אוי ה' ,אוי ה'
בס"ד ,תיקשור עם בנימין ,ירושלים ,אור לז' אדר תשע"ו
אוי ה' ,אוי ה' ...מה יהיה ,ה' ...מה יהיה עם העם שלך ?...איך

במיוחד בארה"ב ,אבל גם פה ,וגם באירופה ,וגם באוסטרליה,

אנחנו נעבור את מה שעומד להיות ?...איך אנחנו נעבור את

וגם בדרום-אפריקה ,כל מקום שיש יהודים ,וגם ברוסיה .בתי-

החדשות של אתמול שהן כל כך קשות – אבל זה עוד קטן לעומת
מה שמחכה לנו .אוי ה' ,אוי ה' ,אוי ה' .מה יהיה...

הכנסיות נראים אמנם בתי כנסת ,ויש לנו שם ספרי–תורה ,אבל
הקהילה שמתפללת באותם המקומות הם לא תמיד כל כך צדיקים,

התאונה הזאת קרעה לי את הלב ,קרעה לי את הלב .אני לא

אפילו שהם עם זקָנים ארוכים ,וציצית ,וחלק מהם אפילו עם

מתאושש היום מזה .הם כולם היו צדיקים .כל הקרבנות ,אלה
שקברו אותם – כולם היו צדיקים .אז למה הם היו צריכים להסתלק

ציציות-תכלת ,לא משנה כמה שהם נראים צדיקים ,יש סיפורים
איומים ,סיפורים שמתאימים לגוים הנמוכים ביותר .וזה גם

מן העולם הזה בצורה כה אכזרית וטראגית? ...הם היו קרבנות,

באמריקה ,וזה גם באירופה ,וזה גם באוסטרליה ,וזה גם בדרום-

קרבנות טהורות .ובשביל מי ,בשביל מה היינו צריכים קרבנות

אפריקה ,וגם ברוסיה ,וגם ברומניה ,וגם בארץ .החרדים ,בעשרות

כאלה? אנחנו היינו צריכים את זה בגלל העבירות שלנו .ואתם
לא מבינים.

השנים האחרונות ,תפסו את הענין של הגשמיות ורצים עם זה.
ופה ,כל הפוליטיקה המכוערת שיש פה בארץ ,גם של החרדים,

עם ישראל ,עם ישראל ,תתעוררו! אתם ישנים ,שינה מתוקה,

הכל שייך לכסף ,געלט ומאני ( .)moneyזה הכל .יש לנו כזה דור

שינה עמוקה ,אבל זה חלום ,זו אחיזת-עינים ,זה לא אמת .אנחנו
הרגנו אותם .אנחנו הקרבנו אותם ,אבל באמת ה' הוא שהקריב

שאני בוכה תמיד עליו .והדור הבא ,הדור של הילדים שלנו

אותם ,כי הוא רוצה שנתעורר
אֶ ָּכבֵ ד ,]'...הוא רוצה שנסתכל טוב ונבין מה שעשינו ,שנעבור על

[פרשת שמיניִּ ' :ב ְקרֹבַ י אֶ ָּק ֵד ׁש ,וְ ַעל ְפנֵי כָּ ל הָּ ָּעם

עכשיו ,אז אני בוכה עליהם עוד יותר .אין להם ,לרוב ,אין להם
חינוך יהודי אמיתי ,ואפילו שהם בישיבות ['וְ ת ְֹפ ֵשי הַ ת ֹו ָּרה לֹא יְ ָּדעונִּ י'],
ואפילו שהם בבתי-יעקב או בחדרים או לא-משנה-מה ,זה 'כאילו
אידישקייט' ,הכל 'כאילו-אידישקייט' .ואני רוצה להסביר לכם

השמות ועל ההספדים ,ולספר עוד פעם ועוד פעם את הסיפור על
התאונה הקשה והאכזרית הזאת .קרבנות ,לא לשכוח! אלו הן
קרבנות בשביל העבירות שלנו .אבל זה לא יעזור רק הקרבנות

שזה חייב להיות הדור האחרון .אין שום סיכוי לגדל דור-הבא
שיהיה באמת נאמן לקב"ה כמו הדורות הקודמים ,שהיו מוכנים

[רמב"ם ,רה"ל תעניות] ,אנחנו צריכים לעשות תשובה ,ואם לא – יהיו

למות על קידוש ה' ולהקריב את עצמם בכל כיוון .אמנם לא כל

עוד קרבנות ,חס ושלום.

הדורות כדורות עשו את זה ,היו דורות שרק חלקם של היהודים

וככה זה כל הזמן ,ישנן טרגדיות בין היהודים החרדים בכל
העולם .וזה לא רק עכשיו ,זה כבר שנים-שנים שזה קורה ,כל
מיני טרגדיות ,כמו המשפחה בניו-יורק שכמעט כולם נשרפו ,אתם
זוכרים את זה? ...גם הם היו קרבנות טהורות .אבל למה? כי גם
באמריקה צריך תיקון ענק ,וגם באירופה ,וגם בכל הארצות היכן
שיש יהודים צריכים תיקון ענק .אוי לנו ,אוי לנו.
היהודים הטובים ,היהודים שהם עם נשמות יהודיות באמת ,אני
מדבר אליכם .היהודים האמיתיים ,בין אם אתם חרדים או דתיים-
לאומים או חילוניים ,אני מדבר אליכם .הקב"ה לא מרוצה מאיתנו.

