
 אמיתיתה יהודיתה נשמהה
 חשון תשע"ו-מרכ"א , , ירושליםבנימיןעם תקשור  ,בס"ד

אנחנו ש ברור יותר הרבה האחרונים בשבועות אנחנו ראינו

, שלשה, שנים – יום כלב. השלימה לגאולה מאד התקדמנו

 ומיעולם. ה בכל קורים דברים יותר או ששה חמשה, ארבעה,

, פה החדשות כל את להסביר אתחיל לא אני מזה, יודע שלא

 עושה זה. בלב משהו לו עושה בודאי ובודאי זה, שעוקב מי אבל

 אותו ומרחיקהקב"ה ל אותו מקרב, במחשבות משהו לו

 גשמיות.מה

 היהודית.נשמה ה על אתכם לדבר רוצה אני היום אבל

 בכל, הזהעולם ביותר ב היקר הדבר זה – הנשמה היהודית

 ת,יהודיה הנשמה זה – קב"השיש ל ביותר היקר הדבר. הבריאה

וכל נשמה ונשמה  .]שמות י"ט: 'ִוְהִייֶתם ִלי ְסגּוָלה...', ע"ש רש"י[ תאמיתיה

עם כל הנשמות ביחד  סיני ואמרה-' ברא, ושמעה מתחת להרשה

ר עד היום, וכל מה "כל הבריאה הזאת מהאדה – עשה ונשמע''נ

היה רק בשביל הנשמה הכל  –ר "דהשנברא גם לפני הא

 .בשביל ישראל שנקראו ראשית'[ -]'בראשית  היהודית הזאת

-ולכן כדאי לדבר על זה, כי אנחנו היהודים עברנו הרבה

כן גם  –אפילו בזמנים שהיו לנו טובים ו ,ז"הרבה צרות בעוה

סבלנו בגלל שאנחנו יהודים. אבל כמה שסבלנו, פלא פלאים, 

 , ועדיין אנחנו נראים כמו יהודים5102-ו, ל"תשעשנת הגענו ל

ָרֵאל ָלַעד'[ רּוְך ׁשֹוֵמר ַעּמֹו ִיש ְ , ויש לנו שמות של יהודים, ואנחנו ]'ּבָ

לפחות לא -ילין והולכים עם ציצית, ומשתדליםים תפניחמ

אנחנו רוצים לחנך את הילדים שלנו  .להתערבב עם הגוים

ּגֹוִים ]ישעיה ס"א ט': 'ְונֹוַדע וכו' כיהודים תֹוךְ  ְוֶצֱאָצֵאיֶהם ַזְרָעם ּבַ ים, ּבְ ל ָהַעּמִ  ּכָ

ירּום רֵֹאיֶהם י ַיּכִ ַרךְ  ֶזַרע ֵהם ּכִ לא הרמה  ואפילו שבדור שלנו זו ....'['ה ּבֵ

יש בינינו אם כי כמו שפעם היתה, בדור שלנו, הכל ירוד, 

שהיה, הכי טוב  ה.. זה הדור הכי גבו!.מה?'ם בפירוש: ישאומר

כל דור ב, אבל זה לא נכון, וזה כתוב ברור ששהיה אי פעם...'

היות שאנחנו על הרמה ה ירידה, וזה לא יכול לר ישנ"האדהאז מ

 הכי גבוהה.

ת והיהודים האמיתיים בדור הזה, אנחנו בעלי נשמ ,ואנחנו

]'בעקבתא  מאד בכל המובנים-יהודיות אמיתיות, אנחנו ירדנו מאד

. ואני לא עי' אוה"ח שמות ג' ח' בענין הירידה לשער הנ' של הטומאה[ דמשיחא',

מספיק אנשים יש לכל הדברים,  )רשימה מפורטת(אכנס א' ב' ג' 

רואים, ויש עוד מבוגרים שיכולים להעיד שהדור שלהם היה ש

 או שישים שנהועל רמה יותר גבוהה, אפילו לפני שלושים שנה, 

 תשעים שנה, גם כן.

משנה, נמשיך הלאה, כי אין לנו כח כבר להגיד את אבל לא 

מוד על רמה אמיתית, יהל-רהצניעות, חוס-כל הדברים, את חוסר

ר ָנַתן ָלנּו ּתֹוַרת ֱאֶמת'[ התורה ממש לא תמיד שייך לאמת דלימו , ]'ֲאׁשֶ

 מאד הרבהזה רחוק מ ?...אבל לתפוס את האמת ,נכון, לומדים

ים ששייך לקדושה שאף פעם ברבכל מיני ד ותויש בעי לומדים.

