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 "מסדום עד ירושלים"
 תקשור עם בנימין, ירושלים, כ' מנחם אב תשע"הבס"ד, 

  אני מקדיש את מה שאני כותב היום לזכר צדיק גדול מאד, בנימין :

, שגמר לפני שבוע 21בשם שלום דניאל בן ברוך יהודה, בחור צעיר, בן 

לפני שהוא נפטר, ממש לפני, רצה לשמח את  -והוא  את התיקון שלו.

כולם, ולהראות להם שהוא שמח, אפילו שבגלל הגידול שבראשו לא 

יכול היה להביע את זה, אז הוא לקח את שתי אצבעותיו, את שתי 

 ואז הוא נפטר. נשמה גדולה מאד.  -ועשה מהפה שלו חיוך  -הידים 

איך שזה , השקר את רואים ממש – עכשיו עולםשה לכם לומר רוצה אני

 חדש כל כך לא זה אולי עכשיו אגיד שאני מהו. ועוד ועוד ועוד עוד יוצא
, להבנה 'הקרקע אתכשרנו ה' היום כברעד שהיו בכל המסרים  כי, בשבילכם

 כ"ואח רובר יותר קצתכעת  זה את אסביר אני. עולםב קורהש מהעל  לידיעה
 .קל יהיה לא זה כי, זה את לעבור איך על נדבר

. עולםה רוב על השתלטו ענקיים רשעים של שקבוצה לכולנו ברור

 עם יתקתולה-כנסיהה זה דהימרפיה של , ה'שפיץ'העליון חלקה

 אחת, 'ג'זוויטס'. ובאנגלית: 'המסדר הישועי') .Jesuits להם םישקורא הכמרים

, אלה היו שתמיד אלה הם Jesuits-ה (הראשיות קבוצות הקתוליםמ

 אלו הם. הקתולית-הכנסיה של 'הצבא' או המשטרה בתורשימשו ש

 מאד הרבה רצחוהם , םיהודי רק ולא, מהואי בצורה םיהודי שרצחו

 ,ונשים ,קטנים ילדים של שלדים מלא-מלא מוצאים היום עדו .אנשים

 ,יוםכ לויואפ. למטה , במרתפיםשלהם הכנסיות בתוךגופות  מיני וכל

 !קיים עודדבר ש זה – היקויזיצנשהאי מספרים ,ב"ארה כמו מותובמק

 אנשים עם רק זה את עושים הם הפעמים בובר !אנשים רוצחים ייןועד

 ועושים. רעש יעשה לא זהשכדי , עליהם להם אכפת לא אחד שאף

 לעשות דרכים מיני כל להם יש. פעם כמוממש  ,אכזרית בצורה זה את

 . זה את

 באים – שעומדים בראש הפירמידה האלה אנשיםה אחרי

י ָדִמים'[ עולםב ביותר ליםוהגד העשירים אלה ,הבנקאים ֵׁ  הם וגם .]'ַאְנש 

 ובודאי ,הרב לצערי ם,יהודי גם שי וביניהם ,הכמרים כמו עקומים

ְך', ר' חלק צח.  , אין ספקב רבער שהם י ַגֲאָותֵׁ א "א פי"ל להגר"אשעי' ]'ֲעִליזֵׁ

 ממשלות וראשי ,איםקפוליטי מיני כל באים קבוצת הבנקאים ואחרי .'[ו

 ותהשתלטתהליך הב מאד לוגד ידקתפ להם ישכן  גם םשה, 'כוו' וכו

 יותר קטנים אנשים מיני כל גם ויש. שלהם האירגון דרך עולםה על

)ההיררכיה  הכללי נהבהמבקיצור  וזה. דברים מיני בכל להם שעוזרים

 . (העולמי של שלטון הרשע

 

 קונים הם ,ארצות, מקומות מיני לכל נכנסים הם? ליםעפו הם איךו

 לחלום ליםויכ שהם התאוות כל את להם מביאים, קאיםטיהפולי את

 וגם בכסף גם ,מאד וחוטאים זה את עושים שהם ואחרי, עליהם

 ומקבלים !שלהם עבדיםה כבר הם אז, קדושה כמו אחרים בדברים

 להשתלטמטרה ב להםהם נותנים ש העזרה כל בשביל כסף הרבה מהם

 לאיזה דעוי   כולם אם אבויו אוי כי !עבדים הם אבל, וארץ ארץ כל על

ם ...הגיעו הם נמוכה רמה יֵדיהֶׁ ר ב ִּ ֶׁ ה, ]תהלים כ"ו: 'ֲאש  ָּ מ  ם זִּ ינָּ ימִּ ה וִּ ְלאָּ ַֹּׁחד...'[ מָּ  ש  

פשוט  הם? הכל את מפילים הם איך, הולכים שהם מקום ובכל

 ישלדוגמא, , 'נגד' שהם למשל אחד מצד משחקים הם! פנימה נכנסים

 פוליטיקאים ויש, 'אובמה נגד' כאילו שהם משחקים שהם פוליטיקאים

-ל שייכים שניהם לא שהם אומר לא זה אבל, 'אובמה בעד' שהם

Jesuits ,כמרים הרבה לוקחיםהם , מזה וחוץ ...גדולים הכי רשעיםל 

בנצרות,  גדולה )קבוצה ,נטיםטפרוטס להיות איך אותם מלמדים, צעירים

 עד, נטיםטפרוטס של סוגים ימינ כל (הרשעבד"כ מתנגדים לקתולים ולשלטון 

 כותביםהם ש איךבסגנון  פילווא ,ממש-נטיםטפרוטס כמו בדיוק שהם

 שהם כאילו ולהיות נמוכה הכי לרמה לרדת חייבים הם לפעמיםו וכו'.

