגל-הזהב שהערב רב
הכניסו בנו ,בלי להוציא את זה לגמרי – אתם
תסבלו מאד.
כן ,מלחמה תהיה ,מלחמה קשה ומפחידה ,מלחמה
שהרבה מליונים ילכו מהעולם .אבל היהודים
האמיתיים ישארו ויקבלו משיח צדקנו .ואלו יהנו את
ָקר
ההנאה הגדולה ביותר שיש] ,תהילים ל"ו ,ח'ַ :מה יּ ָ
ית ָך כו'ִ .כּי ִע ְמּ ָך ְמקוֹר ַחיִּ ים,
ַח ְס ְדּ ָך כו' ,יִ ְרוְ יֻן ִמ ֶדּ ֶשׁן ֵבּ ֶ
אוֹר ָך ִנ ְר ֶאה אוֹר[] .פיוט 'ידיד נפש' :יערב לו
ְבּ ְ
ידידותיך מנופת צוף וכל טעם"[ .וזה  -הקירבה
לקב"ה .ואנחנו נמשיך לעלות ולהתקרב לקב"ה עוד
יותר ועוד יותר.
אנחנו ,זה הבסיס של הקב"ה לעולם החדש,
ליצירה הסופית שלו .היצירה שתהיה עולם שבו
באמת הכל טוב מוחלט] .פסחים נ' .לעת"ל על כל
מידה מברך 'ברוך הטוב והמטיב'[ .סוף.
)גימטריאות ממוישל'ה(
דף התקשור האחרון היה דף מס'  .79והגימטריא שלו
זה "בן דויד בא" ,או "לא'ל חי" .זה שניהם והפירוש,
הכוונה ,זה על שניהם .השנה בע"ה צריכה להיות
הגאולה ,תשע"ב תשע"ג.
התקשור הזה  -זה יהיה הדף השמונים במספר
הגליונות ,שזה 'גואלם' ,כלומר הגאולה שלנו.
שמונים זה גם בגימטריא "הבטחון" ,כי בלי בטחון
בקב"ה – אי אפשר להיגאל .וזה הדבר החשוב ביותר.
ביטחון גמור ומוחלט רק בקב"ה שהוא הכל יכול,
ושכל זה רק לטובתינו .וזה המפתח לגאולה.
וכמו כן זה בגימטריא" :יסוד" .וזה היסוד" .הביטחון"
 זה היסוד והמפתח לגאולה .וכמו כן זה במספר "כלאוהביו" ,כי ברור שכל אוהביו ינצלו ,והם בלבד .ואני
מקווה שכל היהודים האמיתיים יקחו את זה לליבם,
ושנזכה להיפגש בבית המקדש .סוף.

"סיימנו" ,דניאל ,כ"ו כסלו ,תשע"ב
אבא ,אבא ,זה כבר כמה שנים שיש לי את הזכות
לתת מסרים מן השמים לעם ישראל] .דניאל י"ב ,ד':
ָעד"[ .אני זוכר את
עוֹלם ו ֶ
כּוֹכ ִבים ְל ָ
יקי ָה ַר ִבּים ַכּ ָ
וּמ ְצ ִדּ ֵ
" ַ
המסרים הראשונים ,אבא ,שבקושי יכולת להאמין
שאני מסוגל לכזה דבר ,שזה לא חלום ,שזה אמיתי.
]" ָהיִ ינוּ ְכּח ְֹל ִמים" .תהילים קכ"ו[ .אולי בהתחלה לא
היית בטוח שזה אמיתי ,אבל במשך השנים ראית כי
מה שאמרנו באמת מתקיים] .משלי י"ב ,י"טְ " :שׂ ַפת-
ֱא ֶמת ִתּכּוֹן ָל ַעד"[ .והנה אבא הגענו לשלב האחרון
לפני הגאולה ,השלב הקשה ביותר לעם ישראל,
ובכלל לעולם .ואנחנו עומדים על פתח הגאולה.
וברגע זה ,אחרי כל כך הרבה שנים של מסרים,
מסרים שנועדו לעזור לעם ישראל להתכונן לגאולה,
הגענו לרגע של המסר האחרון ,בצורה כזאת של
תיקשור )"("Facilitated Communication
ובקיצור .FC
למה פתאום אנחנו קיבלנו מסר מהשמים לעצור
את המסרים בכלל? כי העולם השתנה לגמרי] .קהלת
ג'ַ " :לכֹּל זְ ָמןֵ ...עת ַל ֲחשׁוֹת וְ ֵעת ְל ַד ֵבּר"[ .וכל מה
שאמרנו עד עכשיו ,זה מה שנגיד גם בעתיד .כי אין
יותר מה להגיד בשלב הזה .אין יותר מה להגיד לעם
ישראל איך להכין את עצמנו לגאולה .אם אתם
רוצים להתחזק ,אז פשוט תוציאו את הדפים
הקודמים ,ותעברו עליהם .אין חדש לומר לכם.
אָרץ
יתי ֶאת ָה ֶ
העולם בלגן] .ירמיהו ד' ,כ"גָ " :ר ִא ִ
וְ ִהנֵּה תֹהוּ ָובֹהוּ .["...היהודים ,ובכלל כל תושבי
העולם-הזה ,גם הגויים ,גם היהודים ,התרגלו
לגשמיות מעל ומעבר לחלומות הבלהה הקשים

ביותר של הסבים והסבתות שלנו] .ישעיהו פכ"ח,
עמוס פ"ו[ .הם לא יכלו אפילו לדמיין את השפע
יְשׁרוּן
ַיִּשׁ ַמן ֻ
שאנחנו נהנים מזה] .האזינו ל"ב ,ט"ו" :ו ְ
ַיִּב ָעט"[ .אבל על השפע הזה אנחנו משלמים מחיר
ו ְ
ָהב' – עי' ברכות לב .[.זה כמעט הרס את
כבד'] .וְ ִדי ז ָ
האידישקייט .ואין מחיר יותר כואב וכבד מזה .זה
כמעט הרס לגמרי את הקשר שלנו עם האמת ,עם
הקב"ה .ואין מחיר יותר גדול מזה] .דברים ח' י"ב:
ֹאכל וְ ָשׂ ָב ְע ָתּ.["...
