
 כופרים וארזי הלבנון
 עם בנימיןתקשור יום ה' כ"ד סיון, ירושלים, , בס"ד

 ,הודיע שעומדת להיות קטסטרופה הלכם שהנשיא אובמר אני רוצה לומ

לשמור ולאגור אוכל ומים, ולהיות מוכנים לכל מקרה.  םצריכיאנשים ו

הרשות הפדרלית לטיפול במצבי  – .F.E.M.A) 'פימה'אירגון ואותו 

ם לשמוע ולעשות מה שהם יצריכ – ב"שיש לו מחנות בכל ארה( חירום

רוב האמריקאים ש. מעניין מאד ..הציל חייםלכי זה בשביל  ...מבקשים

לא שמעו את זה, ואם נשאל אותם אם שמעו כזה דבר, יגידו: 'אולי כן, 

 אמר רשמית.ר, זה נמ  א  אולי לא, לא יודעים...', אבל זה נ  

 ,מכירים אותו עד עכשיואנחנו העולם כמו ש .העולם עומד ליפולו

אבל בכל זאת בשנים האחרונות, מאד הרבה השתנה כבר שזה  למרות

בעתיד הקרוב. ואני יודע שאנחנו עומדים באמת וזה ישתנה עוד הרבה, 

 ,עומדת להיות קטסטרופהאיזו אמנם רים לנו . לא מספקטסטרופהלפני 

ואני אומר  להיות מוכנים,וומים וכו', צריכים לאגור אוכל אומרים שאבל 

כבר רואים את זה ו , אין בזה ספק.מגיעהוא  ,, השביט'אקס-פלנטה'ש

אין כבר  .לצלם אותו בשעות היום ולראות את זהכבר אפשר ו .בעינים

 .אלינו מתקרבהוא עבר את השמש והוא שום ספק שהוא בדרך אלינו, 

 ספק.כל בזה אין 

צריכים להתכונן לזה, לאו דוקא כמו שהנשיא ם יהודיה ,ואנחנו

כבר אנחנו צריכים לשים קצת אוכל, אבל כמה  ,כןאולי דיבר, אובמה 

אנחנו הזמן שעכשיו  .צריכים פשוט לבטוח בה' אוכל ומים? שר לשמוראפ

לשנות את כל ההתעסקות ושל ביטחון בה',  'יםנאימו'לעשות  םצריכי

זו ההצלה! אין  .הגשמיות המיותרת, ופשוט להתקרב לקב"השלנו עם 

 ה בבעיה גדולה. יהי –מי שלא עושה את זה והצלה אחרת! 

את המומחים מה הם אומרים מה יקרה  אתם צריכים לשמוע

 את התיאורהק' א בזוהר ואפשר גם לקרוכשאנחנו נעבור את השביט. 