אתם אוהבים לתת לעצמכם טפיחה על השכם ולומר' :אבל אנחנו
בעלי-חסד ...אנחנו אנשים טובים ...מתפללים בבוקר בצהרים
ובערב ,מניחים תפילין ,וכו' ,אנחנו מחזיקים ושומרים על טהרת-
המשפחה והכשרות ,ושולחים את הילדים לבתי-ספר חרדים ,אז
מה רוצים מאיתנו? ,'...נכון ,כל מה שאמרתי נכון ,אבל אם
מסתכלים היטב על זה ,לרוב – זה לא אידישקייט בכלל ,זה רק
חיקוי של אידישקייט .זה האידישקייט של עגל-הזהב

היו מוכנים להקריב .היו חלקים שונים .באירופה ,לפני מלחמה"ע
השניה ,היו חלק ,בעיקר אלו שהיו בערים הגדולות באירופה,
שרצו את הגשמיות החדשה ,ואת החופש-היחסי להרוויח וכו',
ולעומתם בשטעטלאך (בעיירות) היו היהודים האמיתיים יותר,
שהיו מוכנים להקריב את כל העגל הזהב המטונף הזה בשביל
לחיות כמו יהודי בלי שמישהו יפריע להם.
אך בשנת  1939רוב היהודים היו מחללי-שבת באירופה ,ולכן
ה' לקח את עם-ישראל והציל אותו .הוא הציל אותו במחנות-
הריכוז ובתאי-הגאזים .הוא הציל אותם ,כי הרוב הגדול צעקו
'שמע ישראל' ,לפני שהם מתו
ְׁשפוכָּ ה אֶ ְמ ֹלו ְך עֲ לֵ יכֶ ם ,]'...והם נכנסו ישר לגן-עדן .הוא הציל אותם עם
רו ַע נְ טויָּה ,ו ְבחֵ ָּמה
[יחזקאל כ'ְ ' :ביָּד חֲזָּ ָּקה ,ו ִּבזְ ֹ

זה .הוא הציל את כל הדור עם זה .רק כמה נפלו ,אבל הרוב לא
נפלו .אבל אלו שחזרו בחיים מן המלחמה – אז זה היה המבחן,
ולרוב הם חזרו להיות חילונים ,ומהר מאד התחילו לרוץ שוב
אחרי עגל-הזהב ,אפילו שאיבדו משפחות שלימות ,לא עלינו.

[ראה חוברת 'קול

החרדים היו אחרים .הרבה חרדים שוב חזרו לחסידויות שלהם

דממה דקה' מס'  4בהרחבה] .יש לנו עבודה-זרה כשרה ,כשר ליום-חול,

וניסו שוב לבנות בית אמיתי יהודי ,אבל הגשמיות שהיתה כה

וכשר לפסח ,וכשר לכל הזמנים .אנחנו פשוט משקרים לעצמנו.

חזקה מתקופת סיום מלחמה"ע השניה פשוט רצחה את היהדות.

הבתי-יעקב ,גם באמריקה ,וגם בארץ ובכל העולם ,לרוב ,לא

כן ,יותר ויותר יהודים חזרו בתשובה ,ונהיו חרדים-כביכול ,אבל
נכנסו לקהילות שרוב ההתעניינות שלהם היתה בגשמיות ,אמנם

משהו שיטחי ביותר .ומרגישים את הגשמיות 'נוזלת' מכל מקום,

עם 'הכשר' על הכל ,כל הסוכריות עם הכשר ,וכל השוקולדות,

כולם ,אבל לרוב ,זה לא חינוך יהודי ,הנשמה נעלמה מזה .זה

שזה חיקוי של תרבות-הגוים ,וכל הפיצות ,ואוכל סיני ,אוכל
מקסיקני ,לא משנה מה ,הכל-הכל עם הכשר.
ואנחנו רואים עכשיו את הדור ,דור של עבירות קשות בקדושה,
דור של שנאה וקנאה אחד לשני ,דור שהרבנים שלנו בהרבה
מקרים פוסקים לפי רצון הקהילות ['ו ַמ ְק ֹלו י ִַּגיד ֹלו .]'...איבדנו את
הרבנים שיכלו לכוון אותנו .יש לנו רבנים שאנחנו מכוונים אותם,
וזהו אסון [עי' רש"י צפניה ג' ד'].
ואחד האסונות הכי גדולים זה הלבוש של הנשים .וגם של
הגברים ,אבל הכי גרוע זה לבוש הנשים .ואתם שואלים' :מה?..
הגברים?! ...איך זה יכול להיות?!' ברור מאד .אלה שהולכים עם
חליפות קצרות ,הרבה מאד מהגברים הם עם מכנסים שהם כל-
כך צרים ,וגם ז'קט כל כך צר שאי אפשר לסגור את זה בכלל,
ואי אפשר לשבת ,כי אני לא יודע מה יקרה עם המכנסיים ...הם
כל כך צמודים .יש עכשיו תופעה שהולכים עם נעלים שהם אולי

שרוול ארוך ,אבל לא כל כך מכופתר למעלה .ויש כאלה שגם
הולכות עם שרוולים שלשת-רבעי ,אבל כל הלבוש קצר ,וצר,
וגרביים שקופות .אוי לנו ,אוי לנו ,אוי לנו .זה שנוא על הקב"ה
['וְ ׁ ָּשב ֵמאַ ֲח ֶר ָּיך'] .ושאף אחד לא תעיז לומר לי שהרב אמר שזה מותר.
אני אומר לכם ,אתם שקרנים .הרב שלכם ,אם הוא רב אמיתי,
הוא לא היה מסתכל על האשה בשביל להחליט ,אז לא להגיד לי
סיפורים.
האם אתם לא מפחדים? אתם חיים ממש באיזשהו חלום ,איזה
חלום לא אמיתי .האם אתם לא מפחדים?! ...אני לא מבין ,אני לא
מבין! איך אפשר לא לפחד??? אבל אתם לא מפחדים ,כמה אנשים
אתם כבר קברתם ,כמה אנשים באמריקה שניספו בכל מיני
תאונות-דרכים ,בכל מיני מחלות ,כמה יתומים יש .ואתם עוד לא

מבינים?!! ותגידו' :אוי ,האוטיסטים האלה ,הם עושים אותנו כל
כך עצובים ,וזה בכלל לא נכון ,ואנחנו לא כל כך רשעים כאלה,
והקב"ה הוא טוב ,הוא לא רוצה לעשות לנו רע'...

חצי מטר יותר ארוכות מסוף האצבעות ,עם שפיץ ...זה מסוכן
ממש! ...זה יכול להיות נשק ...אבל הכי כואב לי בנושא לבוש

נכון ,הוא לא רוצה לעשות לכם רע ,ואתם לא מבינים ,מה הוא

הגברים זה הלבוש של הירושלמים ,אלה שעם הפסים ,הצעירים,

יעשה לכם בשביל להעיר אתכם? כל הילדים שנפטרו ,לא עלינו,

הבחורים שהולכים עם הפסים של שבת ,שזה צמוד על הגוף עד
שרואים כל שריר שהם הולכים ,וגם שמים את החגורה ,עושים

וכל האבות ,וכל האימהות שנפטרו ,הם בידים של ה' כביכול ,הם
בגן-עדן ,זה היה בשביל להעיר אתכם! הוא נמצא עם הנשמות

את זה הרבה יותר רחב ,ומושכים את זה למטה כאילו שהולכים
עם בגד-ים על זה.

