בס"ד

ימ ֵ ּלט ִמ ְּ ׁש ִחיתוֹ ָתם...
ִשלַ ח דְּ בָ רוֹ וְ י ְִר ּ ָפאֵ ם וִ ַ
י ְׁ

בעזרת ה' יתברך

ִמ ָ ּצפוֹ ן ּו ִמ ּיָם
קובץ מאמרים מאת מוישל'ה:

הַ ְּגא ּולָ ה

סידרה א' ,ב' ,תשע"ג – תשע"ד

כסלו תשע"ה
פה ירושלים עיה"ק ת"ו

ִש ָמר אֵ ֶ ּלה וְ י ְִתבּ וֹ נְ נוּ חַ ְס ֵדי ה'...
ִמי חָ כָ ם וְ י ְ ׁ

בס"ד

הגאולה
סידרת מסרים מאת מוישל'ה
סידרה א' ,שלשה עשר פרקים
מוישל'ה כותב בתיקשור עם משפחתו
על האירועים בעולם
ירושלים ,חשון עד טבת תשע"ג
המסרים תורגמו מאנגלית

פרק ) Frankenstorm :1הסופה המפלצתית 'סאנדי'( מבשרת לנו עידן חדש
פרק  :2האם אתם לא רואים שהעולם מתפרק?!
פרק  :3יהודים בכל רחבי העולם נמצאים בסכנה גדולה
פרק  :4עם ישראל! שימו לב לסימנים!
פרק  :5הסבר לילדיך איך האידישקייט )היהדות( הייתה נראית פעם.
פרק  :6אנחנו טובעים בים של חומרנות )גשמיות(

פרק  :7המילים הקשות שלי אליכם – הן רק בגלל שאני אוהב אתכם
פרק  :8מדינת ישראל על הכוונת
פרק  :9כמעט אין מנהיגים ,הכל מבולבל
פרק  :10בקרוב מאד תהיה מלחמה נוספת
פרק  :11אנחנו לא יכולים להמשיך כך
פרק  :12תבינו איך מתאבלים על חורבן בית-המקדש
פרק  :13האם 'סאנדי' לא הספיק?!

 --מסרים משנים קודמות --

~~~~~~~~~~~~~~~

פרק Frankenstorm - :1

)הסופה המפלצתית 'סאנדי'(

מבשרת לנו עידן חדש

ירושלים ,י"ד חשון תשע"ג30-10-2012 ,
אמא :מוישל'ה ,הרבה זמן לא כתבת לנו ,אולי יש לך משהו לספר לנו על ה superstorm-שהיכה את החוף הצפון-המזרחי של ארצות-
הברית?
מוישל'ה :אמא ,בודאי .יש לי הרבה מה לומר.
כמובן ש Frankenstorm-זה מסר גדול ואזהרה מן השמים .לגויים ויהודים כאחד .עם זאת ,הסערה הגדולה הזאת נשלחה בעיקר כמסר
ליהודי התפוצות .מתוצאות ההרס המסיבי של הסערה הזאת ,שנקראה בשם ההולם ,"Frankenstorm" :לא ניתן להתעלם.
זה מבשר לנו על עידן חדש ,בדיוק כמו שבנפילת מגדלי התאומים  -נפילתם החלה עידן חדש ,גם עם הסערה הזו התחיל עידן חדש של
האנושות .ומנקודה זו ואילך  -העולם יהפוך לבלתי ניתן להכרה בשום צורה שהיא.
מנקודה זו ואילך כוחות העולם ישתנו .מה שנקרא "הטבע" ימשיך להפציץ מדינות בכל רחבי העולם ,ומלחמה גדולה באופק .יהיו נפילות
כלכליות קשות מאוד .המצב הכלכלי יהיה הקשה ביותר משהיה אי-פעם בכל ההיסטוריה של העולם-הזה.
אזהרה זו לא הייתה קשה מאד )כמעט ללא הרוגים( .למרות שיהודים עברו סבל רב מאוד ,אך עדיין בהשוואה לאזהרות אחרות מן השמים זה
יחסית קל .נזק רב אמנם נעשה ,אך לא כל יהודי בנתיב של הסערה הגדולה הזאת הרגיש את הנזק .לא כל יהודי היה ללא חשמל ,ואכן
רבים עברו את זה בלי להניד עפעף.
ה' נתן ליהודים אפשרות בחירה לפקוח את עיניהם ,או לסגור אותם בחוזקה .אני מקווה ומתפלל שהיהודים באמריקה יפתחו את עיניהם
ויראו ויבינו שהם קבלו מסר אלוקי ,מסר שעדיין עלול להתפרש שלא כהלכה .זה יכול להתפרש שאנחנו כל כך טובים שהקב"ה הציל
אותנו מדבר הרבה יותר גרוע ...אך זה יכול להתפרש שהסוף מתקרב ,וה' מזהיר אותנו על ידי השמדת חלק גדול מעגל-הזהב שיש לנו,
בלי לפגוע קשות בחיי יהודים .ה' מזהיר אותנו שבפעם הבאה זה יהיה הרבה יותר גרוע ,אם לא נחזור אליו ,ונבנה מחדש את היהדות
המעוותת הזו של האידישקייט-של-אמריקה.
הייתי מבקש מכל יהודי בארה"ב להתייחס לאזהרה זו ברצינות ,ברצינות רבה .ארצות-הברית-של-אמריקה כבר איננה מדינה ידידותית
עבורכם .ולא שמדינת-ישראל אוהבת יהודים חרדים ,בכלל לא! מדינת ישראל נשלטת על ידי אותו הסוג של אנשים ששולטים בארה"ב,
גם אם הם נקראים 'יהודים'.
ארץ ישראל היא הארץ של עם ישראל .הרשעים ייעלמו ,ואנחנו נישאר עם הקדושה ,עם משיח ועם העולם הבא .וזה מה שאנחנו רוצים.
כל יהודי בארץ ישראל שזועק לקדוש ברוך הוא  -יהיה מוגן .אין הבטחה כזו על שום מקום אחר בעולם.
ֲשר יִ ְק ָרא ְ ּב ֵׁשם ה' יִ ּ ָמלֵ טִּ ,כי
לאלה שבירושלים תהיה הגנה מיוחדת אם הם יזעקו לבורא-העולם וישתדלו לעשות את רצונו ]יואל ג' ה'' :וְ הָ יָה כּ ֹל א ֶׁ
ְ ּבהַ ר ִצי ֹּון ו ִּבירו ָּׁש ִ ַלם ִּתהְ יֶה פְ לֵ יטָ ה ַּכא ֲֶׁשר אָ מַ ר ה' ,וּבַ ּ ְשׂ ִר ִידים א ֲֶׁשר ה' ק ֵֹרא' ,ע"ש במפ'[ .כל יהודי שמאמין בקב"ה ובוטח בו ומנסה לעשות את רצונו ,ישרוד
בעזרת ה' .כל יהודי שיש לו לב רגיש לסבלם של בניו של הקב"ה ,יהיה מוגן בכל מקום בעולם.
רובו של עם ישראל כיום הם ע"ר )ערב רב( .איך נוכל לדעת מי הוא ע"ר? ע"ר הוא אדם שלא יכול לבכות על הצרות של יהודי אחר.
יהודי אמיתי ,גם אם הוא לא מגיע לדמעות ,אך הוא יכול לפחות להרגיש כאב בלבו על הצרות של יהודים אחרים ,בין אם הוא אוהב את
היהודי או לא .הוא צריך להיות מסוגל להרגיש כאב על הצרות של יהודים אחרים.
הערב רב שונא את הקדושה ,כך גם עמלק שונא את הקדושה .היום יהודים רבים הם מזרע עמלק .עמלק שונא את הקדושה הכי הרבה.
לעמלק אין הרגשה ,פרט לשנאה ,כלפי אנשים שקרובים אל הקב"ה .וגם לע"ר יש את זה ,אבל לא כל-כך חזק .עם זאת ,כל החיים שלהם
הוא סביב עגל-הזהב] .הערב רב הוא שיצר את 'עגל הזהב' לאחר מתן תורה ,כמובא בזוה"ק ויקהל קצה .ועוד רבות ובמדרשים[.
היהודים שהם מהשורש של הע"ר ,הפכו את היהדות באמריקה ליהדות שטחית )חיצונית-פלסטית-ללא נשמה( וזיהמו בכך את העולם) .הם גרמו
לכך שיהודים בכל העולם נמשכו לדרכי הגויים בלבוש ,בסגנון המאכל ,הבילויים ,הפריצות וכו'(.
ה' כעת הורס את עגל-הזהב .והאנשים שמאד יתאבלו על עגל הזהב ,היהודים שיסרבו עד לרגע האחרון של חייהם להודות שעגל-הזהב
מסתיים לנצח  -הם הם יתגלו כע"ר .ה' הוריד לעולם את כל הרשעים שהיו קיימים אי פעם ,ובראש הפסגה את הנחש עצמו .אנחנו
נמצאים עכשיו תחת כוחותיהם ושלטונם ,והם יביאו אותנו למצבים נוראים ביותר .כל השקר עולה מכל פינה ,ואנו מרגישים אבודים בים-
של-שקר.
אבל היהודים שמחזיקים עכשיו את האמת )הביטחון בקב"ה( ,והם מוכנים לסבול כדי להיאחז באמת ,הם לא יאבדו את שיווי המשקל שלהם,
ולא יאבדו את הכיוון שלהם .וככל שהם סובלים עכשיו יותר ,הם יסבלו בעתיד פחות.
מי שמחזיק בעקשנות את הזנב של עגל הזהב ימחק על ידי אותו עגל הזהב .ה' ירסק את עגל הזהב וימחץ אותו עד הסוף .לא יישאר
מאומה מכל הגשמיות שמילאה את העולם ושכמעט הרסה את העולם .האדם לא יכול להרוס את העולם .הקב"ה ברא את העולם ,ורק הוא
יכול להרוס אותו .ולא האדם .הרשעים יושמדו!
כן ,העבירה הגרועה ביותר של הדור הזה היא חוסר-הקדושה .חוסר קדושה מגיע כאשר אנו שקועים בחומריות ,כאשר אנו חיים בכדי
לספק את החושים והתאוות שלנו .אנחנו חיים כאילו שאנחנו מה שנקרא "חרדים" עם טליתות ,כובעים וזְ ָקנִ ים וכדו' ,אבל בתוכנו אנחנו,
דו ׁש' כי הרבה מהנשים שלנו נראות כמו פרחחות-רחוב,
ברוב המקרים ,בכלל לא "עם-קדוש" .אנחנו אפילו לא מתיימרים להיות 'עַ םָ -ק ֹ
ומצב הצניעות יצא מכלל שליטה עד כדי כך שהחרדים ביותר מסכימים עם הפריצות של הנשים שלהם.
יהודי מצווה למות ולא להפוך לגוי ,חס ושלום )'יהרג ואל יעבור'( .אך אנו מאפשרים למשפחות שלנו לאבד את כל הקדושה שלהם .ואני לא
צריך להיכנס לפרטים מה זה גורם לקהילה החרדית שלנו .אנו מוצאים הרבה בעיות גדולות מאוד בקדושה עד לנקודה שישנן הרבה
שאלות רציניות עם ממזרים וכדו' .לכן ,כאשר הקדושה שלנו נפגמת ,אם הקדושה שלנו הופכת לטומאה חס ושלום ,אז עם ישראל יחדל
להתקיים ,חס ושלום.

המסרים של מויש'לה' :הגאולה' ,סידרה א' ,עמ' 2

וזה גם מביא לניגודים )בין השאיפה לחיי קדושה כנגד השאיפה לתאוות העולם הזה( וזה פוגם גם בקדושה של הגוף ,וגם בקדושה של הנפש.
ובנוסף ,השאיפה לכבוד וכוח גורמת ללשון-הרע .ניתן לומר שכל הקונפליקטים האלה המשתוללים בתוך קהילות יהודיות מביאים אותנו עד
לשפל המדרגה .חוסר הקדושה שלנו ,יחד עם הפגיעה הגדולה שלנו בשמירת הלשון ,יכולים להביא אותנו לאבדון ,ח"ו.
המחסור בחשמל ,הוא בעצם סוף עגל-הזהב כפי שאנו מכירים אותו .כי הרי בלי חשמל אנחנו מנותקים מכל הדברים הגרועים ביותר של
עגל-הזהב) .אינטרנט ,איפון ,תקשורת וכו'(.
הבעיה היא ,כי אפילו לקיום הצרכים הבסיסיים היום-יומיים שלנו אנו תלויים בחשמל )מקרר ,תנור ,מכונת כביסה ,מאור וכו'( וזה מצב עצוב
מאוד ,שהקיום היומיומי שלנו כ"כ מחובר עם עגל הזהב.
אז עכשיו ,כמו במצרים ,אנחנו צריכים לסמוך רק על הקדוש ברוך הוא ,וזו הדרך האמיתית שיהודי צריך לחיות.
דבר נוסף הוא שאנשים אמנם יכולים להתכונן ולהתמודד בכל מיני דרכים למצב בו לא יהיה חשמל עם גנרטורים ,סוללות וכו' ,אבל
המסר הוא לא על זה .המסר הוא שצריכים לבטוח בקב"ה והוא יציל אותנו .יהיו כאלה שיצעקו" :אבל אנחנו חייבים לעשות השתדלות,
יהודי הרי צריך לעשות השתדלות!" .אך עם זאת ,לא תהיה כל השתדלות שתוכל לעשות ...כך שאין מה לעשות ,ואנחנו צריכים לבטוח
בה' עד הסוף.

פרק  - :2האם אינכם רואים שהעולם מתפרק?
י"ז חשון תשע"ג1-11-2012 ,
אני רק רוצה להגיד לכם ,שאם היהודים באמריקה יתעלמו מהאזהרה שהסופה  Frankenstormהביאה עמה ,הם יצטערו עד מאד.
'בית ישראל' להח"ח פרק י'[ .בקרוב מאוד ,האנטישמיות שהייתה חבויה פחות-או-יותר מאז מלחמת-העולם-השנייה ,תתגבר שוב בצורה אלימה
באמריקה ובכל רחבי אירופה ורוב העולם.
אני לא אומר זאת כדבר חדש ,בגלל שכבר ראינו את זה קורה )רציחת יהודים בצרפת ,מאסר רבנים בארה"ב ,ניסיונות למניעת שחיטה כשרה ,איסור
ברית מילה וכו'( ,אנו אמנם מנסים להתעלם מזה ,אבל מהר מאוד זה יתפוצץ לנו בפנים ,וזו תהיה הודעה נוספת) .ה' שולח לנו סימנים שכדאי מאד
לעזוב את הגולה ולעלות ארצה(.
היהודים באירופה סבלו גהינום על פני האדמה הזאת ,ולמה? כי הם לא שמרו אפילו את המצוות הבסיסיות ביותר .גם האחוז הקטן של
הקהילה החרדית מכלל היהודים – גם היו נגועים ע"י תנועת ההשכלה .נכון שהיו צדיקים וחסידים גדולים ,אבל הם היו חלק קטן מאוד
בהשוואה לרוב הגדול ,אלה שהיו נגועים ע"י תנועת ההשכלה.
במשך התקופה שמאז תום מלחמת-העולם-השנייה בקושי הרגשנו את האנטישמיות .אבל עכשיו דברים משתנים .רוב הממשלות הן
הר ַשע שהשתלט על
ממשלות פליליות שרוצות לרדוף את עם-הקודש ,ובגלל שאיבדנו את רוב קדושתנו ,אנו נשארים ללא הגנה מפני ֶ
העולם ]'וְ ָׁשב מֵ אַ ֲח ֶר ָ
יך'[ .בכל אופן ,רק היהודים שבוטחים בה' וילכו בגיא-צלמות ללא כל פחד כי ה' איתם  -הם ינצלו ]צפניה ג' י"ב' :וְ הִ ְ ׁשאַ ְר ִּתי
ְב ִק ְר ֵּב ְך עַ ם עָ נִ י וָ ָדל וְ חָ ס ּו ְ ּב ֵׁשם ה' ,'...עי' רש"י סנהדרין צח .ד"ה וחסו[.
]ר' מאמר

אמא :מדוע הירח נראה הערב כה כך מעניין?
מוישל'ה :ביום זה י"ז של מר-חשון ,הירח כאן בירושלים עיר-הקודש מאוד יפה ,אבל גם מפחיד .כוכב קטן ומבריק עם הילה ענקית זוהרת
סביבו .הירח נראה מבעד לעננים ,ומאיר במראה מרשים מאוד.
הירח מראה )רומז( לנו על מלחמה גדולה ומפחידה אשר תהיה כאן בקרוב .כל מי שבוטח בה' ולא מפחד מפצצות או מחיילים ,ולא מפחד
ממחסור בכסף ,או להיות רעב  -הקב"ה ידאג לכל צרכיו .הקב"ה ידאג לכל צרכי בניו האמיתיים אשר בוטחים בו ונמצאים אתו ,ואשר
אוהבים אותו ואוהבים את עם ישראל.
זה ההבדל בין מה שיקרה עכשיו ובין מה שקרה במלחמת-העולם-השנייה .העימות )המלחמה( הזה יהיה אלפי פעמים יותר מפחיד ממלחמת
העולם השניה ,והיהודים שאוחזים חזק בקב"ה ישרדו ויחיו ,בעזרת השם .אלה שלא עובדים את ה'  -לא ישרדו ]סוף מזמור א'[.
במלחמת העולם השניה ,רשעים ,צדיקים ובינוניים נהרגו ,אך בעימות הזה ה' יחזיר בכוח את כל היהודים-האמיתיים אל האמת וישמור
אותם .הערב רב ועמלק ייעלמו מן המציאות ]זוה"ק משפטים קכ :ועוד[.
עם ישראל ,היהודים האמיתיים שביניכם! אנא ,בואו יחד לצעוק אל ה'! תתחננו לפניו שיסלח לנו .בכו עם הרבה דמעות עד שיצטברו
שלוליות סביבכם .תתחננו לפני ה' שיביא סוף לעולם-השקר הזה ,שיביא אותנו אל האמת ,אל העולם הבא ,אנא!
מדוע אנחנו כל כך אדישים?!
איך אנחנו יכולים להמשיך ללכת למסיבות והריקודים שלנו עם הגשמיות כאשר העולם כולו נמצא בסכנה?!
איך אתה מעז לשחק משחקים מטופשים עם ציציתך המשתלשלת מהמכנסיים שלך על ברכיך והפאות שלך מתנופפות ברוח של משחקים
מטופשים?!
איך אתה מבזבז )מעביר( את הזמן על שטויות ,בעוד אשר זה חטא גרוע ביותר ביהדות.
ואיך אתן ,גבירות ,שהנכן "יידישע-מאמא" יכולות להסתובב עם חצאיות קצרות וצמודות ,צוואר פתוח ופאות שנראות כמו ובאמת שיער
אמיתי? זה גורם לכן להיראות לא-נשואות .אתן מאפרות את הפנים שלכן ,דבר שאסור באופן מוחלט ,ואתן יושבות במסעדות וזוללות...
ואתם עוד הולכים לאירופה כדי להתפלל בקברי–צדיקים כדי לבקש לתת לכם עושר.
במשך שנים ,הרבה יהודים חלו במחלות קשות ,ה' ישמור .בתי החולים התמלאו ביהודים חרדים ,שלא נדע .הרבה אנשים צעירים
נפטרים ,למרות שלכאורה אנחנו צדיקים ,ואנו נותנים כל כך הרבה כסף לחסד ,אז למה כל-כך הרבה אנשים נפטרים ,שלא נדע ,ומדוע
הריפוי כרוך בכל-כך הרבה סבל וייסורים? למה?
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בל נטפח לעצמנו על השכם ונאמר שהפטירה שלהם היא "כפרת-הדור" .זה לא נכון .הם גוססים על מנת לגרום לנו לבכות ,ולגרום לנו
שנבקש ונתחנן לה' כדי לרפא אותם!
אבל אנחנו קוברים את המתים ,שוכחים את התפילות ,וממשיכים הלאה .עסקים כרגיל.
האם איננו רואים שהעולם מתפרק?! האם אתם לא רואים שאפילו הגויים מדברים ברצינות על סוף העולם?!
אבל אנחנו עדיין עם הטריקים הישנים ,ועדיין שקועים עמוק בעשיית כסף ,ועדיין עם הלשון-הרע שלנו ,עם ההרגלים שלנו ,שהם כל-כך
לא כשרים עם התאוותנות והרצונות שלנו.
כמובן שיש כאלה שעדיין מנסים לחיות חיים-של-אמת ,אבל הם מעטים מאוד .ולכן חרדי-יקר שלי ,בבקשה תזעק לקב"ה עם דמעות,
תעשה תשובה על כל רשימת העבירות ,אחת אחת .לחזור לאמת ,להיפטר מכל הגשמיות המוגזמת שלך ,לטחון את עגל הזהב לאבק דק,
ולזרוק אותו לכל הרוחות ]דברים ט' כ"א[.

פרק  - :3יהודים בכל רחבי העולם נמצאים בסכנה גדולה
י"ט חשון תשע"ג4-11-2012 ,
אני רק רוצה לומר שהעולם מתפרק ,וארצות-הברית של אמריקה כבר לא קיימת כאומה דמוקרטית.
אני לא נביא ,ואני לא יכול לומר בוודאות ,אבל אני מאמין בלב שלם ,שברק אובמה יהיה שוב נשיא .ואני גם מאמין שיהדות אמריקה
נמצאת בסכנה גדולה .אני גם מאמין כי יהדות אירופה נמצאת בסכנה גדולה ,וכנראה יהודים בכל רחבי העולם נמצאים בסכנה גדולה.
אבל למרות שעברנו את הנאצים ,וסבלנו כל כך הרבה ,כל כך הרבה יהודים נהרגו בדרכים מזוויעות מאוד ,כל כך הרבה בתים נטושים,
וחיים כה רבים נהרסו ,כל כך הרבה יהודים סבלו רק בגלל שהם היו יהודים ,אך בקרוב שוב היהודים יהיו מטרה .והפעם זה יהיה אפילו
יותר גרוע .כי זה יהיה ליהודים בכל רחבי העולם ,ולא יהיה שום מקום לברוח אליו.
וכאשר כל יהודי שיכול לעלות ,יגיע לארץ ישראל ,בשלב זה או בסמוך לאותה נקודה ,כל אומות העולם תבואנה נגד ארץ ישראל ]זכריה
פרק י"ד ,זוה"ק וירא קיט .שמות ז :ועוד[ .ואז הקב"ה יראה את כוחו .הוא יראה שהוא ריבונו של העולם ,הוא בורא-העולם והוא שליט העולם
לנצח.
עד אז אני מבקש מאחיי היהודים ,אני מתחנן לפניכם :אנא ,התקרבו לקב"ה .זו הדרך היחידה להציל את עצמכם .עשו זאת עם כל הלב
והנשמה שלכם .ותעשו מאמץ מיוחד לעזוב את המדינות שהייתם אורחים בהם במשך אלפיים שנה ,ותחזרו לבית שלכם ,תחזרו לארץ
ישראל ,הארץ אשר ה' נְ ָת ָנ ּה לאברהם אבינו ולצאצאיו.
הזמן מתקרב בצעדי ענק .אם אתם לא עושים צעד בקרוב )לעלות ארצה(  -זה יהיה הרבה יותר קשה לאין-שיעור לאחר מכן .נכון ,ה'
ישמור את כל היהודים האמיתיים ,אבל אז זה יהיה הרבה יותר קשה )לעלות לארץ ישראל(.
היהודי שעכשיו מרים את עצמו ,ואפילו אם עדיין יש לו קצת רכוש הוא מוותר עליו) ,לדוגמא אם יש לו בית גדול ומפואר עם בריכת שחיה( והוא
מגיע לארץ ישראל  -יש לו זכות עצומה ,והקב"ה לעולם לא יעזוב אותו .אם הוא זועק לקב"ה ומעמיד את עצמו בסכנה בהגעתו לארץ
ישראל ,ה' לעולם לא יעזוב אותו.
'הוריקן סאנדי'  -זו הייתה אזהרה גדולה .אבל האזהרה רק התחילה .במהלך השבוע או השבועיים הבאים יקרו דברים מאוד מזעזעים .אני
מקווה שיותר יהודים יתעוררו .אני מקווה שלא נצטרך לחכות יותר מדי זמן לגאולה .אני מתפלל יום ולילה שהאחים היהודים שלי יראו את
האמת ,ויכינו את עצמם באמת לביאת-המשיח.
אני מאוד עצוב .בסערה האחרונה ,יהודים איבדו את החיים שלהם ,והרבה יהודים איבדו את הבתים שלהם .הרבה אנשים הפכו לחסרי-כל.
אנשים קבלו הלם גדול מאוד ,ואני מרגיש עצוב בגלל שיהודים סובלים .אבל הם פשוט לא מקשיבים! הם לא מקשיבים לקב"ה .הם אינם
חיים כמו שיהודי אמיתי צריך לחיות .הרבה הלכו כל כך רחוק ,עד שהיהדות שלהם היא כמעט בלתי ניתנת לזיהוי ,פרט לעובדה שהם
עדיין מניחים תפילין וציצית וכו'...
אמא :שמעתי על תורות ארוכים לדלק .מדוע הם לא מספקים את הדלק לאזורים שנפגעו מהסופה?
מוישל'ה :הם רוצים שהסבל יהיה גדול ,כדי שכולם יהיו מתוסכלים .הם רוצים שיתחילו מהומות ,ואז הם יכולים להשתלט.
אבא :איך זה שהרבנים לא אומרים לאנשים לבוא לארץ-ישראל?
מוישל'ה :אני לא יודע ,הרבנים מעוניינים באמריקה .רובם ככולם שקועים בגשמיות כמו האחרים .אל תשכח את ה"דברי-חיים" זצ"ל אשר
אמר באופן ברור ,כי בסוף הזמן )בסוף הגלות( רוב היהודים וגם הרבנים יהיו ערב רב ]דברי חיים ,השמטות לפר' ויקהל[.
אני רוצה להגיד לכם שהטרגדיות לא הסתיימו .אני רוצה שתבינו שאמריקה הפכה למקום מכוער .ארצות-הברית איבדה את היופי שלה.
האנשים איבדו את חירותם והיא הפכה למקום מסוכן ,ובמיוחד עבור אנשים שמאמינים בה'.
אבל לא רק היהודים בסכנה ,גם המאמינים מכל הסוגים – הנוצרים ,המוסלמים וכדו' ,כל אלו שמאמינים באלוקים  -נמצאים בסכנה .אבל
כמו בכל חברה שבה עמלק ואדום שולטים ,ישנה הנאה מיוחדת ותחושה של סיפוק והתרוממות-רוח מרדיפת יהודים ,וזה בקרוב יהיה גם
בארצות-הברית.
המחנות )מחנות-ההסגר( מוכנים .כל מה שצריך לקרות הוא התחלת החוק הצבאי )"חוק מרשל"( ,ומאותו הרגע  -יתחיל הסבל האמיתי .ואל
תחשוב שאם אתה בישראל ,הזרוע הארוכה של ה"סדר העולמי החדש" לא תנסה לרדוף את היהודים בישראל .הם כנראה יתחילו עם
יהודים אמריקאים מכל מיני סיבות.
אני רוצה להסביר שבכל מקום שאנחנו נמצאים בעולם ,אנחנו בסכנה .אולם ברצוני לחזור ולהדגיש שהמקום הבטוח היחיד כעת ליהודי,
הוא בארץ ישראל .כי כאן ה' יגן על כל מי שזועק אליו לעזרה ,כל מי שמוכן להקריב כדי להיות יהודי.
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היהודים שמאמינים מאוד ובוטחים בקב"ה ,אשר יבואו לארץ ישראל  -יקבלו הרבה זכויות ,כי זה לא קל .אלה שגרים כאן כבר ,אבל
אינם בוטחים בקב"ה ,אם הם יתחילו לבטוח בה' ,הם פחות יסבלו לפני הגאולה .ולכל אלה שמאמינים ובוטחים בה' ,אלה שזועקים לה'
לעזרה וחיים בארץ ישראל  -יהיה להם הרבה יותר קל לפני הגאולה ]עובדיה' :ו ְּבהַ ר ִצי ֹּון ִּתהְ יֶה פְ לֵ יטָ ה ,וְ הָ יָה ק ֶֹדשׁ '[.
אני גם רוצה לומר שהערב-רב אשר השתלט כביכול על הקהילות שלנו ,על הערים שלנו ,הע"ר בממשלה של הציונים ,בכנסת ,גם אם
הם יצעקו לה'  -ה' לא יעזור להם .כי הם לא זועקים לבורא העולם באמת ,הם לא באמת מאמינים בקב"ה .וכאשר הדברים יסתדרו -
הע"ר יחזרו לבגידתם ,ולכן הם יאבדו!
אבל היהודים האמיתיים אשר הנשמה שלהם הייתה בהר סיני ,תמיד יהיו הבנים המיוחדים של הקב"ה ,ותמיד יהיו קרובים לקב"ה יותר
מכל עם אחר בעולם.

פרק  - : 4עם ישראל  ,שימו לב לסימנים !
כ"א חשון תשע"ג6-11-2012 ,
אמשיך את המסר של אתמול.
אנו נמצאים כעת בפתחו של סוג חדש של עולם.
פעם ,היינו מתעוררים בבוקר ,קופצים מהמיטה ,רצים להתפלל או לעבודה עם התלהבות ,עם איזה סוג של תקווה שהיום הלימוד יהיה
טוב ,או שנקבל קידום בעבודה ,או שבקרוב יעשו שידוך או בר-מצווה או ברית-מילה .משהו שיכול לגרום לאדם להתרגש ולהתלהב,
להתרגש לחיות ,להתרגש להתמודד עם העולם.
פעם העולם נראה פשוט ,עם חוקים וכללים .והדבר העיקרי הוא שרוב העולם היה דמוקרטי ,או לפחות רובו של העולם המערבי .פירושו
של הדבר ,שאנו כיהודים יכולים היינו לחיות בשקט .גם אם הייתה מידה מסוימת של אנטישמיות  -עדיין זה לא היה משהו מפחיד ,וזה לא
היה דבר מקובל גם בקרב הגויים.
באירופה ,אמריקה ,אנגליה ,אוסטרליה ,דרום-אפריקה ,סינגפור ,ובמקומות רבים אחרים ,היהודים הצליחו לעלות לפסגת העולם הפיננסי.
ישנם יותר ויותר בעלי תשובה ,כך שנראה שכל מה שאנחנו עושים  -פועל לטובתנו ,עושר חומרי ועושר רוחני .כמעט שהשגנו את גן-
העדן בעולם הזה .אפילו יותר מזה ,אנחנו יכולים לעשות טיול לאירופה ,להתפלל בקברי הצדיקים הגדולים שלנו ,וכמובן על הציון של רבי
נחמן באומן אשר אלפי יהודים נוסעים להתפלל אצלו כל שנה ,והרגשנו שאנחנו עולים גם מבחינה רוחנית.
אין כל בעיה לקפוץ על מטוס ,להגיע לאומן ליום-יומיים ,ולחזור .וכמה יצליחו אפילו להגיע לארץ ישראל ,למירון ,לכותל-המערבי
ולקבר-רחל ,וכל זה בפחות משבוע .כך נהיו כבר החיים שלנו :מסיבות חסד וחגיגות אחרות ,ואנחנו מרגישים שאנחנו יהודים טובים.
עם כל זאת שכחנו דבר אחד :שכחנו את הקב"ה .היכן שהוא  -הוא לא היה ממש כלול בחיים החדשים שלנו .איכשהו הוא יצא החוצה.
סגנון החיים של הגויים ,הרדיפה שלהם אחרי עגל הזהב ,השפיעה בצורה חזקה עלינו ,וזה הביא אותנו לירידה נוראית בקדושה.
היכן שישנה רק קצת קדושה ,ה' לא יכול להיות .ואם אומר לכם זאת ,אתם תגיבו בחריפות ותאמרו' :איך אתה מעז לומר דבר כזה!?...
אנחנו עם קדוש!' אבל אני חייב לומר לכם שלרוב אנחנו כבר איננו "עם-קדוש" יותר .אנו ירדנו ,נפלנו לרמה רוחנית נמוכה מאד.
הקהילות שלנו מלאות בריקבון רוחני .נפלנו נמוך מאוד .העסקים שלנו לא מנוהלים תמיד בצורה ישרה .בנושא הקדושה ,ה' ישמור,
הקהילה-החרדית סובלת בצורה דומה למה שהגויים סובלים .כן ,הקהילה החרדית איבדה את קדושתה.
ה' ציווה בתורתו "קדושים תהיו".
איך אנחנו יכולים להיות קדושים ,כאשר אנחנו יושבים וזוללים בחנות הפיצה במוצאי-שבת?!
איך אנחנו יכולים להיות קדושים כאשר בחול-המועד אנחנו הולכים לשחק ב'אולם באולינג' גברים עם נשים הלבושות באופן מינימלי?!
איך אנחנו יכולים להיות קדושים כאשר הנשים שלנו בהחלט לא לבושות כמו שיידישע-מאמא צריכה ללבוש?!
אולי הם לבושים בסגנון שהם גרמו לכולם להאמין שהוא קודש .אבל זה לא .זה לא קודש! הנשים והבנות שלנו לבושות באופן
שאבותינו היו מתעלפים אם הם היו רואים את זה .אם הלבוש הזה נקרא "צניעות"  -אז אוי לנו!
והאנשים מבקשים את זה מנשותיהם .הם מעודדים את האיפור ,הם מעודדים את התכשיטים ,הם מעודדים את הפאות ,השמלות הקצרות
וכן הלאה .הם אשמים לא-פחות מהן ,ואפילו יותר אשמים.
אם הבעלים היו רוצים שנשותיהם תתלבשנה בצניעות ,אזי רוב הבעיות היו נפתרות .אך למרבה הצער ,הבעלים האלה רוצים את
תשומת-הלב של גברים אחרים בנשותיהם ,כי מסיבה כלשהי זה מרים את ה"אגו" של הבעל .וזה אסור בהחלט!
כאשר גברת כזו לוקחת תהילים בידיה ומתפללת עם כל הלב והנשמה שלה ,אבל ממשיכה ללכת בנתיב של חוסר-צניעות ,אזי התפילות
שלה לעולם לא יגיעו למקום שהיא מתכוונת אליו .ולמרבה הצער ,היא אפילו לא יודעת למה היא מכוונת ,ומה המשמעות של זה באמת.
אם יש לה בעיות בחיים ,היא בוכה ומבקשת מה' לפתור את הבעיות שלה ,אבל לרוב ,גם התפילות שלה קשורות לעגל-הזהב ,למשהו
לא כשר.
אם מישהו במשפחה חולה או שמישהו ירד מהדרך ,אז הדמעות שלה אמיתיות .אבל הן לא יכולות להגיע לשמים בגלל שהיא לא-
קדושה .והיא אפילו לא מנסה להיות קדושה ,משום שכל יום כשהיא יוצאת מהבית  -גברים מסתכלים עליה וחושקים בה ,וזה אסור
בתכלית.
והיא מתעלמת במודע מעובדה זו .כל אדם שמביט בה יהיה קללה עליה בשמים ועל בעלה היושב ולומד-תורה כביכול ,והוא עדיין רוצה
שאשתו תמשוך תשומת-לב של גברים .לכן הקללה תהיה עליו כמו גם על כל אדם שמסתכל בה ,כל אדם שמביט בה  -גם אם הוא לא
חושק בה.
לכן )מהסיבות הנ"ל( ,עם ישראל ,הוריקן זה בא והיכה את כל המרכזים של היהדות בצפון-מזרח אמריקה ,כלומר שההוריקן פגע ברוב
הקהילות החרדיות באמריקה .הרוב המכריע של החרדים הושפע בדרך זו או אחרת.
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בבתים בהם הופסק החשמל ,נותק הקשר העיקרי עם עגל-הזהב .רק תחשבו על כל הדברים שאתם לא יכולים לעשות בלי חשמל :אין
מחשבים ,אין די.וי.די ,אין סרטים ,אין מזגן או חימום ,אי אפשר לבשל ,אין אור ,אין מקרר .אין שום דבר שיכול להביא אתכם לעומק הרב
שנפלתם מבחינה רוחנית .תסתכלו ,תראו ותבינו מה ה' אומר לנו :אין חשמל ,אין דלק ,אין מכוניות ,אין מטוסים ,אין כלום .אפילו המזון
קשה להשגה.
עם ישראל! קרא את הסימנים ,את המסרים ,כי אם לא  -הפעם הבאה זה יהיה גרוע פי-עשר .ואני לא מדבר רק על "אסונות טבע".
ודרך אגב ,הטמפרטורות ֵי ְרד ּו לקיפאון בימים הקרובים ועדיין יהודים רבים חיים ללא חימום ,ללא חשמל כדי לחמם את בתיהם.
אתה לא מבין זאת ,עם ישראל ,אתה לא מבין?!
ה' אומר לנו לא להיות תלויים בממשלת ארצות הברית ,או בממשלת-ישראל ,ולא בשום-דבר ,לא בצבא ולא בחיילים ,לא בשום דבר,
לא בביטוח-הלאומי ,לא ברופאים ,לא באחיות ,לא להיות תלוי בכלום.
אנחנו יכולים לסמוך רק על הקב"ה! זה כל מה שיש לנו.
אז קחו את עצמכם בידיים ,ותהיו יהודים יראי שמים אמיתיים ולא "כאילו" ,כי לא תוכלו להמשיך הלאה עם השקר ,כי השקר הולך
להיעלם .כל הגשמיות המיותרת שלכם תיעלם ,וכאשר זה יקרה ,אתם תזכרו את המילים שלי.
אני רוצה לומר לכולכם ,מה שאני אומר כרגע  -הוא ישר מהקב"ה .וזה שאני יכול לכתוב זאת לכם ,אמא ואבא ,זה משחרר אותי מאוד,
כי מה שאני אומר  -הוא מאוד חשוב.
אני רוצה שתדעו ,שבקרוב מאוד נהיה בעולם שהוא שונה לגמרי מזה שאנו מכירים היום וזוכרים בעבר .הבסיס של הכל יהיה שונה
לגמרי ,ונצטרך להיות חזקים מאוד בביטחון בקב"ה.
מי שדואג לכסף או איך לשלם את החשבונות ,או האם תהיה לו הצלחה כלכלית בעתיד וכו' ,פשוט תירגע .אין לך מה לדאוג .הדאגה
לא תעזור לך! הקב"ה ידאג לנו ,וכל מה שאתה צריך – זה לעשות תשובה ,להתפלל לה' ולבטוח בו.
העולם לא אמור להיות כפי שאנחנו חושבים שהוא אמור להיות .ה' עושה את זה בדרך שהיא הכי-טובה עבורנו .וגם אם מה שהקב"ה
עושה נראה לנו לא מתאים ,אנחנו חייבים תמיד להיות בטוחים שזוהי הדרך הטובה ביותר עבורנו .וזה כל מה שאנחנו צריכים לדעת
ולהאמין.
בסופו של דבר אנחנו נהיה מאושרים מאד מאד.
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) ה יהדות (

היתה נראית פעם

כ"ב חשון תשע"ג7-11-2012 ,
היום אני רוצה לכתוב על חינוך.
החינוך הוא החלק החשוב ביותר של היהדות שלנו ,כי זה מה שמבטיח לנו את העתיד של עם-ישראל.
הילדים שחונכו לעשות את רצונו של ה' ,הם עתידו של עם ישראל .ומי שלא יקבלו את החינוך הנכון ,יש סיכוי שאחרי דור אחד ,ילדיו
כבר לא יהיו יהודים אמיתיים.
למרבה הצער ,עגל-הזהב שולט בארצות-הברית של אמריקה ,לפחות עד עכשיו ,ויחד עם זה גם הגויים שולטים על היהודים .רוב בתי-
הספר והישיבות החרדיות ספוגים בגשמיות ,ספוגים ב"-תורת עגל הזהב" ולא בתורתו של הקב"ה.
אנחנו מסתכלים על הילדים בחיידר ,מביטים בפניהם .אנו רואים את הכיפה על ראשם ,את הפאות המשתלשלות לצדדיהם ,את הציצית
שלהם וכן הלאה .אך אנחנו גם יכולים לראות על פניהם הבעות של תוקפנות ומאפיינים של העולם המודרני .אנחנו גם יכולים לראות את
הקינדרל'ך הקטנים שנראים כל-כך חרדים ,מנסים לתת מכות ג'ודו זה לזה .אנחנו מביטים על פניהם ולא רואים פנים של ילדים יראי-שמים
באמת ,לא רואים הבעת פנים של תמימות ,המאפיינות יהודי אמיתי.
הרבה מהילדים הקטנים שהולכים לחיידר היום ,איבדו את החן היהודי .הם איבדו את הקשר שלהם עם הקב"ה .דור שגדל על פיצה,
קוקה-קולה וגלידה ,לא יכולים לקבל מראה תמים של ילד קטן ירא-שמים .למרבה הצער ,בני הנוער בקהילה שלנו סובלים מאוד ממחלה
נוראה' ,המחלה של עגל-הזהב' ,של הגשמיות.
הבנות של 'בית-יעקב' היום הן מאד רחוקות בדרך כלל ממסורת הצניעות של בנות-ישראל .חולצות טריקו נפוצות ,החצאיות קצרות
וצמודות .ואפילו אם יש להם תלבושת אחידה )של הסמינר( הרוב הוא הדוק מדי ,וקצר מדי ,ולא תמיד מכופתר עד למעלה.
השיחות בין הנערות הצעירות הן בדרך כלל שטחיות ומלאות בגשמיות .השיחות של הבחורים עשויות להיות משולבות עם קצת תורה,
אך רוב השיחות מלאות בגשמיות ולא בקדושה.
הדבר העיקרי ,הקדושה ,זה מה שחסר!
האם אתם שומעים?! אתם שומעים אבות ואימהות?!
אתם לא העברתם את הקדושה לילדים שלכם!
למה לא?? בגלל שבמוצאי-שבת אתם מעדיפים לצאת לשחק באולינג וכדו' ,כי בשלושת השבועות )'בין המצרים'( אתם לוקחים את הילדים
לפארק שעשועים ,כי במהלך תשעת-הימים כשאתם לא יכולים לאכול בשר ,אז אתם לוקחים את הילדים למסעדות 'מזון מהיר' חלביות.
האם הדבר הזה נקרא יהדות?!
אתם בניתם "יהדות-פלסטיק" והעברתם אותם לילדים שלכם .ואז כשהם עושים דברים מתועבים ,כאשר הם מאבדים את הקשר שלהם
עם הקב"ה – אתם מזועזעים .אבל למה אתם כל כך בהלם כאשר רובכם ,האימהות והאבות ,הסבים והסבתות ,גם כן איבדתם את הקשר
עם הקב"ה? וזה רע מאוד .זה מאוד-מאוד רע.
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מתחילת מלחמת-העולם-השניה עברו כשלש-ארבע דורות ,ובמשך הזמן הזה נפלנו .היהודי-החרדי של היום שונה כמעט לגמרי מהיהודי-
החרדי של פעם.
כמובן שהישיבות מלאות בבחורים לומדים ,וניתן לשמוע את קולות-הלימוד .בתי-המדרש מלאים בקולה של תורה ,אך משהו גדול מאוד
חסר .וזה – הקב"ה .הוא לא הוזמן למוסדות-הלימוד שלנו .אני באמת לא יכול להגיד שלאף אחד מהם ,כי אני בטוח שפה-ושם ,ישנם
אנשים שעדיין מחזיקים בה' ,אבל ברוב המקרים – הבחורים יותר דואגים לכובע שלהם ,לצבע העניבה ,האם הגילוח שלהם חלק ,כמה
צמודים הם המכנסיים ,והאם הם רזים מספיק וכו' .והבנות דואגות לאיפור שלהן ,לבגדים שלהן ,והתסרוקות שלהן .למקומות אלה  -ה' לא
הוזמן.
מנהג גרוע נוסף בחוגים שלנו ,הוא שאם בחורה רוצה שידוך עם בחור שלומד ,ההורים שלה צריכים להשיג כמה מאות אלפי דולרים
)נדוניה( ,וגם הנערה עצמה צריכה ללמוד מקצוע כדי להבטיח שבעלה התלמיד-חכם יוכל לשבת וללמוד כל חייו מבלי לרדת מרמת-החיים
הגשמית שהוא היה רגיל .וכל זה ,עוד לפני שהוא מתחיל לבדוק את השידוך.
הבחורים של היום גם מבקשים פרטים על המידות של הבחורה ,והם לא מתכוונים למידות-האופי הטובות שלה ,אלא מה הגובה שלה,
מידת השמלה שהיא לובשת וכדו' .בכל אחד מהמצבים הנ"ל ,לצערי ,אין מקום לקב"ה.
ובכן ,אימהות ,אבות ,סבים וסבתות ,אתם הולכים להיות האחראים למצב הזה ,מפני שאתם בעצמכם עשיתם את זה .אתה בעצמכם שמתם
ֹאמר ּו קוּמָ ה וְ הוֹ ִ ׁשיעֵ נ ּו'[ .כאשר אדם חולה ,ה'
את ה' בצד ,ואתם באים אליו רק כאשר אתם צריכים אותו ]ירמיהו ב'ִּ ' :כי פָ נ ּו אֵ לַ י ע ֶֹרף ...ו ְּבעֵ ת ָרעָ ָתם י ְ
ירחם ,או כאשר ישנה איזו טרגדיה ,ה' ישמור ,או כאשר הפסדתם הרבה כסף ,שלא נדע ,וכדו' ,אז אתם מתחילים לבכות לה' .אך בכל
אופן ,זה לא עוזר ,כי ה' יודע טוב מאוד שברגע שאתם מקבלים את מה שאתם רוצים ,אתם חוזרים לטריקים הישנים שלכם ,והקב"ה נדחק
לשולים.
נכון ,אתה שומר תורה ומצוות ,אתה מנסה לעשות פחות או יותר מה שמצפים ממך מבחינה טכנית ,אבל הלב והנשמה – בכלל לא ִעם
ה'] .כתב רבנו בחיי בס' 'כד הקמח' ערך 'עצרת'' :העיקר תלוי בלב .ואם הלב שלם עם ה' יתברך – הכל שלם עם ה' יתברך ,ואם הלב חסר – הכל חסר .כמו שאמרו
)סנהדרין קו' (:רחמנא ליבא בעי'.[.
ישנו מצב של חוסר-עדינות מסוים וחוסר ביראת שמים .תראו את הזמרים שלנו ,האנשים המובילים את המוזיקה-החרדית כיום .מי הם?
אנשים מחוספסים ,לא-עדינים ,לא קרובים לקב"ה .הצליל של המוזיקה שלהם הוא קולו של הרחוב האמריקאי .גם אם זה סוג של מוסיקה
רכה ,זה עדיין הקול של הרחוב .צליליה השטחיים של המציאות האמריקנית.
ולכן המוזיקה שהייתה פעם נעלמה .היהודי החרדי אינו רוצה לשמוע את השירים של פעם ,השירים הישנים עם הלב והנשמה .הם רוצים
זמרים צעירים עם תנועות רחוביות ,שהם מגולחים לרוב ,ואפילו אם הזמר נראה כמו צדיק עם זקן ארוך ,תנועותיו אינן תואמות מראה של
חסיד.
ועכשיו אנחנו מאוד מבולבלים .החינוך שלנו יורד לטמיון ,ובגלל זה ,זה חייב להיות הדור-האחרון לפני המשיח .כי אם לא  -אז לא יהיו
יותר דורות עתידיים של יהודים אמיתיים ,ה' ירחם .אולי יהיו לנו כמה שרידים של היהדות היפה כמו שהיתה פעם ,אבל לא יותר מזה.
היהדות האמיתית כבר תיעלם ,ולכן ,עם-ישראל ,הגיע הזמן לעשות דין וחשבון נפש.
לאחר סערת "סנדי" ,רבים מהילדים שלכם בבית ,ויש לכם הזדמנות מצוינת לדבר איתם לפני שהם חוזרים לבית-הספר .אבל לפני
שאתם מדברים איתם ,תעשו תשובה ותתחננו בפני ה' שיכוון אתכם לדרך הנכונה ,בגלל שאתם כבר שכחתם מהי יהדות-אמיתית .אתם
שכחתם שאתם לא יכולים גם לאכול את העוגה  -וגם להשאיר אותה שלימה .אתם לא יכולים לחיות בשני עולמות .אתם לא יכולים לחיות
גם בעולם הגויי וגם בעולם היהודי'] .אַ ּ ֶתם ּפ ְֹסחִ ים עַ ל ְ ׁש ּ ֵתי הַ ְּסעִ ּ ִפים' .מלכים א' י"ח[ .בדרך בה אתם הולכים ,אתם מפסידים הרבה מאד .עם כל
הגשמיות שלכם  -אתם מאבדים את מהות החיים.
הקירבה לקב"ה היא הסיבה העיקרית לחיים – לעשות את רצונו של הקב"ה ללא כל קישוטי הגשמיות ]' ָּבר ּו ְך ֱאלוֹ קֵ ינ ּו ֶׁש ְ ּב ָראָ נ ּו לִ כְ ֹבו ֹדו'[ .אתם
אינכם יכולים להתמקד בהתקרבות לה' אחרי אכילת אוכל רחובי כמו פיצה ,פלאפל או כל מזון דומה אחר.
ואחרי שעשיתם תשובה ,דברו עם הילדים שלכם על המהות של היהדות .הסבירו להם שהסערה האיומה הזו באה להעיר את הקהילה
החרדית לעובדה שאמנם הגשמיות יכולה להיעלם ע"י סופה ,רוח חזקה ,שיטפונות-מים ,שריפה וכדו' ,אבל יהדות-אמיתית ,יהדות של
תורה-ומצוות  -היא נצחית .ואם אנחנו רוצים להיות נצחיים ,עם הקב"ה ,אנו חייבים להתעלות מעל לעגל-הזהב ולהחזיק חזק בקשר
האמיתי שלנו עם הקב"ה ,ע"י התורה-והמצוות.
אבל אנחנו חייבים להסביר להם ,שקיום התורה ושמירת המצוות צריכים להיות החלק העיקרי של החיים שלנו ,ביום ובלילה .וכל
הבילויים הטיפשיים שיצרנו לעצמנו הם רק "עגל הזהב" אשר נשלח על ידי היצר-הרע כדי להשמיד אותנו.
היהודי החרדי ,אתה הפכת להיות איש רחוב .הביגוד שלך לא מתאים לאדם חרדי .הבדיחות שלך לא עדינות .החשיבה שלך היא מאוד
פרימיטיבית ,ולכן אתה כבר לא נראה כמו יהודי.
אתה יושב בקבוצות של בעלים ונשים יחדיו ומפטפטים שטויות ומתבדחים ,אוי לנו.
אתה הולך ל'דיסנילנד' עם הסוכה-הניידת שלך ואתה חושב שאתה נותן לילדים שלך בזה חינוך-יהודי טוב ,אוי לנו.
אין שום בעיה ללכת ל'דיסנילנד' כי יש שם מסעדה כשרה ,אוי לנו.
אין כל בעיה בשידוכים להיפגש עשר פעמים עם נערה ולקחת אותה לכל מיני מסעדות ובילויים ,אוי לנו.
אין לנו בעיה אם האשה הולכת עם פאה ארוכה ומפוארת שגורמת לה להיראות בבירור כאשה לא-נשואה ,וכמובן שזה ממשיך עם
בגדים חושפניים ,אוי לנו.
המוח שלנו מלא בכסף ובגשמיות ,אוי לנו.
וכל הבנות האלה רוצות בחורים שלומדים ,אוי לנו.
אבל בחורה כזו ,לא תוכל להבין אף פעם בחור שבאמת רוצה ללמוד.
לרוב האברכים שלנו יש רגל אחת השקועה בעגל-הזהב והרגל השנייה בצד התורה ,ובסופו של דבר ,אם האברך לא יחזור בתשובה,
הוא יאבד את תורתו ,ויטבע בעגל הזהב.
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מה אני יכול להגיד לכם? הלב שלי נשבר .עם ישראל הולך לאבדון.
לכן ,קח את הסערה הזאת שפגעה קשה בקהילה החרדית שלנו ,ותבין שעכשיו הוא הזמן לעשות תשובה ,תשובה שלמה .שב על הרצפה,
תקרע את בגדיך ,שים אפר על הראש ,ובקש קודם-כל מחילה על רצח ,על רציחתה של הנשמה-היהודית .בקש סליחה על שהרגת את כל
המשפחה שלך ,בכך ששמת אותם בכיוון הלא-נכון של החיים ,בכך ששמת אותם בכיוון של עגל-הזהב .בקש מהקב"ה סליחה ומחילה על
כל עבירה ועבירה ,ולצערי ,בגלל שאנחנו כל כך קשורים לגשמיות ,יש לנו הרבה עבירות ,עבירות לא נעימות .וזה נורא.
עם ישראל ,הקהילה החרדית סובלת מעבירות שמאד מביך לדבר עליהם .עבירות – שהקהילה החרדית מעולם לא נאלצה להתמודד
איתם .אבל עכשיו ,ישנם אפילו ראשי-ישיבות שאשמים בחלק מהעבירות האלה.
מה עוד אני יכול להגיד לך .עליך לשבת ולעשות תשובה .לבכות לקב"ה ,להתחנן למחילה .וה' יסלח לך ,אבל רק אם אתה באמת רוצה
לשנות את דרכך ,ואם לא ,אם אתה חושב שכל זה הוא בדיחה ,אז בקרוב תוכל לראות שזה כבר לא-צחוק .אם אתה חושב שהסערה הזו
הייתה קשה – חכה לראות מה הולך לקרות.
אני מתחנן בפניך ,אני מבקש ממך ,עם ישראל ,לעשות תשובה ,תשובה אמיתית .ולא רק צום לחצי-יום או ליום אחד ,כמו שאמרו לך
הרבנים לעשות כאשר התגלה כי אדם מסוים האכיל אותך בטריפה במשך שנים) .במונסי שבארצות הברית ,יהודי חרדי ,בעל תוקע ומגיד שיעור,
ממשפחה חשובה ,מכר טריפות בזדון בכמויות גדולות מאד במשך שנים רבות בחנות שלו ליהודים חרדים ולאולמות שמחה( .זה לא מספיק לצום יום אחד .אתה
צריך לעשות תשובה ,להתחנן לקב"ה שיסלח לך .אפילו אם אכלת טריפות שלא-ביודעין ,עדיין אתה לא זהיר עם הכשרות שלך ,ואתה לא
זהיר עם כל היהדות שלך .וכמעט ולא נשארה לך קדושה .וזה מצב נורא .בעצם זה יותר מנורא – זוהי קטסטרופה.
עם ישראל ,שב על הרצפה ,קרע קריעה ,שים אפר על הראש ,עטוף את עצמך בטלית-ותפילין שלך ,ובקש מה' מחילה על כל אחת
ואחת מהעבירות שלך .אחר כך תחליט שאתה חוזר בתשובה ,ונהיה אדם חדש ,יהודי אמיתי בדרך שה' רוצה שנהיה
לֵ ב חָ ָדשׁ וְ רוּחַ ח ֲָד ָׁשה'[.
אני מציע לך לקחת את כל הילדים שלך ,ותסביר להם מה זה להיות יהודי .קח את הבנים והבנות שלך .קח כל גיל בנפרד ,ותסביר להם
מהי המשמעות של להיות יהודי ,ששום דבר בחיים לא חשוב יותר מלהיות יהודי אמיתי.
]יחזקאל י"ח' :וַ עֲשׂ ּו לָ כֶם

בעתיד הקרוב האנטישמיות תתגבר בצורה נוראה .ייתכן שאפילו יהודים יצטרכו להקריב את החיים שלהם למען היהדות ,רחמנא ליצלן.
ולמה? מפני שלא היינו מוכנים להקריב את חיי-היומיום שלנו ולעשות קידוש ה' .אנחנו לא היינו מוכנים להוציא את חיי הגשמיות מתוך
החיים שלנו ולעשות קידוש ה' ]רבנו יונה על כך[ .לכן יתכן כי אנו נידרש להקריב את עצמנו.
איך ילד יכול להבין דבר כזה ,אם הוא גדל במציאות של חברה-חרדית שהיא אנטי-חרדית? איך ילד כזה יכול להבין שצריכים לאו-דוקא
למות על קידוש ה' ,אלא "לחיות על קידוש ה'" כיהודי אמיתי ,כי לחיות כיהודי אמיתי ,זה אומר שהוא יצטרך לעזוב את כל הגשמיות של
הרחוב ולעלות רוחנית כדי לקשור קשר עם הקב"ה.
הסבר לילדיך איך פעם נראתה היהדות.
הבעיה היחידה היא ,שאתם עצמכם שכחתם או שאתם בעצמכם כבר לא יודעים ,אז אולי סבתא או סבא יכולים להזכיר לכם את
המשמעות של להיות יהודי.
אך עם זאת ,כיום ,אפילו הסבים והסבתות לא נראים כמו אבותיהם .והרבה סבתות מעל גיל תשעים לובשות פאות בלונדיניות ,עם איפור
על הפנים ...אפילו הן כבר לא זוכרות איך בת-ישראל אמיתית נראית .ורבים מהסבים שכחו גם הם .ואתה יכול לראות גברים מבוגרים עם
זקנים ארוכים ,שמפטפטים כמו " ְשק ּו ִצים" ,וזה באמת עצוב.
נסה ,נסה למצוא מישהו שזוכר את היהדות כמו שהיתה ,ולמד את הילדים שלך .למד את הילדים שלך מה זה 'להיות יהודי' ,ודרוש זאת
מבתי-הספר ומהישיבות .ודרך אגב ,בתי הספר והישיבות הם 'עסק' גדול ,כך שזה לא הולך להיות קל לבקש זאת .הם הכניסו את הגישה
הגויית לבתי-הספר שלך ,ואתה כל כך שמח עם זה.
אני מזהיר אותך ,סופת ההוריקן סאנדי היא אזהרה שקבלת מהקב"ה ,שאם אתה לא מסלק וזורק או מנמיך מאד את הגשמיות שלך,
וחוזר ליהדות האמיתית שלך אשר תחבר אותך לקב"ה ,אזי הקב"ה יקח ממך את הגשמיות בצורה חזקה יותר.
אני מתפלל שכל עם-ישראל יזכו לקבל את פני משיח צדקנו ,ושכל היהודים עם הנשמות האמיתיות יינצלו בלי לסבול.

פרק  - : 6אנחנו טובעים בים של חומרנות
כ"ג חשון תשע"ג8-11-2012 ,
מה אני אגיד ,מזל טוב !?...מה אני צריך להגיד ,מזל טוב לעם האמריקאי !?...לאחל מזל טוב שבגלל הבחירות בארצות-הברית ,ארצות
הברית בקרוב לא תהיה ראויה למגורים ,ובמיוחד ליהודים מאמינים? אני לא יכול להגיד שאני עצוב ,כי זה בהחלט סימן שאנחנו קרובים
מאוד למשיח.
מעולם לא היתה מדינה שהפיצה כל כך הרבה גשמיות ,כל כך הרבה בזבוז ,חיים ש"בין מסיבה למסיבה" ,כל כך הרבה רצון שלא
להתייחס לשום דבר באופן רציני ,ולהפוך לבדיחה כל מצב אפילו הקשה והגרוע ביותר.
מעולם לא היתה מדינה שחיה על מזון שבהחלט יכול להיחשב כרעל ,רעל לנפש ,ורעל לגוף ,מזון אשר מגרה את החושים לרצות עוד
ועוד.
מעולם לא היתה מדינה שיש בה סגידה לדמוקרטיה כמו לאלוקות ,שאף אחד לא העז לדבר נגדה ,שבה לכאורה יש לכל אדם את הזכות
לחופש-ביטוי ללא כל חשש.
מעולם לא היתה מדינה שבה העם סומך על נציגי-העם בממשל כמו בארצות-הברית.
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מעולם לא היתה מדינה שבה ניתנו כל הרבה חירויות-יסוד ואשר גרמו ליהודים לנהור אליה ,מדינה אשר נתנה את האפשרות לחיות
בשלום ובשלוה ,לחיות חיים של חומרנות ,בתמורה לויתור על היהדות שלהם.
מעולם לא היתה קיימת מדינה כמו ארצות-הברית-של-אמריקה ,אשר אדם חרדי יכול היה להאמין באמת שחיי גשמיות-חרדית בסגנון
אמריקאי  -זה מה שהקב"ה רוצה .לא היה מקום כזה בעולם עד לסוף מלחמת העולם השניה.
אבל כיום ,אמריקה היא היצואן הגדול ביותר של היהודים-החרדים-האמריקאים של מותג 'היהדות הפלסטית' ,לכל העולם החרדי.
אז "מזל טוב" למי שחושב שהוא יוכל להמשיך בדרך זו הלאה ,אבל אני אומר לכם שארצות הברית של אמריקה כבר נגמרה .היא לא
קיימת יותר בשום צורה ,ובקרוב מאד זה יהיה מאוד-מאוד ברור לכל אזרח שכל החירויות שהיו לו אי-פעם  -כבר נלקחו ממנו.
עכשיו זה יהיה מעניין איך זה ישפיע על הקהילה החרדית ,בגלל שכל הקלישאות )הסיסמאות( שהם האמינו בהם ,יושמדו )ייעלמו( אחד-אחד,
או אולי בקצב של שניים-שניים ,או אולי ימחקו באחת .אך דבר אחד בטוח :עם בואו של 'סאנדי' וההרס הנורא אשר חיסל את הגשמיות
של אנשים רבים – ערכו של הדולר ירד עד ל.0-
והדברים האלה יביאו לירידות כלכליות בכל רחבי העולם .זה יתחיל בארצות הברית ,וכמו אפקט-דומינו זה ישפיע בכל מקום .מעולם לא
היתה נפילה כזו בעולם כולו ,בכל ההיסטוריה ,אבל זה מה שהמנהיגים רוצים ,ובכך הם רוצים להשיג שליטה.
עם ישראל! רק ה' שולט בנו ,ולכן יש לך בעיה ,ואתה תצטרך לבחור .אנחנו מגיעים לזמן שבו עם-ישראל שוב )כמו ביציאת מצרים( יצטרך
לבחור :או להיות מוכנים לשלם את המחיר הגדול ביותר עבור יהדותם ,ואני באמת מקווה שאף יהודי לא יזדקק לבחור למות על קידוש
ה' ,אבל זה בהחלט אפשרי ,ה' ירחם .אבל בטוח הוא שאנחנו צריכים לבחור לחיות על קידוש ה' .והבחירה זו אמורה לגרום לכעס מצד
האחים והאחיות החרדים שלנו ,ולעורר את זעמם של היהודים שאינם חרדים ,ולהפריע מאוד לתוכניות של אלה המכונים "אליטה".
עם ישראל ,האם אתה לא מבין שאתה 'על הכוונת'?! האם אתה לא מבין שאף אחד לא אוהב את היהודים?!
אולי היהודים הלא-חרדים אשר נמשכו והשתלבו בממשלות בכל רחבי העולם – הם לא יפגעו מהמצב ,אבל הם לא ישרדו ,בגלל שה'
לא יתן להם .הבוגדים האלה )אשר בשלטון( הם לבטח ערב-רב או עמלק או סתם גויים רגילים .אבל ,עם-ישראל ,כאשר הם ינסו לגרום לך
לעזוב את דרך ה' ,אתה צריך להגיד' :לא!' ולבטוח בה' כי הוא יציל אותנו .וזה לא יהיה קל .זה ממש לא יהיה קל.
יהיה קשה מאוד להישאר בארצות הברית .ולעלות לארץ ישראל – גם יהיה קשה ,אבל אתה לא תוכל לחיות כיהודי בכל-מקום בעולם,
למעט אולי כאן ,בארץ-ישראל.
העידן הזה כבר החל שבו היהודים הלא-חרדים יחד עם יהודים אשר חלקם מכונים 'חרדים' הולכים לנסות לשלוט במדינת-ישראל
לחלוטין .מטרתם היא להשמיד את היהדות-האמיתית .והם עובדים יחד באחדות ובתאום מלא ,אבל יש סדקים בניסיון זה להרוס את
היהדות.
יותר ויותר יהודים מתקרבים יותר ויותר אל הקב"ה .ואני לא מדבר על תנועת התשובה .אני מדבר על יהודים בודדים רבים מכל מיני
רקעים ,אשר רואים את האמת ,ומבינים שאי-אפשר לבטוח בכלום ובאף-אחד ,פרט לקב"ה.
והיהודים האלה – הם יהיו הבסיס ,לא של 'הסדר-העולמי-החדש' ,אלא של 'העולם החדש של המשיח ובית המקדש השלישי' .וזה יהיה
הטעם האמיתי הראשון של הנצח בעולם-הזה.
הקב"ה מביא עלינו הרבה מכות ,כמו במצרים .וה' כבר הביא עלינו מכות ,אבל הן עדיין קלות מאוד .הם רק 'תצוגה מקדימה' של מה
שעומד לבוא .לפני הסופה 'סאנדי' )אשר הוגדרה כסופה הקשה ביותר של המאה( ,היהודים לא סבלו יותר מדי מהמכות שהעולם סבל .אך בכל
זאת ,סאנדי פתחה את העיניים של מי שחשב שזה יעבור ללא הרס ,כאשר כל כך הרבה בתים נהרסו ,וכל כך הרבה אנשים חיים ללא
חשמל ,ויש סבל רב מחוסר מזון ומים גם בקהילה היהודית החרדית.
אז אני מקווה ומתפלל שהרבה אנשים יראו את האמת ,שהקהילה היהודית החרדית באמריקה ,באופן כללי ,כבר טובעת בים-של-
חומרנות ,ושקועה ברדיפה אחרי כסף והצלחות כלכליות ,וזה הדבר העיקרי בחיים שלהם .חופשות ,חופשות סקי .משפחות יהודיות חרדיות
הולכות לחופשות-סקי .למרבה הצער ,הם לא יכולים להבין מה לא בסדר עם זה ...מה הבעיה אם האידישע-מאמא נועלת נעלי-סקי וגולשת
במדרונות השלג?! ...אין שום דבר רע בכלל! ...המלון כשר לגמרי ,ואין בזה שום בעיה כלל!...
והיהודים האחרים שלא נוסעים לחופשות סקי ,אבל נוסעים בקיץ להרים ,יושבים ומפטפטים זה עם זה ,בעלים ונשים עם בעלים ונשים
אחרים ,והדיבורים שלהם הם שטחיים וטיפשיים ,וכל אלה שיוצאים כדי לשחק במשחקים או לעשות בידור או שעשועים אחרים ,אבל
בקרוב ה' יעשה סוף לכל השטויות האלה.
מהו בידור? 'הבידור' בתרבות האמריקאית מביא אותך למצב בו אתה לא חושב על שום דבר ואתה נהיה אדיש .זה מוחק ממך את כל
הרגשות ,ולוקח אותך לעולם דמיוני שאינו קיים .זה מפציץ וממלא את כל החושים שלך ,ומשאיר אותך על רמה שטחית ביותר .דבר זה
גוזל ממך את היהדות האמיתית שלך ,ואתה עדיין חושב שזה 'כשר' ושזה חלק מהתורה.
שמעתי לפני מספר ימים כי רב אחד חלם שהבעיה העיקרית בעם-ישראל היא שהם מדברים בזמן התפילה .ואני אומר שהדיבורים בזמן
התפילה הם תוצאה ,הם סימפטום ,תופעת-לוואי של המחלה ,ולא המחלה עצמה .המחלה עצמה היא מחלת "עגל הזהב" .זה הרצון לבדר
את עצמנו ולהביא אותנו לכל מיני סוגים של שיאי-גשמיות ,שייתנו לנו סיבה לקום מהמיטה וללכת לעבודה ,וכן הלאה וכן הלאה.
היהדות לא-כל-כך מעניינת באמת את רוב האנשים.
אפילו אברך ירא-שמים שיושב ולומד  -הוא לא אותו הדבר כמו פעם .הוא צריך גשמיות .זה לא מספיק לו שהוא יושב בבית המדרש
ולומד .האשה חייבת ללכת לעבודה ,ולכן הוא שולח אותה לעבודה ,דבר שגורם בעיות עצומות עם המשפחות .ובוודאי שילד שאין לו
בבית אמא ,לא יכול לחיות חיים יהודים אמיתיים.
האידישע-מאמא שלנו הפכה ל'בובת-בארבי') ,שם של בובה מפורסמת באמריקה עם לבוש של פריצות( .והאבא שלנו הפך ל'בובת קֶ ן' )שם של בובה
מפורסמת בצורה אבא-גוי באמריקה( .האם 'בובת-בארבי' ו'בובה-קן' יכולים לעשות תשובה?! ...אני מפחד וחושש שהתרחקנו כל כך מהצניעות
היהודית האמיתית עד ששכחנו בכלל מה זה "תשובה" ,ואיך חוזרים בתשובה.
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וכפי שכבר אמרתי קודם ,הישיבות והכוללים שלנו הם 'עסקים גדולים' .כאן בארץ-ישראל כל אדם שני הוא ראש-כולל ,אבל אף אחד
לא רוצה להיות גדול-הדור .מה זה "גדול-הדור"? הוא לא יכול להרוויח כסף בתור גדול-הדור ,אבל האנשים שסביבו יכולים לעשות כסף
מ'גדול הדור' .אוי לנו ,אוי לנו.
אני מציע ,וברצינות רבה :עם ישראל ,קחו את עצמכם בידיים ,נתקו את עצמכם מכל השקרים שהוזנתם בהם מגיל הילדות .אפילו הסבים
והסבתות הולעטו בשקרים האלה .האימהות והאבות ,הסבים והסבתות כבר עברו חמש או שש דורות של שקר ,החל מתחילתה של תנועת
ההשכלה.
אבל הגרוע ביותר הוא הדור האחרון.
ועכשיו ה' הולך לקחת את הסוכרייה-על-מקל שלכם .ה' הולך להרוס את עגל-הזהב ,וכל מי שמחובר אליו כל-כך ,לא יוכל להתמודד
עם זה .הוא לא יוכל לסבול את חוסר קיומו ,כי הוא לא יהיה מסוגל לחיות מבלי השקרים של עגל הזהב.
לכן ,עם ישראל ,מי שדבק לבורא-עולם בכל כוחו ,מי שממשיך בעקשנות לדבוק בו בלי להרפות – הם אלה שיעברו את התקופה הבאה
בצורה הרבה יותר קלה מאשר האחרים .כל האחרים – או שיעשו תשובה מתוך ייסורים שלא נדע ,או שהם ייעלמו מהמציאות.
אמא :נראה שיש לנו עוד תקופה כה ארוכה עד שהמשיח יגיע .יתכן וחלק מהאנשים כבר יתייאשו!
מוישל'ה :בדיוק כמו בואה הפתאומי והמהיר של הסופה סאנדי ,אשר סחפה את הכל במהירות – ככה בדיוק זה הולך להיות .כאשר אנו
נהיה מיואשים לחלוטין ,המשיח יופיע פתאום ,ברגע אחד! אז אני מציע להפסיק עם הדיבורים האלה ,ופשוט לחכות למשיח בלי להכניס את
עצמכם לדיכאון ללא סיבה.
אמא :אני לא מיואשת ,אבל זה עדיין נראה שיהיה לנו להתכונן לתקופה ארוכה של זמן עד הגאולה...
מוישל'ה :אני רוצה שתקשיבו לי שוב בתשומת-לב .אתם טועים ,כי בכל רגע המצב יכול להשתנות .אנחנו נכנסים לעידן חדש של זמן .וזה
לא אומר שזה יימשך הרבה זמן .מרגע אחד למשנהו – המצב ישתנה .אנחנו נתעורר ,והכל יהיה שונה .אנחנו חייבים לעבור כמה דברים,
כמה תהליכים ,ואנחנו יודעים זאת שברגע קט אחד הכל יכול להשתנות.
מה עוד אני יכול להגיד ,אמא ואבא ?...הלב שלי נשבר על עם ישראל .אני יודע שכל רשע שחי אי-פעם ,הוא כיום חי ובריא
במלוא כוחו( .וכולם שונאים את היהודים ,אבל במיוחד שונאים את היהודים שמאמינים בקב"ה .אנחנו עומדים בפני תקופה קשה מאוד ,אבל
ה' יציל אותנו.

)כלומר פעיל

עם ישראל ינצח ,ובקרוב יהיה לנו את בית-המקדש ואת הקרבנות ,והחיים יהיו קרובים לקב"ה לנצח ,חיים נשגבים ומרוממים יותר ויותר.

פרק  - : 7המילים הקשות שלי אליכם הן רק בגלל שאני אוהב אתכם
כ"ד חשון תשע"ג9-11-2012 ,
אני רוצה שכל אחיי היהודים ידעו שזה קשה לי מאד לומר את כל הדברים שאני אמרתי עד כה .אני יודע שהגלות הזו הייתה ארוכה מאד
וקשה .אני יודע כי ה' כיוון אותנו בכל צעד וצעד בדרך .אני יודע שהכל לטובה .אני יודע כי לה' יש תכנית-אב שתביא את כל המציאות
להללוי-ה אחד גדול.
אני מתחנן בפני ה' כל יום שירחם על עמו.
אנא ה' ,אנא ממך ,אל תכעס עלינו אם ירדנו מהדרך .אנא ,הבן כי במשך כאלפיים שנה שנדדנו ממקום למקום ,פעמים רבות ראינו כיצד
המשפחות שלנו נטבחו ,ופעמים רבות אנחנו עצמנו נטבחנו .עברנו חיים קשים מאד .אפילו היהודים שהם דור שני או שלישי של יהודים
שחיו בשלום יחסי עם הגויים ,ירדו מדרכו של הקב"ה .אנא ה' ,רחם גם עליהם ,כי הם פשוט לא יודעים.
כל יהודי אמיתי רוצה להיות קרוב לה' .אולי אחרי דורות של התרחקות ,סטיה מהדרך ,היהודי איבד את הרגשותיו ,תחושותיו ,את
הקשר שלו עם הקב"ה ,אבל אנא ה' ,תן לו להתעורר שוב.
כן ,הקב"ה יעורר את הקשר עם כל יהודי-אמיתי .וברגע שאנחנו נהיה מחוברים לקב"ה ,מאומה לא יוכל למנוע או להפריע לנו לחזור
למצב של האדם-הראשון לפני החטא.
אני מתפלל מאד חזק עבור אחיי ואחיותיי ,אחיי ואחיותיי היהודים .אני מודאג מאוד שלא נצטרך לעבור סבל נוראי ,אבל אנחנו נמצאים
לפני ביאת-המשיח ,ולכן יהיה סבל ]אבן שלמה להגר"א פי"א ד'[.
על פי הנבואות ,שני שליש מהעולם יושמד .שליש לחלוטין ,ושליש בצורה קשה מאוד ,ושליש אחד לא יושמד .וארץ-ישראל נמצאת
בשליש שלא יושמד .זה יהיה מפחיד ,מפחיד מאד! כאשר כל הגויים יבואו על עם-ישראל ,גוג-ומגוג יקיפו אותנו מכל כיוון עם כלי נשק
עצומים – כמובן שאנחנו נהיה מפוחדים עד מאד ,אבל אז כבר נהיה כל-כך קרובים אל ה' ,ויהיה לנו את משיח-צדקנו שליח ה' ,ולכן
אנחנו לא נסבול את הייסורים הקשים ביותר של הפחד.
עם ישראל ,המילים הקשות שלי אליך הן רק בגלל שאני אוהב אותך .המילים הקשות שלי אליך הן על-מנת לנסות לעורר אותך ,על
מנת שלא תסבול .לאלה שאין להם נשמה יהודית ,לאלה שהם ערב רב ,אין להם תיקון ,והמילים שלי רק יגעילו אותם.
אבל היהודי-האמיתי ֵידע את האמת של המילים שלי ,וירצה לחזור בתשובה .היהודי האמיתי יבין שהנוחות של הגלות שהייתה במשך
שישים-או-שבעים השנים האחרונות הולכת ונעלמת בקצב מהיר מאוד ,ושיש לנו כבר ירידה גדולה בלימוד-התורה ושמירת-המצוות .ועלינו
לעשות תשובה .כל מה שאמרתי לך הוא אמת ,ואם אתה לא רוצה להודות בזה ,ה' יכפה עליך להודות בכך.
אז אני מבקש ממך ,בבקשה ,בבקשה אל תכעס עלי .פשוט תעשה מה שאתה צריך לעשות ,תתקרב לקב"ה ,והיפטר מכל האלילים,
במיוחד מעגל הזהב ,ושוב אל ה' אלוקיך.
אני גם רוצה לומר לכם שהזמן קצר .אנחנו חושבים שחיי הגשמיות כפי שהייתה עד עכשיו יימשכו לנצח ,אבל יש לנו הרבה דוגמאות
לכך שזה לא נכון .הרבה טרגדיות איומות פגעו בעולם החרדי ,הן ברמה האישית והן ברמת הכלל .אנחנו היינו עדים לטבח נורא של ילד
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קטן .אנחנו היינו עדים להריגתו של צדיק גדול .ואנחנו היינו עדים לסערה שגבתה מחיר כבד כל כך של גשמיות ,שהפכה את החיים
לבלתי נסבלים .אנחנו מבקרים אנשים שהם חולים וסובלים ,לא עלינו .אנחנו קוברים ברציפות צעירים ,כמו גם זקנים ,רחמנא ליצלן.
ואנו רואים לפנינו חושך ואפלה.
נכנסנו למנהרה ,הדלתות נסגרו מאחורינו ,ואנו נגיע לנקודה של חושך מוחלט .אחרי החושך המוחלט יהיה קצת אור ,וככל שאנו
ממשיכים בחשכה  -האור יתחזק יותר ויותר ,עד שנגיע לגאולה.
אבל קטע הזמן שבו נהיה בחושך המוחלט  -יהיה מאוד מפחיד.
העולם יתהפך .אנו נראה ניסים יותר גדולים מהמכות במצרים ,ונהיה מאוד מבוהלים .אבל אלה שקרובים לקב"ה ,ישרדו ,ישרדו!

פרק  - : 8מדינת ישראל על הכוונת
ב' כסלו תשע"ג16-11-2012 ,
טוב ,אני חושב שאני יכול לומר שכבר אמרתי לכם זאת .כל מקום בעולם הולך להיות מסוכן .אמריקה ,אירופה ,ישראל ,ארצות-ערב,
אפריקה ,אוסטרליה ,אסיה .כל מקום הולך להיות מסוכן.
ישראל כעת על הכוונת .כיצד זה יתפתח בדיוק ,אינני יודע .אני כן יודע שישנן הרבה השפעות מבחוץ כאן שגורמות לזה לקרות ,בדיוק
כפי שסופת 'סאנדי' היתה תוצאה של תיכנון .אמת ,המתכנן הגדול ביותר ,המתכנן היחידי ,הוא הקדוש ברוך הוא ]' ֲעצַ ת ה' הִ יא ָתק ּום'[ ,והוא
הולך להוביל את הרשעים ישר אל החידלון .והוא השולט על כל היקום ,אפילו שהרשעים חושבים שהם השולטים .בקרוב ,תהיה לרשעים
הפתעה גדולה ,אבל ברגע שהם יתחילו להבין מה באמת קורה  -הם ֹיאבדו ,הם פשוט ייעלמו מן המציאות.
היהודים האמריקאים סבורים שהם יכולים לחזור שוב ל'עסקים כרגיל' ,אפילו שסופת-סאנדי הרסה כל-כך הרבה בתים של יהודים
חרדים ,וגרמה נזק כה רב ,ואפילו שהעניינים חוזרים לסוג מסויים של שיגרה ,עדיין הרישומים של הסערה עמוקים ומאד-מאד מכאיבים.
ועדיין רוב היהודים רוצים לחזור לחיים כפי שהיו .אבל עבור אלו שרוצים להתעלם מן המסר שה' מנסה לשלוח לנו ,הייתי מציע לא
להיות כל כך שמחים כל-כך מהר ,כי אמריקה עומדת לפני משהו הרבה יותר מסופת-המפלצת הזאת שהיתה אצלם .היהודים בהחלט יהיו
חלק של הטרגדיות שמחכים לארצות הברית של אמריקה.
אז אני רוצה לומר ליהודים כאן בארץ-ישראל ובכל העולם שהסבל הוא רק מתחיל .הסבל החיצוני הוא רק ההתחלה .וכאשר אני אומר
'סבל חיצוני' אני מתכוון בדומה למה שהערבים עושים עכשיו ,המלחמות .אבל הסבל הפנימי בכל העולם כולו כבר נמשך מזה זמן רב
מאד ,כמו גם כאן בארץ ישראל .החולים והגוססים ממה שמכונה 'סיבות טבעיות' זהו סבל שובר-לב ,בלשון המעטה .כמו כן ישנם אנשים
הנמצאים תחת לחץ כלכלי איום ונורא רק בשביל הצורך להאכיל את הילדים שלהם ,וזה כאב שקשה לחיות אתו .יש ילדים שסרו מדרך-
התורה ,וזו ממש טרגדיה עבור משפחות שומרי-תורה-ומצוות שקשה לתאר.
עד עתה חיינו בחברה העשירה ביותר שהייתה אי-פעם ,עם הכי-הרבה צעצועי חומרניות שהיו קיימים ,אבל הסבל שלנו הוא איננו פחות
מאשר דורות קודמים ,שהיה להם הרבה פחות מן העולם של הגשמיות .כך שאנחנו בכלל לא במצב טוב יותר ,ובמקרים רבים  -גרוע יותר.
הסבל ימשיך .הוא ימשיך בעוצמה רבה .הרבה אנשים יסבלו מהרבה סיבות שונות ומשונות ,אבל הסבל החיצוני מתחיל עכשיו .הסבל
שנגרם מאירועים חיצוניים ,אם זה מלחמה ,רעב ,בצורת או סערות וכו' ,מה שזה לא יהיה – זה יהיה סבל חיצוני .עד עתה ה' ניסה להשיב
אותנו אליו ע"י מצוקות אישיות ,אבל כנראה שזה לא עבד ,כי האנשים כל-כך שקועים בגשמיות שאפילו ממוות הם מתעלמים .אבל כעת
הם יפחדו.
בכל העולם כולו יהיה פחד .ישנם מטורפים ששולטים ,או שחושבים ששולטים על העולם ,כך שלעולם לא נוכל לדעת מאיפה יקרה
משהו .כאשר אנשים בלתי-מאוזנים מנסים לשלוט  -יש להם את כל סוגי רעיונות מעוותים ,ואנחנו לא יכולים לשער רעיונות שגעוניות.
כך שאנחנו נתונים לרחמיהם של קבוצת אנשים חולים-נפשית ,מאד מתוחכמים ,שיש להם שליטה רבה על העולם .ואנחנו גם-כן סבורים
שהם מנהלים את העולם ,אבל באמת הם רק בובות ,וה' שלח אותם בכדי לעזור לעם-ישראל לעשות תשובה שלימה ומוחלטת.
אבל ,עם ישראל מלא בערב-רב .אפילו האדם הכי-חרדי יכול להיות ערב-רב .שוב ,אני רוצה לומר לכם' :ערב-רב' אין לו רחמים על
יהודי אחר .וזהו הסימן החזק ביותר ]יבמות ע"ט .[.הוא יכול לעשות את הדברים האיומים ביותר ליהודי אחר בלי שום נקיפות-מצפון .הוא
יכול לזרוק יהודי אחר לכלא ,הוא יכול להרוג יהודי אחר ,הוא יכול לרמוס יהודי ,אין לו שום בעיה .אבל כשהוא עושה את זה ,הוא עושה
את זה כאילו 'לשם שמים' .אבל אין לו שום תחושה של 'שמים' ,וגם לא הרגשה של הקב"ה .הוא יכול להעמיד פנים כאילו יש לו ,אבל
זה לא אומר שיש לו.
הערב-רב הם גם שחקנים מצוינים] .רש"י בראשית כ"ו ,ל"ד[ .אתה פשוט צריך לשמור על עיניים פקוחות ולנסות לראות את הסימנים של כל
המאפיינים הללו .אז מה אני יכול לומר? אנחנו בעולם מאד מבולבל .הרבה אנשים משוגעים בתשוקתם המטורפת לכוח ושליטה ,והם רוצים
להתמודד עם הקב"ה ,חס ושלום ,על השליטה המוחלטת על היקום .אבל זה לא יוכל להיות .הוא ,הקדוש ברוך הוא ,בנקיפת אצבע,
אויְ בֶ ָ
יך ,'...ע"ש[ .בנשיפה אחת ,כביכול ,הוא יכול להרוס את כולם.
כביכול ,יכול להרוס אותם ]תהלים כ"אִּ ' :ת ְמצָ א ָי ְד ָך ְלכָ ל ֹ
כאן ,בארץ ישראל ,אנחנו על גבול מלחמה ,על סף מלחמה .האם זה ימשיך? האם תהיה הפסקת-אש או לא כמו בכל הפעמים האחרות?
אני באמת לא יודע .אבל התחושה שלי היא שאם ישנה הפסקת-אש זה לא עומד להימשך .אנחנו נכנסים לתקופת מלחמה .כל העולם נכנס
לעידן של תהפוכות ומלחמות ]מזמור מ"ו' :הָ מ ּו גוֹ יִ ם מָ ט ּו מַ ְמלָ ֹכות'[ .האכזריות והרוע של עת-שלום עומדים להתחלף באכזריות של זמן-מלחמה.
ולכן בקרוב מאד ,זה הולך להיות הסוף-של-העולם כפי שאנחנו מכירים אותו .ואם ישנה הפסקת-אש –אז זה רק אומר שזה יקח קצת יותר
זמן ,שה' נותן לנו אזהרות ,ובקרוב הדברים האמיתיים יתחילו.
אם זה ממשיך – אז אני מציע לכולכם מהר מאד להתחיל לעשות תשובה .כי אין זמן .אנחנו באמת מגיעים לסוף .ואם יש הסכם שלום או
הפסקת-אש ,אזי נצל את הזמן לחפור היטב עמוק לתוך החיים שלך ולהתפטר מכל העבירות שעשית .בקש סליחה מהקדוש ברוך הוא
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ומכל יהודי שפגעת בו ,או ששיקרת לו ,או שרימית אותו וכו' .התקרב לקב"ה .החזיק חזק ,כי זה הולך להיות 'דהירה קשה' ,ואם אתה מעז
להרפות את אחיזתך בחבל הרוחני שקושר אותך לקב"ה – אזי תיפול ח"ו לתהום הנשייה.
אני רק רוצה לומר לכם את הדברים האלו ,כי כולם מאד מתוחים לדעת מה קורה ,ומאד נפחדים .כאשר צפירת האזעקה מתחילה לצפור
בתל-אביב או בירושלים – אנשים באמת הופכים עצבניים .כאשר אנשים נהרגים בקרית-מלאכי אפילו שזה מחריד ,אבל זה עדיין הדרום,
וזה גרוע ,אבל עדיין אנחנו יכולים להמשיך בחיי-היומיום .אבל כאשר ישנה צפירת-אזהרה בתל-אביב או בירושלים – זה סיפור אחר.
וכמובן עדיין יש לנו את הסכנה מן הצפון ,ואת הסכנה ממצרים ,ואת הסכנה מכל מדינה בעולם .אף אחד לא אוהב אותנו בכלל ,וכולם
שונאים יהודים .כל הגויים שונאים אותנו .כל הגויים נגדנו ,אפילו שהם מעמידים פנים שהם מכחישים זאת.
מדינת ישראל לא הצליחה לשנות את העמדה של הגויים נגד היהודים .הגויים עדיין מסתכלים עלינו בתור יהודים מלוכלכים .לא משנה
מה שאנחנו עושים – תמיד אנחנו נהיה 'יהודים מלוכלכים'] .רש"י בפ' וישלח' :הלכה בידוע שעשיו שונא ליעקב'[ .עד הגאולה .ואז הכל יהיה שונה,
ואנחנו שוב נהיה הבנים והבנות המלכותיים של מלך מלכי המלכים .אבל עד אז ,עבור העולם אנחנו 'יהודים-מלוכלכים' .יהודים שאין להם
זכות לכלום ,ובוודאי אין להם זכות להאמין בבורא-העולם .הגויים שונאים את זה ,העמלקים שונאים את זה ,והערב-רב מתעבים את זה.
הם לא יכולים לסבול את האהבה שיש לקב"ה כלפי העם-הנבחר שלו.
הגויים לא יכולים לסבול "הבן יקיר לי אפרים" .הם לא יכולים להכיל את זה .הם מקנאים בנו ושונאים אותנו .לכן האנטישמיות פורחת
בכל העולם כולו .והאנטישמיות הגרועה ביותר – היא שנאת יהודי ליהודים אחרים ,וזוהי בהחלט העבירה הגרועה ביותר] .יומא דף ט .[:זה
דבר שהקב"ה לא יכול לסבול ,כביכול .והוא יהרוס כל-אחד שימשיך בדרך פעולה שכזו ,ללכת נגד יהודים אחרים ]רש"י שמות ט"ו ז'[.
כמו כן ישנם יהודים שמתעבים יהודים אחרים מפני שהם מנסים בעקביות להיות יותר קרובים לאמת ,בכך שהם מתרחקים מ'היהדות
הפלסטית' ,ומנסים לשוב לדרך אבותינו שהיו הצדיקים הגדולים ביותר שהיו אי-פעם .אותם יהודים ,חרדים או לא-חרדים ,שמתעבים יהודי
אחר בגלל שהוא מנסה להיות קרוב לקדוש ברוך הוא ,ברור שהם לא בעלי נשמה יהודית .לכן האנשים האלו יתמו מן הארץ ]רבנו יונה
שע"ת ג' ק"ס[ .אנחנו לא צריכים לעזור לקב"ה להתפטר מהם .הדבר היחיד שאנחנו יכולים לעזור  -זה לעשות תשובה ,להתפלל ולהתחנן
לה' יתברך לעזור לנו ,ולהמשיך להחזיק בחבל הרוחני שקושר אותנו אליו.
אבא :מה יש לך לומר בנוגע לשלשת האנשים מקרית מלאכי שנהרגו הבוקר לדאבוננו?
מוישל'ה :אותם יהודים שנהרגו בקרית-מלאכי – היו קרבן-ציבור .הם נולדו בשביל זה .הם נולדו להיות דוגמא ,הם נולדו כדי למות על
קידוש ה' ,היהודים שנהרגו והאחרים שנפצעו עד עתה ,נהרגו ונפצעו כדי להחריד את היהודים ,וכדי לגרום ליהודים לרצות לעשות
תשובה ,ולהביא אותם לשים על לבם .כי בלי טרגדיות ,לצערנו ,היהודים לא מקדישים תשומת-לב .הם היו קרבנות .הם היו צדיקים.
אני גם רוצה לומר לכם שאמריקה היא בסכנה גדולה .סכנה מאד-מאד גדולה ,וכל האנשים באמריקה בסכנה גדולה ,לא פחות מהאנשים
בארץ-ישראל .האנשים באירופה  -גם הם בסכנה גדולה לא פחות מהאנשים בארץ-ישראל .אבל היהודים במדינות האלו על פני כל העולם,
הם בסכנה הגדולה ביותר מהאנטישמיות .האנטישמיות תגרום אובדן גדול של חיים ,ובוודאי אובדן של עושר כספי.
אני מזהיר את כל היהודים שאם אין לכם את הקדושה ואת הקשר עם הקדוש ברוך הוא שיהיה מגן עליכם ,אזי אתם עומדים להיות בצרה
גדולה .ומכיוון שהקדושה נזרקה והושלכה על ידי רובנו ,והעולם מלא בטומאה ורוע ,אזי אין לנו את אותה ההגנה שפעם היתה לנו ,ולכן
אנחנו חייבים לחזור לקב"ה.
שובו! למרות שאנחנו סבורים שאין אנו רחוקים – אנחנו כן רחוקים .מכיוון שהגשמיות בילבלה אותנו ,אנחנו לא מסוגלים לתפוס עד כמה
גדול המרחק שהתרחקנו מן האמת .אנחנו חייבים לשוב ,חייבים ,חייבים לחזור לה' .אנחנו חייבים להיצמד לחבל הרוחני הזה שקושר אותנו
לקב"ה .וה' ינענע את החבל מאד מאד חזק ,כביכול .ואנחנו נרגיש שבקושי אנו מסוגלים לאחוז את זה ,אבל אנחנו חייבים להחזיק ,ה'
יעזור .אחרי זה ,המשיח יבוא ,בית המקדש השלישי יבנה ,ונזכה להקריב קרבנות בעז"ה.
אין לי שום דבר נוסף לומר .עלינו להמתין להתפתחות הדברים .אני רוצה לחזור ולהדגיש :על היהודים בכל העולם להתחיל לחשוב
לארוז את חבילותיהם ולבוא לארץ-ישראל ,מכיוון שיהודים בכל העולם יתחילו להיות שנואים ונרדפים .ארץ ישראל לא תהיה מאובטחת,
אבל זאת היא ארץ-ישראל .ואם אנחנו מראים לקב"ה שאנחנו עושים תשובה ואנחנו מקבלים עול-מלכות-שמים ,אם אנחנו מראים לקב"ה
שאנחנו רוצים אפילו לצעוד צעד אחד קדימה ולבא לארץ הקודש ולהמשיך לאחוז בחבל הרוחני הזה שקושר אתנו לה' – ה' יציל את
כולנו.

פרק  - : 9כמעט אין מנהיגים  ,הכל מבולבל
ז' כסלו תשע"ג21-11-2012 ,
היה זה יום מאד מאד קשה לכולם כאן בארץ-ישראל .היו התקפות רבות על ערים ,ישובים ומושבים בדרום ,טילים באזור ירושלים
ואשקלון ,אשדוד וכו'.
אנחנו תחת מצור ,ועדיין הקב"ה עושה נסים עצומים שלא יאומנו .כאשר אתה חושב על כך שלמעלה מאלף טילים נורו לתוך ישראל,
ובודאי כל יהודי שנהרג הוא אדם חשוב ,עדיין מניין הקרבנות היה נמוך .נס גדול! והרבה אנשים מספרים על ניסים נפלאים .משפחות
שלימות היו בדירות שהתפוצצו וכולם יוצאים בלי פגע! ודבר שכזה קרה כמה פעמים! ככל שהערבים משגרים טילים עלינו – עדיין יחסית
היה מעט-מאד נזק .נכון ,בתים התפוצצו ,אבל זה עדיין יחסית פחות מאשר הנזק שנעשה על ידי "סאנדי" )סופת ההוריקן בארה"ב(.
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אנחנו יכולים לראות ברור שה' מכוון אותנו ,ומנסה לתת לנו מסר ,והמסר הוא ברור" :ילדים שלי ,תחזרו אלי .הילדים המתוקים שלי,
יהודים יקרים ,שובו אלי .עיזבו את עגל-הזהב ותחזרו אלי .עיזבו את כל הטפשויות של העוה"ז ,ותשובו אלי .כי אם לא – זה הולך להיות
הרבה יותר גרוע ,ה' ישמור!"
כעת ,הם מדברים על הפסקת-אש .אבל הם לא מדברים לישראלים ,הם מדברים אחד-אל-השני ,האמריקאים ,הערבים ,האירופאים ,והם
יאפשרו לנו לדעת מה רוצים שישראל תעשה .הם יביאו אותנו אל השולחן ,יגישו לנו עט ויגידו" :תחתמו!" .ובודאי הפסקות-אש שכאלו
יתמשכו רק זמן קצר .ואנחנו כולנו יודעים שהערבים מפורסמים כשוברי הפסקות-אש.
בדרך כלל ,מה שקורה הוא ,שהישראלים שומרים את הפסקת-האש בקפדנות ,והערבים משגרים כמה טילים פה ,כמה טילים שם ,אבל זה
לא נחשב .הממשלה הישראלית לא סופרת את זה ,ושום ממשלה אחרת לא סופרת את זה .זה כאילו כלום לא קרה.
אבל עם-ישראל מאוד כועס על המצב .והם הפגינו ,כי הם יודעים שאם אתה לא גומר את העבודה עכשיו – אז זה לא יסתיים .זה ימשיך.
הבעיה היחידה היא  -שרוב היהודים טועים ,וכולם רואים את זה בצורה מוטעית .השם שלח את האמריקאים ,או את האירופאים ,או את
האנגלים להכריח את ישראל לצאת למלחמה ,להכריח את ישראל לצאת לקרב שהיא יכולה לנצח בו רק בעזרת נס ענק .וגם אדום וגם
ישמעאל שניהם רוצים להשתלט על ארץ-ישראל.
אני מזהיר אתכם ,עם ישראל! אנשים מבחוץ יש להם תוכניות גדולות לגבי ארץ ישראל ,ה' ישמרנו .הם לא אוהבים יהודים .אנחנו איננו
ישראלים ,אנחנו יהודים ,והם שונאים יהודים ,והם רוצים את ארץ ישראל .הם רוצים לעשות את זה כמרכז הדת-השטנית שלהם .הם רוצים
להראות לקב"ה שהם השולטים ,או שה'כאילו-משיח' שלהם עומד באמת לבוא לארץ-ישראל ולשלוט .אבל ה' לא יאפשר להם לשלוט.
אנחנו עומדים לעבור תקופה מאד-קשה עד שמשיח-צדקנו יבוא ויציל אותנו.
אנחנו צריכים להציל את עצמינו .קודם-כל ,עלינו לעשות תשובה ,כך שהזמן הקשה שעומד לבוא עלינו יעבור ברחמים .אמרתי לכם ]סוף
פרק  [7שזה כמו מנהרה .אנחנו כבר באמצע המנהרה ,והדלת מאחורינו נסגרת ,והאור הולך ונהיה יותר ויותר עמום ,ואנחנו מתקדמים עמוק
אל תוך החושך ,אבל החושך עדיין איננו כה חשוך כפי שהוא עוד עומד להיות .זה הולך להיות כל-כך חשוך עד שלא נראה כלום .כלום
מלפנינו וכלום מאחורינו .לא נדע מי נמצא מאחורינו ומי מלפנינו .אנחנו נכנסים לתוך חושך מוחלט] .ר' 'שומר אמונים' מאמר האמונה ,פרק י"ז[.
עם ישראל! הקלו על עצמכם! עם ישראל! תצילו את עצמכם מצרות גדולות! הצילו את עצמכם מסבל! חיזרו אל הקדוש ברוך הוא! אלו
שהם מאד רחוקים ,שימרו שבת! שימרו על כל המצוות הבסיסיות .תגידו 'שמע ישראל' בבוקר ובערב .בעת שאתם מתעוררים בבוקר –
תטלו את ידיכם )מספל נטילה( ,תגידו 'מודה אני' ,ותשמרו טהרת המשפחה ,ותניחו תפילין .התקרבו לקב"ה .לא יהיה לכם סיכוי אחר.
אלו שאמורים להיות קרובים לקב"ה ,תחפרו עמוק לתוך עצמכם ותבינו אלו טעויות עשיתם .תבינו מה טעיתם בדרככם ותיישרו את זה.
היינו ילדים שובבים ,וה' אוהב אותנו ,וה' רוצה להשיב אותנו אליו .הוא מנסה להראות לנו עד כמה הוא אוהב אותנו על ידי הניסים ,כל
כך הרבה ניסים.
ובאמריקה כל-כך הרבה אנשים כבר שכחו מ'סאנדי' ,וכל כך הרבה אנשים רוצים לחזור למסיבות שלהם ,אבל אתם ,עם ישראל
שבארץ-ישראל ,אל תהיו כמו האמריקנים .תהיו יותר טובים ,תהיו יותר קרובים .בבקשה ,אני מתחנן בפניכם ,שאנחנו לא נזדקק לעבור
סבל רב יותר ממה שצריך .בבקשה! בבקשה! אני מתחנן בפניכם! אני מתחנן בפניכם! תחזרו ,תחזרו! כי אם אתם שבים – זה יהיה כה קל
יותר.
תאמינו לי ,אנחנו עומדים לעבור גהינום! אבל אם יש לנו שמירה ,כי אנו מנסים להיות טובים ,בגלל שאנחנו מנסים להיות צדיקים ,אז ה'
ישגיח עלינו ,ה' יגן עלינו .אבל אם אנחנו לא רוצים להקשיב לאזהרות שקיבלנו עכשיו ,כמו רוב היהודים-החרדים באמריקה שעברו את
סופת ההוריקן – אזי אנחנו נהיה בצרה גדולה ,ונסבול הרבה יותר ,שלא נדע.
אני מתחנן אליכם ,עם ישראל! הקשיבו אלי! אני רוצה שתבינו שאפילו אם ישנה מה שנקרא 'הפסקת-אש' הלילה ,זה לא יהיה שווה
כלום .הערבים מרגישים שהם אלו שניצחו ,ובגלל זה ישראל תהיה בבעיה גדולה .וזה לא יקח הרבה זמן עד שתראו שהתחזיות שלי
מתממשות.
עם ישראל ,תחזקו את עצמכם .תחזקו את עצמכם על ידי שתשובו בתשובה .תחזקו את עצמכם על ידי אהבת איש לרעהו ועשיית חסד
בין-אדם-לחברו ,במקום כל הלשון-הרע והוצאת-שם-רע וכל האלימות שיש ברחוב-החרדי אחד-נגד-השני .זה לא יכול להמשיך! וכל אלו
שעובדים לצד הסיטרא-אחרא ימחקו מן הקיום.
אני אומר את הדברים הבאים לכל יהודי בארץ-ישראל! אין שום סיבה כעת לשום יהודי לעזוב שוב את ארץ-ישראל! אני חוזר על כך
שוב .שום סיבה בעולם לעזוב שוב את ארץ ישראל ,שום סיבה .קודם כל ,אין להיכן להימלט ,וארץ ישראל היא הארץ שהשם הבטיח לנו,
וכאן אנחנו חייבים להיות עכשיו .ואנחנו לא יכולים להציל את החיים שלנו על ידי שנברח ,בגלל שאין שום-מקום בעולם שרוצה יהודים.
אין שום סיבה לעזוב את ארץ ישראל ,בכלל ,בכלל.
אבא :האם אנשים באמריקה באמת מרגישים שדברים משתנים?
מויש'לה :ארצות-הברית של אמריקה ,זה דבר שעבר וחלף ,וגם אנגליה בדרך החוצה .הרבה יהודים מרגישים את זה ,אבל הרבה-יותר לא
מרגישים .הרבה אנשים מודאגים ,וחיים עם מסך-שחור על ראשיהם ,ומנסים לשמור על 'עסקים כרגיל' ,אבל זה לא הולך.
אמא :למה בכית כל כך הרבה כאשר התעוררת היום בבוקר?
מויש'לה :אמש בא אלי צדיק בחלום .הצדיק היה הרב'ה שלי ,הבעל-שם-טוב הקדוש .והוא צייר לי במילותיו את תמונתו של העולם
בעתיד-הקרוב.
ואני ראיתי מוות וחורבן ברובו של העולם.
ואני ראיתי יהודים בארץ-ישראל סובלים כאב ,רעב ובלבול.
ואני ראיתי הרבה יהודים שגופותיהם מפוזרות על הארץ חסרות-חיים.
ואני ראיתי הרבה יהודים באים יחד וזועקים מרה אל השם.
הם היו עטופים בטליתות ,ותפילין על ראשיהם ועל זרועותיהם ,והם זועקים ובוכים לה' שיסלח להם ,ויביא את הגאולה.
המסרים של מויש'לה' :הגאולה' ,סידרה א' ,עמ' 13

הם התחננו ובכו לקב"ה לא להרוס את בני אברהם יצחק ויעקב ,והם מתוודים לפני ה' שהם יודעים את האמת ,ומתחננים לה' למחול
להם ,ולהביא את המשיח.
הצדיק שהראה לי את כל זה החל להיעלם ואמר שזה תלוי בעם-ישראל .ואז הוא נמוג ונעלם.
אבא :אוי! זה היה חזיון מאד מפחיד!
מוישל'ה :תדעו לכם שזה באמת ההתחלה של הסוף ,אפילו אם ישנה הפסקת-אש .הבעיה איננה הערבים .הבעיה היא שאנחנו ,היהודים,
איננו עושים מה שאנחנו אמורים לעשות .הבעיה היא שאנחנו ,היהודים ,הרבה מאיתנו ,מאמינים ב 'כוחי ועוצם ידי' .אנחנו בטוחים שאנחנו
החזקים ,שה'כיפת-ברזל' – זה מה שמציל את עם-ישראל ,כביכול .ישנם יהודים שלא מאמינים בזה ,אבל הם אינם מאמינים בקב"ה בצורה
שהם אמורים להאמין.
כמעט אין מנהיגים ,והכל בבילבול .העולם מלא בבלבול ורוע .כמעט בתוך-לילה העולם יכול להתהפך ממצב של עולם דמוקרטי עליז
שבו אין לאנשים שום-בעיה לתכנן את עתידם בשלוה וביטחון ,כשכל זה הופך לנחלת העבר .תוך לילה אחד זה יהפוך לעולם שבו הרע
שולט יותר ויותר ,כולם נהיו מפוחדים ומודאגים על הקיום היומיומי ,והעולם נראה תוהו-ובוהו מוחלט ,כמו בית-חולים ענק של חולי-נפש
הנשלט על ידי רשעים במדים .וזה מאד מפחיד!

פרק  - : 10בקרוב מאד תהיה מלחמה נוספת
ט' כסלו תשע"ג22-11-2012 ,
אני מצטער על אי-הנוחות הרבה שאני גורם לכולכם לשמוע מה יש לי לומר הלילה .אבל באמת ,אני מאמין שאנחנו נכנסים לתקופה מאד
מסוכנת ומפחידה.
אתמול כתבתי שאסור לאף-אחד לעזוב את ארץ ישראל .משום סיבה שבעולם אין לעזוב עכשיו את ארץ-ישראל.
בטוח אני שרבים מאלו שקראו את מה שאמרתי מרגישים מאד שלא בנוח עם הרעיון הזה ,אבל אני חייב לומר לכם ברור שאני יודע על
מה אני מדבר .וכמובן שהרבה אנשים יסעו לחו"ל בכל-זאת ,ויחזרו בביטחון וברוגע ,והם יגידו" :תראו ,נסעתי ,חזרתי ,והכל טוב ויפה...
האזהרה הזאת היא סתם מקבץ שטויות" .אבל אני אומר לכם שזה לא שטויות ,ובשמים יש קיטרוג על עם-ישראל ,מפני שעם ישראל
הולך נגד הלכה מאד חשובה ,הלכה שהובאה בגמרא ,שאסור לכם לעזוב את ארץ-ישראל סתם-ככה בלי סיבה מוצדקת .וכאשר כולם
טסים לחופשות ,או לחתונות ,או לשמחות בר-מצווה ,או לקנות לכלה את המלתחה שלה ,או לשאוף אויר צח ,ישנה שאלה הלכתית גדולה
בכל הדברים האלו.
אדם שהוא יותר-חרדי )'פרום'( יכול למצוא סיבות לנסוע .אחת מהסיבות הגדולות זה פרנסה ,אבל רבים מאלו שנוסעים לפרנסתם נחשפים
לפריצות הגרועה ביותר בעולם.
הטיסה למשל ,זה דבר שהוא מאד חוסר-צניעות .אנשים ונשים מתקבצים בהמתנה לפני השירותים .זו איננה צניעות גדולה .אנשים
עומדים ומתפללים .לפעמים זה כל-כך צפוף בזמן שהם מתפללים ,עד שהם נשענים על האנשים שיושבים במושבים לצידם ,ובהרבה מקרים
זה נשים .שלא לדבר על כך שסדר מקומות-הישיבה איננו תמיד באופן הרצוי .אנשים במטוס ישנים ,במיוחד בנסיעות לאמריקה ,חרדים
ולא-חרדים ,ואף פעם אתה לא יכול לדעת איך תראה אשה ישנה ,שזה בהחלט לא צנוע .וחוץ מזה ,כל הבלתי-חרדים עם תלבושתם
החושפנית ,והציחקוקים שלהם ,והפטפוטים שלהם ,זה לא דבר שאדם חרדי צריך להיות חשוף לזה .יהודי אמיתי ,אדם ירא שמים ,לעולם
אסור לו לחשוף את עצמו לדבר שכזה .עליו לבטוח בקב"ה בנוגע לפרנסתו.
והנסיעות האלו ,הלוך-ושוב ,יגיעו לסיום .זה יִ ָקטַ ע בפתאומיות .וכאשר זה יקרה – יהיו כאלו שישארו תקועים בארצות-נכר מבלי יכולת
לשוב ארצה .אני מזהיר אתכם! בשמים ,הדבר הזה הגיע לסופו .בשמים ,לא רוצים לשמוע יותר מדברים שכאלה.
ישנם כאלו שנוסעים הלוך וחזור לשמחות משפחתיות .הם פשוט מחכים לשמחה משפחתית כתירוץ להתעופף .ישנם אנשים שמשאירים
את הילדים שלהם בכל מיני בתים אחרים ,משפחות חרדיות ,ונוסעים לכל השמחות .אבל זה לא מתאים להשאיר את הילדים שלכם בבתים
זרים ,אפילו אם הם קרובי משפחה ,אלא אם כן ישנה סיבה ממש רצינית .וטיסה לבר-מצוה או לחתונה – איננה סיבה מצויינת .להשאיר
ילד בבית שאיננו הבית של הילד ,יתכן שזו בכלל רמה אחרת של כשרות ,או מנהגים אחרים של צניעות ,ומשום כך ,זה דבר שבכלל לא
נכון לעשות.
ישנם כאלו שפשוט נוסעים לחופשות-נופש באיטליה ,או אולי להרי-האלפים לחופשת-פסח במלון עם 'כשרות-גבוהה-למהדרין'' ,לא-
שרויה' .אבל כיצד זה יתכן שסבלנו כל-כך הרבה כדי לזכות לצאת מארץ-מצרים ,איך יכול להיות שהתפללנו כל כך חזק להשתחרר
מגלות-מצרים ,ואנחנו עוזבים את ארץ-ישראל כדי לבלות את חג הפסח בשוייץ?! ...זה פשוט מטורף .ממש אבסורד .וישנם כאלו שנוסעים
לפרנסה ,לעבוד בחו"ל .טכנית זה מותר ,אבל לאמיתו-של-דבר ,עדיף להישאר כאן.
כל הריצה הזאת ממקום-למקום רק מבלבלת את הבן-אדם .הנסיעות מטלטלות את הבן אדם ,ומוציאות אותו מסדר-החיים .האם אתה יכול
באמת להתפלל על מטוס?! בימים הראשונים כשאתה מגיע לאמריקה ,או לאנגליה ,או לאירופה ,או לאוסטרליה ,או היכן-שלא-תהיה ,האם
אתה יכול באמת להתפלל?! האם יכולה להיות לך קירבה אמיתית לקדוש ברוך הוא בתוך כל הריצות האלו שממקום-למקום? זה מאד
קשה!
יהודי צריך סדר .הוא צריך לקום כל יום בזמן מסודר ,להתפלל בזמן קבוע ,לאכול בשעה קבועה ,ולהמשיך בסדר-היום שמחולק בין
לימוד ,אולי לעשות קצת פרנסה ,ותפילות .אדם צריך תמיד את המקום שלו ,המקום הרגיל והקבוע שלו .הוא צריך את המקום הקבוע שלו,
היכן שהוא עומד בבית הכנסת ומתפלל .והוא צריך את הסדר הקבוע כדי שיהיה לו מח צלול ,בלי בלבולים .אבל מי שאוהב את
ההתרגשות של הבלבול ,לעולם לא יוכל להיות באמת קרוב לקב"ה .וזו הסיבה למה העולם שלנו כיום מלא בילבול.
יש לנו את כל הסוגים של מזון-רחוב שאתה יכול לחלום עליו ,עם 'הכשר' ,הכשר למהדרין.
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יש לנו את כל הסוגים של משחקים והצגות בחול-המועד .יש לנו את כל הסוגים של טיולים עבור אברכים ונשותיהם .וזה הכל מבלבל
אותנו .בודאי שזה לא כה גרוע כמו באמריקה ,שם אנשים קופצים ל'דיסני-וורלד' או ל'דיסני-לנד' או ל'אפקוט' או למי-יודע-מה ,אבל זה
עדיין לא הדרך שצריכה להיות.
אנחנו מבולבלים ,ואנחנו חיינו עם הבלבול הזה לאורך זמן רב .אבל כעת הבעיה היא שהאנשים הצעירים שגדלו בעולם שכזה אינם
יכולים להיות אידישע-מאמ'עס או אידישע-טאט'יס אמיתיים ,מפני שהם בכלל לא יודעים איך לעשות זאת .הם לא יודעים איך להעביר את
המסורת מדור לדור .כמובן שישנם יוצאים מן הכלל ,אבל היוצא מן הכלל הוא מאד-מעט.
רוב הציבור שכחו את ההרגשים ,את הרגישות ,של לב-יהודי ,של מוח יהודי.
הם לא מבינים למה טיסות יכולות להיות בעיה של חוסר-צניעות .הם לא מבינים למה חופשת-פסח בשוייץ איננה דבר מתאים .הם לא
מבינים למה הם לא יכולים ליסוע לים-המלח לחג הפסח למלון עם ההכשר הטוב ביותר' ,לא-שרויה' .הם לא מבינים למה הם אינם יכולים
ללכת לשחיה ,ולצאת מהבריכה ,ולאכול אוכל מפתה-בטעמו כשר-לפסח עם בגדי הרחצה שלהם.
האנשים האלו ,בדרך כלל מאד עומדים על כך שהאוכל יהיה כשר-למהדרין לא-שרויה ,אבל אין להם בעיה לומר את הברכה עם בגדי
הרחצה .ובדור שכזה ,איזה סוג של ילדים יכולים לצמוח? איזה סוג? ...אפילו באותן משפחות שהילדים נראים יותר 'פרום' )חרדים( מההורים,
אבל משהו חסר .מפני שזו הדרך שעליה הם גדלו ,ואפילו שהם נראים הרבה יותר חרדים ,אבל עדיין הם מסוגלים לצאת לארוחות-ערב
בחוץ ,וזה מביא לדברים נוראים ביותר.
בארצות-הברית אנשים יוצאים לאכול ארוחות ערב )'דינר'( ,כפי שאמרתי .מה זה נקרא 'לצאת לארוחת ערב'? הם קוראים לזה" :זמן
איכות ביחד" .הם ממש מדברים כמו גויים .ובישראל – זה הפך להיות אותו הדבר .הם צריכים להשתחרר מהצרות שלהם .אז הם לא
הולכים לשפוך תפילה בכותל-המערבי .הם יוצאים לאכול באיזה שהוא מקום שמגרה את בלוטות-הטעם ונותן לך איזו הרגשה של
"אטמוספירה" ,של אוירה גויית ,והכל עם הכשר .אפילו בישראל ,זה קיים בהחלט .ולא רק האמריקאים-החרדים שגרים כאן חיים על זה,
גם אצל הישראלים-החרדים – זה אותו הדבר.
כל הדברים האלו מייצרים לנו ילדים יהודיים שאיבדו את היופי של ה'ערליכע אידישע נשמה' )נשמה של יהודי אמיתי וכשר( .איבדו את היופי
של התמימות היהודית ,איבדו את היופי של הנפש ,וזה החלק העצוב ביותר של התקופה הזאת בהיסטוריה .פעם ,תמיד יכול היית למצוא
'ערליכע-יידן' אמיתיים ,אבל כיום ,לרוב הם רק משחקים בהצגה .הרוב  -הם פשוט חיקוי גרוע של מה שהיה פעם.
יש לנו חסידים שהם מאד מדוייקים עם כל הלבוש שלהם :מכנסים קצרים ,גרביים גבוהות ,שטריימלאך .האם ראיתם לאחרונה את
השטריימלים? זה פשוט מצחיק .אתה יכול לחשוב שזה 'כובע-ליצן' .זה כל כך גבוה שאני אפילו לא יודע איך הם מאזנים את זה על הראש
שלהם ...זה מצחיק ביותר .הבגדים שלהם ,בגדי הגברים ,הם לעיתים כל-כך צמודים שאתה יכול לראות את הגוף של הגברים מתנועע
ומתפתל כשהם הולכים ברחוב.
אני לא מסוגל להבין את זה .אנשים שהיו חסידים בשנים עברו ,באירופה ובאמריקה ,שהיה להם את כל האומץ ללבוש את כל הלבוש
היהודי ברבים ,למרות שגם הלא-דתיים וגם הגויים ,היו מביעים את זעמם למראה הופעתם ,הם לבשו מעילים גדולים ,ולא בגדים שמראים
את הגוף שלהם כשהם הולכים .אבל אם מישהו כיום מעיז ללכת עם ביגוד שנראה רחב וארוך-מדי ,מיד יכנו אותו בבוז' :חניוק' .מה קרה
לעם ישראל?!
ובעולם הליטאי – זה גם כן לא שונה .אותו הדבר .כמה בחורי-ישיבה הם רק מוטרדים ועסוקים עם הכובעים שלהם ,עם העניבות שלהם,
החליפות שלהם ,החולצות שלהם ,והחפתים שלהם .החפתים שלהם הם בעיה ממש רצינית עבור חלק מהם ...וכאשר הם יוצאים עם בחורה,
טוב ,הם צריכים להכיר ,לדעת אם יש לה מידות-טובות ,אבל הם לא מדברים על מידות-האופי של הבחורה ,אם היא טובת-לב ,אם היא
נבונה ,אם היא בעלת-חסד .הם מדברים על מידת השמלה שלה .וזה כל כך רע ,זה מאד רע .זה לא 'אידישקייט' ,זהו 'גויישקייט' .ואני
רוצה לומר לכם שזה עומד להסתיים .אתם יכולים לטפוח לעצמכם על השֶ ֶכם מבוקר עד ערב ,ולהיות בטוחים שאתם היהודים הטובים
ביותר ,שאתם כל כך קרובים לה' ,ושאתם לומדים מאד-הרבה שעות .אבל זה הכל לא שווה כלום .אם אין לכם את הרוח ,את הנשמה ,אם
אין לכם את הפנימיות – אזי זה לא שווה כלום .וה' עומד לעשות לזה סוף.
ראיתם מה קרה עם סאנדי? עגל-הזהב חטף את מכת-המחץ של חורבנו .רק תיקח את החשמל ,ואנחנו כולנו במצב גרוע .גמרנו עם
העניבות המגונדרות שלנו ,גמרנו עם הפאות המפוארות שלנו ,גמרנו עם השמלות הצמודות שלנו ,וגמרנו עם האיפור שלנו .גמרנו עם
האוכל ועם כמעט כל-דבר שמחזיק אותנו חיים .בלי חשמל – פירושו של דבר שגמרנו ,חס ושלום.
לכן ,אני מציע מיד עכשיו להתחיל לעשות חשבון-נפש עם עצמכם .תראו ברור כמה רחוק שהתרחקתם ,כמה רחוק התרחקנו תוך זמן כה
קצר .לפני שישים שנה ,עוד היו אנשים שהיו באמת 'ערלאך' )יראים ושלמים( .כיום אתה צריך לחפש אותם בעזרת זכוכית-מגדלת .אז המסר
הזה נועד להכין אותנו.
זיכרו מה שאמרתי .אנחנו עושים דברים שלא מתאימים ,ואנחנו סבורים שזה 'כשר' .אנחנו בטוחים שכאשר אנחנו על המטוס אוכלים
'ארוחת-בד"ץ' ,זה אומר שאנחנו 'כשר' ,אבל זה לא ,מפני שכל הדבר הוא 'טרייף' .זה הכל 'טרייף'.
ואתם יכולים ללכת לכל רב ולשאול אותם ,והם לעתים רבות יגידו" :אתה יכול לטוס" .וזה ממש בדיוק מה שנכתב על הדור הזה" :פני
הדור כפני הכלב" ]סוטה מט .[:הם דואגים שאם לא תאפשר להם לעשות מה שהם רוצים – הם עלולים לעזוב את האידישקייט או להיות
פחות שומרי-מצוות .אבל זה לא יעזור לתת להם מה שהם רוצים.
השם עומד 'לעשות סדר' ,וכל אחד שהוא יהודי-אמיתי עומד לעשות תשובה .זה הולך להיות קשה ,אז תתחילו את התהליך כבר עכשיו.
וכמו שכבר אמרתי לכם ,אנחנו כבר במנהרה החשוכה .נשארו רק שתי פיסות אור קלושות .אנחנו נכנסים לחושך גדול .אם אתם לא
עומדים להיות מוכנים ,אם אין לכם באמת נשמה-יהודית ,ואני לא מדבר על גרי-צדק ,אני מדבר על ערב-רב שהם יהודים מלידה ,אם
אינכם עושים תשובה עכשיו ,אם אתם לא מיישרים את דרך-חייכם – אזי בזמן שמשיח מגיע ,אני סבור שלא תהיו כאן לקבל את פניו.
זה מאד נחמד לדבר על סאנדי ולדבר על הטילים שהיו בישראל בשבוע האחרון וכו' ,אבל כשזה מגיע לנושא של תשובה – אף אחד לא
יודע על מה אני מדבר .אז מה זה 'תשובה'? אנשים חושבים שאם הם לוקחים את ספר-התהילים שלהם ואומרים כמה קאפיטלאך )פרקים(,
והם קצת יותר זהירים עם הכשרות שלהם ,והם בודקים שהם לא מדברים לשון-הרע על רבנים ,אז הם חושבים שהם עשו מה שצריך .זה
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לא מספיק .זה מגוחך .אנחנו בכלל לא מתקרבים להיכן שאנחנו צריכים להיות .ואני מודאג ,ואני פוחד בשביל עם-ישראל .אז אם המילים
שלי הן מדי חריפות בשבילכם – אני מאד מצטער ,אבל אני מוכרח לנסות להציל אתכם ,בעזרת ה' ,או לעזור לכם להציל את עצמכם .ואם
זה מדי קשה ,מדי תקיף עבורכם ,אז תזרקו את הדף הזה ,ואני אתפלל עבורכם.
אתמול נחתם הסכם הפסקת-אש בין מדינת-ישראל לבין הערבים .הפסקת-האש הזו היא בדיחה .בקרוב מאד תהיה מלחמה נוספת ,וזה
ייגרר עוד ועוד ,וזה יגרום לנו הרבה חרדה וסבל .הדרך היחידה לעבור את זה  -זה רחמי שמים.
מה שאמרתי למעלה אלו הן רק דוגמאות מן הבעיות של הדור שלנו .רק דוגמאות קטנות שמראות עד כמה רחוק הדור הזה של 'היהודים
החרדים כביכול' ,התרחקו מן האמת .ואני מרגיש שאני מוכרח לומר לכם את הדברים האלה ,אחי היהודים ,מפני שאני אוהב אתכם ,ואני
רוצה שתעברו את המלחמות האחרונות הללו מבלי סבל מיותר.
אני מברך את כל עם-ישראל שאנחנו נקבל משיח-צדקנו ברחמים ובשמחה בעתיד הקרוב-מאד.

פרק  - : 11אנחנו לא יכולים להמשיך כ ך
י"א כסלו תשע"ג25-11-2012 ,
אני רוצה לדבר כעת על ההתאהבות שלנו ,ההתאהבות של הקהילה-החרדית עם מדינת-ישראל] .הושע פרק ב' ,ע"ש[ .אנחנו התעלמנו לחלוטין
מאזהרותיהם של הרבה גדולים] .רבנו-יונה אבות א' ז' ,ועוד[ .למרות שניתנה הסכמה מצד גדולים מסוימים להקים מפלגות פוליטיות ולרוץ
לכנסת ,אך עדיין התוצאות לאחר שישים-וכמה שנים הן גרועות למדי.
החששות שהיו להרבה גדולים לגבי השתתפות בממשלת-ישראל אכן התגשמו .זהו עגל-הזהב ששוב על הדרך .ולרוב ,היהודי החרדי
נרכש בכסף על ידי העולם החילוני .הערכים שלנו השתנו ,והגדולים שלנו ,עם מעט יוצאים מן הכלל ,לא אמרו מילה נגד הציונים.
מאבקים עבור דברים שהם מאד-חשובים ליהדות שלנו  -לא התרחשו בשנה האחרונה או משהו כזה .כופפנו את ראשינו ,וקיבלנו את
הכסף ,ואנחנו מנסים להיות יהודים-חרדים בהופעה פתוחה-מודרנית.
וזה מביא להרבה טרגדיות ,מפני שישנם אנשים חסרי-מצפון בקרב החרדים שמשתמשים בקשריהם עם הרשויות לגרום הרבה סבל
לאחיהם ואחיותיהם'] .משירבו המסורות' .סנהדרין צ"ז' .אָ כֵ ן נוֹ ַדע הַ דָּ בָ ר' .שמות ג' י"ד ,ע"ש ברש"י .רמב"ם הל' תשובה פ"ג[.
אחי היהודים! התלות שלנו בתקציבי מוסדות מדינת-ישראל מחוללת הרס לאידישקייט שלנו .כל אחד נלחם על חתיכת-העוגה שלו .כל
אחד חושק בגשמיות שיש למדינה להציע לנו ,שיש למקומות התעסוקה הבלתי-חרדים להציע לנו ,שיש ללימודי המקצוע בצבא להציע לנו,
ולאט-לאט זה מושך אותנו הרחק מן הקדוש ברוך הוא ,וגורם לנו לבטוח באותם האנשים שלקחו את הארץ בצורה שהשם אסר] .המהר"ל
בחיא"ג כתובות קי"א א' ,וס' באה"ג סי' כ"א' ,אהבת יהונתן' להגר"י אייבשיץ הפטרת ואתחנן' ,אומר אני מעשי למלך' לר' אלחנן ווסרמן זצ"ל אות ה'[ .ולכן אנחנו
הופכים יותר ויותר קרובים ,לא אל ה' ,אלא אל הצד האחר ,לצד החשוך ,הסיטרא-אחרא ,לא עלינו.
עלינו להכיר בטעות שלנו ,כי בשום-אופן אנחנו לא יכולים להמשיך הלאה עם הדרך שאנחנו הולכים בה .השערוריות מקפיצות את
ה'כנסת' ואת הצבא וכל ארגון שקשור רשמית למדינה .ככה לא נוכל לשרוד .אפילו החילונים לא יכולים לשרוד כך ,מפני שברגע
שהדברים הופכים להיות בלתי ניתנים להישען עליהם ,כשזה עומד למכירה עבור כל המציע מחיר גבוה יותר ,אז אין שום סדר בחיים
האלה.
השקרים שהמדינה נוסדה עליהם הם איומים] .קובץ הערות להגרא"ו ,בסופו ,סימן ו' ח'[ הפעולות שנעשות ,יהודי-נגד-השני ,ואני לא מדבר דוקא
על חרדי-נגד-חרדי ,אלא גם על חילוני-נגד-חילוני ,הן איומות .אבל בקרוב זה יהיה חלק של העבר ,כי באמת כל העולם נגדנו ,ורק אלו
שיהיו קרובים לקב"ה יוכלו לשרוד ,בגלל שהמצב יהיה כל-כך קשה שנזדקק לניסים גלויים ועצומים בכדי לשרוד .כך שאני מציע,
שהיהודים האלה ,חרדים או לא-חרדים ,יתקרבו לקב"ה כדי שיוכלו לשרוד את המלחמות של העתיד-הקרוב .אני חייב לומר לכם בלי הרף:
אתם תשרדו ,אבל אתם חייבים להיות קרובים לקב"ה.
המדינה הוקמה בניגוד לרצון ה' יתברך ,אך בכל זאת ללא הסכמתו המדינה לא היתה קמה] .ר' 'דברי יואל' ,שבת-שובה עמ' רע"ז ,רע"ח[ .וכל
המלחמות וכל הניסים ,אלו הן מעשי ה' .אז מה לא נכון? הטעות היא שאנחנו לא מבינים שיש לקב"ה תוכנית ,אני באמת לא יכול לומר
מהי התכנית ,אבל ה' עצמו מאפשר לחילונים ,לערב-רב לבנות את הארץ .וזה כבר הובא מפורשות שהם יבנו את הארץ ,אבל בגלל
ַשׂ א ּו ְלהַ ע ֲִמיד חָ ֹזון ,וְ נִ כְ ָׁשל ּו' .תיקוה"ז קמ"ד .עה"פ 'הגשם חלף כו' ,ודף נב ,.רע"מ פ'
השחיתות שלהם הם יפלוִּ '] .כי ִ ׁשחֵ "ת עַ ְּמ" ָך' .דניאל י"א' :ו ְּבנֵי ּ ָפ ִריצֵ י עַ ְּמ ָך יִ ּנ ּ ְ
פנחס רל"ז ע"ב ורל"ב ע"ב ועוד .ועי' פי' רבנו גרשום למס' תמיד לב .ע"ש ,ואבן שלמה להגר"א פי"א בהערה ס"ק ה' .ור' תהלים סו"פ ס"ט[ .וזה נכתב כבר שנים
רבות לפני שהיתה מדינה] .הרמ"ק כת"י על זוה"ק בראשית קיט' .יתכנשון על ברת יעקב' ,פי' המלבי"ם לירמיהו ל"א ו' ,ולחבקוק ב' ד'' ,אמת ליעקב' להגר"י
מליסא על מס' ב"ב דף ע"ג ,:ועי' זוה"ק שמות ר"מ .ועוד בארוכה במדבר קכ"ה :ור' עמוס ט' ח'[ .אבל היהודים שמבינים ומתקרבים לה' – הם יינצלו.
אני רק רוצה שתדעו כולכם ,שבין אם אתם עסוקים ברדיפה אחרי כסף ,יוקרה ,כבוד ,או שאתם רדופים על ידי תענוגות חושניים או כל
דבר שאסור ,אני חייב לומר לכם שהדבר היחיד שיוודא את הישרדותכם יהיה אם תרוצו אחרי הקב"ה ,ותכירו בו כמשען האחד והיחיד
שיכול להציל אתכם ,שיכול להציל את העולם] ,תהילים מזמור צ"א[ .ואתם חייבים ,חייבים לקבל אותו כריבונו-של-העולם ,השולט על הכל
ויוצר-הכל.
אני רוצה לומר לכם שנהיינו מאד מבולבלים ,בגלל שהם הכניסו לבתי-הספר שלנו הרבה תעמולה במה שנוגע ללימודים חילוניים,
והדבר הזה גם הוריד את כל הדור שלנו .לימודים חילוניים הם הרבה-יותר קלים מאשר גמרא או כל לימוד-קודש שהוא ,ואנחנו מאד
טעינו עם זה ,בגלל ש'הצלחה' במישור זה מביא אותנו למשכורות נאות ,ויכולת מצוינת לתמוך כספית במשפחותינו ,וזה גם מוציא את
האימהות מהבתים שלהם ,וזה גורם לאבות להתעניין עמוקות בענייני הגשמיות .ולכן הילדים סובלים ,ולכן עם-ישראל סובל.
אסור לנו לאפשר לזה להתרחש .היהודים בשנות  1900המוקדמות ,במאה העשרים ,אלו שבאו לאמריקה ,רובם התחילו לעבוד בשבת,
בגלל שאם לא  -הם פוטרו ,והיו צריכים לעבור מעבודה לעבודה .רק מעטים שמרו שבת ולא פחדו מדרישות המעסיקים שלהם לעבוד
בשבת .משום כך זוהי חובתנו ,אפילו אם זה קשה עם הפרנסה] ,וזה כידוע ענין 'פרשת המן' ,לדעת שמפתח הפרנסה רק מיד השי"ת[ .עלינו לדחות את
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ההישענות המוגזמת על העולם-החיצוני ,ועלינו לדעת שאם לא נעשה זאת ,אנחנו נפסיד את הילדים מן היהדות ,ולכן לא יהיה לנו שום
עתיד עם הקב"ה ,חס ושלום .ובמצב כזה ,הקב"ה ,שהוא אוהב את עם ישראל ,יעשה את זה הרבה-יותר קשה לילדים השובבים שלו
להשיג את הגאולה ,אבל גם הם יינצלו ,בעזרת ה'.
כאן אני סיימתי את הסדרה הזו ,ועכשיו נחכה לאירוע נוסף שלא יאחר לבוא.

פרק  - : 12תבינו איך מתאבלים על חורבנו של בית -המקדש
י"ז אלול תשע"א ,מסר מלפני כשנה וחצי ,מובא כאן לראשונה.
אני רוצה שתבינו למה הוצאתי את הספר "חסד של אמת" )ספר על הלכות אבלות( מארון הספרים .במשך התקופה הבאה אנחנו עומדים לראות
מוות של הרבה יהודים ,ה' ישמור ,ואנחנו חייבים לדעת איך להתמודד עם זה.
כמו כן ,צער השכינה הוא גדול ,והאבל על בית-המקדש ,ליד הכותל המערבי ,הוזנח באופן נורא .אנשים באים והולכים ,חוגגים בעליצות
בהופעה בלתי-נאותה בבגדים בלתי-צנועים או בפעולות חסרי כל זהירות והקפדה .זה הפך להיות אתר-תיירות להמונים .ואני חייב לבכות,
וכולנו חייבים לבכות על צער השכינה שנאלצת לצפות בזוהמה הזו יומם ולילה.
אנחנו חייבים לדעת איך להתאבל על בית-המקדש היקר שלנו ולהתחנן לה' שיביא את הגאולה .יהיה עלינו להתאבל על הרבה קרבנות
מעם ישראל ,לא רק בארץ ישראל ,אלא גם בכל העולם .העתיד קשה מאד ,אבל היהודים האמיתיים ישרדו.
לא כל יהודי שנפטר לפני הגאולה יכול להיחשב כיהודי לא-אמיתי ,אבל לבסוף ,היחידים שיקבלו משיח-צדקנו ,יהיו יהודים-אמיתיים.
היהודים האמיתיים שהסתלקו לפני הגאולה –יחזרו בתחיית המתים.
שאלה :האם באמת אנחנו צריכים לדעת איך להתאבל? האם איננו יודעים את דיני האבילות?
תשובה :יהודים חייבים לדעת איך להתאבל .אתם חייבים לדעת איך להצטער ,אפילו אם זה לא בן-משפחתך הקרוב .אנחנו לא יודעים איך
להתאבל ,לדוגמא ,על בית-המקדש ,מפני שמעולם לא ראינו את בית-המקדש ,ואנחנו מתעניינים יותר בגשמיות שלנו] .ר' 'ספר הברית' ,ח"א,
מאמר ט' פט"ז ,ד"ה 'ודרשתי וחקרתי היטב'[ .אבל בכל אופן ,חייבים להתאבל על ביהמ"ק עם דמעות ,עם הרגשה נוראה על מה שקרה לביהמ"ק.
איך אתם מביאים דמעות לעיניכם על משהו שמעולם לא ראיתם? זה לא עניין פשוט .עליכם להיכנס אל תוך עצמכם ,ולמצוא את הקשר
שיש לנשמה שלכם עם בית-המקדש .כי כל הנשמות שלנו היו פעם בבית המקדש ,לפחות פעם אחת .ועלינו ,פשוט לדלות שוב את הדבר
הזה מתוך עומקי נשמותינו ,את הידיעה על אודות ההיכל הקדוש הזה ,שהיה הסמל של הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא.
לאחר שאנחנו הבנו מה הפסדנו ,אזי אנחנו יכולים לבכות עם הרבה דמעות מרות על מצבנו הקשה .אך אם אנחנו לא עושים זאת ,אז
עדיין אנחנו יכולים לצום בתשעה-באב ,אבל מיד לאחר מכן ,לרוץ לאכול פלאפל או איזשהו מזון-מהיר אחר שאיננו מתאים כלל לנסיבות,
וזה מביא עוד יותר צער לשכינה הקדושה.
ספר 'מכתב מאליהו' ,חלק ב' ,עמ' :47
יש גלות השכינה של הפרט – בחינת הנקודה הפנימית של היחיד ,ויש גלות השכינה של הכלל – כשהאומה בכללותה דוחה את הניצוץ הקדוש ע"י חומריות
ו'עם הארצות' .זהו המצב הגרוע ביותר שאפשר לאדם להמצא בו ,מצב שכמעט נִ ַּתק פתיל חייו הרוחניים וזיקתו לקדושה ,והריהו קרוב לאבדון ,ח"ו.
כשהמצב הזה מתפשט באומה – הרי זה מצב של חורבן ח"ו .מי שלא מרגיש בזה ולא מצטער בזה – הרי זה סימן שאצלו כבר הגיע החורבן ח"ו .אך מי
שמרגיש את גלות השכינה שבתוך עצמו ,ומצטער על אי יכולתו להידבק בה' יתברך כדבעי ,ומצטער על חורבן בית המקדש שבלב ,ויגדל צערו עד כדי בכי – הרי
זה כבר תיקון לגלות השכינה שבליבו.
וכל הצרות שה' ית' מביא על עמו – תכליתן לסבב לאדם סיבות נפשיות שיצטער על חורבן-בית-המקדש שבלב ,והיא היא הדרך לגאולה.

פרק  - : 13האם ' סאנדי ' לא הספיק ? !
מוצאי צום עשרה בטבת ,תשע"ג
שאלה .אבא :מדוע בכית כל כך הרבה בשנתך הלילה?
תשובה .מוישל'ה :אני כה מודאג ,כה עצוב .אני חייב לבכות .אני לא יכול יותר לשאת זאת!
בחודשים האחרונים ה' הביא הרבה טרגדיות לעולם ,הרבה טרגדיות נוראות .אבל מעט-מאד יהודים מקבלים את המסר .היהודים לא
מקשיבים! הם לא קולטים מה הקב"ה עושה!
מאז שמגדלי-התאומים נפלו – העולם השתנה לגמרי .בתחילה היה ההלם הגדול על נפילת מגדלי-התאומים והתקפת הפנטגון ,אבל לאט-
לאט זה נשכח .אפילו כאשר בוש הכין את אמריקה למלחמה – אנשים התחילו לחזור לצורת המחשבה הישנה שלהם .כאשר האמריקנים
נכנסו לעירק זה היה מרגש לזמן-מה ,אבל שוב ,כולם חזרו ל'עסקים כרגיל' .ולכן ה' גרם הרבה-הרבה אסונות ,הרבה אירועים שלא-
יאומנו התרחשו במשך הזמן הזה.
יותר ויותר אנשים החלו לחוש מוטרדים ונפחדים בלי לדעת בדיוק מדוע .בשנים האחרונות נפלו יותר ויותר כלכלות בעולם .אנשים ללא
מקומות-עבודה .ואנשים איבדו את רוב החירות שלהם אפילו מבלי לחוש בכך.
המצב הכלכלי באמת נהיה גרוע ביותר .אנחנו ראינו רציחות נוראות .ראינו אסונות-ענק במזג האויר ,ועדיין אנחנו מתהלכים כמו חרשים
ואטומים ,ולא מנסים להבין מדוע הקדוש ברוך הוא שולח לנו את כל המסרים הללו.
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אינני יכול להאשים כל כך את הלא-חרדים ,אבל אני יכול להאשים בתוקף את החרדים על שאין הם מנסים להבין את המסרים של השם
יתברך .אנחנו החרדים יודעים שכל מה שקורה בעולם זה מסר עבורנו ,ושכדאי לנו להקשיב ,ולנסות להבין מה הקב"ה מדבר אלינו] .ראה
רבינו יונה בשע"ת ריש שער ב'[.
כאשר אני שומע את העולם החרדי עושה כל כך 'רעש-של-שטויות' על הבחירות בישראל ,אני פשוט לא מסוגל להבין את זה .במקום
למלא את בתי-המדרש ואת בתי-הכנסת עם דמעות ,בכיות ,זעקות ותחינות לקב"ה להציל אותנו ,במקום זאת אנחנו דואגים מי יהיו
המועמדים העומדים להיכנס ל'כנסת' כדי להציל את בחורי-הישיבות מן הצבא ,או כדי לתת יותר כסף לישיבות ולכוללים.
אני פשוט לא מסוגל להבין איך היהודי-החרדי מסוגל להישען על ה'כנסת' ,יכול להישען על הנציגים שלהם בכנסת לחזק ולעורר את
היהדות בעולם .איך אתם יכולים לסמוך על הכסף מהממשלה ,אם הם רוצים או לא רוצים לתת ,כדי לחנך את ילדיכם .איך זה יכול
להיות?! איך זה יתכן?!
אנחנו רואים ברור שאותם הישיבות והחדרים )בתי-הספר( שקיבלו כסף מהממשלה ,נאלצו לבנות הרבה-הרבה תכניות שהם באופן מפורש
נגד היהדות!!! תכנית-הליב"ה היא בהחלט סכין לתוך הלב של העולם החרדי! אני לא מסוגל להבין מה קורה פה!
האם כולם ישנים ???
האם כולם מסוממים ???
האם כולם מטורפים ???
או אולי הרבה מהיהודים הלבושים כמו חרדים ,בלב שלהם הם לא חרדים?
אולי בסוד הם היו מעדיפים להיות חילוניים? ...אני לא יודע.
מה שאני יודע – זה שאני מאד מודאג .אני לא יכול להאמין למה שקורה פה .ומדוע אני כל כך מודאג? ומדוע אני בוכה כל לילה? מפני
שאני יודע שעומד לקרות אסון גדול ,מפני שאנחנו לא מקשיבים! וה' עומד לאלץ אותנו להקשיב] .ר' דרשת הגר"ח וולוז'ין זצ"ל בסוף ספר 'נפש
החיים'[ .הוא מנסה בהרבה שיטות עדינות ,כמו הפיצוצים בדרום הארץ .נכון ,יהודים נהרגו ,אבל כה מעט! כל נשמה יהודית בודאי היא מאד
חשובה ,אבל ביחס למה שקרה ,מעט מאד נפצעו .זה היה מפחיד ,הרבה איבדו את בתיהם ,אבל אפילו זה ,זה לא הרבה בהתחשב בכמות
הטילים שנפלו על הדרום .בכל אופן ,זה לא היה 'נסיון' קשה ,לא נסיון קשה עד אימה.
וכולם חזרו לשטויות שלהם כאילו כלום לא קורה .כולם מודאגים על הבחירות הטפשיות ,ומי עומד להיכנס .מה ה'ביג דיל'?! מה ההבדל
הגדול בין שודד אחד לחברו?!
כל מה שאני יכול לומר :עם ישראל! אם אתם לא מתעוררים ,אלו שגרים בארץ ישראל ,ואלו שחיים באמריקה ,ובאנגליה ,ובדרום-
אפריקה ,ובאירופה ,ואוסטרליה ,ובכל מקום שיש יהודים ,תתעוררו!!! מפני שקריאת-ההתעוררות הבאה תהיה הרבה יותר קשה ,חס ושלום.
זה יהיה מאד קשה .אבל אתם לא רוצים להקשיב! אתם לא רוצים להקשיב! אני לא מסוגל להבין אתכם.
האם 'סאנדי' לא היה מספיק?!
האם כל הדברים שהתרחשו בשנים האחרונות לא היו מספיק?!
האם הרצח של ליבל'ה לא היה מספיק?!
האם הרצח של רבי אלעזר זצ"ל לא היה מספיק?!
מה אתם רוצים עוד?! ...המצב הכלכלי הגרוע בעולם שעומד לקראת קריסה טוטאלית – האם זה לא מספיק?!
אז הקב"ה ישלח נסיון עוד יותר קשה .אז אולי זה יהיה מספיק!
בעזרת ה' ,לא כל העולם יהרס ,אבל חלק גדול מן העולם יהרס ,מפני שאתם לא מקשיבים ,עם ישראל!
אלו שכן מקשיבים – יינצלו ,אבל אלו שלא מקשיבים – אני פוחד עבורכם ,אוי לכם.
לכן אני בוכה כל כך בלילה .הלב שלי נשבר על זה שהיהודים כל כך עקשנים ]יחזקאל ל"ג' :שׁ וּב ּו שׁ וּב ּו ִמדַּ ְרכֵיכֶם הָ ָרעִ ים ,וְ לָ ּ ָמה ָתמוּת ּו ֵּבית יִ ְ ׂש ָראֵ ל'[.
אתם לא רוצים להקשיב ,ולא מבינים שאנחנו צריכים לזרוק את כל הגשמיות לאשפה ,ופשוט לחיות עם מה שאנחנו צריכים בהחלט.
ואנחנו חייבים לפנות לקב"ה בכל דבר ,מפני שהעולם עומד להשתנות לחלוטין .ואינני יודע אם יהיה לכם חשמל ,או דלק ,או כל דבר אחר
שאתם צריכים ,וזה כולל אוכל .לא יהיה שום דבר להישען עליו  -מלבד הקב"ה .ואם אתם סבורים שברגע האחרון אתם תוכלו לסמוך על
ה' ,מבלי שתירגלתם וחיזקתם מקודם לכן את האמונה והביטחון שלכם – אתם מאד טועים! ]ר' מאמר 'זכור למרים' למרן הח"ח פרק כ'[.
אני יודע שעומדים לקרות אירועים מאד-מאד גדולים בכדי לנסות שוב לעורר אותנו .ואם זה לא יעבוד ח"ו – אנחנו נכנס לשלבים
האחרונים של לפני-משיח במצב הרבה יותר קשה.
שוב אני אומר :איך יהודים מסוגלים לחשוב שמה שיציל אותם זה להיות בממשלה?! זה כה מגוחך! והבחירות בישראל ,הם רק דוגמא
אחת .תסתכלו איך האנשים שקועים בבגדים שלהם ,ואפילו במשחקים עבור הילדים שלהם! הם עסוקים בתוך דברים מגוחכים .החיים
שלהם תלויים על חוט-השערה ,והם לא מבינים את זה בכלל ,והם מבזבזים את הזמן שלהם עם שטויות.
אני מצטער שאני בוכה ,אבל זה כל כך שובר אותי .אני כל כך מודאג על עם-ישראל...
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מסרים מהשנים האחרונות
איך לשרוד – תוכנית הצלה
קטע ממסר קול דממה דקה ,גליון מס' 27
דבר ראשון ,כל אחד צריך לשבת ולהסתכל לתוך הלב שלו ולעשות תשובה-אמיתית .לפרט לעצמו כל עבירה ועבירה עד כמה שהוא יכול
לזכור ,מאז שהוא זוכר את עצמו עד היום הזה .לעבור על כל עבירה ולהצטער עד דמעות ,כי כל עבירה עושה ריחוק בינו לבין הקב"ה
]ישעיהו נ"טִּ ' :כי ִאם ע ֲֹונ ֵֹתיכֶם הָ י ּו מַ ְבדִּ ִלים ֵּבינֵכֶם ְלבֵ ין ֱא ֹלקֵ יכֶם ,['...ולכן הדבר הראשון ,זה להגיד את כל העברות ,לקבל את זה כעבירות שבאמת
עשינו .להגיד את זה לקב"ה ברור :אשמנו וכו' ]מצות הוידוי[ .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 ]'השגחה פרטית'[ .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 ,הוא יקום לתחיית המתים וגם יקבל משיח צדקנו.
הקב"ה עושה הכל לטובתנו ואנחנו צריכים להאמין בזה ממש ]'וְ ָי ַדעְ ָּת הַ ּי ֹום ,['...ולא רק להגיד  -להאמין ממש .ומי שמאמין בזה ועושה
תשובה אמיתית ,הוא ישרוד ,ויהיה לו חלק של העולם הבא ,העולם הבא ,משיח!
הסוכה – זה ביטחון בה' ]' ִּכי יִ ְצ ּ ְפ ֵננִ י ְ ּבסֻ כּ ֹה .['...יושבים בסוכה ובוטחים בה' שהוא ידאג לנו ,הוא ידאג לנו לכל .וזה מה שיציל אותנו –
הביטחון הזה של הסוכה ]תהלים ק"מ ,ח'[.
לא משנה איזה נשק רוצים לזרוק עלינו ,אנחנו בוטחים בה' ולא צריכים מקלט .המקלט שלנו זה הסוכה .ואפילו אם זה אחרי חג הסוכות,
אז אנחנו ניקח את הסוכה איתנו .לא סוכה אמיתית ,לא להרגיש ביטחון רק בלב ,אלא בכל הגוף שלנו .זוהי הסוכה - :ביטחון בקב"ה.

להפוך אותנו ליצורים שלמים
מסר משמעון ,כ"ז אב תשס"ז
עלינו לחזור בתשובה באמת .עלינו לתקן את כל המקומות החלשים] ,רמב"ם הל' תשובה ז' ג'[ כולל קנאה ,כולל רצון לדברים שלא שלנו
]'חמדת ממון'[ ,כולל הרגשות של מסכנות )ייאוש( ,כולל כל ההתעסקות עם לבוש שלא-צנוע ,וגם לא יותר מדי התעסקות עם לבוש שכן
צנוע .לא התעסקות עם דברים שלא חשובים לבן אדם ולנשמה שלו .הרבה תפילה ,הרבה תהילים .ולא לשכוח שהעולם נברא בשבילנו
כדי להפוך אותנו ליצורים שלמים .מהי השלימות בדיוק – אף אחד לא יודע .רק ה' יודע.
זוהי המטרה הסופית ,לפחות בשלב זה .וכדי להיות ראויים לזה ,חייבים אנחנו לשנות את עצמנו ,כדי להיות ראויים לשלמות .וזה כל מה
שאנחנו צריכים לזכור .רק זה ,ולא שום דבר אחר .זה פשוט ,אי-אפשר להתבלבל ]מס"י פ"א[ .רק אם אנחנו לא רוצים את זה ,ה' ישמור.
אם אנחנו רוצים דווקא את )תענוגות( העולם הזה ,לא נצליח אף פעם ,ה' ירחם .אבל מי שרוצה באמת להגיע לתכלית הסופית של הקב"ה,
בעזרת ה' יצליח .שוב ,הצדיקים לא יסבלו .רשע סובל מקדושה .אם ניתן לרשע מָ ן לאכול שנה שלימה ,הוא יסבול מאד! לא יהיה לו את
התענוגים שבאוכל .לא מספיק לו שהטעם של המָ ן יכול להיות כמו טעם של עוגת-קצפת ,הוא גם ירצה שיהיה לטעם תחושה של עוגת
קצפת ,ואת הריח וכו'.
אבל הצדיק מרוצה שיש לו אוכל רוחני ,אוכל שמתעכל לגמרי ,שאין לו בעיה שלא להיות טהור לפעמים .והמחשבות שלו יכולות תמיד
להיות עם הקדושה בלי כל הפרעה .וזה גם עוזר לו לעלות רוחנית.
בעולם שלנו עכשיו ,רוב היהודים ,לצערי הרב ,ה' ירחם ,חושקים את התענוגים של העולם-הזה הרבה יותר מהתענוג הרוחני .הם
תפוסים עם התשוקות שלהם ,ואין להם בחירה-חופשית כבר לשנות .אין להם רצון לשנות ,ה' ירחם.
אז שוב ,לתפוס מה שאפשר לעשות עכשיו ,כי אם תצטרכו לחזור בתשובה אחר כך – יהיה סבל רב מאד .בארבעים-וחמשת הימים
האחרונים – הסבל יהיה קשה ]'חסד לאברהם' ,מעיין א' ,נהר י"ז[ .ורק לאלה שיחזרו בתשובה – להם יהיה קל.

