
    

 

 
 
 

 

 

 

  

 

  :אוֹר ִיְהֶיה ֶעֶרב ְלֵעת ְוָהָיה ָלְיָלה ְוֹלא יוֹם ֹלא ַל ה' ִיָּוַדע הּוא ֶאָחד יוֹם ְוָהָיה

 "אעהתש 748קוֹל ָהַרַעם מס' 
 

?לאן החרדיםו ומה אחרי?? ההציונות מת  
בהמשך למעצר ההזוי של הרב דוב ליאור שליט"א 

"י עוהאיומים לעצור את הרב יעקב יוסף שליט"א 
רוטר ישעיהו ראיתי תגובה של הרב  .הערב רב

  ובין היתר כתב כך:דברים נוקבים שכתב 
נחלקו קשה האידאולוגיות  ,מאז קום המדינה

מצד אחד החרדים שלא ראו  .בתוככי הציבור הדתי

 שלשמתפללים הם ציוניים" למרות ש" עצמם

 "ברחמים לציון ותחזנה עיננו בשובך" פעמים ביום
חילוניות   סימל את "ציונים"שהמושג   מכיוון 

החרדים ראו בשלטון החילוני מסוכן יותר   .המדינה
הישראלי עשה  שהחילון מהגוי הרגיל בחו"ל. מכיוון

"דווקא" כדי ליצור "יהודי חדש" ולסלק כל שמץ של 
 היהודי )האידישקייט(.  עברו

 בזמנו, בקיבוצים חיללו יום כיפור בהתרסה, חיללו
בדווקא ונחו ביום ראשון. הכל מתוך מטרה  שבת

לו יכ החרדים לא טיפת יהדות. לכן לסלק מעליהם
   .להזדהות עם הציונות

 
מנגד, הדתיים, חובשי הכיפות הסרוגות, קידשו את 

לזה "ראשית  קראו ממלכת ישראל בארץ ישראל
צמיחת גאולתינו", נעזרים ברב קוק זצ"ל, קבלו 

כמלכות ישראל והכל  ממשלת ישראל עליהם את
מול  בגדר "דינה דמלכותה דינה". הכל נדחה

דבקו באמונתם זו עד  השלטון, הכל! כל כך
גם אותם הקריבו  שהתבלבלו בגופי הלכה נטו

המדינה. הם היו גאים להקרא  למולך, למען שלטון
והגדירו עצמם במותג "דתיים ציונים"  ""ציונים

הצבא להיות  הדתית" וכדומה. כך הפך "הציונות
גם  קודש הקודשים "מחלליו", ראוי לכל גינוי ולכן

את אחיהם שומרי התורה החרדים.  הם גינו מאד
זכורני,   .למזרוחניקים תהום נפערה בין החרדים

ישבתי עם חבריי ( הרב רוטר )חרדי מלידהאני עצמי 
הרב הצדיק  הרוח לשיחה עם אחד מגדולי אנשי

רבי דב יפה שהגיע מיוחד מישיבת כנסת חיזקיהו 
)ישיבת הישיבה באשדוד  לשיחה עם תלמידי ברכסים

 61 בה למדתי. הייתי בן גרודנא(
אז כששאלו אותו  שנה לערך. לא אשכח 04לפני 

בהשקפת עולמם ועושים  אולי המזרחיסטים צודקים"

שנה אמר  04כבר אז, לפני  ..."ישראל קידוש ה' בעם

 עוד "הם נחשבים בעיני העם והשלטון כללנו הרב, 
הם צייתנים לכל החלטה של החילונים. ברגע 

לשלטון,  תתאים  שלהם שלאשינסו לקבוע דעה מ
)חכם ישנאו אותם יותר מאשר את בני הישיבה"! 

הציונות הדתית נמצאת היום בשבר   .(עדיף מנביא

 התגלו ,ענק. אמיתות עליהם גדלה וחינכה דורות
כשקרים, כהבלים וכענן כלה. גם שלטון ימני כפי 

בפחד מהשמאל  אחוז ונתון כולו ,שהוא כביכול כעת

 מדינה בבתי המשפט, בפרקליטותהשולט מאז קום ה

נתניהו לא יכול היום לנסות ולבדוק  .ובעיקר העיתונות

 ברב דב ליאור ובכך בכל האם היה מוצדק לפגוע
 החזית הדתית הציונית, ומה הרוויחה מדינת ישראל

הוא "נחשד" מיד  .מזה, כי אפילו לשתוק כבר אסור לו

כל חוקתית, ומיד יוקע ב בגישה אנטי ממסדית, אנטי
רשתות התקשורת השמאלנית כמי  העיתונות ובכל

