בס"ד

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

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

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

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

ולכן ,יהיו עכשיו זמנים קשים עוד יותר'[ .מושכות
כנהר'] .הכלכלה נופלת בכל העולם'[ .שתכלה פרוטה'.
גליון  .]11פאניקה מתחילה להכנס בכל מקום'[ .ובכן
תן פחדך על כל מה שבראת' ,תפילות ימים נוראים] .ותהיינה
ַא ַשלַח
הפגנות קשות .יהיו מהומות בכל העולם "[ .ו ֲ
ָאדם ִאיש ְׁב ֵרעֵהּו" .זכריה ח'] .תהיה הרבה אלימות
ֶאת ָכל ָה ָ

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

שאלות ותשובות:

ש .מה בקשר ללחץ על הציבור החרדי ...מאיימים
על המוסדות בסנקציות כלכליות...
ת .קודם כל ,הם לא עושים את זה כ"כ מהר .וחוץ
מזה ,ישנן כמה סיבות שהרשעים צריכים להיות
ביחד .השמאלנים ביחד והימניים ביחד .כי היהודים
התחילו לקחת יותר מדי כסף מהם .כל התורה של
היהודים  -תלויה כביכול בכספם של הציונים.
כביכול אם אין כסף  -אין תורה ,שלא נדע[ .תהלים
ע"ח'ְׁ :ל ַמ ַען י ְֵׁדעּו כו' וישימו ,ע"ש] .והמצב הזה חייב
להיפסק .ואפילו אם ישארו עשרה תלמידי -חכמים
שיושבים ולומדים  -בין אם יש כסף או אין  -אז זה
אתי ְׁלכָלַ -ה ָםקֹום ַב ֲעבּו ָרם'].
ָש ִ
מספיק[ .וירא י"ח' :וְׁ נ ָ
כל ה"ארחי פרחי" ילך[ .במדבר י"א ד'] .זה שטויות!
הכסף שלהם הרס את התורה ,ח"ו ,עבור הרבה
יהודים .יושבים בכוללים ,והרבה לא לומדים כמו
שצריך ,הרבה הופכים להיות עסקנים ,ותלויים
ברשעים[ .ר' ירמיהו ב' ל"א :הדור אתם ראו כו'] .מכניסים
לבתי-הספר שלנו כל מיני נושאים אסורים ,רק כדי
שנקבל מהם כסף .והילדים שלנו מתקלקלים
כתוצאה מהחינוך הציוני[ .ירמיהו ג' כ"ד ,ור' תהלים ח'
ג'] .והעסקנים שלנו שותקים! כי ככה יש בתי ספר
מפוארים ,עם הרבה תלמידות ,ועם הרבה תלמידים
בישיבות[ .קד"ד גליון  .]00וככה אפשר להיות עשירים,
ויפים ,ודומים לחילונים ,ח"ו .אז חייב להיות
שיפסיקו את כל הכסף לחרדים ,בשביל לימוד
התורה הק' .את כל הכסף .כי זה משחית את כולם.