~~~~~~~~~~~~~~~

לעילוי נשמת רבי אליעזר משה בן רבקה זצ"ל ,נלב"ע י"ז אדר תשע"א
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בס"ד

הגאולה
סידרת מסרים מאת מוישל'ה
בששה עשר פרקים

מוישל'ה בשיחה עם משפחתו ,סידרה 2
ירושלים ,אב תשע"ג עד חשון תשע"ד

כל המסרים תורגמו מאנגלית

הגלות הזו מדי ארוכה ,והשפעת העולם הגויי מדי חזקה
ִש ַמע במרומים
הקול שלכם י ּ ָׁ
תמשוך אותנו ,ה' ,אל מחוץ לגלי האפר ותימרות האש
אם נחיה על קידוש השם  -לא נצטרך למות על קידוש השם
אנחנו נהיה טהורים וזוהרים ,ואנחנו נתרפא באור השם
זה הזמן ,עם ישראל! עדיף שתפעלו ביחד!
מלחמת העולם הראשונה ...השניה ...וכעת השלישית...
שנת תשע"ד  -המסע האחרון לפני הגאולה השלמה
הכפרות של תשע"ד
השעות הסופיות של הגלות הזאת
תחזרו אל השטעטל !
מסירות נפש  -זו התשובה שלנו!
ואנחנו בכינו ובכינו...
כעת אנחנו יתומים
תארזו את חבילותיכם !
מי למוות ומי לחיים...

בס"ד

חלק :1

הגלות הזו מדי ארוכה ,והשפעת העולם הגויי מדי חזקה
כ' אב תשע"ג
אבא :מוישל'ה ,מדוע היית כל-כך לא רגוע אמש בשנתך?
מוישל'ה :ביום רביעי בלילה ,חלמתי שסבא )זיידי( בא אלי מעולם האמת .והוא בכה .והוא היה יחף .והוא היה
עטוף בטלית ותפילין שלו ,והוא בכה .בגדיו היו קרועים ולא-נקיים ]דניאל ט' ג' ,עזרא ט' ג'[ ,והוא התיישב לידי ,והוא
בכה ובכה.
והוא אמר לי שתהיה גזירה גדולה  -עונש ליהודים בכל העולם ,בשל העובדה שבירושלים עיר הקודש מאפשרים
לחילול-השם הנורא הזה להתרחש ]ר' יחזקאל פרקים ח' ט' ,שבת נד .[:ואז הוא פשוט התיישב ,ובכה ,ובכה .ואני בכיתי
איתו.
ואז התעוררתי ,ושוב נרדמתי .הוא היה עדיין שמה  -בחלום שלי .והוא בכה ,ואני גם כן בכיתי.
בליל אמש הדבר הזה חזר שוב על עצמו .הלכתי לישון ,ושוב ראיתי אותו בוכה.
התיישבתי איתו ,והתחננתי אליו ,אמרתי לו" :סבא ,מה אנחנו יכולים לעשות?"
והוא אמר לי" :תתפלל עבור כלל ישראל! תתחנן לה' ,שיבין אותנו שהגלות הזו היא מאד ארוכה ,וההשפעה
מהעולם הגויי שמסביבנו היא מאד גדולה ]'תפילת רבי אלכסנדרי' ,ברכות יז ,[.והמשיכה של זה חזקה ביותר ,וזה מבחן
הרבה יותר קשה מאשר הניסיון של ה'עבודה זרה' בימי קדם ]סנהדרין קב :יומא סט .[:מפני שבאותם הימים היהודים היו
עדיין חזקים ]אש"ל להגר"א רפ"ג[ ,וכאשר הם עשו תשובה ]נחמיה ט'[– זה היה מפני שהם הבינו בלבבות שלהם ובשכל
שלהם שזהו הדבר הנכון שצריך לעשות .ואכן השם הסיר את היצר-הרע של עבודה-זרה ,מפני שזה היה חזק מדי
]יומא שם[.אבל כיום ,העולם הגויי הוא חזק בהנאותיו ותענוגותיו ,ואילו אנחנו  -חלשים ,ואיננו יודעים איך לעשות
תשובה כמו בעבר ]רמב"ם הל' תשובה פ"ו ה"ד[ .כך שאנחנו מוכרחים להתחנן לה' שיעזור לנו כפי שהוא עזר לנו לאורך
כל ההיסטוריה שלנו ]ויקרא כ"ו מ"ד[ .ותמיד ה' השמיד את אויבינו ]דברים סו"פ ל"ג[ והציל אותנו ]'וְ ֹלא נָ ַתן לַ ּמ ֹוט ַר ְגלֵ ינ ּו'.
תפילת ערבית[ ,וה' ימשיך לעזור לכל יהודי לעשות תשובה ]יומא ל"ט .קידושין ל ,[:והוא ירחם עלינו ,אנחנו ,בני הדור
האחרון ,שכה רחוקים מן האמת ]'האמת נעדרת'[".
"בבקשה ממך ,השם ,תציל אותנו! ]תהלים ק"ו מ"ז[ כי ברגע אחד ,אתה ,הקדוש ברוך הוא ,יכול להעלות אותנו
לפסגות הגבוהות ביותר ]ע"ז יז .[.הנה ,ישנם עדיין הרבה יהודים שמניחים תפילין ,ואומרים 'שמע ישראל' ,ולומדים
תורה ,ושומרים מצוות כפי שצריך לשמור וכו' ,והם שומרים שבתות וימים טובים ]רש"י עקב י"ח י"א[ .וזה כבר כמעט
אלפיים שנה שאנו מנותקים מארצנו הקדושה – ארץ ישראל .ואפילו אלו מאיתנו שגרים בארץ ישראל – הם בגלות
]מלבי"ם ירמיהו ל"א ו'[ .ובעזרת ה'  -עדיין מחזיקים מעמד.
ואפילו שאי-אפשר להשוות בין המסירות נפש שלנו כאן למסירות-הנפש של הדורות הקודמים ]שיה"ש ח' .עי' מאמר
'ציפית לישועה' פ"א[ ,בבקשה ממך ,ה' ,תבין שבשבילנו זה הרבה".
"בבקשה ,השם ,רחם עלינו ,ותרים אותנו משפלותינו ]תהלים סו"פ מ"ד ,זוה"ק ויקרא ו ,[:כך שכאשר משיח יבוא  -נהיה
ימות
מסוגלים להכיר אותו ,ולקבל אותו ]ונפשי יוד"מ עמ'  ,[102ולחזור אל ה' ,ולהתענג על טובו לנצח נצחים ]תהלים סו"פ ט"ז' :נְ ִע ֹ
ימינְ ָך נֶ צַ ח' ,תהלים ל"ו .ברכות ל"ד."[:
ִ ּב ִ
ואז סבא היקר שלי – נעלם.
~~~~~~~~~~~~~~~

חלק :2

הקול שלכם יִ ּ ָשׁ מַ ע במרומים
כ"ג אב תשע"ג
בדור שלנו ,בימינו ,ישנם הרבה דברים גרועים ]סומ"ס סוטה[ ,אבל המצעד המרושע הזה הוא "הדובדבן" של עוגת-
הארס המורעלת.
ואף-אחד כמעט אינו מרים את קולו למחות על זה ]ישעיה נ"ט י"ד[ ,על החוצפה הקשה הזו ,ההתרסה הגדולה ביותר
תו ֵע ֹבות יַ ְכ ִעיס ּוה ּו'[.
נגד היהדות ]' ּו ְב ֹ
והפעולה הזו  -זה דבר יותר גרוע מאשר הנסיון לעצור את מצות ברית-מילה .כי מי שמנסה לעצור ברית-מילה,
הרי או שהוא גוי או שהוא ערב-רב .ואילו הם  -מנסים להרוס את הברית בין השם ובין עמו ,עם כלל ישראל

]זוה"ק בראשית כז .[:ואפילו ברוסיה ,שבה רוב האוכלוסיה היהודית עזבה את היהדות והפסיקה לעשות בריתות-מילה –
הרי בכל-זאת כאשר הגיע הזמן ,אזי הם או הילדים שלהם שבו לעשות ברית-מילה וחזרו למורשתם ,למסורת שלהם
]כמו בעת יציא"מ .יהושע ה' ה'[.
אבל דרך החיים הגועלית הזו של הדגנרטים ,שהם כה גאים בה ,הורסת את השלשלת של הנשמה היהודית
לעולם-ועד ]עי' רמב"ן ויקרא י"ח כ"ט[ .וכמעט מעולם לא היו בעלי תשובה מביניהם .ואין שום דרך להיות בעל-תשובה,
מפני שהפעולות שלהם כה-עקומות  -עד שהם איבדו בדרכם המעוותת את הנצח שלהם במלחמתם נגד בורא-עולם
]' ֹלא ֹיאבֶ ה ה' ְס ֹלוחַ ֹלו' .ניצבים כ"ט ,ע"ש ברמב"ן[ ,ונגד המצוה הראשונה בתורה ]'לָ ֶׁשבֶ ת יְ צָ ָר ּה' .ישעיה מ"ה י"ח[.
'ב ֹגוי ָנבָ ל' ,יבמות
זהו חילול-הקדושה הענקי ביותר ]ויקרא י"ח[ .בנוסף לעובדה שהם צועדים בגלוי באופן חסר-צניעות ] ְ ּ
סג .[:וזוהי חוצפה ענקית המנסה לנאץ את שם ה' ]וַ ַ ּי ְרא ה' וַ ִּינְ ָאץ ִמ ַּכ ַעס ָּבנָ יו ו ְּבנ ָֹתיו' ,האזינו[ ולכסות את הקדושה בטומאה.
הילדים היהודים שלנו ,בנים וגם בנות ,לאחר חורבן בית-המקדש ,במקום לספק את תאוותם של השבאים
הרומאים שלהם ,העדיפו לקפוץ למים ולטבוע מאשר להחשף לכזה דבר נורא ]גיטין נז .[:ואילו אנחנו – חרדים,
פוחדים אפילו לפתוח פה במחאה על חורבנה של ירושלים עיר-הקודש על ידי "יהודים" שהם ערב-רב ,ללא ספק.
אז כמובן שה' הזהיר אותנו עם ספרי-התורה שנשרפו בנתניה] .בימים אלו נשרף בית כנסת בנתניה עם ספרי-תורה רבים[.
מפני שזה מה שאנחנו עושים :שורפים את התורה עם השתיקה שלנו! ]'וְ ִאם הַ ְעלֵ ם יַ ְע ִלימ ּו ,'...קדושים כ' ד' .ע"ש אוהחה"ק פסוק כ"ב,
ועי' שבת לג' .אף שומע ושותק'[.

כל הצדיקים שהיו לפנינו סייעו בבנין הדרך המפוארת של היהדות האמיתית לדורות של יהודים .וכעת  -אנחנו
הורסים את כל זה בהרבה צורות ]ירמיה ג' כ"ד[ ,בכך שאנחנו מאפשרים להשפלה הזאת לעבור בשתיקה ,ההשפלה
אול ַּת ְח ִּת ָ ּיה' ,סליחות .ור' תפילת 'נחם'[.
לו ִקים מ ּו ְ ׁש ּ ֶפלֶ ת ַעד ְ ׁש ֹ
שם ,ולקדושת ירושלים ]'וְ ִעיר הָ אֱ ֹ
לשכינה ,וההשפלה ְל ֵׁשם הַ ּׁ ֵ
ועוד מעט יתירו להם לעשות "נישואין" ,ולחלל גם את קדושת הנישואין היהודיים .זה מעל ומעבר למה שניתן להאמין!
]חולין צג .[.ואין אפילו מילה אחת של מחאה מהמנהיגים שלנו ]ירמיה ה' .ישעיה ג' י"ג ,שבת נה .[.המנהיגים והעסקנים
שלנו מיודדים עם המחוקקים ועם ראשי-המדינה שעושים את זה כאן בארץ ישראל ]תהלים נ' י"ח .ביהגר"א לאסתר ע"ד
הרמז א' ה'[.
מתי מעט יהודים אמיצים מנסים לשמור על יהדות טהורה ונקיה ,אבל הרוב הגדול -?...הם פשוט רוצים את
ימו ֹיאכֵ ל ּו  -יִ ְ ׁש ּת ּו ֵיין
התמיכה הכספית מהממשלה ,ושיתנו להמשיך ללא-הפרעה בחיי הגשמיות שלהם ]'אֲ ֶׁשר חֵ לֶ ב זְ בָ חֵ ֹ
נְ ִסיכָ ם' .האזינו[.
ישנם חרדים שעובדים עם הרשעים האלה לשמור על השקט ,כך שהמושחתים האלה יוכלו להמשיך ולהתקיף את
היהדות בצורה החמורה והקשה ביותר ]מלאכי ב' י"ז ,ישעיה מ"א כ"ד[ ,ובתמורה לקבל כסף עבור עצמם ]תהלים שם'ִ :אם
ית גַ ָּנב וַ ִּת ֶירץ ִע ּמ ֹו'[ ועבור המוסדות שלהם ]חבקוק ב' י"ב[ .ואנחנו מוכרים את הנשמות שלנו ]'וַ ּ ֶת ֱחנַ ף הָ ָא ֶרץ ְ ּב ָד ִמים' .תהלים
ָר ִא ָ
ק"ו ע"ש[.
ה' יודע מי באמת בוכה מכל הלב ,אפילו שהקול שלהם איננו נשמע .ואם אתם מוחים בדרך שלכם כנגד התועבה
רון ְלפָ נָ יו ,'...סוף
ש ַמע במרום! ]'וַ ַ ּי ְק ֵׁשב ה' וַ ִּי ְ ׁש ָמע ,וַ ִּי ָּכ ֵתב סֵ פֶ ר זִ ָּכ ֹ
הזאת ,כנגד חילול השם האיום הזה – אזי הקול שלכם יִ ָׁ
מלאכי[.
קו ְממֶ ָ
קוטָ ט' :ציונים בענין חובת מחאה :שבת סו"פ במה בהמה,סוטה י"א .בענין איוב ,זוה"ק ויחי רל"ט .ויקרא ו ,.חוה"ל שער עבודת האלוקים פרק י' ,רבנו יונה
יך אֶ ְת ֹ
)'ו ִּב ְת ֹ
שע"ת ג' נ"ט ,ספורנו ר"פ מטות ,ספר 'פלא יועץ' ערך 'קנאות' ,ו'אהבת ה'' ,שער הכולל ביסוש"ה פ"ז ,מהר"ל סו"ס נר מצוה ע"ש ,בה"ל סי' א' ,ועוד(.

