
 שרודל אין סיכוי –בלי ניסים 
 ןין גולדעם בנימושיחה תקשור , ו"תשע ט"ז ניסן, א' דחול המועד פסח ירושלים,בס"ד, 

איבדו את הרגישות, איבדו את העדינות,  קב"ההשעזבו את  םיהודיה
זה מה שיש לנו במדינה.  .כמו כל הרוצחים הגוים שעיםהם נהיו ר

הם ו .םאבל עוד רחוקים מלהיות יהודי יהודים,-צה של כביכולקבו
בין הדתיים כאלה לנו  יםים בעיקר, אבל גם לא חסרקיימים אצל החילוני

 , לצערי הרב.םוהחרדי
 ...?!רשעיםש. אפילו כאלה 

לוט. כאלה שבראש שלהם זה הכסף, החומר, וזה בעיקר, ולשלוט, לש
לשלוט, להיות חלילה  :יותר מכל דברזה מה שהעקומים האלה רוצים 

 ו. "ח ,במקום הקב"ה
 אצלםעד היום, העיקר ובאמצע, שוכל הרשעים  ,ש ועד נימרודמהנח

ואת המותר להפוך  ,למותרלשלוט, לקחת את הלאוין ולהפוך אותם זה  –
 המטרה שלהם. . וזו[,ֵפרשתֵקדושיםת'בוֵ עֵ וֵ תֵ תֵהֵ קוֵ חוֵ ]'מֵ  'לאו'ל

נראה הוא מ, איך הוא נראה? "שאנחנו רואים יסכ ?...אתם מבינים
 Swat Teams – Special Weapons and)ס' מטי-טאסוו'בדיוק כמו ה

Tactics teams) ,שהם  ,ריתבה-בארצותהמשטרה החדשה  וע, זדמי שלא יו
בלי ב "בארה םהם נכנסים לבתי .ריםטו שומלא כהם כבר  חיילים!כמו 

עם קסדות, וכל מיני  ם,ם שלופייבלא נגד החוק, עם רוכבר רשות, זה 
בני אדם, או לפחות  עם זה רים מעניינים אחרים שאפשר להרוגדב

 .אדם-לעשות רע לבן

ר היה פעם בארץ, השוט .ו מאד דומים להםמים החמודים שלנ"והיס
אדם  ,אנושיפחדו ממנו, הוא היה שלא היה מישהו זה ן הישוב, אחד מ

 ,ששמרו קצת מצוותכאלו אפילו היו מספיק ו ,א היה יהודיולב, וה בעל
אותם  ולימד אדם!-הם פראי ?...אבל היוםשצמו ביום כיפור וכו', 

 במיוחד נגד החרדים.וי, "לחם נגד עמילה
 מלאכי חבלה...בהופעתם ם יכירמזהם ש. 
, םזה החרדי שלהם םוהם יודעים ברור שהאויבים הכי גדוליק, יובד

לא כולם, אבל הרבה מאד, רוצים האלה,  םלא הערבים, כי החרדי
 !...איך זה יכול להיות? .נה, אוי ואבוי, לשומרי מצוותיפוך את המדלה

משהו עתיק, זה כבר  ...שכולם יהיו שומרי מצוות?! ?!מדינת ישראל
  לנו...י לפני זה, אוי לנו, אומימי הבינים, ואפילו 

ר מפחיד תשזה יו אמר שלהם הראשיםמאחד  .ותמפורש דיברוש. 
 מאשר הפצצה הגרעינית של איראן... םאות

 אמורזה  ל"רדי יכול להגיד שמי שמדבר נגד צהאם שר חונכון, 
כנראה שגם  ... אזאפשר להגיד?כבר להיות עבירה פלילית, אז מה 

 עיה הכי קשה... בואו נמשיך.בה םה םמרגישים שהחרדי םהחרדי
אין שממש גוים יש גם יהם נבי .םלא כל אלה שגרים פה הם יהודי

הם  .רצון להיות יהודישום יהודי, אין להם  משהולהם בכלל קשר עם 
א ל .יהודים-לא שממד, אבל הם סבצבא, הם בתוך המו םמשרתי

-ראש שיהיה יתכןהתגיירו, אין ברית מילה, אבל הם ישראלים, אפילו 
 ,והצבא צריך אותם .םהרבה מאד בצבא הם לא יהודיוממשלה כזה... 

ם שלהם, ו, להכניס אותם למקםחרדיהלמה? כי ברגע שירצו להתפטר מ
דיוק וב .םחרדי םיצטרכו כמה גוים שאין להם בכלל בעיה להרוג יהודי

אלפים חיילים רוסים, ועכשיו -ותאכמה מלפחות ב יש "הרלל זה באגב
וגם כמה מאות אלף, ויש גם ממקסיקו, והם מקובה! חיילים גם באים 

וזה  .סבדיוק מעבר לגבול עם טקס , שיש להם בסיס גדול מאדסינים
ד, ושהנשיא אעיה קשה משברגע שיבינו כולם שהם בבנועד לכך 

ם שאין להם בעיה ייצטרכו חיילהם לזה,  םאות סהרשע, הכני ,הםלש
להרוג כדי ם לאמריקה י' הולכוהרוסים וכ ,אז הסינים .להרוג אמריקאים

ם הש ,גוים פה בצבא-גוים וכושים-ויש לנו מספיק רוסים ,אמריקאים
די, אוי לנו. ה' ישמור על ואין להם שום בעיה להרוג יהו ,םיהודי-לא

 כולנו.
כל הסימנים וע. יכמעט הג – הסוף :ואני רוצה להגיד ברור לכולם
אז אני  – לי שהכל בסדר ומי שאומר .נהיים כל יום יותר ויותר ברורים

 .... אנחנו בדרך לא נכונה'לא בסדר!הכל הכל לא בסדר, 'אומר לו: 
 בודדים שלקחו, אבל רק כמה, םיש רק כמה יהודי .אנחנו מבולבלים

והתחילו למשוך את עצמם לכיוון אחר, לכיוון של  ,םת עצמם בידיא
 םידלמשתכל כך ש אלהכי גם  .לא מספיק, זה לא מספיק פעם. אבל זה

להם זכרון איך זה באמת פעם היה, אין להם את הרגישות של  ןאי –
 כרים את הסבתות שלהם או משהווזשיש כמה שכן,  '.מה היה פעם'

 םלא זוכרים, לא זוכרי – בעוד איזה מסורת, אבל הרושם דומה, ויש 
 מה שהיה באמת. 

