
 בס"ד

 הם גרועים יותר מחיות
 ד"ה תמוז תשע"תקשור עם בנימין, ירושלים, כ

וטוב  .ם חיכורגע זה, ואני שמח שכולתי מאד ליום הזה, ליכיאני ח
 ,הקרוב עומד להיות קשה דבאמת העתי-שחיכיתם, כי באמת

ים בורמצב שיביא אותנו לבלבול לא פשוט. אלה שק .מפחיד, מוזר
 צת.קאבל רק  ,יתבלבלו קצתהם גם  - ה"לאמת ולקב

 'מוח רשעים'התיכנונים של  , אתתחפשו תמיד את המחשבות
ואז תראו כמה שזה כלום, כמה שזה  ,הגיון של צדיקיםאת הולא 

ת ול את התוכניוכמה אלה שמייצרים כביכעד שיטחי וטיפשי, ו
בֹות י"ג: 'ֵמֵפר-]איוב ה' י"ב להצליח יכוליםלא אלה ה כי  .ֲערֻוִמים...'[ ַמְחש ְ

ן יוכמו !להצליח יכוליםשרק בנס הם  -גנטים ילא אינטל ךכ-להם כ
 ,הם מצליחים בינתייםזה שאז , יםושה נסעה ש"הקבאת יש רק ש

נותן לנו חיזוק  כשעצמואז זה ל אך ורק בעזרת ה',זה  ,ה' ישמור
 .ג["י-ב"א י"]ישעיהו נ גדול

 ְוַרֲחָמיו ַלֻכֹל,' ה ]תפילת אשרי: 'טֹוב ה' כולו טוב .ולכהכל יהוא כי ה' 

ל ַעל יו'[ ֻכָ כל אלה שמשגעים את  יחסל אתהוא , אז ברור שַמֲעש ָ
ה ְוֵאיֵנימֹו', וערש"י-ג"ט י"]תהלים נ העולם ֻלֵ ה ְבֵחָמה ֻכַ ֻלֵ ג ג', "י תהלים ע"ד: 'ֻכַ

, שעומדים לעשות עבירות עוד יותר קשות ועוד יותר קשות ה ה'["ע
 מור.השם יש ,ה"נגד הקב ,הרנגד היהדות, נגד התו ,יהודיםנגד הכ

 .]יואל ד' ד', ע"ש[ !הם טיפשים ...הבנתם?

אתן לכם דוגמא. אלה שהפילו את בבקשה,  ...רוצים דוגמא?
כי  .שיטחיבאופן תירו את זה, רק סלא ה ךכל כ !התאומים. טיפשים

 יכולים להפחיד את כל העולם, שהם 'טמבלים'הם בטוחים שכולם 
 ...בכלל לא מוצלחיםם שחקנים הצגה עִ  איהש ועם איז

 רוצים דוגמא מעכשיו...ש. 

שמנסה  ,לפידההוא, בל מזה הט - הדוגמאאני אתן לכם דוגמא. 
שראלים שכל החוקים שהוא רוצה להעביר יל ההגיד לנו ולכל
ש זה ממש נגד היהדות, ממ, וכל םחלקאת העביר כבר והוא  ,ותםא

עם שזה לטובת והוא מנסה להסביר לנו ה, "נגד התורה, נגד הקב
כי כל  ,טיפשות ממש יהווז .!..והרוב הגדול מאמינים בזה !.ישראל..

יודע שלאורך כל ההיסטוריה, כל אלה שעשו  אחד שמבין קצת,
]מזמור ע"ג: 'ָספֻו  לא סתם נפלונפלו.  –וניסו להשתלט  ,כאלה דברים

הֹות'. מיכה ה' ח': 'ְוָכל ֻלָ ֻמֻו ִמן ֻבַ ֵרתֻו'[ ֹאְיֶביךָ  ֻתַ  .ִיֻכָ

לפי רוב  ,לוכביכ 'הברזל-'כיפת ?..."כיפת הברזל"ומה עם  
כל המקומות בו ,לביזיהבטו ,רדיובו ,שמדברים מהממשלה םלונייהח

חֻו ֲעִלילֹוָתיו ח: "]מזמור ע םיאת הניס 'חיםכשו'פשוט ש ,האלה ֻכְ ש ְ 'ַוֻיִ

ר ֶהְרָאם'[ ומאחר  '...סהנֵ ' וזה הברזל-כיפתלדעתם,  .ְוִנְפְלאֹוָתיו ֲאש ֶ
אדם הוא זה ה-בןהברזל, אז -כיפתאדם עצמו יצר את -בןשכביכול ה

 .]יחזקאל כ"ח, ע"ש כה"ע[... שמביא את הנס

הוא לא  גם אםהגיוני קצת אדם -כל בן !טיפשות ממש היואבל ז
-כיפת'הוא יכול לראות ברור שזה לא יכול להיות ש -ין מאמ

 .בשום כיוון ,פשוט לא הגיוני בכלל .זה מה שמציל אותנו 'הברזל
 עםרק אפילו ו, הברזל-כיפתלא שייך בכלל לזה היו כאלה נסים ש

 .מסוכנת הברזל-כיפתגם  , כיהרסיסים שנפלו ולא פגעו באף אחד
מעבר אבל לא  ,פה ושם הרס משהו ,לא עשה כלום. כןכל זה אבל 
 ?...מספיק דוגמאות . לכך

 ל המלחמה הזאת?ו השקר שמהוש. 