~~~~~~~~~~~~~~~

חלק :3

תמשוך אותנו ,ה' ,החוצה מן הסחי והרפש ,אל מחוץ לגלי האפר ותימרות האש
כ"ו אב תשע"ג
אומר לכם :אני הולך ונהיה יותר ויותר
ַ
אני רוצה לומר לכם ...בעצם לא ,אינני רוצה לומר לכם – אבל אני כן
שבור .אנשים יצאו מדעתם לחלוטין!
הוי מ ְֹר ָאה וְ נִ ְג ָאלָ ה
הזוהמה וההיתנוונות היא הרבה מעבר למצעד-התועבה החלאתי הזה בחוצות ירושלים ]צפניה ג'ֹ ' :
הָ ִעיר הַ י ֹּונָ ה'[.
העובדה שהמצעד התאפשר בחופשיות מוחלטת ברחובות ירושלים עיר-הקודש אומרת שעם-ישראל מלא בסוג כזה
]'כי ִ ׁשחֵ ת ַע ְּמ ָ
"ך' ,כי-תשא[ .אנשים שמנהלים מלחמת-עולם כנגד הקדוש ברוך הוא ותורתו הקדושה .זו קבוצה
של אנשים ִ ּ
של אנשים חזקים להדהים ,של בני-אדם עקומים ,השקועים בסגנון-החיים הדגנרטי של השטן עצמו ,קבוצה של
אנשים שרוצים לשלוט על העולם ]חלק קט.[.
וזה אומר שהאנשים האלה זה לא רק אותם יצורים מגעילים המתגודדים במועדוני-הלילה שלהם ,בכל סוגי
יָשוּב ּו לָ ֶע ֶרב ֶיהֱמ ּו כַ ָּכלֶ ב'[.
אבים למיניהם ]תהלים נ"טׁ ' :
והפ ִ ּ
ַּ
ארים
הב ִ
ַּ
וזה אומר ֶש ַמה שנקרא ה'אליטה' במדינה שלנו – שייכת לאותה הכנופיה שכה מתריסה נגד רצון השם ,אלה
שרוצים את כולנו מתחת לשליטה שלהם ]'הָ בָ ה נִ ְבנֶ ה לָ נ ּו ִעיר ּו ִמ ְגדָּ ל' .נח י"א[.

]'בית וַ ַעד יִ ְה ֶיה ִלזְ נ ּות' .סוף סוטה ע"ש[ ,במקצוענות הרפואית ,בבתי
ֵּ
וזה אומר שהנגע הממאיר הזה פשה בממשלה
המשפט ,בבתי הספר וכו' ,ואפילו בישיבות ,שה' ישמור ויציל אותנו.
רוד ִ ּגבּ ֹור צַ יִ ד ִל ְפנֵ י ה' .נח שם ,ור'
]'כנִ ְמ ֹ
וזה אומר שהמלחמה נגד השם ,שלא נדע ,הפכה להיות גלויה ,ציבורית וענקית ְ ּ
סוכה נגּ ' :ו ְפנֵ יהֶ ם ֵק ְד ָמה'[.
וזה אומר שכל מה שנקרא 'עולם-הארצות-המתורבתות' מונהג על ידי אנשי-שטן אלו ]בראשית י"ג י"ג[.
וזה אומר שאם הם ממשיכים במסלול הזה ,אם ה' יתן להם להמשיך ,חס ושלום ,אזי הם עצמם עלולים להרוס את
יתם ֶאת הָ ָא ֶרץ'[.
העולם ביחד עם עצמם ]כדור המבול'ְ :ו ִהנְ נִ י ַמ ְ ׁש ִח ָ
והם לא מבינים את זה ,מפני שהם כל-כך ספוגים בשקרים של העולם ,הם כה מחוברים לשטן שהוא ה'נחש'
בכבודו ובעצמו ]'זוהמת הנחש' ,שער הן'[ ,והם כל-כך שיכורים על הדם שהם מוצצים  -עד שהם לא מסוגלים לראות
שום-דבר באופן מפוכח.
מנהיגי העולם והמחוקקים נראים כה מתורבתים בחליפותיהם המגוהצות ועניבותיהם האלגנטיות ,עם עורם השזוף
ותספורתם האופנתית .אבל מתחת להופעה הזו הנקיה-למראה ]'חֲזִ יר ִמ ּי ַָער' ,תהלים פ'[ ,מסתתר ּ ְ'פנִ ים' שהלב שלו והנפש
שלו הוא רקוב ,מושחת ומכוער ]'נִ ְבע ּו ַמ ְצ ּפ ּונָ יו' ,ס' עובדיה .עי' ב"ק ג :ועי' שבת קמ"ט .[:זה מרופש לחלוטין עם הרוע –עד כדי
כך שלעולם-לעולם לא יוכל לעשות תשובה.
ויש בין האנשים האלו גם כאלו המכונים 'יהודים' .וברור ללא כל ספק שהם ערב-רב ,או שהם 'עמלק' ,או אולי
בכלל הם לא יהודים .וזהו העולם שאנו חיים בתוכו ]ירמיהו ד''ָ :ר ִא ִיתי אֶ ת הָ ָא ֶרץ ְו ִה ֵּנה ּת ֹוה ּו וָ ֹבוה ּו'[.
ומה אנחנו עומדים לעשות? כיצד אנחנו יכולים לעבור את זה?
אני יכול רק להתחנן אל ה' שירחם על עמו וירחיק את הטינופת הזאת מאיתנו .שה' לא יאפשר זאת ,חס וחלילה,
תו ָי ַער' .ב"מ פ"ז.[:
מושׂ ָּכל חַ יְ ֹ
שנזוהם על ידי חיות-אנוש הללו ששולטות על העולם ]'בּ ֹו ִת ְר ֹ
אוי ,תרחם עלינו ,השם! רחם עלינו!
הרוצחים האלו ,החיות האלה ,אין להם שום רגש של אנושיות לבריאה שלך ]סוף ס' יונה[ ,הם רק יודעים מהתאוות
שלהם .הם אוהבים לרצוח! הם אוהבים להרוג! וזה לא מסתיים ביהודים ,אבל הם שונאים את היהודים הכי-חזק.
והכי-הרבה הם שונאים יהודים חרדים ,דתיים .מפני שאנחנו הקרובים ביותר לאמת ]ישעיה ס"ו[.
והאמת  -זה טהור ,זה נקי ,זה זך .בשום צורה ואופן – לעולם זה לא קשור עם רוע ]תהילים ק"א[.
בבקשה ,ריבונו של עולם! עזור לעם-ישראל המסכן שלך ,שהוא כל-כך סובל ,שהוא כל-כך מבולבל ,שהוא כ"כ
מסתתר מלדעת את האמת ,האמת הכל-כך ברורה ]ישעיה ו' י"ד[ .עזור לנו! זה מפחיד מאד.
קוחַ ֵעינַ יִ ם
]'ל ְפ ֹ
כל-כך הרבה מאיתנו סוגרים את השכל שלנו מן האמת ,אבל תעזור לנו להבין את זה ,לא משנה מה ִ
ִעוְ ֹרות' .ישעיה מ"ב ז'[.
אתה תציל אותנו!
אתה תושיע אותנו!
ואתה תביא את המשיח! ]שם מ"ג י"א[
ואתה תוציא אותנו מהגלות האיומה הזו ,ההתפזרות הנוראה הזו ]דברים ד' כ"ז[ המסתיימת לה בצורה כה קשה.
אנא ממך ,רבונו של עולם ,תמשוך אותנו החוצה מהלכלוך והרפש ,אל מחוץ לגלי האפר ולהבות האש.
תחלץ אותנו שלמים ותציל אותנו!
~~~~~~~~~~~~~~~

חלק :4

אם נחיה על קידוש השם  -לא נצטרך למות על קידוש השם
כ"ט אב ,ער"ח אלול תשע"ג
אני עדיין מאד אומלל ,למרות שאני נראה שמח יחסית.
האמת מגלה את עצמה ,בקצב מהיר וסוער .ועדיין למרות זאת ,אנשים לא מגיבים .הרבה – כן .אבל הרוב – לא!
כל העולם מ ּולך שולל באופן ענקי במידה שלא-תאומן ,ואף אחד או מעט מאד בני אדם מעניקים תשומת לב.
אין תגובה ]ב"ק נב' .עביד לנגדא סמותא'[.
מות נִ ְדמ ּו'.
אז או שהאנשים כה-מבולבלים שהם מעדיפים בכלל לא לחשוב על זה ,או שהם פשוט סתומים ]'נִ ְמ ַׁשל ַּכ ְ ּבהֵ ֹ
תהלים מ"ט[.
סיבה נוספת לכך שמתעלמים מן האמת  -זה שאנחנו כל-כך מפחדים לאבד את הביטחון המשפחתי ,את הביטחון
הפיננסי וכו' ,למרות שאנשים כה רבים ,בין כך אין להם גם את זה.

אך לאמיתו של דבר ,זה מדהים עד לאיזו רמה הגיעו השקרים .איך קבוצה קטנה-יחסית של אנשים עקומים ,חולי
סאדיזם ,יכולה לשטות את כל העולם כולו ,להוציא מיעוט-קטן-ביותר ,שלרוב הם מנותקים מן הכלל ,והינם קרובים
לאמת ,וטורחים קשה מאד בנסותם להביא לכך שאנשים יבינו את האמת ,מה מתרחש באמת.
חבריי היהודים יגידו לי" :אתה חייב לבטוח בה'! מה אתה צריך בכלל להיכנס לכל הפוליטיקות על כל מה שמתרחש?! פשוט
תבטח בה'!"
אבל למרות זאת ,כאשר הם אומרים לי את זה – הלב שלי מתכווץ ,והבטן שלי נתקפת בכאבים נוראים .כי מה
שהם באמת אומרים לי ,זה לא שהם כה דוגלים בביטחון בה' בכל רצינותם .המילים הללו רק מראות שהם רוצים
שאשתוק ,שלא אפריע להם את הפנטזיה החלומית ,את הרוגע הדמיוני שלהם.
אבל אני לא יכול לשתוק!
בודאי ,בראש ובראשונה אנחנו חייבים לבטוח בה' .אך הרי בכל זאת ,ה' עשה את העולם בצורה כפי שהוא
קיים,וה' חושף ומראה את השקר ,את כל השקרים .וה' מראה לנו מה זאת אומרת" :רע" באמת ,ואם אנחנו מתעלמים
מזה – זה אומר שאנחנו הולכים נגד רצון ה'!
וכל אחד שרואה את האמת ומתעלם ממנה ,וחוזר שוב לדרך החיים הטיפשית – הוא עושה בזה עבירה גדולה!
]יחזקאל ל"ג[.
וכל יהודי שרואה את האמת הזו כה-ברור ובוחר להתעלם מזה ,כי 'לעשות תשובה'– זה לא הדבר שיש לו בראש
בדיוק עכשיו – אז היהודי הזה הוא במצב גרוע ביותר ]'שׂ ֹונֵ א ּת ֹוכָ חַ ת ָימ ּות' .הל' תשובה פ"ד ה"ב ,שערי תשובה ב' י"א[.
ואני יודע שרוב אחיי היהודים מתעלמים מן האמת ,מפני שהם לא רוצים לסבול .הם מפחדים לדעת שאנחנו מגיעים
לסוף .הם התרגלו לחיים ספוגי-הגשמיות האלה ,והם מאד לא רוצים שזה ישתנה .ואפילו שזה כבר השתנה .אבל
העקשנות שלהם – זה להמשיך ,מה שלא יהיה ,עם חלומות-השוא שלהם ]סנהדרין סד ,[.עם מטרות-השוא בחיים
שלהם .והם רוצים אפילו להתעלם מן העובדה שעצם החיים שלהם נמצאים במצב של איום ]ישעיה כ"ב י"ג[ .ולא רק
החיים שלנו  -אלא גם החיים של הילדים שלנו ,שלא נדע ]'וַ ְּתלַ ֲהטֵ ה ּו ִמ ָּס ִביב וְ ֹלא ָי ַדע ,'...ישעיה מ"ב ,ערש"י[.
ָ
לו ֶקיך'' .ונפשי יוד"מ'
]'עד ה' אֱ ֹ
ובכל זאת ,כן ,עלינו לשוב אל ה' ,ולעשות תשובה שלימה .אבל תשובה ממש שלימה ַ
עמ'  .[108אנחנו חייבים לשבור את התלות שלנו בשקר  -שזה הגשמיות ,ולהגיע לאמת .שזה אומר שעלינו להקריב
את עצמינו עבור האידישקייט ,להקריב את הנוחות שלנו ,ואת דרך-החיים שלנו שכה הזדהמה בגשמיותה ,ורק
להתקרב אלה'.
ְ
ְ
ואם נחיה על קידוש ה' – אזי לא נצטרך למות על קידוש ה'! ]יחזקאל טז' :וָ א ַֹמר לָ ך ְ ּב ָד ַמיִ ך חֲיִ י'[.
~~~~~~~~~~~~~~~

חלק :5

אנחנו נהיה טהורים וזוהרים ,ואנחנו נתרפא באור השם
ר"ח אלול תשע"ג
]'מה ַרב ט ּו ְב ָך אֲ ֶׁשר צָ פַ נְ ָּת' .ס' דניאל 2עמ' .[182
מאמי ,אני רוצה לכתוב כעת על העתיד ,העתיד המרהיב שמצפה לנו ָ
ואני רוצה לומר לכם ,שלא אתם ,לא אני ,ואף לא האיש הגדול ביותר שחי כיום יכול לדעת או לתאר איזה גן-עדן
נפלא ומושלם מצפה לנו בעולם-של-משיח ]ברכות סג :שבת סג .ילקו"ש דברים תתקס"ד ,שומ"א מאמר נחמות ישראל[.
דול יִ ְה ֶיה
]'ג ֹ
כאשר המשיח יגיע – יהיה לנו שוב את בית-המקדש שלנו .וזה יהיה בית-המקדש הגדול ביותר אי-פעם ָ ּ
ְ ּכ ֹבוד הַ ַּביִ ת הַ ֶ ּזה הָ ַא ֲח ֹרון' ,חגי ב'[ .זה יהיה נצחי ,ואף אחד לא יוכל להחריב אותנו ]יחזקאל ל"ז כ"ו[ .לא תהיה שנאה ,לא
]'כי ַא ָּתה ָא ִבינ ּו' ,ישעיה ס"ג[ .ואנחנו
מלחמות ,לא שפיכות דמים ]' ֹלא ָי ֵרע ּו וְ ֹלא יַ ְ ׁש ִחית ּו' .רמב"ם מלכים[ .השם יהיה אבינו לנצח ִ ּ
]'כי מָ ְל ָאה הָ ָא ֶרץ ֵ ּד ָעה אֶ ת
נתעדן בחום ובעונג של אורו יתברך .ואנחנו נלמד .אנחנו נלמד תורה יומם ולילה בכל דרך ִ ּ
ה'' ,רמב"ם שם ,ועי' רש"י בפתיחת שיה"ש ,עץ יוסף סו"פ אין עומדין בשם רס"ג ,אש"ל סו"פ י"א ,שימ"ש כל"י פ"א[.
וככל שהשנים ממשיכים אנחנו נהיה יותר ויותר רוחניים ]'דעת תבונות' לרמח"ל[ .הגופים שלנו יהפכו יותר רוחניים
]חלק צב .[:וזה ימשיך עוד ועוד ,ההתמשכות של הבריאה ]ישעיה נא טז ,ושם סו כב[.
]'עיִ ן ֹלא ָראֲ ָתה אֱ ֹלו ִקים ז ּולָ ֶת ָך'[ ,אבל עד שאנחנו מגיעים לאותו שלב ,זה הולך
מאמי ,אני לא יכול אפילו לתאר את זהַ ,
להיות כה-מפחיד וכה-קשה .כמו שאנחנו רואים שבסוריה כעת אנשים מתפוצצים ,אנחנו שומעים על זוועות נוראות
שלא שמענו מזה שנים אודותם .אנחנו שומעים על הריגות חסרות-לב ,שומעים על דם שזורם ,ופצצות ,ואש ,וכל
הסוגים של דברים נוראים ]בלק כ"ד כ"ד'ְ :ו ִענּ ּו ַא ּׁש ּור'[ .אנחנו שומעים שיש עשן ,ויש חום ,ושאנשים לא יכולים לנשום,
ושהם נשרפים למוות או שהם נערפים ,שלא נדע ,שלא נדע .האכזריות והדגנרציה של העולם-הזה הופכת להיות
כה-נוראה  -שזה נראה כאילו ה' הוריד את הגיהנום ישר לתוך העולם הזה.

]'וכַ ד
ובסוף – ישארו כל היהודים האמיתיים ]'וְ הָ ָיה הַ ִ ּנ ְ ׁש ָאר ְ ּב ִצ ּי ֹון וגו' ,ישעיה ד'[ .אנחנו נהיה אמנם תשושים ועייפים ְ
יִ ְפק ּון ִמ ָ ּגל ּו ָתא הָ ִכי יְ ֹהון ְּת ִב ִירין' .זוה"ק משפטים קכ ,[:נהיה שחורים ומפוייחים ,אבל ה' יחזור ויחיה אותנו .והוא ינקה אותנו
מכל האפר שהצטבר עלינו.
'שמֶ ׁש ְצ ָד ָקה ּו ַמ ְר ּ ֵפא ִ ּב ְכנָ פֶ יהָ ' .נדרים
ואנחנו נהיה נקיים ,ואנחנו נהיה זוהרים ,ואנחנו נירפא על ידי אור השם ]מלאכי ג'ֶׁ :
ח.[:
אוי ,אני כל-כך מצפה לרגע הזה! אני כל-כך שבור מהכיעור של העולם-הזה ,מהבוגדנות של העולם-הזה ]תהלים י'[,
שהפך להיות גיהנום עלי אדמות .וזה הולך להיות רק יותר ויותר גרוע .אני מחכה לאור הגדול הזה שירפא את
עו ְלמֵ י
עולָ ִמיםַ ...עד ֹ
הגופים שלנו ואת הנשמות שלנו ,ויביא אותנו לתהליך המתמשך של היצירה'] .יִ שְׂ ָראֵ ל ֹנו ַׁשע ַּבה' ְּת ׁש ּו ַעת ֹ
ַעד' .ישעיהו מ"ה[.
עוד ִמ ְּלבַ דּ ֹו!
אֵ ין ֹ

~~~~~~~~~~~~~~~

חלק :6

זה הזמן ,עם ישראל! עדיף שתפעלו ביחד!
י"ג אלול תשע"ג
כל-כך הרבה דברים מתרחשים בעולם הזה מדי יום ביומו .משעה לשעה ומדקה לדקה – אנחנו לא יודעים איזה
דבר ענקי חדש עומד להביא אותנו להרגיש המומים ,מבוהלים ,חרדים וכו' ]תהלים מ"ו[.
התהפוכות בארצות-ערב הם מאד מפחידות ]הדור האחרון פרק י"ד[ ,במיוחד לאלו שחיים בארץ-ישראל .אבל
הישראלים לא נראים כל-כך מוטרדים .הם ממשיכים להיות חסרי-דאגה או שממשיכים לרוץ ממקום למקום לעשות
לפרנסתם ,ולא דואגים יותר-מדי ברצינות בנוגע לכל מה שמתרחש.
בכל העולם ,בעולם הענק ,זה נראה כאילו הדברים שקטים יותר ,אבל באמת מתרחשים דברים גדולים ,דברים
מפחידים מאד מתרחשים ,דברים שיביאו אותנו להתפוצצות ענקית ענקית! הסוף מגיע מאד קרוב! כל אחד עם קצת
מוח בקדקדו ,עם איזושהי יכולת הרגשה בכלל ,יכול להרגיש ,יכול לראות ,את ענני-החושך הנוראים המצטברים
בכל כיוון .השמים מלאים אותם ,והם חוסמים את כל קרני האור לבל תחדורנה .כמובן שאני מדבר בצורה ציורית
]צפניה א'[ ,אבל זו התחושה בפנים ,זו ההרגשה של כל אדם שיכול לראות את האמת ולהרגיש מה מתרחש.
אני עומד להזהיר אתכם ,שזהו הזמן לעשות תשובה,עם ישראל! ]'כלו כל הקיצין וכו' ואין הדבר תלוי אלא בתשובה' ,חלק צז.[:
אני אומר לכם ,עם ישראל ,שהזמן הגיע! הייתי אפילו צופה שכאשר חג-הסוכות יהיה מאחורינו ,כאשר נחזיר את
ספרי-התורה לאחר שרקדנו איתם בשמחת תורה ואמירת ההבדלה – העולם שלנו י ֵָר ֶאה שונה לחלוטין.
אני רוצה לומר לכם ,שמזה שנים רבות ,האוטיסטים המבוגרים וגם הילדים האוטיסטים ,היו כותבים ,ומדברים,
ומזהירים ,ואנשים היו אומרים" :אוהו! כבר אמרת את זה! זה עדיין לא קרה!" ]ישעיה כ"ח' :הַ ּ ַמאֲ ִמין לֹא יָ ִחי ׁש'[.
אמת .כל אחד רואה שהעולם הפך להיות קשה יותר ,מוזר יותר ,מלא בדברים מטורפים שמתרחשים .הצד
תו' .עי' סוכה נב.[.
]'ו ָעלָ ה ָּב ְא ׁש ֹו ְו ַת ַעל צַ ֲחנָ ֹ
המרושע והאפל של אוכלוסיית העולם  -מגיע וצף למעלה אל פני השטח ְ
הרישעות ,הלכלוך ,הרוע מתפשט בכל מקום ונוזל מכל פינה ,אבל עדיין האדם הממוצע רוצה להמשיך את חייו
הרגילים.
זה ממש מאד דומה למלחמת העולם השניה! כמו התקופה הסמוכה לפני פרוץ מלחמת העולם ה .2-אלא שההבדל
העיקרי הוא ,שכמה רשע שהיטלר היה – הרי חולי-המאניה האלה הללו שמנסים להשתלט על העולם ,הם פי-עשר
יותר רעים ,אולי אפילו פי-מליון יותר רעים .והם הממונים והמופקדים על כל סוגי הנשק ,על כל סוגי הרעלים שהם כבר
פלטו אל תוך העולם ]תהלים ק"מ[ .והם מוכנים להרוס את רוב העולם ,בלי בעיות ,בכדי להשיג את הכח המטורף שלהם.
באופן בסיסי ,הם לא שונים מהדורות הקודמים של הרשעים ,רק שהם  -יש להם הרבה יותר יכולת טכנית לשלוט
על העולם.
אז כעת ,היכן נזרקנו ,עם ישראל? איך אנחנו נכנסים אל התמונה הזאת?
זה בדיוק כמו שהנבואות אומרות! ]מגילה יד .רש"י ד"ה 'נבואה שהוצרכה לדורות'[.
תקראו את הנבואות ותדעו בדיוק איפה אנחנו משתלבים בתמונה.
זה הזמן ,עם ישראל! ועדיף שתפעלו ביחד!
]ב ְק ׁש ּו צֶ ֶדקַּ ,ב ְק ׁש ּו עֲ נָ וָ ה ...א ּולַ י ִתסָ ְתר ּו ְ ּב ֹיום ַאף ה' .צפניה ב' .חגיגה ד :שומר אמונים מאמר הגאולה פ"ח[.
זה הזמן לעשות תשובה! ַּ
אתם לא יכולים לבטוח יותר על שום דבר ,כלום .רק על השם! אנחנו נהיה מעורטלים מכל דבר שיש בידינו ]ר'
גו ֵאל כו'
חוה"ל הקדמת שער הביטחון[ .הדבר היחיד שיהיה לנו להשען עליו – זה הביטחון שלנו ,ואהבת-השם שלנו ]' ּומֵ ִביא ֹ
מו ְ ּב ַא ֲהבָ ה' .עי' אוה"ח דברים י"ט ט'[.
ְל ַמ ַען ְ ׁש ֹ
]בראשית מ"ט[

אם אנחנו באמת מוכנים להקריב את עצמינו עבור השם ,ולהודות שכל דבר שהוא עושה – זה לטובתינו ,אזי
אנחנו נינצל .וזה לא הולך להיות קל.
שוב ,אני מזהיר אתכם! תעשו חשבון-הנפש .תעשו חשבון מדויק! ]'יפשפש-ימשמש במעשיו' ,ערובין יג [:תעשו פירוט של
כל העבירות שלכם ]יומא פו :ועי' זוה"ק ויקרא כ ,[.של כל החולשות שלכם ,של כל העבירות שלכם נגד ה' ,שלא נדע,
של כל העבירות שלכם בין-אדם-לחבירו ]משנה סוף יומא[ ,ותבקשו מחילה .תתחננו למחילה.
]'ב ְב ִכי ָי ֹבוא ּו' .ירמיהו ל"א[ .עליכם להרגיש צער כזה גדול שעשיתם את
וזה לא מספיק לבקש מחילה ,עליכם לבכות! ִ ּ
זה ,שאי-פעם נכנסתם לטיפשות הזאת ,לשנוא איש את רעהו ,לנסות להשיג נקמה ,או לקחת דברים שאינם שלכם,
או לעשות כל סוג של עבירה שזה כנגד התורה .תבכו על זה! תרגישו בלב שלכם שהלב שלכם בוכה על זה ]'וְ ׁש ּוב ּו ָע ַדי ְ ּבכָ ל
ְלבַ ְבכֶ ם ְ ּב ֹצום ּו ִב ְב ִכי ּו ְב ִמ ְס ּ ֵפד' .ס' יואל[.
אתם חייבים לעשות זאת ,עם ישראל!
הדברים הולכים כעת להיות מאד קשים .הם הופכים קשים יותר ויותר .בכל אופן ,זה הולך להשתנות בצורה
דראסטית .בפתע פתאום ,תוך דקה אחת ,הכל ישתנה! ]ירמיהו ו' כ"ו[ אנחנו נקבל 'שוק' ,הלם ענקי ,אבל כל העולם
ישתנה .המציאות תהיה שונה לגמרי!
עם ישראל! אני מתחנן בפניכם! בין שאתם בארץ ישראל ,או באמריקה ,או אירופה ,או איפה שלא תהיו ,תתחננו
אל ה'! תתחננו אל ה'! וזה לא יהיה משנה כמה עושר יש לכם .זה לא עומד לעזור לכם ]עי' גיטין נו .מעשה דמרתא בת
ביתוס[ .זה עומד להיעלם כמו כל דבר ]ישעיהו פרק ב'[ .כולם יהיו באותו המצב .לכולם יהיה אותו דבר .האנשים היחידים
שיהיו 'עם הראש על פני המים'  -יהיו אלו עם ביטחון בה' ,עם אמונה ,והם לא יהיו כה נפחדים.
עם ישראל! זה באמת לא בדיחה בכלל .וזה מגיע קרוב מאד .וכל האזהרות שהיו לכם מכל הכיוונים ,כל הטרגדיות,
יש ָ ׂשם ַעל לֵ ב' .ישעי' נ"ז[ ,כל הדברים המפחידים  -כמו
שלא נדע ,כל הצדיקים שנלקחו מהעולם הזה ]'הַ ַ ּצדִּ יק ָאבַ ד ְו ֵאין ִא ׁ
מצעד המנוולים בירושלים ,כמו כתישת עצמותיהם של יהודים שנפטרו לפני אלפי שנים ,הדברים האיומים האלה
מביאים עלינו דברים איומים אחרים .ואנחנו צריכים לעשות תשובה!
כמו כן ,אם אנחנו לא מרימים את קולותינו ,ולא מביעים התנגדות ,ולא מוחים ,אם איפשרנו לירושלים להיות
מחוללת עד עפר ואשפות ,אם איפשרנו לקברות קדושים להיות מחוללים – אז אנחנו עשינו שגיאה ,טעות ,ויהיה
עלינו לשלם ]שבת סו"פ 'במה בהמה'[.
עלינו לבקש מחילה מה' ,עלינו לעשות תשובה אמיתית .וזו עבודה קשה  -לעשות תשובה .עליכם לקרוע את
בגדיכם ולבכות .ועליכם להרגיש כמה רע הייתם ,כמה גרוע הייתם ,ולהתחנן לה' לעזור לנו להרוס את הרע
שבקרבנו ]ר' 'תפילת השב' במאמר 'יסוד התשובה' לרבנו יונה[ ,ולחזור רק אליו.
ורק יהודים אמיתיים שעמדו בהר-סיני יהיו מסוגלים בכלל לעשות זאת ]הזוה"ק נשא קכו .ב"ק יוצאת מהר סיני שובו
בנים כו' ,ור' דברים ל' ח' וי'[ .שום ערב-רב לא יהיה מסוגל לעשות זאת ,מפני שאין לו את הנשמה היהודית ,והוא לא יכול
אי-פעם להיות כ"כ קרוב לה' ,ועדיין יש לו עבודה-זרה בתוך ליבו ]' ֹלא יִ ְה ֶיה ְ ּב ָך אֵ ל ָזר' .תהלים פ"א עיי"ש .עי' שבת קה.[:
אני מזהיר אתכם ,עם ישראל! הגויים לוטשים את עיניהם על ארץ-ישראל .הם רוצים לשלוט על ארץ-ישראל! והם
לא רוצים את המשיח שהוא יהיה יהודי .הם רוצים את המשיח שהוא יהיה אחד מהאנשים שלהם .והניצחון הגדול
שלהם ,לפי השכל העקום שלהם ,שלא נדע ,זה כאשר הם יושבים בירושלים ושולטים ,ח"ו ]תהלים פ"ג י"ג[.
אני לא מדבר על הערבים .אני מדבר על אדום .וזה מה שהם מתכננים פה ,עם ישראל ]ר' ישעיה כ"ה ו'[ .כך שאם
אתם חושבים שיהיה לכם פיקניק כאן בארץ-ישראל ,תחשבו על כך פעם נוספת!
השם יגן עלינו ,השם יעזור לנו ,אבל עד שהוא עושה זאת – אנחנו הולכים לעבור מבחן ענקי קשה מאד של
אמונה וביטחון בה'.
לכן ,יהודים בכל העולם ,אני מתחנן אליכם ,יהודים ,אחי ,אחיותיי ,בבקשה ,בבקשה ,אל תעשו את זה קשה! אל תעשו
זאת יותר קשה! תשובו! חיי הגשמיות של עגל-הזהב נגמרים .תקבלו זאת – ותלכו בדרך האמת!
תהיינה התפוצצויות אטומיות! ]יואל ג' ג'[
ויהיו חיילים שקוטלים אזרחים! ]חבקוק ג' י"ב[
ויהיה תוהו-ובוהו בעולם! ]ישעיה כ"ד כ'[
ויהיה רעב! ]עמוס ח' ,ע"ש[
הכסף שלכם לא יעזור לכם! ]יחזקאל ז' י"ט ,צפניה א' י"ח[
אמנם ארץ ישראל תעבור את זה יותר קל ]' ּו ְבהַ ר ִצ ּי ֹון ִּת ְה ֶיה ְפלֵ יטָ ה'[ ,אבל בכל זאת  -אנחנו נעבור את זה קשה.
אני מזהיר אתכם! בבקשה ,תעשו תשובה ,ותשרדו!...
תעשו תשובה ,עם ישראל! ותזעקו אל ה' ,ותעשו תשובה!
~~~~~~~~~~~~~~~

חלק :7

מלחמת העולם הראשונה...השניה ...וכעת מלחמת העולם השלישית
כ"ב אלול תשע"ג
אבא :מה קורה בסוריה?
מוישל'ה :אני רוצה לומר לכם ,שכל הדבר הזה עם סוריה  -זה קטע אחר של הסרט .הם הכניסו את אל-קעידה! אז
כעת ,אל-קעידה זה פתאום משהו נחמד ...בצד של האמריקאים...עם הילדים המסכנים שנהרגו...
אבל הם כולם רוצחים .כל הסורים – רוצחים ,ולא משנה מי עושה מה ,אבל בטוח שכל הסיפור הזה עם סוריה –
זוהי תחבולה שמטרתה לחסל לחלוטין את כל הארצות של "ישמעאל" ,ולהביא את כל העולם לעימות גדול יותר,
גדול בהרבה .בודאי העימות הגדול ביותר שידוע לנו אי-פעם בעולם ]ר' זוה"ק סו"פ וארא לא ,.לב אליהו ח"ב עמ' קע"ב
בשם החפץ חיים זצ"ל[.
מה בדיוק הקטע כעת? אינני יודע .אני כן יודע שבמשך השנה הקודמת שהיתה שנת תשע"ב ,ובשנה הנוכחית
המסתיימת כעת  -תשע"ג ]'וַ ִּת ְג ַע ׁש וַ ִּת ְר ַע ׁש הָ ָא ֶרץ' .מזמור י"ח[  -כל העולם כולו עבר שינוי ענקי .ואלו שלא רואים את זה -
אות' .ישעי' מ"ב י"ח[.
הם פשוט עיוורים ,או שמעוורים את עצמם מן המציאות ]'הַ ִעיוְ ִרים הַ ִ ּביט ּו ִל ְר ֹ
ושום דבר בעולם לא נראה אותו-הדבר ,כמו לפני-כן .אנו מופצצים כל הזמן באירועים מפחידים .ואם אנחנו
מסתכלים היטב באירועים המפחידים הללו ,ברוב הפעמים הם 'מיוצרים' .וזה מאד ברור .כי העבודה הזאת עלובה יותר
מאשר עבודתו של התסריטן הגרוע ביותר בהוליווד .הם כותבים לעצמם את הסרט ,הם תוקעים את השחקנים שלהם
בעצמם ,והם משחקים את זה – כאילו זו 'האמת' ,והאוכלוסיה המטופשת של העולם – נוהה אחרי זה בעינים
עצומות.
והרשעים האלו – הם הגלגולים של הרשעים הגדולים ביותר שחיו אי-פעם ]דניאל י"ב[ .והרשעים האלו חזרו
התפקידים הרעים שלהם נגד היהודים ונגד האנושות ]'וְ ִה ְר ִ ׁשיע ּו ְר ָׁש ִעים'[ .הרוב הגדול – הם גויים ,אבל יש לנו
]'פ ִר ִיצין יְ ה ּו ָד ִאין'[.
היהודים שלנו גם כן נשמות של ה"ערב-רב" ,שהם עובדים יד-ביד עם הגוים הרשעים האלה ּ ְ
כולם חלק של תכנית גדולה יותר ,תכנית לנצח את המלחמה נגד הקדוש ברוך הוא ]תהלים פרק ב' ,ופרק פ"ג[,
ושלום ,וזה החלק הגדול ביותר של המלחמה.
מלחמת העולם הראשונה ...מלחמת העולם השניה ...וכעת מלחמת העולם השלישית .כל שלשת המלחמות הללו,
יתלכדו יחדיו בעתיד הקרוב כמלחמה אחת גדולה – מלחמת העולם השלישית .ותהיה מלחמה אחת נוספת – מלחמת
'גוג ומגוג' ]זכריה סופי"ג ור"פ י"ד ,יחזקאל ל"ח ועוד[ ,ואז משיח יוביל אותנו ,בעזרת ה' ,אל תוך הגאולה השלימה עם כל
הפאר שלה ,עם כל הקדושה שלה ,ועם קירבת-השם שלה ]' ָישִׂ יש ָעלַ יִ ְך אֱ ֹל ָקיִ ְך'[.
]'בעֲ גָ לָ א ּו ִבזְ ַמן ָק ִריב'[ ,אבל זה קשה,
אבל יש לנו עדיין עוד כברת דרך שעלינו לעבור .זה לא יקח אמנם הרבה זמן ַּ
מסע קשה .והמסע הזה יביא אותנו לסוף הגאולה .וזה יהיה אכזרי להדהים ,וזאת תהיה המלחמה המוחלטת של "הרע נגד
הטוב" ,מלחמתם של הרשעים נגד הקדוש ברוך הוא ,ה' ישמור ויציל אותנו.
אני רוצה שתדעו ,שלמרות שאנחנו מדברים על מלחמת-העולם-השלישית ,גוג-ומגוג ,אין לכם מושג כלל למה
הכוונה .כיצד בכלל יכול הרשע הגדול ביותר לחשוב שהוא יכול להילחם נגד הקב"ה,לשבת במקומו כביכול על
מו' .תהלים ב'[ .איך הם מסוגלים
כסא-מלכותו ,חס ושלום?! ]רש"י סו"פ בשלח ,והוא מהמכילתא[ .זה כל-כך מגוחך! ]ה' יִ ְל ַעג לָ ֹ
להאמין בזה?!
אבל הם "הנחש" בעצמו! ]בראשית ג' ה'[ והם כל-כך רעים שהשכל שלהם לא עובד בכלל עם איזשהו סוג של הגיון
בסיסי ]מזמור צד'ּ ִ :בינ ּו בּ ֹועֲ ִרים ָּב ָעם'[ .והם כל-כך בטוחים בעצמם – כי השם נותן להם את התחושה שהם מנצחים כבר
את המלחמה הזאת ,שהם יוכלו לשקר לכולם ,ושכולם יאמינו בשקרים שלהם .כי רק מעטים לא מאמינים בשקרים.
וזה בכלל לא משנה ,בגלל שהרוב הגדול מאמין מאד חזק בכל רעיון טיפשי ומגוחך שמספרים לו.
כאשר תגידו להם" :אל תדאגו ,אנחנו נשמור עליכם ,אל תדאגו ,אתם תמשיכו לחיות עם כל הגשמיות שלכם ,אל
תדאגו ,שום דבר לא ישתנה ,אנחנו פשוט נשמור עליכם"  -הם מוכנים למסור את כל החופש שיש להם ,את כל הזכויות
]'ו ִה ְת ַמ ַּכ ְר ּ ֶתם ָׁשם לַ עֲ בָ ִדים ְו ִל ְ ׁשפָ ֹחות' סו"פ כי תבא[.
שיש להם ,ולהיהפך לעבדים נרצעים ,כמו שהיהודים היו לעבדים במצרים ְ
והם משתמשים בדיוק באותה השיטה ,באותה הדרך ]שמות א'' :הָ בָ ה נִ ְתחַ ְ ּכ ָמה ֹלו'[ ,בה הפך פרעה את היהודים לעבדים
לפני שנים כה רבות .הרשעים הללו הופכים את כל העולם לעבדים .אבל אני יודע את כל זה .ישנם מספר דברים
שאינני יודע בטוח מה עומד לקרות .וזה ברור לי שהממשלה ,לא כל אחד בממשלה ,אבל הממשלה עובדת ביחד
יע ָאה ַּב ְת ָר ָאה ,'...ושם קכ'ְ .דהַ ו ּו נִ ְרדָּ ִפים.['...
איתם ,הממשלה של מדינת ישראל ]זוהר משפטים דף ק"כ ע"ב' :וְ כֵ ן ְ ּבגָ ל ּו ָתא ְר ִב ָ
הרבה מהאנשים במדינת ישראל ,השופטים ,הרופאים ,האנשים בממשלה וכו' ,הם חלק של הקבוצה הזו .בודאי
בסגל המקצוענות הרפואית יש הרבה ]קידושין פב ,[.בזרוע השיפוטית של המדינה יש הרבה ]'וְ ִאינּ ּון ַד ָ ּיינִ ין'[ ,ובודאי
ישי ַע ּ ָמא'[ .הצבא – לא החייל הממוצע ,אלא רוב המנהיגים – הם חלק של זה ]'והמלכות תיהפך
]'ר ֵׁ
בממשלה יש הרבה ֵ
]'כי ָּכ ַר ְתנ ּו ְ ּב ִרית אֶ ת ָמוֶ ת '.ישעיה כ"ח[ ,והם
למינות'[ .והם כולם 'ערב-רב' ]זוה"ק נשא קכ"ד[ .הם עשו ברית עם השטן בעצמו ִ ּ
החליטו להיות נגד העם שלהם ]'בּ ֹו ְג ִדים ָּבגָ ד ּו' .זכריה י"א'ְ :ר ֵעה אֶ ת ֹצאן הַ ֲה ֵרגָ ה'[.
אל
בין
הם
חס

הם רצו להיות מדינה כמו כל המדינות האחרות– ואכן כעת הם נהיו כמו כל המדינות! רשעים גדולים ועצומים
כמו כל האחרים .אבל הציונים של פעם ,כמו בן-גוריון וכו' ,גם הם היו חלק של זה ,אז לכן ,אל תופתעו כאשר
תתפסו לפתע שמשהו משונה תפס שליטה על מה שנקרא "מדינת ישראל" .וזה יהיה הבירור הסופי שיפריד את הערב-רב
מהיהודים האמיתיים ]זוה"ק בראשית כ"ז.[:
ברגע שזה קורה – אנחנו נראה את האמת ברור .זה מאד קרוב .כמה קרוב? אני לא יודע .מאד קרוב .זה הולך
ונהיה יותר ויותר מהיר .העימות הזה בסוריה שהוא אחד מאבני-הדרך הראשיים לאיראן – יביא אותנו לעימות ענקי ,או
המלחמה הענקית-ביותר הידועה לנו בתולדות האנושות ]הר"י אברבנאל בספרו 'משמיע ישועה' בנבואות ישעיה[.
וזה הזמן שהיהודים צריכים לעשות תשובה ,להתקרב אל ה' ולהחזיק בו .כי בלי אוכל ,בלי מים ,ובלי כל הדברים
שאנחנו זקוקים להתקיים – אז יש רק מקום אחד היכן להסתכל ולצפות ]תהלים קמ"ה ט"ו[ ,וזה הקדוש ברוך הוא,
ריבונו של העולם ]'וְ נִ שְׂ גָ ב ה' ְלבַ דּ ֹו' .ר' מתניתין סופ"ג דר"ה[ .ואנו צריכים לקבל אותו ,ולדעת בטוח שזה הוא – יוצר כל
אור ּו ֹבו ֵרא ֹחו ֶׁש ְך' .ישעיה מ"ה'ּ ִ .בפְ ֹרוחַ ְר ָׁש ִעים ...לְ ִה ּ ָשׁ ְמ ָדם עֲ דֵ י עַ ד' ,רוח חיים להגר"ח פ"ה מ"א[,
]'יוצֵ ר ֹ
ֹ
הבריאה ,כולל הסיטרא-אחרא
]'ב ּ ַלע הַ ּ ָמוֶ ת לָ נֶ צַ ח' .עי' סוכה נב ,[.ואנחנו נשרוד עם
והוא יהרוס את הסיטרא-אחרא ,והוא יהרוס את הרע ואת השקר ִ ּ
האמת בלבד.
]'אל ַּת ְק ׁש ּו ְלבַ ְבכֶ ם ִ ּכ ְמ ִריבָ ה' .מזמור 'לכו נרננה'[ תשובו אל
ולכן אני מתחנן בפניכם ,אחיי היהודים :מדוע לסבול ללא טעם?! ַ
האמת! תראו לקב"ה שאתם באמת אוהבים אותו ,ושאתם זרקתם את עגל-הזהב מהבית שלכם ,שהשלכתם אותו אל
מחוץ ללבבות שלכם ]' ּו ַמ ְל ּ ֶתם ֶאת ָע ְרלַ ת ְלבַ ְבכֶ ם' .דברים י"א[ ,ושאתם בונים מחדש בית שהוא "בית מקדש קטן" .ועל אלו
בתי-המקדש הקטנים – עם ישראל יחזור ויבנה את בית המקדש השלישי ,בעזרת השם.
אבא :האם זה הולך להתפשט גם לארץ ישראל?
מוישל'ה :אני לא יודע .אני לא בטוח שאנחנו נסבול מזה כל-כך .אנחנו עלולים מעט לסבול .הנקודה פה  -זה
לא-כל-כך סוריה ,כמו שזה איראן .ואנחנו כבר מזה זמן רב בתוך מלחמה .אנחנו נמצאים בתוך המלחמה מהשנה
האחרונה ,כאשר התחילו המהומות במצרים.
איך בדיוק זה הולך להתפתח? אני לא יודע .אני כן יודע שזה הולך להתפתח למשהו זוועתי .ה' ישמור אותנו!

~~~~~~~~~~~~~~~

ספר 'חסד לאברהם' ,מעיין א' ,נהר י"ז :
בסוף גלותינו זה קרוב לזמן גאולתנו ,יתחזקו צרות לישראל תכלית החיזוק ויצר להם ,שישנאו בחייהם ויאמרו אל ההרים
כסונו ,ואל הגבעות יאמרו שיפלו עליהם ,מפני צרות הגדולות שיסובבום מכל צד ופינה ,ויתרבה הצער עד אשר לא יפנו האבות
אל הבנים ,וכל מי שימצא את עצמו לו שלל ,גבור ונוצח יקרא .והטעם כי השכינה תדין את ביתה ויביאה על מסורת הברית
כדי לזככם אל הגאולה ואל הטוב המוכנת לנו ע"י הנביאים .וטוב השיעור לא יכילוהו רעיון ,באופן שלא יזכר עוד גאולת מצרים
והניסים ההם לפני גאולת ישראל ונסים ונפלאות שיהיה לנו ,כמשה"כ "ולא יאמרו עוד חי ה' אשר העלה את ישראל ממצרים
כ"א חי ה' אשר העלה את ישראל מכל הארצות" ,ויהיו אז הנסים וגילוי השכינה אל ישראל בהפלא ופלא ,ויאמרו כולם אשר
יזכו אליה 'הנה אלקינו זה קוינו לו' ממש מורה באצבע על גילוי השכינה:
ולכן מי ומי הזוכים לזה באותן הימים יראה הרבה צרות ,וכל זה לצרף ולזכך את ישראל כפי הראוי והדין ,וכל אחד ואחד
יצטער כפי חיובו ,וכל מי שיקשה עורף ולא ישוב יאבד .ומי שיתן צוארו בעול התשובה וקבלת הצרות עליו בסבר פנים יפות,
ויתן את שכמו לסבול ,יצטרף ויזכה לקבל הטוב .והענין הוא שהגיע עת ביטול הקליפות מן העולם ,וכל עוד שישראל מקצתם
הם רשעים  -אז הקליפות נאחזים בהם ,ואם כן היאך אפשר שיתבטלו החיצונים והרשעים עדיין ברשעתם .והש"י הוא בעל דין
ישר ואמונה אין עול עמו .ולכן יצטרפו בצירוף אחר צירוף עד שישראל יהיו אז ככסף נקי טהור ומזוקק ,והנהגה הזו יהיה
בתכלית קושי הדין ,כי הקליפות יגבו חלקם כל מה שאפשר להם:
ובימים ההם ובעת ההיא יהיה מלחמה רבה גוי בגוי איש ברעהו ,וישראל יהיו ביניהם בצער גדול ,כי כל אחד ואחד רצונו
לגזוז רחלה זאת ולאכול את בשרה .וה' יתברך ירחם עליהם בזכות שלשת אבות הקדושים ,ויצרפו ויתלבנו מתוך גודל הצרות
ודין זה ,ומתוך כך יכלה הקדוש ברוך הוא זרע עמלק מן העולם ,וימחה שמו מתחת השמים ,ואחר כך יתחיל בדין של עשו
הרשע עד אשר לא יהיה לו תקומה ,וכבר התחילו ישראל לצאת מתוך צרתם מעט מעט .ואחר כך יתחיל הקדוש ברוך הוא בדין
או"ה ויצטערו ישראל בצער גדול כמו שאמר הכתוב ביחזקאל כי רוצה הקב"ה לנער את ארץ ישראל וירושלים כאשר ינער אדם
את טליתו ,וינער כל עובדי ע"ז ,וגם הע"ז בעצמה שבירושלים ,וגופים הטמאים הנקברים סביבות הקדש וכל המקומות המטונפים
שבו .ובעת ההיא יצאו כל קיבוץ עם ה' אל המדבר ,ויהיו שם ברעב מ"ה ימים ,ואז יצרפו ויתלבנו ,ויתראה אליהם אליהו הנביא
ז"ל ,ויתגלה עליהם משיח בעוני גדול ,וגם מרע"ה יתגלה להם עם בני דור המדבר ,והשכינה תתגלה אליהם ויתקנו הדגלים
בהשכינה ,וירד בית המקדש בנוי למטה ,ויבואו ישראל לירושלים הבנויה והשכינה עמהם' ,כימי צאתך מארץ מצרים' ,וירבו אז
הנסים ויגדלו אשר אין הפה יכולה לדבר והשכל לשער הריבוי נסים ונפלאות שיהיו לישראל ,ויפתחו את מקורי החכמה ,וזאת
תהיה ההנהגה בגאולה בס"ד.

בס"ד
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שנת תשע"ד  -המסע האחרון שלנו לפני שמגיעים אל הגאולה השלמה
ה' תשרי תשע"ד
אמא ,אמא ,מה אני יכול להגיד?
אני לא יודע ,מה עוד יש להגיד?
הלב שלי כבד...
ְ
הבטן שלי מתהפכת] ...מֵ ַעי חֳ ַמ ְרמָ רוּ ...נֶ ְה ּ ַפך ִל ִ ּבי ְ ּב ִק ְר ִ ּבי ...איכה א' ,כ'[
אני מרגיש שמשהו ענק מגיע ,ואני כל כך מתרגש מזה...
ומצד שני ,במעמקי תחושותיי  -אני כל כך מפחד...
והלב שלי כואב ,למרות שאני יודע שעם ישראל ישרוד...
אני גם חרד מאד מכל הדברים הנוראים שעומדים לקרות כאן בעולם הזה...
הרע חייב להיעלם כליל ולחלוף מן העולם...
הרוע מבעבע ונוטף מכל חור וסדק ...זה מכסה את העולם ...זה במים ...זה באוויר ...זה חודר אלינו ,או שיוצא
מתוכנו ...זה נמצא בכל מקום ...וזה כל כך עבה שזה מחשיך את העולם ,וזה הופך את האוויר סמיך ,וקשה
לנשימה.
]סוכה נב[.

אנו מחפשים אחר פנים יהודיות ,יהודים שעדיין נותרה הבעה של אמת על פניהם...
אנו מחפשים פנים עם הבעה של תמימות וטוהר ,של קירבה לה' ,קירבה לאמת...
]ה ֵּנה יָ ִמים ָּב ִאיםְ ...ו ִה ְ ׁשלַ ְח ִּתי ָר ָעב ָּב ָא ֶרץ ...וְ נָ ע ּו ִמ ּיָם ַעד
אנו מגששים באפלה בחיפוש וביקוש כל שבריר קטן של אמתִ ...
ָים ...ר' שבת קלח.[:
ואלו שמחפשים – מוצאים! ]'יגעת ומצאת – תאמין' .מגילה ו[:
בקרוב ,ה' יפוצץ ברוח סערה ]ישעיה כ"ח'ִ :ה ֵּנה חָ זָ ק ְו ַא ִּמץ לַ ה'ּ ְ ,כז ֶֶרם ָּב ָרד ַ ׂש ַער ָקטֶ ב ['...את כל החושך ,ואת כל העשן,
ַתעֲ ִביר מֶ ְמ ֶׁשלֶ ת
]'כי
ִּ
הָ ִר ְ ׁש ָעה ְ ּכ ָע ָׁשן ִּת ְכלֶ ה ['...ואת כל הכבדות של השקר ,של הסיטרא-אחרא...
ָ
'אור חָ ָד ׁש ַעל
או ְר ָך וַ אֲ ִמ ְּתך ,'...תהלים מ"גֹ .
]'שלַ ח ֹ
בקרוב ,בקרוב מאוד ,נוכל לראות את האור של האמת ,אור הגאולה השלימהׁ ְ ...
ִצ ּי ֹון ָּת ִאיר ,'...ברכת 'יוצר אור' דשחרית[.
אנחנו שוב נוכל לנשום עמוק ,ולהיות מאושרים באמת לשרת את השם ית' ולעובדו עשרים-וארבע שעות ביממה,
]'ע ְבד ּו ֶאת ה' ְ ּבשִׂ ְמחָ ה ,'...תהלים ק'[ וזה יהיה האושר האולטימטיבי ,האושר המושלם והנצחי...
ִ
שבעה ימים בשבוע...

]'וְ כָ ל

דון['...
ָז ֹ

פונִ י ַא ְר ִחיק מֵ עֲ לֵ יכֶ ם .'...ר' רמב"ן דברים ל' ו' עה"פ ומל ה' את לבבך ,שעבודת ה' תהיה בשלמות הלב גמורה ללא
]יואל ב' ,כ' ' :וְ ֶאת הַ ְּצ ֹ
יצר הרע[.

אבל השנה הזאת ,אמא ,שנת תשע"ד ,תהיה שנה לזכרון-

...שנה
...שנה
...שנה
...שנה

של
של
של
של

מלחמות והרס נורא...
אלימות ומוות...
שנאה ונקמה...
סגירת חשבונות וענישת הרשעים על חטאיהם לאורך כל ההיסטוריה...

]'לָ כֵ ן חַ כּ ּו ִלי נְ אֻ ם ה'ְ ,ל ֹיום קו ִּמי
ֲרון ַא ּ ִפיּ ִ .כי ְ ּב ֵא ׁש ִקנְ ָא ִתי ּ ֵת ָאכֵ ל ָּכל הָ ָא ֶרץ' .צפניה ג' ח'[.
כותִ ,ל ְ ׁש ּפ ְֹך עֲ לֵ יהֶ ם זַ ְע ִמי ,כּ ֹל ח ֹ
ְל ַעדּ ִ ,כי ִמ ְ ׁש ּ ָפ ִטי לֶ אֱ סֹף גּ ֹויִ ם ְל ָק ְב ִצי ַמ ְמלָ ֹ
יש ְ ּב ֵר ֵעהוּ'[.
...שנה של קריסה כלכלית ותסיסה חברתית] ...זכריה ח'' :וַ אֲ ַׁש ּ ַלח אֶ ת ָּכל הָ ָא ָדם ִא ׁ

'שב ּו ָע ַדי ְ ּבכָ ל ְלבַ ְבכֶ ם ,'...ע"ש[.
עלינו לזכור שדבר אחד יכול להציל אותנו :תשובה! ]יואל ב'ֻ ׁ :
שובו אל ה' בהכנעה מוחלטת ,בראשים כפופים ,בלבבות כואבים ונכלמים על כל העברות שעשינו נגד
שמו הגדול של הקב"ה .חיזרו אליו כילדים סוררים אשר הבינו כי טעו ורוצים לשוב אל האמת] .ויקרא כ"ו

ישו ָּע ֶת ָך...
צון ַע ּ ֶמ ָך ּ ָפ ְק ֵדנִ י ִ ּב ׁ
בענין הגאולה'ְ :ו ִה ְתוַ דּ ּו ֶאת עֲ וֹנָ ם .'...עי' ס' עזרא פרק ט' ,ותהלים ק"ו' :זָ ְכ ֵרנִ י ה' ִ ּב ְר ֹ
אֲ ֹבו ֵתינ ּו הֶ עֱ ִוינ ּו ִה ְר ָׁש ְענוּ ,'...ע"ש[.

שנת תשע"ד  -המסע האחרון שלנו לפני שמגיעים לגאולה השלימה ,בעזרת ה'.
שנה טובה וחתימה טובה

חָ ָטאנ ּו ִעם

בס"ד

חלק :9

הכפרות של תשע"ד
ט' תשרי ,ערב יום כיפור תשע"ד
אבא :מוישל'ה ,היית כל כך שמח כאשר יצאת הבוקר לעריכת ה'כפרות' ,והיית כזה שמח כשחזרת,
אבל אז נשכבת והתחלת לבכות ,מדוע?
מוישל'ה :אני ראיתי את התרנגול החי ,וראיתי אותו לאחר שהוא נשחט .ראיתי אותו שוכב בתוך
שלולית דם ,והרגשתי שזה אזהרה עבורנו על האלימות הרבה שתהיה בעולם בשנה הזאת .שנת תשע"ד תביא אל
פני השטח את הרשעות הגדולה ביותר ]דניאל י"ב' :וְ ִה ְר ִ ׁשיע ּו ְר ָׁש ִעים' ע"ש[ .ברור ,אני יודע שהכל לטובה ,אבל
עדיין זה מאד מפחיד.
זה בדיוק כמו התרנגול לאחר השחיטה .אתה רואה את הגוף חסר-החיים ואת הדם שלו מטפטף על הארץ.
והלב שלך יוצא מרחמים על היצור המת המסכן הזה ,ואתה מרגיש מדוכא .אבל התרנגול הזה הומת בהתאם
לדיני הכשרות שקיבלנו אנחנו ,עם ישראל ,במעמד הר סיני כפי שנכתב בתורתנו הקדושה ]פ' ראה' :וְ ָזבַ ְח ָּת ִמ ְ ּב ָק ְר ָך
ו ִּמ ּצֹאנְ ָך כו' ַּכאֲ ֶׁשר ִצ ִּו ִית ָך'[ .על ידי כך הוא נהפך להיות אוכל מזין עבור יהודי צדיק שעושה עליו ברכה,
ושמודה לה' לפני שהוא אוכל את התרנגול ואחרי כן ]ר' שמואל א' ט' י"גּ ִ ' :כי הוּא יְ בָ ֵר ְך הַ ּזֶבַ ח'[.
ובאמת ,התרנגול הזה שהיה כה חיוני זמן קצר קודם לכן ,ושהומת באופן קשה למראית-עין ,חוזר
לחיים על ידי הברכה .יש לו את הזכות להיות אוכל שמקיים את הצדיק או אפילו יהודי פשוט .ותרנגול כזה –
לעולם איננו מת באמת ,הוא רק פושט צורה ולובש צורה חדשה .הוא פשוט מחליף את הופעתו הגשמית
לצורה רוחנית.
)בענין עילוי הנבראים בשמשם אדם עובד ה' וכן ענין השולחן שמכפר כקרבנות המזבח :עי"ס יסוד ושורש העבודה שער הבכורות פרקים א'
ב' י' .רוח חיים למס' אבות פ"ג מ"ג ,סידורו של שבת ח"א ש"ה ,ס' השולחן הטהור .ור' ס' מסילת ישרים בפ"א מחז"ל עה"פ 'אור צדיקים
ישמח' וכן בפכ"ו בענין מידת הקדושה ,השל"ה שער האותיות ק' קדושה ,ראשית חכמה שעה"ק פט"ו(.

כעת לאחר שאמרתי את כל זה ,אני יכול גם לומר שכאשר הסתכלתי על התרנגול המת חשתי שהשנה הזאת
– תשע"ד תהיה שנה מאד קשה.
אני פונה בתחנונים לעם ישראל :בבקשה ,עשו תשובה עכשיו!
השליכו את כל הצעצועים הטפשיים שלכם .השליכו את זמני הטפשות שלכם מן העבר ]יחזקאל י"ח ל'[.
וחיו אך ורק לעשות את רצון יוצרכם ]ברכות יז .רבי יוחנן כו' ,מתני' סומ"ס קידושין ואני נבראתי כו' ,או"ח סי' רל"א[.
אהבו איש את רעהו ,ואל תרצו ברעת הזולת ]שבת לא .דעלך סני כו'[.
כל היהודים ,בין אם חרדים או לא-חרדים ,שעושים נזקים ליהודים אחרים ,שיש להם שנאה או קנאה
בלב על יהודים אחרים כמותם ,אותם יהודים שמשתתפים בפועל במעשי מלשינות )מסירה לרשויות( ,או
פשוט ממש מתענגים לראות איך יהודים אחרים נפגעים או מבויישים ,אותם יהודים ,יהיו מי שיהיו ,בין
אם הם אנשים חשובים בקהילה או פחות חשובים – הם אינם יהודים! הם ערב רב! ]ביצה ל"ב :ר' אבן שלמה להגר"א
י"א[.
לכן ,אני מתחנן לכל היהודים האמיתיים ,יהודים שמסוגלים לאהוב בכל לבם יהודים אחרים :עשו תשובה
עכשיו! התפטרו מכל הגשמיות המיותרת ,תבנו בית-יהודי אמיתי אשר בו הבעל הוא 'עובד השם' ו'אוהב
ישראל' ו'בעל חסד' ולומד תורה ]אבות א' ,ב'[ ,בית שבו האשה היא 'אשת חיל' אמיתית וצנועה ,והילדים הם
תמימים ,מתוקים ,יראי שמים ,מתנהגים בדרך ארץ ובאמת מאמינים בה' יתברך .זה הוא בית-יהודי אמיתי
]מזמור קכ"ח[ ,ממש 'בית מקדש מעט' ]'מַ ה ּטֹב ּו אֹהָ לֶ ָ
יך ַי ֲעקֹב' .פרשת בלק[.
שובו ,שובו ,עם ישראל!
כאשר התבוננתי בתרנגול נטול-החיים ,הייתי מאד עצוב .אבל אז תפסתי שהתרנגול נתן את החיים
הפיסיים שלו כדי לקיים ולהזין את הצדיק .התרנגול עדיין קיים אבל בצורה הרבה יותר גבוהה .ואנחנו ,בני

האדם ,גם כן נחיה בעזרת השם .לא נזדקק ח"ו לשחיטה אם אנחנו מוכנים להקריב את עצמינו ,את כל
מהותינו לעשות את רצון בוראינו ,הקדוש ברוך הוא] .תפילת ובלצ"ג' :וְ לַ עֲ ש ֹֹות ְר ֹצו ֹנו וּלְ עָ ְב ֹדו ְ ּבלֵ בָ ב ָׁשלֵ ם' .ראה אבות ג' ז'[.
לחיות כך 'על קידוש השם' ]' ִּכי עָ לֶ ָ
יך ה ַֹרגְ נ ּו כָ ל הַ י ֹּום' .תהלים מ"ד .ר' ספר חסידים סי' מ'[ ,המרה זו של צורת חיותינו
הפיזית לצורה רוחנית יותר ,תוכיח שהנשמות שלנו הם הנשמות של היהודים שעמדו למרגלות הר סיני .אבל
אותם המכונים 'יהודים' ,שאינם עושים תשובה בדרך כזו – הם ישחטו כמו התרנגולים ,אבל לא בדרך של
קדושה ]תיקוה"ז נט .ע"ש[ ,הם פשוט ייעלמו מן המציאות] .תהלים סו"פ ק"ד[ .נבלותיהם יהיו מושלכות לכלבים
]ירמיהו ז' ל"ג[ ,ויהיו מזון לסיטרא-אחרא ,ה' יצילנו] .תהלים ס"חְ ' :ל ׁש ֹון ְ ּכלָ בֶ ָ
יך מֵ אֹיְ ִבים ִמ ֵּנה ּו'[.
סילחו לי על התיאור הציורי שלי ,אבל מעט מאד אנשים מתעוררים .ואולי זה מה שיעזור לכמה אנשים
לעשות משהו מיד עכשיו ,כך שהסבל שלהם יהיה הרבה פחות בשנה הזאת שלפנינו.
שנת תשע"ד ,בעזרת ה' ,תוביל את כל העולם לתקופה הרבה יותר קשה ,אבל תגלה בבירור את הדרך,
את המסלול שיוביל את כל עם ישראל אל הגאולה השלימה] .ישעיה מ"ט ח'-י"א' :לֵ אמֹר לַ אֲ סו ִּרים צֵ א ּו כו' ,ע"ש[.
~~~~~~~~~~~~~~~
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השעות הסופיות של הגלות הזאת
י"ב תשרי תשע"ד
אני רוצה לומר היום שהעולם הפך להיות כה פרוע ,כה חסר-רגש ,וכל כך בלתי הגיוני .ואם אנחנו
לא בוטחים בה' – אזי אין אפשרות שנוכל לקום מידי בוקר ולעבור את היום .כאשר כל ההתרחשויות
המטורפות האלו קורות מסביבכם ,כל הדברים האלה שאמורים להיות אחד נגד השני ,והם בהיפוך הגמור
אחד מול השני ,כאשר אותם האנשים אומרים שני דברים מנוגדים באותה מידת השכנוע – אז זה מטריף
לחלוטין ,וזה דבר שקשה מאד לעבור את זה.
האוכל שלנו מורעל .המוחות שלנו מורעלים .אנחנו לא יכולים לסמוך על החיסונים שהם נותנים לנו
בקופות החולים בכל העולם .אנחנו לא יכולים לסמוך על שום דבר"] .וְ ַעל ִמי י ֶׁש לָ נ ּו ְל ִה ּ ָׁש ֵען ַ -על ָא ִבינ ּו ֶׁש ַּב ּ ָׁש ָמיִ ם".
משנה סוף סוטה בענין סימני עקבתא דמשיחא[ .אנחנו לא יכולים לסמוך על המשטרה .אנחנו לא יכולים לסמוך על
הממשלה .במקרים רבים אנחנו לא יכולים אפילו לסמוך על המנהיגות הדתית שלנו ]הדור האחרון פרק ז'[ .אז מה
נשאר? אין שום דבר שאנחנו עוד יכולים לסמוך עליו! יש רק דבר אחד שאנחנו כן יכולים לסמוך :וזה
הקדוש ברוך הוא ,ריבונו של העולם!
אם יש לנו אמונה וביטחון אמיתיים בה' – אזי אנחנו מסודרים .אנחנו יכולים אפילו לאכול את המזון
המורעל ,אנחנו יכולים אפילו לא לפחד מדי מהמשטרה ,ואנחנו יכולים אפילו להיות במצבים המסוכנים
ביותר ,ואנחנו לא צריכים לפחד] .תהלים כ"גּ ַ ' :גם ִּכי אֵ לֵ ְך ְ ּבגֵיא צַ לְ מָ וֶ ת לֹא ִא ָירא ָרע ִּכי אַ ָּתה ִע ּ ָמ ִדי'[.
הוא יתברך הוציא אותנו שלמים ממצרים .והוא יוציא אותנו שלמים מהגלות הזאת .הוא ינטרל את
הרעלים .הוא ינטרל את הקרינה הרדיואקטיבית .הוא ינטרל כל דבר שעלול לגרום לנו נזק .ואנחנו
נעבור בעזרת ה' את כל הקשיים האלו בניסים גדולים ורחמים מרובים .אבל זאת בתנאי שאנחנו מחזיקים
בו בחזקה ,כביכול ,ולא עוזבים אותו] .תהלים פ"ד ו'ַ ' :א ְ ׁש ֵרי ָא ָדם ֹעוז ֹלו בָ ְך'[ .ואנחנו מחזיקים חזק בתורתו,
ומשתדלים למלאות את רצונו .וזו ההגנה היחידה שקיימת בעולם המבולבל ,המזוהם ,והאיום הזה שמלא
וגדוש באנשים רשעים.
כמה יהודים ישרדו? אני לא יכול לומר] .ר' סנהדרין קי"א .[.המספר לא יהיה קרוב למספרם של האנשים
הטוענים ליהדותם ,כך שאינני יודע .אבל אל תשכח ,העולם מורעל מעשב הארץ עד השמים ,מהאדמה
עד למעמקי האוקיינוס .זה מורעל .מורעל על ידי אותם האנשים הרעים שמנהלים את העולם ,או חושבים
שהם מנהלים את העולם .אבל אנחנו נהיה מוגנים.

