
 

 927 מסר – לא רוצים לראות כלום

 , ז' כסלו, כ"א כסלוןעם בנימי יםתקשורשני  בס"ד,

 .רצינית בצורה להתחיל שוב רוצה אני
 שקורה למה לב שמים לא פשוט שאנשים לראות הזמן כל נדהם אני

 רק אנחנו כי, שלנו המילים את לקבל רוצים שלא מה מילא. מסביבם
 על מניפולציה איתנו לעשות אפשר אפילו ואולי... מסכנים, אוטיסטים

 ועוד, לראות את מה שקורה רוצים לא אבל, ושלום חס, להגיד מה
לא יכול  לא אני !...."כלום קורה לא! כלום קורה לא אבל: "אומרים

 פשוט הם לחץ ומרוב עסוקים, כך כל הם אדם-בניאולי  אואת זה,  ביןלה
 שומעים לא, שקורה מה רואים לא, שקורה מה מסביבם מסתכלים לא
 רדיו שומע לא הואו, מבודד במצב מישהו אם אפילו אבל .שקורה מה
 את לקבל שאפשר והמשונים השונים הדברים כל עם בקשר נמצא ולא

 בכל זה את לחוש אפשר', באויר' זה אופן בכל אבל, עליהם החדשות
 !מקום

 שקרה מה לפני שהיה העולם אותו פשוט לא זה. מתהפך והעולם
 זה – נפלו שהתאומים אחד לפני יום, שנה עשרה חמש לפני'. ב'תאומים

 שרוב חושב אני אבל. אותו להכיר אפשר אי, לגמרי אחר עולם היה
 האזנים ואת העינים את סוגרים, לדעת רוצים לא פשוט – בעולם היהודים

 .בעולם שיש המפחיד המראה את ולקבל, ולראות לפתוח, מוכנים ולא
 האם, חדשים כמה פלוס שנה עשרה חמש לפני: כולם את שואל ואני

 ואומרים, הלאוין כל את השמעל   עולם?! שכזה עולם על חולמים היינו
 כך כל, איומים כך כל דברים עושים הם רוצה. כן' שה מה שזה הכל על

 – שהרע לעולם הגענו. המבול לדור שחזרנו בטוחים שאנחנו, חולניים
 יותר-או-פחות חיים לחיות שרוצה אדם ובן. רע זה – והטוב טוב,

 הדברים וכל... וישר שמח הוא שעקום ומי', קוםע' הוא – נורמליים
 סוהר-לבית ללכת אפשר אפילו! רעים הם – מאליו כמובן שקיבלנו
 האנשים ואת, מסתובבים הנפש-חולי, משתחררים והגנבים. זה בשביל
 איך משנה לא וזה. היום שלנו העולם זהו... סוהר לבתי מכניסים הטובים
 ובפנים, שבעולם צדיק הכי להיראות יכול הוא, מבחוץ נראה אדם-שהבן
 אדם יהיה והוא', קרו  ז  ' כמו להיראות יכול אחר ואדם. ענקי-רשע להיות
 .ביותר הצדיק
 שכמעט עולם זה ולכן בכלל, ברור לא זה. לדעת היום אפשר אי
, הסוף עד מהתחלה שקרים על מבוסס הוא. אותו לסבול אפשרי-בלתי
 יכול לא הרגיל אדםה, כלום לעשות אפשר ואי, הסוף עד תחלההמה

 .לא בכלל, זה כנגד כלום לעשות
 כל זה כי, לדעת לי קשה באמת אני? לעשות אפשר אופן בכל ומה

 כך כל, נמוך כך כל שנהיה העולם רוב שכך זה מרגיש אני, עמוק כך
 שאפשר אחד דבר רק יש? לעשות אפשר אז מה .ממש, שטן-אנשי, שפל

 ברגע אבל, לעשות קשה כך כל זה אבל ,אותנו שיציל מה וזה לעשות
 כשנגיע אפילו, עלינו ישמור הוא, הדרך את לנו יראה' ה – שנתחיל
 אבל, מפחד תתהפך והקיבה, פחד מרוב' קפוץי' הלב, שהלב לשלבים
 . נסים בניסי, זה את נעבור
 ולא, אלא באמת, סתם לא אבל, השלימה-לגאולה באמת שמחכה ומי

 שתהיה סתם או, החובות מכל להשתחרר כדי השלימה-לגאולה שמחכים
 השלימה הגאולה את שנרצה! לא, החיים של המתחים כל ובלי רגיעה

 הרגשה עם להמשיך, הבריאה של התהליך את להמשיך שנוכל כדי
 יורדים שאנחנו מרגישים כיום אנחנו כי ,יורדים ולא עולים שאנחנו
 ישים פשוט והוא, אותנו ירים' ה, לתהום נרד לא אנחנו אבל, לתהום
, למעלה למעלה, אותנו יביא הזה והמסלול, לגמרי אחר במסלול אותנו

, לעלות ימשיך זה, מסוים מקום באיזה יעצור ולא יפסיק לא זה. שנגיע עד
ַצח נ   זה לאט-ולאט .הרוחני הסיפוק עם, סיפוק עם נצח, שנקבל מה זה. ל 
 ממש-ממש יצור יהיה ואז. כך כל אותנו שמבלבל הגשמי הצד בלי יהיה
 .מושלם, שלם

 היהודים כל על, העולם כל על היום מסתכל כשאני הלב לי כואב אבל
 שלא ואלה, הנכון בצד נלחמים תמיד לא שנלחמים אלה אפילו, שלנו

 אנחנו. הרע-היצר נגד לחםילה חייבים כי, נלחמים שלא חבל – נלחמים
 עשרים זה לפחות על כבר דיברנו אמנם. הזהב-לעגל, לכסף מתכופפים

 גשמי במצב יותר העולם. לשמוע רוצים לא אבל, יותר לא אם שנה
 כבר אני. זה את לסבול יכול לא כבר ואני, ויותר יותר, פעם-מאשר אי

 אנחנו, כבר הזה מהמקום אותנו תוציא, מספיק, מספיק 'די,: לשמים צועק
 אבל – להחזיק צריכים אנחנו לרדת'! רוצים לא אנחנו, ויורדים יורדים

 צדיקים ויש, רבנים יש. בשבילנו אחד מנהיג אין, מנהיג אפילו לנו אין
, מתבלבלים ואנחנו, שלו הקטנה-הקבוצה עם אחד כל אבל, הרבנים בין
 . אותנו לכוון מישהו ואין

 הדברים את ויותר יותר להוריד שעבד מי, הזה הבלאגן בכל אבל
, לחיות להמשיך בשביל 'כביכול חשובים' שהם הגופניים הגשמיים
 עם להיות ורק אותם לבטל שעובד מי, טוב ולהרגיש לעלות להמשיך

 השני האדם בשביל שלו הכבוד את להוריד מוכן הוא ותמיד ה,"הקב
 הנכדים או שלנו הילדים זה אם אפילו, צודק לא השני האדם אם אפילו
 שנלחם מי, אנחנו, אופן בכל, אוהבים שאנחנו אחר אדם בן או, שלנו
' סליחה' ולהגיד ,'מסכנים'ה להיות מוכנים ותמיד האלה הרגשות נגד

-העולם את מוריד הוא. ירויח רק הוא אז – סליחה להגיד צריך לא כאשר
 צריך שהוא חושביותר נכון: , צריך אדם בן שכל הדברים כל ואת הזה
 להיות זה – גדול הכי האושר, דבר של בסופו אבל, מאושר להיות כדי
 בערב איתו ולדבר, בצהרים איתו ולדבר, בבוקר איתו לדבר. ה"הקב עם
 שהוא לדעת, לפחד ולא .שלנו הבקשות כל את ממנו לבקש .מתישהו או

 . בו לעמוד צריכים שאנחנו המבחן זה. המבחן זה. תמיד איתנו
 לחיות יכולים לא שהם בחיים הנאות כמה להם יש, לאנשים קשה וזה

גו  , לוותר מוכנים לא הם ולכן, מאד-מאד להם קשה פשוט זה, זה בלי  הא 
 להם ונותנים, סיפוק להם שנותנים דברים מצאו גם הם, נותן לא שלהם

 הכל זה אבל, למשהו להשתייך של, אהבה של הרגשה, טובה הרגשה
 לכן אז. מבולבלים לגמרי אנחנו – זה את לנו שאין וברגע, עינים-אחיזת

 '. ה ִעם ורק אך ולהיות, זה כל את להוריד, זה את צריך להפסיק
, קשר יש – עם ילדיו והאב, וילדיה ואמא, קשר יש נכון,, נשוי זוג גם
 ה"הקב שותפים: שלשה של זה האמיתי-היהודי-שהבית כתוב הרי אבל
 אמר מצוות שומר כך כל לא, פשוט-יחסית שאדם כמו אבל. והכלה החתן
 החתן, ה"הקב זה! לא, הכלה" החתן ה""הקב: ככה בדיוק לא זה: 'פעם
 ואם. זה לבית יהודי את מה שעושה וזה. ה"הקב עם והכלה, ה"הקב עם