)כלומר,  ם!יהודי שהם כאילואת זה' לשחק ' אותם ניםימכ ...םיהודי

 אחריו .אבל הם חיים בתחפושת כאילו שהם יהודים!( Jesuits-אנשים ששייכים באמת ל

 ממש , והםלעשות ומה ,להתנהג איך, הכל את שלמדו אחרי, זה

 כנסילהם אות ומנחים, קהילות מיני לכל אותם שולחיםאז , מומחים

 'למעלה' לעלותו !הקהילות של בנות עם להתחתן !קהילותתוך הל

 אותם ולהרוס )כלומר להיות חלק מההנהגה של הקהילות שהם רוצים לפרק(

ֵה זה את עושים שהם איךהדרך  אתוז !פניםמב נ  ל ]תהלים ז' ט"ו: 'הִּ ֶׁ  ְיַחב 

ן וֶׁ ה ,אָּ רָּ ל ְוהָּ מָּ ַלד ,עָּ ר...'[ ְויָּ קֶׁ ָּ  לירידה לגרום איך, להרוס איך יודעים הם .ש 

 לעבוד איךאת השיטות  םייודע הם .וקבוצה קבוצה לבכ תרוחני

 'לסובב' יךאו, פסיכולוגיה לומדיםגם  הם .השני-נגד-אחדולהפעיל 

ד', ור' ע"ז דף י"א: ' ואחד אחד כל יש  ַציִּ  יש .מרנא זייפנא'[]פר' תולדות: 'אִּ

 – טוב הולךש בנוי משהו .יובנ משהו להרוס איך ידיעות הרבה להם

מלמדים אותם הדרכה, , הוראות מקבלים הם – שוב. להרוס באים הם

 צריך הואאז  – 'עדן לגן להגיע'ו 'להינצל' באמת רוצה מישהו שאם

י  שולחיםהם ש אנשיםה ואלו הם. להרוג, לרצוח לדעת ֵ ים ]'ַאְנש  מִּ דָּ

ה...'[ ְרמָּ   .ו מִּ

 

-ל שייכיםבעבר  שהיו אנשים וכמה מכמה תיועדו כךעל  ישו

Jesuits בעיה שום להם אין כי ,גדולה נהסכ זוהי אמנם אותם. ועזבו 

 אני אבל, טוב מאד שלו חהיהבר את לתכנן צריך אחד כל אז !לרצוח

 .מאד מפחיד זה .פשוט לא זה .עסק לנו יש מי עם לכם מסביר רק

, עולםב הכסף רוב על שולטיםה והם .עולםה כל על שתלטוה הם וככה

 ואם, עולםב תהממשלו רוב על שולטים הם, עולםב העושר רוב על

 ,יתחילו הם מעט עוד ,ועכשיו. טועים אתםאז  – שלא חושבים אתם

 מישהו אם .מאד ברור זה. רוצים שהם לכיוון לזוז התחילו כבר והם

, 'הגדול הפופ' לא אוהו, מדבר החדש )האפיפיור( שהפופ מה שומע רק

א ַהו   ֵ ס  ת'[]'כ ִּ  , מקשיבששומע מי ורק, הגדול הוא – 'השחור הפופכי ' וֹּׁ

 של אויב יש שפה מבין ברור הוא – ויודע, אומר שהפופ מההיטב 

 . ה"הקב

 ולהביא, הארץ על לטתלהש, רץ ישראללא לבוא רוצים הם, וכן

, רהזבודה עובדי ע יותר כי הם, 'נוצרים כביכולה'בעצם , הנוצרים את

 החדשה הדת את ולהביא ,פה להשתלט, י"לא אותם להביארוצים 

 בהר לבנות םרוצי, יהיה לא שזה ישמור' ה ,מתכננים והם. שלהם

 עם הסכם איזה עשו הם .טינופת ביתאלא , מקדש בית לא, היהמור

 הר את – ערביםוה ,ציון-הר את יקבלו ,הנוצרים ,שהם הערבים

 םרוצי והם !הכל את םרוצי הם !ערביםמה עשו ק הםצחו, המוריה

 עושים שהם מה בדיוק יודע לא, טינופת לעבודה זרה-בית שם לבנות

י: ראהפרשת ר' ] שמה ל כ ִ ֹוֲעַבת כ ָ ר ה' ת  ֶׁ נֵׁא ֲאש  ו   ש ָ ם ָעש  יהֶׁ אלֹהֵׁ  זה אבל, [...'לֵׁ

 רוצים הםשמה  ודוקא .להיות השיכול גדולה-הכי-טומאה של משהו

י ה"הקב עם במלחמה הם כי, את זה לעשות ֵה ]'כ ִּ נ  יךָּ  הִּ ְיבֶׁ יו ן, אוֹּׁ ֱהמָּ  יֶׁ

נְ  או   יךָּ אֶׁ ו ְמש ַ ש ְ ר נָּ ֶׁ ... ֲאש  ְמרו   רֹּׁאש  ה אָּ ָּ יֲרש  נו   נִּ ָּ ת ֵאת ל  ים...', תהלים מזמור  ְנאוֹּׁ ֱאלֹּׁקִּ

 .פ"ג[
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" ... כי כל בוני   ט':ספר 'ליקוטי הלכות', הלכות בית הכנסת, הלכה ו' אות מתוך 
אשר גם  ,היו כל טעותיהםהמגדל היו כופרים באמונת חידוש העולם, שמשם 

)הערה: שמעתי  .גדולים נקראים על שמם פ"מ, כידועעתה כל הכופרים ה

ועל  , שפירושו 'הבונים החופשיים'(.Free Masonryראשי התיבות פ' מ' זה משמעות ש
נוּ עִ  ַמִים' ... שרוצים להתקבץ ולבנות כן אמרו: 'ָהָבה ִנְבֶנה ּלָ ָ ל ְורֹאׁשֹו ַבׁשּ יר ּוִמְגּדָ

ל  עיר מבתים רעים שלהם, מבניני דעות רעות שלהם עד שרוצים לעשות 'ִמְגּדָ
ַמִים', היינו לבנות בנין גבוה מד   ָ עות רעות שלהם עד שיגיע ראשו ְורֹאׁשֹו ַבׁשּ

