העולם בדרך למלחמה
בס"ד ,תקשור עם בנימין ,ירושלים ,כ' אדר תשע"ה
אני מאד שמח שאתם ביקשתם שאני אבוא היום.
העולם מתחיל להראות לנו שזה הולך לכיוון מאד חזק של
מלחמת העולם השלישית ,וגם נפילה כללית של הכלכלה .ואני
יודע שרוב האנשים בעולם מעדיפים לא לדעת את זה ,ושואלים:
אז אם כן – אז בשביל מה צריך לדעת את זה? וממשיכים עם
המסיבות שלהם ,עם עגל הזהב ['הַ ְׁש ֵמן לֵ ב הָ ָעם הַ זֶּה ,]'...כדי לא לחשוב,
כדי לחלום שימשיכו עם הבועה הוורודה שכל העולם ,רוב העולם
חיים בזה מאחרי מלה"ע ה.2-
והיו לנו פחות-או-יותר ששים-שבעים שנה של חיים מה
שקוראים 'טובים' .אנחנו ,היתה לנו גשמיות ממש 'מעל לראש',
אפילו העניים-כביכול שבארצות-הברית היו במצב הרבה יותר
טוב מאשר הבינוניים באירופה לפני מלה"ע ה ,2-מבחינת כל
האוכל שהיה להם ,וכל המכוניות וכו' וכו' .ואני יודע שזה לא היה
משונה לראות בארה"ב איזה צריף ,כשלפני הצריף הזה עומדת
איזה קאדילק ,צריף של כושים ,אבל קאדילק היתה להם ...וגם
אנטנה בודאי שהיתה על הצריף כי טלביזיה היתה להם ,וגם פטיפון,
באותם ימים של שנות ה 50-היה להם ...וכו' .אז אפילו העני ביותר
באמריקה הוא היה בהרבה יותר עשיר מהעני באירופה לפני מלה"ע
ה ,2-וזו הסיבה שלכן לא רוצים לעזוב את זה .ולא לקח הרבה
שנים עד שנות ה 60-שהכל פרח מבחינה גשמית ,ובנו מרכזי-
קניות ,קניונים ,עם כל מיני 'שמונצעס' (צעצועים) ,וקולנוע ,וכו' וכו',
ואח"כ יצאו כל מיני דברים אלקטרוניים ואינטרנט וכו' וכו' ,אבל
לא רוצים לעזוב את זה.
וגם החרדים נכנסו לזה חזק .אני צוחק לעצמי כשאני רואה אשה
ירושלמית עם פלאפון שתקוע לה מתחת למטפחת שלה ,והיא
הולכת ברחוב ודוחפת עגלה עם תינוק ,ומדברת בפלאפון שמתחת
למטפחת שלה ...זה העולם שלנו היום .שכחנו מהעדינות ,שכחנו
מהצניעות ,שכחנו מלהיות באמת יהודים .ברוך ה' ,ישנם עדיין כמה
שהם כן עושים מה שצריך ,משתדלים לחזור למה שפעם היה ,אבל
הם מעטים.
וזה לא סתם שישנה מסורת שרק שבעת אלפים יהודים יקבלו
פני משיח צדקנו

[חסד לאברהם מ"ג נכ"ב ע"ש ,ור' בספר מלכים א' פי"ט לאחר

מעשה אליהו בהר הכרמל' :וְׁ ִה ְׁשאַ ְׁר ִתי ְׁביִ ְׁש ָראֵ ל ִש ְׁב ַעת אֲ לָ ִפיםָ ,כל הַ ִב ְׁר ַכיִ ם אֲ ֶּשר לֹא כָ ְׁרעו

לַ ַב ַעל .]'...אנחנו לא יודעים איך החישוב הזה נעשה ומה שזה אומר,
אבל מה שברור שמעט אנשים ישארו .ובין היהודים  -ישרדו רק
אלו שבוטחים בה'

['וְׁ ִה ְׁש ַא ְׁר ִתי ְׁב ִק ְׁר ֵב ְׁך ַעם ָענִ י וָ ָדל ,וְׁ חָ סו ְׁב ֵשם ה' ,'...צפניה ג'

י"ב],

אלה שממש יודעים שאין כלום ,אין שום דבר שקורה בעולם בלי
הקב"ה ,שהקב"ה גורם לכל הדברים שקורים בעולם ,בין אם זה
הנמלים שזוחלים על הארץ ועושים את שלהם ,או הפיל הגדול ,או
האריה הטורף  -זה הכל שייך לקב"ה.

[ע"ז דף ג' ע"ב' :מקרני ראמים עד בצי

כנים.]'...
ואם אנחנו חושבים שזה יעזור לנו מאד-מאד ללכת לרופאים -
אז שתדעו סוד אחד :אף אחד לא מת דקה אחת לפני שהוא צריך!
רק מה ,רצים לרופאים ,ומתפללים על נס [רבנו בחיי בהקדמה לפרשת
שלח] .אבל אנשים סומכים על רופאים .והרופאים כיום ,הרבה מהם,
הם ממש רוצחים .לא כולם  -ברוך ה' ,אבל הם לא המצילים אותנו
[תהלים ס''ָ :שוְׁ א ְׁתשו ַעת אָ ָדם'] .ורופא אמיתי ,אפילו גוי ,יכול להגיד
לפציינטים שלו ,שאני כלום  -רק הקב"ה מציל .כי כל רופא-
אמיתי שהוא רואה את האמת ,אפילו גוי ,יודע שברוב הפעמים
שמצילים אנשים באמת  -זה נס.

ועכשיו אנחנו בסכנה מאד גדולה ,ממש גדולה .והסכנה  -זה גם
של מלחמה ,וגם נפילה קשה מאד ,הנפילה הכי קשה שהיתה -
מבחינה כלכלית .ונכון ,אם יהודי יגיד לי' :מה אנחנו צריכים

לדעת? צריכים לשבת וללמוד! צריכים לעשות מה שאנחנו צריכים
לעשות ,ולא לפחד ולא לדאוג ,וזהו! ,'...זה נכון .והלואי שכולנו

