
 המלחמה בשמים כבר התחילה
 אייר תשע"ה עם מנחם,בס"ד, תקשור 

י לא יודע אם אתם מרגישים אנ אני מאד מרוגש, מאד מרוגש.

שזה סוגר כמו חושך, באני מתעורר בלילה בבהלה,  כמוני.

חוֹ בֹ ש ֹ ]'יוֹ  אותי בתוך הקבר ֹ ֹי זכריהֹטֹ'ת...'וֹ מֹ לֹ צֹ וֹ ֹךֹ ש  רֹ'  ., לא עלינו[י"אֹ,

אני  מפחד. ל כךאני כ ,מפחדאני  ,אני מרגיש שקשה לנשום

ילדים,  ,בשביל כולם, הורים מפחדאני בשביל עצמי,  מפחדלא 

לרדת  ומה יחשבו כשיתחיל ...?נים, מה יעשוזק   ,מבוגרים

 לתאר מה הם או איך הם?...אפילו  פשראי הצרות הגדולות שא

ל ", כי בחולארץ-ץלא כמו בחו אבל ,יהיה גם קשה פה בארץ

אבל יהיה קשה פה. אבל  ס, ופה זה רק חלק, רק קצת,ר  ה  זה י  

נעלמות, זה לא קל אפילו שמות ראות ארצות שללנדמיין מה זה 

 ,לראות את זה. ולחשוב על כל האנשים שמה, כל המבוגריםרק 

וכל אלה  ,כן ...?מה הם חושבים ...מה הם חושבים? ,וכל הילדים

 .י"ג לעמאני רק דואג, דוא, וכו' ,חולים-בבתיש

-םשנמצאים פה עכשיו. היהודי םבאמת אין הרבה יהודי

הם מעטים יחסית לאוכלוסיית העולם, וגם מעטים  םייהאמית

', אבל הם םיהודי-, ה'כביכולםהיהודישל לעומת האוכלוסיה 

ולא אף נשמה אחת מביניהם תלך  ים.האמיתי םבאמת היהודי

הם יהיו  –רחוקים  םנראיהם אפילו אם ו. ט'ֹט'[]עמוסֹ לאיבוד

 ה. לבים עד הגאווקר

את  ,אבל אני לא יכול לסבול את הרישעות שיש בכל מקום

המלחמה שמנהלים גם את הדברים העקומים, כל את נאה, יהש

וזה הדבר שהכי מפחיד  .שלא נדע ,וגם גוים נגד הקב"ה םיהודי

-םמהאדששנים הכל לאורך  אותי, כי אני יודע שכל השנים,

ועד היום, השטן רצה להילחם נגד הבורא שלו, ושל  אשוןהר

ו "ולהוכיח שהוא ח ,ח  צ  נ  רצה עם כל הכוחות שלו ל  הוא כולנו, 

עכשיו הוא בטוח שהוא וצב. המ ו. אבל זהחסולילה חהכל יכול, 

שיש  , אלהכי האנשים הכי חשובים בעולם הגיע לדרגה כזאת,

 ,גדולים כ"כהם בעולם, אנשים שמה להגיד הכי להם 

מכתיבים, מתי המכתיבים, חושבים שהם הועשירים, שהם 

ומתי שירד שלג, מתי שיהיו שיהיו מלחמות, ומתי שירד גשם, 

 ,הם חושבים שהם במקום הקב"הטורנדו או הוריקנים, -סופות

אבל הם ילמדו, הם ילמדו בצורה  ה' ישמור ויציל אותנו מהם,

הוא ו – אותו יגמוריעלם. ה' ישחוט אותו,  –והשטן עצמו  .קשה

]סוכהֹ את זה לפח אחר יקח כל פיסה מהשטן ויזרוק ה' ם!ל  ע  י  

 , וזה יהיה הסוף.ש["נב.ֹע

ך כמו שזה כעת, כי העולם יאני מפחד, אני מפחד שהעולם ימש

 תקשה לחיוש ,נהפך למשהו מכוער, מכוער ועקום, ומלוכלך

, וכל אחד מפחדאני  – אבל עם כל זה קשה לסבול את זה. בו,

הרס, גם הוא מפחד, כי להסתכל על ה – לפנינועומד שיודע מה 

אנחנו מדברים  זה מאד קשה. להסתכל על אנשים מתים מסביב

-רור שהם לאיש כאלה שבאמנם  '.םכביכול יהודי' ,על יהודים

 היה לנו הפתעה, אבל יהיו כאלה שתרב-ב, שהם ערםיהודי

  .]נחלתֹיעקבֹ)אמתֹליעקב(ֹלהגר"יֹמליסא,ֹסומ"סֹברכות[ איתם

