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כי אני מרגיש כבר את הסוף לעולם הקשה הזה.  אני מאד שמח,

כבר, אני נושם עמוק ומרגיש  לימהשה האני מרגיש ממש את הגאול
העולם של משיח. אני  ת הנקיון של האויר של העולם החדש,א

אמת. אבל אנחנו ההרוח של משב מרגיש כבר על הפנים שלי את 
אני לא מרגיש  - שמה. ואפילו שאני מרגיש את זההגענו עדיין לא 

ד את זה כל הזמן ָחא ]'כ ַּ יב...', תיקוני הזוהר דף ע:, ע"ש[ ָלא רו   . ָנש ִׁ
הכל ה'  :י"מעוד דברים לעבור. ואני רוצה לומר לע-יש לנו עוד

ֹו'[ יכול, ורק ה' ד  בַּ ל ְּ וב זולא לע ,הכל יכולה'  זה כל המסר: ]'ֵאין עֹוד מִׁ
]רמב"ם רה"ל יסוה"ת, דרך ה'  ה' הוא המציאות היחידה בעולם .את ה'

ומה  .]'ֵאין עֹוד'[ , ואין מציאות אחרת[81פרק  2לרמח"ל ש"א פ"א, 'הגאולה
אין לו  ,אין לו חיים ,ז"ות בעוהאאין לו מצי -ומי שלא קשור אליו 

 זהות, הוא לא קיים!
מבין את אמיתי וגם הגוי ש-ויהודי .ה"ולא לשכוח: הכל זה הקב

, אנחנו שייכים "אנחנו והוא"ה, זה לא "אנחנו חלק של הקב :כל זה
ךְּ  'ֶאֶפס] להאחדות שלו, להאחד ָ ת  לְּ ֹוֲאֵלנו   ב ִׁ ימֹות ג  ' לִׁ יחַּ ש ִׁ ָ מ  ואנחנו חייבים  .[הַּ

צֹונֹו'[ להיות, לחיות לפי התורה, ולהיות מה שה' רוצה שנהיה רְּ ים ב ִׁ י ִׁ , ]'חַּ
א להיות אחד עם "א .תאיםמזה פשוט לא הולך, זה לא  -כי אם לא 

  !ה"הקב

ךְְ ֵּ םְ'ְוַעמ  ל ָּ ֻּ יםְכ  יקִּ  'ַצד ִּ

ולקבלְאתְ...: 48'להיותְחלקְשלְהבריאהְהמושלמת',ְדניאלְפרקְ
ְאותו. ְלקבל ְלחיות ְרק ְלא ְזה ְצדקנו, ְשלְְמשיח ְלהיותְחלק זה

ְהמושלמת ְהנצחיות(ְהבריאה ְהבא, ְאתְ)עולם ְמשלים ְהקב"ה .
אזְחייביםְְ,זהְבעזרתְה'הבריאה.ְאםְאנחנוְרוציםְלהיותְחלקְשלְ

ְלאְ ְלזה, ְאדםְשהואְלאְראוי ְכי להיותְראוייםְלהיותְחלקְמזה.
ְלשיםְבורגְמדיְְיכולְלהיותְשהואְיהיהְחלקְמהשלמות. זהְכמו

חורְשצריךְמידהְמסוימת.ְזהְלאְילך.ְאיְתוךְאוְמדיְקטןְבְגדול
ְמתאים. ְשלא ְבורג ְזה ְלתקן, ְְאפשר ְאנחנו ְישראל, יםְצריכעם

זהְלאְיהיהְחלקְשלְכלְהשלמות,ְואםְלא,ְאזְאדםְלהיותְחלקְש
ְ.,ְח''וכלום

 
עוד מתקרבים ש זה שאנחנו "ההגאו? השלמה המה זה הגאולו

לא עוד זה  אבל ,אנחנו כבראמנם ה. "יותר להיות אחד עם הקב
ונעלה עד שנהיה  ,ונעלה ,להעואנחנו נ. מותשלבלא מספיק שלם. 