היינו ברמה שכזאת ,אבל לאלה שלא תופסים מה שקורה ולמה
שזה קורה – תקשיבו היטב ,כדי שאולי זה יפחיד אתכם עד כדי כך
שתתחילו לחפש את הקב"ה ,כי אך ורק הקב"ה יכול להציל אותנו.
שיהיה לכם ברור :ישארו מעט אנשים! ושיהיה ברור ,שנגיע למצב
שנבין שאך ורק הקב"ה יכול להציל אותנו .על איזו סכנה מדובר?
הסכנה של מלחה"ע ה.3-
דיברו פה על הסרט שמצאו ,הסרט של החפץ חיים זצ"ל .ולמה
מצאו את זה בדיוק עכשיו? משנת ( 1923תרפ"ג) כאשר זה הוסרט
במפגש הראשון של הרבנים של אגודת-ישראל באירופה עד היום
 שכחו מזה לגמרי! אז למה כעת בדיוק ה' שלח את זה? זה כדישנראה עוד פעם את הגאון ,את הגדול ,את הצדיק ,צדיק ענק
בעולם שלנו  -החפץ חיים! ולמה עכשיו דוקא? כי זה מבשר את
הגאולה-השלימה! זה אומר שזה מגיע ,וצריכים הכהנים ללמוד את
הדינים של הקרבנות [קונטרס 'תורה אור' להח"ח ,ובמכתביו] .זה אומר שהגיע
הזמן שאנחנו נתקרב לה' ,ונדע שאין עוד מלבדו .שנדע שאין! אין
שום כח בעולם שיכול להציל אותנו  -רק הוא .שאנחנו נהיה
מוכנים לקבל עול מלכות שמים  -אבל באמת ,בכל רגע .בכל רגע
שאין לנו מה לעשות שנגיד לעצמנו' :אין עוד מלבדו ,אין עוד
מלבדו ,אין עוד מלבדו'! [דברים ד'' :וְׁ י ַָד ְׁע ָת הַ יוֹ ם וַ הֲ ֵשב ָֹת אֶּ ל ְׁלבָ בֶּ ָך ,'...ר' ביה"ל
סי' א' דברי הח"א בשם ס' החינוך ,שש מצוות תמידיות] .למלאות את החיים
שלנו עם דברים משמעותיים ,דברים בעלי תוכן ,דברים רוחניים,
שיביאו אותנו הרבה יותר קרוב אל המקור שלנו  ,שזה הקדוש ברוך
הוא ,שהוא הכל-יכול ,ורק הוא ,ולחכות למשיח ,להתגעגע
למשיח! יהודי אמיתי חייב להתגעגע למשיח .זה סימן ,זה עוד סימן
שהוא יהודי-אמיתי'[ .אַ ְׁש ֵרי הַ ְׁמחַ ֶּכה ,'...ר' ספר 'תקות הגאולה' לר' אהרן ראטה
זצ"ל ,וכן מאמרי 'אמונת הגאולה' בס' אור יחזקאל ,בשם הגרי"ז מבריסק זצ"ל ,ורבות

בספרי הח"ח זצ"ל כמו חומת הדת פי"ג ,מאמר 'ציפית לישועה' ועוד].
ובנוסף לזה ,אנחנו צריכים להשפיע גם על אחרים ,להשתדל
להחזיר אותם בתשובה .אני לא מדבר דוקא על החילוניים ,אלא
גם על החרדים שהתרחקו בצורה איומה ,שאיבדו את הרגישות
היהודית שלהם ,את העדינות ,את התורה ,אפילו שהם 'חרדים'
כביכול .אני לא אומר דברים חדשים ,רק דבר אחד אני אגיד:
אנחנו בדרך למלה"ע השלישית  -שזה יהיה משהו נוראי ,ואין לי
מילה אפילו מספיק חזקה בשביל להגיד מה שזה יהיה .ארץ ישראל
לא תיפגע [ר' גליון  ,]69אני לא אומר שלא תהיה פה איזו פצצה או
שלא יזרקו עלינו טילים ,אבל זה לא יהיה כמו בחו"ל ,שם שני-
שליש של העולם יהרס ,השליש לגמרי ושליש נוסף פגוע מאד .וזה
לא סתם ,זה בנבואות [זכריה י"ג] .והאברבנאל אומר שזה חייב
להתקיים [ס ' משמיע ישועה לרי"א סו"ס ישעיהו ,י"ד עיקרי הגאולה ,ור' ציונים
ומקורות בתחי' המסר 'הפחד משתלט'] .אז אפילו אם נהיה בא"י  -זה לא
פשוט [ור' חסל"א שם מעיין ג' נכ"ב בדברים נשגבים במעלת הדר בא"י בזמן ביאת
המשיח].
ואחרי שזה יהיה  -אז גם הציונים יפלו ,וברגע שיפלו אז אנחנו
נוכל לקבל משיח צדקינו .עד שהם לא נופלים – אין סיכוי ,הם
צריכים ליפול קודם .ואנחנו ,העיקר קודם לכל  -זה לחזור לקב"ה,
לדעת שהוא הכל-יכול ,ושרק הוא יכול להציל אותנו ['אַ שור לֹא

יוֹ ִש ֵיענוַ ,על סוס לֹא נִ ְׁר ָכב ,'...הפטרת 'שובה ישראל' ,סו"ס הושע] .וכל הרשעים
האלה שחושבים שהם יכולים להשתלט על כל העולם ,שעכשיו ה'
נותן להם ,מאפשר להם להצליח ,והם כל כך שיכורים על ההצלחה
שלהם שהם כבר עושים דברים טיפשיים – הם יפלו ,הם יפלו חזק
מאד! אבל קודם לכן יהרס חלק גדול מאד ,רוב העולם .ולא רק זה,
ביחד עם זה תהיה נפילה כלכלית ,נפילה כה קשה ,אבל כל
הדברים האלה ילכו מהר ,זה ילך ברציפות דבר-אחרי-דבר.
אנחנו כותבים כבר עשרים ושלש שנים ,אז בעשרים-ושלשת
השנים האלה מחכים ,ומחכים ,וחושבים ,וחושבים ש'הוֹ  ,זהו ,הגיע
הזמן ,'...אבל זה לא ימשיך ככה ,עכשיו זה יהיה דבר-אחרי-דבר
['בעֲ גָ לָ א'] .אם אנחנו נסתכל על מה שהתרחש מהתאריך הזה של
ַ
היום לפני שנה עד כעת  -אז העולם כבר השתנה ,עשה סיבוב של
מאה-ושמונים מעלות! אני רוצה שוב להגיד לכם :זה יהיה הרבה
יותר מהר עכשיו.
ונכון שמאז 'התאומים' הזמן ממש רץ ,וכל שנה זה רץ יותר,
ועוד יותר ,ועוד יותר מהר ,עכשיו ברגע שמגיע יום שני  -זה כבר
סוף השבוע ...פעם זה היה ברגע שהגיע יום רביעי ,ועכשיו זה כבר
יום שני ...ועוד מעט זה יהיה יום ראשון ...ככה זה עובר במהירות
הבזק [הגאולה ב' ,]31-ואנחנו לא תופסים לאן החיים בורחים .אבל
ככה זה .ה' רוצה כבר לגמור את המצב הזה של עם ישראל בתוך
הגלות שלו ,הוא רוצה לגמור עם הגלות ולהגיע לגאולה השלימה.
וזה השלב הבא של הבריאה .זה לצאת מ'עבדות לחירות'  -אבל
['תשו ַעת עוֹ לָ ִמים'] .וממצרים יצאנו  -אבל זה לא היה עדיין לנצח,
לנצח ְׁ
ועכשיו אנחנו נצא מהתרבות של מצרים ,מהטינופת של מצרים,
שזה כבר שולט בכל העולם ,הטינופת של עשיו [תהלים פ'' :חֲזִ יר ִמי ַָער'],
הטינופת של הגויים ,ואנחנו נגיע לנצח.
וגם בנצח יש שלבים ,ש בהם נעלה ,ונעלה ,ונעלה [עי' חסל"א מ"א
ני"ח]  ,אבל לזה אני כבר לא אכנס ,העיקר שהלואי שכבר נגיע
לסוף ,ושנקבל משיח צדקנו ,ונקריב קרבנות וכו' וכו'.
ועם ישראל ,לא לשכוח :כל העוה"ז זה רק אחיזת-עינים! זה לא
קיים .אנחנו נולדים ,ויש לנו אמא ואבא בדרך כלל ,יש לנו
משפחה ,אנחנו לומדים בבית-ספר ,גדלים ,הולכים לכולל ללמוד,
או שהולכים לעבוד ,קובעים עתים לתורה ,ונשים ,גם הן ,הולכות
לבתי-ספר ,מתחתנות וכו' ,העולם נראה שזהו ,ככה זה.
אנחנו מסתכלים על ההורים שלנו כאילו שהם ההורים לנצח,
על הבעלים שלנו כאילו שזה לנצח ,ועל הנשים כאילו שזה לנצח,
וגם על הילדים ככה ,אבל אנחנו לא מבינים שזה הכל עשוי
בשבילנו ,בשביל הנשמות שלנו ,לעלות ,לעלות ,ולהגיע למצב
של קירבה מקסימלית עם הקב"ה [' ְׁל ִה ְׁתהַ ֵל ְׁך ִל ְׁפנֵי ֱאלֹ ִקים ְׁבאוֹ ר הַ חַ ִיים,'...
מזמור נ"ו].
וכשנגיע לגאולה-השלימה נלמד שכל הקשרים של בני אדם
בעולם זה ,העולם הזה של היצר הרע  -יעלם ,ואז נראה איפה
הקשר-האמיתי שלנו ,איפה החלק השני של הנשמות שלנו ,איפה
חֲר ָיך ,'...ר' מס"י פ"א].
אנחנו משלימים את עצמנו [מזמור ס"ג'ָ :ד ְׁבקָ ה נ ְַׁפ ִשי אַ ֶּ
וזה יהיה התענוג ,התענוג הכי גדול .אבל ברגע שזה יהיה שלם –
אפשר יהיה לעלות ,ולעלות ,ולעלות ,בלי סוף ,בלי סוף ,בלי סוף
['וְׁ נַחַ ל עֲ ָדנ ָ
ֶּיך ַת ְׁשקֵ ם ,]'...שהבן-אדם שחי היום לא יכול בכלל להבין את
זה.
אז עם-ישראל ,תתעוררו! הזמן הגיע ['כלו כל הקיצין ,'...סנהדרין צז.]:
את כל המשחקים לזרוק ,את כל ההנאות הגשמיות  -לזרוק לפח.
ולהתכונן לעולם רוחני .כן ,יהיה לנו אמנם את הגוף ואת הראש
ואת הלשון וכו' ,אבל לא יהיה שקר ,יהיה רק אמת .אמת ,אמת,
אמת .אמת .זהו'[ .וְׁ נִ ְׁש ַגב ה' ְׁלבַ דוֹ ַביוֹ ם הַ הוא]'...