 עם "כולנו יהיה שזה, שלנו הילדים את זה לתוך להביא מצליחים אנחנו
 !מעולה משפחה תהיה זאת אז – ה""הקב

 איזה יודע לא או רופאים יהיו שלנו שהילדים צריכים לא אנחנו
-לומדי בנים רוצים החרדים, אנחנו,. כסף הרבה שירויחו אחר כדי מקצוע
 היא שכיום הבעיה אבל. וטובות צנועות ובנות, תורה ומרביצי, תורה

 את לרצות מאד מתיימרים הם אמנם. זה את רוצים בדיוק לא החרדים
 שלומד מישהו רוצים הם. הגשמיות את רוצים הם. לא – למעשה אבל, זה
, ריהוט רוצים, דירות רוצים גם אבל, להיות שזה חייב להם אמרו ככה כי

 את להביא בשביל 'עצמם את שוברים' פשוט ההורים אז. הכל את רוצים
, ללמוד הולך והבעל, ביום שעות שמונה עובדת האשה כך ואחר, זה

 .לשרוד היום קשה מאד כי, יעבוד הוא שגם עד זמן הרבה יקח לא אבל
 להחזיק שיוכלו הבנות את לחנך בשביל שבנויים יעקב-בתי יש ולכן

 מן' ה את מוציאים אז זה עם כשמתחילים אבל, המשפחה וכל הבנים את
 היהודיה האמא לא כבר היא, שונה משהו נהיית האמא כי, היהודי-הבית
, הק  נַ מ   שהיא, מבשלת שהיא, הילדים ובשביל הבעל בשביל זמן לה שיש
מקור  להיות נהפכת כבר היא! לא, מה-משנה-לא לכולם דואגת שהיא

 אחרת שליטה מין גם לה יש, להגיד מה יותר לה יש גם ולכן, לפרנסה
 .יהודית למשפחה מתאימה שלא
 

 כל עם אבל פעמים הרבה האלה הדברים את אמרנו כבר אנחנו, טוב
 יהודים כמה יודע לא אני. גרוע ויותר גרוע ויותר גרוע יותר נהיה זה זה

, החרדים אפילו היהודים, רוב – עכשיו נראה שזה כמו כי, בסוף ישארו
 .מאד ירדה( היהדות) האידישקייט שגם, הגשמיות עם תפוסים כך כל הם

 עכשיו אבל, לגוים רק מתאימות היו שפעם עבירות ינותוכב יש אפילו
 ויותר יותר נהיה זה – הרצונות כל ובכלל, הלבוש-סגנון, הדיבור-סגנון
 . לגוים דומה
 עם, ה"לקב תתקרבו: שינוי שרוצים לאלה רק עכשיו מדבר אני אז

 דברים הרבה ויהיו. הדבר את אותו הילדים את וללמד, הכוחות כל



 2עמוד  –... כלום לא רוצים לראות
 

, אסור ושזה, שקר הכל שזה להבין ויצטרכו, ספר-בבתי עכשיו שילמדו
 .אחרים דברים מיני בכל וגם בצניעות גם, בלבוש גם

 קושרים איך שלנו לילדים להראות חייבים שאנחנו זה את גם ויש
, )במהירות( צ'יקצ'ק זה את ולומד זה את יודע קטן ילד. ה"הקב עם קשר
 בגיל הזה הקשר את לו שיש וברגע, הזה הקשר את לו יש תמיד והוא,
 זה– אחרים דברים מיני כל עם להתקלקל לו נותנים לא ואנחנו צעיר,
 והעולם, שלו זה – העולם! מלבדו עוד אין: לשכוח ולא .מעמד חזיקי עוד

 את עצמו יכרית הוא –' ה. עראי זה. זמן הרבה יחזיק לא, עראי – שלנו
 רוצה מישהו ואם. ברור כתוב וזה .העולם-אנשי רוב ואת העולם רוב

 שהיה זה מה כי, עליו גם מרחם רק אני, נכון לא שזה אתכם להרגיע
 גזירה!'... היה זה 2-מלחמת העולם ה? 'מהותגידו:  !מלחמת העולם לפני

 יותר צדיקים אנחנוהאם  !?מה !?גזירה תהיה לא המלחמה הזוש אבל למה
 אם, צדיקים יותר לא אנחנו! לא !?2-ה מלחמת העולם שלפני מהדור
 של ביותר, הקשות, האיומות כל העבירות על מסתכלים היינו אנחנו
 ושלא, מזה יודעים ושאנשים ,עליהם שעוברים חרדים-כביכול יהודים
 . יתעלפו ביניכםש שהתמימים מאמין אניתשובה,  עושים בדיוק

 או זה את לשמוע רוצים בין אם אתם, ביותר קשה שלנו המצב ולכן
 לא כבר זה .יחרב העולם רוב. עובדה זו .זה את לשמוע רוצים שאינכם

 אףכפי ש, הסוף ועד הוא מהתחלה בעולם השקר! יהיה זה ככה, 'אולי'
]זוהר פה  כבר הם –הדורות  מכלרשעים ה כל דבר. כזה היה לא פעם

עָ נ"ח ע"ב: ' בשלח ִריְך הּוא ְלַאֲחָייא ְלָכל ִאיּנּון ַמְלִכין, ּדְ א ּבְ ָ ְמעֹון, ַזִמין קּוְדש  י ש ִ קּו ְוָהִכי ָאַמר ַרּבִ
לַ  ָ ָרֵאל ְוִלְירּוש  ָחִריבּו ְלִיש ְ ין, ּדְ ַאר ַמְלֵכי ַעּמִ ִריָאנּוס, ְללּוִפינֹוס, ּוְנבּוַכְדֶנַצר, ּוְלַסְנֵחִריב, ּוְלָכל ש ְ ם, ְלַאְנּדְ

ִריְך הּוא  א ּבְ ָ ין קּוְדש  ין, ְוַזּמִ ַאר ַעּמִ הֹון ש ְ ּון ִעּמְ ש  ּנְ ַקְדִמיָתא, ְוִיְתּכָ ָטָאה לֹון ּכְ ּלְ ַ יֵתיּה, ּוְלש  ְרָעא ּבֵ ְלִאְתּפָ

ְייהוּ   ופשוט, זה כל נגד להילחם צריכים ואנחנו, [רש"י תהלים סו"פ ט' ... ור'ִמּנַ
בו  . מאד פשוט זה'. לה להתקרב  ופשוט, שלכם בבית חדר באיזה ש  
 שאתם מה ממנו תבקשו, מרגישים שאתם מה', ה עם לדבר תתחילו
 בגלל שאתם זה את לעשות לא, גשמי ולא. תהיו פתוחים רק, רוצים
 אתם כי זאת אלא לעשות, מה יודע איני או, חדש בית לקנות רוצים
 ממש מזה נצא אנחנו הזאת הקירבה עם ורק .'לה להתקרב פשוט רוצים

 .בהתלהבות ממש הזה השקר-מעולם נצא, בשמחה

 

 

 רק לדמיין כזה מצב
 כסלו א"כתקשור עם בנימין, 

אנחנו  ראשון, דבר? להגיד יש ומה. פעם נפגשים עודאנחנו  הנה
 מכל מתמוטט פשוטעולם שה רואים מתעניינים, אם רואים,

 שיש בכל הענקיות האדמה-רעידות מכל רועדעולם ה. הכיוונים
, מאד-מאד קר משהו, קר –האויר  ומזג. ב"ארה כולל ארצות מיני

 לא שבדרך כלל זה ארצות ולאגם בכ, קר יותר להיות וזה עומד
 שבילוסטון פחד ויש, מתפוצצים געש-והרי שם. קר כל כך

(Yellowstoneה'אולד )-'גייזר (Old Faithful Geyserעלול ) 
 הלאומי בפארק, האדמה בתוככי ענק געש הר, )ו"ח להתפוצץ

 של רבעים-שלשת למחוק יכל לבד וזה( ילוסטון שבארה"ב
 .ב"ארה

 ומצד ,ב"ארהב כוללעולם ה בכל ביותר קשים שטפונות ישנם
 נםשיש יבש כך וזה כל, יובש יש ממקום השטפונות רחוק לא, שני

 הצפוני הקוטב, ובכללאנשים.  הרבה די של חיים שגבו שריפות
. גדותיהם על וגואים מתמלאים והאוקיינוסים, להינמס ממשיך

רוסיה  של השגריר נרצח כבר השבוע רק .רגיל לא בלאגןעולם וה
 ...דומה משהו על התחילה הראשונהעולם ה כשמלחמת, בטורקיה

גרמני  בדיפלומט ירה יהודי צעיר השניהעולם ה במלחמת גם. ש
 ..בצרפת, מה שפתח את 'ליל הבדולח'.

