
  1עמ'  –הנוסחה לחיי נצח 

 יחרב העולם רוב
 ז"תשע חשון ז"ט, ירושלים, דניאלבס"ד, תקשור עם 

 גם, שקר שקר שקר, שקר מלא הזה העולם כל, אבא אוי, אבא אוי
 .ממשיך זה, מפסיק לא וזה ,מחלוקת ,מחלוקת ,מחלוקת. החרדים בין

 לא. שקר מוצאים אנחנו שם גם – אמת שמצאנו בטוחים שאנחנו ומתי
 דבר של שבסופו כדי הזה הבלבול להיות חייב, להתייאש לא, להתייאש

 שייך ומי לאמת שייך מי, השקר ובין האמת בין ולהבדיל לראות נוכל
 שלנו הקשר – וזה ,אחת אמת רק יש הזה הבלבול כל ובתוך. לשקר

 .ה"הקב עם

 צריכים למה ?הכוכב על לדעת צריכים מה' שאומרים אנשים יש
 מעניין ולא בבית עצמנו את גריםסו אנחנו? האלה הדברים כל את לדעת
 לראות בלי, שקורה מה לראות בלי כי, שקר כן גם זה – '!כלום אותנו

 לא, נבין לא אנחנו, הזה העולם על הרס להביא עומד' שה הסיבה את
 .נבין

 אומרים שהאוטיסטים שמה להתלונן התחילו שאנשים עכשיו קרה
 ה"הקב? העולם בןחור על, הרס על לדבר צריך למה. מאד אותם מפחיד

 .דבר כזה לנו יעשה לא הוא !טוב הוא

 רע כזה היה? המבול לפני היה מה כי .מאד ועצוב מאד מצחיק וזה
 היו ,צדיקים היו לא הרוב אבל, צדיקים אז כבר שהיו אפילו, בעולם
 הכל את להרוס שצריך החליט' וה, איומים דברים עשו, ממש-רשעים
 .חדש עולם עליהם ובנה ומשפחתו נח את הציל הוא – מחדש ולבנות

 עבדים שהיו למרות! לצאת רצו לא כי ?ממצרים יצאו לא 80% למה
 עבודה) ז"הע עם קשר הרגישו הם, היהודים כל עם פרך-עבודת ועבדו
" ֲאבֹוֵתינו   ָהיו   ָזָרה ֲעבֹוָדה עֹוְבֵדי"] לגמרי אותם תפסה ז"הע. מצרים של( זרה

 להם שנתנה שלהם האלילים-עבודת את לעזוב רצו לא, [פסח של הגדה
ָבר ֶזה ֲהלֹא'בשלח יד, יב: ]פסולים  תענוגות ר ַהד ָ ֶ ְרנו   ֲאש  ַ ב  ם ֵאֶליךָ  ד ִּ ְצַריִּ  ֵלאמֹר ְבמִּ

ו   ֲחַדל נ  ֶ מ  ם ֶאת ַעְבָדהְונַ  מִּ ְצָריִּ  ....'[מִּ

 ? הראשון המקדש בית נחרב למה

 יחזור לא ישראל-עם שאם שנה שמונים משך ניבא הנביא ירמיהו
 חזרו לא ולמה. לו האמינו ולא, המקדש בית את יחריב' ה – בתשובה
 להם שנתנה שלהם הזרה-העבודה את לעזוב רצו לא כי? בתשובה
 .במצרים כמו אסורים תענוגות

 ? באירופה השואה את לעבור צריכים, ישראל-עם, היינו למה

 אבל, זה את יודע ה"הקב רק ,הסיבות כל את להגיד יכול לא אני
 הגדולה היהודית האוכלוסיה היתה באירופה 1939 עד – ברור חדא דבר

-ומחללי שלהם ביהדות מאד חלשים היו היהודים רובו. בעולם ביותר
 מעניין לא, כלום שומרים שלא סימן זה שבת שומרים לא ואם, שבת
 היה זה אם'. וכו' וכו כשרות לא צניעות לא, קדושה לא – בכלל אותם

 .היהדות של זכר באירופה נשאר יהה לא אז קצת עוד ממשיך

 שהיו כמו בעולם יהודים של מספר לאותו הגענו האחרון בזמן רק
 ? בעולם היהדות של המצב ומה, השנייה העולם מלחמת לפני

 של תנועה יש, חזק חילוני הוא שחילוני שמי רק לא! דבר אותו
-מבעלי וחלק האחרון בזמן נחלשה זו תנועה, תשובה-בעלי של גדולה

 את החלישו סגורה מאד פעם שהיתה החרדית לקהילה שנכנסו תשובהה
, תשובה-בעלי בדיוק היו לא התשובה מבעלי הרבה. החרדית היהדות
 כל איתם הביאו הם – מהם רוצה' שה מה ותפס שהם עד ,מהם והרבה

 בנוסף. החרדי העולם את קשה בצורה שהחלישו וגישות רעיונות מיני
, היהודית הדת ואת כעם ישראל-עם את לחסל שרוצים הרשעים, לזה

 ומושכים הפסולים הרעיונות ועם הגשמיות עם פנימה הם גם נכנסו
 .אסורים לכיוונים שלמות קהילות

 מיני לכל הבנות את לשלוח שרוצים יעקב-בבית התוכניות ,לדוגמא
 ההשפעה את ומחליש היהדות את מאד מוריד שזה עבודה של סוגים
 שהיתה פעם של מאמע-האידישע איפה. הבבית היהודית האשה של

 והבנים שבעלה כדי קשים מצבים מיני כל ולסבול בעוני לחיות מוכנה
 מביא יעקב-בבית החינוך כביכול אמנם ?!'לה ולהתקרב ללמוד יוכלו
, האשה ולא בבית הבעל להיות אותה מביא זה ,שקר זה אבל ,לזה אותה

, מאד עייפה היא ההבית באה וכשהיא ,שעות שמונה עובדת היא כי
. ילדים להוליד וגם' וכו' וכו כביסה, הבית את לנקות, אוכל להכין צריכה
 תוכל ולא ,הלידות על לוותר עלולה היא, דבר על לוותר צריך וכאשר
 .וסבלנות באהבה ילדים לגדל שיכולה, שצריך כמו אמא להיות

 האנשים את להפחיד לא אמרו רבנים השניה העולם מלחמת לפני
 שומר'ה. לעשות רוצה שהוא ומה אומר שהיטלר מה על סיפורים עם

 אנחנו – לשמים לצעוק צריכיםשו בעולם שקורה מה ראה 'אמונים
 לא, להפחיד כדאי לא" :לו אמרו, לרבנים הלך כשהוא אבל! בסכנה
 עם את להציל בשביל !?מה בשביל"  ?להפחיד מה בשביל, כדאי

 ! להפחיד יםצריכ – העולם את להציל בשביל! ישראל

 שבעולם רואה לא הוא אם, לפחד ממה שיש רואה לא אדם-הבן אם
 ישתנה לא הוא אז( םוגהינ עדן-גן) ועונש שכר יש הבא ובעולם הזה
 .בתשובה לחזור ירצה ולא

 שנקראת המדינה לא, במצרים כמו שלטון תחת לרוב כיום העולם
 את תמושכ אשר, העתיקה מצרים של הזרה-העבודה כמו אלא מצרים
 .אסורות גשמיות תענוגות לעובדיה ונותנת במצרים זרה לעבודה העם

 פעם אדם אם ואפילו, שקר מלא, רשעות מלא היום שלנו העולם
 פשוט שהוא או, אז שקר גם לדבר יכול הוא אחרת בפעם, אמת מדבר

 .מבולבלים אנחנו, יודעים לא ואנחנו רשע שהוא או ההבדל את מבין לא

 וכמו .להמשיך יכול לא זה, להיחרב שחייב ורד זה, כזה דור זה
 את ויקבל יחיה הוא ,ימות לא האמיתי היהודי :פעם אחרי פעם שאמרנו