ות, בעיות מחרידות, בעיות שזה יבין חרדים כאלו בע לא היו

אמיתי יכול לעשות -בושה בשבילי לחשוב על זה, שיהודיאפילו 

דברים כאלה. ואנחנו שומעים על זה הרבה מאד. ואנחנו באמת 

 .ירדנו

קראו תבינו מה שאני אומר, תבינו טוב, תשמעו טוב, ת אבל

ואנחנו נסבול, ואנחנו כבר  .זה לא יהיה קל י אומר:טוב מה שאנ

או אפילו  האחרונות-השנים-ואפילו שבחמישים ל,והתחלנו לסב

, כן יותר העולם הזה ממש טובע בגשמיות, והיהודים גם

חיצונית אמנם מבחינה והגשמיות הזאת דיללה את התורה שלנו, 

לרקוד עוד יודעים , יותר-או-פחות אנחנו נראים עוד יהודים

ה פעם. תולעשות חסד וכו', אבל אין את הפנימיות שהי ,בחתונות

 .ֱאלֶֹקיָך', עי' סומ"ס מכות[ ִעם ֶלֶכת ]'ְוַהְצֵנעַ 

מאד כל נשמה ונשמה יהודית, והוא -ה אוהב מאד"אבל הקב

ב תוואישית יציל אהוא  ,יציל כל נשמה ונשמה ' ה ]רש"י ניצבים: 'ְוׁשָ

בּוְתָך' ֶאת ֱאלֶֹקיךָ   להיות צריך עצמו הוא כאילו ובקושי גליות קבוץ יום שגדול ...ׁשְ

ם שנאמר כענין, ממקומו איש איש ממש בידיו אוחז טוּ  )ישעיה כ"ז( 'ְוַאּתֶ ֻלּקְ  ְלַאַחד ּתְ

ֵני ֶאָחד ָרֵאל...' ועי' בנביא שם, וכן בסו"ס עמוס: 'ְולֹא ּבְ . הוא ָאֶרץ'[ ְצרֹור ִיּפֹול ִיש ְ

הוא בעצמו ידאג לכל  ,לעשות את זהכדי לא ישלח מלאכים 

]ירמיהו י "נשמה יהודית. וזה מתוך האהבה הגדולה שיש לו לעמ

יְך, עֹוָלם ל"א: 'ְוַאֲהַבת ן ַעל ֲאַהְבּתִ יךְ  ּכֵ ְכּתִ כי באמת כשמסתכלים  ָחֶסד...'[ ְמׁשַ

על כל ההיסטוריה, מהרגע שנוצר היהודי הראשון, הקב"ה יודע 

במצוות שלהם, ובתורה שלהם, הפסיקו ירדו, ושאפילו שנפלו, 

למוד תורה וכו' וכו' בתקופות מסוימות בהיסטוריה, ואפילו ל

י"]סו ירדו עד לעבודה זרה י... פ וילך: 'ּכִ י ָיַדְעּתִ ֵחת ּכִ ִחתּון...'[ ַהׁשְ ׁשְ , אבל ּתַ

הנכון, סירבו, מיאנו  , לרגעבסופו של דבר, כשזה הגיע לזמן

ָגָדיו  ור על הדת היהודיתלעבור על התורה, סירבו לעב ֵריַח  -]'ֵריַח ּבְ

ּבֹוְגָדיו', ר' ספר שפתי כהן עה"ת סו"פ וילך שם עה"פ 'וקראת אתכם הרעה באחרית 

]ליקוטי  אפילו אם איימו עליהם במוות בצורה קשה ביותרו. הימים'[

 על נפשם מוסרים ישראל ופושעי שבקלים קל' אפי אמרים תניא פרק י"ח: 'ולכן

, לא היו ש["אחד...', ע' בה לכפור שלא קשים עינוים וסובלים הרוב, על' ה קדושת

 ללכת נגד הקב"ה ופןואנים פם נים בשוכנים לזוז, לא היו מוכמו

י ה ]'ּכִ ֶות ַעּזָ תהיה לנו  כן, גם ,. ואנחנוַאֲהָבה...', סו"ס שיה"ש, ע"ש רש"י[ ַכּמָ

]זכריה י"ג:  ה מי יהודי ומי לאא  ר  עכשיו בחירה אחרונה, וזה י  

ים ְצרֹף 'ּוְצַרְפּתִ ֶסף, ֶאת ּכִ ים ַהּכֶ ְבחֹן ּוְבַחְנּתִ ָהב, ֶאת ּכִ ִמי ִיְקָרא הּוא ַהּזָ  ֶאֱעֶנה ַוֲאִני ִבׁשְ

 .ס דניאל["ֹאתֹו...', ור' סו

 ,בתקופה ההיאהיהודים היו לרוב חילוניים,  ,וכמו באירופה

השמות , והישיבות החשובות שאנחנו כולנו יודעים את 0191-ב

היו צדיקים  ,ישיבות ענקיים, ושבכלל-ושהיו להם ראשי ,שלהם

רופה אי-של-היהודית-ל לעומת כל האוכלוסיהמאד גדולים, אב

. הצדיקים האמיתיים היו הם היו מתי מעט – שהיו מיליונים

 היו מעטים –מעטים מאד, הבחורים שישבו ולמדו עם כל הלב 

הרבה -רבים, הרבה. המשפחות שבאמת היו בעלי ילדים ביותר

-לו להיות באמת יהודיםכילדים לכל משפחה, וחיו בעוני כדי שיו

 םאלו שהעדיפו להיות חילוניכל היו מעטים לעומת  – אמיתיים

 או כמעט חילוניים.