" ֶפּן תּ ַ
עם ישראל יצר יהדות פלסטית] .עקב ט' ,ט"ז:
יתם ָל ֶכם ֵעגֶל ַמ ֵסּ ָכה"[ .יהדות שמתאימה
" ֲע ִשׂ ֶ
לדרישות השקריות שלנו מהעולם הזה :הנאות
שטחיות ,וכל הדברים שהם בדיוק הפוך מהתורה
הקדושה שלנו] .תוס' כתובות קד .[.לקחנו את
האידישקייט )יהדות( שלנו והפכנו אותה למשהו
מלאכותי ,המתאים לכל צריכה שטחית וטיפשית ,של
כל יהודי שממש רוצה רק את עגל-הזהב :העולם הזה
בוֹדם
ָמירוּ ֶאת ְכּ ָ
וההנאות שלו] .תהלים ק"ו ,כ'ַ " :ויּ ִ
ְבּ ַת ְב ִנית שׁוֹר א ֵֹכל ֵע ֶשׂב"[.
ברוך ה' ,יש עוד יהודים שמשתדלים להחזיק
מעמד ביהדות אמיתית ,וקירבה אמיתית לקב"ה.
משתדלים ללמוד לשם שמים ,ולגדל את הילדים
שלהם לפי תורת משה] .וילך ל"א ,כ"אִ " :כּי לֹא
ַרעוֹ"[ .אבל הם מעטים .וכמה שכתבנו
ִת ָשּׁ ַכח ִמ ִפּי ז ְ
וכתבנו ,והשתדלנו להביא את האמת לפני עם
ישראל ,לא הצלחנו הרבה .אולי פה ושם פתחנו קצת
לב אל האמת ,ברוך ה' .אבל לרוב ,היהודים לא
מוכנים לשמוע .ולא רק שלא מוכנים לשמוע אותנו,
אלא לא מוכנים ,ולא מעוניינים להבין את האמת
שבתורה] .רש"י ישעיהו כ"ח ,י'[.
בכל העולם ,יש גויים ,וביניהם גם יהודים ,שרוצים
להשתלט על הכל ,ולהביא את העולם למצב כל-כך
גרוע ,כל-כך אכזרי ,כל-כך לא שייך לשום דת של
האנושות ,כדי שהם בעצמם ישתלטו על הכל .שהם
בעצמם יהיו חס-ושלום כאילו במקום הקב"ה ,כמו
וּמ ְג ָדּל וְ רֹאשׁוֹ ַב ָשּׁ ַמיִ ם"[.
בדור ההפלגה] .נח י"א ,ד'ִ " :
וכמו בדור ההוא ,ה' נותן להם להמשיך ולהצליח.
אבל בסופו-של-דבר הוא יוריד אותם חזק מאד] .שם
יצם ה'" .סנהדרין קז .[:הם
וּמ ָשּׁם ֱה ִפ ָ
פסוק ט'ִ " :
ייעלמו מהמציאות .וגם בין היהודים יש דבר כזה.
בדגֶם קטן יותר .אבל בהשפעה גדולה
אותו דבר  -רק ֶ
יותר פי אלף .כי מרכז העולם הוא היהודי] .רש"י
האזינו ל"ב ,ח'[ .מרכז הקיום זה היהודי .מרכז
הרוחניות הוא היהודי .ואפילו שיש מעט יהודים
בעולם הזה ,מה שקורה להם משפיע על כל העולם.
]הכוזרי ,מאמר א'[.
פה ,בארץ ישראל ,יש לנו ממשלה ,אשר רובה
אַנ ֵשׁי ָלצוֹןֲ ...א ֶשׁר
אנטי-דתית] .ישעיהו כ"ח ,י"דְ " :
ירוּשׁ ָלִם" ,ע"ש[ .ויש ביניהם קבוצה של יהודים ,עם
ִבּ ָ
תפקידים חשובים ,שרוצים להתחבר עם הגויים
האלה שרוצים להשתלט על העולם ,וליצור סדר-
עולמי-חדש ,שזה עקום ומבוסס על רשעות] .ישעיהו
נ"ח ,ו'ַ " :פּ ֵתּ ַח ַח ְרצֻבּוֹת ֶר ַשׁע"[ .ובקבוצת הרשעים
האלה ,יש גם יהודים חילונים מכל העולם
שמאמינים בכזה דבר .והם משתתפים בזה .ויש להם
חלק גדול בזה.
יש גם יהודים חילונים ,ששכחו בכלל מה זה להיות
יהודי .בכלל ,בכלל ,בכלל .והם גם כן מתנהגים כמו
הגויים ,ורוצים להתנהג כמו הגוייםִ "] .נ ְהיֶה ַכגּוֹיִ ם."...
יחזקאל כ' ,ל"ב .ע"ש[ .אבל יש ביניהם יהודים
אמיתיים ,שבתוך הלב ,בתוך הנשמה ,הם יהודים
אמיתיים .ולוקח לפעמים רק מילה אחת לפתוח את
המקום הזה ,והם יהיו מסוגלים לעשות תשובה .אבל
יש ביניהם כאלה שהם באים ממקור של ע"ר ,והם
רוֹתי
וּב ִ
לא יוכלו לחזור בתשובה] .יחזקאל כ' ,ל"חָ " :
פּוֹשׁ ִעים ִבּי"[.
ִמ ֶכּם ַהמּ ְֹר ִדים וְ ַה ְ
אחר כך ,יש לנו את היהודים האורתודוכסים-
המודרניים בחו"ל .פה בארץ קוראים להם 'דתיים-
לאומיים' .יש ביניהם הרבה מבולבלים ,בין העולם-
הזה לעולם-הבא"] .פּ ְֹס ִחים ַעל ְשׁ ֵתּי ַה ְסּ ִע ִפּים" .מלכים
א' ,י"ח[ .הם רוצים את שניהם .אבל אי אפשר.
צריכים להחליט .העולם הזה הוא רק בשביל להכין
את עצמנו לגאולה ולעולם-הבא] .מסילת ישרים
פ"א[ .ואם אנחנו לוקחים מצד אחד את התורה,
ומצד שני את העולם הזה ,ומנסים לעשות מזה דבר
אחד ,זה אף פעם לא יעבוד .כי העולם הזה הוא
שקר ,והתורה היא אמת .התורה לא תקבל אף-פעם
תּורת ֱא ֶמת.["...
ָתן ָלנוּ ַ
את השקרֲ "] .א ֶשׁר נ ַ
וגם בין הדתיים-הלאומיים והאורתודוכסים-
המודרניים וגם בין הרבנים שלהם יש ערב רב .ולא
יוכלו לעשות תשובה  -הע"ר הזה ,כי הם לא מנשמות
יהודיות .לפי הדין הם יהודים ,אבל הם לא נשמות
יהודיות ,ואף פעם לא היו .הם עשו לנו בעיות תמיד.