הם לא יכלו להרוג אותנו במצרים .הם לא יוכלו להרוס אותנו בשום מקום .הם לא יכולים למחות את
היהודים בשום-מקום ,לא עם רעל ,לא עם גז ,לא עם כדורים ,ולא עם חרבות] .מלאכי ג' ו'ְ ' :ו ַא ּ ֶתם ְ ּבנֵ י ַיעֲ קֹב
לֹא ְכ ִל ֶיתם'[ .הם לא יוכלו להתפטר מהעם היהודי .וכעת אנחנו כן נינצל .אפילו המנהיגים של "מדינת
ישראל" לא יוכלו להכחיד את היהודים האמיתיים.
אנחנו חיים בעולם נורא .אנחנו לא יכולים לבטוח בכלום .אנחנו היהודים ,לא יכולים בשום מקום בו
אנו חיים לסמוך על הממשלות כולל בארץ ישראל ,ולא על המשטרה – כולל בארץ ישראל ,ולא על
הביטוח הלאומי ולא על ה ,Social Security-ולא על שום דבר .אנחנו לא יכולים לסמוך על האוכל.
אנחנו לא יכולים לסמוך על ה'הכשרים' .לא יכולים לסמוך על שום-כלום  -רק על הקדוש ברוך הוא
]תהלים מזמור קכ"א[ ,והוא ישמור אותנו .לא הרופאים ולא התרופות שלהם .רק הוא יציל אותנו! ]תהלים צ"אּ ִ :כי
הוּא ַי ִּצ ְיל ָך ִמ ּ ַפח ָיקו ּׁש ִמ ֶ ּדבֶ ר הַ ו ֹּות .ע"ש כל המזמור[.
אני לא יכול כבר להמתין את השעות הסופיות של הגלות הזאת
ערש"י שם[ .אני כבר לא יכול לחכות לראות את ה'שוק' את ההלם ואת הפחד של האנשים הרעים האלה
ימח ּו לנצח ]שירת הים'ִּ :ת ּפ ֹול עֲ לֵ יהֶ ם אֵ ָימ ָתה וָ פַ חַ ד'[ .אני לא יכול לחכות לראות את
כאשר הם יתפסו שהם יִ ָ
היהודים ,את היהודים האמיתיים צועדים בשמחה ובחיוכים אל תוך הגאולה השלימה ,יוצאים מהאפילה אל
האור הכי יפה ,אל האור הרוחני הקדוש ביותר שירפא את כולנו ,גופנו ונשמתינו ]ר' חלק .[5

