בס"ד

קונטרס

מפתח נקודות
מתוך שיחות  -שנת תש"פ
שבוע קודם פורים – שבועיים אחרי עצרת

בס"ד

קונטרס
מפתח נקודות:
מפתח על נקודות שונות שנאמרו
תוך הוועדים ,וסביב לנקודות אלו
נאמרו השיחות
תקופתינו  -שנת תש"פ
משבוע קודם פורים עד שבועיים
אחרי עצרת
]וזאת למודעה כי הקונטרס מיועד
לשומעי השיחות ומבינים רוח הדברים
והוא רק מפתח ומזכרת לעצם השיחות
ולא נכתב בתור ספר ,ולכן אין לבנות ולסתור
עליה ,ודי למבין[
מותר להעתיק

מחלת קורונ"ה וכבו"ד
זה לוחם ומזקת על כח אור מקיף

השורה סביב האדם –
כנגד בחינת המקיפין – ענני הכבוד ע"י הבל הפה,
המופסק במסכה על הפה
............................................... ...........
החילוק בין מגיפה למה שקוראים עפעדעמי"ק
\פענדעמי"ק  -זה שמגיפה נקראת כשמתים ששה מאלף
וכו' או ירידת חולאת חדשה וכו' כמבואר בשו"ע
ופענדעמי"ק נקראת כשהרגשה של ניהול ושליטה על
העולם נאבדה ,עיקר הבהלה בעולם כאן זה בגלל
שמרגישים שאני אינו הבעל הבית של הנהגת העולם .ובזה
העכו"ם מתבהלים באופן מפליא ,ותופסים כמשוגעים בלי
שכל ,מה שאולי עוזר במקצת  -הרחק איש מרעהו ,בידוד,
מסך על הפנים הגם שאלפי מדענים צועקים שדברים אלו
אינו מועיל והמחלה שט באויר – רובם של מקבלי חולאת
המחלה הם אותם אנשים שנזהרו בכל הזהירות של
החדשות??
............................................................
מסך על הפנים שייך לפורים ,הם לא עשו אלא לפנים וגו'
מחלה קורונ"ה – רפואה = בידוד שבועיים ,למה לא
שואלים לפשר הדבר?
לבדוק על ידי בדיקה שאינו מובן בכלל ויש מחלוקת גדולה
בזה וכנראה מטעם שכל פשוט שאינו נאמן בכלל  .כל אחד
אינו משתמש בשכלו רק רץ בבהלה לקיים כל מה
שמספרים בחדשות ,על זה לבד יש לבכות שגנבו שכל
האדם
....................................................................

קרני ההוד של ויקהל משה וגו'
ד' הושיעה המלך עננו ביום קראנ"ו
.............................. .......................................
גזירת קורונ"ה זה מין גזירה שלא הי' מעולם דבר כזה שזה
מפריע קיום העולם בכל כדור העולם וכן למקטן ועד גדול
..................................................................
יש חילוק בין גזירה המגיע ישר מהקב"ה או ע"י שליחות
ביד בשר ודם בעל בחירה ,וזה מתנה מן השמים שמצב של
כעין מלחמה ובהלת עולם מגיע ע"י חולאת ולא על ידי כלי
נשק של בשר ודם
............................................................
אם האדם עובד ה' ביחידות אבל מקיים שויתי ה'
זה הרבה יותר חשוב מלימוד בצבור ותפילה בצבור בלי
שויתי ה' – עכשיו הזמן ליכנס לעבודת ה' באמת ,בלי
הנוסח "זה מה שעושים בגלל שכל אחד עושה זאת"
.............................................................
אין נביא ואין חוזה ואין אתנו יודע עד מה – ואפילו על
גדולי ישראל שיש לנו קשה לשמוע חוות דעתם כי קשה
להגיע עליהם וכל אחד מהנכנסים אצלם מספר משהו
אחרת – הישמח משה בפתיחה ,גאולה האחרונה על ידי
הקב"ה בעצמו ולא על ידי מנהיג  -להתחזק כל אחד

