
 לא לפחד כלל... – והעיקר
תשע"הה' ח אלול "י, ירושלים, בנימיןתקשור עם בס"ד, 

מכל  מתחיל לרעוד ר, שהעולםוברורואים אתם יודעים בודאי, 

דות ועולות, רדות, יורויו תסות עולו. אנחנו רואים שהבורהכיוונים

הרבה אנשים כבר איבדו הרבה  אין שום יציבות. וזה מאד מפחיד.ו

כיס, שיש להם עוד כסף ב , החזקים,אלההדוקא  הכספים בבורסה, וז

בן אדם שהוא נקרא כשמדובר באו שהיה להם עוד כסף בכיס. כי 

אוכל לאכול, אין  םפשוט אין להחלקם ומטה,  'ד הבינוניממעה'מ

 ה.קשהילדים, חיים בצורה מאד וד של לימה-ל שכרלהם כסף בשבי

אבל  זה מאד מצב קשה. .'עד לסוף הראש שלהם'והרוב הם בחובות 

מאד חזק עכשיו אלה שעוד הסתובבו עם כסף בכיס, הם השקיעו 

ן, אלה "חוץ מהנדל ,םישם עשו את הכספים הכי גדול ,בבורסה

ה מיליון דולר מא יםשבונים בתים, כמו הבתים במנהטן שעול

 ...ם אלף דולר לחודשיהדירה זה מאה וחמיש-או ששכר, לפנטהאוז

 ,אבל קיבלומציאות. המציאות, אבל זו  וקשה לחשוב על כז ]עי' ע"ז ט:[

 להרויח את הכסף הזה יחסית בקלות. הם הצליחו בכל מיני דרכים

 חובות.ובחובות  –חוץ מהעשירים ביותר  ,כולם ,כולם ,כולםאבל 

, אבל הטוב תשנחשבעבודה , 'עבודה טובה' םעובדישבמיוחד אלו 

בולות, ואין כל הגאת החיים עבר -ה בכיס, כי יוקרטואין להם פר

]פרק חלק צז.: 'עד שתכלה פרוטה מן הכיס', 'היוקר יאמיר... והיין פרוטה בשביל כלום. 

ז וא [יד רמ"ה בסנהדרין שם, וכ"כ : 'שהכל עוסקין במשתאות'רש"י סוטה מ"טופי, ביוקר'

 ,הלוואותועוד הלוואות ועוד  עוד הלוואותהולכים לבנקים, ולוקחים 

  .בחובות 'טובלים'שים שיעד שמרג

אבל מה, לא רק הם טובלים בחובות, גם המדינות טובלות 

שנה  באלףאפילו יש לה חוב שהיא לא יכולה  – אמריקה .בחובות

אותו הדבר. זה מדינות כל הבו ,ארצות הבריתזה ב .אותו להחזיר

ית. ימאד קשה כלכל ואנחנו עכשיו נראה נפילה  ֱאדֹום ֹתאַמר ]מלאכי א': 'כ ִּ

נו   ש ְׁ ַ ב ֻרש   ו  ָנש  ֶנה וְׁ בְׁ נִּ ה ֳחָרבֹות... וְׁ ָ נו   ֵהמ  בְׁ י יִּ וכבר  [71 גליון קד"דר'  ֶאֱהרֹוס...', ועוד. ַוֲאנִּ

 הצהירה היום רשמית שהיא במיתון, קנדה כבר .מרגישים את זה

לא אומרת עדיין קה ריאני לא יודע למה אמ '.לא סתם'זה  – קנדהו

אם לא  ,שהיא במיתון, כי היא באמת במיתון, אבל לא רוצים להגיד

 ם שזה קיים.יעדאבל כולם יו ...בים שזה לא קייםשאומרים חו

קטנה, שהשתלטה על רוב ישנה שכבה עליונה וכמו שאמרנו, 

 .ושאר האנשים צריכים להסתדר איך שמסתדרים ,העושר בעולם

המנוולים  .יום ענק מכל הכיווניםוחוץ מזה, יש א   .הדבר הראשון וזה

פחיד מאד, כי אבל זה מ ,גמור ות שזה שקרעל מיני ידימוציאים כ

 ...כל מיני תמונות והוכחות וכו'כביכול, 'רשמי' זה בא ממקור שזה 

יש לנו רק דבר אחד שיש לנו לפחד  !אבל לא לפחד, זה הכל שקר

 הפחד הכי גדול וזה .תרחק חלילה מהקב"השח"ו לא נמזה, וזה 

ָהל'[ בְׁ י נִּ יתִּ ָ ָפֶניָך ָהיִּ ת  רְׁ ַ ת  סְׁ שאין לו פרוטה בכיס,  ,כשבן אדם מרגיש רעב .]'הִּ

וגם רשעים שינסו  –פצצות וכו' בדידות, או מלחמות, חש שהוא או 

 ,שוך אותו שיהיה בדת שלהם, בדעה שלהם, ונצטרך להתנגדלמ

אחוז -או שהוא יחזור במאהאז  –יש מצב שכזה גכשיהודי יראה ויר

י' ]'ה להקב"ה י, ֻעז ִּ ָמֻעז ִּ י ו  סִּ נו  מְׁ יֹום ו  , או שהוא ייעלם בתוך ָצָרה...' ירמיהו ט"ז ע"ש[ ב ְׁ

שה' ישמור. זוהי הבחירה שלנו שאנחנו צריכים  ,ההמונים של הגוים

 '. ור]דברים ד' ל"א לא לפחד! ה' לא יעזוב אותנולהכין את עצמנו לזה. 

