לראות את סוף העולם
בס"ד ,תקשור עם בנימין ,לאחר הפיגוע בפריז,

ירושלים ,ה' כסלו תשע"ו

סוף-השבוע שעבר ,וגם השבוע  -היה שבוע ממש טראגי ביותר .כל כך הרבה אנשים בבת-אחת נהרגו ,המראות כל כך קשים ,וזה
עשה 'שוק' (הלם) גדול לכל אירופה ,ופחד מאד גדול בארה"ב ,כי הנשיא של ארה"ב מביא מאות-אלפי סורים ,אפריקנים ,אפגאנים
וכו' להתיישב בארה"ב .ומאחר שהדאע"ש איים על ארה"ב ואמר שיש להם שם כבר המון דאע"שים שהם רק מחכים לפוצץ את
וושינגטון-די-.סי - .אז זה מספיק בשביל להכניס את האמריקאים לפאניקה גדולה ,ובצדק ,כי זהו התיכנון ,לקחת קבוצה לא גדולה,
לא-חזקה באמת ,לתת לה פנים מפחידות ,לאפשר לה להבהיל את כולם עם האכזריות שלהם ,ואז להעלות את זה על סרט ולשים
את זה באינטרנט כדי שכולם יראו את זה .אבל זו לא קבוצה גדולה ,וזה לא צבא ממש ,זה רק 'כאילו' .האמריקאים הם שיצרו את
הרשעים האלה ,וכנראה שיש להם מישהו מהוליווד כדי לתת להם את הצורה ,את הרושם ,ובודאי ובודאי יש להם אנשים שיודעים
להסריט ,כדי להראות איך שהם לוקחים אנשים ,אסירים ,ומורידים להם את הראש .אמנם את זה לא רואים ,לא רואים מה הם
עושים באמת ,אבל הדמיון אומר את השאר .והצילום מעולה ,ממש מקצועי.
והנה יצרו דאע"ש ,וכל העולם מפחד מדאע"ש ,ואין שום בעיה שאיש-דאע"ש אחד יקבל מאלו שזוממים להשתלט על
העולם איזו פצצה גרעינית קטנה ,ו'טמבל' כמו שהוא ילך ויפוצץ את עצמו בעיר ניו-יורק ח"ו ,או בוושינגטון ,עיר הבירה ,ח"ו,
או בקליפורניה ,בלוס-אנג'לס ,בסן-פרנציסקו ,באיזה מקום שהוא ,וזה יהיה הסוף של ארה"ב .וגם באירופה הם מפחידים את כולם.
אבל אין להם לדאע"ש מטוסים ,אין להם לווינים ,אין להם את כל הדברים שיעשו מהם באמת צבא .זה הכל פירסומת מקצועית
מאד שמצליחה להפחיד את כל העולם .ויש באמת ממה לפחד ,כי באמת זה לא הם שעושים את הכל ,זה לא הם שמקבלים או
מייצרים את הפצצות הגרעיניות או שכובשות את עיראק ,שטחים גדולים של עיראק ,ועכשיו שולטים על הנפט ,לא ,לא ,לא ,ולא!!!
זה חייב כבר להיות אירגון בסדר גודל הרבה יותר גדול מהם ,עם צבאות ענקיים ,וציוד ,וכל מיני סוגי נשק המתקדמים ביותר .והם
לוקחים את הקבוצות האלה ומכוונים אותם לעשות פיגועים ,וכאילו 'לתפוס שטח' .וזה מצחיק ,זה היה מצחיק ,אילו זה לא היה כל
כך עצוב.
אז עכשיו יש סכנה .ואם כבר מאיימים על ארה"ב ,ומאיימים על מצרים ,וכל מיני מקומות באירופה אז אתם יכולים להיות
בטוחים שיהיה שם משהו קשה מאד ,משהו שיפחיד את כולם ,ואז לא תהיה בעיה לשלוח את החיילים בכל הארצות' ,להציל
כביכול' את התושבים מן הרשעים .והבעיה היא ,שמה שהאוכלוסיה של המדינות לא יודעת זה שהם הם שיצרו ,המנהיגים שלהם
הם שיצרו את המצב הזה ,רק כדי שיסכימו לתת לצבא לשלוט עליהם ,הצבא של המדינות שלהם ,לא של הדאע"ש .הדאע"ש -
זה כלום .אם היו רוצים לגמור אותם  -זה היה הולך צ'יקצ'ק (בקלי קלות) ,אבל לא רוצים .משתמשים בהם בשביל להביא פאניקה
בעולם ,גם באירופה ,גם בכל מיני מקומות אחרים .ואפילו גם בארץ  -יש לנו את הדאע"שים ,ואת החיזבללה ,ואת מה שאתם
רוצים ,כל הדברים 'הכי טובים' .ואנחנו גם כן מתחת לשלטון של צבא ,אבל לא כמו באמריקה ,ולא כמו באירופה ,לא כמו שהם
יהיו.
וזה המצב האמיתי .אין אפשרות לצאת מזה ,באופן טבעי .וזה מה שיביא אותנו ְלמה שהרשעים רוצים ,וזה :מלחמת העולם
השלישית ,שבעקבותיה שני שליש של העולם יחרב .ומה שקרה בצרפת  -זו ממש ההתחלה של המלחמה הזאת.
אנחנו מנסים כל פעם לשאול ,לחשוב ,מתי ,מתי כבר תהיה הגאולה ['שו ְמרים לבוקר' ,ר' רש"י תהלים ק"ל ,וכן רש"י דניאל ח' י"ד].
יש אנשים חשובים שנותנים כל מיני תאריכים ,ובסוף זה לא יוצא ,ואנחנו מתאכזבים .אני לא אגיד תאריך ,אני רק אומר לכם
ברור :זה מאד קרוב .ותראו ,תראו בעצמכם מה קורה ,מה יש ...מה יש בעולם הזה ...איך העולם מפורק ...איך המנהיגים ממש
טיפשים או פסיכופתים ,מטורפים ,בצורה איך שהם מנהלים את העולם ,או שהם סתם רשעים .ואנחנו יודעים שכולם אנטישמים
גדולים מאד.
וגם בין היהודים יש לנו אנטישמים ,בין היהודים החילוניים במיוחד ,בין הליברלים ,היהודים הליברלים בארה"ב .הם שונאים
את זה שהם יהודים בכלל ,הם ביחד עם הליברלים ,האמריקאים ,הגוים ,ומה נשאר לנו? מעט מאד .כמה מאיתנו ,החרדים ,ישארו?
יחסית מעט מאד .בודאי פחות מחצי ,עד כמה שאני יודע ,כי אין לנו הרבה יהודים בעולם .ואם זה יהיה חצי מכל אלו שלטענתם
הם יהודים ,אז זה כבר יותר מכל החרדים ,אז לא לדאוג' .החרדים-באמת' בעולם הזה  -הם לא כל כך הרבה אנשים במספרם .יש
יהודים שטסים לכל מיני בר-מצוות וחתונות בכל העולם ,ובכל הקהילות שהם מגיעים אליהם מכירים אותם ,אז זה ממש לא הרבה,
זה לא קהילות כל-כך גדולות .אנחנו סבורים שישנם הרבה מאד יהודים חרדים בעולם .אבל אין ,אין .זה ממש לא הרבה .אז בעזרת
ה' אם נעשה תשובה ,עם ישראל ,אם תעשה תשובה  -בע"ה נזכה לקבל משיח צדקנו .ואם לא ,ח"ו ,אם ה' לא מציל את היהודי
 אז זה סימן שהוא לא היה יהודי .ואני מדבר על הרגע האחרון שלפני הגאולה ,הרגע האחרון שבו כל העמים באים נגדינו ,ברגעשזה קורה – זה ה'גוג ומגוג'.

