
  
  איזה יופי זה יהיה

  י"ד תמוז תשע"הבנימין גולדן, ירושלים, 
  
עשר בתמוז, ואנחנו -בשבת יהיה שבעה   

מתקרבים יותר ויותר לגאולה השלימה. צום 
י"ז בתמוז השנה הוא 'נדחה', אנחנו נצום ביום 
ראשון, אבל הגאולה לא תהיה 'נדחית', הגאולה 
תהיה בדיוק בזמן שהיא צריכה להיות. היא לא 

ע בדיוק הגיעה לפני הזמן ['ֲאִחיֶׁשָּנה'], זה יגי
בזמן ['ְּבִעָּתּה']. לא הצלחנו להביא אותה, 
בקירבה שלנו לה' ובצדקות שלנו, לא הצלחנו 
להביא את הגאולה יותר מוקדם. אבל ברוך ה', 

זה יגיע בזמן, והזמן הזה הוא  –איך שלא יהיה 
  קרוב מאד, ברוך ה'.

 –כמו שאנחנו מדברים כל הזמן  –והעולם    
- ארבעים-שיםהעולם שהיה בשלו מתהפך.

חמישים שנים האחרונות, עד לפני שהתאומים 
היה עולם של גשמיות, עולם של שמחה  –נפלו 

עינים, עולם של -מדומיינת, עולם של אחיזת
- אוכל מכל הסוגים בלי סוף, של השתוללות

שמחה, של 'התקדמות כביכול' - כאילו-שזה
ברפואה, ובמדע, ובכל מיני דברים, שלמעשה זו 

התקדמות, וההיפך. ֵאלו היו  בכלל לא היתה
זמנים של טיולים, של כסף, של בגדים בלי סוף, 
נעלים, וכו' וכו'. אבל עכשיו זה כבר השתנה. 
נכון שעדיין עושים מסיבות גדולות, ועוד 
משתדלים להשתולל כמו פעם ולקבל הנאה 
מזה, אבל בפנים כולם עצובים. בין אם רוצים 

בים. הם הם כולם עצו –להודות בזה או לא 
יום דברים ממש מפחידים, הם לא - שומעים יום

יודעים אם יהיה באותו יום איזה חור שפתאום 
ִיָפַתח מתחת לבית שלהם ויבלע את הבית 

געש יתפוצץ, או שיהיה -שלהם... או שאיזה הר
- איזה צונאמי שיהרוג אלפי אנשים או רעידת

אדמה שיכולה לעשות נזק עצום. אין בזמן 
יר שהוא נחמד, נעים, אנחנו או- האחרון מזג

טבע עצומים. ואין כבר את - מקבלים אסונות
הבידורים שעושים אותנו 'שמחים', אמנם 
שטחי, אבל שמחים כביכול, לא, עכשיו 
הסרטים הם מלאים רצח, ודברים הרבה יותר 

  גרועים מזה.
וכל הבידור, גם של האוכל, כבר לא כל כך    

אוכל הזה בידור, כי אנחנו גם יודעים שכל ה
עושה אותנו חולים, וצריכים להיזהר. ורוב 
האנשים סובלים מכל מיני דברים, מכל סוגי 

- כל מיני כאבים, כאבי –הבעיות, לב, ומכאבים 
גב, כאבי בטן, וכל מיני מצבים, סוכר וכו'. 

מאד. זה מעובד -והרמה של האוכל ירדה מאד
ביותר, וזה לא נותן את אותם ההנאות, כי 

יה חולים מזה. אוכלים מזה, מפחדים שנה
ומפחדים מזה... וכל העולם מתהפך, והבן אדם 
לא מוצא את עצמו. אפילו החרדים מבולבלים 
מכל זה, וגם להם יש את הפיצות, ואת 
ההמבורגרים, ואת הקטשופ ואת המיונז ואת 

קולה... הכל עם 'הכשר', וגם מקבלים -הקוקה
 את אותם המחלות, וגם זה עם ההכשר... וה'

  יעזור לנו.
אבל עכשיו זה הסוף של המסיבות העקומות    

- האלה, ואנחנו נכנסים לזמן של אמת. והזמן
-האמת יכלול מלחמות ענקיות, ואסונות-של

טבע ענקיים, והעולם ישנה את הצורה שלו, 
וכמו שארה"ב כבר שינתה את הצורה שלה 
בגלל כל מיני שינויים באוכלוסיה, ועכשיו יהיו 

- ר דרסטיים, כמו שאמרתי, אסונותשינויים יות
טבע שישנו את פני האדמה, וגם שינויים שעל 

  .ידי מלחמה
וזה כבר התחיל. ולכן האנשים מפחדים.    

הוא נמצא בכל מקום. וזה  –והדאע"ש הזה 
עיניים, כי עם צבא טוב יכלו לגמור - הכל אחיזת

אותם לגמרי. אבל שמענו היום שהגיעו 
ים, חיילים למצרים והרגו שישים מצרִ 

ושוטרים, אבל לא ְמַסְפִרים שגם המצרים הרגו 
לא מעט מהם. מנסים להפחיד אותנו, 
ומצליחים. רוצים שנרגיש שאנחנו 'רדופים', 
שרודפים אחרינו עם הסכינים הארוכות כדי 
להוריד לנו את הראש, חס ושלום. וזה כל 

  .המשחק: להפחיד אותנו
הרבה וזה באמת מפחיד, כי הם מסוגלים ל   

דברים, אבל יש לנו יותר מה לפחד מהחיילים 
האמריקאים ומהשוטרים האמריקאים, 
ובאירופה צריך לפחד מהחיילים האירופאים 
ומהמשטרה האירופאית. ובכל ארץ אנחנו 
צריכים לפחד, וגם בישראל, עוד מעט נצטרך 

מהצבא. לא  -לפחד, אבל ממש לפחד 

מהיהודים בצבא, אלא מהצבא של הגויים. 
נצטרך לפחד גם מהמשטרה, והרבה אנשים ו

כבר מפחדים מהמשטרה, אנשים חפים מפשע, 
  לאט נהפכת למשהו אחר.-כי המשטרה לאט

ובכל ארץ וארץ יש פחד באמת. פחד    
זה  –מהשלטון, כי זה האויב שלנו. השלטון 

השלטון הוא האויב של  –אויב. בכל הארצות 
האוכלוסיה. וזה אף פעם לא היה, זה מצב 
שפשוט מעולם לא היה כמותו, מצב חדש. וזה 
ֱאדֹום ['ַעל ַחְרְּבָך ִּתְחֶיה']. אדום משתלטת על 
העולם [יומא י'.]. זהו המצב שעליו אנחנו 
מדברים כל הזמן. ואיך נילחם נגד זה? אנחנו 
לא יכולים לקחת 'עוזי' ולהתחיל לירות על 
החיילים האלה, ועל המטוסים שלהם, וכו' וכו'. 

להתפלל ולחזור  –ו רק נשק אחד: וזה יש לנ
בתשובה. אין בכלל משהו אחר לעשות. רק 

  להתפלל ולחזור בתשובה.
עכשיו הציונים הם חלק של זה, המנהיגים    

שלנו הם גם כן חלק מזה. יש להם כח, כח 
לנו אותו. בזה אנחנו קטנים אין הזרוע ש

ומסכנים. אבל יש לנו דבר יותר חזק מזה, יש 
והמצוות, הכח של -ח של התורהלנו את הכ

ועם זה אנחנו ננצח.  ,האמונה והביטחון בה'
את  אבל אנחנו ננצח –עולם יחרב - שליש- שני

, וה' יעשה את הניצחון ב"ה הרע שלנו-היצר
כנגד הרשעים, שבראשם השטן, שהוא הנחש 
שגרם לחטא הראשון. ועם זה נגמור את כל 

. לא נצטרך לשקר וזה יהיה הסוףהחטאים. 
יותר, לא נצטרך לפחד יותר. אנחנו נהיה 
רגועים, נהיה שמחים, הכל יהיה טוב, הכל 
יהיה רגוע. ונתפלל לה' עם כל הלב, ונשתוקק 
להתקרב יותר ויותר קרוב להקב"ה, לאבינו 

יכול. זה יהיה בטבע שלנו, ולא - שבשמים, הכל
יהיה לנו שום דבר אחר. לא יהיה לנו איזשהו 

הרע לעישון, או - או יצר הרע לאכול גלידה,-יצר
הרע לגנוב. לא. הכל יהיה לנו. ולא נצטרך -יצר

יותר ממה שה' נותן לנו. זה יהיה מספיק 
ומספיק. ונשתוקק לעלות, ולעלות, ולהתקרב. 

  להתקרב, להתקרב לאמת.
, איזה מקסים זה יהיה. אין איזה יופי זה יהיה   

בכלל מילה להודות לה' כאשר יהיה לנו כזה 
זמור צ"ה ועוד, ועי' רש"י ברכות סג. עולם [מ

 ד"ה ויברכו]. ונשכח לגמרי מהעולם שהיה,
פעם, -לגמרי. כאילו שזה לא נברא אף-לגמרי

כמו שלא סבלנו אף פעם. והכל ילך בקלות, 
ובשמחה. וכל החיים יהיה רק לעשות את רצון 
ה'. וזה הטבע שלנו, וזה הרצון שלנו, וזה כל 

רצון ה' ['ָירּוץ מה שנרצה. זהו. לעשות את 
ַעְבְּדָך ְּכמֹו ַאָּיל...']. האם יכול להיות יותר טוב 

  מזה ???
  