ולכפור בעיקר, וכמו בשמים למרוד נגד המקום, להפוך הקערה על פיה ח"ו 
ָפה ֶאָחת ּוְדָבִרים ֲאָחִדים', ופירש רש"י: 'ודברים  שכתוב שם: 'ַוְיִהי ָכל ָהָאֶרץ ש ָ
אחדים' באו בעצה אחת ואמרו לא כל הימנו שיבור לו את העליונים, נעלה 
לרקיע ונעשה עמו מלחמה. דבר אחר, על יחידו של עולם. ע"כ. שכל זה הוא 

כי בודאי לא היו משוגעים  .העולם, כמובן למשכילבחינת כפירות בחידוש 
וטיפשים גמורים שאמרו שיעשו מלחמה עם הבורא יתברך, רק כל כוונתם היה 
שיעשו מלחמה בדעותיהם הרעות שיבנו שם נגד הדעות האמתיות של אמונת 
חידוש העולם שהם מכניסים וקובעים בלב כל אחד ידיעת אלקותו יתברך. והם 

מן התחתונים, שלא יזכר ח"ו שם ה' עוד, שזה כל פנימיות  רצו לסלק שכינתו
כוונתם הרעה של בוני המגדל שהיה אז, ושל כל הכופרים של עכשיו שהם גם 
ִמי...'. ולכן  י ׁשְ יַח ֶאת ַעּמִ ּכִ ִבים ְלַהׁשְ כן בבחינת 'בוני המגדל', וכמו שכתוב: 'ַהחֹׁשְ

ם...", ור' סנהדרין נּו ׁש  ה ּלָ  קט. אמרו: 'ְוַנֲעש ֶ

 מלחמה תהיה האחרונה לחמהמשה אמרו דיקיםשהצ מה וזה

 הרבה. מלחמות יהיו ולא, פצצות יהיו שלא מרוא לא וזה .תרוחני

 שזה אמרו גדולים םיהודי ,יםבחשו םיהודיש שמכיון סבורים אנשים

 פצצות יהיו לא, הו  'לעצמם:  חושביםאז , תרוחני-מלחמה בעיקר יהיה
 !פצצות יהיו! לא. '...ל כךכ נורא יהיה לאזה , יותר קל יהיה זה אז –

ספר ילקוט שמעוני, תהלים ק"מ, ]ר'  !הזאת מהמלחמה יחרב עולםה רובו

 הם .ייעלמו והם – תישאר האמת אבל , שמות, עמ' קע"ב['לב אליהו'

