
 

 מגדולי ישראל קריאה ליהודי התפוצות
 ברכת ה' עליכם ועל בניכם. רוחות העולם.לאחינו כל בית ישראל היקרים והאהובים המפוזרים בכל קצוות תבל, בארבע 

 ות.נכולנו רואים, שומעים ומרגישים שהימים בהם אנו חיים כיום אינם כתמול שלשום. העולם איבד את יציבותו בכמה בחי

מות עם נשק גרעיני. בנוסף כולנו רואים לחמהעולם מורגשת חוסר יציבות כלכלית. בחלק אחר של העולם גוברת הסכנה של מבחלק 
אסונות טבע שונים ומשונים שהולכים ומתרבים בעולם. ומעל הכל אנטישמיות שהולכת וגוברת בעולם ומזכירה את הימים שלפני 

ת כמו אנגליה וארה"ב גוזרים גזרות נגד דת ישראל ונגד החינוך היהודי כחלק מהתדרדרות בארצו מו כןמלחמת העולם השניה באירופה. כ
 ערכית וחברתית שיש היום בעולם. והכל במגמת עליה כאשר הסכנות גוברות ואסור להתעלם מהמציאות הזו. ,מוסרית

מבין שעליו למהר הביתה שם המקום הבטוח ביותר. כמו כן כאשר מתרבות הסכנות בעולם בכל המובנים   ל אחדכאשר יש סכנה ברחוב כ
גשמי ורוחני יהודי צריך להבין שעליו למהר הביתה דהיינו לארצו ולמולדתו שם המקום הבטוח ביותר. ארץ אשר תמיד עיני ה' אלקיך בה. 

 וכן נאמר ובהר ציון תהיה פליטה.

ר שגם בארץ ישראל המצב לא קל, גשמית ורוחנית והנסיונות לא פשוטים. מסביבנו ובתוכנו ערבים המאיימים עלינו. האמת חייבת להאמ
להזהר ולהתייעץ איפה לגור, איך ואיפה לחנך את  חייבובנוסף השלטון גוזר גזרות נגד הדת בגלוי ולא בסתר ובודאי שכל מי שמגיע לכאן 

פה נמצאת השכינה הקדושה )עיין  .א לשכוח אנחנו כאן בארץ הקודש, ארץ האבות, הארץ שה' נתן לנוהילדים וכו'. אך מצד שני נא ונא ל
סיעתא דשמיא גדולה ולכן יש רוב גדולי וצדיקי הדור שליט"א. ווכן להלן( פה נמצאים המקומות הקדושים. פה נמצאים רוב עם ישראל, 

 תי.למרות הקשיים זה המקום הטוב ביותר עבור כל יהודי אמי

ועתה חבלי משיח מתרבים מאוד בגשמיות וברוחניות והם הולכים ומתחזקים לפני הגאולה השלמה. ובקרוב עתיד ה' להיפרע מהגויים 
 . וכאשר עשית )לישראל( כן יעשה לך )עובדיה א'(שהצרו לנו במשך ההיסטוריה כמ"ש: כי קרוב יום ה' על כל הגויים

ערום "פורענות על הגויים ראוי לכל יהודי לעלות לארץ ישראל לפני שתתחיל הפורענות כמ"ש עתידה לבוא בקרוב שמסיבה זו א"כ גם ו
 ."ראה רעה ונסתר

כיון שישראל ערבים זה לזה אספנו כמה מדבריהם של גדולי ישראל זצ"ל ושליט"א שנאמרו בתקופה האחרונה ממש והם קוראים כאיש 
 לן מדבריהם:אחד ליהודי התפוצות לעלות לארץ ישראל בהקדם, לה

היה מראשי הצדיקים הנסתרים שבדור. והיה גם רבם של אדמורים וצדיקים גדולים נוספים שזכו  -יבוביץ זצוק"ל יהרב יהודה זאב ל
וכך סיפר לנו הרב אהרון יצחק שטרן שליט"א )בנו של הרב הצדיק אלטר דוד חיים שטרן שליט"א( שבביתו התאכסן הרב יהודה  להכירו.