 בהר שעמדו אמיתיים יהודים עוד ועם שלו המשפחה עם צדקנו-משיח
 .ונשמע נעשה ואמרו סיני

 אפשר אי אבל, זה את יעברו ,יחיו – אמיתיים יהודים של הנשמות
, זרה-עבודה, רצח, שקר מלא – היום שהוא פיכ בעולם להמשיך

 לא זה פשוט, להיות יכול לא זה .התורה של קשות הכי-הכי רותיהעב
 .להיות יכול

 נראה דבר של בסופו, ב"ארה נשיא להיות נבחר מי משנה לא זה
 של האוכלוסיה שכביכול באנגליה ההצבעה ואפילו, שקר זה שגם

 אשר( חדש-עולמי-סדר) ח"הסעו הגלובליסטים עם לגמור רצתה אנגליה
 לקחתהם החליטו ו, אירופה בתוך אנגליה את להבליע היתה מטרתם
 היתה הזו ההצבעה כל. שקר גם וזה – כביכול שלהם המדינה את חזרה
 באמריקה כמו, העולם את לבלבל בשביל היתה הזו ההצבעה כל, שקר

 .ספק אין, צד באותו כולם הם, העולם את לבלבל כדי היה זה –

 שהגיעו מהרשעים יש. לשקר מתחת חייםכן  גם אנחנו בארץ ופה
 ח"הסע של לרשעים ועוזרים אותנו לבלבל כדי החרדי העולם לתוך

, כסף עם אותנו לבלבל, השקר של – שלהם לכיוון היהודים את למשוך
 נהיה אדם-והבן, גשמיים דברים מיני כל עם ,כביכול מעניינת עבודה עם

 של, רוחניות של החיים את מחפש לא כבר ואה ,הגשמיות על שיכור
 לא החילונים או שהגויים כמו". מעניין כ"כ לא זה" כי ה"לקב רבהיהק

 ?חופש בלי זה מה. חופש בלי השנה כל ללמוד אפשר איך להבין יכולים

 צריך מי? חופש זה מה !?תורה בלי יום לחיות אפשר :שואל ואני
 יכול אדם-שהבן בעולם גדולה הכי ההנאה זו, החופש זה התורה? חופש
 .לקבל

 הבית של והבסיס, היהודי-הבית קדושת זה העולם של הבסיס
 ומגדלת המשפחה בשביל חיה אשר היהודיה האשה קדושת זה היהודי

 בעלה את ומעודדת טובים-ומעשים מצוות, תורה של לחיים הילדים את
 .במצוות ודקדוק תורה ללימוד



  2עמ'  –הנוסחה לחיי נצח 

 אחרי לרוץ של, שקר של, יותגשמ של רוח, אחרת רוח יש היום
 ,יהודי בית בניית זה העיקר –" חתונה" :לדוגמא, חשובים לא דברים
 אבל, בחינם כמעט משפחה קרובי עם בבית החתונה את לעשות אפשר
, פרחים, תזמורת, צלם, מפואר אולם צריך – קרקס מזה עושים היום

 יוצאים שישבקו חובות למעגל נכנסים – העולם כל את מזמינים, בלונים
רֹוךְּ "ל ויותר יותר נכנס אדם. מזה , שקר על בנוי הכל, )תסבוכת( "ב ְּ

 .מבחוץ בא והשקר

 נכנס השקר היום, באינקובטור כמו היה החרדי העולם כל פעם
 חסידים הם אם ,קבוצה מאיזה משנה ולא האנשים של לרצון נכנס, פנימה

 בעצמו אחרא-טראהס זה. הורס וזה נכנס זה – ספרדים או ליטאים או
 יהיו ודאי כאלה דברים אומר וכשאני. החרדי העולם את לפרק שנכנס
, !''וכו לומדים הרבה כ"וכ חסד הרבה כ"כ יש ?!פתאום מה' :שיגידו

, יש ה"ב, וטובים רציניים בחורים נשארו שלא ושלום חס אומר לא אני
-ראשי אם. פעם כמו מתנהגים לא הם, בראש שקר יש לרוב אבל

 היו הם בישיבות קורה מה לראות היום חוזרים היו ירופהמא ישיבות
 על הראש על אפר עם ובוכים הבגדים את קורעים, הרצפה על נופלים

 בבעיה אנחנו בפנים אבל, חזק מאד נראית החיצונית הרמה. שקרה מה
 .גדולה

 החזקות החרדיות הקהילות לתוך נכנסה רעה רוח שלנו בתקופה
 .הנשים על במיוחד משפיע וזה ביותר

, מהממשלה רבים כספים שמקבלים היום יעקב-בתי של הכיוון כל
 ללמוד חייבים, לגמרי מקולקלים ולכן ,שלהם השלטון תחת נמצאים
 את להרוס כדי הכל וזה ליהדות מוחלט בניגוד שהם והשקפה דברים

 .היהדות כל מבוססת זה שעל היהודי הבית של הקדושה

 העולם לתוך ונמשכו לבלושהתב החרדים היהודים בינינו ויש
 על המבוסס היהודי הבית בקדושת מכירים לא וכבר ,ותאוותיו החילוני
 אנחנו, כבר הזה בדבר מכירים לא אנחנו אבל. סיני-בהר שקבלנו התורה
 התורה את להשאיר, סיטר-בייבי אצל הילדים את להשאיר, חופש רוצים

 !?מהתורה יםנהנ לא. נהנים לא השנה שכל כאילו ,ליהנות ולצאת –
, ספר סתם לא – קדושה של לספר, שלו לספר לחזור זה צדיק של חופש
 הוא בזה  !החופש זה – תורה של האמיתי הלימוד. קודש של ספר אלא

 בקיץ הולכים היו פעם של הצדיקים אמנם. רגוע הכי, טוב הכי מרגיש
 בדיוק למדו ושם, אויר להחליף בשביל היה זה אבל, הים ליד לחופש

 ועבדו איתם יחד" העבודה" את לקחו הם, ללמוד הפסיקו לא, דבר ואות
 .הזמן כל

 !לפחד ממה יש :ברור להגיד רוצה אני אבל, לפחד מפחדים אנחנו
, יחרב שני שליש – ייחרב משיח לפני שהעולם מאד ברור כתוב זה

 זה .ייחרב שלא בחלק נמצאת ישראל ארץ, קשה געפ   י לאשליש אחד 
 אמר ל"זצ אברבנאל יצחק רבי. מקומות כמה עודוב בנבואות כתוב

-עם אבל. ][ מהן אחת וזו להתקיים חייבות נבואות עשרה-שארבע
-כל הוא ה"שהקב שמאמינים יהודים באמת שהם אנשים, ישרוד ישראל

 ומחנכים ילדים מגדלים, תורה לומדים, שצריך כמו מצוות שומריםו, יכול
 .ספק אין, ישרדו אלה – טובים ומעשים לתורה אותם

 את שראו אפילו, מבול שיבוא להאמין רצו שלא נח של בזמן כמו
 ואפילו ,ענק משהו ובונה בונה, שנה ועשרים מאה התיבה את בונה נח

 למה. להאמין רצו לא – הגשם כשהתחיל ואפילו, החיות כל את שמכניס
 להם שנותנת שלהם הזרה-העבודה את לעזוב רצו לא? להאמין רצו לא

, שלהם הגדולות מהעברות להתנתק רצו לא, רוצים שהם מה לעשות
 .שלהם הגשמיות מההנאות

-חוסרמ, צניעותה-מחוסר להתנתק רוצים לא ,דבר אותו – ואנחנו
 ואסורים עקומים דברים מיני מכל, ברחוב שרואים כלוךימהל, קדושהה

