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 יענק'לה, קום! הבית בוער!
 ו"בס"ד, תקשור עם בנימין, ירושלים, ז' תשרי, עשרת ימי תשובה תשע

ְקַרב ךָ  ַמה לוֹ  ַוי ֹאֶמר ַהחֵֹבל, ַרב ֵאָליו 'ַוי ִּ ם, ל ְ ְרד ָ  ֶאל ְקָרא קו ם נִּ
 א' ו'.פרק ' יונה ֱאלֶֹקיָך...

לפני מלחמת העולם השניה התאספו כל הרבנים באיזור להחליט 

מה לעשות, כי ראו שעומד להיות אסון ולא ידעו איך למנוע את 

אז עשו את האספה של כל גדולי הדור, וכל אחד אמר מה  .זה

שהוא חושב. אחד אמר שצריך להגיד יותר תהלים, אחר אמר 

לדייק יותר צריכים לשמור שבת יותר, השלישי אמר שצריכים 

על כל מיני דברים אחרים, הרביעי אמר שצריכים ללמוד יותר, 

. )הרב מפונביז' זצ"ל(האחרון שדיבר זה היה הפונוביז'ר רב,  .וכו'

ן ש  ה י  'ה. יענקל'והוא סיפר שהיתה שריפה בבית של יענקל

בפנים. וכולם באו לראות מה קורה. האש היתה מאד גדולה, והיה 

ה בטח נמצא בפנים. אז התחילו 'שיענקלמאד מסוכן, והבינו 

להחליט מה לעשות. אז אחד אמר שהוא ילך להביא דלי, השני 

אמר שהוא יביא את המים וגם את הדלי, וכל אחד אמר מה 

'מה אתם מבזבזים זמן?!', שהוא עומד לעשות. אבל אחד אמר: 
ה, זו סכנה! 'ה תתעורר! תצא, תצא! יענקל'תצעק, תצעק: 'יענקל

 'צעק!תצעק, ת

הוא הסביר, זה עם ישראל שנמצא בסכנה. אבל  –ה 'יענקל

נים. הבית בוער  ה ישן. אז מה לעשות? 'אבל יענקל –הם יש 

להתחיל להתקשקש, להגיד יותר תהילים וכו'... תצעקו! תעירו 

ן ֵעיַני ]'ָהִאיָרה אותו! שיקום על הרגלים, ושיברח מן הסכנה! ֶּ ן פ  ַ  ִאיש 

ת...', תהלים  וֶּ ָ  י"ג[ַהמ 

יום כיפור. זה יהיה  -בעוד כמה ימים  וזה המצב שלנו היום.

רגיל. אמנם יהיו אנשים שזה יהיה בשבילם יום -כיפור לא-יום

והם  –נים. הכל בוער מסביבם כיפור רגיל ביותר, כי הם יש  

אלה שלא מבינים שצריכים להתעורר, ולעשות את ישנים. אז 

שייכים לקב"ה, ולהפסיק רצון ה', ולהפסיק עם כל השטויות שלא 

ללכת ממש נגדו, בקדושה, בלימוד, ובכל דבר, ובודאי ובודאי 

יהיה  –בצניעות, אז כל אלה, ימשיכו לישון. ואלה שיתעוררו 

כי הרבה יותר קל יהיה למי שמתקרב לה'.  ,להם הרבה יותר קל

הוא ימשיך לישון, וישרף עם הבית, ה'  –מי שלא מתקרב לה' 

 ישמור.

ו צריכים לעשות? לצעוק עד לשמים, לבקש ומה אנחנ

מהקב"ה: "תציל אותנו!", ולהגיד לאחרים כמה שהם בסכנה. 

נכון, יש הרבה שלא ירצו לשמוע, אבל עוד מעט, ואני מתכוון 

ִנים, אלא לו לעוד מעט, לא ש  א   שבועות, ימים, אנחנו נראה כ  

דברים משונים, ומפחידים, שאנחנו בעזרת ה' נתחיל להבין 

זה משהו אחר ממה שחשבנו, ואנחנו חיים בשקר.  -עולם שה

ואנחנו חייבים להוציא את כל השקרים שהכנסנו בתוך עצמנו, 

שקר, -נצטרך להוציא שקר תינו, ולתוך החיים שלנו.ולתוך ב

אחרא, -'אני רואה שזה שקר, תסתלק! אתה שייך לסיטראולהגיד: 
ממש לאמת,  , והיהודים האמיתיים יתחילו לחזורתסתלק ממני!'

ישראל -עםולצניעות כמו שצריך, לאהבת ה' כמו שצריך, לאהבת 

, לא מה שהם קוראים היום ]ברכות יז.[ כמו שצריך, וללימוד אמיתי

'לימוד'. לעשות את רצון ה' כל הזמן, כל הזמן. לחיות אך ורק 

ְתֵבנו   בשביל זה ָ ר ]'כ  ֵספֶּ ים ב ְ ים...'[ ֱאלִֹקים ְלַמַעְנךָ , ַחי ִ . וזה לא ישעמם ַחי ִ

להם. הם לא יצטרכו חופש מזה. הם לא יצטרכו ללכת לטיולים 

 זהשלהם, כי  )היהדות(כדי לנוח מהלימוד, או לנוח מהאידישקייט 

-מה שיתן להם את הכוחות, ולא השטויות של הטיולים, ולא בתי

כל הדברים האלה שהם את , כל זה לא יצטרכו אתמלון. ה

 .וטיפשיים שטחיים, וגויים,

היהודים כיום, אפילו אלה בלי הכסף, העניים יחסית, התרגלו 

לאידישקייט השטחי, הפלסטי, ששייך לעולם ולחיים השטחיים, 

לא  . וזו[22קד"ד גליון 'סיבת ההתדרדרות', ]ר' מאמר  שלנו היום

לחזור לאמת, ולרדת בגשמיות.  חייבים-ואתם חייבים !אידישקייט

ה' עומד להוריד לנו את  .אנחנו לא נצטרך להוריד את הגשמיותו

יותר גרוע מאשר לפני מאה שנה, ליותר גרוע מצב הגשמיות ל

מאשר לפני מאתים שנה. תהיה לנו בעיה של אוכל, בעיה של 

מים, בעיה של חשמל, אני לא יכול אפילו להגיד את כל הבעיות 

 נצטרך לחיות אך ורק בביטחון על הקב"ה. ,להיותשיכולות 

ויהיו אסונות ענקיים בעולם. בארץ לא יהיו כל כך דברים 

ישראל לא תהיה -קשים, אבל גם כן יהיו, אבל בכל אופן ארץ

זה  –פגועה קשה. אבל כל העולם יהיה פגוע קשה מאד. בחלקו 

ל ל"ה, סוף , יחזקא]ירמיהו נ' י"ב כל כך קשה עד שלא ישאר כלוםיהיה 

זה יהיה פגוע קשה, אבל ִעם איזה משהו שאפשר  -, ובחלק [יואל

שנשאר מהטבע. אבל מעט  ַמהלהגיד שזה עוד משהו ששייך ל  

'לא! ואתם צריכים להבין את זה. אז תגידו: מאד אנשים ישארו. 
אנחנו לא רוצים לפחד, לא רוצים לשמוע את זה. אנחנו חוזרים 

 'ם בה'.וזה הכל. בטוחי -בתשובה 

נים. רק מעטים יש שלא ישנים. הרוב ישנים.  שטויות. אתם יש 

ואני אומר לכם את זה כי אתם חייבים לפחד, כי שום דבר אחר 

לא מזיז אתכם. אתם תקועים בבוץ, בבוץ שלכם, ואתם לא 

ֵמןיכולים לצאת מזה, אתם לא רוצים לצאת מזה  ה, ָהָעם ֵלב ]'ַהש ְ  ַהז ֶ

ד, ְוָאְזָניו ֵ ע...'[ ְוֵעיָניו ַהְכב  ַ ה! ', וזה מה שמדאיג הכי הרבה. יענקלָהש 

תקום, תקום! האש בוערת! אתם לא מבינים?? אתם לא מבינים??? 

האש בוערת! האם אתם לא מרגישים את העשן?! לא מרגישים 

 את החום?! תקומו, תקומו!

מאד קשה. וכבר יש קשיים, אבל -אנחנו נכנסים לתקופה מאד

יותר קשה. אמרתי לכם ברור: יש קבוצה של זה יהיה הרבה 

הוא -רוךב-דושרשעים שכבר שולטים על כל הארץ, אמנם הק

אחוז שהם -הוא השולט הגדול, אבל הוא נתן להם להרגיש מאה

שולטים. הם לא מפחדים מכלום, בודאי לא מפחדים מהקב"ה, ה' 

ישמור. אבל אנחנו מפחדים מהקב"ה, ובגלל שאנחנו צריכים 

ב"ה, אז אנחנו ננצח. אפילו שאנחנו אפס לעומת לפחד מהק

 .מיליארדים-המונים, מיליארדים-הכמויות של הרשעים. הם המונים

וכמה אנחנו? מעטים מאד. ובכל זאת, מפני שאנחנו מפחדים 

אז  –מהקב"ה, ואוהבים את הקב"ה, ומשתדלים לעשות את רצונו 

נו, רוע החזק שללא בכח הז .]ר' מזמור מ"ו[ אנחנו ננצחאנחנו ננצח. 

באמת, עם כל הלב, עם כל  אלא בעבודת ה', בלעבוד את ה'

אני  המהות, עם כל המחשבות, לעבוד את ה', ולעשות תשובה.

הכנסת, נשים -רק יכול לבקש מכל יהודי ויהודי, ללכת לבית
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ה, אפשר גם בבית, להתבודד נ  שַ לא מ   - ס"שאינן הולכות לביהכנ

ולעשות תשובה. תפתחו את הלב,  כנסת,-עם עצמכם, אפילו בבית

ותוציאו את  )הקרביים שלכם(את השכל, תפתחו את הקישקע'ס 

]'זוהמת הנחש', שבת קמ"ו, 'שאור שבעיסה', דורות -הרעל שנכנס מדורי

הרבה דברים שזה 'כאילו רצון ה'", אבל זה -ויש הרבה ברכות יז.[

דבר, אין לזה לב, אין לזה שכל, אין לזה אהבת ה' ולא -שום

. יש לנו דור של שטחי בלבד( -)כלומר אהבת תורה. זה רק בחוץ 

ולא קרובים להקב"ה, רק  )גסים(הרבה ילדים ממש מחוספסים 

לא צדיקים, 'כאילו'. בחורי ישיבה שכאילו הם צדיקים, והם 

עושים כל מיני דברים שזה אסור, וראשי הישיבות לא שמים לב 

לזה. יש ישיבות שלוקחים כסף מהגוים בשביל הישיבות, אז כמה 

 .]ר' דברי הגר"א 'אבן שלמה' פי"א ח'[זה יכול להיות טוב? 

אוי, עם ישראל, עם ישראל, אנחנו במצב קשה. יש לנו 

החילונים, אני מדבר על  ויכוחים בינינו, ואני לא מדבר על

השני, שכאילו זה -עם-יש להם מלחמות אחד -החרדים. החרדים 

, וזה בכלל לא לשם שמים! אנחנו לא ]אבות פרק ה'[שמים -לשם

ושם -מוצאים אפילו פוסק אחד שאפשר לסמוך עליו, אולי פה

ֹוָרה', וברש"י: 'לא הורו אותה לשואליהם' ]צפניה ג' ד': 'ָחְמסו  משהו  עפ"ז יל"פ , ות 

, ואנחנו לא מוצאים רבנים, בשפע [כתובות יז. 'ולא מן חמיסין', ע"ש

בודאי שלא, אולי פה ושם, בדרך כלל לא מוצאים מי שאפשר 

יםלסמוך עליהם  ים ]דברי הימים ב' ט"ו ג': 'ְוָימִּ ָרֵאל ַרב ִּ ש ְ  ֱאֶמת, ֱאֹלֵקי ְללֹא ְליִּ

ְללֹא ֵֹהן ו  ְללֹא מֹוֶרה כ  ולא  –כל נהיה מדולל, מדולל. מדולל . התֹוָרה...'[ ו 

הכיפורים הזה -אני שוב אומר: אנחנו חייבים ביום כמו שפעם.

לצעוק לשמים, בצעקה גדולה, ולבקש מהקב"ה להציל אותנו, 

ולהגיד להקב"ה שאנחנו רוצים לחזור, שהוא רק ַיראה לנו את 

ָך...'[הדרך  ְרכ ְ י ה' ד ַ   .]'הֹוֵרנִּ

הנאמר בספר חסידים לר"י החסיד סי' מ"ו, הביאו ביאור הדברים על פי 

וכשהוא נוטל ידיו ומברך, או ' המשנה ברורה סימן ה' באורך, וזה לשונו:
כשמברך על הפירות, או על המצות השגורות בפי כל האדם, יכוין לבו לברך 
לשם בוראו אשר הפליא חסדו ונתן לו הפירות או הלחם ליהנות מהם, וצוהו 

ומוציא דברים מפיו בלא  ,יעשה כאדם העושה דבר כמנהג . ולאאת המצות
'ַוי ֹּאֶמר  :ואמר הוהגיון הלב. ועל זה חרה אף ה' בעמו, ושלח לנו את עבדו ישעי

ָאָתם  י יִּרְּ הִּ י, ַות ְּ נ ִּ ֶ מ  ַחק מִּ וֹּ רִּ ב  לִּ י וְּ דו נִּ ב ְּ ָפָתיו כ ִּ ש ְּ יו ו בִּ פִּ ׁש ָהָעם ַהז ֶה, ב ְּ ג ַ י נִּ ד', יַַען כ ִּ
ַות  צְּ י מִּ ָדה: אֹּתִּ ֻלמ ָ ים מְּ  ישעיהו, :כ"ט י"ג(, אמר הקב"ה לישעיהו ה)ישעיֲאָנׁשִּ

, ומחזיקים בי )כלומר, באופן חיצוני בלבד( יםנִּ פָ כי אינו אלא לְּ  ,ינַ ראה מעשי ב ָ 
לות יי תפנַ פָ כאדם שמחזיק ונוהג מנהג אבותיו בידו, באים בביתי ומתפללים לְּ 

את ידיהם ומברכים על  הקבועות כמנהג אבותם, בלא לב שלם. הם מנקים
שותים ומברכים כמו שהדבר שגור  ,, ובוצעים ברכת המוציאלת ידיםנטי

 בעמוונים לברכני, על כן חרה אפו ואינן מתכ יןבפיהם, אך בעת שהן מברכ
ונשבע בשמו הגדול לאבד חכמת חכמיו היודעים אותו, ומברכים אותו כמנהג 

ֵלא ' שנאמר אחרי כן:ולא בכוונה,  יא ֶאת ָהָעם ַהז ֶה ַהפְּ לִּ ַהפְּ ף לְּ סִּ י יוֹּ נִּ נְּ ָלֵכן הִּ
ר...' ת ָ ַ ת  סְּ ָניו ת ִּ בֹּ יַנת נְּ ַמת ֲחָכָמיו ו בִּ ָדה ָחכְּ ָאבְּ  , ע"כ דברי ספר חסידים. ָוֶפֶלא, וְּ

, שכיום למרבה הצער במסר כאןנזכר המדולל' נהיה וזה משמעות הביטוי '

, והחלק האמיתי, התורה אין בהם כמעט לשם שמים-המצוות ולימוד-קיום

ומסיבה זו מורגשת. -הנקודה הפנימית הולכת וקטנה והופכת לכמעט בלתי

 .עלינו מקרב עם ישראל, ה' ירחם מסתלקת החכמה

אבל מי שלא יצעק, אפילו בצעקה שקטה בתוך הלב שלו, 

בתוך השכל שלו, בין מי שצועק בשקט, ובין מי שצועק בקול, 

האדם הזה הוא שינצל,  -רב לה' ומי שבוכה, ומי שמשתדל להתק

עכשיו זה  -היהודי הזה ינצל. אבל אלה שלא מאמינים באמת 

הש  יהיה המבחן שלהם. הם יראו סכנה פה, ויש סכנה פה, כבר י    נ 

סכנה פה, הרוסים יושבים בסוריה, והם יותר ויותר מכניסים 

חיילים שם, והם נלחמים באותו הצד של האיראנים. אל תדאגו, 

ישראל, וזה יהיה או הרוסים -ט מישהו פה ישתלט על ארץעוד מע

אבל זה מוכרח להיות, כי  -ם וכו' "או האמריקאים או האו

המשיח לא יקח את השלטון מן הציונים, אז זה חייב להיות. אבל 

הוא  -מי שצועק להקב"ה, ומבקש את עזרתו לעשות תשובה 

הוא יברח לחוץ  –. ומי שלא ש["ע ,]יואל ג' ה' !יחיה, הוא יחיה

 לארץ, והוא ימות עם הגוים.

ה, האם 'יענקל אבלזה מפחיד, נכון, ואתם לא אוהבים לפחד, 
ה, תקום! 'יותר טוב להישרף בתוך המיטה שלך?!... תקום, יענקל

וכל  ה' רוצה אותך, ה' רוצה להציל אותך! אל תעשה לו בעיות!

 ינצלו.כל אלה  -אלה שקמים ורצים החוצה, מחפשים את הקב"ה 

המקדש, כבר בנוי! זה כבר בנוי -ואני רוצה לספר לכם שבית

ד מן השמים? מה זה 'השמים'? אנחנו תמיד  ומוכן. ואיך זה י ר 

מסתכלים למעלה שזה השמים. זה לא אומר ש'השמים' זה למעלה 

הם לידינו,  –בדיוק. זה רק שאנחנו לא רואים. כל אלה שנפטרו 

ישנה מחיצה, אנחנו לא רואים אותם. אבל הם לא רחוקים 

מאיתנו, הם קרובים מאד אלינו. ויש כמה וכמה מימדים של 

 הזה שאנחנו לא רואים.-העולם הבא, ויש מימדים של העולם

ובית המקדש, יום אחד, כאשר משיח יתגלה והמלחמות 

-יהיה בית תסתיימנה, פתאום נגיע לכותל, נסתכל למעלה, ושם

]ר' רש"י  המקדש! לא נצטרך להתחיל לבנות אותו, הוא יהיה שמה

הוא פשוט  המחיצה.כי ה' יסיר את . ואיך זה יהיה? סוכה מ"א סוע"א[

ונראה את האמת. וכל אלו שיקומו לתחיה,  - 'יוריד את המחיצה'

ִפְתִחי"ז י"]יחזקאל להמתים, הם י צאו, כן, מהקברים שלהם -תחיית  ג: 'ב ְ

ת ם, אֶּ ְבַהֲעלֹוִתי ִקְברֹוֵתיכֶּ ם ו  ְתכֶּ ם, אֶּ ְברֹוֵתיכֶּ י...'[ ִמק ִ ִ אבל גם הדבר  ., ויבואוַעמ 

הזה, זה יהיה שה' יוריד את המחיצה, את המחיצה שעומדת בינינו 

לבין אלה שהלכו לעולמם. אני לא יודע איך להסביר לכם יותר 

לראות,  ברור את זה, אבל זה יהיה נס ענק. וזה יהיה כל כך טוב

ולהרגיש שזה היה שוה כל הגלות המר הזה, וכל השנים, אלפי 

אבינו עד עכשיו, או למעשה -השנים הקודמים, מאז אברהם

 הראשון עד עכשיו. -מהאדם

ואנחנו  ביטחון בהקב"ה,-חטא בחטא של חוסר הראשון-האדם

ל מן הזמן הזה של  ירדנו, אבל לא בדיוק 'ירדנו', עשינו ַמֲעג 

המקום: בעיה -פשוט הגענו בחזרה לאותו - עכשיור ועד "האדה

של ביטחון בהקב"ה. אנחנו עכשיו נעמוד במצב קשה ביותר, 

ואנחנו נצטרך לסמוך על הקב"ה. שבע וחצי מיליארד גוים יש 

מיליון. אני לא חושב, -מי יודע אם זה חצי ...בעולם הזה! ואנחנו?

לסמוך אך  אולי כן, אבל מעט מאד לעומת הגוים. ואנחנו נצטרך

 ורק על הקב"ה, ולדעת שהוא יציל אותנו.

וזה לא יהיה פשוט. מי שעובר את 'המבחן הפסיכומטרי' הזה 

ינצח ניצחון ענק! הוא יעשה את התיקון של האדם הראשון  –

עדן, אנחנו נשלים את -ניס אותנו לגןואשתו. ואז סוף סוף ה' יכ

דן האמיתי ע-יפתח את הגן –סוף -ר, ואז סוף"התיקון של האדה

ונגיע, ניכנס פנימה. אתם מבינים? אנחנו צריכים לבטוח בה', ואם 

אז אנחנו לא נבין את  –לא נתחיל עכשיו לעשות בזה, ולהשתדל 

ה 'ינצל, והיענקל –ה שיקום ויצא מהבית 'זה אף פעם. ואז היענקל

  הוא ישרף עם המיטה שלו. זהו. –שלא ירצה להתעורר 



 שאלות ותשובות
צריך ששהבית בוער, יענק'לה, לעם ישראל איך מסבירים לאבל ש. 

, בונים הם יוצאים לרחוב, קונים ארבעת המינים ...?'לצאת מהמיטה'
 , הכל שמח, הכל כרגיל...סוכות

 ., או משהו כזה'על סמים'שהם ישנים. יתכן גם שהם  -ת. הסכנה היא 
ולא  אלא על הגשמיות, - הולולא על אלכ ,הם בטמטום, הם שיכורים
]מ"ב סי'  ואז הכל שטחי, הברכות שטחיות ות.על סמים, אלא על הגשמי

ָמָדה',  זה שטחי – המינים-, ארבעתה'[ ים ְמלו  ְצַות ֲאָנש ִּ כן , ו73קד"ד גליון ר' ]'מִּ

לולב  לכולם ישכל ילד קטן יש לולב ואתרוג, ל, [מן המסרים רביםב
-והכל .יד-שגילפחות בה הזול או-זילב, זה ים, וגם אפילו מהודרואתרוג

-הלב והמהות של הבן. אבל והראש ,הכל יש, חוץ מהלב, חוץ מהשכל
כן, יש קצת  .דבר, זה רק חיצוני בדרך כללהאותו את אדם לא אומר 

רגש, אי אפשר להגיד, אבל זה לא מה שצריך להיות, ממש לא מה 
, חלק ]'רחמנא ליבא בעי' ך להיותיה שצרמַ אפילו לא קרוב ל   ך להיות,ישצר

המחשבות יש ילדים שגדלים כמו שצריך, שכל  ,אמנם זה לא כולם .[קו:
יהדות, לאידישקייט שלהם, אבל הרוב שלהם זה הולך מסביב ל

ספר ה-ים וילדות מקבלים את זה כבר בבתיוהרבה ילד .'מדוללים'
מלון שהם ה-בתיכל  ,שיםם, כל הנופיוגם ההורובחדרים, עם הליבה. 

וזה  ,למהדרין' ואפשר ללכת וכו', ולוקחים את הילדים-כאילו 'כשר
העדינות  זה עושה אותם מחוספסים.את הרמה הרוחנית שלהם,  דמורי

לאט נעלמה -, לאטהמתוקיםהיהודים, של הילדים  , התמימותשפעם היתה
ולראות איך  תורה(-)תלמודהאופק. אפשר ללכת לחצר של חיידר  מן

איפה הם למדו את זה? בודאי  .ג'ודו-שהילדים נותנים אחד לשני מכות
עם נהג  ,טיולים עם ג'יפיםוכמה ישיבות הולכות ל ..לא מהגמרא שלהם.

ואי אפשר  ...)רועה בקר( קאובוי-ח' גוי, עם כובערַ שנראה כמו איזה 'ת   
כאלה לצאת מזה ולהיראות כמו הילדים העדינים, המתוקים, השמימיים, 

בשטעטלאך, לא אלה שגרו בעיר,  ,באירופהשפעם היו לעם ישראל, 
 .)בעיירה( אלה שגרו בשטעטל

קשה הזה, מסכן והש. אבל האם הקב"ה לא דן לכף זכות את הדור ה
 וכו'...גשמיות, גוייות הרבה  ל כךכבהכל מוקף הרי 

סוף את -ו מתקנים סוףנכון, אבל אנחנו צריכים להבין שאנחנ ת. זה
הזמן הזה מאז שה' ברא את שזה מה שהפריע לנו כל  החטא הראשון

והביטחון באבא -הביטחון בה', חוסר האמונה-ה חוסרזהחטא ו אדם.-הבן
'גאולה', ובהערות  :מאמרו של בנימין, 99עמ' , ונפשי יודעת מאד'']ר' ספר  שלנו

רה ז  ע  עם הואשתו  ם הראשון. והאד[210עמ'  גשם מדברי המכתב מאליהו ח"
, וזה וזה ממש חטא עצום , הנחש, הוא ממש הלך נגד אביו.של השטן

 כל ,אז מכל אלה .חייבים לתקן את זה עכשיוואנחנו  .הרס את העולם
ר מה שישאר, ישאר את הטוב א  ש  ר ואשתו, יִ "אדהההנשמות שיצאו מ

עדן -לגן ,בפעם הראשונה ,כנס עכשיויאפשר יהיה להביותר, כדי ש
 באמת.

-על מי ם שגרים שםיב לאחרונה, ראיתי את היהוד"ש. הייתי בארה
של איך אני יכול להאיר את עיניו  .רווחה, איזה שפע, איזו מנוחות
 חַ 'מה אתה רוצה, נו   :הוא אומר לי ? לבוא לארץ ישראלשצריך יהודי 
יהיה לארץ אם אני אבוא  כנסיות...-מדרשות, בתי-פה, יש לנו בתילנו 
איך אני יכול לשכנע אז , 'ור מצוותמיותר קל לי לש כאןקשה, שם לי 

נ ה אותם לבוא   צוואר?הלפני שהחרב תהיה על ה 

ומי רק בקושי, בדברים קשים.  ,ת. אני אישית לא רואה שום אפשרות
 לו הרבה זכויות. תהיינה –, לפני הצרות מעצמושקם משם ומגיע לפה 

הם אמנם  ,כל אלה שבאים לארץ עכשיו, יהיו להם הרבה זכויות ,ובכלל
 –אבל אלה שנשארים ולא רוצים לזוז  צריכים להאמין בה' ולבטוח בה'.

 תופסיםר שם, הם לא נים שהבית כבר בועיהם בכלל לא יודעים, לא מב
הרבה מהם ו .ב בכלל"ארההם לא יודעים מה שקורה ב .הולכיםהם לאן 
 עמיני אפשרויות לשמו , והרבה יש להם כלהם טלביזיות ואייפוניםליש 

 רוצים לדעת, פשוט לא רוצים לדעת. מה שקורה בעולם, אבל לא

, הם FEMA camps-שאלתי אותם אם מכירים את הדיברתי אתם, ש. 
לא  – ?'סדר עולמי חדש'המושג מה זה  ...בכלל זהה יודעים מלא 

 מכירים...

אבל זה ככה כי הם לא  ירוף.ממש ט ,ת. זה טירוף שהם לא יודעים
לא רוצים ", הרבה מהם כן יודעים, אבל אבל הם יודעיםרוצים לדעת. 

'הרבי שלי עוד פה, אז מה יש לי לקום כמו שאחת אמרה:  ,"לדעת
אז אולי זה היה סימן שהגיע  –אם הוא היה קם והולך  ?!...וללכת
אז  –היה קם והולך  , הרבי שלה,, אבל אני אומר לך שאם הואהזמן...'

 היא היתה מוצאת סיבה אחרת לא ללכת...

מגדל את הילדים שלי בדרך של : 'תראה, פה אני לי ש. אבל מי שטוען
אני לכן ובארץ אני חושש שזה לא יהיה ככה,  ח לי.וות, וזה נוומצ-תורה

 ', אז מה אני אגיד לו?...נשאר פה

ת. שהוא משקר על עצמו. הוא הרי חסיד סאטמר, אז הוא יכול להגיד: 
אבל זה לא מה שהוא  .ישראל-אמר שאסור לגור בארץזצ"ל רבי יואל 

עם הציונים לחיות חיים של בא"י הוא אמר שזה הרבה יותר קשה  .אמר
א היה צדיק ענק, והוא היה . הו'להיות יהודי אמיתי'של חיים ושה, קד

ם ימה שצריכאת עשו  –מנהיג הקהילה, ואז כאשר הוא היה הראש, 
אבל ברגע שרבי יואל לא היה, ומישהו אחר לקח את זה, ואחר  ,לעשות

את  וכך הוא נפטר, ועוד שני הבנים שלו כעסו אחד על השני וחילק
מה, אז אי אפשר להגיד -יודע-לא איזה ריב אויו יש שועכ ,הממלכה

 ה מאשר פה. שזה יותר קדו שםש

אולי עשרים משפחות אולי וההיפך, אנשים כמו שיש פה, והם מעטים, 
ממש נלחמים לחזור -שהם ממש פחות, איני יודע כמה,שלשים מש

בלי  ,טים של החיים שלהם, בלי טיוליםבלהקב"ה לגמרי, עם כל ההי
יש  זאת שם-לעומתוגשמיות, רק לעשות את רצון ה', הבלי  ,מלון-בתי

אולי שתים או שלש או אפילו ארבע או אפילו עשר, אבל הבעלים לא 
דבר זה לא משהו שלם. לא  ,הנשים לא נותנות להםשים להם או ננות

 . הזה לא כמו שזה הי – שלם. ופשוט

 ל אמר"הרבי שלהם זצ' :להשתמש בתירוץ הזה נוח להם ,הם ,ועכשיו
אבל קודם כל זה לא מה שהוא  .'ישראל-ת יהודי בארץושאי אפשר להי

ים זה ממש משפיע נהוא אמר שזה קשה מאד, וכל הענין של הציו אמר,
מהתרבות  ל להחזיק מעמד שהם יהיו בהבדלהכלא יוזה לטובה, ו-לא

הוא צדק במאה  ק.דַ והוא צ   – ו אנחנו מסתכלים מסביבי. ועכשהזאת
איך  ,אחוז! יש חיילים חרדים! אני רק שואל אתכם, איך בחור יהודי

בפירסומים גדולים אומרים  ,שהם ,נותנים לבחור יהודי ללכת לצבא
האלה שעשו את  , העקומיםמוכנים לקבל את המנווליםהם ברור ש

ים הצבא. אז הם, הבחור-המצעד, מוכנים לקבל אותם בשמחה לשורות
אתם  ים!נִ ב   מִ גם בנות, אלא הלא רק מאים בסכנה נמצבצבא, 
'ללכת זה מה אז את זה?! מכל הכיוונים!  אתם מבינים !...שמעתם?
ויש בנים  לא פשוט.זה יש הרבה שאלות בכשרות,  !...לצבא'?

יש גם את הבעיה של בנות, אז איך אפשר כמובן שמתחילים עם בנים, ו
כ "בסדר, יש כאלה שלא כ !...לתת לבחור ללכת למקום מטונף שכזה?

 .יום-יוםשם ים ככזאת שהולשלצבא, יש להם מין עבודה ככה נכנסים 
ים כהול'ויש להם ילדים, קמים בבוקר, ו ,הם ישנים בבית, הם נשואים

]'אם הלך סופו לעמוד, ואם עמד סופו  יםלִ ג  רַ ת  מִ הם . אבל 'כאילו לעבודה

ם י, מתרגלםלהסתובב עם החילונים י, מתרגל[, מדרש תהלים פרק א'לישב...'
זה הורס אותם. הורס. ום לחיים הגשמיים שלהם, ילשפה שלהם, מתרגל

 ,בחדרים לראות איך אפשר כבר אצלנו ?וחוץ מזה, למה להגיע לזה
זה הרס לעם יעקב וכו' מקבלים את הליבה! וזה אסון! -ובבתי ,ובישיבות
כל עם מבולבל זה גם כן  .זה לא יותר טוב – אבל באמריקה ישראל.

 .הספר ובתוך הישיבות-וך בתיבת שםגם שנמצא יות וכל הלכלוך מהגש
 מיד הצדיקים שהם מתיימרים להיות.הם לא ת -הישיבות -ובחורי

זה הכל שטויות, אין לזה בסיס להגיד את  – מה שהוא טוען, היהודי הזה
הוא לא יקריב  כלום. לא חסר לו ,נכון .'מה חסר לו'הוא אומר  .זה היום
ח לו, וכי נ את זה הוא לא יעשה. ישראל.-להגיע לארץבשביל מו את עצ

עם השקט ויות שלו, משאר עם הגשינוח ליהודי כזה כמו שתיארת, לה
 לא יהיה לו שקט. –עוד מעט שלו. אבל אתם תראו אם אני לא צודק, 
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 'קמפס-פימה'מי שלא יודע מה זה הו. ביותרע ורגזה יהיה רע מאד, 
ואני מציע כבר  ., ה' ישמורזמן לא רב עודבדעו הם י   – )מחנות הריכוז(
שולטים הם ונכון, גם פה המנוולים שולטים,  .לצאת משם םלכל היהודי

לנו היא שמי יש ישראל, אבל ההבטחה ש-בתוך הממשלה של מדינת
היה . וזה ]ספר יואל פרק ג'[ ה' יצילאותו  –שצועק לה' מארץ ישראל 

שנה מספיק בשבילי שאני 'שיגעתי' את ההורים לפני יותר מעשרים 
הם צדיקים, הם עשו  – וההורים שלי שהגיע הזמן להגיע לארץ ישראל.

אבל יש לי אח ואחות עם  .ברוך ה' ,פהנמצאים והם  מה שביקשתי,
ים האלה, והם גרים בארצות ילדים וכו', שלא רוצים לדעת מהדבר

 הברית.

 Public) תופעה באמריקה של 'פאבליק סקול' נהישש חברש. שמעתי מ

School )בגיל הפעוט,  תורה-ניגשים לתלמודיהם  .לילדים קטנים
תנאי שלא יזכירו בות האלה מוסדענק למנהלים של ה-תקציבי ומעניקים

אינם מסרבים שרבים ם ייש מנהל !שמד .]עמוס ו' י'[ ת"שמים בת-שם
 לזה...

הם נותנים  .הם עושים את זה גם לגוים וגם ליהודים ריתבה-ת. בארצות
כסף, בואו נגיד לכנסיות הפרוטסטנטיות, ואז דורשים מהם להגיד דברים 

עם כל מיני ך', "אחרים, מה שמתאים להם. הם גם הוציאו 'כאילו תנ
מבוסס על מה שיש ליהודים,  גוייהך "תנה 'תיקונים' שהם שמו שם.

לא שכך  .והם עושים 'תיקונים' על זה אבל הם לוקחים את הדבר הזה
יהיה משהו אחר, כי הם מאמינים זה ש יהיה זכר אפילו של משהו נוצרי!

 בשטן.

ויש יהודים שהכבוד  .כנראה שהם נכנסו גם אצל היהודים ,עכשיוו
ל שלו להגיד 'לא'. כ  זה יותר מהש   ספר-שלהם להיות מנהל בית

עשות, אמנם לא דברים מהם ליני דברים שמבקשים מ-בחדרים יש כלו
ויש מספיק מקומות שההורים גם לא מבינים כל כך,  .כך קיצונים-כדי-עד

מכניס שקר ממש ה. הליבה "כמו הליבו .אבל מכניסים רעיונות זרים
אבל כמה מנהלים ומנהלות מוכנים לקבל את  לתוך המערכת החרדית.

יט"ז ]יחזקאל כ' זה? הרבה מאד ם ַאֲחֵרי : 'כ ִ ֵליהֶּ ו  ם ִגל  . [, ושם ל"ג כ"אֹהֵלְך...' ִלב ָ
 .]'כתבו לכם על קרן השור...'[ זה הפך לקומוניסטי – ב"ובארה

שהתקיים הכנסת -ביתבהרס, פוגרום חוללו שלשה שבועות כש. לפני 
 ?כךעל דעתך יעקב, מה -בן-בקבר דןמזה עשרות שנים 

 עי']'סתורי',  הם חלק של הרשעים – ת. אבל תבין דבר אחד, הממשלה

ין', זוה"ק שמות ז'  עמלק בעצמםשהם רב או -ערב . הם[יומא י. ָדאִּ ין ְיהו  יצִּ רִּ ְ ]'פ 

הם  ד עם אלה שרוצים להשתלט על העולם., והם עובדים ביחע"ב[
שלהם, אז הם חייבים להשתלט על כל מקום ומקום מרוצים לעשות דת 

גוים, נגד ה פועליםוהם גם  ,]תהלים פ"ג י"ג[ שזה קדוש לעם ישראל
 נוצרים האמריקאים.ה

ש. המשטרה מפעילה יד קשה ביותר נגד כל יהודי שעושה משהו נגד 
 ערבים, מה שלא רואים כשזה הפוך, מה אפשר לעשות?

ב שלנו זה לא הערבים ולא האוי תבינו דבר אחד: .ת. אין מה לעשות
השטן  זה השטן, והוא משפיע על כל העולם. –האויב שלנו  האדומים.

ולאכול מעץ  ,השפיע עלינו ללכת נגד האבא שלנו, נגד הבורא שלנו
ואז גם  זור לאבא שלנו ולתקן את הדבר הזה.הדעת. ואנחנו חייבים לח

צדקנו, -' ייעלם, וישאר רק אותנו עם משיחאדום'הערבים ייעלמו, וגם 
 , אבינואבא שלנוהנהיה בזרועות כביכול של  אנחנווברור,  .דודבן מלך 

 בשמים.ש

 

 רעידת אדמה חזקה... התרחשהבצ'ילה ש. 

טבע ממש גדולים, -ויהיו אסונות ,צונאמיםגם , יהיו נוספותת. עוד יהיו 
ְצַעד ָאֶרץה' ישמור עלינו.  ַזַעם ת ִּ ַאף ,]חבקוק ג': 'ב ְ ש   ב ְ דו  ָ ם', ע"ש[ ת  ֹויִּ  ג 

 ר...ב   ד  מִ ה את לנוהחול שהיו פה לפני שבוע... מזכיר -פותוש. ס

עשו לא  ,מאז שיש מדינהידועות ההחול היו הקשות ביותר -ת. סופות
י שעומדים להיות "להזהיר את עמבכדי זה היה ממש  .כןלפני רישומים 

לחזור וך על הקב"ה, לחזור בתשובה, מלסשצריך דברים קשים, ו
 להתקרב אל ה', ולסלק את השטן מהלב שלנו. בתשובה.

 ...לגמרי הסתלקהחוללה ול זה מלשון 'חולין', הקדושה ש. חו  

ת. נכון, נכון בדיוק. וה' ישמור לאיזו רמה נמוכה הגענו עם הקדושה, 
הבגדים כל כך צמודים  .פשוט הולכות כמעט ערומותנשים  .םגם החרדי

ואף אחד לא חושב שזה לא בסדר.  ,שרואים כל צורה של כל הגוף
ואפילו אם האשה רזה ולא רואים כל כך את כל מה שלא צריכים 

אבל היא נראית כמו שהיא יצאה מעיתון, דוגמנית. התסרוקת  –לראות 
 עם הפאה שלה, וכו', ממש יפיפיות, ה' ישמור.

 

 ?הסיפור הזה , מה אומרשבאו לאירופה ש. התסבוכת של הפליטים

רוצים  .ב"וגם את ארה ,שהם רוצים להרוס את אירופהת. זה אומר 
-או לא 'ספרד'או  'גרמניה'לא רוצים שיהיה  .להשתלט על אירופה

לעשות וגים של אנשים ום פשוט להכניס כל מיני סימה, הם רוצ-משנה
ואז הם יכולים להפעיל את החיילים ואת  מלחמה אחד נגד השני.

איזה חיילים מ...  ,יודע-לא-אנישלהם, שכולם נראים כמו  המשטרות
 ה' ישמור. –. הם נראים כזה ים או משהו"איזה סיפור על עבמ

 ך הרבהככל ת מזה שבאים האם ראשי המדינות שלכאורה נפגעוש. 
 ונכנסים, הם בשותפות עם הדבר הזה?!... אנשיםערבים וכל מיני 

אפילו חד מהאנשים שלהם, מיליארדר, שת. ודאי! זה ברור! יש להם א
-ם, עם מספריבחינמידע -קים חוברותהם מחל מותות שלו.זה בא מהע

 , מפורט שםנים להביא את הפליטים לאירופהכאנשים שמוהטלפון של ה
מה הם  , כמוכל מיני דבריםעוד , ומקבלים את זה כמה כסףעבור 

ומה הם צריכים לעשות, ואיך עושים, ולאן הם צריכים  ,צריכים להביא
ם הו .םיים כבר עוזבנהמידע הנחוץ. אז המו כל ,הכל כתובוכו', להגיע, 

אלא פשוט מלחמות, של מקומות לא תמיד עוזבים בגלל שהם במרכז 
אבל  בני אדם. אלפי-אלפי, מאות-זה מאותו .מחפשים חיים יותר טובים

 ,גרמניהבהשני, יש מלחמות שם, כי -עם-עכשיו הם כבר נלחמים אחד
כל מה  – אגב הרבה מאד אנשים אומרים שזה 'הרייך הרביעי'-שדרך

איפה לשים אותם. אז בכלל מקום שקורה באירופה, כבר לא יהיה להם 
אני  !ריכוז שהיה של הנאצים-, לפחות בחלקם? למחנהלאן שלחו אותם

 ..להשכיב אותם לישון. החושב שזה היה טרבלינקה, לא היה איפ

 מדינה מפותחת כמו שוייץ, מה זה חסר להם?ניקח ש. אבל 

י ה היא זו שד  יאפילו אחד. אבל גרמנ תת. לא מאמין ששוייץ מקבל
עכשיו היא אבל  .פתוחות מקבלת אותם תשולטת על אירופה, ובזרועו

ם להשתולל שם. היא לא נותנת להם כבר מתחילי כבר לא רוצה, הם
יש  ולא רק זה,צים, ואז הם מתחילים להשתולל. וללכת לאן שהם ר

שלא כדי בנו קירות או מחסומים  שפשוט סגרו את הדלתות, ארצות
בדיוק זה ו וזה מתחיל להיות מלחמה 'לא סתם'. כנס,ילהם להלאפשר 

 אשבגלל הבלאגן הזה הם יכולים להוצי ,מה שהם רוצים: בלאגן, בלאגן
שלהם, ולהגיד שעכשיו כדי את הצבא שלהם ואת המשטרה החוצה 

מקום כבר יהיה זה אז ו ,צבא לשלוטלתת לצריך  – לשלוט על כולם
מדינות אינדבידואליות. זה יהיו ולא  ,"פהואיר"היה ת זאתלגמרי, שונה 
 הכיוון.

 שלהם הראשים, האלה לרשעים להם אכפת מה, מבין לא אני. ש
 ...?אותו להרוס למה אז, יפה עולם כאן יש ?הכל את להרוס שרוצים

 ועד, נעלם לא שהוא ועד, קיים עדיין ויצר הרע, קיים עוד השטן. ת
 להגיע יכולים לא אנחנו אז, אחוז במאה' בה בוטח לא ישראל-שעם
ב עדן-לגן ג ַ וֹ ' ה ]ישעיה ב': 'ְוִנש ְ י ֹום ְלַבד  ַ  .ַההו א...'[ ב 



 מה?! עצמו את להרוסמחפש  הוא האם, מעוניין הזה הרע מה אז. ש
 ...?שלוהמדינה  את להרוס מחפש באירופה ממשלה-למשל ראש

, בעולם האוכלוסיה של עשיריות-מתשע להתפטר רוצים הם, לא. ת
 שברא זה שהוא בטוחים הם, בשטן אמונות מיני כל להם יש. ולשלוט

 העולם... את

 את אותה השיטה? הפעילגם מנסים לבארץ ש. האם 

כ "זה לא הולך כ ,מספיקהיה ת. טוב, הם ניסו עם הסודנים, אבל זה לא 
-מקוםרוצים להשתמש בארץ פה כהרי וחוץ מזה שהם בעצמם  .בארץ

מה שהם עושים באירופה, האם הם צריכים אותם  אז בסיס שלהם,ה
זה  זה יהיה יותר פה מקום יותר מסודר.הם רוצים שלא, בהמוניהם כאן? 

 עדן-כנס לגןיהנחש רוצה לה .צים לשלוטוהם ר ממנוקום שמיהיה ה
ב ֵ ַהר ]'ְוֵאש  ה ְלֶעְליֹון'[ גיד שהוא השולטולה מֹוֵעד...'[ ב ְ ֶ שהוא  ,]ישעיה י"ד: 'ֱאַדמ 
]נבואת מלחמת גוג ומגוג, יחזקאל פרק ל"ח:  וזהו – 'הכל יכול'ושלום חס 

י ֹום 'ְוָהָיה ַ ךָ  ַעל ְדָבִרים ַיֲעלו   ַההו א ב  ְבת ָ  ְלָבבֶּ ַ ת ְוָחש  בֶּ ֶּ ָרָעה...' וברש"י: 'להלחם  ַמֲחש 

ֵלְך'[ פרלקום מן העהוא רוצה  נגד ה''[ ֵ חֹוְנָך ת   .]'ַעל ג ְ

, היום החמישי, של הבריאה הקב"ה ברא את העופות והדגים באותו יום
את החיות והבהמות, בירך אותם, אחר כך הוא יצר ביום השישי הוא ו

יביא לחורבן הוא שהנחש זה הוא ידע ש כימדוע? והוא לא בירך אותם, 
 העולם והריסתו, לכן הוא לא בירך את החיות והבהמות של יום שישי

 .]רש"י בראשית א' כ"ב, ור' כלי יקר שם[

הסדר 'ם על "האפיפיור להכריז באועומד הקרוב כיפור -ש. האם ביום
 ?(NWO' )העולמי החדש

אז  כן, אבל לא נתנו לו...ת. לא ביום כיפור, יומיים אחרי כן. הוא רצה, 
מובנים. ושוב אני עכשיו  – ו  נ  בַ עכשיו הכל מובן, כל הדברים שלא ה  
אל 'וה ש("הדעא - ISIS)' אייסיס'חוזר, שלא תשכחו, כל הענין של ה

ותם כדי א רו  צ  י  שאלה הם  ,םדו  וכל הדברים האלה, זה א   'קעידה
הם  ?הם משתלטיםערבי. איך -נגד-ערבי בין הערבים, ותמלחמ שיתחילו

אחד וכל  ,ומפרקים אותם לכמה קבוצות ,לוקחים את האנשים עצמם
השני, ואז אדום יכולים להיכנס -את-הולך נגד השני, והורגים אחד

 הם .מההתחלה המלחמה את שעושיםאלו  הם ולגמור את העבודה.
 וכל ,'המוסלמים האחים' ואת ,קעידה-האל ואת ,ש"הדאע את מייצרים
  .שלהם האחים נגד להילחם אותם שולחים, האלה

: באנגלית שאומרים כמוהעבודה שלהם, -שדרךהידועה יש את האימרה 
Divide and conquer , ַגם  וזו, רוצים שהם מה בדיוק זה. לו  ש  מ  ו   דר  פ  ה

 ,שוטרים של להרג גורמים עצמם הם .באמריקהאיתה  יםפועלש השיטה
 שהם עד, הכושים את הורגים והשוטרים, כאלה דברים מיני כלעוד ו

 .השני נגד אחד נלחמים

 ש. זה נראה דומה לשיטה שהם עובדים גם פה עם הציבור החרדי...

גם באמריקה שארץ ישראל, ואני מאמין ת. ודאי וודאי, הם נכנסו פה ב
, ויש '[הפחד משתלט]ר' מאמר ' ובכל העולם הם נכנסו לקהילה החרדית

כל לעשות בשביל זה ם ימוכנים כסף מהם לא מעט, שלשמקב םחרדי
חרדי -גם כדי לגרום למחלוקות בין יהודיו לל,מיני דברים בכדי לד

. אבל זה יגמר. )מחלוקות קשות( וזה ממש עושה הפרדהליהודי אחר חרדי, 
 הם ייעלמו. –ואלה הרשעים שאין להם שום מצפון לעשות את זה 

 .]אש"ל י"א ח'[

 

'עתידה תורה שתשתכח בגמרא: כתוב  ש. ירדה כזו אטימות בעולם.
שכחו את כל המושגים הבסיסיים של היהדות, ה, נ  אז הִ מישראל', 

 שכתוב... מהצניעות וכו', בדיוק 

הדור -בסוף, שכמעט כל גדולי שכתוב שיהיהת. ועוד דבר שזה כמו 
כמה צדיקים, אבל לא הרבה כבר. אבל מי שיכול  ושלנו נעלמו, נשאר

ר צו  ס עָ פֶ אֶ ]'וְ  אין – להוביל את עם ישראל, לכוון את עם ישראלהיה 

 שזה נשאר למסכנים כמונו. ,]ב"ב י"ד[ . אז כמו שכתובב'[זו  עָ וְ 

 י..."שישנה התקדמות בעממצד שני ש. אבל אנחנו רואים 

ת. נכון, אנשים מבקשים עכשיו 'טונות', המון חומר של דברי חיזוק על 
ענו. זה זה הכל נכון, אבל עוד לא הג ת את הרבים,ו  כ  זַ ל  צניעות, להפיץ, ו  
וכאשר יש ברחוב עדיין אנשים  שם'.-פה וכמה-לא מספיק 'כמה

 עוד לא הגענו. אז –שלועגים על נשים צדקניות שהולכות בצניעות 

לילדים וגם ש. איזו חוצפה, חוסר בושה שיש לאנשים האלה... 
 ממשיכים להציק...

חזק, אך בכל אופן זה פחות חזק. יש כאלה שכבר  ייןדת. נכון, זה ע
זה לא אומר שהם בלב יש ואסור לפתוח את הפה, שמבינים שזה אסור, 

אבל יש תמיד את  , אבל נזהרים הרבה יותר.הלהם הרגשה יותר טוב
אז לא  – וכואב הלב, כי אם לא יהיה שינוי .אלה שהם ממש מזלזלים

 יוכלו לשנות, פשוט.

 לא עושים את זה כבר...ו שהתפכחוש. יש כאלה 

. 'אימונים'אבל צריכים  ,ת. נכון יש בירור, ויש כאלה שתפסו את האמת
]ר' לשון הרד"ק , צריכים לתפוס ולחיות את זה 'לתפוס וזהו'זה לא מספיק 

ְלָבָבם'["תהלים פ"ד עה אינפורמציה שלומדים  , זה לא איזופ 'ְמִסילֹות ב ִ
נה, זה משהו שצריכים מש-שאפשר לשכוח את זה או לא באוניברסיטה
 אז זה לא קיים! –אם לא חיים את זה ו לחיות את זה,

שהחילונים, בחלקם או אף ברובם, איבדו על כך במסרים דובר ש. פעם 
 . כבר עברו שנים מאז.]ר' רמב"ם הל' תשובה פ"ו[ םכח הבחירה שלהאת 

להגיד שחלקים גדולים מהחרדים כבר ניתן היום השאלה היא האם 
 הבחירה שלהם?-איבדו גם הם את כח

כ רחוקים שהם בכלל לא מבינים כלום, "ת. נכון, החילונים לרוב הם כ
ָבאו  ָהאֹוְבִדים...'[ שיחזרוכאלו בין החילונים  יהיויש,  מנםא אבל יש גם  .]'ו 

אז יש  – והצעירים .שמאד רחוקים, לצערי הרבאת אלה בין החרדים 
חסרה להם  בכל זאת –אלה  גםמתחזקים וחוזרים, אבל אמנם כאלה ש

ואם  ,בישיבות שלהם רך כללאיזו הבנה בסיסית שהם לא מקבלים בד
רנות אולי יותר מבינות, אבל גם כן יאז הב –יש  ס  יש משהו  .ש ח 

הרבה -יש הרבהשיטחי, מאד כללי, באידישקייט שמלמדים היום. ו
וגם יש הרבה דברים שזה ממש לא אידישקייט  סתירות במה שלומדים.

 .'החרדים ביותר'ספר שזה כאילו ה-שלומדים, אפי' בבתי

שלוקחים כסף מגוים, מוסדות עוד דבר שאגיד לכם, מעניין מאד, יש ו
את ויש אפשרות להסתכל, יש  .כי מחלקים את הכסף בקלות מהכנסיות!

 –להיות יהודיות ם רואים שעמותות שאמורות רשימות של העמותות שה
 יש כל מיני דברים זרים שנכנסים לתוך !הם רשומים כשייכים לכנסיה

כל הסיפורים האלה את כולל  הדבר הזה, לתוך האידישקייט שלנו. וזה
 ,ם כל מיני דברים לא טובים איתםיעושו, סיונריםישחטפו ילדים, המ

הם לא מרביצים  .זה כדי להוריד את הקדושה שלהם – והדברים האלה
להם, נותנים להם ללכת הביתה, אבל מזהירים אותם לא לספר מה 

אבל כבר הצליחו להוריד את הקדושה שלו, זה נתן לילדים  .שקרה
יודעים שה' שונא הם דבר ש, וזה 'משהו אחר'הקטנים האלה טעם של 

 .]סנהדרין דף קו.[ את זה

 הנשמה נשרפת והגוף קיים. –ש. כמו אצל נדב ואביהו 

 ת. בדיוק.

 - פעם שיש לאדם הזדמנויות להתעלות שבכלהמוסר -מובא בספרי ש.
יפסיד את כדי שתעסק איתם לה הבליםר מספק לו כל מיני "היצה

מסוגל אדם שחולה . למשל ולהתקרב אל ה' האפשרות להתעלות
אך היצר מעסיק אותו ללא הרף בכל מיני  ,מאד אל ה'להתקרב 

בעת ביאת וכך זה . את תפקידו הוא שוכחסידורים וכו', עד ש ,טיפולים
כך מסוגל -שכלזה יהיה זמן כשמתקרבים לגאולה השלימה  ,המשיח

ר יעסיק את האנשים בכל מיני שטויות ", אבל היצהולתקן להתעלות
 ד את זה...כדי להפסי

הודי להרגיע אתכם, שכל י ,ת. אבל דבר אחד אני יכול להגיד לכם
מאלו כל יהודי  . אז זהו, זה הכל.ס עמוס["ז, סו"פ כ"]ישעיהו סו אמיתי ינצח

הם יינצלו. אנחנו לא יודעים מי  – סיני ואמר 'נעשה ונשמע'-בהר ושהי
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אבל יש ולים לראות, רב ומי העמלקים, לפעמים כן, אנחנו יכ-בהער
נים נו, עם זק  תוכגם בשנמצאים ליהם, עאפשר לראות -הרבה שאי

ארוכים ופאות ארוכות, ומעילים ארוכים שחורים, אבל זה לא אומר, 
ם...'] נראה מי כן ומי לאעוד ואנחנו  ְרִאיתֶּ ם ו  ֶּ ְבת  ַ  .['ְוש 

ד' ח  ם א  ם יו  קו  פ  ד  על הפסוק 'ו  זצ"ל חי -איש-בןה ש. מובא בדרשות
זה רומז לכך שיבוא גישת עשיו עם יעקב בפרשת וישלח, כי שנאמר בפ

ביום הזה בני עשיו יכריזו מלחמה ש ,שזה יום כיפור ,המיוחד ,יום אחד
נראה שזה עלול להיות ביום הכיפורים השבוע, כשראש  על יעקב.

הותיקן רוצה להכריז את אותה מלחמה של עשיו בפגישתו עם יעקב: 
 לדת אחת...נתחבר הבה 'אלכה לנגדך', 

הכיפורים הזה, אבל דבר אחד -ל להגיד לכם אם זה ביוםת. אני לא יכו
אספר לכם, שלפני כשבוע או משהו כזה, נשיא מדינת ישראל יחד עם 

את  המזכירה שלו הלכו לאפיפיור ברומא. והאפיפיור רצה ללחוץ לה
אז הוא היה כל כך נחמד במרכאות  היד, אז היא אמרה שהיא חרדית.

הוא אף  –, וכדי שלא תרגיש רע 'הבין את זה מצוין', הוא כפולות
זו החנפנות שהוא עושה כדי  .הוריד את הצלב שהוא הולך עם זה

, אז למה לא להיות ]'ִאיש  ַצִיד'[ 'תםיא-'כאילולמשוך את היהודים שהוא 
 ו מלחמה. הם לא מבינים, היהודים.ז ?!...בדת הזאת שהוא רוצה להקים

 ראשיבין הנהגת המדינה לשעל הקשרים העמוקים  'מדינה לא יהודית']ר' מאמר 

 .['מסע הצלב האחרון' :מאמרהנצרות, וכן 

חיים במקומות מאד, והם בינתיים -האנטישמיות באמריקה גברה מאדו
עוד מעט, ואולי זה כבר ביום  גורים שלהם, אבל זה לא יעזור להם.הס

כיפור, אולי זה יהיה אחרי זה, אני לא יודע, אבל זה בעתיד הקרוב, 
למימדים גדולים מאד, ואז אנחנו נראה  הכבר מגיע – האנטישמיות
ל יקומו כ  ה שיש להם ש   ל  אני רק מקווה שא   ,, ואזקשה אנטישמיות

 ויעזבו.

נוכל 'להבין את המסר' שה' רוצה לתת איך  – ש. יומיים לפני יום כיפור
 לשנות את כל החיים לכיוון הנכון?לנו, ו

בארץ מרגישים בעיות הרבה יותר מאשר האמריקאים, היהודים ת. 
זה לא  '.החרב על הצוואר שלנו'את פה אנחנו מרגישים  .האמריקאים

 'הנדיבו' שנמצאים בסוריה.כל כך הרבה רוסים  נםשישהעובדה פשוט 
הגז -לקחת את האחריות לשמור על מתקני שהוא מוכןבטובו פוטין אמר 

והוא גם  על כל המתקן הזה עם החיילים שלו. שמצאו בים, הוא ישמור
אז מה זה אומר? זה אומר שהוא רוצה להשתלט  !...להשקיע בזה מעוניין

בכלל לא יחד איתם, אבל זה גם שהממשלה שלנו  -וחוץ מזה  .פה
]צפניה ב', יואל ב',  יש יהודים שכבר רואים ומרגישיםאז  ממשלה שלנו.

מתחילים עכשיו אבל . יש כאלו שפשוט התבלבלו, לא שמו לב, ועוד[
וגם יש כבר הרבה בעיות כספיות,  .טעוהם להרגיש שזה לא פשוט, ש

אתם לא יודעים כמה קשה שזה הכל רועד כלכלית.  – בכל העולםו
-ההגדול-הכלכלית-הנפילה – קשההולך להיות בעולם, כמה שזה יהיה 

 בהיסטוריה. -פעם-אי-שהיתה-ביותר

צריכים להגיע פשוט אנחנו  ,בצורה רציניתאז מי שיגש לעשות תשובה 
הולכות, ופשוט לפתוח את הלב לנשים שלא  – הכנסת, או בבית-לבית
התחיל לבכות, לתת אפשרות, להשתדל לנו, ל, לדבר עם האבא ששלנו

אז ה' יפתח לנו את הלב, ואז  – ברגע שנשתדל ,ואז .]'כחודו של מחט...'[
את  ותנרגיש איך שהדמעות מורידות את המחיצות, ממיסונבכה, 

אדם יכול להתקרב מאד להקב"ה. והוא יתן לנו את -המחיצות. ואז הבן
 – הכיפורים הבא-ועד יוםאפשרות הזאת ביום הכיפורים הקרוב. ה

לא עד יום כיפור ו .העולם יהיה הפוך, יהיה הפוך לגמרי, משהו אחר
-בואו נגיד, לא יודע בדיוק מתי, אבל זה עוד מעט – הבא, עד כסלו

הזדמנויות לחזור ככה  ולא יהיו לנו הרבה .זה לא יקח הרבה זמן .מעט
כך יהיו גם כן אחר  .זה עכשיו ביום כיפור – האפשרויות בתשובה. אחת

 רבה.-הושענא עדזמנים שה' יקבל את זה, אבל נראה לי שלרוב זה 

 ש. האם אפשר לתקן את הכל בימים הקצרים האלה?

לא צריך את הכל לתקן, צריכים להצטער על הכל, על כל  – ?ת. הכל
טובים. אבל מה שכן צריכים לעשות זה ליצור קשר עם -הדברים הלא

ולהחליט שעכשיו אנחנו רוצים לעשות את רצונו בלבד,  ,הקב"ה
...', ש   ]'אַ  יכול-שאנחנו יודעים בלי שום ספק שהוא הכל יֵענו  ר לֹא יֹוש ִּ ו 

 זה הסוף שלנו. –ו נגדו ", ואם אנחנו הולכים חהפטרת שבת שובה[

 זה לכשעצמו מטהר אותנו... – הבושה על העוונותבעצם ש. 

לא שנצא מבית הכנסת ות. נכון, אבל אנחנו צריכים גם להמשיך, 
 ונשכח.

 צדקנו ממש בקרוב-אני מברך את כל עם ישראל שנזכה לקבל משיח
י ָבר ֵאֶליךָ  ָקרֹוב ]'כ ִּ , ושמהרגע ְמֹאד...', סו"פ התשובה והגאולה, ניצבים פרק ל'[ ַהד ָ

כבר יהיה לנו טוב באמת. לכל עם -שכבר –שה' יגלה לנו את המשיח 
 ישראל, לכל עם ישראל! אמן.

י ָנַתן ה ַיֲעקֹּב מִּ ָ ס  ׁשִּ מְּ )פרק מ"ב, פסוקים י"ח עד כ"ה, עם ביאור מלוקט ישעיהו הנביא דברי ם מפסוקימספר ן להביא כאן לנכו ראינובסיום המסר    ...לִּ

 טרם פרוץ המלחמה העולמית השניה.של הרב מפונביז' זצ"ל  להפליא לזעקתו הנוקבת והמרה התואמים, מדברי המפרשים(

ָמעו   )י"ח( ים ש ְ ְראֹות ,ַהֵחְרש ִּ יטו  לִּ ים ַהב ִּ ְורִּ קחו את אזניכם לשמוע מוסר ואת עיניכם להבין יפ !]אתם עם ישראל, הינכם כמו עיורים וחרשים ְוַהעִּ

י )י"ט( :את המתרחש נגד עיניכם[ ם ַעְבד ִּ י אִּ ר כ ִּ ו ֵ י עִּ ָלח ,מִּ י ֶאש ְ ַמְלָאכִּ ם .ְוֵחֵרש  כ ְ ָ ל  ֻׁ ְמש  ר כ ִּ ו ֵ י עִּ ֶעֶבד ה' ,מִּ ר כ ְ ו ֵ ]אתם לועגים על עבדי  ְועִּ

ועל  הנביאים והצדיקים אשר אני שולח אליכם לעורר אתכם לחזור בתשובה כאילו הם העיורים והחרשים שאין כמותם כי אינם מבינים את המציאות,

מֹר (')כ :חינם הם מפחידים אתכם[ ש ְ ֹות ְולֹא תִּ ָמע ,ָראֹות ַרב  ש ְ ם ְולֹא יִּ קֹוַח ָאְזַניִּ ָ ]אך אתם רואים מאורעות רבים ועצומים המתרחשים, אבל  פ 

הזעקה מן מה קורה בעולם אבל אתם לא שומעים את קול  לשמוע ולהביןאתם לא שמים את לבכם להבין את המסר שבהם. אתם פוקחים אזנים 

ְדקוֹ  )כ"א( :השמים אליכם לחזור בתשובה, אם כן אתם הינכם העיורים והחרשים[ יר ,ה' ָחֵפץ ְלַמַען צִּ ֹוָרה ְוַיְאד ִּ יל ת  ]הקב"ה חפץ להחזיר  ַיְגד ִּ

ברים האדירים מה אתכם אליו בתשובה ולעשותכם צדיקים, ולכן הוא מרבה לשלוח אליכם שוב ושוב תורה ומוסר ביד שליחיו הנביאים, וכן מהד

א  )כ"ב( :ראי אותי תקחי מוסר'[ישקורה בעולם, שזה גם כן מוסר עצום מאת ה', וכמו שנאמר בצפניה: 'הכרתי גוים נשמו פינותם, אמרתי אך ת ְוהו 

י סו  ָ זו ז ְוש  ָ או   ,ַעם ב  ָ ים ָהְחב  י ְכָלאִּ ֵ ם ו ְבָבת  ָ ל  ֻׁ ים כ  חו רִּ ַ יל .ָהֵפַח ב  ב ,ָהיו  ָלַבז ְוֵאין ַמצ ִּ ַ ה ְוֵאין אֵֹמר ָהש  ס ָ ]עם ישראל נמצא במצב כה  ְמש ִּ

מתחבאים מרוב פחד במקומות סגורים, )ויתכן גם לומר שכוונת דברי הנביא פרחו להם, והם עלוב, ואויביו בוזזים ושוסים אותו, בחוריו וגיבוריו 

ין זֹאת )כ"ג( :יל מן הביזה והמשיסה[שנבחרי העם וגדוליו נסתרים במטמוניהם ואינם יוצאים להוכיח את העם(, ואין מצ י ָבֶכם ַיֲאזִּ ב  ,מִּ ַיְקש ִּ

ַמע ְלָאחֹור ש ְ ]הלא היה עליכם להבין את מצבכם הקשה ולחזור בתשובה, הלואי והיו בכם אנשים שמאזינים לדברי מוסר אלו, מקשיבים ומבינים  ְויִּ

י ָנַתן )כ"ד( :בסופו של דבר לחזור אל ה'[ ה  מִּ ס ָ ְמש ִּ ים ,ַיֲעקֹבלִּ ָרֵאל ְלֹבְזזִּ ש ְ ְדָרָכיו ָהלֹוךְ  .זו  ָחָטאנו  לוֹ  .ֲהלֹוא ה' ,ְויִּ ְולֹא  ,ְולֹא ָאבו  בִּ

תֹוָרתוֹ  ְמעו  ב ְ ָ ]מי זה שנתן לגוים את האפשרות לבזוז ולהציק לפשוטים וכן לנבחרים מעם ישראל? הלא זה ה' בלבד, וזה כעונש על שהם חטאו  ש 

ְלָחָמה )כ"ה( :ודרכיו[לו, ואזהרה על עזבם את תורת ה'  ֹו ֶוֱעזו ז מִּ ְֹך ָעָליו ֵחָמה ַאפ  פ  ש ְ יב ְולֹא ָיָדע .ַוי ִּ בִּ ס ָ ַלֲהֵטהו  מִּ ֹו ְולֹא  ,ַות ְ ְבַער ב  ַות ִּ

ים ַעל ֵלב ן ולא יודע מכלו ָיש ִּ ֵ ם, וגם ]הפורענות והסכנות ממשמשים ובאים, מידת הדין הולכת וגוברת ר"ל, האש בוערת מסביבו, אבל הוא כמו ָיש 

 : ה'[ לאכאשר האש בוערת בקרבו, גם אז עם ישראל לא ישים לב לשוב 
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 פרצה מלחמת העולם השלישית
חשון, עם בנימין , ראש חודשיום ג'בס"ד, ירושלים, 

למעשה, אפשר לומר אני מאד רוצה לדבר. אני מאד מפחד, מאד מפחד. 
וזה לא רק אני  כבר התחילה. חמת העולם השלישיתברור שמל

גם בין  ,ליםויש הרבה אנשים חכמים וגד ,האוטיסט המסכן אומר את זה
סוף. אמנם לא . אנחנו ב'זהו זה'שכבר יודעים ש ,וגם בין הגוים םהיהודי

ברוך ה', אבל  ,ש["ח', ע-]צפניה ג' ו' לות נעלמותראינו עוד ערים גדו
 .עכשיו שזה מאד יכול להיותיודעים אנחנו 

עוד  – אבל עם כל מה שיש ,ים ענקיים בעולםירואים שינוואנחנו 
אבל כן קורה. רק להזכיר  קורה כלום!''אבל לא שאומרים:  ויש כאל

 לכם איך שהעולם שלנו השתנה.

גזע 'אירופה זה  .אירופהאנחנו לומדים על מאז שאנחנו ילדים קטנים 
'. יש כל נים כחולות, וכויבלונדינים, עם ע ,הרוב הם בהירים .'יאר  ה  

בדיוק אירופה, -קצת לאשזה אנגליה, את ת באירופה, יש ומיני מדינ
, ושם ',ואוסטריה וכו' וכו ,הולנד, וגרמניהאת יש אבל כמעט, ו

 .זה סוג אחר – זה סוג מסוים של אנשים. בספרד אלוהבמקומות 
אבל בעיקר  ',כל מיני'ב יש "ערב זה סוגים שונים, ובארה-בארצות

בלונדינים, שהרוב באו מאירופה  ,לותים כחועינ לבנים עםנם לבנים, יש
 םנטים או יהודיטטסויה, את החופש להיות פרטלחפש את הדמוקרכדי 

 הו אחר. או מש

 .זה מלא ערבים אירופה? במקומות האלהבכל הואיך זה נראה עכשיו 
שיש  םהאלפי-כל מאותואם הם נשארים  .אירופהאין כמעט ילודה ב

כמה מיליון, אם זה  רמהם כביש מעל למיליון בודאי, וכבר  ,באירופה
יהיה הרוב. זה השחום או החום יהיה הבולט, אז ימשיך ככה, 

והאיסלאם ישלוט. ועכשיו זה רק בלאגן גדול שמה, אין איפה להושיב 
עושים הרבה שגברים זה מהות, אבל הרוב ים קטנים עם איאותם, ילד

אולי אבל בגרמניה  .י מעשים לא טוביםשים כל מינוגונבים, וע ,בעיות
ועכשיו  ,םהריכוז שפעם שם הרגו יהודי-בשבילם... מחנותמצאו מקום 
 .'מעולה'להם, אז העולם ממש נראה זה הבתים ש

בודאי ו ,מלא ערבים-הנשיא מכניס מלא .אותו הדבר – ב"ובארה
ש. וחוץ מזה יש "דאעהאירופה יש הרבה מאו לביניהם ובין אלו שבש

אפריקנים שברחו מהבתים שלהם, ומקסיקנים, והם נותנים להם  הרבה
, בלי לשאול מי ה(י  ה  )אישור ש    פשוט לזרום לתוך ארה"ב, בלי גרינקרד

הם או מה הם. וחלק רציני הם ממש פושעים, רוצחים, ולא בודקים, לא 
הוא  .אכפת להם. אבל אם ישראלי יבוא לשם, אז כבר יעשו לו בעיות

זה איך ככה , הוא יצטרך עבודה, ולקנות בית, וכו' וכו'. יצטרך גרינקרד
 נראה העולם שלנו.זה ש

 

אבל עכשיו הרוסים נמצאים בסוריה, ולא סתם, מאה אלף! מאה 
וליד  .עם כל הנשק שרק חולמים על זה ,יליםיאלף, בערך מאה אלף ח

מלחמה שמשם הם מעיפים טילים -הרבה אניותלרוסיה יש סוריה 
הסינים, אם  את סין. – :עזרהם עוד הובנוסף יש ל .ביותרמהמשוכללים 

הם צריכים רק להביא איזה  – ח התיכוןם רוצים לכבוש את המזרה
 ..יעמדו אחד ליד השני, וימלאו את כל השטח.הם רבע מכל הסינים, 

 רוזה אומ .נלחמיםהם הגיעו עם אניות מלחמה, וגם כן אבל הם גם 
ועכשיו  .הסינים והאיראניםבעזרתם של שפוטין משתלט על סוריה 

ועכשיו הם גם כן  ,המילואים-אנשימחיילים הם גם גייסו ברוסיה 
שבילם בפה בארץ מאד דואגים, כי זה לא בעיה  םוהיהודי בעיראק!
זה יכול  .לתוך ארץ ישראל, אולי פשוט לבוא ולהשתלט 'טיפה'לטוס 
 להיות.מאד 

זה כבר חלש, הוא ש ,התיכוןלט על המזרח תכנון זה פשוט להשיוהת
ומה  '.ערבי נגד ערבי' כל המלחמות שהרשעים תכננו וביצעוחלש ממו

ולפני זה,  ,ואתמול ,עם הארץ הפיצפונית הזו? כל הצרות שהיו לנו היום
 .לנו פה, זה עוד קטן לעומת מה שעומד להיות תלהיו דוכל מה שעומ

אני  – ה קודםואם אתם סבורים שהחיים יחזרו למשהו דומה למה שהי

והם לא  ,אלה, הרשעים, התחילו כבר את המלחמות. כך לא חושב
הטעם של המלחמה את יש להם את הטעם של ההצלחה,  .יעצרו עכשיו

אדם -הטעם בפה של הדם והזיעה שיש כשבןיש להם את  .והניצחון
אחרי שהם גומרים את כל הערבים  .לא יעצרו .והם לא יעצרו .נלחם

-רחיב את הגבולות פה, ולעשות מארץהאלה, הם רוצים לשבת פה, לה
ה' ישמור,  ,ז"מקדש של ע-וגם לבנות ביתישראל את המרכז שלהם, 

ה. אבל עד "אבל הם לא יצליחו בע ,התכנון שלהם ו. זה'הבית'ואת 
אופן מספיק בכל יהיו  – שיבינו ועד שאנחנו נבין שהם לא מצליחים

הם שכך ים שלהם כמו פעם, ישינסו להחזיר לעצמם את הח םיהודי
 לים להמשיך את הגשמיות שלהם.ויכ

 ,יותמהעולם הולך ליפול גם בגש האחים שלי, תשמעו! זה לא יהיה.
וגם אנחנו עומדים לפני מלחמות מפחידות  .כבר נפלזה  – ברוחניות

לא יהיה זה י "בא ,'הזרת . בע]צפניה שם[ ביותר, עם המון הרס בעולם
קשה כמו בעולם, אבל יהיה קשה. ורוב האנשים יחשבו שיותר  כל כך

ל "ל, אבל הם לא מבינים ולא רוצים להבין שבחו"טוב לברוח לחו
 ,םאת היהודי םהרשעים שונאי – ל"יהיה להם הרבה יותר קשה. בחו

 תהיה הרבה יותרו לל.כרך בד ,הם מתנהגים אחרתכלפי חוץ אפילו ש
 ,ם ביותר, הזבליהרבה מהאנשים הנמוכ .מיות, הרבה בלאגניםשיטאנ

כקרבן.  םהם יתפסו את היהודי – השני-עם-כשהם יתחילו לריב האחד
החיים  ך כללבדר .לדבר איתם, כי הם לא רוצים לדעת פשראי אבל א

ה'[ צים לדעתוהם לא ראז שלהם נוחים  ֵמן ֵלב ָהָעם ַהז ֶּ אבל אני  .]'ַהש ְׁ
, שראלי-רץעכשיו זה קשה פה בא ,מכולם, תסבירו להם, נכוןמבקש 
 להשוות. לא ניתןשמה,  הה שיהימ  ל  להשוות  י אפשר בכללאבל א

 ,טק  זה לא יהיה ש   .התמונה תנתתי לכם א יותר-או-ועכשיו אני פחות
שהוא לא יכול לחזור  צעדטין כבר עשה וולא יכול להיות שקט כבר. פ

יהיה סף יתחיל לרדת בצורה קשה בערך שלו, וזה ועוד מעט הכמזה. 
 ,לולאכ שיהיה מה ,כולם רק ידאגו לאוכלו .בכל העולם ,כל הכספיםב

 ,חוץ מהרשעים שביניהם ,העשיריםו, לחיות יום יום. בשביל הילדים
המשפחות  וחמשת-והאלה, שמוניםיפסידו את רוב הכסף שלהם. 

 י מקבל ומי לא.הם יחליטו מ – ששולטים על כלל הכסף בעולם

האם  ...?ים, מה אתם אומריםאמיתי ם, יהודיטובים םו, יהודייועכש
אים ונים וריהאם אינכם פותחים את הע ....?!אים מה שקורהואתם לא ר
, בסוף הדרך אים שהעולם הוא בסוףוהאם אתם לא ר ...?!מה שקורה

השטן, היצר ו, הראשון-םהחטא של האדבמצב של העולם, ש ...שלו?!
האם אתם לא  !שולט עכשיו בעולם הזה?ההרע שהוא השטן, הוא 

כל הילדים יש להאם אינכם מרגישים איזו סכנה  ...?!מרגישים את זה
טינופת, -של-, מכל העולםהשטןן מנמצאים איזו סכנה הם ב ,התמימים

המבול, כמו -קדושה, כמו פעם, כמו דורהית, של חוסר רוחנהטינופת ה
, אבל אנחנו היינו 'של פעם'יש לנו הרבה דוגמאות ו .ועמורה-סדום

מעבר לזה, אבל כל אחד מבין שזהו זה, אנחנו לא כבר בטוחים שאנחנו 
 .ח["י תהלים ט' י"]עי' רש 'זהו זה'ממש מעבר, זה 

פה בארץ, נמצאים ואלו ש .בואו הביתה, תבואו הביתהעם ישראל, 
. רוצה לבלבל אתכםשהוא ר "זה רק היצה .אל תעזבו, אל תתבלבלו

 .זה הכל בדיוק .בואות, לשבת וללמוד את זהותלמדו את הנתשבו 
י מדויק. אל תעזבו. ותחזרו להקב"ה-קמדוי י ]ישעיהו נ"ב ו': 'כ ִּ א ֲאנִּ  הו 

ר ֵ ַדב  י...' ע"ש[ ַהמְׁ נִּ ֵ נ   .הִּ

ולא נשואים, אל תשכחו להתפלל הגברים והנערים, אנשים נשואים 
ן, אפילו שזה י  נ  במ  להתפלל מאד -שלש פעמים ביום, תשתדלו מאד

קשה, ואפילו שתצטרכו לקום מאד מוקדם בבוקר, זה מאד חשוב. 
]'ודע לפני מי  כ בלימוד"בתפילה, ואח – כל להתקרב להקב"ה. קודם

 . ב'[פרק אתה עמל', אבות 

נשים שהן  .זה מאד יפה. לא חייבים – והנשים, מי שיכול בית כנסת
הקב"ה. תדברו איתו. מספיק שתדברו עם  – מהות לילדים קטניםיא

ואז הוא יציל אתכם וגם את  .תקשרו איתו קשר, שתרגישו אותו



 גם בנפרד וגם ביחד, צריכים לצעוק לה': ,וכולנו ביחד. הילדים שלכם
והוא יציל  '!תנו, אבינו שבשמים, תציל אותנוותנו, תציל אותציל א'

ַזֲעֵקךְׁ "ז י"]ישעיהו נ אותנו יֻלךְׁ  ג: 'ב ְׁ ...'[ ַיצ ִּ ךְׁ ַציִּ ו  ב  שזה קשה, לא לפחד, אפילו  .קִּ
ז "את העוה ושיעזבכאלה אפילו שיש בינינו ואפילו שיש הרבה סכנה, ו

לפני הרגע האחרון, אל תדאגו להם, הם במקום טוב. יותר קל להם 
-. אם הם לא בעליע["ש כה"]חלק צח: 'ייתי ולא אחמיניה', ע מאשר לנו
יותר קל  .מאשר לנו פה אז יותר טוב להם שם – מה-יודע-עבירות מי

גם ואני מאמין ש .צדקנו-ולקבל משיח ות פהאבל אני מעדיף להי .להם
 כולכם אותו הדבר.

ולדבר  ,כל רגע רק לבקש ממנו .אז תקשרו קשר עם אבינו שבשמים
ה איתו ַהחֹוסֶּ י ]שם: 'וְׁ ַחל בִּ נְׁ ץ יִּ רֶּ יַרש   אֶּ יִּ י...'[ ַהר וְׁ ש ִּ  – לפחד, כי הפחד ולא .ָקדְׁ

בני ישראל, אנחנו  ,אנחנו .ואנחנו בני חורין .ד["ג י"]ישעיה ל זה השטן
יָרא ַאל: 'ד"]ישעיה מ הילדים של הקב"ה י ת ִּ הוא דואג לנו  ....'[ַיֲעֹקב ַעְבד ִּ

י זה נראה רע, אבל אול .והוא לא יביא לנו שום רע '.מאה אחוז'ב
 ,ואני מבקש מכם, מבקש מכם . יד'[בִּ ב עָ טַ ]'לְׁ  זה טוב – דבר-של-בסופו

לא לחלום לעבור  – אלה בחוץ לארץ ואלה שבארץ, אלה בארץ
 .תתחילו לארוז את הדברים, כי הגיע הזמן – ל"בחושל, ואלה "לחו
 סוף.

 שאלות ותשובות:

 הערבים התנפלויות

את כל המהומות והרציחות בגלל ש. הערבים טוענים שהם עושים 
 ...הבית-נכנסים להר שהיהודים

נכון זה  אולית. זה שטויות, והם יודעים שזה שטויות, אבל את האמת, 
אפילו  .אסור לנו .בכלל ,מבחינה רוחנית. בכלל לא כדאי לעלות לשם

לא  ולא צריך. אבל זה לא יעצור את הערבים. ז –אם עומדים בצד 
בכל ארץ שהם עושים כמו פועלים כאן הסיבה. יש אירגון מהרשעים ש

עימותים של בכך שהם עושים מקום מחלישים כל הרי הם  .וארץ
-יהודים או חרדים-נגד-אז פה הם עושים ערבים ם.נגד ערביכערבים 

זה סתם רק בשביל  – הענין הזההדרך שלהם. אז  וחילונים, ז-נגד
זו רק ההתחלה של התכנית להחליש אותנו. . ו'סיבה למסיבה'שתהיה 

ולצערי הרב זה בא על חשבון אזרחים טובים, יהודים טובים, וחיילים 
חלק רציני שהם שייכים בהם יש  –מסכנים. והאלה שיושבים בממשלה 

 לרשעים.

ש. אז בעצם זה הכל משחק. הם מצד אחד מביאים את היהודים שיעלו 
ככה  ,את הערבים שיתרגזו על זהמתסיסים שלהר הבית, ומצד שני הם 

 ים את המהומות...מחוללהם 
 ת. בדיוק, בדיוק.

אסיפות, עושים בממשלה מטכסים עצות מה לעשות, מכנסים וש. 
 דיונים...

דיונים כי הם יודעים איך שהם צריכים לעשות, -ת. הם יושבים בדיונים
]ישעיהו . מה שהם הולכים לעשות.. עו  ד  אבל לא רוצים שאנשים אחרים י  

ים ו: 'הֹוי"ט ט"כ יקִּ ֲעמִּ ַ ר' מה ַהמ  ת ִּ ָהָיה ֵעָצה, ַלסְׁ ךְׁ  וְׁ ָ ש  ַמחְׁ ם, בְׁ יהֶּ רו   ַמֲעש ֵ ֹאמְׁ י ַוי   רֵֹאנו   מִּ
י מִּ ...'[ ו  ֵענו   יֹודְׁ

 ש. מה זאת אומרת?
ת. יש להם תוכנית, ליהודים בממשלה. יהיו פה, אתם תראו שיהיו פה 

כאילו ש'ירה, או רלהם בלא תהיה שהם יזמינו אותם, או  !חיילים זרים
 ...'לא תהיה להם ברירה

 זה?כל ם יודע משהו מע  ש. אתם אומרים זאת, אבל האם ה  
ת. למשל ות. העם יודע, כי צריך לדעת, כי זה כתוב בהרבה מאד מקומ

יש כאלה בין הגוים ום את זה, יבארה"ב הרבה מאד אנשים יודע
 מוכניםששנלחמים נגד הרשעים, אבל לא מספיק. לא מספיק אנשים 

ידע גם בין הגוים וגם בין -הרבה טיפשות וחוסר-. יש הרבהלהילחם
 ת.טיפשות רוחנית וגם גשמי יהוזה פשוט מדהים. ז .יהודיםה

אחר כך הרי  –ש. בענין זה שאומרים שהכל באשמת 'הר הבית' 
 ...שהם כועסים בגלל סיבה אחרתהערבים יגידו 

המצב. והיהודים אין להם מה לעשות שם בהר  ות. טוב, בסדר, זה
ם הבית, ואפילו אם עומדים בצד, לא כדאי אפילו את זה לעשות. ואם ה

היו רועדים, רועדים רק  – ם באמתייו מפחדים באמת, והיו מאמינה
ְמרו  ]' מחשבה לעלות במקום כזה קדושמה ָ ש   ָהר ֲעלֹות ָלֶכם הִּ ָ ְנֹגעַ  ב  ָקֵצהו   ו  , '[ב ְ
. אבל כל אחד מרגיש את עצמו 'מוישה אנחנו כל כך שפליםר שאכ

בעיה גדולה. אבל לא משנה, זה המלחמה שהרשעים  וגרויס'. וז
לא הכי אינטליגנטים,  ,לוקחים קבוצה של ערביםהם . ויוזמיםמתחילים 
משגעים להם את השכל, עושים להם שטיפת מח, והם מוכנים וצעירים, 

ת החיים שלהם, או הם גומרים אבזה לקחת סכין וללכת, והם יודעים ש

כי עושים את  ,א אכפת להםאבל לסוהר, -או שהם יושבים בביתככה 
לא יודע רק אבל אני  ...הבא שלהם-זה בשביל כל מיני גמולים בעולם
 למה הנשים שלהם עושות את זה...

, סובב אותםלא בעיה לקחת את הערבים האלה ול וז .זה הכל מתוכנן
לשגע להם את השכל, ולכוון אותם כנגד היהודים. בכלל לא בעיה. 

בעיה לתת לקוזקים קצת וודקה היתה לא גם כן כמו שברוסיה זה 
שלהם , עם החרבות שהם שחטו כמה-ולכוון אותם לכיוון היהודים. וכמה

 זה כל העולם ככה.ו ...רצחו עיירות שלימות. והפולנים, אה

 או להתעלם מהחששות? לצאת מהבית כים לפחדיש. למעשה האם צר
אני לא  – שרועד מפחדוהיסטרי שהוא ת. זה תלוי בבן אדם. בן אדם 

יודע שכל מה שהוא עושה  – הייתי אומר להם לצאת. מי שבוטח בה'
מה שהוא צריך לעשות. אני לא אומר סתם עושה זה לטובתינו, אז הוא 

אני לא  ,בלהסתובב ולבלות, אבל לעשות מה שצריכים לעשות. שו
יכול  זרת ה'בעאחד שהוא יחזור בשלום הביתה. אני -יכול להבטיח לאף

לברך. אבל אם הולכים בשביל לעשות משהו שחייבים לעשות, אז 
להסתובב ולהסתובב רק בשביל בידור  די. להיות שםזה בשביל  מספיק
 טיפשי.

 בקרוב גאולה

נער שחזר לחיים ממות קליני, התפרסם על  בשבועות האחרוניםש. 
על מלחמת גוג ומגוג אמרו לו בשמים נדברים שהרבה על ספר מו

 מה דעתך? ., ועודהקרובה מאד
ת. הרבה מאד דברים שהוא אומר זה נכון, זאת אומרת שלפי הנבואות 

יש דברים שאני לא יודע אם זה נכון בדיוק או לא נכון, אבל  .זה נכון
א יהיו כל מיני אנשים שיחלמו, שמשיח בלא משנה, זה כתוב שלפני 

או   ני חלומות מעניינים וכו' וכו'.יבלו כל מיק ב ְׁ נִּ ם ]יואל ג': 'וְׁ ֵניכֶּ ם, ב ְׁ נֹוֵתיכֶּ בְׁ  ו 

ם ֵניכֶּ קְׁ ן, ֲחלֹמֹות זִּ ם ַיֲחלֹמו  ֵריכֶּ חו  ַ יֹנֹות ב  זְׁ ...'[ חֶּ או  רְׁ  .יִּ

מושג שום ו ללא היה כן רה בדיוק לילד חילוני שלפני וזה קוש. 
 ...ידע והבנהביהדות, ופתאום הוא מקבל כזה שפע של 

עכשיו  .כן, כתוב שיהיו כאלו דברים לפני שמשיח בא, וזה מתקייםת. 
קיבלו כאלה חלומות שהרבה היו קא ולא רק הוא, דזה ו .זה מתקיים

 וכו'.

 בטבת... עשרהמדברים על יש שש. 
היהודית הנוכחית, את, לא הלועזית, השנה ע שהשנה הזדת. אני רק יו

בדיוק, אבל מתי ע דאני לא יו – הגאולה .תהיה שנה ממש של הגאולה
ה שיהיה זה זה יתמוטט, מוכש .העולם פשוט מתמוטטכי זה חייב להיות. 

 בלאגן עם אנשים רשעים ותקשיבו, זה .רק יהיה בלאגן, בלאגן
יתכן שבאיזה שלב אבל אפילו אם הם חשבו שהם ביחד ו ששולטים,

כמו לתת רובים לילדים ממש זה  ,השני, ורק תחשבו-נגד-ילכו אחדהם 
זה , ]כדור ההפלגה, נח י"א[ השני-םע-קטנים. הם יתחילו פשוט לירות אחד

ע. אני יודע דאני לא יו –זה יהיה בדיוק איך  .יכול להיותדבר שכן גם 
 .]סיום 'אשרי'[ שהרשעים ייעלמו

 ?ומי מדבר הבלים מי מקבל חלומות אמיתייםש. איך נדע לזהות 
זה הולך לפי הנבואות אז כשאם החלום לא אמיתי, אבל  ,קודם כלת. 

, זה ממש בכלל י לא קורא לו רבנשא ...מה שלא מתאים כמוושיהיה... 



צים לשמוע מה ור ,רודפים אחריו םחרדי םשטויות. אבל הרבה יהודי
 .מר מה שרוצים לשמוע..והוא אושיש לו להגיד, 

אז נתפסים  ,דרכה ואין כלוםואין ה ,ריקני כל כךש. זה בגלל שהמצב 
 לכל שטות...

 – מנסים למשוך אותם לרצינותאם  .ת. אבל הם לא רוצים משהו רציני
כדורגל, -ים להם ללכת למשחקינלא מעניין אותם. רק אם הייתם נות

ם ירוצים משהו שלא צריכ אני חושש שהרבה מהם היו רוצים את זה...
 להם ככה הנאה רגעית. זה נותןיכנס עמוק, ם להילא צריכשלחשוב, 

איך נצפה מיהודי אירופה וארה"ב  ,בשלב זה ,כרגעהשאלה היא ש. 
 כל מה שקורה פה?את שומעים הם להגיע ארצה אם 

בשינה טובה, אפילו שהם יודעים את  ייןת. יהודי אמריקה, הם עד
גיע השעה שיתחילו למלאות תהאמת שהשעון הולך נגדם, שעוד מעט 

שעכשיו זה ברור שיש להם  ,הריכוז שהם בנו בכל ארה"ב-את מחנות
ה אינטרנט של ממשלת ארה"ב ישנה רשימהאפילו באתר של את זה. 
ושהם  ,הריכוז-ממחנותמהמקומות האלה,  דואח דשל כל אח מפורטת

אם הם מחליטים פשוט לחסל ומיליון אנשים.  50יכולים להחזיק 
פעמים. ויש להם שמה -מהכ-יודע-אלף מי 50אנשים, אז הם פשוט יעשו 

שבכל אחד  ,מתים-ערימות של מכלי פלסטיק, ארונות-ערימות-ערימות
 חמש גופות, אז תעשו חשבון... הכניסאפשר ל

 ?אמריקה שותקתוכל , איך זה שכל העולם שותקיםוש. 
הם  בכלל. כבר לא אמריקה, זה לא דמוקרטיה ות. מה זה 'אמריקה'? ז

או שחורים או חומים, וזה לא  –מבולבלים לגמרי, ורוב האנשים שמה 
הכי נמוכים מהקבוצות באים  רך כללמשנה איזה צבע הם, אבל הם בד

אנשים יותר גם מקומות כמו גואטמלה ומקסיקו. יש מבידע, ו
הלבנים, אבל אין להם בין אינטליגנטים, גם בין השחורים והחומים וגם 

-צותאיך שאמריקה, אר ,ומפחיד ,ומעניין ,מדהים את הכח. וזה ממש
 נפלה לתוך הידים של הרשעים כל כך בקלות, בלי שום בעיה. הברית,

יהיה קשה  זה גם כאןששיהיה יותר קשה בחו"ל, ותמיד דיברתם ש. 
 אבל לא כמו בחו"ל...

התחיל  בעצם תחיל עכשיו,מת. אבל תבינו דבר אחד, שכאן זה פשוט 
לא זה לפני כמה שנים. תמיד כבר התחיל אולי זה כבר לפני שנה, או 

 – מריקהאבשתבינו, . אבל כן מאז קום המדינה וגם לפני ,היה פשוט פה
במיוחד  ,זה יהיה גרוע ביותר – אירופהבזה יהיה גרוע ביותר, ו

 ליהודים, אז אי אפשר להשוות.

 ם את זה?ישגרים שם מבינ םש. האם היהודי
ת. היהודים החרדים, הם עוד התומכים באובמה... לא כולם, אבל הרבה 
מאד. ובמיוחד אלו כמו שחקני הקולנוע והזמרים וכו', והעשירים, סוג 

יש מלא יהודים בין ו .העשירים אנשי העסקים, שהם בין הרשעים
הרשעים. הם בולטים בזה. אז מה אני אגיד, יש הרבה יהודים שירדו 

הוא בצורה איומה, אז הם שמחים שהכושי העקום  ממש בקדושה שלהם
 בקיצוניות. 'ליברלהוא 'את העקמומיות שלהם,  'רש    א  מ  'כאילו 

 נפסיד את החיים שלנו... –ש. אבל אם ככה נמשיך לחיות 
גן של יהיה זה לא  !מלחמה ות. אתם לא מבינים, זה עוד קטן, ז

 .]צפניה א'[ שושנים

 נחפשה דרכינו

בטבח שנה כלפני לנו המשך למה שקרה אולי זה ש. מה שקורה עכשיו 
היו התרחש בחודש מרחשון, 'רחל מבכה על בניה'. שגם הוא נוף, -בהר
 ., ה' ישמורכאלו דברים מזוויעיםשם 

 ת. נכון. נכון.

כאן לאחר מה שקרה  )הלם(ק' ש. אני מתרשם שהציבור החרדי ב'שו  
 בגאולה היום, השאלה מה עושים?

היה צריך  חבל שדוקא כזה צדיק-ת. ברוך ה', הגיע הזמן. רק חבל
, זה מה שה' רצה. יהודי ממש צדיק 'לב  ח  'שום דבר לא אבל  ללכת.

כדי להתאושש ' קשו  'אבל תראו, הם צריכים להיות ב .נהרג היום
הכללית ולהבין היכן הם עומדים. יש בתוך הקהילה פה שלנו, הקהילה 

כל היהודים  ,של כל הרבנים פהאלא מסוים,  , לא של רבשלנו הגדולה
-מין חלום, איזה משהו לא והשהם חיים באיז ,החרדים ,רים פה, הםגש

הם לא רוצים לדעת. וגם  ת.אמיתי-לאדמיונית, מצב -תמונתאמיתי, 
חזק.  'פול להם על הראש'יבאמריקה עוד מעט ובאמריקה חיים ככה. 

לפני שנה היתה וכבר תר. פה ה' נותן לנו כבר רמזים חזקים יואבל 
עכשיו המקום ומלחמה פה בארץ, שאז רוב הטילים נפלו במרכז הארץ, 

שלו, שיש בו  'התור'זה ירושלים, כל מקום יש לו את  – הכי סובלש
והיהודים האמיתיים יתחילו  '.שוק'אבל זה עושה להם  .רמזים יותר

כבר במצב קשה. וזה פה הכלכלה ו '.קיםשו  'להתעורר. ונקבל עוד 
שהחנויות נסגרו היום אחרי מה שקרה, וכולם מפחדים לצאת, אז הם 

קניות שעושים, עם כסף -קניות-, הקניות'גינ  פ   שו  'שכל ה מתחילים להבין
זה כבר לא הדבר האת הכסף הזה, זה לא הכסף שלהם, אז  יםשלוו

יש ואז זה יוריד מאד חזק את הכלכלה. עכשיו  .כל כך הרבה משיךי
מקומות שיהודים היו הולכים לאכול במסעדות של גוים, של הערבים, 

הם צריכים גם רוב המקומות האלה ריקים היום. ו ,חילוניםיהודים 
שים ושלבהקב"ה נותן רמז, הוא פוגע אז וחשבון, כולם. -לעשות דין

, חלק קטן מהם נפטרו, חלק גדול מהם או שהם בבית או לערך יהודים
אבל הרוב העצום  ,חולים, יש כאלה במצב קשה-תישוכבים עוד בבש

אז הגיע הזמן  .ישירותעדיין לא נגע בהם זה פה בארץ  ם ישראלשל ע
 לאומי.-וגם הדתי ,וחשבון. גם החילונים, וגם החרדים-לעשות דין

וזה משפיע עליהם, מה את ההתרחשויות, ש. הילדים הקטנים שומעים 
 לומר להם?ניתן 

הם מקבלים את זה עוד יותר פשוט מאשר  ת. לא לדאוג לילדים,
הם יודעים מה לעשות. יש  –. ילדים שהם מתחת לאש ..המבוגרים

פחות, אבל עדיף להילחם בדבר שהוא ברור, שאין יש רגישים יותר ו
ג'יפים או ללכת ל'לונה -ישאלה, כמו האם ליסוע לטיול-בו סימני
מה  ?מה זה'יגידו: שאלות קשות, כי הרוב יפלו עם זה, כי  אלופארק'. 

מקלקל זה , אבל זה רע מאד, '!...?זההבעיה במה  !זה שום דבר ...?זה
ַמח ]הושע ט': 'ַאל את הנשמה של הילד ש ְׁ ָרֵאל ת ִּ ש ְׁ ל יִּ יל אֶּ ים...'[ ג ִּ ִּ ַעמ  ָ  – . פהכ 

 .'לבן'ויש  'שחור'זה ברור, גם לילד זה ברור. יש 

מסתובבים פחות שאנשים כבר מהמצב הוא ש. אחת התוצאות 
 ....'[ינו  ד  ע  צ   דו  ]'צ  . ברחובות..

ת. בהחלט, בהחלט, היהודים צריכים ללמוד לא להסתובב סתם. אמרתי: 
 לא להסתובב סתם.

היתה גם שגם במלחמת המפרץ לא הסתובבו ברחובות, ו לי ש. זכור
 ...אחדות, אבל אחרי זה היתה ירידה רוחנית נוראית, ירידה קשה

המלחמה שהורידה את כולם. זו היתה  – הימים-ששת-ת. אחרי מלחמת
כי לפני כן אפילו החילונים היו אנשים טובים, עליזים, התחתנו ולא 

אפילו וכך הרבה, והולידו ילדים, והיו אנשים טובים, -התגרשו כל
ה פוהכל התקלקל.  – כסףה, נכנס פה 'הימים-ששת'האמינו. אבל אחרי 

 התחיל הקלקול הכי גדול.

ם, אבל מורגש כאן קשר בין מה שקורה ש. איננו יודעים חשבונות שמי
התועבה, הענין של הדריסה זה סקילה, והעניין של -עכשיו למצעדי

על למחות הסכינים ברחובות זה מזכיר את פנחס, שאנחנו לא פצינו פה 
 שתקנו. הזוועה הזאת,

אפשר ו .ת. בהחלט, בהחלט, זה נכון, זה לא פשוט. זה לא פשוט בכלל
ו "ח בחוקותי כ"]עי' אוה קורה עכשיולמצוא הרבה סימנים בכל דבר ש

 .ד["כ

על שקרים, כפי שמובא  'מוסרים נפש' , הישמעאלים,ש. נראה שהם
 – לעבודת ה'אותו כח בעולם שאנחנו לא מנצלים  נובספרים, אם יש

 .לוקחת את זה בשביל השקר אחרא-איטרהס לדאבונינו אז
ת. המצב של הקהילות שלנו זה פשוט לבכות. אם הגוים זה נכון, ירדו 

במצב מה -יודע-מי ואף פעם לא היהרי בקדושה בצורה איומה, הם 
עם  – מוסכמות של חיי משפחה. אבל היהודיםאצלם גם גבוה, אבל היו 

 – כל הקדושה שיש לנו בתורה ובכתובים ובגמרא ובמשניות וכו' וכו'
ברוך ה', אבל הרבה מאד. וגם הפוסקים  ,כך, לא כולםאנחנו ירדנו כל 

ֹוָרה'[ , שפשוט זה הורס את הכלותקלבפוסקים על זה כל כך  סו  ת   .]'ָחמְׁ



 ?על זאת ש. הרב יורם אברג'ל זצ"ל עזב אותנו, מה אתה אומר
 ,לקח אותו. הוא לקח אותו כי הוא היה צדיק מאד גדולהקב"ה ת. 

 ועכשיו הוא לא רצה שהוא יסבול יותר ממה שהוא סבל.
 

 להבין את המסר

מה מתמקדים לעשות לא אז , 'נייעס'כל העם קים יותר מידי וש. עס
 .'ושצריך, לרוץ לתפילות וכד

-הבןמיותר קל, זה לא דורש משהו זה  'סעניי'היא שה ת אבל הבעיה
גם אפילו הוא רק מתמקד על מה שקורה, והוא יכול  .אדם כלום

שהוא יוכל  יכד וזאת להתפלל לה' שה' יקח את כל הדברים האלה,
לחזור לחיים 'עכשיו  אבל אין כזה דבר ...ים'ייים הנורמלח'לחזור ל

לא כבר שכבר בשנים האחרונות קרו כל מיני דברים כי , 'הנורמליים
-' )הבלתינורמל-אב'אנחנו עשינו נורמה מה .נשארו חיים נורמליים

 ם.יאבל זה לא חיים נורמלי, נורמלי(

מצב נכנסנו לשעכשיו  העליונה ני להבין מה מטרת ההשגחהוש. ברצ
 .'נוילעשומרים 'שהחיילים הם כאילו ש

י "אבל עד כמה שאני יודע, רוב המחבלים חוסלו לא ע ,הת. סליח
, את החיילים, אז לא היו צריכים אותם .סתם אזרחיםע"י חיילים, אלא 

בודאי  ?הפגועיםם יהשטח... ומי מציל את החייללנקות את בשביל רק 
עושים להם טיפול וח "חים אותם לביקשלו םשהקב"ה, אבל מי היהודי

ולא צבא, ולא שום דבר דומה  ,רגילים םיהודיאלו הם  – ?ראשוני וכו'
 לצבא.

וגם  ,ליםירג ,פשוטים םותשימו לב, במלחמה הזאת זה חיילים יהודי
ים לא נכנסים מ"היס ,מים"אבל לא היסמשטרה רגילה, זה  – משטרה

הם כמו  ,. כןםנגד יהודיפועלים כשל הצבא, הם רק  הגרועיםלזה, אלה 
 עכשיו. עולםכל הצבאות ב

אחדות בין יראי ה', אוירה של ה וצרש. היתה לי היום תחושה שנ
 .בין כולם.. הצרה עשתה חיבור

 תהיה התוצאה בסוף, אם ירצה ה'.אכן ת. זאת 

בין היו הרבה מהאסונות -קרבנותעל התופעה הזאת ש ש. מה דעתך
 .נפגעים בעיקר חרדיםה, בסביבה החרדים, במיוחד היום מה שקרה כאן

]עי' יבמות סג. 'אין  ...הכי עושים בעיות לעולםאלה שת. טוב, אנחנו 

כי אנחנו ירדנו מאד, החרדים, בדרך כלל, לא כולם.  פורענות כו'[
והיהודי הזה החשוב שנהרג על קידוש ה', הוא פשוט אחד הצדיקים 

זה ששה' לקח כדי שלא יצטרך לסבול יותר. אבל אנחנו חייבים להבין 
אנחנו  .'משהו'זה יגמר, אבל יתחיל עוד הדבר הלא יגמר עכשיו, אולי 

השלישית, -העולם-בתוך מלחמת ,אנחנו כבר בפניםשכבר קרובים, או 
 זה גוג ומגוג. –שזו המלחמה האחרונה, שה'שפיץ' של זה 

ר מאנשוכפי אסונות גדולים,  ,רבה-בהושענאש. זה באמת התחיל 
ומגוג, האם אפשר לראות במה -גוג-תתחיל מלחמתביום זה בספרים 
 גוג ומגוג?מלחמת כשלב התפתחות של כאן שקורה 

ברור, ברור. אין ספק. לא לדאוג, איך שלא יהיה, בסופו של דבר  .ת
נוכל ה' יגמור את כל הרשעים. הוא ישחט את היצה"ר, ובע"ה כולנו 

לקבל משיח צדקנו ברגיעה, ובשמחה, עם כל המשפחות שלנו, עם כל 
 עמ"י. אבל צריכים לעשות 'שיפוץ כללי' לפני שנכנסים לזה.

 מה זה אומר? ,סכינים הרציחות הן על ידיזה שהבענין וש. 
ת. שאלה טובה, אני באמת לא חשבתי על זה. הסכין זה חרב. בכל מה 

הקודש, -ספריבני מקורות יובכל מ שאנחנו קוראים בתורה ובגמרא
י'[ חץ וקשתגם כן  וכמבמלחמות מדובר על חרבות,  ת ִּ ַקש ְׁ בְׁ י ו  ב ִּ ַחרְׁ , אבל ]'ב ְׁ

שנזכור שזה לא משהו כדי לכן זה מתחיל ככה, אז בעיקר חרבות. 
הראשון ועד עכשיו. -ויש לנו מעגל מהאדם .ישן-חדש, זה משהו ישן

מקום. ה-, הגענו לאותו[מעגל ההיסטוריה של האנושות']' קודם נווכמו שאמר
סביב. כמו שכאשר יצאנו -פשוט אותו מקום. עשינו נסיעה מסביב
לקח אותנו ארבעים שנה וממצרים, הקב"ה הוציא אותנו ממצרים 

מטרה ה לאבוע שאולי כמה ימים או תוך במדבר. הרי יכולנו להגיע ב
בני 'שלנו, אבל הסתובבנו, הסתובבנו, הסתובבנו, ועד שהגענו היו כבר 

נולדו ועכשיו הם היו אנשים חדשים שאחרים, כל מיני  'ישראל
כיום  –. ולצערי הרב ג["ב י"]במדבר ל הם היו צדיקים יותרובשליטה, 

לא הפכנו להיות אבל עשינו את הסיבוב  .אנחנו לא צדיקים יותר
 –כך נמוך, אז אלה שישרדו -בגלל שנפלנו כל צדיקים יותר, אבל מה,

וזה הדבר הכי חשוב, שנבין ונדע שלא להסתיר את  !יבינו את זההם 
, ]בראשית ג' ח'[ כמו אדם וחוה שהסתירו את עצמם מהקב"ה ,עצמנו

 ולהגיד להקב"ה שחטאנו. חטאנו, ואנחנו רוצים לעשות תשובה.

אין לנו על מי 'ש סוטה[ס "]סומ בנבואותשנאמר כפי ש. הגענו למצב 
 'להישען אלא על אבינו שבשמים...

 ... לבטוח בה'.'העיקר לא לפחד כלל'בדיוק. ולא לשכוח ש !ת. או! זהו

ע לעשות תשובה בין את המסר האם הוא י, עכשיו ש. האם עמ"י י ד 
 מה שקורה?כל מ

ת. אני מאד מבקש מה' לפתוח להם את השכל, את השכל שיוכלו 
 .ה'[-הל' תשובה פרק ו' הל' ד'ם "]רמב להבין

 

את  עליכם לתקןם עם דבר מוגדר ומסויים: ע  ש. האם אפשר לבוא ל  
בני ישמעאל עושים לנו ככה כי אנחנו לא בסדר זה... הוזה הדבר ה

 ן דבר ברור?ים אפשר לציא, הפרט זה וזהב
הירידה  אפשר בהחלט. צריכים לעשות רשימה של דברים. קודם כל .ת

שה' ישמור. והרבה מאד  – בקדושה, ממש ירידה קשה, עם סיפורים
מהסיפורים האלה נכונים. זה איום ונורא. פוסקים מאד ברחמנות על 

לֹא"]איכה ב' י כולם ו   ד: 'וְׁ ל  יב ֲעֹוֵנךְׁ  ַעל גִּ ָהש ִּ ...'[ לְׁ ֵתךְׁ בו  , והרחמנות הזאת ש ְׁ
-הקדושה, שזה ממש – וןשלעוד הרבה עבירות. זה הדבר הרא המביא

 ממש במצב קשה.

כמו זה מביא את האסונות הגדולים, שצעק כבר בזמנו ש. החפץ חיים 
]במכתבו המפורסם משנת תרפ"ד, ח"ח עה"ת פר' ויגש  '...יך  ר  ח  א  ב מ  ש   'ו  שכתוב: 

יצא לאור ע"י מכון תורת ), באידיש , יצוין בזאת לספר 'קדושים תהיו'וכי תצא ועוד
כל הנאמר בכתבי מרן הח"ח בעניני צניעות גדול מ, ליקוט (לונדון תשס"זהחפץ חיים, 

  [וקדושה
כולל זה לשון הרע. וחוסר הקדושה שהזכרנו, זה  –ואחרי זה  .ת. נכון

. ואחר ון הרעהצניעות בתוך זה, אבל אח"כ זה לשאת הנושא של גם 
חוסר כיבוד אב ואם, שזה מחריד, כמו אלה, הדברים הכך את כל 

לם ברוך ה', אבל הרבה והחוצפה ממש חוגגת. הצעירים ממש, לא כ
ֲהבו   חוצפנים מעל ומעברהם  –מאד  רְׁ ַער ]ישעיהו ג': 'יִּ ַ ֵקן ַהנ  ז ָ ַ ה ב  לֶּ קְׁ ַהנ ִּ  וְׁ

ד...'[ ב ָ כְׁ נ ִּ ַ  .ב 

כזו עזות , אינן פשוטות יש היום להורים עם ילדיםשש. התמודדויות 
 ...וחוצפה

הכל. -הדיברות ולראות, הכל-על עשרתאפשר פשוט לעבור ות. נכון, 
אחד מן השני, לא שפורצים בתים ונכנסים הגם גונבים, גונבים ו

. לא כולם, ברוך ה', ב["]שם א' כ העסקים שלהםכך ולוקחים, אבל זה 
 מאד נפוץ.-אבל זה מאד

פיתרון מוצא, שום לא רואים שום  ?הזה למצבש. האם אתה רואה סוף 
 לתסבוכת עם הערבים?

משהו יותר גדול  ,אני חושב, אני לא יודע איך, אבל משהו יקרהת. 
ה יותר שקט, אבל מצד אחד יהיה יותר קשה, ומצד עשמזה יקרה, וזה י

ה' ידאג לכל הבנים והבנות ושני יותר קל, כי זה יהיה משהו אחר. 
 האמיתיים שלו.

אני חושב שדיברנו על הכל, ואני רק מברך את כולנו ואת כל  ,טוב
 שנזכה לקבל משיח צדקנו ברחמים ובשמחה.עמ"י, 
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 קומו ועלו לארץ ישראל
 י"ב מרחשון תשע"ו, , ירושליםבנימיןעם תקשור  ,בס"ד

ם... ִנים ִלְגבּולָׁ בּו בָׁ  ְוש ָׁ

 הנשמות שנים הרבה כל כך. לסוףכבר  מחכה מאד באמת אני
. קשה מאד תיקון. ועד היום ם הראשוןמהאד מתגלגלות שלנו
יהודים  עוד נםשיש, נס ממש', ה ברוך', ה ברוך, זה כל עם אבל

 שעוד וכאלה, ביום-פעמים-שלש שמתפללים, תפילין שמניחים
 מאד משתדלים לפחות או ,ביום במנין-פעמים-שלש מתפללים
 לעשות משתדלים, החגים את שחוגגים, יהודים זה את לעשות

 מתי לצום משתדלים, חגים, ותשבת, שצריך כמו ממש זה את
! נס פשוט זה, הנכונה בדרך הילדים את לחנך משתדלים, שצריך

, הפוגרומים כל, י"עמ של הסבל של השנים כל על בלחשו אם
יהודים  מיליון שני רצחוהם ש איךיהודים, להרומאים  שעשו מהו

 קשה בצורה יםיפעמ ת המקדשבי את הרסו. הארץ על ושלטו
, ]מזמור ע"ט תמימיםיהודים  של דם הרבה עם, ז ז'["]תהלים קל ביותר

ר : 'ֶוֱאדֹוםיואלסו"ס  ָמָמה ְלִמְדב ַּ ְהֶיה, ש ְ ס ת ִ ֵני ֵמֲחמַּ ָדה ב ְ ר ְיהו  ֶ ְפכו   ֲאש  ָ  ָנִקיא ָדם ש 

יִתי ְרָצם... ְוִנק ֵ אַּ ָמם ב ְ יִתי... לֹא ד ָ  כל של השנאה וכל [', ובספר עובדיהִנק ֵ
 כזה היה אם עדיו לא שאני, השואה ,ובודאי יהודים,ה נגד העמים

ן ההיסטוריה בכל פעםאי  דבר עַּ ת ְלךָ  ֱהיֹות ]יחזקאל ל"ה ה': 'יַּ  עֹוָלם, ֵאיבַּ

ר ג ֵ ַּ ת  ֵני ֶאת וַּ ָרֵאל ב ְ ל ִיש ְ ֵעת ָחֶרב ְיֵדי עַּ ֵעת ,ֵאיָדם ב ְ  .ֵקץ...', ע"ש כה"ע[ ֲעֹון ב ְ

 שנים אחרי בא הזה והמצב. קשה במצב שובאנחנו ועכשיו 
-עבודההפכה להיות  שפשוט גשמיות ,'ומעבר-מעל' גשמיות של
 ,ייעלם זה מעט שעודלמרות  הזאת הגשמיות את יש ועדיין !זרה

ש הורוביץ )ז'עליכובר( "]עי' מאמר 'שובה ישראל' להגרא ממש זרה עבודה

יהודים ש נס וזה. מלובלין הי"ד, בספרו 'נהרי אש', הובא בסו"ס 'בית יהודי'[
 הגשמיות כל כי, יהודים להיות משתדלים ,מתאמצים עדיין
 ועם. מאד היהדות את גם הורידוזה  ,יהודיםה רוב את ההוריד

יהודים ה-של-לוגד-כך-כל-לא-חלק לפחות או ,היהודים ,זה כל
 .בסדר תולהי יכולים שהם כמה משתדלים

 בין יותר דווע ,חרדיםה בין, רב-ברע הרבה יש ובינינו
 םהיהודי מי הקרוב-בעתיד עכשיו נראהאנחנו וחילונים. ה
י ר"הע ומיאמיתיים ה ַחת ֶאְתֶכם ]יחזקאל כ': 'ְוַהֲעַבְרת ִּ ַ ֶבט, ת  ָּׁ י ַהש    ְוֵהֵבאתִּ

ֹסֶרת ֶאְתֶכם מָּׁ י ב ְ רֹותִּ בָּׁ ית... ו  רִּ ם ַהב ְ ֶ כ  ים מִּ ְֹרדִּ ים ַהמ  עִּ ֹוש ְ י...'[ ְוַהפ   צדקה-גר מי ,ב ִּ
של ענינו  כנודע , וזה]עי' ישעיה ר"פ י"ד, נדה י"ג: גוי נשאר ומי, אמיתיה

 להרבה גדולה מאד הפתעה היהת אתוז .[אמיתיים-הע"ר שהיו גרים לא
, לכולם לא ,]אמת ליעקב )נחלת יעקב( לר"י מליסא, סומ"ס ברכות[ אנשים
 אנשים. להרבה אבל

 ע"למלה כבר שהגענו הסימנים כל את רואים כבראנחנו ו
 שהכל ורואים .ומגוג מגוג בכלל רחוקים לאאנחנו וש ,השלישית

 זה, לפירושים בכלל צריכים ולא, הנבואות כל לפי מדויק ממש
]פסיקתא רבתי, הובא  מדויקים, השמות כל עם, הפשט לפי ממש

. '['הוא האחרוןבילקוט שמעוני ישעיה ס', וכן בסוף ס' תנא דבי אליהו, ובמאמר 
 זה אם, מהנבואות זה אם, כאלה סימנים ועוד עוד יש יום וכל

 שממ-ממש זה, 'וכו, מהזוהר זה אם ,מהגמרא זה ואם, מהתורה
 .בסוףאנחנו ש רובר נהיה

, בירושלים פהחרדים, ה של, שלנו ברחובות כשהולכים אבל
 13-ה בשדרה הולכים או, באיעק רבי' ברח ברק-ניבב הולכים
, היל-בסטמפורדיהודים,  שיש איפה מקום בכל או, פארק-בבורו

 הם אולי .ניםיש  יהודים ה רוב – היכן משנה לא, גרין ס'בגולדר
 אופן בכל הם אבל, ברור מאד כבר זה כי, קצת לפחד םמתחילי

 מישהו ואם. זה על לחשוב להם קשה, לזוז להם קשה. בתרדמה

 יודע לא ואני. לשמוע רוצים לא אז – הנושא את להעלות רוצה
 להירדם פשרא שאי שיבינולעשות  איך, אותם רילהע איך
 אם. בגשמיות וגם ברוחניות גם ,ולעשות לקום םיחייבש, ויעכש
 .לזוז םיחייב – עצמם את להציל רוצים הם

, ץ לארץ'בחושיהודים האת  גם יציל' ה ,ו  ה' :אומרים, ונכון
 ...ישראל בארץ וינחתו באויר יעופו שלהם שהבתים בטוחים הם

 שאם מבינים לא הם. ככה בדיוק לא זה אבל. בסדר יהיה שהכל
 יודעים הםמפני ש, י"א לכיוון לזוז ויתחילו םיהעינ את יפתחו
 האלה הזמנים את לעבור שאפשר היחיד המקום זה – שבסוף
 הם אם ,שישרדו הבטחה שיש היחיד המקום זהכי , יותר בקלות
. ג' ה'[]יואל  אותם להצילהקב"ה מ מבקשים, וצועקים י"לא באים
 איםב הםזה אומר ש – האלה הסיבות בשביל באים הם אם לכן
 רוצים לא הרבה אבל'. בה ובוטחים מאמינים הם כי ,מיםש-םלש

מתוך  אבל ,יגיעו ,אמיתייםהיהודים ה ,ביניהם חשוביםוה, לדעת
 כל שעם, הזמן שהגיע לראות מוכנים היו שלאמפני , רב סבל
 .לראות רצו לא – הביא' שה יםנהסימ

 אני ואיך ...כסף ואין ...כדאי לאזה , שלא סיבות הרבה ישו
 נראה היה זה – באים היו כולם אם אבל', וכו ...בית אקנה
 ,להאה כל ,שבאירופה כמו .אותם לשים איפה היה כבר .אחרת

 אבל .אותם להכניס איפה ומוצאים אלפים-ותאבמ באים ,הערבים
 אפילו !...?הקלים החיים את לעזוב !...?הגשמיות את לעזוב
 רצחו שכבר לואהקבוצות האת יש ו ,ישמיותאנט הרבה נהשיש
 באמריקה. לזוז קשהזה בכל זאת , במיוחד באירופה ,אנשים כמה

 בזמן יהודי שהוא בגלל יהודי הרורב בצורה רצחו לא עוד –
 יודעים שלהם הלב ךובת ,אמיתייםה-יהודיםה רוב אבל, האחרון
 . קשה מאד-מאדיהיה  שזה ,הזמן שהגיע

, בודאי .בארץ פה מסוכן יותר שזה עכשיו להם נראה וזה
ערבים ה כל ובכלל, והסינים, בסוריה פה עומדים הרוסים

 יותר הרבה יהיה זה, נכון לא שזה לכם אומר ואני ,מסביבינו
 אתם? מאמינים האינכם. לארץ בחוץ מסוכן היוםזה גם ו, מסוכן

 !כתובזה  אבל, בתכו שאני מהב לא !?שכתוב במה מאמינים לא
 שמי ,מבטיח הנביא ,מבטיח הוא, יואל בספר שכתוב מה תראו

 .אותו יציל הוא – אותו להציל' לה קורא והוא ,י"בא פהנמצא ש
ֹל ר ]'כ  ֶ ם ִיְקָרא ֲאש  ֵ ש  ֵלט,' ה ב ְ ָ י ִימ  ר כ ִ הַּ ֹון ב ְ ם ִצי  לִַּ ָ ש  ִבירו  ְהֶיה ו  ר ְפֵליָטה ת ִ ֶ ֲאש  ַּ ר כ   ,'ה ָאמַּ

ִריִדים ְ ש   ר ו בַּ ֶ  ' במפרשים[יֹקֵרא...', ע' ה ֲאש 

 שחלק ברור, האחרון לרגע יםכומח ל"בחו שנשארים ואלה
 .לזוז רצו ולא ,זמן הרבה מדי חיכו כי? למה .יגיעו לא מהם
 לאו ,לזוז םמוכני לא עוד – תםוא ודוחף ,אותם לוקח' שה לוואפי
 שהנשמות אהוכנר .יגיעו לא ,עוייג לא הם אז .לזוז מוכנים יהיו
ֵאל ַאְדַמת ]יחזקאל שם: 'ְוֶאל רב-בער של הםיהודים,  של לאהן  רָּׁ ש ְ  לֹא יִּ

בֹוא...', עי' סומ"ס כתובות[  – יגיעו האחרון ברגע שאפילו אלה אבל .יָּׁ
 . ינצחו הם

 ,ייהוד לב לו שיש יהודי מכל מבקש אני, מבקש אני לכן אז
 בוכה שהוא, קדושה של כיוון לו שיש, יהודיות מחשבות לו שיש

 שומע הואר שכא בוכה שהוא, שסובל אחר יהודי רואה כשהוא
 יהודי – בפיגוע נהרג שיהודי שומע וכשהוא פוגרומים פעם שהיו
 ,יהודי כל של הנשמה ואל הלב אל מדבר ואני .יהודי הוא כזה
 שאתם חושבים אתם אם אפילו .הקב"הל ותחזר :עולםה בכל
. אנחנו יםקרוב מספיק לא פשוט, קרוב מספיק לא זה – ביםוקר
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הקב"ה. ל קרובים מספיק לא – י"בא פה גםו .קרובים מספיק לא
 חשבונות ולא, םיטוב לא דברים שהם חשבונות מיני כל לנו יש

  .טובים לא לכיוונים הולכיםאנחנו ו ,שמים

 אפילו יש, צנועות מספיק ינןא שלנו הנשים ,אנחנוש ומספיק
 מהצניעות צחוק עושים אבל, צנועות יותר יהודיות כמה
 םדברי, יפים לאמאד , יפים לא סיפורים מדי יותר יש .קדושההומ
 זה, אסור וזה .זה על בדיחות עושים ואפילו, הקדושה נגדכהם ש

)החרדיּות,  'רליכקייטהע'ה ואת העדינות את דמורי זה .אסור

 איזהחרדים, ה בין 'רגיל' להיות הפך זהו .היהודי של הנאמנוּת(
 ,הצעירים הילדים, במיוחד הצעירים. היה לא פעם שאף גס משהו

 והגסות .היתה לא פעם-ףשא גסות איזו םע   הרבה יש ,הבחורים
 .אמיתייהודי ל שייך שלא משהו זה, הגויישקייט זה – אתזה

 תחזרו, י"עמ כל על ומתפלל מבקש, מבקש אני לכן אז
 כל את, שלכם אלילים(ה) ס'עטשקעהג את תעזבוהקב"ה, ל באמת

 ,הקב"הל וותחזר – הגשמיות של , הע"זשלכם רהז-בודההע
 תבואו. כבר הסוף שזה אחוז במאה מאמינים שאתם לו אוּ ר  ת  ו

 להם שישאנשים  הרבה יש. ישראל לארץ תעלו. ישראל לארץ
 מגיע הכל' של, חוצפה של הרגשהא עם ל אבל, להגיע תאפשרו

' שה מה משנה שלא, הכנעה של בהרגשה, בהכנעה אלא, 'לי
ִקי'[ תיוא יציל וזה, לי מספיק זה – יתןי ְטִריֵפִני ֶלֶחם חו   .]'הַּ

 אתם .בסוףאנחנו  כי, להגיד לי שיש מה כל זה. הכל זה
 .כבר שמה לשבת ליםויכ לא אתם, עצמכם את להציל צריכים

 החבל את לשים ניםכמו כבר הם ב"בארהכי  םימבינ לא אתם
 סוגרים הם .זה את מבינים לא אתם .שלכם הצוואר מסביב
 יהיו – משהו איזה יהיה רקו. מוכן הכל. שתדעו מבלי עליכם
 רקשם  יהיו לא אמנם. המחנות לתוך תכםא להכניס סיבות להם

 יותר הרגשה לכם נותן זה אם – גוים גם שמה יכניסויהודים, 
 . קרוב מאד הסוף :אתכם מזהיר אני. טובה

Jews of America, I beg you to realize that you are soon 

going to be in great danger. Start packing your bags and 

be ready as soon as you can, Daniel. 6th Apr. 2009 

 ינצלוש, לארץ שיגיעואמיתיים היהודים ה כל את מברך ואני
, מסוכןמקום  נראית ישראל-רץשא אפילו, להיות שעומד מהרע
. לא רץ ישראלוא – ]זכריה י"ג[ יחרבעולם ה לש שליש שתיאך 
 לחזור להם לעזור ,י"עמ כל על לרחם הקב"המ מבקש אני
]הושע ב'  קבוצות-קבוצות ,בשמחה לפה ולהגיע ,בקלות שובהבת

צו   ֵני ב': 'ְוִנְקב ְ ָדה ב ְ ְבֵני ְיהו  ָרֵאל ו  ו...'[ ִיש ְ ְחד ָ  לקבל בהתרגשות םישמצפ יַּ
י-]ישעיה ס"ו ח' צדקנו משיח ם ָחָלה י': 'כ ִ ֹון ָיְלָדה ג ַּ ֶניָה... ֶאת ִצי  ָ ְמחו   ב   ֶאת ש ִ

ם, לִַּ ָ ש  ל ָבה   ְוִגילו   ְירו  ָ ו   ֹאֲהֶביָה, כ  יש  ה   ש ִ ָ ...'[ ִאת  ֹוש   .ָמש 

 :ותשובות שאלות

 להישאר יכול לא הוא י"לא עולה שכשאדם בספרים כתוב. ש
להיות קרוב יותר לה', לתורה , להתעלות חייב הוא ,שהיה כמו

 של פלטרין זה כאן, הנודעת באיגרתו א"הגר שכתב כמוהק', 
', ור' אם נזכה לבוא לארץ ישראל, כי שם צריך לילך מאד בדרכי ה' ]'ובפרט מלך

איך אני 'לעצמו  אומרהיהודי  אז, גם בספר 'חרדים' פרק נ"ט באורך[
 זכאיראוי, שאני בכלל  שאני אומר מימגיע לארץ ישראל? 

 ?. מה דעתך'?...הזאת למעלה

 ראוי להיות יכול הוא אם עדיו לא שהוא אומר ידהיהו אם. ת
 אני, י"לאמתאימה ש 'רמה על' מספיק לא אהו כי י"לא לבוא
יהודים ה, י"בא ,פה כי, ויעכש תוכן זהדבר הב שיש מאמין לא

 אבל, הברית-בארצות מאשר תריו לאאמנם , איומה בצורה ירדו
 והיהודי. עכשיורשעים  של לשילטון מתחתאנחנו ו. ירדו יקפמס

 עולה הוא, בעליה בא פשוט הוא, הנכונות הסיבות בשביל שבא
 שהוא החליט הוא כי? למה. לישראל יורד לא הוא .לישראל

 י"לא עולה הואו, העמים ארץשל , המ  ש   של הזבל את עוזב
 שיש שם, הגשמיות את עוזב הוא אםו. נותוהנכ הסיבות בשביל
 בהחלט ראוי למצב ,טוב למצב הגיע כבר הוא – לפה עולה והוא

 צריכיםיהודים ש ברור כתוב מזה וחוץ .ישראל-בארץ להיות
]ר' דברי הגר"י אייבשיץ זצ"ל בס' 'תפארת יהונתן', ניצבים ל' ד',  לפה לעלות

 An Urgent Message to, ור' מאמרו של בנימין: 'לנצח המות בלע'הובא במאמר: 

the Diaspora]ל"בחו לחכות צריכים שהם כתוב לא, , משנת תשס"ח 
 .עכשיו במיוחד, להיות יכול לא זה כי, יםיראו שיהיו עד

 לעשותו, ל"מחו להגיעבכדי  זמןמספיק  עוד להםנותר  האם. ש
 ?...עכשיוהתהפוכות שיש  כל עם העליה את

 יהיו אבל, זזים שהם כמה תלוי, זמן עוד להם שיש בודאי. ת
, יציל' ה אותם שגם ,ל"בחו שמהיהודים  ה  ְתַמְהמָּׁ  ]פרשת וירא: 'ַוי ִּ

קו   ֲחזִּ ים ַוי ַ ֲאנָּׁש ִּ דֹו... הָּׁ יָּׁ ֶחְמַלת ב ְ יו,' ה ב ְ לָּׁ ֻאהו   עָּׁ ֻחהו   ַוי ֹצִּ נ ִּ חו ץ ַוי ַ יר.. מִּ עִּ  אבל '[.לָּׁ
 איזה שיהיו יןממא אני. קל יהיה לא שם, קל יהיה לא זה, שוב

 איזה ,לצאת םשצריכי , כל אלוכולם את יוציא כבר' שה רגעים
 יודע לא אני, את זה שיאפשר משהו אולי ,רגיעה שלם רגעי
 .יהיה זה איך בדיוק

 ?לכאן להגיע מהם ימנעו לאהרשעים  האם. ש

 לא, יגיעו הם – רוצה' ה םא, יעשה' שה איך עדיו לא אני. ת
 יכניס בדיוק הוא, שלהם בארצות לעשות שינסו מה משנה
 ...זה את יעשה הוא איך יודע מי ...רעיון איזהרשעים ל פתאום

 ישש שאנחנו יודעיםכ, זההמצב הכל  על לחשוב כואב מאד. ש
 ...ויקרים צדיקיםיהודים  הרבהבחו"ל  שם

 יותר יהיה רק, איכשהו יגיעו הם – םיוהיקר הצדיקיםיהודים ה. ת
 .קשה

 ?...ל"לחו שנוסעיםחרדים  עדיין ישנםש זה ואיך. ש

 מי אך .טובה סיבה הםל שאין עכשיו ל"לחו יםשנוסע מייש . ת
 לא כבר מעט עוד אבל, לשנות לו קשה – טובה הסיב לו שיש
 של תונותלח נוסעים עודאנשים  עכשיו ואם, 'טובות סיבות' יהיו

 תופסים שלאאנשים  יש אבל. לזה םירגיל הם ,טוב ,משפחה
דים, חר   אפילו, נופשו, חופש בשביל לשם נוסעים ועוד ,בכלל
 .דברים מיני לכל ,לסוכות ,לפסח נוסעיםחרדים המון 

אז , התפוצצותה להיות להויכ רגע שכל גשרמוזה כ"כ  אבל. ש
 ...איך אפשר להתעלם?

 זמן הרבה זה על מדבריםאנחנו  ,טוב' :להגיד ליםויכ הם כי. ת
 את אוהבים .הכל זה, לטוס אוהבים פשוט הם .'קרה ולא

 לעשות ...אחר למקום להגיע ...מטוס על לעלות, ההתרגשות
 הרשקו מהכל ל העינים את לסגור מנסים הם .סוף בלי גנשופי
 רוצים לא הם כי, חזק יפלו והם. יםיהח את ולהמשיך, ביבמס

 . לדעת
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 ...ממשיהודים  גם זה, רב-ערב רק לא זה ביניהם אבל. ש

 של ,גנהשופי של הזאת זרה-בעבודה שתקועים ממש-. יהודיםת
 עד סתם-לא וליסב הם – סתם ל"לחו הטיסות של ,הגשמיות
 יגיעו הם – יהודים אמיתיים הם אם .יגיעו אבל ,לאמת שיגיעו

 .]סוף עמוס[

 

 ...בשבת חל השנה אמנו-רחל של היארצייט. ש

 שלה הבנים על ומתפללת בוכה היא. ובוכה ובוכה בוכה היא. ת
 תומבקש בוכה היא, להיות שעומד מה עתדיו היא. ]ירמיהו ל"א[
 .בקלות שיהיה ומבקשת

 ?בשבת חל זה שהשנה בכך מיוחד משהו יש האם. ש

 בלי מסרים זה – נהשה שקורהמה  כל. השנה מיוחד הכל-הכל. ת
 . סוף

החזק והסוער שהופיע במקומות רבים  הגשם על דעתך מה. ש
 בעולם וגם בארץ? 

 שזה אומרים הם סיפורים, מיני כל להם יש טוב, הגשמים,. ת
' )סוג של הוריקן קטן( יו  ינ   מים של זרם בגלל שיש זה הניניו, 'נ 

 גורם וזה, לערך שנים בשבע פעם בא וזה, האוקיינוס בכל חמים
 לא והם, להם מאמין לא אני אבל. ביותר משונה אויר-למזג

 לשים צריכים ולא, החזאים, הזמן רוב שהם מדברים מה יודעים
 אי שהיה גדול הכי שזה דיברו, ענקי הוריקן איזה גם היה. לב

 ההתחלה-ממצב לו לקח שזה מעניין זה אבל בהיסטוריה! פעם
 שזה חמש, עד שהוא הגיע למספר טרופית סערה היה כשהוא

ההוריקנים, זה לקח לו להשתנות  בעוצמה של גבוה ערך הכי
 נכנס כשזה כך ואחר. משונה, מצחיק קצת וזה, שעות בערך כמה
, טרופית להגדרה של סערה הפעם עוד ירד זה מיד – למקסיקו

 טקסס, עד אפילו שיטפונות והרבה גשם הרבה הביא זה אבל
 . עכשיו מים מלאה-מלאה טקסס

כל התהפוכות של מזג ... הגאולה של מהסימנים חלק גם זה. ש
תהלים פרק ק"מ, ועי' תענית ח: 'גדול יום הגשמים כיום  ]ר' ילקו"שהאויר... 

 קיבוץ גלויות...'[

 לא, לראות מי שרוצה !סוף בלי .סוף בלי סימנים לנו יש. ת
 .העינים כנגד ממש ,לו ברור זה, מדי יותר לחפש אפילו צריך

צדיק,  הסתלק עוד בשבת האחרונה, י"א בחשון,ש שמענו. ש
שנה שעברה, כ"ה חשון, שעכשיו בנוף -בהר הטבח מפגועי יהודי

 הלך לעולמו מפצעיו...

 את להגיד יכול לא ואני, בזוהר שכתוב מה על יודע אני. ת
 מאד יכול שזה מאמין אני אבל, דברים הרבה אמרו כי העתיד
 .עכשיו שקורה מה לכל מתאים זה, להיות

 בו שלפני בוא המשיח יהרגו האם הכוונה לזוהר שנאמר. ש
 בבית כנסת? צדיקים חמשה

 לתיקשור. זה את זה, תצרפו תוסיפו את אפשר ואם, נכון נכון,. ת

זוהר חדש פרשת בלק במאמר המדבר על סדר התגלות המשיח: 
ין 'ְלסֹוף ְבעִּ ין ש ִּ ֵליק, יֹומִּ קוֹ  סָּׁ ֵאל ְנאָּׁ רָּׁ ש ְ יִּ י ד ְ ֵ א ְלַקמ  א ַמְלכ ָּׁ ָּׁ יש  יהֹון, ַקד ִּ  ד ִּ
ין יקִּ ל לֹון ְמעִּ כָּׁ ין ב ְ ְטרִּ א סִּ ְלמָּׁ עָּׁ א. ד ְ ָּׁ ת  יש ְ א ו ְכנִּ דָּׁ א ְלַצד חָּׁ רֹומָּׁ ְתֲאֵביד ד ָּׁ  יִּ

ְתֲחֵריב ה. ְויִּ ָּׁ ש   ֵאי ַוֲחמִּ ָּׁ ֹוט ַזכ  ְתַקְטלו ן ְקש  יַנְייהו ... ותרגומ יִּ ֵ  ו: 'ְלסֹוףב 
ים ְבעִּ ים ש ִּ ה יָּׁמִּ ֵני ַנֲאַקת עֹולָּׁ ֵאל ב ְ רָּׁ ש ְ ְפֵני יִּ ֶלךְ  לִּ ֶ דֹוש   ַהמ  ָּׁ ְהיו , ַהק  י ִּ ֶ  ש 
ים יקִּ ֶהם ְמצִּ ל לָּׁ כָּׁ ְדֵדי ב ְ ם צִּ עֹולָּׁ רֹום ְלַצד ַאַחת ו ְכֶנֶסת. הָּׁ ֹאַבד ד ָּׁ  ת 
ה, ְוֶתֱחַרב ָּׁ ש   יֵקי ַוֲחמִּ ְרגו   ֱאֶמת ַצד ִּ יֵניֶהם...' ֵיהָּׁ ֵ  ב 

 בדיוק עכשיו התקרה' יקום את דמו,  ,זהוהסתלקות הצדיק ה. ש
דומה אירוע , שזה ישראל, גאולה-מלכיב הפיגועבסמוך לאחר 
 ונדהמנו לשמוע שהמחבל, ההוא מלפני שנההאכזרי מאד לפיגוע 

 ההם המחבלים של דודם בן הוא האחרון הפיגוע את שביצע
 ...נוף בהר שהתרחש מהטבח

 כל, עכשיו שיש מה כל. ביותר מענין זה, זה את גם תכתבו. ת
 .קשור הכל, שני בדבר אחד שמשתלב דבר הכל זה – המתרחש

 שקט אצלנו?... כך כל יש למה אבל. ש

 הם, בהלם הם הטוביםאנשים ה פה. בהלםאנשים  כי שקט יש. ת
 מקומות מיני ובכל ובאירופה שבאמריקה ואלה. קורה שזה רואים

הלם  הגיעו לא עוד. ההלם סף על הם, בהלם לא עוד הם – ל 
 שמשהו לתפוס מתחילים גם הם כי, בהלם כמעט הם אבל, עצמו
 לא הם, שקטיםאנשים ה לכן אז. בעיה ושיש, טוב קורה לא מאד

 דברים הרבה לשנות צריכים הם. בדיוק לעשות מה יודעים
 זמן לחכות, ואין'. וכו, מקום בכל קילקול יש כבר כי פנימיים,

יהודים  שהם אלה ,הדרך את לשנות אפשר היה אם בשניה אפילו
 לא זה אבל, הדרך את לשנות אחת יכולים בשניה הם – אמיתיים

 .פשוט

 

 לעפים רחמ בשמים בתים כאילומסין המראים  תמונות הראו. ש
 ...עננים

 דבר ...'המקדש-בית-לוכביכ'ה את בשמיםשם  ראו שהם זה. ת
 יכול, שני ודבר, המקדש-בית כמו נראה היה לא זה – ראשון
 םשה טכניקה להם שיש ידועגם זה  אבל, נס עושה' שה להיות
 וזה ,השמים רקע על דמויות צורה באיזושהי להקרין יכולים
 ולמה. שמה משחקים הם מה יודע מי אז !לגמרי אמיתי נראה
-בית את יראודוקא  שבסין הגיוני לי נראה לא זה? בסין דוקא

 ...באויר ףמתעופ המקדש

 והרבה... טכניקות מיני כל להם היו התאומים-במגדלי גם. ש
 ...שקרים

 לתוך נכנסו לושכביכ המטוסים של נותובתמ תסתכל אם. ת
 .'כאילו' היה זה, בכלל מטוסים היה לא שזה אמרו הם ,יניםיהבנ
, באויר שרואים תמונות רק שזה םימטוס-של-דמויות מין היה זה

 יקחלק אפילו מצאו לא ובכלל ...פנימה נכנס זה איך תסתכל ואם
 ואיז לנו שעשו כנראה אז ., שום כלוםדבר שום, המטוס של

-חומר את צץופ מישהו ואז – נכנס שזהכאילו , להוגד הצגה
 יודעיםאנשים  יותר הרבה כבר םוהי . הבנין בכל שהיה הנפץ
. גמור שקר שזה העידורבים  מומחים האחרון בזמן, שקר שזה
 שולטים הם כי ,כרגיל ממשיכים הםרשעים, ל אכפת לא אבל
 על כבר שולטים הם. דאגהשום  להם אין. הכל על כבר

 על שולטים, והצבא החיילים על, הרפואה על, הכל על, המשטרה
 הסוףיביא את  וזה – שולטים לא הם אחד דבר על רק. הכל

    .שלהם הסוף זה !הקב"ה על שולטים לא הם, שלהם

 .טובות בשורות



 אמיתיתה יהודיתה נשמהה
 חשון תשע"ו-מרכ"א , , ירושליםבנימיןעם תקשור  ,בס"ד

אנחנו ש ברור יותר הרבה האחרונים בשבועות אנחנו ראינו

, שלשה, שנים – יום כלב. השלימה לגאולה מאד התקדמנו

 ומיעולם. ה בכל קורים דברים יותר או ששה חמשה, ארבעה,

, פה החדשות כל את להסביר אתחיל לא אני מזה, יודע שלא

 עושה זה. בלב משהו לו עושה בודאי ובודאי זה, שעוקב מי אבל

 אותו ומרחיקהקב"ה ל אותו מקרב, במחשבות משהו לו

 גשמיות.מה

 היהודית.נשמה ה על אתכם לדבר רוצה אני היום אבל

 בכל, הזהעולם ביותר ב היקר הדבר זה – הנשמה היהודית

 ת,יהודיה הנשמה זה – קב"השיש ל ביותר היקר הדבר. הבריאה

וכל נשמה ונשמה  .]שמות י"ט: 'ִוְהִייֶתם ִלי ְסגּוָלה...', ע"ש רש"י[ תאמיתיה

עם כל הנשמות ביחד  סיני ואמרה-' ברא, ושמעה מתחת להרשה

ר עד היום, וכל מה "כל הבריאה הזאת מהאדה – עשה ונשמע''נ

היה רק בשביל הנשמה הכל  –ר "דהשנברא גם לפני הא

 .בשביל ישראל שנקראו ראשית'[ -]'בראשית  היהודית הזאת

-ולכן כדאי לדבר על זה, כי אנחנו היהודים עברנו הרבה

כן גם  –אפילו בזמנים שהיו לנו טובים ו ,ז"הרבה צרות בעוה

סבלנו בגלל שאנחנו יהודים. אבל כמה שסבלנו, פלא פלאים, 

 , ועדיין אנחנו נראים כמו יהודים5102-ו, ל"תשעשנת הגענו ל

ָרֵאל ָלַעד'[ רּוְך ׁשֹוֵמר ַעּמֹו ִיש ְ , ויש לנו שמות של יהודים, ואנחנו ]'ּבָ

לפחות לא -ילין והולכים עם ציצית, ומשתדליםים תפניחמ

אנחנו רוצים לחנך את הילדים שלנו  .להתערבב עם הגוים

ּגֹוִים ]ישעיה ס"א ט': 'ְונֹוַדע וכו' כיהודים תֹוךְ  ְוֶצֱאָצֵאיֶהם ַזְרָעם ּבַ ים, ּבְ ל ָהַעּמִ  ּכָ

ירּום רֵֹאיֶהם י ַיּכִ ַרךְ  ֶזַרע ֵהם ּכִ לא הרמה  ואפילו שבדור שלנו זו ....'['ה ּבֵ

יש בינינו אם כי כמו שפעם היתה, בדור שלנו, הכל ירוד, 

שהיה, הכי טוב  ה.. זה הדור הכי גבו!.מה?'ם בפירוש: ישאומר

כל דור ב, אבל זה לא נכון, וזה כתוב ברור ששהיה אי פעם...'

היות שאנחנו על הרמה ה ירידה, וזה לא יכול לר ישנ"האדהאז מ

 הכי גבוהה.

ת והיהודים האמיתיים בדור הזה, אנחנו בעלי נשמ ,ואנחנו

]'בעקבתא  מאד בכל המובנים-יהודיות אמיתיות, אנחנו ירדנו מאד

. ואני לא עי' אוה"ח שמות ג' ח' בענין הירידה לשער הנ' של הטומאה[ דמשיחא',

מספיק אנשים יש לכל הדברים,  )רשימה מפורטת(אכנס א' ב' ג' 

רואים, ויש עוד מבוגרים שיכולים להעיד שהדור שלהם היה ש

 או שישים שנהועל רמה יותר גבוהה, אפילו לפני שלושים שנה, 

 תשעים שנה, גם כן.

משנה, נמשיך הלאה, כי אין לנו כח כבר להגיד את אבל לא 

מוד על רמה אמיתית, יהל-רהצניעות, חוס-כל הדברים, את חוסר

ר ָנַתן ָלנּו ּתֹוַרת ֱאֶמת'[ התורה ממש לא תמיד שייך לאמת דלימו , ]'ֲאׁשֶ

 מאד הרבהזה רחוק מ ?...אבל לתפוס את האמת ,נכון, לומדים

ים ששייך לקדושה שאף פעם ברבכל מיני ד ותויש בעי לומדים.

ות, בעיות מחרידות, בעיות שזה יבין חרדים כאלו בע לא היו

אמיתי יכול לעשות -בושה בשבילי לחשוב על זה, שיהודיאפילו 

דברים כאלה. ואנחנו שומעים על זה הרבה מאד. ואנחנו באמת 

 .ירדנו

קראו תבינו מה שאני אומר, תבינו טוב, תשמעו טוב, ת אבל

ואנחנו נסבול, ואנחנו כבר  .זה לא יהיה קל י אומר:טוב מה שאנ

או אפילו  האחרונות-השנים-ואפילו שבחמישים ל,והתחלנו לסב

, כן יותר העולם הזה ממש טובע בגשמיות, והיהודים גם

חיצונית אמנם מבחינה והגשמיות הזאת דיללה את התורה שלנו, 

לרקוד עוד יודעים , יותר-או-פחות אנחנו נראים עוד יהודים

ה פעם. תולעשות חסד וכו', אבל אין את הפנימיות שהי ,בחתונות

 .ֱאלֶֹקיָך', עי' סומ"ס מכות[ ִעם ֶלֶכת ]'ְוַהְצֵנעַ 

מאד כל נשמה ונשמה יהודית, והוא -ה אוהב מאד"אבל הקב

ב תוואישית יציל אהוא  ,יציל כל נשמה ונשמה ' ה ]רש"י ניצבים: 'ְוׁשָ

בּוְתָך' ֶאת ֱאלֶֹקיךָ   להיות צריך עצמו הוא כאילו ובקושי גליות קבוץ יום שגדול ...ׁשְ

ם שנאמר כענין, ממקומו איש איש ממש בידיו אוחז טוּ  )ישעיה כ"ז( 'ְוַאּתֶ ֻלּקְ  ְלַאַחד ּתְ

ֵני ֶאָחד ָרֵאל...' ועי' בנביא שם, וכן בסו"ס עמוס: 'ְולֹא ּבְ . הוא ָאֶרץ'[ ְצרֹור ִיּפֹול ִיש ְ

הוא בעצמו ידאג לכל  ,לעשות את זהכדי לא ישלח מלאכים 

]ירמיהו י "נשמה יהודית. וזה מתוך האהבה הגדולה שיש לו לעמ

יְך, עֹוָלם ל"א: 'ְוַאֲהַבת ן ַעל ֲאַהְבּתִ יךְ  ּכֵ ְכּתִ כי באמת כשמסתכלים  ָחֶסד...'[ ְמׁשַ

על כל ההיסטוריה, מהרגע שנוצר היהודי הראשון, הקב"ה יודע 

במצוות שלהם, ובתורה שלהם, הפסיקו ירדו, ושאפילו שנפלו, 

למוד תורה וכו' וכו' בתקופות מסוימות בהיסטוריה, ואפילו ל

י"]סו ירדו עד לעבודה זרה י... פ וילך: 'ּכִ י ָיַדְעּתִ ֵחת ּכִ ִחתּון...'[ ַהׁשְ ׁשְ , אבל ּתַ

הנכון, סירבו, מיאנו  , לרגעבסופו של דבר, כשזה הגיע לזמן

ָגָדיו  ור על הדת היהודיתלעבור על התורה, סירבו לעב ֵריַח  -]'ֵריַח ּבְ

ּבֹוְגָדיו', ר' ספר שפתי כהן עה"ת סו"פ וילך שם עה"פ 'וקראת אתכם הרעה באחרית 

]ליקוטי  אפילו אם איימו עליהם במוות בצורה קשה ביותרו. הימים'[

 על נפשם מוסרים ישראל ופושעי שבקלים קל' אפי אמרים תניא פרק י"ח: 'ולכן

, לא היו ש["אחד...', ע' בה לכפור שלא קשים עינוים וסובלים הרוב, על' ה קדושת

 ללכת נגד הקב"ה ופןואנים פם נים בשוכנים לזוז, לא היו מוכמו

י ה ]'ּכִ ֶות ַעּזָ תהיה לנו  כן, גם ,. ואנחנוַאֲהָבה...', סו"ס שיה"ש, ע"ש רש"י[ ַכּמָ

]זכריה י"ג:  ה מי יהודי ומי לאא  ר  עכשיו בחירה אחרונה, וזה י  

ים ְצרֹף 'ּוְצַרְפּתִ ֶסף, ֶאת ּכִ ים ַהּכֶ ְבחֹן ּוְבַחְנּתִ ָהב, ֶאת ּכִ ִמי ִיְקָרא הּוא ַהּזָ  ֶאֱעֶנה ַוֲאִני ִבׁשְ

 .ס דניאל["ֹאתֹו...', ור' סו

 ,בתקופה ההיאהיהודים היו לרוב חילוניים,  ,וכמו באירופה

השמות , והישיבות החשובות שאנחנו כולנו יודעים את 0191-ב

היו צדיקים  ,ישיבות ענקיים, ושבכלל-ושהיו להם ראשי ,שלהם

רופה אי-של-היהודית-ל לעומת כל האוכלוסיהמאד גדולים, אב

. הצדיקים האמיתיים היו הם היו מתי מעט – שהיו מיליונים

 היו מעטים –מעטים מאד, הבחורים שישבו ולמדו עם כל הלב 

הרבה -רבים, הרבה. המשפחות שבאמת היו בעלי ילדים ביותר

-לו להיות באמת יהודיםכילדים לכל משפחה, וחיו בעוני כדי שיו

 םאלו שהעדיפו להיות חילוניכל היו מעטים לעומת  – אמיתיים

 או כמעט חילוניים.

הם היו והריכוז -ו שלח אותם למחנות"אבל כשהיטלר ימש

הבניינים שם המיתו אותם, אל הגאזים, -לתאילהכנס צריכים 

, כולם הצטערו מאד על מה שהם עשו, 'שמע ישראל'ו כולם צרח



את קיימו כמה שהם לא האמינו בהקב"ה, כמה שהם לא ו

והנשים שלהם  ,והבעלים שלהם ,הילדים שלהםו ,הם .המצוות

ם, בלי שיער, כמו שלדים, והם יהגאזים בלי בגד-נכנסו לתאי

 '!שמע ישראל ,שמע ישראל'צרחו 

 ?...שביניהם ש. גם החילונים

מעטים לא רק , אמרו היו כאלה שלאאמנם גם החילוניים. כולם. 

כי הרוב העצום עוד באו  ,אמרוכן צעקו זאת, אבל הרוב העצום 

רחוק  כל כךזה לא היה ומאד,  םמבתים מסורתיים מאד, או חרדי

 לתאי הגאזים, כשהם נכנסו – היו קרוביםו אם לא מהם. ואפיל

, ניםהאמ ,הסופרים ,המוזיקאיםה, לשכל האירופאים הא קלטוו

 ]תהלים פ': 'ְיַכְרְסֶמּנָה רק חיות רעותהכל -בסךוכו' הם  הרוח-אנשי

ַער...'[ ֲחִזיר מימד  נו  שהם פתאום תפסו שי   ,הקב"האת ושיש רק  ,ִמּיָ

כל הדברים עם  ה שלהםאחר חוץ מהמימד של הבית היפ

 ת חלק של החברהוהרצון שלהם להיעם הגשמיים שהם רצו, 

אר   אין לנו בגדים, אין לנו  !הם צעקו 'שמע ישראל'ו ית.הה 

 הנשמות שלנו והקב"ה.את כלום, רק  ראש, אין לנו-כיסוי

בעזרת ה', ה' לא יבקש מאיתנו ככה למות. בעזרת ה', ה' 

]ירמיהו ל"א:  גאולה השלימה, ויכניס אותו ליקח כל נשמה יהודית

ָרֵאל 'ְמָזֵרה ֶצּנּו, ִיש ְ רֶֹעה ָמרוֹ ּושְׁ  ְיַקּבְ תראו  ,. אבל תסתכלו מסביבנוֶעְדרֹו...'[ ּכְ

שלא נדע... כמה אנשים אפילו  ,כמה סובלים... כמה אנשים חולים

העולם הגשמי כל עם ו ,מלאים בעיותועצובים, הם ים אבריהם ש

, אבל מלא-ויש גם מלא .חסר ביגוד ,חסר אוכל ,הזה, חסר כסף

וזה עולם של חובות,  וזה .נות צריך להיכנס לחובותל לקבשבי

אבל כשאנחנו נגיע  כדי להפוך אותנו לעבדים.בבכוונה כך עשוי 

וויץ וכו', אבל , לא בדיוק כמו אלה שהלכו לאושהמבחן-לרגע

אין עוד מלבדו'! וברגע הזה ', שאנחנו נבין: אמת-של-נגיע לרגע

שלא נשאר  יתי יחזור לאמת. אבל עד שלא נראהכל יהודי אמ –

ת, חוץ מכמה מלא נגיע לזה בא – אנחנו והקב"הכלום, רק 

הם כן יגיעו לזה לפני כן, ואולי הם אנשים, חוץ ממעט אנשים ש

 כבר הגיעו לזה.

אל תחשבו שזה יהיה  .זה לא יהיה קל .אבל זה יהיה קשה

נו, נו, נו, למה אתה מדבר, מקטרג נגד 'ואל תגידו לי:  .קל

 ., בקטע 'לא לקטרג'['אנחנו הרוצחים']ר' מאמר  אני לא מקטרג ''?!י"עמ

אנחנו בעלי עבירות, ואפשר כל היום להסתכל במראה ולראות 

ה מאד, וכל מיני וושטריימל יפה וגב ,ניםוזק   ,שיש לנו פיאות

אבל  ...'!! אנחנו יהודים אמיתייםה  א  ' ולהגיד:, לבושים של יהודים

פשים, ואנחנו לא הגענו וכל אחד יכול להתחפש, ואנחנו לרוב מח

ו, אז נרד "ואם זה ימשיך ככה ח יכים להגיע.לאיפה שהיינו צר

אבל ו. "איך אפשר לצאת מזה, חעמוק, שתהיה שאלה  כל כך

]זכריה אליו אנחנו נצא, כי ה' יוציא אותנו מהבור העמוק שנכנסנו 

ם"ט' י , א: 'ּגַ דַ  ַאּתְ ִריֵתְך, םּבְ י ּבְ ְחּתִ ּלַ  .ּבֹו...'[ ַמִים ֵאין ִמּבֹור ֲאִסיַרִיךְ  ׁשִ

זה לא יהיה קל, אבל זה יהיה הרבה יותר קל לאלה שכבר 

כבר הם התחילו לעבוד על עצמם, שכבר התחילו להבין, ש

ה ות קשותימתמודדים עם בע יֵרֶאיךָ  ]תהלים ס': 'ָנַתּתָ ְלִהְתנֹוֵסס...',  ּנֵס ּלִ

, וזה לכשעצמו עשה להם בידוד, בידוד מהחברה, בידוד י שם["ערש

לים היהודים האלה, כבר מתחי ,והם .בידוד מהשקר, מהשקר

זה לא יכול  – להבין, וכבר קרובים להקב"ה. להיות קרוב לה'

רצים ליער לעשות הם יש המון ש .טחיילהיות משהו ש

מין  פעמיםהתבודדות, אבל זה לא תמיד עמוק, זה הרבה 

אמיתי, -ברו  ת עמוק, זה צריך להיות ק  וזה צריך להיאבל  שעשוע,

, מה זה אומר צריך להיות עם הבנה מה זה הקדוש ברוך הואזה 

 .לבדבהיהודית. אנחנו צריכים לדבר אמת  לנו, מה זה הנשמה

רק מה שבאמת בתוך הלב של  הקב"ה רוצה רק את האמת,

 .]'ליבא בעי'[ האמיתי-היהודי

'טוב, ברגע האחרון, במיוחד לאלו שהחליטו:  .זה יהיה קשה

אני אז . 'אפשר להשתנות, אפשר. אפשר להיות כמו שה' רוצה

 –, זה לא יכול להיות. אם לא מתחילים עכשיו אומר לכם שלא

מי שמתחיל עכשיו, הוא כבר יעבור את ואז זה יהיה קשה מאד. 

זה הרבה יותר בקלות. אני מציע לכם להתחיל קודם כל עם 

ָכר ֱאלֵֹהי ֶאת ה: 'ָהִסרוּ "]פר' וישלח פרק ל יעותצנ ר ַהּנֵ ֹתְכֶכם, ֲאׁשֶ ֲהרוּ  ּבְ  ְוִהּטַ

ְמלֵֹתיֶכם. ְוַהֲחִליפוּ  ית ְוַנֲעֶלה ְוָנקּוָמה ש ִ אלו שמתעסקים עם טינופת  .ֵא'ל...'[ ּבֵ

את הראש, את השכל, את הלב, תזרקו  תנקו את עצמכם, תנקו –

ל ואת כל המכשירים שלכם, ותעברו להקב"ה. זה לא מספיק לטב

אתם בעצמכם  מספיק. .ה, כי זה לא יוריד את הליכלוךובמקו

צריכים להוריד את הליכלוך מהעור שלכם, את הצחוק הטיפשי 

 – הצניעות-את חוסרהבדיחות המטופשות, את של הרבה אנשים, 

בישיבות, שיש רים וגם של הנשים, את השטחיות גם של הגב

ישיבות שחושבות שזה בסדר לקחת את הבחורים לטיולים 

 בג'יפים וכל מיני שטויות כאלה.

 .היהודי צריך להיות בנפרד מן הגוים, ובודאי מן החילוניים

, אליהם , ולא להתקרב]הושע ט' א'[ לא להשתתף בשמחות שלהם

 רהזה-בודהלנו את הטעם של העכי זה מקלקל אותנו, זה נותן 

הזהב. אנחנו צריכים להיות בודדים, בתוך הגטאות -שזה עגל

]'לקט  .שלנו, ולא לתת לשקר להיכנס. רק כך נציל את עצמנו

רשימות' לר"נ וואכטפויגל זצ"ל, עניני חנוכה, בשם מהרי"ל דיסקין זצ"ל, ור' תרגום 

ָדד ַיְנֶחּנּו... בה שמתנגדים אני יודע שיש הרו '[אונקלוס האזינו עה"פ: 'ה' ּבָ

 ]'ׁשּובוּ  אמיתיים יודעים שזה אמת-לזה, לגישה כזאת, אבל יהודים

רֹון ְקָוה...'[ ֲאִסיֵרי ְלִבּצָ  .ַהּתִ

 

 :ותשובות שאלות

הנשמה נברא לצורך זה ש ר"לפני האדהקיים ש. מה היה 

 ?היהודית

הוא  .יותאדם יכול לח-בןבו הת העולם עצמו, המקום שת. בריא

בשבילו ה' עשה הוא צריך מקום. ולא יכול להיות באויר. 

 ים וכו', את הכל.ובעלי החי ,הארץ עם העצים-עבורו את כדורוב

זה...', ועי'  בשביל אלא נברא לא כלו העולם כל -האדם  כל זה ]ברכות ו' ע"ב: 'כי

 הקדמת פיה"מ להרמב"ם באורך[
ה הכוונה, באיזה מישור, באיזה מ  ל   .אמרתם שלא יהיה קלש. 

 כיוון?

כדי שיהיה ביטחון ו .ת. זה כבר קשה. אנחנו צריכים ביטחון בה'

זה  – קשרלהם אנחנו צריכים קשר איתו. אז אלו שיש  – בה'
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אבל נצטרך שוב, כמו פעם, להתנגד לאלו  .כבר מחצית הדרך

לקחת את שרוצים את היהדות שלנו,  דשמנסים להורי

 .והם כבר מנסים ,האידישקייט מאיתנו, והם ינסו

למה לא רוצים ללכת לצבא? כי הצבא מוריד את האידישקייט. 

ברגע כי , ואני אומר שכן, 'לא ם פנים ואופןבשו !לא' :ויגידו

הוא  –לה' -קרובים-ל אנשים לאנמצא בחברה ששבן אדם 

נּו... ְלָכה יֹאְמרוּ  משלי א': 'ִאם .]תהלים א' א' מושפע ִני ִאּתָ ֵלךְ  ַאל ּבְ ֶדֶרךְ  ּתֵ ם, ּבְ  ִאּתָ

ֵכן ָרע', ועי ַרְגְלךָ  ְמַנע ָ ִתיָבָתם...'. אבות א' ו': 'ַהְרֵחק ִמׁשּ ש ב' ט', ור' פי' 'ארחות "ִמּנְ

והוא נהיה  ,פעש. הוא מואותיות מ"ט, נ"ג[ חיים' על צוואת ר' אליעזר הגדול,

ּכֹון'[ ואנחנו צריכים להתבודד .מחוספס , כמה שאפשר ]'ַעם ְלָבָדד ִיׁשְ

יהודי, האת הרגישות של באופן תמידי ולהעלות  ,להתבודד

יהודי, היהודי, לשמוח כמו האת המוסיקה האמיתית של  עלשמו

 ולבכות כמו יהודי.

תרחק, לא להיות מעורבים עם משתדלים לה כל כךש. אנחנו 

 גדול וקשה? כל כךלם, האם גם לנו הנסיון יהיה וכ

סובל פחות, מי  –ת. אמרתי הרבה פעמים: 'מי שקרוב יותר 

 סובל הרבה'. –שרחוק יותר 

אין להם שום גישה לחיים ינסו להוריד לנו את היהדות, איך ש. 

 ?שלנו

חתנים או ילדים, ויש גם  שת. אבל אל תשכחו שלכל אחד י

וזה קשה, וזה גם  ,באעים איך הם יגיבו, וזה גם כודכלות, ולא יו

 .סיונותיניסיון גדול. וכל אחד מאיתנו עומד כל יום, כל רגע בנ

 יהודית תינצל.-נעמוד בזה ונינצל בקלות, אבל כל נשמה

 הבדולח-ש. בימים אלו מלאו שבעים ושבע שנה לליל

זה סימל את התפרצות השנאה . המאורע הנאכט'-ה'קריסטאל

האם יש  .ה' עם – ישראל יהדות ולתורה ולעםפי הלכהנאצית 

 ?ת פעם נוספתלים לקרועלואלו  מומאורעות כלחשוש ש

וזה ת. כבר יש, כבר יש. האירופאים עכשיו נהיים ימניים מאד, 

כביכול בגלל כל הערבים והכושים מאפריקה שמגיעים, אבל זה 

ויותר ויותר הם נגד  .שלהם עם היהודיםמשפיע גם על היחס 

 עטוףמכוסה, אצלם, זה סוג של אנטישמיות ישראל, ש-מדינת

, אבל למעשה זה נגד כל יהודי 'נגד המדינה'כאילו זה כך שב

עוד רסן על ועדיין יש חוגגת עכשיו בעולם. ישמיות ויהודי. האנט

 אוי ואבוי. –ברגע שלא יהיה רסן אך זה, 

 שהשמחה מאד ירדה בכל הרבדים.שה ש. יש הרג

ת. נכון, השמחה מאד ירדה, כי העולם מאד עצוב עכשיו, הוא 

וגם אי  .טהיכל ארץ וארץ זה פשוט מאבד שלב .מאבד שליטה

אי  –דבר פשוט כמו תרופות אפילו אפשר לסמוך על שום דבר. 

ת, מבאהם שמים  עליהם. אי אפשר לדעת מהכבר אפשר לסמוך 

 הכל מושחת. .להגיד שהם בסדרוכמה משלמים להם 

צר שהוא, אי אפשר לדעת וכל מ , עםירקותעם ש. אפילו 

 ביטחון בכל דבר...-חוסר קיים כלום...

מה שאנחנו באמת ך על כלום שזה ואי אפשר לסמת. נכון. 

זה הכל, לא  .בכל דברזה ואוכל, בזה ו. שזה צריך להיות חושבים

]'מכתב  טהיאין שלרה בעולם זה בלאגן, ומה שק משנה מה.

. הכל בלאגן, מה שפעם היה [52בקד"ד גליון , הובא 502מאליהו' ח"ג עמ' 

פשר הכל בלאגן, מבולבל. אי א .לא ברורזה עכשיו  –ברור 

מי. והבלבול הזה, זה בשביל -נגד-לדעת מי האויב ומי החבר, ומי

ב ה' ְלַבּדֹו...'[ הגיע להקב"הלעזור לנו ל ּגַ כי זה הדבר  ,]ישעיה ב': 'ְוִנׁשְ

ב"]רמבהיחיד שנשאר אותו הדבר תמיד  ֵהר ָאָדם ם סוף הל' מזוזה: 'ַחּיָ  ְלִהּזָ

ְמזּוָזה ֵני ּבִ ִהיא ִמּפְ ִמיד ַהּכֹל חֹוַבת ׁשֶ ֵנס ְזַמן ְוָכל. ּתָ ּכָ ּיִ ע ְוֵיֵצא ׁשֶ ִיחּוד ִיְפּגַ ם ּבְ ֵ מוֹ  ַהׁשּ ל ׁשְ  ׁשֶ

דֹושׁ  רּוךְ  ַהּקָ ָנתוֹ  ְוֵיעֹור ַאֲהָבתוֹ  ְוִיְזּכֹר הּוא, ּבָ ְ ְגיֹוָתיו ִמׁשּ ַהְבֵלי ְוׁשִ ַמן ּבְ ֵאין ְוֵיַדע. ַהזְּ ָבר ׁשֶ  ּדָ

א עֹוָלִמים ּוְלעֹוְלֵמי ְלעֹוָלם ָהעֹוֵמד  .'[.ָהעֹוָלם.. צּור ְיִדיַעת ֶאּלָ

הטילים והמטוסים  כל עם ש. יש את הרוסים עכשיו בסוריה

 להדאיג אותנו?אמור זה העסק ה, האם והאניות שלהם

זה לא והם פה.  ים..."ת. תראה, זה לא מדאיג אותי יותר מהיסמ

כי הוא נגדינו  ,םיהעיר של ירושל-מדאיג אותי יותר מראש

 , והוא פה!העוד יותר חזקבצורה 

זו ריה, כל כך עוזרים לו, כבתוך העיאיתו שם ש. והדתיים 

 הרמוניה...

אם הם חושבים  ,ט לא מביןופשאני פה ש ם, ויש חרדית. נכון

אז עוד לא  – םבים בממשלה בשביל לעזור לחרדיששהם יו

עים את זה שמנסים להתפטר נאולי הם מוו ...הרגשנו את זה

אבל בכל אופן לא לדאוג מסוריה,  ...נו לגמרי, חס ושלוםתמאי

תר מפחידים, אבל זה יהיה יהיו דברים עוד יוונכון, זה מפחיד, 

 י מאשר בכל המקומות, בעזרת ה'."יותר קל בא

לשמור חיילים באים הש. יש חרדים שמנצלים את המצב ש

ושולחים  ,בות מהסכינים של הערבים, מתקרבים אליהםוברח

 מתנות וממתקים... ללהם חבילות ש

תראה, כל בחורצ'יק שהוא  .ע את התופעה הזאתדת. כן, אני יו

יהרג ושהוא לא יפגע, כי הוא יצריך להתפלל שהוא לא  – יהודי

ר לא-ומה-כן-מהלא יודע, הוא לא יודע  ין ָיַדע לֹא ]'ֲאׁשֶ מֹאלוֹ  ְיִמינוֹ  ּבֵ  ִלש ְ

ה...', סוף ס' יונה. ר' ירמיהו ל ּוְבֵהָמה כן , וכל חייל חרדי גם ו["א כ"ַרּבָ

 צבא הגנה"ייהרג. אבל הצבא, צריך להתפלל עליו שהוא לא 

זה צבא של יהודים וגוים, אבל  .זה לא צבא יהודי – "לישראל

י כמו שאמרת ,צבא עם עקרונות ממש מושחתים. ושוב וזה

חלק של  היובואו בואו, ת' בעבר, הם קראו במיוחד למנוולים:

'. אבל זה סכנה ל, אנחנו אוהבים בחורים שאוהבים בחורים"צה

סכנה  .יםם מגברל יהודי שנכנס לצבא. יש לו סכנה מנשים וגלכ

כל הצבא זה מבוסס על  ,על הקדושה שלו, ואוי לו. וחוץ מזה

נגד כ, וזה ]'בנצחונו של בשר ודם', סוטה פרק 'כהן משוח'[ 'כחי ועוצם ידי'

 אמונה.ה

, והיה בא לפני ]דברים כ"ג[בקדושה  צבא יהודי אמיתי היה יושב

כל מה שצבא יהודי חייב את ועושים  ,מתפלליםהיו ו ,מלחמותה

לעשות לפי הדין, ואז היינו רואים צבא יהודי. אבל כל המדינה 

רצו להקים את ים ששאנגוים, וציונים, רשעים. על ידי קמה הזו 

, הפתרון האחרון 'פיינל סולושן'שזה יהיה הכדי המדינה הזאת, 

שהם יהודים יהיו פה, והם. שישל היהודים. זה מה שהם רוצ

ס בכל העולם. יהחדשה שרוצים להכנ-מם את הדתיקבלו על עצ

 אמיתי לא יקבל.-יהודי –זה את ו

בשביל כאילו הם מסכנים עצמם מצב שזה יש כשכש. השאלה 

זה חילול ה' אם לא נתייחס יפה באין לשמור על יהודים, האם 

 אליהם?

ת. אף אחד לא אומר שצריכים להתייחס אליהם לא יפה, אבל 

להתקרב  ,אין סיבה ללכת .ד דבריםכים לעשות במיוחילא צר

 ל"ברור שלא צהלו אליהם ולקשקש איתם. יהודי צריך שיהיה 
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 תנו, ורק ה' מצילואף אחד מהם לא מצילים אולא המשטרה ו

ׁשּוַעת ָאָדם'. ור' דברים ל ְוא ּתְ . והם החליטו להשתדל להיות ט["ג כ"]'ׁשָ

שליחים, אבל אם הם לא שליחים ראויים אז ה' יעזור לנו מבלי 

 .'משלוחי מנות'להם להעניק העזרה שלהם. ולא צריך 

מבין אבני  , נוטפיםמים יםיוצאבימים האחרונים ש יש עדויותש. 

 הכותל...

מראים סימנים שמה אחד דברת. זה משמח אותי מאד, זה עוד 

 מעט, עוד מעט זה בא, עוד מעט הגאולה השלימה עודלנו ש

א... ִהּנֵה ֶזה ]שיה"ש ב': 'ִהּנֵה ְתֵלנּו...'[ ַאַחר עֹוֵמד ֶזה ּבָ  .ּכָ

המצב של כל מראה שהכותל בוכה עלינו, על גם ש. אולי זה 

 י..."עמ

 לא בוכים מספיק. שאנחנות. בודאי שהוא בוכה, הבעיה היא 

 חה, בשמחה של הגאולה...להיות בשמכבר רוצים אנחנו ש. 

כן, רוצים להיות בשמחה, אבל כל הגלות הזאת מדי ארוכה,  .ת

זה  ה' יגיד לנו מתי –זה את כבר צריך לגמור עם זה, אבל ו

אי אפשר יהיה  !איזו שמחה !איזו שמחה – ומתי שזה יהיה .קורה

]זוה"ק בהעלותך קנ"ג  מאד דמעות הועם הרבה דמעות, הרב! לתאר

ַרֲחֵמיע"א:  ה, ְוַתֲחנּוֵני 'ּבְ ַכּמָ ּיּוִסים ּבְ א ּוְבִגין. ְוִלְבָנָהא.. ָלהּ  ּפִ ְבִכי ָנִביא, ָאַמר ּדָ  ָיֹבאוּ  'ּבִ

כל הדמעות, כל  ,יאוואז נראה ברור מי יהודי,  .אֹוִביֵלם...'[ ּוְבַתֲחנּוִנים

כל הסבל, כל הסבל מה, ושמחשל הדמעות, זה יהיה דמעות 

ֶרךְ  ]'ִעּנָה ילגולים שעברנו בכדי להגיע לסוףכל הגעם שהיה לנו   ַבּדֶ

 .ּכִֹחי...'[

בלילות ובימים המלך -ש. יש קבוצות שהולכים לקבר דוד

תהלים, האם תוכל להגיד כמה מילים על להתפלל ולהגיד שם 

 ?זה

 בת. אני לא יכול אפילו להתחיל להסביר לכם כמה שזה אהו

יום -שיהודים באים שמה יום ,זה עושה בשמים כמהבשמים. 

 – שהקתולים לא יתפסו את המקום, והםכדי בים שמה שויו

לא יתפסו את  םגויבאים יום ולילה, רק שה ,נפש-במסירות

]ר' לקט מקורות על  חשוב לנו כך-כל כך-כלהמקום הזה, שהוא 

'ובקשו את דוד המסורת הרצופה והמוסמכת על מקום קבורת מלכי בית דוד בקובץ 

ִעים ]'ְוָעלוּ  זה הכל שייך למשיח.ו. ['מלכם ַהר מֹוׁשִ ּפֹט ִצּיֹון ּבְ  ַהר ֶאת ִלׁשְ

ו...', סו"ס עובדיה[ מלחמה שם, וזה מלחמה מה שאתם עושים  ֵעש ָ

בים שזה שאתם יו .זרה, נגד הרשעים-כנגד הרע, נגד העבודה

 וז – ואומרים תהילים ,יום שמה, ומתפללים-יום ,לילה-לילה

ע אפילו איך לתאר את זה. דברכה גדולה מאד. ואני לא יו

 מאד אהוב.-בשמים זה מאד

, ברגע שנכנסים לתוך התהילים מיוחדתש. חשים שם שמחה 

 שמחה גדולה...לב בנכנס – התפילותלתוך ו

ת. נכון, ה' נתן להם את זה כמתנה, את ההרגשה הזאת. 

יוצא עם  הוא – את התהלים והוא יוצא שםאדם גומר -הבןכשו

ָרא ָטהֹור ]'ֵלב , עם כח שלא היה לו כאשר הוא נכנס.מחודש כח  ִלי ּבְ

שׁ  ָנכֹון ְורּוחַ  ֱאלִֹקים, י...'[ ַחּדֵ ִקְרּבִ  ּבְ

זה המרכז של המסר הזה. אבל האדם  – ש. הנשמה היהודית

כך את הנשמה שלו, -כלז והוא לא מרגיש "מסתובב כאן בעוה

אכן את היקרות של הנשמה שלו, מה אפשר לעשות כדי שהוא 

 יחוש את הנשמה שלו, היקרה?

זה הרצון. אם אין לו רצון להרגיש  – ת. הבעיה הראשונה של זה

הוא ימצא  – אז הוא לא יכול להרגיש. אם יש לו רצון – את זה

 אפשרות להרגיש את זה.

מאד חשוב, והוא -יהודי מאד היה בשואה יהודי אחד שהוא היה

כתב את המנגינה של 'אני מאמין', אחת המנגינות שמאד נפוצות 

 ההשמדה אושוויץ-כיום. הוא כתב את הניגון הזה ברכבת למחנה

ִתי ָאִסיר לֹא ֶאְגָוע ֲאַיֵחל...', 'ַעד לוֹ  ִיְקְטֵלִני ]איוב: 'ֵהן ּמָ י...'[ ּתֻ ּנִ . הוא נתן את ִמּמֶ

זה ליהודי אחר שרצה לקפוץ מהרכבת, והוא ביקש ממנו שאם 

. ויום )הרבי ממודז'יץ זצ"ל(הוא יוכל שיעביר את זה למודזי'צר רבי 

אחד היה איזה אירוע והיו כמה רבי'ס, השתתפו בשמחה אצל 

הרבי ממודז'יץ, והיהודי הזה הגיע עם מה שכתב המחבר של 

השמחה הרבי הזמין את כל הרבי'ס  הניגון שנספה במחנה. אחרי

האחרים, והוא שר לפניהם את מה שההוא כתב שם, וכולם בכו. 

זו הנשמה היהודית. ואם מישהו לא מבין מה שאני אומר, אז הוא 

לא יודע מה זה. ואם מישהו יכול לשמוע את זה מבלי לבכות, או 

אז הוא לא יודע מה זה  – לבכות-לבכות, או כמעט-לפחות מעט

ה יהודית. מי שיכול לדעת את הסיפור הזה, לשמוע את נשמ

המגינה הזאת, ושלא יעלו לו דמעות בעינים, או לפחות שהוא 

אז הוא לא יהודי אמיתי. הוא אולי יהודי  – ירגיש משהו מיוחד

 אמיתי, הוא יכול להיות יהודי אמיתי, אבל סגור, הוא מחוספס

 .)לא עדין, חסר רגישות(

אמיתי -יסטוריה של היהודים, אם יהודיוכל מה שקרה בכל הה

קורא את זה, אפילו אם הוא רחוק, הרבה מאד מהם מרגישים 

משהו, מסוגלים לבכות, או לכל הפחות להעלות דמעות בעינים, 

קצת, כשקוראים את זה. כי הם יהודים, והנשמה בוכה, וברגע 

 ]זוה"ק סו"פ תולדות: 'ַעד אז זה הקשר, הדמעות – שהנשמה בוכה

ָרֵאל יתּובּוןּדִ  א ִיש ְ ִריךְ  ְלקּוְדׁשָ ְבִכָיה, הּוא ּבְ ְכִתיב. ּוְבִדְמִעין ּבִ ְבִכי ּדִ ּוְבַתֲחנּוִנים  ָיֹבאוּ  ּבִ

זה  –ברגע שאדם יכול לבכות  .זה הקשר – הדמעות .אֹוִביֵלם...'[

הקשר. יש הרבה סיפורים על יהודים שבאו לקברו של רבי נחמן 

אבל  ,אמרו שלא הרגישו כלוםל, הם לא הרגישו כלום, "זצ

דמעות, בשפע. בכו  – ברגע ששמו את היד על הציון, פתאום

זה מגלה את הנשמה היהודית, וברגע שזה  –ובכו ובכו. הדמעות 

 אי אפשר יותר לכסות את זה. –גלוי, ברגע שהיהודי נחשף לזה 

 ?הזמן...-הזמן כל-יכולים להרגיש את זה כלהאם ש. 