תסריט פה זה שפשוט יש לנו  –כל המלחמה הזאת ל ת. השקר ש
את  .יהודיםוגם את ה ערביםכדי לחסל את ה ,מייצרים רשעיםשה
את ו .הם היו רוצים לחסל ברובם, והשאר יהיו עבדים - םרביעה
, יהודיםה ם, אתתולאו דוקא להרוג ארוצים הם  ,עצמם יהודיםה

רים ולא צלנו שיהפכולא  .באמת אבל גויים.אותם ל אלא להפוך
הם  -ת החדשה הזאת הדו .אלא להיות בדת החדשה ,למוסלמים
ֶפֶרד ֵאין ָהִבין'. מזמור ל"ב. 'עִ  ד מושךיהיה מא , זהמאמינים סֻוס ֻכְ יר ]'ֻכְ

 .וקצת מזה צת מזהק כי זה יהיה .יםלוניבמיוחד לח ,ן' ב"ב עח:[יחוֹ סִ 
]סנהדרין  זה יעבוד על היצרים שלהםו רה,זבודה היה עת אתאבל ז

והיצרים שלהם  ,יותר שטחייםהם הרבה  יםלונייח. ומאחר שהנז.[
 הם בטוחים שזה ידבר אליהם. אז  - הרבה יותר מפותחים

]חלק תשובה  אם מנשה מלך ישראל עשהכי  .אבל הם טיפשים

כאשר חים שכהם שו !כול לעשות תשובהיאז כל יהודי  - קב:[
צריך להפוך  אשהו לו יםלוקחים את היהודי הרחוק ביותר ואומר

 - 'מה'לא משנה או  בודה זרהלהיות עובד עת יהודי מלהיואת דתו 
יכול להיות שהנשמה היהודית שלו  '!כאן-עד' :הוא עלול להגיד

אני  ,זאת לעשותולא  תלמו מעדיף'! 'די' !'די' :גידתתעורר ות
פ 'ריח בגדיו', מעשה דיוסף "עהתולדות מד"ר פר' ]עי'  '!אמות ולא אעשה

 .משיתא ויקום איש צרורות[

את בחרו להרוג גם סטוריה בחרו למות, יבמשך הה יהודיםכמה 
לא שכדי ב ,בסוף את עצמםלנשים שלהם והגם את ולדים שלהם יה

דאגו הם לא למות.  בשביל להתנצרפיתוי נסיון של היעמדו ב
 .והם עשו את זה .ה בכלל אפשרות שיכשלו בזהיהתמראש שלא 
, תפילת 'אב הרחמים'[מזמור כ"ד. ]בשמחה  אתזעשו  יהודיםמאות אלפי 

יש להם מקום מיוחד שהם נכנסו לשם  -ובשמים  .ערוטולא הצ
]ב"ב י:, עי' תוס' כתובות  עולם הבא. ישר לגן עדןה לאשהגיעו כישר 

 . ב'["ד"ה 'מזומן לחיי העוהקג: 

לא בשואה לכן  ,שהדור שלנו חל .שותעקשה לשדבר  ואבל זה
תשעים  . אמנם היו כאלה שכן עשו את זה.היתה בחירה כזאת

ושלשת הבנות שהעדיפו למות ולא להפוך לעבדים של הנאצים 
ר היו צדיקות ממש ,היו גיבורות ש, הן"ימ ֶות ֶהֱעָרה ]'ֲאש ֶ ֹו'. ַלֻמָ עי'  ַנְפש 

הרוב הלכו למוות בשקט. אבל  - . אבל חוץ מהם ועוד כמהגיטין נז:[
מאד  מה שהם יכלו לעשות. הרבהעשו גם הם עשו את שלהם, 

 גבורה. כן גם  יהוזכזה שובמצב  לפני שמתו, "שמע ישראל"צעקו 

הטיפשים האלה לא יודעים מה זה יהודי. היהודי האמיתי, אבל 
א ימותו על הם לו, ותתאו הרבה כ"ר יש לו כ". העב רבלא הער

האמיתי כן יכול לעשות את זה. והוא יכול -אבל היהודי קדוש השם,
ולא  'עד כאןפתאום הוא יגיד: -פתעכביכול, ו ,להיות הרחוק ביותר

. ולא וזה מה שיציל אותנו !'ה"אני יהודי, ואני קשור לקב' '!יותר
 משהו אחר.