שלהם ,והוא נהנה מהם ,כי הרוב מאלו שהלכו  -הם בין הטובים
['ל ְל ֹקוט ׁש ֹו ׁ ַש ִּנים'] .לא כולם ,לא כולם בין הטובים .אלה מהאוטובוס
ִּ

ש .ויש גם אפטרשייב...

היו בין הטובים.

אוהו ,נכון ,בושם .הבחורים הולכים עם בושם ,הולכים עם
אפטרשייב .אמנם הם עדיין לא מתגלחים ,אין להם עדיין זקן ,אבל
אפטרשייב יש להם .זה מגעיל .הבן-אדם רוצה להקיא .זה משהו,
איזשהו חיקוי ,איזו תחפושת של פורים ,אבל לא של פורים ,אלא

ואני רק אומר לכם ,תפתחו את העינים ,תתעוררו ,תתאוששו,
ותתפללו לה' .תפסיקו עם כל השטויות שלכם .תפסיקו עם כל
הטיולים שלכם ,ובכלל ,זה אסור לקחת טיול לחו"ל ,זה אסור!
יהודי שבא לגור בארץ לא יכול ללכת לטייל בחו"ל ,הוא צריך

של ה'הלואין' (חג הוללות אמריקאי) ,של משהו ששייך לשדים

להשאר פה .הוא יכול לצאת בשביל פרנסה ,הוא יכול לצאת בכדי
להתחתן ,ישנם דינים [שו"ע אורח חיים ,תקל"א ד'] .אבל סתם לטייל כי זה

ועכשיו בא התור של הנשים .אוי לנו .ברוך ה'  -יש נשים
צדקניות ששינו את הלבוש לגמרי לדברים שממש צנועים ,אבל

משעמם לכם ,ואתם רוצים ללכת לטייל זה עם זה – זה אסור.

ורוחות.

עדיין הרוב הגדול עם פיאות ארוכות ,ואפילו אם הם אינן ארוכות,

אבל אני אומר לכם ,תאמינו לי או לא תאמינו לי ,הרשעים
שדיברנו עליהם הרבה מאד ,הם כבר שולטים ברוב העולם פה,

אבל הם משיער אמיתי ,שיש עדיין שאלה אם מותר בכלל ללכת
עם זה ,כי המאפיה שולטת על הביזנס הזה של הפאות-הנכריות,

ואנחנו כבר מאד קרובים למלחמה שתהיה פה באיזור שלנו ,שזה
עלול בקלות להתפתח ולהגיע למקומות אחרים בגדול .אבל אני

ואף אחד לא יעיז לשים משגיח שם בכדי להגיד אם זה כשר או
לא .ואני אומר לכם ,זה לא כשר .וחוץ מזה זה לא כשר ,כי אשה

לא מאמין שזה יגדל הרבה ,אני מאמין שהכוכב ההוא שדיברנו
עליו – הוא קרוב ,והוא יגיע לפה ,אני מאמין ,אני לא יכול

עם פיאה שהיא איננה ,איך אומרים' ,שמאטע' ,שהרוב לא הולכים

להבטיח מה יגיע קודם ,אבל זה לא יקח הרבה זמן .וזה מבוסס

ככה ,ואם מישהי כן הולכת ככה אז יורדות עליה הרבה ביקורות,

על עובדה ,הדעה שלי מבוססת על עובדה ,שמה שכתוב אצל

אבל הפאה – פאה יפה ,ואפילו אם זה רק קצת ארוך ,זה נראה

האסטרונומים הידועים ,המדענים הידועים ,כולל איינשטיין ,זה

מאד יפה ,כל כך יפה שזה אסור [ר' גליון 'הכתר על ראש עגל הזהב'] .היא

כתוב בדיוק בזוהר ובמקומות אחרים ,ומאחר שזה כתוב בדיוק,

נראית כמו נערה פנויה .וזה גרוע מאד.

וגם כתוב בנבואות ששתי-שליש של העולם יחרב ,ואני יודע

ויחד עם הפאה צריך לעשות 'סט' מושלם .צריך בודאי חצאית
צרה ,ואם האשה קצת שמינה אז זה עוד יותר צר ...כי היא רוצה
להיראות רזה ...והיא לא מבינה שזה רק משמין אותה עוד יותר...
ועם חולצות צמודות ,עם ווסטים צמודים .ואמנם הרוב הולכים עם

שהרשעים לא יכולים להשמיד את רוב העולם ,רק ה' יכול ,אבל
אם ה' שלח את הכוכב הזה להפחיד את הרשעים בכל העולם
ָּר ׁ ָּשע ְל ֹיום ָּר ָּעה ]'...ולהרוס את רוב העולם – אז זה חייב להיות ,זה
['וְ גַ ם

חייב להיות.
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אז בין אם אתם קוראים לזה 'פלנט-אקס'' ,ניבירו' ,או יותר
נכון השם 'השביט' – הוא בדרך .הוא קרוב .והרשעים יעשו
הרבה-הרבה דברים ,והם כבר עושים .הם עושים למשל את כל
העניין הזה של המחלה ההיא שכאילו מסתובבת בכל העולם עם
היתושים' ,הזיקה' .זו המצאה שלהם .זו מחלה לא קשה ,שכביכול
גורמת לעיוות של עוברים ,אבל בינתיים ,עד כמה שאני יודע,
אין יותר מקרים כאלה כיום מאשר תמיד היה ...אז לכן לא
להשתגע מזה ,זה נועד בשביל להסיח-דעת מכל הדברים הלא-
טובים שהם עושים ,שהמטרה בכל זה היא לעשות מאיתנו,
מהאוכלוסיה של העולם ,עבדים .אבל הם כבר הרעילו את האוכל
שלנו ,וכמעט כל דבר שעשוי מתירס ,או סויה ,או כל מיני דגנים
וכו' ,ועוד הרבה דברים – הם מלאים רעל .שיחקו עם זה כדי
לעשות את זה כאילו יותר טוב ,אבל זה יוצא יותר גרוע בשבילנו,
ויותר טוב בשבילם...