ת. השאלה שנשאלה היתה לגבי אנשים שלא מרגישים. ברגע 

כל רגע בוכל יום, בשמרגישים פעם אחת, בודאי שאי אפשר 

ושוב  –ביום להרגיש זאת, אבל רק צריכים לספר סיפור 

מרגישים את זה. זה לא לוקח הרבה בשביל היהודי שכבר גילה 

ת, את הקשר עם הקב"ה, לא לוקח לו את הנשמה שלו האמיתי

הרבה כדי להעלות את הדמעות האלה שקושרות אותנו עם 

ה. והיהודי גם בוכה בשמחה, לא רק בעצב. הולכים "הקב

בוכים משמחה. החתן הרבה פעמים בוכה שכשהוא בא  – לחתונה

ן'  עק  אד  , הרבה פעמים הוא )כיסוי ההינומא על פני הכלה(ל'ב  

וזו הנשמה היהודית, הם מרגישים את הקשר  בוכה מתחת לחופה,

ה."שלהם עם הנשמה. לא דוקא עם הכלה, אלא עם הקב
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 לראות את סוף העולם
ו"ה' כסלו תשעירושלים,    בנימין, לאחר הפיגוע בפריז,עם  תקשורבס"ד, 

וזה  ים,קש כל כך ותארגו, המראחת נה-הרבה אנשים בבת כל כך. ביותרממש טראגי שבוע היה  -השבוע גם ו ,שבוע שעברה-סוף

נים אאפריקנים, אפג ,אלפי סורים-מביא מאות ארה"בכי הנשיא של  ,ארה"בבופחד מאד גדול  ,גדול לכל אירופה )הלם( 'קו  ש  'עשה 

רק מחכים לפוצץ את הם שם ידאע"ש המוןכבר שם ואמר שיש להם  ארה"באיים על  דאע"שומאחר שה .ארה"בוכו' להתיישב ב

ה לא גדולה, התיכנון, לקחת קבוצ וכי זה ,ובצדק ,כניס את האמריקאים לפאניקה גדולהאז זה מספיק בשביל לה -סי. -.די-וושינגטון

, ואז להעלות את זה על סרט ולשים הםת שלויאת כולם עם האכזר להבהיל הל אפשרפנים מפחידות, ל החזקה באמת, לתת ל-לא

יצרו את ש הםים א. האמריק'כאילורק 'וזה לא צבא ממש, זה  ,הלואבל זו לא קבוצה גד .שכולם יראו את זהכדי את זה באינטרנט 

, ובודאי ובודאי יש להם אנשים שיודעים , את הרושםלתת להם את הצורהכדי ווד אלה, וכנראה שיש להם מישהו מהוליהרשעים ה

לא רואים, לא רואים מה הם את זה אמנם  .אשדים להם את הריאסירים, ומור, יםכדי להראות איך שהם לוקחים אנש ,טילהסר

 הצילום מעולה, ממש מקצועי.ושאר. ת העושים באמת, אבל הדמיון אומר א

ם להשתלט על זוממיש וש אחד יקבל מאל"אעד-איששום בעיה ש ואין ,ש"עא, וכל העולם מפחד מדדאע"שוהנה יצרו 

ו, "עיר הבירה, ח ,ו, או בוושינגטון"ק חריו-ו שהוא ילך ויפוצץ את עצמו בעיר ניומכ 'טמבל'ו ,העולם איזו פצצה גרעינית קטנה

 .. וגם באירופה הם מפחידים את כולםארה"בוזה יהיה הסוף של  ,הואם ש, באיזה מקוופרנציסק-בסן ,אנג'לס-בלוס ,בקליפורניהאו 

 זה הכל פירסומת מקצועית .מהם באמת צבא ומטוסים, אין להם לווינים, אין להם את כל הדברים שיעשלדאע"ש אבל אין להם 

זה לא הם שעושים את הכל, זה לא הם שמקבלים או  באמת ממה לפחד, כיבאמת שמצליחה להפחיד את כל העולם. ויש  מאד

 !!!לאו ,לא ,לא ,ו שולטים על הנפט, לאיכובשות את עיראק, שטחים גדולים של עיראק, ועכששמייצרים את הפצצות הגרעיניות או 

תר. והם וכל מיני סוגי נשק המתקדמים ביו ,ודוצי ,יםיעם צבאות ענק ,הרבה יותר גדול מהםבסדר גודל אירגון להיות כבר חייב זה 

כל אילו זה לא היה  ,זה מצחיק, זה היה מצחיקו. 'לתפוס שטח'כאילו ו ,יםעפיגוצות האלה ומכוונים אותם לעשות ובחים את הקקלו

 עצוב. כך

אתם יכולים להיות ת באירופה אז ווכל מיני מקומ ,ומאיימים על מצרים ,ב"אם כבר מאיימים על ארה. ואז עכשיו יש סכנה

להציל 'היה בעיה לשלוח את החיילים בכל הארצות, ואז לא ת ,הו שיפחיד את כולםאד, מששם משהו קשה מ הבטוחים שיהי

יצרו, המנהיגים שלהם הם שת זה שהם עדה שהאוכלוסיה של המדינות לא יומ  ש   ,הרשעים. והבעיה היאן את התושבים מ 'כביכול

 -ש. הדאע"ש דאע"לא של ה ,הצבא של המדינות שלהם ,סכימו לתת לצבא לשלוט עליהםכדי שייצרו את המצב הזה, רק הם ש

, אבל לא רוצים. משתמשים בהם בשביל להביא פאניקה )בקלי קלות( ק'יקצ'זה היה הולך צ -ם תאו רזה כלום. אם היו רוצים לגמו

ואת מה שאתם  ,להלואת החיזב ,לנו את הדאע"שים יש -גם בכל מיני מקומות אחרים. ואפילו גם בארץ  ,גם באירופה ,בעולם

לא כמו שהם  ,ולא כמו באירופה ,אמריקהבמתחת לשלטון של צבא, אבל לא כמו כן . ואנחנו גם 'הכי טובים'רוצים, כל הדברים 

 יהיו. 

מלחמת העולם  :וזה מה שיביא אותנו ְלמה שהרשעים רוצים, וזה .באופן טבעי ,אין אפשרות לצאת מזה .וזה המצב האמיתי

 ממש ההתחלה של המלחמה הזאת.  וז - מה שקרה בצרפתו .שני שליש של העולם יחרבבעקבותיה השלישית, ש

 ., ר' רש"י תהלים ק"ל, וכן רש"י דניאל ח' י"ד[ר'ק  ו  ב  ים ל  ר  מְ ו  'ש  ] מתי כבר תהיה הגאולה ,אנחנו מנסים כל פעם לשאול, לחשוב, מתי

אני לא אגיד תאריך, אני רק אומר לכם  .ואנחנו מתאכזבים ,ובסוף זה לא יוצא ,ריכיםיש אנשים חשובים שנותנים כל מיני תא

איך המנהיגים ממש  ...איך העולם מפורק ...מה יש בעולם הזה ...מה קורה, מה ישברור: זה מאד קרוב. ותראו, תראו בעצמכם 

דעים שכולם אנטישמים ואנחנו יו .סתם רשעיםשהם איך שהם מנהלים את העולם, או , בצורה מטורפים, טיפשים או פסיכופתים

 .גדולים מאד

שונאים הם  .ארה"בהיהודים הליברלים ב ,החילוניים במיוחד, בין הליברלים םים, בין היהודימוגם בין היהודים יש לנו אנטיש

? וישאר , החרדים,תנויה נשאר לנו? מעט מאד. כמה מאמכלל, הם ביחד עם הליברלים, האמריקאים, הגוים, ום באת זה שהם יהודי

שלטענתם  כל אלוה חצי מעולם. ואם זה יהים בכי אין לנו הרבה יהודייחסית מעט מאד. בודאי פחות מחצי, עד כמה שאני יודע, 

יש  .פרםבמסרבה אנשים ה כל כךהם לא  - לם הזהבעו 'אמתב-םהחרדי' .ז לא לדאוגא ,םיותר מכל החרדיכבר , אז זה םהם יהודי

, לא הרבה אליהם מכירים אותם, אז זה ממש מגיעיםל הקהילות שהם כבכל העולם, וב תתונומצוות וח-מיני בר ללכטסים ם שיהודי

זרת אז בעאבל אין, אין. זה ממש לא הרבה.  רדים בעולם.ם חהרבה מאד יהודי נםשישסבורים אנחנו  .גדולותכך -כלקהילות זה לא 

אם ה' לא מציל את היהודי ו, "ח ,ואם לא .ה לקבל משיח צדקנוזכה נ"בע - תעשה תשובה , אםעם ישראל ,אם נעשה תשובה 'ה

כל העמים באים נגדינו, ברגע בו אני מדבר על הרגע האחרון שלפני הגאולה, הרגע האחרון שו .אז זה סימן שהוא לא היה יהודי -

 .'גוג ומגוג'זה ה –קורה שזה 



כנס לבתים שלנו, ולסגור את הדלת, ולבקש, יואנחנו רק צריכים להרק ה' נלחם. אנחנו לא נלחמים את המלחמה הזאת, ו

משיח ילחם את המלחמה לא נצטרך להילחם.  .וישמור עלינו בתוך הבתים שלנו ,לצעוק מה' להציל אותנו, ואז הוא יציל אותנו

וסוגרים את  שראלירץ באשלנו  םתוך הבתילבודאי כנציג של הקב"ה. ואנחנו צריכים לדעת שברגע זה שאנחנו נכנסים הזאת, ו

לפני האנשים שנפטרים לפני השלב הזה,  הוא ינצל. ואני לא מדבר על –כל יהודי שעושה מה שה' מבקש  - ינולוה' שומר ע ,דלתה

זמן  י. וזה לא הרבה"תוקפים את א יום יחדול ואדאאני מדבר על הרגעים האחרונים לפני שישמע .ריהוזמן הזו בהיסטה-נקודת

 מעט זמן. זה ם לחכות, ישאנחנו צריכ

, ואז פתאום הכל ]'בהיסח הדעת'[ לושלנו הכי גד שלה השלימה תגיע בדיוק מתי שהיאוהסבלנות, כי הגאות א ולא לאבד

. ואז ['ינו  ק פ   חו  א ש ְ ל  מ   ז י  : 'א  ]מזמור קכ"ו צחוק ולצחוק, לצחוקנתחיל ל -יהיה ברור לנו שזה השתנה כש ,הכל ישתנה, ואנחנו .ישתנה

 המקדש.צדקנו לבית  נקום ונלך אחרי משיח

 ו"תשע כסלו דניאל,  י"א", מסר מאת אני מבין שטעיתי"

מתרגש, אתה  כל כךמתרגש,  כל כךאבא אבא, אני  ,אוי

אפשר כבר לטעום את זה, אפשר מעט הסוף! זה כ ...מבין?

 ,אוי מעט נגמר.אבא, זהו, זה כ ,כבר להרגיש את זה, זהו

 כל כךמפחד,  כל כךכמה שאני שמח, אבל יחד עם זה אני 

הרבה יהודים לא שמים לב למה שקורה, הם לא מבינים 

לפני שמשיח יתגלה ולפני  שאנחנו בסכנה, אבל אפילו

עוד  –היה המלחמה האחרונה, ולפני הגאולה השלמה שת

לא חזרנו לגמרי  ייןד, בגלל שעקשים כל כךנעבור דברים 

 בתשובה.

זה מפחיד אותי שהם  אבא, אני רואה שהיהודים ישנים.  

ים, עכשיו זה לא שמים לב, הם לא מבינים, הם לא תופש  

השניה שהיהודים באירופה -העולם-מו ערב מלחמתממש כ

לא הרגישו, לא רצו לדעת, אפילו  –היו כאילו בתרדמה 

בכל  ,שהיטלר אמר ברור מה שהוא רוצה לעשות ליהודים

הם לא רצו  , כאילו שעישנו סם., היו בחלוםאופן לא פחדו

 לדעת, הם היו שיכורים, לא מיין, אבל לא רצו לדעת.

וגם  רץ ישראלואנחנו עכשיו, רואים אותו דבר, גם בא   

לא רוצים  –. וכמה שיודעים וכמה שמפחדים ארץלץ בחו

עם לדעת כמה שהעולם מסוכן. אבא, אני מאד דואג ל

. כמה פעמים עם ישראלל , אני מאד מפחד בשביישראל

תקומו, תגיעו לא"י,  -אלה שיכולים  :אנחנו צריכים לכתוב

אבל אפילו שהרבה יהודים יש להם בתים פה, הם עדיין 

הכנס לאיזה מטוס ולטוס חושבים שברגע האחרון אפשר ל

 –אבל זה לא ככה. מי שמחכה לרגע האחרון  לא"י וזהו,

 לא יוכל לצאת.

ים לעשות מצב שאף מטוס לא יכול ,בשניה אחת ,הם   

יוכל להמריא בארה"ב, באירופה, בכל העולם. ומי שישאר 

, וזה לא כדאי, כי ה' באמריקה או באירופה יהיה תקוע

ועוד שליש יפגע מאד קשה,  ,עולם עד הסוףה-יהרוס שליש

 לא. – שראלירץ אבל א

כזה גן בעולם שעוד לא היה אאבא, הולך להיות כזה בל   

בהיסטוריה. מצב שאני אפילו לא יודע איך לתאר את זה, 

משהו דומה למכות של מצרים, אבל הרבה יותר קשה. 

 זה א"י. –המקום היחיד שהשכינה נמצאת בו היום 

זה  -שראל ירץ זה הרבה יותר קשה, א -למות בחו"ל 

המקום הטבעי לכל יהודי, לשלד, לגוף, לעצמות של 

בעולם שהמנוחה  יהמקום היחידזה  רץ ישראלהיהודי. א

. אבל ]כתובות דף קי"א.[ הנצחית היא הרבה יותר קלה ונעימה

אני מדבר על החיים ולא על המוות, ומי שיהיה בא"י ויצעק 

דע שהוא אז ה' י   –לשמים ויבקש מהקב"ה שיציל אותו 

-שרק הקב"ה הוא הכל ואם היהודי מבין .עשה תשובה

רק הקב"ה,  –אדם -ור לבןואין שום דבר שיכול לעז ,יכול

וברגע שהוא מבקש מהקב"ה עם לב שלם שיציל אותו, 

, ורק אתה "עכשיו אני מבין שטעיתי :הוא אומר לקב"ה

כול בשניה האחרונה אז הוא ינצל. יהודי י –יכול" -הוא הכל

רב -גם כתוב שהערבוזה וה' יציל אותו. לעשות תשובה, 

וילכו  , הם יברחו מא"יעם ישראלבשיש שהם הרוב 

 ושם ימותו יחד עם הגויים. ,לארצות של הגויים

, תקשיבו טוב, תפתחו את העיניים, זה כמעט עם ישראל   

תסתדרו  .ותבואו לארץ -תקומו עם המשפחות שלכם  .הסוף

 ,כשהו, ה' יעזור, הוא עושה ניסים עם כולנו, עם הפרנסהיא

עם כל  ,ויחד –ועם כל הצרכים שלנו. הוא יציל אותנו 

 נזכה לקבל משיח צדקנו בעתיד הקרוב. ראליש

תחשבו  .תקשיבו, מה שאני אומר זה אמת ,עם ישראל   

לא מושלם פה. זה על הילדים שלכם, תבואו לא"י. נכון, 

הם לא מהטובים, הרבה מאד  –נכון, הציונים ששולטים פה 

בא"י,  ,ה, השכינה פהנ   ש   הם ע"ר, אבל לא מְ  –מהם 

לו שהחילונים כיסו את א"י עם בא"י. אפי ,הקדושה פה

ה' יוריד  .זו הקדושה –כבה של טומאה, אך מתחת לזה יש

ואז נהיה רק עם הקדושה. ומי שרוצה  -את הקליפה הזו 

להתקרב לה', לחזור בתשובה, ויחפש את הקדושה, הוא 

אפשר להתקרב -ירגיש חזק מאד את הקשר עם הקב"ה. אי

 כל כךלקב"ה בלי קדושה, ורק פה אפשר להרגיש את זה 

 ., זה הזמן, עוד מעט זה יהיה קשה מאדעם ישראלחזק.  

 !, תחזרו הביתהעם ישראל, עם ישראל



 השביטכוכב  – קסיא-פלנט
 27/12/2015 ט"ו טבת תשע"ו, עם דניאל, ירושלים,תקשור ד, "בס

מאד חשוב, אולי -אוקי, אבא, יש לי מסר מאד
 !פעם-המסר הכי חשוב שאני העברתי אי

כי אני רוצה להגיד את זה  ,אבא ,אני קצת מתרגש
שיבינו שיבינו לקראת מה אנחנו הולכים,  ,נכון

שהעיקר פה זה ביטחון בה', לא לפחד, יש לנו אך ורק 
ולפני שאני אתחיל לספר, אני גם רוצה  .ביטחון בה'

 –לומר שכל מה שכל מיני מומחים מצאו שעומד להיות 
זה סימן שאין  –ה "ה, ואם זה הכל מהקב"זה מהקב

ק לטובתנו, ה עושה הכל ר"לנו מה לפחד, כי הקב
ולא רק זה, הוא לא יגרום לנו  ישראל.-לטובת עם

עלם מהעולם הזה. הוא ברא אותנו, והוא יציל כל לה  
 ואסור לפחד! ממש אסור לפחד!נשמה יהודית, 
עומד להגיד זה לא קל, אבל לא לשכוח: מה שאני 

לא משנה כמה שהיא רחוקה מהאמת כל נשמה יהודית, 
המומחים אומרים שעומד כל דבר ש תינצל. עוד דבר: –

עמוס, ספר כתב בתהילים, בזוהר, בכבר נזה  –להיות 
גם נביא את בע"ה ואנחנו  ,בנביאים ובכל מיני מקומות

 המקורות האלה.
 

 בוא נתחיל.
שנה היה מאמר בעיתון חודשי,  חמישיםלפני בערך 

 "איקס-פלנט"עיתון מכובד יוקרתי של המדע על 
(PLANET-X) ניבירו", הידוע גם בשם" (NIBIRU) גילו כי לפי .

הנתונים הכוכב הזה עומד להתקרב ולעבור מאד קרוב 
יקח בערך זה מיד, יהיה לא זה הארץ, אבל -לכדור

 שנה. לא ידעו את הזמן המדויק.  חמישים
עכשיו, אנחנו הגענו לזמן שלנו, ואנחנו לא שמנו לב 

 .זו, עשו הרבה בדיקותשהרשעים לקחו את הידיעה ה
סוכנות החלל של א, "ותיקן בשיתוף פעולה עם נאסוה

שותפות מעניינת של הרשעים של 'סדר העולם  -ב "ארה
הם בנו את הטלסקופ הכי משוכלל בעולם  ...החדש'

כנות לבניית הטלסקופ החלו מטר! הה 8עדשות בקוטר של בעל )
'לוציפר' לטלסקופ הזה: . קראו לו שנה(לפני כשלושים 

(LUCIFER) והם בנו את הטלסקופ  !שזה השם של השטן
 הזה כדי לעקוב אחרי הכוכב הזה.

עשיריות -המטרה של הרשעים היא להיפטר מתשע
החשבון שלהם זה כך: אם ושל בני האדם בעולם.  (90%)

גדול שרוב האנשים בעולם  כההכוכב מגיע וגורם לנזק 
א צריך אז זה עשה להם את העבודה, ל –ייעלמו 

מלחמות, לא צריך פצצות גרעיניות שמזהמות את 
 העולם. זה מטופל.

התחילו להכין את  ,שנה שלושיםכבר לפני  ,אזו
כך -המקומות ששם הם יוכלו להציל את עצמם, ואחר

לצאת ולהמשיך את החיים. הם התחילו לבנות 
ב עם כבישים "בונקרים ענקיים מתחת לכל ארה

והם  .יכולים ליסוע שם שמשאיות ענקיות, טריילרים,
כבר נוסעים שם להביא ציוד, אוכל וכל מה שהם 

ב מרכזים כאלה, וזה מקום "צריכים. ויש בכל ארה
שנים, לאכול פיצה,  שהם יכולים להיכנס לשם לכמה

שחיה, לראות סרטים, ליהנות מהחיים -בברכות לשחות
כאשר בחוץ כל העם סובל מאד, משתולל, מת מרעב או 

 שעומד להיות. מרצח או ממה
ב עזרה לרוסיה לבנות בונקרים, ובסין לקחו "ארה

ענק! ויש להם שם מטוסים,  הר שלם ועשו שם בונקר

כל מה שצריך למלחמה גדולה  –מלחמה -אוניות
אמיתית. וגם באירופה ובכל העולם מתכוננים. 

כן את ו ,ולמקומות האלה יוכלו להיכנס רק העילית
המומחים שהם צריכים לכל מיני עבודות טכניות אותם 

אף אחד לא יוכל  –וגם לשם שמירה. חוץ מאלה 
-עו מזה, והם חלק של סדרד  להיכנס! יש עשירים שי  

החדש, וגם הם בנו לעצמם בונקרים עמוקים -העולם
 בתוך האדמה, וזה לא פשוט.

הם העבירו את האנשים שהם  2005כבר בשנת 
ים והמשפחות שלהם, הביאו צריכים, כל מיני עובד

אותם ליד הכניסות לבונקרים האלה, כי הם לא יודעים 
בדיוק מתי, ואמרו להם שיודיעו להם רק שבוע או 

 שבועיים לפני שצריכים להיכנס.
אירגונים גדולים העבירו את מקומם מהחוף לכיוון 
מרכז היבשת, המטה המרכזי של הסי.אי.אי. הועבר 

ל הים האמריקאי הועבר לדנוור קולורדו, מטה חי
רזרב העביר את -מהחוף אל פנים היבשת, בנק הפדרל

 יורק לטקסס.-הסניף שלו מניו

הם כבר עזבו את המקומות הרגילים שלהם 
והתיישבו ליד, לא רחוק מהבונקר, כי באמת אף אחד 

 לא יודע במדויק מתי זה יגיע.
ועכשיו, מה עומד להיות לפי החישובים? ה'ניבירו' 

 וא במהירות מאד גבוהה, גודלו פי חמשהך לבהזה צרי
)מליוני ומאחוריו זנב ארוך מאד  מגודלו של כדור הארץ,

של מטאורים בכל מיני גדלים שונים. בזמן  (קילומטרים
הרבה נזק,  קצר מאד הכוכב הזה יעבור אותנו, זה יעשה

הוא יעבור לידינו אבל הוא יעבור אותנו, כלומר 
הוא לא יתנגש  ,הארץ-במסלול שבין השמש לכדור

 חמה(-)ליקוי'. וזה יגרום לנו לחושך העזרת איתנו ב
, וכאשר זה יעבור אותנו ועוד[א' ]צפניה בדיוק כמו שכתוב 

זה יגרום  ! וזההארץ יעבור בתוך הזנב שלו-אזי כדור
ים  – ו["]מזמור מכמו שכתוב בתהילים תופעות ל הַימִּ

תהיה  יתהבר-יתרוקנו, כל העולם ישתנה, רוב ארצות
מתחת למים, איפה שהיה ים תהיה יבשה, ואיפה 
שהיתה יבשה יהיה ים. יש מפה אשר חיל הים 

מראה איך והיא האמריקאי הכין לפני מספר שנים 



יורק לא -העיר ניו :ב תיראה אחרי כל מה שקורה"ארה
תהיה, רוב פלורידה לא תהיה, הרבה ארצות לא 

ולל וושינגטון כ –תהיינה כבר, רוב החוף המזרחי ייעלם 
חלק. ליד רק מטקסס ועוד ארצות ישאר  .די.סי.

החופים יהיה ממש אסון. בצד השני, בחוף המערבי, 
פרנציסקו וכו' עד -אנג'לס, סן-החוף כבר לא יהיה, לוס

 -לצפון אמריקה. המיסיסיפי יתפוס שטח מאד גדול 
ירדו מטאורים על  –וחוץ מזה  וזה יהיה עולם אחר.

כולם, יש מליוני מטאורים שנסחבים אחרי הכוכב הזה 
וחלק גדול יגיע אלינו. והמטאורים מאד כבדים ומאד 

  חמים, זה לא יהיה פשוט.
יהיו צונאמים ענקיים עם גלים  'ניבירו'ההשפעות של )

טורנאדו, -מאה מטר, רעידות אדמה, סופותבגובה 
כורים גרעיניים אשר געש, תהיה פגיעה ב-התפרצות הרי

  .תגרום לזיהום רדיואקטיבי כמו בפוקושימה, יפן(
 

ולא יהיה חשמל, ולא יהיו מים נקיים, ולא יהיה 
יהיה מצב קשה. אנחנו בארץ ישראל נהיה כמו  –אוכל 

 בתיבת נח.
והרשעים לא רוצים שנדע מזה, הם מחזיקים את 

זה בסוד, כי אם נדע מזה אז 
מי יודע מה האנשים 

ם לעשות? מהפכות, מסוגלי
למנוע מהם להיכנס 
לבונקרים, ולסגור את 
הדלת. האנשים ינסו בעצמם 
להכנס בכוח לבונקרים 
ולזרוק אותם החוצה. הם 
מפחדים להתחיל את הבלגן 
מדי מוקדם. הם רוצים 
להיכנס בשקט לתוך 
הבונקרים, אז הם יעשו 
איזה בלגן, כמו מצב שלא 

, ויהיו מהומות, יהיה חשמל
בשקט הם -ואז בשקטובלגן, 

 יכנסו לבונקרים. 
 

)לאחרונה עודכנו החוקים לגבי משטר צבאי 
ניתן להכריז מצב 'משטר צבאי' גם שלא  –ב "בארה

המטוסים, האוניות,  במצב של מלחמה, ניתן לעצור את 
 הרכבות...(

 
הם דואגים שיהיו עסוקים במחשבות עם  –והעם 

בין הכושים  ש... עם הכלכלה... עם המלחמות"דאע
ללבנים, בין הנוצרים למוסלמים... עם האנטישמיות, 

אבל .. ועם כל מיני דברים, ורק שלא יחשבו על זה.
אנחנו, בתור יהודים, צריכים לדעת שכל דבר שהם 
אומרים שעומד להיות בעניין הכוכב המתקרב מתועד 
בדיוק במקורות שלנו שזה חייב להיות. אז אין לנו מה 

רק לרשעים,  –ישראל לא תהיה סכנה -לפחד, כי בארץ
-יםרק לאלה שאין להם נשמות יהודיות. היהוד

ה להציל אותם, "האמיתיים צריכים לבקש מהקב
והוא  ,ה י דע שאנחנו מרגישים שאנחנו העם שלו"שהקב

ה שלנו. הוא הכל "הקב –המלך, מלך מלכי המלכים 
לא  –יכול, אין לנו עוד מלבדו. וברגע שאנחנו נרגיש כך 

 תהיה שום סיבה לפחד.

מנסים להגיד שהעניין עם הכוכב זה הכל שטויות, 
אבל זה לא שטויות. יש שאומרים בדיוק מתי הם 
חושבים שזה יגיע, זה גם לא בטוח, אבל אני בטוח 

בכל מיני הענין זה נכון, כי זה כתוב בדיוק עצם ש
חכם יכול להראות לכם, -מקורות שלנו, וכל תלמיד

יף את כל מה שנכתב במקורות, ואתם ואנחנו נוס
 ולא לפחד. -יכולים לקרוא את זה בעצמכם 

 .ל לקום ולצאת"ואני מבקש מכל היהודים בחו
ב, אירופה, כל העולם חוץ מארץ ישראל יהיו "ארה

יורק, -קהילות ענקיות בניו נןיש .במצב מסוכן מאד
ב, "ג'רסי ובכל האזור הזה של צפון מזרח ארה-בניו

-ס וכו'. תבואו, תקומו, תעלו לארץאנג'ל-סשיקאגו, לו
ב יהיה פי כמה וכמה הרבה "ישראל. בכל החופים בארה

כתבות בכל מיני  נן)ישיותר מפחיד, הרבה יותר מסוכן. 
מייל  מאהכי כדאי להתרחק לפחות שאומרות ב "מקומות בארה

 .החוף(ן מכמאה וששים קילומטר  –
 

טחה למה לא לחזור לארץ ישראל כאשר יש לנו הב
שאר בכל יישראל?! למה לה-שה' לא יהרוס את ארץ

הארץ שאין להם הבטחה?! -מיני מקומות בכדור
תבואו! הגיע הזמן!! אתם לא 

 מבינים?! הגיע הזמן!! 
יש שאומרים שזה יקרה 

)שבת פרשת צו,  26/3/2016-ב
. אני לא יומיים אחרי פורים(

יודע אם זה יהיה אז, זה לא 
בטוח, בגלל שאני לא יודע אם 
הם יכולים לדייק כל כך, אבל 

 כול להיות. זה מאד י
 

ישראל -אני מבקש מעם
שיהיה לכם שכל, איך שלא 

הם עומדים להפיל את  -יהיה 
הם עומדים להכניס  הכלכלה.

לאנשים כל מיני מחלות שיש 
להם מוכנות לצורך הענין. הם עומדים להרוס את 

איך שלא יהיה, להרוס את החיים שלנו. אז  -העולם 
אבל מה י כוכב או הרשעים? "מה זה משנה אם זה ע

ראה שאתם משתוקקים לקבל  שכן משנה זה שה' יִּ
שאתם  .משיח צדקנו, לעלות לארץ ישראל, ארץ הקודש

רוצים עם כל הכוחות שלכם להקריב קרבנות ולחיות 
לשבור  –סוף סוף ו ,שקר-של-אמת ולא חיים-של-חיים

הזהב עד כדי כך שזה יהיה רק כמו אפר, -חזק את עגל
י ָהֵעֶגל ֶאת'ם ט': דברי] שיהיה כמו חול רֹףוָ  ,ָלַקְחת ִּ ֵאש   ֹאתוֹ  ֶאש ְ תוָ  ,ב ָ ֹ  ָטחֹון ֹאתוֹ  ֶאכ 

ר ַעד ֵהיֵטב ק ֲאש ֶ ךְ וָ  ,ְלָעָפר ד ַ לִּ , ולזרוק אותו לכל הרוחות, ['...ֲעָפרוֹ  ֶאת ַאש ְ
ה. ואז תהיה רגיעה, ויהיה "ולהיות אך ורק עם הקב

טוב, בלי פחד, בלי שנאה, בלי כעס, בלי מתח, בלי כל 
הרע מבלבל אותנו. יהיה לנו רק טוב. -הדברים שהיצר

חורין אמיתיים, -אז נהיה בניהרע ו-ה' ישחוט את היצר
הרע. -את שיש לנו כל הזמן עם היצרבלי המלחמה הז

ולא  'ניבירו'לא לפחד, לא לפחד מ -נהיה בני חורין. אז 
לפחד מהרשעים, לא לפחד מהשטן. אנחנו, עם ישראל, 

ה, אנחנו אחד עם "ישראל, אנחנו הכלה של הקב-בני
ָתֵניָנן' :פרשת אחרי מות דף ע"ג. זוהר הקדושכדברי ה]ה "הקב ַלת ד ְ ין ת ְ ְרג ִּ ו ן ד ַ ינ   אִּ

ָרן ְתַקש  ְ א מִּ ָדא ד ָ א, ב ְ יךְ  קו ְדש ָ רִּ ָרֵאל, אֹוַרְייָתא, הו א ב ְ ש ְ  ואין לנו עוד. זהו. ,['...ְויִּ
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  ו"תשע"ח טבת י ,ירושלים ,עם בנימיןתקשור בס"ד, 

 – חוץ מאיזו פינה פה ושם – העולם ממש מטונף. העולם כולו

 המבול, לדור ההפלגה,ר לסדום ועמורה. זה נהפך לדונהפך 

זה מי שיכול  – , החשובמיליםי מילים, פשוט אין לי .. אין ל.ל

יכול ללכת נגד התורה, נגד מה הכי להיות הכי עקום, מי ש

, לא אדם, של גוי אפילו-הגות של בןהתנה ושהקב"ה אומר שז

 .לא – פחות, אבל אפילו זהכל השל גוי לאלא  –של יהודי 

 הכל עקום. 

 םים עקומים, יש לצערי הרב הרבה יהודיולא רק הגו

וזה עושה לנו בושות גדולות, כי הם הצטרפו לקבוצה  .עקומים

 .של העקומים הגוים. וזה גרוע בשבילנו, כי הם עומדים בחזית

אבל  ,םהם הרבה יותר במספרם מן היהודי -הגוים הרשעים 

 םוהיהודי ,', בתפקידים הבולטיםקדימה' םאת היהודי שמוהם 

בנק -משמשים בתפקיד ראששהם  'כבוד גדול'חושבים שזה 

בכירים מה, שמים אותם בתפקידים -של-משנה-אל-ראשאו 

 , 'מוישה גרויס', חשובים'חשובים'מאד, אז הם מרגישים 

 מתחת לתחתית. והתחתית, ממש , אבל הם ירדו לתחתית, ביותר

ים כבר, לא יכול להתקיים. זה יוהעולם לא יכול להתק

לם לעוולפני המבול. כמו לפני המבול, בדיוק הזמן שכמו  בדיוק

נּועַ ַ]'נֹועַ  את העולם אין זכויות להתקיים, וה' יחריב ּכֹור,ֶַאֶרץַּתָּ ִּׁ ש ּ ַּכ 

ה ְתנֹוְדדָּ ִֽ לּונָּה,ְַוהִּׁ ּמְ דַּכ  ב  ֶליהְַַָּוכָּ ּה,ַעָּ עָּ ש ְ הַּפִּׁ ְפלָּ יף-ְולֹאְַונָּ ַישעיהַכ"ד[ַֹתסִּׁ ּום...',  ,קִֽ

את הרוב. ורוב האנשים, אלא לא את הכל,  יהרוס את זה,

הרוב הגדול, הם ייעלמו. זה יגמר. ה' לא יתן לזה להמשיך. 

ברים על היצר הרע, הנשמות הם אלו שמתג – ואלו שנשארים

לא יוכלו לעשות את הם . נכון, לבד םות של היהודיהאמיתי

:ַ'ַע"בלדףַ]קידושיןַ הקב"העזרה של האי שלא, רק עם זה, בוד

יכולַלו...'['אלמלאַהקב"הַעוזר איַן נשמות כי הם  ,ר להםועזי, כי הוא ַו

אמיתיות, נשמות יהודיות, שהם בבסיסן טהורות, אבל רוב 

הם ולכן הם לא טהורים,  רב או עמלק,-הם ערב םהיהודי

התמימים, אלו שמאמינים שיש בורא  ובין הגוים .ייעלמו

האיש ימח שמו וזכרו, -עולם, אפילו אם הם מאמינים באותול

ישעיהַ]זבו את זה כשיראו באמת מי המשיח יעהם משנה, לא 

םְַלאֹוֵרךְַ'ס':ַ ְלכּוַגֹויִּׁ ְרֵחךְַַ,ְוהָּ ּהַז  יםְַלֹנג  כִּׁ  ....'[ּוְמלָּ

ן ענקי, ואס אסון ענקי. להיות עומד :ואני אומר לכם

עצמו הוא היחיד שיכול להרוס את העולם שהוא  – ממש. ה'

של  יםשליש-שתיברא. יהיה אסון ענקי, והאסון הזה יהרוס 

]מוזכרַהרבהַפעמיםַבדבריַהנביאיםַעלַהחורבןַהגדולַשיהיהַבעולםַ העולם

בעתַשתתגלהַמלכותַה',ַבזכריהַפרקַי"גַמוזכרַהעניןַששניַשלישַשלַהעולםַ

ַועוד[ ישראל שלמה-ארץ שארות .יהרס[ , אבל בלי ]סוףַעובדיה,

-הלא םהרבה מהיהודי .האמיתיים םהרשעים, רק עם היהודי

מילה להוכיח את זה, -ש בריתיו ,םאמיתיים נולדו אמנם יהודי

בתוספתַ םאבל הנשמות הם לא של יהודי ]הוזכרַבמסריםַפעמיםַרבותַ,

רב, -. הם יצאו ממצרים, הערבמקורותַמהזוה"קַומדבריַהגר"אַועוד[

 שמים אף פעם,-מלכות-הם לא קיבלו את עול .ולא יותר מזה

 וזה עבר מדור לדור, מדור לדור.

רת החיים של ול מצע, אני נגנסער עכשיו אני מאדו

כולם. ממש נגעל. אבא שלי יודע מה שהולך בעולם, ואני 

ְולֹאַ']שומע את זה, ואפשר, אפשר ממש להקיא, ממש להקיא 

הַּ ֲאֶכםַֹאתָּ ּמ  ט  ֶרץֶַאְתֶכםַּבְ אָּ יאַהָּ קִּׁ קיום לעולם עכשיו, רק -, אין זכות...'[תָּ

-ם, ושבאמת יש להם נשמהאמת משתדליאחדים שהם באותם ל

 ,כל אחד .אין מה לעשותשואני רק יכול להגיד לכם  .תיהודי

זה המבחן הצריך להתכונן בשביל המבחן האחרון, ו ,כל יהודי

 '.ביטחון'ויש  'אמונה'בטחון טוטאלי, בטחון גמור בה'. יש זה  –

אבל  ,קב"ההאמין במאה אחוז, במאתיים אחוז בצריכים ל

בטחון  :ןובטחון. אז הנה המבחן האחריותר קל מעדיין אמונה זה 

ל:ַ']צפניהַג'ַי"ב בה' דָּ יַוָּ נִּׁ םַעָּ ְךַע  ְרּבֵ יְַבקִּׁ ְרּתִּׁ א  ש ְ םַה'ַ,ְוהִּׁ ֵ ש  סּוַּבְ , כי מה ...'[ְוחָּ

יהיה מאד מפחיד! מאד מאד מפחיד! ואנחנו  –שיקרה מסביב 

להכנס לבתים שלנו, עלינו צריכים לא לפחד, לא לפחד. 

ם או את הסידור או פשוט לדבר עם הקב"ה להוציא את התהילי

ה' עושה רק מה שטוב  .הלב, ולא לפחד, לא לפחדתוך מ

הוא  ,הבנים שלו, הבנים והבנות שלו, ואנחנו ,לבריאה, ואנחנו

לא יעזוב אותנו, לא, בשום פנים ואופן הוא  הוא, ואוהב אותנו

עוַֹ'נחוםַפרקַא':ַ]לא יעזוב אותנו. אנחנו שלו.  הטֹובַה'ְַלמָּ רָּ יֹוםַצָּ ַ,זַּבְ

ַחֵֹסיַבוַֹ  ...'[ְויֵֹדע 
אני לא יודע  שיו אתם רוצים לדעת איך שזה יקרה...עכ

זה  – כוכבמכל האפשרויות ששמעתי, הענין של האך  בדיוק,

 נראה לי הכי אמיתי. 
בו (, לא פורסםקשור קודם עם מנחם מיום י"א טבת )שקטעים מת כאןנביא 

, כוכב Xפלנט  הקרוי הכוכבלענין במסרים ראשונה ההתייחסות ההיתה 
השביט שצפוי לעבור ליד כדור הארץ בחודשים הקרובים תוך שהוא מחולל 

ושינוי דראסטי של כל , הימים והיבשות, הרס עצום על פני רוב כדור הארץ
כולל השפעה על האינרציה הסיבובית של  חיי יושבי תבל בכל אספקט שהוא

 מנחם: כותבוכך  הכדור.

השבעים המקודמות היה מאמר שהופיע בעיתון מדעי בשנות 
את הכינוי: 'ניבירו'  יבלשסיפר על גילויו של כוכב חדש, שק

(NIBIRU והכוכב הזה, יש כאלה שטוענים שהוא פי חמש .)
ויש האומרים שהוא קטן כמו  רץ,איותר גדול מכדור הבגודלו 

ֶבט'הירח, בכל אופן מדובר בכוכב  שיש ( מקל – שביט )מלשון 'שֵׁ
 . ומאחריו לו עוד הרבה 'כוכבים' מסביבו

כשגילו אותו בשנות השבעים המוקדמות אמרו שהוא בא 
ממש לכיוון כדוה"א שלנו, אבל הוא לא יתנגש איתנו. לפי 

דומה החישוב שלהם המרחק כשהוא יעבור לידינו זה יהיה משהו 
מפה עד הירח, אבל מאחר שזה בא במהירות מאד יש מרחק של

'זנב של  מכונהוזה סוחב איתו כל מיני דברים מה שגדולה 
מטאורים', אז בודאי ובודאי שתגיע אלינו ההשפעה של זה. וזה 

שעוד  וכתבבשנות השבעים כבר לא פשוט. זה מפחיד מאד. אבל 
על פני כדור שהאויר -לאט כל מזג-לאט -גיע אלינו ילפני שזה 

תנות. כל מה שקורה בעולם שלנו, הכל יתחיל להשו ,הארץ
הרבה יותר התפוצצויות של והרבה יותר רעידות אדמה, תהיינה 

וכמו שאתם ודאי  .געש, והרבה יותר סערות מסוגים שונים-הרי
-טורנדו בבת-מאה סופותשל  שורהה לנו בארה"ב תזוכרים הי

במזג האויר  מסוגים שוניםאחת שזה משהו אדיר. יהיו שינויים 
ברגע שזה וכב הזה מגיע אלינו. עד שהכו גבר עוד ועודוכו', וזה ית

מגיע אלינו, זה יגרום לגלים במימדים ממש ענקיים בים שישפכו 
, ועוד השפעות אדירות על פני כדור הארץ, על כל מיני מקומות

 . מסוגים שונים
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ַ]סיפרנו לכם כזכור  ַמאמר: ַר' ַשל ַההיסטוריה  ]האנושות''מעגל
הים האמריקאי בארה"ב המתארת כיצד -מפה של חיל קיימתש

יחד עם העיר ניו יורק וכו', החוף המזרחי של ארה"ב נעלם ב
ידה חתוכה לגמרי, ובטקסס גם כן, החוף שליד מפרץ ורלפ

נהר המיסיסיפי שליד לואיזיאנה בכל איזור מקסיקו, ובכלל, 
רחב מתבה יותר הרבה יותר רחב מקנדה, והרהוא שזה מקום ש

מתקרב ליד מפרץ מקסיקו, אז במדינה זו רוב או לפחות זה כש
אז בכלל  – ! ובחוף המערביבכלל כבר לא קיים המדינן ההרבה מ

קליפורניה נהיית הרבה יותר צרה, ואין כבר שם חוף בכלל 
 טון, בקיצור פחד גדול, לא סתם.גוושינכן בת אורגון ומדינב

זה יהיה, אבל נכתב על כך במקור  אנחנו לא יודעים בדיוק איך
 מדעי מאד חשוב.

עוקבים אחרי הדבר הזה, אבל לא מדווחים. השתתק כל 
רק התכוננו, התחילו לחפור,  ,הנושא, לא דיברו על זה יותר

לעשות את הבונקרים. זו עובדה. ועכשיו יש בונקרים גם בארץ, 
יש בונקר אחד גדול מאד בשביל כל החשובים במרכאות כפולות 

והם יהיו בפנים. ואני  -של המדינה, שזה ישאיר את כולנו בחוץ 
 ...אז אוי להם לאלו שבפנים – אם ככה זה יהיה :אגיד לכם סוד

הם ינצלו. ועוד  – שיש להם ביטחון בה' , אלושבחוץשים האנו
דבר מעניין אגיד לכם, שעשו חישובים ומדידות, ואיפה הוא 

 ...המקום הכי הכי בטוח בעולם בנוגע לכל ההתרחשות הזאת?
הגיעו למסקנה שזה ירושלים! המקום הבטוח זה ארץ ישראל, 

 .קמןַעםַהמקורות[]ר'ַמזמורַתהליםַפרקַמ"ו,ַהובאַלובעיקר ירושלים! 
בארה"ב והרשעים יסגרו את עצמם בפנים בתוך הבונקרים. 

הים פנימה אל תוך ארה"ב כדי -הם כבר הזיזו, הביאו את חיל
את האנשים, את  ע  דֵׁ י  שלא יהיו בחופים. אבל אין להם כוונה ל  

נשקפת להם. יתכן שחיל הים הה עצומעל הסכנה ה ,האוכלוסיה
ות האידיאלית, הזדמנה בדיוק זה, אבל זווכו' יצליחו לשרוד את 

עשיריות של האוכלוסיה -הכי טובה מבחינתם להתפטר מתשע
 ,של העולם, שלא נדע. רוב האנשים יכנסו לפאניקה, יתחילו לרוץ

ולקנות, יתחילו לריב ולהרוג אחד את השני. יהיה בלאגן גדול. 
ותהיה אלימות לא יביאו את הצבא בשביל להחזיק אותם ככה, 

הם נכנסים בשקט למקום המסתור שלהם, סוגרים את  תם.ס
. וגם אצלינו יש להם מקום כזה, גם פה 'שלום על ישראל'הדלת ו

הם יסגרו אותנו שנישאר בחוץ, אבל הקב"ה הוא ששלח את 
הכוכב הזה, והוא יציל את עם ישראל, ועם  כל זה אפשר הכי 

הסבר ה היחיד שיכול להיות הפתרוןברור לראות את האמת, זה 
 קורה פה. שמה את כל , שנותן לנו אפשרות להבין יתיאמה

זה נראה ברקיע השמים כמשהו כפול. רואים את זה בקוטב ו
הצפוני מאד ברור בלילה. כבר אפשר כיום להסתכל בשמים 

הכוכב נמצא לידו אילו שני כוכבים, האחד זה הירח, כשולראות כ
 הזה.

 !שזה קרוב מאד ואם אפשר כבר לראות את זה, זאת אומרת
הם מודדים כבר את המהירות ואת כל הנתונים וכו', וזה לא סתם 

שמו שם  שהקתולים קנו שם את ההר הזה בקולורדו, הר גבוה,
הכי גדול, הכי משוכלל שיש בעולם. -תצפית עם הטלסקופ הכי

הפרטנר? מי השותף הוא והם עורכים שם את התצפיות. ומי 
סוכנות  !עם נאס"איש להם שותפות שלהם בפרוייקט הזה?... 

זה מעניין  ...את הלויינים וכו' ששולחים , אלוהחלל האמריקאית
מה יש לנאס"א עם הכנסיה הקתולית ביחד?... מצחיק. משונה 

עכשיו כל החלקים  ביותר. אבל זה מסתדר היטב עם הפאזל. איך
 השני בצורה מושלמת.-לתוך-משתבצים אחד

 

 בחזרה למסר של בנימין:

מפחדים שמישהו יתפוס מה שהם עושים, הם הרשעים מפחדים, 

לא סתם, בונקרים שיכולים  – קריםנהם בנו בומפחדים.  דמא

ט בטוח בלי לזוז. ולכן, אני כמע -ענקית על זה  'בומבה'לקבל 

. אבל , הם מתכוננים כעת להתרחשות הזושזה הענין שלהם

ף לזה, הרשעים כבר הוציאו סרטים קצרים באינטרנט בנוס

)כוכב  הענין של הכוכבכל לא נכון בכלל זה שכמה  יםשמספר

סרט שמספר כמה איזה עוד הוציאו גם ו, (Xפלנט  –השביט 

הכי לא היא באמת הממשלה אולי ש, לנו שהממשלה דואגת

-מחנות, אבל הם עושים את ההכנות של בשבילנו טובה

למה? כי הם ו !...לטובת בני האדםרק    (FEMA camps)פימה

מענין זה  שיהיה כזה דבר...ציפו לפני הרבה שנים עוד כבר 

יהיה כזה לפחות כשאז למרחק... טובה  כך-כלראיה  שיש להם

עבודה, לא יהיה להם  אנשיםהיה לתלא ומצב קטסטרופה, 

את כל לשם יכולים לקחת הם ככה לפחות  , אזמקור פרנסה

אורז לאכול ... ואולי , למקומות האלהואת האשה ,הילדים

משהו לא 'אז למה הופכים את זה ל ...טוב כל כך ואפונה... וזה

 ?!.... ', למהטוב

הדבר כל ליוטינות, ושיזה ברור שיש שם גאבל היום 

 אפשרבשביל להחזיק אותם בפנים כעבדים ולא לנועד הזה 

תכנון. הם ה והם ילכו, ייעלמו, זהמחלק אכן להם לצאת. ו

טובים, וזה ברור. -ם הזה בשביל דברים לאוחים את המקקלו

ם ילא מאמינהרי הם  ,בעצמם בטוחיםכה שהם מרגיש אבל אני 

בשטן ימח שמו וזכרו,  ,(Lucifer) פריבה', הם מאמינים בלוס

כל את ו 'בומבות'ולכן הם בטוחים שיעברו את כל ה

הם ש, ליד כדור הארץ הכוכבמעבר של ההתרחשות האדירה 

רק  מה שמטריד אותם זהימות, ללא פגע. ויעברו את זה בשל

יכנס אל תוך ים שמישהו יפריע להם להחוששמאד הם ש

אנשים  פה כי אם האוכלוסיה תבין שלוקחים הבונקרים שלהם,

 –והם נשארים בחוץ  ,נבחרים להכנס לבונקר לשרודמסוימים, 

שנלחמים של אנשים ה כזו קבוצומהומות, לא סתם,  תהיינהאז 

הם לכן אז  .יש להם כח מיוחד !לא סתם זה – על החיים שלהם

הם הדליפו מה הם עשו? מנסים להחזיק את התאריך בסוד. 

יפסיקו כדי שאנשים  ,)'דיסאינפורמציה'( לא נכוניםם יתאריכ

הם הדליפו  (2012)בשנת לפני כמה שנים  .להאמין ולהתייחס

 ...',טוב, טעו'חשבו שאנשים אז שקט. וזה עבר ב ,איזה תאריך

אמרו אז אנשים הפסיקו להתעניין.  –כשזה קרה עוד פעם אבל 

כבר רואים את כיום אבל  '.!לא נכוןזה  ...סתםזה  ,תראו, מה'

 ההרב בלי ,זה בעינים, ועוד חודש יראו את זה עוד יותר גדול

 ת מפחיד. מפחיד מאד. מפחיד מאד מאד. ממאמץ, וזה יהיה בא

העולם לא יכול  ,אל תשכחו !לא לפחד, לא לפחד -אבל 

להתקיים כפי שהוא, זה פשוט כואב הלב לראות את המלחמות 

 , בין החרדים,בכל העולםוגם קודם כל פה בארץ.  ,של היהודים

ה בקדושה שאי אפשר לתאר, בין דיריכזו , נפילהיש פשוט 

 ...חמודזה 'והם חושבים ש ברוך ה'. ,חרדים, לא כולםאנשים הה

אדם -אדם, יש לבני-זה רק בני ...מה ,זהו ...וזה מותר ...זה נחמד

כל דבר, כל  .ילזהו. הכל נהיה קל ',...?תשוקה, מה לעשות

 אפשרות לצאת מזה. הגבלה, יש

זה עסוקים עם המחלוקת. מחלוקת ש םבארץ, החרדיו

צעירים להרגיש שהם -של-ונורא. נותנים לקבוצות ממש איום

נשים צדיקים, בן להיות בריונים. לקחת א 'שמים-לשם'יכולים 

בגלל שהוא מדבר נגד משהו שכולם אדם צדיק וזקן, ורק 

http://dani18.com/uploads/P252H.pdf
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-, ומוציאים אותו בכח מבית, לוקחים אותוזה להיות נגד םצריכי

]הסבר:ַאחדַמזקניַואחר כך מרביצים לאנשים שלו.  המדרש שלו,

ַ ַסולק ַהגיוס ַכנגד ַמתבגסותַובלילַשבתַהרבניםַשדיבר ַרבַמביתזלוך -זול

המדרשַבאמצעַתפילתוַעלַידיַבחוריַישיבהַהמתנגדיםַלדעתוַשאףַהכוַמכותַ

 .נמרצותַאתַהמתפלליםַאשרַהשתתפוַבתפילהַעםַהרב[

כן! כולם  ...?!!! זה יהודים?ם?! זה יהודיםיהודי אלההאם 

אלא  ,'פחדנים'צריכים להיות נגד ללכת לצבא! לא בגלל שהם 

ששייך לאנשים  ,בגלל שזה אסור להיות בצבא ששייך לרשעים

שצריכים מקום ואין קדושה בכלל,  ,הכלשם מגעילים שמותר 

! הוא לשם ראי אפשר לשלוח בחולפחד מהבנים וגם מהבנות. 

, םהחילוני – הם הולכים לצבא .ה' ישמור ,שהוזור בלי קדיח

בשום פנים ואופן ה' ישמור, אבל אנחנו לא צריכים  ...וחוזרים

לא! אסור לנו, אסור  לשם להתקלקל! לתת לבנים שלנו ללכת

 לנו!

צדיק בכח החוצה זה לקחת יהודי  – ע מהכלוויותר גר

איך זה יכול להתקיים  איזו חוצפה! לזול.יהמדרש שלו, בז-מבית

ַחגיגהַיד.[ ?!...פה ֵקן...', ּזָּ ַּב  ר ע  ּנ  ַה  בּו ְרה  הבחורים האלה, האם אין  ]'יִּׁ

האם אין  - אפילו אם אמרו להם לעשות את זה !ם שכל?לה

ולא יותר מזה. הם צריכים ללכת  – להם שכל?! הם בריונים

נגד לחם טוב מאד יכי הם בריונים! הם יכולים לה !לצבא

אני שואל,   !עס', חיותי   ח  ' כי זה אותו סוג, אותם ...הערבים

מדבר אני לא והאם ה' יכול להשאיר כזה דבר?!  !איך אפשר

ועל כל מיני דברים כאלה, שגם  ,ועל הניאוף ,על הפריצות

 דברים יותר קשים.מגם סובלים מזה, ו םהחרדי היהודים

הזה, -העולםה' יחריב את  .ר להמשיך עם זהשאפאי 

מה שהיה פעם כל וקצת יותר, כלומר  ,ישראל-וישאיר את ארץ

ישראל, וגם מעבר -נחשב ארץארץ ישראל, כל השטח שפעם 

-'כביכולאחרי זה, כי כל ה תקייםכבר לא ת -והמדינה  .דןליר

יברחו מפה, יברחו הם כפולות של המדינה, -ותאים' במרכלגדו

ו לאן כיל ,לארץ עם כל הגוים-בחוץלהיות ו כעט, וילעוד מ

ואז  לנו. וה' יעזור לכים, אבל הם לא יפריעו לנו יותר,שהם הו

לפני זה הוא עוד משיח יכול לגלות את עצמו, ואני מקוה ש

 יתן לנו כח.כבר 

אני לא יודע באיזה שלב הוא יתגלה, אבל מה שבטוח, 

אנחנו ניכנס לבתים שלנו, נשב כמו שאמרתי, להגיד תהלים ש

את  ברור, הוא ילחם – קב"ההעם  ,ולבדהמשיח,  ,וכו', והוא

ם יהרשעים מן הבונקר או  צ  י  ר שאומגוג, כי כ-המלחמה של גוג

בלי 'ישראל -ישראל נשאר בארץ-איך שעםיראו הם שלהם, 

ירוצו, ירוצו עם כל הם 'עד הסוף'. ו , זה ישגע אותם'סריטה

יגיעו מן הים, יגיעו עם כל הציוד שלהם, עם הם הציוד שלהם, 

לנשוך אותנו,  מטרהב ק,דם בעינים, עם פה פעור, עם רו

, קנאה אותנו, עם קנאה גדולה מאד רולהרוג אותנו, ולגמו

-וימותו, לא יכנסו, לא יכנסו לארץ – יגיעוהם בל . אבוערת

 ,זה יקח שבע שנים לגמור אותם .גבולותעל הישראל, ימותו 

 .[פרקַל"טַ]יחזקאלגוג. את כולל 

מחכה עים מה דאין לי יותר מה להגיד. אנחנו לא יו

חים את השכל קושכל, ואנחנו לו אבל ה' נתן לנו גוף ,לפנינו

רְַולֹאַ]תהליםַסו"פַמ"ט:ַ' ועושים דברים עקומים – עם הגוף יקָּ םַּבִּׁ דָּ אָּ

ין בִּׁ ְדמוַַּ,יָּ ֵהמֹותַנִּׁ ּבְ לַּכ  ְמש   זה 'וחושבים ש ,דברים מגעילים עם זה ,...'[נִּׁ

 'לא! :ושלום אסור להגיד-שחס !'זה נורמה', אומרים ש'טוב

זה כבר  - רגילה?להוליד ילדים בצורה ו 'אסור לעשות את זה!

כים להתחתן יזה לא טוב, צרשבודאי  ?לא טוב. להתחתן

? . למה'מענין יותר'לעשות את זה צריך , 'בצורות שונות'

הם רשעים  !ים ככהדהם לא נול ',...נולדים ככה ...מסכנים'

הם לא יכולים  '.בפנים'הכל שחור  ,נשמות-חסריועקומים. הם 

אין להם חשק, הם אפילו לא נולדו  – כי הם ,לעשות תשובה

והם צריכים להיעלם. הקב"ה ברא  ן לעשות תשובה,עם הרצו

, ]תהליםַכ"ד[ שייך רק לו ואת העולם. העולם וכל מה שמסביב

ומכוער.  ,וטיפש ,אדם קטן-, ולא בןלא-כן ומה-מההוא מחליט 

סוף. 

ת:ובשאלות ותשו

 ירידת העולם
ַ ַש. ַמיוחד ַמשהו ַקרה ַהאם ַהירידהַלאחרונה ַאת שמציין

למהַַשמחייבתַאתַחורבןַהעולם?ַהדראסטיתַהמוסריתַבעולם

ַ?במסרַהזהַההתייחסותמכוונתַ

זה פשוט עבר כל גבול. הם מתחילים כבר להשתלט על ת. 

ם הבינתיים ובים, מסתכלים עליהם, שכולם יוו .כל העולם

הוא השתלט, הוא  .בלי הקונגרס ,חוק-אחרי-חוקמעבירים 

הראשות ' ה, כי זה יהי'ם"הראש של האו'בכלל רוצה להיות 

ממשיכים, ממשיכים הם ו .שלהם תלפי התכניו 'של העולם

ם לעשות את לעקומים, ולוחצים על כו כך-כל לעשות דברים

 הה'טוב'. אתם יודעים איזפך להיות הזה  !כי זה ה'טוב' ,זה

ם, מספרים סיפורים על וואין כל ,ואין בושה בזה .זו טינופת

 , ויש מספיק כאלה בין החרדים.כולם שאפשר להקיא

ַ...!בארץ?אפילוַכאןַש.ַ

ת. בטח. האם אתם יודעים כמה תלונות יש נגד אבות עם 

 ם?...על אבות עם הבנים שלההבנות שלהם, כמה תלונות יש 

הכל מטונף, מטונף. זה לא רק  .ם מה קורהיאתם לא מבינ

ֶרץַ'] גנבים מכל הכיוונים שלא אכפת להם כלום ּתִּׁ בַו  ּנָּ ַג  יתָּ אִּׁ םַרָּ אִּׁ

ּמוַֹ יםֶַחְלֶקךַַָּ,עִּׁ ֲאפִּׁ םְַמנָּ תהליםַנ'[ְועִּׁ , םליהודיככה אבל אם זה הגיע  ....'ַ,

אין בשביל מה לשמור על באמת , אז כל כך קשהלירידה 

עולם הזה נברא בשביל מעט אנשים שעמדו העולם. וכל ה

נשים וילדים שהיו שם ואמרו 'נעשה  ,סיני, גברים-בהר

 ,בשבילםרק ברא , הכל נכל ההיסטוריה, כל העולם .ונשמע'

 .ולהגיע לאמת – תיקון-אחרי-קוןלעבור מדור לדור, לעשות תי

ואנחנו, האנשים האלה, נהיה אלו שנשרוד, כי עלינו יבנו את 

 . [160]ר'ַדניאלַפרקַ הבא, כל הנצח יהיה בנוי עלינו-העולם

ַ ַהיהודיוש. ַיגיעו ַלארץַםאיך ַההתרחשויותַַמחוץ ַכל לאחר

ַ?הענקיותַהאלה
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כל יכול, והוא ידאג להביא  –ת. אני באמת לא יודע, אבל ה' 

לא יכול להיות שהיהודי זה אבל  .לארץ האמיתיים םאת היהודי

 יאנזמן, עוד יש זמן, יש טוב, ' , ויגיד:רץלא-ישב שם בחוץ

או  'עשה עוד קצת כסף ותהיה לי דירה יותר גדולה בארץ...א

 סימן שהוא לא יהודי. כי זה  ,לא יעזור לוזה . משהו דומה לזה

ַש.ַקשהַליַלקבלַאתַזה...

כולם מתחילים שרואים שזה הסוף, וכבר אני אומר שאם ת. 

 –לא עושים מאמץ לבוא לארץ הם לרוץ לאיפה שהם רצים, ו

אלה שאחרי שהם רואים לכאן תייחס גרוע מאד. אני מיהיה זה 

ם מפחידים ביותר ישדברמתחילים לרוץ, ככבר  םשהרבה יהודי

כשכל העולם  ,אם אחרי כל הסימניםשמתחילים להתרחש, 

לא זזים עדיין הם שישנה סכנה ממשית לקיום העולם,  ירגיש

 זה גרוע מאד. –

ַלאַמרגישיםַכלום...ַ,בשלוהאנשיםַחייםַבשקט,ַַההרבאבלַש.ַ

הם היו  , עד הרגע האחרון,עד הסוף ,המבול-אנשי דורת. גם 

זה  ...רק כשהמים הגיעו לצוואר שלהם התחילו לדאוג .בשלוה

היה ' תנח-תיבת'כי ה מה שאני אומר, זה יהיה אותו הדבר!

 אז –עד הברכים מגיעים מים הארץ ישראל, וכשירגישו ש

ושם שלא -פה םאמנם ישארו יהודי '.לרוץלהתחיל 'כדאי 

גם הם שורדים, והגוים עצמם יביאו אותם הספיקו לצאת, ש

יאּוַ:ַ'ישעיהוס'ַ]סוףַאל המשיח, כדי למצוא חן בעיני המשיח...  ְוֵהבִּׁ

הַלַ  ְנחָּ םַמִּׁ ּגֹויִּׁ לַה  ּכָּ לֲַאֵחיֶכםַמִּׁ  .[,ַע"ש...'ה'ֶאתַּכָּ

 דרך כוכב...
]עי' רמב"ם תַהמשיחַמדוברַעלַביאבוַבחלקַשנבואתַבלעםַבש.ַ

יכוליםַכעתַ.ַואנחנוַב'קֹעֲַּיַ בַמִַּׁכַָּּכַֹךְַרַ 'דַָּמוזכרַַ[הל' מלכים פרק י"א

ַ ַלהבין ַבזה ַהמשמעות ַאת ַדֶַוביעשהעולם ַשלמסלולַךְַרֶַר ַו

זהַמלשוןַ'שביט',ַַ–ַל'אֵַרַָּש ְַּיִַּׁטַמִַּׁבֶַםַש ֵַקַָּ'וְַאחרַכךַכתוב:ַַהכוכב.

ֶבט ַכוכבַשביט ֵׁ .ַמקל[ –]כזכור כוכב השביט מכונה כך על שם היותו כמו ש 

עושהַסיבובַוהואַעוברַנכנסַלתוךַמערכתַהשמשַשלנו,ַהואַ

המטאוריםַזנבַאַעוברַדרךַ"הארץ,ַוכדוה-לפניַכדורבמסלולוַ

קשה,ַדברַשמוזכרַבנבואתַאפילהַהדברַיגרוםַלשצפויַַשלו...

הגאולהַצפניהַעלַ הארץַיעבורַכאמורַ,ַ.]ר' מקורות לקמן[זמַן כדוַר

הזנבַשלו,ַעםַמידַַיעבורַלידַהכוכבַפעמיים,ַפעםַאחתַאותו,

ופעםַהשניהַבהמשךַאחריַהזנבַשהואַהשאירַמקודם,ַכיַישַלוַ

קילומטר בצורתַקשתַ.שַזנבַמאדַארוךַשלַמיליונַי כעתַאַזעשוַי

וקםַשבט.ַהכלַמרומזַַ–ַדרךַכוכבמשמעותַהכפילות:ַמובנתַ

ַ ַפוריםַשטועניםַישַַ,ששמענוַכפיובדיוקַנמרץ. שזהַיקרהַבין

ַ ַלפסח, ַגםַהיו ַאבלַיכולַלהיות26ַַ-השנקבוַבתאריך: למרץ,

אינפורמציה.ַלמעשה,ַבעולםַכמעטַלאַ-שזהַתאריךַסתם,ַדיס

שעומדַ X-מדבריםַעלַמהַשהולךַלהיותַעםַהכוכבַהזהַפלנט

ַלעבורַלידינו...

ים את ת. לא משנה, הם מפחדים שיתחילו לחפש. הם לא רוצ

הרשעים סגרו את כל הדיבורים אז פרסום הידיעות על זה, 

 על זה.

תופעות בזהַַ–הטבעַהקשותַשישַבשניםַהאחרונותַ-שַ. האםַאיַן

ַקשרַלכלַהסיפורַשלַהכוכב?

לקחת את כל 'הקרדיט' על הסופות, אבל הם רוצים  .ת. נכון

, הם טוענים שיש להם דרך וכו' הטורנדואים, הצונאמים

. (HARP) ולגרום לו כל מיני דברים האויר-זגלהשתלט על מ

 .אמנם זה נכון עד נקודה מסויימת, אבל זה לא עד כדי כך

יותר ויותר מרגישים את זה על  –וככל שמתקרב הכוכב הזה 

פני כדוה"א, אמורים להיות כל מיני תופעות, הרבה הרבה 

נּועַ ַ]'נֹועַ  אדמה וכו'-רעידות ּכֹור...ֶַאֶרץַּתָּ ִּׁ ש ּ הַּכ  ְתנֹוְדדָּ ִֽ ה...'[ְַוהִּׁ לּונָּ ּמְ  .ּכ 

ַ ַאיך ַש. ַכדורַ?יתכןזה ַכךַ-האם ַכל ַזה ַאת ַמרגיש הארץ

ַמרחוק?...

ת. זו עובדה שלפני מאתיים שנה כשהאסטרונומים הסתכלו 

בכוכבים, אף שלא היו להם טלסקופים טובים ויעילים אבל 

הכוכב הזה נמצא וקיים רק מתוך התגובות של שהם זיהו 

האחרים שמסביב, שהם קצת 'רעדו', היו קצת הכוכבים 

ב'חוסר שקט', אז ידעו שיש איזה כח שם, שיש שם אולי איזה 

תהליםַמזמורַם...',ַר'ַלַָּאַעוַֹלֵַמַַָּתוַֹרַָּבוַּגְַוַַּחוַֹוַֹכַּ]'ש ֶַ כוכב או איזו פלנטה...

 .ח'[

ש.ַהתהליךַהזהַנשמעַטבעי,ַאבלַאנחנוַהריַמצפיםַשתהליךַ

ַכמ ַניסי, ַהגאולהַיהיהַמשהו ַביציאתַמצרים, ַלו מעלַשמשהו

ַהטבע...-ומעברַלכוחות

נראה  – הזמן הזו. ברגע שנגיע-לנקודת ת. אבל עוד לא הגענו

טבעי, וזה יהיה משהו שהאנושות לא חלמה על זה. -את הלא

זה מפני שהם י צאו מפה,  – היעלמות הרשעים מארץ ישראל

 והשאר ימותו פה. 

בעתַמעברַהכוכבַַויהַלהמטירהמטאוריםַהצפ-ש.ַהאםַסופת

ַה ַהעניין ַשל ַהתחלה ַבזוהי ַמוזכר שה'ַַל"ח, כ"ב[פרק ]יחזקאל

ומגוגַאבניַאלגביש,ַאבניםַמןַהשמים,ַכדוגמתַ-ימטירַעלַגוג

ַמכתַברד?ַ

זה שייך למה שנאמר בנבואות על הרס  - ת. ההרס של הכוכב

ומגוג כבר יהיו ניסים ענקיים, ולא לשכוח -העולם. בגוג

להלחם את המלחמה. לבדו שיח שהקב"ה שולח את המ

הוא רק  .הוא לא צריך אף אחד ...ל"צהאת והמשיח לא צריך 

סוף -וזה יהיה הניצחון הכי גדול. וסוף .צריך את הקב"ה

הרשעים יראו רגע לפני שהם מתים שהשטן שלהם זה רק 

יַ'ַמזמורַפ"ג:]דבר קטן וחלש, ורק הקב"ה הוא הכל יכול.  ְוֵיְדעּוַּכִּׁ

ְמךַָּ הַש ִּׁ ּתָּ ךַַָּא  ּדֶ ְַלב  ֶרץַ,ה' אָּ לַהָּ לַּכָּ . הם יכעסו, הכעס שלהם ['...ֶעְליֹוןַע 

רק מן המות שלהם. הם ישמחו למות ויותר קשה להם יהיה 

ס'תהליםַקי"ב:ַ]לא להגיד שהם טעו...   עָּ ְרֶאהְַוכָּ עַיִּׁ ָּ ש  סַ,רָּ מָּ ֲחרֹקְַונָּ יוַי  ּנָּ ִּׁ ַ,ש 

יםַּתֹאֵבד עִּׁ ָּ תְַרש  ֲאו   ...'[ּת 
עםַבנימיןַלפניַכתשעַשנים,ַבתאריךַבתקשורַַאבאַשלַדניאל:

ַה13/6/2007 ַהועלתה ַכלַ, ַעל ַכיום ַחובה ַיש ַ"האם שאלה:

ולהתיישבַבה חובההשיבַבנימיןַ."?היהודיםַלעלותַלא"ַי "איַן :ַַ,

תגיעו תגיעוַמוקדםַ, איךַאומריםַ, הפקקיםַאבלַ,  1]דניאלַ"...לפנַי

ַבאותוַזמןַלאַהבנתיַאתַהתשובה,ַעלַאיזהַפקקיםַהואַ.[70עמ' 

אמנםַ 'פקקים'?..ַ.עליהַפהַושםַ,ישַקצתַמדברַ? עכשיוַאבלַאלַו

ַ,מתקרבַ'ניבירו'ניתןַלהבין,ַכאשרַיתחילוַלראותַאתַהכוכבַ

ַטיסהַתהיהַלהםַבעיה...-מליוןַיהודיםַירוצוַלקנותַכרטיסיו

 ת. יהיה פקק גדול, אז ה' יביא אותם עם מלאכים...

 ישראל-מאבקי היהדות בארץ
כנגדַהיתהַבירושליםַהתפילהַש-אומרַעלַעצרתַהש.ַמהַאת

בערךַעשיריתַבכמותַשםַהיהַַהגיוסַבמוצאיַעשרהַבטבת,-חוק



 5, עמוד תיבת נח –ארץ ישראל 

ַכשנתייםתשהיַמזו ַמלפני ַהגדולה ַבהפגנה ַהעירַה .ַבשערי

ַיהודיַ ַעשיריתַמכלל ַהםַבערך ַפעםַשהחרדים עשיתםַחשבון

ַהעשירית ַמתוך ַעשירית ַנוסף, ַבירור ַיש ַעכשיו ַאז ַ...העולם,
רו"פ ו': 'ישעיה ס] עֵׁ ה ְלבָּ ְיתָּ ה ְוהָּ בָּ ָּ ה ְוש  יָּּ רִׂ ּה ֲעש ִׂ  כתובותמס' סוף עי' , ...'ְועֹוד ּבָּ

ַ...[דף קי"ב:

 ברוך ה' שהיה הרבה -השבת -בככר הת. העצרת שהית

אז , 'רבבות' ואמרו שהי ,שמעתיכפי ש ,אם ברדיוו, אנשים

בכל מעולה, רק מה, זה כבר זה ם רבבות, יאומר םהחילוניכש

ברוך  ,אבל .אלף-מאות-להיות שמונה כי היו צריכיםקטן, זאת 

ך ועשו את זה, ברוך ה', ברכן שאנשים הרבה  כך-כל ה', יש

 היה קידוש ה' גדול ביותר.זה  .ה'

ַליעקבַישַממשַלימודי-ש.ַבבתי ַיהדותרוחַהםַזריםַלחלוטין

ַ...הלימודים-משולביםַבכלַתכניותה

ב? צריכים לסגור ת יעקליבה, חוגג, חוגג. ביה-ת. כיום תכנית

יעקב שלא -ה ביתאולי פה ושם יש איז יעקב!-את כל הבתי

 .מכניסיםשלא מכניס כפירה, אבל הם ו לוקח כסף מהרשעים

בית 'לא בכלל זה כבר  –זה משהו נורא, נורא. בית יעקב 

הם חולמים לגייס בנות, אל תדאגו,  , זה בית כפירה!'יעקב

  לא יכול לסבול את זה.יהיו, וזה יהיה הסוף. ה'  יהיו,

ַמתאמץַ ַכך ַכל ַשהשלטון ַרואים ַכשאנחנו ַהיא ַהשאלה ש.

ַ ַַלאלהחדירַאתַהרעלַשלו ,ַשלַהחרדיםַהחינוך-מערכתתוך

איךַבכללַשייךַלהמשיךַלקחתַמהםַכסף,ַאניַלאַיכולַלהביןַ

ַאתַזה...

אין עתיד לצעירים שלנו, כמו שהעולם עכשיו.  -אמת הת. 

ליהם, אבל מה יהיה בסופו של כמה שאנחנו מנסים לשמור ע

דבר?... בעוד דור, או בדור שאחרי זה, הרשעים שהם כל כך 

מבחינה הם כבר יהפכו בקלות את העולם לטינופת,  –שולטים 

, חס ושלום. אז אין לנו ברירה, חייבים עכשיו, עכשיו, תרוחני

הזה, ושישארו רק -העולם-של-שליש-ברגע זה, לגמור עם שני

 ם להיות טהורים.אלו שבאמת רוצי

 

 תוספת למסר, קטע מתוך תקשור עם מנחם, י"א טבת תשע"ו

 ירושליםשערי בהיום  םהיהודישני ביחס לרצח ש. מה אתה אומר 

 ...העתיקה

לפני שאנחנו מדברים על זה, ו. ביותרהיה מפחיד  ת. הרצח שהיה היום

ממש דבר מפחיד  .וזה מה שה' רוצה להגיד לנו .צריך לעשות תשובה

 ',ידידותי'אדם שרצה לעזור נהרג מכדור -שבןמה שקרה ועוד  .ביותר

 לנו. זה הכל מהעבירות שלנו.  יכמו שאומרים, אוי ווי

 שנרצח בכזו אכזריות. תורהמלמד ביהודי שומר תורה וגם ש. מדובר 

שלומדים אבל זה לא  םצערי הרב, יש הרבה יהודילת. זה נכון, אבל 

 . ויש יהודים שהם נראיםביותר י. וזה מאד מאד גרוע, גרועלימוד אמית

רחוב, אז -נשותיהם נראות כמו... כמו נשותאבל  ,כל כך קרובים לה'

מלאים האלה ספר, שבתי הספר -יש לנו תשובה לעשות. יש לנו בתי

יעקב מלאים כפירה, זה לא סתם, זה אמיתי, מה שאני -בתיהכפירה, 

ללכת חייבים לא נותנים לה!  –אם בת רוצה להיות צנועה  .אומר

השרוולים ואפשר ללכת די צמוד, וקצת מתחת לברך, כשהחצאית רק 

אולי אסוף אבל לא מספיק,  –מקופלים, הכפתור העליון פתוח, השיער 

נחשב גם ליהדות, עוד אבל זה לא נקרא צניעות! ה' ישמור, וזה   וזהו.

הגשמיות,  בתוךשאפשר לחיות עם לב  ,שביםלא עלינו. אז מה אתם חו

!  !!לא !...יהודית?מבחינה חיצוניות פחות או יותר ב שהוא לכיוון הל

לא, מהשמים לא שותקים על זה. הוא חייב להעיר אותנו ולהביא אותנו 

 לאמת.

 עיר הקודש? ,דוקא ליד שערי ירושלים העתיקהזה קורה ש. ולמה 

הכי הכי מקום שכי קדוש, בדרך לההמקום ת. כי זה המקום שקדוש, 

 אז זהו המסר. קדוש.

 תשובה לטירור.שום אין כל המצב מראה לנו שש. 

ת. רק לפני כמה שבועות אחד מהראשים שלהם אמר שלאט לאט זה 

 כל כך לאט לאט. לאזה  –שלהם  'לאט-לאטכנראה ה' ,יגמר, טוב

 

 תקופת ימי השובבי"ם
ַמתחיל ַו"השובבי-תקופתכעתַַהש. ַ.שנהַמעוברתַ–ַהשנהם,

ַ ַלפי ַמה ַבספרים ַשכתוב ַכזו ַהתיקוןַוזהבשנה הרבהַַ.עיקר

מסוגליםַלעשותַאתַכלַהצומותַוהתיקוניםַהקשיםַאינםַאנשיםַ

פשוטַמהַיהודיַאַיהיַהאריז"ל,ַהשאלהַשמובאַבכתבוכו'ַכפיַ

ַַיכולַלעשות,ַבדורַשלנו ַהואַיכול כחַהכפרהַלנצלַאתַאיך

ַם?..."בימיַהשובביַהמיוחדַשיש

. לבכות ולהתפלל. לבכות, ולהתפלללים לעשות? ות. מה הם יכ

 בלי זה .שכל יהודי ירגיש שהלב שלו נשברעד לבכות וזהו. 

ם להראות לקב"ה שאנחנו יצריכ .תקוה אין תקוה, אין בכלל –

 !רוצים את זה דוחים את זה, לאאנחנו דוחים את הרשעות, 

ה שקב"ה ברא אנחנו בוכים על זה, בוכים על העולם היפ

 םכולנו, היהודי ',ה ובעזרת .אנחנו הרסנו, לא עלינושו

 ,אבל אלה שהם לא עושים תשובה .נעשה תשובה ,יםהאמיתי

 לא מעניין אותם.זה בכלל  –כי הם לא מסוגלים, הם 

ַהפסחַהשנה?-היהַעודַקודםַחגתַהגאולהש.ַהאםַלדעתךַ

ת. לפי החשבונות שעשו עכשיו הגיעו לאיזו הערכה של 

במרץ, שזה יוצא בדיוק בשבת אחרי פורים. אבל  26תאריך 

אחריו פסח, ובואו נגיד שאחר כך  – זה יכול להיות, כי פורים

אנחנו צריכים את הזמן של 'גוג ומגוג', אז זה יוצא בדיוק 

ַפסח... הלואי שזה יהיה.  סיוםַַשלאחרזהַיוצאַבשבתַתאריךַ]הערה:

אתַהידועַבשםַהרה"קַבעלַהשומריַַבהקשרַזהמןַהראויַלהזכירַוהשובבי"ם.ַ

ַשבכלַשנהַבתקופתַה םַצריךַלעשותַתשובהַבאופןַ"שובבי;אמוניםַזצוק"ל,

 .םַהאחרוןַשלפניַמשיח...["השובביַורציני,ַולקחתַבחשבוןַשאוליַזה

ַש.ַהאםַהולכתַלהיותַמלחמהַעודַלפניַמלחמתַגוגַומגוג?...

שלישית. ו אנחנו כבר במלחמת עולם "ת. לפי דברי הפופ ימש

מלחמת העולם סיומה של אני רק רוצה להסביר לכם שמ

ת, מלחמה אחרי מלחמה, אז והשניה לא הפסיקו המלחמ

 מלחמת עולם שלישית. תוך אנחנו כל הזמן בלמעשה 

ַש.ַומהַיהיהַעםַהצפון...

ת. אל תדאגו לצפון... הם כולם חברים, נתניהו, אסאד, ארדואן, 

 אותו השולחן.פוטין, אובמה... כולם אוכלים ב

ַש.ַמהַאתהַאומרַעלַהנושאַשלַ'עשרתַהשבטים'?

ת. אני לא יכול לדבר על זה. אנחנו נראה, הם יגיעו, הם 

יופיעו, אל תדאגו, לא כולם ימותו בכל הדברים שעומדים 

זה הדבר הכי  – להתרחש. שוב, אני חושב, שהענין של הכוכב

 קרוב לכל מה שכתוב בזוהר ובתהילים ובכל המקורות

זה הענין של  –בנביאים וכו', אני מאמין שהכי מתאים לזה 

 הכוכב הזה...



 ארץ ישראל תיבת נח', מאת בנימין'כוכב השביט' מאת דניאל, ו' ים:לקט מקורות מצורף למאמר
 ד את הדברים במקורם עם מפרשיהם.ולמל מומלץ

 
ביאת המשיח מפורשת  י"א: קרפדברי הרמב"ם הל' מלכים 

'דרך ככב  םבפסוקי עליו השלום בפרשת בלקמשה רבינו  בתורת
 מיעקב' וכו'.

ֵאינֹו ַמֲאִמין ּבוֹ .. . ֶׁ ה  (יחשמה ךלמ)ב ְוָכל ִמי ש  ֵאינֹו ְמַחּכֶׁ ֶׁ אֹו ִמי ש 
ְלַבד הּוא ּכֹוֵפר ,ְלִביָאתוֹ  ָאר ְנִביִאים ּבִ ש ְ ּתֹוָרה  ,לֹא ּבִ א ּבַ ּלָ אֶׁ

ֲהֵרי ַהּתֹוָרה ֵהִעיָדה ָעלָ  ֶׁ נּו. ש  ה ַרּבֵ ֶׁ ֱאַמר )דברים ל ,יוּוְבמש  ּנֶׁ ֶׁ  :('ש 
ב ה' ֱאלֹ  ָ ךָ קֶׁ 'ְוש  בּוְתָך ְוִרֲחמֶׁ ת ש ְ ְצָך' ,יָך אֶׁ ב ְוִקּבֶׁ ָ ת  ...ְוש  ַ ָפָרש  ַאף ּבְ
ֱאַמר ְלָעם נֶׁ הּוא  ,ּבִ ֶׁ ֹון ש  יַח ָהִראש  ש ִ ּמָ יִחים. ּבַ ש ִ ֵני ַהּמְ ש ְ א ּבִ ם ִנּבֵ ָ ְוש 

עֹוֵמד  ֶׁ יַח ָהַאֲחרֹון ש  ש ִ ם. ּוַבּמָ ד ָצֵריהֶׁ ָרֵאל ִמּיַ ת ִיש ְ יַע אֶׁ הֹוש ִ ֶׁ ִוד ש  ּדָ
ָרֵאל ָניִמבָּ  ת ִיש ְ יַע אֶׁ ּמֹוש ִ ֶׁ ַאֲחרֹוָנהו ש  ם הּוא אֹוֵמר )במדבר ּבָ ָ . ְוש 
ִוד : ...(ד"כ ה ּדָ ה' זֶׁ ּנּו ְולֹא ַעּתָ ְראֶׁ ְך  ,'אֶׁ לֶׁ ה מֶׁ ּנּו ְולֹא ָקרֹוב' זֶׁ ּורֶׁ 'ֲאש 

יַח. ש ִ ִוד ַהּמָ ה ּדָ ֲעקֹב' זֶׁ ַרְך ּכֹוָכב ִמּיַ ה  ,'ּדָ ָרֵאל' זֶׁ ש ְ ט ִמּיִ בֶׁ ֵ 'ְוָקם ש 
יַח. ש ִ ְך ַהּמָ לֶׁ יחַ  ..מֶׁ ש ִ ְך ַהּמָ לֶׁ ה ַהּמֶׁ ה' ְוגֹו' זֶׁ ָ ֱאַמר  ,'ְוָהָיה ְיֵרש  ּנֶׁ ֶׁ ש 

ַהר ִצּיֹון' ְוגֹו':עובדיה) ִעים ּבְ  ( 'ְוָעלּו מֹוש ִ

יקרא  ארץים ובשמהשולט ב"ה הקב :ט' פרק ,עמוס ספרסוף 
למימי הים וישפכם על הארץ. חלקים גדולים מן העולם ישקעו 

להסתתר מפני פחד ה' ומהדר לנוס ויוכלו  לאתחת פני המים. 
יהיה הרג גדול  .שהוא סוג כלוב מקום בכלגאונו בשום מחבוא 

ובאותו זמן יקים ה' את מלכות בית בלא שריד ופליט ברשעים 
 דוד.

ת } חַ  ד'א{ ָרִאיִתי אֶׁ ְזּבֵ ב ַעל ַהּמִ ים ,ִנּצָ ּפִ ּו ַהּסִ ְפּתֹור ְוִיְרֲעש  ר ַהְך ַהּכַ  ,ַוּיֹאמֶׁ

ם ּלָ רֹאש  ּכֻּ ֱהרֹג ,ּוְבַצַעם ּבְ ב אֶׁ רֶׁ חֶׁ ם ָנס .ְוַאֲחִריָתם ּבַ ְולֹא  ,לֹא ָינּוס ָלהֶׁ

ִליט: }ב{  ם ּפָ ֵלט ָלהֶׁ אֹול ִיּמָ רּו ִבש ְ ֵחם -ִאם ַיְחּתְ ם ָיִדי ִתּקָ ָ ְוִאם  ,ִמש ּ

ַמִים  ָ ל  -ַיֲעלּו ַהש ּ ְרמֶׁ רֹאש  ַהּכַ ם אֹוִריֵדם: }ג{ ְוִאם ֵיָחְבאּו ּבְ ָ ם  -ִמש ּ ָ ִמש ּ
ים ש  ּוְלַקְחּתִ ַקְרַקע ַהיָּ  .ֲאַחּפֵ ד ֵעיַני ּבְ גֶׁ ְתרּו ִמּנֶׁ ת  -ם ְוִאם ִיּסָ ה אֶׁ ם ֲאַצּוֶׁ ָ ִמש ּ

ִבי ִלְפֵני ֹאיְ  ְ ָכם: }ד{ ְוִאם ֵיְלכּו ַבש ּ ָ ָחש  ּוְנש  ם ַהּנָ ת  -ֵביהֶׁ ה אֶׁ ם ֲאַצּוֶׁ ָ ִמש ּ
ב ַוֲהָרָגַתם רֶׁ בָ  ַוד' : }ה{...ַהחֶׁ ֵבי קַהּצְ ל יֹוש ְ מֹוג ְוָאְבלוּ ּכָ ץ ַוּתָ ָארֶׁ ֹות ַהּנֹוֵגַע ּבָ

קְ  ָ ּה ְוש  ּלָ יֹאר ִמְצָרִים: ָבּה ְוָעְלָתה ַכְיֹאר ּכֻּ ַמִים}ָעה ּכִ ָ  ו{ ַהּבֹונֶׁה ַבש ּ
ץ ְיָסָדהּ  רֶׁ תֹו ַעל אֶׁ ּדָ ֵכם ַעל  ,ַמֲעלֹוָתיו ַוֲאגֻּ ּפְ ש ְ ם ַוּיִ ַהּקֵֹרא ְלֵמי ַהּיָ

ץ ֵני ָהָארֶׁ מוֹ  ,ּפְ ה ֵעיֵני } ...ה' ש ְ י  ד'ח{ ִהּנֵ ַמְדּתִ ָאה ְוִהש ְ ְמָלָכה ַהַחּטָ ּמַ ה' ּבַ

ֵני ָהֲאדָ  ית ַיֲעקֹב ,ָמהֹאָתּה ֵמַעל ּפְ ת ּבֵ ִמיד אֶׁ ֵמיד ַאש ְ י לֹא ַהש ְ ס ּכִ פֶׁ  ,אֶׁ
ָרֵאל  ית ִיש ְ ת ּבֵ ה ַוֲהִנעֹוִתי ְבָכל ַהּגֹוִים אֶׁ י ִהּנֵה ָאֹנִכי ְמַצּוֶׁ ם ה': }ט{ ּכִ ְנאֻּ

ָבָרה ּכְ ר ִיּנֹוַע ּבַ ֶׁ ֲאש  ֵאי  ,ּכַ ב ָימּותּו ּכֹל ַחּטָ רֶׁ חֶׁ ץ: }י{ ּבַ ְולֹא ִיּפֹול ְצרֹור ָארֶׁ

י ֲעֵדינוּ ָהָרָעה: }יא{  ,ַעּמִ ים ּבַ יש  ְוַתְקּדִ ּיֹום ַההּוא ָאִקים ָהֹאְמִרים לֹא ַתּגִ ּבַ
ת לֶׁ ִויד ַהּנֹפֶׁ ת ּדָ ּכַ ת סֻּ ן ,אֶׁ ְרֵציהֶׁ ת ּפִ י אֶׁ ּוְבִניִתיָה  ,ַוֲהִרֹסָתיו ָאִקים ,ְוָגַדְרּתִ

יֵמי עֹוָלם:  ּכִ

 ה' לאספר יואל פרק ג', בירושלים תהיה פליטה לאלה שזועקים 
 :בכל לבם

ֵלט.. . ם ה' ִיּמָ ֵ ש  ר ִיְקָרא ּבְ ֶׁ ם  ,ְוָהָיה ּכֹל ֲאש  ַלִ ָ ַהר ִצּיֹון ּוִבירּוש  י ּבְ ּכִ
ר ָאַמר ה' ֶׁ ֲאש  ה ְפֵליָטה ּכַ ְהיֶׁ ר ה' קֵֹרא ,ּתִ ֶׁ ִריִדים ֲאש  ְ  :ּוַבש ּ

 בספר ישעיה פרק ד':וכן 

תּוב  ל ַהּכָ ר לֹו ּכָ ם ָקדֹוש  ֵיָאמֶׁ ַלִ ָ ירּוש  ִצּיֹון ְוַהּנֹוָתר ּבִ ָאר ּבְ ש ְ ְוָהָיה ַהּנִ
ם: ָלִ ָ ירּוש  ים ּבִ  ַלַחּיִ

 ובספר עובדיה:

ש   ה ְפֵליָטה ְוָהָיה קֹדֶׁ ְהיֶׁ ית ַיֲעקֹב ֵאת  ,ּוְבַהר ִצּיֹון ּתִ ּו ּבֵ ְוָיְרש 
ם: }יח{ ְוָהָיה ֵבית ַיֲעקֹב ֵאש   יהֶׁ ֵ ָהָבה ,מֹוָרש  ּוֵבית  ,ּוֵבית יֹוֵסף לֶׁ

ו ְלַקש   ם ַוֲאָכלּוםוְ  ,ֵעש ָ ו .ָדְלקּו ָבהֶׁ ִריד ְלֵבית ֵעש ָ ה ש ָ י  ,ְולֹא ִיְהיֶׁ ּכִ
ר: ּבֵ ו ה' ּדִ ת ַהר ֵעש ָ ּפֹט אֶׁ ַהר ִצּיֹון ִלש ְ ִעים ּבְ ְוָהְיָתה  ,}כא{ ְוָעלוּ מֹוש ִ

לּוָכה:לַ   ה' ַהּמְ

 

צפניה פרק א', בעת הגאולה יהיה יום חושך ואפילה ופחד גדול 
פורענות גדולה לרשעים. לא יעזור להם עשרם וזהבם, בעולם. 

חלק גדול מן העולם יחרב בקנאת ה' ואפו. יהיה בירור גדול בין 
 יושבי ירושלים מי באמת מאמין בה' ובהשגחתו.

ּנֵרֹות}יב{  ם ּבַ ַלִ ָ ת ְירּוש  ש  אֶׁ ֵעת ַהִהיא ֲאַחּפֵ י ַעל  ,ְוָהָיה ּבָ ּוָפַקְדּתִ
ם ְמֵריהֶׁ ים ַהּקְֹפִאים ַעל ש ִ ְלָבָבם לֹא ֵייִטיב ה'  ,ָהֲאָנש ִ ָהֹאְמִרים ּבִ

ָמָמה ם ִלש ְ יהֶׁ ה ּוָבּתֵ ּסָ ים  ,ְולֹא ָיֵרַע: }יג{ ְוָהָיה ֵחיָלם ִלְמש ִ ּוָבנּו ָבּתִ
בוּ  ֵ ת ֵייָנם: }יד{ ָקרֹוב יֹום ה'  ,ְולֹא ֵיש  ּתּו אֶׁ ְוָנְטעּו ְכָרִמים ְולֹא ִיש ְ

דֹול ּבֹור: }טו{  ,קֹול יֹום ה' .ָקרֹוב ּוַמֵהר ְמֹאד ,ַהּגָ ם ּגִ ָ ַמר צֵֹרַח ש 
ְבָרה ַהּיֹום ַההּוא ֹוָאה ,יֹום ָצָרה ּוְמצּוָקה ,יֹום עֶׁ ָֹאה ּוְמש   ,יֹום ש 

ְך ַוֲאֵפָלה ֶׁ ֹוָפר ּוְתרּוָעהיֹום ָענָ  ,יֹום חֹש  ל: }טז{ יֹום ש  ַעל  ,ן ַוֲעָרפֶׁ
ֹבהֹות: }יז{ ַוֲהֵצרִֹתי ָלָאָדם ּנֹות ַהּגְ רֹות ְוַעל ַהּפִ צֻּ ָעִרים ַהּבְ ְוָהְלכּו  ,הֶׁ

ִעְוִרים י לַ  ,ּכַ ָלִלים: }יח{  .ה' ָחָטאוּ ּכִ ּגְ ָמם ּכַ ָעָפר ּוְלחֻּ ָמם ּכֶׁ ְך ּדָ ּפַ ֻּ ְוש 
ם ְזָהָבם לֹא  ם ּגַ ְסּפָ ם ּכַ ְבַרת ה'ּגַ יֹום עֶׁ יָלם ּבְ ּוְבֵאש   ,יּוַכל ְלַהּצִ
ץ ל ָהָארֶׁ ָאֵכל ּכָ ֵבי  .ִקְנָאתֹו ּתֵ ל יֹש ְ ה ֵאת ּכָ י ָכָלה ַאְך ִנְבָהָלה ַיֲעש ֶׁ ּכִ

ץ:  ָהָארֶׁ

 עמוס פרק ה':בספר מבואר כן ו

ת יֹום ה' ים אֶׁ ְתַאּוִ ם יֹום ה' ,}יח{ הֹוי ַהּמִ ה ָלכֶׁ ה ּזֶׁ ְך  ,ָלּמָ ֶׁ הּוא חֹש 
ֵני ָהֲאִרי ּוְפָגעֹו ַהּדֹבְולֹא אֹור:  ר ָינּוס ִאיש  ִמּפְ ֶׁ ֲאש  ּוָבא  ,}יט{ ּכַ

ְך יֹום ה'  ֶׁ : }כ{ ֲהלֹא חֹש  ָחש  כֹו ַהּנָ ָ יר ּוְנש  ִית ְוָסַמְך ָידֹו ַעל ַהּקִ ַהּבַ
  ְוָאֵפל ְולֹא ֹנַגּה לֹו: ,ְולֹא אֹור

 

סדר  והלאה מתואר שמות דף ז' ע"בזוהר הקדוש, פרשת ב
מפחיד גילוי כוכב  בין הדברים נזכר .התגלות המשיח בארוכה

, הכוכב הזה בתקופה שלפני גילוי המשיחלעיני כל יושבי תבל 
הרשעים יתחבאו במערות צורים  ילחם מן השמים נגד הרשעים,

אך לאחר מכן יתקבצו ואז יתגלה המשיח.  ובנקיקים ולא ינצלו,
 מכל האומות להלחם נגד המשיח, יחד עם פריצים מבני ישראל

לעיני כל העולם, תהיה אפילה כבידה  ואז יראה את ה' את גבורתו
חמשה עשר יום ורבים מישראל ימותו באותם ימי אפילה ושוב 

ואז יפלו בצבע ארגמן בעצם היום לעיני כל, לוהט יתגלה כוכב 
ואז משיח צדקנו  חומות ומגדלים עצומים ברומי העיר הגדולה,

י ומאותו זמן ואילך יהיו ניסים גדולים כבימ יקבץ את הגלויות
 .יציאת מצרים

ן, .. . ֵעדֶׁ א ּדְ ְנּתָ יָחא ְלַנְפָקא ִמּגֹו ּגִ א ְמש ִ ַער ַמְלּכָ ַההּוא ִזְמָנא ִיּתְ ּבְ
ַאְרָעא ֵמַההּוא ֲאָתר ָער ּבְ ִאְתְקֵרי ַק''ן ִצּפֹו''ר, ְוִיּתְ ָגִליל, ְוַההּוא ּדְ  ּדְ

ִאי ֵני ָעְלָמא ִמְתַחּבְ ל ָעְלָמא, ְוָכל ּבְ ז ּכָ ן ִיְתָרּגַ ִיּפּוק ְלַתּמָ ן יֹוָמא ּדְ
ֵרי,  ִתיב ְכִליָלא יַ וְ ּגֹו ְמַעְרֵתי ְוִטּנָ ָזָבא. ְוַעל ַההּוא ִזְמָנא ּכְ ּתְ ן ְלִאש ְ

ְמָערֹות צּוִרים ּוִבְמִחּלֹות ָעָפר' :)ישעיה ב( ַחד ה'  ,ּוָבאּו ּבִ ֵני ּפַ ִמּפְ
אֹונוֹ  ץ ,ּוֵמֲהַדר ּגְ קּומֹו ַלֲערֹוץ ָהָארֶׁ ַחד ה''. 'ּבְ ֵני ּפַ א ַההּוא  -' ִמּפְ ּדָ

ָכל ָעְלָמא.  אֹונוֹ 'ְרִגיזּו ּדְ יַח.  -' ּוֵמֲהַדר ּגְ א ָמש ִ קּומֹו ַלֲערֹץ 'ּדָ ּבְ
ץ ַאְרָעא'ָהָארֶׁ ֵלי ּבְ ד ְיקּום ְוִיְתּגְ ָגִליל , ּכַ ּמָ ... ּדְ ַער ְקָרִבין ּוִמּתַ ן ִיּתְ

ִעין יֹוִמין ְדַעּמּוָדא ְיקּום ֵמַאְרָעא .. ְלָכל ָעְלָמא. ְלָבַתר ַאְרּבְ
ָטר ִמְזָרח  ֵלי, ְיקּום ִמּסְ יַח ִיְתּגְ ָכל ָעְלָמא, ּוָמש ִ א ְלֵעיֵניהֹון ּדְ ַמּיָ ִלש ְ

ְבָעה ּכֹוָכִבין ַאֲחָרנִ  ְווִנין, ְוש ִ ָכל ּגַ ַסֲחָרן ַחד ּכֹוָכָבא ְמַלֲהָטא ּבְ ין ּדְ
ַלת ִזְמִנין  ָכל ִסְטִרין ּתְ יּה ְקָרָבא ּבְ יחּון ּבֵ ְלַההּוא ּכֹוָכָבא, ְוַיּגִ

ֵני ָעְלָמא ָחָמאן ְבִעין יֹוִמין, ְוָכל ּבְ יֹוָמא, ַעד ש ִ . ְוַההּוא ּכֹוָכָבא, ..ּבְ
הּו ְקָרָבא יַח ּבְ ּון ... ַיּגִ ש  ּנְ יַח, ְוִיְתּכַ ֵלי ְלָבַתר ָמש ִ ין ְוִיְתּגְ יּה ַעּמִ ְלַגּבֵ

א  ָ ַער קּוְדש  ָכל ָעְלָמא. ּוְבַההּוא ִזְמָנא ִיּתְ ַער ְקָרִבין ּבְ יִאין, ְוִיּתְ ַסּגִ
יָחא ִיְתְיַדע  א ְמש ִ ָעְלָמא, ּוַמְלּכָ ין ּדְ יּה ְלָכל ַעּמִ בּוְרּתֵ ִריְך הּוא ּגְ ּבְ

רָ  ָעְלָמא ִיְתָערּון ְלִאְתַחּבְ ָכל ָעְלָמא, ְוָכל ַמְלִכין ּדְ ָחא ּבְ א ְלַאּגָ
יהּ  ְייהּו, ..ְקָרָבא ּבֵ ָרא ְלַגּבַ כּו ְלָאַהּדְ ִריֵצי ְיהּוָדִאין ִיְתַהּפְ ה ִמּפְ . ְוַכּמָ



ל  ְך ּכָ ַ ֵדין ִיְתָחש ּ יָחא. ּכְ א ְמש ִ ָחא ְקָרָבא ַעל ַמְלּכָ הֹון ְלַאּגָ ְוֵייתּון ִעּמְ
ִיש ְ  א ּדְ יִאין ֵמַעּמָ ֵרה יֹוִמין, ְוַסּגִ ש ְ ָרֵאל ְיהֹון ֵמִתין ָעְלָמא ֲחֵמש  עֶׁ

ִתיב )ישעיה ס(  א ּכְ ֹוָכא. ְוַעל ּדָ ַההּוא ֲחש  ה 'ּבְ ְך ְיַכּסֶׁ ֶׁ י ִהּנֵה ַהחֹש  ּכִ
ים ל ְלאּוּמִ ץ ַוֲעָרפֶׁ רֶׁ ְמַצע '..אֶׁ אֶׁ ִחיָלא, ּבְ ַער ַחד ּכָֹכָבא ּדְ ֵדין ִיּתְ . ּכְ

יָמָמא ְלֵעיֵניה ָווָנא, ָלִהיט ְוָנִציץ ּבִ ן ַאְרּגְ ָגוֶׁ ָכל ְרִקיָעא, ּכְ ֹון ּדְ
ְלהֹוָבא .. ָעְלָמא. ַ ָתא, ַחד ש  רֹוִמי ַרּבְ א ּדְ ַקְרּתָ ַער ּבְ ְוַההּוא יֹוָמא, ִיּתְ

ִלין,  ה ִמְגּדָ ּמָ ָכל ָעְלָמא. ְויֹוִקיד ּכַ ַער ּבְ ִיּתְ ַההּוא ָקָלא ּדְ א, ּבְ ָ ש ּ אֶׁ ּדְ
כֵּ  ש ְ ְרּדַ ה ּפַ לּון, ְוַכּמָ ִלין ִיּפְ ה ִמְגּדָ ה ֵהיָכִלין, ְוַכּמָ לּון ְוַכּמָ י ְוַרְבְרֵבי ִיּפְ

ַההּוא יֹוָמא ּון עַ  ,ּבְ ש  ּנְ הּו ִיְתּכַ ּלְ הּ ְוכֻּ ֵני ָעְלָמא ָלא  ּלָ . ְוָכל ּבְ ְלִביש 
ָזָבא. ַיְכִלין ּתְ ֲאֵרי ְוִיְכנֹוש  .. ְלִאש ְ ָ יָחא ש  א ְמש ִ ַההּוא יֹוָמא, ַמְלּכָ ּבְ

ְייֵפי ָעְלָמא ַעד ַסְייֵפי ָעְלָמא,  לּוָתא ִמּסַ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר )דבּגָ ם ריּכְ
ָמִים ְוגֹו''ל'(  ָ ְקֵצה ַהש ּ ֲחָך ּבִ ה ִנּדַ ל ָאִתין 'ִאם ִיְהיֶׁ . ֵמַההּוא יֹוָמא ּכָ

ִמְצַרִים ִריְך הּוא ּבְ א ּבְ ָ ָעַבד קּוְדש  ין ּוְגבּוָראן ּדְ ַיֲעִביד לֹון  - ְוִנּסִ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר )מיכה ז ָרֵאל, ּכְ יֵמי ֵצאתְ ' :('ְלִיש ְ ץ ִמְצָרִים ּכִ רֶׁ ָך ֵמאֶׁ

ּנּו ִנְפָלאֹות.  ..'ַאְראֶׁ

ימות ל בסמוךהופעת אות כוכב  ב:"תרומה דף קעפרשת ק "זוה
יהיו צרות רבות גדולות על עם ישראל, ואז תתבטל  המשיח.

 מלכות הגוים ותחזור המלוכה לישראל...

לֹוט ַהאי אֲ  יָחא ִיש ְ ַהאי ּכָֹכָבא ַעל ָעְלָמא.  ַחּלֹוָנאָבל ָסמּוְך ְליֹוֵמי ְמש ִ ּבְ
ין ַעל ָעְלָמא, יש ִ ְלטּון ֵחיָון ּוַמְרִעין ּבִ א ִיש ְ ין  ְוַעל ּדָ יש ִ ְוִיְתַחְדּתּון ִזיִנין ּבִ

ָגלּוָתא,  ֹוָכא ּדְ ֲחקּון ּגֹו ֲחש  ָעקּו. ְוַכד ִיְתּדַ ָרֵאל ְיהֹון ּבְ א, ְוִיש ְ ַתר ּדָ א ּבָ ּדָ
י  ֵ יש  לּון ַמְלכּוָתא ַקּדִ יָמָמא, ִויַקּבְ ִריְך הּוא ְנִהירוּ ּדִ א ּבְ ָ ֵדין ַיְנֵהר לֹון קּוְדש  ּכְ

טֵּ  ְתּבַ ְליֹוִנין, ְוּיִ עַ עֶׁ ְלטּון ל ַמְלכּוָתא ִמיָדא ּדְ ְמִמין עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים, ְוִיש ְ
ים )ישעיה ל(  ָרֵאל, ְוִיְתַקּיֵ ָבָנה ְוגֹו''ָעַלְייהּו ִיש ְ ּוְכֵדין .. .'ְוָהָיה אֹור ַהּלְ

ַיֲעקֹב,  ַחּלֹוָנא יֵליּה ִאיהּו ּכָֹכָבא ּדְ ָכל ָעְלָמא, ְוֹכָכָבא ּדִ ַתח ּבְ ִביָעָאה ִיְתּפְ ש ְ
ְלָעם )במדבר כד( ָקָאַמר ּבִ ֲעקֹב' :ְוַהאי ִאיהּו ּדְ ַרְך ּכָֹכב ִמּיַ א 'ּדָ , ְוֹכָכָבא ּדָ

ִעין א מְ  ְיֵהא ָנִהיר ַאְרּבְ ֵלי ַמְלּכָ י יֹוִמין. ְוַכד ִיְתּגְ ּון ְלַגּבֵ ש  ּנְ יָחא, ְוִיְתּכַ ש ִ
ְכִתיב )ישעיה יא( ים ְקָרא ּדִ ֵדין ִיְתַקּיֵ ָעְלָמא, ּכְ ין ּדְ ל ַעּמִ יָחא ּכָ א ְמש ִ  :ַמְלּכָ

' ֹ יםש  ר עֹוֵמד ְלֵנס ַעּמִ ֶׁ י ֲאש  ַ ש  ִיש  וּ  ,רֶׁ ְוָהְיָתה ְמנּוָחתֹו  ,ֵאָליו ּגֹוִים ִיְדרֹש 
בֹוד  .'ּכָ

 :שרביט שביט, בעלכוכב הכונה ל - 'דרך כוכב' ו."ז דף קכ"תיקוה

ָלא ִניצֹוץ 'ִגְלּגּול'ִקיַע ִעם ִניצֹוץ ִאיהּו רָ  לגַּ 'ִאיהּו  -, ָרִקיַע ּבְ ָמה 'ְלּגַ , ּכְ
עֹוָלםגַּ 'ְדאּוְקמּוהּו  חֹוֵזר ּבָ ֶׁ ל הּוא ש  ַאֲחִזיר ְלָעְלָמא'ְלּגַ ְרִביט  ..., ּדְ ַ ְוָדא ש 

יהּ  ַמר ּבֵ ִאּתְ ֲעקֹב' :ַהּכָֹכב, ּדְ ַרְך ּכָֹכב ִמּיַ , וע"ע בזוה"ק תרומה קע"א '...ּדָ
 ע"ב, כוכבא דשרביטיא.

 

ח. האות שיהיה בעולם על ידי התגלות "ז, דף ע"ז, תקון ל"תיקוה
, שיסמל את חורבן רומי קשת וכוכב לפני ביאת המשיח

 .וקושטאנדינא

וֶׁ תְּ  ַרע הֹו''ם ִאיהוּ ַהּמָ ִאְתּפַ יפוּ ִדְדָמא, ְוַעד ּדְ ַאּטִ ִריָעה ּבְ יּה ָצִריְך ּפְ ''ת, ְלַגּבֵ
ָעְלָמא, ְוָרָזא  ָעְלָמא, ְוָלא ְיֵהא אֹות ּבְ ְלָייא ּבְ ִריָעה ִאיִהי ָלא ִאְתּגַ ַהאי ּפְ

ר ִמיָנּה ָעְרָלה ּוְפִריָעה  ד ִאְתַעּבַ ה ּכַ ד  -ְדִמּלָ ַטאְנִדיָנא, ִמּיָ רֹוִמי ְוקּוש ְ
יּה )שם ג( אִ  ַמר ּבֵ ָעְלָמא, ְלַההּוא ְדִאּתְ ְלָייא אֹות ּבְ י 'ְתּגַ ָך ָהאֹות ּכִ ה ּלְ ְוזֶׁ

יךָ  ַלְחּתִ יּה ְקָרא )מיכה ז( 'ָאֹנִכי ש ְ ץ ִמְצָרִים ', ְלַקְייָמא ּבֵ רֶׁ יֵמי ֵצאְתָך ֵמאֶׁ ּכִ
ּנּו ִנְפָלאֹות. א..'. ַאְראֶׁ ִרי ,ּוְבִגין ּדָ ְלָעָזר ּבְ י ְלרַ  ,אֶׁ יָחא ָלא ִתְצּפֵ ְגָלא ִדְמש ִ

ָעְלָמא. ַמאי  ְלָייא אֹות ּבְ ִאְתּגַ ונֹוי ְנִהיִרין, אֹו ַעד ּדְ ַגּוְ ת ּבְ ֶׁ ש  ְחֵזי קֶׁ תֶׁ ַעד ּדְ
א  ,אֹות ּלָ ֲעקֹב'אֶׁ ַרְך ּכָֹכב ִמּיַ א ָאת י' 'ּדָ ד  ,)במדבר כד(, ּדָ ִרית, ּוִמּיָ אֹות ּבְ

ָרֵאל' ש ְ ט ִמּיִ בֶׁ ֵ ּה, ַההּוא ְדִאתְּ  'ְוָקם ש  יּה )דברים לג( ְלַגּבָ רּון 'ַמר ּבֵ ֻּ ַוְיִהי ִביש 
ךְ  לֶׁ  (,, כלומר נאבד ההמשך מכתבי היד של הזוה"ק)חסר '...מֶׁ

, הכוכבים מן השמים ילחמו זוה"ק פרשת ואתחנן, דף רס"ט ע"ב
עם הרשעים בעת קץ, וינקמו בהם על הצרות והטביחות שעשו 

 :ות, ובזאת יתגדל ויתקדש שמו הגדוללעם ישראל במשך הגל

ַמִים ִנְלָחמוּ ' ָ ִסּלֹוָתם ִנְלֲחמּו ִעם ִסיְסָרא ,ִמן ש  י ', ַהּכֹוָכִבים ִמּמְ ָאַמר ִרּבִ
ל ּכֹוָכב ְוכֹוָכב אִ  ְמעֹון, ּכָ ָמָהן ש ִ ש ְ הּו ּבִ ּלְ ְלחֹודֹוי, ְוכֻּ ָמא ּבִ ית ֵליּה ש ְ

ָבַני...ִאְקרּון דּו ְלַנְקָמא נּוְקָמא ּדְ ִריְך הּוא, ִאְתַעּתְ א ּבְ ָ .. . ָאַמר לֹון קּוְדש 
ָמא  י ש ְ ָאֵתי. ּוְבָדא ִיְתַרּבֵ יָרא ְלִזְמָנא ּדְ ָאה ְוַיּקִ ֱהֵוי ִעּלָ ְוָדא ְזִמיָנא ְלמֶׁ

א. ּוְבָדא ָ יש  ין ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים  ַקּדִ ְרָעא ֵמַעּמִ ִריְך הּוא ְלִאְתּפָ א ּבְ ָ ין קּוְדש  ַזּמִ
י ְוגֹו'. ּתִ ש ְ י ְוִהְתַקּדִ ְלּתִ ּדִ ִתיב, )יחזקאל לח( ְוִהְתּגַ א ּכְ לֹות. ְוַעל ּדָ  ..ּוַמּזָ

בו מוזכר דף רי"ב, מאמר ארוך זוהר חדש סוף פרשת בלק, 
שיהיה העצום הפחד הפסוק 'דרך כוכב' כמה פעמים. מדבר על 

 בעולם בעת התגלות המשיח:

ִאינּון תִּ לְ  ִריְך הּוא ִיְתַער ָבַתר ּדְ א ּבְ ָ ֵדין קּוְדש  ָעה ַיְרִחין ַיַעְברּון, ּכְ ש ְ
ל  ְעַזע ּכָ ִיּפֹוק, ִיְזּדַ ן. ְוַההּוא יֹוָמא ּדְ א ְדֵעדֶׁ ְנּתָ יק ֵליּה ִמּגִ א, ְוַיּפֵ יַח ּדָ ְלָמש ִ

ימּותּון. ֵני ָעְלָמא ּדִ ל ּבְ בּו ּכָ ַיְחש ְ ִתיב, .. ָעְלָמא, ּדְ ְוַעל ַההּוא יֹוָמא ּכְ
ַחד ה'')ישעיה ב(  ֵני ּפַ ְמָערֹות צּוִרים ּוִבְמִחילֹות ָעָפר ִמּפְ א 'ּוָבאּו ּבִ . ּדָ

ֲהָדּה.  יַח ּבַ ֵתירֹום ֵמַההּוא ִזיְמָנא ָוֵאיָלְך, ּוָמש ִ א, ּדְ ִכיְנּתָ אֹונוֹ 'ש ְ , 'ּוֵמֲהַדר ּגְ
יַח.  א ָמש ִ ץ'ּדָ קּומֹו ַלֲערֹץ ָהָארֶׁ ֵדין )שם יא(  ',ּבְ ָרֵאלְוָאַסף ִנְד 'ּכְ  ,ֵחי ִיש ְ

ץ ְוגוֹ  צֹות ְיהּוָדה ְיַקּבֵ ִתיָתָאה, ְוֵיֲהכּון ֵמר'ּוְנפֻּ ף ש ְ לֶׁ אֶׁ ִנין ּדְ ין ש ְ ּתִ ש ִ א ּבְ . ּדָ
ין ה ִנּסִ ּמָ ִריְך הּוא ּכַ א ּבְ ָ ַיֲעֵביד לֹון קּוְדש   ...ְלָבַתר ּדְ

 

 

בעת הגאולה יהיה חורבן גדול בעולם, ההרים מזמור מ"ו,  ,תהלים
יפלו, ימים יגעשו וירתחו, ממלכות תתרסקנה, ובכל העולם יהיה 

תהיה הגנה  עיר האלוקים פחד עצום וצרות גדולות. בירושלים
על ידי בטחון היא . העצה להנצל לבוטחים בה' וחוסים בו מיוחדת

בהשי"ת. ואז תהיה המלחמה האחרונה שלאחריה תשבתנה 
ות מקרב הארץ, כמו כן ישרפו ויאבדו את כלי המלחמה מלחמ

ושוב: העצה היא רק ביטחון בה' ומשגב בו בלבד. מן הארץ. 
ור' גם מזמור  הקב"ה יתרומם ויתקדש בשמו על כל יושבי תבל.

 ב' בענין מלחמת גוג ומגוג, כל האומות כנגד מלכות ה' ומשיחו.

יר: }ב{ ֱאלֹ א ַח ִלְבֵני קַֹרח ַעל ֲעָלמֹות ש ִ ים ָלנּו קִ { ַלְמַנּצֵ
ה ָועֹז ן לֹא ִניָרא  ,ַמֲחסֶׁ ְזָרה ְבָצרֹות ִנְמָצא ְמֹאד: }ג{ ַעל ּכֵ עֶׁ

ץ וּ  ָהִמיר ָארֶׁ ְחְמרּו ּבְ ֱהמּו יֶׁ ים: }ד{ יֶׁ ֵלב ַיּמִ ְבמֹוט ָהִרים ּבְ
חּו  ,ֵמיָמיו ּמְ ָלָגיו ְיש ַ ָלה: }ה{ ָנָהר ּפְ ַגֲאָותֹו סֶׁ ּו ָהִרים ּבְ ִיְרֲעש 

ְליֹון: }ו{ ֱאלֹ  ,יםקִ ִעיר ֱאלֹ  ֵני עֶׁ ּכְ ְ ל קִ ְקדֹש  ִמש  ּה ּבַ ִקְרּבָ ים ּבְ
ּמֹוט ָה ֱאלֹ  ,ּתִ ר: }ז{קִ ַיְעְזרֶׁ ָהמּו גֹוִים ָמטּו  ים ִלְפנֹות ּבֹקֶׁ

ץ: }ח{ ה' ְצבָ  ,ַמְמָלכֹות מּוג ָארֶׁ קֹולֹו ּתָ נוּ קָנַתן ּבְ  ,ֹות ִעּמָ
ב ָלנוּ ֱאלֹ  ּגָ ר קֵ ִמש ְ ֶׁ ָלה: }ט{ ְלכוּ ֲחזּו ִמְפֲעלֹות ה' ֲאש  י ַיֲעקֹב סֶׁ

ץ ית ִמְלָחמֹות ַעד ְקֵצה ָהָארֶׁ ּבִ ְ ץ: }י{ ַמש  ָארֶׁ ּמֹות ּבָ ַ ם ש   ,ש ָ
ר ְוִקצֵּ  ּבֵ ַ ת ְיש  ֶׁ ש  : }יא{ ַהְרּפּו  ,ץ ֲחִניתקֶׁ ֵאש  רֹף ּבָ ֲעָגלֹות ִיש ְ

י ָאֹנִכי ֱאלֹ  ץ: }יב{ ה'  ,יםקִ ּוְדעּו ּכִ ָארֶׁ ּגֹוִים ָארּום ּבָ ָארּום ּבַ
נוּ קְצבָ  ב ָלנּו ֱאלֹ  ,ֹות ִעּמָ ּגָ ָלה:קֵ ִמש ְ  י ַיֲעקֹב סֶׁ

 



 את הכוכב... יתחילו לראותכאשר 
ו"תשע ' שבטיד' בשלח, , ירושלים, עם בנימיןתקשור בס"ד, 

ולספר על הנושא  ובאני מאד שמח שאנשים כבר החליטו לכת

הבונים ' ,דש'החולמי עדר הס'ה, האלה הזה של הרשעים הגדולים

וגם על  או מה שאתם רוצים לקרוא להם, 'וליםהקת'או  'החופשיים

 ודיש ע, או השביט X-טנ  אל  או פ    'ירו  יב   נ  הנקרא 'הענין של הכוכב 

לפני  לם הזהשהיו בעו אנשיםגם , , יש הרבה שמות לכוכב הזהשמות

הכוכב הזה,  שנים רבות, לפני כמעט ארבעת אלפים שנה כתבו על

כיום לים אבל אני שמח שמתחי ,שזה עשה לעולםוהחורבן ועל הנזק 

 ,תושא הזה ועל מה שיכול להיים על הנולשמסתכוכלדבר על זה. 

אז זה מפחיד  ,שלנו הארץ-ורדעולם שלנו, לכבהנזק שיכול להיות 

כ"כ הרבה זמן לגאולה  האמיתיים שמחכים-כל היהודיםביותר, אבל 

על  יםכל הדיבור למרותכל הסבל ו למרותשמחים  השלמה, אנחנו

אומרים מאה מטר, אף שיש  ,בגובה של שש מאות מטרשיהיו גלים 

זה  – רק כשחושבים על זה אבל משהו עצום... ,אחד לא יודע בדיוק

 מאד.-מספיק להפחיד אותנו מאד

ישנים מאד חזק, גוים גם היהודים וגם הולא נורא, כי בסך הכל 

אני כבר אמרתי הרבה פעמים שעד שלא וולא שום דבר מזיז להם. 

 שנת ההנה התחילאז .. לא מתעוררים בכלל. – מרגישים את זה בכיס

וכולם מפחדים מאד, וכל יום  !ובאמת כל הבורסות יורדות 2016

אפילו זה  די רגיעה ברחוב, נהמה יש מפחדים עוד יותר, אבל משום

משכורת את כבר קיבלו הם לא מפחיד אותם כבר, אולי בגלל ש

. אבל אפילו ..של ינוארהמשכורות ומצפים גם שיקבלו את  ,דצמבר

אבל  ,וף כספיםפל, וקשה לאסוים שלהם כבר לא קלים, הכל נישהח

הדירה -ך הם ישלמו את שכרגים איאלא עד כדי כך שהם דועדיין זה 

 במצב כזה, אבל הרובהם שכבר עניים יש מנם א ,יקנו אוכלאו איך 

 .בעזרת ה' ,לעבור את הדבר הזהלהם אפשר מתעוד איכשהו  –

ולבקש  ,ולהתפלל לה' ,ולהתאסף ,להזיז את עצמם, לקום אבל

במקום זה ממשיכים  – ...?מחילה מהקב"ה בשביל כל העבירות שלנו

חדשה שמלה איזו חייבים בודאי שהם  ...חסד שלהםה-עם מסיבות

 וכל מיני דברים, ,מסודרתקצת פאה ו וקצת איפור, ,האירוע בשביל

 זה בחוץ לארץ. ופה בארץ – ...אוכל טעימים וכו'סוגי -ולהביא כל מיני

כדי מספיק יש  אבל ,אין הרבה כסףנכון, ממשיכים עם הקניות.  –

להרגיש שעשו את הטיול היומיומי שלהם  ,ת פה קצת ושם קצתולקנ

כ כ" לכן אפילו האיום על הכסף לאאז  ..וחזרו הביתה עם איזה משהו.

סם בתוך המים או  אוהשה מרגיש שאולי שמו איזפשוט אני  ...עובד

 .., גלמים.'יסב   מ  זו  'פשוט ממש הפכו להיות משהו שכולם  ,בתוך האוכל

 ...'דברים'ים במים מ  ש   זה ידוע ש    ש. באמת

 ולואוריד במים, ואנחנו יודעים שזהיודעים ששמים פ נכון, אנחנו

הריכוז בתוך המים כדי -הנאצים ימ"ש במחנות מו  ש   אותו החומר 

 ,אבל אנחנו בכל אופן ממשיכים להשתמש בזה .את היהודים 'להרגיע'

השינים -ולהשתמש בכל משחות ...מים מאדיים טעמולהגיד שה

על ש שמנו לבכל כך לא גם א שמנו לב לזה, וול, שמכילים את זה

לתת לילדים לבלוע  לא אזהרה הים כתובדמשחות השינים של היל

 :באותיות גדולותכתוב אבל כי זה מסוכן,  !השינים-את משחת

בעולם של שיכורים, של מסוממים, שכבר ממש אנחנו אז  ...פלואוריד

לא מעניין אותנו כלום, רק האייפון, לראות סרטים, לשכוח מהעולם 

 ךהכל צרי .נעים בשבילנו-לאשזה מסביב, ולא לחשוב על שום דבר 

 להיות נעים, הכל צריך להיות קל וטוב. 

-אדם סבלנות להסתדר עם בן-כי אין לבן ,יש הרבה גיטין היוםו

ד ילד ואין להם רצון לקבל על עצמם עול של עוד ילד ועאדם אחר, 

היה ככה, אבל זה תמיד  ,טוב –זה גוים  אם בעיה. יהוועוד ילד, וז

 ...מה יהיה עם היהודים החרדים? ...מה עם היהודים? !יהודיםה !היהודים

יעקב -בית .יומה. הצניעות ירדה בצורה אזה מה ששובר לי את הלב

עם  .'הכשר'שים את זה עם עוקלקול, ו-ביתלא בית יעקב, זה זה 

הופכים את  .רבנים מקלקלים את הדור הבא שלנוה של חתימותה

קריירה, כל אחת עם המקצוע שלה שהיא רוצה -הבנות לנשות

 ,, כי היא מחזיקה אברך שלומד'לשם שמים'כאילו זה שלהתקדם בזה, 

זה א ז הוא – אמנם אם היא צריכה ללכת לעבודה והילד חולה בבית

צריך ללכת  הוא ובכלל ...כולללשאר בבית ולא ללכת יצריך להש

יכול ללמוד! הוא לא  ...אז מה יהיה? – ואם לא ,לטפל בכל מיני דברים

 !מרויחה מצויןשהוא חייב אשה עובדת 

, המשפחה, הערכים הכל הולך לאיבוד .הכל הולך לאיבוד

 ,ופריצות ,הכל נוצץ מיהלומיםושלנו,  תיהודיה-היהודים, הדת

יתפסו את הם , אבל עכשיו יבוא יום אחד ש...ו... ו... ו... ו, ומסיבות

אז  –יראו את זה  כאשרו .הראש ויתחילו לראות משהו חדש בשמים

וכשיראו אלינו,  זה אומר שזה יקח רק כמה שבועות עד שזה יגיע ממש

 לעשות תשובה אמיתית,בשביל יהיה לנו בדיוק מספיק זמן  – את זה

את החלק הראשון של לפחות שנעבור בכדי לי לאסוף קצת אוכל ווא

יותר מלאה, ולהביא מספיק מים, ולהכנס -או-זה עם בטן פחותכל 

, בשביל 'האליטה'זה רק בשביל  ,כי אין לנו בונקרים ,לבתים שלנו

קרים שלהם, נבוהשבו בתוך חדש', הם כבר י  העולמי הסדר ה'אנשי 

 ולחכות בסבלנות עד שזה יגיע., בבתים ואנחנו נצטרך לשבת

 – והמקום הכי בטוח בעולם .זה יהיה מפחיד ביותר – וכשזה יגיע

]פרק ג' פסוק הבטחה מהנביא יואל  ו עליוהיה ירושלים. המקום שיש לני

הה' י  ֹּל : 'ְוה  ר כ  א ֲאש   ְקר  ם י  ֵׁ ש  ט,' ה ב ְ לֵׁ מ   י י  ַהר כ   ן ב ְ וֹּ י  ם צ  ַל  ש   ירו  ב  ה ו  ְהי  יט   ת   ר הְפלֵׁ ֲאש   ַ ַמר כ   [...''ה א 
ישראל והוא צועק אל הקב"ה ומבקש -שה' יציל כל יהודי שהוא בארץ

שמים -מלכות-ל עולבאז כל יהודי פה בארץ שמק .אותו ממנו להציל

  הוא ינצל. – ומבקש מהקב"ה להציל אותו

מכם  הרבה יש ,יהודים ,אבל מה עם חוץ לארץ? אוי יהודים

מלא. איפה אתם? אתם לא נורמלים! -מלא-שיכולים להגיע לפה, מלא

ולא  ,ביםשויו-ובורח, אבל אתם יושבים ,ורץ ,י היה קםלבן אדם נורמ

 !לא קורה כלום!... אחיזת עינים!! תקומולו שיאאכפת לכם כלום, כ

מספיק כסף להם ם שיש ביניכמאנשים יק פיש מס !תקומו ,יהודים

דירות, דירות פה יש להם  בכללשכם ממהרבה יש וגם לעבור, בשביל 

בואו לפה תאתם מגיעים לפה, אז בהם  ותלחופש ותריקות שמחכ

שלא יהיו שום מטוסים שיהיה מצב כו עד עכשיו! הגיע הזמן! אל תח

 !שטסים

על הכוכב הזה רק ברגע שהם  לדברהרשעים יתחילו  וזה יהיה.

איומות ואז יהיו מהומות  !כנסיכלו להואתם לא תאז ו ,בתוך הבונקרים

שהמנוולים  ,עולםב ההאוכלוסי , כלהעולם, כי פתאום יבינו בכל

הקב"ה יהרוג את כל האוכלוסיה שהם רצו להתפטר ואותם.  'דרויס'

-יתאוכלוסיהכוכב לגמור את רוב בעזרת מהם, הם יתנו לקב"ה 

 ישתגעו – ואז ,אלו שימותויתפסו שהם העולם  תושבי, והם .העולם

מכל הכיוונים יהיה  ,ואז יהיה רצח ,ישתגעוהעולם -האנשים, אנשי

 .'ים נגדכהול'מספיק חיילים ברחוב שיטפלו בכל אלה ש ויהיו .רצח

ם לא תופסים את לרוב, אבל גם ה – זה הסוף שלהם ,והחיילים גם כן

וגם  ...גם הם ישתגעואז זה, אבל ברגע שגם החיילים יתפסו את זה, 

 הם יתחילו להרוג סתם כדי לקבל אוכל.
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ליד מים, ולא ליד נמצא  יננומקום שא ,נקבל מקום בטוחואנחנו 

 ,יעזור להםמספיק של מים, אבל זה לא  הים, ולא ליד שום גוף-חופי

-יודע-והאסטרואידים אז זה יהיה מיכי כשיתחילו לרדת המטאורים 

 קבדיויהיה  זהו .מה, אף אחד לא יודע איפה זה יפול ומה זה יעשה

החלק דרך זה מאד קר, וזה יעבור הרי כי בחלל  ,מצריםב כמו הברד

זה שם ו ,, האטמוספירהרץאה-ורכדהחום של על  החם הזה ששומר

י: ']פרשת וארא ביחד-וקר-אז זה חםיתחמם,  ד, ַוְיה  ר  ש   ב  ַחת ְואֵׁ ְתַלק ַ ךְ  מ  תוֹּ ד ב ְ ר  , [...'ַהב  

גדולים בשביל לגמור  מספיקהם ... יש כאלו שעל ואז זה יכול ליפול

שריפות וכו' וכו'. וזה  יוצרוזה  !עליהן אם זה נופל ערים שלימות

אז לא החיילים  !בעיה של כל העולם התהי וז ,בכל העולם יקרה

פל שהשאירו אותם בחוץ בשביל לטשיתפסו שהם הטמבלים 

 הגוים, ,, ולא האוכלוסיה של העולםהם שישרדו – העולם-באוכלוסיית

אמיתיים שישרדו -יהיו כאלה שישרדו, יהודיםנכון,  הם שישרדו.

 למה לסבול אתיהודים, אז  .סתם-לא 'גיהנום'יעברו הם בחו"ל, אבל 

ד ע  בין השבועות שבין פורים ל  רק אם אפילו  !זה? למה לסבול את זה?

, מה תבואו לארץ !...מה אכפת לכם? ,יו בארץתה פסחחג הרי אח

 שכל מה שאני אומר זה נכון. אם במקרה ,אכפת לכם, תהיו פה

 

-ל, הגיע הזמן להפסיק להתפלל לעגלאני מבקש מכם, עם ישרא

יות, הגיע הזמן מהרבה גש כל כך הזהב, הגיע הזמן להפסיק לרצות

ת ווהגיע הזמן להפסיק לקנ ,כל שנהבבית להפסיק לעשות שיפוצים 

חליפות  ים או שלשתשעוד ם ווכל יעבור חליפות  הילדים שש לבשבי

יום, ומאחר שיש עוד קצת -כל שבת. מספיק זוג אחד נעלים ליוםל

נות והחת שבת. מספיק, מספיק לבשביאחד זוג עוד אפשר כסף אז 

זה לא מה שה' רוצה. נכון, אנחנו  ,תריםכל הדברים המיווהמפוארות 

 'הנשמה'אבל לא במחיר של  – צריכים להדר את השולחן שלנו וכו'

 של הדבר. )הרוחניות(

אם זה וה. הז-להיות אסון ענקי בעולם דאז אני מזהיר אתכם: עומ

חמת אם לא מלושלישית, חמת עולם היה מלת ואז ז – לא יהיה השביט

בעתיד הקרוב יהיה עוד משהו. אבל עכשיו,  – השלישית ולםעה

יהרס, ושליש  – שליש של העולם-, שניביותר, העולם, רוב העולם

לדברים  שמתאימיםשלנו דיבורים מקורות באחד ישאר. יש מספיק 

ישראל תשאר, לא -ארץ. ו]ישעיה, ירמיה, יואל, צפניה, עמוס, ועוד ועוד[ האלה

 ויהיו .יהיה מספיק קשהלכשעצמו וזה  ,נדע מה שקורה .כלום וירגיש

יואל ] קשו מהקב"ה להציל אותםילא בהם כי  ,אנשים בארץ שלא יחיו

ים יד  ר  ְ ַבש   ר שם: 'ו  א...', ' ה ֲאש    כל אשר יקרא בשם ה' ימלט.': דוד שם זה לשונו-ובמצודתקֹּרֵׁ

ר''ל כי הפליטה  כי בהר ציון.: גויםר''ל הקוראים בשם ה' המה ימלטו מן הצרה הבאה על ה

 םוגם שם לא לכולם כי רק בהנשארים המבוררי ,תהיה בהר ציון לבד כמו שהבטיח ה'

אבל היהודים  .[מהם קורא אל ה' וצועק אליו ומשים בו בטחונו חדשבהם אשר כל א

זה בחו"ל או בארץ,  אם ביןהאמיתיים, כל היהודים האמיתיים ינצלו, 

יסבלו בארץ  .מאד מאד .יסבלו מאד מאד ארץלץ אבל אלה שבחו

על פני המים,  ההיה כמו תיבה ששטתישראל -ארץו ,הרבה פחות

., בתוך התיבההנהיה בתוכ ,עזרת ה'ב ,ואנחנו

תובשאלות ותשו

 הכוכב... יו שלבעקבות

 .ש. מאז שדברתם על הענין של הכוכב התחלנו לדבר על זה עם אנשים

שנקרא הרי גוף יש  !הכל דמיונות ?!יש כאלה שמגיבים: איך זה יתכן

 תנאס"א לא מדבראם נושא הזה, קשור לכל הב 'מספר אחד' םה ,נאס"א

שבעצם , הבלים . איך אפשר לשכנע אותם שזהשטויותזה סתם  על זה

 ע?שַ הר  -שלטוןחלק של הם גם 

צריכים  ם דבר.ות. אנחנו לא צריכים לדבר על הנאס"א ולא על ש

היהודים האמיתיים אלה ו ,עם המקורות מה שכתבנו,לחלק את 

זה ידבר אליהם. ואלה שהם אינם יהודים  – שרוצים להתעורר

, זה לא ענין אליהם לא לדבר – רוצים חיים שקטיםהם ש ,אמיתיים

ברוך ה', מאז ולהגיד.  צריךמה שאת שלנו. אנחנו צריכים לחלק 

ולכן  ,נתן אומץ לאחרים לדבר על זהזה  – ים על זהבשאנחנו כות

נות אנחנו לא צריכים לדאוג. הדפסנו דף עם תמו ,התפקיד שלנו וזה

אנחנו כותבים, אז  .עוד מעט זה יופץו, ביותר מרשיםמשהו  ,ריםואיו

 ,פון, אנשים קוראים את זהיש את זה בטלויש את זה באינטרנט, ו

התעוררות. ואלה  נהישומזיז.  ,לבבשומעים, וזה מזיז להם משהו 

יש דפים לקרוא,  .אנחנו לא שם בשביל לשכנע – שלא רוצים לדעת

א את זה מהאינטרנט או לקבל ולשמוע בטלפון או לקראפשרות יש 

לים לקחת את זה והם יכואז לא.  – לא רוצים ,טוב – את הדף, רוצים

לקרוא, והביתה, לשים את זה באיזה מקום, ואחר כך להוציא את זה 

ואפילו פתאום יראו את  .לקרוא, ואחר כך ישמעו עוד ועוד ועוד פעם

על של הירח גיע לגודל העין החשופה, זה יהיה יכול לבזה בשמים 

 – . הכוכב הזה עצמותלוי במרחק ,לפי העינים שלנושמים רקע הפני 

 הרבה יותר גדול. הוא

 הירח...גודלו של פי שלושים מלפי הנתונים הוא ש. 

, ותולראות אפה הגודל, אבל כשזה יגיע למצב שאפשר  ות. כן, זה

 ...?כתוב?מה היה  ,יתחילו לרוץ לחפש את הדףואז יתחילו לפחד, 

 ...וק?ימה היה כתוב בד

 רות...ומקבלחפש יתחילו ש. וגם 

, ויתחילו מהמקורותהדף שגם בו הובאו דברים יחפשו את ובודאי,  ת.

 סבלנות, – אז יכנסו לפאניקה. אזו. ..ולשאול ,ולהגיד ,ולחפש ,לצלצל

עם נשמות של לעזור להציל  :ה' נתן לנו עבודה חשובה לעשות, וזה

 .ישראל

 יהיה בין פורים לפסח?זה ם הא – לפי המשוערש. 

ני יכול לדעת בדיוק, ינת. אני עדיין מרגיש שזה בסביבות פסח, אבל א

כל כך אבל יש לי הרגשה שזה פסח, זה  ,ה' לא הודיע לנו בדיוק

אבל לא משנה מתי  .בדיוק. זה מה שאני מרגיש ,הסדר-ללילמתאים 

 ,לא יכול לעבור את השנה הזאת אני מאמין שזה .זה יהיה –זה יהיה 

 העברית. השנה

גם זה שיתכן האם בתקופה האחרונה, האויר -מזגב שישהבלבולים ש. 

 להתרחשות הצפויה...קשור 

, משהו ריתבארצות העכשיו הולך להיות קור במזרח  ,ת. לא רק פה

, 'עשוי'נורא. אבל בואו נגיד שזה -משהו נורא ,יורק-נורא, כולל ניו

 בשביל זה 'קרדיט'ם לקבל יהם יכולשקורים מהדברים חלק על 

(HARP)הוא השביט -כוכבאני מאמין שזה  – , אבל חלק ממה שקורה

 לבעיות האלה. שגורם

 שלאם הם רוצים להשאיר עשרה אחוז  .שדורש הסבריש כאן משהו ש. 

ר ם כביכמה אנשאז שיהיו העבדים שלהם,  כדיה שישרדו יהאוכלוס

, עשרה אחוז מן יוכלו להכנס למנהרות ולבונקרים? איפה יכניסו אותם

 !...?האוכלוסיה

להכניס  וליםגדולים שבאחד מהם יכבונקרים ת. יש ברוסיה כאלה 

ב יש גם כן המון מקום להכניס "הרובא בני אדם! אלפי-עשרות

 עם כאלה!ש בונקר אחד, זה מעל למאה בונקרים זה לא .אנשים

וזה עם כל  ,ת לכל המקומותוקודכבישים מצד לצד, מבין כל הנ

 הלוקסוס שהם רק חולמים על זה...
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 אנשים...יכולים להכניס מליוני לבד  האלהרק בכבישים אז ש. 

. בהם ילרים יכולים ליסועיסמיטרגדולים שת. נכון, הכבישים ממש 

 ומלבד זאת .מביאים את הציוד שמה, הסמיטריילריםבאים ואכן הם ו

 ,כיוון אחד של נסיעה – של הכבישרכבת, בצד אחד גם יש להם 

מה עוד, ורכבת שטסה, ממש.  – ן השני, ובאמצעוובצד השני לכיו

עוד בשביל מגורים. אני ומפלסים נים בכמה קומות יייש בנ מה עוד...

בטוח, והם  ,אולי לא כולם, אבל חלקם ,מאמין שבסוף הם יצאו משם

  יבואו נגד ישראל.

-מאחורי בניינייש ל הבניינים שאתם שמתם לב עודרך אגב, האם 

בכלל שם שכונה שלמה של בנינים מאד מפוארים, ואין  יש האומה?

גם  סבוריםוהכל חשוך!  .מאף דירה אור בלילהאף  דיירים שמה, אין

בנו את שאלו ף אחד, הם כל הערים שם בסין שלא גרים שם אשכן 

זה כנראה בנוי בשביל ה'אליטה' שישרדו אחרי ו ,הכל-הכל-הכל

 שצריך ליפול עלינו.ההוא הדבר 

 ש. האם אפשר כבר לראות את הכוכב?

בלי להסתכל מך השמש בשעות מסויימות, ות. אפשר לצלם בת

מסביב נמצא כי עכשיו הוא  ,צל של הכוכבאת הולראות , ןכמוב

 שמש. תלוי באיזה צד ובאיזה שעות.ה

 ..פברואר.ל 15-שאמר שיתחילו לראות אותו ב שהוש. היה מי

 זהו, כבר אין מה לשאול. – ם לראות אותו, אזית. ברגע שמתחיל

אמריקה? איך כל היהודים מ – להגיע לכאן כבר יתחילואז האם וש. 

 לארץ ישראל?... עכשיו אפשר לעודד אותם לבוא כבר

 ,יצטרכו להסתכל במיוחדהרי  ?ת. אינני יודע, איך הם יראו את זה

עם לצאת, ו להם עם זה שלא יתנו ', עסוקיםעסוקים'הם יהיו אבל 

מזומן, וירצו שישימו כאלה כסף שלא יוכלו להוציא מהבנקים זה 

זיהוי. הם יהיו עסוקים עם כל מיני הצורך ל לתוך היד (Chips)ם יפ'יצ

אנחנו וונים וכו'. יהיו כבר עסוקים. סשטויות, יכריחו אותם לתת חי

 הוא מה שיקרה .אותנו יעזובה' לא  – וכשזה יתחיל ,משתדליםרק 

אנחנו עושים את שלנו, וה' ירחם  .בעזרת ה' ,ילו להתעוררחיתאז ש

 ה."בע עם ישראלעל 

 טישמיות הגוברת בצרפת בזמן האחרון?ש. מה דעתך על האנ

כל השכינה עזבה -ו אמרנו כבר לפני כמה שנים טובות שקודםת. אנחנ

באף  ארץ,לץ לא נמצאת בכל חוכבר עכשיו השכינה ו ,את צרפת

רק בארץ ישראל. ואפילו שיש לנו מלא מנוולים פה, והם  ,מקום

 , אבל בכל זאת זהעם ישראלמשתדלים להוריד את הקדושה של 

 וה' יעזור לנו ויציל אותנו. ,המצב

 עולם שיכור...

 ,מלחמה בין רוסיה לפרוץעומדת ידוע שמצד אחד  לא מובן לי.ש. 

שהם את הדברים סעודיה וכו', ומצד שני, אתם מציגים , איראן, אמריקה

-נגד-האם הם ביחד או אחד כאן? פועלים ביחד, אז מה קורהבעצם 

 השני?...

מאד זמן, כבר  ההכוכב הזה גילו לפני הרבאת ככה. עובד ת. זה 

 על קיומוידעו כבר  לפני שראו אותוומאתים שנה ידוע שזה קיים. 

השפעת כח מ 'רועדים'שסביבו התנועות של הכוכבים האחרים  יעל פ

 ,. עכשיוהתחיל לרעודוכנראה שגם כדור הארץ כבר  ,הכוכב הזה

-ון של מלחמתיכנתאיזה ה להם יהפעם חוץ מזה, יש להם תיכנון. 

שנה שלישית, עם מלחמה אטומית, אבל פתאום גילו שכנראה י  -עולם

שינו  ,אותםשכבר התחילו לבנות  ,הללוסכנה אחרת, ואז הבונקרים 

בניה אחרת. אז התחילו  צורתה, כי זואת שלהם ואת יעוד הבניה 

היו -כלא-טריליונים של דולרים נעלמולצורך זאת ולעשות שינויים, 

לא הבינו להיכן הם ו ב של ממשלת ארצות הברית!יהתקצתוך מ

שוט נעלם! פזה אף אחד לא ידע איפה זה הלך לאיבוד,  .התעופפו

אף אחד וקשה לאבד סכומים עצומים שכאלו... אבל זה מה שקרה. 

ו, אבל לא הגיעו לתשובות רר. שאלו, ביהיוםלא מצא את זה עד 

 ברורות.

התאומים התקיימה חקירה. -לימגד ם שליום אחד לפני נפילתבדיוק ו

הם אז אמרו ש ,שאלו שאלות ישירותוחשבון, -הזמינו אנשים לתת דין

עים איפה דפשוט לא יוהם צריכים לעשות בדיקה יותר מעמיקה, כי 

קרה מה שקרה, ובדיוק באותו ו זה נעלם. ולמחרת היה מה שהיה

הרשימות כל מונחים להיות  מקום בפנטגון, המקום שבו היו צריכים

אז  ...התפוצץ! שם זהבדיוק  – בירורצורך הלשנדרשו הנתונים עם 

במתחם ששי יד דברים שהיו בבנין השלועכמו כן ו .נעלםהכל 

! אז אין נעלמו כןגם  – סיבה מובנתשום שהתפוצץ ללא  מיםוהתא

 ו לדבר על זה. פשוט נעלם וגמרנו.נים. הפסיקונת

כנון שלהם יהתכי לה, הם הכניסו הרבה כסף לבונקרים הא כךו

זה ישמש גם אם לכן . אז יבוא לשימושהשתנה, אבל לא ידעו מתי זה 

בשביל גם טובים הם הבונקרים האלה  עם זאתהכוכב,  עםבאירוע 

 שלהם לעשות מלחמות.יכנונים מלחמה, אז המשיכו עם הת

רליה, הם ביחד, טאוס, ואלה בפאיםווהאיר ,םי, האמריקאזה הולך כךו

כל  ,יפן קוריאה,-: רוסיה, סין, צפוןאחר כך באים .אחת קבוצהכולם 

האנשים אבל  ',תםייחד אב'בדיוק ממש וכו', והם לא  ,אסיהבאלה 

 עומדים לעשותהם ויותר ביחד. -או-שולטים בכל המדינות הם פחותש

 עצמם מתכננים לשבת, אבל הם יהשנ-עם-אחד 'מלחמה-'כאילו

והם יכולים לשבת שם כמה שנים  ...בבטיחות בתוך הבונקרים שלהם

טוב,  :הרוסים אומרים ת כשהכל רגוע כבר. אז מה,ואחר כך לצא

 ,ווהז-והזו, ואנחנו נפוצץ את העיר הזו-והזו-תפוצץ את העיר הזו

כל אחד יש לו  כמה אנשים, וכו'...-יודע-לא-רגו אניוהצרפתים יה

ה שתהיה אין שום סיבהרי ולאמיתו של דבר . עושים מלחמה. 'תפקיד'

זה הכל  זה הכל עשוי, וסיה לאמריקה עכשיו... אזמלחמה בין ר

 .'כאילו'

להגיע מסוריה ומכל שנתנו להם ומה עם כל האלה, כל המהגרים 

ות אלפי אנשים שעושים מא .פה, משהו נוראואירתוך מיני ארצות ל

עושה אותם זה ש ,ללא נשיםו ,הרוב זה גברים צעיריםו כאלו בעיות!

קורים דברים מעניינים, פתאום מה עם זה? אז  ,מסוכניםיותר עוד 

כנס בשמחה רבה, פתחה את ינתנה להם לה ה, היאילמשל בגרמנ

איך  ה בכלל?!...'י   נ  מ  ר  אז כולם שאלו: 'מה? היא ג   לרווחה. הדלתות

ה ייות' להכנס לגרמננותנת לכאלה 'חאיך היא  יא עושה את זה?!ה

היא שמה אותם  ,הו מענין.. אמנם היא עשתה מש!?ולשבת שם

תהליך העכשיו ו ...םשמה הרבה יהודי הרגובעבר ריכוז ש-במחנה

 .אלפי ערבים-הם יהרגו מאות .עוד מעט יתחילו להרוג אותם .הפוך

רק את אלה ישאירו ותם, ויחסלו א .הם לא רוצים את הערבים

 ...אני לא יודע כמה זמן יסבלו – תם, שגם אותםיאעובדים ש

-מה. הצדיקים שיושבים כל יום בקבראת ארץ ישראל שלוהם רוצים 

ךְ  ַעל'ישעיה ס"ב: ] המלך, בלילה וביום, ושומרים-דוד מַֹּתי  לַ  חוֹּ ש   י םְירו  ְפַקְדת    ה 

ים, ְֹּמר  ל ש  ם כ   וֹּ ל ַהי  ה ְוכ  ְיל  ַ יד ַהל  מ  , לֹּא ת   ו  ֱחש  ים י  ר  ְזכ   ַ ת ַהמ  י ַאל' ה א  מ  ם... ד ֳּ כ  בשמים  ,'[ל 

זה חשוב! אנשים צוחקים שעים כמה דדבר ענק! אתם לא יונחשב זה 

נראה מי שצוחק אחרון, כי המצב הוא שהם רוצים להרוס  אבל ,מזה

שוך אותם אלא למ ,עם ישראל, לאו דוקא להרוג את עם ישראלאת 

זה אף פעם לא ועבודה זרה.  שזרה, ממ-לדת אחרת, דת שזו עבודה

זרה -הדת שלהם, העבודהכלומר המצרים נשארו בעולם הזה,  .הפסיק
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יניצביםפרשת ] הטינופת ה, וזוהישלהם נשאר ם : 'כ   ם ַאת   ת ְיַדְעת   ר אֵׁ ְבנו   ֲאש   ַ ש   י 

ץ ר  א  ְראו   ב ְ ם... ַות   י  ְצר  ת מ  ם א  יה  צֵׁ ו  ק  ת ש   ל    ְואֵׁ ם...'ג   יה  ם מצריה .עוהדבר הכי גר ו. זה[לֵׁ

כל ב 'מעל ומעבר'הם היו  ,הכי חזקים בעולם-הכי-יהיו הקוסמים הכ

זה לא  .דמיון זה הכל :לשכוח אסור לנואבל  .זה מה שקשור עם

זה  – וףוכל אלה שמתעסקים עם כל הכיש .אמיתי. זה רק 'כאילו'

לכן הם לא וזה לא נשאר לנצח.  ,ולף, זה נעלם, וזה ח'כאילו'הכל 

עי' רמב"ם ] הקב"ה לנצחזה הכל יעלם. רק  ,בשום אופן נצחיכולים ל

 .מזוזה[מהל' ו' סו"פ 

 זה קשור?גם מה עם הבורסה שנפלה, האם וש. 

לי נראה שהם מחזיקים את זה עכשיו יותר זמן ממה שאנשים  .ת. כן

 אופןהכל מוחזק ב .מאד לא טוב-המצב מאד .שיערו שזה יחזיקפעם 

עם  עשו מלאכותי, אבל זה רועד בגלל הכובד של הבלאגן שהם

זה  –ה מסוימת, וכשזה יפול דנקולת זה עד מחזיקים אהכלכלה. הם 

הם יהיו עסוקים עם זה,  םכל כך חזק שאנשים יהיו כ"כ מבולבלייהיה 

יחד עם כל כך הרבה דברים אחרים שהם  ,זההדבר הו זה.כל עם 

כל כולל זה וה, מלחמ לשם מיאיוכולל זה ש, פה בעולם הזהשולחים 

 למי, כל זה מבלב-יודע-או מי ם של רצח וכו', של דאע"שמיני מקרי

כוכב בשמים. אבל  והשחושבים על איז קלא בדיואז לם, וואת הע

יתנו לזה ליפול, אבל  עכשיו, הםו כבר מכל הכובד. תרועד הכלכלה

היו יואז  !משהו-, אנשים יתאבדו, זה יהיה בלאגן'סתם-לא'זה יהיה 

ך לעשות יוצרלהעסיק אותם ואם זה לא מספיק  .קים רק עם זהועס

ים לגדו , פיגועיםיעשו כמה פיגועים בעולםאז  –יותר בלאגן 

 .אפילו יהיו מוכנים לפוצץ איזו עיר שלימהש שרים, אני חושפואומ

כנס ילהבשביל אבל זה יתן להם מספיק זמן  ,עד כדי כך הם רשעים

ים',של ה ,מלחמה של האליטה וז ם בדיוק בזמן.השל ונקריםלב אר   'ה 

היום דיברו  ,. ודרך אגבכנגד האוכלוסיה של החשובים ביותר בעולם

ם בעושר של יותר ממחצית יאנשים מחזיק השיוחמ-ששיםעל כך ש

 'יירפ  'זה האם אנשים!  השירק ששים וחמ !העושר של העולם

 ...ת?צריך להיוככה זה  !... האם?)הוגן(

 ש. יש יהודים ביניהם?

הזה הרשע? ומה עם החלק  'סורוס'מי זה ה !!ת. בודאי שיש יהודים

שהם  החלקאותו , הם יהודיםכבר אינני יודע אם  ?...של רוטשילד

 , אבל יש יהודים, הם לא הרוב, אבל יש.'הבונים החופשיים'עם 

נמצאים הם היהודים בעולם שלעומת חלקם המזערי של  מפליא הואהש. 

 ..הזו. תכ"כ חזק בתוך התכני

שמים כששמסתכלים עליה במפה, וזו זה מדהים שארץ ישראל, ות. 

כולם רוצים את ש ...אז כבר לא רואים אותה – האצבע עליה תא

שלא נדע. זה משהו  ,כולם רוצים להילחם עם הקב"ה !המקום הזה

כי שזה המקום באמת הכי חשוב, מדהים, וזה הסימן כמה שזה אמת, 

היה  אחשוב, אף אחד ל לאמבוטל, איזה מקום  היה סתםזה  ילוא

 נלחם על זה בכלל, זה לא היה מעניין את אף אחד.

 ?...ת הוותיקן לארץארשע שרוצה להעביר הש. ומה עם התכניות של 

)יקבל  'יקבל'הכל הוא  עלולפה את הוותיקן.  ת. הוא לא יצליח להביא

, הוא 'הראש של זה'כמה שהוא יקבל, אבל הוא לא  הו  או   ...את גמולו(

כי הוא יודע  ,חקן הראשי שהציבו אותו בפני הקהלהש הכלבסך 

איך , לקהל, הוא יודע להגיד )דברי חלקות וחנופה( 'שמיר'לעשות 

-ולא-להגיד', זה משמעותי(-)דיבור דו, Doubletalk' בלטוקאד' ?םיאומר

הוא נוסע ר שאכ ,למשל ,ציבור-יודע פרק ביחסיגם הוא ו .'להגיד

ות וגם לנשק גם את התינוק הוא יכול אליו, אז ניגשיםברחוב וכולם 

 את האמהות, אין לו בעיה.

 עולם של טמבלים...

בטח  ...יםטביצירת סרגדולים, מאד מקצועיים שהם מומחים  םש. אמרת

כל מיני דמיונות  ואוכבים אחרים... מכיצורים על משהו לנו  'יםמבשל'

 ...יש"ואותו האיש על 

עוד פעם ועוד  לראותרק זה  – יןמענית. מי שרוצה לראות משהו 

 וז ..נכנסו לתוך התאומים. 'יםמטוס-כביכולה' ,מטוסיםפעם איך ה

ומה הם  .מטוסיםשום לא היו  ,. לא היו מטוסיםגמורהעינים -אחיזת

לאמיתו של אבל ינים, הבני אל תוךעשו? הם עשו כאילו שזה נכנס 

לא רק זה, לא מצאו בכלל חלקים ו בניינים.התוך מהפיצוץ היה  דבר

אבל זה היה מנוע  מצאו איזה מנוע,שכאילו הצגה עשו  !מטוסיםשל 

ה אמיתי. זה זה לא היאז . ..עם מספר אחר שלא התאים לדבר הזה

 כמו קולנוע. כאלה חוצפנים...

תפוצצו, איפה הש. אבל איפה כל האנשים, האנשים שהיו במטוסים ש

 !...?נמצאים הם

. 'כאילו'זה הכל היה  !לא היה מטוס שטסו ,אנשים במטוסת. לא היו 

ור זה היה אמסיפרו ששאנשים  עם כל מיניריא מהמטוס שה ,למשל

ו על לפהתנ ,סעים עצמםוהנ ,האנשים לבית הלבן, אבל כאילולהגיע 

לפני שמתו התרסק, אבל זה רץ והתוקפים והפילו את המטוס לא

.. .שלהם להפרד יםבוכל הקר לבטלפון, התקשרו אכאילו -צלצלו

אפון לאף ללים בכלל להתקשר מפוה לא יכשכזמגובה  !שטויות

ובכלל לא רואים שום חלקים של מטוס במקום ההוא, מראים  !...אחד

לא רק שלא מצאו ו .שרידי מטוסשל רק חור באדמה בלי שארית 

 גופות, גם לא היו הלוויות...

מה קרה לכל האנשים האמיתיים שהיו בטיסות האלה? טיסה אז ש. 

 הגופות שלהם?כל שיצא עם שלש מאות אנשים... איפה  'מספר זה וזה'

. זה לא היה 'כביכול'ת. לא היו שום אנשים אמיתיים, זה הכל היה 

האחד נכנס בפנטגון, שנים כך דיברו.  .'ארבעה מטוסים'יו ה אמיתי.

אדם אמיתי לא  בן , אבל שוםבדרך קתאומים ואחד התרסה-מגדליב

עשה את העבודה בפנטגון... הוא שטיל ו !היה על אף אחד מהם

היה כביכול מטוס כזה, עם כביכול שלש מאות אנשים... מספרים ש

גמרנו. אף  ,וזהו – פותוגו מי הולך לספור? מי יספור? לא הציגאז 

 כךל הם היו כ .זה לא מעניין את אף אחדכי אחד גם לא שאל, 

זה ות כזה דבר, ובזה שמבולבלים עם כל זה, לא האמינו שאפשר לע

ורק מעטים זה, זה כמעט חמש עשרה שנה אחרי  – עכשיוו .נגמר

 הואלה שיודעים שיש בעי .יהמתחילים להתאושש ולראות שיש בע

או שהם היו בפנטגון, אז  – אמת נהרגוואלה שב. כפת להםלא א –

וזה  ,פצצהפשוט פיצצו  – ובתאומיםתאומים. ה-בנייניאו שהם היו ב

אלו שפיצצו את זה,  הם – קומה, וגם את הבנין השלישי-ירד קומה

אף אחד לא ו !אום התפוצץתפשוט פזה  .בלי מטוס ובלי שום דבר

 .ואף אחד לא התעניין ,שאל

 ?הריסת המגדליםלצורך  נפץה-את כל חומר סלהכנייקו פהסש. מתי 

הוציאו את כולם  שבמהלכו 'חירום-תרגיל' קיימו איזהת. הם 

 באותו הזמן שמו את החומרים...ו םימהבניינ

מטוסים נכנסים האיך ש , ראינוראינו תמונותהרי  !...מה זאת אומרת?. ש

 לתוך הבניינים...

אף אחד לא האמין בשעתו ת. תסתכל טוב, תסתכל טוב על זה, 

את התמונה,  אחרת, אז העין משלימה התרחשותלהיות  השיכול

תסתכלו עכשיו,  – קרה מה באמת ם לראותי, אבל אם אתם רוצבדמיון

 .ותראו שזה לא אמיתי – טוב-כלו טובתסת
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 ?, כל הגילוייםאיך זה שלא עשה רעש בעולםוש. 

 כי רק קיבלו את הסיפור שלהם ולאף אחד לא היה איכפת.ת. 

ויוצא מצד ן כזה ענק יך בנומטוס נכנס בתש הדבר מוזרזה באמת ש. 

 .מגוחך פשוט. שזה מופיע בסרט כפי השני

ת. הכל שטויות. זה היה משהו ששייך להוליווד... אבל מעל לשלשת 

 שחק הזה.מאלפי אנשים נהרגו ב

 ש. האם היו יהודים ביניהם?

 ,ל אמירת סליחותשבדיוק ביום היה לא הרבה, זה  חרדים,ת. היו מעט 

 שנהרגו.כאלה היו אבל יהודים איחרו. רבה וה

ן להם ישא, זה (IQ) 'יו  ק  י  א  'זה לא שאין להם ו .העולם מלא טמבלים

ערב, -ולארוחת ,בוקר-לארוחתק מה הם יאכלו ררצון לדעת כלום, 

זה, ואיזה אוטו יש להם וכו' מה אפשר בין זה לימנה אחרונה טע וואיז

 ...וכו'

 ...הצגה כזאתאלה אם לא מכינים לנו עוד ש. הש

ו יקאפילו התאומים הפס – זה שלבאבל באי ל להיות,ות. זה הכל יכ

להיות הצגה, ומעל לשלשת אלפים אנשים נהרגו. ורק להסתכל על 

להם  איפשרולא בהתחלה האנשים שניסו לצאת ולא יכלו לצאת, 

מה שכרצו הם לו לצאת, כשלא יוכדי סגרו את הדלתות  !לצאת

רצו לקפוץ מהחלונות, אבל הם היו אנשים הרגו שם. שיותר אנשים י  

ים דראו אנשים עומ ?ך אפשר לקפוץיא , אזהשישים-בקומה החמישים

להישרף. הם אנשים אכזריים ובחלון ומחליטים האם לקפוץ או לחכות 

הם  ,הקימו את הנאציםאלו שהם והם חלק של זה,  – ביותר. הנאצים

-שקרשל והם הצילו אותו אחר כך. זה עולם  ,הכניסו את היטלר

מאד לו מקומות קטנים א  -יאיזה מקום, א  שקר. ופה ושם יש -שקר-שקר

 בלי תורה אין אמת. – אמת אמיתית של אמת. ואם יש

ערבים עדיין בעיה עם ההיה תלאחר הסיפור עם הכוכב ש. האם 

 ...?ברחובות והסכינים

 הם לא יהיו הבעיה שלנו. ה' יטפל בהם. ..ת. לא לדאוג לערבים.

 אמא לששה ילדים נרצחה השבוע בביתה... ?פיגועיםה מה עםוש. 

לא שמע מה  ישראל-עםזה בא מזה ש –ת. כל הקרבנות האלה 

ם'שיר השירים ב': ] לא לעשות מדינה :קב"ה ביקש, וזההש ירו   א  ע  ם ת    ְוא 

ְררו   עוֹּ ת ת ְ ה א  ַאֲהב  ץ ַעד ה  ְחפ   ת   ולכן אשה צדיקה מתקנת את  ....', כתובות קי"א.[ש  

לתקן את הדור, משפחות היא עוד אשה צדיקה צריכה גם והדור, 

, כן .ובצער רב. אבל אנחנו לא בסדרשלמות מתקנות את הדור, 

, ואני אומר לכם, לא ?'וכו' ,וכו' ,אז מה יהיה מהערבים' :תגידו לי

ולא הטנקים  )המוסד(לא הש.ב. ואו ישמור אותנו,  ל יציל אותנו"צה

םז"]תהלים קכ קב"ה שומר עלינוהמטוסים, רק הולא  ר לֹּא' ה : 'א  מ  ש ְ יר י   ע 

ְוא ַקד ש   ר...' ש   מֵׁ וֹּ ישראל כמו שעשינו -בים פה בארץשואם היינו יו .[ש 

נורא, אפשר היה לא זה הערבים הפריעו לנו, אבל  נכון,מאות שנים, 

נהיה, זה ככה סופו של דבר בהיה לחיות, אפשר היה להתקיים, אבל 

שיר השירים ] לכל דברתיקון , חייב 'משקל-וכדי להחזיק את הכל ב'שיווי

י ְעת   ַ ב  ש ְ ם שם: 'ה  ְתכ  ת א  נוֹּ ם ב ְ ַל  ש   ת ְירו  אוֹּ ְצב  ת אוֹּ  ב   ַאְילוֹּ ה...' ב ְ ד   .[ַהש   

שמצד אחד  ,יםללבומבההמתנחלים, אלה  בין ש. יש הרבה נפגעים

 ...כ קשורים למדינה"כ שניהצד הומצוות ומ-תורהשומרים בדקדוק 

ת ווצריך להי ,התיקון. הלכנו נגד הקב"ה ות. אז שוב אני אומר: זה

 זה התיקון, לתקן את הדור. –מי שנרצח על זה ו .תיקון

 זה?המקרה השהתעוררו כתוצאה ממי ש. האם יש ביניהם 

לא  .מהםחלק  ,ת. לא, בינתים לא, אבל יגיע היום וגם הם יתעוררו

תנועה של מזרחיסטים שנהיים היום אבל חלקם. ובכלל יש  ,כולם

הם יותר  יחסית הרבה,יש ד ובברסלב "הרבה התחזקו, בחב .םחרדי

עולם הליטאי. מחפשים, מחפשים. בחסידות מאשר ב נוטים להתעניין

-םאת היהודיהיום רואים וטובים, יש מחפשים, יש יהודים אז 

כבר יוצאים מכל ההסתר שלהם. היו  ותר ויותר, הםי םיהאמיתי

 – ם, והחינוך העקוםוצריכים לגדול קצת ולזרוק את כל החינוך העק

 אם לא יותר. ובאמצע המאה ,זה לפחות כבר מזה מאה וחמישים שנה

וגם  ,וגם הקומוניזםהציונות,  תנועת , זה התחיל בגדול, גם18-ה

 .'ציוניזם'זה כולל הכל אלה הרשעים יצרו את הסוציאליזם, ש

 הפועליםאברכים  המשטרה כנגדהתנכלויות של סידרת ש. שומעים על 

 החרדים... נגד גיוס

 .עם ישראלת. ממש בחורים מתוקים. ה' יעזור להם ולכל 

, אני רואה הרבה יהודים עם ישראלש. אני משתדל לראות טוב ב

שאומרים 'אמן יהא שמיה רבא' בקול, הרבה יהודים שמודים לקב"ה 

 עת...בכל 

ת. יש הרבה יהודים טובים מאד, אין מה לומר. אבל אם אתה סופר... 

ו  היו סופרים  ל  היו רואים  – אותםאסור לנו לספור אותם, אבל א 

שלעומת כולם זה מעטים מאד. אבל לא ישאר הרבה, ישארו רק 

ובנוסף כמה גוים, והרשעים ישארו, אבל רק בשביל  ,האמיתיים ,אלה

ם'וארא שם: ]להילחם  ל  ר ְואו  ֲעבו  ַ , זֹּאת ב  יך  ֱעַמְדת   ר ה  ֲעבו  ַּֽ ַ ת ַהְראְֹּתך   ב  י, א  ֹּח  ְלַמַען כ  ר ו  ֵׁ  ַספ 

י מ  ל ש ְ כ  ץ ב ְ ר  א  , אבל ה' ישלח את משיח עם ישראל, לבוא להילחם ב...'[ה 

ה "בן דוד, והוא יגמור אותם, לבדו. בלי עזרה של אף אדם, רק הקב

צ   'זכריה פרק י"ד: ] ְלַחם' א הְוי  ם ְונ  י  וֹּ ג  ַ ם ב  הֵׁ ם ה  יוֹּ ֲחמוֹּ  כ ְ ל   ם ה  יוֹּ ב ב ְ  ....'[ְקר 

זה כידוע לשון  -'ויהי'  .ש. בפרשתנו נאמר 'ויהי בשלח פרעה את העם'

שלא זכו לצאת, אותם מי רים שזהו הצער על כל מסבייש שצער. 

 ,שמתו בימי האפילה, מהם קרובים תוך עם ישראלאחוז מ-שמונים

 אז מה יהיה בגאולה הזו, הקרובה?ידידים ומכרים... 

ת. אנחנו נצטרך לשמוח עם כל מה שה' עושה, כי כל מה שהוא 

ראיה ואיננו רואים מספיק את -זה לטובתינו, אנחנו קצרי – עושה

ש להתרגל למציאות "זמן אחרי הגאוה-האמת, וזה יקח גם לנו תקופת

 ,בתחילה זה יהיה בלבול בשביל היהודי .לחיות בעולם בלי היצר הרע

אבל בסופו של דבר היהודי יתרגל והוא ישמח מאד מאד. ואלה שהם 

כמה שהם יהנו!... כמה שהם  !...ה  א   –ש "באמת מחכים לגאוה

יהודי אמיתי לא  – רב-בישמחו!... ושוב, אלה מהמשפחות שהם ער

 יבכה עליהם אפילו שהם הקרובים ביותר. הקב"ה לא מתנהג

ילה, בודאי שלא, והוא עושה רק מה שטוב, לבאכזריות חלילה וח

 זה טוב, העמים בעולם – עם ישראלזה מה שיהיה.  –ומה שיהיה טוב 

בין העמים מטובים, רוב העמים. יש בודדים -רואים כבר שהם לא –

לא טובים.  – אבל בסך הכל ,הגויםהרמה של לפי  ,שהם צדיקים

יכול הוא , תמיד [ד"ה מחשבה רעה וס' קידושין לט:]ר' ת הוא תמיד טוב – יהודי

, אנחנו הבנים של בני ישראל, עם ישראל ,להיות הכי טוב. ואנחנו

-אלפי-הקב"ה, הבנים, הבנות של הקב"ה, ועלינו יהיה בנוי אלפי

ההבטחה, ההשלמה של ההבטחה קיום אלפי נשמות חדשות. וזה יהיה 

ם'בראשית י"ח: ]שקיבל אברהם אבינו  ה  יוֹּ  ְוַאְבר  ה ה  ְהי  י י  ל ְלגוֹּ דוֹּ ם... ג   צו  תהלים ', ְוע 

םז: "סוף מזמור ק ש   ֹּאן 'ַוי   צ  ַ ת כ  חוֹּ פ   ש ְ  ....'[מ 

וה שלא נצטרך לחכות אני סבור שדברנו על הכל, אני רק מקטוב, 

 מדי הרבה זמן.



 הקנטוניסטים היהודים

  ו"תשע שבט א"כ, ירושלים, מנחםעם תקשור בס"ד, 

לא רצו לצאת מהממשלה, והם  –, שיכלו לצאת מהממשלה םחרדי םאני כל כך כועס... כל כך כועס... למה יהודי

 כל, את כל הממשלה, ולא עשו את זה!יכלו להפיל את ה ... הם לא... הם דואגים רק לעצמם!לא

עכשיו כל הפריצות הזאת, יהיה לזה חתימה, ואיום ונורא!  יק חשוב להם. זה משהו איום ונורא!הכותל לא מספ

 ...בממשלה??? אוי לנו, אוי לנו, בשביל מה?יושבים  םבשביל מה חרדי עם אישור מהממשלה של הרשעים.

י ְוֶאל]יואל ד' ג': ' ... מה קיבלתם?...?!כל שנה לצבא החרדיםבחורים של  2800ו רק בשביל שיקח ִּ ו   ַעמ  נו   ,גֹוָרל ַיד  ת ְ ֶלד ַוי ִּ  ַהי ֶ

ז ֹוָנה ַ ה ,ב  ְלד ָ ן ָמְכרו   ְוַהי ַ יִּ ו   ַבי ַ ת  ש ְ  ...'[ַוי ִּ

וזה היה  –אנשים או מאה אלף גברים ובחורים -אלף-מאות-הם היו צריכים לצאת ולעשות הפגנות של שמונה

לא חשוב  – םהחרדי-םזה מספיק. היהודיוזה מספיק,  נגמר. אבל צריך להוריד את הראש וללכת עם הרשעים.

המכה האחרונה, האחרונה.  והקרוב יהיה הסוף. ז-בעתיד ,אז זה יהיה הסוף .להם הכותל, איפה שנמצאת השכינה

 זהו.

-על עםשם וכה שלא אוהבים את הכותל, את המקום שהשכינה ב ,קב"ההשלא אוהבים את  םאלה היהודי

סאות יהכ ,סאותיות שלהם, הם יעופו עם הכסאיכחזק את הלהם רגש לזה, מחזיקים  הבית, אין-ישראל ועל חורבן

 התפקידו ., כי זה לא מספיק חשוב להם, והם הוכיחו מי הם, ומה התפקיד שלהם]תהלים ז' י"ז[ יפלו על הראש שלהם

 .]זוה"ק שמות ז' ע"א[ זה לא בצד הטוב, זה בצד של הרע, לצערי הרב –

אלה שנתנו את המקומות הקדושים ם. כל ל  ע  י   –ישרדו. וכל הערב רב  –אבל אלה שעומדים חזק עם הקב"ה 

קב"ה הוא החזק ביותר, ולא השטן. הוא ברא היהיה סוף לזה.  –כרים ולאלה שלא שייכים בכלל לעם ישראל לנ

 גם את השטן, והוא גם יגמור אותו.

 ת עם הרשעים לא יוכלו לשרוד, רק אלה שדבוקיםוכי כל אלה שעושים פשר לקב"ה! קו  ב  ד   עם ישראל, ה  

 מה.-משנה-לאבכל מצב שהוא, לקב"ה 

ח הרבה אומץ, זה זה לוק .אמיתיים הופיעו בהפגנה נגד הגיוס-םואני כל כך שמח לראות כמה, כמה יהודי

וביטחון בה', ובמיוחד כל הרבנים שהופיעו שם, הם כבר נכנסו לרשימה של הרשעים, אבל -לוקח הרבה אמונה

  איתנו!לא לפחד! הקב"ה 

שיהיה ברור אוי להם.  –, מי שלא הגיע לו  א  ג   י  הם אלו ש    – , מי שהגיעוםכל היהודי אלה שעם הקב"ה,

זה משהו אחר, אי אפשר היה להילחם עם זה, אבל זה  –לצבא האמריקאי בכח  םלכולם, אם היו מגייסים יהודי

מסורת בכלל, והם חושבים שהם יכולים לקחת  מקולקלים שאין להם םיהודים, אבל אלו יהודי-של-כביכול צבא

עשו  ,כי הם ,סכנה זו – ! אפילו רק עם בחוריםסכנה וכמו שהם, וזה לא רק זה, ז םייאותנו ולהפוך אותנו לחילונ

, מצלמים בחורים צעירים עם מדים בשמחה רבה את המנוולים לבוא לצבא פירסומות ענקיות שמזמינות

אחת העבירות  זה אסור לפי הדין, זו ,וזה לא יכול להיות !רוצים גם אותם !ומזמינים אותם לצבא – מתחבקיםש

אי אפשר לשלוח בחור  –גמורים -רשעיםשהולכים בדרך של  םזמין יהודישמכזה צבא ו יותר שיש.הגדולות ב

ו  'ירמיה ח': ] תצבא של רישעו וזה .תמים יהודי לצבא הזה יש  י הֹבִּ ם ,ָעׂשו   תֹוֵעָבה כ ִּ ֹוש   ג ַ ו   לֹא ב  ם ֵיבֹוש  ים ג ַ לו   ָלֵכן ,ָיָדעו   לֹא ַהְכלִּ ְ פ  ים יִּ ְֹפלִּ , ...'[ַבנ 

לארץ, -חוץמצבאות של הגוים בגם בורחים  םשוך אותם. נכון, יהודייהודי, וזה יותר קל למ-וזה צבא כביכול

 .עם התנהגות של גויםואלה גוים,  םם שהם יהודיילפחות הם יודע אבל לפעמים אין להם ברירה, אבל



 

 .הם לקחו על עצמם את חיי הגוים ',יהודי-כביכול'זה  ,זה לא צבא יהודי, אז הזה אמנם יש מלא גוים בצבא

הוא עובד, הוא מקים משפחה אז וזה לא מקום לבחור שיושב ולומד, ואפילו אם הוא לא יושב ולומד כל היום, 

 .לא מקום בשבילו ודאיזה  – על טהרהשמבוססת 

ויש נשים ם רוצות לעבוד בצבא, פילו נשיוא ,אלה שהתנדבו ונהנים מכל הדברים שמקבלים שמהוכל 

אני  –ת שיש פיושבות בתור מזכירות שמה ורואות את כל הטינוהן וחרדיות  שהןנשים  משטרה,בשעובדות 

ְתָעְרבו  : 'ל"ה תהלים ק"ו] מרחם עליכן ,ןמרחם עליכ ם ַוי ִּ ֹויִּ ְלְמדו   ַבג  יֶהם ַוי ִּ ַעְבדו   :ַמֲעׂשֵ יֶהם ֶאת ַוי ַ ֵ ְהיו   ֲעַצב   .'[ְלמֹוֵקש   ָלֶהם ַוי ִּ

 

 , אחרים יכולים ללכת לצבא...'תלמיד חכם'טוענים שמי שלומד שמונה שעות כל יום הוא נחשב שש. יש 

]'גדול  הם פשוט שולחים אותם לרצח –לקחת בחורים שלא לומדים שעות רבות  שהם בעד םהחרדי םת. היהודי

כו  ]' נשמות יהודיות! אלו הן. המחטיאו יותר מן ההורגו'[ ְ פ  ש ְ י ָדם ַוי ִּ ם ,ָנקִּ ֵניֶהם ד ַ ְבנֹוֵתיֶהם ב ְ ר ו  ֶ חו   ֲאש  ב ְ י זִּ ֵ  , תהלים ק"ו[...'ְכָנַען ַלֲעַצב 

 !זה אף פעם לא היה ...!ולא הביאו פרנסה? ,ולא עבדו ,ישבו כל היום ללמוד םשיהודיכזה דבר תי היה פעם מ

א יכולים לשבת כל כך הרבה, ומכריחים אותם מיני בחורים של-הדור הזה לוקח כלרק בדור העקום הזה, ש

שהם מה ויש כאלה שלא, אבל  – שכןיש כאלה  ,בודאי שלא חים? הרבהיהם מצלהאם בים. שלשבת, והם יו

בים שנגיד שהם יו אובו, בים כל היום ללמודשהם יקחו את המסכנים, הם לא 'מסכנים', אבל הם לא יו – יעשו

 לומדים, ומקימים משפחה מבוסס על טהרה, על תורה, ומגדלים ילדים שרללמוד ועובדים בעבודה שמותיום חצי 

  !לזרוק אותם לאריות?! לא! זה לא בסדר, הם ממש לא בסדר ,אז הם צריכים לקבל עונש –

ֱחַנף]תהלים שם: ' הם לא ילכו לצבא – שהפרוטקציונריםולא רק שזה לא בסדר, אני אומר לכם  ֶ ים ָהָאֶרץ ַות  מִּ ד ָ ַ , ...'[ב 

זה לא המשפחות שהנשים שלא מספיק טובות', ש'משפחות כאילו החות שמסתכלים עליהם שהם פאבל אלה מהמש

ובות, טיהיה המשפחות ה חות שהאמא הולכת עם חצאית קצרה וכו', זההמשפזה לא יאות עד הזנב, פההולכות עם 

 ם, שומרי מצוות, הם שילכו לצבא.חיוביישלא כל הילדים יושבים ולומדים, אבל הם אנשים  ,התמימות

 וזה הכל. .כביכול-םאני רק אומר לכם, זה כבר קנטוניסטים יהודי

בא יותר צדיקים מילד שהם ילדים שלהם ואני לא מרחם על אלה שחושבים שה משיח כבר כמעט פה,

 תשובה, לא משנה מה.-או בחשיבות, אולי ספרדים, אולי בעלי ףאלא בכס ,, לא ביהדותממשפחה קצת ירודה

ְבֵני]יואל ד' ו': ' אני לא מרחם עליהם ְבֵני ְיהו ָדה ו  ַליִּ  ו  ָ ם םְירו ש  ֶ ְבֵני ְמַכְרת  ים לִּ ָונִּ יָקם ְלַמַען ,ַהי ְ בו ָלם ֵמַעל ַהְרחִּ  י"ד ובמצו"ד, ים ז' ח' ופסוקועי"ש פסוק '...ג ְ

 .[ועי' סוף עובדיה



 אוי ה', אוי ה'
 ו"תשעאור לז' אדר ירושלים, , עם בנימיןתיקשור בס"ד, 

ך אי ?אוי ה', אוי ה'... מה יהיה, ה'... מה יהיה עם העם שלך...

איך אנחנו נעבור את  ?...להיותאנחנו נעבור את מה שעומד 

קטן לעומת עוד זה בל א – קשות הן כל כךהחדשות של אתמול ש

  ...יהיה . מהאוי ה', אוי ה' ,אוי ה'מה שמחכה לנו. 

התאונה הזאת קרעה לי את הלב, קרעה לי את הלב. אני לא 

כל הקרבנות, אלה  .םימתאושש היום מזה. הם כולם היו צדיק

אז למה הם היו צריכים להסתלק  .םיהיו צדיקכולם  – אותם ושקבר

. הם היו קרבנות, ?..טראגיתאכזרית ו ההעולם הזה בצורה כן מ

ות מי, בשביל מה היינו צריכים קרבנבשביל ו .הורותקרבנות ט

היינו צריכים את זה בגלל העבירות שלנו. ואתם כאלה? אנחנו 

 .לא מבינים

שינה מתוקה,  אתם ישנים, עם ישראל, תתעוררו!, עם ישראל

עינים, זה לא אמת. אנחנו -אחיזת וקה, אבל זה חלום, זושינה עמ

הקריב הוא שה' באמת אנחנו הקרבנו אותם, אבל  .הרגנו אותם

ְקרַֹבי'פרשת שמיני: ] אותם, כי הוא רוצה שנתעורר ֵדׁש, ב ִּ ֵני ְוַעל ֶאק ָּ ְ ל פ  ם כָּ עָּ  הָּ

ֵבד...' ָּ נעבור על ש ,שעשינו, הוא רוצה שנסתכל טוב ונבין מה [ֶאכ 

את הסיפור על ועוד פעם ים, ולספר עוד פעם דהשמות ועל ההספ

 אלו הן לא לשכוח! ,קרבנותהתאונה הקשה והאכזרית הזאת. 