]אבות ריש  יחרב עולםה רוב – שלהם שעותיהרבגלל ו, גדולים רשעים

 אומר אני שוב .פשוט יהיה לא זה אבל, פה זה בטוח הכי המקום. פ"ה[

 לא אני, לפה יגיעו לא אולי. שי ברכו, פה זרים חיילים יהיו: לכם

 . פה אמריקאים כבר לנו ויש .עוד פה לשים ירצו אבל, יודע

 םהבהמוני הנוצרים את סלהכני רוציםהם ש, חדשדבר  עכשיו ויש

 ובכל ב"בארה שמשתמשים השיטה קובדי וזה .ל"לצה, הצבא לתוך

 כל? בסכנה יהיה מי ואז, לצבא נוצרים פה יכניסו הם. מקום

 ילופאם, יהודיה וכל ,בצבאנמצאים  שהם ,יםשנלחמ המזרחיסטים

 שהם ,ונלחמים שהולכים ,'הפטריוטים', 'הגיבורים' שהם ,םחילוניה

צות בארשם . באמריקה כמו ,בסכנה יהיו הם ,שקר לסבול לוכיו לא

, אחרים אמריקאים להרוג ניםכמו יהיו שלא אמריקאים יליםיח רית,הב

 לויפאו א, באמריקה אלפים-מאות-כמה שיש םהרוסי חייליםה אז

 במחנותויושבים  נמצאיםכיום  שהם, מהם הרבה גם שיש הסינים

 עם 'יגמרו' כבר םכוחות הזריה אז, יאריקמהא הצבא של היו שפעם

 . להופע לשתף מוכנים ינםאשהאלה  האמריקאים יליםיהח

 הם. השתלטו כבר הם .פה לעשות רוצים שהם מה זהבדיוק וכך 

 על השתלטו הם ,כנסתה על השתלטו הם, המשפט בתי על וטהשתל

 שזה חושבים אתם !הצבא על גם עכשיו תלטיםמש הםו, המשטרה

 ...אלריש-בארץ גרים שאתם אתם סבורים ...?, שזה לא רציניבצחוק

 םהאבל  ...והשישים החמישים בשנות היהזה ש כמו ישראל-תניבמד

, אז ,העיזו לאהם  .בולט כך-כלבאופן  לא רק, אז כבר פה היו גם

, שונה משהו זה עכשיואבל  ,זולהם את הע ההי לא באותם שנים,

 .לגמרי אחר משהו

 הרבה ישו .ב"ארה על השתלטו הם .הדבר אותו – ב"ובארה

 שהולך סטקס של מושל יש ואפילו, זה את םיעדיו שכבר אמריקאים

, 62-16קד"ד גליון ]ר'  שלהם בחלוםתפוסים  אנשיםה רוב אבל, נגדם

 הם ...לעבודה הולכים ...קמים, : 'כאשר הבועה הוורודה תתפוצץ'[י"א מאמר

 נכנסים הם, 'פניםבמ' זה את עושים הםכי , ולא תופסים רואים לא

, זהולא מרגישים את  לב שמים לא אנשיםה שרוב בצורה פנימה

 .דיקטטור כבר שהוא מבינים לא אפילו הםו .לאט-לאט משתלטים

 את צריך לא הוא ועכשיו ,תרגילים מיני כל עשו .הכושי – דיקטטור

י חֹוק...', סוף מזמור צד[ !בכלל הקונגרס ר ָעָמל ֲעלֵׁ  ]'יֹוצֵׁ

, עכשיוו. גדולה מאד ממש סכנה של במצב אנחנו. עקום היהנ הכל

 יפיורפהא !תאח לדת כולם את להפוך רוצים הם? לעשות רוצים הם מה

פני ב לדבר ,כיפור-ביום צאיו שזה ,רבספטמ לחודש 23-ב ללכת רוצה

 זה אבל, יודע מי ?להגידשם  עומד הוא ומה. האמריקאי קונגרסה

 25-ב הולך הואלאחר מכן ו .שלהם הכיוון את עולםה ולכל לנו ראהי  

 דברזה  !ם"האו פניב לדבר ,כיפוריםה-יום אחרי יומיים, רבפטמבס

 לדבר ילכו וזכרם שמם ימח יםאפיפיורשה ,מעולם והמוכ היה שלא

 ,"!טוב מזל"-ש כנראה ?ם"באו דלהגי רוצה הוא ומה ?!...ם"האו לפני

-למיליארד ההוראות את תןי והוא .'החדש-עולםה-סדר' את מתחילים

 . מרוא שהוא מה לעשות קתוליםה-וחצי

עולם. ה על להשתלט זה, הזאת הכנופיה כל ושל שלו העינים – הוא

רק  שהםכ )הלם(' קשו  ' יקבלו הם –אנשים את זה ל ועכשיו, לך תספר

 שהם לא, הרוב אפילו זהו ,אנשים מספיק יש אבל .זה את ישמעו

 ...להם? משנה זה מה .עולמי'-המושג הזה: 'סדראומר  בכלל מה מבינים

 הם חושבים, טמבלים הם אחת! דת של חלק יהיו שכולם ...אז מה?

 . ביחד'.. להיות טוב ו'יותר ...'מעולה' וזה, 'טוב'דבר  וזה 'אהבה'... שזה

 הכל שזה, ביותר קשהכלכלית  נפילה תולהי עומדת לזה ובנוסף

 הםבו ש לרגע בדיוק יםכמח הםביחד עם ההשתלטות. , ביחד הולך

 כי, הכלכלה את להפילבשבילם  הזמןבדיוק  זה אזו השתלטל רוצים

 מאד הרבה לפניכבר  סתם-לא ליפול יכולה היתה כבר הכלכלה

. השתלטל רוצים הםבו ש הרגע עד זה את מחזיקים הם אבל, חדשים

 להתעסק זמן להם אין – 'ווכ 'וכו לאוכל דואגים אנשיםהאשר כמפני ש

 את יותר או פחות לכם ציירתי אז. להיות שעומד הגדול השינוי עם

 ב"בארה ריכוז-מחנות נםשישלכם  הוספתי לאאבל  .תמונת המצב

 של סוגים ימינ כל שמה ויש !איש מיליון 50 להכיל שם שיכולים

' וכו נדותדנ שמה יש לויואפ .זה על לדבר רוצה לא כלל שאני... כלים

 יתחילו להפעיל את זה כשהם אבל ...'לילדים נחמד מקום' שזה כאילו

 עליב ,הלבניםאלה  את לקחת םהולכי הם בעיקר ,ויקחו ילכו הם –

 הבעל את – אותם . הם ישלחואותם ולפרק, הכלכלי הבינוני מעמדה

 ,אחרים למקומות הילדים ואת, אחר למקום האשה ואת ,אחד למקום

 איומים דברים עושים הם אבל .להם שיעשו מה יודע לא כך ואחר

, רפואי טיפול להם יםננות לא – ב"ארה ןעלמ שנלחמו, שחזרו יליםילח

 מעל אכזריות וזו .טיפול להם נותנים לא, ולמות לסבול להם ונותנים

ד .ומעבר גֶׁ ֹוְגִדים ]ישעיה כ"ד: 'ו בֶׁ ...'[ ב  ָגדו   ב ָ

 יןא – ס'והמבורגר הלקו-קוקה על שגדל האמריקאי העם אבל

 לדותווהשוק ,ותדליוהג ,האוכלכל  םע   סתומים הם .כבר לכ  ש    להם

 פחות ועוד, שמביניםמהגוים  מעטים רק ישנם .לגמרי מיםאטו הם ,'וכו

 נגדכ זה והמלחמה, רוחנית-מלחמה זו אבל .ניםישמב יהודיםמכך 

 .הראשון הדור לא גם הםו .האלה אנשיםה כל חכמים לא הם .ה"הקב

 הם שעכשיו רק, הזה הדבר את מתכנניםהם ש תדורו-דורי מזה כבר

 לאהם  אבל .שלהם בידים כברשנמצאת  ההצלחה את מרגישים כבר

ם'[ םיטיפש הם כי .יצליחו לא, יצליחו עָּ ָּ ים ב  ֲערִּ וֹּׁ  שהשטן םיחושב הם .]'ב 

]בראשית  ו"ח ,איתו להילחם אפשר ו"ח ה"ושהקב, העליון הכח הוא

אלֹוִקים' ֵׁ ם כ   טיפשים הם אבל .[, מזמור ב'י"ד-, ור' ישעיה י"ד י"גג': 'ִוְהִייתֶׁ

 רוצים שהם ,עקומים אנשים הם כי ?שיםפטי אותם עושה ומה גמורים.

 הם וגם .עולםב ששי התשוקות כל את, העקומים הדברים כל את

http://www.dani18.com/uploads/KDD6162.pdf


 3עמ'   ,'מסדום עד ירושלים'

 

]אבות סוף פ"ה: 'רוח גבוהה  'הגדולים' ולהיות, ושליטה ,כסף אוהבים

 נקרא הוא, בראשם שעומד אפיפיורה, Jesuits-אצל ה .ונפש רחבה'[

 באותה הוא – םיאומר שהם מה לפיו, "Jesuits-ה של הגדול הגנרל"