שאלות ותשובות:
ש .חג הפסח מתקרב ,וחג הפסח זה עניין של אמונה ,וזה צריך
להיות מאד משמעותי עבורינו ,המבחן הגדול של אחרית-הימים
כידוע זה מבחן האמונה' ,וצדיק באמונתו יחיה'.
ת .אמונה – זה דבר אחד ,וביטחון זה דבר אחר .אמונה  -זו רמה
גבוהה מאד ,אבל ביטחון זו רמה עוד יותר גבוהה [ר' בארוכה דברי רבינו
יונה על משלי ג' כ"ו ,ור' 'תורת ההשגחה והבטחון' לר"מ ימיני זצ"ל פרקים כ"ב כ"ג] .כי
בביטחון אנחנו מוכנים להקריב את עצמנו ולדעת שהכל זה
מהקב"ה ,ולדעת שהוא הכל-יכול ,ולא משנה מה  -מה שהוא
עושה זה לטובתינו [ברכות ס .]:אפילו שזה גורם לנו כאבים  -זה לא
משנה.
ש .המעלה הגדולה של עמ"י זה מה שהם יצאו ממצרים מבלי
שום בסיס על מה ואיך הם יחיו במדבר השומם[ ...ירמיהו ב']
ת .זהו .זה הביטחון .אמונה  -זה אמונה שקיים הקב"ה ושהוא הכל-
יכול ,אבל בטחון  -זה שכאשר הם יצאו ,הם לקחו את הכבשים
וקשרו אותם למיטה ולא פחדו מהמצרים ,כי היה להם ביטחון
בקב"ה .והאמונה והבטחון ביחד ,ברגע שיש ליהודי את שני
הדברים האלה – אף אחד לא יכול להפיל אותו ['ה' לי ולא אירא'].
ש .אז חזרנו לשאלה ,האם צריך להכין אוכל לקראת הדברים
שבאים עכשיו...
ת .מה אתה מתכוון לשאול ,האם כשאתה מכין אוכל אם זה לא
חיסרון באמונה ,האם זה לא סותר את הביטחון בה'? אני אומר
לכם ,איך שלא יהיה – זה כדאי שיש משהו בבית לאכול ,אפילו
אם אין הרבה  -אבל משהו ,משהו .זה לא פחות אמונה ובטחון .הרי
לא יהיה לכם כמו שעושים אנשים באמריקה ,הם בונים לעצמם
בונקרים ,וגם אוגרים אוכל עבור שנה שלימה וכו' ,וגם יש להם
רובים ,וגם כדורים לרובים וכו' ,כי הם בטוחים שזה המצב הקשה
מה שעומד להיות.
ואנחנו יודעים שגם היהודים באמריקה  -הם לא עושים כאלה
דברים לרוב ,וזה לא בגלל שיש להם ביטחון ,אלא בגלל שיש להם
ביטחון שעגל-הזהב יחיה לתמיד ,אז זה הבעיה שלהם .אבל יש
גוים שם שיודעים שהולך להיות בלאגן 'לא-סתם' .אנשים בארה"ב
וגם באירופה ,דואגים מאד ממה שעתיד לקרות ,הם חוששים שינסו
לקחת אותם ואת המשפחות שלהם למחנות-ריכוז ולהפוך אותם
לעבדים ,אז הם מעדיפים למות ולא להיכנס למקום כזה .והרבה
מאלה היו בצבא של אמריקה ,הם ,הגויים הפרוטסטנטים שכביכול
יש להם אהדה לישראל ,אבל זה לא 'אמונה' ולא 'ביטחון' .ואם
לדוגמא יש לכם איזו מנורת-חירום כמו שיש פה למקרה שלא יהיה
חשמל ,שזה דבר שקורה לעתים גם כשאין מלחמה  -אז זה לא
'חוסר בטחון' ,זה פרקטי ,וגם כמה קופסאות של מצות לא יזיק ,או
קצת פריכיות-אורז ,או קצת טונה בקופסאות ,משהו שיהיה ,ושהנס
יהיה על זה .זה כמו שהיהודים כשיצאו ממצרים ,אמנם היתה להם
איזו סעודה גדולה לפני שיצאו ,בכל אופן הם לקחו רק קצת בצק
איתם [' ִמ ְׁשאֲ ר ָֹתם ְׁצ ֻררֹת ְׁב ִש ְׁמל ָֹתם ַעל ִש ְׁכ ָמם ,]'...וזה החזיק להם ארבעים יום
עד שהם קיבלו את המן ובאר-מרים וכו' [ר' קידושין לח .].אבל פה ה'
שוב יוציא אותנו ממצרים ,ואלה שנמצאים בא"י  -זה יהיה להם
הרבה יותר קל .אם הם בוטחים ומאמינים בה' ,וקוראים ומבקשים
יטה
מה' עזרה ['וְׁ הָ ָיה כֹל אֲ ֶּשר יִ ְׁק ָרא ְׁב ֵשם ה' יִ ָמלֵ טִ ,כי ְׁבהַ ר ִציוֹ ן ו ִבירו ָש ִ ַלם ִת ְׁהיֶּה ְׁפלֵ ָ
ַכאֲ ֶּשר אָ ַמר ה' ,'...יואל ג' ה' ובמפ' שם] ומקבלים את ה' כ'הכל יכול'  -אז זה
יהיה להם הרבה יותר קל פה.
ש .בארץ יש כאן הרבה גוים ,מה הם יעשו?
ת .הרוב מאלה  -יברחו ברגע שיתחילו פה הדברים .אני לא יודע
בדיוק מה שיהיה ,אני לא יודע אם מישהו יודע ,לא חושב ,רק
הקב"ה יודע .אבל איך שלא יהיה  -זה כבר התחיל פה .ותהיה
מציאות שכולם יברחו ,וגם איתם הגוים הלא-מאמינים יברחו מפה,
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אז לא יהיה כבר את הציונים .אז ברגע שהם הולכים  -ה' ישלח את
משיח צדקנו.
ש .וכשתהיה הנפילה הכלכלית מה תהיינה מחירי הדירות ,האם
ירדו לגמרי או שלהיפך' ,היוקר יאמיר'?
ת .בודאי! מה? לקנות דירה?! ...מה שיקרה זה או שיאשימו את
המלחמות בנפילה-הכלכלית ,כי הם צריכים להאשים את מישהו
אחר חוץ מעצמם ,הרשעים האלה ,ואז יתחילו מלחמות עוד יותר
גדולות ,או שקודם תהיה נפילה שעם זה תתפרץ מלחמה ,כי הם
צריכים לכסות את כל העבירות שלהם ,כל מה שהם עשו עם
הכלכלה.
ש .ומה יהיה עם הכסף ,האם בכלל יהיה כסף?
ת .כסף יהיה ,אבל זה לא יהיה שוה כלום .ממש ['שתכלה פרוטה .]'...כי
הם ממש גנבו בצורה בלתי רגילה .וזה לא שהכלכלה נפלה בגלל
שלא השקיעו כ"כ נכון או מי-יודע-מה ,זה הכל ממש מתוכנן!
גניבה מתוכננת מכולם ,מהבן-אדם הבינוני ומטה .ולא רק זה ,הם
ממש גונבים גם מהעשירים ,אבל לא מהעשירים הענקיים .יש את
האחוזון האחד ששולט על הכל .ולא לשכוח :שמונים-וחמשה
אנשים שולטים על רוב העושר בעולם!
ש .אולי מדויק יותר לומר :הם גנבו את רוב העושר של העולם...
[עי' זוה"ק שמות ז' ע"א עה"פ ויקם מלך חדש]