  שאלות ותשובות:
ש. אנחנו חיים בעולם כה מבולבל, אז קשה לנו 
מאד לדמיין את התיאור הזה ולהשתוקק לגאולה, 

  ...לביהמ"ק, לקרבנות
ת. זה נכון שיש לנו עכשיו קושי להשתוקק למה 

אבל ישנם אנשים שהורידו את שתארתי עכשיו, 
הגשמיות המיותרת. ואינני מתכוון לא לאכול, לא 
הכוונה שלא לטפל בבן אדם חולה או משהו 

 –שחייבים לעשות, אבל את כל מה שמיותר 
הורידו. זה נותן לנו להיות נקיים יותר מבחינה 
רוחנית, ולרצות לראות את האמת. וברגע שיש לנו 

והביטחון שמביא -נהאת השקט מסביבנו, עם האמו
אז  –את השקט, שמאפשר לנו להתרכז על הקב"ה 

גם אנחנו יכולים להשתוקק לזה [חזו"א ר"ס אמונה 
וביטחון]. אבל עכשיו זה הרבה יותר קשה. ובגלל זה 
שהכל מסביב מבלבל אותנו, ובכל זאת אנחנו 

השלמה ורק חיים בשביל לקבל -חולמים על הגאולה
 –אמת -של-ת העולםצדקנו, ורוצים א- את משיח

  בגלל זה נינצל.
ואלה שמרגישים את זה, ועובדים על זה,    

ונלחמים עם היצר הרע כדי להגיע לזה, אפילו אם 
אלה ה' יציל אותם, הם  –זה לא שלם עוד אצלם 

לא יעברו את מה שכולם עוברים בקושי, הם יעברו 
את זה בקלות יחסית. אבל יש כן אנשים 

מו שזה יהיה בגאולה שמשתוקקים, אמנם לא כ
השלימה, אבל מבחינה מסויימת עכשיו זה יותר יקר 
להקב"ה. כי צריכים להילחם עם היצה"ר כדי להגיע 
לזה, וזה לא פשוט [אבות סו"פ ה': 'לפום צערא 
אגרא'].  והיצר הרע הזה כאשר אנחנו נסתכל עליו 

יודע, איזה - לא-אחרי הגאוה"ש הוא יהיה כמו איזה
מטם, ובכלל לא מעניין, ולא משהו חלש, ומטו

נתפוס בכלל איך הקשבנו אליו [עי' סוכה דף נ"ב.]. 
אבל עכשיו הוא נראה כמו איזה הר, כמו ענק, שרק 
רוצה לאכול אותנו, ולהפוך אותנו לרשעים, ואנחנו 

  צריכים להילחם נגדו כמו דוד נגד גלית.
יעקב', -הספר של הבנות, ה'בתי-ש. המהפכה בבתי

  ...השתנהאיך שזה 
ת. על ה'בית יעקב' צריכים לשבת ולקרוע קריעה. 

זה עכשיו אוניברסיטה. זה לא רק  –בית יעקב 
, MA-אוניברסיטה, זה מתחיל בגיל הגן, ועולה ל

תואר שני. ואלה שהקימו את הבית יעקב, הם 
בוכים בשמים, בוכים שם מאד בשמים. מסכנה 
שרה שנירר ע"ה, אומללה. היא ניסתה כל כך חזק, 

  ...יא עבדה כ"כ קשהה
  ירושלים?ברמות,ש. מה דעתך על האיצטדיון 

  ת. יוונים, יוונים, יוונים.
  ?ש. למה הבנקים אוהבים להעניק הלוואות

ת. מפני שככה, בשיטה הזאת, הם עושים מכל בן 
הופכים את כולם  –אדם, וכל מוסד, וכל בנק 

הסוף. ולהם יש -עד-ל'פשיטת רגל', עניות מההתחלה
שלהם, הם לא צריכים את הבנקים. הם  את הכסף

נותנים את ההלוואות כדי שכולם יהיו בחוב. הם 
מעוניינים שכל העולם יהיה בחובות, שעל ידי זה 

רגל טוטאלית, מהתחלה עד -כולם יהיו בפשיטת
הסוף, כשרק להם יש את הכסף, ולהם יש את 
המקומות של הזהב וכו' וכו'. אני אמרתי זאת פעם, 

זה הבנק של  –את שוב: הבנק הכי עשיר ואני אגיד ז
  הוותיקן!...

ש. אבל מאיפה לוקחים כסף בשביל להלוות כ"כ 
  הרבה?

ת. אמרתי שוב: אין להם כל כך הרבה כסף, הם 
משתמשים במספרים. לא נותנים ביד כסף. העבירו 
סכום מסויים של כסף אל החשבון של לוקח 
 ההלוואה, וגם הלווה מעביר הלאה את הכסף הזה

במספרים. נכון, חלק לוקחים את זה במזומן, אבל 
אצל הרוב זה רק 'עובר במספרים'. הם לא נותנים 
לכולם להוציא מעל לסכום מסוים, וגם עושים בזה 
יותר ויותר בעיות קשות. הם עדיין לא הפעילו את 

  הכללים האלה לגמרי.
ויש גם את הענין של החיסונים. הם באמת ...

מסוכן, אלא מפני  החיסוןל שמסוכנים. וזה לא בגל
שהם מכניסים בזה דברים מסוכנים בכוונה תחילה 
בנוסף לחיטה, תירס, סויה וכו' שעברו שינוי גנטי 

ולהרוויח הון  במטרה לפגוע בבריאות האוכלוסיה
יש  ...של כסף על זה ואח"כ על הטיפולים והתרופות

המון דברים שמתרחשים פה היום. ואנחנו עם כל 
ריכים להבין שה' פשוט הוריד את הכל מה שקורה צ

לאפס [ישעיה סופ"ב ועוד]. אי אפשר לסמוך 
חולים ולעשות ניתוח. לפעמים -ולהיכנס לבית

חייבים כי אין ברירה, אבל אי אפשר לסמוך על 
לאומי. אי -הרפואה. אי אפשר לסמוך על ביטוח

אפשר לסמוך על החיילים או על המשטרה, או על 
רב, היום אי אפשר אפילו משפט. לצערי ה-הבית

דין. אנחנו במצב שאפשר רק -לסמוך על הבית
  לסמוך על הקב"ה.

  
  שלנו הסודי הנשק

  תשע"ה ,מנחם, ירושלים, ד' מנחם אב
  
אני מאד עצבני. אני הולך לישון בקושי, אני קם    

בבהלה, אני חושב כל היום על מה שעומד להיות. 
וכשאני זה כל כך מפחיד שאין מילים בשביל זה. 

חושב על מה שכבר קורה, על איך שהרשעים 
אני פשוט מאבד את  –השתלטו על העולם 

השליטה, ובוכה, ובוכה, ובוכה. מעטים מאד בכלל 
מסוגלים להתקרב להקב"ה, מעטים מאד, והרוב 
העצום מקבוצה זאת הם יהודים, כמעט אין גוים 
שמסוגלים להבין את האמת ולהינצל, אבל בכל 

גוים שיראו ויקבלו את האמת, -של-תאופן יש כמו
רק  ,סיני-אבל אצל היהודים, רק אלה שעמדו על הר

 ישרדו, כמו שכל הזמן אמרנו.  –הנשמות האלה 
ובתקופה הזאת, הקשה כל כך, אני רק רוצה לומר    

ליהודים האמיתיים, כמו שבנימין ודניאל ואני כבר 
אמרנו, אנחנו מתקרבים לזמן שנצטרך להילחם על 

ידישקייט שלנו, והזמן הזה כבר התחיל, אבל זה הא
מאד קשים. ונצטרך אפילו לסכן -יגיע למצבים מאד

את עצמינו, ולא לעזוב את האידישקייט. אנחנו לא 
פנים -אל-צריכים להילחם נגד הרשעים פנים

במלחמות לפני שמשיח בא, כי משיח יהיה כבר 
השליח של ה' להילחם את המלחמות [תרגום 

ד', ע"ש], אבל אנחנו, בתקופה זאת, לפני שיה"ש ח' 
שמשיח מתגלה, המלחמה שלנו תהיה להישאר 
קרוב להקב"ה, להפריד בין המשפחות שלנו 

בני עשיו,  –רב, ושל האדומים -למשפחות של הערב
ולהפריד את עצמנו מהעמלקים וכו', וזה לא יהיה 

   .[אש"ל להגר"א פי"א אות ז']קל 
הספר שלנו, של החרדים, הרבה -ואנחנו רואים בבתי

השקר [ירמיהו ח' ח': -מהתורה של השקר, תורת
ֵכן 'ֵאיָכה תֹאְמרּו ֲחָכִמים ֲאַנְחנּו ְותֹוַרת ה' ִאָּתנּו, ָא

              טעון גניזה                                                                                 בס"ד



סְֹפִרים... ְוָחְכַמת ֶמה  ֵעט ֶׁשֶקרִהֵּנה ַלֶּׁשֶקר ָעָׂשה, 
 –ָלֶהם...']. הם לקחו את החיצוניות של היהדות 

ִמְרָמה ֵמֲאנּו השקר ['ּבְ -ובפנים הם קיבלו את תורת
הספר -ַדַעת אֹוִתי ְנֻאם ה'...'], ואלו הם בתי

והישיבות והחדרים של החרדים. ונצטרך להפריד 
בין הילדים שלנו לילדי השקר, נצטרך להפריד בינינו 

   לבין הקהילות שקיבלו את השקר. וזה לא פשוט.
אנחנו ַעם פיצפון. כל הרשעים בכל העולם, הם    

ות שלהם, ועם הקסדות, ועם כה רבים, עם הצבא
כדורים, - נגד-הרובים המשוכללים, ועם הווסטים

מיני -ועם הפצצות האטומיות, הגרעיניות, ועם כל
סוגי הנשק שאני אפילו לא יודע מה הם עושים 
ואיך הם עושים את זה, כמו לייזר וכל מיני דברים, 
אז מי אנחנו? מה אנחנו? עם פיצפון. ואני לא מדבר 

שגרים בארץ ישראל, כי חלק רציני על כל אלה 
האמיתיים -מהם ע"ר, אני מדבר על היהודים

הנמצאים בכל העולם וגם בא"י. אנחנו עם קטנצ'יק 
אבל לעומת הע"ר, לעומת הגוים, לעומת העמלקים. 

, אנחנו יכולים אנחנו יכולים להיות מאד חזקים
מיני הסוגים -חזקים מכל הצבאות ומכל יותרלהיות 

המלחמה ['ַסּכֹוָתה ְלרֹאִׁשי ְּביֹום -כלישל רובים ו
   ָנֶׁשק'].

כאשר אנחנו שמים את הגוים על המשקל, עם כל    
הטנקים שלהם, עם כל המסוקים שלהם, עם כל 

הכל, זה כובד אדיר! משהו ענק! רק -הכל-הכל
הצבאות שלהם זה הרבה יותר, הצבאות של 
הרשעים זה הרבה יותר מכל היהודים שיש בעולם! 