הוא ה' לא יבקש מאתנו למות על קידוש השם,  - 'הזרת ובע
זה גם  .]עי' ס' חסידים סי' מ'[ 'על קידוש השם לחיות'מאתנו  יבקש

וצריכים  ,יהודיםודה שלנו כי אנחנו באם לוקחים את הע .לא פשוט
י נִ ]'עָ  למות כמומאד דומה אז זה  -לחיות בלי אוכל ובלי דירה וכו' 

אדם עומד -. ובןש["ק בהעלותך קנג. פנחס ריט. ע"זוהבת'. נדרים סד: ומֵֻ ב כַֻ וֻ ש  חָ 
זוהי מסירות  – '!יותר אני לא מוכן' !'עד כאן' :מרווא ,נגד זהכ

בלי  רשעיםיעשו, הם  רשעיםאנחנו לא יודעים מה הנפש! ו
בודה הם עובדי ע .לרישעות שלהם מחסוםם ואין להם ש .ותגבול

  !רהז

לים שלהם את יהפס לעהם משליכים  ...הפסלים שלהם? הםומה 
 יאה -אבל החיה  ים.תיהתשוקה שלהם, את הרגשות הכי חיכל 

רוב ב, לפחות גם בקדושה שלה ,בכל דבר תא מסודרי, התמסודר
 - שלהם ם התשוקותעִ  ,םאבל הֵ זה הולך לפי סדר.  המקרים.

זה ואז  ,ותהכי עקומ-הכי רגשותהאת ה עבודה זרהה משליכים על



 –כל הלאוים  !...היות 'צדיק'ל -זה 'הפסל עצמו אומר לו: שכאילו 
 רוציםהיו , ילים(אל)ה כל הגעטשקעס ,מעוניינים הםו. מותרים

 ...שתעשו את זה

ואין  ,ואין להם בעיה לרצוח .ומים ביותרקוע ,והם חולי נפש 
שום בעיה  אין להם ,]'ְיֵדיֶכם ָדִמים ָמֵלאֻו'[ רקֵ ולשַ  ,בעיה לגנובכל להם 

מיד היו תָ מאז ומִ ם שלנו. העול ווזה .ועיםרהכי ג-לעשות דברים הכי
יכולת שהרשו לעצמם להיות לפי החיצוניות שלהם -אנשים בעלי

אז זה כמו  ,"דוםאֱ "אבל מאחר שזה  .תרבותיים במיוחד םאנשי
הרגל -כףהחזיר שמראה לנו את הרגל שלו, שזה כשר, לפחות 

 .םדוֹ אֱ  ווזה .ףרֵ טָ זה  - לוש תכל המהו ,שלו גוף, אבל כל ההכשר
  נו הכי מסוכן.עבורזה  -זו הצביעות הו

ַער'תהלים מזמור פ': ר'  .ה'סָ ְר יס פַֻ ִר פְ 'מַ  ה ַחִזיר ִמֻיָ ישעיה עש"ה ברש"י. ו, 'ְיַכְרְסֶמֻנָ
ל ַחֻיֹות ֻוְפִריץל"ה ט': ' ה ֻבַ אֻוִלים ְוָהְלכוֻ  ...ַיֲעֶלֻנָ פסחים קיח: י שם. "', וברשֻגְ

דעה"פ  א למאמר 'אחוי לן מנא'"ביהגר עי'ה 'בין הקנים'. "י ד"ברש ד ַצֻיִ  ','ַהֻצָ
הועי' ויקרא רבה פי"ג:  .וכן במאמר 'האי גלא' ועוד ָלה 'ָלֻמָ  )אדום( ַלֲחִזיר? ִנְמש ְ

ָעה ֲחִזיר ָמה ָלְך, לֹוַמר ש ָ הֻוא ֻבְ ֲאִני 'ְראוֻ  :ְואֹוֵמר ְטָלָפיו מֹוִציא רֹוֵבץ ש ֶ ךְ , ָטהֹור' ש ֶ  ֻכָ
ָאה, ֱאדֹום ַמְלכֻות ִאֻלוֻ  ְוִנְרֵאית ְוגֹוֶזֶלת, ְוחֹוֶמֶסת, ִמְתֻגָ ַעת ֻכְ יָמה ַמֻצַ לעין  צדק )עושה ֻבִ

ה. (כל ְלטֹון ַמֲעש ֶ ש ִ ָהָיה ֶאָחד ֻבְ ִבים הֹוֵרג ש ֶ ֻנָ ִפים ְוַהְמָנֲאִפים ַהֻגַ ְ ִחין, ְוַהְמַכש ֻ  ְוָאַמר ֻגָ
ְנְקִליִטין )להורגים(: ן ַלֻסַ ֻתָ ָלש ְ יִתי 'ש ְ ַלְיָלה ָעש ִ כ"ו פי בראשית "רשכ ", וכֶאָחד...' ֻבְ

ָנהו ש ָ י עֵ הִ יְ וַ 'עה"פ  ִעים ש ָ ן ַאְרֻבָ  כשרים...'. עצמם ומראים, וחומסים 'גוזלים -: '...ֻבֶ
ות החזיר סלציין כי פר יש) '. זאב בבגדי כבש –'תרבות אדום : 23ר' קד"ד גליון 

 ותנראו ,אורכן וגם לרוחבןת לומחולק בכך שהן הפרסה-משאר מפריסי שונות
 (:ב"מרובה פעי' ו ...ויתובהפרסהוא ' 'מהדראילו כ ,ציפרנים ארבעכ