ככה רואים ילדים קטנים שהולכים כש קשהגם כן וזה יהיה 

אדם -קשה, זה קשה לראות בן – שלא נדע, המראה ,לאיבוד

דם, שחלק של הגוף בצד אחד וחלק בצד הזב ממנו ונהרג ש

נראה את  כי זה לא יגע בנו. ,לא נסבולאנחנו אחר. אבל זה 

זה קשה. אבל אין  – תהמראות הקשו וזה קשה בכל אופן, – זה

מאד, במהירות  זה יורד עלינו מהר .ברירה, וזה עוד מעט יהיה

  .מאד גבוהה

זה  אנשים לא מבינים בכלל.שוזה פשוט מדהים אותי כמה 

]ישעיהֹסו"פֹ !לא מרגישים כלום !ם כלוםים, ולא מבינד  י  ה ל  רקו

ואת האמונה  ,מכוונים להרוס לנו את החייםהרשעים  מ"ב[

ממשיכים את ולא מרגישים,  ,ואנחנו לא זזים ,ו"ח ,בהקב"ה

הם  – ב ובאירופה"בארה ,ובכלל !כלום קורהשהחיים כמו 

אני  ,םהם ממשיכים את כל המסיבות, היהודי ,'בעננים'לגמרי 

 .הם לא רוצים לדעת, פשוט לא רוצים לדעת ,םמדבר על היהודי

 האחוז מאד גבו ,םאבל בין היהודי ,םאבל זה לא רק היהודי

ה...'[ לדעת םפשוט לא רוצי – םשל היהודי ז   םֹה  ע  בֹה  ֹל  ן מ  ש    .]'ה 

 ים את זה בצד וממשיכים עם השטויותמ  ש    –ם יואפילו שיודע
ִהנ  ה"]ישעיהֹכ ןֹב:ֹ'ו  ׂשו  ה...ֹׂש  ח  מ  ׂשִ כ לֹו  רֹא  ׂש  תֹב   תו  ש   ִין,ֹו  לֹי  כו  תוֹ ֹא  ש   יֹו  רֹכ ִ ח  ֹמ 

מו ת...'[ רק , ...'[יוֹ עֹ ןֹב ֹ יוֹ עֹ בֹ םֹת ִֹ]'אִֹ לכם, רק להתפלל . מה אני אגידנ 

 .דקנוציח סוף לקבל מש-, שנזכה סוףי"להתפלל על כל עמ

ש משיח ממעל זה שחושב פשוט ואני מתרגש מאד כשאני 

זה  –הרגעים האחרונים  האחרון.-כמעט פה, ואנחנו ממש בדור

, ברוך אנחנו – ולמדנו, וזה ממש ,על הדור הזה קראנו !אנחנו

 ה'.

 

חזקה  תהיה אפיקורסותהימים שבסוף הק' כתוב בספרים ש. 

האם צריך היא השאלה  .הצדיקים עלאפילו וזה ישפיע  ,בעולם

 ?לעשותלהוסיף עוד שמירה? מה אפשר 

זאת אומרת , שאר מה שיותר מנותק מהעולםיריך להת. אדם צ

יים תצריכים להיות מציאו .מסביב, לא מהמציאותש-מהעולם

ה מחיצה מאד זה עוש – והביגוד ולא בחלומות שלא קיימים.

ה וזה העיקר גדולה, גדולה מאד. י  ה  'ו  ח'ֹ: םֹ]צפניהֹאֹ' יו  חֹב   ב  יֹה'ֹז  ת ִ ד  ק  ֹו פ 

ל... לֹע  יםֹכ   ש ִ ל  ב  ו שֹ ֹה  ב  ל  ִרי...'ֹע"ש,ֹרמבֹמ  כ  תֹ"ש,ֹעי'ֹשו"עתֹל'ֹ"צֹל"םֹסהמ"נ 

ֹלהגרש"טוטו ֹמהדו"ד ֹע"ק ֹהל' ֹקפ"ק ֹסי' ֹהגר"ז ֹבשם אבל גם  ,א["ח

והמחשבות  –אדם עם אלף בגדים -בן תל להיוויכו .המחשבות

עם מעיל  ,ים ארוכיםנעם זק   ,םיהודי אנחנו רואים .לא טובות

 .וטינופות, ה' ישמור עלינ-אילחו לי, ממש מלתס ,ארוך, שהם

אפילו בתוך  אז הביגוד זה לא הכל, כי יש אנשים שאיכשהו

אז אי  ,גם במחשבה גם בהתנהגות הטומאה נשארו טהורים,

ן...'[ אפשר להגיד מאה אחוז ק  נ  ק   לֹב   כ   ת   ס  לֹת ִ   .]'א 



 כ נקיים מהכל"לא היו כש למרותכל אלה את אבל ה' יציל 
ֹל י"]יחזקאל ת ִ ק  ר  ז  ֹ'ו  םֹו: יכ  ִיםֲֹעל  ִרים,טֹ ֹמ  םֹהו  ת   ר  ה  ם,ִֹמכ  לֹו ט  יכ  ת  או  לֹֻטמ  ֹו ִמכ  