מטר,  600אולי ובהם בגנוסים יעלו יהאוק .משהו מפחיד ביותר. זה בדיוק

אדמה שאף פעם לא -אנחנו נראה רעידותש יתכןו ,יותראף או אולי 

מחצית העולם בכלל ו. הכל יתבלבל. כאלה דבריםשיש  חלמנו על זה

ה' יציל אותנו, אבל רק אם  – היה מתחת למים. ואנחנו, עם ישראלת

אני יודע ו .כי אם אנחנו לא איתו, אין לנו שום זכות להינצל ,אנחנו איתו

אנחנו נברח מכל ו ,נקוםעם ישראל האמיתי, , אנחנו שבסופו של דבר

 ,האלילים שהתחלנו להתפלל אליהם, ולאהוב אותם, ואנחנו נחזור לקב"ה

הוא יכול  ,האופי של היהודי ועגל הזהב ונחזור לקב"ה. כי זהנשרוף את 

 רב,-רבהע ,הגוים ,, אך ברגע שהרשעיםמאד-מאד לרדת למטה

או שאתה ', ואומרים לו: ו ליד הקיר'מעמידים אות', כל אלה העמלקים

 'האמיתי-היהודי'י , אז'נהרוג אותךשאו  ו את הקב"ה"ועוזב ח איתנו

לא הוא לא מפחד לא מהמות ו .האמתהוא נלחם בעד וקם לתחיה, שבו 

מוצא את , הוא הוא אוהב משום דבר, רק מהקב"ה. בתוך הנשמה שלו

 ,ניצוץ של הקב"ה נמצא בכל יהודי ,חלק .קשור ממש עם הקב"העצמו 

משיכה יותר חזקה, אפילו בעולם אין  – יש בין אחד לשניוהמשיכה ש

בין הקב"ה יש המגנט ש, כי הארץ-א המשיכה שבין השביט לכדורל

ָאָ נָ כָ ש ָ ]'מָ  בכל הבריאהשיש ביותר  ההחזקהמשיכה  וליהודי ז ָיךָ רָ חָ י

ָ ז ָ יָעָ ה',ָ'כ ָ צָ רוָ נָ  ָ הָכ  . וזה מה שיציל אותנו, ולא ה...',ָשירָהשירים[בָ הָ תָאָ וָ מ 

 שום דבר אחר. 

אפילו אלו הרי ולא לשים אוכל,  אינני אומר לא לשים מיםו

זה ה' יעשה לנו ניסים, על המעט המשהו, ומאיתם  שיצאו ממצרים לקחו

זה הוא יבסס את כל התזונה שאנחנו צריכים. ואנחנו נצא מזה שמחים 

ָב ָ וָ יָ צָ ָאוָ בָ ]'וָ  ושלמים ָ ר ָן ָוָ נ  ָ לָר םָעָ לָ תָעוָ חָ מָ ש ָ ה, ואנחנו נצא מזה  .ם...'[אש 

גוג 'ולעמוד בגבורה ב דשהמק-תבימוכנים לבנות את  ,צדיקים גדולים

 ומשיח לא נצטרך ללחום בכלל, ה' ישלח את , אפילו שאנחנו'מגוגו

לא פחות ממאה  ,להילחם, אבל לא נפחד, נהיה עם הקב"ה במאה אחוז

היה רגועים יותר. הכל יותר, נהיה שמחים יותר, נ םנהיה שלמי .אחוז

 טוב.יהיה יותר 

 נםיש .עכשיו נחזור למצב שלנו. יש דבר מענין היום בלילה

שעושים הפגנה נגד זה שהמשטרה רוצה שהם ישמרו על האיזור, ם יהודי

שהם ישמרו בכך  להיות חלק של המשטרהשמבקשים מהם זאת אומרת 

מה זה צריך ' :טוענים מפגיניםהאז , 'גניבות באיזור'יש על האיזור, כי 

 סהם יעבדו יחד עם המשטרה, ח !הם יהיו חלק של המשטרה ?!להיות

ם ויש יהודי .זו תכנית, תכנית לקלקל אותנועם ישראל,  ,. אבל'ושלום

איך  .עם המשטרהם עובדים נגד היהודילפעמים ושעובדים עם המשטרה, 

ה' לא יתן. אבל אנחנו  ,לא יתןככה?! ה'  ךילהמשר שבים שאפשאנחנו חו

צריכים להראות לה' שאכפת לנו על הדור הבא שלנו, שאנחנו לא 

לפחות שתדל שנבלי מ ,, שאנחנו לא ניתן להם!'עד כאן'מפחדים להגיד: 

