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רֹוןּׁשּובוּּ הֲּאִסיֵריְּלִבּצָּ ְקוָּ ּ...ַהּתִ
שות כדי , מה עם ישראל צריך לעעצמנואני רוצה לומר לכולם, להסביר לכולם, מה אנחנו צריכים לעשות בכדי להציל את 

 ינו.לזכות לקבל משיח צדק
שמעולם לא חלמנו עליהם, דברים  םעומדות להיות התרחשויות גדולות ומפחידות בעתיד הקרוב, דברי ,כמו שכבר אמרתי

כן יום של אנשים ו-היום מתרחשים בחייהבה, כל כך הרבה דברים מפחידים רהפחד כבר עלינו. ישנם כל כך הו מפחידים ביותר.
ֵטם'] כביכול ק חזק בקדוש ברוך הואבעולם בכללותו וכו', אבל בקרוב, בכדי לשרוד יהיה עלינו להחזי ִעים ְיַפל ְ יֵעם, ֵמְרש ָׁ י ְויֹוש ִ סו   כ ִ בֹו...',  חָׁ

הקדוש ברוך הוא, אילו רק יכולנו לראות את זה, להרגיש  למחבר אותנו אבחבל הרוחני ה ,, להחזיק חזק בחבלע"ש[ ,סוף מזמור ל"ז
 רוב אל הקדוש ברוך הוא.קאת זה, את החבל שמביא אותנו 

, מפני תנוורק דבר אחד יציל אאזי  –ו כיהודים עומדים להירצח בגלוי, וכאשר זה קורה נ, ואהמבחן הגדול עדיין לפנינו
חמה רוחנית. נצטרך להחזיק חזק מלללחום יהיה עלינו שאנחנו לא יכולים ללחום מלחמה פיזית כנגד הרשעים. זה לא יעבוד. 

 לרדת בשום צורה שהיא. חלטבאופן מובאידישקייט שלנו ולסרב, לסרב 
ַזֲעֵקךְ ]תקט"ו תפילות לרמח"ל, קס"ג, ביה"ל ר"פ וישב עה"פ  יודיו, להתקבץ יחדיהיה עלינו להצמד יח יֻלךְ  'ב ְ ו ַצִיְך' ַיצ ִ , ועי' מלבי"ם ישעיה נ"ח ה' על ִקב 

עלינו לשמור את התורה בצורה הקפדנית ביותר עולם הגדול. בפני הלחלוטין  עצמנו, לסגור את ענין 'צום' שהוא מל' התקבצות והתאחדות[
מנו, ושאנו מוכנים אפילו למות, רק לא לעשות חס יבכדי לא ליפול, לא לקבל פחד מהאויב האכזרי. עלינו תמיד לדעת שה' ע

ים ם, להפוך להיות יצורים אכזרהומלהיות כמוהם, להיות כלום כ עזוב את היהדות שלנושנושלום מה שהרשעים רוצים שנעשה, 
 שכמוהם.

יהודים הם לבטח אינם תשע הוהעולם,  אוכלוסייתעשיריות מן -הרי מתכננים להרוג תשעהם בכל אופן אך הם ירצחו ביהודים. 
מופנה אלינו. הם לא יכולים לסבול  הכעס שלהם יהיהיהודים. בכל אופן, -הם יהרגו לא ם, כך שלרובלעשיריות מאוכלוסיית העו

רוצים להתנקם הם והגיוניים ופראיים, -, ועושה אותם לאמן הכלים' אותם'מוציא , וזה 'הנבחר-'העםמפני שאנחנו בטוח  ,אותנו
 פני שה' בחר בנו.מ ,בנו

קחים ושהם לא ל הם רוצים לשלוט מתוך ארץ ישראל, מפני שהם יודעים שרק מכאן הם יכולים לשלוט על העולם, אבל מה
לא משנה מה שהם רוצים להאמין, וזה זאת, מפני שבאמת אנחנו העם הנבחר, להם לעשות  לא יאפשר זה שה' לעולם –בחשבון 
 .מעל פני האדמה םהרעי םאת האנשי קחומהקדוש ברוך הוא י ,ולמעשה

ֹוִים שנדד קרוב לאלפיים שנה ממקום למקום ואומלל אנחנו עם קטן ֵהם ]'ו ַבג  יַע, ֹלא הָׁ נֹוחַ  ִיְהֶיה ְוֹלא ַתְרג ִ ... ְלַכף מָׁ , הציקו לנו, כי תבא[פר' ', ַרְגֶלךָׁ
 שר שלנוואת העלהשאיר ק בכדי להיות עשירים רלנו להיות הניחו ים תלע .לחיות ללא מקור פרנסה נו, ונאלצרצחו אותנו

בכדי  מרגועהיה לנו קצת ושם -שפהעדיין מקנאים בנו. הגלות היתה קשה ומרה, אפילו שלגויים הפראיים שכה קנאו בנו, ו
 לאסוף כוחות.