ל, ר' "]מאמר העיקרים לרמח לנצחד תמי ,נפרד-', חלק בלתיקלֶ חֵ 'פשוט 

י"]תהלים ע לםובעשקיימת  ההיה ההנאה הכי גדולו ת. וז[22גליון  ֲאנִׁ  ג: 'וַּ

ת בַּ רְּ ים קִׁ י ֱאלֹקִׁ  . טֹוב...'[ לִׁ
 .צריכים ביטחוןוכשיו אנחנו עוברים דברים קשים ביותר, ע

לא פוחד  !פוחד יננוא -מי שמרגיש אחד עם ה' ו .צריכים לא לפחד
שלא  ,לא פוחד מכל מיני מחלות ...ירואה-מזגלא פוחד מ ...י אדםמבנ
כי שום דבר לא יכול להפריע לנו אם ה' לא   לא פוחד מכלום. ...נדע

יון סנה אם ז ,ו עונש"אם זה ח ,יש לזה סיבה -אם ה' נותן ו .רוצה
דים ללנו פרס על זה שהיינו י אם זה לתתאו שלא נדע,  ,קשה
הכל  .לא משנה מה, זה הכל מה' ]משלי ג' י"ב, ברכות דף ה'[ ...טובים

ים'[ לטובתינו ֶטיָך טֹובִׁ ָ פ  ש ְּ י מִׁ  בר עלגמצליחים להתרק אם אנחנו ו .]'כ ִׁ
לים בלב שלם, בהגיון מלא בט מקו, ופשונלשהפחד שלנו ועל היאוש 
 .מזה, נצא באיזושהי צורה אנחנו נצא, אז שזה הכי טוב בשבילנו

הסבל  .זה נעלם .לא נשאר לנצחזה  –כי כל הסבל  .נסבול ונצא
 ,זה טוב -כ "אחו .חולף , זהאמיתיים יהודיםכל אלו שהם אצל נעלם 

 ]'יסורין ממרקין'[הרגשה של שלימות.  וזה קל, ז
ועוד אני עבור דברים קשים כמו שאמרנו לכם, עכשיו, אנחנו נו

היה לכם תלהשתדל ש !רק לא לפחד לי מסר אחר: , איןאומר לכם
לקום  ,...'אין לי כח' :להגידוקצת אנרגיה. שלא תלכו מכסא לכסא 

]'אֹוֵזר  ה"לקום ולעשות בשביל הקב ,עם ישראל לולעשות בשבי

קֹויֵ  ָרה', 'וְּ בו  גְּ ָרֵאל ב ִׁ ש ְּ יפו  ' ה יִׁ ֲחלִׁ ... יַּ כו   ֹכחַּ ֹלא ֵילְּ ...'[ וְּ יָעפו  , אפילו שאתם שוכחים יִׁ
שוכחים אם באמת שאו  ,באותו יום 'שמע ישראל'אם אמרתם 

בגלל הכל זה באמת מפריע מאד, אבל זה  .אמרתם את הברכות
 כבד, ומבלבל. המצב. המצב

ק להלחם ךאנחנו צריכים להמשיו ץ ֲחזַּק ]'רַּ ֹאד..., יהושע א'[ ֶוֱאמַּ  ,מְּ
גד מה שהוא מנסה ר, נ"להלחם נגד היצה ינולהמשיך עם כל כוחות
אנחנו שהוא רוצה  ,א שמנסה לייאש אותנו"להפיל אותנו, נגד הס

יש ו ,יש לנו עתיד יש לנו.אבל . לילה וחסאין לנו תקוה, חשנרגיש 
ר "כים להלחם נגד היצהיאנחנו רק צרולנו תקוה, ויש לנו נצח. 

 שמנסה להוריד אותנו לאפס. 
אנחנו נקום  שכאשרם לדעת יחנו צריכנא אנחנו צריכים להלחם.

ואת האמת,  ,ה"ת הקבאעל הרגלים ונלחם נגד הפחד, ונקבל 
ם אנחנו אאבל  אז יהיה לנו הרבה יותר קל. -ל לחיות לפי זה דונשת

ל הכ'ו ',...אין רצון'', ו...'אין כחמתיישבים על הריצפה ואומרים: 
את עצמינו ולסחוב את  יהיה הרבה יותר קשה להריםזה אז  ,'...נגדינו

ה' יכריח  אבל ה. לכיוון הנצח."עצמינו לכיוון האמת, לכיון הקב
אם  ,אם לא נעשה את זה לבד לעשות זאת אותנו, הוא יאלץ אותנו

 לא נעשה את זה בשמחה ועם רצון גדול.
 