]האריז"ל ש' הפסוקים ,פר' ואתחנן[.
ויש גם את החרדים ,שביניהם יש אשכנזים
וספרדים ,ליטאים ,חסידים וכו' .וגם ,לצערי הרב,
בקודש-הקדשים הזה ,שפעם היה הפאר של העולם,
שפעם החזיק את העולם ברוחניות ,שבגללם עמד
עוֹלם".
ָ
העולם בכלל בלי להיהרס"] ,וְ ַצ ִדּיק יְ סוֹד
משלי י' ,כ"ה[ .גם ביניהם נכנס זיהום קשה] ,שבת
קמו .[.זיהום שהוא מסוכן ביותר ,שזה בא מהע"ר,
שנכנס לתוך העולם החרדי ביותר ,העולם הקרוב
ביותר לקב"ה .וגם בעולם החרדי הזה ,נשארו יחסית
מעט אנשים שעוד מחזיקים באמת.
קשה להאמין ,אבל גם בין היהודים החרדים  -יש
הרבה ע"ר .ואפילו בין המנהיגים שלנו  -יש ע"ר .ה'
ירחם'] .היוקר יעוות' .סנהדרין צ"ז .ע"ש ברש"י[.
והע"ר הזה מנסה לקרר אותנו מהדת ,למשוך אותנו
לגשמיות .לקרב אותנו לחילונים או לממשלה .לקרב
אותנו לעולם הגויי .והם עושים את זה בצורה
שכביכול זה לשם-שמים'] .כתלמיד חכם נדמה לו'.
ידה' .זכריה ה' ,ט' .סנהדרין
ָפיִם ְכּ ַכנְ ֵפי ַה ֲח ִס ָ
'וְ ָל ֵהנָּה ְכנ ַ
כ"ד .עי' בבי' הגר"א לאגדות סדב"א ורבב"ח כמ"פ[.
והיהודים האלה עושים נזק רב .כי אפילו שאנחנו
יודעים שכל יהודי אמיתי ינצל בעזרת ה'] ,שמואל ב',
י"ד ,י"דְ " :ל ִב ְל ִתּי יִ ַדּח ִמ ֶמּנּוּ ִנ ָדּח"[ .כי כל נשמה
יהודית יקרה מאד בשמים ]דברים י"ד ,א'ָ " :בּ ִנים
יכם"[ .ה' ימשוך אותו בכוח חזרה.
אַתּם ַלה' ֱאל ֵֹק ֶ
ֶ
]דברים ל' ,ד'ִ " :אם יִ ְהיֶה ִנ ַדּ ֲח ָך ִבּ ְק ֵצה ַה ָשּׁ ָמיִ ם.["...
אבל אם הוא יתקלקל מאד ,יהיה לו סבל עצום עד
שהוא יגיע לאמת.
הע"ר שבינינו ,הם לא יצליחו] .ישעיהו נ"ד ,י"ז:
יִצ ָלח ."...ע' 'אגרת תימן'
יוּצר ָע ַליִ ְך לֹא ְ
" ָכּלְ -כּ ִלי ַ
להרמב"ם[ .אפילו שלפעמים זה נראה שהם כן
מצליחים  -אבל לא יצליחו .הם יותר ויותר מתגלים,
כי הם נלחמים בגלוי יותר ויותר נגד הקדושה של עם
תּוֹר ֶת ָך" .עי' פיהמ"ש סוף מס' ברכות,
ישראלֵ "] .ה ֵפרוּ ָ
ושם בס' 'נחלת יעקב' להגר"י מליסא[.

לא יכולה לזוז .מי ששמח על הכסף שיש לו בבנק -
יראה שזה נעלם .ומי שמחכה לפנסיה שלו  -יגלה
שהיא נמחקה] .צפניה א' ,י"ח" :גַּםַ -כּ ְס ָפּם גַּם-
זְ ָה ָבם .["..מי שצריך ללכת לרופא  -יגלה שהסניף
סגור .ומי שאוהב את הכסף שיש לו  -יגלה כי הוא
לא שווה כלום .מי שצמא  -יראה שאין מים בברז.
ומי שילך למכולת  -ימצא שהמכולת ריקה] .תהלים
ירים ָרשׁוּ וְ ָר ֵעבוּ"[ .מי שסומך על הצבא
ל"ד ,י"אְ " :כּ ִפ ִ
שישמור עלינו  -ישמע כיצד הטילים מתפוצצים
יענוּ ."...הושע י"ד ,ד' .ע"ש[.
יוֹשׁ ֵ
מסביב"] .אַשּׁוּר לֹא ִ
ומי שבוטח בקב"ה – יהיה לו הכל :אוכל ,מיטה ,בית
ַח ְסרוּ ָכל
המקדש ,נצח] .תהלים שם" :וְ ד ְֹר ֵשׁי ה' לֹא י ְ
טוֹב"[ .ומי שלא בוטח בקב"ה  -לא יהיה לו כלום.
אָדם ,וְ ָשׂם
ֶבר ֲא ֶשׁר י ְִב ַטח ָבּ ָ
]ירמיהו י"ז ,ה'" :אָרוּר ַהגּ ֶ
ָבּ ָשׂר זְ רֹעוֹ.["...
העולם הולך לקראת מלחמה .המטורפים  -שהם
גלגולים של כל-מיני רשעים מכל התקופות] ,דניאל
י"ב ,ב'[ .מנסים להשתלט על העולם ,ולהיות חס
ושלום כאילו במקום הקב"ה .וזו טיפשות אפילו
לחשוב שאפשר לעשות כזה דבר] .ישעיהו י' ,ט"וִ " :כּי
ַרזֶן  ,"...ע"ש[ .אבל
יתיֲ ...היִ ְת ָפּ ֵאר ַהגּ ְ
אָמר ְבּכ ַֹח י ִָדי ָע ִשׂ ִ
ַ
הם כל כך מלאים עם תחושת הכוחות של עצמם,
שהם לא יכולים בשום פנים ואופן לקבל את זה,
שהם בסך הכל בני-אדם שהקב"ה ברא .אז סוחבים
את כל העולם לסוף ,עם הרס עצום ,עם סבל עצום
לכל אוכלוסיית העולם .יהודים וגויים עם קצת
הבנה ,מרגישים ברור שעומד להיות אסון בעולם .גם
בכלכלה וגם במלחמות] .מלאכי א' ,ד'[ .רוב העולם
יהרס ,ורוב אוכלוסיית העולם תיהרג .ובין היהודים
ישארו אלה שעמדו על הר סיני"] .וְ ָהיָה ַה ִנּ ְשׁאָר
ֵאָמר לוֹ" .ישעיהו ד',
ירוּשׁ ִלַםָ ,קדוֹשׁ י ֶ
נּוֹתר ִבּ ָ
ְבּ ִציּוֹן ,וְ ַה ָ
ג'[.