 את גם לוקחיםהם שתבינו איך ש !נדע שלא ,האיש-אותו של רמה

 .גדול עיוות לזה עושים, זה את יםומעקמ הנצרות

 איךדרך  לנו ןאי, לנו אין – כבר כתב דניאל שגם אבל כמו

בכלל  לנו אין. אלימות-במעשי, במעשים, בנשק, בידים נגדם להילחם

 בפני לעמוד יכול שלא קטן עם, טןק עם, עם ישראל אנחנו. דרך שום

 היחיד והדבר. עשו שהמכבים כמו אפילו ,במלחמה האלה ההמונים

 לשיםו, אליו להדבק .ה"הקבל בקדלהי זה – לעשות יכולים אנחנוש

 שקיים קיר זה אבל, במציאות יםיק יננואש קיר זה אם אפילו, קיר

סוף ] ,הגדול עולםה לבין בינינומפרידה מחיצה ש, ובראש בלב נואצל

ם, ְצאו   סו רו   הפטרת שופטים: 'סו רו   ָּ ש   ֵמא מִּ עו , ַאל טָּ ג ָּ , ְצאו   ת ִּ ה  כָּ וֹּׁ ת  רו   מִּ ָּ ב  ֵאי הִּ  נֹּׁש ְ

ֵלי  ,להתפלל. התפילה זה – שלנו היחיד הכח. תפללהלו ה'...'[ כ ְ

 .התפלללו ,ללולהתפ

, ההרב להתפלל מאד להם קשה שזה ,אותם מבין ואני ,אנשים ויש

 ואין, כמעט םירבנ לנו אין, לנו ואין, קורים דברים הרבה כך כל כי

 .כיוון לנו שיתן לרוץ למי לנו ואין, כמעט הדור-גדולי לנו

ו  יחזקאל ל"ד, ו':  ג  ש ְ י 'יִּ ל צֹּׁאנִּ כָּ ים ב ְ רִּ הָּ ל ְוַעל ,הֶׁ ָּ ה כ  ְבעָּ ה ג ִּ מָּ ל ְוַעל רָּ ָּ  כ 

ֵני ְ ץ פ  רֶׁ אָּ פֹּׁצו   הָּ י נָּ ֵרש   ְוֵאין ,צֹּׁאנִּ וֹּׁ ' ְוֵאין ד  ש  זוהר חדש פר' בראשית  .ְמַבק ֵ

אֹוָתה   (:)מתורגם ָעה 'ב ְ ָ ָכה ש  י ב ָ  ַעל: )רבי אליעזר( לוֹ  ָאַמר. ֲעִקיָבא ַרב ִ

ה ָמה ָ ה? ַאת  ֹור אֹוי: לוֹ  ָאַמר בֹוכֶׁ ְהיו   ַלד  י ִ ֶׁ ךָ  ְיתֹוִמים ש  ְ  ַאל: לוֹ  ָאַמר. ִממ 

ֹאַמר ךְ  ת  ָ א, כ  ל ָ י' אֶׁ ר אוֹּׁ וֹּׁ ְהיו   ַלד  י ִּ ֶׁ ים ש  מִּ י ְיתוֹּׁ לִּ ב ב ְ י, אָּ לִּ ם ב ְ כָּ ה חָּ רֶׁ  ְולֹּׁא, ו מוֹּׁ

יד ה ַתְלמִּ גֶׁ ים. הוֹּׁ מִּ או   ְויָּ בוֹּׁ ל יָּ ָּ כ  ֶׁ ר ש  וֹּׁ ְהיו   ַהד  ים יִּ י ֲחצו פִּ ים, ְוַעז ֵ נִּ ח פָּ ַ כ  ַ ת  ש ְ  ְותִּ

וֹּׁ  הת  ֵרש   ְוֵאין, רָּ וֹּׁ ש   ְוֵאין ד  ֵרר .ְמַבק ֵ ְתעוֹּׁ ִּ וֹּׁ  ְוַהמ  ב  ה לִּ רָּ וֹּׁ ת  ַ ה ב  ְהיֶׁ ה יִּ ְבזֶׁ  ַוֲחַדל נִּ

ים יש ִּ י. אִּ ר אוֹּׁ וֹּׁ בֹּׁא ַההו א ַלד  י ָּ ֶׁ ש  תוֹּׁ  כ ְ ר... אוֹּׁ וֹּׁ  ', ועי' סומ"ס סוטה.ַהד 

, ומייאש מפחיד כה, ונורא איום כל כך, קשה כל כך נראה והמצב

 אומר יואל שהנביא כמו או ,קב"הה עם תדברו רק שאם יודע אני אז

]יואל  מספיק יהיהגם כן  זה אז אותו יציל' שה עזרה ויבקש שיצעק מי

ה יָּ ֹּׁל ג' ה': 'ְוהָּ ר כ  ֶׁ א ֲאש  ְקרָּ ם יִּ ֵ ש  ֵלט... ה' ב ְ ָּ מ  ים יִּ ידִּ רִּ ְ ר ו ַבש   ֶׁ קֵֹּׁרא...', עי'  ה' ֲאש 

 םיטוב דיםיהו להיות דלתלהש, דלתולהש .הזמן כל צריך אבל, מפרשים[

 הדקדוקים כל עם בדיוק שלמים לא אנחנו אם ואפילו .שהיא דרך בכל

 אחד שנדאג, נשתדל זמןה שכל, לשנשתד אבל, ביהדות והדיוקים

 בתוך שלנו חותפהמש על וגם ,י"עמ כל על ונבקש ,שנבכה, לשני

 שיהיו ,שנבכה .ונאות שיציל מה זהרק . אותנו שיציל מה זה .י"עמ

י ונבכה שנבקש, ונבקש שנבכה, דמעות הרבה ְבכִּ בֹּׁאו   ]'ב ִּ ים יָּ נִּ ְבַתֲחנו   ו 

יֵלם', ירמיהו ל"א ח', ערש בִּ  את יסתיר לא' ה ואז .הכח זה – ואז .י שם["אוֹּׁ

]מתפילת הביננו: 'ְוַעל  רשעיםה עם מלחמהב ילך הוא, כביכול פניו

ָך...'[ ִניף ָידֶׁ ָ ִעים ת  ָ  את ישלח הוא. אותם גמורי הואאחת  ובשניה, ָהְרש 

 אפשרות שום להם היהת לא .יגמר זהאחת  ובשניה – המשיח מלך

  .]מיכה ה' ח'[ קב"הה נגד להילחם

 ישאר לא – אותם לגמור מחליט הקב"ה אם .כח שום להם אין

ֹּׁף מהם זכר ְנד  הִּ ן ]תהלים ס"ח ג': 'כ ְ ָּ ש  ֹּׁף, עָּ ְנד  ס ת ִּ ֵ מ  הִּ ַנג כ ְ וֹּׁ ֵני ד  ְ פ  , מִּ ים יֹּׁאְבדו   ֵאש  עִּ ָּ  ְרש 