ת .נכון ,הם גנבו את העושר ,אבל עכשיו זה כבר בכיס שלהם.
ש .השורש של הרע  -זה כפיות הטובה ,כופרים בטובתו של
הקב"ה ,מתעלמים מחסדיו של בורא-עולם כדי שלא להיות
טוב ,'...עי' חלק
חייבים לו[ ...איוב כ"ב' :הָ א ְֹׁמ ִרים לָ ֵק'ל סור ִמ ֶּמנו ...וְׁ הוא ִמ ֵלא בָ ֵתיהֶּ ם ֹ
קח' .דור המבול לא חטאו אלא בשביל טובה שהשפיע להם הקב"ה]'...

ת .הבעיה פה  -זה הנחש ,שהוא תמיד רצה להיות במקום הקב"ה.
וכל האנשים ,כל הרשעים האלה  -הם כולם שייכים לנחש ,כולם.
זה הכל שוב מאותה עבירה .ה' שלח לעולם הזה עכשיו את
הרשעים-הכי-גדולים שהיו אי פעם ,ועכשיו הם עוד פעם עושים
את שלהם ,והפעם עוד יותר חזק ,ועם נשק מפחיד עוד יותר ,הם
ממש ממשיכים את אותה הרישעות שלהם.
ש .הבחירות שלפנינו ,האם זה משנה הרבה אם הימין יעלה או
השמאל?
ת .ימין ושמאל  -אותו הדבר .וזה כך גם בארצות הברית .אין שם
רפובליקנים ודמוקרטים ,זה רק 'כאילו' .הם שניהם אותו צד .תראו,
הם צועקים שם הרפובליקנים נגד הדמוקרטים ,אבל בסופו של דבר
הם מתכופפים על כל דבר ודבר שהכושי רוצה לעשות.
ש .עשו רעש מהנאום של הראה"מ בקונגרס ,האם זה גם כן
הצגה?
ת .זה היה ממש הצגה ,ויום או יומיים אחרי שהוא עזב  -התחילו
לרדת על הילרי קלינטון ועשו מזה 'עסק' גדול ,אז שכחו לגמרי
מנתניהו ,ו עכשיו הילרי קלינטון בכותרות .לא הבנתי בכלל מה זה,
היא פתחה איזה אתר שיש לה באינטרנט שהיא השתמשה בזה
בשביל כל מיני דברים ,לא יודע ולא מבין ,אבל יורדים עליה
בצורה מצחיקה ,לא יודע למה .אולי היא הלכה נגד מישהו ,איזה
משהו שהיא לא עשתה מה שהיא צריכה לעשות ,אז ככה הם
מזכירים לה במי היא תלויה ,למקרה שהיא שכחה ,זה עולם של
מאפיה ,מאפיה ,מאפיה ,מאפיה ['חַ ְׁב ֵרי גַ ָנ ִבים.]'...
ולא מפסיקים לדבר על יצורים מאיזה עולם שמחוץ לעולם שלנו.
זה לא תמיד בכותרות ,הם פשוט פה-ושם אומרים שאיזה משהו
מעופף ,איזה אור שטס מעל איזו עיר גדולה ,כל הזמן מדווחים על
איזה דברים שאנשים רואים ,עב"מים ,שלא יודעים מאיפה הם
באים ,ומדברים על זה פה ושם ,וגם בעיתונות הרגילה .אז כל זה
ממש-ממש מכין את האנשים למה שהם רוצים לעשות .הם רוצים
להביא איזה דמות כביכול מעולם אחר ,שתביא גם דת אחרת
['שפָ ה אֶּ חָ ת
לכל העולם ,ואז 'כולם יחיו ביחד' כביכול ,בלי לריב וכו' ָ