יכול, והוא יהיה -במספר, אבל ה' הוא הכלואנחנו מאד מעטים  חנו אנשים חלשים, פיזית,נון. אראופן, כעת זהו הקרב האח בכל
, מפני שאין ט"ז[ 'ו]מלכים ב'  אלף מונים, מליון מונים ואפילו יותר אנחנו עודפים עליהם –עם הקדוש ברוך הוא כאשר אנחנו אתנו, ו

 עין, כביכול.-במבטרק אותם יגמור , והוא יכול-והכלהוא ריבונו של העולם  –שהקדוש ברוך הוא להם שום סיכוי בעולם, מפני 
יט ב ִ ַ ו   ]'ַהמ  מ  ַ ֶרץ... ִית  אָׁ ִאים...', מזמור ק"ד[ לָׁ ָׁ  .ַחט 
מאתנו לעשות,  דרוששהם עומדים ל להם, לסרב לעשות מהלהשתחוות אומץ ולסרב  מה שאנחנו צריכים לעשות זה לתפוסאז 
דינת ישראל בכדי להרוס את עם מב חוקים ותקנותהם כבר קובעים  כבר מבקשים מאתנו לעזוב את האידישקייט שלנו.והם 

צוחק הכי חזק, ואנחנו הוא ה –בכל אופן, מי שצוחק בסוף אך והם סבורים שהם מנצחים, לגמרי, ישראל. יש להם תכנית מוכנה 
ז , ונצחקונצחק ,ונצחק ,נצחק ֵלא ]'אָׁ ָׁ חֹוק ִימ  ...'[ ש ְ ינו  ִ לא לעזוב את  היא: לנצח אותם תך היחידיראבל הד , אפילו שזה יהיה מאד עצוב.פ 

אנחנו שלו, הבנים והבנות הנאמנים שלו תמיד לנצח.  ילדיםהאידישקייט שלנו, לא לעזוב את הקדוש ברוך הוא, תמיד להיות ה
 .קב"הלהשאר נאמנים ל םחייבים ללמד את הילדים שלנו שאנחנו צריכי

'הקרבה'. אבל יהיה עלינו להקריב. יהיה עלינו לעשות דברים של המושג שום ידיעה על , שאין לו כל מפונקאנחנו דור 
', כביכול, אבל כעת אנחנו רואים שזה בכלל ה'נאור תקופהם ליאנחנו שייכרק הדורות הקודמים היו צריכים לעשות. ש חשבנוש

דם כמו כל -ראי, מרושע וצמאפיפעם, -פות החשוכות ביותר שהיו איהתקוכל לא. זה חשוך כמו כלל וכלל . 'אורנדור 'לא 
 הפוגרומים שפעם היו.

 
י 'ֵלךְ ]ישעיהו כ"ו:  העולםבפני  עצמנו, לנעול את עצמנואנחנו חייבים, חייבים לסגור את  ִ ֹא ַעמ  , ב  ֶריךָׁ ְתךָׁ  ו ְסֹגר ַבֲחדָׁ לָׁ ...' ד ְ ֲעֶדךָׁ  11, ר' פרק ב ַ

אנחנו חייבים לא אז  –תנו דברים שאנחנו לא רוצים לעשות . אם הם דורשים מאיפנימה , ולא לאפשר לטומאה להיכנסדרה[בסי
 .מה שלא יהיה -זאת  לה או משהו מן הסוג הזה, אנחנו חייבים לעשותיהמ-. אם הם רוצים לקחת מאתנו את בריתשות אותםעל

וע מכל המצבים שהיהודים עברו לאורך הגלות המרה הזאת, ועלינו לעמוד ריותר גרוסיה הקומוניסטית. זה אשר וע מרזה יותר ג
ה ִהיא] חזקים ולא לוותר  .ערש"י סוף שיה"ש[ ,...''ִאם חֹומָׁ