הם היו והריכוז -ו שלח אותם למחנות"אבל כשהיטלר ימש

הבניינים שם המיתו אותם, אל הגאזים, -לתאילהכנס צריכים 

, כולם הצטערו מאד על מה שהם עשו, 'שמע ישראל'ו כולם צרח



את קיימו כמה שהם לא האמינו בהקב"ה, כמה שהם לא ו

והנשים שלהם  ,והבעלים שלהם ,הילדים שלהםו ,הם .המצוות

ם, בלי שיער, כמו שלדים, והם יהגאזים בלי בגד-נכנסו לתאי

 '!שמע ישראל ,שמע ישראל'צרחו 

 ?...שביניהם ש. גם החילונים

מעטים לא רק , אמרו היו כאלה שלאאמנם גם החילוניים. כולם. 

כי הרוב העצום עוד באו  ,אמרוכן צעקו זאת, אבל הרוב העצום 

רחוק  כל כךזה לא היה ומאד,  םמבתים מסורתיים מאד, או חרדי

 לתאי הגאזים, כשהם נכנסו – היו קרוביםו אם לא מהם. ואפיל

, ניםהאמ ,הסופרים ,המוזיקאיםה, לשכל האירופאים הא קלטוו

 ]תהלים פ': 'ְיַכְרְסֶמּנָה רק חיות רעותהכל -בסךוכו' הם  הרוח-אנשי

ַער...'[ ֲחִזיר מימד  נו  שהם פתאום תפסו שי   ,הקב"האת ושיש רק  ,ִמּיָ

כל הדברים עם  ה שלהםאחר חוץ מהמימד של הבית היפ

 ת חלק של החברהוהרצון שלהם להיעם הגשמיים שהם רצו, 

אר   אין לנו בגדים, אין לנו  !הם צעקו 'שמע ישראל'ו ית.הה 

 הנשמות שלנו והקב"ה.את כלום, רק  ראש, אין לנו-כיסוי

בעזרת ה', ה' לא יבקש מאיתנו ככה למות. בעזרת ה', ה' 

]ירמיהו ל"א:  גאולה השלימה, ויכניס אותו ליקח כל נשמה יהודית

ָרֵאל 'ְמָזֵרה ֶצּנּו, ִיש ְ רֶֹעה ָמרוֹ ּושְׁ  ְיַקּבְ תראו  ,. אבל תסתכלו מסביבנוֶעְדרֹו...'[ ּכְ

שלא נדע... כמה אנשים אפילו  ,כמה סובלים... כמה אנשים חולים

העולם הגשמי כל עם ו ,מלאים בעיותועצובים, הם ים אבריהם ש

, אבל מלא-ויש גם מלא .חסר ביגוד ,חסר אוכל ,הזה, חסר כסף

וזה עולם של חובות,  וזה .נות צריך להיכנס לחובותל לקבשבי

אבל כשאנחנו נגיע  כדי להפוך אותנו לעבדים.בבכוונה כך עשוי 

וויץ וכו', אבל , לא בדיוק כמו אלה שהלכו לאושהמבחן-לרגע

אין עוד מלבדו'! וברגע הזה ', שאנחנו נבין: אמת-של-נגיע לרגע

שלא נשאר  יתי יחזור לאמת. אבל עד שלא נראהכל יהודי אמ –

ת, חוץ מכמה מלא נגיע לזה בא – אנחנו והקב"הכלום, רק 

הם כן יגיעו לזה לפני כן, ואולי הם אנשים, חוץ ממעט אנשים ש

 כבר הגיעו לזה.

אל תחשבו שזה יהיה  .זה לא יהיה קל .אבל זה יהיה קשה

נו, נו, נו, למה אתה מדבר, מקטרג נגד 'ואל תגידו לי:  .קל

 ., בקטע 'לא לקטרג'['אנחנו הרוצחים']ר' מאמר  אני לא מקטרג ''?!י"עמ

אנחנו בעלי עבירות, ואפשר כל היום להסתכל במראה ולראות 

ה מאד, וכל מיני וושטריימל יפה וגב ,ניםוזק   ,שיש לנו פיאות

אבל  ...'!! אנחנו יהודים אמיתייםה  א  ' ולהגיד:, לבושים של יהודים

פשים, ואנחנו לא הגענו וכל אחד יכול להתחפש, ואנחנו לרוב מח

ו, אז נרד "ואם זה ימשיך ככה ח יכים להגיע.לאיפה שהיינו צר

אבל ו. "איך אפשר לצאת מזה, חעמוק, שתהיה שאלה  כל כך

]זכריה אליו אנחנו נצא, כי ה' יוציא אותנו מהבור העמוק שנכנסנו 

ם"ט' י , א: 'ּגַ דַ  ַאּתְ ִריֵתְך, םּבְ י ּבְ ְחּתִ ּלַ  .ּבֹו...'[ ַמִים ֵאין ִמּבֹור ֲאִסיַרִיךְ  ׁשִ