זה אבל  ,ז["]בראשית ט' אדם-פרא'ם, כי הם הם מסוכני םהישמעלי
ל וכביכ . הם היולא כמו האדומים. וזה ראינו ברור אצל הנאצים

אפילו  בלתי אפשריאיומים ש השמסוגל לדברים כ "עם תרבותי"

ָתִנים ]'ְוֹראש   לתאר את זה הם לא רק  .[. הניזקין נ"ח.ַאְכָזר', שירת 'האזינו' ֻפְ
סביב רוסיה והרגו את מהם הלכו לארצות  .יהודיםעשו דברים ל

עו ביצשהם עוד היו בחיים הם כ ,ת ביותרוהאנשים בצורות קש
כי  !לו לא חיהיזה אפ ...זה הבן אדם? המאז איומים.  םדבריבהם 
הוא  .א עומד בזהחיים שהו-יש לו דרך ש איזה גבול,י יםחיה-לבעל

כל  – ?םאדחייב לעמוד בזה כי הוא לא יודע משהו אחר. אבל ה
 ,"איסטניס"חוץ הוא בממנם א. ְמַבֵצעַ  אהו ,וםקכל רצון ע ,חלום

תי ו, ותרב'[וֵעש ָ  וֻ ש  פְֻ חְ ]'נֶ  מסודר בלבושהוא  ,"ינק"כלפי חוץ הוא 
]'ִנְבעֻו  נים.פְ בִ  עמוק "חיה רעה"ל הוא , אבב["ה כ"]תהלים נ ...בדיבור

 .ה ט'["י ישעיה ל"רש ב"ק ג:עובדיה,  ַמְצֻפֻוָניו',

'[ וםקלטים בכל משוהואלה  בכל מקום.  םמשתלטי .]'ָהיֻו ָצֶריָה ְלרֹאש 
-נחנו נכנסים עמוקכי א .לפחד, ולא יכים להביןראנחנו צלכן אז 

כמעט הוא והחושך  .המנהרה שדיברתי אתכם על זה ךעמוק לתו
זאת הוא כל למרות אזי ה באמת, "ם בקבנימאמישאלה ו .מוחלט

. אולי לא את השלמות של לפחות את הדרך ,נותן להם לראות
י אבל הוא נותן לנו לראות את הדרך. רך,הד  ]ישעיה מ"ב ט"ז: 'ְוהֹוַלְכֻתִ

ֶדֶרךְ  ִעְוִרים ים ָיָדעֻו... ֹלא ֻבְ ךְ  ָאש ִ  .ָלאֹור...'[ ִלְפֵניֶהם ַמְחש ָ

ורגע, בכל צעד וצעד, אנחנו צריכים להזהר לא אבל בכל רגע 
ִתי"]ירמיהו ל לסטות מן הדרך ךְ  א: 'ש ִ ה, ִלֻבֵ ֶרךְ  ַלְמִסֻלָ ...'[ ֻדֶ , לא לחשוב ָהָלְכֻתְ

ישר לתוך  רק ישר! ולא! שצריכים ללכת שמאלה או ימינה. לא
ֻנוֻ ] משיח של העולם הבא ֶרךְ  'ֻפַ רוֻ  ,'ה ֻדֶ ְ ֲעָרָבה ַיש ֻ ה ֻבָ ' ישעיה ֵלאלֵֹקינֻו... ְמִסֻלָ

זה בחוץ , בתוך המנהרה -כמו שנוסעים ברכבת  ,פתאוםו. מ'[
ורואים  ,ויושבים ליד החלון ,[ג"פ ישרים-לתיג:, מס"מ פ"]ב חושך-חושך

  !ואנחנו בחוץ !ופתאום יש אור !ופתאום יוצאיםבזכוכית את עצמנו, 
 .אֹור...', זכריה י"ד[ ִיְהֶיה ֶעֶרב ְלֵעת ]'ְוָהָיה וככה זה יהיה בעזרת השם

 

שאלות ותשובות:
 נגיע לזה?כבר ש. אבל מתי 

ה, "ברגע זה, כל יהודי שקשור לקב ,יודע שעכשיורק ת. אני 
 , החבל הרוחני שמחבר אותושלא עוזב את החבל שקושר אותוו

במצרים במכת שהיה כמו היהודי באותו מצב הוא  –ה "עם הקב
ֵני ]'ֻוְלָכל לא היו בחושך בכללהם שהחושך,  ָרֵאל ֻבְ  אֹור ָהָיה ִיש ְ

ֹבָתם...'[ מֹוש ְ את  ד לראותיקצת מפחאולי קצת חשוך או  ,ןוכנ. ֻבְ
הם אף פעם לא יהיו  -ם לה' יאחרים בחושך, אבל אלה שקרובה

ָך...' ד בחושך מוחלט  . ברור לכם?י["ש רש"א ו', ע"ברים ל]'ֹלא ַיְרֻפְ

 ?לוחמים באידישקייט...ה ש. מתי הם יפלו, הכנסת וכל אלה

ֶבר ָגאֹון'[. גבוה-גבוה-ת. קודם כל, ה' מרים אותם גבוה  ]'ִלְפֵני ש ֶ
ֻואֹות'. תהלים ע ואז הם יפלו ם ְלַמש  ְלֻתָ . וזה יהיה משהו משהו. ג["]'ִהֻפַ

יב האזינו: סוף שי' ]מחכים לרגע הזה של הנקמה הגדולה  'ְוָנָקם ָיש ִ

 .[פ"א . ס' נחוםְלָצָריו'

הרבה דברים לעבור או שעברנו כבר לפנינו ש. האם יש עוד 
 את רוב הקשיים?

