תראו לה' שאתם אתו
בס"ד ,ירושלים ,תקשור עם מנחם ,אור לראש-חודש אדר ב' תשע"ו
אני רוצה לומר שהרשעים מאד-מאד עצבניים בכל העולם .בכל והשקיעה ,כדי שלא נראה את זה ...אבל הרבה כבר ראו את זה ,אפילו
מקום מגלים הרבה סודות מהם ,וזה דבר שאף פעם לא היה .הם עבדו

הרבה מאד כבר ראו את זה.

מאות שנים במחשכים ,בתוך הצל ,שאף אחד לא ראה אותם ,ואף אחד

תבל מצלמות שמכוונות און-ליין על הזריחה והשקיעה ,אך בכמה מקומות לאחרונה כמו

לא יכול היה להצביע עליהם שהם הרשעים שמכוונים את ההיסטוריה
של העולם ,שחושבים שמכוונים את ההיסטוריה של העולם .אבל עכשיו
הם ממש לפני הסוף של התכניות שלהם בשלב זה ,שזה אומר שהם
כמעט מוכנים-כביכול להשתלט על העולם ,ככה הם חושבים .הם
חושבים שיעשו את זה ,אבל ה' לא יתן להם.
והם מאד דואגים .כי הם מרגישים שהתפיסה החזקה על הצוואר
שחשבו שיש להם על האנושות ,כבר נחלשה ,והמסכנים ,שהם חושבים
שהם תופסים אותם עד שלא יכולים לצאת מהלפיתה שלהם  -מתחילים
להסתובב ,ולהתגונן .וזהו .יש מכל הכיוונים את אלו שמוציאים את כל
העבירות שלהם .בכל פעם מגלים משהו אחר ,משהו חדש ,משהו יותר
גרוע ,ויותר מגעיל ,יותר מבייש ,ויותר ויותר מראה שהם שייכים לשטן.
אומרים שאובמה הוא מוסלמי .אבל הוא בכלל איננו מוסלמי! הוא
מאמין בשטן! את הסגנון שלו – המוסלמים שונאים ,כי זה נגד החוקים
שלהם ,נגד הדינים שלהם .אחד שכמוהו הידוע בשל הכיוונים שלו –
הם היו מיד מורידים לו את הראש ,אבל הוא לא מאמין במוחמד כנביא,
והוא לא מאמין בקב"ה ,והוא גם לא מאמין באותו-האיש ימש"ו .הוא
מאמין אך ורק בשטן.
והם ,הרשעים ,כבר מכינים את עצמם לעבור לבונקרים שלהם.
אבל הם צריכים לדאוג שלפני כן כל העולם בלאגן .אז אני מאמין
שבעתיד הקרוב נראה את הנפילה של הכלכלה הקשה ביותר שבכל
ההיסטוריה .ילכו לישון עשירים – יקומו עניים ,מבלי אפשרות להגיע
לכסף שלהם.
וחוץ מזה ,ת היה בעיה קשה מאד לרוב העולם ,כי הם רוצים
להתחיל את מלחמת העולם השלישית .ואנחנו רואים את כל הסימנים.
האמריקאים נכנסים לאוקראינה ,כדי להילחם או בכדי להכין את
האוקראינים להילחם כנגד הרוסים .הרוסים והטורקים נלחמים האחד-
נגד -השני בסוריה ,והאמריקאים שולחים חיילים לסוריה .ויש בעיות עם
הצפון-קוריאנים שמאיימים על ארה"ב ,וכו' וכו' ,אין סוף לזה .ואני
מאמין שיפוצצו כמה מקומות גדולים עם כמה פצצות גרעיניות ,שזה
יכניס את כל העולם להלם ,ביחד עם הנפילה של הכסף ,ואז מתחת
למסוה הבלאגן הזה הם יכנסו לבונקרים ...זה לא פשוט להיכנס
לבונקרים האלה ,הם אלפי אנשים! זה לא עשר או עשרים אנשים ...הם
אלפי אנשים שנכנסים ,והם צריכים גם להשלים את ההכנות האחרונות,
ולהביא עוד אוכל ועוד דברים שהם צריכים וכו' .ועם כל הענין של
הזמן  -זה צריך להיות ממש מדויק ,כי הם צריכים מצב שכל העולם
יהיה עסוק עם איזה משהו אחר ,ואז ,הם מאמינים ,הם יכנסו למקומות-
המסתור התת-קרקעיים עם כל הלוקסוס שלהם ,והם ישחקו שם בזמן
שרוב העולם ימותו ,רוב אוכלוסית העולם תמות .זה מזכיר לי את מה
שמספרים על נירון ,הקיסר של רומא ,שהוא ניגן על הנבל שלו בזמן
שרומא בערה באש ...גם הוא היה דגנרט שרצה להתחתן עם הסוס
שלו.
ו עכשיו אנחנו צריכים רק לא לפחד .הכוכב הזה מתקרב אלינו ממש.
ונכון ,אתם צודקים ,הם מנסים להסתיר מאיתנו את מועד בואו ,אבל
הם לא יכולים .ונכון ,הם מוציאים חלקים של סרטים באינטרנט המראים
באופן קבוע און-ליין מצלמות בכל העולם שמכוונות על הזריחה