הם ישובו. ה'  -יהודים אמיתיים  זה אומר שאם הם רב רב,זה לא אומר שהם עואני פוחד שיהודים רבים יוותרו, חס ושלום. 
הרבה פחות -יהיה להם הרבה –נאמנים לה' ולתורה ואלו שיעמדו חזקים אבל ם המון כאב. ל זה יהיה עִ יכריח אותם לשוב, אב

 בכל זאת זה יהיה להם יותר קל.אך חרדה, פחד והיה הרבה ק', למרות שילָׁ רבה יותר 'חָׁ כאב. זה ילך להם ה
אפילו שאנחנו מגיעים מדור עם רקע מאד לעמוד במבחנים. , עצמנואומר לכם, עם ישראל, יהיה עלינו להוכיח את לכן אני 

]עי' גמ'  השניה-העולם-אחרי מלחמתבתקופה שמהעולם לא הכיר גשמיות כה רבה כמו אף פעם  יכ, )מטריאליסטי(ביותר וגשמי מפונק 

מי אנחנו, ולעולם לא  עצמנוליהיה עלינו לתפוס אומץ ולהזכיר אך , ה...'[''הקב להם שהשפיע טובה בשביל אלא נתגאו לא סדום אנשי ר''חלק קט. 'ת
שלנו והשכר התגמול  –זאת נעשה ו חנואם אנ .קדוש ברוך הואה לאלעזוב את החבל הרוחני הזה שקושר אותנו  עצמנול לאפשר

ה ֹלא ]ישעיהו ס"ד: 'ַעִין יהיה הגדול ביותר שהיה מעולם תָׁ אָׁ ְתךָׁ  רָׁ לָׁ ה -זו  ה ַיֲעש ֶ ֵ י ַאךְ  ]'ַוי ֹאֶמר ה לנצח."של הקב, ואנחנו נהיה נבחריו לֹו...'[ ִלְמַחכ  ִ  ַעמ 

ה... ָׁ ֶהם ַוְיִהי ֵהמ  ֵאל ַעם ְקרֹובֹו', סוף מזמור קמ"ח[ לָׁ רָׁ יַע...', סוף הפטרת ניצבים. 'ִלְבֵני ִיש ְ  .ְלמֹוש ִ
 

אלא למי ]אין הקב"ה אוהב  שהיאצורה גם רוצה להזכיר לעם ישראל את האהבה שה' רוחש לכל יהודי שעוזר ליהודי אחר בכל  אני

סלחן כלפי אלו הכי ילדים שלו, והוא הכי מעניק ול. ה' אוהב את אלו שעוזרים לעם שלו, ר' שמיה"ל ח"ב פי"א[, שאוהב את בניו...'
  שנובע מאכפתיות פנימית אמיתית כלפי כל יהודי.חסד אבל החסד צריך להיות לשם שמים, ממש לשם שמים,  .שמסייעים לעמו

ם, ׁשֹוֵלַח לֹו ּדֹורֹון, ּוִמיהוּ תרגום הזוהר הקדוש פר'  דָּׁ אָּׁ ת הָּׁ רּוךְּ הּוא אֹוֵהב אֶׁ דֹוׁש ּבָּׁ ַהּקָּׁ ה ׁשֶׁ עָּׁ ׁשָּׁ ִנינּו, ּבְּ ָּׁ ׁשּ ֵדי  ?וירא דף ק"ד.: 'ׁשֶׁ ִני, ּכְּ עָּׁ הֶׁ
ם  רֹוׁשֵ ד... ּופֹוֵרס ַעל ֹראׁשֹו וְּ סֶׁ ל חֶׁ ד ׁשֶׁ חָּׁ יו חּוט אֶׁ לָּׁ ךְּ עָּׁ ה ּבֹו, הּוא מֹוׁשֵ זֹּוכֶׁ ן ׁשֶׁ ֵכיוָּׁ ּכֹות ּבֹו. וְּ ם, אֹותֹו ִלזְּ עֹולָּׁ ין לָּׁ ֹבא ַהּדִ ּיָּׁ ׁשֶׁ ּכְּ ֵדי ׁשֶׁ אֹותֹו, ּכְּ

יו...' ע"ש כ לָּׁ ר עָּׁ הָּׁ ִנזְּ ּנּו וְּ ק ִמּמֶׁ ּלֵ ּתַ ז ִמסְּ אָּׁ ם, וְּ ֹרׁשֶׁ ה אֹותֹו הָּׁ רֹואֶׁ יו וְּ ִחית ִיזֵָּּׁהר ּבֹו, ּוֵמִרים ֵעינָּׁ ׁשְּ  .שכן היה בהצלת לוט מסדום ה"עַהּמַ
 

המשפחה בני מאחד יהודי אחר, רק מתוך התחושה שהיהודי האחר הוא כמו כל יהודי נולד עם הניצוץ הזה להיות אכפתי כלפי 
ולהלחם אחד עם להתקוטט כל כך הרבה יהודים גרם ל –שמיות שלו עם כל הג ,הדור הזהאך שלו שהוא צריך לדאוג עבורם. 