 כמהוכך סיפר ש שנים האחרונות של חייו והוא היה למעשה איש סודו ומשמשו האישי במשך אותן שנים. 13 –ליבוביץ זצוק"ל ב זאב 
שבועות לפני שעלה הצדיק בסערה השמיימה הוא ביקש מהרב אהרון שיסע לארצות הברית לכמה כתובות מסויימות של יהודים בעלי 

פן אישי שימכרו את הרכוש שלהם בהקדם ויעלו לגור בארץ ישראל ואם לא תעשו כן בזמן הרי מעמד אותם הכיר בחייו ולומר להם באו
 .ובלי הרכוש שלכם שתצטרכו לברוח משם עם הפיג'מה )בגד לשינה( ןתדעו שיגיע זמ

 סיפר הרב א. י. שטרן שהצדיק אמר לו אני יודע שהם לא ישמעו לי ולא יבואו אבל אני עושה את תפקידי וחובתי.ו

 :ב שליט"א כיום גר בבית שמשובורוכמיכאל שמענו באוזננו )כלי ראשון( מהרב  - רבי אלעזר אבוחצירא זצוק"ל
בשנת תשס"ו הגיע הקדוש רבי אלעזר אבוחצירא לניו יורק להפתעתם של רבים. )מי שהיה בסוד העניינים ידע שבא לפעול ולבטל גזרה 

ני יהודים. ואכן שבועיים מראש הוא הודיע שהגזרה בוטלה והצונאמי יעבור לתיאלנד כפי של צונאמי על העיר ניו יורק שיש בה כמה מליו
שאכן היה.( בשהותו בניו יורק אמר רבי אלעזר לרב בורוכוב תושב ארה"ב. אתה צריך לעזוב מיד את ארצות הברית כמו כן אתה צריך 

 עתיד כל היהודים שישארו בארצות הברית יהיו בסכנה גדולה.להגיד לכל היהודים שרבי אלעזר אמר שעליהם לעלות לארץ ישראל כי ב
ושוב ביקש ממנו לעשות כל שביכולתו שיהודי שנה לאחר מכן כשעלה לארץ ישראל בא לקבל את ברכתו של רבי אלעזר. הרב ברכו 

 ארצות הברית יגיעו לארץ ישראל ובכך ינצלו מהסכנה הגדולה שתהיה שם בעתיד.

 אמר ברבים וגם בשיעור שמסר שמאחר והשכינה הקדושה חוזרת לארץ ישראל - )החלבן זצ"ל(שלום הכהן יהרב חיים אב
א. ה. זה שאנו אומרים המחזיר שכינתו לציון( אם כן היהודים הגרים בחו"ל נשארים בלי שמירה של השכינה הקדושה. וככל שהשכינה )

ובעוד אופנים של סכנה בגוף ונפש ולכן כל היהודים שגרים בחו"ל  חוזרת השמירה שלהם יורדת וזה יבוא לידי ביטוי באנטישמיות גוברת 
 ראל כי כאן המקום היותר בטוח עבורם.צריכים לבוא לארץ יש

ללא ספק מאלה שזכו לרוח הקודש באופן גלוי בדורנו. ידוע לרבים הוא  הרב שליט"א    -  הרב הגאון שר התורה רבי חיים קנייבסקי שליט"א  
עורר והזהיר וזרז והורה בכמה וכמה לשונות ובזמנים שונים הן ליהודים פרטיים ששאלו אותו והן בהזדמנויות שונות  שהרב שליט"א

אחרות לכל היהודים בעולם לבוא בהקדם לארץ ישראל. כמו כן ידוע כששאלו אותו האם לנסוע לזמן קצר לחוץ לארץ ענה ואמר שלא 



 

ואפילו לא לדבר מצוה וכל אחד יכול לשאול את בית הרב ומקורביו שיעידו ויגידו שכן הורה לעזוב את ארץ ישראל אפילו לא לזמן קצר. 
הרב ואמר לו דה לפני שחוזר לביתו ולישיבתו בניו יורק יוהגדיל לעשות ולהורות לראש ישיבה חשוב שבא לקבל ברכת פר ליחיד ולרבים.

 תישאר בארץ ותביא את כל הישיבה שלך ג"כ לארץ ישראל.

בספר הנקרא לכון מסרנא רזא )לכם אני מוסר סוד( ובו גילה כמה מהסודות אליהם התכוון נחמן   -  הרב מ.א. הכהן שליט"אהנסתר    הצדיק
ובין השאר הרב כותב שאותם יהודים הגרים בחוץ לארץ  .אגרות שכתב על הזמן שלפני הגאולה )נבואות הילד( 5 -ב  "הינוקא" –קטופא 

 לא טוב הם עושים והנכון שיבואו כולם לארץ ישראל כמה שיותר מהר כי פה יהיו שמורים יותר בגוף ונפש.