(הסבר :יש באינטרנט אתרים שמראים מכל קצוות

מקסיקו אוסטרליה ועוד ,חלקים מן הסרטים האלה מוחשכים ולא מעבירים את הצילומים
של השמש בזריחה ובשקיעה ,וזאת בכדי שלא לחשוף לעיני כל את התמונות של כוכב

השביט).
והם זורקים לשטח דיסאינפורמציה ,כמו מה שמספרים שבעצם אי
אפשר בכלל לראות את זה ,כי זה נמצא בצד השני של השמש ...אבל
זה לא נכון ,כי זה מתחיל להיות יותר ויותר ברור ,כך שכולם יכולים
לראות את זה ,עוד מעט.
ש .האם גם בארץ רואים אותו ,את הכוכב? ישנן שמועות שכן...
אני מאמין שכן ,אני מאמין שהרבה כבר רואים את זה .אבל אני לא
יכול להגיד בטוח ,אבל אחד הסימנים הכי ברורים הוא שבכל העולם
ישנם הרי-געש שמתפוצצים האחד-אחרי-השני ,וזה משהו לא רגיל,
הרבה יותר מהרגיל .אנחנו רואים את השינויים במזג-האויר כשאנחנו
יודעים שלפחות חלק מזה יכול להיות שזה מהפעולות של הרשעים,
אבל אין להם סיבה לעשות זאת עכשיו ,הם אמנם יכולים להשתמש
בזה בתור נשק ,אבל סתם ככה הם לא אמורים להשתמש בזה .ובכל
אופן יש דברים שאין להם טכנולוגיה לעשות ,לדוגמא ,לגבי הרי-הגעש
האלה שכל כך הרבה מתפוצצים בזמן האחרון ,זה לא יכול להיות שהם
אלו שגורמים זאת .ויש עכשיו גם מקומות עם הרבה-הרבה שלג ,וקר,
מאד קר ,הרבה יותר קר מפעם ,וכמו שהיה באיראן ,שם היה  50מעלות
באיזו תקופה! ויש בלי-סוף ,בלי-סוף ,שינויים בטבע מאד מפחידים.
ובקוטב הצפוני והדרומי זה הכל נמס .וזה מגיע מתוך כדור הארץ,
כי כדור הארץ מבפנים מתחמם .וזה הכל בא רק כתוצאה מהתקרבות
הכוכב הזה ,אז יש מלא-מלא תופעות משונות ,וגם בגלל שהקוטב-
הצפוני נמס בכזו מהירות שהאוקיינוס האטלנטי פשוט עולה ועולה,
ולכן בכל החופים של ארה"ב מתלוננים שזה פשוט מגיע עד לבתים!...
וזו בעיה קשה ביותר.
ועכשיו אנחנו חייבים להבין .הרישעות של העולם כבר עברה את
כל הגבולות ,וה' הולך לגמור את זה ,וזה יהיה ברור שזה מה' .ואני
יודע שרוב האנשים לא רוצים להבין את זה ולחשוב על זה .הם יוצאים
מהבית שלהם ,יש שמש ,או א פילו אם יש גשם ,או אפילו אם שלג,
אבל עדיין זה עוד אפשרי ללכת לעבודה ,ועדיין יש איזו משכורת
אפילו אם זה פחות ,וכו' .אפשר עוד ללכת לכל מיני חופשים ,אפשר
לטוס למקומות ,אפשר 'להירדם' ולא לדעת מה קורה ולא לרצות לדעת
מה קורה .ומה עוד שנאס"א ,אלה שמכוונים את נאס"א – זה הג'זוויטס
)(Jesuitsהקתולים ,הם אלו שמכוונים את האירגון הזה ,ויש להם
שליטה על מה שאנחנו כן יודעים או שלא יודעים או לא רוצים לדעת.
ואם מישהו עובר את הגבול  -אז הוא גמר את החיים שלו ,באמת! אבל
עכשיו כל-כך הרבה מדברים ,אז כמה אפשר כבר להרוג? ...וחוץ מזה,
הם לא צריכים כל כך לדאוג ,כי הם נכנסים לבונקרים שלהם ועושים
חשבון שה' יעשה כבר את הרציחות שהם היו צריכים לעשות.
אבל האמת היא שהם לא יעברו את זה מבלי סבל .הם סבורים
שילכו לבונקרים שלהם ,ישכבו שם מתחת למנורת-השיזוף ,יאכלו
פיצות ,וישתו יין ,ויסתכלו בסרטים וכו' ,כאשר כולם למעלה מתים...
צחוק גדול ,בשמים צוחקים מהם ...הם עומדים לקבל את העונש .והעונש
הראשון והגדול זה ילך לאדום [אברבנאל ,עיקרי הגאולה ,העיקר הב'],
ולעמלק שבא מאדום .וזה יהיה מאד קשה ,אבל הם ידעו ,הם ידעו