 גם פה יהיה לנו קשה. בל, אבעולםבעיקר תתכוננו למצב קשה, 
 קשות. יש כבר בעיותגם פה משאירים אותנו קצת לסוף, אפילו ש

ֹור]ישעיה כ"ד:  והעולם מתהפך ָרה 'פ  ֹורְּ פ  תְּ ָטה מֹוט ֶאֶרץ... הִׁ מֹוטְּ תְּ ...', ירמיהו ָאֶרץ הִׁ

רצח בצורה  ,מלא אלימות זה .מתהפךממש . העולם הרחב פרק ד'[
אפילו להעלות על הלשון  י דברים שבלתי אפשרינאיומה, וכל מי

ות החצופות ]'שע בלתי רגילהבצורה אכזריות  ,לתאר את זהבכדי 

 [42]הגאולה פרק  והצגות גדולות מאד .א["ה ה"הקשות', ירושלמי ברכות פ
לשכנע אותנו שישנה סכנה, שלמעשה זו לא סכנה אמיתית  מנסותה

 .אבל אפשר למות מזה
 של הקדוש ברוך הוא ולהחזיק כביכול ביד !לא לפחד –אז לכן 

ת ָ "]תהילים ע זְּ ד ג: 'ָאחַּ יַּ י...'[ ב ְּ ינִׁ מִׁ לעזוב את אבינו שבשמים. לא  , ולאיְּ
ֵרי לעזוב אותו לרגע ש ְּ ...'[ לוֹ  עֹוז ָאָדם ]'אַּ  ...ק, ואיןלָ נעבור את זה חָ ו .ָבךְּ

להיות עם ה' ברגיעה  לפחד.רק לא אין לפחד. אין לפחד.  ...אין
ָגֻמל] ובשמחה ֹו... ֲעֵלי 'כ ְּ מ  אין עוד  :ולא לשכוח .', ר' מקורות בעניני הבטחון[אִׁ

זהו. הוא הכל.  .הוא הכל בשבילנו ,, הוא האבאהכל יכולהוא  .לבדומ
 ודה.קנ
 
 

 ומאמרי ביטחוןלשינון 'ּוְרֵעה ֱאמּוָנה', פסוקים 

' לעולם אל יזוז פסוק זה מפיך: 'ה א"ר יוחנן א:"ה ה"ירושלמי ברכות פ
נּו, ְצָבקֹות ב ִעּמָ ּגָ   ֶסָלה'.  ַיֲעֹקב ֱאֹלֵקי ָלנוּ  ִמש ְ

ׁשּוָבה ישעיה ל' ט"ו: עּון, ָוַנַחת 'ּבְ ׁשֵ ּוָ ֵקט ּתִ ַהׁשְ ְהֶיה ּוְבִבְטָחה ּבְ בּוַרְתֶכם'.  ּתִ ּגְ
  

יָרא 'ַאל הפטרת לך לך, ישעיה פרק מ"א: י ּתִ ךָ  ּכִ ע ַאל ָאִני, ִעּמְ ּתָ ׁשְ י ּתִ  ֲאִני ּכִ
יךָ  ֱאֹלֶקיָך, ְצּתִ יךָ  ַאף ִאּמַ יךָ  ַאף ֲעַזְרּתִ ַמְכּתִ יִמין ּתְ  ֱאלֶֹקיךָ ' ה ֲאִני יכִּ  ִצְדִקי... ּבִ
יָרא ַאל ְלךָ  ָהֹאֵמר ְיִמיֶנָך, ַמֲחִזיק יךָ  ֲאִני ּתִ יְרִאי ַאל: ֲעַזְרּתִ  ְמֵתי ַיֲעקֹב ּתֹוַלַעת ּתִ

ָרֵאל, יךְ  ֲאִני ִיש ְ ָרֵאל... ְקדֹושׁ  ְוֹגֲאֵלךְ ' ה ְנֻאם ֲעַזְרּתִ     ִיש ְ
יָרא 'ַאל משלי ג': ַחד ּתִ ְתֹאם ִמּפַ ַֹאת ּפִ ִעים ּוִמׁשּ י ְרׁשָ י: ָתֹבא ּכִ  ְבִכְסֶלךָ  ִיְהֶיה' ה ּכִ

ַמר ֶכד...  ַרְגְלךָ  ְוׁשָ ה 'ּובֹוֵטחַ  משלי כ"ט:ִמּלָ ב'. ' ּבַ ּגָ   ְיש ֻ
ל ש' הביטחון, כד הקמח ע' אמונה. "א. חוה"גמ' ברכות ס' ע ציונים נוספים:

, על 'מצות הביטחון' ס' הליקוט 'מצות הבטחון'. נפה"ח ש"ג פי"ב, 'בית הלוי'
 , ועוד.ס' 'הכנה דרבה' לבעל ערוגות הבושם בריש הספר
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 שאלות ותשובות:
 

ש זה להיות אחד עם השם, "הענין של הגאוכפי שהסברתם ש. 
עם ה' בכל מהותם, האם להם לא היה  הצדיקים שתמיד היוכן אם אז 
 ש?"את הגאוהבכלל  חסר

הם היתה להם  ה."ת. הצדיקים הגדולים, הם היו אחד עם הקב
את הגאולה, הם לא היו צריכים לחכות לגאולה שבאה עכשיו,  כבר

עכשיו זו רמה אחרת, היו בני חורין. אבל כבר הגאולה השלמה. הם 
רמה אחרת. והם גם כן יבואו, הם יקומו לתחיה. זה גם  וולכולם ז

שלב עוד יותר גדול, עוד יותר גבוה. הם הגיעו לגן עדן שלמים, והם 
ז גם כן שלמים. ונעלה כולנו יחד. אמנם תמיד יהיו "יגיעו לעוה

ח ש של משי"נשמות גבוהות וגדולות יותר, אבל כולנו נעלה. והגאוה
צדקנו וכו', זה לא סוף פסוק. אנחנו נעלה עוד יותר, ועוד יותר, ועוד 

ז מאז החטא "בעוהכיום  ה  נָ שְּ היה לנו את הטומאה שיֶ תלא  וגםיותר, 
ָך...', סוכה נב.[ ֶאת ֱאלֶֹקיךָ ' ה ]דברים ל': 'ו ָמל ר."של האדה ָבבְּ  לְּ
ביקשו ופעלו למען  כל כךבעצם מה שהצדיקים  ם כךש. א

ת כבוד שמים, לא גדלהגאולה השלימה, זה הכל היה בשביל ה
בשביל התועלת האישית שלהם, כי הם היו גם קודם לכן בני 

 ?חורין...
זה לא מספיק שכמה עשרות צדיקים רק הם  .?..ת. בודאי, וגם מה

הנשמות הגדולות  -הם  !לא יהנה מזה?עם ישראל שכל ו ,בלבד יהנו
ועכשיו אנו  .נשלחו להרים את כולם, לתת דוגמה לכולם יותר, הם

ֶוהנלמד מהם גם בעולם הבא  רְּ ם ]משלי י"א: 'ו מַּ יֹוֶרא', גמ' חלק צב.,  הו א ג ַּ

תהיה  –, נעלה ונעלה, ואחרי התקופה של משיח תרגום ישעיה י"ב ג'[
ה כך שאנחנו לא נראה לא "לנו עוד עליה. ואנחנו נהיה אחד עם הקב

ֵאין , ולא שום דבר. אנו נהיה אחד אתו"אצבעות"ולא  "פנים"  ]'וְּ

ךְּ  ָלתְּ נו   זו  ֵ כ  לְּ י מַּ י ֵ חַּ א...', השלה"ק בהקדמות 'בית ישראל' א', וע ָהעֹוָלם לְּ ב ָ ש 'בעשרה "הַּ

. אני לא יכול מאמרות', מאמר א', יסוד ושורש העבודה, שער השיר פ"א[
שיו. אלו מושגים להסביר את זה. אנחנו לא יכולים להבין את זה עכ

 מאד גבוהים.
 

 ?יותר גדול...עוד מד להיות ושע ש. מה הפחד הגדול
לא יכול להגיד לכם בדיוק מה יהיה הפחד, אבל ת. קודם כל אני 

מחוץ כעת נמצא ש הזה "הדאע ,לשעכשיו למ יהיה פחד ענק.
אז האם הייתם מפחדים?  -פה ו "אם הם היו חל , אבי"לגבולות א
כי הם יודעים  ,זר לכם להסתגר בביתועה יהלא זה ו !ועוד איך...