שנראה שאנחנו ברגע כ ,בשניה אחת תנו לזכורוועכשיו ה' יביא א
לימה, כל הענין השלה כל העסק של הגאוו .רון של החיים שלנוחהא

זה  קרובהא בעתיד "להגיע ליד כדוה ךהשביט שצרי-של הכוכב, כוכב
המילה 'ענקית' ו, ענקיתלם שכל העולם בסכנה ובשביל להראות לכ

מספיק גדולה, ושאין סיכוי כמעט בכלל שמישהו יכול ה לא מילהיא 
 בחיים. לצאת מזה

יצאו ממצרים לא היתה כמעט בכלל אפשרות  םאבל גם כשהיהודי
ים רהמצהמון זהב, ועם כמו שהם יצאו,  תלחלום שהם יוכלו לצא

מה כרצו להתפטר מהם  ! נמאסתם!'תלכו כבר, תלכו כבר'להם:  ומריםא
 ריעת ים סוף, בכלל, איך יצאו מכזהבזה? וק ןמי היה מאמי .שיותר מהר

ָנִתי]'... 'ך  רו  ב   ' יֵיו  ו  גְּ ח  עֵב ְּ ל  ֶּ ס  כאלו עם , )מצוין( הל  ו  עיצאו מ  הם אבל  [...'ה 
להיות כאלו ניסים. ואצלנו, יהיו  שיתכןלום ניסים שאי אפשר היה לח

כי שוב, אנחנו  .ניסים עוד יותר גדולים מזה, הרבה יותר גדולים מזה
אבל  !ספאזה כמעט  – בחייםם ואומרים, הסיכוי ההגיוני שנצא אומרי

הם ש ,שבארץ םאבל היהודי .ל"גם בארץ וגם בחו ,יהיו ניסים ענקיים
, הם יע במיוחד לפהלהשאר פה, או להגהזה בכל אופן עשו את הצעד 

ל, אבל כל אחד "בחושאלה יסבלו ממה ש תחצימלו לא יסבלו אפי
 ינצל.

אדמה -כל יום יש רעידותב .אני שוב אומר: העולם במצב קשה ביותר
מים, ב נעל"של ארה םהחופיוגעש מתפוצץ, -בכל רגע עוד הר, עצומות

 וגם באנגליה...
 בתקשורת...דבר לא שומעים על זה וש. 

רק קצת  רת אתה שומע... התקשורת הרגילהואיזו תקשת. תלוי 
הם מוכנים  .כנסו לפאניקהימדברים על זה, כי הם לא רוצים שאנשים 

בתוך הבונקרים שלהם, אבל עד כבר שיכנסו לפאניקה רק ברגע שהם 
עם זה יורק מתחילות להיות בעיות קשות -לא. וברור שבעיר ניו –אז 
התחתיות וכו'.  ותתוך הרכב לאם ם בהרבה מקריימים נכנסהבמנהטן ש
פלורידה, את כולל וזה סובלים מזה,  כן הים גם-ףמקומות אחרים לחוו

 Old Faithfull) 'גיזר-את ה'אולדניה וכו'. ועוד יש רהקרוליינות, קליפו

Geyser) ,ילוסטון הלאומי-בפארקנמצא שהר הגעש ו, הגייזר הזקן 
(Yellowstone) , לראות איך שמים חמים שנים באים-על-ניםששם מזה-

ם את ילא רוא ,מהיות בתוך האדן האדמה. וזה צריך להמפורצים חמים 
שיש הגעש הכי גדול -הריש את , טן האדמהבתוך במה, רק  ,בחוץמזה 

איזושהי לא היתה , עליו נתוניםשום עד עכשיו  ב, ולא היו"בארה
ד, ואין זה מתחיל לרעו אינפורמציה שזה מתחיל לזוז, אבל בזמן האחרון

 התפוצץ...אי פעם שזה  הידועה בארה"ב בהיסטוריה
 בכל עת את באינטרנטשמראים  'ליין-און'המצלמות ש. השביתו את 

 המקום הזה...
, זשזה מתחיל לזועל כך ת. כן, אנשים התחילו לדבר יותר מדי 

שליש -הרס של שנירום גו, זה י"ח ,ואם זה יתפוצץ ...לרעוד מתחתו
נתנו לאנשים אז  ...זה התחיל לרעוד מבפנים כ גדול!"זה כ !ב"של ארה
ט את כל התוכניות נטרנעל זה, ועכשיו הורידו מן האיקצת לדבר 
 ..האלה.

לא ממש זה לא נכון,  ...'אתם רואים שלא קורה שום דבר'ועכשיו 
לדעת, לא רוצים מעוניינים כי אתם לא  – עיםדנכון... אתם פשוט לא יו

, 'רשעיםבכיס של ה'ט ת הם פשורקשותהן מ גדוליםחלקים לדעת. ו
 תקשורת הרגילה. הרוב 
 

 מדינותעוד כמה לרוסיה ולב ו"ארהלועכשיו, זה הכל אמת. ונכון, 
האויר, אבל לא עד כדי -לשנות את מזגשביכולתה יש את הטכנולוגיה 
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לתת להם יותר מדי קרדיט... והרבה מהדברים שהם צריך כך, לא 
ם ימטמומט ים, זה לא נכון, זה סתם שטויות, הם מדאומרים שהם עושי

ים קטנים שהם עושים, שזה אבל יש דבר .בשביל לעשות את זה אפילו
אבל זה לא עוזר להם, וזה לא עושה רע הטכנולוגיה הזאת, , כן עושה

לייצר  מנסיםאלו שעושה רע, כמו  זההדבר השבה של חרק המ ,לנו
אדם וגם מחלק של -של בני גם מחלקיםשמורכבים כל מיני יצורים 

, והם משחקים [.,ֵעי'ֵסנהדריןֵס''רוֵ מ ש ְֵּיֵת ִֵתֵ וֵ קֵ תֵחֵ ]'אֵֶּ חיה, שזה איסור גדול
יה להם עונש, איזה יה ,אוי .כאילו שהם איזה אליל ששולט על העולם

לא הם  .חם נגד הקב"הללים להיוהם חושבים שהם יכ עונש יהיה להם!
ה הסוף יזה יה .לעשות את זה למדו מכל ההיסטוריה, מכל אלו שניסו

שחושבים שהם יכולים  םכל היהודיעם יחד הרשעים האלה, של שלהם, 
והסוף שלכם  ,'עמלקים'סימן שאתם גם כן זה להיות רשעים כמו אלה, 

ים]' מאד-יהיה מר מאד ט ִ מ   ה  ָתםֵוְּ ו  ל  ק  לְּ ק  םֵע  ִליכ  ת'ֵהֵיו  יֵאֶּ ןֵפ  ֲעל  ,ֵתהליםֵ...'ָהָאוֶּ

 . [קכ"ה
 שבהבדרך , תידבקו תחזרו לשורשים :י"רוצה לומר לעמאני רק 
כשר 'עם כל ההכשרים  ,יותוכל השטמ, תצאו לחיות באמת-צריך יהודי

ארות, עם כל הדברים הגוים ו, עם מסעדות, עם החתונות המפ'לפסח
תחזרו לקב"ה, לחיים הפשוטים והטובים יותר. אני רק יכול ושיש לכם, 

הם י מ – ויותר ברור-, וזה נהיה יותררואיםלהגיד לכם שעכשיו אנחנו 
ויהיה סוף  ., זה נהיה ברור'שלנו-אחים-אילוכ'אלה הרשעים, גם בין ה

וכל הרשעים האלה ייעלמו, כי  .ז כמו שאנחנו מכירים את זה"לעוה
ל]' לים להתקדם כל זמן שהם קיימים.ואנחנו לא יכ ָ כ  ֶּ ןֵש  מ  ִעיםֵזְּ ָ ש  ָהרְּ ֶּ ָלםֵש  עו  ָ ,ֵב 

ן ףֲֵחרו  ָלםֵא  עו  ָ  .[...',ֵמשנהֵסנהדריןֵסו"פֵחלקב 
י האמיתי, לא משנה לי מה שהרבנים "אני רק רוצה לבקש מכל עמ

חכמים -ידיואם אתם תלמנבואות, השלכם אומרים לכם, אתם תלמדו את 
נותן הרבה  – לות לארץלעכי  ,ו מתי זה הזמן לעלות לארץתרגיש
אבל אני אחזור  ,לעלותלא שאמר זצ"ל ר רבי מונכון, הסאט .זכויות