ברגע לפני הסוף שלהם ,שהם הפסידו ,הפסידו בגדול [תהלים סוף מזמור
פ"גֵ ' :יב ֹׁש ּו וְ יִ ָּּבהֲל ּו עֲ ֵדי ַעד ,וְ יַחְ ּ ְפר ּו וְ יֹאבֵ דוּ :וְ י ְֵדע ּו ִּכי אַ ּ ָּתה ִׁש ְמ ָּך ה' ְלבַ דֶּּ ָּךֶּ ,ע ְליוֹ ן

ַעל ָּּכל הָּ אָּ ֶּרץ ,]'...שהשטן עצמו – ה' הוא שיצר אותו בכדי לאפשר לאדם
לעלות ,לעלות ולעלות רוחנית .בכל פעם שהוא בא במלחמה עם השטן
והוא מנצח  -אז הוא עולה ,עולה רוחנית

יראֶּ ָּ
יך ּנֵס ְל ִה ְתנוֹ סֵ ס',
['נ ַָּת ּ ָּתה ִ ּל ֵ

תהלים ס' ,וע"ש ברש"י] .וזו היתה המטרה בקיומו של השטן,

[מזמור פ"ט:

את ,'...וכמובא בזוה"ק תרומה דף קס"ג .על משל הזונה ובן
' ַעל ַמה ּ ׁ ָּשוְ א ָּּב ָּר ָּ

המלך ,ע"ש] אבל מאחר שכ"כ הרבה בני אדם לקחו את השטן כהכל-
יכול ח" ו ,אז אלה צריכים להיעלם מן המציאות ,וישארו אך ורק
הנשמות הטהורות שעמדו בהר-סיני ,וגם כמה גוים שה' בוחר אותם.
ה' יעזור לנו להבין שהעולם עכשיו נמצא מתחת לשלטון-כביכול
של רשעים גמורים ,רשעים גמורים .הרשעים האלה יודעים הרבה שנים
על הכוכב הזה ,ושתקו .ומי שפתח את הפה – הלך לעולם הבא .והם
רוצחים ,ממש רוצחים .אבל תבינו ,אלה הם כל האירגונים שכאילו הם
אלו שאמורים לשמור על ' הדמוקרטיה של המערב' ...זה הכל שקר .הם
הרוצחים! הם הרשעים! ורוב האנשים בעולם ממש לא-חכמים ,אפשר
להגיד שהרוב הם טיפשים ,או לעשות את זה יותר ברור :סתומים ...לא
מבינים כלום ,ולא רוצים להבין כלום .רק רוצים את האוכל שהם
אוהבים ,ואת השתיה שהם אוהבים ,את דרך-החיים שהם רוצים ,וזהו.
יותר מזה לא מעניין אותם .ומאחר שהם כאלה טפשים – הם נתנו
לרשעים להשתלט בקלי-קלות.
ובין הרשעים הכי גרועים ,שוב ,זה העמלקים ,שהם אדומים .ורומא
תיחרב ,רוב העולם יחרב ,אבל עמ"י ישאר שלם .הרבה יהודים ימותו
בזה ,אבל הם כנראה ע"ר .אם הם הולכים כתוצאה מהמתרחש עם
הכוכב הזה ,שהיהודי לא חי אחרי זה ,אז זה אומר שכנראה הוא היה
ע"ר .לא מדובר בשלב לפני כן ,רק בזמן הזה .ויהיו לנו שלשה ימי
חושך!

[כמו ביציאת מצרים שבשלשת ימי האפילה מתו רוב היהודים ,אלו שלא

רצו באמת לצאת ממצרים ,ראה פרשת בא רש"י י' כ"ב] ובימים האלה ,בימים
של גוג-ומגוג ,כבר יהיו היהודים האמיתיים .אבל אנחנו צריכים לא
לפחד ,צריכים לעשות תשובה ,במקום להיכנס להיסטריקה ולהשתולל
מפחד ,או בכלל לסגור את הראש לגמרי לגבי הענין הזה ,ולהגיד' :זה
שטויות' ,ולא להאמין בזה ,אני אומר לכם ברור :הכוכב הזה יגיע ,הוא
יהפוך את העולם שלנו! זה לא דמיון .זו אמת .ומי שחושב שזה לא
אמת – אוי לו.