זה לא יהיה קל, אבל זה יהיה הרבה יותר קל לאלה שכבר 

כבר הם התחילו לעבוד על עצמם, שכבר התחילו להבין, ש

ה ות קשותימתמודדים עם בע יֵרֶאיךָ  ]תהלים ס': 'ָנַתּתָ ְלִהְתנֹוֵסס...',  ּנֵס ּלִ

, וזה לכשעצמו עשה להם בידוד, בידוד מהחברה, בידוד י שם["ערש

לים היהודים האלה, כבר מתחי ,והם .בידוד מהשקר, מהשקר

זה לא יכול  – להבין, וכבר קרובים להקב"ה. להיות קרוב לה'

רצים ליער לעשות הם יש המון ש .טחיילהיות משהו ש

מין  פעמיםהתבודדות, אבל זה לא תמיד עמוק, זה הרבה 

אמיתי, -ברו  ת עמוק, זה צריך להיות ק  וזה צריך להיאבל  שעשוע,

, מה זה אומר צריך להיות עם הבנה מה זה הקדוש ברוך הואזה 

 .לבדבהיהודית. אנחנו צריכים לדבר אמת  לנו, מה זה הנשמה

רק מה שבאמת בתוך הלב של  הקב"ה רוצה רק את האמת,

 .]'ליבא בעי'[ האמיתי-היהודי

'טוב, ברגע האחרון, במיוחד לאלו שהחליטו:  .זה יהיה קשה

אני אז . 'אפשר להשתנות, אפשר. אפשר להיות כמו שה' רוצה

 –, זה לא יכול להיות. אם לא מתחילים עכשיו אומר לכם שלא

מי שמתחיל עכשיו, הוא כבר יעבור את ואז זה יהיה קשה מאד. 

זה הרבה יותר בקלות. אני מציע לכם להתחיל קודם כל עם 

ָכר ֱאלֵֹהי ֶאת ה: 'ָהִסרוּ "]פר' וישלח פרק ל יעותצנ ר ַהּנֵ ֹתְכֶכם, ֲאׁשֶ ֲהרוּ  ּבְ  ְוִהּטַ

ְמלֵֹתיֶכם. ְוַהֲחִליפוּ  ית ְוַנֲעֶלה ְוָנקּוָמה ש ִ אלו שמתעסקים עם טינופת  .ֵא'ל...'[ ּבֵ

את הראש, את השכל, את הלב, תזרקו  תנקו את עצמכם, תנקו –

ל ואת כל המכשירים שלכם, ותעברו להקב"ה. זה לא מספיק לטב

אתם בעצמכם  מספיק. .ה, כי זה לא יוריד את הליכלוךובמקו

צריכים להוריד את הליכלוך מהעור שלכם, את הצחוק הטיפשי 

 – הצניעות-את חוסרהבדיחות המטופשות, את של הרבה אנשים, 

בישיבות, שיש רים וגם של הנשים, את השטחיות גם של הגב

ישיבות שחושבות שזה בסדר לקחת את הבחורים לטיולים 

 בג'יפים וכל מיני שטויות כאלה.

 .היהודי צריך להיות בנפרד מן הגוים, ובודאי מן החילוניים

, אליהם , ולא להתקרב]הושע ט' א'[ לא להשתתף בשמחות שלהם

 רהזה-בודהלנו את הטעם של העכי זה מקלקל אותנו, זה נותן 

הזהב. אנחנו צריכים להיות בודדים, בתוך הגטאות -שזה עגל

]'לקט  .שלנו, ולא לתת לשקר להיכנס. רק כך נציל את עצמנו

רשימות' לר"נ וואכטפויגל זצ"ל, עניני חנוכה, בשם מהרי"ל דיסקין זצ"ל, ור' תרגום 

ָדד ַיְנֶחּנּו... בה שמתנגדים אני יודע שיש הרו '[אונקלוס האזינו עה"פ: 'ה' ּבָ

 ]'ׁשּובוּ  אמיתיים יודעים שזה אמת-לזה, לגישה כזאת, אבל יהודים

רֹון ְקָוה...'[ ֲאִסיֵרי ְלִבּצָ  .ַהּתִ

 

 :ותשובות שאלות

הנשמה נברא לצורך זה ש ר"לפני האדהקיים ש. מה היה 

 ?היהודית

הוא  .יותאדם יכול לח-בןבו הת העולם עצמו, המקום שת. בריא

בשבילו ה' עשה הוא צריך מקום. ולא יכול להיות באויר. 

 ים וכו', את הכל.ובעלי החי ,הארץ עם העצים-עבורו את כדורוב

זה...', ועי'  בשביל אלא נברא לא כלו העולם כל -האדם  כל זה ]ברכות ו' ע"ב: 'כי

 הקדמת פיה"מ להרמב"ם באורך[
ה הכוונה, באיזה מישור, באיזה מ  ל   .אמרתם שלא יהיה קלש. 

 כיוון?

