בס"ד

הגאולה
סדרת 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 חזקה מדי
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
]'ו ֹלא נָ ַתן לַ ּמ ֹוט ַר ְגלֵ ינ ּו'.
כל ההיסטוריה שלנו ]ויקרא כ"ו מ"ד[ .ותמיד ה' השמיד את אויבינו ]דברים סו"פ ל"ג[ והציל אותנו ְ
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 ֹ
ִ ּב ִימינְ ָך נֶ צַ ח' ,תהלים ל"ו .ברכות ל"ד."[:
ואז סבא היקר שלי – נעלם.
~~~~~~~~~~~~~~~

חלק :2

הקול שלכם יִ ּ ָׁשמַ 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 נָ בָ 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[.
]'ו ִאם הַ ְעלֵ ם ַי ְע ִלימ ּו ,'...קדושים כ' ד' .ע"ש אוהחה"ק פסוק כ"ב,
מפני שזה מה שאנחנו עושים :שורפים את התורה עם השתיקה שלנו! ְ
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 ֹ
]'ו ִעיר הָ אֱ ֹ
שם ,ולקדושת ירושלים ְ
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 ֵספֶ 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 ְו ִנ ְ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
אבים למיניהם ]תהלים נ"ט' :י ָׁשוּב ּו לָ ֶע ֶרב ֶיהֱמ ּו ַכ ָּכלֶ ב'[.
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
העולם ביחד עם עצמם ]כדור המבול'ְ :ו ִהנְ נִ י ַמ ְ ׁש ִח ָיתם ֶאת ָה ָא ֶרץ'[.
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 ֶאת 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 – היא טהורה ,היא נקיה ,היא זכה .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 ִ
ִע ְו ֹ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'.
]'נ ְמ ַׁשל ַּכ ְ ּבהֵ ֹ
אז או שהאנשים כה-מבולבלים שהם מעדיפים בכלל לא לחשוב על זה ,או שהם פשוט סתומים ִ
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 ֹו ָכחַ ת יָ מ ּ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 ְו ֹ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 יָ ֵרע ּו ְו ֹלא ַי ְ ׁש ִחית ּו' .רמב"ם מלכים[ .השם יהיה אבינו לנצח ִ ּ
]'כי ָמ ְל ָאה הָ ָא ֶרץ ֵ ּד ָעה ֶאת
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.

]'והָ ָיה הַ ִ ּנ ְ ׁש ָאר ְ ּב ִצ ּי ֹון וגו' ,ישעיה ד'[ .אנחנו נהיה אמנם תשושים ועייפים
ובסוף – ישארו כל היהודים האמיתיים ְ
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.
'ש ֶמ ׁ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 ְל ֵמי
עולָ ִמיםַ ...עד ֹ
הגופים שלנו ואת הנשמות שלנו ,ויביא אותנו לתהליך המתמשך של היצירה'] .יִ שְׂ ָר ֵאל ֹנו ַׁשע ַּבה' ְּת ׁש ּו ַעת ֹ
ַעד' .ישעיהו מ"ה[.
אֵ ין עוֹ ד ִמ ְּלבַ דּ ֹו!
]'וכַ ד
ְ

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

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"חַ ' :ה ּ ַמאֲ ִמין לֹא י ִָ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 ִת ָס ְ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 ]' ּו ֵמ ִ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,
]'ו ׁש ּוב ּו ָע ַדי ְ ּבכָ ל
או לעשות כל סוג של עבירה שזה כנגד התורה .תבכו על זה! תרגישו בלב שלכם שהלב שלכם בוכה על זה ְ
צום ּו ִב ְב ִכי ּו ְב ִמ ְס ּ ֵפד' .ס' יואל[.
ְלבַ ְבכֶ ם ְ ּב ֹ
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 ֵאל ָ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[
יטה'[ ,אבל בכל זאת  -אנחנו נעבור את זה קשה.