ו. אבל זה לא יעזור רק הקרבנות נקרבנות בשביל העבירות של

ו יהי –, אנחנו צריכים לעשות תשובה, ואם לא [, רה"ל תעניותם"]רמב

 .ושלום, חס עוד קרבנות

בכל  םהחרדיים טרגדיות בין היהוד נןזה כל הזמן, יש הוככ

כל קורה, שזה שנים -וזה לא רק עכשיו, זה כבר שנים .העולם

כולם נשרפו, אתם  כמעטשיורק -מיני טרגדיות, כמו המשפחה בניו

גם כי אבל למה?  .הם היו קרבנות טהורותגם זוכרים את זה?... 

היכן בכל הארצות וגם גם באירופה, ותיקון ענק,  ךבאמריקה צרי

 אוי לנו, אוי לנו.צריכים תיקון ענק. ים יהודיש ש

ם נשמות יהודיות באמת, אני ע  שהם ים הטובים, היהודים היהוד

-או דתייםים אם אתם חרד ים, ביןהאמיתי םמדבר אליכם. היהודי

קב"ה לא מרוצה מאיתנו. הם. כמדבר אלי ים, אנילאומים או חילוני

'אבל אנחנו על השכם ולומר:  אוהבים לתת לעצמכם טפיחהאתם 

צהרים בפללים בבוקר תמ ...אנחנו אנשים טובים ...חסד-בעלי

-טהרתעל ים ושומר תפילין, וכו', אנחנו מחזיקיםמניחים ובערב, 

 , אזיםספר חרד-לבתיים את הילד םשולחיוכשרות, החה ופהמש

ון, אבל אם נכון, כל מה שאמרתי נכ ',ו?...נמה רוצים מאית

רק זה לא אידישקייט בכלל, זה  – מסתכלים היטב על זה, לרוב

]ראה חוברת 'קול  זהבה-של עגל אידישקייטהזה  .אידישקייטחיקוי של 

חול, -וםרה כשרה, כשר ליז-בודה. יש לנו עבהרחבה[ 4 ' מס'דממה דקה

 .וכשר לפסח, וכשר לכל הזמנים. אנחנו פשוט משקרים לעצמנו

לרוב, לא  באמריקה, וגם בארץ ובכל העולם,ם ג, ביעק-הבתי

כולם, אבל לרוב, זה לא חינוך יהודי, הנשמה נעלמה מזה. זה 

מכל מקום,  'נוזלת'טחי ביותר. ומרגישים את הגשמיות ימשהו ש

 ,ליהוגם באירופה, וגם באוסטר ,פה אבל גם ,ב"במיוחד בארה

-בתי .וגם ברוסיה ,יםשיש יהוד כל מקום ,יקהראפ-וגם בדרום

תורה, אבל –ספרישם אמנם בתי כנסת, ויש לנו כנסיות נראים ה

צדיקים,  כל כךלא תמיד הם באותם המקומות לת הקהילה שמתפל

עם אפילו חלק מהם ווציצית,  ,נים ארוכיםָאפילו שהם עם זק

 תכלת, לא משנה כמה שהם נראים צדיקים, יש סיפורים-ותציצי

וזה גם  .איומים, סיפורים שמתאימים לגוים הנמוכים ביותר

-וזה גם באוסטרליה, וזה גם בדרום ופה,רוזה גם באי ,ריקהמבא

בעשרות  ,יםוגם בארץ. החרד ,ניה, וגם ברומאפריקה, וגם ברוסיה

 השנים האחרונות, תפסו את הענין של הגשמיות ורצים עם זה.

 ,יםשל החרדגם ת שיש פה בארץ, רעוה המכקיטכל הפולי ,ופה

דור  כזה. זה הכל. יש לנו (money) הכל שייך לכסף, געלט ומאני

שלנו ים והדור הבא, הדור של הילד .עליותמיד שאני בוכה 

רוב, אין להם ל ,הםעכשיו, אז אני בוכה עליהם עוד יותר. אין ל

י]' ואפילו שהם בישיבות ,חינוך יהודי אמיתי ה ְוֹתְפש ֵ ֹורָּ י לֹא ַהת  נִּ עו  , '[ְידָּ

מה, זה 'כאילו -משנה-חדרים או לאבקב או עי-ואפילו שהם בבתי

ר לכם י. ואני רוצה להסב'אידישקייט-כאילו'', הכל אידישקייט

הבא -שזה חייב להיות הדור האחרון. אין שום סיכוי לגדל דור

מוכנים  שיהיה באמת נאמן לקב"ה כמו הדורות הקודמים, שהיו

אמנם לא כל  ולהקריב את עצמם בכל כיוון. למות על קידוש ה'

ם ישל היהוד םדורות שרק חלקהיו  הדורות כדורות עשו את זה,

ע "באירופה, לפני מלחמה חלקים שונים.היו  להקריב. היו מוכנים

אלו שהיו בערים הגדולות באירופה, בעיקר היו חלק, השניה, 

להרוויח וכו',  היחסי-, ואת החופשהגשמיות החדשה שרצו את

יותר,  יםהאמיתיים היו היהוד )בעיירות(בשטעטלאך לעומתם ו

המטונף הזה בשביל ל הזהב שהיו מוכנים להקריב את כל העג

 יות כמו יהודי בלי שמישהו יפריע להם. לח

ולכן  ,שבת באירופה-היו מחלליים רוב היהוד 1939שנת באך 

-מחנותהציל אותו בהוא  .והציל אותו ישראל-עםה' לקח את 

עקו צהוא הציל אותם, כי הרוב הגדול  .גאזיםה-ובתאיריכוז ה

ד'יחזקאל כ': ] מתוהם ש 'שמע ישראל', לפני יָּ ה ב ְ קָּ ְזרֹועַ  ,ֲחזָּ בִּ ה ו  יָּ ה ,ְנטו  ְבֵחמָּ  ו 

ה כָּ פו  עדן. הוא הציל אותם עם -לגן נכנסו ישרהם , ו[...'ֲעֵליֶכם ֶאְמלֹוךְ  ׁשְ

רק כמה נפלו, אבל הרוב לא  .ל את כל הדור עם זהיהוא הצ .זה

 ,ה היה המבחןז אז –מן המלחמה שחזרו בחיים  אלו נפלו. אבל

ו לרוץ שוב מאד התחילהר חזרו להיות חילונים, ומהם ולרוב 

 לו שאיבדו משפחות שלימות, לא עלינו. אפי ,הזהב-אחרי עגל

שוב חזרו לחסידויות שלהם ים הרבה חרד .אחרים היוים החרד

כה שהיתה אבל הגשמיות בית אמיתי יהודי,  תלבנושוב וניסו 

 .דותהשניה פשוט רצחה את היה ע"מלחמה יוםסתקופת מחזקה 

כביכול, אבל -יםנהיו חרדוחזרו בתשובה, ים יותר ויותר יהוד ,כן

, אמנם ותגשמיבה תהתעניינות שלהם היהנכנסו לקהילות שרוב 

 ת,לדווכל השוקועם הכשר,  תעל הכל, כל הסוכריו 'הכשר'עם 



 2אוי ה', אוי ה'. עמוד 

אוכל סיני, אוכל ו ,כל הפיצותו ,הגוים-תרבותשזה חיקוי של 

 הכל עם הכשר.-מקסיקני, לא משנה מה, הכל

 ,הדור, דור של עבירות קשות בקדושה תא ום עכשייואנחנו רוא

בהרבה בנים שלנו רדור שה ,שנאה וקנאה אחד לשניל דור ש

יד לֹו...'] מקרים פוסקים לפי רצון הקהילות ַמְקלֹו ַיג ִּ  תא ואיבדנ .['ו 

יש לנו רבנים שאנחנו מכוונים אותם,  .תנווהרבנים שיכלו לכוון א

 .]עי' רש"י צפניה ג' ד'[ אסון ווזה

גם של ולים זה הלבוש של הנשים. וואחד האסונות הכי גד

 ?..מה' ואתם שואלים: .הנשיםלבוש הגברים, אבל הכי גרוע זה 

ברור מאד. אלה שהולכים עם  !'איך זה יכול להיות? ?!...ריםהגב

-שהם כלים עם מכנסהם הגברים מחליפות קצרות, הרבה מאד 

צר שאי אפשר לסגור את זה בכלל,  כל כךכך צרים, וגם ז'קט 

ע מה יקרה עם המכנסיים... הם דכי אני לא יו ,תב  ש  ואי אפשר ל  

אולי שהם נעלים תופעה שהולכים עם יש עכשיו  .צמודים כל כך

זה מסוכן  ...מסוף האצבעות, עם שפיץ חצי מטר יותר ארוכות

לבוש  יות נשק... אבל הכי כואב לי בנושאזה יכול לה !...ממש

 ,פסים, הצעיריםהעם אלה שהגברים זה הלבוש של הירושלמים, 

עד צמוד על הגוף שזה  ,הבחורים שהולכים עם הפסים של שבת

מים את החגורה, עושים כל שריר שהם הולכים, וגם ש   שרואים 

 םאת זה הרבה יותר רחב, ומושכים את זה למטה כאילו שהולכי

 ים על זה.-עם בגד

 ..אפטרשייב.יש גם וש. 

הולכים עם בושם, הולכים עם  םהבחורי .םש   ו  נכון, ב   ,הו  או  

לא מתגלחים, אין להם עדיין זקן, אבל  ייןדאמנם הם ע .אפטרשייב

 ,זה משהו .אדם רוצה להקיא-ןבהאפטרשייב יש להם. זה מגעיל. 

אלא חיקוי, איזו תחפושת של פורים, אבל לא של פורים,  והשאיז

, של משהו ששייך לשדים )חג הוללות אמריקאי( 'הלואין'של ה

 ורוחות.

יש נשים  -ברוך ה'  .אוי לנו .ועכשיו בא התור של הנשים

ממש צנועים, אבל שיות ששינו את הלבוש לגמרי לדברים נצדק

ת, עדיין הרוב הגדול עם פיאות ארוכות, ואפילו אם הם אינן ארוכו

ללכת בכלל שיש עדיין שאלה אם מותר  ,אבל הם משיער אמיתי

, הנכריות-על הביזנס הזה של הפאות תלטה שוי  פ  אעם זה, כי המ  

להגיד אם זה כשר או בכדי  משגיח שםואף אחד לא יעיז לשים 

כי אשה  ,וחוץ מזה זה לא כשר .לא. ואני אומר לכם, זה לא כשר

ב לא הולכים וע', שהראט  מ  'ש    ,איך אומרים ,איננהעם פיאה שהיא 

ת עליה הרבה ביקורות, ודרהולכת ככה אז יוכן אם מישהי וככה, 

נראה  פאה יפה, ואפילו אם זה רק קצת ארוך, זה – הפאהאבל 

היא  .['הכתר על ראש עגל הזהב']ר' גליון  יפה שזה אסור כל כךמאד יפה, 

 נראית כמו נערה פנויה. וזה גרוע מאד. 

חצאית ך בודאי צרי .מושלם 'טס  'לעשות צריך ויחד עם הפאה 

קצת שמינה אז זה עוד יותר צר... כי היא רוצה צרה, ואם האשה 

. ..להיראות רזה... והיא לא מבינה שזה רק משמין אותה עוד יותר

 הולכים עםהרוב אמנם ו .צמודות, עם ווסטים צמודים עם חולצותו

ויש כאלה שגם  .מכופתר למעלה כל כךך, אבל לא ושרוול אר

צר, וקצר, הלבוש כל רבעי, אבל -עם שרוולים שלשת הולכות

 זה שנוא על הקב"ה .נו, אוי לנולאוי לנו, אוי  .גרביים שקופותו

לומר לי שהרב אמר שזה מותר. ושאף אחד לא תעיז  .'[יךָּ רֶ חֲ אַ ב מֵ ׁשָּ ]'וְ 

 ,אם הוא רב אמיתי ,כםלהרב ש .אני אומר לכם, אתם שקרנים

 הוא לא היה מסתכל על האשה בשביל להחליט, אז לא להגיד לי

 סיפורים.

חלום, איזה  והשים ממש באיזאתם לא מפחדים? אתם חיהאם 

אני לא מבין, אני לא  ...אתם לא מפחדים?!האם לום לא אמיתי. ח

אנשים אבל אתם לא מפחדים, כמה  ???פחדלאיך אפשר לא  !מבין

בכל מיני שניספו קברתם, כמה אנשים באמריקה כבר אתם 

אתם עוד לא ומחלות, כמה יתומים יש.  ידרכים, בכל מינ-תאונות

סטים האלה, הם עושים אותנו כל יהאוט ,אוי' ?!! ותגידו:מבינים

רשעים כאלה,  כך כלכך עצובים, וזה בכלל לא נכון, ואנחנו לא 

  '...והקב"ה הוא טוב, הוא לא רוצה לעשות לנו רע

 ם, מה הואיהוא לא רוצה לעשות לכם רע, ואתם לא מבינ ,נכון

לא עלינו,  ,כל הילדים שנפטרו יעשה לכם בשביל להעיר אתכם?

 ל, הםווכל האימהות שנפטרו, הם בידים של ה' כביכ ,וכל האבות

עם הנשמות נמצא הוא  אתכם! עדן, זה היה בשביל להעיר-גןב

 הם בין הטובים -אלו שהלכו מנהנה מהם, כי הרוב וא הושלהם, 

טובוס ולא כולם, לא כולם בין הטובים. אלה מהא .ים'[נ ִּ שַׁ וֹ ט שׁ קוֹ לְ ]'לִּ 

 .םיבין הטוב והי

ואני רק אומר לכם, תפתחו את העינים, תתעוררו, תתאוששו, 

תפסיקו עם כל  .עם כל השטויות שלכםקו תפסי .ותתפללו לה'

ל, זה אסור! "זה אסור לקחת טיול לחו ,הטיולים שלכם, ובכלל

ל, הוא צריך "ל ללכת לטייל בחוויהודי שבא לגור בארץ לא יכ

לצאת בכדי הוא יכול , בשביל פרנסהלצאת הוא יכול  .להשאר פה

זה סתם לטייל כי  . אבלאורח חיים, תקל"א ד'[שו"ע ] דינים נםלהתחתן, יש

 זה אסור.  –זה עם זה לטייל ללכת  אתם רוציםום לכם, ממשע

לא תאמינו לי, הרשעים  אבל אני אומר לכם, תאמינו לי או

ם ברוב העולם פה, ישדיברנו עליהם הרבה מאד, הם כבר שולט

זה ש ,שלנוור פה באיזשתהיה מאד קרובים למלחמה כבר ואנחנו 

אבל אני  .ם בגדולילהגיע למקומות אחרלהתפתח וול בקלות על

שדיברנו ההוא ן שהכוכב ילא מאמין שזה יגדל הרבה, אני מאמ

הוא יגיע לפה, אני מאמין, אני לא יכול וקרוב,  אהו – עליו

זה מבוסס ולהבטיח מה יגיע קודם, אבל זה לא יקח הרבה זמן. 

ה שכתוב אצל מ   על עובדה, הדעה שלי מבוססת על עובדה, ש  

הידועים, כולל איינשטיין, זה נים עהאסטרונומים הידועים, המד

אחרים, ומאחר שזה כתוב בדיוק,  כתוב בדיוק בזוהר ובמקומות

שליש של העולם יחרב, ואני יודע -אות ששתיוכתוב בנבגם ו

את רוב העולם, רק ה' יכול, אבל יד ם להשמישהרשעים לא יכול

ם גַ ]'וְ הזה להפחיד את הרשעים בכל העולם אם ה' שלח את הכוכב 

אז זה חייב להיות, זה  – ולםולהרוס את רוב הע ה...'[עָּ ם רָּ יוֹ ע לְ ׁשָּ רָּ 

 חייב להיות.
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, או יותר 'ירו  יב   נ  ', 'אקס-טנפל'אם אתם קוראים לזה בין אז 

בדרך. הוא קרוב. והרשעים יעשו הוא  – 'השביטהשם 'נכון 

הם עושים למשל את כל  .הרבה דברים, והם כבר עושים-הרבה

שכאילו מסתובבת בכל העולם עם  היאהעניין הזה של המחלה ה

מחלה לא קשה, שכביכול  זו .המצאה שלהם זו .'הזיקה'היתושים, 

 ,עד כמה שאני יודע ,אבל בינתיים ,ות של עובריםולעי מתגור

אז לכן לא  היה... מאשר תמידכיום אין יותר מקרים כאלה 

-דעת מכל הדברים הלא-נועד בשביל להסיחגע מזה, זה תלהש

לעשות מאיתנו, היא זה כל המטרה בם, שישטובים שהם עו

עבדים. אבל הם כבר הרעילו את האוכל  ,מהאוכלוסיה של העולם

או כל מיני דגנים  ,מתירס, או סויהשעשוי כמעט כל דבר ושלנו, 

כדי זה ם ע ומלאים רעל. שיחקהם  – עוד הרבה דבריםו ,כו'ו

יותר טוב, אבל זה יוצא יותר גרוע בשבילנו, כאילו את זה  תלעשו

 .. .לםיב בשבויותר טו

שבע נקודה שלש רך שזה בעאוכלוסיה הארץ -יש בכדור

אולי חמש שיהיו צים והם רו, (7,300,000,000) מיליארד אנשים

העשיריות -ה בערך תשע אחוז, ואילו משאר תשעזשמאות מיליון, 

ם אבל אם יגיע הכוכב, אז ה .להרוג אותנו ,רוצים להתפטרהם 

 ישאירו לכוכב הזה לגמור אותנו.

כי הם חושבים שהם חכמים גדולים,  .אבל ה' יפתיע אותם

הם חושבים שהשטן שלהם,  ולמעשה הם טיפשים, הם טיפשים!

. זה אה אה אה..להציל אותם... אה הלוסיפר ימח שמו וזכרו, יכול 

 ם לא אינטלגנטים,ברור שה שקר! מי יכול לחשוב כזה דבר?!...

כי מה שמכתיב את  .ההיגיון שלהם עקום .פשוט לא אינטלגנטים

, רשעים הם פשוט רשעים .הרישעות וז –כל מה שהם עושים 

אך ורק הם חיים  .יודעים מה שהם עושים אבל הם .נפש-חולי

שאפילו חיות  םהם מוכנים לעשות דברי .להםשבשביל התשוקה 

לים, והם ימגע כאלוהם , מאמר 'הם יותר גרועים מחיות'[ ר'] עושות ינןא

את כל העולם נגד התורה, שלא נדע, נגד הסדר וך רוצים להפ

בינתיים ום' לכל הבריאה, יצים לעשות 'תיקונושה' עשה. הם ר

הם רק הורסים את זה, הורסים את זה בצורה מעוותת. כל בן 

 קצתה, איזה שכל, ונאיזו אמוו ל ששי ,יהודי-יהודי או לא ,אדם

, הרוס סוהוא רואה מקום הרו ,נואיזון, הוא מסתכל על העולם של

 .]ויקרא י"ח כ"ח[ ן להקיאו. זה רק מעורר רצומגעיל

 .לא לפחדו .'הזרת בע ,בוא הגאולה השלמהולכן עוד מעט ת

נו, לא רק על עצממפחדים לפחד, אנחנו אני יודע שזה קשה לא ו

שלנו, ועל הנשים שלנו, ועל הבעלים  אנחנו מפחדים על הילדים

שלנו, על הסבים והסבתות שלנו, אבל  תהושלנו, על האבות והאמ

ומי שגר  .לפחדלא  .זה לטובתינו –לא לפחד. לא משנה מה קורה 

 ,תודה רבה ',יישר כח' :ם יוםוד לקב"ה ייך להגיבירושלים צר

ות אפשראת ההיסטוריה ה' נתן לנו ל השבזמן הזה ש ,הקב"ה

 ירושלים עיר הקודשב ,עדן-ם הכי קרוב, הכי קרוב לגןולגור במק

יר] עִּ ה תהלים קכ"ב: 'כ ְ רָּ ֻחב ְ ה   ׁשֶ ָּ ו...'[ ל  הרבה קדושה בזה ואפילו שאין  .ַיְחד ָּ

כבה יאת הש דרק צריך להורי .עכשיו, אבל יש את הקדושה

ץ החוצה עם כל וונראה שוב את כל הקדושה. זה יפר העליונה

 .הכוחות

עם כל הכוחות שלי, עם כל הלב  , אני מבקשעם ישראלאז 

את  זרוקנה ,נשים .קב"ה לגמריה לאהותי, תחזרו שלי, עם כל מ

הפיאות המגעילות האלה, תרחצו את הפנים מכל האיפור שלכן, 

היופי.  וך, ותאמינו עם כל המהות שזה יפה, זהותתלבשו רחב ואר

 ,ם המגעיליםיזה לא הפנים עם איפור כמו ליצן, וכל הבגד

לא הדרך, ה' לא שמח עם  וז .ריסארחוב בפ-כמו אשת ,הצמודים

לה לב יהודי  שוי ,טובה כך-כליא ואל תגידו לי שאשה אחת ה זה.

היה לה  ילוא .ל להיותוזה לא יכ .אפילו שהיא נראית כמו פרוצה

יא ה ,האומרת את התהלים ובוכתה הייא כשה – קצת רגישות

היתה צריכה להתבייש ולהרגיש שהיא כמעט ערומה, ואם היא 

]נדרים כ': 'למען תהיה  רק הצגה אז כל השאר זולא מרגישה את זה 

הרבה זמן, אני מבקש  . ולכן, הגיע הזמן. אין['יראתו על פניכם, זו הבושה

 ,מיד לחזור בתשובה. אני מדבר בעיקר לחרדים, ואתם-מכם, מיד

 את כל היהודים.לים להציל ויכ ,יםהחרד

 

 יח, ואף על פי שיתמהמהאני מאמין באמונה שלימה בביאת המש

  עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא. –

We Want Moshiach Now! 

שאלות ותשובות

 נחפשה דרכינו... – התאונה

ש. בנוגע למסרים שצריך להפיק מהתאונה יש הרבה לקחים. למשל, 

אנחנו רואים שרוב ההרוגים היו צעירים, בחורים צעירים, כתוב 

 קדושה.ה-שהבחורים נלקחים בגלל חוסר ]כתובות ח:[בגמרא מפורש 

ת. זה ברור עכשיו. אנחנו מדברים על הדור הבא, הדור הבא 

 , אתםיצריכים גם את הזקנ, אותו. נכון להציל םשצריכי

 .הכי חשובים-הכי , הצעירים, הםהמבוגרים יותר להציל, אבל הם

 ,אבל הם הולכים לאיבוד, הדור הצעיר. לא אלה שנלקחו

 ם.יהיו צדיק -הם  .הבחורים

תיקון שזה ם "השובביתקופת ימי סיום כמו כן ימים אלה, הם וש. 

 שה...הקדו

כמה שהיא ירודה  ,הקדושה ת. כן, הקדושה, נו, כמה דיברנו על

 בודאי בין הגוים והחילוניים., ובין היהודים

שוטו ש. אמרתם פעם שנגיע עוד לתקופה שבה יצטרכו למסור נפש פ

בימים עברו, בשביל לשמור על היהדות... זה  כמוממש ו, כמשמע

 מתקרב...נראה 
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אולי  ?מה נשאר - סתכל מסביבךה .רבקת. ועוד איך זה מת

הכל נראה להם נורמלי, אבל  – בשביל טיפשים שיוצאים לעבוד

שיגיע הפירוק כאנחנו יודעים שזה לא נורמלי, שהכל מתפרק. ו

 שיםאפילו הטיפ ,את זהכולם לראות ל יאפשרזה כזה שלמצב 

 תתחיל האלימות הגדולה. יאז – ביותר

גם בתאונה מות בעריסה, בששה תינוקות ניספו  ש. בשבוע שעבר

חודש הזו נהרגו ששה אנשים. כמו כן זה היה ביום ו' אדר שהוא ה

זה  'וכידוע ו (6הוא  402)וכמו כן סכום הספרות  תשרי,חודש שישי מה

 כנגד ספירת היסוד...

... אצלם זה בא 6-6-6הקוד שלהם זה  – אצל האילומינטיגם ת. ו

הו כבר שזה כבר עכשיו לא סודי, כי מיוכמובן.  ,מצד הטומאה

סם את זה בכל האינטרנט ובכל מקום יודעים את זה, ויש פיר

 כותבים את זה על המצח שלהם... אפילו כאלה ש

 צייט של משה רבינו עליו השלום...ש. היום ז' באדר, יום היאר

ת. מה יש להגיד, צריכים עכשיו איזה משה רבינו שיחזור אלינו 

שיתן לנו חיזוק. אני מרגיש שהכל מתפרק, פשוט פירוק,  ,כבר

אבל יחד עם זה יש קבוצות, כמו אלו שבאים לקבר דוד המלך, 

שהם פשוט מראים לקב"ה שהם איתו, וגם כולנו צריכים 

 להראות לו שאנחנו איתו, עם הקב"ה. 

אילו אלף נשים היו זורקות את הפיאה האם לא היתה מתרחשת ש. 

 ..התאונה הזאת?.

אני לא הקב"ה, ואני לא יכול להגיד, אני רק יודע דבר אחד:  ת.

הוא האבא שלנו,  .הוא רוצה להעיר את העם שלו, האהוב שלו

ר אותנו ואת הכל צ  אין דבר שקיים בעולם שהוא לא יצר.  ,הוא י 

יכול. אבל ברור דבר אחד, שתמיד כשאנחנו -הוא הכל, הכל

הם  –טובים בדרך כלל -ישנן טרגדיות, ודוקא הכי –יורדים 

אז ברור לי לפחות, שאילו  .הקרבנות, וזה בשביל להעיר אותנו

אם לפחות היינו מנסים  .היינו צדיקים לא היו כאלה דברים

]ירמיהו ה':  לא היו כאלה דברים בעזרת ה' –לעשות את רצון ה' 

ו   ֲעֹונֹוֵתיֶכם' ט  ה הִּ ֶ ֹאוֵתיֶכם ֵאל  ְנעו   ְוַחט  ֹוב מָּ ם ַהט  ֶ כ   . .'[..מִּ

ש. אחד הבחורים מהרוגי התאונה הנוראה אתמול היה נוהג להגיע 

 התהלים בקבר דוד המלך...בקביעות לומר את ספר 

ת. שוב אני אומר: הם היו קרבנות, וקרבנות לוקחים מהטובים 

 .ביותר. הוא נולד בשביל זה. לא לרחם עליו. לרחם על עצמנו

יש לו גן עדן שאפשר לקנאות בזה, אבל  .הוא במקום מעולה

  ...איפה אנחנו?

 כותל הזוועות

המערבי -הכותלהנבזית של חלק מעל ההקצאה  אפשר לומרש. מה 

 לרפורמים?

 ,אוי לאלה שיושבים בכנסת ,אוי ,וחרפה. לא רק זה. אוישה ת. בו

רצו הם בגלל ש ,נגד הצביעושיושבים בכנסת ולא  םאוי לחרדי

יכרעו תחת הכובד  הכסאות האלהו .להחזיק את הכסאות שלהם

ַרע] של כל אחד מהם ָּ ל ישעיהו מ"ו: 'כ  ֵ ְרסו   קֵֹרס ב  ְרעו   ְנבֹו... קָּ ו, כָּ ְכלו   לֹא ַיְחד ָּ ט יָּ ֵ  ַמל 

א...' ָּ  , ובסוף הם יהיו על הריצפה.[ַמש  

 לעשות? יש בידינו איזו מחאהמה צריך לעשות, אז ש. 

הם  –ת. אתם לא צריכים לעשות מחאה. אלה שיושבים בכנסת 

שהיו צריכים להצביע נגד, שזה היה מפיל את הממשלה, ולכן 

הם לא עשו את זה, ולכן הם אשמים על כל אחד שהולך לתיפלות 

שלהם, זה רובץ על הראש שלהם ועל כל יהודי שעזר לדבר 

 האיום הזה.

יש את הכותל ולהשפיל ש. האם כשתבואנה הנשים הללו לחלל 

 זמן? לעשות מחאה באותושצריך לשתוק או 

לא להתקרב אליהן. ת. צריכים ללכת איפה שמותר לנו ולצעוק. 

מיכל בת שאול  .גד הדין שאשה תשים תפיליןנלמעשה, זה לא 

אבל צריכים לעשות מחאה, כי אסור  .הניחה תפיליןהמלך 

ם מתנהגות ד בגלל הצניעות, ולא רק זה, הנשילהתפלל ככה ביח

ותר לאשה ? מצריך להיות... אסור, מה זהכן וזה גם  ,כמו גברים

גם בל לא טלית גדול, וקטן, א-ליתט ,לשים תפילין וגם ציצית

 לא כיפות.

התפילה. -סדריכדי לבזות את היהדות ואת  רק ם זאתיש. הם עוש

רק לחרף  ?!...שם זה, מה יש להן לחפשבכלל לא מאמינים בהם הרי 

 ..זה. עבורכסף  מקבלותולגדף. בטח 

 הרשעים שולחים אותם להתעלל ביהדות.בודאי.  ,ת. בחלקן

י. בימים האחרונים "רשבהעכשיו זה נמשך גם למירון, אצל וש. 

קבועות בכתלי ציון להסיר את התפילות הבהוראה מגבוה לו יחתה

 ..י."הרשב

הנוכחי ת. אני רוצה להסביר לכם שהאפיפיור יש לו הסכם, לא 

ם עם זה שעשה את ההסכם, אלו שמלפניו חתמו על הסכהוא 

תנים לקתולים את כל העיר העתיקה! ו, שהישראלים נםהישראלי

 –ם את זה ירסהאדם שגילה ופודוד המלך.  קברלא רק את ו

 זה היה בזמן רבין. .לפתע מצא את מותו

הם לא עשו את  .הבית-ולכן הם רוצים לסלק את הערבים מהר

לפני מלחמת ששת  ,זה בזמן שהערבים שלטו שםההסכם ה

דוקא הימים, הירדנים, לא, הם ידעו שהפרטנרים שלהם יהיו 

גם עכשיו אתם תראו אלו והציונים, שותפות עם הציונים. 

שאנחנו מדברים נגד, מה הפתעות תהיינה פה. חושבים שזה סתם 

והקשר של  ,כנוניםיזה ממש תכנון מדהים, מדהים. והת .זה לא

]ר' מאמר  לפחות מאתיים שנהכבר י ים עם הקתולים זה בודאנהציו

ישראל זה בא מהשטן, -. וכל הרעיון של מדינת'מדינה לא יהודית'[

המממשלות שלנו היו -ינים בשטן. והרבה מראשיממצד אלו שמא

וזה לא סתם, לא סתם. הם  .'ופשייםחה-בוניםה'של ם הימהגבו

גנון. מי שהפריע יאותו הסבפה בארץ, בדיוק ים גם רצחו יהוד

זה חלק  .זה ידוע ם נעלם או מת, לא סתם.ופתא – להם

מההיסטוריה שלא רוצים לדבר על זה. ולכן, אנחנו חיים עכשיו 

יש ביניהם, אמנם הם כבר ים גם חרדואפיונרים. בעולם של מ  

אני אפילו לא יודע איך לקרוא להם, אבל מי שהולך  ,יםלא חרד

 .[דף ז']זוה"ק שמות  ימות איתם –איתם 

משך לחסום ל 'שיפוצים'רוצים בתירוץ של שעכשיו  שמענו ש.

דרך  המערבי והעיר העתיקה-הגישה לכותלשנתיים תמימות את 

ים למנוע מהיהודיא ה -בפרוייקט המטרה האמיתית ברור שו ,שער יפו

 להגיע.יפסיקו פשוט שעד קשה  כ"כלהגיע לכותל, שזה יהיה 
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ם איך זה מסתדר עם מה ת. אז אני שואל אותך, האם אתם מביני

שקיים הסכם סודי לתת לוותיקן את כל העיר  ,לכםשאמרתי 

מירון, וגם עוד מקומות קדושים, את ים, וגם להעתיקה של ירוש

 ?..הנביא.-רחל, וגם את שמואל-וגם קבר

 מקומות האלה בכלל?לחפש שם בש. מה יש להם 

פוך הם דת חדשה, ורוצים לשלב כל מיני דברים ולית. הם עוש

 ינו.את זה לעולם של השטן עצמו, לא על

 ,עם הקב"ה ישראל-עםלהרוס את הקשר של גם כן זה  מטרההש. 

 קשר עם המקומות הקדושים של היהודים.דרך המתבטא זה ש

יש  – לשלוט עליהםם צלחה הכי גדולה מכל ע  ת. בינתיים הה

 הכסף. מחלקים כסף. . וזה על ידילהם עם היהודים

 ...דולרמיליארד נתנו ציון -הרהשליטה על שבשביל  מספריםש. 

את כל העיר העתיקה. ואני  ,ת. אבל הם קיבלו את כל האיזור

הכל קורה משמים, אבל אני שואל למה הצלחנו בודאי, שואל, 

מים, למה הצלחנו להכנס לתוך הי-במלחמת ששת כל כךפתאום 

אני יודע שזה יותר קל להם אבל העתיקה ולכבוש אותה? -העיר

שלקחנו את הכותל ה' עשה לנו נס  .יםלהסתדר עם היהוד

קדושים, אבל מה -העתיקה וכל מיני מקומות-וקיבלנו את העיר

ֹבאו  'ירמיהו ב': ] ...עשינו עם זה? מה עשינו עם זה? ָּ או   ַות  ְ ַטמ  י ֶאת ַות ְ  ,ַאְרצִּ

י תִּ ם ְוַנֲחלָּ ֶ ְמת  ה ש ַ  אחריקצת אותו זמן, לא מיד, בה' ישמור. לכן  ...'[ְלתֹוֵעבָּ

העתיקה פלוס עוד -חתמו על הסכם שהם מקבלים את העיר, כן

ה' לא יתן  .והם שולטים. ואני לא דואג בכלל .םימקומות קדוש

דעו לפני שהם מתים, שניה אחת לפני הם ימותו, אבל הם י   .להם

כן, ידעו שהם טעו בגדול. אתם לא מבינים כמה שהם רשעים, 

אני לא יודע  ., איזה רשעים הםזה אתם לא מבינים איזה עיקום

כי הם  ,אני לא רוצה להסביר את זה .איך להסביר את זה

יא אתכם כמו שאמרתי לכם קודם, יב ,מסוגלים לדברים שממש

 להקיא.

מאחורי בשדה ציון -צעים חפירות בהרמב תקופה ארוכהש. במשך 

רשמית כפי שנודע  .העתיקות-בשיתוף עם רשותוהמלך, -דוד-קבר

בעומק האדמה, שם  כנסיה נועד לצורך הקמת הזה פרוייקטכל ה

 בית דוד, רחמנא ליצלן!...מלכי רוב למערת ק

עוד יהיה  ...שיתנו לכם להיות שם? ,ת. בודאי! מה אתם סבורים

הם  .להם יום שיסלקו אתכם, אבל זה לא יעזור להם כלום

קח הרבה זמן עכשיו, אבל זה לא י 'על הגובה'מרגישים שמה 

 יבינו את האמת. שהםעד 

בן דוד תתפשט מלכות משיח שלפני ביאת  ]יומא דף י.[ל "ש. כתוב בחז

, האם הפירוש של 'תתפשט' זה התחזקות .הרשעה תשעה חדשים

 זה? השלב האנחנו כבר נמצאים בתוך 

בסוף. אני אמרתי שלפי  טמתחזק. ואנחנו כבר כמעכבר ת. זה 

מתי שהאפיפיור ימח שמו וזכרו בא מהתחיל החשבונות שלי זה 

 לארץ, לפני כשנה.

 -מי שמתמצא  ,לתת להם לרפורמיםשעומדים מה ההוא ש. התיכנון 

 איום ונורא. חלום בלהות!זה 

נראה מה לעשות, אבל אני אינני מקנא באלה  – ת. כשיגיע הזמן

 שנותנים לזה לעבור בשקט.אלו שיושבים בכנסת ולא פעלו נגד, 

 ...דרך כוכב

: 'רעה נגד פניכם', ואהרן ש. בתורה נאמר שפרעה אמר למשה

בא ]פרשת  וחורבןדם שזהו כוכב, שמסמל מדרש הבשם י "רש מסבירו

י י', י': 'ְראו   ֵניֶכם', וברש"י: 'ומדרש ֶנֶגד ָרָעה כ ִּ ְ  להם אמר, 'רעה' ששמו יש אחד כוכב, שמעתי אגדה פ 

והנה  .דם...'[ סימן והוא, במדבר לקראתכם עולה כוכב אותואת  שלי באיצטגנינות אני רואה, פרעה

בצירוף שלשת האותיות זה בדיוק , 275 מטריאזה בגי 'הע  ר  'המילה 

 (....278) 'ניבירוכמו '

אני  .זה בא עלינו .זה אמת, זה אמיתי –או השביט  'ניבירו'ת. ה

לה י, כבר מתחשדיברו לא יודע אם זה יהיה בדיוק התאריך

אמרתי שאינני יודע אם זה התאריך, אפילו המדענים הכי גדולים 

לא כל כך בטוחים מתי זה יהיה, אבל הם השקיעו ביליארדים, 

אני לא יודע איך אומרים את המספרים האלה טריליארדים, 

בעברית... טוב שאנחנו לא צריכים לכתוב ש'ק כזה... השקיעו 

לא יודעים  ם כןהון עתק כדי לקבל את הנתונים, אבל הם ג

אמנם הם כבר מוכנים להיכנס לתוך  .בדיוק מתי זה יקרה

 חכמים.-הבונקרים שלהם... כאלה לא

-סביבות לילבש. אמרתם שיש תחושה שזה יהיה משהו בערך 

 הסדר...

ת. יש לי הרגשה שנצטרך עכשיו לקנות לפחות קופסה אחת של 

אפשר גם דברים וענבים, זה העיקר. -מצות לחג, וכן לדאוג למיץ

 יהיה בבית. אלודברים אחרים, אבל בינתיים חשוב ש

-ה של נפילותזה התופע -ש. אחד הסימנים על התקרבות הכוכב 

 מטאורים... אלו הן הסנוניות המבשרות את בוא הכוכב...

ולא רק זה, יש גם את  .אנג'לס-ת. נכון, וראו את זה גם בלוס

(, הבולענים, הנפערים ככה סתם בלי sinkholesה'סינקהולס' )

לפעמים נפתח חור גדול כל כך באמצע מקום מגורים,  .סיבה

וזה גם כן בגלל  .וזה בכל מיני ארצות .ומכוניות נופלות בפנים

זו תופעה שקורית  .האדמה בגלל הכוכב-הדברים שקורים בבטן

לאחרונה רבות, זה משהו מדהים! והיה גם באמריקה המרכזית 

 מלון קטן נפל פנימה...-איזה חור שנפתח ובית

ש. התקשר אחד מקוראי המסרים, שגילה רמז נפלא. הנבואות על 

על הפסוק מנבואת בלעם: 'דרך  כידוע מבוססותסדר התגלות המשיח 

רומז על הופעת כוכב השביט, כמו שהבאנו זה כידוע כוכב מיעקב', ש

אם נחשב את מספר השנים שיש מהשנה הנוכחית אז  בדף המקורות.

 224הם ימות המשיח, אז נקבל שעד סוף האלף השישי,  תשע"ו

'!... הערך שלזה בדיוק ו .שנים ך  ר  הכוכב הזה הוא שפותח ש המילה: 'ד  

, כוכב זה עם החורבן שנים 224את התקופה הזו של ימות המשיח, 

מסיים את התקופה של 'עיקבתא דמשיחא' עמו הגדול שהוא מביא 

שואלים אותי הרבה אנשים, האם כבר  ...ומכניס אותנו לימות המשיח

 התחילו לראות את הכוכב הזה...

הם ששעוד לא ראו, זאת אומרת כאלו ויש  .ת. ראו את הכוכב

א יראה... אבל יש כאלה שראו את זה. שמעתי "מחכים שנאס

 זאת. םישכבר היום ואתמול דיברו על זה, אבל לא כולם מקבל

-, כל התקשורת של מדינתבכלל. ולדבר הם כולם מפחדיםו

ים כל והחילוני .מאד שטחי-ם, זה מאדישראל, כולל של החרדי

ת בלי תוכן, משעמם ביותר, ולא מגיעים היום עם כל מיני תכניו
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הם וקריינים שחושבים שהם כל כך חכמים,  .אף פעם לאמת

פשוט לא שמים לב בכלל לכל הדברים החשובים שמסתובבים 

כמעט בנפילה הכי נמצאים אנחנו  ,ם בעולם. הנהיעכשיו, שקור

קשה שהיתה בהיסטוריה של העולם, נפילה כלכלית. האם הם 

א. יום אחד הבורסה עולה, יום אחד יורדת. אומרים משהו? ל

יכול להיות ו .קישקושיםמדברים להגיד את האמת, אז  םבמקו

ל להיות, אבל וים להם, זה יכנשאיימו עליהם, ויתכן שלא נות

 יודעים.  – הכשרוצים לפתוח פ   

פוסט, ועוד -ינגטוןטיימס, הווש-יורק-וות כמו הנינעיתו ,ושתדעו

טלביזיה או באינטרנט, בם ישרוא .אן.אן.והסיכל מיני עיתונים, 

-כמו הדר ,ה יותרהרבועוד , האלה ניוז, וכל הרשתות-פוקסה

ים להם משעממים, כי הם לא יכו -לונדון -אוף-שפיגל, טיימס

את האמת. יש שני כלל הם לא יכולים לחפש  .להגיד את האמת

אז אין מה  הבית על רוב העיתונות בעולם!-בעליאנשים שהם 

וזה לא מעניין, כי זה  .לומר רק מה שהם אומרים שמותר להגיד

למשל, עכשיו יש את הענין של הכוכב, והם  .שיםוסתם קישק

אז הם ראו שכבר כל כך הרבה אנשים קוראים על זה עכשיו, 

חות להרגיע את כולם, אז עשו, היו צריכים להגיד משהו, לפ

כל מיני אנשים  ,ני מקומותדיברו באינטרנט ובטלביזיה ובכל מי

מצאנו כוכב עכשיו, אבל הכוכב הזה ' הו,או :א שמסבירים"מנאס

שלא נרגיש שהוא כך יש לו מרחק של עשרים אלף מיילים 

-, אלא 'כוכב'ניבירו'אבל הם לא קוראים לזה  .'קרוב אלינו

 . Ninth Planetהתשיעי', -הלכת

 .ש. למה יש לו, לכוכב הזה, כל כך הרבה שמות?..

ת. כי כל מיני אנשים ראו אותו בכל מיני הזדמנויות בהיסטוריה, 

-יש כאלה שקורים לו דה .אז כל אחד נתן לו שם אחר..

'רעה' הזה בשם: כינה את הכוכב פרעה ש לעיל ]כמו שהבאנו  דסטוריאל, ההרסני...

 .הרס וחורבן[ -

 ר...ו  כ  ש    ץ כ   ר  א   ע  נו  ת    ע  נו  

, נפגעשהגולף -זרםבגלל האם יתכן שזה משונה, הש. מזג האויר 

 ...כל המערכתזה משבש את ש

א מקסיקו היה מבי-רם של מפרץת. הוא לא נפגע, זה נגמר! הז

אבל לא  .ב"מזרח של ארה-מים חמים לכל האיזור שזה הצפון

זה מגיע לאנגליה, אז בגלל זה לאנגליה יש אקלים די  ,רק זה

שם ו אבל בגלל ששפכ .הצפוני-בט, אפילו שזה קרוב לקוטשק

זה קילקל הרבה מהזרם הזה, במפרץ מקסיקו, הרבה נפט  כל כך

 .להוריד את הנפטבשביל גם החומר שהשקיעו במים אחרי כן ו

רוצים להגיד שזה בגלל  הרשעים .הצפוני נמס-וחוץ מזה הקוטב

 .נכוןם עם המכוניות וכו', אבל זה לא ים שאנחנו עושכל הזיהומי

כל  – הכוכב מתקרבר שאככי  !גלל הכוכבה בזה, זזה לא בגלל 

 מתחממים ורועדים, זזים קצת, וזהשסביבו בים האחרים הכוכ

הקרח  -הזיהום חמת מתקרב, כי אם זה היה מ ואהבדיוק סימן ש

נמס מלמעלה, אבל באמת זה צריך להיות היה בקטבים שנמס 

הוא הארץ -שהפנים של כדורלנו וזה מוכיח , למטהמנמס 

 .מתחמםש

למלח הים יש תכונה שעוזרת  .בלי מלח ,וזה הכל מים טריים

לעשות את העבודה שלו, אבל מכיון שהמים הנקיים  גולףלזרם ה

ולא רק זה,  .זה פשוט מתקלקלכנסים לאוקיינוס האטלנטי, אז נ

ביץ' המים כבר -מיבמיא .גם החופים נעלמים בגלל ריבוי המים

מקומות כאלה שהיה בליינה וועד לבתים, וגם בקרשמה מגיעים 

טפונות ישנה, אז זה באמת עשה כאלו ש ילהם את ההוריקן לפנ

גם כן  ואז הכל משתנה, וזה .שאף פעם לא היה כזה דבר אצלם

 .סימן

 של קור קיצוני או חום קיצוני... יםמצב ש. אז עכשיו צפויים

אנחנו לא יודעים בדיוק, כי חלק מהדברים האלה  .ת. משהו כזה

האויר. -וזרים בזה, כי הם יודעים לשנות את מזגגם הרשעים ע -

זה מעבר למסוגלות  .אבל עד כדי כך הם לא יכולים לעשות

זה נהיה בערך שמונה מאות פעם יותר  – ורעידות אדמה .שלהם

מאשר היה לפני, בואו נגיד, עשר שנים! ובכל מיני מקומות שאף 

 פעם לא היו כאלה דברים.

שמתווכחים, ואומרים: 'אנחנו לא יודעים מה ש. ועדיין יש אנשים 

דבר... מה הם רוצים הכל אותו  האוטיסטים רוצים, הכל בסדר גמור!

 בכלל?...'

ת. כן, כשאני שומע את זה יש לי את החשק לקפוץ, ולצעוק, 

 ולתת להם סטירות.

 מתחילים להתעורר, להבין שמשהו קורה פה?ם ש. האם היהודי

 וב, בשקט ובשלוה, בלי בעיות.ם טינממש יש  ם ת. היהודי

 ש. איך זה יתכן?!...

זה  אבל '?!תומה אפשר לעש' :יגידו .ת. פשוט לא רוצים לדעת

מעטים אלו יש כאלה שמתחילים לזוז לארץ, אבל  .לא כולם

 יחסית.

ש. נקוה שיהודים אכן יבינו את המסר ממה שקרה לנו השבוע ולא 

 יבלבלו אותו לכל מיני כוונים...

זהר לא להתחיל לדבר על שטויות, יבודאי ובודאי צריכים להת. 

נוף בבית הכנסת, אמרו שצריכים -כמו שדיברו אחרי הטבח בהר

 אמיתיים, וזו השמירה!-יותר שומרים. אבל צריכים יותר יהודים
 הרוצחים'[ אנחנו]מאמר '

 תתעוררו, טיפשים, תתעוררו!ש. אז תצעק עוד הפעם בזעקה גדולה: '

-ם זו הצגה גדולה, אחיזתאתם לא רואים שהכל הצגה, שכל החיי

 עינים, סרט אחד גדול...?!'

ת. אוהו, מצוין, אתה אמרת, אתה יכול להוסיף את זה... ותוסיף 

ולמשוך  ,גם שאם לא תתעוררו יש לי חשק לעבור למיטה שלכם

ולקחת קצת מים ולשפוך על  ,אתכם בכח מהמיטה על הריצפה

 .['יענקל'ה קום! הבית בוער': ]ראה מסר הפנים... אם רק זה יעזור
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 ! זה אמיתי

 ו"ו אדר א' תשע"כ ,ק פרשת ויקהל"תקשור עם אהר'לה ומנחם, ירושלים, מוצש

 אהרל'ה:

 ח לדבר, מוכרח. אני מוכרח לדבר, מוכר

הם דמיון. סתם  זה - אל תאמינו באלה שאומרים שכל מיני רבנים אמרו שהכוכב הזה

מסתתר עכשיו מאחרי  ,הוא לא דמיון. הכוכב הזה, השביט -עוד יראו מה האמת. הכוכב 

ברור שהוא קיים.  ,אוי לכל העולם. וזה לא נכון שהוא לא קיים –השמש, וכשהוא יצא 

 מזה כמה מאות שנים שהוא קיים. כבר ואפילו המדענים יודעים את זה 

היה נראה  הערה: ראה בספר 'סדר הדורות', שנת ה' אלפים של"ב, שכתב וזה לשונו: שנת של"ב

ועמד י"ד חדש, ובשנה ההיא היה רעש גדול ונורא בעיר קוסטנטינא,  ,כוכב גדול ונורא עם זנב גדול

ורגזה ונדנדה כל העיר, ומתו ברעש יותר משלשה אלף נפש. גם בעיר  ,המגדלות ובניניםונפלו 

וגעש גדול ומתו עם רב, ולא שקט הרעש מזעפו  עשהגדולה אויגשפורק ובעיר מינכן היה סער ור

 שלשה ימים )צמח דוד ח"ב(:

יש להם טלסקופים  יודעים.בודאי שהם א יודע את זה מהטלסקופים שלהם. "נאסו

. אבל לא רק זה. שלחו לויינים כדי לראות את זה, והם רואים את ברור שיכולים לראות

זה בא, וראו את זה ברור  ראו את זה, ראו אתו ,אנשים אמרו שהם ישבו שם .זה כל הזמן

 ועוד מעט יופיע, בעזרת ה'. -איך שזה נהיה יותר ויותר גדול. הוא קיים 

 אמוריםוכל האסטרואידים שהם אומרים ש .אז יתחיל הבלאגן -ופיע ולא רק זה. כשזה י

הם רוצים  .זה סתם שטויותאז , כלום ואחר כך לא יפול ,הארץ-אולי ליפול על כדור-מחר

מטאור או  דיאסטרוא חושב שיפול איזה א"לבלבל אותנו, שאם אנחנו מאמינים שנאס

זה לא כמו שמדברים על כוכב שביט אבל  ..אז אין כל כך מה לבדוק. ,וזה לא נופל ,קענ

שזה יכול להפוך את כל הימים בכל העולם ולהרים  ,'ניבירו'או  'אקס-פלנט'שזה נקרא 

זה, את לדעת  םלא רוציאז יותר ממאתים קומות. גובה של בנין גבוה את הגלים בים ל

הם רוצים להמשיך את העולם כמו שהם חושבים שזה צריך  .ם להאמין בזהילא רוצו

ויצטרכו  ,וזה מה שכתוב בזוהר זה מה שכתוב בנבואות .אבל זה לא יעזור להם להיות.

לקבל את זה בין אם רוצים או לא. ואי אפשר עכשיו להגיד שרב זה או רב אחר אמר 

 נגד...

 ...למה הרבנים האלה אומרים את זה? ש.

למה הרבנים אומרים, וזה לא בשבילי להחליט למה הם אמרו את זה.  ת. אני לא יודע

 אבל זה טעות.

זה  -לפני המשיח הזוהר על כוכב השביט שיופיע  דברישבשם רבנים  ושאמר ש. היו

 גשמי...לא משהו רוחני, 

ורוב  .בכדור הארץ 'סתם-'. וזה יגרום לבלאגן 'לאועוד איך'זה גשמי  –ת. קודם כל 

וזה חייב להיות. וזה לא  זה כתוב ברור .א יעלמו. אבל זה חייב להיות"האנשים בכדוה

לא היינו  -זה יותר קל... אבל אם זה היה רוחני אז רוחני. אנשים חושבים שאם זה רוחני 

עכשיו זה גם רוחני, אבל ועוברים בכלל שום מבחן, כי זה הרבה יותר קשה, מבחן רוחני. 

ה' ישמור עלינו במיוחד בארץ ישראל,  .וה' ישמור עלינורך לעמוד בזה, טונצ .זה גם גשמי

ואנחנו לא יכולים להגיד זאת מדי  .יהודי אמיתי ינצלים. וכל במיוחד בירושל-ובמיוחד

 ,מבקש ממנוו ,ואם הוא קורא לקב"ה ,אמיתי-צל, אם הוא יהודינכל יהודי י .הרבה פעמים

שהוא מקבל אותו כל יהודי , 'ציל אותי ואת המשפחה שליהבבקשה, בבקשה, ל' :ומתחנן

עלם, כל הרשע ים להייכול. ואין ספק שזה גם רוחני, וגם גשמי. וכל הרשעים חייב-כהכל

שהאפיפיור ימח שמו וזכרו,  ,יםחושבאתם  ? מהאז מה השגנו -חייב להיעלם, כי אם לא 

הקתולית או לעוד -צחים ששייכים לכנסיהוכל הרו ,ו"וכל האנטישמים בעולם ימש

בים שה' ישאיר שאתם חוהאם  ,םסוף יהודי-הורגים בליאו כל המוסלמים שכנסיות, 

 ?!...כאלהאנשים אותנו בעולם עם 

ישלטו, הם שהרשעים  -ברור בהרבה מקומות, איך שבתקופה שלנו  בזה כתו .ועוד דבר

הם לא רק  ,ר"כתוב ברור. וזה גם כתוב שהרשעים האלה, הע .י"ר ישלוט על עמ"העשו

הם אויבים נצחיים  -עמלקים. והעמלקים גם הם אלא  ,שיצאו ממצרים אלהה, ר"יהיו ע

מילה כשר, הוא -וברית ,וזקן ,עם פיאותשהוא של האמת, והם חייבים גם ללכת. אז אחד 

אפשר לדעת , אז איך נחנו לא יודעים בדיוק מי שייך לאיפהר, עמלק. וא"ל להיות עוגם יכ

שקשה לומר, אבל זו אמת. ואנחנו, הצדיקים הגדולים יודע אני  ..!?למהאיזה רב שייך 

, ואין לנו, אין לנו, אנחנו כבר יתומים, כמעט לגמרי. וכל מי ם, כמעט כולנעלמו שלנו, כבר

הם  ?אמיתי או עמלק-קנים, ומי יודע מי מביניהם יהודיזה העס -י היום "ששולט על עמ

השני, קבוצה כזאת נגד קבוצה כזאת, אז מי צודק? מי הצדיק? מי -עם-אחדהרבים 

 ם להתייחס בכלל. יעים, אז אנחנו לא יכולדואתם לא יו -השקרן? אני לא יודע 

לגבי הכוכב עצמו, יש  ,. ראשיתנושא המדוברביותר מסודר קצת  הביןש. אני רוצה ל

ע על השדה המגנטי כבר משפייש אומרים שזה ואומרים שרואים את זה רק בדרום, 

 השביט כיום?כוכב קורה עם באמת מה  הארץ...-של כדור

 .ם לחפש בעצמםיהם יכול ,אז שוב .א"ת. אין בכלל ספק שזה משפיע כבר על כדוה

הגעש -הריו !אדמה, עלו בשמונה מאות אחוז מלפני עשר שניםה-המקרים של רעידות

 .הנמזג האויר משוו !מעולם והמודבר שלא היה כזה השני, -אחרי–ממש אחדמתפוצצים 

כ "אבל הם לא יכולים לפוצץ כ ,לשחק עם זהאיך ם יהרשעים יודע -האויר -אמנם מזג

ויש עוד  .אדמה-אחוז יותר רעידות-מאות-יכולים לעשות שמונה געש, ולא-הרבה הרי

 כבר סובל מזה חזק. א"אבל אני יודע שכדוה ,הרבה סימנים שאני לא יודע

 ת את זה...ואפשר לרא שעדיין אימסתבר ש. 

 איפה שזהבדיוק א יודע "נאס ,ם שטויותתא כל הזמן רואה אותו. ס"ת. זה לא נכון. נאס

 הוא גם יכול למדוד בדיוק מתי זה יגיע. ו, נמצא

 ש. אבל לא מדווחים לנו...

לא וכנס לבונקרים שלהם, הי? כי הם רוצים למגלים לא הם למהבעצם ת. נכון, אבל 

מפחדים שכולם יתפסו שיש להם בונקרים להסתתר שמה, אז  .להםרוצים שיפריעו 

ואפילו  .ולעשות להם בעיות ,אנשים יתחילו לרוץ למקומות האלה, ולחפש איך להכנסה

שהם נכנסים לשם ומשאירים אותם יודע הצבא גם עוד לא  –אם יהיה צבא לעצור אותם 

נו תים אולמה משאיר'סים, פוך לאויב של הנכנלהגם הוא אז גם הצבא עלול  -... בחוץ

 'בחוץ?...

כמו נחרצת בצורה כה היה לא זה  כוכבהש. כשאתם, האוטיסטים, התחלתם לדבר על 

 שאתם מדברים עכשיו...

אז הם  - לאט, כי אם לא-טאנשים לזה לאאת ה סצריכים להכני ת. כי אנחנו לא יכולים.

 מתחילים להשתולל לפני הזמן. .מתפוצצים

 ?הכוכב, האם זה מסוכן, או שזה רק משהו דבר יפהש. הזנב של 

הארץ, וזה כתוב -ת. בהחלט מסוכן, כי הוא יביא לפה הרבה מטאורים שיפלו על כדור

 בעוד מקורות. גם בזוהר, ולא רק שם, 

 ?...עוד שנתייםברק  זה יגיע פה בסופו של דברשזה יכול להיות האם ש. 

ם הרבה יזה סתם. הם עוש אבל יש כאלה שאומרים כך.נכון, ת. ממש לא. 

ם לכל מיני מקומות באינטרנט ובחדשות ובכל יציה, מידע שקרי. הם מכניסמדיסאינפור

וכל הבחירות המטומטמות  .בשביל לבלבל את כולםשקרים  , מכניסיםמקומותהמיני 

זה הכל בשביל להסיח דעת, כי לא יהיו בחירות! לא יהיו בחירות  -ב "בארהשהאלה 

טוריה סאף פעם בהי !ותרהתחילו שנתיים לפני הבחיובכלל! והם סתם עושים את זה. 

לא היה בחירות שהתחילו  ,של אמריקה, עד כמה שאני יודע, לפחות בזמנים האחרונים

 ולא יהיו בחירות. ,. אז זה הכל שטויותכן לפנימהרבה זמן כ"כ  זהעל לדבר 

 אז מתי הכוכב יופיע?...נו, ש. 

ל בשמים, ברגע כסתיודע שזה בעתיד בקרוב. תמשיכו להיך. אני יודע תארת. אני לא 

של מרחק גודל המן שזה יהיה קרוב מאד, בנצטרך לרוץ. יהיה ז –שרואים את הכוכב 

אתם תראו את זה כמו שרואים את הירח,  .נו, ואפשר יהיה לראות את זה ברורמאיתהירח 

 ותראו ברור שזה לא הירח.

 מדובר על השנה?.... האם ש.

 השנה, השנה!... ,ת. השנה, השנה

 ...?בזהב להשקיע,כדאי עכשיו במה אז ישהו שאל מש. 

רק לזהב יהיה ערך. אבל הערך הכי גדול זה אז  כי אחר כך אם ירצו לקנות משהוכן, ת. 

באיזה יודע אני לא צריך לדאוג, ה' יתן לנו אוכל, יתן לנו כמו מן, אינני אבל אוכל. ביהיה 

בלי לדאוג להם. אבל שוב י "צורה בדיוק זה יהיה, אבל ה' יתן לנו. הוא לא ישאיר את עמ

לים, כי יהיה הרבה יותר טוב פה, הרבה ושיכ םתבואו לארץ ישראל, כל היהודי אני אומר:

אירופה או -, ונוסע מאיזו ארץ במערביהודי קםהזה ש .דבריותר קל. ואגיד לכם עוד 

מאמין כי הוא ממש  ,כל מקום שיש גשמיות, הוא קםמפריקה או א-מדרוםב או "ארהמ

 .' )הערכה(הוא יקבל הרבה מאד 'קרדיט –שהקב"ה עכשיו מביא משיח 



אין לו דירה,  ,אין לו קרובים לאן הוא נכנס?...אז ש. נגיד שהוא מגיע בשבוע הבא... 

 יש לו משפחה, וילדים, איפה הוא יגור? 

 ,דיבואו נג ,מה אגיד לכםאז . כשהדברים יקרו ת. זה לא הבעיה שלי. כל אחד יזדעזע

שהוא,  והיו מתיישבים איפה ,אז היו מגיעיםהרי  ,מגיע הכוכבשבשבוע הבא סתם דוגמא, 

 היו מסתדרים...

ום תאעוזרים להם. אבל ככה אנשים לא פותחים פ זה אחרת, היו -ש. כשיש כזה מצב 

 ...לפליטים שמגיעים דלתות

זה אבל אז לא,  –. אבל אם לא , לקום ולצאת או לאת. בסדר. זו הבחירה של כל בן אדם

אני אומר שוב: המקום הבטוח ביותר  אבל זה יהיה הרבה יותר קשה. ,לא אומר שלא ינצלו

אז זה אני ים פה, ובכל זאת הם לא באים הנה. יש אנשים שיש להם בתו .זה ארץ ישראל

החיים -להמשיך את המסיבות שלהם ואת דרך אבל רוצים לא מבין, לא מבין בכלל!

שבוע הזה במלא הפתעות,  ושלהם. דבר אחד שאני יכול להגיד: בשבוע הקרוב יהי

 .'מרים ידים'אז אני  –ואם זה לא מזיז אף אחד  .שאנחנו נכנסים אליו

 ...לארץ?-בחוץשמה ש. הפתעות למי, ליהודים 

שאולי כדאי להם להתחיל לזוז אפילו אם לא  ם שיגרמו להם להתחיל לחשובית. דבר

ישראל יהיו -לארץ, מחוץ לארץ-אני מדבר על חוץ .יוכלו למכור את הבתים שלהם

 דברים מעניינים וגדולים. 

 מתי המשיח יבוא? אולי בפסח...אז ש. 

 ממש מרגישים את זה כבר.שים שאסור לכם לשאול את זה... אבל שתדעו ת. אתם יודע

 אחרי פורים...שיום בהגעתו של הכוכב,  ,קרהשזה י יש אומרים ש.

יתקיים.  - גיד שמה שכתוב בזוהרהת. אני לא יכול לענות על שאלות כאלה. אני רק יכול ל

, ][ ם כן מסוגל מאד חזקגכבר זה  - מאד מסוגל, ומפוריםזה אני רק יכול להגיד שפסח 

 אבל אנחנו צריכים להיות מוכנים לזה.  ,זה פורים ויכול להיות אחריבאז זה יכול להיות 

 במה צריך להתכונן?... ש. האם אנחנו מוכנים לזה?

, ורק לא לפחד. זה יהיה משהו מדהים. תקרא ,אינני יכול לומר יותר .ת. רק לא לפחד

הים יעלה ככה אז לא תפחדו?!... גם הים התיכון ר שהאם כאתקראו, תראו מה שכתוב. 

 יפחיד כשזה עולה...בהחלט אבל זה  ,ישראל-זה לא יפריע בארץיעלה! 

 ש. אמרו שתל אביב לא תשרוד... ומה עם חיפה האדומה?...

לא ישראל, לפחות חלק,  –ת. תל אביב זה לא ישראל, זה לא ישראל בכלל, וגם חיפה 

 היהודים לא יפגע.שם גרים שן היכ חלקהאמנם . התחתוןלחלק 

 יהיה הבירור, פעם אמרתם שהרשעים יברחו מפה...בדיוק ש. איך 

מספיק שישארו פה ולא יאמינו שיכול יהיו לם יברחו, ומפה, אבל לא כו ת. נכון, הם יברח

ויהיו מספיק  ,הרבה יעלמו ויברחו - הסוף-יות כזה דבר. אבל כשזה מגיע כמעטלה

הרשעים שלא מאד קשה, -שזה יהיה מאדיודע שישארו ויכחדו בימי החושך. אני רק 

תהיה הרגשה  –וברגע שיגיע הכוכב . ][ יעלמו בימי החושך שעומדים להיות -בורחים 

יושבים פה בארץ ישראל, שיותר טובה. הרגשה של שיחרור. אתם לא מבינים שאלה 

לא נכנסים לבונקרים או מנסים ם בתוך הבתים, ומאמינים בקב"ה, ויושביבאמת ו

מה, פשוט נכנסים לבתים, וסוגרים את הדלת, ומתפללים -יודע-לא-סות עם אנילהתכ

. ואנחנו נרגיש איך חזק לה', האנשים האלה, כאשר זה בא, זה ישחרר משהו, גדול

  ...הרגשה של רגיעה זוכ טובה, כ". ואז זו תהיה הרגשה כשהרישעות נעלמת

אמנם עדיין עומדת בפנינו המלחמה שנקראת 'גוג ומגוג', אבל לא אנחנו אלה שנלחמים, 

השחרור הגדול!... כל  –רק הקב"ה שולח את המשיח להלחם את זה. ואחרי שזה נגמר 

 הרישעות נעלמת לגמרי!!!

 ...?אחרי ...?לפני ...ך הסיפור הזה?וש. מתי ואיך המשיח מתגלה בת

נגד כד... אבל כתוב שהקב"ה ישלח את המשיח להילחם ילא יכול להגת. די, די, די... אני 

 ואו נגד ישראל, 'מלחמת גוג ומגוג'.הרשעים שיב

לשרוף  שראלי-אש תצא מארץשאז הכוכב, התגלות ש. בזוהר משמע שזה יהיה אחרי 

 .את הרשעים..

 ומגוג.-שה' ישלח אותו להילחם נגד גוג , המשיח, הוא זהת. נכון, והוא

רוצים שרק מושפלים,  כהשכיום מרגישים  ,הכשרים היהודיםאמרתם פעם שש. 

ונרגיש  ,מסויים נרגיש שה' נלחם עבורינו באת מהמיטה... אבל בשללהתכסות ולא לצ

 השלב הזה? - חוסן, מחוזקים. מתי זה קורה

 זה יקרה... אבל לא עוד הרבה זמן. –ת. מתי שזה יקרה 

 'א גוטע וואך' )שבוע טוב(!כל, ואגיד לכם: זהו. אמרתי את ה

 מנחם:

איך שלא  ,לא מגיעזה , שגדולי הדור, או מי שנחשב כגדול הדור היום, וניאני רוצה שתב

כשזה בא , כל יהודי בעצמו ,למה שהיה בעבר, וכתוב שכך יהיה. אנחנו צריכים ,יהיה

אנחנו  !סורזה אלהבין:  ,חר למדינהם, כמו הגיוס, או בכלל כל קשר אילדברים חשוב

אנחנו  .ם, רק צרותות בשבילנו כלוהמדינה לא יכולה לעש עד הסוף:זאת צריכים להבין 

בדיוק שזה  הזה בזמן דרוצים להיות פה, ובמיוחשכי אנחנו יהודים  ,י"בים פה באשיו

אבל  ,ון שעוזבים אותנמון כל זטבשלמי  זה לא משנה לנווח מגיע. וזה הכל. ילפני שמש

אז  –את הילדים שלנו לבעלי עבירות קשות ך כשמתחילים להפריע לנו ולהשתדל להפו

לקלקל את  ,בלי להתנגד ,תת להםאנחנו לא יכולים ל !נגד. זה חיובם להלחם יאנחנו חייב

עוזרים' לנו, שהם 'שהם  ולקחת כסף מהם, ולחשוב אותנו או לבלבל ,הדור הבא שלנו

שמים, אבל הם 'גנבו' ן ההכסף באמת בא מנכון, , שהכסף שלהם בא מהשמים. "הטובים"

לא  הז - והמטרות שלהם לתת לנו כסף .לא נכונהה קיבלו את זה בצורשאת זה, או 

 לטובתינו.

בעד הצבא, זה או דברים שזה בעד המדינה, י אז שיהיה ברור: רבנים שמדברים כל מינ

. ואיך ים ברבנים שלנורגם אנחנו בוחוברב שלו, פשוט לא רבנים שלנו. כל אחד בוחר 

צודק, אין לנו הרבה זמן. העולם עומד לחזור למצב שהיה באמת רל'ה הא -שלא יהיה 

את המבחן ונוכל  רלפני החטא, ואז בעזרת ה', נעבו קהיה בדיוכפי שזה  ,לפני המבול

 עדן.-לגןת להכנס באמ

 ...בשעתו היו כאלה שנסחפו ושילבו את הלאומיות עם התורה ש.

ת. אנחנו לא מדברים על זה. אני לא רוצה לדבר על זה, זה איך אומרים? מים מתחת 

ה' רצה  מציאות של היום.את הרוצה לדבר על כאלה דברים. יש לנו  אני לא .לגשר

כי  ,אבל זה לא עוזרקים. דהם צו , בזהשהרשעים יישבו את הארץ, והארץ פורחת באמת

, הם האמינו בזה, כן, החלוצים הפשוטים .הסיבות הנכונות ליהם עשו את זה לא בשב

תם לארץ, ושלהם, והביאו א)העיירות( השטעטלאך ן אותם מ שסחבואלה המסכנים, 

 .לוניים לגמריוהאכילו אותם את הציונות, הרעילו אותם. זה הפך אותם לחי

, שיצר את הרכיבהוא זה שבכלל שים, נגדול יותר מהציווא השרגון כנון של האיתוזה 

צו כי הם ר ,עשו את זה בכוונהש. הם 'דשעולם החהסדר ' ושלח אותם, וזההציונים ו

ושהיהודים ישתפו פעולה  ,צו לקחת את זה מן היהודיםוהם רולהשתלט.  להגיע לארץ

-שרוסיה וארצות כל הסיבהוזוהי  .החדשה שלהם-של הדת קיהיו חלהיהודים ש ,איתם

בכלל לא היה הגיוני ששתיהם זה הרי ישראל. -של מדינת ההברית הצביעו בעד הקמת

 'חדשה-עולםה-סדר'רק מה,  !...זה?הדבר היצביעו בשביל זה, איזה אינטרס יש להם עם 

 הם לא אוהבים את הערבים .ם מאשר עם הערביםניומסתדר הרבה יותר טוב עם הצי

 'קישקעס'ו את המרכז, את הלב, את ה"לכבוש ח הערבים. הם רוציםהם לא רוצים את ו

ם להפוך את העם יואיפה זה? זה ירושלים. והם חייב .על הכלט ולשלו ,של הקב"ה כביכול

 ,מאמיניםהם לפי איך ש ,וככה ,הנבחר של הקב"ה לדת שלהם-הוא נחשב לעםהיהודי ש

חס וחלילה את הקב"ה. אבל יש להם הפתעה גדולה שעוד מחכה להם,  ס ושלום,ינצחו ח

 הפתעה שתביא אותם לא רק למוות, אלא להיעלם בכלל מן המציאות!

, מלוכלך לך! לא כל אדם בעולם של היוםאני רק רוצה שוב להגיד לכם: העולם היום מלוכ

נבחר של הקב"ה. ה-םבאמת העהוא י, "עמ ,הרוב ימותו. אבל -לכן ו .יםכלכאבל הרוב מלו

לקב"ה. וכשאנחנו נהיה באמת במצב שנוכל להוריד  כל הנשמות שלנו שייכות ,ואנחנו

עדן, זה יהיה -ת גןמאז זה יהיה בא - להדבק אך ורק למקור שלנוו ,את כל המחיצות

 ]'דבקה נפשי אחריך...'[ באמת גן עדן!-באמת

 

למסרים בענייני הכוכב, מלבד דף נ.ב. בעזרת ה', בקרוב נוסיף בל"נ השלמת מקורות 

 המקורות שפורסם בעבר.

 



 

 1 עמוד . !מגיעהשביט  - דניאלד, תקשורים עם "בס

 עבר כל גבולזה 
 דניאל, ירושלים, כ"ח בשבט תשע"ותקשור עם 

נים אני לא מבין איך יש   .שןי –כולם, לפחות רוב העולם 
אבל  .הרבה דברים מדהימים, דברים מאד רעים כל כךכשקורים 

ונכנסים קצת עוררים תישנים. יש פה ושם אנשים שמ
להתרגשות, או לצד הטוב או לצד הרע, אך הרוב הגדול ישנים. 
ואם מנסים להעיר אותם, להראות להם הוכחות שעומדים להיות 

מסתובבים לצד  אדם הצידה,-דברים מאד קשים, דוחפים את הבן
 פשוט לא רוצים לדעת. השני, ונרדמים שוב...

ואיד שהיה לפני שנים עשו סרט קולנוע שהראה איזה אסטר
הארץ ולהרוס את כל העולם, ובסרט -צריך להגיע לכדור

-וזה מאד מעניין שאנחנו פחות זה היה נשיא שחור!הקולנוע ה
מסרים הקודמים שהרשעים כבר דובר ב) יום!היותר באותו מצב -או

 .מקום תעשיית הסרטים הגדולה בעולם( –השתלטו כבר מזמן על הוליווד 
רגון גדול, עמד וסיפר א אשר-יושב אנשים ידעו. אדם אחד שהיה

שבעתיד יהיה  ,שישיםמפוארת, וזה היה בשנות ה-בארוחת ערב
 ...נשיא כושי שיהרוס את אמריקה! איך הוא ידע את זה?

 ...מעניין!

כף אנחנו נעבור על יות ,אבל, עם כל הדברים המפחידים
אנשים לא בכל זאת ה, מהדברים זה, על כל אחד ואחד

 מעניין...מתעוררים! 

רוצים כל כך הגדולה שכולם היו  ריתבה-ארצות –אמריקה 
רצו  –קארד -עם דרכון אמריקאי, עם גרין ,להיות אמריקאים

מטרה של הרבה הפעם זו היתה  ,להגיע לשפע של כל אמריקאי
מאד אנשים, והאמריקאים עצמם היו מסתכלים על הדגל 

-היה בן . אם..בעולם-טוב-הכי-אמריקאי כמו סמל של הדברה
אדם שרצה להחזיר את הדרכון האמריקאי שלו היו מסתכלים 

 עליו כמו על משוגע!

כבר לא היא ארה"ב  רית!בה-אין ארצות –היום אבל 
 טיה הגדולה, החשובה, החזקה בעולם.לא הדמוקר וזדמוקרטית, 

תה ארה"ב, זו האדמה שפעם הי -קיים. מה שקיים זה כבר לא כל 
של הדמוקרטיה שהיתה פעם הפאר בערך מסגרת מאד מדוללת 

 של העולם.

הרשעים נכנסו, וכמה וכמה נשיאים כבר תחת השליטה 
הם בידים  .הם לא כמו שצריך ,לרוב ,הקונגרסאנשי ו .שלהם

ר העבירו כל מיני חוקים בצורה ובסופו של דב .של הרשעים
עוד לא רואים את זה  דיקטטור! –ועכשיו הנשיא  .חוקית-לא

רוב האנשים שמבינים יודעים שזהו זה. הוא ברור מאד, אבל 
הצליח להרוס את הצבא האמריקאי שפעם היה "הצבא" בעולם. 
הוא פיטר מאות גנרלים, וכל אחד שלא היה מוכן ללכת נגד 

אלפי חיילים -ן הצבא. הרגו אלפישיחררו אותו מ – האמריקאים
בלי  ,ם, קוריאה, אפגניסטןאיטניאמריקאים במלחמות כמו ו

זה הכל היה בשביל כסף. הרשעים אומרים כי בשנה של  ,סיבות
. כי רוב ..מלחמה הם מרוויחים יותר מעשר שנים של שלום

 תעשיית הנשק בעולם שייכת להם.

להרוס את הכלכלה  ,עם הרבה עזרה ,הוא הצליח
כביכול 'ע"י אנשים שנעשו י גניבות ענקיות על ידהאמריקאית 

שכל  – 'סדר עולמי חדש' :להםם את החלום שש    י  כדי ל   'חשובים

העולם יהיה תחת שלטון דיקטטורי שלהם, עולם שמעט שולטים 
על הרוב, עולם עם אוכלוסיה בגודל אשר יספיק אך ורק לשרת 

 עבדות, עבדות מוחלטת. –את המעטים אשר ישלטו עליהם 

אירופה כבר ו .יתה מקום כמו כל המקומותיארה"ב נה
כל המהגרים שברחו מסוריה,  .המצב הכלכלי גרוע .התמוטטה

-הורסים את אירופה, וראשי –אפגניסטן ומכל מיני מקומות 
 ,ממשלות כמו גרמניה, אנגליה ועוד נותנים להם לעשות את זה

הראש אפילו זה, אולי תוך כי זה חלק מהתוכנית. והותיקן גם ב
הרבה אנשים נהרגו בגלל זה, הרבה נרצחו.  .זה לא יאומן של זה.

כבר  –הלך נגד מי שמי שלא עשה מה שהרשעים רצו ממנו, 
 וזה ממשיך... .נגמר

ונלחמים אנחנו ישנים. יש כמה שמדברים בארה"ב  אבל
נגד הרשעים, אבל בכל אופן הרבה עדיין ישנים. והיהודים 

-םובדרבאירופה, באנגליה, באמריקה, במקסיקו,  ,הטובים שלנו
ישנים.  – שראלי-גם בארץ ,אמריקה, באוסטרליה, בכל העולם

 ,אמיתית-שטחית, לא )יהדות(עם אידישקייט  הם עסוקים יותר
מצוות מפוארות, עם חתונות -עם מסיבות, עם בר עסוקים

גשמיים עד  כך-כלמפוארות, עם כל מיני דברים מאד גשמיים, 
את  ,היהודי בזה-רגישים את הרוחניות שבזה, את הלבשלא מ

 בזה כבר לא מרגישים.שהנשמה היהודית 

זו  –עגל הזהב  .ברוב העולם הגשמיות שולטת על היהודים
יש יהודים  –העבודה הזרה של העם היהודי. אבל ברוך ה' 

רוצים אך ש, שרוצים להיות עבדי ה', 'רליכע יידעןהע' ,אמיתיים
מעטים, אבל הם  ,ורק לעשות את רצון ה'. ברוך ה' שעוד יש

 מעטים מאד.

הולכת להיות נפילה כלכלית ענקית  !אתם לא מבינים?האם 
ואי אפשר להציל את הכלכלה, למה? כי גנבו את  ,בכל העולם
)משהו מלאכותי, לא  הבנקים עובדים על "אויר חם" !רוב הכסף

. ... אין מספיק כסף בתוך הבנק לשלם את כל החובות שלואמיתי(
 ,הרוב גנבואת . ..למה? כי אין להם ,כמעטהכל הולך בלי מזומן ו

. וזה ..לקחו את הכסף, גנבו את הכסף, פשוט ם!בכל העול
זו שיטה. גונבים  ,בנפרדזאת כל אחד עושה שלא זה מאורגן, 

לבנק של מעבירים  -ומאנגליה  ,את הכסף, שולחים לאנגליה
 הותיקן. זו השיטה וזו הדרך.

ו להעביר כסף אדם רוצה לשלם משהו א-הבןכשעכשיו, 
הולך לבנק ומעביר לחשבון של השני, בלי מזומן. הוא למישהו, 

נותן צ'ק.  –הכסף עובר במספרים בלבד. הוא רוצה לקנות אוטו 
זה מספרים. היום, בכל העולם,  –עוד פעם  ,הצ'ק זה לא כסף

אם אדם רוצה ללכת לבנק לקחת כסף מזומן בסכום גבוה, 
וצריכים  ...בשביל מה זה?"שואלים אותו: "אז כסף שלו, מה

אפשר -שאילו לפעמים אומרים ולענות על כל מיני שאלות, 
 להוציא...

-הרשעים לא רוצים שאדם ישתמש במזומן, רק בכרטיסי
רוצים לדעת מה האדם עושה עם הם בגלל ש .אשראי וצ'קים

אדם -הכסף שלו, לאן האדם הולך, מה הוא עושה וכו', שהבן
 הרשעים.יהיה בשליטה מלאה של 
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אדם מכניס כסף -בןר שאשכהצליחו להעביר חוק בינלאומי 
-הכסף שייך לבנק ולא לבן –לבנק, או מעביר כסף לפנסיה 

 )לפני שנה ביוון, הבנקים נסגרו לששה .וזה קרה ביוון ובקפריסין !אדם

בקפריסין הבנקים היו  .יורו ליוםשישים ימים, ניתן היה למשוך מהבנקומט רק 
 20%יורו ליום והוטל מס של  מאהיים, ניתן היה למשוך רק סגורים לשבוע

אלף יורו. המיוחסים קבלו הודעה מוקדמת מאה על החשבונות שהכילו מעל 
 גדול בנק 2012מספר ימים קודם, כדי שיוכלו להציל את הכסף שלהם... במאי 

הכל  ..(.חודש למשך באיטליה הודיע שהוא מקפיא את חשבון הלקוחות אצלו
גונבים את הכסף של הפנסיה... הבנקים  .כולל ממשלות גניבות,

 האוכל יהפוך לכסף בזמנים האלה. ,ומה שכן .אין ספק ,יפלו

 חופש של הבנק...-אחד, יגידו בכל העולם שעושים יוםיום ו
יום שישי יהיה סגור, בשבת וראשון לא עובדים בחו"ל, באז 

תלכו לבנק  ,מויום שני תקובוגם בארץ כבר בהרבה מקומות, ו
שמחה '. ואז יהיה ..ולא תוכלו להוציא כסף, הבנק יהיה סגור

פשוטים, ומי -ים לא יוכלו לקנות את הדברים הכיאנש ...'וששון
כי אלה שאין להם כסף  ,יפחד ללכת לקנות - שיש לו כסף בכיס

 והם רעבים מוכנים להרוג בשביל אוכל...

  .למטרה שלהםכנון שלהם, יועכשיו אנחנו מגיעים לת

ואתה תקבל  ,אשראי חדש-יעשו כרטיס - אחרי שהכל נופל
ואם לא  ,אותו רק בתנאי שאתה עושה כל מה שרוצים שתעשה

היה לך עבודה, לא אוכל, לא בית, לא כלום. רוצים תלא  –
הם  .הרשעים ממש משוגעים !אדם לעבד-לעשות את הבן

ולם של חושבים שהם יכולים להשתלט על כל העולם, לעשות ע
בלי יהודים, בלי נוצרים. הם  רה,ז-עבודהדת אחת של עובדי 

וך את הרע לטוב ואת הטוב רוצים להילחם נגד הקב"ה, להפ
כשהם  ,כנונים שלהם. ועכשיו כשהם מגיעיםיהת לרע. ואלו

רגישים שכמעט הגיעו למטרה שלהם, מרגישים כמו כלב מאד מ
ע לזה, הרוק רעב שרואה מולו חתיכת בשר גדולה ורוצה להגי

 כבר יורד לו מהפה...

. כמה אנשים ..ופה בא הקב"ה ומפריע להם מכל הכיוונים
אנשים  !...מנת לסתום להם את הפה?-הם כבר יכולים להרוג על

וחלקם  ,מוכנים להילחםשיותר אנשים יש  .כבר לא מפחדים מהם
יש אז ט. ק  המצפון שלהם כבר לא ש   .הם האנשים שבתוך זה

בגדול, אז תהיה פאניקה  ,וכשהכוכב הזה יופיע .לגןאלהם ב
ואני  .הם לא יוכלו להשתלט על האנשים .גן בכל העולםאובל
 ,עם נפילה כלכליתיחד עולם, -ין שהרשעים יגרמו למלחמתמאמ

יוכלו להכנס  , הרשעים,כדי שהם ,שיגרמו למהומות בכל העולם
 בשקט לבונקרים בלי הפרעות של אוכלוסיית העולם.

יום ענקי ורציני ם בא  ', גם בכלכלה וגך  רו  בכזה 'ב   אנחנו 
אנחנו יודעים  .יש איומים מכל הכיוונים .שלישית-עולם-ממלחמת
צריכים לדעת את זה, אבל אנחנו לא יודעים מה אנחנו את זה, 

 הולך להיות.

למה?  , וזה מעניין.עם אמריקה רוסיה משום מה רבה קשות
 ,ארה"בתוך בשנמצאים אלפי חיילים רוסיים -כי ישנם אלפי

עם חיילים אמריקאיים איך להשתלט משותפים שעושים אימונים 
פימה אם לא -ולהביא אותם למחנות ,על אוכלוסיה אמריקאית

 ,חירום" מצבי לניהול הפדרלית )הממשלתית( "הסוכנות). ירצו ללכת

: תיבות ראשיוב .Federal Emergencies Management Agency :באנגלית

FEMA)אז העולם מתהפך. !, וזה מעניין מאד 

ל שם בתקופת הבע ,שנההם התחילו לפני כשלש מאות 
, ויש קשרים בין מה שנקרא היום זצ"ל והגאון מוילנא טוב
הקתולית, עם -', עם הכנסיהסדר עולם חדש'או  'טיאילומינ'ה

ועם תכנון  ,וזכרו-שמו-הזרה, עם השטן עצמו ימח-העבודה
איך יראה העולם 'שנה על  מאתייםיותר מקיים שוודאי כבר 

. היה אחד שהיה ראש האילומינטי שכתב 'תחת השלטון שלהם
-שנה את כל המלחמות שיהיו במאה-וחמישים-מאהכבערך לפני 

כבר מאז כי  ...איך הוא ידע? !ואחת-העשרים-העשרים ובמאה
 !כננויהם ת

ואנשים בכל  .סופית ח  צ   נ  ם ל  עכשיו הם מרגישים שהם הולכי
רוצים  .רוצים שיהיו חיים רגילים .העולם ישנים, לא רוצים לדעת

כי הם  ,לחיות בלי בעיות. הם לא רוצים לדעת את האמת
ם ונורא יו  מפחדים, והם לא רוצים לפחד. לא רוצים שמשהו א  

 יקרה.

כשהאסטרונומים כתבו ספרים על הכוכב  60-בשנות ה
איך  ,שהם רצו להראות לעולם שזה קיים, כX-פלנט –החדש 

-כלו לראות שישנו איזה כוכב עם כחיכי ידעו שזה קיים? הם 
פיע על המסלול של הכוכבים משיכה מאד חזק אשר מש

ולא יכלו  ,הוא בצבע אדום X-פלנט ,בכללוהשמש. -במערכת
. היה קיים שםלראות אותו בטלסקופים רגילים, אבל ידעו שהוא 

והתחיל  ,ש המדענים בנאס"א שמצא את הכוכבאחד שהיה רא
 כי רצו לשמור את זה בסוד. !לכתוב ספרים על זה. רצחו אותו

שהם לא פחות  פימה-אתם לא רוצים להאמין שישנם מחנות
לא רוצים להאמין לזה, אבל  .ריכוז כמו הנאציםה-מאשר מחנות

גם בגרמניה לא האמינו שישנם מחנות כאלה. כל אחד  זו עובדה.
ול לחפש את זה בתקשורת הרשמית של הממשלה יכ

שזה עבור האמריקאית. אף אחד לא רצה להודות שזה קיים ו
 .אין בזה ספקאבל  האוכלוסיה האמריקאית,

התחילו לבנות בארה"ב בונקרים עמוקים מאד  80-בשנות ה
רכבת -, עם כבישים ומסילתבתוך האדמה, משהו מדהים

 !הבונקרים בכל ארה"בהתיישבויות בתוך מאה שמחברת מעל 
ממשלה האמריקאית וכל ה לבשביוחלק זה  ,חלק מהן זה צבאי

זקוקים. יש שם  מיני עובדים עם רקע טכנולוגי או אחר שהם
התחילו לבנות  ...!ואפילו מסעדות ,שחיה-פיצות, סרטים, בריכות

ברו יאת זה בשביל מלחמה גרעינית, וכאשר תפסו מכל מה שד
-ב שמאיים על הכוכב שלנו, על כדורכוכ נובנאס"א שבאמת יש

. דברים הארץ שלנו, ואז התחילו לבנות את זה אחרת כי הם ידעו
לצלם את הדבר הזה יותר מקרוב כדי הם שלחו חלליות לחלל 

אותו  איםכי הכוכב הזה אדום ולא רו ,אדום-עם מצלמות אינפרא
איזה  ,עם טלסקופ רגיל. ואז הם ידעו בדיוק מה צריך להיות

 ,הארץ. והרבה מתו בגלל שידעו-עוד יביא על כדורה הרס ז
כי הם רוצים להכנס  ,דעו מראשברו, לא רצו שאנשים י  יוד

אחד יפריע להם, שלא יתפסו שהם -בלי שאףמ ,בשקט לבונקרים
דעו שהם . ואיך י  ..משאירים את כולם בחוץ ורק הם יכנסו פנימה

כי נעלם המון כסף, טריליונים  –בונים את זה? הרי זה סודי! 
איפה זה הלך, ואם היו הוכחות להתקציב ולא ידעו תוך נעלמו מ

המסמכים היו כי  ,9/11 -הם נעלמו עם נפילת התאומים ב –
טיל ולא מטוס, אז כל זה אגב -בפנטגון איפה שנכנס, דרך

 ..ההוכחות נעלמו.
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וזה לא  .לבנות את הדברים האלהבשביל הכסף זורם שמה 
-רץ, וגם באנו  בנות, וגם הסינים ב   הם עזרו גם לרוסים ל   .שם רק

 – ...אבל לא בשבילי ולא בשבילכם ,יש לנו בונקר כזה ישראל
רק בשביל "הנבחרים". אבל לא לדאוג, יהודים, כי אני מאמין 

]'כי  !מאד שהכוכב הזה יגיע, והכוכב הזה מגיע ישר מהקב"ה

כל התופעות ו וכוכבים אשר כוננתה...'[אראה שמיך מעשה אצבעותיך, ירח 
הוא יעבור שמזה כתוצאה להיות  שהמדענים אומרים שצריכים

אבל , , בכדור הארץהוא לא יתנגש בו יהיו. –ליד כדור הארץ 
וזנב ארוך של מיליארדים  ,משיכה חזק ביותר-יש לכוכב הזה כוח

וזה יעשה שינוי  של אסטרואידים ומטאורים בכל מיני גדלים,
בזוהר,  – ה שכתוב שיקרהמ  דומה ל  בהארץ, -ה מפחיד בכדורכז
 נביאים וכו' לפני שמשיח מתגלה.בתהילים, ב

אלה שיושבים  ,וכמו שכתוב ,אני מאמין שזה יעבור אותנו
באותו זמן והם צועקים לשמים ומבקשים מהקב"ה  ישראל-בארץ

ולא ירגישו כלום בא"י. כתוב גם  ,אלה ישרדו –להציל אותם 
אנחנו נהיה בחושך, זה יסתיר את  – כשזה עובר אותנוכן ש

-כל אלה שהם יהודים .ור שאנחנו נשרודאבל בר .השמש
אנחנו נשרוד  ,ונשמע"-סיני ואמרו "נעשה-אמיתיים שעמדו בהר

נח עם המים. ה' -ה כמו תיבתא  ר  וכתוב שא"י ת   .לא משנה מה –
 .ולם הזהיעזור לנו ויציל אותנו. יהיו שינויים גדולים מאד בע

רוב האוכלוסיה של  .זה יהיה הסוף שלהם .רוב האנשים לא יהיו
רוצים הם  ,וזה מה שהרשעים רוצים לעשות .העולם לא תשרוד

ובעזרת ה', הקללה תהיה  ,עלםישרוב האוכלוסיה של העולם ת
 ולא עלינו, על היהודים. ,עליהם

תתפללו, תשתדלו  !זה הסוף ! תתעוררו!עם ישראל
להשתפר מאד בצניעות, גם הגברים, בלימוד של הגברים, בכל 
 ,מיני דברים שהקב"ה רוצה מאיתנו. אני מאמין שזה חייב להיות

כי זה הדבר הכי קרוב לכל מה שכתוב בתורה, בנביאים 
תתעוררו, תתעוררו, תעשו  :ישראל-ובכתובים. ואני מבקש מעם

ישראל לא ירגיש את -שעם קבוצות, תתפללו, תבקשו מהקב"ה
 ישראל יחיה. חייבים עכשיו להתחיל להתפלל ברצינות.-זה, שעם

)מלחמת עולם, נפילה כלכלית או אני לא יודע  – מה יקרה קודם

משהו  אבל ברור לי שהרשעים רוצים לעשות ,אקס(-הכוכב פלנט
עולמית. אני מאמין ואני יודע -קשה ביותר לכיוון של מלחמה

לית. אק טוטח  מ   ייעלם, י   –שאנחנו רגילים אליו  שהעולם הכלכלי
ארה"ב נהפכה  , ואני רואה שזה קורה:ואני מאמין ,אני יודע

לארץ מסכנה, מלאה זרים שפשוט נותנים להם לעבור את הגבול 
בלי כל שמירה. אני מאמין שיהיו בארה"ב מהומות קשות. אני 

' ג  נ  ב   לידינו ויתן לנו 'ז  , השביט, יעבור X-, פלנט'ירו  יב   נ  'מאמין ש
 .. אני מאמין שאנחנו בסוף..כזה שלא נדע מה לעשות עם עצמנו

אני מאמין שאנחנו בסוף, ואין לנו מה לפחד. ה'  .אני בטוח בזה
 ,]'שומר עמו ישראל לעד...'[ תמיד שומר על עמו ישראל, העם הנבחר

  דבר הולך לגמרי עם הקב"ה.-של-תמיד בסופו-שתמיד העם

 )יהדות(לא לתת לרשעים לקחת את האידישקייט  !ישראלעם 
שלנו, לא לפחד מהם! אתם מבינים את זה? זה חייב להיות. לכל 
אחד חייב להיות אומץ לא לתת לקחת מאף יהודי את הדבר 

הקשר שלו עם הקב"ה. הקב"ה ישמור  – וזה ,שהכי חשוב לו
ו. ישרד –אלה שחיים עם האמת  .עלינו, אלה שרוצים את האמת

"כל העולם כולו  :לא לפחד, לא לפחד. אתם מכירים את השיר
 ..והעיקר לא לפחד כלל". –הוא גשר צר מאד 

סוף הרשעים היו חייבים להודות שיש כזה כוכב, ואכן -וסוף
באינטרנט שיש כזה כוכב גם פורסם בכל העיתונות ולאחרונה 
, הם מסבירים כל מיני (תשיעי)הכוכב ה PLANET-9וקראו לו 

 אך לא אומרים שזה בא לכיוון שלנו... ,דברים

שלפני שהכוכב מגיע יהיו שינויים שלנו וכתוב במקורות 
-רעידות ]'ה' מלך... תנוט הארץ...', פרקי קבלת שבת[ הארץ-בכדור

געש. לפני כמה שנים היו -ת הרייוטורנדו, התפרצו-אדמה, סופות
 (Sinkholes)בולענים ו !באמצע ארה"ב ותסופות טורנדו גדולמאה 

האטלנטי עולים -פני האוקינוסו ,נפתחים פתאום ולא יודעים למה
התעשיה חמת )מהאויר -הרשעים אומרים שזה בגלל זיהום ,מאד

הצפוני נמס ולכן פני -התחממות, הקוטב נהאז יש והמכוניות(
האטלנטי עולים. אבל האמת היא שהקוטב נמס מלמטה בגלל 

 הרי -שאם כך  ,האויר-זיהוםאקס ולא בגלל -שפעה של פלנטהה
-יש הרבה יותר רעידותו !נמס מלמעלהצריך להיות הקוטב היה 

אדמה גדולה בטייוואן. בארה"ב היה -אתמול היתה רעידת .אדמה
ועוד דברים  יורק!-ה שלג שסגרו את כל העיר ניוכזה קור וכז

ות בטוח במה שעומד יאדם לא יכול לה-הבן .משונים בכל העולם
אחד, כמו שנאמר ע"י -אפשר לסמוך על אףאי  להיות.

ממשלה ולא משנה -לא על שום ראש ,האוטיסטים לפני שנים
 אפשר לסמוך היום. -ארץ, על אף אחד אי ובאיז

 עוד מצב "...יהיה :ז"טבת תשס ב"מתוך מסר של דניאל מתאריך י
 מבולבל מאד במצב יהיה והעולם קשה יותר הרבה, בעולם קשה יותר
-האמריקאי, ה הצבא כמו עליהם שסמכנו דברים ימינ וכל. וקשה

SOCIAL SECURITY הדולר, ל"צה, פה הלאומי הביטוח, באמריקה 
 והרפואה, החזק POUND STERLING-וה, הגבוה היורו, הנצחי

 עליהם סומכים שאנחנו המודרני שהעולם הדברים וכל והטכנולוגיה
 כאילו מהעולם יעלם, לאפר ויהפוך יתפרק זה כל .ה"הקב על במקום

 ..".פעם אף היה לא

 רע כללי כל כךהכל מותר, וזה לא יכול להמשיך. העולם 
, שרק הקב"ה יכול למחוק את ]'ותשחת הארץ לפני האלוקים', פרשת נח[

ח, למחוק את השטן שכל הרשעים מתפללים אליו, שלא צ  נ  זה ל  
אדם לא יכול לעשות את זה, רק ה'. -בן .נדע. אין מה לעשות
ע]זה עבר כל גבול.  .ה' חייב לגמור את זה ל ַּ ֶות "ב ִּ ָּ מ  ח הַּ ֶנצַּ ה ה' לָּ חָּ  ו מָּ

ה ְמעָּ ל ד ִּ ל ֵמעַּ ים כ ָּ נִּ ָּ ת פ  ַּ ו   ְוֶחְרפ  מ  יר עַּ סִּ ל יָּ ל ֵמעַּ ֶרץ כ ָּ אָּ י ה' הָּ ר" כ ִּ ֵ ב  ישעיה כ"ה  ,ד ִּ

 .[ח'

 מגיעהשביט 
 התשע"ודניאל, ירושלים, כ"א אדר א', תקשור עם 

או  'אקס-פלנט'שביט או האנחנו דברנו הרבה על כוכב 
מה שהוא יכול לעשות על כל איך שאתם רוצים לקרוא לו, 

הארץ, איך שהוא יכול לשנות את הכל בצורה קשה -לכדור
כך היינו רגילים לו למציאות -ולהפוך את העולם שכל ,ביותר

ודאי שגם רוב האנשים בעולם יהרגו, כבר לא  אחרת לגמרי.

ה :זכריה י"ג, ח']יהיו.  יָּ ל "ְוהָּ ֶרץ ְבכָּ אָּ יה',  ְנֻאם ,הָּ ִּ ם פ  יִּ נַּ ה   ש ְ ְרתו   ב ָּ ָּ כ  עו   יִּ ְגוָּ  ,יִּ

ית ש ִּ לִּ ְ ש   ֶתר ְוהַּ ו ָּ ה   יִּ  '[ב ָּ

הודים האמיתיים שקשורים עם אני רק רוצה לומר לכל הי
כי האדם לא יכול  .כךשזה חייב להיות, זה חייב להיות  הקב"ה

הוא יכול לפגוע  .לא יכול הוא .להרוס את העולם שהקב"ה ברא
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בזה, הוא יכול לעשות דברים קשים לזה, אך הוא לא יכול 
 'ניבירו'להרוס את זה. רק הקב"ה יכול. ברור לי בלי ספק, שה

קיים ויגיע אלינו. אני לא יודע בדיוק מתי, אבל לא יקח הרבה 
]פרשת  הזה-ות את הטינופת של העולםלנקבשביל זמן. זה בא 

 .נח[

תה בטוחה שהיא רק עולה ועולה, וכל דור האנושות הי
יותר טוב מהדור הקודם, אבל זה שקר. לפי היהודים זה לא נכון. 

 אם: "ב"קי שבת]כל דור הוא פחות מהדור הקודם.  – לפי היהודים

, אז ["כחמורים נוא אדם כבני ראשונים ואם, אדם כבני אנו כמלאכים ראשונים
ולכן פתאום פרצו ידיעות  אנחנו הדור הכי נמוך מכל הדורות,

השטן שולט ברוב  מזה,שנה או הרבה יותר שיותר ממאתיים 
השטן  בעולם ,כלל-העולם. היו לנו צדיקים גדולים, אבל בדרך

 .'בגדול'שלט ושולט 

כל  .ה שלו'עכשיו זה יגמר. נגמר הזמן של השטן והחבר
אמיתי זה -האמיתיים ישארו. יהודי-עלמו ורק היהודיםהרשעים י  

סיני ואמרה "נעשה ונשמע". -יהודי שהנשמה שלו עמדה בהר
יעלמו,  –כך הרבה צרות כל השנים -רב שעשו לנו כל-כל הערבו

 ורוב הגויים יעלמו.

שהאמינו בכוחות שונים בכך  רק הגויים שמבינים שטעו
אלה, אך הלכו לפי מה מהקב"ה, והגויים שלא האמינו בכוחות ה

 -רדו. אף אחד אחר לא ישרוד. במבול הם יש –שהקב"ה אמר 
הפעם לא יהיו כאלה, רק אלה אבל עוג מלך הבשן שרד, 

 הנבחרים של הקב"ה.

עם עם כל ההרס, אבל ועם כל הפחד,  ,כוכב השביט יגיע
לא לפחד, אין ממה לפחד. אנחנו  – רץ ישראלשיושב באישראל 

ם אחד.  ,הילדים של הקב"ה ולא לפחד. אנחנו ביחד, אנחנו ע 
זה לא השתנה וזה לא ישתנה  .הנבחר של הקב"ה םע  אנחנו ה  
 .]'כי אני ה' לא שניתי ואתם בני יעקב לא כליתם...', מלאכי ג'[ לעולם

תתכוננו, לא לפחד, אתם יכולים לאסוף אוכל, שתיה וכו' 
ל לא לפחד, כי , אבלמשך שבועיים( –)נאמר באחד התקשורים הקודמים 

אז מה שאנחנו צריכים. כל וגם ידאג לנו ל ,ה' ישמור עלינו
וה' ימשיך לשמור  ,שיהיה לכם מה שאתם צריכים בהתחלה

זה  אדם צריך בשביל לחיות.-מה שהבןאת עליכם ולתת לכם 
מנת שנוכל -יקח קצת זמן עד שזה יגמר, עם הפסקות, על

 ה'.להיות עם  .להתרגל למצב החדש. לא להתייאש

ה' אוהב אותנו ועושה לנו רק מה שצריכים כדי להגיע 
ישראל, תהיו עם הקב"ה. כל הגשמיות -אז עם .לחיים נצחיים

עלם לגמרי. ית –העצומה שאנחנו אספנו בדורות האחרונים 
צנועות וגם הגברים. יהיה לנו כל מה שאנחנו תהיינה הנשים 

 ,רוחנית המבחינ ויהיה לנו הרבה יותר ,צריכים בשביל לחיות
 הכי חשוב ללא הגשמיות המיותרת.-זה יהיה לנו הדבר הכי

כי זה יהיה  ,אני פשוט לא יכול לתאר את זהשיהיה עולם 
אין לי מילים. ואני מתגעגע לזה, מתגעגע ממש,  –כל כך טוב 

עדן של -עדן שאחרי הגן-עדן, מהגן-וזה יהיה עוד יותר טוב מגן
חזור לעולם הזה, אבל מחכות לואדם וחוה, שבו נשמות נחות 

עדן פה, כמו -, ויהיה לנו גם גן'מעין עולם הבא' -זה יהיה עולם 
 פעם.

שוב, לא לפחד, כי אין פחד, רק לאלה שלא בוטחים בה' 
זה יביא סבל, אבל כל  ,לא טובזה יהיה להם פחד, והפחד הזה 

ישראל, תתפללו לה' -אז עם אמיתי בסופו של דבר ינצל.-יהודי
שתמיד נדע שאין עוד  ,ברחמים, שלא נסבוללהציל אותנו 

להגיע  ה, הוא נשלח ע"י הקב"ה לעזור לנוהכוכב הז .][ מלבדו
 עדן.-הנות שוב בעולם שכולו גןילתיקון הגדול שלנו ול

 ?לראות את הכוכבאיך אפשר 

אקס זה לא פשוט. זה לא צילום בחתונה ממרחק של -לצלם את פלנט
בנוסף, ו צי קילומטר!של מיליארד וחמטרים ספורים, אלא צילום במרחק 

. לפיכך 'מאחוריוהנמצאים 'האור החזק של השמש מסתיר את כל הכוכבים 
אקס מגיע מאחרי -מאחר ופלנט נדרש ציוד צילום יקר או סיעתא דשמיא.

הרי חזק מאד, הוא משך היום אור השמש במאחר ווהשמש אז הכיוון ידוע. 
אור נחלש או השקיעה, זמן בו ניתן לצלם את הכוכב רק בזמן הזריחה 

השמש. לפי מספר תמונות שפורסמו ניתן לראות את הכוכב מימין לשמש 
בנוסף לכך, ניתן לראות  בזמן הזריחה או משמאל לשמש בזמן השקיעה.

 יום שמש ללא עננים.ממקום גבוה המשקיף על מישור, ב את הכוכב רק
אסור להסתכל לכיוון השמש מכיון שזה גורם נזק לעיניים  –חשוב לזכור 

עד כדי עיוורון. ניתן להסתכל דרך מצלמות דיגיטליות או משקפי שמש 
 כהות.

 
 הכותב וזהותו אומתו.שם קטעים ממכתב שפורסם לפני שנים ברשת החברתית. 

 בפרטים רבים שהדברים חופפים ודומים גםה מ מדבר בעד עצמו...המדהים התוכן 
 למה שנכתב בתקשורים.

זה ההוכחה שלי שמה שאני אומר  אני פוליטיקאי נורבגי.
הממשלה -ראש המציגים אותי, אתשלחתי שנכון הוא בתצלומים 

לפגוש ואני מכיר. הם יודעים את כל זה,  הגאני נוש םשריהו
אבל הם לא רוצים להבהיל את האנשים או ליצור פאניקה 

 המונית.

-ממשלת נורבגיה בונה יותר ויותר בסיסים בבונקרים תת
 להגנה על העם של נורבגיהפשוט רים שזה קרקעיים. הם אומ

"לפני  :, ענו?'מתי הבניה תסתיים'שאלתי כאשר אסון. -ממקרי
 .ישראל ובמדינות רבות אחרותבגם הם נבנים  ".2011

Planet X חסון של מזון וזרעים ימגיע, ונורבגיה החלה עם א
בצפון הארקטי בעזרת ארה"ב והאיחוד  ד  ר  ב   אל  ב  באזור ס  
אלה הנמצאים קרקעיים מיועדים רק ל-הבונקרים התת. האירופי

 באשר .הלאה וכן, מדענים, מפתח כגון רופאים-בשלטון ולאנשי
)עיר  Mosjoenלי, אני כבר יודע שאני הולך לאזור של 

כל  שבו יש לנו מתקן צבאי עמוק מתחת לאדמה.בנורבגיה( 
-, יש תיקשורת וכליעם מנהרותביניהם מחוברים בונקרים ה

יחד על פני השטח למות אשר ישארו האנשים  ה ביניהם.תחבור
 2,000,000-שכלשהי. התכנית היא  עזרהיקבלו לא עם האחרים 

. כלומר והשאר ימותכל וים, בטוחיועברו למקומות גים בנור
 מה לעשות.ו לא ידעויאבדו אל תוך הלילה  2,600,000

 אני מאוד עצוב. לעתים קרובות אני בוכה עם אחרים
לעם משקרת הממשלה מותו. יכך הרבה אנשים -כל כיהיודעים 

כל הפוליטיקאים הגדולים יודעים זאת . 1983משנת כבר 
 –מסתירים זאת, כי הם יודעים שאם יספרו בנורבגיה, אבל 

בוודאות. אבל לא אכפת לי יותר על עצמי. האנושות  גו  ר  ה  י  
כים לדעת חייב לשרוד. אנשים צריהאנושי המין  ,חייבת לשרוד

 את זה.

אנשים שיכולים כל הל. כל הממשלות בעולם מודעות לכך
כי כדאי לעבור למקום יכול לומר רק להציל את עצמם אני 

משך חמש שנים לפחות עם שימורים ומים למזון גבוה, לאכסן 
קרינה אם התקציב מאפשר נגד גלולות רצוי גם למשך זמן מה. 

 זאת.
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. ישנן והדברים הבאים יקרכי  100%-ב כםאני מבטיח ל
קבוצות תתארגנו בנשק, תשיגו סוף. לארבע שנים להתכונן 

שאל  משך זמן.לעם מזון גבוה ובטוח מקום חפשו תהישרדות, 
אותי משהו ואני אענה ככל שאני יודע על הקשר הנורבגי לכל 

בכל מקום.  קרקעיים-ם תתזה. הסתכל מסביב: הם בונים בסיסי
את הממשלות מה הם בונים, והם  ולשאת העינים,את  ופקחת

אותך  ועווריאחסון לאוכל", וכן הלאה. הם רק , זה ה  "א   :יגידו
 עם כל השקרים.

, אנשי השלטון פוליטיקאיםלעיתים קרובות אני רואה את ה
הם נשלטים ש. זה כאילו אנחנו חושביםהם לא מה ש ,הנורבגיב

 מהבדיוק בכל דיבור. הם עושים ואומרים בכל מחשבה, ו
העיר הם כל אלה שחיים בתחום זכור כי  .שאומרים להם לעשות

טהר את להצבא יכנס לאחר מכן ו שיפגעו וימותו קודם,אלה 
לירות כדי להרוג אם הנחיה ויש להם  )מהקרינה?(שאר הניצולים 

שבהם כל אחד  ,קיימת התנגדות להביא אותם לתוך המחנות
 יקבל מספר ותג.

סוף, כי הממשלה לא רוצה לד מה קורה עע ד  י  הציבור לא 
והממשלה פשוט  ,ליצור פאניקה המונית. הכל יקרה בשקט

טמון את הראש אבל אני אומר: לא ל .לתוך הבונקרים יעלםת
ות עם המשפח יםכדי להיות בטוחבחול, תתארגנו בקבוצות 

לפתור את כל להתמודד ויחד כדי למצוא דרכים תעבדו . שלכם
 שיגיעו.הבעיות הרבות 

המכתב הראשון, המקור התבקש לענות על מספר שאלות, לאחר 
 ולהלן המכתב השני:

. השתמשנו םייכמה בסיסים תת קרקעמספר פעמים בבקרתי 
כדי להגיע ממקום למקום. יש לי הוכחות קלה -בכעין רכבת

הם . על המקורות שלי מאת האחוזיםב אני סומךו ,שלימכתב ל
 .חדים על חייהםמפכי הם  מפחדים להגיד את מה שהם יודעים

כל  למות.אני פשוט רוצה שהציבור מה קורה. אני לא מפחד 
עתיד אני דואג ל בנורבגיה יודעים על כך.בשלטון הפוליטיקאים 

בעולם החדש. אנחנו  וגדליילדים שלי וכל הילדים האחרים שה
בידיעה מה שהוריהם עשו  וגדלישהם הכל כדי צריכים לעשות 

 בשבילם, כגון מתן מידע זה לאנשים כמוכם.

ראש הממשלה. לייבחר ת ... תיבחר ו... ממשל 2009בשנת 
חד א הן זיוף – הבחירותכל חשוב להבין את זה. ו זה כבר ידוע

השלטון עולים לשלטון, כל -גדול, ורק האנשים מאותה קבוצת
עד  ית של נורבגיהבתורו. תראה את ההיסטוריה הפוליטאחד 

שאר. כשיגיע הזמן הנא לחלוק את המידע הזה עם  עכשיו.
אני לא מקבל . אנשים ישרדו בגלל האינפורמציה שהם למדו

שום דבר חוץ מצרות מפרסום זה, ואין לי שום צורך להטעות 
אף אחד. אני עושה את זה רק כדי לחשוף מה יקרה במדינה 

 לבוא.תיד את העישרדו על מנת שיותר אנשים שלי 

 מכתב שלישי:

נדרשה היחידה שלי לבצע משימה מסויימת  כשהייתי בצבא
 ,נאמר לנו: "אל תשאל שאלותקרקעיים. -באחד הבסיסים התת

מאוחר יותר, כאשר נחתנו  .".פשוט תעשה את העבודה שלך..
בסיס שבו היו דלתות תוך  לאמחוץ לבסיס, נלקחנו במשאיות 

דרך נכנסנו  צבא אחרים.משמר כבד של אנשי עם  ענקיות
הרגשתי קצת מפוחד  .צריך להיות?' זהמה ' :חשבתיו דלתותה

בדיוני. זו היתה -מדע-מתוך סרטכמו בהתחלה. זה היה משהו 
עברנו לאחר מכן,  כזה.שבסיס בהפעם הראשונה שהייתי 

צבא -אנשיחיכו לנו  .מטר 500-באורך של כמנהרה ארוכה ב
דרך אחרת, ל הפנ קבוצות. חלקאנחנו חולקנו בידים בנשק. ימצו

ואני והקבוצה שלי התבקשנו לבוא עם השומרים למקום אחר. 
לעצמי: חשבתי  .תינו'להגנ'כשהגענו התבקשנו לשים מסכות 

מוגנים בתוך מתחם תת מספיק לא אנחנו האם  תינו'?!להגנ'
 '..!נשק?עם שומרים  ל ידיקרקעי ענק זה וע

 זהמטר, הייתה ל עשרה-שתיםים באורך כקרונועהוכנסנו ל
. מקומות ישיבהעשרה ו בהיו  .צורה מחודדת מלפנים ומאחור

הפוך אותו. המהירות לצורך בלי בשני כיוונים  ואותניתן להסיע 
היה גם מקום גבוהה מאד והרגשתי חולה בתום הנסיעה. היתה 

 .אלה סביבכהיו הרבה קרונות  .מטען שאתה יכול לקחת איתךל

מעולם  .נע במהירות הואזה עבר כר קרונוע אני יודע שכאש
כזה לפני כן. מאוחר יותר, כאשר הגענו לתחנה שלא ראיתי דבר 
הרגישו כמוני. איתי האנשים האחרים שהיו גם  .הרגשתי חולה

היו  אחד השומרים אמר שזה קורה בפעם הראשונה לכולם.
השומרים עצרו אותנו ואמרו לנו  ...שומרים עם נשק בכל מקום

להחליף בגדים בתוך חדר אחר ולבוא איתם. לאחר מכן, אנו 
נסע זה  ךאלמעלית שבה לדעתי היינו אמורים לרדת, נלקחנו 

 הואשוב, חשבתי עד כמה גדול  הצידה במשך כשלוש דקות.
 !המקום הזה

לאחר מכן, כאשר חזרנו לבסיס אחרי שבצענו את המשימה, 
כפי שהוא נראה, וכי הרבה דברים באמת ם אינו חשבתי שהעול

כאשר , חיי בהמשך. אותיהעציב והפחיד מוסתרים מהציבור. זה 
הרגשתי כי  ,זהבדוק את התחלתי לנכנסתי לחיים הפוליטיים 

 אלהענקיים מה שגיליתי היה כי בסיסים  שאני חייב לדעת.
לשרוד בכדי  הצבאוהשלטון -שבתוך האדמה נועדו עבור אנשי

חייב  וכי המין האנושישהולך לקרות ם יו  א  איזה בפנים. היה 
מדתי על זה מכל מה שראיתי עד ל ".Planet X": , וזהולשרוד
 עכשיו. 

ה מידיעת ז מסתירים אתוהם  ,הממשלה יודעת את זה
 ,האובייקט הזה במשך זמן רבאחרי מעקב ב. הם כבר הציבור

 בנורבגיהנבנו יודע כי אני דכונים מארה"ב. יזה ע ומקבלים על
כל הסכנות של  הן אני לא יודע מה. וכאל בסיסים שמונה עשרה
שהם נבנו אבל מה שאני יודע זה  ,כי אני לא מדעןהכוכב הזה 

האובייקט וכאשר  השנים האחרונות.חמישים או ארבעים משך ב
הרבה בעיות על פני השטח של כדור הארץ. זה  ויהי יעבורהזה 

מקלטים לרדת למתכננים כל מה שאני יודע. זו הסיבה מדוע הם 
הזה יגיע, הם בטוחים כי יצרכו אירוע מתחת לאדמה. וכאשר ה

דעו שהסכנה חלפה וכאשר י   .חמש שנים או יותרלחיות שם 
 רמ  א  נ   .מחדש והשטח בטוח הם יוכלו לעלות ולבנות את העולם

 הוא הולך לגרום הרס רב.ויש משהו בחלל לנו כי 

פאניקה המונית. אני רק רוצה לומר רצון לייצור אין לי 
בחינתי. אני עשיתי מה שאני יכול מ .שעתיד לבואלציבור מה 

יש דברים בעולם הזה שאינם ידועים לציבור. ויש דבר אחד 
לעזרה  , לא לחכותלהיות מוכן שאני יכול לומר על זה:

 בברכהמהממשלה ולא להאמין בהם. 
http://projectcamelot.org/norway.html 
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 6 עמוד . !מגיעהשביט  - דניאלד, תקשורים עם "בס

 )תרגום( עובד נאס"א חושף:

תה באמריקה סערה מדעית חמישים היל מסוף שנות הח  ה  
וזה  ,כל האסטרונומים צפו אותו .בחלל ,ם בחוץעל הדבר הזה ש   

 .פחדו לדבר על זה תקופה שלאהיה ב

ל ע.  Planet-Xפופולרי על-מדעפורסם במגזין  1961שנת ב
לכת אדום ענק וגל ענק המתקרב -הכריכה היתה תמונה של כוכב

 !ק"מ שלשלחופי קליפורניה. היה כתוב שהגל יהיה בגובה 
התרגשתי מאד והראתי את התמונה לכולם בבית, הם קראו את 

עד היום ושנה...  חמישיםהעיתון ואמרו שכתוב שזה יהיה עוד 
 אני שומר את המגזין.

ראיתי  נמצא מעלינו! Planet-X -ה עברו... ושנ חמישיםובכן 
, חג 1990-וגר למסלולו בש - HUBBLE) 'לאב   ה  'אותו בטלסקופ החלל 

ק"מ בשניה  7הארץ במהירות של -ק"מ מעל פני כדור 600במסלול בגובה 

 . מיליארד דולר( 2.5 –ומשדר תמונות מהחלל. עלות בנייתו 

ומאחוריו שובל ארוך כדור אש אדום, הכוכב נראה כמו 
 עשרים. לפני אותוים מכל החלקיקים הקטנים המקיפאדום העשוי 

עכשיו כאשר הוא ומו אבק, ענן אדום בהיר, שנה הוא נראה כ
שהוא מעבר לרחוב, התקרב, הוא נראה דרך הטלסקופ כאילו 

את שמש קטנה, אתה יכול לראות -הוא נראה כמו מערכת
הכוכבים הסובבים אותו והוא בא ישר לכיוון שלנו. אני מקווה 

 שהדבר הזה לא יפגע בנו.

כל מיני  .'וףלחט', וזה באמת יקרה לנו, נתחיל ממש בקרוב
טריליוני . מרחפים סביבו להכות אותנויתחילו דברים 

שמונה . חלקם בקוטר של כחלקיקים, ממש אבק של אסטרואידים
הכוכב יקיף את השמש ויבוא אלינו... אי אפשר  !קילומטר מאות

יעבור הארץ -כדור, ובזנב של הדבר הזהיש כמה פסולת לדעת 
  ו...הזנב שלבתוך 

מאוד עם אבק  צפוףאני מתכוון שזה ו ,זבל זנב עמוס ויש ל
זה יכה אותנו כמו  - יעבור דרכוארץ ה-כדורוכאשר  ,םסלעיו

על פני השטח של דבר זה יכה כל  .(PADDY) בהתפרצות זעם
 . הקרקע

מטר עשר במקלט בעומק של לפחות אנו צריכים להיות 
מטר בטון, בגלל חמש בתוך האדמה עם כיסוי הגנה של לפחות 

עדיין שגג של בית כל דרך  ו ויעברוישברשהסלעים האלה 
 ...עומד על תלו

-בור הוא יסובב את הצירים של כדורכאשר הכוכב הזה יע
לא ממערב למזרח אלא שסיבובו של הכדור יהיה ). (pole shift)הארץ 

עשרים אמרו לי שזה ימשך  CIA-ה ב'. החבר(!מצפון לדרום
)גדול ק"מ  75,000-דקות. הקוטר של הכוכב הזה הוא כושמונה 

מליון בכעשר והטמפרטורה שלו מוערכת  ,מכדור הארץ( ששהפי 
הוא יורה לכל הכיוונים אבק של חלקיקי תחמוצת ברזל  !מעלות
 .(red-iron-oxide-particles)אדום 

 ,כך מהר-זה יגיע כלהכוכב לא יפגע בנו, אבל יעבור ליד. 
המשיכה . ו לפני שאנחנו אפילו יודעים שזה מגיעזה יהיה עלינו

הזה של הכוכב השדות האלקטרומגנטיים  .מדהימהשלו המגנטית 
שהוא ימשוך ויסובב את הקוטב הצפוני יהיו כל כך חזקים 

האדם לא יתחבאו מתחת לאדמה עם -אם בני .בתשעים מעלות
)ההשפעה להם את המוח  'יטגן'זה  –קסדות על הראש 

ם יהיו הם ידעו, מה שהכל את והם ישכחו  האלקטרומגנטית(
את הם יאבדו  – הדבר הזה עוברשאחרי  !אידיוטים גמורים

 .מאיפה זה בא להם ולא ידעו ,שלהם חושיםה

מאתיים מטר אשר יקיפו בגובה של ם גלישיהיו  נאמר לי
ובמקומות שאין  ,קשה כל כךהארץ, וההשפעה של זה -את כדור

אדמה שאתה לא -יהיו בולענים. יהיו רעידות –קרקע מוצקה 
קמ"ש, חמש מאות רוחות במהירות של תהיינה יכול לדמיין, 

 לא ישאר דבר עומד. –ובמקומות אשר הם ינשבו 

אם הם יכולים לראות  .המדענים יודעים עליו הרבה שנים
כוכבים במרחק של שנות אור, איך לא יכולים לראות כוכב 

עוד מעט תוכל ונו, במערכת השמש? בחצר האחורית שלשנמצא 
לראות אותו ללא ציוד מקצועי. העניין הוא שהם שומרים זאת 

 ניקה מהציבור. אלמנוע פבכדי בסוד 

 זה יהיה הסוף של העולם כפי שאנחנו מכירים אותו.

 



 תראו לה' שאתם אתו
 תשע"ו אדר ב' חודש-בס"ד, ירושלים, תקשור עם מנחם, אור לראש

בכל  מאד עצבניים בכל העולם.-אני רוצה לומר שהרשעים מאד

ם לא היה. הם עבדו שאף פע , וזה דברמקום מגלים הרבה סודות מהם

בתוך הצל, שאף אחד לא ראה אותם, ואף אחד  שכים,חשנים במ מאות

הרשעים שמכוונים את ההיסטוריה הם לא יכול היה להצביע עליהם ש

אבל עכשיו  .עולםה בים שמכוונים את ההיסטוריה שלששל העולם, שחו

הם שזה אומר ש ,הם ממש לפני הסוף של התכניות שלהם בשלב זה

ככה הם חושבים. הם  ,העולםכביכול להשתלט על -כמעט מוכנים

 .זה, אבל ה' לא יתן להם תא חושבים שיעשו

רגישים שהתפיסה החזקה על הצוואר מכי הם  והם מאד דואגים.

 ם, שהם חושבינושות, כבר נחלשה, והמסכניםאה לעלהם שיש  ושחשב

מתחילים  - לא יכולים לצאת מהלפיתה שלהםשעד שהם תופסים אותם 

שמוציאים את כל את אלו יש מכל הכיוונים  ולהתגונן. וזהו. ,להסתובב

משהו יותר  ,פעם מגלים משהו אחר, משהו חדשכל ב .העבירות שלהם

 לשטן. םויותר ויותר מראה שהם שייכי ,יותר מבייש ,מגעיליותר גרוע, ו

הוא  !מוסלמי אבל הוא בכלל איננואומרים שאובמה הוא מוסלמי. 

זה נגד החוקים כי  ,שונאיםלמים סהמו – ון שלונהסגאת  !מאמין בשטן

 – ל הכיוונים שלושידוע בהכמוהו ששלהם, נגד הדינים שלהם. אחד 

אבל הוא לא מאמין במוחמד כנביא,  ,דים לו את הראשימורמיד היו הם 

ו. הוא "האיש ימש-לא מאמין באותוגם והוא לא מאמין בקב"ה, והוא 

 מאמין אך ורק בשטן.

לעבור לבונקרים שלהם.  והם, הרשעים, כבר מכינים את עצמם

 ןכל העולם בלאגן. אז אני מאמי לפני כןאבל הם צריכים לדאוג ש

בכל שהקשה ביותר של הכלכלה נפילה את השבעתיד הקרוב נראה 

מבלי אפשרות להגיע  ,יקומו עניים – ההיסטוריה. ילכו לישון עשירים

 לכסף שלהם.

כי הם רוצים  ,היה בעיה קשה מאד לרוב העולםתחוץ מזה, ו

ואנחנו רואים את כל הסימנים.  .שיתילהתחיל את מלחמת העולם השל

להכין את בכדי לחם או ילהכדי האמריקאים נכנסים לאוקראינה, 

-רוסים והטורקים נלחמים האחדם. הינגד הרוסכלחם יאינים להרהאוק

ויש בעיות עם  .השני בסוריה, והאמריקאים שולחים חיילים לסוריה-נגד

אין סוף לזה. ואני  ,וכו' וכו' ,ב"ארה למאיימים עשנים אקורי-הצפון

זה שמאמין שיפוצצו כמה מקומות גדולים עם כמה פצצות גרעיניות, 

ואז מתחת  ,ביחד עם הנפילה של הכסף ,יכניס את כל העולם להלם

כנס יהזה לא פשוט ל ...הזה הם יכנסו לבונקריםהבלאגן  למסוה

הם  ...זה לא עשר או עשרים אנשים !הם אלפי אנשים ,ים האלהרלבונק

 להשלים את ההכנות האחרונות,גם והם צריכים  ,אלפי אנשים שנכנסים

כל הענין של עם ודברים שהם צריכים וכו'.  ודלהביא עוד אוכל ועו

שכל העולם מצב כי הם צריכים  ק,להיות ממש מדוי ךצריזה  -הזמן 

-הם יכנסו למקומות ,הם מאמינים ,אזמשהו אחר, ואיזה יהיה עסוק עם 

שם בזמן  שלהם, והם ישחקו סעיים עם כל הלוקסוקקר-המסתור התת

 את מה זה מזכיר לי עולם תמות.סית ה, רוב אוכלווהעולם ימות שרוב

ל שלו בזמן ב  נ   ה  על שהוא ניגן  ,א, הקיסר של רומןשמספרים על נירו

הוא היה דגנרט שרצה להתחתן עם הסוס גם  ...באש שרומא בערה

 שלו. 

עכשיו אנחנו צריכים רק לא לפחד. הכוכב הזה מתקרב אלינו ממש. ו

אבל  ,ו את מועד בואונסים להסתיר מאיתנ, אתם צודקים, הם מןנכוו

מראים אינטרנט הבהם מוציאים חלקים של סרטים  ,נכוןו .הם לא יכולים

 המכוונות על הזריחלם שבכל העוליין מצלמות -אוןבאופן קבוע 

אפילו אבל הרבה כבר ראו את זה,  ...לא נראה את זהשוהשקיעה, כדי 

הסבר: יש באינטרנט אתרים שמראים מכל קצוות ) .הרבה מאד כבר ראו את זה

ליין על הזריחה והשקיעה, אך בכמה מקומות לאחרונה כמו -תבל מצלמות שמכוונות און

הסרטים האלה מוחשכים ולא מעבירים את הצילומים מקסיקו אוסטרליה ועוד, חלקים מן 

ני כל את התמונות של כוכב של השמש בזריחה ובשקיעה, וזאת בכדי שלא לחשוף לעי

 .(השביט

אי  בעצםרים ששמספמה יה, כמו צדיסאינפורמלשטח זורקים והם 

אבל  ..בצד השני של השמש.נמצא כי זה  ,לראות את זהכלל באפשר 

לים ושכולם יככך  ,יותר ויותר ברור תתחיל להיונכון, כי זה מ אזה ל

 ת את זה, עוד מעט.ולרא

  ...שמועות שכן נןיש רואים אותו, את הכוכב? ש. האם גם בארץ

את זה. אבל אני לא רואים אמין שהרבה כבר מאני מאמין שכן, אני 

ים הכי ברורים הוא שבכל העולם ניכול להגיד בטוח, אבל אחד הסימ

 ,זה משהו לא רגילוהשני, -אחרי-געש שמתפוצצים האחד-הרי נםיש

ר כשאנחנו האוי-יים במזגוהרבה יותר מהרגיל. אנחנו רואים את השינ

הרשעים, הפעולות של משזה יכול להיות  יודעים שלפחות חלק מזה

לים להשתמש ויכאמנם עכשיו, הם  לעשות זאת אבל אין להם סיבה

בכל ו .ם להשתמש בזהאמורילא הם ככה בזה בתור נשק, אבל סתם 

הגעש -יהרלגבי לדוגמא, אופן יש דברים שאין להם טכנולוגיה לעשות, 

שהם  זמן האחרון, זה לא יכול להיותבהרבה מתפוצצים  ל כךהאלה שכ

, קרוהרבה שלג, -עכשיו גם מקומות עם הרבהיש ו. זאת גורמיםאלו ש

מעלות  50היה ם ש ,ןאו שהיה באירמכו ,מאד קר, הרבה יותר קר מפעם

  .דיםיים בטבע מאד מפחשינוי ,סוף-, בליסוף-! ויש בליזו תקופהיאב

מתוך כדור הארץ, מגיע וזה  .סמי זה הכל נמווהדר פוניקוטב הצבו

התקרבות מכתוצאה וזה הכל בא רק  .פנים מתחמםבדור הארץ מככי 

-בטגם בגלל שהקותופעות משונות, ומלא -אז יש מלא ,הכוכב הזה

לה, והאוקיינוס האטלנטי פשוט עולה ועשות רימה זוכב נמסהצפוני 

!... מגיע עד לבתים טפשוזה לוננים שתב מ"פים של ארהובכל החולכן 

  ותר.יבעיה קשה ב וזו

את  הברהרישעות של העולם כבר ע .ם להביןיעכשיו אנחנו חייבו

ואני  .ה'מברור שזה  הות, וה' הולך לגמור את זה, וזה יהילבוכל הג

יוצאים הם יודע שרוב האנשים לא רוצים להבין את זה ולחשוב על זה. 

פילו אם יש גשם, או אפילו אם שלג, אשמש, או יש מהבית שלהם, 

עדיין יש איזו משכורת וללכת לעבודה,  יאפשרעוד זה אבל עדיין 

אפשר  ,פשיםוחכל מיני וכו'. אפשר עוד ללכת ל ,אפילו אם זה פחות

ולא לרצות לדעת  ' ולא לדעת מה קורהרדםילה'אפשר  לטוס למקומות,

 ויטס וג'זזה ה – א"אלה שמכוונים את נאס ,א"עוד שנאסמה ומה קורה. 

(Jesuits) להם  שון הזה, וירגימכוונים את האשאלו הם  ,קתוליםה

לא יודעים או לא רוצים לדעת. ששאנחנו כן יודעים או  המעל  שליטה

! אבל באמת ,אז הוא גמר את החיים שלו -ואם מישהו עובר את הגבול 

להרוג?... וחוץ מזה, כבר אז כמה אפשר  ,כך הרבה מדברים-עכשיו כל

ים שועו םלדאוג, כי הם נכנסים לבונקרים שלהכל כך הם לא צריכים 

 צריכים לעשות. וחות שהם הייהרצ את חשבון שה' יעשה כבר

סבורים בלי סבל. הם מזה  את ואבל האמת היא שהם לא יעבר

יאכלו  השיזוף,-מתחת למנורתשם הם, ישכבו ם שלירקנושילכו לב

כולם למעלה מתים... ר שאים וכו', כטסרבויסתכלו  ,וישתו יין ,פיצות

והעונש  הם עומדים לקבל את העונש.צוחקים מהם...  גדול, בשמים קצחו

 ,]אברבנאל, עיקרי הגאולה, העיקר הב'[ ך לאדוםילהגדול זה הראשון ו

דעו, הם ידעו וזה יהיה מאד קשה, אבל הם י   .שבא מאדוםולעמלק 



תהלים סוף מזמור ] ל, הפסידו בגדווהם הפסידשברגע לפני הסוף שלהם, 

ֲהלּו ֲעֵדי ַעד'פ"ג:  ךָּ  ,ֵיֹבׁשּו ְוִיּבָּ ְמךָּ ה' ְלַבּדֶּ ה ׁשִ י ַאּתָּ רּו ְוֹיאֵבדּו: ְוֵיְדעּו ּכִ ְליֹון  ,ְוַיְחּפְ עֶּ

ץ רֶּ אָּ ל הָּ אפשר לאדם ל שיצר אותו בכדי ה' הוא – , שהשטן עצמו[..'.ַעל ּכָּ

ן טמה עם השחמלא בכל פעם שהוא בב .ולעלות רוחנית ותלעל ,לותלע

יךָּ ּנֵס ְלִהְתנֹוֵסס]' יתרוחנ , עולהאז הוא עולה -א מנצח ווה יֵראֶּ ה ּלִ ַתּתָּ ', נָּ

מזמור פ"ט: ]של השטן, בקיומו מטרה ה. וזו היתה [תהלים ס', וע"ש ברש"י

אתָּ ' רָּ ְוא ּבָּ ָּ ובן  משל הזונהעל תרומה דף קס"ג. בזוה"ק  , וכמובא...'ַעל ַמה ׁשּ

-טן כהכלכ הרבה בני אדם לקחו את הש"שכ אבל מאחר [ע"ש המלך,

ת, וישארו אך ורק ו, אז אלה צריכים להיעלם מן המציאו"ח לויכ

 אותם.כמה גוים שה' בוחר גם ו ,סיני-שעמדו בהר הנשמות הטהורות

כביכול -מתחת לשלטוןנמצא ה' יעזור לנו להבין שהעולם עכשיו 

הרשעים האלה יודעים הרבה שנים  .גמוריםרשעים ים, רשל רשעים גמו

והם  .לך לעולם הבאה –הכוכב הזה, ושתקו. ומי שפתח את הפה  על

הם  כל האירגונים שכאילואלה הם נו, ירוצחים, ממש רוצחים. אבל תב

זה הכל שקר. הם  '...הדמוקרטיה של המערב'ור על לשמאמורים אלו ש

חכמים, אפשר -לא רוב האנשים בעולם ממשו !הם הרשעים !הרוצחים

. לא ..: סתומיםרור ברהם טיפשים, או לעשות את זה יות גיד שהרובהל

רק רוצים את האוכל שהם  .םם, ולא רוצים להבין כלוומבינים כל

, וזהו. יים שהם רוציםחה-דרךאוהבים, ואת השתיה שהם אוהבים, את 

הם נתנו  – יותר מזה לא מעניין אותם. ומאחר שהם כאלה טפשים

 קלות. -בקלילרשעים להשתלט 

ורומא  .יםמ  דו  שהם א  זה העמלקים,  ,שוב ,םיעוובין הרשעים הכי גר

 וימות םי ישאר שלם. הרבה יהודי"מע אבל ,רוב העולם יחרב תיחרב,

עם כתוצאה מהמתרחש ר. אם הם הולכים "ע אבל הם כנראה ,בזה

 כנראה הוא היהזה אומר שהיהודי לא חי אחרי זה, אז שזה, ההכוכב 

 יהיו לנו שלשה ימיורק בזמן הזה.  ,כן לפניבשלב מדובר ר. לא "ע

]כמו ביציאת מצרים שבשלשת ימי האפילה מתו רוב היהודים, אלו שלא  !חושך

בימים האלה, בימים ו [י' כ"ב רש"ירצו באמת לצאת ממצרים, ראה פרשת בא 

ים. אבל אנחנו צריכים לא האמיתי םו היהודיהיכבר י ,ומגוג-של גוג

השתולל ריקה ולטכנס להיסהיבמקום לצריכים לעשות תשובה, לפחד, 

זה ' :ולהגיד ,הגבי הענין הזללגמרי מפחד, או בכלל לסגור את הראש 

הכוכב הזה יגיע, הוא ברור: לכם ולא להאמין בזה, אני אומר  ',שטויות

ומי שחושב שזה לא  אמת.זה לא דמיון. זו  !יהפוך את העולם שלנו

 אוי לו. – אמת

קדושה, חיים של -של-מן להפוך את החיים שלנו לחייםעכשיו הזאז 

שאנחנו רק משתדלים להיות עבדים שלו, להיות  .ביחד ,'אנחנו והקב"ה'

היחידה בשביל לחיות, רק זו הסיבה שלהבין עובדים שלו, וזה הכל. 

ׁש ]משנה סוף מסכת קידושין: ' זה הכל ,לשמח אותו כביכול ֵ מ  ַוֲאִני ִנְבֵראִתי ְלׁשַ

 ו. וז[, ברכות י"ז: 'אשרי מי שעמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו...'...'ֶאת קֹוִני

המטרה של כל החיים, וזו ההנאה של כל החיים. אבל הם אוהבים את 

עלם! י  הכל זה  וזה י עלם. ,הדברים שנעלמים של ,הכסף הנאות שלה

 .זה יעלם בצורה קשה. ולא לפחד ...אתם שומעים? !...אתם מבינים?

 םאתם רוצים להראות לקב"ה שאת !בעולם םיהודים, כל היהודי

להגיע תתאמצו  -ם ילותגיעו לארץ אם אפשר. אם אתם יכאז איתו? 

כי זה יהיה המקום הכי בטוח. אבל לא זו הסיבה להגיע לארץ.  ,לארץ

ת מחכים מלהראות לקב"ה שאתם באכדי זה הסיבה להגיע לארץ 

 יעמודשזה בכדי  ,םתאבן שבניה–למשיח, שאתם מוכנים לעזוב את בתי

אי גיע המחשבה לכל , בלי ]ר' ספר הברית מאמר ט' פ"א[ לדורי דורות

אתם שאיתו, ו םאות לו שאתרלה עליכם ,פה רגורהתל לארץפעם 

ם ולעשות משהו מאד קשה, להראות לו כט לקחת את עצמומוכנים פש

ל ולא שום דבר אחר. ויכ-ם בו, שאתם יודעים שהוא הכלשאתם מאמיני

ך, כל כך מלא טינופת, שאי אפשר אפילו ללהבין שהעולם כל כך מלוכ

ש שלא מנסים ומקום קדכבר שום אין  כבר. אין אוכל, לחיות כמו יהודי

-םואם אתם רוצים להיות יהודי .זה משהו איום ונורא .לטמא אותו

להגיע לארץ,  תעשו מאמץ זא ים ולהראות לקב"ה שאתם איתו,אמיתי

עלינו הזהב, -עגללרצות את לעגה"ז או ולא להתפלל  ,להתיישב פה

ולשבת ולהתפלל ולעשות  ,ד את כל הרמה של החיים הגשמייםילהור

רצון ה'. זה מה שיש לי את ולעשות  ,ולהתפלל ,את רצון ה'. ללמוד

 להגיד, זה העיקר.

הוא מדי  .נגדו דאף אחד לא יכול לעמוו ,ה' מביא את הכוכב הזה

י פ"ט: 'תהלים מזמור ] אבל הוא קטן בשביל הקב"ה .גדול בשביל כולם ּכִ

ַחק ַיֲעֹרְך לה' ַ ץ... ִמי ַבׁשּ רֶּ ַמִים ַאף ְלךָּ אָּ יךָּ ...' 'ְלךָּ ׁשָּ ֹעתֶּ ְצּבְ י אֶּ ִבים  ,ַמֲעש ֵ ֵרַח ְוכֹוכָּ יָּ

ה ְנּתָּ ר ּכֹונָּ ן את יו  וזרק את זה, כ    נה. זה כאילו שהוא לקח אבן קט[...'ֲאׁשֶּ

ה ענק בשבילנו, ואין לנו שום דבר, שום דרך זה על מישהו. אבל ז

ך ורק להתקרב אך ורק תפילות. א ,זה, רק תפילותנגד כלהתגונן 

ה]' זה הכל. זה הכל ,לקב"ה ְחסֶּ יו ּתֶּ פָּ נָּ ְך ְוַתַחת ּכְ ְך לָּ סֶּ תֹו יָּ ְברָּ אֶּ ה  ,ּבְ ִצּנָּה ְוֹסֵחרָּ

 ., שיר של פגעים, תהלים צ"א[...'ֲאִמּתוֹ 

 שאלות ותשובות
 שמענוכעת . , שערוריותם נוספיםידברכל הזמן, ש. מתגלים פה 

סמינרים שלא  הזכירו שמות שלשמתכוננים להכניס לסמינרים בגרויות! 

את  בנושהקודמים ם ישהמנהלברור לי להאמין,  מסוגלים היינו

ת להם נח עשהלא יבכלל זה  -שהם ישמעו את זה בשמים המוסדות, כ

 ...רוח

מהתחלה ועד  ,זרה-דהוזו העב .זהבהך לגשמיות, לעגל ית. הכל שי

שמישהו זה ך יפה בארץ, ואני לא יודע בכלל אהשלטון עכשיו, והסוף. 

אז כנראה  יושב בממשלה, אבל הם יושבים, - 'חרדי'שמתיימר להיות 

השלטון אנשי דים ממשהו, אבל חמפאולי או ש םיהודי ל כךכ שהם לא

אבל  .שהם רשעים כולם, הם מנסים להרחיק את היהודי מבוראו ,פה

 רב הוא-ברע או וטיפש .לזה האמיתיים לא יתנו-םכי היהודי ,ך  ל  לא י   הז

לילד או לילדה שלו ללמוד את כל הקורסים האלה, שזה הכל  שנותןמי 

...', ע"ז ]'מינות משכא וך אותם מן הביתשלמבשביל אפיקורסיות. זה הכל 

חיים של -לסגנוןים, של חילוני ותם למקומותס א, ולהכניכ"ז:[דף 

בגלל  ,כל המטרה של זהבדיוק זה  .היהודי-ולפרק את הביתחילוניים, 

ם הרבה עבודה בשביל לפרק את עיימשקהם  .זה הם עושים את זה

ע היש להם יד ב   מ – ומי שהולך לקורסים האלה .היהודי-הבית ש    .זהר 

שיושב בכנסת ועוזר בזה, הוא יסבול ממה שהקב"ה יעשה לו. כי  יומ

 ,]'גדול המחטיאו...'[ ולא איכפת לי איזה רב נתן חתימה על זה !זה אסור

זה לא דוחף את היהודי לקדושה, זה  ,זה לא יהודי ,זה לא יכול להיות

 .'אדום', זה ממש 'עמלק'זה ממש  ,ממש גויי

שוטרת חרדית עם חצאית ארוכה היום נראתה ליד העיר העתיקה ש. 

עד הריצפה, כובע מצחיה וקוקו, מסתובבת בכבישים עם משדר לכוון 

 את התנועה...

עד כמה שאני יודע, אינני מומחה בזה  .!..ת. שוטרות עם חצאיות?

זה בודאי לא  -ובכלל, להיות שוטרת  .בהחלט, אבל זה ביגוד לא צנוע

זה אסון. ויש גם בצבא כאלה, ה'  צנוע, ובכלל להיות קשור למשטרה

 ישמור.

 כשרות?בעיות הש. ומה עם 

 ,ובכל מקוםכל השנים, במשך זה בעיה  –ת. הבעיה של הכשרות 

אם יש מקום ו בעיות קשות מאד של כשרות, יש הברית.-צותכולל אר

שמגלים שמה את הדברים האלה, שאני לא יכול לדבר על זה, כי אני 



עם  הלא יודע מה זה בדיוק, אבל מה שברור שמי שמשתף פעול

 כךב ,ל אותם. הם בעצמםסושהי צורה אפשר לפובאיז .פסול – הרשעים

דים את הרמה שלהם עד יהם מור – שהם קושרים קשר עם הרשעים

 ., ה' ישמורכדי כך שהם מסוגלים לעשות גם הם עבירות כאלה

 על סערת העופות...מה דעתך ש. 

אבל  .לומר מה כן ומה לא. איני יכול לדבר על זה ת. אני לא מומחה

-של-שברור דבר אחד, שברגע שהניהול מה שאני כן יכול להגיד,

נגד הבסיס כהולכים נגד הצניעות, ר שאהמוסדות מתחילים לרדת, כ

גם חייב להיות שהאוכל זה החרדית, אז -היהודי, של הקהילה-של הבית

טרף. וגם באמריקה, ובאירופה, ובאנגליה, בכל מקום, הכל מסתובב 

 אין, אין קדושה. ,געלט', ואז-מאני-'כסף-:מסביב ל

 

 שמוסרים חלק ממנו לרפורמים, האםמערבי, ה-בכותל המהלך ש.

 ..?נעצר ע"י המתנגדים המהלך הזה

בואו נראה שזה גורם  ?...א לידי ביטויה זה במ  ב    ...נגדים?ת. איזה מת

חם על לאמרנו לכם שיגיע הרגע שיצטרכו להילהם לצאת... 

ן אלית לגמרי מטהגיע הזמן. וצריכים להתנתק טו – יט. והנההאידישקי

עם אז זה סימן שרוצים להיות  -ם את זה יהרשעים. ואם לא עוש

זוגות  .וןרבזמן האחמתגלית תופעה שכמו שאנחנו שמים לב ל .הרשעים

שנולדו בתוך משפחות חרדיות, ואפילו נלחמו על של אנשים 

ים, עזבו את הדת לגמרי, להיות חילוני פתאום החליטושהאידישקייט, 

יש כאלו אבל מי יודע כמה  ,אמנם הם מעטים יחסית !משפחות שלימות

 אומץאת האין להם שרק  ,את זהגם כן לעשות  םהיו רוצי שלהם בלבש

וזה  .בעולם שלנו םרוב היהודישזה , ב רבהער וזה .ב רברע וזה לכך.

, הם ערב רב. , במקורות ע"ש[73קול דממה דקה, גליון ] כהכתוב שיהיה כ

לחם על היהדות שלו, ולא לתת אמיתי יצטרך לה-אז מי שהוא יהודי

זה  !אותם לתוך הדרך שלהם. זה אסורתכניס לילדים שלו, שהממשלה 

זה, כי הנושא ההרבה זמן עם כל  ךכל כ לנו ןאיכבר אמנם  !הסוף

זה מספיק. ו !לתתמוכנים לא  :להחליט םהכוכב מתקרב מאד, אבל צריכי

לא בשום אופן אבל  ,צריכיםרק להחזיק את הילדים בבית אם להחליט 

, בבית כל הזמן, אבל הםנמצאים כשכל הילדים  נכון, זה לא נוחלתת. 

שזה כל הבסיס  ,היהודי-בור את הביתן לשויש להם רצ – אנשי השלטון

של הכל, של הקדושה, של הקשר עם הקב"ה. זה מה שהם רוצים 

 לעשות.

המערבי קבוצה של כמה עשרות אירופאים -כותללהיום  ההגיעש. 

 בית...... נראה שמרגישים כמו בטיםמחויי

-ם חתמו הסכם עם הוותיקן שכל העירהתשעי בשנות ,רק תבינות. 

הבית, -תיקן. אז מה אתם רוצים? הם בעלילוו ר,יכת לאפיפיויהעתיקה ש

 כך הם חושבים.

 עם המלך-דוד-תורה לקברה-ספר-הכנסת מה אתה אומר על .ש

 ...דשהמק-תובידוד -בית-שמים ובקשה למלכות-מלכות-קבלת

כבר יש להם את התכניות  – שתדעו, הםות. ברוך ה', ברוך ה', 

ד להשאר ע  ו  -ם לעולםלזרוק אתכם משם. כי הם לא עומדים לתת לכ

ם לזרוק אתכם, אבל אתם ילהם את ההרגשה שהם יכול עדיין אין .שם

לחם נגד. לא לעזוב. יולא לעזוב, לה .מחזיקים מעמד. והקב"ה יעזור לכם

זה רק  –לכם שמה  שורה, וכל אירוע שיהת-ספר-כנסתהמאמין שאני 

ר את הקשר של תעושה להם בעיה קשה מאד, וזה רק קושר יותר ויו

שלו,  םלראות שהיהודירוצה בוראו. וזה מה שה' רוצה, הוא  י עם"עמ

מם אך ורק למענו. ורוב צלהקריב את ע םמוכני ,הבנים והבנות שלו

-עד-מבוקר בים שםשלהם כסף, הם יואין  -שנמצאים שם האנשים 

 טו  ממש נ  בקר רק בשביל להיות קרוב אל ה', אז זה -עד-לילה ומלילה

 שמים. וזה מקום מאד חשוב, מאד חשוב.-לשם

 לחזק אותנו... ...להגיד לנו ש. עוד משהו

ו הגיע כבר הזמן להקריב את עצמנו להיות עכשי .ת. רק לא לשכוח

 .והחתונות המפוארות מצווה-הברמסיבות אותנו  ולא מעניינות .םיהודי

, י"זה הבסיס של עמהרי  ,זה דבר חשובשבודאי ובודאי  – להתחתן

ה, אבל לא כמו שעושים את זה בזמן האחרון. "ו עם הקבנהקשר של של

בית של גוים -ת על שיעוריב  ש  ואנחנו צריכים לא לתת לילדים שלנו ל  

ים את חשוכווכו',  כו'שבסוף ילכו לעבודה במשרדים ו ילה,ול יומם

יעקב האלה, לפחות הרוב, הם ממש לא -היהדות שלהם. כל הבתי

לא משנה איזה רב  הם לעובד ה' באמת. וזילא שייכ ,םם לחרדיישייכ

 נתן אישור לזה.

צריכים אתם קוברים וממשיכים, . התרגלנוו ,הפיגועים ממשיכיםש. 

 דברי ההתעוררות...על לחזור 

והיהודים  ,הערבים רוצחים הרבה יהודים ,נכון !ת. האם זה לא ברור?

זה הכל. זה  ,הזהב-מה? כי הם לא רוצים לעזוב את עגלממשיכים. ל

. תעניות[ הל' ]רמב"םהכל. למה ה' עושה לנו את זה? כי אנחנו לא בסדר 

עד שאנחנו לא נמתיק כי .. .אז לכן אי אפשר להגיד ש'תהיה המתקה'

אם אנחנו רוצים שהחיים שלנו יהיו זה לא יהיה מתוק...  – את הקפה

אז אנחנו צריכים להיות עם ה'. אי אפשר  - יותר קלים, יותר טובים

וזה מוריד את  .צריכים להיות 'לגמרי עם ה'' .להיות 'כאילו עם ה''

ברוב המקרים, ומעלה את החיים  של החיים שלנו הרמה הגשמית

 וזה הכל. .הרוחניים שלנו

עם כל  להרבות בשמחה ני, איך אפשרש. עכשיו ראש חודש אדר ש

 ?...שיש הבילבול

השמחה היא  ?שמחהה ילעשות מזה שמחה גדולה, מה צריכים ת.

כך הרבה -ים שאחרי כלהאמיתי-אפילו היהודים .ם לקב"הישאנחנו קרוב

הם נכנסו עם  -הגאזים -תאי לאסבל הלכו למות באירופה, כשהם יצאו 

למה? כי הם קשרו  .היה עצוב ה'שמע ישראל' שלהם לא .'שמע ישראל'

מחדש את הקשר עם הקב"ה, שזה נתן להם את הנצח. אז זה לא היה 

זה היה קשה, אבל לא היה עצוב. כבר במשך כמה דורות היהודים  .עצוב

ירדו למטה באידישקייט  ,אבל חלק רציני מהם ,באירופה, לא כולם

 שלהם, מאד מאד.

היתה בגלגול שהיא  אוטיסטים הסביר לאמא שלוילדים הש. אחד מה

גמרה את ככה היא ו ,ההשמדה ושם היא ירדה באמונה-קודם במחנות

למרות הוא ההתחזקות בכך ש כיוםלכן התיקון שלה  אז .החיים שלה

כך שמעתי מהאמא  זאת באמונה...את קבל היא תיש לה ילד אוטיסט ש

 הזו.

 כאלו.שהרבה מאד מאתנו בתיקונים כן, ת. 

רים בין דבפרסם כמה שיותר את הישכל אחד  בקשלרצוי ש. האם 

 ...?מאסון כדי להציל אותםבבחו"ל שלו בין המכרים  ,הקרובים שלו

זה בטוח.  ,מדברים על זה ת. לא צריכים לבקש. אל תדאגו, הם כבר

 םיודעים, אבל לא רוציכן הרבה מאד אולי ולא כולם יודעים את זה, 

 ך הבור באדמה.ולדעת, לא רוצים לראות, ושמים את הראש בת

כסף שלהם בהיסטריה, קונים נכנסים לש. שמעתי שהרבה אמריקאים 

 נכון? דבריהלומים וזהב. האם ה

קונים  ,וגם יהודים ,ת. כן, וזה לא רק הם. הרבה אמריקאים בכלל

הרבה זהב, וכסף ויהלומים. הם טיפשים. מה יעשו עם זה?... האם כשיהיו 

הדבר שכולם ירצו, זה יהיה , רעבים יאכלו את הדברים האלה?... האוכל

ו', אבל זה הכל שטויות, ממש דאו אולי יחפשו משהו להצית אש וכ

ל, היו פותחים את ספר  .שטויות כ  אם העשירים האלה היה להם קצת ש  
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, ואז [ראה בדף המקורותה', פסוק ג' פרק ] יואל וקוראים שם בסוף הספר

 לרובאבל  ., לפחות אם היה להם קצת שכלישראל הם היו רצים לארץ

 אין להם שכל. –

האם זה  .ל"בחוגדולות עות תש. אהר'לה אמר שהשבוע תהיינה הפ

 ?התרחש כבר

-מה, מי חלם שהמצחיק הזה שהוא ראשת. כל השבוע זה הפתעות. 

ספר של מפגרים, -יצא מביתהוא ה שא  ר  נ  הצפונית, ש-ממשלת קוריאה

ביותר. מי בצורה רצינית לא סתם, אלא ו !...ב"שהוא יאיים על ארה

ב "ארהב)בחירות מקדימות היו פריימריז בו היה חולם שכל השבוע הזה, ש

טראמפ,  דלנ, שאחד כמו דו(לרפובליקנים ולדמוקרטיםלנשיאות מי יהיה המועמד 

בנה בניינים ענקיים, היה שושהתחתן שלש פעמים עם נשים יפהפיות, 

הוא בא פתאום ומזה,  ואף אחד לא חשב עליו יותר ,מיליארדר פשוט

ב, אולי לא כולם, "בארה םיים שהרשעים עושרומספר אמת על כל הדב

זה משהו מדהים, שהרשעים מתחילים  והעם מאחריו! .אדאבל הרבה מ

טראמפ שלא  דלנלפחד קצת. והעם האמריקאי מתחיל להתפלל על דו

 יהרגו אותו...

 ?...תחזיתי הוא פועל ממש כנגדם, םש. הא

 כן, כן... אוהו מה שהוא אומר...ת. כן, 

 רצחו את קנדי...הם כמו שלרצוח אותו, מי יודע אם לא ינסו ש. 

הוא דיבר  ,בר על הרשעיםידשכ ,קנדיבעוד שש ההבדל הוא ת. רק

)ישיר  'דוגרי'זאת אומר  , טראמפ,אבל הוא ,רמזים-של-צורהיותר ב

 ה...ה, י  , וכולם עושים לו: י  ובוטה(

והפשעים את כל התוכניות  וכננו שאתם תפרסמילא תש כנראהש. 

 שלהם...

בל ההבדל הוא ת. מי שעולה ליוטיוב אז אפשר לגלות את הכל... א

ם למה אנחנו אומרים את זה, ימסבירגם אנחנו , ושאנחנו מראים את זה

 בכדי לשרוד ולמלא את התפקיד שלו. תיהודי צריך לעשוהומה 

 ..סביבו.משלשה ירחים שחגים -שנים, הואשיש לו, לכוכב ה וש. סיפר

גם ירחים, עוד לא ידוע מה התפקיד של ביניהם ! גופים ת. יש שבעה

 -ואם אינני טועה  , אבל יש לו שבעה!מהגופים הללו כל אחד ואחד

ר : '' ע"בז]זוה"ק שמות מדויק! באופן התיאור הזה כתוב בזוהר  טָּ ְיקּום ִמּסְ

א  א ְמַלֲהטָּ בָּ ח, ַחד ּכֹוכָּ ן ְלַההּוא ִמְזרָּ ַסֲחרָּ ִנין ּדְ ִבין ַאֲחרָּ ה ּכֹוכָּ ְבעָּ ְווִנין, ְוׁשִ ל ּגַ כָּ ּבְ

א בָּ  [...'ּכֹוכָּ

אם הצדיקים נמשלו  .: 'מצדיקי הרבים ככוכבים'נכתב דניאלספר ש. ב

אור, שמאירים את העולם, הרי הרישעות לעומת זאת -לכוכביבנביאים 

 חורבן, שהורסים את העולם...-מסומלת בכוכבי

 .הם לא שוים לכלום .הם זבל .לא הייתי מעלה אותם לכזו רמהת. אני 

השטן עצמו  .הם ממש יותר גרועים מן השטן עצמו .הם רשעים גמורים

אמנם הם מתקלקלים איתו, אבל הוא נשלח  .הוא משרת של הקב"ה

זו הבעיה שלהם.  – בשביל זה. וזה שהם הולכים לכיוון קיצוני עם זה

הם  – ותו, והוא ברא אותו, אבל הוותיקןהשטן עצמו, ה' הוא ששלח א

הם חושבים שהם יכולים להיות,  .הם עקומים .הרשעים הגדולים ביותר

ו. הם עושים דברים איומים, כמו לנסות "ח ,ה' ישמור, במקום הקב"ה

מכונה. מנסים לערבב תאים, -ובחלקו-גוף-אדם שהוא בחלקו-לייצר בן

יצרו כמה מפלצות כאלה. זה ואדם, -ים של חיות עם תאים של בנינ  ג  

מה שהם חושבים שהם יכולים לעשות. וכל הדת שלהם  – משהו מחריד

זה מבוסס על רישעות. להרוג, להרוג, ולעשות כל מיני דברים מגעילים 

וזה מה שהם עושים כבר יותר מאלף  .שאני לא רוצה לעבור עליהם

סו את כיהם כ "ז באופן ברור, ואח"שנה! הם התחילו בתור עובדי ע

-כ לא שום דבר, זה לא 'דת", שזה ג'הנוצרית-דת-כאילו'עצמם עם ה

  וזהו. – דבר', זה רק השטן עצמו-שום-נוצרית' וזה לא 'דת

 ...איפה הכוכב?אז ש. 

 מה שנקרא - ת. הכוכב קרוב מאד. לא 'קרוב' לפי ההבנה שלנו

 קרוב, אבל קרוב מאד, וזה לא יקח הרבה זמן. אצלנו

כבר להשיג טיסה לארץ, ואין -יהודי בא לקנות כרטיסהש. נגיד ש

 להרים הגבוהים?...שם לפחות יעלה שלו  ומרכרטיסים, האם כדאי ל

שצריכים באמת לחשוב על  ,ת. אני רק יכול להגיד על שאלה כזאת

 וןהיהודים שלא יכולים להגיע. יש יהודים שפשוט מחכים לרגע האחר

לא יכול להגיד אם יהיו מטוסים או אז אני לא יודע, ו .ואז הם מחליטים

ד ה' ואין לו אפילו ב  אבל מי שמתפלל לה' באמת, מי שהוא ע   .לא

 ה.נ   הקב"ה כבר יטיס אותו ה   – פרוטה לקנות כרטיס

 ך לאגור אוכל לתקופה ארוכה או רק לזמן קצר ומוגבל?...יש. האם צר

כל  ,ת. תראה, אם שומעים את המומחים יגידו: שאחרי שזה יהיה

אז זה יקח עוד הרבה זמן עד שיוכלו בכלל להתחיל  ,התרחישים הצפויים

סים עם הקב"ה. ולכן יאבל היהודי חי על נ .לגדל שוב אוכל וכו' וכו'

זה יהיה, אבל לנו, לעם שלו, הוא כך לרוב הגוים  אמנםיכול להיות ש

ו  ִנְפָלאֹות]מיכה ז': ' סים כמו במדברייעשה נ יֵמי ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַאְרֶאנ  . ...'[כ ִ

ם ְצֻרֹרת ]'אבל כדאי, כמו שהם עשו, לצאת ממצרים עם משהו  ֲאֹרתָּ ִמׁשְ

ם ְכמָּ ם ַעל ׁשִ ְמלֹתָּ ש ִ של  אינני יודע אם אפשר לאגור יותר משבועיים ....'[ּבְ

ר, ולא תהיה מכולת אוכל, מ  ג    .שלשה, ארבעה, אבל באיזה מקום זה י 

מאד נוכל לחיות ולהיות בריאים,  המעטכמות ה' יביא לנו את האוכל, וב

ן. כן, כדאי מ   קיבלו את ה  ם הבדיוק כמו אלה שיצאו ממצרים, עד ש

 ענבים.-לקנות מצות, את זה כבר תכינו, וכמו כן יין או מיץ
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 ברגע האחרון
 פורים תשע"וירושלים, דניאל, בס"ד, תקשור עם 

ש. האם כדאי לחכות עם העלון הבא עד שתהיה לנו תמונה יותר 

על מנת לשכנע את הקוראים שיקראו למשפחות  ,ברורה של הכוכב

 ...שלהם בחו"ל לעלות ארצה?

המטרה שלנו היא לא לשכנע יהודים אמריקאים,  תקשיב. ,ת. אבא

אירופאים או בכל העולם לבוא לארץ. יש כאלה שבאמת לא יכולים 

ואין להם אפילו את  ,כאלה שיש להם משפחות עם ילדים ונכדים ,להגיע

ים שצריכים בשביל להגיע. קשה. אנחנו באמת היינו יהדברים המינימל

נע את אלה שמוכנים אפילו רוצים לשכנע יהודים להגיע לארץ, לשכ

לעזוב את הכל בשביל להגיע, אבל אנחנו לא יכולים לדרוש מכל 

היהודים להגיע. אמרנו שה' יציל כל נשמה יהודית, לא רק את היהודים 

ה שעומד בארץ. גם כתוב בנבואות שיהיו יהודים שישרדו את המצב הקש

 ישעיהו, ס"ו י"ט: ' ]סוף ספר ים יביאו אותם למשיחהארץ, והגו-ליפול על כדור

ים... ר ָהְרחִֹקים ָהִאי ִ ֶׁ ְמעו   לֹא ֲאש  ָ ת ש  ְמִעי אֶׁ ת ָראו   ְולֹא ש ִ בֹוִדי, אֶׁ ידו   כ ְ ת ְוִהג ִ בֹוִדי אֶׁ ֹוִים כ ְ ג  ַּ ת ְוֵהִביאו  : ב  ל אֶׁ ָ ם כ   ֲאֵחיכֶׁ

ל ָ ֹוִים ִמכ  ג  ִסים ,'לה ִמְנָחה הַּ ו  ס  ַּ ב ב  כֶׁ ָברֶׁ ים ו  ב ִ צ ַּ ָרִדים ו בַּ ְ פ  בַּ רֹות ו  ָ ְרכ  כ ִ בַּ ל ו  ר עַּ י הַּ ם ָקְדש ִ לִַּ ָ ש  ר ,ְירו  ר ,'ה ָאמַּ ֶׁ ֲאש  ַּ  ְבֵני ָיִביאו   כ 

ָרֵאל ת ִיש ְ ְנָחה אֶׁ מ ִ ְכִלי הַּ ית ָטהֹור ב ִ ֵ , להראות למשיח שהם איתו, שהם גם רוצים ...'['ה ב 

ואת הקב"ה כהכל יכול. זה סימן ברור  ,לקבל אותו כמלך פה בארץ

ים. ואנחנו לא יכולים למשוך יהיהודים האמית –שיהודים ישרדו את זה 

 אותם לפה אם זה קשה להם מאד.

, קדוש ברוך הואמי שנשאר בחו"ל וקורא ל –שיהיה ברור לכולם  

יכול, שאין עוד מלבדו -תו, מקבל אותו כהכלמבקש מהקב"ה שיציל או

 ה' יציל אותו, אבל זה יהיה לו הרבה יותר קשה. –

כאשר  ,שברגע האחרוןמאד חשוב לנו שיבינו, כל יהודי ויהודיה,  

כפי שנקרא בזוהר מגיעה, ברגע שיתחיל ההרס,  'כוכב השביט'המכה של 

"שמע ישראל", שידע להגיד  –דע להגיד עם כל הכוחות שלו שהיהודי י  

 ואז ה' יציל אותו.  ,את זה נכון, עם כל הלב, עם כל המהות שלו

אותו, ברא את הכוכב, ודי, שיזכור שהקב"ה ברא שיזכור שהוא יה 

בשביל להעלות  –הרע, ברא את השטן ימח שמו וזכרו -ברא את היצר

גן וכל התשוקות וכל אבאמת את הנשמה היהודית. ובתוך כל הבל

 , אנחנו נראה ונקבל את האמת שהיא:העברות האיומות בין בני האדם

 "אין עוד מלבדו".

', וכל הסיבה לחיים שלנו בעולם הזה היא אנחנו עובדי ה' ועבדי ה 

רק לעשות את רצונו. כי מי  –לעשות את רצונו. אין דבר אחר בחיים 

שעושה את רצונו של הקב"ה מקבל את התענוגות הכי גדולים והכי 

ֹות שיכולים להיות מספקים ֲעש  י ְרצֹוְנךָ  ]תהלים מזמור מ': 'לַּ י...', שערי תשובה לרבינו ֱאלֹהַּ  ָחָפְצת ִ

תיונה, שער א' אות מ"ב: ' ֲאוַּ ִמים  ְותַּ י ָ ק ַּ ים הַּ י ִ חַּ ְרצֹונֹו, הַּ ם. ו  הֶׁ ָ ֹוץ ב  ְחפ  י ַּ ֶׁ ם ְוש  ֵ ש   ְצָלחֹות, ְלָהֵפק ָרצֹון ֵמהַּ הַּ יִקים ִמן הַּ ד ִ צ ַּ הַּ

ר )תהלים ל ֱאמַּ ֶׁ נ  ֶׁ ִעְנָין ש  ָ ִעימֹות, כ  נ ְ ל הַּ ָ ֹוֵלל כ  כ  דֹול הַּ ג ָ ים ְוָהאֹור הַּ י ִ ים'ְוָהֲאִמת ִ י ִ  . אם זה בקדושה[..'.ְרצֹונוֹ ב ִ  ( חַּ

 –כי זה בקדושה. מה שלא בקדושה  זה עושה את זה עוד יותר טוב, –

 מעלה את האדם. –אדם, ומה שבקדושה -הורס את הבן

מה כבר כ אבא, אתה נותן את הכסף שלך ועובד מהבוקר עד הלילה 

בזה שאתה מוציא חוברות ודפים  ישראל,-שנים בשביל להציל את עם

 ישראל,-ם שיכולים להציל את עםעל דברי –צניעות, על הקדושה על ה

שזה  – להעיר אותם לאמת. ועכשיו אתה לוקח על עצמך את הנושא הזה

הסוף של העולם הזה כמו שאנחנו מכירים אותו עם כל הסבל. וכתוב 

ברור על הכוכב הזה בהרבה מקורות ביהדות. הכוכב הזה הוא טוב רק 

ַמִים ]ירמיהו י': 'ּוֵמֹאתֹות ליהודים ורע לגוים ָּׁ ּתוּ  ַאל ַהש ּ חָּׁ י ּתֵ ה...', עי'  ַהּגֹוִים ֵיַחּתוּ  ּכִ ֵמֵהּמָּׁ

. אתה לוקח על עצמך להוציא דפים על זה לשכנע יהודים סומ"ס שבת[

לקבל עול מלכות שמים באמת, וזה יציל אותם. אנחנו לא צריכים תמונות, 

שות כל מיני משחקים עם אחד לא סומך על התמונות. אפשר לע-היום אף

אפשר לשנות כל תמונה  )תוכנה לעריכת תמונות(שופ ונות. עם פוטותמ

למת את הכוכב. לא צריך עוד תמונות, תיקח יותמונה. אני יודע שאתה צ

וזה מספיק. עם  ,תשים בגדול על הדף ,את התמונה הזו של הכוכב

ק להתפלל ר ,הכותרות ועם הטקסט. אבא, אנחנו לא יכולים לעשות יותר

 על זה.

אפילו הרשעים עם כל המכשירים לא יודעים  .הכוכב הזה מסתתר 

בדיוק מתי זה יגיע. הכוכב הזה הוא לא כמו כל הכוכבים שמסתובבים 

לפי איזה סדר. ועוד דבר, הכוכב הופיע בהיסטוריה הרבה פעמים, לא 

הביא משהו... אם זה מלחמה,  תמידתמיד הוא עשה בעיות, אבל הוא 

הכוכב לא עשה את המלחמה, זה פשוט הופיע כסימן. ה' שולח את הכוכב 

]עיין בארוכה  הזה, הכוכב תחת השלטון של ה', הכל תחת השלטון של ה'

ועי' רמב"ן פר' אחרי  בספר דרך ה' לרמח"ל חלק ב' פרק ז', בענין השפעת הכוכבים על הנעשה בעולם הזה

 והחרבן והפירוד והמכות והפצעים והמריבות והמלחמות והדמים החרב לכוכבי העילה הוא 'כי ח':מות ט"ז 

רש"י תחילת ועי' והמלחמות...',  החרב היורש עם שהוא עשו הוא האומות מן וחלקו מאדים לגלגל נפש והכלל

 . אבל אנשים מתבלבלים עם כל היקום שלנו.[פרשת בא

הוא  ...שלא מקבל הוראות אחד ,PLANET-ROUGEהכוכב הזה הוא  

עושה מה שהוא רוצה, אבל הוא לא עושה מה שהוא רוצה, הוא עושה 

חנו רגילים לזה, כי כך נמה שהקב"ה רוצה. הוא הולך נגד הסדר שא

-הקב"ה רצה. אז הוא מסתתר, אבל הרבה אנשים ראו אותו, הרבה. ואי

וזה לא נכון.  ,אפשר להגיד כל הזמן שזה השתקפויות של האור מהשמש

 למת.יתסתכל טוב על מה שצ

ובלב רצית  ,אבא, כבר רצית ללכת הביתה, היית מיואש ,עוד דבר 

ואז ה' גילה לך אותו.  ,שה' יראה לך את הכוכב. הסתכלת עוד פעם אחת

 יע לזה. בקשת מה', היית מיואש שזהאחד מג-אבא, לא כל ,רק בשבילך

 –עינים שלך ראית את זה ועם ה ,גלה לך. ועוד פעם אחת הסתכלתתי

 זאת אומרת שזה מגיע עוד מעט, לכל הדעות.

 –הזה -אני מקוה שכל יהודי, לא משנה איפה שהוא נמצא בעולם 

כאשר יראה את הכוכב הזה, ואני מקוה שלפני שהוא רואה את הכוכב, 

והכל יתחיל ליפול ולרעוד,  ,ובודאי כאשר יראה את הכוכב בעינים שלו

ישראל", אני תחילו להשפך עליו, שיצעק לשמים "שמע ומי האוקיינוס י

וזה יציל אותו. אנחנו רוצים שכל יהודי יקבל  מקבל עול מלכות שמים,

לא משנה איפה הוא. כשיראו את הכוכב הזה  –עליו עול מלכות שמים 

אבל ה' יעזור  ,הפחד יהיה כזה גדול, שאני מפחד שיתבלבלו –בשמים 

 יד.להגיד את מה שהם רוצים להג

]ישעיהו ס' או במטוס או על כנפי נשרים  ,כל היהודים האמיתיים יחזרו 

ה ח': 'ִמי ֶׁ ָעב ֵאל  ָ יָנה כ  פֶׁ עו  ֹוִנים ת ְ י  ל ְוכַּ ם...'[ אֶׁ ֵֹתיהֶׁ ושם יקריבו  ,ישראל-ויחזרו לארץ, ֲאֻרב 

 קרבנות.

מי אכשיבוא צונש. רוב יהודי אמריקה גרים ליד החופים, ואני חושש ש

 אין להם סיכוי בדרך הטבע להישאר בחיים... ,קילומטרבגובה 

גן, לא לחכות לזה, א. אני ממליץ שברגע שמרגישים קצת בלת

-כשמרגישים אולי שהרשעים כבר מתחילים להיכנס לבונקרים התת

קרקעיים שלהם, ובעצם הם כבר התחילו להיכנס, אין ספק. יש הרבה 

כנס יהתחילו להנים שמה ועובדים שמה. הם כבר שכבר נמצאים שמה, יש  

אבל חוץ מזה יש  .הייתי אומר עכשיו שכולם יתרחקו מהחופים פנימה.

המטאורים הם בעיה גדולה. אז בכל אופן, אני לא ממליץ  עוד בעיה,

פרנציסקו, בכל -אנג'לס, סן-שאחרי כל האזהרות עוד ימשיכו לגור בלוס

יורק ודאי. כ"כ הרבה יהודים -בחוף המערבי או החוף המזרחי. ניו ,הערים

יורק יש מליונים של יהודים שמה, -לא תופסים, לא תופסים בכלל. בניו

יורק תהיה מתחת למים. מנהטן, ברוקלין, ברונקס, קווינס, כל -וניו

יורק לא תהיה יותר, זה יעלם מתחת למים יחד -אלה, העיר ניוהמקומות ה

 רות המטומטם.יחה-עם פסל

 . האם זה יהיה עלון המסרים האחרון?ש

. אני מקוה מאד, אולי נוציא עוד עלון שאומר לקבל יהודים בא"י ת

 עם ברכות וכו' וכו'.

שמש -רק שמתקרב אלינו כוכב, אלא מערכתלא זה . כפי שהבנתי, ש

והכוכב  'יסס  מ  נ  'קוראים הזאת קטנה ומספר כוכבים סובבים אותה. לשמש 

אקס סובב אותה, הוא הגדול והקיצוני מבין הכוכבים והוא יעבור -פלנט



הארץ, לפיכך לא ניתן לראותו בדיוק כל יום באותה -הכי קרוב לכדור

 ..שעה ובאותו מקום.

 .רק לאלה שצריכים לגלות אותו ,ברגע זה ,. ה' מגלה אותו עכשיות

לה שרוצים יגיע יותר קרוב, כולם כבר יראו אותו, אבל אז, לאהוא וכש

כי  ,יהיה מאד קשהגבוהים( הלמקומות  ,רי החוף פנימה ליבשתע)מלברוח 

זה לא מספיק.  'נוראית'תנועה בצורה נוראית, אפילו המילה -יהיו פקקי

יהיו פקקים ארוכים,  אמריקאים נכנסים למכונית ונוסעים...תאר לך מליוני 

וזה  ,דלק הדלק יתרוקנו תוך כמה שעות, מכוניות יתקעו ללא-תחנות

הדרך בלי מים ובלי  עאנשים יתקעו באמצ יגדיל את הפקקים עוד יותר.

 תאר לך איך זה יהיה... אוכל...

 ...?ם פקקים כשיהודים ירצו לטוס ארצה. יהיו גש

תשכח, כשיראו את זה אני לא יודע מי יעלה  – ?.... לעלות ארצהת

ולעלות על מטוס תהיה בעיה.  ,יתחילו לרדת מטאורים בכמויות .על מטוס

אני מציע ליהודים באמריקה  –אז לא יהיה זמן לכלום. איך שלא יהיה 

יורק שיש להם בתים בהרי הקטסקילס, תעלו -לאלה בניו .להגיע להרים

נופש בהרים. -יורק יש בית-ם, להרבה חרדים בניושלכהקטסקילס לבתי 

נס תיעלם. כל מנהטן תיעלם, ברוקלין תיעלם, ברונקס יעלם, קווי

 יורק יהיו מתחת למים...-העיר ניו האיזורים של

 . התיחסנו הרבה לאמריקה, מה עם אירופה?ש

רוב אירופה תיעלם, אנגליה  –כמו אמריקה  .. אותו דבר בכל העולםת

 ,תיעלם מתחת למים. כדאי ליהודים לעלות ארצה, אפילו אם יגורו באוהל

 .זה יהיה יותר כדאי ממה שיקרה באירופה

 ...צלם את הכוכבל
 אבא של דניאלאת מ

ין של הכוכב, א להרבה תגובות של ספק על כל הענעלון האחרון הביה

 החל בשאלות רציניות וכלה בתגובות שלא ראוי להעלותן בכתב. 

 אולי באמת יש טעות בעניין? אולי הוא יגיע 

עם  ,י באמריקה לעזוב את הבית שלולבקש מיהוד   ?עוד שנהברק  

הפרנסה הבטוחה, ילדים שרגילים ללכת לחדר או לישיבות, לעזוב 

אז התעורר  ..זה לא קל. -כנסת שהוא רגיל אליו -שכונה, וביתחברים, 

 צורך גדול להביא צילום של הכוכב. צריך לחפש...

חשוב לציין כאן  וחשוב הוא שהכוכב בא מאחרי השמש. ראשוןנתון  

כל ישירות לכיוון השמש! אז קניתי כמה תאסור להס –אזהרה חמורה 

לוחות פרספקס צבעוניות קטנות והתחלתי להסתכל דרכן לכיוון השמש, 

 וכלום, רק שמש עגולה וזוהרת... –בבוקר, בצהריים, בערב 

פשר להשתמש בקו האינטרנט שלו. דרך קו יתודתי לרב א. אשר א 

לות ברחבי ליין הפוע-נט כשר ניתן להתחבר למאות מצלמות אוןראינט

העולם ודרכן ניתן לצפות מה קורה שם כל רגע. יש מצלמות שמחוברות 

מה, לחופים, לשמים, לכל מקום... וכך אפשר לשבת ינש-לנופים עוצרי

משך שעות ולטייל בכל העולם... וכך ימים ושעות עוברים בבמקום אחד 

 ...בחיפושים, אבל איפה הכוכב?

חפשתי איזה  אקס!-נטאשל פלתמונות וסרטים  יש אתר שמציג אלפי 

צילום של הכוכב על מנת להדפיסו בעלון הבא של המסרים. אבל משהו 

בחלק מהתמונות הכוכב מופיע בצידו הימני של השמש,  .לא הסתדר

ובחלק  ,בחלק הוא מופיע משמאל לשמש, בחלק הוא מופיע כנקודה קטנה

טים על מהתמונות הוא בגודל של מחצית השמש. להרבה תמונות אין פר

תאריך, מיקום, ציוד הצילום וכו'. ובכלל בחלק מהתמונות הכוכב הוא רק 

 השתקפות של השמש בעדשה של המצלמה...

