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 ז"תשע אייר אש חודשר, בנימין עםתקשור , 284מסר מס' , ירושלים, ד"בס

. הזה המר הגלות בסוף אנחנוש, ברור מבינים, ברור רואים, זה ברגע אנחנו
 םיהודי עוד יש אמנם. זה על שאלה אין לי לפחות, כבר שאלה אין

 מה זהכי , וכו' הצניעות-חוסר עם, הזהב-עגל עם, השטויות עם שממשיכים
 כי, להבין רוצים לא הם, לדעת רוצים לא הם .מפחדים הם. אותם שמעניין

. מהמות מפחדים הם כי? אותם מפחיד כ"כ זה למה. מאד אותם מפחיד זה
 עד לפחות, חיה כל או הזה עולםב שחי אדם בן כל ,גוי כל וגם יהודי כל

 שהוא מי אבל, הבא עולםל עוברת תיהודיה-הנשמה, יהודיוה. מתים – היום
כל הזמן  שמתעסק אדם כל או יהודי .מפחד הוא, זהם העולב עמוק כל כך

 והוא, הקב"ה עם הקשר את מאבד – הזמן רוב או בלבד הזה-העולם עם
, הבגרות את, ותדהיל את עובר, חי שאדם, ביותר מהטבעי מהדבר מפחד

 מפרנס, שלו םהחיי כל רהות לומד', ה בעזרת עולםל ילדים מביא ,מתחתן
 לא זה. הבא עולםל, למוולע והולך זקן נהיה מסוים בובשל, חהפהמש את

 המטרה מה יודע שהוא, התורה לפי לךושה', לה קרוב שהוא אדם מפחיד
 את לעזוב קל לא זה אמנם. זה את למלאות משתדל שהוא, החיים של

 אפילו או, מאמין לא אדם מאשר למאמין קל יותר זה אבל, הזה-העולם
. 'חרדי כביכול' שהוא, מאמיןכ כביכולנראה  שהוא מאמין-לאהוא ש מאדם

 . עצוב מאד וזה

, ביותר הטיפש אפילו, לכולם כמעט שברור היום הוא המצב, עכשיוו
 אגיד אני, זה רק ולא. ספק בלי שלישיתה ולםעהמת למלח הולכים אנחנוש

 טותנהפל עם שהכוכב ןילהב לכם שיאפשרו סימנים שלשה יש, לכם
, כל קודם – שלישיתה ע"מלחה: וזה. הארץ-לכדור מאד מתקרב ושמסביב

. אפס, לגמרי, לגמרי פולת הכלכלה .עולםה בכל הכלכלה נפילת עם יחד
בכל  עכשיו יםקורהרבה  כל כך ,כל כךש הטבע-אסונותהדבר השלישי זה ו

 פה רק, זה על לספר רוצה לא ,הרגילה העיתונות, שהמדיה אפילו ,מקום
. מתים אנשים הרבה, סובלים רק ולא, סובלים אנשים אופן בכלאבל , ושם
 אני האלה הסימנים כל עם ולכן .כך כדי עד סודב להשאר ליכו לא וזה
 . הסוף כמעט שזה רואה כבר

 ברגע אבל. זמן הרבה קחת לא – המלחמה, זמן קצת יקח – הסוף
 צריכים אנחנו אז, הכסף של הנפילה ואת המלחמה את רואים אנחנוש

 אתם. בשלמות זה את לעבור שנוכלבכדי ' בה בטחוןו באמונה להתחזק
 יהיה לא אפילו זה .אחר עולם יהיה זה. ישתנה שהעולם להבין צריכים
 מימד, חדש למימד נעבור אנחנו. אחר משהו יהיה העולם כי זהה-העולם
, ההוא עולםל הכניסה אבל. וכו' תוהקרבנ עם המקדש-בית את יש ששם
, ירושלים זה – וכו' המקדש בית שלהעולם  ,טוב שכולו עולםה לא סהיהכנ
 .טוב שכולו עולםל מעברה איה – ישראל ארץ. הזה הדבר אל המעבר זה
, מגעיל מצעד, טינופת-של-מצעד עושיםהם ש היכן םיירושל של החוצות לא

אכן  שהוא, ריהע ראש? האישור את נותן ומי .התורה כל נגד שזה מצעד
 את גם מעודדזה ש והוא ,מנוולים של ראש גם הוא אבל ,העיר-ראש