 אבל. במלחמת העולם הראשונה בולט יותר הרבה היה זה אבל
)דריסת  בגרמניה שקרה כמו מה ,שמתרחשים הדברים עם כל

 אבל, קשה כה בצורה נהרגו אנשים הרבהש, המשאית בברלין(
. הלאה וממשיכים – המתים את קוברים. אנשים שקט זה יש כל עם
 ממה מפחדים, מפחדים, רגועים אינםעולם באנשים ה רוב כן,

 לא אוליעולם, ה סוף שזה בטוחיםאנשים ה רוב .דקה בעוד שיבוא
 כל לנו נותניםרשעים וה. זמן בעוד הרבה לא בודאי אבל היום
 שהם חושבים הם. לפחד בשביל – שקר זה םרובש – סיבות מיני
 מיני כל ממציאים והם, שחקנים כולם שהם ,סרט-של-בחיים חיים

 כמו .אותם ולבלבל עולםה את למשוךכדי )דמיונות(  פנטזיות
 יצורים, (חוצנייםAliens - ליאנס' )יי'א הסיפורים על כך שיש

-לכדור כאלה מחוץש עקומים-חיים מין, הארץ-לכדור שחיים מחוץ
, שטויות – והכל .זה' נגד 'נלחמים אפילו והם, 'מצאו' שהם הארץ
 . ההוליוודי במח שנאמין רוצים. שקר הכל

, האלה הסרטים את בדיוק ומוציאים בהוליווד שולטים בעצמם והם
 – ההם הסרטים אבל עכשיו! מספרים שהם פוריםיהס אותם עם
 להציג מנסים עכשיו אבל .אמיתי שזה טוענים הם לא, פנטזיה הם
על משהו  ורואה שומע אדם-הבן שאם למדו כי הםאמיתי, כ זה את

 מהדמיון זה את כתב שמישהו הוא יודע אם בכמות מספיקה, אפילו
וכאשר מגיע  .שלו המהותן מ חלק נהיה זה, משנה אבל לא – שלו

מגיע  וזהאמיתי  זה – דבר כזהאמיתי,  שזה להגיד הרגע שרוצים
בזה  יאמין שמישהו אפשרות יותר שיש מאמינים הם אז –עכשיו 

 אבל, בזה שמאמינים כאלה יש ובאמת לאחר כל הסרטים ההם.
 הדברות-בעשרת שמאמין נוצרי אפילו, שכל קצת עם אדם בן כל
 להאמין יכול לא ובודאי בודאי והיהודי. בזה להאמין יכול לא –

 .שטות בכזה

' לה קרובים לאאנחנו  ואם .ליום ומתבלבלים מיום הולכיםאנחנו ו
-וחוסר דיכאון של להרגשה ויותר יותר נכנס אדם הבן אז ו"ח

 עקום אדם-הבן ואם. מה בשביל כל כך כבר אין כי, לחיות רצון
 שהיו הדברים כל את לעשות יכול הוא כי עכשיו, שמח הוא אז

 זו מותר! זה לא! :אומרות הממשלות, עשו חוקים ועכשיו .אסורים
 מביא גם זה אבל רוצה! שאתה מה לעשות יכול אתה זכותך!
, התורה נגד שהולך דבר זה אופן בכל כי, כאוןילד דבר-של-בסופו

 .הטבע נגד, אדם-הבן של המהות נגד

 מוזרים דברים מיני כל ויש. האחרון בזמן כן משתנה גם והטבע
. אלינו מגיע מעט שעוד מהכוכב מושפע מאדעולם וה .בטבע גם

 מושך והוא ,כן מגנטי עצמו גם שהוא א"כדוה את מושך הכוכב
 הרבה הואש מכיון, רחוק כל כך שהוא אפילו חזק, יותר אותו
 הבריאות על וגם, שלנו הרוח-מצבי על גם משפיע וזה. מגנטי יותר
, שדברנו כמו טבע-אסונות כמה, כמה תראו. הכל על וגם, שלנו
 שהם בולעים, מקום בכל שנפתחים הבולענים כל זה, רק לא אבל
כאלו  גם בארץ לנו יש אפילו. קומות וכמה בני כמה שלימים בתים

 שלא ו"ח יודע , ומינםיש פה גם, גדי-לעין בדרך המלח-ליד ים
 .מזה גרוע יותר יהיה

 ולא ,שלהם בדרך להמשיך רוצים. לדעת רוצים לאאנשים  אבל
, האמת את להגיד שלי העבודה זו אבל. האמת את לראות רוצים
 היו שלכם שהנשמות יםאמיתיה-םיהודיה כל על להקל ולנסות

 את תקבלו אם אבל, מה-משנה-לא ,אתכם יציל' ושה, סיני-בהר
 הרבה לכם יהיה אז –אתכם  להכריח יצטרך' שה מבלי בעצמכם זה

 ,ביותר קשה מצב יהיה ביותר הקרוב שבעתיד אין ספק. קל יותר
 שיהיה יודע אני. יודע לא אני –יהיה  זה איך בדיוק. הכיוונים בכל
ק' יהיה, ביותר קשה ו   יתחילואנשים  סוף-סוףעולם. ה בכל 'ש 

 . וחשבון-דין לעשות
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 ועשו, לזה שמתכונניםאנשים  הרבה יש ב,"בארה, באמריקהו
 אוכל גם להם יש .שלהם האוכל את לבד לגדל אפשרות םלעצמ
 המקום הוא גובה איזה מדדו והם, שנים כמה להחזיק שיכול מוכן

 שיטפון של סכנה להם תהיה שלא כדי פני היםגובה  לעומת שלהם
 – והם. ו"ח מטר מאות לשש להגיע יכול כי הצונאמי, מצונאמי

הם , זה רק ולא. להם יפריע לא שאף אחדכדי  נשק להם יש
 כנגד להילחם שיוכלו, לבד יהיו לא כדי שהם בקבוצות התארגנו

 ברובים... לירות יודעות שלהם הנשים וגם. מי משנה לא, כולם
 איך, נקיים' מים להשיג ב'איך מומחים כבר והם. הילדים.. וגם

 מה יודעים והם .חשמל בלא צריכים שהם דבר וכל מים לטהר
 אומר לא שזה יודעים הם וגם, שינצלו אומר לא זה. לעשות
 מבינים לא הם .עולםה את יצר' שה מאמינים הם אבל, שינצלו

 שהם מה וזה .מבינים הם בערך אבלקב"ה, ה של האמת את
 צריכים שהם מה כל עם מוכנים יהיו כולם שהם דואגים הם .עושים
. כאלה ודברים בנזין, דבר שום ובלי חשמל בלי לחיות בשביל
 .לזה מוכנים ממש

 רוצים הם .לדעת רוצים לא –ל "בחויהודים הגוים.  הם ולרוב
 הדתיים וגםחרדים ה גם וזה שהם. כמו שלהם החיים עם להמשיך

, יודעים שכן כאלה ויש. לדעת לא פשוט מעדיפיםחילונים, ה וגם
 לא פשוט הרוב אבל, כבר לארץ ובאו קמו שאפילו כאלה ויש

 אני מה? לעשות יכול אני "מה: אומרים שהם או, לדעת רוצים
 אני איך – באמריקה שלי הנשואים הילדים כל את לי יש !?אעשה
-נשמות באמת הם אם אבל, נכון וזה ".כסף לי אין? אותם יביא
 המיותרתגשמיות ה רוב עם לגמור משתדלים ובאמת ותיהודי

 . לפחד מה להם איןולאמת קב"ה ל ויותר יותר ולהתקרב

 

 הארצות בכל השלטון אותוגוים. ה של בשלטוןאנחנו  –בארץ 
 לא, סליחה מהם, באה שלנו הממשלה כשגם, עכשיו המערביות
 אומר זה לא. מהם הם ישראל-במדינת הממשלה, שלנו הממשלה
 . שמצביע הרוב אבל –שכולם 

 תיהודי קהילה בכלל לבנות אותם מעניין לא – הם, להבין וצריכים
 להם ישרשעים ל שייכים שהם אלה, לא לא,', לה קרובה חזקה

 זו, לגוייהודי ה את להפוך היא והאג'נדה, אג'נדה )תכנית(
 את להוציא פשוט .נדע שלא, תיהודיה הדת את לסלק .האג'נדה

 לי ברור לא, אחר למשהו אותו להפוך, שלו מהיהדותיהודי ה
 את לעשות רוצים הם עכשיו. עבודה זרה שזו לי נראה, מה בדיוק

 .להם ילך לא וזה. לכולם גם םיהודיל גם לנוצרים גם, לכולם זה
 לדעת צריכיםאנחנו  אבל. זה את לעשות להם יתן לאקב"ה ה

 חזקקב"ה ה עם הזה הקשר את לקשור צריכים .זמן הרבה שאין
 שלש בתפילה חייבים הגברים, פעמים. ואתם, כמה משנה לא, מאד

 לא אתם אם אבל, חייבת לא אשה אבל, רגיל ביום, ביום פעמים
 להגיד שצריכים ברור .'ה עם תדברו אז – הסידור לפי מתפללים

 ילדים הרבה יש אם אבל', וכו שמע-וקריאת בבוקר ברכות
 עם תהיו', ה עם דברו .'ה אל תדברו אז וכו'וכו' ' וכו ועסוקים

 .סבל הרבה-מהרבה אתכם יציל וזה', ה

 .שיותר מה תשתדלו, במנין להתפלל תלכו גם כן אתם – והגברים
 את ולגדלגשמיות, ה את להוריד וגם, דמעות עם להתפלל וגם