ה בודאי ובודאי כבד הרבה יותר מאתנו. אבל וז
כשאנחנו מתחברים עם הקב"ה, ואנחנו חיים רק 
כדי לעשות את רצונו ['ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך ֱאלֹוַקי 
ָחָפְצִּתי...'], ואנחנו מרגישים שאנחנו אחד אתו, אז 
אנחנו מקבלים את כל הכובד של הנצח, של התורה, 

- , עם הריבונויכול-של הקדושה, של הקשר עם הכל
עולם. ואין, אין משקל בעולם שיכול להיות -של

אנחנו חלשים, אך כשאנחנו  –יותר מזה. ככה 
 –יכול, עם ריבונו של עולם -מתחברים עם הכל

ויותר בעלי משקל מהם,  ,אנחנו יותר חזקים מהם
. ואף אחד לא יכול להרוג אותנו או להשמיד אותנו

זה  –י שלנו הנשק הסודאז, עם ישראל, לא לפחד! 
[מזמור מ"ו: 'ה' ְצָבקֹות ִעָּמנּו להתחבר להקב"ה 

, ִמְׂשָּגב ָלנּו...']. זה השריון שלנו, זה ה'תותחים' שלנו
זה הכל שלנו. להיות אחד עם ה', לעשות את רצונו, 
מתוך אהבה, מתוך אהבה ענקית שלנו להקב"ה, 
הרצון של כל יהודי להתחבר איתו ולהיות אחד 

   . סוף.ָקה ַנְפִׁשי ַאֲחֶריָך...']['ָּדבְ איתו 
  

  שאלות ותשובות:
 450ש. הלילה חל היארצייט של האריז"ל, כבר לפני 

רב. מי -שנה הוא גילה לנו שרוב הדור הוא מהערב
   יודע איפה אוחזים היום...

ת. שוב, יש אומרים שכעת מספר היהודים בעולם, 
אלה שחושבים את עצמם כיהודים, זה בדיוק כמו 

 15, שזה בערך 2- בתקופה שלפני מלה"ע ה שהיה
מיליון איש. קחו את המספר הזה ותשוו את זה 
לעומת כל הגוים בעולם!... כמה זה? אבל חלק 
רציני מהם הם בכלל לא יהודים, בגלל כל מיני 
סבתות וסבים שהתחתנו עם גוים במשך הדורות, 

צדק שלא התגיירו בצורה -וגם יש ביניהם גירי
ניהם, לרוב, רוב היהודים הם חילוניים נכונה, ויש בי

אין לגמרי, ואין להם בכלל מושג על הדת שלהם. ו
לנו מה לעשות עם גר שאינו גר אמיתי, הוא נשאר 

אין לנו מה לעשות עם יהודי שהוא 'חושב  גוי.
שהוא יהודי', אבל למעשה הוא לא יהודי והוא לא 

ם ['ִּכי ַאּתֶ מצוות, אז זה ג"כ מוריד די הרבה -שומר
. אבל מלבד זה יש את הע"ר, ַהְמַעט ִמָּכל ָהַעִּמים...']

- והם רוב היהודים. אחרי שאנחנו מורידים את גירי
-החושבים-אמיתיים ואת כל הגוים-הצדק שהם לא

יהודים נשארו עוד הרבה יהודים לפי -שהם
הרוב  –מתוך מה שנשאר המספרים, אבל בכל אופן 
ה מאד מהם, וברור שהרב הגדול הם ממש ערב רב!

הם חילוניים, אבל לצערי הרב, גם בין  –מהערב רב 
אנחנו רואים איך שאנשים חרדים  –החרדים 

משתדלים להוריד יהודים מאמינים אחרים מן הדרך 
, ועושים את זה בצורה כל כך ז']-[תהלים ק"מ ה'

קלה!... פשוט מושכים אותם, סוחבים אותם חזק 
-, כי היהודיםעם הגשמיות. אבל זה לא יעזור להם

מעט, -והם ייעלמו. ויישארו מעט –האמיתיים ינצלו 
['ַעם ָעִני משהו פיצפון, מזערי, של יהודים אמיתיים. 
ומשיח  ָוָדל', ועי' סנהדרין קי"א.: 'וכן לעתיד לבא']

יתגלה, והוא יבוא נגד כל הצבאות שנשארו אחרי 
העולם השלישית, והוא לבדו ינצח אותם -מלחמת

ז אנחנו היהלום שה' הרים מן העפר בעזרת ה'. א
, וציחצח אותנו. אנחנו קטנים [רש"י ר"פ וישב]

מאד, אבל יש לנו את הנשמה המיוחדת שה' נתן 
לנו, נשמה שמסוגלת לעלות ולעלות רוחנית, 

   ולהתחבר עם הקב"ה, לגוים אין כזה דבר.
רב' זה -ש. האם יכולים לומר ש'רוב הדור מהערב

ם המסתובבים בתוכנו, אומר שבעצם רוב האנשי
הם ע"ר, ולא ממש יהודים  –בתוך הקהילות שלנו 

   אמיתיים?

ת. אנחנו לא יודעים בדיוק, אבל אפשר להגיד 
מן  –לפחות שאנחנו יודעים שהרבה מאד ביניהם 

הגבוהים ביותר ועד הנמוכים ביותר הם ערב רב. 
אבל אפשר לראות את זה די ברור, לפחות בחלקם. 

 –דים בשקר, לוקחים את התורה מושכים את היהו
ומלמדים את זה בצורה שיקרית. נלחמים בעד כל 

-הילדים" כאילו שזה 'הדבר הכי-דבר כמו "קיצבאות
חשוב', אבל דברים חשובים כמו לבנות על קברים 

זה כבר לא משנה. וזה  –עתיקים של יהודים וכו' 
שנה יש את -אחרי-לא משנה לאף אחד, ששנה

נפש, -של מנוולים, של חולי החוצפה לעשות מצעד
עקומים, שהולך ממש נגד התורה, שהם עושים, 
והם גאים בכך שהם עושים את אחת העבירות 
הקשות שבתורה, ועוד עושים מצעד למשוך את 

ם מאפשרת. -כולם לתוך זה. ואת זה עיריית י
   'הדמוקרטיה מעל לתורה'.

. ושותקיםיושבים בעירייה  –והיהודים שלנו    
שערים, -והאנשים שלנו, החרדים ביותר במאה

שותקים, שותקים. ולמה? כי אומרים שלא רוצים 
שהילדים ידעו מזה, מכאלה דברים. אבל לצערי 
הרב, מוצאים את הדברים האלה בישיבות, וכל אחד 
יודע מזה, כל אחד יודע שלא כדאי שבחור צעיר 
ישב בבית מדרש לבד ללמוד, כי מי יודע מה שיכול 

היות. זה לא פשוט. לא פשוט. והם לא נלחמים ל
נגד. הם לא מבינים, הדור הזה, איזו עבירה זו. 
וישנם הרבה עבירות אחרות ש'לא עושים מזה 
עסק', עושים בדיחות מזה. וזה לא בדיחה. זה הורס 

   ויש עוד אלף דוגמאות, יום יום.לנו את היהדות. 
ים הגשמיות מכוונת את אלה שהם קשורים לרשע   

בגלל הגשמיות, אנשים שעוזרים להוריד את העם 
האהוב של הקב"ה, אנשים שהולכים עם פאות 
וזָקנים, ששמים תפילין כל יום, ומתפללים שלש 

הם לוקחים, הרבה מהם לוקחים את  –פעמים ביום 
  ומסובבים את זה למה שהם רוצים. –התורה 

הדור, אם לא את כולם, -ה' לקח לנו את רוב גדולי   
אלה הגדולים ביותר, נשארנו עם אנשים צדיקים, מ

יש לנו עוד צדיקים, תלמידי חכמים, אבל אין להם 
את הכח להילחם נגד השטן עצמו, והמלחמה עכשיו 

זה כנגד השטן עצמו! מה, אתם חשבתם שהיטלר  –
היה השטן בעצמו?! יש לנו עכשיו רשעים הרבה 

טן יותר קשים, הרבה יותר גרועים. ויש לנו את הש
עצמו שעומד בראש! ורק הקב"ה עצמו או השליח 

  יכול להילחם נגדם.  –המלך -שלו מזרעו של דוד
ש. איך נסביר את העובדה שהיהודים הטובים, גם 

   הם לרוב שותקים לחלוטין על הזוועה הזו?
האמיתיים הם מבולבלים. מה, איך זה -ת. היהודים

יכול להיות שהרבי שלהם או הרב שלהם לא נלחם 
 גד, שנותנים לדור להתקלקל?! [יחזקאל ל"ד: 'ִיְׁשּגּונ

 –החרדיות  צֹאִני...']. מי היה מאמין שבקהילות
מה זה צניעות, ובמקומות האלה הורידו שכחו 

, כי אלפי שנים הרבה מן המחיצות ששמרו עליהם
נמשכים לעולם החילוני, נמשכים לגשמיות 

  . זה המצב. ['עגל הזהב']החילונית 
ם חרדים בעירייה סייעו לתקצוב מצעד ש. נציגי

   התועבה...
ת. כסף, כסף, כסף. אני לא צריך להגיד יותר 
[תהלים נ' י"ח: 'ִאם ָרִאיָת ַגָּנב ַוִּתֶרץ ִעּמֹו, ְוִעם 

   ְמָנֲאִפים ֶחְלֶקָך...'].
ש. האם המדינה תיהרס לגמרי לפני ביאת המשיח, 

   או שישאר משהו, איזה שריד?
יהרס, רק המדינה תיהרס. אני תת. ארץ ישראל לא 

לא בדיוק יודע איך זה יהיה. אני לא מאמין שהרבה 
ייהרס פה, אני מאמין שהרוב יישאר לעמוד. לא 
יודע אם הם רוצים להפציץ פה מאד חזק, כי הרי 
הם כבר בונים פה רכבות, ומנהרות, וכל מיני 
דברים, הם השקיעו פה הרבה כסף, וזה לא בא 
מהתקציב של המדינה. אז לכן קשה לי להאמין 
שרוצים פה להפציץ הרבה. וגם המשמעות בדברי 
הנבואות של סוף הימים, כשמשיח נלחם נגד אומות 