איזון ,הוא מסתכל על העולם שלנו ,והוא רואה מקום הרוס ,הרוס
ומגעיל .זה רק מעורר רצון להקיא [ויקרא י"ח כ"ח].
ולכן עוד מעט תבוא הגאולה השלמה ,בעזרת ה' .ולא לפחד.
ואני יודע שזה קשה לא לפחד ,אנחנו מפחדים לא רק על עצמנו,
אנחנו מפחדים על הילדים שלנו ,ועל הנשים שלנו ,ועל הבעלים
שלנו ,על האבות והאמהות שלנו ,על הסבים והסבתות שלנו ,אבל
לא לפחד .לא משנה מה קורה – זה לטובתינו .לא לפחד .ומי שגר
בירושלים צריך להגיד לקב"ה יום יום' :יישר כח' ,תודה רבה,
הקב"ה ,שבזמן הזה של ההיסטוריה ה' נתן לנו את האפשרות
לגור במקום הכי קרוב ,הכי קרוב לגן-עדן ,בירושלים עיר הקודש
'כ ִּעיר ׁ ֶשחֻ ְב ָּרה ָּלה
[תהלים קכ"בְ :

י ְַח ָּדו .]'...ואפילו שאין בזה הרבה קדושה

עכשיו ,אבל יש את הקדושה .רק צריך להוריד את השיכבה
העליונה ונראה שוב את כל הקדושה .זה יפרוץ החוצה עם כל
הכוחות.

יש בכדור-הארץ אוכלוסיה שזה בערך שבע נקודה שלש
מיליארד אנשים ( ,)7,300,000,000והם רוצים שיהיו אולי חמש
מאות מיליון ,שזה בערך תשע אחוז ,ואילו משאר תשע-העשיריות
הם רוצים להתפטר ,להרוג אותנו .אבל אם יגיע הכוכב ,אז הם
ישאירו לכוכב הזה לגמור אותנו.

אז עם ישראל ,אני מבקש עם כל הכוחות שלי ,עם כל הלב
שלי ,עם כל מהותי ,תחזרו אל הקב"ה לגמרי .נשים ,זרוקנה את
הפיאות המגעילות האלה ,תרחצו את הפנים מכל האיפור שלכן,
תתלבשו רחב וארוך ,ותאמינו עם כל המהות שזה יפה ,זהו היופי.
זה לא הפנים עם איפור כמו ליצן ,וכל הבגדים המגעילים,
הצמודים ,כמו אשת-רחוב בפאריס .זו לא הדרך ,ה' לא שמח עם
זה .ואל תגידו לי שאשה אחת היא כל-כך טובה ,ויש לה לב יהודי

אבל ה' יפתיע אותם .כי הם חושבים שהם חכמים גדולים,
ולמעשה הם טיפשים ,הם טיפשים! הם חושבים שהשטן שלהם,
הלוסיפר ימח שמו וזכרו ,יכול להציל אותם ...אה אה אה אה ...זה

אפילו שהיא נראית כמו פרוצה .זה לא יכול להיות .אילו היה לה

שקר! מי יכול לחשוב כזה דבר?! ...ברור שהם לא אינטלגנטים,

קצת רגישות – כשהיא היתה אומרת את התהלים ובוכה ,היא

פשוט לא אינטלגנטים .ההיגיון שלהם עקום .כי מה שמכתיב את
כל מה שהם עושים – זו הרישעות .הם פשוט רשעים ,רשעים
חולי-נפש .אבל הם יודעים מה שהם עושים .הם חיים אך ורק

היתה צריכה להתבייש ולהרגיש שהיא כמעט ערומה ,ואם היא
לא מרגישה את זה אז כל השאר זו רק הצגה [נדרים כ'' :למען תהיה
יראתו על פניכם ,זו הבושה'] .ולכן ,הגיע הזמן .אין הרבה זמן ,אני מבקש

בשביל התשוקה שלהם .הם מוכנים לעשות דברים שאפילו חיות
אינן עושות [ר' מאמר 'הם יותר גרועים מחיות'] ,הם כאלו מגעילים ,והם

מכם ,מיד-מיד לחזור בתשובה .אני מדבר בעיקר לחרדים ,ואתם,
החרדים ,יכולים להציל את כל היהודים.

רוצים להפוך את כל העולם נגד התורה ,שלא נדע ,נגד הסדר
שה' עשה .הם רוצים לעשות 'תיקונים' לכל הבריאה ,ובינתיים

אני מאמין באמונה שלימה בביאת המשיח ,ואף על פי שיתמהמה
– עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא.

אדם ,יהודי או לא-יהודי ,שיש לו איזו אמונה ,איזה שכל ,וקצת

!We Want Moshiach Now

הם רק הורסים את זה ,הורסים את זה בצורה מעוותת .כל בן

שאלות ותשובות
אבל הם הולכים לאיבוד ,הדור הצעיר .לא אלה שנלקחו,

התאונה – נחפשה דרכינו...
ש .בנוגע למסרים שצריך להפיק מהתאונה יש הרבה לקחים .למשל,
אנחנו רואים שרוב ההרוגים היו צעירים ,בחורים צעירים ,כתוב
מפורש בגמרא

[כתובות ח]:

שהבחורים נלקחים בגלל חוסר-הקדושה.

ת .זה ברור עכשיו .אנחנו מדברים על הדור הבא ,הדור הבא
שצריכים להציל אותו .נכון ,צריכים גם את הזקנים ,את
המבוגרים יותר להציל ,אבל הם ,הצעירים ,הם הכי-הכי חשובים.