השואה שרוב האנשים הלכו, בזמן זה לא כמו  .['ה' לי ולא אירא'מאמר 

 – שחוזרים להקב"ה םדיזה לא כמו השואה. היהולא, . ]ב"ק ס.[ נהרגו

ֹאֶמר כל זמן שהם איתו באמת ,יחיו י ַאךְׁ  ]ישעיהו ס"ג: 'ַוי  ִּ ה, ַעמ  ָ ים ֵהמ  נִּ ָ , לֹא ב  רו  ק ֵ ַ ש   יְׁ

י הִּ יַע...'[ ָלֶהם ַויְׁ מֹוש ִּ  אז הם ייעלמו. –, אבל אם זה שקר לְׁ

לארגן את המחשבות  עכשיוכבר אנחנו צריכים להתחיל וכעת 

, לעזוב י', עזוה"ק וישב קצב:[ב ִּ רְׁ קִּ ב ְׁ  ש  ד ֵ ן חַ כוֹ נָ  חַ רו  ]'וְׁ  שלנו, את הרצון להתקרב לה'

ים'[את כל השטויות של החיים  שהם לא שייכים לשום דבר,  ]'ֲהֵבל ֲהָבלִּ

אנחנו צריכים  .זה לא עוזר לנו בכלום, וזה לא יעזור לנו לשרוד

לה', להתפלל, לדבר עם ה', להשתדל למלאות את כל  להתקרב רק

הדברים את לדעת הבקשות שלו, את כל הדינים שאנחנו צריכים, 

 .זהר מזהיאנחנו צריכים לה .כל הדברים האסוריםלברוח מהמותרים ו

. אנחנו חיים שמבוססים אך ורק על רצון ה'אנחנו צריכים לחיות 

לאהוב גם את  הלנו חובאבל אין  ,חייבים לאהוב כל יהודי ויהודי

תהלים קי"ט קנ"ח, פסחים קיג:  מקורות:] המלשינים ואת הרשעים שיש בינינו

זה משהו אחר, אבל יש בינינו רשעים  – ם תשובהי. אם הם עושועוד[

אז  .חררוג יהודי אהממש, מלשינים גדולים, שלא אכפת להם גם ל

יודעים מאד קשה, בעולם שאנחנו לא -לכן אנחנו חיים בעולם מאד

 .מי האויב שלנו ומי הידיד שלנו רברו

יש בין הרבנים או  .]ישעיהו ט' י"ג[ להוביל אותנו ואין לנו רבנים

לא בדיוק הם אנשים שכן גם  'רבנים'אלה שקוראים להם הבין 

יו   לטובתינו הְׁ ֵרי ]שם ט' ט"ו: 'ַוי ִּ ְׁ ַאש   ה ָהָעם מְׁ ים, ַהז ֶ עִּ ָריו ַמתְׁ ָ ֻאש   מְׁ ים...' ו  עִּ ָ ֻבל   ם. יש יהודי[מְׁ

ם ה', והם כן רוצים לעשות את מה שהם כן ע   ,רבנים ,םיאמיתי

-אין להם את הכח של גדולי ,[, ע"ש]ישעיה ג' שנכון, אבל אין להם כח

לעשות  ו לארגן את כולם, ולתת להם חיזוקכלהדור שפעם היו, שי  

ים"]ירמיהו ג' ט את רצון ה' י, ו: 'רֹעִּ ב ִּ לִּ ָרעו   כ ְׁ ֶכם וְׁ ָעה ֶאתְׁ יל'[ ד ֵ ֵ כ  ַהש ְׁ . הם יכולים לחזק וְׁ

 ת, עדות שלמותבודדים שבאים אליהם, אבל את הקבוצות הגדולו

 .הם לא יכולים –

דים את י, שמורםשיושבים בכנסת, החרדי םויש לנו את היהודי

 ם שאסור. וזה המצב שלנויאפי' שהם יודע ,פים פעולההראש ומשת

', חלק צד.[ ָגדו  ָ ים ב  דִּ ֹוגְׁ ֶגד ב  ֶ ם, לא נצטרך ואבל אנחנו לא נצטרך לעשות כל. ]'ב 

אי ובודאי לא בזרועות, אנחנו רק נצטרך לבוא דוובלהילחם נגדם, 

ולחיות אך ורק בשביל לגמרי אל ה', להיות עבדי ה' ועובדי ה', 

זה כל המטרה  למלאות את התפקיד הזה: להיות עבד ה' ועובד ה'.

יָך'. חיים שלנוהשל  א ַחי ֶ י הו  זו תמיד צריכה ו, אור החיים הק' סו"פ ניצבים[' עי ]'כ ִּ

 ואין עוד מטרה.  – הברורה להיות המטרה, אבל עכשיו זו המטרה

על זה, ולא לשפוט יהודי  מיד, לעמול ואז נתחיל לעבוד עכשי

י, "אחר, רק אם אנחנו יודעים בודאי שהוא עושה עבירות נגד עמ

צריכים להשתדל  – אבל כל יהודי שהוא טועה ו,"חונגד הקב"ה, 

חלשים על ידי זה לא במחיר שאנחנו נהיה רק  ,להביא אותו בחזרה

פו של דבר הקב"ה יביא את כי בסו ,לא צריכים לדאוגאנחנו יותר. 

אבל הוא אוהב לראות שאנחנו  ,םכל היהודי כולם בחזרה, את

, אבל ב א'["ח כי תצא, כ"]אוה צים לעזור להםואחרים ור םאוהבים יהודי

 , שהם משפיעים עלינו.]'חייך קודמין'[ חלשיםשוב, לא במחיר שאנחנו נ

ע"ז סנהדרין לח:, עי' ] צריכים לעזוב אותםאז אם אנחנו מרגישים את זה, 

 ,, לברך אותם, ולהתפלל עליהם[הב ה", רמב"ם הל' ע"ז פ"תוס' שםבו'לא ישא'  כז:

, ולא זה, אז צריכים להתפלל עליהם לעאם דואגים  וזה הכל.