ואנחנו לא נלחמים את המלחמה הזאת ,רק ה' נלחם .ואנחנו רק צריכים להיכנס לבתים שלנו ,ולסגור את הדלת ,ולבקש,
לצעוק מה' להציל אותנו ,ואז הוא יציל אותנו ,וישמור עלינו בתוך הבתים שלנו .לא נצטרך להילחם .משיח ילחם את המלחמה
הזאת ,ובודאי כנציג של הקב"ה .ואנחנו צריכים לדעת שברגע זה שאנחנו נכנסים לתוך הבתים שלנו בארץ ישראל וסוגרים את
הדלת ,וה' שומר עלינו  -כל יהודי שעושה מה שה' מבקש – הוא ינצל .ואני לא מדבר על האנשים שנפטרים לפני השלב הזה ,לפני
נקודת-הזמן הזו בהיסטוריה .אני מדבר על הרגעים האחרונים לפני שישמעאל ואדום יחדיו תוקפים את א"י .וזה לא הרבה זמן
שאנחנו צריכים לחכות ,זה מעט זמן.
ולא לאבד את הסבלנות ,כי הגאולה השלימה תגיע בדיוק מתי שהיאוש שלנו הכי גדול ['בהיסח הדעת'] ,ואז פתאום הכל
ישתנה .הכל ישתנה ,ואנחנו ,כשיהיה ברור לנו שזה השתנה  -נתחיל לצחוק ,לצחוק ולצחוק [מזמור קכ"ו' :אז ימלא ְשחוק פינו'] .ואז
נקום ונלך אחרי משיח צדקנו לבית המקדש.