אפשר לדעת איזו תמונה היא אמיתית ואיזה לא. אי אפשר -כבר אי 

שהיא אמיתית. אז אם כ"כ  במאת האחוזיםלהביא תמונה אם לא בטוחים 

 תמונה קטנה...  גם אני יצלם איזומו את הכוכב, אז הרבה אנשים ציל

ליין בעולם שאתה יכול לבקש לראות תמונות -יש מצלמות און 

מהעבר, לפני יום, שבוע, שנה וכו'. אפשר לבקש שעה מסויימת לפני 

יום אחד מתחברים למצלמה אחת באוסטרליה  וזה רץ תוך שניות. - חודש

ללילה. חוזרים על ומבקשים לראות את השקיעה. פתאום זה קופץ מיום 

תמונה. על כל תמונה מופיע בצד התאריך  יהבקשה ומבקשים תמונה אחר

דקות בדיוק בזמן של השקיעה. עוברים  עשרוהשעה. ורואים שנמחקו 

דקות בדיוק בזמן השקיעה. אז כבר יש  עשרגם פה נמחקו  –ליום אחר 

הבין אפשר ל .ניתן לצלם אותו רק בזמן השקיעה :השניאת הנתון החשוב 

לראות  וזה לא מאפשר לנו ,חזק מדימשך היום אור השמש ב –גם למה 

מעה ואפשר להתחיל יאור השמש נחלש ק את הכוכבים, ובזמן השקיעה

 לראות...

ליין שם. על -האון יש אתר בגרמניה המציג מפה של כל מצלמות 

המפה מוצג ליד כל מצלמה חץ המציין לאיזה כיוון היא מצלמת. מחפשים 

ואין! ואם יש שם כמה מצלמות בודדות לכיוון  –שם מצלמה לכיוון מערב 

ולא את השקיעה  ,הן מציגות את נוף ההר או את העמק שממול –מערב 

ת הנתון א לנו בה נראית השמש יורדת עד לקו האופק ממש. זה נתן –

מקום הצילום צריך להיות גבוה ומשקיף ישירות עד לקו האופק.  השלישי:

אפשר לצלם ממקום נמוך שהרים גבוהים מסתירים את מקום -כלומר אי

 השקיעה.

ממחיקת התמונות ומיקום המצלמות אפשר ללמוד על השיטות של  

 הרשעים למנוע מאיתנו לראות את הכוכב.

הילדים טוב, אז נשאר לחפש מקום מתאים לצילום. לפני כמה שנים  

 ובפסגתו אנדרטת ,"סחבו" אותי לטיול במקום גבוה שנקרא "הר אדר"

מטר  900הראל. באנדרטה ישנו מגדל תצפית. צילום מגובה של  חטיבת

 התחלה חפשתי טלסקופ, הרי 'המועמד'מעל פני הים נראה מתאים מאד. ב

אך שאלתי את עצמי איך  .ק"מ נימיליו מאותק של לצילום נמצא במרח

-HC אני אצלם דרכו, ובסופו של דבר בחרתי במצלמת וידיאו פנסוניק

W570 , איכות התמונות נמוכה ודי מסובך להשתמש בה, אך יש לה זום

שקל, אך אם  1600ובגלל זה היא נבחרה. אמנם היא עלתה  ,90ענק פי 

 נציל יהודי אחד זה כבר שווה.

יום חמישי  – וזה הגיע ,חיכיתי בכליון עינים ליום בהיר ללא עננים 

חודש כמעט עבר מאז שהתחלתי לחפש... חצי שעה  .ל' באדר א' השנה

לפני השקיעה אני מגיע להר אדר. הבאתי מהבית עוד מצלמת וידיאו 

ישנה, אם חלילה החדשה לא תעבוד יש לי גיבוי... בהתרגשות אני עולה 

לכל אורך  .אבל אין זמן להסתכל על הנוף ,. הנוף מדהיםבמדרגות למצפה

אויר בצבע אפור -רעת חומה גבוהה של אובך או זיהוםמישור החוף משת

ואני מקוה שזה לא יפריע לצילום. אני מכוון את שתי המצלמות  ,כהה

ומחכה לשקיעה. השמש מופיעה במרכז המסך של המצלמה  ,לכיוון השמש

סתכל בריכוז מסביב לשמש, מחפש איזה סימן כעיגול לבן ובוהק. אני מ

דקות עד עשר יש עוד  ,לכוכב, עיגול, משהו שרומז על כוכב. כלום. טוב

 לשקיעה...

ואני מסתכל בריכוז על המסך, מחפש איזה  ,השמש שוקעת באיטיות 

סימן, משהו... כעת מופיע רק חצי שמש... כלום... רבע שמש... כלום... 

באופק  .כה החלה לרדתיל השמש נעלמה... חשנקודת האור האחרונה ש

עוד נראה ענן מעל השמש ששקעה, מואר באור זהוב מקרניה של 

 אולי הוא יופיע... - השמש... אני מסתכל בריכוז על המסך עוד זמן מה

חוזרים הביתה. אני מקפל  .אין מה לעשות .טוב, זהו, אז לא הצלחתי 

נקודת  ופתאום איזו ,את המצלמות, נותן מבט אחרון וכואב לכיוון הים

אני  ...אור אדומה מבליחה מבעד לחומת האובך, אולי זה רק נדמה לי?

ולוחץ על  ,מכוון לכיוון הנקודה האדומה ,שולף במהירות את המצלמה

 !!!אקס...-נטא... פלוואו-וואו-ם עד הסוף... וואוכפתור הזו



 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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 שרודל אין סיכוי –בלי ניסים 
 ןין גולדעם בנימושיחה תקשור , ו"תשע ט"ז ניסן, א' דחול המועד פסח ירושלים,בס"ד, 

איבדו את הרגישות, איבדו את העדינות,  קב"ההשעזבו את  םיהודיה
זה מה שיש לנו במדינה.  .כמו כל הרוצחים הגוים שעיםהם נהיו ר

הם ו .םאבל עוד רחוקים מלהיות יהודי יהודים,-צה של כביכולקבו
בין הדתיים כאלה לנו  יםים בעיקר, אבל גם לא חסרקיימים אצל החילוני

 , לצערי הרב.םוהחרדי
 ...?!רשעיםש. אפילו כאלה 

לוט. כאלה שבראש שלהם זה הכסף, החומר, וזה בעיקר, ולשלוט, לש
לשלוט, להיות חלילה  :יותר מכל דברזה מה שהעקומים האלה רוצים 

 ו. "ח ,במקום הקב"ה
 אצלםעד היום, העיקר ובאמצע, שוכל הרשעים  ,ש ועד נימרודמהנח

ואת המותר להפוך  ,למותרלשלוט, לקחת את הלאוין ולהפוך אותם זה  –
 המטרה שלהם. . וזו[,ֵפרשתֵקדושיםת'בוֵ עֵ וֵ תֵ תֵהֵ קוֵ חוֵ ]'מֵ  'לאו'ל

נראה הוא מ, איך הוא נראה? "שאנחנו רואים יסכ ?...אתם מבינים
 Swat Teams – Special Weapons and)ס' מטי-טאסוו'בדיוק כמו ה

Tactics teams) ,שהם  ,ריתבה-בארצותהמשטרה החדשה  וע, זדמי שלא יו
בלי ב "בארה םהם נכנסים לבתי .ריםטו שומלא כהם כבר  חיילים!כמו 

עם קסדות, וכל מיני  ם,ם שלופייבלא נגד החוק, עם רוכבר רשות, זה 
בני אדם, או לפחות  עם זה רים מעניינים אחרים שאפשר להרוגדב

 .אדם-לעשות רע לבן

ר היה פעם בארץ, השוט .ו מאד דומים להםמים החמודים שלנ"והיס
אדם  ,אנושיפחדו ממנו, הוא היה שלא היה מישהו זה ן הישוב, אחד מ

 ,ששמרו קצת מצוותכאלו אפילו היו מספיק ו ,א היה יהודיולב, וה בעל
אותם  ולימד אדם!-הם פראי ?...אבל היוםשצמו ביום כיפור וכו', 

 במיוחד נגד החרדים.וי, "לחם נגד עמילה
 מלאכי חבלה...בהופעתם ם יכירמזהם ש. 
, םזה החרדי שלהם םוהם יודעים ברור שהאויבים הכי גדוליק, יובד

לא כולם, אבל הרבה מאד, רוצים האלה,  םלא הערבים, כי החרדי
 !...איך זה יכול להיות? .נה, אוי ואבוי, לשומרי מצוותיפוך את המדלה

משהו עתיק, זה כבר  ...שכולם יהיו שומרי מצוות?! ?!מדינת ישראל
  לנו...י לפני זה, אוי לנו, אומימי הבינים, ואפילו 

ר מפחיד תשזה יו אמר שלהם הראשיםמאחד  .ותמפורש דיברוש. 
 מאשר הפצצה הגרעינית של איראן... םאות

 אמורזה  ל"רדי יכול להגיד שמי שמדבר נגד צהאם שר חונכון, 
כנראה שגם  ... אזאפשר להגיד?כבר להיות עבירה פלילית, אז מה 

 עיה הכי קשה... בואו נמשיך.בה םה םמרגישים שהחרדי םהחרדי
אין שממש גוים יש גם יהם נבי .םלא כל אלה שגרים פה הם יהודי

הם  .רצון להיות יהודישום יהודי, אין להם  משהולהם בכלל קשר עם 
א ל .יהודים-לא שממד, אבל הם סבצבא, הם בתוך המו םמשרתי

-ראש שיהיה יתכןהתגיירו, אין ברית מילה, אבל הם ישראלים, אפילו 
 ,והצבא צריך אותם .םהרבה מאד בצבא הם לא יהודיוממשלה כזה... 

ם שלהם, ו, להכניס אותם למקםחרדיהלמה? כי ברגע שירצו להתפטר מ
דיוק וב .םחרדי םיצטרכו כמה גוים שאין להם בכלל בעיה להרוג יהודי

אלפים חיילים רוסים, ועכשיו -ותאכמה מלפחות ב יש "הרלל זה באגב
וגם כמה מאות אלף, ויש גם ממקסיקו, והם מקובה! חיילים גם באים 

וזה  .סבדיוק מעבר לגבול עם טקס , שיש להם בסיס גדול מאדסינים
ד, ושהנשיא אעיה קשה משברגע שיבינו כולם שהם בבנועד לכך 

ם שאין להם בעיה ייצטרכו חיילהם לזה,  םאות סהרשע, הכני ,הםלש
להרוג כדי ם לאמריקה י' הולכוהרוסים וכ ,אז הסינים .להרוג אמריקאים

ם הש ,גוים פה בצבא-גוים וכושים-ויש לנו מספיק רוסים ,אמריקאים
די, אוי לנו. ה' ישמור על ואין להם שום בעיה להרוג יהו ,םיהודי-לא

 כולנו.
כל הסימנים וע. יכמעט הג – הסוף :ואני רוצה להגיד ברור לכולם
אז אני  – לי שהכל בסדר ומי שאומר .נהיים כל יום יותר ויותר ברורים

 .... אנחנו בדרך לא נכונה'לא בסדר!הכל הכל לא בסדר, 'אומר לו: 
 בודדים שלקחו, אבל רק כמה, םיש רק כמה יהודי .אנחנו מבולבלים

והתחילו למשוך את עצמם לכיוון אחר, לכיוון של  ,םת עצמם בידיא
 םידלמשתכל כך ש אלהכי גם  .לא מספיק, זה לא מספיק פעם. אבל זה

להם זכרון איך זה באמת פעם היה, אין להם את הרגישות של  ןאי –
 כרים את הסבתות שלהם או משהווזשיש כמה שכן,  '.מה היה פעם'

 םלא זוכרים, לא זוכרי – בעוד איזה מסורת, אבל הרושם דומה, ויש 
 מה שהיה באמת. 

שנראה שאנחנו ברגע כ ,בשניה אחת תנו לזכורוועכשיו ה' יביא א
לימה, כל הענין השלה כל העסק של הגאוו .רון של החיים שלנוחהא

זה  קרובהא בעתיד "להגיע ליד כדוה ךהשביט שצרי-של הכוכב, כוכב
המילה 'ענקית' ו, ענקיתלם שכל העולם בסכנה ובשביל להראות לכ

מספיק גדולה, ושאין סיכוי כמעט בכלל שמישהו יכול ה לא מילהיא 
 בחיים. לצאת מזה

יצאו ממצרים לא היתה כמעט בכלל אפשרות  םאבל גם כשהיהודי
ים רהמצהמון זהב, ועם כמו שהם יצאו,  תלחלום שהם יוכלו לצא

מה כרצו להתפטר מהם  ! נמאסתם!'תלכו כבר, תלכו כבר'להם:  ומריםא
 ריעת ים סוף, בכלל, איך יצאו מכזהבזה? וק ןמי היה מאמי .שיותר מהר

ָנִתי]'... 'ך  רו  ב   ' יֵיו  ו  גְּ ח  עֵב ְּ ל  ֶּ ס  כאלו עם , )מצוין( הל  ו  עיצאו מ  הם אבל  [...'ה 
להיות כאלו ניסים. ואצלנו, יהיו  שיתכןלום ניסים שאי אפשר היה לח

כי שוב, אנחנו  .ניסים עוד יותר גדולים מזה, הרבה יותר גדולים מזה
אבל  !ספאזה כמעט  – בחייםם ואומרים, הסיכוי ההגיוני שנצא אומרי

הם ש ,שבארץ םאבל היהודי .ל"גם בארץ וגם בחו ,יהיו ניסים ענקיים
, הם יע במיוחד לפהלהשאר פה, או להגהזה בכל אופן עשו את הצעד 

ל, אבל כל אחד "בחושאלה יסבלו ממה ש תחצימלו לא יסבלו אפי
 ינצל.

אדמה -כל יום יש רעידותב .אני שוב אומר: העולם במצב קשה ביותר
מים, ב נעל"של ארה םהחופיוגעש מתפוצץ, -בכל רגע עוד הר, עצומות

 וגם באנגליה...
 בתקשורת...דבר לא שומעים על זה וש. 

רק קצת  רת אתה שומע... התקשורת הרגילהואיזו תקשת. תלוי 
הם מוכנים  .כנסו לפאניקהימדברים על זה, כי הם לא רוצים שאנשים 

בתוך הבונקרים שלהם, אבל עד כבר שיכנסו לפאניקה רק ברגע שהם 
עם זה יורק מתחילות להיות בעיות קשות -לא. וברור שבעיר ניו –אז 
התחתיות וכו'.  ותתוך הרכב לאם ם בהרבה מקריימים נכנסהבמנהטן ש
פלורידה, את כולל וזה סובלים מזה,  כן הים גם-ףמקומות אחרים לחוו

 Old Faithfull) 'גיזר-את ה'אולדניה וכו'. ועוד יש רהקרוליינות, קליפו

Geyser) ,ילוסטון הלאומי-בפארקנמצא שהר הגעש ו, הגייזר הזקן 
(Yellowstone) , לראות איך שמים חמים שנים באים-על-ניםששם מזה-

ם את ילא רוא ,מהיות בתוך האדן האדמה. וזה צריך להמפורצים חמים 
שיש הגעש הכי גדול -הריש את , טן האדמהבתוך במה, רק  ,בחוץמזה 

איזושהי לא היתה , עליו נתוניםשום עד עכשיו  ב, ולא היו"בארה
ד, ואין זה מתחיל לרעו אינפורמציה שזה מתחיל לזוז, אבל בזמן האחרון

 התפוצץ...אי פעם שזה  הידועה בארה"ב בהיסטוריה
 בכל עת את באינטרנטשמראים  'ליין-און'המצלמות ש. השביתו את 

 המקום הזה...
, זשזה מתחיל לזועל כך ת. כן, אנשים התחילו לדבר יותר מדי 

שליש -הרס של שנירום גו, זה י"ח ,ואם זה יתפוצץ ...לרעוד מתחתו
נתנו לאנשים אז  ...זה התחיל לרעוד מבפנים כ גדול!"זה כ !ב"של ארה
ט את כל התוכניות נטרנעל זה, ועכשיו הורידו מן האיקצת לדבר 
 ..האלה.

לא ממש זה לא נכון,  ...'אתם רואים שלא קורה שום דבר'ועכשיו 
לדעת, לא רוצים מעוניינים כי אתם לא  – עיםדנכון... אתם פשוט לא יו

, 'רשעיםבכיס של ה'ט ת הם פשורקשותהן מ גדוליםחלקים לדעת. ו
 תקשורת הרגילה. הרוב 
 

 מדינותעוד כמה לרוסיה ולב ו"ארהלועכשיו, זה הכל אמת. ונכון, 
האויר, אבל לא עד כדי -לשנות את מזגשביכולתה יש את הטכנולוגיה 
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לתת להם יותר מדי קרדיט... והרבה מהדברים שהם צריך כך, לא 
ם ימטמומט ים, זה לא נכון, זה סתם שטויות, הם מדאומרים שהם עושי

ים קטנים שהם עושים, שזה אבל יש דבר .בשביל לעשות את זה אפילו
אבל זה לא עוזר להם, וזה לא עושה רע הטכנולוגיה הזאת, , כן עושה

לייצר  מנסיםאלו שעושה רע, כמו  זההדבר השבה של חרק המ ,לנו
אדם וגם מחלק של -של בני גם מחלקיםשמורכבים כל מיני יצורים 

, והם משחקים [.,ֵעי'ֵסנהדריןֵס''רוֵ מ ש ְֵּיֵת ִֵתֵ וֵ קֵ תֵחֵ ]'אֵֶּ חיה, שזה איסור גדול
יה להם עונש, איזה יה ,אוי .כאילו שהם איזה אליל ששולט על העולם

לא הם  .חם נגד הקב"הללים להיוהם חושבים שהם יכ עונש יהיה להם!
ה הסוף יזה יה .לעשות את זה למדו מכל ההיסטוריה, מכל אלו שניסו

שחושבים שהם יכולים  םכל היהודיעם יחד הרשעים האלה, של שלהם, 
והסוף שלכם  ,'עמלקים'סימן שאתם גם כן זה להיות רשעים כמו אלה, 

ים]' מאד-יהיה מר מאד ט ִ מ   ה  ָתםֵוְּ ו  ל  ק  לְּ ק  םֵע  ִליכ  ת'ֵהֵיו  יֵאֶּ ןֵפ  ֲעל  ,ֵתהליםֵ...'ָהָאוֶּ

 . [קכ"ה
 שבהבדרך , תידבקו תחזרו לשורשים :י"רוצה לומר לעמאני רק 
כשר 'עם כל ההכשרים  ,יותוכל השטמ, תצאו לחיות באמת-צריך יהודי

ארות, עם כל הדברים הגוים ו, עם מסעדות, עם החתונות המפ'לפסח
תחזרו לקב"ה, לחיים הפשוטים והטובים יותר. אני רק יכול ושיש לכם, 

הם י מ – ויותר ברור-, וזה נהיה יותררואיםלהגיד לכם שעכשיו אנחנו 
ויהיה סוף  ., זה נהיה ברור'שלנו-אחים-אילוכ'אלה הרשעים, גם בין ה

וכל הרשעים האלה ייעלמו, כי  .ז כמו שאנחנו מכירים את זה"לעוה
ל]' לים להתקדם כל זמן שהם קיימים.ואנחנו לא יכ ָ כ  ֶּ ןֵש  מ  ִעיםֵזְּ ָ ש  ָהרְּ ֶּ ָלםֵש  עו  ָ ,ֵב 

ן ףֲֵחרו  ָלםֵא  עו  ָ  .[...',ֵמשנהֵסנהדריןֵסו"פֵחלקב 
י האמיתי, לא משנה לי מה שהרבנים "אני רק רוצה לבקש מכל עמ

חכמים -ידיואם אתם תלמנבואות, השלכם אומרים לכם, אתם תלמדו את 
נותן הרבה  – לות לארץלעכי  ,ו מתי זה הזמן לעלות לארץתרגיש
אבל אני אחזור  ,לעלותלא שאמר זצ"ל ר רבי מונכון, הסאט .זכויות

טמר רבי, הוא ראה מה שהרשעים אהס ,הוא היה פה שנתיים עוד פעם:
וזה מה  .ממש-היה אמת – י, וכל מה שהוא אמר"הציונים עשו לעמ

הוא הציל אותם מן הרישעות  – ל"שהוא סחב את הקהילה שלו לחו
: הממשלה, שולטיםשאלה , אלא םפה, לא כל החילוני םשל החילוני

שייך ש, גם לא כל אלה, אבל מי 'כו' וכוומשטרה הבא, ראשי הצ-ראשי
העם  – אבל אנחנו .העםשאר גם בין כל וגם בין השופטים, ושייך, 
אם יהודי היום הוא חילוני או חרדי: תחזרו לשורשים, אמריקה  .האמיתי

 לא פחות מקום לקילקול מאשר בארץ.היום זה 
בהם דברים אחרים מהעולם  לא נדבקושם השאלה, האם היא ש. זאת 

 ...?הגדולהגויי 
הוא שמר  – בחייםי היה טמר רבאת. זה בודאי. אבל כל זמן שהס

ס, 'טמראהסקהילת על כל  'הי   ר  ט  מ  'בשמים ה תעש עליהם. הצידקות שלו
 יותר אותו הדבר.-או-תכל חסידות פחווב .הכל ירד – אבל מאז

בודדים בכל הקבוצות:  םעכשיו אנחנו מדברים על בודדים, יהודיו
או  בעיירה() 'שטעטל'תחזרו לעולם היהודי כמו שהיה, כמו שהיה ב

, זיקו ביהדותחן, שאנשים הרב, כמו בתימע-במקומות מסויימים בארצות
, לא ןזה היה הדבר הכי חשוב שלהם, לא היה משהו יותר חשוב. נכוו

 יות מקלקלת, וזה מה שקורה.מהיה להם הרבה גשמיות, הגש
הרב שלי לא בא, והרבי שלי "כי  י שאי אפשר לבואואל תגידו ל
זה  ."בואנאז  – כשהוא יגיד לנו לבוא ?!..שאני יבוא הלא בא... אז למ

מרים את זה, הם ושא ? כי בלב של כל אלהסלמה זה לא תופ לא תופס.
 .אמיתי-לא לבוא. וזה לא )תירוץ(' סיבה'רק משתמשים ברבי שלהם כ

למי שיש סיבה טובה, כמו אדם וק מהם. ל  טובות, לח  ת להם סיבון אי
 אז – שלא נדע ,החולה שלא יכול לעזוב את הטיפולים או משהו דומ

ם שלהם, שבגלל יהרבנם בשם יאבל אלה שרק משתמשה' יציל אותם, 
וכשזה  ,ס, כי ברור כבר שזה הסוףואז זה לא יתפ – זה הם לא באים

בכל ול. "אין סיבה כבר להיות בחו .ם לחזוריאז כולם צריכ – הסוף
בחו"ל  שם המקום ו,ח כבר. אז זהזה אותו הדבר. אין לאן לברו – םומק

זה. ה המעברהרבה יותר זכויות בשמים מ ותקבלודושה, מפריע בק
 ,מחליטים שפה אתם רוצים להיותאתם אבל  ,םיאפילו אם אתם סובלו

, אם המסר:ֵ'ארץֵישראלֵמרכזֵהעולם'[בסוףֵֵ]ראה טובהכי זה הכניסה לכל 

ֵ הֵהֵ ]'זֵֶּ קב"הה לאם יאנחנו קרוב ,ֵעי'ֵסומ"סֵכתובות,ֵחרדיםֵפרקֵה'...'רֵלֵ עֵ ש  

 .[טנ"
ל "צריכים לחזור מחו םש. מאז שהתחלתם לדבר על כך שהיהודי

 לבוא לארץ? םחלה תזוזה של יהודיהאכן י, האם "לא
ם כמו היהודיהם  .הם תקועים שמה .אבל זה לא מספיק ,ת. אולי קצת

כל כך אהבו את ספרד שהיה עדיף הם  .היו תקועים בספרדשהספרדים 
שבת, ולהתנהג כאילו -ת למרתף ולהסתיר את זה שהם שומרילהם לרד

 , אתהארץשון, במקום לעזוב את אשהם גוים, וללכת לכנסיה ביום ר
היו צריכים לעזוב ולהתיישב הם  .נתנו להם אפשרות לעזובו .ספרד

)רבי יצחק אברבנאל זצ"ל, באותה עת היה שם כן, האברבנאל  .במקומות אחרים

ביקשו הם  .םהגולי הלך בראש שר האוצר שפיתח מאד את כלכלתה של ספרד(
, כי הוא היה מאד שם ממנו, התחננו לפניו שהוא לא ילך, שהוא ישאר

קבוצה  היהודים, ם, הלך בראש, אבל הוא ליוה אותחשוב למלך ולמלכה
לחו"ל. יש כאלו שהלכו  ווהם צעד ,םשל פחות ממאה אלף יהודי

אחר כך המלך השתדך אבל בסדר שם, המצב לפורטוגל, בהתחלה היה 
 את האינקויזיציה כן נאלץ להעמידבתו של מלך ספרד, ואז הוא גם עם 

טורקיה, היו כאלה שברחו ל .לברוח םהיו צריכישוב ואז הם  ,בפורטוגל
גם והולנד הרבה באו, ולתוך אירופה,  לאוהיו שנכנסו עמוק יותר 

כל אחד התפזר למקומו. אבל הבעיה  ,כל מיני מקומותללרומניה נסעו, 
וֵפ"וֵע"ש,ֵ]שו"תֵחת"סֵח" אהבו את ספרדפשוט שם שהם ם של היהודי

כמו שהיום אוהבים את אמריקה,  , ממש[ע"שֵמשךֵחכמהֵבחוקותיֵכ"וֵמ"ד,
ובכל מקום, קשה, קשה להם בצרפת אוהבים, וגם באנגליה אוהבים, 

ם ה, הם מרגישים שהם יהודיעזיבמשם, קשה להם לחשוב על  תלצא
גם שומרי מצוות, ום יש להם את החופש להיות יהודיומצוות, -שומרי

 הים.זה ממש מד .אנגליה או באמריקהבנהנים להיות שם בצרפת או 
 ...ללמוד ,אפשר לשבתו, ילדים-הרבה קצבאות םש. באנגליה מקבלי

הדירה של -, וגם משלמים את רוב שכרנכון, באנגליה יש קיצבאות
ם יורדיכבר ות פחות, הם ימתחיל להכבר וזה רוב האנשים שלומדים. 

כל  .כלכליתמבחינה נהיה יותר קשה זה , וכי המצב הוא קשה ,מזה
עומד ליפול, כי עוד מעט האויר זה על 'אויר חם', ו תהכלכלה מבוסס

 הזה יתקפל... ןיתקרר, וכל הבלו

 המצב הרוחני
 ש. כמה הצגות שיש בחג הזה, בחול המועד...

, כאילו 'כאילו קדוש'וה' ישמור, הכל  ,הצגות, ויש סרטיםיש ת. 
צדיקים מכתוב היה כבר ... אוי לנו. שוב אני אומר: 'כשר למהדרין'

רבנים יהיו כמו שומשומים... השבזמנים שלנו נים לפני מאות שגדולים 
וזה מה שאכן  [א'ֵ,ֵד"תֵמונקטשֵמהדו"תֵט"ופרקֵד'ֵע"שֵבארוכהֵ]'הדורֵהאחרון'

 יש.
לעורר את  למה לא מתחברים ביחד אז למה רבנים אמיתיים ש.
 ...?העם

ו רעב. 1939תחילה בערך בשנת ה ת. תראה מלחמת העולם השניה
למדנו כלום. גם כך היה במלחמת ולא  – בערך שבעים וחמש שנה מאז
 .'..לא לפחד, ה' יציל אותנו, גם זה יעבור' :העולם השניה, הרבנים אמרו

 ...שים לעשות משהופאמת, לא שמענו שמח-ש. אבל גם צדיקי
ת. אין להם מה לחפש ולעשות, כי אין מה לעשות חוץ מאשר לכתוב 

י אפשר ולהגיד, אין מה לעשות, עד שלא יבוא משהו קשה מאד, שא
, לא תהיה 'בין שמים לארץ'הוא עומד  ',זהו'לתאר, שבן אדם ירגיש ש

 ת.וולבודדים יש הרבה זכוי .רק בודדים ,תגובה מאד גדולה
שאנחנו עכשיו בשעת מבחן, ובשעת מבחן לא ים אמרו ש. צדיק

כל אחד צריך לעשות את המבחן שלו באופן  לים שאלות באמצע...שוא
 אישי...
ן, בודאי שכל אחד באופן אישי צריך לעשות, ואי אפשר לבוא ות. נכ

הוא  '...עשיתי כזה דבר וכזה דבר, מה לעשות? ,רבי'לרבי ולהגיד לו: 
אל תדאג,  ום דבר, הכל בסדר, אתה יהודי טוב...שום דבר, ש' :יגיד

... אבל ', והכל יהיה טוב)בקופה(ע ק  ש   ו  פ  יהיה בסדר, תשים קצת כסף ב   
לבן אדם ההוא שיש  .כי זה לא יהיה טוב ,לא כךממש זה  .יהזה לא יה

כ קשות, אם הוא לא יעשה "עבירות קשות, או אפילו עבירות לא כלו 



 3עמוד  ,אין סיכוי לשרוד –בלי ניסים 

 – אבל אם הוא יעשה תשובה ,ורה לא פשוטהצהוא יסבול ב – תשובה
 .'בגדול'הוא ינצל 

עד  האם ...?!של העם אין לו כח לפעולהפנימי שה והאם כוח הקדש. 
 !...?איזה אסון מזעזע גדול ונורא לא יזוז כלום היקרשלא 

מילים שלי ככה, מה שצריכים ת. אני לא מבין איך אתה תפסת את ה
 .ולדבר ולדבר לדבר לחזור בתשובה, זה מה שצריך לעשות:זה  לעשות

-תחילים להבין את זה, יותריותר ויותר מואנשים  .גמריוזה הולך לה
פשוט כי הם  ,ומראים את עצמם, 'יוצאים מן החורים שלהם'ויותר 

זה כבר נהיה דיקטטורה.  .נגד המימסדכמפחדים, מפחדים ללכת 
 קומוניסטים.הזה כבר ממש כמו  – באמריקהו

תחתית, מי שפוצה -עים רוצים שהעולם יתדרדר עד שאולש. הרש
 אוי ואבוי... –פה כנגד ההפקרות, מי שמפריע לתהליך הזה שהם רוצים 

סוף -בלי-וצים את התשוקות שלהם, ואת הכסףכי הם ר ,ת. בדיוק
ֵי"א:ֵ] המטרה שלהם יהושלהם, ולשלוט על הכל, וכו', ז ֵנ"ו ישעיהו

ָלִבים' כ ְּ ה  יֵוְּ ז   שֵ ֵע  פֶּ עוֵ ֵל אֵנֶּ ָעהֵָידְּ בְּ הֵ,ש ָ ָ מ  ה  םֵ...ר ִעיםֵוְּ ָ ל  םֵכ   ָ כ  רְּ ד  נוֵ ֵלְּ ָ עוֵ ִֵאישֵ ֵ,פ  ִבצְּ ֵלְּ

הוֵ  צ  כי זה  ,אבל אנחנו צריכים להתחזק .. אבל ה' לא יתן להם...'[ִמק ָ
 ]עי'ֵסומ"סֵמכות[ת, ואם זה כתוב, אז גם הגאולה כתובה... וכתוב בנבוא

 עוד קצת.ממש נכון, זה עוד קצת,  ,וגם
משהו  וליאני רק רוצה שוב לומר: הכוכב מגיע. אין ספק. א ,טוב

אבל  .תול להיויכזה מאד גדול, אני מרגיש ש-יקרה לפני זה שיהיה מאד
, כאלהשכות העולם יקבל מ כב יגיער אחד שאני יודע, לפני שהכודב

ואנחנו נרגיש  .ם והאסטרואידיםימהמטאור סופגים מכותכבר ואנחנו 
לים שנופלים עלינו מכל מיני יבטמותקף שכל העולם פשוט מותקף, 

מטאורים מסוכנים, מטאורים שה'  אלו הם, אבל זה לא טילים, תמקומו
ה על עה מאד קששולח לפניו. זה בא מהכוכב. הכוכב כבר יש לו השפ

 .רץאהר כדו
, תעזבו את מה שאתם עושים, ותבואו לב יהודילהם כל אלה שיש 

 אם אתם כבר פה, תחזרו לה' בגדול, בגדול. .לארץ
 לעשות? באפשרותינוש. מה 

ולים לעשות. כל אחד, צריך לעשות תשובה רק דבר אחד אנחנו יכ .ת
ה שהם יכולים להבין, כמ – וגם כל ילד, אפילו הקטנים ,אישית. כל אחד
ואנחנו  ., זה מה שצריך לעשותהויהודי גבר, כל יהודיכל אשה, כל 

החיים שלנו למשהו פשוט ביותר, וללמוד. -צריכים להוריד את רמת
ד ושיפתחו ספר ללמ ךצריללמוד. הגברים ללמוד, ובדור הזה גם נשים 

האמיתית שלהם. בתי הספר -תדינים וכו'. היהודים צריכים לחזור ליהדו
לימודים של הרשעים. ואנשים כבר -מקולקלים לרוב, ומכניסים חומר

מרימים ', לרוב. פעם היו צועקים על זה, עכשיו פשוט 'הרימו ידים'
 אז גם הם יעשו. ,םיכולם עוש... מרים שווא ',ידים

איך שהם גדלים,  באיזו אוירה ,הילדים הקטניםסתכל על כואב להש. 
דברים של רוחניות לא נדבק בהם, הם ושמיות, גבתוך החזק שהם חיים 

 ...גדים והטיוליםבוה ועיםצך כל הצעובתעמוק כ "כ
-'. לא יכול להיות דורהדור הבא'ת. לכן אני אומר שלא יכול להיות 

שהם  תמשפחושה' ישמור. יהיו אמנם כמה  ,שממ-המשך שיהיו יהודים
 על זה בקושי רב.  נלחמות

כן בחינוך ומעורבות היה זו התכנית של הרשעים, שתאז הכל נכון, 
, להכניס אותם את האידישקייט בכל מיני צורות גשמיות שתוריד ותוריד

שהכל יעלם. אבל לא  ים, עדלהכניס אותם לעבודה בין החילוני לצבא,
 נקודה. ,אנחנו נצחיים .לא יעלם שראלי-םיעזור להם, ע

בתמיכת החרדים, שכל החינוך  ש. עכשיו הם הולכים לעשות חוק
 ...החרדי יהיה תחת שלטון הממשלה

החינוך. אוי, מה אני אגיד, -המשכורות של משרד ת. הם רוצים את
 מה אגיד, אין לי כח לדבר על זה, אבל הם יפלו חזק, לא סתם.

 ש. באיזה שלב?...
כתוב שמתי שיהיה הרי , 'אםֵיתמהמהֵחכהֵלו...'[] .להתייאשאסור  ת.

פרֵ,ֵ]עי'ֵמפרשיֵתהליםֵסוףֵפרקֵמ"ד הכי קשה, זה הסימן שזה כבר מגיע

אני חושב . אז זהו הסימן שזה מתקרב. [שיתיאשוֵמןֵהגאולה...'חלקֵצח.ֵ'
.. אויר... נסחב.-בלי-שהפסח בשביל כולנו בינתיים הוא קצת כמו בלון

החיים של פעם, ממש שוב, כמו איזה גלגל -רוב האנשים לא עם רוח
אדם נעלם, אבל -בלי מספיק אויר, והאויר יוצא ויוצא, והכח של הבן

הרבה דברים  – פסח הזהוהה' יחזיר את זה עוד יותר חזק מאשר קודם. 
בעומר הרבה -ג"כבר קורים, אבל אני מרגיש שיהיה בין פסח לל

ה' ישמור. לא דוקא בארץ ישראל,  ,קשים ביותרדברים, הרבה דברים 
 בכל העולם.

 כהנות...-הצגת ברכתשות ועבכותל הרפורמיות וש. 
זה ו, 'כאילו'נו עם זה, אבל הם יחזרו, הם רק עושים ת. ברוך ה' גמר

כדי להרוס ב לאפשר להם, וזאתוהתכנית שלהם פה, זה כן  .עוד יחזור
 .לא מבינים מה זה יהודי אמיתיתכננים. אבל הם מאת הדת. זה מה שהם 

 :הוא יכול להיות רחוק ביותר, אבל כשמישהו יורק עליו ואומר לו
 .וזה מה שיקרה .הוא יכעס, הוא ילך לקב"ה ,םח  ל   , הוא י  'יהודי מלוכלך'

 פתאום יתעוררו, בעזרת ה'. מצוות-שהם לא שומריהרבה מאד יהודים 
תהלוכה מרכזית מטונפים לעשות הים השנה מתכוונש. שמעתי ש

 .שכתובכמו  – 'לכבוש את המלכה בבית' ,בירושליםארצית 
ם, ה' יתן להם להגיע וחכו, הם עוד יגיעו לכותל, חס ושל-. חכות
קים אתם סבורים שהם מתכוננים לשחק משחשאפשר. ומה? נמוך -להכי

... יום ומתפללים וכו'? ,באיםלך שהמ-דוד-עם כל אלה היהודים בקבר
וזהו. אבל  – להעיף אותםיא את כולם, ם מתכוננים פשוט להוצאחד ה

 וזהאבל ה בכלל, י לא מאמין שה' יתן להם להגיע לזאנועדיין לא, 
 .שלהם התיכנון

 ידועה בבני ברק.לבקר בישיבה  לים וחיילותיש. בערב החג הביאו חי
 ...למה שותקים?! התרסקות

נפל על 'ת. מה אני יכול להגיד לך? מה אפשר לומר??? מישהו 
 הם לא רוצים להפריעאבל אפשר להגיד על כזה דבר. עוד . מה 'שהרא

להם יש את כי , הם לא רוצים שיראו אותם, )כלומר לא רוצים למחות בהם(
לעשות סוהר, ויכולים אפילו -כל הכח, הם יכולים להכניס אנשים בבית

 אנשים, אף אחד לא יעשה להם כלום.דברים קשים ל
עד שזה  יות עוד יותר קשה.וזה הולך לה .זמנים קשים ביותרה

 – נגד הרשעיםויתפוצץ, עד שנראה את הניסים הענקיים, נגד הגוים 
זה יקח זמן, אבל את הניסים האישיים, עוד מעט אנחנו נראה, ואנחנו 

הרבה יהודים יחזרו ו .בגדול ,בגדוליהיה רואים את זה כל היום, אבל 
 הרבה מאד. ,בתשובה

נהרות של יהודים -יהיו נהרותה לקראת הגאולש. גליה אמרה פעם ש
 ..בתשובה.לה' שיחזרו 

 זה.תוך ת. נכון, ואנחנו מתקרבים לזה, אנחנו כבר כמעט ב
 

שקודם יתקבצו עשרת  אמרנא "הגרבשם  .ש. בענין עשרת השבטים
ם לחזור ישומעים על שבטים מארצות רחוקות שמתענינ אכןו, השבטים

 כסימן?אכן רואה את זה ה ליהדות... האם את
 הסימנים!אלו  מרת.איוק מה שבדזה הסימנים!  ...ת. מה?

 . ?..ש. איך נדע מי באמת יהודי
ו, אם אתה לא מוצא לדעת. קודם כל, הם ייעלמכבר לנו  ת. ה' ידאג

 אותם בשום מקום, סימן שזהו זה.
הופעת הכוכב הם אינם שייעלמו בזמן מתוכנו ש. אמרתם שאלו 

 ...םיהודי
 .םשהם לא יהודים אנשים שנחשבים ליהודי הרבהת. יש 

לא אמנם אדמה ביום אחד! -תרעידו 200-כשמעתי שהיו  לאחרונהש. 
 ממש חזקות... ןאבל בחלק ,כולם גדולות

הגעש -הרי :שוב אני חוזרואדמה בלי סוף. -תת. נכון, רעידו
ן ופיח וממלאים את האויר באבק ועש ם אחד אחרי השניישמתפוצצ

 בבקוטו .עלמים כמו שדיברנונהרבה חופים ש-ויש הרבה .מבפניםשיוצא 
כשיו ע .הזהארץ ז-ל נמס, כי השכבה העליונה של כדורהצפוני הכ

לחיות עוד אבל אפשר  בקנדה, יש איזורים שהם קרים מאד ,ללמש
קר, עד כדי כך שזה מגיע למקום הרבה יותר צפונה בהם, אבל זה זז 

בגלל  ,שםו בכלל לחיות לכלא יו – וברגע שתהיה בעיה בחשמל וכו'
נפרד  לק העליון של כדור הארץ זז ונוסע,בגלל שהחקורה זה ו .הקור

 מן הכדור.
 ייםפרטורות קיצונמהבדלי טבזמן אחד היו באמריקה עתי שמשגם ש. 

 שלגים... – במקום אחרחמסינים ו – במקום אחדממקום אחד לשני, 



 5עמוד  ,אין סיכוי לשרוד –בלי ניסים 

 .ות יהודייםקורת. נכון, נכון, יש הרבה מקורות לכל העניין הזה, מ
תתעוררו, תתעוררו! תתעוררו עכשיו,  :אלה שישניםאבל אני מזהיר את 

 שביל מה.לא יהיה ב –כי אם לא תתעוררו עכשיו 
 ..., לא מדברים על כךהכוכב הזהשקט עם ת ש. יש קצ

ממש -אנשים מפחדים לדבר על זה, עד שזה לא יהיה ממשה ,ת. לא
עם בית מלא שמתכוננים יש הרבה מאד  ,טננים בשק... אבל מתכולידינו

בארץ אנשים לוקחים את זה פחות רציני, כי מדבר בארץ, לא ני אוכל, א
אבל זה  .רצינימאד את זה  ות שלוקחותוצקב נןגם באמריקה, אבל ישו

 זהמעבר לצת אוכל להתחיל, אבל קכן, אוכל, -של-נו שנהלא יעזור ל
אדם שהוא -ובן .ורק ניסים ניסים, אךעם היה רק יזה  ,איך שלא יהיה –

ל לקבל ולא יכ ,ל להאמין בניסיםוהוא לא יכ – לא מאמין מספיק חזק
 ,יהיהאכן כי צריכים להאמין בניסים כדי שזה  ,לזה זכותאת העליו 

אני אבל  שה' עושה לנו ויעשה לנו ניסים.עם כל הלב ם להאמין יצריכ
היכולת להגיע  – היהודימאמין שכל יהודי יגיע לזה, כי זה בנוי לתוך 

רב, שהוא -ערבאדם שהוא אמיתי לבין -שמבדיל בין יהודי מהזה ולזה. 
אין את האפשרות  – רב-בנולד כמו יהודי אבל הוא לא יהודי. לער

 ת הרצון העז לעשות את רצון ה'.א להגיע לזה, אין לו
 ולחכות...ולצפות מייאש, לצפות  זה קצתש. 

ֵצח. בדיוק ככה כתוב שזה יהיהזה ת. אבל  , ואם אנחנו []סנהדרין
ם ישיהסימן הטוב. וזה לא משנה אם מרג והאת זה כבר, אז ז מרגישים

רים שנה ישים את זה עשגעשרים שנה או דקה וחצי. ואלו שמר את זה
איזו מתיקות  אז הם חיים חיים יותר מתוקים, יש – או יותר מזה

יהודי קירבה לה'. שנותנת ל בגעגועים האלה

 מרכז העולם –ארץ ישראל 

 קדושים, כ"ו ניסן תשע"ופרשת  ם ד'ו, ימנחםעם תקשור 

 זה נורא. מה שקורה. שוט אין לי כבר כחפאין לי כח כבר, 

כל העולם הפוך, הפוך ממה שצריך להיות. כל העולם נפגע, קודם 
גע קשות פבצורה איומה, ועכשיו זה גם מתחיל להי תרוחניכל נפגע 
שר יהיה פשפשוט אי אעד שתנה תהארץ -המהות של כדור גם בטבע.

מה שהם מקביל בדיוק ל, עושים הרשעיםשבדיוק כמו  להכיר אותו.
 העולם. ה שלאלברי תם רוחנייעוש

ט להיות הדור האחרון. אני מבין טוב וזה לא פש אנחנו הדור האחרון.
שנה לא רצו להיות  אלפייםאיתם לפני  ילמה כל האברכים שאני למדת

זה לא בגלל שפחדו,  .]סנהדרין:ֵ'ייתיֵולאֵאחמיניה...'[ בחיים בזמנים האלה
ן היהודים, היה כזה ירידה, גם ביתזה בגלל שידעו שאלא  ,בהחלט לא

 נים ובפנים הם רקובים, רקובים.ימאמ-יהודים יםיהודים שמבחוץ נרא

 – הרוב היות סדום ועמורה. חוץ מכמה גויםובכלל, כל העולם חזר ל
סדום ועמורה! והמנהיגים שלהם, לא יותר טובים מכל הרשעים שחיו 

 גלגולים של הרשעים האלה. הוהם באמת  ,אי פעם

-או-א יכול לסבול. אני יודע מה שפחותלסבול, לאני כבר לא יכול 
אנחנו אפילו אם ו .יותר עומד להיות, וזה יהיה קשה ביותר, קשה ביותר

רק להיות בזמן הזה, רק  ,מזה, אבל רק לדעת ותאישית לא ניפגע קש
 רק לגלות מי לחיים ומי לא, חס ושלום, רק לגלות את זה, את ,לראות

כי אין לו בכלל את הבסיס  ר בתשובה,מי שלא יכול לחזו, האמת הזאת
חיצונית -מבחינה, נקרא 'יהודי'היהודי לחזור בתשובה, אבל הוא נקרא 

בסופו של דבר  – יהודי, וגם נראה יהודי, ואפילו בא ממשפחה חשובה
 הוא ערב רב, ולא יכול להינצל.

אני כבר לא סובל  .הלחץ עלי הוא יותר מדי חזק ,מה אני אגיד לכם
כבר יביא -כברשוט לא סובל. שהקב"ה כבר יביא את זה, זה, פש את

את המשיח. אני כבר לא יכול, כבר לא יכול, אני כבר לא יכול. לא רק 
אני לא יכול, עם ישראל האמיתיים סובלים, כבר סובלים, עצובים 

 כשרואים את הדרגה הנמוכה שכולנו יורדים לזה. משהו נורא.

כל אופן, י נשבר, אבל מה, באני לא יודע מה עוד להגיד. הלב של
ותגיע לגאולה השלימה,  ,יהודית תינצל-אני יודע בטוח שכל נשמה

בלי היצר הרע. ועד ו ,צדקנו, ותמשיך לנצח-פניו של משיחאת ותקבל 
אנחנו צריכים להיות חזקים, ולהשתדל להשפיע על אחרים לעזוב  אז

 חוץ.לחזור לקב"ה, גם בפנים וגם בואת השטויות, את העבירות, 

, הוא  כשליח ה' ,מה יש עוד להגיד, כן, כן, הכוכב מתקרב, והכוכב
ֵויהפוך את העולם הזה למשהו שאנחנו לא נכיר. ,יעשה עולם אחר

םִֵהנ  הישעיהוֵי"גֵט':ֵ'] א'ֵהֵיו  ָ ָזִריֵב  כְּ ָרהֵא  בְּ עֶּ ןֵוְּ ֲחרו  ו םֵ,ָאףֵו  ץֵָלש  הֵָהָארֶּ ָ מ  ש   יהֵֵָלְּ אֶּ ָ ט  ח  ֵוְּ
ִמיד ש ְּ הֵי  ָ נ  ֶּ י:ִֵממ  יֵכ ִ ב  כְּ ִיםֵכו  מ  ָ ש   םֵה  יהֶּ ִסיל  וֵ ֵל אֵו כְּ ל  ָרםֵָיה  ךְֵֵּ,או  שֵ ֵָחש   מֶּ ֶּ ש   אתוֵ ֵה  צ  חֵ ֵ,ב ְּ ָיר  ֵוְּ

יהֵ ֵל א ג ִ רוֵ ֵי  י:ֵאו  ת ִ דְּ לֵו ָפק  לֵע  ב  לֵָרָעהֵת   ע  ִעיםֵוְּ ָ ש  ָנםֵרְּ יֵ,ֲעו  ת ִ ב   ִהש ְּ ןֵוְּ או  ִדיםֵג ְּ תֵז  ֲאו  ג  ֵוְּ
ילֵָעִריִצים ִ פ  ש ְּ לֵ...ֵ:א  ןֵע  ִיםֵכ   מ  ָ יזֵש  ג ִ רְּ שֵ ֵא  ע  ִתרְּ ץֵוְּ ָמהֵ ֵָהָארֶּ קו  ְּ תֵ,ִממ  ר  בְּ עֶּ ָבק''ֵהֵב ְּ תצְּ ֵו 
ם יו  ןֵו בְּ וֵ ֲֵחרו  פ   [...'א 

עי'ֵ] כל המציאות תהיה אחרת. אבל ארץ ישראל תהיה יותר גדולה

ֵ ֵמדרש ֵפי"אֵשיה"שרבה ֵכתובותפ"ז ֵסומ"ס ֵועי' ֵצבי'ֵ, , ותהיה אמצע ['ארץ
כמו שהיה מההתחלה,  ,. המקום הקדוש, האמיתי[נ"ד:יומאֵֵ'י]ע העולם

, מארץ ישראל יצא ]ישעיהוֵפרקֵב',ֵע"ש[ קדושההצא תומארץ ישראל 
ת'] כל טוב או  טו בִֵלרְּ ץ'ֵהֵב ְּ רֶּ אֶּ יםֵב ְּ י ִ , ארץ ישראל יהיה מרכז [...',ֵתהליםֵכ"זח 
 להכל.

אנחנו פה, ואין  – ואנחנו, היהודים, נעלה ונעלה ונעלה. אבל עד אז
בדידות, מה לעשות. רק להתפלל, ולהשתדל להתקרב לה', שלא נרגיש 

 שלא נרגיש לבד. ואם נוכל להרגיש אחד עם ה', אנחנו לא נסבול
 .]נפה"חֵש"גֵפי"ב[

 חי! – עם ישראל

 ש. מרגישים מאד את הסבל הזה...

מאי, דברים חודש והרשעים מתכננים מהחודש הזה,  .ת. הסוף מתקרב
כל שעה  ,כל יום ,איומים. ובכל חודש, כל שבוע, כל יום, כל שבוע

 שות ועוד חדשות, ועוד חדשות ועוד חדשות.כל דקה. כל... יהיה עוד חדו

בכלל לא אומרים, אז אנשים  – את רוב החדשות !ובכלל, לא אומרים
 מה קורה. אבל העולם הולך ליפול, ובעתיד הקרוב!יודעים לא בדיוק 

מאחר שכל מה שה' עושה זה וזה יהיה מפחיד, אבל זה חייב להיות. 
הכל  :את זה אז גם זה לטובה. אנחנו צריכים לא לשכוח – לטובה

רק ככה נוכל לשרוד את זה, נצליח לשרוד את  לטובה, הכל לטובה!
זה. אפילו אם זה לא יפגע אישית בנו, רק לראות את זה, רק להרגיש 

אני רק  אז זהו, זהו. זה יהיה מאד קשה. – את זה, רק לדעת מה שקורה
יודע, שיהיה רגע של בלאגן כזה גדול, כזה דבר שלא היה כמותו 

אלפיים שנה או יותר. אז אני לא יודע מה לפחות וריה האחרונה בהיסט
 מה שמגיע להם. את להגיד, אני יודע שהרשעים יקבלו בדיוק 

תחיל אנחנו נהאם  –ש. כשיתחילו הדברים הגדולים להתרחש 
 רגיש יותר טוב?...לה

ת. רק אלה שרוצים אמת, ברגע שיתחיל באמת הבלאגן הגדול, 
מסביב בכל אופן נרגיש אבל  ,נרגיש הקלה, אפילו שיהיה קשה מאד

 מאד גבוה, ואז פתאום מזיעיםמצב זה מגיע לו ,שיש חום והקלה. זה כמ
זה עוד לא אף שוזה יורד, אבל ברגע שמזיעים כבר ישנה הקלה,  –

 רדת...החום, אבל זה בדרך ל ,ירד



 

 

 ל הנשמה היהודיתע
 גולדן עם בנימיןתיקשור  י' אייר תשע"ו,נצח שבנצח, מטמונים, בהר, כ"ה לפרשת יום ד' ירושלים, בס"ד, 

אני רוצה לומר לכל  ית.אני היום רוצה לדבר על הנשמה היהוד
עוד היה גן שלא אבלמגיע הקרוב -הדבר הזה, שבעתידאת ים היהוד

היה בסכנה י הארץ-כדור .תוהו ובוהו בכל העולם, מעולם כזה דבר
כניס נפילה כלכלית קשה ביותר, שתתוך גם בוענקית מכל הכיוונים, 

הכל  .שאין אוכל ,את כל העולם למצב כמו שיש עכשיו בוונצואלה
 ,לקנות ואין מה ,אין אוכל .אי אפשר להוציא כסף מהבנקיםונפל שם, 

אז הם  ,אנשים האלה רוצים לאכולהוהאנשים במצב של רעב, ו
אם המצב זה המצב. ו .לים והכלבים ואוכלים אותםותופסים את החת

וזה מצב שעומד  .יתחילו להרוג אחד את השני על אוכל –זה ימשיך ה
 .תיכלכל ,המצב ואני לא מגזים, זה .םבכל העולכך להיות 

 יהיואו מלחמה, משהו יקרה,  ,ים, או פצצותעו פיגויהי ,לזהובנוסף 
רפו כמו מה שיש ש   בעולם שי  עלמו, ויהיו מקומות מקומות בעולם שי  

בוער כל  ייןד, זה עשם רהוזה ממש טירוף מה שק .בקנדהכעת 
חודשים עד שיהיה -, וזה יקח חודשיםלהבותכל האיזור עם  .האיזור

היה שמלא עצים, הר הזה, היפה, אפשר לכבות את זה. אבל כל האיזו
, םעכשיו זה הכל שרוף, קילומטרי !נעלם –מדהים מלא נוף 
מית נפלה ו שפצצה אטולם כאיישרופ ,יםים שרופרקילומט ,קילומטרים

אים את הנפט מן יאיך שהם מוצהצורה . וזה בגלל הרשעים, שם
 אמורשזה היה כך האדמה, 

אסון שכזה. לקרות יום אחד, 
אבל זה מקום  ,ויש עוד מקומות

 נפט.  ענק, מאגר ענק של

עוד סכנה.  נהף לזה ישובנוס
הצליחו כן,  במפרץ מקסיקו, גם

לפני כמה שנים לסתום את החור 
גרם כזכור ש ,של הקידוחההוא 

כמה אנשים על  לפיצוץ שהרג
ה באמצע הפלטפורמה שעבדו ב

מקסיקו לשאוב -מפרץהים ב
הרבה מהחיים  לוזה קילק ,טפנ

אני רוצה והיה חשוב לכל העולם. זה מפרץ מקסיקו, ששל הים שב
לומר לכם שמפרץ מקסיקו, אם זה מתפוצץ, וזה עומד להתפוצץ שוב, 

פשר כולל אש והרס שאי א ה מתחת למים!ב יהי"מארה חלק גדולאז 
לתאר. ובכלל, המים במפרץ מקסיקו מתחממים, וזה מביא למצב שזה 

זה כבר הגיע לשמונים מעלות ו .מאד קשותות יכול להגיע לטמפרטור
עולה. וברגע שזה וזה  הרבה מאד!, וזה לות צלסיוס(מע 27) פרנהייט
מסביב יהיו במצב קשה. אבל זה עוד שאז כל המדינות  – יתפוצץ
 .כלום

כפי , או 'השביט'והר אם אנחנו מבינים שהכוכב שנקרא בזו
אקס, הוא באמת בכיוון -נטאלפאו  'ירו  יב   נ  'כן גם הגוים ם לזה יקוראש

נכון, לא כל אחד יכול, כי יש  שלנו, ובאמת רואים את זה כבר,
ובמקומות אחרים פחות  ות בעולם שרואים את זה יותר ברורמקומ
קדם בבוקר כדי לראות את זה, אבל וצריכים לקום משאו  ,ברור

ואין בזה ספק שזה מה שזה. והכוכב הזה, עכשיו אני  ,ים את זהארו
-ולא, רוב העולםאת ס וזה יהרולא לפי הזוהר,  ,מדבר לפי המדענים

 1300) מייל לשעה 800סתם. ומדובר על רוחות במהירות של לפחות 

לפחות!  מטר( 200)רגל  600! מדובר על גובה של צונאמי של מ"ש(ק
ים ר  או  ט  מ  כן גם עם זה מתלווים מדובר על הרס שאי אפשר לתאר, כי 

וקור, אש -שזה יהיה אשכך , א"ים שיתנו מכות לכל כדוהיד  א  רו  ט  ס  וא  
לא הכל. יהיה לנו גם  הוזה לא מספיק, ז .ברד, הברד של מצריםכמו 

, ובכלל כל העולם יהיה שונה, [ב"מות ז' עש, זוה"ק ע"ש ,]צפניה א' ימי חושך
-פה בארץ את מזג גישים אפילורהאם אתם לא מ .ר שונהוזה כב

 פוני והדרומים שהקוטב הצילא מרגישתם האם א !ר המשונה?יאוה
הם זזים, באמת שהם זזים, וזה יהיה עוד יותר גרוע,  ם?ימתחלפים, זז

ד מושך את אמ-' מאדהשביט'אקס או -, כי פלנטעועוד הרבה יותר גר
א מושך את החלק העליון, וזה מתנתק "אבל גם כדוה ,כל הכוכבים

 נשאר ור, של הפלנטה שלנו, ואז זה זז, זה זז! הבסיסמהבסיס של הכד
  ...האם זה לא משונה?!זז!  –, אבל החלק העליון במקום

זה  וס, למה? כי המקום שצריכים לנחותעוד מעט לא יתאפשר לטו
ון והולך לפי מכשירים, לא לפי העין, ואיך אפשר לדעת לאיזה כי

זה כבר התחיל ו ץ...'[ר  א  ט ה  נו  ים... ת   מ   ע   זו  ג   ר  י  ך, ל  ה' מ  ]'לבל! הכל מבו עים?נוס
יה מעט מאד, אז זה הבל את זה, אראו ולפני זמן מה, התופעה הזאת 

לשנות את כל הדברים האלה  תעופה שנאלצו-אבל כבר אז היו שדות
ל להיות אם אפילו וכי אסון גדול יכ אפילו אם ההשפעה קטנה ביותר,

אז לכן אנחנו  להביא אסון. עלול, זה משתנהם זה צ'ינבכמה אירק 
 .מאד קשה-במצב מאד

אנחנו יורדים בצורה  .יזה הרוחנ – וזה עוד כלום! הקושי הכי גדול
זה מה וזה מה שמפריע,  .דים ממש במהירות הבזקראנחנו יו .ומהיא

'אין פורענות  ]יבמות סג. סבל שיבוא על העולםאת העונש, את השגורם 

. באה לעולם אלא בשביל ישראל...'[
הם רשעים, והגוים  ,נו   –הרשעים 

הם גוים, אבל בין הגוים  ,נו   –
הרבה  נםשי רהרשעים ביות

ה שמכרו ממש את הנשמים יהוד
זה לא צחוק, זה  .שלהם לשטן

אתם לא מבינים שזה לא  .אמיתי
של  באיזה ספר ים, אוטרק בסר
 ישל עובד ימשהו רוחנ וקבלה א

פעם, תקופה של מ בודה זרהע
שמדברים על שדים ורוחות, ועל 

וזה קיים  ,זה אמיתי השטן. לא,
כל שנה, מאות, לא בעולם שלנו. 

 ליעודחים אותם קב, לו"בארה םמאות ואלפי ילדים נעלמי מאה, אלא
את ארבע מאות הילדים בזמן חורבן הבית כמו שהרומאים לקחו 

 [ה ואל"ד ז יח."עי' תוס' ע]שהם קפצו לים כי הם לא רצו לטעות  ,באניה
ם שהרומאים ית את הדברים המלוכלכולעש ע למצב שיצטרכויולהג

שיהיה להם  ולא לפני שקודם לכן בדקקפצו למים, הם אז  ,רצו מהם
 זה מה שקורה עכשיו, הם חוטפים ילדים...ו. :[]גיטין נז אבעולם ה

 ?...ש. איזה ילדים

חים קיותר לבנים מאשר לבנות, הם לו מי שהם רוצים. הנטיה זהאת 
, ממש אותם ם ואז הם נהיים עבדים. ובחלקם הם מקריביםתאו

 םנפש, הם רשעי-הם לא חולי מקריבים על מזבח, מקריבים אותם!
הם יהגוים, אבל יש בינאצל לתאר. וזה  פשראי כ גדולים שא"כ

כביכול -ביותר-יםבחשו, ה' ישמור. הם מהאנשים השה' ישמורים יהוד
 כל מיניבביותר,  יםעד הגבוה ,ב, האנשים שבממשלה"בארה

עכשיו. וזה  'החשובים כביכול'הם עשירים עכשיו, וגם הם ו, תפקידים
 הכל בשביל הטעם העקום שלהם. 

]ר'  חזרו עכשיו ,חזרו עכשיו –ז "פעם בעוהכל הרשעים שחיו אי 

. והם כולם פה. כולם פה בגלגול. זה הסוף של ההצגה [רש"י תהלים סו"פ ט'
לתאר, לפעמים רוצים להקיא מזה,  י אפשראדבר ש שוזה ממ ,הזאת

ם בעולם שלנו, ווזה נוגע בכל מק ,כ גרוע"כ הז .לא יודע מה להגיד
ים רולצערי הרב, הרבה מהדב .גם ביניהם 'ביותר-םיהצדיק-וה'כאילו

חרדים. ואני פשוט בוכה, בוכה האלה, מגיעים גם לעולם שלנו, של ה

 ישעיה פרק כ"ד:  

ד ִיּפֹל   ...  חַּ ּפַּ ס ִמּקֹול הַּ ּנָ ב ָהָאֶרץ: ְוָהָיה הַּ ֵׁ ת ָוָפח ָעֶליָך יֹוש  חַּ ד ָופַּ חַּ ּפַּ

ת חַּ ּפַּ ח ,ֶאל הַּ ּפָ ד ּבַּ כֵׁ ת ִיּלָ חַּ ּפַּ רֹום   ,ְוָהעֹוֶלה ִמּתֹוְך הַּ י ֲאֻרּבֹות ִמּמָ ּכִ

י ָאֶרץ: רָֹעה ִהְתרֲֹעָעה ָהָאֶרץ ּו מֹוְסדֵׁ ְרֲעש  יִּ חּו וַּ ּפֹור ִהְתּפֹוְרָרה   ,ִנְפּתָ

ּכֹור ,ֶאֶרץ ִ ש ּ נּועַּ ֶאֶרץ ּכַּ ְוִהְתנֹוְדָדה   ,מֹוט ִהְתמֹוְטָטה ָאֶרץ: נֹועַּ ּתָ

לוּ  ּמְ ד ָעֶליהָ  ,ָנהּכַּ ָעהּ  ְוָכבַּ ש ְ יֹּום    ,ּפִ ְוָנְפָלה ְולֹא ֹתִסיף קּום: ְוָהָיה ּבַּ

רֹום ּמָ רֹום ּבַּ ּמָ ל ְצָבא הַּ הּוא ִיְפקֹד ה' עַּ ל   ,הַּ י ָהֲאָדָמה עַּ ְלכֵׁ ל מַּ ְועַּ

ה ... ָהֲאָדָמה:  ּמָ חַּ ה הַּ ָבָנה ּובֹוש ָ ּלְ ְך ה' ְצבָ ְוָחְפָרה הַּ י ָמלַּ ר  קּכִ הַּ ֹות ּבְ

בֹוד: ָניו ּכָ ם ְוֶנֶגד ְזקֵׁ לִַּ  ִציֹּון ּוִבירּוש ָ



 

 2עמוד  –על הנשמה היהודית 

 

ם עבירות קשות ביותר, שיש לה עות, על האחים והאחיות שלנובדמ
שחלק מהם  ,יםאני כבר לא מדבר על החילונ .יםחרד-שהם כביכול

כים ינו שהולאבל יש בינ ,את הנשמות שלהם רשמית לשטן וכבר מכר
גם מרויחים עליהם, מרויחים צורה איומה, ואחרי הגוים, מתבלבלים ב

, הם רוצים שליטה, הם רוצים ףהם רוצים כס .וללבמהבול, מהבלב
 לקבל.אפשר רק שאת כל ההנאות העקומות 

 לאהביאה את הכיוון הזה בחזרה זו ששהיא  ,ארצות הברית
והיא כבר משלמת. כל  .ז, היא תשלם את המחיר הכי גדול"עוהה

אבל מגיע, מגיע לה.  זה פשוט לא להאמין. –ב "הבלאגן בכל ארה
, יותר מתאים לשטן מאשר לקב"השב היתה משהו "תמיד ארהו

להגיע לכזה  היכול שכל החיים שלה זה חומריותכזו חברה בודאי. רק 
הספר -בתיומה שכואב לי, הדביקו אותנו.  תנו, זהוהדביק אזה דבר. ו
חלק  שהיא ,להשהם ממש השתלטו עליהם, הממ – פה בארץשלנו 

א, זה חלק של רממש משהו נוזה  הממשלה .הזאת תשל הרישעו
ת, ובכל מיני צוראותנו מר לכם שמקלקלים וואני א שחתות הזאת.והמ
 ,יחד עם הרשעיםבתוכנית מסודרת,  יש להםהממשלה אצל גם ו

הם  .[ם...'כ  ל   לו  כ   ר נ  ש   'א   :כעצת בלעם הרשע] יתלקלקל את המשפחה היהוד
גם והם , 'האנשים היפים'ירצו להיות ים מסדרים מצבים שהחרד

הם לא  .רות טובות אם מוכנים למכור את הנשמהומקבלים משכ
ב "כמו בארהמוכרים את הנשמה, זה לא שהם את זה יודעים להראות 
אלה לרוב  ,, לאעל כך ברור ועושים טקסאת זה שאומרים להם 

קורה וזה בודאי  .את זה לדעתהם מוכרים את הנשמה בלי מהחרדים, 
ֵני : 'יואלספר ]סוף  גם של הבניםל הבנות, אבל נוך שלנו שיבח ב  ה ו  ד  הו  ֵני י  ב  ו 

ים נ  ו  י   ֵני ה  ב  ם ל  ת   ר  כ  ם מ  ל   ש   רו  ם ,י  ל  בו  ל ג   ם ֵמע  יק  ח  ר  ן ה  ע  מ  הרבה -, ויש הרבהע"ש[ ...',ל 
 ,ברלכל דאבל יש מחיר  ,ישיבות שלוקחים כסף מהגוים בלי בעיות

 יש מחיר לכל דבר.

צות, איזה משהו איזו התפוצ האני יודע שבעתיד הקרוב מאד, תהי
הלם, כי אני יודע היה בא אני לאו .תנו להלםוא שיקרה, שממש יביא

אפילו  נוסף,אחד יהודי אני יודע שלא יכול להיות דור  .איפה הגענו
 ,הרשעיםחם נגד כל החידושים של לשהם מוכנים להיים יהוד נםשיש

הם  –ים עם נשמה נצחית יתיאמ-יםואפילו יהוד .דאבל הם מעטים מא
אבל ה' יציל אותם. הרי  .נסחבו עם זה, או לפחות התבלבלוכן גם 
-כי בנשמה ית,יצר את העולם הזה בשביל הנשמה היהודשהוא ה' 

הוא לא יתן לנו להיעלם, הוא , ויש ניצוץ של הקב"ה בעצמוית היהוד
ר שאפאז אי  ,...'[ו  מ  ק ה' ע  ל  י חֵ ]'כ    אחד –, כי אנחנו והוא לא יהרוס אותנו
כמו שכתוב, שני שליש  ,הוא יהרוסאז לכן  .בינינו לעשות הפרדה

כל זה צריך  .פה 'המתקה'אין כזה דבר ואין ספק,  ,של העולם, ברור
. אבל כל יהודי עם נשמה גו  ר  ה  י   –רוב האנשים בעולם , ולהיעלם

ית נשמה יהודיש להם גם  כי ,יםאמיתי-אלה שהם גריםכולל  ,יתיהוד
השאר, וכל  .הם ישרדו, הם לא ימותו בזמנים הקשים האלה – תאמיתי
המובא ]ראה ציטוט  צורה קשהמות בתרוב אוכלוסיית העולם  ,עולםרוב ה

נס לחורים כורשעים שחושבים שהם יכולים להי .[במסגרת מישעיה ל"ד
, אז הם גם שלהם )הפאר(סוס קהלו-ילעצמם, לבונקרשלהם שהם בנו 

עוד יבואו כנגד מהם וחלק  ,]ר' סו"ס עמוס[ בפנים מה,חלק ימותו ש ,כן
ם את יהם יודע 'בפנים' .גמוריםהם  .משיח. אבל לא יעזור להם כלום

 גלו להפתעתםוי ,יחשבו שהכל נהרסהם  –י "וכשיגיעו שוב לא .זה
 יםאמיתיים כי הם יהוד ,יםאמיתי-יםשחיים כמו יהודים שיש יהוד
 דעו שזה הסוף שלהם.לו לסבול, וכבר י  כזה הם לא יו באמת, ואת

ים תפתחו את העינ :יםאני מבקש מכל היהוד ,ברגע זה ,אבל עכשיו
עצבני, אני  כ"כ יזה הסוף! אנ !?אתם לא מבינים שלכם, זה הסוף!

לא אני  – משהו, מאיזה כיוון בדיוק ,פוצצותיודע שהולכת להיות הת
 ר.רו, וזה בע, אבל אני יודע, אני יודעדיו

חושבים שהחיים  באמריקה, באירופה, שאתם עדייןים כל היהוד
תתאוששו, תפתחו את העינים, אל תירדמו  ,רגיליםוהם נורמלים, 

ות חאז לפ –עכשיו. זה לא שקר. ואם זה פשוט קשה לכם להאמין 
דבר שצריכים לעשות, זה  בין כךתשובה ו .תתחילו לעשות תשובה

כל אז אדם צריך  ,הסוף שלוזה אדם אחד בעולם שיודע מתי כי אין 
אבות ]'ושוב יום אחד לפני מיתתך',  הזמן לעשות תשובה, כל הזמן, כל הזמן

 .[, עי' ילקו"ש לתהלים צ' רמז תתמ"אב'

ות שלהם, כי רק ככה והמ-על יוםים שכל הזמן חושבים יהוד נםיש
כמו  יופן טבעאעים שבדאנחנו יו, וולהתעורר ,אפשר להתאושש
, אז יש סוף לחיים שלנו, לחיים י השנים האחרונותשאנחנו חיים באלפ

אבל לא  ,חוזרים בכל מיני גלגולים, הגוף מת אמנםאנחנו  .ייםנהגופ
לא נצטרך כבר עוד מעט והנשמה. אבל צריכים לעבור את המות. 

שבן אדם לא זה ז בגלל א .כן לעבור את המות, אבל עכשיו עדיין
ממנו, הוא הכי מפחדים  ך כללע מתי שהוא מת, וזה הדבר שבדרדיו

זה לא יעזור לכם, לא יעזור ושובה. כדי לעשות ת צריך לחשוב על זה
רכו לעמוד בפני זה ולחזור בתשובה, טציום אחד ת .לכם לדחות את זה

ק' ו  'ש  ואוי ואבוי אם לא תספיקו. אמנם כשיגיע הכוכב זה יהיה כזה 
באמת הוא  'יהודי'אבל לא כל  ,שכולם יחזרו מיד בתשובה )הלם(
קרובים שלנו שייעלמו, וזה מהאפילו  ,ואנחנו נראה אנשים ,יהודי

תשובה, תתחילו  אז תתחילו עכשיו עם .פחד ',שוקכן ' יעשה לנו גם
 עכשיו עם התשובה.כבר 

יכול להגיד? ל להגיד, איזה רב ולהגיד לכם, מה אני יכול מה אני יכ
, 'טוב, הוא קיצוני, לא צריך לשמוע אותו' :אז יגידו – ואם רב יגיד

 אין ...סתם שטויות, ה' אוהב אותנו'אנחנו נשמע את אלה שאומרים: 
זה השקר.  ,אבל זה שקר '...תמשיכו איפה שאתם .זה בסדר ...מה לפחד

מיתי, כל יהודי א והוא יציל אותנו, הוא יציל ,הוא דואג לנו ,כן ,ה'
או  םחרדיים פשים ליהודושהם מח ם,יהודי-כאילוהם אבל אלה ש

 .כי פתאום הם יעלמו ,נו נקבל 'שוק'ואנח .הם לא ישרדו – יםאמיתי
 .גידאמה  ,דגיי אנאמה 

, לא לעשות לא להגיד' :ע השניה אמרו"רבנים לפני מלחמהו
 מרוב הם מנעוו, '...?ותםאלמה להפחיד  ,אנשים דא להפחיאסיפות, ל

. אבל ה' דאג ['העולם לא יכול להמשיך יותר']ר' גליון  האנשים לעשות תשובה
 ,שכולם רופאי, בזאתיהא ,הוא הציל את העם היהודילזה, כי ככה 

, אבל אלה שלא עשו זאת לאאמנם  רב רבע וולם, אלו שהיכ טכמע
וזה הציל  ,לפני המות 'שמע ישראל'עם כל הלב  צעקור, כולם "ע ויה

זוה"ק בראשית לח: בענין הנהרגים עקד"ה, ובדברי ]עי'  יםהאמיתיים את כל היהוד

 .האריז"ל בספר 'לימודי אצילות' שהובאו בביאור מתוק מדבש שם[

בעיה יותר גדולה מאלה  ה, להם היתבחיים שיצאו מזהואלה 
וברוך  .הקימוהם הקים קהילות חדשות, ושנהרגו, כי הם היו צריכים ל

 ,הרוב הגדול ,, אבל כל הקהילות עכשיוםה', יש הרבה אנשים חרדי
ולכן  ,ניין את כולםעוזה מה שמ ,הם מבוססים על כסף, כסף וחומר

עו יהגר שאכאז כבר כל הקהילות המפוארות האלה ירדו. אפילו 
, נמוכים למטהיד כי האמריקאים היו תמ ,הדירי הזו הית -לאמריקה 

אבל לא  ,הקימו את הקהילותהם הגיעו לפה יותר מאירופה, ואז כש
 קהילות כמו שפעם היו.

ם שלהם, משפחות יוהיו רבנים ענקיים שאיבדו את כל הילד
 ,ישראל באו לארץהם , ואת נשותיהםאיבדו גם הרבה מהם וגדולות, 

דור נולד חלק מהם ל לפחות, ווהתחתנו שוב ,ולאירופה ,ולאמריקה
לא כמו הילדים שהיה לנו באירופה, זה אבל גם הם עצמם אמרו:  .חדש

 סהלוקסוס, הלוקסו לא כמוהם, זה משהו אחר, דרגה אחרת. למה? כי
צים את החומר. והחומר וזה של אלה שר – סוהלוקס זה של הגוים, –

http://www.dani18.com/uploads/P266H.pdf
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ולכל  [:ב"ס בתש ',ו ו'ס עמו, ה"ע, ע"ש כ'טע  ב  י   ן ו  רו  ו  ש  ן י  מ  ש   י   ו  ']תנו לשטן ומביא א
'שובה ישראל' ]ר' מאמר  לקולים שהשטן מביא לנו, שלא נדעההנאות והקי

 .לר"ש ז'ליכובער זצ"ל[ 'נהרי אש'בספר 

י. "י, על עמ"אז מה אני אגיד לכם, אני רק בוכה ובוכה, על עמ
 ח, אני מדבר הגיוני, אני לא מדבר משהו שאפשר להתווכעם ישראל

אז אתם לא יודעים מה  -ויכוח איתי  אם יש על זהאיתי על זה, 
צב טוב מבאיננו י "שאתם מדברים. המצב הוא קשה ביותר, ועמ

 ,טובים ,פשוטיםים יש לנו יהוד ,ת, כללית. יש לנו צדיקיםירוחנ
 ,ים להיות קרובים לה'ל, שהם עדיין משתדסוגים למדנים, כל מיני

מכם,  הרוב. אני רק מבקשלהיות מ קאבל לצערי הרב זה עוד רחו
שכשאתם שומעים את מה שאני אומר אתם רוצים  ,יםהיהודמכם, מ

. יםאמיתיים אז זה סימן שאתם יהוד –ם לבכות יאם אתם רוצ ,לבכות
כמו המשפחה  ,שעוזבים את היהדותים אתם שומעים על יהודכשאם 

ממש, משפחות -יםשפרסמו אותם מאד בגדול, שעזבו מאיזור של חרד
כו פם שלהם נהיממש, והם והילדים חרדטובות משני הצדדים שהם 

על זה בדמעות באמת,  , והם גאים בזה, מי שיכול לבכותיםלחילוני
יהודי כזה אין לו  .יהודי אמיתי אז הוא –בלב על זה  ולהרגיש כאב

 הוא ינצל. .מה לדאוג, אין לו מה לדאוג

כי  ,הוא ינצל – ל לבכות על צרות של יהודי אחרווכל יהודי שיכ
 ,תפללוכל יהודי שיכול להגיד תהלים, ולה .הוא יהודי אמיתי

 בה של הקב"הרולהרגיש את הקי ,ולבכות ,ולדבר עם ה' ,ודדבתהול
והוא  ,יהודי אמיתי הוא –

שהם רחוקים, ים ישרוד. יהוד
, אבל שלא חשבו על זה בכלל

יום אחד שומעים את האמת, 
פתאום יש איזה קשר, ויש ו

בעינים, שזה ות עדמעות שמופי
מגיע עד לנשמה שלו, הוא 

 קואפילו שהוא רחו ,ינצל
ביותר, הוא יבין מיד. וכל גוי 

 ית,שבאמת יש לו נשמה יהוד
כעונש הוא נשלח בחזרה רק ו

הוא פתאום ירגיש את  כגוי,
ואת  ,יתה לדת היהודהמשיכ

 ,הרצון לתת את כל כולו לזה
אמיתי -נצל, כי הוא יהודיהוא יו
ר '] שיחזורבשביל אבל  לות,הנשמה הלכה לגש פ  ו  ש  ע ב   ק  ת   א י  הו  ם ה  ו  י  ה ב   י  ה  ו 

ל דו  ם ,ג   י  ר  צ  ץ מ  ר  א  ים ב   ח  ד   נ   ה  ר ו  ו  ש   ץ א  ר  א  ים ב   ד  א ב  או  ה  ב  י, לא "עמ ,לכן ....', ישעיה כ"ז[ו 
 ,בלי תשובה !תבינו ...בלי תשובהזה אם  ...לפחד, אבל בלי תשובה

 ים!לא יהודאתם  – בלי תשובה

 ות?ליש שא

 תשובות:ושאלות 

על השריפה, כבר הרבה  איך זה שבקנדה לא הצליחו להשתלט ש.
 ?מאז שהיא פרצה זמן עבר

ת. מה שקרה בקנדה, ואני לא הכי חזק בטכנולוגיה, אבל מה שאני 
נפט, וזה בוער. גר השלישי בגודלו בעולם של אמבין טכנית, שזה המ

 'פראקינג'בשיטה שקוראים לזה את השאיבה של הנפט הם עושים 
(Fracking) ,עמוק לתוך האדמה, -עמוק-בשיטה זו הם נכנסים עמוק

א מתחמם "כדוה ,מסוכן מאד. ובכלל ,מסוכןממש כל כך עמוק שזה 

זה הקידוח ה, ואם עושים את הכוכב, ואז הפנים הוא חם מאד בגלל
פשר לכבות ואיך א .ויאבואוי ו ,עלול פשוט להידלקמדי עמוק, זה 

רק לסגור את זה. צריכים להגיע לשם ולסגור את זה, אפשר את זה? 
האיזור היה בלי גשם כן גם מלבד זאת ו .זה ימשיך ,וזה לא עכשיו

 את המקום ,רק כואב הלב לראות את זהוזה יבש מאד. הרבה זמן, 
משהו  ,יפהכל כך , כי זה היה מקום שהיה פעם 'לפני ואחרי' ההוא
  ...ביופיוחד מיו

, גן עדן ביותר היתה מקום יפהכן את סדום שגם לנו ש. זה מזכיר 
 ...הושחת לחלוטיןזה ו עלי אדמות,

הפך את זה מאד יפה עד שה' הפך את זה, ם וקהיה מ , זהת. נכון
אבל מקום יפה מאד, יפה במיוחד, זה היה לאפר. אבל פה באמת 

פצצה אטומית, והם עדיין לא שם צצו ופכמו שממש עכשיו זה נראה 
קסיקו, במפרץ מגם ואותו הדבר היה  .יודעים עוד כמה זמן זה יבער

במפרץ שם זה נראה שזה הולך להתפוצץ  עכשיובדיוק אותו הדבר. 
 י!וואז אוי ואב עולה! ם זהש    מקסיקו, כי איפה שסתמו את זה

כמו עוד פעם זה יזהם את המפרץ האם ש. מה יקרה אם זה יעלה, 
 ...?עשה בעבר הזש

 ,וזה יתפוצץ ,ת זה יעלהמ. אם בא, הרבה יותר גרוע מזההו  ת. או  
החוצה א צ  געש, י  -ם מאד חמים כבר, וזה יהיה כמו הרקודם כל המיאז 

נפט וכל  ,כל מה שיש בפנים, אש
זה יזהם את כל . ומיני דברים

יביא וזה לא רק זה, זה  .האיזור
בטקסס, גם  אמי, גםנצול

ה דגם בפלורי ,בלואיזיאנה
ובמיסיסיפי, ובכל הארצות 

זה  .שבאיזור הזה. וזה לא מספיק
 האיזור מעלה זגם יגיע לאיזור ש

 .יפסיסיישל המ

בזה  זה יגיע לאיזור שיש
 קרקעי-בקע תת, שבר - Fault) ט'ל  פו  '

את ם ש יש ,בין הלוחות של היבשת(
, (Madrid  Fault) 'פולטמדריד 'ה

זה יכול  ,ב"בדרום ארה ,ושם
 !ב"לגרום לרעידות אדמה ענקיות, זה יהרוס חלק ענק של ארה

שהם מהוים  םיש עוד הרבה דבריוסתם. -מקבלת עונש לא ב"האר
 סכנה בשבילם.

הם גם אנשים הישירות מן השמים או ש שמגיע ש. האם זה עונש
 חלק בהרס הזה, כשליחות מן השמים כמובן? גם כן גורמים

המסוכנת ות אם לא היו עושים את הפעילי כת. הם שליחים בודאי, 
 .אינני יודע אם זה היה קורה. הם עושים דברים שאסורים להם הזאת

לעשות מה  רשאיםהם לכן ו, אז "ח ,ה"הם חושבים שהם במקום הקב
ה מביא את "העיקר להרויח כסף. אבל יש גבול. והקב ,שהם רוצים
אפילו אם הם לא היו עושים את ו ,לוחץהוא לכשעצמו הכוכב ש

עד כדי היה לא זה , אבל מן הכוכב היו בעיותגם כן  הדברים האלו
 .הרסני כך

הם פשוט הורסים בעצמם את הבסיס של החיים שלהם, של כולנו. 
כורים מכל השליטה, מכל הכסף יהם ש .הם פשוט השתגעו לגמרי

לי במרבים אנשים שהם אספו במשך כל השנים האלה. הם רצחו 

 ישעיה פרק ל"ד:

יבוּ ִקְרבּו גוֹ }א{  ְקש ִ ים הַּ ֹמעַּ ּוְלֻאּמִ ע ָהָאֶרץ ּוְמלָֹאּה   ,ִים ִלש ְ מַּ ש ְ ּתִ

ל   ל ּכָ ָמה עַּ ּגֹוִים ְוחֵׁ ל הַּ ל ּכָ י ֶקֶצף לה' עַּ ל ְוָכל ֶצֱאָצֶאיָה: }ב{ ּכִ בֵׁ ּתֵׁ

ח ,ְצָבָאם בַּ ּטָ י... ֶהֱחִריָמם ְנָתָנם לַּ ְרּבִ ִים חַּ מַּ ָ ש ּ ָתה בַּ י ִרּוְ ה   ,}ה{ ּכִ ִהּנֵׁ

ט: }ו{ ֶחֶרב לה' ָמְלָאה ָדם ּפָ ם ֶחְרִמי ְלִמש ְ ל עַּ ד ְועַּ רֵׁ ל ֱאדֹום ּתֵׁ   ,עַּ

ֶלב חֵׁ ָנה מֵׁ ש ְ ּתּוִד  ,ֻהּדַּ ִרים ְועַּ ם ּכָ לְ  ,יםִמּדַּ ֶלב ּכִ חֵׁ יִליםמֵׁ ח  .יֹות אֵׁ י ֶזבַּ ּכִ

י יֹום ָנָקם לה' ֶאֶרץ ֱאדֹום: }ח{ ּכִ דֹול ּבְ ח ּגָ ָבְצָרה ְוֶטבַּ ת   ,לה' ּבְ נַּ ש ְ

ּלּוִמים ְלִריב ִציֹּון: }ט{ ְוֶנֶהְפכּו ְנָחֶליָה ְלֶזֶפת ֲעָפָרּה ְלָגְפִרית ,ש ִ   .וַּ

ה ְיָלה ְויֹוָמם לֹא ִתְכּבֶ ָרה: }י{ לַּ ְרָצּה ְלֶזֶפת ּבֹעֵׁ ְלעֹוָלם   ,ְוָהְיָתה אַּ

ָנּה ִמּדֹור ָלדֹור ח ְנָצִחים .יֲַּעֶלה ֲעש ָ ֱחָרב ְלנֵׁצַּ ּה: ,ּתֶ ר ּבָ ין עֹבֵׁ  אֵׁ
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ר בשביל זה. הם עשו הס אפילו אדם אחד לבית הסוישאפשר להכנ
ברים ממש נגד דאיתם עושים ום, יחוטפים ילדהם  .איומים םידבר
, כי סבוריםצים, כך הם ואבל הם יכולים לעשות מה שהם ר .קהחו
יש  .אין מה לעשותאז אותם לבית סוהר,  לוקחיםהחוק, ולא מעל הם 

קטן, שכל השוטרים יודעים שהם אחד בר ב, וזה ד"מקום בארה
וזה לא משנה  ,)דוחו"ת( סכום מסויים של רפורטיםזה ם להביא איכיצרי
לתת רפורט, להגיד לנהג שהוא  זה נכון או לא נכון, הם צריכיםאם 

כים להכניס יבכלל לא יהיה נכון, אבל הם צראפילו שוכך, ו-עשה כך
 ודה אחרת...הם צריכים לחפש עב –ואם לא  את הכסף הזה...

כ עקומים "כ םאבל זה מגיע לדברי ,שים שכל אחד מרויחיהם מרג
מאד, אבל זה הרבה ים את זה ספרמיודעים ום לתאר. אמנאי אפשר ש

ן שהגענו לכזה ילהאמאי אפשר להאמין, אי אפשר  .איום ונורא משהו
יש אנשים עכשיו שנלחמים ו .כ הרבה אנשים"כמקיף ושזה מצב, 

עכשיו, והם יכלו להפיל את האינטרנט מאד  מפריע להםאכן , וזה םנגד
רק צריכים 'להוציא את הפקק', את החשמל, וגמרנו, הם , אחת בשניה

זה מפריע להם מאד, האינטרנט, כי שם מספרים עליהם את האמת, 
אנשים אמיצים  נםויש .מספרים את כל מה שהם רוצים לעשות

 ומחפשים ומוצאים את האמת, ומה שהם עושים ,ועוקבים ,םשהולכי
הם  ,יםכבר מבולבל , הרשעים,הם מפרסמים את זה, אבל מה? הם –

הם מה שאת מהר  פעולריכים לם הרבה זמן, הם ציודעים שאין לה
, אצלםיש קצת פאניקה  .ניקהאאז כל אחד פועל בפ ,צריכים לעשות

פנימיות ות לחמיש להם מ ,ףכ בטוחים בעצמם, ובנוס"כ אוהם כבר ל
 ...אחד עם השניה

 ש. כמו במגדל בבל...

שלב הכניס אותנו לבבל. ה' עכשיו -, בדיוק, זה ממש מגדלת. בדיוק
מה שכתוב לנו בספרים שלנו, את שאנחנו רואים פחות או יותר גם 

, אנחנו לא דף ק"ט.[ ,]עי' סנהדרין פרק חלק ואיך יגמרו אותם ,איך זה יראה
אבל מה, אפשר לראות כבר שיש להם  ,'בערך' רקיודעים בדיוק, 

 סוף...

זה קשור גם האם  –באחרונה  ש. וכל הרציחות המסתוריות שקורות
 אליהם?...

הולך ורוצח ככה? רק זה שאליהם, ממש. מי  רזה קשושת. בטח 
 .את היכולת , אבל להם ישאחרים הם. טוב, פה ושם היו כמה הרוגים

, הם והם צוחקים על כולם, מהנרצחו,  ם שפתאוםיכל המדענכמו ו
אדם יש לו שבע עשרה כדורים -עושים את זה פתוח, מה? אם בן

 אלו ...!תוך הגוף שלו, איך אפשר להגיד שהוא התאבד?נעוצים בש
ר הסו-אבל אף אחד לא הולך לבית ,מביניםאבסורדים כאלה שכולם 

 בשביל זה, אנשים לא שמים לב לזה.

באופן פתאום  הכלכלהלה סה מה קרה בוונצואלה שככה קרוש. 
 ?טוטאלי

אמריקה זה -, כל דרום, ובכלל'גדוליםים כלב'ת. זה מקום של 
, 'בלי לחשוב'הם פשוט גנבים גדולים בוונצואלה, מקום כזה, אבל פה, 
לא  בורחים לארץ אחרת, הם אז – ואם זה נופל .בלי שאכפת להם

הגנבים ם האלה, יהאוכלוסיה, האוכלוסיה סובלת, אלא הגדול
 הגדולים.

 קשורים לסדר העולמי החדש?...שלהם  מנהיגיםש. האם ה

בכל ארץ. כמעט לשילטון אי וודאי. ברור. הם אלה שעלו דוות. 
דברים שממש מדהים. אבל עכשיו כדבר זה  – השליטה שלהם

את זה בסוד, רוב האנשים לא  הםכל הזמן היה לוליפול,  םמתחילי
ם הם כל מה שאנשים מגלי – האינטרנטבכלל מזה, אבל בגלל ידעו 

צריכים הרי בכל אופן הם  .םיאנשים יודעהשם, אז ומפרסמים ים מ  ש   
למכור היה ואפשר  ,בסודהיה זה הזמן להשתלט על כל העולם, וכל 

האמנו כולנו . אנחנו , זה נגמרשקרים, אז זהו ',לוקשים'לכולם 
שכל האנשים יה, טבאמת דמוקר שזוהי כולם האמינוב, "בארה

, הם עבורו םאת הנציג שהם מצביעיבאמת מצביעים ומקבלים 
יותר ארץ שאין ב, "ארהאשר ארץ יותר דמוקרטית מ ןשאי םמאמיני

ממש. אבל זה לא  'גן עדן'זה  ,ב, ובכלל"ארהאשר מים טובה ליהוד
 ,יםיהודאת ההיה גיהנום, זה רק קילקל זה מתמיד וגיהינום,  זוגן עדן, 
כל מאז, משהיה שקר -שקר-שקר לא דמוקרטיה, ואיזהשזה ובודאי 

ולמעשה זה  ,עכשיו זה יעלםאבל  ,שזה קיים 1776-מ השנים האלה
 זה ברור לכולם.טיה, ברור, לא דמוקר כבר כבר נעלם, כי זו

 ,עכשיו ראינו תופעה מדהימה, מצד אחדהיה עצמאות שהום ש. בי
אבל  ,הז כלמשמעות של ים ללועג ,חילוניים מאבדים את כל הקשרה

המדינה ערכי מזדהים עם ים מי שנכנס לזה זה החרדים, הרבה חרד
 ..., חוגגים במחולות עגל הזהבוהציונות

הם  ,םזשל הציוני ,בנושא של הציוניםים החרדים ת. טוב, היהוד
כבר לא  כל השקר, וזהעם גמרו כבר החילוניים  ... כיקצת מפגרים
מין  ואהה שהם פתאום תפסו איז - יםכ, אבל החרד"כ םמעניין אות

אבל הם  ,יםוגם להיות חרד לעשות, להיות כמו כולםכביכול' -'חופש
יחזרו  , אז הםיםאמיתיים יהודזה ישלמו את המחיר, וחלק מהם 

 והם יעלמו. –בתשובה, וחלקם לא 

יש הולכים, ומתחזקים וש ישקיטוב בין החרדים,  רואים .ש
 איך אפשר לזהות מיהו באמת יהודי אמיתי? יותר.עוד  םנופליש

ם על יהודי מסכן, מי שלא מרח ,יםת. מי שלא מראה רגישות ליהוד
הוא לא יכול  –מי שלא מרגיש משהו כשהוא שומע 'שמע ישראל' 

 יות יהודי אמיתי.הל

האם הוא יכול כלכלית, ש. ומי שעושק את חבריו ומסבך אותם 
 ...ות יהודי אמיתי?ילה

 אלא אומר שהו זה עדיין - אחר יהודי שגונב מיהודית. תראו, 
רחמנות ובלי לעשות שום ר, אבל יהודי שגונב מיהודי אחר בלי "ע

לא אכפת לו מהאסון שקורה אם  ית.הוא לא נשמה יהוד –תשובה 
כל אין לו וכי יש לו לב אבן,  ,עם זהל להמשיך לחיות והוא יכלשני, 

קשורים,  יםהאמיתי םיהודיכל האבל  .עם הקב"ה ,קשר עם היהדות
אז רואה יהודי הוא מרגיש משהו, הוא כשאם מישהו שהוא גוי, לכן ו

שמרחמים על  יםחילוניים ויהוד !יתיכול להיות שהוא נשמה יהוד
 קירבה הם מרגישים איזוים רק בגלל שהם יהודשאחרים, ים יהוד

נאנח,  ,'אוי'יהודי שאומר ו , זהו המבחן.יםאמיתיים , אז הם יהודאליהם
הוא  – על המצב של עם ישראל מי שנאנח ואומר 'אוי' .זה יהודי

ספרדים,  ,חוגיםכל הזה משהו מיוחד, וזה ב -יהודי. ה'אוי' של היהודי 
 אשכנזים, כולם.

ו מהכיוון שרואים אותכל הזמן הכוכב שאמור להגיע, ידענו  ש.
ביחס לשמש בשעת הזריחה,  10-11של השמש, בערך כמו שעה של 

אולי יתכן נו ישהוא מתקרב אלכבמשך הזמן ה היא האם השאל
 ן קצת שונה?ואנחנו נראה אותו מכיוש
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הוא ו .ום רואים אותוילא כל  .ת. אני באמת לא יודע את הכיוונים
קודם בקושי מבודאי. אין ספק.  ,גם הולך וגדל מתקרב ומתקרב, והוא

הרבה, יש -, הרבהראו אותו בכלל, ועכשיו רואים אותו הרבה אנשים
 צילומים מדהימים.

ש. מה דעתך על גל החום, השרב הכבד ששרר בארץ בימים 
 האחרונים?...

א. ולפי הגוים, גוים "ת. זה הכל שייך למצבים השונים שיש בכדוה
שהם מדענים, אנשים אינלקטואלים בעלי ידע, אבל הם גם מאמינים, 

באותו האיש הם דוקא מאמינים בתורה שלנו, אפילו שהם מאמינים 
 ימח שמו וזכרו, והם עשו חשבון שהמקום הכי בטוח כשהכוכב יגיע

ה  ו  ' :ה"תהלים קכ] זה ירושלים – יב ל  ב  ים ס  ר  ם ה  ל   ש   רו  ו  י  מ  ע  יב ל  ב  , כי לפי [.'..ה' ס 
החישובים שעשו המדענים, שזה תלוי איך מצבו של הכדור עומד 
באיזה כיוון, ואם זה לא עומד בכיוון מסוים שרוב המכות יהיו שמה, 

מה שכתוב אז בקושי ירגישו את זה. אז זה הולך ביחד, משתלב עם 
 לנו בנביאים ובנבואות.

ג בעומר הקרוב, ליסוע למירון או "ש. מה אתה מציע לעשות בל
 עדיף להשאר בבית?ש

ת. מה אני אגיד, רבי שמעון ישמח לראות את כולנו שמה, אבל 
, זה אני הייתי מעדיף להיות באיזור הבית. לא להבין אותי לא נכון

, חס ושלום, לא טוב וות שם משהלא בגלל שאני דואג שהולך לקר
', ובכל מקום אפשר אני פשוט מרגיש שבכל מקום אפשר להיות עם ה

 זה לא משנה המרחק. ,שמעון גם להיות עם רבי

אני גם בטוח שיהיו מלא שוטרים שם, ואני 
לא רוצה לראות אותם. הם האויבים שלנו 
עכשיו. זה לא כמו בתחילת המדינה שהם לא 

בהתחלה הם היו  יכלו להרוס את היהודים, כי
צריכים אותם בתור יהודים כדי שתהיה להם 

יכולים הם אבל עכשיו  פה... סיבה להיות
לב יהודי,  שום ים בלי"לעשות משטרה, יסמ

בלי מראה יהודי, בלי עינים של יהודי, בלי 
פעם השוטרים לא היו  .]ביצה לב:[ לב של יהודי

אוי לנו. וגם אז עשו הפגנות וכו', אבל בכל  –כל כך קשים, ועכשיו 
 אופן זה לא היה כמו היום, כזו אכזריות.

 ...חם באיום על חרדים בהפגנה בירושלים שלף נשקשוטר ש. 

מופרעים ביניהם, וחוץ מזה יש מספיק גוים ת. טוב, יש מספיק 
 ביניהם.

ש. אבל הרבה חרדים אומרים שצריך להכיר טובה למדינה, 
 יתם...ולהשתלב א

ת. מה שהחרדים אומרים עכשיו, את כל המחמאות על המשטרה 
 ועל הצבא וכל זה, זה כבר לא ב'מודה' אצל החילונים...

לים בחוף של אתמול  ם שנסחפוש. הסיפור שקרה עם היהודי
 ביץ', האם גם זה מתקשר לענין של הכוכב?...-מיאמי

בכל החוף ביץ' ו-ת. זה מתקשר מאד לענין של הכוכב, כי במיאמי
ב עכשיו המים מאד גבוהים, מגיעים עד לבתים, "המזרחי של ארה
, שהמים באים בכח שכזה, בדרך הכוכבבגלל וזה  .והמים סחבו אותם

ובזמן  לא מגיע עד לשם. וסובלים מזה בכל החוף המזרחי.זה  כלל
, היו להם )שתי מדינות בארה"ב(י הקרוליינות האחרון גם כן בשת
 ,, קרו שם ממש דברים איומיםפעם לא היו ףשטפונות כאלה שא

 זה היה נס. –סחף, וזה שהם יצאו בחיים יאנשים ממש היו צריכים לה

והמסר הוא, שכמו  .ליהודים החרדיםברור אז זה משמש כמסר 
אנג'לס, -יורק תיסחף לים, ה' ישמור, וגם לוס-שהם נסחפו לים, גם ניו

ביץ', המקום של -מיאמי .הלוגם וושינגטון די. סי. וכל המקומות הא
הבילוי של החרדים, אתם עושים דברים שאסור לכם לעשות, לא 

ביץ' חוץ מהחיים החומרניים? מה יש -כולם, הרוב. מה יש במיאמי
שמה? מסעדות כשרות? מה יש? יש תורה באמת? אין. יש אביסל 

, אבל אין את מה שפעם היה, אין את הקשר הזה )מעט תורה(תורה 
ביץ' ולהיות קרוב -הקב"ה. ואי אפשר לחיות במיאמישפעם היה עם 

ממש לקב"ה, זה ממש כמו להיות בסדום ולרצות להיות קרוב לקב"ה, 
 אפשרי.-ממש בלתי

שהיו  כ הרבה טרגדיות במשך השנים"קרו כ .אז תפתחו את העינים
את העינים, אבל אתם רוצים לישון, רק כבר צריכים לפתוח לכם 

, ממש אחדים, שיש להם כיוון אחר, כיוון יש ביניכם אחדים .לישון
של הקב"ה באמת. ויש כאלה שהם באמת הלב שלהם עם הקב"ה, 

-'חסד'כ הרבה דברים של "כ הרבה שטויות, כ"כיש אבל מסביב 
וכל השטויות,  .אנוכיות, אנוכיות  כולו, וכו', אבל זה חסד שכביכול

הפאות כל ההצגות, כל הסרטים, כל הטימטומים, כל האיפורים ו
הצניעות, על הכל עכשיו נצטרך לשלם אם לא -היפות, וכל חוסר

  זו אזהרה ברורה. .עושים תשובה

 לשמש כאזהרה ליהודי ארה"ב... ונבחרהיהודים האלו ש. ודוקא 

ז היו אם זה היה סתם יהודי א כי, ת. כן
 םיהודי פחות שמים לב, אך בגלל שהם

, אז זה ים כנדבניםידוע ים, ובנוסף הםידוע
עושה הלם להרבה אנשים, שגם לא יהיו להם 

 את התרומות.

ש. השאלה היא האם תופסים באמת את 
 המסר?

 ת. נחכה ונראה.

לפני השואה, צעקו לאנשים שהיה כמו נראה דומה להמצב ש. 
 אף אחד לא רצה להאמין...ו – 'תברחו תברחו'

אז ר, רק ההבדל הוא שבכל אופן היו ת. כן, המצב אותו הדב
חכמים ענקיים באירופה שכיוונו את האנשים ברגעים -מידיתל

אבל  צדיקיםאמנם בעולם שלנו, יש  ,עכשיו ,האחרונים, אבל פה
אולי יצוצו, בסוף, אבל בינתיים אין  .ן לנו את הגדוליםאיבינתיים 

שאנחנו מחכים הדבר משיח בן דוד, וזה את אבל בסוף יהיה לנו  .לנו
אני מאד דואג, מאד דואג, המצב קשה ביותר, קשה ביותר, אני  לו.

בעתיד הקרוב נהיה  מאד דואג לעמ"י, שיעשה תשובה בלי לסבול.
ופשוט לדעת  ם לבטוח בה', להגיד תהלים,יסתם, וצריכ-בחושך לא
 ונצא אל האור. –ואנחנו צריכים להיות איתו  ,שה' איתנו

אבל עכשיו, ברגע זה, אני 

מבקש מכל היהודים: תפתחו  

את העינים שלכם, זה הסוף!  

 אתם לא מבינים?! זה הסוף!



 

 חדשחינוכי -סדר ישראלי
 גולדן עם בנימין שיחה, ערב חג השבועות', היום ירושלים, בס"ד, 

 לחוץ לעבור ממש 'ערב חג' םאני מאד מצטער שהייתם צריכי
ממש על סף התמוטטות, רוחני  אבל העולם ,כדי לתקשר איתי

 וגם גשמי.

שוייץ להראות את השבוע היו ראשי מדינות שהלכו ל
שהם כל הדברים הסודיים  ,ןר  שעושים בס   העם מ זדהותםה

 :קי שלהם כדי למצוא את מה שהם קוראיםבמכשיר הענעושים 
'החלקיק האלוקי'. וכדי לחגוג את זה הם הביאו רקדנים ורקדניות 

היה המרכז של  – מוזרה ומפחידה ביותר. השטן לעשות הצגה
ז, דבר "זה ריקוד ממש של ע ההואד והריק .כל ההצגה הזאת

 ., דבר שאין לו מקום בעולם שהקב"ה בראביותר ומגעיל מוזר
בכלל , לא מובן הסבר זה בכללו על בן אדם שלומד תורה, אין ל

הבעיה היא שקבוצה מה זה הדבר הזה, ולמה עושים כזה דבר. 
מאז האנשים ונשארו מאז האימפריה הרומית, גדולה של גוים 

כז שלהם זה המר – דיברנוכבר ז. וכמו ש"האלה נשארו עובדי ע
היותר את בעיקר  ,גייסו כל מיני אנשיםהם ותיקן, ומהוותיקן וב

 שייכים לאדום, לעמלק, ולערב רב.אנשים ש ,עשירים

גם וצה פשוט לומר לכם שאין הרבה זמן עכשיו, וואני ר
ימח פוטין  מדינות כמוהכל ראשי  וגם ,ימח שמו וזכרואובמה 

, וכו' וכו' הם וזכרו ימח שמוכמו ראש ממשלת סין ו, שמו וזכרו
לא ברור  ,שצריכים להתכונן לאיזה אסון כךעל כולם מדברים 

אסון שממש ישנה את כל  לפי דבריהם, אבל זה מדובר על מה
מרים מה בדיוק, והם לא א .העולם כמו שאנחנו מכירים אותו

ם לנו שזה עומד לשנות את הכל! ושמיליונים יעלמו יאומראבל 
טבע ענקיים שאנחנו כבר -לאסונות הם מתכוננים מן החיים.

רואים אותם. כל שבוע עכשיו, יש חדשות על מה שקורה, 
רק אחת ודברים מדהימים קורים. תמיד יש מה להגיד. פעם, 

 בכל יום יש, –כמה שבועות היו דברים ממש מעניינים, היום ל
שבעתיד הקרוב  יםיזראובמה מכואם ראשי מדינות כמו  !כל יום

אז  רחש אסון ענקי בעולם הזהלהת אמורסט, ותר, עד אוגויב
סדר  ,אנחנו צריכים באמת לקחת את זה ברצינות. כי הרשעים

 מוכנים לעשות את השלבכבר העולם החדש, הם במצב ש
 טתיכנון שלהם להשתלבלהתחיל את התקופה האחרונה  ,האחרון

בגלל זה  ,ות של האוכולוסיהעשירי-על העולם ולהתפטר מתשע
 הם מוכנים לאסון. , הם יודעים מה שהם מדברים.דברים כךהם מ

ן, יאנחנו לא ניכנס לכל העניינים שלהם, זה כבר לא מעני
י, הרשעים "י. פה בא"מעניין רק דבר אחד: איך זה ישפיע על עמ

משתדלים עם כל כבר הם כים אליהם, יששולטים פה, ששי
 ,. הםפה שגריםם את החרדיות של היהודי סהכוחות שלהם להרו

עם  להצלחהגיעו רוצים להראות שהם ה ,שלהם תם כל הכוחוע
בסגנון שונה רק של היהדות. כמו היטלר,  'סופיהפתרון ה'

 רקהיה יהודי  אפילו שהוא לא ,קצת. היטלר הרג כל יהודיבמ
את להרוג דוקא אבל הם לא רוצים  ,שאבא שלו היה יהודי

, רוצים לשנות אותם, להרוג את הנשמה שלהם , הםםיהודיה
רוצים שכל העבדים  םשה)גלמים( כפי  'יסב   מ  זו  'אותם ל ךלהפו

דבר ראשון,  .כיםי דרתבשלעשות זאת שלהם יהיו. והם התחילו 
אנשים יש בין העסקנים שלנו  .ולם החרדיהם נכנסו כבר לע

נאמנים לכסף שלהם.  :אולי יותר מדויק , אונאמנים אליהםש
 ,םשל היהודית דוסהמו דרך ,שני, הם מנסים דרך החינוךהדבר וה
, 'כסף כשר'מסויימות, להכניס כביכול , וישיבות 'בית יעקבה'

זה כסף שהולך כי  ',הכשר'על זה יש אבל  ,ברור שזה לא כשר
-סימן'בא מעמותות עם זה  בעצםדרך עמותות חרדיות, אבל 

הכסף  נו. כי כלט לא כשר עבורלזה בהחי, ו"בשביל עמ 'הלשא
בשביל להרוס את רק  ה, זהנ   ל ה  "ת בחושעובר מעמותות מסוימו

 .'אפרים'הבן יקיר לי י כ"עמ

של  יםמכניסים מושג 'בית יעקבה'זה, בתוך כל ובנוסף ל
פשר להתחתן עם בחורה שלא רוצה אי א ...רברו .אוניברסיטה

להחזיק בחור שלומד, היא חייבת עבודה מעולה, חייבת, אפילו 
והם רוצים  .מא שלהםאהיצטרכו בקושי לראות את ם יאם הילד

 לא יהיה זמן לראות את הילדים אם .זה יהרוס את הבית היהודיש
ם דילפרים של היסהמוכ הרבה ילדים?! "אז בשביל מה צריכים כ

חלק של התכנית. אבל עוד  ורדו. זהי   ותו למשפחות חרדידשיוול
ת, שיה החרדישל המדרהזו . כל מורה תצטרך בתכנית מכך יותר

ם אייפון, לא רק בשביל כל ע , וגםפ  טו  פ   ל  -שבלהיות גם עם מח
יהיה זה מיני אינפורמציות שאפשר לקבל שמה, אלא גם ש

 ,מצלמותיש , כי בהרבה מחשבים היום לעקוב אחריהן יאפשר
ממש -לשמוע אותנו. ממש מים אותנו וגם אפשרמצלשגם 

 .מפותחת יהגהקומוניזם של סטאלין רק עם יותר טכנולו

מה  עושות ',ילדות טובות'תהיינה רות אם המויו, עכשו
כו , אבל יצטר'בומבה', הם יקבלו משכורת מהם שמבקשים

של תיכנון  קחל וזהתיכנון, לעבוד הרבה שעות. אז לכן, זה 
כבר ם הו .להרוס את החינוך היהודי של בית יעקבשמטרתו 

? ספר, ויכניסו איך זה נקרא בעבריתה-נכנסו לסמינרים ולבתי
יה טם להיות אזרחים, אין דמוקריחייבם החרדי כל ,'אזרחות'

. ..חרדים יכולים להיות חרדיםהש ודבכלל, נגמר. את זה לא ילמ
 ,כל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצהשזה טיה רדמוקהילמדו ש

ן אחד מ כאשרכל זמן שהוא עקום, זאת ו ,מתי שהוא רוצה
 י אפשר, א'כשר'כל מה שהוא מדבר זה  – מביע דעה העקומים

אז  – אם הוא קרוב לה'אבל  .יהטרקזה שייך לדמו , כיהתנגדל
לשמוע. זה העולם שלנו,  , ואסור'טרף'שהוא אומר זה  הכל מ

את לכולם  בארץ, אבל עכשיו הם התחילו לחשוףלא רק זה ו
 ם.הלשת התכנית האמיתי

דדים ובחורים לצבא, כי יש רבנים שמע הצבא מושך – ובצבא
עים מי דיוכבר אז הם  –ותמים לחתום, אבל ברגע שחוללכת 

זה הרבה יותר אז  –שייך לאיפה, ואם הם רוצים לחפש אותם 
כ "כנס לצבא כילהם החרדים אל תחשבו שיתנו ליהודיקל להם. 

זו המטרה. המטרה היא לדעת איפה לא  ם. לא!כול , אתבקלות
ר שאכ ילים ישראלים להתפטר מהםילא ישתמשו בחהם הם, כי 

אתם מבינים את  ,תמשו בגוים שיגיעו לפהשהם י ;יתנגדו להם
הם גם עושים נכון, לצבא. ם חרדים זה? זה לא רק לגייס יהודי

כל בחור לדעת איפה בעיקר בשביל המטרה היא  אבל ,את זה
יוכלו ברגע שירצו אותם, ברגע שירצו ש. בכל זמן יהודי נמצא
 יודע איך בדיוק, אבל להוריד אותם, שלאתם, אני לא ולהוריד א

שים קשים. יהיו עונ –כל אלו שיתנגדו להם ו .התנגדותשום היה ת
  ל להחזיק ביהדות שלנו.וואני אומר לכם שוב: יהיה לנו מבחן גד

בעזרת  ,מןד, שזה לא ישאר הרבה זייכול להגי ב אנודבר ט
האלה ם יונקהיה המפייב להחליט שאנחנו לא ני חדכל יהו .ה'

כבר וזה  ,שלהיות יהודיעל כך ו נגדלפעם  .שהיינו פעםכמו 
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להיות כבר אפשר היה דבר שאחרי מלחמת העולם השניה, זה 
באופן ם באידיש כבר ינויותר גאים בזה, אפשר לעשות תיאטר

ים אידישאים, אפשר להקים נעיתולהוציא אפשר ו, 'פתוח'
 ענק-ורותולשבת בשקט, אפשר להדליק מנ ,קהילות בכל העולם

יני ארצות בעולם, בלי לפחד. יש בכל מ קניות-במרכזיחנוכה של 
כל מיני בדיחות יהודיות שרק להם אים שהם ידועים שיש קקומי

ממש  ם, היהודייהודים קולנוע-יש שחקניומבינים,  םהיהודי
 ע השניה."בולטים בכל מקום מאז מלחמה

פה, וב, באיר"בארה ,חיים חיים טוביםם חרדי .םוגם החרדי
טישמיות בולטת ם, כי האנכ כמו פע"זה כבר לא כאמנם עכשיו 

חיים קלים. להם  ב היו"פה, אבל בארהוהרבה יותר, במיוחד באיר
החרדי -האמריקאי-שמיות, הוריד את היהודיזם, הגיוהמטריאל
 ,לפחות במידה רבה או הרוב ,עד כדי כך שלמעשה ,מאד מאד

ם לקב"ה, חושבים שמתפלליהם ז ולא לקב"ה. "מתפללים לעגה
ב נהייתה "ארהולכן היהדות ב ,החומר-ה הם רודפיאבל למעש
ו עם בגם בכל מקום זה לא כמו פעם. עירבבעצם מדוללת. 

א ל זה ,לא כמו פעםכבר היהדות כל כך הרבה גשמיות שזה 
שהוא  לפני עשר שנים, כשיהודי היה חושבחזק כמו פעם. ולכן 

יצטרך לבחור האם למות על קידוש ה' או לחיות כגוי, הוא היה 
היה דור  בכלל, זה, אין שאלה בשבילונסיון ה לא ז ,צוחק, מה

ם. שכחתאתם לכם זה לא דור אחר, זה רק ש אני אומרו .אחר
לבן, -דוד כחול-ס עם מגןיש מטו ,'על הגובה'הרגשתם שאתם 

צבא נו צבא כמו כולם, אנחנו יש ל ,אנחנו כמו כולם ,על-אל
אבל מאז הוא לא  ,מתוחכם שהצליח במלחמת ששת הימים

רק הצליח א זה נראה כאילו שהוא הצליח. אבל הו. אבל הצליח
 ינםביטחון שאכמה דרגות למטה, עם אמונה ום להוריד יהודי

ל או בכל אירגון "ח או בביטו"קופאו ב ל"בקב"ה אלא בצה
 ממשלתי אחר. 

ה מדינ כזוזה מרשים מאד איך שמדינת ישראל, ממש  ,נכון
לגדול  הצליחה ,מסכנה עם מעט אנשים ועם מעט יכולת גשמית

-כל אחיזתשכל האיזור מפחדת ממנה, אבל זה הגדולה  הלמעצמ
הקב"ה נתן ודאי, ה הכל שקר. כי הם לא בנו את זה, נים, זיע

יה י בן גוריון וכל החברה הזאת הרלהם לבנות, אבל באמת מאחו
 מייסונס-הם היו פרי .הם היו חלק מהם .'עולמי החדשאת 'הסדר ה

(Free Masons)וקיבלו הרבה עזרה. 'ייםשבונים חופ'ו , הם הי .
ם "וגם אמריקה הצביעו באו השפתאום רוסי משונה ביותרזה 

משונה  ,1948שנת את מדינת ישראל, אז ב הקיםלההצעה בעד 
מתוך עו, בנו את מדינת ישראל בכוונה, לכן, שתדאז  ביותר.
את האמונה והביטחון בה'.  ,י את היהדות"להוריד מעמתכנית 

עם ם וג ,ם עם הציוניםגו ,נאציםהגם עם רשעים עבדו , ההםו
הם לא הצליחו, כי בכל הקומוניסטים, וגם עם הפאשיסטים. אבל 

עם המלחמה  י"אופן אחרי שחשבו שיורידו את כל הכח של עמ
את היה  2-ע ה"פה, לפני מלחמהו, כי באירהשניההעולמית 

חשבו שזה כבר הם אז , םל בעולם של יהודיוהריכוז הכי גד
אבל  .זה יהיה קל להתפטר מהם – שאחרי זהוי, "עמ יגמור את

י יצמח, ויהיו קהילות, "שעמלראות  זה לא עזר להם. ה' נתן להם
אבל הרשעים  .כל הלבוש ,הכלללקפוטות ום וויחזרו לשטריימלי

 ?איך להפיל את היהודי ,ממשיכים להילחם ולעשות תיכנונים
 נםוהיום יש. ולפזר כסף – כסף. לעשות מצבים קשים פשוט מאד:

גוים. ואם אתם לא מאמינים הן לא מעט ישיבות שלוקחים כסף מ
כי מתרגלים  , זה משנה!?'מה זה משנה' תבדקו! ואם תגידו: – לי

קשה לעזוב את זה, הבן אדם  – לים לכסףגוברגע שמתר ,לכסף
 זה.  לשהופך להיות עבד 

א יתן ל . אתם לא רואים שהכל נופל, ושה'םאתם לא מביני
זה  .כי הוא חייב, הוא חייב להציל את עם ישראל ,ךלזה להמשי

 ,הכל שלו ,שלו, הבנים והבנות שלו, הכלה שלו בהעם האהוהוא 
דבר לאפשר ליש ניצוץ של הקב"ה בכל יהודי, האם הוא יכול ו

ברא את השטן שאנשים ששכזה להיעלם בגלל שטויות? לא! הוא 
מאמינים בו,  טיאוכל האילומנ 'םהבונים החופשיי'כמו הקתולים, ו

 ינים שלשטן יש אותםאחרת. הם מב ניםיוזכרו. הם מב ימח שמו
והם טיפשים, הם היו רק צריכים  .םוחס ושל ,כוחות של הקב"ה

לראות, להסתכל בהיסטוריה מה שהיה. אבל הם לא מאמינים 
 תר קל להםמה שהם רוצים להאמין. זה יורק נים יבזה, הם מאמ

על החושים שלהם, ועל הרצון ך ורק ויותר נעים להם ללכת א
ומי  .השליטה הכסף זו ,זה לשלוט – 'הכסף'ו .שלהם לשלוט

נותן פשוט הוא ם ידליהשלוקח כסף מהם בשביל החינוך של 
. הסופיזהו התיכנון  ,בסוף יהיהכנס ולשלוט. זה מה שילהם לה

להיות אסון ענקי בעולם, אבל השבוע אובמה אמר שעומד 
  ..קטסטרופה.

על ההתבטאויות  בתקשורת כלוםרסם ולא פדינה כאן במש. 
 ...הללו

זה מאד מאד משעמם... הם לא רוצים  –התקשורת בארץ 
החדשות  אלו הןשנדע שום דבר, רק את כל הרכילות של כולם. 

דעו. אבל י  ם כי הם לא רוצים שיהודי – כלום פה. הם לא מדברים
שהם משהו מרכזי במה יהיה זה  – ברור דבר אחד: ישראל

הם בממשלה. שקורים כל השינויים  ,לא סתםזה ו .תכנניםמ
ו להעביר כל דבר יוכלכך שהם  ,כים יותר אנשים לצידםצרי

כואב ממש שלנו שקטים. וזה ם . ומעניין כמה שהחרדישהם רוצים
ד ולא לפח ,בממשלה צריכים לקום ולעזובם שיושבים הלב. חרדי

 ,וא ברא את העולםוה מנהל את העולם שלנו,שכי ה' הוא  ,מהם
 'גוון'הם יש בים הוראות שלאבל אנחנו מקב .והוא שולט בעולם

כי יש בינינו מלשינים, אנשים  ,'הסדר העולם החדש'של 
הרבה -בינינו הרבהלצערי הרב כסף, כסף, כסף. ויש  :שקנויים

כשרים לגמרי,  םבחוץ נראים יהודימועמלקים.  ,מאד ערב רב
לבן וכו', אבל הם לא -רכים, שחונים, מעילים ארוזק   ,פיאות

 כשרים בכלל.

סיפורים של זוגות  הרבה לצערי הרב, יש בזמן האחרוןו
אלא , 'בעלי תשובה', לא מהורים שהם םחרדיממש שנולדו 

א רק ספרדים, אירופאים ל מדורי דורות,יהודים שהם ם ריהומ
עוזבים את הדת  , שפתאום מחליטים להיות כמו גוים;ממש

אפילו  ,תשמה יהודינבוד נגד היהדות. מישהו עם ומתחילים לע
יעבוד דוקא נגד הוא עמיים לפני שפהוא יחשוב  ,אם הוא חילוני

 .יזשהו שלב הוא יעשה תשובהאם הוא יגיע לזה, בא ואפילו ,ה'
 ת שלהםוהמו-כשהם נכנסו למקוםש ,פהובאירם כמו היהודיו
וקיבלו  'שמע ישראל' ודעו מה שעומד להיות, הם בכו ואמרי  ו

ידעו הם ו ,כמעט כולם ,כל היהודים – עליהם עול מלכות שמים
ולאמיתו של הצטערו. ו ,בלב שלהם למה הם נמצאים במצב הזה

זה  כל החיים שלהםבמשך עצב, כי מתוך הם לא מתו  – דבר
זה  'בפנים', אבל מפריע לאזה כמה שהם חשבו שו, הפריע להם

 הפריע להם שירדו מן הדרך.
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כל הדברים  עם ,וכסף ביחד כאילו שיש לנו יהדותועכשיו, זה 
וגם ללכת ם ת יהודיואנחנו יכולים להי .שאנחנו חולמים על זה

 לנד.נילקחת את הסוכה הניידת איתנו לדיס לדיסנילנד, ואפילו
ות, עדות כשריש שמה מס ס, כיאוג-ם ללכת ללאסיואנחנו יכול

פסח אפשר לעשות  .אוכל, אפשר ללכת שמה לנופששמה ויש 
 מלון-איפה שאתם רוצים, יש בתי ,ייטנאםבו בשויצריה, ואפילו

 ...אפשר לעשות את זה על אניהשבכלל כשרים לגמרי לפסח, או 
מה יש  ...אז מה? !מותר לשוט על אניה בשבת זה לא אסור...

ין. ובאמריקה אף אחד לא מב !...מה לא בסדר עם זה? ...נגד זה?
רק מטבח רק לפסח. כיור  .ה מאד נוחיש מטבחים של פסח, ז

ש שלשה סטים של כלי רוה, ויכיור רק לחלב, וכיור לפולבשר, 
אבל זה לא קרוב  מאד קרוב לה'... ,מאד חרדי-מטבח. זה מאד

זה לעשות את הכל קל, בלי לעבוד,  .נוחיות בלי לב ה', זוהי אל
בלי לחוש את החג, בלי לחוש את היהדות, בלי לחוש את 

 הקב"ה.

התבודדות, ברור ם והם עושי ,הרבה ברלסבר'ס פה בארץ יש
פחות עמוק, יש כאלה שעושים את זה יותר עמוק ו כאלהשיש 

להם זמן להתקרב אל ה'. לרוב האנשים ן נותזה אבל בכל אופן 
כסף, ובכל יום הם צריכים להתמודד שוב הרבה האלה אין להם 

ם, יער פה בירושלים, הולכים ליואיך להאכיל את הילד במה בושו
מתבודדים, באים שמחים, אז מה שיביאו הביתה זה יהיה נס, 

כי התקרבו לקב"ה.  ,רו עם הקב"הבאבל מגיע להם נס, כי די
. ואני אומר לכם, בה שלנורזה מה שה' רוצה. הוא רוצה את הקיו

לה', לדבר קשור  ם, ומשתדל מאד להיותמי שיושב פה בירושלי
ה', לא ללכת לגוים  אלרק לבוא  לנועם כל הבעיות שועם ה', 

בשביל  בשביל כסף, ללכת לקב"ה בשביל כסף, ללכת לקב"ה
ח, ללכת לקב"ה "קופלהשתדל מה שפחות עם הובריאות, 

לא לתת להם, אנחנו נינצל.  כךאזי  –בשביל כל דבר ודבר 
אותנו לגוים, לא להסכים, לא לתת! להתנגד,  לרשעים, להפוך
ו מראים לקב"ה שאנחנו שלנו אנחנת ובהתנגדו חייבים להתנגד!

 שאלות?ואז הוא יהיה איתנו.  ,איתו

 :תבוושתושאלות 

שישי, א מצעד תועבה ענקי, דוקא ביום "בת ש. השבוע עשו
המשטרה עצבנית ו, מספירת העומריסוד שביסוד' 'ספירה של ב

 ...נגד העקומיםכ, לא נותנים לפתוח פה ביותר

חזק  לוחציםמה שאני אומר זה נכון, הם סימן ש  ה ות. אז זה
אדם לא -שהבן הדוקשים את זה הרבה יותר ום ע, ההחבלאת 

. בכח פההם לו את יסוגר –מי שפותח את הפה יכול לזוז, 
דרות תהסבם שבתחילת המדינה יקומוניזם ממש. אתם לא זוכר

ם ואד ,ישראל היו ביחד-דגלים הדגל האדום ונהרבה אירגובו
דו את זה, כי זה מדי יבזמן האחרון הור ?לבן-יחד עם הכחול

רק  ,אותו הדבראת שלילי, אז הם עושים רושם זה קיבל  בולט,
צריכים להתנגד, עוטפים את זה בעטיפה שונה. אז לכן, בודאי ש

אם אנחנו גרים  .ת למה לא התנגדנווענה' יבוא אלינו בט
צריכים להשאר באיזורים אמנם מותר להתנגד,  – בדמוקרטיה

הם ים שלהם עם זה, לא להתקרב אלירושלנו, לא להכנס לאיז
 ם להתנגד.יחייב –בכלל, אבל להתנגד 

אלו הטמאים הרתם על פעל ומעבר מה שסימחוצפה  היזו
הם מלכלכים את  לבזות את דוד המלך.ו לקבר דוד המלך, שבא

צורה ם ללכלך ולהראות את זה בליהכל, את הכל הם משתד

לקבל עולם כמו שה' ברא את ם ציוכמו שהם. הם לא ר מהעקו
ולם עם הדברים העקומים שלהם, הם רוצים הם רוצים לקבל ע זה;

 .ם, והם ייעלמוום יהיה כאילו ישר, אבל העקום ישאר עקושהעק
משהו אבל אנחנו צריכים להתנגד, צריכים לדבר נגד, לא לעשות 

 לדבר. ,כל דמוקרטיהבאלים, רק לדבר, כמו 

לאחרונה הגיעו  .שהם נלחמים ישירות נגד ה'ברור ים אש. רו
רחבת למראשיהם של מאה אנשים  פים,טונשל הממשלחת 

 .המערבי, ה' ישמור-כותלה

ת. הם משחקים עם אש. הכותל הוא קדוש. מה אתם חושבים, 
שלהם, את  הזמן? יהיה להם את להמשיך להם ככה ןשה' ית

ע ְליֹום ָרָעה'משלי ט"ז: ] הרגע שלהם ָ . והם צריכים להרגיש ...'[ְוַגם ָרש 
קורה ה אם ז... יוריד עליהם את המכהשולטים, ואז ה' השהם 

משנה, כ"כ זה לא  – , להוריד מסכןמרשיםשהם מסכנים זה לא כ
 חושב שהוא על הגובה, ש'על הגובה'ל להוריד מישהו שהוא אב

אֹון]שם: ' ר ג ָ בֶׁ ֶׁ ַֹבה   ,ִלְפֵני ש  לֹון ג  ָ ן זמ קיהיה לו מספיש, ...'[רו חַ  ְוִלְפֵני ִכש  
ע למטה הוא יבין ייגעד שהוא כדי ש ,ליפול הגובה הזה מרומימ

לא רק שהוא הפסיד, הוא עשה ושהוא הפסיד את המלחמה, 
 שטות אפילו להתחיל עם זה...

 ...אותו הנושא זהבעצם מי רפוגם הכותל הרש. 

ח "הסהע ,אחרוןבזמן ה ,עכשיוו .לאט לאטמתקדמים ת. הם 
לקרוא להם, הם הולכים  םציומה שר או טיאנמיולייחד עם הא

. וגם פה, האם בצעת הבזק עם כל הדברים שהם רוצים לובמהיר
הם ממש זזים מהר, הרבה יותר  תם לב שבחודשים האחרוניםשמ

  מהר?

י ': שירת האזינו]שים שהסוף להם קרוב מרגיש. כנראה הם  כ ִ

 ...[ע"ש, 'מוֹ ב יֹום ֵאיָדם ְוָחש  ֲעִתֹדת לָ ָקרוֹ 

דעים וה סוף. את האמת, אנשים לא יזת. הם יודעים שיש אי
קים את זה ממש ייודע שהכוכב בא, אבל הם מחזאמנם מה, אני ל

, כדי 'נגד'ים סרטמפיצים  ,בסוד, ובאינטרנט הם מערבבים
כדי מים, וד םשיתבלבלו. ואפילו לא נגד, אלא סרטים על נושאי

 שזה פשוט ידלל את כל האפקט של הכוכב הזה.כדי לטשטש, 

 ,שהתפרסם קמשור שי"ל הראיון עם דומר עש. מה אתה א
זה  םהא ,בפרוטרוט אסטרונום בכיר מנאס"א שדיבר על הכוכב

 ותנטי, זה נכון?א

מקוה י ם, אניבחי ודדע אם הוא עו. אני לא יביותרת. אותנטי 
 שכן...

 חה שלו?פהמש לחיי בנישש והוא לא חזה שש. איך 

ב משפחה אחר. קרו ת. טוב, אשתו כבר נפטרה, אז כבר אין לו
כ ואין לו קרובי משפחה "אדם צעיר כ-הוא כנראה גם לא בן

 נוספים.

ים לרבנים בשרוצה לפרסם את הכוכב במכת ש. יש מי
 ...על הציבור ב כדי שישפיעו"פורסמים בארהמ

, אולי מישהו כן יקח את זה דת. אולי, אני לא יכול להגי
 היפריפרפה ושם ב ,כן ב,"נים בארהכ יש  ". אבל הם כותברצינ

יש ו ,ילחםלהו יש איזה אחד או שנים שמתעורר ומוכן אפיל
אבל ממש מלאה,  תשמוכנות ללכת בצניעו אפילו כמה נשים

כ הרבה אנשים "ולא כ ,חות סובלותפשוהמ ,ליםכ הם סוב"בסה
 רוצים להכנס לזה.
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 ם אין שם צדיקי אמת?ש. הא

מספיק חזק אבל הם לא משפיעים  ,ת. יש צדיקים בכל העולם
 כל אחד יכול לרוץ לרב שלו ולקבל תשובה אחרת. .על כולם

 ,אין לנו צדיקים כאלה שהם יכולים לשנות את מה שעומד להיות
 .אבל יש צדיקים בלי סוף

האדירים ע הטב-על אירועי הסברל לתת לנו כש. האם תו
 ?היקוםבכל פינות  שמתרחשים כל העת

הרשעים שמשל לע כי זה ידו ,ת. יש פה בעיה בעולם שלנו
באיזור  תר  צו  מזג האויר, איך להביא ב   יודעים איך לשנות את 

דעים גם לעשות ויזור אחר. הם יאבטפונות איומים אחד וש
עומד להיות. יש להם  חד לא מרגיש אותם שזהים, שאף אמאנצו

לא את אבל  ,טכנולוגיות שהם יכולים לעשות את זהאת האמנם 
 געשה-הריץ את כל ם לפוצילעשות. הם לא יכולהם יכולים הכל 

 באת הקוט ס. הם לא יכולים להמיבזה אחר זה שמתפוצצים
-הרוב באים מפלנט - שקורים אסונות הטבעלכן, כל והצפוני. 

X .קרוב. ופלנטממש מתחיל להיות זה וב. הוא קרזה אומר שו-
ידוע טי שמאד מושך את כדוה"א. וזה מאד מגנגוף הוא אקס 

קוטב כי הא התהפך קצת, הוא לא כמו שהוא היה, "כדוהש
והחלק  ,זז זזים, וכל החלק העליון של הכדור הצפוני והדרומי

כוכב כח המשיכה של הקורה בגלל זה ו הפנימי נשאר על מצבו.
שר זה יגיע ממש קרוב אלינו ויעבור אותנו, זה יהיה כא .הזה

-אמיתי. אז כל אסונותי דואבל ה' יציל כל יה ,לכולם 'קשו  '
מזה חלק ו, אותם עושיםשאלו לי הם ואמהם טבע האלה, חלק ה

( fracking)הפראקינג , כמו עבא מדברים שהם עשו נגד הטבזה 
 ,, עמוק מאדמהדהוציא נפט מן האלשהם עשו בשביל דוחים יק

ם מקום שאסור להם בכלל להגיע לשם. יש לה ק,מאד עמו
עד פנים  בנים האלההאשכבות קידוחים שיכולים לעבור את כל 

ממה העולם, אבל בכל אופן הרוב  זה גם מקלקל אתו. הכדור
 .המתקרב עכשיו זה בא מהכוכבשקורה 

האם הוא על הקטסטרופה המתקרבת,  ,ש. כשהוא דיבר, אובמה
יהיו הדברים שהוא רוצה שנראה  ?תכווןמה הוא מ  ל  יזה רמז נתן א

 ...נעלמים

רופה טכל מקום מדברים על קטסבא לא אמר מה, ות. נכון, הו
, ההוא בעתיד הקרוב. ואפילו נוסטרדמוס המסכן, היהודי המסכן

מד גמרא עם והוא ל ,אנוסיםמשפחת הם היו  ,א היה יהודיהו ,כן
קשור לעבודה  הפך להיותהוא אבל  ,בחשאי סבא שלוההאבא ו

באמת כתב והוא  .אני מקוה שהוא עשה תשובה מלאה ,רהז
 -שהוא כתב ממה אד דברים והרבה מ ,העתיד-של-היסטוריה

 !2016בשנה הזאת,  קטסטרופההיה איזו הוא כתב שתושם. התג
. 'השנהכיוון של 'אז הכל הולך ל .כךאמר  טרדמוססאפילו נו אז

השנה,  , אבל זה יהיה משהו שיקרההם לא אומרים דיוק,מה ב
 כנראה.

תפיסה יכולת מרים כי אין להם וש. יתכן שהסיבה שהם לא א
 הזו.... הקטסטרופהבגודל 

הם  .האנשים רים כי הם רוצים לבלבל אתומת. הם לא א
ם שהם ימה אתם חושב .בשקט רוצים להכנס למנהרות שלהם

ו, כולם יעכשאני מאמין שתהיה מלחמה  ,כן יתחילו עכשיו לדבר?
יתחיל, זה יתחיל לפני הכוכב,  זה ,נים בזה, וגם זה כתובימאמ

עוד אבל ככה נראה לי, ש ,זמאה אחוב דעאני חושב, אני לא יו
 תחיל המלחמה.תזה לפני 

לא רואים את הדברים בעיתונות הרגילה... משונה. לא אבל ש. 
 חמש עשרה שניםכפני שלגם כן לי  זכור דיברו על כל זה בכלל.

בקופסה השחורה של  .בנין בהולנדעל בתוך -התרסק מטוס אל
ים יחשל ה ןברגע האחרו 'שמע ישראל' צעקהטייס שמעו שהוא 

ו על סיפרכאן לא רץ רק באאבל יעו את זה, בכל העולם השמשלו, 
אמונה. גם וק בזלא רצו שיהיה חיכי ישראל,  שהוא אמר שמע כך

י יעשו "עמ כי אולי מצב קשה, עומד להיותשכאן לא מזכירים כיום 
 ...תשובה

 .ור ששמענו כולנופבדיוק. ואני אספר לכם עוד סי ו זה,ת. זה
במסעדת גם פיגוע היה  .פיגועים בכל מקוםהיו לפני שנים 

ישבו  .עם הכשר ,פה ברחוב יפו, מקום משפחתי כזה 'רואסב'
 .ץ מטעןרים ליד השולחן, והתפוצולימה ילדים והמשפחה ששם 
 שאלו:ים קשה. והילדים ברגעים האחרונים שלהם פצוע ם היולכו
זה  ',שמע ישראל' תגידו להם: אז הוא אמר ',אבא, מה לעשות?'

 מה שאנחנו צריכים לעשות. 

 ,ובמיוחד בשביל יהודי מאמין ן ביותר,כבעולם מסו םאנחנו חיי
לא כדאי לאף אחד בעולם הזה עכשיו, אך במיוחד ויוחד. במ

שלא משנה  צריכים כל הזמן לדעת. אבל אנחנו ליהודי מאמין
ואם אנחנו נחיה  ',ע ישראלשמ'מה שקורה, אנחנו חייבים להגיד 

 ו, אז אנחנו נגיע למקום טוב."חיה חאו לא נ

ם רבים מתים באלפיהם ברחבי ש. מה דעתך על כך שציפורי
  העולם?

המשיכה -אפילו כח .גיע מכל מיני מצבים של העולםת. זה מ
 גם דגים מתים בהמוניהם.ולזה.  של הכוכב יכול לגרום

מוסבר בהתפרצויות של הרי געש  , תמותת הדגים,זההדבר הש. 
 מימיים...-תת

במיוחד באיזור מפרץ מקסיקו, המים  ,הרבה מקומותבת. נכון, 
ים: ]מזמור מ"ו: ' יהםמתחממים מתחת ִ ֵלב ַימ  ְחְמרו  ֵמיָמיוו ְבמֹוט ָהִרים ב ְ  ,יֱֶׁהמו  יֶׁ

גַ  ו  ָהִרים ב ְ ָלהִיְרֲעש  געש -. אמרתי לכם, זה כמו הר...' ע"ש[ֲאָותֹו סֶׁ
 ם הקידוחיםעהגיעו  .הקידוחים שלהם שמתפרץ בגלל כל

תוך כדור הארץ שהחום הפנימי פורץ  לאכ עמוקים "למקומות כ
ֵרי 'ישעיה נ': ] וזה הולך להתפוצץ ,שם אל החוץ ם ֹקְדֵחי ֵאש  ְמַאז ְ כֶׁ ל ְ ֻּ ֵהן כ 

ם ,ִזיקֹות ֶׁ ַעְרת  ם ו ְבִזיקֹות ב ִ כֶׁ ש ְ או ר אֶׁ ם ,ְלכו  ב ְ ִדי ָהְיָתה ז ֹאת ָלכֶׁ  . [...'ִמי ָ

בסכנת חורבן מכמה נמצאת אמריקה עושה רושם ברור שש. 
 כיוונים...

קצת אמריקה ישאר כל , מלפי מה שהם עצמם מראיםו ת. נכון,
כל החוף רשמית של חיל הים האמריקאי מפה לפי  .תיד יחסמא

 נמצאותהמזרחי יעלם, וגם החוף המערבי, וגם הרבה מהמדינות ש
בכל מיני מקומות גם  ,ובכלל .סביב מפרץ מקסיקובאיזור ש

 , אבל בכל העולםזה יהרס – ומשה קרהפנימיים גם כן, איפה שי
עצמו האירוע כאשר  .עט מאד זמןה. וזה יקח מנהכל ישת –

זה יהיה  – לידינוהוא יעבור כש זה יהיה מעט זמן יחסיתיתרחש, 
 משהו כמו שעה, אבל זו תהיה שעה ארוכה מאד.

 ...טווח-ארוכות תהיינההתוצאות אבל ש. 

אמי וזה אם יש צונלדוגמה, שכת. השעה עצמה תהיה ממות. 
 זה מפחיד ביותר. –מחזיק מעמד במשך שעה 

קרב יום אשר הוא ' :]בסוף הגדה של פסח[ נאמר כךש. אולי על 
ַדע לַ ]ר' זכריה י"ד ז': ' 'לילה לא יום ולא ָחד הו א ִיו ָ ה' לֹא יֹום ְוָהָיה יֹום אֶׁ

ב ִיְהיֶׁה אֹור ,ְולֹא ָלְיָלה רֶׁ לא יום שהיא , על השעה הזו, ...'[ְוָהָיה ְלֵעת עֶׁ
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'הושענא שלש שעות', : מתפלליםכמו כן  בסוכות ,ולא לילה
הקשות שלפני משיח, אולי מדובר על על השעות כשהכוונה 
 הזמן הזה...

במשך בעולם לפי מה שהם אומרים יהיה חושך ת. ממש. 
ְך ֲאֵפָלה ב ְ ַוְיִהי חֹ 'שמות י': ] שלשה ימים ֶׁ ת ָימִ  ָכלש  ֶׁ לֹש  ץ ִמְצַרִים ש ְ רֶׁ , [...'יםאֶׁ

זאת אומרת, ותהיה תקופה מסויימת שהשמש תעלה מן המערב, 
 עוברהמערב! אבל מהר מאד אחרי שהכוכב מהכיוון שהיה פעם 

כפי שזה ישוב למה שהיה, לא למצבו החיצוני הארץ -כדור -
היה שונה לגמרי, אבל השקט יזה בודאי שים, מיבשות וי ,היה

 יחזור.

הפגיעה על עוררות בירושלים תפילה והתש. היה היום כינוס 
ם כ הרבה יהודי"ע ומחריד. ריכוז של כבקברי הקדושים באומן. מזעז

יש עוד מקום כל כך חשוב  איפהקדושים שנהרגו על קידוש ה'. 
החופרים בעולם, של כ"כ הרבה יהודים שנהרגו על קידוש השם. ו

לרחובות.  את העצמותלמזבלה, והגשמים סחפו  פראת העשם זרקו 
 נו?..עבורבזה שיש מה המסר 

 .הכסף, הכסף, הכסף. זה המסר בשבילנו –ת. המסר הוא 
אז לכן ה'  ,שים הרסו את זה בגלל שרוצים להרוויח כסףהאנ

 ,גילה לכל העולם את העבירה שלהם. וזה גם בגלל כסף, כסף
כסף, כסף,  שלנו, בחלקם מקולקלים:ם ובגלל זה גם החרדי .כסף
, הם מאמינים 'הרגיל'בשטן  םב. הם לא מאמיניהזהעגל  וזה כסף.
 הזהב, הם רודפים ורצים אחריו.-בעגל

מתוך  החפירות בקברים תא עשו שהםאתה סבור ש. האם 
 ?מודעות

זה  – . אינני יודע. אבל אם עשו את זהכ מאמין"ת. אני לא כ
חייב להיות מתוך כוונה לבנות את המלון, כי זה מפריע לבניה. 

? תהם לא ידעו שזה עצמו , האםמה ,את העצמות והם הרי זרקו
 ידעו. אולי לא ידעו שזה יהודים. 

יך לחשוב רצ הואה זה, משכ דמחריסיפור י ששומע ש. כל יהוד
 ?ה שקרה במקום הקודש הזהמב ל כך, מהו המסרע

לקחת כסף מה ההבדל בין זה, ובין אשאל אתכם שאלה.  .ת
כסף את הראש של עמותה חרדית, לוקח  ,שמישהוכבכוונה, 
ם ימהרשע ,הוא יודע מאיפה זה באאשר לעניים כ חלקבשביל ל

מה  אז ,םאת הנשמות של היהודי ללכודשרוצים הכי גדולים 
  ההבדל?

להרוס את ף ש. מאד סמלי שמשתמשים בענין של כס
ם גם להשתלט ב'קבר עכשיו רוציו ב, גשמיות.ההאידישקייט. עגל הז

 שיפוצים...ההחלו כבר השיטה,  . אותה'שמעון הצדיק

ישתלטו על כל המקומות : הם זאת מזמןאמרתי לכם כבר ת. 
-הכלואת  ,הם רוצים לעשות דת חדשה .היהודים של הקדושים

 ,על זה טלהשתל ,תוהדלקחת את הכל של הי ,ציםוהם ר הכל
 מו שהם, וזהו. זוהי הצלחתם הגדולהולעשות את זה עקום כ

אל תוך  פנים אל פנים, להכנס קב"הלחם נגד היביותר. רוצים לה
זכרם. חס ושלום. ימח שמם ו ,קדשים שלו ולהילחם נגדוה-דשהקו

 תם.ויגמור א ' אחת ה'פה-בנשיבת'זה לא ילך להם. אבל 

 עוברת רפורמה קיצונית ביותר....החרדית ך והחינ ש. מערכת

הם ו לרחוב בהמוניהם, עוד מעט אלא יצ ם. אם היהודית
 לו לגייס את הבנות. ייתח

שירות סמינרים תוכניות בב ש. כבר היום מתחילים להפעיל
 לאומי...

 ,ד. יש להם כל מיני שלבים בשביל זה. אויאמן, נכון ות. נכ
האם  , מה יהיה?מה יהיה תתעוררו!! ,עם ישראל, תתעוררו

האלימות כל אחרי  ,האחרונהצריכים להגיע למצב שבנשימתכם 
שמע 'להגיד  נצטרךעם הנשימה האחרונה  ,נוינגדשיעשו 

 !...ה, חס ושלום?זהאם אנחנו צריכים להגיע ל ?!'לאישר

שקטים כל כך  םשהחרדי רה הזאתש. מה פשר התופעה המוז
 ?בכלל ולא מוחים

כנס פנימה, ייש עסקנים שהצליחו לה .יםלת. כי הם מבולב
ם רוצים למשוך את היהודיהם  ףסו-ם בלייועם הכסף שהם מקבל

 יצה גדולהזו לא תהיה קפ ם,הם מאמיני ,, ומשםלעולם החילוני
, 'הסדר העולמי החדש'אל העולם של הלאה להעביר אותם 

 ו."שלהם בשביל גשמיות ח תור את הנשמולמכ

איך  מתן תורה, ב חג השבועות,רבעכעת מדים עו ש. אנחנו
ומקבל את התורה מחדש,  עם כל הלב 'נעשה ונשמע'יהודי אומר 

 לזה? יםאיך מגיע

הוא ינצל.  –עם כל הלב  'נעשה ונשמע'ת. היהודי שיקבל 
מעצמו את כל  דירה? הוא צריך להוזאיך הוא יקבל את 

המאמינים אין וברוך ה', ה' עוזר לנו, כי רוב היהודים  .יותמהגש
זה  – ה. הבעיגדולה כ בעיה"כבר לא כאז זה  ,להם גשמיות

זה גם  – יותמשלהיות בלי הגשההרגשה הביטחון, לקבל את 
לא משנה מה. אנו צריכים להשתדל רק  ,זה טוב לכולנו ,טוב לנו

ות את רצונו, ולא להיות בני חורין, רק להיות עם הקב"ה ולעש
כל הגוים, לא משנה ורצונו. את רק  ,אדםהרצון של בני האת 

לא משנה מי, כל , ינדו, הבודהההקתולים, ה ,מי, הפרוטסטנטים
דות. מי שנכנס טיפשות לעומת היהחתיכת ם ממש ההדתות של

 עמוסיםמדפים -שורות מדפים-שורות הואלבית כנסת, והוא ר
 תהתורה והגמרא וכו', משניול כ ,ך"התנ ,ספרי קודש, החומש

על הנושאים של הספרים האלה, כמה ו כל הספרים שנכתבווכו', 
אז י, "ם לעמישהיו שייכ דברים עמוקים... כמה צדיקים ענקיים

דת מטופשת המבוססת על  וזה איזכל ם ואפשר לקבל במקך אי
 ...???תשוקה

 קינו שבראנו לכבודו, והבדילנו מן התועים...וך אלוש. בר

 ת. ממש, ממש.

יש שם במתחם אביב לפני יומיים, -ע שהיה שם בתלוש. הפיג
 וקדיממ, אחד חנויות אוכלתשעים -איזה שמונים ואהההמסעדות 
 פתוח בשבת...גם במדינה, וזה הזוללות 

 .מסרזה  , הכלכןזה מסר גם  –ל אביב תב עת. תראה, הפיגו
הסיבות.  , יש לך את כלרונו, בר איננו מסר.קורה שש דבראין 

אם אנחנו ' :םישבים שזה בדיחה, ואומרוח –מי שפתוח בשבת 
איך אפשר  –ו זה התרחש בגלל שזה פתוח בשבת "נגיד שאולי ח

ולהירגע  ,אנשים צריכים ללכת !?להגיד כזה דבר איום ונורא
זה רק אבל  ..'וכו' וכו'. ,קצת מהשבוע, לאכול קצת במסעדה

ת. להיות ו מדינה יהודיא םמדינה של יהודילא  שזו מראה כמה
 טטשולנ ולאכול טשולנט בשבת, תבת בביזה לש – מדינה יהודית

ללכת לבית הכנסת, ותה, שהאשה עשתה, חלה שהאשה אפ
אבל הם  .ללכת למסעדה – לא שבת ? זו בכלללהתפלל. מה

 ,בשבילםרק  דמוקרטיה, אבל זו 'רטיהדמוק'זו  ',לו יהודיםיכא'
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זה פתאום  – כיוון שלהםים לכרק אם הול .לנוילא בשב
 ..שיסטי, קומוניסטי, וכו'.אזה פאז  –אם לא ו, 'דמוקרטיה'

 ס...ש. דמוקרסיה... קור  

ם מצוין יכול להיות ש   זה נכון...יפה מאד! סיה! דמוקר ת.
ל ֹקֵרס ְנבוֹ 'ישעיה מ"ו: ]קריסה הדבר הזה,  בשביל ֵ ַרע ב  ָ ָקְרסו  ָכְרעו   ...כ 

ו  .[:עי' מגילה כ"הו, ...'ַיְחד ָ

 ית?...נו בבאגראכול ממה שלנצטרך כבר בתוך תקופה ש. האם 

רק  ואיך שלא יהיה, תקחות. כדאי עכשיו להתחיל קצת. 
דברים שאתם בין  ,2018-2017 שנת דברים שהתאריך הוא עד

אם זה בין  ,אין בכלל ספק שעומד להיות משהווכך אוכלים. 
לא משנה, לא יהיה אוכל  – מלחמה עולמית אם זואו הכוכב 

יהיה קשה ן ואוגרים בעבורה אכשקונים התקופה אחרי ובמכולת. 
הכל יכול ואנחנו צריכים לבטוח בו הוא , אבל ה' אוכל להביא
משהו צת, קלהביא רצוי אז לכן  .'בבית נוכמה אוכל יש ל'ולא ב

אבל  ,ארבעה שבועות, איך שאתם רוצים-שלשה-כמו שבועיים
ְמלָֹתם'שמות י"ב: ] לא יותר מזה ש ִ ֹרת ב ְ ֲאֹרָתם ְצרֻּ ין לא מאמ. ואני [...'ִמש ְ

כסף  ור מזה, איותאכסן ל מקוםבכלל יש להם אנשים שלהרבה 
אוכל את הקשה לשים  קמספיזה  ...לקנות אוכל נוסףבשביל 

ה' לא  -ם ה' ע  הוא חד, מי שאבל לא לפ שצריך על השולחן.
מזמור ל"ד: ] יודע איך זה יהיה.אני לא יתן לו להיות בלי אוכל, 

י ה' לֹא ַיְחְסרו  ָכל טֹוב' ֵ ו  ְוָרֵעבו  ְוֹדְרש  ִפיִרים ָרש   ....'[כ ְ

בעוד  ופקידד לסיים את תמעות הדבר שאובמה עומש. מה מש
, ועכשיו אולי הוא גוג או משהו כזהזה אומר שהאם חדשים ספורים, 

 ?..מתחיל ה'גוג ומגוג'

אני  ומר שהוא מפסיק את התפקיד שלו?...ת. קודם כל, מי א
הרבה אנשים גם כן לא מאמינים ויעזוב,  ישית לא מאמין שהואא

ור לי דבר אחד: לא אבל בר-או-בזה. אין לי את האינפורמציה כן
הוא עוד ושהוא לא מתכונן לעזוב. יני רמזים מ הוא מדבר בכל

זה במשהו כמו בנובמבר, והוא דיבר  – הפך לדיקטטור. הבחירותי  
אוגוסט, אבל אפילו אם זה השישי בשתהיה קטסטרופה על 

 ן שתהיינה בחירות.פבנובמבר, אני לא מאמין בשום פנים ואו

 ה יהיה כמו בקובה?...ז ש. אז מה יהיה? מי ישלוט?

ממשל צבאי,  ,(Martial Law) לאו-יהיה מרשלמשהו כזה, ת. 
יהיה אובמה,  –ב, כמשטר צבאי, והוא "הצבא ישתלט על ארה

קרים נבוהו, הם יהיו בתוך רק מה, לא בטוח איפה הם יהיהראש. 
 ...בבונקריםששלהם, אז הוא יהיה הנשיא על כל האנשים 

הדבר גייר, קה שהתיהמלך היי מאפרהסיפור ש. מה דעתך על 
גם עורר אבל להרבה אנשים ורבנים, רבה התרגשות הזה עשה 
 ...נגדכרוח סערה 

הוא באמת מלך, והגיע,  ךזה לא משנה, המל ,ת. אגיד לכם
 םוהיהודי ,הוא באמת נהיה יהודיו .הוא באמת בן אדם חשוב

שהשבטים האלה באמת באים מכך מקבלים חיזוק מזה, ובמיוחד 
 איננישם יהודים, לא שכולם ו. הנידחים ים, מהשבטממקור יהודי

 שם אם כולם כשרים, אבל בכל אופן אלפי שנים מחזיקיםהיודע 
דם גילו שאחוז גבוה -אפילו שמעתי שבבדיקת .תיאת הדת היהוד

אבל אי אפשר לסמוך על זה בשביל היהדות.  ,שםיש של יהודים 
משיח הלהתגלות לפני שואמור היה אבל זה משהו שצריך 

ָָהר ַעד ַנַחל ִמְצָרִים]ישעיה כ"ז: ' המתגל ת ַהנ  ֹלֶׁ ב  ִ ֹט ה' ִמש   י ֹום ַההו א ַיְחב   ,ְוָהָיה ב ַ

ם ֶׁ ָרֵאל:  ְוַאת  ֵני ִיש ְ ָחד ב ְ טו  ְלַאַחד אֶׁ ק ְ לֻּ י ֹום ַההו את ְ ו ר  ...ְוָהָיה ב ַ ץ ַאש   רֶׁ אֶׁ ו ָבאו  ָהֹאְבִדים ב ְ

ץ ִמְצָרִים רֶׁ אֶׁ ִחים ב ְ ד ָ מה, הם ישבו שמה כל כי השבטים הם ש ,...'[ְוַהנ ִ
ידיעה כלל בה לנו תלא הי לא ידענו!השנים האלה, אבל אנחנו 

ממש יש קבוצות ששם שובמיוחד בניגריה  .כאלה שבטים נםשיש
יודעים לקרוא, גם הם דינים, רק וזה לא  !דיניםההולכים לפי 

ההוא מהאיזור אמנם והם יודעים דברים.  ,ללעים להתפדוהם יו
לא נראים הם עים עד כדי כך, ודהמלך בא, הם לא יושם שמ
והחזיקו ל כל מיני דברים שם ידעו דינהם באמת י .םכ יהודי"כ

אם הם יבואו לפה כי  ,אבל זה לא הזמן בשבילם לבוא כעת ,בזה
אנחנו יודעים שהם קיימים.  –הזמן  כשיגיעלו. אז יתקלקהם  –
כי אני לא מאמין ח משם? זה אני לא יודע, ויצליחו לברה כמו

 שהרבה יצליחו להגיע לפה.

מדבר על כ"ה  ]דף רי"ב ע"ב[בפרשת בלק הקדוש הזוהר ש. 
 ...כתאריך הופעת כוכב השביט באלול

 ..מאד יכול להיות, ואני מחכה לזה. ת. ברוך ה', וזה

************ 

בענין  ,(בתרגום ללשון הקודש) וש בפרשת בלקדברי הזוהר הקד
התגלות כוכב השביט באחרית הימים לפני הופעת מלכות משיח 

 בן דוד, בב"א.

ה ּתָּ לֹא ע  ֶאּנוּ ו  לּ ֶאר  ִרים א  בָּ י ּד  ֲהר  ֶ ר  -וּ , ש  ח  א  ֶהם ל  ן, ּומ  מ  אֹותֹו ז  מוּ ב  ּי  ק  ֶהם ִהת  מ 
רּוך   דֹוש  ּבָּ ּקָּ ִתיד ה  ִנינּו, עָּ ָּ . ש  יח  ש ִ ּמָּ ן ֶמֶלך  ה  מ  ז  ֶהם ּבִ ן, ּומ  מ  נֹות ֶאת ז  הּוא ִלב 

ִים ל  ָּ רּוש  ִעים רּוחֹות , י  ב  ש ִ ִצים, ּוב  ִעים רָּ ב  ש ִ ץ ּב  בּוע  נֹוצ  ד קָּ ב ֶאחָּ אֹות ּכֹוכָּ ר  ה  ּול 
ִאיר מ   א מ  ִרים, ִויה  ִבים ֲאח  ִעים ּכֹוכָּ ב  עוּ בֹו ש ִ ל  ִיּבָּ , ו  ִקיע  רָּ ע הָּ צ  ֶאמ  ּנוּ ּב  ִאירֹות ִמּמֶ

ִעים יֹום.  ב  ט ש ִ לֹוה  יו  ִּׁ ׁשּ ִּׁ כ''ה ַלחֶֹדׁש ַהׁשּ י ֵיָרֶאה ּבְּ ִּׁ ׁשּ ִּׁ ּיֹום ּוַבּיֹום ַהׁשּ ס ּב  ּנ  ּכ  ִית  , ו 
סֹוף ש ִ  ִביִעי ל  ש ּ  ִעים יֹום. יוֹ ה  ִעיר ב  ֶאה ּב  רָּ ֹון י  אֹותֹו  תח  א  ם ִראש  א, ו  ל רֹומָּ ֶ ש 

יט  ּלִ ש   דֹול ִיּפֹל, ו  ל ּגָּ יכָּ ה  ל רֹוִמי, ו  ֶ ּה ִעיר ש  אֹותָּ יֹונֹות מ  לֹש  חֹומֹות ֶעל  לוּ ש ָּ יֹום ִיּפ 
ם עֹולָּ אֹות ּבָּ רָּ ה  ב ל  ט אֹותֹו ּכֹוכָּ ש ּ  ּפ  ז ִית  מּות. אָּ ִעיר יָּ ּה הָּ ן וּ  .אֹותָּ מ  אֹותֹו ז  ב 

א  צ  ה לֹא ִתּמָּ ִדים, ֶוֱאמּונָּ דָּ ה צ  עָּ ּבָּ ר  ל א  כָּ עֹולָּם ל  ִקים ּבָּ בֹות ֲחזָּ רָּ רּו ק  עֹור  ִית 
יֶהם.  ינ  קּום ֶמֶלך  ב  , יָּ ִקיע  רָּ ע הָּ צ  ֶאמ  ב ּב  ִאיר אֹותֹו ּכֹוכָּ ּיָּ ֶ ש  ם, ּכ  עֹולָּ ע הָּ צ  ֶאמ  ּוב 

אָּ  ל ש   ל ּכָּ ֶאה רּוחֹו ע  ּגָּ ִתת  ם, ו  עֹולָּ ֹול ט ּבָּ ש  דֹול ו  ד ּגָּ בֹות ֶאחָּ רָּ ר ק  ִכים, ִויעֹור  לָּ ּמ  ר ה 
יֶהם.  ר ֲעל  ּב  ּג  ִית  ִדים ו  דָּ י צ  נ  ש   ּיֹום ּבִ ה  הסֶּ ּכ  ת  יִּ ש ֶ ּוב  דֹוש ָּ ּק  ֶרץ ה  אָּ ֲעז ע הָּ ּד  ז  ב, ּתִ ּכֹוכָּ ה 

ּדָּ  ק  ּמִ ית ה  ה ּב  יָּ ּבֹו הָּ ֶ קֹום ש  ּמָּ ִביב ה  ה ִמיִלים ס  ָּ ֲחִמש ּ ִעים ו  ּבָּ ר  ה א  רָּ עָּ ּלֶה מ  ּג  ִתת  , ו  ש 
עֹולָּם.  רֹף ֶאת הָּ ה ִלש   קָּ ש  ֲחזָּ א א  צ  ה ּת  רָּ עָּ ּה מ  אֹותָּ ע. ּומ  ק  ר  ּק  ת ה  ח  ת ִמּת  ח  א 

ל  ּד  ה ִיג  רָּ עָּ ּה מ  אֹותָּ ן  ףנָּ עָּ ּומ  ת  ּנָּ לֹו ּתִ ם, ו  עֹולָּ ל הָּ כָּ לֹט ּב  ש   ּיִ ֶ יֹון ש  דֹול ֶעל  ד ּגָּ ֶאחָּ
ים ֶעל   דֹוש ִ כּות. ּוק  ל  ּמ  ל ה  כָּ יח  ּב  ש ִ ּמָּ ּלֶה ֶמֶלך  ה  ּג  ז ִית  אָּ יו, ו  לָּ סּו א  ּנ  ּכ  יֹוִנים ִית 

כּות.  ל  ּמ  ן ה  ת  ּנָּ לֹו ּתִ ם, ו  עֹולָּ ה הָּ רָּ צָּ ִאים ּב  צָּ יוּ ִנמ  ּלֶה, ִיה  ּג  ת  ּיִ ֶ ה ש  עָּ ש ָּ ם, ּב  עֹולָּ י הָּ נ  ּוב 
יֶהם  יח  ֲעל  ש ִ ּמָּ ר רּוח  ה  עֹור  ז ִית  רּו, אָּ ּב  ּג  ל ִית  א  רָּ ל ִיש   ֶ יֶהם ש  א  ֹונ  ש  ה, ו  רָּ ר צָּ ח  א 

ה ו   ל עֹש ֶ א  רָּ ִיש   תּוב, ו  ז ּכָּ . אָּ ש  א  רֹף ּבָּ ִעיר ִיש   ל ֶאֶרץ ש   כָּ ה, ו  עָּ ש ָּ ר  ִרית ֶלֱאדֹום הָּ כ  י 
ה ש ָּ ר  ה ֱאדֹום י  יָּ הָּ תּוב, ו  ּכָּ ֶ ִיל. ֶזהּו ש  ל  ,חָּ ֶ יו ש  בָּ יו. אֹוי  בָּ ִעיר ֹאי  ה ש   ש ָּ ר  ה י  יָּ הָּ ו 

ז  אָּ ל. ו  א  רָּ מ   -ִיש   זּ  ִיל. ּוב  ה חָּ ל עֹש ֶ א  רָּ ִיש   ִתים ו  ּמ  רּוך  הּוא ל  דֹוש  ּבָּ ּקָּ ִקים ה  הּוא יָּ ן ה 
ּמוֹ  ל ע  ֶ תּוב  ,ש  ּכָּ ֶ ֶות. ֶזה ש  ּמָּ ֶהם ה  ח מ  ּכ  ּת  ִיש   ִיל.  [ח"תהלים קי]ו  ה חָּ ִמין ה' עֹש ָּ י 

תּוב  כָּ ֶיה. ו  י ֶאח  מּות ּכִ ּפֹט ֶאת  ['עובדיה א]לֹא אָּ ר ִצּיֹון ִלש   ה  ִעים ּב  לּו מֹוש ִ עָּ ו 
ה ל   תָּ י  הָּ ו ו  ש ָּ ר ע  ה ה'ה  לּוכָּ ּמ  ז  .ה  אָּ ֶרץ  [ד"זכריה י]ו  אָּ ל הָּ ל ּכָּ ֶמֶלך  ע  ה ה' ל  יָּ הָּ ו 

ד מֹו ֶאחָּ ד ּוש   ֶיה ה' ֶאחָּ הּוא ִיה  ּיֹום ה   :ּב 



 ס"דב

ים..." יאִּ בִּ יו ַהנְּ דָּ ל ֲעבָּ ה סֹודֹו אֶׂ לָּ ם גָּ י אִּ ר, כִּ בָּ ה ה' דָּ י לא ַיֲעשֶׂ    - " עמוס ג', ז'כִּ

 "בשעה שהקב''ה בקש להביא מבול לעולם נטל שני כוכבים מכימה והביא מבול לעולם" גמרא, ברכות דף נ"ט.

 אנחנו מגיעים לסוף

 מסר מאת דניאל, ירושלים, סיון תשע"ו

למטה,  –מסביב, בכל מקום אבא, הכל הולך להגמר בעתיד הקרוב. העולם 
רועד ומתהפך. בני אדם מסתובבים בהלם. הם לא  –למעלה, בפנים, בחוץ 

תופסים בדיוק מה שקורה, אבל הם יודעים שמשהו לא בסדר, מרגישים 
שהאדמה רועדת מתחת לרגליהם, יודעים שהולכים לכיוונים לא בריאים 

ותם לזה? ולא טובים ומרגישים שמובילים אותם לזה. מי מוביל א
חדש או אפיפיור או -עולמי-הרשעים! בין אם קוראים להם השטן או סדר

אפשר להכיר -לא משנה מה, הם מושכים אותנו לעולם אחר, עולם שאי
 אותו.

פעם החיים היו יחסית מסודרים, ידענו מה מותר ומה אסור פחות או יותר. 
זה, החזיקו היו אנשים שהלכו לכיוונים אסורים, אבל בכל זאת התביישו ב

האסור זה מותר והמותר זה  –את זה בסוד. היום לפי התכנון של הרשעים 
אסור, ואפילו שאנחנו יהודים חרדים ויש גם גוים שיודעים מה מותר ומה 

 יש בלבול, יש חשש איך הילדים יגדלו בבלבול כזה. –אסור 

עכשיו אבא, הם מתחילים להראות את עצמם גם בא"י, גם במדינת ישראל. 
אנחנו מתחילים לראות מי שייך למה. עכשיו הרשעים נהיו יותר אמיצים 

 ומראים לנו מי הם.

שצה"ל מוכנים לקבל בשמחה רבה אנשים  –היה פרסום שדברנו על זה 
זה עבירה גדולה.  –עם סטיות שעושים דברים שלפי כל הדתות בעולם 

חדים צה"ל מוכן לקבל אותם לצבא בשמחה גדולה ולסדר להם תנאים מיו
כך אומרים לחרדים שיגיעו לצבא 'מה יש? זה טוב! זה -בשבילם. ואחר

חייב להיות'. איך אנחנו יכולים ללכת לצבא בלי קדושה? מילא בחורים 
אז מה  –ובחורות זו בעיה כבר קטנה, אבל שמתחילים בחורים עם בחורים 

 אפשר.-אפשר לעשות? אפשר ללכת? אי

לשבת ולבכות. ורק מעט יהודים  יש לנו עולם הפוך, עולם שאפשר רק
של האדמות בארץ,  60%שגרים בא"י יודעים שהותיקן הוא בעל הבית על 

מכרו להם גם  –והוא בעלי הבית על רוב המקומות הקדושים, ולא רק זה 
הבית, יחד עם קבר דוד! אתם יודעים -את כל העיר העתיקה יחד עם הר

תם תראו עוד מעט שזה את זה? הם לא מראים את זה, אבל זו עובדה וא
 נכון.

לכן,  –אומנם לא היתה להם שום זכות למכור את האדמה של ארץ ישראל 
פעם לא, ה' לא יתן להם! אבל הם יעשו -פעם. אף-זה לא יהיה שלהם אף

 לנו בעיות קשות.

האם שמתם לב לכל הכבישים, המנהרות והגשרים המגיעים לירושלים, 
להפוך את א"י לשתי מדינות לשני בשביל מה בונים את זה? הם רוצים 

עמים וצריך גישה לירושלים כי ירושלים תהיה מקום בינלאומי לפי 
התכנון שלהם. זה יהיה המקום בו ישב האפיפיור מי שמחליטים שהוא 

ימח שמם וזכרם.  –יהיה ראש הדת החדשה שהם רוצים להכניס לעולם 
 –בוצה אחת והנשיא ריבלין רוצה לארגן ארבע קבוצות שיהיו כמו ק

ויהיו ביחד, יתפללו יחד כל  –לאומיים וחרדים -ערבים, חילונים, דתיים
הוא רוצה לקרוא לזה "סדר ישראלי  –אחד בסגנון שלו. והדת החדשה 

 חדש", מצלצל מוכר? אוי לנו.

חדש, ואנחנו, איפה -עולם-הפוליטיקאים, ברור שהם שייכים לסדר
 אנחנו? מי יציל אותנו?

ה לא יקח הרבה זמן, האדמה כבר רועדת, יש רעידות הכוכב מתקרב, ז
אדמה ענקיות ובד"כ הם יותר חזקות ממה שמפורסם, כי הם לא רוצים 

האויר עד גבול -שנדע כמה שזה קשה. ונכון הם יודעים איך לשנות את מזג
מסויים, אבל זה לא יעזור להם. לדוגמא אם רוצים לפגוע בעיר מסוימת 

לפוצץ פצצה גרעינית מתחת למים במרחק  ליד החוף הם יודעים איך
-מסוים מהחוף וזה יגרום לצונאמי ענקי שיכסה את כל העיר. הם לא הכל

יכול. ישנם התפרצויות של הרי געש בכל מיני מקומות בעולם כל יום. יש 
שינוי בחום המים של האוקינוס האטלנטי ואני בטוח שזה בגלל הכוכב. 

ענים ענקיים גם בסיביר והם הולכים כ"כ הרבה דגים מתים. יש מלא בול

וגדלים כל הזמן. נוסף לזה יש מטאורים הנופלים עלינו, עדיין הם קטנים 
 יחסית.

במספר נהרות בעולם המים נהפכו לאדום לגמרי. הכוכב המתקרב מחמם 
את פנים כדור הארץ וזה ממיס את השלגים והקרח בקוטב הצפוני וזה 

טלנטי, אנחנו רואים שטפונות מעלה את פני הים של האוקינוס הא
והצפות של הים המגיעים עד לבתים עצמם. מקומות שפעם היה שם חוף 

מעלות חום במערב ארה"ב, סופות  45כבר אין חוף ים. מזג אויר פחד,  –ים 
 טורנאדו בכל מיני מקומות ואפילו בסין.

חדש. למשל הם בנו בסין כמה -עולם-והם עושים דברים משונים, הסדר
ענקיות והן ריקות! יש להם איזה תכנון שאנחנו לא יודעים. יודעים ערים 

שיש להם בונקרים ענקיים מתחת לאדמה עם כל הלוקסוס, יודעים שהם 
קיימים בארה"ב, ברוסיה, באירופה, באוסטרליה וגם בארץ. בשביל מי 
הם? בשביל המעטים ששייכים לרשעים ושאר האנשים יסתדרו כולל 

שישאירו אותם בחוץ. )הערה: נכתב במסרים הצבא שלהם והמשטרה 
קרקעיות להסתתר מהשפעות -הקודמים שנבנו בונקרים וערים תת

 הכוכב כאשר יעבור ליד כדוה"א.

הם מאמינים שהם יתפטרו מכל אלה שהם לא צריכים וישארו להם מה 
שהם רצו מההתחלה. לפי התכנון שלהם מספיק שישארו על פני כדו"ה 

מיליארד )גודל האוכלוסיה כיום(  7אדם, -מיליון בני 500)כדור הארץ( רק 
זה יותר מדי. ואחרי שהכוכב יעבור, מי שישאר לשרוד אחרי הכוכב, הם 
כבר יכולים להכניס אותם למחנות שהם הכינו, והם יחליטו מי יחיה ומי 
ימות, מי יכול לעבוד, מי יכול להיות עבד טוב ומי לא. זה התכנון שלהם 

 ב הממשלות בעולם, בעיקר במערב כולל ממשלת ישראל.וזה כולל את רו

אבא, אני עייף, אני מתפלל כל הזמן על עמ"י, אני דואג מאד לעמ"י, אני 
יודע כמה שזה יהיה קשה, עד כמה היהודים התרגלו והשתעבדו לגשמיות 
שלהם, לא רוצים להאמין שקיים כזה איום מכוכב המתקרב לכדו"ה, 

 בר ראו את זה בעינים ממש.אפילו שכ"כ הרבה אנשים כ

הדרך היחידה  –זה כבר קרוב מאד אבא, אני רק רוצה להסביר לעמ"י 
זה ביטחון מלא בה'. אפילו אם יהיה לכם בונקר, נשק,  –להציל את עצמנו 

אם  –זה לא יעזור לכם  –אוכל ומים וכל מה שאתם צריכים לכמה שנים 
לכל  –' ידאג לכם ה –אתם לא עושים תשובה. ואם אתם עושים תשובה 

לאוכל, למים, לחשמל ולכל מה שצריכים, כמו ליהודים  –בעלי התשובה 
 שיצאו ממצרים, כמו המכות שלא פגעו כלל בעמ"י.

שרוב היהודים פשוט מפחדים להבין שאנחנו  –אני רוצה להסביר לכם 
מגיעים לסוף. משיח עוד מעט יתגלה, אבל אנחנו נצטרך קודם לעבור 

. ה' עומד להרוס שני שליש של העולם. זה דבר שחייב דבר קשה ביותר
אדם לא יכולים לעשות את זה, רק ה' יכול לעשות את זה. אל -להיות. בני

תחשבו שזה יהיה בגלל מלחמה גרעינית, יכול להיות שזה יהיה, אבל זה 
כך שיוכל להרוס את העולם. כמו שאמרנו הרבה פעמים -לא יהיה עד כדי

 הזה, ורק ה' יכול להרוס אותו.ה' ברא את העולם  –

ונכון, יגיע הכוכב. הכוכב שייך לקב"ה, כל הכוכבים שייכים לו, גם השמש 
שייכת לו, הכל שייך לו, גם הרשעים שייכים לו ועוד מעט הם ילמדו את 

 זה.

אנחנו עמ"י, אנחנו עם פיצפון לעומת האוכלוסיה בעולם, כל היהודים 
 מליון 14יש משהו כמו האמיתיים לא תופסים הרבה מקום, 

יהודים בעולם, כאשר חלק רציני מהם בכלל לא יהודים, אנחנו לא יודעים 
בדיוק כמה יהודים אמיתיים יש, רק ה' יודע. הרבה מאד יהודים שחושבים 
שהם יהודים הם לא יהודים בגלל כל מיני סיבות. אנחנו יודעים שכתוב 

ו רוב היהודים יהי –בכל מיני מקורות שבסוף לפני שמשיח בא בדור שלנו 
רב. יש יהודים אמיתיים בין החילונים ויש יהודים לא אמיתיים בין -ערב

 מי שייך למה. –החרדים והדתיים, אז יהיה עכשיו בירור 



יהודי צריך להיות קשור לקב"ה, הוא צריך לעשות הפרדה בינו לבין 
הוא מביא את  –הגשמיות המיותרת, להאמין ולבטוח אך ורק בקב"ה 

חד אחר לא. לא משנה מי נותן את הפרנסה פיזית, הפרנסה, רק הוא! אף א
אדם( לוקח ב"א לעבוד אצלו ומשלם -זה רק דרך הקב"ה. אומנם ב"א )בן

לו משכורת, אבל הקב"ה מכניס לראש של המעביד שהעובד הזה צריך 
הכל. אין דבר שלא.  –לעבוד אצלו ולקבל משכורת עבור זה. הכל בא מה' 

 –. ה' מכוון את הכל. רק דבר אחד יש לנו אין דבר בידיים שלנו. בכלל לא
הרצון לעשות את רצון ה' בלבד. זו הבחירה שלנו ולא שום דבר אחר. הכל 

אפילו זה  –תחת השליטה של הקב"ה. ואפילו הרצון לעשות את רצון ה' 
 –תלוי בקב"ה, הקב"ה עוזר לנו עם זה, הקב"ה רוצה שאנחנו נגיע לזה 

נו עם זה. הוא אוהב אותנו, הוא אבא שלנו, הוא עוזר לנו, הוא מכוון אות
הוא רוצה שהילדים שלו יהיו קרובים אליו. שיבינו מה טוב ומה רע ואיך 

 לבחור את הטוב על פני הרע.

אדם מאז האדם -העולם הזה, שאנו חיים בו כבני –עכשיו הבירור הגדול 
הראשון הוא עולם עראי, עולם זמני, ה' יעלה אותנו מעלה הרבה יותר 

עדן. אחרי כל המלחמות, הכוכב וכו' אנחנו -גבוה מזה, יהיה פה כמו גן
עדן, -נעבור למימד אחר, ה' יעלה אותנו למקום שכולו טוב, יותר גבוה מגן

עדן בו הנשמות ממתינות אחרי המות. זה -יותר גבוה מהעולם הבא של גן
 יהיה גבוה יותר עם הרבה יותר תענוגות רוחניים.

חנו חייבים לעבור עכשיו מבחן כ"כ קשה. הכסף אני מצטער מאד שאנ
זה ייעלם. נישאר אך ורק עם  –וכל הדברים הגשמיים שהתרגלנו אליהם 

האמת. לא נצטרך ללכת לעבודה, לא נצטרך ללכת לשנורר, לא נדאג כל 
ממש. והוא יתן לנו כל  –חודש על חשבון החשמל, אנחנו נהיה עם הקב"ה 

שום דבר יותר מזה. לא צריכים אוטו, לא  מה שאנחנו צריכים. לא צריכים
צריכים בית מפואר, צריכים רק להיות איתו, ואז נקבל כל מה שאנחנו 

אדם -שממש הבן -שנים אחרונות 100-צריכים ולא בצורה שקבלנו ב
התקלקל מזה כמעט עד הסוף, אלא מה שאנחנו צריכים באמת. ואנחנו 

עבר, כי זו המחיצה בינינו וזה יהיה תענוג מעל ומ –הרע -נהיה בלי יצר
אנחנו נתקרב יותר ויותר לקב"ה, וכל  –לבין הקב"ה, וכשהיצר הרע נעלם 

 התקרבות זה תענוג רוחני שאי אפשר לתאר.

ישראל, -אבא, אנחנו עוד מעט גומרים עם החיים שאנחנו רגילים לזה. עם
לא להסכים ולא לפחד, ה' ישמור  –ינסו לעשות מכם גויים, עובדי השטן 

עליכם. לא להסכים ולא לפחד. הרשעים כבר התחילו עם העבודה שלהם. 
הם הצליחו להיכנס לעולם החרדי עם אנשים כביכול חרדים ומכניסים 
הרבה כסף פה, גם מהממשלה וגם מארגונים מסויימים. הם שולטים על 

יעקב לצערי הרב -הרבה חדרים וישיבות עם הכסף שלהם, ועכשיו בתי
שלטון שלהם. מי שתרצה לעבוד עבור משרד החינוך עומד להיות תחת ה

במגמות כמו האוניברסיטאות, תצטרך כל מורה שיהיה לה אייפון ומחשב. 
מה היא עושה ומה  –המחשב גם יעקוב אחריה, הוא יכול לראות אותה 

היא אומרת לתלמידים, אמנם היא תקבל משכורת מאד יפה, אבל עבור 
שלה. הבנות לא צריכות את זה, זה  המשכורת הזו היא תמכור את הנשמה

 מקלקל את הנשמה היהודית, זה מקלקל את הבית היהודי.

שכל בחורה רוצה בחור שלומד, היא תעבוד  –יש איזה רעיון קצת עקום 
והוא ישב וילמד. זה תמיד היה, אבל לא לכולם, כי לא כולם מסוגלים לזה. 

היום, במיוחד אם הוא כל יהודי חייב ללמוד, אבל הוא לא חייב ללמוד כל 
לא מסוגל. הרבה שיושבים לא מסוגלים, אז יש לו הרבה זמן שאין לו מה 
לעשות. הוא גם ככה מתחיל לעבוד. ובוא נגיד שהאשה גומרת ללמוד 
איזה מקצוע של עבודה במשרד, האם זה מתאים לאמא יהודיה לעבוד 

ח לבעלה שעות ביום בד"כ עם גברים ולבוא הביתה עייפה בלי כ 8במשרד 
 ולילדים.