לא אבל  .לא"י ממש יכנסוהעולם, בכל אופן הם לא 
  זה ברור. –מדינה תיהיה 

  
   אנחנו, היהודים האמיתיים

  דניאל, ירושלים, אב תשע"ו
  
אני עצוב אבא, מצד אחד עצוב ומצד שני אני    

רואה דברים מתקדמים לגאולה השלמה, אני עצוב 
החרדים, יורדים במיוחד לראות את היהודים, 

ויורדים. החילונים יורדים לתהום שאני לא יודע אם 
יוכלו לצאת מזה, אבל היהודים החרדים, לא כולם, 
עשו מהאידישקייט שלהם משהו שהוא לא 

תפשו לא פה ולא שם. ט ולא גויישקייט, אידישקיי
את הגשמיות המיותרת של הגויים וניסו לערבב את 

ושהי צורה ולהכשיר את זה על מנת שתוכל זה באיז
  של יהודי. "חלק"להיות כביכול 

כמו שמים ושמן לא יכולים להתערבב גם    
הגשמיות המיותרת של הגויים והגישה לחיים של 

עם התורה, עם החיים  הגויים לא יכולה להתערבב
של יהודי הקרוב לה' באמת. זה לא יכול להתערבב, 
זה לא יכול להיות מעורב, זה יכול להיות חלק, זה 

לא יכול להיות אחד עם זה ובאיזה שלב הם חייבים 
  להיפרד לגמרי.

 את  אנחנו, היהודים האמיתיים, חייבים להפריד   
עצמנו לגמרי מהכביכול "יהודים" שהדרך שלהם 
היא לא יהדות, אנחנו חייבים להפרד לגמרי. זה 
מאד מאד קשה, כי היהודים האמיתיים הם מועטים 
מאד והיהודים הלא אמיתיים הם רבים מאד יחסית 

לאלה שבאמת משתדלים להיות קרובים לה'.  –לנו 
מר זה לא או –יהודי עם זקן ופאות או אשה צנועה 

שהם יהודים אמיתיים, ולא כל יהודי שנראה חילוני 
חילוני, כי ברגע האחרון הוא יבין  באמתהוא בפנים 

עם במקום נפרד איפה באמת הוא צריך להיות 
  היהודים האמיתיים.

בין הטוב והרע, ועכשיו, בכל העולם יש מלחמה    
בין האמת לשקר, גם אצל היהודים וגם אצל הגויים, 

כי גדולה בסוף היא של היהודים אבל המלחמה ה
, נגד השטן עצמו עם כל האמיתיים נגד השטן

החיילים שלו, זו תיהיה המלחמה האחרונה ואז ה' 
  ישחוט את היצר הרע עם כל אלה שהלכו עם השטן.

אבל היום אני עצוב, כי אני רואה שהרשעים    
מתגברים, מתרבים, כל העולם בסכנה ענקית, אני 

גויים המתחילים להפריד בין  רואה שבארה"ב כבר
הולכים בדרך הרשעים לבין אלה שלא הולכים ש

  בדרכם.
על בכל העולם הרשעים מתגברים, משתלטים    

, וגם הכספים, על המדינות, על הצבאות של העולם
פה בא"י יש לנו שלטון גויי, נכון שיש יהודים 
ביניהם אבל הכיוון גויי. הם גם שייכים לרשעים 

מאמינים כי דרך הרשעות שהיא נגד האלה והם 
התורה היא אמיתית וזה מה שצריכים לעשות 
ואפילו מוכנים לרצוח בשביל זה ולעשות כל מיני 

שעקום זה ישר ומה  הדברים עקומים כי אצלם מ
  שישר זה עקום.

 –מיליארדים  –והם, שהם הרבים, לא מליונים    
אבל, כמו שנאמר פיצפונת לעומתם. נגד קבוצה 

כמו יהודה המכבי, האחים שלו, האבא  .איתנו הכח
בה יותר רשלו הכהן הגדול, שנלחמו נגד צבאות ה

, הרבה זה לא מילה, צבאות ענקיים וה' גדולים מהם
נתן להם לנצח. ככה זה יהיה עכשיו, רק המשיח, 
הסמל של האמת, הסמל של התורה והמצוות, 

-ישראל ואהבת עם-הסמל של אהבת הקב"ה לעם
כולל  –הוא לבד ינצח את כולם  –ב"ה ישראל לק

עזרת ואנחנו ב –השטן עצמו. הוא יהיה שליח ה' 
רק הוא ילחם, אבל אנחנו  –איתו. לא נילחם  השם

  נהיה איתו בניצחון.
אבא, אני כ"כ דואג לעם ישראל, אני רוצה שכל    

יהודי ינצל, אני בטוח שכל יהודי ינצל, כי כך ה' 
ולא לפחד, לא אמר, אבל נעבור כאלה זמנים קשים. 

לפחד, רק לא לפחד, ה' איתנו, ה' אוהב אותנו, ה' 
  .רוצה אותנו

ה' ידע מראש שהנחש רצה להחטיא את אדם    
ה לא יעמדו בזה, לא , ה' ידע מראש שאדם וחווחוה

יעמדו מספיק חזק, ה' ידע שאנחנו נתגלגל מגלגול 
  , לתקן ולתקן ולתקן.לגלגול

אנחנו נשמות, חלקים של הנשמות  ומי אנחנו?   
של אדם וחוה ואנחנו מתגלגלים בכל הדורות 
ומתקנים ומתקנים ומתקנים, ועכשיו אנחנו 
מתקרבים לסוף התהליך, אנחנו בתהליך של להגיע 
ולהיות בשלב שבו נוריד את כל הקליפות שאספנו 

, בזמן האחרון הארוך בכל הזמנים של ההיסטוריה
והקשה של הגאולה וניהיה שוב טהורים כמו האדם 

נתחבר הראשון, ואז כולנו נתחבר שוב לקב"ה, 
  .לנצח

אני גם שומע את המילים של נשיא ארה"ב, של    
טין, של קמרון באנגליה, של מרקל בגרמניה, של פו

הסינים, של כולם, של נתניהו, שמדברים על האויב 
שהם המחבלים, שעם כל מה שהם  –של כולנו 

הם האויב של אמריקה, של רוסיה, של כל עושים 
מקום, אז לכן כל אדם שהולך נגד הרעיונות של 

מחבל, ולכן נחשב ככבר מראש  –המדינה שלו 
מראש אפשר לעצור אותו, להכניס אותו לכלא בלי 
משפט, להרוג אותו בלי משפט, אפשר לעשות הכל 

אדם זה, ואמנם משתמשים בזה נגד הגויים, -נגד בן
אבל המטרה הסופית שלהם היא להשתמש בזה נגד 
היהודים המאמינים בה' באמת, כי זה הולך נגד כל 

נה ממנו, רוצה נה 21-הדברים שהעולם של המאה ה
בו ומחזיק בו, את הדבר החשוב ביותר של עגל 

  השטן בעצמו. –הזהב שלהם או של האליל שלהם 
ואם אנחנו נגד הסוטים מהדרך הטבעית שה' נתן    

לכל העולם, הדרך שה' סלל לכל אדם ללכת בה, אם 
אנחנו נגד אלה שרוצים לסטות מהדרך הזו וללכת 

 ריסטים בעיני הרשעיםבדרכים עקומות, אז נהפוך לטרו
שפעם היתה נחשבת למדינה  וכמעט כל מדינה

נהפכה למדינת הרשעות, מדינה נגד  –חופשית 
התורה ונגד כל גויי שיש לו אפילו טיפה כיוון של 
חיים מסודרים פחות או יותר כמו שכתוב בתורה, 

  והוא יהיה בסכנה גדולה.
הרשעים משתלטים על הכל, זה סימן של הסוף,    

הסימן הכי גדול שאנחנו מתקרבים במהירות זה 
הבזק, הרשעים לא יכולים לעצור את עצמם, הם 



שיכורים מההצלחה שלהם, הם בטוחים שהם כבר 
משיגים את המטרה שלהם, ה' יתן להם לחשוב, ה' 
יתן להם להצליח ה' ישמור, עם כל הדברים 
העקומים שלהם, שה' ישמור עלינו מהם. והם יגיעו 

עשו הכל בגלוי ואז היהודים שלא לרמה כזו שי
היהודים  ,תפסו מה שקורה, פתאום יתפסו

האמיתיים יחזרו מיד בתשובה, אבל היהודים שהם 
יקבלו מיד  –רב שיש להם את התשוקה בלב -ערב

, הם שהלאוים הם מותרים ומה שמותר זה אסור
  לעשות. חילוירוצו לזה בשמחה כמו שכבר הת

היהודים שלנו לא מבינים, יש קבוצות שמכניסים    
בשמחה רבה בחורים חרדים לצבא, אומרים "למה 
לא? מה הם יעשו בחוץ? בחורים שלא מצליחים 

שיהיו בצבא". זה היה נכון אם זה  –כ"כ בלימוד 
היה צבא גויי שנותן להם להיות יהודים. אבל זה 
צבא כביכול "יהודי", צבא שפתח את השערים שלו 

ם לעקומים ומקבלים אותם בשמחה רבה וכותבים ג
גם אנחנו רוצים את  –להם בגדול בפרסומת 

את אלה שדוקא הולכים נגד התורה  –העקומים 
בדברים הקשים ביותר. איך אפשר לקחת בחור 
חרדי ולהכניס אותו למקום של טינופת, למקום של 

שהו יגיד יואוי ואבוי אם מ. ערבוב בין נשים וגברים
  .הולהם מש

מאמינים שהצבא מגן עלינו? רק ה' מגן  םאת   
יש לנו אפשרות  –עלינו? אם זה צבא של קדושה 

לנצח, אם זה לא צבא של קדושה, שחיילים לא 
אז אין לנו שום אפשרות  –משתדלים כלל בקדושה 

הנצחון הגדול האחרון שלנו היה למעשה לנצח. 
מלחמת ששת הימים, מאז המלחמות לא היו 

שהמדינה קשורה כ"מוצלחות במיוחד". ועכשיו 
אין לנו שום תקווה לנצח, הם כבר  –לרשעים 

  ניצחו אותנו.
, יכניסו לפה חיילים זריםעוד מעט  -אתם תראו    

תראו אם אני טועה, תראו. כבר יש חיילים 
  או"ם.אמריקאים פה מה

אבל לא לפחד יהודים אמיתיים, לא יעזור להם,    
העולם שלו, עולם  להם להחריב אתה' לא יתן 

שהוא ברא בשלמות, להיהרס ולהפוף לדבר של 
טומאה. הרשעים הכריזו על מלחמה נגד הקב"ה, זו 

, לא נגד ַעם זה או אחר, המלחמה האמיתית שלהם
 אלא נגד הקב"ה ואין להם שום אפשרות בעולם

ה' יהרוס אותם עד לפרור האחרון של  –לנצח 
  הטינופת שלהם ואז תיהיה הגאולה השלמה.