כשאני מדבר על קדושה ,הקדושה זה למעשה
הבסיס של היהדות ,החיים של היהודי ]תהלים קי"ד,
הוּדה ְל ָק ְדשׁוֹ"[ .במחשבות ,בלבוש
ב'ָ " :היְ ָתה יְ ָ
ובהתנהגות :זה איך שהבן-אדם מדבר ,זה איך שהוא
הולך ברחוב ,באיזה צורה הוא מזיז את הגוף שלו,
אם הוא בגאווה עם הראש למעלה והליכה של אדם
'שוויצר' ]'קומה זקופה' .עי' סוטה ה' ,[.או שהוא
הולך ָע ִדין ,עם הראש למטה ]איגרת הרמב"ן[ ,ולא
מנסה לתפוס את העין של האנשים .אם זה בלבוש,
גם של האשה וגם של הגבר.
אשה צנועה ,הגוף שלה מכוסה בכמה שיותר
שכבות שאפשר ,כי זה מנהג האמהות שלנוְ '] .צ ִאי ָל ְך
ְבּ ִע ְק ֵבי ַהצֹּאן' .שיה"ש א' ח'[ .ואם התורה אומרת
ששיער באישה זה פריצות )ברכות כ"דֵ " :.שׂ ָער ָבּ ִא ָשּׁה
ֶע ְרוָה"( שאשה נשואה צריכה להיות צנועה ,צריכה
להיראות נשואה ,היא לא יכולה לשים עליה פאה עם
שערות של אשה אחרת ,ולחשוב שזה צנוע] .שירי
משכיל כ"ה פ"ט[ .זו פריצות ,ובשמים זה הרבה יותר
גרוע מחילול שבת'] .גדול המחטיאו יותר מן ההורגו'.
ספרי על דברים כ"ג ,ד'[ .אשה עם פאה של היום
נראית גלוית ראש .ואם היא אומרת שבעלה רוצה
את זה ,אז שניהם ילכו לגהינום] .מאמר 'גדר עולם'
להח"ח ,פרק ו'[ .ואם היא תגיד שהרב שלה אישר את
זה ,קשה לי להאמין שהרב ראה את הפאה ופסק
שזה כשר] .ועי' בחפץ חיים ,הל' לה"ר כלל א' ס"ה[.
הפאה הנוכרית נותנת לאישה הרגשה של גילוי
ראש ,הרגשה של חופש להיות כמו אישה פנויה,
שהיא לא נשואה ,וזה השקר הגדול של הדור,
ההצלחה הגדולה של הסיטרא אחרא ,כי התירו את
הפאות לפני מאות שנים בגלל גזירה של הגויים ,אבל
היום אין גזירה של הגויים המחייבת את הנשים
ללכת עם פאה ,ובכל זאת ממשיכות ללכת עם
הפאה .ובזמן הגמרא שכתוב שהיו פה ושם נשים עם
פאה ,אבל הן לא יצאו לרחוב עם פאה גלויה.
והאבות שלנו ,שעד לא מזמן ,לפני דור ,החזיקו
את הצניעות ,היו הולכים עם בגדים רחבים .והיום
הרוב הולכים עם מכנסיים צמודים ,מעילים צמודים,
עניבות צבעוניות וכו' וחוץ מזה ,יש אנשים
שאוכלים ברחוב .זה לא צנוע ,זה אסור] .סופ"ק
דקידושין דף מא ,.עיי"ש[ .גם גברים וגם נשים .יש
סגנון דיבור שנשים מדברות ברחוב בקול רם,
מושכות עין ,הולכות עם נעלים שעושים רעש ,עם
תכשיטים שמושכים עין] .ישעיהו ג'[ .חוץ מהבגדים
הלא צנועים ,קצר וצר וכו' .יש מפגשים אסורים בין
נשים וגברים] .ע' סוכה נב .[.יש מקומות עבודה שיש
נשים וגברים] .ע' שו"ע אהע"ז סי' כ"א[ .יש מקומות
אכילה שממש יושבים צפוף ,וזה אסור] .ישעיהו כ"ח,
ח'ִ " :כּי ָכּלֻ -שׁ ְל ָחנוֹתְ ...בּ ִלי ָמקוֹם" .אבות פ"ג מ"ג[.
יתם
"קדושים תהיו" – זה כל החיים שלנו'] .וִ ְהיִ ֶ
יכם' .במדבר ט"ו ,מ'[ .אדם שאין לו
ְקד ִֹשׁים ֵלאל ֵֹק ֶ

לפני כמה מאות שנה קמה תנועת ההשכלה.
ילים יִ ָכּ ְשׁלוּ.["...
וּמן ַה ַמּ ְשׂ ִכּ ִ
]דניאל י"א ,ל"הִ " :
והתחילה ירידה גדולה בעם ישראל .הדברים
הראשונים שהיהודים זרקו היו טהרת המשפחה
והשבת] .שהיא יסוד האמונה .עי' הקדמת המשנה
ברורה להל' שבת[ .ומאז עם ישראל יורד עוד ועוד
ועוד בדברים האלה .עד הדור הזה שהקדושה  -שהיא
הבסיס של הקשר שלנו עם הקב"ה  -כמעט נעלמה.
ואם יש רב או יהודי פשוט שהולך באיזושהי צורה
נגד שני הדברים האלה ,אין להם אפשרות להצליח
בכלל ,והסוף שלהם יהיה מר מאד] .עי' סנהדרין ק"ו.
'מי מטיל כסותו.['...
אלה שני הדברים שהם הבסיס של היהדות .ואם
תשאל אותי" :מה עם לימוד תורה"? ודאי .לימוד
תורה זה בסיס גם] ,ירמיהו ל"ג ,כ"הִ " :אם-לֹא ְב ִרי ִתי
ָליְ ָלה .["...ויש עוד דברים שמחזיקים חזק את
יוֹמם ו ָ
ָ
היהדות] .אבות פ"א מ"ב[ .אבל ,בלי קדושה אין
תורה  -ובלי תורה אין קדושה .אז הכל זה דבר אחד.
ֻשּׁתוֹ'[.