פעולה עם "האויב" )הכיפות הסרוגות(.  שמשתף

  ?"ראשית צמיחת גאולתינו" האם זו

כאשר שנאת התורה, שנאת ארץ ישראל ושנאת 

כאשר גם כשיש  ?שולטים בכיפה אוהבי ארץ ישראל

רוב ישראלי שחושב אחרת, עדיין המיעוט שולט כאן 
המיעוט העלווים שולט ברוב  הכפי שבסורי ממש

יש עדיין ציונים דתיים שקשה להם לקלוט את   .הסוני

הם  .שבקבוצה גודל השבר. בפרט המבוגרים

מדחיקים את האמת ועדיין משמיעים קולות מהעבר. 
  , הם כבר04-ועד ה 61-בצעירים, בני ה אבל הביטו

וכשאני מתבונן על הדברים אני רואה  .ע"כ  .התפכחו

פים בהליכים שהביאונו עד שעטו כיםמהלשני עוד 
 הציונות                     .הלום

 לפני כחודשיים לערך הציפו את שכונת מאה שערים

 
בקול הרעם האם זה נכון?  שבתמונה. פשקוויליםב

י את תשנים במהלך ההתנתקות כתב 1מלפני  650
 הדברים האלו:

ל הציונות תנתקות? האם סיום תפקידה שהה
לציונות החילונית יעד  )חומר למחשבה( החילונית?

חזרת עם ישראל לארצו אחרי  הבורא תפקיד גדול.
ההפיכה,  אלפיים שנות גלות. כוחות גדולים לקום מתוך

את  להילחם, לנצח ולהקים מדינה. אך ציונות זו ניתקה

עצמה, את מודעותה, ממקור הציונות. זוהי ציונות שניסתה 
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ל על השכל והמוסר האנושי ולהתנתק מהמקור ולבנות הכ
קי. ניסיון כזה יכול להחזיק מעמד זמן מועט. השאלות והאל

ך בקיומו בדבר מטרת הציונות, זכותנו על הארץ ובכלל, הצור
ושימורו של עם ישראל כעם, אינן יכולות לקבל מענה אמיתי 
ומוצק רק באמות המידה האנושיות. בסופו של דבר 
האנושיות הזמנית המחליפה ערכים ואידיאלים, חדשים 
לבקרים, אינה יודעת לשם מה היא קיימת ומה היא רוצה 

טובת עם ישראל וטובת האנושות מחייבת את קיומו  מעצמה.
של עם ישראל ואת ניהול חייו בארץ אשר עיני ה' בה 

 מראשית שנה ועד אחריתה. 
 שהצליחה מופלאה תנועה בשביל זאת עם יחד אבל
 ישראל עם את להחזיר: וחפצה הבטיחה אשר בכל

 ישראל ארץ את להפוך ,ישראל ארץ - חיו למקור חזרה
 את שוב להקים ,היהודי העם של החיים למרכז שוב

, לקיצה שהגיעה מרול בעיה לי יןא.     ישראל מדינת
 לשלב לעבור יש ועתה, לקיצו שהגיע אדם כמו ממש
 'וכדו ,'ב ציונות, א ציונות יהיה אשר שמו יהיה - הבא

פה החדשה גאולה שצומחת ממש כמו אני קורא לתקו
הזרע שנזרע  ,)ציונות א הריקבוןצמח שיוצא מתוך 

שלפני  הזרע ריקבוןכלומר  ,באדמה והנביטה שלו
"את צמח  תוכהומהקמת המדינה הצמיחה היא בעצם 

עבדך מהרה תצמיח" כלומר המדינה שהקימו הציונים 
לו קבון הליהיא בעצם התשתית לגאולה וכל תהליכי הר

במאמר מוסגר )  הם חלק מהצמיחה של הגאולה
הציונות יכלה היא בעצמה לגלות את מלך המשיח אם 
במלחמת ששת הימין במקום לשיר נאצר מחכה לרבין 
היו יוצאים לרחובות עם ספרי תורה במסע הודאה לה' 

שנה  04יתברך מאוד יכול להיות שהיינו חוסכים את ה 
 לים ברחמים אבל פספסנו(הקשות הללו ונגא

  .הנרצח גווית מעל שמגחך רוצח כמו נשמע בהחלט זה
את  "הזו המופלאה גווייהה"מצמיח לה יש עתהאבל 

השלב השלישי וכאן   "ישראל מדינת לתפארת"הגאולה 
ואותה  ,והמכריע שלב הגאולה שאליה מתנגדים

  .גם החרדיםמעכבים 

אני מגלה כי אם הציונות אני נכנס לעוד עניין שבו 
ם לדבר ה' והגיע התור שלנו החרדי .איבדה כיוון וגוועת

וכאן אנחנו נכשלים לא פחות מהציונות, אם לפני חודש 
עם פאות וזקן ארוך בעל כולל מוכר לקחתי טרמפ רב 

ושאלתי אותו תגיד מה יהיה עם משיח? והוא ענה לי 
מה אתה רוצה מהמשיח? השבתי לו בשאלה מה לא 
מעניין אותך עניין המשיח? הוא השיב מבלי למצמץ לא 

!!! אבל הוא לא מעניין אותי בכלל ואני גם לא מחכה לו!
הבאתי מאמר  1בקול הרעם  לא היה הראשון שענה לי ככה

של הבעש"ט שאומר כי הרבנים יעכבו את משיח צדקנו 
הבאתי את  292ובקול הרעם בגלל שינאת חינם שיכניסו בעם 

 הזוהר הקדוש שמדבר על חרדים שהם ערב רב!!!!
.  או נגע רעוחמש מינין אנון בערב רב ואנון ]סימן .....