ֵני ְ פ  ים...', תהלים ל מִּ י"ֱאלֹּׁקִּ ים ז כ': 'כ ִּ עִּ ָּ יַקר ה' ְואְֹּׁיֵבי יֹּׁאֵבדו , ְרש  ים, כ ִּ רִּ ָּ לו   כ  ָּ ן כ  ָּ ש  עָּ  בֶׁ

' לו  ָּ למ .כ  ה תפילת ימים נוראים: 'ְוכָּ עָּ ש ְ רִּ ן הָּ ָּ ש  עָּ ה  כ ְ ו לָּ ה, כ  ְכלֶׁ יר ת ִּ י ַתֲעבִּ ת כ ִּ לֶׁ ֶׁ ְמש   מֶׁ

ן דוֹּׁ ן זָּ ץ...'[ מִּ רֶׁ אָּ  שמכתיב מה זה – התשוקות כי .שלהם הטיפשות זו .הָּ

ן'[ לגמרי אותם מבלבל זה ,החיים את להם יִּ ֵמי יָּ  יש, רשעים הם .]'ֲהלו 

. שותוהאנ כל ,עולםה כל נגדכ ואפילו, י"עמ נגד עצומות עבירות להם

 שלא ,הקב"הל שנדבקו םיהודיה שכל יהיה הסוף .הסוף יהיה וזה

ם ימשיכו שהם, לויכ-הכל שהוא שיודעים, אותו עוזבים ֶׁ ִקים ]'ְוַאת  בֵׁ  ַהד ְ

ה' ם ב ַ יכֶׁ ים ֱאלֹקֵׁ ם ַחי ִ כֶׁ ל ְ ֻּ  מנסים רשעיםשה מה משנה-לא – ַהי ֹום...'[ כ 

  .לעשות

 יהוז .'לה קרוב להיות רק ,לחםילה מה בשביל אין פשוטאז 

 החזרה ודרך התפילות דרך להילחם .רוחנית מלחמה :המלחמה

 חילוניים, לא או חרדי – יהודי כל, תשובהב לחזור צריכים .תשובהב

 לחזור חייבים הודיםיה כל, יהודי כל, מי משנה לא או חרדים או

ה] בסדר לא מה לבדוק ,פנימה כנסילה, ]יחזקאל סו"פ י"ח[ תשובהב ש ָּ ְ  'ַנְחפ 

ֵכינו   ה ְדרָּ ה ְוַנְחקֹּׁרָּ ו בָּ ש  ', שערי תשובה לרבינו יונה, שער א', העיקר ַעד ה'... ְונָּ

 ,ר"היצה את טישח ,סוויהר יהרוג' ה, צדקנו משיח נקבל ואז, א["הי

 .שלו התלמידים כל את קוימח

ו  ' מ  ַ ת  ים יִּ אִּ ָּ ן ַחט  ץ מִּ רֶׁ אָּ ים הָּ עִּ ָּ ד ו ְרש  ם עוֹּׁ  .', תהלים ק"ד...ֵאינָּ

ָחֹסן ְוָהָיה'סוף פרק א': ישעיה  '. יר...עִ יד מֵׁ רִ יד ש ָ בִ אֱ הֶׁ נבואת בלעם: 'וְ   הֶׁ

ת ם ו ָבֲערו   ,ְלִניצֹוץ ו ֹפֲעלוֹ  ִלְנֹערֶׁ נֵׁיהֶׁ ו ש ְ ין ַיְחד ָ ה...'.   ְואֵׁ ֶׁ  ְולֹאעובדיה: ' ְמַכב 

ִריד ִיְהיֶׁה ית ש ָ ו, ְלבֵׁ ש ָ י עֵׁ ר ה' כ ִ ֵׁ ב  י'פרק ג': סוף מלאכי  ', ...ד ִ ֵׁה כ ִ  ַהי ֹום ִהנ 

א ר ב ָ ֹעֵׁ ו ר, ב  נ  ַ ת  ַ ה ְוָכל זִֵׁדים ָכל ְוָהיו   כ  ָעה ֹעש ֵׁ , ִרש ְ א ַהי ֹום ֹאָתם ְוִלַהט ַקש   ַהב ָ

ר ְצָבקֹות, ה' ָאַמר ֶׁ ם ַיֲעֹזב לֹא ֲאש  ש   ָלהֶׁ ֹרֶׁ  'עיקרי הגאולה'ור'  , '...ְוָעָנף ש 

 .36בקד"ד גליון ו', הובא אל, העיקר הנלהאברב

 

 :ותשובות שאלות

 אדמה-רעידתבארץ ישראל  היתה ,, עם עלות השחרהמצעד ביום. ש

גם  והורגשהמלח, -ים ,סדוםאיזור ב התחילזה  ! 4.4בחוזק של 

 ירושלים...ב

 מסדום' שכתבתי למה לקרוא אפשרבדיוק. אז נכון ! בדיוק, מסדום. ת

 '. ירושלים עד

ועל נפש ילדינו  עצמנו על נילחם לא שאםהמסר בעצם הוא אז . ש

 ...ירושליםתוך  לא ח"ו תגיע סדום

 [ח' , ור' יחזקאל מ"ז]ישעיה א' י' .ישמור' ה, כבר גיעמ וזה, נכון. ת

ָנה  להגיעשהפופ מתכנן  יש שמועות. ש קבר דוד מאחורי ו ...בסוכותה 

 המלך יש כל מיני עבודות בשטח...