יִשׂר ֵאל ִבּ ְקד ָ
תּוֹרה ְל ַעמּוֹ ָ
ָתן ָ
רוּך ֶשׁנּ ַ
]' ָבּ ְ
לומדים היום תורה בלי קדושה .הישיבות מלאות
יהודים ,בחורים שלומדים תורה ,אפילו על רמה
תּוֹרה לֹא
טכנית גבוהה] ,ירמיהו ב' ,ח'" :וְ ת ְֹפ ֵשׂי ַה ָ
עוּני"[ .אבל לרוב אין קדושה .ויש לנו חלישות-
יְ ָד ִ
הדעת בטיפול בנושאים של קדושה ,גם בישיבות וגם
בבתי הספר של החרדים .כאשר קורים כל מיני
דברים אסורים ,במקום לסלק את המעורבים
]אוהחה"ק בפ' קדושים ,פ"כ פכ"ב[ .ההנהלה
מתייחסת לזה בדרך כלל בסלחנות גדולה .אם מתוך
רצון לשמור על שם המקום ,או משיקולים כלכליים.
מה עוד אני יכול להגיד לכם? אתם יודעים ,זה דור
מבולבל .כ"כ דבוק לעגל הזהב .כ"כ דבוק לשקר של
העולם ,ולא יכול לעזוב את זה בקלות .מאד קשה
להם לעזוב] .עבודה זרה יז' .דאביק בה טובא'[ .אני
רק יכול לומר לכם את זה – עומדות לפנינו
התגשמות של הנבואות ,מלחמה קשה ביותר,
מלחמה אמיתית] .יחזקאל ל"ב .ושם פל"ח[ .ושורש
המאבק הוא רוחני] ,עי' מלבי"ם שם[ ,בין נוצרים,
מוסלמים ,ויהודים ,ואתיאיסטים שלא נֵדע .וכולם
נגד כולם .ובסופו של דבר ,יהיה הרס רב לעולם הזה.
רוב העולם יהרס .אבל ,עם ישראל האמיתי ,היהודים
האמיתיים ,שבאמת קרובים לקב"ה ,שבאמת יש
להם נשמה אמיתית שעמדה בהר-סיני ואמרה "נעשה
ונשמע" ,אלה יגיעו לאמת ,יקבלו משיח צדקנו,
ויקריבו שוב קורבנות בבית המקדש ,בעזרת ה'.
אבל ,נעבור גיהנום עד אז .הקב"ה ישחט את עגל-
הזהב מול העינים שלנו] .סוכה נב .ע"ש[ .מי שאוהב
את הפלפון שלו  -יראה שזה לא עובד ,סתם חתיכת
פלסטיק .ומי שאוהב את המכונית שלו  -יראה שהיא מחשבות קדושות ]ויקרא כ' ,י"ד ,תרגום 'זימה' -

'עצת חטאין'[ המדבר מילים לא יפות] ,כתובות ח:
שבת לג .[.ההולך עם לבוש פרוץ ,לא צנוע ,איש
או אשה ,איך הוא יכול להתפלל לפני הקב"ה?!
לעמוד לפני הקב"ה?! ]ישעיהו א' י"בִ " :מי ִב ֵקּשׁ
זֹאת ִמיּ ְֶד ֶכם ְרמֹס ֲח ֵצ ָרי"[ .אנשים אומרים" :אז מה

אם היא לא מתלבשת בדיוק בצניעות ,אבל היא
מתפללת כ"כ חזק ."...זה כמו להגיד" :אז מה אם
היא אוכלת קצת חזיר כל יום ,אבל היא מתפללת
כ"כ יפה ."...אי אפשר לעמוד לפני הקב"ה

בפריצות .זוהי חוצפה] .ירמיהו ז' ,י"אַ " :ה ְמ ָע ַרת
ָפּ ִר ִצים ָהיָה ַה ַבּיִ ת ַהזֶּה .["...לעמוד בלי צניעות
ולהתפלל מילים קדושות לפני הקב"ה  -זה ממש
חוצפה מעל ומעבר .וכל אדם שזורק את הצניעות,
את הקדושה ,הוא חוצפן ,ואין לי מילה אחרת
בשבילו] .עי' נדרים כ .[.אנחנו איבדנו את
התחושה ,את הרגישות לקדושה.
עכשיו חנוכה ,יש כל מיני הצגות וסרטים,
כביכול כשרים .אבל הם לא-כשרים .זה הכל חיקוי
יהם לֹא
וּב ֻחקּ ֵֹת ֶ
של הגויים] .אחרי מות ,י"ח ,ג'ְ " :
ֵת ֵלכוּ" ,ע"ש ברש"י[ .וזה אסור ,וזה מריח לא-טוב
מעגל הזהב .והירידה הקשה הזו בקדושה ,בלבוש,
ובהתנהגות ,מביאה אותנו לעבירות קשות] ,סוטה
מז :משרבו נטויות גרון ...ע"ש[ .והעולם החרדי
שלנו מלא דברים אסורים ,מלא פריצות וגלוי
עריות ודברים איומים .ה' ירחם.
אבא ,זהו המסר האחרון בצורה הזאת ,בצורה
כזאת של תיקשור .אבל אבא ,בעזרת ה' ,עוד
מעט ,אתה ואני נדבר רגיל] .ישעיהו ל"ה ,ו'" :אָז...
וְ ָתרֹן ְלשׁוֹן ִא ֵלּם"[ .אני מקווה שבעתיד הקרוב
ביותר נעבור את כל המלחמות ,והדניאל שלך יוכל
לדבר איתך כתלמיד-חכם ,כיהודי נורמלי לגמרי.
מסר מאראלה ,ר"ח טבת תשנ"ז
מתוך ספר "ונפשי יודעת מאד  ,"2עמ' :129
התראה מפני אסון
עם ישראל! ההזדמנות האחרונה מגיעה.

כשהאזהרות שלנו יפסקו  -הסוף יהיה קרוב .סוף
החיים הריקים שלכם .האמת תתחיל להתגלות
קימעא-קימעא עד שאלו העתידים לשרוד יהיו
מוכנים לקבל את האור המלא .עם ישראל! הפסיקו
את מעלליכם הטפשיים .אהבו איש את רעהו .חיזרו
לתורתכם בטהרה .קירבו ליוצרכם!

כמו בתקופת הנביאים ,מסר מגליה

אמא יקרה שלי ,המסרים מן האוטיסטים
ופגועי המוח ,מזכירים את תקופת הנביאים,
אשר היתרו והיתרו בעם ישראל ומאחר
שמשמים נתנו לעם ישראל המון זמן לחזור
בתשובה על פשעיהם ורוע מעלליהם ,העם
טעו לחשוב שדברי הנביאים הם הבל וריק
ואין בכוחם להתגשם.