אמנם ארץ ישראל תעבור את זה יותר קל ]' ּו ְבהַ ר ִצ ּי ֹון ִּת ְה ֶיה ְפלֵ ָ
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 ָה ָ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 ִע ְיו ִרים ַה ִ ּ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.
אל
בין
הם
חס

והרשעים האלו – הם הגלגולים של הרשעים הגדולים ביותר שחיו אי-פעם ]דניאל י"ב[ .והרשעים האלו חזרו
]'ו ִה ְר ִ ׁשיע ּו ְר ָׁש ִעים'[ .הרוב הגדול – הם גויים ,אבל יש לנו
התפקידים הרעים שלהם נגד היהודים ונגד האנושות ְ
]'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
איתם ,הממשלה של מדינת ישראל ]זוהר משפטים דף ק"כ ע"ב'ְ :וכֵ ן ְ ּבגָ ל ּו ָתא ְר ִב ָיע ָאה ַּב ְת ָר ָאה ,'...ושם קכ'ְ .דהַ ו ּו נִ ְרדָּ ִפים.['...
הרבה מהאנשים במדינת ישראל ,השופטים ,הרופאים ,האנשים בממשלה וכו' ,הם חלק של הקבוצה הזו .בודאי
]'ו ִאינּ ּון ַד ָ ּיינִ ין'[ ,ובודאי
בסגל המקצוענות הרפואית יש הרבה ]קידושין פב ,[.בזרוע השיפוטית של המדינה יש הרבה ְ
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 ֶאת ָ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 ֶאת ֹצאן הַ הֲ ֵרגָ ה'[.

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,
]'ונִ שְׂ גָ ב ה' ְלבַ דּ ֹו' .ר' מתניתין סופ"ג דר"ה[ .ואנו צריכים לקבל אותו ,ולדעת בטוח שזה הוא – יוצר כל
ריבונו של העולם ְ
ְ
אור ּו ֹבו ֵרא ֹחו ֶׁשך' .ישעיה מ"ה'ּ ִ .בפְ ֹרוחַ ְר ָׁש ִעים ...לְ ִה ּ ָׁש ְמ ָדם עֲ ֵדי ַעד' ,רוח חיים להגר"ח פ"ה מ"א[,
]'יוצֵ ר ֹ
ֹ
הבריאה ,כולל הסיטרא-אחרא
]'ב ּ ַלע הַ ּ ָמוֶ ת לָ נֶ ַצח' .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

חלק :8

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...
ְ
]מ ַעי ח ֳַמ ְר ָמרוּ ...נֶ ְה ּ ַפך ִל ִ ּבי ְ ּב ִק ְר ִ ּבי ...איכה א' ,כ'[
הבטן שלי מתהפכתֵ ...
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 י ִָמים ָּב ִאיםְ ...ו ִה ְ ׁשלַ ְח ִּתי ָר ָעב ָּב ָא ֶרץְ ...ונָ ע ּו ִמ ָ ּים ַעד
אנו מגששים באפלה בחיפוש וביקוש כל שבריר קטן של אמתִ ...
יָם ...ר' שבת קלח.[:
ואלו שמחפשים – מוצאים! ]'יגעת ומצאת – תאמין' .מגילה ו[:
בקרוב ,ה' יפוצץ ברוח סערה ]ישעיה כ"ח'ִ :ה ֵּנה חָ זָק ְו ַא ִּמץ לַ ה'ּ ְ ,כז ֶֶרם ָּב ָרד ַ ׂש ַער ָק ֶטב ['...את כל החושך ,ואת כל העשן,
ֶמ ְמ ֶׁשלֶ ת
ַתעֲ ִביר
]'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...
]'וכָ ל
ְ

דון['...