 רוצים לא. זה עם מאד הרבה מתעסקים החרדים היהודים האחרון שבזמן

 על יש, כן. והקולה ההמבורגרים, הפיצות – האכילה צורתמ להפסיק
כזה  במקום המזון-בברכת להתרכז יכול מי אבל המזון-ברכת את הקיר
 נוטל, מכובד שולחן ליד לשבת צריך אדם-בן. מתאים לא זה, פיצה של
 אוכל, בריכוז שלו בעבודה או שלו הבית בתוך הברכה את ואומר םידי

 לא. יהודי זה – ה"לקב תודה בסוף הגידל שוכח ולא מכובדת בצורה
 ...החיצוניות את, הגשמיות את שמחפש מי, זול משהו

 .החרדים כולל – היום היהודי של עכשיו המצב וזה

 הגויים כל כמו להיות רוצים רובם, לדבר מה אין החילונים על
, יהודים לא הם באמת כי, ישרדו לא – היהודים רוב לכן, המערבי בעולם
 לא הם שלהם בנשמה אבל, יהודים כן היו הסבתא או הסבא אם אפילו
 אם בסוף יוכיחש ומה(, ישרדו) שלא כאלה ויש ,שכן כאלה יש. יהודים

 יש אם זה – חילוני הוא עכשיו אם משנה ולא ,יהודי לא או יהודי הוא
' ה – אמיתי יהודי אבל, חילוני שהוא יהודי. ה"בקב מלא טחוןיב לו

 עד, שלב-שלב, שלב-שלב אותו יקח הוא, רהבחז אותו יסחוב בכוח
 .מלבדו עוד שאין ויאמין יבין שהוא

 – אחד שדבר עד, הבריאה של הבא השלב את לבנות אפשר אי
 ועד מהראש אותו ממלא וזה ,ברור דעי   יהודי שכל – חשוב הכי הכי

 הוא, הבורא שהוא. מלבדו עוד שאין – אמת-אמת-אמת שזה םהרגלי
 אמיתי דבר עוד אין. ה"מהקב חוץ אחר משהו אין. הכל הוא, הכל

 .קיים לא, קיים לא. ממנו חוץ, אמת אמת, אמיתי

 מביא שהוא אומרת זאת, שלו העם להיות ה"הקב י"ע נבחרנו אנחנו
, גבוהים מאד רוחניים למקומות, שלב שלב, שלב שלב אותנו ויביא
 שאר .יכולים לא, ממנו להיפרד יכולים לא אנחנו, ממנו חלק ואנחנו
 נגיע אנחנו גובה לאיזה. לא אנחנו. לא אנחנו אבל, עלםוי   יפול העולם

, משיח עד – יודע רק אני, זה את לדמיין אפילו יכול לא, מושג לי אין –
, למעלה הבא המסע את נתחיל ואז, המקדש בית ועד משיח עד שנגיע

 רכב זה, טוב יהיה זה אבל, זה את לתאר איך אפילו יודע לא. ועוד עוד
 .יעלם? מבינים אתם! עלםי   הרע, רע בלי יהיה

 הנחש את, הכל על משתלט הרע את שרואה, היום יהודי וכל
 ,זה את רואה הוא, החרדים לתוך כולל, מקום לכל עצמו את שמכניס

 הוא. ספק בלי, אמיתי יהודי הוא – זה על בוכה והוא ,נשבר שלו הלבו
 .ינצל אוהו ה"הקב את אוהב הוא, ישראל-עם את אוהב

 להיות, הסכנות את לראות צריכים, האמת את לראות צריכים
 שלישית עולם מלחמת יהיה זה אם, הבא לשלב ניכנס ואז, לזה מודעים

 לא ,ה"מהקב ישיר כן גם שזה ,שלו ההרס את ויעשה שיבוא כוכב או
 תמות הזה העולם של האוכלוסיה ורוב, יחרב הזה העולם רוב, מה משנה

 .בזה ספק אין –

 יכולים לא אנחנו, עומדים אנחנו איפה להחליט צריכים אנחנו עכשיו
 אבינו אברהם איך לראות כהישח אבינו אברהם של האח כמו להיות

 הוא צד באיזה יחליט הוא ואז ,לא או חי הוא אם לראות, מהאש אצ  י  
 אז הצליח לא זה ,נמרוד של לצידו או אבינו אברהם של לצידו, יהיה
 ימי יבואו לא אשר עד בחורותיך בימי בוראיך את וזכור]' .ועכשי הצליח ולא

, המשיח ימי אלו, חפץ בהם לי אין תאמר אשר שנים והגיעו, הזקנה ימי אלו, הרעה
' ל פרק, ניצבים פרשת ן"רמב' ור, א"ע קנא דף שבת, חובה ולא זכות לא בהם שאין

 .['ו פסוק

 גדולה תהיה נהוהסכ יתחילו הגדולות כשהמלחמות, אמיתיים יהודים
 שהוא מרגישים וכשאנחנו, רחוקים אנחנו אם אפילו אותנו  יחזיר' ה –

 לנו יחסוך זה כי בתשובה לחזור מיד כדאי ,להתנגד כדאי לא – מחזיר
 אין –' וכו עמלקים, רב-ערב באמת שהם אלה – השאר. סבל הרבה
 .זה ואחרי משיח של בעולם, החדש בעולם עבורם מקום

  !לנצח וקיים חי ישראל-עם !לדאוג מה לך אין !ישראל עם



  3עמ'  –הנוסחה לחיי נצח 

 ילדים משחק לא זה
 ז"תשע חשון' כ, ירושלים, דניאל

 של שליש-ששני ,שלי המילים עם אתכם מפחיד שאני מרגיש אני
 זה – ואומר חוזר אני. הרגוי   בעולם האנשים ורוב ,להיחרב הולך העולם
 .להיות חייב וזה ,בנבואות כתוב

 שלנו היהדות על תסתכלו, ותבינו היום שלנו העולם על תסתכלו
, בהיסטוריה פעמים כמה', ה. להמשיך יכול לא כזה שעולם ותבינו ,היום
 על חדש עולם ובנה, הרוב אתאלא , הכל את לא – העולם רוב את הרס
 .שארשנ מה

 נהיה זה, רע נהיה זה כי, זה את יהרוס הוא .האחרון השלב זה עכשיו
 נגד מלחמה עושים הם. עקום נראה הכל – במיוחד הגויים אצל, עקום
 שהכח חושבים הם, בשטן מאמינים הם, 'טמבלים' הם. נדע שלא, ה"הקב
, ה"הקב במקום ושלום-חס שהוא חושבים הם. הרע היצר, השטן של בידיו
-שפעם מספיק לא. ושלום-חס ה"הקב נגד להילחם הכח את לו שיש
 ההוכחה תהיה זו ועכשיו. אחרת להם הוכיח' ה פעם-אחרי-פעם-אחרי

 .האחרונה

 יחסל' וה, שלנו בעולם היום וקיימים ,חזרו פעם-יא   שחיו הרשעים כל
 יוכל לא אחריהם שהולך מי. אחריהם שהולכים אלה כל ואת כולם את

, ילכו – העולם אוכלוסיית רוב – הם. ה"הקב של הבא לעולם להמשיך
 .ישמור' ה

 יקרב בכח' ה – אמתמה רחוקה היא אם .תישאר יהודית נשמה וכל
 אם, כ"כ תסבול לא היא – מיד בתשובה תחזור היא אם. לאמת אותה
 זה מה הסוף עד תבין שהיא עד בכח אותה יסחוב' ה – חזק תלחם היא
 נשמה כל :ברור לכם שיהיה ,פעם אחרי פעם זה את אומר אני. אמת

 יהיה ה"הקב של הבא העולם. לנצח תינצל – סיני הר על שעמדה יהודית
 מעטים אבל ,שינצלו גויים גם יהיו. האמיתיות הנשמות על – עליהם בנוי

 .מאד מעטים, יחסית

 לא, האמת את לקבל יוכל שלא מי, אמת יהיה הכל – הבא ובעולם
 .לנצח להתקדם יוכל לא האמת את רוצה