בדברים הנוגעים לו ,והעיקר להתעורר לקירבת ה' בכל דרך
שהוא
............................................................
מי שמצפה לחזור לנארמ"ל טועה בשנים – א( מקודם לא
היה מצב העולם נארמא"ל ב( השאיפה היא להתקדם
לחיים אמייתים של ימות המשיח
משל להממתין כמה שנים לבן ונפקדה אשתו
ובסוף צירי חבלי לידה האב טוען שכבר אינו
יכול לסבול הלחצים
ואומר להרופא כדאי לדחוף הולד חזרה בפנים
.......................................................................
ד"ר מענגל"א ימ"ש לא תפסו אותו אחרי המלחמה ,וזה
רמז במאעורות הזמן כי כח של עמלק עדיין מסתתר ,בעולם
הרפואה ,בגזירת השמד כנגד הגוף והשכל
..................................................................
גזירות חדשות מגיעים בתור נסיון חזק ,הם מגיעים דייקא
ממקום שלא שערום אבותיכם ,ממקום שכל אחד יצביע
להיפך כי אין קשר למלחמה רוחני – האדם עומד על
המשמר ] [never againעל המכשולות ורדיפות שכבר היו
ועברו ובטלו  ,ואין זה חידוש שהרבה יהודים נפלו ברשת
הנוצרים בגירוש ספרד וכן בהקאמיוניסטים וכן בהנאצים,
חילול שבת באמירקע כדי לקיים וחי בהם ,ולא תתורו
בטעכנעלגי"א ,כי כל גזירה מגיע בפרצוף חדש והאדם
שומר רק על כשלונות הקדומים ,וכהיום זה בהתכנית של
עולם הרפואה המתנהל על ידי הדעמאקראטי"ן והשקפות

של עמלק ממש ,אנשים אינם מכירים כי מאחורי הפרצוף
יש בזה גזרית השמדה כנגד הגוף והנפש יחד
...............................................................
יש צינור חדש שמשם מגיע השמדה כנגד כלל ישראל,
צינור של רפואה ,וזה כבר מזמן ממושך ,חוקי סדום
ועמורה בחוקי הבתי חולים ,חיסוני"ם שונים  ,ודי למבין –
ועכשיו זה מגיע בקורונ"ה ודי למבין ,השומר נפשו ירחק
עכשיו מדרכי רפואה של חוקי המדינה ויתקרב לדרכי
רפואה טבעים היותר קרובים אל הנהגת הבורא – יש
שטיפת המוחות שחוקי הרפואה הם כאילו לטובתינו,
וקשה עלי לראות איך מאמינים בהם ומאחורי דלתות
נעולות צוחקים עלינו ברצח – הרי החברא של עולם
הרפואה כהיום
][Global Health Org. – CDC – FDA
מתנהל על ידי רשעי עולם והם אינם מכניסים תוך
חשבונותיהם טובתך.
..........................................................................
כל שיטה בש"ס ופוסקים  ,וכן בהשקפה וכו' יש זמן
שהצדק אתו – עכשיו הזמן לנקוט כשיטת הרמב"ן בענין
רפואה הגם שמעולם לא נקטינן כוותיה
......................................................................
גם כשאני רק חושב על לקיחת ממון מהמדינה כבר קשה
עלי לראות איזה חסרון בשרי המדינה עם רשעתם – כבר
קשה לחשוב שאולי חברות שונות של מנהלי המדינה ,כי

