ארץ ישראל – תיבת נח
בס"ד ,תקשור עם בנימין ,ירושלים ,י"ח טבת תשע"ו
העולם ממש מטונף .העולם כולו – חוץ מאיזו פינה פה ושם –

הערב-רב ,ולא יותר מזה .הם לא קיבלו את עול-מלכות-

נהפך לסדום ועמורה .זה נהפך לדור המבול ,לדור ההפלגה,

שמים אף פעם ,וזה עבר מדור לדור ,מדור לדור.

ל ...אין לי מילים ,פשוט אין לי מילים ,החשוב – זה מי
שיכול להיות הכי עקום ,מי שהכי יכול ללכת נגד התורה,

ועכשיו אני מאד נסער ,אני נגעל מצורת החיים של
כולם .ממש נגעל .אבא שלי יודע מה שהולך בעולם ,ואני

נגד מה שהקב"ה אומר שזו ההתנהגות של בן-אדם ,של גוי

שומע את זה ,ואפשר ,אפשר ממש להקיא ,ממש להקיא

אפילו ,לא של יהודי – אלא של גוי לכל הפחות ,אבל אפילו

ָּת ִּׁקיא ַהָּ אָּ ֶרץ ַאֶ ְתכֶ ם ְַּבט ּמאֲ כֶ ם ַא ָֹּתהַּ ,]'...אין זכות-קיום לעולם עכשיו,

זה – לא .הכל עקום.
ולא רק הגוים עקומים ,יש לצערי הרב הרבה יהודים

רק לאותם אחדים שהם באמת משתדלים ,ושבאמת יש להם
נשמה-יהודית .ואני רק יכול להגיד לכם שאין מה לעשות .כל

עקומים .וזה עושה לנו בושות גדולות ,כי הם הצטרפו

אחד ,כל יהודי ,צריך להתכונן בשביל המבחן האחרון,

לקבוצה של העקומים הגוים .וזה גרוע בשבילנו ,כי הם

והמבחן הזה – זה בטחון טוטאלי ,בטחון גמור בה' .יש

עומדים בחזית .הגוים הרשעים  -הם הרבה יותר במספרם מן

'אמונה' ויש 'ביטחון' .צריכים להאמין במאה אחוז ,במאתיים

היהודים ,אבל הם שמו את היהודים 'קדימה' ,בתפקידים

אחוז בקב"ה ,אבל אמונה זה עדיין יותר קל מבטחון .אז הנה

['וְ ל ֹאַ

ַענִּׁ יַ
ַב ִּׁק ְר ּ ֵב ְך ַעם ָּ
[צפניה ַג' ַי"ב'ַ :וְ ִּׁה ְשא ְר ִּּׁתי ְ

הבולטים ,והיהודים חושבים שזה 'כבוד גדול' שהם משמשים

המבחן האחרון :בטחון בה'

בתפקיד ראש-בנק או ראש-לא-משנה-של-מה ,שמים אותם
בתפקידים בכירים מאד ,אז הם מרגישים 'חשובים'' ,מוישה

וָּ ָּדלַ ,וְ חָּ ס ּו ְַּב ֵשםַה' ,]'...כי מה שיקרה מסביב – יהיה מאד מפחיד!
מאד מאד מפחיד! ואנחנו צריכים לא לפחד ,לא לפחד .עלינו

גרויס' ,חשובים ביותר ,אבל הם ירדו לתחתית ,ממש

להכנס לבתים שלנו ,להוציא את התהילים או את הסידור או

התחתית ,ומתחת לתחתית.

פשוט לדבר עם הקב"ה מתוך הלב ,ולא לפחד ,לא לפחד .ה'

והעולם לא יכול להתקיים כבר ,לא יכול להתקיים .זה

עושה רק מה שטוב לבריאה ,ואנחנו ,הבנים שלו ,הבנים

בדיוק כמו הזמן שלפני המבול ,בדיוק כמו לפני המבול.
ולעולם אין זכויות להתקיים ,וה' יחריב את העולם ['נוֹ עַ ַ ּ ָּתנוּעַַ

והבנות שלו ,ואנחנו ,הוא אוהב אותנו ,והוא לא יעזוב אותנו,
לא ,בשום פנים ואופן הוא לא יעזוב אותנו .אנחנו שלו[ .נחוםַ

אֶ ֶרץ ַ ּכ ּ ִּׁש ּכוֹ רַ ,וְ ִִּֽׁה ְתנוֹ ְד ָּדה ַ ּכ ְּמל ּונָּהַ ,וְ כָּ בד ַ ָּעלֶ יהַָּ ַ ּ ִּׁפ ְש ָּע ּהַ ,וְ נ ְָּפלָּ ה ַוְ לֹא-ת ִֹּׁסיף ַ ִֽקוּםַ,'...

זַביוֹ םַצָּ ָּרהַ,וְ י ֵֹדעַחֹסֵ יַבוַֹ]'...
פרקַא''ַ:טוֹ בַה'ַלְ ָּמעוַֹ ְּ

ישעיה ַכ"ד] ,יהרוס את זה ,לא את הכל ,אלא את הרוב .ורוב

עכשיו אתם רוצים לדעת איך שזה יקרה ...אני לא

האנשים ,הרוב הגדול ,הם ייעלמו .זה יגמר .ה' לא יתן לזה
להמשיך .ואלו שנשארים – הם אלו שמתגברים על היצר
הרע ,הנשמות האמיתיות של היהודים .נכון ,לבד הם לא

יודע בדיוק ,אך מכל האפשרויות ששמעתי ,הענין של הכוכב
– זה נראה לי הכי אמיתי.

