
 העולם לא יכול להמשיך יותר
 גולדן עם בנימיןתקשור , ו"תשע ב' אדר כ' ירושלים,בס"ד, 

מלא רישעות. הוא לא יכול להמשיך,  כל כךרע, העולם  כל כךהעולם 

 פשוט לא יכול להמשיך. 

לים, אבל גם וגד םהיו צדיקי – הדורות הראשונים בעולםאז מ

לאחר שה' יצר את בני האדם, הנחש הצליח  ,מהרגע הראשוןכמעט 

בדורות הראשונים היו לנו צדיקים גדולים,  ,ה' ברוך ,להפיל אותם. ומאז

 םיהודילנו מאתים שנה עוד נשארו -וגם אפילו בדורות שלפני מאה

שעות נכנסה אל מתחת לפני השטח, בלי יאבל הר .צדיקים גדולים

י הרשעים, "ע הרבה צרות גדולות-ו הרבהעבר םהיהודי ,נכון .להרגיש

היו וכל אופן החזיקו מעמד כנגד, בדרך כלל. ב אבל ,רשעים של הגויםה

 ,שנהיו רשעים ,יחד עם הגויםבלקלו לנו, שהלכו ימספיק ערב רב שק

 שהם היו כאילו חלק מהם. םליהודי ועשו רע ,םאפילו שנראו כמו יהודי

 ו, זה הגיע לשיא השיאים, שאפילזה הגיע לשיא – אבל בדור שלנו

אני רואה את  .מאד קשים ועצובים-מצבים מאד מלאים 'חרדים-כביכול'ה

עגל עם  יהם תפוסים כמעט לגמר .ורק רוצה לבכות ,םהחרדי םהיהודי

עגל הזהב, הם ת מאהם לא יכולים לצה ב ובארצות אירופ"הזהב. ובארה

, לא על םואני מדבר על החרדי ,יםאמיתי םלים להיות יהודיולא יכ

 ,םהחרדיה, אני מדבר על "שהם רחוקים גם ככה מהקב םהיהודי

מלא  זהמנהיגים רב, וגם מה-יש מלא ערב ם, כשביניהםהחרדי-כביכולה

ה ְוַגם' ז:ישעיהו כ"] 'ערב רב' ֶּ י ִַין ֵאל  גו   ב ַ ָׁ ר ש  כָׁ ֵ עו   ו ַבש   ָׁ ? . והחילוניים[שעי" ...'ת 

 םיש יהודי םילוניר. אמנם גם בין הח"ע הרוב הגדול שלהם ,בכלל, בכלל

סיני, -עם נשמה שעמדה בהר ת,עם נשמה יהודי ,, עם לב יהודיםייאמית

, מה יהיה םמדבר לחרדי אבל אני עכשיו .ינצלהוא  גם –ויהודי כזה 

כל לשנות את היהדות, איך אפשר  כל כךנו? מה יהיה? איך אפשר תאי

 ליפול? כך

בל עכשיו, א ,לוניםהיו חי םהשניה, רוב היהודי-העולם-לפני מלחמת

שלפני  םו? היהודינמה אית ,םחרדי םעכשיו כשיש הרבה מאד יהודי

מאיתנו, יותר דבוקים  םייהיו יותר אמיתהם  – רובע השניה, ל"מלחה

באירופה, ושם  םז, במיוחד היהודי"עגה כל כךבקב"ה, לא היה להם 

אבל יותר גדול ממה  ,היה מרכז יותר גדול, אפילו שזה לא היה גדול

היו מעטים. הרוב היו  ,ממש םבאירופה, החרדי םהיהודי .ב"בארההיה ש

אין לנו את  .עד הסוף םהיו חרדי – םאבל אלה שהיו חרדי ,שבת-מחללי

הלכו לעולמם, ואנחנו  ם הענקייםירוב הרבנים הגדולים, הצדיקזה היום. 

ז עוד יותר חזק. מלבישים טלית, מלבישים פיאות וזקן, "נמשכים לעגה

? לא במקום גארטל וכו', אבל איפה אנחנויש לנו כיפה על הראש, 

זה ת הפריצות החרדי ו?ואיזה עתיד יש לילדים שלנהנכון, בדרך כלל. 

יש מה יהיה עם הבנות שלנו? מה עם הבנים שלנו?  פשוט מעל ומעבר!

ו. יש מצבים נגד ידברים שאף פעם לא ה ,בכל העולם ,כבר בישיבות

אפילו ורים על זה כאילו שזה כלום, בהתורה, שסולחים על זה, ועו

 , זה אסון. ןעושים בדיחות על זה, וזה אסו

זה חייב להיות.  .כוכב השביט – חייב להיותאני יודע.  דבר אחד

אחד, עוד רגע אחד במצב הזה.  םעוד יוכך לים ללכת וכי אנחנו לא יכ

 כמעט לא –, כי הדור הבא שממשיך לים לראות עוד דורואנחנו לא יכ

ג'  ]מלאכי תן לזה להיותה' לא י ל להיות.ויהיה יהודי באמת. וזה לא יכ

ם: 'ו' ֶּ ֵני ְוַאת  ם לֹא ַיֲעקֹב ב ְ אמת נכון מה שאני אומר. וזה ן, זה ב. נכו...'[ְכִליתֶּ

כבר לב המצב שלנו, אנחנו לא מבינים כמה רחוק הגענו, אנחנו יש לנו 

מבינים בכלל מה  אל יהודי אמיתי. אנחנושיש ללא לב רך כמו קשה, 

ל רגו – גל אחת בעולם של הגויםאנחנו חיים ר .זו צניעות, מה זו קדושה

בין הגוים נמצאת חרדים, אבל הרגל ש-לאחת בעולם של הכביכו

ר]' לכיוון הזה מן מושכתכל הז םוהחילוני ֶּ ם ֲאש  ֶּ  . ...'[םֲחֵריהֶּ אַ  זִֹנים ַאת 

את  ויעקב, איך הפכ-מה שעושים לבתיעל ממש כואב לי הלב  ואני,

של  איננהטה בסופו של דבר ישהשל – זה לאוניברסיטה, אוניברסיטה

ת , אלא של הממשלה, הממשלה הזאת שהיא לא ממשלה יהודיםהחרדי

ה שלה. נממש, גם בסיגנון שלה וגם באמו ,יתיה גולממשא בכלל, הי

 יודע למה, אני לא יכול להבין את זה. ה' ? רקםולמה יושבים שם חרדי

ל להמשיך. רוצים להרוס את המשפחות שלנו, הבסיס ובל זה לא יכא

חינוך החרדי שאנחנו זה המשפחה, זה הילדים, זה ה –של כל היהדות 

, שהאשה תעבוד, שיהיה לה מקצוע 'שמיםלשם 'ם שזה יושרוצים. אבל ע

.. .שלה, שישב בבית ויטפל בילדים חכם-למידשהיא תוכל לפרנס את הת

ם ש   שם שמים, זה ל  ל!, אבל זה לא ..."לשם שמים"כן, זה ממש  ,כן

מנהלת  שהיאכזו חות, כי אמא פלברוח מן היהדות, לקלקל את המש

שהיא יוצאת לעבודה ומה, -יודע-לא-באיזה מקום חשוב, בבנק או אני

ך לטפל בו, ישצר ,ו אבאל אין לו אמא, ויש דכל יום הרבה שעות, והיל

-תלו בשביל לטפל בו, וללכת איתו לקופאת הלימודים שוצריך לעזוב 

המשפחות שובודאי ובודאי  .תוכו' וכו', זה לא משפחה יהודי ןלים,ח

, םושלוכדאי עוד ילד, חס א ל או , כדאי עוד ילד,יםהאלו עושים חישוב

שהם עושים חישובים כאלה, לא על בסיס כ וזה הסוף שלנו.ום. לחס וש

 מותרזה ש אחרים יםאו חשבונות אמיתי ,או סכנות של סיכון לאשה,

זה מה  – נות של מה שנוח, ומה שכדאי וכו'לפי התורה. אלא חשבו

, שהם יעשו חשבונות של יהודים , להרוס את זה אצלנושהרשעים רוצים

או של גוים. וזה לא יכול להמשיך.  םחילוני םשל יהודי אלא, םחרדי-לא

 לא יכול להמשיך. 