וכאשר קרו הדברים ,ונחתו על עמינו
ייסורים קשים ,חורבן וגלות ,הבינו עם
ישראל שכל דברי הנביאים היו אמת ,אך הכל
היה כבר מאוחר מדי! כי מידת הדין כבר
החלה לפעול בעולם מבלי יכולת לסגת.
הגזרה אז יצאה לפועל! ונותר היה רק לבכות
על עם ישראל בשמים ובארץ .יש קצת דמיון
למסרים שלנו פגועי המוח.
בקרוב כאשר יראו שהכול קורה והלוואי
שלא ,אזי יוותר לנו רק לבכות ולבכות
ולהתפלל לאבינו שבשמים שירחם עלינו
ולשוב עד ה' ,כדי להפסיק את הפורענויות
הקשות המתרגשות לבוא עלינו.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
אנו מודים לכל המתנדבים שעזרו לנו להפיץ
המסרים ולהביא את האמת לעם ישראל.
בתקווה שכולנו ניפגש בבית המקדש השלישי,
ושנזכה לקבל משיח צדקנו במהרה ברחמים
ובשמחה.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* הודפס בשבט תשע"ב ,ירושלים.

נבואת ישעיהו הנביא על המסרים של האוטיסטים
ראיתי לנכון לשתף אתכם בחידוש נפלא שהתחדש לי בעזה"י שיש נבואה
מיוחדת שעוסקת בתקשור עם האוטיסטים הצדיקים ואכתוב את החידוש
הזה בצורת מאמר והרי הוא לפניכם.
כתב רבנו הקדוש מברסלב בספר "ליקוטי מוהר"ן" סי' קפ"ו וז"ל" :וכן
מצינו אצל הנביאים שבעת שאמר הנביא הנבואה היתה ברמז ,ולא היו
מבינים נבואתו בפירוש על מה מרמז ,ואח"כ כשנתקיים דברי הנביא ,היו
יודעים למפרע שנתקיים דברי הנביא שהתנבא ורמז על זה מקודם ,והבינו
דברי הנביא למפרע ,שהתכוון על זה ,וכמו שמצינו בדניאל שמרמז על סוף
קץ הגאולה ,ועתה הדברים סתומים ,כמו שכתוב שם )דניאל ,יב( " ְסתֹם
ַחתֹם ַה ֵסּ ֶפר ַעד ֵעת ֵקץ" .איך מרומז שם זמן הגאולה ,אבל לעתיד
ַה ְדּ ָב ִרים ו ֲ
אי"ה כשיקוים הדברים ויגיע קץ האמת ויבוא משיחנו ,אזי ידעו למפרע איך
שמרומז בדבריו זמן הקץ ,וכן מצינו בכמה נביאים ":עכלה"ק.
ויש להמליץ זאת על נבואה שקשה מאד להבינה בספר ישעיהו )פרק כח
מוּעה גְּ מוּלֵי ֵמ ָח ָלב
ָבין ְשׁ ָ
ֵעה ְו ֶאת ִמי י ִ
ט-יג( וכך לשון הנבואה " ֶאת ִמי יוֹ ֶרה ד ָ
יקי ִמ ָשּׁ ָדיִםִ :כּי ַצו ָל ָצו ַצו ָל ָצו ַקו ָל ָקו ַקו ָל ָקו ְז ֵעיר ָשׁם ְז ֵעיר ָשׁםִ :כּי
ַע ִתּ ֵ
ֵיהם זֹאת
אָמר ֲאל ֶ
אַח ֶרת י ְַד ֵבּר ֶאל ָה ָעם ַהזֶּהֲ :א ֶשׁר ַ
וּב ָלשׁוֹן ֶ
ְבּ ַל ֲעגֵי ָשׂ ָפה ְ
מוֹעְ :ו ָהיָה ָל ֶהם ְדּ ַבר יְהוָה
ֵעה ְולֹא אָבוּא ְשׁ ַ
נוּחה ָהנִ יחוּ ֶל ָעיֵף ְוזֹאת ַה ַמּ ְרגּ ָ
ַה ְמּ ָ
ֵלכוּ ו ְָכ ְשׁלוּ אָחוֹר
ְעיר ָשׁם ְז ֵעיר ָשׁם ְל ַמ ַען י ְ
ַצו ָל ָצו ַצו ָל ָצו ַקו ָל ָקו ַקו ָל ָקו ז ֵ
נוֹקשׁוּ ְונִ ְל ָכּדוּ ":והפסוקים "צו לצו קו לקו" וגו' מאד קשים להבנה
ְונִ ְשׁ ָבּרוּ ְו ְ
והם אומרים דרשני.
ובדורנו אנו שהתגלה התיקשור הנפלא עם האוטיסטים )פגועי מח ל"ע(
שמעוררים את העם לחזור בתשובה ,בלי שום משוא פנים וזיופים ,רק
ללכת בדרך אבותינו ואמותינו הקדושות בקדושה וצניעות המלבושים
כקדמת דנא ,ללא כחל ושרק .אז הנבואה הזאת מובנת היטב כפתור ופרח,
תפוחי זהב במשכיות כסף ,דבר דבור על אופניו.
מוּעה" ,פי'
ָבין ְשׁ ָ
ֵעה ְו ֶאת ִמי י ִ
וכך כוונת הפסוקים בעזה"י " ֶאת ִמי יוֹ ֶרה ד ָ
ע"י מי הקב"ה יורה דעה ויבין שמועה את עם ישראל ,ומסיים הפסוק "גְּ מוּלֵי
יקי ִמ ָשּׁ ָדיִם" ,והכוונה י"ל על הילדים האוטיסטים שעל ידם הקב"ה
ֵמ ָח ָלב ַע ִתּ ֵ
מורה את העם .וראה ברד"ק שמפרש "גמולי מחלב עתיקי משדים .הם
הנערים הקטנים אחר שנשלמה יניקתם כמו ויגדל הילד ויגמל ,עד יגמל
הנער ,והנערים כשתשלם יניקתם מתחילין לדבר ,ואין להם עדיין מתבונת
האדם והבדל מן הבהמה אלא הדיבור .כי אין להם עדיין דעת ,כן הם אלה
הגדולים כקטנים" .וכו' עכ"ל .וכידוע האוטיסטים אעפ"י שגדלים אעפ"כ
דעתם נשארת קטנה ל"ע.