הם אלה שצריכים ללכת עם הילדים  –וגם האברכים שלומדים כל היום 
וזה הורס  –כי האמא עובדת, היא חייבת להחזיק בעבודה  –לקופ"ח וכו' 

וזה מה שהרשעים  –ישראל -את המשפחה היהודית שזה הבסיס של עם
 רוצים לעשות. רוצים להרוס את הבית היהודי.

נשבר לי הלב על דברים הקורים לאחרונה באזור של היהודים הקנאים 
בירושלים. אשה אחת לא יודעת מה לעשות כי הבן שלה, ילד קטן בחדר, 
נמשך בהפסקה ע"י כמה מסיונרים לאיזה מקום, טשטשו אותו, עשו לו 
מעשה סדום והחזירו אותו. הרשעים יודעים שהדבר שהכי מקרב את 

הקדושה והם רוצים לקלקל את הקדושה שלנו, הם היהודים לקב"ה זו 
רוצים לטמא אותנו. האמא שלו הלכה למנהל של החדר ספרה לו מה 
שקרה ולמה לא עושים משהו והוא ענה לה שלא כדאי להתחיל איתם כי 
הם מסוכנים. וישנם מאות מקרים כאלה בארץ, הם מפתים את הילדים 

וי. באזור ישנם הרבה אנשים כך פיצ-ע"י ממתקים וכו' ונותנים להם אחר
 שיודעים על הבעיה הזו ולא מבינים למה לא עושים משהו.

מה זה השקט הזה? הרשעים הם עקומים ורוצים שגם אנחנו  –עם ישראל 
נהיה עקומים, אנחנו צריכים להקריב את החיים שלנו נגד זה, למחות נגד 

ו לילדים זה, מה יהיה עם הדור הבא שלנו? איזה כיוונים עקומים יהי
שלנו? מה זה שווה לנו חיים עקומים אם אנחנו חס ושלום הולכים נגד 

ואת  –הקב"ה? הולכים להפגנות בעד השבת, הולכים להפגנות נגד הגיוס 
הטומאה הזו אנחנו מקבלים בשקט? וכמו שכבר אמרתי אנחנו גם נותנים 

ת. יעקב שלנו, לישיבות שלנו ומכתיבים לנו מה לעשו-להם להיכנס לבתי
שותקים בגלל הכסף? נותנים להם שליטה עלינו  –זה הכל בשביל כסף 

 בגלל כסף? אוי לנו. אנחנו לא מבינים כי זה הרס בשבילנו?

וידוע שיש בעולם קבוצות שנחשבות לנוצרים שלא מאמינות באותו איש 
אלא מאמינות בשטן והן מעלימות אלפי ילדים בשנה בכל מיני ארצות 

 ים בהם הם מקריבות את הקרבנות לשטן.בשביל הטקסים האיומ

לא משנה באיזה שם קוראים לו,  –אקס, ניבירו, השביט -וכשיגיע פלנט
 אף אחד לא ישרוד! לא הצדיקים ולא הרשעים! –בלי עזרת הקב"ה 

זה הזמן שאנחנו צריכים להראות לקב"ה שאנחנו מקריבים את עצמנו 
עולם יתהפך. אנחנו, בשביל התורה וזו התקווה שלנו לשרוד כאשר כל ה

ה' יציל אותנו כי יש לנו  –היהודים שנלחמים בעד התורה ונגד הרשעות 
את הנשמה הנצחית היהודית האמיתית שעשויה ישירות מהמהות של 

 הקב"ה.

למה מדינת ישראל הפסיקה לתת קצבת ילדים נורמליות? כי הם לא 
נים ריקים, רוצים הרבה ילודה. רוצים יותר גוים מאשר יהודים. יש בני

מאות דירות לוקסוס עומדות בירושלים, כמעט כמו בסין, בלי לזוז. 
בשביל מי הם נבנו? הם רוצים להעביר את הותיקן לישראל, אתם מבינים 

 את זה? זו היתה התוכנית שלהם מהתחלה.

אני רק מבקש מעם ישראל, תבינו את המצב, לא להיכנס לפאניקה, 
הוא יחזיק אותנו,  –ו מחזיקים בקב"ה תשמחו, זה סוף הגלות, ואם אנחנ

הוא ישמור עלינו ואנחנו נצא מזה בשמחה. זה יהיה מאד מפחיד, אבל מי 
לא יסבול מזה, אולי יסבול מעט. יהודי אמיתי  –שיש לו בטחון חזק בה' 
 הוא יסבול עוד יותר. –שאין לו בטחון חזק בה' 

נגיע ישר לעולם  ואז תגיע הגאולה השלמה עם כל הדברים הטובים, אנחנו
-הרע, ומיד יזמינו אותנו לחופה ושם יהיה עם-החדש, עולם בלי יצר

 ישראל הכלה והקב"ה החתן ונתחיל את השלב הבא של הבריאה.

ש. שמעתי על מעשה עם ילדה אחת ואין צורך לפרט, מה ההורים צריכים 
 לעשות?

ל ת. לארגן קבוצות של הורים שישמרו על הילדים שלהם ולא לסמוך ע
מנהלי המוסדות. לשים לב בתוך הקהילה איפה שהולכים שהדבר לא 
יקרה לילדים אחרים. לחנך את הילדים שאסור להאמין או ללכת עם 

 אנשים או נשים לא מוכרות ולהתפלל לה' ישמור על הילדים.

 ש. האם ילדי תימן נחטפו לצורך העבודה הזרה שלהם?

ים בשביל כסף. לחלק מילדי ת. יש כאלה שודאי מכרו אותם לכל מיני אנש
החטופים אין לי הוכחות לזה, הם רצו להעניש את האנשים שלא רצו 

הרשעים במדינה פה היו מאחרי כל  –להיות חילוניים. דבר אחד בטוח 
 החטיפות האלה.

ולמה מתפרסם הענין עכשיו? לרשעים במדינה פה יש מטרה להפוך את 
קמה ע"י הרשעים של חדש. המדינה הו-עולמי-א"י למרכז של הסדר

חדש, הם קוראים לעצמם מסיונרים נוצרים, אבל הם נאמנים -עולם-הסדר
ועובדים לשטן. הם בעלי הבית על הרבה שטחים פה ועשו איתם הסכם 

על שתי מדינות לשתי עמים וירושלים תהיה  –סודי כבר לפני הרבה שנים 
 עיר בינלאומית בבעלותה של הכנסיה הקתולית.

ו הם הולכים לממש הרבה מהתוכניות שלהם פה בא"י וגם כעת בתקופה ז
בעולם, תוכניות שלרוב היהודים הגרים בא"י אין מושג בכלל. הרשעים 

 –מפחדים מהתגובה של העם היהודי אם הם יגלו מה שהם רוצים לעשות 
לכן הם עושים דברים שמטרתם להסיח את דעתם של תושבי א"י שלא 

תכננים לממש עכשיו. נושא של ילדי תימן ישימו לב לכל התוכניות שהם מ
היה סגור כל הזמן ואסור היה לדבר על זה, כי אם מישהו היה פותח פה 
כמו הרב עוזי משולם זצ"ל אשר הקדיש את חייו לעניין ונרצח על קידוש 

עלול היה להיעלם מהעולם הזה. אבל עכשיו מאחר שרוב אלה שהיו  –ה', 
בחיים, הם יכולים בלי בעיות לעשות מעורבים בחטיפת הילדים כבר לא 

מזה חגיגה עצובה שיכולה בקלות להסיח את דעתם של רוב העם היהודי 
בישראל. הם פועלים גם נגד האנשים שלהם כדי להוכיח מה שהם רוצים. 
אין להם בעיה להרוג גם אנשים קרובים אליהם בגלל שבאותו רגע זה 

 יה.יראה טוב למען המטרה שלהם. אין להם שום בע



לדעתי גם בענין פרישת אנגליה מהאיחוד האירופי, יש לי הרגשה חזקה 
שכל עניין ההצבעה היה מכור מההתחלה כי הם רצו שאנגליה תצא 
מהגוש האירופי כי הם רוצים להפיל את הכלכלה של העולם. ולמה? כי 

-הם רוצים להסיח דעת מהתוכניות שלהם. הכוכב שביט, ניבירו, פלנט
רוב והם מחפשים דרך להיכנס לבונקרים שלהם ולא רק אקס הוא מאד ק

להכניס אותם  –וזה כולל מליוני אנשים  –באירופה אלא בכל העולם 
 לבונקרים בשקט בלי שאוכלוסיית העולם תרגיש בזה.

ואני גם מאמין שלפני שיכנסו יהיו דברים קשים בעולם, כמו אולי 
נספח( אשר יפגעו  מלחמות, פצצות גרעיניות, פצצות אי.אם.פי. )ראה

וישתקו כל דבר שיש בו אלמנט חשמלי, כלומר הכל יהיה משותק. תוך 
שבועיים אנשים יתחילו למות ברעב, מכל מיני מחלות, הסופרים יהיו 
ריקים מסחורה )מאוכל(, אי אפשר לספק סחורה כי הרכבים יהיו 

אפשר לתדלק כי משאבות הבנזין עובדות על חשמל, יהרגו -משותקים, אי
אחד את השני בשביל פרוסת לחם. לא יהיו טלפונים, אייפונים, טלויזיות, 
לא כלום. אף אחד לא ידע מה קורה לשני ואז הם יכנסו לבונקרים. להם 
אין בעיה עם חשמל כי הם משתמשים בשיטה אחרת לתפעול הבונקרים 

 שלהם.

 או" גרעינית אלקטרומגנטית פעימה"  ,EMP פצצות אי.אם.פי.
. הפעימה נוצרת Electro-Magnetic-Pulse ית:המדע בשפה

כתוצאה מפיצוץ גרעיני בגובה רב מעל פני כדור הארץ. נוצר גל 
חשמלי בלתי נראה, הדומה במהירות הופעתו לברק, ושעוצמתו 
העזה מסוגלת לשבש לחלוטין את כל אמצעי החשמל במדינה. 
 בהסתמך על חוות דעת מקצועית של מומחי ביטחון, לאחר התקפה

שכזו, מדינה חוזרת אלפי שנים לאחור. הטכנולוגיה עליה בנויה 
חשמל בעוצמה -פצצה אלקטרומגנטית גרעינית מתבססת על מכת
גמא מהפיצוץ -גבוהה מאוד הנוצרת כתוצאה מפליטת קרינת

-הגרעיני. הלם אלקטרומגנטי כזה מסוגל להרוס את רוב מערכות
בי מדענים הקיום של המדינה שמעליה מתרחש הפיצוץ. תחשי

ק"מ מעל פני כדור הארץ ישפיע  100מגלים כי פיצוץ גרעיני בגובה 
-מיליון קמ"ר. הפיצוץ ישתק לחלוטין את רשת 4על שטח של 

החשמל, אספקת מים, מזון, דלק, כל שירותי התובלה, עסקאות 
פיננסיות, שירותי המערכת הבנקאית, שרותי חירום והצלה, חיסול 

ים פשוט יפלו מן השמים(, כל שרותי התקשורת התעופתית )מטוס
הממשל, כל התקשורת הצבאית, כל התקשורת הלוויינית )לא יוכלו 
להתבצע שידורי רדיו וטלוויזיה, כמו גם שירותי איתור ואינטרנט(, 
כל מערכות הטלפונים הסלולאריים, כורים גרעיניים ועוד. 
משמעות חיסול מערכות התקשורת המשמשות את התחבורה 

ת, הימית והאווירית, האזרחית והצבאית, יחד עם כל היבשתי
 פשוטה: התמוטטות טוטלית של המדינה. –השירותים הכלכליים 

 



 כופרים וארזי הלבנון
 עם בנימיןתקשור יום ה' כ"ד סיון, ירושלים, , בס"ד

 ,הודיע שעומדת להיות קטסטרופה הלכם שהנשיא אובמר אני רוצה לומ

לשמור ולאגור אוכל ומים, ולהיות מוכנים לכל מקרה.  םצריכיאנשים ו

הרשות הפדרלית לטיפול במצבי  – .F.E.M.A) 'פימה'אירגון ואותו 

ם לשמוע ולעשות מה שהם יצריכ – ב"שיש לו מחנות בכל ארה( חירום

רוב האמריקאים ש. מעניין מאד ..הציל חייםלכי זה בשביל  ...מבקשים

לא שמעו את זה, ואם נשאל אותם אם שמעו כזה דבר, יגידו: 'אולי כן, 

 אמר רשמית.ר, זה נמ  א  אולי לא, לא יודעים...', אבל זה נ  

 ,מכירים אותו עד עכשיואנחנו העולם כמו ש .העולם עומד ליפולו

אבל בכל זאת בשנים האחרונות, מאד הרבה השתנה כבר שזה  למרות

בעתיד הקרוב. ואני יודע שאנחנו עומדים באמת וזה ישתנה עוד הרבה, 

 ,עומדת להיות קטסטרופהאיזו אמנם רים לנו . לא מספקטסטרופהלפני 

ואני אומר  להיות מוכנים,וומים וכו', צריכים לאגור אוכל אומרים שאבל 

כבר רואים את זה ו , אין בזה ספק.מגיעהוא  ,, השביט'אקס-פלנטה'ש

אין כבר  .לצלם אותו בשעות היום ולראות את זהכבר אפשר ו .בעינים

 .אלינו מתקרבהוא עבר את השמש והוא שום ספק שהוא בדרך אלינו, 

 ספק.כל בזה אין 

צריכים להתכונן לזה, לאו דוקא כמו שהנשיא ם יהודיה ,ואנחנו

כבר אנחנו צריכים לשים קצת אוכל, אבל כמה  ,כןאולי דיבר, אובמה 

אנחנו הזמן שעכשיו  .צריכים פשוט לבטוח בה' אוכל ומים? שר לשמוראפ

לשנות את כל ההתעסקות ושל ביטחון בה',  'יםנאימו'לעשות  םצריכי

זו ההצלה! אין  .הגשמיות המיותרת, ופשוט להתקרב לקב"השלנו עם 

 ה בבעיה גדולה. יהי –מי שלא עושה את זה והצלה אחרת! 

את המומחים מה הם אומרים מה יקרה  אתם צריכים לשמוע

 את התיאורהק' א בזוהר ואפשר גם לקרוכשאנחנו נעבור את השביט. 

מטר,  600אולי ובהם בגנוסים יעלו יהאוק .משהו מפחיד ביותר. זה בדיוק

אדמה שאף פעם לא -אנחנו נראה רעידותש יתכןו ,יותראף או אולי 

מחצית העולם בכלל ו. הכל יתבלבל. כאלה דבריםשיש  חלמנו על זה

ה' יציל אותנו, אבל רק אם  – היה מתחת למים. ואנחנו, עם ישראלת

אני יודע ו .כי אם אנחנו לא איתו, אין לנו שום זכות להינצל ,אנחנו איתו

אנחנו נברח מכל ו ,נקוםעם ישראל האמיתי, , אנחנו שבסופו של דבר

 ,האלילים שהתחלנו להתפלל אליהם, ולאהוב אותם, ואנחנו נחזור לקב"ה

הוא יכול  ,האופי של היהודי ועגל הזהב ונחזור לקב"ה. כי זהנשרוף את 

 רב,-רבהע ,הגוים ,, אך ברגע שהרשעיםמאד-מאד לרדת למטה

או שאתה ', ואומרים לו: ו ליד הקיר'מעמידים אות', כל אלה העמלקים

 'האמיתי-היהודי'י , אז'נהרוג אותךשאו  ו את הקב"ה"ועוזב ח איתנו

לא הוא לא מפחד לא מהמות ו .האמתהוא נלחם בעד וקם לתחיה, שבו 

מוצא את , הוא הוא אוהב משום דבר, רק מהקב"ה. בתוך הנשמה שלו

 ,ניצוץ של הקב"ה נמצא בכל יהודי ,חלק .קשור ממש עם הקב"העצמו 

משיכה יותר חזקה, אפילו בעולם אין  – יש בין אחד לשניוהמשיכה ש

בין הקב"ה יש המגנט ש, כי הארץ-א המשיכה שבין השביט לכדורל

ָאָ נָ כָ ש ָ ]'מָ  בכל הבריאהשיש ביותר  ההחזקהמשיכה  וליהודי ז ָיךָ רָ חָ י

ָ ז ָ יָעָ ה',ָ'כ ָ צָ רוָ נָ  ָ הָכ  . וזה מה שיציל אותנו, ולא ה...',ָשירָהשירים[בָ הָ תָאָ וָ מ 

 שום דבר אחר. 

אפילו אלו הרי ולא לשים אוכל,  אינני אומר לא לשים מיםו

זה ה' יעשה לנו ניסים, על המעט המשהו, ומאיתם  שיצאו ממצרים לקחו

זה הוא יבסס את כל התזונה שאנחנו צריכים. ואנחנו נצא מזה שמחים 

ָב ָ וָ יָ צָ ָאוָ בָ ]'וָ  ושלמים ָ ר ָן ָוָ נ  ָ לָר םָעָ לָ תָעוָ חָ מָ ש ָ ה, ואנחנו נצא מזה  .ם...'[אש 

גוג 'ולעמוד בגבורה ב דשהמק-תבימוכנים לבנות את  ,צדיקים גדולים

 ומשיח לא נצטרך ללחום בכלל, ה' ישלח את , אפילו שאנחנו'מגוגו

לא פחות ממאה  ,להילחם, אבל לא נפחד, נהיה עם הקב"ה במאה אחוז

היה רגועים יותר. הכל יותר, נהיה שמחים יותר, נ םנהיה שלמי .אחוז

 טוב.יהיה יותר 

 נםיש .עכשיו נחזור למצב שלנו. יש דבר מענין היום בלילה

שעושים הפגנה נגד זה שהמשטרה רוצה שהם ישמרו על האיזור, ם יהודי

שהם ישמרו בכך  להיות חלק של המשטרהשמבקשים מהם זאת אומרת 

מה זה צריך ' :טוענים מפגיניםהאז , 'גניבות באיזור'יש על האיזור, כי 

 סהם יעבדו יחד עם המשטרה, ח !הם יהיו חלק של המשטרה ?!להיות

ם ויש יהודי .זו תכנית, תכנית לקלקל אותנועם ישראל,  ,. אבל'ושלום

איך  .עם המשטרהם עובדים נגד היהודילפעמים ושעובדים עם המשטרה, 

ה' לא יתן. אבל אנחנו  ,לא יתןככה?! ה'  ךילהמשר שבים שאפשאנחנו חו

צריכים להראות לה' שאכפת לנו על הדור הבא שלנו, שאנחנו לא 

לפחות שתדל שנבלי מ ,, שאנחנו לא ניתן להם!'עד כאן'מפחדים להגיד: 

מספיק  .לקלקל את הדור הבא שלנו זאתאיומה ההתכנית הלעצור את 

והמנהלים שמחים,  .הם נכנסו בתוך בתי הספר ,בתוכנו יםלהם מקבכח 

גם , שמחותכן הם מקבלים משכורת הרבה יותר גדולה, והמורות גם כי 

מהגן ועד סוף  ה יותר כסף, אבל מלמדים כמו גוים,הרב הן מקבלות

המסלולים שיש בכל כל עכשיו בעצם זה ש ,תהאוניברסיטה החרדי

 ים.סמינרה

אני אומר לבנות האלה שלומדות את כל הדברים האיומים הללו, ו

אם אתן חושבות שהכסף שאתן מרויחות זה יעזור לבעלים שלומדים 

תורה, אני אומר לכם, זה רק יקלקל, רק יקלקל, כי זה לא בסדר. האשה 

שיהיה בית, כי בלי כדי צריכה להיות לא יותר משש שעות בעבודה, 



-אם אין בית – אם הבעל לומד כל היום אפילוו .בית אין המשך ליהדות

ריות שלו לדאוג האח כי זו אמיתי הלימוד שלו לא שוה כלום!-יהודי

לא עובדת עם גברים בכלל, ו, ]מזמורָקכ"ח[ רהשהאשה היא אשה כש

 ות, וזהו. ואין הרבה עבודות כאלהלא הולכת לעבודה שלא מתאימה ליהד

את רוצות  ןשהשאיפות כאלו לבנות היום  יםמכניס .שהבנות רוצות

להוריד  זו המטרה:ו .הרבה ילדים דליבית, ולא להו-תקריירה, ולא עבודה

ולצערי הרב,  ם.החרדילהוריד את הקדושה של  ,םאת הילודה של החרדי

נו למצב שאנחנו לא יודעים כבר אם אנחנו יכולים אנחנו כבר הגע

טובים שזה מבלבל אותם,  םיש יהודיוכי הכל מתפרק.  ,להמשיך עוד דור

 ושמוכנים ,לזה ים עם זה, שעוזריםכאבל הם רואים הרבה רבנים שהול

בכנסת, הם הולכים עם ם שיושבי 'רבנים'ים אואלה שנקר .לקבל את זה

 ..שאלה טובה. שאלה טובה. ?למה .כל זה

 .אנחנו מקלקלים בידים שלנו את הילדים שלנו, שלא נדע ,ולכן

אנחנו ממש בסוף, אבל אנחנו נצא מפה כמו ו ,זאתעברנו את כל הגלות ה

ם לפתוח נקלקל את הדור הבא בזה שאנחנו מפחדישקב"ה רוצה, או הש

 . לא ללכת עם כולםש פוחדיםגד זה, או נ חםלהיל פוחדיםאת הפה, או ש

זה חינוך באמת.  ישנן חסידויות ידועות וחשובות שכבר שכחו מה

יעקב. ויש -גם לישיבות וגם לבתיורים שנכנסו כל מיני דברים אס נםיש

זה אמנם  ה' ישמור. ,ינם שומרים שבתאשם תופעה של חרדיעכשיו 

וחוץ מזה, יש  .דיםן חרינחשבים עדיוהם  ,רים שבתמבשקט, אבל לא שו

 ...את אלה שעוזבים את היהדות

תופעה לו  העוידבתחום, כי  נים שעוסקש. אמר לי אחד הרב

 הדינים כראוי... קשה של משפחות שלא שומרות את

שומרים טהרה כמו שצריך,  ינםאשם חרדי הרבהת. יש בהחלט 

זה לא הדבר ה .גם פה, גם באמריקה, גם באירופהקורה וזה  .ספקאין 

והלב נשבר לי. אני לא יכול להפסיק  – סוד. זה לא סוד. אני אומר את זה

אבל  .שהם לא רוצים לשמועי, על כך "פעמים על עמהרבה כ"כ לבכות 

, ורק אלה קטסטרופההולכת באמת להיות  :אני מזהיר אתכם עכשיו

ואי אפשר להחליט לא לשמור טהרה, אי אפשר  .שקרובים לה' ינצלו

כך. ה' נתן הוראות  פשר להחליטק. אי אלהחליט רק לא לשמור שבת בדיו

, ואם )כלומר בתורה שבעל פה( גם דרך הצדיקים שלוברורות בתורה ו

והם לא,  -צל נאנחנו ני רוצים להיות גוים, אז הם לשמור,צים ולא ר הם

ת ופשוט לרא-זה יהיה לא .ביותריהיה מפחיד  ,אבל זה יהיה מפחיד מאד

 ת העולם תמות. יי   רוב אוכלוס   ,רוב העולם .את מה שעומד להיות

 ,ותשימו לב, עוד מעט תהיה נפילה קשה כלכלית, קשה ביותר

ם. ואז יהיו יבהיסטוריה שאנחנו יודע לפחותמעולם, כמותה ה תשלא הי

היות תהפוך לשהמשטרה  אתגם ולים בכל העולם. ויש ם מאד גדיבלאגנ

ואלה שאיכשהו שורדים  .תילחם נגד האוכלוסיהואויב של האוכלוסיה, ה

איפה, -יודע-לא-לעבדים, או לאניאותם למחנות להפוך הם יקחו אותם  –

ות של ישירור עם תשע עלגמאותם. התכנית של הרשעים זה  ויהרגשאו 

  של העולם! ההאוכלוסי

טובים, איך שלא יהיה הם לא רוצים לתת לכם ם נו, יהודי ,אז

משגעים אתכם עם הגשמיות, אבל עוד מעט הם הם עכשיו אבל  ,לחיות

וגם עם רוב אוכלוסיית  כם. הם רוצים לגמור גם עם היהדותיתפטרו מ

בתחילה עבודה זרה. זה העולם. הם רוצים לעשות דת חדשה, שבסך הכל 

קצת נצרות, קצת איסלאם,  ,קצת יהדותכאילו יהיה מורכב מיעשו שזה 

. '..שלום עליכם' –מי שלא ירצה ללכת עם זה ווהרבה מאד עבודה זרה. 

שוכחים  הם שלו. הוא ימות. זו התכנית. אבל לה' יש את התכנית

אז הוא גם  ,קב"ה הוא שברא גם את השטן וגם את כל התכניות שלוהש

אמנם מעט  ונישאר .יגמור את השטן עם כל התכניות שלו, אין ספק בזה

ם מחזיקי'אלה שכביכול  ,עם הקב"השאלה  – מאד, יחסית, אבל נישאר

 בקב"ה ותורתו. 'חזק

עברתם אם אפילו אם עברתם עבירות קשות לפני כן, אפילו ו

]יחזקאלָל"ג,ָרמב"םָ אם עושים תשובה, ה' יסלח לנו – דברים חמורים

ָיונה[ ָלרבינו ָתשובה,ָמאמרָ'יסודָהתשובה' הדור הכי  זה – . אנחנוהל'

' )בלתי מחוספסים'כ "בגלל שאנחנו כ ,עם, אבל אנחנופנמוך שהיה אי 

 לאגיע בחזרה הנוכל להרים את עצמינו בכח, ובסופו של דבר ל רגישים(

 !ם לעשות את זה, רק הדור הזהיקב"ה. אתם מבינים? רק אנחנו יכולה

 .',ָועי'ָסוףָמזמורָמ"ד[יעָ ש ָ הוָ יָיָ לָ יָוָ תָ וָ לָ ן,ָד ָ יוָ בָ יםָאָ ר ָתָיָ וָ פָ ש ָ אָ ]'מָ 

להיות בדור בכלל לא רצו הצדיקים לא רצו לחיות, ם רוב היהודי

צח.[ שלנו -עם הסיטרא מלחמההיא הקשה מאד , ואני מבין למה, ]סנהדריָן

על כל זה ולהתגבר נצליח לעלות ר שכאקשה מאד. אבל  ,אחרא

 או – דת להיות בעולםשעומ רופהולעבור את הקטסט ,ולהתקרב לקב"ה

ואז נסתכל אחד על השני, ונראה את האור של השכינה  ,אז תהיה רגיעה

אינני יודע, אני  – טוב. כמה שישרדורק  ,לם, וזה יעשה רק טובועל כ

 לא הרבה... שזה יודע

 ...?'לא הרבה'אומר ש. מה זה 

 . שני שלישלא יהיו רוב הגדול מאד של הגויםהום היהודי ת. רוב

ם וכו'. ואנחנו יוזה הכל כתוב בכל מיני מקומות, בנביא .של העולם יחרב

חתונה 'אנחנו כותבים, לתמיד סופו של דבר כמו ש, ונגיע באמת בנשרוד

 ..אי פעם בכל ההיסטוריה.ה תשהי החתונה הגדולה, 'הגדולה

  



 שאלות ותשובות:

אז למה הוא אמר את זה פעם אחת בלבד  ש. אם אובמה רצה שידעו מזה

 ...?מן הנושא ירדו

הוא לא  .את הכל בשלביםם ית. כי הוא לא ירד לפרטי פרטים. הם עוש

אז הוא  שיש הרבה פרסומת על כל מיני דבריםכ אבל ,רוצה להגיד

 ...משהו מוכרח לומר

עת אם היא תוכל דשהיא לא יו לאחרונה דיברהאנגליה  מלכתגם ש. 

 יתכן שבקרוב היא תצטרך להימלט מאנגליה... ...שארילה

ת. היא פותחת את הפה שלה הרבה יותר מדי ממה שהם רוצים... 

לה, הם  'התגלש'וגם זה  )מחליק לה מהפה( לה כל מיני דברים 'מתגלש'ו

אמרה... אבל תשימו עין עליה, ברגע שאתם שמחים עם מה שהיא  לא היו

 הגיע הזמן...זה אומר שאז ( Denver, Colorado)רואים שהיא טסה לדנוור 

 ש. תוכל לדבר על המשבר באירופה ולהסביר לנו מה זה אומר?

העם קם שכאילו שזה  האירופי-כל הענין עם האיחוד, אני אסביר. ת. כן

, 'בינינו'נדבר בואו  ,עכשיו - עם אירופה( האיחוד)נגד ' נגד'והחליט להצביע 

תהיה חלק כן טניה ישבר היו רוציםהרשעים  אתם סבורים שאילוהאם 

-יתשחופ-הרבחי'שי כמו פנים לדבר טתפי שהם היו נווהאיר-של האיחוד

תוצאה ה, היהיהם רצו שזה שודאי ב !לעצור אותם? 'כביכול-העם-של

אנשים יהיו השכדי  ,י טובזה פועל הכ !הם רוצים בלאגן כיהזאת, 

 תוךגם הגרמנים בו .תפה נופלולא אכפת להם שכל אירו .מבולבלים

, פה, פלוס רוסיהובכל אירשגם כולם, כל ראשי הממשלות ו, התכנית הזו

 זה.הבמצב  שמחים שאנגליה ככהכולם פלוס כולם. הם פלוס סין, 

, הזה על הנושאחוזרות  היו כאלה שרצו לעשות בחירותאתם יודעים שו

אם זה מה כי לא צריך, ': ראש הממשלה שם אמרלמרבה ההפתעה, אבל 

העבודה  תא אני עוזבו, תכים לעשויאז זה מה שאנחנו צר –שהעם רוצה 

 נן.כהכל מתובודאי ש אז '...שלי

זה יפיל את הכלכלה. עכשיו שואלים איך זה  – ועוד דבר שזה יעשה

עה בכל וגר אמנםיכול להפיל את הכלכלה? מה זה שייך? הכלכלה 

קונים הם הם עושים?  הסימן, כי מה שום ומהוהבורסה לא והעולם, 

 – עוד פעם מעלים את זה ,זה יורד –ם ילה, מוכרועהמחיר אז והרבה, 

וקונה , אחר כך זה מגיע ודע קונים –אז קונים, אנשים רואים שזה עולה 

 אז הם קונים – אנשים רואים שזה עולהוזה מגיע וקונה עוד, והרבה, 

 ו. זהישנם עודפים ואזכי הם מוכרים...  ,, ואז הרשעים מורידיםוקונים

 לאב .זה לא שייך לכלום ...למטה-למטה למעלה-' )נדנדה(, למעלהיסו  ס  '

 ברואת גנבו  וליםהכי גד הבנקיםכי מזומנים, לרוב הבנקים אין  בעצם

שהם רוצים מה  כל את בנואת הבונקרים שלהם, עם זה בנו והמזומנים, 

את כל מה  מימנו , וגםרופהאחרי הקטסטלש בשביל העולם החדש שלהם

אז יש להם את הכל  .'פלנט אקס'ההם היו צריכים בשביל לעקוב אחרי ש

 כנן. ומת

תהיינה מהומות קשות ביותר רד הכלכלה, עוד מעט, כשתיהיה עוד דבר. ו

שייך יותר נראה שזה זה טרה ששה הם הביאו נשק למזל בגלוברחובות, 

ב "אבל בארה ,זה יהיהבטח גם פה ממש פה, זה יהיה ולים בעיראק... ילחי

 ממש גרוע מאד. הזה יהי –ובאירופה 

 נלחמים באזרחים של עצמם... – ש"עבמקום להילחם בדאאז ש. 

יהיה  הנשק, אז 'האויב' וכאילו שזה ,יצרוהם דבר שש זה עוד "הדאע ת.

המהומות כבר  .בלאגן-ובלאגן .וסיהנגד האוכלכש וגם "דאעהגם נגד 

 .אבל זה בהחלט כבר התחיל ,גדול' כמו שמחכים לזה-התחילו, לא 'בגדול

ה ופאיראנשים בלגרום לנועד זה זה בשביל להסיח דעת,  – כל זהו

, כל 'לשרוד'הכל הארצות של העולם להיות עסוקים עם בארה"ב ובו

  .וזה כבר קורה .אחד ילחם נגד השני

הם נכנסו לתוך החרדים, עם  .עושים בין החרדיםהם מה שגם בדיוק וזה 

ם יכסף עושהלא באמת חרדים, ופשוט בשביל כבר רשעים שהם -חרדים

והם עושים  ,הם תפסו את העסק מאד יפה .בלאגנים בין חרדי לחרדי

 .ים יצאו מזההאמיתי-נו, וכל היהודיםאבל ה' יציל אות .בלאגנים בינינו

ים נעלמו מכל מזומנהו .כל העולם עכשיו המצב הכלכלי הוא מאד קשהוב

וירצה לקחת את הכסף  ואם מישהו יבוא .מעט-מעט-יש מעט .הבנקים

מעל מזומנים בנקים שלא נותנים כבר יש  !לא יתנו לו – מהחשבון שלו

כך הם יצילו את ו, על אנגליה אבל הם יפילו את הכל .לסכום מסוים

 ,הם יוכלו להאשים את התושבים הטובים של אנגליה, כי השם שלהם

 ,הםוזרה את המדינה שלהם מן האויבים, רצו לקחת בחבסך הכל שהם 

קלקלו את הכל בכך שלא אלו ש, יאשימו אותם שהם חדש'-עולמי-ה'סדר

 .)האיחוד האירופי( EU-ל הרצו להיות חלק ש

מה המשמעות של  – במועדון המנוולים באורלנדו הענקש. הפיגוע 

 ?זהה סיפורה

נועד זה דבר ש .בין המוסלמיםאלה להבין  הם רוצים לעשות בלאגןת. 

ה להם תאז הי –מוסלמי  זה שהתוקףו .להיות בעיקר כנגד המוסלמים

גן, זה נגד זה, אהם עושים בל תמידזו הדרך שלהם,  ם.בר נגדדל סיבה

אין להם שום בעיה להרוג את האנשים גם נגד זה. וכנגד זה, וזה כוזה 

 לפני ההצבעה באנגליה הנה, .מה שמעוניינים שלהם כדי לעשות את

ה אחד תא בעד האיחוד, אז היא היקרצחו אשה מהפרלמנט שהיתה דו

יות האבל יכול לאולי זה הצד השני,  ותה? מי יודע?משלהם, אז מי רצח א

 . ..לא הצד השנישזה 

קבר בתיפלה ית לחולל טקס נש. לפני כשבוע נכנסו נציגי הכנסיה היוו

 ...לים והכניסו את הכמריםדוד המלך, השוטרים פינו את המתפל



להם, וה'  רהמקום, אבל זה לא יעזו תמשהו שם כדי לטמא א ת. הם עשו

 תהיה להם שום השפעהלא  –ם עשו את זה האת זה, ואפילו ש ןתלא י

זה לא פשוט. ויכול להיות  –להלחם על קבר דוד המלך  .על המקום

 .יודע לאאני אבל ם, אני מקוה שלא, יסלקו את היהודי שבסופו של דבר

  , דוד המלך לא יתנצר... לא לדאוג...םאבל זה לא יעזור לה

 ?..את השירותים הציבוריים בהר ציון ש. למה ביטלו

אמרתי לכם לאן כבר אני ופשוט רק כדי לעשות בעיות ליהודים. זה ת. 

 .ידים את המלחמה, אבל זה לא נכוןסכאילו שאנחנו מפזה נראה ללכת... 

י כשהם היו "לקח את עמה' צריכים להחזיק מעמד. בהרבה מאד פעמים 

 . אבל אנחנו צריכים להיות קדושיםניצחהוא שי "ועמ מעטים נגד הרביםה

 .ילך אחרת זה לא –

הממשלה פה מתכוננת למלחמה, לא ברור לי בדיוק נגד מי,  ,ושתדעו

וזה לא יהיה  .קרובהבעתיד  תחילומדת להע אבל יש מלחמה שכנראה

צריך להיות כביכול, הוא -, גם החרדיט, היהודי צריך לחזור בתשובהופש

נו. אבל אם אנחנו נבחר להיות עם יחרדי, ואז ה' ישמור על-באמת

היה לבן תאז לא  – זה נראה הרבה יותר בטוח ומושךבגלל שהרשעים, 

 אדם הזה שום תקוה.

עומדים לסגור את שער יפו בכל לילה הקרוב  זמןבהמערבי,  ש. הכותל

הנאמנים מן  םלעקור את היהודי מטרהבהכל וזה שיפוצים, בתירוץ של 

וקפים תהריפורמים הן השעות שהם מגיעים. ומצד שני  ו  ל  א  כי הכותל, 

 ם. אני לא מבין את זה...י, וכולם שותקהטינופת שלהם הכותל עם את

כל הרשעים עכשיו חושפים מצב שזה  .ת. אתה לא מבין את זה?! אני מבין

לאתם  .את הקלפים שלהם , בשום אופן תרדו מהאמונה והביטחון בה' א 

מוד על הם יכולים לע ילכו...הם  הם יעשו... .לא משנה מה, זה לא יהיה

ע דלא יו יאנ .הם יעלמו ברד, בסופו של כלום להם זורעלא יהראש, 

עד שיבוא הכוכב, אבל אני כן יודע שזה מעט מאד זמן, יקח כמה זמן 

אני מרגיש אבל ע בדיוק, דאני מאמין, לא יוו .חייב להיותזה יחסית. ו

 עוד השנה הזאת. שזה צריך להיות

 ?לכותרות כעתשחזרה  "ילדי תימןפרשת "ש. מה דעתך על 

אני ו. יזה לא הרבה יותר שונה ממה שהם עושים עכש –תימן  ת. ילדי

כן זה גם ו .יםחילונאנשים נתנו לאימוץ, אבל ל את רובםאמנם מאמין ש

 .היו מספיק תימנים שהתנגדו להם כי .התימניםהיה בשביל להרוס את 

היו הרבה שהלכו נגדם אבל  תםיא ושהלכ רבים מן התימניםהיו אמנם 

לעבוד בשבת, ללכת בבגדים  ,ושלא היו מוכנים לעזוב את הדת שלהם

 שלא הלכו איתם. הם רצו להעניש את אלהאז וכו' וכו', ו שהם נתנו להם

הדבר ועל כל ילד וילד, יפה הרוויחו  – השני והדבר .הראשוןן עניזה ה

 ת.רוצים להרוס את הדת היהודי –השלישי 

 המדינה הזו...לה קמה שכזו  רישעות בסיס ש. ועל

הסאטמר רבי זצ"ל, הוא ידע בדיוק מה הוא מדבר, הוא  ,לי'שאות. ר' י

וכ"כ  ,עכשיו הם מראים את עצמם חזק מאדו .ידע בדיוק מי הם הציונים

זה רק  ,וזה מה שכואב הלב. אין מה לדבר ,מתבלבלים םהרבה חרדי

 בת ולבכות על כל יהודי ויהודי שמתבלבל.לש  

 לים, מקרים משונים ומזעזעים...פמיני אנשים שנוש. שומעים על כל 

 מבוגרים...צעירים ו

ים, נפילה כזו יכולה להיות אמיתי םלא נשמות של יהודי הםת. נכון, כי 

אחד כולל אף ערב רב. וכל הענין עכשיו עם המנוולים, אין הרק של 

טראמפ וכו' שלא מתכופף לאנשים האלה, שלא מהלל אותם, אפילו שהוא 

 !זה פשוט לא דמוקרטי !אסור לדבר נגדם אופן אוהב אותם, אבל בכללא 

 ...לדבר נגדם לא דמוקרטיזה  –בארץ  וגם פה !לקבל אותם םצריכי

 הכ ,מכוערמעודדת כזה דבר מאפשרות וש. איך זה שמדינה נורמלית 

 הרסני וחולני עבור עצמה?...

 ה"חעהמטרה של המדינה, שהיא בעצם חלק של הסה .ת. זו לא המטרה

דרך קלקול זאת הם עושים זה להרוס את האידישקייט, ה' ישמור. ו –

יכול להרוס את כל היהדות, ה' ישמור. ה' דבר שזה כי  ,הבית היהודי

ה לנו הרבה יותר קשה לפני שזה יהיה יותר  ָרא  לא יתן, אבל זה עוד י 

לא משנה מה. אמרתי  – ולא לעזוב ק חזקו צריכים להחזיטוב. אבל אנחנ

היהודי צריך להגיד 'עד כאן', לא זזים יותר בו פעם, אנחנו נגיע לרגע ש

רק לקב"ה. ולא לפחד. וזאת היתה הבחירה שעמדו בה  – לשום כיוון

וצריכים להיות  ,גיעים לסוףאנחנו מובמשך כל הדורות, כל הדורות. 

 חזקים.

הענין איך לקרוא לזה, כל הדברים ששייכים אנחנו בעולם מלוכלך. כל 

החרדים. מכולל  – זה 'על הגובה' עכשיו. וזה מושך הרבה אנשים –לזימה 

אנשים,  מאדוזה לא רק מעכשיו, בארה"ב ובאירופה זה כבר משך הרבה 

, קורה עכשיו זה גם כןוכי הפסיקו להיות חרדים, הלכו להיות בלי דת. 

מאד  יםהם היו מעט – הלך להיות חרדי? שמי שאז ההבדלאבל מה, מהו 

שנשארו בישיבות וכו' מאירופה. ובאמריקה בכלל היה 'שמחה וששון' 

יש  , שהם הרבה יותר בכמותם מאשר אז,החרדים ,תמיד, אבל עכשיו

להם באמת בעיה. יש בעיות בתוך הקהילה שאף פעם לא היו בצורה 

ה עוד לפני וז .מכל הדברים המלוכלכים שנכנסיםקורה שכזו, וזה 

זה רק עושה את זה יותר גרוע כמובן, שהאינטרנט ולפני האייפונים, 

שאפשר בקלי קלות לראות דברים ולקבל רעיונות וללכת לחפש. אבל 

ברור דבר אחד: שיש לנו כמו כן גם הרבה בחורים והרבה גברים 

יים, ועל זה, על האנשים שהם יהודים אמית ,ששומרים עינים באמת

ספרָר'ָ]אם ירצה ה'.  ,יבנה את העולם הבא של משיח קב"ההאלה, ה

 .[באורךָע"שָ',מעלותָנוטריָהיסוד'טהרתָהקודש,ָ



 ...ופרים וארזי הלבנוןכ
בחז"ל  שמובאכפי  .הבא הסיפורבנימין הוספנו את  ו שללבקשת

תהיה תקופת בירור גדולה  דניאל ועוד(זכריה, )סוף ספר נביאים בדברי הו

את להפליא  הממחישהעובדה שלפנינו  המשיח.וחזקה לפני ביאת 

  .'תקופת הבירור'המושג של 

ארוכה ביותר, מיום התקופה במשך ה באושויץכלוא שאביו היה יהודי 

 האבשסיפר אביו  פטירתלאחר ההשמדה ועד לסיומו, -הקמת מחנה

 שעבר שם ומכל מה שראה וחוה שם.על מה ה מאומדבר מהיה לא 

את המשפט זה רק הדבר היחיד שהוא היה מוכן לומר שוב ושוב, 

)צדיקים גדולים( וראיתי  ן',ארזי הלבנו'ראיתי כופרים שנהיו " הבא:

 יהודיאת הזה הדבר שהרשים  ".כופריםלהיות ו הפכש 'ארזי הלבנון'

התגמד לעומת דבר אחר כל , שראה יותר מכל דבר אחרההוא 

  של תופעה זו.והרושם העוצמה 

אנחנו שגם בימינו יכולים להיות כאלו דברים, כי לצפות  לנו וזה אומר

מתגלית צצה, הפנימיות  במצב שכזהבירור, בתקופה של נמצאים 

בים יכולים ואנשים גדולים וחש ,ואז קורים דברים מפתיעיםונחשפת, 

כאנשים  להתגלות כשפלים, ואילו אנשים פשוטים מתגלים לעתים

 עצום.הלקח זהו ה .גדולים יםבעלי נפש גדולה וצדיק



 להגיע לנצח

 דניאל, ירושלים, ח' תמוז תשע"ותקשור עם בס"ד, 

אלה.  בדפים האחרון המסר את לכתוב לי לתת שלי מאבא בקשתי

, לדעת רוצים לא, ניםיש   ישראל-מעם שהרבה זאת בכל מרגיש אני

היו, אבל בעתיד הקרוב כל זה  שהם כמו החיים את להמשיך רוצים

 עלם ולא רוצים לקבל את זה, אפילו שזה ברור מאד.י  

נכון שהעיתונות הרגילה לא כותבת על זה, פה ושם יש רמזים, 

אבל יחד עם זה אנחנו יודעים כי מה שהם כותבים זה ממש משונה 

אבל אנחנו לא רוצים לחשוב, אנחנו מפחדים  ,מאד. החדשות משונות

  ברוב המקרים לשנות את דרך חיינו.

-זו הדרך לסוף –רך שעמ"י הולך, לפחות רוב העם הולך אבל הד

י, ' להתעורר, לתפוס את עצמנו ולהגיד:טוב, ולכן חייבים לקום, -לא ה 

אמנם יש  ... אני נהייתי כמו גוי!מה אני עושה? ...רגע, לאן אני הולך?

לי עוד כובע, אני לבוש שחור  יש ...יש לי עוד פאות ...ןק  לי עוד ז  

אני מוותר על החינוך של  ...איפה הן? חשבות שליאבל המ לבן...

ונותן לרשעים להכניס כל מיני  ,שפעם היה קדוש ,הילדים שלי

לאשה ולילדות ללכת אני מרשה  שנוגדים ממש את רצון ה'! מושגים

נראות כמו שעשויות משער אמיתי או הכריות צנועות, עם פאות נ-לא

ומכשיל את  וזה מושך מאד ,נשואות-, והן נראות לאשער אמיתי

גם לבנות וגם לאשה, גרביים  –שמלות צמודות וקצרות הרבים, ו

 ..'שקופות וכו'.

והילדות הולכות ברחוב  .ובכלל שכחנו שאסור לאכול ברחוב

ומושכות תשומת לב. והכי  ,וצוחקות בקול רם, משתוללות ,מדברות

 יםכך. חלק מאתנו בטוח-שאף אחד לא שם לב שירדנו כל –גרוע 

היו מקולקלים זה נכון, ו ,שזו היתה המסורת של הדורות הקודמים

 ,השניה-העולם-בתוכנו, אפילו שנחשבו לחרדים כבר לפני מלחמת

 אז התחילה הירידה הגדולה יחד עם תנועת ההשכלה.ש

ם הגשמיות כי גם הגברים עסוקים ע ,ועכשיו אנחנו בבעיה גדולה

ה]ושכחו מה זה רוחניות, שכחו שיש להם נשמה  מָׁ ָׁ ָׁ  "ְנש  ַתת  ָׁ נ  ֶׁ י ש  ה. ב ִּ  ְטהֹורָׁ

יא.." חרדים, -ים, מתפללים, מתלבשים כמו יהודיםכן, נכון, לומד .[הִּ

ים הם נ  פ  רק חיצוניות. ב    רק תחפושת, זו בל אצל הרבה מהם זוא

שלו. יש לנו רות יעם כל העב ,נמשכים לעולם הגשמי, "הדמוקרטי"

אפילו שזה  ,כשיל אותנוממכשירים שמכשילים אותנו, יש לנו רחוב ש

יש כל מיני דברים שמושכים אותנו מדרך האמת  .'כביכול חרדי'רחוב 

קשר שהיה  הקשר שהיה לנו פעם עם הקב"ה, לשקר, כי איבדנו את

פעם יהודים היו מוכנים למות ולא ליפול בידיהם של  כך חזק.-כל

 ,היוםו לא היו מוכנים בשום פנים ואופן; פכו אותם לגוי.הגוים שיה

אפילו בדברים קטנים,  –המחשבה שיהודי צריך להקריב את עצמו 

 זה רחוק מאד. –בשביל היהדות שלו 

 –פעם היו יהודים גדולים כאלה שאלה היו כל החיים שלהם 

בתפילה ו סתכם בלבושרבה שלהם לקדוש ברוך הוא, וזה לא ההקי

עם  ן שלו, הוא היה כולוק  ז   פעמים ביום, זה לא היה שייך רק ל  מספר 

לא יעשה משהו שיכעיס הוא שחס ושלום  הקב"ה, עם פחד איום ונורא

כי העולם  הקב"ה. הם לא פחדו למות –את הבורא, את הכל יכול 

כך בתוך -כלשקועים  בדור הזה ,ואנחנו הבא היה מציאותי עבורם.

כי  ,ולא פחדמהגהינום פחיד. פעם אפילו שהעולם הבא זה מ הגשמיות

 עדן.-ידעו שזה יביא אותם לגן

בעתיד הקרוב ביותר אנחנו לא  אני רוצה שיהיה ברור לכולם:

' בגדול'נכיר את העולם הזה. הרבה אנשים כבר תפסו והתחילו לפחד 

כל מיני אסונות  –כי הכיוון שבו העולם הולך כבר  ממה שהם רואים,

זה לא כמו  .לנו שהעולם השתנה המרא –טבע, תאונות, טרגדיות 

שים כל מיני חופשות, נופשים שם, עולו-פעם שמתכננים טיסה לפה

לא, אנשים חושבים פעמיים, אולי יש סכנה לאן שאנחנו  וכו'.

 ...אולי יש שם ערבים שירצו לרצוח אותנו? ...הולכים?

לפחות לא בהיקף של  פעם לא היו, טורנדו שאף-וישנן סופות

וחם מתי  ,קר מתי שצריך להיות חם –יחד עם זה ו .השנים האחרונות

שצריך להיות קריר יותר. המצב של האוכל מאד קשה עכשיו, כי 

וזה ידוע  ,מוסיפים כל מיני דברים לאוכל שלנו שהוא ממש מורעל

מוסיפים עכשיו. רק ה' יודע כמה מחלות זה הביא לנו, ה' ישמור. ו

הביצים הם לא ביצים, הבשר הוא  .ומי יודע מה עוד ,למים פלואוריד

שום דבר כבר לא כמו שהיה פעם. וזה לא נותן לנו את  –לא בשר 

אבל גם  ...אז הולכים לקנות ויטמינים – התזונה שאנחנו צריכים

ובני אדם מתחילים להבין שקורה  .הויטמינים זה מסוכן, הכל מסוכן

 משהו.

לכיוון של מלחמה  בעתיד הקרוב כל המעצמות הולכות ברור,

או  ,והם כבר אומרים את זה. אם זה רוסיה נגד אמריקה ,גרעינית

 ,או סין נגד אמריקה וכו'. הכל השתנה ,קוריאה נגד אמריקה-צפון

אחד לא מבין למה. ואמריקה -ואנחנו עומדים לפני מלחמה שאף

ד לא מרגישים את זה בעצם היא כבר נפלה, רק עו .הגדולה תיפול

 לגמרי, אבל הרשעים כבר השתלטו עליה.

ואף אחד לא מבין בדיוק למה.  –להיות מהומות קשות  ותהולכ

הרבה מקרי רצח בארה"ב, כושים הורגים שוטרים, שוטרים הורגים 



וחלק  .זה תמיד היה, אבל עכשיו עושים פרסום גדול מזהו ,כושים

אדם, איך אומרים? מתוכנן כדי לעורר מחלוקות בין בני  – גדול מזה

-ארץ זה לא כמו שאמרנו פעם, ,. וזו דרכם של הרשעים'לו  ש  מ  ד ו  ר  פ  ה  '

והם כבר שולטים  ,ארץ, זה הרשעים נגד האוכלוסיה של העולם-נגד

 ועכשיו הם רוצים לשלוט לגמרי. ,בכל ארצות המערב כמעט

יליון מ 500לוסיה של הם עשו חשבונות שמספיקה להם אוכ

 90%-יום, ואת יתר הכ הארץ-בכדור המגודל האוכלוסי 10%עבדים, 

והקטסטרופות שהוא  ,והנה הם גילו שמגיע הכוכב תכננו להשמיד.

, 10 בדרגתאדמה -מי בגובה מאות מטרים לחופי האוקיאנוס, רעידותא)צונמביא 

כח גרעיניות שיגרמו -געש בכל העולם, התפוצצות של מאות תחנות-התפרצויות הרי

יעשו להם את  – לזיהום אויר ומים בקנה מידה עצום, אלפי מטאורים וכו'(

העבודה. אבל הם לא יודעים שהכוכב שנשלח ע"י הקב"ה ישמיד גם 

  ..אותם.

 אריםתדעו, הם לא בנו את הבונקרים הגדולים והמפושעכשיו 

שלצורך הבניה של זה גנבו מכל הבנקים הגדולים בעולם,  האלה,

, אירופה, מכל הממשלות של המערב, והם בנו אותם בכל אמריקה

הם יודעים מה  .הם לא בנו אותם סתם – אוסטרליה וגם בישראל

גם והם מדברים, באמריקה הנשיא והאנשים שלו,  .שעומד להיות

על אסון ענקי  על קטסטרופה,ארצות אחרות, מדברים באירופה וב

, 'חייב להיות'אומרים ש – הם לא אומרים שיכול להיות .שחייב להיות

 .בדיוק ולמה זה חייב להיות? הם לא אומרים, גם לא אומרים מה זה

השביט בא, וזה יעשה הרס של העולם הזה, ורק נס  ואני אומר לכם:

י אי אפשר באופן הגיוניציל את היהודים ועוד כמה גוים, רק נס. 

. גם שראלי-רץ, אבל נשרוד כקהילה שלמה באלשרוד מכזה דבר

אלא  – בחו"ל יהיו יהודים שישרדו, אך לא בקהילות, לא בקבוצות

  כבודדים.

ובארץ, כשהרשעים שישארו יגיעו להילחם נגדנו אחרי שהכוכב 

פה חיים לפי התורה, והמדינה שהרשעים שעובר, הם ימצאו יהודים 

 ישראל-. ארץלא תהיה - כל הרשעים האחרים בעולםעם יחד הקימו 

דעו מצוות קרובים לה'. ואז יגיע גוג ומגוג, ו-תהיה עם יהודים שומרי

תתחילו  – ואם אתם רוצים להינצל רוב!זה יהיה בעתיד הק לכם:

להתפלל, תתחילו ליצור קשר עם הקב"ה, תתחילו להיראות כמו 

חרדי -של-ולך עם לבושולא כמו הגוים. אברך או בחור שה ,יהודים

זה לא בחור רציני, זה מסלק את השכינה  – שייב-ומסריח מאפטר

 אנחנו חייבים לחזור לאמת.  ממנו, כי משהו פגום בו.

וזכרו -שמו-נו עכשיו, זה עולם שהשטן ימחהעולם הזה, העולם של

הוא השתלט על רוב האוכלוסיה  -השתלט עליו, חוץ מכמה נשמות 

-הפצצות הגרעיניות של בני שאמרתי הרבה פעמיםכמו ו של העולם.

אדם לא יהרסו את העולם, רק הקב"ה יכול להרוס את העולם שהוא 

ברא. ואנחנו, אלה שמשתדלים להיות קרובים לקב"ה, שרוצים את 

 בגללחים את זה הבא, שרוצים ומחכים כל הזמן למשיח ולא דו-העולם

נצטרך לאבד את  וזה מפריע להם שעכשיו יש להם בית כזה יפה,ש

רוחניים. סוף סוף נהנים הכל ולחיות חיים אחרים, חיים יותר 

לא, רק אלה שמחכים לו באמת,  !...אז לעזוב את כל זה? מהגשמיות

 וד, רק אלה שרוצים לחיות חיים שבהםמחכים למשיח צדקנו מזרע דש

יתקרבו יותר ויותר לקב"ה, לעזוב את הגשמיות חוץ ממה שאנחנו 

עם הקב"ה יל לחיות, שכל התענוג שלנו זה הקשר צריכים בשב

 רק אלה ישרדו. – ולהשתדל לעשות את רצונו

רב, אלה שנדבקו אלינו ועושים לנו הרבה בעיות היום, -והערב

הם המלשינים, הם אלה שעושים את המחלוקות בין יהודי ליהודי, בין 

אים חסידים לליטאים, בין חסידות אחת לחסידות שניה, בין קבוצת ליט

]ר' באבן שלמה להגר"א  כל אלה ייעלמו –אחת לקבוצת ליטאים אחרת 

  .פי"א סעיף ו'[

 כל יתחשך כדיןזוהר, שמות ז' ב': ספר ה]ויהיו ימי חושך מהכוכב הזה 

 ועל, חשוכא בההוא מתין יהון דישראל מעמא וסגיאין, יומין עשרה חמש עלמא

 – וברגע שניפטר מהם ['...לאומים וערפל ארץ יכסה החשך הנה כי' כתיב דא

 והם ימותו יחד איתם. ,יםהסוף. הם ירצו להיות בצד של הגו זה יהיה

ואנחנו, עם ישראל, סוף סוף נגיע לאמת. אפילו אז לא נגיע לאמת 

גבוהה, אבל נגיע לרמה  המושלמת, כי עוד לא נגיע לרמה כל כך

הרע כבר -בין האמת לשקר, נגיע לרמה שהיצר שנראה את ההבדל

לא ישלוט עלינו, נגיע לרמה שהנשמה שלנו תרצה רק להידבק 

אלה יהיו כל החיים שלנו.  .ושום דבר אחר לא יהיה מעניין - לקב"ה

אני כבר מרגיש כמה כאלה, שקוראים לעצמם  –וכשאני אומר את זה 

יהודים, שזה מפריע להם. הם יכולים גם להגיד שזה משעמם, צריכים 

לפעמים, לומדים כל השנה וצריכים קצת  )תכלית, רווח ממשי(ס 'תכל

הוא  .אדם לא במקום-הזמנים. וזה שקר, זה מראה שהבן-בין-חופש

הוא בטוח  –קר. וכל אחד שהיום, ברגע זה, משתוקק לזה שבתוך ה

גם יקבלו  –תשובה בשלבים מתקדמים יותר יעשו ינצל. ויהודים שעוד 

 משיח.

נשכח לגמרי מכל המלחמות, מכל  –וברגע שנקבל משיח 

הפוגרומים, מהנאצים ימח שמם וזכרם, מכל הרשעים שניסו להפריד 

ואנחנו נהיה רק עם הקב"ה.  ם,בינינו לבין הקב"ה. ניפטר, נגמור את

, נראה את כל ים...'[מִּ לְ חוֹ כ ְ  ינו  יִּ ]'הָׁ  שוב, אנחנו נשכח מכל מה שהיה

ו שצריך להיות. ואז הדברים לגמרי אחרת, אך זה יהיה טבעי וכמ

 אפשר באמת להתחיל לעלות ולעלות ולעלות עד אין סוף.



 .אבא, קודם כל אני רוצה להודות לה' שהכניס אותי למשפחה כזו

כולם דואגים לי, אבל אבא, אתה איתי בהבנה, ולכן אני יכול לדבר, 

ולא רק זה, ה' עזר לך לעלות,  .יכול להביע את כל הדברים האלה

אני נשלחתי בשביל זה. ברוך ה' שיכולתי לתת  –וקצת מהעליה שלך 

ולא רק אתה נותן לי כל הזמן. עכשיו אבא, יבוא רגע האמת,  ,לך גם

ואני כ"כ שמח שאתה מגיע לזה, באמת עם האמת. עברת כ"כ הרבה 

אחד  זה לא מושלם, אבל אף .שלבים, אבל אתה עכשיו קרוב לאמת

הרע לא -מאתנו לא מושלם, אנחנו נוכל להיות מושלמים רק כשהיצר

אני מודה לה' בשביל אבא שיכול להבין ויכול  ,שוב יהיה בכלל.

להקריב את עצמו בשביל להביא את האמת לעולם. אני מבקש 

ישראל להבין את האמת, מבפנים ומבחוץ, -מהקב"ה שיעזור לכל עם

 ולהגיע לנצח.הרע -ב את היצרלעזוב את הגשמיות והשקר, לעזו

 

 הנשמה היהודית שלנו היא נצחית

Our Jewish Souls are Eternal 

 13/5/2016 באייר תשע"ו 'מוישל'ה, ה

כבר אנחנו משוגע. כאילו כל העולם השתגע, מטורף, , נראה אמא

 מצוותמקיימים  לאכל היהודים הטובים שלזמן. אני מציע אחרי ה

לחנך את עצמם מה זה אומר , להתחיל ברצינות בתהליך של תשובה

של העם היהודי נקודת מבט של היהודים החרדים, מ 'להיות יהודי'

דמעות כם, תזילו לחזור בתשובה עם כל הלב והנשמה של ושלנו. נס

 .כםבשל העבירות של

 יצא מכלל שליטה. אפילוכבר ות שהעולם כל אחד יכול לרא

מאות שנים כבר הם משלים את עצמם , הרשעים מאבדים שליטה

ושלום על הקדוש -חס שיוכלו להתגברכמו נמרוד הרשע,  ,ובטוחים

למדו כי יבונקרים שלהם הם כבר ו לכנסיאבל לפני שהם  ,ברוך הוא

בונקרים שלהם עם פחד גדול וספק לכל יכול. הם יכנסו ההוא  רק ה'

 ה שלהם.קבורהזה יהיה מקום שמא 

הנשמות היהודיות  עבור, נברא עבורנוהעולם  ,עם ישראל

לעלות הנשמה שלנו היא נצחית, חלק מה' עצמו, ונוכל הנצחיות שלנו. 

בורא, לאבינו הכל הלהתקרב יותר ויותר אל רוחנית מעלה מעלה, 

 ברוך הוא.הקדוש יכול, 

תוכלו , עם נשמה יהודית יהודיםבאמת אם אתם  ,ישראל אז עם

לעשות  כותצטריהיה. לא משנה כמה קשה זה , ולהינצל על ידי הקב"ה

הנשמה הנצחית . קשהלכם הרבה יותר זה רק יהיה  – לאואם  ,תשובה

יהודי אמיתי , כל של דבר, ובסופו אמתהאת יודעת י יהודכל של 

 יחזור בתשובה לגמרי.

סביבנו נופל אנו רואים מוות והרס סביבנו. אנו רואים את העולם 

ישקטו,  והמים האבק ישקעואחרי הכל, כאשר שלמים.  יםואנחנו נשאר

 הרע-יצרנהיה אנשים חדשים בלי ואנחנו  ,עלינותזרח שוב השמש 

ד]יחזקאל י"א י"ט: ' חָׁ ם ֵלב אֶׁ הֶׁ י לָׁ ַתת ִּ ם ,ְונָׁ כֶׁ ְרב ְ קִּ ן ב ְ ֵ ת  ה אֶׁ ָׁ ש  י ֵלב  .ְורו ַח ֲחדָׁ רֹתִּ ַוֲהסִּ

ם רָׁ ש ָׁ ב ְ ן מִּ בֶׁ אֶׁ ַֹתי ֵיֵלכו   ,הָׁ ֻחק  ר: ְלַמַען ב ְ ש ָׁ ָׁ ם ֵלב ב  הֶׁ י לָׁ ַתת ִּ ו   ,ְונָׁ ש  ְמרו  ְועָׁ ש ְ ַטי יִּ ָׁ פ  ש ְ ת מִּ ְואֶׁ

ם ם .ֹאתָׁ י ְלעָׁ יו  לִּ ם ֵלאלֹ  ,ְוהָׁ הֶׁ ה לָׁ ְהיֶׁ י אֶׁ טקס ו ,פההחוכולנו ניקרא אל , ...'[יםקִּ ַוֲאנִּ

 .גוט שבת החתונה יתחיל.

 

 יאומן עומד להתרחש-לאה

The Unthinkable Is About To Happen 

 (2016 באפריל 24)תשע"ו  ניסן ט"ז ,מוישל'ה

 אבל, נורא כזה סבל לעבור נאלצת את שבגללי מצטער אני, אמא

וה' מעביר אזהרה חמורה  ,מתקרבים לסוף הוא מיוחד, אנחנו -פסח זה 

אשר )פציעתו של מוישל'ה בעת אפיית המצות(  הזאת העובדה. באמצעותי

 להעביר צריך סימן עבורי שאני רק היא פסח, לפני מספר דקות קרתה

 לטרגדיה מתקרבים אנו כי, לעולם יותר ברורה המסר בצורה את

 . לדמיין לנסות אפילו יכולים לא אנחנו שכמותה

רק המעטים שישרדו ידעו , זה על כתבו למרות שהרבה אנשים

)פורסם לאחרונה אין שום דרך אחרת לשרוד. . כי שרדו רק בזכות ניסים

בעיתונות שהחודש הקודם היה החודש הכי חם מאז שהחלו לתעד ברשומות 

-ק"מ מכדור יאת מידות החום, וזה כאשר הכוכב נמצא במרחק מאות מיליונ

הארץ, אז אפשר לתאר מה יהיה כאשר קרוב יהיה קרוב והמזגנים לא 

י']. יעבדו...( ֵה כ ִּ נ  א ַהי ֹום הִּ ָׁ ֵֹער ב  ו ר ב  נ  ַ ת  ַ יו   כ  ל ְוהָׁ ים כָׁ ל ֵזדִּ ה ְוכָׁ ה עֹש ֵ עָׁ ש ְ ַהט ַקש   רִּ  ְולִּ

ם א ַהי ֹום ֹאתָׁ ָׁ ַמר ה' ַהב  ר אָׁ ֶׁ ם ַיֲעזֹב לֹא ֲאש  הֶׁ ש   לָׁ ֹרֶׁ ף ש  נָׁ  [ג'סו"פ מלאכי  ',ְועָׁ

ניתן לעשות את כל ההכנות )אגירת מים, מזון וכו'( אבל הם יעזרו 

לך רק אם יהיו לך זכויות. עד היום כנראה לא העברתי את המסר 



. יותר ברור זה את לעשות אותי הכריח 'מספיק חזק וברור, אז ה

 .קחו את עצמכם בידיים !יהודים

 באפיית מצות פסח-ערב לצפות שלי אבא קטן, הלכתי עם ילד אני

 ציוד פיסת. קרה מאוד מוזר ודבר ,הזה עולםב הצדיקים אחד ידי על

 שלי, היה לי כאב חזק ואחת היד על נפלה לאפייה המשמש כבד

 ה', קצר לזמן שאושפזתי למרות', ה קשה. ברוך נפצעה שלי אצבעות

את  על מנת להזהיר בשבילי אזהרה התהחמיר. זו הי לא וזה עלי רחם

 עומדים הדעת על יעלו דברים שלא כי העולם ואת כל ישראל עם

 – מצבים שלא היינו מאמינים שיקרו הרבה שעברנו ולמרות, לקרות

 . הקיים מהמצב גרוע יותר הרבה להיות הולך זה עכשיו

לעשות תשובה  חייבים מאוד, ואנחנו בקרוב יהיו בעתיד האירועים

 חושבים אנחנו אם לה' גםלחזור  עכשיו להתחיל חייבים שלמה. אנחנו

 .עולם לבורא קרובים שאנחנו

 מכולם, מבקש להתקרב לנצח ואני יכול הזה כל יהודי בעולם

 שלנו הגוף כי. אשליה רק הוא הזה שהעולם תתחילו להבין בבקשה,

שה' רוצה שנהיה  מה נגד הוא לגמרי שלו והתשוקות התאוות כל עם

וללכת  היצר הרע לגמרי לנצח את היכולת לנו את יש, דבר של בסופו

רק את רצון ה' בשלמות,  לעשות כלומר הטוב, רק בדרכו של היצר

 קרוב להיות רצון מלבד שום דרישות וללא לה' ללא מנת להתקרב-על

 חזק עד מספיק יודע איך להדגיש לא אני. את רצונו ולעשות אליו

 .האלה בדברים להתרכז צריכים אנחנו כמה

, סוציאליזם, קומוניזם – על 'שיטות' בנוי היום חיים אנו בו העולם

אנחנו ! לא בשבילנו אלה מכל אחת ציוניזם וכו' אבל אף, פשיזם

 שאנחנו מה כל וזה עולם לבורא קרובים להיות צריכים ואנחנו יהודים

את רצון ה'  לשנות יכולים לא אנחנו. בלבד רצונו, לעשות צריכים

 .כדי שזה יתאים לנו או לרצונותינו

 רוצה ה' מה ויותר יותר לשאוף להבין הזמן כל צריכים אנחנו

שלו )תורה  הכתובות והלא כתובות מהמילים אחת לקיים כל מאתנו,

שה'  והצדיקים הרבנים פי על לגמרי ללכת, שבכתב ותורה שבע"פ(

 הביא אשר הראשון היהודי שלח לנו, החל מאברהם אבינו שהיה

את  לנו משמים לתת שליח שהיה רבנו לאמונה בה', משה אנשים

פה, ומסרה ליהושע, ומיהושע לזקנים, -והתורה שבעל הקדושה תורתנו

ומהזקנים לנביאים ומהנביאים לאנשי כנסת הגדולה, גאונים, 

 .הזה היום עצם עד... ראשונים, אחרונים

 ברור כך כל לא זה – כך נמוך-בכל אופן מאחר והדור הזה כל

בדרכם של הצדיקים  ללכת עדיף. לא ומי גדול צדיק הוא מי – היום

נעלה לציון שלהם ונתפלל  .ולא לחרוג מדרכיהם, מהדורות הקודמים

 בארץ וכמובן העולם רחבי בכל קבורים גדולים צדיקים יש. להדרכה

. צדיק של קבר להיות חייב שם, גר אתה שבו מקום בכל. ישראל

ה' ותתחנן שיעלה אל כסא הכבוד ויתחנן ל הציון של הצדיק עלה אל

 לגמרי שלא ניעלם, שלנו כך נמוך-הכל שישלח גאולה שלמה לדור

 .כולו העולם טומאה ופריצות המציפים את ברפש, זוהמה,

 במצב נמצאים אנחנו – אני לא יודע אם ציינתי זאת מספיק ברור

, המאזניים כף על הגוף שלנו רק שלא כלומר רוחני, או מוות חיים של

 . שלנו האחרונה ההזדמנות זאת – לפניךמתחנן  אני אז. גם נשמותינו

 העולם. כרגיל זורחת עדיין השמש כשאנו קמים בבוקר כלל בדרך

 אוכל, לנו יש. אותו מכירים כלל בדרך שאנחנו כמו יותר או פחות

 ילדים שהולכים לנו נשואים, יש אנחנו מכונית, לנו יש בית, לנו יש

 הסוף לגמרי וזה יהיה ישתנה זה לבתי הספר וכו'. ומגיע הזמן שכל

 שלא הולכים בדרך ה'. לכל אלה

 את רצון בדרך ה', לעשות בכל כוחם ללכת שמנסים ולכל אלה

  .לנצח אשר תימשך חדשה התחלה להם תהיה – 'ה

 את לקחת מכם מבקש אני, היהודים אחיי ושמח לכל כשר חג

 .ברצינות שלי המילים

 ?כראוי רפאתי שזה או נורא להיראות הולכת האצבע האם: אבא

 ..אמצא שידוך בע"ה. אני, תדאג אלמוישל'ה: 

 



 

 327 מסר  -  להיות בשמחה 
 בנימין תקשור עם, ו"תשע בס"ד, ירושלים, כ"ח אב

ובאלול , אלול חודש ראש בשבת זה, מאד אלינו מתקרב אלול
 עכשיו עד. ביותר ומפחידים, ענקיים, חדשים מצבים אנחנו נראה

 חולמים היינו לא, שנים מעט שנים, כמה שלפני דברים עברנו
 דברים, מפחידים, מוזרים שהם גם דברים. לזה להגיע שאפשר

 חשבנו שזה, בעולם שלנו אפשרי עוד כזה שדבר חלמנו שלא
, פעם של זרה-העבודה לעובדי או, ועמורה לסדום אולי מתאים

, אלול מגיע ועכשיו. 'בגדול'עולם ה את תפס שזה גילינו אבל
 םיהודי יש אמנם. עליהם חלמנו שלא חדשים דברים נראהאנחנו ו

 בשביל גם אבלעולם, ב שקורה מה יותר או פחות יודעים שהם כן
 . הפתעות תהיינה האלה םיהודיה

אנשים  ויותר יותר. מאד קשה כספית בעיה תהיה, קשה מאד ויהיה
-שכר לשלם בשביל פשוט, בשביל לחיות כסף מספיק יהיו ללא

ה נראה'. אנחנו וכו אוכל עבור לשלם, דירה  ,הטומאה של ֲעִלי ָּ
 בלי, בושה שום ללא, לגמרי החוצה יפרוץ זה, רחמנא ליצלן

עוד  טבע-אסונות נראהאנחנו ו. יצפצפועולם, ב שיגידו מה לדאוג
 לו שיש ומי. מפחידים ויותר, עכשיו עד שהיו ממה גדולים יותר
 זאת עם יחד אבל, בסדר לא מאד שמשהו להבין יתחיל שכל קצת
]ר' תהלים מזמור מ"ו, חבקוק ג', מאד  מדויק. הנבואות הולך לפי הכל

 . צפניה א', עמוס ט' ועוד בהרבה מקומות[

 מאד מאד זה אבל, להגיד יכול לא אני – הכוכב ממש יבוא מתי
עולם, ב מקומות מאד בהרבה בעינים זה את רואים וכבר. קרוב
 ולא. זה את לראות אפשר בלבד העינים עם, טלסקופ צריכים לא

 זה –זה  את מכניםגוים ש כמו אקס'-'פלנט או ש'השביט' לשכוח
 רק לפחד, מה ואין. יםאמיתיה םיהודירק ה אבל ם,יהודיה לטובת

 איך אלו שלא מוכנים לראות, האמת לראות את רוצים שלא אלו
חרדי  "חיקוי להיות מין והפך ,איומה בצורה ירדחרדי העולם שה
 הכניסורשעים שה לראות רוצים ולא, "גויםה אוחילונים ה של

 ורק אך אותנו שתביא ביותר קשה מערבולת לתוך םחרדי םיהודי
 םיהודי שלחו לא רוצים לראות איך שהם הם .ושלום חס, לתהום

, צניעות-חוסר בתוכנו להכניס, אותנו בכדי להוריד ם'חרדי כביכול'
 הטמאים הדברים כל על הידיעות את בינינו להכניס, פריצות ממש

 את לקלקלאנשים  שולחיםעולם. ה כל של לעינים עולים שעכשיו
 של 'חלק להיות כל הרצון עם הגשמיות, כל עםיהודי ה הבית

 לזמן לארץ מארץ אותנו שמביאים הטיסות כל עם ,הגדול'עולם ה
', וכו' וכו, בלונדון לחתונה בניו יורק, או מצוה-לבר, ביותר קצר

 במטוס שיושבים, שרוצים מה שאפשר לעשות, חופש של הרגשה
 שאתם מה רואה לא אחד ואף העינים, מול ממש סרט ורואים
 .אחר משהו להיות אפשר. עושים

 הספר בבית הילדיםחרדי. העולם ל שנכנסו דברים מיני כל ויש
-חוסר עם, השמלות שלהן עםם, יחילוניה את ומחקות מחקים

 הראש להם על שיושבים והפרחים הסרטים כל עם, הצניעות
 עם, שלהם הִמְשחקים כל עם, הפזור ועם השיער, שלהם

 מנסים יעקב בבתי. מהרחוב הרעיונות כל ועם, שלהם הגיימבויים
 כל שהן כך על פעם לא דיברנואנחנו ו, לפרופסוריות אותן להפוך

 בחור 'רק שהן רוצות שמים' 'יראות וכל כך ות',חרדי' כך
לעבוד  רוצה היא חיל.-אשת להיות רוצה לא היא אבל שלומד'...
, שבבית הכח היא, שמחליטה בבית זו ולהיות, הכסף את ולהרויח
 בדיוק. בבית אבא ואין, בבית אמא ואין הביתה, באים והילדים

 חילונים. ה כמו

 דברים על כסף מוציאים, הכסף, דבר כל של הפאר כל. זה רק ולא
 על, הרוחניות על שמים דגש ופחות ופחות, לגמרי מיותרים שהם

 מאמינים אבל, אומרים', בה מאמינים, כן'. וכו' וכו ,'לה הקירבה
ִפיו 'ישעיה כ"ט י"ג: ]יותר  הרבה הזהב-בעגל ִניב ְּ דו  ב ְּ ָפָתיו כ ִ ֹו ִרַחק  ,ו ִבש ְּ ִלב  וְּ

י נ ִ ֶּ ָדה ,ִממ  ָ ֻלמ  ים מְּ ַות ֲאָנש ִ ָאָתם ֹאִתי ִמצְּ ִהי ִירְּ  הזהב עגל את אוהבים, [...'ַות ְּ
 ממשית לעם רוחנית סכנה יש מצב שקיימת ואם. יותר הרבה ממש

 להכיר או זה את לראות בכלל רוצים לאאנשים ה ורוב, ישראל
 הצגות עושות שבנות וכשרואים בסדר! לא איתם משהו אז –בזה 

 והכל, יהודים או בו יהודיות כולם שאמנם סרט ומראים בסרט,
 רצון להם מכניס זה, כשר-לא זה -זה  כל אבל למהדרין', 'כשר

לֹ במדבר ט"ו: ']שאסור  למשהו רצון, למשהו אַ א ָתתו רו  ַא  וְּ ם וְּ כֶּ ַבבְּ ֲחֵרי ֲחֵרי לְּ

םעֵ   .[...'יֵניכֶּ

 רק אני אבל. סוף בלי זה על דברנו כבר. יותר לזה אכנס לא אני
 ואםעולם. ה בכל, כללי, מאד קשה יהיה אלול: ישראל לעם אומר

 מציע אני ...מזה יותר הרבה יהיה זה אחרי אז, לכם מספיק לא זה
 תדעו לא שיגיע מצב שאתם לפני השטויות, עם להפסיק לכולם
קב"ה ב ביטחון שעם אלה רק כי, שלכם מהבוץ לצאת איך בכלל
ךְּ ַעם ָעִני ָוָדל'צפניה ג' י"ב: ]ישרדו  – באמת ֵ ב  ִקרְּ י בְּ ת ִ ַארְּ ִהש ְּ ם ה' ,וְּ ֵ ש  ָחסו  ב ְּ . '[ וְּ

 כי. להיות שעומד מה את לעבור יוכל לא –את זה  לו שאין ומי
 כל ואת, שלו הגילגולים כל את פיספס', בה ביטחון לו שאין מי

 התיקונים כל את, בגיהנום קצת להיות צריך היה שהוא הפעמים
 עושה וזה, עצוב וזה. הנצחיים החיים את פיספס פיספס, שלו הוא

 .עצוב מאד אותי

, האחרון המבחן שעכשיו זהו זה את תופסים םיהודי מאד ומעט
ַעל אֵ איוב ל"ג כ"ט: ']האחרון  ממש ה ִיפְּ ל ֵאל ֶּ ן כ ָ ר-הֶּ בֶּ לֹוש  ִעם ג ָ ָ ֲעַמִים ש  ַ , [...'ל פ 
]דברי הגר"א במשלי כלום  אין –' בה ביטחון אין אם, לעשות מה ואין

שיבטחו בה' וזה תכלית כל התורה  כדיכ"ג, שעיקר נתינת התורה לישראל היא 

 לנו נותן הוא האחרונות ובשנים, עלינו מרחם' ה אבל. ומצוותיה[
הזה עולם ה משונה,עולם שה ויותר יותר להרגיש לאט-לאט

 נגד אלא ,דוקא םיהודיה נגד אול, התורה בו זה נגד שהרוב
 .התורה

 אלול מבכל יותר, באלול עכשיו חייבים שאתם לכם אגיד ואני
, בצד הטיפשית הגשמיות כל את לשים, עצמכם על לעבוד, אחר

 שוה יהיה לא של כולם הכסף מעט עודקב"ה. ל ורק אך ולהתקרב
, הכיוונים מכל יתחילו מלחמות, להשיג קשה יהיה – אוכל. כלום

 'הדובדבן, הכוכב יבוא ואז, למטה' ועד 'מלמעלה הטבע-אסונות
', ביטחון בה עם שהוא מי ישרוד רק ואת כל זה. הקצפת' שעל

פרשת ]מאתנו  רוצה' ה מה להבין והלב והדעת, השכל, ושהוא עם

ֵֹאל מֵ קֶּ ָמה ה' ֱאלֹ 'עקב:  ָאהיָך ש  ִירְּ י ִאם לְּ ךְּ כ ִ ָ  גשמי פאר צריך לא הוא. [...'ִעמ 
]סנהדרין דף ק"ו: 'רחמנא לבא נשמה  צריך הוא, לב צריך הוא, מאיתנו

]ר' דברי הרמב"ן אליו  אותנו שמדביק הזה 'הדבק' את צריך הוא, בעי'[

 לא הגשמיות –משיח'  שלעולם ב'. '[וֹ ה ב  קָ בְּ דָ לְּ בפרשת עקב על הפסוק 'ו  
 חסר יהיה לא, בכלל עבורנו חשוב יהיה זה לא, כלום שוה תהיה
מי  רק ואז, רוחני יהיה גם - והגשמי, רוחני יהיה הכל. דבר שום

 משתוקק שהוא מי כי, לשרוד ולחיות יוכל, לזה משתוקק שהוא
 .עצמו עם לעשות מה ידע לא הוא –החומר  וכל הזהב-לעגל

 נמצאים עכשיואנחנו ש להבין ישראל עם מכל מבקש אני אז
 בזאת, תשובה לעשותזה הזמן , אלול, עכשיו והזמן. האחרון במבחן

, הגשמיות את שלנו ומהרצון, שלנו מתוך הלב מרחיקיםאנחנו ש
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לכם  קשה זה ואם, לרוחניות שלנו הכוחות כל עם נכנסיםאנחנו ו
 .עתיד אין זה בלי כי, חזק זה על תעבדו אז –

 םיהודי ה'כביכול וכל םיהודיה כל, ישראל בארץ פה כולם, עכשיו
 לעם שייכת לא היא – הזאת המדינה כל, שתדעו, יים'אמית

' וה. בראשית[ריש ]רש"י ישראל  לעם שייכת ישראל ארץ. ישראל
 הגוים גם ואז, ישראל ארץ על השלטון את יקח והוא, משיח ישלח

ֹו ']ומגוג  גוג עם המלחמה אחרי בודאי, יתנגדו לא ַעמ  יד לְּ יו ִהג ִ ַֹח ַמֲעש ָ כ 

ֹוִים ם ַנֲחַלת ג   אך שייכת ישראל-שארץ ברור יהיה זה אחרי. '[ָלֵתת ָלהֶּ
 זה - עולםה וכל, ירושלים זה -ישראל -שכל ארץ, םיהודיל ורק
-הוא בורא, הכל של הבורא הוא רק –קב"ה וה. ישראל ארץ

 לגוים ברור יהיה זה. מלבדו עוד אין. והכל וכל העולמות עולם,
י ֹום ַההו א']ם יהודיל וגם ֹו ב ַ ַבד  ב ה' לְּ ג ַ ִנש ְּ ִליל ַיֲחלֹף... וְּ ָ ָהֱאִליִלים כ  . ...' ישעיה ב'[וְּ
ֶסְקִטים  מיני כל יהיו לא, בעזרת ה' ואחרות, כאלו כתות יהיו לא

]יתכן שמרומז בזאת לדברי הרמב"ן שבפרשת בלק שבני נוצרים  של )קבוצות(

 תהיה לא. ים' המוזכרים בתורה בפרשת נח ובלק[ת ִ אדום, רומא הם מבני ה'כ ִ 
 ריבונו הואקב"ה ה ורק שאך ידעו. מוסלמים יויה ולא, הנצרות

בַ : 'ג"פ סוף מזמור]העולם  של ָך ה' לְּ מְּ ה ש ִ ָ י ַאת  עו  כ ִ ֵידְּ ץוְּ ל ָהָארֶּ יֹון ַעל כ ָ לְּ ךָ עֶּ , [...'ד ֶּ
 מעט, ישרדו – זה את לקבל שמוכנים אלו ורק .יכול הכל הוא

 מאשרגוים  פחות יהיו אבל, ישארו םיהודי מעט וגם ישארוגוים 
 .םיהודי

 ברור שיהיה עד ומגוג-גוג את לעבור עוד נצטרך – אז ואפילו
בלבול  יש, והציונים. יכול הכל הוא' ה שרק הסוף' 'עד לכולם

 להיות יכולה ולא קב"ה.ה בעד לא הם. הציונים עם קשה מאד
 להיות יכולה לא'. ה רצון נגד זה כי - ם'יהודי של 'מדינה עכשיו
 כועסים שהם אלה וכל'. ה רצון נגד זה כי, תחילוני-תיהודי מדינה

 להבין צריכים, לצבא ללכת רוצים לא הם כי םחרדיה על
 זה לא אבל, ישראל לעם שייך ישראל שארץ יודעים םחרדישה

]'פלניא גזלנא הגאולה  לפני אחר ֵמַעם זה את שלקחוחילונים ל שייך

-יהודי להכריח אפשר ואי. אסור זה. הוא דקאכיל לארעאי בגזלנותא'[
הזה  הצבא ושבגללחילוני,  צבא זה כשהצבא לצבא ללכתאמיתי 
 אז לכן זה, מלחמות הרבה ויש כה נהרגים, םיהודי הרבה כל כך

במשך . מזה באים הפיגועים, מזה באות המלחמות. להיות יכול לא
 ואחר, התורכים לשלטון מתחת בישראל גרו םיהודי שנה מאות

 אמנם, עכשיו שהיה כמו רצח היה ולא, האנגלים בשלטון של כך
יהודים  בעצמם היו שהם אחרים, םיהודי י"נהרגו ע מעטים לא

 עובדים וגילה שהם אמת דיבר שמישהו לסבול יכלו ולאחילונים, 
 חושבים לא ם. ואם אתםיהודיה של הבעיה את לגמורגוים ה עם

. זה על חומר כתוב הרבה יש היסטוריה. ספרי תפתחו -נכון  שזה
 אין, תיפול המדינה הקרוב שבעתיד יודעים יםאמיתי םיהודי אבל
ָלָכה ]ספר עמוס, סוף הספר: 'ברור  כתוב זה, שאלה בזה מְּ ַ מ  ֵה ֵעיֵני ה' ב ַ ִהנ 

ָאה ָ ֵני ָהֲאָדָמה ,ַהַחט  ְּ י ֹאָתה  ֵמַעל פ  ת ִ ַמדְּ ִהש ְּ  התגשמו הנבואות כל ובנתיים, ...'[וְּ
 זה גם. יתגשמו מעט עוד שהן, התגשמו לא שעדיין מאלה חוץ
 . יהיה

, האלהרשעים ה, ישראל לארץ יגיעו הם – יגיע ומגוג וכאשר גוג
 שום יהיה ולא, יםאמיתי םיהודי של חיים שחיים םיהודי ימצאו הם

, רב ערב מעט עוד יהיהחילונים, ה את יהיו לא כבר. אחר דבר
 אבל, [דף ו': ]זוה"ק פרשת שמות גויםה של לצד ילכו דבר של שבסופו
 רק זה בכלל! נמצאת לא כבר המדינה ולמעשה. תהיה לא המדינה
 . 'כאילו'

 אלה של חלק הם כי, בא שהכוכב יודעים, אלה ששולטים, הם
, מאד מאד גדול בונקר להם יש. הזו האינפורמציה שקיבלו את

 הם אבל .בסדר יהיה והכל, הבונקר מן ֵיצאו שהם בטוחים והם

 פעם אף והם, שולטים לא והם, הזה בעולםקב"ה ה שיש ילמדו
. להם יתן לא' ה. יהיה זה לאעולם. ל ישלטו לא והם, שלטו לא
 לא אדם הבן. שלו יםאמיתיה הכוחות את להם הראה לא עוד הוא
, בשבילנו גדול מדי זהקב"ה, ה של הכוחות כל את לראות יכול
 שמאל עלאנשים  לרצוח יכולים שהם בטוחים בטיפשותם הם אבל
הכל  את יפסידו של דבר בסופו אבל, נגדם שהולכים ימין ועל

ָביו'] ת ֹאיְּ ָזַעם אֶּ ת ֲעָבָדיו וְּ ָעה ַיד ה' אֶּ נֹודְּ  .[...', סוף ישעיה, עיי"שוְּ

 שנהיה רוצהקב"ה ה! ישראל עם. יותר תתבלבלו אל, ישראל עם
 חצי םחרדי 'חצי של חיים לחיות אפשר ואי, לו רק נאמנים
 האידישקייט את להחליף משתדלים אתם אם. ולשרוד -' חילונים

 , הוצאתםקב"הה את דחיתם שאתם כאילו זה – הגויישקייט עם
 .זהו. יותר יסבול לא הוא וזה, שלכם מהחיים אותו

 :ותשובותשאלות 

 מחכים ומחכים: מתי תבוא הגאולה...?. ש

 עצובים, מאד נהייםאנשים פתאומי, ו באופן תבוא ת. הגאולה
, ]'משיתיאשו מן הגאולה', סנהדרין צח.[להיות  יכול שזה מאמינים ולא

ם ג': ']'מלאכי יהיה  זה ופתאום ֶּ ר ַאת  ֶּ ל ֵהיָכלֹו ָהָאדֹון ֲאש  ֹאם ָיבֹוא אֶּ ו ִפתְּ

ים ש ִ ַבקְּ ֻאם יחזקאל ל"ט: ' ',...מְּ ָיָתה נְּ ִנהְּ ֵה ָבָאה וְּ י ,ה'ִהנ  ת ִ רְּ ב ַ ר ד ִ ֶּ , ...'[הו א ַהי ֹום ֲאש 
  !...'?הגענו כבר? הסוף זה !...?זהו ואנחנו נגיד: 'מה?!..

 לא אני השנה? לראש מוכנים שכולם מרגישים כבר האם אתם
 את רוצים שאתם וזה, עוד להתכונן שצריכים מרגיש אני מרגיש.
 אתם אבל האם, חשוב מאד מאד זה, כן זה – מאד מאד הגאולה
 .יודע לא אני זה? כבר מוכנים

 לראש אנחנו מתכוננים שנה לראש השנה? בכל. ש
 ...השנה

 יותר הרבה מבינים אתם השנה אבל, עולים אתם שנה בכל. ת
 עשר או שלש או שנתיים לפני או שנה לפני את הדברים מאשר

 .לאמת ממש קרוב הכי-הכי מגיעים עכשיו. שנים

 םיהודיה כל עם יהיה מה -יבוא  הכוכב כאשר. ש
 ?...להיפגע שאמורים המקומות בכל שנמצאים

 את, חור מכל םיהודיה את יוציא הוא, יכול הכל הוא' ה. ת
 ולא. יהודים של החיים את רוצים שהם, אמיתיים שהם םיהודיה

 עם למשיח אותם להביא םיהודיה את יקחוגוים ה שגם לשכוח
 .]סוף ספר ישעיהו[איך  יודע אינני או אניות

זמן הרחמים והסליחות. , אנחנו נכנסים לחודש אלול. ש
העגל  חטא על הכפרה על התפלל בימים אלה רבינו משה
וכדברי  '...יד ִ קְּ ם פ ָ יוֹ בְּ כמו שכתוב 'ו  ו, בשלמות ממש התכפר לעם ישראל]שלא 

לעשות  בכלל שוכחיםאנשים שה הואאבל מה שקורה . [רש"י
 ...הזהב המהותי הזה של פגם חטא עגל תשובה על הענין

 באים הם אבל', וכו תורה מתן את ומזכירים מתפללים נכון,. ת
 כן גם -והגברים . היפות והשמלות, שלהם הזהב-שרשרות עם

 גרבים עם הולכים הם אם אפילו, ככה, מאד מהודרים נראים
' וכו בוהקת והטלית חדשות, שהגרביים ככה רואים ומאד, לבנות

 אבל כאשר מרגישים. זה' לא ש'זה מרגישים אופן אבל בכל', וכו
, להבין שמתחילים מרגישים אז, שבור לב שהוא עם אדם בן על

 נתקעות לא הם, לשמים עולות להרגיש שהתפילות ומתחילים
 . למטה
. ויש יש אבל. םיהודיה רוב, ככה מרגישים לאאנשים ה רוב אבל
 הדבר. זה את להרגיש מתחילים כבר שלנו םיהודימה מעט ולא
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, בארץ במיוחד בפרנסה, קשות בעיות כבר יש. הכסף זה – הראשון
 הכי הנסיון וזה, לרדת מתחילעולם ה בכלעולם. ה בכל גם אבל
 אבל, מהקבוצות של המיליונרים חוץ, כמעט כולם. גדול הכי
 עבודה פעם להם שהיתהאנשים  אפילו, לזה שמתחתאנשים ה

אבל עכשיו ', וכו נסיעות מיני כל לעצמם להרשות ויכלו, טובה
 אז ,הרמה את להחזיק רוצים כי, החובות את משלמים הם בקושי

]ר' פלא יועץ, ערך מ' הרמה שלהם  את להחזיק בכדי לחובות נכנסים

. [כמו באו"ח סי' קנ"ו ועוד בענין זה מקומות רביםמותרות, ודברי החפץ חיים ב –
 בשביל חובות לוקחים לא הם, כך עושים אשל כאלה יש אמנם

 לעבוד הם חייבים אז לחיות, במה להם אין אבל, הרמה הגבוהה
 .היום המצב זה. אוכל לקנות, לחיות בשביל

, שלהם העבודה את שאיבדו משפחות, בעלי ב,"בארהאנשים  יש
 בתוך חיים הם. לחיות ממה מאד מעט להם ויש, עבודה להם אין

 משהו דומה מיטות, עם כזה רכב איזה קנו שהם או, שלהם הרכב
 למים להתחבר יכולים שהם מקומות יש. חיים הם ובזה, לקאראוון

 להם ויש, להם אין זה את שגם כאלה שיש או. חיים הם ככה', וכו
 הרכב את מחנים, מקום לאיזה הולכים ופשוט, ישן אוטו איזה

 .הברית מה שקורה בארצות זה, לכם אגיד מה. שם לישון והולכים

 ?שכזה במצב נמצאים םיהודי גם האם. ש

 איך ם,יהודיה אבל יהודים, ביניהם שיש לעצמי מתאר אני. ת
 משתדלים. ובינתיים', ה ברוך לשני, אחד דואגים הם –יהיה  שלא
 צעירים-יחסיתאנשים  למשל,, כסף מההורים יהודים לוקחים הרבה

 אין ההורים. ואם על נשענים מהם הרבה, ילדים לחתן שמתחילים
 לעבור איכשהו אפשר היה היום עד. בבעיה הם אז - ההורים את
 את לשלם הצליחו שלא מעטים-לא ויש, גדולים חובות עם זה את

 הרבה כי, גרוע יותר עוד יהיה זה עכשיו אבל, שלהם החובות
 .הפנסיה את איבדו מהזֵקנים

 ?זה את איבדו איך. ש

 כל ובכלל,. פנסיה נשארה ולא הכסף עם שיחקו הבנקים כי. ת
, הזהעולם מה יצאו כבר מהם הרבה –יותר  המבוגריםאנשים ה

. ולשלם חובות מהם תמיכה כספית לקבל ההורים את כבר ואין
, מאד מהר זה את גומרים הם אבל, 'משהו' להם השאירו אמנם

ן ילדים כמה יש אם במיוחד ֵ , עבודה אין כי פשוט, לא וזה. ְלַחת 
 .עבודה אין

 כסף ואין, נדע שלא חולים,אנשים מאד  הרבה יש. דבר עוד ויש
עולם, ה של הזאת הרפואה ובכלל, כל. התרופות כל את להחזיק
 מקרי להרבה גורמים האלהרשעים והרשעים. ה זה על שולטים

 כאלו שיכלו, לסבול צריכים שלאאנשים ל סבל ולהרבה, מות
 אתרשעים ל עכשיו נתן הוא אז, רצה לא' ה אבל. להתרפאות

 אכנס שלא סיבות מיני כל לזה ויש. עלינו העליונות את, השליטה
, איתו ושנהיה אותו שנאהב רוצה' היא שה אחת סיבה אבל, לזה

 הרבה כך כל שעוברים, ככה לחיות אפשר שאי נראה שזה אפילו
 כמו צריכים,, אנחנו משנה לא אבל, לחיות קשה פשוט שזה סבל

 ' ... ואמנם"א: ר מכתב]קובץ אגרות, שמחים  להיות עושה, ברלנד שהרב

 בין הקשר את והמה מהדקים, דרחמנא כשלוחי אותם שרואה לזה יסורים חביבים
 כל וזה גופניות, מנטיות מורם אור, שכולו לעולם אותו ומעלים', ית ליוצרו יצור

 אז לפחות שמחים, היו הם –שלנו  הצדיקים כל, ['.חלקו.. ואשרי האדם,
והוא, . קשה במצב ששמח מישהו, מעכשיו דוגמא איזהלנו  יש

 גםאנחנו  אבל. רגיל' 'לא' ה קידוש עושה הוא – הקשה במצבו
 להיות, שמחים להיות – הכל ועם', ה קידוש לעשות כן צריכים

 לפחד ממה אין .לפחד שלא שלנו הצרות כל עם שמחים, ולהשתדל

, נכון וזה, זה את אמר גדול אחד שרשע ביטוי זהו .מהפחד.. חוץ
 היה הוא, רוזבלט הנשיא זה – הרשע זאת. אמר שרשע אפילו
זמן  במשך כל וגם ברציפות, פעמים ארבע הברית ארצות נשיא

 .גדול רשע, השניהעולם ה מלחמת תקופת

 ...?כן לא, החדש' העולם 'סדר מאנשי היה הוא. ש

. םיהודי הוא שנא. ספק אין, ח"מהסעה חלק היה שהוא בודאי. ת
 רוזבלט! כמו אין: שביניהם, חשבו החילוניים ב,"שבארה םיהודיוה

 המלחמה בסוף נתן שלא רוזבלט, רשע רשע כמו אין, וזה נכון
 את שלקחו ההשמדה רכבות מסילות את להפציץ באירופה

 .ממש כזה רשע,. לאושוויץ םיהודיה
 

, ברלנד הרב את כל הרדיפות שרודפים על דעתך מה. ש
 ...קשה כך כל במקום אותו שמו

 גם תיקון עושה שהוא בשביל זה -מקודם  שדברנו כמו. ת
 יכולים אתם גם האם. שמח הוא שכזה במצב שאפילו, בשבילנו
 גם ועכשיו, דוגמה בשבילנו לנו יש -אנחנו  אז? זה את לעשות
 נעשה גםאנחנו  דוגמה. כזו כשיש לנו זה את לעשות נוכלאנחנו 

'הנעבעכים'  בשבילנו אבל, שלו לרמה נגיע לא אולי, זה את
 .]'אחד המרבה ואחד הממעיט'[מספיק  זה, )המסכנים, האנשים הפשוטים(

ש'הגאולה  עבורינו סימן זה הכלא מן ֵיֵצא כשהוא האם. ש
 בקרוב'?...

 נגמר, כמעט שזה סימן עצמו כבר זה –הכלא  בתוך שהוא זה. ת
 . הגאולה ומגיעה

 ...בכלא ישיבתו זמן, הרבה יקח לא שזה אמרו צדיקים. ש

 להגיד יכול רק אני, יודע לא אני'. ה בעזרת', ה בעזרת. ת
 של הלב ואת הנשמה את תפס פשוט שלו, הנוכחות עם, שהוא
 . םיהודי שהם הרגשה להם ונתן ,עולםב םיהודי המון

 פה, שאפילו כמה, עולה שהרישעות כמה לראות ואנחנו צריכים
 כל לכאן את מביאים, ששולטים פה םיהודיה, ישראל בארץ

 גוים, להיות םיהודיה את להפוך בשביל, שיש בעולם החילוניות
 'למען רציחות, עשו שהם רציחות כמה לתאר אפשר אי. ממש

 םיהודי הם רצחו, ערבים רק לא הם רצחו. נדע שלא המדינה',
 להתנהג ככה? אפשר איך להגיד? אפשר מה, אז נו. בכוונה טובים

 שטויות וללמד, שלנו הספר-לבתי להם להכנס לתת אפשר איז איך
 .האלה הרוצחים כל ועל גוריון-בן על

 להנהלתנשלח , 'ר חזון איש, חלק א', מכתב אגרות קובץ
 בתכנית כפרנית ספרות להכניס כשהורים רצו, סמינר

 הלימודים.

 של מינות בספרי שימוש המאלצים הנימוקים את שמעי אחרי... 
 לבער, התורה פי על לדרוש הפעם עוד שב הנני, המפורסמים המינים
)כלומר מבית חינוך שאמור ללמד  ולתורתו לה' העומד מבית זרה עבודה

 הכשרות הצעירות את להלעיט ולמנוע, את תורת ה' וערכי יהדות נאמנים(
 בנתינת' ית שמו חילול בזה ויש. מההורגו המחטיאו וגדול, המות בסם
 ובהחזקת, המינות אחרי ישראל ולמדיחי לאויבי ה' וכבוד להגדו  

 ונימוק טעם בו שיש דבר ואין. מעלה כלפי חצים היורים ספריהם
 את יוציאו שלא התלמידות בהורי מובטחני .הזאת תועבה להתיר

 .הלימודים מסדר המתועבה הספרות את שיוציאו בשביל בנותיהם

 

שלו,  מהרב ברלנד, מהכוח, ממנו מפחדים הם. ש
 .מההשפעה שלו..
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 כח לו יש ברלנד הרב כי, ברלנד מהרב מפחדים הם, נכון. ת
 גדולה למודעות ם,יהודיה את, אותם להביא שיכול קדושה של

 הואעולם ה ושרוב להיחרב, הולך שלנועולם שה יותר, להבנה
, פה המדינה את שמנהלים ושאלה, רוחנית טינופת של חושך בתוך

 הם אם או מזרחיסטים הם אם, םחרדי-לא או םחרדי הם בין אם
, החדש' העולם ל'סדר הם גם ששייכיםרשעים  הםחילונים, 
 – הרע ובמקרה לעבדים, אותנו הטוב, להפוך במקרה שרוצים,

עולם ב הרי צריכים הם. ושלום חס הזה,עולם ה מן אותנו לסלק
 .מזה יותר לא, עבדים מיליון מאות מסך חמש יותר לא

הנשלטת ע"י  לגבי מה שהזכרת, בנימין, בענין הרפואה. ש
 אין, מסכן, חולה אדם בן לעשות יכול מה הרשעים, השאלה

 הרפואיים מהמוסדות חוץ להתמודד כלים לו שום
 ...הממסדיים

 ופלא החולים... בתי יהיו לא גם מעט עוד אבל, נכון זה. ת
 גם והזקנים, יעלמו הכאבים כל. זהו, בריאים יהיו כולם – פלאים

קֹוֵי ה' ַיֲחִליפו  ֹכחַ ל"א: 'ישעיה מ' ] לרוץ יוכלו הם ִרים ,וְּ ָ ש  נ ְּ ַ ר כ  ָירו צו   ,ַיֲעלו  ֵאבֶּ

לֹא ִייָגעו   לֹא ִייָעפו   ,וְּ כו  וְּ ם'זכריה ח' ד': ...' ֵילְּ ָלִ ָ רו ש  ֹחבֹות יְּ רְּ ֵקנֹות ב ִ ֵקִנים ו זְּ בו  זְּ  ,ֹעד ֵיש ְּ

ָידֹו ֵמֹרב ָיִמים ֹו ב ְּ ת  ַענְּ ִאיש  ִמש ְּ  .[...', וְּ

' ה לישועת לחכות רק, לעשות לנו מה אין אז כעת. ש
, לעשות כלום מה אין, או אחר זה מכיוון כוחו, את שיפעיל

 ...אנחנו תקועים

, שכן מה אבל. כלום לעשות כח לו אין אחד אף, אחד אף. ת
 נכנסים שמחים! שמח. תהיו הוא, ברלנד עושה שהרב כמו

' מה ולבקש ולשיר לרקוד תתחילו !?לאוכל כסף אין !?לדיכאון
 ברגע. לכולם ניסים המון-המון עושה הוא. עוזר והוא. לכם שיעזור

 וזה לו, שאין הוא עצוב בגלל, שלו העצבות נגד נלחם אדם שבן
 או, לו שהוא במצב קשה, כי אין ברגע אבל, עצוב להיות סיבה

 אם ועם כל זה,, טוב לא אחר משהו ו"שח או, חולה ו"שהוא ח
' לה תודה ולהגיד, ולשמוח לרקוד ומתחיל את עצמו תופס הוא

 'אני לו, אז הוא פונה אל ה' ואומר לו: עושה שהוא מה בשביל
 שיהיה אז –קשה  להיות צריך הנסיון אבל אם, חזק להיות רוצה

 אני אז – בנס לי לעזור רוצה' ה ואם, זה את לעבור יותר קל לי
 .יותר' עוד אהיה שמח

 ...בנימין ברסלבר, נהיית. ש

 ..יהודי אמיתי. אני. ת

 ...בברסלב מדברים בדיוק ככה אבל. ש

 כי, לברסלב שנמשכיםאנשים  הרבה כ"יש כ זה בגלל. ת
שזה  גם וישאמיתי,  יותר הרבהאמיתי,  זה שלנו, בדור ברסלב,

 וזהאמיתי.  יותר. זה אמיתי אבל, סוגים מיני כל יש ,אמיתי לא
 משנה לא –בשמחה  להיות, לשמוע עכשיו צריכיםנחנו  אש מה

 .בשמחה להיות -עושים רשעים מה שה

ואנחנו , בעם ישראל כאב הרבה כ"יש כ אבל. ש
 ..?.בשמחה להיות אז איך אפשר, שלהם בכאב משתתפים

 את ולבקש, אחר מישהו על ולרחם לבכות יכוליהודי ה. ת
עצבות . עצבות לא זה אבל, לגאולה מגעגועים ולבכות, הגאולה

וזה . (depression)זה דכאוני , יותר וקשה יותר עמוק משהו זה –
, עייפיםאנחנו ש יודע' ה עייפים, כולם .ליהדות שייך שלא דבר
 בינינו מחיצה פעם אף אסור שתהיהקב"ה, מה להיפרד לא אבל

 ...כלל' לפחד לא 'העיקר העיקר: ושלום. וזה חס לבינו,

 סיפר לי בטלפון שאמרו יהודי שנמצא עכשיו בגרמניה. ש
 לעשרה אוכל מטעם הממשלה להתחיל לאגור לתושביםשם 
שזה , הישרדות-ערכות שם מוכרים בסופרמרקטים ...ימים

 כלים מיני וכו' וכו', כל, בטריות, ארוך לזמן כולל אוכל
 ...קשים במצבי השרדות שצריך

 בין מלחמה להיות שעלולה, גרמניה נשיאת, אמרה היא. ת
, מושג לי אין, מה ולמה?' 'על אותי ואם תשאל. לרוסיה גרמניה
  למה... מביניםאנשים ה שרוב חושב ואינני

 מאות שקטלה באיטליה חזקה אדמה-רעידת היתה. ש
אז זה , מהוותיקן רחוק כ"שזה לא כ באיזור מסויםאנשים 

 ... המתקרבת לגאולה ברור סימן

 . בשבילם גדולה אזהרה זו. ת

 ...?זה את קולטים הם האם. ש

תשרף  שרומא הנבואה על יודעים כן גם הם, בהחלט, כן. ת
 מהתורה שהם העתיקו ממה אצלם גם כתוב זה ,]ירמיהו מ"ט ועוד[

שהם  מבינים לא ורק הם, הֶרַשע זה שרומא יודעים גם הם. שלנו
ים'] ...הרשעים כן גם עצמם פו  ַרב ִ רְּ ִיצ ָ נו  וְּ ַלב ְּ ִיתְּ ֲררו  וְּ ב ָ ִעים ,ִיתְּ ָ ש  יעו  רְּ ש ִ ִהרְּ לֹא  ,וְּ וְּ

ִעים ָ ש  ל רְּ לִ  ,ָיִבינו  כ ָ כ ִ ש ְּ ַ ַהמ   .[סוף ספר דניאל ',...ים ָיִבינו  וְּ

 שהיו במסגרת הענקיים השבת חילולי על דעתך מה. ש
איזה  ?בניית איזור תחנת הרכבת בת"א בשבת האחרונה

 תחת השם של 'מדינה יהודית'! –זלזול איום בכבוד השבת 

 לעצמם קוראים שהם להיות יכול לא זה. הממשלה זו אבל .ת
 שהם שהחליטואנשים  של בסך הכל קבוצה הם .ת'יהודי 'מדינה
 . הכל וזה הזאת, המדינה על ולשלוט פה, לשבת רוצים

 ההפקרות, המתייונים כמו להתנהג מתביישים לא הם. ש
 כל עם שמחים אחשורוש', הם של בדיוק 'סעודתו זה – הזאת

 ...ההפקרות

 אלו הם, בדיוק. הם 'מתייונים'. הדבר אותו בדיוק, בדיוק. ת
ַרס אלו הם, המתייונים , אחשוורוש של הגדולה לסעודה באו שבפָּ

 שנהנו זה – גדולה הכי והעבירה. קשות עבירות ועברו, מזה ונהנו
דעו הם, עושים שהם מה ידעו. מזה  ונהנו, התורה נגד עשו שהם יָּ
 להתחרות יכולים שהם שחושבים םחרדיה-םיהודיה ,אנחנוו מזה.
 לא זה – הצבא כמו במקום ולעבוד דברים, מיני בכלחילונים ה עם

 מלא זה צבא 'טרייף'! זה הצבא טומאה! זה הצבא, להיות יכול
 כוחי' זה כי, בהחלט מאמינים-לא של שהם בכיוון ובודאי, גוים

 והידים ,'לה רק הוא – הכחיהודי. ה אצל דבר כזה ואין'. ידי ועוצם
 לאאנחנו  ואם. יש – הכח את לנו נותן' ה אם ורק חלשות, שלנו

, יכול-כהכל, שלנו כהמלך אותו מקבלים שלא או, ו"ח בו מאמינים
 והוא, כח לו שיש לחלום יכול הוא, בכלל כזה אין כח אדם לבן אז

לכן  אז' וכו טוב אוכל והוא התעמלות, עושה שהוא לחשוב יכול
 הוא לא ימים שבוע אם רק חולשה! זו, כח לא זה אבל, כח לו יש

ם ִמן ָהָאָדם']חלש  חלש יהיה הוא –יאכל  לו  ָלכֶּ ב הו א... ִחדְּ ָ ש  ה נֶּחְּ ֶּ י ַבמ  ...', כ ִ

 . [ישעיה ב'
 לחיות צריכיםאנחנו ו, לשכוח לנו אסור ,עולם-לנו בורא יש אז

 להשתדל. מאתנו רוצהקב"ה שה מה כל את לעשות בשביל
 זה את לעשות וכדי. שלנו המטרה זו. השם רצון כל למלאות את

'. וכו מצוות לעשות צריכים, אנחנו תורה ללמוד צריכיםאנחנו  –
 ואופן פנים בשום לתת ולא, 'יהודי-'ֶנטו   חיים לחיות צריכיםאנחנו 

 ביותר קשה במצבאנחנו  אמנם. להיכנסעולם ה של הליכלוך לכל
, אלינו הכל את שמביא' וכו המכשירים כל עם שלנו, הזהעולם ב



 5עמוד  – להיות בשמחה
 

 כמו שנראות בובות הילדים, של הצעצועים עם וזה בא אפילו
 כל. איתן משחקות והילדות פרוצות, כמו, פחות לא פרוצות,
עולם ה, הגדולעולם ה של חלק להיות הרצון כל האלה, הדברים

 מהרצון זה את צריכים למחוק. להימחק חייב כל זה, טומאה של
 העבדים להיות לרצות ורק, שלנו מן המציאות את זה למחוק, שלנו
, תורה ללמוד רוצים:אנחנו ש מה כל זה. הכל זה'. ה ועובדי ,'ה של

 '. ה רצון את ולעשות

 יום כל פוסקת, בלתי דמים שפיכות יש ערב-בארצות. ש
 זה מה. ביותר אכזריים בפיגועים אנשים נהרגים עשרות

 ?לנו אומר

)כלומר רשעים ה לגבי גם, להם להחזיר מתחיל אופן בכל' ה. ת

 הוא. להם את גמולם משיב שהוא איך אנחנו נראה - אנשי הסעה"ח(
 ממש הוא. התכניות את להם מקלקל שהוא בכך להם גומל גם

 יש חולמים. שהם כמו מתקדמים לא והם, הכל את להם מקלקל
 .בעיות הרבה להם

 בזמןגוים ה על שתבוא הנקמה של חלק -כל זה  האם. ש
 ?הגאולה

 .כן. ת

 להתפלל שהלכו םיהודיצרורות ל השבוע עשו צרות. ש
 ...בקברות צדיקים

 של מדינה זו בדיוק: הלא דברנו, השאלה על מופתע אני. ת
 הכל זה –המשטרה , הצבא, המדינה. םיהודי של ולא – רב-ערב
 . שיש מה כל, וגם הכנסת, רב ערב
)שהמדינה זה זה  את תופסים והם לא שהתבלבלו, טובים םיהודי יש

עולם ה מלחמת זה קרה גם בגלל שאחרי ובודאי, לא שייך ליהדות כלל(
, םיהודי שהם בגלל רק של אנשים נהרגו בה מליוניםבן ש השניה
, הלב שלהם את תפס אז זה', וכו, צבא עם מדינה, קמה לה ופתאום

 היה לא זה אבל .)מרוצחי עם ישראל(נקמה  איזו תהיה סוף-סוף אולי
, באירופה םיהודיה שרוב לשכוח ולא. נקמה לקחת בשבילנו הזמן
 בלי, שבת-מחללי הם היו, המלחמה וגם לפני, המלחמה בזמן

, לאמריקה שהגיעו םיהודיה וכל. בזה רע להרגיש בלי, בעיות
 לעצמי מתאר אני. ביותר מעטים, שבת החזיקו מאד-מאד-מעטים
 בכל מאלה שמתגוררים םחרדיה םיהודיה רוב ,אנשיםה שרוב

 מאמין אני', וכו אירופה של וגם ב"ארה של החרדים האיזורים
 ע"מלחמה אחרי שהגיעו תשובה-מהבעלי הם - מהם מאד שהרבה
 מהדרך ירדו, המון המון, המון המון הרב, לצערי אבל, השניה

. באירופה וגם באמריקה גם, םחרדי נשארו ורק מעט באירופה,
-הגדול מבין המהגרים לארצות הרוב אבל כולם, לא, באמריקה

-'לא הגשמיות, אבל אותם תפסה מהאוניות שירדו ברגע, הברית
 .סתם'

 במצב נמצאיםאנחנו  היום למעשה אפשר לומר שגם. ש
 בתהליך שכיום זה אלא, היהודים בתוך קשה התפרקות של

 . ל"וגם בחו סמוי יותר, גם בארץ

 לפה 'מי עכשיו: אותנו בוחן' ה .במבחן פשוט, אנחנו נכון. ת
 .לשם' ומי

 חלק הם םחרדישאנשים בתוך ה עכשיו ברור ש. רואים
של המלחמה נגד היהדות. בעיר אלעד , הזה המצב של כל

וקהילה' בצורה רשמית ע"י העיריה  משטרה התקיים 'יום
  .החרדית..

אבל , זה את לראות קשה זה. עושה שהוא מה יודע ה'. ת
והסיבה שהם הולכים , בכלל לשם ללכת צריכים היו לא םיהודיה

 .עליהם' 'שומר ל"שצה מרגישים כי הם

 בפני שעמד 'סכר' איזשהו היה השנים האחרונות עד .ש
בזמן  כמו נראה המצב הרוחני עכשיו. הזדוניים המים זרם

גוים ה העיר ועכשיו חומות שכבר נפרצו המצור על ירושלים,
כך זה נראה לי  ...נפרץ הכל, קצף פנימה בשצף שועטים

 המשל שמתאים למצב שלנו...

 זו -שלנו  שהאויב האמת את אנחנו רואים עכשיו נכון, כי. ת
דבר  כל וזה הם אויב שלנו, החולים-וגם בתי, שלנו הממשלה
 יש כן,. בשבילנו עובדים ממש לא הם. ממשלתי לכסף ששייך
, אחרים םיהודיל לב להם ויש שעוזרים, טובים ביניהם, םיהודי
להתפטר  רוצים, מאיתנו להתפטר הם רוצים – ששולטים אלו אבל

ץ ']להם  יהיה ואוי, יקרה לא וזהקב"ה. מה ו"ח ִאים ִמן ָהָארֶּ ָ ו  ַחט  מ  ַ ִית 

ִעים עֹוד ֵאיָנם ָ ש   .[, מזמור ק"ד'ו רְּ

 ...ב'מחבואים' משחק הכוכב. ש

 מן בא שהוא רק זה לא, משהו שמיימי הוא – הזה הכוכב. ת
 לפעמים ולכןקב"ה. מה ישירות בא אלא הוא, מהחלל ככה, השמים
 כאשר להיות. אבל צריך זה וככה. לא ולפעמים - אותו רואים
. העינים עם אותו רואים, באמת אותו רואים –עכשיו  אותו רואים

 'לא מתקרב הוא אז. טלסקופ בשביל לראות אותו חייבים לא
 .סתם'

 ענקיים מאורעות על מדבר בלק בפרשת הקדוש הזוהר. ש
האם הכוונה  ..אלול. בסוף הגלות באחד מימי חודש שיהיו

 בדבריו לאלול הנוכחי?...

 יבוא הוא מתי בדיוק יודע איני, יודע אינני להיות, יכול. ת
 יכול לא אני את זה. איתנו שלו הסופי לבצע את התפקיד בשביל
 . בכך ספק אין –ויותר  יותר ומתקרב קרוב, שהוא זה אבל ,להגיד

הענקיים  הטבע-אסונות כל את אנחנו גם רואים. ש
 ...שמתרחשים כל הזמן

רשעים, ה, זה את שעושים אלו שהם נאמיןאנחנו ש רוצים הם. ת
 להיות זה יכול הטכנולוגיה ליצור כאלו דברים. את להם שיש
. מאמין לא אני – כך כדי עד אבל, טכנולוגיה קצת להם שיש

שיטות של , (Fracking)בגלל ה'פראקינג'  גם קורים ודברים
. עושים על מה שהם שום אחריות באדמה מבלי עמוקים קידוחים

 את שמבלבלים מיני שטויות לאחרונה כל פירסמורשעים וה
 הכל סתם וזה, מצאו שעכשיו חדש' 'כוכב על סיפרואנשים. ה

 .שבזה השקר את להרגיש צריכים אתם, לבלבל בשביל

שכאשר אתם  י"לעמ אומרקב"ה שה כתוב במדרש. ש
]ר' מדרש   אתכם... גואל אז אני  - התחתונה לדיוטא תרדו

 .שוחר טוב, תהילים סוף פרק מ"ד[

 רואה שאני כמו -הקרוב  בעתיד להיות צריך זה אז טוב,. ת
 .זה את

 .שזה כעת?.. ממה 'למטה' יותרעוד  להיות יכול האם. ש

 נכון שאמנם זה, תקוה לי נותן שכן מה אבל, למטה יותר יש. ת
 של ושהם בתהליך ויורדים, ויורדים יורדים עוד שהם כאלו שיש
 שעוד לי ונראה, לעלות שהתחילו םיהודי גם אבל יש, חדה ירידה
)ההתקרבות אל התנועה של העליה  של תהיה – החזקה התנועה מעט

 .השם ירצה אם, ה'(



 

 427 מסר - הלב השבור
 שנת תשע"ז הבעל"טוהימים הנוראים ן לקראת ר"ה בנימי תקשור עם, ו"תשע אלול י"חבס"ד, ירושלים, 

 .ישראל עם עם היום לדבר רוצה מאד אני

, סליחות אומרים כבר הספרדים, אלול חודשעיצומו של בכבר אנחנו 
 מתחילים. האשכנזים מעט ועוד

, שעברה השנה של מזה לגמרי שונה ממשהוא  הזאת השנה שלעולם ה
 אבל, 'וכו שלפניה מהשנה לגמרי אחרהוא  שעברה השנה שלהעולם ו

 כל עםו, המשונה האלימות כל עםו, בעהט אסונות כל עם, זה כל עם
]'כל  ההשני על אחת מדינה ובין, מדינותכל ה ביןיש ש והאיומים הצעקות

שנה שמלך המשיח 'אומות העולם מתגרות זו בזו...', פסיקתא המובאת בסוף תנא דבי אליהו, 

 רוצים ובודאי שבודאי ,שלישית עולם מלחמת של איומיםכולל , ['בא
 על מאיימת קוריאה צפון, נדע שלא ,גרעיניות בפצצותבה  להשתמש

 רוסיה, ארצות הברית על מאיימת סין ,פחד ובלי בושה בליעולם ה רוב
 על ויפן יפן על מאיימים הסינים ,ו"נאט ועל ארצות הברית על מאיים

 למה להבין קשה מאד כי ,משוגעים ביתהוא עולם ה', וכו' וכו' וכו סין
 .בכלל מלחמה רוצים

ם א, מצחיק קצתוזה עולם, ה בכל אחת ממשלה רוצים, זה לכל ובנוסף
 אפשר איך אז ,יתשליש עולם מלחמת, יהשנ עם אחד מלחמה רוצים כולם

 ...!?אחת ממשלה לעשות

 רוצה, וזכרו שמו ימח האפיפיור, הוותיקן, שלנו הצרות ללכ בנוסףו
 ועד מההינדואיםעולם, ה של הדתות כל את לקחת, אחת דת לעשות

מכולם  ולעשות', וכו הנוצרים של הסוגים כל ועד םמהמוסלמי ,יהודיםה
 יתכן האם ?!הדעת על מתקבלבכלל  זה האם, אתכם שואל אניו. אחת דת

 נוצרי לקבל יכול לא. יהודי אמיתי להיות יכול לאזה .. !.?הזה כדבר
יהודי ה את יקבל לא איש באותו שמאמין וגוי, האיש-באותו מאמיןש
 רשעים.ה של התכנית זו היא אבל. הגיע לא עוד שמשיח מאמיןה

 .השני עם האחדיהודים ה תומלחמ אלו הן במיוחד לי שכואב מה אבל
 פה שעובדתנשים ה אחתרשעים, ה מן שאחת וכמו .'גדול'ב נהיה וזה

 עם האחד שיריבויהודי, ליהודי  בין יםקונפליקט להביא, לשסע בארץ
 מאד לה היהזה  שפעםמפורש  אמרה, השני את אחד שישנאו, השני
 אבל, ממש לפילוג לגרוםחרדים, ה תוך ללחדור א דרכים למצוא קשה

 שהם יתדחרה החברה בתוךאנשים  מצאה שהיא לומר שמחה היא עכשיו
 ליםויכ והם .םיהחרד של החולשות את מבפנים ניםיומב איתה עובדים

 פירוד לעשותלשסות ו מצליחים ובאמת עובדים באמתהם ו ,לעשות זאת
 בליפועלים  הם .הרבה הכי לי שכואב הדבר ווזהיהודי. ליהודי  בין

שעושים  בטוח אניו, מדהים להופע שיתוף עם, בעיותשום  בלי, בעיות
 ביןופירוד לבבות  שנאה לעשותמצליחים הם ו, כספים הרבה עםאת זה 
 יהודי.ו יהודי

 ספוגה השניהעולם ה מלחמת מאז ל"ובחו בארץ תחרדיה הקהילה
יטרא הס זה - הזאתגשמיות ה. אותנו רוצחת הזוגשמיות וה ,גשמיותב

, 'יעקב בתי' והרבה ישיבות הרבה-הרבה הביא זה אמנם .בעצמו אחרא
 ברוב אבל, חרדיות מורות מלא, מלמדים מלאו, יפים בניינים אפילוו

 לא וזה. לקדוש הטרף בין 'חתונה' מיןכ זה ,ביותר שטחיזה , המקרים
 ולכן. הטרף את להעלות ולא -קדושה ה את להוריד יכול רק זה. הולך

 של וגם שלומדים יםרהבחו אצל גם ,קדושהב קשה הדירי רואיםאנחנו 
 בעל להם שיהיה רוצות בלרו שהבחורות אפילוו. שלומדות הבחורות
, שטויות הכל זהאבל , בחוץ העבודה את לעשות תלך ושהיא, שלומד

 לשמור להויכ איננה ביום שעות הנשמו הלעבוד ככה שיוצאת אשה כי
 כי, תעסוקות מיני ובכל החולים בקופת יושב והגבר. ממש חרדי-בית
 בינתיים אך, וללמוד לשבתהיה  יכול שהוא בעוד ,םבילדי מטפל הוא

 לא כשהם בבית אפילו או ,הילדים עם ח"בקופ גם זמן הרבההוא מבלה 
 '. וכו לצאת יכולים

 נםשיש כואב הלב, הלב כואבשזה , אחת פעם לא זה על דברנואנחנו ו
, חסידים וגם ליטאים גם, מאד-חרדים-יהודים של שלימות קהילות

 עסקניםה אלא, שולטים הרבנים תמיד לא .תשולט קהיהפוליט םאצלש

, אליו שבאנו רב שהיה ,פעם כמו במצבנמצאים  לא. אנחנו שולטים
 בכל אותנו לכוון יכול והוא הקודש חור לו שיש במאת האחוזים ידענוו

 קהילות מאד הרבהב. נדיר זה אבל, זה אתאמנם  יש, היום .ודבר דבר
 שיםוקד קיובד לא כלל בדרך הם יםוהעסקנ, שולטיםהם ה םיהעסקנ
 .ביותר הקדושות זה שלהם המטרות תמיד ולא ,ביותר

 לזמן מגיעיםאנחנו  ,ישראל עם: הוא שלי המסר .שלי המסר זה לא אבל
 עוד'כל העת  אמרנואנחנו ש ,שנה שוחמ עשרים כבר יועל שדברנו, הזה
 זה אבל... זמן הרבה זה שנה שוחמ עשרים שבשבילםאנשים  ישו ,'מעט
 זה - הנצח על כשמסתכלים, ההיסטוריה על םיכשמסתכל. זמן הרבה לא

 .זמן מאד מעט

 יודע כן אני, המקדש בית את נבנה בדיוק מתי לכם להגיד לויכ לא אני
. זה אחרי שיהיהאלו  כמו קשים לא אבל, קשים יהיו הבאים שהחדשים

 כמו בונקרים לבנות אפשר'. בה לבטוח יא:וה, להינצל אחת דרך רק ישו
 של התכניות את עיםדיו שהם מבין ואני, עושים ביותר ריםשהעשי

 יוצאים הםלכן ו ,רשעיםה של חלקהם רשעים,  בעצמם הם כי ,רשעיםה
 ותחירצכמו , בעיות הרבה כיה להיות ולותעל ששם לותהגדו העריםן מ
' ה, לחם חתיכת בשביל לרצוח םימוכנש, אוכל מספיק שאין כשרואים -

 תעשיה נהיש ובכלל .ואוכל מים הרבה שאוגרים כאלו ישו. ישמור
 יזהבדיוק בא יודע לא, עם איזושהי צורה שאפשר אוכל שמייצרת שלימה
 שעטופה םומאלומיני צלחתשזו , הזאת ערכהאיזה חלק ב למשוך, תהליך
 כל יהיהאחר  חלקוב, בשר יהיה זה חלק בתוך, ומחולקת לחלקים היטב
 ...מתחמם זההנה ו, משהו למשוךו, אחרונה מנה איזוגם  אוליו, ירקות מיני

 אפשרות ויש !...םומחמ' וכו ירקות ,בשר, חם זה את לאכולאפשר ו
 לאו, מקרר צריך לאו, לקנות ללכת צריך לאו !כאלו מנות הרבה להזמין
 יודע לא, שנים ארבע, שנים שלש , למשךדינג בואו ,טוב זה. וםלכ צריך
 םקוני, זה את שקוניםאנשים  ישו ...מסודריםהם  ואז, התאריכים את

 . זה על וסומכים

אנשים  אם כי, עצמם על לשמור כדי וכדורים רובים שקונים כאלהויש 
 שיהרגו או, אותם להרוג יצטרכו אז, שלהם האוכל את וירצו רעבים יהיו

 בארץ פה נשב, ישראל עם ,אנחנו אבל. ונגל'ג של מצב זה, עצמם אותם
 ואוכל מים לאגור אפשר יא שאם', בה ביטחוןפה עם ה ונחכה, ישראל

 גם יתן הואו, לנו יתן' ה אז - כסף להם שאין ואלה, לנו יתן' ה אז
 ויש. שלו תהזכויו על ילך אחד כל והעניים ריםיהעש אבל, לעשירים
אבל , מעולים ענייםאנשים  ויש, )טובים וישרים( מעולים ריםיעשיהודים 

 מושכים הם? טובה איזו... טובה לנו עושיםרשעים ה שקורה מה כל עם
 זההדבר הו .הטובים םיהודיה את לנו ומשאירים רב-הערב את אליהם
 ושם פה יהיו תמיד אמנם. בלבול ובלי בלאגן ובלי, מעולה הפרדה עושה
 ויהיה אולי, טוביםאל ה יגיעו, עותטב לאאו ש, שבטעות ,רשעים כמה

רשעים ה שאצל אלה אבלרשעים, ה אצל עוד שיהיו טוביםגם ההיפך, 
 גם -צדיקים ל שיגיעורשעים הו, בחזרה תםוא ויביא תםוא יציל 'ה –

 יהיה, הפרדה תהיה הכל ובסך. להיות צריכים שהם להיכן יקח הוא אותם
 ויותר ויותר, הזה הבירור את רואים אנו ויותר ויותר. מדויק מאד בירור

יםוְ '] חשוב מאד מאד וזה, המ  ל   שייך מי מבדילים אנו פּוְַרּבִ ר  ִיּצָּ נּוְו  ַלּב  יעוְְּ,ִית  ש ִ ִהר  ְו 

ִעים ָּ ש  ִעיםְ,ר  ָּ ש  לְר  ִבינּוְּכָּ לֹאְיָּ ִבינוְְּ,ו  ִליםְיָּ ּכִ ש   ַהּמַ  .', סוף ספר דניאל[...ו 

, שלנו היהדות על לעמוד עכשיו צריכיםיהודים  בתור. אנחנו לפחד ולא
 נגד לפסוק 'חשובים כביכול'אנשים ל לתת לא, אותנו לבלבל לתת לא

 שהם יודעיםאנחנו שבגלל  רק, שזו האמת כאילו זה את ולקבל התורה
ה'] 'חשובים' כביכול יותר או פחות ֹונָּ הְִראש  ַעלְַהּזֶּ ּמַ הְּבַ תָּ י  ִניםְהָּ גָּ ַהּס  ִריםְו  ָּ ַידְַהש ּ ,ְעזראְ'ו 

 לא שזה שיודע חכם תלמידכל  .להגיד מה לנו איןאנחנו משום כך ו, [ט'
 יכול לא הוא אםו. זאת לומר צריך, דבר כזה לומר בכלל עוון שזה, נכון

 שכולם עד ,לבודדים ,לאחרים ולספר, קוםממה להסתלק צריך הוא, לומר
 . לאמת בחזרה עיםיומגרשעים ה את עוזבים

רשעים הש מתלוננים הםגם כן  הנוצרים הפרוטסטנטים אצל ואפילו
 להכניס להם לעזורבכדי  'כמרים' גייסו הם' וכו והממשלה, באמריקה
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 להגידהם צריכים התפקיד שלהם הוא שו .המחנות לתוךאנשים ה את
, להתנגד כדאי לא זה !להתנגד לא !תתפללו, תתפללו' :להםלאנשים ש

 רבנים גם ויש. 'חהשט את להרגיע' וככה, '!...להתפלל רק ,להתפלל רק
 את עילהרג בשביל אותם שגייסו, הזאת הקבוצה תוךגם כן הם חלק מש
, המוסלמים לאצכאלו אנשים  יש וגם, למחנות להכנס םישצריכיהודים ה

 . הדתות כלאצל  גם ויש

 שרוציםו, תנווא לבלבל שעומדים, טובים לא שליחים נםיש, פה גם ולכן
 הדת, האחידה הדת עם בירושלים תחילוה כבר והם .ותנוא לבלבל
 בהחלט. אסור, אסור זה עם ישראל בשביל - הזו החדשה והדת .החדשה
 את לקחתממש  זה .אליהם תקרבהל אסור, תםיא יותהל אסור !אסור

 מיני כלגם  אלא, דותההיאת  רקיחסל  לא זהו !אותה ולחסל היהדות
. ..יותר או פחות דת בכל מסתדר והוא, גוי נשאר גוי אבל, אחרות דתות
יהודי  ולכן .היהדות את ורק אך חייביהודי ה, יכול לא - יהודיה אבל

 לצד ילך הוא, משהו או עמלק, רב ערב שהואמישהו , אמיתי-לאשהוא 
 ולא, שלו םיהחי את יקריביהודי אמיתי  אבלרשעים, ה שללצד , השני
 .ילך

 ללמוד צריך עכשיויהודי שה, ודברנ שפעםהזו  דהולנק הגענו הנה כמעטו
 ללכת ולא עצמו את להקריב ,'לה בהרהקי בשביל עצמו את להקריב
 הם, המשפט בבתי הם .בארץ פה שולטיםרשעים ה .רשעיםה בדרך

 האפור כמו מקצועות מיני בכלהם ו ,כמעט העיריות כלגם בו, משלהמב
 ם שליהודיכ מכיריםאנחנו שיהודים  שהמעט להבין צריכיםאנחנו ו', וכו

 ,והם ,נשרודאנחנו  - האמת בשביל בקריהל שמוכנים םיהודיכ, אמת
 עולם. ה מן יעלמו ,הרבים

יהודי אמיתי  רק כי, האמת את שרואה יהודי אמיתי כל יציל' ה. לפחד לא
 .האמת את לראות לויכ לא בשקר שחייהודי  .האמת את תלראו לויכ

 לא הוא למעשה אבל - יהודי הוא הדין לפיאמנם , רב ערב שהואיהודי 
 אמר לא והוא, להר תחת עמד לא הוא כי ,יהודי של נשמה לו אין, יהודי

 יכול לא הוא .להנצל יכול לא הוא .ינצל לא הוא אז ,'ונשמע נעשה'
 עושה רבערב ה ,ההיסטוריה בכל ,הזמנים בכלו .עצמו את פתאום להפוך

, עמלקים הרבה כ"כ, ערב רב ההרב כ"כ ,יושעכ וגם ,קשות בעיות לנו
  !הדורות כל של השיא זה, התאחדוכולם  הםו

 ובודאי ,וחוה אדם מאז השתנה לאעולם שה תראותסתכלו ו, זה רק ולא
, ותיסוד צותוקב יש .דברים כמה סיפוהורק , רודנמ מאז השתנה לאש

 כל את כיםיממש םהו ,עולםה על יםטששול מהוותיקן ותיסוד כתות
 יותר יודעיםאנחנו ו .אדם קרבנות הקרבת כולל, םפע של העבודה זרה

, מתופרס יםלמקבויותר  יותר כי הדברים האלה, האלה םיהדבר על ויותר
 בזמן כמו ,ם ישראלע  ו .השתנה לא דברשום  ,השתנה לא שהכל ורואים
, עלינו ישמור' וה '!!!יותר מוכנים לא !כאן עד': אחד יום יגידו ,המכבים
 .לינוע ישמור' וה, נגדם לחםינאנחנו 

רץ בא עם ישראל על שיבואו האומות נגד ילחםהוא ש משיח רק אבל
 כלאת  ,כולם את ינצח ,הקב"ה עם ,לבדו זרת ה', הואבעו. שראלי
 הבתים את יכסה' וה, נולש בבתים נשב ,עם ישראל ,אנחנוורשעים. ה

', מתפילת מוסף של ה'ְצבקותְיגןְעליהם,ְכןְתגןְעלְעמךְישראלְבשלומך...]' מגן עם שלנו

 . כלום לנו יקרה ולא, ראש השנה[

 תנשאר - שבתה !'כאן עד' :ולהגיד לעמוד, ם ישראלע   ,חדלפ לא אז
אנחנו ו, סיני בהר אותם נתן' שה בדיוק כפי נשארים יםנהדי כלו, שבת
 והם, המעטים הנהיאנחנו ו .ימטרמיל לא אפילו, 'זה הוא כי' מזה זזים לא
אנחנו  אבל, בכלל אותם לספור יהיה אפשר אי, 'סתם לא'רבים  יהיו
 .עלינו ישמור הואו ,ינצח' ה .ננצח

 מאד בקשר, בתפילה ,להתכונן צריכיםאנחנו ו, במהירות מגיע הזמן אבל
 ועם ,הטהרה ועם ,קדושהה עם עצמנו את לארגן שנוכל ,קב"הה עם חזק

 זה - בשבילנו עושה שהוא מה שכל קב"הב המלא הבטחון ועם, התורה
]וראה תרגום תהילים ריש מזמור  העמים לכל מעל אותנו ירים והוא .ונתיבטול

 קהילה כשרואים. הראשון עדצה את לעשות צריכיםאנחנו  אבל .מ"ו[
, עי' ספר חפץ ']'הרחק משכן רע מהם להתרחק - פה ניבול של םימיל שמדברת

 שאומרת מה נגד שפוסקים פוסקים כשרואים, ': 'ודבקת בו'[ו יןפתיחה, עשחיים, 

 בתוך בלותתקשמ משונות הנהגות כשרואים. מהם להתרחק - התורה
 תחדשו קהילות לבנותאלא , להתרחק רק לאו .מהם להתרחק - קהילות

 שלנו התורה ,אמתה תתור, משה תורת, התורה על ורק אך המבוססות
 .מזה לזוז לא, מזה לזוז לא, מזה לזוז ולא, סיני בהר שקיבלנו

 

 :ותשובותשאלות 

 אדם השאיר, המסרים של קולי בתא שהשאירו שאלה היתה. ש
 אך, מסריםה מן מאד שמתחזק תשובה בעל אהו, להדרכה בקשה
 באמת ךיא, זה את עושים איך', לה באמת להתקרב רוצה

 ?...עליםתמ

 ,תשובה בעלי להיות צריכים כולנואנחנו ו, בהותש בעליהודי  כל. ת
 ,בהובתש לחזור םיצריכאנחנו  יום כל, לא או יםחרד נולדנואנחנו  אם בין
 צריך הוא .קב"הה את להרגיש כל קודם צריך הוא - תשובה בעל לכ אז

 שילהרג כמו קשה כ"כ לא זה - מצוות לשמור להתחיל .זה על לעבוד
 ודדבתהל צריך, זהלהגיע ל בשביל להתבודד צריך אדם-הבן .קב"הה את

ך  ה'  הֹוֵרִני]' זה על ולהתפלל ְרכ ְ  .זה את שירגיש כדי ,תהלים להגידו ...'[ד ַּ
הוא , שלנו בדור אפילו -  מקבל הוא אז זה את מרגיש שהוא וברגע
 מסר זה אםה להתבלבללפעמים  עלולים אבל .קב"המה מסרים מקבל
 ?זה את מרגישים איך ?המסר את רואים ואיך .קב"המה מסר או א"מהס
 משהו או, אלינו בא מלאך איזהש, בא שמישהו לראותהכוונה  אל זה

קב"ה שה, לבד לא שאתה מרגישים, פניםבמ זה אתם מרגישי ,לא .כזה
 גם ותראו .אותך מכווןו ,לך לעזור ורוצה ,ךותא ואוהב ,אתך או איתך

, התורה לפי הכל יהיה זה אבל, ליםווגד קטנים ,ניסים מיני כל, ניסים כן
המעמד  מאז התורה שזה יודעיםאנחנו ש ממה שונה דבר שום יהיה ולא
 .אחרת קצתאת זה מרגיש  אדם בן כלו. סיני הרב

 דבר זהאבל , רוחניים מאד עצמם את רגישיםמשאנשים  יש אבל
 מיני כל מועשל אוהבים והם ,יטרא אחראלס יךישש דבר וזה ,שטחי

-רוחניים' שהם חושביםהם  שגם ,אנשים מיני כל של קישקושים
 בן, עומק לו שיש אדם בןאבל . שקר הכל זהו. 'ביחד-ואינטלקטואלים

 יראה הוא, סיני בהר שעמדה כזאת נשמה לו שיש ,סיני בהר שעמד אדם
 רק ילך הוא. זה את החיד הוא, זה את ירצה לא הואו, בזה השקר את
 יאפשר שזה דור וזה .קב"הה עם פשוט קשר לקשור, פשוטדבר הה עם
קב"ה ה עם להיות שיכלו בודדים היותמיד אמנם . אחר דור כלבמ יותרבו 

 היו, ככה היו לא הדורות ם במשךאנשיה בור אבל ,כזאת אישית בצורה
 עם ותרייש להיות קשור האפשרות את יש לנו עכשיוו .אחדיםרק 

 ולא, נהוהנכ בדרך ללכת צריכים, זה על לעבוד צריכים אבל .קב"הה
 יהודי. ל ותיכיש שלא עקומות דרכים מיני כלב

 כזו נרגישאנחנו  אז, חזק זה על לעבוד נתחילו ,לזה שנגיע וברגע
 זה אבל. העוונות מכל לנו סלח' שה ונרגיש, רגיעה כזו, טובה הרגשה

 לנו אין אז לתקן מה עוד לנו אין אם כי, התיקון את שהשגנו אומר לא
 הקשים, שלנו התיקונים כלאת  יזכור' ה ,'ה בעזרת אז ...לחיות מה
 .שלימהה הגאולה עד ונגיע פם,בסו והקלים חילתםבת

 המצב את להגדיר נוראים הימים אחרי לדעת יכול אדם איך. ש
 לפי לדעת לויכ הוא האם', וכו והתפלל יחותלס אמר הוא, לוש

 לשמש יכול זה האם, כפרה לו היתה אכן האם שלו הלב הרגש
 ?..סימןכ עבורו

 לדעת פשוט לא שהוא דבר זה אבל, להרגיש יכול שהוא בודאי. ת
 ובטוחים ,דבר כל על שמתרגשיםאנשים  יש .לא או זה זהבאמת  אם

 'ה אם לשאול אפילו צריכים לאאנחנו  אבל ,משהו או סימן איזה שראו
 אחריכי . לבד נרגיש, אנחנו לבד נראה, אנחנו שלנותשובה ה את קיבל
 בוכהוהוא , שלו העבירות כל אתקב"ה, ה לפני, לפניו מודה אדם שבן

י'] רך כזה נהיה הואאמיתי,  בכי, באמת ַתּתִ נָּ םְו  כֶּ רְֵלבְלָּ ש ָּ ]ראש השנה  וכפוף, ['ּבָּ

מעלי: כודף  טפְי אינישְדעתיְה דכייְף כפיפתו', ועי' שבת קד. ''כמְה עְל כפיפְה הכתוְב  .['הוסיףְלְך
. לו משנה לא כבר זה, לו סלח באמת' שה ישיר מסר מקבל הוא ואם
 כאילו מזה יצא הוא, הרבה בכה הוא, ספק איןתשובה,  עשה הוא
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 ועם, כח בלי, חלש נשאר אווה ,הרעים הדברים כל את ממנו שהוציאו
 עבודה זואבל . הסימן זה - שבורה ללב מגיע שהוא ברגע. שבור לב

 .בכלל זה את להתחיל רוצים כולם לאו, קשה

אנשים  שיש( ג"קמ סימן) אדם החיי בעל של משל יש. ש
 שהוא כדיתשובה,  של דיאטה איזה לעשות להם נותן ר"שהיצה

 בפיטום שנהוג כמו, עבירות בעוד אותם ולפטם לחזור יוכל
 ...האווזות

נתכפר להם הכל, ועל סמך זה הם עושים עוונות  ם הכפוריםההמון חושבים כששבים ביו והנה
בכל השנה כאילו הם ברשות עצמן, ולכן יש שמתענין משבת לשבת בהפסקות ב' או ג' ימים 
רצופים, ועומדים ביום הכפורים כל היום והלילה ואינם מגביהים ידיהם כלל, וכיוצא בדברים 

ות גדולות, ועליהם אמר המוכיח בסיגופים ותעניות, ובכל השנה הם עושים נאצות ותועב לוא
וביקש  חד,ואמר שפעם אחת נתאכסן אצל בעל בית א ,הגדול ר' ליב טארלער זלה"ה משל נאה

אמת כי יש לי איזה אווזות שאשביע אותם  מר לו,וא ,ל לו שאינו יכול לכבדו כראויממנו למחו
 שוביזה חדשים, נזדמן ואינן ראויין להתכבד. ויהי היום, לאחר א ייןאבל הן כחושות עד ,לפטם

 מר לוחט אווז וכבדו. וכשישבו לאכול אבסבר פנים יפות, וש ל הביתבעלאותו פונדק, וקבלו 
לפטם אווז  י אפשרהמוכיח, הלא אהרב  אמר לובעה"ב, זו מן האווזות שאמרתי שהן כחושות. ו

ר האווז כבר כאש שכך אני עושה, השיבזמן רב. ו עבר ערך ג' או ד' וה' שבועות וזה כברלרק 
התענית אז  ל ידיאני נותן לה לאכול כמה ימים, ועלה עוד לאכול, אין  י אפשרמפוטם באופן שא

כך דרכו של יצה"ר, ויכולה לחזור ולאכול, וכן אני עושה לה תמיד עד זמן שאני רוצה לאכלה. 
פטם , ר"ל שהשור קודם שחיטה מ'הולך אחריה פתאום כשור אל טבח יבוא)משלי ה'( 'כמש"כ 

ובאמת הוא לרעתו. והנה כל חיות הקליפות הוא כשאדם עושה  ,אותו, והשור סובר שהוא לטובתו
לוקח הקליפה  ל זהו, כובזה מניצוץ הקדושה אשר מגיע לאדם בשכר מצות ,איזה מצוה והוא רשע

והוא חיותו. וכאשר ירבה אדם לפשוע הרבה עד שלא נשאר בו שום ניצוץ קדושה, אזי מפתה 
ואז הוא כקטן שנולד, ואז כשיחזור לחטוא  ,בסיגופים ותעניות ולשוב בתשובה נותתעאותו לה

 ..הוא חוזר ליתן בו כח.

 .אדם הבןהיה  קורח כמה תלוי זה וגם, תשובהל דרכים הרבה יש. ת
 הרצון לו שנכנס ברגעו, ]'קשה עורף'[ כזה קשה לא הואיהודי אמיתי,  אבל

' הו. זה את לעשותו זה עם ולרוץ זה את לקחת יכול הוא תשובה לעשות
 וברגע .הלב את לו פותח הוא אז - אמיתי צעד השוע שהוא רואה פשוט
קב"ה שה דבר לכל פתוח הוא .שבורהלב , שבור אדם הבן - פתוח שהלב
 לחיים ולחזור ,מזה ולשכוח מזה לקום יכול הוא ,ונכון .ממנו רוצה

ואחרי , כיפור יוםאת  הזרי ואח השנה ראשאת  לנו יש אבל, הרגילים
 עד ה"ובעז, דבר אחרי דבר וזה', וכו רבה והושענא', וכו סוכותזה 

 סוף שעד מאמין ואני .מאד נקיים נהיה 'הזאת המקלחת כל' את שנעבור
 מסבל נעבור פשוטאנחנו ש, שונה כ"כ יהיהעולם ה, תורה שמחתחג 
, זה את לעבור גם נוכל, בחגים תשובה עשינו אם אבל .למשנהו אחד
 ושהוא, יכול הכל הואקב"ה הש שבטוחיםיהודים כ זה את לעבור נוכל
 עושה שהוא מה וכל ,לנויבשב טוב רק ורוצה, אותנו ואוהב, אותנו ברא
 יהיה לא אם, לפחדיהיה לנו מה  ולא. ביותר הטוב בשבילנו זה - לנו
 לנו יביא הוא מים לנו יהיה לא אם, לנו יתן כבר' ה - בצד אוכל לנו

? כתוב איך. לפחד ולא, עלינו ישמור הוא רובים לנו אין ואם ',מרים באר'
 !כלל לפחד לא... לפחד לא

 סימן זהאז  -  רגוע שהוא כמה לפי זה הבטחון תדמי םהא. ש
 ?...יכול הכל' בה בטוח שהוא

 כאשר, הדבר אותו בדיוקהאם הוא , שמח הוא האם זה הראיה. ת
 לו שישכ גופנית בדיקה נילפ עומד הוא אם או הכסף כל את איבד הוא

,ְ'] שמח נשאר והוא, פסק איזה משנה לא או ,לחיות ימים עשרה ךָּ ֹאדֶּ לְמ  כָּ ּב 

ֹאד ֹאדְמ  מ  הְלֹוְּבִ ְֱהֵויְמֹודֶּ ךָּ הּואְמֹוֵדדְל  ֶּ הְש  הְּוִמּדָּ לְִמּדָּ כָּ  נשאר הוא, [, סוף מסכת ברכות'ּב 
' שה מה כל. לטובתו זה - עושה' שה מה שכל בטוח יודע הוא .'ה עם

 אמנם .למקום ממקום עוברים רק - לחיים סוף ושאין. ולטובת זה עושה
 נכונהה בצורה זה את שמקבלים שאלה מאמין אני אבל, נעים הכי לא זה
 לעזוב יכולים שלא אלה רק, [ח'.]'כמשחל ביניתא מחלבא', ברכות  סובלים לא -

 .גשמיותה את, הזה העולם את

 קשה מאד-מאד זה, לפחד צריכים לאאנחנו ו, כולנו את יציל' ה אבל
 יותר או קשים קצת בריםכשהד שמח להיות קשה מאד זה, לפחד לא

 .תולעש צריךיהודי ש מה זהו, לעשות צריכיםאנחנו ש מה זה אבל, קשים
 הבטחון רק, כלום ישאר לא, יעלםתגשמיות ה שכלהזה  לזמן נגיעואנחנו 

 עד ,והשתיה ,לאוכבעיות עם המה, הכלמ, אותנו יציל והוא .'בה
 הכוכב עם להיות ךלשהו ממה גם מהכל, ואותנ יציל הוא ,נונגד למלחמות

 של האוכלוסיה ,עולםה ורוב .ביותר מפחיד יהיה וזה. ואותנ יציל הוא
 .יהרגת - עולם ה

 טילטולים הרבה כך כללנו  עושה' שה שהסיבהלומר  יתכן. ש
 שנאמין ,האלה להרגשות אותנו לאמן בכדי זה עולםבשיש כיום 

 .בו רק

 ! נכון. ת

 ?...מהפחד למות שלא כח לנו יתן' ה האםאבל . ש

 להאמין צריכיםאנחנו  כי, כן גם לעזור צריכיםאנחנו ו, לנו יעזור' ה. ת
 תסגרואז ? מפחד למות רוצים לא אתם, ונלטובת הכל את עושה שהוא

 !...תסתכלו אל, העינים את

 ...מפחד מתו הם סיני הר במעמדאבל . ש

 אני אבל, קבדיו יודע אינני, תדאגו אל... אותם והחיה חזר' ה אבל. ת
כך  – יותר עצמכם את מכינים שאתם וככל. טוב רק יעשה שהוא יודע
 שיש הניסיונות כל, אדם לבן עכשיו שקורה מה כלו. קל יותר יהיה זה
 אותו הכיןלנועד  שזה מחשבה עם אותם עובר שהוא להיות חייב ,לו

נמצא  פשוט והוא, קשה יותר הרבה יהיה שזה, ההשלימ לגאולה
 '...ה ךובר ,ל"צהאימונים של ב לאו, עכשיו 'אימונים'ב

 אויבים כולם לא הםחילונים, ה ,המדינה, שתדעו חשוב מאדש והדבר
 אבל, האחרון ברגע ינצלו הם גם כןש כאלהביניהם אמנם  יש, שלנו

 את עושים ממש זהאת ו. היהדות את לגמור בשביל קמהעצמה  המדינה
, שלהם 'חינוך-כביכול'ה עםחרדים ה לתוך כנסילה הצליחו הם .עכשיו זה
 לכיוון חרדים הרבה, חרדיםה את חזק ולמשוך, שלהם השקרים כל עם

 יהודיליהודי  בין להבדיל מתחיליםאנחנו ו, רואיםאנחנו  עכשיו אז. שלהם
 זה, להופע ישתפו לא, לזה יתנגדו יםתיאמיהיהודים הו. המ  ל   שייך מי

 .אותנו לגמור רוצים אבל .להופע לשתף ולא להשתתף לא .הכל

 אבל, וקיבד בסוד לא ודאי, בירושלים גדול מפגש התקייםלאחרונה ו
ם כמרי עם, אורתודוקסים כמרים עם קתולים שכמרים, בפירסום לא גם

 ועם, האלה וכל ,'קרישנה האריה' עם, סוגים מיני וכל, פרוטסטנטים
 הם! התחלה וזו !...בירושלים, ביחד מתפללים -יהודים ה ועם ,המוסלמים

 רוצים הםו .ישמור' ה, יותר ולא פחות לא, מקדש-בית לבנות רוצים
 להקריב האפשרויות כל את להם שיש אומריםו, נותבקרכבר  להקריב
 שואל אניאז . הממשלה של התמיכה עם זהכל ו .ישמור' שה ,קרבנות

 אתם?! הראש על נפלתם !?שם עושים אתם מה' :בממשלהחרדים ה את
 ?!...לכם קרה מה, חשוביםיהודים 

 איננה שהממשלה ,החרדי החינוך של המנהלים, טענו הם. ש
וסדרי  חדשות תותקנ קבעו הם בכל זאת אבל, בכלל מתערבת
 בשיעורי דרסטיים קיצוצים עם הספר בבתי שיעורים-מערכות
, והכניסו כל מיני דברים בהתאם לרוחו של משרד החינוך ,הקודש

 '...רבותהתע איןש' קוראים הם ולזה

 כאילוהם ש , פשוט בדיחה,צחוק היה וזה, נכנסים הם ככה, נכון. ת
 . הכל זה... אחר בשם לזה קוראים רק, שטויות '...הליבה עם הפסיקו'

 ...גרוע יותר רקנהיה  זה. ש

 . שלהם בכיס והמנהלות המנהלים רוב עכשיו כי! בהרבה גרוע יותר. ת

 בחורי םישמוסרם העסקני גדכנ קבועה שבועית מחאה יש. ש
 ?אפקטיבי זההדבר ה האם. לצבא ישיבות

 צריך, מוסר לתת צריכים, אנחנו להתנגד צריכיםאנחנו ש בודאי. ת
 כי, השני לכיוון ילך זה - לא אם כי, הנכון לכיוון למשוך מישהושיהיה 
 שלהם המשפחות עם אברכים הרבה כך כל ואין .השני בצד זה הכובד
 ,לעלות צריכים כולם אבל, הטוב בצד כולם את קלהחזי םשיכולי

 .משקל שיווי לאיזה לפחות להביא וככה ,ולהתיישב

 



 4עמוד  –הלב השבור 
 

 את בלילות שניםארבע  למשך לסגור הרשויות מבקשים. ש
של עבודות  אמתלהב יפו שערכביש מלכותל המערבי  הגישה

 את לנתקבכדי  ידועה לכל, שזה תאמיתיה הסיבה בשטח, אבל
, שעות הלילה המאוחרות שאין כ"כ האלה בשעות שבאיםחרדים ה

 ואז, החגים אחרי יהיה שזה והתחננו ביקשואז . הכותל פריצות אל
, סוגרים תיקונים מטר מאות שש בשביל. מגוחך שלתוקף יכנס זה

 !אטימות איזו. למשך ארבע שנים כביש בלילה

 אל. הרבה ישנה לא זה אז, יקרה הכל האלה שנים תארבע בתוך. ת
 . יתן לאקב"ה ה כי ,כ"כ תדאג

 אלי באיםאנשים  .לכם לומר רוצה שאני דברד עו יש, מזה חוץ
כי  ?!...להיות יכול זה ואיך! הגיע לא עוד שמשיח? תוהטענ מה, בטענות
 עשרות ,מיםעפ וכמה כמה כבר 'מעט עוד' וזה 'מעט עוד' שזה אמרנו
 אין ?יהיה מה !הגיע לא עוד והוא, 'מעט עוד' כבר זהאמרנו ש פעמים
 אחרי אבל, הכתובת לא שאני להם מסביר כל קודם ואני .!.סבלנות כבר
, אנחנו שנכון :כזה דבר לכם להגיד רוצה אני, זה את להם מסביר שאני
 וצריכים ,תהליך זהו אבל, מעט עוד זה ,ונכון, עכשיו הגאולה בתוך

 .םימוכנ לאאנחנו  כי, הגאולה של הסוף לתוך לקפוץ אפשר ואי, סבלנות
 אבל, שלב-שלב לעבור רךטנצ. במהירות כ"כ זה את לעבור נוכל לא

 . קל יותר זה את יעשה וזה. ברור, ממש, משיח את מעט עוד כבר נראה

, מנהיג לנו שאין זה, היום לנו שיש ביותר הקשים הדברים אחדכי 
. עם ישראל לכל מנהיג, אחוז מיליוןב, אחוז מאה עליו שסומכים מנהיג
 מנהיגים כמה היו פעם אבל', וכו, צדיקים יםנרב מיני כל ישנכון, 

 יםאחר שלספרדים ברוריהודים, ה שלעולם ה כל את שהנהיגו
 לאשכנזים גםמשותפים  היו פעמים ההרב גם אבל, יםאחר ולאשכנזים

 ,גדולים היו הם אבל, הגדולים האשכנזים עם דיםהספר, יםדהספר םגו
 '. מה רק, מכלום פחדו שלא ,ענקיים

 מצבים לעבור שלב-שלב עומדיםאנחנו . סבלנות ךרנצטאנחנו  עכשיוו
 אחר נעבור אז, בשמחה ,בשקט ורלעב שנצליח שלב ובכל, ביותר קשים

 מאד יהיהזה  רחוק שמאד למיו .קל יותר יהיה שלב וכל .הבא לשלב כך
 בהר שעמדויהודים  של, ותאמיתי נשמות שעם אלה, יגיעו אבל, קשה
 .סיני

 ממה לגמרי שונה יהיהעולם ה, שלבים הרבה נעבור, סבלנות אז
 ממש. התאומים כשנפלו, שנה עשרה חמש לפני שהיה ממה, פעם שהיה

 את לאבד לא ."שלב-שלב" אבל, הזהעולם ה את להכיר היהי אפשר אי
 'בה והביטחון האמונה את לאבד לא, שמחהה את לאבד לא, ותנהסבל
 לגאולה נגיע דבר של ובסופו .תינובלטו זה את עושה שהוא מה שכל

 בית את לבנות ונתחיל ,ובריקוד בשירה, חהמובש ברחמים השלמה
 חלקכי , ?!...'השמים מן מוכן יבוא לא זה ?...מה': לצעוק ולא. המקדש

 ,הרוחני הצד בודאי ,הרובו. שלנו בידיםבעצמנו, לעשות  נצטרךמזה 
 .השמים מן ישר יבוא

 הטבע אסונות עם, בעולם המאורעות של הקצב האחרון בזמן. ש
 עצומים דברים על כך כל שומעים לא, במקצת הואט, הרצופים
 ...כן שהיה מלפני כמועולם ב שקורים

אומרים ולא  לא פשוט, עליהם שומעים לא פשוט, נכון לא, לא. ת
. גרוע יותר הרבה, גרוע יותר הרבה זהו .כפול נהיה זה , אבלריםמדב
, כמעט יהםעל דיברו לאש עכשיו בארצות הברית סערות כמה היו

 .פעם שהיה ממה עכשיו ואסטרואידים מטאורים יותר הרבה יש .בכוונה
 שאמור אסטרואיד איזה על מדברים כשהם יםבילבול עושים הםו

 להסיט או אותו לפוצץ כדי טיל איזה שולחיםש ,א"כדוה עם להתנגש
  .שטויות הכל זה -כל הסיפור הזה  אבל ...הנה יגיע לא שהוא בכדי אותו

 ...אלול חודש על דובר הקודם בתקשור. ש

, עובדיה יובל הרב את בטלפון לשמוע וכדאי, שעוקב מי אבל, כן. ת
. מדהים משהו זה ,הארץ בכדור אדם בני על שעובר ממה קצת תשמעו רק
 יקבלעולם ה - יותרב הקרוב שבעתיד עדיו אניו, אדמה רעידות יותר ישו

 - בחלום שרויים הם ככה שגם ובמיוחד, זה על חלמו שלא 'זבנג' כזה
 ...חלמו לא גם זה על אבלאנשים... ה רוב

 

 משוגר להיות היה אמור - להם שהתפוצץ 6 עמוס הלויין. ש
 מיליון דולר!... 200-מדובר בהפסד של למעלה מ ...בשבת

 אסטרואיד או מטאור איזהדיבור על  היה. עצמו את מראה' ה. ת
 טיל שולחים כביכול והם, הנה להגיע צריךשהוא ו, קילומטר כמה לדבגו
 .הארץ כדור עם גשנלהת מורא הוא כי, אותו לפוצץ גרעיני חץ ראש עם
 כברוהם . השכל את לשגע בשביל רקעולם שב דבר כל עושים הם

 כלום ונשמע לאלפני כמה שנים שזה עומד לקרות אבל  כך על דיברו
. 'רויניב'ה בנושאכדי שלא נדע כלום  לבלבל רוציםסתם  הםאז , זה על
 האות על א"הגר דברי כולל את ,כך על יפים מאד מקורות לנו היוו

 .['לקט מקורות' ר' גיליון] הכוכב שזה שיתגלה לפני גילוי המשיח

זאת  עושים הםנראה ש, בארצות הברית הבחירותבנושא . ש
 או פחות התמודדות של מצב יהיה הזמן שכל מלאכותי באופן
 ...הצדדים בין מאוזנת יותר

הפושע  כך ואחר, בוש האב(בוש' )-'דאדי מאז בודאי, מכור הכל זה. ת
 הכל-הכל זה... )השחור(השווארצער  יושועכ, בוש הבן כך ואחר, קלינטון

 בחירות כאן אין .יודע אינני, כן לפנימ עוד שגם להיות יכול אבל, מכור
 של הצד ווזה, ינצח השני הצד אבל להצביע ילכו כאילו כים, עה של

 גם זהאז  – יכנסו פובליקניםוהר טועה, ואני, במקרה ואם .הדמוקרטים
 ובסוף, 'נגד' דיברו הם, דבר כל על חתמו פובליקניםהר הרי. מכור
 שזה כדי, לדבר להם יםמאפשרו, נגד שהולכים בודדים רק נםיש ...חתמו
 ...שממוקרטיה, דמוקרטיה שזה קצת הא  ר  י   עוד

, מה אותם תעורר, ארצות הבריתיהודי ל משהו תגיד, נימיןב. ש
  ...יהיה עם הבחירות?

 הוא טראמפ .לא או טוב הוא אם, פטראמ עם יהיה מה עדיו ניאינת. 
 לעשות בשביל אותו ולקחו .המבוקשת ההצגה את עושה הוארשעים, מה

 הם, עשו שהם מה. בגדול כ"כ יצליחהוא ש חלמו לאהם שרק , הצגה
 מסתכלים, והם, הרפובליקני לצד )מועמדים( קאנדידאטים מיני כל לקחו
, לוש המזל עם הולך זה איך עוקבים והם, למשחק ככה אותם זורקים הם

 פהטראמ, עכשיוו. שקרים-שקרים-שקרים-שקרים הכל זה? מבינים אתם
 שהוא הוא יםנהסימ ואחד .אמיתי לא שזה סימנים ניימ כל יש -ההוא 
 וגם, 'החופשיים הבונים' של הסמל של התנועה אתשלו  ידה עם עושה
 מפעם יותר, וזה את עושהגם  היא, היהודי כביכול שהיא, שלו הבת
 .'רו  י  מ  ש   -רו  י  הג   ' כל עם, קשורים לרשעים שהם בודאיאז . אחת

 ,ם"האו ראש תיולה מתכוון שאובמה, יהיה שאולי שאומרים מה אבל
 זאת בכל ומיעולם, ה של שליטה זהעולם, ממשל בה יהיה זה ם"האו כי

אז , בזה לעמודכנראה  יכולה לא קלינטון גופנית מבחינה ?הנשיא יהיה
 את שישימו ואומרים, אותה שיהרגו או מזה תרד שהיא אהרנכל הכ

... (אובמה של אשתו). הנשיא בתור ...(רוצים שאם איך, 'מייקל' או) מישל
 אשה רוצים הם. מכולם צחוק ועושים, מטומטמים שכולם חושבים והם
 מאד תבחירו יהיו אם אבל, בחירות שיהיו מאמין לא אני אבל. זאת בכל
.. .ואז, ם"האוראשות  את קבלי והוא, זה את תקבל שהיא להיות יכול

 ...וששון שמחה

 ...מה זמן בעוד ומסתיימת הולכת שביעית מוצאי. ש

 ובודאי, פה כבר הוא שהמשיח להיות יכול, נדע, אנחנו משנה לא. ת
 .היה הוא בשמיטהכבר  גם, פה כבר הוא

 מרוא זה מה, 'בא דוד בן שביעית וצאיבמ'ש כתוב בגמרא. ש
 ?...עכשיו פה קיים שהוא אומר זה ?שהוא בא נוילגב

 למוצאי לחכות צריך לאו .התגלה לא עדיין שהוא אפילוכן, . ת
. בא כבר שהוא אומר זה אז - מזה יודע עצמו שהוא ברגע .הבא שביעית
 .מזה יודעעצמו  הוא כאשר
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 ז"תשע כיפור יום ערב, ירושלים, מנחם עם תקשורעם הרבה דמעות, לבכות 

 את להכיר אפשר יהיה לא החגים סוף עד. אחרת לתקופה עוברים עכשיו, נגמר שהזמן האמת .זמן הרבה לנו אין, רציני זה, תשמעו
 רוציםרשעים ה :ולהגיד ולצעוק לרוץ צריכים .כבר תשובהב לחזור םיחייב, חייבים אנחנו  ,טוב ותשמעו. ברור בתהליך כבר וזה, העולם

, היום שקורים דברים יש? מבינים אתם. הבעל דיבלעו, זרה עבודה לעובדי אלא ,גויםל רק ולא, גויםל אותנו להפוך, ישראל בארץ ,פה
ועם , נוצרים של צהוקב עם, הבית הר על המקדש בית את לבנות רוצים הם כי, מאד מפחידים, שדיברנו כמו בדיוק, מפחידים דברים
 והרבה ?מבינים אתם! אחת דת', ווכ למיםסמו מיני וכל ,נוצרים של סוגים מיני וכל ,םחילוני םיהודיו, מזרחיסטים םיהודיו ,םחרדי םיהודי

 .רב ערב פשוט או טיפשים הם כי, זהעם  ילכוהם  !זהל ילכו שלנו יותוהאח מהאחים

 ...זה את להם תןי לא' ה אבל. ש

 ?םמביני אתם, מתחיל וזה. המ  ל   שייך מי לדעת צריכים, הבירור של חלק זה כי ,אנשים לאסוף ולהתחיל, זה את להציג להם יתן' ה. ת
 . שלנו היהדות על להילחם שנצטרך, קודם שאמרנו מה לומר צריכים. מתחיל זה

 בנוי היהי הבא עולםה כי'. ה בעזרת ,שישרדו אלו נהיה אנחנו אבל ,עולםה לאוכלוסיית יחסית מעטים מאד נהיה, עלינו ישמור' ה
 חייבים אנחנו. להפריע אחד לאף לתת ולא, שלנו ותאטיהג בתוך, ושאמרנ כמו עצמינו את לסגור חייבים אנחנוו. ששורדים אלה על

 ,שכתוב מה לפי, התורה פיל ורק אך ולחיות, יםאמיתיה םיהודיה, דחאלהת צריכים םיהודיה וכל .ממש, התורה פיל חיים לחיות להמשיך
 רוצה הואכי , נדע שלא ,הקב"ה עם להילחםזה  שלו והמטרה ,נמרוד של לשליטה נוחזר אנחנו עכשיו כי, בזה זר דבר שום להכניס ולא

 שלא ,הקב"ה נגד להילחם רוצים הם. השולט שהוא לשמים ו"ח כביכול ולהראות, ושלום חס ,פה ולשלוט, עולםה לב ,שליםוליר להגיע
, זה את להפוך, ברא' שה מה את, הטבע את להפוך שיכולים בטוחים הם, שלהם העקום הידעו המחשבות כל עם ,בטוחים והם, נדע
 לסבול יכולים לא, יםנהש כל המלחמה את להמשיך ציםור הם. םוושל חס יהיה לא - היהי הקב"הוש והיוצרים השולטים יהיו שהם
 רשעים הם ולכן, מהתורה הפוך הכל עושיםהם  .לגמרי התורה נגד הולכים הם ,רע בשביל בנוים הםו ,עולםל טוב מביא קב"השה
 .בסוכות וגם, כיפור ביום בפרט ,להתכונן, להתכונן חייבים, ישראל עם ,אנחנו אבל. עולםהן מ מחקילה םיחייב והם, עקומים ,יםרגמו
 ניםיהע לפני זה את ונוציא שנחפש, שלנו העוונות בכל ושנכיר, שלנו תוהעוונ מכל לנו יסלח' שה רב בבכי, הבבכי לבקש כיפור ביום
 שעברנו, עבירה שזו ברור זה את שנראה, ]'נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה עד ה'... ר' דברי הרמ"א בשו"ע או"ח סי' תר"ד בענין ספק עבירה[ שלנו
 . הזאת העבירה את עברנו, זה על

', בה ביטחון זה מה בדיוק להבין צריכים אנחנו סוכות כשיגיע ואז, דמעות הרבה הרבה ,ולבכות ולבכות לבכות חייבים, חייבים אנחנו
 שכל ראהי  זה ש, ביותר קשים אלא, במדבר שהיה כמו קלים לא, קשים זמנים עכשיו שיבואו שנבין ,שנחשוב ,שנדע, בסוכה שנשב

 לא, זה את לשבור יכול לא רשעיםה מן אחד שאף, ברזל של הביטחון את ,עצמינו בתוך נבנה, נחשוב לאט לאט אבל, חרבי   עולםה
 . בטוב ולא, באיומים לא, בפחד

ולא נשנה את האמונה שלנו  ,אחרת מחליטים לא אנחנו. הכל וזה. הקב"ה של האהובים הילדים אנחנו, ישראל בני ,םיהודיה אנחנו
 את שברא, בשמים שלנו האבא את מחליפים לא אנחנו .מחיות םיעוגר יותרש, רשעים ממש, רשעיםאנשים , מטומטמים אנשים לבגל
 . שלו הכלה ,שלו יםבהאהו, שלו הילדים, שלו העם – אנחנוו ,הכל שהוא, יכול הכל שהוא, הכל

 הפיאות כלאת  ,צנועים-הלא הבגדים כלאת , המיותרת החומריות כל את תזרקו, מכם מבקש, בדמעות, מבקש אני! ישראל עם
, זה את תשרפו, לפח זה את ותזרק, נועותצ היום תמיד ותכהול לא מטפחות עם נשים אפילו ,הלבוש וכל, אסורות כולן הן, האסורות

 שרק, תיומהגש כל את צריך שלא יהודי, אמיתי יהודי של חיים שתחיו ,והילדים והנשים ריםוהגב, איפור בלי תהיו. צנועים בגדים קנות   
 אין, מזהגדולה  יותר הנאה אין, עולםב ההנאה כל זהו. קב"הל קרוב ויותר יותר - דקה דקה ,קב"הל ויותר יותר להתקרב יום כל צריך
, גדר ובמסבי לשים צריך י"עמ לוכ, פנינול קשה עבודה יש אבל, מרוגש מאד אני .מזה יותר רוחנית הנאה ואין, מזה יותר גופנית הנאה
  .פנימה להכנס זר דבר לשום, רעיון לשום לתת ולא

 הם אבל, פשוטים שנראים אנשים יש, צדיקים שהם היום םיהודי יש. הצדיקים עם אלא, רשעיםה עם לא, להתאחד חייבים אנחנוו
 ויותר. האמת ובעד השקר נגד ונלחמים, יותמהגש כל עם הילדים את מגדלים ולא ,קב"הה את לרגע לא אף עוזבים לא הם כי ,צדיקים
 אנשיםכו ,םע  כ    שלימה תשובה נעשה כיפור שביום י"עמ כל את מברך ואני. גברים וגם נשים גם, הזאת לקבוצה מצטרפים םיהודי ויותר

 - קורה מה משנה שלא ובטוחים רגועים, לסוכה נגיע אנחנו ואזי. הדמעות כל עם פנימי, ןוניקי, ניקיון נעשה, ונבכה ,שנעשה, בודדים
 . ]'בצילא דמהימנותא'[ הקב"הול לתורה תמיד אמניםנ אנחנו, שלנו והילדים אנחנוש. הקב"ה את לרגע נעזוב לא

 ?מהראש השנה שלנובשמים , האם היו מרוצים השנה ראשעלינו  עבר איך אלה:ש

השנה יותר  פתחו והם, בעיה שיש שתופסים אנשים יותר יש. פעם מאשר טוב  יותר זה אבל. יותר צריכים היו. טוב מספיק לא. ת
 כי, קוב זה את ופרסמשי, זה את שיוציאו רוצה ואני. אומר שאני האלה הדברים את יגיד שמישהו רציתי אני יושעכ אבל. הלבבות את

 הנוצרים על להם אכפת לא. להם חשובה הכי-הכי המטרה זו. תיהודיה הדת את למחוק רוצים רשעיםה :לדעת צריכים, להבין צריכים
מה שהם  העיקר, האחרות הדתות כל ולמעשה. נדע שלא, תוהיהד תא למחוק רוצים הם בעיקר, הערבים על להם אכפת ולא, חריםאה

 . כלפינו קב"הה של האהבה את יותר ועוד, קב"הב שלנו והביטחון נהוהאמ את, אותנו לגמור רוצים הם -רוצים 

 שאלה: צדיקים מדברים על כך שצפויים עכשיו דברים גדולים...

 זה בארץ וגם .בנו עג  י   לא זה אם אפילו. קשים כמה לתאר אפשר אי, קשים מאד, קשים מאד מאד זמנים רנעבו אבל, נכון זהת. 
 לנו יפריע לא זה טחוןביוב באמונה נחזיק אנחנו אם אבל. מאד דיםימפח דברים נעבור אנחנו. ל"שבחו כמוקשה  לא אבל, קשה יהיה
   .לאמתבסוף  ויגיעו ,יםאמיתי םיהודי אופן בכל הם כי, אותם להכריח יצטרך' שה כאלו יהיו אבל. כך כל

 תקרב באמת לקב"ה.להאמיתית ווושנזכה לחזור בתשובה שלימה לכל עם ישראל, גמר חתימה טובה, 
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 ןתקשור עם בנימי, חג סוכות תשע"ז-כ"ג תשרי, איסרובס"ד, ירושלים, 

שכולכם החלטתם להתחבר שוב הערב, כי המצב הוא אני כל כך שמח 
מדאיג מאד, ואנחנו נצטרך לדעת איך להתנהג, ולדעת מה הוא העיקר 

 ומה הוא הטפל.
אני מאד רוצה לדבר לכל עם ישראל, ולהסביר מה הקב"ה רוצה 
מאיתנו, איך אנחנו יכולים להציל את עצמנו. וזה לא סתם 'להציל את 

 !נו לנצחעצמנו', זה להציל את עצמ
היה יהודי מאד חשוב, רב מאד גדול, גדול הדור, רבי חיים עוזר 
גרודז'ינסקי זצ"ל, הוא היה רב באירופה, בוילנא, ידוע מאד, והוא עזר 
מאד ליהודים לפני שהמלחמה התחילה ממש 'בגדול', עזר מאד וסייע 
להם לברוח לכל מיני מקומות. והוא בתחילת שנות השלושים, אולי 

שנה מיוחד, במקום שנהוג -, ביקש שידפיסו לוח1935עד  1933בשנים 
שנתי, בכל שנה, אז כעת לעשות את -כרגיל לעשות לוח שנה יהודי חד

הלוח לעשר שנים... כולם אמרו שזה לא פרקטי... זה גדול מדי מכדי 
 להיכנס לכיס... וזה עבה מדי, זה בעיה, לא נוח...

הדור, אבל -וא היה גדולההם הדפיסו את זה, מכיון שהוא ביקש, 
הרבה עותקים נשארו בחנויות, כי זה לא היה נוח לאנשים. אבל למי 

הריכוז, שלא -נה הזה, מאלו שהיו במלחמה במחנותשהיה לו את לוח הש
שבת, ובאיזה שעה  נדע, או עם הפרטיזנים, הם ידעו איזה יום זה, מתי

 שבת, מתי הם החגים וכו'!-שבת, מתי מוצאי
מה שעומד להיות. סקי זצ"ל רצה שיכינו את עצמם ל  הרב גרודזינ

אבל אפילו שידעו שיש סכנה גדולה, אפילו את הדבר הקטן הזה, שזה 
לא היה דבר קטן בכלל, רוב האנשים לא חשבו על זה, ולא הבינו מה 

 שהוא רצה.
ואנחנו שמענו, וגם כמעט בכל ארץ עכשיו שומעים שאומרים לשמור 

כים, וכו', והרבה אנשים אומרים: 'לא צריך! אוכל ומים, תרופות שצרי
אז ה' ישמור עלינו, ואם אנחנו מאמינים  –בשביל מה?.. אם יהיה משהו 

זה מספיק'... הבעיה היא שרוב האנשים שמדברים כך אין להם  – בה'
מושג, או שהם לא רוצים לדעת עד כמה שהעולם בסכנה. ואם העולם 

האנושות בסכנה. נכון, אנחנו אזי הם והמשפחות שלהם וכל  – בסכנה
צריכים לסמוך על הקב"ה בלבד, אבל למה הקב"ה אמר לנח לבנות את 

שנה? בשביל מה? הקב"ה היה יכול לבנות את זה  120התיבה במשך 
בשניה אחת ולתת לו את התיבה, או אולי לעזור לו מאד לגמור את זה 

מה שהמצב האדם כ-זה מזכיר לבני – בתוך עשר שנים. אבל ההכנה עצמה
 וכמה שאנחנו צריכים לדאוג, אם אנחנו מאמינים מאד... ,קשה

כי הם לא  )'ה' ישמור כבר עלינו'(רוב האנשים משתמשים באימרה הזאת 
הם רוצים שזה  ,מאמינים שהולך להיות משהו, הם לא רוצים להאמין

הכל ימשיך כמו שזה עד עכשיו. וזה לא משנה להם אם העולם מתגלה 
יש מספיק  ,. וזה לא רק רוחני]'ותשחת הארץ...'[ , רוחנית, ממשכמקום מטונף

אבל הכי  ,זיהום שבני האדם עשו, והזיהום הזה הורס את היופי שה' ברא
גרוע זה הזיהום האנושי, זה הטינוף הרוחני. לא השתנינו מאז דור 

אלו הם אותם ההפלגה, או אפילו דור המבול, או סדום ועמורה וכו'. 
עבירות. ומה נעשה שגם עם ישראל טובע בכל -תם מעשיהאנשים עם או

הליכלוך הזה? יש אנשים שלא נותנים לעצמם ליפול, אבל הרוב טובלים 
 ונהנים.  ,בתוך הליכלוך

תבינו, למה נח היה צריך לבנות את התיבה כל כך הרבה זמן? למה 
 – להכין את הכל בצורה שזה יקח כל כך הרבה זמן? כי ההכנה עצמה

מה שעומד להיות. ואפילו  –זוהי אזהרה, רואים כמה שזה דבר מפחיד 
להם  ואך באיזה שלב, כשהמים הגיע – שאנשי הדור שלו לא האמינו

אז הם כן הבינו, אבל אז היה מאוחר מדי. אבל כשאנחנו  – עד האזנים
וכל מיני דברים כאלה, וטורחים לדאוג שהמשפחה  ,מכינים אוכל, מים
יותר באיזור אחד, לא לטוס לכל מיני מקומות, אז זה נשארת פחות או 

 מזכיר לנו כמה שזה רציני. 
לא יקח לו  – ואני רק רוצה לומר לכם: זה רציני ביותר. הכוכב הזה

הרבה זמן להגיע, והוא כבר עושה מצבים קשים בכל העולם. הטבע 
מתהפך, ואנחנו רואים אסונות שלא היו כמותם אף פעם, לפחות עד כמה 

נחנו יודעים מההיסטוריה. אבל כמו שהגוים, אנשי נימרוד, בנו את שא

דשמיא, ובנו את זה מהר -בבל, וה' נתן להם הרבה מאד סייעתא-מגדל
ואפילו  ]עי' סנהדרין קט:[מאד, והם עמדו למעלה, וירו חיצים לתוך העננים 

ה' דאג שהעננים יורידו דם... אז היו בטוחים שפוגעים בהקב"ה ח"ו. כל 
ֵדםאיוב י"ב: ']דשמיא הוא נתן להם -הרבה סייעתא כך ַאּבְׂ ם ַויְׂ יא ַלּגֹויִּ ּגִּ . וגם ['ַמש ְׂ

עכשיו, הרשעים יש להם ס"ד מעל ומעבר, מצליחים, הם חושבים שהם 
מצליחים להשתלט על העולם, אבל יחד עם זה הם מפחדים, כי בכל אופן 

יכול. ואפילו  בפנים הם יודעים שאין עוד מלבדו, ובאמת הוא הכל-בפנים
הדור של נימרוד ידעו שהקב"ה הוא הכל יכול, רק אמרו שהוא יהיה 

-צריך את האנשים פה בכדור שם בשמים, הוא ישלוט בשמים, והוא לא
-הם ישלטו בכדור הארץ. אבל אין כזה דבר. הקב"ה הוא הכלהארץ. 