שבת שלום אבא ואמא, תודה רבה שאתם כאלה    
הורים טובים, אני יודע מה שאתם עושים בשבילי. 

  אני מודה לה' ומודה לכם. שבת שלום.
  

  מעגל ההיסטוריה של האנושות
  דניאל, ירושלים, ר"ח אלול תשע"ה

  
אתם בטח  אבא, אמא, אנחנו במצב קשה מאד.   

מרגישים את זה. אנחנו חיים בעולם מלא טינופת, 
 מלא רשעות. 

הכל, הוא לא -בסך-פעם הרגשנו שהעולם הוא טוב   
עולם רע, הוא טוב, יותר טוב מאשר רע, שמלחמה 

השניה לא יכולה להיות עוד -העולם-כמו מלחמת
לא יכול להיות.  –פעם, שירצחו יהודים כמו שפעם 

ואפילו שאחרי מלחמת העולם השניה עברנו עוד 
שהיו מלחמות  –כמו וייטנאם וקוריאה  –מלחמות 

שות ביותר, אך זה לא היה שייך לנו, זה היה רחוק. ק
היו אמנם כמה יהודים שהיו צריכים להתגייס לצבא 
האמריקאי, אבל בסה"כ יהודים לא השתתפו בזה. 

  זה היה רחוק מאתנו. 
אבל כל העולם התחיל להשתנות בלי שנרגיש את    

זה. איזו קבוצה של רשעים פשוט השתלטו על הכל, 
והרשעים הנמצאים בראש סתם. -לא-רשעים

הקבוצה, השולטים על כולם, הם מאמינים בעבודה 
-המבול, דור- זרה בדיוק כמו אותם האנשים מדור

בבל, כמו האלה שהאמינו בעבודה -הפלגה עם מגדל
מלא דברים -שם היה מלא –זרה של מצרים 

מגעילים, ועקומים, הפוך מהקדושה, מלא רצח, דם 
ים: 'ִּכי ַאֶּתם ְיַדְעֶּתם ששותים וכו' וכו' [פרשת ניצב

ֵאת ֲאֶׁשר ָיַׁשְבנּו ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים... ַוִּתְראּו ֶאת 
יום ִׁשּקּוֵציֶהם ְוֵאת ִּגֻּלֵליֶהם...']. הרשעים ששולטים ה

 –ומאמינים בשטן ועושים את כל הדברים האלה 
הם כביכול שייכים לכנסיה, והם מגדירים את עצמם 

המדע מאד מעניין  כמשכילים, אינטליגנטים...
 - אותם, והם ממש סוגדים למדעי הפיזיקה, פיזיקה 

זה דבר שממש מאד מושך אותם. הם דור שדומה 
בבל [ר' ספר 'אהבת יהונתן' -לדור שבנה את מגדל

לרבי יונתן אייבשיץ זצ"ל, פרשת נח ח' כ"א]. הם 
בנו משהו שדומה לטיל, וחשבו שיקחו את הטיל 

צחו אותו, חס ושלום הזה ויגיעו עד לקב"ה, וינ
קלות הקב"ה פירק את -[סנהדרין קט.]. אבל בקלי

ונגמר העסק. ה' נתן לכל אחד שפה אחרת,  –הטיל 
לא יכלו לשתף פעולה אחד עם השני כדי לבנות את 

   וזה נגמר. -זה, אז עזבו את העבודה 
 תהיה פה מלחמה.וכיום המצב פה קשה ביותר.    

השתלטו על  קשה לעצור את הרשעים האלה. הם
כל הצבאות, על כל הכספים של העולם. הם כבשו 

את ארצות הברית. ארה"ב היא כבר לא דמוקרטיה, 
על סף  –זה רק 'כאילו דמוקרטיה'. ואירופה 

התמוטטות, ובסין הכלכלה רועדת מכל הכיוונים, 
-התמוטטות- ובסה"כ המצב הכלכלי זה מצב של ערב

לא רק אני עולמית. ואת זה -כלכלית ועל סף מלחמה
 אומר, רוב הכלכלנים אומרים את זה. וזהו הְׁשַטאְנץ

(דפוס הפעולה) של הדבר הזה: קודם נפילה כלכלית 
שזו מביאה בעקבותיה מלחמה ענקית.  –קשה 

   תמיד זה עבד ככה. בכל ההיסטוריה ככה זה הלך.
הרשעים האלה עובדים הרבה שנים בענין הזה. 

ת שהיום זו הקתולי-כמעט כולם שייכים לכנסיה
פעם -של-אמונה בשטן עצמו. וכל הדברים שבעולם

היו כולם נגדם, אפילו הנוצרים, וודאי היהודים, וגם 
זה  –המוסלמים, בשבילם, עבור הרשעים האלה 

מותר ורצוי. והם מקימים 'עולם חדש' לפי המושגים 
העקומים שלהם. האפיפיור מתכנן לבוא לאו"ם 

הגיד שהוא בעד בתאריך י"ב בתשרי לנאום שם ול
'סדר עולמי חדש', שזה אומר ממשלה אחת לכל 
העולם, ומרכז הממשלה העולמית זה האו"ם, 

הצבא של האו"ם. הוא עומד  –והצבא העיקרי 
לבשר על כך לכל הקתולים בעולם ולהגיד להם 

- עולמית-שהם חייבים לקבל את זה. הוא יעשה 'דת
חדשה' שתאפשר לכל הדתות 'להיות ביחד', 

ושם. ביחד, חס ושלום -ה אחת, לא לריב פהבאמונ
  ['ְוָהִיינּו ְלַעם ֶאָחד...']. 

ישראל -וזה לא יקח הרבה זמן עד שיבואו לארץ   
עם הצבאות שלהם. יהיו כל מיני סיבות "טובות" 
שירצו "לעזור" למדינת ישראל, ולהיות "המצילים" 
שלנו חס ושלום. 'לעזור ולשמור עלינו נגד 

ה תהיה גדולה. יבואו, ישתלטו פה. הערבים'... הסכנ
אני לא יודע, אני רק  –מה שיהיה אחרי זה בדיוק 

יודע שה' יגמור אותם, והיהודים יחיו ויקבלו משיח 
   צדקנו.

הראשון של -יש עוד דבר אחד מעניין. מאז החטא   
אדם וחוה, האנושות לא נהיתה טובה יותר, היא לא 

אנחנו  ועכשיועלתה, אלא ירדה וירדה וירדה, 
זה מין מעגל  חוזרים למצב שהיינו מיד אחרי החטא.

שכזה, אבל זאת לא ֲעִלָּיה. אנחנו ירדנו מאד, אך ה' 
הציל אותנו, כי הוא נתן לעם ישראל את התורה, 

נוכל לעלות, מאחר  –ואפילו אם נגיע לתחתית 
שקבלנו את התורה. התורה יכולה להעלות אותנו 

הק' (שמות ג' ח')  חזרה למעלה. [כ"כ האור החיים
שבגלות האחרונה עמ"י ירד לשער הנ', כי בזכות 
התורה יוכלו לצאת אפילו משער החמישים של 
הטומאה]. פעם, כאשר היינו במצרים, לא יכולנו 
להגיע לתחתית, כי אילו היינו אז מגיעים לתחתית, 
לא היינו יוצאים מזה חס ושלום, אבל ה' עזר לנו 

שהגענו עד לתחתית ['ִּכי והוציא אותנו משם לפני 
הרב - לֹא ָיְכלּו ְלִהְתַמְהֵמַּה...']. ועכשיו הגענו לצערי

'ִּכי ָיַדְעִּתי ַאֲחֵרי מֹוִתי ִּכי לתחתית [פרשת וילך: 
ור' סוטה דף  ַהְׁשֵחת ַּתְׁשִחתּון... ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים...,

]. אבל יש לנו את התורה 'בעקבתא דמשיחא...'מ"ט: 
נו חייבים לתפוס את התורה חזק, שלנו, ואנח

והתורה תרים אותנו מעלה מעלה אם רק נרצה. אם 
 - רק נושיט את היד ונתפוס כביכול את התורה 

 'ֲהִׁשיֵבנּו ָאִבינּומעלה עד לקב"ה [-נעלה ִאָּתּה מעלה
   ור' ניצבים פרק ל' כה"ע]. ,'ְלתֹוָרֶתָך...

עכשיו אני רוצה לספר לכם עד כמה שהרשעים    
ורפים, הם רשעים בקיצוניות מחרידה. ישנו מט

צרפת, קורים למקום הזה -מקום על גבול שוויץ
'ֶּבְרן'. זהו מקום קטן עם נוף יפה [נח י"א: 'ַוִּיְמְצאּו 

ונה ִבְקָעה...', 'ְוִנְׂשְרָפה ִלְׂשֵרָפה...']. בנו שם את המכ
הכי גדולה בעולם. המכונה בנויה בצורת מעגל ויש 

מעניין. הפיזיקה, כפי שאמרנו, לה תפקיד מאד 
מעניינת מאד את המטורפים האלה. הם עושים כל 
מיני נסיונות, הכל במטרה ללכת נגד הבריאה של 
הקב"ה. הם לא מבינים כי כשהקב"ה בורא משהו אז 

  זה דבר מושלם. 
כך -הם אנשים מסוכנים כי יש להם רעיונות כל   

  עקומים שזה יכול להרוס את האנושות. 
עכשיו עם המכונה הזאת שנבנתה לפני הרבה ו   

! פתאום זה עולה לכותרותשנים וכבר שכחנו מזה, 
אני לא כל כך  –מה הם עושים שם?... את האמת 

מבין, לוקחים חלקיקים (של אטום) ומכניסים 
למכונה הזו כל כך הרבה אנרגיה עד כדי כך 

אדמה! הם -שמפחדים שזה עלול לגרום לרעידת
יחו לשבור את החלקיקים האלה, חושבים שהם יצל

ושזה ישבור את המחיצה שה' ברא בין המימד שלנו 
   בעולם הזה לבין כל מיני מימדים בעולמות אחרים.