לפני בערך עשר או עשרים או שלושים  ,בימים ובשנים הקודמות

ראש ה-ימה זה צניעות, עם כיסו כל כךהאשה לא ידעה שנה, אפילו אם 

פאה יפה, אבל ד בואו נגי ,ראש-עם כיסויה , היא היתםוכו' אצל החרדי

 ללמוד אז היאלשבת ל שהגבר אם הוא רוצה ה שאלה בכלתלא הי

שהיא מגיעה הביתה  ,ספר-בביתמורה אולי  תעבוד בתור תופרת או

שעובדים בבנקים ובכל מיני כאבל עכשיו?  .ויש לה חופשים וכו' ,מוקדם

ולא רק  שהו אחר לגמרי!מאז זה  – םמקומות גדולים כאלה של החילוני

קצת היו אפילו אם  ,משפחותה הרב ,משפחות ראו , באותם ימים,זה. אז

עכשיו אבל עשרה ילדים, -שנים ,ילדים הם, אבל עם עשרמודרני

אבל זה נדבק,  ,לא עדיין ,ה' ברוך ,לים לעשות חישובים... לא כולםימתח

בכל אופן. כמה כח יש לאשה? ללכת לעבוד שמונה שעות, לבוא הביתה, 

הורס כן שזה גם  ,נהגותגם ובזמן האחרון יש לנו  ...ליסוע באוטובוסים

לאן שהיא , 'להיות שולטת'עם של מהירות, ושל חה, זה נותן טפאת המש

 מתי שהיא רוצה ללכת, וזה לא טוב, לא טוב, זה רע מאד.  ,הולכת

הולכים לעבוד במקומות לל כו-אברכי .תופעה דים עכשיו על עועש. שומ

 ם...יהתו, בשביל לשפר את הכנסחילוניים

ים, למה לא, למה בודאי שהולכים לעבוד במקומות חילוני אברכי כולל?

כולם צריכים פרנסה. אבל אנחנו לא  '...צריכים פרנסה' לא, למה לא?...

 , מה,לרדת קב"ה. ואלה שעומדים חזק, ולא נותנים לעצמםהסומכים על 

מה לאכול. אבל הם עושים יש להם גם ודאי ן להם מה לאכול?! יא וכי

מעשים טובים לעשות מצוות,  ,ים לתורהדים את הילל, מגדה' את עבודת

 תפארת גשמית. וכו', ולהקים משפחות לתפארת, תפארת רוחנית, לא

 להמשיך עוד יום אחד נוסף עםולכן, זה ברור לי שזה לא יכול 

]הגר"א על שיה"ש  עוד יותר ואל, התבלבלנרהבלבול הזה. ופה בארץ יש

ברגע זה,  ר,ב, בסופו של דהמשחדין בממונן...'[ים כו', אלו המינין ב ִ ם ַר יִ ח': מַ 



 

ו. הם סחבו אותנו בכח, הם סוחבים אותנו "ח ,יםברגע זה, הציונים מנצח

גם  ,עבודה במשטרהובצבא, גם לנשים, לעבוד עים לנו ילגשמיות. מצ

ם בכנסת יבשלנשים, עבודה בכל מקום, מושכים אותנו, ואנחנו יו

 ...', הכל בסדר, רק רוצים לעזור לנו"אמן", "אמן"בסדר,  ,כן' :מריםווא
קים קצת ומדברים נגד, אבל בסופו של דבר מורידים עלא, לפעמים, צו

 את הראש שלנו םלא מורידי ,םהיהודי ,. אנחנו'אמן'מרים ואת הראש וא

הגוים מורידים את הראש כשהם רק  ,כשאנחנו אומרים אמן אמיתי

אנחנו עומדים לפני הקב"ה, ואומרים אמן, הם  .אומרים אמן, לא אנחנו

 לכנסת, הם אומרים אמן לשטן.  ,םיפסלאמן ל םאומרי

, וחוקיה למדינה אמוניםם ינשבע ,'ניםואמ עושים 'הצהרתש. הם אכן 

 הכנסת והשרים...-חברי
ם יאני לא מקנא בהם, והם עצמם יודע – םחברי הכנסת החרדי

ז'  ]קהלת בונותוחשלהם חשבונות, חשבונות אבל יש שהם לא בסדר, 

ה': ט"כ ָׁ ו   ְוֵהמ  ֹבנֹות ִבְקש  ְ ים ִחש   היום הם עם חשבונות, לא  ם, כל היהודי...'[ַרב ִ

מקבלים  ,לב-לים שבץשבן על כל דבר ודבר, ולכן הם מקבמפסיקים לח

למה? מהמתח. יהודי לא  ..גב, כל מה שאתם רוצים.-כאבי ,ראש-כאבי

פה את  יוםה לו את הקב"ה, אני ראיתיש י ות במתח בכלל!צריך להי

ם, לא היו להם חיים קלים, יאנשים רגועשל פעם, התמונות של התימנים, 

והיו עניים  ,היה להם בקושי אוכל -הם והגוים היו איומים כלפיהם, 

כל החיים שלהם, מהרגע שנולדו  ה' םהיו ע  כי מאד, אבל היו שמחים, 

וה' וה'. לא היה דבר אחר. אם מישהו היה  ה' עד שקברו אותם. רק

  .יכול להסתדר בחברה כזאת ההוא הסתלק, כי הוא לא הי – תאחר

היינו צריכים לסלק את כל האלה שהם לא הולכים כפי כן ואנחנו גם 

וגם  ,ספר-גם בישיבות, וגם בבתי ,ם אותםיהקב"ה, אבל אנחנו מחזיק

ספר, -בישיבות וגם בבתי םג ,כדי להרויח ,בכל מקום, כי אנחנו צריכים

, צריכים ספרה-בתיכמות שתמלא את ם יצריכ ,אוכלוסיהצריכים אנחנו 

הם כבר סטודנטים, הם כבר לא תלמידים. נכון, עוד סטודנטים, תלמידים, 

אז או שבונים  ,ממש-מתאימים-בישיבות, יש כל מיני בחורים שלא וגם

הם צריכים  – לים לקלקל אחריםויכבמקרה שספר, או -בשבילם בתי

הספר הם כבר עם -אבל לא משנה, גם בתי .לא בין כולם ,להיות בחוץ

כל מיני דברים שזה נגד התורה, אבל, חס ושלום, אי אפשר, אי אפשר 

להפריד בין זה לזה, וגם אי אפשר לרדת עליהם ולהגיד להם: אסור! 

איך ' מיד יקפצו:ההורים  אי אפשר להגיד ככה! !אסור! זה אסור! מה?

 ,עשרה, מסכנים-ני שמונההם רק ב ,ור? הם רק ילדיםאפשר להגיד אס

צריכים לרחם עליהם, צריכים ללמד אותם,  –איך הם מרגישים? הם 

 זה הסוף שלנו. זה הסוף שלנו. ו '...צריכים להביא פסיכולוג

בתימן  םזה הכל גויי. יהודי –וכל הדברים האלה  ,כל הפסיכולוגיה

הם לא , 'גפסיכולוה' לא היו צריכים פסיכולוג, והם היו קרובים לקב"ה,

 ,היו צריכים שום דבר. היה תורה, היה מצוות, היה קשר עם הקב"ה

אין לנו שמחה, שמחה אמיתית. בדור שלנו שמחה.  הוהית ,היתה רגיעה

ן עצובות, אבל אנחנו צוחקים חזק, כי ה – יחותוהבד .יש לנו בדיחות

רק מהבדיחות. זהו. זה המצב.  ,ה טמבלים אנחנורואים פתאום איז אנחנו

 .ווזה מושך אותנ ,אנחנו רוצים את העולם של השטן. זה עולם של הנחש

את הפאשיזם, את  ,שיצרו את הסוציאליזם האלה הרשעים

, הם גם הביאו את הציוניזם, וזה הנחש ]ראה הערה בסוף המסר[ קומוניזםה

תוצאה גם כן  הל הזהב, שזגע הציוניזם, זה ו, זהםותר ליהודייהקרוב ב

ם, ואין יאנחנו מסכנ .הזה ם לפחואנחנו נופלי .]עי' שבת דף קמז.[ של הנחש

זה אלה  – מסכנים אינםדים שיהיח ,לא מסכןהוא אחד מאיתנו שו אפיל

 .ה' שעם

 – זההדבר הלהיות הכוכב הזה, כי ויבוא הכוכב הזה, וזה רק יכול 

בןיש  – ואופן. במלחמהדם שליטה עליו, בשום פנים אין לבן א -לו ל 

ל והוא לא יכבשום פנים ואופן  –שליטה, אבל הכוכב הזה כביכול אדם 

ה על זה. הוא רק יכול להשתדל להסתיר טשלי שהישיש לו איזו להגיד

לים להיכנס לבונקרים שלהם. אבל הכוכב והם יכהרגע בו את זה, עד 

וס את העולם הרליחיד, שלפחות נראה באופק שיכול הדבר הזה  –הזה 

, להשתלט על רוב ה' העולם שהשטן הצליח, בעזרתשל הרישעות, 

או דרך הטימטום שלהם, וזאת הוא עשה  ,סיה של העולם, ממשואוכלה

 , והרצונות שלהם, והתשוקות שלהם.או דרך החכמות שלהם

-אלו שעמדו בהר ,האמיתי ישראל-עם ישראל, עםאבל ישאר כל 

גם ו, םאפילו אם הם חרדי ,םסיני, לא כל אלו שמתיימרים להיות יהודי

י' ישעיה י"ד:] צדק האמיתייםה-אלה שהם גרי ת' ה ְיַרֵחם כ ִ ַחרו   ,ַיֲעקֹב אֶּ  עֹוד בָׁ

