
 

 

 ל הנשמה היהודיתע
 גולדן עם בנימיןתיקשור  י' אייר תשע"ו,נצח שבנצח, מטמונים, בהר, כ"ה לפרשת יום ד' ירושלים, בס"ד, 

אני רוצה לומר לכל  ית.אני היום רוצה לדבר על הנשמה היהוד
עוד היה גן שלא אבלמגיע הקרוב -הדבר הזה, שבעתידאת ים היהוד

היה בסכנה י הארץ-כדור .תוהו ובוהו בכל העולם, מעולם כזה דבר
כניס נפילה כלכלית קשה ביותר, שתתוך גם בוענקית מכל הכיוונים, 

הכל  .שאין אוכל ,את כל העולם למצב כמו שיש עכשיו בוונצואלה
 ,לקנות ואין מה ,אין אוכל .אי אפשר להוציא כסף מהבנקיםונפל שם, 

אז הם  ,אנשים האלה רוצים לאכולהוהאנשים במצב של רעב, ו
אם המצב זה המצב. ו .לים והכלבים ואוכלים אותםותופסים את החת

וזה מצב שעומד  .יתחילו להרוג אחד את השני על אוכל –זה ימשיך ה
 .תיכלכל ,המצב ואני לא מגזים, זה .םבכל העולכך להיות 

 יהיואו מלחמה, משהו יקרה,  ,ים, או פצצותעו פיגויהי ,לזהובנוסף 
רפו כמו מה שיש ש   בעולם שי  עלמו, ויהיו מקומות מקומות בעולם שי  

בוער כל  ייןד, זה עשם רהוזה ממש טירוף מה שק .בקנדהכעת 
חודשים עד שיהיה -, וזה יקח חודשיםלהבותכל האיזור עם  .האיזור

היה שמלא עצים, הר הזה, היפה, אפשר לכבות את זה. אבל כל האיזו
, םעכשיו זה הכל שרוף, קילומטרי !נעלם –מדהים מלא נוף 
מית נפלה ו שפצצה אטולם כאיישרופ ,יםים שרופרקילומט ,קילומטרים

אים את הנפט מן יאיך שהם מוצהצורה . וזה בגלל הרשעים, שם
 אמורשזה היה כך האדמה, 

אסון שכזה. לקרות יום אחד, 
אבל זה מקום  ,ויש עוד מקומות

 נפט.  ענק, מאגר ענק של

עוד סכנה.  נהף לזה ישובנוס
הצליחו כן,  במפרץ מקסיקו, גם

לפני כמה שנים לסתום את החור 
גרם כזכור ש ,של הקידוחההוא 

כמה אנשים על  לפיצוץ שהרג
ה באמצע הפלטפורמה שעבדו ב

מקסיקו לשאוב -מפרץהים ב
הרבה מהחיים  לוזה קילק ,טפנ

אני רוצה והיה חשוב לכל העולם. זה מפרץ מקסיקו, ששל הים שב
לומר לכם שמפרץ מקסיקו, אם זה מתפוצץ, וזה עומד להתפוצץ שוב, 

פשר כולל אש והרס שאי א ה מתחת למים!ב יהי"מארה חלק גדולאז 
לתאר. ובכלל, המים במפרץ מקסיקו מתחממים, וזה מביא למצב שזה 

זה כבר הגיע לשמונים מעלות ו .מאד קשותות יכול להגיע לטמפרטור
עולה. וברגע שזה וזה  הרבה מאד!, וזה לות צלסיוס(מע 27) פרנהייט
מסביב יהיו במצב קשה. אבל זה עוד שאז כל המדינות  – יתפוצץ
 .כלום

כפי , או 'השביט'והר אם אנחנו מבינים שהכוכב שנקרא בזו
אקס, הוא באמת בכיוון -נטאלפאו  'ירו  יב   נ  'כן גם הגוים ם לזה יקוראש

נכון, לא כל אחד יכול, כי יש  שלנו, ובאמת רואים את זה כבר,
ובמקומות אחרים פחות  ות בעולם שרואים את זה יותר ברורמקומ
קדם בבוקר כדי לראות את זה, אבל וצריכים לקום משאו  ,ברור

ואין בזה ספק שזה מה שזה. והכוכב הזה, עכשיו אני  ,ים את זהארו
-ולא, רוב העולםאת ס וזה יהרולא לפי הזוהר,  ,מדבר לפי המדענים

 1300) מייל לשעה 800סתם. ומדובר על רוחות במהירות של לפחות 

לפחות!  מטר( 200)רגל  600! מדובר על גובה של צונאמי של מ"ש(ק
ים ר  או  ט  מ  כן גם עם זה מתלווים מדובר על הרס שאי אפשר לתאר, כי 

וקור, אש -שזה יהיה אשכך , א"ים שיתנו מכות לכל כדוהיד  א  רו  ט  ס  וא  
לא הכל. יהיה לנו גם  הוזה לא מספיק, ז .ברד, הברד של מצריםכמו 

, ובכלל כל העולם יהיה שונה, [ב"מות ז' עש, זוה"ק ע"ש ,]צפניה א' ימי חושך
-פה בארץ את מזג גישים אפילורהאם אתם לא מ .ר שונהוזה כב

 פוני והדרומים שהקוטב הצילא מרגישתם האם א !ר המשונה?יאוה
הם זזים, באמת שהם זזים, וזה יהיה עוד יותר גרוע,  ם?ימתחלפים, זז

ד מושך את אמ-' מאדהשביט'אקס או -, כי פלנטעועוד הרבה יותר גר
א מושך את החלק העליון, וזה מתנתק "אבל גם כדוה ,כל הכוכבים

 נשאר ור, של הפלנטה שלנו, ואז זה זז, זה זז! הבסיסמהבסיס של הכד
  ...האם זה לא משונה?!זז!  –, אבל החלק העליון במקום

זה  וס, למה? כי המקום שצריכים לנחותעוד מעט לא יתאפשר לטו
ון והולך לפי מכשירים, לא לפי העין, ואיך אפשר לדעת לאיזה כי

זה כבר התחיל ו ץ...'[ר  א  ט ה  נו  ים... ת   מ   ע   זו  ג   ר  י  ך, ל  ה' מ  ]'לבל! הכל מבו עים?נוס
יה מעט מאד, אז זה הבל את זה, אראו ולפני זמן מה, התופעה הזאת 

לשנות את כל הדברים האלה  תעופה שנאלצו-אבל כבר אז היו שדות
ל להיות אם אפילו וכי אסון גדול יכ אפילו אם ההשפעה קטנה ביותר,