בתחילת שנת תשע"ט ניכנסנו אל הקודש פנימה לשאול את הרב שליט"א כמה שאלות בענייני  - הרב אלטר דוד חיים שטרן שליט"א
הרב אמר לנו כמה דברים  ה הנוגעות לכלל ישראל ואחת השאלות היתה אם יש לרב איזה מסר שהיה רוצה להעביר לעם ישראל.השע

ושוב חזר על דבריו בתחילת כסלו התש"פ,  ואחד מהם אמר מפורשות: תגידו לכל היהודים שגרים בחוץ לארץ להגיע מהר לארץ ישראל.
 ראל כי בעתיד זה יהיה המקום הבטוח ביותר.שיהודי התפוצות צריכים לבוא לארץ יש

)וכן מנחם ודניאל( כבר שנים מעוררים ומזהירים את יהודי התפוצות להגיע לארץ ישראל בהקדם  האוטיסט בנימין גולדין - ניתנה נבואה לשוטים
ה לארץ ישראל והמסירות נפש שבדבר תעמוד להם עליוהקושי שיש ב  .ומדגישים שעל כל היהודים לבא לארץ ישראל ולא למדינת ישראל  האפשרי.

כמו כן הם אמרו הזהירו באופן מיוחד את יהודי ארצות הברית, אנגליה גרמניה צרפת.  לזכות, ותגדיל במאוד הזכות שלהם לקבל פני משיח. והם 
שהשכינה הקדושה עזבה את אירופה את ארה"ב ואת שאר ארצות הגולה והתאספה פה בארץ ישראל. וזו הסיבה העיקרית לכך שהאנטישמיות 

ן שגם ההתבוללות והמשיכה אחרי הגויים גורמת לחרון אף ולמידות הדין  הולכת וגוברת בכל העולם ועתידה להגיע למימדים מפלצתיים רח"ל. כמוב
הם הזהירו שאנגליה עתידה להיות מוצפת מים בעתיד וכן עוד ארצות שהגובה שלהן נמוך וקרוב לגובה הים. ובארה"ב גם  ולהתגברות האנטישמיות.

 החוף המזרחי וגם המערבי בסכנה של אסונות טבע שילכו ויגדלו.
הדומים להפליא למחנות הריכוז של הנאצים  FEMA CAMPS))ו את יהודי ארה"ב ממחנות הריכוז הרבים שנבנו שם בחשאי באחרונה הם הזהיר

ימ"ש. גם הכוכב ניבירו שמתקרב לכדור הארץ עתיד לפגוע קשות בארצות אירופה ואמריקה. ולכן בארה"ב אנשי השילטון הכינו בונקרים ענקיים 
 (.NAVYפני השטפונות שעתידים להגרם מהכוכב לפי התחזית של הצבא האמריקאי ) באזורי ההרים דווקא מ

וגם הכלכלה בחוץ לארץ תיפול מלבד סכנה של אסונות טבע ומלחמות. וארץ ישראל   .ואעפ"י שבארץ ישראל יהיו קשיים וסכנות אך הרבה פחות
ע  י שזוכה להשגחה מיוחדת של הבורא ולשמירה מיוחדת תהיה המקום הכי בטוח בעולם. ומי שלא יבוא עכשיו בנחת יגיע זמן שבקושי יצליח להג

 .לכאן עם המזוודות
ל בזמן הקרוב מסיבות אמיתיות וחייב להשאר בגולה בין הגויים. עליו להתפלל מעומק הלב שיזכה מי שבשום פנים ואופן לא יכול להגיע לארץ ישרא

ותיו לכך ולרצות באמת להגיע לארץ ישראל אפילו שעדיין לא יכול . וישים לנגד עיניו את דברי הרה"צ נתן ווכטפוגל זצ"ל שאמר: שקבלה בידו מרב
ע שכל מי שיהיה יהודי כשר ינצל מחבלי המשיח וממלחמת גוג ומגוג. וכשנשאל מה הכוונה "איש שקיבלו איש מפי איש עד המהרי"ל דיסקין זי"