ֵאל רָׁ ִיש ְ ם ,ב ְ יחָׁ ם ַעל ְוִהנ ִ תָׁ ה ,ַאְדמָׁ ר ְוִנְלוָׁ ם ַהג ֵ חו   ,ֲעֵליהֶּ ְ ית ַעל ְוִנְספ  , כל הנשמות ['ַיֲעקֹב ב ֵ

כי יש להם את הניצוץ,  ,יציל ה' סיני, ואת אלה-היו בהרהן שלהם גם 

 .רבה לקב"ה. יש להם נשמה אלוקית שה' ברא אותהיאת הניצוץ של הק

יוחד מב ,ות אתוילה תמיוחדמטרה ברא את כל הנשמות האלה, וב ה'

רוב  ,ואז רוב העולם ילך, רוב העולם-נצח, נצח נצחים. ואז ללקבכדי 

לא  םושות תיפול. שום פצצה אטומית או פצצה אחרת של בני אדנהא

כדי לה לעשות את זה, אולי יוכלו לתת איזו מחלה, איזה חיידק, ויכ

מאה אחוז. יהיה אבל גם זה לא בטוח, גם זה לא  ,עולםהלהרוג את רוב 

 והמקום הכי בטוח ולכן, חייב להיות הדבר הזה, חייב להיות הכוכב הזה.

ְֹטִחים]' ים בעיקרלזה ארץ ישראל, וזה ירוש - ַהר' בה ַהב  ֹוט לֹא ִצי ֹון כ ְ ם ,ִימ   ְלעֹולָׁ

ב ֵ ם: ֵיש  ַלִ ָׁ ִרים ְירו ש  ִביב הָׁ ה   סָׁ ִביב' וה ,לָׁ וֹ  סָׁ ה ,ְלַעמ  ם ְוַעד ֵמַעת ָׁ  . , ועי' מזמור מ"ו באורך['עֹולָׁ

לשמוע את האמת, אני מרחם עליכם, כי  םשלא רוצי םאבל היהודי

יכריח אתכם  ה' אז – יםאמיתי םיהודי םמאד גדול. אם אתיהיה לכם פחד 

שבכל אופן  ,מאשר אנחנו ללחזור בתשובה, אבל אחרי הרבה יותר סב

או שיברחו וילכו  –י "באשי. והרשעים "ל להגיע לארועשינו מאמץ גד

אלה שנמצאים פה, ל, או "ם יסתיימו בחוההחיים שלול, "לאיבוד בחו

 י ישרדו, וגם בעולם"פה בא יםהאמיתי םהיהודיכל פה, אבל ו הם ימות

קשה, כל כך קשה.  כל כךישרדו, אבל יהיה לכם  יםהאמיתי םהיהודי –

 יציל אתכם. ה' אבל

, אל תשכח דבר אחד: לא יכול להיות דור של יהודי עם ישראל

כמו  ,כמו שאנחנו עכשיולפי המצב  יםאמיתי-םאמיתי, עוד דור של יהודי

ברוב המקומות עכשיו, כמו שהיהדות נשמרת עכשיו נמצא בו שהעולם 

 :]סוף מלאכיכתוב ברור גם אז לכן אנחנו נצטרך לעבור נקיון, וזה  .בעולם

ל ו ִמי' ֵ ת ְמַכְלכ  ֹואוֹ  יֹום אֶּ עֵֹמד ו ִמי ב  אֹותוֹ  הָׁ ֵהרָׁ י ,ב ְ ֵאש   הו א כ ִ ֵרף כ ְ ִסים ו ְכֹבִרית ְמצָׁ : ְמַכב ְ

ב ֵרף ְויָׁש ַ ף ו ְמַטֵהר ְמצָׁ סֶּ ֶּ ת ְוִטַהר ,כ  ֵני אֶּ ק ,ֵלִוי ב ְ ם ְוִזק ַ ב ֹאתָׁ ז ָׁהָׁ ַ ף כ  סֶּ שנעבור את  [..'.ְוַככ ָׁ

כדי לנקות  ,האש, אבל זה סימלי, אנחנו נעבור את האש, האש הרוחנית

 ניראה העם המלכותי שאנחנובאמת , ולהבריק אותנו, כדי שואותנ

 . צריכים להיות

אני רק מבקש מכל יהודי ויהודי לעשות חיפוש פנימי בכל 

ַמת' ה ֵנר'] הבלב, בנשמ ים שלו,יהמקומות הרוחנ ם ִנש ְ דָׁ ל חֵֹפש   ,אָׁ ן ַחְדֵרי כ ָׁ טֶּ , 'בָׁ

בה ראת הקי ,הכל איפה שהוא מרגיש את הרגש היהודי-, הכל:[זפסחים  עי'

אתם מרגישים את הקשר. , עד שה' תתבודדו, תדברו עם .של הקב"ה

את כל  ותשתדלו לעשות תשובה אמיתית, ותזרק כ תבואו הביתה,"אח

ם, ורק תחיו בשביל לעשות את ייות שלכם, כל הדברים שהם גויושטה

הדרך לתשובה אמיתית   ,'תכנית אב להצלתינו', 37 גליון קד"ד מס']ראה  ה' רצון

 .בששה שלבים[
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שאלות ותשובות:

 החינוךבעיות 

זה  ,'מגן אברהם'חותמים במילים: בתפילה הראשונה את הברכה ש. 

כלומר שחתימת הגלות צריכה להיות בזכות אברהם, על כך מרמז 

והוא  מעבר אחדעמד שכל העולם  ,שצריכים להיות כמו אברהם אבינו

שיש  של כל הקילקולהצונאמי  ,שטףה לעמוד מול, מהעבר השניכנגדם 

ולא  להיות בצד שכנגדזה והתיקון שלנו בעולם,  הטכונולוגיהפגעי עם 

 ...להיסחף

ה רק מים... כי המטאורים ת. אני רק רוצה להזכיר לך שזה לא יהי

ה אש בכל העולם, אש ומים.. אבל לענות עשזה י ,שיפלו בועריםה

נכון, כל יהודי צריך לעשות מה שאמרתי, ואם לשאלה. שיהיה ברור, 

אז כבר ממילא לא יהיה לא אינטרנט ולא  קודם עושים מה שאמרתי

יעניין אותנו כל זה לא  .ה' ת רצוןק אשום דבר אחר, כי אנחנו נעשה ר

נהיה עם הקב"ה!  ,ם האלה. אנחנו נהיה עם הקב"ההמשחקים המגעילי

ואינטרנט וכו', זה הכל בגלל  ,ומשחקים ,כל הדברים כמו טלביזיותו

זקן אדם -לתת לבןלנסות שאנחנו לא איתו. ברגע שנהיה איתו, זה כמו 

לשחק עם זה... זה בשביל  שם של משחק אלקטרוני()יס ר  ט  בן שמונים, ט  

להתקרב אל  ,ללמוד, רוצה להתקדם רוצה םשטויות! בן אדם בן שמוני

 הוא ילד קטן?! ?מה קב"ה, מה הוא צריך את הצעצוע הזה?ה

הילדים הקטנים שלנו צריכים לגדל לתורה ומצוות את אבל גם 

יות עם חוגים ולים להמשיך עם השטואנחנו לא יכ .ומעשים טובים וכו'

שטויות, אם היו לפחות רוקדות לפי  .שהבנות הולכות לרקודכאלו 

ישמור, כמו החילוניים.  ה' אבל הן רוקדות, ת,אמיתי ,תמוזיקה יהודי

וכל הקצב, מה זה  ,םופן כל השיריאפילו שזה רק בנות, אבל בכל או

 של רוק'נרול, וה' ישמור. בזה בקצשמים את  ,לוקחים פסוקים !שייך?

 נוע...לקוגם ש. הן לומדות 

 מביאים את זהאחר כך ום הצגות, מסריטים את זה, ינכון, עושת. 

 זה אסור! !צריך להיות?ה ז להראות את הסרט, מהבכדי לעיר אחרת 

 חינוך...ש. באישור נשות 

 באישור הרבנים...ות. 

 שלה ובכנסת לא מוחים על כל מה שהשלטונותש. האם אלו שבממ

 ?...שיםווע עושים
שיש להם מצפון, שהם יודעים ביניהם נסת? יש כאלה ת. אלה בכ

אינני יודע למה אין להם ברירה,  .שהם לא בסדר, אבל אין להם ברירה

הם היו קמים ועוזבים.  –אם היה להם קצת אומץ, אם היו קרובים לה' 

ֹאְמִרי ' ירמיהו ב':] אבל משהו מחזיק אותם שם, לא משהו חיובי ש   ַות   ,נֹואָׁ

י ,לֹוא י כ ִ ַהְבת ִ ִרים אָׁ ם זָׁ  . ...'[ֵאֵלךְ  ְוַאֲחֵריהֶּ

, לאומיותלות את התלמיד םיחנכמ ת,רשמי יעקב,-בתיבעכשיו וש. 