מספיק  .לקלקל את הדור הבא שלנו זאתאיומה ההתכנית הלעצור את 

והמנהלים שמחים,  .הם נכנסו בתוך בתי הספר ,בתוכנו יםלהם מקבכח 

גם , שמחותכן הם מקבלים משכורת הרבה יותר גדולה, והמורות גם כי 

מהגן ועד סוף  ה יותר כסף, אבל מלמדים כמו גוים,הרב הן מקבלות

המסלולים שיש בכל כל עכשיו בעצם זה ש ,תהאוניברסיטה החרדי

 ים.סמינרה

אני אומר לבנות האלה שלומדות את כל הדברים האיומים הללו, ו

אם אתן חושבות שהכסף שאתן מרויחות זה יעזור לבעלים שלומדים 

תורה, אני אומר לכם, זה רק יקלקל, רק יקלקל, כי זה לא בסדר. האשה 

שיהיה בית, כי בלי כדי צריכה להיות לא יותר משש שעות בעבודה, 



-אם אין בית – אם הבעל לומד כל היום אפילוו .בית אין המשך ליהדות

ריות שלו לדאוג האח כי זו אמיתי הלימוד שלו לא שוה כלום!-יהודי

לא עובדת עם גברים בכלל, ו, ]מזמורָקכ"ח[ רהשהאשה היא אשה כש

 ות, וזהו. ואין הרבה עבודות כאלהלא הולכת לעבודה שלא מתאימה ליהד

את רוצות  ןשהשאיפות כאלו לבנות היום  יםמכניס .שהבנות רוצות

להוריד  זו המטרה:ו .הרבה ילדים דליבית, ולא להו-תקריירה, ולא עבודה

ולצערי הרב,  ם.החרדילהוריד את הקדושה של  ,םאת הילודה של החרדי

נו למצב שאנחנו לא יודעים כבר אם אנחנו יכולים אנחנו כבר הגע

טובים שזה מבלבל אותם,  םיש יהודיוכי הכל מתפרק.  ,להמשיך עוד דור

 ושמוכנים ,לזה ים עם זה, שעוזריםכאבל הם רואים הרבה רבנים שהול

בכנסת, הם הולכים עם ם שיושבי 'רבנים'ים אואלה שנקר .לקבל את זה

 ..שאלה טובה. שאלה טובה. ?למה .כל זה

 .אנחנו מקלקלים בידים שלנו את הילדים שלנו, שלא נדע ,ולכן

אנחנו ממש בסוף, אבל אנחנו נצא מפה כמו ו ,זאתעברנו את כל הגלות ה

ם לפתוח נקלקל את הדור הבא בזה שאנחנו מפחדישקב"ה רוצה, או הש

 . לא ללכת עם כולםש פוחדיםגד זה, או נ חםלהיל פוחדיםאת הפה, או ש

זה חינוך באמת.  ישנן חסידויות ידועות וחשובות שכבר שכחו מה

יעקב. ויש -גם לישיבות וגם לבתיורים שנכנסו כל מיני דברים אס נםיש

זה אמנם  ה' ישמור. ,ינם שומרים שבתאשם תופעה של חרדיעכשיו 

וחוץ מזה, יש  .דיםן חרינחשבים עדיוהם  ,רים שבתמבשקט, אבל לא שו

 ...את אלה שעוזבים את היהדות

תופעה לו  העוידבתחום, כי  נים שעוסקש. אמר לי אחד הרב

 הדינים כראוי... קשה של משפחות שלא שומרות את

שומרים טהרה כמו שצריך,  ינםאשם חרדי הרבהת. יש בהחלט 

זה לא הדבר ה .גם פה, גם באמריקה, גם באירופהקורה וזה  .ספקאין 

והלב נשבר לי. אני לא יכול להפסיק  – סוד. זה לא סוד. אני אומר את זה

אבל  .שהם לא רוצים לשמועי, על כך "פעמים על עמהרבה כ"כ לבכות 

, ורק אלה קטסטרופההולכת באמת להיות  :אני מזהיר אתכם עכשיו

ואי אפשר להחליט לא לשמור טהרה, אי אפשר  .שקרובים לה' ינצלו

כך. ה' נתן הוראות  פשר להחליטק. אי אלהחליט רק לא לשמור שבת בדיו

, ואם )כלומר בתורה שבעל פה( גם דרך הצדיקים שלוברורות בתורה ו

והם לא,  -צל נאנחנו ני רוצים להיות גוים, אז הם לשמור,צים ולא ר הם

ת ופשוט לרא-זה יהיה לא .ביותריהיה מפחיד  ,אבל זה יהיה מפחיד מאד