יכול בכל מקום, לא רק בעולם שלנו, אלא בכל היקום, בכל ה'יוניברס' 
(Universe,)  שולט על הכל. ההוא 

ועכשיו, תבינו דבר אחד, שיהיה ברור לכולם, וכתבנו זאת הרבה 
, העולם הזה כמו [: 'העולם בתוהו ובוהו'34גיליון קול דממה דקה ר' למשל ] פעמים

יתהפך. הכל יהיה שונה. רוב האנשים בעולם  – שאנחנו מכירים את זה
ייעלמו, ייהרגו. מעט מאד ישארו. וארץ ישראל תישאר בשלמות, אבל 

 שליש העולם יחרב, בצורה מפחידה ביותר. -שני
זה שליח של הקב"ה. ויש לכוכב הזה עוד בין חמש  – הכוכב הזה

זה גלקסיה שלנו. ולשבע כוכבים שמסתובבים סביבו. זו גלקסיה בתוך ה
 מסוכן מאד מאד.

ה' שלח אותו כמו שהוא שלח אותו לפני המבול. אלא שאז הם היו 
 ,שינה הקב''ה עליהם מעשה בראשית ,ומתוך ששינו מעשיהן' :יא]ראש השנה דף שני כוכבים 

. פה אנחנו לא [...'ונטל שני כוכבים מכימה והביא מבול לעולם ,והעלה מזל כימה ביום
]'ומסדר  יהיו, אבל ה' שולט על כל הכוכבים יודעים כמה כוכבים בדיוק

. בזמן המבול הוא פשוט סידר את הכוכבים ברקיע כרצונו...', ברכת המעריב ערבים[
זה שלו,  – . הכוכבים[נט.ברכות דף עי' ]את הכוכבים שיהיה כזה דבר 

הארץ. הכל שלו. -הן שלו. ולא רק כדור – הגלקסיה הזו וכל האחרות
העם שלו, העם שהוא אוהב במיוחד, העם  - ואנחנוהוא היוצר של הכל! 

ש   י'] ֵרת אותושהוא ברא בכדי שנ  י לִּ ּתִּ , שנהיה הבנים שלו, ...'[ַעם זּו ָיַצרְׂ
שנלמד את התורה שלו, שאנחנו נעשה את המצוות שהוא ציוה עלינו, 

 שנהיה נאמנים לו, שהוא יהיה האבא שלנו, והכל שלנו. 
יות הצעצועים שלו, את כל הגשמ ורק יהודי שמוכן לעזוב את כל

תהלים ]אחוז להקב"ה, עד שזה יהיה ההנאה שלו -הוא יגיע מאה – שלו

י ַאֲחֶריךָ 'ס"ג:  ש ִּ ָקה ַנפְׂ בְׂ , ולא כל העוגיות וכל המסיבות וכל הצעצועים של ...'[ּדָ
שאפילו העבודה שלנו לא הדור שלנו. שרק הוא יהיה הכי חשוב עבורו, 

 רק הקב"ה – נו, ששום דבר לא יהיה חשובחשוב של-הכי-תהיה הדבר
  .]'מי לי בשמים ועמך לא חפצתי בארץ...'[

ואין הרבה אנשים שירצו לחיות חיים כאלה. זה נראה להם משעמם, 
ם ]ר' רמב" ח"ו. אבל רק אלה שמוצאים את האמת ואת ההנאה מתוך האמת

רק אלו  – , מתוך הידע של האמת, מתוך הקירבה לאמתפרק י' מהל' תשובה[
יכולים לשרוד, כי האחרים לא יכולים לשרוד בעולם שכולו טוב, שכולו 

 אמת.
רוב האנשים בעולם חייבים כל מיני תעסוקות בכדי להעביר את היום 

אמיתי יכול לשבת עם הגמרא שלו כל היום -ולהרגיש סיפוק, אך יהודי
נם וכל הלילה, ואשתו יכולה לשבת עם התהילים כל היום וכל הלילה. אמ

היא צריכה לטפל בילדים, והוא צריך להביא פרנסה, אבל אם לא יהיו 
דאגות כאלו, אז הם היו יכולים לשבת כל היום וכל הלילה, ולהיות 
מרוצים מאד מאד, ולהרגיש שהם ממש מגיעים לרמה גבוהה עוד יותר, 

 ועוד ועוד ועוד. 
-דמא-דומההוא אנחנו עומדים בעתיד הקרוב ביותר, להיות במצב ש

לפחות ליציאת מצרים. אנחנו ב"ה לא צריכים לצאת ממצרים, אבל אנחנו 
אנחנו צריכים להגיע לגאולה השלימה. וכל  ,כן צריכים להגיע לאמת

ביחד איתם, שלא מבינים בכלל על שהאלה, הגוים וה'כביכול יהודים' 
אין להם זכות קיום. אנשים כאלה לא יכולים  .אלה ייעלמו – מה מדובר
ולהיות חלק של העולם שהקב"ה תיכנן עוד מאז, לפני שהוא להמשיך 

 ברא את האדם הראשון. 

http://www.dani18.com/uploads/KDD34.pdf
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ולא לחשוב שכל ההיסטוריה שלנו מאדם הראשון עד עכשיו זה היה 
ה לא ישמעו לו, והם מקרי ח"ו, ה' ידע את הכל, הוא ידע שהאדם וחו

שעות תיכנס יהדעת, ושהנחש ישפיע עליהם לרעה, שהר-כן יאכלו מעץ
וך המהות שלהם. כל הזמן מאז אנחנו רק נלחמים נגד הרשע להם לת

הזה שקוראים לו 'השטן' או 'היצר הרע' או 'מלאך המות'. הוא לא יצור 
כל מה שהוא עושה זה רצון  .כל כך רע, הוא פשוט עושה את רצון ה'

ה' להפריד בין אלה שיש להם את הכוחות להיות דבוק אך ורק להקב"ה 
לא בית, אפילו שזה חשוב יותר בשביל  ,כסף ולא שום דבר אחר, לא

 הבן אדם מאשר המשפחה שלו, לבין האחרים. 
הוא, השטן, עובד  :אלה שהולכים עם השטן, שתדעו לכם אבל כל

אצל הקב"ה, כמו שאלה מה'סדר עולם חדש' חושבים שהם עובדים 
בשביל השטן, הם חושבים שהוא מעל הקב"ה ח"ו, אבל תהיה להם 

ד, כי הקב"ה ברא אותו, ויש לו תפקיד, הוא בא לעשות הפתעה קשה מא
רע בעיקר לרשעים, אפילו שהם חושבים, מרגישים שהם מצליחים עם 

אבל הוא שליח של ה', לא יעזור. ובסוף  ,השטן הזה, ימח שמו וזכרו
ה' יקח  .הפרדה שבין הטוב והרע, והרע ייעלם, גם הוא ייעלםהכשתהיה 

אותו ויהפוך אותו למשהו חיובי. הוא עשה את העבודה שלו. אבל כתוב 
שהוא ישחט את היצה"ר, הוא ישחוט אותו באמת, הוא  ]סוכה נב.[בגמרא 

 פשוט יהפוך למשהו אחר, משהו חיובי.
הרבה בעיות -בכל אופן אני חושב שבשבועות הבאים תהיינה הרבה

... אני לא יודע בדיוק את עוד יותר קשות, ומלחמה תתחיל באיזה
הרבה -העולם תתחיל יהיו הרבה-התאריך, אבל אני בטוח שכשמלחמת

אלית של הכלכלה בעולם, משבר עולמי, ואנשים טבעיות, תהיה נפילה טו
יתחילו להיכנס לפאניקה בכל העולם, חוץ מן הרשעים שבנו לעצמם 

כלל, זה בונקרים בשביל להסתתר. אבל לא יעזור להם, לא יעזור להם ב
ֵחֶלק מהם, אבל בסופו של דבר ה' יגמור אותם, כמו רק 'כאילו' יעזור ל  

שהוא גמר גם את דור המבול, וגם את דור ההפלגה של נימרוד. אמנם 
אבל בסך הכל  ,הם לא כולם נהרגו, חלקם כן נהרגו, היה שם גם שיטפון

 זה לא היה כמו מה שעומד להיות! כי עומד להיות משהו שאף פעם לא
 – ם הקב"ההיה בהיסטוריה של האנושות מאז האדם הראשון! ואלה שע  

לא ירגישו את זה. יהיה אמנם קצת פחד, אבל לא משהו אפילו קרוב 
לאיך ש'אדום' ירגיש את זה, ו'ישמעאל' ירגיש את זה, והעמלקים ירגישו 

 .נעלמים לנצחכולם לפני שהם  –רב ירגישו את זה -את זה, והערב
 יש שאלות?

 :ותשובותות שאל

 

 קולות מלחמה
ש. כתוב שבהושענא רבה זה זמן של מלחמת גוג ומגוג, האם 

רבא, שזה מהווה -אנחנו יכולים להצביע על משהו שקרה בהושענא
 איזה שלב בתהליך הזה, השנה הזאת?

ת. אני לא יכול להגיד, אני רק יודע שזה קרוב ביותר. אני לא חושב 
זה כל כך ברור כבר. אפילו טיפש  שמישהו יכול לא להאמין בזה, כי

 שכל יכול להבין את זה כבר.-שיש לו חצי
 א רבא... ניתחיל משהו בהושעכבר ש. דיברו ש

ת. מי אמר? אנחנו אמרנו שזה יכול להיות כבר אז, אבל לא החלק 
זה יבוא, אנחנו מחכים כל הזמן, אבל מרגישים  – 'הגדול', החלק 'הגדול'

קום, מכל כיוון. והם לא יכולים לחכות הרבה את זה בכל הצדדים, בכל מ
הם לא יכולים להחזיק את הכלכלה העולמית כל  – יותר, דבר ראשון

הם פשוט יאבדו  – כך הרבה זמן, זה כבר 'רועד' מכל הכיוונים. וחוץ מזה
שליטה על מה שיש להם. יש כבר יותר מדי אנשים שכבר עובדים נגדם, 

 , או שהם מאבדים שליטה.אז הם חייבים לעבוד מהר ומדויק
תעזבו! תגיעו  :ה הגיע הזמן שנצעק ליהודי אמריקהש. אז אולי פ

 מהר!...
ם הם עם הצמרת. אפשר לצעוק, אבל אני חושב שרו -ב האנשים ש  

זניים... לא רוצים לשמוע את זה. והרבה מהם יודעים את הדברים, גפן בא
יכולים להבין איך ת. הם לא אבל לא רוצים לשמוע, לא רוצים לדע

הברית יכולה להפוך לכזה דבר משונה שנראה יותר כמו רוסיה -ארצות

משנות החמישים, או אפילו יותר גרוע, כמו רוסיה בזמן סטאלין, וזה 
 יקרה אם ח"ו קלינטון תשלוט.

עומד להיות איזה כאילו שמאד משונה, המצב שמה נראה ש. 
אחים שעומדת -טוב, כבר מדברים שם על מלחמת-שינוי לא

 מכינים את העםלפרוץ, בעצם מרמזים שכאילו יש פה מין 'תכנית', 
לקראת שינוי גדול שיהיה בעקבות הבחירות, מין הצגה כזו 

איך  .(FEMA camps)שבמסגרתה יתחילו להפעיל את ה'פימ"ה קמפס' 
 זה נראה לך?
שגם טראמפ וגם קלינטון, שניהם עובדים בשביל אותו  ת. נראה לי

הבוס... וזה הכל הצגות. טראמפ מצד אחד מדבר אמת, כי הוא אמור 
להיות 'איש אמת' ולמשוך את כל הגוים שהם נגד אובמה. בהתחלה לא 

, ולהגיד 'נגד'לאט הוא התחיל לדבר יותר ויותר -סמכו עליו, אבל לאט
שהוא אמר לקריין אחד, שאם הילרי ה זיותר ויותר אמת. כמו למשל 

אז זה יהיה הסוף של הדמוקרטיה של ארצות  – קלינטון תהיה הנשיא
הברית, ושזה יהפך למקום עם 'קבוצה אחת ששולטת על הכל'. לא שתי 

אלא מפלגה אחת, כמו הקומוניסטים. אז כששומעים כזה דבר,  – מפלגות
נכון. אז איך הוא  אדם קצת אמיתי יודעים שזה-בתוך הלב של כל בן

העיז להגיד את זה?... באמת, איך הוא העז להגיד את זה?... הם הרי 
לו אם הוא ביליונר... יראשי המאפיונרים, אז מי רוצה ללכת נגדם?! אפ

אז לכן השינוי יהיה מאד גדול, ומאחר שאובמה אמר ברור שהוא מפחד 
 – יעה למטרה()קלאחים, אז 'בינגו' -שאם טראמפ מפסיד אזי תהיה מלחמת

 זה בדיוק מה שהוא רוצה להגיד.... זהו. זה הדבר. 
זה נאמר במטרה להפחיד את העם שיבין כאילו שזה אכן אז ש. 
 יבוא...

ת. זה לא 'כאילו', אלא שזה כן יבוא, זה חייב להיות. ורק כדי להיות 
יש להם נשק  .תראו איך השוטרים היום נראים כמו חיילים – בטוחים

כמו שהשתמשו נגד סאדם חוסיין בעיראק! זה משהו אחר לגמרי עכשיו. 
אפילו יש להם לשוטרים טנקים קטנים!! מי שמע אי פעם שהמשטרה 

מכוניות משוריינות, ודברים  בכל מיני ערים יש להם טנקים וכל מיני
 ...!מי שמע? ,כאלה

ייך בעצם לאו"ם! ויש להם המון ציוד שכתוב על זה "יו.אן." אז זה ש
אז יש שמה חיילים של האו"ם, וגם של רוסיה, וגם של סין, ופולניה 
וכל מיני מקומות. והם רוצים פשוט להכניס בשקט מיליונים של אנשים 
לתוך הבונקרים. ויש כבר הרבה מהם שהם כבר נכנסו שמה ונמצאים 
שם. ישנם בסיסים, ישנם בונקרים שזה בעצם בסיסים של צבא ארצות 
הברית, וזה מעורבב לא רק עם אמריקאים, זה עם רוסים, וסינים, ו'כל 
מיני'. זה לא פשוט. בכל העולם יש להם את הבונקרים האלה רק בשביל 
ה'אליטה'. רק אחוז אחד מתוך האוכלוסיה הם רוצים שישרדו. אז רק 

אנשים בעולם,  )מיליארד(תעשו חשבון, אם יש בעולם יותר משבע ביליון 
זה אחוז אחד? אז זה מה שאמור להיכנס לתוך הבונקרים, מבלי אז כמה 

שהאנשים ירגישו. למה בלי? כי אז הם יתקיפו אותם עצמם, למה שהם 
יכנסו ולא אלה?... ולא רק זה, הצבא גם הוא עלול ללכת נגדם, כי מה, 

אני  משאירים גם אותם בחוץ, לפחות הרבה מאד מהם. וזה הכל הצגות.
עולם", וזה כבר התחיל, -ו איזשהו סוג של "מלחמתחושב שאו שהם יעש

ושם איזו פצצה אטומית שתעשה הרס ענק, אז -אבל יהיה גם אולי פה
 האנשים יהיו עסוקים עם זה, ולא ישימו לב שהם נכנסים... 

ש. ההיסטוריה מראה שכשהעמים נלחמו בתוך עצמם 
 אחים, תמיד היהודים הם שהיו השעיר לעזאזל...-במלחמות

שהם ֵירדו עליהם, זו  ו  ל  אֵ ה נכון, אבל פה יש להם כמה מסכנים כ   ת. ז
לא מלחמה כנגד היהודים במיוחד, אבל הם רוצים לחסל את היהדות, זה 
כן, הם רוצים לגמור עם היהדות, ושכולם, כל ה'כביכול יהודים' ילכו 

 לדת החדשה שהם כבר לוחצים על זה מאד חזק. זה רץ כבר.
 חיד, הדת החדשה, זה עושה מאד רע...ש. זה מה שבאמת מפ

ת. נכון, הם כבר ממש משתדלים בכל הכיוונים, אבל בכל אופן זה 
 לא הולך להם בינתים כל כך טוב.

 
ש. מה אתה אומר על כך שסין החלה גם היא לאחרונה להשמיע 

 קולות מלחמה?
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ת. סין ורוסיה עובדים יחד, ואם סין אמרה לאזרחים שלה לחזור 
כונן לחזור, אז זה עוד רמז שהולכים לפוצץ משהו, זהו, זה הביתה, להת

בטוח. אז אני בכל אופן מציע לכולם, שיהיה מים בבית, שיהיה אוכל 
 בבית, ושתהיה אפשרות לבשל משהו אפילו אם אין חשמל. 

)האדמו"ר רבי ישראל פרלוב ש. אומרים בשם ה'פרנקפורטר' מקרלין 

השלישית, סין תשלח טילים , שבמלחמת העולם מקארלין זצ"ל(
 יורק, את פריז ואת לונדון...-גרעיניים שזה יפוצץ את ניו

ב שמישהו מאיתנו כבר כתב גם כן על כך ששלשה שת. נכון, ואני חו
אז  .ורטר'פערים ייעלמו, זה היה עוד לפני שאתם הזכרתם על ה'פרנק

עלינו, ושמיליונים ייהרגו, לא  ,נראה לי שהם יורידו כמה ערים חשובות
אבל אני מקוה מאד בשבסופו של  .הגדול ביותר )ההלם(ק' וזה יהיה ה'שו  

דבר זה לא יהיה, כי היהודים בשלשת הערים האלה הם רבים מאד, רבים 
 יורק.-מאד, גם בצרפת, בפריז, גם בלונדון, וגם בניו

 

 הבחירות בארצות הברית
ש. מה דעתך על הבחירות הקרובות בארצות הברית, עוד 

 ועיים...כשב
ת. בחירות בעוד שבועים?!.. מה אגיד לכם, שה' ישמור, זה יהיה 

משהו, איך אומרים? תסגרו את החגורות במטוס, מתחילים -משהו
 להמריא...

 ש. אובמה לוקח חלק פעיל כל כך במערכה, שזה מדהים...
ת. זה עוד הצגה... אני לא יודע מי הם חושבים שיהיה הנשיא, אבל 

ַשֶנה?... – איך שלא יהיה  הוא יצטרך להיות בבונקר... אז מה זה מ 
 ש. אמרתם שאובמה לא יוותר על השילטון...

 ת. הוא רשע, והוא לא רוצה לעזוב, ואני לא מאמין שהוא יעזוב.
ש. איך הוא יעשה את זה, מאחורי הקלעים הוא ישמור על הכח 

 שלו?...
קרוב הם  ת. אני לא יודע, אני כמעט בטוח שכשהכוכב יהיה מאד

חייבים להכנס לבונקרים שלהם, כולל טראמפ וכולל קלינטון... אבל את 
אובמה לא אוהב את קלינטון בכלל... הם מדי חזקים בשבילו,  – האמת

והייתי אומר שהוא לא היה בדיוק רוצה לשבת כמה שנים איתם בבונקר... 
 זה יהיה משהו משהו, כל אחד ידאג שהשני ישים לו סכין בגב...

הראו סרטון שמישהו הסריט אותה, את קלינטון, בלי שהיא  ש.
תדע, עם אנשים מהסדר העולמי החדש, כשהיא אומרת להם: 

 אנחנו נעשה כל מה שתאמרו לנו...!
ת. זה לא הפתעה אם זה קרה, אבל היותר מעניין זה איך שהיא עמדה 
פה בארץ, בכנסת, עם ציפי לבני לידה, שדוחפת אותה לדבר נגד 

-החוץ של ארצות-!.. אתם מתארים לעצמכם?!... קלינטון, שרתהשאלים
הברית, אין לה מה לעשות רק לדבר נגד נשים שהולכות עם שאלים 

 ...!ורדידים וכו'
 היא קשורה לחוגים חרדיים מסויימים... אוליש. 

ת. היא לא היתה כל כך בטוחה במה שהיא אומרת, אז היא הסתכלה 
 ה בראש שהיא עושה טוב.... זה שיגעון...!דה נדנדה ליעל לבני, והיא מצ

ללמוד מהפלת  ניתן. היו רבנים שדיברו על הלקח שש
התאומים, אם כמה משוגעים בודדים יכולים היו 'להפוך את 
העולם', אז בודאי אם הצדיקים היו מתחברים ביחד היו הופכים 

 את העולם...
ה אלו שעשו את זה, זה הי –ת. אבל זה לא היה ערבים בכלל 

האמריקאים שעשו את זה, אף מטוס לא היה יכול להגיע לשם בכלל, 
מיד היו מורידים אותו, ובכלל לא חושבים שזה היה בכלל מטוס, כי 

מוך כזה ולהגיע ישירות למטרה מטוס כזה אין לו אפשרות לטוס בגובה נ
וחוץ מזה מצד האיכות של המטוס,  .במהירות שהוא היה צריך לטוס שלו

לא עשוי מתכת חזקה, אלא מתכת רכה, כי הוא טס גבוה,  הוא רך, הוא
וצריכים שזה יהיה כמה שיותר קל עם כל המשא שלו, הוא צריך ליסוע 

מאד חזקים, ומי שראה בסרט -מהר. והבנין היה עשוי מברזל, ברזלים מאד
איך שזה נכנס, זה היה נראה כאילו שזה נכנס לתוך 'עוגת קרם'..., וזה 

ברור שהכניסו מראש אז ת, פשוט לא היה יכול להיות. לא יכול היה להיו
, (demolition)ן' הכל היה עשוי מראש, כמו 'דמוליש .פצצות לתוך הבנין

זה ירד ישר  .פיצוץ בניינים. ככה בדיוק מורידים בניינים גבוהיםהריסה, 
הבנין השלישי,  ,מטה כמו סרגל, במקום ליטות לצד אחד או שנים. ובכלל

שזה אפילו בכלל לא היה קרוב לזה, למקום פגיעת המטוסים, אז למה 
פתאום זה התפוצץ?... אין לזה שום סיבה הגיונית! אני אגיד לכם למה 
זה התפוצץ, כי שם, בבניין ההוא, היה המחסן, שם היו כל ההוכחות על 

הם הגניבות האדירות של הכספים, כל המיליארדים והטריליארדים ש
 גנבו בשביל לבנות את הבונקרים שלהם...

 ש. אז מי יודע איזו הצגה הם מכינים לנו עכשיו...
. The greatest show on earth –ת. דה גרייטסט שואו און ארת' 

 ההצגה הגדולה בעולם...
 םרטונים של דאע"ש עוברים עיבודייש. אומרים שגם הס

 ...ייםהוליווד
הרגו אנשים, הם כן הרגו אנשים  ת. ברור, וזה לא אומר שהם לא

בצורה אכזרית ביותר. אני לא יודע אם מישהו היה יכול לכתוב ספר 
זה שהם די טיפשים.  – ל כך מוצלח, אבל מה שלא מוצלח פהכזה, ספר כ

ומה שהם כותבים, או מה שהם עושים, הרבה פעמים רואים ברור שזה 

 ..סתם שקר, וסתם הצגה.
 

 סימני גאולה
זה שלש פעמים שבע, שבע שבע שבע... מלכות בן  – ש. תשע"ז

 דוד...
 נכון, סימנים וסימנים וסימנים וסימנים, נו, כבר בא המשיח... ,ת. כן

 ש. כל כך ציפינו בתשע"ו, היו לנו כל כך הרבה סימנים...
זה כתוב שיהיו  .ת. נכון, אבל זה ככה צריך להיות לפני שזה קורה

ימנים לא נכונים, ויהיו דוברי שקר, וכו', כל מיני סימנים, ויהיו גם ס
ים]'וְׂ ר והכל זה בשביל הבירו פּו ַרּבִּ רְׂ ּצָ יִּ נּו וְׂ ַלּבְׂ תְׂ ים ,יִּ עִּ ָ ש  יעּו רְׂ ש ִּ רְׂ הִּ ים ,וְׂ עִּ ָ ש  ל רְׂ ינּו ּכָ לֹא ָיבִּ  ,וְׂ

ינוּ  ים ָיבִּ לִּ ּכִּ ש ְׂ ַהּמַ  ....', סוף ספר דניאל[וְׂ
זה  5-7-7-7 – סכום הספרות של האלפים נצרף את םאש. 

 שם הווי"ה. – 26א בגימטריא יוצ
ת. מאד יפה, ויש גם את הקודים וכו', אוי, שנבקש רק את הגאולה 

אם אמר שומר אתא בוקר וגם לילה, '], ואת בית המקדש ואת הקרבנות... השלימה

 [ב"ק ג: בעיו'... –תבעיון 
סוכות העולם ישתנה, חג ש. לפני סוכות דיברתם על כך שאחרי 

 הדבר...זה לא יהיה אותו 
ת. וכי העולם לא השתנה? הוא בהחלט לא אותו הדבר! השתנה 

מקומות, סוריה לגמרי! כל המלחמות האלה, לוב, מצרים, תימן, ובכל ה
המקומות הם לא יודעים בדיוק בשביל מה בכל  !וכו', זה כה משונה

דאע"ש, ועכשיו היש מלחמות. וגם במצרים יש מלחמה בסיני עם  האלה
לי על הגבול עם מצרים. עובד ישראלי. הדאע"ש לא נרצח איזה ישרא

אכפת להם להרוג ערבים, הם הרגו המון ערבים, רוב האנשים שהם 
הם היו ערבים, הם נלחמים בתוך הארצות הערביות בשביל  –הרגו 

לשלוט. ומה שהכי מעניין, כמה אנשים הם כבר יכולים להיות?! אז זה 
 הכל סרט, סרט דמיוני.

נהרגים אנשים ו, האמריקאים בוחשים בקדירה, ש. סוער בסוריה
 , ועכשיו גם בעיראק..., הדם זורם כנהרותלמאות ואלפים

על זה, זה כל כך שטויות,  ת. זה בלאגן, בלאגן, אפילו לא כדאי לדבר
האלו מתרחש רצח  תשמהשטויו – כאלוהיא שאלו הן שטויות הבעיה 

זה פשוט אי  .הרבה דם זורם, הרבה ילדים נהרגים .רב אכזרי ביותר
אפשר לתאר. אבל זה כבר חלק של העונש של העמים האלה, שה' 
 הבטיח להם. זה הכל בדיוק לפי הנבואות, בבל ודמשק וכו'... וגם תורכיה.

ָרה'ישעיהו ל"ד: ] ָבצְׂ י ֶזַבח לה' ּבְׂ ֶאֶרץ ֱאדֹום ,ּכִּ דֹול ּבְׂ ֶטַבח ּגָ  .[ועוד רבים ...', ירמיהו מ"ט,וְׂ
, עי' רש"י סוריהעל נפילת השער בארם )בסנהדרין  גמראש. יש 

ובמקור היה כתוב רומי, כפי שבהרבה מקומות  שם, ויתכן שזה מהצנזורה

 ...כסימן לגאולה( קרה כן
אמר מתיירא אני  ,אימתי בן דוד בא ,שאלו תלמידיו את רבי יוסי בן קיסמאסנהדרין צח. '

לכשיפול השער  הם,למר אין אנו מבקשין ממך אות. א ,אמרו לו .שמא תבקשו ממני אות

תן לנו  ,רבינו ,אמרו לו .הזה ויבנה ויפול ויבנה ויפול ואין מספיקין לבנותו עד שבן דוד בא

 .ואף על פי כן ,אמרו לו ?ולא כך אמרתם לי שאין אתם מבקשין ממני אות ,אמר להם .אות

 ...[ונהפכו לדם ,לדםאם כך יהפכו מי מערת פמייס  ,אמר להם



 4עמוד  –כי זה כל האדם 
 

 ת. בדיוק.
ש. דבר מעניין היה בחג הסוכות הזה שלא ירדה טיפת גשם, 

 סימן של הארת פנים...
הרבה סימנים לא טובים. ראו קשת בענן, ללא גם ת. נכון. אבל יש 

 זה סימן לא טוב.וגשם! כשהשמים כחולים לגמרי. 
ש. היה בסוכות משהו מאד מוזר. היו כמויות עצומות של 

קרא... -עורבים, מי מעיר אותנו בבוקר? העורבים! צועקים: קרא
 .לפי המלים זה נשמע רע.. רע..

. ]ר' ספר חסד לאברהם, מעיין ה' נהר כ"ז[ת. העורב זה סימן רע. סימן רע מאד 
 סימן רע. – וזה שיש כל כך הרבה מהם עכשיו

אלו שאורבים  –ן, וגם אורבים באל"ף "ש. יש לנו גם עורבים בעי
 ..לנשמות שלנו.
]קהלת  הציפורים – הבשורההם רק מביאים את  ., זה שייךת. נכון, כן

יךְׂ ֶאת ַהּקֹול: 'י' ם יֹולִּ ַמיִּ ָ י עֹוף ַהש ּ ָבר ,ּכִּ יד ּדָ ם ַיּגֵ ָנַפיִּ  ....'[ּוַבַעל ּכְׂ
ש. בקבר דוד המלך באו הרבה יהודים, אבל הרשויות לא תמיד 

 עוזרים לנו במיוחד...
מלחמה על זה, אבל אל תדאג, הם רוצים את העיר ת. טוב, תהיה 

המקדש -הם רוצים לבנות את בית .העתיקה, והם מאמינים שכבר יש להם
אֹות ]תהלים פ"ג: ' ולהפוך את זה לבית עבודה זרה, ח"ו נּו ֵאת נְׂ ה ּלָ ָ יֲרש  רּו נִּ ר ָאמְׂ ֶ ֲאש 

 ....'[יםקִּ ֱאלֹ 
 ש. וכי הערבים יתנו להם?
בים, יש להם כבר תכנית בשבילם. ויש ת. הן כבר 'יסדרו' את הער
נים' כאלו שיהיו מוכנים להיות מ  'ה   כמה גם ערבים ביניהם, הם מצאו

אינני יודע אם  ,חלק של הדת החדשה. וגם יהודים הם מצאו, שה' ישמור
 הם בכלל יהודים באמת.

 
האדמה הענקיות ועל כל -ל לדבר קצת על רעידותוש. אתה יכ

 בטבע?...מה שקורה עכשיו 
עכשיו  ותוב הגדול של הבעיות הגדולות שקוראו לפחות הר ,ת. כל

בטבע, כל רעידות האדמה ההמוניות, וכל הדברים מסביב זה, כמו 
ים שהולכים ומתרבים, במידה עצומה, והם הולכים יהבולענים הענק

ה הכל בא מכוכב השביט, זה בא ז – הגעש שמתפוצצים-וגדלים! והרי
המשיכה של הכדור הזה, ה'ניבירו'. זה כח כוכב, של ה ההשפעה מכח

 משהו משהו. 
אידים שפוגעים בירח וגם וולא רק זה, יש מאות מטאורים ואסטר

באים לפה, מאות. אז הם לא מדברים על זה, שותקים על זה, אבל אנחנו 
טורנאדו, -ה' ריחם עלינו, יש באמריקה סופות - בארץ, אוי, אנחנו בארץ

ענק וכו' -דהים השטפונות האלו, והוריקנים, ושריפותושטפונות, משהו מ
רות, ובכל העולם ישנן בעיות קשות ביותר. ופה בארץ, ווכו', וגם בצ

)מוצלחת(, אבל השמש  "מי יודע מה"כלה היא אמנם לא הכי נכון, הכל
זורחת, ולא חם ולא קר, והכל זורם, אז מה יודעים? איך הם יודעים מה 

ויתעלפו, כשיראו את השביט או  – ו בשמיםשקורה? הם פתאום יסתכל
הארץ, -וזה יתן 'זבנג' לכדור .'ניבירו' או איך שאתם רוצים לקרוא לזה

ק, את כדור הארץ, ינער זה לא יתנגש איתו, אבל הוא ימשוך אותו חז
 , הניבירו.X-נטאההשפעה של הכח העצום המגנטי של פלבכח אותו חזק 

הטבע, כאילו -אסונותש. בתקשורת לא מדברים כלל על 
 ..צבאי הכי כמוס, כל התופעות הללו.-מדובר בסוד

לאוקטובר כל האינטרנט עבר לידים של האו"ם, אז  1-ת. בתאריך ה
אני מאמין שעוד מעט הם יסלקו את כל אלה שמדברים נגד, כי ברגע 

זה הסוף! לפחות הסוף של האינטרנט. טוב,  – שזה נהיה חלק של האו"ם
 ם יהיו שמחים, לפחות בחלקם...היהודים החרדי

 התחזקות
תורה בהרבה בתי כנסיות, אני רואה שעם -ש. עברתי בשמחת
שמחים בתורה, שמחים בה', יש להקב"ה  ...ישראל אוהב את ה'

 את מי לגאול... יש מי שמחכה לו....
ת. תראו, עם ישראל עובר דברים קשים עכשיו כמו כולם. כי יש 

ת של בריאות, יש המון אנשים עם בעיות הרבה בעיות, אם אלו בעיו
שלא נדע, והמון אנשים עם בעיות של כסף, והרבה עם כל  ,של בריאות

זה ממש שובר לבבות של הרבה יהודים,  – מיני בעיות. וחינוך ילדים
ויש עוד ועוד. והיהודים מתחילים להרגיש ולהבין שהם פשוט השתכרו 

ת שאף פעם לא היתה במשך שנים על הגשמיות של העולם, הגשמיו
אז הם עושים  –גשמיות כזו בכל ההיסטוריה, ואלה שמבינים את זה כבר 

ד מחזיקים את זה, תשובה באמת, משתדלים, אבל יש כאלה שעו
, כמו להגיד תהלים או 'משעמם'מאשר לעשות משהו  ומעדיפים את זה

חס וחלילה,  – להתפלל מה שהם קוראים 'יותר מדי', לא שזה יותר מדי
 אבל זה הבירור עכשיו, זהו. זה הבירור.

ש. אבל ישנה בכל זאת התעוררות מיוחדת לאחרונה בעם 
 ישראל...

הם לא יודעים, הם  – ת. בודאי ובודאי, אבל יש גם את הרוב, והרוב
סים למשוך אתם לשקר, יש את אלה שמנ – 'לא פה ולא שם'. מצד אחד

סים למשוך אותם כביכול, ומצד שני, יש אנשים שמנ-חרדים-אנשים
 , מלחמה כפולה. Dual Warלאמת. אז איך אומרים באנגלית: 

 ש. התפילות השנה בימים הנוראים היו עם הרבה התעוררות...
ת. נכון, היתה תפילה מאד חשובה עכשיו, ואנשים ממש מתעוררים, 
אבל לא מספיק עדיין. ושוב אני חוזר, אני חוזר ואומר: רק לקשור קשר 

זה מה שיציל. רק זה יציל אותנו. קשר של כל אחד בנפרד עם  – עם ה'
ַתח עכשיו את המעברים אליו, כך שכל אחד יכול להגיע  הקב"ה. הוא פ  

ר לֹו ֱאלֹ ': ד' ואתחנן]אליו, כל יהודי יכול להגיע אליו...  ֶ דֹול ֲאש  י גֹוי ּגָ י מִּ ים ֵאָליו קִּ ּכִּ רֹבִּ ים קְׂ

ֵאנּו קֵ ה' ֱאלֹ כַּ  ָכל ָקרְׂ יוינּו ּבְׂ עּוָתןיונתן: ' ובתרגום ...'ֵאָלָֽ יד ּבָ ָעבִּ ַיין ַקֵמיּה וְׂ ַצלְׂ ֲאַנן מְׂ יַדן ּדַ ָכל עִּ לֹוָתָנא ּבְׂ ַמע צְׂ ָ ש   [...'וְׂ
והוא מחכה לכולנו, שנדבר איתו: 'טאטי, טאטי, אבא'לה, אבא'לה, תרחם 

אמיתי שמדבר ככה עם הקב"ה, -עלינו, תרחם עלינו'. אני יודע שכל יהודי
האמיתי שבינו -יכול, אז הוא כל כך מרגיש את הקשר כל יום אם הוא

ַפֵחד כבר, הוא יודע  לבין בוראו, עד שהוא לא מפחד כבר, הוא גם לא י 
הנשמה היהודית שיש  שהוא חלק של הנצח שה' יצר, גם של הנצח, וגם

 בו, וגם הכל.
לפי מה שכתוב בגמרא, החורבן  ,ש. בהמשך למה שדובר במסר

השאננות של העם, לא פחדו ועשו  של ירושלים היה מתוך
ָרָעה'משלי כ"ח: ]שטויות...  ּפֹול ּבְׂ ּבֹו יִּ ה לִּ ֶ ש  יד ּוַמקְׂ מִּ ַפֵחד ּתָ ֵרי ָאָדם מְׂ  .[...', גיטין נד:ַאש ְׂ

ת. נכון, הם היו כל כך בטוחים בעצמם, והם כבר לא קשרו את זה 
הם היו גיבורים גדולים, הם  .עם הקשר שלהם שעם הקב"ה, זה הבעיה

יכלו לעשות דברים שאנשים נורמלים בכלל לא יכלו לעשות. אפילו 
הגמרא בסוגיית ] החיילים הכי חזקים של הרומאים לא יכלו לעשות את זה

הכל הכח האמיתי שלהם זה רק עם הקשר שלהם -, אבל בסך[החורבן בגיטין שם
 עם הקב"ה, וזה לא היה.

כם, זה להמשיך את העבודה בכל הנושאים טוב, מה שאני מבקש מ
שיהודי צריך בשביל להגיע למסקנה שאין עוד מלבדו, ושאין לנו שום 
חיים ושום מטרה בחיים אלא רק להיות עבד ה'. לא לשכוח: זה כל 

ָרָאנוּ  ֱאלֹוֵקינוּ  ךְׂ רוּ ]'בָּ  המטרה של העולם ּבְׂ ֶ בֹודוֹ  ש  כְׂ ד ו. ותקראו זאת עוד פעם וע...'[לִּ
ָמע']את מה שקהלת אומר בסוף ספרו  – פעם ועוד פעם ש ְׂ ָבר ַהּכֹל נִּ ֶאת  ,סֹוף ּדָ

ל ָהָאָדם י ֶזה ּכָ מֹור, ּכִּ ֹוָתיו ש ְׂ צְׂ ֶאת מִּ ָרא וְׂ ים יְׂ  זו המטרה של העולם. [...'ָהֱאלֹקִּ
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ז"תשע מרחשון חודש ראשיום ג' ירושלים, , בנימין עם תקשורבס"ד, 

שאומר  אפילו, ממני דברים עוד לשמוע רוצים שאתם שמח אני מאד
 ... להגיד עוד מה יודע לא כבר אני, האמת את

 בדיוק יודעים אם לא אפילו, זה את מרגישים וכולם בלאגן ממשעולם ה
 הבלבול מפחיד, וזה, הבלבול את, הבלאגן את מרגישים הפרטים את
 .הם איפה יודעים לאאנשים  כי, הזה

בניו  הוא אם, נמצא הוא איפה ידע אחד כל זמן, הרבה לפני לא, פעם
 .אחרת זה – היום אבל. קונג בהונג או אביב בתל או בפריז או יורק
, פריז כמו נהיה אביב תל, אביב תל על איום יש יורק,-ניו על איום יש
 כמו נראית פריז, פליטים מיני כל של מקום כמו נראה זה דוןנולו

. לבלומב הכל? אגיד אני מה. מצב מסכן פשוט יורק-וניו... סוריה
 את בדיוק מרגישים לא הם אבל הבלבול, את מרגישיםאנשים וה

 לא וזה, שלהם הרגילים החיים עם להמשיך מנסים הם ולכן. הסכנה
 דולרים, אפשר לקחת, הולך זה יותר-או-פחות, בינתים אבל, הולך

 גם אפשר, צ'קים לכתוב אפשר, דברים מיני כל ולקנות ,אותם להחליף
 פה, נכון, לאמריקה, לאירופה לטוס אפשר, אשראי בכרטיס להשתמש

בשנים  מאשר יותר הרבה ,שהתרסקו במטוסים קשות תאונות היו ושם
 אבל. לכם יקרה לא, ממשיכים, ממשיכים, דבר אין אבל, טוב, הקודמות

 . פחד קצת עם במטוס עכשיו עולה אחד כל אופן בכל

 ועם כל, וזכרם ימח שמם הוותיקן, עם רומא. רומא כמו מקומות ויש
 ועכשיו, בקריסוע ולל שאפשר כביכול'-ה'תרבות כל עם, המוזיאונים

 עיירות שחיסלו אדמה רעידות! לרומא מסביב אדמה רעידות? קרה מה
 בלי ראש שהוא אמר המחוז שם העיר, ראש ראש! נעלם הכל, רבות
כל  לא אפילו ברומא שזה, שם נפלו כנסיות הרבה. נהרס הכל... מקום

 זה, בוותיקן הגדולות הכנסיות שאחת כך כדי עד רעד הכל – קרוב כך
 מה מבינים ולא, ברומא לרעודשם  מפסיק לא וזה. ..לשם להכנס סכנה

 ָעַמדחבקוק ג': '] סימנים, סימנים', ה ברוך, ורועד רועד זה. זה ולמה זה

ר ָרָאה ,ֶאֶרץ ַוְימֶֹדד ֵּ ת  ֹוִים ַוי ַ ְֹצצו   ,ג  ְתפ  י ַוי ִ חו   .ַעד ַהְררֵּ ַ ְבעֹות ש  ַזַעם ...לוֹ  עֹוָלם ֲהִליכֹות ,עֹוָלם ג ִ  ב ְ

ְצַעד ַאף ,ָאֶרץ ת ִ ש   ב ְ דו  ָ ֹוִים ת  ע ָיָצאתָ : ג  ַ ש  ךָ  ְליֵּ ֶ ע ,ַעמ  ַ ש  יֶחךָ  ֶאת ְליֵּ ֹאש   ָמַחְצת ָ  ,ְמש ִ ית ר  ֵּ ע ִמב  ָ . [:'ָרש 
, הכוכב שזה, שלו השליח עם ,זה את שולחהקב"ה  שזה אומר ואני

 שבא )המבנה(הקונסטלציה  כלעם ו. X פלאנט או, הניבירו או, השביט
 .ומתקרב מתקרב שזהערי הגאולה של הסימן זה אבל. אתו

, שתיהם של ההצגות כל ועם טראמפ, ועם הילרי עם. בלאגןעולם ה
 אוטיסטים רק לאאנחנו,  רק ולא ,אנחנו כי טובים... כך כל לא שחקנים

 ומבינים שלהם, ההצגות את רואיםאנשים  מיני אלא כלחרדים,  או
 .אמין לא בכלל התסריט. טובים כל כך שחקנים לא הם. הצגה רק שזו
 לפני שעוד או, שאחרי. אֵחר משהו לעשות הולכים שהם יודעים הם

, הבחירות זמן אחר קצת עוד אולי או, אחריהן מיד אולי או, הבחירות
רשעים ה. להיגמר הולך שהכל יודעים הם כי, להיות עומד ענק משהו
 . היטב יודעים שלהם, לבונקרים להיכנס רוצים הם, יודעים

תשובה  עושיםאנחנו  אם. לפחד צריכים לא ,םיהודיה ,ואנחנ אבל
 שאחד השני את אחד ולהאשים שטויות לברבר רק מנסים ולא, תאמיתי
 נקבל באמתאנחנו  אז – השני מאשר' ה רצון את פחות קצת עושה
 רוב, ימותעולם ה שרוב אפילו, לפחד צריכים ולא. צדקנו משיח

, כביכולהקב"ה ב חזק שמחזיק מי אבל, תיעלםעולם ה של האוכלוסיה
 והוא ,יהודי בית מקים גם והוא, תורה לומד גם הוא אם הזהיהודי ה אז

 היו שהנשמות יםאמיתי ם, יהודילא ומה אמת מה יודע והוא, משתדל
 יהיה זה אבל. ז"בעוה להיות ימשיכו הם, לחיות ימשיכו הם, סיני-בהר

 שעומד מה לאחר לחיות יכול לא אחד אף הגיוני באופן כי. אחרעולם 
גוים  יהיו ואפילו, ישרדו אבל. לשרוד יכול לא אחד אף, להיות

 .שישרדו

, רוחנית גם, רגשית גם! תתכוננו, לאחרונה שאמרתי כמו ם,יהודי ולכן,
 –לבית  נכנסים שאתם פעם ובכל, אוכל קצת תאספו. טכנית וגם

 תאח שעומדות הטונה-קופסאות ועל, שבבקבוקים המים על תסתכלו
 באיזה ותחשבו, האורז-פריכיות על, לכם שיש הטחינה ועל, ההשני על

 זה את אומר הוא, דבר כזה לשמור אומר' ה ואםעולם. נמצא ה סכנה
, יום כל, פעם עודתשובה  ונעשה ,ונפחד ,ונדע ,זה על שנסתכל כדי רק

, שלנו מהלב איתו ונדבר, איתו התבודדות שנעשה, ביום פעמים כמה
 ,הזה האוכל ואזתשובה. ב לחזור לנו לעזור ממנו ונבקש, ונבכה

 הרבה לנו יתן ממש זה –לוקחים אנחנו ש מה וכל והבטריות, והפנסים
 אך רוצהקב"ה וה .שלנו נח' ה'תיבת יהיה זה כי ,שמחה הרבה, הרבה
 . זהו. בו ונבטח בו שנאמין, בו שנבטח ורק

 חוליםאנשים  עם הנסיון. נסיונות הרבה לנו נותן הוא. קשה זה אבל
, יתומים הרבה כך כל, איומה בצורה הלב את שובר וזה, נדע שלא ,מאד
עולם ה את עוזביםאנשים ש קשות בשורות הרבה כל כך, נדע שלא
 ...אופן ובכל, עדיין מלחמה של זמן לא וזה, הזה

 ,גשמיות מלא שהוא כל כךעולם ב פרנסה. הפרנסה זה השני והדבר
 להיכנס אפשר, בגד לקנות אפשר יותר או פחות פרוטות שבשביל

, )שטויות('שמונצים'  מיני כל ולקנות, שקל עולהשם  דבר שכל לחנות
 הרבה כל כך ולקנות להיכנס ההרגשה רק, צריכים לאאנחנו  שלרוב
... טוב לא שזה אפילו, טוב לנו עושה זה, שקלים כמה בשביל דברים

 כל, רגע-רגע ,הפרנסה של הענין עם מאד סובליםאנשים ש יודע אני
 למחלות גורם זה, כואב והלב עצבני, אדם-הבן את עושה וזה, הלילה

 . היום שיש המחלות לרוב שגורם מה זה הזה, הפחד, הזו העצבנות כל –

 הכל זה, לכם יש בעיה איזו משנה לא, לכם לומר רוצה אני ולכן
 יעזור תמיד שהוא לדעת, בכלל לדאוג שלאקב"ה, שתבטחו ב בשביל

 ולא. איתנו יהיה הוא – איתואנחנו  ואם, תנווא יציל תמיד הוא, לנו
 סוף .לפחד לא. לפחד לא, לפחד

 :ותשובות שאלות

 הקהילות של פעם 
ש. איך ירדנו והגענו למצב כמו שאנחנו נמצאים בו היום? איך נפלנו 

 כל כך?
, באירופה םיהודיה לשכוח את העבר הנהדר שלנו.ת. אסור לנו 

 איזו, היה שם יהודי לב איזה, יופי איזה, היו קהילות של יופי איזה
 'לה היה המוסיקה', ה אהבת איזו, ריקודים איזה, משם יצאה מוזיקה

יר]' ִ ַבח ַהש   ֶ  בשביל היה האוכל', ה בשביל היה הריקוד, ים'[מִ לָ עוֹ  ְלַחי – ְוַהש  
 מה. לברכות להגיע בשביל', לה להתקרב בשביל', ה בשביל, החגים

)כל הצרות שהיו במדינות רב  קושי, באירופה קושי היה אבל אגיד לכם. אני

 יותר נהיה שזה וברגע, )בתקופת החופש והשוויון(קל  יותר נהיה וזה. אירופה(
 תוך, שנה חמישים בתוך, ירד וכשזה. ולרדת לרדת התחיל הכל – קל

  שואה!, השואה את הביא שזה כזאת בצורה ירד הכל –שנה  מאה

 לעולמם שהלכו יםאמיתיה םיהודיה כל, בשואה שמה, םיהודיוה
 הם, שפתותיהם על ישראל' 'שמע עם הלכו הם, נדע שלא, בשואה
 האחרונים ברגעים הבינו הםהקב"ה. את  עזבו שהם, טעו שהם הבינו
 שלא אלה אבל. עדן ולגן הבא לעולם הלכו והם, ב'גדול' טעו שהם
 כך כל היו לא הם, האחרונים ברגעים לקבל מוכנים היו ולא, ידעו

 . להם אוי. להם אוי אבל, מעטים היו יחסית, הרבה

, בעלז, באבוב, מחדש את החצרות החסידיות והקימו, ששרדו ואלו
היה, הנקמה של  נקמה זה', וכו, מיר', פוניבז, הליטאים וגם', וכו, גור

 מספיק גם היו כיאנשים,  קצת לפחות האמת, את תפסנו אבל, היהודים
, ושכחו, משפחות בלי, הזה הסבל אחרי כל מהמלחמה שחזרוים יחילונ

 .'וכו שבת חילול עם, מקודם כמו חיים המשיכו

 ניסו – עולםה את מחדש שבנוחרדים ה של, הקבוצות כל אבל
 קצת רמה זאת על בנו הם גם, היה שפעםעולם ה את מחדש לבנות
, אגיד אני איך, ה'מטורפת' האהבה ואת האש את כי, נמוכה יותר

סוף שיר השירים: ] הקב"הל הענקית האהבה, המילה לא זו אולי –'מטורף' 

י' ה כ ִ ֶות ַעז ָ ָ ה ַאֲהָבה ַכמ  ָ אֹול ָקש  ֶפיהָ  ִקְנָאה ִכש ְ ָ י ְרש  ֵּ פ  ש   ִרש ְ ְלֶהֶבְתָיה... אֵּ ַ  להם היה לא, ['ש 
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-בירושלים, במאה פה ואפילוגשמיות. ה לתוך הם נפלו ולכן ,כך כדי עד
מעמד  והחזיקו סבלו הם אבל, בשואה היו לא האלהאנשים שה שערים,

, והמחלות, הרב והעוני, והציונים האנגלים עם כך ואחר הטורקים עם
. לאמת את הרצון, ולאמת לתורה האהבה את היה להם כי עזבו, לא והם

' ה, האחרונות השנים בחמישים מתקלקלים היום, אבל מתקלקלים
, חדש-לא ישראל עם, ישראל עם יקום הזה ההרס מתוך אבל. ישמור

 'נעשה ואמרו סיני-בהר התורה את שקיבלואמיתי. ה ישראל-עם
 . עליה תהיה רק, ירידה תהיה לא הפעם אבל .ונשמע'

 ?סוגי הקהילות בין חילוקים והבדלים היו האם. ש
 כי, יםאמיתיה הצדיקים עם יות,אמיתה הקהילות בין הבדל אין. ת
 סוף ובלי, ט"הבעש, ענק צדיק היה א"הגר, ומעבר מעל צדיקים היו

 משהו היה זה – בתמימות איתם שהלכו אלה אז, מלא-מלא צדיקים,
 יהדות... של הבא'עולם  'מעין היה זה, לתאר אפשר שאי

-שעות למדו הם אבל, דברים מיני בכל עבדואנשים ה רוב ובלונדון,
 המאה מתחלת אבלהקב"ה.  את עזבו לא הם, במשך היום שעות

 לרדת התחילה הרמה – הקודמת המאה סוף שזה ,1900 – העשרים
 מצאנז הרבי, הרבה ועוד חיים החפץ כמו, גדולים לנו היו ועוד. חזק

 מאחרי תקופת מלחמת ,1900 אך משנות'... וכו' וכו 'וכו מסאטמר והרבי
 מחפשים, מחפשים אנחנו עכשיו אבל ירידה! איזו, הראשונהעולם ה

 . שזו האמת בטוח להיותו זה, את למצוא קשה שכל כך אמת

.. האם היו הבדלים .השואה לבניה של הקהילות אחרי התכוונתי אני. ש
 בין סוגי הקהילות?

 לפני כמו שהיא אחת אף אין – השואה לאחר שהוקמו הקהילות. ת
 שכבר בודדים רבי'ס יש, כן זה, בודדים, אנשים בודדים יש. השואה

 אבל, המלחמה מהזמן של אחרי, כבר איתנונמצאים  לא הרוב מהם
 עצמם את להקריב המוכנות עם, האש עם, הלב עם, שפעם כמו קהילות

 יחזיר' ה, שוב זה את נקבלאנחנו  שעכשיו מאמין אני אבל. אין זה –
 יחזיר זה, יתחילו הקשות הגדולות כשהבעיות', ה בעזרת, זה את לנו
אנחנו ש מה לעבור מאד קשה זה .אותנו יעזוב לא וה' .זה את לנו

 לא הוא .לנו יעזור והוא, אותנו יעזוב לא הוא אבל, לעבור עומדים
, אנחנו שלו הילדיםאנחנו  .שלו העם את רוצה הוא .אותנו להרוס רוצה
 !...אותנו יעזוב לא הוא, שלו הכלה

 אברהם את ברא שהוא ומאז! אותנו עוזב לא והוא – איתנוהקב"ה 
 אותנו הביא הוא. עזב לא הוא. םיהודיה את –אותנו  עזב לא הוא אבינו

 אברהם מאז הגלות הזו, לפני וגם, הזו הגלות במשך כל ענקיים בקשיים
. אותנו עזב אף פעם לא והוא קשים, מאד-מאד עברנו דברים אבינו
 ,לבלבולים ולא לפחד, ולא לדכאון לא להכנס, צריכים לא אנחנו

 בשביל זה, עכשיו הקושי –לנו  עושה שהוא מה שכל ולדעת ,ולהמשיך
 באמת כשתהיה, הבעיות באמת שכאשר יהיו, חזקים להיות לנו לעזור
 הקב"ה עם! אנחנו מכלום נפחד לא, נפחד לאאנחנו  – הענקית הסכנה

 .איתנוקב"ה וה –

 האוניברסיטאות החרדיות
, הכלל מן יוצא בלי כולם כמעט –לבנות  חרדיהחינוך העולם  כל. ש

 אפילו .לתמורה' 'עוז של הסמינרים: החדשה הריפורמה למערכת נכנסו
 שם שאומר את הכל: 'עוז לתמורה', שם, הזה השם עם מתביישים לא
 הופכות המוסדות .החינוך צורת כל את משנים, רפורמטיבי כך כל

נשמה, ואיזה תכנים איומים מחכים  שום בלי, קרייריסטי משהו להיות
 .על הדרך, ה' ישמור

 נכנסו הם .להצליח להם נתן' ה. בגדול, הצליחו ,רשעיםה הם,. ת
-בתי יהפכו את זה להיות ממש כמו זה, את יעשו ועכשיו, יעקב-לבית
 את הופכים הם אוניברסיטה. לאוניברסיטאות כמוים, יחילונה של הספר

 ההורים ואם. אותן מקלקלים הם. אוניברסיטה כמו גם זה – והלימוד. זה
 זה .בכלל םיהודי של פרצוף יהיה לא – מהר משהו יבינו ויעשו לא

 -בבתי עכשיו שהכניסו מה כל .יהודי של פרצוף עכשיו בקושי כבר
 שעושים דברים כמו עוזר לא וזה! לגמרי פסול – הממשלה בגלל יעקב

 הן רחבות הבנות של שהחצאיות עכשיו, שבודקים שיש סמינרים
 את עושים הם. הורסים הם כי את העיקר כלום! עוזר לא זה, וארוכות

 טוב משהו זה אופן שבכל שנחשוב בשביל )את החיזוק בצניעות המדומה(זה, 
רק  אבלצניעות, ה את עזבנו לא, כאילו האמת' את עזבנו ו'לא, יותר

 .' יש שםצניעות' איזו ולראות שלהם לחתונות ללכת מספיק

 הפעוטים ואת, לאוניברסיטאות הופכים הגנים את אפילו. ש
 ...לסטודנטים

 בחורה כל מעט ועודחילונים, ה כמו למשהו הפך זה, נכון, נכון. ת
 לעשות בכדי קטן( נייד )מחשב... טאבלט או אייפון להביא יצטרך ילד וכל

 יהיה לא מעט עוד אבל ...לעשות מה אין אז – לא אם, בית שיעורי
ישעיה סוף פרק ]! לגמרי זה את ימחק, זה כל את ימחוק' ה. דבר שום מזה

ֹפֲעלוֹ  ִלְנעֶֹרת, ֶהָחֹסן א': 'ְוָהָיה ָבֲערו   ְלִניצֹוץ, ו  יֶהם ו  נֵּ ו, ש ְ ין ַיְחד ָ ה ְואֵּ ֶ  רק אני אבל '[...ְמַכב 
 . לזה לחכות צריךיהודי  וכל, נמחק זה הזה שכל לרגע מחכה

 בזמן ה'ייבסקים' הרשעים שפעלו אלה זה אותי מפחידש מה. ש
סקציה", -קיצור המלים "ייברי –)אנשי היבסקציה  הדת את לרדוף הקומוניסטים

שהיו ממונים להרוס את היהדות שם, ברובם היו יהודים שבגדו אלו המחלקה היהודית, 

 פועלים והם, ישראל בארץ כאן אותם לנו יש היום, במסורת אבותיהם(
 ....שלהם הכח בכל
 םיהודי כביכול אנשים שהם, רב' 'ערב מספיק שיש ודאי, בודאי. ת
, מסויימת עד נקודה רק להצליח להם נותן' ה אבל .נגדינו פועלים והם

 ..."!כאן עד" :יגידו יםאמיתיה םיהודיה אז – הרגע אבל כשמגיע

 החינוך כל את טוטאלית לכבוש הצליחו שהם מדהים אותי איך. ש
שלהם, הם לא חלמו ואף אחד לא חלם  הפה לתוך ישר , שנכנסחרדיה

 .מדהימה..על כזו הצלחה 
 והם כסף, שרוצים. אנשים הכל כסף זה. כסף הכניסו הם ממש!. ת

 לא הם', וכו פיאות ועם זקנים, םע   הם אם אפילוקב"ה, ב מאמינים לא
 קב"ה. ב מאמינים

 ?...צעקה קול שאין זה ואיך. ש
 הם תראה, טוב! יותר זה? מה, פשוט לעצמם שאומרים כאלה יש. ת

 הם –הקנאים  אלה, 'צניעות' של סוג איזה יש ואפילו ם!יהודי נשארים
 מירשעים, ה עם שהולך מי. משוגעים אתם. הפוך זה אבל .משוגעים..

, הזהב-לעגל אלה שמשתחוים, זרה-העבודה-עובדי אלה עם שהולך
 !הנצח את מאבדים אתם, הכל את מאבדים אתם, המשוגעים אתם

 בשביל אדירים סכומים, הסמינרים, מיליוניםתקציבים של  קיבלו. ש
 ...שלהם ולחתן את הנכדים הריפורמות את להכניס
... שמה םיהודי מיני כל של לכיסים ילך הזה מהכסף מאד הרבה. ת
 העינים את יפתחו לא ואם, העינים את שיפתחו הורים שיהיו מאמין ואני

 ...סגורות ישארו העינים אז –

 ,מסביב שחור אפילו שמים סרט, העינים את סוגרים שהם רק לא. ש
 !...לאמת חלילה ייחשפו שלא, כלום לראות יוכלו שלא
 לא והוא מריח, לא הוא, לאמת פתוח לא שהוא אדם. נכון זה. ת
 כשמישהו, חיים אין כי. שלו הסוף וזה. דבר שום טועם לא והוא, רואה
 אתם! לנצח חיים אין !?מבינים לא אתם. חיים אין – האמת עם לא הוא

 רק. עכשיו הזה בזמן אחד אף מפחיד לא דבר שום?! זה מה יודעים
 מפחדים הם. הם מפחדים – יהודי לב הוא באמת שלהם שהלבאנשים 

 עם להיות מפחדים הםהקב"ה.  עם להיות לא, בנצח' להיות מ'לא
 הם, שקר רק רוצים הזמן כל ממש שהם, השקר עם, אלה אבל. השקר
, לדעת רוצים ולא, לשמוע רוצים והם לא, השקר רק את רוצים

 .הכל-הכל-הכל, הכל את ומאבדים

 הזמנות מטעם הסמינרים ללימודי בירושלים הדואר-בתיבות שמו. ש
 מציעים, מקצועות שונים ומשונים של ענקית שונים, קשת מקצועות

כחלק  ,דוקטורים ולהיות להשתלם לכולם, לכל הבנות והאימהות,
 מתוכנית האקדמיזציה לציבור החרדי של הממשלה...



 3 עמוד  – ה' לא יעזוב אותנו

 את להרוס רוצים הם, ישמור' ה, י"עמ את להרוס רוצים הם. ת
 יעזור ולא. תיהודיה המשפחה את להרוס, העיקר זה. תיהודיה המשפחה

 .לנצח ייעלמו – והם, לנצח תישאר תיהודיה המשפחה, להם

ההשכלה, הכפיה של -שגזירות אמר ל"זצ מברסלב נחמן רבי. ש
 יותר היא הרבה –השלטונות להכניס לימודים חיצוניים לילדי ישראל 

 .גרוע.. יותר הרבה, הקנטוניסטים מאשר גזירת חמורה
 קרוב היה לא אפילו זה – גזירת הקנטוניסטים, ובודאי בודאי. ת

 אבל העם! את הורס ממש זהגוים. ה של כביכול-היפה לכל החינוך
 הם, יפלו לא הם –סיני -בהר שעמדו יםאמיתיה םיהודיה, םיאמיתיה

 .יעלו

 חזקו ויאמץ לבבכם
 שעלול מה על חושבים רק אם לפחד'? 'לא במסר: הכוונה מה. ש

 ...ענק פחד ממש זה, לקרות
 כזה פחד זה אז – להיות שעומד מה על נחשובאנחנו  אם, נכון. ת
 הוא אם, מזה מפחד לא הוא – 'בה שבוטח מי אבל .לתאר אפשר שאי
 בגלל ורק אך מהמות מפחד צדיק אדם תראו,. עושה' שה מה שזה יודע

 ,הצדיק בשביל אבל, לו שמפריע מה זה, מצוות לעשות יכול לא שהוא
 כך. באמת וזה. הבית באותו אחר לחדר לעבור כמו פשוט זה – למות
 כךכל  לא זה! איתנו זה! ידינו על זה? עדן גן זה איפה המות? זה מה

 זה .מפה צעדים כמה אולי זה, הרחק מפה קילומטר מיליון זה לא .רחוק
 .רוחב על, עומק על ממש מושג לנו אין .חושביםאנחנו ש כמו לא

ֵּ ]'הִ 'מקום'  זה מה יודעים לאאנחנו   זה .מבינים לא, אנחנו י...'[ת ִ ם אִ קוֹ ה מָ נ 
 רק אבל, קצת הבין איינשטיין אולי .לרוב, שלנו ליכולת מעבר הרבה
 . קשה מאד, להבין קשה מאד מאד זה אז – לאמת כשמגיעים .קצת

 נתחילאנחנו  לאט לאט – השלימה לגאולה שנגיע ברגע אבל
 שאי משהו זה, ומעבר-מעל משהו זה הבריאה? הבריאה מה זה. להבין
שהוא, , שלב עוד לעבור שנצטרך עד משיח, עם ונהיה .לתאר אפשר

 – 'נצח' .הבא השלב את להבין שנוכל, לקראת זה אותנו יכין המשיח,
 ככה לא זה ...יעבור והזמן היום כל לשבת רק לא זה .פשוט לא זה

 נצח. ככה לא זה לא!, לא, יגמר לא וזה יעבור הזמן ,כיסא על שנשב
 יודע לא אני אבל, לזה נגיעאנחנו ו. קשה מאד עבודה זה, עבודה זה –

 ממה יותר תבינו לא ואתם, ממה שהסברתי יותר זה את להסביר איך
 . שהסברתי

 זהו. כן –רשעים ה. אותנו יעזוב לא' ה .לפחד ממה אין, לכן אז
י': ז' כ' ]קהלת רשעיםל אותנו הופך לא זה עבירותנו יש לש ין ָאָדם כ ִ יק אֵּ  ַצד ִ

ָאֶרץ ָ ר ב  ֶ ה ֲאש  ֹוב ַיֲעש ֶ  ואתם .נצטעראנחנו ש רק, אותנו יציל' וה, ..'[.ֶיֱחָטא ְולֹא ט 
, ]קדושין מט:[ שלימה, תשובה אחד ברגעתשובה  לעשות שאפשר יודעים
, ופתאום, מגעילים הכי מהדברים ותיהנו תמתינואתם ש לחשוב לא אבל

]ר' רמב"ם הל' תשובה  ככה הולך לא זה. ..תשובהב תחזרו הסוף לפני בדיוק

 ספוג כל כך אדם-שהבן ברגע .['בשער סוף , שע"ת ג"ה 'זופרק ד "ה' ופרק 
 ולא, מדי כבד כבר הוא אז – זה עם שהולכים הדברים וכלגשמיות 

 לשנות צריכיםאנחנו  עכשיו-עכשיו, לכן .נדע שלא ,ו"ח, לחזור יכול
 אחרי הרדיפה עם להפסיקאנשים,  נגד לדבר להפסיק, שלנו החיים את
 המפואר האוכל וכל המפוארות ותומצ-הבר כל עם להפסיקגשמיות, ה

 לשבת, ללמוד לשבתהקב"ה,  את ורק אך צריכיםאנחנו  .'וכו' וכו
 עם שלנו הילדים את ולגדל', ה עם להיות, תהלים להגיד, ולהתפלל

 . הזה החינוך

-בתי יש חוצפנים, פשוט, חוצפנים מלאים החרדים הספר בתיאבל 
מה עושים  כי, 'חרדים' בקושי זה, יעקב בתי של הספר בתי. שלא ספר
 יהיו והם, ללמוד בכולל ישב ושהבעל, לעבוד אותם מלמדים שם?

 לא אבל... או בנקים של מנהלות יהיו שהם או ספר-בתי של מנהלות
 בודאי גם וזה !הילדים עם בבית יהיה הבעל, הילדים עם בבית יהיו

 זה .בקושי צניעות מלמדים? זה ספר בית איזה אז. שלו ללימוד יפריע
' שה מה לא וזה ,כלום לא וזהצניעות  לא כבר שזה – בקושי כל כך
 והישיבות. הזה הדור של הקילקול של הדוגמה זה יעקב'-ה'בתי .רוצה

-בכלל דוגמה לא גם זה', וכו ג'יפים עם לטיולים הבחורים עם שנוסעים
 הםקב"ה. ה את שמחפש, יןד  ע   ,חרדי בחור של חינוך של בכלל

 ללכת מותרים הם שכביכול המקומות וכל! כיף רק, 'כיף' מחפשים
 הכיף, הרע זה היצר – הזה וה'כיף' .כיף בשביל רק הם' בחופשים וכו

 .]שבת סב:[ המות מלאך זה – הזה

עולם שה נראה זה האלה? הדיבורים את לדבר מי עם עוד יש האם. ש
 ...לגמרילו ן שֵ י  

 הם כי מבולבלים, שהם טובים םיהודי יש .לדבר מי עם יש, יש. ת
 יודעים לא והם, שלהם הבית בתוך אפילו ולפעמים, נופל שהכל רואים
, האמת את שיגידו, אנשים יםאמיתי דיבורים יש ואם. מזה לצאת איך
 כי. אמת שדובריםאנשים ה של לכיוון ירוצו והם, עצמם את יתפסו הם
 ילכו הם – האמת את כשישמעוומיד , הבלאגן כל עם התבלבלו הם
 שהולך מי, ְלמה שייך מי ונראה, הבירור של הזמן זה. האמת לצד

 .לשקר שהולך ומי – לאמת

, אמת כאילו שזה נראה יש שקר שזה. שקרים סוגי מיני כל יש אבל
 סתם זה, שטויות סתם זה ולפעמים, אמת מקום באותו מדברים ולפעמים
יהודי  אבל. מה-מה לדעת, קשה מאד-מאד, קשה מאד זה אז. בלבולים

 מדבר לא אדם-הבן איפה, הטעות איפה יתפוס הוא, יתפוס הוא – אמיתי
 לראות אפשר כי, להיזהר מאד צריכים. פשוט לא זה. האמת את בדיוק

 .לא חלק אבל, אמת מדברים בחלק ובאמת, גמורים צדיקים שהם ו  ל  אֵ כ   
 .אמת לא הם שלהם מהדיבורים חלק

 ?...מי דיבורים של, מדובר במי. ש
 מעילים לבושיאנשים  זה – כללי באופן. מי להגיד יכול לא אני. ת

נים ארוכות ופיאות ארוכים , חכמים תלמידי אפילו והם... ונראים, וזק 
 לדעת אפשר שאי רבנים בין קונפליקטים כאלו ויש .בלבול יש אבל
 המחלוקות כל – הכל זה! תפסיקו" :להגיד רבנים ואין. ְלמה שייך מי

 ."העם כל את מוריד רק זה שיש,

 הנורא הכאב כל שעם אומרים, והם, ישיבה להם שיש מכרים לי יש. ש
 באיזה זמן או בקיץ לעשות מוכרחים אין להם ברירה, הם היום – שיש
 בין קנאה תהיה כדי שלא אבל, זה לחלוטין נגד הם .תכניות כאלו ראחֵ 

 ...הם חייבים ללכת עם כולם להם לאחריםש ישיבהבחורי ה
 שהשקר להגיד יכול רק אני. לעשות מה לו להגיד יכול לא ת. אני

 מדבר עכשיו כמו שאני בחורים עם לדבר צריך והוא, להמשיך יכול לא
 עשרה לפחות יהיו הזאת הגדולה שמהישיבה מאמין ואני .איתכם

 בחורים הרבה יש. והם ירצו, האמת שזה, מדבר שאני כמו שירגישו
י'ט: ישעיה נ"] אמת של בכלל מקום אין אבל האמת, את שמעדיפים ָלה כ ִ  ָכש ְ

ְנֹכָחה ֱאֶמת, ָבְרחֹוב ַכל לֹא ו   להרגיש אפשרות אפילו להם נותנים לא. ...'[ָלבֹוא תו 
 יבנה' ה – הזה המעט על אבל, שישארו מעט יהיו, ונכון. האמת את
נבנה,  הכל ועליהם! מעט? במבול שרדואנשים  כמה. החדשעולם ה את

  כל העולם.

 איך. שקר, שקר, שקר, שקר זה .הרוב עם כבר ללכת אפשר אי
 להם ֵשם יותר יהיה, יותר גדולה ישיבה תהיה, אז בסדר !?אפשר
? מזה יוצאים בחורים סוג איזה אבל ,לבוא בחורים ירצו ויותר, מכובד

 אותם מלמדים 'כיף'?! לעשות צריכים שהיינו? ֶשַמה? בשמים נגיד מה
 'הולך והכל, הכל את ושוברים זה הולכים כל ואחר, השנה כל תורה
 של המהירות, של הטעם את להם מראים! כיף להם מראים כי, לפח'
 עשרת קיפחו דדיומסת ומיא דפרוגייתא חמרא'קמז: שבת ] הגופניים הדברים כל

 עוזרים השקר, את בעצמנו מכניסיםאנחנו ו ה'כיף'! זה, '[...מישראל השבטים
 מאמין אני אבל, מהבית גם זה את להם שיש בודאי .זה את להכניס

 ובחור בחור כל עם על הלב ומדברים '!גמרנו, כאן 'עד אומרים: שאם
 שיש מספיק יש אבל, בקלות לא, זה את לסובב שאפשר מאמין אני –

 .להם לעזור יכול שזה ותיהודי נשמות להם

 הוא – זה, ראש ישיבה שמוכן לעשות זאת את לעשות שצריך מי. ש
 דקדושה"... עזות"הרבה  אדם בעל להיות צריך



 4 עמוד  – ה' לא יעזוב אותנו

 הראש כמו, מתבלבלים שהם רק, כאלה גם מספיק יש, דבר אין. ת
 לא הם .הבחורים לטובת רוצים שהם בגלל מתבלבלים, ההוא ישיבה
 צריכים אבל', וכו אותם ללמד יוכלו ולא שילכו מהישיבה, רוצים

 שארת שלא רק ולא .כלום יהיה לא – גבול אין כי אם ,גבול לעשות
 !כלום ישאר לא, גדולה כמות

 כזה לעקור אפשר איך !שנים הרבה שמתנהל דבר כבר זה אבל. ש
 ...?!דבר

, םיהודי שהם זכרו – הקיר ליד אותם כשהעמידו תמיד םיהודיה. ת
 .בשניה אחת התהפכו ואז

עולם, ב גדול שינוי איזה שיקרה צריך – שינוי בישיבות שיהיה כדי. ש
 "...הפיך "בלתי זה אחרת, קל מצב יותר יהיה ואז

' וה – שלנו את לעשות צריכיםאנחנו  .סיבה לא, סיבה לא זה. ת
 אז – אמת אנשי היו לא כי אם, אמת אנשי שהם אנשים יש .לנו יעזור

 ...לבנות עולם ו"ח היה אפשר אי

זה מאד קשה, איפה  על כלל הציבור. ,ים באופן כללימדבר אנחנו .ש
 יש כאלה שמוכנים להקריב את המוסד שלהם בשביל האמת?...

 שהם יודעים הם כי, עצמם עם שמחים לא שהם אמת-אנשי יש. ת
 לא ובאמת. ולעשות לקום האומץ את להם אין אבל, הנכון בכיוון לא

 כי, לדרוש' ולא להגיד 'לא של סיבה אין. ו"ח, ישארו הרבה כל כך
 ילקקו והילדים, יבוא המשיח? מה יהיה כי. לנו אוי – לא אם

, חיים לחפץ אוי! חיים חפץ... חיים' ל'חפץ ללכת ירצו והם ...'קרטיבים'
ם מה םשֵ  על יודע היה הוא אם  השם על, האלה הבריכות את עשו ש 
 ואבוי אוי... עם המים אל תוך המגלשות עם חיים' ה'חפץ אוי, !שלו

 ! עדן בגן שם מתהפך בטח הוא, ואבוי

 ...אפשר היום להפוך את האנשים אי אבל. ש
... אחר למישהו זאת תספרו, אפשר שאי לשמוע רוצה לא אני. ת
 – לא הם ואם, חייביםאנשים ו, נכון לא זה כי, לשמוע רוצה לא אני
 !לא אז

 ?לעשות יםליכואנחנו  מה. ש
 – המלחמה את שעושה מי אבל. ספר בתי ולא ישיבה אין לכם. ת

 היא של התוצאה אבל, תלמידים הרבה כל כך להם ואין, קל לא זה
 .זהו. האמת וזה, האמת בשביל לעשות שאפשר מה

 ...כאלה מקומות הרבה אין אבל. ש
 יהיו אולי' ה בעזרת אז – אומר שאני שיקרא את מה מי... בסדר. ת
 עכשיו בעייתי מצב כזה זה רקאנשים.  זאת בכל יש ,אנשים ויש. עוד
כן  גם יש – טובים' 'הכי שכביכולאנשים ה בין שאפילו השקר עם

 .האמת כל איפה דבר של בסופו נראהאנחנו  – הכל-הכל אז. שקר

 להחזיר קשה הכי לו יהיה יגיע המשיח שכאשר מצדיקים דיבור יש. ש
 כי, קל יותר הרבה לו יהיה הרחוקים את, הקרובים אלו אתתשובה ב

 ...שלהם בשקרים הקרובים מאמינים
 שיש שאומרים מנהיגים ויש, האמת את להם שיש בטוחים הם. ת
, אגיד אני מה. מספיק זה אז – "אמר המנהיג"? מה אז, האמת את להם
 ויש אמת על כך שיש לדבר רוצה אני רק .זה על לדבר רוצה לא אני

 .לו בעיה יש – להבדיל יכול שלא ומי שקר,

 ...?השופר קול כבר את נשמע השנה האם. ש
 מתחיליםרשעים שה ממש נראה אבל זה, להגיד יכול לא אני. ת
 מרגישים. לרוץ מתחילים ממש הם ,שלהם התכניות כל עם מהר לזוז

 קצת גם לאבד מתחילים והם. מאד בלחץ מורגש שהם, את הלחץ
. זה את מרגישיםאנשים  עוד ואולי, בעצמי זה את מרגיש אני .שליטה

 הכל וזה –עולם ה כל על להשתלט יכולים לעצמם שהם חושבים הם
 . שטויות

 חרבותם 'וכתתו ם:"האו של שמו את הפסוק פרס של הקבר ש. על
 ...לאיתים'

 הם, ו"חקב"ה ה עם להילחם יכולים שהם מאמינים ממש הם. ת
 כולם הם אולי, אדם-בני בתור אותם מבין לא אני מאמינים בזה...

. פחד בלי, פחד בלי זה את עושים שהם יודע רק אני. בעצמם 'השטן'
. שלהם הסוף יהיה וזה, מעט בא עוד וזה, יגיע כבר שלהם הזמן אבל
הקב"ה,  עם הולך הוא שהשטן, והם יראו, פתאום העינים את יפתחו והם
 ה'שרת' ממש הוא, ו"ח יכול,-הכל הוא ולא ,קב"הל משתחוה הוא
... ומעבר' ש'מעל הנקמה זו, משהו-משהו יהיה וזה. שלו המשמש, שלו
יָרא ַאל'משלי ג': ] בהלם יהיו יאמינו! פשוט לא, יאמינו לא הם ַחד ת ִ ַ ְתֹאם, ִמפ  ִ  פ 

ַֹאת ִמש   ִעים ו  ָ י ְרש   ...השֹוק הזה בגלל רק הם ימותו, '[...ָתֹבא כ ִ

 שלהם היחידה המטוסים-נושאת, רוסיה הגדולה של המלחמה-אונית. ש
 לזה לא האם, התיכון בים סוריה, לאיזור שלנו, ליד הגיעה זה עתה

 בנבואתו הידועה? א"הגר כוונתהיתה 
לעשות  יכולים לא הרוסים, לפחד ולא! זה בדיוק. זה בדיוק זה. ת
 לנו יש אופן בכל כי, פה ימותו לאאנשים ש אומר לא אני. כלום לנו

 ...מפה מהם יברחו הרבה אבל, שנמצאים פהרשעים  מספיק

ם המסר  אותנו מעודד בעצם אתה. ש  האיום הריקבון כל םע  שֶ ע 
י"א עי' מלבי"ם ישעיה ]... חדשה צמיחה... הֵנֶבט יצא אבל בסוף – שמסביב

 .[עה"פ: 'ונצר משרשיו יפרה'
 כל את גם, הכל אתעולם, כל ה את שברא הוא זה' ה. ממש. ת

 ַעם –אנחנו  אבל, היקום וכל הכוכבים כל ,הכל, )היקום(ה'יוניברס' 
 רוצה הוא, רוצה שהוא מה וזה. נשרודאנחנו ו. קטן עם כל כך, פיצפון

]ר' מאמר ישרוד  הזה הקטן היהלום רק –שיש  מה כל מתוך. הקטן את

 אומרים איך, יםאמיתי יהלומים לאאמיתי,  מסביב לא הכל, ['היהלום הקטן'
 .חצץ-אבני בעברית?

אחרת מאשר  הרגשה לנו תהיה האם – הקשה המצב כשיהיה. ש
 ?...האחרים

אם  לנו יעזור אבל זה. אחרת יהיה אז – חזק עכשיו עובדים אם. ת
 וזה מבינים? אתם. יםאמיתיה םיהודיהקושי של ה את ננסה להרגיש

 לצאת איך רואה לא הוא, קשה משהו עובר אדם-שבן פעם כל, ברור
-רגע, יום יום ממנו מבקש והואקב"ה, ה עם נשאר הוא אם אבל, מזה
 יכול אתה "רקקב"ה: ל אומר והוא, שלו הלב כל עם משנה, לא, רגע

 הוא, עולם-בורא הוא', ה רק, הזהעולם ב לעזור מישהו אין, לעזור
 אותו!" הוא רק צריכיםאנחנו  אדם?! בני צריכיםאנחנו  מה, יכול-הכל
 שהוא ואיך לנו נתן שהוא שמה יודעיםאנחנו כש ואפילו. לנו עוזר תמיד
, הבעיה אותה את פעם עוד לנו ואחר כך תהיה זמני, זה דבר לנו עוזר
ר 'גשר' לנו עושה הוא, משנה לא זה ב  ד  ר-מ  ב   את נעבוראנחנו ש עד ְלד 

.הכל
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  1עמ'  –הנוסחה לחיי נצח 

 יחרב העולם רוב
 ז"תשע חשון ז"ט, ירושלים, דניאלבס"ד, תקשור עם 

 גם, שקר שקר שקר, שקר מלא הזה העולם כל, אבא אוי, אבא אוי
 .ממשיך זה, מפסיק לא וזה ,מחלוקת ,מחלוקת ,מחלוקת. החרדים בין

 לא. שקר מוצאים אנחנו שם גם – אמת שמצאנו בטוחים שאנחנו ומתי
 דבר של שבסופו כדי הזה הבלבול להיות חייב, להתייאש לא, להתייאש

 שייך ומי לאמת שייך מי, השקר ובין האמת בין ולהבדיל לראות נוכל
 שלנו הקשר – וזה ,אחת אמת רק יש הזה הבלבול כל ובתוך. לשקר

 .ה"הקב עם

 צריכים למה ?הכוכב על לדעת צריכים מה' שאומרים אנשים יש
 מעניין ולא בבית עצמנו את גריםסו אנחנו? האלה הדברים כל את לדעת
 לראות בלי, שקורה מה לראות בלי כי, שקר כן גם זה – '!כלום אותנו

 לא, נבין לא אנחנו, הזה העולם על הרס להביא עומד' שה הסיבה את
 .נבין

 אומרים שהאוטיסטים שמה להתלונן התחילו שאנשים עכשיו קרה
 ה"הקב? העולם בןחור על, הרס על לדבר צריך למה. מאד אותם מפחיד

 .דבר כזה לנו יעשה לא הוא !טוב הוא

 רע כזה היה? המבול לפני היה מה כי .מאד ועצוב מאד מצחיק וזה
 היו ,צדיקים היו לא הרוב אבל, צדיקים אז כבר שהיו אפילו, בעולם
 הכל את להרוס שצריך החליט' וה, איומים דברים עשו, ממש-רשעים
 .חדש עולם עליהם ובנה ומשפחתו נח את הציל הוא – מחדש ולבנות

 עבדים שהיו למרות! לצאת רצו לא כי ?ממצרים יצאו לא 80% למה
 עבודה) ז"הע עם קשר הרגישו הם, היהודים כל עם פרך-עבודת ועבדו
" ֲאבֹוֵתינו   ָהיו   ָזָרה ֲעבֹוָדה עֹוְבֵדי"] לגמרי אותם תפסה ז"הע. מצרים של( זרה

 להם שנתנה שלהם האלילים-עבודת את לעזוב רצו לא, [פסח של הגדה
ָבר ֶזה ֲהלֹא'בשלח יד, יב: ]פסולים  תענוגות ר ַהד ָ ֶ ְרנו   ֲאש  ַ ב  ם ֵאֶליךָ  ד ִּ ְצַריִּ  ֵלאמֹר ְבמִּ

ו   ֲחַדל נ  ֶ מ  ם ֶאת ַעְבָדהְונַ  מִּ ְצָריִּ  ....'[מִּ

 ? הראשון המקדש בית נחרב למה

 יחזור לא ישראל-עם שאם שנה שמונים משך ניבא הנביא ירמיהו
 חזרו לא ולמה. לו האמינו ולא, המקדש בית את יחריב' ה – בתשובה
 להם שנתנה שלהם הזרה-העבודה את לעזוב רצו לא כי? בתשובה
 .במצרים כמו אסורים תענוגות

 ? באירופה השואה את לעבור צריכים, ישראל-עם, היינו למה

 אבל, זה את יודע ה"הקב רק ,הסיבות כל את להגיד יכול לא אני
 הגדולה היהודית האוכלוסיה היתה באירופה 1939 עד – ברור חדא דבר

-ומחללי שלהם ביהדות מאד חלשים היו היהודים רובו. בעולם ביותר
 מעניין לא, כלום שומרים שלא סימן זה שבת שומרים לא ואם, שבת
 היה זה אם'. וכו' וכו כשרות לא צניעות לא, קדושה לא – בכלל אותם

 .היהדות של זכר באירופה נשאר יהה לא אז קצת עוד ממשיך

 שהיו כמו בעולם יהודים של מספר לאותו הגענו האחרון בזמן רק
 ? בעולם היהדות של המצב ומה, השנייה העולם מלחמת לפני

 של תנועה יש, חזק חילוני הוא שחילוני שמי רק לא! דבר אותו
-מבעלי וחלק האחרון בזמן נחלשה זו תנועה, תשובה-בעלי של גדולה

 את החלישו סגורה מאד פעם שהיתה החרדית לקהילה שנכנסו תשובהה
, תשובה-בעלי בדיוק היו לא התשובה מבעלי הרבה. החרדית היהדות
 כל איתם הביאו הם – מהם רוצה' שה מה ותפס שהם עד ,מהם והרבה

 בנוסף. החרדי העולם את קשה בצורה שהחלישו וגישות רעיונות מיני
, היהודית הדת ואת כעם ישראל-עם את לחסל שרוצים הרשעים, לזה

 ומושכים הפסולים הרעיונות ועם הגשמיות עם פנימה הם גם נכנסו
 .אסורים לכיוונים שלמות קהילות

 מיני לכל הבנות את לשלוח שרוצים יעקב-בבית התוכניות ,לדוגמא
 ההשפעה את ומחליש היהדות את מאד מוריד שזה עבודה של סוגים
 שהיתה פעם של מאמע-האידישע איפה. הבבית היהודית האשה של

 והבנים שבעלה כדי קשים מצבים מיני כל ולסבול בעוני לחיות מוכנה
 מביא יעקב-בבית החינוך כביכול אמנם ?!'לה ולהתקרב ללמוד יוכלו
, האשה ולא בבית הבעל להיות אותה מביא זה ,שקר זה אבל ,לזה אותה

, מאד עייפה היא ההבית באה וכשהיא ,שעות שמונה עובדת היא כי
. ילדים להוליד וגם' וכו' וכו כביסה, הבית את לנקות, אוכל להכין צריכה
 תוכל ולא ,הלידות על לוותר עלולה היא, דבר על לוותר צריך וכאשר
 .וסבלנות באהבה ילדים לגדל שיכולה, שצריך כמו אמא להיות

 האנשים את להפחיד לא אמרו רבנים השניה העולם מלחמת לפני
 שומר'ה. לעשות רוצה שהוא ומה אומר שהיטלר מה על סיפורים עם

 אנחנו – לשמים לצעוק צריכיםשו בעולם שקורה מה ראה 'אמונים
 לא, להפחיד כדאי לא" :לו אמרו, לרבנים הלך כשהוא אבל! בסכנה
 עם את להציל בשביל !?מה בשביל"  ?להפחיד מה בשביל, כדאי

 ! להפחיד יםצריכ – העולם את להציל בשביל! ישראל

 שבעולם רואה לא הוא אם, לפחד ממה שיש רואה לא אדם-הבן אם
 ישתנה לא הוא אז( םוגהינ עדן-גן) ועונש שכר יש הבא ובעולם הזה
 .בתשובה לחזור ירצה ולא

 שנקראת המדינה לא, במצרים כמו שלטון תחת לרוב כיום העולם
 את תמושכ אשר, העתיקה מצרים של הזרה-העבודה כמו אלא מצרים
 .אסורות גשמיות תענוגות לעובדיה ונותנת במצרים זרה לעבודה העם

 פעם אדם אם ואפילו, שקר מלא, רשעות מלא היום שלנו העולם
 פשוט שהוא או, אז שקר גם לדבר יכול הוא אחרת בפעם, אמת מדבר

 .מבולבלים אנחנו, יודעים לא ואנחנו רשע שהוא או ההבדל את מבין לא

 וכמו .להמשיך יכול לא זה, להיחרב שחייב ורד זה, כזה דור זה
 את ויקבל יחיה הוא ,ימות לא האמיתי היהודי :פעם אחרי פעם שאמרנו

 בהר שעמדו אמיתיים יהודים עוד ועם שלו המשפחה עם צדקנו-משיח
 .ונשמע נעשה ואמרו סיני

 אפשר אי אבל, זה את יעברו ,יחיו – אמיתיים יהודים של הנשמות
, זרה-עבודה, רצח, שקר מלא – היום שהוא פיכ בעולם להמשיך

 לא זה פשוט, להיות יכול לא זה .התורה של קשות הכי-הכי רותיהעב
 .להיות יכול

 נראה דבר של בסופו, ב"ארה נשיא להיות נבחר מי משנה לא זה
 של האוכלוסיה שכביכול באנגליה ההצבעה ואפילו, שקר זה שגם

 אשר( חדש-עולמי-סדר) ח"הסעו הגלובליסטים עם לגמור רצתה אנגליה
 לקחתהם החליטו ו, אירופה בתוך אנגליה את להבליע היתה מטרתם
 היתה הזו ההצבעה כל. שקר גם וזה – כביכול שלהם המדינה את חזרה
 באמריקה כמו, העולם את לבלבל בשביל היתה הזו ההצבעה כל, שקר

 .ספק אין, צד באותו כולם הם, העולם את לבלבל כדי היה זה –

 שהגיעו מהרשעים יש. לשקר מתחת חייםכן  גם אנחנו בארץ ופה
 ח"הסע של לרשעים ועוזרים אותנו לבלבל כדי החרדי העולם לתוך

, כסף עם אותנו לבלבל, השקר של – שלהם לכיוון היהודים את למשוך
 נהיה אדם-והבן, גשמיים דברים מיני כל עם ,כביכול מעניינת עבודה עם

 של, רוחניות של החיים את מחפש לא כבר ואה ,הגשמיות על שיכור
 לא החילונים או שהגויים כמו". מעניין כ"כ לא זה" כי ה"לקב רבהיהק

 ?חופש בלי זה מה. חופש בלי השנה כל ללמוד אפשר איך להבין יכולים

 צריך מי? חופש זה מה !?תורה בלי יום לחיות אפשר :שואל ואני
 יכול אדם-שהבן בעולם גדולה הכי ההנאה זו, החופש זה התורה? חופש
 .לקבל

 הבית של והבסיס, היהודי-הבית קדושת זה העולם של הבסיס
 ומגדלת המשפחה בשביל חיה אשר היהודיה האשה קדושת זה היהודי

 בעלה את ומעודדת טובים-ומעשים מצוות, תורה של לחיים הילדים את
 .במצוות ודקדוק תורה ללימוד



  2עמ'  –הנוסחה לחיי נצח 

 אחרי לרוץ של, שקר של, יותגשמ של רוח, אחרת רוח יש היום
 ,יהודי בית בניית זה העיקר –" חתונה" :לדוגמא, חשובים לא דברים
 אבל, בחינם כמעט משפחה קרובי עם בבית החתונה את לעשות אפשר
, פרחים, תזמורת, צלם, מפואר אולם צריך – קרקס מזה עושים היום

 יוצאים שישבקו חובות למעגל נכנסים – העולם כל את מזמינים, בלונים
רֹוךְּ "ל ויותר יותר נכנס אדם. מזה , שקר על בנוי הכל, )תסבוכת( "ב ְּ

 .מבחוץ בא והשקר

 נכנס השקר היום, באינקובטור כמו היה החרדי העולם כל פעם
 חסידים הם אם ,קבוצה מאיזה משנה ולא האנשים של לרצון נכנס, פנימה

 בעצמו אחרא-טראהס זה. הורס וזה נכנס זה – ספרדים או ליטאים או
 יהיו ודאי כאלה דברים אומר וכשאני. החרדי העולם את לפרק שנכנס
, !''וכו לומדים הרבה כ"וכ חסד הרבה כ"כ יש ?!פתאום מה' :שיגידו

, יש ה"ב, וטובים רציניים בחורים נשארו שלא ושלום חס אומר לא אני
-ראשי אם. פעם כמו מתנהגים לא הם, בראש שקר יש לרוב אבל

 היו הם בישיבות קורה מה לראות היום חוזרים היו ירופהמא ישיבות
 על הראש על אפר עם ובוכים הבגדים את קורעים, הרצפה על נופלים

 בבעיה אנחנו בפנים אבל, חזק מאד נראית החיצונית הרמה. שקרה מה
 .גדולה

 החזקות החרדיות הקהילות לתוך נכנסה רעה רוח שלנו בתקופה
 .הנשים על במיוחד משפיע וזה ביותר

, מהממשלה רבים כספים שמקבלים היום יעקב-בתי של הכיוון כל
 ללמוד חייבים, לגמרי מקולקלים ולכן ,שלהם השלטון תחת נמצאים
 את להרוס כדי הכל וזה ליהדות מוחלט בניגוד שהם והשקפה דברים

 .היהדות כל מבוססת זה שעל היהודי הבית של הקדושה

 העולם לתוך ונמשכו לבלושהתב החרדים היהודים בינינו ויש
 על המבוסס היהודי הבית בקדושת מכירים לא וכבר ,ותאוותיו החילוני
 אנחנו, כבר הזה בדבר מכירים לא אנחנו אבל. סיני-בהר שקבלנו התורה
 התורה את להשאיר, סיטר-בייבי אצל הילדים את להשאיר, חופש רוצים

 !?מהתורה יםנהנ לא. נהנים לא השנה שכל כאילו ,ליהנות ולצאת –
, ספר סתם לא – קדושה של לספר, שלו לספר לחזור זה צדיק של חופש
 הוא בזה  !החופש זה – תורה של האמיתי הלימוד. קודש של ספר אלא

 בקיץ הולכים היו פעם של הצדיקים אמנם. רגוע הכי, טוב הכי מרגיש
 בדיוק למדו ושם, אויר להחליף בשביל היה זה אבל, הים ליד לחופש

 ועבדו איתם יחד" העבודה" את לקחו הם, ללמוד הפסיקו לא, דבר ואות
 .הזמן כל

 !לפחד ממה יש :ברור להגיד רוצה אני אבל, לפחד מפחדים אנחנו
, יחרב שני שליש – ייחרב משיח לפני שהעולם מאד ברור כתוב זה

 זה .ייחרב שלא בחלק נמצאת ישראל ארץ, קשה געפ   י לאשליש אחד 
 אמר ל"זצ אברבנאל יצחק רבי. מקומות כמה עודוב בנבואות כתוב

-עם אבל. ][ מהן אחת וזו להתקיים חייבות נבואות עשרה-שארבע
-כל הוא ה"שהקב שמאמינים יהודים באמת שהם אנשים, ישרוד ישראל

 ומחנכים ילדים מגדלים, תורה לומדים, שצריך כמו מצוות שומריםו, יכול
 .ספק אין, ישרדו אלה – טובים ומעשים לתורה אותם

 את שראו אפילו, מבול שיבוא להאמין רצו שלא נח של בזמן כמו
 ואפילו ,ענק משהו ובונה בונה, שנה ועשרים מאה התיבה את בונה נח

 למה. להאמין רצו לא – הגשם כשהתחיל ואפילו, החיות כל את שמכניס
 להם שנותנת שלהם הזרה-העבודה את לעזוב רצו לא? להאמין רצו לא

, שלהם הגדולות מהעברות להתנתק רצו לא, רוצים שהם מה לעשות
 .שלהם הגשמיות מההנאות

-חוסרמ, צניעותה-מחוסר להתנתק רוצים לא ,דבר אותו – ואנחנו
 ואסורים עקומים דברים מיני מכל, ברחוב שרואים כלוךימהל, קדושהה

 רוצים לא. זה עם מאד הרבה מתעסקים החרדים היהודים האחרון שבזמן

 על יש, כן. והקולה ההמבורגרים, הפיצות – האכילה צורתמ להפסיק
כזה  במקום המזון-בברכת להתרכז יכול מי אבל המזון-ברכת את הקיר
 נוטל, מכובד שולחן ליד לשבת צריך אדם-בן. מתאים לא זה, פיצה של
 אוכל, בריכוז שלו בעבודה או שלו הבית בתוך הברכה את ואומר םידי

 לא. יהודי זה – ה"לקב תודה בסוף הגידל שוכח ולא מכובדת בצורה
 ...החיצוניות את, הגשמיות את שמחפש מי, זול משהו

 .החרדים כולל – היום היהודי של עכשיו המצב וזה

 הגויים כל כמו להיות רוצים רובם, לדבר מה אין החילונים על
, יהודים לא הם באמת כי, ישרדו לא – היהודים רוב לכן, המערבי בעולם
 לא הם שלהם בנשמה אבל, יהודים כן היו הסבתא או הסבא אם אפילו
 אם בסוף יוכיחש ומה(, ישרדו) שלא כאלה ויש ,שכן כאלה יש. יהודים

 יש אם זה – חילוני הוא עכשיו אם משנה ולא ,יהודי לא או יהודי הוא
' ה – אמיתי יהודי אבל, חילוני שהוא יהודי. ה"בקב מלא טחוןיב לו

 עד, שלב-שלב, שלב-שלב אותו יקח הוא, רהבחז אותו יסחוב בכוח
 .מלבדו עוד שאין ויאמין יבין שהוא

 – אחד שדבר עד, הבריאה של הבא השלב את לבנות אפשר אי
 ועד מהראש אותו ממלא וזה ,ברור דעי   יהודי שכל – חשוב הכי הכי

 הוא, הבורא שהוא. מלבדו עוד שאין – אמת-אמת-אמת שזה םהרגלי
 אמיתי דבר עוד אין. ה"מהקב חוץ אחר משהו אין. הכל הוא, הכל

 .קיים לא, קיים לא. ממנו חוץ, אמת אמת, אמיתי

 מביא שהוא אומרת זאת, שלו העם להיות ה"הקב י"ע נבחרנו אנחנו
, גבוהים מאד רוחניים למקומות, שלב שלב, שלב שלב אותנו ויביא
 שאר .יכולים לא, ממנו להיפרד יכולים לא אנחנו, ממנו חלק ואנחנו
 נגיע אנחנו גובה לאיזה. לא אנחנו. לא אנחנו אבל, עלםוי   יפול העולם

, משיח עד – יודע רק אני, זה את לדמיין אפילו יכול לא, מושג לי אין –
, למעלה הבא המסע את נתחיל ואז, המקדש בית ועד משיח עד שנגיע

 רכב זה, טוב יהיה זה אבל, זה את לתאר איך אפילו יודע לא. ועוד עוד
 .יעלם? מבינים אתם! עלםי   הרע, רע בלי יהיה

 הנחש את, הכל על משתלט הרע את שרואה, היום יהודי וכל
 ,זה את רואה הוא, החרדים לתוך כולל, מקום לכל עצמו את שמכניס

 הוא. ספק בלי, אמיתי יהודי הוא – זה על בוכה והוא ,נשבר שלו הלבו
 .ינצל אוהו ה"הקב את אוהב הוא, ישראל-עם את אוהב

 להיות, הסכנות את לראות צריכים, האמת את לראות צריכים
 שלישית עולם מלחמת יהיה זה אם, הבא לשלב ניכנס ואז, לזה מודעים

 לא ,ה"מהקב ישיר כן גם שזה ,שלו ההרס את ויעשה שיבוא כוכב או
 תמות הזה העולם של האוכלוסיה ורוב, יחרב הזה העולם רוב, מה משנה

 .בזה ספק אין –

 יכולים לא אנחנו, עומדים אנחנו איפה להחליט צריכים אנחנו עכשיו
 אבינו אברהם איך לראות כהישח אבינו אברהם של האח כמו להיות

 הוא צד באיזה יחליט הוא ואז ,לא או חי הוא אם לראות, מהאש אצ  י  
 אז הצליח לא זה ,נמרוד של לצידו או אבינו אברהם של לצידו, יהיה
 ימי יבואו לא אשר עד בחורותיך בימי בוראיך את וזכור]' .ועכשי הצליח ולא

, המשיח ימי אלו, חפץ בהם לי אין תאמר אשר שנים והגיעו, הזקנה ימי אלו, הרעה
' ל פרק, ניצבים פרשת ן"רמב' ור, א"ע קנא דף שבת, חובה ולא זכות לא בהם שאין

 .['ו פסוק

 גדולה תהיה נהוהסכ יתחילו הגדולות כשהמלחמות, אמיתיים יהודים
 שהוא מרגישים וכשאנחנו, רחוקים אנחנו אם אפילו אותנו  יחזיר' ה –

 לנו יחסוך זה כי בתשובה לחזור מיד כדאי ,להתנגד כדאי לא – מחזיר
 אין –' וכו עמלקים, רב-ערב באמת שהם אלה – השאר. סבל הרבה
 .זה ואחרי משיח של בעולם, החדש בעולם עבורם מקום

  !לנצח וקיים חי ישראל-עם !לדאוג מה לך אין !ישראל עם



  3עמ'  –הנוסחה לחיי נצח 

 ילדים משחק לא זה
 ז"תשע חשון' כ, ירושלים, דניאל

 של שליש-ששני ,שלי המילים עם אתכם מפחיד שאני מרגיש אני
 זה – ואומר חוזר אני. הרגוי   בעולם האנשים ורוב ,להיחרב הולך העולם
 .להיות חייב וזה ,בנבואות כתוב

 שלנו היהדות על תסתכלו, ותבינו היום שלנו העולם על תסתכלו
, בהיסטוריה פעמים כמה', ה. להמשיך יכול לא כזה שעולם ותבינו ,היום
 על חדש עולם ובנה, הרוב אתאלא , הכל את לא – העולם רוב את הרס
 .שארשנ מה

 נהיה זה, רע נהיה זה כי, זה את יהרוס הוא .האחרון השלב זה עכשיו
 נגד מלחמה עושים הם. עקום נראה הכל – במיוחד הגויים אצל, עקום
 שהכח חושבים הם, בשטן מאמינים הם, 'טמבלים' הם. נדע שלא, ה"הקב
, ה"הקב במקום ושלום-חס שהוא חושבים הם. הרע היצר, השטן של בידיו
-שפעם מספיק לא. ושלום-חס ה"הקב נגד להילחם הכח את לו שיש
 ההוכחה תהיה זו ועכשיו. אחרת להם הוכיח' ה פעם-אחרי-פעם-אחרי

 .האחרונה

 יחסל' וה, שלנו בעולם היום וקיימים ,חזרו פעם-יא   שחיו הרשעים כל
 יוכל לא אחריהם שהולך מי. אחריהם שהולכים אלה כל ואת כולם את

, ילכו – העולם אוכלוסיית רוב – הם. ה"הקב של הבא לעולם להמשיך
 .ישמור' ה

 יקרב בכח' ה – אמתמה רחוקה היא אם .תישאר יהודית נשמה וכל
 אם, כ"כ תסבול לא היא – מיד בתשובה תחזור היא אם. לאמת אותה
 זה מה הסוף עד תבין שהיא עד בכח אותה יסחוב' ה – חזק תלחם היא
 נשמה כל :ברור לכם שיהיה ,פעם אחרי פעם זה את אומר אני. אמת

 יהיה ה"הקב של הבא העולם. לנצח תינצל – סיני הר על שעמדה יהודית
 מעטים אבל ,שינצלו גויים גם יהיו. האמיתיות הנשמות על – עליהם בנוי

 .מאד מעטים, יחסית

 לא, האמת את לקבל יוכל שלא מי, אמת יהיה הכל – הבא ובעולם
 .לנצח להתקדם יוכל לא האמת את רוצה

 לא אנשים המבול לפני אבל, נכון, מפחיד זה .לדבר מה אין, זהו
 חיסל' הו ,רוצים שהם מה עם להמשיך יכולים שהם חשבו הם, פחדו
 .להאמין רצו לא, אותם חיסל' ה – ועמורה סדום. אותם

-מלאך גם שנקרא הרע-היצר את יקח' ה .האחרונה המכה, עכשיו
 לא' ה – אותו שוחט' ה וכאשר .אותו וישחט ,השטן גם ונקרא, המוות
 את בנה' ה, הזאת העבודה את לעשות אותו שלח' ה, לפח אותו יזרוק
 ובשביל, טוב תהיה שכולה קהילה לבנות, חברה לבנות בשביל הרע-היצר

]הזוה"ק עם  עצמה את להוכיחבכדי  – הרע נגד להילחם צריכה היא זה
 ,לחיובי אותו יהפוך, אותו יפרק – הרע-היצר את יקח' ה. המשל הידוע[

 עם יחד ייעלמו הרשעים, הסוף יהיה זה. מקומות מיני לכל אותו ויכניס
 הגשמיות אחרי, שלהם התשוקות אחרי ללכת מעדיפים אשר העולם רוב

 לעבוד משתדלים ולא ,הרעים הדברים וכל השליטה, הכסף, שלהם
 .לאמת ולהגיע

 יודע לא אני כי ,זה את לתאר איך יודע לא אני, ישראל-עם, ואז
 לא, טובים רק שיהיו לדברים שנגיע יודע רק אני .יהיה זה איך בדיוק
 תהיה וזו – ונהנה ונעבוד נעבוד רק, לגמרי יעלם הרע ,רע כבר יהיה
 יהיה זה. רוחני זה, יותר נהנה – יותר שנעלה וכמה, ומעבר מעל הנאה
 ...לתאר אפשר-שאי יהיה זה יופי איזה, נקי

 לא זה, באמת מצוות-שומרי הייתם אם כי, מפחיד שזה לי תגידו ואל
-משנה-לא או בבית שיושבים אלה כל. לזה מחכים הייתם .מפחיד היה

 קרבנות להקריב, המשיח-מלך שיגיע' לה ומתפללים ,לזה ומחכים איפה
 מהזה , רוצים שאנחנו מה זה. ה"בע באמת' לה ולהתקרב המקדש-בבית

 יכולים אלה רק. '[, חבקוק ב'...חכה לו ]'אם יתמהמה מחכים שאנחנו
 .לשרוד

 לנו יש מגעיל עולם איזה !?מפחדים אתם מה על – שמפחדים אלה
 !?שטן-המעשה את !?השקר את מכם שיקחו !?מפחדים אתם ממה! עכשיו

 לכן? שלכם מהאף רחוק יותר לראות יכולים לא אתם !?התשוקה את
 שהוא הדברים ואת הגוף את לכם שיקחו – מהמוות גם מפחדים אתם
 .מזה נהנה

 שמשיח ומבקש מבקש, ומתפלל יושב הוא .מפחד לא אמיתי יהודי
 באמת שמחכה יהודי! הזה העולם כבר שיעבור – מה משנה לא, יגיע

 הזמן, השנה הגיע לא למה, אוי, משיח רק, הזמן כל ומתפלל למשיח
 אמיתי יהודי ,הזמן כל זה על בוכיםש אנשים ,הגיע לא עוד והוא עובר
 שהכל השקר את רוצה ולא ה"הקב עם הקשר את רוצה, האמת את רוצה
 .עליו בנוי

 לחשוב רק – מפחיד דבר יהיה זה אמנם .עליו מרחם אני – שמפחד מי
 שזה רק, הכל את לזרוק ומוכן מחכה שלא מי אבל, זה את לעבור איך
 קרוב להיות בשביל ישראל-לארץ ולרוץ הכל את לזרוק מוכן הוא ,יגיע
 גם יהיה. ל"בחו שיהיה הבלגן כל בתוך להיות ככה ולא ,לשכינה יותר
 של בסופו. ל"חוב שיהיה המ  לְּ  אפילו-קרוב יהיה לא זה אבל, פה בלגן
 .הזו השאיפה תהיה אמיתי-יהודי לכל, דבר

 משיח של, הבא-העולם של חלק אנחנו, לשרוד רוצים אנחנו אבל
 את לסדר צריכים, סבל מעט עם בקלות לזה להגיע וכדי, לזה ומעבר
 ליצור הנשמה ובתוך, שלנו הנשמה עם קשר ולקשור ,הלב את, הראש
 .לנו שיש הבעיות כל ותלמר – אותו להרגיש, ה"הקב עם קשר

, חזק אותנו בוחן הוא, שלנו הבעיות עם בהתמודדות אותנו בוחן' ה
 שלא ,החולים ואלה'. בה ביטחון של האלה המבחנים את עובר יהודי וכל
 או, החיים את ומושכים תרופה ועוד תרופה עוד צריכים פעם שכל ,נדע

 אהבה עם זה את עשו אם אליו יחזרו הם – העולם מן מסתלקים אפילו
 '.בה ובטחון

 צריכים, אמונה צריכים – חשוב הכי הבסיס שזה ,בטחון שיהיה וכדי
 הוא ,אחר דבר כזה אין. לטובתנו זה – עושה שהוא מה שכל' בה לבטוח
 .לטובתנו הכל – קורה מה משנה לא .לטובתנו הכל עושה

 לא שאנשים אומר לא זה. ינצל הוא – ככה החיים את שעובר מי
-יהודיות-לנשמות מוות ואין מאחר. יחזרו אבל – טבעי אופןב ימותו

 נשמות של גלגולים אנחנו – כולנו כמעט ,כולנו. יחזרו הם אמיתיות
 "ונשמע נעשה" ואמרו סיני-בהר שעמדו היהודים כל, הזה לעולם שחזרו
 .המתים בתחיית יחזרו

 שכל בו לבטוח, ה"הקב של לכיוון ויותר יותר ללכת, לפחד לא אז
, אין או בבית אוכל יש אם – עושה הוא מה משנה לא, עושה שהוא מה
 בוחן הוא איך, לנו עושה הוא מה משנה לא, אין או ו"ח מחלה יש אם

-חס איתו לא אנחנו אם. בקלות זה את נעבור – איתו נהיה אם – אותנו
-חס ה"הקב את נעזוב אנחנו אם. סבל ועוד סבל, סבל יהיה – ושלום
 .בכלל קיום זכות לנו אין – ושלום

 תעשו אז? לפחד רוצים לא אתם. ילדים משחק לא זה – ברור שיהיה
 !ה"לקב להתקרב? מבינים אתם! ה"לקב להתקרב צריכים אתם ,משהו

 זה – בעולם שיש היחידי האמיתי הקשר. לכל מעל הוא .אחרת אמת אין
 קשורים אנחנו, אמת לא זה – אחר קשר כל .האמת זו .ה"הקב עם הקשר
 או האמא או הבעל או האשה, הילדים, המשפחות. כל קודם – ה"לקב

 עם רק זה – הידיעה' בה הקשר אבל, קשורים אנחנו, משנה לא, האבא
 .ה"הקב

 ואז ,ה"לקב תתקרבו – לפחד במקום .אומר שאני ממה לפחד לא
 .נצחים נצח לנו יהיה

  



  4עמ'  –הנוסחה לחיי נצח 

 נצח לחיי הנוסחה
 כ"ב חשון תשע"ז' ד יום בנימין, ירושלים, עם תקשור, בס"ד

 שלב-שלב זה את בנה הוא .כתב הצדיק שדניאל מה עם שמח מאד אני
 את אומרים שאנחנו מאחר אבל, להוסיף מה לי אין. הכל מדויק ואמר

 נכנס לא זה ועדיין, פעם-ועוד-פעם-עוד שנים הרבה כבר האלה הדברים
 הז את אסביר ואני, מזה קטן חלק אקח רק אז אני ,לראש האנשים לרוב
 לא זה. שונה קצת בצורה, אלא אחרת, 'טוב יותר' לא, טוב יותר קצת
 כיםיצר אז – סתום קצת שהוא ילד ללמד כדי פשוט זה, טוב' יותר' נקרא
 ...האמת שתיכנס ',סתימהה את לשבור' סותלנ וכיוונים דרכים מיני בכל

אמיתי -יהודי .שלנוהזה  בדור שחייהודי  של תיאור לתת רק רוצה אני
 כי .אותו מבלבל מאד החינוך אבל מצוות ששומריהודי  הוא בימינו שחי

 אם יותר-או-פחות חינוך איזה לו היה ארבעים גיל מעל הוא אם אמנם
 מחוץ ולא ,אלריש מארץ אדם בן קחינ ובוא. ישראל בארץ גר היה הוא

 עוד ,מהיום טוב יותר קצת היה, יותר או שנה ארבעים לפני ,אז, לארץ
 שאף אמת איזו היתה עוד, בחיים שהיו חשובים מאד גדולים כמה לנו היו
 לנו ויה אמנם .י"בא חרדיהעולם ב, זה נגד ללכת מעיז היה לא אחד

 כ"כ לא זה אז ,מחלוקות יש םיהודיה של ההיסטוריה בכל אבל ,מחלוקות
 הוא – נכדים ואפילו םיילד לו שישאמיתי -יהודיאבל כיום  ...נורא
 .אחר לכיוון מושך אחד כל, אחר משהו אומר אחד כל כי, לגמרי בללמבו
. ..הדור צדיק שלו שהרב או ',הדור צדיק' עצמו את מרגיש אחד וכל
 ,מבולבל הוא כי ,האלה םהדברי לכל שלו הראש את סוגר פשוט והוא
 אולי אז, השקר עם הולכים כולם כי, מילה להגיד מעיז לא הוא אבל

 ...אמת זה השקר

 לתוך בחזרה האמת את להביא מנסים ל זאתבכשאנשים  יםנכנס ואז
 והאשה שלו יםדהילשו, אמת שזה ,בפנים משהו מרגישיהודי וה. היהדות

 מכל מושפעים שהם, שלו ההורים גם אולי, השקר לפי הולכים שלו
אנשים ה של לכיוון לאט-לאט ללכת מתחיל והוא ,עולםה בכלגשמיות ה

 ואולי, זה עם יתוא תלך אשתו גם אולי ואז ,האמת ששם שמרגי שהוא
 ירצה הבעל 'ושלום חס' אם, זה בשביל בית-בשלום בעיות להיות יכולות

 איתה שילכואנשים  של גדולה קבוצה לארגן יכולה האשה אז – אלש   
 מוכן לא והוא ,גשמיותה מכל לו אכפת שלא המרא   הוא אם או ...נגדו
 לא או, היום יםשעוש כמו 'תמבסטיבו' ל כךכ בצורה םהילדי את לחתן
 כמו' ויותר צניעות ביותר ללכת רוצה שהיא האשה זואם  או. מה משנה
-שלום בעיות לעשות בעיה אין ואפילו, נגדה לדבר יתחילו אז, 'שפעם
 "הכת" את לעצור יכד, כוונהמתוך , לאשה הבעל בין חריפות בית

 במרכאות "הכת" ,היהדות את להרוס השרוצ   ,כפולות תובמרכא ,בכיכול
 !!!זרה עבודה לבד זה !?האמת ! אתיואבו אוי .האמת את השרוצ   ,ולותכפ
 .היום שלנו המצב זה

 את מחפשות יותיהוד-נשמות-עם-יהודים ויותר יותר ,'ה ךברו ,אבל
 כל, שקר שזה ברור זה את רואים כבר .מהשקר להם נמאס. האמת

 ,חרדיםה של תוהגדול תוהילהק על ששולטים העסקנים כלגשמיות, ה
 ואפילו. מזה מרויחיםגם ו ,אסורים ממש דברים הרבה שמה מכניסים םהש

 זה על חיםימרו שם גם – לקדושה מאד-מאד ששייך מקוםאם זה 
' ה, זרה עבודה של קוםמל זה את להפוך ומתכוננים, צורה באיזושהי

 לעבודה דותהיהן מ אותנו הביאל רוצים. יתן לא"ה הקבש וברור. ישמור
 םלהילח רוצים. נכון כן שזה אומר ואני !?ןנכו לא השז ביםשחו אתם !זרה
 אין ,יהודיויהודי  כל לחסל דווקא לאו .היהדות את ולחסל ,דותהיה נגד
 רוצים הם .ישמור' שה ,הדותיה את לחסל רוצים הם ,כזה כיוון כ"כ להם

 שהולך למי ואוי .המטרה וזו. ו"ח ,"ההקב של לטוןהש את כביכול לגמור
 צריכיםאנחנו ו !בסכנה יהיה 'נגד' שילך מי: עכשיו לכם אומר אני .'נגד'

 ,אמיצים ותלהי כותצטר 'גדולב'ו תוברצינ יתחיל כשזה. מהם לפחד לא
קב"ה, ה של הילדים, אנחנו ישראל בני ,אנחנו יהודים !כאן עד" :ולהגיד

לא , רוצים שאתם מה לעשות יכולים ואתם, זה את נעזוב לאאנחנו ו
 ".!זה את נעזוב לאיעזור, 

 הדור שליהודים ה רק. כזהש במצב עמדויהודים  טוריהסיבה פעמים כמה
זה  אבל. פעם עודכזה דבר  להיות יכול לא השואה שאחרי חשבו שלנו

 זה, שלנו המבחן היהי וזה .'פעם עוד' ויהיה ,'םפע עוד' להיות לויכ כן
 על נקריבש ירצו מאיתנו ומה. שלנו 'יצחק-עקידת'ה תהיה זאת. המבחן
 הינה לא או זה את להקריב מוכנים נהיההאם  !היהדותאת ? המזבח
אנחנו  אם – זה את להקריב מוכנים נהיה לא? זה את בלהקרי מוכנים

 .רוצים שהם מה לעשות להם ניתן לא. אנחנו יםיהודים אמיתי

 את כיםששמו ,העבודה של הענין כל, בארץ פה הגיוס של הענין כל
 ,בצבא להיות, לים"חרד הם אולי או ,םחרדיהיהודים ה , אתהאברכים

כדי  הכל זה – בצבא וליהנות, בצבא טובה עבודה ולעבוד ,תואר ולקבל
 רוצים לא פשוט, להבין םירוצ ולא !זרה דהובעל! לחילוניות אותם למשוך
 לנו נותנים, מתנות הרבה-הרבה לנו נותנים, םחרדיה גם ,אנחנו .להבין
 מעובדי בא זהאבל , 'צדקה-כאילו' כסף הרבה הרבה, אוכל הרבה-הרבה
 תלמידי להוציא יםיכול איך – שכזה כסף על חייםש תישיבו. זרה-הדהעבו

 קוניםבו שהמגעיל  הכסף עם לאמת בחורים להביא רשאפ איך !?חכמים
 זהגוים, ל ךייש זה ?!זה עם הישיבה את להם יםנובו הגמרות את להם
 אבל – לא או להאמין ליםויכ אתם. הרבה ישו. זרה עבודה לעובדי ךשיי
 הם איך ,עמותותה כלאת המידע על  לחפש ליםויכ אתם !רשמי זה

 . אמת זהותראו ש, רשומים

 בארץיהודים שה בטוחים הם, שמנצחים בטוחים והם .מקום בכל ככה וזה
באמת  וזה. שלהם היהדות את לדלל ומתחילים, להם נכנעיםעולם, ב וגם

 בצורה יהודים הם, 'יםחרד כאילו' הם, היהדות את מדללים הם !קורה
 שלנו היהדות וכל .זרה-לעבודה םפיפמתכו כבר אבל ,ביותר שטחית

 ,רוחניתה טינופתה , את כלזה כל את לנקות וחייבים ,תפטינו המלא
, אנחנו נכון לא שזה עלי שיצעקו כמה משנה לא וזה. לאמת ולחזור
 . נכון כן שזהם יודעי ,הרוב ,בפנים

 חוצפה, שנה כל עושים שהם המנוולים של המצעד נגד ללכת רצו לאו
 כבר! לא, הקודש עיר בירושלים מצעד שעושים עקומים לו  א  כ    שכזו!
 ואני ...דבר כזה שמעו לא פעם אף יםדהיל כל ',םוושל חס' ,'לא' אמרנו
אבל , בישיבות כאלו בעיות מלא יש, צודק שאני יודע ואני, לכם אומר

 חייבים הם !בחורים צריכים הם כי, 'מה-משנה-אל' יםרבחוה את מחזיקים
 רק וז – לכם אומר ואני !פרנסה אין – לא אםכי , בחורים מלא היהשי

 .כזהש במצב היה לא פעם שאף, החרדים בין היום בעיות יש. אחת דוגמא
 את עוזבים ויה הם – האלה יםכלכהמלו בדרכים ללכת שרצו מי ,פעם

 ,ומנוול ףמטונעם זה ביחד  היותלוהודי י להיות אפשר היום אבל ,היהדות
 . מכובד אדם בןלהיות  אפשר ואפילו

 חייבים, עצמם לבשבי לפחות, זה את לעצור שכדי שלמדואנשים  יש אבל
 ויותר ויותר. כמוהםש אחרים עם ולהיות ,הכלל מן עצמם את להפריד

 ביחד פפיםומצטיהודים  ויותר רתויו ,העניינים את ככה להבין מתחילים
 .ןונכ לכיוון יותר-או-חותפ אותם שמכוונים שנים או אחדם אד איזה עם

 מישהו לנו יהיה לא ."ההקב עם ורק אך נהיהאנחנו  מעט עוד אבל
 היחידאדם -והבן .'גןלמבו' יהיה הכל – יתגלה שיחשמ עד .אותנו להוביל
 ומתרכז ,שמסביבועולם מה עצמו את שסוגר אדם בן זה – אמת שיראה

 של מחיצה"ה, הקב לבין שבינו המחיצה את מוריד ,ב"ההק על ורק אך
 לשבת סתם או ,דדותובהתב זה אםהקב"ה, ל להתקרב דלתומשגשמיות, 

יכול  – שרוצה מי, משנה לא, לו לעזור"ה הקבמ ולבקש, ולחשוב בבית
 את ולעשות בחדר לשבת, הביתה ללכת יכול – שרוצה מיו, ליער ללכת

 את לקשור ,"ההקב על ורק אך כזלהתר חייביהודי  אבל, משנה לא, זה
 אין, והתק אין – זה בלי .אותו להציל שיכול היחיד הדבר זה .הזה קשרה

 באמת-לאמת להגיע אבל, כמונויהודים  עוד למצוא ליםויכ. אנחנו תקוה
 . הכל וזה, בוראו עםיהודי הרק  זה –

 ?שאלות יש  .נצח לחיי הנוסחה, הנוסחה זו

  



שאלות ותשובות

 ץהשריפות באר
 זה האם? פה קורה מה... בארץ שריפות הרבה יש – היום שבוער מה. ש

 ?משהו טבעי

. לא דבר שום !?הטבע דרך יש מהאתה שואל,  – 'יטבע זה האם'. ת
 אומרים? איך ,יום כל, הבוקר עד מהבוקר, הכל את מכווןהוא ה"ה הקב
 כל להבין אפשרו. במקרה לא זה אז. בהשגחה הכל. בשבת אפילו, 24-7
, אנחנו רושבר מה אבל .שקורה פה הזה הדבר בתוך דברים ימינ

 זה את עושים הםו .ערבים בודאיאלו  – כל קודם ,קרה מה מסתכלים
 יותר ומצליחים, יאמדש-סייעתא להם יש לפעמיםאבל , שנה לכ כמעט

 זהו שמיא,דתא עיסי כ"כ להם אין ולפעמים, האויר-מזג בגלללשרוף 
 נגדשקורה משהו  זהש ודאי אבל, שיועכש כמו טוב להם הולך כ"כ לא
 . ספק בלי, י"עמ

 היו שנפגעו הבתים כל שכמעט, דבר עוד להבין יכולים, אנחנו עכשיו
 רק אני, ןי  נְּ מע   זה כמעט! נגעו לאחרדים ה של יםיזורבא !חילונים של

 מדבר' שה יבינו האלהאנשים ה מן שחלק מקוה ואני ,שהיה מה אומר
 כל עם שלו הבית כל את מאבד אדם בןר שאכתשובה. ב ויחזרו, איתם
 הלכהגשמיות ה, כלום לו אין ,מאד קשה זה – שלו ביתה של כולההת
 להם שיש לואו. נפש-חשבון לעשות ליכו שהוא במצבנמצא  הוא אז, לו

 איבדו שלא אלהכ היו אבל, זה תא יעשו הם – יהודית נשמה באמת
 הזו שהא, בטוח ,אזהרה וז אבל, כמעט רכושם כל עם נשארוש, הרבה

 קשה במצב הוא בארץ פהיהודי העולם ה כי. שמים של כעס, כעס זה
 זה אבל, שיחרבעולם ה של בחלק תהיה לא רץ ישראלא אמנם, מאד
 .כלום פה יקרה אלש אומר לא

 של גדולה אזהרה רק זו, נגמרה לא שעדיין הזאת הפהשר, והז והאש
תוך ב דברים הרבה-הרבה למצוא בצדק יכול אחד וכל. יהיה שעוד משהו

 גדולה אזהרה זו: אגיד רק אני, לזה אכנס לא אני, שקרה מה בתוך, זה
 אבל', ה ברוך, בזה שרףילה אחד לאף נתן לא' ה. מאד ומפחידה, ביותר
 . בגדול ואותנ מזהיר הוא

 בריה יהודה ר''א]' שבת חילול בגלל זהמובא ששריפות  בגמרא. ש
 חילול שיש במקום אלא מצויה הדליקה אין דרב משמיה שמואל דרב
 השבת יום את לקדש אלי תשמעו לא ואם (:ז"ירמיהו י) שנאמר שבת

 '[םירושלי ארמנות ואכלה בשעריה אש והצתי' וגו משא שאת ולבלתי

 וכמו. יםנהחילו של סמל זה שבת-שחילול ודאי אז ,חילונים הם ,כן. ת
 לא הוא אם ,כלום שומר לא – שבת שומר שלאיהודי  :אמר שדניאל
 הוא אבל, כפור-ביום צם שהוא נגיד ובוא. שוה זה לא – שבת שומר

 בשביל שכר קצת יקבל הוא, בסדר !?ביחד הולך זה ךיא !שבת שומר לא
 גם צריך הוא אז, כיפור ביום לצום צריך שהוא עדיו הוא אם אבל, זה

 ...'שנשבה וקינת' לא הוא, שבת לשמור יךצר גם שהוא לדעת
 כבר לנו שאין חושבים אתם שאם ,אזהרה לכשעצמו זה. אזהרה גם הז

 כן גם זו – ישראל מדינת. מאד טועים אתם – שלנו היהדות על מלחמה
 ארץ על מדבר לא אני, המדינה, הזו המדינה כל. תויהדה נגד מלחמה
 תאמיתי מלחמה תהיה ועכשיו .קב"הה נגד היהדות, נגד מדינהו ז, ישראל

 .נונתכות. יהדותה על

 ...גרוע ויותר יותר הנהי זה יום כלבשם רואיאנחנו ו. ש

 תרויו יותר נפלוחילונים וה. גרוע-ויותר עוגר-יותר זה יום כל, נכון. ת
, למעלה להעלות מוכנים שעכשיו הטינופת כל עםעולם, ה כל עם נמוך

 שאת להרגיש רוצים הם אבל, זה את עושה היה לא אחד אף שפעם
 . 'נו-נו-נו-נו' להם שיגיד מישהו שאין, לעשות יכולים הם הכל

 את מהללתש, טומאה הרבה כ"כיש בה ש מדינה. צבועה מדינה כזו. ש
, והכל בתרבות, בצבא, אפשר, שרק איפה טומאה ומפיצה הטומאה
 ...?!זה מה געוואלד', 'אוי צועקים ופתאום

 מצעד עושים, כולם לפני מגעילים דברים ושיםע בארץ פה, מאד נכון. ת
 של נפיםומט של מצעד, שרוצים מה ועושים ומתנשקים מתחבקיםש

 אין אבל. אבצב שהולך מה ישמור' ה – בצבא. בעיה שום איןו, עקומים
 !באינקובטור יהיו הם ?!פתאום מה ...שלנו בניםה את לשלוח בעיה לנו

 לקבל רוצים לא הם הנה,. מטונף הכל זה שטויות, !לזה קרוב יהיו לא הם
 זה !להיות? זה יכול איך מנוולים! נגד דיבר הוא כי למה?, הזה הרב את
 'סליחה, להגיד: צריך הוא לא!! לא! לא אבל! רוצים שהם מה התורה נגד
 יגיד הוא ואם. אחרת'.. חשבתי שנה עשרה חמש לפני, התכוונתי לא
 .המצב זהו .יהודי לא והוא רב לא הוא אז – דבר כזה

 סימן זה אין האם? עליהם להתגבר שאי אפשר השריפות אומר מה. ש
 ?...הארץ כעשן מן לותכְּ ל   עומדת שהרשעה

 .משמים אזהרה זו, סימן זה, כבר אמרתי אני. ת

 ...להתגבר על כל השריפות ל"מחו עזרה רבה צריכים היו. ש

 יכול אחד כל כזה אויר-מזג עם אבל, כנראה ערבים י"ע, בכונה זה. ת
 החזקות, שזה הרוחות כל עם ופתאום, ,שרוצים איפה אש היה להדליק

 צריכים רק, למקום במהירות ממקום זה את מביא כי זה, מאד מפריע
 זו, גדול משהו נהיה זה ופתאום מעצמו משהו או גפרור איזה לזרוק
, שבת זה האש, האש. לאמת לחזוריהודים ל אזהרה, בארץ גדולה אזהרה

 בשבילחילונים, ה בשביל זה בעיקר .השבת עם יםעל כך שמתחיל
, היהדות של, השבת של י,"העמ של שהאש, פה ששולטים הישראלים
 שיותר כמה .מסוכן יותר נהיה וזה, מאד מסוכן דבר וזה, בזה הם מזלזלים
 .בשבילם מסוכן ויותר יותר יהיה זה, לגאולה מתקרבים

 ...חזק בחיפה עכשיו קורה זה. ש

 .שם חילונים מאד אדמ הם, כן. ת

 שהציונים כך על דיברתם , בזמן השריפה הגדולה בכרמל,בשעתו. ש
 כלאז יהודים  להציל במקוםלנטוע יערות  עצים ההצלה של בכסף קנו

 ...לאפר והפכו נשרפוהעצים 

 'עף' לכל זה ופשוט שהדליקו איך מדהים היה זה פעם בכל אבל. זהו. ת
 עושים שהם הראשונה הפעם בודאי לא וזו. התגלגל, מקומות הרבה כך
, עבודה הרבה צריכים היו לא, בדיוק, המזל להם התמזל אבל, זה תא

 .שליטה ללא רבים, למקומות התפשט וזה אחד במקום להדליק רק

 ..., שיעזבו אותנותעסוקות מיני כלחילונים ל נותןקב"ה ה. ש

 שלהם הגישה זה העיקריםעיקר  אופן בכל אבל, להיות יכול זה, טוב. ת
 . לבכל הדת ונגדחרדים ה נגד

 ?דעתך מה נוספת, פעם עמונה הישוב את לפנות רוצים. ש

 הם. שם יושביםש אלהגם  של הליכלוך כל זה, נכנס לזה לא אני. ת
 אבל, אמנם שבת-שומרי הם .שקר ומה אמת מה מבינים לא הם .ציונים

 ובטחון-באמונה שלהם הבעיות את להם יש, לזה להכנס מה אין לי, הם
חילונים, ה עם אחת' רגל 'עם הם"ה. הקב םבאמת ע החזק והקשר ',בה

 מה יבין עכשיו אחד אז כל. מצוות' שומרי ה'כביכול אצל אחת' ו'רגל
 אחד כל את הוא מביא .עושה' מה שה זה. אמת מדבר באמת ומי, אמת

 על יושבים שהם, 'אליטהה' שהם חושבים הם. עסק לו יש מי עם להבין
 הולכים הם כי ,יםחרדמ ביםטו יותר והם מצוות,-שומרי והם הגבול,
 .בפרצוף האמת את מקבל אחד אז כל', וכו' וכו גיבורים והם, לצבא

, נתניהו את שם הביאו, החרדים' העסקים אנשי 'ועידת על דעתך מה. ש
 ...ה"מלר, לו העניקו אדמו"רים של כבוד, חנופה איזוב

. ממש הדעת את מאבדים. לבכות ,לבכות זה, לכם אגיד אני מה טוב,. ת
 היה הוא אם. ףכס בשביל והכל, דכבו כזה כזהש אדם לבן כשנותנים

 כבר זהו, היהדות את להרוס שרוצהיהודי ב מדובר זה אבל, מילא – גוי
 .אחר משהו

 אותו ציגיםומ טריפות ואוכל שבת מחלל, רהעבי עובר לוקחים. ש
 .שכזו.. בהערצה

רק  לא זהו .היהדות את להרוס גם רוצה הוא .גרוע יותר עוד זה. ת
 המטרה וז !היהדות את להרוס רוצה הוא', וכו שבת ומחללחילוני  שהוא
 . שלו

 ?זה את יודעים לא הם האם. ש

 .כסף שיש העיקר? להם אכפת מה. ת



  6 עמ' –הנוסחה לחיי נצח 

 הברית-בארצות תוצאות הבחירות
יהודים ירצו להישאר  ,לאחר שטראמפ נבחר ,ש. האם אין חשש שכיום

 ?ב במקום להגיע לארץ"יותר בארה

הם ו .טראמפ הוא אחד מ'הסדר העולמי החדש' ברור:היה לכם ית. זה ש
קבוצה בקליפורניה  נהוכבר יש .ב"אחים בארה-רוצים לעשות מלחמת

חלק תהיה לא שלהפוך את קליפורניה למדינה עצמאית, שרוצים 
אנשים  ויותר יותר עכשיו אבל, אמנם בתחילה צחקו מהם ב!"מארה

 כ"ואח, ברוסיה רותשגרי לפתוח רוצים שהם כך כדי עד זה עם הולכים
 המטרה כל זו .ב"ארה של פירוקפשוט  זהעולם... ב מקומות מיני בכל
 . האלה הבחירות כל של, הזה הדבר של

 הרבה כ"כ לקח לאזה  פעם אף !שנתיים, ההצגות כל – שנתיים לקח זהו
 ,חירותהב לפני, לכן קודם שנה מתחילים היו .ב"בארה הבחירות, זמן

 כל' היה וזה, כן לפני שנתייםבמשך  היה זה עכשיו אבל .זה את לעשות
 גדולה הכי ההצגה – ממש ובסוף, שלימה הצגה '!ל הזמןכ-הזמן כל-הזמן

בשביל  עובדים הם עכשיואבל  ,נכון, השתתק הכל ופתאוםעולם. ב
 ואלה ,טראמפ שנגד אלה, ב"בארה צותוקב מיני כל בין פילוג לעשות
 שבתל פשוט לכם מציע רק אני .גדול לאגןב בקיצור, השני הצד שנגד
, ביותר מעניין יהיה פשוטזה  .להיות שעומד מה על בוננותות ,וחנ בכסא
 מאד היהי זה, ישמור' וה .מלחמה הרבה, דם הרבה עם יבוא זה אבל
 .קשה

 ...עלה שטראמפ פעלוהתחרדים ה איך. ש

, ב"בארה במשהו שמאמין אדם בן כליהודים, ה רק ולא ,יהודיםה. ת
 חשב הוא, הזה )הכושי( "שווארצער"ה של שנים שמונה שעבר

 נגד דיבר הוא, כן, נכונים דברים דיבר הואפתח את הפה, ו פמארשט
 בטוחים היוהם  אבל, אובמה אנשי, קלינטון אנשי נגד, הליברלים

, ב"בארהש נורמליםה אנשיםה של הניצחון שזה, מנצחיםה הםעכשיו ש
, למה שהיה קודם היה שזה הלמ יחזור הכל אז – כנסיטראמפ ש וברגע

 חלק' ללא כל ספק גם כן הוא, שותטיפ וזו שקר זה אבל .פעם באמריקה
 אם .עולםה על שולטים שהם להרגיש אוהבים הםו .שחקן רק הוא, 'מזה

של  פסלים עם, יהלומים משובצת דלת םשיש , שלו הדירה את תראה
 ...?חושבים אתם מה אז, יוונים אלילים

שהיו כאלה  פיכ ',המשיח את אלהבי יכול' כמוהוש אדם האם. ש
 'כורש'... כמו אמרו עליו שהואש היו ?!אותו שהגדירו

 יהרוס' שהרשעים ה מן אחד היהי הוא, המשיח את יביא לא אוה !לא. ת
 .השטן מעובדי אחד הוא, ו"ח ,כורש לא הוא עולם.ה את איתו

 ...במהותו שחקן הוא. ש

 !זרה עבודה עובד והוא. ת

הסיבה ש טען אובמהו... 'נטוןמקלי טרנושפ' שבירכו מי גם היו. ש
והפחדים שיש  החששות את ניצלפשוט  הואש זה – ראמפלנצחונו של ט

 ...מהגלובליזציהאנשים ל

 בשביל שם אותו שמו אבל, אותם להפחיד ואפשר, מפחיד תמבא זה. ת
 הרבה ל כךכ היו .ירוץ מיבוודאות  שהחליטו בטוח לא אני רק .זה
 ללכ ךרובד. מצחיק היה כבר שזה ,לנשיאות לרוץ שרצו פובליקניםר

 שש בין עימות היה כאן, שני מועמדים למירוץ הנשיאות בין עימות יש
 ידעואכן  הם אם יודע איני אז, לאט-לאט שירדו עד... מתמודדים עשרה

 .שקר שזה ידעו כולם אבל, אתזה העבודה בשביל בסוף רח  ב   י   מי

 אמפשטר זה לבין עולה היתהש קלינטוןזו  אם בין הבדל יש האם. ש
 ...?עלה

 ...ההצגה אותה זו אבל .אחר ידקתפ לו יש והוא אחד תפקיד יש לה, כן. ת
 .משתנה כבר זהו, מעט עוד שתנהיהעולם  כל, תראה

 ?מעשית תאוצה לצבור מתחילים השינויים ש. האם

 . בודאי.ת

 ?זה את רואים אנו ש. היכן

 כל .ניהבבריט שקרה ובמה בארה"ב שקרה במה זה את רואים ת. אנחנו
 את 'לקחו כאילו שהם לחשוב להם נתנו .דבר 'עשוי' זה – ה'בריטקס'

 'בחזרה לקח' שהוא כאילו זה, באמריקה וגם ,מהסעה"ח בחזרה' בריטניה
 מבין לא אני רק .וזהו, בכוונה הכל זה ,שקר הכל זה אבל, אמריקה את
 .חרדית, איפה היא נכנסת.. שהיא כאילו הזאת, הבת איפה, טראמפ עם

 ...תאוצה ממשיך לתפוס( FEMA Camps) וה'פימה'. ש

 לא אחד שאף אומרת זאת, עכשיו 'פתוח' דבר זה – 'פימה'ה כן. ת
 פימה... מלאיש . פימה שיש ברור יודעים כולם, לזה מתכחש

 ...זה את סגוראמור ל שטראמפ כך על מדבר לא אחד ואף. ש

נושא של ה על נושא זה, על אחת מילה לא אף דיבר לא הוא, לא. ת
 נושאים ויש דיבר כן שהוא נושאים שיש רואים טוב ואם מסתכלים. פימה
 ...בהם נגע לא שהוא

 ...אמר לא הוא באמת הכואבים הדברים את. ש

 את הדברים לא אבל, אמר שהוא באמת שכואבים דברים יש, לא. ת
 הסע"ח. של התיכנון כל של להתפרקות להביא שיכול

פשוט ו ,בזה לטפל להתחיל יכול היה הוא צהרו היה אם הוא בעקרון. ש
 .אפילו על זה חושב לא הוא אבל, זה את לגמור

 שם לאסוף התחילוגם ש ומה עוד. הגבולות את לסגור רוצה רק הוא. ת
 של אלפים, 'הפימה-מחנות' את ולאכלס בית(-' )חסריהומלסים' אנשים
 .אנשים

 ?...החלפת הנשיאות לאחר תפקיד איזה לאובמה יתנו האם. ש

 או, ודאי וודאי אבל, לעשות הולכים שהם מה בדיוק יודע לא אני. ת
 .באו"ם הכנופיה ראש שם יהיה שהוא או, נשיא ישאר שהוא

 

 ?..הכוכב על אומר אתה מה. ש

 משהו אדמה-תרעידכעת  התהי! תדאג אל... בא הכוכב, בא הכוכב. ת
 לא וזה .מאות-מאות, אדמה-רעידות נןיש הזמן וכל, ןביפ רציני ביותר

 ניםמתלונ כולם. הלחץ את עצמנו על להרגיש ליםויכאנחנו  וגם .נגמר
 צעירים, חולשה מרגישים, בראש לחץ, לחץ ,לחץ מרגישיםהם ש

 שנפתחים הבורות אתגם  ולנ ויש .מזה הכל זהאז  .משנה לא, ומבוגרים
 אבל, קיים לא שזה םיחושב ברדיו זה את יםעשומ לא אםעולם, ה בכל
 – הכוכב .כבר זה את צילמואנשים  ומספיק. דולובג, איך-ועוד-קיים-זה
 ! בא

 ?אותו רואים לא למה אז. ש

את ש כמו, תמיד אותו לראות פשרא אי. מתי תלוי זה, אותו רואים כן. ת
 רק שרואים דברים יש. תמיד רואים הירח ואת תמיד רואים השמש
 הבעיות אחת .דום עומד לא הוא, מסתובב הוא .מהם אחד וזה, לפעמים

 מהר יותר הולך הוא לפעמים, אחידה מהירות זהכוכב הל שאין אהי
 מכשירים מיני מכל הידע את םלה שיש אלו רק. לאט יותר ולפעמים

 יכול לא רגיל אדם, להגיע צריך הוא מתי לדעת ליםויכ הם – להם שיש
 . נתונים הרבה מדי לו חסרים כי, הזה החישוב את לעשות

 יהרוסהדבר ש זה – השלישיתעולם ה לחמתשמ לחשוב הגיוני לא גם זה
 שאי דבר ,שמיימי משהו להיות צריך זה. תלהיו לויכ לאעולם, ה כל את
 .בהגיון יועל לדבר רשאפ



 

 927 מסר – לא רוצים לראות כלום

 , ז' כסלו, כ"א כסלוןעם בנימי יםתקשורשני  בס"ד,

 .רצינית בצורה להתחיל שוב רוצה אני
 שקורה למה לב שמים לא פשוט שאנשים לראות הזמן כל נדהם אני

 רק אנחנו כי, שלנו המילים את לקבל רוצים שלא מה מילא. מסביבם
 על מניפולציה איתנו לעשות אפשר אפילו ואולי... מסכנים, אוטיסטים

 ועוד, לראות את מה שקורה רוצים לא אבל, ושלום חס, להגיד מה
לא יכול  לא אני !...."כלום קורה לא! כלום קורה לא אבל: "אומרים

 פשוט הם לחץ ומרוב עסוקים, כך כל הם אדם-בניאולי  אואת זה,  ביןלה
 שומעים לא, שקורה מה רואים לא, שקורה מה מסביבם מסתכלים לא
 רדיו שומע לא הואו, מבודד במצב מישהו אם אפילו אבל .שקורה מה
 את לקבל שאפשר והמשונים השונים הדברים כל עם בקשר נמצא ולא

 בכל זה את לחוש אפשר', באויר' זה אופן בכל אבל, עליהם החדשות
 !מקום

 שקרה מה לפני שהיה העולם אותו פשוט לא זה. מתהפך והעולם
 זה – נפלו שהתאומים אחד לפני יום, שנה עשרה חמש לפני'. ב'תאומים

 שרוב חושב אני אבל. אותו להכיר אפשר אי, לגמרי אחר עולם היה
 האזנים ואת העינים את סוגרים, לדעת רוצים לא פשוט – בעולם היהודים

 .בעולם שיש המפחיד המראה את ולקבל, ולראות לפתוח, מוכנים ולא
 האם, חדשים כמה פלוס שנה עשרה חמש לפני: כולם את שואל ואני

 ואומרים, הלאוין כל את השמעל   עולם?! שכזה עולם על חולמים היינו
 כך כל, איומים כך כל דברים עושים הם רוצה. כן' שה מה שזה הכל על

 – שהרע לעולם הגענו. המבול לדור שחזרנו בטוחים שאנחנו, חולניים
 יותר-או-פחות חיים לחיות שרוצה אדם ובן. רע זה – והטוב טוב,

 הדברים וכל... וישר שמח הוא שעקום ומי', קוםע' הוא – נורמליים
 סוהר-לבית ללכת אפשר אפילו! רעים הם – מאליו כמובן שקיבלנו
 האנשים ואת, מסתובבים הנפש-חולי, משתחררים והגנבים. זה בשביל
 איך משנה לא וזה. היום שלנו העולם זהו... סוהר לבתי מכניסים הטובים
 ובפנים, שבעולם צדיק הכי להיראות יכול הוא, מבחוץ נראה אדם-שהבן
 אדם יהיה והוא', קרו  ז  ' כמו להיראות יכול אחר ואדם. ענקי-רשע להיות
 .ביותר הצדיק
 שכמעט עולם זה ולכן בכלל, ברור לא זה. לדעת היום אפשר אי
, הסוף עד מהתחלה שקרים על מבוסס הוא. אותו לסבול אפשרי-בלתי
 יכול לא הרגיל אדםה, כלום לעשות אפשר ואי, הסוף עד תחלההמה

 .לא בכלל, זה כנגד כלום לעשות
 כל זה כי, לדעת לי קשה באמת אני? לעשות אפשר אופן בכל ומה

 כך כל, נמוך כך כל שנהיה העולם רוב שכך זה מרגיש אני, עמוק כך
 שאפשר אחד דבר רק יש? לעשות אפשר אז מה .ממש, שטן-אנשי, שפל

 ברגע אבל, לעשות קשה כך כל זה אבל ,אותנו שיציל מה וזה לעשות
 כשנגיע אפילו, עלינו ישמור הוא, הדרך את לנו יראה' ה – שנתחיל
 אבל, מפחד תתהפך והקיבה, פחד מרוב' קפוץי' הלב, שהלב לשלבים
 . נסים בניסי, זה את נעבור
 ולא, אלא באמת, סתם לא אבל, השלימה-לגאולה באמת שמחכה ומי

 שתהיה סתם או, החובות מכל להשתחרר כדי השלימה-לגאולה שמחכים
 השלימה הגאולה את שנרצה! לא, החיים של המתחים כל ובלי רגיעה

 הרגשה עם להמשיך, הבריאה של התהליך את להמשיך שנוכל כדי
 יורדים שאנחנו מרגישים כיום אנחנו כי ,יורדים ולא עולים שאנחנו
 ישים פשוט והוא, אותנו ירים' ה, לתהום נרד לא אנחנו אבל, לתהום
, למעלה למעלה, אותנו יביא הזה והמסלול, לגמרי אחר במסלול אותנו

, לעלות ימשיך זה, מסוים מקום באיזה יעצור ולא יפסיק לא זה. שנגיע עד
ַצח נ   זה לאט-ולאט .הרוחני הסיפוק עם, סיפוק עם נצח, שנקבל מה זה. ל 
 ממש-ממש יצור יהיה ואז. כך כל אותנו שמבלבל הגשמי הצד בלי יהיה
 .מושלם, שלם

 היהודים כל על, העולם כל על היום מסתכל כשאני הלב לי כואב אבל
 שלא ואלה, הנכון בצד נלחמים תמיד לא שנלחמים אלה אפילו, שלנו

 אנחנו. הרע-היצר נגד לחםילה חייבים כי, נלחמים שלא חבל – נלחמים
 עשרים זה לפחות על כבר דיברנו אמנם. הזהב-לעגל, לכסף מתכופפים

 גשמי במצב יותר העולם. לשמוע רוצים לא אבל, יותר לא אם שנה
 כבר אני. זה את לסבול יכול לא כבר ואני, ויותר יותר, פעם-מאשר אי

 אנחנו, כבר הזה מהמקום אותנו תוציא, מספיק, מספיק 'די,: לשמים צועק
 אבל – להחזיק צריכים אנחנו לרדת'! רוצים לא אנחנו, ויורדים יורדים

 צדיקים ויש, רבנים יש. בשבילנו אחד מנהיג אין, מנהיג אפילו לנו אין
, מתבלבלים ואנחנו, שלו הקטנה-הקבוצה עם אחד כל אבל, הרבנים בין
 . אותנו לכוון מישהו ואין

 הדברים את ויותר יותר להוריד שעבד מי, הזה הבלאגן בכל אבל
, לחיות להמשיך בשביל 'כביכול חשובים' שהם הגופניים הגשמיים
 עם להיות ורק אותם לבטל שעובד מי, טוב ולהרגיש לעלות להמשיך

 השני האדם בשביל שלו הכבוד את להוריד מוכן הוא ותמיד ה,"הקב
 הנכדים או שלנו הילדים זה אם אפילו, צודק לא השני האדם אם אפילו
 שנלחם מי, אנחנו, אופן בכל, אוהבים שאנחנו אחר אדם בן או, שלנו
' סליחה' ולהגיד ,'מסכנים'ה להיות מוכנים ותמיד האלה הרגשות נגד

-העולם את מוריד הוא. ירויח רק הוא אז – סליחה להגיד צריך לא כאשר
 צריך שהוא חושביותר נכון: , צריך אדם בן שכל הדברים כל ואת הזה
 להיות זה – גדול הכי האושר, דבר של בסופו אבל, מאושר להיות כדי
 בערב איתו ולדבר, בצהרים איתו ולדבר, בבוקר איתו לדבר. ה"הקב עם
 שהוא לדעת, לפחד ולא .שלנו הבקשות כל את ממנו לבקש .מתישהו או

 . בו לעמוד צריכים שאנחנו המבחן זה. המבחן זה. תמיד איתנו
 לחיות יכולים לא שהם בחיים הנאות כמה להם יש, לאנשים קשה וזה

גו  , לוותר מוכנים לא הם ולכן, מאד-מאד להם קשה פשוט זה, זה בלי  הא 
 להם ונותנים, סיפוק להם שנותנים דברים מצאו גם הם, נותן לא שלהם

 הכל זה אבל, למשהו להשתייך של, אהבה של הרגשה, טובה הרגשה
 לכן אז. מבולבלים לגמרי אנחנו – זה את לנו שאין וברגע, עינים-אחיזת

 '. ה ִעם ורק אך ולהיות, זה כל את להוריד, זה את צריך להפסיק
, קשר יש – עם ילדיו והאב, וילדיה ואמא, קשר יש נכון,, נשוי זוג גם
 ה"הקב שותפים: שלשה של זה האמיתי-היהודי-שהבית כתוב הרי אבל
 אמר מצוות שומר כך כל לא, פשוט-יחסית שאדם כמו אבל. והכלה החתן
 החתן, ה"הקב זה! לא, הכלה" החתן ה""הקב: ככה בדיוק לא זה: 'פעם
 ואם. זה לבית יהודי את מה שעושה וזה. ה"הקב עם והכלה, ה"הקב עם

 עם "כולנו יהיה שזה, שלנו הילדים את זה לתוך להביא מצליחים אנחנו
 !מעולה משפחה תהיה זאת אז – ה""הקב

 איזה יודע לא או רופאים יהיו שלנו שהילדים צריכים לא אנחנו
-לומדי בנים רוצים החרדים, אנחנו,. כסף הרבה שירויחו אחר כדי מקצוע
 היא שכיום הבעיה אבל. וטובות צנועות ובנות, תורה ומרביצי, תורה

 את לרצות מאד מתיימרים הם אמנם. זה את רוצים בדיוק לא החרדים
 שלומד מישהו רוצים הם. הגשמיות את רוצים הם. לא – למעשה אבל, זה
, ריהוט רוצים, דירות רוצים גם אבל, להיות שזה חייב להם אמרו ככה כי

 את להביא בשביל 'עצמם את שוברים' פשוט ההורים אז. הכל את רוצים
, ללמוד הולך והבעל, ביום שעות שמונה עובדת האשה כך ואחר, זה

 .לשרוד היום קשה מאד כי, יעבוד הוא שגם עד זמן הרבה יקח לא אבל
 להחזיק שיוכלו הבנות את לחנך בשביל שבנויים יעקב-בתי יש ולכן

 מן' ה את מוציאים אז זה עם כשמתחילים אבל, המשפחה וכל הבנים את
 היהודיה האמא לא כבר היא, שונה משהו נהיית האמא כי, היהודי-הבית
, הק  נַ מ   שהיא, מבשלת שהיא, הילדים ובשביל הבעל בשביל זמן לה שיש
מקור  להיות נהפכת כבר היא! לא, מה-משנה-לא לכולם דואגת שהיא

 אחרת שליטה מין גם לה יש, להגיד מה יותר לה יש גם ולכן, לפרנסה
 .יהודית למשפחה מתאימה שלא
 

 כל עם אבל פעמים הרבה האלה הדברים את אמרנו כבר אנחנו, טוב
 יהודים כמה יודע לא אני. גרוע ויותר גרוע ויותר גרוע יותר נהיה זה זה

, החרדים אפילו היהודים, רוב – עכשיו נראה שזה כמו כי, בסוף ישארו
 .מאד ירדה( היהדות) האידישקייט שגם, הגשמיות עם תפוסים כך כל הם

 עכשיו אבל, לגוים רק מתאימות היו שפעם עבירות ינותוכב יש אפילו
 ויותר יותר נהיה זה – הרצונות כל ובכלל, הלבוש-סגנון, הדיבור-סגנון
 . לגוים דומה
 עם, ה"לקב תתקרבו: שינוי שרוצים לאלה רק עכשיו מדבר אני אז

 דברים הרבה ויהיו. הדבר את אותו הילדים את וללמד, הכוחות כל
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, אסור ושזה, שקר הכל שזה להבין ויצטרכו, ספר-בבתי עכשיו שילמדו
 .אחרים דברים מיני בכל וגם בצניעות גם, בלבוש גם

 קושרים איך שלנו לילדים להראות חייבים שאנחנו זה את גם ויש
, )במהירות( צ'יקצ'ק זה את ולומד זה את יודע קטן ילד. ה"הקב עם קשר
 בגיל הזה הקשר את לו שיש וברגע, הזה הקשר את לו יש תמיד והוא,
 זה– אחרים דברים מיני כל עם להתקלקל לו נותנים לא ואנחנו צעיר,
 והעולם, שלו זה – העולם! מלבדו עוד אין: לשכוח ולא .מעמד חזיקי עוד

 את עצמו יכרית הוא –' ה. עראי זה. זמן הרבה יחזיק לא, עראי – שלנו
 רוצה מישהו ואם. ברור כתוב וזה .העולם-אנשי רוב ואת העולם רוב

 שהיה זה מה כי, עליו גם מרחם רק אני, נכון לא שזה אתכם להרגיע
 גזירה!'... היה זה 2-מלחמת העולם ה? 'מהותגידו:  !מלחמת העולם לפני

 יותר צדיקים אנחנוהאם  !?מה !?גזירה תהיה לא המלחמה הזוש אבל למה
 אם, צדיקים יותר לא אנחנו! לא !?2-ה מלחמת העולם שלפני מהדור
 של ביותר, הקשות, האיומות כל העבירות על מסתכלים היינו אנחנו
 ושלא, מזה יודעים ושאנשים ,עליהם שעוברים חרדים-כביכול יהודים
 . יתעלפו ביניכםש שהתמימים מאמין אניתשובה,  עושים בדיוק

 או זה את לשמוע רוצים בין אם אתם, ביותר קשה שלנו המצב ולכן
 לא כבר זה .יחרב העולם רוב. עובדה זו .זה את לשמוע רוצים שאינכם

 אףכפי ש, הסוף ועד הוא מהתחלה בעולם השקר! יהיה זה ככה, 'אולי'
]זוהר פה  כבר הם –הדורות  מכלרשעים ה כל דבר. כזה היה לא פעם

עָ נ"ח ע"ב: ' בשלח ִריְך הּוא ְלַאֲחָייא ְלָכל ִאיּנּון ַמְלִכין, ּדְ א ּבְ ָ ְמעֹון, ַזִמין קּוְדש  י ש ִ קּו ְוָהִכי ָאַמר ַרּבִ
לַ  ָ ָרֵאל ְוִלְירּוש  ָחִריבּו ְלִיש ְ ין, ּדְ ַאר ַמְלֵכי ַעּמִ ִריָאנּוס, ְללּוִפינֹוס, ּוְנבּוַכְדֶנַצר, ּוְלַסְנֵחִריב, ּוְלָכל ש ְ ם, ְלַאְנּדְ

ִריְך הּוא  א ּבְ ָ ין קּוְדש  ין, ְוַזּמִ ַאר ַעּמִ הֹון ש ְ ּון ִעּמְ ש  ּנְ ַקְדִמיָתא, ְוִיְתּכָ ָטָאה לֹון ּכְ ּלְ ַ יֵתיּה, ּוְלש  ְרָעא ּבֵ ְלִאְתּפָ

ְייהוּ   ופשוט, זה כל נגד להילחם צריכים ואנחנו, [רש"י תהלים סו"פ ט' ... ור'ִמּנַ
בו  . מאד פשוט זה'. לה להתקרב  ופשוט, שלכם בבית חדר באיזה ש  
 שאתם מה ממנו תבקשו, מרגישים שאתם מה', ה עם לדבר תתחילו
 בגלל שאתם זה את לעשות לא, גשמי ולא. תהיו פתוחים רק, רוצים
 אתם כי זאת אלא לעשות, מה יודע איני או, חדש בית לקנות רוצים
 ממש מזה נצא אנחנו הזאת הקירבה עם ורק .'לה להתקרב פשוט רוצים

 .בהתלהבות ממש הזה השקר-מעולם נצא, בשמחה

 

 

 רק לדמיין כזה מצב
 כסלו א"כתקשור עם בנימין, 

אנחנו  ראשון, דבר? להגיד יש ומה. פעם נפגשים עודאנחנו  הנה
 מכל מתמוטט פשוטעולם שה רואים מתעניינים, אם רואים,

 שיש בכל הענקיות האדמה-רעידות מכל רועדעולם ה. הכיוונים
, מאד-מאד קר משהו, קר –האויר  ומזג. ב"ארה כולל ארצות מיני

 לא שבדרך כלל זה ארצות ולאגם בכ, קר יותר להיות וזה עומד
 שבילוסטון פחד ויש, מתפוצצים געש-והרי שם. קר כל כך

(Yellowstoneה'אולד )-'גייזר (Old Faithful Geyserעלול ) 
 הלאומי בפארק, האדמה בתוככי ענק געש הר, )ו"ח להתפוצץ

 של רבעים-שלשת למחוק יכל לבד וזה( ילוסטון שבארה"ב
 .ב"ארה

 ומצד ,ב"ארהב כוללעולם ה בכל ביותר קשים שטפונות ישנם
 נםשיש יבש כך וזה כל, יובש יש ממקום השטפונות רחוק לא, שני

 הצפוני הקוטב, ובכללאנשים.  הרבה די של חיים שגבו שריפות
. גדותיהם על וגואים מתמלאים והאוקיינוסים, להינמס ממשיך

רוסיה  של השגריר נרצח כבר השבוע רק .רגיל לא בלאגןעולם וה
 ...דומה משהו על התחילה הראשונהעולם ה כשמלחמת, בטורקיה

גרמני  בדיפלומט ירה יהודי צעיר השניהעולם ה במלחמת גם. ש
 ..בצרפת, מה שפתח את 'ליל הבדולח'.

 אבל. במלחמת העולם הראשונה בולט יותר הרבה היה זה אבל
)דריסת  בגרמניה שקרה כמו מה ,שמתרחשים הדברים עם כל

 אבל, קשה כה בצורה נהרגו אנשים הרבהש, המשאית בברלין(
. הלאה וממשיכים – המתים את קוברים. אנשים שקט זה יש כל עם
 ממה מפחדים, מפחדים, רגועים אינםעולם באנשים ה רוב כן,

 לא אוליעולם, ה סוף שזה בטוחיםאנשים ה רוב .דקה בעוד שיבוא
 כל לנו נותניםרשעים וה. זמן בעוד הרבה לא בודאי אבל היום
 שהם חושבים הם. לפחד בשביל – שקר זה םרובש – סיבות מיני
 מיני כל ממציאים והם, שחקנים כולם שהם ,סרט-של-בחיים חיים

 כמו .אותם ולבלבל עולםה את למשוךכדי )דמיונות(  פנטזיות
 יצורים, (חוצנייםAliens - ליאנס' )יי'א הסיפורים על כך שיש

-לכדור כאלה מחוץש עקומים-חיים מין, הארץ-לכדור שחיים מחוץ
, שטויות – והכל .זה' נגד 'נלחמים אפילו והם, 'מצאו' שהם הארץ
 . ההוליוודי במח שנאמין רוצים. שקר הכל

, האלה הסרטים את בדיוק ומוציאים בהוליווד שולטים בעצמם והם
 – ההם הסרטים אבל עכשיו! מספרים שהם פוריםיהס אותם עם
 להציג מנסים עכשיו אבל .אמיתי שזה טוענים הם לא, פנטזיה הם
על משהו  ורואה שומע אדם-הבן שאם למדו כי הםאמיתי, כ זה את

 מהדמיון זה את כתב שמישהו הוא יודע אם בכמות מספיקה, אפילו
וכאשר מגיע  .שלו המהותן מ חלק נהיה זה, משנה אבל לא – שלו

מגיע  וזהאמיתי  זה – דבר כזהאמיתי,  שזה להגיד הרגע שרוצים
בזה  יאמין שמישהו אפשרות יותר שיש מאמינים הם אז –עכשיו 

 אבל, בזה שמאמינים כאלה יש ובאמת לאחר כל הסרטים ההם.
 הדברות-בעשרת שמאמין נוצרי אפילו, שכל קצת עם אדם בן כל
 להאמין יכול לא ובודאי בודאי והיהודי. בזה להאמין יכול לא –

 .שטות בכזה

' לה קרובים לאאנחנו  ואם .ליום ומתבלבלים מיום הולכיםאנחנו ו
-וחוסר דיכאון של להרגשה ויותר יותר נכנס אדם הבן אז ו"ח

 עקום אדם-הבן ואם. מה בשביל כל כך כבר אין כי, לחיות רצון
 שהיו הדברים כל את לעשות יכול הוא כי עכשיו, שמח הוא אז

 זו מותר! זה לא! :אומרות הממשלות, עשו חוקים ועכשיו .אסורים
 מביא גם זה אבל רוצה! שאתה מה לעשות יכול אתה זכותך!
, התורה נגד שהולך דבר זה אופן בכל כי, כאוןילד דבר-של-בסופו

 .הטבע נגד, אדם-הבן של המהות נגד

 מוזרים דברים מיני כל ויש. האחרון בזמן כן משתנה גם והטבע
. אלינו מגיע מעט שעוד מהכוכב מושפע מאדעולם וה .בטבע גם

 מושך והוא ,כן מגנטי עצמו גם שהוא א"כדוה את מושך הכוכב
 הרבה הואש מכיון, רחוק כל כך שהוא אפילו חזק, יותר אותו
 הבריאות על וגם, שלנו הרוח-מצבי על גם משפיע וזה. מגנטי יותר
, שדברנו כמו טבע-אסונות כמה, כמה תראו. הכל על וגם, שלנו
 שהם בולעים, מקום בכל שנפתחים הבולענים כל זה, רק לא אבל
כאלו  גם בארץ לנו יש אפילו. קומות וכמה בני כמה שלימים בתים

 שלא ו"ח יודע , ומינםיש פה גם, גדי-לעין בדרך המלח-ליד ים
 .מזה גרוע יותר יהיה

 ולא ,שלהם בדרך להמשיך רוצים. לדעת רוצים לאאנשים  אבל
, האמת את להגיד שלי העבודה זו אבל. האמת את לראות רוצים
 היו שלכם שהנשמות יםאמיתיה-םיהודיה כל על להקל ולנסות

 את תקבלו אם אבל, מה-משנה-לא ,אתכם יציל' ושה, סיני-בהר
 הרבה לכם יהיה אז –אתכם  להכריח יצטרך' שה מבלי בעצמכם זה

 ,ביותר קשה מצב יהיה ביותר הקרוב שבעתיד אין ספק. קל יותר
 שיהיה יודע אני. יודע לא אני –יהיה  זה איך בדיוק. הכיוונים בכל
ק' יהיה, ביותר קשה ו   יתחילואנשים  סוף-סוףעולם. ה בכל 'ש 

 . וחשבון-דין לעשות
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 ועשו, לזה שמתכונניםאנשים  הרבה יש ב,"בארה, באמריקהו
 אוכל גם להם יש .שלהם האוכל את לבד לגדל אפשרות םלעצמ
 המקום הוא גובה איזה מדדו והם, שנים כמה להחזיק שיכול מוכן

 שיטפון של סכנה להם תהיה שלא כדי פני היםגובה  לעומת שלהם
 – והם. ו"ח מטר מאות לשש להגיע יכול כי הצונאמי, מצונאמי

הם , זה רק ולא. להם יפריע לא שאף אחדכדי  נשק להם יש
 כנגד להילחם שיוכלו, לבד יהיו לא כדי שהם בקבוצות התארגנו

 ברובים... לירות יודעות שלהם הנשים וגם. מי משנה לא, כולם
 איך, נקיים' מים להשיג ב'איך מומחים כבר והם. הילדים.. וגם

 מה יודעים והם .חשמל בלא צריכים שהם דבר וכל מים לטהר
 אומר לא שזה יודעים הם וגם, שינצלו אומר לא זה. לעשות
 מבינים לא הם .עולםה את יצר' שה מאמינים הם אבל, שינצלו

 שהם מה וזה .מבינים הם בערך אבלקב"ה, ה של האמת את
 צריכים שהם מה כל עם מוכנים יהיו כולם שהם דואגים הם .עושים
. כאלה ודברים בנזין, דבר שום ובלי חשמל בלי לחיות בשביל
 .לזה מוכנים ממש

 רוצים הם .לדעת רוצים לא –ל "בחויהודים הגוים.  הם ולרוב
 הדתיים וגםחרדים ה גם וזה שהם. כמו שלהם החיים עם להמשיך

, יודעים שכן כאלה ויש. לדעת לא פשוט מעדיפיםחילונים, ה וגם
 לא פשוט הרוב אבל, כבר לארץ ובאו קמו שאפילו כאלה ויש

 אני מה? לעשות יכול אני "מה: אומרים שהם או, לדעת רוצים
 אני איך – באמריקה שלי הנשואים הילדים כל את לי יש !?אעשה
-נשמות באמת הם אם אבל, נכון וזה ".כסף לי אין? אותם יביא
 המיותרתגשמיות ה רוב עם לגמור משתדלים ובאמת ותיהודי

 . לפחד מה להם איןולאמת קב"ה ל ויותר יותר ולהתקרב

 

 הארצות בכל השלטון אותוגוים. ה של בשלטוןאנחנו  –בארץ 
 לא, סליחה מהם, באה שלנו הממשלה כשגם, עכשיו המערביות
 אומר זה לא. מהם הם ישראל-במדינת הממשלה, שלנו הממשלה
 . שמצביע הרוב אבל –שכולם 

 תיהודי קהילה בכלל לבנות אותם מעניין לא – הם, להבין וצריכים
 להם ישרשעים ל שייכים שהם אלה, לא לא,', לה קרובה חזקה

 זו, לגוייהודי ה את להפוך היא והאג'נדה, אג'נדה )תכנית(
 את להוציא פשוט .נדע שלא, תיהודיה הדת את לסלק .האג'נדה

 לי ברור לא, אחר למשהו אותו להפוך, שלו מהיהדותיהודי ה
 את לעשות רוצים הם עכשיו. עבודה זרה שזו לי נראה, מה בדיוק

 .להם ילך לא וזה. לכולם גם םיהודיל גם לנוצרים גם, לכולם זה
 לדעת צריכיםאנחנו  אבל. זה את לעשות להם יתן לאקב"ה ה

 חזקקב"ה ה עם הזה הקשר את לקשור צריכים .זמן הרבה שאין
 שלש בתפילה חייבים הגברים, פעמים. ואתם, כמה משנה לא, מאד

 לא אתם אם אבל, חייבת לא אשה אבל, רגיל ביום, ביום פעמים
 להגיד שצריכים ברור .'ה עם תדברו אז – הסידור לפי מתפללים

 ילדים הרבה יש אם אבל', וכו שמע-וקריאת בבוקר ברכות
 עם תהיו', ה עם דברו .'ה אל תדברו אז וכו'וכו' ' וכו ועסוקים

 .סבל הרבה-מהרבה אתכם יציל וזה', ה

 .שיותר מה תשתדלו, במנין להתפלל תלכו גם כן אתם – והגברים
 את ולגדלגשמיות, ה את להוריד וגם, דמעות עם להתפלל וגם

 ואם. המיותרת מסביבגשמיות ה כל בלי, פשוטה בצורה הילדים
 שלכם למה לילדים תסבירו אז – כאלה לא הם האחרים הילדים

 שני, יחרבעולם ה מעט ועוד ,אוהב' שה מה כי זה. כאלה כן הם
 אבל קשה, מאד-מאד, מאד קשה יהיה וזה, יחרבעולם ה של שליש
 אמיתי. לאיהודי  להיות כדאי לא זה. את יעבוראמיתי -יהודי

קב"ה מה לבקש, לעצמנו להגיד, הזמן כל להגיד ככה וצריכים
  .לנו לעזור

 כולן הן .הרעות הפיאות, הנשים של הפאות את להוריד וצריכים
 מהבגדים להתפטר. נשואה-שהיא לא כאילו אשה עושה זה. רעות

 משהו לא, יציב מבד, רחבים דברים וללבוש והקצרים,, הצמודים
 ללכת לא עדיף וגם, הפאות עם ללכת לאש צריכים. לגוף שנדבק

 בודאי עדיף המטפחות. המטפחות עם ללכת כדאי הכובעים, עם
 . ובודאי

 מכסה יותר שהיא מה צנועה, יותר שהיא מה לדעת: צריכה האשה
 מחיצה מוריד בגד כלקב"ה. ל יותר תתקרב היא ככה – הגוף את

 את רואים ולא לרחוב יוצאת היא אםקב"ה. בינה לבין השיש 
 מחיצה זוקב"ה. ל מאד מאד אותה מקרב זה אז – שלה הגוף צורת
 שזה כפי מה פותח וזה. האשה לבין הזהעולם ה שלגשמיות ה בין

 רוחנית פותח זהזה חוצץ בינה לבין העולם של הגשמיות, ו .סוגר
ִכים ועוד ועוד עוד ס   הקב"ה.  לבין שיש בינינו מחיצות ו מ 

 הבסיס זה כי, בו מקנא לא אני – בזה לאשתו מפריע שהואיהודי ו
 את מעודד לא הבעל ואם. והקדושהצניעות ה :יהודיה-הבית של

 .נופל, נופל הבית וכלקב"ה. ה נגד הולך הוא –להיות ככה  אשתו
 ובכל. נפילה אבל זו, נפילה שזו לב שמים שלא משפחות יש ואולי
 ,'ה ברוך עכשיו, אבל, קצת ועוד קצת ועוד קצת עוד נופל זה דור
-מאה לא זה אולי אמנם .ומשתדלים וחוזרים, שמבינים, כאלה יש

 אותם להביא יכול הזה והרצון, עז רצון להם יש אבל, מדויק אחוז
 .למשיח

 יש. קשה כל כך בעיה, היום בקדושה קשה בעיה יש גם ולגברים
 ולא שיודעים דברים גם ויש 'סקנדלים' )שערוריות(, הרבה כל כך

 זה את מוריד כבר' שה עד להמשיך לזה ונותנים זה, על מדברים
 ורוב. וצניעותקדושה ב מאד קשה במצבעולם ה כל קשה. בצורה
. ככה החליטו הם לפחותגוים, ה רוב בשביל מותרים הלאוין

 שלא כאלהאנשים  בינינו לנו יש ים,חרדה םיהודיה גם ,אנחנוו
 שלהם, העבירות עלתשובה  לעשות מתכוננים ולאתשובה  עשו
 מכל סובלים שלנו הילדים כמה, כמה. לנו אוי לנו, אוי לנו, אוי
 החיידר, האחרון בזמן פעמים הרבה מסוכן הבית. מקומות מיני

 וכל היום כל הילדים על להסתכל צריכים .מסוכן והרחוב מסוכן,
 יגידו: אבל. 'חרדים 'כאילו וזה. ישמור' ה להם, לדאוג הלילה,

 מה אבל, מאד כואב זה. דבר כזה כן יש אבל, דבר!' כזה אין, 'לא
 אפילו ,גוים כמו נהיויהודים ה של שחלק זה הרבה הכי שכואב

 גוים.  כמו נהיו הם .'חרדים םיהודי' הם רשמית אם

 אי האמת את כשרוצים אבל, הסוגים מכל רבנים מלא לנו יש
 מרגיש אדם-הבן. הרבנים רוב אצל זה את ולחפש ללכת אפשר
 את פשוט ,צניעותה ואתקדושה ה את באמת שרוצה אדם בן. בודד
 הוא אבל, ספר לפתוח יכול הוא, יודע לא הוא, הכל של האמת
, ברירה אין? זה את יעשה מי. הספר בתוך אותו לכוון מישהו צריך

 –אליו  ישירות בתמימות שהולך ומיקב"ה. ל ישר ללכת צריכים
 . תשובות מקבל

 ...?התשובה את יקבל הוא איך. ש

 יש. זה את להבין יכול אליו בדרך שהוא מגיע זה אחד כל. ת
 כמה על שהם נתקעים מתפללים כשהם לב שמים שפתאום כאלה

 את האלה בשביל לקבל המשפטים על לחזור וכדאי, משפטים
 שפשוט כאלה יש. בלילה להם חלומות שיש כאלה יש .התשובה
 אמיתי אדם בן אבל, אפשרויות מיני כל יש. קול שומעים, מרגישים
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 הוא אבל, אחוז-בטוח מאה יהיה לא הואאמיתי,  שזה ֵידע הוא –
 אמיתי. שזה ידע
 באופן יתחיל וזה. והנורא הגדול נגיע ליום מעט עודאנחנו ו

ר ך  וזה ֵילֵ , יקרה משהו .פתאומי ב  ר ִמד  ב  ד   עד, לדבר מדבר, ל 
-בבת נופלים דברים הרבה כל כשכל לעשות מה נדע לאאנחנו ש

אז , לזה מוכנים לאאנחנו ש, אונים-חוסר לנו שיש ונרגיש .אחת
 תבקשו .רגועים תהיו רק –דבר  של בסופו אבל ...?נשרוד איך
 זה – עושה שהוא מה שכל יודעים כשאתם, לעזור לכםקב"ה מה

 על לעבוד ובאמת, באהבה הכל את מקבליםאנחנו  .לטובתינו
 שקרוב שמי: בטוח לכם אומר ואני. באהבה זה את שנקבל עצמנו

 –קב"ה ל דבוק אלא, במלים רק לא, 'כאילו' לא באמת,קב"ה לה
 שאלות?לכם יש האם  .ישרוד הוא

 

 :ותשובותשאלות 

 

 למצוא את האמת...

' שה זה איך היא השאלה, שקרים על מבוסס שהעולם אמרת. ש
 ?...שקרים הרבה כל כך עם, שכזו בצורה להמשיך לעולם נותן

 והאנשים, לצאת חייבים השקרים כל אבל, ימשיך לא זה, לא. ת
 שלא ומי, להם ברורים די הם השקרים –' לה הקרובים הטובים,

 דברים יש כי מבולבל, הוא, להבחין יכול לא הוא – 'לה קרוב
 ֵיַדע פשוט' לה שקרוב מי אז .להבין לעצמו נותן לא והוא, משונים

, עכשיו מחלוקת הרבה יש, אחד דבר ברור. אמיתי ומי השקרן מי
 רוצים אתם .היהודים בין בעיות מאד הרבה עושה הזאת והמחלוקת

 השיטות את תראו. מאד פשוט? לא ומי אמיתי מי לדעת
 מהתורה לדבר, להגיד שמשתדל מי. השני נגד אחד שמשתמשים

 מי. אמיתי הוא אז –על השני  בוץ לזרוק מתחיל ולא', וכו
 למשהו להגיע כאילו כדי פסולות שיטות מיני בכל שמשתמש

 !רשע זה, שקרן זה, שקר זה אז, 'טוב'

 שלו האינטואיציה על לסמוך יכול' לה קרוב שהוא האם אדם. ש
 ?באמת האמת את מזהה שהוא לדעת בכדי

 שיש להיות יכול'. לה קרובבאמת  שהוא מדובר על מי אבל. ת
 על מבינים בכלל לא והם', לה קרובים שהם חושבים שהם אנשים

? דעיֵ  הוא אז מאיפה, הדבר של העומק כל על, מדבר אני מה
 רוצה שלא היהודי את יקח ה"עכשיו הקב אבל. שכל לו אין פשוט

 אומר וכשאני. האמת את יראה שהוא עד מכות לו ויתן, לראות
 להבין אלא זה, העינים עם לראות לא זה – האמת' את 'לראות

 . האמת את לחוש, האמת את

כל אלה שקוראים מה שאנחנו אומרים וחוזרים וחוזרים וחוזרים 
אמת, כי רק אנשי אמת יכולים לשמוע את זה, כי -אז הם אנשי –

כל פעם, מה אנחנו אומרים? לא דברים חדשים, אבל בצורה אחרת, 
דבר. אבל מי שמחפש את האמת ומחפש במבט אחר, את אותו ה

אדם כזה יכול  –באמת ולא את הגשמיות -השלימה-את הגאולה
 להבין ולקבל חיזוק ממה שאנחנו אומרים.