 התחמושת...-בגבעת נוסעים ללמוד ציונות

ף הרבה כס םהישיבות, מקבליגם ו ,יעקב-ת. בתי הספר היום של בית

צריכים  –לקבל כסף, כדי לקבל את המשכורות  בשבילמהמדינה, אבל 

 ף.יר  ללכת לפי החוקים שלהם, לרקוד לפי החליל שלהם. לכן זה הכל ט  

 החייל שהרג את המחבל...המדינה סוערת על ש. 
איזה שטויות. פה יש לנו בלאגן, למה? למה  ,ת. איזה שטויות

אנחנו  ? כי יש לנו מדינה!הערביםבמלחמה עם נמצאים בכלל אנחנו 

לנו צבא שלנו וכו'  השרוצים מדינה משלנו, שיהי םבאנו בתור יהודי

]כתובות  וכו', אבל זה נגד הקב"ה. כי הקב"ה לא נתן רשות לכזה דבר

כזו , ועוד ה, הוא לא נתן לנו רשות להקים צבא, ולהקים מדינקי"א.[

בסדר,  אלזה  – חמה הזאתמדינה חילונית. אז יש לנו בעיה, כי כל המל

ם להיות יבתור כובשים, היינו צריכ האנחנו לא היינו צריכים להיות פ

הקודש. וכמו בכל ארץ אחרת בגלות, -רצינו להיות בארץש מהסיבהפה 

ם ים עושיוא ולגור פה, ולפעמאז מי ששולט פה נותן לנו רשות לב

אבל  פוגרומים, ולפעמים עושים לנו רע, אבל אסור לעשות אחרת.

הסיבה וזו . ]כתובות שם[ עשינו, וזה כבר קיים, אבל הדם בכל זאת זורם

 הגדולה ביותר שלא ללכת לצבא, כי זה לא צבא שמותר לנו ללכת

הרוסים עשו מה שומכניסים אותנו כמו אתנו בכח,  ם. אם הם תופסישם

ללכת לצבא הגויי, אז באמת  םהכריחו את היהודי ,יםטסינוקנטעם ה

לא היתה ברירה, אבל  ,לא ללכתשעשו כל מה שהם יכלו לעשות בכדי 

 אין שום סיבה ללכת לשם. –זה היה בכח. אבל זה 

איפה מקום , להיות קרוב לעבוד את השםלבים פה בשביל שאנחנו יו

 ,לכל המקומות הקדושים, ובכלל המקדש, להיות קרוב-שפעם היה בית

 טרף.זה ישראל. האדמה קדושה. הכנסת  ות בארץלהי

 הדת מלחמה על

אמירת ר להתקיים והיה אמהמלך -שהיה בדודש. בכנס בז' אדר 

בה בכל התקשורת ובכל העולם. השקיעו הר תועברמה 'שמע ישראל'

במזיד בכל התכנית  ון חיבלולטיש-שמענו עדויות מאנשים, שאנשיכסף. 

 . לדבר העצום הזה.. כו', בכדי להפריעהזו, ניתקו את החשמל 
אנחנו האויב!  מופתע מזה? ת. אבל אני רק לא יודע למה אתה

. בדיוק כמו הערבים. אנחנו האויב! כי הם יםמבין? אנחנו האויב אתה

ת לנוצרים, יהב-רים ונתנו את הרצהמלך לנו-דדו-כבר נתנו את קבר

הם רוצים  .ויותר מזה .יקהתעה-כל המקומות בעיראת גם  ,ובכלל

ם לא לתת להם ליאנחנו משתד כי !ביםיואנחנו האו .לעשות דת חדשה

כשיבואו, חס ושלום, מה ו .ולתת לנו להיות גוים ,לבוא פה ולהשתלט

תנו, יכשיגיעו לפה ינסו לעשות מאאבל יהיה? שלא יגיע לזה חלילה, 

נו תלעשות מאימנסים כבר עושים את זה, הם ו ,, ינסוםדוקא מהחרדי

שלא נדע. והדת  ,הם רוצים להכניס לפהאותה מהדת שלהם שחלק 

של כל מיני דתות, אבל המטרה של  )תערובת(' אש  מ  יש   מ  'שלהם זה יהיה 

 ,את השטן ימח שמו וזכרו. הואאלא , ה' לא את ,זה לעבוד – הדת הזו

בו להגיד שלהם, המלך שלהם, הוא זה שהם מאמינים -מה-יודע-לא-אני

הם רוצים שגם אנחנו אז ה' ישמור, יכול, -אותם מאיזה הכל יציל, שהוא

לכת לכיוון ל ,מילימטר אחדב אפילו ,ליםואנחנו לא יכלכן נגיע לזה. 

כנון שלהם. יהת וזהכי בסופו של דבר  ,]עי' שו"ע או"ח שכ"ט ו'[ שלהם

ם לכל י, והולכאשהולכים לצבא, להיות בצבא ולעבוד בצב םוהיהודי

משתפים פעולה, משתפים  םכי ה ',על הכוונת'דות שלהם, הם סהמו

 פעולה עם הרשעים.

קא בגלל ווגם באירופה. לאו ד ,בסכנה גדולה םבאמריקה היהודיו

הם רוצים להתפטר מהם, במיוחד  .בגלל זה אבל גם םשהם יהודי

הדת החדשה ן ם להיות חלק מיהם יכולכי לא,  – םייהחילונממהחרדים. 

שפתאום יגידו: 'מה?! אז זה לא דמוקרטיה,  םחילוניאותם מ שלהם, חוץ

ללכת עם פתאום לים ולה יכאכ'. אנשים !אז לא ?!מה? מכריחים אותי

ם ואבל המק .על קידוש ה'לו להיות מוכנים למות יכיוון שלנו, ואפה

יבוא הכוכב, כאשר כי  פה! יהיהזה  –המלחמה הכי גדולה תהיה בו ש

הענין,  יעשה, ורוב האנשים בעולם ימותו, ובסוףויעשה את הנזק שהוא 

היה מדינה, ואחרי תהיה ממשלה, ולא תישראל תהיה רגיעה, ולא -בארץ

צאו מהמחבואים שלהם, אלה שהדברים ירגעו קצת, כל הרשעים י  

יש  ,לא כולם ישרדו בין הגוים בתוך הבונקרים שלהםהרי שישרדו, כי 

ואז נדע מי מהם זה  ,בונקרים שלא יעמדו בזה, אבל יצאו הרשעים



 4עמוד  ,העולם לא יכול להמשיך יותר

ים' :ח"ל יחזקאל] ',מגוגה', או איפה זה 'מגוג', ומי מהם זה 'גוג'באמת   ש ִ

יךָׁ  נֶּ ָׁ ל פ  ֹוג אֶּ ץ ג  רֶּ גֹוג אֶּ ָׁ יא ,ַהמ  ךְ  רֹאש   ְנש ִ ֶּ ש  ל מֶּ  ,י"ו, יבואו לאכואז הם יל [...'ְוֻתבָׁ

מצוות -יםשומר םחיים פה יהודישתאום פמגלים  !)הלם( 'קו  ש  'ויקבלו 

טלביזיות, אין שטויות, אין דברים אין וממש כולם, בלי יוצא מן הכלל, 

אפילו תהיה צניעות... ואז, הם יכעסו: ום מה שעושים, ימגעילים, עוש

כמו בכל והיו בטוחים שלא ישאר פה כלום, הרי הם  ',!'איך זה קרה?

ת כל מה שצריך, ואז יש א ,לא! חיים! יש אוכל, יש מיםאבל העולם, 

עי' ] ח להלחם בשבילנוהמשי-ישלח את מלך ה' נו, ואזהם יבואו נגד

, לא נצטרך להרים אצבע, נהיה בטוחים שה' ישמור '[דש ח' "תרגום לשיה

 יעזור ויציל אותנו. ה' ולא יקרה לנו כלום. – עלינו

 ? איפה יהיו הישמעאלים בסיפור?...ש. מה עם הערבים

ת. איפה יהיו? עם כל אלו שמתו! וגם בין ישמעאל יש כאלה שהם 

 חסידי אומות העולם.

 ...פורים השנה

פורים משהו מאד בך להיות יבשם צדיקים שהיה צר נאמר ליש. 

יש בציבור שגדול לקראת הגאולה, אבל זה נדחה בגלל המחלוקות 

 ?)המתקת הדינים, רחמי שמים(, האם בכל זאת לא היתה איזו המתקה החרדי

ת. טוב, אני לא יודע, לא יכול להגיד, אני לא יודע, אני רק יודע 

הקב"ה מראש יודע את כל שעומד שזה יקרה מתי שזה צריך לקרות. 

הוא יודע מה יהיה הסוף באמת. ואין ו ,להיות, ואת כל האפשרויות

עכשיו זה יהיה הרס של רוב העולם. העולם לא יכול והמתקות לגוים. 