אז עכשיו הזמן להפוך את החיים שלנו לחיים-של-קדושה ,חיים של
'אנחנו והקב"ה' ,ביחד .שאנחנו רק משתדלים להיות עבדים שלו ,להיות
עובדים שלו ,וזה הכל .להבין שזו הסיבה היחידה בשביל לחיות ,רק
לשמח אותו כביכול ,זה הכל

אתי לְ ׁ ַש ֵמ ׁש
[משנה סוף מסכת קידושין' :וַ אֲ נִ י נִ ְב ֵר ִ

אֶ ת קוֹ נִ י ,'...ברכות י"ז' :אשרי מי שעמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו .]'...וזו
המטרה של כל החיים ,וזו ההנאה של כל החיים .אבל הם אוהבים את
ההנאות של הכסף ,של הדברים שנעלמים ,וזה יעלם .זה הכל יעלם!
אתם מבינים?! ...אתם שומעים? ...זה יעלם בצורה קשה .ולא לפחד.
יהודים ,כל היהודים בעולם! אתם רוצים להראות לקב"ה שאתם
איתו? אז תגיעו לארץ אם אפשר .אם אתם יכולים  -תתאמצו להגיע
לארץ ,כי זה יהיה המקום הכי בטוח .אבל לא זו הסיבה להגיע לארץ.
הסיבה להגיע לארץ זה כדי להראות לקב"ה שאתם באמת מחכים
למשיח ,שאתם מוכנים לעזוב את בתי–האבן שבניתם ,בכדי שזה יעמוד
לדורי דורות [ר' ספר הברית מאמר ט' פ"א] ,בלי כל מחשבה להגיע אי
פעם לארץ להתגורר פה ,עליכם להראות לו שאתם איתו ,ושאתם
מוכנים פשוט לקחת את עצמכם ולעשות משהו מאד קשה ,להראות לו
שאתם מאמינים בו ,שאתם יודעים שהוא הכל-יכול ולא שום דבר אחר.
להבין שהעולם כל כך מלוכלך ,כל כך מלא טינופת ,שאי אפשר אפילו
לחיות כמו יהודי כבר .אין אוכל ,אין כבר שום מקום קדוש שלא מנסים
לטמא אותו .זה משהו איום ונורא .ואם אתם רוצים להיות יהודים-
אמיתיים ולהראות לקב"ה שאתם איתו ,אז תעשו מאמץ להגיע לארץ,
להתיישב פה ,ולא להתפלל לעגה"ז או לרצות את עגל-הזהב ,עלינו
להוריד את כל הרמה של החיים הגשמיים ,ולשבת ולהתפלל ולעשות
את רצון ה' .ללמוד ,ולהתפלל ,ולעשות את רצון ה' .זה מה שיש לי
להגיד ,זה העיקר.
ה' מביא את הכוכב הזה ,ואף אחד לא יכול לעמוד נגדו .הוא מדי
גדול בשביל כולם .אבל הוא קטן בשביל הקב"ה [תהלים מזמור פ"טִּ ' :כי
ִמי בַ ּ ׁ ַשחַ ק יַעֲ ר ְֹך לה'ְ ...ל ָּך ׁ ָּש ַמיִ ם אַ ף ְל ָּך אָּ ֶּרץַ ' '...מעֲ ֵשי אֶּ צְ ְּבעֹתֶּ ָּ
יך ,י ֵָּרחַ וְ כוֹ כָּ ִבים

אֲ ׁ ֶּשר כּ וֹ נָּנְ ּ ָּתה .]'...זה כאילו שהוא לקח אבן קטנה וזרק את זה ,כיון את
זה על מישהו .אבל ז ה ענק בשבילנו ,ואין לנו שום דבר ,שום דרך
להתגונן כנגד זה ,רק תפילות ,אך ורק תפילות .אך ורק להתקרב
לקב"ה ,זה הכל .זה הכל

[' ְּבאֶּ ְב ָּרתוֹ יָּסֶּ ְך לָּ ְך וְ ַתחַ ת ְּכנָּפָּ יו ּ ֶּת ְחסֶּ ה ,צִ ּנָּה וְ סֹחֵ ָּרה

אֲ ִמ ּתוֹ  ,'...שיר של פגעים ,תהלים צ"א].

שאלות ותשובות
ש .מתגלים פה כל הזמן ,דברים נוספים ,שערוריות .כעת שמענו

הבית-היהודי .ומי שהולך לקורסים האלה – מיש להם יד ברשע הזה.

שמתכוננים להכניס לסמינרים בגרויות! הזכירו שמות של סמינרים שלא

ומי שיושב בכנסת ועוזר בזה ,הוא יסבול ממה שהקב"ה יעשה לו .כי

היינו מסוגלים להאמין ,ברור לי שהמנהלים הקודמים שבנו את

זה אסור! ולא איכפת לי איזה רב נתן חתימה על זה ['גדול המחטיאו,]'...

המוסדות ,כשהם ישמעו את זה בשמים  -זה בכלל לא יעשה להם נחת

זה לא יכול להיות ,זה לא יהודי ,זה לא דוחף את היהודי לקדושה ,זה

רוח...

ממש גויי ,זה ממש 'עמלק' ,זה ממש 'אדום'.