פחד מאד גדול. ואם לא יהיה כאן זה רק דוגמא. יש ולשבור דלתות... 
ואם יש פחד מכל הכיוונים.  ...נכון?זה פחד.  ...אוכליהיה ולא  ...כסף
 ו ערים גדולות שיפלו מפצצה אטומית...ייה

 .ה' יציל אותנו.. ?...פחדלמה לש. 
את ולקבל  ,אני רק אומר שכל בן אדם צריך לא לפחד. בסדרת. 
 .]ירמיהו ל' י'[ לא לפחדולא לפחד.  ,ה עושה בשמחה"קבהש כל מה

אצבע את ההם לא מזיזים ו .ה"הכל בשליטה של הקב-הכללדעת ש
 .הם טיפשים -אז לכן  הכי קטנה, הרשעים, מבלי שה' מסכים לזה.

 ה יגמור אותם"הקבאפילו שזה מאד ברור.  -הם לא מבינים את זה 
ֹף"]מזמור ס ד  נְּ הִׁ ן ח: 'כ ְּ ֹף...'[ ָעש ָ ד  נְּ  הרבה מהם יגמרו את עצמם. ,והם. ת ִׁ

. אין "סתם-לא"המצב הוא קשה ביותר, ורק מחכים להתפוצצות 
כמעט מקום בעולם שאין שם מלחמה. וזה גם קורה בין דרום וצפון 
קוריאה, וגם בין רוסיה ואוקראינה, וזה בתימן, וזה ממשיך בלוב, 
וממשיך במצרים, וממשיך בסוריה, שם זה כבר כמעט שלש שנים, 

והכל כמה אפשר להלחם שם?!... וזה בעיראק, וזה קרוב לתורכיה, 
וזה בלבנון, וכו' וכו' וכו', ויש מקומות  ע.עלול להתפוצץ בכל רג

שלישית. החיילים של -עולם-ממש סכנה לפריצת מלחמת-שזה ממש
ו יושבים על הגבול של פולניה וכו'. וזה כאילו בשביל לשמור "נאט

 ...על הגבולות שלהם נגד רוסיה, אז מה זה?
 ש. המצב בכלל לא פשוט...

גויים מתחילים לחזור ת. לא פשוט. ואני אומר לכם שעוד מעט ה
, ועוד מעט יהיה כאן צפוף מגויים, ה' בעזה פה לארץ אחרי המלחמה

 ישמור עלינו.
 ש. בנוגע לתקופת העתידית, החורף שלפנינו, מה הולך להיות?...

יהיה חורף, ה' ישמור. וזה כבר כך, רק שלא  -ת. החורף הזה 
ע מבינים את זה, כי זה לא בדיוק נוגע בנו עכשיו. אך בר גַּ גע שזה יִׁ

ב בודאי, אז זה כבר רק "באנגליה, אירופה, רוסיה, סין, וכו', ובארה
יהיה קצר מאד עד ישראל. אז אני רק מזהיר אתכם שכשזה מתחיל 

. זה לא לוקח הרבה זמן )במהירות רבה(צ'אק -זה ילך צ'יק -בגדול 
לשלוח טיל. הם לא שולחים טיל לכיוון ארה"ב וכו', הם פשוט 

 זה למעלה, לאטמוספירה, וזה עולה ויורד בדיוק. בשניות. שולחים את
 ש. ומתי יהיה פה השלטון של הזרים עם הדת החדשה שלהם?...

ת. זה יגיע. לא צריכים לדעת הכל. אני לא יכול להסביר יותר כי 
י כדי לשבת "אני לא יודע יותר. אני יודע שהרשעים רוצים את א

זה אני  –כל מה שהם רוצים? פה. האם יהיה להם בדיוק זמן לעשות 
ת פה ולשגע אותנו. בֶ לא יודע. אבל יכול להיות שיהיה להם זמן לשֶ 

קטן -אבל אולי לא. אני לא יודע בדיוק. אני יודע שיהיה בלאגן לא
 פה בארץ. אני לא יכול להסביר יותר.

ש. פורסם שאישרו לואתיקן לבנות כנסיה גדולה בשדה הצמוד 
 ..לקברו של דוד המלך.