 שהוא בפירוש אמר הוא, לכם תירשאמ מה לפי להיות יכול מאד זה. ת

 את לעשות רוצה הוא נכון לא זה אבל, פה 'שני ותיקן' לעשות רוצה

 אבל, שם להתפלל ואפשר, לשם ללכת אפשר תראו, !הפ ןקהוותי

 אתם, הנ  ש  מ   לבוא. לא לכם יתנו לא, בכח אתכם שיסלקו רגע יהיה

 .הקב"ה עם ותדברו תבכו ופשוט, כנסת-לבתי מדרש,-לבתי תיכנסו

 שיעזור, כולנו ,תשובה לעשות לכם יעזור שהואהקב"ה מ תבקשו

 את זה רק צדקנו.-משיח כבר יביא ושהואתשובה,  לעשות לכולנו

 פעם שאף, חזק הכי הסודי הנשק, גדול הכי הנשק זה, לעשות צריכים

יו...'[לעבוד  הפסיק לא ְרֵאנו  ֵאלָּ ל קָּ כָּ ֵקינו  ב ְ ה' ֱאלוֹּׁ ַ י כ   .]'מִּ

 ...סוכותעל חג הבספרים מה שכתוב ל מתאים זה. ש

 שהם מה אומר אני, תאריכים יודע לא אני הכל. נדע. אנחנו ת

-שהכנסיה כמה רק מראה וזה, יבוא שהאפיפיור מתכננים הם מתכננים.

 הוא ובאמריקה, לאמריקה בואאמור ל קודם הוא פה. שולטת הקתולית

 אבל חכמים. יותר נהיה ואז להגיד, לו שיש מה יגיד, ם"לאו ילך

 .כלכלית מאד קשים זמנים יהיה, רוחנית תתכוננו, תתכוננו

 ילדים על תלונות מאות-לארבע קרוב שיש מספריםעסקנים . ש

 .כלום ?עושה המשטרהמה  שהותקפו!
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 4עמ'   ,'מסדום עד ירושלים'

 

 לשמור כדי מתארגנים לאחרדים ה למה, אחד דבר מבין לא אני. ת

' וכו הפגנות לעשות להילחם, רוצים כשהם. לי מובן לא הילדים? על

 ?משהו עושים לא למה פה? קורה מה אז, בעיות אין –

 ...אוי ואבוי - המנוולים נגד פהאת ה פותחרק אם מישהו . ש

ם רוצי הם כגוים. עליהם ולהסתכל אותם לראות צריכים אתם. ת

 –התורה  לפי שמותר ומה, מותרים הם – שבו הלאויםעולם  לעשות

 כל כך רוצים לא הם, הילודה את כן לקצץ גם רוצים והם. לאו זה

-ואשה גבר-עם-גבר טוב בשבילם יותר אז, הזהעולם באנשים  הרבה

  בעצמם. עקומים הם גם אבל גמרנו. ובזה – אשה-עם

, הצפון-שכונות את הרוסלמקיפה תכנית  נהיש ירושלים-לעיריית. ש

 ...הקלה ועוד להעביר שם את הרכבת

. יעזור לא זה, חזקים יותר הרבה הם תפילות. רק – כלום יעזור לא. ת

אנשים  מדי יותר, האלהאנשים ה עם תפוסים חרדיםאנשים  מדי יותר

 .חשוב הכי וזה, להתפלל רק להילחם. כח להם ואין עייפיםחרדים 

 ?השבועשהיה כאן הזה  גל החום על אומר אתה מה. ש

 .לגאולה שייך הכל זה. ת

 ?לגאולה מתקשר איך זה. ש

עולם ל עוברים, אנחנו לדבר מדבר לעבור זה – הקושי וכל החום. ת

, בשמים נלחמים שכבר למלחמה שייך וזה, לגמרי שונה, עולם אחר

 .זה מה שקורה אז

 ...מבעלז זצ"ל הרב של היארצייטליל זה  היום. ש

באופן כל , ברורה כל כך אמת עם, ענקיים צדיקים תמיד לנו היו. ת

 רוצים והם טיפשים, הם אבל נגד. להגיד מה בכלל שאין, ברור כך

כדי  עקומים דרכים מיני כל עושים הם אז, "הנבחר העם"להיות 

להגיע  מסוגל י"עמ רק, להגיע באמת מסוגלים לא הם כי, לזה להגיע
[.' תוֹּׁ ָּ ְסֻגל  ֵאל לִּ רָּ ש ְ ידברים ד' 'יִּ דֹול גֹוי ִמי : 'כ ִ ר ג ָ ֶׁ ָליו, ְקֹרִבים ֱאלִֹהים לוֹ  ֲאש  ה' אֵׁ  כ ַ

ינו   ָכל ֱאלֹקֵׁ נו   ב ְ ָליו...', כי תשא: 'ְוִנְפִלינו   ָקְראֵׁ ךָ  ֲאִני אֵׁ ְ ל ְוַעמ  ר ָהָעם ִמכ ָ ֶׁ נֵׁי ַעל ֲאש  ְ  פ 

 מה לעשות עכשיו צריכיםאנחנו ו. עי' ברכות דף ז' ע"א[ָהֲאָדָמה...', 

, ולהתפלל, ללמוד והגברים, ולהתפלל, עצמנו את לסגור שאמרתי:

]יואל עדיף  ישראל-רץלא להגיע שיכול מי. אותנו להציל' לה ולבכות

י ַהר שם: 'כ ִּ ן ב ְ וֹּׁ י  ם צִּ ַלִּ ָּ ירו ש  ה ו בִּ ְהיֶׁ ה, ת ִּ ר ְפֵליטָּ ֶׁ ֲאש  ַ ַמר ה'...'[ כ  ' ה – שלא מי, אָּ

 .םיהודיה את שמה גם יציל

 לא ייןעד ומשיח ה"תשע לשנת שנגיע האמנו לא שנתיים לפני. ש

 ...נמצא פה

 שזה מבינים לא, אנשים שנה מעשרים למעלה כותב כבר אני. ת

 שנה ושלש עשרים בערך לפני אותנו שלח' ה אבל, 'שלבים'

 י"עמ אבל י."עמ את להכין אותנו שלח הוא ואז, לכתוב כשהתחלנו

 'הסוף' אבל, דברים מיני כל לעבור, שלבים מיני לכל להגיע צריך היה

 וזו, התאומים נפלו שנה 14 כמעט לפני. הסוף –התחיל  זה, כבר היה

 והרבה .['ההתחלה של הסוף' – 18]'קול דממה דקה' גליון ההתחלה  היתה

, התאומים בהפלת, בזהחלק  הםל שהיההשלטונות  את מאשימים מאד

הסי.  את – האמריקאים את גם בעצם מאשימים שהגוים אומרת זאת

-ערב את וגם ,Jesuits-ה את וגם האנגלים, את וגם, איי. אי.