כדי שיהיה ביטחון ו .ת. זה כבר קשה. אנחנו צריכים ביטחון בה'

זה  – קשרלהם אנחנו צריכים קשר איתו. אז אלו שיש  – בה'
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אבל נצטרך שוב, כמו פעם, להתנגד לאלו  .כבר מחצית הדרך

לקחת את שרוצים את היהדות שלנו,  דשמנסים להורי

 .והם כבר מנסים ,האידישקייט מאיתנו, והם ינסו

למה לא רוצים ללכת לצבא? כי הצבא מוריד את האידישקייט. 

ברגע כי , ואני אומר שכן, 'לא ם פנים ואופןבשו !לא' :ויגידו

הוא  –לה' -קרובים-ל אנשים לאנמצא בחברה ששבן אדם 

נּו... ְלָכה יֹאְמרוּ  משלי א': 'ִאם .]תהלים א' א' מושפע ִני ִאּתָ ֵלךְ  ַאל ּבְ ֶדֶרךְ  ּתֵ ם, ּבְ  ִאּתָ

ֵכן ָרע', ועי ַרְגְלךָ  ְמַנע ָ ִתיָבָתם...'. אבות א' ו': 'ַהְרֵחק ִמׁשּ ש ב' ט', ור' פי' 'ארחות "ִמּנְ

והוא נהיה  ,פעש. הוא מואותיות מ"ט, נ"ג[ חיים' על צוואת ר' אליעזר הגדול,

ּכֹון'[ ואנחנו צריכים להתבודד .מחוספס , כמה שאפשר ]'ַעם ְלָבָדד ִיׁשְ

יהודי, האת הרגישות של באופן תמידי ולהעלות  ,להתבודד

יהודי, היהודי, לשמוח כמו האת המוסיקה האמיתית של  עלשמו

 ולבכות כמו יהודי.

תרחק, לא להיות מעורבים עם משתדלים לה כל כךש. אנחנו 

 גדול וקשה? כל כךלם, האם גם לנו הנסיון יהיה וכ

סובל פחות, מי  –ת. אמרתי הרבה פעמים: 'מי שקרוב יותר 

 סובל הרבה'. –שרחוק יותר 

אין להם שום גישה לחיים ינסו להוריד לנו את היהדות, איך ש. 

 ?שלנו

חתנים או ילדים, ויש גם  שת. אבל אל תשכחו שלכל אחד י

וזה קשה, וזה גם  ,באעים איך הם יגיבו, וזה גם כודכלות, ולא יו

 .סיונותיניסיון גדול. וכל אחד מאיתנו עומד כל יום, כל רגע בנ

 יהודית תינצל.-נעמוד בזה ונינצל בקלות, אבל כל נשמה

 הבדולח-ש. בימים אלו מלאו שבעים ושבע שנה לליל

זה סימל את התפרצות השנאה . המאורע הנאכט'-ה'קריסטאל

האם יש  .ה' עם – ישראל יהדות ולתורה ולעםפי הלכהנאצית 

 ?ת פעם נוספתלים לקרועלואלו  מומאורעות כלחשוש ש

וזה ת. כבר יש, כבר יש. האירופאים עכשיו נהיים ימניים מאד, 

כביכול בגלל כל הערבים והכושים מאפריקה שמגיעים, אבל זה 

ויותר ויותר הם נגד  .שלהם עם היהודיםמשפיע גם על היחס 

 עטוףמכוסה, אצלם, זה סוג של אנטישמיות ישראל, ש-מדינת

, אבל למעשה זה נגד כל יהודי 'נגד המדינה'כאילו זה כך שב

עוד רסן על ועדיין יש חוגגת עכשיו בעולם. ישמיות ויהודי. האנט

 אוי ואבוי. –ברגע שלא יהיה רסן אך זה, 

 שהשמחה מאד ירדה בכל הרבדים.שה ש. יש הרג

ת. נכון, השמחה מאד ירדה, כי העולם מאד עצוב עכשיו, הוא 

וגם אי  .טהיכל ארץ וארץ זה פשוט מאבד שלב .מאבד שליטה

אי  –דבר פשוט כמו תרופות אפילו אפשר לסמוך על שום דבר. 

ת, מבאהם שמים  עליהם. אי אפשר לדעת מהכבר אפשר לסמוך 

 הכל מושחת. .להגיד שהם בסדרוכמה משלמים להם 

צר שהוא, אי אפשר לדעת וכל מ , עםירקותעם ש. אפילו 

 ביטחון בכל דבר...-חוסר קיים כלום...

מה שאנחנו באמת ך על כלום שזה ואי אפשר לסמת. נכון. 

זה הכל, לא  .בכל דברזה ואוכל, בזה ו. שזה צריך להיות חושבים

]'מכתב  טהיאין שלרה בעולם זה בלאגן, ומה שק משנה מה.