יוכלו לעשות את זה ,בודאי שלא ,רק עם העזרה של הקב"ה
[קידושיןַדףַל'ַע"ב'ַ:אלמלאַהקב"הַעוזרוַאיןַיכולַלו ,]'...כי הוא יעזור

נביא כאן קטעים מתקשור קודם עם מנחם מיום י"א טבת (שלא פורסם ) ,בו
היתה ההתייחסות הראשונה במסרים לענין הכוכב הקרוי פלנט  ,Xכוכב
השביט שצפוי לעבור ליד כדור הארץ בחודשים הקרובים תוך שהוא מחולל
הרס עצום על פני רוב כדור הארץ ,הימים והיבשות ,ושינוי דראסטי של כל
חיי יושבי תבל בכל אספקט שהוא כולל השפעה על האינרציה הסיבובית של
הכדור .וכך כותב מנחם:

טהורים ,ולכן הם ייעלמו .ובין הגוים התמימים ,אלו

בשנות השבעים המקודמות היה מאמר שהופיע בעיתון מדעי
שסיפר על גילויו של כוכב חדש ,שקיבל את הכינוי' :ניבירו'
) .)NIBIRUוהכוכב הזה ,יש כאלה שטוענים שהוא פי חמש
בגודלו יותר גדול מכדור הארץ ,ויש האומרים שהוא קטן כמו
'ש ֶבט' – מקל) שיש
הירח ,בכל אופן מדובר בכוכב שביט )מלשון ֵׁ
לו עוד הרבה 'כוכבים' מסביבו ומאחריו.
כשגילו אותו בשנות השבעים המוקדמות אמרו שהוא בא
ממש לכיוון כדוה"א שלנו ,אבל הוא לא יתנגש איתנו .לפי
החישוב שלהם המרחק כשהוא יעבור לידינו זה יהיה משהו
דומה למרחק שיש מפה עד הירח ,אבל מאחר שזה בא במהירות
מאד גדולה וזה סוחב איתו כל מיני דברים מה שמכונה 'זנב של
מטאורים' ,אז בודאי ובודאי שתגיע אלינו ההשפעה של זה .וזה
לא פשוט .זה מפחיד מאד .אבל כבר בשנות השבעים כתבו שעוד
לפני שזה יגיע אלינו  ,לאט,לאט כל מזג,האויר שעל פני כדור
הארץ ,וכל מה שקורה בעולם שלנו ,הכל יתחיל להשתנות.
תהיינה הרבה יותר רעידות אדמה ,והרבה יותר התפוצצויות של
הרי,געש ,והרבה יותר סערות מסוגים שונים .וכמו שאתם ודאי
זוכרים היתה לנו בארה"ב שורה של מאה סופות,טורנדו בבת,
אחת שזה משהו אדיר .יהיו שינויים מסוגים שונים במזג האויר
וכו' ,וזה יתגבר עוד ועוד עד שהכוכב הזה מגיע אלינו .וברגע

להם ,כי הם נשמות אמיתיות ,נשמות יהודיות ,שהם בבסיסן
טהורות ,אבל רוב היהודים הם ערב-רב או עמלק ,הם לא
שמאמינים שיש בורא לעולם ,אפילו אם הם מאמינים באותו-
האיש ימח שמו וזכרו ,לא משנה ,הם יעזבו את זה כשיראו
באמת מי המשיח [ישעיהַס''ַ:וְ הָּ לְ כוַּגוֹ יִּׁ םַלְ אוֹ ֵר ְַךַ,ו ְּמלָּ ִּׁכיםַלְ נֹג ּהַז ְרחֵ ְַך.]'...
ואני אומר לכם :עומד להיות אסון ענקי .אסון ענקי,
ממש .ה' – הוא היחיד שיכול להרוס את העולם שהוא עצמו
ברא .יהיה אסון ענקי ,והאסון הזה יהרוס שתי-שלישים של
העולם

[מוזכרַהרבהַפעמיםַבדבריַהנביאיםַעלַהחורבןַהגדולַשיהיהַבעולםַ

בעתַשתתגלהַמלכותַה'ַ,בזכריהַפרקַי"גַמוזכרַהעניןַששניַשלישַשלַהעולםַ

יהרס] .ותשאר ארץ-ישראל שלמה [סוף ַעובדיהַ ,ועוד] ,אבל בלי
הרשעים ,רק עם היהודים האמיתיים .הרבה מהיהודים הלא-
אמיתיים נולדו אמנם יהודים ,ויש ברית-מילה להוכיח את זה,
אבל הנשמות הם לא של יהודים