]ישעיה ב'  השקר-עולם-של-הסוף-של-תה ההתחלה.. אז זו הי.הסעודית

 .י"ב ואילך[

 כל נראה זה הכל היום, לרחוב תורהה-פריס עם יוצאים היו פעם. ש

 ...כך מוסתר

 אנשים מעט אבל, כאלה למצבים יגיע כשזה יתעוררו אנשים. ת

 יהיה לא זה ,מאד הרבה יהיה לא זה, אתכם מזהיר אני. מעט, יתעוררו

 אנשיםה ,הקתולים לעומת אבל, כן ,שיהיו מקוה אני .יהיה .המונים

 וחצי דמיליארמשהו כמו  בערך יש ?...'רשמית יםקתול' ממש שהם

 לעשרים בוקראז , איש מיליארד וחצי שבעכ נםיש עולםוב !עולםב

 פשוט אזה ל אבל, כח הרבה שם יש זה בגלל אבל !יםקתול זה אחוז

 לא שהם בעיה יש אינטלגנטים-היותר הקתולים בין גם כי, כל כך

 איך יודע לא אני. טשופ לא. שקר עושים שהם רואים .אותם סובלים

 פחות אפילו, אותם לגמור יכול הוא בדקה, בשניה, תםוא יגמור' ה

ס]' ...מדקה ֵ מ  הִּ ַנג כ ְ וֹּׁ ֵני ד  ְ פ   '[...ֵאש   מִּ

 ?, מה אנחנו יכולים לעשותש. אז מה התפקיד שלנו

 רק זה, יעזור לא זה, פנים-אל-פנים נגדם להילחם אין :חוזר אני ת.

 ותתפללו, המדרש-לבתי תלכו, הדלתות את תסגרו לכו .גדולה סכנה

 התפילות את לשמוע רוצה' ה. שיעזור היחיד הדבר זה', לה ותבכו

' כאילו' זה, הבזלעגל ה לליםמתפ חרדיםה רוב עכשיו עד .לנוש

, הזנב את לו תופסים, וטלית כיפה ז"העגה על שמים .הקב"הל

, נורא-נורא-נורא, הנוראבקדושה בצורה  ירדנו אנחנו. איתו והולכים

 ?שלנו הילדים עם להתעסק םלמנוולי נותן' ה ולמה .בושה פשוט וזו

 לא אנחנו אבל, שמשתדלים הרבה יש, כולם לא !דרסב לא אנחנו כי

 דתיים וגם חרדיםההרבה מ לקנות אפשר כסף קצת ובשביל .בסדר

  .םחילוניה בעיקר אתו

 את לפתוח צריכים – םיאמיתיה םיהודיה כל, אלה כל ,אנחנו אבל

 זה? רשעיםה עם להיות רוצים. עומדים אנחנו איפה ולראות יםנהעי

. ושיםע שהם במה להצליח סיכוי שום להם אין. שלכם הסוף יהיה

, עולם של בונויהר הוא, לויכ-הכל הוא, הקב"ה את לנו יש – אנחנוו

 ואי. ]יואל שם[ ישרוד הוא – הקב"ה שעם ומי. וזהו, מלבדו עוד אין

, ר' )הרן אבינו אברהם של האח כמו ,הקב"ה עם 'כאילו' להיות אפשר

, הזמן כל איתו לדבר, הקב"ה עם באמת להיות צריכים, (רש"י סו"פ נח

 .להצליח נוכל זה םע  ו .הזמן כל, איתו להיות, לדבר, לבכות

 רואים הםנכון, , יהודיה של הזה מהכח מפחדים הם – רשעיםה ואלה

עמוק  כי, מפחדים גם הם אבל, יהודי להיות :עוגר הכי כדבר זה את

 ולא הנבחר-העם אנחנווש, יכול-הכל הוא קב"השה יודעים הם בפנים

ֹּׁאֵבד', ור' שם י"ד  שלהם מהוהעק הדרך םע   הם ים ת  עִּ ָּ ְך ְרש  רֶׁ ]מזמור א': 'ְודֶׁ

 ורק, אמת שלנו התורה .הכל וזה, אמתה זה קב"ההשל  דרךה רק .ה'[

ְך  אמת זה הקב"הו שלנו התורה רו  ָּ נו   ֱאלֵֹּׁקינו  ]'ב  אָּ רָּ ב ְ ֶׁ דוֹּׁ  ש  ְכבוֹּׁ נו  , לִּ ילָּ ְבד ִּ ן ְוהִּ  מִּ

ים עִּ וֹּׁ ַתן, ַהת  נו   ְונָּ ַרת לָּ וֹּׁ ת...'[ ת    .ֱאמֶׁ

 ,להתפלל תמשיכו ,תשתדלו אז. האמת עם ללכת צריכים אנחנוו

, אמת שידבר, לדבר טוב הושמי ולמצוא, תפללהל .כלה זה, לללהתפ

 .קשה כל כך גלות בריםעו ועדיין ,שעברנו עם אנחנו ,תראו .הכל וזה

 אנחנו אם, מסביב תסתכלו כי, ברור וזה, עכשיו הסוף שזה יודע אני

 יהיה זה !ישראל םע   רא  ש ָ י   לא – צדקנו-משיח הקרוב בעתיד נקבל לא

 חייב זה לכן אז. ו"ח ,ישראל עם יהיה לא זה אבל, 'ישראל-עם-כאילו'

.הסוף להיות
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