הבחורים .הם  -היו צדיקים.
ש .וכמו כן ימים אלה ,הם סיום ימי תקופת השובבי"ם שזה תיקון
הקדושה...
ת .כן ,הקדושה ,נו ,כמה דיברנו על הקדושה ,כמה שהיא ירודה
בין היהודים ,ובודאי בין הגוים והחילוניים.
ש .אמרתם פעם שנגיע עוד לתקופה שבה יצטרכו למסור נפש פשוטו
כמשמעו ,ממש כמו בימים עברו ,בשביל לשמור על היהדות ...זה
נראה מתקרב...
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ת .ועוד איך זה מתקרב .הסתכל מסביבך  -מה נשאר? אולי
בשביל טיפשים שיוצאים לעבוד – הכל נראה להם נורמלי ,אבל

ת .אתם לא צריכים לעשות מחאה .אלה שיושבים בכנסת – הם
שהיו צריכים להצביע נגד ,שזה היה מפיל את הממשלה ,ולכן

אנחנו יודעים שזה לא נורמלי ,שהכל מתפרק .וכשיגיע הפירוק

הם לא עשו את זה ,ולכן הם אשמים על כל אחד שהולך לתיפלות

למצב כזה שזה אפשרי לכולם לראות את זה ,אפילו הטיפשים

שלהם ,זה רובץ על הראש שלהם ועל כל יהודי שעזר לדבר

ביותר – אזי תתחיל האלימות הגדולה.
ש .בשבוע שעבר ששה תינוקות ניספו במות בעריסה ,גם בתאונה

האיום הזה.
ש .האם כשתבואנה הנשים הללו לחלל ולהשפיל את הכותל יש

הזו נהרגו ששה אנשים .כמו כן זה היה ביום ו' אדר שהוא החודש

לשתוק או שצריך לעשות מחאה באותו זמן?

השישי מחודש תשרי( ,וכמו כן סכום הספרות  402הוא  )6וכידוע ו' זה
כנגד ספירת היסוד...

ת .צריכים ללכת איפה שמותר לנו ולצעוק .לא להתקרב אליהן.
למעשה ,זה לא נגד הדין שאשה תשים תפילין .מיכל בת שאול

ת .וגם אצל האילומינטי – הקוד שלהם זה  ...6-6-6אצלם זה בא
מצד הטומאה ,כמובן .וזה כבר עכשיו לא סודי ,כי מישהו כבר

המלך הניחה תפילין .אבל צריכים לעשות מחאה ,כי אסור
להתפלל ככה ביחד בגלל הצניעות ,ולא רק זה ,הנשים מתנהגות

פירסם את זה בכל האינטרנט ובכל מקום יודעים את זה ,ויש

כמו גברים ,וזה גם כן אסור ,מה זה צריך להיות ?...מותר לאשה

כאלה שאפילו כותבים את זה על המצח שלהם...

לשים תפילין וגם ציצית ,טלית-קטן ,אבל לא טלית גדול ,וגם

ש .היום ז' באדר ,יום היארצייט של משה רבינו עליו השלום...

לא כיפות.

ת .מה יש להגיד ,צריכים עכשיו איזה משה רבינו שיחזור אלינו
כבר ,שיתן לנו חיזוק .אני מרגיש שהכל מתפרק ,פשוט פירוק,

ש .הם עושים זאת רק כדי לבזות את היהדות ואת סדרי-התפילה.
הרי הם בכלל לא מאמינים בזה ,מה יש להן לחפש שם?! ...רק לחרף

אבל יחד עם זה יש קבוצות ,כמו אלו שבאים לקבר דוד המלך,

ולגדף .בטח מקבלות כסף עבור זה...

שהם פשוט מראים לקב"ה שהם איתו ,וגם כולנו צריכים
להראות לו שאנחנו איתו ,עם הקב"ה.

ת .בחלקן ,בודאי .הרשעים שולחים אותם להתעלל ביהדות.
ש .ועכשיו זה נמשך גם למירון ,אצל הרשב"י .בימים האחרונים

ש .אילו אלף נשים היו זורקות את הפיאה האם לא היתה מתרחשת
התאונה הזאת?...

התחילו בהוראה מגבוה להסיר את התפילות הקבועות בכתלי ציון
הרשב"י...

ת .אני לא הקב"ה ,ואני לא יכול להגיד ,אני רק יודע דבר אחד:

ת .אני רוצה להסביר לכם שהאפיפיור יש לו הסכם ,לא הנוכחי

הוא רוצה להעיר את העם שלו ,האהוב שלו .הוא האבא שלנו,

הוא זה שעשה את ההסכם ,אלו שמלפניו חתמו על הסכם עם

הוא יצר אותנו ואת הכל ,אין דבר שקיים בעולם שהוא לא יצר.
הוא הכל ,הכל-יכול .אבל ברור דבר אחד ,שתמיד כשאנחנו
יורדים – ישנן טרגדיות ,ודוקא הכי-טובים בדרך כלל – הם

הישראלים ,שהישראלים נותנים לקתולים את כל העיר העתיקה!
ולא רק את קבר דוד המלך .והאדם שגילה ופירסם את זה –
לפתע מצא את מותו .זה היה בזמן רבין.

הקרבנות ,וזה בשביל להעיר אותנו .אז ברור לי לפחות ,שאילו
היינו צדיקים לא היו כאלה דברים .אם לפחות היינו מנסים

ולכן הם רוצים לסלק את הערבים מהר-הבית .הם לא עשו את
ההסכם הזה בזמן שהערבים שלטו שם ,לפני מלחמת ששת

לעשות את רצון ה' – לא היו כאלה דברים בעזרת ה'
ֹאותיכֶ ם ָּמנְ עו הַ ט ֹוב ִּמ ֶכם.]'...
'עֲ ֹו ֹנו ֵתיכֶ ם ִּהטו אֵ ֶלה וְ חַ ט ֵ

[ירמיהו ה':

הימים ,הירדנים ,לא ,הם ידעו שהפרטנרים שלהם יהיו דוקא
הציונים ,שותפות עם הציונים .וגם עכשיו אתם תראו אלו

ש .אחד הבחורים מהרוגי התאונה הנוראה אתמול היה נוהג להגיע

הפתעות תהיינה פה .חושבים שזה סתם מה שאנחנו מדברים נגד,

בקביעות לומר את ספר התהלים בקבר דוד המלך...

זה לא .זה ממש תכנון מדהים ,מדהים .והתיכנונים ,והקשר של

ת .שוב אני אומר :הם היו קרבנות ,וקרבנות לוקחים מהטובים

הציונים עם הקתולים זה בודאי כבר לפחות מאתיים שנה

ביותר .הוא נולד בשביל זה .לא לרחם עליו .לרחם על עצמנו.