אם אני הייתי מספר לכם את כל הרע, אני לא  .רע כל כךזה  .ךילהמש

בכלל לדעת  ך ומתחת לכל מה שיהודי צריךלכואספר לכם, כי זה מל

או לשמוע מזה, אבל זה מקובל עכשיו בין הגוים. ויש כמה גוים שזה 

כים שגם בין המוסלמים, אבל הרוב נמומפריע להם, גם בין הנוצרים 

 .אבל שתדעו, הסוף מגיע .לכל הזבל הזה

 .ההמתקה, מדברים על המתקות, אני אסביר לכם מהי ההמתקהו

ם, כי אין המתקה על הגוים, והעצהם ימותו, אלה הרוב הגדול,  ,הגוים

נגד  – עשו, גם נגדינוהם כל העבירות שבגלל  תוהם צריכים למ

וזה רוב העולם.  ,גם נגד הקב"ה, וגם בכלל. זה הגויםו ,םהיהודי

, יםאמיתי םז, כי הם לא יהודי"הרוב ילכו מן העוהכן, גם  ,םהיהודיו

-שהיו בהר םישארו רק היהודילא עמדו בהר סיני וקבלו את התורה. 

דיקי אומות העולם. הם קיבלו את התורה, וגם כמה גוים צש ,נייס

אם הם  ,עצמם ם. אז היהודיםרק להיות עם היהודי וההמתקה יכולה

ה' לא יצטרך אז וישתדלו להתקרב אליו,  ,מה שה' רוצהאת יעשו 

לגרום להם הרבה סבל, כי הרי הם גורמים לעצמם את הסבל, איזו 

בין אם הוא לא , יהודי רחוק, זה מצוה לקרב אותוהמתקה? אם יש 

ם לתפוס י, צריכמשהו רואים שהולך ליפול עליואם רוצה או כן רוצה. 

אני רוצה ללכת לסכנה, זה דוקא טוב  לא, לא!' :א יגידוובכח, וה ,אותו

הפטרת ] כו אותו בכח, וזה לא יהיה קלשימלא יתנו לו, , לא, 'בשבילי

ֲאנו   ְוִאם' :חזון מָׁ ם ת ְ אבל זה תלוי בו, אם הוא ירוץ לקב"ה, לכיוון  ....'[ו ְמִריתֶּ

בעצמו להראות יה המתקה, אבל הוא צריך אז זאת תהשל המצוות וכו', 

אלא , המתקה כללית, יכללדבר לתת לו המתקה. זה לא ראוי באמת ש

נקודתי, עם כל יהודי ויהודי, והיהודי עצמו צריך לגרום משהו זה 

 אז לא. –ה הזו, ואם לא קלהמת

 שעושה את ההמתקה?הזה וכר' סה' , מה זה'המתקהבדיוק ' ש. מהי

 בתשובה?... ה' דמעות של יהודי שהוא חוזר אלאם הכוונה לה

 .זו ההמתקה – העזרה הזוועוזר לו.  ה' – שיהודי בוכה לה'כת. תמיד 

אנשים חולמים, אבל זו המתקה. ההמתקה כמו שהאולי זה לא 

ה ההמתקה? הם בכו לשמים, תמה הי ,הע השני"היו במלחמה םכשהיהודי

תה המתקה? , אז איך היהה מפחידתהמציאות החיצונית הי יזו המתקה?א

הם לא סבלו, הם הלכו ישר לגן עדן.  – 'ישראל שמע'כשהם אמרו 

 זאת היתה ההמתקה.

 השנה היה קצת יותר שקט משאר השנים...פורים מסתבר ש ש.

אמנם כמה בחורים השתכרו  .ת. ברוך ה' ברוך ה', זה היה שקט ממש

בסעודה וכנראה שלא הצליחו להגיע לתפילה בליל שבת, כי הם שכבו 

וזה לא פורים, זה לא פורים. זו לא  .על הריצפה בתוך הקיא שלהם

 ר שלהם."שמחה. זה כאב. זה צעקה של אנשים שסובלים מהיצה

ש. ובקבר דוד המלך באו הקתולים ביום הפורים לעשות שמה טקסים 

 עבודה זרה..., ה' ישמור.של 

ת. בטח, כי השנה זה היה יחד עם חג הפסחא שלהם, ימח שמם 

וזכרם. בדרך כלל זה בסביבות פסח, והפעם שיש שנה מעוברת זה יצא 

 ככה, בדיוק בפורים.

אפילו מנוגדים לחוק, מפירים את  ,ש. עשו שם דברים איומים

 שילטונות...ה גיבויהסטאטוס קוו במקום בגסות ובוטות, ועוד עם 

 ת. המחוקקים מאפשרים להם את זה, אז מה זה אומר 'נגד החוק'? 

ש. ומי בא לעזור להם שמה, לקתולים? למרבה ההפתעה הגיעו 

 ...(NIF) ישראל החדשה, הני"ףלשמאל, אלה מהקרן -אנשיקבוצה של 

זה החברים שלהם.  –ת. בטח, בטח יעזרו להם, בטח, כי הקתולים 

המקום, ברוך ה', אבל יש להם תכנית להעיף את ואתם לא עזבתם את 

-וגם בתיכנון להעיף את הערבים מהר ,כולכם, גם בתוך שימוש בכח

 אבל זה עדיין לא קורה, וזה גם לא יתקיים, כי ה' לא יתן. .הבית

המכפלה, הרבה יהודים -אסתר במערת-ש. הכנס שהיה בליל תענית

 רושם בשמים?טובים באו לצעוק ולהגיד תהלים, האם זה עשה 

ת. בודאי שזה עשה רושם, בודאי, כשיהודים מתקהלים ככה, ורק 

 בשביל להתפלל לקב"ה, בטח, איזה רושם זה עושה, ענק! ודאי ודאי. 

 נחשפתבעולם הרישעות 

גדולה בעולם, הדברים מעניינים. סוכנות הידיעות כעת ם ימתגלש. 

-Associated) טד פרסיי, אסושיאAP הידועה הסוכנות האמריקאית

Press) בתקופת מלחמה"ע השניה , הם אמריקאים, אבל הם עבדו

רסמו את התעמולה שלהם, יים, פצמלא עם הנא , בתיאוםבשיתוף פעולה

 ת...ציתוך מכונת התעמולה הנאחלק מוהיו 

ט ל  ב   ר  ד  נ  ם היטלר?! ומה עם רוטשילד? ומה עם ו  ת. וכי רק הם עבדו ע

ומה עם כל אלה, הרבה אמריקאים  ?שסייעו לנאצים()עשירים ידועים בארה"ב 

כנראה הוא הרי ואיך הוא ברח? שעזרו לשים אותו איפה שהוא היה. 

הבריחו  !גופה שלולא מצאו את הבכלל , כנראה ברח, הוא לא נהרג

את המדענים,  ,ואחרי המלחמה לקחו את הנאצים .אמריקה-אותו לדרום

, ולתת הניירות שקר, להביא אותם לאמריקב, ונתנו להם זהויות שקריות

זה הכל  ,מריקה, מהאאמריקה, כדי לעבוד בבם ילהם לחיות כמו מלכ

-מסילת-ץ את פסי, הנשיא רוזוולט שלא איפשר להפצישקר. והנשיא

 ...םהרגו עוד קצת יהודישי   ...הרכבת לאושוויץ בסוף המלחמה, למה לא?

, והם 'טיינאילומ'חלק של ההוא היה  ,כי הוא היה אנטישמי !הסיבה וז

היו צריכים שעבדו ביחד, גם אמריקאים וגם נאצים וגם כולם, רק 

לא היתה ברירה, בכל אופן היה איזה משהו כי לגמור עם הנאצים, 

, מוחלט בשלטון לא רצו שהם יהיוהם שגרם להם שיגמרו אותם, כי גם 

 .ב"לא היה הזמן, הם היו צריכים קודם לגמור את ארהעוד כי זה 



 5עמוד  ,העולם לא יכול להמשיך יותר

יה שם קצת מדי חזקה, טפשוט, היתה דמוקר כל כךזה לא  – ב"בארהו

, אין ריתהב-צותהם גמרו את אר אבל עכשיו .כל כךלא היה פשוט 

בלים שם שלא יודעים בין שמאלם מכל הט ,טיהרב, אין דמוק"ארהכבר 

ס את ולהרכדי שהכושי הזה נשלח במיוחד  ,לרוב ,ניםילימינם, לא מב

אמנם יש אמריקאים שמבינים, אבל אין להם את הכוחות, הוא  ב."ארה

 ב."כבר שולט, גם על הצבא, גם על המשטרה, וגם על ארה

אלה שיצרו חברה אמריקאית ידועה,  ,IBMמרים שגם חברת וש. א

לנהל מחנה אושוויץ לנאצים ב בעצמםאת המחשבים האישיים, עזרו 

 חישוב שהם יצרו-וכרטיסי בעזרת מכונותהממוספרים ם יסירהא את

 ...עבורםבמיוחד 

אנשים הלכו להילחם, ו, זה הכל שקר. עוידבודאי ובודאי, זה ת. 