להתפלל שה' יציל אותם, שהם יבינו לבד.  להשתדל לעזור להם,

דו   ְׁ יַלמ  ים ]'וִּ יָנה', תפילות ימים נוראים. עי' ברכות דף נ"ז:[ תֹועִּ  .ב ִּ
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 .כל מיני חולשות ,כל מיני בעיות בעם ישראל נםעכשיו ישו

ה היה בשביל זלמלא מאד, וא-ירדנו, ירדנו מאד כל דור אחרמ יותר

התורה זכות פשר היה לצאת מזה בכלל. אבל אי א – התורה שלנו

 שדיברנו וואנחנו נינצל. וכמ ,]'המאור שבה מחזירו למוטב'[ עזור לנו לצאתת

שהם  ,לים למשלוזה יהיה מעט מאד אנשים יחסית, לעומת הקת –

 ,ת יהודימא באיציל כל יהודי שהו 'ים מיליון. המיליארד נקודה מאת

שהם ערב רב, או  ,תמבא-םיהודי-שהם לא םאבל יש הרבה יהודי

לא יודעים שהם  )מסכנים(' נעבאך'ם, או שהם ישהם לא גרים אמיתי

אבל אנחנו צריכים לדעת  .לכי במשך הדורות זה התבלב ,בכלל גוים

ואנחנו  , ולהתקרב להקב"ה.םשאנחנו רוצים אך ורק להיות יהודי

צריכים לעבוד על זה מעכשיו, מעכשיו, מהרגע הזה, אפילו 

ם להיות עם ה', יד חזק, אנחנו חייבים, חייבאשהבלבול בעולם מ

 חייבים להתחיל ברגע זה, ברגע זה להתחיל. 

כי זה הדבר היחיד שיציל אותנו. חוזר וחוזר.  ,אני חוזר וחוזר

וכמו  להציל אותנו.כול, כי רק הוא יכול כי רק הקב"ה הכל י

-ולם הזה, והקתולים ימחהם מעטים בע – םשהתחלתי להגיד, יהודי

מה אז  מאתים מיליון אנשים!-נקודה-ליארדמיבערך וזכרם הם -שמם

-תמאו-נם חמשאפילו בואו נגיד שיש !לידם )מזעריים( 'פיצים' ?אנחנו

בואו נראה יון, אבל למי 14מרים שאנחנו בערך ו, הם אםאלף יהודי

' מי יהודי ומי לא ניווכח לראותשאנחנו כ זהאחרי  ךְׁ יָליִּ דִּ ל ב ְׁ ָ יָרה כ  ָאסִּ , עי' ]'וְׁ

, אבל מה זה יהודים שני מיליוןשאנחנו בואו נגיד אבל  .[סומ"ס עדיות

שתים גוים שהם כולם בדת אחת, -נקודה-דריאלמיכל הלעומת 

ילכו לזה, כי הם  םורוב היהודי !?רוצים להביא אותנו לדת שלהםשו

 – יארדלד ששה מישזה בערך עוושאר הגוים,  .םיהודי קיולא בד

אולי כמה מעט, וכמה צדיקים ביניהם יהיו?  !וו נגדיניהיכן הם גם 

 :תבינואבל ש, אולי חצי מיליון, לא יודע, םות, אולי כמה אלפיאמ

 .ו שהיינו רוציםמכמספר של משהו ד קטן, זה לא אממשהו זה 

ַעג ָלמֹו', מזמור ב', ע"ש. ר' ע"ז ג:[]'ה'  תהיה הבדיחה עליהם וזו לְׁ , ולמה? יִּ

את רוב האנשים בעולם ולהשאיר  גרוצים להרו ,הרשעים ,כי הם

פו של ובסו .[67קד"ד גליון ]ר' מאמר 'עבדים אנחנו',  רק עבדים בשביל עצמם

כלו מהעולם וצים, רוב האנשים י  מה שהם ראת יקבלו הם  –דבר 

וזה ירגיז  !ם שבין הגויםוהצדיקי םיישארו רק היהודיאבל  ,הזה

ע ד מאדאותם מא ָ ֶאה ]מזמור קי"ב: 'ָרש  רְׁ ָכָעס, יִּ יו וְׁ ָ נ  ָנָמס, ַיֲחרֹק ש ִּ ֲאַות וְׁ ַ ים ת  עִּ ָ ש  ֹאֵבד', ועי'  רְׁ ת 

ילכו מהעולם ת זה לפני שהם דעו אוהם י  , פסחים כח.: 'מדויל ידיה משתלם'[

פ "]אבות סו הרשעים ,ניםפילכו מהעולם הזה, החוצעצמם גם הם  הזה.

  .ה': 'עז פנים לגיהנום'[

יש להם את הכח להילחם  – יחד עם השטןבחשבו שהם הם 

הד: '"י-ג"ישעיה י"ד י] יכול, נגד הקב"ה-נגד הכל ֶ מ  יֹון ֶאד ַ ֶעלְׁ . אוי ע["ש כה"...', עלְׁ

, איזה דבר זה יהיה, אבל ]מזמור קכ"ו[ צחוק זה יהיה הויי ויי ויי, איז

יהיו בכלל הם לא  ו,הם ייעלמו, הם יכחד .מה שזה יהיהבדיוק זה 

ים', ר'  במציאות ו  ֲחָטאִּ מ  ַ ת   לגמרי , הם ייעלמו[''מסדום עד ירושליםמקורות במאמר: ]'יִּ

