
 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