הם אינם רוצים טובתי ,כ"ש אם אקבל כסף כי השוחד
מעוור וכו'
....................................................................
הישמח משה על עד שירבה המסורת – במצרים וכל גליות
אי אפשר לאומות העולם לשלוט על כלל ישראל בלי
ה"שוטרי בני ישראל"  ,ומלפני שמונים שנה ע"י
הקאפפ"אז ויהודים שהתנדבו לעזור להנאצי"ם בחושבם
שלמצוה יחשב – וכן כהיום זה בדיוק אותה צורה ומבנה
והשתלשלות הדברים ,שמחריבים מלפנים ,על ידי יהודים
מבפנים שרוצים למצוא חן בעיני העמים והם יהיו
הראשונים לתלייה על ידי אומות העולם שכאילו מצאו חן
בעיניהם – וודאי זה נסיון חזקה  ,שיחשבב שזה שונה
מדודות הקודמים ,אבל ימים ידברו והדור הבא יצחקו
עליהם איך נפלו ברשת היצר – זה הערב רב שבכל דור ודור
................................................................
הגה"צ ר' אביגדור מיללער זצ"ל אמר הנאצים הצילו
היהדות מהתדרדרות לגמרי – אולי יבא יום שיגידו
הקורונ"ה הציל העולם מלרדת שחת
..............................................................
בענין חינוך כהיום בחדרים וישיבות בלי עין הרע כן ירבו...
מתוק הדבר לראות כמה ילדי ובחורי חמד מבקשים לעלות
על במתי התורה והיראה – מצד שני ההתדרדרות בנפשות
ילדים ובחורים שובבות שנופלים מן המסגרת ונופלים
לתהום רבה באופן שלא שערום אבותיכם ,מבהיל לראות

איך יש כל כך מהם והכל משתדלים להסתיר מתחת
השולחן.
יש לבדוק אם אכן הילדים ובחורים מצליחים ,
איזה אחוז  %יוצאים שומרי תורה ומצות וחרדים לדבר ה'
איזה אחוז ניצלו כוחותיהם או רק שיש להגיד עליהם שהם
עברו התהליך ולא נאבדו ][survived the system
אבל עדיין לא ניצלו כוחותיהם
.................................................................
יש לבדוק עכשיו כשהמוסדות סגורים כמה ירדו מהדרך
וכמה מהם יעלו – ואולי זה יתחלק לחשבון חדש כמה
בחורים שהיו במסגרת וההתמודדות הי' קשה בשבילם
עכשיו יצליחו וכן להיפך כמה שהי' המסגרת טוב להם
עכשיו יפלו ועל הכל צריכים רחמי שם ותקותנו שגזירת
הבורא ממילא ינחנו במעגלי צדק ,ולעולם תפילה לאל חי
וכו'
.............................................................
בספר טעמי ומנהגים מובא שאין לקרות מחלה בשמו
כי בזה נותנים לה כח – ולכן אם מזכירים שמה יש לבטל
הקריאה ע"י קורונ"ה שמורונ"ה – ומה נענה הבריאה
שמדברים כל כך על קורונ"ה ובפרט בטעכנעלגי"א ובזה
נותנים לה כח רח"ל
............................................................

בלי הטעכנעלגי"א היה הכל רגוע ומתנהל כשורה,
היניקה של הטעכנעלגי"א לבהל כל העולם ולעשות חורבן
עולמי זה מכמה ניצוצות שנפלו ברשת הקליפה רח"ל
עיקר הגזירה הבהלה
............................................................
עכשיו מבינים למה בשעת מלחמת העולם השני'
לא היה קול קורא ברור מגדולי ישראל מה לעשות בהמצב
ואיך לעשות.
...............................................................
דיבורים של  -לא לנשק ס"ת ומזוזות ,לסגור תורה ותפילה
דרבים  -אינו משנה באיזה חכמה עמוקה ופלפול נאמרה
בזה ,הרי זה דוגמת חכם המטהר שרץ בק"ן טעמים וכאן
מטמאים הטהרה בק"ן טעמים – בכל הדורות ידענו מתוך
פשיטות ותמימות כי האופן להתגבר ולבטל גזירות רעות זה
דייקא ע"י ריבוי של כח התורה ותפילה בכמות ובאיכות
וכאן אומרים להיפך רח"ל ומבססים דבריהם על דברי
תורה רח"ל
העיקר ללכת באמונה פשוטה ,מאמינים בשומר מצוה לא
וגו' ,מאמינים בהכח של אמן יהא שמיה רבא ,תורה מיגני
ומצלי ,מי שהיהדות אינו מבוסס על אמונה רק על חכמה
אצלו מצינו חכמו"ת למה כאן שאני ויש לסגור תורה
ותפילה דרבים  ,דברנו מבוססים ע"פ הפוסקים בסוגיא
של בדיקת חמץ במקום מסוכן וגו' ]או"ח תל"ג[
................................ .....................