 ת העולם תמות. יי   רוב אוכלוס   ,רוב העולם .את מה שעומד להיות

 ,ותשימו לב, עוד מעט תהיה נפילה קשה כלכלית, קשה ביותר

ם. ואז יהיו יבהיסטוריה שאנחנו יודע לפחותמעולם, כמותה ה תשלא הי

היות תהפוך לשהמשטרה  אתגם ולים בכל העולם. ויש ם מאד גדיבלאגנ

ואלה שאיכשהו שורדים  .תילחם נגד האוכלוסיהואויב של האוכלוסיה, ה

איפה, -יודע-לא-לעבדים, או לאניאותם למחנות להפוך הם יקחו אותם  –

ות של ישירור עם תשע עלגמאותם. התכנית של הרשעים זה  ויהרגשאו 

  של העולם! ההאוכלוסי

טובים, איך שלא יהיה הם לא רוצים לתת לכם ם נו, יהודי ,אז

משגעים אתכם עם הגשמיות, אבל עוד מעט הם הם עכשיו אבל  ,לחיות

וגם עם רוב אוכלוסיית  כם. הם רוצים לגמור גם עם היהדותיתפטרו מ

בתחילה עבודה זרה. זה העולם. הם רוצים לעשות דת חדשה, שבסך הכל 

קצת נצרות, קצת איסלאם,  ,קצת יהדותכאילו יהיה מורכב מיעשו שזה 

. '..שלום עליכם' –מי שלא ירצה ללכת עם זה ווהרבה מאד עבודה זרה. 

שוכחים  הם שלו. הוא ימות. זו התכנית. אבל לה' יש את התכנית

אז הוא גם  ,קב"ה הוא שברא גם את השטן וגם את כל התכניות שלוהש

אמנם מעט  ונישאר .יגמור את השטן עם כל התכניות שלו, אין ספק בזה

ם מחזיקי'אלה שכביכול  ,עם הקב"השאלה  – מאד, יחסית, אבל נישאר

 בקב"ה ותורתו. 'חזק

עברתם אם אפילו אם עברתם עבירות קשות לפני כן, אפילו ו

]יחזקאלָל"ג,ָרמב"םָ אם עושים תשובה, ה' יסלח לנו – דברים חמורים

ָיונה[ ָלרבינו ָתשובה,ָמאמרָ'יסודָהתשובה' הדור הכי  זה – . אנחנוהל'

' )בלתי מחוספסים'כ "בגלל שאנחנו כ ,עם, אבל אנחנופנמוך שהיה אי 

 לאגיע בחזרה הנוכל להרים את עצמינו בכח, ובסופו של דבר ל רגישים(

 !ם לעשות את זה, רק הדור הזהיקב"ה. אתם מבינים? רק אנחנו יכולה

 .',ָועי'ָסוףָמזמורָמ"ד[יעָ ש ָ הוָ יָיָ לָ יָוָ תָ וָ לָ ן,ָד ָ יוָ בָ יםָאָ ר ָתָיָ וָ פָ ש ָ אָ ]'מָ 

להיות בדור בכלל לא רצו הצדיקים לא רצו לחיות, ם רוב היהודי

צח.[ שלנו -עם הסיטרא מלחמההיא הקשה מאד , ואני מבין למה, ]סנהדריָן

על כל זה ולהתגבר נצליח לעלות ר שכאקשה מאד. אבל  ,אחרא

 או – דת להיות בעולםשעומ רופהולעבור את הקטסט ,ולהתקרב לקב"ה

ואז נסתכל אחד על השני, ונראה את האור של השכינה  ,אז תהיה רגיעה

אינני יודע, אני  – טוב. כמה שישרדורק  ,לם, וזה יעשה רק טובועל כ

 לא הרבה... שזה יודע

 ...?'לא הרבה'אומר ש. מה זה 

 . שני שלישלא יהיו רוב הגדול מאד של הגויםהום היהודי ת. רוב

ם וכו'. ואנחנו יוזה הכל כתוב בכל מיני מקומות, בנביא .של העולם יחרב

חתונה 'אנחנו כותבים, לתמיד סופו של דבר כמו ש, ונגיע באמת בנשרוד

 ..אי פעם בכל ההיסטוריה.ה תשהי החתונה הגדולה, 'הגדולה

  



 שאלות ותשובות:

אז למה הוא אמר את זה פעם אחת בלבד  ש. אם אובמה רצה שידעו מזה

 ...?מן הנושא ירדו

הוא לא  .את הכל בשלביםם ית. כי הוא לא ירד לפרטי פרטים. הם עוש

אז הוא  שיש הרבה פרסומת על כל מיני דבריםכ אבל ,רוצה להגיד

 ...משהו מוכרח לומר

עת אם היא תוכל דשהיא לא יו לאחרונה דיברהאנגליה  מלכתגם ש. 