. הכל בלאגן, מה שפעם היה [52בקד"ד גליון , הובא 502מאליהו' ח"ג עמ' 

פשר הכל בלאגן, מבולבל. אי א .לא ברורזה עכשיו  –ברור 

מי. והבלבול הזה, זה בשביל -נגד-לדעת מי האויב ומי החבר, ומי

ב ה' ְלַבּדֹו...'[ הגיע להקב"הלעזור לנו ל ּגַ כי זה הדבר  ,]ישעיה ב': 'ְוִנׁשְ

ב"]רמבהיחיד שנשאר אותו הדבר תמיד  ֵהר ָאָדם ם סוף הל' מזוזה: 'ַחּיָ  ְלִהּזָ

ְמזּוָזה ֵני ּבִ ִהיא ִמּפְ ִמיד ַהּכֹל חֹוַבת ׁשֶ ֵנס ְזַמן ְוָכל. ּתָ ּכָ ּיִ ע ְוֵיֵצא ׁשֶ ִיחּוד ִיְפּגַ ם ּבְ ֵ מוֹ  ַהׁשּ ל ׁשְ  ׁשֶ

דֹושׁ  רּוךְ  ַהּקָ ָנתוֹ  ְוֵיעֹור ַאֲהָבתוֹ  ְוִיְזּכֹר הּוא, ּבָ ְ ְגיֹוָתיו ִמׁשּ ַהְבֵלי ְוׁשִ ַמן ּבְ ֵאין ְוֵיַדע. ַהזְּ ָבר ׁשֶ  ּדָ

א עֹוָלִמים ּוְלעֹוְלֵמי ְלעֹוָלם ָהעֹוֵמד  .'[.ָהעֹוָלם.. צּור ְיִדיַעת ֶאּלָ

הטילים והמטוסים  כל עם ש. יש את הרוסים עכשיו בסוריה

 להדאיג אותנו?אמור זה העסק ה, האם והאניות שלהם

זה לא והם פה.  ים..."ת. תראה, זה לא מדאיג אותי יותר מהיסמ

כי הוא נגדינו  ,םיהעיר של ירושל-מדאיג אותי יותר מראש

 , והוא פה!העוד יותר חזקבצורה 

זו ריה, כל כך עוזרים לו, כבתוך העיאיתו שם ש. והדתיים 

 הרמוניה...

אם הם חושבים  ,ט לא מביןופשאני פה ש ם, ויש חרדית. נכון

אז עוד לא  – םבים בממשלה בשביל לעזור לחרדיששהם יו

עים את זה שמנסים להתפטר נאולי הם מוו ...הרגשנו את זה

אבל בכל אופן לא לדאוג מסוריה,  ...נו לגמרי, חס ושלוםתמאי

תר מפחידים, אבל זה יהיה יהיו דברים עוד יוונכון, זה מפחיד, 

 י מאשר בכל המקומות, בעזרת ה'."יותר קל בא

לשמור חיילים באים הש. יש חרדים שמנצלים את המצב ש

ושולחים  ,בות מהסכינים של הערבים, מתקרבים אליהםוברח

 מתנות וממתקים... ללהם חבילות ש

תראה, כל בחורצ'יק שהוא  .ע את התופעה הזאתדת. כן, אני יו

יהרג ושהוא לא יפגע, כי הוא יצריך להתפלל שהוא לא  – יהודי

ר לא-ומה-כן-מהלא יודע, הוא לא יודע  ין ָיַדע לֹא ]'ֲאׁשֶ מֹאלוֹ  ְיִמינוֹ  ּבֵ  ִלש ְ

ה...', סוף ס' יונה. ר' ירמיהו ל ּוְבֵהָמה כן , וכל חייל חרדי גם ו["א כ"ַרּבָ

 צבא הגנה"ייהרג. אבל הצבא, צריך להתפלל עליו שהוא לא 

זה צבא של יהודים וגוים, אבל  .זה לא צבא יהודי – "לישראל

י כמו שאמרת ,צבא עם עקרונות ממש מושחתים. ושוב וזה

חלק של  היובואו בואו, ת' בעבר, הם קראו במיוחד למנוולים:

'. אבל זה סכנה ל, אנחנו אוהבים בחורים שאוהבים בחורים"צה

סכנה  .יםם מגברל יהודי שנכנס לצבא. יש לו סכנה מנשים וגלכ

כל הצבא זה מבוסס על  ,על הקדושה שלו, ואוי לו. וחוץ מזה

נגד כ, וזה ]'בנצחונו של בשר ודם', סוטה פרק 'כהן משוח'[ 'כחי ועוצם ידי'

 אמונה.ה

, והיה בא לפני ]דברים כ"ג[בקדושה  צבא יהודי אמיתי היה יושב

כל מה שצבא יהודי חייב את ועושים  ,מתפלליםהיו ו ,מלחמותה

לעשות לפי הדין, ואז היינו רואים צבא יהודי. אבל כל המדינה 

רצו להקים את ים ששאנגוים, וציונים, רשעים. על ידי קמה הזו 

, הפתרון האחרון 'פיינל סולושן'שזה יהיה הכדי המדינה הזאת, 

שהם יהודים יהיו פה, והם. שישל היהודים. זה מה שהם רוצ

ס בכל העולם. יהחדשה שרוצים להכנ-מם את הדתיקבלו על עצ

 אמיתי לא יקבל.-יהודי –זה את ו

בשביל כאילו הם מסכנים עצמם מצב שזה יש כשכש. השאלה 

זה חילול ה' אם לא נתייחס יפה באין לשמור על יהודים, האם 

 אליהם?