ת .הכל שייך לגשמיות ,לעגל הזהב .זו העבודה-זרה ,מהתחלה ועד

ש .היום נראתה ליד העיר העתיקה שוטרת חרדית עם חצאית ארוכה

הסוף .ועכשיו ,השלטון פה בארץ ,ואני לא יודע בכלל איך זה שמישהו

עד הריצפה ,כובע מצחיה וקוקו ,מסתובבת בכבישים עם משדר לכוון

שמתיימר להיות 'חרדי'  -יושב בממשלה ,אבל הם יושבים ,אז כנראה

את התנועה...

שהם לא כל כך יהודים או שאולי מפחדים ממשהו ,אבל אנשי השלטון

ת .שוטרות עם חצאיות?! ...עד כמה שאני יודע ,אינני מומחה בזה

פה ,שהם רשעים כולם ,הם מנסים להרחיק את היהודי מבוראו .אבל

בהחלט ,אבל זה ביגוד לא צנוע .ובכלל ,להיות שוטרת  -זה בודאי לא

זה לא ילך ,כי היהודים-האמיתיים לא יתנו לזה .וטיפש או ערב-רב הוא

צנוע ,ובכלל להיות קשור למשטרה זה אסון .ויש גם בצבא כאלה ,ה'

מי שנותן לילד או לילדה שלו ללמוד את כל הקורסים האלה ,שזה הכל
אפיקורסיות .זה הכל בשביל למשוך אותם מן הבית

['מינות משכא ,'...ע"ז

ישמור.
ש .ומה עם בעיות הכשרות?

דף כ"ז ,]:ולהכניס אותם למקומות של חילוניים ,לסגנון-חיים של

ת .הבעיה של הכשרות – זה בעיה במשך כל השנים ,ובכל מקום,

חילוניים ,ולפרק את הבית-היהודי .זה בדיוק כל המטרה של זה ,בגלל

כולל ארצות-הברית .יש בעיות קשות מאד של כשרות ,ואם יש מקום

זה הם עושים את זה .הם משקיעים הרבה עבודה בשביל לפרק את

שמגלים שמה את הדברים האלה ,שאני לא יכול לדבר על זה ,כי אני

לא יודע מה זה בדיוק ,אבל מה שברור שמי שמשתף פעולה עם
הרשעים – פסול .באיזושהי צורה אפשר לפסול אותם .הם בעצמם ,בכך

לילה ומלילה-עד -בקר רק בשביל להיות קרוב אל ה' ,אז זה ממש נטו
לשם-שמים .וזה מקום מאד חשוב ,מאד חשוב.

שהם קושרים קשר עם הרשעים – הם מורידים את הרמה שלהם עד

ש .עוד משהו להגיד לנו ...לחזק אותנו...

כדי כך שהם מסוגלים לעשות גם הם עבירות כאלה ,ה' ישמור.

ת .רק לא לשכוח .עכשיו הגיע כבר הזמן להקריב את עצמנו להיות

ש .מה דעתך על סערת העופות...

יהודים .ולא מעניינות אותנו מסיבות הבר-מצווה והחתונות המפוארות.

ת .אני לא מומחה לומר מה כן ומה לא .איני יכול לדבר על זה .אבל

להתחתן – בודאי ובודאי שזה דבר חשוב ,הרי זה הבסיס של עמ"י,

מה שאני כן יכול להגיד ,שברור דבר אחד ,שברגע שהניהול-של-

של הקשר שלנו עם הקב" ה ,אבל לא כמו שעושים את זה בזמן האחרון.

המוסדות מתחילים לרדת ,כאשר הולכים נגד הצניעות ,כנגד הבסיס

ואנחנו צריכים לא לתת לילדים שלנו לשבת על שיעורי-בית של גוים

של הבית-היהודי ,של הקהילה-החרדית ,אז זה גם חייב להיות שהאוכל

יומם ולילה ,שבסוף ילכו לעבודה במשרדים וכו' וכו' ,ושוכחים את

טרף .וגם באמריקה ,ובאירופה ,ובאנגליה ,בכל מקום ,הכל מסתובב

היהדות שלהם .כל הבתי-יעקב האלה ,לפחות הרוב ,הם ממש לא

מסביב ל'-:כסף-מאני-געלט' ,ואז ,אין ,אין קדושה.

שייכים לחרדים ,לא שייכים לעובד ה' באמת .וזה לא משנה איזה רב
נתן אישור לזה.

ש .המהלך בכותל-המערבי ,שמוסרים חלק ממנו לרפורמים ,האם
המהלך הזה נעצר ע"י המתנגדים?..

ש .הפיגועים ממשיכים ,והתרגלנו .קוברים וממשיכים ,אתם צריכים
לחזור על דברי ההתעוררות...

ת .איזה מתנגדים? ...במה זה בא לידי ביטוי? ...בואו נראה שזה גורם

ת .האם זה לא ברור?! נכון ,הערבים רוצחים הרבה יהודים ,והיהודים

להם לצאת ...אמרנו לכם שיגיע הרגע שיצטרכו להילחם על

ממשיכים .למה? כי הם לא רוצים לעזוב את עגל-הזהב ,זה הכל .זה

האידישקייט .והנה – הגיע הזמן .וצריכים להתנתק טוטאלית לגמרי מן

הכל .למה ה' עושה לנו את זה? כי אנחנו לא בסדר [רמב"ם הל' תעניות].