בגלל כל הקנאה שנוצרת זה כל , ו]יומא ט:[ אחד על השני בצורה נוראה רע-הוציא שםהרע אחד על השני, ל-לדבר לשוןהשני, 
ד'] מגשמיות רבה מדי ש  ִנְפרָׁ ה ְיַבק ֵ תוך כל באת האהבה שנטועה מלידה  עצמנומתוך חייבים להוציא ולגלות  ,ואנחנו חייבים .['ְלַתֲאוָׁ

בית. החסד הראשון צריך ב לולא לשכוח שהחסד מתחי .ליםוכל יהודי, לעשות חסד היכן שרק אנחנו יכבבעומק הטבועה יהודי, 
 לעם ישראל בכללותו. –לילדים שלכם וכו', להורים שלכם, ואחרי כל זה  יכן, או, או לבעללהיות לנשותיכם

, להכין רוחנית את עצמכם, כך שלא תסבלו מדי הרבה. אנחנו נהיה להתכונןלומר לכם שאין לכם זמן רב מדי גם אני רוצה 
ם וצרכים הבסיסיים ביותר. אבל ה' לא יתן לנו לרעוב, והוא לא יגרעד ה רדויֵ שלנו החיים  .נהיה חסרי מותרותחסרי כסף. אנו 

יק ֶנֱעזָׁב...'[ למות, בעזרת ה'ח"ו לנו  ִאיִתי ַצד ִ נחיה אנחנו  יעזוב אותנו צמאים או רעבים.ן לנו מה שאנו צריכים. הוא לא תהוא י .]'ֹלא רָׁ
 דרכים שלהם.ה לאהרעים שינסו לכופף אותנו לו אולא לוותר ל ,ולא לפחד ,אבל יהיה עלינו לעשות את שלנו ,בע"ה

להוקיר ב אותם. אתם חייבים וולאה ,ם לכבד אותם באמתייש לו אמא ואבא, ואתם חייב ר לכם שכל אחדמאני גם רוצה לו
 ,ההורים שלכםהערכה כלפי  לגלות םיכל זמן שזה לא מתנגד עם האידישקייט שלכם. אתם חייב ,לעשות את רצונםואותם 

ות , ועדיין יש לכם מחוייבמים לכם צער, הם עדיין ההורים שלכםראפילו אם הם גו .מצוות-ם ושומרייבמיוחד ההורים שהם מאמינ
 אל תשכחו זאת. זה מאד חשוב.כבוד ולהתיחס אליהם בדרך יפה. להם לרחוש תמיד יהם פלכ

]ר'  כל סוגי הסיבות של גשמיות לחד לשני בגליהודים שלנו משקרים. הם משקרים אמהי רוצה לומר שמדי הרבה נכמו כן א

שלהם בודאי לא יאהבו. אנחנו  תפחומשי שהם רוצים לעשות דברים שהנים למשפחות שלהם מפר, משקאורחות צדיקים ש' החמדה[
חוררים מ, בשקרים ם בכל דבר. אנחנו מלאיםרקע שלנו מן העבר. אנחנו משקריהגיל שלנו. אנחנו משקרים על בנוגע למשקרים 

אזי  –ם לומר את האמת, מפני שאם אנחנו לא אומרים את האמת יואנחנו צריכ ,נורא פגםזה  –ר ק ֵ שַ לְ  זה חייב לעצור.ושקרים. ב
 .'אמת'. לא נוכל אפילו לתפוס מושג מה הכוונה ]ר' שבת קד.[ אמת-של-לם אנחנו לא נוכל להבין עולםולע

השקר שאנחנו אוהבים להאמין בו. אנחנו רוצים להאמין בשקר מפני שכך זה  אז בבקשה תזרקו את השקר. השקר הורג אותנו,
 את האמת חפשואנא, עם ישראל,  ,אז בבקשה .. בכלל לא קל יותרקל יותר , אבל באמת זה לאזה נראה קל יותרקל יותר. 