]'מ ּׁש ֹו ְמ ִרים לַ בּ ֹו ֶקר ׁש ֹו ְמ ִרים לַ בּ ֹו ֶקר' .תהלים ק"ל,
ִ

אני רוצה להתחנן אל השם לעשות כבר סוף לגלות המרה הזאת .זה מדי קשה ,וזה מדי כואב ,ואני
לא מסוגל לראות כמה שהיהודים סובלים .כל העולם סובל – אבל רוב הגויים הביאו את הסבל הזה על
עצמם ,והם עושים תיקון ענקי על כל הרע שנעשה במשך כל הדורות.
אני לא יכול להמתין לראות את משיח בא ומגלה את עצמו ,ומוחה את כל אמונות השקר של כל
ילים
האנשים שמאמינים בנביאי השקר ומשיח-השקר] .הפטרת ויקרא .תפילת 'עלינו לשבח'ְ ' :להַ עֲ ִביר ִ ּג ּלו ִּלים ִמן הָ ָא ֶרץ ,וְ הָ אֱ ִל ִ
ֹאמר כּ ֹל אֲ ֶׁשר נְ ָׁש ָמה ְב ַא ּפ ֹו כו' .וְ יֶאֱ ָתי ּו כֹל ְל ָע ְב ֶד ָך כו' .[.אני כבר לא יכול להמתין לראות את
רות יִ ָּכ ֵרתוּן וכו' .תפילות ר"ה :וְ י ַ
ָּכ ֹ
ָ
ישו ָּע ְתך ִק ִּוינ ּו ְו ִצ ּ ִפינ ּו ָּכל הַ י ֹּום[ .לא יכול לחכות! אני כל כך אשמח! ]מזמור קכ"ו[ .וכל היהודים כל כך
זהּ ִ ] .כי ִל ׁ
מו ֵתיכֶ ם ַּכ ֶ ּד ֶׁשא ִת ְפ ַר ְחנָ ה[ .והעולם יהיה שמח! ]'יִ שְׂ ְמח ּו הַ ּ ָׁש ַמיִ ם ְו ָתגֵ ל הָ ָא ֶרץ' .מפרקי
יתם וְ ָ ׂששׂ ִל ְ ּבכֶ ם וְ ַע ְצ ֹ
ישמחו! ]ישעיה ס"ו י"ד :ו ְּר ִא ֶ
קבלת שבת[ .וה' יטהר את הרעלים ]יחזקאל ל"ו כ"ה[ ,ויקבור את כל המתים ]יחזקאל ל"ט י"ד[ .ושוב נהיה אחד עם
הקדוש ברוך הוא ,אבינו שבשמים!
אנחנו ,הילדים השובבים שלו ,סוף-סוף נשוב לאבא'לה שלנו ,ואנחנו נהיה שלמים ואהובים ורגועים בחיקו!
]תהלים צ"א ד'[

~~~~~~~~~~~~~~~
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תחזרו אל השטעטל !
ערב חג הסוכות ,י"ג תשרי תשע"ד
אני רוצה לומר לכם ,שאני מרגיש מאד חזק שאנחנו עומדים בקרוב לעבור כמה התרחשויות מאד
משונות ומפחידות בעולם .יתכן שנראה מעט אירועים קטנים בארץ ישראל ,אבל עכשיו אני חש שזה
גויִ ם ...ע"ש ברש"י ,דרשות
הולך להיות בעיקר בעולם מבחוץ ,מעבר לגבולות של ארץ-ישראל] .צפניה ג''ִ :ה ְכ ַר ִּתי ֹ
הר"ן דרוש ו'[.
דו ִ ׁשים
אני רוצה להגיד לכם ,אמא ואבא ,שאנחנו ,זאת אומרת כלל ישראל ,חייבים לזכור את הציוויְ " :ק ֹ
דו ִ ׁשים',
יתם ִלי ְק ֹ
דו ׁש יִ שְׂ ָראֵ ל'' ,וִ ְהיִ ֶ
ִּת ְהי ּו" ]פרשת קדושים ,ויקרא י"ט[ .וזה כל הסוד של "תשובה שלימה"! ]ישעיה מ"גּ ' :ג ַֹא ְלכֶ ם ְק ֹ
'ש ּוב ּו ָּבנִ ים ׁש ֹובָ ִבי"ם' .ירמיה
עי' רש"י סו"פ אחרי-מות וסו"פ קדושיםׁ .

בחלקו הגדול ,בכלל ישראל.

'ל ַמ ַען ִּתזְ ְ ּכר ּו...
]פרשת ציציתְ :

'[.

ד'[ .אני מרגיש שהדבר המיוחד והיסודי הזה נשכח

זה פשוט נורא לעבור את רחוב רבי עקיבא בבני ברק ,או את רחוב מלכי ישראל בירושלים ,או אפילו
במרכז המפורסם של החרדים – שכונת 'מאה שערים' בירושלים .אוי ,איך שהקדושה והצניעות התדרדרו! ]ר'
נבואת ' ַיעַ ן ִּכי גָ ְבה ּו ְ ּב ֹנות ִציּ ֹון' ,ישעיהו פרק ג' ורפ"ד ,כה"ע ובמפרשים[.
ובודאי בניו-יורק :בורו-פארק ,סיגייט ,אפילו ויליאמסבורג וכו' ,מונסי ,לייקווד ,איפה שתרצו ,בכל
העולם ,הצניעות ירדה במידה כה רבה ,ואף אחד לא מבין מה שקורה! הם שכחו שזה בכלל לא יתכן לכנות
את זה 'צניעות'  -לראות את הגוף של האשה מתנועע ,תוך מלחמה עם כיסויו להשאר במקומו.
זה נראה כאילו שאף אחד לא יודע שרוב הרבנים ,לפחות בארץ ישראל ,אמרו שאינכן יכולות ללבוש
בגדים נמתחים כמו לייקרה או בדי טריקו .אבל אנחנו מתעלמים מכל זה ,ואנחנו מחליטות שהשרוול יכול
להיות בדיוק מתחת למרפק ,וכמובן שכאשר את מרימה את הזרוע – זה כבר זז יותר גבוה מזה ,והחצאית
הצרה יכולה להיות בדיוק מתחת לברך ,טוב ,אני לא אכנס לזה.
וכיצד יכולות נשים שכאלו שהולכות לעבודה בכל סוגי המשרדים עם פיאותיהן הארוכות ופניהן
גו' .עי' רמב"ם הל' תשובה
יאו ִמן הַ ה ֹו ְר ֹ
]'ק ֶׁשה הַ ַמ ֲח ִט ֹ
המאופרות ,כיצד הן יכולות להחזיק תלמיד-חכם? הן 'בעלות-עבירה'! ָ
פ"ד' .גָ ֹדול הַ ְמ ַע ֶ ׂשה' .ר' אורחות צדיקים ש' הגאוה[ .כי רק בעצם הליכתן ברחוב הן מושכות את תשומת-הלב של
הרבה אברכים .וזו עבירה גדולה ביותר! והכסף שהן מרויחות לתמוך בבעליהן תלמידי-החכמים לא שווה כלום
]עי' פסחים נ :ובתוד"ה מתקולתא[ .ואם בכלל ,אז זה רק מוריד את בעליהן למטה ברוחניות ]גדר עולם פ"ו ,ועי' רמב"ם
סו"ס נשיםּ ' :ופָ ַק ְד ָּת נָ וֶ ָך'[.
אז אתם יכולים לטעון שישנן נשים אחרות שהן כן לבושות "צניעות'דיק" )בצניעות( .אבל אנחנו
שכחנו מה זה בכלל "צניעות"! אפילו אם בגדיהם מעט יותר רחבים – הפאות שלהם נראות ,והן כך באמת,
שיער אמיתי'] .קול דממה דקה' גליון מס'  .[48וכשהן עוברות ברחוב – העובדה היא שהן חשות כמו שראשיהן
מגולות עם התסרוקת היפה והמסוגננת שלהן .ואפילו אם הן פשוטות – בכל זאת הן אלגנטיות ,וזה נותן
להן תחושה של חופשיות ]עי' שו"ע אה"ע סכ"א ס"ב[ ,של בלתי-נשואות.
וישנן גם נשים שיש להם פיאות מהאופנה-הישנה  old-fashionכביכול ,ופיאות האופנה-הישנה הללו
נותנות הכשר לכל הפאות המקסימות .כי פאה – זה פאה! את לובשת פיאה! ואתן מרגישות שמותר לכן לחבוש
כל סוג של פיאה!
וזה מאד מעניין כמה פיאות יש להם "הכשרים" .אני לא יכול בכלל להבין איזה 'הכשר' בכלל יכול
להיות על פיאה ...אין בכלל אפשרות לדעת אם זה שיער הודי או לא! אבל נראה לי שהרוב מאיתנו
שכח בכלל את הבעיה של ה'עבודה זרה' בשער-הודו ]רמב"ם סהמ"צ מל"ת כ"ב ,כ"ה[ ,וזה בכלל לא משנה כבר
אכל ּו זִ ְבחֵ י מֵ ִתים' ,סנהדרין סג.[:
עור ,וַ ֹי ְ
לאף אחד ,אפילו שהבעיה היא גדולה ועדיין עומדת בעינה ]'וַ ִּיצָ ְמד ּו ְלבַ ַעל ּ ְפ ֹ
וישנם הרבה אברכים שנהנים מהעובדה שנשותיהן מושכות מבטי זרים .זה מביא להם תחושה של גאווה שיש להם
]'ת ְפ ֶא ֶרת הָ ַע ָּכ ִסים' ,ישעיה שם .עי' סוטה ה .ושירי משכיל כ"ה פ"ז[.
כזאת בת-זוג 'בובת-בארבי' ִּ
אז כל מה שאני יכול לעשות  -זה לשבת ולבכות.
זוהי הסיבה מדוע יש לנו כיום כל הרבה בעיות בחיי הנישואין שלנו
כתובות עב .ועי' ס' מעלות המדות פ"ט סוה"פ[ ,ולמה יש לנו כה מעט קדושה בקהילה ,ולמה הקדושה אצלנו נופלת
לגמרי ומתרסקת.
אתם לא יכולים להמציא בעצמכם חוקים וכללים! אינכם יכולים לקבוע שבית-יהודי זה משהו שנראה כמו
בית גויי ,מלבד זאת שאתם שומרים שבתות וחגים וכו' או שהבעל שלכן הולך ללמוד בכולל .זה פשוט
בלתי מספיק!
והילדים ,אפילו שיש להם פיאות ארוכות ונראים כמו ילדים חסידים קטנטנים ]ר' יתרו כ' י"ז[– אבל
הגשמיות נכנסה לתוך השכל שלהם ,ולתוך הלבבות שלהם ,ויותר הם לא יחפשו להגיע אל האמת ]ע"ס
החינוך מצוה שפ"ז[.
וזה בכל העולם כעת! כי פעם היו סוגי יהודים ,היו יהודי-פולין ,ויהודי-גרמניה ,ויהודי-אמריקה וכך
הלאה ]'עֲ ָד ִרים-עֲ ָד ִרים'[ .והיו מקומות שהיו יותר-חרדים ופחות-חרדים ,אבל כעת ,הכל נפל .הכל באותה דרגה
]'ש ֹרו חַ ִ ּכ ַימ ָיא '...סוף סוטה ע"ש .הושע ד' ה'[ .זה לא כמו שזה היה פעם.
רוחנית ירודה ְ ׁ
היו זמנים שהיהודים ,אולי לא כל היהודים ,אבל הרבה יהודים  -ידעו מה הכוונה "קדושה" .הם היו
אלו ֵקיכֶ ם' .עי' יומא
דו ִ ׁשים לֵ ֹ
יתם ְק ֹ
זהירים בכל המצבים ,בגלל שברור שרק אדם עם קדושה יכול להתקרב לה' ]'וִ ְהיִ ֶ
ל"ט.[.
הגשמיות שיוצרת את חוסר-הצניעות ]עמוס ו' ,שבת סב ,:מדה"נ וירא דף ק"י[ ,והעובדה שהרבה מאיתנו
מתנהגים כמו גויים ]תהלים ק"ו' :וַ יִ ְת ָע ְרב ּו ַּבגּ ֹויִ ם ...וַ יִ זְ נ ּו ְ ּב ַמ ַע ְללֵ יהֶ ם'[ ,זה מוריד אותנו מאד  -במקום שנהיה
]סוטה מז' :משרבו נטויות גרון ,'...מאירי

מסוגלים להתעלות .בגלל שהקדושה  -עושה אותנו 'קלים' מבחינה רוחנית ,ואז אנחנו יכולים להתרומם
גבוה יותר ולהתקרב יותר לאמת .אבל גשמיות  -עושה אותנו 'כבדים' ,עם כל התענוגות של העולם-הזה
]הָ ִסיר ּו אֶ ת אֱ ֹלהֵ י הַ ֵּנכָ ר ...וְ ִה ּ ֶטהָ ר ּו ,'...פר' וישב[.
ואנשים יתווכחו איתי" :אבל אנחנו כן צנועים ,וזה לא אמת" .אבל האנשים שמתווכחים על כך  -הם
אינם חיים בצניעות .ואילו האנשים שכן מנסים להיות צנועים  -לעולם לא יתווכחו על כך .הם רק ינסו
עוד יותר חזק ,ועוד יותר קשה להתקרב לה'.
זה לא יכול להיות שאדם שאפילו לא יודע מה הכוונה 'קדושה'  -יכול להתקרב לה'!
אתם לא יכולים להתיישב ביחד ,זוגות של אנשים ונשים ,משוחחים ומפטפטים במושבות-הבונגלו שלכם,
ולהתקרב לה'! ]סוף ישעיה' :הַ ִּמ ְת ַקדְּ ִ ׁשים וְ הַ ִּמ ּ ַט ֲה ִרים אֶ ל הַ ַ ּגנּ ֹות ,'...אבות א' ה'[.
אתם לא יכולים ללכת לסרטים או לצפות בוידיאו ,ולהתקרב לה'! ]רש"י ויקרא י"ח ג'[.
אתם לא יכולים לחגוג במסיבות עם נאומים תפלים וזמרים שמחקים את תנועות הג'ז והרוק'נ'רול,
ולהתקרב לה'! ]הושע ט' א' ,ישעיה ה' י"א[.
אתם לא יכולים לרוץ מחנות הפיצה לחנות הפלאפל ,ולשבת ,ולזלול ,ולצחוק ,ולהתקרב לה'! ]תנדא"רפי"ג,
רמב"ן ר"פ קדושים[.
אתם לא יכולים לשבת במסעדות שכל אחד יכול להסתכל פנימה ולראות איך בדיוק אתם אוכלים,
ולחשוב שאם אתם רוחצים את ידיכם ומברכים לפני האוכל ואומרים בסוף "ברכת המזון" – אז זה בסדר
גמור ...זה כמו לאכול בשוק! ]קידושין מא [.זה כמו להקיא על השולחן! ]אבות ג' ג'[ וזה לא בסדר! כך אינכם
יכולים להתקרב אל ה'.
וזה ממשיך הלאה והלאה .אני לא יכול אפילו להתחיל לספר לכם מה לא בסדר ,בגלל שלצערי ,יש כל
כך הרבה מה לומר.
בישיבות ,ה' ישמור ,יש הרבה בחורים שיש להם חוסר-הבנה מוחלט מה הכוונה "קדושה" בכלל .ויש
מהבחורים שמעורבים עם הרבה דברים של אנטי-תורה ,שאם הם היו מתגלים ,זה היה גורם להרבה
יהודים פשוט להתיישב על הארץ ולבכות על הכישלון של הדור שלנו לחנך את בחורי-הישיבה .אמנם
ישנם בחורים טובים  -אבל זה מאד קשה להיות בחור טוב כאשר כל-כך הרבה "גישות פתוחות" – הן
המובילות.
וככל שה'בית יעקב' ממשיך – רוב הבנות יוצאות רדודות ושטחיות ,מבלי יכולת לתפוס שום-דבר מעט
עמוק יותר מאשר הרדידות החומרנית שהן כה מוצפות בה ]ישעיהו ב' ו'[.
נכון ,תמיד ישנם מעטים שמנסים לפרוץ ולהגיע למצוא את האמת .ואלו הם היחידים שיעברו את זה
]'בטֶ ֶרם ָּת ִחיל ָילָ ָדה' .סוף ישעיה.
כעת הכי בקלות .אלו הם האנשים שפשוט 'יחליקו' אל תוך הגאולה בתנועה קלה ְ ּ
ור' תנדב"א זוטא פ"כ ,ג'[.
אבל כל השאר ,שהם יהודים-אמיתיים ,נשמות יהודיות אמיתיות ,יצטרכו לעבור הרבה מאד סבל ]ס' 'ונפשי
יודעת מאד' ,עמ'  ,[146רק בגלל שהם לא מבינים .בגלל שזה יהיה עבורם כל-כך קשה להיות מסוגלים לפרוץ
ולצאת מכל הגשמיות והטיפשות בחיים שלהם ]'ערלת לב' ,עי' תרגום ניצבים ל' ו'[.
ולאמיתו של דבר ,לא מיציתי את הנושא ,אבל אין הרבה יותר דברים שאני מרגיש שאני רוצה לומר.
וכל יהודי שהוא אמת'דיק )איש-אמת( יודע שמה שאמרתי זה מדוייק .ואני יכול לספר על עוד הרבה יותר
דוגמאות ממה שנתתי.
לכן ,בבקשה כלל-ישראל! אנא ,תעשו תשובה! תחזרו אל האמת .תחזרו אל הנכון והישר .תחזרו אל הדרך
כפי שזה היה פעם .ואני לא מדבר על 'לחזור' לזמן של תנועת ההשכלה .אני מדבר על לחזור לשטעטל!
)אל ה"עיירה" היהודית של פעם( .אני מדבר על תלמידי חכמים אמיתיים ,כמו תלמידי הבעל שם טוב,
תלמידי הגר"א ,או על התלמידים של האריז"ל וכדו'.
אהָ לֶ ָ
קב,'...
יך ַיעֲ ֹ
טוב ּו ֹ
]'מה ֹ
עם ישראל! תבנו 'בית יהודי' )"אידישע שטוב"( אמיתי ,תבנו בית-מקדש-מעט אמיתי ַ
בלק כ"ד[ .ואני מתחנן אליכם' :תעשו את זה מהר! כי הזמן אוזל ,הולך ונגמר!' ]'כלו כל הקיצין' .סנהדרין צ"ז[.
ָּב ָדד ַינְ חֶ ּנ ּו – :הגאולה בהבדלה מן הגויים והתועים' .וָ אַ ְבדִּ ל אֶ ְתכֶ ם ִמן הָ עַ ִּמים' – ר' לקט רשימות ,חנוכה ,בשם המהרי"ל
'בר ּו ְך ֶׁשהִ ְבדִּ ילָ נ ּו '...תפי' ובלצ"ג .נצח ישראל למהר"ל זצ"ל פרק כ"ה בארוכה ,עיי"ש סוה"פ .ר' תיקוה"ז
דיסקין זצ"לָּ .
לו :ודף ל :ובכו"כ מקומות על הפסוקים' :הֶ ן עָ ם לְ בָ ָדד יִ ְ ׁשכּ ֹון' .בלק כ"ג' .וַ ִּי ְ ׁשכּ ֹון יִ ְ ׂש ָראֵ ל ֶּבטַ ח ָּב ָדד ,'...דברים ל"ג .ור'
תרגום שם עה"פ בפ' האזינו' :ה' ָּב ָדד ַינְ חֶ ּנ ּו ,וְ אֵ ין ִע ּמ ֹו אֵ ל ֵנכָ ר' .תהלים פרק פ"א.
בו ָתם' .סוף מלאכי ,ע"ש' .שׁ ּוב ּו
צאן' –שיה"ש ב' ,ע"ש רש"י ופי' הגר"א' .וְ לֵ ב ָּבנִ ים עַ ל ֲא ֹ
'ב ִע ְקבֵ י הַ ֹ
דרכי אבותינו הק'ּ ְ :
רון' ,זכריה ט' ע"ש .ור' פי' הגר"א למשלי כ"ב כ"ח.
לְ ִביצָ ֹ

בס"ד

חלק :12

מסירות נפש  -זו התשובה שלנו!
כ"ה תשרי תשע"ד
אני רוצה להסביר לכם מה התכוונתי כאשר אמרתי שבעת שאנחנו מחזירים את ספרי-התורה לארון הקודש
לאחר שמחת-תורה  -העולם יהיה שונה מאד") .הייתי אפילו צופה שכאשר חג הסוכות יהיה מאחורינו ,כאשר נחזיר את ספרי
התורה לאחר שרקדנו איתם בשמחת תורה ואמרנו הבדלה – העולם שלנו יראה שונה לחלוטין" .י"ג אלול תשע"ג(.
אני בטוח שהרבה אנשים יגידו" :מה שונה? הכל ָש ֵקט ,שום דבר לא קרה!"
אבל אותם האנשים שבאמת תופסים את האמת יבינו שקרה הרבה .העולם שונה לגמרי ממה שהוא היה אי-פעם.
אנחנו נכנסים כעת לתקופה שהעולם ציפה לה מאז הבריאה ]בראשית א' ג' ,זכריה י"ד ז' ,פסחים נד ,[.הצעדים האחרונים לפני שמשיח מתגלה
ולפני הגאולה השלימה .כל הארצות שבעולם עומדות הכן למלחמה.
ארצות הברית של אמריקה ,הכח הצבאי החזק ביותר בעולם לכאורה ,עומד בקרוב להיות מובס לחלוטין ,ולא מסיבה חיצונית אלא
מבפנים .הצבא האמריקאי התפרק בצורה שכזו שהוא איבד את הרוח הפטריוטית שלו .הוא איבד את הדמעות שהאמריקאים היו מזילים
מעיניהם כאשר הם שמעו את ההימנון הלאומי שלהם או כאשר הם קראו את "הצהרת האמונים" כל יום בבית הספר .ארצות הברית של
אמריקה השתנתה ,ועומדת בקרוב לאבד את הדמוקרטיה שלה לחלוטין.
וזה יותיר את העולם לחסדי הרשעים שמנסים לנהל ולהשתלט על העולם .הצבא האמריקאי עם כל הנשקים שלו ינוצל למטרות
אחרות ]' ְבּיוֹם נָשֶׁ ק' .תהלים ק"מ[ .האיראנים הרעים ,שהם בהחלט מתכננים ומייצרים פצצות-אטום ,הפכו פתאום להיות אנשים נחמדים' ,אוהבי
שלום' ,שלא יודעים בכלל על מה אתם מדברים כאשר טוענים ומאשימים אותם ברצון להשתלט על העולם...
בקרוב אנחנו נראה כיצד חבורה זו של 'אוהבי השלום' הללו ,כולל הנשיא הסורי אסאד ,יהיו בקרוב בין אלו שיהיו הכי אגרסיביים
במלחמות הבאות ,המלחמות הנוספות שמחכות לעולם בעתיד הקרוב ביותר ]מזמור ק"כֵ ' :המָּה ַל ִמּ ְל ָח ָמה'[ .ולא נדע לבטח מיהו היריב שלנו ומיהו
הידיד שלנו ]ירמיהו ט' ג'[ .ובאמת ,כל העולם יהיו אויבינו .בודאי שהם כולם יהיו האויבים של היהודים .בכל אופן ,הרבה מהיהודים בעולם הם
אינם יהודים באמת על פי ההלכה ,ואז יש לנו כמובן את הערב רב ,שבהחלט אין להם נשמה יהודית ,אפילו שלפי הדין הם יהודים .והערב רב
ימחו לגמרי מן המציאות ]הזוה"ק במקומות רבים ,אש"ל להגר"א פי"א[.
כל העולם יהיה נגד היהודים ,היהודים האמיתיים .רק תדמיינו זאת! תתארו לכם את כל העולם נגד היהודים ,כל הארצות שבכל העולם
נגד היהודים .זה מה שעומד לקרות! ]זכריה י"ד[.
כך שהעולם איננו כפי שהוא היה לפני חודשיים ,אפילו לא לפני חודש וחצי ,אפילו לא לפני ארבעה שבועות ,אפילו לא לפני החגים .כולם
אַרעָא חֲטוֹפִין' ,תרגום ר"פ נח[,
מתכוננים למלחמה ומשבר כלכלי ענק ,שיגרום ויביא להתפרעויות ואלימות .אנחנו חיים בעולם עמוס-פשע ]' ְו ִאתְ ְמלִיאַת ְ
ובמשך השבועות האחרונים אנחנו ראינו את התוצאות המבעיתות של הדבר הזה.
אנחנו רואים עולם מבלבל .אנחנו רואים עולם שגורם לאדם הממוצע לתמוה 'מה באמת מתרחש? האם הלכנו לישון והתעוררנו לתוך
גיהנום?! מה קרה?!'
ישנם אנשים רבים שכל כך אדוקים לגשמיות שלהם ,שלא אכפת להם .הם רק רוצים את החומרניות שלהם  -וזה הכל .אבל אפילו אלו
שאינם רוצים להודות בעובדה שהעולם השתנה ,גם הם מפחדים לחשוב על כך שלפי הנבואות שתי שליש מן העולם יהרס .האנשים האלו
מאד מפחדים .והפחד שלהם נובע מכך שכל הדברים שהם בטחו ונשענו עליהם מגלים את עצמם כחדלי-אונים ,ולא מסוגלים לדאוג לצרכי
האנשים.
המקצוע הרפואי הפך לזיוף .כל חברות הביטוח למיניהן מתנערים מאחריותן .הבנקים גונבים את הכסף של המפקידים שלהם היישר
מחשבונות-הבנק שלהם ,היישר מקרנות-הפנסיה שלהם .הבנקים של היום מנוהלים בידי גנבים .הם גונבים כמה כסף שהם צריכים ,על ידי
כך שהם פשוט מושכים את זה ישירות מחשבונות המשקיעים שלהם.
וחוץ מזה ,המערכת החינוכית שלנו נכשלה לגמרי .אתם לומדים שקרים .אתם לומדים סילופים .אתם לומדים להיות רובוט שטחי,
וכלום לא מעבר לכך .אפילו החינוך החרדי ירד מאד .אנחנו איננו מתחנכים לשרת את ה' בכל לבבנו ומהותינו ,ולרצות לעשות את רצונו
בכל בוקר ,צהרים וערב ]אבות ב' ג'[ .לרוב  -אנחנו מתחנכים לשבת וללמוד ,בלי הרגשים ,בלי הקדוש ברוך הוא.
העולם הפך מקום מוזר .הקדושה נמחקה כמעט לחלוטין .ברוך השם ,ישנם עדיין מעטים שמחזיקים מעמד ומנסים לבנות קהילה של
אנשים שעדיין רוצים את הקדושה ,ועדיין מבינים מה המשמעות של 'קדושה' .רוב היהודים כיום אין להם באמת תפיסה עמוקה מה זה
'יהדות'.
וזה עושה את העולם למקום מפחיד ביותר .זה עולם של גשמיות ,של תשוקות .זה עולם של שנאה וחולניות רגשית .אנחנו שומעים על
ילדים שנהרגים ומותקפים .אנחנו שומעים על ילדים שנקצצים לחתיכות ומוכנסים לתוך מזוודות .אנחנו שומעים על אימהות שנהרגות ,על
אנשים שנערפים ,על כל מיני זוועות ודברים מפחידים .מתי אי פעם בעבר שמענו כל כך הרבה חדשות איומות?
המח שלנו מנסה לשכוח מהשואה שהיתה באירופה .אנחנו מרגיעים את עצמנו בהסבר שזו היתה התרחשות מאד לא רגילה .אדם
מטורף בשם היטלר ,ימח שמו וזכרו ,עלה לפירסום בגלל כל הסיבות של מצבים היסטוריים שהיו נוגעים אך ורק לתקופה מסויימת
בהיסטוריה.
אך לאחרונה ,אנחנו לפתע קולטים שהעולם מלא ב'היטלרים' בכל הגדלים והצבעים .והם מחסלים מימין ,משמאל ומן האמצע .והם הכי
מזלזלים בערך של חיי אדם .אין להם שום לב .אין להם שום נשמות .העולם מלא וגדוש ברוצחים .אפילו ראשי ממשלה – אין להם שום
רגש של אשמה בנוגע לרצח .אז בעולם שכזה  -איך אנחנו יכולים להרגיש טוב?! כיצד יכולים אנחנו להרגיש שמחים?!

רק כעת היה לנו חג שמחת-תורה ,ורקדנו עם התורה ,ואנחנו אוהבים את התורה .כמה קהילות באמת רקדו מתוך אהבה עמוקה אל
התורה? ובכמה בתי כנסיות היו ההקפות פשוט הצגה גדולה ,בידור גדול עבור כולם? כמה נכנסו עמוק לתוך המוזיקה ,לתוך המילים של
השיר ,לתוך האהבה לתורה?
כאשר החזקנו את התורה ורקדנו ,וכאשר הרמנו את הילדים שלנו ,ורקדנו עם הילדים שלנו בגלל שהם כמו ספרי-תורה ]זוה"ק תרומה קסט :ור'
בעה"ט תרומה כ"ה י"ח ,וע"ע ס' צרור המור שם[ ,כמה מאיתנו באמת הרגישו את זה? הרוב לא! רוב ההקפות היו פשוט מופע ,הצגה.
ו'הקפות שניות' היו ההצגה הגדולה ביותר ,בגלל שיש 'מוזיקה חיה' .אז יש לכם את ה'מיקצב של הרחוב' ,בכיסוי של 'תורה'.
הלב שלי נשבר ,עם ישראל .אני מתחנן אל ה' שירחם עלינו ,כי זה באמת מאד קשה לחיות בדור הזה ,שהפך להיות כזו שטחיות ,ריצה
רדודה אחרי 'עגל-הזהב' ,וכל התשוקות שלהם וכל הצרכים החומריים שלהם ,שבשבילם זה הדבר שבא לפני הכל ]חוה"ל שער הפרישות פ"ב[.
אנחנו מלבישים את בתי הכנסיות שלנו ,ואת הרבנים שלנו ,ואת התלמידי-חכמים שלנו בתחפושת של עולמנו השטחי ]ממ"א ח"ג עמ' .[115
אנחנו מקשטים אותם ,ואנחנו משתמשים בהם ]'אֲ שֶׁ ר יֵלְכוּ ְל ָפנֵינוּ'[ .אנחנו הופכים אותם לחלק של חיי הגשמיות שלנו .ואילו אלו שאינם
מתאימים לקיום המלאכותי שלנו ,המנהיגים והרבנים שהם עדיין חלק של 'העולם הישן' ,של העולם של השם ,מהם אנחנו מתעלמים או
שאומרים שהם 'תמהוניים ,משונים' ]'וַתְּ הִי ָה ֱא ֶמת נֶעְדֶּ ֶרתְ ,וסָר ֵמ ָרע ִמ ְשׁתּוֹלֵל' .ערש"י סנהדרין צז .[.אנחנו אומרים עליהם את כל הדברים הרעים מכל הסוגים
]ונפשי יוד"מ פ"ח מאמר .[5
אך בכל אופן ,הם אלו שעתידים לחיות .והם אלו שאמורים להמשיך להיות חלק של היצירה של ה' .הם עתידים להמשיך את הבריאה
לנצח .ואילו השאר ,כל אלו שהפכו להיות הדוגמא 'הנוצצת' של האידישקייט ,הם יפלו בהמשך הדרך ,ויעלמו ]ישעיה כ"ח[.
ישנו רק דבר אחד שעלינו לנסות לעשות כעת ,וזה :להיות קרוב אל ה' כמה שיותר .ורק להתקרב למנהיגים ,לרבנים ,אשר חיים
במסירות נפש ,ומנסים לעשות את רצון השם ]הדור האחרון ח"ב מפ' ט"ו[.
התקרבו והצטרפו רק אל הרבנים האלו שמוכנים להקריב את השם שלהם ,את הפרנסה שלהם ,ואפילו את החיים שלהם ממש  -בכדי
לעשות את רצון השם ]ר' זוה"ק נח דף סח.[.
אני יודע שהרוב מכם לא יודע על מה אני מדבר .אני צריך להסביר זאת יותר ברור.
ישנם הרבה רבנים שהם אסירים בתוך הקהילה של עצמם ]חבקוק ב' י"טִ ' :הנֵּה הוּא תָּ פוּשׂ זָהָב ָו ֶכסֶף'[ .הם אסירים של העסקנים-הגבאים שלהם,
והם אינם יכולים לעשות מה שהם עצמם רוצים להחליט .ישנם עסקנים רבים שהם מעוניינים שיהיה להם בתי-כנסת מרשימים ]' ַויִּבֶן הֵיכָלוֹת'[,
והרבה חסידים ]'ֹלא מ ֵֻר ְבּכֶם'[ ,והשורה התחתונה זה :כסף ,גשמיות ,והופעה הצגתית ]מ"ב ה' כ"ג ,חלק קז.[:
אבל כאשר יש לכם תלמיד-חכם שהינו "עובד השם" ]ירמיהו ג' ט"ו[ ,ותלמידיו הם גם כן מנסים להיות עובדי השם ועבדי השם ]מלאכי ג'' :אָז
נִדְ בְּרוּ' ,'...דברי חיים' השמטות ויקהל[ ,כאשר יש לכם צדיק שהוא לא כל-כך מפורסם ,שהוא מתפלל באיזה שטיבל )בית-כנסת( רעוע ,אזי היצמד אליו
ואל תסור ממנו ,בגלל שהוא יציל אותך אפילו שאינך כל כך זכאי לכך ]רבנו בחיי בראשית י"ט כ"ט' :אשרי לצדיקים ואשרי לדבוקיהם'' ,מצילין תיק הספר עם הספר',
עיי"ש ,וכ"ה בתנחומא שם פ"ט[ .רק העובדה שאתה בדל"ת אמותיו או בסביבה ]כתובות קיא ,:דברים ד' ד' ,ראשית חכמה שער האהבה פ"ד[ ,ואתה מסרב לעזוב
אותו ,זה יהיה מספיק זכות בשביל לאפשר לך לעבור את זה בחיים ]עי' ברכות נד' :ברוך זוכר את הצדיקים' ,ישעיהו ס"ה ח'[.
כל האנשים המפורסמים ,האנשים הפופולאריים שנלחמים נגד האמת ,שמאפשרים לפסק-ההלכה שלהם להיות מושפע מההון ומההמון
]'דברי תורה' ,תניינא צ"ה ,הפרישה טור חו"מ סו"ס רמ"ט[ ,ולא מן האמת ,אלו שרוצים ללכת נגד האמת בכדי לבנות את הקהילות שלהם ,הם ייעלמו ]ס'
חסידים ר"ס תרי"ג בשם רס"ג[ .לא ישאר מהם כלום ]ישעיה מ"א' :יִהְיוּ כְאַיִן'[.
מעט מאד ממי שמכונים 'יהודים' עומדים לשרוד ]' ֶאחָד ֵמעִיר וּשְׁ נַיִם ִמ ִמּ ְשׁ ָפּחָה' ,חלק קי"א ,.ור' ח"א מהרש"א סומ"ס כתובות[ .מעט מאד מהגויים
ישרדו .ואם אתה סבור שאתה יכול לומר שהמלחמה האחרונה תהיה מלחמה רוחנית בלבד ,אזי עליך להבין שרוב העולם הוא פגום מבחינה
רוחנית ,כולל היהודים .הגויים בודאי ,ובאשר ליהודים – הרוב הגדול הם גם כן לקויים מבחינה רוחנית ,ולא יוכלו אפילו לתפוס מה זה אומר
לעשות תשובה אמיתית.
אני מציע שכל היהודים האמיתיים יקחו את עצמם בידיהם וישובו אל ה' .תוותרו באמת על כל השטויות ,על כל הדברים שאתם
מעדיפים לבדר בו את עצמכם ,בכדי לשכוח מהדאגות שלכם ]משלי ל"א ז'' :יִ ְשׁתֶּ ה ְויִ ְשׁכַּח ִרישׁוֹ'[ .אם אינכם עושים תשובה אמיתית– אתם פשוט
תיעלמו ,חס ושלום ]זוה"ק שמות יז' .אלא דלא בעיין למהדר' ,ובמתומ"ד שם בשם הרמ"ק .ועי' בזוהר וירא קיז.[:
אָרץ' .סוף עמוס[ .ואם אתם רחוקים – השם יאלץ אתכם לשוב .וכל הערב רב ,וכל היהודים שחושבים
כל היהודים האמיתיים יחיו ]'וְֹלא י ִפּוֹל צְרוֹר ֶ
שהם יהודים אמיתיים אבל באמת הם אינם – הם באמת ייעלמו מן העולם ]שם ט' י' .ור' הקדמות ושערים ש"ו פ"ה[.
מסירות נפש – זו התשובה שלנו ]דברים ל' ב' .עי' רמב"ן שם[ .ישנם אלו שרוצים להקריב את עצמם ]ישעיה ס"ו ה' ע"ש כה"ע' ,וְא ֲהבָיו ְכּצֵאת הַשֶּׁ ֶמשׁ
ִבּ ְגב ָֻרתוֹ' שבת פ"ח ,[:להראות לה' שהם רוצים להיות מבוזים ומוכלמים ברחוב ]שם מ"ט ז' ,עיי"ש במלבי"ם ,ור' שם בפכ"ט י"ט בת"י וברש"י[ בגלל שהם
לבושים בגדי-צניעות .ישנם גם אלו שרוצים לחיות חיי-תורה אמיתיים ]' ְו ַחיֵּי עוֹלָם נָטַע בְּתוֹכֵנוּ'[ ,ורוצים להקים משפחות גדולות עם הרבה ילדים,
בעזרת ה' ,למרות שיש להם מעט כסף ]תהלים ק"זַ ' :ויְ ַשׂגֵּב ֶאבְיוֹן מֵ עוֹנִי'[ .הם רוצים לעשות את כל הדברים האלו בגלל שה' ציוה אותם ,ומפני שזה
מה שהם אמורים לעשות ,והם בוטחים בה' .הם חיים את האידישקייט שלהם לפי מה שה' מצוה אותם ,ולא לפי "היתרים" של רבנים ]'נִתְּ נָה ר ֹאשׁ
ְונָשׁוּבָה ִמצ ְָריְמָ ה' .שלח י"ד[ .אלו האנשים – ישרדו .השאר – לא] .ישעיה ד' ג' ,זוה"ק שמות נז[:
כך שאני לא אומר לכם משהו חדש ]ר' קד"ד גליון  .[38אני רק מתחנן ליהודים שיצילו את עצמם ויחסכו לעצמם הרבה צרות .שימנעו מעצמם
הרבה סבל'] .וּ ְמ ָצ ֻאהוּ ָרעוֹת ַרבּוֹת ְוצָרוֹת' .דברים ל"א ,ע"ש[אנא ,שובו עתה אל השם!
אני יודע שזה קשה לוותר על המסעדות שלכם .אני יודע שזה קשה לוותר על העינוגים שלכם ,על מכוניות-הפאר וההפלגות שלכם ,על
השמלות הקצרות שלכם ,והחולצות הצמודות שלכם ]ר' צפניה א' ח' ,וע"ע מלבי"ם דניאל ז' כ"ב[ .אני יודע שזה קשה לוותר על הפיאות המקסימות
שלכם ,ועל הטיסות שלכם לאמריקה ולאירופה כל יום שני.
אבל בסופו של דבר יהיה עליכם לוותר על כל זה  -איך שלא יהיה .אז עדיף שתתחילו עכשיו ]עי' יומא דפ"ו סוע"א[ .זה יהיה כל כך קל
יותר.

בס"ד

חלק :13

ואנחנו בכינו ובכינו...
כ"ח תשרי תשע"ד
אני רוצה לומר לכם שזיידי )סבא שלי( הגיע אלי שוב מעולם האמת) .הסבא שלי  -צדיק גדול ,היה תלמיד

חכם ידוע מאד בחייו(.
אני רוצה לספר לכם שהוא התיישב לידי כאשר הייתי בשנתי ,והוא אמר לי' :יינגל'ע,יינגל'ע ,מיין
זיסע'לע יינגל'ע')...ילדי היקר ,ילדי המתוק( ,אני כל כך גאה בך! אני כל כך שמח שאתה נמצא בבית שבו אתה
נמצא ,במשפחה שבה אתה נמצא .ואני מברך אותך שאתה תזכה ותמשיך להביא אמת למשפחה שלנו,
ותביא אמת ליהודים בכל מקום שהם נמצאים' ]ישעיהו ל"ה' :חַ ְּזק ּו יָ ַדיִ ם ָר ֹפות '...ע"ש ,אבות פ"ה מי"ח[.
ואז הוא אמר :יש לי עוד דברים להגיד לך.
אני מאד מודאג על המולדת המאומצת שלנו ,ארצות הברית של אמריקה .אני לא מודאג על המקום
עצמו ,כפי שאני יודע שזה ממש 'אדום' .ואני תמיד הבנתי וראיתי איך שה'גלות אדום' הזו – כמעט הרסה
את כל היידישקייט של אמריקה ]שבת קמז ,:קד"ד גליון .[52
אמנם ,לא ,אינני מודאג על המדינה האדומית הזו הנקראת 'ארצות הברית' ]ר' מלבי"ם ישעיהו ס"ג[ .אבל
אני מודאג על היהודים בארצות הברית .קודם כל ,הם בסכנה פיזית מאד גדולה ,וכמובן שאנחנו יודעים
היטב ,שהיהודים באמריקה ,כולל החרדים ,הם בסכנה רוחנית ומוחשית .ברור ,תמיד ישנם יוצאים מן
הכלל ,אבל הרוב הגדול של היהודים באמריקה  -הם בסכנה רוחנית גדולה ביותר ]ס' ונפשי עמ' .[327
הערה :חורבן אדום מבואר רבות בדברי הנביאים ,כגון :ישעיה פל"ד ופס"ג ,ירמיהו מ"ט ,עובדיה ,ועוד .ר' דברי ר"י אברבנאל
בס' 'משמיע ישועה' )בענין י"ד עניני הגאולה דישעיהו ,העיקר הב'( ,תנדא"ז פי"ט ,אוהחה"ק וישלח פל"ו )עה"פ 'עשיו הוא
אדום'( קד"ד גליון " :21חורבנה של אדום".

ושלא תבינו אותי בצורה לא נכונה .אני לא מתכוון לומר שהיהודים בכל שאר מקומות העולם הם במצב טוב
יותר ,אבל אני במיוחד מודאג אודות היהודים בארצות הברית של אמריקה ]ר' זכריה ב' י'[.
אני באמת הייתי רוצה שהם יעשו תשובה ,תשובה אמיתית .ואני יודע שאני כבר אמרתי זאת פעמים רבות
]לדוג' גליון ' :37לצאת מבית העבדים'[ ,והאנשים לא מבינים על מה אני מדבר .אפילו כשאתה מסביר זאת כל כך
ברור ]קד"ד גליון ' :56הגשמיות רוצחת אותנו'[ – רוב האנשים פשוט מתעלמים מזה כלא היה ]רבנו יונה בשע"ת ב' י',
ישעיהו סו"פ מ"ב[ ,מפני שזה הרבה יותר מענין להיות עסוק בגשמיות – מאשר להיות עסוק ברוחניות
]'ק ֹדו ַר ִ ּנית' ,סוף מלאכי[ .וזה לוקח הרבה פחות מאמץ רוחני ורגשי להגיע להשגים של הגשמיות מאשר המאמץ
ְ
הדרוש להתעלות בהשגים של רוחניות ]אש"ל להגר"א סו"פ ד'[.
ומאז שהייתי צעיר ביותר– אני הבנתי שהקהילה היהודית האמריקאית תיעלם לבסוף .עכשיו בכל אופן,
אני רואה ברור איך שארצות הברית של אמריקה נעלמת בפני העינים שלנו .בקרוב לא תהיה שום
"ארצות-הברית-של-אמריקה" ,והיהודים יצטרכו למצוא לעצמם בית חדש .אני מקוה שהם יחליטו לבא
לארץ ישראל ]גליון  ,[70ומקוה שהם יעשו זאת במהירות ,כי אם לא – טוב] ...עי' 'משך חכמה' בחוקותי כ"ו מ"ד[
ואז סבא שלי ביקש ממני לשבת אתו ולומר 'תיקון חצות' ]איכה ב'' :קו ִּמי ר ִ ֹּני בַ ּ ַליְ לָ ה .['...וביחד אנחנו
התפללנו ובכינו ,ובכינו ,ובכינו ]'ׁ ִ ...ש ְפ ִכי כַ ּ ַמיִ ם ִל ֵּב ְך נֹכַ ח ּ ְפנֵ י ה' ,'...יסוש"ה שער האשמורת[ .עצמתי את עיני כדי
שאוכל להרגיש את צער השכינה ]ברכות ג .סנהדרין מו' .שכינה מה לשון אומרת ,'...זוה"ק וארא כט ,:קב הישר פרק צ"ג ע"ש[,
וכאשר פתחתי את העינים ,זיידי כבר נעלם...

בס"ד

חלק :14

כעת אנחנו יתומים
ג' חשון תשע"ד
כיום נכנסנו לשלב חדש בתהליך של יציאתנו מהגלות ,מהפזורה הנוראה הזו ,וכניסתנו אל הגאולה .האחרון מהצדיקים
הגדולים של דורנו ,מהרבנים הגדולים שהיתה להם השפעה ענקית על רוב העולם היהודי – נלקח מאיתנו.
אני יכול לומר בבירור שכעת אנחנו "רשמית" יתומים ,מיותמים ]זוה"ק ויקרא ו .[.אנחנו נותרנו לבד .ואפילו שישנם עדיין רבנים
– זה שונה .אלו שעזבו אותנו הגיעו מדור שהיה הרבה יותר אמיתי ,והם השפיעו על חלק גדול מהעולם היהודי .וכעת האחרון
שבהם נלקח מאיתנו.
כמובן ,ברוך השם ,עדיין נשארו מעט צדיקים ,אבל הם אינם יכולים לקחת על עצמם את המשימה הענקית להיות מנהיג ואב
ומורה-דרך לחלק גדול של כלל ישראל ,ולא רק לקבוצה אחת קטנה.
ואל תחשבו שהקב"ה לקח את הרב עובדיה זצ"ל כדי לעזור לנו ,כדי לעשות לנו את החיים קל יותר ,כדי לעשות כפרה
עבורנו .הרב עובדיה זצ"ל ,והרב אלישיב זצ"ל ,וכל הרבנים הגדולים שנלקחו מאיתנו בשנים האחרונות  -לא עזבו את העולם
בכדי להקל עלינו ]עי' שלה"ק מס' תענית 'תורה אור'[ .הם נלקחו בכדי להקל מעליהם ]'סָעוּ ֵה ָמּה ִל ְמנוּחוֹת' ,סליחות לבה"ב[ .מפני שמה שמחכה לנו זה
מאד-מאד קשה ,ומה שמחכה להם זה המקומות הכי זוהרים והכי נבחרים בגן עדן! ]ב"ב ח[:
אנחנו נשארים כאן ,ואנחנו יכולים לצפות קדימה מרגע זה והלאה לירידה גדולה ,אל זמנים קשים .ואנחנו נצטרך למצוא את
האמת בעצמנו .לא נוכל להיות בטוחים אם אנחנו מחברים את עצמנו לאיזה רב  -אם הוא רב-של-אמת או לא .אנחנו נצטרך
לצפות רק אל ה' בעצמו לעזור לנו לעבור את התקופה הנוראה והמיותמת הזו ]משנה סוף סוטהְ ' :ו ֵאין ָלנוּ ַעל מִ י ְל ִהשָּׁ ֵען .['...בעולם הרעשני הזה,
בעולם זה של פעילות ואלימות ,העולם הזה של השקרים וההונאות ,אנחנו נצטרך פשוט למצוא את הזמן והמקום שאנחנו יכולים
להיות לבד ולדבר אל ה' ,בלי להתבלבל ]ר' ס' חרדים סי' ע"ג ,ביה"ל סי' תקע"א ועוד[.
אנחנו חייבים לנסות להרגיש בדיוק מה ה' רוצה מאיתנו ,ולנסות מאד חזק להתפלל ולהגיע אל האמת.
אני מצטער שאני בוכה כל כך הרבה .הכתיבה של המסר הזה הוציאה מתוכי הרבה כאב .הצדיקים של היום הם גדולים
בהתאם לדור הזה ,אבל כעת ,כאשר אחד מהגדולים ביותר נלקח ,נשארנו ללא מגן ]' ֲהיֵשׁ בָּהּ עֵץ' ,מס"י פי"ט[ חוץ מאשר התשובה,
התורה והמצוות שלנו ]אבות ד' ,ט"ז[ .כפי שאתם יודעים  -זה דור נמוך ]ילקו"ש תהלים תשמ"ח ע"ש[.
השם הביא את העולם למצב חדש .כעת אנחנו נכנסים לשלבים האחרונים שלפני הגאולה השלימה .אבל כעת ,המרחק
הסופי עד הגאולה ,יכול להיות קשה כמו אלפי שנות גלות הדחוסות לזמן קצר בהרבה ]אש"ל להגר"א פי"א ה'[.
זה מאד עצוב .ואני מתחנן אל השם לעזור לנו לדעת מה לעשות .הכאב יהיה כה חזק ,אבל בעזרת השם ,כל היהודים
האמיתיים יצליחו בחסדי השם לקבל משיח צדקינו ]עמוס ט' ט'[.
הרב עובדיה נשלח להציל את עולם-התורה-והמצוות הספרדי שבמשך דורות רבים היה החלק הנבחר של העולם .הרבה
מהקהילות האלה ,כמו היהודים מאירופה ,נפלו קשה מאד על ידי תנועת ההשכלה.
לאחר שהאירופאים כבשו את ארצות הים-התיכון כמו מרוקו וכדו' ,רבים מאלו המכונים 'יהודים נאורים' היגרו לשם ,וזיהמו
את שכיניהם הספרדים בהשקפותיהם הלקויות ובחוסר שמירת תורה .בארץ ישראל ,היהודים הספרדים איבדו את רוב
האידישקייט כתוצאה מההשפעה הגרועה של הקהילה הישראלית ,האשכנזית ,האנטי-דתית ]תהלים פ'[.
לכן הקב"ה שלח אישיות כמו רבי עובדיה זצ"ל שעזר להעלות דור שלם שכמעט היה אבוד מן היהדות ,ח"ו .האישיות
הענקית הזו הצליחה בסייעתא דשמיא ,להחזיר אלפי בחורים ספרדים אל הישיבות .הוא עזר להביא את ההורים של הבחורים
האלה בחזרה אל מסורת אבותיהם.
הוא עזר ליצור דור חדש של ספרדים הגאים במורשת שלהם
אשכנזיות ,אבל כיום הרבה יותר גאים במורשתם הספרדית ומעדיפים ישיבות ספרדיות.

]'תִּ פְאֶ ֶרת ָבּנִים ֲאבוֹתָ ם' ,אבות ו'

ז'[ .הרבה נמצאים כעת בישיבות

מאז העליה הגדולה הראשונה של היהודים הספרדים ,התייחסו אליהם באופן גרוע במדינת ישראל ]יחזקאל ל"ד י"ט[ .ברוב
המקרים הם נחשבו כאזרחים סוג ב' .הרב עובדיה עזר להביא את האנשים האלה להכיר את המסורת העשירה שלהם,
ולהצית מחדש את אהבת ה' ותורתו בליבם .יהודים ספרדים ,היו עדיין חזקים בשמירת התורה והמצוות עד שהגיעו למדינת
ישראל .אך בכל זאת ,מכיון שרוב היהודים הספרדים שמרו בלבבם אהבה חזקה לה' ,ושמרו את המצוה הגדולה של טהרת-
המשפחה הם שמרו קשר חי עם אבותיהם מימי קדם ]עי' זוה"ק שמות ג.[:
הרב עובדיה היה ממש איש-אמת ,אפילו שרבים יכולים לטעון לנטייתו הציונית .הוא היה יהודי שעשה הכל כדי להפריד
את הקהילה שלו מהעולם החילוני ,וההוכחה לכך היא כמה בעלי תשובה אמיתיים הושפעו מהרב עובדיה .אלפי בתים של תורה
הוקמו על ידי אותם אלו שהוא השפיע עליהם להיות בעלי תשובה .והבנים של אותם בעלי תשובה לומדים בישיבות חרדיות,

והבנות בבתי ספר חרדים .הדור הצעיר של בעלי-התשובה האלו ממשיכים בכיוון של יהדות אמיתית
נ"ח[ .הדור שלנו ידוע כדור החלש ביותר שהיה אי-פעם ,וזה לא היה קל לבצע את מה שהרב עובדיה הצליח לעשות ,בעזרת השם.
הוא כופף קצת פה ושם ,אבל אנחנו לא יכולים לבקר אותו .הוא אהב כל יהודי ,והוא היה ענק בידע התורני ,וכל דבר שהוא עשה
בכדי להציל את עם-ישראל  -הכל היה על פי התורה.

]'מוֹסְדֵ י דוֹר וָדוֹר תְּ קוֹמֵם' ,ישעיה

מעט הצדיקים שנותרו  -לא יכולים לקחת את עם ישראל על הכתפיים שלהם באותה דרך שאלו הגדולים מן העבר היו יכולים.
ולכן זה כמעט הסוף של הגלות כפי שאנחנו מכירים  -ההתחלה של מסע קצר דרך מדבר שממה ללא-איש ]ר' הושע י"ג ה'[ .כעת ,כל
אדם לעצמו ,יהיה עם החיפוש שלו לקשר אישי בינו ובין הקדוש ברוך הוא ]ירמיהו ל"א ל"ג[.
יהיו כעת זמנים נוראים של בלבול ,ולמעשה זה כבר התחיל .נצטרך לפעול ללא מנהיגים ]הדור האחרון פרק ז'[ .יתכן שכמה
צדיקים יסייעו לנו למצוא את הדרך שלנו באופן אישי .ובנקודה מסויימת  -עם ישראל ינותק לחלוטין מן הערב-רב ]זוה"ק בראשית כז.[:
בהתחלה אנחנו נהיה מבוהלים ,אבל יהודים אמיתיים יראו שזה רק לטובתינו ]אש"ל י"א ו'[.
כן ,מאמי ,אני יודע כמה קשה שזה יהיה ,אבל עד שאנו מגיעים לגאולה השלימה אנחנו נסבול הרבה .תתחזקו באמונה
וביטחון בה' ]מזמור כ"ז[ .אם נפלתם שלא מרצון ,פשוט תקומו ותעשו תשובה ותמשיכו להתקדם ]שם כ'ַ ' :ו ֲאנַחְנוּ ַק ְמנוּ ַונִּתְ עוֹדָ ד'[ .אל תחשבו
שתוכלו להשיג את ידיעת מציאות השם שלא על ידי שמירת-מצוות ולימוד-תורה ]ברכות פ"ב מ"ב[ .כאשר אתם באמת מכירים את
השם ,אתם גם תכירו שהתפקיד האחד והיחידי של האדם בחייו  -זה לעשות רצון השם ,ואנחנו נוצרנו בשביל לצמוח ולשגשג
כאשר אנו עושים את רצונו יתברך ]מלבי"ם תהלים פ"ו ד'[.
אם יש לכם צדיק אמיתי– תישארו אתו .הוא יוכל לעזור לכם לקבל משיח ]ר' חלק  .[12יהיו את כל הסוגים של יהודים שינסו
להוביל ,אבל בסוף הם יפלו ]' ְו ִה ְשׁבַּתִּ ים' ,יחזקאל ל"ד י'[ ,מפני שהם לא בצד של האמת ]שבת קד .[.היזהרו מנביאי-שקר אלו שיופיעו במשך
התקופה הקשה הזו ]דניאל י"א י"ד[.
כן ,אני חש שעם ישראל עבר הפסד גדול .אנחנו כל כך לבד עכשיו .ובעוד שאנחנו חייבים לא להיות עצובים לזמן מדי ארוך,
ולא לשקוע בעצבות בשל העובדה שאנחנו חשים כעת כל כך לבד ,וכל כך נטושים ,אזי אנחנו חייבים למשוך את עצמנו ביחד,
ולנסות מאד חזק להתקרב ככל האפשר ,כל אחד ואחד ,אל הקדוש ברוך הוא.
אנחנו נכנסים למבחן האחרון לפני שהפיצוץ הגדול מתחיל .וכעת אנחנו יכולים לראות הרבה יותר ברור שהעולם הפך
להיות מקום חשוך ומפחיד ]'וְחוֹ ֶשְׁך עַל ְפּנֵי תְ הוֹם ,'...בראשית א'[ .לבן-אדם לא יהיה היכן לברוח ,ולא אף אחד שאפשר יהיה לבכות ולספר
לו את הצרות שלנו .אין לנו אף אחד .רק ישירות לה'.
אלו שאינם חשים קירבה אל ה' לא י ֵדעו על מה אני מדבר ,ואֵלו הנשמות המסכנות שלא יכולים ליצור קשר ,מפני שהם כל-כך
כבדים עם הגשמיות שלהם ,היהודים האלו לעולם לא יוכלו להתרומם מספיק גבוה בכדי להרגיש את הקשר הזה עם יוצרנו ]אהבות
עוה"ז ואהבת עוה"ב הן צרות זו לזו .חוה"ל החשבון הכ"ה[ .אבל אם אנחנו נעשים קלים יותר ומזוככים יותר ,ויותר מנותקים מהעולם-הזה – אזי
אנחנו יכולים להשיג את הפסגות הגדולות ביותר  -אפילו ללא הדרכת רבותינו הגדולים .עדיין אנחנו יכולים להציל את עצמינו
ואת משפחותינו ולהתקרב אל יוצרנו.
אני יודע שלרב עובדיה היו הרבה מעריצים שהולכים בדרכו .והרב עובדיה היה איש של אמת .לפעמים הוא אמר את האמת
בצורה כה בוטה עד שאנשים לא ידעו אפילו מה לעשות ואיך להגיב .אבל זה היה מפני שהם חיו חיים של שקר ,והאמת
הפשוטה היתה מדי קשה לעיכול עבורם .לרב עובדיה – היו אנשים שאהבו אותו יותר ושאהבו אותו פחות ,אבל אף אחד לא יכול
להכחיש שהוא היה תלמיד חכם גדול .אף אחד לא יכול להכחיש שהוא היה אבא רחימאי לנהרות של אנשים שבאו בשביל לקבל
עזרה ובשביל לקבל חיזוק.
אף אחד לא יכול לומר שהוא לא אהב את עם ישראל .בגלל שהוא אהב את עם ישראל מאד מאד! הגדוּלה שלו היתה
האהבה שלו לעם ישראל ]מס"י פי"ט[ והידע התורני הענק שלו שהוא השתמש בו בכדי לעזור לעם ישראל .הוא בהחלט היה איש
'לשם שמים' ,אפילו שהוא היה מנהיגה של תנועה פוליטית .אני רק מתחנן לאלו שהיו הולכים בדרכו כאשר הוא היה בחיים -
לשמור את האמת שלו ולנצור אותה .ושלא תיכנסו לעימותים זה עם זה שיביאו לחילול ה' ענק ,חס ושלום .לרוע המזל – טבע
אנוש זה טבע אנוש ,וכאשר אין לנו את הגדלות לעזור לנו לשלוט על הצד הגרוע שלנו ,אזי הכל יוצא משליטה.
לא ,אנחנו לא צריכים להתייחס למה שאחרים עושים .כולנו ,כל אחד מאיתנו ,צריכים לקחת את עצמינו בידים  -ולחפש רק
את האמת .לחיות רק עם האמת .ומי שרוצה לחיות עם האמת ,ה' יכוון אותו אל האמת ]יומא לט .רמב"ם תשובה פ"ו ה"ה[.
אנחנו צריכים כולנו ,אשכנזים וספרדים ,חרדים וחילונים ,להבין את האבדן הענקי שלנו היום ,ולתפוס שזוהי ההתחלה
של שלב חדש ,עידן חדש ,תקוה חדשה.
הנבואה הזו התממשה .הנבואה שהדור של לפני משיח יהיו יתומים ולא יהיה להם את הגדלות של הרבנים הגדולים להדריך
אותנו ]ישעיה ג' ושם כ"ט י"ד[ .ראינו זאת ברור בעצמנו ,בעינים שלנו ,שכאשר הרב עובדיה עזב את העולם הזה ,ה' הכניס אותנו
לסיטואציה חדשה ,שנצפתה מראש ]סוף פר' האזינו[ .אנחנו צריכים להיות מעודדים ,ולדעת שזה אומר בבירור ובהחלט שמשיח
הולך להתגלות בקרוב .זה לא יכול להיות אחרת.

בס"ד

חלק :15

תארזו את חבילותיכם !
כ"א חשון תשע"ד
יהודי-אמריקה היקרים שלי!
תארזו את החבילות ,ותצאו משם!
אל תהיו טפשים!
אל תסגרו את העינים שלכם!
אל 'תשחקו' כאילו אינכם יודעים!
תצאו משם כל עוד אתם יכולים עדיין לעשות זאת!
המקום היחיד ללכת אליו  -זה ארץ ישראל ,מפני שכל מקום אחר נשלט על ידי המטורפים האלו ]קד"ד ' :67עבדים
אנחנו'[ .ואפילו מדינת ישראל נשלטת על ידי אותם הרשעים ,אבל כאן בארץ-ישראל יש לנו את "קדושת ארץ ישראל" ]ר'
יטה ,וְ ָה ָיה קוֹ ֶדשׁ'[ ,ושזהו המקום
איגרת הגר"א[ ,ויש לנו הבטחה מהקדוש ברוך הוא שארץ ישראל לא תיהרס ]'וּבְ הַ ר צִ יּוֹן ִתּ ְה ֶיה ְפּ ֵל ָ
הכי בטוח בעולם עבור יהודי אמיתי להיות בו כעת'] .אֶ ֶרץ אֲ ֶשׁר עֵ י ֵני ה' אֱ לוֹ ֶקי בָּ הּ' ,פר' עקב .ור' יחזקאל ל"ו[.
כמובן ,שאינכם יכולים לבוא לארץ ישראל ולעשות עבירות במכוון ח"ו ,ולהחליט שאתם תהיו מוגנים ]השלה"ק שער
האותיות 'עמק ברכה' כ"ה ,ע"ש מהרמב"ן פ' וירא[ .אתם צריכים לבוא עם הרצון לקבל משיח שידרוש מכם לעשות הרבה תשובה,
שידרוש מכם לנתח את עצמכם אבר אחר אבר .תתבוננו לתוך הלבבות שלכם .תסתכלו אל תוך הנשמות שלכם,
ותראו איפה שגיתם ,היכן פעלתם לא נכון ]' ַנ ְח ְפּ ָשׂה ְד ָר ֵכינוּ וְ ַנ ְחקוֹ ָרה' שע"ת א' ,העיקר הי"א[ ,היכן הלכתם נגד הקב"ה ,היכן היה
לכם חוסר אמונה ,איפה חסרתם ביטחון ,היכן חסרתם את הלב היהודי שלכם ,היכן הלב שלכם התקשח עם כל
הגשמיות שספגתם בארצות הברית של אמריקה ]' ֵלב הָ אֶ בֶ ן' ,הפטרת פ' פרה ,דניאל 1עמ'  .[182אבל ברוך ה' ,בקרוב לא תהיה שום
'ארצות הברית של אמריקה' .זו תהיה ארץ שנשלטת לחלוטין על ידי הרוע ,או מקום שה' יהרוס טוטאלית ]פורענות אדום
בריש ס' מלאכי ,יחזקאל ל"ה ,ורבות כהנה ור' חלק  .[13או שתיהן ]ירמיה מ"ט[.
אני מתחנן אליכם! פיתחו את עיניכם! תפתחו עינים ותראו מה שקורה!
אני יודע שבויליאמסבורג ,בבורו-פארק ,בכל הערים שבהם גרים יהודים חרדים ,לייקווד ,מונסי ,בכל מקום,
אפילו יוניון-סיטי ,אפילו לוס-אנג'לס ,בכל מקום שחיים שם יהודים שומרי תורה ומצוות ,הם עדיין מתעוררים
בבוקר  -והשמש זורחת .אוהו ,כן ...לפני שתים-עשרה שנים הופלו מגדלי התאומים ]ישעיה ל'' :בִּ ְנפ ֹול ִמגְ ָדּלִ ים'[ ,אבל מאז
שום דבר גדול במיוחד לא התרחש .אפילו שבוצעו רציחות באמריקה ,ודברים משונים התרחשו ,ואפילו איבדתם את
החרות שלכם כמעט לגמרי ,והכלכלה שלכם מתנדנדת עד עצם הגרעין שלה ועומדת להתמוסס ,וכל מיני דברים
מוזרים מתרחשים כל הזמן ,כולל הצבת חיילים זרים על אדמתכם ,סינים ,רוסים ,כל הסוגים ,שעומדים הכן לסייע
להשתלט עליכם אם זה יהיה מדי קשה איתכם.
האם אינכם מבינים ,יהודי אמריקה ,אידישע-נשמות יקרים שלי ,האם אתם לא מבינים שזה הזמן לעזוב?! האם אינכם
קולטים שישנם מחנות ) (FEMA campsעל פני כל ארצות-הברית?! והמחנות הללו מוקפות בגדר-תיל כך שאנשים
אינם יכולים לצאת החוצה! זה לא בשביל שאנשים מבחוץ לא יוכלו להיכנס! לא יכולים לצאת משם! ]'י ֹו ְשׁבֵ י ח ֹו ֶשׁך וְ צַ לְ מָ וֶ ת',
מזמור ק"ז[.
האם אינכם קולטים?! האם אינכם רוצים לתפוס?! ]'הַ חֵ ֵרשׁ ָה ָיה לִ בָּ ם'?! שבת קמז[:
אתה קם בבוקר .סאנדיי ,יום ראשון .לאשתך יש 'צדקה-פארטי' ]ישעיה ס"ה' :הַ ע ֹו ְרכִ ים ַל ַגּד שׁוּלְ חָ ן וְ ַל ְמ ִני ִמ ְמסָ  - ['...מסיבת-
צדקה או מסיבת-תה ,ארוחת-צהרים ,פגישת סלון] ...הושע ט'[ וכו' ,ואתה הולך להתפלל ,אולי הולך לשחק גולף,
מכון כושר ,עבודה בחוץ ,ריצת-ספורט ,...אולי אתה הולך לתפוס שיעור דף-היומי .ואז כולם נפגשים ויוצאים
לארוחת-ערב במסעדת הסושי "כשר-למהדרין" ]ישעיה ה' י"א ,עי' בכ"ז בארוכה במדרש הנעלם פ' וירא דף קי ,[.ועשיתם משהו בחיים] .קהלת:
'הַ ֹכּל הָ בֶ ל'[ .אתם חשים שהחיים מצויינים ]'וְ הָ ָיה כָּ ֶזה יוֹם מָ חָ ר,'...ישעיה נ"ו י"ב[ .אתם מרגישים שיש לכם מה לעשות .זה לא
משעמם .אבל האידישקייט שלכם בסכנה ]ס' החינוך מצוה שפ"ז ,שירי משכיל כלל ד'[! ובגלל שהאידישקייט שלכם בסכנה – השם מביא
אסון לעולם ] ִ'הכְ ַר ִתּי גוֹיִ ם ָנ ַשׁמּוּ ִפּנּוֹ ָתם ,'...צפניה ג' .עי' יבמות סג.[:
לאמיתו של דבר ,יכולנו לקבל משיח בדרך שונה ]ר' לדוגמא קד"ד  ,[30 ,20אבל אנחנו העדפנו לקבל אותו בדרך הרבה יותר
קשה ,מפני שאנחנו רוצים את הגשמיות ]'חַ ְמ ָרא ִד ְפרוֹגִ יתָ א' שבת קמז :שבת ס"ב :עמוס ו' ,ישעיה כ"ח[ .אנחנו אוהבים את "עגל-הזהב" ]'אַחֲ ֵרי
בִ צְ עָ ם לִ בָּ ם הוֹ ֵל ' ,יחזקאל ל"ג ,סוטה מז .[:אנחנו מאד אוהבים את כל הכיף שלנו .אנחנו אוהבים ללכת בסוכות ל"דיסני-לנד"
עם ה'סוכה-ניידת' שלנו .ואנחנו גם אוהבים לצאת לראות את כל הנופים בארצות-הברית .אנחנו אוהבים ליסוע
לפסח לשווייץ או לתפוס איזו הפלגת-שיט נחמדה ]'מַ ָיא ִד ְדי ֹו ְמ ִסית'[ .אנחנו אוהבים את זה מאד.
ואנחנו נותנים כל-כך הרבה צדקה .אנחנו עושים כל כך הרבה חסד .אנחנו אוהבים את אחינו היהודים ,אבל זה
לא מונע מאיתנו מלהרוס יהודים אחרים ,או לדבר עליהם רע או משהו שלילי ]'לְ ַג ְרמַ יְ הוּ' ,תוספתא מנחות' :מכירים אנו ...שהיו זהירים

במעשרות ...ע"ש ,וכ"ה בירושלמי יומא ד' ע"ב[ .וזה לא מפריע לנו לספר סיפורים ולהשחיר את המוניטין ,את השם הטוב של אנשים .כן,
אנחנו נותנים צדקה ,אבל זה לא עוצר אותנו מלרמות או לגנוב ולהתחמק בעבודה שלנו ]שו"ע חו"מ סו"ס של"ז[ .ואנחנו
מתפללים ,אבל זה לא מונע מאתנו מלספר בדיחות באמצע התפילה בבית-הכנסת או באמצע קריאת-התורה ]או"ח ר"ס
קנ"א[ ,וזה לא מונע מנשותינו להתלבש כל-כך יפה עם פיאות ארוכות נהדרות ,ובגדים צמודים .זה לא מפריע לנו
להיות גאים בהן שאנשים אחרים מסתכלים עליהן ]'נְ טוּיוֹת ָגּרוֹן וּ ְמ ַשׂ ְקּרוֹת עֵ י ַניִ ם' ,סוטה מז ,[:זה ממש עושה לנו הרגשה טובה .זה
בכלל לא מפריע לנו .אנחנו לא רואים שאנחנו עושים משהו לא טוב .אחרי הכל ,אנחנו מתפללים ...ואנחנו
שומרים שבת ...אנחנו שומרים חגים ...אנחנו כולם כל כך טובים...
ויש לנו גם את הצדיקים ,הלומדים ,אלו שיושבים בכולל כל היום ]רמב"ם סו"ה שמיטה ויובל[ .אפילו הרבה מקבוצת-
העילית הזאת ]עמוס ב' י"א וברש"י[ נהנים מכל המשחק עם הגשמיות ]' ֶנפֶ שׁ ְרחָ בָ ה'[ .גם הם נהנים לצאת לאכול ,וגם הם נהנים
לצפות בוידיאו אחת לכמה זמן ,ואין להם בעיה עם חוסר שמירת-עינים ,כי אם תנסו לחיות עם 'שמירת-העינים',
אתם לא יכולים לחיות! איך תוכלו לנהוג במכוניות שלכם? איך אתם יכולים לעבור את הרחוב?...
לא ולא ,יהודי אמריקה היקרים שלי! נפלתם רחוק מאד .ואם אתם רוצים לשרוד ,אתם חייבים למשוך את עצמכם
ולהתרומם .אפילו הקהילות שנראים מאד חרדיות ,גם אליהן חדרו התשוקות הגוייות ]ר' מסר ליהודי אמריקה ,דניאל 1עמ' .[175
ברוך ה' ,ישנן עדיין משפחות מעטות שאינן סובלות מהמגיפה הזו ,אבל אני מבקש מכם ,אני מבקש מכולכם :זה הזמן
לצאת! ]זכריה ב'' :הוֹי הוֹי וְ נוּסוּ מֵ אֶ ֶרץ צָ פוֹן'[.
כל מה שהם צריכים לעשות זה רק ללחוץ על הכפתור  -וכל המטוסים באמריקה מקורקעים .אף אחד לא יכול
לעזוב .אז בטח אתם קופצים לרכב שלכם מתוך מחשבה שככה בדרך הזו תוכלו לצאת – ...כל הגבולות סגורים!
ולא תוכלו לעשות מה שבא לכם! זו הטעות הגדולה .ואם אתם סבורים שהבית הגדול והיפהפה שלכם ]משך חכמה ויקרא
כ"ו מ"ד[ עומד להמריא ולהגיע לכאן לישראל בגלל שיש לכם שם בית-כנסת ]ע"פ מגילה כט' :.עתידין בתי כנסיות כו'[ ,או בגלל
שעשיתם לכם איזה סוג של "דירת הכנסת-אורחים" ובגלל זה יש לכם זכויות ...תשכחו מזה! זה לא עומד להציל
אתכם! בגלל שהחיים שלכם מלאים בשקרים ,מלאים בסתירות ]'פּ ֹו ְס ִחים עַ ל ְשׁ ֵתּי הַ ְסעִ פִּ ים'[ ,ואתם לא תופסים את זה ,אתם
פשוט לא רוצים לראות את זה!
אז כעת אני אומר לכם את זה ברור :בבקשה ,תקחו אותי ברצינות מלאה .אנא ,תבדקו את זה בעצמכם .זה הזמן
לעזוב! זה הזמן לצאת עם הכסף שלכם .בעתיד הקרוב ,הדולרים שלכם לא יהיו שוים כלום ,הם יהיו חסרי כל ערך
]גליון  [71בבקשה ,הקשיבו לי היטב.
לא רק היהודים באמריקה ,היהודים בכל מקום ,אתם תהיו 'על הכוונת'! ]תפארת יהונתן ,ניצבים .ע"ש[ לכן כדאי לכם
להתחיל לארוז את התיקים שלכם .ויהודים מצרפת כבר עוזבים בכמויות גדולות .הרבה מאד יוצאים ,ובגלל שהם
כולם יוצאים פחות-או-יותר באותו זמן ,לכן במקרים רבים ,הם אינם יכולים למכור את הבתים שלהם ,בגלל
שהמקומיים קולטים שהם בבעיה .הם רוצים לעזוב  -אבל הם לא מקבלים את התמורה שהם רוצים .אז אם אתם
חושבים שאתם תצאו עם זהב ,וכסף ,ותכשיטים כמו ביציאת–מצרים – זה לא יהיה! ]'עַ ם עָ נִ י וָ ָדל '...צפניה ג'[.
לעשירים .שתדעו לכם :הבנקים  -אדונים על הכסף שלכם ]ר' סנ' קט .[:נדמה לכם שאתם האדונים על הכסף
שלכם? הבנקים שולטים על זה ]'יִ צְ ֹבּר וְ א ֵי ַדע ִמי ֹא ְספָ ם' .תהלים ל"ט ז'[! אז עדיף שתקלטו זאת מהר .ויותר טוב שתוודאו שיש
לכם מדרך-רגל בארץ ישראל .אבל גם בארץ ישראל  -הכסף שלכם לא יעזור לכם ]צפניה א' י"ח[ .זה לא יעצור את
מה שעומד לקרות .אז עדיף שתעשו תשובה ,וזו הדרך היחידה .ו'תשובה' זה הדבר הקשה ביותר שאתם חייבים
לעשות .זה קל ללכת ,לקחת את הכסף ,ולקנות בית בארץ-ישראל ,לעצב אותו ולפאר אותו .אבל זה לא יעזור לכם.
כי מישהו אחר עומד לגור שם ]פסחים סח [.אם אתם לא עושים תשובה אמיתית ,אם אתם לא מסירים את המחיצה של
'עגל הזהב' ]'וְ ָרם לְ בָ בֶ וְ ָשׁ ַכ ְח ָתּ ,'...דברים ח' י"ב ,ע"ש .הושע י"ג ו'[ ,כדי שתוכלו להתקרב לה' ]ישעיה ל' כ"ב[.
אני מתחנן אליכם :בבקשה ,אני כל כך מודאג .אני כל כך דואג עבור אחיי היהודים ,ממש מודאג .בבקשה ,תשובו אל
השם .תזרקו את הצעצועים שלכם ותחזרו אל ה'  -לפני שזה כבר יהיה מאוחר מדי ]צפניה ב' ב'[.

ספר חסידים לרבי יהודה החסיד זצ"ל סימן מ':
'כי עליך הורגנו כל היום' )תהלים מ"ד כ"ג( אלו בני אדם שמקבלים בושת והלבנת פנים על
המצות ,כי כשאומרים לאדם' :סכלות לקיים מצות ציצית ותפלין' וכיוצא בהן ,נשפך דמו כמים
מפני הבושה ,מעלה עליו הכתוב כאלו נהרג עליו.
ועל המלבין פניו מעלה עליו כאלו הרגו ומונעו מלעשות מצוה ,זה שה"כ )ישעי' כ"ט כ"א(
'מחטיאי אדם בדבר' .ואומר )תהלים ס"ט ח'( 'כי עליך נשאתי חרפה':
וגדולה מזו אמרו חכמים' :כל העושה עבירה ומתבייש בו מוחלין לו על כל עונותיו' ,שנאמר
)יחזקאל ט"ז ס"ג( 'למען תזכרי ובושת ולא יהי' לך עוד פתחון פה מפני כלימתך בכפרי לך לכל
אשר עשיתי נאום אד' ה'':

חלק :16

מי לחיים ומי למוות...
ג' כסלו תשע"ד
אני באמת מאד מוטרד עם מה שקורה בארץ ישראל.
אני יכול לראות ברור איך הממשלה החילונית מנסה להרוס את האידישקייט ] ְ'מחַ בְּ לִ ים כְּ ָר ִמים' ,רבנו יונה ש"ג קס"א[ .אני
יכול לראות ברור איך הם רוצים להפוך את הארץ הזאת לחלום המקורי של היהודים הציונים הלא-דתיים ]משלי כ"ט
י"ח[ ,החזון להפוך את ישראל לארץ כמו כל הארצות בעולם ]'כְּ ָכל הַ גּ ֹויִ ם בֵּ ית יִ ְשׂ ָראֵ ל'' .מלכות הזלה' סנהדרין פ' חלק צח ,[.לעשות את
ישראל ,את מדינת-ישראל לחברה מושלמת ב'סדר-העולם-החדש' ,לעשות את מדינת ישראל לא-יהודית ]יחזקאל כ':
'נִ ְה ֶיה כַ גּוֹיִ ם' .ר' 'ונפשי יודעת מאד' ,עמ' .[62
זה קורה – והיהודים ישנים.
להרבה מהיהודים זה לא אכפת ]'וְ אֵ ין לִ י מַ כִּ יר' ,תהלים קמ"ב[ .אבל החרדים? איפה החרדים?! למה אתם נותנים לזה
יתי בּוֹגְ ִדים ָואֶ ְתקוֹ ָט ָטה' .בה"ל סי' א' ,רבנו יונה שע"ת ג' נ"ט[
'ר ִא ִ
לקרות?! למה אתם כל כך בשקט?! ] ָ
אני אגיד לכם למה .בגלל שאתם מדי עסוקים בלהלחם אחד עם השני ]ערש"י שיה"ש ו' י"ב[ .אז מה זה מעניין אם ציון
דוד-המלך ע"ה נמסר לכנסיה הקתולית?! ]תהלים נ"ד ה'[ מה אכפת לכם?! מה שחשוב זה שתוכלו לקבל כסף עבור בתי-
הספר ]ירמיהו ג' כ"ד[ ,אפילו אם התמורה היא חינוך יהודי אמיתי ]יואל ד' ג'[ .יותר חשוב להלחם אחד-נגד-השני על מי
הולך להיות הנציג בעיריה או בכנסת! ]תהלים קמ"א ד'[
טוב ,יהודים יקרים שלי .אנחנו בצרה גדולה .אנחנו בצרה מאד גדולה  -כי אתם מוכרים את הנשמות שלכם ,וה'
לא ישכח את זה ]'בְּ עֵ ט בַּ ְר ֶזל ְבּצִ יפּוֹ ֶרן ָשׁ ִמיר' ,הפטרת ויקרא[ .ובכל אופן ,אני בטוח שהרבה מאלו שמוכרים את הנשמות שלהם
לשטן  -שזה הכנסיה ]צפניה א'[ ,או מוכרים את נשמותיהם לכסף  -שזה 'עגל הזהב' ]הושע ב' .ושם פי"ג'ַ :מסֵּ ָכה ִמכַּ ְספָּ ם'[ ,או פשוט
מוכרים את נשמתם עבור כבוד ]'וּ ִמגְ ָדּל וְ ֹראשׁ ֹו בַּ ָשּׁמַ יִ ם ,וְ ַנ ֲע ֶשׂה ָלנוּ ֵשׁם'[ – אתם כולכם עומדים לשלם מחיר כבד ]הושע י"ג ג' ,זוה"ק בראשית
אס ְפסֻ ף אֲ ֶשׁר בְּ ִק ְרבּוֹ' .במדבר י"א' .יִ לְ דֵ י פֶ ַשע ֶז ַרע
למ ְצ ִריִ ים האלו שיצאו ִעם ַעם ישראל ממצרים ]'וְ הָ ַ
כז .[:מפני שאתם בודאי שייכים ִ
ָש ֶקר' ,ישעיה נ"ז[ .אתם בודאי שייכים לערב-רב שגרמו לעם ישראל כל כך הרבה צרות לאורך כל הדורות ]האריז"ל ש'
הליקוטים ,ואתחנן[.
ה' אוהב את עם-ישראל .ה' אוהב אותנו ,אבל אנחנו היהודים לא יודעים בדיוק מי הוא יהודי אמיתי ומי הוא
"ערב-רב" .דבר אחד בטוח :הערב-רב אין לו שום לב ליהודים אחרים ]ביצה לב ע"ב[ .לא איכפת לו על כאב של
יהודים אחרים ]'וְ ָנ ַתן לְ ַרחֲ ִמים' ,דברים י"ד[.
מה שקרה בבחירות האלו ,ומה שקרה בתסבוכת עם הבנייה על הקברים בבית-שמש ]ישעיהו ס"ה ד'[ ,ומה שקרה עם
תוכנית-הליבה ששולבה לתוך בתי הספר החרדים ]ר' גליון  ,[80ומה שקורה עם החוקים נגד הנישואין לפני גיל '] 18הָ בָ ה
'רק אֵ ין
ִנ ְתחַ כְּ מָ ה ל ֹו'[ ,בעוד שהפלות לנערות צעירות נחשבות דבר יפה ]תהלים פ'' :חֲ זִ יר ִמ ָיּעַ ר' ,מזמור צד' :י ֹוצֵ ר עָ מָ ל ֲע ֵלי ח ֹוק'[ ,אין בעיה ] ַ
יִ ְראַת אֱ לוֹ ִקים .['...זה בהחלט מוסרי] ...יחזקאל כ"ג ל"ו ,הושע ד' ב'[ על זה אין שום עונש ]חוקות סדום .חלק קט .[:אפילו שאנחנו רואים יותר
ויותר ברור מי הוא חלק של איזו קבוצה – בכל זאת ,כאן נעשה בירור ענקי-ענקי :מי לחיים ומי למוות'] ...וּבָ רוֹ ִתי ,'...יחזקאל
כ' ,ישעיה ס"ו י"ד ,תהלים סוף מזמור א'[.
אני רק רוצה לומר לכם ,יהודים אמיתיים ,להשגיח על כל דבר שקורה ,ולשמור על עצמכם .תשמרו טוב טוב
על עצמכם .היכנסו עמוק אל תוך החורים שלכם ]' ֵל עַ ִמּי ֹבּא בַּ חֲ ָד ֶרי ' .ישעיה כ"ו[ ,אל תוך הבתים שלכם ,ואל תאפשרו לעולם
החיצוני להפריע לכם .תשמרו שבת בדיוק לפי ההלכה ]ירמיהו י"ז .הקדמת המשנה ברורה לח"ג הל' שבת[ ,טהרת המשפחה ,כל
הדינים שבתורה ]סיום מלאכי[ ,ואל תכנעו .תחזיקו חזק בקדוש ברוך הוא ,לא משנה מה שקורה בעולם! לא משנה כמה נורא
שזה נהיה ,ולא משנה כמה רע שאלו המכונים 'יהודים' כביכול ,יהודים-ציונים ,יהודים חילונים ,הופכים להיות
נגדינו ]פסחים מט .[:אדרבה ,עם כל מהלומה שהם מנסים להכות בנו ,אנחנו צריכים להתקרב אל האמת יותר ויותר,
קרובים אל השם יותר ויותר ]ירמיהו ט''ַ :ה ְשׂ ֵכּל וְ ָידוֹעַ אוֹ ִתי'[.
אני יודע כמה שהדברים מבלבלים ,אבל תנסו לא להתבלבל .הסתכלו טוב-טוב מי עושה מה ]מזמור י"ח כ"ו[ .אתם
לא צריכים לדבר שום לשון-הרע ]ר' אגרת הגר"א[ .רק תשמרו את זה בלב שלכם .רק תסתכלו ותראו מי עושה מה ]מזמור י"ח
כ"ו[ ,ותדעו היכן טמונה האמת ,ותישארו ִעם הקדוש ברוך הוא .אל תקשיבו לשטויות של החילונים ]' ַויִ ְתעָ ְרבוּ בַּ גּוֹיִ ם'[ .אל
תקשיבו לשטויות של הערב-רב החרדים ]'אוי לרשעים ואוי לדבוקיהם' ,תנחומא וירא ט'[ .אל תקשיבו לשטויות של הרבה מהדתי-
לאומי ]צפניה א' ה'[ .תקשיבו רק לאמת .תקשיבו רק לתורת-השם ,ותשובו אל השם ]ישעיהו נ"ה ב'[.
החילונים מבלבלים את החרדים ]אש"ל י"א ו'[ .הם קונים אותם בכסף ]'כָּ ל הוֹן בֵּ יתוֹ בָּ אַהֲ בָ ה' ר' הגר"א שיה"ש ח' ז' ,ופירש"י שם[.
הזמנים קשים .זה קשה לשים אוכל על השולחן עבור הילדים שלנו .זה לא קל לשלם את החשבונות שלנו .אבל
דבר אחד אני יכול לומר לכם :אם תישארו קרובים אל ה' ,אתם תראו כל הזמן ניסים ]מיכה ז' ט"ו[ ,ולא תצטרכו אותם,
את הגויים ,את היהודים החילונים ,לספק לכם מחיה ]עי' סוטה מ"ז סוף ע"ב ,רש"י שיה"ש ו' ו' .תהלים מ' ה'[ .הקדוש ברוך הוא בעצמו
יקר כָּ ִרים' ,תהלים מ"ט .הושע י"ג ג' ,ישעיה
יראָיו' ,ור' דברים ח'[ ,וימחוק אותם מעל פני האדמה ]'וְ אוֹיְ בֵ י ה' כִּ ַ
יפרנס אתכם ]תהלים ל"ד' :כִּ י אֵ ין מַ ְחסוֹר לִ ֵ
כ"ט כ'[.

ליהודי חוץ לארץ :אל תשתמשו במה שאני אומר כתירוץ להגיד" :טוב ,אז אם זה כל כך נורא בארץ ישראל ,אז
אני כבר יכול גם להישאר בצרפת ,באנגליה ,באמריקה ,בכל מקום".

זו ממש איננה טענה .מפני ששני-שליש של העולם עומד להיהרס ]זכריה י"ג ,יחזקאל ז' ע"ש[ ,וזה לא כולל את ארץ-
ישראל .ואילו היהודים שהם יהודים אמיתיים– הם יינצלו .ואני יודע שאתם תאמרו" :אז אני לא צריך לעזוב .הרבי
מסאטמר אמר לא לעזוב את אמריקה לפני שמשיח בא" ]מאמר 'שלש שבועות'[ .אבל בכל אופן ,אם הסאטמר רבי זצ"ל היה
חי כיום ,אני בטוח שהוא היה חש אחרת .בכל אופן ,אפילו אם אתם מחליטים להישאר באמריקה בגלל שהסאטמר
רבי זצ"ל אמר ,אם אתם עושים זאת באמת לשם-שמים ,ה' יציל אתכם ]'כִּ י ִשׁבַּ ר ַדּלְ ת ֹות ְנח ֹו ֶשׁת ,'...תהלים ק"ז[ .אבל אם אתם רק
משתמשים בזה כתירוץ בגלל שאתם כל-כך אוהבים את 'עגל הזהב' – אז זה לא יציל אתכם.
ואני רק אומר לכם שאם אתם במקום סכנה ,ואתם מבינים את זה ,ואתם מרימים את עצמכם והולכים לארץ
ישראל ,יש לכם זכויות בשמים ,וזה יכול לעזור לכם לשרוד בדרך הרבה יותר קלה .בכל אופן ,אם אתם נשארים
בארצותיכם רק כדי להמשיך במסיבות שלכם ]'פֶּ ֶרשׁ חַ ֵגּיכֶ ם' ,מלאכי ב'[  -אזי לא יהיו לכם זמנים קלים ,אם אתם יהודים
אמיתיים ]'וּצְ ַר ְפ ִתּים'[.
אני רוצה לומר שוב .זו הצורה ,זו הדרך שזה עובד:כל היהודים האמיתיים ינצלו ,בעזרת ה' ]יחזקאל מ' כ"ח .עמוס ט'' :וְ א יִ פּ ֹול
ְצר ֹור אָ ֶרץ' ,ע"ש[ .בכל אופן ,אלו שהם רחוקים  -יסבלו הרבה יותר מאלו שהם קרובים' .רחוקים' זה אומר רחוקים מה',
'קרובים' זה אומר קרובים אל ה' ]ישעיהו נ"ז י"ט[.
'מ ָשּׁם יְ ַקבֶּ ְצ '' .וּבָ אוּ הָ א ֹובְ ִדים' ,ר' סוף
אתם יכולים להיות בקצה העולם ובכל זאת תילקחו ותובאו אל בית-המקדש ]דברים ל'ִ :
ישעיהו' :וְ הֵ בִ יאוּ אֶ ת אַחֵ י ֶכם ,['...אבל אתם גם יכולים להיות בירושלים ,ליד הר-הבית ]ישעיה כ"ה ו'[ ,ולהיות ערב-רב ,ואף פעם
לא תגיעו ]עמוס ה' י"ח[.
אני רק אומר לכם שזה יהיה יותר קל כאן ]סוף ספר יואל[ ,ואם יש לכם את היכולת  -אני מתחנן אליכם :תקומו ותעזבו!

ישעיה ד' ג':
לו ָּכל ַה ָּכת ּוב לַ ַח ִּיים ִּביר ּו ׁ ָש ִ ָלם:
דו ׁש י ֵָא ֶמר ֹ
וְ ָהיָה ַה ִּנ ׁ ְש ָאר ְּב ִצי ֹּון וְ ַהנ ֹּו ָתר ִּביר ּו ׁ ָש ִ ַלם ָק ֹ
עובדיה א' י"ז:
יהם:
מו ָר ׁ ֵש ֶ
יטה וְ ָהיָה ק ֶֹד ׁש וְ י ְָר ׁש ּו ּ ֵבית יַעֲ קֹב ֵאת ֹ
ּו ְב ַהר ִצי ֹּון ִּת ְהיֶה ְפלֵ ָ
יואל ג' ה':
יטה ַּכאֲ ׁ ֶשר ָא ַמר ה'ּ ,ו ַב ְשׂ ִר ִידים
כל אֲ ׁ ֶשר יִ ְק ָרא ְּב ׁ ֵשם ה' יִ ּ ָמלֵ טּ ִ ,כי ְּב ַהרִ -צ ּי ֹון ּו ִביר ּו ׁ ָשלַ ם ִּת ְה ֶיה ְפלֵ ָ
וְ ָה ָיה ּ ֹ
ק ֵרא:
אֲ ׁ ֶשר ה' ֹ
יואל פרק ד':
עוז ִל ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל:
לו וְ ָרעֲ ׁש ּו ׁ ָש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ ,וַ ה' ַמחֲ ֶסה לְ ַע ּמ ֹו ּו ָמ ֹ
קו ֹ
)טז( וַ ה' ִמ ִּצי ֹּון יִ ׁ ְש ָאג ּו ִמיר ּו ׁ ָש ִ ַלם יִ ּ ֵתן ֹ
עוד:
יכם ׁש ֵֹכן ְּב ִצי ֹּון ַהר ָק ְד ׁ ִשי ,וְ ָהיְ ָתה יְ ר ּו ׁ ָש ִ ַלם ק ֶֹד ׁש וְ זָ ִרים לֹא י ַַע ְבר ּו ָב ּה ֹ
יד ְע ּ ֶתם ִ ּכי אֲ נִ י ה' אֱ לֹ ֵד ֶ
)יז( וִ ַ
יקי יְ ה ּו ָדה יֵלְ כ ּו ָמיִ םּ ,ו ַמ ְעיָן ִמ ּ ֵבית
עות ּ ֵתלַ ְכנָ ה ָחלָ ב וְ ָכל אֲ ִפ ֵ
)יח( וְ ָהיָה ַבי ֹּום ַהה ּוא יִ ְּטפ ּו ֶה ָה ִרים ָע ִסיס וְ ַה ְ ּג ָב ֹ
ה' י ֵֵצא וְ ִה ׁ ְש ָקה ֶאת נַ ַחל ַה ּ ׁ ִש ִּטים:
דום ְל ִמ ְד ּ ַבר ׁ ְש ָמ ָמה ִּת ְהיֶהֵ ,מחֲ ַמס ְּבנֵי יְ ה ּו ָדה אֲ ׁ ֶשר ׁ ָש ְפכ ּו ָדם נָ ִקיא
)יט( ִמ ְצ ַריִ ם ִל ׁ ְש ָמ ָמה ִת ְהיֶה וֶ אֱ ֹ
ְּב ַא ְר ָצם:
דור:
דור וָ ֹ
עולָ ם ּ ֵת ׁ ֵשב וִ יר ּו ׁ ָש ִ ַלם לְ ֹ
)כ( וִ יה ּו ָדה לְ ֹ
יתי ,וַ ה' ׁש ֵֹכן ְּב ִצי ֹּון:
יתי ָ ּד ָמם לֹא נִ ֵ ּק ִ
)כא( וְ נִ ֵ ּק ִ
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חלק :17

ִמי לַ ה' אֵ לַ י !!!
ט"ו כסלו תשע"ד
בחודש הקרוב אנו נבין עד כמה נחוצה הקריאה הזאת עבורנו' :מי לה' אלי'!!! ]שמות ל"ב כ"ו .דברים ל"ג ט'[ .חסר לנו רק את
האיש שיאמר זאת .בשנים עברו ,כאשר היוונים ימ"ש ניסו להרוס את הדת שלנו ,את האידישקייט  -המצב כל כך התדרדר
עד אשר מתתיהו כהן-גדול לא יכול היה יותר לסבול זאת .אפילו שהיו עמו רק מתי-מעט עוזרים שהתנדבו לפעול עמו ]רש"י
דו ִמים.
פר' וזאת הברכה שם[ – הוא קרא' :מי לה' אלי!' .וכעת שוב ,אנחנו נתונים תחת שלטונם של הרשעים ,של היוונים ,האֱ ֹ
בכל העולם הם שולטים ]איוב ט' כ"ד' :אֶ ֶרץ נִ ְּתנָה ְ ּביַד ָר ָׁשע'[ ,וגם כאן בארץ-ישראל הם שולטים .אבל אנחנו לא כל כך שמים לב
לזה .לא החרדים ולא החילונים .אנחנו מאפשרים לזה לחלוף לידינו בלי לקלוט בכלל שאנחנו במצב סכנה איום ונורא ]ר' ישעיה
כ"ט י'[.
הציונים הראשונים ,יצרו את מדינת ישראל ,עיצבו אותה ,בנו אותה והפעילו אותה עם רשות מה' ,כמובן ]רבנו גרשום מאור
או ִתי עַ ל ּ ָפנַי ָּת ִמיד'[ .לא נגד
יסים ֹ
הגולה ,תמיד לב .[.מדינת ישראל נבנתה כמלחמה ישירה נגד הקדוש ברוך הוא ]ישעיה ס"ה ג'' :הָ עָ ם הַ מַ כְ ִע ִ
הערבים .נגד הקב"ה! המייסדים של מה שמכונה "מדינת-ישראל" היו "ערב-רב" שרצו להוכיח שהם יכולים ,חס ושלום ,להיות
יותר חזקים מהקב"ה ]ר' מלבי"ם חבקוק ב' ד'[ .זה דומה ממש לדור הפלגה ,אלו שבנו את מגדל-בבל כמלחמה ישירה נגד הקב"ה
ֹאשֹו ַּב ּׁ ָשמָ יִ ם' ,סנהדרין ק"ט .[.היתה להם את המחשבה הפרועה שכאילו יש להם יכולת לנצח נגד הקב"ה ,ומה שאנחנו רואים
]'וְ ר ׁ
עכשיו זה בסך-הכל המשך מוזר של הרעיונות המטורפים הללו ]יחזקאל ל"ח י' ע"ש רש"י ,נחום א' י"א ,ע"ש[.
האנשים שמאחורי הרעיון השיקרי הזה מפוזרים בכל העולם ]'ו ִּמ ּׁ ָשם הֱפִ יצָ ם ה' עַ ל ּ ְפנֵי ָּכל הָ אָ ֶרץ' .נח פי"א[ .לאחר מאות שנים של
תיכנון ומזימה  -כעת מהדקים הם את הלולאה ,את החבל ,מסביב כל עמי העולם ]'אַ ל ִּת ּ ֵתן ה' מַ אֲוַ ּיֵי ָר ָשע' ,תהלים ק"מ ,מגילה ו .ע"ש.
חבקוק א' ט"ו[ כמו גם מסביב העם היהודי.
אבל הרשעים האלו מעוניינים דוקא ליצור דת עולמית חדשה ,דת חדשה שתקיף את כל העולם .והדת הזאת תהיה
קוקטייל'-מישמאש' של דברים ,אך בסופו של דבר זה יהיה כמו היונים :עבודה זרה ]כמעשה חנה וז' בניה ,וכן ביוסיפון[.
ש ָראֵ ל',
הציונים שבנו את המקום הזה ,את המדינת-ישראל הזו ,חפצו להיות כמו כל הארצות האחרות בעולם ]' ְּככָ ל הַ ג ֹּויִ ים ּ ֵבית יִ ְ ׂ
יחזקאל כ' ,ע"ש[ .הם רצו להיות חלק מהאימפריה הרומאית ]יחזקאל פרק כ"ג[ .וכעת אחרי כל השנים האלו – הם הגשימו את מטרתם
הגדולה! כעת הם בהחלט חלק של האימפריה הרומאית! ]הושע ב' ז'[
וההוכחה ל'תבשיל' הזה  -זו העובדה שמדינת ישראל ,ללא כל בעיה ,מעבירה לרשות הכנסיה הקתולית את השליטה על
קבר אדוננו דוד המלך ,אביו של משיח צדקנו ]מזמור פ"ט ועוד .ברכות ההפטרה .חלק צ"ח [:זהו אקט בלתי יאומן של מלחמה גלויה
וברורה נגד הקדוש ברוך הוא .אבל זה לא רק זה .זה גם כל החוקים שהועברו לאחרונה בארץ ישראל .הם כולם עוצבו בכדי
"לדלל" את האידישקייט שלנו ]'א ֲֶׁשר קָ ְר ָך' – 'ציננך'[ ,או לסלק את זה בכלל מאיתנו ]' ְלהַ ע ֲִב ָירם מֵ חוּקֵ י ְר ֹצונ ֶָך'[ .בין אם זה מדובר
תו הֵ פַ ר' .פר' שלח י"ד[ .יש להם את עזות הפנים ,את
בברית-מילה ,או כל מנהג ודין בעל מסורת יהודית ]' ִּכי ְדבַ ר ה' ָּב ָז"ה ,אֶ ת ִמ ְצוָ ֹ
החוצפה לחדור אל תוך המנהגים שלנו ביד רמה ולנסות להוציא אותם אל מחוץ לחוק .ואנחנו יודעים שהם אלו שעומדים מאחרי
סוד ָּב ּה',
ארגון 'נשות הכותל' ]מזמור ע"ד[ .הם גם אלו שעומדים מאחורי כל הפעילויות הלוחמניות נגד האידישקייט'] .עָ ר ּו עָ ר ּו עַ ד הַ יְ ֹ
מזמור קל"ז[.
הצבא הישראלי מלא גויים שבקלות יכולים להיות גייס חמישי .חיי היומיום שלנו מלאים ברעיונות שלקוחים מדרכי הגויים
]ירמיהו סו"פ י"ג[.
הישראלים מסתכלים על צה"ל כ'מצילה של המדינה' ]' ֶׁשקֶ ר הַ ּסוּס ִל ְתשׁ וּעָ ה' .תהלים ל"ג[ .השקפה זו היא מלחמה כנגד הקדוש ברוך
הוא ]ר' הדה"א עמ' ט"ו[ .ההיפך :מצד אחד ,צה"ל הוא מתואר כשומר-המדינה ]' ִאי ּנוּן חָ רוּבֵ י קַ ְר ָּתא' ,ילקו"ש ירמיהו ט' רפ"ב[ ,ומאידך גיסא,
מות
אם אנחנו מסתכלים על כל המלחמות מאז שהמדינה קמה ,הן נוצחו רק על ידי ניסים שצה"ל אינו יכול בכלל לחולל ]'ו ִּמ ְלחָ ֹ
אֲנִ י עָ ִ ׂש ִיתי' ,ע"ז ג.[.
לכן ,אני מוכרח לומר לכם כעת ,שאנחנו נכנסים לעידן חדש שהוא יהיה הרבה יותר קשה ומפחיד .אנחנו ,היהודים,
איפשרנו ליוונים ,להלניסטים ,לקחת מאיתנו את היהדות ,ונותרנו לבד .ה' לקח מאיתנו את הרבנים הגדולים ביותר ,את
החשובים שבגדולי הדור ,ונותרנו עם רק מעט צדיקים ]ירמיהו ב' ל'' :אָ כְ לָ ה חַ ְר ְ ּב ֶכם נְ ִביאֵ יכֶם ְּכאַ ְריֵה מַ ְ ׁש ִחית'[ .בכל אופן זה אינו מספיק
בכדי לאפשר לעם-ישראל לצאת מן הבלאגן הזה ]בראשית י"ט[ .אנחנו יתומים ]ר' פרק  12בסידרה זו[ ,אבל עכשיו אנחנו אפילו עוד
יותר יתומים ,מפני שה' כעת מסלק מאיתנו גם את הצדיקים הגדולים שלנו מימי קדם ]'כּ ו ְּלה ּו ְד ִמיכִ ין' ,מתפי' 'פתח אליהו' ,הק' תיקוה"ז[.
אם התכנית לקחת מעם ישראל את קבר דוד המלך תצליח ,חלילה – וזה נראה שגם מקומות-קדושים נוספים אחרים עומדים