יש לזה פתרון אחד: כמו  -ת. כל הדברים שאנחנו נעבור 
 שעושה אתשישנן תרופות או ויטאמינים שעוזרים לגוף להתחזק, 

כך  -אדם להיות חולה -לבן המערכת החיסונית חזקה, ולא נותנת
לקדוש ברוך הוא. מאד : קירבה גדולה ויש לנו חיסון אחד, וזה

ִגיןק שמות ז: "]עי' זוה ַההֻוא 'ֻבְ ִיְתָקֻיָים ֻדְ ַההֻוא ֻדְ ְמֵהיָמנֻוָתא ִזְמָנא ֻבְ ה, ֻבִ  ְלַההֻוא ִיְזֻכֶ

ֶחְדָוה ְנִהירוֻ  א... ֻדְ ַמְלֻכָ צ "ועי' 'אור יחזקאל', דרכי העבודה עמ' צ"ח, ור' מקו ,'ֻדְ

ואפילו אם לא עושים את כל  .[781למאמר 'בין ידידים' דניאל פרק 
כמו שלנו, זה שבדור הזה עצם אבל  –המצוות בדיוק כמו שצריך 

ה הוא "מישהו רואה, מבין, מרגיש, ויודע בכל מהותו שהקב
כל, הוא נותן לנו , הוא עושה את הט["]דברים ד' ל יכול-הכל

הכל, -הכל-הכל-פרנסה, הוא נותן לנו ילדים, והוא נותן לנו הכל

ואפילו אם אין לנו פרוטה בכיס, ואנחנו צריכים לחם, מבקשים 
ֱאמֻוָנתוֹ  והלחם מופיע -ממנו לחם  . ולכן, בן אדם כזה אין ִיְחֶיה...'[ ]'ֻבֶ

  ד.ומה לפחמלו 

הגדולה  שפיכות הדמים ,שיש בעולם ובוהו-תוהוש. מה עם ה
 זה?כל שיש בכל מקום, מה המשמעות של 

י"]יחזקאל ל ת. כל זה בשביל להפחיד אנשים יָתם ָנְתנוֻ  ב: 'ֻכִ ֶאֶרץ ִחֻתִ  ֻבְ

ים', ע"ש[ חדו מכל דבר, פ. לבלבל אותם. שיפחדו לטוס, שיַחֻיִ
הצבאות שיעזרו כל את ו ...שיחפשו את המשטרה שיעזרו להם

 . רשעיםשליטה של התוך הב ואז הם יכנסו ...להם

-מה הגדולה, מלחמתחהמל :אני רוצה להזכיר לכם ד דברווע
ארץ מ'היה לא ת, השלישית שכבר התחילה למעשה-העולם
נגד האוכלוסיה של כהקבוצה הזאת אנשי אלא בין  ,'לארץ

, הקבוצה של העשירים ביותר הם .]ר' מאמר 'סדר עולמי ישן'[ עולםה
ובשביל זה הם  .עולםלהשתלט על כל ה םרוציפשוט  בעולם,

 םרביעה לכגרמו, בעזרת השם כמובן, להגיע למצב שבעצמם 
. האם זה פתאום בבת אחת .רצותל האכב ילחמו אחד נגד השני,

מצרים,  ...אחת?!-קורה בבת הכלנראה לכם משונה שפתאום  לא
ַנִים ]'ֲהֵיְלכוֻ לוב, תימן, וסוריה, וכו'.  ו ש ְ י ַיְחֻדָ ְלֻתִ  .נֹוָעדֻו...'. עמוס ג' ג'[ ִאם ֻבִ

מטוס אזרחי . ביותר מוזרדבר  המטוס שנפל באוקראינהגם ש. 
וזה  .שמפיל אותו משהו 'חוטףהוא 'פתאום נוסע ממדינה למדינה, 

 בדיוק... ,התרחש בשעת הכניסה לעזה

זה עוד דבר כזה. מה איכפת להם  -ת. המטוס באוקראינה 
מה זה משנה להם? כלום. כמו שהם  ?אנשים 398 להרוג, לרצוח

הפילו את התאומים, והיו שם מעל לשלשת אלפי אנשים, גם 
שום בלי בתאומים וגם מהפנטגון, אז אין להם ממש שום בעיה. 

 בעיה.



 את זה? קולטהעולם האם ש. 

משהו ת. העולם לא תופס את זה בדרך כלל, אבל יודעים שזה 
 'קעידה-אל'קבוצה שבאה מ ויש צבא של איז לפתעמשונה. 
הם ו ...עם כל הידע ...עם כל הכלים ..., פתאום צבא שלםכביכול

גם כן אולי   !...צצו?לפתע ומאיפה הם  !משתלטים על עיראק
אולי הם איזה אחד מהשבטים שאולי שמאיזה מנהרה שבנו?!... או 

 היותר גבוהחס. השבטים יהיו על רמה חלילה ופתאום הופיע?!... 
 מזה. 