מת העולם הראשונה, היתה חמלו על שקרים. איבדו את החיים שלהם

 םיהודי היויהודי, -נגד-ממש סתם, ללא כל סיבה. הלכו להילחם יהודי

הם נפגשים רבים מאד איך בצד שני. יש סיפורים  םבצד אחד, ויהודי

 וג אחד את השני.רכ הולכים לה"ואח ...מנין לתפילה ביחד םועושי

 ש. ומה עם הפיגועים באירופה, בבריסל?..

כנון של ית. כל הפיגועים האלה, בבריסל ובכל מקום, זה הכל ת

 ,ולמנהיגים באמריקה הרשעים, זה שייך למנהיגים של אירופה,

ם על זה ים. הם יודעואמריקה וקנדה ובכל מק-םוומקסיקו ודר ,ב"בארה

הם רק משתמשים בהם בשביל  – כנון שלהם, הערביםיבדיוק. זה ת

 לעשות את העבודה המלכולכת.

 ה ביותר...נמשוהמשטרה בבלגיה היתה ש. התנהגות 

 םפה, רוציובאיר שלטונותה ,ת. נכון, כי המשטרה שמה, הם רוצים

ב, ושיהיה "עושים בארהשכמו  ,בכל אירופהשיהיה שקט -לגרום לאי

 שבסופות השני, מלחמו-נגד-מה אחדח, שילכו ממש למל'אחד נגד השני'

בכל הארצות האלה, להגיד  ,של דבר תהיינה סיבה למשטרה, וגם לצבא

אז ברגע זה, ברגעים , ו'אי אפשר להשתלט'כי  ,שהם צריכים לשלוט

 ם שלהם.יר, אז הרשעים יכנסו לבונקעצום כהבלאגן האלה שיהיה 

בעולם על המנהרות  נורבגי שפורסם יש. היה מכתב של פוליטקא

קרקעיים הענקיים שבונים בנורבגיה ועוד ארצות -והמקלטים התת

המכתב  אמיתיאכן , האם זה X-נטאכדי להתגונן מפלבשביל האליטות 

 ...הזה?

הבונקרים  ,איש וזה אמור להכיל שני מיליון אוטנטי לחלוטין.ת. זה 

אומרת  תזאומיליון,  ארבעלמעל זה שם כל האוכלוסיה סך בנורבגיה, ו

 יתה לא.ומחצ – יםלוסיה תהיה בתוך הבונקרכת האושמחצי

מוגנים מרעידות שלהם שהבונקרים לרשעים להם ח ש. מי מבטי

 אדמה וכו'...
הם שבים שהם שולטים על הכל, שחות. אין הבטחה, אבל הם 

הם חושבים  ,אתם צריכים להבין שהרשעים האלה לים...וחכמים גד

בטעות ענקית, בטימטום ענקי,  ,ו, הם חושבים"ח קב"ההשהם כמו 

 ברא אותוהוא שהקב"ה אבל ו, "ח שהשטן יכול להלחם עם הקב"ה

ֹנִכי' :ד"ישעיהו נ] אִתי ְואָׁ רָׁ ִחית ב ָׁ ל ַמש ְ , אז הוא ילחם איתו? איך הוא ...'[ְלַחב ֵ

הם רוצים את מה  ,הם לא חושביםל אב ...יכול לחלום שהוא ינצח?!

עם בטח ָישבו  םשהם רוצים, והם לא עושים את כל החשבונות, ה

וככה, נגד מים, -וככה-אפשר לבנות ככה :אמרו להםמומחים גדולים ש

ת ומה, נגד כל הרדיואקטיבי-יודע-לא-ה, נגד אניב ָ נגד ל   ,נגד רעידה

הכח הגרעיניות -תחנותמכל  יכנס לתוך המים האלה וכל האש הזותש

 שהם בערך ארבע מאות במספרם! ,בכל העולםש שי

הזוהר ו על תיקוני פירושמא המדהימים "לנו את דברי הגר הראוש. 

א גר"תגלה אות בעולם, והשאומר שלפני ביאת המשיח י )תיקון ל"ז, דף ע"ז:(

 הכוונה שיתגלה כוכב חדש!...מסביר ברור: 

א,  )תיקוה"ז תי' ל"ז, דף ע"ז ע"ב:( יפו  ִדְדמָׁ ַאט ִ ה ב ְ ִריעָׁ ְ ִריְך פ  יה  צָׁ ''ת, ְלַגב ֵ וֶּ ָׁ הֹו''ם ִאיהו  ַהמ  ... ת ְ

זָׁא  א, ְורָׁ ְלמָׁ עָׁ א ְיֵהא אֹות ב ְ א, ְולָׁ ְלמָׁ עָׁ ְליָׁיא ב ְ א ִאְתג ַ ה ִאיִהי לָׁ ִריעָׁ ְ ַרע ַהאי פ  ַ ִאְתפ  ְוַעד ד ְ

ה   ר ִמינָׁ ד ִאְתַעב ַ ה כ ַ ה ְדִמל ָׁ ה ו ְפִריעָׁ ְרלָׁ א,  ,עָׁ ְלמָׁ עָׁ ְליָׁיא אֹות ב ְ ַטאְנִדינָׁא, ִמי ָׁד ִאְתג ַ רֹוִמי ְוקו ש ְ

יה   ַמר ב ֵ א  ב("י ')שם גְלַההו א ְדִאת ְ יה  ְקרָׁ א ב ֵ , ְלַקְיימָׁ יךָׁ ַלְחת ִ ֹנִכי ש ְ י אָׁ אֹות כ ִ ךָׁ הָׁ )מיכה ְוזֶּה ל ְ

ו  ִנְפלָׁ  ו("ט 'ז נ  ִים ַאְראֶּ ץ ִמְצרָׁ רֶּ יֵמי ֵצאְתךָׁ ֵמאֶּ אכ ִ ִרי ,אֹות. ו ְבִגין ד ָׁ זָׁר ב ְ ְלעָׁ י  ,אֶּ ֵ א ִתְצפ  לָׁ

א ְלמָׁ עָׁ ְליָׁיא אֹות ב ְ ִאְתג ַ ונֹוי ְנִהיִרין, אֹו ַעד ד ְ ַגו ְ ת ב ְ ֶּ ש  ְחֵזי קֶּ תֶּ א ַעד ד ְ יחָׁ א ִדְמש ִ ַמאי  .ְלַרְגלָׁ

א  ?אֹות ל ָׁ ב ִמי ֲַעקֹב'אֶּ ֹכָׁ ַרְך כ  ת י'ז("ד י")במדבר כ ',ד ָׁ א אָׁ ִרית, ו ִמי ָׁד  ,, ד ָׁ ט 'אֹות ב ְ בֶּ ֵ ם ש  ְוקָׁ

ֵאל רָׁ ש ְ יה   'ִמי ִ ַמר ב ֵ , ַההו א ְדִאת ְ ה  ְך...  ('ג ה")דברים לְלַגב ָׁ לֶּ רו ן מֶּ ֻ  ַוְיִהי ִביש 

הוֹ תרגום וֶּ  ִהיא ם'': ת ְ ָׁ יו, ת''ַהמ  ִריךְ  ֵאלָׁ ה צָׁ ִריעָׁ ְ ַפת ִעם פ  ָׁ ם ַהט  ְפַרַעת ְוַעד, ד ָׁ נ ִ ֶּ  ש 

ה ִריעָׁ ְ ה לֹא ִהיא, ַהז וֹ  ַהפ  ָׁ ל  ם ִמְתג ַ עֹולָׁ ם אֹות ִתְהיֶּה ְולֹא בָׁ עֹולָׁ ר ְוסֹוד, ב ָׁ בָׁ , ַהד ָׁ

עֹוְבִרים ֶּ ש  ה כ ְ נ ָׁ ֶּ ה ִממ  ְרלָׁ ה עָׁ א, ו ְפִריעָׁ אְנִדינָׁא רֹומָׁ טָׁ ה ִמי ָׁד, ְוקו ש ְ ָׁ ל  אֹות ִמְתג ַ  הָׁ

ם עֹולָׁ ֱאַמר ְלאֹותוֹ  ב ָׁ ֶּ נ  ֶּ וֹ  ש  ךָׁ  'ְוזֶּה ב  אֹות ל ְ י הָׁ ֹנִכי כ ִ ' אָׁ יךָׁ ַלְחת ִ וֹ  ְלַקי ֵם, ש ְ תו ב ב   ַהכ ָׁ

יֵמי ץ ֵצאְתךָׁ  'כ ִ רֶּ ִים ֵמאֶּ ו   ִמְצרָׁ נ  אֹות' ַאְראֶּ ו ם. ִנְפלָׁ זָׁר, זֶּה ו ִמש   ְלעָׁ ִני אֶּ ה ַאל, ב ְ ֶּ ַצפ   ת ְ