אז לכן אנחנו  להביא אסון. עלול, זה משתנהם זה צ'ינבכמה אירק 
 .מאד קשה-במצב מאד

אנחנו יורדים בצורה  .יזה הרוחנ – וזה עוד כלום! הקושי הכי גדול
זה מה וזה מה שמפריע,  .דים ממש במהירות הבזקראנחנו יו .ומהיא

'אין פורענות  ]יבמות סג. סבל שיבוא על העולםאת העונש, את השגורם 

. באה לעולם אלא בשביל ישראל...'[
הם רשעים, והגוים  ,נו   –הרשעים 

הם גוים, אבל בין הגוים  ,נו   –
הרבה  נםשי רהרשעים ביות

ה שמכרו ממש את הנשמים יהוד
זה לא צחוק, זה  .שלהם לשטן

אתם לא מבינים שזה לא  .אמיתי
של  באיזה ספר ים, אוטרק בסר
 ישל עובד ימשהו רוחנ וקבלה א

פעם, תקופה של מ בודה זרהע
שמדברים על שדים ורוחות, ועל 

וזה קיים  ,זה אמיתי השטן. לא,
כל שנה, מאות, לא בעולם שלנו. 

 ליעודחים אותם קב, לו"בארה םמאות ואלפי ילדים נעלמי מאה, אלא
את ארבע מאות הילדים בזמן חורבן הבית כמו שהרומאים לקחו 

 [ה ואל"ד ז יח."עי' תוס' ע]שהם קפצו לים כי הם לא רצו לטעות  ,באניה
ם שהרומאים ית את הדברים המלוכלכולעש ע למצב שיצטרכויולהג

שיהיה להם  ולא לפני שקודם לכן בדקקפצו למים, הם אז  ,רצו מהם
 זה מה שקורה עכשיו, הם חוטפים ילדים...ו. :[]גיטין נז אבעולם ה

 ?...ש. איזה ילדים

חים קיותר לבנים מאשר לבנות, הם לו מי שהם רוצים. הנטיה זהאת 
, ממש אותם ם ואז הם נהיים עבדים. ובחלקם הם מקריביםתאו

 םנפש, הם רשעי-הם לא חולי מקריבים על מזבח, מקריבים אותם!
הם יהגוים, אבל יש בינאצל לתאר. וזה  פשראי כ גדולים שא"כ

כביכול -ביותר-יםבחשו, ה' ישמור. הם מהאנשים השה' ישמורים יהוד
 כל מיניבביותר,  יםעד הגבוה ,ב, האנשים שבממשלה"בארה

עכשיו. וזה  'החשובים כביכול'הם עשירים עכשיו, וגם הם ו, תפקידים
 הכל בשביל הטעם העקום שלהם. 

]ר'  חזרו עכשיו ,חזרו עכשיו –ז "פעם בעוהכל הרשעים שחיו אי 

. והם כולם פה. כולם פה בגלגול. זה הסוף של ההצגה [רש"י תהלים סו"פ ט'
לתאר, לפעמים רוצים להקיא מזה,  י אפשראדבר ש שוזה ממ ,הזאת

ם בעולם שלנו, ווזה נוגע בכל מק ,כ גרוע"כ הז .לא יודע מה להגיד
ים רולצערי הרב, הרבה מהדב .גם ביניהם 'ביותר-םיהצדיק-וה'כאילו

חרדים. ואני פשוט בוכה, בוכה האלה, מגיעים גם לעולם שלנו, של ה

 ישעיה פרק כ"ד:  

ד ִיּפֹל   ...  חַּ ּפַּ ס ִמּקֹול הַּ ּנָ ב ָהָאֶרץ: ְוָהָיה הַּ ֵׁ ת ָוָפח ָעֶליָך יֹוש  חַּ ד ָופַּ חַּ ּפַּ

ת חַּ ּפַּ ח ,ֶאל הַּ ּפָ ד ּבַּ כֵׁ ת ִיּלָ חַּ ּפַּ רֹום   ,ְוָהעֹוֶלה ִמּתֹוְך הַּ י ֲאֻרּבֹות ִמּמָ ּכִ

י ָאֶרץ: רָֹעה ִהְתרֲֹעָעה ָהָאֶרץ ּו מֹוְסדֵׁ ְרֲעש  יִּ חּו וַּ ּפֹור ִהְתּפֹוְרָרה   ,ִנְפּתָ

ּכֹור ,ֶאֶרץ ִ ש ּ נּועַּ ֶאֶרץ ּכַּ ְוִהְתנֹוְדָדה   ,מֹוט ִהְתמֹוְטָטה ָאֶרץ: נֹועַּ ּתָ

לוּ  ּמְ ד ָעֶליהָ  ,ָנהּכַּ ָעהּ  ְוָכבַּ ש ְ יֹּום    ,ּפִ ְוָנְפָלה ְולֹא ֹתִסיף קּום: ְוָהָיה ּבַּ

רֹום ּמָ רֹום ּבַּ ּמָ ל ְצָבא הַּ הּוא ִיְפקֹד ה' עַּ ל   ,הַּ י ָהֲאָדָמה עַּ ְלכֵׁ ל מַּ ְועַּ

ה ... ָהֲאָדָמה:  ּמָ חַּ ה הַּ ָבָנה ּובֹוש ָ ּלְ ְך ה' ְצבָ ְוָחְפָרה הַּ י ָמלַּ ר  קּכִ הַּ ֹות ּבְ

בֹוד: ָניו ּכָ ם ְוֶנֶגד ְזקֵׁ לִַּ  ִציֹּון ּוִבירּוש ָ



 

 2עמוד  –על הנשמה היהודית 

 

ם עבירות קשות ביותר, שיש לה עות, על האחים והאחיות שלנובדמ
שחלק מהם  ,יםאני כבר לא מדבר על החילונ .יםחרד-שהם כביכול

כים ינו שהולאבל יש בינ ,את הנשמות שלהם רשמית לשטן וכבר מכר
גם מרויחים עליהם, מרויחים צורה איומה, ואחרי הגוים, מתבלבלים ב

, הם רוצים שליטה, הם רוצים ףהם רוצים כס .וללבמהבול, מהבלב
 לקבל.אפשר רק שאת כל ההנאות העקומות 

 לאהביאה את הכיוון הזה בחזרה זו ששהיא  ,ארצות הברית
והיא כבר משלמת. כל  .ז, היא תשלם את המחיר הכי גדול"עוהה