ו ְׁדבָ ִרים אֲחָ ִדים .]'...ואני לא מאמין שה' יתן לזה לרוץ יותר מדי ,אבל
בוא נגיד שזה כן ירוץ ח"ו ,אני יכול להגיד ברור שהם יתחילו גם כן
לריב האחד עם השני ,וגם תהיה עוד מלחמה ביניהם ['ו ִמ ָשם ה ֱִפיצָ ם ה',
סנהדרין קט .].אבל זה לא יתממש ,כי לקב"ה יש תכניות אחרות ,וכמו
שכתוב בנבואות :מלחמת העולם השלישית [יחזקאל ל"ב] ,אח"כ גוג
ומגוג [זכריה י"ד] ,ואחר כך  -הגאולה השלימה.
ש .בכותל המערבי כל הזמן עושים שיפוצים ,בניות וכו'...
ת .אני לא יודע ,אבל דבר אחד אני יודע :זה לא יהיה טוב .הציונים
לא עושים משהו שזה טוב ליהודים ,זה חייב להיות רע ליהודים .ואם
הם עושים כאלו שיפוצים  -אז זה לא לטובת היהודים .נקודה.
ונתניהו הוא כופר ענק.
ש .הוא מראה שהוא קצת יותר לכיוון החרדים...
ת .תגיד לי רק מתי הוא אמר לאחרונה "ברוך ה'"? ...היו תמונות
ממנו שהוא היה בכותל לפני שהוא נסע לאמריקה עם הידים על
הכותל ,אבל הוא לא מספיק שחקן גדול שהוא היה יכול לבכות
שמה בכותל ,או לדפוק את הראש שלו על האבנים לבקש מחילה
ּש...
מהקב"ה .הוא  -כמו איזה פסל יווני ,רק לבו ׁ
ש .בשבועות האחרונים הסתלקו הרבה צדיקים גדולים...
ת .כן ,כן ,כן ,ה' מחזיר את כולם ,את כל הצדיקים עכשיו .וזה כבר
כמה שנים שהוא מחזיר אותם הביתה ,למה שיסבלו פה?[ ...גליון ]61
ה' יעזור שאנחנו נעבור את התקופה הבאה ברחמים ,ושכולנו נגיע
לאמת ושנזכה לקבל משיח צדקנו ,ושנשכח ,נשכח מכל הגלות
הזאת.
ש .איך אפשר לשכוח מתקופה כה ארוכה של גלות לאורך
אלפיים שנה?...
ת .אבל זה יותר מאלפיים שנה ,למעשה ,זה מהאדם הראשון.
מהרגע הראשון שהאדם עשה את החטא – הנשמה בגלות'[ .וַ יְׁ גָ ֶּרש אֶּ ת
הָ אָ ָדם .'...ר' תחי' פרקי דר' אליעזר ,וכן ר"ס חסל"א].
ש .איך נוכל לחזק את הענין של ה'שק ואפר'?
ת .עוד מעט יהיה פחד גדול פה בארץ ,ואז כולם יחפשו את השק
וגם את האפר.
ש .אז האם אנחנו צריכים להכין שקים?...
ת .קודם כל אנחנו צריכים להכין לזה את עצמינו ,והשק זה לא כ"כ
חשוב ,הם גם יכולים לקרוע את הבגדים שלהם ['וַ ִי ְׁק ַרע ָמ ְׁר ֳּדכַ י אֶּ ת
ְׁבגָ ָדיו .]'...הם לא צריכים לשים שק כדי להרגיש שפל ואבל ,הם
פשוט צריכים לקחת את החולצות היפות שלהם ושיקרעו את זה.
ש .דניאל הסבי ר שכל יהודי צריך לצעוק אל ה' ,להתבונן על כל
עבירה ועבירה ,ולבכות חזק על כל עבירה ועבירה .אז מי שלא
מצליח להגיע לזה – מה הוא יכול לעשות?
ת .למה לא להגיע לזה? אם הוא שכח את העבירות שלו ,שיבכה
על כל העבירות שהוא שכח ,זה עצמו גם קטיגוריה.
ש .או שיבכה על זה שהוא לא בוכה...
ת .כן ,זה מענין לעשות את זה ,יש הרבה אנשים שזה מדאיג אותם
שהם לא יודעים לבכות .זו בעיה מאד מאד גדולה.
ש .הלב התאבן...
ת .אבל זה לא אומר שהוא לא יהודי .אם הוא מצטער על כך שהוא
לא יכול לבכות – אז הוא כבר יהודי ,כי כואב לו על כך.
ש .איך באמת אפשר לרכך את לב-האבן שהצטבר אחרי כל כך
הרבה שנים של עגל-הזהב?
ת .קודם כל  -צריך רצון מאד גדול ,רצון חזק מאד ,צריך לרצות
לבכות ולהצטער .והבן-אדם צריך לחשוב על כל מחשבה שתביא
אותו לבכי ,שיחשוב על כל החיים שלו ,על כל מה שהוא מצטער
שהוא עשה ,ולחכות .זה לוקח זמן עד שהן באות ,הדמעות ,אבל
ברגע שהן באות – זה לא נפסק כ"כ מהר [איכה ב'' :כַ נַחַ ל ִד ְׁמ ָעה .]'...זה
פותח מעבר [וע' דברי הזוה"ק שמות דף י"ב ע"א וע"ב עה"פ 'ותחמול עליו' ,תיקוה"ז
כ"ו :כ"ז.].
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ש .איך צריכים להבין את הדבר הזה שזכינו לראות הסרטה של
החפץ חיים זצ"ל ,אנשים רבים התרגשו מאד?
ת .זה משהו עצום .וזה גם מסר לעמ"י .קודם כל ,כל מה שהוא כתב
על הסוף – כל זה עומד להתקיים ,ובמדויק .והוא היה יהודי ענק,
והוא כתב ודיבר הרבה דברים על התקופה שלפני משיח .אחרי
מלה"ע הראשונה הוא אמר מתי בדיוק תהיה עוד מלחמה ,ושהיא
תהיה יותר גדולה ממלחמת העולם הראשונה ,והוא הוסיף שאחרי
מלחה"ע השניה תהיה מלחמת עולם שלישית שלעומת זה  -זה
משחק ילדים [ר' 'לב אליהו' ,שמות עמ' קע"ב] .יש אומרים שהוא דיבר על
שבעים שנה ,שבעצם זה עכשיו ,אם אכן זה נכון .וזה לא רק הדבר
הזה שהוא אמר ,הוא גם דיבר הרבה על צניעות ועל שמירת הלשון.
ש .בתקופה שלאחר מלה"ע הראשונה החלה ירידה דראסטית
קשה בכל העולם ,שהצניעות פשוט הגיעה למצב של חורבן...
ת .נכון ,מדגישים את שמיה"ל מאד .אבל הוא דיבר הרבה מאד על
צניעות [ס' 'גדר עולם' ועוד] ,ואלו הם שני הדברים של הקדושה :קדושת
הפה ,וקדושת הגוף והמחשבות ['ברית הלשון' ,סוף ס' יצירה].
אבל הוא היה חלק של מלחה"ע הראשונה ,והוא ראה מלחמה ללא
סיבה ,והרג של מליונים של אנשים .ואחרי המלחמה ,בגלל שכולם
היו כל כך חלשים ,וברחו ממקום למקום וכו'  -אז בכל העולם
עברה איזו מחלת שפעת שזה הרג עוד כמה מליונים .במקומות
שהיתה תזונה טובה וכו' אמנם זה לא כ"כ הזיק להם ,אבל באירופה
שהיתה כל כך פגועה מהמלחמה זה גרם תמותה גדולה מאד.
ש .סבלו מאד מהמלחמה הזאת...
ת .המלחמה הזאת  -זה היה משהו נורא .ובנוסף ,אחרי המלחמה
הזו היה משבר כלכלי מאד קשה גם בארה"ב ,וגם בגרמניה ,ובעוד
מקומות באירופה .והחפץ חיים שנפטר בשנת תרצ"ג – ,1933
באותה השנה שהיטלר עלה לשילטון  -הוא לא ידע שהתחילה
מלהח"ע השניה ,אבל הוא כן ידע להגיד מתי זה יתחיל.
ש .הוא דיבר על עשרים וחמש שנה...
ת .נכון ,וזה היה בדיוק ,הראשונה התחילה ב( ,1914-נגמר ב-
 ,)1918וזה בדיוק  25שנה עד ( ,1939תרצ"ט) ,זמן פרוץ מלה"ע
ה.2-
ש .ועכשיו שמתפרסמות התמונות שלו ,הרבה רגשות
מתעוררים...
ת .זה סימן .הוא הסימן .כזכור הוא גם בא בחלום לתלמידו (הרב
שכנא זאהן זצ"ל ,מירושלים ,ראש כולל ללימוד קדשים ,ענייני
הקרבנות) ,שצריכים להתכונן לגאולה-השלימה שתהיה בקרוב,
והורה לו לפרסם את זה בעולם ,אז זה מאד-מאד חשוב .זה לא-
סתם שה' פתאום שולח את זה עכשיו לעולם בתקופה הזו .ולראות
את הדמות כשהוא יוצא מן הכנס הזה ,עם הקסקט שלו ,ועם
המגפים שלו ...יהודי בן שמונים ושלש-ארבע ,הוא היה חזק,
ורואים יהודי שהיה יכול להזיז הרים...
ש .ו אנשים לא גומרים להסתכל על זה שוב ושוב ...זה מראה לנו
כמה שעמ"י אוהב את הצדיקים ,את היהודים הגדולים שלנו...
ת .זה שה יהודי יכול להוזיל דמעות בשביל לראות אותו ,או לפחות
להרגיש שהוא יכול ,שהוא בא עוד פעם לראות ועוד פעם לראות –
זה יהודי אמיתי.
ש .וזה קורה דוקא בשבועות אלו...
ת .אנחנו קרובים כ"כ למלחמת עולם ,אין לנו בכלל מושג .ולא רק
זה ,אנחנו מאד קרובים לנפילה כלכלית ,משהו נורא .וזה יבוא
האחד אחרי השני .ובכלל כשנגיע לסוף  -זה ילך מהר מאד.
ש .מה קורה כיום בארה"ב? האם ממשיכה מחיקת הדמוקרטיה?
ת .איזו דמוקרטיה?! ...כבר מזמן אין שום דמוקרטיה! איך יכולה
להיות דמוקרטיה כאשר גם הרפובליקנים וגם הדמוקרטים הם
באותו הצד והם מקבלים הוראות מאותם האנשים .וישנן כבר