"אני מבין שטעיתי" ,מסר מאת דניאל ,י"א כסלו תשע"ו
אוי ,אבא אבא ,אני כל כך מתרגש ,כל כך מתרגש ,אתה
מבין? ...זה כמעט הסוף! אפשר כבר לטעום את זה ,אפשר
כבר להרגיש את זה ,זהו ,אבא ,זהו ,זה כמעט נגמר .אוי,
כמה שאני שמח ,אבל יחד עם זה אני כל כך מפחד ,כל כך
הרבה יהודים לא שמים לב למה שקורה ,הם לא מבינים
שאנחנו בסכנה ,אבל אפילו לפני שמשיח יתגלה ולפני
שתהיה המלחמה האחרונה ,ולפני הגאולה השלמה – עוד
נעבור דברים כל כך קשים ,בגלל שעדיין לא חזרנו לגמרי
בתשובה.
אבא ,אני רואה שהיהודים ישנים .זה מפחיד אותי שהם
לא שמים לב ,הם לא מבינים ,הם לא תופשים ,עכשיו זה
ממש כמו ערב מלחמת-העולם-השניה שהיהודים באירופה
היו כאילו בתרדמה – לא הרגישו ,לא רצו לדעת ,אפילו
שהיטלר אמר ברור מה שהוא רוצה לעשות ליהודים ,בכל
אופן לא פחדו ,היו בחלום ,כאילו שעישנו סם .הם לא רצו
לדעת ,הם היו שיכורים ,לא מיין ,אבל לא רצו לדעת.
ואנחנו עכשיו ,רואים אותו דבר ,גם בארץ ישראל וגם
בחוץ לארץ .וכמה שיודעים וכמה שמפחדים – לא רוצים
לדעת כמה שהעולם מסוכן .אבא ,אני מאד דואג לעם
ישראל ,אני מאד מפחד בשביל עם ישראל .כמה פעמים
אנחנו צריכים לכתוב :אלה שיכולים  -תקומו ,תגיעו לא"י,
אבל אפילו שהרבה יהודים יש להם בתים פה ,הם עדיין
חושבים שברגע האחרון אפשר להכנס לאיזה מטוס ולטוס
לא"י וזהו ,אבל זה לא ככה .מי שמחכה לרגע האחרון –
לא יוכל לצאת.
הם ,בשניה אחת ,יכולים לעשות מצב שאף מטוס לא
יוכל להמריא בארה"ב ,באירופה ,בכל העולם .ומי שישאר
באמריקה או באירופה יהיה תקוע ,וזה לא כדאי ,כי ה'
יהרוס שליש-העולם עד הסוף ,ועוד שליש יפגע מאד קשה,
אבל ארץ ישראל – לא.
אבא ,הולך להיות כזה בלאגן בעולם שעוד לא היה כזה
בהיסטוריה .מצב שאני אפילו לא יודע איך לתאר את זה,

משהו דומה למכות של מצרים ,אבל הרבה יותר קשה.
המקום היחיד שהשכינה נמצאת בו היום – זה א"י.
למות בחו"ל  -זה הרבה יותר קשה ,ארץ ישראל  -זה
המקום הטבעי לכל יהודי ,לשלד ,לגוף ,לעצמות של
היהודי .ארץ ישראל זה המקום היחידי בעולם שהמנוחה
הנצחית היא הרבה יותר קלה ונעימה [כתובות דף קי"א .].אבל
אני מדבר על החיים ולא על המוות ,ומי שיהיה בא"י ויצעק
לשמים ויבקש מהקב"ה שיציל אותו – אז ה' ידע שהוא
עשה תשובה .ואם היהודי מבין שרק הקב"ה הוא הכל-
יכול ,ואין שום דבר שיכול לעזור לבן-אדם – רק הקב"ה,
וברגע שהוא מבקש מהקב"ה עם לב שלם שיציל אותו,
הוא אומר לקב"ה" :עכשיו אני מבין שטעיתי ,ורק אתה
הוא הכל-יכול" – אז הוא ינצל .יהודי יכול בשניה האחרונה
לעשות תשובה ,וה' יציל אותו .וזה גם כתוב שהערב-רב
שהם הרוב שיש בעם ישראל ,הם יברחו מא"י וילכו
לארצות של הגויים ,ושם ימותו יחד עם הגויים.
עם ישראל ,תקשיבו טוב ,תפתחו את העיניים ,זה כמעט
הסוף .תקומו עם המשפחות שלכם  -ותבואו לארץ .תסתדרו
איכשהו ,ה' יעזור ,הוא עושה ניסים עם כולנו ,עם הפרנסה,
ועם כל הצרכים שלנו .הוא יציל אותנו – ויחד ,כל עם
ישראל נזכה לקבל משיח צדקנו בעתיד הקרוב.
עם ישראל ,תקשיבו ,מה שאני אומר זה אמת .תחשבו
על הילדים שלכם ,תבואו לא"י .נכון ,זה לא מושלם פה.
נכון ,הציונים ששולטים פה – הם לא מהטובים ,הרבה מאד
מהם – הם ע"ר ,אבל לא ְמשנה ,השכינה פה ,בא"י,
הקדושה פה ,בא"י .אפילו שהחילונים כיסו את א"י עם
שיכבה של טומאה ,אך מתחת לזה – זו הקדושה .ה' יוריד
את הקליפה הזו  -ואז נהיה רק עם הקדושה .ומי שרוצה
להתקרב לה' ,לחזור בתשובה ,ויחפש את הקדושה ,הוא
ירגיש חזק מאד את הקשר עם הקב"ה .אי-אפשר להתקרב
לקב"ה בלי קדושה ,ורק פה אפשר להרגיש את זה כל כך
חזק .עם ישראל ,זה הזמן ,עוד מעט זה יהיה קשה מאד.
עם ישראל ,עם ישראל ,תחזרו הביתה!