[הוזכר ַבמסרים ַפעמים ַרבותַ,

בתוספת ַמקורות ַמהזוה"ק ַומדברי ַהגר"א ַועוד] .הם יצאו ממצרים,

שזה מגיע אלינו ,זה יגרום לגלים במימדים ממש ענקיים בים
שישפכו על פני כדור הארץ ,על כל מיני מקומות ,ועוד השפעות
אדירות מסוגים שונים.
כזכור לכם סיפרנו [ר' ַמאמר'ַ :מעגל ַההיסטוריה ַשל ַהאנושות'[
שקיימת מפה של חיל,הים האמריקאי בארה"ב המתארת כיצד
החוף המזרחי של ארה"ב נעלם ביחד עם העיר ניו יורק וכו',
פלורידה חתוכה לגמרי ,ובטקסס גם כן ,החוף שליד מפרץ
מקסיקו ,ובכלל ,בכל איזור נהר המיסיסיפי שליד לואיזיאנה
שזה מקום שהוא הרבה יותר רחב מקנדה ,והרבה יותר מתרחב
כשזה מתקרב ליד מפרץ מקסיקו ,אז במדינה זו רוב או לפחות
הרבה מן המדינה כבר לא קיים בכלל! ובחוף המערבי – אז
בכלל קליפורניה נהיית הרבה יותר צרה ,ואין כבר שם חוף בכלל
במדינת אורגון וכן בוושינגטון ,בקיצור פחד גדול ,לא סתם.
אנחנו לא יודעים בדיוק איך זה יהיה ,אבל נכתב על כך
במקור מדעי מאד חשוב.
עוקבים אחרי הדבר הזה ,אבל לא מדווחים .השתתק כל
הנושא ,לא דיברו על זה יותר ,רק התכוננו ,התחילו לחפור,
לעשות את הבונקרים .זו עובדה .ועכשיו יש בונקרים גם בארץ,
יש בונקר אחד גדול מאד בשביל כל החשובים במרכאות כפולות
של המדינה ,שזה ישאיר את כולנו בחוץ  ,והם יהיו בפנים .ואני
אגיד לכם סוד :אם ככה זה יהיה – אז אוי להם לאלו שבפנים...
והאנשים שבחוץ ,אלו שיש להם ביטחון בה' – הם ינצלו .ועוד
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,
ובעיקר ירושלים" [ר'ַמזמורַתהליםַפרקַמ"וַ,הובאַלקמןַעםַהמקורות].
הרשעים יסגרו את עצמם בפנים בתוך הבונקרים .ובארה"ב
הם כבר הזיזו ,הביאו את חיל,הים פנימה אל תוך ארה"ב כדי
שלא יהיו בחופים .אבל אין להם כוונה לי ֵׁדע את האנשים ,את
האוכלוסיה ,על הסכנה העצומה הנשקפת להם .יתכן שחיל הים
וכו' יצליחו לשרוד את זה ,אבל זו בדיוק ההזדמנות
האידיאלית ,הכי טובה מבחינתם להתפטר מתשע,עשיריות של
האוכלוסיה של העולם ,שלא נדע .רוב האנשים יכנסו לפאניקה,
יתחילו לרוץ ,ולקנות ,יתחילו לריב ולהרוג אחד את השני .יהיה
בלאגן גדול .יביאו את הצבא בשביל להחזיק אותם ככה ,ותהיה
אלימות לא סתם .הם נכנסים בשקט למקום המסתור שלהם,
סוגרים את הדלת ו'שלום על ישראל' .וגם אצלינו יש להם מקום
כזה ,גם פה הם יסגרו אותנו שנישאר בחוץ ,אבל הקב"ה הוא
ששלח את הכוכב הזה ,והוא יציל את עם ישראל ,ועם כל זה
אפשר הכי ברור לראות את האמת ,זה הפתרון היחיד שיכול
להיות ההסבר האמיתי ,שנותן לנו אפשרות להבין את כל מה
שקורה פה.
וזה נראה ברקיע השמים כמשהו כפול .רואים את זה בקוטב
הצפוני מאד ברור בלילה .כבר אפשר כיום להסתכל בשמים
ולראות כאילו שני כוכבים ,האחד זה הירח ,כשלידו נמצא
הכוכב הזה.
ואם אפשר כבר לראות את זה ,זאת אומרת שזה קרוב מאד!
הם מודדים כבר את המהירות ואת כל הנתונים וכו' ,וזה לא
סתם שהקתולים קנו שם את ההר הזה בקולורדו ,הר גבוה,
שמו שם תצפית עם הטלסקופ הכי,הכי גדול ,הכי משוכלל שיש
בעולם .והם עורכים שם את התצפיות .ומי הוא הפרטנר? מי
השותף שלהם בפרוייקט הזה? ...יש להם שותפות עם נאס"א"
סוכנות החלל האמריקאית ,אלו ששולחים את הלויינים וכו'...
זה מעניין מה יש לנאס"א עם הכנסיה הקתולית ביחד?...
מצחיק .משונה ביותר .אבל זה מסתדר היטב עם הפאזל .איך
עכשיו כל החלקים משתבצים אחד,לתוך,השני בצורה מושלמת.

ובחזרה למסר של בנימין:
הרשעים מפחדים ,הם מפחדים שמישהו יתפוס מה שהם
עושים ,מאד מפחדים .הם בנו בונקרים – לא סתם ,בונקרים
שיכולים לקבל 'בומבה' ענקית על זה  -בלי לזוז .ולכן ,אני
כמעט בטוח שזה הענין שלהם ,הם מתכוננים כעת
להתרחשות הזו .אבל בנוסף לזה ,הרשעים כבר הוציאו
סרטים קצרים באינטרנט שמספרים כמה שזה בכלל לא נכון
כל הענין של הכוכב (כוכב השביט – פלנט  ,)Xוגם הוציאו
עוד איזה סרט שמספר כמה שהממשלה דואגת לנו ,שאולי
באמת הממשלה היא לא הכי טובה בשבילנו ,אבל הם עושים
את ההכנות של מחנות-פימה ) (FEMA campsרק לטובת
בני האדם! ...ולמה? כי הם כבר עוד לפני הרבה שנים ציפו
שיהיה כזה דבר ...זה מענין שיש להם ראיה כל-כך טובה
למרחק ...אז לפחות כשיהיה כזה מצב קטסטרופה ,ולא תהיה
לאנשים עבודה ,לא יהיה להם מקור פרנסה ,אז לפחות ככה
הם יכולים לקחת לשם את כל הילדים ,ואת האשה ,למקומות
האלה ...ואולי לאכול אורז ואפונה ...וזה כל כך טוב ...אז למה
הופכים את זה ל'משהו לא טוב' ,למה?!....
אבל היום זה ברור שיש שם גיליוטינות ,ושכל הדבר
הזה נועד בשביל להחזיק אותם בפנים כעבדים ולא לאפשר
להם לצאת .ואכן חלק מהם ילכו ,ייעלמו ,זהו התכנון .הם
לוקחים את המקום הזה בשביל דברים לא-טובים ,וזה ברור.
אבל אני מרגיש שהם כה בטוחים בעצמם ,הם הרי לא
מאמינים בה' ,הם מאמינים בלוסיפר ) ,(Luciferבשטן ימח
שמו וזכרו ,ולכן הם בטוחים שיעברו את כל ה'בומבות' ואת
כל ההתרחשות האדירה של מעבר הכוכב ליד כדור הארץ,
שהם יעברו את זה בשלימות ,ללא פגע .ומה שמטריד אותם
זה רק שהם מאד חוששים שמישהו יפריע להם להיכנס אל
תוך הבונקרים שלהם ,כי אם האוכלוסיה תבין שלוקחים פה
אנשים מסוימים ,נבחרים להכנס לבונקר לשרוד ,והם נשארים
בחוץ – אז תהיינה מהומות ,לא סתם ,וקבוצה כזו של אנשים
שנלחמים על החיים שלהם – זה לא סתם! יש להם כח מיוחד.
אז לכן הם מנסים להחזיק את התאריך בסוד .מה הם עשו?
הם הדליפו תאריכים לא נכונים ('דיסאינפורמציה') ,כדי
שאנשים יפסיקו להאמין ולהתייחס .לפני כמה שנים (בשנת
 )2102הם הדליפו איזה תאריך ,וזה עבר בשקט .אז אנשים
חשבו ש'טוב ,טעו ,'...אבל כשזה קרה עוד פעם – אז אנשים
הפסיקו להתעניין .אמרו 'תראו ,מה ,זה סתם ...זה לא נכון!'.
אבל כיום כבר רואים את זה בעינים ,ועוד חודש יראו את זה
עוד יותר גדול ,בלי הרבה מאמץ ,וזה יהיה באמת מפחיד.
מפחיד מאד .מפחיד מאד מאד.
אבל  -לא לפחד ,לא לפחד! אל תשכחו ,העולם לא
יכול להתקיים כפי שהוא ,זה פשוט כואב הלב לראות את
המלחמות של היהודים ,קודם כל פה בארץ .וגם בכל העולם,
בין החרדים ,יש פשוט נפילה ,כזו ירידה בקדושה שאי אפשר
לתאר ,בין האנשים החרדים ,לא כולם ,ברוך ה' .והם חושבים
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ש'זה חמוד ...זה נחמד ...וזה מותר ...וזה ,מה ...זה רק בני-
אדם ,יש לבני-אדם תשוקה ,מה לעשות? ,'...זהו .הכל נהיה