 יתכן שבקרוב היא תצטרך להימלט מאנגליה... ...שארילה

ת. היא פותחת את הפה שלה הרבה יותר מדי ממה שהם רוצים... 

לה, הם  'התגלש'וגם זה  )מחליק לה מהפה( לה כל מיני דברים 'מתגלש'ו

אמרה... אבל תשימו עין עליה, ברגע שאתם שמחים עם מה שהיא  לא היו

 הגיע הזמן...זה אומר שאז ( Denver, Colorado)רואים שהיא טסה לדנוור 

 ש. תוכל לדבר על המשבר באירופה ולהסביר לנו מה זה אומר?

העם קם שכאילו שזה  האירופי-כל הענין עם האיחוד, אני אסביר. ת. כן

, 'בינינו'נדבר בואו  ,עכשיו - עם אירופה( האיחוד)נגד ' נגד'והחליט להצביע 

תהיה חלק כן טניה ישבר היו רוציםהרשעים  אתם סבורים שאילוהאם 

-יתשחופ-הרבחי'שי כמו פנים לדבר טתפי שהם היו נווהאיר-של האיחוד

תוצאה ה, היהיהם רצו שזה שודאי ב !לעצור אותם? 'כביכול-העם-של

אנשים יהיו השכדי  ,י טובזה פועל הכ !הם רוצים בלאגן כיהזאת, 

 תוךגם הגרמנים בו .תפה נופלולא אכפת להם שכל אירו .מבולבלים

, פה, פלוס רוסיהובכל אירשגם כולם, כל ראשי הממשלות ו, התכנית הזו

 זה.הבמצב  שמחים שאנגליה ככהכולם פלוס כולם. הם פלוס סין, 

, הזה על הנושאחוזרות  היו כאלה שרצו לעשות בחירותאתם יודעים שו

אם זה מה כי לא צריך, ': ראש הממשלה שם אמרלמרבה ההפתעה, אבל 

העבודה  תא אני עוזבו, תכים לעשויאז זה מה שאנחנו צר –שהעם רוצה 

 נן.כהכל מתובודאי ש אז '...שלי

זה יפיל את הכלכלה. עכשיו שואלים איך זה  – ועוד דבר שזה יעשה

עה בכל וגר אמנםיכול להפיל את הכלכלה? מה זה שייך? הכלכלה 

קונים הם הם עושים?  הסימן, כי מה שום ומהוהבורסה לא והעולם, 

 – עוד פעם מעלים את זה ,זה יורד –ם ילה, מוכרועהמחיר אז והרבה, 

וקונה , אחר כך זה מגיע ודע קונים –אז קונים, אנשים רואים שזה עולה 

 אז הם קונים – אנשים רואים שזה עולהוזה מגיע וקונה עוד, והרבה, 

 ו. זהישנם עודפים ואזכי הם מוכרים...  ,, ואז הרשעים מורידיםוקונים

 לאב .זה לא שייך לכלום ...למטה-למטה למעלה-' )נדנדה(, למעלהיסו  ס  '

 ברואת גנבו  וליםהכי גד הבנקיםכי מזומנים, לרוב הבנקים אין  בעצם

שהם רוצים מה  כל את בנואת הבונקרים שלהם, עם זה בנו והמזומנים, 

את כל מה  מימנו , וגםרופהאחרי הקטסטלש בשביל העולם החדש שלהם

אז יש להם את הכל  .'פלנט אקס'ההם היו צריכים בשביל לעקוב אחרי ש

 כנן. ומת

תהיינה מהומות קשות ביותר רד הכלכלה, עוד מעט, כשתיהיה עוד דבר. ו

שייך יותר נראה שזה זה טרה ששה הם הביאו נשק למזל בגלוברחובות, 

ב "אבל בארה ,זה יהיהבטח גם פה ממש פה, זה יהיה ולים בעיראק... ילחי

 ממש גרוע מאד. הזה יהי –ובאירופה 

 נלחמים באזרחים של עצמם... – ש"עבמקום להילחם בדאאז ש. 

יהיה  הנשק, אז 'האויב' וכאילו שזה ,יצרוהם דבר שש זה עוד "הדאע ת.