 ת. בוקר טוב... עוד מעט יהיה 'הואתיקן השני' פה. רק תחכו.
ה' ישמור, הם כבר שולטים על כל הר ציון. והערבים  –המנזר הזה 

הבית... הם גם -הם 'טמבלים', הם חושבים שיתנו להם לשבת בהר
-הבית! אז סתם עשו איתם הסכם, שהם יקחו את הר-רוצים את הר

י כאילו "קים את ירושלים ואת אהבית. מחל-והם יקחו את הר ,ציון
 . אבל ה' ילמד אותם.]יואל ד' ב'[הבית פה -שהם בעלי

ש. הממונים שם מדברים שהכל שייך מכבר לנוצרים, כל ההר... 
 סגור.זה 

 ת. אמרתי לכם, זה 'הותיקן השני', האם אתם לא מבינים?!
 ש. האם אנחנו מצפים למלחמה בין אדום וישמעאל...?

מלחמה. שוב אני אומר: ברגע שיעשו את  עושים כברת. הם 
זה יקח משהו דומה למה שהגר"א  –המלחמה ממש, המלחמה הזו 

 עשרה דקות...-עשרה, חמש-עשרה, שלש-אמר: שתים
 ש. דקות???...

ת. דקות! זה לא בעיה לשלוח טיל. שוב אני אומר לכם, זה לא 
טה, לשם מעל פני הקרקע, זה נוסע למעלה ויורד למ-טיל שהולך מפה

וזה שניות! הבנתם? עולה ויורד במקום! כדור הארץ עגול, אז זה 
 עולה ויורד במקום. וזה לוקח מחצית הזמן... וזה מאד מדויק.

 המדינה הזאת...כל מתי תגמר כבר וש. 
 -הם על סף נפילה, כי הם וכל זה,  ',הכנסת'ישראל, -המדינתת. 

בושות, הרבה יש הרבה  אין להם כלום. ,כבר אין להם תוכן
: 'מזל 42]הגאולה פרק שמאשימים אותם.  הרבה דברים קשיםנדלים, אסק

 אז לכן זה כברכבר לא סומך על אף אחד מהם. בכלל רוב העם  טוב'[
]דניאל  זה יפול –, ועוד מעט זה לא כלום, זה סתם בלאגן ,תולא ציונ

ֶאֶפס ֵבר...', ערש ָיד ח' כ"ה: 'ו בְּ ָ ש    .י שם["יִׁ
 ...מתפרעים שהערביםש. ומה 

חלק של הסוף, זה חלק של הזה  -לים זה שהערבים משתולת. 
אין כמעט מקום בעולם שאין  ימות שמייצרים בכל העולם.להא

 בעיות של אלימות.  ,בעיות
 המחלוקות שמשתוללות עכשיו...כל מה עם וש. 

מתים ה שעושים עם ה, וכל מקת היחידהומחלהלא  זו ,האת. תר
שכל רב הזה את החוק  לא יכולים לעשות עם הגיור... םעושימה שו

 ף פעולהחייב שיתומזה פשוט  גייר גר,דין ול-הביא ביתאיזורי יכול ל
'[ ...רבנים מצדגם  ךְּ יִׁ יבַּ ֲחרִׁ ךְּ ו מַּ יִׁ סַּ ָהרְּ  ,י"העמ ,אגיד לךאני מה אז  ]'מְּ

 ויסתלק, לא ישארור ילך מפה, "שהעכ, ורב רבמלאים ע ,החרדים
 .[היהלום הקטן'' מאמר ר'ו, 34 ליוןמקורות ג] הרבה אנשים.
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ש. צדיקים אומרים שהבעיה של המחלוקת היא קשה ונוראה, אז 
 איך יבוא משיח?

אוי ואבוי לנו... ורוב אלה  -כי עד שזה יתוקן  ,ת. משיח יבוא
ר"]יחזקאל לר "הם ע ]'בעלי מחלוקת'[ שעושים את המחלוקות נו   ב: 'ֲאש ֶ  ָנתְּ

ית ת ִׁ ֶאֶרץ חִׁ ים'[ ב ְּ י ִׁ . אנשים אמנם מתבלבלים, אבל לא אלו הם שיוזמים חַּ
 את הדבר הזה.