להימסר לגויים ,הרי שאנחנו נהיה בחושך מוחלט ,בהעדר מוחלט של הדרכה בעולם מבולבל זה ]'זכות אבות' .עי' בענין זה שבת נה .ושם
ל ,.ועי' פסי"ר פכ"ו[.
אני צעיר מעט בכדי לזכור ,אך כאשר הכותל הושב לידים יהודיות ב ,1967-הבכיות של כל יהודי אמיתי היו קורעות לב.
הידיעה שכעת יש לעם ישראל מקום שהוא יכול לבוא ולבכות ולשפוך את הלב לקדוש ברוך הוא ולהרגיש את נוכחותו ]' ִ ׁשפְ כִ י
ּ ַכ ּ ַמיִ ם ִל ֵּב ְך ֹנוכַ ח ּ ְפנֵי ה' .איכה ב'[ – חוללה התרוממות רוח ,התרגשות ענקית עבור כל היהודים בכל מקום .אבל כעת הכל השתנה.
השינויים שבוצעו בכותל ובסביבותיו מעבירים צמרמורת בגבי ,זה גורם לי לבכות מרוב כאב ,מפני שיש לזה את הטעם ,את
הריח ,את ההרגשה של כנסיה .יש כאן את התחושה של אתיאסטים ,של אנשים שבכלל לא מאמינים.
ולכן ,יהודי אמיתי שמרגיש כזה דבר אין לו ברירה רק להתיישב ולבכות .תלכו לקבר רחל או לרשב"י )מירון( ,יש לכם את
ההרגשה ,את התחושה הקרירה של בלתי-מאמינים .יש שם מאות אולי אלפים לא-יהודים שמתקהלים במקומות האלה ]ירמיהו ז'
ב'' :הַ ְמעָ ַרת ּ ָפ ִר ִיצים הָ יָה הַ ַּביִ ת הַ זֶּה?[ .והיכן אנחנו? אנחנו אין לנו רשות לחלק כל סוג של תפילות או דברי חיזוק או לבקש צדקה .לא
מאפשרים לנו להרגיש ,לחוש את הצדיקים שלנו ]ר' לשונות תפילת הרח"ו על גלות השכינה[.

מוישל'ה' :הגאולה' ,סידרה ב' ) ,(2עמ' 2

מאמע-רחל! להיכן הלכת מאתנו?! אנחנו כבר לא יכולים להרגיש אותך! היכן היא השכינה שאמרו לנו שלעולם איננה סרה מן הכותל?!
]שיה"ש ב' ט'[ היא שם .אבל זה כל כך קשה לנו להתרכז כאשר אלפים על אלפים של כל מיני סוגים של אנשים מתגודדים
שמה ,עם נשים שאינם בצניעות כלל ,ואנשים שמבזיקים במצלמותיהם מכל הכיוונים ,וכמובן 'נשות הכותל' שבאות להתריס
ישירות נגד הקב"ה .האם ה' יאפשר להם לחלל את מקום קדשו ולעשות מה שהם רואים לנכון במח הקטן שלהם?! ]' ִמי ִב ֵּק ׁש זֹאת
ִמ ּי ְֶד ֶכם ְר ֹמוס חֲצֵ ָרי' .הפטרת חזון[.
עם ישראל! אם אתה לא מרגיש את זה ,אזי אני תוהה על שרשיכם .אם אתם לא חשים את זה ,תלכו לקברי הצדיקים ,תלכו
למאמע-רחל ,תלכו לכותל ,תלכו לקבר דוד המלך ,ולכל המקומות האחרים שהיוונים פלשו בתוכם ]'וַ ִ ּי ָרשׁ וּהָ ֹעו ְבדֵ י ז ִָרים' ,תפילת נחם[,
ותגידו לי מה אתם מרגישים .אם אתה לא מרגיש כלום ,אם אתה חושב שהסדר החדש בכל המקומות האלה זה יפה וזה
מצויין ,אז אני רק יכול לכופף את ראשי ולומר שהחמצת את ההזדמנות ,פיספסת .אתה לא יכול להיות יהודי .זה לא יתכן שיש
לך נשמה יהודית .אם אתה הולך למקומות האלה ואתה כן חש את הבדידות ,את האוירה הקרירה ,את ההרגשה של אבדן גדול –
אם כן אני בטוח שהנשמה שלך היתה בהר סיני] .ניצבים סו"פ כ"ט[.
אות ֱאל ִֹקים' – תהלים פ"ג,
ֲשר אָ ְמר ּו נִ ְיר ָׁשה לָ נ ּו אֵ ת נְ ֹ
זוהי הבחירה .זהו הבירור ]ר' חלק  16בסידרה[ .ה'יוונים' רוצים לשבת כאן בארץ ישראל ]'א ֶׁ
ר' צפניה ג' י"א[ .הם רוצים לשלוט על העולם מתוך ארץ ישראל! הם רוצים לתפוס את מקומו של השם ,חס ושלום ]ערש"י סו"פ
בשלח[ .כמובן שהם אינם יכולים לעשות זאת ,והם כה טפשים במחשבה הזאת ,ברעיון השגעוני שלהם שריבונו של העולם,
השליט בעולמו ,יאפשר להם ,לעלובים אלו להרוס את העולם בעצמם .לא! זה לא יקרה .ה' יהרוס חלק גדול של העולם וגם
צו' ,מזמור ט',
גויִ ים מֵ אַ ְר ֹ
אותם ביחד עם זה .אבל עם ישראל וארץ ישראל יישארו ]עובדיה א' י"ז[ ,ואילו הם ייעלמו מן הקיום ]'אָ ְבד ּו ֹ
ע"ש[.
ֲשר ה'
אנחנו מגיעים לנקודת המבחן שבה כל יהודי-אמיתי יצטרך להיצמד לאידישקייט שלו בכדי לשרוד ]יואל ג' ה'' :וּבַ ּ ְשׂ ִר ִידים א ֶׁ
ֹקו ֵרא' ע"ש במפ'[ .ואנחנו עומדים להיות מותקפים ,לא כל כך על ידי פצצות ח"ו ,אלא בזאת שינסו לגרום לנו לעזוב את התורה
שלנו .הם עומדים להסוות את מאמציהם בעזרת תיאורים ציוריים ביותר עד כמה הדרך שלנו לעשות דברים זה 'לא-כל-כך
הומניסטי' בחיים ,אבל מי שנופל בזה לא יצא! הם לא כל כך עומדים להרשות לנו לעשות מה שאנחנו יודעים לנכון ,ולכן
כאשר משיח מתגלה וקורא" :מי לה' אלי"  -אנחנו נדע אחרי מי ללכת.
שוב ושוב אני אומר את אותם הדברים] :עי' תרגום עה"פ ' ֹקול דּ ֹו ִדי ֹדו ֵפק' ,שיה"ש פ"ב[ בבקשה ,בבקשה תשובו אל האמת! בבקשה,
בבקשה תחזרו אל השם! בבקשה ,בבקשה ,אל תוותרו על הדבר היחיד בעולם שיש לו איזושהי משמעות ,וזהו :הקשר שלנו עם
הקדוש ברוך הוא ]רמב"ם הל' מזוזה ספ"ו[ .אנחנו הכלה שלו ,והוא החתן שלנו ]' ִא ִּתי ִמ ְּלבָ ֹנון ּ ַכ ָּלה ,'...שיר השירים .ועי' זוה"ק ויקרא ו :כה"ע[.
אנחנו נהיה אחד איתו ]'פתח אליהו'[ ,וכעת זוהי ההזדמנות שלנו להראות לו כמה איכפת לנו ,כמה שאנחנו רוצים ,עד כמה
אנחנו צריכים אותו ,עד כמה אנחנו מוכנים להקריב רק בשביל לעשות את רצונו .ואז משיח יתגלה ,ואנחנו ניכנס אל העולם
החדש ,לא ה'סדר העולמי החדש' ,אלא לעולם החדש ]'הַ ּׁ ָשמַ יִ ם הַ ח ֲָד ִ ׁשים' ,ישעיה ס"ו' .ו ְּתחַ ֵ ּד ׁש ּ ְפנֵי א ֲָדמָ ה' ,מפרק 'ברכי נפשי' .וכן בקדיש לסיום מסכת:
' ְ ּבעָ ְלמָ א ְדהוּא עָ ִתיד ְל ִא ְיתחַ ְד ָּתא' .עי' חלק צב :צז ,[:לעולם הגבוה יותר ]'עַ ד ֹעו ְלמֵ י עַ ד' .מלבי"ם על מזמורי קבלת שבת[ שה' יצר עבורנו.
'מי להשם אלי'! מסירות נפש! עלינו להקריב את עצמנו בכדי לשרוד ולחיות ]דברים ל' ב' וברמב"ןִ ' .אם ֹחומָ ה הִ יא' ,שיה"ש ח'[.
סבא-רבא שלי ידע טוב-מאד שהיוונות השתלטה ]'טָ בַ ְע ִּתי ִ ּביוֵ ן ְמצוּלָ ה' ,ערש"י תהלים ר"פ ס"ט[ .הוא ידע טוב מאד שהגשמיות של
העולם הזה  -לא צריך להיות לה שום קשר עם העולם היהודי ,והוא הבין שזה הוריד מאד את היהודים ,במיוחד באמריקה
]'וַ יִ ְ ׁשמַ ן וַ יִ ְבעָ ט' ,עי' ספורנו האזינו .שבת קמז ,:ספר שירי משכיל כלל ד' בהרחבה[ .הוא ידע שזה חלק של תכנית אלוקית להפריד את הנשמות
היהודיות האמיתיות מהאנשים שאין הם נשמה יהודית אמיתית ]'דור שכולו זכאי – כולו חייב' .חלק צח.[.
הוא ידע שחורבנו של העולם באופן כמעט מוחלט על אומותיו תצמיח את האידישקייט הפורחת ביותר .זה מה שסבא-רבא
שלי ידע טוב מאד .ובמשך חייו הוא ניסה והשתדל להביא יהודים להבין שהגשמיות ,שזה כולל את כל הדברים שעגל הזהב
מייצג – היא הניגוד המוחלט של רצון השם ית' .וזה מה שהורס את האנושות ,וגם את היהודים] .קד"ד  ,12ור' בית אלוקים להמבי"ט
סוף ש' התשובה[.
וכעת שוב ,במבט ממרומים ,מהמקום שלו בשמים ,הוא יכול לראות את המתרחש .הוא יכול לראות איך הקהילה-החרדית
נלחמת אחד-עם-השני .יש להם כך הרבה קונפליקטים שזה כמעט בלתי-אפשרי להמשיך הלאה להיות יהודי .היוונים
וההלניסטים ,אלה המתייונים שהולכים איתם ]' ְמהָ ְרסַ יִ ְך וּמַ ח ֲִריבַ יִ ְך ִמ ּ ֵמ ְך יֵצֵ א ּו' ,הפ' עקב .עי' חלק צז – [.מנסים לדלל את האידישקייט ,שזה
אומר להרוס את היהדות .והסבא-רבא שלי יודע ברור שזה אומר שאנחנו מאד קרובים אל הגאולה.
ישנם הרבה נוסחאות כמה יהודים ישרדו ]פרשת בלקֹ ' :אוי ִמי יִ ְחיֶה ,'...גמ' חלק קי"א .חסד לאברהם מ"ג נכ"ב ,ר' מלכים א' י"ט י"ח[ .אני הולך
עם הדעה שסוברת שרק הנשמות שהיו בהר-סיני ישארו ]ר' דברי הזוה"ק נשא דף קכ"ה :כה"ע ,גמ' שבת פח .עה"פ 'ושמחת עולם על ראשם' ,ועי' גם
דברי הסמ"ק על מצות 'אנכי ד' אלוקיך' ,הביאו באור יחזקאל ג' מאמר 'אמונת הגאולה'[ ,מלבד מעט גויים ]חלק קה .[.ולכן אני מאמין שמתי מעט
סוד
ֲבור סוּפָ ה וְ אֵ ין ָר ָׁשע ,וְ צַ דִּ יק יְ ֹ
יישארו וישרדו ]ישעיה ד' ג' ,ע"ס מעייני הישועה לאברבנאל מי"א ת"י[ .אבל מי שישרוד  -הוא יהיה הבסיס ]' ּ ַכע ֹ
עולָ ם' .משלי י' כ"ה[ ,הבסיס לעולם החדש והמושלם שלנו ,עולם שבו לא יהיו לא יצר הרע ,לא שטן ולא מלאך-המוות ]ר' ב"ב ט"ז,.
ֹ
סוכה נב .זכריה ב'[.
זהו מסר למשפחה שלנו ולכל יהודי .הסבא-רבא שלנו רוצה ,מבקש מכל המשפחה להתבונן אל תוך הלב ואל תוך הנשמה,
קודֶ שׁ
ולהוציא את כל הגשמיות ,ולזכור מה ה' שואל מאיתנו ]דברים י'[ .הוא רוצה מאיתנו שנהיה קרובים אליו ]שמות כ"ב' :וְ אַ נְ ֵׁשיֹ -
ִּת ְהיוּן ִלי' ,ור' ר"פ קדושים[ .ואיך להיות קרובים אליו? בכדי להיות קרובים אליו עלינו להתפטר מכל המטען המיותר .וזה אומר מכל
תחושות השקר ]'וּמַ ְל ּ ֶתם אֵ ת עָ ְרלַ ת ְלבַ ְבכֶם' ,דברים י' ט"ז ,ע"ש באבן עזרא[ ,כל התשוקות הבלתי-נכונות ]רמב"ם הל' תשובה פ"ז ה"ג[ ,כל
הגשמיות האסורה ]שזה ענינו של עגה"ז ,ר' קד"ד  ,[56ואפילו הגשמיות המותרת אבל שמפריעה לנו בדרכנו ]ר' לקו"א תניא פכ"ז[ .אנחנו
מוכרחים להפוך את עצמנו ולהיות רוחניים ]חלק צב ,[:ואנחנו מוכרחים להתקרב לה' .בין שאנו לומדים ]ברכת 'אהבת עולם'[ או
מתפללים ]תענית ב [.או עושים חסד ]'הדבק במדותיו'[ – עלינו לעשות משהו רוחני שיסלק מהמוח ,מהקיום שלנו ומהלבבות שלנו את
'עגל הזהב' ]'א ֲֶׁשר ִקדְּ ָׁשנ ּו ְ ּב ִמ ְצ ֹוו ָתיו' .פר' ציצית במדבר ט"ו מ' ,ור' שמות סופכ"ט .יסושע"ה שעה"כ פ"ג[.
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הרבה ממה שאמרתי כאן – כבר אמרתי בעבר .אך ברגע שקראתם והתבוננתם במילים שלי ]שע"ת לר"י שער ב' ,סכ"ו[ ,אם
לקחתם אותם לתשומת לבכם ,אם ניסיתם בפועל להפריד את עצמכם מעגל-הזהב ומעולם השקרים – אזי האמת תשנה אתכם
ואת כל העולם ]יומא פו ,[:ואנחנו ,עם ישראל ,נהיה בע"ה מוכנים לקבל משיח-צדקנו.

חלק :18

המציאות האמיתית היחידה
כ"ה כסלו ,חנוכה תשע"ד
אמא ,אתם בטח סבורים ששום דבר משמעותי לא מתרחש בעולם? נכון? אבל דברים כן מתרחשים .למלא כל העין.
הרשעים בכל-מקום מתחזקים יותר ויותר בכל יום ,ובכל יום יוצאים לפועל חוקים מפחידים חדשים בכל העולם ,כולל
במדינת ישראל .ישנם חוקים שהם במיוחד נגד היהודים ,וישנם חוקים שהם נגד האנושות כמכלול ]תנדא"ז רפי"ג[ .הרוע הפך
פראי ,וממלא כל סדק וכל חור בעולם.
ישנם כמה גויים ,וכמה יהודים ,שרואים את האמת ,ומתלוננים ,ואומרים את הדעה שלהם ,ומנסים להלחם ברוע הענקי
הר ַשע הללו ]משלי ב' י"ד[ .והם לא מעוניינים בכלל להילחם בזה ,לכן אני מאד
הזה .אבל רוב העולם מתחיל ליהנות משיטות ֶ
עצוב.
כאן ,בארץ ישראל ,אנחנו נכנסים לתקופה של חורבן מוחלט של המבנה של מדינת-ישראל .ולא בפצצות אלא על ידי
העימות שבין הנוכל עם הבאנדיט אשר הוא חלק של המאפיה הליגאלית או שבין המרצח עם עמיתו היושב במשרתו הציבורית
]יחזקאל כ"ב כ"ז ,ור' הפטרת חזון[.
ומהצד השני  -יש לנו את הקהילה החרדית ,שהם עסוקים במריבות אחד-נגד-השני בשם "עגל-הזהב-הקדוש" ]מיכה ג' ה'[,
אשר בשילוב הלשון הרע האכזרי ,שלעיתים מלווה גם באלימות פיזית ורגשית ,כל זה גם כן מפורר והורס את הקהילה שהיתה
קדושה בעבר ]ר' רש"י עה"פ 'נַפְ ִ ׁשי ָׂשמַ ְתנִ י' ,שיה"ש ו' ,ובגמ' סו"פ מרובה[.
ארצות כמו בלגיה העבירו חוקים איומים .החוק האחרון שנוצר קובע שכל אדם שאובחן כבעל מחלה סופנית יכול לבחור
להיות מומת ]משלי י"ב י'' :וְ ַרחֲמֵ י ְר ָׁש ִעים אַ כְ ז ִָרי'[ ,כך שלא יצטרכו לעמוד מול סבל .וכמו כן הרבה חוקים הועברו בכל העולם,
המתירים באופן חוקי את כל התשוקות ואת חוסר המוסריות של הדגנרטים שמנסים לשלוט על העולם ]' ִּכי ִמ ֶּג ֶפן ְס ֹדום ַּגפְ נָם' ,האזינו[.
אויְ בֶ ָ
יך'[ .הם מנסים להרוס את הקדושה,
ֲשר חֵ ְרפ ּו ֹ
ובזאת – הם כעת בעמדת מלחמה ישירה עם הקדוש ברוך הוא ]תהלים פ"ט' :א ֶׁ
ילים
חס ושלום ,להעלות על נס את הכיוון העקום של האנשים הרעים ]' ּ ֵבית וַ עַ ד יִ ְהיֶה ִל ְזנוּת' ,סוף סוטה .עי' ספר חרדים פס"ו ספ"ח עה"פ 'וּכְ ִס ִ
מֵ ִרים קָ ֹלון'[ ,דרך המבוססת על תשוקות ,אהבת אלימות ורצח ]כענין בעל פעור .ור' סנהדרין נח .ושם פב.[.
מאמי ,המצב הזה עומד להתפוצץ .זה חייב להתפוצץ .רוב האנשים בעולם הפכו יצורים מטורפים פראיים ]איוב י"א' :עַ יִ ר ּפ ֶֶרא
אָ ָדם יִ ָ ּולֵ ד'[ .כאשר אתה מאפשר להם להשתחרר ,אם נתת להם את הרשות  -הם מסוגלים לפעולות-אלימות הכי נוראות ]אבות ג'
ב'[ .כמו לדוגמא מה שקורה בסוריה.
העולם על סף התרסקות מוחלטת ]ישעיהו סופכ"ד[ .וכאשר זה יקרה – תהיה אלימות קשה בכל מקום בצורה הגרועה ביותר.
אין שום דבר שהאנושות יכולה לעשות בכדי לעצור את זה .גם צבאות מצויידים היטב – אינן מסוגלים לעצור מצב חוסר-חוק
שכזה .ואפילו תפילה רצינית לא יכולה לעצור זאת ,מפני שאנחנו מגיעים לרגע האחרון של הפזורה ,של הגלות ,וכעת כל
האנושות נשפטת] .סוף מלאכי ,סוף ישעיהו[ .אך בעוד שתפילה רצינית ותשובה לא תוכל אמנם לעזור להציל את העולם בשלמותו
]יחזקאל ז'[ ,אך תפילה שכזו בהחלט יכולה לעזור לנשמות יהודיות אמיתיות שהיו בהר-סיני )וגויים צדיקים(  -לעבור את
התקופה הכל כך קשה הזו בדרך קלה יותר ,ולזכות לקבל משיח צדקנו ]' ִאם ִּת ְבעָ יוּן ְ ּבעָ י ּו' .ישעיה כ"א י"ב[.
לכן ,מאמי ,אנחנו על סף תקופה קשה ונוראה ]' ְ ּבחַ גְ וֵ י הַ ּ ֶסלַ ע'[ .ורק הקשר שלנו עם הקב"ה יכול להציל אותנו .הוא אחד ושמו
אחד ]סוף 'עלינו לשבח'[ .ולהיות חלק של אחדות זו – זהו הדבר שחייב להיות מטרתינו בחיים ]ס' מסילת ישרים[ ,מפני שזוהי מציאות-
הקיום האמיתית היחידה] .רמב"ם הל' יסוה"ת ,והל' מזוזה סו"פ ו' ,ס' דרך ה' לרמח"ל ח"א פ"א[.

חלק :19

שנאתו היוקדת של עשיו ליעקב
א' טבת ,נר ו' דחנוכה תשע"ד
אוי ,מאמי ,מאמי ,מה אני יכול לומר? אני חש שהכל נסגר עלינו ]' ֹהו ִציאָ ה ִמ ּ ַמ ְס ֵּגר נַפְ ִ ׁשי' ,תהלים קמ"ב[ ,אני מרגיש שאנחנו כמו
שנמצאים ברוסיה ,ברוסיה הקומוניסטית .אני מרגיש שאירופה ,רוסיה הקומוניסטית ,וסין הקומוניסטית בולעים את העולם ]משלי
א' י"ב-י"ד[ ומנהלים מלחמה גדולה נגד הקדוש ברוך הוא .ברור לחלוטין ללא כל ספק שהרשעים של היום שמנסים להשתלט על
העולם  -הינם אותם היוונים שבעבר שלטו על העולם ,או על רוב העולם.
רומא הגיעה לאחר יון ,אבל היא היתה ההמשך הברור של התרבות היוונית ]דניאל פרק ב' ,ועי' גיטין פ ,[.הגישה היוונית לחיים.
יתי ְר ָׁש ִעים ְקבֻ ִרים וָ בָ א ּו ,'...שם א' ט' ,דניאל פי"ב
אין ספק שכל אלו הנבלים של ההיסטוריה  -הם כולם נמצאים כאן עכשיו ]קהלת ח' י'' :ו ְּבכֵ ן ָר ִא ִ
ב'[ .הם כולם אותם הרשעים שרצו למחוק את שני בתי-המקדש ]'שפשטו ידיהם בזבול' ,עי' ר"ה יז ,[.שרצו למחוק את הדת היהודית,
ושחפצו להרוס את הקשר שלנו עם הקב"ה ]'וְ ֹחו ֶׁש ְך עַ ל ּ ְפנֵי ְּת ֹהום' ,פסי"ר פל"ג ע"ש[ .ולרוע המזל ,יש לנו גם את המתיוונים,
ההלניסטים כאן איתנו היום.
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כל יהודי נמצא בסכנה נוראה ,כי כבר נחלשנו על ידי העבודה זרה שבצורתו של 'עגל הזהב' ,המטריאליזם ,החומריות.
שקענו נמוך מאד בלי להרגיש בכלל איך שזה קורה לנו ]ע' שבת קמז' :מיא דדיומסית כו'[ .הפכנו כה שבויים בקסם המטריאליזם עד
ששכחנו שזה מפריד אותנו ממקור חיינו ,מהתורה שהיא החיים בעצמם ]ברכת 'אהבת עולם'[ .זה מנתק אותנו מקדוש ברוך הוא ,ה'
ישמור .והפולחן הזה של עגל הזהב ,הגשמיות ,המטריאליזם ,לקח לו כמה-מאות-שנים כדי לעשות את העבודה המלוכלכת
שלו .כעת ,בכל אופן ,לא רק החילונים מעורבים כה עמוק בצורה זו של הפולחן האלילי ,אלא אפילו החרדים במקרים רבים
מעורבים בסוג זה של עבודה זרה זו ]בהרחבה :ס' דניאל 2עמ'  .[227ישנם שומרי-שבת שמוכנים למכור את נשמתם עבור הגשמיות ]ר'
ביהגר"א משלי ב' י"ח[ ,מפני שלאחר שהם התרגלו לעינוגי החיים שמספקים אך ורק את הצרכים הגשמיים ,ולאחר שהם התבלבלו
תו ִּכי מָ חָ ר נָמוּת'[ ,אזי הם אבודים ]' ִעיר
כול וְ ָׁש ֹ
עם כל הפילוסופיה והפסיכולוגיה וכו' ,שזה רק נותן הצדקה לדרך החיים החומרנית ]'אָ ֹ
יחון' ,ב"ב עד ,:ר' מס"י פ"א[ .אלו היהודים משחקים היישר לידיהם של היוונים ,הרומאים ,עשיו ]יואל ד' ג'-ו'[.
ִס ֹ
ואפילו בארץ ישראל  -אנחנו בקרוב נראה חיילים זרים על אדמתנו ,ה' ישמור .הם יהיו כאן ,והם עומדים לשלוט עלינו.
בעצם הם כבר שולטים עלינו ,אבל הם עושים זאת דרך אלו המכונים 'יהודים' שמנהלים את המדינה" ,מדינת ישראל" ]כ"ח' :אנשי
לצון אשר בירושלים' ע"ש כה"ע ,ובזוהר מכוניםְ ּ ' :פ ִר ִיצין יְ הו ָּד ִאין' ,עי' זוה"ק שמות ז .כה"ע[ .היו רבנים שצפו שזה יקרה עוד לפני שמדינת ישראל
נוצרה בכלל ]הדה"א עמ' ר"ח[ .וכעת זה קורה בבירור.
קבר דוד המלך  -הוא כבר נמצא בידים של הכנסיה הקתולית .מדוע הם רוצים את זה? כולם מחכים למשיח :הנוצרים,
המוסלמים ,והיהודים .הכנסיה הקתולית היא האימפריה הרומאית .הכנסיה הקתולית נולדה מקבוצה קטנה של נוצרים שחדלו להיות
יהודים ,וחיו ברומא .ואלו שתי הדתות  -האלילות הרומאית והדת הנוצרית ,אוחדו כדת חדשה שהפכה להיות הדת הרשמית
של רומא תחת האימפרטור קונסטנטין ,דת שהיה על כל אזרח רומאי לקבל .בתקופה ההיא כאשר כל אדם החזיק ב'געטשקע'
)פסיל( אחר  -זה היה קשה לאימפרטור לארגן את העם שלו תחת דגל אחד .אז לכן הוא לקח קצת מזה וקצת משם ]ישעיהו
מ"א' :אֹמֵ ר לַ ֶ ּדבֶ ק ֹטוב הוּא '...ע"ש[ -ועיצב דת חדשה שנקראת 'נצרות' ,שאנחנו מכירים כיום כ'הכנסיה הקתולית' ,אך זה היה תמיד
מבוסס על עבודה זרה ]עי' מלבי"ם שם מ"ג י'[.
ומדוע שהכנסיה תרצה את קבר-דוד-המלך? מפני שדוד המלך הוא אביו של משיח ]מזמור פ"ט ,קל"ב[ ,והם רוצים לשלוט על
העולם מתחת לדת-הקוקטייל שלהם שתעזור להם לשלוט על העם יותר בקלות ,ולכן הם בודאי ינסו לעשות את המשיח
שלהם ,חס ושלום.
ישנם מספר חדרים למעלה מעל קבר דוד המלך שהם בודאי עומדים להפוך להיות כנסיה ,ה' יצילנו .מי יכול לעצור אותם?
מי רוצה לעצור אותם? וזה לא רק אני שאומר זאת .זה ידוע! זה היה בעיתונים .זה לא סוד! האפיפיור לא שומר זאת בסוד.
וזה לא רק את "קבר דוד המלך" שהם רוצים .זה ישפיע גם על כל אחד מהמקומות-הקדושים שלנו ,מפני שהם מעוניינים לשלוט
על היהודים .ומאחר שהבסיס של כל האמת בא מהדת היהודית ,והם לא יכולים לשלוט על היהודים אשר עד לנקודה זו
בהיסטוריה ,ברוך ה' ,שרדו את כל הרשעים שחיו אי פעם בעולם ]'וְ ִהיא ֶׁשעָ ְמ ָדה ,['...מבלי לנטרל חס ושלום את התורה שלהם
ואת המקומות הקדושים שלהם שנותנים ליהודים את הכח הרוחני להחזיק איתן כנגד כל הנסיונות להפריד אותם מאביהם
שבשמים ,הקדוש ברוך הוא .ואני כבר אמרתי :החבל מתהדק .האֱ דומים ,העמלקים ,הערב רב ,רוצים לשלוט על העולם מתוך
ארץ ישראל ]צפניה ג' י"א[ .זהו חירוף והתרסה כנגד הקדוש ברוך הוא ]מלאכי ג'ַּ ' :גם ָּבחֲנ ּו ֱאל ִֹקים.['...
מה שקורה עם איראן וכל ארצות ערב זה קומדיה מושלמת .הרומאים האלו החדירו לשם אנשים כדי לגרום לכל המהפכות הללו.
בכל הארצות הם שלחו כמויות מסיביות של חיילים ונשק בצורת ערבים מורדים בכדי לערער את האיזון של כל ארצות-ערב
האלו ,כמו :מצרים ,לוב ,תימן ,תוניסיה ,סוריה וכו' .זהו החלק הראשון של המלחמה האחרונה ]ר' מלבי"ם דניאל ב' מ"ד[ .כעת
אנחנו בעיצומה של המלחמה האחרונה! מלחמה זו עומדת להתפתח למלחמה הרבה יותר גדולה והרבה יותר מפחידה שלבסוף
תשפיע על כל העולם ]יחזקאל ל"ב ,ע"ש מלבי"ם[ .הסורים סובלים נורא .אבל זה כלום בהשוואה למה שעומד לקרות לעולם.
אנחנו חייבים להתבונן על מה שמתרחש ולהתייחס לזה בדרכו של רבי עקיבא ]מכות כד .[:כאשר הוא ראה את השועל מתרוצץ
על חורבות בית המקדש ]איכה ה'ׁ ' :שוּעָ ִלים ִה ְּלכ ּו ֹבו'[ – הוא שמח .מדוע הוא שמח על מראה שכזה? מפני שאם נבואה זו התממשה –
הרי שגם הנבואה על בניינו המחודש של בית המקדש עומדת להתקיים ,בעזרת השם .כל הדברים שקורים בעולם הם סימנים
ברורים שכתובים בדברי הנבואות הקדושות ]ר' אור יחזקאל ג' ,מאמרי הגאולה בשם הח"ח זצ"ל[ ,ובהחלט מבשרים על ביאת המשיח.
איטליה זו רומא ]ערש"י פ' תולדות כ"ז ל"ט במושב עשיו' :זו איטליה של יון'[ .והוותיקן זה הלב של האימפריה הרומאית ]עבודה זרה יא:
מלבי"ם ישעיה ר"פ ס"ג[ .זהו הרוח של עשיו בעצמו ]מלבי"ם ר"ס עובדיה[ .זוהי שנאתו הבוערת של עשיו ]'הלכה בידוע ,'...רש"י פ' וישלח.
אול ִקנְ אָ ה ,'...שיה"ש ח'[ .אלו הם
פסחים ר"פ האשה' :גפא דרומאי בהא נחתינן ,'...עי' ספר נבואה והשגחה ח"א מפי"ב[ והקנאה שלו ביעקב אחיו ]'קָ ָׁשה ִּכ ְ ׁש ֹ
שרוצים לשלוט על העולם .הם כבר הסבו פחד רב בעולם ,וגם בילבול .מעט מאד אנשים רואים את האמת ]ספורנו שיה"ש ח' ח'[,
מפני שאנשים שהם כה קשורים לגשמיות ,לחומרנות ,אף פעם לא יראו את האמת .לעולם לא ]'צַ ו לָ צָ ו קַ ו לָ ָקו' ,ישעיה כ"ח ,ערש"י
שם[ .הם ימותו כשהם עדיין צמודים לתפיסותיהם הטפשיות והמגוחכות ,לשטויות השיגעוניות והרעיונות הבלתי-הגיוניות שלהם
]סנהדרין סד.[.
כיום העולם נשלט על ידי חולני-טירוף .הרב דסלר זצ"ל אמר שהדור הבא ,שזהו הדור שלנו ,יהיה לגמרי מופרע נפשית
]מכתב מאליהו ח"ג עמ'  ,[116וזהו בדיוק איך שזה עומד כיום.
כן ,מאמי ,אנחנו בצרה גדולה .אבל מאחר שאנחנו רואים שהעולם הולך בדיוק לפי הנבואות – אז ברור אם כן שזה יוביל
אותנו למשיח צדקנו ,בעזרת ה'.
שלא תהיה לכם כל טעות .אנחנו כעת נמצאים במלחמת העולם השלישית! המלחמה הזו גדלה והולכת ,ותהיה יותר ויותר
מסובכת עד שהיא תתפוצץ] .ר' אבן שלמה פי"א סק"ז[
מאד קרוב לאחר מכן ,יהיו הרבה גילויים לפני שהעולם יסבול את הפיצוץ הסופי שלו .אנשים יראו פתאום את השקרים
הענקיים ,את השקרים המופרעים שאנו מתעסקים איתם .אנחנו נגלה כמה שקרים שהיינו כה בטוחים שהם "האמת המוחלטת"
שלפתע יתגלו כשקרים גמורים .כיום ,רק מעט מאד אנשים יודעים עד כמה שהשקר עצום במידה שלא תאומן ,אבל בקרוב -
כל אחד ידע .אבל למרות זאת ,אנשים רבים ילכו היישר למותם בלי לאפשר לעצמם לתפוס מה זה אמת ומה זה לא.
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מאמי ,אני מצטער שאני משאיר אתכם ערים מאוחר בלילה ,ואני מצטער שאני בוכה בשנתי ,אבל מה אני יכול לעשות? רק
שתדעי ,מאמי ,שזה הכל מביא אותנו למשיח צדקנו .אני מאד מפחד עבור כל העולם ,אבל בעיקר בשביל היהודים שלנו .עלינו
להיות יותר קרובים אל ה' ,והוא ישמור אותנו ]ישעיה פרק י"ב[ .הוא יצר אותנו .הוא יגן עלינו ]זכריה ט' ט"ו ושם י"ב ח'[.
כיום אנחנו עומדים כבר לאחר שחיינו חיים של כמויות כה עצומות של גשמיות ,של חומרנות ,מסוג כזה שלא נשמע
כדוגמתו בעבר .זהו עולם שלכל אדם שני יש מכונית או שבבעלותו דירה בעלת מחיר עצום .זהו עולם שבו כל אדם שני
בעולם המערבי נוסע לחופשות ,להפלגות נופש וכו' ,עולם שבו אתם אוכלים על צלחות שאתם זורקים ,משתמשים בכלים
שאתם זורקים ,וישנם אפילו סירים שמשתמשים וזורקים .עולם שבו מושלכים כל הסוגים של פסולת בכמויות עצומות.
המטריאליזם בכל העולם דילל את האידישקייט שלנו ,וכעת עלינו לשלם את המחיר.
חיינו בעולם של כמות מגעילה לגמרי של חומרניות קלה להשגה .אנחנו נהיינו מפורקים ומבולבלים מזה מאד ,והפכנו
להיות כה תלותיים בזה ,כך שאפילו יתכן שאנחנו מתפללים שלש פעמים ביום ,ומניחים תפילין ,ועוטרים זקן ופאות ארוכות,
ולובשים חליפות שחורות ,ונשותינו לבושות – פחות או יותר – בצניעות ,תלוי במידת הגשמיות שהתרגלנו לה ,ועדיין אנו
שומרים שבת ,וכן הלאה והלאה ...אבל עם כל זה  -האידישקייט שלנו ירדה .האידישקייט שלנו שקעה מפני שאיבדנו את
הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא .ישנם אנשים שעדיין יש להם את הקשר הזה ,אבל הם מעטים ופזורים ]'וְ נִ ְ ׁשאַ ְר ּ ֶתם ְמ ֵתי ִמ ְס ּ ָפר',
דברים ד' ,הדה"א פ"ד[.
עלינו לחזור אל הרצון ,אל הכיסופין להתפלל עם דמעות באמת ]ברכות ל"ב .[:מדוע עם דמעות? מפני שהדמעות שוברות את
מחיצת-הברזל שבינינו ובין הקב"ה ]ברכות שם[ .כאשר אנחנו שבורים ומלאי חרטה ]תהלים נ"א[  -זהו הרגע שאנחנו רוצים לבוא
אל אבאל'ה שלנו בשמים ,שיציל אותנו ,שיעזור לנו ]'וְ אֵ ין לָ נ ּו עַ ל ִמי ְל ִה ּׁ ָשעֵ ן אֶ ָּלא עַ ל אָ ִבינ ּו ֶׁש ַּב ּׁ ָשמַ יִ ם'[ ,זהו הרגע שאנחנו כל כך מרגישים
אותו ]יסושע"ה שעה"כ פ"ט ,ור' שע"ת העיקר הז' בענין ההכנעה ,ותרגום ר"פ בא עה"פ 'לענות מפני'[.
אך ככל שאנחנו גאים ובטוחים בעצמנו ,ואנו נשענים על הדוקטורים ועל הביטוח לאומי ,ועל עולם הרפואה ה'מדיקאייד'
והצבא האמריקני ]סו"ס הושע' :אַ ּׁשוּר לֹא ֹיו ִ ׁשיעֵ נ ּו'[ ,או הצבא הישראלי ]'עַ ל סוּס לֹא נִ ְר ּ ַכב'[ או ראש הממשלה ,הנשיא או מה שלא יהיה
]'וְ לֹא נֹאמַ ר ֹעוד ֱאלֹהֵ ינ ּו ְלמַ ע ֲֵׂשה י ֵָדינ ּו'[  -ולא על בורא עולם ,אזי אנחנו בבעיה ,בצרה גדולה.
על כל אחד לחזור לחיים פשוטים ואל הקשר שלנו עם ה' .מדוע האנשים לא מבינים שהדבר היחידי שיציל אותנו זה הקשר
עם הקב"ה?! הם משקרים לנו בכל מקום! הם גונבים את הכסף שלנו מהבנקים! הם משקרים לנו על תרופות! הם מחסלים
אנשים בבתי החולים! הכל שקר! ]'אַ נְ ֵׁשי ָ ּד ִמים ו ִּמ ְרמָ ה'[
ישנה רק אמת אחת ויחידה :הקדוש ברוך הוא! ]עיקרי האמונה ,ברכת 'גאל ישראל' דשחרית[ .זהו המגן היחידי שלנו ]סוף מזמור ד'[ .זוהי
הדרך היחידה להגיע לנצחיות ]ישעיהו כ"ו ד'[.
לילה טוב ,מאמי ,אני הולך לישון.

חלק :20

אף אחד לא יכול לשעבד אותנו
ח' טבת תשע"ד
כן ,אני רואה עננים חשוכים מאד באופק ,מאד חשוכים ]צפניה א'[ .אני רואה תוהו-ובוהו',כאוס' גדול בכל מקום .זה מתחיל .זה
מגיע .זה מגיע מלמעלה .זה מגיע מלמטה .זה מגיע משמאל .זה מגיע מימין .זה מגיע מהמזרח ,מהמערב ,מהצפון ומהדרום
]יחזקאל ז'ָּ ' :בא הַ ֵּקץ עַ ל אַ ְר ַּבע ּ ַכנְ ֹפות הָ אָ ֶרץ'[.
אנחנו באחרית הימים .אנחנו נמצאים בנקודת אל-חזור .ולא ינתן משמים שום זמן ,שום תוספת ארכה .לא תהיה שום
המתקה )ריכוך( בדין ]שם' :ו ְ ּׁשפַ ְט ִּת ְיך ִּכ ְד ָרכָ יִ ְך ,וְ לֹא ָת ֹחוס עֵ ינִ י עָ לַ יִ ְך וְ לֹא אֶ ְח ֹמול'[ .וכל דבר שצריך להיות – יהיה ,מפני שכעת זהו קץ-הזמנים,
הסוף .אנחנו נכנסים אל התקופה הקשה ביותר  -אודותיה הזהירו הנבואות ]'חסד לאברהם' מעיין א' נהר י"ז[ .זה באמת יהיה מאד
מפחיד ]אש"ל להגר"א פי"א סק"ז[ ,אבל בעזרת השם אלו הנשמות שעמדו בהר סיני ינצלו ,כמו שכבר אמרתי ,אבל כעת זה הופך
להיות גרוע יותר ויותר.
ְ
בשתים-עשרה השנים האחרונות  -העולם השתנה לא רק פוליטית ,אלא גם בצורתו הטבעית ]תהלים ר"פ צ"ט' :ה' מָ לָ ך יִ ְר ְ ּגז ּו עַ ִּמים...
ָּתנוּט הָ אָ ֶרץ'[ .איים נעלמו אל מתחת פני המים ]מזמור צ"ג[ .סופות גדולות ורעידות-אדמה שינו לחלוטין את עולמנו .הצונאמי
הנורא שהכה את יפן והרס את מתקן-הכח הגרעיני 'פוקושימה'  -הרעיל את האוקיינוס השקט ואת האויר שמעליו בקרינה
רדיואקטיבית .והרעלת האוקיינוס השקט והאויר שמעליו  -זה אומר הרעלת האנושות .סבלנו מהוריקנים כמו 'סאנדי' ,ומאות סופות-
טורנאדו קטלניות ומכל הסוגים של טייפונים ,וצורות אחרות של סערות קשות ונוראות שהרגו אלפים ,עשרות-אלפים ואף
יותר.
סבלנו מכל הסוגים של מחלות נוראות שמקצוע הרפואה אינו מסוגל להשתלט עליהן .סבלנו מבצורות ,ומהרבה התפרצויות
וולקאניות משונות ]חבקוק ג' ,ע"ש[.
וחוץ מכל זה ,הוכינו במגפת-שקרים ,השקרים של העשירים ]פסחים קיג' :עשיר מכחש'[ שמנהלים את הכספים של העולם .ולמעשה,
הפכנו להיות קרבנות-שוד בצורה הגרועה ביותר" :תקח כמה שאתה רוצה מחשבונות הבנק שלנו ,אדוני נשיא הבנק,

מתי שרק מתחשק לך!".

איבדנו את מה שנקרא ה'דמוקרטיה' שלנו ,והפכנו עבדים ]קד"ד גליון  .[67ואם אתה חושב שאתה אינך עבד – אז אני מספר לך
שאתה כן עבד ,אלא אם כן אתם אוחזים באומץ-כח בתורה שלנו ובכל מה שקשור לאידישקייט .אם אנחנו מחזיקים בקדוש
ברוך הוא ,כביכול ,אזי לעולם לא נהיה עבדים .אם נהיה רק עם הקב"ה – אף אחד לא יוכל לעשות אותנו עבדים ]אבות ו' ב':
'חָ רוּת על הלוחות – חֵ רוּת' ,ויקרא כ"ה נ"ה ,ע"ש בדעת זקנים מבעה"ת[ ,וזה מה שאני מספר לכם.
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זה מה שהמסר הזה רוצה לומר לנו :רוב העולם הפכו עבדים! אתם יכולים להרגיש את החבלים מתהדקים מסביב כפות-ידיכם,
מסביב רגליכם ,מסביב צוואריכם .לאט-לאט אתם מוכנסים לתוך בית-סוהר ,בית-כלא שישלוט על כל אספקט ,כל חלק של
חייכם .אך למרות זאת ,אם אתם מחזיקים חזק בקב"ה ועושים את רצונו – לעולם לא תהיו אסירים .תמיד תהיו בני-חורין.
ואפילו שהרשעים הגדולים האלה ,לאט אבל בטוח ,משתלטים על העולם – לא תהיו עבדים אם אתם צמודים לקב"ה.
ואז כאשר יגיע הרגע הנכון – ה' ימחוק את הרשעים מן הקיום ]תהלים ק"ד' :ו ְּר ָׁש ִעים ֹעוד אֵ ינָם' ,עי' ברכות ט ,:וערש"י ישעי' נ"א י"ג[ ,וישאיר
אותנו בשלום ושלוה .ואנחנו נמשיך לאורך כל הנצח עם הקדוש ברוך הוא ,שהוא יוצרנו ,הוא אבינו ,והוא הכל שלנו ]ישעיה
ל"ג כ"בִּ ' :כי ה' ׁשֹפְ טֵ נ ּו ,ה' ְמח ְֹקקֵ נ ּו ,ה' מַ ְל ּכֵנ ּו ,הוּא ֹיו ִ ׁשיעֵ נ ּו'[.

חלק :21

הסתכלתי אל מחוץ לחלון...
י"ג טבת תשע"ד
בארבעת הימים האחרונים חשתי כזו השתוקקות ,כאלה געגועים להיות קרוב אל ה' .הרגשתי לא רק כיסופים ,אלא את התחושה
האמיתית של קירבת השם .כאשר הבטתי החוצה מן החלון וראיתי את הרוח ואת השלג ואת העצים הנופלים ,חשתי שהעולם
הזה של השקרים מתפרק ,מתרסק ונעלם לפני עצם-העינים שלנו .הרגשתי שכל השקרים עולים וצפים אל פני השטח ,שכל
מחזה-התעתועים הזה שמכונה 'עולם הזה' – הופך בבירור להיות כלום ,חידלון.
אנחנו מחפשים אחר האמת .לפחות ,אני מחפש .אבל אני לא צריך לחפש אחריה ,כי אני רואה את האמת .אני מרגיש
אותה .אני חש קרוב אל ה'  -וזוהי אמת .ואני מביט מן החלון ורואה את המיני-חורבן ,החורבן הקטן הזה שהובא אלינו בכדי
להביא אותנו אל האמת.
כאן ,אנחנו ,כל ישראל ,מדינת-ישראל ,תלויים בחשמל .אנחנו תלותיים בחשמל עבור כל צרכינו החומרניים .עבור הכל.
האין זה מוזר שבעולם כל-כך מתקדם אנשים הם כה טפשים להיות תלויים על דבר אחד שישמור אותם בחיים? וככל שהם
יותר תלויים בזה כך הם יוצרים יותר ויותר דברים שיהיו תלויים בזה! הכל מבוסס על החשמל! וזה מציב את עצם החיים שלהם
בסכנה ,החיים שלהם והחיים של ילדיהם! ישנם מקומות רבים ללא מים או ללא כל סוג של חימום בקור הנורא הזה ,לא
מסוגלים לצאת לקנות משהו ,ובודאי מעט מאד אנשים נכנסים לסיכון כדי לעזור להם .החשמל הזה שאנחנו חיים עליו – זהו
דמיון! מי ששולט על החשמל – שולט על האנושות!
אני מסתכל מהחלון ואני רואה שה' שולח לנו מסר .השלג הזה שהופיע בכזו הפתעה בנוף הישראלי עם חורבן שכזה הינו
אזהרה נוראה על העתיד .השם מנסה למשוך אותנו קרוב אליו בכל דרך ,ואחת הדרכים היא להראות לנו שרק הוא יכול
להציל אותנו .שרק הוא יכול לתת לנו מחיה .ורק הוא יכול להביא לנו את פרנסתינו .רק הוא יכול לשמור אותנו בחיים.
השליטים מאז ומעולם רצו להשתלט על המים והמזון .מים ומזון שומרים אנשים בחיים ,וברגע שאתה שולט על זה ,החשבון
שלהם היה שאתה שולט על האנשים .אבל הם שוכחים דבר אחד :ריבונו של עולם הוא האחד ששולט על הכל! הם יכולים
למות מרעב אפילו כאשר הם מוקפים בכל סוג של מזון ,והם יכולים למות מצמא אפילו בתוך בריכת-שחיה .הקדוש ברוך הוא
מחליט על הכל ,ואלה הנבלים שמנסים להיות במקום הקב"ה ,חס ושלום ,לא למדו עדיין את הלקח שלהם מכל הדורות האלו.
אבל בקרוב מאד הם ילמדו את הלקח ]שמות ז' ה'' :וְ י ְָדע ּו ִמ ְצ ַריִ ם ִּכי אֲנִ י ה' ,יחזקאל כ"ט ו'[ ,ובין שהם רוצים לקלוט זאת או לא – הם
יימחקו מן הקיום לנצח.
אני משתוקק למשיח ,להיות ביחד עם הקב"ה ללא מחיצות ,להתענג באור הקדושה .ואני חש שזה מגיע .אני מרגיש את זה
מגיע מאד בקרוב ,ועם זאת – הכיסופין לראות את היום הזה הולכים ומתחזקים ומתגברים ,ואני שאני כמעט לא יכול לשאת
זאת .אני מרגיש את הגאולה מתקרבת אלינו כל כך חזק עד שאני בוכה .אני פורץ בבכי מכאב ומהשתוקקות .מכאב ,כי זה
כל כך מצער אותי שאני לא נמצא שם עדיין.
אני מסתכל מן החלון ,אני רואה את העצים נופלים ,ורואה את האנשים נופלים בשלג ,ואני בוכה .אני בוכה על עולם-
הדמיונות הזה שכל כך הרבה מאמינים בו .אני בוכה על מה שצפוי להיות כאשר יתפסו את הטעות הגדולה שלהם .אני בוכה
בגלל שיש לנו כל כך הרבה סבל שאנחנו צריכים עדיין לעבור ,ומה שקרה כאן בארץ-ישראל עם השלג – זה לא במקרה.
אמת ,ברגע שהסכנה חלפה  -הרבה אנשים יחזרו לטיפשות שלהם ]שמות ח'ִּ ' :כי הָ יְ ָתה הָ ְרוָ חָ ה'[ – אבל יהיו לנו עוד נסיונות רבים
מאד בקרוב ,אם זה מזג-האויר או פחד מלחמה או מה שזה לא יהיה .בכל אופן ה' יעשה את זה ,והכוונה בזה תהיה להביא
אותנו קרוב אליו .הכוונה בכל זה תהיה להסיר את המחיצות כך שנוכל להיות מאד קרוב ליוצרנו.
החורף הזה עוד הולך להיות מלא התרחשויות וקשה מאד .אני מתחנן לכל יהודי :כאשר אתה נכנס לצרה גדולה – תזכור
שהקב"ה הוא הכל-יכול היחיד .הוא הכל .תחזיק בו והוא יציל אותך בכל מצב .רק תהיה קרוב אליו ותעשה את רצונו .זה לא
מספיק לנסות להשתמש בו לצרכים שלך .לא! עליך להיות אחד אתו .עליך לעשות את מצוותיו ,לעשות רצונו.
אני מסתכל מן החלון ואני רואה את הבבואה שלי ,ואני כה שמח שלפחות אני יודע את האמת ,אבל אני כל כך עצוב שהרבה
אינם יודעים.
אני בוכה בלילה מפני שאני מפחד על הסבל שאנחנו עדיין צריכים לעבור בו .ואם סערת השלג הזו היתה קשה – הרי
שאנחנו הולכים להתנסות ולקבל לקחים בדרכים קשות עוד יותר .כל יהודי שתפס את האמת מהקשיים והמבחנים שלנו בשלב
מספר אחד ,יסבול פחות בשלב מספר שנים ,שלש ,ארבע וכו' .עבור אלה שקולטים מהר ומקבלים את האמת – כל שלב יהיה
הרבה יותר קל באופן מתקדם וגובר .אבל אלו שמתעלמים מן המבחנים שה' עומד לתת לנו ומסרבים ללמוד את ההסתכלות
הנכונה ואת הכיוון הנכון – הם רק יסבלו יותר ויותר בכל שלב.
אני מביט מן החלון החוצה אל תוך הלילה הקר והמושלג ורואה ברור שהמראה שאני רואה זה מאד מדכא ,אבל אני גם יכול
או ֵר ְך'[.
או ִרי ִּכי בָ א ֹ
לדמיין מעבר למחזה הזה את האור של משיח צדקנו ]ישעיה ס' א'' :קו ִּמי ֹ
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חלק :22

על סף הגאולה השלימה
כ"ז טבת תשע"ד
לאמיתו של דבר ,אין לי 'מצב רוח' לפרוק את הרגשות שלי ,אבל אם אתם עומדים על כך – אני אעשה זאת.
השנה האזרחית החדשה תביא לנו הפתעות גדולות וקשות .הפתעות מאד קשות .העולם הפך להיות חלום-בלהות ,סיוט לילה
שלא-יאומן ]ישעיה ל' י"ב ע"ש[ .העולם המערבי החומרני ,שבעבר היה כל כך פורח ורווחי ,העולם המערבי שבו הגשמיות,
המטריאליזם פרח וגדל עד ללא-סוף כביכול ,יגלה את העובדה שכל זה היה רק סתם דמיון בסך-הכל ,אילוזיה בלבד ]שם ל"ד
י"א' :קַ ו ּת ֹוה ּו עַ ל אַ ְבנֵי בּ ֹוה ּו'[.
כל חג חילוני ,גויי-דתי הביא אתו יותר ויותר גאדג'טים ,מכשירים מאד מעניינים לרכישה .בכל חג חילוני וגויי-דתי
הופיעו עוד ועוד משחקים לילדים ומבוגרים ,רעיונות חדשים שנועדו להשאיר אותנו מתעניינים בחיים ,שהחיים שלנו יהיו
עוד-יותר מענינים .אבל כעת הכל חלף .העולם הפך להיות קשה עד אימה .והבידור ,במקום לבדר – זה הפך להיות מפחיד.
הפך להיות מלנכוליה .מכניס את כולנו לדיכאון ]קהלת ז' ה'[.
השירים ,הריקודים ,הבידור של העולם הגויי עושה את האנשים מדוכאים ,נותן להם תחושת-בדידות
ְמ ֹהולָ ל .['...ואפילו בעולם היהודי ,עדיין אנחנו רצים אחר 'עגל הזהב' ,ומנסים לשחזר ,להחזיר לחיים משהו שאנחנו עדיין לא
קולטים שזה אבד לחלוטין ]' ְלבֵ נִ ים נָפָ ל ּו וְ גָ זִ ית נִ ְבנֶה' ,ישעיהו ט'[.

חוק אָ מַ ְר ִּתי
ש ֹ
]שם ב' ב'ִ ' :ל ְ ׂ

אנחנו איבדנו לחלוטין את המטריאליזם הזללני ]ישעיהו כ"חִּ ' :כי ָּכל ׁשו ְּלחָ ֹנות ,['...וזה לעולם לא יחזור ,ברוך השם .כל הסוג הזה של
המטריאליזם ייעלם לגמרי ,ולנו תשאר רק אחת מהשתים :או האפשרות להשיג את הדרגות הרוחניות הכי-גבוהות ,כלומר
ָדועַ א ִֹתי' ,ירמיהו ט'[ ,או לחילופין ,שלא נמשיך להתקיים ,חס ושלום .התהליך הזה של
ש ּ ֵכל וְ י ֹ
להתקרב מאד-מאד אל השם ]'הַ ְ ׂ
ההיגמלות מהמטריאליזם המורעל הינו דבר קשה מאד ומסוכן ,אבל זה מה שאנחנו עוברים עכשיו .הגשמיות ,עגל-הזהב – הוא
הסיטרא-אחרא ,זהו היצר הרע בעצמו ]'עָ ְרלַ ת ְלבַ ְבכֶ ם' ,דברים י'[.
העולם הפך להיות יותר ויותר מבעית בצורה חולנית ,מלא מוות .מדי יום ויום מתים אנשים בצורות האלימות ביותר ,בין
אם זה פעולות יחידניות או במלחמות ,כמו בסוריה לדוגמא ,מקום שבו הפשע והאלימות ושפיכות-הדמים עלו מעל ומעבר לכל
מידה שהתרגלנו אליה.
יש משהו מרושע מאד המתרחש כעת שזה לא היה קיים מעולם .העולם כולו אימץ כעת ערכים חדשים
אדום  -זאב בעור של כבש'[ .אבל הערכים החדשים האלו באמת הם אינם חדשים .הם ישנים מאד! זהו אותו הסיטרא-אחרא הישן
שקיבל שוב את הכח כפי שמעולם לא היה לו .וזה הורס ,או לפחות מנסה-להרוס כל דבר טוב ,ה' ישמור .הם הורסים כל
דבר שאנחנו רואים כדבר נעלה ,שעבור העם היהודי זה קדושה .הם מנסים להרוס את הקדושה! והם סבורים שהם מצליחים! הם
באמת בטוחים שהם מצליחים ]' ֶ ּד ֶר ְך ְר ָׁש ִעים צָ לֵ חָ ה' ,ירמיהו י"ב ע"ש[ ,ואני לא יכול לומר שהם לא מצליחים ,מלבד זאת שאני יודע
שהם לא מצליחים ,מכיון שאילו הם היו מצליחים – הרי שלא היה לנו עולם ]נח פרק ו'[ .אבל ה' עומד להביא אותם לנקודת
מו
ית ֹ
השיא – אל תמצית הרוע ,וברגע שהם מגיעים לשם  -לא יהיה להם להיכן להמשיך אלא כלפי מטה ,והם כולם ייעלמו ]' ִ ׁש ֵ
כַ ַּג ְל ַּגל' ,תהלים פ"ג[ ,ואנחנו אפילו לא נזכור שהם היו קיימים אי-פעם ]מזמור ק"ד' :ו ְּר ָׁש ִעים ֹעוד אֵ ינָם' ,תהלים סו"פ ל"ז[.
]דניאל 2עמ' ' :245תרבות

החיים שלנו יהיו כה יפים ,כה נפלאים ,כאלו מספקים ,כל-כך ללא רבב ,כל כך בלי תשוקות ]דברים ל' ו'[ ובלי שום דבר
מהדברים הרעים שהרוע הביא אל העולם ]מזמור פ"טֹ ' :עולָ ם חֶ סֶ ד יִ ָּבנֶה'[ .וגם לא יהיה לנו מוות ]' ִ ּב ּ ַלע הַ ּ ָמוֶ ת לָ נֶצַ ח' ,זכריה י"ג[ ,יהיו לנו רק
חיים ]תהלים ל"ו י'[ ,אך ורק חיים] .ר' באורך מאמר 'בית דוד' בהקדמת השלה"ק 'תולדות אדם'[.
ָשׁ ָעה' .הדבקות בה' כתכלית שלמות האדם :סוף פר' ניצבים ,רמב"ן פר' עקב על הפ' ובו תדבק ,הובא בס' חרדים פ"ט אות י' ע"ש .ובאיגרת הרמב"ן ,שע"ת
ֶיך וְנִ וּ ֵ
הערהָ ' :ה ֵאר ָפּנ ָ
ג' כ"ז וכן ש"א אות מ"ב ,הרמח"ל בתחי' מס"י פרק א' ,וכן במאמר 'דרך חכמה' ובס' דרך תבונות כ"ד ,חלק מהמקורות הובאו בגליון קד"ד  ,27ובחוברת 'קול דממה דקה' מס' 5
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כן ,זה קורה ,והשנה האזרחית החדשה שהעולם חוגג – עבורי זה משהו עצוב מאד ,מפני שאני פוחד עבור כולם .אני פוחד
עבור היהודים שלנו .לגויים יש עוד הרבה מה לעשות כדי לקבל 'תיקון' מושלם על כל העבירות הנוראות שהם ביצעו נגד
היהודים ,ונגד הקדוש ברוך הוא ,ה' ישמור ]סוף האזינו ,ור' רש"י בשלח עה"פ תהרוס קמיך[ .הם כולם ימותו בצורה הקשה ביותר .והעולם
ֲשר ָׁשפְ כ ּו ָ ּדם נ ִָקיא
יתפטר מהם לנצח .ה' לא יאפשר להם להמשיך להתקיים .הם ישיגו את הסוף שלהם ,את הסוף שמגיע להם ]'א ֶׁ
ְ ּבאַ ְרצָ ם' ,סוף יואל[ .וגורל דומה ממתין גם לערב-רב ]זוה"ק בראשית כז' :ומיד דיתמחון .['...אבל היהודים שסבלו אלפי שנים ]ישעיה ס"א,
ע"ש[ הם ימשיכו אל הנצחיות ]שבת קנג .ושם קיח.[.
אני כה שמח שסוף-סוף אנחנו מגיעים לנקודה של אל-חזור ,הנקודה שבה אנחנו לא יכולים להסתובב וללכת אחורה ,רק
ימות
קדימה .רק קדימה אל הנצחיות שלנו ,אל הקדושה שלנו ,אל הטוהר שלנו ,להתענג על זיו אור השם ושכינתו ]מזמור ט"ז' :נְ ִע ֹ
ִ ּב ִימינְ ָך נֶצַ ח'[.
אני כל כך רוצה לקפוץ מעל התקופה הזו ]'חבלי יולדה'[ ,לדלג אל הזמנים הטובים יותר ,אבל אנו איננו יכולים לעשות זאת.
ואנחנו חייבים להמשיך קדימה ,לסחוב את הרגלים שלנו בנסיון לשמור על שפיותינו וזאת על ידי זה שאנחנו עושים תשובה.
אפילו שהעולם הפך להיות מטורף  -אנחנו חייבים להשתרך קדימה בנסיון להחזיק את העינים שלנו מכוונים אל המטרה ,אל
היעד שלנו  -להיות מסוגלים סוף-סוף להשיג את הגאולה השלמה ]דברים סוף פרק ל'[.

מוישל'ה' :הגאולה' ,סידרה ב' ) ,(2עמ' 8

חלק :23

ככל שתתעוררו יותר מהר ,כך זה יחלוף יותר מהר
י"ג שבט תשע"ד
טוב ,אמא ואבא ,אנחנו עברנו שבוע קשה מאד ,סופו של שבוע אחד ותחילתו של האחר .כל שבוע ישנם יותר ויותר טרגדיות ,יותר
ויותר קשיים שעלינו לעמוד בהם .יותר ויותר אנחנו רואים את העולם שלנו ,העולם שאנחנו מכירים ,מתפרק מכל הכיוונים ]ישעיה נ"א ו'[.
בהתחלה התרחש רצח נורא בויליאמסבורג ,רצח איום שהפחיד את כולם .לפחות רוב היהודים באיזור הרגישו פחד .אבל מהר מאד הם
קפצו מזה ,הכריחו את עצמם לצאת מזה ,מכיון שהם לא אוהבים להיות נפחדים .הם לא רוצים לדעת את האמת שה' שולח להם מסר ברור
שזה הזמן לעזוב ]ר' פרקים  16 ,15מסידרה זו[ .זה לא רק זמן לעזוב ,זה זמן לשנות .בראש ובראשונה זמן להשתנות ,זמן לעשות תשובה .הרצח
של האברך הצעיר מסאטמר היה נורא ,משהו איום ,אבל אפילו עוד יותר נוראה מזה היתה האנטישמיות שחשף הניו-יורק-פוסט נגד הקהילה
היהודית ]בידוע שעשיו שונא ליעקב ...עי"ס נבואה והשגחה ח"א מפי"ב[ .וזה היה פחד אמיתי.
אבל האמריקאים החרדים קפצו בחזרה מהר מאד לשאננות הישנה שלהם ,והם אינם רוצים לדעת את האמת ,מפני שאם הם יתפסו את
לו'[ והשינוי הוא קשה ,והם אוהבים את 'עגל הזהב'
האמת ,יתכן שיהיה עליהם להשתנות ]ישעיהו ו'' :הַ ְ ׁשמֵ ן לֵ ב הָ עָ ם הַ זֶּהֶ ּ ...פן יִ ְראֶ ה ְבעֵ ינָיו ...וָ ָׁשב וְ ָרפָ א ֹ
]הושע י"ג' :וַ ּי ְַעשׂ ּו לָ הֶ ם מַ ּ ֵסכָ ה ִמ ּ ַכ ְס ּ ָפם ִּכ ְתב ּונָם עֲצַ ִ ּבים'[ .הם אוהבים את זה ,והם לא רוצים להתפטר מזה ,כך שרובם פשוט ממשיכים הלאה והם
אומרים לעצמם" :טוב ,זה פשוט היה משהו שקרה ]' ְ ּבקֶ ִרי'[" .ובלב שלהם הם מנסים כנראה לומר לעצמם שהיהודי האומלל שנרצח בטח היה
אשם ,כדי להשתחרר מהרגשתם הנסתרת שיתכן שזה באמת מסר מן השמים שקורא לצאת מארה"ב ולעשות תשובה.
ואז ה' כמובן שלח התרחשות נוספת שהיתה מאד מדהימה .ברוב ארצות הברית של אמריקה אם לא בכולה היתה הטמפרטורה נמוכה באופן
קיצוני ,ובאיזורים מסוימים ,איזורים גדולים מאד ,הקור ירד אפילו אל מתחת חמישים או אפילו שישים מעלות )פרנהייט( מתחת לאפס ,אבל
כמובן ,היהודים ניתרו החוצה גם מהאירוע הזה ,לפחות אלו שאינם חיים בשיקאגו או במקומות שחטפו את הקור העז .בניו יורק הם בטח
אמרו' :אוהו ,טוב ,זה לא כל כך קיצוני ,זה באמת לא כל כך בלתי-רגיל' .והם חזרו לדרכיהם הישנות.
תשובה  -זה דבר שמאד קשה לעשות ,וכאשר אין לנו חשק אמיתי לעשות זאת – זה אפילו נראה מדי קשה .כאשר אנחנו אוהבים את
המשחקים שלנו ,ואנחנו אוהבים את ה'עגל הזהב' שלנו ואת הגשמיות )החומרניות( שלנו – אז באמת אנחנו לא מעונינים שמשהו יגרום לנו
תועֲבַ ת ְּכ ִס ִילים סוּר מֵ ָרע' ,משלי י"ג .שערי תשובה לר"י ש"א אות ל"ג ,ע"ש[.
דחף לעשות תשובה ]' וְ ֹ
ולכן ,אני באמת מזהיר אתכם ,עם ישראל באמריקה ,ובאירופה ,ובכל העולם :עדיף היה שתפעלו כאחד בצוותא ,מפני שבקרוב עומדים
להיות אזהרות חזקות אף יותר ]רבנו יונה שע"ת ש"ב ,הדרך הא'[ ,וזה עומד להגיע קרוב מאד לבית של כולם .אני מזהיר ומתריע על כך מראש.
כאן בארץ-ישראל ,יש לנו סיטואציה מאד מעניינת .אחד מגדולי הלוחמים של מדינת ישראל נפל לו .הוא מת לאחר שמונה שנים במצב
חוסר-הכרה .הגנרל הגדול הזה היה לו טקס לויה וקבורה גדול ביותר .הוא נלקח אל הכנסת והונח שם כך שכל מדינת-ישראל יכלו לבוא
ולהעניק לו את הערכת הכבוד האחרונה .היתה רק 'בעיה' קטנה אחת .לא מאד הרבה אנשים התעניינו לבא ....וזה היה מעט מביך .כן,
הדיפלומטים הגיעו ממרחקים לומר מילות-פרידה ללוחם הזקן הזה ,אבל האלפים-על-האלפים שהם ציפו להם לא הגיעו בכלל ...רק מעטים.
וזה היה מאד מאד מוזר ,מפני שהאקס-פריים-מיניסטר הזה היה מאד בלתי-אהוד לחלק גדול של האוכלוסיה הישראלית ,בגלל שהוא
הוציא את היהודים המתיישבים מגוש-קטיף .ואפילו עוד גרוע מזה – הפוליטיקאים שבאו אחריו לא עזרו לאנשים האלה לקבל את מה שמגיע
להם ,שזה אומר דיור קבוע וכדומה .הרבה אנשים ראו אותו כעריץ .בכל אופן ,מדינת ישראל היתה מעוניינת לתת לנו מסר שאפילו שאריק
היה לוחם גדול ,כאשר הוא היה צריך להתקפל – הוא התקפל .ובמה הוא התקפל? על מה הוא ויתר? הוא לא ויתר על החוה שלו .לא! הוא
ויתר על כל הבתים ועל השטח של המתיישבים בגוש-קטיף .הוא גירש אותם מהבתים שלהם מפני שהוא התבקש לעשות זאת ,מפני שנאמר
לו שזה מה שהוא צריך עכשיו לעשות .אני תוהה מה היה קורה אם הוא היה צריך לוותר על החוה שלו ,על המשק שלו.
טוב ,על דבר אחד הוא בודאי ויתר – על המקום החיובי שלו בהיסטוריה .ומרגע זה והלאה הוא גלש במדרון .לראות אותו קבור ליד
אשתו בחוה שלו גורם לי להרהר איך יתכן היה שאיש כזה גדול יכל ליפול כל כך בקלות ,יכול היה להתקפל כ"כ בקלות ,ולמה בדיוק
ברגע זה התרחש המוות שלו? אני מאמין שהמוות שלו בא בדיוק כעת ,מכיון שבקרוב מאד האוכלוסיה הישראלית עומדת לקבל 'שוק' רציני,
בגלל שזה לא משנה מה שמצהירים אלו המכונים 'מנהיגי הכנסת' – אני בטוח שהם עומדים 'להתקפל' בשטחים גדולים .והרבה יותר
מתיישבים יצטרכו לעזוב ,והם עומדים להביא חיילים זרים ,כפי שכבר אמרתי פעם .ומי יודע מה עוד אחרי זה .אז תחזיקו חזק ,עם ישראל,
כי זה לא הולך להיות קל .אנחנו מגיעים לתקופה מאד קשה ,וכאשר תראו מה מתרחש – תתבוננו בנבואות ואתם תראו שזה בדיוק מה
אש ֹֹנות ִה ּנֵה בָ א ּו ,וַ ח ֲָדשׁ ֹות אֲנִ י מַ ִ ּגידּ ְ ,בטֶ ֶרם ִּת ְצמַ חְ נָה אַ ְ ׁש ִמיעַ אֶ ְתכֶם' ,ושם נ"ב ח'ִּ ' :כי עַ יִ ן ְ ּבעַ יִ ן יִ ְרא ּו ,'...ע"ש בפירוש המלבי"ם[.
שנכתב בהם ]ישעיהו מ"ב ט'' :הָ ִר ׁ
אני צופה בעתיד הקרוב הרבה יותר מבחנים ונסיונות ,הרבה יותר גילויים של האמת .אנו עומדים לקבל 'שוק' ,ואנו עומדים להיות
מפוחדים ,וזה לא עומד להיות קל .אם אתם רוצים לעבור את זה ,יהודי ארץ ישראל ,יהודי אמריקה ,יהודי אירופה ,כל יהדות העולם ,מי
שרוצה לעבור את זה – כדאי מאד שתחזרו לשרשים שלכם.
נשים נכבדות ,כדאי שתתפטרו מכל הבגדים האלו חסרי-הצניעות ,ותחליפו אותם לבגדי צניעות'] .וְ ִה ּ ַטהֲר ּו וְ הַ ֲח ִליפ ּו ִ ׂש ְמל ֵֹתיכֶם' ,פרשת וישלח[.
כדאי שתתפטרו מכל ה'שייטלן' )פאות נכריות( שלכן ומכל האיפור שלכן ומכל הגרביים השקופות שלכן ונעליכן המגונדרות שעושות הרבה
רעש ברחוב ,וכל שאר הדברים שה' מתעב ]סנהדרין קו.[.
נשים נכבדות ,אל תשכחו את הצפרניים המבריקות .ואתם הגברים ,אתם גם עושים את זה .כדאי שתתחילו ללמוד תורה בדרך שאתם
אמורים לעשות זאת ,ולא 'להתמזמז' מסביב ,למרוח את הזמן .אתם צריכים ללכת לעבודה? או-קיי .אתם צריכים להיות 'קובעי עתים
לתורה' ,ועדיף שאכן תעשו זאת .וכדאי שתפסיקו לפטפט בבית-הכנסת ולדבר את כל הסוגים של לשון-הרע וליצנות על אנשים ברחוב
ֹלות' ,תהלים פי"ב ,ור' ס"ח סי' מ'[ .רצוי שתזהרו .ורצוי שתפסיקו את טיסות-הטיולים מארץ
בגלל שזה נראה שהם מדי חרדים ]'לָ ׁש ֹון ְמ ַד ּ ֶב ֶרת ְ ּגד ֹ
לארץ לבר-מצוות ולחתונות ולכל מיני דברים שבאמת אינכם צריכים ללכת לשם .עדיף שתתיישבו ותנסו להתפטר מהאוברדרפט ,ותנסו
להתפטר מהחוב שלכם לבנק ,מכיון שהחובות האלו הם הכי מסוכנים .אם אתם חייבים לגמ"ח או שיש לכם חוב ליהודי פרטי ,יהודי חרדי,
שבמקרה הגרוע ביותר הוא ימחל לך – בסדר .אבל ברגע שאתם מתעסקים עם הבנק וכו' וכו' אתם בצרה גדולה ,בבעיה גדולה! אז אני מציע
שתזרקו את דרכי החיים הגויים ,ותחזרו להיות יהודים-אמיתיים בצורה שהיהודי אמור להיות .תחזרו ללימוד שלכם ,תחזרו לתפילות שלכם
עם כל הלב והנשמה .תחזרו לאידישקייט האמיתי .תחזרו אל ה' ]יואל ב'ֻ ׁ ' :שב ּו עָ ַדי ְ ּבכָ ל ְלבַ ְבכֶ ם'[.
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הרבה מכם צוחקים על חסידי ברסלב מפני שהם אוהבים לעשות התבודדות ,אבל התבודדות זה אחד מהדברים הבסיסיים שיהודי צריך
ֲשר יִ ְק ָראֻ ה ּו בֶ אֱמֶ ת .['...היו ערים לכך
רוב ה' ְלכָ ל ק ְֹראָ יו ְלכֹל א ֶׁ
לעשות .הוא צריך פשוט לדבר אל השם .הוא צריך פשוט להתקרב אל השם ]' ָק ֹ
שהקב"ה יודע כל תנועה שהאדם חושב לעשות אפילו לפני שהוא עושה זאת בפועל ]ירמיהו ל"ב י"א[ .ה' יודע את תחושותיו העמוקות ביותר
של האדם למרות שאנשים מרגישים שהם לגמרי מבודדים ]ר' אגרת הרמב"ן ,ושו"ע או"ח סי' א' ברמ"א[ .הוא יודע כל מחשבה וכל מעשה וכל רצון
של האדם.
אז לכן הייתי מאד מציע שתזרקו את הספרים שלכם שהם 'טרייף' ]משנה ברורה סי' ש"ז ס"ק ס"א ,ע"ש[ ,ואת המגאזינים שלכם שהם 'טרייף',
והייתי גם מציע שתזרקו את הבגדים שלכם שהם 'טרייף' ,ואת מקומות האכילה ה'טרייף' שלכם .אפילו שיש להם הכשר ,בכל אופן הם
טרייף ,כי לשבת במקומות האלה ולזלול במקומות האלה ,ולאכול בצורה זוללנית ,אנשים ,נשים ,יושבים ,צוחקים ,מתבדחים ]אבות ג' י"ב ,א'
ה'[ ,וכן הלאה ,זה יותר גרוע מאשר 'האוכל בשוק' ]קידושין מא [.מפני שזה מקום של בידור מרוקן מתורה .זה כמו שהקאתם על השולחן ]' ֹזולֵ ל
סובֵ א' ,אבות ג' ג'[ .ואל תשכחו שאוכלים במסעדה רק ממש בלית-ברירה .כאשר אתם מוצאים את עצמכם במקום זר ואתם במצב-חירום מפני
וְ ֹ
שאין לכם אוכל ולא חנות מכולת ולא שום מקום לאכול ואתם מרגישים חלשים מרעב ,אזי לא תהיה לכם ברירה רק לחפש מסעדה שהיא
'היימיש' )מוכרת( ,ושהיא בדרך צניעות ,ושזה באמת כשר ,אבל כל זה מאד קשה למצוא היום.
עם ישראל! סוף הזמן כפי אנו מכירים את זה מתקרב מאד ]יחזקאל ז'[ .אנחנו מרגישים רק קצת מן הצרות שממתינים לנו .אם אתם סבורים שזה
היה רע עד כעת – זה הולך להיות גרוע עוד יותר .וזה לא אומר שאנחנו נעבור נסיונות דומים למה שעברנו .זה יהיה קשה עוד יותר .ורק
אלו שקרובים לה' יהיו מסוגלים לעבור את זה  -מפני שהם לא יהיו בפחד .הם לא יפחדו  -מפני שהם יהיו כל כך שמחים שאנחנו כל כך
בו.['...
מתקרבים אל הגאולה השלימה שזו האמת הגדולה ביותר ]' ִּכי חָ ס ּו ֹ
יהודי אמריקה ,תצאו מקהות-החושים שלכם .אתם עומדים לעבור נפילה גדולה! זה עומד להיות נפילה ענקית .אמריקה כבר גולשת מטה
]ישעיה סופ"ב[ .אל תשקרו לעצמכם .אם לאחרונה עשיתם משהו 'גדול' בשוק המניות – אז בקרוב השוק הזה עומד ליפול .וכל הכסף הזה
שלכם עומד ליפול .אתם עומדים להיות בצרה גדולה .הרבה יהודים כבר בצרות באמריקה ,ואם אתם סבורים שהכתבה במאגזין הניו יורק
פוסט היתה רעה – תחכו .אתם אפילו לא תופסים שישנה אנטישמיות בכל מקום .זה לא כמו שזה היה .אתם לא יכולים כעת להכנס למשרדו
של ראש-העיר ולומר" :זאת חוצפה!" והוא עומד לרוץ מיד לעזור לכם .בשום אופן לא ולא ]מלאכי ב' ט'[.
הדברים משתנים ,והם משתנים בקצב מהיר ]עקד"מ להגרא"ו[ .לכן אני מאד מציע שתקחו את עצמכם בידים ומתחילים להשתחרר מכל
קולקציות הפסולת שאספתם מסביבכם ,ומגיעים אל האמת ,להיות מסוגלים להגיע אל הגאולה השלמה .מכיון שאם אינכם עושים זאת –
לעולם לא תעשו זאת .לא תעשו זאת לעולם  -מפני שלא תהיו מסוגלים לעשות זאת .לא תהיו אפילו מסוגלים להבין מה זה אומר להגיע אל
הגאולה השלימה .אתם לא תבינו מה זה אומר להיות 'בני חורין' ]אבות פ"ו[ ,לעולם לא תהיו מסוגלים להבין זאת .אם אתם לא מבינים את
זה – אתם לא יכולים לעשות את זה מכיון שאתם לא מסוגלים להעריך את זה .אתם תגיעו ואתם תיעלמו מעצמכם  -מפני שלא תוכלו
להיות חלק של זה ]ר' דניאל 2פרק .[84
עם ישראל! אני מדבר ברצינות ,מאד ברצינות .הזמן הגיע ]' ָּבאָ ה הָ עֵ ת ,'...יחזקאל ז' ע"ש[ .אנחנו מגיעים אל הסוף ]'כלו כל הקיצין ,'...ועי' זוה"ק
יה' ,ור' שם במתמ"ד[ ,ועדיף היה שתקחו פעולה ותעבדו
שמות יז' :.אָ מַ ר ִר ִ ּבי ֹיוסֵ י ִאי י ִַּתיר יִ ְ ׁש ּ ַת ְע ְ ּבדוּן ֹלא עַ ל ּפוּם ִ ּגזְ ַרת מַ ְל ּ ָכא הוּא אֶ ּ ָלא עַ ל דְּ לָ א ַּב ְעיָין ְלמֵ יהַ ָדר לָ קֳ ְבלֵ ּ
ביחד ]' ְ ּב ַזעֲקֵ ְך ַי ִּצילֻ ְך ִקבּ וּצַ יִ ְך' ,עי' בית הלוי ר"פ וישב[.

אני רק רוצה לומר לכם ,לכולכם ,כל עם ישראל ,שמה שאני אומר זה אמת .יותר ויותר טרגדיות ,טרגדיות עצומות ונוראות 'על הדרך'
– עד שתתעוררו .וככל שאתם מתעוררים מהר יותר – זה יסתיים מהר יותר ]' ַּבעֲגָ לָ א ו ִּבזְ מַ ן ָק ִריב' ,ר' אש"ל להגר"א פי"א אות ה'[ .אבל אם אתם 'סוחבים
את הרגלים' ולא רוצים לקלוט – אז זה הולך ל'הסתחב' זמן ממושך יותר .אבל השם יציל כל נשמה יהודית ,כל אחת ]עמוס ט' ט'[ ,כל נשמה
שהיתה בהר-סיני ]ישעיהו כ"ז י"ב' :וְ אַ ּ ֶתם ְּתלֻ ְ ּקט ּו ְלאַ חַ ד אֶ חָ ד ְ ּבנֵי יִ ְ ׂש ָראֵ ל'[ .זה יכול לקחת מעט יותר זמן מפני שאתם עובדים נגדו ,אבל אם אתם
מפסיקים לעבוד נגד השם ואתם מתחילים להתבונן ולתפוס מה הולך כאן – אזי תוכלו להגיע לזה מהר יותר.
אני מתחנן אליכם ,אני מתחנן לכל היהודים ,אל החרדים השקועים כה עמוקות בעגל הזהב עד כדי כך שהם אינם מסוגלים לצאת
מהבלאגן הרוחני שלתוכו הם הכניסו את עצמם .הם כל כך שקועים בגשמיות עד שהם לא יכולים איך לצאת מזה ,איך לשבור את הקליפה
הזו ולצאת מזה ]'לֵ אמֹר לַ אֲסו ִּרים צֵ א ּו ,'...ישעיה מ"ט ט' ,ור' בזוה"ק פקודי רלג :עה"פ 'אל גינת אגוז'[ .אני מתחנן אליכם' :תפרצו ותצאו!' ]ר' דברי הגר"א על
מאמר 'על כן יאמרו המושלים'[ תשברו ותצאו מן הגשמיות  -ותבואו רק אל הקדוש ברוך הוא .תתקרבו .תשחררו את עצמכם מכל הפסולת
המיותרת ]ר' ברכות פ' הרואה נ"ז' ::ג' מעין עוה"ב , [...כל הכובד של הגשמיות וכל ההישענות המוטעית שלכם על האנושות ]ישעיה ב'ִ ' :ח ְדל ּו לָ כֶ ם ִמן
הָ אָ ָדםִּ ...כי בַ ּ ֶמה נ ְֶח ָׁשב הוּא ['...ותחזרו אל הקדוש ברוך הוא!

חלק :24

הטרגדיות האלו נשלחו אלינו מן השמים
כ"א שבט תשע"ד
אוי ויי ...גאט אין הימעל) !...ה' בשמים( ,גאט אין הימעל !...מה יהיה?! מה הולך להיות?! טרגדיה על טרגדיה על טרגדיה...
]יחזקאל ז' כ"ו[ הטרגדיות מכות את הצעירים ואת החלשים ,את הזקנים ואת הנכים ,וסתם את היהודי הממוצע ]ר' אוהחה"ק פ' משפטים
על הפסוק 'כי תצא אש'[.
אוי ,אוי ,אוי ...מה עוד אני יכול לומר?! מה עוד אני יכול לומר?! איך אני יכול להתחנן אליכם עם ישראל? איך אני יכול
להתחנן אליכם לעשות תשובה? אתם סבורים שאתם כה "פרום" )חרדים ,כשרים(! נכון ,יש יהודים שהם 'פרום' ,אבל אותם
היהודים שרואים את עצמם 'עהרליך'' ,ערליכע יידן' )יהודים יראי-השם( :לא כולכם אכן 'פרום' .יתכן שאתם שומרים שבת
בצורה שאתם אמורים לשמור ,גם זה לא כל כך בטוח .יתכן שאתם שומרים 'כשר' בצורה שאתם אמורים לשמור ,וגם זה לא
כ"כ מוחלט .אבל אינכם 'פרום' .אתם חושבים שאתם 'פרום' – אבל אינכם!
אינני מדבר לאלו המנסים מאד קשה לחזור אל האמת ,לשוב אל הדרך כפי שזה היה באירופה ובארצות-ערב ,היכן
שהיהודים היו מנודים מאד ,והיה להם את הקהילות שלהם ללא שום השפעה חיצונית מן הגויים

]'הֶ ן עָ ם ְלבָ ָדד יִ ְ ׁשכּ ֹן וּבַ ג ֹּויִ ם לֹא יִ ְתחַ ּׁ ָשב'.
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ר' פרק  11בסידרה זו[ ,היהודים באירופה שחיו בשטעטלאך )בעיירות היהודיות( ,שנצמדו אל הרבנים שהיו גדולים ,היו ענקיים .אני
לא מדבר אליהם .הם כמעט נכחדו.
אני מדבר על היהודי הממוצע ,היהודי הרגיל' .היהודי הממוצע' – הוא זה שהולך להציל את עם-ישראל ,מפני שמעולם הוא
לא היה 'ממוצע' .הוא תמיד היה הרבה יותר גדול מאשר ממוצע ,הרבה יותר נעלה מאשר הממוצע .מפני שהיהודי הוא תמיד
הרבה יותר גדול מאשר כל סוג אחר של בן אנוש ]דברים כ"ו י"ט[ .וזוהי הסיבה מדוע אדום הוא כ"כ מקנא ביעקב ,מדוע עשיו
מעולם לא היה מסוגל להשלים עם יעקב ]'קָ ָׁשה כִ ְ ׁש ֹאול ִקנְ אָ ה ,'...שיה"ש ח' ו'[.
אבל כעת ,יהודים יקרים שלי ,אחיי היהודים ,בבקשה ,בבקשה ,הקשיבו לי שוב :אתם עומדים לראות טרגדיות רבות עוד יותר
מאשר ראינו בשבוע הזה ]פר' בחוקותי[ .דברים לא-רציונלים ובלתי-נתפסים התרחשו ואף יתרחשו בעתיד ,השם ישמור'] .לָ כֵן ִהנְ נִ י ֹיו ִסף
ְלהַ פְ ִליא אֶ ת הָ עָ ם הַ זֶּה הַ פְ לֵ א וָ פֶ לֶ א ,'...ישעיהו י"ט[ אלפי אנשים ,עשרות אלפי אנשים ,מליוני אנשים ,הזמינו אנשי-מקצוע לבתיהם להדביר
את הבית עם כל סוגי הכימיקלים בכדי להתפטר מחרקים ומכרסמים בלתי רצויים .אף אחד לא מת מזה! זה לא הופיע בשום
עיתון שמישהו מת מזה .איך זה יתכן אם כן שהילדים האלה וההורים כל כך נפגעו מזה?! איך זה יתכן שחלקם נפטרו מזה ,ה'
ישמור? איך זה יתכן???
שנים-על-שנים אנשים משתמשים בגז לחימום ,לבישול ,למה שאתם רוצים .כן ,פה ושם שמענו על מיכלי גז שהתפוצצו,
אבל לא קרה משהו מעבר לכך .איך זה יתכן שכעת משפחה שלמה נמחקה לאחר שטכנאי הגיע ובדק ומצא שהכל בסדר ,בלי
שום בעיה?! איך זה יתכן?! ברור איפוא שכל הטרגדיות האלו שראינו לאחרונה ,והזכרתי רק שתים מהן ,היו מסר שנשלח מן
השמים! ]' ְל ֹאות ו ְּל ֹמופֵ ת' ,דברים כ"ח[.
אנחנו רואים כל כך הרבה דברים מוזרים בעולם הזה ,מנחשולי צונאמי עד סופות-טורנאדו עד סערות-הוריקן ,אבל כל
אסונות הטבע הללו הם הרבה מעבר לנורמה .זה הרבה הרבה מעבר לכל מה שהכרנו בעבר ,והעולם בהלם מזה ,אבל עדיין לא
מספיק בהלם מזה ]ר' חפץ חיים במאמר 'בית ישראל' פרק י'[.
היהודים ,אנחנו היהודים ,רואים טרגדיה אחר טרגדיה ,אם זה באמריקה או בארץ ישראל ,או בכל מקום בעולם .אנחנו
רואים טרגדיות עצומות אחת אחר השניה .הרבה מהם פגעו בילדים ,הרבה מקרים בנשים לאחר לידה ,ועדיין אנחנו לא שמים לב
]'וַ ִּת ְבעַ ר בּ ֹו וְ לֹא י ִ ָׂשים עַ ל לֵ ב ,'...ישעיהו מ"ב כ"ה[ .אנחנו פשוט מתנערים מזה ,כמו אחד מכל שאר הדברים האלה.
ובודאי שהעולם מקבל מסר מן השמים כאשר מדי יום ביומו אנחנו רואים מלחמות אכזריות ועקובות מדם בכל קצוות העולם,
והתפרעויות אלימות וקשות מכות ערים רבים בעולם .בכל יום אנו רואים שחיטות וטבח של אנשים ,נשים וילדים ,ובמיוחד
מצבורי גוויות של ילדים שהומתו בגאז .מומתים בגאז?! מזכיר לכם משהו? הם צוברים את הגופות של הילדים והנשים כך
שאתם יכולים לראות את האלימות האיומה והקשה ,האכזריות הנוראה והברוטאלית של אלו הלוחמים בסוריה .ואף אחד לא
יודע בבירור מי עשה את זה ,אם זה המורדים בממשלה ,מפני שהם כולם אנשים אלימים ,אכזריים וחייתיים .זה דבר רגיל
בשבילם לערוף את הראשים של שונאיהם .האם זה לא חייתי?! האם אין זה פרוע ואכזרי?! יכולנו לצפות זאת מהעמים
הפרימיטיביים בג'ונגל הגרוע ביותר ]'וְ עַ יִ ר ּ ֶפ ֶרא אָ ָדם יִ ָ ּולֵ ד' ,איוב י"א[ ,אבל אלה השכנים שלנו .אלה שכינינו ובני הדודים שלנו,
הדודנים בני הדוד ישמעאל ]'משא בערב' ,ישעיהו כ"א י"ג[.
ה' עושה את העולם למקום כל כך הרבה יותר מבעית מאשר זה היה אי פעם .פעם אנחנו סברנו שהשואה היתה הדבר
המפחיד ביותר שיכל היה להתרחש אי פעם ]רש"י עה"פ 'למשל ולשנינה' ,דברים כ"ח ל"ז[ ,אבל אנחנו רואים 'שואה' שמתרחשת בעולם
בכל יום ויום .מדי יום ביומו אנחנו סובלים משואות גדולות ומשואות קטנות ,אבל האלימות היא דבר בלתי-יאומן ,ועדיין
האנשים רצים ,או יותר נכון טסים ,לשוייץ או לכל המקומות האחרים באירופה בכדי ליהנות מהחופשות שלהם.
כאן בישראל ,כאשר מגיע האחד ביולי ,שזה היום הראשון לחופשה שלהם ,מחצית מהמדינה טסים לחוץ לארץ ,לאמריקה,
אוסטרליה ,הודו ,תאילנד ,ובודאי אירופה וכו' וכו' ,בגלל שהיהודים פשוט לא מסוגלים להיות במקום אחד .הם צריכים ליסוע
וליסוע וליסוע .ובשביל מה? בשביל הבידור? לראות את מה? הם נוסעים לראות עוד מוזיאון ,עוד אתר היסטורי .וכמובן
לקניות ,לעשות 'שופינג' ]'אַ ח ֲֵרי ְלבַ ְבכֶ ם וְ אַ ח ֲֵרי עֵ ינֵיכֶ ם.['...
אני עוד יכול להבין את החילונים שהראש שלהם לא מלא במשהו מדי-רציני ,בדרך כלל ,שהם נוטלים חלק בפעילות כה-
שטחית ]קהלת א'' :הֲבֵ ל הֲבָ ִלים'[ .אבל החרדים? מה זה נותן לכם?! מה זה כבר נותן לכם?! זה ממש ממש לא צניעות להסתובב בכל
המקומות האלו מבלי שום סיבה רק בשביל ל'כייף' את עצמכם .וכמה חרדים נמשכים לכל הסוגים של האטרקציות של
המקומות האלו אפילו שהטיול הוא במסגרת 'חרדית' לגמרי? וכמה נשים הולכות לעשות סקי על הקרח? הרבה! והרבה
מהנקראים 'בחורים חרדים' לא רוצים בחורה שלא יודעת מה זה סקי!
אוי .אוי .אוי! טוב ,אני אומר לכם ישירות .אם אתם לא משתנים  -עומדות להיות יותר ויותר טרגדיות ,השם ישמור! יותר ויותר
קשיים ,ה' ישמור ]'ו ְּמצָ אֻ ה ּו ָר ֹעות ַרבּ ֹות וְ צָ ֹרות ,'...פר' וילך[ .ובסופו של דבר ,רק אותם היהודים שלקחו את המסר ישירות לליבם ובאמת
שינו את דרכיהם – הם עומדים לקבל משיח-צדקנו .אתם מקבלים אזהרות ברורות! אזהרות שנוגעות עד הלב ועד הנשמה,
התרעות שאמורות להסיר ולהוריד את המסך הנורא של הגשמיות ,שזו המחיצה המפסקת בינינו ובין הקדוש ברוך הוא ]'ערלת
הלב'[ .ברגע שהמסך הזה התפרק – אזי אנחנו יכולים להתקרב מאד אל הקדוש ברוך הוא ,ולאשש את עצמנו שאנחנו ראויים
להכנס לעולם-הבא של משיח צדקנו ]ר' ישעיהו פרק כ"ח[ .וכל אלה שזוכים להגיע לרמה הרוחנית הגבוהה הזו ,שהיא אכן בהשג
ידו של כל יהודי אמיתי ,להבין ולהשיג את ידיעת ה' וקרבתו ,ולהשתנות על ידי עשיית תשובה מושלמת  -אזי מצפה לכם
העתיד המפואר ביותר .אבל אם אינכם משתנים ואינכם עושים תשובה שלמה – אזי הגיהנום יהיה 'גן עדן' בהשוואה למה שאתם
הולכים לקבל ]צפניה א' ט"וֹ ' :יום עֶ ְב ָרה הַ ּי ֹום הַ הוּא ,'...ע"ש .ור' עמוס ה' י"ח[.
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תוספת ממוישל'ה ביום ו' כ"ג שבט:
אני יושב על הארץ ושופך דמעות רבות על כל קרבנות-הטרגדיות של השבוע האחרון ובמיוחד אני מתפלל עבור רפאל
יצחק אייזיק בן מיכל ,וחיים מיכאל שלמה בן מיכל .אני מתחנן אל ה' לשלוח להם רפואה שלימה מן השמים בגוף ובנפש
בתוך שאר חולי ישראל ,ואני בוכה על הצדיק הגדול רבי יעקב גלינסקי זצ"ל שהיה אחד מן הגשרים האחרונים בינינו,
היהודים של הדור הזה ,ובין הדור הגדול שהיה לפני מלחמת העולם השניה ,אבל אני גם כן בוכה ומתייפח עבור הקרבנות
העתידיים ,הקרבנות הטהורות שיוקרבו בכדי להציל את עם ישראל מכיליון וחורבן ]ר' דרשת הגר"ח וולאז'ין בסו"ס נפה"ח[.
החופה הוקמה .והחתן ,הקדוש ברוך הוא ,כבר ניצב תחתיה ומצפה בחרדה לכלה שלו – עם ישראל.

חלק :25

רק צבא-השם יכול לנצח
כ"א אדר א' תשע"ד
אני כה עצוב ,למרות שאני יודע שזהו רק חלק בלבד של התהליך של פריקת עולו של עולם-השקרים הזה
כדי להיות מסוגלים לקבל משיח-צדקנו ולצעוד אל תוך העולם של האמת ,בכל אופן אני יצור-אנוש ,והדברים שמתרחשים
לאחרונה מדאיגים ומטרידים אותי מאד כך שאינני מוצא מנוחה לנפשי.

בור ע ּולֵ נ ּו['...
]' ּו ְ ׁש ֹ

ה"מדינת-ישראל" הזו כבר 'עולה לי על העצבים' .היצירה הזו של הערב-רב המרושע שבנו מדינה שכבר מתחילת יסודה -
מטרתה היתה להיות מדינה חילונית לגמרי ]'אֶ פְ ַריִ ם ָּבעַ ִּמים ה ּוא יִ ְתבּ ֹולָ ל'ְּ ' ,ככָ ל הַ ּג ֹויִ ים ֵּבית יִ ְ ׂש ָראֵ ל'[ ,ובהחלט ללא שום קשר עם הקב"ה ,אז
כעת אנחנו רואים את הפרצוף האמיתי של מה שמכונה "מדינת ישראל" .אנחנו רואים שלמרות שהיא מנסה או ליתר דיוק,
מנהיגי המדינה ניסו לנגן על מיתרי-הלב של יהודים תמימים ]' ְלכ ּו וְ ֵנ ְלכָ ה ['...שסבלו עריצות ומוות מידי גויים זועמים ,גויים
קנאים שרצו להרוס את עם ישראל ,ולהכחיש את מציאות ה' ,אותם האנשים שחפצו בארץ-מולדת שם יוכלו להיות יהודים-
אמיתיים ולהתקרב אל ה' ]סוף מזמור ק"ה[ אנשים תמימים אלו כבר אינם קיימים ,מפני שהמנהיגים היו והם עדיין עד היום בלתי-
מאמינים ]' ִה ֵּנה ע ּו ּ ְפלָ ה ר ּו ֹחו' ,חבקוק ב' ד'[ .ולא רק שהם לא-מאמינים ,הם מאוגדים בברית להרוס את כל האמונה בהשם ,ריבונו של
העולם ]'עָ לֶ ָ
יך ְ ּב ִרית יִ כְ ֹרות ּו' .תהלים פ"ג[ .הם רוצים להיות "ריבון העולם" ,הם רוצים להיות ה'כל יכול' – חס ושלום ]' ֱא ַד ּ ֶמה ְלעֶ ְל ֹיון'[,
אבל זה אבסורדי לחלוטין ולגמרי מן הנמנע ]' ֹיו ֵׁשב ַּב ּׁ ָשמַ יִ ם יִ ְ ׂשחָ ק ,ד' יִ ְלעַ ג לָ ֹמו' ,ור' מלכים ב' י"ט כ"א[.
בכל אופן ,תכניתם הגדולה מתגלית בבירור ,וכל אלו היהודים שלא מבינים זאת  -עומדים לשלם מחיר כבד
'וּפְ ָתיִ ים עָ ְבר ּו וְ ֶנ ֱענ ָׁש ּו'[ .אנו ,היהודים האמיתיים ,שנשמותינו עמדו בהר-סיני ,שאמרנו כולנו יחדיו 'נעשה ונשמע' ]שמות כ"ד[ ,אנו
עומדים להיות נקראים לעמוד כנגד כל התכניות הללו של הערב-רב להרוס את עמ"י ותורתו .אנו עומדים להיות נקראים
להכריז' :לא! איננו עומדים להכניס את תינוקותינו בברית ִעם הקדוש-ברוך-הוא על ידי דוקטור ,במקום על ידי מוהל'; 'לא! אנחנו לא
נשלח את ילדינו לצבא שהוא מלא אנשים גסי-רוח ,מופרעים ,שבמקרים רבים – הרבה מהחיילים הם גויים ,איננו יכולים לחשוף את ילדינו
לצבא שמאפשר שפה מזוהמת ]' ּ ֶפה ֹדובֵ ר נְ בָ לָ ה' ,כתובות ח [:והתנהגות פרועה וגסה ,ביחד עם שנאת ה' ותורתו' .אנחנו עומדים להצהיר' :לא!
אנחנו לא נאכל מ'הכשרים' שמנוהלים על ידי מדינת ישראל ,על ידי אנשים לא-חרדים ,שיש להם את הרעיונות משלהם מה 'כשר' צריך