טמר רבי, הוא ראה מה שהרשעים אהס ,הוא היה פה שנתיים עוד פעם:
וזה מה  .ממש-היה אמת – י, וכל מה שהוא אמר"הציונים עשו לעמ

הוא הציל אותם מן הרישעות  – ל"שהוא סחב את הקהילה שלו לחו
: הממשלה, שולטיםשאלה , אלא םפה, לא כל החילוני םשל החילוני

שייך ש, גם לא כל אלה, אבל מי 'כו' וכוומשטרה הבא, ראשי הצ-ראשי
העם  – אבל אנחנו .העםשאר גם בין כל וגם בין השופטים, ושייך, 
אם יהודי היום הוא חילוני או חרדי: תחזרו לשורשים, אמריקה  .האמיתי

 לא פחות מקום לקילקול מאשר בארץ.היום זה 
בהם דברים אחרים מהעולם  לא נדבקושם השאלה, האם היא ש. זאת 

 ...?הגדולהגויי 
הוא שמר  – בחייםי היה טמר רבאת. זה בודאי. אבל כל זמן שהס

ס, 'טמראהסקהילת על כל  'הי   ר  ט  מ  'בשמים ה תעש עליהם. הצידקות שלו
 יותר אותו הדבר.-או-תכל חסידות פחווב .הכל ירד – אבל מאז

בודדים בכל הקבוצות:  םעכשיו אנחנו מדברים על בודדים, יהודיו
או  בעיירה() 'שטעטל'תחזרו לעולם היהודי כמו שהיה, כמו שהיה ב

, זיקו ביהדותחן, שאנשים הרב, כמו בתימע-במקומות מסויימים בארצות
, לא ןזה היה הדבר הכי חשוב שלהם, לא היה משהו יותר חשוב. נכוו

 יות מקלקלת, וזה מה שקורה.מהיה להם הרבה גשמיות, הגש
הרב שלי לא בא, והרבי שלי "כי  י שאי אפשר לבואואל תגידו ל
זה  ."בואנאז  – כשהוא יגיד לנו לבוא ?!..שאני יבוא הלא בא... אז למ

מרים את זה, הם ושא ? כי בלב של כל אלהסלמה זה לא תופ לא תופס.
 .אמיתי-לא לבוא. וזה לא )תירוץ(' סיבה'רק משתמשים ברבי שלהם כ

למי שיש סיבה טובה, כמו אדם וק מהם. ל  טובות, לח  ת להם סיבון אי
 אז – שלא נדע ,החולה שלא יכול לעזוב את הטיפולים או משהו דומ

ם שלהם, שבגלל יהרבנם בשם יאבל אלה שרק משתמשה' יציל אותם, 
וכשזה  ,ס, כי ברור כבר שזה הסוףואז זה לא יתפ – זה הם לא באים

בכל ול. "אין סיבה כבר להיות בחו .ם לחזוריאז כולם צריכ – הסוף
בחו"ל  שם המקום ו,ח כבר. אז זהזה אותו הדבר. אין לאן לברו – םומק

זה. ה המעברהרבה יותר זכויות בשמים מ ותקבלודושה, מפריע בק
 ,מחליטים שפה אתם רוצים להיותאתם אבל  ,םיאפילו אם אתם סובלו

, אם המסר:ֵ'ארץֵישראלֵמרכזֵהעולם'[בסוףֵֵ]ראה טובהכי זה הכניסה לכל 

ֵ הֵהֵ ]'זֵֶּ קב"הה לאם יאנחנו קרוב ,ֵעי'ֵסומ"סֵכתובות,ֵחרדיםֵפרקֵה'...'רֵלֵ עֵ ש  

 .[טנ"
ל "צריכים לחזור מחו םש. מאז שהתחלתם לדבר על כך שהיהודי

 לבוא לארץ? םחלה תזוזה של יהודיהאכן י, האם "לא
ם כמו היהודיהם  .הם תקועים שמה .אבל זה לא מספיק ,ת. אולי קצת

כל כך אהבו את ספרד שהיה עדיף הם  .היו תקועים בספרדשהספרדים 
שבת, ולהתנהג כאילו -ת למרתף ולהסתיר את זה שהם שומרילהם לרד

 , אתהארץשון, במקום לעזוב את אשהם גוים, וללכת לכנסיה ביום ר
היו צריכים לעזוב ולהתיישב הם  .נתנו להם אפשרות לעזובו .ספרד

)רבי יצחק אברבנאל זצ"ל, באותה עת היה שם כן, האברבנאל  .במקומות אחרים

ביקשו הם  .םהגולי הלך בראש שר האוצר שפיתח מאד את כלכלתה של ספרד(
, כי הוא היה מאד שם ממנו, התחננו לפניו שהוא לא ילך, שהוא ישאר

קבוצה  היהודים, ם, הלך בראש, אבל הוא ליוה אותחשוב למלך ולמלכה
לחו"ל. יש כאלו שהלכו  ווהם צעד ,םשל פחות ממאה אלף יהודי

אחר כך המלך השתדך אבל בסדר שם, המצב לפורטוגל, בהתחלה היה 
 את האינקויזיציה כן נאלץ להעמידבתו של מלך ספרד, ואז הוא גם עם 

טורקיה, היו כאלה שברחו ל .לברוח םהיו צריכישוב ואז הם  ,בפורטוגל
גם והולנד הרבה באו, ולתוך אירופה,  לאוהיו שנכנסו עמוק יותר 

כל אחד התפזר למקומו. אבל הבעיה  ,כל מיני מקומותללרומניה נסעו, 
וֵפ"וֵע"ש,ֵ]שו"תֵחת"סֵח" אהבו את ספרדפשוט שם שהם ם של היהודי

כמו שהיום אוהבים את אמריקה,  , ממש[ע"שֵמשךֵחכמהֵבחוקותיֵכ"וֵמ"ד,
ובכל מקום, קשה, קשה להם בצרפת אוהבים, וגם באנגליה אוהבים, 

ם ה, הם מרגישים שהם יהודיעזיבמשם, קשה להם לחשוב על  תלצא
גם שומרי מצוות, ום יש להם את החופש להיות יהודיומצוות, -שומרי

 הים.זה ממש מד .אנגליה או באמריקהבנהנים להיות שם בצרפת או 
 ...ללמוד ,אפשר לשבתו, ילדים-הרבה קצבאות םש. באנגליה מקבלי

הדירה של -, וגם משלמים את רוב שכרנכון, באנגליה יש קיצבאות
ם יורדיכבר ות פחות, הם ימתחיל להכבר וזה רוב האנשים שלומדים. 

כל  .כלכליתמבחינה נהיה יותר קשה זה , וכי המצב הוא קשה ,מזה
עומד ליפול, כי עוד מעט האויר זה על 'אויר חם', ו תהכלכלה מבוסס

 הזה יתקפל... ןיתקרר, וכל הבלו

 המצב הרוחני
 ש. כמה הצגות שיש בחג הזה, בחול המועד...