יש הרבה מימדים מסביבנו ואנחנו לא יכולים    
אדם לא יראה -לראות אותם, ה' בנה מחיצות שהבן

את זה, לא ֵיַדע שהם קיימים לידינו. רק לצדיקים 
יש את הרגישות והיכולת לעלות גבוה  מועטים

ולהרגיש אותם. והם עושים נסיונות כבר הרבה 
שנים, הם רוצים להיכנס לעולמות אחרים של 
הקב"ה, לתפוס עמדה ולהגיע ַלֶּנַצח! [נבואת 
מלחמת גוג ומגוג, יחזקאל ל"ח י', ור' סנהדרין שם 
וישעיהו פרק י"ד] אבל הם טפשים. והנחש שה' ברא 

ם האנשים [זוה"ק בראשית כ"ח: בענין הם אות –
.' ע"ר: 'ְוִאּנּון ְּבנֹוי ְּדָנָחׁש ַהַּקְדמֹוִני ְּדַפֵּתי ְלַחָּוה..

וכש"כ הגוים שביניהם, עי' שבת קמו. ויבמות קג.]. 
זהו הנחש וכל האנשים שלו. הם לא תופסים, אבל 

  הסוף הוא שהם יהרגו את עצמם.
שבעתיד הקרוב הים האמריקאי -יש מפות בחיל   

הם מתכוננים לצונאמי. המפה מראה שכל החוף 
יורק, -המזרחי והמערבי של ארה"ב ֵיָעְלמּו, כולל ניו

-אנג'לס, סן-אורליאנס, יוסטון, לוס-פלורידה, ניו
פרנסיסקו. המיסיסיפי יהיה רחב מאד עד שהוא 
ישטוף את לואיזיאנה. אז מאיפה הם מקבלים את 

   המפות האלה?...
הגענו למצב של החטא הראשון, ואנחנו  אנחנו   

נצטרך לתפוס את התורה שלנו, ולעלות מתוך הבור 
שאליו נפלנו, נצטרך לעלות ולעשות תשובה, לעלות 

סוף נוכל להיכנס שוב -ולעשות תשובה, ואז סוף –
עדן, ַלַּׁשָּבת. וברגע שנעשה את זה, כל הלחץ -לגן

 הרע ָיַצר במשך כל השנים שמאז-האדיר שהיצר
אדם -החטא הראשון, הלחץ הזה בעולם שבגללו הבן

לא יכול להיות בשקט עם עצמו, לא יכול ליהנות 
מהחיים, מהתורה, כמו שהוא באמת רוצה, ורק 
צדיקים אחדים יכלו לעלות ממש גבוה מעל ליצרים 

הרע כל הזמן, כל הזמן, - האלה שבאים מצד היצר
פתאום הלחץ הזה  –יום ולילה, לחץ לחץ ולחץ 

ָעֵלם! ננשום בצורה קלה, נרגיש רגיעה, נרגיש יֵ 
קרוב לקב"ה, -שהגענו הביתה, נרגיש שהגענו קרוב

הבא ואין לנו שום דאגה -נרגיש שאנחנו בעולם
ֲעבָֹדה 'ְוָהָיה ְּביֹום ָהִניַח ה' ְלָך ֵמָעְצְּבָך, ּוֵמָרְגֶזָך, ּוִמן הָ [

ב. ועע"ש , זוה"ק ואתחנן רס"ַהָּקָׁשה ֲאֶׁשר ֻעַּבד ָּבְך...'
יתרו פ"ט.]. וכל מה שנרצה לעשות זה רק להתקרב 

   ולהתקרב ולהתקרב יותר ויותר לאמת, לקב"ה.
אמא,  אבא, איזו הרגשה נפלאה זו לחיות בלי לחץ!

בלי לחץ! להיות שמח, ולא משטויות, שמח 
'מבפנים' בלי כל הלחץ הזה, ונעלה ונעלה ונעלה... 

... אבל, אבא אני נרגע –רק מכך שאני חושב על זה 
זה לא יהיה פשוט, ותהיה  –ואמא, עד שנגיע לזה 

העולם -של-שליש-באמת נפילה כלכלית קשה, ושני
  ישראל. -יחרב, אך לא ארץ

אמא ואבא, לא לפחד, רק להתפלל ולהתקרב לה'.    
ה' יציל כל יהודי ממות אם הוא מבקש עזרה ממנו, 

ָיה ּכֹל ישראל [יואל ג' ה': 'ְוהָ -ואני מתייחס רק לארץ
 ִּכי ְּבַהר ִצּיֹון ּוִבירּוָׁשַלִםֲאֶׁשר ִיְקָרא ְּבֵׁשם ה' ִיָּמֵלט, 

ר ה' ִּתְהֶיה ְפֵליָטה ַּכֲאֶׁשר ָאַמר ה', ּוַבְּׂשִריִדים ֲאׁשֶ 
אני לא יכול להבטיח , ע"ש במפרשים]. קֵֹרא...'

אבל בארץ ישראל, כל יהודי שמבקש  במקום אחר.
 י"ט: 'ִּכי ַעם ְּבִצּיֹון ֵיֵׁשב מה' שיציל אותו [ישעיה ל'

ָך, ִּבירּוָׁשָלִם, ָּבכֹו לֹא ִתְבֶּכה, ָחנֹון ָיְחְנָך ְלקֹול ַזֲעקֶ 
ְּכָׁשְמָעתֹו ָעָנְך...'], ומקבל את הקב"ה כהכל יכול 
[צפניה ג' י"ב, האזינו ל"ט: 'ְראּו ַעָּתה ִּכי ֲאִני ֲאִני 

ן עוד עולם, הבורא שלנו, אי-של-הּוא...'], כריבונו
   הוא ינצל. –מלבדו 

אבא ואמא, תתפללו על הילדים ועל הנכדים    
ובקשו באמת מהקב"ה שיציל אותנו. צריכים לקוות 
שאין בינינו ערב רב, כי אף אחד לא יודע בדיוק אם 

ובודאי עמד -הוא בודאי –יש ערב רב. ומי שינצל 
   סיני ואמר יחד עם כולם "נעשה ונשמע".-על הר

אני לא יודע מה עוד יש להגיד, רק  זהו, אבא,   
זאת שכל היהודים יצטרכו עכשיו להחזיק חזק חזק 

אגב, -ביהדות שלהם, ולהפסיק עם המריבות. ובדרך
- הרבה מהמריבות שלנו באים ַהְיֵׁשר מהרשעים

הגויים אשר נשלחו בכוונה לעשות בלאגנים בכל 
ארץ וארץ, וגם פה הצליחו 'בגדול' לעשות לחץ, 

-ואיבה בין יהודי חילוני ליהודי דתי לעשות כעס
לאומי. ורק עכשיו הצליחו להיכנס אף לתוך העולם 
של החרדים ולגרום לקבוצה אחת ללכת נגד קבוצה 

כך אכזרית ורעה שזה פשוט כואב -אחרת בצורה כל
הלב. וגם יש לנו עכשיו חרדים שעובדים במשטרה, 

קשר של הקהילה שלהם עם -שהם לא רק אנשי
ש קהילות שיש בהם מלשינים שאומרים המשטרה. י

לשלטונות לא תמיד את האמת על אנשים, חלקם 
   עובדים נגד קבוצות של חרדים.

יש לנו מצב שכל אחד מפורק לכיוון אחר    
וקשה לחבר אותנו יחד, לעם אחד. המצב קשה 
ביותר. זהו מצב שאנחנו לא מספיק חזקים 
 להילחם נגד הרשעים, כי כל אחד עומד במקום

אחר. כל אחד נלחם על הכיסא שלו, על הבית 
שלו, נלחם נגד האח שלו, נלחם נגד ההורים 
 שלו [זכריה ח' י': 'ְוַלּיֹוֵצא ְוַלָּבא ֵאין ָׁשלֹום...

יכה ז' ַוֲאַׁשַּלח ֶאת ָּכל ָהָאָדם ִאיׁש ְּבֵרֵעהּו...'. מ
'ִּכי ֵבן ְמַנֵּבל ָאב, ַּבת ָקָמה ְבִאָּמּה, ַּכָּלה ו': 
, מתני' סוף מָֹתּה, אְֹיֵבי ִאיׁש ַאְנֵׁשי ֵביתֹו...'ַּבחֲ 

- סוטה] מלחמות של עדה נגד עדה. אבל בסופו
בסוף ה'  דבר, ה' יביא את כולנו ביחד.-של

ישמיד את כל הרשעים ויוציא אותם מעם 
['ְוָאִסיָרה ָּכל ְּבִדיָלִיְך...', גמ' סנהדרין ישראל 

ל להתחבר צח., ועי' סוף 'אשרי'], כי רק אז נוכ
שהחתן  -שוב ולהגיע לחופה שלנו יחדיו, הכלה 

כבר מחכה לה כל כך הרבה זמן מתחת לחופה. 
ונהיה שלמים אתו, נהיה חלק  - נגיע לקב"ה 

ממנו. ה' יעלה אותנו מעלה מעלה. נהיה יחד 
  נהיה אחד.איתו. 