 ואם. המיותרת מסביבגשמיות ה כל בלי, פשוטה בצורה הילדים
 שלכם למה לילדים תסבירו אז – כאלה לא הם האחרים הילדים

 שני, יחרבעולם ה מעט ועוד ,אוהב' שה מה כי זה. כאלה כן הם
 אבל קשה, מאד-מאד, מאד קשה יהיה וזה, יחרבעולם ה של שליש
 אמיתי. לאיהודי  להיות כדאי לא זה. את יעבוראמיתי -יהודי

קב"ה מה לבקש, לעצמנו להגיד, הזמן כל להגיד ככה וצריכים
  .לנו לעזור

 כולן הן .הרעות הפיאות, הנשים של הפאות את להוריד וצריכים
 מהבגדים להתפטר. נשואה-שהיא לא כאילו אשה עושה זה. רעות

 משהו לא, יציב מבד, רחבים דברים וללבוש והקצרים,, הצמודים
 ללכת לא עדיף וגם, הפאות עם ללכת לאש צריכים. לגוף שנדבק

 בודאי עדיף המטפחות. המטפחות עם ללכת כדאי הכובעים, עם
 . ובודאי

 מכסה יותר שהיא מה צנועה, יותר שהיא מה לדעת: צריכה האשה
 מחיצה מוריד בגד כלקב"ה. ל יותר תתקרב היא ככה – הגוף את

 את רואים ולא לרחוב יוצאת היא אםקב"ה. בינה לבין השיש 
 מחיצה זוקב"ה. ל מאד מאד אותה מקרב זה אז – שלה הגוף צורת
 שזה כפי מה פותח וזה. האשה לבין הזהעולם ה שלגשמיות ה בין

 רוחנית פותח זהזה חוצץ בינה לבין העולם של הגשמיות, ו .סוגר
ִכים ועוד ועוד עוד ס   הקב"ה.  לבין שיש בינינו מחיצות ו מ 

 הבסיס זה כי, בו מקנא לא אני – בזה לאשתו מפריע שהואיהודי ו
 את מעודד לא הבעל ואם. והקדושהצניעות ה :יהודיה-הבית של

 .נופל, נופל הבית וכלקב"ה. ה נגד הולך הוא –להיות ככה  אשתו
 ובכל. נפילה אבל זו, נפילה שזו לב שמים שלא משפחות יש ואולי
 ,'ה ברוך עכשיו, אבל, קצת ועוד קצת ועוד קצת עוד נופל זה דור
-מאה לא זה אולי אמנם .ומשתדלים וחוזרים, שמבינים, כאלה יש

 אותם להביא יכול הזה והרצון, עז רצון להם יש אבל, מדויק אחוז
 .למשיח

 יש. קשה כל כך בעיה, היום בקדושה קשה בעיה יש גם ולגברים
 ולא שיודעים דברים גם ויש 'סקנדלים' )שערוריות(, הרבה כל כך

 זה את מוריד כבר' שה עד להמשיך לזה ונותנים זה, על מדברים
 ורוב. וצניעותקדושה ב מאד קשה במצבעולם ה כל קשה. בצורה
. ככה החליטו הם לפחותגוים, ה רוב בשביל מותרים הלאוין

 שלא כאלהאנשים  בינינו לנו יש ים,חרדה םיהודיה גם ,אנחנוו
 שלהם, העבירות עלתשובה  לעשות מתכוננים ולאתשובה  עשו
 מכל סובלים שלנו הילדים כמה, כמה. לנו אוי לנו, אוי לנו, אוי
 החיידר, האחרון בזמן פעמים הרבה מסוכן הבית. מקומות מיני

 וכל היום כל הילדים על להסתכל צריכים .מסוכן והרחוב מסוכן,
 יגידו: אבל. 'חרדים 'כאילו וזה. ישמור' ה להם, לדאוג הלילה,

 מה אבל, מאד כואב זה. דבר כזה כן יש אבל, דבר!' כזה אין, 'לא
 אפילו ,גוים כמו נהיויהודים ה של שחלק זה הרבה הכי שכואב

 גוים.  כמו נהיו הם .'חרדים םיהודי' הם רשמית אם

 אי האמת את כשרוצים אבל, הסוגים מכל רבנים מלא לנו יש
 מרגיש אדם-הבן. הרבנים רוב אצל זה את ולחפש ללכת אפשר
 את פשוט ,צניעותה ואתקדושה ה את באמת שרוצה אדם בן. בודד
 הוא אבל, ספר לפתוח יכול הוא, יודע לא הוא, הכל של האמת
, ברירה אין? זה את יעשה מי. הספר בתוך אותו לכוון מישהו צריך

 –אליו  ישירות בתמימות שהולך ומיקב"ה. ל ישר ללכת צריכים
 . תשובות מקבל

 ...?התשובה את יקבל הוא איך. ש

 יש. זה את להבין יכול אליו בדרך שהוא מגיע זה אחד כל. ת
 כמה על שהם נתקעים מתפללים כשהם לב שמים שפתאום כאלה

 את האלה בשביל לקבל המשפטים על לחזור וכדאי, משפטים
 שפשוט כאלה יש. בלילה להם חלומות שיש כאלה יש .התשובה
 אמיתי אדם בן אבל, אפשרויות מיני כל יש. קול שומעים, מרגישים
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 הוא אבל, אחוז-בטוח מאה יהיה לא הואאמיתי,  שזה ֵידע הוא –
 אמיתי. שזה ידע
 באופן יתחיל וזה. והנורא הגדול נגיע ליום מעט עודאנחנו ו

ר ך  וזה ֵילֵ , יקרה משהו .פתאומי ב  ר ִמד  ב  ד   עד, לדבר מדבר, ל 
-בבת נופלים דברים הרבה כל כשכל לעשות מה נדע לאאנחנו ש

אז , לזה מוכנים לאאנחנו ש, אונים-חוסר לנו שיש ונרגיש .אחת
 תבקשו .רגועים תהיו רק –דבר  של בסופו אבל ...?נשרוד איך
 זה – עושה שהוא מה שכל יודעים כשאתם, לעזור לכםקב"ה מה

 על לעבוד ובאמת, באהבה הכל את מקבליםאנחנו  .לטובתינו
 שקרוב שמי: בטוח לכם אומר ואני. באהבה זה את שנקבל עצמנו

 –קב"ה ל דבוק אלא, במלים רק לא, 'כאילו' לא באמת,קב"ה לה
 שאלות?לכם יש האם  .ישרוד הוא

 

 :ותשובותשאלות 

 

 למצוא את האמת...

' שה זה איך היא השאלה, שקרים על מבוסס שהעולם אמרת. ש
 ?...שקרים הרבה כל כך עם, שכזו בצורה להמשיך לעולם נותן

 והאנשים, לצאת חייבים השקרים כל אבל, ימשיך לא זה, לא. ת
 שלא ומי, להם ברורים די הם השקרים –' לה הקרובים הטובים,

 דברים יש כי מבולבל, הוא, להבחין יכול לא הוא – 'לה קרוב
 ֵיַדע פשוט' לה שקרוב מי אז .להבין לעצמו נותן לא והוא, משונים

, עכשיו מחלוקת הרבה יש, אחד דבר ברור. אמיתי ומי השקרן מי
 רוצים אתם .היהודים בין בעיות מאד הרבה עושה הזאת והמחלוקת

 השיטות את תראו. מאד פשוט? לא ומי אמיתי מי לדעת
 מהתורה לדבר, להגיד שמשתדל מי. השני נגד אחד שמשתמשים

 מי. אמיתי הוא אז –על השני  בוץ לזרוק מתחיל ולא', וכו
 למשהו להגיע כאילו כדי פסולות שיטות מיני בכל שמשתמש

 !רשע זה, שקרן זה, שקר זה אז, 'טוב'

 שלו האינטואיציה על לסמוך יכול' לה קרוב שהוא האם אדם. ש
 ?באמת האמת את מזהה שהוא לדעת בכדי

 שיש להיות יכול'. לה קרובבאמת  שהוא מדובר על מי אבל. ת
 על מבינים בכלל לא והם', לה קרובים שהם חושבים שהם אנשים

? דעיֵ  הוא אז מאיפה, הדבר של העומק כל על, מדבר אני מה
 רוצה שלא היהודי את יקח ה"עכשיו הקב אבל. שכל לו אין פשוט

 אומר וכשאני. האמת את יראה שהוא עד מכות לו ויתן, לראות
 להבין אלא זה, העינים עם לראות לא זה – האמת' את 'לראות

 . האמת את לחוש, האמת את

כל אלה שקוראים מה שאנחנו אומרים וחוזרים וחוזרים וחוזרים 
אמת, כי רק אנשי אמת יכולים לשמוע את זה, כי -אז הם אנשי –

כל פעם, מה אנחנו אומרים? לא דברים חדשים, אבל בצורה אחרת, 
דבר. אבל מי שמחפש את האמת ומחפש במבט אחר, את אותו ה

אדם כזה יכול  –באמת ולא את הגשמיות -השלימה-את הגאולה
 להבין ולקבל חיזוק ממה שאנחנו אומרים.