, כאילו 'כאילו קדוש'וה' ישמור, הכל  ,הצגות, ויש סרטיםיש ת. 
צדיקים מכתוב היה כבר ... אוי לנו. שוב אני אומר: 'כשר למהדרין'

רבנים יהיו כמו שומשומים... השבזמנים שלנו נים לפני מאות שגדולים 
וזה מה שאכן  [א'ֵ,ֵד"תֵמונקטשֵמהדו"תֵט"ופרקֵד'ֵע"שֵבארוכהֵ]'הדורֵהאחרון'

 יש.
לעורר את  למה לא מתחברים ביחד אז למה רבנים אמיתיים ש.
 ...?העם

ו רעב. 1939תחילה בערך בשנת ה ת. תראה מלחמת העולם השניה
למדנו כלום. גם כך היה במלחמת ולא  – בערך שבעים וחמש שנה מאז
 .'..לא לפחד, ה' יציל אותנו, גם זה יעבור' :העולם השניה, הרבנים אמרו

 ...שים לעשות משהופאמת, לא שמענו שמח-ש. אבל גם צדיקי
ת. אין להם מה לחפש ולעשות, כי אין מה לעשות חוץ מאשר לכתוב 

י אפשר ולהגיד, אין מה לעשות, עד שלא יבוא משהו קשה מאד, שא
, לא תהיה 'בין שמים לארץ'הוא עומד  ',זהו'לתאר, שבן אדם ירגיש ש

 ת.וולבודדים יש הרבה זכוי .רק בודדים ,תגובה מאד גדולה
שאנחנו עכשיו בשעת מבחן, ובשעת מבחן לא ים אמרו ש. צדיק

כל אחד צריך לעשות את המבחן שלו באופן  לים שאלות באמצע...שוא
 אישי...
ן, בודאי שכל אחד באופן אישי צריך לעשות, ואי אפשר לבוא ות. נכ

הוא  '...עשיתי כזה דבר וכזה דבר, מה לעשות? ,רבי'לרבי ולהגיד לו: 
אל תדאג,  ום דבר, הכל בסדר, אתה יהודי טוב...שום דבר, ש' :יגיד

... אבל ', והכל יהיה טוב)בקופה(ע ק  ש   ו  פ  יהיה בסדר, תשים קצת כסף ב   
לבן אדם ההוא שיש  .כי זה לא יהיה טוב ,לא כךממש זה  .יהזה לא יה

כ קשות, אם הוא לא יעשה "עבירות קשות, או אפילו עבירות לא כלו 



 3עמוד  ,אין סיכוי לשרוד –בלי ניסים 

 – אבל אם הוא יעשה תשובה ,ורה לא פשוטהצהוא יסבול ב – תשובה
 .'בגדול'הוא ינצל 

עד  האם ...?!של העם אין לו כח לפעולהפנימי שה והאם כוח הקדש. 
 !...?איזה אסון מזעזע גדול ונורא לא יזוז כלום היקרשלא 

מילים שלי ככה, מה שצריכים ת. אני לא מבין איך אתה תפסת את ה
 .ולדבר ולדבר לדבר לחזור בתשובה, זה מה שצריך לעשות:זה  לעשות

-תחילים להבין את זה, יותריותר ויותר מואנשים  .גמריוזה הולך לה
פשוט כי הם  ,ומראים את עצמם, 'יוצאים מן החורים שלהם'ויותר 

זה כבר נהיה דיקטטורה.  .נגד המימסדכמפחדים, מפחדים ללכת 
 קומוניסטים.הזה כבר ממש כמו  – באמריקהו

תחתית, מי שפוצה -עים רוצים שהעולם יתדרדר עד שאולש. הרש
 אוי ואבוי... –פה כנגד ההפקרות, מי שמפריע לתהליך הזה שהם רוצים 

סוף -בלי-וצים את התשוקות שלהם, ואת הכסףכי הם ר ,ת. בדיוק
ֵי"א:ֵ] המטרה שלהם יהושלהם, ולשלוט על הכל, וכו', ז ֵנ"ו ישעיהו

ָלִבים' כ ְּ ה  יֵוְּ ז   שֵ ֵע  פֶּ עוֵ ֵל אֵנֶּ ָעהֵָידְּ בְּ הֵ,ש ָ ָ מ  ה  םֵ...ר ִעיםֵוְּ ָ ל  םֵכ   ָ כ  רְּ ד  נוֵ ֵלְּ ָ עוֵ ִֵאישֵ ֵ,פ  ִבצְּ ֵלְּ

הוֵ  צ  כי זה  ,אבל אנחנו צריכים להתחזק .. אבל ה' לא יתן להם...'[ִמק ָ
 ]עי'ֵסומ"סֵמכות[ת, ואם זה כתוב, אז גם הגאולה כתובה... וכתוב בנבוא

 עוד קצת.ממש נכון, זה עוד קצת,  ,וגם
משהו  וליאני רק רוצה שוב לומר: הכוכב מגיע. אין ספק. א ,טוב

אבל  .תול להיויכזה מאד גדול, אני מרגיש ש-יקרה לפני זה שיהיה מאד
, כאלהשכות העולם יקבל מ כב יגיער אחד שאני יודע, לפני שהכודב

ואנחנו נרגיש  .ם והאסטרואידיםימהמטאור סופגים מכותכבר ואנחנו 
לים שנופלים עלינו מכל מיני יבטמותקף שכל העולם פשוט מותקף, 

מטאורים מסוכנים, מטאורים שה'  אלו הם, אבל זה לא טילים, תמקומו
ה על עה מאד קששולח לפניו. זה בא מהכוכב. הכוכב כבר יש לו השפ

 .רץאהר כדו
, תעזבו את מה שאתם עושים, ותבואו לב יהודילהם כל אלה שיש 

 אם אתם כבר פה, תחזרו לה' בגדול, בגדול. .לארץ
 לעשות? באפשרותינוש. מה 

ולים לעשות. כל אחד, צריך לעשות תשובה רק דבר אחד אנחנו יכ .ת
ה שהם יכולים להבין, כמ – וגם כל ילד, אפילו הקטנים ,אישית. כל אחד
ואנחנו  ., זה מה שצריך לעשותהויהודי גבר, כל יהודיכל אשה, כל 

החיים שלנו למשהו פשוט ביותר, וללמוד. -צריכים להוריד את רמת
ד ושיפתחו ספר ללמ ךצריללמוד. הגברים ללמוד, ובדור הזה גם נשים 

האמיתית שלהם. בתי הספר -תדינים וכו'. היהודים צריכים לחזור ליהדו
לימודים של הרשעים. ואנשים כבר -מקולקלים לרוב, ומכניסים חומר

מרימים ', לרוב. פעם היו צועקים על זה, עכשיו פשוט 'הרימו ידים'
 אז גם הם יעשו. ,םיכולם עוש... מרים שווא ',ידים

איך שהם גדלים,  באיזו אוירה ,הילדים הקטניםסתכל על כואב להש. 
דברים של רוחניות לא נדבק בהם, הם ושמיות, גבתוך החזק שהם חיים 

 ...גדים והטיוליםבוה ועיםצך כל הצעובתעמוק כ "כ
-'. לא יכול להיות דורהדור הבא'ת. לכן אני אומר שלא יכול להיות 

שהם  תמשפחושה' ישמור. יהיו אמנם כמה  ,שממ-המשך שיהיו יהודים
 על זה בקושי רב.  נלחמות

כן בחינוך ומעורבות היה זו התכנית של הרשעים, שתאז הכל נכון, 
, להכניס אותם את האידישקייט בכל מיני צורות גשמיות שתוריד ותוריד

שהכל יעלם. אבל לא  ים, עדלהכניס אותם לעבודה בין החילוני לצבא,
 נקודה. ,אנחנו נצחיים .לא יעלם שראלי-םיעזור להם, ע

בתמיכת החרדים, שכל החינוך  ש. עכשיו הם הולכים לעשות חוק
 ...החרדי יהיה תחת שלטון הממשלה

החינוך. אוי, מה אני אגיד, -המשכורות של משרד ת. הם רוצים את
 מה אגיד, אין לי כח לדבר על זה, אבל הם יפלו חזק, לא סתם.