   



  ה"תשע כסלו' מוישל'ה,  כ  מדוע אנחנו חיים
  

 ברור באופן מאד מתקרבים ואנחנו, חולף הזמן
 בין אמיתי-יהודי שכל חושב אני. השלימה לגאולה

 מרגיש יותר רחוק קצת שהוא או' לה קרוב הוא אם
.  לגמרי להשתנות הולך שהעולם הזמן זהו שכעת
' ה אל קירבה של סוג ירגיש, המאמין, החרדי היהודי

 למרות, כן לפני כמותה הרגיש לא הוא שמעולם
 להרגיש יכול הוא מתעורר הוא כאשר בוקר שבכל

, רעות-מבשרת תחושה, ומפחידה מוזרה תחושה
 מזליה[' בעתיד לקרות והולך שצפוי ממה מהחשש

  .].צד חלק', חזי
 יחוש הוא גם -' ה אל קרוב איננו שהוא היהודי   

 החיים כל זה מה: "לחשוב יתחיל והוא, הפחד את
 שלי המטרות הם מה?... מהם לי יש מה?... האלה
 למשחק הולך אני אם משנה זה ומה?... בחיים

 את מקבל אני אם משנה זה מה?... לא או הכדורגל
 אל נכנס שאני או רוצה בדיוק שאני וב'הג

 זה מה?... עבורי מתאימה שבדיוק האוניברסיטה
 כל?... בחיים משנה בכלל מה ובאמת?... משנה

 החיים זה מה?... החברתיים החיים כל... הבידור
 רק הכל בסך זו האם?... חיים אנחנו מדוע?... בכלל

 שהביאה תאונה, ושלום חס, גדולה אחת' תאונה'
 חס, לסבול בכדי רצוננו נגד החיים אל אותנו
  ?..."ושלום

 ביחד הקרוב בעתיד להיות שעומד ממה הפחד   
 לחלק גורמים עוברים כבר שאנחנו הסבל עם

 לעצור ולפחות, לתהות, יהודים לכמה, מהאנשים
', פה זה מה' לשאול בכדי שלהם החגיגות מכל לרגע

  '.קורה זה מדוע'
 רוב האדם הלא: 'ל"להרמח' חיים עץ דרך' מאמר   

 חיי עסקי, עסקיו חשבונות לחשוב עומד ימיו שנות
 גם אחת שעה אפילו לבבו אל ישים לא ולמה, שעה
 בא ולמה? הוא מה: ממש מחשבת לחשוב לזאת

 המלכים מלכי מלך ממנו מבקש מה או? לעולם
 זאת? עניניו כל סוף יהיה ומה? הוא ברוך הקדוש

 להמציא שתוכל וחזקה גדולה היותר התרופה היא
 רב ופריה, גדולה ופעולתה, קלה והיא, היצר נגד

 פנוי אחת שעה לפחות יום בכל האדם שיעמוד
 הזה הענין על רק לחשוב המחשבות כל משאר

  ...שאמרתי
 בארץ כאן נשאלות אינן כלל בדרך כאלה שאלות   

 הרבה לעבור י"בא כאן התרגלנו שאנו מפני, ישראל
 אנחנו ונעלם חולף המשבר וכאשר, משברים

 כמות כמובן...']. ָהְרָוָחה ָהְיָתה ִּכי[' הלאה ממשיכים
 הלאה וכן, נדע שלא, נהרגים אנשים של מסויימת

 הם אז, הגדול הרוב הם שנשארו אלו אבל, והלאה
 של החיים, עזבו שהם החיים עם להמשיך יכולים

 הטיסות של, הבידור של החיים, הנהנתנות
 את' כייף'ול, איפה-יודע-ולמי, לתאילנד, לאירופה

 ְוָהָיה... ֵׁשָכר ְוִנְסְּבָאה ַיִין ֶאְקָחה: 'ו"נ ישעיהו[ עצמם
 ממשיכים אנחנו, לחרדים ובאשר...']. ָמָחר יֹום ָכֶזה
 החתונות כל ועם הענקיות מצוה-הבר מסיבות עם

 אנחנו. לנו שיש מהסוג החברתי הבידור כל ועם
 כשרות הכי-הכי, שלנו המסעדות עם ממשיכים

 ההכשרים עם שלנו הבידורים כל ועם, כמובן
 ּוַבֵּׁשָכר ָׁשגּו ַּבַּיִין: 'ח"כ ישעיה[ ביותר הטובים

 עם הצניעות-חסרת התלבושת ועם], ש"ע...', ָּתעּו
 אך. והלאה הלאה וכן, ביותר- הטובים-ההכשרים

' בפנים' מרגישים רבים אנשים, אופן בכל, כעת
 של מהקושי להשתחרר עומדים לא שאנחנו

 לא זה. בקלות כ"כ בעתיד הצפויות המאורעות
  .ולחלוף לעבור פשוט ככה עומד

 ענקי שינוי, בעולם להיות עומד ענק שינוי   
 ישנם ולכן. העולם מן גדול חלק יהרוס שלבסוף

 להם יש, גדול פחד להרגיש שמתחילים כאלו
 מתעוררים והם, רגועים לא חלומות, קשים חלומות
 שתופס פחד עם, מחנק תחושת עם רבות פעמים

 פחד, לנשום קשה זה את ועושה אדם-הבן את
 כדי המיטה מן מחוצה לקפוץ לרצות לאדם שגורם
 הפחד מתוך הכל זה. בחיים שהוא ולהרגיש לשוב

 עולם, להתפוצץ שעומד העולם של הרוחני והלחץ
  .לגמרי להשתנות שעומד

 עומד, הנוכחית בצורתו, שלנו הזה העולם   
 שנוכל כך, להשתנות חייבים כן גם ואנחנו, להיעלם
 של בריאתו מאז ביותר הגדול השינוי את לשרוד
 שנאמרו והקודרות הקשות התחזיות כל. העולם
 הרצינות בכל להילקח צריכות הקרוב-לעתיד בנוגע

, להיות שעומד מה של חלק להיות רוצים אנו אם
 הרבה חיים של, השלימה הגאולה של חלק להיות
 את לעשות עלינו'. לה להתקרב עלינו .רוחניים יותר
 אנחנו בה בדרך יהודים להיות עלינו. השם רצון

' ה רצון לעשות חייבים, חייבים אנו. להיות אמורים
 ְרצֹונֹו ֲעֵׂשה': 'ב אבות[ שהיא בחינה בכל, לגמרי

 לרצונו', ה אל לחלוטין עצמנו את לכופף...'], ִּכְרצֹוֶנךָ 
 לעולם אחרת כי...']. ְרצֹונֹו ִמְּפֵני ְרצֹוְנךָ  ַּבֵּטל: 'שם[

  .צדקנו- משיח של החדש העולם אל להיכנס נוכל לא
 הזה הנושא על רבות פעמים איתכם דיברתי כבר   

 זאת מלשמוע עייפים כבר שאתם ויתכן, ושוב שוב
...'], ְלַהְקִׁשיב יּוְכלּו ְולֹא': 'י' ו ירמיהו[ הפעם עוד

 בכל שונה בצורה זאת לומר ניסיתי שאני אפילו
 אנסה ואני, טוב ויותר יותר זה את שתבינו כדי פעם
 שתבינו לכך להביא אנסה אני. זאת בכל שוב

 זו שנה']. הקץ' מסר' ר[ גדולה שנה היא הזו שהשנה
 הזו השנה']. ז יחזקאל[ ומפחידה גדולה שנה היא
 הכי בצורה ישתנו דברים הרבה בה העת זוהי

  .קיצונית
 וזה. בחופשיות זורם הדם. החלו כבר והמלחמות   

 עורפים הברברים כאשר אותנו מרשים לא כבר
 או מוטרדים מאד אנחנו אבל, אנשים של ראשים
 להשיג נוכל לא אם נורא מוטרדים שנהיה

 אוכל סתם או קולה-קוקה או כשר האמבורגר
 נראה כאשר מוטרדים מאד נהיה ואנחנו. פשוט
 האוכלוסיה עם יחד ונהרסות קורסות גדולות ערים

 מוטרדים נהיה אנחנו. נעלם הכל. נדע שלא, שלהם
 נוכל איך. המעטה בלשון זאת לומר אם, מאד עד

 כל את לעבור נוכל כיצד?!... רגשותינו על להתגבר
 מתרחש זה את רואים לא אנחנו אם אפילו?!... זה
 כאשר מזעזע כך כל יהיה זה עדיין אבל ידינו על

 וגם! האלה מהמקומות אנשים הרבה מכירים אנחנו
 יהיה זה זאת בכל - אותם מכירים לא אנחנו אם

  .ונורא איום' שֹוק' יהיה זה, הלם
, הבריאה מאז לפנינו דור שאיזשהו סבור אינני   

 איום דבר חוו, כמובן ועמורה-סדום מאשר חוץ
. מפחיד חורבן של סוג כזה, קטסטרופה כזו, שכזה
 הזה הגודל-בסדר היה לא זה ועמורה בסדום אפילו

 למה ביחס יתגמד זה, לקרות כעת שעומד מה של
 תהיה?!... מבינים אינכם האם. עכשיו להיות שעומד

. נדע שלא, ישראל-בארץ כאן רבה דמים-שפיכות
] שם י"וברש', ָעם ִיָּפל ַּתְחֻּבלֹות ְּבֵאין: 'ד"י א"י משלי[

 ואין' מה רחוקים שהם ואלו. ייהרס לא זה ז"בכ אך
 תשובה' הל ם"רמב' [ה אל לחזור הזכות את להם

 יהרסו הם, הבניינים עם יחד יהרסו הם –] ג"ה ו"פ
 העמים כל ועם הישמעאלים ועם הֶאדומים עם יחד

 מיכה[ כיוצרם ה"הקב את מקבלים שאינם האחרים
?... לעשות עלינו מה אז...']. ָצֶריךָ  ַעל ָיְדךָ  ָּתרֹם': 'ה

 עלינו?... זה כל את לעבור יכולים אנחנו כיצד
 זה - עושה' שה מה שכל בשלמות להאמין

  .מה משנה לא, לטובתינו
 היחס: הזה-בעולם אחת יחסים מערכת רק ישנה   

' ה: 'ז"ט מזמור[ הוא ברוך הקדוש עם האדם שבין
 להישמע יכול זה]. ה"כ ג"ע ושם...', ְוכֹוִסי ֶחְלִקי ְמָנת
 לכם יש, ילדים לכם שיש מפני עבורכם קשה