אבל מגיע, מגיע לה.  זה פשוט לא להאמין. –ב "הבלאגן בכל ארה
, יותר מתאים לשטן מאשר לקב"השב היתה משהו "תמיד ארהו

להגיע לכזה  היכול שכל החיים שלה זה חומריותכזו חברה בודאי. רק 
הספר -בתיומה שכואב לי, הדביקו אותנו.  תנו, זהוהדביק אזה דבר. ו
חלק  שהיא ,להשהם ממש השתלטו עליהם, הממ – פה בארץשלנו 

א, זה חלק של רממש משהו נוזה  הממשלה .הזאת תשל הרישעו
ת, ובכל מיני צוראותנו מר לכם שמקלקלים וואני א שחתות הזאת.והמ
 ,יחד עם הרשעיםבתוכנית מסודרת,  יש להםהממשלה אצל גם ו

הם  .[ם...'כ  ל   לו  כ   ר נ  ש   'א   :כעצת בלעם הרשע] יתלקלקל את המשפחה היהוד
גם והם , 'האנשים היפים'ירצו להיות ים מסדרים מצבים שהחרד

הם לא  .רות טובות אם מוכנים למכור את הנשמהומקבלים משכ
ב "כמו בארהמוכרים את הנשמה, זה לא שהם את זה יודעים להראות 
אלה לרוב  ,, לאעל כך ברור ועושים טקסאת זה שאומרים להם 

קורה וזה בודאי  .את זה לדעתהם מוכרים את הנשמה בלי מהחרדים, 
ֵני : 'יואלספר ]סוף  גם של הבניםל הבנות, אבל נוך שלנו שיבח ב  ה ו  ד  הו  ֵני י  ב  ו 

ים נ  ו  י   ֵני ה  ב  ם ל  ת   ר  כ  ם מ  ל   ש   רו  ם ,י  ל  בו  ל ג   ם ֵמע  יק  ח  ר  ן ה  ע  מ  הרבה -, ויש הרבהע"ש[ ...',ל 
 ,ברלכל דאבל יש מחיר  ,ישיבות שלוקחים כסף מהגוים בלי בעיות

 יש מחיר לכל דבר.

צות, איזה משהו איזו התפוצ האני יודע שבעתיד הקרוב מאד, תהי
הלם, כי אני יודע היה בא אני לאו .תנו להלםוא שיקרה, שממש יביא

אפילו  נוסף,אחד יהודי אני יודע שלא יכול להיות דור  .איפה הגענו
 ,הרשעיםחם נגד כל החידושים של לשהם מוכנים להיים יהוד נםשיש

הם  –ים עם נשמה נצחית יתיאמ-יםואפילו יהוד .דאבל הם מעטים מא
אבל ה' יציל אותם. הרי  .נסחבו עם זה, או לפחות התבלבלוכן גם 
-כי בנשמה ית,יצר את העולם הזה בשביל הנשמה היהודשהוא ה' 

הוא לא יתן לנו להיעלם, הוא , ויש ניצוץ של הקב"ה בעצמוית היהוד
ר שאפאז אי  ,...'[ו  מ  ק ה' ע  ל  י חֵ ]'כ    אחד –, כי אנחנו והוא לא יהרוס אותנו
כמו שכתוב, שני שליש  ,הוא יהרוסאז לכן  .בינינו לעשות הפרדה

כל זה צריך  .פה 'המתקה'אין כזה דבר ואין ספק,  ,של העולם, ברור
. אבל כל יהודי עם נשמה גו  ר  ה  י   –רוב האנשים בעולם , ולהיעלם

ית נשמה יהודיש להם גם  כי ,יםאמיתי-אלה שהם גריםכולל  ,יתיהוד
השאר, וכל  .הם ישרדו, הם לא ימותו בזמנים הקשים האלה – תאמיתי
המובא ]ראה ציטוט  צורה קשהמות בתרוב אוכלוסיית העולם  ,עולםרוב ה

נס לחורים כורשעים שחושבים שהם יכולים להי .[במסגרת מישעיה ל"ד
, אז הם גם שלהם )הפאר(סוס קהלו-ילעצמם, לבונקרשלהם שהם בנו 

עוד יבואו כנגד מהם וחלק  ,]ר' סו"ס עמוס[ בפנים מה,חלק ימותו ש ,כן
ם את יהם יודע 'בפנים' .גמוריםהם  .משיח. אבל לא יעזור להם כלום

 גלו להפתעתםוי ,יחשבו שהכל נהרסהם  –י "וכשיגיעו שוב לא .זה
 יםאמיתיים כי הם יהוד ,יםאמיתי-יםשחיים כמו יהודים שיש יהוד
 דעו שזה הסוף שלהם.לו לסבול, וכבר י  כזה הם לא יו באמת, ואת

ים תפתחו את העינ :יםאני מבקש מכל היהוד ,ברגע זה ,אבל עכשיו
עצבני, אני  כ"כ יזה הסוף! אנ !?אתם לא מבינים שלכם, זה הסוף!

לא אני  – משהו, מאיזה כיוון בדיוק ,פוצצותיודע שהולכת להיות הת
 ר.רו, וזה בע, אבל אני יודע, אני יודעדיו

חושבים שהחיים  באמריקה, באירופה, שאתם עדייןים כל היהוד
תתאוששו, תפתחו את העינים, אל תירדמו  ,רגיליםוהם נורמלים, 

ות חאז לפ –עכשיו. זה לא שקר. ואם זה פשוט קשה לכם להאמין 
דבר שצריכים לעשות, זה  בין כךתשובה ו .תתחילו לעשות תשובה

כל אז אדם צריך  ,הסוף שלוזה אדם אחד בעולם שיודע מתי כי אין 
אבות ]'ושוב יום אחד לפני מיתתך',  הזמן לעשות תשובה, כל הזמן, כל הזמן

 .[, עי' ילקו"ש לתהלים צ' רמז תתמ"אב'

ות שלהם, כי רק ככה והמ-על יוםים שכל הזמן חושבים יהוד נםיש
כמו  יופן טבעאעים שבדאנחנו יו, וולהתעורר ,אפשר להתאושש
, אז יש סוף לחיים שלנו, לחיים י השנים האחרונותשאנחנו חיים באלפ

אבל לא  ,חוזרים בכל מיני גלגולים, הגוף מת אמנםאנחנו  .ייםנהגופ
לא נצטרך כבר עוד מעט והנשמה. אבל צריכים לעבור את המות. 