 לא אנשים המבול לפני אבל, נכון, מפחיד זה .לדבר מה אין, זהו
 חיסל' הו ,רוצים שהם מה עם להמשיך יכולים שהם חשבו הם, פחדו
 .להאמין רצו לא, אותם חיסל' ה – ועמורה סדום. אותם

-מלאך גם שנקרא הרע-היצר את יקח' ה .האחרונה המכה, עכשיו
 לא' ה – אותו שוחט' ה וכאשר .אותו וישחט ,השטן גם ונקרא, המוות
 את בנה' ה, הזאת העבודה את לעשות אותו שלח' ה, לפח אותו יזרוק
 ובשביל, טוב תהיה שכולה קהילה לבנות, חברה לבנות בשביל הרע-היצר

]הזוה"ק עם  עצמה את להוכיחבכדי  – הרע נגד להילחם צריכה היא זה
 ,לחיובי אותו יהפוך, אותו יפרק – הרע-היצר את יקח' ה. המשל הידוע[

 עם יחד ייעלמו הרשעים, הסוף יהיה זה. מקומות מיני לכל אותו ויכניס
 הגשמיות אחרי, שלהם התשוקות אחרי ללכת מעדיפים אשר העולם רוב

 לעבוד משתדלים ולא ,הרעים הדברים וכל השליטה, הכסף, שלהם
 .לאמת ולהגיע

 יודע לא אני כי ,זה את לתאר איך יודע לא אני, ישראל-עם, ואז
 לא, טובים רק שיהיו לדברים שנגיע יודע רק אני .יהיה זה איך בדיוק
 תהיה וזו – ונהנה ונעבוד נעבוד רק, לגמרי יעלם הרע ,רע כבר יהיה
 יהיה זה. רוחני זה, יותר נהנה – יותר שנעלה וכמה, ומעבר מעל הנאה
 ...לתאר אפשר-שאי יהיה זה יופי איזה, נקי

 לא זה, באמת מצוות-שומרי הייתם אם כי, מפחיד שזה לי תגידו ואל
-משנה-לא או בבית שיושבים אלה כל. לזה מחכים הייתם .מפחיד היה

 קרבנות להקריב, המשיח-מלך שיגיע' לה ומתפללים ,לזה ומחכים איפה
 מהזה , רוצים שאנחנו מה זה. ה"בע באמת' לה ולהתקרב המקדש-בבית

 יכולים אלה רק. '[, חבקוק ב'...חכה לו ]'אם יתמהמה מחכים שאנחנו
 .לשרוד

 לנו יש מגעיל עולם איזה !?מפחדים אתם מה על – שמפחדים אלה
 !?שטן-המעשה את !?השקר את מכם שיקחו !?מפחדים אתם ממה! עכשיו

 לכן? שלכם מהאף רחוק יותר לראות יכולים לא אתם !?התשוקה את
 שהוא הדברים ואת הגוף את לכם שיקחו – מהמוות גם מפחדים אתם
 .מזה נהנה

 שמשיח ומבקש מבקש, ומתפלל יושב הוא .מפחד לא אמיתי יהודי
 באמת שמחכה יהודי! הזה העולם כבר שיעבור – מה משנה לא, יגיע

 הזמן, השנה הגיע לא למה, אוי, משיח רק, הזמן כל ומתפלל למשיח
 אמיתי יהודי ,הזמן כל זה על בוכיםש אנשים ,הגיע לא עוד והוא עובר
 שהכל השקר את רוצה ולא ה"הקב עם הקשר את רוצה, האמת את רוצה
 .עליו בנוי

 לחשוב רק – מפחיד דבר יהיה זה אמנם .עליו מרחם אני – שמפחד מי
 שזה רק, הכל את לזרוק ומוכן מחכה שלא מי אבל, זה את לעבור איך
 קרוב להיות בשביל ישראל-לארץ ולרוץ הכל את לזרוק מוכן הוא ,יגיע
 גם יהיה. ל"בחו שיהיה הבלגן כל בתוך להיות ככה ולא ,לשכינה יותר
 של בסופו. ל"חוב שיהיה המ  לְּ  אפילו-קרוב יהיה לא זה אבל, פה בלגן
 .הזו השאיפה תהיה אמיתי-יהודי לכל, דבר

 משיח של, הבא-העולם של חלק אנחנו, לשרוד רוצים אנחנו אבל
 את לסדר צריכים, סבל מעט עם בקלות לזה להגיע וכדי, לזה ומעבר
 ליצור הנשמה ובתוך, שלנו הנשמה עם קשר ולקשור ,הלב את, הראש
 .לנו שיש הבעיות כל ותלמר – אותו להרגיש, ה"הקב עם קשר

, חזק אותנו בוחן הוא, שלנו הבעיות עם בהתמודדות אותנו בוחן' ה
 שלא ,החולים ואלה'. בה ביטחון של האלה המבחנים את עובר יהודי וכל
 או, החיים את ומושכים תרופה ועוד תרופה עוד צריכים פעם שכל ,נדע

 אהבה עם זה את עשו אם אליו יחזרו הם – העולם מן מסתלקים אפילו
 '.בה ובטחון

 צריכים, אמונה צריכים – חשוב הכי הבסיס שזה ,בטחון שיהיה וכדי
 הוא ,אחר דבר כזה אין. לטובתנו זה – עושה שהוא מה שכל' בה לבטוח
 .לטובתנו הכל – קורה מה משנה לא .לטובתנו הכל עושה

 לא שאנשים אומר לא זה. ינצל הוא – ככה החיים את שעובר מי
-יהודיות-לנשמות מוות ואין מאחר. יחזרו אבל – טבעי אופןב ימותו

 נשמות של גלגולים אנחנו – כולנו כמעט ,כולנו. יחזרו הם אמיתיות
 "ונשמע נעשה" ואמרו סיני-בהר שעמדו היהודים כל, הזה לעולם שחזרו
 .המתים בתחיית יחזרו

 שכל בו לבטוח, ה"הקב של לכיוון ויותר יותר ללכת, לפחד לא אז
, אין או בבית אוכל יש אם – עושה הוא מה משנה לא, עושה שהוא מה
 בוחן הוא איך, לנו עושה הוא מה משנה לא, אין או ו"ח מחלה יש אם

-חס איתו לא אנחנו אם. בקלות זה את נעבור – איתו נהיה אם – אותנו
-חס ה"הקב את נעזוב אנחנו אם. סבל ועוד סבל, סבל יהיה – ושלום
 .בכלל קיום זכות לנו אין – ושלום

 תעשו אז? לפחד רוצים לא אתם. ילדים משחק לא זה – ברור שיהיה
 !ה"לקב להתקרב? מבינים אתם! ה"לקב להתקרב צריכים אתם ,משהו

 זה – בעולם שיש היחידי האמיתי הקשר. לכל מעל הוא .אחרת אמת אין
 קשורים אנחנו, אמת לא זה – אחר קשר כל .האמת זו .ה"הקב עם הקשר
 או האמא או הבעל או האשה, הילדים, המשפחות. כל קודם – ה"לקב

 עם רק זה – הידיעה' בה הקשר אבל, קשורים אנחנו, משנה לא, האבא
 .ה"הקב

 ואז ,ה"לקב תתקרבו – לפחד במקום .אומר שאני ממה לפחד לא
 .נצחים נצח לנו יהיה
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 נצח לחיי הנוסחה
 כ"ב חשון תשע"ז' ד יום בנימין, ירושלים, עם תקשור, בס"ד

 שלב-שלב זה את בנה הוא .כתב הצדיק שדניאל מה עם שמח מאד אני
 את אומרים שאנחנו מאחר אבל, להוסיף מה לי אין. הכל מדויק ואמר