כולנו אנחנו  ,המסכנים ,םהיהודי ,ואנחנו וזהו. וזה יהיה הסוף. –

ֵני ָלֶהם ]הושע ב': 'ֵיָאֵמר בני המלך ,כים ונסיכותינס , אנחנו נעלה ָחי...'[ ֵק'ל ב ְׁ

יֵאנו   תוואנחנו נקריב קרבנ ,ונעלה ֹון ]תפילת מוסף לרגלים: 'ַוֲהבִּ י  צִּ ךָ  לְׁ ירְׁ ה, עִּ נ ָ רִּ  ב ְׁ

ם ַליִּ ָ ש  ירו  לִּ ית וְׁ ֵ ךָ  ב  ש ְׁ ד ָ קְׁ ַחת מִּ מְׁ ש ִּ ונתפלל  ,דוונרק ,ונשיר ,ואנחנו נשמח, עֹוָלם...'[-ב ְׁ

רו  דה"א א' ט"ז: '] לה' מְׁ אִּ יֵענו   וְׁ ֵענו   יֱאלֹקֵ  הֹוש ִּ ש ְׁ ֵצנו   ,יִּ ַקב ְׁ יֵלנו   ,וְׁ ַהצ ִּ ן וְׁ ם מִּ ֹויִּ הֹדֹות ,ַהג  ם לְׁ ֵ ש  ךָ  לְׁ ֶ ש   ,ָקדְׁ

חַ  ֵ ב  ַ ת  ש ְׁ הִּ ֶתךָ  לְׁ ָ ל  הִּ תְׁ ]מזמור  הלל כל יום, הלל לה'. דנגי, [', וכן בתהלים סו"פ ק"ו...ב ִּ

ירו   כו   ,'לה צ"ו: 'ש ִּ רְׁ ָ מֹו, ב  רו   ש ְׁ ְׁ ש   ַ ֹום ב  י  יֹום מִּ ָעתֹו...', אגרא דפירקא אות ר"ז, וע"ע  לְׁ ו  ש   ,שפת אמתביְׁ

 .ואילך[ ובמלבי"ם מזמור צ"וחנוכה שנת תרס"ד,  ,בראשית

 ש. ומתי בערך זה יהיה?

חד: אסור לנו לשאול מתי, להבין דבר אם יעוד מעט. אנחנו צריכ

מתפרק,  העולם כבר פשוט אים כבר שזה לא יכול להמשיך הרבה.רו

ו היה חוזר עכשיו "כבר לא קיים. אם היטלר ימש –מה שפעם היה 

שהוא רואה מה שקורה בעולם כהוא היה כבר מת מהתקפת לב...  –

הוא ש באלגןהוכל  ,מתמלא כושים, וערבים שזה , איךשלו 'יאר  ה  ה'

כי  ובורח, הוא היה מתאבד... והוא היה ממש משתגע שונא.כל כך 

אלפי פליטים באירופה, -יש אלפי .הוא לא היה יכול לסבול את זה

אין להם כבר בכלל  – הגרמנים יה, בצרפת, בברלין, מלא.בבסקנדינ

. אפילו שזה לא ..נכנסיםשכמעט ילודה, אז לפחות יש להם אנשים 

י הגוון שהם אוהביםסוג  קבדיו דִּ תָ  ]ר' דניאל ב' מ"ג: 'וְׁ ָלא ֲחַזיְׁ זְׁ רְׁ ַ ָעַרב פ  ֲחַסף מְׁ ַ יָנא, ב   טִּ

ין בִּ ָערְׁ תְׁ ַרע ֶלֱהֹון מִּ זְׁ א, ב ִּ ָ ָלא ֲאָנש  ין ֶלֱהֹון וְׁ קִּ בְׁ ָנה ד ָ ם ד ְׁ ָנה, עִּ י ֵהא ד ְׁ דִּ ָלא כְׁ זְׁ ָעַרב ָלא ַפרְׁ תְׁ ם מִּ א...'[ עִּ ָ פ  . ַחסְׁ

להם בערך ארבעים ושלש מיליון,  יש – יםאוהאמריקאים? האמריק

, אבל מה עם שאלהו שמיכנס. ימאלה שהם נתנו להם אפשרות לה

היהודים  ,אז אמרו שהם !רואים את זה? הם לאהאם  ?מה ,םהיהודי

אפילו תופסים לא . הם ..בית-סוף סוף יש להם עוזרותשמחים, כי 

 את המשמעות של זה.

הפליטים האלה, גם פה בארץ יש הרבה, כי הם עושים את זה 

רים האלה, והאנשים וכל המלחמות בכל האיזלהם גרמו  .בכוונה

והרבה מהם נהרגים בדרך, אבל בכל  ,לה בורחים מן המלחמותאה

רות לחיות איפה שהם חיים, אז כולם שיות, אין אפהאופן אין איפה ל

אירופה שבעוד שאבל ההבדל הוא  ב."חים לאירופה ולארהרבו

נותנת להם  לעומת זאתאמריקה  כנס,ימנסה לא לתת להם לה

, י הם רוצים לדלל את העם האמריקאיכנס. למה? כילה הבשמחה רב

 , שישטנפ ', איזור שיש בופשוט איזור'ל ב"ים להפוך את ארהרוצ

כל ו .ות וכו' וכו', והם לא רוצים שום הרגשה של מדינהאלקח

 – "קה בעולםזהמדינה הכי ח"ם את ההאמריקאים הגאים שיש ל

 (להתרברב)ויץ . אין להם מה להשלגמרי ורים, שבוריםעכשיו הם שב

קשה, אבל כבר וזה המצב. המצב הוא  .ך לאיבודלכי הכל הו ,כבר

עכשיו הם סובלים מאד,  –לגמרי  'הארי'היה זה  שםש – אירופה

ערב לתוך -צותאר תהביאו א ...את אפריקה לתוך אירופה הביאו

מאלה שהם שנאו אותם הכי  קעכשיו הם סובלים בדיו ,אירופה

 הרבה.