המהומות כבר  .בלאגן-ובלאגן .וסיהנגד האוכלכש וגם "דאעהגם נגד 

 .אבל זה בהחלט כבר התחיל ,גדול' כמו שמחכים לזה-התחילו, לא 'בגדול

ה ופאיראנשים בלגרום לנועד זה זה בשביל להסיח דעת,  – כל זהו

, כל 'לשרוד'הכל הארצות של העולם להיות עסוקים עם בארה"ב ובו

  .וזה כבר קורה .אחד ילחם נגד השני

הם נכנסו לתוך החרדים, עם  .עושים בין החרדיםהם מה שגם בדיוק וזה 

ם יכסף עושהלא באמת חרדים, ופשוט בשביל כבר רשעים שהם -חרדים

והם עושים  ,הם תפסו את העסק מאד יפה .בלאגנים בין חרדי לחרדי

 .ים יצאו מזההאמיתי-נו, וכל היהודיםאבל ה' יציל אות .בלאגנים בינינו

ים נעלמו מכל מזומנהו .כל העולם עכשיו המצב הכלכלי הוא מאד קשהוב

וירצה לקחת את הכסף  ואם מישהו יבוא .מעט-מעט-יש מעט .הבנקים

מעל מזומנים בנקים שלא נותנים כבר יש  !לא יתנו לו – מהחשבון שלו

כך הם יצילו את ו, על אנגליה אבל הם יפילו את הכל .לסכום מסוים

 ,הם יוכלו להאשים את התושבים הטובים של אנגליה, כי השם שלהם

 ,הםוזרה את המדינה שלהם מן האויבים, רצו לקחת בחבסך הכל שהם 

קלקלו את הכל בכך שלא אלו ש, יאשימו אותם שהם חדש'-עולמי-ה'סדר

 .)האיחוד האירופי( EU-ל הרצו להיות חלק ש

מה המשמעות של  – במועדון המנוולים באורלנדו הענקש. הפיגוע 

 ?זהה סיפורה

נועד זה דבר ש .בין המוסלמיםאלה להבין  הם רוצים לעשות בלאגןת. 

ה להם תאז הי –מוסלמי  זה שהתוקףו .להיות בעיקר כנגד המוסלמים

גן, זה נגד זה, אהם עושים בל תמידזו הדרך שלהם,  ם.בר נגדדל סיבה

אין להם שום בעיה להרוג את האנשים גם נגד זה. וכנגד זה, וזה כוזה 

 לפני ההצבעה באנגליה הנה, .מה שמעוניינים שלהם כדי לעשות את

ה אחד תא בעד האיחוד, אז היא היקרצחו אשה מהפרלמנט שהיתה דו

יות האבל יכול לאולי זה הצד השני,  ותה? מי יודע?משלהם, אז מי רצח א

 . ..לא הצד השנישזה 

קבר בתיפלה ית לחולל טקס נש. לפני כשבוע נכנסו נציגי הכנסיה היוו

 ...לים והכניסו את הכמריםדוד המלך, השוטרים פינו את המתפל



להם, וה'  רהמקום, אבל זה לא יעזו תמשהו שם כדי לטמא א ת. הם עשו

 תהיה להם שום השפעהלא  –ם עשו את זה האת זה, ואפילו ש ןתלא י

זה לא פשוט. ויכול להיות  –להלחם על קבר דוד המלך  .על המקום

 .יודע לאאני אבל ם, אני מקוה שלא, יסלקו את היהודי שבסופו של דבר

  , דוד המלך לא יתנצר... לא לדאוג...םאבל זה לא יעזור לה

 ?..את השירותים הציבוריים בהר ציון ש. למה ביטלו

אמרתי לכם לאן כבר אני ופשוט רק כדי לעשות בעיות ליהודים. זה ת. 

 .ידים את המלחמה, אבל זה לא נכוןסכאילו שאנחנו מפזה נראה ללכת... 

י כשהם היו "לקח את עמה' צריכים להחזיק מעמד. בהרבה מאד פעמים 

 . אבל אנחנו צריכים להיות קדושיםניצחהוא שי "ועמ מעטים נגד הרביםה

 .ילך אחרת זה לא –

הממשלה פה מתכוננת למלחמה, לא ברור לי בדיוק נגד מי,  ,ושתדעו

וזה לא יהיה  .קרובהבעתיד  תחילומדת להע אבל יש מלחמה שכנראה

צריך להיות כביכול, הוא -, גם החרדיט, היהודי צריך לחזור בתשובהופש

נו. אבל אם אנחנו נבחר להיות עם יחרדי, ואז ה' ישמור על-באמת

היה לבן תאז לא  – זה נראה הרבה יותר בטוח ומושךבגלל שהרשעים, 

 אדם הזה שום תקוה.