מעבר לירדן .והמדינה  -כבר לא תתקיים אחרי זה ,כי כל
ה'כביכול-גדולים' במרכאות-כפולות של המדינה ,הם יברחו

קליל .כל דבר ,כל הגבלה ,יש אפשרות לצאת מזה.

מפה ,יברחו עוד מעט ,וילכו להיות בחוץ-לארץ עם כל

ובארץ ,החרדים עסוקים עם המחלוקת .מחלוקת שזה

הגוים ,ילכו לאן שהם הולכים ,אבל הם לא יפריעו לנו יותר,

ממש איום ונורא .נותנים לקבוצות-של-צעירים להרגיש שהם
יכולים 'לשם-שמים' להיות בריונים .לקחת אנשים צדיקים ,בן

וה' יעזור לנו .ואז משיח יכול לגלות את עצמו ,ואני מקוה
שעוד לפני זה הוא כבר יתן לנו כח.

אדם צדיק וזקן ,ורק בגלל שהוא מדבר נגד משהו שכולם

אני לא יודע באיזה שלב הוא יתגלה ,אבל מה שבטוח,

צריכים להיות נגד זה ,לוקחים אותו ,ומוציאים אותו בכח
מבית-המדרש שלו ,ואחר כך מרביצים לאנשים שלו[ .הסברַ:

שאנחנו ניכנס לבתים שלנו ,נשב כמו שאמרתי ,להגיד
תהלים וכו' ,והוא ,המשיח ,לבדו ,עם הקב"ה – ברור ,הוא

אחדַמזקניַהרבניםַשדיברַכנגדַהגיוסַסולקַבלילַשבתַבגסותַומתוךַזלזולַרבַ
מבית-המדרש ַבאמצע ַתפילתו ַעל ַידי ַבחורי ַישיבה ַהמתנגדים ַלדעתו ַשאףַ

ילחם את המלחמה של גוג-ומגוג ,כי כאשר יצאו הרשעים מן
הבונקרים שלהם ,הם יראו איך שעם-ישראל נשאר בארץ-

הכוַמכותַנמרצותַאתַהמתפלליםַאשרַהשתתפוַבתפילהַעםַהרב].
האם אלה יהודים?! זה יהודים?!!! זה יהודים? ...כן!
כולם צריכים להיות נגד ללכת לצבא! לא בגלל שהם
'פחדנים' ,אלא בגלל שזה אסור להיות בצבא ששייך
לרשעים ,ששייך לאנשים מגעילים שמותר שם הכל ,ואין
קדושה בכלל ,מקום שצריכים לפחד מהבנים וגם מהבנות .אי
אפשר לשלוח בחור לשם! הוא יחזור בלי קדושה ,ה' ישמור.
הם הולכים לצבא – החילונים ,וחוזרים ...ה' ישמור ,אבל
אנחנו לא צריכים בשום פנים ואופן לתת לבנים שלנו ללכת
לשם להתקלקל! לא! אסור לנו ,אסור לנו!
ויותר גרוע מהכל – זה לקחת יהודי צדיק בכח החוצה
מבית-המדרש שלו ,בזילזול .איזו חוצפה! איך זה יכול
להתקיים פה?!'[ ...יִּׁ ְרהב ּו ַהנּ ער ַּב ָּ ּז ֵקןַ ,'...חגיגה ַיד ].הבחורים האלה,
האם אין להם שכל?! אפילו אם אמרו להם לעשות את זה -
האם אין להם שכל?! הם בריונים – ולא יותר מזה .הם
צריכים ללכת לצבא! כי הם בריונים! הם יכולים להילחם טוב
מאד נגד הערבים ...כי זה אותו סוג ,אותם 'חיעס' ,חיות! אני
שואל ,איך אפשר! האם ה' יכול להשאיר כזה דבר?! ואני לא
מדבר על הפריצות ,ועל הניאוף ,ועל כל מיני דברים כאלה,
שגם היהודים החרדים סובלים מזה ,וגם מדברים יותר קשים.
אי אפשר להמשיך עם זה .ה' יחריב את העולם-הזה,
וישאיר את ארץ-ישראל ,וקצת יותר ,כלומר כל מה שהיה
פעם ארץ ישראל ,כל השטח שפעם נחשב ארץ-ישראל ,וגם

ישראל 'בלי סריטה' ,זה ישגע אותם 'עד הסוף' .והם ירוצו,
ירוצו עם כל הציוד שלהם ,הם יגיעו מן הים ,יגיעו עם כל
הציוד שלהם ,עם דם בעינים ,עם פה פעור ,עם רוק ,במטרה
לנשוך אותנו ,ולהרוג אותנו ,ולגמור אותנו ,עם קנאה גדולה
מאד ,קנאה בוערת .אבל הם יגיעו – וימותו ,לא יכנסו ,לא
יכנסו לארץ-ישראל ,ימותו על הגבולות .זה יקח שבע שנים
לגמור אותם ,כולל את גוג[ .יחזקאלַפרקַל"ט].
אין לי יותר מה להגיד .אנחנו לא יודעים מה מחכה
לפנינו ,אבל ה' נתן לנו גוף ושכל ,ואנחנו לוקחים את השכל
יקרַ
ַב ָּ
עם הגוף – ועושים דברים עקומים [תהלים ַסו"פ ַמ"ט'ַ :אָּ ָּדם ִּּׁ
לַכ ְּבהֵ מוֹ תַנִּׁ ְדמַּו ,]'...דברים מגעילים עם זה ,וחושבים
וְ לֹאַי ִָּּׁביןַ ,נִּׁ ְמש ּ
ש'זה טוב' ,אומרים ש'זה נורמה'! שחס-ושלום אסור להגיד:
'לא! אסור לעשות את זה!' ולהוליד ילדים בצורה רגילה? -
זה כבר לא טוב .להתחתן? בודאי שזה לא טוב ,צריכים
להתחתן 'בצורות שונות' ,צריך לעשות את זה 'מענין יותר'.
למה? 'מסכנים ...נולדים ככה ,'...הם לא נולדים ככה! הם
רשעים ועקומים .הם חסרי-נשמות ,הכל שחור 'בפנים' .הם
לא יכולים לעשות תשובה ,כי הם – אין להם חשק ,הם
אפילו לא נולדו עם הרצון לעשות תשובה ,והם צריכים
להיעלם .הקב"ה ברא את העולם .העולם וכל מה שמסביבו
שייך רק לו [תהליםַכ"ד] ,הוא מחליט מה-כן ומה-לא ,ולא בן-
אדם