 נכנס לא זה ועדיין, פעם-ועוד-פעם-עוד שנים הרבה כבר האלה הדברים
 הז את אסביר ואני, מזה קטן חלק אקח רק אז אני ,לראש האנשים לרוב
 לא זה. שונה קצת בצורה, אלא אחרת, 'טוב יותר' לא, טוב יותר קצת
 כיםיצר אז – סתום קצת שהוא ילד ללמד כדי פשוט זה, טוב' יותר' נקרא
 ...האמת שתיכנס ',סתימהה את לשבור' סותלנ וכיוונים דרכים מיני בכל

אמיתי -יהודי .שלנוהזה  בדור שחייהודי  של תיאור לתת רק רוצה אני
 כי .אותו מבלבל מאד החינוך אבל מצוות ששומריהודי  הוא בימינו שחי

 אם יותר-או-פחות חינוך איזה לו היה ארבעים גיל מעל הוא אם אמנם
 מחוץ ולא ,אלריש מארץ אדם בן קחינ ובוא. ישראל בארץ גר היה הוא

 עוד ,מהיום טוב יותר קצת היה, יותר או שנה ארבעים לפני ,אז, לארץ
 שאף אמת איזו היתה עוד, בחיים שהיו חשובים מאד גדולים כמה לנו היו
 לנו ויה אמנם .י"בא חרדיהעולם ב, זה נגד ללכת מעיז היה לא אחד

 כ"כ לא זה אז ,מחלוקות יש םיהודיה של ההיסטוריה בכל אבל ,מחלוקות
 הוא – נכדים ואפילו םיילד לו שישאמיתי -יהודיאבל כיום  ...נורא
 .אחר לכיוון מושך אחד כל, אחר משהו אומר אחד כל כי, לגמרי בללמבו
. ..הדור צדיק שלו שהרב או ',הדור צדיק' עצמו את מרגיש אחד וכל
 ,מבולבל הוא כי ,האלה םהדברי לכל שלו הראש את סוגר פשוט והוא
 אולי אז, השקר עם הולכים כולם כי, מילה להגיד מעיז לא הוא אבל

 ...אמת זה השקר

 לתוך בחזרה האמת את להביא מנסים ל זאתבכשאנשים  יםנכנס ואז
 והאשה שלו יםדהילשו, אמת שזה ,בפנים משהו מרגישיהודי וה. היהדות

 מכל מושפעים שהם, שלו ההורים גם אולי, השקר לפי הולכים שלו
אנשים ה של לכיוון לאט-לאט ללכת מתחיל והוא ,עולםה בכלגשמיות ה

 ואולי, זה עם יתוא תלך אשתו גם אולי ואז ,האמת ששם שמרגי שהוא
 ירצה הבעל 'ושלום חס' אם, זה בשביל בית-בשלום בעיות להיות יכולות

 איתה שילכואנשים  של גדולה קבוצה לארגן יכולה האשה אז – אלש   
 מוכן לא והוא ,גשמיותה מכל לו אכפת שלא המרא   הוא אם או ...נגדו
 לא או, היום יםשעוש כמו 'תמבסטיבו' ל כךכ בצורה םהילדי את לחתן
 כמו' ויותר צניעות ביותר ללכת רוצה שהיא האשה זואם  או. מה משנה
-שלום בעיות לעשות בעיה אין ואפילו, נגדה לדבר יתחילו אז, 'שפעם
 "הכת" את לעצור יכד, כוונהמתוך , לאשה הבעל בין חריפות בית

 במרכאות "הכת" ,היהדות את להרוס השרוצ   ,כפולות תובמרכא ,בכיכול
 !!!זרה עבודה לבד זה !?האמת ! אתיואבו אוי .האמת את השרוצ   ,ולותכפ
 .היום שלנו המצב זה

 את מחפשות יותיהוד-נשמות-עם-יהודים ויותר יותר ,'ה ךברו ,אבל
 כל, שקר שזה ברור זה את רואים כבר .מהשקר להם נמאס. האמת

 ,חרדיםה של תוהגדול תוהילהק על ששולטים העסקנים כלגשמיות, ה
 ואפילו. מזה מרויחיםגם ו ,אסורים ממש דברים הרבה שמה מכניסים םהש

 זה על חיםימרו שם גם – לקדושה מאד-מאד ששייך מקוםאם זה 
' ה, זרה עבודה של קוםמל זה את להפוך ומתכוננים, צורה באיזושהי

 לעבודה דותהיהן מ אותנו הביאל רוצים. יתן לא"ה הקבש וברור. ישמור
 םלהילח רוצים. נכון כן שזה אומר ואני !?ןנכו לא השז ביםשחו אתם !זרה
 אין ,יהודיויהודי  כל לחסל דווקא לאו .היהדות את ולחסל ,דותהיה נגד
 רוצים הם .ישמור' שה ,הדותיה את לחסל רוצים הם ,כזה כיוון כ"כ להם

 שהולך למי ואוי .המטרה וזו. ו"ח ,"ההקב של לטוןהש את כביכול לגמור
 צריכיםאנחנו ו !בסכנה יהיה 'נגד' שילך מי: עכשיו לכם אומר אני .'נגד'

 ,אמיצים ותלהי כותצטר 'גדולב'ו תוברצינ יתחיל כשזה. מהם לפחד לא
קב"ה, ה של הילדים, אנחנו ישראל בני ,אנחנו יהודים !כאן עד" :ולהגיד

לא , רוצים שאתם מה לעשות יכולים ואתם, זה את נעזוב לאאנחנו ו
 ".!זה את נעזוב לאיעזור, 

 הדור שליהודים ה רק. כזהש במצב עמדויהודים  טוריהסיבה פעמים כמה
זה  אבל. פעם עודכזה דבר  להיות יכול לא השואה שאחרי חשבו שלנו

 זה, שלנו המבחן היהי וזה .'פעם עוד' ויהיה ,'םפע עוד' להיות לויכ כן
 על נקריבש ירצו מאיתנו ומה. שלנו 'יצחק-עקידת'ה תהיה זאת. המבחן
 הינה לא או זה את להקריב מוכנים נהיההאם  !היהדותאת ? המזבח
אנחנו  אם – זה את להקריב מוכנים נהיה לא? זה את בלהקרי מוכנים

 .רוצים שהם מה לעשות להם ניתן לא. אנחנו יםיהודים אמיתי

 את כיםששמו ,העבודה של הענין כל, בארץ פה הגיוס של הענין כל
 ,בצבא להיות, לים"חרד הם אולי או ,םחרדיהיהודים ה , אתהאברכים

כדי  הכל זה – בצבא וליהנות, בצבא טובה עבודה ולעבוד ,תואר ולקבל
 רוצים לא פשוט, להבין םירוצ ולא !זרה דהובעל! לחילוניות אותם למשוך
 לנו נותנים, מתנות הרבה-הרבה לנו נותנים, םחרדיה גם ,אנחנו .להבין
 מעובדי בא זהאבל , 'צדקה-כאילו' כסף הרבה הרבה, אוכל הרבה-הרבה
 תלמידי להוציא יםיכול איך – שכזה כסף על חייםש תישיבו. זרה-הדהעבו

 קוניםבו שהמגעיל  הכסף עם לאמת בחורים להביא רשאפ איך !?חכמים
 זהגוים, ל ךייש זה ?!זה עם הישיבה את להם יםנובו הגמרות את להם
 אבל – לא או להאמין ליםויכ אתם. הרבה ישו. זרה עבודה לעובדי ךשיי
 הם איך ,עמותותה כלאת המידע על  לחפש ליםויכ אתם !רשמי זה

 . אמת זהותראו ש, רשומים

 בארץיהודים שה בטוחים הם, שמנצחים בטוחים והם .מקום בכל ככה וזה
באמת  וזה. שלהם היהדות את לדלל ומתחילים, להם נכנעיםעולם, ב וגם