מדינות שרוצות לצאת מן הברית של הפדרציה! יש כמה וכמה
מדינות שמעוניינות בזה  -אם רק הם יתנו להם ,וזה כבר אומר
הרבה! ולא לשכוח שאובמה  -יש לו את הצבא ,בצורה מלאה ,כל
הצבא וכל הנשק – זה כבר בידים שלו ,כביכול.
ש .וגם על התקשורת הממוחשבת הם רוצים לשלוט...
ת .נכון ,הם כבר משתלטים .הם העבירו חוק ,בלי הקונגרס ,להקים
איזו רשות שתעשה איזה פיקוח על האינטרנט ,והם שיגידו 'מה כן
ומה לא' ,ומה ש'לא' – יורידו אותם ,ומי יודע מה עוד יעשו להם.
כיום האינטרנט זה משהו גדול מאד וחופשי מאד שכל אחד יכול
להביע מה שהוא רוצה ,אבל ברגע שהוא מביע את רעיונותיו – אז
עכשיו יכולים לגלות מי הוא ,איפה הוא ,ומאיפה הוא ,ולתפוס
אותו.
ש .ראינו יום אחד קבוצה ענקית של כמרים ,עם כל התלבושת,
הכניסו אותם הישר אל הכותל המערבי ,ה' ישמור...
ת .אני חושש מאד שעושים איזה משהו בשביל הנוצרים שם
בכותל ,ובודאי שמופיעים עם הבגדים ,כי הם קתולים ,ורק
הקתולים הולכים ככה.
בו',
['ק ַרס נְׁ ֹ
ש .לאור כל מה שקורה  -כל התיזה שלהם בקריסהָ ...
מגילה כ"ה ע"ב]...
ת .הם מוכרים את זה שהם השתלטו על כל העולם ככה ,לפי
דעתם .ולא רק זה ,הם מתכוננים להכניס פה דת חדשה שכולם
יצטרכו להצטרף לזה .הם הולכים מהדת הקתולית שהיתה עד
כעת ,והם כעת עם האפיפיור הנוכחי ,שהוא רשע גדול ,והוא עובד
איתם .אני לא יודע איך הם בדיוק עושים את זה ,אני רק יודע מה
הם רוצים לעשות ,את המטרה הסופית .והמטרה  -זה להביא דת
אחרת לעולם שכולם יהיו חייבים להיות חלק של הדת הזאת .אבל
הקתולים מאז ומתמיד היו עובדי עבודה זרה.
ש .מה דעתך על הבכיר ההוא שמת עכשיו באיראן?
ת .כן ,זה מעניין ,מוישל'ה הרי אמר משהו כזה ,שיהיה איזה רשע
שנתפטר ממנו ['דברים שיתרחשו'] ,אני לא יודע אם הוא חי או מת,
אב ל זה לא משנה הרבה ,כי הוא לא חי ממש ,ואם הוא מת ממש –
אז בסדר ,אבל יש עוד הרבה רשעים שנצטרך להסתדר איתם ...יש
מספיק רשעים בינינו...
ש .ואיך באמת מתמודדים איתם?
ת .גם כן ,צריכים להתפלל לה' ,כי רק הוא יכול לעשות את זה .מה
שעוצר אותם ושאנחנו כן יכולים לעשות  -זה להתקרב יותר
לקב"ה ושתהיה לו קהילה שלימה ['חדא כנישתא' ,זו"ח פר' נח] ,קהילות
שלימות שבאמת לא עזבו אותו ,ושרוצים אותו יותר מאשר את
הגשמיות.
ש .הייתי בניחום אבלים ,סיפרו שלא נתנו לקבור את האבא
בירושלים בקבורה רגילה ,רק בקבורת קומות ,אם לא מעוניינים
– צריך לשלם הון עתק במזומן ,אחרת לא יקברו אותו .מה זה
צריך להיות?!...
ת .עוד מעט יתחילו לקבור את האנשים בחצרות שלהם ...תראו,
הם ,גם הרשעים האלה יודעים איפה שיש אנשים שצריכים כסף,
ונותנים להם לעשות כל מיני 'דילים' ,וגם זה ,בודאי ובודאי שהם
בכלל היו רוצים להתפטר מכל בתי הקברות ,הם גם יכולים לשרוף
את כולם ,וזה מספיק להם .אבל ככה לפחות יש קומות בינתיים עד
שיהיו כל מיני חוקים פה ,שה' ישמור עלינו .אז נתפלל שזה יבוא
מהר ,הגאולה השלימה ,ושלא נסבול מהם יותר מדי ,וכל הכספים
האלה  -זה הכל אנשים חלשים שמצאו דרך להרויח כסף.
ש .צריך להגיד תודה רבה שלפחות לא קוברים אותנו בחיים...
ת .אל תתנו להם רעיונות ...טוב ,זה לא יגיע לזה .הם רוצים כמו
שבבלגיה ,אחרי תשעים-ותשע שנה זורקים את כל העצמות או
בפח או שורפים או לא יודע מה ,וקוברים שמה מישהו אחר ,ויש
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להם תשעים-ותשע שנים להיות בשקט בקבר .אבל פה – בטח
התכניות שלהם זה לשרוף את הגופות.
ש .בזמן האחרון מעודדים אנשים לקחת הלוואות .למה הם
עושים את זה ,האם הם לא חוששים שיפסידו את הכסף ברגע
שהכלכלה תיפול?
ת .אתם לא מבינים שככה הם השולטים על כולם .ברגע שאתם
חייבים  -אז אתם בידים שלהם .אז רוצים יותר ויותר שהאנשים
יהיו חייבים .וכשהחוב יגיע למקסימום האפשרי  -אז יפילו את
הכל ,ואז 'הבית שלך' לא יהיה הבית שלך ,ואתה תהיה העבד
שלהם .ושיהיה ברור לכם :כל המשכנתאות ,הלכתית ,ישנה בעיה
בזה ,ושלא יבלבלו את המח שזה בסדר ,שיש 'היתר עיסקא' ,יש
בעיה קשה בכל זה .אבל כמו שרב אחד אמר  -אין מה לעשות ,אי
אפשר לחיות בלי זה.
ש .האם במשך עשרים וחמש שנה יחזירו חובות?!...
ת .אני לא יכול להציע מה לעשות ,אני רק יודע שזו בעיה קשה .בן
אדם שהוא יכול  -עדיף שלא להכנס לשיעבוד אליהם .וזה לא רק
בשביל משכנתא ,הם מבקשים ,וכמעט מתחננים שאנשים יקחו את
הכסף שלהם ,ובנק ירושלים נותן חמשים אלף ש"ח בלי כלום ,בלי
כלום .אתם לא צריכים שום דבר ,רק חותמים ,וגם אין צורך
באנשים שיחתמו לכם ערבות .כלום לא צריך .אז מה זה צריך
להיות? ...זה ממש מדהים! מודעות! פרסומות ענקיות! 'באים
ולוקחים' .מה זה?! צריך רק חשבון שהוא מסודר פחות-או-יותר,
וזהו.
כל זה כי הם רוצים שכולם יהיו בחוב ,שיהיו משועבדים לבנקים.
הבן-אדם מסכן ...לוקח בבנק א' חמישים אלף ש"ח ,אח"כ בבנק
השני לוקח עוד ששים אלף ש"ח ,אז הוא בבעיה ,כי גם ככה הוא
לא יכל להחזיק את זה .ורוב האנשים חיים על אשראי.
ש .וכשהכלכלה תיפול – אז זה בכלל יהיה 'סיפור' ,משהו לא
פשוט...
ת .כשהכסף יפול  -אז זה כמו ביון ,זו אחת הדוגמאות ,שם
עשרים-וחמש אחוז מהאנשים הם בכלל בלי עבודה ,וגם לשאר
האנשים אין להם עבודה שמספיקה בשביל להאכיל את הילדים
שלהם ואת המשפחות שלהם ,ויש כמה עשירים .אבל זה מצב
מאד-מאד קשה .וזו רק דוגמא של מה שעומד להיות .אבל מה
שבאמת עומד להיות  -זה יהיה עוד יותר גרוע מזה .כי שם בכל
זאת עדיין יש כסף ,ואנשים עם כסף באים ומשתמשים ,תיירים וכו',
קצת כסף מסתובב שמה.
ש .בהר ציון יש ים של מבקרים ,תיירים נוצרים...
ת .כן ,כן ,הם פשוט מציפים את המקום ,ויש להם מיליארד וחצי
קתולים בעולם! כשבכל העולם יש שבע מיליארד אנשים .אז הם
ענקיים .והם ,מספיק שהם רק יביאו קצת מכל ארץ  -אז הם פשוט
ימלאו את הארץ כמו נמלים .ונכון ,זה בדיוק מה שהם רוצים -
אבל ה' לא יתן!
ש .מובא בחז"ל שבני ישראל צריכים להתפלל ולבקש שלשה
דברים כדי שתגיע הגאולה ,שיראו סימן טוב של הגאולה :מלכות
שמים ,מלכות בית דוד ואת בית המקדש [ילקו"ש שמואל א' רמז ק"ו,
מדרש שמואל פרק י"ג ,רש"י ורד"ק על הושע ג' ה'] .השאלה איך באמת מחזקים
את הענין הזה ,להביא לכך שיהודים יבקשו יום-יום את שלשת
הדברים האלה?
ת .טוב ,זה לא רק מספיק לבקש ,הם צריכים לרצות באמת .הדבר
הזה  -קצת בעיה ,כי אין כ"כ זמן ,והם צריכים לטפל באשה
שהלכה לבית-חולים ללדת ,או לטפל בילדים ,או שיש בדיוק
חתונה בארה"ב ,או שיש כל מיני טיולים שהם צריכים לעשות...
[ישעיהו נ"ג'ֻּ :כ ָלנו ַכצֹאן ָת ִעינוִ ,איש ְׁל ַד ְׁרכוֹ ָפנִ ינו ]'...אז ישנה בעיה .אבל כל
יהודי לכשעצמו יכול לבכות ולבקש את הדברים האלה ששוב