זָ ֹ

פונִ י ַא ְר ִחיק ֵמעֲ 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'ְ ' :ו ֶאת ַה ְּ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 ּכ ּ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 ִמיּ ,כֹל 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 ֶאת ָּ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 ...חָ ָטאנ ּו ִעם
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' :ז ְָ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

בס"ד
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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' ראהְ ' :וזָ בַ ְ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"גִּ ' :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 ֲעש ֹֹות ְר ֹצו ֹנו ו ְּלעָ ְב ֹדו ְ ּבלֵ בָ ב ָׁשלֵ ם' .ראה אבות ג' ז'[.
לחיות כך 'על קידוש השם' ]' ִּכי ָעלֶ ָ
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 ֵמאֹיְ ִ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 דברְ "] .ו ַ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 ְ ּבגֵ יא צַ ְלמָ 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 יַעֲ 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 יָק ּו ׁ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 ֵא ָ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 ֶרץְ ,ו ָהאֱ ִל ִ
ֹאמר ּכֹל אֲ ֶׁשר נְ ָׁש ָמה ְב ַא ּפ ֹו כו'ְ .ויֶאֱ ָתי ּו כֹל ְל ָע ְב ֶד ָך כו' .[.אני כבר לא יכול להמתין לראות את
רות יִ ָּכ ֵרתוּן וכו' .תפילות ר"הְ :וי ַ
ָּ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 ְו ָ ׂששׂ ִל ְ ּבכֶ ם ְו ַ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'[

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

בס"ד

חלק :11

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 ָר ֵאל''ִ ,ו ְהיִ ֶ
ִּתהְ י ּ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.

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

'[.

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
הו ְר ֹ
יאו ִמן ַה ֹ
]'ק ֶׁשה ַה ַ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 ֵמ ִ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 ֶאת אֱ ֹלהֵ י הַ ֵּנכָ רְ ...ו ִה ּ ֶט ָהר ּ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 ְו ַה ִּמ ּ ַטהֲ ִרים ֶאל 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
]'ב ֶט ֶ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'.
א ָהלֶ ָ
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 ֶׁש ִה ְ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 ְלבָ ָ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.
'ש ּוב ּו
בו ָתם' .סוף מלאכי ,ע"שׁ .
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 ]' ְּביֹום ָנ ֶׁשק' .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
ָמה'[ .ולא נדע לבטח מיהו היריב שלנו ומיהו
ַּמ ְלח ָ
ֵּמה ל ִ
במלחמות הבאות ,המלחמות הנוספות שמחכות לעולם בעתיד הקרוב ביותר ]מזמור ק"כ' :ה ָ
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
מתכוננים למלחמה ומשבר כלכלי ענק ,שיגרום ויביא להתפרעויות ואלימות .אנחנו חיים בעולם עמוס-פשע ]'וְ ִא ְת ְמלִי)ת ) ְרעָא חֲטֹופִין' ,תרגום ר"פ נח[,
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
ֲׁשר ֵילְכּו ְל ָפנֵינּו'[ .אנחנו הופכים אותם לחלק של חיי הגשמיות שלנו .ואילו אלו שאינם
אנחנו מקשטים אותם ,ואנחנו משתמשים בהם ]'א ֶ
מתאימים לקיום המלאכותי שלנו ,המנהיגים והרבנים שהם עדיין חלק של 'העולם הישן' ,של העולם של השם ,מהם אנחנו מתעלמים או
ִׁשּתֹולֵל' .ערש"י סנהדרין צז .[.אנחנו אומרים עליהם את כל הדברים הרעים מכל הסוגים
שאומרים שהם 'תמהוניים ,משונים' ]'וַ ְּתהִי ָה ֱאמֶת נֶ ְע ֶּדרֶת ,וְסָר ֵמרָע מ ְ
]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 ' :הּנֵה הּוא ּתָפּוׂש ָזהָב וֶָכסֶף'[ .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 ]'וַּיִבֶן הֵיכָלֹות'[,
והרבה חסידים ]'לֹא ֵמ ֻר ְּבכֶם'[ ,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';' :ז
נְִדּבְרּו' ,'...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' :יִהְיּו כְ)יִן'[.