משוגע, והרצון שלהם, עם כל הטירופים,  עולם ואבל זה
ההוא מטוס , והממנו ואף אחד לא שמע כלא היהוהמטוס שנעלם 

 להכך בסבאיזור ש מעל למדינה שפתאום הורידו אותו עם תותח
 ,'התאומים'נפילת ועוד הרבה דברים, כולל  ...שייך לאירופהזה 

לאדן וכו', -אמה בןאת אוס 'רצחו כביכול'שאיך התרחיש כולל 
זה הכל חלק של  -' יכל המלחמות האלה, כולל 'האביב הערבו

עושים לנו  עולםובאמריקה ובכל ה . של הקבוצה הזאת תסריט
כל מיני דברים קורים לנו שאנו  ,"לענין-לא"כל מיני בדיקות 

לעקוב אחרינו  יכוליםצריכים יותר ויותר להגיד לעצמנו שהם 
 .ל כולםעיהיו בשליטה שהם  יכד

אדם הרגיל ובין -בןהבין היא שהמלחמה הרי טוענים והם 
ה זהאויב  .לא ארץ זאת או אחרתו, ים. הם האויב'הטירוריסטים'

לא שכמעט  -ם האמיתיים יסטריואני אומר שהטירו .טיםסהטירורי
הם אם  ,זההדברים מן הסוג הוכל  ",בדיםתאהמ"גם כל ו קיימים.

 מסוגלים להגיע, לא מאמין שהיו 'דוםאֱ ה' ,אותםלא היו מכינים 
-אבל בודאי ,'פה ושם'אולי  בכוחות עצמם. ,םלבד ִגיםש ֵ כאלו הֶ ל

מהמדבר,  פשוט בחרו אותם .זושכ ובודאי לא ברמה עולמית
 הזאת 'העבודה'ו אותם בשביל עמידואחרי כמה שנים טובות ה

 .מ"ג[ר' דניאל ב' , ו71ד גליון "קד] ...להיות טירוריסטים

 ...עסקבירושלים, לא מריח טוב כל השהיו  המהומותגם ש. 

אז  –ת. אני אסביר לכם משהו. כשהיה את הפיצוץ בבוסטון 
הם האשימו בזה שני אחים. האמא של האחים האלו גרה 
בגרוזיה. והם גרוזינים, הבחורים. והיא ידעה שהסי.איי.אי. משך 
אותם לעבוד איתם, אז איך זה יכול להיות שפתאום הם הפכו 
לכאלה שעשו כזה דבר?... כי גייסו אותם לעשות משהו שֵיָרֶאה 

בשביל  הכל זה עשוי. כמו שטרוריסטים עשו. וזה מה שקורה פה.
 הם הרשעים. 'הטירוריסטים'להראות ש

בא לישראל ואומר  ם"וזו הפעם הראשונה שמזכיר האו
, זה ...אני לא יודע !האשמים... –הערבים  שישראל לא אשמה,

, הוא אומר דברים ...ם 'נפל על הראש שלו'"במצב ממש שהאו
איך זה יכול להיות בדיוק הפוכים ממה שכל הזמן הם אומרים... 

אז לכן כל דבר ודבר, כל  הוא כל כך פתאום בעד ישראל?!...ש
המח המעוות של חולי נפש, -דבר משונה, הכל משונה, כי זהו פרי

 זה משונה.  -לא אינטליגנטים. בגלל זה 

דבר אחד אני אגיד שוב ושוב ושוב: רוצים להביא רק מה, 
דבר הם רוצים להשתלט, וכמו -של-כי בסופו לפה חיילים זרים!

הם רוצים בדיוק ככה  –שתלטו כבר על קבר דוד המלך שה
 להשתלט על כל העולם.

 מה שמתרחש בעיראק, האם זה מסוכן עבורנו?וש.  

 והשת. הכל זה חלק של ההצגה. אמרתי קודם. פתאום בא איז
פתאום וצבא, שאף אחד לא שמע עליו, אף אחד לא ידע ממנו, 

 ֶאֶרץ ]ישעיה כ"ג: 'ֵהן להיות?...הוא משתלט על עיראק! איך זה יכול 

ים, ֻדִ ש ְ זה לוקח הרבה זמן כדי להכין צבא! איך  ָהָיה...'[ ֹלא ָהָעם ֶזה ֻכַ
 ,עם כל הלויינים שמסתובבים מסביב העולם ,אפשר היום

להסתיר צבא שלם, להסתיר מעינים של אנשים שמכינים צבא?! 

זה  -הכל ן, צריכים כל מיני דברים... אז לכ ...צריכים אימונים
 תסריט. והכל מסוכן לנו, ה' יציל אותנו. חלק של 

שכל רב יוכל לגייר את מי לחוקק ים בממשלה עובדש. עכשיו 
 שהוא רוצה...