ה] וָׁ ו  ֲענָׁ ש  ק ְ ו  ֶצֶדק ב ַ ש  ק ְ  .לאמיתה אמתאת השזה לא פופולארי. תגידו את האמת כפי שהיא. תאמרו כאפילו  -, תגידו אמת :[ד...', חגיגה 'ב ַ
נראית כמו שהיא  –ם לומר את האמת יאתם אמור ,)בדרך צניעות(ק אתם רואים אשה שהיא לא צניעות'די לדוגמא, כאשר

אתם יכולים ו !זוהי אמתשלה.  אה המפוארתינשואה עם הפ-לאשהיא נראית כמו שהיא  .דיתררחוב, ולא כמו אשה ח-פרחחית
]ר' ויותר אנשים יהיו קרובים יותר אל ה'.  ,אנשים יאמרו שזה אסור, זה יעלםויותר ה אסור, מפני שאם יותר שזם לומר יוחייב

 .שבת קיט:[
, תמיד לומר את האמת. תמיד מתאעלינו לומר את ה אבל .ולים לדבר עליהם. נתתי רק אחתיכ ישנם דוגמאות רבות שאתם

 .]יומא סט:[ זה אמת עם א' רבתי –מו של ה' שותמיד לרצות לחיות עם האמת,  מת.את הא צותלר
 

ס...', נח ו', ערש"י שם[ המבול-לדורמאד דומים  אני רוצה לומר שאנחנו מָׁ ֶרץ חָׁ אָׁ ה הָׁ ְלאָׁ י מָׁ הגונים יש בינינו, -, כל כך הרבה אנשים לא]'כ ִ
סנהדרין עי' ] פרוטה' פה ושם-משוה-בכל זאת לעתים אנחנו גונבים 'פחותמיליוני דולרים,  אפילו אם אנחנו לא שודדים ולא גנבנו

-יה. אין לנו שום בעיה להיות בלתירים, מהבנק, יהיה מי שיהמהמדינה, מהחבאם זה ה ממי אנחנו לוקחים, נֶ שַ . וזה לא מְ ק"ט[
שלא מציגים את  נתוניםמזון באמריקה או ביטוח לאומי בישראל, -טפסים עבור תלושי וילמללמשל ישרים כאשר זה מגיע 

  .שלנו התמונה הכלכלית האמיתית והמלאה
המנהיגים ן על כל הרבה ממספרות הבחדשות ראות ם ליבדור הזה, כמו שאנחנו יכול 'חיים-דרך'והגניבות הפכו להיות כמעט 

 םוישנם אנשי יות הוגנים וישרים,ההעבירה הזאת. ישנם אנשים שהם מאד מקפידים לו יושבים בכלא על למואשמים ואפיהשלנו 



 "י למופתהיהוד"להם, אפילו שהם נראים כמו  ךף ממה שלא שייסשלמעשה עושים הרבה מאד כ שיםשאינם. ולכן ישנם אנ
ם...', אש"ל פי"א ו', זוה"ק עוזרים כל כך הרבה ליהודים אחריםו נו  ש ֵ ה לָׁ  . [, ועי' אמונה והשגחה לר"ש מאלצאן אות ט"ולגרמייהו'כל חסד דעבדין ' ]'ְוַנֲעש ֶ

אלו עם נשמות יהודיות שעשו כישנם ומחיר גבוה. על זה  ישרים הללו שהם עומדים לשלם-את היהודים הבלתי אני מזהיר
עם ישראל, אל תנסו להציג את עצמכם  ,. אני מתחנן אליכםו בתשובהשובשים לסבול בכדי יהם עומד אבל –טעויות 

ה...', סוכה ל'.[ ריםבאמצעים לא כשכאשר רוב הכסף שלכם מגיע  ,חסד גדולים-גדולים, בעלי )נדיבים(כפילנטרופים  עֹולָׁ ֹוֵנא ֶגֶזל ב ְ  .]'ֲאִני ה' ש 
לא כולן, אבל רבות מהן . הנשים שלנו, לכלוך רוחני, זוהמהפת, וצה לומר לכם שהעולם החרדי שלנו מלא טינאני גם רו

ן, חצאיות ות שלהאות הארוכות והמפוארות שלהם, ועם החצאיות הצמודיסרטים עם הפה-מן-בותכוככמו מסך, -נראות כמו כוכבות
 קצרות וצמודות.