 ]'בשביעית מלחמות...'[ ..., ה' ישמור עלינוש.  והמלחמה על המשרות
להוריד את בכדי ת. נו, זה הסוף. הם עושים את הכל 

זהו.  -האידישקייט. הכל הכל הכל. אבל זה סימן שכבר כל 'הציוניזם' 
ף נגמר. הם פשוט כבר עברו את הגבול, והם כבר בירידה. ךְּ  ]'ָחלַּ  ָהלַּ

 ד א'["ז קמ"לֹו', תיקוה

אין ו ה,קשבצורה תורה תורה ספרי -ביזו בשמחתחילונים ש. 
 פה...פוצה 

ו  ת. יהיה להם סוף, ועוד איזה סוף  מ  ַּ ת  ים ]'יִׁ אִׁ ָ ט  ן חַּ  .ָהָאֶרץ...'[ מִׁ
ש. השבוע פרשת נח. מסופר בפרשת השבוע שהקב"ה השמיד 

 גם את דור המבול וגם את דור ההפלגה...
ת. כן, דור המבול ודור ההפלגה וכל הרשעים נמצאים פה עכשיו 

, הובא בהמשך, וסוגיא דפ' חלק דף ק"ט[ ]ר' דברי הזוהר חלק ב' דף נ"ח עמוד ב',
אֹוָלה', ערש"י  וה' כבר יגמור אותם עוד פעם ש ְּ ים לִׁ עִׁ ש ָ ו בו  רְּ ]תהלים ט': 'ָיש 

  ]זוה"ק ותיקונים, אש"ל פי"א[. והוא יוסיף לזה גם את הערב רב  שם[
רואים את זה, רואים את זה ברור. זהו רק ענין של זמן, ורואים שזה 

דבר כמו שאמרנו עוד מלפני פסח -אחרי-קורה. רואים שזה דבר
דבר... ובמיוחד אחרי פסח -אחרי-דבר-אחרי-, זה דבר[43]הגאולה פרק 

 זה התחיל לרוץ.

ת רֵּ כ ָּ הִּ יםְ'ב ְ עִּ ְרֶאה'ְְרש ָּ ְ.ְת ִּ

י נח:דףְְבשלחקְ"זוה א 'ִרב ִ ַמר ַאב ָּ ֵמיה   אָּ ַרב ִמש  ְּׁ א ד ְּׁ א יֵיסָּ בָּ ִכי, סָּ הָּ ַמר וְּׁ  אָּ
י עֹון ַרב ִ מְּׁ א ַזִמין, ש ִ ש ָּ ִריךְּׁ  קו דְּׁ ַאֲחיָּיא הו א ב ְּׁ ל לְּׁ כָּ ו ן לְּׁ ִכין ִאינ  קו   ַמלְּׁ עָּ  ד ְּׁ

ֵאל רָּ ִיש ְּׁ ַלם לְּׁ רו ש ָּ ִליְּׁ נו ס, וְּׁ ִריאָּ ד ְּׁ ַאנְּׁ לו ִפינֹוס, לְּׁ ֶנַצר, לְּׁ בו ַכדְּׁ ֵחִריב, ו נְּׁ ַסנְּׁ כָּ , ו לְּׁ  לו לְּׁ
ַאר ֵכי ש ְּׁ ין ַמלְּׁ ִריבו   ַעמ ִ חָּ יֵתיה   ד ְּׁ ה, ב ֵ אָּ טָּ ל ְּׁ ש ַ א לֹון ו לְּׁ ִמיתָּ ַקדְּׁ כ ַ , כ ְּׁ ִיתְּׁ ו ןוְּׁ ש   נ ְּׁ
הֹון אָּ  ִעמ ְּׁ ין רש ְּׁ ין, ַעמ ִ ַזמ ִ א וְּׁ ש ָּ ִריךְּׁ  קו דְּׁ א הו א ב ְּׁ עָּ רְּׁ ָּ פ  ִאתְּׁ יהו   לְּׁ יְּׁ יָּיא ִמנ ַ ל ְּׁ ג ַ ִאתְּׁ , ב ְּׁ
ֵני ַלם...', ע"ש. ַסֲחרָּ רו ש ָּ  יְּׁ

 
בסוכות, בדיוק בכניסת החג פרץ גשם מפתיע, והיו גם ש. הגשם 

 מקומות שאנשים נשארו בלי סוכות...
ה אומר שה' לא שמח עם מצבו זה אזהרה. שנתכונן. ז -ת. הכל 

. ואם נכיר את יביא אותנו לגאולה 'ישראל, אבל עכשיו ה-של עם
 .ה ונבטח בו, יהיה לנו קל יותר להכיר במשיח"הקב

כיפורים השנה ההתעוררות היתה יותר -שביוםש. היתה הרגשה 
 מאשר בכל שנה...