להיות .ואנחנו נצטרך לומר 'לא!' לכל "חוק" שלפיו הלוגיקה של הבלתי-חרדים דורשת מאתנו לשים את התורה בצד ,לשים
את המסורת שלנו בצד ,להניח את תרי"ג המצוות שלנו בצד ,ולעשות מה שהם פוקדים עלינו לעשות.
]משלי כ"ב:

ומשום כך אני מאד מודאג ומאד פוחד .כי אינני יודע כמה יהודים-של-היום יש להם את העוז ,הכח הפנימי לומר 'לא',
במיוחד בתקופה שכה רבים מאתנו נפלו נמוך מאד .אני רק מקוה ,ומתפלל ,שהנשמה היהודית ,הנשמה היהודית האמיצה תצא,
ותעלה ,ואנחנו כולנו נצעק ונזעק בשיא קולנו' :שמע ישראל ,השם אלוקינו ,השם אחד'! ]ישעיהו כ"ט' :וְ אֵ ת ֱא ֹלוקֵ י יִ ְ ׂש ָראֵ ל ַי ֲע ִריצ ּו'[.
מר לפיד סבור שהוא יוכל לספר לנו מי נושא פחות ומי יותר באחריות על הארץ .אני מציע למר לפיד שהוא גם ישתף את
כולם בנטל-האחריות ,וכמו שאנחנו אמורים לשרת שלש שנים בצבא ,אז שגם הם ,החילונים ,ישרתו ויקדישו כמונו שנים
רבות ללימוד התורה בישיבה אמיתית .מפני שלא היתה מלחמה אחת מאז  1948שניצחה ללא ניסים גמורים ,ולא ע"י שום דבר
יתי' ,ע"ז ג .[:כך שבאמת הצבא האמיתי היחידי – הוא הצבא של השם .רק צבא-השם יכול לנצח מלחמות ]'יְ ִמין
ש ִ
מות ֲאנִ י עָ ִ ׂ
אחר ]' ּו ִמ ְלחָ ֹ
ה' ֹעו ָׂשה חָ יִ ל'[ .ולכן חלק של ההכשרה שלהם צריך להיות הכשרה יהודית אמיתית .מה שזה אומר ללמוד תורה ,ולהתפלל,
וללמוד גמרא ,וכן הלאה והלאה .זה פשוט לא הוגן שלא ללמד אותם ]'חָ ְמס ּו ּת ֹו ָרה'[ .ולא על ידי 'מורים' חילוניים ,אלא על ידי
בקיאים בשטחם ,רבנים אמיתיים ,תלמידי חכמים אמיתיים ,שומרי מצוות אמיתיים.
כן ,אדון לפיד ,אתה סבור ששיכור המקפץ ומפזז על השולחן בפאב ]'אָ מַ ְר ִּתי לַ ֹהו ְל ִלים ,['...יש לו מספיק שכלֵ ,די חוצפה ויהירות
ינות ׁש ֹו ֵתי ֵׁשכָ ר' ,ר' מכתב מאליהו ,ח"ג עמ'  ,[216לומר לקדוש ברוך הוא ,לעמו של הקב"ה ,לאלו שמנסים לפחות לחיות בדרך
]' ּונְ גִ ֹ
הנכונה ,להגיד להם' :לא! עליכם להשתתף! עליכם ליטול חלק במה שאנו החלטנו שזה האחריות למדינה! מדינה שמעולם לא
בו ֶת ָ
יך ,...וְ אַ ָּתה מָ ֹרום .'...תהלים צ"ב .עי' רגמ"ה תמיד לב ,[.אבל ללא
אד עָ ְמק ּו מַ ְח ְ ׁש ֹ
היתה צריכה לבא לקיום .ובודאי לה' יש את תכניותיו ]' ְמ ֹ
הסכמת ה'  -זה לא היה יכול להתרחש.
כשאני מסתכל על האנשים העומדים מאחורי כל זה ,אני יכול רק לומר בעצב שזה לא נראה שלאף-אחד מכם יש נשמה
יהודית .אין להם שום רגישות ליהדות שלהם ,או ערך לתלמידי-חכמים ]סנה' צט [:או לשום-דבר ]' ִּכי ְדבַ ר ה' ָּב ָזה'[ .אמת ,אנחנו
חיים בתקופה מבולבלת .חרדים עושים דברים שהיו בעבר אסורים בהחלט .אמת ,כיום אפילו יש מהרבנים שיוצרים פסקי-הלכה
שרחוקים מלהיות יציבים ונוקשים ]' ֹסוף ּ ָפס ּוק' .[...ראינו נפילה מאד גדולה בצניעות ובלימוד-התורה .כן ,אנשים לומדים ,אבל זה
לא במדרגה הגבוהה ,ובמקרים רבים זה בלי לב ונשמה ]'וַ ה' יִ ְראֶ ה לַ ּ ֵלבָ ב' ,סנ' קו ,:ר"ן נדרים פא .[.אנו רואים הרבה מאד יהודים חרדים
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]'אַ ְך

שאינם מתפללים כמו שצריך ,רואים הרבה מאד חולשות בחברה החרדית שלנו .אבל ,מר לפיד ,עם פחית-הבירה שלך
ְ ׁשמָ ֶריהָ יִ ְמצ ּו ,['...עם הריקוד שלך כמו גוי על שולחן-הפאב ]' ֵּבן ּ ָפ ִריץ'[ – אתה אינך עומד להצליח לעשות זאת ]מזמור ע"ה ,ע"ש[ .אף
אחד ,אף אחד בעולם ,כולל האבא שלך ,כולל כל אחד במדינת-ישראל ,כולל כל הרשעים הגדולים ביותר בהיסטוריה  -כל
אויְ בֶ ָ
רום ָי ְד ָך עַ ל צָ ֶר ָ
יך יִ ָּכ ֵרת ּו'[ וכך גם אתה!
יך ,וְ כָ ל ֹ
מי שהלך כנגד הקדוש ברוך הוא – נפל! ]' ּ ָת ֹ
דבר אחד אני אומר לך :אתה לא תצליח! לעולם-לעולם לא תצליח! לא אתה ,ולא הפריים-מיניסטר שלך ,ולא נשיא-המדינה
שלך ,ולא כל אחד אחר שנותן לך גיבוי ]חולין ד ,[:ולא שום אדם בכל העולם ,מהגדול ביותר עד הקטן ביותר ,אף אחד לא
יוכל נגד הקדוש ברוך הוא .והוא בתנועה אחת קלה ,כביכול'] ,וְ עַ ל הָ ְר ָׁש ִעים ּ ָתנִ יף ָידֶ ָ
דו ַנג ִמ ּ ְפ ֵני אֵ ׁש ,'...תהלים ס"ח[
יך' ,תפי' 'הביננו' ,ע"שְּ ' .כ ִה ּ ֵמס ֹ
יהרוס את כולכם ,ולא תהיה לכם שום נצחיות ]תהלים ס"ט' :יִ ּ ָמח ּו ִמ ּ ֵספֶ ר חַ ִ ּיים' .ר"ה יז .[.אני מזהיר אתכם לא להתחיל עם הקדוש ברוך
שנְ אַ י אֶ ֱהב ּו מָ וֶ ת' .משלי
הוא ,אתם יכולים לעשות את כל סוגי העבירות ,אבל להלחם נגד הקב"ה ישירות – לעולם לא תנצחו ]'וְ כָ ל ְמ ַׂ
ח'[ ,ואתם עומדים ליפול כל כך קשה שאני באמת לא מקנא בכם ]' ֵי ֹבו ׁש ּו וְ יִ ָּב ֲהל ּו ֲע ֵדי-עַ ד וְ ַי ְח ּ ְפר ּו וְ ֹיאבֵ ד ּו' ,מזמור פ"ג[.
וכעת ,אני רק רוצה לומר ליהודים שלנו ,ליהודים האמיתיים .אנו נכנסים לתקופה מאד-מאד קשה .היו חזקים! אל תיכנעו!
תדעו שיהיה עליכם להקריב ,ולהדוף ,ולא לשכוח שאנו  -יש לנו את האחריות לשמור על כל דין ודין ,על כל מצוה ומצוה
ממצוות ה' ,ולא להתרפות באף אחת מהן .אסור לנו להכנע לאף אחת מן הדרישות של "יהודים" ,שזה בכלל בספק עד כמה
שהם יהודים.
אני מתחנן לעם ישראל וקורא אליכם :הדרך היחידה לשרוד את החורבן העצום והנורא שעומדת להקיף את כל העולם ,זה
ראשית ,לנסות להיות בארץ ישראל .יהודי אמריקה ,אנגליה ,אירופה או כל מקום אחר ,היהודים האמיתיים ,ה'ערליכע יידן'
יינצלו ]'לקט רשימות' ,חנוכה ,בשם המהרי"ל דיסקין זצ"ל[ ,אבל זה יהיה מאד קשה .וכל מי שנמצא כאן ,בארץ ישראל  -יעבור את זה
הרבה יותר בקלות מבחינות רבות .אפילו שבתחילה כשמגיעים – זה יכול להיות קשה  -אבל בסופו של הסיפור זה יהיה יותר
קל.
שנית ,עלינו לסגור את עצמינו .בעבר  -הגויים הכניסו אותנו לגטאות ,אבל אנחנו קינאנו באלו שיכלו לצאת מן הגטאות
ולחיות בין הגויים .ברגע שהגויים התירו ליהודים לעזוב את הגטו ,היהודים שעטו בזרם החוצה ,בנסותם להתנער מהאידישקייט
שלהם ולהיות כמו גויים .אבל אנחנו ,עם ישראל בארץ ישראל ,עלינו לבנות ולהקים מחדש את חומות הגטו ,ולהכנס פנימה,
יךּ ,ו ְס ּג ֹור ְדלָ ֶת ָ
ולנעול את הדלת ]'לֵ ְך עַ ִּמי ,בּ ֹא ַּב ֲח ָד ֶר ָ
יך ַּב ֲעדֶ ָך'[ ולא לנסות להיות ִעם אף אחת מן הקבוצות שמנסות להיות חלק מן העולם
הגויי ,ההלניסטי ]ור' מאמר הזוה"ק מפרשת נשא המובא בהמשך שמבסס דבריו על הפסוק' :ה' בדד ינחנו'[.
הבנים של עשיו ,צאצאיהם של היוונים והרומאים מנסים להשתלט על ארץ ישראל .וזה נראה שהם מצליחים לעשות זאת.
בקרוב  -יהיו חיילים זרים על אדמתנו ,וכאשר זה קורה  -אתם תדעו שכל מה שסיפרתי לכם הוא מדוייק ]' ֵּביצֵ י ִצפְ ֹעונִ י ִ ּב ֵּקע ּו'[.
כבר כעת יש לנו חיילים זרים ,אבל בקרוב יהיו לנו הרבה יותר .ואני מבקש מכם לזכור את מה שאני אומר :היכנסו אל תוך
אהָ לֶ ָ
יך ַי ֲע ֹקב' ,עי' ב"ב ח .[.היו קרובים לקדוש ברוך הוא .הקימו את חומות
טוב ּו ֹ
הבתים שלכם ,היו קרובים לבתי-הכנסת שלכם ]'מַ ה ֹ
הגטו ,ואל תאפשרו לזרים להכנס ]זוה"ק נשא קכה .[:תשמרו שהם ישארו בחוץ – ואנחנו נהיה קרובים תמיד אל הקדוש ברוך הוא.
זה מה שהוא רוצה ]' ְ ּב ָך חָ ַׁשק ה' .['...הוא רוצה מאתנו להיות שונים ]'וָ אַ ְבדִּ יל אֶ ְת ֶכם ִמן הָ עַ ִּמים ִל ְה ֹיות ִלי' ,סו"פ קדושים .ערש"י שם[ .הוא רוצה
שאנחנו נהיה קרובים אליו .הוא רוצה שנעשה את רצונו ולחיות אך רק בשביל זה ]אבות ב' ד'[.
אני רוצה לומר שבקרוב מאד זה יהיה נראה כמו שהעולם עומד להתהפך מלמעלה-למטה ,ובאמת העולם יתהפך מלמעלה
למטה ]ירמיהו ד' ,יחזקאל ז'[ .אבל תזכרו שהעולם הזה הוא רק דמיון .העולם הזה שנולדנו בו  -הוא דמיון בלבד .וכל פיסה ממנו,
מהכוכבים בשמים עד לארץ מתחת – זה הכל דמיון .וכאשר נגיע לזמן של משיח ,אנחנו נכנסים למציאות חדשה שמעולם לא
ראינו קודם לכן ,שמעולם לא חלמנו עליה קודם לכן .ואפילו אלו שהם תלמידי חכמים גדולים ירגישו לפתע מה זה אומר
פונִ י אַ ְר ִחיק מֵ ֲעלֵ י ֶכםִּ ...כי ִהגְ דִּ יל לַ ֲעשׂ ֹות' .יואל ב' ,סוכה נב[.
'להיות משוחררים מכבלי היצר הרע' .בלי שום יצר הרע ]'וְ אֶ ת הַ ְּצ ֹ
אתם אינכם מבינים עד כמה זה ישפיע עלינו ,אתם אינכם מסוגלים להבין זאת! מפני שאינכם יודעים את כל 'הפינות
הקטנות' במהויותינו שם חָ ַדר היצה"ר ]'חַ ְד ֵרי בָ טֶ ן'[ .כאשר אנחנו משוחררים מזה – אנו כולנו נהיה בטוחים ,ושמחים ,ורגועים,
ש ְמח ּו ַּבה' וְ גִ יל ּו
ופתוחים אך ורק לעולם הרוחני .ואנחנו כולנו נהיה כל-כך קרובים לקב"ה ,וזו תהיה השמחה המושלמת שלנו ]' ִ ׂ
צַ דִּ ִיקים' ,תהילים ל"ב .תפילות ימים נוראיםּ ' :ו ְב ֵכן צַ דִּ ִיקים כו'[ .וזהו הדבר שאנחנו נאהב הכי-הרבה ,פשוט להתענג בזיו אורו של הקדוש ברוך
הוא ]'וְ ַנחַ ל ֲע ָד ֶנ ָ
יך ַת ְ ׁשקֵ ם'[.
אני רוצה לומר לכל עם ישראל :היו חזקים ברוח ,בדעת ובנפש ]' ִחזְ ק ּו וְ ַי ֲאמֵ ץ ְלבַ ְב ֶכם'[ .אנחנו מגיעים אל הקץ .רק תחזיקו בקב"ה ,כביכול,
ימו ִת ְד ֹרו ְך '...סו"פ וזאת הברכה[.
מו ֵת ֹ
ולא לעזוב ,ואנו כולנו נינצל ]'עַ ם ֹנו ַׁשע ַּבה' ...וְ אַ ּ ָתה עַ ל ָּב ֹ
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קטעים מתוך דברי הזוה"ק בפרשת נשא ברעיא מהימנא דף קכ"ה – בתרגומם ללה"ק – בענין פורקנא מגלותא בתראה :

רוּך הוּא ַמ ְכנִיס
ָאל )דהיינו כמו פרשת השקיית הסוטה לנסותה ולבדקה האמור כאן בפרשה(ְ ,כּ ֶשׁ ֵהם ְמ ַח ְלּ ִלים ֶאת ַהתּוֹרָהַ ,ה ָקּדוֹשׁ ָבּ ְ
ְכּמוֹ זֶה י ְִשׂר ֵ
ָהב.
וּב ֶהם י ְִת ָבּ ְררוּ ְוי ְִת ַל ְבּנוּ וִיצ ְֹרפוּ ִכּ ְצרֹף ַה ֶכּ ֶסף ו ְִכ ְבחֹן ַהזּ ָ
ָח"שְׁ ,ונִדּוֹנִים ָשׁםָ ,
ָתם ֶכּ ֶל"ב ְונ ָ
בּוּדםֶ ,שׁ ַדּ ְרגּ ָ
וּבנֵי י ְִשׁ ָמ ֵעאל ֶשׁ ַתּ ַחת ִשׁ ְע ָ
אוֹתם ְלגָלוּת ְבּנֵי ֵע ָשׂו ְ
ָ
ֲט ֵאיכֶם ַכּ ָשּׁנִים ַכּ ֶשּׁלֶג
ָהב'ַ ,עד ֶשׁיּ ְִת ַקיֵּם ָבּ ֶהם) ,ישעיה א'( ' ִאם י ְִהיוּ ח ָ
וּב ַחנ ְִתּים ִכּ ְבחֹן ֶאת ַהזּ ָ
ֶסףְ ,
ַפ ִתּים ִכּ ְצרֹף ֶאת ַהכּ ֶ
וּצר ְ
זֶהוּ ֶשׁ ָכּתוּב )זכריה י"ג( ' ְ
י ְַל ִבּינוּ.'...
ִסּיוֹן.
ְעוֹמ ִדים ַבּנּ ָ
ַבּים' ֶ -שׁ ֵהם ִמ ַצּד ַהטּוֹב ,ו ְ
ֻלּה ָהאַחֲרוֹנָה ,זֶהוּ ֶשׁ ָכּתוּב )דניאל י"ב( 'י ְִת ָבּ ְררוּ ְוי ְִת ַל ְבּנוּ ְוי ִָצּ ְרפוּ ר ִ
ָאל ַבּגְּ א ָ
ֲשׂה ְלנַסּוֹת ֶאת י ְִשׂר ֵ
ְכּמוֹ ֵכן ַיע ֶ
ָאל ִל ְטעֹם ֵמ ֵעץ
ידים י ְִשׂר ֵ
ֲת ִ
וּמשּׁוּם ֶשׁע ִ
אוֹתםִ ...
ָאל לֹא יָבאוּ' ,וְהוֹרֵג ָ
אַד ַמת י ְִשׂר ֵ
ְאל ְ
ו ְִה ְר ִשׁיעוּ ְר ָשׁ ִעים ֵ -הם ִמ ַצּד ָהרָעְ ,וי ְִת ַקיֵּם ָבּ ֶהם )יחזקאל י"ג( 'ו ֶ
ֵכר".
ְאין ִעמּוֹ ֵאל נ ָ
ְחנּוּ ו ֵ
ַה ַחיִּיםֶ ,שׁהוּא ֵס ֶפר ַהזּ ַֹהר ַהזֶה ,י ְֵצאוּ בוֹ ֵמ ַהגָּלוּתְ ,וי ְִת ַקיֵּם ָבּ ֶהם )דברים ל"ב( "ה' ָבּ ָדד ַינ ֶ
ְה ָעם ַה ָקּדוֹשׁ ְבּ ָכל
ֲכ ִמים ו ָ
ֻלּהְ ,וי ְִראוּ ַת ְל ִמי ֵדי ח ָ
חוֹקים ִמן ַהגְּ א ָ
ַע ְמדוּ ֵמ ָרחֹק'ָ .כּ ְך י ְִהיוּ ְר ִ
ֱמר ָבּ ֶהם) ,שמות כ'( ' ַויּ ְַרא ָה ָעם ַו ָיּנֻעוּ ַויּ ַ
ְערֶב רַבְ ,כּמוֹ ֶשׁ ֶנּא ַ
וֵ
ְמן י ְִת ַקיֵּם
חוֹקים ֵמ ֶהם .ו ְִאם י ְֵרדוּ ְל ִה ְת ַח ֵבּר ִא ָתּםַ ,מה ָכּתוּב ָבּ ֶהם? )שם י"ט( 'לֹא ִתגַּע בּוֹ יָד ִכּי ָסקוֹל י ִָסּ ֵקל אוֹ ָירֹה ִי ָיּרֶה'ְ .בּאוֹתוֹ ז ַ
ְהם ְר ִ
ַה ָכּבוֹד ַהזֶּה ,ו ֵ
וּר ָשׁ ִעים ַבּח ֶֹשׁ ְך י ִָדּמּוּ' -
יח) .שמואל א' ב'( ' ְ
שׁוּהֵ ,אין ְמ ַק ְבּ ִלים ֵגּ ִרים ִלימוֹת ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֵכר"ַ ,ו ֲהרֵי ֵפּ ְר ָ
ְאין ִעמּוֹ ֵאל נ ָ
ְחנּוּ ו ֵ
ָאל) ,דברים ל"ב( "ה' ָבּ ָדד ַינ ֶ
ְבּי ְִשׂר ֵ
ָאל לֹא ָיבֹאוּ'.
אַד ַמת י ְִשׂר ֵ
ְאל ְ
יהם ַהנּ ִָביא) ,יחזקאל י"ג( 'ו ֶ
אָמר ֲע ֵל ֶ
וּמשּׁוּם זֶה ַ
ֵהם ֵערֶב רַבִ .
ְאין ָל ֶהם ְיכֹ ֶלת
אַתּם' ,ו ֵ
אָדם ֶ
יתי ָ
ְאַתּן צֹאנִי צֹאן ַמ ְר ִע ִ
ֱמר ָבּ ֶהם )יחזקאל ל"ד( 'ו ֵ
רוּך הוּאֶ ,שׁ ֶנּא ַ
ָאל ,צֹאן ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ְ
רוֹעים ַעל י ְִשׂר ֵ
אוֹתם ֵערֶב רַב ִ
ְחזְרוּ ָ
וָ
ָאשׁי ָה ָעם.
ֲשׁ ִירים ְבּ ַשׁ ְלוָהְ ,בּ ִשׂ ְמ ָחהְ ,בּ ִלי ַצ ַערְ ,בּלֹא יָגוֹן ְכּ ָללַ ,גּ ְז ָלנִיםַ ,בּ ֲע ֵלי שׁ ַֹחדֶ ,שׁ ֵהם ַדּ ָיּנִים ר ֵ
ְאוֹתם ֵערֶב רַב ֵהם ע ִ
ֲכ ִמים .ו ָ
ַלעֲשׂוֹת טוֹב ִעם ַתּ ְל ִמי ֵדי ח ָ
ֶיה ְלרֹאשׁ'...
ֱמר )איכה א'( ' ָהיוּ ָצר ָ
יהם ֶנא ַ
ֵיהם'ֲ .ע ֵל ֶ
)בראשית ז'( ' ִכּי ָמ ְלאָה ָהאָרֶץ ָח ָמס ִמ ְפּנ ֶ

חלק :26

הם רוצים להרוס את האידישקייט
ב' אדר ב' תשע"ד
אני רוצה לדבר על עצרת-התפילה המרשימה שהיתה אתמול בירושלים.
ללא ספק – זה היה משהו מיוחד מאד ,משהו שיכול היה להעשות רק על ידי כה הרבה יהודים חרדים המתכנסים
יחדיו לקריאת 'שמע ישראל' ,ולענות אמן לאחת הברכות הכי-מיוחדות שקיימות אצל היהודים .כמובן ,התפללו
מנחה וכו' ,אבל אלו היו שתי הנקודות המיוחדות של היום.
התאספות זו של כל הקבוצות השונות של עם ישראל ביחד ,במקום אחד ,מבלי להתווכח ומבלי לריב על דברים
טפשיים ,רק להתאסף כאחד ]'הֵ אָ ְספ ּו ,['...במטרה משותפת אחת ]' ְ ּב ַזעֲקֵ ְך ַי ִּצילֻ ְך ִקבּ וּצַ יִ ְך' ,בית הלוי ריש פר' וישב[ :להתפלל אל הקדוש
ברוך הוא ,ולבקש ממנו שיציל אותנו מהעמלקים האיומים ומהערב-רב השולטים על ארץ-ישראל .אך מעבר לכל
זה ,רק לראות את כולם מתפללים ביחד בלי הבדל אם בעל-התפילה הוא חסידי או ליטאי או ספרדי – רק פשוט
להתפלל אל ה' ביחד  -זה משהו בלתי יאומן .היו שחשו שמאחורי זה היו פוליטיקות ,ומשום כך העצרת הזו אינה
יכולה לממש את מטרתה האמיתית ,כי כצפוי הנקודה של הדברים היא פוליטית .ולמרות זאת ,אף שעדיין אין זה
מושלם ,אך זו בהחלט התחלה .אפילו שזה לא יקרה שוב עד שמשיח מגיע  -בכל אופן ,זה מביא תקופה חדשה
לעם ישראל .זה מכניס אותנו לתקופה שבה עיקר המטרה היא לרצות להיות "בעלי מסירת נפש" .עלינו לקבל על
עצמנו למסור אף את חיינו ]ר' חרדים ט' ט"ז[ )מתוך תקוה שלא נצטרך לעשות זאת( ולרצות לעשות הכל כדי להיצמד
ליהדותינו ]'ו ְּבכָ ל נַפְ ְ ׁש ָך ו ְּבכָ ל ְמא ֶֹד ָך'[.
אנו מוקפים באנשים רעים .אנו מוקפים באנשים שרוצים להרוס את היהדות )אידישקייט( ,לא רק בארץ ישראל.
עליכם להבין שהערב רב ,והעמלקים ,והאדומים ,שולטים לא רק בארץ ישראל  -הם שולטים בכל המדינות
בעולם .רעים אלה רוצים לחסל בהדרגה את היהדות החרדית .במוח העקום שלהם  -הדת נתפסת כסכנה שיש
להתפטר ממנה .ובכל מקום בעולם הרעים הללו רוצים להתפטר לא רק מהיהודים ,הם מעוניינים להתפטר גם מכל
הנוצרים המאמינים .הם רוצים להתפטר מכל הנוצרים שמעדיפים למות בכדי לא להיות עבדים ,או להיות נאלצים
להפוך להיות משהו שהם יודעים שזה רע.
הם רוצים להתפטר מכל דת שהיא בעולם ,מכל מי שדבק בדתו .אך בכל אופן ,היהדות – היא בראש הרשימה
שלהם ,מפני שזה הכי 'מסוכן' ,לטעמם .מפני שזוהי אמונת האמת היחידה ,והקדוש ברוך הוא – הוא הק'ל האחד.
אין אלוקים זולתו ]פרשת ואתחנן פרק ד'[ .השאר זה הכל הֶ בֶ ל ]רמב"ם מלכים פי"ב[ ,המצאות של דמיונות-אנוש ]' ְלפָ נַי לֹא ֹנוצַ ר אֵ 'ל
וְ אַ ח ֲַרי לֹא יִ ְהיֶה' ,ישעיה מ"ג י' ,ע"ש .ור' רמב"ן במאמרו בס' הגאולה[ .הקב"ה הוא אמת ,ולכן אנחנו נמצאים בראש הרשימה שלהם
שאנחנו צריכים ח"ו להיפרד מאמונתנו בק'ל האחד והיחיד ,חלילה .משום כך ,ארץ ישראל הפכה להיות המקום בו
רשעים אלו חושקים לשלוט ]'א ֲֶׁשר אָ ְמר ּו נִ ֲיר ָׁשה ָּלנ ּו אֵ ת נְ ֹאות ֱא ֹל ִקים' .מזמור פ"ג[ .כי מכאן הם רוצים לשלוט על העולם ,כפי
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שכבר הסברתי .והם הצליחו לחדור אל הממשלה עד ה'שפיץ' שלה ,ובקרוב הם יסתננו לכל בנין ממשלתי ,לכל
משרד ממשלתי במדינה .הם חדרו אף לתוך הצבא ,והם רוצים להרוס את החרדים ,המאמינים.
אנחנו חיינו חיים של נוחות .כספים רצו בקלות דרך ידינו .לא היינו במצב של מחסור בדבר מאז הגענו למדינת
ישראל הזו .הייתי אומר שלאחר תקופת-הצֶ נַ ע אף אחד לא היה במחסור .תמיד היה לנו אוכל ,תמיד היה לנו
דברים שנצרכנו ,ואם לא היה לנו – אז פשוט קפצנו על מטוס ונסענו לעשות 'שנור' באמריקה או באנגליה או
באירופה ,ובדרך כלל – שבנו עם כיסים מלאים .אך העולם השתנה .הכסף לא מגיע כ"כ בקלות ,ואלה האנשים
הרעים פתחו במלחמה נגד עם-ישראל ,הנשמות היהודיות האמיתיות ,אלה שמנסים לחיות ולעשות רצון השם.
זה מפחיד מאד ,וזה הולך להיות גרוע עוד יותר .הם כבר מתכננים את כל החוקים הנוראים שהם זוממים להעביר
בכדי להרוס את האידישקייט שלנו .וזה יהיה תלוי בנו .עלינו יהיה להחזיק יחד ולומר' :לא! לעולם-לעולם לא נלך
נגד הקדוש ברוך הוא! לעולם לא! ולא משנה מה! יהיה עלינו ללחום בזה על ידי סירובינו ,על ידי הרחקת עצמינו
והתכנסות באיזורים שלנו ,וע"י הצבת מחיצות בינינו ובין הרעים .אנו חייבים להקים את בתי הדין שלנו ,ולוודא
שהמוהלים שלנו אינם הדוקטורים שהם רוצים לשלוח .אנו חייבים לוודא שגר צדק נהיה גר-צדק בדרך הנכונה,
ואנו חייבים לוודא שאין בתוכנו מלשינים ]'אָ ֵכן ֹנו ַדע הַ ָ ּדבָ ר' .ח"ח כלל ח' י"ב ,ובפתי' הספר עש"ה[ .אנו חייבים לנסות מאד חזק
לחיות רק עם רצון השם .אסור לנו להלחם אחד עם השני .אסור לנו ללחום נגד האמת .עלינו להחזיק חזק ביחד
מסביב הערכים שתמיד שמרו את עם ישראל חי ]' ֲאג ּו ָדה אַ חַ ת לַ ֲעשׂ ֹות ְר ֹצונְ ָך' .עי' תנדא"ר פכ"ג ,ור' חרדים סי' ז'[.
מעולם לא היה רשע שהתקיף את עם ישראל ,בין מבפנים או מבחוץ ,שלא נענש בצורה הקשה ביותר .לא היה
ינו' ,הניזקין נז .[.תמיד הוא נהרס .כך שאלה הרעים שהם כצפוי כה
אחד שהרים את ידו נגדינו שמעולם חי ]' ְּכ ֹנו ֵגעַ ְ ּבבָ בַ ת עֵ ֹ
אינטליגנטים ,לא יודעים אפילו היסטוריה בסיסית שמראה ברור שכל מי שהרים יד להרוס את היהודים – הוא יהרס
בעצמו ]' ּוכְ ִס ִילים מָ ַתי ַת ְ ׂש ִּכיל ּו'[ .הם אפילו לא יודעים ממה לפחד ]משלי ד' י"ט[ .שנאתם ל'יעקב' היא כה חזקה  -שהם אפילו
מוכנים להתאבד בכדי להתפטר מאתנו ]תכונתו של 'עמלק' – עקד"מ להגרא"ו[ .אבל זה לא יעזור להם ,מפני שאלו הם השעות
האחרונות של הגלות .ואנו כולנו יכולים לחוש זאת כבר .אנו יכולים לטעום את זה בפיותינו ,אנו יכולים להריח את
זה באפינו ,אנו חשים את זה על עורנו .והטעם הוא מר מאד ,אבל אנו נצליח ,ואנו נעלה יותר ויותר גבוה ,ואנו
נהיה ִעם השם ,ואנו לא נעזוב ולא נרפה ,ולא ניכנע להם.
אנו ,עם ישראל ,עומדים לשרוד בעזרת ה' ,ואנו עומדים לקבל משיח ,בעזרת ה' .אבל אתם הרשעים ,לא תזכו
לזה ,אלא אם כן תעשו תשובה ,וזה דבר שאני מאד מסופק אם אתם מסוגלים לעשות .בסוף אתם עוד תתפשו את
הטעות הקשה והנוראה שלכם .וישנם אלו מביניכם שאפילו אז ,כשתתפסו את הטעות שלכם – לא תעשו תשובה
]'על פתחו של גיהינום ,['...ויהיו גם כאלו שבדקה האחרונה ינסו לעשות תשובה ,אבל יפסידו .מפני שהם לא יודעים אפילו
מה הכוונה 'תשובה' ,ולכן לעולם לא יהיה להם עולם הבא.
כך שאנו נכנסים כעת לתקופה שונה .החומרניות )המטריאליזם( לא ימשיך לזרום כבעבר .וזה כבר עצר את
הזרימה שהוא היה מורגל בה ]קד"ד  .[42אנו עומדים להיות נרדפים בשל אמונתנו בכל מקום על פני תבל
מזמור מ"ד[ .אתם ,יהודי אמריקה ,ויהודי אנגליה ואירופה ,אל תחשבו שאתם לא תהיו גם כן נרדפים! אנו כולנו
עומדים להירדף .הם עומדים לנסות לסלק את הכשרות שלנו ,את השחיטה שלנו ,את ברית-המילה ,כמו כל
הדברים שהם רגילים לתקוף כאשר הם מנסים לעקור את יהדותינו .הם ינסו לעקור את לימוד התורה שלנו .הם
ינסו לעקור את התפילה שלנו ,את בתי הכנסת שלנו ,את התורות שלנו ,וכל דבר שהם רק יכולים לעשות כדי
למנוע ממנו ליצור קשר עם הקדוש ברוך הוא.
]' ְּכ ֹצאן ִט ְבחָ ה',

הם עומדים להביא לעולם עבודה-זרה חדשה במקום כל הדתות .הרוע הענקי ביותר שהיה אי פעם עומד להתפרץ
על פני העולם .וזה כבר כיסה את הארץ ,אבל זה עדיין לא כל כך גלוי .זה יהיה גלוי וברור כאשר כל פיסת רוע
יוצאת וחושפת את עצמה לעין כל ]'צָ ץ הַ ּ ַמ ּ ֶטה ּ ָפ ַרח הַ ָזּ ֹדון' ,יחזקאל ז' ע"ש[ ,ואז ה' יהרוס אותה לחלוטין ויעקור אותה משורשיה
העמוקים ביותר .וזה יתבטל לנצח ]ישעיהו כ"הּ ִ ' :ב ּ ַלע הַ ּ ָמוֶ ת לָ נֶצַ ח ...וְ חֶ ְר ּ ַפת עַ ּמ ֹו י ִָסיר מֵ עַ ל ָּכל הָ אָ ֶרץ.['...
ציונים בענין ביעור הרשע מן העולם באחרית הימים' :יתמו חטאים מן הארץ' ,סוף מזמור ק"ד .עי' ברכות ט' :ולא יהיה שריד לבית
עשיו' ,תהלים ט'' :שמם מחית לעולם ועד' .ע"ש כה"ע .תנדב"א זוטא פרק י"ט ,זוה"ק בראשית כה :בשלח סז .תיקוה"ז דף נה .זו"ח יתרו
מ' ע"א.

לפיכך ,עם ישראל ,עשו הכנות .ואין כוונתי שעליכם לאגור מזון ,אני מתכוון שההכנה תהיה עשיית תשובה.
הפסח מגיע .עלינו לנקות לא רק את הבתים שלנו ,אלא גם את הלבבות ,ואת השכל שלנו .נקו אותם עם מלקטת,
הוציאו כל פיסת לכלוך ,כך שכאשר אנו מגיעים לקבל משיח – אנו נהיה נוצצים ,נוצצים בטוהר ]'וְ טַ ֲה ֵרם ּ ַכ ּ ֶכסֶ ף ְמז ּו ָקק
ִ ׁש ְבעָ ָתיִ ם' ,מתפילת 'יום כיפור קטן'[.
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חלק :27

תעמדו ותגידו' :לא'!
כ"ב אדר ב' תשע"ד
אני רוצה לומר לכם כאן ועכשיו ,שבין כעת עד פסח – העולם שוב ישתנה משהו בערך כמו  180מעלות .אני יודע שאם
מרוץ החיים של בני אדם עד כעת לא הקדיש תשומת לב מרובה למה שקורה – אך לפתע העיניים שלהם יפקחו והם יגרדו
את מצחם או ימרטו את שערותיהם בבכי ,תלוי היכן הם מתגוררים ,ויאמרו לעצמם' :מה קרה לעולם הזה?! האם אנו חיים

בתוך חלום?! או שאנו חיים בתוך סרט בלהות הוליוודי?! מה אנו עושים? מה קורה פה?!

]יחזקאל ז' י"ח[

מצמרר מאד לספר את הניבויים המפחידים והאיומים האלה ולראות אותם מתממשים בפועל ,אבל זה לא יעזור לנו רק לפחד
ולהסתכל על המתרחש בעינים פקוחות בלי לאפשר לשכלנו לנסות להבין ,מבלי לאפשר לעינים שלנו ,בלי לתת למח שלנו את
ההבנה של המורכבות ועומק החורבן העצום של העולם שמתרחש כעת.
אני יודע שהפחד לכשעצמו איננו יכול להביא את האדם ל'תשובה' .אז הבה ואסביר לאלה מכם שהם יהודים אמיתיים,
יהודים עם נשמות יהודיות ,שעמדו בהר-סיני ואמרו 'נעשה ונשמע' תחת ההר שהקב"ה הרים מעל לראשינו במדבר-סיני ,אני
רוצה לעזור לכם לשוב אל הקדוש ברוך הוא ,לבטוח בו שהוא הכל-יכול ,ושהוא יציל אותנו אם אנחנו אתו ]תהלים צ"א .נפה"ח ג'
י"ב[.
נאמר לנו בנבואות ]זכריה י"ג[ ששני שליש של העולם יהרס ,שליש אחד לחלוטין ,ושליש אחד יהיה במצב קשה מאד ,ושליש
אחד לא יפגע .וברוך ה' ,בשליש הזה שלא יפגע כלולה ארץ ישראל .אך עלינו לדעת כיצד להבין את כל הדברים המפחידים
והמדהימים שאנו עומדים להיות עדים להתרחשותם ,ועלינו לדעת מתי ליהנות ולהתענג על ראיית המשיח ,מפני שאם איננו
יודעים איך לעשות תשובה ,לעולם לא נהיה מסוגלים להכיר את המשיח .ולכן אני רוצה כאן לתת לכם מספר קוים מנחים
ולהסביר איך אנו אמורים לחיות מנקודה זו והלאה .ולאמיתו של דבר היינו צריכים לחיות בדרך זו מאז ומתמיד ,ואז היינו
יכולים לקבל משיח ביתר שמחה ,וביתר עונג ובלי לסבול כ"כ הרבה ]ר' ספורנו תהלים סו"פ י"ד[.
דעו והאמינו בכל עומק-הלב שלכם שרק ה' הוא הכל יכול! ]'וְ ָי ַד ְע ָּת הַ ּי ֹוםִּ ...כי ה' ה ּוא הָ ֱא ֹלו ִקים ...אֵ ין ֹעוד'[ אף אחד ,שום כח אחר בכל
העולם ,בכל הקיום לא יכול לתפוס את מקומו .לא הרופאים שלנו ,לא עורכי הדין שלנו ,ולא ביטוח לאומי ,ולא שום דבר
אחר יכול לקחת את מקומו.
אם אנו רוצים לשתות  -המכולת שמוכרת לנו את השתיה היא איננה זו שנותנת את השתיה .זה ה' שנותן לנו לשתות .ואם
אנו רוצים לאכול  -הכסף שהרווחנו איננו הדבר שנותן לנו אוכל .זהו ה' שנותן לנו את הכסף עבור האוכל ,וכאשר אין לנו
כסף  -אנו מתחננים אל ה' לתת לנו מה לאכול ,והוא גם יתן לנו אוכל ]'וְ ה ּוא יְ כַ ְל ְּכלֶ ָך'[ .אל תדאגו .תמיד הוא יהיה אתנו אם
אנחנו אתו .עליכם להיות בעלי אמונה ובטחון שלם בהשי"ת ]חגיגה יד' :.בעלי אמנה'[ כדי להצליח ולעבור עם זה את הפעם הנוספת
בהיסטוריה .ולכן הבטחון בה'  -זהו הדבר הכי נחוץ לנו בכדי לשרוד ולקבל משיח צדקנוּ ְ '] .בטַ ח אֶ ל ה' ְ ּבכָ ל ִל ּ ֶב ָך' .מקורות לחיזוק צוינו
במאמר 'נעמוד ונבכה' .ור' מאמר 'זכור למרים' לבעל הח"ח מפרק כ' .ליקוטים נוספים מפסוקים רבים ומאמרי חז"ל ודברי רבותינו ,ראה ס' 'מצוות הבטחון' מאת הרב
הומינר זצ"ל[

וכעת אנו מגיעים לאספקט נוסף שעלינו לבחון מאד ברצינות בנקודה זו של ההיסטוריה .כאן בארץ ישראל וכמו גם בעולם
כולו ,אבל זה מודגש במיוחד עכשיו בארץ ישראל ,מתנהל קמפיין שמנסה לאלץ את היהודים החרדים לנטוש את האידישקייט שלהם.
זוהי תוכנית שהיא רוע מעצם יסודה .הכנסת מעבירה חוק אחרי חוק הקובע לנו שכדי להיות אזרח שומר-חוק יהיה עלינו
להסכים ללכת לצבא-הטריפה שלהם ,המקום בו חוסר הקדושה משתולל .יהיה עלינו להסכים לאפשר לחילונים לנהל את
הגיורים ,את הקדושה ,ואת הכשרות ,חס ושלום .יהיה עלינו להסכים ,חלילה וחס ,לכל סוגי הגזירות שהם הולכים לנסות
לאלץ אותנו ,הכל במטרה להרוס את האידישקייט שלנו.
המנהיגים שלהם פה הכריזו מלחמה נגד הקב"ה ]תהלים ב'[ ,מלחמה שהם לעולם לא יוכלו לנצח ,בעזרת ה' .אבל כדי שאנו
נשרוד  -עלינו לומר :לא! איננו מוכנים! איננו מוכנים שדוקטורים יעשו לנו ברית מילה ]'וְ ֹלא ִ ׁש ַּק ְרנ ּו ִ ּב ְב ִר ֶית ָך ['...איננו מוכנים
לאכול מהכשר חילוני וכו' .נצטרך לומר 'לא'  -אפילו אם זה מסכן אותנו .חובתינו לומר 'לא'! ואסור לנו לשתוק על כך .ויהיה
עלינו לבנות את הגטאות שלנו ,ולסגור את עצמינו בפנים ,ליצור בעצמנו את העולם הפנימי שלנו בו התורה שולטת .ולא
קבוצה של אדומים ,עמלקים וערב רב .אנו – ַעם השם .ואנו חייבים לשמור את תורתנו] .ישעיהו ל"ג כ"בִּ ' :כי ה' ׁשֹפְ טֵ נ ּו ,ה' ְמח ְֹקקֵ נ ּו ,ה'

מַ ְל ּכֵנ ּו ,הוּא ֹיו ִ ׁשיעֵ נ ּו'[

אין פשרות .לא עם הגויים ולא עם הערב רב .אנו חייבים לומר' :לא' ,ואנו חייבים להיות באחדות .אנחנו לא צריכים "לקבל
כל אחד כפי מה שהוא" .נכון ,אנו צריכים לקבל במידה מסויימת ,אבל אנחנו לא צריכים לקבל כל אחד שמכונה 'יהודי'
והולך נגד התורה .עלינו לקבל את אחינו שומרים התורה ,שאינם יוצרים מחלוקת בין נאמני התורה ]אש"ל י"א ו' ,ר' פלא יועץ ע'
'אחדות'[.
אסור לנו לדבר לשון הרע או רכילות או הוצאת שם רע כנגד יהודים שבודאי היו בהר סיני ]' ָרכִ יל ְ ּבעַ ּ ֶמ ָך'[ ,אבל כאשר זה
נוגע ליהודים שהולכים נגד התורה ,שמנסים לאלץ אותנו ללכת נגד התורה  -עלינו להתייחס אליהם כשונאים מוחלטים ,מפני
שהם שונאי ה' .ודבר זה ,אוטומטית  -הופך אותם לשונאים שלנו ]תהלים ק"מ[ .ולכן עלינו יהיה לבטוח בה' ,להתייצב בתוקף
ולהגיד' :לא'! מתוך ידיעה והבנה שבאמירת ה'לא' – כל חיי הגשמיות-השטותית שחיינו כאן בתוכם בשלשים השנים האחרונות
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עומדים ליפול .ואז יהיה עלינו לבטוח בקדוש ברוך הוא בלבד ,דבר שיהיה כה קשה להרבה אנשים ,אבל יהיה עלינו לעשות
זאת.
יהיה עלינו לרצות להיות מוכנים לוותר על כל דבר שבעולם עבור תורתינו .והרבה יהודים עשו זאת לפנינו ]'דורו של שמד'[,
אבל אנו דור מפונק במיוחד ,והרעיון הזה של 'למות על קידוש השם' ,שלא נדע ,או 'לחיות על קידוש השם'  -שזה דבר שה'
רוצה עוד יותר מאתנו ]' ְ ּב ָדמַ יִ ְך ֲחיִ י' ,עי' אוה"ח פ' בלק עה"פ 'תמות נפשי מות ישרים'[ זה מאד זר עבורו.
אבל היהודי האמיתי בשבריר-של-שניה כאשר הוא 'נלחץ אל הקיר' ,והם מורים לו' :תאכל טריפה או שנרביץ לך' – אני
בטוח שהוא לא יאכל 'טרייף' .ואם הם לוקחים אותו ומנסים לאלץ אותו לעשות משהו נגד התורה ,אני בטוח שהוא יספוג את
ֵיתי ֵּבית ְמאַ הֲבָ י '...זכריה י"ג[ ,ויוכנס לכלא ,אבל בשום אופן הוא לא ילך נגד התורה חלילה .וזה יגלה מיהו יהודי-אמיתי
ֲשר ה ֻּכ ִ
המכות ]'א ֶׁ
שמעדיף לוותר על חייו הרגילים או מה שנחשב כ'בטחון' ורמת-חיים גשמיותית טובה ,והוא מוכן לוותר על זה בעבור
יהדותיותינו .אנו עומדים להתבקש לחיות על קידוש השם .ולכן אני פונה אליכם :הכינו את עצמכם!
גם היהודים בחוץ לארץ :אתם גם כן עומדים להתבקש לעשות זאת ,אלא שהגויים יהיו אף יותר אכזריים ,מפני שגויים הם
תוא ִמכְ מָ ר'[ ,ואין הכוונה שכאן בארץ ישראל אין לנו את הגויים,
בטבעם רוצחים ואכזרים כאשר זה נוגע ליהודים ]ב"ק קי"גְּ ' :כ ֹ
הערב רב והעמלקים .אכן יש לנו כאן מהם די והותר.
עם ישראל ,אנו במצב קשה ביותר ,וזהו העידן האחרון ,המועד האחרון שבו נוכל להוכיח לה' שאנו עַ מו ,עם ישראל ,ואף אחד
אחר לא יהיה כה נאמן לו כמונו ]ערש"י שיה"ש פרק ה' עה"פ 'מַ ה דּ ֹודֵ ְך ִמדּ ֹוד'[ .ואנו לעולם ,לעולם לא נהרהר בכלל לעזוב אותו ,ח"ו.
כאשר המשיח מגיע ,בעזרת ה' – החיים יהיו כה שונים לחלוטין .כן ,כתוב אמנם שהחיים ימשיכו כרגיל ]שבת סג :אין בין כו'[.
בכל זאת אני רוצה שאתם כולכם תשבו ותחשבו ,חשבו על כך רגע ...מה תהיה צורת החיים ללא יצר הרע ...וזה מה שעומד
להיות :חיים ללא יצר הרע! רק תדמיינו את כל הדברים שאתם עושים במשך היום ,תחשבו על כל הדברים שיצר הרע הוא
שדוחף אתכם לעשות בגלל החולשות שלכם ובגלל הפחדים שלכם ,כל סוגי הדברים שאתם אומרים ,וכל הדברים שאתם
שואפים להם ,כל הדברים שאתם חושבים עליהם כשאנשים לא יודעים את מחשבותיכם .במשך חיינו אנחנו עושים את כל סוגי
הדברים שהם לא-תואמים לרמה הגדולה שלנו ]' ְ ּבנִ י ְ ּב ֹכו ִרי יִ ְ ׂש ָראֵ ל'' ,וְ ֹגוי ָק ֹדו ׁש'[ ,וזה הכל מהיצר-הרע שסוחף אותנו ,שדוחף אותנו כל
הזמן ,ביודעו והכירו את נקודותינו החלשות ]'וְ אֶ ת הַ ְּצ ֹפונִ י אַ ְר ִחיק מֵ עֲלֵ יכֶםִּ ...כי ִהגְ דִּ יל לַ עֲשׂ ֹות' .עי' סוכה נב.[.
רק תתבוננו ,תחשבו עמוק-עמוק איך ֵי ָרא ּו החיים בלי יצר הרע .כאשר משיח בא ,כאשר הגאולה מגיעה ,הקב"ה עומד
לשחוט את היצה"ר'] .וְ ִה ְ ׁש ַּב ִּתי חַ ּיָה ָרעָ ה ִמן הָ אָ ֶרץ' ,ר' רמב"ן ניצבים ל' ו'[ וכאשר אתם רק חושבים על זה ,על החיים-ללא-יצר-הרע ,רק
אז תתחילו לדעת לאיזה גן-עדן אנו עומדים להכנס .וכאשר אנו חיים במשך התקופה של משיח ]'יְ ֹמות הַ ּ ָמ ִ ׁשיחַ '[ עומדים אנו
לעלות יותר ויותר גבוה – רוחנית ]'וְ ֹא ַרח צַ דִּ ִיקים ְּכ ֹאור ֹנגַ ּה '...עי' פסחים ב [.כל החיים שלנו עומדים להיות מסביב העליה הרוחנית,
מפני שככל שאנו עולים גבוה יותר – כך נחוש יותר עונג והנאה ,נחוש יותר ויותר קרובים לשורשינו – וזה התענוג הגדול
ביותר שקיים בעולם ]' ִע ְּמ ָך ְמ ֹקור חַ ִ ּיים' .מזמור ל"ו ,רמב"ם ה' תשובה פרק ח'[.
האם אתם תופסים שעולם הבא ,גן עדן ,הגיהנום ,שלא נדע ,זה מאד מאד קרוב אלינו !?...זה לא במרחק מאה קילומטר או
אלף קילומטר או מליון קילומטר .זה כאן! קרוב אלינו! וכאשר אנו עוזבים את העולם – אנו פשוט 'מחליקים' אל העולם האחר
]' ֹהולֵ ְך נְ ֹכו ֹחו'[ .יש אנשים שעוברים מצבים קשים ]'כפיטורי בפי ושט' ,ברכות ח .רבנו יונה שע"ת ש"ב י"ח-י"ט ,ור' ביהגר"א למשלי ו' ל"ג[ מפני שהם
כל כך מחוברים לעולם הזה ,ולכן קשה להם 'לסחוב את עצמם' מעולם זה לעולם האחר ,אבל כאשר אנו מגיעים לשם –
אנחנו לא במרחק גדול .אף פעם אנחנו לא במרחק גדול מעולם הזה ]ר רמב"ן בסוף שער הגמול בענין גן עדן ,תחה"מ ועוה"ב[.
הצורה שהעולם הבא עומד להיות  -אני יכול רק לומר לכם בדרך קצרה ותמציתית ]רמב"ם שם סו"פ ח'[ :יש לנו מליוני
מימדים .אנו מכירים רק שלשה מימדים ,אבל אנו יודעים שישנם מיליונים-על-מיליונים מימדים שהבורא יצר
ּו ְ ׁשמֵ י הַ ּׁ ָשמַ יִ ם' ,סוף פרשת עקב ובתפילת 'ויברך דוד'[ .וכאשר אנו עוברים מהעולם הזה לעולם של משיח  -אנו עומדים להכנס למימד חדש,
מפני שהעולם הזה שאנו חיים בו כעת ,הוא גם כן  -דימיון בלבד .הכוכבים ,הירח ,הפלנטות וכו' הם כולם יצירות של
הקב"ה לתועלתנו במשך אלפי השנים האלה שאנו קיימים כיצורי-אנוש על פני האדמה הזאת .וכאשר סיימנו עם העולם שאנו
מכירים עכשיו ,חלק זה של יצירה זו ,ניכנס לתחום ,לסביבה חדשה ,מימד שונה .זה יהיה עדיין מימד מוכר לנו מפני שבכל זאת
זה יהיה משהו שקרוב להיכן שאנו נמצאים.
]'הֵ ן לַ ה"א הַ ּׁ ָשמַ יִ ם

אבל אם אתם רק חושבים על כך ,בני אדם של ימינו ,עם כל מה שקרה ביפן בהתפוצצות הכור הגרעיני בפוקושימה
והזיהום הרדיואקטיבי שמרעיל את כל האוקיינוס השקט ואף מֵ ֵעבֶ ר ...כיצד אנחנו יכולים לחיות בעולם שיהיה בו סוג מסויים
של מלחמה גרעינית וכל סוגי החורבן שאיננו יכולים לשלוט? ואפילו אם ארץ ישראל איננה נפגעת – בכל אופן זה ישפיע על
כל העולם! אני צוחק על כל המדינות שרוצות לשלוח ספינות–חלל למאדים ולכל המקומות האלה ...מה הם עושים !?...הם
פשוט בונים את 'מגדל בבל'! ]כפי שמובא בשם הר"י אייבשיץ זצ"ל בענין 'מגדל וראשו בשמים'[ מגוחך! אין להם שום-מקום ללכת! זה הכל
רק תפאורה ,סביבת-נוף שה' יצר בעולמינו ,כך שהמשחק הזה שאנו פועלים בתוכו יכול להמשיך ולהיות מובן ,ויוכל להגיע
לנקודה שלו ,לתיקון שלו .אבל כעת אנו עומדים להיכנס למימד חדש ,מימד של רוחניות שמעל הגשמיות ,ובעולם הזה אנו
נתענג ונהנה בחום ,בחמימות של האור הקדושֶׁ '] .שמֶ שׁ ְצ ָד ָקה' ,מלאכי סו"פ ג' .נדרים ח[:
נתרומם יותר ויותר גבוה ,יותר ויותר קרוב למקורנו ,לשורשנו .אבל זו רק ההתחלה ,וזה עומד להמשיך הלאה והלאה
לנצח ,עונג מתמשך עד אין קץ ]'וְ ַנחַ ל ֲע ָד ֶנ ָ
יך ַת ְ ׁשקֵ ם .['..וזה בודאי יהיה טוב יותר מאשר הסבל שסבלנו במשך כל הגלות ,ואף
במשך הזמנים הטובים יותר מתקופת אברהם אבינו עד חורבן בית המקדש השני .זה מעולם לא היה קל ,וזה גם לא יהיה קל,
אבל זה יהיה מבלי סבל ]פסחים נ .[.ואנו נרצה ונשתוקק לעלות גבוה יותר ,ואכן נעלה גבוה יותר.
אוי ,אני כל כך נכסף להגיע לזמן הזה ,משתוקק להשיג סוף-סוף את קרבת-ה' הזו.

מועֵ ד '...פיוט 'ידיד נפש'[.
הוב ִּכי בָ א ֹ
]'מַ הֵ ר ֱא ֹ
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פרק :28

אחדות – זה להיות אחד עם ה'
כ"ד אדר ב' תשע"ד
וְ ֵי ָעשׂ ּו כּ ּולָ ם ֲאג ּו ָדה אֶ חָ ת לַ עֲ שׂ וֹ ת ְרצוֹ נְ ָך ְּבלֵ בָ ב ׁ ָשלֵ ם...

אני רוצה לומר לכם משהו מאד חשוב .אני רוצה להגיד לכם שהדרך היחידה שבה נשרוד את התקופה הנוראה לפני
שמשיח מביא אותנו אל הגאולה השלימה – זה שתהיה לנו אחדות ,ו"אחדות" זה להיות אחד עם ה'.
ואלו הנקראים 'יהודים' שאינם רוצים להיות אחד עם ה'  -אינם יכולים להיות באחדות עם יהודים שבחרו להיות באחדות
עם ה' ,ועם האמת שלו ,ועם התורה שלו .העולם-הבא-של-משיח שה' הבטיח לנו  -לא יוכל להכיל ולקבל את האפיקורס ,את
האתאיסט ,את הערב-רב ,את הגוי שונא-היהודים ,את העמלקי ,את ההלניסטי וכו'.
ולכן ,אני מתחנן לכל היהודים-האמיתיים להתאחד יחדיו ולהפריד את עצמם מן האנשים הרעים ]זוה"ק פנחס רלח .על הפסוק 'קחו
מאתכם'[ .אנו חייבים להפסיק להתערב אתם ,מפני שהיהדות המעוותת שלהם עלולה להשפיע עלינו ,ובכך עצם קיומנו הפיזי
והרוחני יהיה בסכנה חלילה .אנו יכולים להיות נימוסיים כלפיהם ,אבל הם אינם חלק מן האמת ,ואנחנו לא יכולים להתמזג
אתם מפני שזה גורם לנו להיות כמותם .זה משפיע עלינו ]רמב"ם דעות פ"ו ,אבות א' ז' ובמפ' שם ,ועי' ביהגר"א משלי ג' ל"א[ ,ולכן זו איננה
'אחדות' ]'עַ ם ְלבָ ָדד יִ ְ ׁשכּ ֹון' .ור' מ"מ וציונים בפרק  11מסידרה זו[.
ש ָראֵ ל'.
אשי עָ ם ,יַחַ ד ִ ׁש ְבטֵ י יִ ְ ׂ
אחדות – זה להיות אחד עם ה'! וזה אומר שעם-ישראל חייב להיות אחד ִעם ה' ]דברים ל"גּ ְ ' :ב ִה ְתאַ ּ ֵסף ָר ֵׁ
מלכים א' י"ח ל"א .ור' דה"י א' י"ז כ"א' :ו ִּמי ְּכעַ ְּמ ָך יִ ְ ׂש ָראֵ ל ג ֹּוי אֶ חָ ד ָּבאָ ֶרץ ,'...ועי' באורך ס' חרדים פרק ז'[ למרגלות הר-סיני כאשר הקב"ה הרים את
ההר מעל ראשינו ואנחנו אמרנו 'נעשה ונשמע' – זו היתה אחדות .רק האחדות הזו תציל אותנו .לכן אינני יודע כמה יהודים
ישארו לקבל משיח .בכל אופן ,אלו שישארו יהיו אותם שעמדו בהר-סיני ואמרו 'נעשה ונשמע' ,וזו היא האחדות האמיתית.
ואנו נעשה את אותו הדבר ]הושע ה' ט"ו ,וי"מ עמ'  [89אנחנו לא נעמוד אמנם בהר סיני ,אבל אנחנו נעמוד יחדיו ]שמות י"ט ח'[ ,ואנו
נאמר שוב' :נעשה ונשמע' .אנו נגיד 'שמע ישראל' ,ואנו נהיה אחד ]' ּו ְב ֵׁשם ֱא ֹלוקֵ ינ ּו נִ ְד ּג ֹול'[ .עַ ם-אחד ביחד ִעם האלוקים האחד
והיחיד ,הכל יכול ,ריבונו של העולם ,ואז אנחנו נהיה מוכנים להיות בני חורין אמיתיים לנצח ]שבת פח.[.
אני מאד פוחד על עם ישראל ,מפני שאני יודע שנכון-לעכשיו אין לנו באמת סוג כזה של אחדות ,ה' ישמור .חלק מאיתנו
יש להם אחדות בעיקר עם 'עגל-הזהב' ,ומעט ִעם ה' ,ולחלק מאתנו יש אחדות רק ִעם עצמם ועם תאוותיהם ]' ְל ַתאֲוָ ה יְ בַ ֵּק ׁש נִ פְ ָרד,'...
רבנו יונה שע"ת א' ל"א[ ,למרות שהם נחשבים יהודים-חרדים ,והם לבושים כמו יהודים-חרדים.
ָ
ֲשר יְ ֵראוּך ו ְּל ׁש ְֹמ ֵרי
ברוך ה' ,ישנם עדיין יהודים שהם באמת דורשי-אמת ,והם מנסים להשיג סוג כזה של אחדות ]'חָ בֵ ר אָ נִ י ְלכָ ל א ֶׁ
ּ ִפקּ וּדֶ ָיך ,'...תהלים קי"ט[ ,אבל הקהילה-החרדית בכל העולם התפרקה לקבוצות ,וזה כבר לא 'עם אחד' ]' ְמפ ּו ָזר ּו ְמ ֹפו ָרד ,'...ר' עמוס ו' י"א[.
האיש הזה עם הרבי הזה ,ואיש זה עם הרבי האחר ,או עם הרב הזה או עם הרב ההוא .ספרדים ,אשכנזים ,חסידים ,ליטאים,
תימנים וכו' ,כל אחד עם הקבוצה הקטנה של עצמם .ולרוע המזל אלו הקבוצות הקטנות הפכו להיות 'כל-העולם' עבור כל
אחד מחבריהם ,ולכן זה קשה להגיע ל'עַ ם ישראל אחד' .ולעתים רבות מאד בקבוצות החרדיות הללו ,הקשר שלהם עם
הקבוצות הופך להיות כמעט 'עבודה זרה' ,שלא נדע ]סנהדרין ז .[:ולכן יגיע הזמן שכל השקר ייעלם ]רמב"ם סוה"ל מלכים' :ובאותו הזמן
לא יהיה שם ...ולא קנאה ותחרות ,['...ואלו שמחפשים את האמת יבואו יחדיו :אשכנזים ,ספרדים ,חסידים ,ליטאים ,תימנים וכו' .נבוא
כולנו יחדיו כאיש אחד .ועד שזה קורה – לא תוכל לבא הגאולה השלימה ]חרדים שם .ועי' משנה סומ"ס עדיות ובסו"ס מעלת המידות[ .אבל
זה יקרה בקרוב ,וזה יקרה בפתאומיות ]ישעיהו מ"ח ג' ,ע"ש[ ,אבל אינני יודע כמה יהיו חלק מן הקבוצה שתיכנס אל הגאולה-
השלימה חיים.
אינני יכול לספר לכם כמה לילות אינני ישן רק בגלל המחשבות כמה יהודים עומדים ליפול בדרך ,מפני שבאמת אין להם
נשמות של יהודים ,אלא של ערב-רב ]ביצה לב :זוה"ק נשא קכ"ו .[.זה כל כך קשה לדעת מי הם ,ובמיוחד אם הם נחשבים יהודים-
חרדים ,ובכל זאת זו העובדה ,וזו הצורה שזה כך עומד להיות .ואני רוצה להזכיר לכם שזה לא אומר שכל יהודי שנפטר חס-
ושלום לפני הגאולה השלימה הוא 'ערב רב' .לא .לבסוף אנחנו נדע מי הם הערב-רב ,והמוות שלהם יהיה שונה בהרבה משל
מישהו אחר ]קרח ט"זִ ' :אם ְּכ ֹמות ָּכל הָ אָ ָדם יְ מֻ תוּן אֵ ּ ֶלה ,'...סו"ס ישעיה' :וְ י ְָצא ּו וְ ָרא ּו ְ ּבפִ גְ ֵרי הָ ֲאנ ִ ָׁשים הַ ּפ ְ ֹׁש ִעים ִ ּבי.['...
אבל אני בוכה בלילות בדמעות רבות ,מפני שאני חש שיחסית מעט יהיו היהודים שיקבלו לבסוף משיח-צדקנו ]ר' מאמר
'היהלום הקטן'[ .אני מיחל ומתפלל שאני טועה בזאת לחלוטין.
אני רוצה לומר לכם שאני שמח מאד על כך שדיברתי היום ,מפני שבאמת סבלתי בליל-אתמול .הלילה זה יהיה קל יותר.
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פרק :29

אנחנו חייבים להתמקד על האמת
ג' ניסן תשע"ד
ֲשר ּ ַבח ׁ ֶֹש ְך ִה ָּגל ּו...
לֵ אמֹר לַ אֲסו ִּרים צֵ א ּו ,לַ א ׁ ֶ

טוב ,הזמן שוב נראה מתמשך לו .באמת זה איננו כך ,אך מאחר שהתרגלנו לכל הסוגים של המאורעות המטורפים בעולם,
כאשר דבר מטורף אחד קורה אחרי חברו ,זה הפך להיות כמו חלק של החיים היומיומיים ,כאילו שאתה פשוט מצפה שזה
יקרה.
וזו דרך פעולה מתוכננת בכדי לשחוק אותנו .זה מתוכנן ע"י הרשעים בכדי להלאות אותנו לחלוטין ,בכדי להפוך אותנו
למטומטמים המורגלים לכל סוגי הדברים שבאופן נורמלי היו אמורים להפחיד אותנו מאד .ובכל אופן אנו ממשיכים ללכת,
מושכים את רגלינו ,ושכלינו מתבלבל עוד יותר ויותר .אנו כבדי-אברים ומוחותינו מבולבלים ]מזמור פ"ח[ ,ואני משער שזה
המקור שממנו נלקח המונח 'זומבי' )קהי-חושים ,חסרי-חיים( ,ובהחלט הם הופכים את רוב העולם ל'זומביס' ]' ֹנועַ ּ ָתנוּעַ אֶ ֶרץ ּ ַכ ּ ִ ׁשכּ ֹור,
וְ ִה ְת ֹנו ְד ָדה ּ ַכ ְּמל ּונָה ,'...ישעיהו כ"ד[.
ה' מאפשר לרעים האלה לעשות את תפקידם החשוב ביותר ,וזה  -לסחוט החוצה מכל פינה שבעולם את הרע ,שזה יצוף
ויעלה על-השטח ,כך שנוכל לראות זאת בבירור .ואז הקב"ה יטאטא את זה לגמרי מעל פני האדמה ,וזה ֵיעלם כמו הקצף
שמעל כוס קפה חלבי ]עובדיה' :וְ ָׁשת ּו וְ לָ ע ּו ,וְ הָ י ּו ְּכ ֹלוא הָ י ּו .['...אך הנקודה היא שכולנו הפכנו כל כך שחוקים ,עד שאנחנו לא מסוגלים
בכלל לחוש את הצד הרוחני שלנו ,ובכדי להגיע לצד הרוחני שלנו עלינו לפרוץ את הכבדות הזאת שאופפת אותנו.
עלינו לפרוץ החוצה ממה שמתרחש בעולם ,לפחות בחלק מן היום ,ולהיות שוב קרובים אל האמת ,שזוהי הקשר שלנו עם
ה' .בהמשך הזמן אנו נראה הרבה יותר דברים מטורפים שקורים ,דברים שבאופן נורמלי לא היינו חושבים ברצינות שזה יכול
לקרות .ונכון לעכשיו ,עלינו להיות מסוגלים לנתק את עצמנו מכל הדברים האלה ,ולחזק את הקשר שיש לנו עם אבינו
שבשמים .וזה ישמור אותנו שפויים ,וזה ישמור עלינו מאוזנים ,וזה ישמור אותנו 'למעלה' ,לא עם הרשעים ,חס ושלום ,אלא
תו ָיסֶ ְך
עם הקדוש ברוך הוא ,שישים אותנו מעל כולם ,מעל הרשעים ,ונהיה בטוחים תחת כנפי אבינו שבשמים ,כביכול ]' ְ ּבאֶ ְב ָר ֹ
לָ ְך' ,שיר של פגעים ,מזמור צ"א ,רמב"ם סוף ס' המורה ,ועי' נפה"ח שער ג' י"ב הובא לקמן[.
וזו איננה עבודה פשוטה .יהיה עלינו לקבל הרבה כח-רצון .עלינו להכריח את עצמינו לראות את האמת .עלינו להכריח את
עצמנו לראות מה הוא אמת בחיים ומה איננו אמת בחיים .עלינו לאלץ את עצמינו לראות היכן הם החולשות שלנו כך שלא
נתבלבל ,ועלינו לראות היכן הם הכוחות שלנו כך שנוכל לבנות על גביהם בכדי להתקרב לאמת .וזה איננו קל .כל העולם
תחת ההשפעה של הרע ,ורק יהודים מעטים ,וגם מעט גויים ,הם למרות הכל חכמים בכדי להבין מה שקורה ,אבל הרוב הגדול
איננו מבין .הם רואים את הרע כמו השטן בעצמו ,כמו אמת .אבל הם לא תופסים שהשטן עצמו ,ימח שמו וזכרו ,הוא ברגע זה
שולט בעולם ,ברשותו של ה' ,והוא שולט על כל פינה וסדק בעולם ,שלא נדע.
ומצד שני ,ה' נתן יכולת למעט יהודים שהם כן רואים את האמת  -להתייצב ולומר את האמת .ויותר ויותר יהודים החכימו
להבין מה שקורה ,והם יותר ויותר מתקרבים לקב"ה .ברוך ה' שזה קורה ,אבל שוב ,בכדי לשרוד ,אנחנו חייבים 'לשמור
פוקוס' ,להתמקד על האמת ,ולא על השקרים שנמצאים במספרים כה גדולים ]ב"מ פדָּ ' :ת ֶׁשת ח ֶֹׁש ְך וִ ִיהי לָ יְ לָ ה'  -זה העוה"ז .מס"י פרק ג'[.
מה אני יכול להגיד ...אני רק יכול לומר לכם שוב לשמור את המיקוד ,את המבט שלכם על האמת .כל הגשמיות שלנו ,כל
השנים האלה של הגשמיות שהחלו מראשיתה של המאה העשרים ועד עתה ,כל שנות הגשמיות הזו שרק גדלה וגדלה,
התרחבה והעמיקה והשתלטה על רוב חיינו ,גשמיות זו  -היא שקר מוחלט ]עי' פלא יועץ ע' 'גר'[ .זה סוחף אותנו מהאמת שהיחיד
שיכול לעזור לנו בכל דבר  -זה הקדוש ברוך הוא .אנחנו כ"כ סומכים על השקרים ,השקרים  -מי הוא שמחזיק אותנו ,ומי
מפרנס אותנו באמת ,ומי הוא הרופא האמיתי שלנו ,וכן הלאה והלאה .השקרים הללו הפכו כה נפוצים עד שזה נתפס כאילו
שזו האמת.
ואנו מוכרחים להבין שאף אחד איננו מרפא אותנו מלבד הקב"ה .ואנחנו נקבל את אותו הרופא בין אם נישאר כאן ובין אם
נטוס לאמריקה .אנחנו נקבל את אותו הטיפול בין אם הדוקטור הוא יותר נחמד או שהוא לא כל כך נחמד .ה' מרפא אותנו ולא
הם .ועלינו להבין שאדם יכול לעבוד ימים ולילות ולא תהיה לו שום פרנסה .ומתי שה' סבור שזה הזמן שיהיה לנו פרנסה  -אז
תהיה לנו פרנסה ]שער הביטחון בחוה"ל פרק ה'[ .כך שאם אנו עושים את רצון ה' ואנו מתקרבים אליו מאד – אזי כל שעלינו לעשות
זה להרים את קולינו ולהתחנן אליו בשביל הפרנסה ,בשביל רפואה שלימה ,ועבור כל דבר שאנו רוצים ]זכריה י"ב י'' :וְ ָׁשפַ כְ ִּתי עַ ל
ֵּבית ָ ּדוִ יד ...רוּחַ חֵ ן וְ ַתחֲנוּנִ ים ,['...בעבור ילדים ,או שהילדים יהיו יראי ה' ,וכן הלאה והלאה .הוא הוא המקור היחידי ,המקור המוחלט
עבור כל דבר ]ישעיה מ"ה כ"בְ ּ ' :פנ ּו אֵ לַ י וְ ִה ָ ּו ְ ׁשע ּו ָּכל אַ פְ סֵ י אָ ֶרץִּ ,כי אֲנִ י קֵ 'ל וְ אֵ ין ֹעוד'[ .ואלו שבוטחים בגשמיות – מפסידים ,ולא יהיה להם לא
עולם הזה ולא עולם הבא ]תהלים כ"ה ג' .הפטרת בחוקותיִ ' :מ ְקוֵ ה יִ ְ ׂש ָראֵ ל ה' ָּ -כל עֹזְ בֶ ָיך ֵיב ֹׁש ּו'[.
אני מתחנן אליכם ,עם ישראל ,פתחו את עיניכם! שימו את הדגש על קרבתכם אל ה' ]משלי ג' ה'ּ ְ ' :בטַ ח אֶ ל ה' ְ ּבכָ ל ִל ּ ֶב ָך ,'...ע"ש בבי'
הגר"א[ .אל תפחדו מאף-אחד או משום-דבר ,רק מה' ]'יְ רא ּו אֶ ת ה' ְק ֹדו ָׁשיו .['...היו תמיד עבדיו .והעינים שלכם והמח שלכם והלב
שלכם תמיד יראו את האמת ]משלי ד' כ"ה' :עֵ ינ ָ
ֶיך ְלנֹכַ ח י ִ ַּביט ּו'[ והאמת הזו היא שתציל אותנו ,מפני שהאמת הזו היא מקור חיותינו ]' ִּכי
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הוּא חַ ּי ָ
ֶיך וְ א ֶֹר ְך יָמֶ ָיך '...דברים ל'[ .וזה נותן לנו חיים נצחיים ]רמב"ם הל' תשובה פ"ח ה"ב על 'צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם .['...ובלעדי זה – לא
רק שאנחנו מתים ,אנחנו כלום ,חס ושלום.
כך שכל המשחקים האלו שהעשירים הללו שמנסים לשלוט על העולם עושים עלינו ,כמו ה'מטוס שהלך לאיבוד' ,או מה
שנקרא 'המלחמה באוקראינה' ,או כל דבר שמתרחש בעולם ,זה רק דמיון שהם יוצרים בכדי לבלבל אותנו.
האמת היחידה – זה הקדוש ברוך הוא ]רמב"ם ריש הל' יסוה"ת ,ובהל' מזוזה סו"פ ו'[ ,ולכן תתעלמו מכל השטויות ותשובו אל הקב"ה.
ש ַּגב ה' ְלבַ דּ ֹו ַּב ּי ֹום הַ הוּא ,'...דניאל ח'' :וְ נִ ְצ ַ ּדק קֹדֶ שׁ '[
]ישעיה ב'' :וְ נִ ְ ׂ

ישנם אנשים שאומרים' :נכון ,אני לא מקשיב לכל השטויות .אני פשוט ממשיך בחיי הרגילים ומתעלם מההם ,וה' כבר ידאג
להכל' .אך רוב האנשים האלה הם לא באמת מאמינים זאת ,אלא שזה פשוט יותר קל להם לומר את זה ,מפני שזה מונע אותם
מלחוש פחד מכל מה שמתרחש ,וזה מה שמאפשר להם להמשיך את אמונתם ואת הרצון שלהם לגשמיות שלהם ]' ִּכי אַ ח ֲֵרי גִ לּ וּלֵ יהֶ ם
ִל ָּבם הֹלֵ ְך' ,יחזקאל כ' ט"ז[ .גשמיות – זה מה שמעבר לצרכיו של אדם.
לאנשים אלו אני אומר :עדיף שתדעו מה שקורה בעולם .עדיף שתדעו שהעולם בסכנת חורבן ,לפחות רובו של העולם.
וכדאי שתדעו שאנחנו כולנו בסכנה ,בכדי שמלבד התפילות שאתם מתפללים שלש פעמים ביום ,ומניחים תפילין ,וכן הלאה,
אתם באמת-באמת תתמקדו באמת ,שה' הוא הכל-יכול ,ולא רק בענין המלחמות ,אלא בקשר לכל-פרט-ופרט שנוגע לחיי
היומיום שלכם.
אז שוב אני אומר לכם :ביטוח רפואי ,ביטוח מפני גניבות ,וכל סוג של ביטוח שיש לכם  -לא יעזור לכם ולא יבטיח אתכם
]יחזקאל כ"ט ז'[ .חשבון-הבנק שלכם עלול להיעלם .הדוקטור שלכם עלול לתת לכם את הזריקה הלא-נכונה או שמה שהוא מצפה
שיקרה לא יעבוד ,וכן הלאה והלאה .הם לא יותר מאשר שלוחיו של ה' ]'רשות לרופא לרפאות'[ .ואפילו אם הם המומחים ביותר
בתחום שלהם ,הקב"ה ,ללא-מאמץ ,יכול לגרום להם לעשות טעויות .אז לכן ,תהיו בצד הנכון ,הצד של הקב"ה .תחיו את
חייכם בכיוון זה לחלוטין ,ואז כולנו בעזרת ה' נשיג חיי-נצח ,שזה אומר צמיחה תמידית והתקרבות יותר-ויותר אל הקדוש
ברוך הוא ואל האמת ]מזמור ל"וּ ְ ' :ב ֹאו ְר ָך נִ ְראֶ ה ֹאור' .ור' סוף מזמור צ"ב .ור' פי' הגר"י מליסא לקהלת א' ט'[.
טאטי ומאמי ,אני רוצה ששניכם תבינו שזה מאד חשוב .חיי היום-יום  -מלבד תפילה ,לימוד והתקרבות אל ה'  -צריכים
להיות מלאים במצוות ]שו"ע או"ח סי' רל"א[ ,וזו הדרך שנשרוד ]עי' סוטה כא' .מצוה אגוני מגנא'[.
זו היא האמת האמיתית .כאשר אדם נפטר ,שלא נדע ,כל האנשים שאהבו אותו עצובים מאד .הם חשים שהם לעולם לא
יראו אותו פעם נוספת .אבל הם לא יודעים את האמת לאמיתה .האמת היא שאדם זה ,בדור הנוכחי ,הוא רק חלק של נשמה,
זה לא נשמה שלימה .וכאשר הם מגיעים לעולם הבא – הנשמה הזו מתחברת עם נשמות אחרות שהם חלק מהם ,וזה איננו
אבד ]דברים י"ד א' ,עי' רמב"ן ורבנו בחיי שם ,ועי' יחזקאל פרק י"ח[ .רק שאנחנו ,כאנשים ,משוכנעים שאנחנו צריכים את האנשים האלה.
יצרנו קשרים מסויימים שאנחנו חשים שאיננו יכולים לחיות בלעדיהם .אנו מרגישים שאנחנו לא יכולים לחיות בלי לראות
אותם ...בלי לדבר אתם ...אבל זו לא האמת .זו איננה האמת .מפני שזו רק תקופת-זמן קצרה עד שהכל חוזר ומתאחד .יתכן
שלאו דוקא באותה הצורה ,אבל זה מתאחד באיזושהי דרך ,וזו האמת ]עי' אבות ג' ט"ז וסופ"ד ועוד[ .וכאשר כולם ישובו אנחנו נראה
את הדברים המפליאים ביותר ,ואף-אחד לא יחסר את אף-אחד ,מפני שכולם יהיו קשורים בדרך הנכונה ,לא בדרך רגשית,
אלא במקום האמיתי שלנו בעתיד האלוקי של היצירה.
אני רוצה לתת דוגמא מזיידי )הסבא שלי ,שנפטר לפני תקופה( ,האבא שלכם .אתם לא רואים אותו ,אבל הוא כאן! הוא כאן!
ושוב אני אומר לכם ,שהעולם-הבא הוא קרוב מאד .זיידי ,האבא שלכם ,יכול לשבת ממש לידכם ,ואתם אפילו לא תדעו על
כך ,מפני שהעולם האחר הוא לא-מאד רחוק ]פרק  27בסידרה[ .בכל אופן ,אם להתבטא כך ,על הנשמות לקבל רשות להגיע
למקומות ,או לשוב הֵ נָה באיזו-צורה שהיא אפילו בחלום ,מפני שבנקודה זו של הזמן אין זה מתאפשר לַ קֶ שֶ ר שבין שני
העולמות להיות כה גלוי .עד שיום-אחד שני העולמות יתמזגו כאחד ]'ביום שנושקים בו ב' עולמות'[.
ואני כל כך רוצה שעם-ישראל ֵידע שאילו רק היתה לנו אחדות – הרשעים היו מפחדים מאתנו .הם חוששים שנהיה
מאוחדים .הם פוחדים מכך שתהיה לנו אחדות ]בראשית מ"טִ ' :ה ָּק ְבצ ּו .['...ומשום כך הם שלחו את כל סוגי האנשים אל תוכינו בכדי
לפרק אותנו לחתיכות בכל דרך שהיא ,וזה לבד גורם להם להרגיש גדולים .הרשעים הגדולים ביותר המכונים 'יהודים' ,שהם
לבטח ערב רב או עמלקים ,ה'יהודים' האלה שהם בכלל אינם יהודים-אמיתיים ,גורמים לאנשים הרעים להרגיש שהם פלשו
דרכם אל הקהילה החרדית .ולכן הפלישות הללו צריכות להיפסק ,ועלינו להתקרב כאחד ,כעַ ם אחדִ ,עם הקדוש ברוך הוא -
יוצרנו ,ולהראות לעולם שאנחנו אתו.
כאן ,בארץ ישראל ,החרדים הם קרוב לרבע מן האוכלוסיה ,וזה דבר שאף-אחד מהצד השני לא רוצה להודות בכך .והם
מנסים את מיטב כוחותיהם בכדי לבקע אותנו ולפורר אותנו בכל דרך שהיא ]'א ּולַ י א ּוכַ ל ַנ ּ ֶכה בּ ֹו .['...יש לנו עסקנים בינינו שהם
מתוגמלים כספית בכדי לשבור אותנו לחלקים ]סנהדרין צז' :משירבו המסורות' ,וע"ש דף צד .ועע"ש דף נב .ודף קיב ,[:ותפקידם להגביר את
השנאה בין יהודי אחד לחבירו ]'שטן מרקד בינינו .['...אך אילו כולנו היינו באים ביחד ,באמת ,ואומרים להם 'לא!' ומחליטים כולנו
להתנתק מהם ,לא היה להם שום כח עלינו ]ועי' סוטה מא ,[:מפני שאנחנו במספר גדול בארץ ישראל .ואם אנחנו גם קרובים לה',
אף אחד לא יכול לעשות לנו מאומה ]קב הישר סו"פ ה' ,יערות דבש לר"י אייבשיץ זצ"ל ח"ב ,סוף דרוש ה' ,בית הלוי ר"פ וישב[.
ובחוץ לארץ – זה אותו הדבר .אם לא תהיה שום מחלוקת ,וכל היהודים יעשו את רצון ה' ,ויתחננו אליו להציל אותנו  -אזי
הכל היה שונה .אבל מאחר שאנחנו חלשים ,ואנחנו מאפשרים לזה לקרות – לכן אני פוחד על עם-ישראל ,ואני לא יודע כמה
לבסוף ישארו בכדי לקבל משיח-צדקנו.
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צו ֹנות
דול ּו ְסג ּו ָלה נִ ְפ ָל ָאהְ ,להָ ֵסר ּו ְלבַ ּ ֵטל מֵ ָע ָליו ָּכל דִּ ינִ ין ּו ְר ֹ
ספר 'נפש החיים' שער ג' פרק י"בּ ... :ובֶ אֱ מֶ ת ה ּוא ִענְ ָין גָ ֹ
קובֵ ַע ְ ּב ִלבּ ֹו לֵ א ֹמר' :הֲ לֹא ה' הוּא ָהאֱ ל ִֹקים ָהאֲ ִמ ִּתי,
רו ׁ ֶשם ְּכ ָללְּ ,כ ׁ ֶשהָ ָא ָדם ֹ
לוט בּ ֹ ו וְ לֹא ַיעֲ ׁש ּו ׁש ּום ֹ
אֲ חֵ ִרים ׁ ֶשלּ ֹא י ּו ְכל ּו ִל ְ ׁש ֹ
ְ
ּתו ַה ּ ָפ ׁשוּט ית"ש'ּ ,ו ְמבַ ּ ֵטל ְ ּב ִלבּ ֹו
מות ְּכ ָלל ,וְ ַה ּכֹל ָמ ֵלא ַרק ַא ְחדּ ו ֹ
עו ָל ֹ
עו ָלם ּו ְבכָ ל ָה ֹ
עוד ִמ ְ ּלבַ דּ ֹו יִ ְת ָּב ַרך ׁשוּם ּכ ַֹח ָּב ֹ
וְ ֵאין ֹ
דון ָי ִחיד ב"ה ֵ ּ -כן ַי ְס ּ ִפיק
טוהַ ר מַ חֲ ַׁש ְב ּת ֹו ַרק ְל ָא ֹ
עו ָלםּ ,ו ְמ ַׁש ְע ֵּבד ּו ְמ ַד ֵּבק ֹ
צון ָּב ֹ
ינו מַ ְ ׁש ִ ּגיחַ ְּכ ָלל ַעל ׁש ּום ּ ֹכחַ וְ ָר ֹ
ִ ּביט ּול ָּגמ ּור וְ ֵא ֹ
לו ׁש ּום ָד ָבר ְּכ ָלל.
עול ֹ
עו ָלםֶ ׁ ,שלֹא י ּו ְכל ּו ִל ְפ ֹ
צו ֹנות ׁ ֶש ָּב ֹ
חות וְ הָ ְר ֹ
ילא יִ ְת ַּב ְּטל ּו מֵ ָע ָליו ָּכל הַ ּ ֹכ ֹ
דו ׁ ֶש ִממֵ ָ
ה ּוא ית' ְ ּב ָי ֹ

פרק :30

לשנה הבאה בירושלים...
ר"ח אייר תשע"ד
יע...
אַ ְׁש ֵרי הַ ְמחַ ּ ֶכה וְ ַי ִ ּג ַ

הזמן ממשיך ,ומהירותו גוברת .אני לא יכול לומר שאנו נעים במהירות-האור ,אבל אנחנו מתקדמים .זה כמו טנק ,טנק כבד
שנוסע לאט ,אבל מסוכן עד מוות .ואנחנו נוסעים ומתקדמים אל תוך הנבואות של ה'] .יחזקאל ז' ,יואל ב' ,עמוס ה' י"ח ,צפניה א' ועוד ,ור'
פרק .[20
כעת אנו יכולים לראות יותר ויותר ברור מה מחכה באופק ,ואם אנחנו מסתכלים מקרוב ,דרך המשקפת שלנו ,אנחנו יכולים
לראות בבירור חורבן ומוות ,שלא נדע.
אנחנו יכולים לראות ברור כיצד כל נבואה ונבואה מתממשת .ומצד אחד ,זה מאד מפחיד ,אך מצד שני ,זה נותן לנו תקוה.
זה מביא את התקוה ,שסוף-סוף ,סוף-סוף ,אנחנו מגיעים לקץ הגלות הנוראה שלנו ,הזמן הקשה ביותר בכל ההיסטוריה שלנו,
שאנחנו רצים מארץ-לארץ בכל פעם שהגויים התחילו להרוג בנו ,ומנסים למצוא מקום שבו נוכל לחיות בשלוה ולעבוד את
הקב"ה בכל דרך שהיא מבלי להיות מותקפים .היה עלינו לעבור ממקום-למקום ]דברים כ"ח ס"ה[ ,והיה עלינו לחזור ולשקם את
עצמנו כלכלית בכדי שיהיה לנו לחם לתת לילדינו ולמשפחותינו .סבלנו מן הפחד מֵ ע ֲִל ּיָה שלאחריה באה נפילה רוחנית ]משך
חכמה ,בחוקותי כ"ו מ"ד[ .וכל זה יהיה בקרוב מאחורינו .ואפשר לראות את זה 'בעין חשופה' ,אם להתבטא כך .יתכן שאנו נזדקק
לעזרת 'משקפת' ,אבל אנחנו יכולים כבר לראות את זה .אנחנו יכולים להריח עשן מלחמה  -ואנחנו גם יכולים לטעום את זה.
אנחנו גם יכולים כעת להבין בשכלינו איך שני-שליש של העולם יכול להחרב ]זכריה י"ג[ ,ואנחנו יכולים להיות כה מדוכאים
מהמחשבה הזאת ,אך גם להיות בתקוה שאנחנו יכולים לשכוח מכל העולם הגשמי-עד-קיצוניות ,ולהחליט סוף-סוף לעשות
תשובה אמיתית ]עי' רמב"ם הל' תשובה פ"ז ה"ג[.
אז לכן אני סבור ,אחי היהודים ,שזה הזמן .זהו הזמן ,כעת ועכשיו ,לפני שהצרות הגדולות מתחילות ]ירמיהו י"ג ט"זְּ ' :תנ ּו לַ ה'
ָשף .'...ר' סנהדרין לו ,:ור' באורך בהקדמת ס' 'שברי לוחות' לרבי י"מ מנעמרוב הי"ד בענין צרות וגזירות ת"ח
בוד ְ ּבטֶ ֶרם יַחְ ִ ׁש ְך ,ו ְּבטֶ ֶרם יִ ְת ַנ ְ ּגפ ּו ַרגְ לֵ יכֶם עַ ל הָ ֵרי נ ֶׁ
ֱא ֹלקֵ י ֶכם ּ ָכ ֹ

ות"ט[ .זהו הזמן לעשות תשובה וללמוד להיות תלוי אך ורק בקב"ה ]הושע י"ד' :וְ לֹא נֹאמַ ר ֹעוד ֱאלֹהֵ ינ ּו ְלמַ ע ֲֵׂשה י ֵָדינ ּו ['...ה' נותן לנו הרבה
הכוונה לזה ,ובהרבה דרכים ללמוד להיות כה קרוב אליו עד שלא תפחדו מכלום ,רק ממנו .והתפקיד שלנו  -זה להתחיל
ללמוד איך להיות עבדי ה' ועובדי ה' אמיתיים.
אני מקוה ואני מתפלל שכל עַ ם-ישראל ,כל אחד מעַ ם-ישראל ,יקח את המסר שלי ברצינות ,ויפסיק עם כל השטויות
שהרוב תפוסים אתם .תהדפו את הכל הצידה .תראו את זה כפי שזה הינו :ריקנות בלבד .ותתקרבו אל ה' ,שהוא הכל ,הוא
מקיף-הכל ,שהוא רוחני לגמרי ,ותתקרבו לאמת-היחידה שהיא כה אלוקית לחלוטין ,כה יפה וכה נעימה וכה נפלאה וכל-מקפת
 עד שבקרוב תשכחו את העולם המטריאליסטי הנרפש ,ותיבלעו בתוך היופי והקדושה של עולמו הרוחני של הקדוש ברוךהוא ,הכל-יכול ,יוצר כל הקיום.
האם אתם יכולים פשוט לדמיין ,להביט מעלה ,ולראות את בית-המקדש-השלישי מופיע מעלינו ,ומזמין אותנו לבוא ולהקריב
קרבנות ,סוף-סוף לאחר כל כך הרבה שנים?!] ...תפילת מוסף למועדים[ האם אתם יכולים לתאר זאת?! ...כל זה יהפוך מחלום
למציאות! אבל עלינו לכסוף לכך באמת .עלינו להשתוקק לזה בכדי שנוכל באמת לזכות להיות חלק מזה ]ר' חתימת ס' הכוזרי .מאמר
'ציפית לישועה' להח"ח[ .לשנה הבאה בירושלים! ירושלים הבנויה!
ספירת העומר בשנה זו ,היא חלק של 'הספירה-לאחור' .כעת ,אנחנו יוצאים מעבדות-לחרות ,ואנו עומדים לראות הרבה
ניסים בדרך ,כך שבתקופה שבין התחלת ספירת העומר עד חג-השבועות יהיו הרבה שינויים בעולם ,שינויים קשים .יתכן
שלהרבה אנשים זה יהיה קשה להבין ,אך לבסוף כל חלקי הפאזל יתאחדו ,ואנחנו נראה תמונה אמיתית מה ה' רוצה מאתנו.
אנחנו גם נהיה ערים ומודעים למה שהעולם העקום הזה לקח מאתנו .הכל יהיה ברור ,ברוך וזך ,ברור כפי שרק יכול להיות
ברור .ולא תהיינה לנו שום ספקות .אנחנו נבטח בה' בשלמות.
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או ִתי '...ידיעת האמת והבחירה בטוב :ישעיהו י"א י"ט' :לֹא י ֵָרע ּו וְ לֹא י ְַׁש ִחית ּו ְ ּבכָ ל הַ ר ָק ְד ִׁשיּ ִ ,כי ָמ ְלאָ ה הָ אָ ֶרץ דֵּ ָעה אֶ ת ה' ...דברים ד':
דו ַע ֹ
'הַ ְׁש ּ ֵכל וְ ָי ֹ
יעת הָ אֱ ֶמת ְמחַ ז ּ ֶֶקת הַ ְ ּנ ׁ ָש ָמה
בו ָת אֶ ל ְלבָ בֶ ָך ,'...ור' מלבי"ם ליחזקאל ט"ז ס' ,ור' דברי הרמח"ל בהקדמת 'דרך עץ חיים'ּ ִ ' :כי י ְִד ַ
ש ֹ
'וְ ָי ַד ְע ּ ָת הַ י ּוֹ ם ,וַ ֲה ׁ ֵ
רון הַ י ְִד ָ
יש הַ ְ ּנ ׁ ָש ָמה ִל ְפנֵי הַ יֵּצֶ ר ְ ּכחֶ ְס ֹ
ו ַּמ ְרחֶ ֶקת ִמ ּ ֶמ ּנָה הַ יֵּצֶ ר וַ דַּ אי .וְ אֵ ין דָּ בָ ר ַמח ֲִל ׁ
עו ֶמ ֶדת ַעל לֵ ב ְ ּבנֵי הָ ָא ָדם לֹא הָ י ּו
יעה ְרחָ בָ ה וְ ֹ
יעה .וְ ִאם הָ י ְָתה הַ ְי ִד ָ
ינו ׁשוֹ לֵ ט ַּב ּ ַמ ְלאָ ִכים'...
מו ׁ ֶשאֵ ֹ
רוב אֲ לֵ יהֶ ם וְ ׁשוֹ לֵ ט עֲ לֵ יהֶ םּ ְ ,כ ֹ
עולָ םַ .א ְך לֹא הָ יָה אֲ ִפלֹ ּו הַ יֵּצֶ ר ָק ֹ
חוֹ ְט ִאים ְל ֹ

אני חש של"ג בעומר השנה יסמל את הקץ של דרך מסויימת של עשיית דברים .אני חש שדברים עומדים להשתנות
דראסטית לאחר ל"ג בעומר ,בארץ-ישראל וגם בעולם בכלליות .אנו צופים שינויים ענקיים לאחר ל"ג בעומר ,ובשבועות ,וכן
לאחר שבועות שינויים ענקיים.
שאלה :כיצד השינויים האלה שינו דברים בשלש עשרה השנים האחרונות?
תשובה :טוב ,במשך שלש עשרה השנים האחרונות העולם השתנה לגמרי .זהו עולם שפעם היה עליז ותוסס מעל פני
השטח .וכל אחד טס לאירופה ,או לישראל ,מברזיל לאפריקה ,לתאילנד ,ולכל מקום בעולם .זו היתה תקופה של גשמיות
שמעל ומעבר לכל דבר שיכולנו לחלום עליו .אך כעת ,הדברים ירדו מאד בגשמיות .ואנשים מבולבלים מפני שהעולם הפך
להיות מאיים וחשוך ]ישעיה ב' ע"ש[ .אנשים פוחדים לטוס .לאנשים אין כסף ליסוע לחופשות ,ובכלל לא חושבים על חופשות.
לאנשים אין כסף אפילו לאוכל .פחד מרחף על העולם .האנשים מפחדים ,מפני שזה נהיה עולם אכזרי וקשה מאד ,ורוב
האנשים חיים עם פחד ענקי ומוצדק.

פרק :31

חיים חולפים ב ַיעַ ף
ג' סיון תשע"ד
ִּכלִ ינ ּו ׁ ָש ֵנינ ּו ְכמוֹ הֶ ֶגה...

זמן מגביר מהירות .יש לנו שבת ,אחר כך יום ראשון ,וביום שני זה כבר כמעט סוף השבוע .אמנם זה באמת יום שני ,ויש
לנו עוד כמה ימים ,אבל זה נוסע בכזו מהירות .החיים פשוט חולפים ביעף .אנחנו מובלים אל הגאולה ,אל הגאולה השלימה.
וכאשר אנו מתקרבים ,זמן צובר מהירות גוברת והולכת וגוברת.
אנשים נולדים .הם עוברים ילדות .הם בוגרים .הם מתחתנים .הם הורים לילדים .הם מרגישים כמו שהם עשו משהו בחיים.
הם עובדים ,הם משיגים ,ואז הם משיבים את נשמתם לקדוש ברוך הוא .ומי זוכר אותם? הם הלכו על האדמה הזאת ,היה
נראה שהם עושים רושם בחיים ,לפחות עבור מישהו ,אבל אז הם נעלמים מהמציאות של האנשים שנשארים בעולם הזה,
ואחרי דור-אחד-או-שנים  -רוב האנשים נשכחים .אנשים שחיו ,ונשמו ,ועשו דברים ,פשוט נשכחים כאילו מעולם לא היו.
]קהלת א' י"א[.
אך בכל אופן ,בקרוב ,אנחנו נראה כיצד הכל באמת קשור .כאשר אנו מגיעים אל הגאולה ,ואפילו עוד לפני זה ,אנו
ומ ְתחַ ּיָה בצורות שונות ,אנו נראה שהחיים זו בריאה דינאמית
עומדים לראות כיצד החיים הם שלשלת מתמשכת שחוזרת ִ
שלעולם איננה מתה .זה ממשיך הלאה והלאה .וזה לא משנה באיזה מימד של חיים אנחנו חיים ,בין אם זה במקום הזה שנקרא
'עולם' ,שבו יש שמש ,ירח ,כוכבים וכן הלאה ,או אם זה מימד אחר המכונה 'עולם הבא' ,היכן שיש גן-עדן וגיהנום וכו',
וישנם מימדים אחרים גבוהים עוד יותר ממה שאנו יכולים לדעת ,וזה הכל חי .הכל חי .והקדוש ברוך הוא  -הוא הכל יכול,
והוא יצר את זה ,ואנו הבנים שלו ,והבנות שלו ,והוא יציל אותנו .הוא שׂ ם אותנו בעולם-הזה בכדי לעשות 'תיקונים' ,בכדי
להיות טהורים יותר ]' ּו ְצ ַרפְ ִּתים ,['...להיות יותר רוחניים ]' ַיזְ ִהיר ּו ְּכ ֹזוהַ ר הָ ָר ִקיעַ  ,['...כך שאנחנו נוכל להמשיך הלאה ,להמשיך את
השושלת של היצירה .ויש לו עוד דברים גדולים עבורינו לעשות ולהיות ,ועלינו רק לעבור דרך התקופה האחרונה הזאת של
הזמן ,לפני הקץ של העולם-הזה ותחילתו של עולם-האמת – ימות-המשיח ]הרמח"ל 'דעת תבונות' אות ל"ד' :ותכלית כל ההצלחה שהוא מבטיח
לישראל  -הוא התברר יחודו לעיני הכל .ודבר זה נזכר פעמים אין מספר בדברי הנביאים ע"ה.['...
הייתי מאד מאד עצוב לאחרונה ,אפילו שאני יודע שהעולם הזה הוא רק גשר לדברים גדולים יותר .המחשבה על איך עם-
ישראל וגם העולם עומד לסבול בתקופת הזמן הקצרה שלפנינו  -מפחידה אותי ,וגורמת לי לרצות לבכות ,אפילו שאני יודע
שהכל לטובתינו .כל מי שרוצים לפתוח את עיניהם ולראות  -יכולים לראות בעצמם מה שקורה ,ויכולים לראות בעצמם את
השקר הגדול והענק .אך לרוע המזל ,רוב אנשי-העולם ,הרוב הענק ,מאמינים בשקרים ורוצים אפילו להמשיך עם זה עד
המוות שלהם כמו בקר המובל לשחיטה ]תהלים מ"ט[.
אבל בואו רק נסתכל מה קרה כאן בארץ-ישראל במעט השבועות האחרונים .היה לנו כאן ביקור של ראש הכנסיה-
הקתולית הרומאית .לפני שהוא בא היו שמועות רבות שהתרוצצו ,ורבות מביניהם היו אמת .שום-דבר בעולם לא יכול להיות
יותר 'אֱדום' מאשר רומא עצמה ,היכן ששוכן הותיקן .ואף-אחד מהותיקן איננו יכול לטעון שהוא לא רומאי ,כאשר במרתפי
הותיקן שוכנים כלי בית-המקדש שחרב על ידי הרומאים ]גיטין נו ,:יומא נז.[.
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כך שאדם זה הקרוי 'המנהיג הרוחני של העולם' בא לארץ-ישראל לא לצורך "ביקור תמים" ,אלא בכדי להתחיל להניע
ולהפעיל את התוכנית שלהם לשלוט על ארץ ישראל ,מדינת ישראל ,לחלוטין .אתם יכולים להיות נדהמים מן הרעיון ,אבל
אני חושב שהרבה אנשים אינם בהלם ,מפני שלאחרונה ראינו הרבה אירועים שנראים משונים מאד עבורינו .ראש-הכנסיה-
הקתולית ,שהוא עצמו הוא בובת-משחק בלבד ,נשלח לארץ ישראל בכדי להשתלט ,לא באותו הרגע שהוא בא אלא בכדי
להניח את היסודות ]'עַ ד הַ יְ ֹסוד ָּב ּה.['...
לראשונה יכבשו את הר ציון ]עי' מלבי"ם ר"ס עובדיה[ .ובשביל זה הוא זקוק לעזרה מבפנים ,שזה בבירור ממשלת-מדינת-
ישראל ,שאכן עוזרת לו ]זוה"ק שמות ז' :וְ כַ ּ ָמה ִמ ּ ְפ ִריצֵ י יְ הו ָּד ִאין .['...וחוץ מכל זה אנחנו יכולים לראות שהם להוטים אחר קבר-דוד המלך.
מדוע? מפני שהם רוצים לשבת כאן בירושלים ולשלוט מכאן על העולם .הקתולים תמיד חשקו את הקבר הזה .הם מאז ומתמיד
ניסו לכבוש את ירושלים ,אבל הם הצליחו רק לתקופות קצרות .בכל אופן כעת הם לא הולכים לעשות זאת עם חרבות וחיצים
או עם תת-מקלע .הם עומדים לעשות זאת עם 'ידידות'] .ר' מאמר 'מסע הצלב האחרון'[ .הם עומדים להראות לנו ,לנסות להראות לנו,
'כמה שאנחנו דומים' ]מלאכי א'ֲ ' :ה ֹלא אָ ח עֵ ָשיו ְל ַי ֲע ֹקב ,['...וכל דבר שאני אומר כעת  -זה כמעט ציטוט ישיר מהפופ בעצמו ,ימח שמו
וזכרו .הוא הזמין את הקתולים מכל העולם לבוא לגליל בכדי 'למצוא את השורשים שלהם' .אנשים שהולכים לכותל נדהמו
למראה אלפים של צלבנים ,פשוטו כמשמעו ,נושאים צלבים ענקיים שהופיעו שם .אך הם לא הופיעו רק בכותל ,אלא בהרבה
מהמקומות הקדושים שלנו ]מזמור פ"גֲ ' :א ֶׁשר אָ ְמר ּו נִ ְיר ָׁשה לָ נ ּו אֵ ת נְ ֹאות ֱא ֹלו ִקים ,'...ור' דברי המלבי"ם להושע י"ב ד'-ה'[ ,כולל קבר-רחל ,כולל
שמואל-הנביא ,כולל קבר רבי-שמעון-בר-יוחאי ,ובודאי בקברו של דוד המלך .הם פלשו למדינת ישראל באישורו של משרד-
התיירות בהתעלמותם מן העובדה שהם אינם תיירים רגילים ,הם צלבנים! והם רוצים לשלוט על ארץ ישראל.
ולכן ,יהודים יקרים ,אחי היהודים ,בקרוב מדינת-ישראל תהיה מדינה לא יהודית ]מאמר 'מדינה לא יהודית'[ .ואני משער שבגלל
זה נתניהו רוצה שזה רשמית יִ ָק ֵרא 'מדינה יהודית' .הממשלה העבירה חוק שבו הם מתכוונים לגייר כמעט כל-אחד שרוצה