קטן,

וטיפש,

ומכוער.

סוף.

שאלות ותשובות:
שַ .האם ַקרה ַמשהו ַמיוחד ַלאחרונה ַשמציין ַאת ַהירידהַ

טינופת זו .ואין בושה בזה ,ואין כלום ,מספרים סיפורים על
כולם שאפשר להקיא ,ויש מספיק כאלה בין החרדים.

הדראסטיתַהמוסריתַבעולם ַשמחייבתַאתַחורבןַהעולם? ַלמהַ

שַ.אפילוַכאןַבארץ?!ַ ...

מכוונתַההתייחסותַבמסרַהזה? ַ

ת .בטח .האם אתם יודעים כמה תלונות יש נגד אבות עם

ת .זה פשוט עבר כל גבול .הם מתחילים כבר להשתלט על

הבנות שלהם ,כמה תלונות יש על אבות עם הבנים שלהם?...

כל העולם .וכולם יושבים ,מסתכלים עליהם ,ובינתיים הם

אתם לא מבינים מה קורה .הכל מטונף ,מטונף .זה לא רק

מעבירים חוק-אחרי-חוק ,בלי הקונגרס .הוא השתלט ,הוא

גנבים מכל הכיוונים שלא אכפת להם כלום

בכלל רוצה להיות 'הראש של האו"ם' ,כי זה יהיה 'הראשות
של העולם' לפי התכניות שלהם .והם ממשיכים ,ממשיכים

ִּׁע ּמוַַֹ ,וְ ִּׁעם ְַמנָּאֲ ִּׁפים ַחֶ לְ ֶק ַָּךַ ,'...תהלים ַנ'].

אבל אם זה הגיע ככה
ליהודים ,לירידה כל כך קשה ,אז באמת אין בשביל מה

לעשות דברים כל-כך עקומים ,ולוחצים על כולם לעשות את
זה ,כי זה ה'טוב'! זה הפך להיות ה'טוב' .אתם יודעים איזה

לשמור על העולם .וכל העולם הזה נברא בשביל מעט
אנשים שעמדו בהר-סיני ,גברים ,נשים וילדים שהיו שם

ירידת העולם
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ית ַג ּנָּבַו ִּּׁת ֶרץַ
םַר ִּׁא ָּ
[' ִּׁא ָּ

ואמרו 'נעשה ונשמע' .כל העולם ,כל ההיסטוריה ,הכל נברא
רק בשבילם ,לעבור מדור לדור ,לעשות תיקון-אחרי-תיקון –
ולהגיע לאמת .ואנחנו ,האנשים האלה ,נהיה אלו שנשרוד,
כי עלינו יבנו את העולם-הבא ,כל הנצח יהיה בנוי עלינו

[ר'ַ

דניאלַפרקַ.]061
שַ .ואיך ַיגיעו ַהיהודים ַמחוץ ַלארץ ַלאחר ַכל ַההתרחשויותַ
הענקיותַהאלה? ַ

ת .אני באמת לא יודע ,אבל ה' – כל יכול ,והוא ידאג
להביא את היהודים האמיתיים לארץ .אבל זה לא יכול
להיות שהיהודי ישב שם בחוץ-לארץ ,ויגיד' :טוב ,יש זמן,
יש עוד זמן ,אני אעשה עוד קצת כסף ותהיה לי דירה יותר
גדולה בארץ '...או משהו דומה לזה .זה לא יעזור לו ,כי זה
סימן שהוא לא יהודי.

סתםַ,דיס-אינפורמציהַ.למעשהַ,בעולםַכמעטַלאַמדבריםַעלַ
מה ַשהולך ַלהיות ַעם ַהכוכב ַהזה ַפלנט X-שעומד ַלעבורַ
לידינוַ ...

ת .לא משנה ,הם מפחדים שיתחילו לחפש .הם לא רוצים את
פרסום הידיעות על זה ,אז הרשעים סגרו את כל הדיבורים
על זה.
שַ .תופעות-הטבע ַהקשות ַשיש ַבשנים ַהאחרונות ַ– ַהאם ַאיןַ
בזהַקשרַלכלַהסיפורַשלַהכוכב? ַ

ת .נכון .אבל הם רוצים לקחת את כל 'הקרדיט' על הסופות,
הטורנדואים ,הצונאמים וכו' ,הם טוענים שיש להם דרך
להשתלט על מזג-האויר ולגרום לו כל מיני דברים (.)HARP
אמנם זה נכון עד נקודה מסויימת ,אבל זה לא עד כדי כך.
וככל שמתקרב הכוכב הזה – יותר ויותר מרגישים את זה
על פני כדוה"א ,אמורים להיות כל מיני תופעות ,הרבה

שַ.קשהַליַלקבלַאתַזהַ ...

ת .אני אומר שאם כבר רואים שזה הסוף ,ושכולם מתחילים
לרוץ לאיפה שהם רצים ,והם לא עושים מאמץ לבוא לארץ
– זה יהיה גרוע מאד .אני מתייחס כאן לאלה שאחרי שהם
רואים שהרבה יהודים כבר מתחילים לרוץ ,כשדברים
מפחידים ביותר מתחילים להתרחש ,שאם אחרי כל הסימנים,
כשכל העולם ירגיש שישנה סכנה ממשית לקיום העולם ,הם
עדיין לא זזים – זה גרוע מאד.
שַ .אבל ַהרבה ַאנשים ַחיים ַבשקטַ ,בשלוהַ ,לא ַמרגישיםַ
כלוםַ ...