מי גם בכם ויסגר דלתים ולא תאירו מזבחי חנם אין לי חפץ
בכם וגו' איכן מונח רצון הפנימי שלנו
..................................................................
לסגור ביהמ"ד וביהכנ"ס – אנשים שמגיעים לתכלית
רוחני אין לסגור מכמה טעמים  ...זה בחינת שמירה ועל זה
נאמרה שלוחי מצוה ,ושומר מצוה ,אולם מקומות של תורה
ותפילה שמגיעים שם למטרות אחרות ואינו רק לתורה
ותפילה הם אכן יסגרו – הדין על הניזק להרחיק את עצמו
...................................................................
עכשיו שסגרו בתי תורה ויראה כן יש לפחוד שיפלו רח"ל
כמה קרבנות
...............................................................
שמעתי בשם גדולי ישראל שאין לפחוד בדורנו ממלחמת
עולם שלישית כי כהיום ב"ה התרבה באופן מפליא בתי
תורה ויראה – עכשיו מה נענה – עוד מזה רואים שעל הכל
צריכים רחמי שמים כי הס"ם יכול לבא בעקיפין לסגור כח
המגן של תורה ותפילה ואח"כ להביא צרות רח"ל
...................................................................
במדרש הגדול יש מספר דיבורים קצובים על האדם כמה
יכול לדבר בזה העולם – כמו"כ י"ל בכל עניני העולם ,
העולם כבר ניצלו החיבור לכל עניני העולם יותר מדאי על
ידי טעכנאלוגי"א ועכשיו צריכים פרישה
........................... .........................................

בגמ' שבת גזרו על סנדל המסומר  ,והרגו זה את זה יותר
ממה שהרגו בהם אויבים – ויש במבנה הסנדל כמה פרטי
פרטים שם – כן יש לומר על הסאשי"ל מידי"א בקורונ"ה
ובודאי כהיום חז"ל היו גוזרים שאסור להשתמש מטעם זה
לבד וכו'
...................................................................
מרגילים העולם בכלל על עניני פרישה כתרגול לדיני
טומאה וטהרה העתידים לבוא בקרוב
........................... ............................ ...........
מרגישים עכשיו העסק של ביאת משיח בונהפוך הוא בכל
עניני העולם
......................................
הרבנים ,עסקנים וכו' שצועקים עכשיו על פיקוח נפשות
וצריכים לסגור תורה וגו' שזה מאד חמור כי פיקוח נפש
דוחה כמעט הכל ,איכן היו על כל פרצות של קדושה עד
הנה – למה פקוח נפשות מפריע להם יותר משאר מצות
התורה.
אולי יש המפחדים מיום המיתה יותר מדאי כי אינם
עוסקים בעבודת התשובה בכלל ואינם חושבים די מספיק
על יום המיתה ולזה מתבהלים כאן.
למה לכל חנות או חתונה וכדומה שיש בה דברים של היפך
הק' למה לא מצינו כמה מיני עסקנים למיניהם שיגיעו
לצעוק ולמסור במעל על סגירת החנות וכדומה והלא
קדושה חמור ביותר ממצות וחי בהם ??