(   נפילים, תרגום חמש סוגים יש בערב רב[ )עונג רע
ומאלין שאשתארו גבורים, ענקים, רפאים, עמלקים..... 

ואלו   :מהזוהר  םרגותומ .....מנהון בגלותא רביעאה,
כנסת המין הזה הגיבורים של הערב רב, בונים בתי 

ומדרשות, ונותנים בהם ספרי תורה ואינם מתכוונים 
לשם הקדוש ברוך הוא. אלא לעשות לעצמם ֵשם 

וכמו ..... לעצמם. כמו שנאמר ונעשה לנו ֵשם.
הם מול הציונות שההתפקחות של הכיפות הסרוגות 

שהולכים נגד המדינה  הוזיםקיצוניים וחרדים ראו ב
כך החרדים שחושבים שאלו  .והם התבדו והציונות

שמנסים בכל כוחם להביא לגילוי המשיח ע"י תפילות 
חרדית יש רק שני בתי כנסת  ת שמש עירבשק )בבי

שמתפללים בשק בערב כל ראש חודש ואחד מהם זה 
ם ע"י פרסו( שבו אני מתפלל בית הכנסת פעמי משיח

המצפים  מאתנווכתיבת מאמרים בנושא ומחזיקים 
כך בגאולה אתם  "משיחיסטים" "הוזים"לגאולה 

ותתפקחו כמו שהכיפות הסרוגות מתפקחים )תופתעו 
כמה טעיתם כמה לא השתדלתם  (בכאב רב עתה

"כי תעביר )למענו וכמו שהציונות הופכת להיות הדשן 
לצמיחת בן דויד ככה  (ממשלת זדון מן הארץ"

כמו שלא עושים את המוטל עליהם יהפכו  "חרדים"ה
אלו מילים קשות    של צמיחת המשיח לדשןה"ציונים" 

כדורבנות אבל אולי מילים אלו יביאו חלק מהחרדים 
ם הלפחד ממה שכותב הזוהר הקדוש שיש חרדים ש

ערב רב וכל אחד יבדוק בציציות שלו האם הוא ערב רב 
רב אחד שצרח בדרשות בבית אותו או לא!! כמו 

אם יגידו לכם ששמאל זה ימין וימין זה  :הכנסת
החלטה של לביצוע דו וברגע שהגיע לי תבצעו! שמאל

גלגל התחיל לגדול דור בדין תורה שלא מצאה חן בעיניו 
כאילו זה לא  לא מכיר. ,, אני לא יודעזה לא אניעיניים 

 ?זה היהמה קשור אליו אז היכן ימין ושמאל שלו? 
או רב אחר בפני ציבור? או דבר תורה? קומדי  סטנדאפ

א כמה חשוב לשמור את התורה ולשדורש יום ולילה על 
נגד  סופר לשון הרע ומוציא פשקוויל .שון הרעלדבר ל

לא נכונים גם ו .יהודי אחר על דברים שהוא לא ראה
לא  :למדתי אניו? זה לא חשש לערב רב? וביזה אות

 .המעיל מועילולא  ,הזקן מעידולא  ,קובע הכובע
לאחר סיום החלק של הציונות שה'   בקיצור תחפושת!!

הגיע עכשיו החלק  .יתברך יעד לה את הקמת המדינה
וזה ע"י  .את הגאולה ברחמים צמיחשלנו החרדים לה

דבר ראשון לבטל את קליפת שורים ימ כמהב לכך שנפע
למען שמו .. מביא גואל" , ואזנושבקרב הערב רב

והתאוות  יותלצאת מהחומר .חינםאהבת  "באהבה
ולהתחיל  .ומפריעות לנו לראותשעוטפות אותנו 

היום  אלפני ב ל לבקש גאולה אמיתית ברחמיםלהתפל
  כי אז יהיה מאוחר מדי. ,הגדול והנורא

כ"ר המצפה בִבְרַכת שבת שלום עּוזִי ֶעזְָרא ִמזְָרִחי 

 ב.י.ל.א.ו י.י.ל.א.ו  לגאולה שלמה עכשיו ממש  א.נ.ס.ו 
 להצלחת ולשמירת לני בת מירי, ויוסף בן גרציה