ת .גם אנשי דור-המבול ,עד הסוף ,עד הרגע האחרון ,הם
היו בשלוה .רק כשהמים הגיעו לצוואר שלהם התחילו
לדאוג ...זה מה שאני אומר ,זה יהיה אותו הדבר! כי
ה'תיבת-נח' תהיה ארץ ישראל ,וכשירגישו שהמים מגיעים
עד הברכים – אז כדאי להתחיל 'לרוץ' .אמנם ישארו יהודים
פה-ושם שלא הספיקו לצאת ,שגם הם שורדים ,והגוים
עצמם יביאו אותם אל המשיח ,כדי למצוא חן בעיני המשיח...
םַמנְ חָּ הַלַה'ַ,'...ע"ש].
םַמ ּ ָּכלַהגּ וֹ יִּׁ ִּׁ
תַכלַאֲ חֵ יכֶ ִּׁ
[סוףַס'ַישעיהו'ַ:וְ הֵ ִּׁביאוַּאֶ ּ ָּ

דרך כוכב...
שַ .בנבואת ַבלעם ַבחלק ַשבו ַמדובר ַעל ַביאת ַהמשיח ַ[עי'
ככַָּב ַמִַּׁ ַּיעֲַקֹב'ַ .ואנחנוַ
רמב"ם הל' מלכים פרק י"א] ַמוזכר ַ'דַָּרַ ְַך ַ ּ ֹ
יכולים ַכעת ַלהבין ַאת ַהמשמעות ַבזה ַשהעולם ַיעבור ַדֶַרֶַ ְַךַ

ַשבֶַט ַמִַּׁ ּיִַּׁשְַרַָּאֵַל' ַ– ַזהַ
קם ֵַ
מסלולו ַשל ַהכוכבַ .אחר ַכך ַכתוב'ַ :וְַ ַָּ
מלשון ַ'שביט'ַ ,כוכב ַשביט ַ [כזכור כוכב השביט מכונה כך על שם

היותו כמו ֵׁשבֶ ט – מקל]ַ .הוא ַנכנס ַלתוך ַמערכת ַהשמש ַשלנוַ,
עושה ַסיבוב ַוהוא ַעובר ַבמסלולו ַלפני ַכדור-הארץַ ,וכדוה"אַ
עובר ַדרך ַזנב ַהמטאורים ַשלוַ ...צפוי ַשהדבר ַיגרום ַלאפילהַ
קשהַ ,דבר ַשמוזכר ַבנבואת ַצפניה ַעל ַזמן ַהגאולה ַ[ר' מקורות

הרבה רעידות-אדמה וכו'

['נוֹ עַ ַ ּ ָּתנוּעַ ַאֶ ֶרץ ַ ּכ ּ ִּׁש ּכוֹ רַ ...וְ ִִּֽׁה ְתנוֹ ְד ָּדהַ

ּכ ְּמל ּונָּה.]'...
שַ .איך ַזה ַיתכן? ַהאם ַכדור-הארץ ַמרגיש ַאת ַזה ַכל ַכךַ
מרחוק?ַ ...

ת .זו עובדה שלפני מאתיים שנה כשהאסטרונומים הסתכלו
בכוכבים ,אף שלא היו להם טלסקופים טובים ויעילים אבל
הם זיהו שהכוכב הזה נמצא וקיים רק מתוך התגובות של
הכוכבים האחרים שמסביב ,שהם קצת 'רעדו' ,היו קצת
ב'חוסר שקט' ,אז ידעו שיש איזה כח שם ,שיש שם אולי
איזה כוכב או איזו פלנטה...

כוַֹחוַַַֹּוגְַבַּורַָּתוַַֹמַָּלֵַאַעוַֹלַָּםַ,'...ר'ַתהליםַ
['ש ַּ
ֶַ

מזמורַח'].
שַ.התהליךַהזהַנשמעַטבעיַ,אבלַאנחנוַהריַמצפיםַשתהליךַ
הגאולה ַיהיה ַמשהו ַניסיַ ,כמו ַביציאת ַמצריםַ ,למשהו ַשמעלַ
ומעברַלכוחות-הטבעַ ...

ת .אבל עוד לא הגענו לנקודת-הזמן הזו .ברגע שנגיע –
נראה את הלא-טבעי ,וזה יהיה משהו שהאנושות לא חלמה
על זה .היעלמות הרשעים מארץ ישראל – זה מפני שהם
יצאו מפה ,והשאר ימותו פה.
שַ.האםַסופת-המטאוריםַהצפויהַלהמטיר ַבעתַמעברַהכוכבַ
זוהי ַהתחלה ַשל ַהעניין ַהמוזכר ַביחזקאל ַ[פרק ל"ח ,כ"ב] ַשה'ַ
ימטירַעלַגוג-ומגוגַאבניַאלגבישַ,אבניםַמןַהשמיםַ,כדוגמתַ
מכתַברד?ַ ַ

ת .ההרס של הכוכב  -זה שייך למה שנאמר בנבואות על
הרס העולם .בגוג-ומגוג כבר יהיו ניסים ענקיים ,ולא לשכוח
שהקב"ה שולח את המשיח לבדו להלחם את המלחמה.
והמשיח לא צריך את צה"ל ...הוא לא צריך אף אחד .הוא
רק צריך את הקב"ה .וזה יהיה הניצחון הכי גדול .וסוף-סוף

לקמן]ַ .כאמורַ ,כדור ַהארץ ַיעבור ַאותוַ ,יעבור ַליד ַהכוכבַ

הרשעים יראו רגע לפני שהם מתים שהשטן שלהם זה רק

פעמייםַ ,פעם ַאחת ַמיד ַעם ַהזנב ַשלוַ ,ופעם ַהשניה ַבהמשךַ

דבר קטן וחלש ,ורק הקב"ה הוא הכל יכול.