, ל"ז[]יחזקאל  ועכשיו, המלחמה הגדולה תהיה בין אדום וישמעאל

קבוצה אחת שעושה את זה, זה  ואת השני, אפילו שז 'יפציץ'ואחד 

עה, אני לא יודע מהי תאבל פה תהיה להם הפ .ארץנגד לא ארץ 

ַחד עה קשהתיודע שפה תהיה להם הפ יההפתעה, אבל אנ ַ ֹאם, ]'פ  תְׁ ִּ  פ 

ַֹאת ש   מִּ ים ו  עִּ ָ ש  י רְׁ יראו הם תם. וה' יפיל א .ותםאוזה יפיל  .ָתֹבא...', משלי ג' כ"ה[ כ ִּ

 עושה את זההוא שת ברור שה' וזה, חייבים לרא שה' עושה את

שה' שוחט את השטן, את כ, הם צריכים לראות ]סוף מזמור פ"ג[

יודע שהוא נולד, שהקב"ה הוא  –ו. השטן "ימש ,שלהם 'יפרלוצה'

בֹוֵרא יצר אותוש הוא ...'[ ]ישעיה מ"ה: 'ו  ךְׁ ֶ עם כל  לבלב, אבל הוא התחֹש 

, (Lucifer) יפר''לוצ :שםאת התנים לו וונ ,האלה שמתפללים אליו

 זו – 'טיינומאיל'גם ה '.יפרלוצ' ,'האור'שמו וזכרו, שזה אומר ימח 

זה הול הוא יקבל עונש חזק מהבלבאז . 'הנאורות' :מילההאותה 

 – בשבילםייעלמו,  – הרשעים ,אבל האלה ,[רש"י קדושים כ' ט"וע] שלו

יה יהיה הסוף שלהם, וההתחלה שלנו. ז ים ]משלי ב': 'כ ִּ רִּ ָ ש  נו   יְׁ כ ְׁ ש ְׁ ים ָאֶרץ יִּ ימִּ מִּ תְׁ  ו 

רו   תְׁ ו ָ ים: ָבה   יִּ עִּ ָ ש  רְׁ ֵרתו   ֵמֶאֶרץ ו  ָ כ  ים יִּ דִּ בֹוגְׁ חו   ו  ס ְׁ י יִּ ה'. תהלים ל"ז: 'כ ִּ נ ָ ֶ מ  ים מִּ עִּ ָ ש  , רְׁ ֵבי יֹאֵבדו  ֹאיְׁ יַקר' ה וְׁ  כ ִּ

ים רִּ ָ לו   – כ  ָ ן כ  ָ ...'[ ֶבָעש  לו  ָ  .כ 
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 שאלות ותשובות

היינו אנחנו , ברכהלדיק צכר הרבי מטאהש ז מעימנו ש. הסתלק

 לא זכינו... הוא יוביל אותנו למשיח צדקנו...שבטוחים 

ד חשוב. ואנחנו מא-הוא היה יהודי מאד –ל "ת. הרבי מטאהש זצ

הוא כמעט הסוף. זה כמעט האחרון  – אבל הוא איבדנו צדיק עצום.

מרבנים כאלה. נתפלל שה' לא יקח יותר יהודים, שנזכה כולנו לקבל 

 משיח צדקנו, שנישאר עם כל הצדיקים שלנו ונקבל משיח צדקנו.

 50,000, כי יש 2-ע ה"התבטא לפני מלחהל "זצהרבי מסאטמר ש. 

רים שמספר היהודים בעולם דבמיהודים בעולם יהודים אמיתיים. 

 50,000-כ היום ישלשער כי אולי ניתן , אז כיום דומה למספרם

 ים...ייהודים אמית

לא מספר גדול.  – ת. אינני יודע את המספר בדיוק, אבל לצערי הרב

 סיני.-דומה למה שהיה בהרזה צריך להיות משהו 

 ...ם?"ביקורו הצפוי של האפיפיור באומה עם וש. 

זה יכוון  !דבר גדול היהים? זה "באו יפיור, הביקור של האפת. הו  

א גם יתן והוא יגיד ברור, וה .את כל העתיד שהם רוצים לעשות

 ,שהוא השולט ',ם"הראש של האו'הרגשה שלמעשה הוא את ה

דת 'והוא כבר מדבר פתוח על . הם המכוונים – ושהוא והדת שלו

]ר' אור החיים הק' בפרשת  'ממשלה אחת לכל העולם'ועל  'אחת לכל העולם

ֵצה ָהָאֶרץ'[ ֵצה ָהָאֶרץ ַעד קְׁ קְׁ ם! מי "ין לא הגיע לאוי, והוא עדראה, י"ג ח', עה"פ 'מִּ

אני רק יודע דבר אחד, שהקתולים  .יודע מה עוד הוא רוצה להגיד

כעל הדבר הנמוך ביותר  םהם מסתכלים על היהודי ,הרשעים ,האלה

י הזבל ממשלהיות בעולם הזה,  יאפשרה חִּ ָמאֹוס ]'סְׁ יֵמנו   ו  ש ִּ ֶקֶרב ת ְׁ ים',  ב ְׁ ִּ ָהַעמ 

. ומעניין שיש בין האנשים שלהם, זאת אומרת האנשים איכה ג'[

, קדימה םשמים את היהודיהם ו !םשעובדים איתם די הרבה יהודי

, 'סדר העולם החדש'ב לעומת כל הגוים שיש להם !שיראו אותם כדי

הם מועטים, אבל הם מציבים אותם  םאז היהודי -אילומניטי וכו' ה

עים דאתם יוהאם  .םואז כולם שונאים אותם, את היהודי ,'קדימה'