 ,בדרך מתקבלת לבושות תכולהספר הן הו-לו אם לביתאמורות להיראות, ואפיהן רבות מהן אינן נראות כפי ש, יעקב-בנות בית
 .עותישל הרבה פחות צנ אבל אחרי הצהרים הן מתלבשות בצורה תלבושת אחידה, בגלל שיש להן ,פחות או יותר

נים. רבים מהם גם לובשים קָׁ נים, מפני שהגברות לא אוהבות זְ קָׁ לא זְ להבעלים של היום, אפילו האברכים, רבים מהם הם 
. לא אכפת להם. הם נשואות-ורבים מהם רוצים נשים שנראות כמו בלתי, ]עי' יומא פו.[ לא מתאים לאברךכלל שזה  ,בגדים צמודים

כמה גדול החיוב על הבעל ]דברי הח"ח בספרו 'גדר עולם', על כיסוי הראש בפרק ו': ' שר אנשים אחרים מסתכלים על נשותיהם.אפילו שמחים כא

 .בענ"ז[ נמרץ, ע"ש באורך עם משל למחותה בעוון זה ולהעריך לפניה גודל האיסור וכו'
ולצערינו יש  .נובימי של העולם היהודיכל חלק בכמעט והתפשט זה כן נכון, וזה חדר שזה לא נכון!', מפני 'אל תצעקו עלי: ו

דידאווסקי ' להגר"י מחניך קדוש']עי' סוטה מז: 'משרבו משקרות עינים רבו המים המאררים...', ועי' בפתיחה לס'  נולהרבה מקרים של ניאוף בקהילה ש-הרבה

 מתאים רק לגוים, אבל רבים מעמינו נאשמים בזה.  שזה מעשה שפעם חשבנוזה  .[זצ"ל
זהו דבר איום , מסוגלים להוליד ממזרים. והרם גדולה םעם יחוסמתפארים ובה, חלקם אפילו שת-אפילו אנשים שאינם בעלי

עם נשים נשואות, שזו עבירה אפילו ואות, אלא שנ-ושים זאת רק עם בלתיעוהם לא  !עבירה גדולה ונוראה, מאד חמורהא. רונו
כל זמן "וא: מישהו. הפסק שניתן לעתים רבות ה-ֵאיטריד ! אבל זה לא נראה שזה מענקית, שהעונש על כך הוא מיתת בית דין

 ."ביחדלהשאר לחיות זה בסדר, זה בסדר. אתם יכולים  –שהבעל שלך לא יודע 
גרמה לנו ללכת בדרכי ונורמלים, -לא ועשתה אותנו 'עד הראש 'עלתה לנות הגשמיות הזאר, עם ישראל, אבל כל אני מצטע

ִבין', מזמור ל"ב[ חושקים את דרכי הגויים אנוו. ]'ויתערבו בגוים וילמדו מעשיהם...', תהלים ק"ה ע"ש[ הגוים ֶפֶרד ֵאין הָׁ סו ס כ ְ  . אנו רוצים להיות]'כ ְ
רוצים להיות היותר מאשר אלו רבים צים להיות חופשיים מהגבלות התורה הם לו שחפוך ה', אבל ארם, בוללא כ ."חופשיים"

 הקדוש ברוך הוא.  ו שלתחת עול
אם יש לכם נשמות של יהודים, תעשו תשובה! עשו תשובה! אבל את  :בעבירות שכאלו אשמיםאתכם, אלו ה ראני מזהישכך 

ה'] אתם יכולים לעשות תשובהשובה הכי חזקה שאתם יכולים לעשות, ותחזרו אל ה'. תה רָׁ ר ֶהֱעִמיקו  סָׁ ו בו  ַלֲאש ֶ , אבל זה , ישעיהו ל"א ו'['ש 
עושים לא ם את, אבל זה יהיה הרבה יותר גרוע מאשר אם ]קריאת התורה למנחה דיום כיפור[ ש קשהנלא יהיה קל, והעונש הוא עו

 .נם, ונוסח ברכת המילה 'אשר קידש'[]ר' חרדים פרק ס"ג, עירובין דף י"ט. רש"י ד"ה על עסקי חיה תשוב
ם להאמין עם כל הלב והנשמה שלנו שרק הקדוש ברוך יזה שאנחנו חייב ן שאני רוצה לדבר עליו בשיחה זאת,הדבר האחרו