הרשעים .ואם לא עושים את זה  -אז זה סימן שרוצים להיות עם

אז לכן אי אפשר להגיד ש'תהיה המתקה' ...כי עד שאנחנו לא נמתיק

הרשעים .כמו שאנחנו שמים לב לתופעה שמתגלית בזמן האחרון .זוגות

את הקפה – זה לא יהיה מתוק ...אם אנחנו רוצים שהחיים שלנו יהיו

של אנשים שנולדו בתוך משפחות חרדיות ,ואפילו נלחמו על

יותר קלים ,יותר טובים  -אז אנחנו צריכים להיות עם ה' .אי אפשר

האידישקייט ,שפתאום החליטו להיות חילוניים ,עזבו את הדת לגמרי,

להיות 'כאילו עם ה'' .צריכים להיות 'לגמרי עם ה'' .וזה מוריד את

משפחות שלימות! אמנם הם מעטים יחסית ,אבל מי יודע כמה כאלו יש

הרמה הגשמית של החיים שלנו ברוב המקרים ,ומעלה את החיים

שבלב שלהם היו רוצים לעשות גם כן את זה ,רק שאין להם את האומץ

הרוחניים שלנו .וזה הכל.

לכך .וזה ערב רב .זהו הערב רב ,שזה רוב היהודים בעולם שלנו .וזה
כתוב שיהיה ככה [קול דממה דקה ,גליון  ,73במקורות ע"ש] ,הם ערב רב.

ש .עכשיו ראש חודש אדר שני ,איך אפשר להרבות בשמחה עם כל
הבילבול שיש?...

אז מי שהוא יהודי-אמיתי יצטרך להלחם על היהדות שלו ,ולא לתת

ת .צריכים לעשות מזה שמחה גדולה ,מהי השמחה? השמחה היא

לילדים שלו ,שהממשלה תכניס אותם לתוך הדרך שלהם .זה אסור! זה

שאנחנו קרובים לקב"ה .אפילו היהודים-האמיתיים שאחרי כל-כך הרבה

הסוף! אמנם כבר אין לנו כל כך הרבה זמן עם כל הנושא הזה ,כי

סבל הלכו למות באירופה ,כשהם יצאו אל תאי-הגאזים  -הם נכנסו עם

הכוכב מתקרב מאד ,אבל צריכים להחליט :לא מוכנים לתת! וזה מספיק.

'שמע ישראל' .ה'שמע ישראל' שלהם לא היה עצוב .למה? כי הם קשרו

להחליט להחזיק את הילדים בבית אם רק צריכים ,אבל בשום אופן לא

מחדש את הקשר עם הקב"ה ,שזה נתן להם את הנצח .אז זה לא היה

לתת .נכון ,זה לא נוח כשכל הילדים נמצאים בבית כל הזמן ,אבל הם,

עצוב .זה היה קשה ,אבל לא היה עצוב .כבר במשך כמה דורות היהודים

אנשי השלטון – יש להם רצון לשבור את הבית-היהודי ,שזה כל הבסיס

באירופה ,לא כולם ,אבל חלק רציני מהם ,ירדו למטה באידישקייט

של הכל ,של הקדושה ,של הקשר עם הקב"ה .זה מה שהם רוצים

שלהם ,מאד מאד.

לעשות.
ש .הגיעה היום לכותל -המערבי קבוצה של כמה עשרות אירופאים
מחוייטים ...נראה שמרגישים כמו בבית...
ת .רק תבינו ,בשנות התשעי ם חתמו הסכם עם הוותיקן שכל העיר-
העתיקה שייכת לאפיפיור ,לוותיקן .אז מה אתם רוצים? הם בעלי-הבית,
כך הם חושבים.
ש .מה אתה אומר על הכנסת-ספר-התורה לקבר-דוד-המלך עם
קבלת-מלכות-שמים ובקשה למלכות-בית-דוד ובית-המקדש...

ש .אחד מהילדים ה אוטיסטים הסביר לאמא שלו שהיא היתה בגלגול
קודם במחנות-ההשמדה ושם היא ירדה באמונה ,וככה היא גמרה את
החיים שלה .אז לכן התיקון שלה כיום הוא ההתחזקות בכך שלמרות
שיש לה ילד אוטיסט היא תקבל את זאת באמונה ...כך שמעתי מהאמא
הזו.
ת .כן ,הרבה מאד מאתנו בתיקונים שכאלו.
ש .האם רצוי לבקש שכל אחד יפרסם כמה שיותר את הדברים בין
הקרובים שלו ,בין המכרים שלו בחו"ל בכדי להציל אותם מאסון?...

ת .ברוך ה' ,ברוך ה' ,ושתדעו ,הם – כבר יש להם את התכניות

ת .לא צריכים לבקש .אל תדאגו ,הם כבר מדברים על זה ,זה בטוח.