 שמנהל אתהבנק  - ederal ReserveF) 'הפדרל ריזרב'שים של אשכל הר

ככה יש להם את השנאה: אז  !םהם יהודי – מאז שזה נוצר ב("כספי ארה

אשמים  םהיהודי ,נפילה הכלכליתב – זהאשמים ב ם, אז היהודיה  א  '
  .'בכל זה

הכניסו יהודי שהוא היה בין הקטנים  את מי הכניסו בבית סוהר?ו

 קלא בדיוזה לא אכנס לזה,  פירמידה.הר של המניות, וביותר בסיפ

משלם את נגד הדין כל זמן שהוא ממש גם לא זה לפי החוק, אבל 

את אז לא יכל להחזיר.  אאבל נהיה זמן קשה, והו .מה שהוא מבטיח

 מלא גוים שהפילו בכוונה-היו מלא יהודי. מי שמו בבית הסוהר?

סוהר? -מישהו הלך לביתהאם  חברות ענקיות, גנבו את רוב הכסף.

דניק, שבשביל "חב ,מי עוד הלך לבית סוהר? יהודיואף אחד!  !לא

-עשה, גוי לא קיבל אפילו שנה אחת בביתמה שהם אמרו שהוא 

 ?ואיפה הוא !סוהר-ושש שנים בבית-הוא קיבל עשריםאבל  .סוהר

 .כל העבריינים , עםהכי קשה, בין הכושים ? במקוםבאיזה בית סוהר

לשבת גם שיש שם אפילו מקווה, ויש מקום שאפשר  סוהר-בתיויש 

הם עכשיו  לא שמו אותו.שמה שים חרדים, אבל וללמוד, יש שם אנ

האמריקאים לא רוצים  םבאמריקה, אבל היהודי םרודפים את היהודי

 ., פרק י"א[61קד"ד ] להודות בזה

, האם אין זה נועד לשמש כשלב, חלק הסכם הגרעין עם איראןש. 

 ...?של התכנית, האג'נדה של 'הסדר העולמי החדש'

זה הכל שטויות, וזה הכל סיבות למלחמה  ת. זה לא עושה עלי רושם.

 ', הצגות.עשוי' זה –מה שאנחנו שומעים בעולם הדברים גדולה. רוב 

שיגיע שמדברים  םיוגם יש את הא  ולא הכל, אבל הרבה מאד מזה. 

אמור כביכול ש כוכב – Nuberu) 'נוברו'הפעם דיברו על  .'מטאורלפה '

מדברים הם , 'נוברו'ם על , עכשיו לא מדברי(כדור הארץהתנגש במסלול ל

י שמסוגל פשוט טאור שעלול להגיע וליצור צונאממטאור, מהעל 

היא  .תהיה מתחת למיםש ריתהב-צותארלהשקיע חלק רציני של 

אפילו לאנשים לא יהיה כשנחשול מים בגובה של מאה מטר! תוצף ב

ם. כל יום יש להם ל אנשיבללבבשביל זה הכל אז  .זמן לברוח מזה

, חורים (Sinkholes) בולעניםהאת עכשיו יש להם  משהו חדש.

שנפערים,  ים נופלים פנימה לחוריםובתים שלמ ,שפתאום נפתחים

 בכל מיני מקומות בעולם זה קורה. 

 ...?נוצר, מה גורם לזה לקרותש. איך זה 

 יש מאחרי אבל אל תדאגו, זה לא קורה סתם. ,ת. אנחנו לא יודעים

-מעל'שזה ממש  )תרמית( ועכשיו מנסים למכור עוד 'לוקש'זה מישהו. 

שמחוץ לעולם שלנו, שמגיעים , "החוצניםהיצורים ", על 'מעברו

נים שהם יהם מאמ .כל שטויותהוזה  ...עם כל מיני מטוסים מעניינים

 כולם. לעככה יכולים לשקר 

 בנוגע לזה?דבר ל לומר תוכ האםש. התעלומה של 'צוללת דקר', 

ת. אני יודע רק דבר אחד: יש הרבה סיבות לזה, וכל בחור שהיה 

 אבל פה היה 'לא משהו במקרה'.היה לו תיקון משלו,  –בעניין הזה 

 זה הכל מה שאני יכול להגיד.

אירוע תועבה נוספת פעם  מקיימתהעירייה שמחר  ש. שמענו

החוצפה גוברת משלב  .שכונות החרדיותהלא רחוק מופריצות, 

 לשלב.

ת. בודאי ובודאי, כי אנחנו נרגיש אותם עוד יותר. אנחנו נרגיש את 

יותר, -יותר ועוד-יותר ועוד-הרשעים, נרגיש עוד אותם עוד-העקומים

עד שהם פשוט רוצים להילחם נגדינו, רוצים לעשות אותנו חלשים 

את שאנחנו מוכנים לבלוע עד שמוכנים לעשות מה שהם רוצים, 

א יקחו הרבה, אבל ירביצו להם הם ל –מי שיתפסו את הדבר הזה. ו

 זה לא פשוט. חזק.

 ...ויותר גרועות יותרלהיות לאחרונה הופכות ההלשנות ש. 

על היום בתחילת המסר ת. אני רק יכול שוב לומר, דיברתי 

-םלש'המלשינים, בינינו יש מלא מלשינים, והם חושבים שהם 

ש ומי לא, תהיה סלקציה. "מעט נדע ברור מי לש, ואנחנו עוד מים'ש

 .[ע"ש ', אש"ל פי"א ח'עד הדיוטא התחתונה']ר' מאמר: 

פארק -של הבנות מבורו הדרכים-תאונתאסון מה דעתך על ש. 