וזה הדבר  ,זה מה שצריך להיות –ורינו בה שהוא עושה לנו או עמַ ם להאמין שֶ ישל כל הקיום. אנחנו חייבריבונו הוא  –הוא 
ֵביד',] יותר עבורינובהטוב  נָׁא ְלַטב עָׁ ֵביד ַרֲחמָׁ עָׁ ל ַמאי ד ְ חס  ,מתים בגלל זהשאנו , בין אם אנחנו חיים בגלל זה או ברכות סו"פ הרואה, ס' ע"ב[ 'כ ָׁ

או שהוא  כל-אביונים חסריבין אם הוא עושה אותנו  מה שהוא ית' עושה עבורינו.זה  –הדבר הטוב ביותר בשבילנו ושלום. 
 .זה הכל לטובתינו .לוםשילדים, חס וכלל לא נותן לנו שהוא עשר ילדים או -שירים, בין אם הוא נותן לנו חמשהעושה אותנו ע

ברגע שיש ו ,אינם נצחיים הסוג הזההחיים מן . ועד ם לדעת שזה לא לעולםיאנו צריכ –לו וכל דבר שאנחנו סובלים בחיים הל
-ם להאמין בכליל. בכל אופן אתם צריכבברגע זה, הסבל הוא מוג .בעזרת ה' ,י יהיה לנו נצחיותאז –נו את הגאולה השלימה ל
שלכם שאין כמו ה', אפס זולתו. הוא יוצרו של העולם. הוא הכל, ואין עוד שום והמהות  העוצמהכל עם ונפשכם -בכם ובכלבל

 .]י"ג עיקרים[ ואנחנו אחד איתו. ,עדיתהיא היחידות הבל –ו . והיחידות שלדבר מלבדו
 טאטי ומאמי, תודה רבה. ,כםללכתוב. אני רק רוצה לומר נוסף ום דבר אין לי עוד ש

 

 עליו? ' שדיברתןהלב על ה'סוסלנו  שאלה: מה אתה רוצה להסביר
ם, ואנחנו נדע חו  צח כשלג, ואז הוא יהפוך להיות  והוא יהיה. וס הלבן' הוא משיח שקרס: אני רוצה לומר לכם שה'ובהשת

 זה אומר שהוא איננו משיח. ו ,חוםלהיות ויהפוך  ,. הוא יפול בצורה קשהזיוףשהוא רק 
של  ושקר שיופיעו וינסו לגרום לנו להאמין שהם זרע-כמה משיחיאמנם הסוס הלבן מייצג סכנה גדולה עבור עם ישראל. יהיו 

 ו.יס יחד עם כל מאמינרֵ הָׁ והוא יֵ  ,האמת תתגלה –בל בסוף א .ביותר משכנע היהי לומלך, אבל אחד מהמתחזים הלהדוד 
חזיק עלינו רק לה .בקרוב זה יהיה מאחורינו. בקרוב יהיה לנו את הגאולה השלמה ...מה אני יכול להגיד ...מה אני יכול לומר

ל ְלַבְבֶכם, ְוַיֲאֵמץ ]'ִחְזקו  וט להחזיק מעמד. פש .מעמד  .מזמור ל"א[ ...','ַלה ַהְמַיֲחִלים כ ָׁ

ּ.]סידרהּב'[ּפרקיּ'הגאולה'ּשלּמוישל'הבשלשיםּוששתּהמאמריםּאתּובישועתוּהשלמנוּבעזרתּהשי"תּובזאתּ
ּ,ּואלּיטשנוּלנצח."הטובּכיּלאּכלוּרחמיו,ּוהמרחםּכיּלאּתמוּחסדיו"ּהשירּוהשבחּלבוראּכלּעולמיםּעלּהטובּשגמלנוּכרחמיוּוכרובּחסדיו,

שלּמוישל'ה,ּוהכלּלשםּהיקריםּוהחשוביםּעולםּאתּתקשוריוּ-להוציאּלאורוההשתדלותּמוישל'הּעלּכלּהמסירותּלמשפחתוּשלּּהוקרהּותודה
 .ביןּמצדיקיּהרביםתמידּשמיםּבשבילּלזכותּאתּעםּה'ּבמסריםּנפלאיםּומחזקים,ּמעודדיםּומעוררים,ּיתןּה'ּחלקםּ