ת. אף אחד לא אומר שצריכים להתייחס אליהם לא יפה, אבל 

להתקרב  ,אין סיבה ללכת .ד דבריםכים לעשות במיוחילא צר

 ל"ברור שלא צהלו אליהם ולקשקש איתם. יהודי צריך שיהיה 
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 תנו, ורק ה' מצילואף אחד מהם לא מצילים אולא המשטרה ו

ׁשּוַעת ָאָדם'. ור' דברים ל ְוא ּתְ . והם החליטו להשתדל להיות ט["ג כ"]'ׁשָ

שליחים, אבל אם הם לא שליחים ראויים אז ה' יעזור לנו מבלי 

 .'משלוחי מנות'להם להעניק העזרה שלהם. ולא צריך 

מבין אבני  , נוטפיםמים יםיוצאבימים האחרונים ש יש עדויותש. 

 הכותל...

מראים סימנים שמה אחד דברת. זה משמח אותי מאד, זה עוד 

 מעט, עוד מעט זה בא, עוד מעט הגאולה השלימה עודלנו ש

א... ִהּנֵה ֶזה ]שיה"ש ב': 'ִהּנֵה ְתֵלנּו...'[ ַאַחר עֹוֵמד ֶזה ּבָ  .ּכָ

המצב של כל מראה שהכותל בוכה עלינו, על גם ש. אולי זה 

 י..."עמ

 לא בוכים מספיק. שאנחנות. בודאי שהוא בוכה, הבעיה היא 

 חה, בשמחה של הגאולה...להיות בשמכבר רוצים אנחנו ש. 

כן, רוצים להיות בשמחה, אבל כל הגלות הזאת מדי ארוכה,  .ת

זה  ה' יגיד לנו מתי –זה את כבר צריך לגמור עם זה, אבל ו

אי אפשר יהיה  !איזו שמחה !איזו שמחה – ומתי שזה יהיה .קורה

]זוה"ק בהעלותך קנ"ג  מאד דמעות הועם הרבה דמעות, הרב! לתאר

ַרֲחֵמיע"א:  ה, ְוַתֲחנּוֵני 'ּבְ ַכּמָ ּיּוִסים ּבְ א ּוְבִגין. ְוִלְבָנָהא.. ָלהּ  ּפִ ְבִכי ָנִביא, ָאַמר ּדָ  ָיֹבאוּ  'ּבִ

כל הדמעות, כל  ,יאוואז נראה ברור מי יהודי,  .אֹוִביֵלם...'[ ּוְבַתֲחנּוִנים

כל הסבל, כל הסבל מה, ושמחשל הדמעות, זה יהיה דמעות 

ֶרךְ  ]'ִעּנָה ילגולים שעברנו בכדי להגיע לסוףכל הגעם שהיה לנו   ַבּדֶ

 .ּכִֹחי...'[

בלילות ובימים המלך -ש. יש קבוצות שהולכים לקבר דוד

תהלים, האם תוכל להגיד כמה מילים על להתפלל ולהגיד שם 

 ?זה

 בת. אני לא יכול אפילו להתחיל להסביר לכם כמה שזה אהו

יום -שיהודים באים שמה יום ,זה עושה בשמים כמהבשמים. 

 – שהקתולים לא יתפסו את המקום, והםכדי בים שמה שויו

לא יתפסו את  םגויבאים יום ולילה, רק שה ,נפש-במסירות

]ר' לקט מקורות על  חשוב לנו כך-כל כך-כלהמקום הזה, שהוא 

'ובקשו את דוד המסורת הרצופה והמוסמכת על מקום קבורת מלכי בית דוד בקובץ 

ִעים ]'ְוָעלוּ  זה הכל שייך למשיח.ו. ['מלכם ַהר מֹוׁשִ ּפֹט ִצּיֹון ּבְ  ַהר ֶאת ִלׁשְ

ו...', סו"ס עובדיה[ מלחמה שם, וזה מלחמה מה שאתם עושים  ֵעש ָ

בים שזה שאתם יו .זרה, נגד הרשעים-כנגד הרע, נגד העבודה

 וז – ואומרים תהילים ,יום שמה, ומתפללים-יום ,לילה-לילה

ע אפילו איך לתאר את זה. דברכה גדולה מאד. ואני לא יו

 מאד אהוב.-בשמים זה מאד

, ברגע שנכנסים לתוך התהילים מיוחדתש. חשים שם שמחה 

 שמחה גדולה...לב בנכנס – התפילותלתוך ו

ת. נכון, ה' נתן להם את זה כמתנה, את ההרגשה הזאת. 

יוצא עם  הוא – את התהלים והוא יוצא שםאדם גומר -הבןכשו

ָרא ָטהֹור ]'ֵלב , עם כח שלא היה לו כאשר הוא נכנס.מחודש כח  ִלי ּבְ

שׁ  ָנכֹון ְורּוחַ  ֱאלִֹקים, י...'[ ַחּדֵ ִקְרּבִ  ּבְ

זה המרכז של המסר הזה. אבל האדם  – ש. הנשמה היהודית

כך את הנשמה שלו, -כלז והוא לא מרגיש "מסתובב כאן בעוה

אכן את היקרות של הנשמה שלו, מה אפשר לעשות כדי שהוא 

 יחוש את הנשמה שלו, היקרה?