 את לעשות רוציםיהודים  שהרבה כך על דברנו בעבר. ש
 איך, וכשלונות, ירידות הרבה יש להם כן פי על ואף 'ה רצון
 ...?אותם מעודד אתה

 צריכיםאנחנו  !(החכמה) ה'קונץ' כל זה !?אותם מחזקים איך. ת
 כמוקב"ה, ל ללכת ורק, הזה בעולם שלנו הבעיות כל את לדחות

 שלו הצדיקים, שלו והאנשים' וכו ט"הבעש, פעם עשו םיהודישה
 שמחים להיות', ה עבודת את לעשות פשוט צריכים. אחריו שבאו

 לא רצינים להיות. עלינו להתגבר רוח-למצבי לתת ולא', ה עם
 ולהסתכל, נפרד באופן ונסיון נסיון כל לקבל אבל ליצניים, להיות
 עזרת עם, זה עם ולהתמודד, בזה הטוב את לחפש, הנסיון בתוך

 לעבור לך יעזור שהוא, אתו זה את לעבור'. ה את לעזוב ולא', ה
 הדברים שכל אחוז במאה בטוח להיות, האלה הדברים כל את

 יותר אותנו עושה זה –' מה נסיון של דבר וכל, נסיון זה האלה
ְתנֹוֵססמזמור ס': ']מוצלחים  ויותר טובים ויותר זכים ֵס ְלהִּ יֵרֶאיךָ נ  ה ל ִּ ָ , ...ָנַתת 

 .'וצרפתים'[בזכריה י"ג ט' עי' מלבי"ם על הפסוק ו

להחזיק  זה קשה בנסיון עומדים כשלא לפעמיםאבל . ש
 ...מעמד, להמשיך הלאה

 על לקום צריך אתה אז –בנסיון  עומדים שלא נראה זה אם. ת
 ולהמשיך של הריצפה, האבק מכל עצמך את לנקות הרגלים,

 מהלב הפחדים כל את לקחת, וממשיכים קמים, קמים... הלאה
 שמאלה לא להסתכל לא. ולהמשיך לפח, זה את לזרוק, ומהשכל

 '.לה רק', לה רק ימינה, ולא

 .קשה.. כך כל אבל זה פשוט, כך כל נשמע זה. ש

 .מאד קשה זה בהתחלה משתדל. באמת אדם-כשבן פשוט זה. ת
 רגשות אבל ,לרגשות להוביל אותנו לתת קל יותר הרבה זה

 דבר זה –)שמשתלטים על נפש האדם ומוציאים אותו מתפקודו( 
 של זה, תנווא שמשגע דבר זה, ז"עוה של דבר זה, שקר של

כן  גם זה (excitement - רגש )התרגשות. פסול – רגשות. השטן
 זה, את ולחזק זה, את לעדן גם אפשר אבל, הרגשות של חלק

 חשבונות עושיםאנחנו  ואז .הטוב של חלק להיות זה את לקחת
 קמים –מצליחים  לאאנחנו  ואם .לא ומה מאיתנו רוצההקב"ה  מה

. מאתנו רוצה' שה מה זה. פעם עוד ומשתדלים ,הלאה וממשיכים
 כמה אלא יותר, הזמן כל מצליחים אם כל כך הנקודה היא לא

 לעשות: יכול אחד דבר שכל וזה. ר"היצה עם נלחמיםאנחנו ש
 .ר"היצה נגד ולהלחם להלחם

 

אבל זה , ילד לכל ש"ח 50 ילדים קצבתל עכשיו מוסיפים. ש
 ...זה מפה ומקבלים את זה משם את מצחיק אותי, מורידים

 מורידים עכשיו. הכל זה, זה את יגנבו הם, זה את יתנו לא הם. ת
 הממשלה של השקר, טוב. זה את מורידים ועכשיו –העלו , זה את
 החרדים אפילו. זאת נבלה איזו תופסים לא ואתם, ומעבר' 'מעל זה
 להבין פשוט צריכים אנחנו. לעשות מה אין, טוב-לא במצב הם שם
 המדינה את שהקים ומי. רשעים-של-במקום לשבת אפשר שאי
 יש! לא, לו הפריע' שה זה לא'. ה רצון נגד זה את עשה – הזאת

 להסכים לא זה צריכים שאנחנו מה אבל, שמים-חשבונות' לה
 ובודאי-ובודאי, עקומים ושל גוים של בצבא להיות כמו לדברים

 אומר אני אז ",?למה! "לא שאומר אחד וכל .לזה לגשת לתת לא
 הבחורים כל בין פרוטקציונרים יש כי קנטוניסטים, שזה לכם

 הרבה סיכוי לו יש – ספרדי בחור זה אם. קנטוניסטים והם, האלה
 מיני כל יש אז. העבודה וזה, הצבא לתוך אותו שידחפו גדול יותר

, שיחתמו, רשימה יעשו לבנות שגם עוד ירצו! תדאגו אל. דברים
-אני או' שירות בודותע' איתן יעשו רק, לצבא אותם יקחו לא לא,
 ויש. אותנו לקלקל בשביל הכל זה אבל, לזה-קוראים-איך-יודע-לא
 .זה עם שהולכים' 'טמבלים יהודים הרבה כך כל

 גם להכנס הודיע שהוא מתכוון החינוך-משרד עכשיו. ש
 ...לישיבות



 5עמוד  –... כלום לא רוצים לראות
 

 ועוד! לישיבות נכנסו הם כבר אבל לך להגיד רוצה לא אני. ת
 קבוצה כבר ויש '!כאן 'עד שיגידו: יהודים של קבוצה תהיה מעט
 ! יתהפך הכל מעט עוד, מעט עוד. גדול מספיק לא זה אבל, כזו

 להראות רוצה רק אני .בעולם שקורה מה על קצת נדבר בואו
 . עובדים המנוולים איך לכם

! וניצח, 'הרשעים נגד נלחם' כאילו והוא, הזה הטראמפ את יש
 הם, מדבר אניגוים על ה, אמיתי במשהו שמאמינים האנשים וכל
הלאה  להמשיך יכולים הם שאיתו מאמינים הם כי, טראמפ של בצד
 אחד ואף', וכו' לכנסיה וכו ללכת יכולים הם, שלהם החיים את
 יהיה לדבר אפשר יהיה "דמוקרטיה", וזה', וכו' וכו להם יפריע לא

, אמיתי אדם בן כמו נראה הוא – וטראמפ'. וכו פחד ובלי בחופש
 שמשתדלים הרשעים, השלטת האליטה נגד דיבר אפילו הוא

 שהוא מפחיד קצת וזה בטח .אמת אומר הוא .העולם על להשתלט
 ...כלום לו קרה אבל בינתיים לא... בסכנה הוא אולי, זה את אומר

 זה .תפקיד קיבל הוא! שקר הוא טראמפ גם! שקר הכל זה אבל
, אותו שמכוונים 'טמבל' סתם הוא אם בטוח לא אני. פשוט לא

! אמת לא הוא – בטוח לכם אגיד שאני מה אבל, להאמין לי קשה
. אמת מדבר מספיק לא הוא אבל, ושם-פה אמת מדבר הוא כן,
 אנשים של עבודות "מציל" כבר לאמריקאים שהוא מראה הוא

 החרושת-בית את אותם מהעבודה כדי להעביר לפטר שרוצים
 ... כן שקר גם אבל זה', וכו למקסיקו

. גדול יותר עוד זה שקר ,'הפסידו' אלו שכביכול – השני והצד
 שם נגד שהצביעו, באנגליה אלא גם, באמריקה רק וזה קורה לא

כן  שגם, באיטליה עכשיו ואלה, האירופי'-האיחוד של חלק 'להיות
 שייך שהוא, לעשות רצה שם הממשלה-שראש מה נגד הצביעו

והאוכלוסיות של , כאלה בחירות כמה עוד עם', לאליטה וכו שם
 להם תהיה הפתעה אבל איזו!.. הגובה על כבר מרגישות העולם

 בבית כולם יהיו והם יתעוררו הם אחד יום דבר של כשבסופו
 שהכל יבינו ואז ,מוות כלל בדרך אז סוהר-בבית לא ואם! סוהר
 מבלבלים כולם, את לוקחים פשוט האלה שהרשעים! ממש שקר

 יהרגו דבר-של-ובסופו מנצחים, שהם הרגשה להם נותנים אותם,
  כולם! את

 האזרחים-מלחמת על לאמריקאים מספר לא הזה הטראמפ למה
 המקומות שם אלא בכל רק ב? וזה לא"שרוצים לעשות בארה

בכל  אבל, להבין קשה –זה צריך להיות  למה מדברים על כך!
 . יהיה זה שככה אומרים, אופן

 כסף שגנבו הענקיים הבונקרים כל על מדבר לא הוא ולמה
 כסף גנבה הממשלה, מהממשלה כסף גנבו, אתם לבנות בשביל
 בשביל אלא רק, כולם בשביל לא, אותם לבנות בשביל מעצמה
 מה מספרים לא שהם דבר נגד? מה זה אמור להגן ונגד .האליטה