יחַ  ְלַרְגֵלי ש ִ ה ַעד, מָׁ ְראֶּ ת ִ ֶּ ת ש  ת אֶּ ֶּ ש  יהָׁ  ַהק ֶּ נֶּ ְגוָׁ ִאיִרים ב ִ ה ַעד או  , ַהמ ְ ֶׁ ל  ְתג ַ י ִּ ֶׁ ת ש   או 

ם לָּ עו  א אֹות? ז ֶּה ַמה .ב ָּ ָׁ ל  ַרךְ  אֶּ ב 'ד ָׁ ֹכָׁ אֹות זוֹ , ִמי ֲַעקֹב' כ  ִרית אֹות', י הָׁ  ו ִמי ָׁד. ב ְ

ם ט 'ְוקָׁ בֶּ ֵ ֵאל', ש  רָׁ ש ְ יהָׁ  ִמי ִ ֱאַמר אֹותוֹ , ֵאלֶּ ֶּ נ  ֶּ וֹ  ש  רו ן 'ַוְיִהי ב  ֻ ְך'...  ִביש  לֶּ  מֶּ

: ' לא תצפי )הובא בס' אורות הגר"א ערך גאולה, עמ' קל"ד, אות י"ח(ופי' שם הגר"א 

דאתגלייא אות בעלמא, רצונו לומר: שיתגלה כוכב לרגלא דמשיחא וכו' עד 

 חדש!...

, שאנחנו ה' זו המתקה של ה', הנה, זו ההמתקה! , ברוךה' ת. ברוך

הרבה מקורות על הכוכב, ולא רק לקרוא על , בלים לקרוא במקורותויכ

 ,עם הזנבותגם אדום, וזה ושגם תיאור איך נראה הכוכב, אפילו זה, יש 

 .[בדף המקורותבחלקו בארוכה זוה"ק פרשת שמות דף ו' ע"ב, הובא ]עי'  'כווכו' ו

ומסדר את הכוכבים 'אומרים אנחנו ש. גם בתפילת ערבית 

מבקשים שה' ימלוך עלינו לעולם , ולאחר מכן 'רותיהם ברקיעשמבמ

ך כוכב', אי שום יש רבנים שאומרים 'איןועד, רואים את הקשר, אבל 

 לזה? יםמתיחס

ל להתייחס בכלל לרבנים שאומרים ואני לא יכ. לומר ת. מה אני יכול

בעל הרבנים שאמרו ל םע מהו אליהם?לי להתייחס  מה יש .שאין כוכב

 למה?את הרבנים, ששאל לפני מלחמת העולם השניה,  'שומר אמוניםה'

להתפלל לקב"ה שלא נעבור את ועצרות, למה לא עושים אסיפות 

לא, למה ' :לו אז הם אמרו ?, שנצא בחייםקשהבצורה  מלחמת העולם

 אז מה יש לומר?... ?',להפחיד אנשים

 'טהרת הקודש'ו 'שומר אמונים'בעל ה ,ן", תולדות רבי אהרן ראטה זצוק"לר  ה  ל א  ש    חו  ב  מתוך הספר "ש   

 ים".ד  הּוי  ל ה  ת כ  ס א  נֹוכ   ְךת ת"ש, ל  נ  "ש   – פרק י"ז: 

ַ ַוַ ידַ מ ַלַ תַ ידַלַ מ ַרַתַ מַ אַ ַׁשדֹוקַ הַ ַנּובַ ר  ַכַ כַ יו, ַמַ כַ בַבַ תַ ן ַכַ רֹויגַ הַא  ַלַ ת, דַאַ דַמ ַחַ פַ מ ַַֹויבי
ַוַ נַ ש ַמ ַ ַת"ש. ַכַ לַ ת ַר  ַלַ צַ ן ַנַ ד ַק ַהַ ה ַאַ לַ ַתֹויעַ ס ַים ַיַ ר  ַש ַץ ַלַ אַ ר  ַכַ נַ פַ ל ַוַ י ַהַ כַ ן. ַכַ יַ ן ַעַ דּויַ ה
ַֹוּנתַהַ ירֹוזַ גַ הַ מַ  ַוַ אַ ֹושתַבַ אֹור  ּהַלַ מ ַתַ ה. מ  םַר ַסֹואַ רַלַ הֹוטַ הַ ַֹויבידַכ  -םעַ לַמַ דֹוגַ בַוַ ףַע 
ַש ַיַ  ַזַ גַ לַהַ טַ בַ יַ ה'ַׁשַ קַלַ עֹוצַ לַ ק,ַוַ עֹוזַ לַ ,ַוַ ׁשדֹוקַ לַהַ אַ ר  ַֹוּנהַהַ יר  הַמַ םַכַ רַעַ בַ דַ לַ ְַךלַ הַ ה.ַוַ אַ ר 
לַ-ילַ דֹוגַ מ ַ א  ר  ש  ַאַ לַ -ץחּוזַבַ אַ ַיּוהַ ׁשַ י  ירֹותתַוַ יֹויַהַ םַכַ הַ ירַלַ בַ ס ַה ַםַוַ הַ לַ ַיעַ צַ ה ַץ,ַוַ ר  ז  ג  ַה 
ַמ ַ םַהַ םַוַ יֹוםַלַ ֹויתַמ ַֹוׁשד ַחַ ת  אַ לַ דֹוהַגַ קַ צּומ ַבַ רַּועַ צַ אַבַ צַ מ ַנַ ַׁשדַ ֹוקע  ׁשַ דַ זַכַ הַ, ַיַ אַי ַפּוס ַאַ ת 
ַעַ כַ בַ  ַוַ ל ַוַ עַ יר ַר ַרֹוצַ עַ ַּושעַ יַ יר ַבַ ת ַוַ עַ -ית  ַגַ קַ עַ זַ ַקּועַ זַ יַ ם, ַּולַ דֹוה ַבַ ר ַמַ ה ַה תַילֹופַ ת 
ַק ַיַ יםַׁשַ נַ נּוחַ תַ בַ ּו לַטַ בַ לַ ַלּוכַ יַיּולַ אּוה,ַוַ פַ אַבַ לַ אַ ַנּוחַ יןַכַ אַ ,ַוַ נּונַ ירַד ַזַ גַ ַעַ "הַרֹובַ קַ עַהַ ר 
יתַאַ  ז  ג  אֹותה  ּנֹור  ַבַ ד ַהַמ ַחַ אַנַ םַל ַתַ עַ דַ ְַך.ַאַ רֹותַה  ַר  דֹוׁשַנּובַ יַר  ק  ַבַ תַד ַאַ ַחּודַ ,ַוַ ה  ק',ַיוַהַ ר 
ַאַצַ ל ַׁשַ ַלֹוַרּומ ַאַ וַ  ַיַ דַוַ חַ יסַפַ נַ כַ הַ לַ ַיְךר  ללַםַׁשַ בַ לַ הַבַ אַ ר  א  ר  ש  ַ.ַַוַ י  דֹוׁשַַנּובַ ר  ק  ַה  אַל ַהַׁשַ אַ ר 
ַבַ תַד ַאַ ַלּובַ ק ַ ַהַ ר  ַהַ כַ יטַלַ לַ חַ יו, ַאַ צַ הַ תַלַ חֹופַ ל ַבַ נַ בַ ּוַמֹוצַ תַעַ יל ץַר ַאַ תַלַ לֹועַ לַ וַ ַ,יתֹוי

ׁש קֹוד  ַפַ ןַעַ נַ חֹולַ ,ַּוה  דֹוׁשַַּהר  ק  ַפַ ְַךרַכַ חַ א ַַעַ דּויַ כַ )וַ ַׁשפַ נַ -תירּוס ַיַמ ַינַ לַמ ַכַ בַ ה  םַלַ עֹותַהַ מַ חַ לַ הַמ ַצַ ר 

ַ.ה(יַ נַ ש ַהַ 

שעה שיראו את הכוכב ברור המזה יקח ך להערכתזמן ש. כמה 

 שלו... ההשפעות האדירותועד שיתחילו  םלולעיני כ עברקי

אני מרגיש  ,מן, אני רק יודע שזה בזמן הקרובכמה ז יודעת. אני לא 

 שזה חייב להיות השנה, אבל לא יודע בדיוק מתי.
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 6עמוד  ,העולם לא יכול להמשיך יותר

 ...ליל הסדרב יגיעש. מתאים שזה 

הסדר. אנחנו אמרנו שהגוים אמרו לפי -ת. זה יכול להיות גם ליל

יש והחישובים שלהם, שאם רואים את הכוכב בעשרים ושש למרץ, 

 – היהודים-חגבם שילזה משמעות למספר עשרים ושש, אז הם סבור

זה צריך להגיע. הם הרבה מדברים על אז  –פסח חג ה ו, שזה'פסוברה'

אות ועל מה שכתוב בנבמדברים  ההענין הזה, והרבכל ך ובת םהיהודי

זה זמן  – פסח .. אבל אני לא יודע בדיוקםשל היהודי ובנביאים וכו'

ול גם יכזה המצרים, ובחגים. אבל -ביןזמן גם מאד מסוגל ומאד מסוגל, 

יקח זמן, זה לא יהיה גם כן זה הרי  – ועד שזה הכל יגמר בוא באמצע,ל

 .'וגמרנו – כמה שעות'רק 

 ..קחת?ל לוש. כמה זמן זה יכ

 זהשלב זה לוקח זמן שאנחנו נעבור את המטאורים,  ,ת. קודם כל

של זה, הממושכות צאות ומהר, אבל אנחנו נהיה עם הת כן יעבור אמנם

הרבה נזק, והרבה -בהיהיה הר– אנחנו נעבור את הכוכב עצמושאחרי זה 

ולא  י לא נרגיש את זה, כמעט"אבל אנחנו בא הארץ.-רשינויים בכדו

 נרגיש את זה.