 לעשות איפהאיפה לפעול, , להיות איפהשטחים  להם נותןגם  והוא, הנצרות
 אנשים בשביל, מבינים שלא מסכנים םיהודי בשביל, שלהם המסיבות את

 .שמיתם גוג חניתור פיםנמטו ,מלוכלכים

 לכבוש ,מתכוננים שהם שביםוח הם ,מתכוננים – רשעיםה ,המנוולים
 סיםפתו לא הם .יהיה לא וזה .ו"ח היהודית הדת את ולמחוק יםלשויר את

 הוארק , קב"הה של העבדבסך הכל  – והוא .השטן תחת הנהגתו של שהם
-לא אנשים הם, רשעים הם כי ,בזה מאמינים והם, 'כאילודברים ' עושה
, יעלמו והם .הקב"המ ךההפו את מחפשים, הרע את מחפשים הם, טובים
 לכל אותו יחלק' ה .אחר משהו יהיה הוא .הוא גם םעלי – עצמו והשטן

 לא ימצאו לא והם, שלו הצורה כל את ישנה והוא, טובים מקומות מיני
 והם. לרע אותם שכיםשמו םבה ניםימאמ שהם הרוחות כל את ולא אותו
 וימות, ייעלמו ובסוף. האלה רשעיםה, הם גם ייעלמו שהם לפני זה את יבינו
 – תםיא שהלכו רשעים,ה וכל. לנצח עלםי – פעם אי שחי רשע וכל. לנצח

 .לנצח עלמוי

 

 לזכר יוםה שזה החליטו םחילונישה יום איזה היה עכשיו, םיהודי
 שהיו יםצדיקה, לכולם ברור שיהיה רוצה אני. בגרמניה התשהי השואה

 הדת. פעם אי שחיו ביותר יםצדיקה בין היו השניה ע"החמל לפני באירופה
 רמה איזו לתאר אפשר-שאי לרמות הגיעה באירופה האידישקייט, תיהודיה

 חצרות, ס'רבי. מאד ראמפו משהו, וכו' א"רהג ,ט"הבעש. היה זהש הגבוה
 ואיז, םיהודי של גודל איזה ,דקותיצ איזו לתאר אפשר שאי ס'רבי של

 םחילוניה םיהודיה עם, הזמן במשך אבל. פשוט יהודי לכל התשהי רוחניות
 הרבה לא, השניה ע"החמל כשהתחיל. וירד ירד זה – להשתלט שהתחילו

. הסוף של ההתחלה היה וזה .נפטר חיים החפץ, )תרצ"ג( 1933-ב, כן לפני
 תיהודיה הדתעם , אירופה של םיהודיה רוב ט"תרצשהגענו לשנת  עד כי

 שנשארו אפילוו. מאד וירד – שוקדו גדול כ"כ דברשהיה  ,פהומאיר השיצא
 היו .ישיבותה לא גם נכנסה ההשכלהבכל זאת  – ביותר חשובות ישיבות

 והם ., עם הרעל הזהזה עם היו שהם, יםרבחו של ,תלמידים של צותוקב
-ארץ כולל, מקומות מיני לכל והלכו, רבנים נהיו והם, עם זה כוהמשי

 רבניםל נהיו, הדור-גדולי כמעט או 'הדור-יגדול' נהיואף ו ,ישראל
 עדוכך . ומשונים שונים ווניםלכ עולםה בכל העם את בוסחו, מפורסמים

 .היום

 .שבת-מחללי היו םיהודיה רוב – ט"בתרצ ,השניה ע"המל לפני ,בסוף
 היה זה אילו ?!לעשות יכול היה הקב"ה מה :םיפעמ הרבה זאת ואמרתי
 .אחר משהול ו"ח נהפךהיה  ,תיהודיה הדת כל, יהודיה עולםה כל – ממשיך

, באמריקה טוב תסתכלו – נהפך היה זה המ  ל  להבין  רוצים אנחנו ואם
 לא הם םיהודיה כשרוב, היום באירופה טוב תסתכלו, ארץב טוב תסתכלו

 של למספר להגיע אפילו הצלחנו לאאנחנו . בכלל ניםימאמ לא, יםידת
 ,באמת יניםמשמא ,םחרדיה 'הרוך שב אפילו, ע"מלה לפני ויהאנשים שה