שבן אדם לא זה ז בגלל א .כן לעבור את המות, אבל עכשיו עדיין
ממנו, הוא הכי מפחדים  ך כללע מתי שהוא מת, וזה הדבר שבדרדיו

זה לא יעזור לכם, לא יעזור ושובה. כדי לעשות ת צריך לחשוב על זה
רכו לעמוד בפני זה ולחזור בתשובה, טציום אחד ת .לכם לדחות את זה

ק' ו  'ש  ואוי ואבוי אם לא תספיקו. אמנם כשיגיע הכוכב זה יהיה כזה 
באמת הוא  'יהודי'אבל לא כל  ,שכולם יחזרו מיד בתשובה )הלם(
קרובים שלנו שייעלמו, וזה מהאפילו  ,ואנחנו נראה אנשים ,יהודי

תשובה, תתחילו  אז תתחילו עכשיו עם .פחד ',שוקכן ' יעשה לנו גם
 עכשיו עם התשובה.כבר 

יכול להגיד? ל להגיד, איזה רב ולהגיד לכם, מה אני יכול מה אני יכ
, 'טוב, הוא קיצוני, לא צריך לשמוע אותו' :אז יגידו – ואם רב יגיד

 אין ...סתם שטויות, ה' אוהב אותנו'אנחנו נשמע את אלה שאומרים: 
זה השקר.  ,אבל זה שקר '...תמשיכו איפה שאתם .זה בסדר ...מה לפחד

מיתי, כל יהודי א והוא יציל אותנו, הוא יציל ,הוא דואג לנו ,כן ,ה'
או  םחרדיים פשים ליהודושהם מח ם,יהודי-כאילוהם אבל אלה ש

 .כי פתאום הם יעלמו ,נו נקבל 'שוק'ואנח .הם לא ישרדו – יםאמיתי
 .גידאמה  ,דגיי אנאמה 

, לא לעשות לא להגיד' :ע השניה אמרו"רבנים לפני מלחמהו
 מרוב הם מנעוו, '...?ותםאלמה להפחיד  ,אנשים דא להפחיאסיפות, ל

. אבל ה' דאג ['העולם לא יכול להמשיך יותר']ר' גליון  האנשים לעשות תשובה
 ,שכולם רופאי, בזאתיהא ,הוא הציל את העם היהודילזה, כי ככה 

, אבל אלה שלא עשו זאת לאאמנם  רב רבע וולם, אלו שהיכ טכמע
וזה הציל  ,לפני המות 'שמע ישראל'עם כל הלב  צעקור, כולם "ע ויה

זוה"ק בראשית לח: בענין הנהרגים עקד"ה, ובדברי ]עי'  יםהאמיתיים את כל היהוד

 .האריז"ל בספר 'לימודי אצילות' שהובאו בביאור מתוק מדבש שם[

בעיה יותר גדולה מאלה  ה, להם היתבחיים שיצאו מזהואלה 
וברוך  .הקימוהם הקים קהילות חדשות, ושנהרגו, כי הם היו צריכים ל

 ,הרוב הגדול ,, אבל כל הקהילות עכשיוםה', יש הרבה אנשים חרדי
ולכן  ,ניין את כולםעוזה מה שמ ,הם מבוססים על כסף, כסף וחומר

עו יהגר שאכאז כבר כל הקהילות המפוארות האלה ירדו. אפילו 
, נמוכים למטהיד כי האמריקאים היו תמ ,הדירי הזו הית -לאמריקה 

אבל לא  ,הקימו את הקהילותהם הגיעו לפה יותר מאירופה, ואז כש
 קהילות כמו שפעם היו.

ם שלהם, משפחות יוהיו רבנים ענקיים שאיבדו את כל הילד
 ,ישראל באו לארץהם , ואת נשותיהםאיבדו גם הרבה מהם וגדולות, 

דור נולד חלק מהם ל לפחות, ווהתחתנו שוב ,ולאירופה ,ולאמריקה
לא כמו הילדים שהיה לנו באירופה, זה אבל גם הם עצמם אמרו:  .חדש

 סהלוקסוס, הלוקסו לא כמוהם, זה משהו אחר, דרגה אחרת. למה? כי
צים את החומר. והחומר וזה של אלה שר – סוהלוקס זה של הגוים, –
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 3עמוד  –על הנשמה היהודית 

 

ולכל  [:ב"ס בתש ',ו ו'ס עמו, ה"ע, ע"ש כ'טע  ב  י   ן ו  רו  ו  ש  ן י  מ  ש   י   ו  ']תנו לשטן ומביא א
'שובה ישראל' ]ר' מאמר  לקולים שהשטן מביא לנו, שלא נדעההנאות והקי

 .לר"ש ז'ליכובער זצ"ל[ 'נהרי אש'בספר 

י. "י, על עמ"אז מה אני אגיד לכם, אני רק בוכה ובוכה, על עמ
 ח, אני מדבר הגיוני, אני לא מדבר משהו שאפשר להתווכעם ישראל

אז אתם לא יודעים מה  -ויכוח איתי  אם יש על זהאיתי על זה, 
צב טוב מבאיננו י "שאתם מדברים. המצב הוא קשה ביותר, ועמ

 ,טובים ,פשוטיםים יש לנו יהוד ,ת, כללית. יש לנו צדיקיםירוחנ
 ,ים להיות קרובים לה'ל, שהם עדיין משתדסוגים למדנים, כל מיני

מכם,  הרוב. אני רק מבקשלהיות מ קאבל לצערי הרב זה עוד רחו
שכשאתם שומעים את מה שאני אומר אתם רוצים  ,יםהיהודמכם, מ

. יםאמיתיים אז זה סימן שאתם יהוד –ם לבכות יאם אתם רוצ ,לבכות
כמו המשפחה  ,שעוזבים את היהדותים אתם שומעים על יהודכשאם 

ממש, משפחות -יםשפרסמו אותם מאד בגדול, שעזבו מאיזור של חרד
כו פם שלהם נהיממש, והם והילדים חרדטובות משני הצדדים שהם 

על זה בדמעות באמת,  , והם גאים בזה, מי שיכול לבכותיםלחילוני
יהודי כזה אין לו  .יהודי אמיתי אז הוא –בלב על זה  ולהרגיש כאב

 הוא ינצל. .מה לדאוג, אין לו מה לדאוג

כי  ,הוא ינצל – ל לבכות על צרות של יהודי אחרווכל יהודי שיכ
 ,תפללוכל יהודי שיכול להגיד תהלים, ולה .הוא יהודי אמיתי

 בה של הקב"הרולהרגיש את הקי ,ולבכות ,ולדבר עם ה' ,ודדבתהול
והוא  ,יהודי אמיתי הוא –