 -זהו בירור שהיה צריך להיות. כי גם ככה  ת. אל תדאג.
הרבה זרים נכנסו ליהדות, וצריכים להוציא אותם, להקיא אותם 

זה  -. אני לא מדבר על האמיתיים. האמיתיים ז ג:["]ר' ע החוצה
בסדר. אני מדבר על אלה שאינם אמיתיים. הם עושים לנו נזק 

 . ג: ובתוס' יבמות מז:["י נדה י"]'כספחת', ערש

מסביב כבר שמו כאן ש. בקומפלקסים הגדולים שבונים 
 שלטים באנגלית להזמין את הגוים לרכוש דירות...

מעורבים בהקמת בעבר יו ת. כן, ואני יודע שאלה שה
פרוייקטים דומים טוענים שבודאי ובודאי הבניינים האלו לא 

 מיועדים בשביל יהודים. 

ש. אבל אולי דוקא בגלל המצב הנוכחי הגוים יפחדו כעת 
האפיפיור קרא לקתולים לבא לגור בארץ ישראל הרי לבא... 

מטוסים לא מגיעים... מלחמה, התחילה כעת  ,לדלל אתנו כדיב
 כל התכנית התבלבלה...ו

ת. אל תשכחו דבר אחד: את הכל הם יכלו לתכנן, אבל זה 
שירדו טילים כמו גשם, זה הם לא יכלו לתכנן, שלא יהיו כמעט 
שום קרבנות בנפש, אולי קצת פצועים ואחד נהרג, אבל לא יותר 

 מזה בינתיים, ברוך ה'.

 

 לברוח מן הארץ...עכשיו ש. יש הטוענים שצריך 

ל אמר לא לבא לפה, זה היה בנסיבות "כשהסאטמר רבי זצת. 
אחרות, במצב אחר. אני בטוח שאם הסאטמר רבי היה בעולם 
הזה עכשיו, והוא היה צדיק ענק, הוא בעצמו היה אורז את 
המזוודות ואומר לכולם לבא, כי הוא מאד פחד מהחילוניות 

מאד מאוחדת וסגורה, -והוא בנה קהילה מאד .בארצות הברית
ואי אפשר  אבל במשך הזמן גם זה נפתח, וזה לא כמו שפעם.

 הודים עם כל הגשמיות שיש באמריקה,יהיה לסגור לגמרי את הי
עכשיו העולם הוא  -. אז לכן ו["פרם דעות "]רמב ולהשאר כמו פעם

לארוז את  שונה, ואני בכל זאת הייתי מציע לכל יהודי ויהודי
אבל  ס קצת פה.ולחפש דרך להגיע ולהתפרנ החפצים שלו

צריכים הרבה אמונה ובטחון בה', ועדיף ללכת לפני שהבעיות 
 .ָצפֹון...'[ ֵמֶאֶרץ ְוֺנסוֻ  הֹוי ]זכריה ב': 'הֹוי הגדולות מתחילות ולהגיע ֵהָנה

ים, למשל. הם רוצים לבא, אבל מאחר שהרבה  היהודים הָצְרַפֻתִ
מהם רוצים לבוא עכשיו, הם לא יכולים למכור את הבתים 
שלהם, כי הגויים יודעים שהם יכולים לקבל את זה עבור 

לצאת, והם חייבים את הכסף הזה  ךכל כרוצים פרוטות, כי הם 
בה פעמים בשביל לחיות פה, ולכן יש להם הרבה סבל מזה. הר

אחד מהמשפחה צריך להשאר כדי לסדר את העניינים, אבל 
רפתים', הגויים מבינים שהיהודים מרגישים שהם כבר לא 'צָ 

ושאין להם מה לעשות בצרפת. ועוד מעט זה יהיה כמעט בכל 
 ארץ באירופה. וגם באמריקה, בודאי. 

 ם את זה?קולטייהודים בארה"ב ש. האם 

סים את זה, ויש יהודים שבאים ת. יש יהודים באמריקה שתופ
לגור פה, הרבה יותר ממה שפעם, אבל זה לא דבר פשוט. בכלל 

 לא דבר פשוט.

התאומים, קראת, בנימין, לכל היהודים  תלילאחר נפש. 
י, כי אחר כך בקושי הם יוכלו לצאת "באמריקה שיבואו כעת לא

 ..נראה שזה מתקרב למצב כזה עכשיו. עם המזוודות שלהם.



נכון, ולא מזמן שמענו על אנשים שלא יכלו להעביר  ת.  זה
לא נותנים שלהם. הם רוצים לבא לפה אבל ֵהָנה את הכספים 

 להם להעביר מבנק לבנק. זה לא פשוט בכלל.

ש. אמרתם פעם שטילים יעופו כמו גשם... האם זהו המצב 
 שהתכוונתם, למצוקה שיש כעת?

 א ד'["]תהלים צת. אבל בינתיים אפילו מטריה לא היינו צריכים... 
 עוד לא. עוד לא הגענו עדיין לשיא.

הבין את ראות ולאמורים ל ש. גם אצל הגוים נעשה בירור, הם
 האמת...