עומדים לסגור את שער יפו בכל לילה הקרוב  זמןבהמערבי,  ש. הכותל

הנאמנים מן  םלעקור את היהודי מטרהבהכל וזה שיפוצים, בתירוץ של 

וקפים תהריפורמים הן השעות שהם מגיעים. ומצד שני  ו  ל  א  כי הכותל, 

 ם. אני לא מבין את זה...י, וכולם שותקהטינופת שלהם הכותל עם את

כל הרשעים עכשיו חושפים מצב שזה  .ת. אתה לא מבין את זה?! אני מבין

לאתם  .את הקלפים שלהם , בשום אופן תרדו מהאמונה והביטחון בה' א 

מוד על הם יכולים לע ילכו...הם  הם יעשו... .לא משנה מה, זה לא יהיה

ע דלא יו יאנ .הם יעלמו ברד, בסופו של כלום להם זורעלא יהראש, 

עד שיבוא הכוכב, אבל אני כן יודע שזה מעט מאד זמן, יקח כמה זמן 

אני מרגיש אבל ע בדיוק, דאני מאמין, לא יוו .חייב להיותזה יחסית. ו

 עוד השנה הזאת. שזה צריך להיות

 ?לכותרות כעתשחזרה  "ילדי תימןפרשת "ש. מה דעתך על 

אני ו. יזה לא הרבה יותר שונה ממה שהם עושים עכש –תימן  ת. ילדי

כן זה גם ו .יםחילונאנשים נתנו לאימוץ, אבל ל את רובםאמנם מאמין ש

 .היו מספיק תימנים שהתנגדו להם כי .התימניםהיה בשביל להרוס את 

היו הרבה שהלכו נגדם אבל  תםיא ושהלכ רבים מן התימניםהיו אמנם 

לעבוד בשבת, ללכת בבגדים  ,ושלא היו מוכנים לעזוב את הדת שלהם

 שלא הלכו איתם. הם רצו להעניש את אלהאז וכו' וכו', ו שהם נתנו להם

הדבר ועל כל ילד וילד, יפה הרוויחו  – השני והדבר .הראשוןן עניזה ה

 ת.רוצים להרוס את הדת היהודי –השלישי 

 המדינה הזו...לה קמה שכזו  רישעות בסיס ש. ועל

הסאטמר רבי זצ"ל, הוא ידע בדיוק מה הוא מדבר, הוא  ,לי'שאות. ר' י

וכ"כ  ,עכשיו הם מראים את עצמם חזק מאדו .ידע בדיוק מי הם הציונים

זה רק  ,וזה מה שכואב הלב. אין מה לדבר ,מתבלבלים םהרבה חרדי

 בת ולבכות על כל יהודי ויהודי שמתבלבל.לש  

 לים, מקרים משונים ומזעזעים...פמיני אנשים שנוש. שומעים על כל 

 מבוגרים...צעירים ו

ים, נפילה כזו יכולה להיות אמיתי םלא נשמות של יהודי הםת. נכון, כי 

אחד כולל אף ערב רב. וכל הענין עכשיו עם המנוולים, אין הרק של 

טראמפ וכו' שלא מתכופף לאנשים האלה, שלא מהלל אותם, אפילו שהוא 

 !זה פשוט לא דמוקרטי !אסור לדבר נגדם אופן אוהב אותם, אבל בכללא 

 ...לדבר נגדם לא דמוקרטיזה  –בארץ  וגם פה !לקבל אותם םצריכי

 הכ ,מכוערמעודדת כזה דבר מאפשרות וש. איך זה שמדינה נורמלית 

 הרסני וחולני עבור עצמה?...