שהם רחוקים, ים ישרוד. יהוד
, אבל שלא חשבו על זה בכלל

יום אחד שומעים את האמת, 
פתאום יש איזה קשר, ויש ו

בעינים, שזה ות עדמעות שמופי
מגיע עד לנשמה שלו, הוא 

 קואפילו שהוא רחו ,ינצל
ביותר, הוא יבין מיד. וכל גוי 

 ית,שבאמת יש לו נשמה יהוד
כעונש הוא נשלח בחזרה רק ו

הוא פתאום ירגיש את  כגוי,
ואת  ,יתה לדת היהודהמשיכ

 ,הרצון לתת את כל כולו לזה
אמיתי -נצל, כי הוא יהודיהוא יו
ר '] שיחזורבשביל אבל  לות,הנשמה הלכה לגש פ  ו  ש  ע ב   ק  ת   א י  הו  ם ה  ו  י  ה ב   י  ה  ו 

ל דו  ם ,ג   י  ר  צ  ץ מ  ר  א  ים ב   ח  ד   נ   ה  ר ו  ו  ש   ץ א  ר  א  ים ב   ד  א ב  או  ה  ב  י, לא "עמ ,לכן ....', ישעיה כ"ז[ו 
 ,בלי תשובה !תבינו ...בלי תשובהזה אם  ...לפחד, אבל בלי תשובה

 ים!לא יהודאתם  – בלי תשובה

 ות?ליש שא

 תשובות:ושאלות 

על השריפה, כבר הרבה  איך זה שבקנדה לא הצליחו להשתלט ש.
 ?מאז שהיא פרצה זמן עבר

ת. מה שקרה בקנדה, ואני לא הכי חזק בטכנולוגיה, אבל מה שאני 
נפט, וזה בוער. גר השלישי בגודלו בעולם של אמבין טכנית, שזה המ

 'פראקינג'בשיטה שקוראים לזה את השאיבה של הנפט הם עושים 
(Fracking) ,עמוק לתוך האדמה, -עמוק-בשיטה זו הם נכנסים עמוק

א מתחמם "כדוה ,מסוכן מאד. ובכלל ,מסוכןממש כל כך עמוק שזה 

זה הקידוח ה, ואם עושים את הכוכב, ואז הפנים הוא חם מאד בגלל
פשר לכבות ואיך א .ויאבואוי ו ,עלול פשוט להידלקמדי עמוק, זה 

רק לסגור את זה. צריכים להגיע לשם ולסגור את זה, אפשר את זה? 
האיזור היה בלי גשם כן גם מלבד זאת ו .זה ימשיך ,וזה לא עכשיו

 את המקום ,רק כואב הלב לראות את זהוזה יבש מאד. הרבה זמן, 
משהו  ,יפהכל כך , כי זה היה מקום שהיה פעם 'לפני ואחרי' ההוא
  ...ביופיוחד מיו

, גן עדן ביותר היתה מקום יפהכן את סדום שגם לנו ש. זה מזכיר 
 ...הושחת לחלוטיןזה ו עלי אדמות,

הפך את זה מאד יפה עד שה' הפך את זה, ם וקהיה מ , זהת. נכון
אבל מקום יפה מאד, יפה במיוחד, זה היה לאפר. אבל פה באמת 

פצצה אטומית, והם עדיין לא שם צצו ופכמו שממש עכשיו זה נראה 
קסיקו, במפרץ מגם ואותו הדבר היה  .יודעים עוד כמה זמן זה יבער

במפרץ שם זה נראה שזה הולך להתפוצץ  עכשיובדיוק אותו הדבר. 
 י!וואז אוי ואב עולה! ם זהש    מקסיקו, כי איפה שסתמו את זה

כמו עוד פעם זה יזהם את המפרץ האם ש. מה יקרה אם זה יעלה, 
 ...?עשה בעבר הזש

 ,וזה יתפוצץ ,ת זה יעלהמ. אם בא, הרבה יותר גרוע מזההו  ת. או  
החוצה א צ  געש, י  -ם מאד חמים כבר, וזה יהיה כמו הרקודם כל המיאז 

נפט וכל  ,כל מה שיש בפנים, אש
זה יזהם את כל . ומיני דברים

יביא וזה לא רק זה, זה  .האיזור
בטקסס, גם  אמי, גםנצול

ה דגם בפלורי ,בלואיזיאנה
ובמיסיסיפי, ובכל הארצות 

זה  .שבאיזור הזה. וזה לא מספיק
 האיזור מעלה זגם יגיע לאיזור ש

 .יפסיסיישל המ

בזה  זה יגיע לאיזור שיש
 קרקעי-בקע תת, שבר - Fault) ט'ל  פו  '

את ם ש יש ,בין הלוחות של היבשת(
, (Madrid  Fault) 'פולטמדריד 'ה

זה יכול  ,ב"בדרום ארה ,ושם
 !ב"לגרום לרעידות אדמה ענקיות, זה יהרוס חלק ענק של ארה

שהם מהוים  םיש עוד הרבה דבריוסתם. -מקבלת עונש לא ב"האר
 סכנה בשבילם.

הם גם אנשים הישירות מן השמים או ש שמגיע ש. האם זה עונש
 חלק בהרס הזה, כשליחות מן השמים כמובן? גם כן גורמים

המסוכנת ות אם לא היו עושים את הפעילי כת. הם שליחים בודאי, 
 .אינני יודע אם זה היה קורה. הם עושים דברים שאסורים להם הזאת

לעשות מה  רשאיםהם לכן ו, אז "ח ,ה"הם חושבים שהם במקום הקב
ה מביא את "העיקר להרויח כסף. אבל יש גבול. והקב ,שהם רוצים
אפילו אם הם לא היו עושים את ו ,לוחץהוא לכשעצמו הכוכב ש

עד כדי היה לא זה , אבל מן הכוכב היו בעיותגם כן  הדברים האלו
 .הרסני כך

הם פשוט הורסים בעצמם את הבסיס של החיים שלהם, של כולנו. 
כורים מכל השליטה, מכל הכסף יהם ש .הם פשוט השתגעו לגמרי

לי במרבים אנשים שהם אספו במשך כל השנים האלה. הם רצחו 

 ישעיה פרק ל"ד:

יבוּ ִקְרבּו גוֹ }א{  ְקש ִ ים הַּ ֹמעַּ ּוְלֻאּמִ ע ָהָאֶרץ ּוְמלָֹאּה   ,ִים ִלש ְ מַּ ש ְ ּתִ