אחריַהזנבַשהואַהשאירַמקודםַ,כיַישַלוַזנבַמאדַארוךַשלַ

לַהאָּ ֶרץ .]'...הם יכעסו ,הכעס שלהם
לַכ ָּ
הַש ְמ ַָּךַה'ַלְ בדֶּ ַָּךֶ ַ,עלְ יוֹ ןַע ּ ָּ
ִּּׁכיַא ּ ָּת ִּׁ

מיליוניַקילומטרַשעשויַבצורתַקשתַ.אזַכעתַמובנתַמשמעותַ

יהיה להם קשה יותר מן המות שלהם .הם ישמחו למות ורק
לא להגיד שהם טעו[ ...תהלים ַקי"בָּ 'ַ :ר ָּשע ַיִּׁ ְראֶ ה ַוְ כָּ ָּעסִּׁ ַ ,ש ּנָּיו ַי ֲחרֹקַ

הכפילותַ :דרך ַכוכב ַ– ַוקם ַשבטַ .הכל ַמרומז ַבדיוק ַנמרץַ.
וכפי ַששמענוַ ,ישַשטועניםַשזהַיקרהַביןַפוריםַלפסחַ,היוַגםַ

יםַתֹאבֵ ד]'...
תַר ָּש ִּׁע
וְ נ ָָּּמסּ ַ,תאֲ ו ְ
ּ

שנקבו ַבתאריךַ :הַ 66-למרץַ ,אבל ַיכול ַלהיות ַשזה ַתאריךַ
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[מזמורַפ"ג'ַ :וְ י ְֵדעוַּ

אבאַשלַדניאלַ:בתקשורַעםַבנימיןַלפניַכתשעַשניםַ,בתאריךַ

תוספת למסר ,קטע מתוך תקשור עם מנחם ,י"א טבת תשע"ו

ַ ,00/6/6111הועלתה ַהשאלה"ַ :האם ַיש ַחובה ַכיום ַעל ַכלַ

ש .מה אתה אומר ביחס לרצח שני היהודי ם היום בשערי ירושלים

היהודים ַלעלות ַלא"י ַולהתיישב ַבה?"ַ .בנימין ַהשיב"ַ :איןַ

העתיקה...

חובהַ ,אבלַ ,איך ַאומריםַ ,תגיעו ַמוקדםַ ,תגיעוַלפניַ
הפקקים[ַ "...דניאל 1עמ' ַ .]07באותוַזמןַלאַהבנתיַאתַהתשובהַ,
עלַאיזהַפקקיםַהואַמדבר?ַאמנםַישַקצתַעליהַפהַושםַ,אבלַ
אלו ַ'פקקים'?ַ ...עכשיו ַניתן ַלהביןַ ,כאשר ַיתחילו ַלראות ַאתַ
הכוכב ַ'ניבירו' ַמתקרבַ ,ומליון ַיהודים ַירוצו ַלקנות ַכרטיסי-

ת .הרצח שהיה היום היה מפחיד ביותר  .ו לפני שאנחנו מדברים על
זה ,צריך לעשות תשובה .וזה מה שה' רוצה להגיד לנו  .ממש דבר
מפחיד ביותר .ועוד מה שקרה שבן  -אדם שרצה לעזור נהרג מכדור
' ידידותי ' ,כמו שאומרים ,אוי וויי לנו .זה הכל מהעבירות שלנו.
ש .מדובר גם ביהודי שומר תורה ו מלמד תורה שנרצח בכזו אכזריות.
ת .זה נכון ,אבל ל צערי הרב ,יש הרבה יהודי ם שלומדים אבל זה לא

טיסהַתהיהַלהםַבעיהַ ...

לימוד אמית י .וזה מאד מאד גרוע ,גרוע ביותר  .ויש יהודים שהם

ת .יהיה פקק גדול ,אז ה' יביא אותם עם מלאכים...

נראים כל כך קרובים לה'  ,אבל נשותיהם נראות כמו ...כמו נשות -

מאבקי היהדות בארץ-ישראל

רחוב ,אז יש לנו תשובה לעשות .יש לנו בתי  -ספר ,שבתי הספר

שַ.מהַאתה ַאומרַעלַעצרת-התפילהַשהיתהַבירושליםַכנגדַ
חוק-הגיוס ַבמוצאי ַעשרה ַבטבתַ ,היה ַשם ַבערך ַעשיריתַ

האלה מלאים כפירה ,ה בתי  -יעקב מלאים כפירה ,זה לא סתם ,זה
אמיתי ,מה שאני אומר .אם בת רוצה להיות צנועה – לא נותנים לה!
חייבים ללכת כשהחצאית רק קצת מתחת לברך ,ו אפשר ללכת די

בכמות ַמזו ַשהיתה ַבהפגנה ַהגדולה ַמלפני ַכשנתיים ַבשעריַ

צמוד ,ו השרוולים מקופלים ,הכפתור העליון פתוח ,השיער – אולי

העירַ .עשיתם ַחשבון ַפעם ַשהחרדים ַהם ַבערך ַעשירית ַמכללַ

אסוף אבל לא מספיק ,וזהו.

אבל זה לא נקרא צניעות! ה' ישמור,

יהודי ַהעולםַ ,אז ַעכשיו ַיש ַבירור ַנוסףַ ,עשירית ַמתוךַ

וזה עוד נחשב גם ליהדות ,לא עלינו .אז מה אתם חושבים  ,שאפשר

העשירית[ַ ...ישעיה סו"פ ו'' :וְ עוֹ ד ָּּב ּה עֲ ִׂש ִׂריָּּה וְ ָּשבָּ ה וְ הָּ יְ ָּתה ְלבָּ ֵׁער ,'...עי'

לחיות עם לב בתוך הגשמיות ,ל ב שהוא לכיוון ה חיצוניות פחות או

סוף מס' כתובות דף קי"בַ ...]:

ת .העצרת שהיתה בככר-השבת  -ברוך ה' שהיה הרבה
אנשים ,ואם ברדיו ,כפי ששמעתי ,אמרו שהיו 'רבבות' ,אז
כשהחילונים אומרים רבבות ,זה כבר מעולה ,רק מה ,זה
בכל זאת קטן ,כי היו צריכים להיות שמונה-מאות-אלף .אבל,
ברוך ה' ,יש כל-כך הרבה אנשים שכן עשו את זה ,ברוך
ה' ,ברוך ה' .זה היה קידוש ה' גדול ביותר.
שַ .בבתי-יעקב ַיש ַממש ַלימודים ַזרים ַלחלוטין ַלרוחַהיהדותַ
המשולביםַבכלַתכניות-הלימודיםַ ...