ועכשיו הפסוק כותב לנו את צורת התקשור המיוחדת שלהם .וכידוע
מראים לפניהם לוח עם כל האותיות ומחזיקים להם את היד ,והם מראים
באצבע על האות שהם רוצים לומר ולכתוב ,וכך עוברים איתם מאות לאות
ונוצר מילה ואח"כ עוד מילה עד שנהיה למשפט וכו' וכו' וזה עבודה מייגעת
לצרף את האותיות והמילים כידוע למי שמתעסק בזה ,וזה פי' הפסוק " ִכּי
ַצו ָל ָצו ַצו ָל ָצו" ,דהיינו שמצרפים אות לאות אות לאות ,עד שנהיה מילה
אחת" .קו לקו קו לקו" היינו שמצרפים מילה למילה ,עד שנהיה משפט
שלם" .זעיר שם זעיר שם" היינו שמצרפים משפט למשפט עד שמסתיים כל
המאמר.
אַחרֶת י ְַד ֵבּר ֶאל
וּב ָלשׁוֹן ֶ
וממשיך הנביא ישעיהו ואומר " ִכּי ְבּ ַל ֲעגֵי ָשׂ ָפה ְ
ָה ָעם ַהזֶּה" .והפי' "בלעגי שפה" הולך על הילדים האוטיסטים שהם עלגי
שפה )ראה פי' רש"י ורד"ק שם ,וראה מה שכתב שם רש"י ידבר אל העם
הזה .כל המדבר אליהם דבר נבואה ותוכחה ,דומה להם ללשון נלעג שאין
אַח ֶרת י ְַד ֵבּר ֶאל ָה ָעם ַהזֶּה" .הפי' שהנבואה תהיה
וּב ָלשׁוֹן ֶ
יכולין להבין בו(ְ " .
בלשון אחרת דהיינו לא בדרך הנבואה הרגילה שהיא בפה ,אלא בלשון
אחרת דהיינו בצורת התיקשור הנ"ל.
נוּחה ָהנִ יחוּ ֶל ָעיֵף וְ זֹאת
ֵיהם זֹאת ַה ְמּ ָ
אָמר ֲאל ֶ
וממשיך הפסוק " ֲא ֶשׁר ַ
ֵעה " ראה מהשפי' שם הרד"ק "והנביא לא יאמר להם אלא דברים
ַה ַמּ ְרגּ ָ
טובים ,שינוחו בהם אם ישמעו לו" וכו' ע"ש .והכונה לתיקשור הנ"ל שיש בו
רק דברים טובים שמביאים למנוחת הנפש ,ומועילים .ומסיים הפסוק " ְולֹא
מוֹע" .כמו שלדאבוננו קורה שהרבה לא מאמינים בזה ולא רוצים
אָבוּא ְשׁ ַ
לשמוע לזה .כי לא מוכנים לקבל מוסר מילדים פגועי מח ל"ע.
ומסיים הנביא "וְ ָהיָה ָל ֶהם ְדּ ַבר יְהוָה ַצו ָל ָצו ַצו ָל ָצו ַקו ָל ָקו ַקו ָל ָקו ְז ֵעיר
נוֹקשׁוּ ְונִ ְל ָכּדוּ" .והכוונה בזה
ֵלכוּ ו ְָכ ְשׁלוּ אָחוֹר ְונִ ְשׁ ָבּרוּ ְו ְ
ָשׁם ְז ֵעיר ָשׁם ְל ַמ ַען י ְ
לומר שאין עונשין אלא א"כ מזהירין ,והקב"ה מזהיר אותנו כ"כ הרבה לחזור
בתשובה ע"י האוטיסטים ,ואף א' לא יכול להגיד ,לא ידעתי ולא שמעתי ,כי
זה מופץ בכל מקום ומקום ,ומי שלא רוצה לשמוע ואוטם עיניו מלראות אז
חלילה גורם לעצמו את הרעה כמו שנאמר תמותת רשע רעה .יה"ר שכל
עם ישראל יחזרו בתשובה אמן.
ובתיקשור האחרון מס'  80של חודש טבת הם אומרים שזה התקשור
האחרון שלהם בגלות ,ואין להם מה להוסיף יותר ,ודניאל הצדיק אומר
שבתקשור הבא בעזה"י הוא כבר ידבר רגיל בגאולה הקרובה במהרה בימינו,
אכי"ר.
ויה"ר שנזכה לגאולה הקרובה במהרה בימינו וכמו שכתוב בפר' ויחי
)בראשית מט א( "ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו ואגידה לכם את אשר
"יקרא אתכם" באחרית הימים ":וכתב רש"י "בקש לגלות את הקץ
ונסתלקה ממנו שכינה והתחיל אומר דברים אחרים" .וי"ל שאעפ"כ מרומז
בפסוק זה קץ הגאולה בדרך רמז כי "יקרא אתכם" בגימטריה תשע"ב יה"ר
שנזכה לגאולה בקרוב ממש ונשמע לדבר ה' בדורנו הנמסר לנו דרך
האוטיסטים.
אמן כן יהי רצון.
החותם בברכה שמואל זאנוויל גוטרמן ,בני ברק

מכתב של אברך ,י' טבת ה'תשע"ב
לאבא של דניאל ולכל העוסקים במלאכת הקודש!
קיבלנו קצת בהפתעה את ההודעה שזהו המסר האחרון .אבל כנראה ,כמו
שמובן מתוכנו של אותו מסר ,שהגיעה העת המיוחלת ,העת שכל המסרים
במשך העשרים שנה האחרונות יתממשו וילבשו עור וגידים .קראתי אותו
מילה במילה .מנסה להבין את מלא התוכן שניסו לתמצת במילים ספורות.
במהלך הקריאה ,לעיתים תכופות אחזני רעד והתרגשות  -הנה כל הגלגל
האדיר הזה של העולם כולו ,על כל מה שהוא עכשיו ,על כל ההיסטוריה
שלו ,מתנקז לנקודה אחת .נקודה עליה חשב הבורא מלכתחילה' .סוף מעשה
במחשבה תחילה' .נקודה עליה דיברו כ"כ הרבה ,התפללו כ"כ הרבה ,קיוו
ובכו כ"כ הרבה ,סבלו ומסרו נפשם כ"כ הרבה .הנה הנה אנחנו עומדים על
סיפה ואולי כבר בתוכה.