יבואו לנו .צריך לבקש את משיח צדקנו ,וזה כולל את הכל.
צריכים לעשות דברים פשוטים .אני אמרתי שיהודים צריכים יותר
ויותר להתבודד ['הֵ ן ָעם ְׁלבָ ָדד יִ ְׁשכוֹ ן' ,ור' מוישל'ה ב' 11-ובמקורות שם] ולבנות
משפחות שלא יוצאות הרבה אל החוץ ,ולא הולכים ברחוב יותר
חֲד ֶּר ָיך ,]'...ואלה צריכים להיות הבסיס
מדי ,וחיים סגורים ['לֵ ְׁך ַע ִמי בוֹ א ַב ָ
של מה שיבוא .וצריכים להתפלל [ור' פי' הרמב"ן למאמר 'הנה ישכיל עבדי',
וכן בפי' לתורה במדבר ט"ז כ"א ,עבד המלך שמואל ב' כ"ד] .דוקא אנשים אלו
צריכים להתפלל על הדברים האלה .ודוקא אלה עושים את זה.
ובגלל זה כעת דוקא ה' שלח שוב את החפץ חיים ,כדי שנראה
אותו ,את הדמות הקטנה בגובהה והענקית ברוחניות ,ועם כל
החכמה ,והצידקות ,והקדושה שלו ,שהוא נלחם בדיוק על הדברים
האלה ,שזה יזכיר לנו מה אנו צריכים לעשות.
ש .מה דעתך על חג הפורים שזה עתה עברנו?
ת .ברוך ה' ,הפורים הזה עבר עם הרבה פחות 'בומבות' .היה שקט.
ולא היה אנשים ב רחוב כמעט ,והיה קצת עצוב ,אבל גם בלי
הגשמיות ,הרבה מזה לפחות כבר לא היה .האנשים עייפים ,יש להם
בעיות כספיות ואין להם כח .נכון שזה יצא לפני שבת ,אבל בדרך
כלל בשנים קודמות זה היה יותר ססגוני ,למרות שהרבה פעמים זה
יוצא ביום שישי.
ש .לפני כשנה בזמן כנס-המיליון בירושלים דיברתם שה' מוציא
אותנו ממצרים לאט לאט ,שלב אחרי שלב...
ת .בודאי ,בשביל אנשי-אמת ,זה שלב שהם פשוט עוצרים
ואומרים' :אוי! מה קורה? ...מה קורה כאן?!' ,והיהודי מנסה לשנות
דברים  ,או לעשות תשובה ,או להבין איפה הוא עומד .שוב אני
אומר לכם :מעט מאד יהודים ישארו.
ש .מה אתה אומר על המתרחש בתוך המחנה החרדי...
ת .מה יש להגיד ,זה משהו איום ונורא .פשוט אין מילים בשביל זה.
אין מילים .מעל ומעבר .זה המצב של יהודים שלא רוצים לדעת מה
שקורה .הם רוצים את הגשמיות .הם ממש מחזיקים בכוחותיהם
האחרונים את זנבו של עגל הזהב המתפורר ['אביק בה טובא.]'...
ש .אבל בסוף הם ישארו רק עם הזנב ביד...
ת .כן ,והם נופלים על מקום אחד ,והם תקועים ,לא יכולים לזוז
[סנהדרין סד ,].הם לא רוצים לקבל את זה.
ש .המדרש תנחומא אומר שבזמן מחיית עמלק ,רק מי שילך
בדרך של אברהם אבינו ינצל ,אבל כל אלו שלא – הם יחזרו
לשעבוד של מצרים [הובאו דבריו במאמר 'הקץ'] ,עכשיו אנחנו תופסים
את המשמעות במלואה...
ת .נכון .אנחנו רואים ברור-ברור ,איזה "חזרו למצרים" יש ,שלא
נדע.
אני מאמין שבשבועות הבאים לפני פסח תהיינה חדשות מאד
גדולות ,ועוד לפני פסח .כל המלחמות וכל הדברים האלה רק
מבשרים את הגאולה ,אז בדרך מסויימת אפילו שזה קשה – אלו
בשורות טובות.
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דברי חיזוק על העבודה המיוחדת בעקבתא דמשיחא ,ושהזכיה אז תהיה כפי ההכנה ,והתביעה הגדולה על המתרשלים בזה ,מאת רבינו
יחזקאל לוינשטיין זצ"ל ,ספר 'מופת הדור' ,קטעים משיחה ט"ו
אות א':