................................. ..........................
רב שרוצה לפסוק  ,לסגור מקומות התורה וכו' וזה על פי
מה ששומע החדשות ,צריכים לשמוע כל החדשות ולא רק
חצי ,גם לשמוע להדורשים קאנספירית"י רעיונות ,
ולשקול במאזני שכלו כי אולי הם צודקים עכשיו.
.......................................
הקורונ"ה אינו עיקר הגזרה – משל לניצוץ שהדליק כל
הבירה  ,וכי מספיק כוס קטנה של מים לכבות הדליקה ,על
הניצוץ אכן מספיק אולם עכשיו כבר הודלק כל הבירה
............................. .............
נראה כאלו מכריזים מן השמים שכל אחד יכנס בעבודת
התבודדות להכיר את עצמו ולבנות קשר אמיתי בין אדם
לקונו
.........................................
פשט חדש פני הדור כפני כלב – מסכה על הפנים כל אחד
נראה כפני כלב
........................................
יש עכשיו ניתוח עולמי ולכן כל אחד הולך עם מסכה כמו
רופא המנתק
.................................
אסור לחשוב מה למעלה ומה למטה כי זה למעלה
מהשגתנו ואין לנו הכלים לקבל ולקלוט כל כך – על ידי
טעכנא לוגי"א יש בבחינה מסויימת חישוב במה למעלה וגו'

ראייה שמיעה וכו' יותר ממה שהנפש יכול לקבל ,הפירות
בזה רואים במצב העולם ע"י קורונ"ה
........................................................
אם יצא לעולם חיסו"ן ]וואקסי"ן[ כנגד הקורונ"ה
ההיזיקות שיצאו מזה יעשה עצם מחלת קורונ"ה כמשחק
ילדים כלפי ההיזקות של החיסו"ן רח"ל
ויש בזה ק"ו – חכמים המה להרע – על ידי החכמה של
רופאים מסויימים הרוצים לשלוט על הבריאה ולהגיד
שהם הבעלי בתים ויכולים לעקור ולמנוע מחלות,
]המגיעים להכניע אותנו להבורא כל עולמים[ ,וככל
שחושבים שעקרו איזה מחלה מיד מגיע השניה היותר
קשה על דרך מה שאמר החזו"א שאינו רוצה לגלות תרופה
למחלת הסרט"ן רח"ל כי בגאוה זה יגיע עוד מחלה קשה
ממנו .מה במחלת קורונ"ה מי שכבר קיבל הוויר"ס והלך
לטיפולים קבל היזק\מיתה ,ע"פ רוב ,יותר ממי שלא הלך
לקבל טיפולים שונים ק"ו בטיפולים רק למנוע המחלה
יפלו שודד רח"ל.
...........................................................
חיסו"ן ]וואקסי"ן[ עם צי"פ – ][CHIP

זה יהי' בגדר געל"א מגן דוד של שנת תש"פ רח"ל
][ 2020 YELLOW STAR

................................................................

בהסרת צלם אלקים יש שליטת בהמות וחיות על אנשים,
אדם ובהמה וגו' כמו"כ מחלות של בהמות יכולים לשלוט.
...................................................................
גם במצרים מתחילה גזר פרעה על כל תושבי מצרים –
חיוב ההתבוננות מצדנו  ,אין פורעניות באה לעולם אלא
בשביל ישראל
............................ ............................................
לחזור להרגל החיים "כמקודם" בפרט בדברים השייכים
אל צבור הרחב – מנינים ,חתונות ,בר מצות ,בריתים,
הנהלת מוסדות התורה וכו' הרי זה סכנה בשביל היחיד
ובשביל הרבים
...................................................................
כלל ישראל קיבל שיתוק הלב  ,ועכשיו מתחילים מחדש
ואין זה כהמשך מחיים הישנים ,הגם שלהלכה מי שקיבל
שיתוק הלב והחזירו אותו מתוך פעולות של החייאה ,אינו
נחשב כמת אולם מצד השקפה הרי זה התחלה חדשה
בחיים
.................................................................
מי שחלה בשיתוק לב וחזר לחיות ע"פ רוב כל החיים צריך
לקחת תרופות בקביעת  ,וכן אצלנו מכאן ולהבא אי אפשר
לחזור לחיים רגילים בלי תרופות כסדר כנגד היצר הרע
.................................................................