יותר מבחינה יהודית? ! ...לא!! ! לא ,מהשמים לא שותקים על זה .הוא
חייב להעיר אותנו ולהביא אותנו לאמת.
ש .ולמה זה קורה דוקא ליד שערי ירושלים העתיקה ,עיר הקודש?
ת .כי זה המקום שקדוש ,המקום ה כי קדוש ,בדרך ל מקום ש הכי הכי
קדוש .אז זהו המסר.
ש .כל המצב מראה לנו שאין שום תשובה לטירור.
ת .רק לפני כמה שבועות אחד מהראשים שלהם אמר שלאט לאט זה
יגמר ,טוב  ,כנראה ה' לאט -לאט' שלהם – זה לא כל כך לאט לאט.

תקופת ימי השובבי"ם

ת .כיום תכנית-הליבה ,חוגג ,חוגג .בית יעקב? צריכים

שַ .מתחילה ַכעת ַתקופת-השובבי"םַ ,והשנה ַ– ַשנה ַמעוברתַ.

לסגור את כל הבתי-יעקב! אולי פה ושם יש איזה בית-יעקב
שלא לוקח כסף מהרשעים ושלא מכניס כפירה ,אבל הם

לפי ַמה ַשכתוב ַבספרים ַבשנה ַכזו ַזהו ַעיקר ַהתיקוןַ .הרבהַ

מכניסים .זה משהו נורא ,נורא .בית יעקב – זה כבר בכלל
לא 'בית יעקב' ,זה בית כפירה! הם חולמים לגייס בנות ,אל
תדאגו ,יהיו ,יהיו ,וזה יהיה הסוף .ה' לא יכול לסבול את זה.
שַ .השאלה ַהיא ַכשאנחנו ַרואים ַשהשלטון ַכל ַכך ַמתאמץַ
להחדיר ַאת ַהרעל ַשלו ַאל ַתוך ַמערכת-החינוך ַשל ַהחרדיםַ,
איךַבכללַשייךַלהמשיךַלקחתַמהםַכסףַ,אניַלאַיכולַלהביןַ
אתַזהַ ...

ת .האמת  -אין עתיד לצעירים שלנו ,כמו שהעולם עכשיו.
כמה שאנחנו מנסים לשמור עליהם ,אבל מה יהיה בסופו של
דבר? ...בעוד דור ,או בדור שאחרי זה ,הרשעים שהם כל כך
שולטים – הם כבר יהפכו בקלות את העולם לטינופת,
מבחינה רוחנית ,חס ושלום .אז אין לנו ברירה ,חייבים
עכשיו ,עכשיו ,ברגע זה ,לגמור עם שני-שליש-של-העולם-
הזה ,ושישארו רק אלו שבאמת רוצים להיות טהורים.

אנשים ַאינם ַמסוגלים ַלעשות ַאת ַכל ַהצומות ַוהתיקוניםַ
הקשים ַוכו' ַכפי ַשמובא ַבכתבי ַהאריז"לַ ,השאלה ַהיא ַמהַ
יהודי ַפשוט ַבדור ַשלנו ַיכול ַלעשותַ ,איך ַהואַיכול ַלנצלַאתַ
כחַהכפרהַהמיוחדַשישַבימיַהשובבי"ם?ַ ...

ת .מה הם יכולים לעשות? לבכות ,ולהתפלל .לבכות
ולהתפלל .וזהו .לבכות עד שכל יהודי ירגיש שהלב שלו
נשבר .בלי זה – אין תקוה ,אין בכלל תקוה .צריכים להראות
לקב"ה שאנחנו דוחים את הרשעות ,אנחנו דוחים את זה ,לא
רוצים את זה! אנחנו בוכים על זה ,בוכים על העולם היפה
שקב"ה ברא ושאנחנו הרסנו ,לא עלינו .ובעזרת ה' ,כולנו,
היהודים האמיתיים ,נעשה תשובה .אבל אלה שהם לא
עושים תשובה ,כי הם לא מסוגלים ,הם – זה בכלל לא
מעניין אותם.
שַ.האםַלדעתךַהגאולהַתהיהַעודַקודםַחג-הפסחַהשנה? ַ

ת .לפי החשבונות שעשו עכשיו הגיעו לאיזו הערכה של
תאריך  22במרץ ,שזה יוצא בדיוק בשבת אחרי פורים .אבל
זה יכול להיות ,כי פורים – אחריו פסח ,ובואו נגיד שאחר
כך אנחנו צריכים את הזמן של 'גוג ומגוג' ,אז זה יוצא
בדיוק פסח ...הלואי שזה יהיה.

[הערהַ:תאריךַזהַיוצאַבשבתַשלאחרַ

סיום ַהשובבי"םַ .ומן ַהראוי ַלהזכיר ַבהקשר ַזה ַאת ַהידוע ַבשם ַהרה"ק ַבעלַ
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השומריַאמוניםַזצוק"לַ,שבכלַשנהַבתקופתַה;שובבי"םַצריךַלעשותַתשובהַ

באופןַרציניַ,ולקחתַבחשבוןַשאוליַזהוַהשובבי"םַהאחרוןַשלפניַמשיח.]...
שַ.האםַהולכתַלהיותַמלחמהַעודַלפניַמלחמתַגוגַומגוג?ַ ...

ת .לפי דברי הפופ ימש"ו אנחנו כבר במלחמת עולם
שלישית .אני רק רוצה להסביר לכם שמסיומה של מלחמת
העולם השניה לא הפסיקו המלחמות ,מלחמה אחרי מלחמה,
אז למעשה אנחנו כל הזמן בתוך מלחמת עולם שלישית.
שַ.ומהַיהיהַעםַהצפוןַ ...

ת .אל תדאגו לצפון ...הם כולם חברים ,נתניהו ,אסאד,
ארדואן ,פוטין ,אובמה ...כולם אוכלים באותו השולחן.
שַ.מהַאתהַאומרַעלַהנושאַשלַ'עשרתַהשבטים'? ַ

ת .אני לא יכול לדבר על זה .אנחנו נראה ,הם יגיעו ,הם
יופיעו ,אל תדאגו ,לא כולם ימותו בכל הדברים שעומדים
להתרחש .שוב ,אני חושב ,שהענין של הכוכב – זה הדבר
הכי קרוב לכל מה שכתוב בזוהר ובתהילים ובכל המקורות
בנביאים וכו' ,אני מאמין שהכי מתאים לזה – זה הענין של
הכוכב הזה...
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