 בצורה יהודים הם, 'יםחרד כאילו' הם, היהדות את מדללים הם !קורה
 שלנו היהדות וכל .זרה-לעבודה םפיפמתכו כבר אבל ,ביותר שטחית

 ,רוחניתה טינופתה , את כלזה כל את לנקות וחייבים ,תפטינו המלא
, אנחנו נכון לא שזה עלי שיצעקו כמה משנה לא וזה. לאמת ולחזור
 . נכון כן שזהם יודעי ,הרוב ,בפנים

 חוצפה, שנה כל עושים שהם המנוולים של המצעד נגד ללכת רצו לאו
 כבר! לא, הקודש עיר בירושלים מצעד שעושים עקומים לו  א  כ    שכזו!
 ואני ...דבר כזה שמעו לא פעם אף יםדהיל כל ',םוושל חס' ,'לא' אמרנו
אבל , בישיבות כאלו בעיות מלא יש, צודק שאני יודע ואני, לכם אומר

 חייבים הם !בחורים צריכים הם כי, 'מה-משנה-אל' יםרבחוה את מחזיקים
 רק וז – לכם אומר ואני !פרנסה אין – לא אםכי , בחורים מלא היהשי

 .כזהש במצב היה לא פעם שאף, החרדים בין היום בעיות יש. אחת דוגמא
 את עוזבים ויה הם – האלה יםכלכהמלו בדרכים ללכת שרצו מי ,פעם

 ,ומנוול ףמטונעם זה ביחד  היותלוהודי י להיות אפשר היום אבל ,היהדות
 . מכובד אדם בןלהיות  אפשר ואפילו

 חייבים, עצמם לבשבי לפחות, זה את לעצור שכדי שלמדואנשים  יש אבל
 ויותר ויותר. כמוהםש אחרים עם ולהיות ,הכלל מן עצמם את להפריד

 ביחד פפיםומצטיהודים  ויותר רתויו ,העניינים את ככה להבין מתחילים
 .ןונכ לכיוון יותר-או-חותפ אותם שמכוונים שנים או אחדם אד איזה עם

 מישהו לנו יהיה לא ."ההקב עם ורק אך נהיהאנחנו  מעט עוד אבל
 היחידאדם -והבן .'גןלמבו' יהיה הכל – יתגלה שיחשמ עד .אותנו להוביל
 ומתרכז ,שמסביבועולם מה עצמו את שסוגר אדם בן זה – אמת שיראה

 של מחיצה"ה, הקב לבין שבינו המחיצה את מוריד ,ב"ההק על ורק אך
 לשבת סתם או ,דדותובהתב זה אםהקב"ה, ל להתקרב דלתומשגשמיות, 

יכול  – שרוצה מי, משנה לא, לו לעזור"ה הקבמ ולבקש, ולחשוב בבית
 את ולעשות בחדר לשבת, הביתה ללכת יכול – שרוצה מיו, ליער ללכת

 את לקשור ,"ההקב על ורק אך כזלהתר חייביהודי  אבל, משנה לא, זה
 אין, והתק אין – זה בלי .אותו להציל שיכול היחיד הדבר זה .הזה קשרה

 באמת-לאמת להגיע אבל, כמונויהודים  עוד למצוא ליםויכ. אנחנו תקוה
 . הכל וזה, בוראו עםיהודי הרק  זה –

 ?שאלות יש  .נצח לחיי הנוסחה, הנוסחה זו

  



שאלות ותשובות

 ץהשריפות באר

 זה האם? פה קורה מה... בארץ שריפות הרבה יש – היום שבוער מה. ש
 ?משהו טבעי

. לא דבר שום !?הטבע דרך יש מהאתה שואל,  – 'יטבע זה האם'. ת
 אומרים? איך ,יום כל, הבוקר עד מהבוקר, הכל את מכווןהוא ה"ה הקב
 כל להבין אפשרו. במקרה לא זה אז. בהשגחה הכל. בשבת אפילו, 24-7
, אנחנו רושבר מה אבל .שקורה פה הזה הדבר בתוך דברים ימינ

 זה את עושים הםו .ערבים בודאיאלו  – כל קודם ,קרה מה מסתכלים
 יותר ומצליחים, יאמדש-סייעתא להם יש לפעמיםאבל , שנה לכ כמעט

 זהו שמיא,דתא עיסי כ"כ להם אין ולפעמים, האויר-מזג בגלללשרוף 
 נגדשקורה משהו  זהש ודאי אבל, שיועכש כמו טוב להם הולך כ"כ לא
 . ספק בלי, י"עמ

 היו שנפגעו הבתים כל שכמעט, דבר עוד להבין יכולים, אנחנו עכשיו
 רק אני, ןי  נְּ מע   זה כמעט! נגעו לאחרדים ה של יםיזורבא !חילונים של

 מדבר' שה יבינו האלהאנשים ה מן שחלק מקוה ואני ,שהיה מה אומר
 כל עם שלו הבית כל את מאבד אדם בןר שאכתשובה. ב ויחזרו, איתם
 הלכהגשמיות ה, כלום לו אין ,מאד קשה זה – שלו ביתה של כולההת
 להם שיש לואו. נפש-חשבון לעשות ליכו שהוא במצבנמצא  הוא אז, לו

 איבדו שלא אלהכ היו אבל, זה תא יעשו הם – יהודית נשמה באמת
 הזו שהא, בטוח ,אזהרה וז אבל, כמעט רכושם כל עם נשארוש, הרבה

 קשה במצב הוא בארץ פהיהודי העולם ה כי. שמים של כעס, כעס זה
 זה אבל, שיחרבעולם ה של בחלק תהיה לא רץ ישראלא אמנם, מאד
 .כלום פה יקרה אלש אומר לא

 של גדולה אזהרה רק זו, נגמרה לא שעדיין הזאת הפהשר, והז והאש
תוך ב דברים הרבה-הרבה למצוא בצדק יכול אחד וכל. יהיה שעוד משהו

 גדולה אזהרה זו: אגיד רק אני, לזה אכנס לא אני, שקרה מה בתוך, זה
 אבל', ה ברוך, בזה שרףילה אחד לאף נתן לא' ה. מאד ומפחידה, ביותר
 . בגדול ואותנ מזהיר הוא

 בריה יהודה ר''א]' שבת חילול בגלל זהמובא ששריפות  בגמרא. ש
 חילול שיש במקום אלא מצויה הדליקה אין דרב משמיה שמואל דרב
 השבת יום את לקדש אלי תשמעו לא ואם (:ז"ירמיהו י) שנאמר שבת

 '[םירושלי ארמנות ואכלה בשעריה אש והצתי' וגו משא שאת ולבלתי

 וכמו. יםנהחילו של סמל זה שבת-שחילול ודאי אז ,חילונים הם ,כן. ת
 לא הוא אם ,כלום שומר לא – שבת שומר שלאיהודי  :אמר שדניאל
 הוא אבל, כפור-ביום צם שהוא נגיד ובוא. שוה זה לא – שבת שומר

 בשביל שכר קצת יקבל הוא, בסדר !?ביחד הולך זה ךיא !שבת שומר לא
 גם צריך הוא אז, כיפור ביום לצום צריך שהוא עדיו הוא אם אבל, זה

 ...'שנשבה וקינת' לא הוא, שבת לשמור יךצר גם שהוא לדעת
 כבר לנו שאין חושבים אתם שאם ,אזהרה לכשעצמו זה. אזהרה גם הז

 כן גם זו – ישראל מדינת. מאד טועים אתם – שלנו היהדות על מלחמה
 ארץ על מדבר לא אני, המדינה, הזו המדינה כל. תויהדה נגד מלחמה
 תאמיתי מלחמה תהיה ועכשיו .קב"הה נגד היהדות, נגד מדינהו ז, ישראל