קבלנו התראה חזקה איך שייך בין רגע שכל אחיזת החיים
בכל מיני עסקים יכול להתבטל כעפרא דארעא ,הן בגשם
והן ברוח  ,כל אחיזת החיים כאן באמירעקא יכול להתבטל
רגע כמימרא וכן יהי' בעזה"י בתהליך הגאולה שלימה
במהרה בימינו
.......................................................................
יש לחשוב כי עכשיו הסתיימה תקופה של שבעים שנה
מהתיסדות יהדות החרדית באמירקע ,משנת  1950שהגיעו
לכאן מהדי' פי' מחנות עד שנת 2020
המושג של מדינה של חסד מסתיים עכשיו ומתחיל תקופה
חדשה
..................................................................
כל דור שלא נבנה בית המקדש וגו' – היה לנו שבעים שנה
לבנות המבנה של כלל ישראל מחדש  ,עכשיו חוזרת
התביעה על בנין בית המקדש ואי אפשר להמשיך כמו
שהוא בלי תשובה אמיתיית  ,ודוחקים על זה מן השמים עד
הסוף
.....................................................................
בענין דוחק את השעה בדחיית הקץ יש להמשיל כמו
בתהליך של לידה יש חבלי לידה ,צירי חבלי לידה ,ואחר זה
דוחקים שיצא הולד ,בגמ' שבת על הטבור – עכשיו אנחנו
עומדים בתקופה של עקבתא דמשיחא בהזמן שדוחקין
שצא הולד ולכן יש מקום של תפילה ופעולות באופן של
תביעה לביאת משיח
................................................. .............

שני פשטים בדברי הנביא מפני הרעה נאסף הצדיק וגו'
שניהם משלימים אחד להשני – גם קודם מלחמת עולם
השני נפטרו כמה נפשות יקרות תוך זמן קצר
.....................................................................
אנשים ציבורים ,אנשים יקרים שנסתלקו\נהרגו עכשיו....
זה מסמן שמתחיל תקופה חדשה בקשר לשרי המדינה הן
בניו יארק והן בניו דזערזי – ורואים שהרבה אנשים נפטרו
בתקופה זו באין שייכות לקורונ"ה וזה רק כחלק מן הגזירה
ולידת דור חדש.
........................................................................
זה ממחלת הנפש שהאדם רוצה להיות בטוח שלא יקרה
המחלה עוד הפעם ,וזה כתוצאה מחיים מלא ביטוחים
ואישורים שונים במקום לבטוח בהקב"ה  ,ובשם הרב
קאפעלמאן זצ"ל שכהיום יש הרבה הרבה יותר מחלות
ממה שהי' כשהייתי ילד מלפני מאה שנה  ,וזה בגלל שכל
אחד רוצה לעשות ביטוח עצמי שלא יחלה
....................................................................
ההשקפה שאי אפשר להמשיך בחיים עד שיהי' איזה
תרופה של סם לרפואה למנוע או לרפאות החולאת ,זה
היפך דעת דקדושה ,דעת דקדושה אומרת ככל שמרגישים
שאי אפשר לעשות וצריכים לסמוך על הקב"ה זה יותר טוב
ומתוק ,מלהרגיש בטוח על ידי דברים גשמיים חוץ מן
הבורא
.....................................................................