ל   ל ּכָ ָמה עַּ ּגֹוִים ְוחֵׁ ל הַּ ל ּכָ י ֶקֶצף לה' עַּ ל ְוָכל ֶצֱאָצֶאיָה: }ב{ ּכִ בֵׁ ּתֵׁ

ח ,ְצָבָאם בַּ ּטָ י... ֶהֱחִריָמם ְנָתָנם לַּ ְרּבִ ִים חַּ מַּ ָ ש ּ ָתה בַּ י ִרּוְ ה   ,}ה{ ּכִ ִהּנֵׁ

ט: }ו{ ֶחֶרב לה' ָמְלָאה ָדם ּפָ ם ֶחְרִמי ְלִמש ְ ל עַּ ד ְועַּ רֵׁ ל ֱאדֹום ּתֵׁ   ,עַּ

ֶלב חֵׁ ָנה מֵׁ ש ְ ּתּוִד  ,ֻהּדַּ ִרים ְועַּ ם ּכָ לְ  ,יםִמּדַּ ֶלב ּכִ חֵׁ יִליםמֵׁ ח  .יֹות אֵׁ י ֶזבַּ ּכִ

י יֹום ָנָקם לה' ֶאֶרץ ֱאדֹום: }ח{ ּכִ דֹול ּבְ ח ּגָ ָבְצָרה ְוֶטבַּ ת   ,לה' ּבְ נַּ ש ְ

ּלּוִמים ְלִריב ִציֹּון: }ט{ ְוֶנֶהְפכּו ְנָחֶליָה ְלֶזֶפת ֲעָפָרּה ְלָגְפִרית ,ש ִ   .וַּ

ה ְיָלה ְויֹוָמם לֹא ִתְכּבֶ ָרה: }י{ לַּ ְרָצּה ְלֶזֶפת ּבֹעֵׁ ְלעֹוָלם   ,ְוָהְיָתה אַּ

ָנּה ִמּדֹור ָלדֹור ח ְנָצִחים .יֲַּעֶלה ֲעש ָ ֱחָרב ְלנֵׁצַּ ּה: ,ּתֶ ר ּבָ ין עֹבֵׁ  אֵׁ
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ר בשביל זה. הם עשו הס אפילו אדם אחד לבית הסוישאפשר להכנ
ברים ממש נגד דאיתם עושים ום, יחוטפים ילדהם  .איומים םידבר
, כי סבוריםצים, כך הם ואבל הם יכולים לעשות מה שהם ר .קהחו
יש  .אין מה לעשותאז אותם לבית סוהר,  לוקחיםהחוק, ולא מעל הם 

קטן, שכל השוטרים יודעים שהם אחד בר ב, וזה ד"מקום בארה
וזה לא משנה  ,)דוחו"ת( סכום מסויים של רפורטיםזה ם להביא איכיצרי
לתת רפורט, להגיד לנהג שהוא  זה נכון או לא נכון, הם צריכיםאם 

כים להכניס יבכלל לא יהיה נכון, אבל הם צראפילו שוכך, ו-עשה כך
 ודה אחרת...הם צריכים לחפש עב –ואם לא  את הכסף הזה...

כ עקומים "כ םאבל זה מגיע לדברי ,שים שכל אחד מרויחיהם מרג
מאד, אבל זה הרבה ים את זה ספרמיודעים ום לתאר. אמנאי אפשר ש

ן שהגענו לכזה ילהאמאי אפשר להאמין, אי אפשר  .איום ונורא משהו
יש אנשים עכשיו שנלחמים ו .כ הרבה אנשים"כמקיף ושזה מצב, 

עכשיו, והם יכלו להפיל את האינטרנט מאד  מפריע להםאכן , וזה םנגד
רק צריכים 'להוציא את הפקק', את החשמל, וגמרנו, הם , אחת בשניה

זה מפריע להם מאד, האינטרנט, כי שם מספרים עליהם את האמת, 
אנשים אמיצים  נםויש .מספרים את כל מה שהם רוצים לעשות

 ומחפשים ומוצאים את האמת, ומה שהם עושים ,ועוקבים ,םשהולכי
הם  ,יםכבר מבולבל , הרשעים,הם מפרסמים את זה, אבל מה? הם –

הם מה שאת מהר  פעולריכים לם הרבה זמן, הם ציודעים שאין לה
, אצלםיש קצת פאניקה  .ניקהאאז כל אחד פועל בפ ,צריכים לעשות

פנימיות ות לחמיש להם מ ,ףכ בטוחים בעצמם, ובנוס"כ אוהם כבר ל
 ...אחד עם השניה

 ש. כמו במגדל בבל...

שלב הכניס אותנו לבבל. ה' עכשיו -, בדיוק, זה ממש מגדלת. בדיוק
מה שכתוב לנו בספרים שלנו, את שאנחנו רואים פחות או יותר גם 

, אנחנו לא דף ק"ט.[ ,]עי' סנהדרין פרק חלק ואיך יגמרו אותם ,איך זה יראה
אבל מה, אפשר לראות כבר שיש להם  ,'בערך' רקיודעים בדיוק, 

 סוף...

זה קשור גם האם  –באחרונה  ש. וכל הרציחות המסתוריות שקורות
 אליהם?...

הולך ורוצח ככה? רק זה שאליהם, ממש. מי  רזה קשושת. בטח 
 .את היכולת , אבל להם ישאחרים הם. טוב, פה ושם היו כמה הרוגים

, הם והם צוחקים על כולם, מהנרצחו,  ם שפתאוםיכל המדענכמו ו
אדם יש לו שבע עשרה כדורים -עושים את זה פתוח, מה? אם בן

 אלו ...!תוך הגוף שלו, איך אפשר להגיד שהוא התאבד?נעוצים בש
ר הסו-אבל אף אחד לא הולך לבית ,מביניםאבסורדים כאלה שכולם 

 בשביל זה, אנשים לא שמים לב לזה.

באופן פתאום  הכלכלהלה סה מה קרה בוונצואלה שככה קרוש. 
 ?טוטאלי

אמריקה זה -, כל דרום, ובכלל'גדוליםים כלב'ת. זה מקום של 
, 'בלי לחשוב'הם פשוט גנבים גדולים בוונצואלה, מקום כזה, אבל פה, 
לא  בורחים לארץ אחרת, הם אז – ואם זה נופל .בלי שאכפת להם

הגנבים ם האלה, יהאוכלוסיה, האוכלוסיה סובלת, אלא הגדול
 הגדולים.