 ש. באיזה שלב?...
כתוב שמתי שיהיה הרי , 'אםֵיתמהמהֵחכהֵלו...'[] .להתייאשאסור  ת.

פרֵ,ֵ]עי'ֵמפרשיֵתהליםֵסוףֵפרקֵמ"ד הכי קשה, זה הסימן שזה כבר מגיע

אני חושב . אז זהו הסימן שזה מתקרב. [שיתיאשוֵמןֵהגאולה...'חלקֵצח.ֵ'
.. אויר... נסחב.-בלי-שהפסח בשביל כולנו בינתיים הוא קצת כמו בלון

החיים של פעם, ממש שוב, כמו איזה גלגל -רוב האנשים לא עם רוח
אדם נעלם, אבל -בלי מספיק אויר, והאויר יוצא ויוצא, והכח של הבן

הרבה דברים  – פסח הזהוהה' יחזיר את זה עוד יותר חזק מאשר קודם. 
בעומר הרבה -ג"כבר קורים, אבל אני מרגיש שיהיה בין פסח לל

ה' ישמור. לא דוקא בארץ ישראל,  ,קשים ביותרדברים, הרבה דברים 
 בכל העולם.

 כהנות...-הצגת ברכתשות ועבכותל הרפורמיות וש. 
זה ו, 'כאילו'נו עם זה, אבל הם יחזרו, הם רק עושים ת. ברוך ה' גמר

כדי להרוס ב לאפשר להם, וזאתוהתכנית שלהם פה, זה כן  .עוד יחזור
 .לא מבינים מה זה יהודי אמיתיתכננים. אבל הם מאת הדת. זה מה שהם 

 :הוא יכול להיות רחוק ביותר, אבל כשמישהו יורק עליו ואומר לו
 .וזה מה שיקרה .הוא יכעס, הוא ילך לקב"ה ,םח  ל   , הוא י  'יהודי מלוכלך'

 פתאום יתעוררו, בעזרת ה'. מצוות-שהם לא שומריהרבה מאד יהודים 
תהלוכה מרכזית מטונפים לעשות הים השנה מתכוונש. שמעתי ש

 .שכתובכמו  – 'לכבוש את המלכה בבית' ,בירושליםארצית 
ם, ה' יתן להם להגיע וחכו, הם עוד יגיעו לכותל, חס ושל-. חכות
קים אתם סבורים שהם מתכוננים לשחק משחשאפשר. ומה? נמוך -להכי

... יום ומתפללים וכו'? ,באיםלך שהמ-דוד-עם כל אלה היהודים בקבר
וזהו. אבל  – להעיף אותםיא את כולם, ם מתכוננים פשוט להוצאחד ה

 וזהאבל ה בכלל, י לא מאמין שה' יתן להם להגיע לזאנועדיין לא, 
 .שלהם התיכנון

 ידועה בבני ברק.לבקר בישיבה  לים וחיילותיש. בערב החג הביאו חי
 ...למה שותקים?! התרסקות

נפל על 'ת. מה אני יכול להגיד לך? מה אפשר לומר??? מישהו 
 הם לא רוצים להפריעאבל אפשר להגיד על כזה דבר. עוד . מה 'שהרא

להם יש את כי , הם לא רוצים שיראו אותם, )כלומר לא רוצים למחות בהם(
לעשות סוהר, ויכולים אפילו -כל הכח, הם יכולים להכניס אנשים בבית

 אנשים, אף אחד לא יעשה להם כלום.דברים קשים ל
עד שזה  יות עוד יותר קשה.וזה הולך לה .זמנים קשים ביותרה

 – נגד הרשעיםויתפוצץ, עד שנראה את הניסים הענקיים, נגד הגוים 
זה יקח זמן, אבל את הניסים האישיים, עוד מעט אנחנו נראה, ואנחנו 

הרבה יהודים יחזרו ו .בגדול ,בגדוליהיה רואים את זה כל היום, אבל 
 הרבה מאד. ,בתשובה

נהרות של יהודים -יהיו נהרותה לקראת הגאולש. גליה אמרה פעם ש
 ..בתשובה.לה' שיחזרו 

 זה.תוך ת. נכון, ואנחנו מתקרבים לזה, אנחנו כבר כמעט ב
 

שקודם יתקבצו עשרת  אמרנא "הגרבשם  .ש. בענין עשרת השבטים
ם לחזור ישומעים על שבטים מארצות רחוקות שמתענינ אכןו, השבטים

 כסימן?אכן רואה את זה ה ליהדות... האם את
 הסימנים!אלו  מרת.איוק מה שבדזה הסימנים!  ...ת. מה?

 . ?..ש. איך נדע מי באמת יהודי
ו, אם אתה לא מוצא לדעת. קודם כל, הם ייעלמכבר לנו  ת. ה' ידאג

 אותם בשום מקום, סימן שזהו זה.
הופעת הכוכב הם אינם שייעלמו בזמן מתוכנו ש. אמרתם שאלו 

 ...םיהודי
 .םשהם לא יהודים אנשים שנחשבים ליהודי הרבהת. יש 

לא אמנם אדמה ביום אחד! -תרעידו 200-כשמעתי שהיו  לאחרונהש. 
 ממש חזקות... ןאבל בחלק ,כולם גדולות

הגעש -הרי :שוב אני חוזרואדמה בלי סוף. -תת. נכון, רעידו
ן ופיח וממלאים את האויר באבק ועש ם אחד אחרי השניישמתפוצצ

 בבקוטו .עלמים כמו שדיברנונהרבה חופים ש-ויש הרבה .מבפניםשיוצא 
כשיו ע .הזהארץ ז-ל נמס, כי השכבה העליונה של כדורהצפוני הכ

לחיות עוד אבל אפשר  בקנדה, יש איזורים שהם קרים מאד ,ללמש
קר, עד כדי כך שזה מגיע למקום הרבה יותר צפונה בהם, אבל זה זז 

בגלל  ,שםו בכלל לחיות לכלא יו – וברגע שתהיה בעיה בחשמל וכו'
נפרד  לק העליון של כדור הארץ זז ונוסע,בגלל שהחקורה זה ו .הקור

 מן הכדור.
 ייםפרטורות קיצונמהבדלי טבזמן אחד היו באמריקה עתי שמשגם ש. 