אי אפשר לעצור את הדמיון שמתחיל כבר לצייר על הנשמה בצבעים
זוהרים את המראה של העולם החדש .אין יותר מתאים מזמן זה לומר בפה
מלא ובלב עוד יותר מלא :תודה! ודאי יצא לכם לא מעט לתהות ביניכם
לבין עצמכם  -במי המסרים כבר יוכלו לגעת? הרי התכנים שלהם הם כל כך
לא מקובלים אפילו במגזר הקרוב ביותר לקב"ה! תהייה די מובנת לאור
המציאות העגומה בה אנו חיים .אך דרכים רבות למקום...
אוכל לספר בקצרה איך זה השפיע עלי .אני בחור ישיבה בן  25המתגורר
במרכז .תמיד אהבתי ושאפתי לאמת .למה שהקב"ה באמת רוצה .את
ההגדרה לאמת הזאת קיבלתי במידה רבה מתורת ה' וספרים לרוב ,וגם ,לא
פחות מזה  -מהקשבה כנה לנשמה ,שיודעת היטב מה היא רוצה .הכל
התחיל בערך לפני יותר מ 10-שנים .חודשים מספר אחרי התרסקות מגדלי
התאומים שטלטלה את העולם ,התגולל לבית הכנסת שלנו עלון אחד עם
מסרי האוטיסטים .לראשונה נפגשתי בסגנון המיוחד הזה של האוטיסטים.
סוג של אמת טהורה ללא כחל וסרק .שמים את הכל על השולחן ללא
שיקולים זרים שלא לגופו של עניין .קורא חדש צריך לעשות לעצמו כעין
"מהפכה" בראש כדי להפוך את עצמו לכלי קיבול של אותם המסרים .אלו
דברים שגם אם אתה חי בחברה דתית או חרדית ,יש בהם מן ההפתעה.
הפתעה של העמדתך במקום האמיתי .העמדתם במקום של ציבורים שלמים
שכלפי חוץ נראים שכ"כ שואפים לרוחניות ,ונגיעה בנקודות הכי רגישות,
ודווקא מתוך כך  -הכי אמיתיות .ובכן ,אז הראש התחיל לראשונה להתעצב
בכיוון אליו כיוונו האוטיסטים .להבין את משמעות התקופה ,איפה אנחנו
עומדים בדיוק ,את הפרופורציות הנכונות כאן בעולם ,ובמשפט אחד -
הסרת המסכה מעל העולם וחשיפתו כמות שהוא באמת.
זה היה המפגש הראשון .מאז חלפו שנים עד שנפגשתי עם המסר הבא
ומיני אז התחלתי לעקוב בדריכות אחר אותם המסרים .ממש השתדלתי לא
להחמיץ אף אחד מהם ,ולהתייחס במלא הרצינות לכל אחד מהם .אני זוכר
ששאלתי את עצמי :מה ראית לייחס חשיבות למסרים של אוטיסטים בעוד
שהארץ מוצפת רבנים ודרשנים לרוב? ספרים מכל הסוגים נמצאים בכל קרן
זווית ,ודווקא דבריהם של אותם אוטיסטים פועלים עליך? התשובה שעניתי
לעצמי הייתה לא מסובכת :הם כנראה אמרו אמת פשוטה ,צרופה ונקייה
מכל סיג )מצרך נדיר בדורנו( .ונשמה של יהודי יודעת לקלוט את זה היטב.
זאת התחושה שאפפה אותי בכל פעם שקראתי את המסרים  -תחושה של
אמת .פשוטו כמשמעו .סוף סוף מישהו מדבר לעניין .הם היו לי כמים קרים
על נפש עייפה מהבלי העוה"ז .נקודת אור בתוך כל הערבוביה של העוה"ז.
הרגשתי תחושה חזקה ,נדירה ולא מוסברת שנשמתי צועקת  -כל מילה כאן
אמת לאמיתה! הייחודיות שלהם זה בכך שהם הדגישו את הפנימיות של
עבודת ה' ,את האמת שבה .הם יכלו לומר לך :יכול להיות שאתה יהודי
שמקיים את כל תרי"ג מצוות לומד תורה וכו' ,אבל ...אתה בדיוק בדרך
ההפוכה מהקב"ה! דבר שלכאורה נשמע לא הגיוני ובלתי אפשרי .אולם ,מי
שקרא קצת את דבריהם מבין טוב על מה שאני מדבר .הסרת מסווה השקר
מעל כל מיני מעשים חיצוניים של תורה ויראת שמים ,וחשיפת הלב העקום
ומאווייו השליליים .לא פעם יצא לי לדבר עם חברי .הם מצידם הפטירו:
אנו לא מבינים על מה אתה מדבר .מה אתה דורש? וכי אנו מחללים שבת?
אוכלים חזיר? אנו לומדים תורה ב"ה .מתפללים .עושים חסד .וחוץ מזה,
את מה שאנו צריכים לעשות נלמד מספרים ואין לנו צורך במסרים מעין
אלו .אלו דבריהם .ניסיתי להסביר להם שתגובתם מצביעה בדיוק על שורש
הבעיה .אל תסתכל על מה שאתה עושה .תביט איפה הלב שלך .האם
הקב"ה באמת מעניין אותך .האם יש לך שאיפות ורצון להיות קרוב אליו ,או
שכבר טיהרת לעצמך את השרץ במחשבה שללכת לאיזו הופעה זה חלק
מעבודת ה'.
הם באו להחזיר לנו את הקשר הישיר והבלתי אמצעי עם אבינו-מלכנו-
אוהבנו-אהובנו .לאט לאט הולכים ומבינים למה בדיוק מתכוונים אותם
אוטיסטים .ככל שמתקדם הזמן ,דבריהם מהעבר שנראו במבט ראשון די
הזויים ומנותקים מהמציאות ,אינם זקוקים להוכחה יותר טובה מהמציאות
עצמה שטופחת לנו על הפנים .היה ויש לי עוד הרבה מה לכתוב ,אולם גם
מה שכתבתי כבר התארך מעבר למצופה ...לסיום ,אני רוצה שוב להודות
לבנימין ,דניאל ,מויישל'ה ,יצחק-אייזיק ,שמואל ,חיים וגליה )סליחה אם
שכחתי מישהו( ,ולכל אלו שטרחו ועזרו בהפצת דבריהם .אתם אוטיסטים
)נשמות גבוהות!( ,אם יש לכם ספק עד כמה הצלחתם להשפיע ,תדעו
נאמנה שלפחות על יהודי אחד כן הצלחתם .והרבה! וקמי שמיא גליא ...אין
לי אלא להתחנן לפני הקב"ה שיזכנו להתקרב אליו באמת ובוא תבוא העת
בה נגילה ונשמחה בו במהרה אמן!
ואולי גם אזכה להודות לכם פה אל פה...
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