 בשביל אז, ככה בנוי לא זה, גרעיניות פצצות נגד לא הרי זה, זה
 ? מה

, (FEMA Campsקמפס' ) ה'פימה על את האמת ולא מספרים
גופות  ארבע של מפלסטיק קבורה-ארונות של שם מיליונים שיש

ערמות של ארונות שכאלו  של מיליונים יש. אחת בכל שנכנסות
 איפה אין כי –זה נמצא בחוץ תחת השמים , השני-בתוך-האחד

 ב"בארה מאד גדולות מחנות 180-מ למעלה וישנם. אותם להכניס
 זה? על מדבר לא ואה למה? למה לי תגידו, מזה יותר הרבה ואולי
לכך  ואין מלא? מאויישים כעת עם צוות קמפס'-ה'פימה כל ולמה
 משהו, משהו מתכנן אז מישהו. לעין שנראית סיבה כל אין, הסבר
 כל אפילו. האמת לראות את רוצים לא אנחנו להיות!... עומד

 דואגים כן הם גם –האמת'  את 'מדברים הקריינים שהם כאילו
 יש בגלל שלפעמים אולי או, שלהם החשיפה( ל'רייטינג' )דירוג

 המשחק אבל. את האמת שאמרו בגלל אותם שרצחו אנשים
 אותם'. ש'מעיפים שחושבים למרות, ב'גדול' יותר ועוד, ממשיך

 .חולמים שאנחנו ממה חזקים יותר שהם לכם כמה מראה רק וזה

 הרבה כך ברחבי ארה"ב כל יש למה שאל לא טראמפ למה
 מברזל, עשוי וזה, מהם לירות שאפשר מלחמה של כאלו מכונות
, עיראק מתאים בשביל אבל זה, להילחם בשביל וזה, חזקה פלדה

 הולכים קטנים. והם אלו הם כמו טנקים, ב"ארה בשביל לא זה
 שם והם בונים, הגדולות הערים ליד לא שהם המקומות לכל

 שם עושים הם מה, ב"מארה לא הם מהחיילים והרבה בסיסים!
רוצים שתהיה , מלחמה באמת רוצים כי !?הזה זה השקט מה? בכלל

את המלחמה הזאת, , את זה שמיצרים הם אבל, אזרחים-שם מלחמת
 בכל בסיסים ויש. מזה גדול יותר הרבה יהיה. שיהיה מה וזה

-עמוק-עמוק האדמה לפני בונקרים שנמצאים מתחת רק לא, העולם
מאד  ומתקדם, ביותר מודרני משהו בניה עם בפנים עמוק

 לא למה? שומעים מזה לא למה? מה בשביל? למה אז, טכנולוגית
. לדבר שמעורב למי אסור שותקים! אבל, מזה יודעים? מזה יודעים
  יותר! כבר יחיה לא שהוא כנראה? מדבר

 בונקרים לה יש .בסוד זה את עוטפת לא רוסיה. זה רק ולא
 ובאירופה יש, ובאוסטרליה. אנשים מיליון שם ארבעים להביא

 להיות, גדולה אפשרות יותר באנגליה ויש .יש ובאנגליה יש,
 במקום הבונקרים שלהם את בונים שהם כנראה אז למים! מתחת
 של בנק יש, זה רק ולא יש. הארצות ולרוב, וגם לנורבגיה, אחר

 בתוך 'בנק' ועושים לוקחים זרעים מכל המינים, ששם, זרעים
 לעשות יכול לא דבר ששום, חזקה מאד מאד הגנה עם, ההרים

 רק? זה מה בשביל, 'בנקים' כאלו העולם בכל ויש ...משהו לזה
... העולם לסוף מחכים שהם נשמע זה, טוב נשמע לא זה, מחכים

, יותר הרבה יש, הכל לא וזה לנו... שאין אינפורמציה להם יש
 )הכבשים( וה'שעפעלאך', משקר שהעולם איך מראה זה אבל

ַעם  כלל הם בדרך שיהודים אפילו, פה בארץ וגם ...זה עם הולכים
 מאד מאד זה עם הולכים יחסית זאת בכל –חריף  ויותר עמוק יותר
 .טוב

 נראה אבל, הדיור של העסקנים החליטו לטפל בנושא. ש
הזה בשביל כל מיני  הלחץ בכוונה את יוצרת שהממשלה
 ...אינטרסים

 כל על מרוויחים הם. בכוונה עשוי הכל שזה – שברור מה. ת
שהם  כמו כל כך וזה לא, פה בארץ פועלים הם. האלה הדברים

 כי, מדי יותר יכולים לא הםכאן . ובאירופה עובדים באמריקה
 עשו הם ...'וכו ולצרוח לצעוק יתחילו, זה את יסבלו לא אנשים

 על כמה, בכסף וגם בדיור, במיוחד, צרות מספיק, לעם, לנו
 וזה, עובדים לא שהחרדים ולילה יום צועקים הם', וכו שמרויחים

 זה לכן ...הרבה להרויח אפשר אי מה רק, סתם שקר זה, נכון לא
 . שקר הכל

 אפשרי. שרק דבר בכל דעת עכשיו גם להסיח רוצים והם
 שתדעו –עמים'  לשני מדינות 'שתי כמו על דברים וכשמדברים

 הם, עכשיו משחק הכל רק זה, שנים הרבה לפני כבר סוכם שזה
מן  מכור' 'משחק זה אז .זה את להכניס שאפשר יהיה לרגע חיכו

 למילה לא אף, אחת למילה להאמין לא. שקר הכל זה. ההתחלה
 זה את הורידו למה. שקר-שקר-שקר-שקר ממש, ממש זה! אחת

 שתהיה עכשיו בכלל אותם מעניין זה לא? הילדים-מקצבאות
 גוים להכניס כאן גם שמחים הם! ישראל בארץ גדולה אוכלוסיה
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. למלאות העיקר, מה משנה לא סודנים,, אחרים דברים מיני וכל
 להחזיק ביותר קשה זה את עושים עכשיו הם! שקר הכל זה אבל

 'שנורר'ל גם קשה זה לארץ ובחוץ, קשה ממש, גדולה משפחה
 הולך ונהיה וזה, ממש נמצאים שעוד מעט מיליונרים יש, כסף
 יודעים הם .היהודית המשפחה את לשבור רוצים הם. ופחות פחות
-שקר זה התכניות כל .ה"הקב עם שלנו הקשר כל של הבסיס שזה
 . שקר-שקר-שקר

 

 עלהממלהתראה 

 ?...האם גם בארץ יש שינויי טבע. ש

 שיש ברדיו שומעים ולא, בולענים' 'עוקף כביש עשו ת.
 היתה אבל לא, המלח-בסמיכות לים זה את מסבירים הם... בולענים

 זה. בתקשורת על אחת מילה אף

  ש. האם זה חולל נזקים?

גם  היו... שם נופלים היו נוסעת ודאי היתה מכונית ת. אילו
 הזמן כל זה – ב"ובארה .ונהרגו נפלו שאנשים ב"בארה מקרים
 ,מבינים לא סדוקים שם לגמרי. אתםשכבישים  יש. ונפתח נפתח

 ...מעט עוד יגמר הכל זה

 שמתרחשים בעולם שכעת קורים גדולים שינויים ישנם האם. ש
 התאומים?...-מגדלי עם שהיה כאלו כמו כעת, גדולים

 פה והטמבלים, ישמור' ה, חוקים מעבירים הם. יש הזמן כל. ת
 מדינה בעצם לא או מדינה... אנחנו !?זה מה, כן גם זה את מכניסים

 של, המגעילים של לעולם, תחתון-לעולם שייכים אנחנו, בכלל
ם' שה הטבע נגד שהולכים אלה  נגד הולכים הם. הזה בעולם ש  
 .גבול כל עובר פשוט זה .נכון לא או נכון שזה אומר' שה מה

, אתו לזרוק רצו, אותו רצו לא אז .בצבא ראשי רב שמו ועכשיו
 מה על יודעים אתם. המנוולים נגד משהו דיבר הוא כי? למה

 היה שזה אמר הוא!... סליחה ביקש הוא 'אבל אז אמרו:. מדובר
 ולא ...נתן שהוא שיעור לאיזה בקשר היה וזה ...זמן הרבה לפני

 בודאי !?ברצינות' זה את לקחת 'לא זה מה... ברצינות זה לקחת את
 של 'הרב –הוא , הוא גם עכשיו אבל לקחת ברצינות! שצריך
 ושל הנוצרים, ושל היהודים, של הרב שהוא אומרת זאת הצבא'!