 שלגים... – במקום אחרחמסינים ו – במקום אחדממקום אחד לשני, 
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 מיני דברים אחריםאויר ובכל ה-במזגשקורים ת. יש כל מיני סימנים 
.ֵא"רֵ'לראשיֵביוםֵנשקֵסכותה:ֵ'"חפמזֵתת,ֵרק"מֵתהליםעלֵילקוטֵשמעוניֵעי'ֵ]

 ממשיכים. ,, ולא רוצים לדעת['נושקֵאתֵהחורףֵשהקיץֵ,ביוםֵנשקֵ,יוסיֵברֵבון

שאנחנו י בל תחיל לזוזה' יעזור לנו שאנחנו נ .דזה לא מספיק מפחי

 ,שאנחנו כולנו צריכים להמשיך לדבר ,מה שכן אגיד לכם פחד.נגיע ל

שום דבר וקליפות, במוקפים  ל כךכ כי אנשים ,ה ביותרפובצורה חרי

 מאד חזק.-רק אם זה מאדלא נכנס 

 , זה לא עושה להם טוב....רתיעהמזה  מקבליםש. אבל יש כאלה ש
וא את זה, אם הוא צריך רלא רוצים לקאלו שת. בסדר, אבל אפילו 

 דע את זה.סופו של דבר ה' ידאג שהוא י  ב ,זה תא לדעת
 ...ם מה שקורה, הכל מוסתרולא יודעים כלכאן ש. אנחנו 

מעניין אותי איך ודעים כלום. לא י– אם שומעים רדיו פה בארץ ת.
א  'ההם שהם הקריינים  -הל  ב    ,הל  , לא תופסים שרק מדברים ב   'חכמים-לו  כ  

 ..כל מיני שטויות. כל היום,ה ל  ב   -הל  ב   
 ...דרך סוריהפה  לחמנסים להשתהרוסים ש. 
יניהם, כן, תהיה מלחמה בגם , ובסוף הזאת כולם רוצים את הארץ .ת

אז מה רוצים , קטנטן , מקום)פיסת ארץ קטנה(' ליק  ט  ע ש   יינ  ל  ק  'זה ברור. כזו 
 הוא . ומשיחפהתהיה  – המלחמה הגדולה ,אבל המלחמה איתנו?...מ
 עם כל הטנקים וכל כלי המלחמה שלהם, יבואוסתם יבואו, -ולא ילחם.ש

 ,םכול נגדאחד בלבד ילחם  אדםאבל יהיו להם בושות גדולות, כי 
ֵ'ד'ֵ]ישעיהֵי"ג שליח ה' ֵה: ָבק' ת'צְּ דֵו  ק   פ  ָבאֵמְּ ָחָמהֵצְּ  ,, משיח בן דוד...'[ִמלְּ

 אמן. ,בקרוב שיהיה
וֵ :ֵ'ג"]מזמורֵפפני שימותו יו להם לאלו בושות יהכ ב ש  ֲהלוֵ ֵי  ָ ִיב  יֵוְּ דֲֵעד  ֵ,ע 

רוֵ  ְּ פ  חְּ י  דוֵ ֵוְּ י אב  רק  .ואנחנו במצב קשה .יהיה הסוף של הרשעיםזה ו [...'וְּ
והוא ישלח  אנחנו לא נשרוד אם הקב"ה לא רוצה! שנדע ולא נשכח:

שלא עד  הרסני ךכ-ליהיה כזה שיהיה הכוכב, משהו, ואני מאמין שזה 
 שוב:סים ענקיים! אבל יהיו ני .לבן אדם לשרוד מזהתהיה שום אפשרות 

וזה  .[מיכהֵז'ֵב'] לא רק אני אומר את זה .וב ברורתוזה כ ניסים ענקיים!
ולגאולה השלימה, אלא לחיים  יביא את היהודים לא רק לחיים טובים

כל הזיהום, ועם למרות הארץ הזה שיהיה אפשר לחיות -כאלו בכדור
יהיה מקום זה לנו אבל ועם כל ההרס,  ,יות מכל הכיוניםוכל ההתפוצצ

 של גן עדן! וזה יהיה הנס!
 ש. עוד השנה?...

 ת. אני מאמין שכן.
 

*************** 

 נגד הרב ברלנד הרדיפה
תרחיב קצת בענין רדיפת הרב ברלנד, הוא סובל קשות כפי ש. אולי 

 שלא היה מעולם...
-ש. הוא קיבל את הבושות בשביל עםהוא צדיק ממ – ת. הרב ברלנד

איומים, אבל -יםמ  יו  . הוא מצפצף עליהם. נכון שהוא בתנאים א  ישראל
ואין לכם מה לפחד, תתפללו עליו  .הוא יותר חזק מכל הרשעים ביחד

 ם אותו זה שקר.ימאשיממה שמיוחד מאד, וכל  כי הוא יהודי
אלא זה לא השלטונות המקומיים,  רודף אותושמענו שמי שש. 

 יהודים אחרים.כן בהשפעת ו ,הארץדרבנים אותם מכאן, מן מ
מעניין, הם נלחמים  .'החדש-העולם-'סדרשוב, שזה  ,כנראה ,ת. לא

 ...)מגדלי התאומים(' התאומים'נגדו כאילו שהוא 
 לשמור עליו... יםישראללשם ש. שלחו 
ל שבעים שומרים על המסכן הצנום הזה, הדחליכים שיש שם ת. טוענ

בשמים הוא יעשה להם רע.  ל לעשות להם רע...והוא באמת יכ הזה!...
בודאי  .שה לו רעוהם יקבלו עונש גדול. אני לא מקנא באף יהודי שע

 יכול לעשות לו רע.ובודאי הגוים, אבל כואב לי הלב שיהודי 
המשפט העליון... המשטרה...  כנגד בית אז איפה צריך להפגין?ש. 

 ...הכנסת?
לא זה  .ם"אוהלוותיקן ועד זה מגיע  ת. לא, זה הסדר העולם החדש!

גבוה בהייררכיה -זה מגיע גבוה .האלו בכנסת )הזנבות(' יםצ  נ  וו  רק ה'ש   
ב שמושך רוצים רוב ביותר, למה? כי הם לא הוא חש .של הרשעים

פילו אושם. אולי -ך גם גוים פההוא מושוהרבה אנשים.  "כאליו כ

 ',ייףי ל  יז  א  'בין שהה יתחילו להאפריק-היהודים המפונקים של דרום
 ..הגיע הזמן לקום ולברוח.שהחיים הקלים האלה, עוד מעט יגמרו, 

 תפילה מול הקונסוליה...-אמורה להיות עצרתש. מחר 
 ,באמריקהלעשות גם צריכים ובה, הרבה אנשים, ת. צריכים הר
 .תויהפחד שלהם אכל וזה מה שהם מפחדים ממנו, זה  .ובמקומות אחרים

מעניין, הוא בסכנה גדולה, כי הם יכולים להרוג אותו בלי בעיות, 
 .ובטוחים שכולם ישכחו ממנו

לא מכריזים  שותקים,כולם שכזה שרואים יהודי בצער כמדוע אז ש. 
 ...?מה יש שקט שכזהל מחאה?

שקט על יש למה, למה... למה יש שקט על הגיוס?... למה ת. למה, 
, על הפיאות, למה יש שקט על כל השטויות שיש-למה-הקברים?... למה

 ... כובע!על כל הגשמיות, למה, למה, למה, למה?
*************** 

 

 התחזקות
 אופן אישי...בתן לנו חיזוק ש. 
יהודי אמיתי אני מדבר, שרוצה באמת להיות  ,כל יהודי עכשיות. 

בין לחצים מכל הכיוונים, וב לה', עובר צרות וצרות ועוד צרות, וקר
ני דברים, יוכל מ ,יותעים עם בדלאם זה פרנסה, אם זה ילדים, כשיש י

הוא לא משנה מה, מלא לחצים, מלא לחצים. אבל צריכים לדעת, שה' 
אחרון נוכל להגיד: ע הגשברכדי לחזק אותנו, י עושה לנו את זה כדש
להגיד על כל  וזה הכל. זה מכין אותנ .'שמע ישראל', ו'אין עוד מלבדו'

 הכל לטובה, הכל לפי רצון ה'. .'לטובה גם זה', ו'גם זה לטובה'דבר: 
 אין יותר מה להגיד, צריכים פשוט להמשיך...