זה הרצון. אם אין לו רצון להרגיש  – ת. הבעיה הראשונה של זה

הוא ימצא  – אז הוא לא יכול להרגיש. אם יש לו רצון – את זה

 אפשרות להרגיש את זה.

מאד חשוב, והוא -יהודי מאד היה בשואה יהודי אחד שהוא היה

כתב את המנגינה של 'אני מאמין', אחת המנגינות שמאד נפוצות 

 ההשמדה אושוויץ-כיום. הוא כתב את הניגון הזה ברכבת למחנה

ִתי ָאִסיר לֹא ֶאְגָוע ֲאַיֵחל...', 'ַעד לוֹ  ִיְקְטֵלִני ]איוב: 'ֵהן ּמָ י...'[ ּתֻ ּנִ . הוא נתן את ִמּמֶ

זה ליהודי אחר שרצה לקפוץ מהרכבת, והוא ביקש ממנו שאם 

. ויום )הרבי ממודז'יץ זצ"ל(הוא יוכל שיעביר את זה למודזי'צר רבי 

אחד היה איזה אירוע והיו כמה רבי'ס, השתתפו בשמחה אצל 

הרבי ממודז'יץ, והיהודי הזה הגיע עם מה שכתב המחבר של 

השמחה הרבי הזמין את כל הרבי'ס  הניגון שנספה במחנה. אחרי

האחרים, והוא שר לפניהם את מה שההוא כתב שם, וכולם בכו. 

זו הנשמה היהודית. ואם מישהו לא מבין מה שאני אומר, אז הוא 

לא יודע מה זה. ואם מישהו יכול לשמוע את זה מבלי לבכות, או 

אז הוא לא יודע מה זה  – לבכות-לבכות, או כמעט-לפחות מעט

ה יהודית. מי שיכול לדעת את הסיפור הזה, לשמוע את נשמ

המגינה הזאת, ושלא יעלו לו דמעות בעינים, או לפחות שהוא 

אז הוא לא יהודי אמיתי. הוא אולי יהודי  – ירגיש משהו מיוחד

 אמיתי, הוא יכול להיות יהודי אמיתי, אבל סגור, הוא מחוספס

 .)לא עדין, חסר רגישות(

אמיתי -יסטוריה של היהודים, אם יהודיוכל מה שקרה בכל הה

קורא את זה, אפילו אם הוא רחוק, הרבה מאד מהם מרגישים 

משהו, מסוגלים לבכות, או לכל הפחות להעלות דמעות בעינים, 

קצת, כשקוראים את זה. כי הם יהודים, והנשמה בוכה, וברגע 

 ]זוה"ק סו"פ תולדות: 'ַעד אז זה הקשר, הדמעות – שהנשמה בוכה

ָרֵאל יתּובּוןּדִ  א ִיש ְ ִריךְ  ְלקּוְדׁשָ ְבִכָיה, הּוא ּבְ ְכִתיב. ּוְבִדְמִעין ּבִ ְבִכי ּדִ ּוְבַתֲחנּוִנים  ָיֹבאוּ  ּבִ

זה  –ברגע שאדם יכול לבכות  .זה הקשר – הדמעות .אֹוִביֵלם...'[

הקשר. יש הרבה סיפורים על יהודים שבאו לקברו של רבי נחמן 

אבל  ,אמרו שלא הרגישו כלוםל, הם לא הרגישו כלום, "זצ

דמעות, בשפע. בכו  – ברגע ששמו את היד על הציון, פתאום

זה מגלה את הנשמה היהודית, וברגע שזה  –ובכו ובכו. הדמעות 

 אי אפשר יותר לכסות את זה. –גלוי, ברגע שהיהודי נחשף לזה 

 ?הזמן...-הזמן כל-יכולים להרגיש את זה כלהאם ש. 

ת. השאלה שנשאלה היתה לגבי אנשים שלא מרגישים. ברגע 

כל רגע בוכל יום, בשמרגישים פעם אחת, בודאי שאי אפשר 

ושוב  –ביום להרגיש זאת, אבל רק צריכים לספר סיפור 

מרגישים את זה. זה לא לוקח הרבה בשביל היהודי שכבר גילה 

ת, את הקשר עם הקב"ה, לא לוקח לו את הנשמה שלו האמיתי

הרבה כדי להעלות את הדמעות האלה שקושרות אותנו עם 

ה. והיהודי גם בוכה בשמחה, לא רק בעצב. הולכים "הקב

בוכים משמחה. החתן הרבה פעמים בוכה שכשהוא בא  – לחתונה

ן'  עק  אד  , הרבה פעמים הוא )כיסוי ההינומא על פני הכלה(ל'ב  

וזו הנשמה היהודית, הם מרגישים את הקשר  בוכה מתחת לחופה,

ה."שלהם עם הנשמה. לא דוקא עם הכלה, אלא עם הקב
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