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כח של רשעות ענקית ,ענן שחור מכסה את העולם ,והסוד להנצל מזה

עם ישראל ,עם ישראל ,עם ישראל :מה יהיה איתנו? העולם הוא כולו מתפרק.
כל הדברים הגשמיים והרוחניים ,והדברים שתמיד היינו רגילים שהם קיימים והיינו
רגילים אליהם הכל מתפרק .כל הדברים הגשמיים שהיינו תלויים בהם מתפרקים.
החיים שלנו ,היכולת לחיות ,היכולת להאכיל את המשפחות שלנו ,לשלם שכר
לימוד ,ללכת לרופא ,לשלם עבור תרופות ובכלל לחיות יום יום ,הכל בסכנה גדולה
בשביל הרבה אנשים .כביכול יש מגפה אבל יותר ויותר אנשים רואים שכל המגפה
הזאת עשויה ,זה מלאכותי .חלק משתמשים בפסיכולוגיה ,בשקרים ,וחלק באמת
רואים שיש מגפה של איזו מחלה שקיימת .הרשעים תכננו את זה ,זה ברור אבל יש
דברים בכל המגפה הזאת שמלאים סימני שאלה גדולים מאוד .מספר יותר ויותר
רב של האנשים מבינים שחלק גדול מזה זה שקר גמור ,ונעשה כדי להשתלט על
אוכלוסיית העולם ,כדי להוריד את החופש ואת הדמוקרטיה ,שרוב העולם המערבי
בטוח שזו הדרך האידיאלית לחיות .אבל אותם המדינות הכביכול דמוקרטיות כבר
בשקט עברו ונעשו שלטונות של דיקטטורה ,של אפילו קומוניסטיות בצורה שלהם,
אבל לא בשם.
אנחנו ,בכל העולם יותר ויותר תחת השלטון של הרשעות ,של הרשע ,של השטן ימח
שמו וזכרו ,של השטן עצמו ימח שמו וזכרו .וזה אחד הסימנים הגדולים שאנחנו
בתקופה של הגאולה השלימה .לא בסוף ולא באמצע ,עדיין בהתחלה אבל זה
בוודאי התחיל .עם ישראל ,אין לנו נשק קונבנציונלי ,או לא קונבנציונלי בתור עם
להילחם נגד הרשעות ,נגד המדינות ,כולל מדינת ישראל שרוצים לגמור אותנו ,את
הדת שלנו ,את הקשר שלנו עם הקב"ה ותורתו .הקשר הזה הוא אמת ,אמת
מוחלטת ,אמת בלי ספק ,וזו האמת היחידה שקיימת בכל היקום ומעבר לזה .האמת
היא ,שאין עוד מלבדו .וזה הנשק הכי מפותח שקיים בכלל .והעם הזה עם ישראל,
העם הקטן הזה יש לו את הסוד של הנשק הזה .יש לו את היכולת להשתמש בנשק
הזה .ורק לעם ישראל יש את הסוד הזה .אין עם בעולם שיש לו את הסוד הזה ,את
הנשק הזה .ואין מישהו שיכול להפעיל אותו חוץ מעם ישראל .ואם ח"ו עם ישראל
לא יפעיל את הנשק הזה ולא ישתמש בו ,לא נוכל להחזיק מעמד ,הכל יעלם ח"ו.
העולם שלנו כמו שאנחנו מכירים אותו יעלם ,יעלם ,לא יהיה כלום ,לא ישאר כלום
מהעולם הזה .יהיה עולם ,אבל העולם הזה שה' ברא בשביל למלאות את החלל עם
האמת לא יהיה ח"ו .רק עם ישראל יכול לקחת את הנשק החזק הזה ,הענק הזה,
שמשפיע על כל היקום ,לא רק על כדור הארץ ,ולהשתמש בזה ולהציל את כולנו,
את כל הנשמות האמיתיות ,להציל אותם .אותנו.