'מדינה לא יהודית'] .וכל הרעיון של מדינת-ישראל זה בא מהשטן,

הוא במקום מעולה .יש לו גן עדן שאפשר לקנאות בזה ,אבל
איפה אנחנו?...

מצד אלו שמאמינים בשטן .והרבה מראשי-המממשלות שלנו היו
מהגבוהים של 'הבונים-החופשיים' .וזה לא סתם ,לא סתם .הם

כותל הזוועות

גם רצחו יהודים פה בארץ ,בדיוק באותו הסיגנון .מי שהפריע
להם – פתאום נעלם או מת ,לא סתם .זה ידוע .זה חלק

ש .מה אפשר לומר על ההקצאה הנבזית של חלק מהכותל-המערבי

[ר' מאמר

מההיסטוריה שלא רוצים לדבר על זה .ולכן ,אנחנו חיים עכשיו
בעולם של מאפיונרים .וגם חרדים יש ביניהם ,אמנם הם כבר

לרפורמים?
ת .בושה וחרפה .לא רק זה .אוי ,אוי ,אוי לאלה שיושבים בכנסת,

לא חרדים ,אני אפילו לא יודע איך לקרוא להם ,אבל מי שהולך

אוי לחרדים שיושבים בכנסת ולא הצביעו נגד ,בגלל שהם רצו

איתם – ימות איתם [זוה"ק שמות דף ז'].

להחזיק את הכסאות שלהם .והכסאות האלה יכרעו תחת הכובד

ש .שמענו עכשיו שרוצים בתירוץ של 'שיפוצים' לחסום למשך

בוָּ ...ק ְרסו כָּ ְרעו י ְַח ָּדו ,לֹא י ְָּכלו ַמ ֵלט
'כ ַרע ֵבל ק ֵֹרס נְ ֹ
[ישעיהו מ"וָּ :

שנתיים תמימות את הגישה לכותל-המערבי והעיר העתיקה דרך

של כל אחד מהם
ַמ ָּשא ,]'...ובסוף הם יהיו על הריצפה.

שער יפו ,וברור שהמטרה האמיתית בפרוייקט  -היא למנוע מהיהודים

ש .אז מה צריך לעשות ,איזו מחאה יש בידינו לעשות?

להגיע לכותל ,שזה יהיה כ"כ קשה עד שפשוט יפסיקו להגיע.
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ת .אז אני שואל אותך ,האם אתם מבינים איך זה מסתדר עם מה
שאמרתי לכם ,שקיים הסכם סודי לתת לוותיקן את כל העיר
העתיקה של ירושלים ,וגם את מירון ,וגם עוד מקומות קדושים,
וגם קבר-רחל ,וגם את שמואל-הנביא?...
ש .מה יש להם לחפש שם במקומות האלה בכלל?
ת .הם עושים דת חדשה ,ורוצים לשלב כל מיני דברים ולהפוך
את זה לעולם של השטן עצמו ,לא עלינו.

דרך כוכב...
ש .בתורה נאמר שפרעה אמר למשה ואהרן' :רעה נגד פניכם',
ומסביר רש"י בשם המדרש שזהו כוכב ,שמסמל דם וחורבן

[פרשת בא

י' ,י''ְ :ראו ִּכי ָר ָעה נֶגֶד ְפנֵיכֶם' ,וברש"י' :ומדרש אגדה שמעתי ,כוכב אחד יש ששמו 'רעה' ,אמר להם

פרעה ,רואה אני באיצטגנינות שלי את אותו כוכב עולה לקראתכם במדבר ,והוא סימן דם .]'...והנה
המילה 'רעה' זה בגימטריא  ,275בצירוף שלשת האותיות זה בדיוק
כמו 'ניבירו' (....)278

ש .המטרה גם כן זה להרוס את הקשר של עם-ישראל עם הקב"ה,
שזה מתבטא דרך הקשר עם המקומות הקדושים של היהודים.

ת .ה'ניבירו' או השביט – זה אמת ,זה אמיתי .זה בא עלינו .אני
לא יודע אם זה יהיה בדיוק התאריך שדיברו ,כבר מתחילה

ש .מספרים שבשביל השליטה על הר-ציון נתנו מיליארד דולר...

אמרתי שאינני יודע אם זה התאריך ,אפילו המדענים הכי גדולים
לא כל כך בטוחים מתי זה יהיה ,אבל הם השקיעו ביליארדים,
טריליארדים ,אני לא יודע איך אומרים את המספרים האלה