גיור .רוב הגיורים יֵעָ שו על ידי אנשים המכונים 'רבנים' בלתי-מוסמכים .וזה נגד ההלכה היהודית! רוב הארץ תתמלא בגיורים
שהם לא גיורי-אמת ]'אֶ פְ ַריִ םָּ ,בעַ ִּמים ה ּוא יִ ְתבּ ֹולָ ל'[ ,וזאת חוץ מכל הגוים האחרים שמתכננים להתיישב כאן .אתם תראו ,חברי
היקרים ,שאני צודק ,אם עד עכשיו אתם לא ראיתם את זה.
כל החוקים שכנגד החרדים שהם מעבירים  -הם כולם כדי להרוס את החרדים ,חס ושלום .כדי למשוך אותם הרחק מן
הקדוש ברוך הוא ,הרחק מן התורה והמצוות ,ולדחוף אותם אל מקומות עבודה עם כל החילונים שאין להם שום מושג על
חות'[
היהדות שלהם כך שהם בקלות יכולים להתפתות מחלקת-הדיבור של הפופ ]תהלים נ"ה' :חָ ְלק ּו מַ ְחמָ אֹת ּ ִפיוַ ...רכּ ּו ְדבָ ָריו ִמ ּׁ ֶשמֶ ן ...וְ הֵ ּ ָמה פְ ִת ֹ
המנסה להראות להם כיצד נצרות ויהדות הם כל כך ,כל כך דומים ,חס ושלום ]יואל ד' ו'[.
וחברי היקרים ,הערב רב שבינינו ילכו בכיוון שלהם ]'וְ הַ ּ ַמ ִּטים עַ קַ ְלקַ לּ ֹו ָתם ֹיו ִלי ֵכם ה' אֶ ת ּ ֹפעֲלֵ י הָ אָ וֶ ן ,['...ואנחנו ,האנשים שהם בתקוה
יהודים-אמיתיים ,נצטרך לומר' :לא! אנחנו לא מקבלים זאת!' ויהיה עלינו להיות חזקים יותר בשמירת האידישקייט שלנו ,ויהיה
עלינו להתקרב הרבה יותר לה' .ונצטרך לאהוב איש את רעהו ,ושתהיה לנו אחדות-אמיתית עם ה' ,שזה מה שיביא את כולנו
לאחדות ]דברים י"ד א' ,יבמות י"ד א' ,ור' לעיל פרק  .[28הקב"ה שונא כאשר העם-היהודי שלו נלחמים איש ברעהו ואומרים לשון הרע
אחד נגד השני ]רבנו יונה שע"ת ג' אות ר' ,וי"מ עמ'  .[118כעת יהיה עלינו לבא ביחד כעַ ם-אחד ִעם הקדוש ברוך הוא ,וזו הדרך היחידה
שנוכל לנַצֵ חַ  .אבל לא נוכל לנצח את המלחמה הזאת בעצמנו ]זכריה י' י"ב' :וְ גִ ַּב ְר ִּתים ַּבה' ,ו ִּב ְ ׁש ֹמו יִ ְתהַ ָּלכ ּו' .תרגום שיה"ש ח' ג'[ .אנחנו נוכל
להתפלל ,לנסות להתקרב לקדוש ברוך הוא ,ולהצמד לחבל הזה ,החבל הרוחני שמחבר אותנו לקדוש ברוך הוא .והוא ינענע
וינענע אותנו ]'וַ הֲנִ ֹעו ִתי ...אֶ ת ֵּבית יִ ְ ׂש ָראֵ לַ ּ ,כא ֲֶׁשר יִ נ ֹּועַ ַּב ְּכבָ ָרה ,'...עמוס ט'[ ,ואנחנו לא נעזוב ,ולא נרפה ]ר' שם עולם להח"ח ח"ב מפי"ב[ .ואם אנחנו
עושים תשובה ואנחנו מתקרבים אליו ואנחנו מסרבים להטלטל ולנוע בגלל רצון הגויים ]רש"י שיה"ש ח' עה"פ ' ִאם ֹחומָ ה ִהיא ,'...ע"ש[,
אזי אנחנו נשרוד בעזרת השם.
לרוע המזל ,הרבה מן היהודים שהם בעמדות מפתח במדינת-ישראל הם גוים או ערב רב או משהו מהסוג הזה ]זוה"ק נשא:
ישי עַ ּ ָמא'[ .ולכן אם אנחנו לא נכנעים  -הקב"ה הוא שישמור אותנו ]יואל ד' ט"ז[ ,ואנחנו נקבל בע"ה משיח צדקנו.
'וְ ִא ּנ ּוןֵ ...ר ֵׁ
הקב"ה בעצמו יטפל בגויים שרדפו והציקו לנו מאז התקופה שאברהם-אבינו היה בעולם .וה' יהרוס את כל אדום לגמרי
עבור כל הרשעות וכל הרדיפות שהם עשו נגד ילדיו של הקב"ה ]סוף שירת האזינו ,סוף ס' יואל .רש"י קהלת א' י"א ,ור' מלבי"ם לדניאל פי"ב
פסוקים ב' ט' ,סו"ס קב הישר פ' ק"ב' ,משמיע ישועה' לאברבנאל ע"ס ישעיה ,העיקר הא' והב'[ .אבל העבירה הגדולה ביותר שיש להם  -זה נסיונם
להביס את הקב"ה בעצמו .וזה מה שהם מנסים לעשות כעת .הם באו לתוך 'ארץ ישראל' שלו ,הארץ אשר הוא נתן אותה
במיוחד לעם-ישראל ,פלשו אליה בכדי לנהל מלחמה על ה' ]מזמורים ב' ,פ"ג' .אגרת תימן' להרמב"ם[ בנסותם להמיר את העם שלו אל
השקר של הדתות האחרות ,דתות מלאכותיות מעשי ידי אדם ]ירמיהו ט"ז כ' ,ור' ישעיהו מ' י"ח ועוד[ ,וזה לא יעבוד .והקב"ה יהרוס
אותם ]זכריה י"ד י"ב[ וגם הרבה אנשים שנראים כאילו שהם יהודים  -גם הם יֵהָ ְרס ּו ,מפני שהם 'ערב רב' ,והנשמות שלהם הם
לא נשמות של יהודים ]אבן שלמה י"א ז'[.
ואנו ,היהודים האמתיים ,נוכל לשרוד את החורבן ,ולהכנס אל תוך העולם הבא של משיח .ונוכל להתענג באור השכינה,
ואנחנו נתרפא מכל המומים שלנו ,פיסיים או רוחניים ]מלבי"ם דברים ר"פ ל' ,אגרת הנחמה לרבנו מימון עה"פ 'וַ ה ֲָד ְר ָך עַ ל ְ ּבנֵיהֶ ם'[ ,ואנחנו נהיה
שלמים .נהיה מושלמים .ואנחנו נחייך ]' ְ ׂש ֹחוק ּ ִפינ ּו'[ ,ונהיה שמחים ]ישעיהו ס"א ז' ועוד[ ,ואנחנו נשכח מכל הסבל של כל אלפי השנים
ימות ִע ִּנ ָיתנ ּו'[ .אנחנו פשוט נשכח מזה לגמרי ,ונמשיך קדימה ,ונעלה מעלה אל המטרה שה' הציב עבורנו.
ש ְּמחֵ נ ּו ִּכ ֹ
הללו ]' ַׂ
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פרק :32

מזל טוב !
י"א סיון תשע"ד

נִ ְה ֶיה כַ גּ וֹ יִ םְּ ,כ ִמ ְׁש ּ ְפחוֹ ת הָ ֲא ָרצוֹ ת...
מזל טוב! מדינת ישראל הפכה להיות ממש מדינה כמו כל מדינות העולם.
הלב שלי שבור ,אבל מדינת ישראל הזו הפכה להיות ארץ כמו כל הארצות בעולם ]ירמיהו ב' כ"א' :וְ אֵ ְיך נ ְֶה ּ ַפכְ ְּת ִלי סו ֵּרי הַ ֶּגפֶ ן נָכְ ִר ּיָה.['...
נהיינו גוים ,גוים גמורים ,שלא נדע] .תהלים ק"ו ל"ט[
שמעתי היום שהכנסת רוצה להעביר חוק שאומר שכל פציינט שמרגיש שהוא רוצה לשים קץ לחייו מפני שיש לו מחלה
סופנית ,שלא נדע ,או מחלה נפשית וכו' ,יכול לדרוש מכל רופא מרשמים לתרופות-רעל שיעשו סוף לחייו ,והרופא לא יהיה
אחראי בשום-אופן למותו של הפציינט.
ישה ֹהו ָר ָתם ,'...הושע ב'[ .זה לא רק שמחצית האנשים שרצים לנשיאות למדינת
הו ִב ָׁ
אנחנו הפכנו להיות כמו כל גויי העולם ]' ֹ
ישראל  -חשודים רשמית להיות גנבים ]'יְ דֵ יכֶ ם ָ ּד ִמים מָ לֵ א ּו ,'...ור' יחזקאל י"ח י'[ ,אלא שגם נשיא-לשעבר יושב בכלא על האשמות
סו ְר ִרים
ש ַריִ ְך ֹ
איומות ,וראש-ממשלה אחד עומד להתחיל את תקופתו בכלא עבור נוכלויות וגניבות וכו' ]הפטרת 'חזון' ,ישעיה א' כ"גׂ ָ ' :
וְ חַ ְב ֵרי ַּג ּנ ִָביםּ ,כֻלּ ֹו ֹאהֵ ב ׁשֹחַ ד וְ רֹדֵ ף ַׁש ְלמֹנִ ים ,'...ושם נ"ט ג'[.
וַ וא ּו! מאמי וטאטי ,עשינו דבר נפלא! כעת אנחנו כמו כל העמים האחרים! נ ּו ,מה אתם אומרים על כך?!...

פרק :33

כאשר המסך האחרון יורד...
י' תמוז תשע"ד
וְ אַ ּ ָתה ַעל ּ ָבמוֹ ֵתימוֹ ִת ְדרוֹ ְך...
שוא ּו-ביזנס') ...עסקי מחזות ומשחקים( .האם אין לכם תחושה שאנחנו חיים בתוך משחק?! ...מרגע
אין עסק מוצלח כמו ' ֹ
אחד למשנהו אנחנו לא יודעים מה עומד לקרות .בבוקר יש חדשות רציניות ,בצהרים יש חדשות עוד יותר 'חזקות',
ובערב יכול להיות 'פיצוץ' של חדשות ,וככה זה ממשיך הלאה והלאה .לפעמים יש איזה זמן ָש ֵקט יחסית ,אבל
תמיד לאחר מכן מגיעות חדשות מוזרות ,דברים שלא-י ֵָא ְמנ ּו ,דברים שלא היינו מסוגלים אפילו לחלום עליהן.
מו ְטטָ ה אָ ֶרץ,...
מוט ִה ְת ֹ
מה שאנו רואים עכשיו בתקופה זו ,דומה מאד למה שנכתב בנבואות ]ישעיהו כ"ד י"ט' :רֹעָ ה ִה ְת ֹרעֲעָ ה הָ אָ ֶרץֹ ...
יחזקאל פרק ז' ,ועוד[ ,ואני משער שרובנו מרגישים שזהו סימן שהמשיח כבר כמעט כאן ,ואכן זו האמת ,אך בכל אופן
משהו כאן מתרחש שאנחנו לא מבינים ,כי הדברים קיבלו תפנית דראמטית מאז נפילת מגדלי-התאומים ,ומרגע זה
והלאה אסונות משונים החלו להיות דברים של יום-יום .בעוד שמקרה משונה אחד מתרחש המקרה הבא כבר מתפוצץ.
כולנו מרגישים את זה .כולנו חשים פחד .אנחנו מרגישים ריקנות בלב .החיים איבדו הרבה מן הטעם שלהם,
במיוחד חיי הגשמיות .טיסות הפכו להיות דבר מפחיד ,ואם לא מפחיד  -אז משפיל ,כאשר עליכם לעבור דרך
מתקן-רנטגן שחושף את תמונתו של האדם ללא מלבושיו ,כאשר כל עובר ושב יכול להעיף מבט ,ואם הינכם
מסרבים לבדיקה זו אתם צפויים לבדיקה פיזית משפילה עד מאד.
העולם הפך להיות עולם חסר-שמחה ,ללא העליצות הטפשית של הגשמיות וגם ללא השמחה האמיתית ,העמוקה.
הפכנו להיות עולם של אנשים מבולבלים שלא ממש מוצאים את הכיוון .אנחנו ממשיכים את השיגרה של הדברים
שהתרגלנו לעשותם ,אבל מתוך חוסר-משמעות ,זה לא נראה שמסלול-החיים מוביל אותנו לאיזה יעד מסוים.
אנחנו לא יכולים לתכנן דברים כפי שעשינו בעבר .פעם יכולנו לתכנן שבעוד חצי שנה בדיוק אנחנו ניגשים
לרופא-שינים ,היו לנו תכניות לאיזה בתי-ספר עומדים להכנס הפעוטים בני-השלש שלנו ,ומה בדיוק הם אמורים
ללמוד ...אך כיום האנשים חשים ריקים ונפחדים .כסף הפך להיות דבר קשה להשגה ְל ַמ ֵעט עבור אותם שמונים-
וחמשה אנשים בעולם המחזיקים תחת ידם את רוב העושר של העולם .לכל השאר – זה פשוט מאבק יומיומי ללוות
עוד כסף ועוד כסף .אנחנו נכנסים למסלול של פחד ועצבנות ,גדוש חששות ודאגות על ילדינו ועתידנו .זו היא
ההרגשה בכל מקום בעולם.
כאן בארץ-ישראל ,במשך השבועות האחרונים היינו עסוקים בטרגדיה-אחר-טרגדיה .ראשית ,היו הרבה תאונות-
דרכים ,ילדים רבים טבעו ,ובנוסף התרחשו עוד דברים רבים נוראים ,אך כאשר שלשת הילדים נחטפו ולאחר מכן
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נודע שהם נרצחו בצורה קשה ביותר ,וקודם לכן נרצחה אשה צעירה באופן אכזרי ומרושע – כל זה הביא אותנו
לסוג מסויים של התפכחות למציאות הריאלית ,להבנה שאנחנו נמצאים בצרה גדולה.
כיצד מסוגלים יהודים צעירים ,נערים יהודים ,להרוג נער ערבי בצורה כה אכזרית?! זהו הלם גדול עבור יהודי
לראות שיהודי אחר מסוגל כך להרוג ולשרוף אותו חי .נכון ,זו מלחמה ,אך כיצד יתכן שיהודי בדורנו יכול לרצוח
בצורה כה אכזרית ,אפילו כאשר הערבים הם אויבים?!
הדבר הראשון שאני אומר לכם הוא שהנבואות ומה שמתרחש כיום תואם לחלוטין] .ר' מלבי"ם ישעיה נ"ב ח'[ .מפליא לראות
כיצד ה' מנהיג את עולמו .כולנו יודעים ששמונים וחמישה אנשים שולטים על רוב עושר-העולם ,וחוץ מאותם
האנשים קיימת קבוצה שלמה של אנשים שיש להם את כל סוגי העמדות האיסטרטגיות בעולם בכדי להביא את
העולם אל תחת שלטונם של הרשעים] .איוב ט' כ"ד' :אֶ ֶרץ נִ ְּתנָה ְביַד ָר ָׁשע'[
דו ִמים ,והם לא אוהבים את הערבים ,והם גם לא אוהבים את היהודים .את היהודים הם
הרשעים הללו הם אֱ ֹ
מוכנים לסבול אם נסכים להיות כמוהם ,האֱ דומים ,אך אנחנו מעולם לא היינו כמוהם ולעולם לא נהיה כמוהם.
בעזרת העושר שלהם ושליטתם בעולם הם הורידו כמעט את כל המדינות הערביות 'על הברכים' ,וזאת מבלי שהיו צריכים
בכלל להיכנס עם כל הצבאות של אמריקה ואירופה וכו' ,אלא פשוט על ידי התסיסות והמאבקים הפנימיים שהם
חוללו.
הם כותבים את התסריט ,הם מספקים את השחקנים ,והם בטוחים שהם מנהלים את העולם .ואנחנו כבר יודעים
עליהם את הכל מהנבואות ,והם מתנהלים בדיוק כמו שזה כתוב שם בנבואות ]תהלים מזמורים ב' ,פ"ג ,צ"ד ,זוה"ק שמות ז' ע"ב ועוד[  ,וזה
גורם לנו לחוש ,ובצדק ,שכל הנבואות עומדות להתגשם ]עי' סומ"ס מכות[ .לכן ,יש לכולם מחשבות והרהורים על
העולם הבא ,על הקדוש ברוך הוא .ולאלו שאינם מאמינים תיתכן התחלת-מחשבה של אמונה.
אבל התכנית שלהם מסתיימת שמה ,היכן שהנבואות ממשיכות .ומנקודה זו ואילך זה ממשיך בדרכים שונות ]איוב
בות עֲרו ִּמים'[ .כי תכניתם של האדומים היא להשתלט על ארץ-ישראל ,ולשבת כאן בירושלים ]מזמור פ"ג י"ג ,ישעיהו
ה'' :מֵ פֵ ר מַ ְח ְ ׁש ֹ
כ"ה ו' ,ע"ש במפרשים[ ,ולנהל מכאן את העולם ,וזה מה שמביא אותנו למה שמתרחש כיום.
אתם מרגישים כאילו שאתם בתוך משחק ,בתוך מהלך של הצגה ,כאילו הכל כאן מתוזמן ,ואפילו הרוצחים
תוזמנו .האם הערבים עשו את זה? ...האם מישהו אחר עשה את זה? ...האם הכל אמת-באמת? ...איכשהו יש
'חורים' בכל הסיפורים שמספרים לנו ,כך שזה לא נראה לנו האמת על דיוקה ,וכמו הרבה דברים שקרו בארצות
הברית .ואם אנחנו חוזרים אחורה בהיסטוריה  -במקרים רבים אנחנו יכולים למצוא את חוסר-ההתאמות האלו.
אנחנו מרגישים כמו בתוך איזו הצגה שהתסריט שלה נכתב מראש ,וששחקניה נבחרו מראש ,אך במקרים רבים
הם אינם שחקנים מוצלחים במיוחד ,אבל המשחק הוא משחק מסוכן מאד ,מסוכן עד מות .והשחקנים המובילים בכל
ההצגה הם רוצחים חסרי-לב .הדם נשפך ,והם עומדים לנסות לכבוש את ארץ-ישראל.
ארץ ישראל היא נקודת-המרכז של העולם עבור שלשת הדתות הראשיות ]ירמיהו ג'ְ ' :צ ִבי ִצ ְב ֹאות ג ֹּויִ ם'[ .וברור שארץ ישראל
ש ָראֵ ל ְ ּב ִרית
הובטחה מאת ה' רק ליהודים ,ולא לגוים ,והיא תשאר אך ורק עבור היהודים בלבד ]תהלים ק"ה' :וַ ַ ּיע ֲִמידֶ הָ ְ ...ליִ ְ ׂ
ֹעולָ םְ ...ל ָך אֶ ּ ֵתן אֶ ת אֶ ֶרץ ְּכנָעַ ן ...סנהדרין צא ,[.כך שכל אדומי שסבור שהוא עומד לבוא ולשלוט כאן עומד לקבל הפתעה גדולה
ביותר.
עד עתה הקב"ה איפשר להם לעשות מה שהם רצו לעשות ]'מַ ְ ׂש ִ ּגיא לַ ג ֹּויִ ם ,['...הוא נתן להם לתכנן ולהצליח ]' ִאם ַיעֲלֶ ה
יאוְּ ...כ ֶגל ֲֹלו לָ נֶצַ ח יֹאבֵ ד ,'...איוב כ' ו'[ ,אפילו שזה היה כמעט בלתי-אפשרי עבורם להצליח אבל ה' הוא שאיפשר להם
ש ֹ
לַ ּׁ ָשמַ יִ ם ִ ׂ
להצליח ,אך בנקודה מסויימת הם לא עומדים לעשות זאת יותר .הם יתפרקו ]'ו ִּמ ּׁ ָשם הֱפִ יצָ ם ה'' .סנהדרין קט .[.ה' יעניש
אותם ,והם עוד יתפסו שהם עשו את הטעות שלהם] .סוף מזמור פ"ג[ .ה' עומד להראות להם שהשטן איננו 'כל-יכול' ,הוא
רק יצורו של הכל-יכול ,של הקדוש ברוך הוא ,ובגלל זאת שהוא רק יצור של הקב"ה הוא איננו יכול לעשות מה
שהוא רוצה .הוא יצור של הקב"ה בלבד ,כמו כולנו ,כמו כל העולם ,כמו כל דבר שקיים ביקום ,ורק ה' מחליט
מתי זה יסתיים .השטן ,או היצר הרע ,או מלאך-המות ,או 'הרע' או מה שאתם רוצים לכנות אותו ,ירוסק
לחתיכות ,כביכול ,והוא 'ימוחזר' בנקודות שונות של הבריאה ]סוכה דף נ"ב .ר' מאמר 'בלע המות לנצח' ,ר' איוב מ' ל' ,השל"ה הק' מאמר
'בית דוד'[ ,כך שחלקיו יהפכו להיות חיוביים .אבל היצר-הרע ייעלם ,והרשעים ייעלמו ,אבל לא לפני שהם יֵענשו
בצורה הקשה ביותר.
עם ישראל ,אני מתחנן בפניכם .כעת לאחר שפרסתי בפניכם את כל הרקע של ההיסטוריה שעד לנקודה זו ,אני
מתחנן אליכם :פיתחו את עיניכם! האם אתם לא רואים מה שהם מנסים לעשות לנו כאן בארץ-ישראל?! הם מנסים
להפוך אותנו לגויים! וזה לדעתם יהיה 'הפתרון הסופי' ,חס ושלום .והם מנסים לעשות זאת עם מהלכים ומשחקים
מכל הסוגים ,עם כל סוגי הפעולות ,במטרה להפוך אותנו לבלתי-מאמינים ,חס ושלום ,בבורא העולם ,הקב"ה.
הם מנסים לבלבל אותנו .הם מנסים להביא הנה גוים באלפיהם בכדי לעשות אותנו כמו גוים .הם תוחבים את
הכסף שלהם אל תוך הגמחי"ם שלנו ,אל תוך בתי-הכנסיות שלנו ,אל הישיבות שלנו ,אל הכוללים שלנו ,כך
שנהיה תלויים עליהם .הם אוספים ומרכזים אינפורמציה אודותינו כך שיוכלו לעקוב אחרינו בכל עת שזה מתחשק
להם ,ויותר מן הכל – הם מנסים לשנות את הדת שלנו ]דניאל ז' כ"ה' :ו ִּמ ִּלין ְלצַ ד עִ ָּלאָ ה יְ מַ ִּלל ...וְ יִ ְס ַּבר ְלהַ ְ ׁש ָניָה זִ ְמנִ ין וְ ָדת ,'...ע"ש[.
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הם מנסים לקחת מאתנו את ברית-המילה .הם מנסים לקחת מאתנו את הקידושין והנישואין .הם מנסים לאלץ
אותנו להפוך חילוניים :או להיות חסרי-דת לחלוטין או שנקבל את הדת שהם עצמם יצרו .הם מנסים לאלץ אתכם
לצעוד במסלול שהם קבעו בכך שהם מעניקים לכם את מה שאתם הכי רוצים :כסף ,אוכל ,מה שאתם צריכים.
אמת ,הם גם אלו שגרמו לנו מצבים מאד קשים מבחינה כלכלית ,בכל העולם .וזה נראה כעת ,גם בארץ
ישראל ,שהם השאירו אותנו לַ סוף .עד לעת האחרונה לא היו לנו כל כך קשיים כלכליים ,אבל כעת אנחנו
'בראש-הרשימה' עבור כל נושא ,מפני שהם מתכוננים לכבוש ולהשתלט כאן] .זוה"ק נשא קכו[.
הם בונים דירות ,דירות-פאר בארץ ישראל עבור האנשים שלהם .הם בונים בניינים ,מרכזים-מסחריים ,רכבות
ומסלולי-רכבות ,ואת כל סוגי הדברים שיש להם את המימון בשביל זה .הרכבת-הקלה נבנתה בכדי שיהיה קל
להסתובב ולטייל בירושלים ,העיר שמאז ומקדם היתה המרכז של העולם ,מרכז-הלב של כל בן אנוש ,המרכז של
ה' ]מלכים א' פ"ט' :וְ הָ י ּו עֵ ינַי וְ ִל ִ ּבי ָׁשם ָּכל הַ ּי ִָמים ,['...היכן שהם רוצים לבא ולהשתלט במקומו של הכל-יכול ,במקום השכינה ,חס
ושלום .אבל זה לא יקרה ,בשום פנים ואופן זה לא יקרה'] .אָ ְבד ּו ג ֹּויִ ם מֵ אַ ְר ֹצו' ,מזמור י' ע"ש [.
בארוכה[,

הגשמיות עומדת להתמוטט בצורה הקשה ביותר ]ישעיה פרק ב'
– הוא יהיה איתם ]דה"א פכ"חִ ' :אם ִּת ְד ְר ֶׁש ּנ ּו יִ ּ ָמצֵ א לָ ְך ,וְ ִאם ּ ַתעַ זְ בֶ ּנ ּו יַזְ נִ יח ֲָך לָ עַ ד'[.

לכן ,עם ישראל ,היה חזק! התקרב אל השם.
אבל אל תפחד ,כי ה' איתנו ,וכל אלו שהם אתו
כמו שכבר אמרתי פעמים רבות :שום נשמה-יהודית לא תלך לאיבוד .אך אם אתם בוטחים באלילים של העולם,
ואם אתם מאמינים בעגל-הזהב  -בודאי שזה יהיה לכם הרבה יותר קשה לעשות תשובה שלימה .אבל אם הינכם
בוטחים בה' – שום דבר לא יזיק לכם .ה' ישמור עליכם ,והוא ישגיח עליכם לחלוטין ]מזמור צ"א[ ,בין אם אתם
זקוקים למזון או ביגוד או מקום מגורים ]דברים ב' ז'[ ,חימום בחורף או קירור בקיץ ]' ֹיומָ ם הַ ּׁ ֶשמֶ ׁש לֹא י ּ ֶַכ ָּכה,['...
אל תדאגו .הוא ורק הוא – הכל יכול .הוא יכול להביס כל שונא ,הוא יכול לעצור כל פצצה-אטומית ,הוא
יכול לעשות הכל ,ואנחנו  -הילדים שלו שהוא אוהב במיוחד ,הבנים והבנות המיוחדים שלו .אל תפחדו! אנחנו
נשרוד .אנחנו נינצל ]'אַ ל ִּת ְיר ִאי ּת ֹולַ עַ ת ַי ֲעקֹבְ ,מ ֵתי יִ ְ ׂש ָראֵ ל ,['...ואילו הם – לא ]'עַ ם ֹנו ַׁשע ַּבה' ,'...פרשת וזאת הברכה[.
כאשר י ֵֵרד המסך האחרון על המשחק הנלעג הזה שהרשעים כתבו – אנחנו כולנו ניכנס אל תוך העולם-הבא של
משיח ,אל תוך הנצחיות ,והם ייעלמו כליל מעל במתו של העולם הזה ,ומכל העולמות.

פרק :34

חייבים להכין את עצמנו להיות קרבנות תמימים
ג' אב תשע"ד
ּ ָת ִמים ִּת ְהיֶה ִעם ה' אֱלוֹ ֶק ָ
יך...
מאז הפעם האחרונה שאני כתבתי  -הרבה דברים קרו .העולם כמעט התהפך מלמעלה למטה .מלבד המלחמה שיש לנו כאן
בארץ ישראל – הרבה מלחמות אחרות החלו ,והעולם הפך להיות מקום הרבה יותר מסוכן ומפחיד .אחת מן הסיבות שזה כה
מפחיד ,מחוץ לעובדה שהמלחמות האלו הם אכזריות ,מתפרצות בפתאומיות ,ורצחניות ,ודם שזורם בחופשיות ,מלבד עובדה
זאת ,מה שהכי מפחיד אותנו זה שהרבה ממה שקורה כיום פשוט לא מובן לפי שכל הגיוני ,מח הגיוני נורמלי .חסרות לנו
פיסות מן ה'פאזל' שהיו אמורות להיות גלויות .אנחנו לא יודעים מי הוא האיש הטוב .אנחנו לא יודעים מי הוא האיש הרע.
אנחנו לא יודעים מדקה אחת לחברתה מי נמצא באיזה צד .פתאום ישנם דברים מסויימים נסתרים ,שלא היה לנו שום רמז
שזה היה קיים בכלל אי פעם ,והם מספרים לנו ב'חלונות הגבוהים' אלו ,הידענים המלומדים הגדולים כביכול ,שזה כבר היה
בעשר ,עשרים ,חמישים שנים האחרונות ,זה ינק וצמח וגדל עד שנהיה כה מפלצתי ,ואנחנו מגרדים את ראשינו ואומרים :איך
בעולם זה יתכן להיות? איך זה נהיה כ"כ גרוע? איך זה נפל עלינו בצורה כזו פתאומית? איך זה שאף אחד לא ידע ,ואם הם
כן ידעו – אז מדוע אף אחד לא עשה כלום?...
אנחנו בטוחים בממשלות שיוודאו עבורנו שכל התרופות שלנו אינן מסוכנות .אנו בוטחים בבתי-המשפט שיתנו לכל אחד
פסיקה הוגנת כביכול .אנו בוטחים בדוקטורים שהם יתנו לנו את האבחנות המדוייקות .אנו בוטחים בכלכלנים שיגידו לנו
שהדברים נראים בסדר מבחינה כלכלית ,או שיתנו לנו עצה כיצד להשקיע .אנו בוטחים בכל האספקטים השונים של עגל-
הזהב – אבל אנחנו לא בוטחים באמת .והאמת – זה הקדוש ברוך הוא .אנו בוטחים באדם יותר מאשר ב'אמת-עם-א'-רבתי'
]' ִח ְידל ּו לָ ֶכם ִמן הָ אָ ָדם ,'...ישעיה ב'[.
אני יודע שאנחנו מתקרבים מאד למשיח .אני יודע שבקרוב אנחנו עומדים להתפטר מכבלי הגלות הנוראה הזו .ואני יודע
שרק אלו שמכירים אמת עם א' רבתי יוכלו אי פעם לחיות בעולם של אמת-עם-א'-רבתי ,ולכן אני רוצה להסביר לכם
שהדברים נראים מעורבבים ובלתי-הגיוניים בגלל שזו לא האמת .זו לא הדרך שבה העולם נוצר .מה שמתרחש כיום זה הולך
נגד האמת ,זוהי השחתה ]סנהדרין נז [.וזה סוחב אותו למצב השחתה .וזה הולך ומשתלט על כל העולם ,ועלינו להתנגד לזה.
והדרך היחידה לעצור את זה  -זה להכיר בכך שמשהו מאד לא-נכון כאן ,ואנו נשענים על הצלת-חיים לא-נכונה בשביל החיים
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היקרים שלנו .אנחנו חושבים שיש לנו גלגל-הצלה על פני המים בכדי להנצל ,אבל זה כלל לא נכון .זה טעון בעופרת ,וזה
עומד להוריד אותנו עד לתחתית הים ,חס ושלום] .תקוה"ז תי' ס"ט' :יִ ְתעָ רוּן ְ ּב ֹנוי דְּ קַ יִ ן ְלחָ ְרבָ א עָ ְלמָ א ,'...ע"ש[
מה ה' רוצה מאתנו? ...כיצד יכולים אנו לשרוד את האסון הזה ,את ההרס הזה ,את כל הרוע הזה שהתפרץ ויצא מכל פינה
שבעולם ,הרוע  -שאף אחד לא קלט שהוא קיים בכמויות אדירות שכאלו?! ...כיצד אנחנו יכולים לשרוד את כל זה?! ...ומי הם
ה'אנחנו'? בסך-הכל מעט אנשים עלובים ,מסכנים ,חסרי כל כח ,כיצד נוכל לשרוד בשיטפון של השחתה כה איום? ...ישנה רק
דרך אחת :עלינו להכין את עצמינו .עלינו להתכונן כיצד לקבל משיח .עלינו להכין את עצמינו להיות קרבנות מושלמים ,נכון,
קרבנות תמימים .ואנחנו צריכים להיות שלמים ,תמימים ,או לפחות לנסות במאמץ רב להיות שלמים.
ואם אנחנו לא מגיעים אל השלימות ,ה' יביא את השלמות ,אבל זה יהיה כל כך קשה וכל כך מכאיב .לא פחות כואב מאשר
ניתוח ,אלא שזה יהיה ניתוח רוחני שעלול להיות הרבה יותר מכאיב מאשר ניתוח פיזי .ולא קיים שום משכך-כאב עבור סוג
כזה של ניתוח ,ואנחנו נרגיש כל תחושה של כאב ,כך שאנחנו צריכים להכין את עצמינו להיות קרבנות ,להיות טהורים וזכים
ככל האפשר.
אל תהיו מדי מפוחדים .אין כוונתי שכולנו נצטרך למות על קידוש ה' .אני מתכוון שה' רוצה מאתנו שנחיה על קידוש ה',
והוא רוצה מאתנו להיות מושלמים ככל האפשר .והדרך להיות מושלמים ככל האפשר – זה לבטוח בה' לחלוטין .לבטוח בו
בכל דבר שהוא דורש מאתנו .לא לשאול ולא להרהר על שום דבר שהוא דורש מאתנו ]' ָּת ִמים ִּת ְהיֶה .['...אנחנו רוצים לעשות את
רצונו בשלימות .אני לא אומר שנוכל להגיע למדרגה הגבוהה ביותר ,אבל אנחנו נצטרך לעשות באמת-באמת נסיון להגיע
לזה .באמת-באמת עלינו לשים את מוחינו ,ליבינו ,נפשותינו וגופינו לתוך המאמץ הגדול ביותר ,בודאי המאמץ הגדול ביותר
שהיה אי-פעם בעולם.
יצחק אבינו היה קרבן שלם ,מושלם ,תמים .אביו היה מוכן לציית לקב"ה ולהקריב את בנו יחידו ,את הבן היחיד שיכול היה
להמשיך להיות אביו של עם ישראל ,אחד מן האבות .רק יצחק היה יכול לעשות זאת ]' ִּכי ְ ּביִ ְצחָ ק יִ ָּק ֵרא ְל ָך ז ַָרע'[ .והוא התרצה למות
רק בגלל שכך ה' אמר .זהו סוג הביטחון שעלינו לרכוש .בסופו של דבר – היה זה מספיק שיצחק איפשר לעצמו להיות נעקד
על גבי המזבח ,כך שהוא לא יזוע בעת שהסכין מגיע לצווארו .הוא הושיט את צווארו כדי שזה יהיה קל יותר לאביו כאשר
הוא יצטרך לשחוט אותו .והוא שמח לעשות את רצון השם ]'וַ ּי ְֵלכ ּו י ְַח ָדיו'[ ,ואברהם אבינו לא היסס לרגע לשחוט את בנו היחיד,
בגלל שהקדוש ברוך הוא רצה זאת ,והוא ידע שכל דבר שהקב"ה עושה – זה לטובתינו .הוא גם ידע ששום דבר שיש לנו,
שום דבר ממה שאנחנו סבורים שאנו כאילו בעלים עליו ,שום ילד מילדינו אינו שלנו .כלום לא שלנו ]'לַ ה' הָ אָ ֶרץ ו ְּמ ֹלואָ ּה'[ .הכל
שייך לה' ,ואנחנו עצמינו ג"כ שייכים אליו .וזו הדרך שאתם מגיעים לשלימותִּ '] .כי ִמ ְּמ ָך הַ כּ ֹל ,ו ִּמ ּי ְָד ָך נ ַָת ּנ ּו לָ ְך' ,אבות פ"ג מ"ז[.
עליכם להיות בטוחים בכל צורה שהיא שה' הוא הכל-יכול ,וכל מה שהוא עושה – זה הכי מתאים עבורינו
אֲהַ ּ ֵלל ָ ּדבָ ר ,'...עי' פסחים נ ,[.ויהיה הדבר הטוב ביותר עבורינו ,ולא משנה כמה סבל שזה יגרום לנו .מפני שהסבל שלנו הוא רק
דמיון ,זה רק מתוך התשוקות העקומות שלנו .עלינו להבין שהעולם הזה הוא רק ביקור קצר ביותר עבורינו ,שאחריו אנחנו
מגיעים לעולם הבא ]אבות פ"דְ ּ ' :פ ֹרוזְ ֹדור לַ ְּט ַר ְק ִלין'[ .אבל כעת אנחנו לא נלך לעוה"ב .אם ירצה ה' אנחנו נצעד היישר אל תוך
העולם-הבא של משיח.
]ברכות ס'ֵ ּ ' :באל ִֹקים

אז כעת ,יהודים יקרים שלי ,היו חזקים! זה הזמן לעשות חשבון-נפש על החיים שלנו ,על כל חלק של חיינו ,ולנסות להיות
הרבה יותר טובים ,מפני שאם אנחנו לא עושים זאת – אנחנו נהיה בצרה גדולה.
אני מתחנן אליכם :עשו חשבון נפש .עירכו מאזן של 'ספרי-החשבונות' שלכם עם הקב"ה ,תמצאו מה אתם חייבים לו
ותמצאו מה אתם חושבים שהוא צריך לתת לכם ,ואני בטוח שכולנו נגלה שאנחנו בחוב עמוק-עמוק כלפי ה' ,ושאנחנו צריכים
להראות לה' עד כמה שאנחנו אוהבים אותו ובוטחים בו ,ושאנחנו נעשה כל דבר בעולם שהוא יבקש מעמנו ,אפילו אם זה
אומר לתת את החיים עצמם .זה מה שאנחנו צריכים להראות לו.
כיהודים – אנו עומדים להתנסות בצורות הקשות ביותר ,ואנחנו צריכים להיות קרובים אליו .אנחנו צריכים להוציא מתוך
עצמינו את כל השטויות השטחיות של עולם-השקרים הזה ,של עולם עגל-הזהב הזה ,של עולם-הדמיונות הזה – ולהגיע אל
האמת .אך זה מאד מפחיד ,כי כל 'מהלך-החיים הרגילים שלכם' ,כפי שאתם מכנים זאת – עומד להשתנות לגמרי-לגמרי .יהיה
עליכם לוותר על דברים שהפכו להיות נחוצים עבורכם בצורה-בלתי-פרופורציונלית ,ויהיה עליכם להוציא מתוך הלב שלכם
את כל השטויות הטפשיות והקטנוניות שהפכתם להיות כה תלויים בהם ,בכדי לעזור לכם להעביר את הזמן בצורה שטחית.
יהיה עליכם להתעסק עם אמת .זה מאד מפחיד ,והחיים שלנו ישתנו .העושר הגדול של מה שנקרא 'העולם-המערבי' הזה
יהיה כלא-היה .זה עומד להיעלם ]מלאכי א'ִּ ' :כי תֹאמַ ר א ֱֹדום ֻר ּׁ ַש ְ ׁשנ ּו .['...יהיה עלינו ללמוד לחיות בדרך הרבה יותר פשוטה ,וזה יעזור
לנו להיות קרובים אל ה' ]עי' סנהדרין קט' .אנשי סדום כו' מתוך רוב טובה .['...זה כבר קורה עכשיו ,ומלחמת העולם השלישית כבר החלה,
ואני חושב שאנחנו כולנו יכולים לראות את זה .וזה הולך להתרחב .זה הולך להיות מלחמה גדולה-גדולה ,מלחמה עצומה
ומפחידה ,ואני יודע שכל היהודים-האמיתיים יודעים שמה שאני אומר כעת – זו אמת.
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הכינו את עצמכם ,יהודים יקרים שלי ,אחים יקרים .ה' אוהב אותנו והוא רוצה אותנו בחזרה ,הוא רוצה אותנו שוב עמו .זהו
דור נמוך אבל הלב והנשמה היהודית עדיין ישנם ,ועל הלב והנשמה היהודיים האלה של כל יהודי ויהודי יתייסד עולם-הבא
של משיח ]יחזקאל סו"פ ל"ז' :וְ הָ יָה ִמ ְ ׁש ָּכנִ י עֲלֵ יהֶ ם ,וְ הָ יִ ִיתי לָ הֶ ם לֵ אל ִֹקים ,וְ הֵ ּ ָמה יִ ְהי ּו ִלי ְלעָ ם ,'...ע"ש[.
שאלה :מדוע אינך ישן בלילות?
תשובה :אני לא ישן בלילה מפני שאני יודע שבעתיד הלא-רחוק אנחנו באמת נצטרך לבטוח בה' .אנחנו עומדים לקלוט
שאוכל וביגוד וקורת-גג כלל לא יהיו ברי-השג בכזו קלות כפי שהיו ,ויהיה עלינו לבטוח בה'.
כאשר אני אומר 'אנחנו' – אני מתכוון לכל העולם .כוונתי לכל אחד ואחד בעולם ,למעט אותם אנשים מעטים ,אלו
שסבורים שהם יכולים לשלוט במקום ה' ,חס ושלום .אבל אנחנו נהיה המנצחים ,מפני שבסופו של דבר ה' יעלים אותם אל
החידלון ]'וְ כָ ל ַק ְרנֵי ְר ָׁש ִעים אֲגַ ֵ ּדעַ  ,['...ואנחנו נקבל את כל הדברים הטובים .אנחנו לא נרעב למוות ,ואנחנו לא ניוותר בחוץ ,בקור,
אם אנחנו בוטחים בה' ,אם אנחנו בוטחים בעובדה שהוא הוא הכל-יכול.
ולכן אני בוכה ,מפני שאני יודע שזה עומד להיות מאד קשה עבור יהודים רבים ,ודרך אגב ,האם אתם קולטים כמה מן
העולם הולך להיות חורבן ,ה' ישמור?! ...זה כתוב בנבואות כל כך ברור ומפורש! ]זכריה י"ג ,יחזקאל ז'[ האם אתם תופסים איזה
הלם זה יהיה הדבר הזה?! אני לא חושב שיהיה איזה ) CNNסוכנות עיתונות( בשטח בשביל לצלם את זה ולשלוח תמונות .אבל מה
שוק' ,על ההלם הזה ,זה לבד מספיק בשביל להביא אותי לבכות ,לבכות בשביל עם-
אני יכול לומר לכם ,רק לחשוב על ה' ֹ
ישראל ,לבכות בשביל כל העולם ]ערש"י ישעיה ט"ו ה'[.
הרשעים משחקים את המשחקים המרושעים של רצח ושפיכות-דמים .הם אנשים כאלה טפשים ,במיוחד הגוים ,אבל גם
היהודים טפשים ,מפני שהם לא מתקרבים לאמת ,לקדוש ברוך הוא .הפכנו את כל החיים שלנו ל'אידישקייט' שיטחית ,וכל מה
שאני יכול לעשות זה רק לבכות על זה .התפצלנו למיליוני חלקיקים במקום להיות אחד עם ה' ,אבל ה' ילַ מֵ ד אותנו .הוא אוהב
אותנו ,הוא רוצה להציל אותנו ,אבל אנחנו עושים את זה מאד קשה בשביל עצמינו] .ישעיהו מ"ח ד'ִ ' :מ ַ ּד ְע ִּתי ִּכי ָק ֶׁשה אָ ּ ָתה ,וְ גִ יד ַּב ְרזֶל

עָ ְר ּ ֶפ ָך[...

רק תזכרו שלפי הרבה מהמקורות בתורה רוב היהודים שבדור הזה ,הדור שלפני הגאולה השלימה ,יהיו ערב רב
 .[73הם יכולים להיות חרדים או חילונים – אבל ממש לא יהודים-אמיתיים ,והם ינסו להרחיק אותנו מן האמת.

]מקורות גליון

כן ,הבכי שלי בלילות קשור לעם-ישראל .אני כל כך מודאג .זה לא כל כך פשוט .עלינו להיות חזקים ,ועלינו להיות
תמימים ,ללא כל חיסרון] .ר' ספר מעלת המידות פי"ב' :מעלת התמימות'[

נביא בזאת קטע מתוך המסר 'בין ידידים'] ,תקשור עם בנימין ,דניאל פרק  [187שיש לו שייכות להבהרת
נושא חשיבות האמונה בתקופה זהו שהוזכר רבות במסרים.
ש .מה עם כל הנסיונות שיש לנו הכשלונות וכו' ,איך מתמודדים עם זה?
ת .כתוב שהדור הזה יִ ָשפֵ ט בעיקר על הדרגה עד כמה מחזיקים את הקירבה לה' ,האם מאמינים ובוטחים בה',
ופחות יתמקדו על פרטי העבירות .בודאי שצריכים לשמור ולעשות ,אבל בעיקר הזכייה תהיה לאלה שלא
עוזבים את היהדות שלהם ,ואת האמת שלהם ,וממשיכים עם הקב"ה ,כי זה הכי קשה עכשיו ,וזה הכי בסיסי .זה
הקשר ,זה החבל שאנחנו מחזיקים בו ,ושה' מנענע חזק מאד .ואלו שיחזיקו – הם יזכו להגיע לקבל משיח
צדקנו.
מקורות בנושא האמונה והגאולה:
לוִּ ,כי בֹא ָיבֹא לֹא יְ אַ חֵ ר
סוף ספר דניאל י"ב ,י"ב" :אַ ְ ׁש ֵרי הַ ְמחַ ּ ֶכה וְ ַי ִּגיעַ כו'" .חבקוק ב' ,ג'ִ " :אם יִ ְתמַ הְ מָ הּ חַ ּ ֵכה ֹ
ידיו ,אֱמוּנִ ים נֹצֵ ר ה' ,חִ זְק ּו וְ ַיאֲמֵ ץ לְ בַ ְבכֶ ם ּ ָכל
ָתו יִ חְ יֶה" .תהילים ל"א ,כ"ד" :אֶ הֱב ּו אֶ ת ה' ּ ָכל ח ֲִס ָ
כו' ,וְ צַ דִּ יק ֶּבאֱמ ּונ ֹ
הַ ְמ ַיחֲלִ ים לַ ה'" .פרשת ואתחנן פרק ד'ַּ " :ב ַּצר לְ ָך ו ְּמצָ או ָּך כּ ֹל הַ דְּ בָ ִרים הָ אֵ ּ ֶלה ְ ּבאַ ח ֲִרית הַ יּ ִָמים ,וְ ַׁש ְב ּ ָת כו' ,כל הענין
ֲשר יִ ְק ָרא ְ ּב ֵׁשם ה' יִ ּ ָמלֵ טִּ ,כי ְ ּבהַ רִ -צי ֹּון ו ִּבירו ָּׁש ִ ַלם ִּתהְ יֶה פְ לֵ יטָ ה,
פסוקים כ"ט עד ל"ט .יואל ג' ,ה'" :וְ הָ יָה כּ ֹל א ֶׁ
ֲשר ה' ק ֵֹרא" .עיי"ש במפרשים .ור' ספר מלאכי פרק ג' ,ע"ש כל הענין.
ֲשר אָ מַ ר ה' ,וּבַ ּ ְשׂ ִר ִידים א ֶׁ
ּ ַכא ֶׁ
מאמר 'ציפית לישועה' למרן הח"ח פ"א' ,כד הקמח' לרבנו בחיי ערך א'' :אמונה' ,ס' שיחות הר"ן ר"כ ,וקכ"ו
ועוד .ס' 'שומר אמונים' לר"א ראטה זצוק"ל מאמר האמונה ,ועוד' .הדור האחרון' פרק ד' .ור' בארוכה ס' 'אור
יחזקאל' ח"ג מאמר 'אמונת הגאולה' .ועי' מכות דף כד' .בא חבקוק והעמידן על אחת 'וצדיק באמונתו יחיה' .גמ'
סוטה מט' :בעקבתא דמשיחא כו' ,ואין לנו על מי להשען אלא על אבינו שבשמים'.
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פרק :35

ניתנה לי רשות לגלות לכם דברים שיתרחשו
ט"ז אלול תשע"ד
ִּב ְב ִכי ָיבֹא ּו ו ְּב ַתחֲנוּנִ ים אוֹ ִבילֵ ם...
אוי ,מאמי ,אוי ,טאטי ,מה אני יכול להגיד לכם? ...אני מצטער שבשבועות האחרונים קצת הוצאתי אתכם משיווי המשקל,
אבל אני חייב להודות שהעולם משתנה במהירות הקול .ומיום ליום או מדקה לדקה ,אנחנו לא יודעים מה עומד להיות.
לצ ּפות מה יביא היום הבא או הרגע הבא ,אך כיום כולנו
התרגלנו לחיות בעולם שהיה קצת-מסודר לפחות .יכולנו איכשהו ְ
מבולבלים ,ואף פעם איננו יודעים מאיפה תגיע הטרגדיה הבאה ,הפיצוץ הבא ,שלא נדע.
טאטי ,מאמי ,השבועות הקרובים עומדים להיות מאד-מאד מפחידים .בשבועות הבאים יהיו המון שינויים שיגרמו לנו
לסחרחורת-ראש ]מזמור ק"זַ ' :יעֲל ּו ָׁשמַ יִ ם י ְֵרד ּו ְת ֹהו ֹמות '...ע"ש[ ,שינויים על פני כל העולם ,שינויים מפחידים וגם התרחשויות מפחידות.
כאשר אנו מגיעים לראש השנה נהיה כולנו במצב רוח קודר ורציני ,ועם רצון להתפלל מאד חזק ולהתחנן אל ה' להציל
אותנו ,ולהכתיר אותו כמלכנו .כך שאנו צריכים להכין את עצמנו שלא להיות 'שחוקים' בגלל כל ההתרחשויות של העתיד
הקרוב ,ועלינו תמיד לזכור שהדרך היחידה לייצב את עצמנו ולשמור את יכולתינו להתגבר נפשית ופיזית בהתרחשויות
התקופה העתידה – זה להחזיק בקדוש ברוך הוא ,כביכול ,להחזיק את החבל ,החבל הרוחני שקושר אותנו ,עם ישראל ,אל
יוצרנו ]דברים ד'' :וְ אַ ּ ֶתם הַ דְּ בֵ ִקים בה' ֱאלֹקֵ יכֶ ם.['...
אז כפי שאמרתי ,בשבועות הקרובים עד ראש השנה יהיו חדשות חדשות ומדהימות לכולנו ,לכל העולם ,ויהיו חדשות
שהאנשים לא יבינו .הם יעמדו ויתפלאו' :מה קורה כאן בעולם שלנו?! '...אך בהמשך הזמן אנחנו נקלוט ונבין מה באמת היא
תכניתם של האנשים הרשעים .לאחר ראש השנה ,במשך עשרת ימי התשובה – יהיה זה זמן של איסוף וריכוז כל הכוחות
שלנו בבכיה אל ה' כפי שלא בכינו מעולם .וכאשר מגיע יום-הכיפורים ,אני חושש שהדמעות שלנו כבר יִ כְ ל ּו מרוב הדאגות
מהעתיד לקרות .ואנחנו ננסה 'לסחוט' עוד קצת דמעות בכדי לנסות להציל את עצמנו] .ירמיהו ל"א ח'ַׁ ' .שע ֲֵרי ִד ְמעָ ה' ,עי' זוה"ק וישלח
קע"ה ע"ב ,ובפרשת פקודי דף רמ"ה :באורך ,ובתיקוה"ז דף כ"ו.[:

כאשר יגיע חג הסוכות אנחנו כבר נהיה שחוקים מרוב מאמצים ,ואני מאמין שחג הסוכות ,לפחות זמן קצר ,יביא לנו משהו
שמזכיר מעט יציבות למראית-העין ,מעט שמחת יום טוב ,אבל שמחת-תורה יחזיר אותנו אל המציאות המרושעת ,ואנחנו נרקוד
עם התורה תוך כדי שדמעות בעינינו .אנחנו נחזיק את התורה קרוב-קרוב אלינו כך שהיא לא תוכל להפרד מאיתנו ,כך
שאנחנו לא ניפרד ממנה .אנחנו נרקוד ונרקוד ,ואנחנו נתחנן אל ה' תוך כדי הריקודים שלנו שהוא תמיד ישמור אותנו קרובים
אליו ]'לֹא י ְַר ּ ְפ ָך וְ ֹלא ַיעֲזְ בֶ ּ ָך'[ ,ושאנחנו נשמור את התורה קרוב אלינו ,וכאשר חג שמחת-תורה מאחורינו – המלחמות האמיתיות
יתחילו.
עם ישראל ,אתם יודעים שיש משהו בדברים שלי .בשנתיים או בשלש השנים האחרונות אתם ראיתם את התרחשותן של
טרגדיות כל כך מטורפות .אנחנו יודעים שהעולם הפך להיות בית-אישפוז למשוגעים ,וכפי שהרב דסלר זצ"ל הגדיר זאת,
האנשים שמטפלים במשוגעים הם המשוגעים עצמם .זהו העולם של חולי הנפש ]מאמר 'היהלום הקטן'[.
אך ישנם יהודים שהם כן מנסים להפריד את עצמם מן השקר ,ועל אלו מעט היהודים יִ בָ נֶה בע"ה העולם של הגאולה-
השלימה .אנו ,עם ישראל ,חייבים להחזיק חזק ,ולעולם לא לעזוב.
נמשיך הלאה.
לאחר סוכות ושמחת תורה – העולם יהיה כל כך שונה ,שונה עד אֵ ימה ,זה יהיה עולם בלתי ניתן להכר לחלוטין .והדבר
היחיד שאנחנו נכיר – זה הקשר שלנו עם השם .הדבר היחידי שיהיה אמיתי – זה הקשר עם ה' ,עם תורתו ועם מצוותיו.
עם ישראל ,אלו שהם מחוץ לארץ ישראל! אירזו את חבילותיכם אם אתם יכולים .ארזו את חבילותיכם ובואו .עשו זאת!
לבוא לארץ ישראל – זו לא עבירה .זוהי זכות גדולה ,אבל אל תבואו אם אינכם רוצים באמת להתעלות באידישקייט
שלכם .אל תבואו רק בשביל להציל את עצמכם ,מפני שזה לא יעבוד ]'וּבַ ּ ְשׂ ִר ִידים א ֲֶׁשר ה' ק ֵֹרא ,'...יואל ג' ה' ,עי' במפרשים[ .עליכם
להאמין ,להאמין שהשם הוא הכל יכול .אין עוד מלבדו! עליכם להאמין בזאת עם כל הלב והנשמה שלכם .עליכם להאמין
שאין שום דבר גדול ונעלה יותר מן התורה הקדושה .עליכם להאמין שמשיח עומד להגיע ,ושעומדת להיות תחית-המתים,
ועליכם להאמין בכל אחד משלשה-עשר עיקרי האמונה] .עי' ספר מחנה ישראל פרק כ"ה[ .אתם חייבים להאמין בזה .זהו כרטיס-
ָתו יִ ְחיֶה' .ר' הקדמת הרמב"ם לפרק חלק בארוכה[ .עליכם להאמין בזאת עם כל הלב והנשמה שלכם
הכניסה שלכם אל הנצחיות ]'בֶ אֱמ ּונ ֹ
]'באמונה שלימה'[.
לאחר שמחת-תורה עומד להיות בירור ענקי ,והבירור הזה עומד להיות קשה ביותר ,אבל זה לא יהיה קשה לאלו המבינים
את האמת ,לאלו שנצמדים אל ה' .לאלו הצמודים אל האמת – זה לא יהיה קשה.
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אז אנא ,עם ישראל ,בבקשה ,בבקשה! אם אתם מרגישים קרובים לזה ,אם אתם חשים שאתם רוצים לגדול מבחינה
רוחנית ,בואו לארץ ישראל .לא ל'מדינת-ישראל' שעומדת ליפול בקרוב מאד ,אלא לארץ ישראל .בואו לארץ ישראל אפילו
שיתכן שזה יהיה מאד קשה ,ואפילו אם אתם אינכם יודעים היכן אתם עומדים לגור ,ואפילו אם אינכם יודעים מאיפה תגיע
הפרנסה שלכם ,בכל זאת יהיה לכם יותר טוב פה מאשר שם – אם אתם באמת רוצים להיות קרובים אל ה'.
אם אתם באמת חפצים מסיבות רוחניות להיות קרובים אל הקדוש ברוך הוא ולקבל בפועל משיח צדקנו ,אזי בואו לארץ
ישראל עכשיו! ]הגאולה בארץ ישראל ,ר' מקורות במאמר 'נעמוד ונבכה'[
מי שיש לו רעיונות גשמיות בנוגע לגאולה – תשכחו מזה .תשארו איפה שאתם נמצאים.
אני רוצה גם לחזור ולומר שכל נשמה יהודית תינצל .כל נשמה יהודית שעמדה בהר-סיני ואמרה 'נעשה ונשמע' ,כל נשמה
יהודית תינצל ]' ִאם יִ ְהיֶה נִ ָ ּדח ֲָך ִ ּב ְקצֵ ה הַ ּׁ ָשמַ יִ ם .['...ה' יראה לוודא שאפילו אם היהודי חושב שהוא לא מקבל את האמת – בסוף הוא כן
יקבל .ה' יכריח אותו לקבל אמת ,והוא יהפוך להיות מאמין גדול .אבל בתהליך הזה הוא יסבול.
אבל אלו שהם כבר קרובים ,אלו שמאמינים בכל ליבם ונפשם בהכל-יכול – בקדוש ברוך הוא ,בריבונו של עולם ,להם לא
יהיו כמעט קשיים .יהיה זה אולי מפחיד לראות את כל מה שמתרחש ,אבל הם עצמם לא יסבלו.
אז עם ישראל ,אנחנו מגיעים לראש השנה .בבקשה תעשו תשובה .בבקשה עשו תשובה עכשיו! תיישרו את הראש שלכם.
תכוונו את המח שלכם אל הדברים הנכונים .תלמדו את ילדיכם איך להגיב כאשר המלחמות הנוראות באמת מתחילות .והם
כבר התחילו ,אבל החלק הגרוע עומד בקרוב להגיע .תלמדו את ילדיכם איך להיצמד אל ה' .תלמדו את ילדיכם מה הכוונה
מציאות-האמת ]רמב"ם ריש הל' יסוה"ת וסופ"ו מהל' מזוזה[ ,מה הכונה 'הגאולה השלמה'ְ ,למַ ה הכוונה 'בית המקדש' ,מה הכוונה
'קרבנות' .תלמדו אותם לא לפחד – בגלל שה' הוא הכל-יכול .הוא הוציא אותנו מארץ מצרים בדרך של נס עצום ומופלא
]' ְלמַ עַ ן ְּתסַ ּ ֵפר ְ ּבאָ זְ נֵי ִבנְ ָך ,'...שמות י'[ והוא גם יוציא אותנו מהגלות הנוראה והמרה ויביא אותנו אל הגאולה השלימה] .ר' אור יחזקאל אמונה,
בתחי' מאמרי הגאולה[.
אני רוצה לומר לכם משהו נוסף ,מאמי וטאטי.
אני אוהב את כולכם מאד מאד .אני יודע עד כמה אתם עושים עבורי וכמה שאתם דואגים לי .אני יודע שלפעמים אני גורם
לשניכם להיות עצובים ומודאגים בגלל כל ה'מוזות' )מצבי הרוח( שלי .אני בעצמי קצת מבולבל עם החיים הכפולים שלי שאני
חי .מצד אחד של החיים שלי – אני ילד קטן עם צרכים של ילד קטן ,ומהצד האחר של החיים שלי – אני אדם גדול יותר,
והרבה יותר מבוגר.
אז משום כך אני מבקש מחילה משניכם ,על כל קושי שעשיתי לכם ,ואני רוצה לומר לכם עד כמה אני מעריך את כל מה
שדאגתם לי ,וכל מה שאני משער שאתם עוד תמשיכו לעשות בעבורי עד אשר משיח מגיע .ואז ,כשמשיח מגיע ,לא אצטרך
יותר את עזרתכם ,בעזרת ה'] .ישעיהו ל"ה ה'-ו'[
אני יודע שבקרוב מאד אנחנו עומדים לראות את האמת .אז אל תהיו מאוכזבים ואל תהיו מיואשים ברוחכם .רק תדעו שכל
הצרות שלנו עומדים להיעלם ,ובאמת כבר לא תדאגו אודות כל הדברים שקורים בבית ...קניית דירות ומכירתן ,לדאוג עבורי
ועבור כל הנכדים האחרים שיש להם בעיה זאת או אחרת ,או הדודות והדודים שיש להם בעיות מכל סוג שהוא .רק שתדעו
שזה כמעט מאחור ,כבר הכל כמעט מאחרינו.
לכל עם ישראל!
אני רוצה להגיד לכם שכאשר אנחנו מגיעים לחנוכה יהיו לנו התרחשויות רוחניות גדולות עד מאד שיזכירו לנו את
המכבים ,זה יזכיר לנו את הגדולה שלנו ,זה יזכיר לנו את בית-המקדש שלנו ,למרות שאנחנו נהיה מאד מפוחדים ,ואנחנו נהיה
קבוצה כה קטנטונת מוקפת בכמויות עצומות של אנשים פראיים עם כלי נשק נוראים ,אך בכל זאת הלבבות שלנו יהיו מלאים
בשמחה מפני שאנחנו שוב נחוש מה שהמכבים הרגישו ,אפילו שאנחנו נהיה שרויים בפחד ואימה .זה יהיה נראה בלתי-אפשרי
ֹשת['...
תות נְ ח ֶׁ
לצאת בכלל מן הסיטואציה הזאת ,אבל ה' יעזור לנו ואנחנו נצא] .מזמור ק"זִּ ' :כי ִ ׁש ַּבר ַ ּד ְל ֹ
ואחרי זה יגיע צום עשרה-בטבת ,ואנחנו נתאבל כפי שמעולם לא התאבלנו .אנחנו נבכה ונתחנן כפי שמעולם לא עשינו
בתשעה-באב ,נוסיף להתחנן ולבכות ולהתחנן אל ה' לחזור ולבנות את הבית שלנו ,את בית המקדש שלנו ,ושלא יאפשר
לגויים לעשות את הדבר הכי שגעוני ,להרוס את כיפת-הסלע ועל מקומו לבנות חס ושלום טמפל )מקדש( לפולחן-הדת
האלילית החדשה שלהם ,חס ושלום ,ימח שמם וזכרם .זוהי התכנית שלהם – לבנות בראש הר המוריה ,בראש הר הבית מקדש
לעבודת אלילים ,עבודה זרה מן הסוג הגרוע ביותר'] .א ֲֶׁשר אָ ְמר ּו נִ ֲיר ָׁשה ָּלנ ּו אֵ ת נְ ֹאות ֱאל ִֹקים ,'...תהלים פ"ג[.
ואז אנחנו מגיעים לפורים ,ואנחנו נתחנן אל ה' להציל אותנו מהמן ,ויהיה לנו כאן 'המן' שנצטרך להנצל ממנו .ויהיה עלינו
להילחם ,להילחם בפחדים שלנו ,ולהתחנן אל ה' להציל אותנו מהאיש האיום והמרושע ,אדם מבעית עד אימה עם הצבאות
שלו ועם המשטרה שלו .נצטרך להתחנן מאד חזק .ה' יציל אותנו.
הוא יציל אותנו – ואז יבוא חג הפסח ,ואנחנו נהיה קבוצה מרופטת ושחוקה של אנשים מרוטים כאשר אנו יושבים מסביב
שולחן ליל-הסדר ,עם מצות ויין שה' ישלח לנו באופן ניסיי ]'יין המשומר' [...ואנו נתחנן אל ה' להציל אותנו .נתפלל הרבה אל ה'.
נתחנן אליו להביא את הגאולה השלימה.
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ובחג שביעי של פסח נשמע את השופר ]' ְּתקַ ע ְ ּב ׁש ֹופָ ר ָּג ֹדול ְלחֵ רו ֵּתנ ּו'[ .נשמע את קול השופר ,ובליל הסדר יראו בכל בית את
אליהו הנביא .כל היהודים שהם אמת'דיק )אנשי אמת( יראו אותו ]תהלים מ"גׁ ְ ' :שלַ ח ֹאו ְר ָך וַ א ֲִמ ְּת ָך .['...וזה ינסוך בנו כח ,אבל עדיין זוהי
לא עת קץ הגאולה .אני לא יכול להמשיך להסביר מעבר לכך ,אבל כאשר אנחנו רואים את אליהו הנביא אנו נדע שבקרוב
מאד הגלות הארוכה והמרה הזו תהיה מאחרינו ,וסוף-סוף אנחנו נהיה בני חורין ]תיקוה"ז קמו.[:
מרגע זה והלאה יהיו מלחמות רבות יותר וגדולות יותר .יהיו נביאי-שקר ומשיחי-שקר ,אבל אנחנו נהיה דבקים לקדוש
ברוך הוא ,ולזרעו של דוד המלך ,למשיח צדקנו ,משיח האמת שלנו .הוא יגלה את עצמו – ובמוצאי שביעית אנחנו ניכנס
לבית המקדש ונקריב קרבנות ]'אָ ז ּ ַת ְח ּפֹץ זִ ְבחֵ י צֶ דֶ ק ֹעולָ ה וְ כָ ִליל ,['...ונשמח ,ונעלוז ,ונרקוד ,ונהיה מאושרים בשמחה הגדולה ביותר
ֹאשם ,['...אפילו שמסביבנו שני-שליש מן העולם
עולָ ם עַ ל ר ָׁ
שבוּן ,וּבָ א ּו ִצ ּי ֹון ְ ּב ִר ּנָה ,וְ ִ ׂש ְמחַ ת ֹ
שהיתה אי פעם בכל העולם ]ישעיהו ל"ה' :וּפְ ד ּויֵי ה' יְ ׁ ֻ
יהיה הרס וחורבן ,ורק מעט מאד יהודים עם עוד פחות מזה גויים – ישרדו.
הערה :ענין בירור וצירוף וכילוי הרשעים מאוה"ע ומע"ר ומועד זמנו ע"פ שי' הגר"א ,מבואר בארוכה בס' אמונה
והשגחה לר"ש מאלצאן אות י"ז ,ועי' גם ס' הקדו"ש להגרש"א ש"ו פ"ה ואילך.
קיבלתי את הרשות לגלות לכם את ההתרחשויות העתידיות הללו בכדי לתת לעם ישראל חוסן ועידוד כדי שנוכל לעבור
את הזמנים הקשים הללו.
אני מתחנן אל עם ישראל מתוך מעמקי ליבי שכל יהודי ירגיש את האחריות שיש לו ליהודי אחר .כל יהודי-אמיתי חש
אחריות כלפי יהודי זולתו ,הוא מרגיש שהוא חפץ לעשות חסד עם יהודי אחר – וכך אתם יודעים שזה באמת-יהודי .אני כל
כך אוהב את עם ישראל שרק להגיד את זה – זה גורם לי לבכות ]'עַ ל ּ ֵכן הָ מ ּו מֵ עַ י ֹלו'[ ,ואני מתחנן אליכם ,בבקשה הקלו על
עצמכם .שובו אל ה' .סלקו את הגשמיות שהיא כל כך חסרת-משמעות ,את כל הצעצועים ,את כל צעצועי המבוגרים
הטפשיים ,כל סרטי הוידיאו ,את כל הדברים שגורמים לנו לבזבז את זמנינו ]ישעיהו ה'ֹ ' :הוי מ ְ ֹׁשכֵי הֶ עָ ֹון ְ ּבחַ ְבלֵ י הַ ּׁ ָשוְ א ['...ובמקום כל זאת
להקדיש את כוחותינו לצמיחה רוחנית .והדרך הטובה ביותר להתפתח רוחנית זה כאשר הזמנים קשים .אנחנו לא רוצים אמנם
שהזמנים יהיו קשים ,אבל אנחנו מוכרחים להשתמש בזמני העתיד הקשים בכדי לעזור לנו לצמוח.
בבקשה ,הבה נרכז את ליבנו ונשמתינו וכל כוחותינו לצמיחתנו הרוחנית ,למרות שמסביבנו ישרור חורבן ומות .אנא,
המשיכו להתעלות ,אנא המשיכו להתקרב יותר ויותר אל הקב"ה.
שאלה :האם עלינו לחשוש מהדאע"ש?
תשובה :קבוצת הרוצחים הזו נוצרה על ידי הרשעים בשביל להטיל פחד בעולם .אין להם כח אמיתי של ממש .זה הכל
פארסה )בדיחה( ,והאירופאים בהחלט לא רוצים אותם בשטח ,ובודאי ינסו להתפטר מהם בהקדם האפשרי .בכל אופן הם ירדו
למחתרת והם יגרמו הרס בעולם ,מפני שכיחידים הם יכולים לפוצץ מאות מקומות באירופה ,ובאמריקה ,ולא רק במזרח
התיכון .כצבא – הם אינם צבא .הם בסך-הכל קבוצה של אנשי-פרא .הם משתמשים בטקטיקות מחרידות של עריפת ראשי
אנשים ,לא עלינו ,או רציחתם בצורות איומות בכדי להפחיד אנשים .אבל אל תשימו אליהם לב .זה הכל משהו לא-אמיתי .כן,
אנשים נרצחים ,והם מאד אכזריים ,אבל אין להם שום כח ,וה' יהרוס אותם.
אין שום דבר להוסיף כעת .אני נתתי לכם סוג של צפיה מקדימה מראש .עד עתה האוטיסטים כתבו הרבה דברים וכולם
אש ֹֹנות ִה ּנֵה בָ א ּו ,['...אך לעומת זאת ,מעולם לא הגדרנו לוח-זמנים ,מפני שהאנשים היו צריכים 'לסחוב' את עצמם
התממשו ]'הָ ִר ׁ
לאורך שנים ארוכות מבלי סוג-החיזוק הזה .לא היתה כל תועלת בנתינת מסגרת זמנים ,מפני שלבטח האנשים היו אומרים:
"אואו ,מצויין ,יש לנו עוד עשר שנים ,נו ,טוב ,בואו נמשיך לחגוג עד אז ,עדיין יש לנו עוד זמן לעשות תשובה" .כעת אין
זמן .הבה נעשה זאת עכשיו! עכשיו! עכשיו! ]'אין 'ועתה' אלא תשובה'[
ישנו דבר נוסף שאני רוצה לומר.
בעתיד הקרוב ביותר מדינת ישראל עומדת לקרוס .והיא כבר בתהליך של התפוררות עם כל הריקבון והניוון של עצמה.
וזה מה שעומד לקרות – אם ירצה ה' .בקרוב מאד ה'כַ ֹ
אוס' )התוהו ובוהו( עומד להתגבר עד שהגויים משתלטים ,ואז משיח יקח
יתיהָ
את השליטה מהגויים ,והגאולה השלמה תתחיל בעזרת ה'] .עמוס ט'ִ ' :ה ּנֵה עֵ ינֵי ה' ַּב ּ ַמ ְמלָ כָ ה הַ חַ ּ ָטאָ הַּ ...ב ּי ֹום הַ הוּא אָ ִקים אֶ ת סֻ ּ ַכת ָ ּדוִ יד הַ ּ ֹנפֶלֶ ת ...ו ְּבנִ ִ
עולָ ם['...
ִּכימֵ י ֹ

אין לי משהו נוסף לכתוב כרגע.

פרק :36

אנחנו – העם הנבחר
כ"ד אלול תשע"ד
ירי הַ ִּת ְקוָ ה...
ׁש ּוב ּו לְ ִב ָ ּצרוֹ ן א ֲִס ֵ

אני רוצה לומר לכולם ,להסביר לכולם ,מה אנחנו צריכים לעשות בכדי להציל את עצמנו ,מה עם ישראל צריך לעשות כדי
לזכות לקבל משיח צדקינו.
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כמו שכבר אמרתי ,עומדות להיות התרחשויות גדולות ומפחידות בעתיד הקרוב ,דברים שמעולם לא חלמנו עליהם ,דברים
מפחידים ביותר .והפחד כבר עלינו .ישנם כל כך הרבה ,כל כך הרבה דברים מפחידים המתרחשים בחיי היום יום של אנשים
וכן בעולם בכללותו וכו' ,אבל בקרוב ,בכדי לשרוד יהיה עלינו להחזיק חזק בקדוש ברוך הוא כביכול ]יְ פַ ְּלטֵ ם מֵ ְר ָׁש ִעים וְ ֹיו ִ ׁשיעֵ םִּ ,כי
חָ ס ּו ֹבו ,'...סוף מזמור ל"ז ע"ש[ ,להחזיק חזק בחבל ,בחבל הרוחני המחבר אותנו אל הקדוש ברוך הוא ,אילו רק יכולנו לראות את זה,
להרגיש את זה ,את החבל שמביא אותנו קרוב אל הקדוש ברוך הוא.
המבחן הגדול עדיין לפנינו ,ואנו כיהודים עומדים להירצח בגלוי ,וכאשר זה קורה – אזי רק דבר אחד יציל אותנו ,מפני
שאנחנו לא יכולים ללחום מלחמה פיזית כנגד הרשעים .זה לא יעבוד .יהיה עלינו ללחום מלחמה רוחנית .נצטרך להחזיק חזק
באידישקייט שלנו ולסרב ,לסרב באופן מוחלט לרדת בשום צורה שהיא.
ְ
ְ
ְ
יהיה עלינו להצמד יחדיו ,להתקבץ יחדיו ]תקט"ו תפילות לרמח"ל ,קס"ג ,ביה"ל ר"פ וישב עה"פ ' ְ ּב ַזעֲקֵ ך ַי ִּצילֻ ך ִקבּ וּצַ יִ ך' ,ועי' מלבי"ם ישעיה נ"ח ה' על
ענין 'צום' שהוא מל' התקבצות והתאחדות[ ,לסגור את עצמנו לחלוטין בפני העולם הגדול .עלינו לשמור את התורה בצורה הקפדנית
ביותר בכדי לא ליפול ,לא לקבל פחד מהאויב האכזרי .עלינו תמיד לדעת שה' עימנו ,ושאנו מוכנים אפילו למות ,רק לא
לעשות חס ושלום מה שהרשעים רוצים שנעשה ,שנעזוב את היהדות שלנו להיות כמוהם ,להיות כלום כמוהם ,להפוך להיות
יצורים אכזרים שכמוהם.
הם ירצחו ביהודים .אך בכל אופן הם הרי מתכננים להרוג תשע-עשיריות מן אוכלוסיית העולם ,והיהודים הם לבטח אינם
תשע עשיריות מאוכלוסיית העולם ,כך שלרוב הם יהרגו לא-יהודים .בכל אופן ,הכעס שלהם יהיה מופנה אלינו .הם לא
יכולים לסבול אותנו מפני שאנחנו בטוח 'העם-הנבחר' ,וזה 'מוציא אותם מן הכלים' ,ועושה אותם לא-הגיוניים ופראיים ,והם
רוצים להתנקם בנו ,מפני שה' בחר בנו.
הם רוצים לשלוט מתוך ארץ ישראל ,מפני שהם יודעים שרק מכאן הם יכולים לשלוט על העולם ,אבל מה שהם לא לוקחים
בחשבון זה שה' לעולם לא יאפשר להם לעשות זאת ,מפני שבאמת אנחנו העם הנבחר ,וזה לא משנה מה שהם רוצים להאמין,
ולמעשה הקדוש ברוך הוא ימחוק את האנשים הרעים מעל פני האדמה.
אנחנו עם קטן ואומלל שנדד קרוב לאלפיים שנה ממקום למקום ]'וּבַ ג ֹּויִ ם הָ הֵ ם לֹא ַת ְר ִ ּגיעַ  ,וְ לֹא יִ ְהיֶה מָ ֹנוחַ ְלכַ ף ַרגְ לֶ ָך ,'...כי תבא[ ,הציקו לנו,
רצחו אותנו ,ונאלצנו לחיות ללא מקור פרנסה .לעתים הניחו לנו להיות עשירים רק בכדי להשאיר את העושר שלנו לגויים
הפראיים שכה קנאו בנו ,ושעדיין מקנאים בנו .הגלות היתה קשה ומרה ,אפילו שפה-ושם היה לנו קצת מרגוע בכדי לאסוף
כוחות.
בכל אופן ,כעת זהו הקרב האחרון .אנחנו אנשים חלשים ,פיזית .ואנחנו מאד מעטים במספר ,אבל ה' הוא הכל-יכול ,והוא
יהיה אתנו ,וכאשר אנחנו עם הקדוש ברוך הוא – אנחנו עודפים עליהם אלף מונים ,מליון מונים ואפילו יותר ]מלכים ב' פ"ו ט"ז[,
מפני שאין להם שום סיכוי בעולם ,מפני שהקדוש ברוך הוא – הוא ריבונו של העולם והכל-יכול ,והוא יגמור אותם רק במבט-
עין ,כביכול'] .הַ ּ ַמ ִ ּביט לָ אָ ֶרץ ...יִ ּ ַת ּמ ּו חַ ּ ָט ִאים ,'...מזמור ק"ד[.
אז מה שאנחנו צריכים לעשות זה לתפוס אומץ ולסרב להשתחוות להם ,לסרב לעשות מה שהם עומדים לדרוש מאתנו
לעשות ,והם כבר מבקשים מאתנו לעזוב את האידישקייט שלנו .הם כבר קובעים חוקים ותקנות במדינת ישראל בכדי להרוס
את עם ישראל .יש להם תכנית מוכנה לגמרי ,והם סבורים שהם מנצחים ,אך בכל אופן ,מי שצוחק בסוף – הוא הצוחק הכי
חזק ,ואנחנו נצחק ,ונצחק ,ונצחק ,ונצחק ]'אָ ז יִ ּ ָמלֵ א ְ ׂש ֹחוק ּ ִפינ ּו ,['...אפילו שזה יהיה מאד עצוב .אבל הדרך היחידית לנצח אותם – זה
לא לעזוב את האידישקייט שלנו ,לא לעזוב את הקדוש ברוך הוא ,תמיד להיות הילדים שלו ,הבנים והבנות הנאמנים שלו
תמיד לנצח .אנחנו חייבים ללמד את הילדים שלנו שאנחנו צריכים להשאר נאמנים לקב"ה.
אנחנו דור מפונק ,שאין לו כל שום ידיעה על המושג של 'הקרבה' .אבל יהיה עלינו להקריב .יהיה עלינו לעשות דברים
שחשבנו שרק הדורות הקודמים היו צריכים לעשות .אנחנו שייכים לתקופה 'נאורה' ,כביכול ,אבל כעת אנחנו רואים שזה
בכלל לא 'דור נאור' .כלל וכלל לא .זה חשוך כמו כל התקופות החשוכות ביותר שהיו אי פעם ,פיראי ,מרושע וצמא-דם כמו
כל הפוגרומים שאי פעם היו.
]ישעיהו כ"ו' :לֵ ְך עַ ִּמי בּ ֹא בַ ח ֲָד ֶר ָ
יך ,ו ְּסגֹר דְּ לָ ְת ָך ַּבעֲדֶ ָך ,'...ר' פרק 11

אנחנו חייבים ,חייבים לסגור את עצמנו ,לנעול את עצמנו בפני העולם
בסידרה[ ,ולא לאפשר לטומאה להיכנס פנימה .אם הם דורשים מאיתנו דברים שאנחנו לא רוצים לעשות – אז אנחנו חייבים לא
לעשות אותם .אם הם רוצים לקחת מאתנו את ברית-המילה או משהו מן הסוג הזה ,אנחנו חייבים לעשות זאת  -מה שלא
יהיה .זה יותר גרוע מאשר רוסיה הקומוניסטית .זה יותר גרוע מכל המצבים שהיהודים עברו לאורך הגלות המרה הזאת,
ועלינו לעמוד חזקים ולא לוותר ]' ִאם ֹחומָ ה ִהיא '...ערש"י סוף שיה"ש[.
אני פוחד שיהודים רבים יוותרו ,חס ושלום .וזה לא אומר שהם ערב רב .זה אומר שאם הם יהודים אמיתיים  -הם ישובו .ה'
יכריח אותם לשוב ,אבל זה יהיה עם המון כאב .אבל אלו שיעמדו חזקים ונאמנים לה' ולתורה – יהיה להם הרבה-הרבה פחות
כאב .זה ילך להם הרבה יותר 'חָ לָ ק' ,למרות שיהיה הרבה פחד וחרדה ,אך בכל זאת זה יהיה להם יותר קל.
לכן אני אומר לכם ,עם ישראל ,יהיה עלינו להוכיח את עצמנו ,לעמוד במבחנים .אפילו שאנחנו מגיעים מדור עם רקע מאד
מפונק וגשמי ביותר )מטריאליסטי( ,כי אף פעם העולם לא הכיר גשמיות כה רבה כמו בתקופה שמאחרי מלחמת-העולם-השניה ]עי'
גמ' חלק קט' .ת''ר אנשי סדום לא נתגאו אלא בשביל טובה שהשפיע להם הקב''ה ,['...אך יהיה עלינו לתפוס אומץ ולהזכיר לעצמנו מי אנחנו,
ולעולם לא לאפשר לעצמנו לעזוב את החבל הרוחני הזה שקושר אותנו אל הקדוש ברוך הוא .ואם אנחנו נעשה זאת –
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ֲשה ִל ְמחַ ּ ֵכה
]ישעיהו ס"ד' :עַ יִ ן לֹא ָראָ ָתה זוּלָ ְת ָך ַ -יע ֶׂ

התגמול והשכר שלנו יהיה הגדול ביותר שהיה מעולם
הקב"ה לנצח'] .וַ ּיֹאמֶ ר אַ ְך עַ ִּמי הֵ ּ ָמה ...וַ יְ ִהי לָ הֶ ם ְל ֹמו ִ ׁשיעַ  ,'...סוף הפטרת ניצביםִ ' .ל ְבנֵי יִ ְ ׂש ָראֵ ל עַ ם ְק ֹרו ֹבו' ,סוף מזמור קמ"ח[.

ֹלו ,['...ואנחנו נהיה נבחריו של

אני גם רוצה להזכיר לעם ישראל את האהבה שה' רוחש לכל יהודי שעוזר ליהודי אחר בכל צורה שהיא
למי שאוהב את בניו .['...ה' אוהב את אלו שעוזרים לעם שלו ,לילדים שלו ,והוא הכי מעניק והכי סלחן כלפי אלו שמסייעים לעמו.
אבל החסד צריך להיות לשם שמים ,ממש לשם שמים ,חסד שנובע מאכפתיות פנימית אמיתית כלפי כל יהודי.
]אין הקב"ה אוהב אלא

לו דּ ֹו ֹ
אוהֵ ב אֶ ת הָ אָ דָ ם ,שׁ ֹולֵחַ ֹ
רון ,ו ִּמיה ּו הֶ ָענִ יּ ְ ,כ ֵדי ִלזְכּ ֹות בּ ֹו .וְ כֵ יוָ ן ֶ ׁשז ֹּוכֶ ה בּ ֹו ,הוּא ֹ
דושׁ ָ ּברו ְּך הוּא ֹ
תרגום הזוהר הקדוש פר' וירא דף ק"דׁ ֶ ' :.ש ּ ָ ׁשנִ ינ ּוּ ְ ,ב ָ ׁש ָעה ֶ ׁשהַ ָּק ֹ
מו ֵ ׁש ְך ָעלָיו חוּט אֶ חָ ד
או ֹ
רואֶ ה ֹ
תו הַ ּ ַמ ְשׁ ִחית יִ ז ָּהֵ ר בּ ֹו ,וּמֵ ִרים ֵעינָיו וְ ֹ
תוּ ְ ,כדֵי ֶ ׁש ְ ּכ ֶ ׁש ָיּבֹא הַ ִ ּדין ל ֹ
או ֹ
ָעולָםֹ ,
או ֹ
ּפורֵ ס ַעל רֹאשׁ ֹו וְ ר ֹו ֵ ׁשם ֹ
ֶ ׁשל חֶ סֶ ד ...ו ֹ
תו הָ ר ֶ ֹׁשם ,וְ אָ ז ִמ ְס ּ ַתלּ ֵק ִמ ּ ֶמ ּנ ּו וְ נִ זְהָ ר ָעלָיו '...ע"ש כה"ע.

כל יהודי נולד עם הניצוץ הזה להיות אכפתי כלפי יהודי אחר ,רק מתוך התחושה שהיהודי האחר הוא כמו אחד מהמשפחה
שלו שהוא צריך לדאוג עבורם ]ר' שמיה"ל ח"ב פי"א[ .אך הדור הזה ,עם כל הגשמיות שלו – גרם לכל כך הרבה יהודים
להתקוטט ולהלחם אחד עם השני ,לדבר לשון-הרע אחד על השני ,להוציא שם-רע אחד על השני בצורה נוראה ]יומא ט ,[:וכל
זה בגלל כל הקנאה שנוצרת מגשמיות רבה מדי ]' ְל ַתאֲוָ ה יְ בַ ֵּק ׁש נִ פְ ָרד'[ .ואנחנו חייבים ,חייבים להוציא ולגלות מתוך עצמנו את
האהבה שנטועה מלידה בתוך כל יהודי ,הטבועה בעומק בכל יהודי ,לעשות חסד היכן שרק אנחנו יכולים .ולא לשכוח שהחסד
מתחיל בבית .החסד הראשון צריך להיות לנשותיכם ,או לבעליכן ,או לילדים שלכם וכו' ,להורים שלכם ,ואחרי כל זה – לעם
ישראל בכללותו.
אני רוצה גם לומר לכם שאין לכם זמן רב מדי להתכונן ,להכין רוחנית את עצמכם ,כך שלא תסבלו מדי הרבה .אנחנו נהיה
חסרי כסף .אנו נהיה חסרי מותרות .החיים שלנו ֵירדו עד הצרכים הבסיסיים ביותר .אבל ה' לא יתן לנו לרעוב ,והוא לא
יגרום לנו ח"ו למות ,בעזרת ה' ]'לֹא ָר ִא ִיתי צַ דִּ יק ֶנ ֱעזָב .['...הוא יתן לנו מה שאנו צריכים .הוא לא יעזוב אותנו צמאים או רעבים.
אנחנו נחיה בע"ה ,אבל יהיה עלינו לעשות את שלנו ,ולא לפחד ,ולא לוותר לאלו הרעים שינסו לכופף אותנו אל הדרכים
שלהם.
אני גם רוצה לומר לכם שכל אחד יש לו אמא ואבא ,ואתם חייבים לכבד אותם באמת ,ולאהוב אותם .אתם חייבים להוקיר
אותם ולעשות את רצונם ,כל זמן שזה לא מתנגד עם האידישקייט שלכם .אתם חייבים לגלות הערכה כלפי ההורים שלכם,
במיוחד ההורים שהם מאמינים ושומרי-מצוות .אפילו אם הם גורמים לכם צער ,הם עדיין ההורים שלכם ,ועדיין יש לכם
מחוייבות כלפיהם תמיד לרחוש להם כבוד ולהתיחס אליהם בדרך יפה ומכובדת .אל תשכחו זאת .זה מאד חשוב.
כמו כן אני רוצה לומר שמדי הרבה מהיהודים שלנו משקרים .הם משקרים אחד לשני בגלל כל סוגי הסיבות של גשמיות ]ר'
אורחות צדיקים ש' החמדה[ ,משקרים למשפחות שלהם מפני שהם רוצים לעשות דברים שהמשפחות שלהם בודאי לא יאהבו .אנחנו
משקרים בנוגע לגיל שלנו .אנחנו משקרים על הרקע שלנו מן העבר .אנחנו משקרים בכל דבר .אנחנו מלאים בשקרים,
מחוררים בשקרים .זה חייב לעצורְ .ל ַש ֵּקר זה פגם נורא ,ואנחנו צריכים לומר את האמת ,מפני שאם אנחנו לא אומרים את
האמת – אזי לעולם אנחנו לא נוכל להבין עולם-של-אמת ]ר' שבת קד .[.לא נוכל אפילו לתפוס איזשהו מושג מה הכוונה 'אמת'.
אז בבקשה תזרקו את השקר .השקר הורג אותנו ,השקר שאנחנו אוהבים להאמין בו .אנחנו רוצים להאמין בשקר מפני שכך
זה קל יותר .זה נראה קל יותר ,אבל באמת זה לא קל יותר .בכלל לא קל יותר .אז בבקשה ,עם ישראל ,אנא ,חפשו את
האמת ]' ַּב ְ ּקשׁ ּו צֶ דֶ ק ַּב ְ ּקשׁ ּו ֲענָוָ ה ,'...חגיגה ד ,[:תגידו אמת  -אפילו כשזה לא פופולארי .תגידו את האמת כפי שהיא .תאמרו את האמת
לאמיתה.
לדוגמא ,כאשר אתם רואים אשה שהיא לא צניעות'דיק )בדרך צניעות( ,אתם אמורים לומר את האמת – שהיא נראית כמו
פרחחית-רחוב ,ולא כמו אשה חרדית .שהיא נראית כמו שהיא לא-נשואה עם הפיאה המפוארת שלה .זוהי אמת! ואתם יכולים
וחייבים לומר שזה אסור ,מפני שאם יותר ויותר אנשים יאמרו שזה אסור ,זה יעלם ,ויותר אנשים יהיו קרובים יותר אל ה'] .ר'
שבת קיט.[:
ישנם דוגמאות רבות שאתם יכולים לדבר עליהם .נתתי רק אחת .אבל עלינו לומר את האמת ,תמיד לומר את האמת .תמיד
לרצות את האמת .תמיד לרצות לחיות עם האמת ,ושמו של ה' – זה אמת עם א' רבתי ]יומא סט.[:
אני רוצה לומר שאנחנו מאד דומים לדור-המבול ]' ִּכי מָ ְלאָ ה הָ אָ ֶרץ חָ מָ ס ,'...נח ו' ,ערש"י שם[ ,כל כך הרבה אנשים לא-הגונים יש
בינינו ,אפילו אם אנחנו לא שודדים ולא גנבנו מיליוני דולרים ,בכל זאת לעתים אנחנו גונבים 'פחות-משוה-פרוטה' פה ושם
]סנהדרין ק"ט[ .וזה לא ְמ ַשנֶה ממי אנחנו לוקחים ,אם זה מהמדינה ,מהחברים ,מהבנק ,יהיה מי שיהיה .אין לנו שום בעיה להיות
בלתי-ישרים כאשר זה מגיע למשל למלוי טפסים עבור תלושי-מזון באמריקה או ביטוח לאומי בישראל ,טפסים שלא מציגים
את התמונה הכלכלית האמיתית והמלאה שלנו.
והגניבות הפכו להיות כמעט 'דרך-חיים' בדור הזה ,כמו שאנחנו יכולים לראות בחדשות שמספרות על כל הרבה מן
המנהיגים שלנו המואשמים ואפילו יושבים בכלא על העבירה הזאת .ישנם אנשים שהם מאד מקפידים להיות הוגנים וישרים,
וישנם אנשים שאינם .ולכן ישנם אנשים שלמעשה עושים הרבה מאד כסף ממה שלא שייך להם ,אפילו שהם נראים כמו
"היהודי למופת" ועוזרים כל כך הרבה ליהודים אחרים ]'וְ ַנע ֲֶׂשה לָ נ ּו ֵׁשם ,'...אש"ל פי"א ו' ,זוה"ק 'לגרמייהו'[.
אני מזהיר את היהודים הבלתי-ישרים הללו שהם עומדים לשלם על זה מחיר גבוה .וישנם כאלו עם נשמות יהודיות שעשו
טעויות – אבל הם עומדים לסבול בכדי שישובו בתשובה .אני מתחנן אליכם ,עם ישראל ,אל תנסו להציג את עצמכם
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כפילנטרופים
ל'.[.
אני גם רוצה לומר לכם שהעולם החרדי שלנו מלא טינופת ,זוהמה ,לכלוך רוחני .הנשים שלנו ,לא כולן ,אבל רבות מהן
נראות כמו כוכבות-מסך ,כמו כוכבות-מן-הסרטים עם הפיאות הארוכות והמפוארות שלהם ,ועם החצאיות הצמודות שלהן,
חצאיות קצרות וצמודות.
בנות בית-יעקב ,רבות מהן אינן נראות כפי שהן אמורות להיראות ,ואפילו אם לבית-הספר הן הולכות לבושות בדרך
מתקבלת  -פחות או יותר ,בגלל שיש להן תלבושת אחידה ,אבל אחרי הצהרים הן מתלבשות בצורה של הרבה פחות צניעות.
זקנים ,מפני שהגברות לא אוהבות ָ
הבעלים של היום ,אפילו האברכים ,רבים מהם הם ללא ָ
זקנים .רבים מהם גם לובשים
בגדים צמודים שזה כלל לא מתאים לאברך ]עי' יומא פו ,[.ורבים מהם רוצים נשים שנראות כמו בלתי-נשואות .לא אכפת להם.
הם אפילו שמחים כאשר אנשים אחרים מסתכלים על נשותיהם] .דברי הח"ח בספרו 'גדר עולם' ,על כיסוי הראש בפרק ו'' :כמה גדול החיוב על
הבעל למחותה בעוון זה ולהעריך לפניה גודל האיסור וכו' ,ע"ש באורך עם משל נורא בענ"ז[.
ואל תצעקו עלי' :זה לא נכון!' ,מפני שזה כן נכון ,וזה חדר והתפשט כמעט בכל חלק של העולם היהודי בימינו .ולצערינו
יש הרבה-הרבה מקרים של ניאוף בקהילה שלנו .זה מעשה שפעם חשבנו שזה מתאים רק לגוים ,אבל רבים מעמינו נאשמים
בזה.
אפילו אנשים שאינם בעלי-תשובה ,חלקם אפילו מתפארים עם יחוסם הגדול והרם ,מסוגלים להוליד ממזרים .זהו דבר איום
ונורא .עבירה גדולה ונוראה ,מאד חמורה! והם לא עושים זאת רק עם בלתי-נשואות ,אלא אפילו עם נשים נשואות ,שזו
עבירה ענקית ,שהעונש על כך הוא מיתת בית דין! אבל זה לא נראה שזה מטריד אֵ י-מישהו .הפסק שניתן לעתים רבות הוא:
"כל זמן שהבעל שלך לא יודע – זה בסדר ,זה בסדר .אתם יכולים להשאר לחיות ביחד".
אני מצטער ,עם ישראל ,אבל כל הגשמיות הזאת 'עלתה לנו עד הראש' ועשתה אותנו לא-נורמלים ,וגרמה לנו ללכת
בדרכי הגוים .ואנו חושקים את דרכי הגויים ]' ְּכסוּס ְּכפֶ ֶרד אֵ ין הָ ִבין' ,מזמור ל"ב[ .אנו רוצים להיות "חופשיים" .לא כולם ,ברוך ה',
אבל אלו שחפצים להיות חופשיים מהגבלות התורה הם רבים יותר מאשר אלו הרוצים להיות תחת עולו של הקדוש ברוך
הוא.
כך שאני מזהיר אתכם ,אלו האשמים בעבירות שכאלו :אם יש לכם נשמות של יהודים ,תעשו תשובה! עשו תשובה! אבל
את התשובה הכי חזקה שאתם יכולים לעשות ,ותחזרו אל ה' .אתם יכולים לעשות תשובה ]'שׁ וּב ּו לַ א ֲֶׁשר הֶ ע ֱִמיק ּו סָ ָרה' ,ישעיהו ל"א ו'[,
אבל זה לא יהיה קל ,והעונש הוא עונש קשה] ,ר' חרדים פרק ס"ג ,עירובין דף י"ט .רש"י ד"ה על עסקי חינם ,ונוסח ברכת המילה 'אשר קידש'[ אבל
זה יהיה הרבה יותר גרוע אם אתם לא עושים תשובה.
הדבר האחרון שאני רוצה לדבר עליו בשיחה זאת – זה שאנחנו חייבים להאמין עם כל הלב והנשמה שלנו שרק הקדוש
ברוך הוא – הוא ריבונו של כל הקיום .אנחנו חייבים להאמין שֶ מַ ה שהוא עושה לנו או עבורינו – זה מה שצריך להיות ,וזה
הדבר הטוב ביותר עבורינו ]' ָּכל מַ אי דְּ עָ בֵ יד ַרחֲמָ נָא ְלטַ ב עָ בֵ יד' ,ברכות סו"פ הרואה ,ס' ע"ב[ ,בין אם אנחנו חיים בגלל זה או שאנו מתים
בגלל זה ,חס ושלום .הדבר הטוב ביותר בשבילנו – זה מה שהוא ית' עושה עבורינו .בין אם הוא עושה אותנו אביונים חסרי-
כל או שהוא עושה אותנו עשירים ,בין אם הוא נותן לנו חמשה-עשר ילדים או שהוא לא נותן לנו כלל ילדים ,חס ושלום .זה
הכל לטובתינו .וכל דבר שאנחנו סובלים בחיים הללו – אנו צריכים לדעת שזה לא לעולם ועד .החיים מן הסוג הזה אינם
נצחיים ,וברגע שיש לנו את הגאולה השלימה – אזי יהיה לנו נצחיות ,בעזרת ה' .ברגע זה ,הסבל הוא מוגבל .בכל אופן אתם
צריכים להאמין בכל-לבבכם ובכל-נפשכם ועם כל העוצמה והמהות שלכם שאין כמו ה' ,אפס זולתו .הוא יוצרו של העולם.
הוא הכל ,ואין עוד שום דבר מלבדו .והיחידות שלו – היא היחידות הבלעדית ,ואנחנו אחד איתו] .י"ג עיקרים[.
אין לי עוד שום דבר נוסף לכתוב .אני רק רוצה לומר לכם ,טאטי ומאמי ,תודה רבה.
)נדיבים(

גדולים ,בעלי-חסד גדולים ,כאשר רוב הכסף שלכם מגיע באמצעים לא כשרים

עולָ ה ,'...סוכה
]'אֲנִ י ה' שׂ ֹונֵא גֶ זֶל ְ ּב ֹ

שאלה :מה אתה רוצה להסביר לנו על ה'סוס הלבן' שדיברת עליו?
תשובה :אני רוצה לומר לכם שה'סוס הלבן' הוא משיח שקר .והוא יהיה צח כשלג ,ואז הוא יהפוך להיות חוּם ,ואנחנו נדע
שהוא רק זיוף .הוא יפול בצורה קשה ,ויהפוך להיות חום ,וזה אומר שהוא איננו משיח.
הסוס הלבן מייצג סכנה גדולה עבור עם ישראל .יהיו אמנם כמה משיחי-שקר שיופיעו וינסו לגרום לנו להאמין שהם זרעו
של דוד המלך ,אבל אחד מהמתחזים הללו יהיה משכנע ביותר .אבל בסוף – האמת תתגלה ,והוא יֵהָ ֵרס יחד עם כל מאמיניו.
מה אני יכול לומר ...מה אני יכול להגיד ...בקרוב זה יהיה מאחורינו .בקרוב יהיה לנו את הגאולה השלמה .עלינו רק להחזיק
מעמד .פשוט להחזיק מעמדִ '] .ח ְזק ּו וְ ַיאֲמֵ ץ ְלבַ ְבכֶםָּ ,כל הַ ְמ ַיח ֲִלים לַ ה' ,'...מזמור ל"א[.
ובזאת השלמנו בעזרת השי"ת ובישועתו את הסידרה הזו ,שלשים וששת המאמרים שבסידרה ב' מפרקי 'הגאולה' של מוישל'ה.
השיר והשבח לבורא כל עולמים על הטוב שגמלנו כרחמיו וכרוב חסדיו" ,הטוב כי לא כלו רחמיו ,והמרחם כי לא תמו חסדיו" ,ואל יטשנו לנצח.
רוב תודות למשפחתו של מוישל'ה על כל המסירות וההשתדלות להוציא לאור-עולם את תקשוריו היקרים והחשובים של מוישל'ה ,והכל לשם
שמים בשביל לזכות את עם ה' במסרים כה נפלאים ומחזקים ,מעודדים ומעוררים ,יתן ה' חלקם תמיד בין מצדיקי הרבים ,ויבורכו בכל מילי
דמיטב ממקור הברכות ,אמן סלה.
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