ִׁש ָּפחָה' ,חלק קי"א ,.ור' ח"א מהרש"א סומ"ס כתובות[ .מעט מאד מהגויים
ּוׁשנַיִם ִמּמ ְ
מעט מאד ממי שמכונים 'יהודים' עומדים לשרוד ]' ֶאחָד ֵמעִיר ְ
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
ִׁשּכַח רִיׁשֹו'[ .אם אינכם עושים תשובה אמיתית– אתם פשוט
ִׁשּתֶה וְי ְ
מעדיפים לבדר בו את עצמכם ,בכדי לשכוח מהדאגות שלכם ]משלי ל"א ז'' :י ְ
תיעלמו ,חס ושלום ]זוה"ק שמות יז' .אלא דלא בעיין למהדר' ,ובמתומ"ד שם בשם הרמ"ק .ועי' בזוהר וירא קיז.[:
כל היהודים האמיתיים יחיו ]'וְלֹא יִּפֹול צְרֹור ;רֶץ' .סוף עמוס[ .ואם אתם רחוקים – השם יאלץ אתכם לשוב .וכל הערב רב ,וכל היהודים
שחושבים שהם יהודים אמיתיים אבל באמת הם אינם – הם באמת ייעלמו מן העולם ]שם ט' י' .ור' הקדמות ושערים ש"ו פ"ה[.
ַּׁשמֶׁש
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 ְּכצֵאת ה ֶ
ִּבְג ֻברָתֹו' 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 ]'וְַחּיֵי עֹולָם נָטַע ּבְתֹוכֵנּו'[ ,ורוצים להקים משפחות גדולות עם הרבה ילדים,
ְׂשּגֵב ֶאבְיֹון מֵעֹונִי'[ .הם רוצים לעשות את כל הדברים האלו בגלל שה' ציוה אותם ,ומפני שזה
בעזרת ה' ,למרות שיש להם מעט כסף ]תהלים ק"ז' :וַי ַ
מה שהם אמורים לעשות ,והם בוטחים בה' .הם חיים את האידישקייט שלהם לפי מה שה' מצוה אותם ,ולא לפי "היתרים" של רבנים ]'נִ ְּתנָה
ְמה' .שלח י"ד[ .אלו האנשים – ישרדו .השאר – לא] .ישעיה ד' ג' ,זוה"ק שמות נז[:
רֹאׁש וְנָׁשּובָה ִמ ְצ ָרי ָ
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 סבלּ'] .ו ְמ ָצאֻהּו רָעֹות רַּבֹות וְצָרֹות' .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.
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ואנחנו בכינו ובכינו...
כ"ח תשרי תשע"ד
אני רוצה לומר לכם שזיידי )סבא שלי( הגיע אלי שוב מעולם האמת.
חכם ידוע מאד בחייו(.

)הסבא שלי  -צדיק גדול ,היה תלמיד

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 י ַָ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 ַכ ּ ַמיִ ם ִל ֵּב ְך נ ַֹכח ּ ְ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...
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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 ]'סָעּו ֵהּמָה ִלמְנּוחֹות' ,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 סוטה' :וְ ֵאין ָלנּו ַעל ִמי ְל ִה ָּׁש ֵ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 ]' ֲהיֵׁש ּבָּה 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.

]' ִּת ְפ ֶארֶת ָּבנִים אֲבֹותָם' ,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 ]'מֹו ְסדֵי דֹור וָדֹור ּתְקֹומֵם' ,ישעיה
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.