אין עוד מלבדו "ובאמת הוא ענין גדול וסגולה נפלאה ,להסיר
ולבטל מעליו כל דינין ורצונות אחרים ,שלא יוכלו לשלוט בו ולא
יעשו שום רושם כלל ,כשהאדם קובע בליבו לאמר :הלא ה' הוא
האלקים האמיתי ,ואין עוד מלבדו יתברך שום כח בעולם וכל
העולמות כלל ,והכל מלא רק אחדותו הפשוט יתברך שמו,
ומבטל בליבו ביטול גמור ואינו משגיח כלל על שום כח ורצון
בעולם ,ומשעבד ומדבק טהר מחשבתו רק לאדון יחיד ברוך הוא,
כן יספיק הוא יתברך בידו שממילא יתבטלו מעליו כל הכוחות
והרצונות שבעולם ,שלא יוכלו לפעול לו שום דבר כלל" (הגר"ח
מוולוז'ין "נפש החיים") סיפר הגר"ח מבריסק ,שבמאמר התחזקות זה
של "נפש החיים" עבר את המלחמה בשלום .א"ה ויהי רצון שנוכל
גם אנחנו לומר שעם מאמר זה עברנו את כל החבלי משיח בשלום.

עם ישראל :זה כל כך פשוט צריכים רק לפתוח את העיניים ,לפתוח את הלב
ולעשות מה שה' רוצה מאיתנו וזה לחיות לפי התורה ,ולקבל את הקב"ה במה
שהוא באמת ,שהוא הכל יכול ואין עוד מלבדו .להיות העם שלו ,שעושה כל מה
שה' רוצה מאיתנו .אם זה לעבור את ים סוף כדי לבנות את עם ישראל ,אם זה
לשמור את כל הדינים ,את כל הלוואים שבתורה לא משנה מה ,לחיות כמו שה'
רוצה אותנו ובטהרה ,בצניעות ,ברצון להתקרב להקב"ה ,ברצון לחיות לפי התורה.
להוריד את כל הגשמיות שזה שקר .ה' רוצה להעלות אותנו מעל כל העולם ,מעל
כל העמים ,מעל כל העולמות .לעשות מאיתנו באמת חלק ממנו ולהגיע לנצח
נצחים .אבל רוב העם ,רוב העם לא מוכן לזה .עדיף להם כל המשחקים ,הצעצועים
של הטכנולוגיה .רוצים את העולם הפתוח שאפשר לעשות בו את כל העברות
שחולמים עליהם .בעיקר העברות שבקדושה ששנואוי על הקב"ה .הרוב רוצים
לחיות כמו כלבים .ללכת מאחד לשני ,לקבל הנאות גשמיות .עם ישראל ההנאה
האמיתית זה להיות עם הקב"ה .האהבה שלו אלינו היא רוחנית בלבד ואהבה רוחנית
זה מעל ומעבר לכל הנאה גשמית .אם בחודשים הבאים אנחנו לא מחליטים
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שהאמת היא אך ורק הקב"ה ,שהוא הכל יכול והתורה שלו זה האמת המוחלטת,
כולל כל הספרים הכתובים על זה ,אז יבואו זמנים קשים ביותר וכל העולם יהיה
בסכנה .ושני שליש של העולם יחרב .אחד לגמרי ,השני יפגע קשה מאוד והשלישי
וזה האזור של לא מדינת ישראל אלא האזור של ארץ ישראל ישאר .וה' יגדיל את
ארץ ישראל ,והמעטים שהם הנאמנים להקב"ה ולתורתו והם האויבים של השטן
ימ"ש ושל כל אלה שהולכים אחריו .הצדיקים והצידקניות האלה המעטים יחסית,
שישרדו ,עליהם יבנה העתיד המפואר ,הגדול ,הנצחי של הקב"ה .עם ישראל יש
כמעט לכולם ראיה קצרה ועקומה .אני מבקש מכם ,אני מתחנן תפסקו עם
השטויות ,עם השקרים .ותבינו ,תפתחו את העיניים .כח של רשעות ענקית ,ענן
שחור ענק ,שמכסה את האור מתפרש על כל השמים ומביא לנו את החושך של
השטן ימ"ש ועומד להשתלט על כולם .תהיו אמיצים עם ישראל ,תחזרו להקב"ה
גברים יניחו תפילין גם של יד וגם של ראש ויתפללו .הנשים יהיו צנועות ,שיכסו
את עצמן מהראש עד הרגליים ,שיתפללו ,שיבכו ויבטיחו להקב"ה ,שיראו
להקב"ה שהם נאמנים לו .ולא רק נאמנים ,אלא שאוהבים אותו ,ורוצים אותו ,יותר
מהחיים שלהם .ושיודעים שיש רק אמת אחת וזה הוא ואין עוד .אין עוד מלבדו,
אין עוד מלבדו ,אין עוד מלבדו.
הבעיה הגדולה היא שאין מנהיגים .ואם היו מנהיגים שהיה להם אומץ לארגן את
העם ,לעשות תשובה ,להיות בצניעות ,להיות בתפילה ,להבין ברור שזה הסוף של
כל הגשמיות המיותרת ,שזה הסוף של השקר הענק שמשתלט הכל היה אחרת.