 שאתם משפחות לכם ויש נשים לכם יש, בעלים
 לשעת מגיע זה כאשר אבל, אמת. אוהבים מאד

 ילדיו ורק אך אנחנו, האמיתי ברגע, הקשה הלחץ
 כאן היינו כבר ואנחנו. כולנו, הוא ברוך הקדוש של

' ג בראשית בחיי רבינו[ רבים בגלגולים הזה בעולם
 היה יכול גלגול ובכל], ג"ל פרק' חרדים' ספר, ט"י

 לא הם והילדים, אחרת אשה, אחר בעל לנו להיות
 סיטואציות לנו היו, פעם בכל הדבר אותו תמיד

 אנחנו. להתגבר עלינו שהיה, שונים מבחנים, שונות
 באופן שלנו הסיכוי זהו וכעת ביותר נמוך במצב
  .בחזרה ולשוב עצמינו את ולהעלות למשוך סופי

 מקבלים שאנחנו הרגע אל מגיעים אנחנו כאשר   
 נשמה כל, תדאגו אל - השם בעזרת צדקנו משיח
 יכיר ילד וכל, האמיתי-האמיתי הזיווג את לה יהיה
 ולא ונחוש נדע כולנו ואנחנו, האמיתיים הוריו את
 שאנחנו לעובדה בנוגע שאלות שום לנו יהיו

 הקדוש וזהו, בלבד אחד אבא רק לנו יש כאנשים
 תהיה שלנו המהות כל, שלנו החיים וכל. הוא ברוך

 ויותר יותר להתקרב: בלבד אחד עיסוק מסביב
 נזרוק אנחנו לבסוף –' ה אל להתקרב ובכדי. אליו
, שלנו' ודם-הבשר' של והמאפיינים התכונות כל את

 איתו אחד ונהיה, רוחניים לגמרי-לגמרי ונהיה
 ָלֶהם ְוָהִייִתי, ֲעֵליֶהם ִמְׁשָּכִני ְוָהָיה: 'ז"כ ז"ל יחזקאל[

  '].ְלָעם ִלי ִיְהיּו ְוֵהָּמה, ֵלאלִֹקים
 מן אחד הלילה. טרגדיות הרבה ראינו לאחרונה   

 הטראגית הדרכים-בתאונת שנהרגו הבחורים
 מאד משפחה שם לו יש. לקבורה הובא בהולנד
 שיזכה רצון יהי. ארוכים חיים', לאנגלעבן: 'מיוחד
 היה הוא']. ַהַחִיים ִּבְצרֹור[' הנצח חיי, ארוכים לחיים
 הבחור גם כמו' ה אל להתקרב בכדי שעמל בחור

 את ניסו שניהם. ההיא בתאונה שנהרג האחר
 מה לעשות ניסו, טובים יהודים להיות כדי המיטב

  .לעשות מאיתנו רוצה' שה
 לכם לענות יכול אינני?... למות עליהם היה מדוע   

 אבל, למות צריכים היו השנים אלו בדיוק מדוע
 שהתרחשו האסונות שכל - לכם לומר יכול אני זאת

 חייבים, חייבים שאנחנו עבורינו מסר הם לאחרונה
 בדרכנו שוגים אנחנו מה ולתפוס, תשובה לעשות

' ה כאשר...']. ַּדְרֵכיֶכם ַעל ְלַבְבֶכם ִׂשימּו': 'א חגי[
 - אחת בבת י"עמ על אסונות הרבה כך-כל מוריד
 נפש-חשבון ולעשות, ולחשוב, לעצור חייבים אנחנו

 נכון-לא להיות עלול מה להתבונן, שלנו החיים על
  '].ג' ה ירמיה' ר[ שלנו החיים בדרך

, מחרידה דרכים תאונת היתה הייטס-בקראון גם   
 העולם רחבי בכל אסונות הרבה התרחשו ולאחרונה

 העינים את לפתוח חייבים אנחנו. נדע שלא, החרדי
 זו. שלנו בדרך טועים אנחנו איפה להבין ולנסות

' לחי-סטירת' זוהי, עבורינו' השכם על טפיחה' איננה
 איננו' שה תבינו, בבקשה אז. שנתעורר בשביל
 הוא]. הקודם מסר' ר, תעניות ל"רה ם"רמב[ מרוצה

 צועדים אנחנו אבל, שלו העם את להציל רוצה
  .כללי באופן, נכון-הלא בכיוון

 את תעצרו! להתעורר צריכים אתם! ישראל עם   
 כל את תפסיקו! הפריצות עם תפסיקו! המחלוקת

 ההתנהגות עם תפסיקו! הגשמיות אחר המירוץ
 ְלָעְבְּדךָ [' אמיתי שהוא מה אל ותשובו, הזוללנית

 הקדוש זה – אמת שהוא היחידי והדבר']. ֶּבֱאֶמת
  .ותורתו הוא ברוך

  
  תשרי, תשס"ז   "דניאל" רקטעים מהספ

  זיווגים, פרנסה ובריאות.בנושאים: 
  

לכל אלה ששואלים על זיווג, אני לא אענה זיווג: 
זה  -אסור לי, אבל זיווג  (באופן פרטי) לכל אחד

תיקון, ואדם שלא מוצא את הזיווג שלו, יש כמה 
  :תיקוניםאפשרויות של 

) יכול להיות שאדם בעצמו אנוכי ולא מספיק לו 1
כל הבחורים או הבחורות שנפגשו אתם, לא מוכן 

שצריכים תיקון. אדם  להתפשר, וזו בעיה במידות
למה הוא בחיים בעולם הזה,  -כזה חייב להחליט 

  אם זה גבר, חייב להתחתן וחייב לקבל אישה.
חייב לקבל  -) ואם רואה שלא הולך עד גיל מסוים 2

אישה אחרת, אישה שלא בדיוק לפי הרצון שלו, כי 
המצווה של פרו ורבו היא יותר חשובה מלמצוא 
בדיוק את הזיווג שהוא רוצה.  יש אנשים שלא 
מוצאים באמת (את) זיווגם.  משתדלים מאוד, 
מוכנים לרדת בדרישות, אבל לא מוצאים אדם כזה 

עשות צריך להתפלל הרבה מאד וגם ל –(מתאים) 
  הרבה חסד, וזה יכול לפתוח שערי הרחמים בשמים.

) יש כאלה שלצערי הרב לא ימצאו אף פעם את 3
הזיווג שלהם, או שימצאו ויתגרשו ל"ע, או יאבדו 

זוג בצורה אחרת ל"ע, ויחפשו כל הזמן עוד.  - את הבן
אבל זה הכל תיקונים מסובכים ואדם תמיד צריך 

ולהמשיך  במצבים קשים כאלה, להמשיך להתפלל
לבקש מהקב"ה, ולהיות שמחה, ולעזור לאחרים, 

, אז בעזרת ה' הוא יקבל גם את לעשות חסד וכו'
אז גם צריכים להישאר  -ואם לא הזיווג הנכון. 

ויגמור את  -בשמחה  ולעשות חסד, לעשות רצון ה' 
  התיקון שלו בהצלחה.

  
זה כמו כל הצרות בעולם, הכל תיקון  פרנסה:

נו בוטחים בקב"ה, יש כאלה לראות כמה אנח
שסובלים יותר מזה שאין זיווג, או שהזיווג לא 
בדיוק מה שהם רוצים, ויש כאלה שהפרנסה הכי 
מפריעה להם. חוסר פרנסה, או לא מספיק (למה) 
שהם רוצים. אבל הכל תיקונים וניסיונות וכל מה 

להתפלל לקב"ה שיציל - שאנחנו צריכים לעשות זה
ועה, לעשות חסד ולעשות אותנו, לבקש את היש

רצונו, את המצוות וכו' ושיביא את משיח צדקנו 
  במהרה בימינו.

  
(על מנת להתמודד עם) כל הבעיות, גם חולי: 

מחלות, בדור שלנו חייבים יהודים לקחת על עצמם 
(להתחזק)  בכל מיני דברים, בעיקר עניין של 
מחלות, זה בעיה של צניעות. צניעות.  יש כאלה 

בגלל הכלל ויש כאלה שחולים בגלל עצמם, שחולים 
אבל כולם חייבים לקחת על עצמם יותר צניעות. 
להוריד פאות (נשים), להלביש בגדים לא צמודים, 
להוריד איפור, להוריד את הלקה על הציפורניים 
ולגזור אותם כמו שצריך. ללכת בגרביים עבות 

לא לדרוש מהנשים  -ולנהוג כמו יהודיות.  גברים 
את הלבוש הלא צנוע, לא לדרוש מהנשים  שלהם

שלהם להראות כמו בובות ברבי, לדרוש קדושה 
אנחנו קדושים,  -"קדושים אתם"  -בבית. קדושה 

עם קדוש. לא לשכוח אי אפשר להיות קדוש עם 
- נשים שנראות כמו גויות מעיתונים, דוגמניות.  אי

אפשר להיות קדושים עם דברים שהראש -אפשר. אי
זו עיקר הסיבה לכל  ים לא קדושים.שלהם בדבר

  המחלות של היום.
  

הסבל זה תיקון של הנשמה, אנחנו יסורים, סבל: 
ובזמן הזה יש  שנה, 120מקסימום  פה בעולם הזה

חלק של הסבל שייך : לנו לתקן הרבה דברים
לגלגולים קודמים, עברות קודמות לפני החיים 

 התכלית של החיים?  אבל מה תכלית החיים. האלה
זה להגיע לשלמות ואנחנו לא יכולים לבד להגיע 

ה' הביא אותנו לתהליך מאד מדויק , לשלמות
ואדם שמאמין בקב"ה . ומסודר כדי להגיע לשלמות

 כל השלבים ובוטח בו נותן את עצמו לעבור את
גיע ישבסופו של דבר (הרי) באמונה שלמה  האלה
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

 לעורר*  0527-111-333 .טלניתן לקבל את העלונים. * 
 ערב מידי נערכות ותפילה תשובה עצרות, שמים רחמי

: מסריםה לשמיעת פוניםטל * בפרסומים פרטים. ח"ר
. במידה והשרות אינו 0799-177-555 ,0799-185-114

 ניתן להתקשר מטלפון רגיל. מורשה,