כולנו היום בבחינה מסויימת כמו אנשים רח"ל שאינם
יכולים לנשום בלי כלי נשימה ,אנחנו כל כך תלויים על
חשמ"ל וכל מיני טעכנלוגי"א שבלי זה ,בלי תלייה על
מעשה ידי אדם אי אפשר לחיות ,עיקר התלייה בחיים
צריך להיות שבלי קשר תמידי עם הקב"ה אי אפשר לחיות
.....................................................................
ה"סאשיל מידיא" וטעכנעלגי"א בכלל הבטיח לנו שזה
ירבה במושגים של קשרים בין אדם לחבירו אבל עכשיו זה
גרם ההיפך הגמור שכל אחד יושב בודד ואינו יכול להתקרב
לחבירו וגם בני משפחה אחד מהשני ,זקנים מהנכדים וגו'
......................................................................
שפך לו רבו קיתון על פניו וגו' יש לקחת מזה חיזוק כי היינו
למדנים יותר מדאי והכנסתנו חכמות יתירות בעבודת ה'
ולכן שפך רבו על פניו כי ביקש מים פשוטים בלי חכמות,
הקב"ה רוצה מאתנו רק עבודת ה' בפשיטות ותמימות,
אנחנו בעזה"י הדור של בית המקדש השלישי וצריכים
להאמין בעצמנו שהקב"ה רוצה עבודתנו כמו שהוא ובתנאי
שיהי' באמונה פשוטה ,ערילכ"א עבודה בלי למדנות יותר
מן המדה על הכל.
..................................................................... ..
הצעקות ברחוב של "חיים שחורים וכו' " יש לשמוע
במילים אלו חיזוק שגם אנחנו בשפל המדריגה –שחורה
אני ונאוה – אחרי קורונ"ה מחלה של סילוק אור המקיף
התלוי בכתר  ,קרני הוד ,יש הסתלקות אור הלבן ויורד

חושך ,ואעפ"כ עלינו לחזק ולהרבות בעבודה אפילו במצב
כזה ,כי זה יקר מאד אצל הקב"ה.
........................................................................
גזירת סגירת בתי תורה ותפילה זה לכאורה גזירה שנגזרה
בחג השבועות מלפני שנה כי אז גוזרים על הרוחניות משנה
לחברתה  ,ואחרי זה נגזר בראש השנה ההיזקות שיצאו
מזה בפטירת כמה נפשות יקרות מזה,
נו עכשיו עומדים עוד הפעם לפני שבועות – עד כמה היו"ט
צריך להיות אחרת בחיזוק והתעוררות
.......................................................................
כמו במלחמת היצר הירידה יש בה תועלת שלא תתגאה
האדם שהוא מנהל מלחמה מוצלחת כנגד היצר כי התכלית
שירגיש הכנעה להקב"ה שאיני יכול בלי עזר ה' כמו"כ
במצב המשיך תפילה בצבור ועוד דברים שהקנאים לדבר ה'
ממשיכים ב"ה יש מקום לסגור ולבטל בהכנעה לגזירת
הזמן ,קצת כאן וקצת כאן ,שלא יהי' פניות בהמטרה
להרגיש מוצלחת שלא איבדתי תפלה בצבור לא הלכתי עם
מסכה וכדומה – העיקר כאן מבקשים הכנעה להקב"ה
מתוך ביטול והרגשת אפסיות הכח ולא הרגשת של הצלחה
שמתערב בה פניות .
......................................................................
התעוררות חדשה במושג של תפילה בצבור ,כל אחד הוא
חלק מהמנין ממש ,מתחילים ביחד ומתפללים ממש ביחד
מתוך הרגל שני מעצמיות הנפש – מי שהוא חלק מהצבור
באמת ממילא בלי שימת לב ,מתוך עומק הנפש ממילא הוא