 .נונתכות. יהדותה על

 ...גרוע ויותר יותר הנהי זה יום כלבשם רואיאנחנו ו. ש

 תרויו יותר נפלוחילונים וה. גרוע-ויותר עוגר-יותר זה יום כל, נכון. ת
, למעלה להעלות מוכנים שעכשיו הטינופת כל עםעולם, ה כל עם נמוך

 שאת להרגיש רוצים הם אבל, זה את עושה היה לא אחד אף שפעם
 . 'נו-נו-נו-נו' להם שיגיד מישהו שאין, לעשות יכולים הם הכל

 את מהללתש, טומאה הרבה כ"כיש בה ש מדינה. צבועה מדינה כזו. ש
, והכל בתרבות, בצבא, אפשר, שרק איפה טומאה ומפיצה הטומאה
 ...?!זה מה געוואלד', 'אוי צועקים ופתאום

 מצעד עושים, כולם לפני מגעילים דברים ושיםע בארץ פה, מאד נכון. ת
 של נפיםומט של מצעד, שרוצים מה ועושים ומתנשקים מתחבקיםש

 אין אבל. אבצב שהולך מה ישמור' ה – בצבא. בעיה שום איןו, עקומים
 !באינקובטור יהיו הם ?!פתאום מה ...שלנו בניםה את לשלוח בעיה לנו

 לקבל רוצים לא הם הנה,. מטונף הכל זה שטויות, !לזה קרוב יהיו לא הם
 זה !להיות? זה יכול איך מנוולים! נגד דיבר הוא כי למה?, הזה הרב את
 'סליחה, להגיד: צריך הוא לא!! לא! לא אבל! רוצים שהם מה התורה נגד
 יגיד הוא ואם. אחרת'.. חשבתי שנה עשרה חמש לפני, התכוונתי לא
 .המצב זהו .יהודי לא והוא רב לא הוא אז – דבר כזה

 סימן זה אין האם? עליהם להתגבר שאי אפשר השריפות אומר מה. ש
 ?...הארץ כעשן מן לותכְּ ל   עומדת שהרשעה

 .משמים אזהרה זו, סימן זה, כבר אמרתי אני. ת

 ...להתגבר על כל השריפות ל"מחו עזרה רבה צריכים היו. ש

 יכול אחד כל כזה אויר-מזג עם אבל, כנראה ערבים י"ע, בכונה זה. ת
 החזקות, שזה הרוחות כל עם ופתאום, ,שרוצים איפה אש היה להדליק

 צריכים רק, למקום במהירות ממקום זה את מביא כי זה, מאד מפריע
 זו, גדול משהו נהיה זה ופתאום מעצמו משהו או גפרור איזה לזרוק
, שבת זה האש, האש. לאמת לחזוריהודים ל אזהרה, בארץ גדולה אזהרה

 בשבילחילונים, ה בשביל זה בעיקר .השבת עם יםעל כך שמתחיל
, היהדות של, השבת של י,"העמ של שהאש, פה ששולטים הישראלים
 שיותר כמה .מסוכן יותר נהיה וזה, מאד מסוכן דבר וזה, בזה הם מזלזלים
 .בשבילם מסוכן ויותר יותר יהיה זה, לגאולה מתקרבים

 ...חזק בחיפה עכשיו קורה זה. ש

 .שם חילונים מאד אדמ הם, כן. ת

 שהציונים כך על דיברתם , בזמן השריפה הגדולה בכרמל,בשעתו. ש
 כלאז יהודים  להציל במקוםלנטוע יערות  עצים ההצלה של בכסף קנו

 ...לאפר והפכו נשרפוהעצים 

 'עף' לכל זה ופשוט שהדליקו איך מדהים היה זה פעם בכל אבל. זהו. ת
 עושים שהם הראשונה הפעם בודאי לא וזו. התגלגל, מקומות הרבה כך
, עבודה הרבה צריכים היו לא, בדיוק, המזל להם התמזל אבל, זה תא

 .שליטה ללא רבים, למקומות התפשט וזה אחד במקום להדליק רק

 ..., שיעזבו אותנותעסוקות מיני כלחילונים ל נותןקב"ה ה. ש

 שלהם הגישה זה העיקריםעיקר  אופן בכל אבל, להיות יכול זה, טוב. ת
 . לבכל הדת ונגדחרדים ה נגד

 ?דעתך מה נוספת, פעם עמונה הישוב את לפנות רוצים. ש

 הם. שם יושביםש אלהגם  של הליכלוך כל זה, נכנס לזה לא אני. ת
 אבל, אמנם שבת-שומרי הם .שקר ומה אמת מה מבינים לא הם .ציונים

 ובטחון-באמונה שלהם הבעיות את להם יש, לזה להכנס מה אין לי, הם
חילונים, ה עם אחת' רגל 'עם הם"ה. הקב םבאמת ע החזק והקשר ',בה

 מה יבין עכשיו אחד אז כל. מצוות' שומרי ה'כביכול אצל אחת' ו'רגל
 אחד כל את הוא מביא .עושה' מה שה זה. אמת מדבר באמת ומי, אמת

 על יושבים שהם, 'אליטהה' שהם חושבים הם. עסק לו יש מי עם להבין
 הולכים הם כי ,יםחרדמ ביםטו יותר והם מצוות,-שומרי והם הגבול,
 .בפרצוף האמת את מקבל אחד אז כל', וכו' וכו גיבורים והם, לצבא

, נתניהו את שם הביאו, החרדים' העסקים אנשי 'ועידת על דעתך מה. ש
 ...ה"מלר, לו העניקו אדמו"רים של כבוד, חנופה איזוב

. ממש הדעת את מאבדים. לבכות ,לבכות זה, לכם אגיד אני מה טוב,. ת
 היה הוא אם. ףכס בשביל והכל, דכבו כזה כזהש אדם לבן כשנותנים

 כבר זהו, היהדות את להרוס שרוצהיהודי ב מדובר זה אבל, מילא – גוי
 .אחר משהו

 אותו ציגיםומ טריפות ואוכל שבת מחלל, רהעבי עובר לוקחים. ש
 .שכזו.. בהערצה

רק  לא זהו .היהדות את להרוס גם רוצה הוא .גרוע יותר עוד זה. ת
 המטרה וז !היהדות את להרוס רוצה הוא', וכו שבת ומחללחילוני  שהוא
 . שלו

 ?זה את יודעים לא הם האם. ש

 .כסף שיש העיקר? להם אכפת מה. ת



  6 עמ' –הנוסחה לחיי נצח 

 הברית-בארצות תוצאות הבחירות

יהודים ירצו להישאר  ,לאחר שטראמפ נבחר ,ש. האם אין חשש שכיום
 ?ב במקום להגיע לארץ"יותר בארה

הם ו .טראמפ הוא אחד מ'הסדר העולמי החדש' ברור:היה לכם ית. זה ש
קבוצה בקליפורניה  נהוכבר יש .ב"אחים בארה-רוצים לעשות מלחמת

חלק תהיה לא שלהפוך את קליפורניה למדינה עצמאית, שרוצים 
אנשים  ויותר יותר עכשיו אבל, אמנם בתחילה צחקו מהם ב!"מארה

 כ"ואח, ברוסיה רותשגרי לפתוח רוצים שהם כך כדי עד זה עם הולכים
 המטרה כל זו .ב"ארה של פירוקפשוט  זהעולם... ב מקומות מיני בכל
 . האלה הבחירות כל של, הזה הדבר של

 הרבה כ"כ לקח לאזה  פעם אף !שנתיים, ההצגות כל – שנתיים לקח זהו
 ,חירותהב לפני, לכן קודם שנה מתחילים היו .ב"בארה הבחירות, זמן

 כל' היה וזה, כן לפני שנתייםבמשך  היה זה עכשיו אבל .זה את לעשות
 גדולה הכי ההצגה – ממש ובסוף, שלימה הצגה '!ל הזמןכ-הזמן כל-הזמן