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

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

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

קטעים ממסר  – 13עולם ללא חשמל
המצב בעולם מאד מבולבל" ,בלגן" מפחיד מאד
ומלא שקר ,לא יודעים מי החבר ומי האויב.
הכלכלה העולמית מתפרקת ,והמזג אויר מכה
אותנו בלי רחמנות בכל העולם ,הדמוקרטיה
כביכול נעלמת לגמרי בכל הארצות .האדם מרגיש
פחד ,אבל לא יודע בדיוק למה ומאיפה יבוא הרע,
הוא יודע שאין לו מספיק כסף בדרך כלל ,ואם יש
לו כסף הוא לא יודע מה העתיד הקרוב יביא .ואם
אין לו כסף ,ואין לו עבודה ואין לו בית ,אז הוא
בכלל חסר אונים .אבל ,יגיעו זמנים של תוהו ובהו,
ודאי בין הגויים ,אבל גם בין היהודים ,וזה מחזק
מאד ,כי זה סימן חזק שאנחנו ממש קרובים
למשיח .אבל יש לנו עוד מצב ,והמצב הזה שבין
החרדים יש גם בלבול ובלגן ,ואלו שמנסים להיות
יהודים אמיתיים ,קרובים לה' ,הם ממש מרגישים
חסרי אונים .אין קהילה יהודית כמו פעם ,אין
מנהיגים כמו פעם ,שמכוונים אותנו לטוב ,אין לנו
בעל-שם -טוב ,אין לנו חפץ-חיים ,אין לנו מנהיגים
חזקים שיכוונו אותנו למקומות הנכונים ,ובכיוונים
הנכונים ,שיחזיקו את הקהילה כדי לא לסטות
ִש ָר ֵאל ְׁללֹא ֱאלֹ ֵקי
ָמים ַר ִבים ְׁלי ְׁ
מדרך האמת" .וְׁ י ִ
תֹורה" (דברי הימים ב'
ּוללֹא ָ
ּוללֹא כ ֵֹהן מֹורֶה ְׁ
ֱא ֶמת ְׁ
פרק ט"ו)
אבל ברוך השם ,צדיקים רבים כמו האריז"ל,
הגר"א ,הבעש"ט ,האמרי-חיים וכו' ,כתבו שבדור
האחרון רוב היהודים יהיו ערב רב (ע"ר) ,וגם הרבה
מנהיגים ,וזה מחזק מאד ,אפילו שזה דבר עצוב
ביותר ,אבל לפחות אלה שמחפשים אמת,
כש רואים ברחוב החרדי שקר על שמאל ועל ימין,
לפחות אפשר להתחזק במילים של הגדולים מפעם,
שרוב היהודים בתקופה הזאת הם ע"ר ,לפחות
אפשר להבין .זה לא רק הציונים ,זה גם החרדים.
זה לא רק ראש הממשלה ,יש ח"ו גם רבנים כאלה.
וזה מפחיד וגם מחזק ,לפחות יש ניצוץ של אמת
שעוזר לנו לתפוש את השיווי משקל היהודי שלנו
ולא לקבל סחרחורת וליפול מהבלבול שרואים
ברחוב.
...כל יהודי וכל גוי שחי היום בארצות המערב
המתקדמות ,לא יודעים מה זה לחיות בלי חשמל,
פשוט אין כזו מציאות ,ואם יום אחד לא יהיה
חשמל ,העולם יחזור אחורה בשניה אחת לפחות
מאתיים שנה ,אבל החברה לא בנויה למצב כזה,
ואנשים ימותו מרעב .ובכלל לא יוכלו להסתדר עם
הדברים הפשוטים ביותר כמו לבשל אוכל ,כי גרים
בערים בלי עצים ובדירות אי אפשר להדליק אש,
דמיינו לעצמכם חיים בלי מקרר ,בלי תנור ,בלי
מכונת כביסה ,בלי תחבורה ,בלי טלפון ,בלי
מעלית ,תחשבו על זה...
...המצב בעולם זה  00%שקר ו  10%אמת ,אין
גוונים בשקר ,אין מקום עם פחות שקר או יותר
שקר ,כי השקר הוא שקר ,אפילו שזה רק קצת,

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

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

להיות חלק של הבריאה המושלמת (מסר )04

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

ולקבל את משיח צדקנו ,זה לא רק לחיות לקבל
אותו .זה להיות חלק של הבריאה המושלמת [עולם
הבא ,הנצחיות] .הקב"ה משלים את הבריאה .אם
אנחנו רוצים להיות חלק של זה בעזרת ה' ,אז
חייבים להיות ראויים להיות חלק מזה .כי אדם
שהוא לא ראוי לזה ,לא יכול להיות שהוא יהיה
חלק מהשלמות .זה כמו לשים בורג מדי גדול או
מדי קטן בתוך חור שצריך מידה מסוימת .זה לא
ילך .אי אפשר לתקן .זה בורג שלא מתאים...
...עם ישראל ,אני מעט עייף מלדבר כבר ,אבל הסוף
באמת מגיע...
ניתן לשמוע את המסרים בטלפון03-011-00-11 :
לעורר רחמי שמים ,עצרות תשובה ותפילה נערכים
בכותל וברחבי הארץ מידי ערב ר"ח .פרטים בפרסומים.
אנא ,עזרו לנו להפיץ את האמת .עזרו לנו להציל עוד
יהודים ולהביא את הגאולה ברחמים .המסרים נשלחים
חינם בדואר .טל  .0521-120-040דניאל :ברכה מיוחדת
לכל מי שעוזר לנו להפיץ את האמת.