ת .בינתיים ההצלחה הכי גדולה מכל עם לשלוט עליהם – יש
להם עם היהודים .וזה על ידי הכסף .מחלקים כסף.
ת .אבל הם קיבלו את כל האיזור ,את כל העיר העתיקה .ואני
שואל ,בודאי ,הכל קורה משמים ,אבל אני שואל למה הצלחנו
פתאום כל כך במלחמת ששת-הימים ,למה הצלחנו להכנס לתוך
העיר-העתיקה ולכבוש אותה? אבל אני יודע שזה יותר קל להם
להסתדר עם היהודים .ה' עשה לנו נס שלקחנו את הכותל
וקיבלנו את העיר-העתיקה וכל מיני מקומות-קדושים ,אבל מה
עשינו עם זה? מה עשינו עם זה?[ ...ירמיהו ב'' :וַ ָּתבֹאו וַ ְת ַט ְמאו אֶ ת אַ ְר ִּצי,
וְ ַנחֲלָּ ִּתי ַש ְמ ֶתם ְל ֹתו ֵעבָּ ה ]'...ה' ישמור .לכן באותו זמן ,לא מיד ,קצת אחרי
כן ,חתמו על הסכם שהם מקבלים את העיר-העתיקה פלוס עוד
מקומות קדושים .והם שולטים .ואני לא דואג בכלל .ה' לא יתן
להם .הם ימותו ,אבל הם ידעו לפני שהם מתים ,שניה אחת לפני
כן ,ידעו שהם טעו בגדול .אתם לא מבינים כמה שהם רשעים,
אתם לא מבינים איזה עיקום זה ,איזה רשעים הם .אני לא יודע
איך להסביר את זה .אני לא רוצה להסביר את זה ,כי הם
מסוגלים לדברים שממש ,כמו שאמרתי לכם קודם ,יביא אתכם
להקיא.
ש .במשך תקופה ארוכה מבצעים חפירות בהר-ציון בשדה מאחורי
קבר-דוד-המלך ,ובשיתוף עם רשות-העתיקות .כפי שנודע רשמית
כל הפרוייקט הזה נועד לצורך הקמת כנסיה שם בעומק האדמה,
קרוב למערת מלכי בית דוד ,רחמנא ליצלן!...
ת .בודאי! מה אתם סבורים ,שיתנו לכם להיות שם? ...עוד יהיה
להם יום שיסלקו אתכם ,אבל זה לא יעזור להם כלום .הם
מרגישים שמה 'על הגובה' עכשיו ,אבל זה לא יקח הרבה זמן
עד שהם יבינו את האמת.
ש .כתוב בחז"ל [יומא דף י ].שלפני ביאת משיח בן דוד תתפשט מלכות
הרשעה תשעה חדשים .הפירוש של 'תתפשט' זה התחזקות ,האם
אנחנו כבר נמצאים בתוך השלב הזה?
ת .זה כבר מתחזק .ואנחנו כבר כמעט בסוף .אני אמרתי שלפי
החשבונות שלי זה התחיל ממתי שהאפיפיור ימח שמו וזכרו בא
לארץ ,לפני כשנה.
ש .התיכנון ההוא מה שעומדים לתת להם לרפורמים ,מי שמתמצא -
זה איום ונורא .חלום בלהות!
ת .כשיגיע הזמן – נראה מה לעשות ,אבל אני אינני מקנא באלה
שיושבים בכנסת ולא פעלו נגד ,אלו שנותנים לזה לעבור בשקט.

בעברית ...טוב שאנחנו לא צריכים לכתוב ש'ק כזה ...השקיעו
הון עתק כדי לקבל את הנתונים ,אבל הם גם כן לא יודעים
בדיוק מתי זה יקרה .אמנם הם כבר מוכנים להיכנס לתוך
הבונקרים שלהם ...כאלה לא-חכמים.
ש .אמרתם שיש תחושה שזה יהיה משהו בערך בסביבות ליל-
הסדר...
ת .יש לי הרגשה שנצטרך עכשיו לקנות לפחות קופסה אחת של
מצות לחג ,וכן לדאוג למיץ-ענבים ,זה העיקר .ואפשר גם דברים
אחרים ,אבל בינתיים חשוב שדברים אלו יהיה בבית.
ש .אחד הסימנים על התקרבות הכוכב  -זה התופעה של נפילות-
מטאורים ...אלו הן הסנוניות המבשרות את בוא הכוכב...
ת .נכון ,וראו את זה גם בלוס-אנג'לס .ולא רק זה ,יש גם את
ה'סינקהולס' ( ,)sinkholesהבולענים ,הנפערים ככה סתם בלי
סיבה .לפעמים נפתח חור גדול כל כך באמצע מקום מגורים,
ומכוניות נופלות בפנים .וזה בכל מיני ארצות .וזה גם כן בגלל
הדברים שקורים בבטן-האדמה בגלל הכוכב .זו תופעה שקורית
לאחרונה רבות ,זה משהו מדהים! והיה גם באמריקה המרכזית
איזה חור שנפתח ובית-מלון קטן נפל פנימה...
ש .התקשר אחד מקוראי המסרים ,שגילה רמז נפלא .הנבואות על
סדר התגלות המשיח מבוססות כידוע על הפסוק מנבואת בלעם' :דרך
כוכב מיעקב' ,שזה כידוע רומז על הופעת כוכב השביט ,כמו שהבאנו
בדף המקורות .אז אם נחשב את מספר השנים שיש מהשנה הנוכחית
תשע"ו עד סוף האלף השישי ,שהם ימות המשיח ,אז נקבל 224
שנים .וזה בדיוק הערך של המילה' :דרך'! ...שהכוכב הזה הוא שפותח
את התקופה הזו של ימות המשיח 224 ,שנים ,כוכב זה עם החורבן
הגדול שהוא מביא עמו מסיים את התקופה של 'עיקבתא דמשיחא'
ומכניס אותנו לימות המשיח ...שואלים אותי הרבה אנשים ,האם כבר
התחילו לראות את הכוכב הזה...
ת .ראו את הכוכב .ויש כאלו שעוד לא ראו ,זאת אומרת שהם
מחכים שנאס"א יראה ...אבל יש כאלה שראו את זה .שמעתי
שכבר היום ואתמול דיברו על זה ,אבל לא כולם מקבלים זאת.
והם כולם מפחדים לדבר .ובכלל ,כל התקשורת של מדינת-
ישראל ,כולל של החרדים ,זה מאד-מאד שטחי .והחילוניים כל
היום עם כל מיני תכניות בלי תוכן ,משעמם ביותר ,ולא מגיעים
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אף פעם לאמת .וקריינים שחושבים שהם כל כך חכמים ,הם
פשוט לא שמים לב בכלל לכל הדברים החשובים שמסתובבים

בדיוק סימן שהוא מתקרב ,כי אם זה היה מחמת הזיהום  -הקרח
בקטבים שנמס היה צריך להיות נמס מלמעלה ,אבל באמת זה

עכשיו ,שקורים בעולם .הנה ,אנחנו נמצאים כמעט בנפילה הכי

נמס מלמטה ,וזה מוכיח לנו שהפנים של כדור-הארץ הוא

קשה שהיתה בהיסטוריה של העולם ,נפילה כלכלית .האם הם

שמתחמם.