 !רב להם יהיה... המנוולים ושל, המוסלמים

 נוראה בעולם... קור-סופת להיות ש. עומדת

 קור באמת יהיה, תקשיבו עכשיו .שאמרתם טוב, קיי ת. או
 להם יש הרשעים, והם,, העולם בכל זה את עושים הם, משהו
, לכוכב שייכים האלה הדברים כל גם ,מזה חוץ אבל, בזה יד הרבה

 את רק לא משך כבר הא, מתחמם רץהאר כדו של המרכז כי
 הקוטב כל, נמס הכל אחד ומצד .הפלנטות כל את אלא א"כדוה

 אמור זה כי, הזיהום של מהחום לא זה, הזה מהחום הצפוני נמס
 יבוא עכשיו. מלמעלה לא ,מלמטה נמס זה אבל, מבחוץ בא להיות
 אני. מזה יסבלו באירופה ובמקומות ב"בארה ובמיוחד, נוראי קור

 .זה עם ללכת רוצים הם איזה גבול עד יודע לא אני ,אתכם מזהיר
 שהיה השלג עם שנים כמה לפני היה זה של שההתחלה יודע אני

, (HARP'הארפ' ) לזה יםאשקור מה לרשעים יש. בירושלים
על  שהם שולטים אומר אני לא. האויר-מזג את לשנות טכנולוגיה

 מזהירים .העולם בכל אימים קור להביא יכולים עד כדי כך שהם זה
 מיליונים להכניס פשוט לא קרח... זה תקופת להיות שעומדת אותנו

 זה –עושים  שהם דברים מיני אז כל, שירגישו לבונקרים מבלי
 .מוכנים כבר ממש שהם בונקרים ויש. דעת להסיח בשביל

 ?באומן שקרה מה על אומר אתה מה. ש

 ראשון, דבר. אספקטים בזה כמה יש - באומן שקרה מה. ת
 אלפי-אלפי-אלפי, לשם שמגיעים אלה אבל, קדוש מקום זה אומן

 יש. קדושים כולם הם תמיד כך כל ולא שמגיעים לשם,אנשים 
 כסף הרבה ויש שם. רצויים שלא, אנשים אגיד אני מה הרבה,

 צימרים מיני כל או מלון-בתי להם שיש אלה –שמה  שעושים
 שמוכרים או, משנה לא, אוכל מוכרים שהם אואנשים, ה בשביל
 מיני לכל לנסיעות כך אחר וממשיכים או שבאים, טיסה-כרטיסי
, מדריכה או מדריך כן גם צריך זה באירופה, שבשביל מקומות

הרבה  בשביל תיירות-תעשיית היזו כסף.-כסף-כסף-כסף הכל
 אבל, להתפלל בשביל רק באים ה"ב עדיין הרוב אמנם. אנשים

 העסק וכל. קדושה לא זו, מתאים לא זה – מסביב שיש מה כל
 . ל"זצ נחמן לרבי מפריע זה, הרמה את מוריד זה – הכספים של
 יהיה כבר נחמן רבי מעט ועוד לסוף,ם מגיעיאנחנו ש, דבר עוד יש

 ברוסיהגוים שה כמה ברור לראות יכוליםאנחנו  אבל, בארץ
 תמיד היו במיוחד האוקראינים ברור: לכם שיהיה. אותנו אוהבים
  ענקיים. כאנטישמים ידועים

-ודם אחר-דבר של ראש שם שזרקו אומר זה מה. ש
 ...?צבע

 על אהובים לא עוד שהם םיהודיל כדי להזכיר זה, טוב. ת
 לעשות: רוצים שהם מה זה – יכוליםגוים שה ושברגעגוים, ה

 .חזיר לאכול אותו ולהכריחיהודי ה של הדם את לשפוך

 יהודי...העולם ה כל את לזעזע צריך זהדבר שכ. ש

 צריך המקרה הזה נכון, אבל. דברים עשו פעמים הרבה. ת
 גם זה אבל. באים לשם םיהודי הרבה כך כשכל במיוחד לזעזע,
שיש הרבה תפילות שלא מתקבלות, שהן לא  ליהודים מראה

  אמיתיות.

 התמורה היו שנשרפו שהעצים אמרתפעם  .הגדולה השריפה. ש
מן הנאצים תמורת כסף,  להשתחרר אמורים שהיו היהודים של

 ולכן, היהודים את הצילו ולא י"בא עצים נטעו הם זה שבמקום
 ?המסר בשריפה האחרונה מה. והפכו לאפר נשרפו העצים

 .י"לעמ גדולה אזהרה היתה זו – עכשיו שהיה מה, תראה. ת
 הבתים רוב. בשקר שמאמינים אלה אלא לכל, י"לעמ רק ולא

, מקצוע-בעלי, עובדים, טובים ישראלים של אנשים הם שנשרפו
 נשארו הרבה, גדולה אזהרה וזה, כביכול גבוהה השכלה בעלי
, אתם לפצות מתכוננת שהממשלה חושבים אתם ואם. בתים בלי

 בכלל מתכוונים לא הם ...לזה קרוב לא אפילו זה. ..שוב תחשבו
 ומה, האלה השריפות מאחורי באמת מי יודע ומי. זאת לעשות
. דעת-להסיח בשביל כן היה גם האלה. זה השריפות של המטרה
 הוא שעומד מי יודע מי אך, זה את עשו הערבים נכון,, טכנית

 ...זה מאחורי
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 הטירור בעולם

 שיש הנוראה הדמים-שפיכות על אומר אתה מה. ש
 ?בסוריה

 הזו רק והאכזריות. מלחמת העולם השלישית של חלק זה. ת
 והם, כולם כמו בדיוק והם. באמת הרוסים הם מי לכם מראה

 רשעים.ה לכל, לכולם שייכים

 שם?... נרצחו כמה מושג איזה האם יש. ש

 .כמה יודע לא אני אלפים,-אלפים כבר זה. ת

 הגדול היום' של כחלק זה את לראות אפשר האם. ש
 ?...לבא לעתידגוים של ה העונש, 'והנורא

. ב'גדול' העונש מקבלים את כבר הם, לבוא' 'לעתיד זה לא. ת
 מפסיקה לסבול ממלחמות. שלא בעיראק, וגם

, לכם אגיד אני מה, ערב-בארצות הערבים של המלחמות כלו
 כי .אותם ומחטיאים כסף זה על מרוויחים רק, שקר-שקר-שקר זה

 כדי, אותם להחטיא עובדים הם אז, אותו להכניע קשה – ישמעאל
 ולהשתלט, אותו לגמור, אותו לסלק דבר של בסופו יוכלו שהם
 את אוהבים לא מאד הם האליטה. הרשעים זה. העולם כל על

 את אוהבים לא שלהם, הדת את אוהבים שלא ובודאי הערבים,
 .מזה סובלים והם, מהם הרבה של לפחות, שלהם הפרימיטיביות

 '. וכו נפט שזה להם, שיש את מה רוצים רק הם

 אנשים ידי על נשלח זה האם – אירופהכל ב הטרורו. ש
 ?...בכוונה זאת שעושים

 אנשים מנצלים הם, לכך נשלחים שהם בודאי, בכוונה בודאי. ת
 שמאמינים טיפשים ערבים הם .אותם ומשגעים חלש מח עם

 . בטפשויות

 ...?של המשלחים מכל זה הרווח ש. מה

. השני-נגד-אחד לעשות רוצים הם. בלאגן לעשות רוצים הם. ת
-ואלו הם הניאו, באירופה עולה הימין – כל קודם. תראו מעט עוד

 .אזרחים מלחמת ותהיה. נאצים

 הנצרות בין תהיה שהמלחמה הבאה אמרתם. ש
 ...לאיסלאם

 בכלל אין. התחילה כבר הזו המלחמה, כזו מלחמה כבר יש. ת
 מלחמת העולם השלישית. ובגלל של בעיצומה כבר אנחנו. ספק
 הכל, את כולם רואים' וכו וצילומים מלחמות הרבה כך כל שיש
. בדיוק, רואים לדמיין, צריך לא. הרוסי של השגריר עם הרצח כמו

 .עשוי בכוונה זה – רואיםאנחנו ש והטירור. חי בשידור טרור

 כששומעים על כל מה שקורה שם אנחנו צריכים. ש
 האומרת שאין ]דף סג.[ ביבמות הגמרא לעצמנו את להזכיר

ישראל, וכפי שפרש רש"י:  בשביל אלאעולם ל באה פורענות
 שנאמר כמו, שבעם החשובים אלו - 'ישראל'], תשובה ויעשו שיפחדו כדי

אם . [שבעם ובודאי הכוונה לטובים, ישראל בשביל שכל הברכות הן בסמוך םש
חזור שנלידינו זו התראה קורים  כאלה אכזריים כשדבריםכך 

 .בתשובה..