 שמה, בחו"ל?...ה איך נדע מה קורוש. 

בטוח הוא  ת. אני לא יודע איך נדע, אבל אנחנו נדע. מה שכמעט

רק זה כבר יהיה  דרך אייפון ולא דרך האינטרנט, כל שזה לא יהיה

 היסטוריה...

, אז א"זיעמליז'ענסק רבי אלימלך הצדיק ש. היום היארצייט של 

 עשה לנו את ההמתקה...הענקית היא שתזכותו אולי 
, עם ישראלרוצה רק טוב ל ה' ת. אני לא יודע איזו המתקה, אבל

הוא ברא את כולם, אבל  ,שותוטוב לכל האנלל רוצה רק טוב. והוא בכ

הוא אוהב אותנו  ,הוא אוהב אותנו .ישראלעם במיוחד להוא רוצה טוב 

יר ֲהֵבן']כהילדים שלו, ממש הילדים היקרים שלו  ְפַרִים ִלי ַיק ִ ד ִאם ,אֶּ  יֶּלֶּ

ִעים ֻ ֲעש  ַ ן ַעל ...ש  ֵ מו   כ  -, והוא רוצה להעלות אותנו גבוה[, ירמיה ל"א'לוֹ  ֵמַעי הָׁ

ואנחנו צריכים להיות מוכנים, אנחנו צריכים לרצות,  .גבוה-גבוה, גבוה

הרבה -הנאה הרבה ך ורק רוחני. וזוכי כל ההנאה שיש בעולם, זה א

אנחנו נבין  ,בעתיד הרחוק ,יותר גדולה ממשהו גופני. בסופו של דבר

א ַאל]' יציל אותנו ה' בינתייםומה זה אומר.  ירָׁ ַחד ת ִ ַ ְתֹאם ִמפ  ִ ַֹאת פ  ִעים ו ִמש   ָׁ  ְרש 

י בֹא כ ִ בשמחה, ונהיה הרבה יותר רוחניים  ה' , ונוכל לעבוד את...'[תָׁ

בזה, וה' חניים. ונעלה ונעלה ובכלל נהיה ר – ר"ובלי יצה .שר היוםמא

 שלב, עד לאלף השביעי.-יעלה אותנו שלב אילמד אותנו, והו

 ,דברי הק' רבי אלימלך מליז'ענסק זיע"א בפרשת קדושיםבזאת את ונביא 

 על העליה הרוחנית וההתקרבות לה' בביאת משיח צדקנו בב"א.

כיִאםִִ,שלאִיהיהִלהםִרצוןִכללִעבורכםִ,תזבחוִאתִרצונכםִ,'הוִ חוִ ב ִ זִ ת ִ ִםכִ נִ צוִ רִ לִ '
פירושִשתאכלוִהפירותִִ,'לכִ אִ םִיִ כִ חִ בִ םִזִ יוִ ב ִ 'ִ–וכשתעשוִכךִִ.רצוןִהבוראִלבדו

ִ מִ ו ִ'ִ,הזה-בעולם ִלעולםִ,'תרִ חִ מ  ִקיימת ִבגן-שהקרן ִהצדיקים-הבא ִבין ִ,עדן
אהבתִהבוראִשִ',וףבאשִישר'ִ,הואִהתענוגִהגדולִעדִאיןִקץִותכליתִ',תאכלו'

ִ,תבערִבוִכאשִבוערתִלפרוחִביןִהצדיקיםִשהקדושִברוךִהואִעושהִלהםִכנפים
וזהוִִ*כיִאםִאהבתִהבוראִברוךִהואִִ,כיִשםִלאִיהיהִאכילהִשהיאִתענוגִגשמי

צדקנוִ-בספריםִשלעתידִכשיבאִמשיחִושכתבִלִפיפירושִעִ,לִוכו'כִ אִ לִיִ כִ אִ םִהִ אִ ו ִ'
ִהמפוזרים ִהעם ִאת ִסמוכיִ,יקבץ ִיהיו ִתמידאצִםוהצדיקים ִאנשיםִִ,לו ואותם

אמתִלעבודִאתִ-של-םִבגלותִכשורהִאךִלאִהיהִלהםִשכלשהתנהגוִבזהִהעול
רקִששמרוִעצמםִמןִהחטאִלפיִִ,והיוִאוהביִממוןִ*הבוראִברוךִהואִבכלִהאופןִ

ופותחִלהםִהאוצרותִהגנוזיםִִ,אזִמשיחִמביאִאותםִאלִהיםִאוקייאנוסִ*שכלםִ
ִוזהִ,שם ִמשםִכלִחפצםִ,בהִמאדהרִבומלאִשםִאבניםִטובותִוכסף ִ,ונוטלין

ִ ִרב ִוהון ִכסף ִבצע ִברב ִלביתם ִלגןִ*והולכים ִפורח ִבקדושתוִ-וכשמשיח עדן
הגדולה ופרישותִן קדושתִן בכִח עדִן לגִן פורחיםִאחריִו הצדיקיםִשבדוִר ִ,הגדולהִאִז
ִ-ִואותםִאנשיםִשקבלוִטובתםִורצונםִבאוצרותִהזהבִכשרואיםִהגדולהִהזאת

ִואינםִיכוליןִמחמתִכובדִמשאִ,רוחִביניהםולפִ,הםִרוציםִגםִכןִלהעשותִכן
ִ םִהִ ו ִי ִב ִ לִכִ אִ לִיִ כִ אִ םִהִ אִ ו ִ'וזהִהואִִ*גשמיותםִשדבקוִעצמםִבכסףִוזהבִ ִ',ייש ִ לִ ש  

שיקבלוִתענוגִמאכילתםִִ,פירושִשגםִביוםִהשלישיִיהיהִלהםִאכילהִגשמיות
ִ 'ִ,ומכספםִוזהבם וִ לִ כִ אוִ הִוִ צִ רִ אִיִ אִל ִלִהוִ וִ גִ פ  ִ הִהִ תִ רִ כִ נִ יוִכוִ' פירושִכיִאףִִ',כו'ִשִ פִ נ 

דשִוהק-םכרתִביוםִההואִמעִ יחפצםִורצונםִאבלִנפשםִתשיתןִלהםִמשיחִכלִ
מהִשאיןִכןִהצדיקיםִאשרִחפצםִורצונםִִ,בעתִפריחתןִלגןִעדןִוישארוִהםִלמטה

תמידִלעבודִאתִהבוראִברוךִהואִבשלימותִגדול תמידִבדביקותִגדולִִ,היִו והלכִו
ויהיהִלהםִקלִִ,ונעשוִכליִמוכןִלכךִ,והורגלוִבכךִכלִימיִחיותםִ,עמוִיתברך

 סלה:ִ,מאדִבביאתִמשיחנוִבמהרהִבימינוִאמןִדברה

 

צדקנו ברחמים, בשמחה, ושנמשיך -יעזור לנו שנזכה לקבל משיח ה'

 .זה[בענין  56יון ד גל"קד וראה] ולעלות ולעלות לנצח.ת לעלו

* * * * * * * * 

ַַערה:ה ַלנאמר ַבבאשר ַכאן ַמסר ַבנימין ַאתַשל ַשיצרו ַהרשעים כי
נזכירַוַשיצרוַאתַהפאשיזם,ַואחריַכןַאתַהציונות.ַלהםַאַהסוציאליזם

ַ ַלרביַכי ַ'עקבתאַדמשיחא' ַבספר ַוגםַהובאַהדבר ַידועהַהיא, עובדה
ַהיתהַ ַימש"ו, ַהיטלר ַשל ַהנאצית ַהמפלגה ַכי ַזצ"ל, ַוסרמן אלחנן
בתחילהַתנועהַסוציאליסטית,ַלאחרַמכןַהואַביטלַאתַה'אידיאולוגיה'ַ

ַו ַמלחמה ַעליה ַהכריז ַלילה, ַבן ַמפלגתוַהזאת ַאת ַוהפך ַאותה, אסר
ַלנאצית.ַוהריַהקשרַברור.
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