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'' :וַ ֲאנַחְנּו ַקמְנּו וַּנִתְעֹודָד'[ .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
ִׁש ַּבּתִים' ,יחזקאל ל"ד י'[ ,מפני שהם לא בצד של האמת ]שבת קד .[.היזהרו מנביאי-שקר אלו שיופיעו במשך
להוביל ,אבל בסוף הם יפלו ]'וְה ְ
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
ְחֹוׁש ְך עַל ְּפנֵי תְהֹום ,'...בראשית א'[ .לבן-אדם לא יהיה היכן לברוח ,ולא אף אחד שאפשר יהיה לבכות ולספר
להיות מקום חשוך ומפחיד ]'ו ֶ
לו את הצרות שלנו .אין לנו אף אחד .רק ישירות לה'.
אלו שאינם חשים קירבה אל ה' לא יֵדעו 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! הגדּולה 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'
יטהְ ,ו ָה ָיה קוֹ ֶדשׁ'[ ,ושזהו המקום
איגרת הגר"א[ ,ויש לנו הבטחה מהקדוש ברוך הוא שארץ ישראל לא תיהרס ]'וּ ְב ַהר ִציּוֹן ִתּ ְה ֶיה ְפּ ֵל ָ
הכי בטוח בעולם עבור יהודי אמיתי להיות בו כעת'ֶ ] .א ֶרץ ֲא ֶשׁר ֵעי ֵני ה' ֱאלוֹ ֶק ָיך ָבּהּ' ,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
]'לב ָה ֶא ֶבן' ,הפטרת פ' פרה ,דניאל 1עמ'  .[182אבל ברוך ה' ,בקרוב לא תהיה שום
הגשמיות שספגתם בארצות הברית של אמריקה ֵ
'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''ִ :בּנְ פוֹל ִמגְ ָדּ ִלים'[ ,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! ]'יוֹ ְשׁ ֵבי חוֹ ֶשׁך וְ ַצ ְל ָמ ֶות',
מזמור ק"ז[.
'ה ֵח ֵרשׁ ָה ָיה ִל ָבּם'?! שבת קמז[:
האם אינכם קולטים?! האם אינכם רוצים לתפוס?! ] ַ
אתה קם בבוקר .סאנדיי ,יום ראשון .לאשתך יש 'צדקה-פארטי' ]ישעיה ס"ה'ַ :העוֹ ְר ִכים ַל ַגּד שׁוּ ְל ָחן וְ ַל ְמנִ י ִמ ְמ ָס ְך - ['...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:
ַ'הכֹּל ָה ֶבל'[ .אתם חשים שהחיים מצויינים ]'וְ ָה ָיה ָכּ ֶזה יוֹם ָמ ָחר,'...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 ] ִ'ה ְכ ַ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
יתא' שבת קמז :שבת ס"ב :עמוס ו' ,ישעיה כ"ח[ .אנחנו אוהבים את "עגל-הזהב" ]'אַ ֲח ֵרי
'ח ְמ ָרא ִד ְפרוֹ ִג ָ
קשה ,מפני שאנחנו רוצים את הגשמיות ] ַ
ִב ְצ ָעם ִל ָבּם הוֹ ֵל ְך' ,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
]'מ ָיא ִד ְדיוֹ ְמ ִסית'[ .אנחנו אוהבים את זה מאד.
לפסח לשווייץ או לתפוס איזו הפלגת-שיט נחמדה ַ
ואנחנו נותנים כל-כך הרבה צדקה .אנחנו עושים כל כך הרבה חסד .אנחנו אוהבים את אחינו היהודים ,אבל זה
'ל ַג ְר ַמיְ הוּ' ,תוספתא מנחות' :מכירים אנו ...שהיו זהירים
לא מונע מאיתנו מלהרוס יהודים אחרים ,או לדבר עליהם רע או משהו שלילי ] ְ

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 ֵעי ַ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 ]' ֶנ ֶפשׁ ְר ָח ָבה'[ .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 ֵמ ֶא ֶרץ ָצפוֹן'[.