בשביל  עובדים הם עכשיואבל  ,נכון, השתתק הכל ופתאוםעולם. ב
 ואלה ,טראמפ שנגד אלה, ב"בארה צותוקב מיני כל בין פילוג לעשות
 שבתל פשוט לכם מציע רק אני .גדול לאגןב בקיצור, השני הצד שנגד
, ביותר מעניין יהיה פשוטזה  .להיות שעומד מה על בוננותות ,וחנ בכסא
 מאד היהי זה, ישמור' וה .מלחמה הרבה, דם הרבה עם יבוא זה אבל
 .קשה

 ...עלה שטראמפ פעלוהתחרדים ה איך. ש

, ב"בארה במשהו שמאמין אדם בן כליהודים, ה רק ולא ,יהודיםה. ת
 חשב הוא, הזה )הכושי( "שווארצער"ה של שנים שמונה שעבר

 נגד דיבר הוא, כן, נכונים דברים דיבר הואפתח את הפה, ו פמארשט
 בטוחים היוהם  אבל, אובמה אנשי, קלינטון אנשי נגד, הליברלים

, ב"בארהש נורמליםה אנשיםה של הניצחון שזה, מנצחיםה הםעכשיו ש
, למה שהיה קודם היה שזה הלמ יחזור הכל אז – כנסיטראמפ ש וברגע

 חלק' ללא כל ספק גם כן הוא, שותטיפ וזו שקר זה אבל .פעם באמריקה
 אם .עולםה על שולטים שהם להרגיש אוהבים הםו .שחקן רק הוא, 'מזה

של  פסלים עם, יהלומים משובצת דלת םשיש , שלו הדירה את תראה
 ...?חושבים אתם מה אז, יוונים אלילים

שהיו כאלה  פיכ ',המשיח את אלהבי יכול' כמוהוש אדם האם. ש
 'כורש'... כמו אמרו עליו שהואש היו ?!אותו שהגדירו

 יהרוס' שהרשעים ה מן אחד היהי הוא, המשיח את יביא לא אוה !לא. ת
 .השטן מעובדי אחד הוא, ו"ח ,כורש לא הוא עולם.ה את איתו

 ...במהותו שחקן הוא. ש

 !זרה עבודה עובד והוא. ת

הסיבה ש טען אובמהו... 'נטוןמקלי טרנושפ' שבירכו מי גם היו. ש
והפחדים שיש  החששות את ניצלפשוט  הואש זה – ראמפלנצחונו של ט

 ...מהגלובליזציהאנשים ל

 בשביל שם אותו שמו אבל, אותם להפחיד ואפשר, מפחיד תמבא זה. ת
 הרבה ל כךכ היו .ירוץ מיבוודאות  שהחליטו בטוח לא אני רק .זה
 ללכ ךרובד. מצחיק היה כבר שזה ,לנשיאות לרוץ שרצו פובליקניםר

 שש בין עימות היה כאן, שני מועמדים למירוץ הנשיאות בין עימות יש
 ידעואכן  הם אם יודע איני אז, לאט-לאט שירדו עד... מתמודדים עשרה

 .שקר שזה ידעו כולם אבל, אתזה העבודה בשביל בסוף רח  ב   י   מי

 אמפשטר זה לבין עולה היתהש קלינטוןזו  אם בין הבדל יש האם. ש
 ...?עלה

 ...ההצגה אותה זו אבל .אחר ידקתפ לו יש והוא אחד תפקיד יש לה, כן. ת
 .משתנה כבר זהו, מעט עוד שתנהיהעולם  כל, תראה

 ?מעשית תאוצה לצבור מתחילים השינויים ש. האם

 . בודאי.ת

 ?זה את רואים אנו ש. היכן

 כל .ניהבבריט שקרה ובמה בארה"ב שקרה במה זה את רואים ת. אנחנו
 את 'לקחו כאילו שהם לחשוב להם נתנו .דבר 'עשוי' זה – ה'בריטקס'

 'בחזרה לקח' שהוא כאילו זה, באמריקה וגם ,מהסעה"ח בחזרה' בריטניה
 מבין לא אני רק .וזהו, בכוונה הכל זה ,שקר הכל זה אבל, אמריקה את
 .חרדית, איפה היא נכנסת.. שהיא כאילו הזאת, הבת איפה, טראמפ עם

 ...תאוצה ממשיך לתפוס( FEMA Camps) וה'פימה'. ש

 לא אחד שאף אומרת זאת, עכשיו 'פתוח' דבר זה – 'פימה'ה כן. ת
 פימה... מלאיש . פימה שיש ברור יודעים כולם, לזה מתכחש

 ...זה את סגוראמור ל שטראמפ כך על מדבר לא אחד ואף. ש

נושא של ה על נושא זה, על אחת מילה לא אף דיבר לא הוא, לא. ת
 נושאים ויש דיבר כן שהוא נושאים שיש רואים טוב ואם מסתכלים. פימה
 ...בהם נגע לא שהוא

 ...אמר לא הוא באמת הכואבים הדברים את. ש

 את הדברים לא אבל, אמר שהוא באמת שכואבים דברים יש, לא. ת
 הסע"ח. של התיכנון כל של להתפרקות להביא שיכול

פשוט ו ,בזה לטפל להתחיל יכול היה הוא צהרו היה אם הוא בעקרון. ש
 .אפילו על זה חושב לא הוא אבל, זה את לגמור

 שם לאסוף התחילוגם ש ומה עוד. הגבולות את לסגור רוצה רק הוא. ת
 של אלפים, 'הפימה-מחנות' את ולאכלס בית(-' )חסריהומלסים' אנשים
 .אנשים

 ?...החלפת הנשיאות לאחר תפקיד איזה לאובמה יתנו האם. ש

 או, ודאי וודאי אבל, לעשות הולכים שהם מה בדיוק יודע לא אני. ת
 .באו"ם הכנופיה ראש שם יהיה שהוא או, נשיא ישאר שהוא

 

 ?..הכוכב על אומר אתה מה. ש

 משהו אדמה-תרעידכעת  התהי! תדאג אל... בא הכוכב, בא הכוכב. ת
 לא וזה .מאות-מאות, אדמה-רעידות נןיש הזמן וכל, ןביפ רציני ביותר

 ניםמתלונ כולם. הלחץ את עצמנו על להרגיש ליםויכאנחנו  וגם .נגמר
 צעירים, חולשה מרגישים, בראש לחץ, לחץ ,לחץ מרגישיםהם ש

 שנפתחים הבורות אתגם  ולנ ויש .מזה הכל זהאז  .משנה לא, ומבוגרים
 אבל, קיים לא שזה םיחושב ברדיו זה את יםעשומ לא אםעולם, ה בכל
 – הכוכב .כבר זה את צילמואנשים  ומספיק. דולובג, איך-ועוד-קיים-זה
 ! בא

 ?אותו רואים לא למה אז. ש

את ש כמו, תמיד אותו לראות פשרא אי. מתי תלוי זה, אותו רואים כן. ת
 רק שרואים דברים יש. תמיד רואים הירח ואת תמיד רואים השמש
 הבעיות אחת .דום עומד לא הוא, מסתובב הוא .מהם אחד וזה, לפעמים

 מהר יותר הולך הוא לפעמים, אחידה מהירות זהכוכב הל שאין אהי
 מכשירים מיני מכל הידע את םלה שיש אלו רק. לאט יותר ולפעמים

 יכול לא רגיל אדם, להגיע צריך הוא מתי לדעת ליםויכ הם – להם שיש
 . נתונים הרבה מדי לו חסרים כי, הזה החישוב את לעשות

 יהרוסהדבר ש זה – השלישיתעולם ה לחמתשמ לחשוב הגיוני לא גם זה
 שאי דבר ,שמיימי משהו להיות צריך זה. תלהיו לויכ לאעולם, ה כל את
 .בהגיון יועל לדבר רשאפ