 את לעשות רוציםיהודים  שהרבה כך על דברנו בעבר. ש
 איך, וכשלונות, ירידות הרבה יש להם כן פי על ואף 'ה רצון
 ...?אותם מעודד אתה

 צריכיםאנחנו  !(החכמה) ה'קונץ' כל זה !?אותם מחזקים איך. ת
 כמוקב"ה, ל ללכת ורק, הזה בעולם שלנו הבעיות כל את לדחות

 שלו הצדיקים, שלו והאנשים' וכו ט"הבעש, פעם עשו םיהודישה
 שמחים להיות', ה עבודת את לעשות פשוט צריכים. אחריו שבאו

 לא רצינים להיות. עלינו להתגבר רוח-למצבי לתת ולא', ה עם
 ולהסתכל, נפרד באופן ונסיון נסיון כל לקבל אבל ליצניים, להיות
 עזרת עם, זה עם ולהתמודד, בזה הטוב את לחפש, הנסיון בתוך

 לעבור לך יעזור שהוא, אתו זה את לעבור'. ה את לעזוב ולא', ה
 הדברים שכל אחוז במאה בטוח להיות, האלה הדברים כל את

 יותר אותנו עושה זה –' מה נסיון של דבר וכל, נסיון זה האלה
ְתנֹוֵססמזמור ס': ']מוצלחים  ויותר טובים ויותר זכים ֵס ְלהִּ יֵרֶאיךָ נ  ה ל ִּ ָ , ...ָנַתת 

 .'וצרפתים'[בזכריה י"ג ט' עי' מלבי"ם על הפסוק ו

להחזיק  זה קשה בנסיון עומדים כשלא לפעמיםאבל . ש
 ...מעמד, להמשיך הלאה

 על לקום צריך אתה אז –בנסיון  עומדים שלא נראה זה אם. ת
 ולהמשיך של הריצפה, האבק מכל עצמך את לנקות הרגלים,

 מהלב הפחדים כל את לקחת, וממשיכים קמים, קמים... הלאה
 שמאלה לא להסתכל לא. ולהמשיך לפח, זה את לזרוק, ומהשכל

 '.לה רק', לה רק ימינה, ולא

 .קשה.. כך כל אבל זה פשוט, כך כל נשמע זה. ש

 .מאד קשה זה בהתחלה משתדל. באמת אדם-כשבן פשוט זה. ת
 רגשות אבל ,לרגשות להוביל אותנו לתת קל יותר הרבה זה

 דבר זה –)שמשתלטים על נפש האדם ומוציאים אותו מתפקודו( 
 של זה, תנווא שמשגע דבר זה, ז"עוה של דבר זה, שקר של

כן  גם זה (excitement - רגש )התרגשות. פסול – רגשות. השטן
 זה, את ולחזק זה, את לעדן גם אפשר אבל, הרגשות של חלק

 חשבונות עושיםאנחנו  ואז .הטוב של חלק להיות זה את לקחת
 קמים –מצליחים  לאאנחנו  ואם .לא ומה מאיתנו רוצההקב"ה  מה

. מאתנו רוצה' שה מה זה. פעם עוד ומשתדלים ,הלאה וממשיכים
 כמה אלא יותר, הזמן כל מצליחים אם כל כך הנקודה היא לא

 לעשות: יכול אחד דבר שכל וזה. ר"היצה עם נלחמיםאנחנו ש
 .ר"היצה נגד ולהלחם להלחם

 

אבל זה , ילד לכל ש"ח 50 ילדים קצבתל עכשיו מוסיפים. ש
 ...זה מפה ומקבלים את זה משם את מצחיק אותי, מורידים

 מורידים עכשיו. הכל זה, זה את יגנבו הם, זה את יתנו לא הם. ת
 הממשלה של השקר, טוב. זה את מורידים ועכשיו –העלו , זה את
 החרדים אפילו. זאת נבלה איזו תופסים לא ואתם, ומעבר' 'מעל זה
 להבין פשוט צריכים אנחנו. לעשות מה אין, טוב-לא במצב הם שם
 המדינה את שהקים ומי. רשעים-של-במקום לשבת אפשר שאי
 יש! לא, לו הפריע' שה זה לא'. ה רצון נגד זה את עשה – הזאת

 להסכים לא זה צריכים שאנחנו מה אבל, שמים-חשבונות' לה
 ובודאי-ובודאי, עקומים ושל גוים של בצבא להיות כמו לדברים

 אומר אני אז ",?למה! "לא שאומר אחד וכל .לזה לגשת לתת לא
 הבחורים כל בין פרוטקציונרים יש כי קנטוניסטים, שזה לכם

 הרבה סיכוי לו יש – ספרדי בחור זה אם. קנטוניסטים והם, האלה
 מיני כל יש אז. העבודה וזה, הצבא לתוך אותו שידחפו גדול יותר

, שיחתמו, רשימה יעשו לבנות שגם עוד ירצו! תדאגו אל. דברים
-אני או' שירות בודותע' איתן יעשו רק, לצבא אותם יקחו לא לא,
 ויש. אותנו לקלקל בשביל הכל זה אבל, לזה-קוראים-איך-יודע-לא
 .זה עם שהולכים' 'טמבלים יהודים הרבה כך כל

 גם להכנס הודיע שהוא מתכוון החינוך-משרד עכשיו. ש
 ...לישיבות
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 ועוד! לישיבות נכנסו הם כבר אבל לך להגיד רוצה לא אני. ת
 קבוצה כבר ויש '!כאן 'עד שיגידו: יהודים של קבוצה תהיה מעט
 ! יתהפך הכל מעט עוד, מעט עוד. גדול מספיק לא זה אבל, כזו

 להראות רוצה רק אני .בעולם שקורה מה על קצת נדבר בואו
 . עובדים המנוולים איך לכם

! וניצח, 'הרשעים נגד נלחם' כאילו והוא, הזה הטראמפ את יש
 הם, מדבר אניגוים על ה, אמיתי במשהו שמאמינים האנשים וכל
הלאה  להמשיך יכולים הם שאיתו מאמינים הם כי, טראמפ של בצד
 אחד ואף', וכו' לכנסיה וכו ללכת יכולים הם, שלהם החיים את
 יהיה לדבר אפשר יהיה "דמוקרטיה", וזה', וכו' וכו להם יפריע לא

, אמיתי אדם בן כמו נראה הוא – וטראמפ'. וכו פחד ובלי בחופש
 שמשתדלים הרשעים, השלטת האליטה נגד דיבר אפילו הוא

 שהוא מפחיד קצת וזה בטח .אמת אומר הוא .העולם על להשתלט
 ...כלום לו קרה אבל בינתיים לא... בסכנה הוא אולי, זה את אומר

 זה .תפקיד קיבל הוא! שקר הוא טראמפ גם! שקר הכל זה אבל
, אותו שמכוונים 'טמבל' סתם הוא אם בטוח לא אני. פשוט לא

! אמת לא הוא – בטוח לכם אגיד שאני מה אבל, להאמין לי קשה
. אמת מדבר מספיק לא הוא אבל, ושם-פה אמת מדבר הוא כן,
 אנשים של עבודות "מציל" כבר לאמריקאים שהוא מראה הוא

 החרושת-בית את אותם מהעבודה כדי להעביר לפטר שרוצים
 ... כן שקר גם אבל זה', וכו למקסיקו

. גדול יותר עוד זה שקר ,'הפסידו' אלו שכביכול – השני והצד
 שם נגד שהצביעו, באנגליה אלא גם, באמריקה רק וזה קורה לא

כן  שגם, באיטליה עכשיו ואלה, האירופי'-האיחוד של חלק 'להיות
 שייך שהוא, לעשות רצה שם הממשלה-שראש מה נגד הצביעו

והאוכלוסיות של , כאלה בחירות כמה עוד עם', לאליטה וכו שם
 להם תהיה הפתעה אבל איזו!.. הגובה על כבר מרגישות העולם

 בבית כולם יהיו והם יתעוררו הם אחד יום דבר של כשבסופו
 שהכל יבינו ואז ,מוות כלל בדרך אז סוהר-בבית לא ואם! סוהר
 מבלבלים כולם, את לוקחים פשוט האלה שהרשעים! ממש שקר

 יהרגו דבר-של-ובסופו מנצחים, שהם הרגשה להם נותנים אותם,
  כולם! את

 האזרחים-מלחמת על לאמריקאים מספר לא הזה הטראמפ למה
 המקומות שם אלא בכל רק ב? וזה לא"שרוצים לעשות בארה

בכל  אבל, להבין קשה –זה צריך להיות  למה מדברים על כך!
 . יהיה זה שככה אומרים, אופן

 כסף שגנבו הענקיים הבונקרים כל על מדבר לא הוא ולמה
 כסף גנבה הממשלה, מהממשלה כסף גנבו, אתם לבנות בשביל
 בשביל אלא רק, כולם בשביל לא, אותם לבנות בשביל מעצמה
 מה מספרים לא שהם דבר נגד? מה זה אמור להגן ונגד .האליטה

 בשביל אז, ככה בנוי לא זה, גרעיניות פצצות נגד לא הרי זה, זה
 ? מה

, (FEMA Campsקמפס' ) ה'פימה על את האמת ולא מספרים
גופות  ארבע של מפלסטיק קבורה-ארונות של שם מיליונים שיש

ערמות של ארונות שכאלו  של מיליונים יש. אחת בכל שנכנסות
 איפה אין כי –זה נמצא בחוץ תחת השמים , השני-בתוך-האחד

 ב"בארה מאד גדולות מחנות 180-מ למעלה וישנם. אותם להכניס
 זה? על מדבר לא ואה למה? למה לי תגידו, מזה יותר הרבה ואולי
לכך  ואין מלא? מאויישים כעת עם צוות קמפס'-ה'פימה כל ולמה
 משהו, משהו מתכנן אז מישהו. לעין שנראית סיבה כל אין, הסבר
 כל אפילו. האמת לראות את רוצים לא אנחנו להיות!... עומד

 דואגים כן הם גם –האמת'  את 'מדברים הקריינים שהם כאילו
 יש בגלל שלפעמים אולי או, שלהם החשיפה( ל'רייטינג' )דירוג

 המשחק אבל. את האמת שאמרו בגלל אותם שרצחו אנשים
 אותם'. ש'מעיפים שחושבים למרות, ב'גדול' יותר ועוד, ממשיך

 .חולמים שאנחנו ממה חזקים יותר שהם לכם כמה מראה רק וזה

 הרבה כך ברחבי ארה"ב כל יש למה שאל לא טראמפ למה
 מברזל, עשוי וזה, מהם לירות שאפשר מלחמה של כאלו מכונות
, עיראק מתאים בשביל אבל זה, להילחם בשביל וזה, חזקה פלדה

 הולכים קטנים. והם אלו הם כמו טנקים, ב"ארה בשביל לא זה
 שם והם בונים, הגדולות הערים ליד לא שהם המקומות לכל

 שם עושים הם מה, ב"מארה לא הם מהחיילים והרבה בסיסים!
רוצים שתהיה , מלחמה באמת רוצים כי !?הזה זה השקט מה? בכלל

את המלחמה הזאת, , את זה שמיצרים הם אבל, אזרחים-שם מלחמת
 בכל בסיסים ויש. מזה גדול יותר הרבה יהיה. שיהיה מה וזה

-עמוק-עמוק האדמה לפני בונקרים שנמצאים מתחת רק לא, העולם
מאד  ומתקדם, ביותר מודרני משהו בניה עם בפנים עמוק

 לא למה? שומעים מזה לא למה? מה בשביל? למה אז, טכנולוגית
. לדבר שמעורב למי אסור שותקים! אבל, מזה יודעים? מזה יודעים
  יותר! כבר יחיה לא שהוא כנראה? מדבר

 בונקרים לה יש .בסוד זה את עוטפת לא רוסיה. זה רק ולא
 ובאירופה יש, ובאוסטרליה. אנשים מיליון שם ארבעים להביא

 להיות, גדולה אפשרות יותר באנגליה ויש .יש ובאנגליה יש,
 במקום הבונקרים שלהם את בונים שהם כנראה אז למים! מתחת
 של בנק יש, זה רק ולא יש. הארצות ולרוב, וגם לנורבגיה, אחר

 בתוך 'בנק' ועושים לוקחים זרעים מכל המינים, ששם, זרעים
 לעשות יכול לא דבר ששום, חזקה מאד מאד הגנה עם, ההרים

 רק? זה מה בשביל, 'בנקים' כאלו העולם בכל ויש ...משהו לזה
... העולם לסוף מחכים שהם נשמע זה, טוב נשמע לא זה, מחכים

, יותר הרבה יש, הכל לא וזה לנו... שאין אינפורמציה להם יש
 )הכבשים( וה'שעפעלאך', משקר שהעולם איך מראה זה אבל

ַעם  כלל הם בדרך שיהודים אפילו, פה בארץ וגם ...זה עם הולכים
 מאד מאד זה עם הולכים יחסית זאת בכל –חריף  ויותר עמוק יותר
 .טוב

 נראה אבל, הדיור של העסקנים החליטו לטפל בנושא. ש
הזה בשביל כל מיני  הלחץ בכוונה את יוצרת שהממשלה
 ...אינטרסים

 כל על מרוויחים הם. בכוונה עשוי הכל שזה – שברור מה. ת
שהם  כמו כל כך וזה לא, פה בארץ פועלים הם. האלה הדברים

 כי, מדי יותר יכולים לא הםכאן . ובאירופה עובדים באמריקה
 עשו הם ...'וכו ולצרוח לצעוק יתחילו, זה את יסבלו לא אנשים

 על כמה, בכסף וגם בדיור, במיוחד, צרות מספיק, לעם, לנו
 וזה, עובדים לא שהחרדים ולילה יום צועקים הם', וכו שמרויחים

 זה לכן ...הרבה להרויח אפשר אי מה רק, סתם שקר זה, נכון לא
 . שקר הכל

 אפשרי. שרק דבר בכל דעת עכשיו גם להסיח רוצים והם
 שתדעו –עמים'  לשני מדינות 'שתי כמו על דברים וכשמדברים

 הם, עכשיו משחק הכל רק זה, שנים הרבה לפני כבר סוכם שזה
מן  מכור' 'משחק זה אז .זה את להכניס שאפשר יהיה לרגע חיכו

 למילה לא אף, אחת למילה להאמין לא. שקר הכל זה. ההתחלה
 זה את הורידו למה. שקר-שקר-שקר-שקר ממש, ממש זה! אחת

 שתהיה עכשיו בכלל אותם מעניין זה לא? הילדים-מקצבאות
 גוים להכניס כאן גם שמחים הם! ישראל בארץ גדולה אוכלוסיה



 6עמוד  –... כלום לא רוצים לראות
 

. למלאות העיקר, מה משנה לא סודנים,, אחרים דברים מיני וכל
 להחזיק ביותר קשה זה את עושים עכשיו הם! שקר הכל זה אבל

 'שנורר'ל גם קשה זה לארץ ובחוץ, קשה ממש, גדולה משפחה
 הולך ונהיה וזה, ממש נמצאים שעוד מעט מיליונרים יש, כסף
 יודעים הם .היהודית המשפחה את לשבור רוצים הם. ופחות פחות
-שקר זה התכניות כל .ה"הקב עם שלנו הקשר כל של הבסיס שזה
 . שקר-שקר-שקר

 

 עלהממלהתראה 

 ?...האם גם בארץ יש שינויי טבע. ש

 שיש ברדיו שומעים ולא, בולענים' 'עוקף כביש עשו ת.
 היתה אבל לא, המלח-בסמיכות לים זה את מסבירים הם... בולענים

 זה. בתקשורת על אחת מילה אף

  ש. האם זה חולל נזקים?

גם  היו... שם נופלים היו נוסעת ודאי היתה מכונית ת. אילו
 הזמן כל זה – ב"ובארה .ונהרגו נפלו שאנשים ב"בארה מקרים
 ,מבינים לא סדוקים שם לגמרי. אתםשכבישים  יש. ונפתח נפתח

 ...מעט עוד יגמר הכל זה

 שמתרחשים בעולם שכעת קורים גדולים שינויים ישנם האם. ש
 התאומים?...-מגדלי עם שהיה כאלו כמו כעת, גדולים

 פה והטמבלים, ישמור' ה, חוקים מעבירים הם. יש הזמן כל. ת
 מדינה בעצם לא או מדינה... אנחנו !?זה מה, כן גם זה את מכניסים

 של, המגעילים של לעולם, תחתון-לעולם שייכים אנחנו, בכלל
ם' שה הטבע נגד שהולכים אלה  נגד הולכים הם. הזה בעולם ש  
 .גבול כל עובר פשוט זה .נכון לא או נכון שזה אומר' שה מה

, אתו לזרוק רצו, אותו רצו לא אז .בצבא ראשי רב שמו ועכשיו
 מה על יודעים אתם. המנוולים נגד משהו דיבר הוא כי? למה

 היה שזה אמר הוא!... סליחה ביקש הוא 'אבל אז אמרו:. מדובר
 ולא ...נתן שהוא שיעור לאיזה בקשר היה וזה ...זמן הרבה לפני

 בודאי !?ברצינות' זה את לקחת 'לא זה מה... ברצינות זה לקחת את
 של 'הרב –הוא , הוא גם עכשיו אבל לקחת ברצינות! שצריך
 ושל הנוצרים, ושל היהודים, של הרב שהוא אומרת זאת הצבא'!

 !רב להם יהיה... המנוולים ושל, המוסלמים

 נוראה בעולם... קור-סופת להיות ש. עומדת

 קור באמת יהיה, תקשיבו עכשיו .שאמרתם טוב, קיי ת. או
 להם יש הרשעים, והם,, העולם בכל זה את עושים הם, משהו
, לכוכב שייכים האלה הדברים כל גם ,מזה חוץ אבל, בזה יד הרבה

 את רק לא משך כבר הא, מתחמם רץהאר כדו של המרכז כי
 הקוטב כל, נמס הכל אחד ומצד .הפלנטות כל את אלא א"כדוה

 אמור זה כי, הזיהום של מהחום לא זה, הזה מהחום הצפוני נמס
 יבוא עכשיו. מלמעלה לא ,מלמטה נמס זה אבל, מבחוץ בא להיות
 אני. מזה יסבלו באירופה ובמקומות ב"בארה ובמיוחד, נוראי קור

 .זה עם ללכת רוצים הם איזה גבול עד יודע לא אני ,אתכם מזהיר
 שהיה השלג עם שנים כמה לפני היה זה של שההתחלה יודע אני

, (HARP'הארפ' ) לזה יםאשקור מה לרשעים יש. בירושלים
על  שהם שולטים אומר אני לא. האויר-מזג את לשנות טכנולוגיה

 מזהירים .העולם בכל אימים קור להביא יכולים עד כדי כך שהם זה
 מיליונים להכניס פשוט לא קרח... זה תקופת להיות שעומדת אותנו

 זה –עושים  שהם דברים מיני אז כל, שירגישו לבונקרים מבלי
 .מוכנים כבר ממש שהם בונקרים ויש. דעת להסיח בשביל

 ?באומן שקרה מה על אומר אתה מה. ש

 ראשון, דבר. אספקטים בזה כמה יש - באומן שקרה מה. ת
 אלפי-אלפי-אלפי, לשם שמגיעים אלה אבל, קדוש מקום זה אומן

 יש. קדושים כולם הם תמיד כך כל ולא שמגיעים לשם,אנשים 
 כסף הרבה ויש שם. רצויים שלא, אנשים אגיד אני מה הרבה,

 צימרים מיני כל או מלון-בתי להם שיש אלה –שמה  שעושים
 שמוכרים או, משנה לא, אוכל מוכרים שהם אואנשים, ה בשביל
 מיני לכל לנסיעות כך אחר וממשיכים או שבאים, טיסה-כרטיסי
, מדריכה או מדריך כן גם צריך זה באירופה, שבשביל מקומות

הרבה  בשביל תיירות-תעשיית היזו כסף.-כסף-כסף-כסף הכל
 אבל, להתפלל בשביל רק באים ה"ב עדיין הרוב אמנם. אנשים

 העסק וכל. קדושה לא זו, מתאים לא זה – מסביב שיש מה כל
 . ל"זצ נחמן לרבי מפריע זה, הרמה את מוריד זה – הכספים של
 יהיה כבר נחמן רבי מעט ועוד לסוף,ם מגיעיאנחנו ש, דבר עוד יש

 ברוסיהגוים שה כמה ברור לראות יכוליםאנחנו  אבל, בארץ
 תמיד היו במיוחד האוקראינים ברור: לכם שיהיה. אותנו אוהבים
  ענקיים. כאנטישמים ידועים

-ודם אחר-דבר של ראש שם שזרקו אומר זה מה. ש
 ...?צבע

 על אהובים לא עוד שהם םיהודיל כדי להזכיר זה, טוב. ת
 לעשות: רוצים שהם מה זה – יכוליםגוים שה ושברגעגוים, ה

 .חזיר לאכול אותו ולהכריחיהודי ה של הדם את לשפוך

 יהודי...העולם ה כל את לזעזע צריך זהדבר שכ. ש

 צריך המקרה הזה נכון, אבל. דברים עשו פעמים הרבה. ת
 גם זה אבל. באים לשם םיהודי הרבה כך כשכל במיוחד לזעזע,
שיש הרבה תפילות שלא מתקבלות, שהן לא  ליהודים מראה

  אמיתיות.

 התמורה היו שנשרפו שהעצים אמרתפעם  .הגדולה השריפה. ש
מן הנאצים תמורת כסף,  להשתחרר אמורים שהיו היהודים של

 ולכן, היהודים את הצילו ולא י"בא עצים נטעו הם זה שבמקום
 ?המסר בשריפה האחרונה מה. והפכו לאפר נשרפו העצים

 .י"לעמ גדולה אזהרה היתה זו – עכשיו שהיה מה, תראה. ת
 הבתים רוב. בשקר שמאמינים אלה אלא לכל, י"לעמ רק ולא

, מקצוע-בעלי, עובדים, טובים ישראלים של אנשים הם שנשרפו
 נשארו הרבה, גדולה אזהרה וזה, כביכול גבוהה השכלה בעלי
, אתם לפצות מתכוננת שהממשלה חושבים אתם ואם. בתים בלי

 בכלל מתכוונים לא הם ...לזה קרוב לא אפילו זה. ..שוב תחשבו
 ומה, האלה השריפות מאחורי באמת מי יודע ומי. זאת לעשות
. דעת-להסיח בשביל כן היה גם האלה. זה השריפות של המטרה
 הוא שעומד מי יודע מי אך, זה את עשו הערבים נכון,, טכנית

 ...זה מאחורי
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 הטירור בעולם

 שיש הנוראה הדמים-שפיכות על אומר אתה מה. ש
 ?בסוריה

 הזו רק והאכזריות. מלחמת העולם השלישית של חלק זה. ת
 והם, כולם כמו בדיוק והם. באמת הרוסים הם מי לכם מראה

 רשעים.ה לכל, לכולם שייכים

 שם?... נרצחו כמה מושג איזה האם יש. ש

 .כמה יודע לא אני אלפים,-אלפים כבר זה. ת

 הגדול היום' של כחלק זה את לראות אפשר האם. ש
 ?...לבא לעתידגוים של ה העונש, 'והנורא

. ב'גדול' העונש מקבלים את כבר הם, לבוא' 'לעתיד זה לא. ת
 מפסיקה לסבול ממלחמות. שלא בעיראק, וגם

, לכם אגיד אני מה, ערב-בארצות הערבים של המלחמות כלו
 כי .אותם ומחטיאים כסף זה על מרוויחים רק, שקר-שקר-שקר זה

 כדי, אותם להחטיא עובדים הם אז, אותו להכניע קשה – ישמעאל
 ולהשתלט, אותו לגמור, אותו לסלק דבר של בסופו יוכלו שהם
 את אוהבים לא מאד הם האליטה. הרשעים זה. העולם כל על

 את אוהבים לא שלהם, הדת את אוהבים שלא ובודאי הערבים,
 .מזה סובלים והם, מהם הרבה של לפחות, שלהם הפרימיטיביות

 '. וכו נפט שזה להם, שיש את מה רוצים רק הם

 אנשים ידי על נשלח זה האם – אירופהכל ב הטרורו. ש
 ?...בכוונה זאת שעושים

 אנשים מנצלים הם, לכך נשלחים שהם בודאי, בכוונה בודאי. ת
 שמאמינים טיפשים ערבים הם .אותם ומשגעים חלש מח עם

 . בטפשויות

 ...?של המשלחים מכל זה הרווח ש. מה

. השני-נגד-אחד לעשות רוצים הם. בלאגן לעשות רוצים הם. ת
-ואלו הם הניאו, באירופה עולה הימין – כל קודם. תראו מעט עוד

 .אזרחים מלחמת ותהיה. נאצים

 הנצרות בין תהיה שהמלחמה הבאה אמרתם. ש
 ...לאיסלאם

 בכלל אין. התחילה כבר הזו המלחמה, כזו מלחמה כבר יש. ת
 מלחמת העולם השלישית. ובגלל של בעיצומה כבר אנחנו. ספק
 הכל, את כולם רואים' וכו וצילומים מלחמות הרבה כך כל שיש
. בדיוק, רואים לדמיין, צריך לא. הרוסי של השגריר עם הרצח כמו

 .עשוי בכוונה זה – רואיםאנחנו ש והטירור. חי בשידור טרור

 כששומעים על כל מה שקורה שם אנחנו צריכים. ש
 האומרת שאין ]דף סג.[ ביבמות הגמרא לעצמנו את להזכיר

ישראל, וכפי שפרש רש"י:  בשביל אלאעולם ל באה פורענות
 שנאמר כמו, שבעם החשובים אלו - 'ישראל'], תשובה ויעשו שיפחדו כדי

אם . [שבעם ובודאי הכוונה לטובים, ישראל בשביל שכל הברכות הן בסמוך םש
חזור שנלידינו זו התראה קורים  כאלה אכזריים כשדבריםכך 

 .בתשובה..

 בינתיים .דברים הרבה כל כך יש, זה רק ולא. ובודאיבודאי . ת
 לא' ה אבל, שריפה היתה זו - עכשיו לנו שהיה גדול הכי האסון
 אפשראנשים, ה בשביל אסון וזה, הלכו בתים. אדם בן אף הרג

 לא ה' אבל, מרוב צערעולם ה מן להסתלק וגם ,מזה חולה להיות

 והוא איתנו מדברהקב"ה  השריפות. מן אחד אף שלם חיי לקח
 בתים בולעים ממשעולם ה בכל הבולענים, נכון אותנו. מזהיר

 את עשה לא עוד זה אבל, בארץ זה את גם לנו ויש', וכו שלימים
 מרגישים לאאנחנו ש דברים הרבה ויש. מזה נבלע לא אדם אף, זה
 סובלת אירופה כל – כעת בגרמניה שהיה מה. לפה הגיע לא זה כי
. זה עם לחיות למדנו אבל סובלים,אנחנו  וגם .האלהערבים מה

 בהרבה מאשר קל ויותר רגוע יותר במצב יהיה שלא איך, אנחנו
 לא פשוט, לדעת רוצים לא האלה במקומות גם אבל. מקומות
 . ][ וקשה חזק וזה יבוא, יבוא אחד שיום עד, כלום לדעת רוצים
 או באמריקהגוים ה כמו לא, עצמנו את שהכנו מאיתנו, אחד וכל
 אלא', וכו שנים לחמש את האוכל שיש להם איפה, יודע לא אני
 הנותן הוא כיקב"ה, ל להדבק רוחנית עצמם את שמכינים אלה

 הכל,-הכל את נותן הוא, השתיה את כל נותן הוא, התזונה את כל
 שנאכל רוצה הוא אם .בשבילנו הכל והוא, צריכיםאנחנו ש מה כל
 לנו יהיה .להכין מבלי טרי והכי טוב הכי האוכל את לנו יהיה –

 צריכים לא, לפחד צריכים לא. חם כשזה וקר, קר כשזה חם תמיד
 של הראשון החלק את כדי לעבור, קצת להכין כן,. לפחד בכלל

 במצרים. כמו יהיה זה. יספיק לא זה – יהיה שלא איך אבל, הפחדים
 את להם מיד היה אבל, אוכל מאד מעט עם ממצרים יצאו הם

 אמנם !הפסידו ארוחה לא. המן ואת, מרים של-הבאר ואת השליו
 . יהיה זה וכך. אחת אפילו ארוחה הפסידו לא אך, מאד דאגו

, שלנו והבטחון האמונה על עכשיו לעבוד צריכיםאנחנו  לכן
 לא. להיות יכול שרק חזק הכי להיות צריךקב"ה שלנו ב הבטחון
 סוף-שסוף לשמוח. איתו רק להיות, לדאוג לא, לפחד לא לחשוש,

 את רק נדעאנחנו  ועכשיו, רע לכזה שנהפך לעולם הזה סוף יהיה
 .הטוב את רק, הטוב

 שיגור שמי שנאמר במסרים מה לשאול עלהתבקשתי . ש
-בארץ שגר מי על השאלה, מיוחדת הגנה לו תהיה בירושלים

 .מיוחדת?... הגנה יש לו גם האם – מירושלים ישראל רחוק

 '.מה ישירות הגנה לו תהיה אמיתי-יהודי כל. ת

יר ]מלכים ב' י"ט ל"ד: ' של ירושלים המיוחדת ההגנה אך. ש י ֶאל ָהעִּ ֹותִּ ְוַגנ 

יָעה  ְלמַ  יַהז ֹאת ְלהֹוש ִּ ד ַעְבד ִּ וִּ ְלַמַען ד ָ י ו  גם  או בירושלים דוקא תהיה האם – [...'ֲענִּ
 ?...הארץ בכל

 היהודי, של למוח תשנכנס החכמה, ירושלים של זה החכמה. ת
 סיכוי יותר יש ואז, בירושלים חזק יותר הדבר הזה –לנשמה , ללב

ל יש יותר כי, לשרוד כ   לאמת הקירבה יותר זה 'שכל', לא זה. ש ֵ
י ֶאל ִצּיֹוןזכריה ח' ג': '] ְבּתִ ַ ם ,ּכֹה ָאַמר ה' ש  ָלִ ָ תֹוְך ְירּוש  י ּבְ ַכְנּתִ ָ ם ִעיר ָהֱאֶמת ,ְוש  ַלִ ָ  . [...'ְוִנְקְרָאה ְירּוש 

 

 

 לחפש את האמת

 ?...החנוכה של לזכות לאוראנחנו כיום יכולים  איך. ש

 לרצות צריכים. לזה יזכה –חנוכה  של האור את שמחפש מי. ת
 ונמצא ,קב"הה את לחפש צריכיםאנחנו נקבל.  כולנו ואז, ולחפש
י'משלי ח' י"ז: ]אותו  י ֲאנִּ ְמָצֻאְננִּ ֲחַרי יִּ ַ  אותו שמצאנו ברגע. ['ֹאֲהַבי ֵאָהב ו ְמש 
 כבראנחנו  אז –התורה  של האמת ואת החנוכה-של-האור ואת
ְמָחה'מזמור צ"ז: ]רע  שום נרגיש לא ֵרי ֵלב ש ִּ ש ְ יק ו ְליִּ ד ִּ סוף  .'אֹור ָזֻרַע ַלצ ַ

ְמחו  ב ַ ' מזמור ל"ב: ֵרי ֵלבש ִּ ש ְ ל יִּ ינו  כ ָ ים ְוַהְרנִּ יקִּ ילו  ַצד ִּ  לרגשות לתת לא. ...'[ה' ְוגִּ
 לדברים לתת לא, לדיכאון אותנו למשוך המחשבות-עם-ולראש
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, מוצלחים )כשלוניים(-לאאנחנו ש להרגיש ,אותנו לבלבל האלה
 '.ה בעזרת. מצליח – באמת שמשתדל מי, שקר הכל זה

הם המתייונים  מי? ז"תשע חנוכה של המסר מה. ש
 ?בימינו

 של, היוונים של בדרך שהולכיםיהודים ה זה - המתיוונים. ת
 והולכים, השמאלנים עם שהולכים אלה וכל. היוונים שזה, עשיו
 אלו –היהודית -הדת כנגד ובכללקב"ה, ה שכנגד הדברים כל עם
 שבכל, מתיוונים כביכול'חרדים 'ה בין יש ואפילו. המתיוונים הם

! הכשר ועוד עם – כאלה חיים לחיות גם משתדלים הם גם אופן
  ...הכשרים מיני כל יש

 את שנותנים כאלו המתיוונים גם שיש בין יתכן. ש
 ...בעצמם ההכשרים

 את כל לעשות דרך מוצאים והם. הכשרים מיני זה כל. נכון. ת
 שלא מי. עלינו ישמור' ה, מתייוונים הם גם אז, רוצים שהם מה

, שטויות על כסף מבזבז ולא, בפשטות יהודי שחי זה מתיוון
 אבל, טובים-ומעשים מצוות, לתורה הילדים את לגדל ומשתדל

 השנה בו במשך חשוב שהכי שהדבר, יהודי-בית ועושה, באמת
  .תאמיתי-תיהודי לשנה ששייכים הדברים וכל, והחתונות החגים זה

 ...המוזיקה וכל. ש

 שכחתי איך מבין לא אני, הצניעות את שכחתי, והצניעות. ת
 החתונות וגם, רחוביים דברים יש, רחובי זה - והמוזיקה .זה את

 השמחה זה – האמיתי הריקוד כי, ושמחות שקטות להיות צריכים
 לחתונהקב"ה ה את להזמין שאפשר להרגיש צריכיםקב"ה. ה עם

 .להתבייש בלא הזאת

 ?...האקדמיה לימודי נגדכ הכנסים על דעתך מה. ש

 שמתי', ה ברוך. מאד טוב נשמע זה אבל, שמעתי לא אני. ת
 . האקדמי הלמוד נגד מלחמה כבר שיש לב

 רבי של ההצלה'-תאריך 'יום היה –כ"א כסלו  היום. ש
 ...ל"זצ מסאטמר יואלי'ש

-ענק היה הוא, ענקיהודי  היה הוא – יואל'יש ירב, נגיד מה. ת
 ועשה ב"בארה סאטמר של הקהילה את הוא לקח ובאמת, ענק
 יכלו לא כבר אז נפטר שהוא אחרי אמנם. למופת קהילה מזה

 דבר: כל כמו זה אבל, למופת כל כך כבר לא וזה, זה את להחזיק
 יואלי'ש ר' אם אבלגשמיות וכו' וכו', ה בגלל ירידה, מחלוקת

, כמוהו אחד רק צריכים היינו. אחרת נראה היהעולם ה – היום היה
 .הרבה לא

, חזקים הם היו שגם דור-גדולי עוד היו בחיים היה הוא וכאשר
. משתנה היה הכל-הכל אז –אחד  חיים' 'חפץ מספיק היה אפילו

 כח הרבה כל כך בנפרד אחד כל להם היה, אלה כמו אחד כי
עולם באנחנו  אבלתשובה. ב לחזור י"לעמ לעזור שיכלו, עליון
אנחנו  אז, כזה בגודל רבנים לנו אין לא, ,אנחנוו, מסכן, וירוד שפל

 והכל שלנו, והאמא, שלנו האבא שהואקב"ה מה לבקש צריכים
 בנוסף יהיה ושהוא ירחם עלינו, פשוט שהוא, יכול הכל, שלנו
 ...שלנו הרב גם – לכל

 ...חלש לדור כהקשים  נסיונות כאלה. ש

 צאויֵ  - מזה לצאת שצריכים אלה אבל, צודקים אתם, נכון. ת
, התחילקב"ה שה הבריאה, הבריאה את נמשיך ואז', ה בעזרת מזה

 אם, רע כבר יהיה לא, טוב ִעם יהיה רק וזה, זה איתו עם נמשיך
 ...מצב כזה לדמיין רק אפשר



 לסמוך רק על ה'
 , תקשור עם בנימיןתשע"ז טבת ח"י' ב םיוירושלים, בס"ד, 

 ומצד, אחד מצד, כבד מאד שלי הלב כי ,םשבאת שמח מאד אני, טוב ערב
, אנחנו הזה מהשבוע, ועכשיו .קל יהיה לא אבל. לעתיד תקוה מלא אני ,שני

 ,פשוט לא זה אבל ,גדולה הכי לעליה שתביא החזקה הירידה את םמתחילי
 נדע םשא םקשי כך כל םמצבי לפנינו יםעומד כי, ביותר קשה יהיה וזה

 אז ,ו"ח' בהביטחון ה את נאבד שאולי נפחד כל כךאנחנו  – בדיוק מראש
 . להיות שעומד ממה קצת םלכ לספר אתחיל רק אני

 דבר של בסופו הבא הירידה של והדוגמה, מאד ירד הזה שהדור יודע אני

 הביאו בגשמיות םשטובלי םהאמריקאי םחרדיה םיהודיוה, הברית-מארצות

 ,קב"הל ולא, הזהב-לעגל למעשה מתפלל שלרובהזה  האידישקייט את

 םטעב םמקו בכל ,בארץ פה כולל, חרדיה-יהודיה-םעולה לכלזה הגיע ומשם 

גאולה  היהת לא םוא ,ביותר חדה הירידה: אחד דבר ברור אבל .אחר קצת

 .םשמי יראי ממששיהיו  םיהודי של הבא-דור רואה לא אני – הקרוב בעתיד

 כל כך הזהם עולה של המשיכהאבל  ,םשמי-יראי היו םההורי םא אפילו

 ממש שארוישי ,דורות שנימקסימום  או ,דור שיהיה מאמין שלא – חזקה

 . להיות שצריך למה םדומי אפילואו  םיהודי

, ב"בארה תהיה האחרונה שהגלות אמרש ל"זצ מצאנז םחיי רביידוע מו

 להציל כדי ב"לארה ונסע םק ,ל"זצ קוטלר אהרן רבי, קוטלר הרב ולכן

 ,שלו הבן ובאמת, בליקווד הישיבה את פתחהוא ' ה וברוך .םיהודיה את

 ממש ישיבה בנו םוה, ואשתו הוא ,זה את המשיך ,ל"זצ שניאור ביר

 . לתפארת

 לחנך מסוגל לא םג וזה. היה שזה מה לאזה  – זה אפילו ,םהיו אבל

 הכל אבל ,םמש לצאת םשיכולי םאחדי יש. באמת םשמי-יראי שלהבא  דור

 לכיוון םהולכי םכול אז – הזה לכיוון הולכת לייקווד םוא. גשמיותל נהפך

 על ,םפע של העקרונות על ששומר קטן םמקואיזה  יש םוש פה אולי .הזה

 אין בחברה להשתלב רוציםש םבחוריעם ה אבל ,םפע של שקייטיהאיד

 .תקוה הרבה

 בשביל ישראל-מדינת את הקימו ,י"בא פה. מזה םסובלים עולה ובכל

-חילוני-לדבר זה את להפוך, ישמור' ה ,'היהדות של הסופי הפתרון' להיות

 ומה ,הצליחו כמעט םוה. םעולב המדינות כל כמושהיא  מדינה, ארץ, עולמי

הקב"ה, ל ידבקהל םשרוצי םיהודי ,םמסכני םיהודי כמה רק ?םלה מפריע

 נשמות םבעצמ םה אבל ,םאות להוביל מישהויש  תמידלא ש םיהודי

 אבל .םלתהו םאות להוריד םשרוצי םהציוני נגד םנלחמייהודים ש, ותיהודי

 בין נכנסום רשעיה .האמת נגד זה והכל ,פה מחלוקות הרבה-הרבה יש

 םווניהכי מכל םיומלשינ .האמת אנשי נגד םלהילחכדי  םחרדי וגייסו םחרדיה

 םלומדי םחרדיה-םיהודיה ורוב .םהמקו את ממלא השקרו ,אמת-אנשי על

 של חלק םשמקבלי 'םחדרי', וכו' ,העצמאי חינוך ,יעקב-בית כמו ספר-בבתי

 או, הרבה םמה םודורשי םכלו כמעט םמקבלי שלא או, מהמדינה הכסף

 . אפשרי-בלתי כמעט זה שכלכלית, עצמאית לשרוד םשמשתדלי

 םקטני ספר-לבתי הבנות את לשלוח םשמשתדלי םאידיאליסטי כמה ישו

 םמתכופפי – אם לא .שצריך כמו הבנות את לגדל םשמשתדלי

גיל מ שמקיפות רסיטאותבאוני, "יעקב-בית" הזל םשקוראי לאוניברסיטאות

, םרשעיה של רתוא, 'רתוא' לעשות רשאפ כךש, עשרה שמונה גיל עד גןה

 . למטה םיהודיה את שמושך

 שנירר שרה כמום אנשי של החינוך כי ,םאומריהם , 'חינוך צריך םאד'

הקדושות שלנו  האימהות כמו. ו"ח, בדיוק ךוחינ לא כבר זה, לא זה, ע"ה

. םאנשי בעיני, 'מספיק חינוך' לא זה – התורה של החינוך .חינוך לא זה –

צריכים,  אז, משפחה םהקיל ,'וכו' וכו לעבוד ,להרויח באמת םרוצי םא ולכן

 . וכו' תואר םוחייבי כסף םחייבי

 להיותהיה  יכול זה האם. שקרהעם  התמלא חרדיה-יהודיה-םעולה

 הדור-גדולי אבל, שלנום עולב םמעטים צדיקי לנו נשארוהרי אמנם ? אחרת

 םתאו םימבלבלם אנשיהם,  םג – האלהם צדיקיוה. בכלל לנו אין כבר –

 שזהשאלות , שאלונ לא םפע שאף שאלות, אנוכיות שאלות מיני כל םע

 םא .הקב"ה םע ישירות להתקשר רק ?לנו נשארמה אז . בכלל שאלה לא

 את שחי םאד איזה, צדיק איזה נמצא גדולה מאד יאמדש-סייעתא לנו יש

 ,הוא כי, ואותנ לכוון יכול לא כלל-בדרך הוא םג אבל, שצריך כמו םהחיי

. ההחברן מ עצמו את לנתק צריך כן םגהוא  – נקי להישאר רוצה הוא םא

 םע רק ,לדבר מי םע אין, ללכת לאן אין. הסוף שזה להבין צריך ולכן

 אבל, םצדיקי יש !םכול ,הלכו םכול םה .דור-גדולי לנו אין. ותישירהקב"ה 

' ה – זאת םע יחדאבל , גדולות מאד הסכנות עכשיוולכן . הדור גדולי אין

 יהודי כלו. אליו ותישיר להגיע אפשרותאת ה אחר רדו מכל יותר לנו נתן

 הרבה כי, להתבלבל לאש צריך הוא אבל. יכול – ישיר אליו להגיע שרוצה

 מה םאומרי םשה עד םאות לסובב םומשתדלי ,םלרבני םהולכים אנשיהן מ

 אחד כל םהיו כי, זה את םעושי םהרבני םפעמי והרבה .שיגידו םרוצי םשה

 בתמימות םשרוצי אלה אבל .בעיות לעשות םליויכם אנשי. ותימבע מפחד

עם והקב"ה.  ,םהמלכי-מלך לא לגשת ישיר ממש םיכולי לאמת להתקרב

 .מזה אנו נהנים – תוהדור רובאשר מ יותר זההדבר ה

 ולכן .םיהודיה של לתודעה בחזרה 'בודדותתה'ה את ההביא וברסלב

 ברסלב להיות םחייבי ולא. הזה לכיוון םהולכי אמת םשמחפשים אנשי הרבה

 ורצון שבור לב םצריכיפשוט . מיוחד נוסח צריכים לא .תבודדהל בשביל

' וה. שצריך מה כל זההקב"ה.  של העבד ותילה רצון ,'ה רצון את לעשות

 מאד יןומעני. בתמימות אליו נבוא םא אליו להגיע לנו ויעזור ואותנ ימשוך

 םשמחפשי עדיין םתמימים אנשי הרבה יש םתמי-לא כל כךשהוא  שבדור

 זאת בכל םה הזה-םעולה את עוברים וחיים כיוםשם אנשי אפילו ,האמת את

 את ורק האמת את םורוצי םתמימי שנשארואנשים  יש ,םתמימי נשארו

 . האמת

 ולחזור, שלנו חותפהמש את לקחת םצריכי, ישראל םעאנחנו,  לכן

 ברגע כי, עצמנו את רולסגשלא  אפשר אי. עצמנו את לסגורצריכים . לאמת

 הטינופת כל את םמקבלי – םכול םע םשמתערבבי ברגע, לרחוב םשיוצאי

 בתמימות ברחוב םשהולכי ברגע .םשלה השקר כל את םמקבלי ,םהשל

-איפה או באירופה או באמריקה או ,מודעות והעלוניםה כל את םאירוו

 בין םג םששומעי םהאיומי םהדברי כל םועם גויה כל םעיהיה -שלא

 . מזה לברוח אפשר אי, אפשר אי אז, ישמור' ה ,םיהודיה

. מאד קשה במצב הישיבות ?...הישיבות םע מה ...הישיבות – והישיבות

 נםיש םאמנ .להיות םליושיכ םיעוגר הכי םהדברי םע םימתעסק םירבחוה

. לעומק מגיע ולא ,כללי ,שטחי משהו זאת, בכל אבל, מאד םטובי םבחורי

שלא  םצריכי םה לאב ,םהטובי םהתמימי םהבחורי את יש .םכול לא

. פשוט לא וזה, זהרילה הזמן כלצריכים  םה, זהריהול ,םריחהא םע התערבבל

-כביכול"ה הישיבותמכל , האלה מהמקומות ֵיצאו בחוריםה םא ,ועכשיו

 ,םאחרים אנשי םה כי ,םאית להתחתן רוצה לא אחד אף אז, 'וכו "טובות

 .םישידוכ אין אז, 'כביכול-ינותהמצו' ותלהרגי בישיבות םהולכי שלא ,םשוני

 הן כי ,אותן םרוצי לא זא' וכו םורדידי םשאלי םע הולכות הבנות םאו

 םמאתי, נכון, שלנו מהותיהא הולכות היובדיוק  שככה משנה לא. שונות

 את תפסה ההשכלה ,םמסויימי במקומות יותר אפילו , אוהאחרונות םשני

 בתוך ,למוות שהלכו האלהם אנשיה םג אבל .םאות לקלהוק םאנשיה רוב

 וצעקו, שמע-קריאת אמרו םוה. שרו םה, שרו םה, המחנות בתוך, הגטו

 אבל, נמוך מאד לרדת להויכ תיהודיה-שהנשמה אומר רק וזה .שמע קריאת

 כמו םדיבורי כאלה לשמוע םרוצי לא. אנחנו לעלות לויכ זה אחת בשניה

 לקפוץ שאפשר מוזיקה רוצה, הנותיל שרוצה בדוראנחנו  כי ,לי שיש

 םיירצינ להיות םיחילמת םהחיי עכשיו אבל ,םחרדיה בין אפילו, ולהשתולל

 . ביותר

 .םתוא מפחיד מדי זה .זה את לשמוע םרוצי לא, ב"בארה, באירופה

 שלא איךהרי ? כך כל םאות חידמפ מה .ימותו שאולילחשוב  םתוא מפחיד

 לעזוב ...כל כך להשתנות צריך ואשה זה אבל !...מת םאד בןהבסוף  יהיה



, תלך גשמיותה כל, גשמיות תהיה לא םג מעט עוד כי, שלו גשמיותה את

 הכל זה – םקוני םשאת םהבתי וכל, ההשקעות כל .זה את םניימב לא םאת

 יהלאנג ,םתיעל אירופה. בדרךכבר  ב"ארהו .םתיעל הברית-ארצות .םלֵ ע  יֵ 

 םאת. לתפוס םרוצי לא םאת .םיסתופ לא םאת ,םימבינ לא םאת .םתיעל

, וננו"תתכ? יגידו ומה, "סכנה יש" :םלכ תגדנה םשלכ מדינותהש םמחכי

 לחפש תלכו, אוכל לגדל ,םזרעי לזרוע תלמדו ,םשני לחמש אוכל תקנו

 ."םאליכ יגיע לא מטר מאות שש שלבגובה  שהצונאמי , כדיםגבוהי םירה

, מקצת יותר אפילו, אוכל קצת ,םמי קצת להכין אפשר, כן. שטויות זה אבל

הקב"ה ש ביטחוןה ,'בה והאמונהביטחון ה זה – ואותנ שיציל רהדב אבל

 זה – סבל איזה לעבור םצריכי םוא ,םנעי לא זה םוא. טוב רק לנו עושה

 בלי, שיש טובה הכי להרגשה רק, לטוב רק תנווא יביא וזה, נולטובת רק

 . גשמיותה

 הכל שם, הזהבעגל  של הבירה-עיר, גשמיותה מרכז זהם ש – ב"ארה

. להבין שקשה כמו הרס ממש יהיה זה .מזה םוכל ישאר לא. לגמרי יקרוס

לגוי,  םאומריהם  ואפילו ,םשמתכוננים גוי יש, םגוי, כן, לדעת םרוצי לא

 את םאומרים גויה .אלוקיםה םע םושל לעשות צריך כל םקודש לו םאומרי

 םיהודי למה ?םיהודיה איפה אז ,םנטיטהפרוטס ,םצריהנו ,םשלהם אנשיל זה

 םרוצי לא םחרדיה ,םחרדיה .לדעת םרוצי לא םיהודיה כי ...?םאומרי לא

 . מאד מעט רק. לדעת

 לא, היטלר אחרי אפילו, פהובאיר .םשני הרבה כבר םניישֵ  באנגליה

 מי, הזאת המדינה שכל להבין םרוצי לא . גם פהםסיתופ לא פשוט ,םתופסי

 זה את עשו םכול ,םהמנהיגיאלה , םרשעי םלוכ, םרשעי? זה את םהקי

, םגויה-לדת אותנו ולהביא, המדינות כל כמו למדינה אותנו להפוך בשביל

 ,םלה יתן לא' ה אבל, לזה םמתקרבי ממש, לזה םמתקרבי םוה. דת בלי או

 מה יתפסו םה כי ,קל יהיה לאגם להם ו .ייעלמו םה, יפלו םוה .םלה יתן לא

 . ישמור' ה ,םשלה הסוף ומה ,םלה קורהזה  ולמה ,םלה קורה

 ,םמכ מבקש אני, מדבר אני םשניכבר  ,םפע עודאומר  אני, ישראל םע

 תמיד ולא, אוכל םלכ יהיה תמיד לאאמנם , לאמת תחזרו, יזל  פ   , בבקשה

, תדאגו ואל. נצחאת ה םלכ יהיה !נצח יהיה אבל, לישון איפה םלכ יהיה

 ישראל-םע את הציל שהוא כמו ,םממצרי ישראל םע את הוציא' שה כמו

אנחנו ש לו םשמראי אלה את ,ואותנגם  לייצ הוא – םקשי םמצבי מיני מכל

. אותנו יציל הואאז  – צונור את לעשות םרוציאנחנו ש ,שלו םהילדי באמת

 איזהל או, כושי לאיזה םמאמיני םאת למה אז .כתוב םג וזה ?םמביני םאת

על  לא םג !םמה אחד אף על לסמוך לא ?כזה טמבל איזה או ,טראמפ

היא ש בת ול שיש אפילו !םאתכ יציל לא הוא .םאתכ יציל לא הוא .טראמפ

 רק. יעזור לא. יעזור לא זה, 'יהודי-כביכול'ש חתן ואיזה 'היהודי-כביכול'

 . 'ה אל רבהיקה

 .גשמיות תהיה לא ,מעט עוד כסף יהיה לא .לארץ בחוץש אלה, תתכוננו

 בסוף – םלה שהיה מה משנה לא, הכל את איבדוש, באירופה םיהודיה כמו

 .הלכו םה ככה – םהעשירי כל. נדע שלא םזיהגא-לתאי םערומי הלכו םה

 .םאות ילצשה מה זה – "ישראל שמעה" ?םאות הציל מה ?םלה היה ומה

אמנם , ארצות בהרבה לא לפחות ,םגאזי-תאי יהיו לא. הדבר אותו – עכשיוו

 יתמרש אפילו כתוב וזה להכיל אנשים, םשבנויי מחנות הרבה ב"בארה יש

  בפרסומים.

 מה משנה לא כי, אוכל לקבל איפה תדעו לא .תהיה לא גשמיותוה

ם אנשיה רוב את להרוג םרוצי םה אבל, מה בדיוק יודע לא אני ,םשמתכנני

 םבונקרי םלה ויש ,םצריכי םשה םיעבד כמה םאצל להחזיק ורק ,םעולב

אבל . יינצלו םה םשש םבישחו םשה, עמוק עמוק, האדמה בתוך םירפואמ

 מאד מעט וישארו ,ימותום רשעיה וכל .ימותו םה. יינצלו לא, יינצלו לא םה

 .הזהם עולב םאנשי

 ואני, לשמוע םרוצי לא םאת, יודע אני ,םאתכ מפחיד אני, כן, חוזר ואני

 זו אז – לדעת םרוצי לא םאת םוא .מפחיד זה כי ,םאתכ להפחיד רוצה

 סימן זה "הֹו!ש שמרגיש ימ – לדעת צהושר מי אבל .םשלכ הבעיה

 אפשר םא .ובוא, בואו אז, "מזה חלק להיות רוצה אניו ,מגיעהגאולה שה

 בשלבהורה  ל"זצ רבי שהסטמאר מה לא וזה. לארץ בואו – לארץ להגיע

-םיהודיה על ישמור' וה, ליפול הולכת המדינה ,ובכלל .לארץ יעגלה לא הזה

! תיפול ב"ארה: םהפע עוד םלכ להגיד רוצה רק אני. פה םשנמצאי םיאמיתיה

 יש םארק  תלוי הכלש, מבוסס שהכלהזו  גשמיותה !פולנהית לותוגד םערי

 םקיו-זכותלה  אין – חשמלה כמו אחד בדבר תלויה ציביליזציה םא ,חשמל

 ,םאנשיה ,אנחנו אבל .החשמל על ולאהקב"ה  על לסמוך םיצריכ. בכלל

 מה כלגם על ו ,וזהו, החשמל על םיכסומ, םגוי ובודאי ,םיהודי הרבה

 .שטויות הכל, שטויות הכל וזה ,םלה לתת יכול למשהחש

 לא ישראל-שארץ ברור כתוב זה .תפחדו אל. לאמת תחזרו, ישראל םע

 –אחד  שליש. קשה םפגועי יהיו ,םייעלם עולה של שליש ששני, תיפגע

 .פגוע יהיה אלאחד  ושליש, קשה פגוענוסף  ששלי, מאד קשה פגועיהיה 

 במה ?םניימאמ םאת מה? מה אז. פגוע שאינו השליש בתוך זה ישראל-ארץו

 םאת במה, מבין לא אני? במה או? שלנו בנבואות !...?םמאמיני םאת

 םהא !?בנס םממצרי שיצאנו םנימימא לא ,םחרדיה-םיהודיה ,םאת ?םינמאמי

 הגדול יותר נסה תהי אחת כלכאשר , מכות עשר שהיו םמאמיני לא םאת

 לא. מאמין לא – מאמין שלא מי. זהו. לומר מה לנו אין ,לא, לא? המהשני

  .םוכללהם  יעזור לא ,םלוכ יעזור

 םמצרימ אותנו הוציא' שה ,םממצרי שיצאנו םשמאמיני אלה אבל

 לא לחזוראמיתי -יהודי מכל מבקש אני. נשרודאנחנו  – םליוגד םבניסי

 . סוףהקב"ה.  ורק אך .הקב"ה רק – האמת .לאמת לחזור ,אמתה

 

 :ותשובות שאלות

 שזה או םעולב םמתוחי םדברי יהיו םהבאי םשבימי סבור אתה םהא. ש

 ?בגלוי זה את נראה לא ועדיין, 'האדמה לפני מתחת' ככה ישאר עדיין

 ולא .מאד מאד םמפחידי ,םמדהימי םדברי נראה דמא בקרוב. אנחנו ת

ם אנשיכש. לפחד לא אבל ,לפחד לאש מאד קשה יהיה זהו. לפחד לא, לפחד

 םאות אוישיב הזהם עולב םדברי כמה יהיו ,םלה מחכה מה סוף סוף יבינו

 בכל פאניקה תהיה םפתאואז  – 'למות םליויכ, אנחנו זהו'ש תודעה לאיזו

 .לפאניקה כנסילה לא, לפאניקה כנסילה םצריכי לאאנחנו  אבל .םמקו

 תדאגו אל, ישראל-ארץל להגיע שיכולם עולמקום ב בכל יהודי וכל

 עמדהחזיק מל יכול לא הזהם עולה .כזהש דבר םשול וא םלילדי םלשידוכי

 את, הפירוק את םרואי כבר. אנחנו הרבה לא ,םספורי םמחדשי יותר

-בתי על לא ובודאי בודאי ,םכלו על לסמוך אפשר שאי המצב את ,להבלבו

, צבא על לסמוך אפשר אי .רביות הגדולה הסכנה זו .םרופאי על ולא םחולי

 על? לסמוך אפשר מיעל  אז. שלו םלייהחי נגד שהולך ל"צה, ל"צה

. פתוח באופן, הדת נגד םהולכי םה? הממשלה, תמבא... אה, אה !...?הממשלה

 . הדת נגד

 למה ?בכנסת םשועושים  םבישיו םחרדיה-םיהודיה מה שואל רק ואני

 מיני לכל םנכנסי םשה ,םמסכני םצעירי םאברכי כמה ?םנלח מי !םנלחמי לא

 זה הזאת למדינה ששייך מה לשכ םמביני םשה בגלל סוהר-ולבתי ותיבע

 כיותואנ רק נהיש. זה את םרואים חילוניהאפילו  ויותר ויותר !?גמור שקר

 םהיום אנשיה. הכל וזה – נוכיותא. המודרנית היצליזיהציב כל זה. פה

רק ה הי שזה, בכללם עולמה נמחק שזה שבנושח םדברי לעשות םילמסוג

 םחרדיה םג, לא אבל .כאלה םבדברי םמתעסקי שהיו םימעקום גוי כמה

, הגדולם עולה לש חלק' להיות םרוצי םה, ובודאי בודאים חילוניה םוג, שלנו

 םמלאי םמטונפי מקומות מיני ולכל, ולהודו, לתאילנד םהולכי םהו. 'הגדול

 ... !םוושל חס ..?כנסת לבית לכתל אבל, זרה-עבודהב



 ...שקר יש ונשל םהקנאי בתוך םגו. ש

 'םקנאי' רק םהמהם  חלק. שקר שיש בודאי – שלנו םיהקנא בתוך. ת

 םוה ,םמלשיני םג םשה הכאל יש אבל, בדיוק, 'אקשן'ה את םהביוא םה כי

 השירות בשביל לשולחן מתחת כסף םמקבלי םוג, האלה םלכיווני םהולכי םג

  .'םקנאי-כאילו' םה.. .םשלה

אז  ,םמשתני ולא שנה םעשרי זה כבר דברה אותו םחושבים עולה רוב. ש

 ...?םהדברי את להגיד אחרת דרך יש אולי

 זרקו אפילוו ,שנה םשמוני דיבר הוא, ירמיהו הנביא. שאלה לי יש. ת

 ,אמת מדבר אני?! דיבר שהוא מה את שינה הוא םהא, הסוהר-לבית אותו

 כל עכשיושאפילו , לדעת םרוצי לאם אנשי. אמת לדבר םילמשתדאנחנו ו

 ,ובכלל .זה את לראות יכול הוא רוצה מישהו םוא, יוצאת באמת האמת

 בדיוק להגיד. וזהו – האמת את אומר אני. שקורה מהם עולב לראות אפשר

 לא .לעשות יכול לא אני זה – וכזה כזהש דבר וכזה כזה םביו שיקרה

 םהספרי בתוך להסתכל צריך םאד בן. יכול לא ואני, כאלה םימסר קיבלתי

 זה, ולהבין להסתכל רוצה לא הוא םאו. להיות שעומד מה בדיוק דעיֵ  והוא

 כל ,מאד קשה מדבר והנביא .להיות שהולך מה דיוקב בנבואות כתוב

ַהּתֹוָכָחהפרק ד' מהלכות תשובה: ' ם"רמב] םהנביאי ֶׁ ת ש  מֶׁ ּוָבה ּגֹורֶׁ ְזַמן ִלְתש  ּבִ ֶׁ ּמֹוִדיִעין ש  ֶׁ  ָלָאָדם לוֹ  ש 

ּוָבה חֹוֵזר אֹותוֹ  ּוַמְכִליִמין ֲחָטָאיו ְתש  הוּ  ְוֵכן... ּבִ ִאים ְלהֹוִכיחַ  ִצּוָ ֱאַמר ַלַחּטָ ּנֶׁ ֶׁ ֹךְ  ַאל ְבָגרֹון ְקָרא' ש  ְחש   ְוֵכן'. ּתַ

ל ִביִאים ּכָ ָרֵאל הֹוִכיחוּ  ַהּנְ ָחְזרוּ  ַעד ְלִיש ְ ֶׁ ּוָבה ש  ְתש  ָכל ְלַהֲעִמיד ָצִריךְ  ְלִפיָכךְ . ּבִ ָרֵאל ְוָקָהל ָקָהל ּבְ ש ְ  ָחָכם ִמּיִ

דֹול ַמִים ִויֵרא ְוָזֵקן ּגָ ָ עּוָריו ש  ם ְוָאהּוב ִמּנְ ֵהא ָלהֶׁ ּיְ ֶׁ ים מֹוִכיחַ  ש  ּוָבה ּוַמֲחִזיָרן ָלַרּבִ ְתש   דבר וברור. [...'ּבִ

 צועק שהוא, ישראל בארץ שהוא יהודי כל ,שבסוף יואל בספר כתוב :אחד

 ְוָהָיהיואל סוף פרק ג': '] ינצל הוא – יכול-הכלכ' בה שמכיר, אותו להציל' ה אל

ר ּכֹל ֶׁ ם ִיְקָרא ֲאש  ֵ ש  ֵלט' ה ּבְ י ,ִיּמָ ַהר ּכִ ם ִצּיֹון ּבְ ַלִ ָ ה ּוִבירּוש  ְהיֶׁ ר ְפֵליָטה ּתִ ֶׁ ֲאש  ִריִדים ,'ה ָאַמר ּכַ ְ ר ּוַבש ּ ֶׁ ' ה ֲאש 

 לא שם וגם ,'ה שהבטיח כמו לבד ציון בהר תהיה הפליטה כי ל''ר, ובפירוש המצודות דוד: '..'.קֵֹרא

 בו ומשים אליו וצועק' ה אל קורא מהם' א כל אשר ,שבהם םהמבוררי בהנשארים רק כי ,לכולם

 . לעשות יכול לא אני – מזה טוב יותר. [...'בטחונו

 שפה אולי םמחפשים אנשיכי  ,םבפשטות םהדברי את להבין םצריכי. ש

 ... תיאטרון של

 עברו את םשה, שעברו דורות שני או שעבר מהדור ללמוד םצריכי. ת

. לדעת רצו לא השניהם עולה מלחמת ינלפגם הרי  .השניהם עולה מלחמת

 מה אז ,קמדוי-קובדי אבל, לעשות רוצה הוא מה בדיוק אמר ש"ימ היטלר

הרי  והוא ,בדיוק אומרכזה  רשע םא ?םאנשיל רילהסב אפשר איך? 'להגיד'

 סהכני וכבר ,םיהודיה את סילק והוא, דיקטטור היה והוא, צבא לו היה םג

 םיהודיה םא, לדעת רצו לא םהאז  םא אז, 'וכו גטאותלו סוהר-לבתי םאות

 היו םהנאצי כאשר הונגריה את עזב לא מהם אחד אף כמעט – םההונגרי

 לא, ברחו לא אבל, לברוח שיכלו םשני ששל כבר היה זהו ,םיקרוב כל כך

 אז .םשלה םהחיי את ,םשלה העסק את ,םשלה םהבתי את בלעזו רצו

 םיהודיה של וזאח םשמוני! אחת שנהתוך ב, הלכו םמה אחוז םשמוני

 אז םהרבני ?להגיד ותרי לי יש מה? אגיד אני מה אז. בהונגריה םההונגרי

 אבל. לא אז – לדעת םרוצי לא, אפחיד אני, כן. 'םאנשי להפחיד לא' אמרו

 לעזוב רוצה לא םאד בן. האמת את אומר רק אני! האמת זו? מפחיד אני? מה

 מדבר אני ?לעשות יכול אני מה? אעשה אני מה אז? בההז-עגל של הזנב את

 הוא ,שלי םלייהמ את מבין הוא – אמיתייהודי . אמיתי-יהודי של לנשמה

 שיש או, להבין םרוצי שלא םנידלמ יש אבל. מביןכן  םג – ולמדן. יודע

 םא האמת את להבין םילויכ םה איך אז, םגוימהגם  כסףם שמקבלי ישיבות

 . סוד לא וזה ,עובדה וזו ?םרימהמיסיונ, םגוימה כסף םימקבל םה

 או שבועותו א םימי של ענין זה םהא, לארץ לבוא של הענין לגבי. ש

 ... ?םחדשי

. הקרוב בעתיד קשות בעיות לעשות םירוצ באמת םשה יודע אני. ת

 ב"בארה םלהיעל התחילום אנשי כברו. מאד מתקרב שהכוכב כנראה

 שנעלמום אנשי לאזה ו .םטובי עבודה-ממקומותם אנשי ,םאחרי ובמקומות

 את למלאות כבר התחילו םה נראהכל הכאז . משהו או םאות שחטפו בגלל

 של לבסיס הגיע הוא כאשר בעצמו זה את ראה אחד דעֵ  לפחותו .םהבונקרי

. להביא צריך היה שהוא סחורה םע לאדמה מתחת עמוק-עמוק שהיה הצבא

 שבע-שש של םבניני םע, ביותר מפואר םמקו היה ולמטה, נהג היה הוא

 מלא-מלא היה וזה .להיות שיכול מודרני הכי-הכיבסגנון  והכל .קומות

 אני ולכן .הלהא המקומות את םממלאי כבר םשה כנראה אז. וחיילות םחיילי

כך זה  ,יהיה שזה עד םחדשיענין של  שזה חושב שאני להגיד רוצה וטשפ

 שגרמועליהם,  םמספרי לא םשה םירואהמטכל ו הטבע-אסונות לפי נראה

 הגעש-הרי וכל ,בכלל כך על םימספר ולא םמסוימי במקומות רב לנזק

, הזה מהכוכב סובל ממש הארץ שכדור ראהמ זהאז , וכו' םיצשמתפוצ

 ,םחדשיי יהיה זה םא, מתי להגיד לויכ לא אני אז. קרובמאד  מאד ושהוא

 ההרב יהיה שזה מאמין לא אבל .יודע לא אני ,םחדשי תשעה או, שלשה

. טוחב זה, זה לפני להיות צריכה ההתחלה. יותהל לויכ לא זה .מזה תרוי

 .לומר מה אין, עכשיו אסונות להיות הולך

 . ..הכוכב את, ברור זאת םשרואי הרבה ישו. ש

 . ספק בכך אין. זאת םרואי הרבה, נכון. ת

 יתגלה שהכוכב משמעותקצת יש  [דף רי"ב] בלק פרשת הקדוש בזוהר. ש

ָנן]'... בשבת ין, ּתְ אקּוְד  ַזּמִ ָ ִריךְ  ש  ַלם ְלִמְבֵני הּוא ּבְ ָ ָצא, ְקִביָעא ּכָֹכָבא ַחד ּוְלַאְחָזָאה, ְירּוש  ע ְמַנּצְ ' ּבְ

יהּ  ַנֲהִרין ִזיִקין' ּוְבע, ָרֲהִטין ְמָצעּות ִמּנֵ אֶׁ ֲאלּון, ְרִקיעַ  ּבְ ּתָ יהּ  ְוִיש ְ ' ע ְוָלִהיט ָנִהיר ִויֵהא, ַאֲחָרִנין ּכָֹכִבין' ע ּבֵ

ִתיָתָאה ּוְביֹוָמא.. .יֹוִמין כ ִיְתֲחֵזי, ש ְ יָתָאה ְלַיְרָחא יֹוִמין ה''ּבְ ּתִ ִניש  , ש ְ יֹוָמא ְוִיְתּכְ ִביָעָאה ּבְ  ...[ש ְ

זאת אומרת , זה את שיראוהכוונה היא  אבל. יודע אינני, יתכן. ת

 את םרואים אנשיה של חלק – עכשיו. זה את יראו םשכולשמדובר על כך 

 םבעיני, טלסקופ בלי זה את םרואישם אנשיויותר  יותריש ו ,ממש זה

 אבל ',םדברי מיני כל' וזה, ןכונ לא שזה להגיד םשרוצי כאלו ויש. תושופח

ם אנשי מדי יותר ,זה את םרואי םה. )הכוכב( נכון כן זה כי. נכון לא זה

 םשה להגיד אינטרס םשו םלה שאין ,םופשוטי םטובים אנשי ,זה את םרואי

 . הזוהר זה – הבסיסוכמובן ש. נכון בודאי זהאז . ראו לא או ראו

שקיים  היחידי איוםה שזה או הכוכב מלבד נוספות סכנות םישנ םהא. ש

 .. ?כרגע

 נןיש ישראל-בארץגם  אבל. נוספות סכנות, סכנות עוד נםיש ,לא. ת

-ארץ את שעוזב מי אבל. פה עכשיו בסכנה הזמן כלאנחנו  הנה. סכנות

 . כדאי לא – ישראל ארץ את לעזוב שמתכנן מי, כדאי לא זה – ישראל

ה  לבוא לארץ-בחוץ םולחברי םלקרובי להגיד כדאי םהא. ש  שיותר כמהֵהנ  

 ?מהר

 שיחשבו כנראה – להקשיב םרוצי לא םה םאכי . יקשיבו םא. ת

 עשרה מחמש יותר, שנה עשרה חמש לפני ,תראו... 'הראש על םנפלת'ש

)אחד מהילדים  וייל םחיי לו םשקוראי לילד הלכו באיזור פהם אנשי כמה, שנה

 םה אז ".לארץ להגיע הזמן זה עכשיו" :םלה אמר םוחיי, (קשרוישת האוטיסטים

 םוה .כסף םלה היה שלא אפילו ,םשלה המשפחות םע באו, בתמימות ,באו

 נפילת התהי שהגיעו לאחר וחודש '.זהו'ש םוחיטב היו, פה התיישבו

אנחנו ו ".גאולהה של להתחלה הגענו !זה זהו": אמרו םה ואז .'םהתאומי'

 םה אבלגאולה. ה את ראינו לא ועוד, זה אחרי םשני וחצי עשרה חמש כבר

 כל את לשכנע היבעאת ה םלה ואין ,םילדי עוד פה נולדוו ,םילדי חיתנו

 ילכו לא םהו. פה םנמצאי כך ןבי כבר םהכי , לארץ להגיע םשלה םידהיל

 . טוב יותר מצבב םהאז . אחר םמקו םלשו

 לעצור אפשרות ויש, החשמל כל את לסגור אחת בשניה אפשרות יש

 והם ,ולאירופה לאמריקה יסעו שהם שחושב מי אז. מלהמריא מטוס כל

 שכאשר כמו. משהו יהיה אם שמה תקועים יהיו הם – לחזורבכל רגע  יוכלו

 לשום ימריא לא מטוס ואף – אחד כפתור על לוחצים רק הם, נפלו התאומים

 אבל, הוֹ : "לי אומר מישהו ואם. לדקה אפילו הארץ את לעזוב חבל. כיוון



 שנה עשרה בחמש גם חבל, נכון. ..!"שנה עשרה חמש זאת אומרים אתם

. אסור זה, הארץ את עזבו לא אנשים פעם. לדקה אפילו הארץ את לעזוב

 כל של חתונה כל על, עכשיו אבל. להתחתן בשביל או, פרנסה בשביל רק

 באנגליה'. איפה-משנה-לא'ל או לאמריקה או לאירופה רצים רחוק חבר

 מי או הנכד של מצוה-בר לאיזה ועפים מישהו, עם הילדים את משאירים

 ...מה יודע

 ...עולם?דברים גדולים ב יהיומינויו של טראמפ  םשע צופה האם אתה. ש

, מתי בדיוק יודע ולא, מה יודע לא אני אבל דברים, שיקרו בטוח אני. ת

 שם, הפגנות הרבה שמתכוונים לעשות יודע ואני. יום באותו יהיה אם זה

 שאני מה. יודע לא אני זה – יקרה שבאמת מה אבלאנשים,  אלפי-אלפיעם 

 ישראל.  בארץ לא, ערים גדולות. שיפלו ערים שלמות שיהיו זה יודע

 ?בדיוק יקרה מה? אטומי? איך. ש

 . שייעלמו יודע אני. יודע לא אני. ת

 ... ופאריז יורק ניו, לונדון על דיברושהיו . ש

 . זאת צדיקים אמרו, נכון. ת

 ?הברית וארצות רוסיה בין עימות קרוב-בזמן צופה האם אתה. ש

 והם כולם באות ואירופה ואנגליה ואמריקה רוסיה כי, שכן מאמין אני. ת

גרייטסט  'דה? קוראים לזה איך, גדולה הצגה הכל זה, הצגות הכל זה, הצד

הגדולה ההצגה " – (The greatest show on earth) 'ארת און שואו

 משנה זה מה ,)מהומות, חיכוכים( קונפליקטים הם הולכים לעשות, "בעולם

 כך כל שלח הכושיכעת ו. טוב יותר – שיותר מה חיילים נהרגים, להם כמה

 אז? מה אז עם טילים גרעיניים,עכשיו,  רוסיה-פולניה חיילים לגבול הרבה

 יודע לא אחד אף הם נלחמים? מה על ואם תשאל. שלא להיות יכול איך

 ... בדיוק

ליהודים  מדבר הוא.... !?'כורש' כמו שזה טראמפ על שדיברו זה איךאז . ש

 . ..מופגנת בידידות

 שהם יוכלו, המוסדות את להציל בא שהוא רוצים להאמיןאנשים  כי. ת

 יעקב'-שה'בתי, ימשיכו שהישיבותעכשיו,  שזה את החיים כמו להמשיך

 הוא אבל בהתלהבות. ,ככה אתו הם קיבלו זה ובגלל, ימשיך שהכל ימשיך,

 לא? אנחנו המדינה בעד הוא מה? !זה על תסמכו אל. שלא בודאי, כזה לא

 וגם לא, אדם דתי בן לא הוא? יציל הוא מה, מה אז! המדינה רוצים את

 לנו?... שייך זה מה – ישראל-למדינת לעזור רוצה שהוא זה. דתי-נוצרי

  ...שלו בראש זה את תופס הוא ככה. ש

-יודע-לא-אני מטוסים ויותר יותר וישלח, נניח, פה יבוא הוא? מה אז. ת

  לנו?!...בשבי עוזר כל זה מה ...לצבא ויעזור, מה

 בודדים שהם מחזיקים אתאנשים  כמה שישלאחרונה עולם ב פורסם. ש

 . ם..יהודימהם  וחלקעולם. האנשי  שאר כל שכנגד ההון

 הוא המצבאנשים.  פחות אצל עוד מרוכז יותר עוד נהיה זה, נכון. ת

 . עמלק אולי. בטוח רב-הם ערברשעים, ם, הם יהודי והם לא. מאד קשה

 םירושלי ברחובות השבוע תקימושה הסוערות ההפגנות על דעתך מה. ש

  ?הצבאי-בכלאהחרדיות  הבנות חמשתשל  לפשהן מעצר על

 ברוך ,שלה המכוער הפרצוף את מראה הממשלה. 'ה ברוך, 'ה ברוך. ת

 של םידליל זה את םעושי לא םההרי  אבל. לפחד שיתחילו, שיבינו, 'ה

 את םעושי ולא ,חשובים םעסקני של םלילדי זה את םעושי ולא ,םהרבני

 םלה יש םא או, בכנסת םייושברק  םה םא ,םחשובים אנשי מיני לכל זה

 דוגמהכ םהב השתמשל בשביל םמסכני ימינ כל םמחפשי םה. אחרת חשיבות

ם אנשיה רוב אז, גיורת זו םא אבל .םאנשיאת ה להפחיד אמור זה להפחיד,

 לי שיש מה כל את לעזוב הולך לא אני זה בשביל ,נו, גיורת, טוב: "יגידו

 בכל גשמיותה את םרוצים אנשי :להבין םצריכי םאת. "קנאי ותילה להתחיל

 כי ,םשלה םהקלפי את םמראי םשה מאד חשוב זה אופן בכל אבל. מחיר

 שלא מקוה אני רק .להתנגד וויתחיל! כאן עד: להגיד יתחילו םיהודי הרבה

 ...ל"בחו טוב יותר םלה יהיה לא כי, הארץ את לעזובבשביל זה  יחליטו

 למשלכמו , ב"בארה מהמדינה כסף מקבל צעירה או צעיר כללדוגמה, 

 םש םניוישֵ  לקייטנות םהולכי םהילדי רובם ש, קריו-בניויש ש בקייטנות

רק  הוא םא מהמדינה כסף יותר קבלל לוכי םאית עובדש מיאבל , וכו'

 ילך שהואשם  םחות הוא? הלהא םהדפי םאומרי ומה .םדפי כמה על םחות

רק  םה ,םחותמי םה מה על םיודעי לא בכללם אנשיו !לו יקראו םא לצבא

 . הרגיל מן כסף יותר םשמקבלי םיודעי

 ...?!הצבא םע ותיבע יש באמריקה םג םהאמה? . ש

 םה .םצעירי של רשימה םלה יש ככה אבל ,םמתנדבי רק זה םבינתיי. ת

 דעויֵ  םשה , כדימידע םאוספי .רשימות-רשימות, רשימותעושים  הזמן כל

 ... אותו לקחת אפשר איךו ,אתו לעשות אפשר מהו, נמצא םאד בן כל איפה

 שלא אלו אפילו, התורה-תלמודי לכל עכשיו הודיע חינוךה-משרד. ש

 אלא, תורה-למודתה את להפעיל רשיון יקבלו לא םשה, כסף םמה םילמקב

 תניותכ, ודבר דבר בכל החינוך-משרד של םהתכתיבי את יקבלוכן  םא

 ... וכו' וכו' םהתלמידי תבחיר ,םהלימודי

 הרוב, ויגידו יקומו לא םוהמנהלי!! סוף סוף הגיע זהזהו זה! ! נו. ת

 .'םאתכ םרוצי לא, גמרנו, שביתה םעושי, אנחנו כאן עד' :יגידו לא, לפחות

)כל מיני  ספר ביתב םרשומי שלא םיילד ולקחת ,םאות להפחיד יתחילו! לא

 .. .םשלהאמיתי ה הפרצוף את םמראי םה עכשיואז , וכו'' וכו' וכו עלילות(

 ... זעקה כל קמה שלאהיא העובדה  בזה המפחיד. ש

 . שמפחיד מההכי  זה םהדברי מכליותר . חידפשמ מה זה. ת

הילדים  את שולח שם הוא חינוכי שמוסד לדעת יכול אדם ממוצע איך. ש

 מחנך', לה להתקרבות מחנך באמת שזה, טוב חינוכי מוסד באמת זה שלו

 ?... הווילונות מאחורי קורה מה לדעת יכול מי?... לאמת

 או שלו עם הבת או, שלו עם הבן ולומד שיושב מי. ברור מאד מאד. ת

מראה,  הלימוד של הסגנון. קורה שהם לומדים מה מה לפי יודע – שלה

 . ובודאי בודאי

 ... רבנים גדולים. וכמה כמה הסתלקו לאחרונה. ש

יק']יהיה  יודעים שזה. אנחנו הצדיקים את לוקח' ה, טוב. ת ּדִ  ְוֵאין ָאָבד ַהּצַ

ם ִאיש   י ,ֵלב ַעל ש ָ ֵ ד ְוַאְנש  סֶׁ ֱאָסִפים חֶׁ ֵאין נֶׁ . אחד הדור-גדול לנו שאין עובדה וזו, ['...ֵמִבין ּבְ

 .לנו אין – הדור-גדול אבל', ה צדיקים ברוך לנו יש

בימים  במיוחד להתחזק כדאי מה ם,"השובבי מתחילים ימי עכשיו. ש

 ?... אלוקדושים 

 לא אז שואל...?! עוד ואתה – ודיברתי ודיברתי דיברתי אם אני. ת

 לנו אין. ממש', לה להתקרב. זהו', לה רבלהתק  ... בסדר לא משהו. אמרתי

, תוא להיות, אותו להרגיש', ה אל ישר ללכת רק, כלל בדרך לשאול מי את

-עיקר אבלוכו',  התורה ולהתקדם בלימוד ללמוד, להמשיך ובודאי ובודאי

 כשיש, [ל'...מֵ ה עָ תָּ י אַ י מִ נֵ פְ ע לִ דַ אבות סוף פרק ב': 'וְ ] 'עם ה קשר שיהיה העיקרים זה

. הזה הקשר חייבים הכל בשביל. אנחנו אחר הואעולם ה – 'עם ה קשר

 יש. מזה יותר משהו אין !החיים שלנו כל בשביל הסיבה זה – הזה הקשר

 אבלוכו',  אשה ויש ילדים ויש בעל יש פעמים, הרבה זאת אמרתי ילדים,

 '.עם ה הקשר זה – אמיתיה-אמיתיה היחידי הקשר



 שלנו םהילדי רצח

 גולדן בנימין עם, תשע"ז שבט ב"י, בשלח פרשת' ד יום ,ירושלים, ד"בס

 פה שקרו קשים מאד-מאד דברים שני על היום לדבר רוצה אני
 . ישראל בארץ

 לא אניו, זה על להגיד לי יש מה ,נו: אותי שואלים אנשים הרבה
 אבל ,הלב את לי שבר פשוטזה , להגיד קשהש דבר זה כי, אומר

 ,בנות ארבע של אמא .האמת את לראות וחייבים לדבר חייבים
 ., משפחה חרדיתהיהודי אמא, עצמה את ותלתה למוות אותן שרפה
 זמן הרבה לאו. טרגדיה מכזאת נשבר שהוא ודאי ,נשבר האבא
 את רצח שבת בליל סכין עם חרדי יהודי ,חרדי יהודי ,מכן לאחר
 שני להרוג וניסה, שלו קיםונהתי , שניהילדים שניאת ו אשתו
 .שבת-לסעודת במיוחד אותם הזמין שהוא אורחים, נוספים ילדים
 .חי עוד הוא, בינוני נפצע השני והילד, נרצח אחד ילד

 האבא. ומעבר מעל גיבורים היו שנרצח הילד של והאמא האבא
 בלי, כלום בלא נשאר הראשון האבא. לגמרי נשבר הבנות של

 השני האב. חרבונ שלו החיים כל, שלו האשה בלי, שלו הילדים
 אופן בכל אבל', ה ברוך ילדים עוד להם יש, נרצח שלו שהילד

, אותו ואהב אותנו אוהב' שה דיברו הזמן כל והם, גיבורים היו הם
 עושה' שה מה וכל ,עדן בגן בודאי והוא, צדיק היה הוא .הילד את
 רוצה' ה מה? קרה זה למה :הזמן כל שואליםו .וזהו, נולטובת זה –

 ...?מאיתנו

. להגיד לויכ כן אני אחת אבל, סיבותה כל את להגיד יכול לא אני
, נפשי משקל-בשיווי לגמרי היו לא הרוצחים גם, שנרצחו אלה כל

 ?קרבנות איזה אבל .קרבנות היו הם – והנרצחים. צחיםוהר אלה
. שלנו ילדיםל נותנים אנחנוש החינוך של ,שלנו הדור של הקרבנות

 עולםה כל עם שלנו הילדים את רוצחים אנחנו! הרוצחים אנחנו
 את רוצחים אנחנו. השקרים כל עם גםו, השטויות כל עם, הזה

 אנחנו כי, משקל-בשיווי לגמרי לאכן  גם אנחנוו .שלנו הדור
 פיאות עםלא צנוע,  בלבוש, צנועות לא, צנועים-לא להיות אוהבים
 להם שיש שנהנים ובעלים, דוגמניות כמו ולהיראות, ויפות ארוכות

 . (גויה) שיקצע איזה כמו נראית כך כלשו, יפה כך כל אשה

 פעם .ישראל בארץ גם, שלנו בחיים שטחיות הרבה הרבה לנו יש
 פנימה-פנימה נכנס זה עכשיו אבל ,כ"כ היה לאזה  ישראל בארץ
 להיות בכח שמשתדלים אנשים ישו .ישראל עם של הלבבות לתוך
 לעשותכדי  ורק אך שלהם החיים את חיותלמשתדלים  בכח ,אחרת

 במקוםו, ציור של חוגים בלי, 'דרמה' של חוגים בלי', ה רצון את
, טובה אשה להיות איךלדעת , פורולת, ולבשל, לאפות ללמוד זה

 עם שמחה להיות ,טובים ומעשים מצוות ,לתורה ילדיםה את לגדל
 על לשים הרבה אוכל יכולה לא שהיא אפילו ,דשלומ בעל

 ואז. יש הנשמה של האוכל, האוכלאת , יש העיקר אבל, השולחן
 בימים במיוחד, פשוט לא זה. הכל את לנו נותן תמיד-תמיד' ה

 .יםאמיתי-םיהודי להיות, שלנו

 רוצחת ,שרוצחת הגשמיות, הזו הגשמיות כל באה הברית-ארצותמ
 ילדיםזה ש איך. 'םחרדי לוכביכ' םיהודי של הבא הדור את

הם  שלמעשה דברים מיני כל מדיםול יםחרדי ספר-לבתי שהולכים
 הכי דברה – ברחוב לאכול שאסור ניםימב לאהם שו, אסורים
 ותדיל. רם בקול ברחוב ומדברים צוחקים שלא מבינים לאו, פשוט

 מנשים שצוחקים ילדיםו, "סקוטר" על ברחוב שמסתובבות
 יש. יםלמקולק יש, כמעט כבר םחרדי אין .'םחרדי-םחרדי'. צנועות
, םיהודיה אצל לא, גויםוה חילוניםה אצלהיו  שפעם עבירות הרבה
 ?יהיה מה !ישראל לעם אוי ,אוי. בעיקר, בקדושה ת קשות,עבירו

, האדמה בתוך הראש .לדעת רוצים לא ואתם, לסוף מגיעים אנחנו
 .שם ארשולהי לאמריקה לטוס עדיין רוצים .לראות רוצים לאו

 מעט עוד אמריקה אבל .ותיהגשמ לכ את יש שעוד חושבים
 .גשמיותה בלי נהיה אנחנוו ,גשמיותה כל עם ,ונגמרת לתפמתק
 אנחנו – שתיה לנו יהיה אם, נשמח אנחנו – אוכל לנו היהי אם

  .עולםה בכלכך , נשמח

 ,באמריקה מקובל איזה שיש אמרה אחת אשה. בסֹוָפה   אמריקה
כדי  לכותל "בהרמא רולעב להם שאמר, זה מי יודע נישאינ

 על להתפלל למה?! טראמפ על להתפלל ...טראמפ על להתפלל
 קםשבסוף גלות בבל,  אזכמו !!... כורש כמו הוא כי?! טראמפ
... עליו להתפלל צריכים אז, גאולה להם התהיו בבבל כורשהמלך 

 היו אז גם! הגאולה על להתפלל צריכים!... טמטום איזה?!.. מה
צריך  לא ועכשיו, כורש על ולא, הגאולה על להתפלל צריכים

 ...?!טראמפ זה מי, טראמפ עללהתפלל 

 מיני כל עם עקומים שלנו ילדיםה את יםלמגד .עקומים אנחנו
 .ומצלמים ומצלמים מצלמים, תונולחת הולכים. גוים של רעיונות

 לא זה. הזה הצילום כל – אדם-לבן רע עושה זה? עושה זה מה
 כמה? זה את מבינים מכם כמה אבל .להיות צריך לא וזה, צנוע
 הדור, הדור זה. שבור שלי הלב .להגיד מה עדיו לא אני? מכם
 עוד יש .שטויות על שלכם הזמן את מבזבזים אתם. משיח ינלפש
 כל ובין בינינו להפריד ממנו לבקש, הקב"ה עם לדבר, לחזור זמן
 !לדבר מי עם אין. כמעט ברדל מי עם אין אבל, האלה טויותהש

 באותו לבושים שכולםאיך , הקטנים ילדיםה על מסתכל כשאני
 באותו לבושים לא אם גם לצאת אפשר , אותה הדוגמה.בגד

 וכו' הצבעים םאותעם  להיות םיצריכ הבנים אפילואבל  ...הבגד
 ורוב. כסף שלו, זמן של בזבוז איזה !שטויות איזה ...הבנות כמו
 כדי מסתדרים איכשהואבל , הזה הכסף את להם אין אנשיםה

 כולם אבל, בבית וחמאה לחם רק יש ואולי ,"מתאים הכל" שיהיה
 הראש על פרחים מיני כל עם ,הבנים גם הבנות גם, 'מיםימתא'

  .ישראל עם יוא, ישראל עם אוי .'וכו

כשדברתי מפורשות על כך  רובר הייתי אני .הגיוס ,הגיוס וישועכ
 חלקה .קנטוניסטיםכמו עם ה. ברוסיה שהיה כמו שלטון לנו שיש
 ולא לצבא הולכים לא הם – "המתאים" הרקע את להם שישהזה 
 – המסכניםאלה ו. המסכנים את רק משגעים .אותם עיםמשג

 ילדיםה? להם אכפת מה כי, להם לעזור רוצים תמיד לא החרדים
 מה אז, זה את תלעשו צריכים לא הם .לצבא יםכהול לא שלהם
 תשובה-בעלת הרבחו איזו שלוקחים להם אכפת מה ?להם אכפת
 לא הם ?...גיורת איזו או, להתגייס רוצה לא היא כי הסוהר-לבית
 להציל םיצריכ אנחנושכ עליהם שלנו הזמן את לבזבז למה .שוים
 אוי, לנו אוי "...טובים בני"האת , "הטובים" את, "ייםאמית"ה את
 מן כסף מקבלים הישיבות רוב? יהיה מה. קנטוניסטים ממש .לנו

 .מהם לבלק אפשר אי .שלהם התורה את גומר כבר וזה, הממשלה
 כסף שלוקח ומי ,האידישקייט את לגמור זה שלהם המטרה – הם

 איך? אפשר איך! בכך להם עוזר – ילדיםה של לחינוך ישיר
 !...?אפשר

 רוצה' ה כי, לטוב יביא הכל שזה יודע אני אבל, הלב יל כואב
 את ולקחת, זקוף" לעמוד" יתחילו שלו יםאמיתיה-םיהודישה

 החינוך עם ויעכש עושים םשחלק ומכ ,ברצינות לידים הדברים
 .חזק בזה לעמוד. חלשים להיות ולא ,לעזוב ולא, ילדיםה של



 עושה הוז .מהממשלה עזרה מקבלים םחרדיה של הספר-בתי רוב
 לחנך אפשר ואי .שולטים רשעיםה .שולטים הם כי, טרף אותם
 זו – דותהיה את לגמור רוצים הם, הצבא גם – רשעים והם. ככה

 עוד לצבא שהולכים אלה של חלק שאולי ונכון .שלהם המטרה
 אבל, מגיע הצבא רובאליהם ש כמו קשות תולעביר מגיעים לא
 נמשכים שגם כאלה ויש, דברים ושומעים ,דברים רואים הם

 צריךלשם  שהולך שבחורכ בצבאלהיות  אפשר ואי. לעבירות
 יש. שלהם מהקצינים וודאיוב ,מבנות וגם מהבנים גם לפחד

 איזה אז. מגעיל ממש. אחר סיפור יום כל, מהצבא איומים סיפורים
 ובחורות בחורים שולחים אנחנושכ? היא זאת חכמה איזו? חכמה
 אנחנו אבל, ללכת רוצים לא שהםכ עליהם לחםילה בלי לצבא
בשביל , להפריע לא, 'גלים לעשות' ולא שלנו את להציל רוצים

 ללכת לאו חופשיים להיות לנו ויתנו נמצאים אנחנוש ישכחו אוליש
 שמנסים מה רואים לא אתם .ישראל עם אוי ,ישראל עם אוי. לצבא
  !?לכולם תולעש

ילדים , אחר ילד רוצחים אנחנו אם. רצח שזה לנו מזכיר' הלכן  אז
 .שלו ינושא ילד רצח הוא, עשהההוא  יהודישה כמושל אחרים, 

 בותששיו הבנות על נלחמים לא כשאנחנו עושים אנחנוש מה זה
 רוצות לא הן כי, איומהכל כך  בצורה אליהן שמתנהגיםכ, בכלא

 אכפת לאש, הספרדים הבחוריםעם  או ,חרדיות הן כי ,להתגייס
 בשביל זה את לחסוך צריכים אנחנו !?עליהם לחםישנ למה, לנו

 !רצח זהו. רצח הז. שלנו ילדיםה בשביל בזה שנשתמש

 למצב השבוע כנסנונ עכשיו אנחנו .כםל להסביר רוצה רק אני
. משוגע הכל. אלימותו, מהומות יש עולםה שבכלכ, ביותר הקשה

. קורים אבסורדיים דברים. קורה למהו הרקו מה לדעת אפשר אי
 יםרבחו הם הגדול בהרו! מהגרים מיליון שלשה נםיש היבגרמנ
 רוציםהם  אז, נשים להם אין !?ככה נסכלהי להם נתנו למה !צעירים

 הם עכשיו. זה רק לא אבל. הגרמנים התושבים של הנשים את
, מבקשים לא ,אוכל מהם ומבקשים הגרמנים של לבתים נכנסים
 של בצד המשטרה – למשטרה מצלצלים ואם. אוכל דורשים

 זה אבל, "החמודים" לגרמנים מגיעזה אולי , טוב !המהגרים
 .בסדר לא פה משהו. טמטום זהו, דאבסור

 לא זה – אירופה. הדבר אותו בדנמרקו, הדבר אותו בשבדיהו
. מאד מעניין .שולטים הערבים. מלחמה של מקום זה ,כבר 'אירופה'

. בצרפת ,התחיל כבר זה ובפריז, דוןנבלו גם יהיהזה  מעט עוד
 וזה. האירופאים ובין המוסלמים בין שמה גדולות מלחמות תהיינה
 .כבר התחיל ,כבר התחיל

 בעיה שום להם ואין, טראמפ נגד הפגנות הרבה יש באמריקה
 ליםויכ הם .אותם עוצר לא אחד אף, אותו לרצוח שרוצים להגיד
 ה ככהויהי .גרוע יותר הרבה ויהיה ילך וזה .שרוצים מה כל להגיד
 זהו זה עם נלחם זה ,זה את שונא זהו זה את שונא זה .עולםה בכל
חזכריה ח' י': '] זה עם נלחם ַ ל  ל ֶאת ַוֲאש ַ ָ ֵרֵעהו   ִאיש   ָהָאָדם כ   יההשת עד .[...'ב ְּ

 פחד! עצום פחד. בפחד יהיה עולםה וכל .יקרה משהו .תפוצצותהה
 אנשיםה שרוב, למות כיםלהו שהם לתפוס יתחילו הם כי! עצום

 . סתם-לא ישתגעו ואז, למות הולכים עולםב

-הכל שהוא שיודעים ,הקב"ה את שרוצים אלה רק, צדיקיםה רק
 מדי יותר ולא בונקר לא ,אותם להציל יכול הוא ורק שהוא, יכול
 להינצל ביותר הטובה הדרך – ואז ,הוא רק אבל, בצד לשים אוכל

 ולהתפלל ולהתפלל ,הדלת את לסגור, הביתה ללכת פשוט זה
 ולסחוב, האמת את תמיד לנו להראות הקב"המ לבקש .ולהתפלל

, נעים כך כל שנראה לשקר ונלך נתבלבל ושלא .לאמת אותנו
 להציל ממנו נבקש. המות-סם ממש זה, נעים לא זה באמת אבל

 ואת שלנו ההורים את, שלנו המשפחות כל ואת, שלנו ילדיםה את
 את להציל ,אתוהסב הסבא ואת והדודות הדודים את, שלנו ילדיםה

 מה ואין ,אותנו יציל הוא, ישמע הוא. אותנו יציל והוא. ישראל עם
 .לדאוג

 ?שאלות יש

 ותשובות שאלות

 םיהודי לקרב דרך איזו רואה אתה האם, שבתה שמירת ןיבענ. ש
 ..?השבת לשמירת נועם-בדרכי

 שהם בטוחים םחרדיההרי  כי, חילוניםה על בטח מדברים אתם. ת
, בדיוק לא זה הרב צעריל אבל ...שצריך כמו שבת שומרים
 כלל בדרך, תנדרשה הרוח באותה לא, לא... אבל, שבת שומרים

 ויש, שכן כאלה יש אבל לשמירת השבת. נצרכתש הרוח לאזה 
 ,הוא איך אז, קשות עבירות עם הוא אדם בן אם אבל. שלא כאלה
 הוא איך, המטריאליזם בתוך, החומר בתוך כ"כנמצא  הוא כאשר
 רמה זו !?זה את להרגיש יכול הוא איך !?שבת לשמורבאמת  יכול

 אנשים יש אז. באמת השבת מן תוליהנ – הנשמה של גבוהה כ"כ
 שכחו הרוב, הרובמ חנשכזה , הרב צעריל אבל ,שיכולים' ה ברוך
 . זה את לעשות איך

, הטבע בדרך, לנו שקשהועוד על כך  עוד דבראנחנו צריכים ל. ש
' שה צריכיםו, להתעורר הכח את לנו אין מצדינו אנחנולהתעורר. 

 םמשמי אם, יותר כןומס זה אזאבל , מצידו אותנו יעיר יתברך
 התעוררותאיזו  נעשה לא אם, כואב להיות ולעל זה אותנו רויעור

 ...מצידנו מסוימת

 .השניה עולםה במלחמת כמו זה. שבור לב עם אני זה בגלל. ת
 צריכים אנחנו, נכון ?שבור לב עם מזה לצאת לאש אפשר איך

 ביקשואז  גם אבל, לטובה זה שהכל ולדעת בצד הכל את לשים
, עשו אולי ושם פה, וכו' וכו' פותיאס לעשות מהרבנים וביקשו

, זזו לא פשוט פהובאיר םיהודי של המיליונים כל הכל בסך אבל
, אז .הגאזים-לתאי נכנסו כשהם? השתנו הם מתי. נותהש לא

 אמרו כולם – םחרדיוה חילוניםה – כניסהה לפניש ברגעים האלה
 וכן, דללהשת וכן, להמשיך כן צריכים אנחנו אבל '.ישראל שמע'

 שכולם לצעוק, צעוקלו לעמוד צריכים אנחנו. הרע נגדכ להילחם
 הרבה יהיה זה מעט ועוד .הקב"הל לחזור שחייבים, אותנו ישמעו
 כמה בעודו, קשה במצב הוא עכשיול ש עולםה כי? למה, קל יותר

 ויותר יותר אנשיםשכך , קשה באמת במצב יהיה הוא שבועות
 . קל ויותר יותר יהיה זה' ה תרבעז ואז .זה את לראות יתחילו

 לשכוח לא צריכים וזה, נשכח ושלא ,לומר שוב רוצה רק אני
 אומר יהודיה אם !ינצל – 'ה םעִ שהוא  יהודי: םיהודיה לכל ולהגיד

-לא 'ה רצון את לעשותאני רוצה ', ה עבד להיות רוצה אני"': לה
 לא הוא. ספק אין. ינצל הוא – "זה בשביל רק ולחיות, מה-משנה
 את לתת איך לדעת צריכים אבל. עולםב שקורה מה בגלל ימות
 עצמנוכל  ואת שלנו 'אגו'ה את לבטל כדי, הקב"הל הכוחות כל

  !משעמם זה ,אוי: נגיד שלא .'ה לעבודת

 יחזיר שהוא בטוחים הם כי? טראמפ עם שמחים כ"כ םיהודיה למה
כסף  מספיק להרויח יכל אחד שכל ,פעם היהזה ש המַ לְּ  ב"ארה את

 שהוא הדברים כלבשביל  וגם, צריך שהוא הדברים כל בשביל
, יפול הוא, זה את יחזיר לא הוא. ככה לאזה  אבל... צריך לא
םיחזקאל כ"ט, ז': '] אתו יחד יפלו םלוכו ש ָ ָתפְּ ךָ  ב ְּ ף ב ְּ ַ רֹוץ ַבכ  ֵ ת ָ  ת  ָבַקעְּ  ָלֶהם ו 

ל ָ ֵתף כ  ָ ֲעָנם ,כ  ָ ִהש   ֵבר ָעֶליךָ  ו בְּ ָ ש   ת ָ  ת ִ ַהֲעַמדְּ ל ָלֶהם וְּ ָ ָנִים כ   םיהודיה רק. ...'[ָמתְּ
, מלבדו עוד איןש, עולםב אחד רק שיש הצרות מכל למדו שבאמת



 אנחנו נצח רוצים אנחנו אםשו ,הקב"ה וזה, יכול הכלשהוא 
 הם ישרדו. – לעזוב ולא, אליו עצמנו את להצמיד צריכים

 שאמורים חרדים םעסקני יש 'כנסת'בזה ש איך הבנתי לא. ש
, בנות לגייס יםרוצ ועכשיו ,םייהודיה סיםרהאינט על להגןכביכול 

 מיני כללעשות  שמנסיםעל כך  ידיעות יש, ממש כאןקורה  זה
 כזהקורה  איך !קיםתושו – הבנות של הגיוס-פטורי עם משחקים

 טומאה-אירועי של סידרהכאן  יש ,בירושלים גםקורה וזה ! ?דבר
! שותקיםוהחרדים כולם  הדתיים יההעיר וחברי ,שפלים גוים של
 ?..פה קורה מה

 את מבין שלא אדם אתה ,טהור אדם בן ממש אתה, הרב כבוד. ת
 עושים והם, רשעיםב תלויים שהם םחרדי יש. היום שיש תוהרישע

 (לכלוך) 'ץמו  שְּ ' האיז להם שישבגלל  או מהם, םישמבקש מה
 יעשו לא הם שאם נגדם ציהרמאינפו איזו להם שיש או, עליהם

 למה יודע לא אני או ,ואבוי אוי אז – לעשות מהם שמבקשים מה
 זזים שלא בכנסת םחרדי יש למה יודע לא אני. זה את עושים הם

, תאמיתי היהודי של הנשמה את להרוג מוכנים שהם ,נכון לכיוון
 .מבין לא אני? מה כדי לצבא וגם סוהר-לבית גם ללכתלה  ולתת
 זה. טוב-לא קשרשם  יש, טוב-לא משהו שזה לי שברור מה אבל
 .'םחרדי'בכלל  להם קורא שהייתי אנשים לא

 ...?בכלל שם עושים הם מה, שם להיות םכיצרי היו לא הם. ש

 להם יש – הם!.. רוצים שהם מה םעושי הם? עושים הם מה. ת
 'לגרד' ושם פה ליםויכ הם, מעולה משכורת להם יש ,בהוט עבודה

 שם שנכנס מי הרב שלצערי מקום זה ,זה רק ולא .כסף קצת עוד
 .נקי יצא לא

]בהקשר לנושא הנהגת עם ישראל בזמן שלפני הגאולה על ידי אנשים תאבי בצע ושררה 
יחזקאל כל פרק ספר ר' באורך  – שאין דאגתם כלל על אחיהם אלא לאינטרסים של עצמם

 ל"ד. לבקשת בנימין גולדן הבאנו את כל הפרק בסוף המסר[.

-ייםתהד לתורת גדול וןביזי, 'עמונה' פינוי היה שעבר בשבוע. ש
 סיםרהאינט על להגן םרישאמו, בכנסת שלהם גיםיולנצ הלאומיים

 ...השלטוןמנעמי  יושבים על רק, כלום עושים ולא, שלהם

, זה על לדבר לי קשהשל עמונה,  הזה הענין כלעם , תראה. ת
 פה יש אבל, מתוקים מאד הם – האלה המתיישבים כל כי? למה

עוד  הם וזה .בגלות אנחנו. בהבנה, באידישקייט, להם שחסר משהו
 רק .ילך לאוזה . הגאולה את להביא רוצים בכח הם. מבינים לא
 הזה העסק כלשתבין,  אבל. , הגאולהיהיה זה אז – רוצה' שה מתי
 סיבות מיני כל בשביל בזה משתמשת הממשלה, המתיישבים עם

 .חזקים הם המתיישבים אופן בכל כי, בעיה להם יש אבל, שלה
 .הממשלה על סומכים כך כל שהם, בעיהגם  יש מתיישביםל אבל
 אי: ברור הםל מראה' הו, אותם להציל רוצה' ה? יעשה' ה מה אז

 אפשר אי, הצבא על לסמוך אפשר אי, הממשלה על לסמוך אפשר
 של, שלהם מבחןה וזה .הקב"ה על רק – אחד אף על לסמוך
 הם מבינים, לא הם אבל, ללמד מנסה' האותם  וגם ,סטיםיהמזרח

 .לומדים לא

 ...ילמדו כן הם עכשיואולי , שלך היפה הדיבור בזכות. ש

 ...זה את הנֶ שַ יְּ  אגיד ישאנ שמה מאמין ל כךכ לא. ת

 כך על דיברתם כברעכשיו ברור את מה ש רואה שאני מה. ש
, ח"סעה, גוים של שלטון וזה היוםכאן  טששול שמי, שנים לפני

 ביהודים לפגוע, טובה חלקה כל סולהר פשוט זה שלהם והמטרה
 . דרך שהיא.. בכל

 םרוצי הם .היהדות תא !האידישקייט את להרוס רוצים הםת. 
 יהודיש לסבול יכולים לא הם .שהם כמו יםניריק אותנו להשאיר

. הקב"ה של ביםוהאה אנחנוש בנו איםמקנ עדיין הם .קב"הל קרוב
 םמסכני, ישמור' ה !םיהודי איזה. ישמור' ה ,םיהודי ביניהם ויש

 . יםאמיתי-םיהודי לא הם אבל ,מסכנים או רשעים או הם ,רשעיםו

 .ראש הממשלה?. נגדמה דעתך על החקירות . ש

 כמו זה. חקשלמ שייך עצמו והוא ,משחק דאיוובו בוודאי זה. ת
 ,האלה ותהטפשי הבחירות של הזה למשחק שייךכן  גם טראמפש
. שלימות שנתיים במשך דעת להסיח כדי הצגה ממש היההכל  זהש
 כן גם ופה. שיגעון זה ...?שנתיים שמתמשכות בחירות על שמע מי
כדי , לדבר מה על שיהיהכדי . הצגות הכל. הדבר אותו זה –
 כאשר הםו .שלהם יםרלבונק םינכנס שהם מתי נראה לא אנחנוש
 את להסיחבכדי  משהו עוד יהיה זה – הכלכלה את 'מקריבים'

 כמעטש לב שמתם לאהאם . סתם-לא, הכלכלה את יפיל זה ,הדעת
 לתת ניםכמו הם! תבקשו רק?! סוף בלי הלוואות היום לקבל אפשר
 לקחת בכלל אחת בעיה. בעיות שתי יש אבל. נמוכה ובריבית, הכל
 לוכביכ שיש אפילו הזו הריבית עם בעיה יש כי הלוואה מהם

 עושים הם למה ,השני הדברו. הראשון הדבר זה .'הלכתי אישור'
 את להרוס רוצים הם כי, הבינוני למעמד כסף אין כי? זה את

 יוציאו שהם אופן בכל צריכים הם בינתיים אבל, הבינוני המעמד
 כי ,כסף לא זה אבל, וכו' וקונים ,מלווים, כן. כסף אין אבל, כסף
 נותנים שהם חושב אתהאם ו. מהבנקים כסף נותנים אז, חובות יש

 להם אין, מספרים נותנים הם, נותנים שהםמה  כסף לא זה? כסף
 אז .צריכים שהם םימהמזומנ שליש ואפיל בבנקים להם אין. כסף
. ח"ש אלף חמשים נגיד בואו, ואההל נותנים הם? עושים הם מה

 לחשבון או שלך לבנק זה את מעבירים? כסף רואים אתםהאם 
 לקחת יכול אתה מזומנים כמה .לקנות הולך אתה זה ואחרי שלך
. המחאה עם או האשראי-כרטיס עם קונה אתה. הרבה לא? אתך
 מצליחים הם מה אבל. כסף רואה לא אתה? כסף רואה אתה

 וכיל אנשיםשכדי  יותלחנו כסף יםימזרם מה שבינתיים? לעשות
-בנין'ה שכל כדי ,כסף שיוציאוכדי , דברים מיני כל ויעשו ויקנו
 אתככה  להחזיק צריכים הם כי ,פתאוםככה  יפול לא 'קלפים-של
 כולם את ולהשאיר םשלה ריםלבונק להכנס יכולים שהם עד זה

 .משחק הכל, משחק הכל זה – לכן אז. בחוץ

 מעונייניםו, אנשיםה את לשעבד רוצים שהם פעם אמרתם. ש
 ...שלהם עבדים שיהיו

 יגיע, ההוא וכבכה, הפלנטה קבדיו מתי יודעים לא בעצמם הם. ת
, וכו' ואסטרואידים מטאורים רואים אנחנו ויותר יותר אבל, הנה
 הכל, משונה מאד אוירה-מזג כל ובכלל .גדולה ממש סכנה ויש

 מתיםש דגים של טונות יש. הפוך הולך עהטב של הכל. משונה
, אותם בודקים .למה יודעים ולאסתם ככה באלפים  מתותש תוחיו
 אבל, למה מבינים לא? מתים הם למהאז . מחלה שום להם ואין
 הארץ-כדור למה? כי, יםממתחמ שהמים בגללשזה  להיות יכול

? מתחמם זה למהו .מאד מםמתח הארץ כדור של הבסיס. משתנה
 זה – אותו יםשמלו הכוכבים שבעת עםיחד  שבא הזה הכוכב כי

, שמסביבו הכוכבים כל את מחמם שפשוט ענק מגנט כמו זה, מחמם
 לויכ לא זה ,מעט עודיגיע  שזהמבינים  אנחנו לכן אז. כולם את

 כי, מפחדים גם והם .מתכוננים, ניםמתכונ והם .זמן הרבה לקחת
, יכנסו הם איך אז – לא אםכי  ,מדויק-מדויק להיות צריך הכל

 דואגים והם, להם יתנו לאו, איתם ילחם מישהו, יכנס אחר מישהו
 חוץ, ליפול הולך הכל-הכל אבל. מה יקרה נראה, נראה אז. דאמ

 .תאמיתי תשובה שעושים גויםהמעט ו, יםאמיתי םיהודימעט  מאשר

 בימים אלו עכשיו שיוצאים םיהודיה כל על אומר אתה מה. ש
 ?הארץרחבי  בכלנגד הגיוס  הסוערות להפגנות



 הם כי ,אותם מעריץ מאד אני – להפגנות וצאיםיש םיהודיה. ת
 וזה .ישראל עם את לילהצ בשביל עקרוני דמא משהו על נלחמים

 הוא – הצבא כי .לצבא להגיע החרדי או חרדי לאף לתת לאש –
 יםטוב הכי. גוים של קרונותע עם צבא הוא ,יהודי צבא לא
 גם אבל, מזרחיסטייםהו םחרדימה חוץ, החילונייםהם  – ביניהםש

 עבירות םיעוש שהם אנשיםומ גויםומ חילוניםמ מורכב הצבא רוב
 העבירות את רואה לצבא שמגיע יהודי בחור וכל. ביותר קשות
 שהכנסת מה על להילחם ללכת חוץ מזה הוא הרי צריךו .האלה

 שהוא שיודעיםכ, מחליט ממשלהה-ראשש מה על או, מחליטה
 לא אני אז .ישראל עם של הדת את ,ישראל עם את להרוס רוצה
, להלחם מבלי אפילו ,לתת יכול שמישהוזה  ךיא מבין לא אני .מבין

 ...!?לצבא ללכתאו לילדה  לילד איך אפשר לתת

-עיסוק ישאבל , זכות לכף לדון הרצון כל עם, פה לי נראה. ש
 ,מוכרים, משפצים ,בונים, קוניםכל הזמן  .הדירות עם יתר

רדיפה עם זה, שקיעה יתירה בעסקים  מין איזה יש, יםבמרחי
 ...האלה

 סוף אין. מדבר אניבדיוק  זה על ,מדבר שאני מה זה, בטח, נכון. ת
 יש? מה אז, דירות בליהם ש ,מסכנים כאלה יש אבל. הזה לעיסוק
 גם מהם והרבה, םמסדרי ,משפצים הם אז ,כסף עםשהם  כאלה

 עם יךשלהמ לבשבי, זה בשביל כסף לווים והם ,כסף להם אין
 עם יחד אבל .להם שיש 'שמונצעס'ה כל ועם לארץ-לחוץ הנסיעות

-ארבע עם אפילו, םחרדיה של, שלנו משפחות מספיק לנו יש זה
 להם ואין, אוכל מספיק להם איןש, ילדים עשרה-חמש או, עשרה
 זה מה? מה אז .בצמצום חיים ממש להם יש, לגור מקום מספיק
 ?להיות צריכה זו מדינה איזו ?להיות צריך

 . לדאבון לבנוהקדושים המקומות של הענייןעולה כעת  שוב. ש
הם  .ויורדת הולכת שלהםכל הקדושה  יםהקדוש-בכל המקומות

כמו שבקבר , לאומי פארקכמו איזה , מוזיאונים להיות כיםהופ
 רוצים עכשיו, סמואל-נבי פארקשמואל הנביא הפכו את זה ל

 את לחלוטין לרוקן רוצים ."מירון-פארק" במירון גם לעשות
 ..., ה' ישמורםיהקדוש המקומות מכל היהדות של הקדושה

 .של העסקנים החרדים, שלהם ידקהתפ זה. זהו אבל. ת

? בזדון זאת עושים הם האם, האנשים האלה של בענין נבוך אני. ש
 ?לעשותאנחנו יכולים  מהו

 אלה ככה באים גם אבל .יתאחדו שכולם זה טובה הכי המלחמה. ת
)לדברים הנכונים מצד  התנגדות תמיד ישו, 'יםאמיתי-כביכולהם 'ש

 להתאחד זה לעשות כיםישצר מה אבל. הורס וזה החרדים המזויפים(
 .'לה שנאמנים, יםאמיתי-םחרדישל  קהילות ולעשות, ביחד ולהיות
)השטויות ' שמונצעס'ה כל ובלי ,'ה עבדי להיות רק שרוצים םחרדי

 שלי הלב – נוספת מילה אגיד אםש חושב אני, טוב .החמרניות(
  .ישראל עם על בוכה מאד אני. ו"ח יפסיק

 ?..טובות נקודות כמה לראות אפשר אי האם אבל. ש

 במשפחות גדלים שהם שכמה צעירים שיש רואה אני. ת
 הרבה ויש .לשכינה מתגעגעת שלהם הנשמה, הם, מטריאליסטיות

 של האוכלוסיה לכל בהשוואה הרבה לאהם . כאלה הרבה, כאלה
 ,יתחזקו והם ,בתשובה יחזרו והם .אמיתיים הרבה יש אבל, העולם

 נהיה אנחנו שגם מקוה אני – והם. ה"להקב לגמרי יחזרו והם
 .לנצח יגיעו  – ביניהם

 פרק ל"ד ביחזקאל

ן( ב : ֵלאֹמר ֵאַלי' ה ְדַבר ַוְיִהי( א ֶּ ֵבא ָאָדם ב  ָרֵאל, רֹוֵעי ַעל ִהנ ָ ֵבא ִיש ְ ם ְוָאַמְרת ָ  ִהנ ָ ֹה ָלרִֹעים, ֲאֵליהֶּ  רֵֹעי הֹוי ,'ה ֲאדֹ' ָאַמר כ 
ָרֵאל ר ִיש ְ ֶּ ת( ג : ָהרִֹעים ִיְרעו   ַהצ ֹאן ֲהלֹוא אֹוָתם, רִֹעים ָהיו   ֲאש  ב אֶּ אֵכלו , ַהֵחלֶּ ֹ ת ת  ר ְואֶּ מֶּ ו , ַהצ ֶּ ש  ְלב ָ ִריָאה ת ִ חו , ַהב ְ ְזב ָ  ַהצ ֹאן ת ִ

ת( ד : ִתְרעו   לֹא ְחלֹות אֶּ ם, לֹא ַהנ ַ ֶּ ת ִחז ְַקת  ם, לֹא ַהחֹוָלה ְואֶּ אתֶּ ֵ רֶּ  ִרפ  ֶּ ב  ש ְ ם, לֹא תְוַלנ ִ ֶּ ת  ת ֲחַבש ְ ַחת ְואֶּ ד ַ ם, לֹא ַהנ ִ ֹבתֶּ ֵ ת ֲהש   ְואֶּ
ת דֶּ ם, לֹא ָהֹאבֶּ ֶּ ת  ש ְ ם ו ְבָחְזָקה ִבק ַ ךְ  ֹאָתם ְרִדיתֶּ יָנה( ה : ו ְבָפרֶּ פו צֶּ ִלי ַות ְ ה, ִמב ְ ְהיֶּיָנה רֹעֶּ ה ַחי ַת ְלָכל ְלָאְכָלה ַות ִ דֶּ ָ יָנה ַהש   פו צֶּ  : ַות ְ

ו  ( ו ג  ָכל ֹצאִני ִיש ְ ָהִרים ב ְ ל ְוַעל הֶּ ְבָעה כ ָ ל ְוַעל ָרָמה, ג ִ ֵני כ ָ ְ ץ פ  ֹוֵרש   ְוֵאין ֹצאִני, ָנֹפצו   ָהָארֶּ ש   ְוֵאין ד  ְמעו   רִֹעים, ָלֵכן( ז : ְמַבק ֵ ת ש ִ  אֶּ
ַבר ְהיֶּיָנה ָלַבז ֹצאִני ֱהיֹות ַיַען לֹא ִאם' ה ֲאדֹ' ְנֻאם ָאִני ַחי( ח : 'ה ד ְ ה ַחי ַת ְלָכל ְלָאְכָלה ֹצאִני ַות ִ דֶּ ָ ה, ֵמֵאין ַהש   ו   ְולֹא רֹעֶּ  ָדְרש 
ת רַֹעי ְרעו   ,ֹצאִני אֶּ ת אֹוָתם, ָהרִֹעים ַוי ִ ְמעו   ָהרִֹעים, ָלֵכן( ט : ָרעו   לֹא ֹצאִני ְואֶּ ַבר ש ִ ֹה( י : 'ה ד ְ ל ִהְנִני ,'ה ֲאדֹ' ָאַמר כ   ָהרִֹעים, אֶּ

י ת ִ ת ְוָדַרש ְ ים ִמי ָָדם, ֹצאִני אֶּ ת ִ ב ַ י אֹוָתם, ָהרִֹעים עֹוד ִיְרעו   ְולֹא ֹצאן, ֵמְרעֹות ְוִהש ְ ְלת ִ ם, ֹצאִני ְוִהצ ַ יהֶּ ִ ם ִתְהיֶָּין ְולֹא ִמפ   : ְלָאְכָלה ָלהֶּ
י( יא ֹה כ ִ י ָאִני, ִהְנִני ,'ה ֲאדֹ' ָאַמר כ  ת ִ ת ְוָדַרש ְ ים ֹצאִני אֶּ ְרת ִ ַרת( יב : ו ִבק ַ ַבק ָ ה כ ְ ְדרוֹ  רֹעֶּ יֹום עֶּ ֹות, ֹצאנוֹ  ְבתֹוךְ  ֱהיֹותוֹ  ב ְ ן ִנְפָרש  ֵ  כ 

ר ת ֲאַבק ֵ י ֹצאִני, אֶּ ְלת ִ ם ְוִהצ ַ ְתהֶּ ל אֶּ קֹוֹמת ִמכ ָ ר ַהמ ְ ֶּ ם ָנֹפצו   ֲאש  ָ יֹום ש  ל ָעָנן ב ְ ים, ִמן ְוהֹוֵצאִתים( יג : ַוֲעָרפֶּ ים ָהַעמ ִ ְצת ִ  ִמן ְוִקב ַ
ל ַוֲהִביֹאִתים ָהֲאָרצֹות, ל ו ְרִעיִתים ַאְדָמָתם, אֶּ ָרֵאל ָהֵרי אֶּ ֲאִפיִקים ִיש ְ ֵבי ו ְבכֹל ב ָ ץ מֹוש ְ ה( יד : ָהָארֶּ ִמְרעֶּ ֹוב ב ְ ה ט  ְרעֶּ  ֹאָתם, אֶּ

ָרֵאל ְמרֹום ו ְבָהֵרי ם, ִיְהיֶּה ִיש ְ ם ְנֵוהֶּ ָ ְצָנה ש  ְרב ַ ה ת ִ ָנוֶּ ֹוב, ב ְ ה ט  ֵמן ו ִמְרעֶּ ָ יָנה ש  ְרעֶּ ל ת ִ ָרֵאל ָהֵרי אֶּ ה ֲאִני( טו : ִיש ְ ְרעֶּ  ַוֲאִני ֹצאִני, אֶּ
יֵצם,אַ  ת( טז : 'ה ֲאדֹ' ְנֻאם ְרב ִ ת אֶּ דֶּ , ָהֹאבֶּ ש  ת ֲאַבק ֵ ַחת ְואֶּ ד ַ יב, ַהנ ִ ת ָאש ִ רֶּ ֶּ ב  ש ְ , ְוַלנ ִ ֱחֹבש  ת אֶּ ת ֲאַחז ֵק, ַהחֹוָלה ְואֶּ ֵמָנה ְואֶּ ְ ת ַהש    ְואֶּ

ִמיד, ַהֲחָזָקה ה ַאש ְ נ ָ ְרעֶּ ט אֶּ ָ פ  ָנה( יז : ְבִמש ְ ֵ ֹה ֹצאִני, ְוַאת  ֵֹפט ִהְנִני ,'ה ֲאדֹ' ָאַמר כ  ין ש  ֵ ה ב  ֶּ ה, ש  ֶּ ו ִדים ָלֵאיִלים ָלש   ַהְמַעט( יח : ְוָלַעת 
ם ה ִמכ ֶּ ְרעֶּ ֹוב ַהמ ִ ְרעו , ַהט  ר ת ִ ם ְויֶּתֶּ ְרְמסו   ִמְרֵעיכֶּ ם, ת ִ ַרְגֵליכֶּ ַקע ב ְ ו , ַמִים ו ִמש ְ ת  ש ְ ֹוָתִרים ְוֵאת ת ִ ם ַהנ  ַרְגֵליכֶּ ו ן ב ְ ֹש  ְרפ   ְוֹצאִני( יט : ת ִ

ם ִמְרַמס יָנה, ַרְגֵליכֶּ ְרעֶּ ש   ת ִ ַ ם ו ִמְרפ  יָנה ַרְגֵליכֶּ ֶּ ת  ש ְ ֹה ָלֵכן( כ : ת ִ ם,' ה ֲאדֹ' ָאַמר כ  י ָאִני, ִהְנִני ֲאֵליהֶּ ַפְטת ִ ָ ין ְוש  ֵ ה ב  ֶּ  ו ֵבין ִבְרָיה ש 
ה ֶּ ַצד ַיַען( כא : ָרָזה ש  ֹפו , ו ְבָכֵתף ב ְ ְהד  ֶּ ם ת  חו   ו ְבַקְרֵניכֶּ ַנג ְ ל ת ְ ְחלֹות, כ ָ ר דעַ  ַהנ ַ ֶּ ם ֲאש  ל אֹוָתָנה ֲהִפיצֹותֶּ י( כב : ַהחו ָצה אֶּ ְעת ִ ַ  ְוהֹוש 

י ָלַבז, עֹוד ִתְהיֶּיָנה ְולֹא ְלֹצאִני, ַפְטת ִ ָ ין ְוש  ֵ ה ב  ֶּ ה ש  ֶּ ם ַוֲהִקֹמִתי( כג : ָלש  ה ֲעֵליהֶּ ָחד רֹעֶּ ן, ְוָרָעה אֶּ ְתהֶּ י ֵאת אֶּ ה הו א ָדִויד. ַעְבד ִ  ִיְרעֶּ
ן ִיְהיֶּה ְוהו א ֹאָתם ה ָלהֶּ ְהיֶּה' ה ַוֲאִני( כד : ְלרֹעֶּ ם אֶּ י ֵלאלִֹקים, ָלהֶּ יא ָדִוד ְוַעְבד ִ י' ה ֲאִני ְבתֹוָכם, ָנש ִ ְרת ִ ב ַ י( כה : ד ִ ם ְוָכַרת ִ  ָלהֶּ
ִרית לֹום, ב ְ ָ י ש  ת ִ ב ַ ץ, ִמן ָרָעה ַחי ָה ְוִהש ְ בו   ָהָארֶּ ר ְוָיש ְ ְדב ָ ַטח ַבמ ִ נו   ָלבֶּ ָעִרים ְוָיש ְ י ְ ַ י( כו : ב  ְבָעִתי ו ְסִביבֹות אֹוָתם ְוָנַתת ִ ָרָכה, ג ִ  ב ְ

י ם ְוהֹוַרְדת ִ ֶּ ש  וֹ  ַהג ֶּ ִעת  ֵמי ב ְ ש ְ ה ֵעץ ְוָנַתן( כז : ִיְהיו   ְבָרָכה ג ִ דֶּ ָ ת ַהש   ְריֹו, אֶּ ִ ץ פ  ן ְוָהָארֶּ ֵ ת  , ת ִ ַטח, ַאְדָמָתם ַעל ְוָהיו   ְיבו ָלה  י ְוָיְדעו   ָלבֶּ  כ ִ
ְבִרי ,'ה ֲאִני ש ִ ת ב ְ ם, ֹמטֹות אֶּ ים ֻעל ָ ְלת ִ ם ָהעְֹבִדים ִמי ַד ְוִהצ ַ הֶּ ז עֹוד ִיְהיו   ְולֹא( כח : ב ָ ֹוִים, ב ַ ץ ְוַחי ַת ַלג  בו   ֹתאְכֵלם, לֹא ָהָארֶּ  ְוָיש ְ

ַטח ם ַוֲהִקֹמִתי( כט : ַמֲחִריד ְוֵאין ָלבֶּ ע ָלהֶּ ם, ַמט ָ ֵ ץ, ָרָעב ֲאֻסֵפי עֹוד ִיְהיו   ְולֹא ְלש  ָארֶּ א ְולֹא ב ָ ת עֹוד ו  ִיש ְ ַ ִלמ  ֹוִים כ ְ י ְוָיְדעו  ( ל : ַהג   כ ִ
ם' ה ֲאִני ם, ֱאלֵֹקיהֶּ ה ִאת ָ ָ י ְוֵהמ  ית ַעמ ִ ֵ ָרֵאל, ב  ן( לא : 'ה ֲאדֹ' ְנֻאם ִיש ְ ֵ ם, ָאָדם ַמְרִעיִתי, ֹצאן ֹצאִני ְוַאת  ֶּ ם, ֲאִני ַאת   ֲאדֹ' ְנֻאם ֱאלֵֹקיכֶּ

 :'ה



 נקיון פסח בתוך עצמנו

תשע"ז אדר ז"יבס"ד, ירושלים, תקשור עם בנימין, יום ד' 

 .ומתדרדר מתדרדרו מתדרדר עולםוה, פה שוב אנחנו הנה. לכולם םושל
 !נוסף חג על החליטה שהמדינה חדשות שיש עכשיו שמעתי

 ...!טוב מזלש. 
 בטחאז ו, זה אומר מה לכם אגיד בואו, 'טוב מזל' אומרים שאתם לפני

גם  והם לעשות החליטו הם "....ך  רו  ב    א   אוי": תגידו 'טוב מזל'ה במקום
 םנוצרי ,מוסלמים ,כולם של חג, חג לעשות בכנסת זההחוק ה את העבירו
-כולם, החרדים וגם לאומים-הדתים גם חילוניםה גם... הסוגים מכל ויהודים

 מהם כסף שמקבל מי, זה את לחגוג חייבים יהיו םוכול. הסוגים כל, כולם
' סיפ   פ   אפילו ' שמענו לא בינתיים אופן בכל, יודע לא אני!... לחגוג חייב –

-אנשים הם כביכולו ,ניםזק   עם בכנסתשם  ביםששיו מאלה )ציוץ קטן(
 ...םחרדיה את מייצגיםש, ממש םחרדי
 ...?הלל גםאולי ו שהחיינו להגיד צריכים האםש. 
 לכיוון הזה המצחיק התיאטרון ילך כמהעד  יודע אינני, להיות יכול

, אכזרי עולםה, משוגע עולםה .שלנו עולםה זה אופן בכל ...האבסורד
, יום אחרי יום פךהנ שממש עולםה, וגשמי רוחני לכלוך מלא-מלא עולםה

 כבר אני? להגיד אפשר עוד מה. הזה עולםב גיהנום, לגיהנום ויותר יותר
 כ"כ ולא, מבוגרים יותרכבר  שהם שלי ההורים על מסתכל ואני, מתעייף

 עולםה? משיחה איפה? משיח ואיפה, קטן ילד לא כבר ואני, טוב מרגישים
 איפה !פשריא בלתי כבר פשוט זה, הולך שזה כמו להמשיך יכול לא

, פה כן שהוא מקוה אני אבל, פה הוא אם יודע לא אני – משיח?... משיח
 לאזה  אמנם, הסתכלתיהאחרון  בפורים רק. סבלנות אין כבר לי גם כי

, מנותה-משלוחי, הריקנות אבל, הקודמות בשנים כמו גרוע כ"כ היה
 לבן בריאים-לא הכי הדברים וכל ,ושוקולדות ,עוגיות מיני כל מלאיםש

, אנשיםל הלב כל עם נותנים אנחנוש מה וזה, לבריאות לו מזיק הכיש, אדם
 .החיוכים כל עם, 'הלב כל עם'

וא הש החג, הזה החג את לקחנו אנחנו. בסדר לא פשוט, בסדר לא ומשה
 ,(Hollow-inn) אין-לואוולה זה את הפכנו אנחנוו, נהדר כ"כ, חשוב כ"כ

 בצורה ולהשתכר לשתות, לשתות שאמורים הבחוריםו קרנבל של גוים.
 כמו נראה זה לרוב, כך נראה לא זהאבל , צריך שהיהודי, כפי תיהודי
 מקיאים שהם עד ושותים שמתאספים, גוים של מרזח-בית, פונדק איזה

 זה .נהפך שזה מה זה, שלהם הקיאבתוך  יםנהפ עם הרצפה על ונופלים
 כלל בדרך זה מכל טוב הכי. יהודי רגש בלי ,יהודי לב בלי למשהו נהפך

 נהיה זה – 'הכל-סך'ה אבל, רבנים כמה שעושים הצגותמעט ה אולי זה
 . שצריך כמו פורים את חוגגים ייןדשע םיהודי מכמה חוץ, מתוכן ריק

 אנשים של קטנה קבוצה נהיש', ה ברוך !?איתנו יהיה מה? איתנו יהיה מה
 אנחנוו. פעם של םיהודיה של לכיוון ללכת מנסים שעוד, יםלמשתד שעוד

 נלך אנחנוו, האמת את נעזוב אנחנו אם כי, זה את לשכוח לאש כיםיצר
 .פירור לא אפילו, כלום לנו ישאר לא, הכל את נאבד אנחנו – השקר אחרי
, לשמוע רוצים לא אנשיםה רוב אבל. וםלוש חס, המציאות מן ניעלם אנחנו

 ואני .יהיה שלא איך – לדעת רוצים לא כי, מדי יותר לדבר כח לי אין אז
. שהיה למה ולחזור תולהשתנ מוכנים לא ממש אנשיםש כמה היטב יודע
. לנצח שלהם העתיד את לפח זורקים פשוט שהם מבינים לא !טיפשים איזה
 . םיהודיה את ,אותם מבין לא אני

, קדושהה לכיוון אותו שמושכת נשמה, מיוחדת נשמה עם נולד יהודי כל
 ,זה את רוצה לא שהוא כאילו מתנהג שהוא אפילו, יודע לא שהוא אפילו

 יודעים אבל, עצמו עם מלחמה לו ויש, רוצה כן הוא בפנים אופן לבכ
 את להם אין 'רב ערבאבל ה'. המלחמה את לו יש כי, אמיתי יהודי שהוא

 את לקדש, השקר את לקדש, הרע את לקדש מחכים רק הם, המלחמה
 . ושלום חס הזהב-עגל

 ,יםאמיתיה םיהודיה מכל, מכולם לבקש יכול רק אני? לומר יש עוד מה אז
 צריך בנפרד אחד וכל .תוהמחלוק עם להפסיק, אמיתיה לאידישקייט לחזור

, דאח מצד מיוחד מאדדור  שלנו הדור .הקב"ה עם קשר לקשור להשתדל
 האפשרות את לנו נתן הוא, מתנה לנו נתן' ה אבל. שני מצד נמוך ומאד

 הםיעל לסמוך שאפשר רבנים כמעט לנו אין כי, ישירות איתו קשר לקשור
זה  אבל. קשר אתו לקשור אמיתיה-יהודיל נותן הוא לכן אז, אחוז במאה

 מה יודע לא שהוא למצב מגיע רבות הוא פעמים – יהודיהו, קל כ"כ לא
 דבריםו רוחניים דברים, דברים מיני בכל כשרון לו יש ,עצמו עם לעשות

 את עצמו בתוך יחפש והוא שבור לב עם יושב הוא אם ואז, יםגשמי
 והרבה, הנכון ווןלכי אותו וךשימ הוא, ליוא יתגלה הקב"ה – הקב"ה
רש"י ] יהיה שככה כתוב זהו ,סתם לא וזה, זה את הרגישו כבר אנשים

 כענין, ממקומו איש איש ממש בידיו אוחז להיות צריך עצמו ה"הקב צבים: 'כאילונ

ם שנאמר ֶּ טו   ְוַאת  ֻלק ְ ָחד ְלַאַחד ת ְ ֵני אֶּ ָרֵאל'...  ב ְ  לכל מחכה הקב"ה. [יב, כז ישעיהִיש ְ
 עצמו את יגלה הוא ואז ,אישי קשר איתו לקשור ,יהודי כלל, אדם בן

, ושלום חס כזה משהו או נביאים להיות להתחיל בשביל לא. הזה םלאד
 'ַאל] שלו המשפחה ואת עצמו את להציל אדם לבן לעזורכדי אלא  !לא

ִליֵכִני ש ְ ַ ָפנֶּיךָ  ת  ךָ  ְורו חַ  ִמל ְ ח ַאל ָקְדש ְ ק ַ י ת ִ נ ִ ֶּ  לדעת. ...', מזמור התשובה, תהלים נ"א[ִממ 
. אחר דבר בשום ולא', בה רק לבטוח ולהשתדל. השקר ומה האמת מה
 יציל זה – לאמת להתקרב הזה הקשר עם יעשה אדם בןהש ההשתדלותו

 .לנצח אותו יציל, אותו

 ?שאלות לכם יש האם. להגיד לי שיש מה לכה זה

 

 תושובתו שאלות
 ...?י"לא לבוא להם יגרום זה האם, באמריקהמתחזקת  אנטישמיותה. ש

 מקומות מספיק היו, אמריקהב אנטישמיות התהי תמיד, לכם אגיד מה. ת
 כניסה אין' :בשלטים שם כתוב שהיה השניה עולםה מלחמת תקופתב אפילו

 איזוריוגם , מה משנה לא או מועדונים או מסעדות.. '.םיהודיו לכלבים
 של היתה אז אנטישמיותה .אמריקהב התהי תמיד אנטישמיות. מגורים
 האיש-אותו את רצחו םיהודישה בטוחיםהרי  הם כי ,םיהודי נגדכ נוצרים

, אחרת אנטישמיות וז – הערבים עם עכשיו הענין אבל. וזכרו שמו ימח
 להשתלט התכנית של חלקפשוט  זה ,שמה שקורה מה שזה מאמין לא אניו

 הם. מזה חלק זההענין הזה ! אחים-מלחמת אמריקהב ולגרום אמריקה על
 הבתים את יקחו פשוט והם, וילכו יקומו םיהודיה של שחלק רוצים היו

 . וכו' וכו' שלהם

 יצטרכו הם נכנסת פן-לה אם כי, ניקהאבפ קצת םיהודיה פתבצרגם ו
 או צרפתית פנסיה ולקבל צרפתים אזרחים להיות רוצים הם האם להחליט

 ליהודים ,זה רק ולא. מאד אותם מפחיד זה. ישראלים אזרחים ותילה
 זה ישראל אזרח להיות לא – המצוות-שומרי הספרדים במיוחד צרפתים
 יהיה וזה. עולםה בכל גדלתו לךת אנטישמיותהש הוא המצב לכן. מפחיד

, רגילה אנטישמיות שזו מאמין לא ישאנ אפילו. כעתאשר מ עוגר יותר עוד
 זה את ודדיםעמיש מי ש – היום שקורה דבר כל שכמו חושב אניאבל 
 בלאגן לעשות כדי, ולחזק את זה זה את לעשות םיעוזר, ועוזרים, מאד

 .אחים-ומלחמת

, ב"לארה רוסיה ביןקיימת ש המוזרה היחסים-מערכת על דעתך מה. ש
אז , פעולה-פיושית רואים שני ומצד, פוסקים בלתי מותיםיעיש  אחד מצד
 ...?השני נגד אחד שהם או ביחד הם האם

, ותראו. שלהם הצגות הכל זה, השני-נגד-אחד לא הם, ביחד הםש בטח ת
 שמעתי ואני .אימונים עושיםוהם , ב"בארה ליםיחי הרבה לו יש פוטין
 ובכלל. מה משום ניהרופקלי לכיוון בתזוזה כבר מהם רציני שחלק עכשיו

מהרכבים  הרבה כי ,כנראה ם"מהאו, זרים חיילים מיני כל מלאה אמריקה
 זה על מופיע, למקום ממקום שמעבירים מלחמהה וכלי שרואים הצבאיים

UN , יודע רק אני, פועל זה איך בדיוק יודע לא אני אז. ם"לאו שייךזה 
 אבל קצת קטן הוא. קטן לא רשע הוא – הזה 'ןיפוט'וה. גמור שקר שהכל
, הצגות כלה זה אז ב"ארה נגד שהוא נראה שהוא וכמה, גדול רשע הוא
 .משחק, משחק הכל זה אבל, להשתלט רוצה הוא, בטוח אמריקה נגד הוא
 לי ויש, שלהם הכוחות כל עם שלישית-עולם-מלחמת תולעש רוצים והם
 יש כי, זמן הרבה להמשיך יכולים לא הם, זמן קצוב להם שיש הרגשה גם

 .בלחץ כבר והם. שלהם בבונקרים להיותאז  חייבים שהם גבול איזה

 להם אכפת לא האם ?...אנשים ארדימל בו שימותו כזה משחקעושים . ש
 !...?שכזה מחירעל 

יותר  – אנשים שיותר מהוכ ,להרוג שאפשר אלה כל עם שמחים הם. ת
 צפיפותהש כנראהו, הזה עולםב בשבילם אנשים מדי יותר יש. מרוצים



 יודעים הם, זה רק ולא .אפשררק ש כמה גלהרו רוצים והם ...להם מפריעה
 הם אז, ' )מערכת שמש קטנה(סיסטם סולאר'ה, הפלנטה, הכוכב שמגיע
 הדברים כל את תולעש צריכים לא הם, 'טרמפ תופסיםהם 'ש החליטו פשוט

, לא, גאזים בתאי םיהודיה כל את הרגוימ"ש  שהנאצים כמו, הקשים
 הם ובינתיים, העבודה את לעשותהזה  לכוכב לתת םייכול הםבשביל מה? 

 מתחתשיש להם  בבריכות לשחותו, וכו', וטניס ולינגאב לשחק יכולים
 יכולים כולםו, מילקשייק לשתות, סרטים לראות, לוקסוסעם כל ה, לאדמה
 אופן בכל. הפתעה להם המחכ    אבל. נהנים למטה והם, למעלהשם  למות
 םיהודיה לטובת זה – והז ההפלנט כל עם הזה שהכוכב יודעים אנחנו
 אבל, מפחיד יהיה וזה ,קשה יהיה זה !לפחד מה לנו אין אז. גויםה ולרעת

 .עלינו ישמור' ה

 קרובה מלחמה סכנת רואה שהואהצדיקים  אחד התבטא שעבר שבועב. ש
 ...מיםו אוכל וצריך להכין

 הם חדשים כמה לפני .אומר העורף-שפיקוד מה אומר פשוט הוא, טוב. ת
 מקלט אפילו אין, מה רק. ואוכל יםמ לאגור כיםיוצר מלחמה שתהיה אמרו
 הם ?להם אכפת מה .צחוק הכל זה, מישהו בשביל רץאב כאן מוכןש אחד
 !מרובע מ"ק 30 בשטח של באמריקה הבונקרים כמו שלהם הבונקר את בנו

 אתםהאם . כסף ההרב גנבוהם . מפואר מאד זה שבפנים לעצמי מתאר יאנו
 הםהאם  !כסף של טונות? להם נשארו כסף של עודפיםכמה  שמעתם
 במה דאמ התדרדר משהו? למישהו לעזור ילבבש בזה םימשתמש

-ביטוח, והאחר דבר בכל וגם ח"קופב גם, מקבל הממוצע-שהישראלי
  ...אנשיםל לשלם לאש ותסיב מחפש רק לאומיה

 ...?םיוננמתל לא אנשיםזה ש איךו. ש

 הזכויות הם מה יודעים לא הםאבל , להבין ומתחילים, ניםנמתלו הם. ת
 משתמשים לא שהם ם ברזרבותלה נשאר כסף כמה לשמוע רק אבל .שלהם

 כמה מוזר מאד זהו .צריכים שהם מה בשביל בזה משתמשים הם, בזה
 בתוך משהו איזהלהם  שם מישהו כאילו זה .שקטים יםחרדיה כים"שהח
 דבר הכל, לכם אגיד אני מה. מנעול עם הפה את להםנעל , םהשל הפה
 מוכריםה רשעיםל שייך הכל זה – הזה 'נתניהו'ה כל ,הזו הכנסת כל, אחד
 . לנו

 ?אותם לכוון איך לחזקם? אנשים עם לדבר אפשר מה ?מציע אתה מה. ש
 ?...להם אומר היית מה

 להכנס יםכצרי. הקב"ה עם אישי קשר לקשור צריך םהיו אחד כל. ת
 םיחייב, םמוכרחיש מה בשביל לצאת ורק, הדלת את ולסגור שלנו לבתים

 לעשות םיחייב ,ביחד תהלים להגיד כדאיו ,ביחד להתפלל וחייבים מנין
 ,לצאת ביםיחי אז ,להתפרנס צריכים אנשים גםו, רוחניים דברים מיני כל

 כשהולכים .הקב"ה עם יהיו והנשמה הלב ,שהראש הזמן כל להשתדל אבל
, ליפול שלא רק להסתכל, למטה םהעיני את םלשי !להסתכל לא – ברחוב
 םילתהי יפרק ולהגיד, םיהגבר וגם הנשים גם, סתכלהל לא להשתדל אבל
 אין ,מלבדו עוד אין, מלבדו עוד אין' :פשוט להגיד או, שהולכים זמן כל
 ,הזמן כל להשתדל אבל, למדשהוא  משהו על לחשוב או, 'מלבדו עוד

 הגשמי עולםב קל לא זהו .'ה עם להיות להשתדל ,שעות עבואר םיעשר
 חייב שהוא עצמו את להרגיל טלא-לאט צריך אדם הבן אבל, שלנו

 וןולכי ללכת ויותר ויותר ,שהוא שהוא כפי הזה עולםה מן להתנתק
 וגם גברים גם, פעםהיה זה ש כמו התורהלכיוון , הקב"הלכיוון , הרוחניות

 . דהיחי הדבר, אותנו שיציל דהיחי הדבר זהו .נשים

 את לסגור רק, ככהלעשות  רק, רשעיםה נגד להלחם יכולים לא אנחנו
 ולא. המטרה אותה היא שלהם שהמטרה אנשים עם ביחד ולהיות עצמנו

 וזה .אותנו לשנות להם לתת לא, שלהם שעותילר להסכים לא, להסכים
 אנחנוש זרים רעיונות מיני מכל כבר יםלמקולק מאיתנו הרבה כי, קשה
 םיצריכ אנחנו ולכן. גויםה מן או רב-הערב מן או, המקולקליםן מ למדנו

 ,עצמנו בתוך פסח של נקיון לעשות, הכל את לנקות, בית-בדק לעשות
 .ממצרים יוצאים באמת אנחנוש נרגישאנחנו ש, הסדר-בליל נשבשכאשר 

 של הכתות לכל קשורים ר"הע כי ,ממצרים איתנו הבאנו – הצרות כלכי 
 מן הרבההסיבה שזו  ולכן. מצרים שלפני נמרוד שללכתות גם ו, מצרים

 באים הם אבל, 'םיהודי-כביכול' הם שבהם הבולטים מן הרבה, ח"סעהה
 שזה מה כל ואת דותימרהפי את תםיא לקחו הם. ממצרים שיצא ר"הע מן

 לא, הישמעאלים, האדומיםעם ו, הרגילים גויםה עם יחדב ,והם. אומר
 . עולםה על להשתלט םימנס הם, כולם ,דהיסטיםוהב, מי משנה

 הוא ,מכולם ולדג הוא, יכול הכל הוא הקב"ה, להם יעזור לא זה אבל
 אין. דבר מכל לוגד הוא .(' )היקוםיוניברס'ה מכל ולדג והוא, מהחלל גדול
 לבד זה את תדע תיהודי נשמה. איתו ורק אך להיות לנו וכדאי. מלבדו עוד

 יוכלו לא ר"ע שהם אלה אבל, ןהנכו לכיוון ה"בע הגוף את משוךלאיך 
 והם .הטומאה את רוצים רק הם, קדושהה את איםנשו הם .זה את לסבול
 והם. אמתה יהוז, שקר לא זה אבל ',שקר זה, בשבילנו לא זה !לא' :יגידו
לזכור את זה,  רוצים לא שהם אפילו ,יםזוכר הם, מבפנים זה את םיודעי
 .הקב"ה של יצירהבסך הכל  הוא השטן שגם

 ..רבה. באכזריותעל הגיוס מתבצעים  בהפגנות םמעצריה. ש

 מעט עוד. כבר זמן אין .זהו, זהו .ויותר יותר קשה להיות ךהול זהו. ת
 אוכל קצת לשמור אמר ואהה והרב העורף-פיקוד ואם .מלחמה כבר היהת
 .פתוחה מכולתשום  תהיה לא פשוטכי כשזה יתחיל , כדאי אז –

 ...?הצפון מן? מעזה? תהיה המלחמה כיוון מאיזה. ש

 אבל. יודע לא אבל ,להיות לויכ ,מעזה גם אולי, הצפון מן היהי זה. ת
 .עוגר יותר הרבה יהיה זה – לארץ בחוץ

. האיסלאם ןיוב תהנצרו ביןבעולם  מלחמה להיות שצפויה אמרתם. ש
 והם להם ומציקים אירופה על םימשתלט למיםסשהמו רואים אנחנומאידך 
 ...שותקים

 ביןשיש  המלחמה אהי מה .איפה תלוי זה .שותקים כ"כ לא הם, לא. ת
ארדואן, , שלהם הממשלה ראש , עםקיםהטור? כעת והולנד היטורק

 שהואבמהלך  יתמכויעזרו ו אירופה בארצות שגרים שהטורקים יןשמעונ
כי , טורקיה על ,המדינה על שליטהעוד יותר ו סמכויות יותר לקבל כלוי

 כזאתש פעילות לעשות תנונ לא וההולנדים. דיקטטור להיותהוא רוצה 
 םידיבור-מלחמת התחילהאז ו .שלו הפוליטיקה בשביל ארצם בתוך

נהיית  אירופהו... נוספות ארצות נגד וגם, הולנד נגד גם ביותר תפניקתו
ן מיליו לשלשה פשרהישא, גרמניה נשיאת, ומרקל .קיהרטו נגד ויותר יותר

 היא – להכנס מיליונים כמה לעוד לאפשר רוצהש, לגרמניה להגיע פליטים
 לעשות יםצרו הםו .הםל שייך הכל זה ולמי החדש.עדר המהס בבירור
 .בלאגן

 הערבים וכעת, שלהם הלאומיותעם חזק  היו עולםממאז ו ניםמהגרהרי . ש
 ...ניהמגר אתלהם  הורסים

שלהם  להשממה-ראש זו, עצמם את םישמקריב הגרמנים לא זה. ת
 .הכל על להשתלטם רוצי הם כי, אותם שמקריבה

 ...האחרונות בשנים חזקמאד  ראש מרימים םיהערב בצרפת. ש

 הצרפתיםו .שם םיהערב של גדולות מהומות יש האחרון בזמן אבל, נכון. ת
 עללהם  שהשתלטו מרגישים ויותר יותרהם ו, אותם שונאים מאד עצמם
 תיכנס נאצי-ניאו של בתו שהיא, פן-שלה יתכן זה בגלל אבל, הכל

, תעשה שהיא הראשון הדבר, נכנסת היא אםו. נשיא תהיה היא ,לשלטון
 םיהודיו !כפולה תאזרחו בעל תולהי יוכל לא שאדםזה  ,אומרת היא כך

, ישראלית-זרחותאבנוסף גם  להם יש הםמ הרבהכי , '?ואיתנ מה' :שאלו
 אזרחים להיות שלא יחליטו הם אםו .'להחליט תצטרכו' :אומרת היא אז

 להיות מחליטים הם אם אבל, יפגעו לא' כו כויותוהז הפנסיות אז, ישראלים
 ...מצרפת אותם יסלקו – ישראלים

 ...טובדוקא  זה אולי אז. ש

 כי, מעולה כן גם זה אמריקהב אנטישמיותה כל, מעולה זה !ו  ה. ת
וככה אולי יפתחו את העינים  ,'באדמה הראש עם' ממש הם םיאקהאמרי
 שלהם.

יהיה  זהאם זה יבוא מלמעלה  אבל נואות יעירו שמשמים מחכיםאנחנו . ש
 ...?שלנו הנוכחית תובמציא לעשות אפשרי מה, באכוח"ו 

 כמה םיהודיל לעזורו ,'בה לבטוח פשוט צריכים אנחנו – הזאת במציאות. ת
 בסדר. נהיהתמיד  אנחנוש' לה ולהתפלל ,לאמת להגיע שאפשר



 פנים של יהודי אמיתי

 בנימין עם, ז"תשע אדר ה"כ, פ"ויקה' ה יום, ירושלים, ד"בס

 אבא םע הולך שאני או, הכנסת לבית שלי אבא עם לךוה שאני ימים יש
 עמיםפל ,קצת םייילמט אנחנו זה ואחרי ,הבית בשביל קניות לעשות שלי
 ,שלי אבא של ותבריאה בשביל, נוף(-ליד הר) נשרים-בכנפי םעמילפ להובגא

 של איזורים זה האלה םאיזוריה כל. אנשיםה על כלתלהס אוהב תמיד אניו
 בדרך מרגיש לא אני. לבכות ורוצה ,מתבונן, מסתכל אני .םחרדי םיהודי
 של ניםיבע מרגיש לא אני. והפאות הזקן ריומאח אמיתיה-יהודיה את כלל

 לא אני. אמיתי-יהודי-ילד אצל התהי שפעם המתוקה התמימות את הילדים
 את רואה לא אני, ותיצדקנ להיות שצריכות ,ותיהודיה בנשים רואה

, גברים או נשים אם, הקטנים או הגדוליםשל  םא, העינים כלבו. דקותיהצ
 את רואה לא, רגישות חוסר, אטימות רואה אני לרוב, בנות או בנים אם
 "ייד-פינטלעה" ה אתמלאה', ה אהבת המלאה, אינטלגנציה ההמלא תו  כ  ר  ה  
 . התהי שפעם (היהודית הנקודה)

 אבל, נראה ההי זה ככה שבאמת דורות והיו .םהיו התחיל לא זהו
 היו עוד, אחרת קצת היהזה  מקום ובכל, גדול היהאז  עולםשה מאחר

גברים , וילדות ילדים, הזה הנהדר האהמר את לראות היה שאפשר מקומות
)אבות ואמהות,  ס'וזיידי ס'באבי, סי'וטאט ס'מאמי, צעירים או מבוגרים, ונשים

חמת העולם ממל, שלנו בדורות אבל .יםאמיתי םיהודי שהיו, סבים וסבתות(
, הראשונה ע"ממלחה התחיל כבר זה, השניה ע"מלחה מלפניעוד ו, השניה
 רואים. לבכות רק שאפשר למצב והגענו ,ונוראה מהאיו פשוט דרותרדההת
 ממש שמלותו, ארוכות פיאות עם, מניותגדו כמו יותר בעצם נראותש נשים

 הן קצת ולכן, ותחרדי עצמן את מרגישות הן אמנם .הגוף על צמודות
 ורואים, תחרדי-תיהודי-לחתונה כשהולכים אבל, 'כאילו' משהו על שומרות

 אז – צניעותה-חוסר ואת, השטחיות ואת, הטיפשות את, ראשה-קלות את
-יום, רהוובח בחור של בחיים גדול הכייום  שהוא ביום .לבכות רוצים רק

 לא זה אבל, 'כאילו' יש .םמיקיי לא - 'ה אהבת, נותהרצי, שלהם הנישואין
 .אמיתי קשר לזה אין. עומק לזה אין. זה

 וברוך .ככה הם םיהודיה רוב כי ,הסוף להיות חייב שזה יודע אני ולכן
 להם גם אבל, שהיה למה לחזור יםדלתשמש, שונההיא ש קבוצה יש' ה

לכן ו ,שטחימשהו  שזההבינו  והם, רב ןזמ בשטחיות חיו הם כי, בעיה נהיש
 מה בדיוק םייודע לא הם כי להם שקשה רק לאזה  אבל, אחר לכיוון הלכו

 ישעןהל שאפשר מסורת להם איןו, להרגיש צריכים הם איך או לעשות
 ולהראות אותם למשוך מנהיגים כלל בדרך איןבנוסף לכך  גם אבל, היעל

 . הזה לדבר דוגמא להיות

 המצב על בוכה אניש כמה: לכם לומר רוצה רק אני זה כל עם אבל
 עכשיו להיות שחייב, כזהש מצב להמשיך לויכ שלא בטוחאני  יודעאבל 
לא יכול להמשיך  אומרת זאת, לקום יכול לא םיהודי-של-דור עוד כי, הסוף

שיביא משהו , קורהגדול  משהו אם רק ים,אמיתי םיהודידור נוסף של 
 הגענו. אחרת להיות לויכ לא. בו חיים אנחנוש הזה עולםה את להשמיד

 זה הבא הדור של ךוהחינ, שלנו החינוךכש אחרת להיות יכול לא. לסוף
 רוצים ואמנם. גויי נוןבסג שטחי – הגרוע ובמצב, מאד שטחי – הטוב במצב
 כלעם  אבל, ודשילמ בשביל עבודל רוצות והבנות, םישלומד יםרבחו

, גננות אפילו או, ספר בתי או, בנקים-מנהלות , בין אם הןשלהן העבודות
 תאמיתיה תחרדיה האשה של לאמת מגיעות לא הן, מה שהן משנה לא או

 לא זהר שאכ לומד בחור שרצתה דור או שתים, בואו נגיד – לפנישחיתה 
, פרנסה רצוהרוב  כי ,םיהודיה ברו של ןהרצו נגד היה שזהכ י,ראפופול היה
 אין עכשיוו .אידישקייט אופן בכל היהזה  אבל. לעבודה תלך אשההש ולא

 שלנו הדור על ותבנילה הלויכ ולא. כמעט אידישקייט אין ,כמעט טיאידישקי
 .םיאמיתי-םיהודי של חברה

את  שרודל שהצליחו אלה כל באו השניה עולםה מלחמת אחרי
 שלא ,שלהם הילדים את ראוי כ, עצובים לרוב היו הם .'ה המלחמה ברחמי

 רשעיםה י"עבאכזריות  נהרגים בעליהן את או נשותיהם את או, נדע
 תולמקור חזרומתוכם  והרבה. שוב ובנו, הלאמריק באו אבל, ימ"ש הנאצים
 הם, ירדו זה כל עם אבל ,שלהם המדרש-לבית, שלהם לחסידויות, שלהם

 כבר היתה כי ,ביותר הטובים בין באירופה שהיה למה לחזור הצליחו לא
  גדולה. ירידה כזו

 או היום היהי זה .הסוף זה .תתכוננו. זהו. סוףה, בסוף אנחנו ועכשיו
מגיע  זה .לסוף םיטס אנחנו .חזק מאד-מאד בתהליך זה אבל, מחר יהיה זהש

 .להיות חייב זה אבל .מופתעים תהיו - יגיע כשזהו. תיאמן שלא במהירות
 ּבֹוא 'ִלְפֵני הפטרת שבת הגדול:סוף ספר מלאכי, ] להיחרב חייב עולםה לש שליש ושני

דֹול' ה יֹום א... ַהּגָּ ן ְוַהּנֹורָּ בֹוא ּפֶּ יִתי אָּ ת ְוִהּכֵ ץ אֶּ רֶּ אָּ ם... הָּ  יש. [זכריה פרק י"ג ועוד רביםכן בו 'ֵחרֶּ
 החדש-עולםה-לסדר יכיםישש אלה וכל, להוגד מאד ותישערה, רישעות כזו
 כל עם, שלהם ונות השקריותהאמ כל עם אבל .רב ערב בודאי הם –

 אדם-לבן עושים פשוט שהם הטקסים כל ועם, עצמו השטן ועם יליםהאל
, לא, ההרב לא, םיהודי הם, מהםחלק  ,הם זה כל םע   – מזה להקיא רצון
 .ממצרים באים והם, רב-ערב הם האלה םיהודיוה .ביניהם םיהודי יש אבל
 כל, האלה השנים כלאחרי . נשארו הם לעהב יעובד, ז"ע עובדי נשארוהם 
 .קב"הב ולא, ליםיבאל אמונה עם ,רב-ערב נשארו – האלה יםנהש אלפי
 עם וכו' וכו', לשטן מתפללים ממשהם ש עכשיו ברור כל כך מתבטא וזה
 לא והם .לי מפריע מדי זה כי ,זה על לחזור רוצה לא שאני יםהדבר כל

 אוהבים גויםוה .גמורים רשעים הם !רב-ערב הם !םיהודי לא הם !םיהודי
יראו  אנשיםשה ',םיהודיה הנהשיגידו: 'הֹו, , בחזית, מקדימה יהיו שהם
 לאשהם  דברים מיני כל שעושים אותםהבולטים, הם  אלה הם םיהודישה

 לשנוא סיבהעוד כך  להם יש ,יותר עוד םיהודיה את שונאים אזו, בסדר
  .ועולה ועולה עולה ישמיותהאנט שעכשיו הסיבות אחת וזו .םיהודיה את

 מה. )דבר מעניין( כקוריוז זה את הבאתי סתם אני ,משנה לא זה אבל
 אנשים של ליארדיםיהמ כל לעומת, קטן מאד גרעין לנו שיש זה שמשנה

 ביבהוהס .להם קשה וזה, שהיה למה לחזור םילדתשמש ,)מזערי( ייצ  פ    ,עולםב
 הם כי ,מהם להתפטר רוצים ינותדהמ כל של רשעיםוה, זה את מקבלת לא
 האמת הז כל עם ,זה כל עם אבל. אמת ששמחפ מישהו של גרעין רוצים לא

, רב-ערבכן  גם שהם ביניהם אנשים יש, שקר יש ביניהם גםבאמת ו .תצא
 מה וכל. המ  ו   מי יתגלה גם זה אבל, האמת את סיםפתו לאכן  גם שהם

, הזמן כל מספרים אנחנוש כמו, םייאמיתה םיהודיה, עכשיו עוברים אנחנוש
 אנחנוש לעצמנו גם שנוכיח, שנוכיח, הבוץ מן אותנו אילהוצכדי  רק זה

 את חכילהו צריכים אנחנו לעצמנו גם .ותאמיתי-נשמות עם םייאמית-םיהודי
 ילחמת אחד כלאז  הזה הנושא את לומדים אנשיםכש .זהב ספק יש כי, זה

 הוא – אמיתי יהודי לא הוא אם כי, אמיתי-יהודי הוא אם עצמו על לפחד
 . ככה גם לו תפאכ ומה, 'אמיתי יהודי' שהוא בטוח יהיה

אמרו זאת , ברור אמרו םמיקודדורות ההמ הדור-שגדולי יודעים אנחנו
 כמו רבנים לנו יהיו שלנו שבתקופה, כן לפניעוד ו טוב שם הבעל של בזמן

 רב שיש וזה .]ר' באורך ספר 'הדור האחרון' פרקים ד' עד ו'[ 'סומסומים'
 לא זה, ח"ת נחשב הוא אם אפילו, וכו' וכו' ארוך וזקן ארוכות אותיפ עם

 הכי נראיתש האשה וגם. רב-ערב ו"ח יותהל לויכ הוא גם, כלום אומר
 אגיד אני אחד דבר .דעיםוי לא אנחנו. רב-ערב להיות יכולה היא צדיקה
 מי כי. באמת לא, זה עם משחק לעשות שרפא שאי, אמיתי , דברלכם

 אוהב והוא, רחמן פשוט הוא תיהודי-נשמה לו שיש מיש מבין – שמבין
 סימנים 'שלשה: . יבמות עט ,ביצה לב:עי' ] אנשיםל לעזור אוהב הואו, צדקה לתת

 עוזרים אבל ,םיהודיל בעיקר, [חסדים...' וגומלי והביישנין הרחמנים זו באומה יש
 מגיע זה, בשבילו בוכים הם – סובל יהודי וכשרואים .םיהודי-ללא לפעמים

 על בוכהש יהודי וכשרואים .מאד הרבה רואים אנחנו וזה .הלב אל ול
 אם אפילוו. אמיתי-יהודי אשהו אחוז מאהב תדעו, אחר יהודי של הצרות

 עושה שזה שלו בפנים רואים אמיתי יהודי רואה הואאם כש, חילוני הוא
 חיוך אלא, קצחו של חיוך לא, חיוך לו ויש, נדלקות והעינים ,טוב משהו לו
 אבל. ספק אין. אמיתי יהודי שהוא תדעו – צדיק לראותמ שמחה של
 בלי גויםה עם פעולה לשתף ליםויכ הם – יהודי לב להם שאין רשעיםה

, רב-ערב הם חילוניםה כשרוב, ותיבע בלי חילוניםה עם וא, בעיותשום 
 רב-ערבה אבל. שיחזרו םיאמיתי םיהודיכן  גם חילוניםה בין ישאמנם  אבל
 שהם רשעיםה עם פעולה מאד יפה לשתף יכולים הם – 'םחרדי כביכולה'

 ִאם ,ְרִביָעָאה ִמיָנא ]זוה"ק בראשית כ"ה ע"ב: 'ְרָפִאים רב-ערב שהםבגלל , הקב"ה נגד

ָרֵאל זּוןֶיחְ  דֹוֲחָקא ְלִיש ְ ין ּבְ ְייהוּ  ִמְתַרּפִ ָזָבא ְרׁשוּ  לֹון ְוִאית. ִמּנַ ָעאן ְוָלא לֹון ְלׁשֵ ין. ּבָ  ֵמאֹוַרְייָתא ּוִמְתַרּפִ
ין ִלין ּוֵמִאּלֵ ּדְ ּתַ ִמׁשְ הּ  ּדְ ד ּבָ ָמר ֲעַלְייהוּ . ַעּכּו"ם ִעם ַטב ְלֶמְעּבַ ל 'ְרָפִאים ִאּתְ ִזְמָנא, ָיקּומּו' ּבַ ֵייֵתי ּבְ ִקידָ  ּדְ  הּפְ

ָרֵאל ָמר ְלִיש ְ הֹון ִאּתְ ד ּבְ ַאּבֵ ל 'ַוּתְ ִאיםותרגומו: . ָלמֹו' ֵזֶכר ּכָ ְרפָּ ת ִיְראוּ  ִאם, ְרִביִעי ִמין - 'הָּ ֵאל אֶּ רָּ  ִיש ְ
דַֹחק ים, ּבְ ם ִמְתַרּפִ ם ְוֵיש  , ֵמהֶּ הֶּ ּות לָּ ם ְרש  ילָּ ים. רֹוִצים ְולֹא ְלַהּצִ ה ּוִמְתַרּפִ ה ֵמַהּתֹורָּ ִלים ּוֵמֵאּלֶּ ּדְ ּתַ ש ְ ּמִ ֶּ הּ  ש   ּבָּ

ֹות ְזַמן ...ַהּגֹוִים ִעם טֹוב ַלֲעש  ֹבא ּבִ ּתָּ ֶּ ה ש  ֵאל ְפִקידָּ רָּ ר, ְלִיש ְ ֱאמָּ ם נֶּ הֶּ ד ּבָּ ַאּבֵ ל 'ַוּתְ ר ּכָּ מֹו' ֵזכֶּ ועיי"ש  ..,.לָּ



 ,מהם חלק כאילוו 'םיהודי כאילו'הם  אבל, בפי' 'כתם פז' לר"ש לביא זצוק"ל[
 .מצוות-שומרי םיהודישהם  כאילו

 מהבוץ נצא אנחנו, מזה נצא חנואנ, םייאמית םיהודי, לפחד לא אז
-םיהודי של ומבט עינים חפשומ ברחוב הולך אני. עכשיו נמצאים אנחנוש

 לפחד מפסיק אני ,לי טוב – אמיתי יהודי רואה אניש פעם ובכל, םייאמית
 הולך אני ולכן. ישראל עם על מפחד אני, עצמי על חדפמ לא אני. כך כל

. הזה עולםב יש שעוד םיאמיתיה-םיהודיה את סופר ,םייאמית םיהודי וסופר
, סימן םש    פשוט אני, ו"ח תםוא סופר לא אני, אמיתי יהודי כל רושם אניו

 כל כך לא זה אבל, הרבה נראה זה, נראה זהש כמה רואה רק אני ואז
, שלהם ניםיהע את רואה אני, יודע אני. טוב לי עושה זה אבל ,באמת הרבה

 יהוז אבל, כזה בן לו שיש שלי אבא על מרחמים שהם איך רואה אני
 עלגם ו עליו מרחמים והם, כמוני בן יש להם גם אוליו, תאמיתי רחמנות
 יהודיו. ישראל עם את הביםוא הם כי, םייאמית םיהודי הם אבל ,עצמם

 ישראל םע   םע   חסד שעושה ומי', ה את אוהב – ישראל עם את שאוהב
 אל קרוב להיות בשביל חי הוא .הגשמיות בשביל חי לא והוא '.ה עבד הוא
 מה שזה אמר הקב"ה כי, ישראל לעם לעזור בשביל חי הוא. בלבד' ה
 עבירות הרבה למחוק יכול ישראל עם של והחסד. לעשות צריך יהודיש
ד] סֶּ חֶּ ת 'ּבְ ֱאמֶּ ר וֶּ ֹון ְיֻכּפַ  אמיתי יהודי כי ,[ע"ש, רבינו יונה שע"ת שער ד' ...', משלי ט"ז ה'עָּ

 יעשה הוא, תשובה עשה לא הוא אם, שלב והשבאיז כן גם חסד שעושה
 הוא אבל, מיםשל   להיות אותנו ברא' ה .ישראל עם כמו םע   אין. תשובה
 וחוה אדם של הבריאה .לשלימות אותנו להכיןנועד ש במשהו אותנו מעביר
 את ומאיתנ להוציא של הנסיונות כל את התחיל זה, ההתחלהרק  היתה
 שמפריע השטן בלי ,טוב שכולו עולםב, מושלם עולםב לחיות שנוכל, השטן

 נוותא ששונאים אלו כל בלי, דומיםהא   בלי, רב-ערבה בלי, הזמן כל לנו
זה , רוצה הוא שהכי הדבר – אמיתיה יהודיה ,דבר של בסופו. נוב איםומקנ
 בהתנהגות הקב"ה את כביכול בייעצ לא שהוא, אחד יהיה הקב"הו שהוא
 ווז .להיות ךצרי אמיתי יהודיש כמו להיות הזמן כל ישתדל שהוא, שלו

 גדולה יותר שמחה אין !שלו גדולה הכי השמחה, שלו גדולה הכי השמחה
' וה אמיתי יהודי אהו כי, לנצח יחיה הוא, זה בשביל חי שבאמת יהודיו .מזו

 להיות ואותנ ברא' ה אבל, שלמים לא אנחנו עכשיו .שלם להיות אותו ברא
 .הזאת מותלשל נגיע, מעט עוד, מעט דווע, שלמים

 ותשובות שאלות

 אנחנו איך היא השאלה, התמימות את בדיםאמנו הולכים ושא אמרת. ש
 .?..הזאתוהתמימות  ותרגישה את שלנו ובילדים בעצמנו מפתחים באמת

 אם. פניםב    זה את יש אמיתי יהודי לכל, תראו אבל. תנמצוי שאלה. ת
 לאב, אדם-הבן של העליון החלק – כבר ספסומח זה אז, ינחילו גדל הוא
 .יורדת הקליפה אז – שצריך כמו חיים וחי, תורה מדול כשהוא לאט-לאט
 עלינו לכשעצמנו היה רק זה אם כי, עוזר 'ה זאת עם ויחד ,פשוט לא זה אבל

 הרצוןזה ש רואה' הכש אבל, לזה מגיעים היינו לא אולי – זה את לעשות
 וברגע. [קידושין ל:] האלה הקליפות את להוריד עוזר בעצמו הוא – יהודיה של
 צריכים אנחנו איך שנדע, לימודה דרך בעיקר וזה, יפותלהק את דיםרישמו

 אתלשמור , לשמור צריכים אנחנוש מה כל ודרך, תפילה ודרך, להרגיש
 את ולגדל וכו' וכו' שצריך כמו בבית ולהתנהג, צנועים ולהיות, השבת

 את רואים אנחנוו, ילדיםה את לגדל כיםיצר אנחנוש ברגע .שלנו ילדיםה
 לא הם אופן בכל, תשובה-בעלינהיינו  כבר אנחנוכש שנולדו שלנו ילדיםה
 מראה להם יש אופן בכלו, חילוניםעדיין  כשהיינובעבר  ודשנול םידהיל ומכ

 כשרואים משמחה לבכות רוצים אנחנוש, בלב טוב לנו שהושע מראה, אחר
 נכון גם וזה. תשובהב םשחוזרי אחרינולדו ש ,שלנו הילדים את, אותם

 תשובה עשה הוא זאת בכלו ,רותיעב שעשה, 'כאילו כאילו', חרדי-יהודיל
 וזה, מסוימות תכונות עם נולדים םיהודיה אנחנו ,שוב. [זוה"ק ח"ג עו. ועוד]

 עושים ממש ועמלק רב-ערבה-של-עולםוה, גויםה-של-עולםוה הרע שהיצר
, האמת את לעור ומתחת, לאדמה מתחת רואים שלאכך  – ספסיםומח אותנו
 העליון החלקגם  יאז, שאמרתי מה כל שיםווע לומדים אנחנוש ברגעאבל 

 אדם-הבן של הפרצוף גם אז, 'סתם-לא' ואז .מתגלה הפנימי והחלקמתקלף 
 שהם, תשובה-בעלי כבר היו שהם ,תשובה-יבעל יראית כבר אני. משתנה

 זקן כבר להם היה – והם, אברכים כמו או ישיבות-רבחו כמו לבושים היו
 כמה לאחראבל . יהודיהבעה של  יתנרא התהי לא עדיין ההבעה אבל, וכו'

 זה, משתניתממש  ההבעה, הפנים, משתנה הכל – וכו' לימוד של שנים
 .יהודי להיות בשביל שצריך מה וכל ,מקועו ,ואהבה ,וסבלנות, רכות מקבל

 להחזיק בשביל עצמם את בילהקר אפילוו להילחם הרצון את מקבל גם זה
 .קייטהאידיש את

 אנחנו מה לדעת, זה לע לעבוד כיםיצר רק אנחנו, הולך זה ככה אז
 לא .בחיים שלנו המטרה זו', ה אל קרובים להיות רוצים אנחנוש, רוצים
 צריך רק זה – שלנו עולםה של דבריםה וכל הגשמיות .אחר דבר שום

 הוא פעמים הרבה אז – עני אדם-בן אםו .לזה אותנו אישמב משהו להיות
 יום יום כי ,[רשב"י...' אתו. 'שאלו תלמידיו ]ר' יומא דף ע"רוחנית  טוב יותר במצב
שיש כ או. ולבקש לבכות צריך הוא ,לו רולעז הקב"ה את לבקש חייב הוא
 כישה מי אז .החולי על שלימה-רפואה לבקש צריך, ו"ח חולה שהוימ

 את לו יש, לו קשה כי, בעיה ול שיכי , לכה לו שיש ימדוקא  זה, בסכנה
 הדברים כל את ולעשות כך כל להתפלל צריך הוא מה בשביל אז, להכ

 גם יש אבל [חיורא...' לסוסיא סומקא ברזא כי ליהודאי עניותא חגיגה ט': 'יאה]? האלה
 לרמה לעלותכן  גם יכוליםכל זה  םעש אפשרויותבעלי  אנשים בזה

 .יהודיה-החסד בשביל וגם עצמם ליבשב גם שיש במה שתמשהול, הגבוהה
 .קשה בבעיה, בבעיה והם, מסוגלים לאהם ש כאלה יש אבל

 שתדלהול, הקב"ה של התכונות כל את לחקות שתדלהל צריך אדם
 ליםויכ לא אנחנו . אמנם[להרמב"ם מ"ע ח', סה"מ יו'כָּ רָּ ְד בִּ  ּתָּ כְ לַ הָּ 'וְ ] בדרכו ללכת
 מוביל הוא אבל, בכלל לתאר אפילו אפשר-שאידבר  זה, הקב"ה כמו להיות
 אנחנוש רואה הוא ואם. ללכת צריכים אנחנו וככה, מסוימות בדרכים ואותנ
'בדרך שאדם רוצה ] אותנו למובי והוא ביד אותנו לוקח הוא כביכול אז – רוצים

 .[אותו...'מוליכין  –לילך 

 יםרוא האם, של האדם הפנים על משתקפתה תיהודיה הההבע לגבי. ש
שיש בין  בשוני יןחמב אתה האם, ונותוהשכ המקומות בין לדהב בזה

 ..?האיזורים

 שונה– שערים-במאה שרואים מה .ספק אין, שוני שרואים בודאי. ת
יש  היום מקום בכל, תשמע אבל. ברק-בבני או נוף-בהר שרואים ממה

 .אנשים מאד הרבה, אנשים הרבה של בפנים שטחיות יש ,ניםפ   ב    אטימות
כן  גם אבל. שונה קצת שהלבוש אפילו, לשני אחד דומים ויותר יותר אז

 בטו   ואת, הרגישות את רואים ויותר יותרכן  גםמצד שני . ההיפךקורה 
 ויותר יותר .'ה של העבד להיות בשביל שחי מי של העינים ואת ,הלב

עם  יחדו ,ובהתנהגות בפנים היה שפעם התמימות עם ילדים רואים אנחנו
 כך ואחר צדקניות נשים רואיםו .ישמור' ה, הפוך שהם ילדים םרואיזאת 
 הן איך בדיוק עדיו לא אני, 'ענוקול-ניותשחק' כמו שנראות נשים רואים
 אבל. י'מינ כל' רואים. כמושג זה את מביא אני אבל, שחקניותה, נראות
 . אחר משהו לראות מתחילים, קבוצה כלתוך ב ,ביניהם

בירושלים ובעוד מקומות  שיש ותיהענק נותגההפ על דעתך מה. ש
 יותר להיות יתחיל זהבקרוב ש לנו אמרת רוןחהא בתקשור, הגיוס כנגד
 זה אכןושל השלטונות לדרוס את האידישקייט,  הנסיונות, בוטה יותרחזק ו

 .על היהדות, רח"ל.. רשעיםה התקפות של עצום גל תולהי התחיל

 חייבים שהם זה. לאמת םיאמיתיה-םיהודיה את מביא זה'! ה ברוך. ת
 םיהודיה של צבא לא הוא הצבא. לגיוס עכשיו להתנגד , חייביםלהתנגד

 .יהודי צבא לא זה .גוים של ,עקומים של לצבא נהפך זה, כבר

 ..זאת אומרים כבר המזרחי רבני אפילו. ש

 בלתי פשוט זה .זה את לסבול יכולים לאכן  גם יםקני'המזרח, ןנכו. ת
 אבל. ארונו איום שזה שם שעושים מה כל על לעבור רוצה לא אני .לנסב
, באמריקהשיש  כמו לממשלות שייכת הממשלה כי, כולם כמו הולכים הם
 אותו - כולם הם, באוסטרליה כמו, כולם , כמובאירופה כמו, היבאנגל כמו

 .הדבר

 זה - נפש-למסור ומוכנים להפגנה יוצאים הרבה כל כךש זה אבל. ש
 ...הגאולה את יקרב שבודאי ביותר יבחיו דבר

 מוכנים הם, הלהא והאברכים האלה ריםושהבח, חשוב מאד זה. ת
, רשעים של צבא, לצבא ללכת ריםולבח לתת שלא בשביל הנפש את למסור
 – הם. הכל זה, גוים להיות כולם את להביא רוצים ושל שהראשים צבא
 ישנה לא זה, טוב יותר או טוב פחות להילחם יכולים הם אם להם אכפת לא

 טיב, להם חשוב מאד היה ילוא .הצבא בתוך נלחם מי דבר של בסופו
ידוע  זה כי, יבקרב ובנים בנות שמים היו לא הם אז, הצבא של הלחימה

 םה אז .טימטום םסת זה, בן כמו קרבית להיות להויכ לא פיזית תב   ש    ברור
 בכל. מדברים שהם מה על ךלסמו אפשר אי אז, הצבא את לישיםמח עצמם



 בלהקרי םמוכני ריםוובח אברכים הרבה כל כךשעל זה  לשמוח חייבים אופן
, דבר בכלמבחנים  יהיה כבר זהעכשיו ו .לצבא ללכת לא בשביל םעצמ את

 פשוט זה – החינוךומצב  .החינוך היהי זה הבאה הבעיה כי, בכל התחומים
 ואת, )גויות(' שיקצעס' תולהי הבנות את יםלמגד ממש, ממש הם .לבכות
 .)גוים(' שייגעץ' להיות הבנים