גויים כשר" ענה ואמר: יהודי שמנותק לגמרי מהגויים ואין לו שום קשר ושייכות אליהם בשום ענין. לא בדרך החיים שלו, לא בלבוש, מתרחק משירי ה
האמת היא שגם בארץ ישראל צריך להזהר מכך מאוד ובפרט בימינו כשהשלטון בארץ נגד הדת  ומהתרבות שלהם וכו' הוא ינצל מחבלי משיח. ו

טומאה( ושאר הכלים הטכנולוגים שהרסו כמעט כל חלקה טובה בכרם ה', בעם ישראל ולכן צריך    –. ט  50  –כניסה. נ    –ובפרט בעידן האינטרנט )אינטר  
לגדול יותר בעתיד הן בגשמיות   ים ועוד אמור  .ושי והסכנה גדולים שבעתיים כידוע כבר עכשיושמירה יתרה גם בארץ ישראל. אמנם בארצות הגולה הק

 והן ברוחניות.

********** ** ********************************************************************************* 
רבנו  –שנת ת"ש, לך כנוס את כל היהודים".  –מתוך הספר "שבחו של אהרן" על רבי אהרן ראטה זצוק"ל בעל השומר אמונים וטהרת הקודש. פרק יז  - לך כנוס את כל היהודים

ות הנוראות בשואה. ותמיד מהגזירהקדוש אמר תמיד לתלמידיו, וכן כתב בכמה אגרות, כי ליבו מפחד מאד משנת ת"ש. ולכן רצה להקדים נסיעתו לא"י לפני כן, וכן היה ידוע 
בחוץ לארץ, והציע להם והסביר   כמה ליבו הטהור לאסוף עם רב וגדול מעם ישראל הקדוש ולזעוק ולצעוק לה' שיבטל הגזירה הנוראה. והלך לדבר עם כמה מגדולי ישראל שהיו אז

אי שיתאספו בכל עיר ועיר ויעשו עצרות רבתי עם ויזעקו זעקה גדולה ומרה בתפילות להם כי היות והגזרות מתחדשות מיום ליום ועם הקודש נמצא בצער ובמצוקה גדולה, אז כד 
ודחו את דבריו של הק', ואמרו לו  ובתחנונים שיקרע הקב"ה רוע גזר דיננו, ואין כחנו אלא בפה, ואולי יוכלו לבטל את הגזירות הנוראות. אך דעתם לא נחה מדברי רבנו הקדוש,

ה בלבם של ישראל. ורבנו הקדוש ראה שלא קבלו את דבריו, החליט לכל הפחות להציל את עצמו ובני ביתו ולעלות לארץ הקודש ולחונן עפרה שלא צריך להכניס פחד וירא
 הקדוש בכל מיני מסירות נפש )ואח"כ פרצה מלחמת העולם השניה כידוע(.

וכין כמה מחברי הטובים נישאו לבנות של גבירים עשירים וקיבלו בתים מפוארים מאבי הכלה כשהייתי בחור בישיבה בגיל השיד  - הרב אלעזר מנחם מן שך זצוק"ל הגאוןסיפר 
אחותו של הגאון איסר זלמן מלצר זצ"ל. לרב הגאון הייתה דירה בת שני חדרים והוא חצה אותה לשתיים. בדירת חדר הוא גר ולי נתן   בת  וחיו ברווחה. ואני עצמי נשאתי לאשה את

ת . וברוך ה' הייתי שמח בחלקי ולמדתי תורה בהתמדה, עולה ומתעלה. ואז החלו שמועות שצבאו של הצורר הנאצי בדרך לעירנו. כשהתברר שהשמועואת דירת החדר השניה
ו להינצל ואח"כ לעלות לארץ זכיננכונות הורו הרבנים לעזוב במהירות לכיוון רוסיה. אני ואשתי ארזנו את המזוודות ואת מעט המטלטלין שהיה לנו ומיהרנו להמלט ובחסדי ה' 

ם דחו זאת "בסברות אך לצערי הגדול כמה וכמה מחברי הטובים שהיו גרים בבתים מפוארים והתרגלו לחיי נוחות והרווחה כששמעו את האזהרות שהנאצים ימ"ש מתקרבי  ישראל.
 הנאצים ימ"ש ואז כבר היה מאוחר לברוח, הי"ד.עד בואם של המפוארים הכרס" שזה לא יתכן ובודאי לא יקרה שום דבר וכו' ונשארו בבתיהם 
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 ות ישראל צמצוה גדולה לתרגם דף זה לשפות שונות ולהפיצו בתפו 