מתפלל יחד עם הצבור – וכן מי שהוא בעצם מתפלל
כותיקין ,אנשים ענוים המחבבין וכו' בלי שימת לב על
השעון ממילא הוא מכווין השעה לנץ החמה – מי שהוא
ת"ח באמת מקיים מצות עונה מלילי שבת לילי שבת וגם
הלילי טבילה ממילא נופלים רק בליל שבת ודו"ק – כי
הסיבה והמסובב שניהם עובדים ביחד
...................................................................
אנחנו הם הנביאים הקובעים על פ מעשינו איך יהי'
התהליך של הגאולה העתידה ,ולכן אין אחד יודע איך יהיו
הדברים עד שיהיו ,על ידי עבודת התפילה יכולים לשנות
הכל לטובה שיהי' מתוך רחמים גדולים – החשיבות של
קפיטל תהלים בכוונה פשוטה ,יכול לבטל הרבה דינים.
...................................................................
חודש ניסן החודש אשר ישועות בו מקיפות ,נו – החובות
הישנות תובעים ואין מקום ללות זכותים מחדש  ,וניטל
מכלל ישראל נפשות יקרות לשלם החובות הגדולות שיש
לנו – אע"פ שחודש ניסן היא חודש של רחמים זה הרחמים
לפדות גזירות יותר קשות ע"י מיתת צדיקים
....................................................................
צריך להבין שאם נפטרו כ"כ נפשות יקרות זאת אומרת
שהי' לנו חובות גדולים כלפי שמיא ,ולכן הפדיון עלה כ"כ
...................................................................
ברכת מחיה מתים על הרואה חבירו אחרי שנה\ראש השנה
– כן ההרגשה עכשיו – וכן צריך להיות ההרגשה אחרי
ראש השנה שזה זכות מחדש שהאדם עדיין חי  ,והאדם

נצול אחרי ר"ה רק בזכות כל הנקיון של חולאת החטא
וזהירות יתירה מן הטומאת החטא והמלכת מלכות שמים
...................................................................
כל אחד משתמש עם קורונ"ה לתירץ על משהו גם מצד
הקדושה אשתמש בזה לתקנות חדשות לחזק עבודת
התפילה ועוד דברים
...................................................................
בתקופה זו הי' בחינה של האדם ניכר וגו' כל מנהיג
בשיטותיו ראינו לאיזה צד הוא שייך .....
.......................................................... ..........
יש במסכה על הפנים גזירה על עליות התפילות – עיקר
תכלית המסך על הפנים למנוע הבל הפה ,עליית התפילות
בעיקר תלוי בהב"ל הפה ולא בחינת קול ודבור.
זה כיסוי על אורות אח"ף.
הסבר פנים יפות  ,מכוסה.
אלקי מסכ"ה לא תעשה לך.
......................................................................
שבירת הצלמים ]של סטעטשו"ז[ באמירק"ע זה סימן
שהשר של מדינה זו בשמים נופלת ,והענין כפול מבתי
בראי לבתי גואי  -מצד אחד זה מסמן התקרבות של
התגלות אלקות בעולם ומצד שני זה מבשרת עתיד שאינו
טוב במדינה זו
........................................................................

הרושם של תקופה זו לעולם ישאר  ,כמו הרושם של 9\11
וכן הרושם של האריקיי"ן סענד"י – יש תהליך של
שטייגע"ן מסויימת בהתקרבות לימות העתיד וכל תקופה
חוקק רושם מסויים המעלה כל כלל ישראל מכל סוג שהוא
להכיר תכלית הבריאה להתקרב להקב"ה וכל זולת זה
לשוא נתעה.
..................................................................
תפלתינו אחרי תקופה זו היא יהיו לרצון אמרי פי וגו'
התפילות ,ההשגות בגילוי אלקות  ,באפסיות כוחות האדם,
ההרגשים של יראת שמים ,תקוה לישועה וגאולת עולמים
כולם יעלו לרצון לפני אדון כל.
..................................................................

מבקשים ומתפללים שמן השמים
יסכימו להתגלות משיח בבחינה של
"באין כאחד" ,שיחד עם ביאתו אז
יגיע מדת השלום בכלל ישראל,
ותשובה אמיתיית ,כי בלי מסקנת
הגמ' של באין כאחד ,מה יהי' עם
כלל ישראל ודו"ק
...........................................

......................
............
.....