אומרים משהו? לא .יום אחד הבורסה עולה ,יום אחד יורדת.
במקום להגיד את האמת ,אז מדברים קישקושים .ויכול להיות

וזה הכל מים טריים ,בלי מלח .למלח הים יש תכונה שעוזרת
לזרם הגולף לעשות את העבודה שלו ,אבל מכיון שהמים הנקיים

שאיימו עליהם ,ויתכן שלא נותנים להם ,זה יכול להיות ,אבל

נכנסים לאוקיינוס האטלנטי ,אז זה פשוט מתקלקל .ולא רק זה,

כשרוצים לפתוח פה – יודעים.
ושתדעו ,עיתונות כמו הניו-יורק-טיימס ,הוושינגטון-פוסט ,ועוד

גם החופים נעלמים בגלל ריבוי המים .במיאמי-ביץ' המים כבר
מגיעים שמה עד לבתים ,וגם בקרוליינה ובמקומות כאלה שהיה

כל מיני עיתונים ,והסי.אן.אן .שרואים בטלביזיה או באינטרנט,
הפוקס-ניוז ,וכל הרשתות האלה ,ועוד הרבה יותר ,כמו הדר-

להם את ההוריקן לפני שנה ,אז זה באמת עשה כאלו שיטפונות
שאף פעם לא היה כזה דבר אצלם .אז הכל משתנה ,וזהו גם כן

שפיגל ,טיימס-אוף-לונדון  -הם משעממים ,כי הם לא יכולים

סימן.

להגיד את האמת .הם לא יכולים לחפש כלל את האמת .יש שני

ש .אז עכשיו צפויים מצבים של קור קיצוני או חום קיצוני...

אנשים שהם בעלי-הבית על רוב העיתונות בעולם! אז אין מה

ת .משהו כזה .אנחנו לא יודעים בדיוק ,כי חלק מהדברים האלה

לומר רק מה שהם אומרים שמותר להגיד .וזה לא מעניין ,כי זה
סתם קישקושים .למשל ,עכשיו יש את הענין של הכוכב ,והם

 גם הרשעים עוזרים בזה ,כי הם יודעים לשנות את מזג-האויר.אבל עד כדי כך הם לא יכולים לעשות .זה מעבר למסוגלות

ראו שכבר כל כך הרבה אנשים קוראים על זה עכשיו ,אז הם

שלהם .ורעידות אדמה – זה נהיה בערך שמונה מאות פעם יותר

היו צריכים להגיד משהו ,לפחות להרגיע את כולם ,אז עשו,
דיברו באינטרנט ובטלביזיה ובכל מיני מקומות ,כל מיני אנשים

מאשר היה לפני ,בואו נגיד ,עשר שנים! ובכל מיני מקומות שאף
פעם לא היו כאלה דברים.

מנאס"א שמסבירים :אוהו' ,מצאנו כוכב עכשיו ,אבל הכוכב הזה
יש לו מרחק של עשרים אלף מיילים כך שלא נרגיש שהוא

ש .ועדיין יש אנשים שמתווכחים ,ואומרים' :אנחנו לא יודעים מה
האוטיסטים רוצים ,הכל בסדר גמור! הכל אותו דבר ...מה הם רוצים

קרוב אלינו' .אבל הם לא קוראים לזה 'ניבירו' ,אלא 'כוכב-

בכלל?'...

הלכת-התשיעי'.Ninth Planet ,
ש .למה יש לו ,לכוכב הזה ,כל כך הרבה שמות?...

ת .כן ,כשאני שומע את זה יש לי את החשק לקפוץ ,ולצעוק,

ת .כי כל מיני אנשים ראו אותו בכל מיני הזדמנויות בהיסטוריה,
אז כל אחד נתן לו שם אחר ...יש כאלה שקורים לו דה-
דסטוריאל ,ההרסני...
 -הרס וחורבן].

[כמו שהבאנו לעיל שפרעה כינה את הכוכב הזה בשם' :רעה'

ולתת להם סטירות.
ש .האם היהודים מתחילים להתעורר ,להבין שמשהו קורה פה?
ת .היהודים ממש ישנים טוב ,בשקט ובשלוה ,בלי בעיות.
ש .איך זה יתכן?!...
ת .פשוט לא רוצים לדעת .יגידו' :מה אפשר לעשות'?! אבל זה
לא כולם .יש כאלה שמתחילים לזוז לארץ ,אבל אלו מעטים
יחסית.

נוע תנוע ארץ כשכור...
ש .מזג האויר המשונה ,האם יתכן שזה בגלל זרם-הגולף שנפגע,
שזה משבש את כל המערכת...

ש .נקוה שיהודים אכן יבינו את המסר ממה שקרה לנו השבוע ולא
יבלבלו אותו לכל מיני כוונים...

ת .הוא לא נפגע ,זה נגמר! הזרם של מפרץ-מקסיקו היה מביא
מים חמים לכל האיזור שזה הצפון-מזרח של ארה"ב .אבל לא

כמו שדיברו אחרי הטבח בהר-נוף בבית הכנסת ,אמרו שצריכים

רק זה ,זה מגיע לאנגליה ,אז בגלל זה לאנגליה יש אקלים די

יותר שומרים .אבל צריכים יותר יהודים-אמיתיים ,וזו השמירה!

שקט ,אפילו שזה קרוב לקוטב-הצפוני .אבל בגלל ששפכו שם
כל כך הרבה נפט במפרץ מקסיקו ,זה קילקל הרבה מהזרם הזה,

[מאמר 'אנחנו הרוצחים']

ואחרי כן גם החומר שהשקיעו במים בשביל להוריד את הנפט.
וחוץ מזה הקוטב-הצפוני נמס .הרשעים רוצים להגיד שזה בגלל
כל הזיהומים שאנחנו עושים עם המכוניות וכו' ,אבל זה לא נכון.
זה לא בגלל זה ,זה בגלל הכוכב! כי כאשר הכוכב מתקרב – כל
הכוכבים האחרים שסביבו מתחממים ורועדים ,זזים קצת ,וזה

ת .בודאי ובודאי צריכים להיזהר לא להתחיל לדבר על שטויות,

ש .אז תצעק עוד הפעם בזעקה גדולה' :תתעוררו ,טיפשים ,תתעוררו!
אתם לא רואים שהכל הצגה ,שכל החיים זו הצגה גדולה ,אחיזת-
עינים ,סרט אחד גדול'!?...
ת .אוהו ,מצוין ,אתה אמרת ,אתה יכול להוסיף את זה ...ותוסיף
גם שאם לא תתעוררו יש לי חשק לעבור למיטה שלכם ,ולמשוך
אתכם בכח מהמיטה על הריצפה ,ולקחת קצת מים ולשפוך על
הפנים ...אם רק זה יעזור [ראה מסר' :יענקל'ה קום! הבית בוער'].
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