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 ]'פּוֹ ְס ִחים ַעל ְשׁ ֵתּי ַה ְס ִע ִפּים'[ ,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
]'עם ָענִ י ָו ָדל '...צפניה ג'[.
חושבים שאתם תצאו עם זהב ,וכסף ,ותכשיטים כמו ביציאת–מצרים – זה לא יהיה! ַ
לעשירים .שתדעו לכם :הבנקים  -אדונים על הכסף שלכם ]ר' סנ' קט .[:נדמה לכם שאתם האדונים על הכסף
שלכם? הבנקים שולטים על זה ]'יִ ְצבֹּר ְולֹא ֵי ַדע ִמי אֹ ְס ָפם' .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 ְל ָב ֶב ָך 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'':
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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 ] ְ'מ ַח ְבּ ִלים ְכּ ָ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
]'כּ ָכל ַהגּוֹיִ ם ֵבּית ִי ְשׂ ָר ֵאל'' .מלכות הזלה' סנהדרין פ' חלק צח ,[.לעשות את
י"ח[ ,החזון להפוך את ישראל לארץ כמו כל הארצות בעולם ְ
ישראל ,את מדינת-ישראל לחברה מושלמת ב'סדר-העולם-החדש' ,לעשות את מדינת ישראל לא-יהודית ]יחזקאל כ':
'נִ ְה ֶיה ַכגּוֹיִ ם' .ר' 'ונפשי יודעת מאד' ,עמ' .[62
זה קורה – והיהודים ישנים.
להרבה מהיהודים זה לא אכפת ]'וְ ֵאין ִלי ַמ ִכּיר' ,תהלים קמ"ב[ .אבל החרדים? איפה החרדים?! למה אתם נותנים לזה
יתי בּוֹ ְג ִדים ָו ֶא ְ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 ] ְ'בּ ֵעט ַבּ ְר ֶזל ְבּ ִציפּוֹ ֶ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'ַ :מ ֵסּ ָכה ִמ ַכּ ְס ָפּם'[ ,או פשוט
מוכרים את נשמתם עבור כבוד ]'וּ ִמגְ ָדּל וְ רֹאשׁוֹ ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם ,וְ ַנ ֲע ֶשׂה ָלנוּ ֵשׁם'[ – אתם כולכם עומדים לשלם מחיר כבד ]הושע י"ג ג' ,זוה"ק בראשית
אס ְפ ֻסף ֲא ֶשׁר ְבּ ִק ְרבּוֹ' .במדבר י"א' .יִ ְל ֵדי ֶפ ַשע ֶז ַרע ָש ֶקר',
למ ְצ ִריִ ם האלו שיצאו ִעם ַעם ישראל ממצרים ]'וְ ָה ַ
כז .[:מפני שאתם בודאי שייכים ִ
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 ְל ָך ַר ֲח ִמים' ,דברים י"ד[.