יהודי קראת את המאמר, אנא אל תחזיר לגניזה. זכה יהודי אחר  ושים לו את 
המאמר בתיבת הדואר שלו כי לעולם לא נדע איזה שינוי יכול לעורר מאמר בלב 

  אדם.
מוריה בת רחל בת ברטה, אורי בת עינת,  ָלם:ִלְרפּוַאת ָכל חוֵֹלי ַעּמוֹ ִיֹשָרֵאל. ּוִבְכלָ 

מזל , מיכאל בן אסתר קֹוַרל ִשיָרה  ַבת ִאיָלִנית ,לירון בן רחל נהוראי בן לירון,ליאורה, 
לימור בת  ,יה בת נעמירומ מאיר חי חייאיוב בן בלוריה, בת רחל, שושנה בת רחל, 

לימור  ,ברוך בן לינדה  ,יהודית, מענדל אלעד בן סוזן, גרציה בת אלגרה בת אסתר, חגית
  .בת אסתר, בר בת שרה, נוי בת ורד, אילנית בת זיווה, מור בן מיכל

קֹוַרל ִשיָרה ַבת ִאיָלִנית, מיכאל בן אסתר, הדס  ל ְבֵני ּוְבנוֹת ִיֹשָרֵאל ּוִבְכָלָלן:ּוְלִזּוּוג ֶשל כָ 
בת מיכל, שירלי בת מיכל, שמרית בת ֶרְיימֹוְנד.  שמואל בן ויקטוריה. אֹוִרית ַבת אלגרה. 

יָמה,  דֹוִרית ַבת רות, ִׁשְמעֹון ׁשוָלה ַבת ְגַרְצָיה, יֹוֵסף ֵבן ָיָפה. ֵאִתי ַבת שֹונטל. ֶאְסֵתר ַבת ִס 
)סגולה בדוקה ָדִני ֶבן ָחמֹו, ְלֶזַרע ַבר ְקָיָמא ָאֵמן!  ְלֶזַרע קוֶֹדש ָבר ְקייָמא:  ֵבן ִאיָז'ה

 (226להריון קול הרעם מס' 
בת פרידה, ְבכֹוָרה ַבת ֹשְמָחה, ְפִריָדה ַבת לינדה  לִעיּלּוי ִנְשמוֹת ַעם ִיֹשָרֵאל ּוִבְכָלָלם:ו

ֶעְזָרא שמחה,  בן לוי שאול שלום חי בן משה, ָפְרָחה, סֹוִלי קסוטֹו ֵבן ֹשְמָחה,ָמִרי ַבת סֹול
ויקטוריה חיה בת יאוטה  מוריס בן אלגרה שמחה, ן ָחָנה , ָברוְך ֵבן ְפִריָדה הי"דבֵ 

יונה בת שרה, משה  נעמי בת יהודית, מרים,שולמית בת איסמאל בן רודולף, שבאבו, 
אורי בן שמריה. אנג'ל בת פנחס ואנה, עזיזה בת סוליקה.  ,בורי בן זכריה, אסף בן רוזט

חי אל בן אסתר, בנימין אלבז בן אלעד בן חנה, אליהו בלוקה בן חנה,  גדליה בן מאיר,
ָחה ַבת ָרֵחל,  יֹום טֹוב ֶבן ְפִריָדה, אהרון בן פרידה, ִזיָוה ַבת ְדבֹוָרה ִויְקטֹור ֵבן אסתר, ֹשְמ 

  וְלָכל ִנְׁשמֹות ֵבית ִיֹשָרֵאל ֶׁשֵאין ִמי ֶׁשַיְזִכיֵרן בת פרידה,ג'נט  סֹול, ִליְנָדה ַבת ְפִריָדה, 
 !!!!!! ְלַאְחדות ַעם ִיֹשָרֵאלהתגלותו עכשיו ממשלְ . ודקנומשיח צִ  ְלַהְצָלַחת

 ַרת ַהִבּטוַח ְמַזֵכי ָהַרִבים"  קֹול ָהַרַעםהֹוָצָאה ָלאֹור "ֶחבְ תשע"א   חקתָשָבת 
 ָנא  ְלָהִפיץ ְבָכל ָמקוֹם ֶשֶאְפָשר!!!! ְוָתבוֹאּו ַעל ַהְבָרָכה  ָנא ִלְשֹמר ַעל ְקֺדַשת ַהִגָּליֹון 

ַהְמעוְנָיִנים ְלָהִפיץ ֶאת ַהַדף    http://www.myib.co.il/kh.htm   "ִנַתן ְלהֹוִריד ֶאת ֶהָעלֹון  ֵמֲאָתר "ַׁשַער ַהָשַמִים
 עוִזי 504-0001533ִיְתַקְשרו 
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