 י..."עידוד וחיזוק לעמ-כמה מילותגם  אולי תוסיףש. 
 נותןזה אני חושב שכל מה שאנחנו מדברים, בסופו של דבר ת. 
אני לא חושב שאנחנו  .האמיתיים את הדרך להינצל. וזה ברורם ליהודי

-אם רוצים להציל את עצמנו בקלירק שידעו ש ...י"הורסים את עמ
פשוט מאד. לחזור בתשובה,  .דבק לקב"ה, זה הכליזה לה – קלות

החינוך -רצון משרדאת ולא  ,ון ה'צלעשות רכדי ולרצות רק לחיות 
, שהוא אף גורם ןולא רצו ,חולים-קופת רצון הכנסת, ולא רצוןאת ולא 

 אך ורק את רצון הקדוש ברוך הוא.לעשות 
 .הצלחהלא לאבל  ,להתקדםרוצים  יש אנשים שבורים, כל כךש. 

 . יורדים ארבע.. –ים יורדים שתים, מטפסים שת –עולים מדרגה 
ם אותו. העיקר שהוא עושה ה' ירי –וקשה לו  ,ת. מי שרוצה

ה א  ר  ת מ  ות הזאלהשתדה, ו[ח:הבאֵליטהרֵמסייעיןֵבידו',ֵיומאֵל'] השתדלות
זה  – כל מה שאנחנו אומריםו בכל זאת רוצה להיות עם ה'. אלה' שהו

ה' שולח את וזה עובדה, זה קיים.  – , זו עובדה. הכוכב הזה'קשה'לא 
מהמיטה  מוואז תק ...לא לסבול?שרוצים  .י"עורר את עמלזה בשביל 
 . ..ותתעוררו

ר מושך אותם כמו "ש. אני חש שהאנשים הם כמו אנוסים, היצה
אז במיוחד הדור הצעיר.  ,מגנט, מושך אותם מן הקדושה, ומוריד אותם

 ם?ימה עוש
הזה, אם הוא באמת מגיע מאד  X-נטאת. נכון, אני שוב אומר, פל

אופן ב אלינו אבל בכל וכ קר"קרוב אלינו, שהרי למרות שהוא לא כ
משהו כזה להכניס גדול אנחנו מרגישים אותו בשלילי, אבל צריך 

 תא לים להריםוהם לא יכ ,במסטיקכמו כ תקועים "אנשים לאמת. הם כ
, הידים ואת הרגלים לעשות משהו חיובי, אז כשיראו את זה, את הכוכב

יחזרו אנשי השקר 'כי יבינו שזה הכל לא נכון. ו ,כל השקר כבר ייעלם
ם, תלי בטעות נראה אוו, לא מאמין שנראה אותם, אתלקו()יס' הביתה

 ולא נראה אותם להרבה זמן.
 כדור גז לוהט?שהוא או  זה כוכב מחומר מוצק –ם הכוכב הזה ש. הא

ם, ומאד מאד ח-מאדת. הכוכב הזה הוא פשוט כמו שמש בעצמו, הוא 
איתו את כל המטאורים והאסטרואידים,  מגנטי, ובגלל זה הוא סוחב

ויש לו גם כוכבים שמסתובבים סביבו, כמו שלנו יש את השמש והירח 
 שבעה ירחים. כמווכו', ויש לו 

שקראנו יחזקאל ספר את הפסוק מ ממחיש לנוזה מה שיקרה ש. 
 ...'דם ואש ותימרות עשן': של פסח בהגדה
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 .ות יהודייםקורת. נכון, נכון, יש הרבה מקורות לכל העניין הזה, מ
תתעוררו, תתעוררו! תתעוררו עכשיו,  :אלה שישניםאבל אני מזהיר את 

 שביל מה.לא יהיה ב –כי אם לא תתעוררו עכשיו 
 ..., לא מדברים על כךהכוכב הזהשקט עם ת ש. יש קצ

ממש -אנשים מפחדים לדבר על זה, עד שזה לא יהיה ממשה ,ת. לא
עם בית מלא שמתכוננים יש הרבה מאד  ,טננים בשק... אבל מתכולידינו

בארץ אנשים לוקחים את זה פחות רציני, כי מדבר בארץ, לא ני אוכל, א
אבל זה  .רצינימאד את זה  ות שלוקחותוצקב נןגם באמריקה, אבל ישו

 זהמעבר לצת אוכל להתחיל, אבל קכן, אוכל, -של-נו שנהלא יעזור ל
אדם שהוא -ובן .ורק ניסים ניסים, אךעם היה רק יזה  ,איך שלא יהיה –

ל לקבל ולא יכ ,ל להאמין בניסיםוהוא לא יכ – לא מאמין מספיק חזק
 ,יהיהאכן כי צריכים להאמין בניסים כדי שזה  ,לזה זכותאת העליו 

אני אבל  שה' עושה לנו ויעשה לנו ניסים.עם כל הלב ם להאמין יצריכ
היכולת להגיע  – היהודימאמין שכל יהודי יגיע לזה, כי זה בנוי לתוך 

רב, שהוא -ערבאדם שהוא אמיתי לבין -שמבדיל בין יהודי מהזה ולזה. 
אין את האפשרות  – רב-בנולד כמו יהודי אבל הוא לא יהודי. לער

 ת הרצון העז לעשות את רצון ה'.א להגיע לזה, אין לו
 ולחכות...ולצפות מייאש, לצפות  זה קצתש. 

ֵצח. בדיוק ככה כתוב שזה יהיהזה ת. אבל  , ואם אנחנו []סנהדרין
ם ישיהסימן הטוב. וזה לא משנה אם מרג והאת זה כבר, אז ז מרגישים

רים שנה ישים את זה עשגעשרים שנה או דקה וחצי. ואלו שמר את זה
איזו מתיקות  אז הם חיים חיים יותר מתוקים, יש – או יותר מזה

יהודי קירבה לה'. שנותנת ל בגעגועים האלה

 מרכז העולם –ארץ ישראל 

 קדושים, כ"ו ניסן תשע"ופרשת  ם ד'ו, ימנחםעם תקשור 

 זה נורא. מה שקורה. שוט אין לי כבר כחפאין לי כח כבר, 

כל העולם הפוך, הפוך ממה שצריך להיות. כל העולם נפגע, קודם 
גע קשות פבצורה איומה, ועכשיו זה גם מתחיל להי תרוחניכל נפגע 
שר יהיה פשפשוט אי אעד שתנה תהארץ -המהות של כדור גם בטבע.

מה שהם מקביל בדיוק ל, עושים הרשעיםשבדיוק כמו  להכיר אותו.
 העולם. ה שלאלברי תם רוחנייעוש

ט להיות הדור האחרון. אני מבין טוב וזה לא פש אנחנו הדור האחרון.
שנה לא רצו להיות  אלפייםאיתם לפני  ילמה כל האברכים שאני למדת

זה לא בגלל שפחדו,  .]סנהדרין:ֵ'ייתיֵולאֵאחמיניה...'[ בחיים בזמנים האלה
ן היהודים, היה כזה ירידה, גם ביתזה בגלל שידעו שאלא  ,בהחלט לא

 נים ובפנים הם רקובים, רקובים.ימאמ-יהודים יםיהודים שמבחוץ נרא

 – הרוב היות סדום ועמורה. חוץ מכמה גויםובכלל, כל העולם חזר ל
סדום ועמורה! והמנהיגים שלהם, לא יותר טובים מכל הרשעים שחיו 

 גלגולים של הרשעים האלה. הוהם באמת  ,אי פעם

-או-א יכול לסבול. אני יודע מה שפחותלסבול, לאני כבר לא יכול 
אנחנו אפילו אם ו .יותר עומד להיות, וזה יהיה קשה ביותר, קשה ביותר

רק להיות בזמן הזה, רק  ,מזה, אבל רק לדעת ותאישית לא ניפגע קש
 רק לגלות מי לחיים ומי לא, חס ושלום, רק לגלות את זה, את ,לראות

כי אין לו בכלל את הבסיס  ר בתשובה,מי שלא יכול לחזו, האמת הזאת
חיצונית -מבחינה, נקרא 'יהודי'היהודי לחזור בתשובה, אבל הוא נקרא 

בסופו של דבר  – יהודי, וגם נראה יהודי, ואפילו בא ממשפחה חשובה
 הוא ערב רב, ולא יכול להינצל.