 בינתיים .דברים הרבה כל כך יש, זה רק ולא. ובודאיבודאי . ת
 לא' ה אבל, שריפה היתה זו - עכשיו לנו שהיה גדול הכי האסון
 אפשראנשים, ה בשביל אסון וזה, הלכו בתים. אדם בן אף הרג

 לא ה' אבל, מרוב צערעולם ה מן להסתלק וגם ,מזה חולה להיות

 והוא איתנו מדברהקב"ה  השריפות. מן אחד אף שלם חיי לקח
 בתים בולעים ממשעולם ה בכל הבולענים, נכון אותנו. מזהיר

 את עשה לא עוד זה אבל, בארץ זה את גם לנו ויש', וכו שלימים
 מרגישים לאאנחנו ש דברים הרבה ויש. מזה נבלע לא אדם אף, זה
 סובלת אירופה כל – כעת בגרמניה שהיה מה. לפה הגיע לא זה כי
. זה עם לחיות למדנו אבל סובלים,אנחנו  וגם .האלהערבים מה

 בהרבה מאשר קל ויותר רגוע יותר במצב יהיה שלא איך, אנחנו
 לא פשוט, לדעת רוצים לא האלה במקומות גם אבל. מקומות
 . ][ וקשה חזק וזה יבוא, יבוא אחד שיום עד, כלום לדעת רוצים
 או באמריקהגוים ה כמו לא, עצמנו את שהכנו מאיתנו, אחד וכל
 אלא', וכו שנים לחמש את האוכל שיש להם איפה, יודע לא אני
 הנותן הוא כיקב"ה, ל להדבק רוחנית עצמם את שמכינים אלה

 הכל,-הכל את נותן הוא, השתיה את כל נותן הוא, התזונה את כל
 שנאכל רוצה הוא אם .בשבילנו הכל והוא, צריכיםאנחנו ש מה כל
 לנו יהיה .להכין מבלי טרי והכי טוב הכי האוכל את לנו יהיה –

 צריכים לא, לפחד צריכים לא. חם כשזה וקר, קר כשזה חם תמיד
 של הראשון החלק את כדי לעבור, קצת להכין כן,. לפחד בכלל

 במצרים. כמו יהיה זה. יספיק לא זה – יהיה שלא איך אבל, הפחדים
 את להם מיד היה אבל, אוכל מאד מעט עם ממצרים יצאו הם

 אמנם !הפסידו ארוחה לא. המן ואת, מרים של-הבאר ואת השליו
 . יהיה זה וכך. אחת אפילו ארוחה הפסידו לא אך, מאד דאגו

, שלנו והבטחון האמונה על עכשיו לעבוד צריכיםאנחנו  לכן
 לא. להיות יכול שרק חזק הכי להיות צריךקב"ה שלנו ב הבטחון
 סוף-שסוף לשמוח. איתו רק להיות, לדאוג לא, לפחד לא לחשוש,

 את רק נדעאנחנו  ועכשיו, רע לכזה שנהפך לעולם הזה סוף יהיה
 .הטוב את רק, הטוב

 שיגור שמי שנאמר במסרים מה לשאול עלהתבקשתי . ש
-בארץ שגר מי על השאלה, מיוחדת הגנה לו תהיה בירושלים

 .מיוחדת?... הגנה יש לו גם האם – מירושלים ישראל רחוק

 '.מה ישירות הגנה לו תהיה אמיתי-יהודי כל. ת

יר ]מלכים ב' י"ט ל"ד: ' של ירושלים המיוחדת ההגנה אך. ש י ֶאל ָהעִּ ֹותִּ ְוַגנ 

יָעה  ְלמַ  יַהז ֹאת ְלהֹוש ִּ ד ַעְבד ִּ וִּ ְלַמַען ד ָ י ו  גם  או בירושלים דוקא תהיה האם – [...'ֲענִּ
 ?...הארץ בכל

 היהודי, של למוח תשנכנס החכמה, ירושלים של זה החכמה. ת
 סיכוי יותר יש ואז, בירושלים חזק יותר הדבר הזה –לנשמה , ללב

ל יש יותר כי, לשרוד כ   לאמת הקירבה יותר זה 'שכל', לא זה. ש ֵ
י ֶאל ִצּיֹוןזכריה ח' ג': '] ְבּתִ ַ ם ,ּכֹה ָאַמר ה' ש  ָלִ ָ תֹוְך ְירּוש  י ּבְ ַכְנּתִ ָ ם ִעיר ָהֱאֶמת ,ְוש  ַלִ ָ  . [...'ְוִנְקְרָאה ְירּוש 

 

 

 לחפש את האמת

 ?...החנוכה של לזכות לאוראנחנו כיום יכולים  איך. ש

 לרצות צריכים. לזה יזכה –חנוכה  של האור את שמחפש מי. ת
 ונמצא ,קב"הה את לחפש צריכיםאנחנו נקבל.  כולנו ואז, ולחפש
י'משלי ח' י"ז: ]אותו  י ֲאנִּ ְמָצֻאְננִּ ֲחַרי יִּ ַ  אותו שמצאנו ברגע. ['ֹאֲהַבי ֵאָהב ו ְמש 
 כבראנחנו  אז –התורה  של האמת ואת החנוכה-של-האור ואת
ְמָחה'מזמור צ"ז: ]רע  שום נרגיש לא ֵרי ֵלב ש ִּ ש ְ יק ו ְליִּ ד ִּ סוף  .'אֹור ָזֻרַע ַלצ ַ

ְמחו  ב ַ ' מזמור ל"ב: ֵרי ֵלבש ִּ ש ְ ל יִּ ינו  כ ָ ים ְוַהְרנִּ יקִּ ילו  ַצד ִּ  לרגשות לתת לא. ...'[ה' ְוגִּ
 לדברים לתת לא, לדיכאון אותנו למשוך המחשבות-עם-ולראש



 8עמוד  –... כלום לא רוצים לראות
 

, מוצלחים )כשלוניים(-לאאנחנו ש להרגיש ,אותנו לבלבל האלה
 '.ה בעזרת. מצליח – באמת שמשתדל מי, שקר הכל זה

הם המתייונים  מי? ז"תשע חנוכה של המסר מה. ש
 ?בימינו

 של, היוונים של בדרך שהולכיםיהודים ה זה - המתיוונים. ת
 והולכים, השמאלנים עם שהולכים אלה וכל. היוונים שזה, עשיו
 אלו –היהודית -הדת כנגד ובכללקב"ה, ה שכנגד הדברים כל עם
 שבכל, מתיוונים כביכול'חרדים 'ה בין יש ואפילו. המתיוונים הם

! הכשר ועוד עם – כאלה חיים לחיות גם משתדלים הם גם אופן
  ...הכשרים מיני כל יש

 את שנותנים כאלו המתיוונים גם שיש בין יתכן. ש
 ...בעצמם ההכשרים

 את כל לעשות דרך מוצאים והם. הכשרים מיני זה כל. נכון. ת
 שלא מי. עלינו ישמור' ה, מתייוונים הם גם אז, רוצים שהם מה

, שטויות על כסף מבזבז ולא, בפשטות יהודי שחי זה מתיוון
 אבל, טובים-ומעשים מצוות, לתורה הילדים את לגדל ומשתדל

 השנה בו במשך חשוב שהכי שהדבר, יהודי-בית ועושה, באמת
  .תאמיתי-תיהודי לשנה ששייכים הדברים וכל, והחתונות החגים זה

 ...המוזיקה וכל. ש

 שכחתי איך מבין לא אני, הצניעות את שכחתי, והצניעות. ת
 החתונות וגם, רחוביים דברים יש, רחובי זה - והמוזיקה .זה את

 השמחה זה – האמיתי הריקוד כי, ושמחות שקטות להיות צריכים
 לחתונהקב"ה ה את להזמין שאפשר להרגיש צריכיםקב"ה. ה עם

 .להתבייש בלא הזאת

 ?...האקדמיה לימודי נגדכ הכנסים על דעתך מה. ש

 שמתי', ה ברוך. מאד טוב נשמע זה אבל, שמעתי לא אני. ת
 . האקדמי הלמוד נגד מלחמה כבר שיש לב

 רבי של ההצלה'-תאריך 'יום היה –כ"א כסלו  היום. ש
 ...ל"זצ מסאטמר יואלי'ש

-ענק היה הוא, ענקיהודי  היה הוא – יואל'יש ירב, נגיד מה. ת
 ועשה ב"בארה סאטמר של הקהילה את הוא לקח ובאמת, ענק
 יכלו לא כבר אז נפטר שהוא אחרי אמנם. למופת קהילה מזה

 דבר: כל כמו זה אבל, למופת כל כך כבר לא וזה, זה את להחזיק
 יואלי'ש ר' אם אבלגשמיות וכו' וכו', ה בגלל ירידה, מחלוקת

, כמוהו אחד רק צריכים היינו. אחרת נראה היהעולם ה – היום היה
 .הרבה לא

, חזקים הם היו שגם דור-גדולי עוד היו בחיים היה הוא וכאשר
. משתנה היה הכל-הכל אז –אחד  חיים' 'חפץ מספיק היה אפילו

 כח הרבה כל כך בנפרד אחד כל להם היה, אלה כמו אחד כי
עולם באנחנו  אבלתשובה. ב לחזור י"לעמ לעזור שיכלו, עליון
אנחנו  אז, כזה בגודל רבנים לנו אין לא, ,אנחנוו, מסכן, וירוד שפל

 והכל שלנו, והאמא, שלנו האבא שהואקב"ה מה לבקש צריכים
 בנוסף יהיה ושהוא ירחם עלינו, פשוט שהוא, יכול הכל, שלנו
 ...שלנו הרב גם – לכל

 ...חלש לדור כהקשים  נסיונות כאלה. ש

 צאויֵ  - מזה לצאת שצריכים אלה אבל, צודקים אתם, נכון. ת
, התחילקב"ה שה הבריאה, הבריאה את נמשיך ואז', ה בעזרת מזה

 אם, רע כבר יהיה לא, טוב ִעם יהיה רק וזה, זה איתו עם נמשיך
 ...מצב כזה לדמיין רק אפשר