זכרם, זה לא ימח שמם ו ,הםות. תמיד הם ראו שה' איתנו. 
י "]רש השנאה של עשיו ליעקב שינאה, עצר אותם. יש להם כזו

. עשיו היה מוכן לעשות הכל רק לעצור את יעקב. אז וישלח[
שנאה קשה  יאהה שלהם של הגוים, של האירופאים, השנא

 .ה["]'ֵאיַבת עֹוָלם', יחזקאל פל עמוקה ביותר.וביותר, 

שחותר להפריד בין השלטון  האם צריכים, הנוכחיבמצב ש. 
 בסכנה... ובין החייל הפשוט שנמצאיסודות היהדות  לרמוס את

ל, הם לא אשמים במצב "ילים האלה של צהיהח ,ת. תראו
 ,יות בזה שהם נכנסים למלחמהנים מין רוחשהם מרגי .שלהם

עם כל  'הרגשה טובה'מין  וויש להם איז ,והחיים שלהם בסכנה
וא ה' כי אמר שהוא לא מפחד, , כמו שבחור אחדרים שלהםבחה

ֵענֻו, סֻוִסים ַעל'ישעיהו ל"א: ] ..'.גולנצ'יק ָ ְבְטחוֻ  ִיש ֻ י ֶרֶכב ַעל ַוֻיִ ' ה ְוֶאת ָרב... ֻכִ

וֻ  ֹלא להציל חיים של  ,מין חבירות למטרה חשובה וז ['...ָדָרש 
לא  זהלנו שאבל התפקיד  .כביכול ,ולהציל את המדינה ,יהודים

זה להתפלל עליהם,  -לנו שהתפקיד  ות הזאת.להכנס לטיפש
 פגע, ושיחזרו בתשובה מלאה. ישיחזרו שלמים בל

 מתפללים... ,יש כאלה שמתחזקים באמונהאמנם ש. 

עם חשבונות נגד  םלוניית. נכון, אבל יש יותר ויותר ח
-כיפתהם כמו  .שים שום עבודה בשבילנווהממשלה. הם לא ע

אז  – ותשאם היינו עושים מה שאנחנו היינו צריכים לע .ברזל
שאנחנו נמצאים בו עכשיו.  ' הזהךְ רוֹ בְֻ 'ו לא היינו בנחנברור שא

כל  כדי להבריח יםברהביאו אותנו למלחמה עם הע רשעיםה
רגנו את הכל, והם ישא רשעיםשמץ של יהדות. אני מדבר על ה

'אני  :מה זהלה. אבחורים הההשטויות לראש של כל סו את יהכנ
 -ים גילא על המנהצריכים להתפלל,  ז ב'["]ר' ירמיהו י ?גולנצ'יק'...

אבל  .שלא יהיה להם שום פגע ת,על המסכנים, אישיאלא 
נכון שזה  ,ריכה להיותצה תכל המלחמה הזאת לא הי :שתדעו

 למצב הזה.בכלל היינו צריכים להגיע  ע למצב כזה, אבל לאהגי

 

, בתוך בתוך הציבורקורים ש. המצב מאד נמוך, דברים קשים 
 ...הקהילה

ת. אוי לנו. לא הייתי רוצה שיתחילו לחפש בכל מיני ערים, 
לכל אלו ששולטים בפוליטיקה, בעיריות, מהאנשים שלנו, ה' 
ישמור עלינו, אבל הגענו לדברים מאד נמוכים. במיוחד בעניני 

ְך ָהָיה ְלִסיִגים', ו]כספים.  ְסֻפֵ  .כ"ד[-ר' תרגום ישעיה א' כ"ג'ֻכַ

מכל יהודי ויהודי, לא לשכוח אז אני רק יכול לברך ולבקש 
ֻדֻון'ט: "ט כ"]איוב י שיש דין ודיין ְדעֻון ש ַ , ואנחנו נרגיש את הדין ['ֻתֵ

ט...'. מלאכי  שלו ואת הפסק שלו בעתיד הקרוב ֻפָ ש ְ י ֲאֵליֶכם ַלֻמִ ]'ְוָקַרְבֻתִ

]חבקוק ג' ו'  , את הפסק הסופי בשביל העולם הזה שיש לנוג'[

 .ש["ע

 

 ...אנחנו רואים מלמעלהסים הרבה ני ש.

את העם שלו, זה  ,ה רוצה להציל את הבנים שלו"ת. הקב
א "]עי' פרדר כ"הסיבה שזה קורה. אבל יהיה רגע שלא יעזור כ

ח כיצטרכו בו .ל"בעיקר בחו ,ל"יהיו גם בחודברים ו ,ג["פ מ"סו
םהזהב -גללהפסיק להתפלל לע ְסֻפָ חֻוצֹות ]יחזקאל ז' י"ט: 'ֻכַ ִליכֻו...'[ ֻבַ  ַיש ְ

 .]ירמיהו ג' ד'[ ולחזור בתשובה

י, "אני רק יכול לברך את כל אלה שנמצאים פה ואת כל עמ
שנזכה כולנו לקבל משיח צדקנו  ,את כל היהודים האמיתייםו

 ברחמים ובשמחה.

 