אני כבר לא סובל  .הלחץ עלי הוא יותר מדי חזק ,מה אני אגיד לכם
כבר יביא -כברשוט לא סובל. שהקב"ה כבר יביא את זה, זה, פש את

את המשיח. אני כבר לא יכול, כבר לא יכול, אני כבר לא יכול. לא רק 
אני לא יכול, עם ישראל האמיתיים סובלים, כבר סובלים, עצובים 

 כשרואים את הדרגה הנמוכה שכולנו יורדים לזה. משהו נורא.

כל אופן, י נשבר, אבל מה, באני לא יודע מה עוד להגיד. הלב של
ותגיע לגאולה השלימה,  ,יהודית תינצל-אני יודע בטוח שכל נשמה

בלי היצר הרע. ועד ו ,צדקנו, ותמשיך לנצח-פניו של משיחאת ותקבל 
אנחנו צריכים להיות חזקים, ולהשתדל להשפיע על אחרים לעזוב  אז

 חוץ.לחזור לקב"ה, גם בפנים וגם בואת השטויות, את העבירות, 

, הוא  כשליח ה' ,מה יש עוד להגיד, כן, כן, הכוכב מתקרב, והכוכב
ֵויהפוך את העולם הזה למשהו שאנחנו לא נכיר. ,יעשה עולם אחר

םִֵהנ  הישעיהוֵי"גֵט':ֵ'] א'ֵהֵיו  ָ ָזִריֵב  כְּ ָרהֵא  בְּ עֶּ ןֵוְּ ֲחרו  ו םֵ,ָאףֵו  ץֵָלש  הֵָהָארֶּ ָ מ  ש   יהֵֵָלְּ אֶּ ָ ט  ח  ֵוְּ
ִמיד ש ְּ הֵי  ָ נ  ֶּ י:ִֵממ  יֵכ ִ ב  כְּ ִיםֵכו  מ  ָ ש   םֵה  יהֶּ ִסיל  וֵ ֵל אֵו כְּ ל  ָרםֵָיה  ךְֵֵּ,או  שֵ ֵָחש   מֶּ ֶּ ש   אתוֵ ֵה  צ  חֵ ֵ,ב ְּ ָיר  ֵוְּ

יהֵ ֵל א ג ִ רוֵ ֵי  י:ֵאו  ת ִ דְּ לֵו ָפק  לֵע  ב  לֵָרָעהֵת   ע  ִעיםֵוְּ ָ ש  ָנםֵרְּ יֵ,ֲעו  ת ִ ב   ִהש ְּ ןֵוְּ או  ִדיםֵג ְּ תֵז  ֲאו  ג  ֵוְּ
ילֵָעִריִצים ִ פ  ש ְּ לֵ...ֵ:א  ןֵע  ִיםֵכ   מ  ָ יזֵש  ג ִ רְּ שֵ ֵא  ע  ִתרְּ ץֵוְּ ָמהֵ ֵָהָארֶּ קו  ְּ תֵ,ִממ  ר  בְּ עֶּ ָבק''ֵהֵב ְּ תצְּ ֵו 
ם יו  ןֵו בְּ וֵ ֲֵחרו  פ   [...'א 

עי'ֵ] כל המציאות תהיה אחרת. אבל ארץ ישראל תהיה יותר גדולה

ֵ ֵמדרש ֵפי"אֵשיה"שרבה ֵכתובותפ"ז ֵסומ"ס ֵועי' ֵצבי'ֵ, , ותהיה אמצע ['ארץ
כמו שהיה מההתחלה,  ,. המקום הקדוש, האמיתי[נ"ד:יומאֵֵ'י]ע העולם

, מארץ ישראל יצא ]ישעיהוֵפרקֵב',ֵע"ש[ קדושההצא תומארץ ישראל 
ת'] כל טוב או  טו בִֵלרְּ ץ'ֵהֵב ְּ רֶּ אֶּ יםֵב ְּ י ִ , ארץ ישראל יהיה מרכז [...',ֵתהליםֵכ"זח 
 להכל.

אנחנו פה, ואין  – ואנחנו, היהודים, נעלה ונעלה ונעלה. אבל עד אז
בדידות, מה לעשות. רק להתפלל, ולהשתדל להתקרב לה', שלא נרגיש 

 שלא נרגיש לבד. ואם נוכל להרגיש אחד עם ה', אנחנו לא נסבול
 .]נפה"חֵש"גֵפי"ב[

 חי! – עם ישראל

 ש. מרגישים מאד את הסבל הזה...

מאי, דברים חודש והרשעים מתכננים מהחודש הזה,  .ת. הסוף מתקרב
כל שעה  ,כל יום ,איומים. ובכל חודש, כל שבוע, כל יום, כל שבוע

 שות ועוד חדשות, ועוד חדשות ועוד חדשות.כל דקה. כל... יהיה עוד חדו

בכלל לא אומרים, אז אנשים  – את רוב החדשות !ובכלל, לא אומרים
 מה קורה. אבל העולם הולך ליפול, ובעתיד הקרוב!יודעים לא בדיוק 

מאחר שכל מה שה' עושה זה וזה יהיה מפחיד, אבל זה חייב להיות. 
הכל  :את זה אז גם זה לטובה. אנחנו צריכים לא לשכוח – לטובה

רק ככה נוכל לשרוד את זה, נצליח לשרוד את  לטובה, הכל לטובה!
זה. אפילו אם זה לא יפגע אישית בנו, רק לראות את זה, רק להרגיש 

אני רק  אז זהו, זהו. זה יהיה מאד קשה. – את זה, רק לדעת מה שקורה
יודע, שיהיה רגע של בלאגן כזה גדול, כזה דבר שלא היה כמותו 

אלפיים שנה או יותר. אז אני לא יודע מה לפחות וריה האחרונה בהיסט
 מה שמגיע להם. את להגיד, אני יודע שהרשעים יקבלו בדיוק 

תחיל אנחנו נהאם  –ש. כשיתחילו הדברים הגדולים להתרחש 
 רגיש יותר טוב?...לה

ת. רק אלה שרוצים אמת, ברגע שיתחיל באמת הבלאגן הגדול, 
מסביב בכל אופן נרגיש אבל  ,נרגיש הקלה, אפילו שיהיה קשה מאד

 מאד גבוה, ואז פתאום מזיעיםמצב זה מגיע לו ,שיש חום והקלה. זה כמ
זה עוד לא אף שוזה יורד, אבל ברגע שמזיעים כבר ישנה הקלה,  –

 רדת...החום, אבל זה בדרך ל ,ירד