 ה"חעהמטרה של המדינה, שהיא בעצם חלק של הסה .ת. זו לא המטרה

דרך קלקול זאת הם עושים זה להרוס את האידישקייט, ה' ישמור. ו –

יכול להרוס את כל היהדות, ה' ישמור. ה' דבר שזה כי  ,הבית היהודי

ה לנו הרבה יותר קשה לפני שזה יהיה יותר  ָרא  לא יתן, אבל זה עוד י 

לא משנה מה. אמרתי  – ולא לעזוב ק חזקו צריכים להחזיטוב. אבל אנחנ

היהודי צריך להגיד 'עד כאן', לא זזים יותר בו פעם, אנחנו נגיע לרגע ש

רק לקב"ה. ולא לפחד. וזאת היתה הבחירה שעמדו בה  – לשום כיוון

וצריכים להיות  ,גיעים לסוףאנחנו מובמשך כל הדורות, כל הדורות. 

 חזקים.

הענין איך לקרוא לזה, כל הדברים ששייכים אנחנו בעולם מלוכלך. כל 

החרדים. מכולל  – זה 'על הגובה' עכשיו. וזה מושך הרבה אנשים –לזימה 

אנשים,  מאדוזה לא רק מעכשיו, בארה"ב ובאירופה זה כבר משך הרבה 

, קורה עכשיו זה גם כןוכי הפסיקו להיות חרדים, הלכו להיות בלי דת. 

מאד  יםהם היו מעט – הלך להיות חרדי? שמי שאז ההבדלאבל מה, מהו 

שנשארו בישיבות וכו' מאירופה. ובאמריקה בכלל היה 'שמחה וששון' 

יש  , שהם הרבה יותר בכמותם מאשר אז,החרדים ,תמיד, אבל עכשיו

להם באמת בעיה. יש בעיות בתוך הקהילה שאף פעם לא היו בצורה 

ה עוד לפני וז .מכל הדברים המלוכלכים שנכנסיםקורה שכזו, וזה 

זה רק עושה את זה יותר גרוע כמובן, שהאינטרנט ולפני האייפונים, 

שאפשר בקלי קלות לראות דברים ולקבל רעיונות וללכת לחפש. אבל 

ברור דבר אחד: שיש לנו כמו כן גם הרבה בחורים והרבה גברים 

יים, ועל זה, על האנשים שהם יהודים אמית ,ששומרים עינים באמת

ספרָר'ָ]אם ירצה ה'.  ,יבנה את העולם הבא של משיח קב"ההאלה, ה

 .[באורךָע"שָ',מעלותָנוטריָהיסוד'טהרתָהקודש,ָ



 ...ופרים וארזי הלבנוןכ
בחז"ל  שמובאכפי  .הבא הסיפורבנימין הוספנו את  ו שללבקשת

תהיה תקופת בירור גדולה  דניאל ועוד(זכריה, )סוף ספר נביאים בדברי הו

את להפליא  הממחישהעובדה שלפנינו  המשיח.וחזקה לפני ביאת 

  .'תקופת הבירור'המושג של 

ארוכה ביותר, מיום התקופה במשך ה באושויץכלוא שאביו היה יהודי 

 האבשסיפר אביו  פטירתלאחר ההשמדה ועד לסיומו, -הקמת מחנה

 שעבר שם ומכל מה שראה וחוה שם.על מה ה מאומדבר מהיה לא 

את המשפט זה רק הדבר היחיד שהוא היה מוכן לומר שוב ושוב, 

)צדיקים גדולים( וראיתי  ן',ארזי הלבנו'ראיתי כופרים שנהיו " הבא:

 יהודיאת הזה הדבר שהרשים  ".כופריםלהיות ו הפכש 'ארזי הלבנון'

התגמד לעומת דבר אחר כל , שראה יותר מכל דבר אחרההוא 

  של תופעה זו.והרושם העוצמה 

אנחנו שגם בימינו יכולים להיות כאלו דברים, כי לצפות  לנו וזה אומר

מתגלית צצה, הפנימיות  במצב שכזהבירור, בתקופה של נמצאים 

בים יכולים ואנשים גדולים וחש ,ואז קורים דברים מפתיעיםונחשפת, 

כאנשים  להתגלות כשפלים, ואילו אנשים פשוטים מתגלים לעתים

 עצום.הלקח זהו ה .גדולים יםבעלי נפש גדולה וצדיק