 מה זה אומר עבורינו? ...ב"שנהרגו בארה

י באמריקה, "לעמברור מסר  וזהת. זו היתה תאונה מאד קשה, ו

פני הרבה שנים ל זה. אנשים צריכים להבין את זה.אבל לא אכנס ל

טיולים, ורצו לעשות -הלכו למקוםזוגות  ,הליקופטר-תה תאונתהי

קד"ד ]ר' התייחסות לכך בגליון  התרסקהמסוק , ו'קניון-נדאה'גרטיסה מעל 

י הולכים "מה זוגות צעירים של עמבשביל . [, אלול תשס"א16מס' 
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 – אבל אם אין רוחניות !מה הם צריכים את זה? !למקומות כאלה?

הוא ר שאאחד האבות בכה על זה כבאמת ואז יש רק גשמיות. 

האסון היה נורא. וגם  .הספיד אותם, אבל רוב האנשים לא תפסו

כאלו לבד, עם  במקומות ליסועהולכות ארבע בנות טובות  ,עכשיו

  זה לא פשוט. – חוף-אל-ית ליסוע מחוףמכונ

עם כל ההרפתקאות, , והטיולים נכנסו לתרבות הבידורהיהודים  ש.

 ...עזותוזה מכניס 

ברגע שהם עוזבים את  ,םשהיהודי ,זו הבעיה .זו עזות .ו זהת. זה

 – הקב"ה, או שהם עוזבים את הרוחניות, את הקירבה לאידישקייט

 , וזה הסוף.]ר' ביצה לב:[ הם מקבלים עזות אז

 הרבה טביעות היו לאחרונה, במיוחד של צעירים...ובנוסף ש. 

תאונות,  והרבה נהרגים בכל מיני ת. יש הרבה, הרבה, הרבה בעיות.

 .הרבה דברים איומים קורים לא עלינו. ,הרבה חולים ונפטרים

יש בחורים שמסתובבים ומחפשים  הם ממש סכנה. – הרחובות שלנוו

יש  – רבה. וחוץ מזההוזה קורה  בנות, זה ממש נורא, נורא.-תוקרבנ

ר את הבנים, ומנסים קלנו מסיונרים שגונבים לנו את הבנים, בעי

שה. וולהוריד מהם את הקד ,לשכנע אותם להיות מלוכלכים כמותם

  .לטים פהאבל הם כבר משת .וזה משהו נורא

פשוט יצטרך להחזיק את הילדים שלו  שכל יהודי טובאז יבוא יום 

 .עקום – הכל את רוצים הם כי, גדולה ךכל כ תהיההסכנה כי  ,בבית

 מהדוקא  רוצים הם, האלהאנשים ה ,ליםירג ןאינישו רוצים לא הם

 נגד זה – עושים שהם מה כל .ל["ק וישב קצב: הנ"ים', עזוהעִּ וְׁ עִּ  חַ ]'רו   שעקום

ר נדע שלא ,ה"הקב נגד דוקא ,ה"הקב ֶ פו   ]'ֲאש  ֶביךָ  ֵחרְׁ ר ,'ה אֹויְׁ ֶ פו   ֲאש  בֹות ֵחרְׁ ק ְׁ  עִּ

יֶחָך'[ ש ִּ   .מְׁ

 את ולהוריד, ה"הקב עם דוקא להיות צריכיםאנחנו  זה בגללדוקא ו

 אנחנו אבל, רדת כבר הגשמיות – הייה שלא איךהרי  .יותמהגש כל

 הוא ,ונאית ה"הקב !לפחד לא. לפחד ולא – ה"לקב דבקילה םכיצרי

אנחנו  אבל. רע לנו לעשות להם יתן לא והוא, ליפול לנו יתן לא

 .'כאילו' ולא, [ועוד צ"א כ"גים ]מזמור ממש איתו להיות צריכים

 ..'.כאילו' ולא – 'ממש איתו' באמתאנחנו ש נדע איך. ש

 נשאר פשוטוהוא , מפחד לאהוא  – ם ה', ע  אתוהוא ש אדם הבן. ת

, לנו השיהי אוכל כמהעד  כשרות מחזיקהוא , מתפללהוא  .יהודי

 ,ידים נוטליהודי,  בתור תלעשו צריך שהוא מהאת  עושה פשוט הוא

 מקבל הוא .קשר לו ישקב"ה, ה עם מדבר הוא ובפנים, ש"ק אומר

, ננצח – איתו נהיה רק שאם יודע והוא ל,יכו הכל שהואהקב"ה  את

 את נאבדאנחנו  – איתם קצת אפילו נהיה אם ,אחר רבד ובשום

 .ושלום חס ,הנצח

 ?בכל מקום ופוליטיקות מריבות הרבה כ"כ יש למה. ש

 בין, זה רק ולא .הדבר אותוהכל ? בישיבות גםאת זה  אין האם. ת

ֹוֵצא ומריבות בעיות יש – יהודיליהודי  ַלי  א ]'וְׁ ָ ַלב  לֹום... ֵאין וְׁ ָ ח ש  ַ ל  ַ ל ֶאת ַוֲאש  ָ  ָהָאָדם כ 