לזרוק אתכם משם .כי הם לא עומדים לתת לכם לעולם-ועד להשאר

לא כולם יודעים את זה ,והרבה מאד אולי כן יודעים ,אבל לא רוצים

שם .עדיין אין להם את ההרגשה שהם יכולים לזרוק אתכם ,אבל אתם

לדעת ,לא רוצים לראות ,ושמים את הראש בתוך הבור באדמה.

מחזיקים מעמד .והקב"ה יעזור לכם .ולא לעזוב ,להילחם נגד .לא לעזוב.
אני מאמין שהכנסת-ספר-התורה ,וכל אירוע שיש לכם שמה – זה רק

ש .שמעתי שהרבה אמריקאים נכנסים להיסטריה ,קונים בכסף שלהם
יהלומים וזהב .האם הדבר נכון?

עושה להם בעיה קשה מאד ,וזה רק קושר יותר ויותר את הקשר של

ת .כן ,וזה לא רק הם .הרבה אמריקאים בכלל ,וגם יהודים ,קונים

עמ"י עם בוראו .וזה מה שה' רוצה ,הוא רוצה לראות שהיהודים שלו,

הרבה זהב ,וכסף ויהלומים .הם טיפשים .מה יעשו עם זה? ...האם כשיהיו

הבנים והבנות שלו ,מוכנים להקריב את עצמם אך ורק למענו .ורוב

רעבים יאכלו את הדברים האלה? ...האוכל ,זה יהיה הדבר שכולם ירצו,

האנשים שנמצאים שם  -אין להם כסף ,הם יושבים שם מבוקר-עד-

או אולי יחפשו משהו להצית אש וכדו' ,אבל זה הכל שטויות ,ממש
שטויות .אם העשירים האלה היה להם קצת שכל ,היו פותחים את ספר

יואל וקוראים שם בסוף הספר [פרק ג' פסוק ה' ,ראה בדף המקורות] ,ואז

ש .אז איפה הכוכב?...

הם היו רצים לארץ ישראל ,לפחות אם היה להם קצת שכל .אבל לרוב

ת .הכוכב קרוב מאד .לא 'קרוב' לפי ההבנה שלנו  -מה שנקרא
אצלנו קרוב ,אבל קרוב מאד ,וזה לא יקח הרבה זמן.

– אין להם שכל.
ש .אהר'לה אמר שהשבוע תהיינה הפתעות גדולות בחו"ל .האם זה
כבר התרחש?

ש .נגיד שהיהודי בא לקנות כרטיס-טיסה לארץ ,ואין להשיג כבר
כרטיסים ,האם כדאי לומר לו שלפחות יעלה שם להרים הגבוהים?...

ת .כל השבוע זה הפתעות .מה ,מי חלם שהמצחיק הזה שהוא ראש-

ת .אני רק יכול להגיד על שאלה כזאת ,שצריכים באמת לחשוב על

ממשלת קוריאה-הצפונית ,שנראה שהוא יצא מבית-ספר של מפגרים,

היהודים שלא יכולים להגיע .יש יהודים שפשוט מחכים לרגע האחרון

שהוא יאיים על ארה"ב! ...ולא סתם ,אלא בצורה רצינית ביותר .מי

ואז הם מחליטים .אז אני לא יודע ,ולא יכול להגיד אם יהיו מטוסים או

(בחירות מקדימות בארה"ב

לא .אבל מי שמתפלל לה' באמת ,מי שהוא עבד ה' ואין לו אפילו

היה חולם שכל השבוע הזה ,שבו היו פריימריז

מי יהיה המועמד לנשיאות לרפובליקנים ולדמוקרטים) ,שאחד כמו דונלד טראמפ,

פרוטה לקנות כרטיס – הקב"ה כבר יטיס אותו הנה.

שהתחתן שלש פעמים עם נשים יפהפיות ,ושבנה בניינים ענקיים ,היה

ש .האם צרי ך לאגור אוכל לתקופה ארוכה או רק לזמן קצר ומוגבל?...

מיליארדר פשוט ,ואף אחד לא חשב עליו יותר מזה ,ופתאום הוא בא

ת .תראה ,אם שומעים את המומחים יגידו :שאחרי שזה יהיה ,כל

ומספר אמת על כל הדברים שהרשעים עושים בארה"ב ,אולי לא כולם,

התרחישים הצפויים ,אז זה יקח עוד הרבה זמן עד שיוכלו בכלל להתחיל

אבל הרבה מאד .והעם מאחריו! זה משהו מדהים ,שהרשעים מתחילים

לגדל שוב אוכל וכו' וכו' .אבל היהודי חי על ניסים עם הקב"ה .ולכן

לפחד קצת .והעם האמריקאי מתחיל להתפלל על דונלד טראמפ שלא

יכול להיות שאמנם לרוב הגוים כך זה יהיה ,אבל לנו ,לעם שלו ,הוא

יהרגו אותו...