ם יכ  ו ל  ל  רֹג ִ ה  ֹעֲֹאט  ם...' כ  ת  , כל אלה שפשוט מקבלים אותו ש["א 

אבל  .םיאמיתי-םכמובן, שהם יהודי ם, היהודי'יכול-כ'הכל

יותר טוב לנו לסבול פחות אם כבר עכשיו נתלבש  ,אנחנו

אדם יש -ולבן .מקרהצניעות ובקדושה בכל ג בהת, נתנובצניע

 ,לחם איתויהלפשוט  ,לחם אתוילהעלינו אז  ,הרע-תמיד יצר

צריכים לא מעניין אותי. וזה מה ש)תסתלק( ... '!שטאקי'להגיד לו 

 הבוקר,-עד-הלילה ומהלילה-עד-רמלחמה מהבוק יהוז לעשות.

, [ש'ֹיחודֹהמעשהֹפ"הֹל"חוהקידושיןֹל:ֹ] 'כל הזמן מלחמה'מצב של 

 תהיה הישועה. וזאת – שאנחנו נלחמיםה וה' רוא

אומרים שקרובה מאד הרבה  – לאור כל מה שקורה בתימןש. 

 ומגוג...-מלחמת גוג

האם  ומגוג.-גוג-כבר התחילה מלחמת :אני אומר יותר טובת. 

קרב ולקחו אותם -ודעים כמה פעמים הם הביאו ספינותאתם י

ני כן יודע א ע מה להגיד.דאני לא יו ,תראו ,טוב ...?!בחזרה

וזה יתפשט מחוץ  דבר אחד: זה כן התחיל. וזה יחמיר בהרבה.

 וואז גם היהודים יתחילו להתעורר, כי אז ז .למזרח התיכון

מלחמה זו תהיה  ,נכון אמריקה!תוך מלחמה גם בכבר היה ת

גוים, אמריקאים נגד -נגד-אח, זאת אומרת גוים-נגד-אחשל 

ויש להם כל מיני  .הצבא נגד העם האמריקאי .אמריקאים

    .הם יהיו עם הממשלהשמקסיקנים וערבים וכו' 

לזה, וסין היא  הסין עוד לא נכנס וזה רק יתפשט עוד ועוד.

 )כלומר משולבים סכנה מאד גדולה לעולם. והרוסים כבר בפנים

וכל  , והאירופאים בפנים, והאוסטרלים גם,בתוך התכנית הזאת(

 .יותר-פחות ומי-, מיבעימותים הארצות האלה יהיו מעורבות

כל  ,סין, יפן, קוריאה במידה מסויימת :והשחקנים הגדולים זה

ואמריקה  ,ב"ארה ,אנגליה ,וגם רוסיה, אירופה ,הארצות האלה

אבל  לא לגמרי ,ובין אלה שיהרסהיא  – ארה"בו הלטינית.

 ,ושתדעו   .[21דֹגליוןֹ"קוד] ממש ,יהרס ממש יהרס. אבל אירופה

, ואולי גם יןלוסטא ,ומוסוליני ,רוזוולט, והיטלר כמו כל אלה

-נגד-הם נלחמו כביכול אחדילו שהיו ביחד, אפ - צ'רצ'יל

 . ..השני

 בשנת היה גוי אחד שקראו לו פייק, בערך ,אתם יודעים האם

כתב תיכנון , הוא היה מהגדולים של הרשעים, והוא 1870

יהיו שלשה  , זאת אומרת במאה העשרים,מאה הבאהבש

 !לפרטים, את הכ-את זה בדיוק בפרטי רוהוא תיא !מלחמות

 ,טרה של כל אחת מהמלחמותמה המאת המלחמות, וממש תיאר 

מין דת כמו זה  שליטה המלאה!ה המלחמה עלושבסוף זו תהיה 

 כסף גםנכון, כסף וכו', בעיקר השדוחפת אותם, זה לא שלהם 

ים הם רוצזה מה שמניע אותם.  – כן, כל מה ששייך לעולם הזה

ן',ֹר'ֹסנהדריןֹקט.[ להיות במקום הקב"ה יו  ל  ע  הֹל  מ    .]'ֱאד 

ב מנהלת "רוצים להפסיק את זה שארהשמדברים שם ש. כעת 

 את הכלכלה העולמית...