יש   ...', זכריה ח' י'[ אִּ ֵרֵעהו   זה את שהכניסו אלה הם – האלה והמנוולים .ב ְׁ

, שני ומצד, קשה מאד כספי מצב יש – אחד מצד כי? למה, בגדול

הרי ? הזה הכסף את מקבלים הם מאיפה! כסף יש בישיבות פתאום

 מקבלים מאיפה אז, ממשחרדים ה-יהודיםה בין תורמים כמעט אין

 לו שיש מי .הזה הכסף על השני-עם-רב-אחד אז ?הזה הכסף כל את

 הם, בלי ספק ,םחלק אבל, כולם לא, מישהו מאיזה בזרימה כספים

 .סיונריםילמ ששייכות מעמותות

 ?זה את יודעים הםהאם . ש

 רשימות, תראו בבאנגלית תסתכלו ,לכם אומר אני !בודאי. ת

המוסדות  של המטרה מה מצהיריםם ש ,עמותותה שלהאינפורמציה 

 מאלה כמה תראו וכו', צריונ או יהודי זה אם ,זה סוג הואיז ,הםשל

 !כנוצרים רשומים שהם – יהודים שהם בטוחיםאנחנו ש

 ?המזהים את עצמם כגוים אלההם  "תורה מוסדות" מין איזה אז. ש

 .כשר כן שזה שאומר 'רב' איזה להם יש בטח. ת

בשביל להרוס את  שעשו ועושים בתוך הקהילות שלנו מהו. ש

  ...החרדים

 .זה בשביל כסף הרבה מקבלים הם ,זהו. ת

 השנה השנה, האם זה יהיה שונה?-ראשש. איך יהיה 

יו ם. יש איום בכל  ת. זה יהיה שונה השנה, כי האנשים ירגישו א 

 האיום. –העולם. גם פה זה יהיה 

זה ש. איך לחנך את הבנות לחיזוק האידישקייט, לצניעות אמיתית, 

 החגים? ,במיוחד בתקופה של החופשו ,לא פשוט

לזכות, בין היהודים, בין אם אנחנו רוצים צריך להגיד להן שת. 

ֵבית ַיֲעקֹב...', שמות י"ט[ ם ה'החרדים, צריכים להיות ע   ֹה ֹתאַמר לְׁ צריכים  .]'כ 

שהצניעות זה לדעת שלבוש של צניעות זה לשם שמים, לדעת 

זה רק דרך  –, ואם רוצים להתקרב אל ה' הבסיס של האידישקייט

גֹוי ָקדוֹ הצניעות  ', 'וְׁ יו  הְׁ ים ת ִּ דֹוש ִּ ', שמות שם[]'קְׁ , דרך הצניעות, וצניעות בכל ש 

יֶתםהמצוות שאנחנו עושים  ל ֶאת ]'ַוֲעש ִּ ָ ֹוָתי כ  צְׁ יֶתם מִּ יִּ הְׁ ים וִּ דֹש ִּ ֵנַע  קְׁ ַהצְׁ ֵלאלֵֹקיֶכם...', 'וְׁ

ם ֱאלֹוֶקיָך', עי' מכות כ"ד.[  ו הקירבה.אבל ז , וזה הבסיס. וזה קשה, נכון,ֶלֶכת עִּ

', יתך ולא עם העולם הגשמיאני א'ה: "מישהו שאומר לקבמבטא זה 

 כי אנחנו עם הקב"ה. – אנחנו בני חורין שרוב היהודים נפלו בזה.

הזמנים זה דבר מאד מסוכן, כי הולכים לכל מיני -זה החופש. והבין

ראות אותם, ונהיים חלק של מקומות, ורואים דברים שאסור ל

לכן אם זה נגד האידישקייט, אפילו אם זה עם 'הכשר'. אז  – 'משהו'

מאד לא להיות חלשים, ושלא -מבקשים מהבנות להשתדל מאד

ב", מזמור ק"ו.  הזהב-העגל-של-ליפול חס ושלום לתוך הפה ֹור אֹוֵכל ֵעש ֶ ]"ש 

]ר' מאמר 'שובה ישראל' לר' שמעון  , הגשמיות, הגשמיות המיותרתערש"י שם[

טיפשית ה גשמיות אות, הורוביץ זצ"ל משגיח ישיבת יח"ל, מובא בסוף ספר 'בית יהודי'[

 . [47ב עמ' "]מכתב מאליהו, ח שמורידה את הרמה הרוחנית שלהם

פשוט  –כל בת ובת צריכה לדבר עם הקב"ה, כל מה שיש לה בלב ו

לדבר איתו. זה דבר שידוע בין חסידי ברסלב, אבל כל יהודי צריך 

יא: '"]ירמיהו ל לעשות את זה ם כ ִּ ָ ל  עו   כו  י ֵידְׁ , לבקש מהקב"ה את מה ...'[אֹותִּ

רים, ואם אנחנו שאתם רוצים, רק לא לבקש ממנו דברים אסו

 ]ספר חסידים לר"י החסיד[אז הוא תמיד נותן.  –שמים -מבקשים ממנו לשם

 הוא המצב .היוםהנושאים הנוגעים ל כל את נושעבר אני חושב ,טוב

כל ההמונים , מתוך ההמונים כל מבין יוציא' ה אבל, מאד קשה

 ,כולנו את איוציכביכול הוא  'פינצטה' עם ',יהודים'כ שנחשבים

ם... ]ישעיהו כ"ז: '  .הקרוב ובעתיד ,האמיתיים ֶ ַאת  טו   וְׁ ֻלק ְׁ ַאַחד ת ְׁ ֵני ֶאָחד לְׁ  ב ְׁ

ָהָיה ָרֵאל: וְׁ ש ְׁ י ֹום יִּ ַ ַקע ַההו א ב  ָ ת  ֹוָפר יִּ ש  דֹול, ב ְׁ ים ו ָבאו   ג ָ דִּ ֶאֶרץ ָהֹאבְׁ ו ר ב ְׁ ים ַאש   חִּ ד ָ ַהנ ִּ ֶאֶרץ וְׁ  ב ְׁ

ם, ָריִּ צְׁ ֲחוו   מִּ ַ ת  ש ְׁ הִּ ַהר' לה וְׁ ֶֹדש   ב ְׁ ָלם...'[ ַהק  ָ ירו ש   ב ִּ