את ָך ֵמאֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם אַ ְראֶ נו נִ ְפלָ אוֹ ת.]'...
ימי צֵ ְ
יעשה ניסים כמו במדבר [מיכה ז'ִ ' :כ ֵ

ש .האם הוא פועל ממש כנגדם ,חזיתית?...

אבל כדאי ,כמו שהם עשו ,לצאת ממצרים עם משהו

ת .כן ,כן ,כן ...אוהו מה שהוא אומר...

ְּב ִש ְמל ָֹּתם ַעל ִׁש ְכ ָּמם .]'...אינני יודע אם אפשר לאגור יותר משבועיים של

ש .מי יודע אם לא ינסו לרצוח אותו ,כמו שהם רצחו את קנדי...

אוכל ,שלשה ,ארבעה ,אבל באיזה מקום זה יגמר ,ולא תהיה מכולת.

[' ִמ ְׁשאֲ ר ָֹּתם צְ ֻררֹת

ת .רק ההבדל הוא שבעוד שקנדי ,כשדיבר על הרשעים ,הוא דיבר

ה' יביא לנו את האוכל ,ובכמות מעטה מאד נוכל לחיות ולהיות בריאים,

(ישיר

בדיוק כמו אלה שיצאו ממצרים ,עד שהם קיבלו את המן .כן ,כדאי

יותר בצורה-של-רמזים ,אבל הוא ,טראמפ ,אומר זאת 'דוגרי'

לקנות מצות ,את זה כבר תכינו ,וכמו כן יין או מיץ-ענבים.

ובוטה) ,וכולם עושים לו :יה ,יה...
ש .כנראה שלא תיכננו שאתם תפרסמו את כל התוכניות והפשעים
שלהם...
ת .מי שעולה ליוטיוב אז אפשר לגלות את הכל ...אבל ההבדל הוא
שאנחנו מראים את זה ,ואנחנו גם מסבירים למה אנחנו אומרים את זה,
ומה היהודי צריך לעשות בכדי לשרוד ולמלא את התפקיד שלו.
ש .סיפרו שיש לו ,לכוכב ההוא ,שנים-שלשה ירחים שחגים מסביבו...
ת .יש שבעה גופים! ביניהם גם ירחים ,עוד לא ידוע מה התפקיד של
כל אחד ואחד מהגופים הללו ,אבל יש לו שבעה! ואם אינני טועה -
התיאור הזה כתוב בזוהר באופן מדויק!

[זוה"ק שמות ז' ע"ב' :יְ קוּם ִמ ְּס ָּטר

הֲטא ְּבכָּ ל ַּגוְ ונִין ,וְ ִׁש ְב ָּעה כּ וֹ כָּ בִ ין אַ ח ֲָּרנִ ין דְּ סַ ח ֲָּרן ְלהַ הוּא
ִמזְ ָּרח ,חַ ד כּ וֹ כָּ בָּ א ְמלַ ָּ
כּ וֹ כָּ בָּ א]'...

ש .בספר דניאל נכתב' :מצדיקי הרבים ככוכבים' .אם הצדיקים נמשלו
בנביאים לכוכבי -אור ,שמאירים את העולם ,הרי הרישעות לעומת זאת
מסומלת בכוכבי-חורבן ,שהורסים את העולם...
ת .אני לא הייתי מעלה אותם לכזו רמה .הם זבל .הם לא שוים לכלום.
הם רשעים גמורים .הם ממש יותר גרועים מן השטן עצמו .השטן עצמו
הוא משרת של הקב"ה .אמנם הם מתקלקלים איתו ,אבל הוא נשלח
בשביל זה .וזה שהם הולכים לכיוון קיצוני עם זה – זו הבעיה שלהם.
השטן עצמו ,ה' הוא ששלח אותו ,והוא ברא אותו ,אבל הוותיקן – הם
הרשעים הגדולים ביותר .הם עקומים .הם חושבים שהם יכולים להיות,
ה' ישמור ,במקום הקב"ה ,ח"ו .הם עושים דברים איומים ,כמו לנסות
לייצר בן-אדם שהוא בחלקו-גוף-ובחלקו-מכונה .מנסים לערבב תאים,
גנים של חיות עם תאים של בני-אדם ,ויצרו כמה מפלצות כאלה .זה
משהו מחריד – מה שהם חושבים שהם יכולים לעשות .וכל הדת שלהם
זה מבוסס על רישעות .להרוג ,להרוג ,ולעשות כל מיני דברים מגעילים
שאני לא רוצה לעבור עליהם .וזה מה שהם עושים כבר יותר מאלף
שנה! הם התחילו בתור עובדי ע"ז באופן ברור ,ואח"כ הם כיסו את
עצמם עם ה'כאילו-דת-הנוצרית' ,שזה ג"כ לא שום דבר ,זה לא 'דת-
נוצרית' וזה לא 'דת-שום-דבר' ,זה רק השטן עצמו – וזהו.