כשנעיין בפרשת יציאת מצרים ,נמצא ,שדרושה הכנה מצד הנגאלים לקראת הגאולה .וכמו שאמרו חז"ל על הפסוק "משכו וקחו

לכם צאן" ,אמר משה לפני הקב"ה  -הן יזבחו את תועבת מצרים לעיניהם ולא יסקלונו ,אמר לו הקב"ה  -חייך ,אינם יוצאים מכאן עד שיזבחו אלהי
מצרים לעיניהם ,להראות שאינם כלום :למדנו מזה שכדי לזכות לגאולה ,צריכים לבטל בביטול מוחלט את העבודה זרה של הדור ,ואז זוכים
לגאולה[ .ובכל דור יש סוג מכשול בבחינת "עבודה זרה" הסוחף בחוזקה להכשל בו ,כגון תאוות העולם הזה למיניהן ,חוסר טעם מוחשי בענייני
העולם הבא וברוחניות ,חוסר בטחון אמיתי בהקב"ה המתבטא בכוחי ועוצם ידי .ותיקון שלם בעניינים אלו ,דורש עבודה רבה וממושכת גם לחובשי
בית המדרש ואין זה נעשה כלאחר יד] :כמו כן נתן להם הקב"ה במצרים דם פסח ודם מילה "כדי שיתעסקו במצוות" .להגאל אפשר מתוך מצב של
התעסקות במצות:
אות ב':

עלינו להתעורר מאד בתשובה בזמן הזה ,שהרי אמרו חז"ל אין ישראל נגאלין אלא בתשובה והקב"ה מעמיד עליהן מלך רשע

כהמן עד שיחזרו בתשובה ,כי איך יתכן בחטא לקבל פני המשיח ,הלא בגלל החטא גלו .בא וראה ,אחד מחמשה יצאו ממצרים וכו' .וחז"ל אמרו ייתי
ולא אחמיניה :מה יעשה אדם וינצל מחבלי משיח ,יעסוק בתורה ובגמילות חסדים (סנהדרין צח ע"א)" .יעסוק בתורה" ,לא מספיק ללמוד התורה,
צריך לקבל על עצמו עול תורה ,וכל המקבל עליו עול תורה מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ :ויעסוק בחסד ,כמה עמל ויגיעה נדרשים עד
שמגיעים לחסד ,כל טבע האדם אהבת עצמו ,הקנאה טבועה בו מרחם ,וכמה עמל נדרש לשנות את הטבע שיגיע לחסד:
אות ד':

עוד יש לדעת ,שאף אותם שיזכו לביאת המשיח ,לא תהיה דרגת כולם שווה ,אלא תהיה כפי מה שהכינו את עצמם קודם לכן,

כמידת הכנתם כך יזכו בימות המשיח  ,וכמו שלעולם הבא אין הדרגה של כולם שווה אלא כל אחד זוכה לפי מה שהכין לעצמו ,כך בימות המשיח.
ויש לנו לזכור את דברי זכריה הנביא על אחרית הימים " -והיה בכל הארץ נאום ה' פי שנים בה יכרתו יגועו והשלישית יותר בה ,והבאתי את
השלשית באש וצרפתים כצרוף את הכסף ובחנת ים כבחן את הזהב ,הוא יקרא בשמי ואני אענה אותו אמרתי עמי הוא והוא יאמר ה' אלקי" (זכריה
יג):
אות ה':

הכל מדברים שהתקופה הנוכחית היא תקופת ביאת המשיח ,אך הדבר מחייב הרבה ,כי צריך להכין עצמו להיות ראוי לזכות

בימות המשיח .צריך לזכות ליראת שמים ,לקבל טעם ברוחניות ,להתקשר למדות טובות ,וכך יתכן לקבל את אשר ינתן בימות המשיח .כי מה הם
"ימות המשיח " ,מה יהיה כשנזכה כבר לבואו ,יוכלו לזכות לרוחניות באופן מורחב .אולם האיש אשר כולו מלא במדות רעות ,ורחוק מלהתקרב
להשם יתברך ,איך יתכן לו לזכות בימות המשיח .כדי לזכות ברוחניות בימות המשיח צריך שימצא באדם בית קיבול לכך .וכך היה ה"חפץ חיים"
אומר ,מלך המשיח מוכרח לבוא במהרה ,כי עוד מעט לא יהיה לו אל מי לבוא ,והיינו כי המשיח צריך שיהיה לו אל מי לבוא ,ולא אל כל אחד הוא
יכול לבוא ,צריך להיות ראוי ומוכשר לזכות לבואו תשוקה אל השם יתברך ,יראה מלפניו והליכה בדרכיו ,הם המה המאפשרים לזכות ברוחניות
וקרבת השם יתברך ,בעת שכבר ניתן לאדם לזכות בזה .הלא כה דיבר הנביא "ואל זה אביט אל עני ונכה רוח וחרד על דברי" ואשר אין בו המדות
הללו ענוה ,התרחקות מתאוות העולם הזה ,ויראת שמים ,אין השם יתברך חפץ להביט אליו ,ואיך יתכן שיזכה לקירבת השם יתברך גם בעת שזה
ניתן לאדם:
אות ו':

כשם שחובת האדם בעולם הזה להכשיר עצמו לחיי העולם הבא ,ההכשרה שבלעדיה אינו ראוי לתכלית זו כלל .כך הם הדברים

לגבי "ימות המשיח" ,שרק זה שהכין עצמו שייך שיזכה בהם ,כי הרי עד כדי כך תהיה היראת שמים בעת ההיא עד שריחו של האדם אצל המשיח,
יהיה כמדת יראתו ,כמו שנאמר "והריחו ביראת ה' " ,ואיך יתכן לזכות לחיים כאלה בלא הכשרת עצמו לכך:
וכענין הזה [שלא כולם זוכים להתעלות ולהגאל בהתגלות כבוד ה'] מצינו גם ביציאת מצרים "וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים" אחד
מחמשה עלו וכו' ,לפי שגלוי היה לפניו יתברך שנטייתם למצרים ולעולם הזה גברה על רצונם לעלות ,ובלי הרצון לא תתכן העליה ,ועל כן בהכרח
היו צריכים להשאר בגלות מצרים ,לפיכך המיתם בימי החושך .וגם נלמד משם ,שלמרות שראו את ניסי יציאת מצרים ,עם כל זה אותם אלה שלא
היה בהם הרצון לצאת לא נוצר בהם רצון זה מאליו על יד המכות והניסים המופלאים ,ורק באדם עצמו ביגיעתו ועמלו תלויה הכנת הרצון הזה .ואם
אמנם לפני ביאת המשיח אנו עתה ,כמה זה מחייב להתחזק ולהתקרב לאמת:
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