מה שקרה בבחירות האלו ,ומה שקרה בתסבוכת עם הבנייה על הקברים בבית-שמש ]ישעיהו ס"ה ד'[ ,ומה שקרה עם
]'ה ָבה
תוכנית-הליבה ששולבה לתוך בתי הספר החרדים ]ר' גליון  ,[80ומה שקורה עם החוקים נגד הנישואין לפני גיל ָ 18
'רק ֵאין
'ח ִזיר ִמ ָיּ ַער' ,מזמור צד' :יוֹ ֵצר ָע ָמל ֲע ֵלי חוֹק'[ ,אין בעיה ] ַ
נִ ְת ַח ְכּ ָמה לוֹ'[ ,בעוד שהפלות לנערות צעירות נחשבות דבר יפה ]תהלים פ'ֲ :
יִ ְראַת ֱאלוֹ ִ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'] ...וּ ָברוֹ ִ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
]'ל ְך ַע ִמּי בֹּא ַבּ ֲח ָד ֶר ָיך' .ישעיה כ"ו[ ,אל תוך הבתים שלכם ,ואל
על עצמכם .היכנסו עמוק לתוך האמונה והביטחון שלכם ֵ
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 ָידוֹ ַע 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 ְת ָע ְרבוּ ַבּגּוֹיִ ם'[ .אל
תקשיבו לשטויות של הערב-רב החרדים ]'אוי לרשעים ואוי לדבוקיהם' ,תנחומא וירא ט'[ .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 ] ָ'כּל הוֹן ֵבּיתוֹ ָבּאַ ֲה ָבה' 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 ָכּ ִרים' ,תהלים מ"ט .הושע י"ג ג' ,ישעיה
יראָיו' ,ור' דברים ח'[ ,וימחוק אותם מעל פני האדמה ]'וְ אוֹיְ ֵבי ה' ִכּ ַ
'כּי ֵאין ַמ ְחסוֹר ִל ֵ
יפרנס אתכם ]תהלים ל"דִ :
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
]'כּי ִשׁ ַבּר ַדּ ְלתוֹת ְנחוֹ ֶשׁת ,'...תהלים ק"ז[ .אבל אם אתם רק
רבי זצ"ל אמר ,אם אתם עושים זאת באמת לשם-שמים ,ה' יציל אתכם ִ
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
]'פּ ֶרשׁ ַח ֵגּ ֶיכם' ,מלאכי ב'[  -אזי לא יהיו לכם זמנים קלים ,אם אתם יהודים
בארצותיכם רק כדי להמשיך במסיבות שלכם ֶ
אמיתיים ]'וּ ְצ ַ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 לֹא יִ פּוֹל
ְצרוֹר 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 ַק ֶבּ ְצ ָך'' .וּ ָבאוּ ָהאוֹ ְב ִדים' ,ר' סוף
אתם יכולים להיות בקצה העולם ובכל זאת תילקחו ותובאו אל בית-המקדש ]דברים ל'ִ :
ישעיהו' :וְ ֵה ִביאוּ ֶאת אַ ֵח ֶיכם ,['...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:
ש ֶ
מו ָר ׁ ֵ
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
שם ה' יִ ּ ָמלֵ טּ ִ ,כי ְּב ַהרִ -צ ּי ֹון ּו ִביר ּו ׁ ָשלַ ם ִּת ְה ֶיה ְפלֵ ָ
שר יִ ְק ָרא ְּב ׁ ֵ
וְ ָה ָיה ּכֹל אֲ ׁ ֶ
אֲ ׁ ֶשר ה' קֹ ֵרא:
יואל פרק ד':
עוז לִ ְ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 ז ִָרים לֹא י ַַע ְבר ּו ָב ּה ֹ
יד ְע ּ ֶתם ִ ּכי אֲ נִ י ה' אֱ לֹ ֵד ֶ
)יז( וִ ַ
עות ּ ֵתלַ ְכ ָנה ָחלָ ב וְ ָכל אֲ ִפ ֵ
)יח( וְ ָהיָה ַביּ ֹום ַהה ּוא יִ ְּטפ ּו ֶה ָה ִרים ָע ִסיס וְ ַה ְ ּג ָב ֹ
יקי יְ ה ּו ָדה יֵלְ כ ּו ָמיִ םּ ,ו ַמ ְעיָן ִמ ּ ֵבית
ה' יֵצֵ א וְ ִה ׁ ְש ָקה ֶאת נ ַַחל ַה ּ ׁ ִש ִּטים:
שר ׁ ָש ְפכ ּו ָדם נ ִָקיא
דום לְ ִמ ְד ּ ַבר ׁ ְש ָמ ָמה ִּת ְהיֶהֵ ,מחֲ ַמס ְּבנֵי יְ ה ּו ָדה אֲ ׁ ֶ
)יט( ִמ ְצ ַריִ ם לִ ׁ ְש ָמ ָמה ִת ְהיֶה ֶואֱ ֹ
ְּ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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