איך אפשר  !...ה שעושים שמה?יודעים מאתם האם  ,ת. באמת

הם ממש הורסים את הכלכלה של  ?!מנע מלדבר על זהילה

הוא נשלח בשביל לכבוש את אמריקה, הכושי, הוא  !אמריקה

, אומרים )סתום(הוא טמבל  .נשלח בדיוק בשביל העבודה הזאת

הוא עושה, כי הוא גדל וואיך להגיד,  ,לו בדיוק מה לעשות

אמא שלו ואבא שלו היה קומוניסט כושי גדול ומפורסם,  .כך

רגע הפחה קומוניסטית, ומהיתה איזה מסכנה לבנה, גם כן ממש

ִעיםֹ]'ז רוֹ  זה לבשבינו אותו יהכ – שהוא נולד ש   ם',ֹמזמורֹנֹר  ח  ר  חֹ"מ 

אבל  .זה מתאים להם – וקא בשביל שהוא כזה עקוםו, ודש["ע

העולם, רוצים להראות שהם הם עושים את זה כצחוק על 

, אני לא םלא רק סאדיסטים, זה מעבר לסאדיזזה  .השולטים

 .זהיודע מה 

 ?ת עייפות בלתי רגילהתחוש נהישש. למה 

לפני היא התחילה  מלחמה שכבר התחילה. יש ת. אני אסביר.

ברוך ה',  ,שאנחנו לא רואים פצצות בגלל אמנם הרבה זמן,

יותר -או-חיים פחותאנחנו , ברוך ה', ש"אין לנו את הדאעו

ף שלנו כן אבל הגו .דעיםו  מלא אנחנו לכן אז  – חיים רגילים

וזה  .ם את זהיישגבודאי, יודעים ומר הנשמות ,יודע. ואנחנו

יף את יזה מע – מה שהנשמה יודעתכי את הגוף.  גםמעייף 

חמה המל .מלחמהנה ישכי קשה, מרגישים ואנחנו פשוט  .הגוף

י הכל בשמים -קודם התחילה ה  ֹ'ו  םֹ]ישעיהֹכ"ד: ו  י  הו אֹב   ק דֹה  לֹה'ִֹיפ  ֹע 

א ב  םֹצ  רו  מ   םֹה  רו  מ   לֹב   ע  יֹו  כ  ל  הֹמ  מ  ֲאד  לֹה  ֹוערשֹע  ה', מ  ֲאד  ֹד"ה  הֹ"יֹברכותֹיז.

ֹתגרֹישֹמעלהֹשלֹשכשהשריםֹהאומות,ֹשריֹבחבורתֹמעלה':ֹשלֹ'בפמליא

ֹפרס'ֹשרֹעםֹלהלחםֹאשובֹ'ועתהֹכדכתיבֹהאומות,ֹביןֹקטטהֹישֹתיכףֹביניהם

יותר מתקדמת מאשר פה. וזה  המש מלחמה הרבמ , וזו[(י'ֹדניאל)

 מאד.-תנו מאדוא פתמעייהמלחמה הזו  תנו,ומעייף א

לא להיות חלשים, רק  ועוד דבר אחד אני רוצה לומר לכם:

קוֹ ]ישעיהֹל"הֹג':ֹ' חזקים ז   ִיםֹח  ד  תֹי  פו  ִיםֹר  כ   ִבר  תֹו  לו  צוֹ ֹכ  ש   מ   רוֹ :ֹא  יִֹאמ  ֲהר  ִנמ  ֹל 

ב קוֹ ֹל  לִֹחז  אוֹ ֹא  יר  הֹת ִ םֱאל קֹ ִֹהנ   אֹהו אֹ...יכ  בו  םֹי  ֲעכ  י ש   שם...'ו  רש"ֹי עיֹ' אפילו  .[ֹ,

מאד ירודים, כולם על הכתפיים שלכם, -שאתם מרגישים מאד

אבל עם כל זה, עם כל העצב שיש, ועם כל הסיפורים העצובים, 

ועם כל מיני אנשים שלא נדע, אבל יש אור בסוף המנהרה! 

אור כל כך גדול, כל כך נעים, שאנחנו נרגיש שהכל היה שוה! 

-ונגיע לאור הזה, ופתאום נראה מאיפה באנו, נראה את הגן

היה, ואיפה אנחנו עכשיו, ונשכח מכל מה שהיה עדן שפעם 

 באמצע. כל הסבל שהיה באמצע.

נוֹ  ע  ב   ֹ'ׂש  ֹצ': רֹ]תהליםֹמזמור ב  ק  ,ֹב  ך  ד   ס  הֹח  נ  נ   ר  נ  הֹו  ח  מ  ִנׂש  לֹו  כ  ינוֹ ֹב   מ  ֹי  נוֹ : ח  מ   ֹׂש 

ת ימו  ,ֹכ ִ נו  ית  תִֹענ ִ נו  ִאינוֹ ֹש   ה...'ֹר  ע  ֹרר  ֹאג, 'ֹ ֹאביֹֹלרבינוֹחמהנהרת מיימון

 .[אלוֹסוקיםפלֹהרמב"םֹע
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