 קשורים לסדר העולמי החדש?...שלהם  מנהיגיםש. האם ה

בכל ארץ. כמעט לשילטון אי וודאי. ברור. הם אלה שעלו דוות. 
דברים שממש מדהים. אבל עכשיו כדבר זה  – השליטה שלהם

את זה בסוד, רוב האנשים לא  הםכל הזמן היה לוליפול,  םמתחילי
ם הם כל מה שאנשים מגלי – האינטרנטבכלל מזה, אבל בגלל ידעו 

צריכים הרי בכל אופן הם  .םיאנשים יודעהשם, אז ומפרסמים ים מ  ש   
למכור היה ואפשר  ,בסודהיה זה הזמן להשתלט על כל העולם, וכל 

האמנו כולנו . אנחנו , זה נגמרשקרים, אז זהו ',לוקשים'לכולם 
שכל האנשים יה, טבאמת דמוקר שזוהי כולם האמינוב, "בארה

, הם עבורו םאת הנציג שהם מצביעיבאמת מצביעים ומקבלים 
יותר ארץ שאין ב, "ארהאשר ארץ יותר דמוקרטית מ ןשאי םמאמיני

ממש. אבל זה לא  'גן עדן'זה  ,ב, ובכלל"ארהאשר מים טובה ליהוד
 ,יםיהודאת ההיה גיהנום, זה רק קילקל זה מתמיד וגיהינום,  זוגן עדן, 
כל מאז, משהיה שקר -שקר-שקר לא דמוקרטיה, ואיזהשזה ובודאי 

ולמעשה זה  ,עכשיו זה יעלםאבל  ,שזה קיים 1776-מ השנים האלה
 זה ברור לכולם.טיה, ברור, לא דמוקר כבר כבר נעלם, כי זו

 ,עכשיו ראינו תופעה מדהימה, מצד אחדהיה עצמאות שהום ש. בי
אבל  ,הז כלמשמעות של ים ללועג ,חילוניים מאבדים את כל הקשרה

המדינה ערכי מזדהים עם ים מי שנכנס לזה זה החרדים, הרבה חרד
 ..., חוגגים במחולות עגל הזהבוהציונות

הם  ,םזשל הציוני ,בנושא של הציוניםים החרדים ת. טוב, היהוד
כבר לא  כל השקר, וזהעם גמרו כבר החילוניים  ... כיקצת מפגרים
מין  ואהה שהם פתאום תפסו איז - יםכ, אבל החרד"כ םמעניין אות

אבל הם  ,יםוגם להיות חרד לעשות, להיות כמו כולםכביכול' -'חופש
יחזרו  , אז הםיםאמיתיים יהודזה ישלמו את המחיר, וחלק מהם 

 והם יעלמו. –בתשובה, וחלקם לא 

יש הולכים, ומתחזקים וש ישקיטוב בין החרדים,  רואים .ש
 איך אפשר לזהות מיהו באמת יהודי אמיתי? יותר.עוד  םנופליש

ם על יהודי מסכן, מי שלא מרח ,יםת. מי שלא מראה רגישות ליהוד
הוא לא יכול  –מי שלא מרגיש משהו כשהוא שומע 'שמע ישראל' 

 יות יהודי אמיתי.הל

האם הוא יכול כלכלית, ש. ומי שעושק את חבריו ומסבך אותם 
 ...ות יהודי אמיתי?ילה

 אלא אומר שהו זה עדיין - אחר יהודי שגונב מיהודית. תראו, 
רחמנות ובלי לעשות שום ר, אבל יהודי שגונב מיהודי אחר בלי "ע

לא אכפת לו מהאסון שקורה אם  ית.הוא לא נשמה יהוד –תשובה 
כל אין לו וכי יש לו לב אבן,  ,עם זהל להמשיך לחיות והוא יכלשני, 

קשורים,  יםהאמיתי םיהודיכל האבל  .עם הקב"ה ,קשר עם היהדות
אז רואה יהודי הוא מרגיש משהו, הוא כשאם מישהו שהוא גוי, לכן ו

שמרחמים על  יםחילוניים ויהוד !יתיכול להיות שהוא נשמה יהוד
 קירבה הם מרגישים איזוים רק בגלל שהם יהודשאחרים, ים יהוד

נאנח,  ,'אוי'יהודי שאומר ו , זהו המבחן.יםאמיתיים , אז הם יהודאליהם
הוא  – על המצב של עם ישראל מי שנאנח ואומר 'אוי' .זה יהודי

ספרדים,  ,חוגיםכל הזה משהו מיוחד, וזה ב -יהודי. ה'אוי' של היהודי 
 אשכנזים, כולם.

ו מהכיוון שרואים אותכל הזמן הכוכב שאמור להגיע, ידענו  ש.
ביחס לשמש בשעת הזריחה,  10-11של השמש, בערך כמו שעה של 

אולי יתכן נו ישהוא מתקרב אלכבמשך הזמן ה היא האם השאל
 ן קצת שונה?ואנחנו נראה אותו מכיוש
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הוא ו .ום רואים אותוילא כל  .ת. אני באמת לא יודע את הכיוונים
קודם בקושי מבודאי. אין ספק.  ,גם הולך וגדל מתקרב ומתקרב, והוא

הרבה, יש -, הרבהראו אותו בכלל, ועכשיו רואים אותו הרבה אנשים
 צילומים מדהימים.

ש. מה דעתך על גל החום, השרב הכבד ששרר בארץ בימים 
 האחרונים?...

א. ולפי הגוים, גוים "ת. זה הכל שייך למצבים השונים שיש בכדוה
שהם מדענים, אנשים אינלקטואלים בעלי ידע, אבל הם גם מאמינים, 

באותו האיש הם דוקא מאמינים בתורה שלנו, אפילו שהם מאמינים 
 ימח שמו וזכרו, והם עשו חשבון שהמקום הכי בטוח כשהכוכב יגיע

ה  ו  ' :ה"תהלים קכ] זה ירושלים – יב ל  ב  ים ס  ר  ם ה  ל   ש   רו  ו  י  מ  ע  יב ל  ב  , כי לפי [.'..ה' ס 
החישובים שעשו המדענים, שזה תלוי איך מצבו של הכדור עומד 
באיזה כיוון, ואם זה לא עומד בכיוון מסוים שרוב המכות יהיו שמה, 

מה שכתוב אז בקושי ירגישו את זה. אז זה הולך ביחד, משתלב עם 
 לנו בנביאים ובנבואות.