השקר שהיה מחופש לדבר טוב לדבר מתקדם כביכול ,בדמוקרטיה .שמותר
לעשות מה שרוצים ומתי שרוצים כל זמן שלא הורגים ומרביצים הכל מותר .כל
הכביכול חופש הזה ,זה בדיוק הפוך מחופש ,הבן אדם נהיה בבית סוהר הכי קשה
כיוון שהרצונות העקומים שלו מכתיבים לו מה לעשות .והרשעים ,המשרתים של
השטן מביאים לו כל דבר שהולך נגד הקדושה כדי להנות אותו ,את השטן .ומצד
שני אנחנו ,עכשיו יש לנו בתי כנסיות ,אפילו לעניים ביותר יש תפילין .לכל ילד
בסוכות יש ארבע מינים ובודאי גם לאבא שלו ולפעמים גם לאמא שלו .יש לנו כל
מה שאנחנו צריכים .רק יש דבר אחד שבדרך כלל חסר וזה הלב ,זה הנשמה וזה
האהבה הענקית העמוקה שזה המהות שלנו להקב"ה ולתורתו .זה מה
שבעיקר חסר לנו כי העולם הזה עם כל הבלבולים שלו מבלבל אותנו ומושך אותנו
לשקר .ולכן בגלל זה עם ישראל נופל יותר ויותר לתוך הידיים של הרשעים .יותר
ויותר קשה לו להתנתק מהשקר .ולכן אפילו החרדים ביותר כביכול ,אין להם כח
כלל בנתיים לזרוק את כל השקר ,לטבול במקוה ולהוציא את הקלקול הרוחני
מתוכם וללכת אך ורק עם הקב"ה ותורתו בשביל הנאות רוחניות ולא הנאות
אסורות .אבל צריך שילכו לכוון הזה עם רצון ענק ,עם הרגשה שהלב שלהם נשבר.
כשהם רק חושבים על כל ההרגשות העקומים שהיו להם שרצו ושהרגישו כל
השנים האלה .אני מזהיר אתכם אל תשארו ואל תהיו עם הרגשות והרצונות
העקומים כי זה לא יעזור לכם ,זה יגמר .או יגמר ח"ו במוות נצחי ,או שיגמר בחיים
נצחיים ,א"א את שניהם .כל יהודי ויהודיה צריכים עכשיו ברגע זה לבחור מה כן ומה
לא .יהיו ביניכם שחושבים שהם בוחרים בכל אופן ללכת לכוון של הקב"ה אבל
יהיה לכם עדיין את המשיכה הגדולה לשקר ובסופו של דבר אם הבן אדם ,אם
היהודי לא מוציא לגמרי לגמרי את הרצון לאכול מעץ הדעת [להנות גם מהרע
ומהאסור] אז הוא יעלם לנצח נצחים ,עם ישראל ,זה מלחמת העולם ,זה מלחמת
הכוכבים .גם זה יכתיב לנו איך יראה היקום בעתיד הלא רחוק .צריכים לחזור
בתשובה עכשיו ,ואם לא אז השטן ח"ו ימשוך אותנו בחזרה לכוון התהום.
הבעיה שלנו היא שמאמינים בזה שהמסכה יכולה להציל אותנו וזה שקר .זה לא
יכול להציל אותנו ורק הקב"ה יכול להציל אותנו .אני רוצה להדגיש ובזה אני מסיים
את השיחה שלנו .שהסכנה היא לא הקורונה ,והיא לא מלחמת אחים בארצות
הברית וזה לא שום דבר מהדברים האלה .חוץ מזה שעם ישראל הוא העם הקטן
ביותר בעולם אבל החשוב והאהוב ביותר על הקב"ה ,הבעיה האמיתית היא שהרוב
הולכים עם השקר של השטן ולא עם האמת של בורא העולם וזו הסכנה היחידה .זו
סכנה ענקית והשטן בטוח שהוא שולט .והוא בטוח שרוב היהודים הם בידיים שלו.
הוא בטוח שהם באמת בידיים שלו .אבל יהודי יכול תמיד לברוח ממנו ,ולהוריד
את כל הלכלוך שאסף ואז כל הקשר שלו עם השטן ימ"ש נגמר והוא יכול לחזור
לאמת ולנצח.
יהודים יקרים מה שקראתם זה אמת .אל תגידו לא ידעתי ואל תגידו לא אמרו לי.
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