 שזה כסףה בגלל הכל וזה, נורא באופן חותפהמש על משתלטים הם
 מעטרק  או מהמדינה כסף חקלו שלא ספר-לבית שהולך ומי .להם העול לא

 גם הם כי, הקרבהכן  גם זו, עצמו את מקריב הוא גם – מדינההמ כסף
 אמת, אמיתי יותר', לה קרוב יותר, הילדים בשביל טוב יותר חינוך ציםור

 תלוי, חודש כל ח"ש אלפי כמהעוד  משלמים, מקריבים הם אז, רוציםהם 
-בית בשביל, ןנכוה חיידרשיהיה לילדים את ה בשביל, המשפחה בגודל
 וזה, עצמם את מקריבים הם אבל. פשוט לא, פשוט לא וזה .אמת-של-ספר
 .האלה הגיבורים ללבג רק אותנו יציל והוא, זה את רואה' וה .שחשוב מה

 כי ,םחרדיה מצד הפעולה-שיתוף זה – הרבה הכי פה שמצער מה. ש
 ...אותנו להרוס כל כך מצליחים הם ככה רק

 שפשוט םיהודי ויש .מלשינים םיהודי שיש כואב מאד זה, נכון. ת
 או טובה יותר תרמשכו לקבל רק לעשות הכל ומוכנים הממסד עם הולכים
 או מלשינים להיותבשביל  כסף מקבליםכאלה ש להיות או, כזה משהו
 ותילבע אנשים הרבה כל כך מביא )הכסף הזה( זה עכשיוו. השקר עם ללכת
 רואים כבר אנחנו .הבירור את לנו עושה זה .תולעש מה אין אבל. קשות

 להפריד צריכים, כואב שזה כמה – זה את חייבים, המ  ל   יךשי מי זה ידי על
 אלה, קבוצות לשתי נתחלק אנחנו, היהודיל היהודי בין, יהודיל יהודי בין

-יהודי של חיים לחיות? האמת ומהי. אמת רוצים שהם ואלה - רב-ערב שהם
 .'מודרניזציה כביכול'ה כל בלי אמיתי

 הזוהמה כל עם, העיר ךובת משטרה-תתחנ עכשיו ופתח ביתרב כעת. ש
 ...מביא שזהוהקילקולים הקשים 

 הולכים הם .עכשיו מקום בכל יהיה זה, טוב? בביתר משטרה פתחו. ת
 זה – שיש היחיד לטוששה מבינים לא הם, לפחות חושבים הם. להשתלט
 כבר אנחנו. שלו הכל, הכל על שולט והוא, הכל את ברא הוא כי ,הקב"ה

 מיני כלעוד  ועל, הכשרות על רדוי   כבר הם, למבחנים הגדולים עיםימג
 מעט עוד, מעט עודזה  אבל, הכח כל את מפעילים לא עוד הם .דברים
 ,להתנגד חייבים חנואנו ,הכל את יפעילוו םיחזק םשהעל עצמם  ירגישו
 .מפחיד מאד שזה למרות

 לראות שמרג דאמזה ו, גיבורים ר שלצעי דור מתגלה ,'ה ברוך. ש
 ...שלהם האומץ את ,אותם

 ברוך. האמת על להילחם שמוכן ,'ה ברוך, צעיר דור יש' ה ברוך. ת
 תחייב דבר של בסופו תיהודיה-הנשמה כי, אחרת להיות לויכ לא זה'. ה

 לשרוף, אותנו להרוג ליםויכ הם .זה את להרוס יכולים לא גויםה. להתגלות
 הנשמה של הכח את להרוס יכולים לא הם אבל, ו"ח, שלנו הגוף את, אותנו

םמלאכי ג' ו': ] נקום אנחנו – מה משנה לא. להם יעזור לא זה .נולש ֵני 'ְוַאּתֶּ  ּבְ

ם לֹא ַיֲעקֹב  .שלם גוף םע   יקום הוא – רשע בידי שנרצח ומי .[..'.ְכִליתֶּ

 ...ממש נפש-ותלמסיר םימגיע , הבחורים,הם. ש

 כל כמו להיות רוצים והם, אידיאליסטים הם '.ה ברוך', ה ברוך. ת
עם , כל הדורות במשך שלהם קייטהאידיש על להילחם צריכים שהיו אלה

 אדם להיות רצון, טוב וברצון, טובה בכוונה זה את עושים הם .כל הגזירות
 .['ם...ּכֶּ יב מִ רִ קְ י יַ ם כִּ דָּ 'אָּ ] ה"הקב בשביל עצמו את להקריב שמוכן

 ...המפגינים תוך לאעם הסוסים באכזריות רבה  שנכנסושוטרים  היו. ש

של דברים  וניםמאי עוברים פשוטהם ש קבוצות במשטרה יש. ת
 רואים – והם .משטרה מהם לעשות שאפשר רב-ערב קמספי יש .כאלהש
 ...ישמור' ה ,בכלל ?הסוסים על םשיושבי ואלה .שלהם הפרצופים את

 ..?האלה ההפגנות כל עםבסוף  יהיה מה. ש

 ויותר יותר אבל, נותגההפ עם שיהיה מה להגיד אוכל לא אני. ת
 דברים הרבה עוד ויהיו להם להם ויש, נגד יןגלהפ גם יצטרפו םיהודי

 תשתית ממש וזה, מרכזי מאד משהו זה – הצבא של הענין אבל .נגד להפגין
 ?אפשר איך' :לםכו מדברים הם הצבא על כי ,אחרים דברים הרבה של

 וכו'... נותנים ולא ,ציםור לא ואתם, מזלזלים אתם ואיך, נהרגים בחורים

-הגנה-צבאאת ה להם היה לא ואם .ושטויות שקר הכל זה אבל, 'וכו'
 הרבה כל כך לדאוג צריכים היו לא אז – קב"הב מאמינים והיו, לישראל
 לצבאנזקק  לא והוא, לויכ הכל' ה כי, וכו' בנשק הרבה כל כך ולהשקיע

 .עקומים אנשיםו מנוולים של

 ..?החרדים בתוך שיש בפילוגים מעורב ח"הסעה האם. ש

 דברים מיני כל ולעשות לדבר אנשים בלשלוח מעורבים היו הם אם. ת
 – השיטות על תסתכל רק? לא זה איך אז – ורדידים שאלים עם נשים נגד

 !לחלוטין זהות שלהם השיטות

 תיהודי חברה ליצור, פעם שהיה למה לחזורשנוכל  סיכוי יש האם. ש
 ?פעם לנו שהיה כמוממש , עליה שדיברת כזו

 מה בדיוק לא זה, 'פעם שהיה למה לחזור' על מדברים אנחנוכש. ת
 או, יבוא משיחהוכש .זה את ולעבור לעלות רוצים אנחנו. רוצים אנחנוש

 להיות רוצים לא אנחנו, יתגלה כשהוא, כבר פהנמצא  בודאי הואכי , יתגלה
, השלמים תולהי רוצים אנחנו, )בעיירה( בשטעטל שישבו צדיקיםה כמו

 .השלישי הבית של הדור של, משיח של הדור שלבשלמות 

 פרוץל עומד ובקרוב ,מסוכןמאד  שהמצב אמרת בתקשור הקודם. ש
 –באיזור  השקט יכ אמרש יהםראשאחד מבשם  התפרסם עכשיוו... המלחמ
 ...רותח – השטח לפני מתחת, דמיוןהוא 

 הם אז, רוצחים הם מוצע כ"שהשב, כן גם שתדעו אבל, יודע אני. ת
, יםקש מאד דברים תולהי שהולכים אומר וכשהוא, שמחכה מה יודעים
 מבחינת קשה יותר הרבה היה אז שיטות מיני כל מפתחים ויה לא ושאם
 אבל .קרה שזה לפני אותם לתפוס הצליחוכי , לפועל יצאו שלא יםעוגהפי
 במאת מוצלח הכי-הכי כנוןיהת את יש קב"הלו .רשעיםמה מתוכנן הכל זה

 ומושג רעיון קצת לנו נותן זה כי ,זה את לשמוע טוב? מה אבל, האחוזים
 תהיה שזו ובודאי, מלחמה להיות שהולכת בודאיו. תולהי שעומד מה על

 .ביותר קצרהמלחמה , אמנם כהואר לא, קשה מלחמה

 ...?בארץגם . ש

 .פה מלחמות תהיינה שלא אמרתי לא. בארץיהיה  וגם ,לארץ בחוץ. ת
 קשה יותר הרבה ויהיה בורעי זה, יעבור זה אבל, פה יהיה לא - 'ומגוג גוג'

 וכל ,CIA-וב כ"שבשב אלה כל ,ובכלל .ראליש-לארץ שמחוץ בגבולות
 אלה כלגם ו. מאיתנו ישכחו, שלהם לבונקריםו ירוצ כולם הם – אלה

. וזהו', ה עם םיאמיתי םיהודי ,פה אותנו וישאירו לבונקרים ירוצו מהכנסת
 .מלבדו עוד אין. לפחד ממה לנו אין? כיםיצר אנחנו עוד מה

 קשה, רואה שאתה שאמרת תהאטומו הפנים אני רוצה ללמד זכות.. ש
 גשמי וגם רוחני רעל הרבה כל כך יש, ישראל עם אתבכך  יםשלהא

 :פעם אמרתם איך. הנפש את הורס זהו .באוכל וגם במים ,באוירשמסתובב 
 ...'(גלמים) ס'זומבי נהיים'

 משהו זה כל עם – אמיתי יהודי אופן בכל אבל, מאד צודק אתה. ת
 להוריד מתחיל' ה כי .שלו יםנהפ-בהבעת רואיםש משהו ,בעינים לו ץצנו

 פותילהק את מאתנו מוריד עצמו הוא .חשוב מאד זה .הקליפות את מאתנו
ם ִמי 'ִלְפֵני :]משנה יומא ֲהִרין ַאּתֶ ַמִים ֲאִביֶכם, ֶאְתֶכם ְמַטֵהר ּוִמי, ִמּטַ ָ ׁשּ ּבַ  יהודיה' ואז .[...'ׁשֶ

 .זה את רואים, זה את ורואים, ומתגלה יוצא – 'ידי   על  עט  נ  יפ   ה', 'אמיתיה
 מה כל את לנטרל לויכ הוא, הרעל כל את לנטרל יכול' ה – הרעל כל עםו

 אפילו יהיה לא שזה, םכלו ילעיו לא שזה, נגדינו לעשות מנסים רשעיםשה
 ...בשבילנו ויטמינים יהיה זה בסוףש, רעל

 פסחחג הול לניסן בקשר לומר יש מה, יסןנ חודש של בפתחו אנחנו. ש
 ...?אלגלהי עתידין ובניסן נגאלו שבניסן יודעים אנחנו ?הקרב

 ממש יהיה לאזה  שאם, מאד חזק מרגיש אני. עדיו לא אני, פסח. ת
 שזה – ח...'[תַ פֶּ ל הַ ח ה' עַ סַ פָ ]'וּ  לזה 'פתח' כזה יתרחשאבל  – שלימהה הגאולה

 יתחילזה ש להיות לויכ .יודע לא אני, להיות יכול זה אז. לכולם ברור יהיה
 יכול שזה חושב אניו, התגשמו כבר תונבוא הרבה כך כל כי, רוריבב בפסח
, 'סתם-לא' קשור שזה ונראה ,פתאום יתפתח , שזהשאמרתי כמו ,להיות

 .השלימה לגאולה, 'בגדול'

 ...הנביא ואליה את נראהשנפתח  הפתח מאחרי אוליו. ש

 ...ןמצוי יהיה זה – הנביא אליהואם נראה את  .'ה בעזרת', ה בעזרת. ת

 



 הסופי ןהפתרו של צומובע

 ז"תשע אייר אש חודשר, בנימין עםתקשור , 284מסר מס' , ירושלים, ד"בס

. הזה המר הגלות בסוף אנחנוש, ברור מבינים, ברור רואים, זה ברגע אנחנו
 םיהודי עוד יש אמנם. זה על שאלה אין לי לפחות, כבר שאלה אין

 מה זהכי , וכו' הצניעות-חוסר עם, הזהב-עגל עם, השטויות עם שממשיכים
 כי, להבין רוצים לא הם, לדעת רוצים לא הם .מפחדים הם. אותם שמעניין

. מהמות מפחדים הם כי? אותם מפחיד כ"כ זה למה. מאד אותם מפחיד זה
 עד לפחות, חיה כל או הזה עולםב שחי אדם בן כל ,גוי כל וגם יהודי כל

 שהוא מי אבל, הבא עולםל עוברת תיהודיה-הנשמה, יהודיוה. מתים – היום
כל הזמן  שמתעסק אדם כל או יהודי .מפחד הוא, זהם העולב עמוק כל כך

 והוא, הקב"ה עם הקשר את מאבד – הזמן רוב או בלבד הזה-העולם עם
, הבגרות את, ותדהיל את עובר, חי שאדם, ביותר מהטבעי מהדבר מפחד

 מפרנס, שלו םהחיי כל רהות לומד', ה בעזרת עולםל ילדים מביא ,מתחתן
 לא זה. הבא עולםל, למוולע והולך זקן נהיה מסוים בובשל, חהפהמש את

 המטרה מה יודע שהוא, התורה לפי לךושה', לה קרוב שהוא אדם מפחיד
 את לעזוב קל לא זה אמנם. זה את למלאות משתדל שהוא, החיים של

 אפילו או, מאמין לא אדם מאשר למאמין קל יותר זה אבל, הזה-העולם
. 'חרדי כביכול' שהוא, מאמיןכ כביכולנראה  שהוא מאמין-לאהוא ש מאדם

 . עצוב מאד וזה

, ביותר הטיפש אפילו, לכולם כמעט שברור היום הוא המצב, עכשיוו
 אגיד אני, זה רק ולא. ספק בלי שלישיתה ולםעהמת למלח הולכים אנחנוש

 טותנהפל עם שהכוכב ןילהב לכם שיאפשרו סימנים שלשה יש, לכם
, כל קודם – שלישיתה ע"מלחה: וזה. הארץ-לכדור מאד מתקרב ושמסביב

. אפס, לגמרי, לגמרי פולת הכלכלה .עולםה בכל הכלכלה נפילת עם יחד
בכל  עכשיו יםקורהרבה  כל כך ,כל כךש הטבע-אסונותהדבר השלישי זה ו

 פה רק, זה על לספר רוצה לא ,הרגילה העיתונות, שהמדיה אפילו ,מקום
. מתים אנשים הרבה, סובלים רק ולא, סובלים אנשים אופן בכלאבל , ושם
 אני האלה הסימנים כל עם ולכן .כך כדי עד סודב להשאר ליכו לא וזה
 . הסוף כמעט שזה רואה כבר

 ברגע אבל. זמן הרבה קחת לא – המלחמה, זמן קצת יקח – הסוף
 צריכים אנחנו אז, הכסף של הנפילה ואת המלחמה את רואים אנחנוש

 אתם. בשלמות זה את לעבור שנוכלבכדי ' בה בטחוןו באמונה להתחזק
 יהיה לא אפילו זה .אחר עולם יהיה זה. ישתנה שהעולם להבין צריכים
 מימד, חדש למימד נעבור אנחנו. אחר משהו יהיה העולם כי זהה-העולם
, ההוא עולםל הכניסה אבל. וכו' תוהקרבנ עם המקדש-בית את יש ששם
, ירושלים זה – וכו' המקדש בית שלהעולם  ,טוב שכולו עולםה לא סהיהכנ
 .טוב שכולו עולםל מעברה איה – ישראל ארץ. הזה הדבר אל המעבר זה
, מגעיל מצעד, טינופת-של-מצעד עושיםהם ש היכן םיירושל של החוצות לא

אכן  שהוא, ריהע ראש? האישור את נותן ומי .התורה כל נגד שזה מצעד
 את גם מעודדזה ש והוא ,מנוולים של ראש גם הוא אבל ,העיר-ראש

 לעשות איפהאיפה לפעול, , להיות איפהשטחים  להם נותןגם  והוא, הנצרות
 אנשים בשביל, מבינים שלא מסכנים םיהודי בשביל, שלהם המסיבות את

 .שמיתם גוג חניתור פיםנמטו ,מלוכלכים

 לכבוש ,מתכוננים שהם שביםוח הם ,מתכוננים – רשעיםה ,המנוולים
 סיםפתו לא הם .יהיה לא וזה .ו"ח היהודית הדת את ולמחוק יםלשויר את

 הוארק , קב"הה של העבדבסך הכל  – והוא .השטן תחת הנהגתו של שהם
-לא אנשים הם, רשעים הם כי ,בזה מאמינים והם, 'כאילודברים ' עושה
, יעלמו והם .הקב"המ ךההפו את מחפשים, הרע את מחפשים הם, טובים
 לכל אותו יחלק' ה .אחר משהו יהיה הוא .הוא גם םעלי – עצמו והשטן

 לא ימצאו לא והם, שלו הצורה כל את ישנה והוא, טובים מקומות מיני
 והם. לרע אותם שכיםשמו םבה ניםימאמ שהם הרוחות כל את ולא אותו
 וימות, ייעלמו ובסוף. האלה רשעיםה, הם גם ייעלמו שהם לפני זה את יבינו
 – תםיא שהלכו רשעים,ה וכל. לנצח עלםי – פעם אי שחי רשע וכל. לנצח

 .לנצח עלמוי

 

 לזכר יוםה שזה החליטו םחילונישה יום איזה היה עכשיו, םיהודי
 שהיו יםצדיקה, לכולם ברור שיהיה רוצה אני. בגרמניה התשהי השואה

 הדת. פעם אי שחיו ביותר יםצדיקה בין היו השניה ע"החמל לפני באירופה
 רמה איזו לתאר אפשר-שאי לרמות הגיעה באירופה האידישקייט, תיהודיה

 חצרות, ס'רבי. מאד ראמפו משהו, וכו' א"רהג ,ט"הבעש. היה זהש הגבוה
 ואיז, םיהודי של גודל איזה ,דקותיצ איזו לתאר אפשר שאי ס'רבי של

 םחילוניה םיהודיה עם, הזמן במשך אבל. פשוט יהודי לכל התשהי רוחניות
 הרבה לא, השניה ע"החמל כשהתחיל. וירד ירד זה – להשתלט שהתחילו

. הסוף של ההתחלה היה וזה .נפטר חיים החפץ, )תרצ"ג( 1933-ב, כן לפני
 תיהודיה הדתעם , אירופה של םיהודיה רוב ט"תרצשהגענו לשנת  עד כי

 שנשארו אפילוו. מאד וירד – שוקדו גדול כ"כ דברשהיה  ,פהומאיר השיצא
 היו .ישיבותה לא גם נכנסה ההשכלהבכל זאת  – ביותר חשובות ישיבות

 והם ., עם הרעל הזהזה עם היו שהם, יםרבחו של ,תלמידים של צותוקב
-ארץ כולל, מקומות מיני לכל והלכו, רבנים נהיו והם, עם זה כוהמשי

 רבניםל נהיו, הדור-גדולי כמעט או 'הדור-יגדול' נהיואף ו ,ישראל
 עדוכך . ומשונים שונים ווניםלכ עולםה בכל העם את בוסחו, מפורסמים

 .היום

 .שבת-מחללי היו םיהודיה רוב – ט"בתרצ ,השניה ע"המל לפני ,בסוף
 היה זה אילו ?!לעשות יכול היה הקב"ה מה :םיפעמ הרבה זאת ואמרתי
 .אחר משהול ו"ח נהפךהיה  ,תיהודיה הדת כל, יהודיה עולםה כל – ממשיך

, באמריקה טוב תסתכלו – נהפך היה זה המ  ל  להבין  רוצים אנחנו ואם
 לא הם םיהודיה כשרוב, היום באירופה טוב תסתכלו, ארץב טוב תסתכלו

 של למספר להגיע אפילו הצלחנו לאאנחנו . בכלל ניםימאמ לא, יםידת
 ,באמת יניםמשמא ,םחרדיה 'הרוך שב אפילו, ע"מלה לפני ויהאנשים שה

מרובים  מספיק לא הם אבל ,עולםל ילדים מאד הרבה ה"בע יםמביא
 קשה במצב אנחנו. מיליונים כמה שזה ,החוסר את להדביק כדיב במספרם

  .ביותר

 נסוכשנ יםאמיתיה-םיהודיה שכל, זה על חזוררוצה ל אניש דבר ועוד
 מקנא לא – שלא ומי. כולם ,לפני שמתו ישראל שמע אמרו – הגאזים-לתאי
 אפילולקראת זה  הלכו הם .'ישראל שמע' אמרו העצום הרוב אבל ,בהם
. האמת את ברור ראו סוף-סוף כי, ללכת לשם פנימי כח להם היה, בכח
 כל כך הם .האמת את האחרון ברגע יראו כמה יודע לא אני, היום אבל

 אני... לא כל כך הם, לא ומה האמת מה יודעים לא כל כך הם ,מבולבלים
 כיוון באיזה םיעדיו לא הם, זה עם נורמלים לאהם  שהרובאפילו  חושב
 אפילו דעיםוי לא הם .שקר דובר ומי אמת דובר מי יודעים לא הם, ללכת

, יעקב-מבית שיוצאים םחרדיה, םחרדיה אפילו .יהודי תולהי זה מהו, הם מי
 עיםדיו לא – מהישיבות כשיוצאים .'יהודי להיות' זה מה דעותוי לא, הבנות

, מקומות כמה יש, כמה יש .כמעט קדושה בכלל אין, יהודי תולהי זה מה
 ...!?בכלל לו יש עתיד איזה – קדושה זה מה יודע שלא יהודיו ?...הרוב אבל
 ..?!להיות יכול זה איך

. במהירות סוףה לא מתקרבים אנחנוש לדעת צריכים אנחנו עכשיו אבל
 הדברים כל ואת, השטויות כל את ולזרוק ,הכל את להפוך וחייבים. זמן אין
 ,פאיםובר םיאמינמ אנחנו .הקב"ה עם בשיתוף בהם מאמינים אנחנוש

 שלנו ונהממהא מוריד וזה, יותושט מיני ובכל ,ל"ובצה ח לאומי,ובביטו
 ירידה כבר זה – אומר שהרופא במה ניםימאמ אנחנו אם אפילו .קב"הב

, שלנו בחסכונות ניםימאמ היינואנחנו  פעם. קב"הב שלנו בטחוןוב באמונה
 מאמינים היינו .בזה להאמין אפשר אי אז, חסכונות כמעטכבר  אין כיום אבל

 להאמין אפשר אי וגם, בבנקים היום להאמין אפשר אי אבל, שלנו בבנקים
 אפילו אפשר אי .יציב-לא הכל .נופל הכל .קב"הב רק, היום דבר בשום
 אנחנוו תחפלהי יכול זה פתאום כי, היעל םמדיוע אנחנוש באדמה לבטוח
. הקב"ה על רק ,ןלהישע מהעל  אין ולכן. ..קורח כמו ,בפנים ליפול עלולים

. ביותר ברור זה את תראו אתם ,חדשים כמה בעוד, שבועות כמה דוובע
 יהיה זה איפה בדיוק. ספק אין ,נורא משהו יהיה. ספק אין. מלחמה היהת
 פרוטה תהיה לא .עולםל   'קו  ש  ' יהיה שזה יודע אני .יודע לא אני – עולםב

 ול יהיה לא דבר שום כי ,כלום יהיה לא. משהו לקנות, משהו על לשלם
 . להשיג מאד קשה יהיה ואוכל ,אוכל רק, ערך

 עם להתמודד יצטרך – בחיים שנשאר ומי .הכוכב יבוא – כך אחרו
 – קב"הב שמחזיק מי אבל ,מפחידה ומאד קשה מאדמציאות , מציאות עוד
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 עודו ,יםרבמצ שהיו ניסיםה את לו יהיו, לפחד ממה יהיה לא הזה לאדם
נועד  וזה, עכשיו בעיות עםחי  נותמאי אחד כל. לפחד לא רק. חזק יותר
 לעבור אפשר תוא רקכי , הקב"ה על סמוךנ שרקלכך  אותנו להכין לבשבי

 של בתהליך אנחנו: לכולם להגיד יכול אני עכשיו אז. מותיבשל זה את
 מקצוע-בעל בשום לא, אדם בשום לבטוח לא. קרוב מאד מאד זה, הגאולה
 איזה, מישהו של עזרה צריכים לפעמיםנכון, , זקוקים שאתם סוברים שאתם
 שום ולא אתכם יציל הכסף לא. יכול-כהכל אותם לקחת לא אבל, מומחה

 . דבר

 להם יש אז – משכנתא זה על םומשלמי דירה יש שאם ביםשחו אנשים
, למחנות םיהודיה את כשלקחו, השניה ע"במלהאבל  .שלהם זה, דירה

 אחד ואף מהם את בתיהם לקחו גויםה. בתים להם היו לא – חזרור הם שאכ
הזה  יהודיה את הורגים היוהם . בחזרהאליו  זה את לקחת היה לויכ לא

, ואות רצחו – שלו הבית את ורצה, וחזרמה שעבר,  כל את שעבר, שחזר
, אין! אין .בטוחים חיים לכם שיש וחשבת אל אז. עבר שהוא מה כל אחרי
 כמו ,לכולנו יראה' ה! יעלם הכל זה אבל, חסכונות נםשיש להיות לויכ! אין

 יהיה ואז ,איתנו הוא – איתו אנחנו ואם .הקב"האת  רק שיש ,במצרים אלה
 עוד אתם! כלום אבל, כלום לנו יהיה לא אז – לא אםו .'ה בעזרת, נצח לנו
 !אפס !כלום זה כלום, כלום זה מה עיםדיו לא

. הקב"הב לבטוח עצמנו את להכין, להתכונן עכשיו ביםיחי אנחנו, ולכן
, ברחוב כיםלכשהו. מלבדו עוד אין :ועוד דועו עוד זה את אומרים אנחנו

על המילים  יחזור שהוא, עושה הוא מה משנה לא או בברכ נוהג כשמישהו
 יהיה שלא .'מלבדו עוד אין, מלבדו עוד אין': הפעם ועוד הפעם עודהאלה 

 שיצאו םיהודיה. לזה עצמכם את מכינים ולא זה על ביםשחו לא שאתם רגע
 איפה? זים האחריםאחוה ניםוהשמכל  עם ומה !אחוז עשרים רק היו ממצרים

 לויכ לא זה .התורה את וקיבלו יצאו לא הם .תהיהדו םע   לא הם? עכשיו הם
 מי. התורה את קיבלו לא הם. םיהודיה כנ  ה   שחזרו םיהודי שהם להיות
? מבינים אתם. לנצח תוא נשאר וזה התורה את בליק – סיני-בהר שעמד
 !לנצח

 להיות .'ה עם להיות, התבודדות לעשות, לדבר, להתכונן םיצריכ אנחנו
 מאד הרבה נרגיש לא – אותו שנרגיש וברגע .אותו להרגיש ,'ה עם
 .סוף. נפחד לא ואז. יכול הכל! אותו להרגיש .גסות של עולם, הזה-העולםמ

 

 ותשובות אלותש

 יכולה שזו סבור אתה האם, לארה"ב ריאהקו-צפון בין מתח עכשיו יש. ש
 ?...תישיהשל ע"מלהפרוץ ל להיהע להיות

 זה – הם. הצרות כל את שמתחילה דהוהנק להיות היכול שזו בודאי. ת
 בכללש, האקורי-צפון ממשלת ראש כמו אחד רואים אם. אצלם מתוכנן הכל
 רואים אנחנו אז – אנושי רגש בכלל לו אין, רוצח ,רשע, אכזרי אדם הוא
 יכול בודאי, ודאי אז, 'האצבע על עולםה כל את לסובב' לויכ שהוא איך

 ...שמה יתחיל שזה להיות

 מה הכח שלו?... ?בו יש מה, גמור רע הוא. ש

 לעשות בשביל בו משתמשים הם, איתוהולכים  תמיד סין אבל, נכון. ת
 ודאיב זה אבל, אצלו יתחיל שזה בוודאות להגיד יכול לא אני אז .מלחמה

 םימאתלמעלה מ הוציאו יםאשהאמריק עכשיו שמעתי אני. שקט יהיה לא
הם  עכשיושאתם שמעתם ו. הדרומית-קוריאה ה שלשטחמ םיאמריקא אלף

 לפגישהמחר  במיוחד לבוא הסנט כל את ניםימזמ, אסיפה לעשות הולכים
 ולא. מלחמה נשמעכבר  לבד זהרק ? מה , אזוריאהק-ןצפו של הנושא על
 באמריקה גםש ידיעות ישנן אבל ,תמקומו בהרבה זה את םיאומר לא, זה רק

 מעל, למנהטן מעל שמפוצצים כאילו יהיה שזה, ענק תרגילמחר  עושים
)איזור הממשל  .סי.די וושינגטון מעל וגם, טומיתא פצצה קריו-ניו עירה

 תיאטרון אנשי, יםנשחק לקחו הם? זה של התוצאות יהיו ומה, בוושינגטון(
 .ענק-ענק משהו, וכו' וכו' יםפצוע כאילויש ש משחק תולעשבכדי , וקולנוע

, התאומים-מגדלי של הנפילה כולל, שקרה דבר כל, קודם שדיברנו וכמו
 דבר כל וכמעט, שהיה שם(המפורסם )פיגוע הטירור  בבוסטון שהיה מה כולל
 קודם... מאד יןמענ, כזהששמתאר משהו  תרגיל לכן קודםמ תקייםה, אחר

 מחר ךיוהתאר?.. מחר יהיה מה יודע מי אז ...קרה זה ואזכזה  תרגיל עשו
 ... מאד טובמספר , מעניין, לחודש ושש העשריםיהיה היום  זה

 .מאד לעולם מסוכנת ק"שצפו שנה עשרים ינלפ דיברל "זצ נחמני הרב. ש
 – ישראל מדינת ה שלהקמת על ם"באו שהכריזוזמן  שבאותו שמעתי
)הערה: הדגל של שתי המדינות יש בו דמיון  ק"צפומדינת הקמת  עלגם  הכריזו

רב זה לזה, כמו כן אלו הן שתי המדינות היחידות בכל העולם שנהוג בהן גיוס 

 עלשמספרת שבת מסכת ב הגמרא אתלנו  מזכירמאד  זה .חובה לנשים(
את בת המלאך ביום ששלמה המלך נשא  גבריאלידי  לעבים  קנהה נעיצת

 .הדבר תווא כאן וגם ...רומי ,איטליה קמה פרעה, נעיצת הקנה שבעקבותיו

 עם, ספק בלי, ברור-ברור אנחנו אבל ,מעניין מאד זה, מאד נכון. ת
 .עולםה בכל, המלחמה של בעיצומה מעט עוד אנחנו, סימנים מיני כל

 ?...יהיה מה ובארץ. ש

 ישראל-ארץ את יהרסו לא שהם יודע אני אבל, בדיוק עדיו לא אני. ת
 .]'ובהר ציון תהיה פליטה, סו"ס עובדיה[

 יםרלבונק יותר דםקמו יכנסו חדשה-עולמיה-הסדראנשי  כל? האם מה אז. ש
 ?...שלהם כנוןיהת מכפי שלהם

 כבר שהם כנראהאז  זה את עושים הםאם  ."מוקדם יותר" לא זה. ת
, חדשים כמה לפני, פעם כםל רתיספ כבר .מגיעעוד מעט  כבר כוכבהש ראו
 האורטודוקסית-הכנסיה ראשיחד עם ב, ו"ימש האפיפיורעם , ארלס'צ ךיסהנ
 שלהם השמות את יודע שאיניחשובים  אנשים הרבה עוד פלוס, רוסיה של
 בצורה הכוכב את רואים שממנו המקום וזה כי, מיוהדר-בטלקו הלכו הם –

, זה רק לאו. זה את לראות בשביל לשם הלכו שהם כנראה, רהובר הכי
 דרךשם  לראותקולורדו, , דנוורעיר ל פתאוםנסע בפתע גם  האפיפיור
 א"נאס למרכז שבקר גם בהגיע להוא ו, שלו 'לוסיפר'ה שלהם הטלסקופ

? לראות צריך הוא מה ?!לראות לשם עילהג צריך הוא פתאוםאז  .שם
, רבדנוו בית יש היאנגל למלכת ,זה רק ולא ., את הכוכבזהאת  רק! שטויות

 מה זה? דנוור עם להם יש מה. גדול הכי בונקרה לא הכניסה את יש שם
 שלפי, באיזור שמה גבוה הר באיזהנמצא  זה, בדנוור קובדי לא זה. שיש

 .האחר עולםל מהמעברים אחדנמצא שם  האינדיאניםטענת 

 רשות תניםושנ הכריז ץ"הבג .שלנו הנסיונות עם פה אנחנו בינתייםו. ש
 כאן .המהקואליצי פרשו ייםוהדת בתל אביב, בשבת חנויות לפתוח

 ....כח יותר להם יש שכאן למרות, ושפר לא הם בירושלים

 פשוט הם להצביע רוצים לא כשהם כי םבירושלי ושפר לא הם. ת
. פה שקורה מה ישמור' שה בירושלים דברים בהרה הרבה יש ...נעלמים

גרועים  דברים הרבה עוד לו יש ,בשבת פתוחים םישהעסק זה רק לא וזה
 כמו, הזמן יגיע, תראה אבל .שותקים – הרב לצערי ,םחרדיוה .העיר-לראש
 ולא, קבוצה באיזו נתאחד אנחנו !כאן עד: להגיד שנצטרך, פעם ושאמרנ

 ברגע – יהיה שלא ואיך, רשעיםה של חלק להיות נסיםמ לא אנחנו .ניתן
 את ויעזב הם .ויעלמו יברחו שהם שכתוב כמו ,יברחו הם הממלח יהשתה
 .גויםה עם הרגווי   הארץ

 שנתכאן  חילהתמ, העצמאות יום את חוגגים כאן ימים מספר בעוד. ש
 בשלב בארץ כאן ישלטו ר"שהע מובא ק"בזוה .הזו הלמדינ השבעים
 רלדב יכולים ואנ בטח אז, שנה שבעים יארך זהו, להוהגא שלפני האחרון

 ...של המדינה הסוף שהגיעעל כך  כבר

 .מסודר מאד לי נשמע זה אבל ,ודאותוב להגיד יכול לא אני. ת

 

 במתחשם  נמצאים םיהודיה ,בצרפת בבחירות המתרחש על דעתך מה. ש
 ...גדול

 טופש הם באירופה גויםה רובו .להתמוטט הולכת אירופה כל .ת
 היו תמיד, תראה .הזמן כל מהם סבלו םיהודיה .רשעים רשעים,, רשעים
 הרובו! רשעים הם, רשעים םרוב הגדול הה אבל, יםשונ קצת שהיו אחדים

 אמנם ,כלליבאופן  זה .בשבילם מילים לי ואין, זרה עבודה עובדיבכלל  הם
הם ו, וכו' במלחמות םיהודיל עזרוש אנשים כן גם ויש, טובים אנשים יש
 זה – אירופה כ"בסה אבל, חלילה תםוא יםסתופ היו אילו למות יכלו גם

 .אדום זה, רשעים
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 לא אז נכנסת היא שאם, אומרת היא, תהזא פן-הלה. שקורה מה ותראו
 יצטרכו םיהודישה ת אומרתזא .דת של יםנסימ עם ברחוב בבלהסתו יוכלו

 אולי ובכלל, ןהזק  את גם ו, הגברים של הפאות, שלהם אותהפ את להוריד
 ללכת יצטרך אולי הוא, יהודי אחר שהאיש סימן כל או כיפהילבשו  לאגם 
 אמרה והיא .שבוןחב בא לא, בחשבון בא לא וזה .מה יודע ומי סני'ג עם

 .יהגבבל השחיטה את סגרו עכשיוהנה, . תהיה לא – כשירה ששחיטה ברור
 לאאין שחיטה  עכשיואבל  ,מבלגיה הבשר את חיםקלו והי נדלהוב פעם

 היא – בצרפת גם זה את לעשות רוצה היא עכשיוו .בלגיהב ולא הולנדב
 היא םא עדיו ומי, בעדה והצביע אנשים הרבה כל כךו. רושיבפזאת  אמרה

 צרפת של שיארה הרב .לא או כנסיתכן  איה אם לומר יודע מי ,כנסית
 כי! צרפת את ובזלע חייב יהיה יהודי כל – נכנסת היא שאם, בפירוש אמר
 ונית לא גם מעט ועוד, שחיטה נותנים לא, נאצי יהיה זה – תכנס היא אם

 ...מילה-בריתלעשות 

 !מלחמותשם  יעשו הםבוודאי ?.. לה ישתקו הערבים האם. ש

 בעיות עכשיו יש בגרמניה .םיהודיה את יםאשונ הם גם, משנה לא. ת
 חמש איזה יש. הספר-בבתי ובמיוחד ,מאד קשהמשהו  ,מיותשאנטי של

 זה – כלכלית מבחינה .דאמ טוב חייםהם ש היבגרמנ םיהודי אלף עשרה
 לילדים .יםחילוני הם – הרובו .לעזוב רוצים לא הםו .עבורם אידיאלי מקום
, גויםה עם הולכים הם, לא – יםחילוניה אבל ,משלהם ספר-בתי יש דיםרהח

 שולחים שהם כך כדי עד מאד קשות בעיות להם עושים גויםה עכשיואבל 
 – לא ואם .היכולת את להם ישרק  םא, הילגרמנ מחוץ ללמוד םיהילד את
 .שם יםברעו שהם מה נורא פשוט זה, לעשות מה להם אין אז

 !...?שםויוצאים מ עוזבים לא הם מדוע .ש

  .שם קלים יותר חיים ויש כסף יש אם ?לעזוב למה. ת

 עםאבל , איתם מסובכים, לאירופאיםצרות  עושים הערביםאיך זה ש. ש
 ...םיהודיה את שונאים הם זה כל

 אנטישמיותה את יש .אנטישמיות של סוגים שני יש באירופה תראו, .ת
הם  ,האיש-אותו את הרגנו אנחנוש שהחליטו הנוצרים של הקלאסית
 להשאיר רוצים הם מי את ןוההמ את שאל מיוהר הנציב לוישכאמספרים 

 שהגנב העדיפו יהודיםה אז, האיש-אותו את אושם  שנתפס הגנב את, בחיים
 להם יש לכן אז .ניםימאמ שהם מה זה .ימות האיש-וושאות בחיים ישאר
 המהות של חלק זה .שלהם הדם של חלק זה ,השנאה עם נולדים הם .שנאה

 ארץ בכל ,מה שקרה גרמניםעם ה רק לא וזה .םיהודי לשנוא – םהשל
 םיהודיה את שלקחו שמחו כל כךש גוים אנשים היו – נכנסוהנאצים ש

 גם, הגרמנים עם יחדבשיתוף פעולה בכן  גם היו והם, אותם ורצחו
 ...נכון כן זה אבל, נכון לא שזה אומרתמכחישה ו פן-שלה אפילו ,םיתהצרפ

 עכשיוש האלה הערבים כל את לנו יש. לנו שיש מה תראה עכשיו
 הם! בכלל ישמעאל לא הם! אדוםזה  הם גםשתדעו ש, באירופה גרים

 שהם בגלל רק לא זה .אנטישמיותהבגלל  זה .כן גם םיהודיה את שונאים
 רשעים,ו רוצחים הם. איפה משנה לא! םיהודי שונאים הם, ישראליםשונאים 

מה ? יתחברו איך, שכתוב כמו ,יתחברו איתםו .לאדום שייכיםכן  גם הםו
 .הכל זה. ישראל עםאת  שנאתםיחבר אותם? 

 

 הר'העכשיו  יהיה זה אולי אז – עותוהשב חג לפני עכשיו עומדים אנחנו. ש
 ...הגאולה לקראתלהחזיר אותנו בתשובה בכדי שיבוא עלינו  'גיגיתכ

 עם אנשים אבל, בדיוק מתי יודע לא אני', ה בעזרת', ה בעזרת. ת
, יותר עוד להתקרב מתחילים וכבר, ברור זה את רואים כבר שכל קצת
 )קוי הטלפון של החיזוקים( מהקוים הרבה. הקב"הל יותר ועוד ,יותר ועוד
 .ששומעים בקוים מאד טובים דברים הרבה יש. הדרך את מראים ממש ממש

 איזושהי יש אופן בכל אבל, קוים להם ישש רשעים גםיש ו, מושלם לא זה
, פה יש מאשר אמת יותר שיש בו עולםה בכל מקום אין :לי ותאמינו .אמת

 של עולםב הם – םחרדיה של העצום הרוב ,םיהודיה רוב בארץ ישראל.
 ובכל האמריק בדרום וגם הברית, בארצות וגם, באירופה גם ,דמיונות

 יותר רואים אנחנו. קשה מציאות עדיין לנו יש בארץ אבל. האלה המקומות
 לבחור איך ברור ריות רואים אנחנוו .ההפוך את וגם ניותחהרו את גם ברור
 פה סיכוי יותר יש אבל, שמבולבלים הרבה יש, כולם לא .שלנו הדרך את

 עם, 'המערבי' שנקרא מה, המערבי עולםה כל כי. שם מאשר לאמת להגיע
 ומטמטמת, הכל את הורסת שרק ,הזאת הטכנולוגיה בכלהגדולה  העליה כל
. וטפשי, שטחי זה. עומק שום לזה אין ,ביותר שטחי זה כל – אדם הבן את
 אנשים עוד ויש – חזק הכי האמת את לראות אפשר שעדיין המקום לכן

 – האמת את מחפשים לפחות, לפחות דליםתמש או חזק האמת את שרואים
 איזה לנו יש שאמנם וכמה, טניםק אנחנוש כמה. ישראל ארץכאן ב זה

 בטוח אינני גם, םהודיי כולם אם יודע אינני ',םיהודי כביכול' מיליון-ששה
 אינניש בעולם שיש םיהודי מיליון עשרה חמששמדברים על  המספר על

 .לאמת להגיע סיכוי יותר יש פה אבל, םיהודי כולם הם םא יודע

 עם מה, לישמעאל אדום בין תהיה הבאה השהמלחמ שנים לפני דברתם. ש
 ?..זה

 רציני חלק. קורה כבר זה! יקפומס מספיקקיים ! קיים כבר זה, נו. ת
 מוסלמים הם. בכלל ישמעאלים לא הם, דומיםא   הם – הישמעאלים של

 . ממש ישמעאל בני שהם מעטים רק יש .ישמעאל בני לא הם אבל, אמנם

 ...ושתיה לכאו קצת בבית לשמור הצורך שוב מתעורר עכשיואז . ש

 ישראל שעם כמו: חוזר שוב אני אבל, לשמור שצריכים בטוח זה ת
 שזה, בצק קצת לקחת להם אמרו, היה בודאי וזה ,קצת אוכל איתו לקח
במשך  מעמד להם קחזיה זה אבל, אחת ארוחה בשביל אולי יקפמס היה

 אחת ארוחה אפילו להם חסר היה לא עולםמו, ]קידושין לח.[ ימים ארבעים
 המ את גמרו כבר הם כי ,כשזה נגמר נבהלואמנם  הם .[]'לא חסרת דבר'

אבל מיד  ,הבאה ארוחהאת ה יקבלו הם איפה דאגו רק והם ,שלקחו איתם
 ואת מרים-באר ואת השליו את להם נתן כבר' ה – לדאוג תחילורק הכש
 לנו שיהיה תולראו, זה על לחשוב ,הזמן כל צריכים אנחנוש מה זה אז. המן
 גם ואולי, לבשל משהו, אור לעשות משהו, בבית בטריות קצת, מים קצת

עוד ו, אותם נצטרך אלש למצב שנגיע עדאותם  שנצטרך תרופותקצת 
 .ניסים-ניסי נראה ואז, יגמר זה – שלב באיזה ואז, צריך אדם שהבן דברים

, אדמות תקנה ,תשקיע ,בוא :מספור תורב מודעות עם פורח השוק היום. ש
 כסף קצת להם שיש אנשיםל מציע אתה מה ...תרויח, ושמה שמה תרכוש

 ?..להשקיע האיפ, בצד

 להשקיע צריך אדם בן אבל. מושג שום, להשקיע במה מושג לי אין. ת
 את יקבל אחד כל .לו יעזור לא אחר דבר שום .הכל זה, שלו בנשמה
' ה .לקבל צריך שהוא הדירה את או, לקבל ךצרי שהוא האדמה-חתיכת
 אדמה חתיכת איזו היהתשגם כ. יעזור לא הכסף אבל .בדיוק הכל את יחלק

 מזה חוץ אבל, עכשיו גג-קורת איזו לכם היהתש תשתדלו .יעזור לא זה –
 .אין מה לדאוג

 ...?, זה מספיקבשכירותגר  הוא ואם. ש

 יוכל לא אחד אף אז ...כסף יהיה לאבין כך  כי, בשכירותרק  אפילו. ת
 להיות יכול אז? ממה? וישלמ המאיפ !תשלמו ,שלמות: לכם ולהגיד לבוא

 מה תראו. דאגה אין .לזה זמן לנו אין אבל, ו אחרמשה או זהב קצת שיהיה
 ונעלמ! אחוז שמונים ,נעלמו םיהודיה של אחוז יםנשמו :במצרים עשה' שה

 יכלוש אפילו, המדבר דרך ישראל-עם את סחב' ה כך אחרו. החושך במכת
, לסיבובים אותם לקח הוא, לא אבל, מהרהרבה יותר  ישראל לארץ להגיע

 יודע רק אני? לפנינו שעומד מה יודעים אנחנוהאם ? ומה .סיבובים, סיבובים
 .הקב"הב לבטוח ונצטרך, בזה שבטחנו דבר כל נעזוב שלב אשהוה שבאיז

, וכו' וכו' ,למדבר יצאו םיהודישה איך לומדיםבתורה,  קוראים אנחנו
כל  לנו דאג הוא הרי'?! בה בטחנו לאזה ש איךושואלים את עצמנו: מה? 

 את גם, לנו היהי שלא דאגנו אחת ארוחהאפילו כאשר בשביל , הרבה כך
 נראהו בואואז  !?שלא בטחנו בו להיות יכול זה איך אז, לנו נתן הוא זה
 נראה עכשיו, להיות יכול זה איך ניםימב שלא אלהם ההגיבורי כל את

, להם תהיה ארוחה שכל דעוי  כמה שהם ו ,'ה עם יהיו שהם כמהאותם 
 ...לחם של אחת פרוסה אפילו בארון להם שאין אפילו

 מה, ערבויות ללא בקלות הלוואות של פתותמ בהצעות מוצף השוק כל. ש
 ..?תולהי צריך זה מה ?זה עם קורה

 אנשיםה .הבינוני המעמד אתלהרוס  ממש התחילו הם, מאד פשוט. ת
 אלפים ששת מרויחו, שעובד רגיל אדם בן. כסף להם איןבמצב ש ממשהם 
 ?!₪ אלפים ששת על לחיות ליכו הוא איך, וילדים אשה לו יש, למשל ₪



 4 עמוד
 

 אפשרי בלתיכן  גם זהאבל , ח"ש אלפיים עוד מכניס שהוא נגיד בואו
 לויכ לאהוא  ,יותר או םדייל ששה-חמשה-ארבעה עם משפחה בשביל
 בין רק לאזה  אבל. כלום כמעט !?דיםלי קצבות נותנים הם ,מה .בזה לעמוד

אצל  באמריקה וגם ,םחילוניה םיהודיהקורה עם  גםזה , םחרדיה םיהודיה
 עכשיו עולה הכל, כסף להם ואין .הבינוני המעמד את הרסו ממש הם, גויםה

 פעם, משהו קונה היה ח"ש אלף פעם .מאד גדולה אינפלציה ישו .הרבה
 פילהל רוצים הם אז. אסון זה – היום ,משהו קונה היית דולר אלףסכום של 

 רוב את גנבו הםהרי , עומדת לאבין כך  כבר הכלכלה כי, הכלכלה כל את
 לכסות קורמ להם אין, ניםמזומ בכלל להם אין הבנקים. הבנקים שבכל סףהכ
 הם אז ,הכוכב של הזמן לא עוד זה? מה אבל .האלו ההלוואות כל את

 זה. יבוא שהכוכב זה עם ביחד, המלחמה עם ביחד זה את להפיל רוצים
 לשוק מכניסים הם ?עושים הם מה אז .נראהכל הכ כזהש שילוב מין יהיה

 לא הם .תקחו תקחו תקחו, ותקח תבואו רקוכו', , הלוואותו, כסף הרבה
 שכאשר םייודע הם כי, זה את להחזיר יוכלו אם חשבון מדי יותר עושים

 – ואותנ עוזב הפלנטות שבע עם שהכוכב ואחרי. לגמרי יפול זה – יפול זה
 יהיה שעכשיו רוצים רק הם אז, יהיו לא אנשיםה רוב וגם, בנקים ויהי לא

, בסדר ושהכלכלה, כסף להוציא ליםויכ שהם ירגישו אנשיםשהכדי , שקט
 ...ותפאניק לעשות יתחילו אנשיםשה רוצים לא הם כי, בסדר ושהכל

, זה את להחזיר יצטרך שלאבכך  ירויח הלוואה עכשיו שלוקח מי אז. ש
 ?..הבנקים של לעבדים הלווים את יהפכו הםאולי ש או

 עכשיו .בנקים של עבד הוא שלוקח אחד כל ,עבדים הם עכשיו, טוב. ת
 ושאחר הלוואה שתקח להגיד יכול לא אני .ויותר ברור טוב יותרזאת  רואים

 בכל אבל ,לעשות הולךבדיוק ' שה מה יודע לא אני, אותה תפרע לא כך
 בשביל רק קלות-בקלי האלה הכספים את מכניסים הם .המצב זהו – אופן

 !שגעון.. ומגדילים ומגדילים את גבול האשראי עוד ועוד., שקט שיהיה
 יהיה הזה שהדור כתב דסלר שהרב סתם לא זהו .יגמר מעט שעוד שגעון

 את שמנהלים אלו ויהי – גדולים הכי משוגעיםוה. משוגעים-בית של דור
 ...המשוגעים בית

 ...?בקרוב זהגם  – וטיש נייר כמושוה  יהיה שהדולר שאמרתם מהו. ש

 ...כלום שוה לא כבר זה. ת

 ...בזה לקנות אפשר יןיעד טישו. ש

 הזמן כל הם, מה רק, שוהממש  לא זה אבל ,בזה תולקנ אפשר. ת
 פה, ס'טישו חותופ פחות תולקנ רששאפ לב תשימו אבל .ועוד עוד יםננות

 ?ח"ש אלף זה מה – בארץ

 ...אמריקה יהודיל מסר לתת יביח אתהעכשיו , בנימין. ש

 ולא יודעים הם .להקשיב רוצים לא הם... יקשיבו לא אמריקה יהודי. ת
, אמריקה עם לדבר הוראות גם לי אין .לעשות מה לי אין ,להבין רוצים
 שקורא מי באמריקה גם כנראה ישאז , באינטרנט מופיע שזה מאחר אבל
גם , מזה וחוץ .אחרים אנשיםל זה את םמעבירי כבר הם .מספיק וזה. זה את

 זה – רשתב מופיע שזה זה. האמת את מעביר זה ,בטלפון עוברים המסרים
 זה את שמורידים כאלה ויש, אנשים מאד להרבה ךלהו זה כי, מאד חשוב

 הלאה. זה את ומפיצים

, התורה נגד ,היהדותנגד  השלטון רותישגזכך  עללאחרונה  דברת. ש
 חרדיות נשיםרשמית ע"י הצבא כי  פורסם לאחרונה. ויותר יותריתגברו 

 ...'ל"צה ידבעו 'אזרחים של ההגדרה תחת בצבא לעבוד נכנסו

 צריכים הם, בפאניקה הם כי, הסוף כמעט שזה לנו מראה רק זה. ת
 להגיע כבר צריכים הם, יגיע שהכוכב לפני מסויימים דברים לגמור

 .הללו התכניות של ביצועגמר ה עם לבונקרים

אכן  האם זו הגזמה., ןנכודבר  לא זה רותיגזה הסיפור עלש ניםעוט יש. ש
 ?..גדולה כ"כ היאכאן  הדת רדיפת

' סולושן פיינל'ההרי  זהבודאי שישנם גזירות. . שקר שקר שקר. ת
 כעבדי ישראל מעם פטרתלה רוצים הם, י"עמ נגד שלהם )הפתרון הסופי(

 מיני וכל אזרחיים-שואיןנ לעשות רוצים הם עכשיו .גויםל אותם להפוך', ה
יהודים ל ולהגיד, ביחד להתאחד, להשמצות לב לשים לא אז .שטויות

 יהיה זה ל"בחו כי, המצב את להם רילהסב, ישראל לארץ לבוא האמיתיים
 שרוצים אנשים יותר לפה שיגיעו וככל .מסוכן יותר הרבה, גרוע יותר הרבה

מהם  והרבה ,מפה יברחורשעים  הרבה כי ,טוב יותרזה עוד  – האמת את
 .מדינהשום  תהיה לא דבר של ובסופו, הממשלה, הכינו שהם לבונקר יכנסו

בלי לשים  החלון את ופתחתי הכפתור על לחצתי, במונית הנ   ה   נסעתי. ש
 סיבוב ועשה חזר הנהג, הכביש אל התעופף שם תלוי שהיה הדגל לב,

... זה את סושעברו שם כבר רמ מכוניותה – הגיע שהוא עד, זה את להרים
 ...הארץ מן ויכלה יתעופף הכל שבקרוב סימןבטח  שזהלעצמי  אמרתי

 להחזיק םייכול לא הם, הקרוב בעתיד גמרילה ךלהו באמת זה, יפה. ת
אפילו  זה ,להיות יכול לא פשוט זה – האלה רשעיםה של התכנונים. מעמד

 עכשיו והם, בפתאומיות יגיע הזה הכוכב .רוצים שהם למה קרוב יגיע לא
 זורמות לא שלהם התכניות ,להגיעהיו  כיםיצר שהם למה הגיעו לאעדיין 

 .שצריך כמו

 שנאה ולעשות הציבור תא לפלג מצליחים הם שבינתייםהיא  הבעיה. ש
  ...לקבוצה בוצהק בין גדולה

 הרבה-הרבה עכשיו יש. להם הלך כל כך לא כן גם זה אבל, נכון. ת
 אבל, עולםשב אנשיםכמות הל ביחס הרבה לאהם  .האמת את שמחפשים

 .יש – אופן בכל

 כאן השעתישכדי  לעשות אפשר עוד מה: פעמים הרבה ששאלנו שאלה. ש
 ?..להיחל בדינים אותנו להעיר יצטרכו שלא – תאמיתי התעוררות

 הזדמנות יש אם !תתפלל, עכשיו חשוב הכי זה .להתפלל, להתפלל. ת
 ,בינתיים – לחפש ללכתאבל , זה את לתפוס אז – תשובהב מישהו רילהחז

 .הולך כ"כ לא זה

 ...יש רבנים שמושכים את הציבור לכיוון של ההשכלהאבל . ש

, לדבר לא .להזהר, ר"ע שהם מרבנים זהרילה צריכים אנחנוכן, . ת
 .להזהר אבל

 ?..מזהים איך. ש

, ]'איש יודע ציד איש שדה'...[ משקרים הם – ראשון דבר .מאד קל. ת

 הם םיפעמ הרבה .בתורתומפורש  כתב' שה מה על אפילו משקרים הם
 וחוץ. לגמרי אותה שמסלף בתורה פרשנויות עושים הםו ,משקרים סתם
]אבן  עמלק או רב ערב ברור וזה, למחלוקות גורמים הם סימן נוסף: – מזה

 .שלמה להגר"א פרק י"א[

 את ע כעתמודי' ה, "הדבר נודע אכן" :שנאמר מצרים יציאת לפני כמו. ש
 ומה הוא מי מודיע' ה – הסעיפים שתי על שפוסח מי כל .הנסתרות כל
 ...החוצה יוצא עכשיו הכל... הוא

 . לפחות אותי, תמרגש מאד תקופה זו, נכון, נכון. ת

, אירופהשל  בשואה םיהודי רצחו .במדינההיום כאן  עשו השואה-יום. ש
 לקרבנות...של העולם  הציבורית האהדההקופה של  את פיםגורו אלובאים ו

מראשי אחד  חילונייהודי  .להיטלר שעזרו אלה היו הם, נכון. ת
 היכן אציםלנ מגלה היה שהוא זה עם רע מרגיש לא שהוא אומר הסעה"ח

אשר מ גרוע יותר לא הוא !מה רע?? לא למהבאמת,  .מסתתרים םיהודיה
 ...יםנציוה

 בנישואי םיהודי מיליון מאבד יהודיההעם  שנים עשרמידי  – השואה מאז. ש
 םיהודי יותר איבדנוהעולמית  ההמלחמ סיומה של שמאז זה אומר .תערובת
על הזוועות של השואה  קיםעצוהם ש בזמן בואז , שואההאסון של ב מאשר

 ...והיהדות המצוות מן בהתרחקות נוספת שואה יוצריםהם  –

 .םיהודי היו לא – העמים בין ושנכחד אלה כל כי, לדאוג לא אבל .ת
.תיהודי נשמה כל מציל' הו. רבים רבים ,שחוזרים וכו'רבים  אנוסים יש
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 עליהם יבנה העולםהתמימים 

 ...עצבניים הייתם אתם גם אז – להגיד יש שלי מה להגיד לכם היה אם
 הולכת, חמהלמ סתם לא ,סתם לא, מלחמה להיות הולך, כן ,כן ,כן

 אבל, זמן הרבהבמשך  יהיה לאזה  .עולםה בכל ענקית מלחמה להיות
 . סתם לא, 'קשו  'ל אותנו יכניס וזה. נזק הרבה ביאי

 נוכל. באמת רשעיםההם  מי לראות יהיה זה ביותר הגדול קהשו   אבל
 או איך או מה לחשוב הרבה זמן לנו יהיה לא אבל. זה תא גם לראות

-לגוג מהכוכב, לכוכב מלחמהמה, ברד  ל   ברד   מ   נעבור אנחנו, ולמה מי
 רגישים מספיק אנחנו אם ,אנחנוו. את הדברים נראה ככה. וכו' ומגוג
 הם ובודאי ודאיב המערב של מדינותה שיאר שכל ברור יודעיםאנו 

. אליהם ששייכים הכתות לכל ,לאילומינטי ,לרשעים ,ח"לסעה שייכים
 איך יודע שאינני מצרפת ההוא גם וזה, מאנגליה מיי תרזה זה, נכון

 וגם, טראמפ וגם, פוטין וגם, זה את לכתוב לא בודאיו, שמו את לבטא
 ממשלת ראש, אוסטרליה ממשלת ראש, רוצים שאתם מי וגם, הב   מ  אוב   

, אחד מקוםשייכים ל כולם הם, כולם, כולם, והדרומית תהצפוני-קוריאה
 כמו, זרה עבודה עובדי והם. מהוותיקן הוראות מקבלים, ביחד כולם הם

 של היהודיה הבת לתמונה תנכנס קבדיו איךו .אחת פעם לא שאמרתי
 . מעולה הצגה איזו ובודאי בודאי זה אבל, לי ברור לא עוד זה – פטראמ

, בבית מים וצריכים, בבית אוכל םצריכי, ןונכ, ןנלהתכו צריכים אנחנוו
 לקשור צריכים מהכל יותר אבל, וכו' נרות ,דברים מיני לכ וצריכים

 .לפנינו שעומד מהאת  לשרוד כדי וזה, לםוע של רבונוה עם חזק קשר
 מהטיפשים חוץ, עולםב אדם בן כל שכמעט חושב אני. פה כמעט וזה

 מה וקיבד יודעים לא גויםה. זה את ויודעים, זה את מרגישים - ביותר
 אלה אפילו, נוכמו' לה קרובים לא הם, םיהודי לא הם כי, לעשות
 שיש מישהו שלכמו  רמה על לא עוד הם אבל, אחד' בה ניםישמאמ

, ועמורה לסדום םשייכי פשוט שהם גוים כאלה ויש. תיהודי נשמה לו
 .הרוב וזה

 בינינו יש כי, ועמורה סדוםכן  גם ונביני ויש, ועמורה סדום זה הרוב
 האבות כי, םיהודי תבאמ והם, םיהודי-כביכול שנולדו אפילו, רב-ערב

 להם אין באמת אבל, םיהודי הם הדין לפי, איתנו ממצרים יצאו שלהם
' כשה להר מתחתהיו  לא אבל, סיני-הר ליד היו הם, נכון. תיהודי נשמה
 ואמר ולא התורה את ממש קיבלו ולא אחורנית עמדו הם .זה את הרים
, זה את לובקי לא פעם אף הם. הלב כל עם לא לפחות, ונשמע-נעשה
. הדין לפי םיהודי שהם אפילו, ישראל לעם ריעיםמפ הם הדורות ובכל
 .קצתלא  אפילו ,השתנו לא אבל, מצרים יציאתעברו מאז  דורות-דורי

 בצד שנלחמים ארוכות ופיאות םיכואר ניםזק   עם רבנים לנו יש ולכן
 אמת שזה ברור לכם להגיד יכולים והם. האמת נגד ראחא-הסיטראשל 

 יטבע באופן שיודעים פשוטים יםאמיתי-םיהודי ויש. שקר זה אבל –
 חושבים והם, רב-לערב ששייכים םיהרבנ את שומעים והם, האמת את

! זו יותלה יכול לאש משהו ! זהנכון להיות יכול לא זה אבל :לעצמם
-יהודיה של בראש מעליםש דברים מיני כל! שצריך ומכ התנהגות לא
 ,מדבריםהם ש רב לערב ששייכים רבניםהם  ,שאלה סימני אמיתיה
 יותררבים  הם. ר"ע מלאים-מלאים אנחנו .חיזוק כביכול נותניםש

 אותנו ךשולמ מנסים והם, בהרבה רבים, יםאמיתיה םיהודיה מאשר
 כל. להם ילך לא זה אבל .נמרוד מאז שלהם זרה-העבודה לכל, לשטן
 אמיתי יהודי כל להציל יכול' ה .אותו  יציל' ה. ינצל אמיתי יהודי
  !אותו ליצי הוא, רחוק הוא אם אפילו

 תמבאהוא ש מי, פעם ועוד פעם ועוד םעפ עוד זה את אומרים אנחנו
 יהודי היה לא הוא שאם מרגיש הוא שלו שבלב מי, יהודי להיות רוצה
 יהיה לא זה !לפחד לא. ינצל כזה אדם – ותילח מה בשביל לו אין

 למוות הלכו םיהודי הרבה כך שכל השניה-עולםה-מלחמתב כמו מלחמה
, רשעיםה עםכמו אז  ילכו לא יםצדיקה! לא .וכו' ובמשרפות, במחנות

 . ישאיר' ה - יםצדיקהאת ו. ילכו רשעיםה רק

 זה מעט עוד כי ,עכשיו העינים את לפתוח צריכים ישראל עם אנחנו
 שזה תחשבואל  לבא. הסוף לפני כמעט ממש אנחנו .מדי מאוחר יהיה
 הרבה יהיה לא זה, לא, אבל, יותר יקח זה .דקות עשרה חמש יקח
 את םירוא אתם, מתפתח כבר וזה, יתפתח וזה, תהליך זה אבל, יותר
, רשעיםה, האילומינטי זה .עולםב שיש גןאלהב את רואים אתם, זה

 את להפוך רוציםהם . יוון אנשי, רומא אנשי, הרועמו סדום אנשי
, הקב"ה את שונאים הם. הכל זה. ללאוין רתוהמ ואת, למותר הלאוין

. שלהם העקום עולםמה חלק שנהיה רוצים הם, האמת את יםאשונ הם
 לתשוקות יתאיםזה ש, תעיוו ולעשות אהיהבר את לקחת רוצים הם

 מאז, עולםב דבר כזה שהיה מאז. ילך לא ,ילך לא זה אבל. שלהם
 היצרים את לקחת במקום שפשוטהאלה  אנשיםה היו, האדם בריאת
 דבר כל עשו - קדושהה בשביל אותם ולהחזיק איתם ולעבוד שלהם

 .םתדע על עלה שרק םועק

 .להאמין קשה שזה טומאה הרבה כ"כ יש, קשה כ"כזה  - הזה ובדור
 קודמים דורותש העקומים הדברים, הנוראה שהטומאה להאמין קשה
 'פתוח' ממש זה. אצלנו קיים שזה, שלנו בדור להיות יכולזה ש – עשו
 משתתפים לא אםגם ו. המונים, סתם לא. 'המונים'וב, בושותשום  בלי

 וכלפי האלה אנשיםה כלפי סלחנית גישה ישלפחות  אז – איתם
 ילדים לגדל אפשר אי. מאד גרוע וזה , ה' ישמור.שלהם המעשים
 מפלצות להיות יגדלו הם, מפלצות יהיו הם? יהיו הם מה .כזאת באוירה

 .להגדו עולםב, אלהכ בדברים נגועיםש םיהודי לנו יש םמקו בכל. ו"ח
. הציוניסטים של רשעיםה כלעם  גוריון-בן של התיכנון היהק בדיו וזה
 ועוד פעם עוד הדבר אותו על חוזרים אנחנו? לומר מה? להגיד מה

, ישמור' שה, םיהודי מלא לנו יש :לשמוע ציםור לא םיהודיה לאב, פעם
 יננוא ילד .'יםחרדי' כביכול והם, העקומים םיבדבר משתתפים גם שהם
פעם  שמע מי ...!?דבר כזה שמע מי .בישיבות או, 'חדרים'ה תוךב בטוח
 אפילו אבל, היה עוד דבר כל גויםה בין. דבר כזה היה לא ..?!דבר כזה
 ,בכלל בושה אין והיום .בושהקצת  לפחות, בושה איזו עוד התהי -שם 
 עודיש  םחרדיה םיהודיה בין אבל. מקום-בשום ולא בישיבות לא

 עולםה, החדש עולםה ,יבנה עולםה – הלהא התמימים ל גביוע, תמימים
 אין. קדושהה של ובעיקר, תוהקרבנ ושל המקדש בית ושל משיח של
 עולם , איזהיהיה זה מה לתאר לי קשה, יהיה זה מה לתאר מילים לי
רק לשם , שמים לשם יהיה שהכל עולם ,פסולים יצרים בלי עולם, נקי

 . נטו ,שמים

 :ותשובות שאלות

 ...?לעשות צריך בדיוק מה, ''ה עם קשר רולקש' בדיוק זה מה. ש

 להגיד', ה םע   ,איתו לדבר ולהתחיל להתבודד, להתבודד צריכים. ת
 שלוחץ מה כל, לך שמפריע מה כל, הצרות כל ואת ותיהבע כל את

 להרגיש תחילת טלא טלא ואז, מדמעות יותר אפילו, דמעותם ע ,עליך
 כמה, לכם טוב שזה כמה להרגיש תתחיל, קדושהה של הנוכחות את

 ושהוא, שלו, תוחכנו של הרגשה לך ותהיה, גערו מרגישים שאתם
 אפילו לך ןנות הוא אם, מה משנה ולא, עליך שומר הואוש, מידת תךאי

 ותרגיש ואתם, קשר עמו רותקש, תוא תדברו, אתו תדברו – קשה מבחן
 .בשלימות הז על דלעבו ואיך, זה את לקבל ואיך לעשות איך

 .רב הערב מטעם םיפועל כמה כשנגלה גדול 'קשו  ' שיהיה אמרת. ש
שפועלים  יש עסקניםו, הגיוס-זירתג נגד עצרת באמריקה יש עכשיו
 ...עצרת תהיה שלא, לזה להזיק הכח בכל

 ויתעורר שלא מכה יקבלו הם – האלה רשעיםה, לך לומר רוצה אני. ת
 שייך מי. בירור :עכשיו שקורה מה בדיוק זה. קדושהמה ישיר, מזה
 ומי םעליה לסמוך יכולים אנחנוש הרבניםהם  מי נראה ועכשיו .למה
 . דמא פשוט ,לא



 מהפוליטיקאים ,הםהעסקנים המ שאחדלאחרונה קרה  םימדה דבר. ש
 ...לישראל החדשה הקרן של רשמי בכנס לנאום לךים, החרדיה

. ושליטה כסף - הכל זה, להגיד יכול אני מה. כסף כסף כסף כסף. ת
 את להרוס שרוצים לאלו ללכת, דבר זהכל ללכת שיכול מי

 קשות יהכ עבירות עם עולםה על טלהשתל בכלל רוציםש, האידישקייט
, יודע לא שהוא להיות יכול... כזה דבר?!ל ללכת יכול הוא איך, םישקי
 . יודע לא שהוא מאמין אינני אבל

 ...?ראקט עםכעת  מתרחשש מה על אומר אתה מה. ש

 אתם האם .יודעים הרי אתם, ברור זה, 3-ה ע"מלה של ההתחלה זו. ת
 איימה אירן עכשיוו ..!?הנבואות של התממשות ושז ברור רואים לא
 יש אבל, דווע, הסעודית ערב, שמסביבה הארצות על וגם ב"ארה על
 זכריה) פשוטה לאמלחמה  ,פה מלחמה להיות שצריכה ותמקורב גם
 מבין שאני הכיוון. ומגוג גוג לא זה – מה שקורה עכשיו אבל(. ד"י

 הקב"ה עם המשיח רק כי, קצר מאד, אמר א"שהגר כמו ,יהיה מ"שגו
 לגמור כלוויוהם , לכולם ומעבר מעל כח להם ויש, נגדםכ נלחמים
 . ..שניות בכמה אותם

אסמכתא  מזה מביאים .'שעות שלש הושענא' ים:רמוא בהושענות. ש
 ...בלבד שעות שלש תארך שהמלחמהלכך 

... ואיום נורא משהו זה - שעות בשלש לעשות יכולים שהם מה היום. ת
 .ביותר קצר זמן יארך שזה אמר א"הגר .חשבונות מיני כל ישו

 ...להפגש עם הפופ לוותיקן הלכולאחרונה  רבנים. ש

. הלך אליו הראשי הרב גם, קןיהוות עם שמדברים רבנים שיש בטח. ת
 בהצל עםשם  עמד והוא, ורקדושם  השטריימלים עם שהלכו רבנים היו
, ו"ימש האפיפיור .ב"בארה שם יםנהעסק אחד זה, רב לא זה אבל .שלו

 לא זהו .לו חשוב הכימה ש זה ,םיהודיה את למשוך רוצה רק הוא -
 להציב, שלהם השיטה זו, םיהודי מיני כל מסביבו םש    שטראמפ סתם
 ...תםוא להאשים אפשר שיהיהבכדי  הראשונה בשורה םיהודיה את

 ...?בארץשל טראמפ כאן  ביקורו על דעתך מה. ש

, זה רק ולא .למלחמה הכנה לעשות בשביל רק היה הביקור כל. ת
 הוא, בשבילו זרה-הדלעבו ששייך משהו כנראה זה – בכותל הביקור

 עובד ממש הוא, אמיתי-לאאדם  הוא אבל, המקום את לראות הלך
 ...ז"ע

 ...גדולה דמות ממנו ועושים, אותו מעריצים שמאד םיהודי יש. ש

 . הצגות הכל. ת

 ...השגרירות את העביר לאהוא , אותם איכזב הוא בסוף. ש

 לחברה שייכים וכולם, לזה שייך נתניהו גם, שטויות הכל זה, לא. ת
 .ה..לוגד תאח

 ?...איראן כנגד מלחמה מארגן הוא עכשיו אז. ש

, גדולה מלחמה לעשות רוצים הם אבל, כאלה מלחמות עם יתחיל זה. ת
 גדולה מלחמה רוצים שהם ברור אבל, בדיוק הולך זה איך יודע אינני
 שלהם קריםנלבו כנסילה םיחייב הם. עולםה כל את שתבלבל, מאד

 רואים כבר כי, הכוכב את חזק יותר לראות יתחילו מעט ועוד. בשקט
, אדמה-רעידות יותר עוד תלהיו ויתחיל, יותר עודיראו  אבל, הז את

  .הסבר להם יהיה ולא, טבע-סונותא יותר ועוד

, מקום ובכל פהובאיר ומהומות באמריקה מהומות לעשות רוצים והם
 בפצצות להשתמשו דברים הרבה לפוצץ עומדים לא הם .מלחמה וגם
 מספיק יעשו הם אבל, לםיבשב גם הכל את יקלקל זה כי, ותיעינרג

 אפילו, ותומ מקרי להרבה גם ולגרום, הכלכלה את להפיל וינסו, הרס
כל ו, עצום בלאגן עם יהיה וזה. מקומות מיני בכל ורעב, מיליוניםשל 

 אם ולואפי .יתחיל כבר כשזה שלהם הבונקרים בתוך שבוי   כבר ,האלה

, יהיה זה שם אבל, שם לאבמקומות אחרים ו שהם כאילו אותם יצלמו
 . שם יהיו הםו

כי , לה תדאגו אל אבל, הימצאה מקום את יודע אינני היאנגל מלכת
 שיש או, המפריע סתם היא כי, אז עד תחיה לא שהיא ידאגו שהם או
 וידאגו כלפיה רבה הערכה להם יהיהו רשעיםה בתוך עמדה מספיק לה
 אני אז .שלה משפחהל גם, בפנים השל המקום את להויהיה , מאד לה

 ימותו שכולם אומר לא זה .םהשל לסוף יגיעו רשעיםה שכל מאמין
 .מ"בגו ימות – שלא ומי, ימותו אבל, שלהם המנהרות בתוך

 ?..הסוף שזה להבין מתחילים יקהבאמר םיהודיה האם. ש

 על מדבר ואני, מעטים הם אבל, להבין םישמתחיל כאלה יש. ת
 את מכינים שכבר כאלה ויש, להבין שמתחילים םחרדי מעט, םחרדיה

, מעטים הם אבל, פה דירות אפילו להם שיש כאלה שי ...הפספורטים
 business as' )יושואל סא ביזנס' זה הרוב. לבוא שמתכוננים אלה

usual) ,...שמישהו רוצים ולא, לדעת רוצים לא והם. כרגיל סקיםע 
 הם, לפחד רוצים לא הם, עצובים להיות רוצים לא הם כי, להם יספר
 חייםאת ה, מהם הרבה ובשביל, שלהם המסיבות את להמשיך רוצים

 לתורה ששייכים חיים נראה אולי זה 'השטח על'ש, שלהם העקומים
 שעוד מאמין אני  – באירופה. אחר משהו הז 'מתחת' אבל, ולמצוות
 ,יגיעו אנגליםה אם יודע לא אני אבל, מעט עוד יגיעו צרפתיםיהודים 

 .כספיתמבחינה  קלים כ"כשם  החיים, באנגליה יםעתקו םחרדיה כי
, וילד ילד כל על וטוב שמן ותקציב ירהד-שכר להם משלמת הממשלה

 יכולה והאשה, ללמוד ללכת םייכול הם, בכלל לדאוג צריכים לא והם
 בכלאנשים ש ביניהם יש .םימסודר והם, בבית קטן עסק איזה לעשות

 עכשיו יש אמנם. ענקית היא היבאנגל םש התרדמה אבל, תופסים זאת
 והם, ענק אנטישמי הוא ההממשל-ראש הגברת נגד שרץ וזה, בחירות

 לעזוב צריכים םיהודיה כל אזי, יכנס אהו אםש היבאנגל אמרו כבר
 קרוב זה שם, היבאוסטרל שיקרה מה מעניין. המצב וזה. אנגליה את

 הטבע מן דברים ההרב יש וכבר ,שיהיה בשחו ואני, מיוהדר-לקוטב
 – ופתאום, הוגב מאד םוח היה ץיקשב כמו ,םיהיממד דברים, שקורים

 משהו ,ענקיות בצורותו, אדמה רעידות כמו דברים מיניל כ או!!  שלג
 רק, יהודים מלא שם שוי. שם מסוכן מאד מקום זה', וכו' וכו ,נורא

 םידתי יש וביניהם, םיהודי אלף חמשים יש מלבורן הבירה-עירב
  .םחרדיו

, כו'' וווכ הודו כמו, תנוימא רחוקות תבארצו שקורה מה מספרים אלו
 לחופים מגיעים םידג מליוני, יאלפ, יםתמ דגים כמה פריםסמ לא הם

כתוצאה  לא זה .לכך סיבה מוצאים לא הם .ותיענק בערמות ממש ומתים
 מכח םימתחממ שהאוקיינוסים זה בגלל שזה כנראה. זאת בדקו, זיהוםמ

 וכמו, נמסה מתכתה, ב   עשוי ל   זה עולםה-כדור של האמצע הריו, הכוכב
 מרס כמו ורואים שהפלנטות האחרות .יםממתחמ הםש הפלנטות כל

 זה ובגלל .םמוחיהמ זה, צבעם את חזק ריות רואים, אור יותר יםמקבל
 והדרומי, סיםנמ דרומיהו ניוהצפ הקוטב .הזיהום בשביל לא, מתים דגים

. בדגים מתים יותר עוד מלא טינהאטל, פוניצה ןממהר  יותר הרבה נמס
 נכון. כזה משהו או זיהום של סיבה מצאו לא .החום מכח מתים והדגים
 . לא בכלל, משתנה עולםשה הסיבה זו לא אבל, םוזיה שיש

 בכל טכמע זה על מדברים שלא בכך מאיתנו תזא להסתיר מנסים והם
 עניםלוהבו .זה את אלמצו ניתן האלטרנטיביות בתוכניות רק, התקשורת
 מתחת יש געש-והרי, המלח ים לידרק  3000 שיש םאומרי -הרבים 

, התפוצצו שלאעברו  שנים אלפי כמה יודע שאינני, באוקיינוס למים
-סופות ויש. המים את מחמםכן  גם וזה !ץצלהתפו מתחיל עכשיו וזה

 גייזר'ה את יש, דברים מיני כל ויש .היה לא פעם שאף במקומות טורנדו
 ילוסטון של ומיאהל-בפארק זה את לראות הולכים היו םישאנש, 'הזקן

משהו  זה .התפוצץ לא פעם אף זה, לרעוד מתחיל זה שכעת בארה"ב
 ב"ארה של רבעים-שלשת – יתפוצץ זה ואם, האדמה בתוךענק שם 

 שליש שני יכסהזה ו ,העשן סמיך יהיה כ"כ זה כי, לאבדון ילך
 .הזה העשןבגלל  רק ימותו אנשים .ב"מארה



 ...שומעים לא, קוריאה-צפון עם קורה מה. ש

, לאיים וממשיך, דברים לנסות ממשיך הוא ...יםעשומ איך דווע. ת
 אלפי עם הגבול על שם והסינים, שמה והרוסים ,שמה איםקאמריוה

 מלחמה להיות שחייבת ברור אמר קוריאה-דרום ממשלת וראש. חיילים
 זה, יחד כולם הם אבל .קוריאה בצפון הזה ףרהמטו עם לגמור בשביל

, יעשה טראמפ מה לדבר במקום, סרט זה, משחק זה, פה שמצחיק מה
 פוריםיהס מכל ותיהנו ושבת פשוט, תעשה מרקל מה, תעשה מיי מה
 .הזה בקולנוע סטודיו שחקני כולם הם. סרט כאילוזה ש

 אפילו, 'ביי ביי' לו אומרים אותו הורגיםהם  –רוצים לחסל  שהם מי
 הסבר ללא הז תא משאיריםו ,אותם רוצחים הם ,זה את מסתירים לא
 דבר ושוםבגלל זה  סוהר-לבית הולך לא אחד אף. העסק את סוגריםו

. וחשבון דין םמשלמי ולא אותם רוצחים – נגדםכ שהולך מי. קורה לא
 ...שחיסל את הקרבן אחר מישהו זה כאילו שחקעשות מל צריכים לא

 ..." הפימהמחנות " על דיברתם פעם. ש

 הם, אותם צריכים מה בשביל רובר ולא ,קיימים קמפס הפימה. ת
 ואינני ,שטוענים יש. שם שגר מי אין אבלשלהם  בצוותות מאויישים

, רובר לאזה  אבל, ההומלסים מכל שם םירשמתפט, נכון זה אם יודע
 שמתנגדים אנשים שם יכניסו הבלאגן יתחילר שאכש גם להיות ויכול

 שם אותם ישימואז  - שלהם לבונקרים נסכלהי מנסיםלהם או ש
 ביותר גדולים והם .וריקים, צוותותה עם כולם הם אבל. מהם ויתפטרו

 את ולחפש ב"ארה ממשלת של לאתר להכנס ואפשר. הללו המחנות –
 .(FEMA camps) שם זה

 את להם נותן מי? בעצמו "מסאם זה הה – ח"הסעה את מנהל מי. ש
 ...?הכיוון

, אנשים שבעה של בידים זה שהשליטה שטוענים יש .יודע לא אני. ת
 הפופ זה מהשבעה אחד. להם שייך האפיפיורגם  .זוויטס'לג ששייכים
 שהפך הראשון זוויט'גה גם שהוא – הלבן הפופ זה מהם והאחד, השחור

 עבודה עובדי, מנוולים של חבורה זו. כולם על שולטים והם .פופ ותילה
 ךדרו. אומרת שהתורה ממה הפוך בדיוק עושים והם .השטן דיבועו, זרה
 אנשיםה ורוב. זוויטס'הג של רסיטהבבאוני הוא גם למד טראמפ, אגב

 שלומד מי כל לא, אמנם כאלה במקומות למדו בוושינגטון םיהגדול
 .כזה הוא שם

 ...כורש על כמו טראמפ על ושדיברכאלה  שהיו זה איך. ש

 ...!עשיו כמו יותר הוא ת.

 

 ...?הממשלה את םעוזבי לא םחרדיה למה. ש

 . םשלה לכיס 'חרדים' הם. כסף-געלט-מאני ...טובה שאלה. ת

שאמורה  הגיוס-עצרת נגד ביותר פרועה בצורה םינלחמ םיעסקנ. ש
 .בימים הקרובים.. ב"בארה להתקיים

 והגיוס. איתם ילכו לא יםאמיתי שהם ואלה, תםאי ילכו אנשיםה רוב. ת
. נורא משהו ממש זה כי, שם להירשם ללכת אפילו אסור, ברור זה –
 כי !לצבא עוזרים םחרדיה ,להם עוזרים והם .המסכנים את מושכים םוה
 – מספיק להם אין ואם. בצבא םחרדי של מכסות למלאות צריכים הם
 – הבנות בנושא של אבל .עוד למשוך טריקים מיני כל עושים הםאז 
 . מסכנות בנות ,לשם הבנות את יםכשמוש, עוגר הכי זה

 וסירבה, סוהר בבית חודשיים ישבה ,מסכנה ,תשובה-בעלת אחת בת
 שהיא קטנים אחיםעם , מאבא יתומההיא . מה שהם רוצים את לעשות
 רוצה לא שהיא? עשתה שהיא העבירה מה !רשעים כאלוהם . מפרנסת

 שחררו ! הםאותה לקחת להם שאסור תחרדי היא אבל? לצבא ללכת
 . וגדולות רבות הפגנות אחריל רק אותה

 נגדכ שפועל אברך רצח מכות הכה 'הישיבות ועד'מ אחדעסקן . ש
 ...וסיהג

 הרביצו םחרדיאנשים . להם מפריע הוא כי, אותו הרג טכמע הוא. ת
 םוניזהקומ את הקים מי. סתם לא. םזניוקומ-סופר וזה. אכזרית כזו בצורה

 הם .החדש-העולמי-הסדר הכל זה – ?םזהציוני ואת םזיאליצהסו ואת
. ה"הקב מן עולםה את משוךל כדי, עולםה את לבלבל כדי זה את הקימו
 התמימים םיהודיה כל את וךשלמ בכדי יידישה בשפת השתמשו אפילו

 רוב ,ריםוסב שאנו כמו לא היא יהההיסטור. מהעיירה, מהשטעטל
 ויותר, לפח אותם קולזר אפשר הספר תיבב אתם שמלמדים פריםהס
 .אותם ףולשר טוב

 ..?הפיגועים לכ עם באירופה שיש ורטירה לכל מתקשר זה ואיך. ש

 טרהשהמש שירצו, מפוחדים יהיו שכולם, להפחיד, לבלבל זה נועד .ת
, סטיפאשי עולם יהיה וזה .'שמורים' לוכביכ יהיו הם ככהש ,תשתלט

 ...רוצים שאתם מה – סוציאליסטי, קומוניסטי

 ש. כעת הם תוקפים את מאה שערים...

 מלא זה הרב לצערי. פשוט קוםמ לא זה שערים-מאה, תראו ,כן. ת
 ביניהם יש - קדושות הכי לותימהקה ,רשעיםל שקשורים אנשים

. וכו' שליטהו כסף, כסף זה – הכל. רשעיםל קשורים והם ,יניםשמל
 שעוד אלה! טהוריםה הם – שערים במאה טהורים שהם אלה אבל

 יםבאיזור פה שגרו הענקיים הצדיקים םיהודיה של במסורת מחזיקים
 הכי הצדיקים היו אלה – כן גם העתיקה בעירו – וכו' שערים מאה של
 םיעולהם ו ,הרע נגד שנלחמים כאלה גם עכשיו םביניה ויש, ליםוגד

 וז. כמו שהם דבר כזה שיהיה עולםב מקום אין – והם, ועולים ועולים
 מחזק זה – אתם לדברו, אותם לראותרק  אבל, מאד קטנה קבוצה אמנם
 .מאד מאד

 ...נוראה התנפלות םש היתה. ש

. אכזרית הכי בצורה יםדליל ומרביצה תמשתולל המשטרה שם דוקא. ת
 ניםיש לו שבר ,אותו והכה שערים במאה בלש אותו תפס – ילד אחד

. סיבהכל  ללאכל זאת . בדם התמלאהילד ו הכביש על ראשו את ודפק
 אליו בא – שצילם מישהו היה .הדם נזל השוטר על וגם, דם זב דהיל

 לטפל הורשה לא א"מד עובד. ועצר אותו עליו התנפל סמוי שוטר
 שיניו את לבלוע עלול שהילד אותם הזהיר הוא. אותו הכועוד ו ,בילד

מלבד הילד ו. נורא משהו זה .מוסרט הכל. שלו בפהלו  שיש השבורות
 ,במירון גםו. אותם שהכו ונשים ילדיםהרבה  עוד היו - הזה שפורסם

 ולדחוף אותן למשוך והתחילו, נשים-לעזרת נכנסו הם, עומרב ג"בל
 . ישתוק לא שמעון שרבי לכם דיאג רק אני .דולג בלאגן והיה, תןוא

אכן ש כנראה, מפלה אחרי הלמפ חוטפת המשטרה בעומר ג"ל מאז. ש
 להם יש .סיפור אחרי סיפור. ישראל עם בשביל נלחם ל"זצ שמעון רבי

שוטרים ה איך פעם אחרי פעםלאחרונה  מצאו .עכשיו בושות הרבה
 ...מפגינים נגדכ שקר-בעדויות םימשקר

 מבוגרים אנשים, ניםזק   מכים שהם איך םיצילומ היו .זה רק לא. ת
 שחיכו אנשיםלשהרביצו  פרשיםהיו  גם .מרושעים רשעים. שהפגינו

 העבודות את התחילו הםו .ממירון בחזרה האוטובוסים להסעות בתור
 התאכזרו שהם ואיך. שלישית-דהוסע של מזמן, עצמה בשבתשם  שלהם

 ורגוע שקט היה הכל. כלל סיבה שום לאל, עזעתמז בצורה נשים על
 .סיבה שום בלא התנפלו סתם



 מסר להורים של ילד אוטיסט
 עם דניאל, ירושלים, ב' בתמוז התשע"זתיקשור 

מדבר דניאל. אני בחור אוטיסט ואני לא מצטער שאני אוטיסט 
-ישראל, אבל לא רק לעזור לעם-כי נשלחתי כדי לעזור לעם –

ישראל, גם לעזור להורים שלי ולמשפחה שלי. זה לא פשוט, אני 
אוטיסטית, זה מאד קשה. אנחנו נראים יודע, כאשר יש בן או בת 

 נורמליים לגמרי, אבל לפעמים קשה מאד לחיות אתנו.
אנחנו גורמים מצד אחד להרבה סבל גשמי שאנחנו מתנהגים  

הרבה פעמים לא טוב, יכול להיות מאד קשה. מצד שני אנחנו עוזרים 
אם המשפחות רוצות לעלות  –למשפחות שלנו לעלות רוחנית 

 רוחנית.
לא כל ילד אוטיסט חייב לכתוב )לתקשר( כמו שאני,  אבל 

כדי שההורים יתקרבו לה' בגללו. כל ילד הוא קצת אחרת, אפילו 
 –שהוא אוטיסט. כל משפחה צריכה ללמוד שאם ה' נתן כזה דבר 

 זה בשביל לעזור להם להתקרב לקב"ה יותר ויותר.
אני בטוח שאתם רגישים לילד שלכם. אני בטוח שגם בלי  
ור אתם חשים את הנשמה ואת מה שמיוחד בו, ואני בטוח, בלי תקש

להכיר אותו ובלי לדעת כמה שהוא קשה פחות או יותר, שאתם 
מרגיש קרבה רוחנית עם הילד. זה  –)ההורים( או לפחות אחד מכם 

נכון לכל ילד שנולד למשפחה שיש בו איזה מום או פיגור או לא 
 משנה מה.

קרוב לה', יכול לחוש את  מי שרגיש, מי שרוצה להיות 
זה אוטומטי, מיד,  –הנשמה של כל ילד, וברגע שהוא חש את זה 

מקרב אותו לקב"ה. עם כל הקושי בגידול ילד כזה, ואני יודע שזה 
קושי רב, ואני יודע כמה צער הבאתי להורים שלי, אבל יחד עם 

 הם אוהבים אותי ועושים את הכל בשבילי. –זה 
שהייתי כבר גדול וידעתי כץ לאבא שלי, ואפילו שהייתי מרבי 

זו האמונה  –הוא רק החזיר לי אהבה, והאהבה הזו  –להרביץ חזק 
זה רק לטובתנו. ומי שיכול  –שכל מה שה' עושה  –והבטחון בה' 

לעלות לגובה הזה כמו אבא ואמא שלי אז הוא בטוח יקבל משיח 
 צדקנו.
אם אתם אנחנו כמעט בסוף, ממש. הילד שלכם בעזרת ה',  

יהודים אמיתיים ואני בטוח בזה, אני בטוח שהנשמות שלכם עמדו 
סיני ואמרו "נעשה ונשמע", ואתם תקבלו משיח צדקנו. ואז -בהר

הילד הקשה הזה, מול העינים שלכם, בשניה, יקבל מראה אחר 
לגמרי, מראה של צדיק ממש, ואז יהיה לכם הרבה הרבה הנאה 

 ממנו והרבה כבוד ממנו.
רך אתכם שתזכו לקבל משיח צדקנו עם כל המשפחה, ואני מב 

ואז תראו כמה שהילד באמת צדיק ותלמיד חכם ותשכחו לגמרי 
 מכל הקשיים שהוא הביא לכם פה בעולם הזה.

 

 :)דניאל ביקש למסור עוד מסר(

  לא לתת לטומאה להיכנס
אבא, אני רוצה לצעוק, להשתולל, לבכות.  ,משהו מעיק עלי 

נוצרה ע"י רשעים, אבל לא ידעתי עד כמה  ידעתי שהמדינה הזו
שהם רשעים, כמה שהם בלי לב, כמה שהם אכזריים. כמה שהם 

 לא רוצים אמת, רק שקר.
עם התימנים שגנבו להם את  –אבא, מה שמגלים עכשיו  

הילדים, המרוקאים שגנבו להם את הילדים. הם לא רק מכרו אותם 
ם לעשות עליהם לאימוץ אלא גם שלחו משלוחים של ילדים חיי

ועד היום הזה, נסיונות, נסיונות כמו מנגלה, עכשיו זה יצא )פורסם(. 
חולים, ולא רק ילדים, ועושים עליהם נסיונות -אנשים נכנסים לבתי

 בלי שידעו, בלי שידעו.
אנחנו יודעים ויש מספיק הוכחות  .אבא, איזה עולם, איזה עולם 

ששולטים  –מדברים  לכל הדברים האלה. אנחנו יודעים וכל הזמן

זרה -לים שהם כמו נמרוד, עובדים עבודהבעולם רשעים גדו
ומקריבים ילדים לע"ז. רשעים שהולכים עם השטן, שהם עובדי 
השטן. וקשה להאמין שיש אנשים המתיימרים להיות יהודים, 

 שהולכים יחד איתם.
אבא, ואני רואה חוסר צניעות, אני רואה  ,אני מסתכל ברחוב 

לא  –על פניהם של אנשים, לא מבט רך וסולח ואוהב  מבט אטום
 את האדיבות והרצון לעזור לכל יהודי ויהודי.

יש מחלוקת על דברים שהם בסיסיים וברורים ביהדות. שני  
הצדדים חרדים, אבל צד אחד עובד עם הרשעים כדי לפרק את 

 היהדות.
ויש רבנים שפשוט  ,יש רבנים שהולכים לצידו של השטן 

ויש רבנים שהעם מבלבל אותו. יש מלא  ,את היהדות מדללים
רבנים, כמו שאמרו הקדושים מהדורות הקודמים שבדור הזה יהיו 

יי, רב. אבל ים, כל מיני רבנים, כל אדם שני ר  רבנים כמו סומסומ אב  
גן. אבל ברוך ה' יש אכמה רבנים אמיתיים יש? מעט. וכל הדור בל

ישראל -שמשתדלים להנהיג את עםלנו רבנים גדולים וחשובים 
 בדרך האמת ואפילו שהם מעטים, הקב"ה נתן להם כוח להנהיג.

סיני ואמרה -כל נשמה יהודית אמיתית שעמדה בהראני יודע ש 
 –תשרוד, אבל אני מרגיש, כשמסתכלים מסביב  –נעשה ונשמע 

רב. אבא, זה מאד מפחיד, -הם מהערב –שהרוב העצום לא מאלה 
שה'  -את הלב, אבל אני יודע  מאד, זה שובר לי זה מפחיד אותי

 יכול וה' יציל אותנו.-הכל
סיני עם תוספת -אותו מספר שהיה בהר –עטים יחסית אנחנו מ 

של עוד נשמות שה' יצר, והערב רב, אלה שלא קבלו ולא אמרו 
והם שולטים  ,הם הרבה יותר ממה שהם היו קודם -"נעשה ונשמע" 

 ולטים.על הכל עכשיו, כביכול ש
וה' יגמור את כל הרע, הוא יפרק את זה והוא  ,ואנחנו מעטים 

זה יעלם ואנחנו נשאר. עם ישראל  –יפזר את זה עד שזה לא יהיה 
 ועוד כמה גוים צדיקי עולם וזהו.

הרשעות יותר מידי  .לא יכול להיות אחרת .זה מה שישאר 
 אכזריות הם יותר גרועים מהמצריםהחוסר האנושיות ו .גדולה

כך שאין -העתיקים, יותר גרוע מנמרוד. הם קלקלו את העולם כל
איזה רשעות בעולם הזה עכשיו  ,לי אפילו מילים לתאר את הקלקול

 ואיך שזה שולט.
חייבים, חייבים! לזרוק את הגשמיות  –ואנחנו, עם ישראל  

ולא  ,המיותרת ולהצטופף בתוך הבתים שלנו, בתוך השכונות שלנו
לא לראש, לא ללב, לא לשכונה,  -מאה להיכנס שעות ולטוילתת לר

לא לבתים שלנו. אנחנו חייבים לבנות חומה רוחנית שתפריד בינינו 
לבין העולם המקולקל של היום. אנחנו צריכים לעשות גטו, שאנחנו 

 ,לא הגוים עושים לנו, שאנחנו עושים את הגטו –עושים את הגטו 
 ולא לתת לטומאה להיכנס.

אבא, אנחנו כמעט בסוף, אין ספק שהעולם פשוט לא יכול  
כך, שאין שום -להמשיך ככה. העולם עכשיו מטונף, מלוכלך כל

 הצדקה שזה ימשך.
אנחנו, עם ישראל, הגענו לזמן הזה עם התורה שלמה, שאפילו  

פסיק אחד לא השתנה בכל השנים האלה, ברוך ה', וזה ממש נס. 
ויש לנו  ,דיקים שכתבו על התורהיש לנו את התורה ואת כל הצ

את הגמרא ויש לנו את כל הספרים שהצדיקים כתבו וזה מה שמחזיק 
 זה הכל בשבילנו. –אותנו 
קרוב לקב"ה ולקבל יהודי צריך ללמוד תורה, להתפלל, להיות  

יכול ואין עוד מלבדו. הוא היחיד בכל מה שקיים -אותו תמיד כהכל
שולט על הכל ואנחנו העם שלו, בכל המציאות ובכל העולמות. הוא 

הילדים האהובים שלו. ואנחנו צריכים לחזור אליו ולהראות לו את 
 האהבה שלנו...

 



 כאלה הרבה אין

 ז"תשע תמוז ב"י, בנימין עם תקשור, ירושליםבס"ד, 

 יכול מה לחשוב מפחיד זה אבל, שמח ואני, מפחד אני!  ענק בצעדי מתקרב שהסוף מרגיש אני כי. מרוגש מאד מאד, מרוגש מאד אני
. ביותר אכזרי, רצח של מלחמות, מאד קשות מלחמות, שלנו בעולם מלחמות כבר שיש ראינו כולנו אנחנו. ביותר הקרוב בעתיד להיות

 לא אחד ואף, ונורא איום משהו, לכם אגיד אני מה, אוי...  ושל, ונשים ילדים רצח של, הבריות-אהבת חוסר של, איומה בצורה מוות של
 .. הצדדים משני... רוצחים הם גם – נגד שצועקים ואלה. זה את לעצור יכול

 הזמן מגיע אבל. אויבים של מיליונים על מיליונים מסביבנו. ענקית הסכנה – ישראל בארץ ופה, ישראל בארץ גרים היהודים ואנחנו
 כלכלת איך יודע לא כשאני, הכלכלה גם תפול, זה רק ולא. העולם כל על ישפיע כבר שזה מפחידה יותר ועוד גדולה יותר עוד שהמלחמה

 בכלל אין', כאילו' על', אויר' על פועל הכל, שבבנקים הכסף רוב את גנבו הרשעים המערב-ארצות בכל כי, בכלל עומדת עדיין העולם
 כלכלית התקדמות איזו באמת שיש להיות יכול זה איך. ליפול חייב וזה. למחשב ממחשב שעוברים מספרים זה הכל, בבנקים כמעט כסף

 ולבנות להרס רק, לתקן אפשר אי שנה מאתים בעודאף ש ֶהרס? עשה שאובמה ההרס את לתקן היום עד עשה טראמפ מה?! באמריקה
 . והחזקה הגדולה ב"ארה של החובות את להחזיר רק שנה מאה יקח זה, מספיק לא זה אבל, משהו עושה הוא ושם פה. מחדש

 שמאמינים' טמבלים' ואנחנו, סיפור אותו בטח, רוסיה, וכולם, סיפור אותו – וסין, הסיפור אותו – ואוסטרליה. הסיפור אותו – ואירופה
 של משפט-בתי כאילו שזה בארץ ואפילו, גוים של משפט בבתי שיושבים בשופטים, דין-בעורכי מאמינים, ברופאים מאמינים, ברשעים
 הם אבל, עליהם סומכים אנחנו, לנו עוזרים כולם, לנו יעזור הטכנאי, לנו יעזור המכונאי, לנו יעזרו כולם שהם מאמינים אנחנו. יהודים

 משרד שום ולא, לאומי הביטוח לא', סקיוריטי סושיאל'ה לא, אותנו להציל יכול לא אחד אף. אותנו להציל יכולים לא והם, שקרנים
 . ה"הקב רק, אחד אף לא, ממשלתי

 העולם. מוחלט ביטחון עם רק, יחסית בקלות הקרוב-העתיד את נעבור ה"בקב גדול מאד בטחון עם שהם אלה רק, כלום לנו יעזור ולא
 ז"הע כל עם, עושים שהם האיומים הדברים כל עם, פעם אי שחיו הרשעים כל את לעולם החזיר' שה, רע כ"כ הוא עכשיו שיש כמו

 אפשר, ענקית בצורה קדושה חוסר רואים אנחנו. זה את לתאר אפשר שאי רישעות מלא עולם רואים ואנחנו. עכשיו פה כולם הם, שלהם
 .חרדים כאילו שהם היהודים ואפילו, היהודים בין גם ודוקא, היום שלנו בעולם שיש הקדושה-מחוסר להקיא

 הגוף את שלוקחים, אחר טבע לעשות חדשות יצירות לעשות מנסים. הכל עם, הכל עם, הטבע נגד ללכת רוצים, מגעיל העולם כל
 וחצי אדם בן חצי יהיה שזה, מכונות של חלקים אדם לבן לחבר תוכנית אפילו להם יש. אחר למשהו אותו  להפוך ומנסים אדם-הבן של

 אשה, ברא' שה הטבע נגד הולך זה, חולניות זה, חולניות זו, הזה הרעיון לכל יתרגלו אדם שבני כדי, זה על סרטים הרבה עשו גם. מכונה
 לומד והוא עובד הוא – הבעל, הבית את עושה היא, שלה לבעל אשה זה, אמא זה – אשה, תפקיד אחד לכל ויש. גבר – וגבר, אשה –

 שלנו התפקיד זה'. וכו חגים', וכו ומצוות, תורה של, קדושה של, צניעות של בית עושים והם, המשפחה עם ביחד' לה מתקרב והוא, תורה
 . ישמור' ה, ה"הקב אנטי משהו נהיה העולם! לא, טיפשיים בדברים, קריירות מיני כל לעשות כדי לעולם לצאת ולא, ז"בעוה

' ה שעם מי! לפחד לא, לפחד לא'. בה שבטחו הנאמנים אלה וישארו, לגמרי יעלמו הרשעים כל. כולם את יגמור' ה, לדאוג לא אבל
 קשר לקשור צריכים, להאמין צריכים, לפחד לא מספיק לא זה אבל. לפחד ולא. איתנו יהיה' ה – ה"הקב את שאוהב מי. איתנו יהיה' ה –

' ה איך שמרגישים עד', ה את שמוצאים עד', ה עד ולהתקרב להתקרב עכשיו להתחיל. עדיין התחלת לא אם עכשיו ולהתחיל ה"הקב עם
 נסבול שכזאת הכנה בלי כי, הקרוב לעתיד להתכונן בכדי לעשות צריכים שאנחנו מה זה. טוב רק לנו ושולח אותנו ואוהב אותנו מלטף
, עכשיו ויתחיל', לה להתקרב שצריך שמבין יהודי כל אבל, קשה יותר עוד יהיה ל"בחו כי לארץ בחוץ היהודים על מרחם ואני. מאד מאד

 גוי וכל. ינצל כזה יהודי כל, לטובתינו זה עושה ה"שהקב מה שכל שלו הכוחות כל עם שמאמין יהודי כל – זה את לעשות, זה ברגע
 ?שאלות. כאלה יהודים הרבה כ"כ ואין, כאלה גוים הרבה כ"כ אין. ינצל הוא גם – אחד' ה בשם אלא, האיש באותו לא, ה"בקב שמאמין

 ...ב"וארה, קוריאה ודרום, קוריאה צפון בין עכשיו שהולך מה כל על אומר אתה מה. ש

 היא ארוכה כמה יודע אינני. מלחמה שתהיה להגיד מצטער אני – מלחמה תהיה שלא חושבים אם, למלחמה אותנו מכין הכל זה. ת
 .מאד חזק, חזק, ה"בקב כביכול להחזיק צריך אחד כל, הקשה למצב כבר נכנסים ואנחנו. יגיע גם הכוכב כי – תהיה

 ?...מקומות מיני בכל וצדיקים רבנים שעושים התפילות עם מה. ש

 שהיה מה, אה, ביותר חשוב זה כי, איתם הלכו אנשים שהרבה מקוה רק אני, מאד גדולה בסכנה שאנחנו ויודעים מרגישים הם. ת
 היום עד, מלאה-מלאה היתה ואירופה, הצדיקים לקברי רצים היו אם, מתפללים היו היהודים רק אילו, השניה העולם מלחמת לפני קורה
 היה לא, היה לא, בתשובה וחוזרים גדולות אסיפות עושים היו רק אם, זה את עושים היו רק אם. צדיקים של קברים, בצדיקים מלאה היא
, במיוחד התפלל לא אחד אף ולכן, שלו" כרגיל-עסקים"ה מעניין יותר היה אחד לכל אבל, ליהודים עשו שהם מה את לעשות לנאצים כח
 ידעו שכולם אחרי בשקט ישבו בהונגריה אבל. לרוץ התחילו ואז. לפחד התחילו פתאום ואז. ליפול התחילו שהפצצות עד במיוחד פחד ולא

 בקבוצות הולכים היו רק ואם. הנאצים שבאו עד, הגיעו שהם עד – כלום כאילו המשיכו פשוט, ברחו ולא, שקורה מה יותר-או-פחות
 !נעלם היה השואה כל – ביחד תשובה ועושים בוכים והיו, גדולות

 

 



   1עמוד   

 רק של ה' –הניצחון 

 עם בנימיןתקשור , כ"ו תמוז תשע"זיום חמישי בס"ד, ירושלים, 

 אבל, זמן קצת יקח עוד זה! הסוף – סוף סוף. לסוף עיםיגמ! אנחנו רבותי
 אםהקב"ה ב יםברור וביטחון אמונה עם קל יותר זה את נעבוראנחנו 
 יש ויותר יותר. ותאמיתיה ותיהודיה הנשמות על מדבראני  .'ה ירצה
 יותר רואים, ְלמה שייך מי ברור יותר רואים, אנחנו הזהעולם ב בירור
 להבין שמנסים באמצע הבינוניים ומיצדיקים, ה ומירשעים ה מי ברור
 .האמת מה הבלאגן מכל

. ומעבר מעל הבלבול. קשה דאמ בתקופה עכשיואנחנו  אבל, פשוט לא זה
 על מסתכלים – קדוש היה שפעם מה .ועמורה סדום כמו נראהעולם ה
רשעים ה של בעינים נהפך ליכלוך פעם שהיה ומה, ליכלוך כמו זה
 זה ליכלוךש שמבינים פילו אלהאו. קורה זהעולם ה ובכל. 'קדוש'כ

 חשוביםאפילו אנשים  יש כי, מתבלבלים – קדושה זהקדושה ו ליכלוך
-כביכול גם ,םיהודיה בין חשוביםאנשים ו, חשוביםגוים, כביכול ה בין

 חסקדושה וה, קדוש זה ליכלוךשה שאומרים רבנים ואפילו, חשובים
 . ליכלוך זה וםלוש

 את שמרגישיםכ ,טעם קצת כשיש לאט לאט אבל, מבלבל מאד וזה
 לבן, נורמלי אדם לבן מגעיל זה, ליכלוך שזה יודעים ךהלכלו של הטעם
 את מקיא הוא, זה את יורק והוא 'ביס' לוקח הוא .תנשמה יהודי עם אדם
קדושה ה את מיםעטו וכשהם .טהורהנשמה ל ליכלוך זה ליכלוך כי, זה
, שכתוב כמו ליכלוך, ליכלוך זה – השאר וכל, האמת שזה מבינים הם

, םיהודי -אנחנו ו, מצוה זה – שהקדו  וה. בתורה לאו ל זהע שיש ליכלוך
 שלנונשמה ה אחר דבר וכל  ,ממצוות ורק אך ניזונית שלנונשמה וה

יהודי ה, רחוק לא שזה, אמת-של-לרגע כשנגיע לכן. חזק דוחה, דוחה
 דברים, מגעילים דברים של חיים לי שוה לא! כאן עד': יגידאמיתי ה

 בכלל יכול לאאמיתי -יהודיש ומצבים, קדושות לא תשוקות, חייתיים
 . 'לזה כנסילה

 חנואנוקדושה,  םע  ! אנחנו לא – משפחתי! לא – אני': יגידיהודי אמיתי 
 . 'המלוכלךו העקוםעולם ה של חלק להיות מוכנים לא

, מפחדיםאנחנו  – 'ה דושיק על למותמ כי, נפחד ולא, נגד נעמודאנחנו ו
 בשום, לעשות נוכל לא זה, לא זה – עקומיםאנשים  של חיים לחיות אבל
 .עקומיםרשעים  של חיים מאשר מתוק יותר לנו הא  ר  י   והמוות .ואופן פנים

 .'ה קידוש על שנחיה רוצה הוא', ה קידוש על למות לנו יתן לא' ה אבל
 ליכלוךה כל עם, ייעלמורשעים ה וכל .יכול-הכל הוא כי, לנו ידאג והוא

 יקבלורשעים ה כל – נעלם שזה לפני אבל. ייעלם ,ייעלם הכל .שלהם
 זה, לראות מתוק משהו יהיה וזה, הזהעולם ב עוד םהשל העונש את

 וכל ר"היצה מכל, מהנחש נתפטר סוף שסוף, שלנו הנשמות את ישמח
 למשהו זה את ולהפוך תיהודי-נשמה לקחת שמטרתם ,שלו 'טריקים'ה

 והואהקב"ה,  י"ע נוצר גם הוא כי, יצליח לא הוא אבל. ודוחה שחור
 לא .השלמה לגאולה הזמן הגיע. רצונו נגד דבר שום לעשות יכול לא

 חייבים, יםאמיתיה םיהודיה ,ואנחנו .הקרוב בעתיד אבל, מחר ולא היום
 כולם, במבחן כולם. קורה מה משנה ולא, מה-משנה-לאקב"ה ב להחזיק
 והוא, ישראל-עם םע   הוא שלו שהלב מי, טוב שליחהוא ש ומי. במבחן

 לעזור, לעלות םיהודיל לעזור .היום של הגיבור יהיה הוא – לעזור צהור
 ,הרגלים על שיעמדו שנפלו םיהודיל לעזור', לה להתקרב םיהודיל

 עכשיו.  שלנו העבודה זו - הקב"הל שוב שיחזרו

, בחיים דברים מיני כל לעשות םיצריכאנחנו ו, פרנסה כיםיצר, אנחנו נכון
 םשע   אלהל רקאנשים, ה לרוב פרנסה תהיה לא מעט עודעכשיו  אבל

 אבל, האוכל את ניקח מאיפה ענד שלא, קשים מאד ימים כמה וויהי .'ה
 שהםאפילו ו. ממצרים שיצאו םיהודיל היה מאשר קשה יותר יהיה לא זה

 כי, להם היה כן למעשהכש, שלהם הבאה ארוחהה את להם שאין בכו
 אבל, אותם לשחוט יכלוו ממצרים איתם שיצאו בהמות להם היו עוד

 להם ואין, בשר להם שאין לבכות התחילו, אוכל להם חסרי אוליש פחדו
 איםמצ היו לאעולם מ הם. היה הכלבאמת  אבל. מים להם ואין, אוכל
 יהיה זה וכך. אחד לרגע לא אף רעבים היו ולא, אחד רגעל לא אף

יהיה  תיהודיהנשמה ל כי! לפחד לא אבל, יהיה כשלא פחד יהיה עכשיו.
 . הכל את

 אני, הארץ-כדור על רק מדבר לאעולם, אני ה כלעולם, ה כל, ינובת
 רק נוצר הכל, לזה מעבר והרבה מכיריםאנחנו ש העולמות כל על מדבר

 לעצור יכול לא דבר שום! נצחי שהוא דבר זה .תיהודיהנשמה ה בשביל
 לא וזה, שלם ברא' ה זה את .זה את להרוס יכול לא דבר שום, זה את

 עושיםאנחנו ש ברגע אך ,עבירות לעשות ליםויכאנחנו  .ךללהתלכ יכול
 לבוא לנו נותן לא' ה. תתשובה אמיתיב אבל, מתנקה זה – תשובה

 אבל, וליםגלג כמה יקח זה אולי. בתיקון לעמוד שנוכל מבלי הזה-עולםל
 ואז, שלה התיקון את תמקבל תאמיתיה-תיהודיה-נשמהה דבר של בסופו

 שכולנו להגיד יכול רק אבל ,לנו שיהיה האושר את לתאר יכול לא אני
 הדברים כל את לנו יהיה ואז. פגם בלי! שלימה, נשמה מיםשל   מזה נצא

 ר"היצה את לנו יש עכשיו כי, זה מה להביןאפילו  אפשר שאי הטובים
 לזה כשנגיע אבל, הרע יצר בליעולם  זה מה בדיוק לתאר אפשר ואי

 להמשיך נרצה ולא, שלנו הרגילים לבתים לחזור נרצה לא! מאד נשמח
 המזוהמים המים את לשתות נרצה ולא, בסופרמרקט אוכל לקנות ללכת
עולם ה של הצעצועים כל את נרצה לא. בידור שום נרצה ולא ,לנו שיש
 את להבין היכולת עם יוולדו כולם .צעצועים ירצו לא יםדיל, אפילו הזה
 מאד נתקרבאנחנו  אבלהקב"ה,  של לרמה נגיע לאבודאי , כמעט, הכל

 . לתאר אפשר שאי לגובה

 עכשיו.  היום של יןלעננחזור עכשיו  אבל

 עם, ונגל'ג באיזה להיות כמו זהעכשיו.  קשה מאדעולם  לנו שיש ברור
 ומאיימים חליםווז ורועשים צועקיםהם  לילהשב, מפחידות חיות מיני כל

עולם  זה, 'לילה ויהי חושך תשת'] היום שלנועולם ה בדיוק זה כך .עלינו
 זה – שלנו החיות וכל[ , ב"מ פ"ז:'וכו תרמוש בו' ללילה שדומה הזה
 כי, קשים מאד דברים ונל ויש. מפחידים מאדהם ש אחריםה האדם-בני
 הם אבל, רב-ערב שהם, שלנו רדיחה-עולםה בתוך מרגלים לנו יש

נים עםכחרדים  לבושים  ומעילים, כותואר ופאות, גבריםה, ארוכים זק 
. תנשמה יהודי לו אין, לו אין אבל .הכל הכל, קומפלט, יםשחור ארוכים

 להיות שצריך מה לפי עמלק הוא, ר"ע הוא אבל, הדין לפייהודי  הוא
 נשמה.ה במקום

 יש כייהודי,  להיות קשה מאד זה אז – מלשינים בינינו לנו יש ואם
 ולא, שותקים הם אבל, םיהודי באמת הם, עמלקים לא אמנם שהם רבנים

 בזמן להיות ליהתח', ה ברוך. מכוונים לא. לא ומה האמת מה אומרים
 הם אבל', ה ברוך, האמת את להגיד שמוכנים רבנים כמה האחרון
 . ההתחלה וז אבל. מעטים מאד בינתיים

 ליםויכ לארשעים ה כל. לשכוח לא, ]'שהשלטן לפניך'[ שולטה הוא' ה
]'בפרוח רשעים...  זה לכל כנוןית ויש .להם נותן לא' ה אם להצליח

 שנהמ שלא לדעת, פחדא ללש לא צריכיםאנחנו ו, להשמדם עדי עד...'[
 נהיה רק אם דשמיא-סייעתא נקבל, לנו יעזור הוא, איתנו הוא - קורה מה

 . מצרים יציאתבמ ליםוגד ותרי בניסים אותנו יציל הוא, איתו

 כשנגיע. זה את לשכוח לא. לפחד המ   מ   אין, לפחד כיםיצר לאאנחנו ו
! מלבדו עוד אין! מלבדו עוד אין: ועוד עוד להגיד רק, קשים מאד למצבים
, אחוז מאה, יציל הוא אותנוהקב"ה.  של ביותר החשובים הילדיםאנחנו 

 בעתיד בא זה! לפחד לא אבל, לאיבוד תלך לאיהודי  של נשמה אף
אנחנו  רק שנישאר עד, גדול ויותר גדול יותר, גדול היותר הפחד, הקרוב

 םיהאויב יהיו הם, חיילים לא ,לנו לעזור מישהו לנו יהיה לאהקב"ה. ו
 לא ניהםישב אומר לאוזה .. ש מי, הרופאים, השוטרים ,החיילים, שלנו
 אבל, הנכון בצד לא שהם וניבי דבר של שבסופו טוביםאנשים  גם יהיו
 לסמוך אפשר אי כבר – לנו לעזור םנשעניאנחנו ש אלה כל הכל בסך
 שכל, יםאמיתי ממש ולא שקרנים שהם רואים כבראנחנו ו, םעליה

 ., כאילו'היהודים מדינת', כאילו 'כאילו' זה, תאמיתי-לא – הזאת המדינה
, האידישקייט את, היהדות את להרוס זה - המדינה של המטרה אבל



 לעשותוכו',  ברדיו 'קונצים' מיני כל עושים הם. לגמרי זה את להרוס
 שאם רוצים, עכשיו ישמור' ה ,חוקים יש אבל, 'םיהודי שהםכאילו '

 לויכ הבעל, זה רק ולא, מזונות לשלם צריכה האשה גם – מתגרשים
 גם ורוצים. שנתיים מגילכבר  אלא שש מגילרק  לא הילד את לקחת
 .ילדים לאמץ, עקומים, אנשים רשמית ,ילדים לאמץ למנוולים לתת

, אבות שני בבתים להם שיש שמדברים כאלה לילדים כבר נותניםאפילו ו
 םימדבר עוד ,שאימצו הילדים ,והם, אמהות שתי להם שיש כאלה יש

! נפש חולי! ואבא אמא מקוםב אבות שני שיש ...כיף שזה כמה ואומרים
את והקב"ה.  נגדמלחמה  לעשות רוצים הם זהב אבל! גמוריםרשעים 

, הכל ואת אותם ברא הוא כי, חילהצל יכולים לא הם הזאתמלחמה ה
, טיפשים כך כל הם .העקומים כל את יהרוס הוא, אותם יהרוס גם והוא

 קמים הם אבל, בגדול נכשלים הם – נגדו להילחם מנסיםהם שכ תמידו
 לכיםמה-מלכי להיות ליםויכ שהם מאמינים כל כך הם, להילחם וממשיכים

 מלך ותילה יכול הוא ברוך הקדוש המלכים מלכי מלך רקאך , וםלוש חס
 איןו ברור זה את רואיםאנחנו  אבלרשעים.  ,רשעים ,. רשעיםהם ולא
 . ייעלמו האלהרשעים ה כל. לפחד מה לנו

 לא הם אבל, כולם כמו להיות צריכים שהם הפגנה גם היום עשו הם
 הם, העקומים הרומאים כמו הם ,העקומים המצרים כמו הם, 'כולם כמו'

 מתחילתרשעים ה כל, החולים כל כמו הם, שלו הרהחבו וכל נימרוד כמו
 יעזור ולא, למועיי והם. היום עדעולם ה מבריאת, היום עד ההיסטוריה

 יעזור לא. יעזור לא זה, עושים שהם הדברים וכל הפגנות לעשות להם
, מחליטה שהוא רק, רגיל אדם בן כמו, כאילו 'כמו' להיות לנסות להם
, חס מחליטיםה הם-הם, הם, לא, ילד נולד איך מחליט' ה לא, ה' לא הוא

 עם להמשיךיוכלו  שהם כדי עקום משהו לעשות ליםויכ הם. וחלילה
אנחנו ו. האלה הדברים לכל סוף יש, לזה סוף יש אבל .שלהם התשוקות

. לדאוג ולא, תונלסב הרבה פשוט, סבלנות הרבה צריכים, אנחנו צריכים
 .סוף

 

 :ותשובות שאלות

זה הרי ?... עושים מה, בירושלים מצעד להיות עומד שנראה מה לפי. ש
 נגד האינטרס הלאומי שלהם עצמם...

, 'כאילו' עשו פעם, טעות זה, לא, שלהם מיוהלא-האינטרס לא זה !לא. ת
 היהתש רצו כי, ילדים-מרובת-משפחה לכל יפים םיתקציב נותנים היו

, השני להילוך הגיעו כך אחר .הצגה סתם היה זה אבל, םיהודי של ילודה
' ה ברוך כי, להם עזר לא זה אבל .הזאת הילודה כל תא לעצור :שזה
 אבל, במצרים כמו קבדיו לא. במצרים כמו להוליד ממשיך י"עמ
 שלהם האוכל דרך שמנסים וכמה. גדול משהו זה שלנו בדור .יםכישממ

, להוליד ממשיכים םיהודיהזאת  בכלאבל , 'סטריליים'אנשים  לעשות
 וכל, טותיש מיני לכ יש, שיטות עם אבל, להם שאיןאנשים  יש ,נכון

 שיהיה קשה םיעובד הם אז, יםדיל רוצה היהודי וכל םיילד רוצהיהודי 
 . דבר של ובסופ - יש המקרים וברוב, םיילד

 עבודהה עובדי של המטרה זו שלהם המטרה, להבין צריכיםאנחנו  ,עכשיו
 ובונהר שהם חושביםהקב"ה,  נגד נלחמיםש מנמרוד דורות-דורי של, זרה
, אותם יצר ע"הרבוש, כלום הםעולם, ה של בונויהר לא והם ,עולם של
 כלש בטח אז, בשטן ורק אך מאמינים הם .להאמין רוצים לא הם וזה

 הכי המצוה שזה כאילו זה את לעשות רוצים הם - להם שיש תשוקה
 כמו זה את עושים שהם כאלה יש זא .ככה להם מגיע, שמגיע ,גדולה

זה , ישןה זהמו כ הכל וזה, אחרת זה את שעושים כאלה ויש, פעםש
, לתהום מתקדם זה אבל, 'מתקדםעולם 'באנחנו ש וחשבנ .נעלם לא פשוט
 הרגשה שנותן שמי ברור שיהיה צריך אבל, ינולע ישמור' ה, וםנלגיה

, תנשמה יהודי לו אין. לנצח חייםה את יחיה לא הוא – מותר הזה שהדבר
 .ימחק והוא

 אפשר ומה, בענין דעתך מה, 'תימן ילדי' סערת מחדש תתעוררמכעת . ש
 ?יותר עוד צהוהח תצא שהאמת כדי לעשות עוד

 שהםאנשים  רק וזה, הנכונה ציהמהאינפור את לקבל פשוט םיצריכ. ת
  .זה את אילהוצ צורות מיני כלבו שמה להכנס ליםויכ

 ...)מידע( חומריםכל מיני  השמידו הם. ש

 ביםיהפרימיטאנשים שה האמינו לא הם כי, הכל את השמידו לא הם. ת
 ובטוחים ' )גאים(צריםיו'שו כל כך היו הם ...בעיות להם יעשו פעם הלהא

 להם שאין המסכניםהם  – ואלה ,האינטלגנטייםאנשים ה - שהם בעצמם
 ...בכלל שכל להם ואין, כלום

 ..הושמדו. המסמכים רובש טען מישהו. ש

המבהיל  דברהמ קצת רקאפילו  אבל, הוכחות מספיק יש אבל, נכון. ת
 עשה מי, רגע': לעצמו אומר אדם שהבן, ונורא איום כל כך שזה, הזה
 לא זה אבל, םיהודי-פאיםורכביכול ו, םיהודי-, כביכולם?! יהודיזה כל את

 .לא, יהודי יכול גוי. ונורא איום כה דבר לעשות לויכ לא, יהודי םיהודי
 הםנשמה, בהם  אין. מנגלה של נשמותהם , תויהודי נשמות לא זה אז

  !םיהודי לא בודאי זה !?םיהודי זההאם  אז .מנגלה כמו

 יהיואנשים ש כדי זה את שהוציאו חושש מאדעכשיו, אני  יוצא זה ולמה
 עוד ןאי כמעט כי, עסוקים שיהיו אבל, עסוקים מדי לא, זה עם עסוקים
 פשוט? יאשימו מי את אז, ההיא התקופהן מ חיים שעדיין אנשים הרבה
 של הגוף עם שהתעסקו שרואים קברים או, ריקים יםרקב עם ישארו
 ילדים של משלוחים שקיבלו ארצות נימי מכל לראות אולי או, הילדים

 ...חיים

 ...אמתאת ה וירא םיהודיש לפחות אבל. ש

, םיעסוק שנהיהעולם, ב בלאגן לעשות שיםפומח רוצים דבר בכל הם. ת
 אין כי, עליו להפיל בשביל ןזק   איזה יקחו אולי .להפסיד מה להם אין אז

הם , לכן קודם לצאת לזה נתנו לא הם אבל, בחיים יםפנוסאנשים  עוד
 יכוליםבו ש בזמן בדיוק זה את מוציאים הם, אצ  י   לא שזה דאגוכל הזמן 
 ...למשפט להעמיד שאפשר מישהו לא אבל ,אנשים ימינ כל להאשים

 החוצה מוציא' ה, 'הדבר נודע אכןמצב של ' היה מצרים יציאת לפני. ש
, וגם כעת לפני גאולת מצרים 'ה הנהגתהיתה  זו. הרוע כל אתומגלה 

 ...אותו הדבר

 לגאולה ומי הזבל-לפח מי, המ  לְ  שייך מי לנו מראה' ה ,וקיבד ,בדיוק. ת
 ...השלמה

 

 שזו סימנים כמה יש .דינהמה קום מאז שנה שבעיםזמן של  זה כעת. ש
 ...המינות-מלכות יפסקתבה ש הגאולה-, שנתרצון שנת

. זהתוך ב, אנחנו התחיל כבר זה, להוהגא התחילה שכבר יודע. אני ת
, יודע לא גםאני  -' הרבה לא' זה מה אבל, הרבה לא? יקח זה זמן כמה
 ניסים כאלה נראהאנחנו ש שלב יש אבל, הרבה יהיה שזה מאמין לאאני 

 ,נשמח בלא ,הסוף לא עוד שזה, אפילו נשמח פשוטאנחנו ש, ונפלאות
 מובילשהוא ו איתנוהקב"ה ש סיםינ מיני כל עם, ספק בלי ברור נראה כי

 ווז .ניסיםהכח מ ורק אך חייםאנחנו ש נראה כי, השלימה לגאולה אותנו
, במדבר שהיה כמו ,כך אחראבל , בהתחלה מפחידה קצת הרגשה היהת

 רצו רקו, להם יההש הניסים כל ואת המן את להפסיק רצו לא כל כך
 אבל. ישמור' שה)המרגלים(  עבירה מזה ועשאפילו ש, וללמוד לשבת
 יהיה שהכל עד הנחכאנחנו ו, נשמח, אנחנו עבירות נעשה לאאנחנו 
 .עלםתי הרישעות שכל ועד, שלם

 מלחמה כאן שיש ראיות הרבה כל כך יש, מבין שאינני דבר יש. ש
 את שעוצמים כאלה ישזה ש איך אז, לטתחמו צורהב היהדות את לעקור

 ...זה את רואים לאכאילו  יןיעדו םהנייע

 הנשמות, אנחנו ותבינו .זה את רואים ויותר יותר ,ושאמרנ מה זה. ת
 יותר יהיו תמיד, פריםבמס הזהעולם ב מעטים, ותאמיתיה ותיהודיה

. איתם יגמור' שה עד ישלטוהם ש ,יםאמיתי םיהודי לא שהם אלהבכמות 
 את ,היהדות את להרוס זה ישראל-מדינת של המטרה כלעכשיו 

 את להרוס רוצים הם. מאד הרבה זה את ואמרנ, אנחנו האידישקייט
 אבל, צורות מיני בכל זה את לעשות ניסו המדינה בתחילת. האידישקייט

עכשיו ו. חזקים יותר היו רדיםחה םיהודיוה, מאורגנים מספיק היו לא הם



 מאד אותם מושך ז"ועגה, ז"עגה י"ע נתפסו יםרדח של גדולים מספרים
 יקנה לא בכלל הואש או לפח יזרוקיהודי ש קשה כל כך זה למה. מאד

 אפשר ליכלוך איזהל יודע והואקב"ה ב מאמין הוא אםהרי  ?!אייפון
 תפס זה !נתפס שלו הלב כי? לו קשה כל כך זה למה אז, זהעם  להגיע

 אחד אףו - שרוצים מהכל , הכל לדעת שאפשר ההרגשה. שלו הלב את
 עם לדבר אפשר ,תותמונ לקבל אפשר, תמונות לשלוח אפשר. יודע לא
 דברים. איתו מדבר שאתהמי  את לראות, במסךעליו  ולהסתכל אדם-בן

 לא' או, 'שיואנ ליכלוך' מלא-מלא יש. אחר צד לזה יש אבל! מדהימים
יהודי את ה לאאת האדם,  למשוך ואפשר, טובה יותר מילה -' אנושי

 להתפטר יכול הוא אבלמשך, יעלול להאמיתי -יהודי גם ,כןאמיתי, ה
 יכולאמיתי היהודי ה. תהוםה לא ליפול יכול הוא - שלא מי אבל, מזה
 בסופו אבל, זה את לזרוק קשה לוזה יהיה  כ"ואח האייפון עם ספתלהי
 . זה עם יפול – אמיתי לאיהודי  אבל, זה את יזרוקיהודי אמיתי  דבר של

 היה זהאז ש, אפילו דינהמה בקום מאשרכעת  קשה יותרמלחמה ה לכן
 אבל, נפלו - 'יםכביכול אמיתי' או, םייאמית םיהודי והרבה, קשה דאמ

 ליכלוךה וכל גויםה של התשוקות כלו .יהודי אמיתי כל יציל' העכשיו 
 ניסים עםיציל  גם' הו, דבר של בסופו םיהודיה את יתפוס לא שלהם
 .יםאמיתי היהודיויהודי  כל םיגלוי

 מגיעים הם ומהגשמיות, הזהב העגל זה הגשמיות .הבעיה זו – גשמיותה
 להם יש ואם. אותם מושךשזה  שאסורים הדברים לכל, העבירות לכל

 רק זה כי, יודע לא אחד ואף, בעיות בלי לזה להגיע אפשר אז - אייפון
 .זה עם לנוחיות כנסילה יכול הוא ,איתו

 

 הגאולה את יביאלא שהקב"ה מ מבקשיםשצדיקים  שיש שמעתי. ש
 בגישה שנוקטיםצדיקים  ויש, םיקש בדינים יהיה שזה מפניעכשיו 
 ?דעתך מה, הפוכה

 הרבה זה – זה את לדחות כיעכשיו,  עוזר לא שזה לכם יגיד רק. אני ת
 לא זהאמנם ', ה בעזרת אבל. בקושי זה את לקבל מאשר מסוכן יותר
 נתפסו תנומאי ויותר יותר כי, כאן הזה הדבר את עברנו כברו, קל יהיה

 כמו, זה עם יחד אבל, זה שמסביב תוהתשוק וכל ז"ועגה הגשמיות י"ע
 שהוא ,בסוף חלש כל כך יהיה י"שעמהתבטא  ל"זצ ח"שהח, ששמענו

אפילו שהוא ו ,וחולה חלש הואאבל  לניתוח שזקוק אדםבן  כמו יהיה
הוא  הזה האיש כמו י"עמ אבל, שלו החיים את להציל כדי לניתוח זקוק
 יעשה' ה לכן אז, ניתוח כמו קשה כל כך משהו שיעבור מכדי חלש מדי

 ה"זבע אז. קשות מדי בשיטותישתמש  ולאגדולים  ניסים י"עמ בשביל
 מאד אהר  י   זה כל כך חלשיםאנחנו ש מאחר, אך קשה יהיה לא זה סיתחי

 .יסבול ולא כמעט – הקב"ה עם חזק שקשור ומי. קשה

כבר  שזה לכותרות עולה זה פעם כל, האקורי-צפון על דעתך מה. ש
 ...להתפוצץ עומד

 יכולזה ש מקומות מיני לכ יש. יבוא זה מאיפה בדיוק יודע לא. אני ת
לדעת בדיוק מאיפה  - ושלנ הענין לא זהאבל . משם איבוזה וש להתפוצץ

 נגדרשעים, ה נגד חזק ולעמוד חזקים להיות זה שלנו העניןזה יתחיל, 
 הכיגוים לאלא גוים, ל סתם ולא ,גויםל כולנו את להפוך שרוצה המדינה

 לעשות ציםור, וםלוש חס, שלנו התורה את להרוס רוצים הם. עיםוגר
 .ושלום חס ,ללאו בתורה רמות וכל, מותר - הלאוין כל את

 ...?הבית-בהר המוסלמים עםשהיה  הבלאגן על דעתך מה. ש

 זה, עשוי שזה תולרא ואפשר, עשוי גם זהעכשיו  הענין – הבית הר. ת
 מי' לא, נשק עם יצאו, מישראל דוקאו ,ערביםאנשים  שלשה. שקוף

הם  כך ואחר שוטרים בשני וירו, שם סגדמהתוך מ, נשק איזה 'עדיו
 נכון .דם עם הצגה, הצגה סתם לא, הצגה לי נראה זה, יודע אל .הרגונ

 בשביל זה אבל, נהרגו הדרוזים השוטרים ששני נכוןו, נהרגו שהערבים
 .עסוקים נהיהאנחנו ש רוצים שהםעכשיו  קורה משהו. בלאגן לעשות
 ממלאיםהם ש או, משהו םיעוש הם ,תדעו ,םיגדול בלאגנים שיש ברגע
 או, הכוכב את רואים ויותר יותרכבר ש או, בונקריםה את ויותר יותר
, אלינו יגיע לאזה ש, עליהם שנדע רוצים לא שהם טבע-אסונות נםשיש

 ואז, שם אולי ,פה אולי ,זה אולי, מלחמה עם אולי, םיעסוק שנהיהכך 
 עם יתחיל שזה רובר כמעט. יעשוהם  מתכננים שהם מה מאיפה יודע מי

 .לקוריאה וגם ישראל-לארץ ששייך משהו

 ה"כ שביוםפרשת בלק משמעות ב בזוהר יש. הכוכב את הזכרת. ש
שהכונה  עניםוט שי, הכוכב עם משהו יהיה ,עולםה אתיבר יום ל,אלו
 ...השנהל

 זה את רואים, אחד דבר ברור אבל, יהיה זה מתי דילהג יכול לא. אני ת
 עם זה את שמצלמים הרבה ויש, שלהם ניםיהע עםאנשים  הרבה
 אלא, תיקןולוו א"לנאס שיש כמו ענקיים יםפוטלסק ולא, פיםוטלסק

 משפיע והוא, מאד קרוב שהוא רובר. פשוטים יותר הרבה פיםובטלסק
 . הארץ-כדור על חזק מאד

 ...8.7 של אדמה רעידתאלה  בימיםעכשיו  התהי. ש

 שלג יש, שטפונות ישו, געש-הרי ישו, אדמה רעידות יש הזמן כל. ת
. אנחנו זזים והדרומי הצפוני שהקוטב יודעים. אנחנו בחורף וחום בקיץ
 בודקים, למה יודעים ולא מתים ,וניםיבמיל, במיליונים שדגים יםעיוד
 לס'אנג בלוס קילומטרים אלפי יש .מחלה כל שהיא מוצאים ולא תםוא

 לדעת כלל בדרך תניםונ ולא ענקיים טבע-אסונות יש, מתים דגים של
. מכוסה הכל זה אבל, זה את מריםוא ושם פה הרגילה העתונות .זה את

, שלנו םיבעינ זה את נראהאנחנו  מעט ועוד ,קרב שהכוכב רובר ברור
 בטח, ומגוג גוג לפניתהיה שמלחמה ה וגם .עסוקים שנהיה רוצים הם אז
 משהו עם עסוקים שנהיה כדי יעשו שהםכך  שיקרה משהו יהיהכן  גם

 מיעם כל , כולם עם שלהם לבונקרים להכנס ליםויכהם שכך , אחר
 רוב כעת כבר כי, שלהם וההליקופטרים המטוסים עם להגיע שיספיק

 הטכנולוגיה כל עם מומחים, מלאים צוותות עם מאויישים הבונקרים
 כלשיכניס את  גדול משהו םיצריכ הם אז, שמה להם שיש החדשה

-נגד-אחד יהיו לא הם ואובמבה טראמפ, תדאגו אל. בלאגןלעולם ה
  ...הבונקר באותו יהיו בטח הם ...השני

 ממדינת שליש, באנטרטיקה קרחון של התנתקותעל  דווח לאחרונה. ש
 את מציףהוא ו המים בתוך ועמוק, מהיבשת שנקרע ,בגודלו ישראל
 ...הימים

 מעניין, מעניין וזה, אנטרטיקה, ימוהדר בקוטב היה זה, נכון זה, נכון. ת
 .'סתם לא' האוקיינוס את ימלא זה ימס כשזה ואז, נמסי זה ובטח .מאד

 שהיה איפהו, הגבו-הוגב סהאוקיינו את ימשוך הוא – הכוכב וכשיגיע
 אמריקאים זה ובשביל... ים יהיה - אדמה שהיה ואיפה, אדמה יהיה - ים

 את לויצי הם שכך חושבים הם, ...ב הגבוהים להרים רצים מסוימים
 ...עצמם

 מה, ימשך שזה םואומרי האחרונים בימים מאד קשה חוםעכשיו  היה. ש
 ...?בזה תוהמשמע

 עליו שכתוב מה לפרסם וצריך, הכוכב מכחמתחמם  הארץ-כדור טופש. ת
 .הזה הכוכב על יודעיםאנחנו ש מה זה עם יחד ולפרסם'[, ז שמות] בזוהר

 לכת כוכבי שבעה, לכת-כוכבי עם שמש-מערכת וז, כוכב לא וזה
 עוד זה ובגלל, חזקה מאד מגטית משיכה לזה ויש, סביבו ובביםתסמש

 ...'סתם לא'לטוס  סכנה יההת מעט

, עם אנחנו צריכים לעשות את המוטל עלינו, ואם מתחברים איתם
ם את המצעד שלהם יזה בעיה, אבל אם באותו יום שהם עוש – הרשעים

דאי ובודאי זה בוכים ויושבים עם שק ואפר, אז בויש המוני חרדים ש
  .קשהזה  –קוד באותו יום לר .יהיה מצוין

 עסוקים אלא', ה עם הקשר את מפתחים לא הם כי נופלים שהרבה הבעיה
 עסוק להיות צריך יהודי. אותם מוריד וזה, הרע נגדכ המלחמ עם הרבה

 ,המועדיםעם ו' ה ו עםשל הקשר עם, המצוות עם, התורה עם, הטוב עם
 היהודי זהו – זה עם עסוק כשהוא .לעשות צריך שיהודי מה כל עם

 אמיתי יהודי אבל, הרשעים נגד איתן לעמוד נצטרך ולפעמים, האמיתי
 את לגמור היכולת ואת הכח את לו יש ה"הקב רק, כח לו ןאיש יודע

 אבל, ושם פה להילחם אפילו ליווא מולם לעמוד יכולים, הרשעים
 '.ה של ניצחון רק זה צחוןהני



 שלש תקיעות שופר

 288, מסר מס' גולדן בנימין עםתיקשור , ז"תשע ט"ו אלול כי תבא,' ד יום, ירושלים, ד"בס

 י"לעמ להגיד לי שעוזרים הטובים האנשים ביןאני כל כך שמח להיות 
 כמה בחורים את האפשרות לעוד בכלל להגיד, שנותנים שנשלחתי מה

 . להגיד שצריכים מה להגיד כמוני

 ונשארתי, כזאת בצורה לתקשר שהתחלנו מאז שנה 25 בערך זה
ֶכל בחור בלי בתור כאן שלי בשליחות היום עד  יכולת בלי, רגיל ש ֵׂ

אנשים  של בשליטה הזמן כל להיות שצריך בחור, נורמליבאופן  לדבר
 ומאחרים ממני ודוקא להתקיים, יכול הייתי לא אני לבדי כי, אחרים
 שדיברו זמן היה, גדול כך כל לא נראה דבר זה. האמת יוצאת כמוני
את  מדברים האמת-אנשי הוא שהיום בזה שגדול מה אבל, עלינו הרבה
, 'אה: אומרים אז אותנו שזוכר מישהו יש אם ושם ופה. הדברים אותם
 '...אוטיסט! כמו נשמע הוא

למשהו  נהפך שלנועולם ה אבל, קצת לצחוק אפשר, זה מצחיק, נכון
-בחוף, ברחוב, בחוץ מקום: נמצא בכל פחד. מפחיד ביותר, ממש גיהנום

 יודעים לאאנחנו  כי, נוראי פחד יש בבית אפילו, בטיולים, במטוס, הים
 לדעת יכול לא ככה גם אדם הבן באמת. שניה בכל לקרות יכול מה
אנחנו  ועכשיו, זה את שוכחים אבל ושניה שניה בכל עלול לקרות מה

 והיום לפחד, זה קורה אתמול ממה לנו שיש גדולות' 'בכמויות רואים
  .שבוע ולפני

 הדוגמה, סמל שהיא עיר, ביוסטון שפגע ההוריקן על תחשבו רק
 בלי של חיים, טובים-כביכול חיים של, הזהב עגל של, גשמיות של

 יש רוצים שאתם מה, ַהייֶטק נפט,, מתגלגל כסף שהרבה, מתח הרבה
 .למהדרין' 'כשרותכביכול  או, כשרות מסעדות בה שתי יש. אפילו שם

 ...שם נמצא אחד ממרכזי החלל הענקיים של נאס"א. ש

... משם שיגורים עושים הם, א"נאס של הבית זהו בודאי!. ת
שם  ישאפילו  זה כל ועם, טובים' 'חיים בשביל אידיאלכביכול  והמקום

... עירוב עם מקומות וגם, ליטאים וגם, אחרות חסידויות ויש, ד"חב
 הכי הגוי בשביל וגם, גדול הכי ה'ֶחניוק' בשביל גם, משהו משהו
 בה כשיש ב"בארה בגודלה הרביעית העיר והיא. יוסטון זוהי... מגעיל
 של עיר פשוט זה, לכם אגיד אני ומהאנשים!  מיליון וחצי שש בערך
 רוצים רק, כלום לדעת רוצים לא, עינים אחיזת, שקר-שקר-שקר

 . מסיבות לעשות להמשיך

 מאז פעם אי שהיה גדולה הכי הסערה את שיש אומרים עכשיו
 שלש, עצומות ממש רוחות עם, האלה הדברים את שהתחילו לרשום

, 5 בדרגה הוריקן, נוראי וגשם, פחד ממש זה. לשעה קילומטר מאות
 דרום זה ומה, פלורידה לדרום יגיע כנראה וזה, גבוה הכי שזה

יץ ַמַיאִמי פלורידה?  של חרדי( מקוםה'ברוקלין' )'? ביץ מיאמי זה מה !'ב ִ
, חופשות עושים מהם הרבה לפחות או םיהודיה ששם כל, ב"ארה דרום

 יש שם מלא ובכלל, במיאמי לפנסיה שם יצאו םיהודי מאד והרבה
 אבל זה אמנם חם ובקיץ חמים, בחורף גם האויר ומזג. םחרדי םיהודי

 ... מזגן יש

 אין כי, הנשמה את מרדים פשוט זה האלה החיים סוג, אופן בכל
 שהיה תרנגול איזה לפחות היה אם. בבוקר אדם הבן את להעיר משהו
 הם. רדומים הם אבל שמה... חיים קצת היה אולי אז 'קוקוריקו' עושה
חרדי  הוא אם או, התעמלות לעשות הולכים, קפה שותים, בבוקר קמים

 הולכים ...התעמלות עושה הוא כך ואחר, נ"לביהכ הולך הוא אז
 של חיים ממשוכו' וכו',  צהרים לאכול למסעדה הולכים, לשחות

, רגש בלי, שכל בלי אדם נהיה כמו אבן, אדם הבן .'התאבנות'
 .ממש אבן נהיה, המילה זו –התאבנות 

 בכל יש שרק האוכל כל את קנו שכבר היום שמענו ההוא ובמקום
, סתם לא זה. לפחד ממה להם ויש מפחדים, כל כך הם הסופרמרקטים...

פרנקנסטורם , 'מפלצת' לזה וקוראים, פשוט מפלצת זו
(Frankenstorm) ,כל כך לא וזה, ִאיְרַמה... אשה שם של דוקא וזה 

 ... להתלונן אחד אף שאין ומעניין נשים... בשביל )מחמאה( קומפלימנט

 ...'מפלצת' כינו סאנדי את גם. ש

 זה אם... עכשיו אירמה כמו מפלצת כל כך היה לא סאנדי אבל, כן
מאשר  גרוע יותר הרבה יהיה זה, סתם יהיה לא זה נזק יעשה באמת

 םיהודימקום של ה ממש זה כי, םיהודיה של בלב גם יפגע וזה, ביוסטון
 גדולה יותר אף עוד אולי שתהיה מפלצת עוד ויש. האמריקאים םחרדיה

 אחת יש איזו 'אולימפיאדה' של הוריקנים... פה יש נראה כאילו, מזו
, יורק ניו ג'רזי, לכיוון ניו יילך שזה הרגשה לי ויש, כבר שמתחילה

 . לנו אוי, לנו אוי – כן ואם

 יהיו )תחנות הרכבות התחתיות( הסבווייז כל יורק לניו יגיע זה אם
 רק זה אבל. המים פני על הכל יצוף שזה נראה ובכלל, למים מתחת
 לא. םיהודיה את בכדי להעיר רק וזה. להיות שעומד מה של דוגמה

 אינכם האם. םיהודיה את אלא כדי להעירגוים, ה את בשביל להעיר
 לחשוב אבל, אותם מפחיד זה כן,, אותם מזיז לא אבל זה? לב שמים
 זה אם. משהו גדול לא אבל, אנשים כן לכמה אולי, לא זה – לזוז?!
 . אולי כן – יורק-בניו יפגע

שהמילה 'נוראית'  נוראית, מלחמה יש. זה עם יגמר לא זהעכשיו ו
. הקרוב בעתיד לפנינו שעומדת, חזקה לתאר את זה מספיק לאאפילו 
 והעינים, יושבים הרוסים, שלנו הגבול על בארץ, שפה יודעים ואתם

 בשבילנו זה מה יודעים אתם. לישראל אחת ועין, לסוריה אחת עין –
 אבל צדיקים... היינו לפחות אם! צחוק זה?.. הרוסים נגד מלחמה לעשות
 רק לא, מזה חוץ. יהיה מה יודע מי אז, פה שולטים שהציונים מאחר
 הרבה לנו ישעכשיו אז . איראנים אלפי, איראנים גם יש, רוסים שיש
 עם ומה. לנו אוי איתם? וגם האיראנים גם עם נעשה מה, בעיות יותר

 ישישראל לכביכול  בכלל? חושבים הם מה ?ישראל מדינת של הצבא
 אם, אפילו צחוק וזה. מאיתנו.. מפחדים זה ושבגלל, סודי' 'משהו איזה
 לעומת זה את להפעיל כבר נוכל כמה אז, המימן-פצצת את לנו היתה

 כולה?... אירופה או אנגליה לעומת או, זה את להם יש שבודאי אמריקה
 מתחיל שכשזה, לכם להגיד יכולאני  אחד דבר אבל. צחוק זה אז

 בדיוק איך. שלהם הסוף יהיה זה, שלהם הקריירה את יגמרו הציונים
 כי, עלינו ישמור' שה ואז. שלהם הסוף יהיה זה אבל, יודע לא אני –

, אותם יעצור' וה, נדע שלא, להתאבדות העם את מובילים פשוט הם
 .אמת שמחפשים םיהודי וישארו. מהם ויפטר

 תוכנית הכינו שהםעולם, ה מלחמת בימי דומה תכנית להם היתה. ש
 .הישוב.. לכל התאבדות

, הימים ששת בנוגע למלחמת חשבתי אני תמיד כי, מעניין מאד זה
 מאד היה הפתעה, כמו נס בא גם בשבילם זה אבל, נס שזה ידעתי
 יחד ואז, )יחוסל(ַפייְפן'  'ילך שהכל בטוחים היו כשהם, לציונים גדולה

, ישראל ארץ על העולמית הם ישתלטו בַמאְפיה שלהם החברים עם
 נצחון נהיה וזה, אחרת בצורה את זה סובב' ה, הפתעה להם היתה אבל

 עם התבלבלו, לעשותידעו מה  לא והם! נצחון איזה אבל. הפסד במקום
, שניה להפעיל תוכנית מיד התחילו, זמן חיכו הרבה לא הם אבל, זה

כך  יתרגלואנשים וש, ישראל לארץ כסף הרבה אומר: להכניס שזה
 החיים של ואכן הסטנדרט, הזהב לעגל, במרכאות" טובים"ה לחיים
 . וירדה ירדהאנשים ה של הרוחניות אבל ועלה עלה

 שעשו מה כל שעם התימנים, כמו חזקים,אנשים  פעם פה לנו היו
 התימנים של הרוב גם אבל', לה הקירבה את החזיקו מהם הרבה, להם
 הרבה לנו ויש חוזרים,' עכשיו ה וברוך בגלל הגשמיות, לאיבוד הלכו

 ישנה אבל מצד שני. אמת שמחפשים, אנשים תימנים חכמים תלמידי
 הישן הישוב אנשי, טובים הכי היו שפעםאנשים גם בקרב ה ירידה

אנשים  היו הם, השלטון את תפסו שהציונים שהיו כאן בארץ עוד לפני
 ולשמור תורה בשביל ללמוד רק שלהם החיים כל את והקריבו שבאו
 היתה ירושלים אבל, לאכול אפילו מה להם היה לא הזמן ורוב מצוות,
 רק לבכות, רק זה – היום האלה המשפחות את ולראות ים.צדיק מלאה

 . אחדים מכמה חוץ, שפעם היה ממה 'צל' לא אפילו זה מה? לבכות,
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 של ובבונקרים, מפותחת מאד טכנולוגיה שלעולם באנחנו  כן,
אנשים ה לא בשביל זה אבל, זה על חלמנו שלא טכנולוגיה ישרשעים ה

 אגיד רקאני  אבל. לבונקרים שנכנסים בשביל אלה רק, בחוץ שישארו
כאלה , מעט יחסית רק מעט,עולם ב יש, מאד קשה במצבעולם ה, לכם

 שיצא המספר זה בדיוק, נכון ויותר. םייאמית םיהודי אנשים שהם באמת
 כי, שישרוד המספר יהיה זה, י"לא והגיע המדבר את ועבר ממצרים

 השמים הוסיפו מן אולי ,ירד לא פעם אף וזה. םיהודיה של המספר זה
 שאמרו םייאמית ם, יהודיממצרים שיצא מי. ירד לא דבר שום אבל, לזה

 ביחס לכל מאד מעט כבר זה שאמרנו וכמו. יינצלו – ונשמע נעשה
 מהם הרבה, םיהודי להיות מתיימרים רק וכל השאר, שיש םיהודיה

 היו הם, יםאמיתי צדק גרי ויש. םיהודי לא שהם יודעים לאאפילו 
 נולדו אפילו שהםת יהודי שלהם הנשמה כי םיהודיבמהותם  הם, םיהודי
 בין יהיו גם והםיהודים אמיתיים,  והםאמיתי,  גיור התגיירו הםגוים, 
 .שיינצלו אלה

גוים ה רק, כל מי שהתגייר יינצל לאאמיתי,  הוא צדק גר כל ולא
 ומצדגוים, ה מצד יינצלו הם -מהם,  מעטים שיש ים,צדיק ממש שהם

 של העם, האמיתיישראל  עם ים שהםאמיתיה םיהודיה כל –ם יהודיה
 לשמים ולצעוק, 'ישראל 'שמע להגיד תדעו רק. הם יינצלו –הקב"ה 
 אז בודאי, אותנו להציל גדולה בצעקההקב"ה מ לבקש, אותנו להציל
 . בשלום זה את נעבור ובודאי

ישראל.  ארץ לא אבל, ייחרבעולם ה ורוב, קל יהיה לא זה אבל
, הזאת התקופה על דיברו רבנים מיני שכל דברים מיני לנו כל ויש

 מהמקור זה את קוראים וכשאתם. מהמקור זה כל את לקרוא עדיף
-של-בשקר דבוקים להיות ולא רוחניים להיות רוצים ואתם באמת

 את להרגיש זה מה! ליהנות זה מה! הנאה זה מה תראו אז – הגשמיות
 ולהבין ועמוקה ברורה בצורה לחשוב זה מה, הגוף את רק ולא הנשמה

 .הבנו לא פעם שאף דברים הרבה כךכל 

 הכל זה, בנו שהם החברה בדיוק כמו זה - הזאת הטכנולוגיה וכל
ט נהיה הכל אז – מהֶשקע הֶתקע את שכשמוציאים, שטחי קֵׂ  ונעלם, ש ָׁ
 . שנה אלפים ארבעת לפני שנולדנוכאילו  לגמרי

 אבל, החשמל במקום משהו איזה כבר שישימו להיות יכול אבל
 דרך רק יש כי, חשוך יהיה כן הכל גם ואז, להשתיק אפשר זה את גם

 את לעבור אפשר ואי, הקב"ה להיות עם וזה:, אחת יתאמית דרך, אחת
 מתחילים לא אם, הגשמיות את להוריד מתחילים לא אם הזאת התקופה
 יש. לשני אחד שדואגים, םיהודי שאוהבים ם, יהודיחסד בעלי להיות

 שאוהב אדם בן. הלב כל עם תמיד אך לא, ב'גדול'אפילו ו, היום זה את
 של צרות על לבכות שיכול אדם בןהקב"ה,  על אהוב הוא – יהודי
סימנים יש באומה  שלשה"ט. ", יבמות ע:ב"ל ביצה]יהודי אמיתי.  זה – אחריהודי 

 איך לראות לסבול יכול שלא אדם בן. [ם'זו הרחמנים והביישנין וגומלי חסדי
מי  המצוות, ואת התורה את לעוות מנסים רב-הערבגוים ה או םיהודיש

 יהודי אמיתי.  הוא אז – זה את לראות לסבול יכול שלא

אפילו ו, שטויות מיני כל ועם, הצגות עם עסוקים כל כךאנחנו 
 יש היום אבל, מהגוי עמוק יותר טבעי באופן כלל הוא בדרךיהודי שה
 .הרבה אבל כולם, לא. עצמם על קיבלו שכולם שטחיות איזו

. שקר זה הצעצועים הצעצועים! את תזרקו ישראל: מעם מבקשאני ו
 אבל, דברים מיני וכל מזה אינפורמציה הרבה לקבל שאפשראפילו 

 לא שהם מקומות מיני בכל לחפש מבלי האמת את נראה מעט עוד
כל  יהיה ההרס. ברור כך כל יהיה זה כי, הכל את נדע. אנחנו כשרים

זה  הוא זה את שברא זה שרק ולהאמין לדעתרק  שאפשר גדול כך
 להרוס הכח את לו יש הכל את שברא זה רק, זה את להרוס שיכול

 הסוף יהיה שזה ילמדו, יכולים שהם שחושבים האדם ובני. הכל את
 מוות מתו שהם ברור להם שיהיה לפני ימותו הם לא אבל, שלהם

 שהם וזכרו, שמו ימח שלהם ושהשטן, יכול-מן הכל שהגיע ישירות
' ה אותו גם, כן רק מלאך גם הוא. באמת קיים לא הוא – בו מאמינים

של  ההעבוד את עשה הוא כי הוא יפורק, אותו גם יפרק' וה ברא,

 הוא אז.. טוב. מדי אפילו יותר ולפעמים, ביותר הטובה בצורהקב"ה ה
 אמנם אלה, בין יהיה הוא וגם. יותר מסוכן יהיה לא והוא, אותו יפרק
בין אלה שימשיכו , אחרת אלא בצורה, שלו האורגינלית בצורה לא

 .לנצח ולהגיע ולעלות, לעלות,

 ותשובות שאלות

 ?...הכוכב עם מה. ש

 הם, שמסביבו הלכת כוכבי ושבעת השמש עם הכוכב, בא הכוכב. ת
 ותדעו ֶשֶמש פעמיים תראו אתם. יגיעו מעט עוד הם. ספק אין, בדרך

, שלהם הפצצות עםעולם ה את יהרסו לא הם! נגמרה המסיבה ש'זהו',
 אבל ככל הנראה, ,האלה האימתניות בפצצות כן, אמנם ישתמשו זה
 . יעשה.. שהכוכב מה לעשות יוכלו לא הם

 פצצות כאלו גם על ארץ להטיל שינסו אומרים בשמם של צדיקים. ש
 ...יתפוצץ לא אבל זה, ישראל

 שונות, ויש בזה גרסאות, יזרקו שהםאנשים  מכמה זה את שמענו, כן. ת
אנשים ו, באויר יעמוד זה אבל, אחת פצצה או פצצות שיזרקו כמה

 אמנם. לאדמה מגיע ולא עומד באויר שזה איך זה על להסתכל יבואו
 שזה גם לפני זה את לפוצץ אפשר, לאדמה להגיע חייבת לא פצצה
יש כמה גירסאות למה שאמרו . יתפוצץ לא אבל זה, לאדמה מגיע

 יודע רק אני, לא או בדיוק ככה יהיה כן זה אם יודע לאאני צדיקים, 
 .עצום לראות משהו יהיה שזה

 םיהודיל ידוע בארה"ב אמר אחד הצדיקים, אדמו"ר ה"בשנת תשע. ש
 כך שעשו כאלה היו האם, להיות שהולך מה בגלל ב"ארה את לעזוב

 ?...הדברים בעקבות

איך זה יכול  אפשר? איך אבל, צודק והוא זה את אמר הוא נכון,. ת
נים להיות? הם  ...שלהם הרגלים את להזיז יכולים לא הם, למחצה-ְיש ֵׂ

נים כמו הם איזה מסיבת  רצים רק כשיש הם, זזים לא פשוט הם, זקֵׂ
 אז, לפסח לשווייץ נוסעים אולי, חופש איזה או, יש חתונה, מצוה-בר
 ...ברגלים עופרת שיש כמו זה .זה ככה, רצים הם

 להם את האפשרות אין כי, לבוא יכולים לא שבאמת אלה עם ומה. ש
 ?...לבוא

 וקרובים, מאמינים', ה את ואוהבים יםצדיק שהם ,. יהודים אמיתייםת
 כנפי יהיה בשבילם – ב"ארה את לעזוב האפשרות את להם אבל אין
 ...נשרים

 רואים שהם ל"שבחו אלה את לחזק יכוליםאנחנו  איךאבל . ש
 ..?לפה לבוא דרך להם ואין מתחיל שהחורבן

לחזק כשדברים  יהיה אפשר אם יודע לא, אני עליהם להתפלל. ת
. זה על לדבר צריכים אבל עכשיו. קשר של אפשרות תהיה אם, קורים

 בניו תעבור הבאה שהמפלצת להיות מאד שיכול, בטוח לא חושב, אני
 . איתם לדבר צריכים ואז, יורק

 ..עכשיו?מ כבר אותם להכין אפשר האם. ש

, להיות איפה לנו ואין, כסף לנו 'אין: יגידו אבל הם לנסות, אפשר. ת
 בגלל המחיר רק, לפה להגיע פשוט לא זה זהו, אז לנו'... ואין לנו, ואין
מוחשי  איום שיש ברגע אך .הילדים.. ולעלות עם כל לצאת עולה שזה

 . לבוא קל יותר הרבה יהיה –

 ....בקוריאה שקורה עדיין למה התייחסת לאו. ש

 זהוכו' וכו',  ויפן ב, ובין קוריאה"לארה בין קוריאה שקורה מה. ת
 חשובות שערים גדול מאד סיכוי ויש. מלחמה תהיה, בסוף יתפוצץ
 ובעתיד להיות, שזה הולך בוודאי כמעט זה: אחד דבר ברור ואז! ייעלמו
 פשוט, רואים, שני ודבר, מתקרב הכוכב – ראשון דבר כי. הקרוב

 והנה. השניה וגם, התחילה ככה הראשונהעולם ה מלחמת, מרגישים
 מיני כל, ושם פה מתחילים וגדולים קטנים דברים מיני כל, השלישית
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 מה על ותעברו. ושניה ראשונהעולם.  מלחמת נהיה שזה עד, מלחמות
האדמו"ר  כמו םיהודי כמה ועוד. נכון מאד מאד זה, אומר חיים שהחפץ

 שידע, )האדמו"ר מקרלין זצוק"ל, המכונה 'הפרנקפורטר'(מפרנקפורט 
 הרבה. לנו יעזור' ה. הקודש רוח לו היתה, להיות עומד מה באמת

 ט"והבעש א"כמו הגר ההם, היו בימים הקודש רוח להם צדיקים שהיה
 לעמוד צריכיםאנחנו ו, האחרון הדור להיות נבחרנואנחנו  אבל', וכו

 '.ה בעזרת בזה ונעמוד, קשים מאד מאד בדברים

 למה יודעים לא... ורעדה חיל של תחושה יש, פחד מרגישים. ש
 ...לצפות

 מהמלחמה רק לא עצום, הרס זה יהיה, להאמין שקשה פחד זה, כן. ת
הקב"ה. מ ישירות זה בבירור שהכוכב כשיודעים, מהכוכב בעיקר אלא

 ההתנהגות כל את שברא' מאת ה בא זה גם – עושים שהם ברור ֶשמה
 מתנה זה. הנצח של חלק להיות שנוכל, נועד בשבילנו זה אבל, הזאת

, פשוטה בצורה זה את אומר אני. ולעלות ולעלות לנצח להיות, עצומה
 .נפסקת בלתי, תמידית הנאה וזו, פשוט לא בכלל זה אבל

 איך רואים, עכשיו הזהב עגל את, הזהעולם ה את מסמלת ב"ארה. ש
 ...מהמתח של המלחמות וגם מהטבע גם, הכיוונים מכל מותקפת שהיא

 אירופה היתה זו, אמריקה לפני אבל, זה נכון ביחס לאמריקה, טוב. ת
 קבוצה איזו מישהו, היה תמיד, ביותר הגדולה הגשמיות היתה שהיא

עכשיו  אבל, השני אחרי אותם אחד הוריד פשוט' ה אבל, ארץ או איזו
 .כולם יעלים את פשוט, כולם את יגמור הוא

 ?ב"בארה וגם באירופה גם. ש

 אנטישמיות עם נולד שמה גוי כל –  כי באירופה, בוודאי הרוב. ת
ִנים' 'בתוך  . הגדול זה הרוב אבל, הכלל מן שיוצאים יש. שלו הג ֶ

 ...?לרוסיה ב"ארה בין קורה ומה. ש

. הסכם כבר להם יש. החדשעולם ה סדר זה. הצגות הכל זה, גם זה. ת
 ישמור,' ה, כזה משהו או ערים יפוצצו כמה הם. אחת 'ַמאפיה' זו

 הבונקרים לכל להכנס, שתבינו. שלהם לבונקרים יכנסו הם ובינתיים
, מיליון שני לאאנשים,  מיליוני כמה על מדובר, פשוט לא זה האלה
 אז, טוב הכי במצב טופ,-טיפ להיות צריכות המערכות וכל. מזה יותר
 לפני שנים כמה אולי שנה אולי, שם האנשים את להכניס צריכים הם

, נעלמיםאנשים  ב"ברחבי ארה ולכן. זה את צריכים ממש שהם
 אם לעשות כך, כי חייבים הם בארץ וגם. נעלמות שלימות משפחות

 .הזו.. הגבוהה הטכנולוגיה כל – יעבוד זה אם לדעת יכולים לא הם לא

 ?פה בכל השלטון שמתגלים השערוריות כל על דעתך מה. ש

 תראו אתם. מ"הרה החקירות על כל, דעת להסיח בשביל הכל זה. ת
 שהם את הדעת ממה זה סתם בשביל להסיח. שום דבר יביא לא שזה

 פה מפטפטים על זה כל הזמן מהבוקר. עכשיו אנשים פה לעשות רוצים
-תחנת וכל, האלה השטויות כל, שיש בתקשורת מה הכל זה הלילה, עד

סוג של  זה. הדבר את אותו מדברים הם הזמן-באותו, אפילו תקשורת
 שלא דעת, כדי להסיח רק זה בסופו של דבר .אדם בני על התקפה
כל  אם משנה ולא, פשוטה לא מלחמה סף עלאנחנו ש לב נשים

 . בזה הם משתמשים, עכשיו לא אואמיתי  השערוריות האלה זה

 ..?בארץ כאן יהיה מהעולם, ב הבלאגן כשיהיה. ש

 ברוך ה' !...ביטחון שום יהיה לא אז הכל?!... לדעת רוצים מה? אתם. ת
 אני רק מה יקרה ומה יהיה... בדיוק לכולם להגיד מה יודע לא שאני
 בעזרת ,עולםה בכל מאשר קל יותר הרבה זה את נעבור י"שבא יודע

 '.ה

של  איומים רק לאחר אותה שחררו, אחת חרדית בת אתמול עצרו. ש
 ...הפגנות

בודאי , אותם צריכים לא הם? האלה הבנות את צריכים הם האם. ת
 ...דעת להסיח צרות בשביל עושים רק הם. ותחרדיה שלא את

 וכו'... רב ערב של סוגים מיני כל יש כאן אבל גם. ש

 וימותו הארץ מן שיברחו ר"ע יש. בהם יטפל כבר' ה – רב הערב. ת
 .פה שימותו ר"ע ויש, העמים עם

 חשש אין אם, בארץ נמוכים במקומות לגור כדאי אם שואל מישהו. ש
 ?..האלה במקומות לפגוע עלול שצונאמי

 לו תגיד, המים פני על שזה צף יראה כאילו יצוף, זה ישראל ארץ. ת
 ...לנו יפריעו לא וגם הערבים. טוב גם זה – שהוא שאיפה

 

 ...על העופות המחלוקת בענין. ש

אנחנו ש דבר שום כמעט, יודע לא אני. הזה לדבר נכנס לא אני. ת
 לא שאתם דברים מיני כל יש. ממש כשר שזה דבר כמעט אין, אוכלים
 אפשר שאי מסובכת כך כל היא האוכל היום תעשיית. לזה מודעים
 או חיטה,, ירקות אפילו או, עוף זה בין אם לכן אז. דבר שום על לסמוך
 לדעת וצריכים .חדש או ישן זה אם יודעים לא. להיות בעיות יכולות

 תשכחו ואל. לדעת אפשר ואי, שצריך כמו זה את בודקים באמת אם
 בשביל במכונות משתמשים הרבה וכל כך, היום מסובך כל כך שזה
 .זה על להשתלט מאד קשה אז, דברים מיני כל

  גנטית... מהנדסים החיטה את שגם שמעתי. ש

 יכול זה ב"מארה בא זה אז אם, גנטיקה עם עבדו הם ב"בארה. ת
להיות מהונדס גנטי  יכול גם וזה, זה עם שיחקו שהם יתכן גנטי, להיות

זה  –ועם כל זה , ריסוס בלי זה את גידלו כי וגם בכל זאת אורגני...
, לשדה משדה באויר עובר שזה, הזה הענין עם בעיה עוד ויש ... גנטי

 הגידולים הגנטיים.

 ?..בארץ שגדל מה עם ומה. ש

 אבל, בזה משתמשים כי לא, פחות יש בארץ –יודע אני ש כמה עד. ת
 שזה סיכוי יותר אבל כאן יש. פה חיטה שמייצרים הרבה כל כך אין

 .זה את לעשות החוק נגד זה ובאירופה, בסדר

חמורות  השאלות הן פחות אחרים חוץ מעופות הרי בד"כ בדברים. ש
 ....העופות מן

 יותר זה – עוף אוכל שלא מי. דבר בכל בעיה יש אבל, יודע איני. ת
 הרבה סוגי מאכלים עוד יש אבל עופות, עם לבעיות נכנסים לא כי, קל

 .בעייתים להיות שיכולים

 ?...בירקות ופירות להיות יכול כבר מה. ש

 מיני כל ויש. שעווה זה על ששמים כאלה ודברים עץ תפוחי יש. ת
 איך יודעים לא, אנחנו לעשר בעצמם הרי הפסיקואנשים ה רוב. דברים
 לראות לשדה לבוא רצה שמישהו מעשה היה. מ"תרו הפרשת לעשות

 –לראות  וכשבאו, מסויים הכשר בשביל עץ תפוחי תרכיז עושים איך
 עץ בתפוחי הם השתמשו אבל, הכשר גם להם והיה, נדהמו פשוט
 הם פשוט כך והמעשרות ואחר התרומה כהפרשת האדמה על שנפלו
 את, לתרכיז שוב זה את לקחו את התפוחים הללו שנשרו הכניסו שוב

 .מם..והמעשרות עצ התרומות

 מגיעים. אנחנו זהו. כלום או הוא או, שזהו למצב אותנו מביא פשוט' ה
, אנחנו דבר ועוד. ללכת צריכיםאנחנו  איך לבחור צריכיםאנחנו ו לסוף

 להיות ללמוד בשביל זה הזה בעולםאנחנו ש הסיבה', בה לבטוח צריכים
 סיבה ואין, הזהעולם באנחנו ש הסיבה כל זה'. ה ועובדי', ה עבדי
 ולא, אחוז במאה' ביטחון בה לו שאין מי. לֶנַצח אותנו מכין' ה. אחרת
 שלנו הנסיון כל ולכן. לנצח להגיע פעם אף יוכל לא, אחוז ממאה פחות

כ"ב י"ט:  ]הגר"א משלימה  משנה לא', בה לבטוח ללמוד זה הזהעולם ב

ים כסלם קנתינת התורה לישראל הוא כדי שישימו בטחונם בה' כמ"ש וישימו באל ועיקר'

 כל, ברור שיהיה . [...'לפי שעיקר הכל הוא הבטחון השלם והוא כלל כל המצות ...וגו'
 לראות בשביל הכל זה, זה וכל הפרנסה של, שלנו החיים של העניין

ְֹּתך  ': פרשת עקב]' בה ביטחון לנו יש אם ַדַעת ְלַנס  ר ֶאת ל  ֶ ְבך   ֲאש  ְלב  ַכְרת   , ושם: '..'ב ִּ  ְוז 



 4  עמוד

י ֱאלֶֹּקיך   ה' ֶאת ֵֹּתן הו א כ ִּ ֹּחַ  ְלך   ַהנ  ת כ  ל...' ַלֲעׂשוֹּ יִּ  מיני כל על ונחשוב נשב שלא, [ח 
 שנדע אבל השתדלות לעשות צריכים. אנחנו זה על שנתגבר דרכים
יכול  לוהכסף ומה שאנו זקוקים ', מה רק זה – מקבליםאנחנו  שאם

 צריך זה שלנו החיים וכל .'מה רק זה אבל ידים מיני דרך כל לעבור
 חס לעולמו, הולך או חי אדם הבן בין אם, מה משנה ולא. ככה להיות
 לו יש בין אם, מה משנה ולא, בריא שיהיה, בריא הוא אם בין, ושלום
 כסף לו שיש או נדבות מקבץ להיות צריך הוא אם, אין לו או כסף

יְזֶנס מאיזה ', בה לבטוח צריכים, משנה לא, משהו אחר או )עסק( ב ִ
 מה ועם התורה עם ושנה, ושעה, ודקה, שניה, כל לחיות להשתדל
, מה משנה לא', בה לבטוח חייבים. אנחנו לעשות לנו אומרת שהתורה

 להקטין אלא, הצרות את להגדיל ולאאנחנו.  מצב באיזה משנה לא
 שלנו המשפחות. הגדול לנסיון מוכנים שנהיה, נסיונות רק זה כי, אותם
, האחרים בגלגולים שהיו לנו המשפחות דוקא לא זה –עכשיו  לנו שיש

 הוא אבל, ו"ח מישהו מאבדיםאנחנו  אם ובוכים להם דואגיםאנחנו 
אנחנו ו. אחר למשהו נהפך זה, אחר משהו זה, עדיין חיים הם, מת לא

, סיני בהר שעמדנו שנים, הרבה כל כך לפני שהיו הנשמות אותם
 נעשה אומריםאנחנו  פעם ועוד נכשלנו, כך ואחר, ונשמע נעשה ואמרנו
 תמידיהודי  כל אבל, ועצום גדול כל כך בפורום הפעם לא ונשמע.
 .ונשמע' נעשה, ונשמע נעשה, ונשמע 'נעשה לעצמו: לומר צריך

, מדהים של משהו התחלה. התחלה זה הזה שהסוף, לסוף קרוביםאנחנו 
, עצמנו על עובדים לא אנחנו של זה אם חלק להיות אפשר אי אבל
, יכול הכל הוא שרק, מלא בביטחוןהקב"ה ב בוטחים לאאנחנו  אם

 וברגע. לטובתנו ורק אך הכל את עושה והוא, אותנו מכוון והוא
, כלפינו מרגיש שהוא האהבה את, איתו האמיתית הקירבה את שנרגיש

 כל, האחרים הדברים כל ואז, איתו שלנו הקשר את יעורר זה אז
 שמחים נהיהאנחנו ו, יותר אותם נצטרך ולא, מאיתנו ייעלמו, השטויות
 ולא. המצוות לאהבת אותנו יביא וזה'. ה אהבת, אהבה ומלאים ורגועים

אנחנו כי , שלנו המבנה של, שלנו חלק יהיה זה, המצוות אהבת רק
 העבר של משהו יהיה הרע יצר, הרע יהיה יצר לא. זה בשביל בנויים

 של הקירבה את שרוצים םיהודי נהיה רק. אנחנו ממנו שאנחנו נשכח
 עולם. בורא, יכול הכל

 לשנהבשנה הבאה  יירשם שהוא לעצמו להבטיח יכול מישהו איך. ש
 ?...טובה

. אנחנו התשובה זו – אחד אף, אחד אף טובה... שאלה זו, אוהו. ת
 בלי, (guaranties)גאראנטיס  בלי ,'בשלמות בהביטחון  צריכים
 .ערבויות

 

 הזהב העגל ועם בגשמיות שקוע מדי יותר שהוא שמרגיש אדם. ש
 הרבה כך כל אחרי מזה לצאת אפשר איך, מזה לצאת רוצה והוא
 ..?שנים

 כזה יהיה הדחף – מזה לצאת רוצה שהוא מרגיש פתאום אדם אם. ת
' ה, הדרך את ימצא הוא, יתחיל הוא, מצוות לשמור יתחיל והוא, חזק

 השם יעזור כי בתורה והתבאר ]רבנו יונה בתחילת ס' שערי תשובה: 'חזק  אותו ידחוף

 אם, ...'[אהבתו מעלות להשיג טהור רוח בקרבם ויחדש. משגת טבעם יד אין כאשר לשבים

 וידחוף בידים כביכול אותו יקח בעצמו' ה, חשובה מספיק שלו הנשמה
 הוא אבל ...באף או, אותו באוזן הוא ימשוך ...יגיע שהוא עד חזק אותו
 תיהודי נשמה עםיהודי אמיתי  כל, מי משנה לאיהודי,  כל. יגיע

אפילו , מה משנה באיזה מצב שלא יהיה, לא הוא אם, אפילו תאמיתי
ם'נצבים: פרשת ] עולםב ביותר הרחוק ְהֶיה אִּ ֲחך   יִּ ד ַ ְקֵצה נִּ ם ב ִּ יִּ מ   בשניה אחת, [...'ַהש   

]'יש קונה עולמו בשעה אחת...',  ...שניה בחצי בשניה אחת,, לחזור יכול הוא

 .ע"ז י"ז.[

 כל אוהב כל כך הוא. אחד תיהודי נשמה בעלאפילו  יפסיד לאהקב"ה 
 הכי חכמים תלמידי שהם אפילו אנשים תופסים, לא אתם, ונשמה נשמה
 מהוכ, מגיעה הזאת האהבה איפה עד להבין בינתיים יכולים לא גדולים

 את לאהוב יכול שלו הנשמה בתוך הזאת הנקודה את שמוצאיהודי ש
 מוכן היה לא, פוטוצקי הגר אברהם, בן שאברהם כמו, כך כדי עד' ה

, ידע א"הגר שרק דרכים מיני בכל משם אותו א להוציא"לגר לתת
הזו שהיא  המצווה את להפסיד מוכן היה הוא לא. לחלץ אותו מן המוות

 יכולה שרק גדולה הכי האהבה זו'. ה קידוש על למות – גדולה כל כך
 .שלו לבוראיהודי ה בין להיות

 כ"ויוה השנה ראש של הנוראים לימים להתכונן מציע אתה איך. ש
 ?לקראתנו הבאים

 דבר יהיה זה – נזק בלי האלה הימים את נגמור אם, ברור שתדעו. ת
 . תיגמר.. הזאת שהשנה בכלל איך ברור לא זה, גדול

 ?...באמת להתכונן איךאז . ש

 להראות צריך וזה, מסביב שיש מה ותראו העינים את תפתחו פשוט. ת
 לו שישיהודי אמיתי, כך ש יהיה, מפחיד כל כך הכל. קורה מה לנו

 לו יצטרך שיהיה –שלו  הביטחון את להפעיל בהשתדלות נסיון איזה
 של בסופו וייעלם מפורק להיות הולך שהשקר ישמחיהודי  וכל. ביטחון

' ה, שתדעו, מאבן בתים להם אלה שבנו ל"בחו שעדיין ואלה. דבר
]פלא בכלל  אותם לבנות אסור בתים כאלה, האלה הבתים את יהרוס

 לגשמיות מגוריו, למקום התרגליהודי בגלל שה רק זה ,[ר' לקמן, יועץ
 : "ט"מ תהלים] דורות דורי להחזיק שיכול בית לעצמו ובנה המקום של

ם ְרב   ימוֹּ  קִּ ֵ ת  ם ב   ל  ם ְלעוֹּ ת  נֹּ כ ְ ש ְ ר מִּ ר...' ְלדֹּ דֹּ  צריכים מארצנו היינו הגירוש ומאז .[ו 
 של ההתחלה מאז, מהגלות ולחזור לצאת המוכנות מזוודות עם לחיות
 . הגלות

...ועל כל פנים לא ירבה הוצאות בבנינים גדולים, בנין  פלא יועץ, ערך בנין:
אבנים, עליות מרווחים מצוירים ומכוירים וכדומה, כי הכל הבל ורעות רוח, 
וֵגרים אנחנו, כֵצל ימינו על הארץ )דברי הימים א כט, טו(, וטוב לו שיוציא 
 אותן הוצאות לבנות לו בית נאמן לעולם הבא, כי שם ביתו... ובפרט בארץ

העמים אם אפשר לו לאדם לדור בישוב על ידי שכירות יותר טוב שלא יבנה 
בתים כלל ולא יקבע דירה בארץ טמאה, וזה מורה על אמונת הגאולה 

 וציפיית הישועה מיום ליום וכמו שכתבנו במקומו. 

'ומסימני המאמין ומצפה לישועה הוא... שלא יבנה  פלא יועץ, ערך גאולה:
בתים רבים חזקים ועליות מרווחים בציורים ופטורי ציצים בארץ נכריה, כי 
מי שהוא נכון לבו בטוח יושב ומצפה מדי יום ביומו כי קרוב יום ה' שיקבץ 
נדחיו ונקומה ונעלה אל הר ה' מקום מקדשנו, ולא יקבע דירתו דירה נאה 

 ...', ומה גם כי ימינו כֵצל עובר וֵגרים אנחנו בעולם הזהבארץ הטמאה
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