ג בעומר הקרוב, ליסוע למירון או "ש. מה אתה מציע לעשות בל
 עדיף להשאר בבית?ש

ת. מה אני אגיד, רבי שמעון ישמח לראות את כולנו שמה, אבל 
, זה אני הייתי מעדיף להיות באיזור הבית. לא להבין אותי לא נכון

, חס ושלום, לא טוב וות שם משהלא בגלל שאני דואג שהולך לקר
', ובכל מקום אפשר אני פשוט מרגיש שבכל מקום אפשר להיות עם ה

 זה לא משנה המרחק. ,שמעון גם להיות עם רבי

אני גם בטוח שיהיו מלא שוטרים שם, ואני 
לא רוצה לראות אותם. הם האויבים שלנו 
עכשיו. זה לא כמו בתחילת המדינה שהם לא 

בהתחלה הם היו  יכלו להרוס את היהודים, כי
צריכים אותם בתור יהודים כדי שתהיה להם 

יכולים הם אבל עכשיו  פה... סיבה להיות
לב יהודי,  שום ים בלי"לעשות משטרה, יסמ

בלי מראה יהודי, בלי עינים של יהודי, בלי 
פעם השוטרים לא היו  .]ביצה לב:[ לב של יהודי

אוי לנו. וגם אז עשו הפגנות וכו', אבל בכל  –כל כך קשים, ועכשיו 
 אופן זה לא היה כמו היום, כזו אכזריות.

 ...חם באיום על חרדים בהפגנה בירושלים שלף נשקשוטר ש. 

מופרעים ביניהם, וחוץ מזה יש מספיק גוים ת. טוב, יש מספיק 
 ביניהם.

ש. אבל הרבה חרדים אומרים שצריך להכיר טובה למדינה, 
 יתם...ולהשתלב א

ת. מה שהחרדים אומרים עכשיו, את כל המחמאות על המשטרה 
 ועל הצבא וכל זה, זה כבר לא ב'מודה' אצל החילונים...

לים בחוף של אתמול  ם שנסחפוש. הסיפור שקרה עם היהודי
 ביץ', האם גם זה מתקשר לענין של הכוכב?...-מיאמי

בכל החוף ביץ' ו-ת. זה מתקשר מאד לענין של הכוכב, כי במיאמי
ב עכשיו המים מאד גבוהים, מגיעים עד לבתים, "המזרחי של ארה
, שהמים באים בכח שכזה, בדרך הכוכבבגלל וזה  .והמים סחבו אותם

ובזמן  לא מגיע עד לשם. וסובלים מזה בכל החוף המזרחי.זה  כלל
, היו להם )שתי מדינות בארה"ב(י הקרוליינות האחרון גם כן בשת
 ,, קרו שם ממש דברים איומיםפעם לא היו ףשטפונות כאלה שא

 זה היה נס. –סחף, וזה שהם יצאו בחיים יאנשים ממש היו צריכים לה

והמסר הוא, שכמו  .ליהודים החרדיםברור אז זה משמש כמסר 
אנג'לס, -יורק תיסחף לים, ה' ישמור, וגם לוס-שהם נסחפו לים, גם ניו

ביץ', המקום של -מיאמי .הלוגם וושינגטון די. סי. וכל המקומות הא
הבילוי של החרדים, אתם עושים דברים שאסור לכם לעשות, לא 

ביץ' חוץ מהחיים החומרניים? מה יש -כולם, הרוב. מה יש במיאמי
שמה? מסעדות כשרות? מה יש? יש תורה באמת? אין. יש אביסל 

, אבל אין את מה שפעם היה, אין את הקשר הזה )מעט תורה(תורה 
ביץ' ולהיות קרוב -הקב"ה. ואי אפשר לחיות במיאמישפעם היה עם 

ממש לקב"ה, זה ממש כמו להיות בסדום ולרצות להיות קרוב לקב"ה, 
 אפשרי.-ממש בלתי

שהיו  כ הרבה טרגדיות במשך השנים"קרו כ .אז תפתחו את העינים
את העינים, אבל אתם רוצים לישון, רק כבר צריכים לפתוח לכם 

, ממש אחדים, שיש להם כיוון אחר, כיוון יש ביניכם אחדים .לישון
של הקב"ה באמת. ויש כאלה שהם באמת הלב שלהם עם הקב"ה, 

-'חסד'כ הרבה דברים של "כ הרבה שטויות, כ"כיש אבל מסביב 
וכל השטויות,  .אנוכיות, אנוכיות  כולו, וכו', אבל זה חסד שכביכול

הפאות כל ההצגות, כל הסרטים, כל הטימטומים, כל האיפורים ו
הצניעות, על הכל עכשיו נצטרך לשלם אם לא -היפות, וכל חוסר

  זו אזהרה ברורה. .עושים תשובה

 לשמש כאזהרה ליהודי ארה"ב... ונבחרהיהודים האלו ש. ודוקא 

ז היו אם זה היה סתם יהודי א כי, ת. כן
 םיהודי פחות שמים לב, אך בגלל שהם

, אז זה ים כנדבניםידוע ים, ובנוסף הםידוע
עושה הלם להרבה אנשים, שגם לא יהיו להם 

 את התרומות.

ש. השאלה היא האם תופסים באמת את 
 המסר?

 ת. נחכה ונראה.

לפני השואה, צעקו לאנשים שהיה כמו נראה דומה להמצב ש. 
 אף אחד לא רצה להאמין...ו – 'תברחו תברחו'

אז ר, רק ההבדל הוא שבכל אופן היו ת. כן, המצב אותו הדב
חכמים ענקיים באירופה שכיוונו את האנשים ברגעים -מידיתל

אבל  צדיקיםאמנם בעולם שלנו, יש  ,עכשיו ,האחרונים, אבל פה
אולי יצוצו, בסוף, אבל בינתיים אין  .ן לנו את הגדוליםאיבינתיים 

שאנחנו מחכים הדבר משיח בן דוד, וזה את אבל בסוף יהיה לנו  .לנו
אני מאד דואג, מאד דואג, המצב קשה ביותר, קשה ביותר, אני  לו.

בעתיד הקרוב נהיה  מאד דואג לעמ"י, שיעשה תשובה בלי לסבול.
ופשוט לדעת  ם לבטוח בה', להגיד תהלים,יסתם, וצריכ-בחושך לא
 ונצא אל האור. –ואנחנו צריכים להיות איתו  ,שה' איתנו

אבל עכשיו, ברגע זה, אני 

מבקש מכל היהודים: תפתחו  

את העינים שלכם, זה הסוף!  

 אתם לא מבינים?! זה הסוף!