ת. האנשים היו שבורים יותר, לאנשים יש יותר בעיות. אז לאן 
. אבל יש הרבה אנשים ]הושע ג' ה'[ הם ילכו? לטאטי שלהם שבשמים

שהם עדיין עם הרבה שטויות ועוד עם הרבה עבירות שלא מוכנים 
 להתמודד עם זה. 

 ועה של תשובה ביום הכיפורים השנה?ש. האם היתה תנ
 ת. אני שואל אותך, תסתכל על העולם עכשיו, מה אתה אומר?...

 ש. זה לא עולם בכלל...
האם רואים  -ת. יש בודדים, בודאי. אבל ברחובות ירושלים 

 שינוי מיוחד?... בודדים, נכון.
 ...ש. אבל היתה התעוררות

רע, ומרגישים שבכלל ת. תלוי, ישנם אנשים עם צרות, ומרגישים 
 -משהו לא בסדר בעולם. נכון, יש אמנם כאלה, אבל בסך הכל 

 המצב הוא קשה מאד.
ובסופו של דבר,  וה' מזהיר אותנו, ומזהיר אותנו, ומזהיר אותנו.

 -ברוך ה', גם ראש השנה, וגם יום כיפור, וגם סוכות ושמחת תורה 
בל ברוב הארץ א –האויר, עם הגשם והכל -עברו בשקט. ואפילו מזג

כ "זה היה בסדר, לא נורא. והיה קריר קצת, לא כל כך חם, ובסה
ה נתן לנו את הזמן הזה, ועכשיו כשנגמר כבר "היה נעים. אבל הקב

מפחיד החג היו חדשות מאד קשות ומאד מפחידות, וזה הולך להיות 
 עוד יותר.

 
ש. השאלה היא איך לגרום לעם שיבכו עכשיו כדי שלא יצטרכו 

 לבכות אחר כך. זו הבעיה הגדולה...
ת. זו באמת השאלה. אנחנו לא יכולים, רק ה' יכול, וה' עושה 
את זה כבר. יש הרבה שבוכים כבר, כי ישנם בעיות קשות. וזה לא 

ם ישראל, זה גם בכל העולם. אבל היהודים כבר בוכים, לא -רק עַּ
 כולם, אבל זה התחיל לבוא בגדול.

]גמ' חלק צז.: 'ואנשי  מסתלקים בימים האחרוניםם רבים ש. צדיקי

 ...מעשה נאספים'[
. ה' מחזיר את השגרירים שלו. [18 גליון]ת. נכון, כמו שדיברנו 

 ,ז עם כל מה שעומד להיות?... הם"למה לתת להם לסבול בעוה
'[ אין להם סיבה לבכות ,הצדיקים יֵניה  ֲחמִׁ ֹלא אַּ  .]'ֵייֵתי וְּ

ש. אז איך נוכל להביא לכך שהיהודים באותן הארצות שאמורות 
 לקבל את המכה כמו אדום, שהם יבואו הנה בזמן...

ה יכול. הנה בצרפת, יש כל כך הרבה דברים "ת. רק הקב
 שקורים. אבל יש מקומות שהם לא מרגישים את זה כל כך. אז אין
להם חשק לזוז. מקבלים הרבה כסף מהממשלה, ויכולים לשבת 
וללמוד, בלי בעיות, וגם זה כך באנגליה, ובעוד כמה ארצות, אז הם 

קשה להם  -לא זזים כל כך מהר... ואלה שכן מבינים שצריכים לזוז 
למכור את הבתים. אז חלק מהמשפחה כבר באה הנה, וחלקם נשארים 

ל הצרפתים יודעים שהיהודים רוצים שם עד שימכרו את הדירה. אב
לברוח, אז הם לא קונים עדיין את הבתים שלהם... הם מחכים 
שיורידו את המחיר. ויהודים מרגישים שיש להם עוד זמן. אבל יום 

שנהיה בהלם. ואז יתחילו  –אחד אנחנו נתעורר, ויהיו כאלו חדשות 
 לרוץ לפה.

 ש. האם תהיה להם עדיין אפשרות?
 א יודע אם תהיה להם אפשרות לבא, ה' יעזור.ת. זה אני ל

 ש. אבל ה' יציל אותם...
 .ב["ז י"]ישעיה כ ת. זה נכון, כל יהודי אמיתי ינצל
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