מרובים  מספיק לא הם אבל ,עולםל ילדים מאד הרבה ה"בע יםמביא
 קשה במצב אנחנו. מיליונים כמה שזה ,החוסר את להדביק כדיב במספרם

  .ביותר

 נסוכשנ יםאמיתיה-םיהודיה שכל, זה על חזוררוצה ל אניש דבר ועוד
 מקנא לא – שלא ומי. כולם ,לפני שמתו ישראל שמע אמרו – הגאזים-לתאי
 אפילולקראת זה  הלכו הם .'ישראל שמע' אמרו העצום הרוב אבל ,בהם
. האמת את ברור ראו סוף-סוף כי, ללכת לשם פנימי כח להם היה, בכח
 כל כך הם .האמת את האחרון ברגע יראו כמה יודע לא אני, היום אבל

 אני... לא כל כך הם, לא ומה האמת מה יודעים לא כל כך הם ,מבולבלים
 כיוון באיזה םיעדיו לא הם, זה עם נורמלים לאהם  שהרובאפילו  חושב
 אפילו דעיםוי לא הם .שקר דובר ומי אמת דובר מי יודעים לא הם, ללכת

, יעקב-מבית שיוצאים םחרדיה, םחרדיה אפילו .יהודי תולהי זה מהו, הם מי
 עיםדיו לא – מהישיבות כשיוצאים .'יהודי להיות' זה מה דעותוי לא, הבנות

, מקומות כמה יש, כמה יש .כמעט קדושה בכלל אין, יהודי תולהי זה מה
 ...!?בכלל לו יש עתיד איזה – קדושה זה מה יודע שלא יהודיו ?...הרוב אבל
 ..?!להיות יכול זה איך

. במהירות סוףה לא מתקרבים אנחנוש לדעת צריכים אנחנו עכשיו אבל
 הדברים כל ואת, השטויות כל את ולזרוק ,הכל את להפוך וחייבים. זמן אין
 ,פאיםובר םיאמינמ אנחנו .הקב"ה עם בשיתוף בהם מאמינים אנחנוש

 שלנו ונהממהא מוריד וזה, יותושט מיני ובכל ,ל"ובצה ח לאומי,ובביטו
 ירידה כבר זה – אומר שהרופא במה ניםימאמ אנחנו אם אפילו .קב"הב

, שלנו בחסכונות ניםימאמ היינואנחנו  פעם. קב"הב שלנו בטחוןוב באמונה
 מאמינים היינו .בזה להאמין אפשר אי אז, חסכונות כמעטכבר  אין כיום אבל

 להאמין אפשר אי וגם, בבנקים היום להאמין אפשר אי אבל, שלנו בבנקים
 אפילו אפשר אי .יציב-לא הכל .נופל הכל .קב"הב רק, היום דבר בשום
 אנחנוו תחפלהי יכול זה פתאום כי, היעל םמדיוע אנחנוש באדמה לבטוח
. הקב"ה על רק ,ןלהישע מהעל  אין ולכן. ..קורח כמו ,בפנים ליפול עלולים

. ביותר ברור זה את תראו אתם ,חדשים כמה בעוד, שבועות כמה דוובע
 יהיה זה איפה בדיוק. ספק אין ,נורא משהו יהיה. ספק אין. מלחמה היהת
 פרוטה תהיה לא .עולםל   'קו  ש  ' יהיה שזה יודע אני .יודע לא אני – עולםב

 ול יהיה לא דבר שום כי ,כלום יהיה לא. משהו לקנות, משהו על לשלם
 . להשיג מאד קשה יהיה ואוכל ,אוכל רק, ערך

 עם להתמודד יצטרך – בחיים שנשאר ומי .הכוכב יבוא – כך אחרו
 – קב"הב שמחזיק מי אבל ,מפחידה ומאד קשה מאדמציאות , מציאות עוד
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 עודו ,יםרבמצ שהיו ניסיםה את לו יהיו, לפחד ממה יהיה לא הזה לאדם
נועד  וזה, עכשיו בעיות עםחי  נותמאי אחד כל. לפחד לא רק. חזק יותר
 לעבור אפשר תוא רקכי , הקב"ה על סמוךנ שרקלכך  אותנו להכין לבשבי

 של בתהליך אנחנו: לכולם להגיד יכול אני עכשיו אז. מותיבשל זה את
 מקצוע-בעל בשום לא, אדם בשום לבטוח לא. קרוב מאד מאד זה, הגאולה
 איזה, מישהו של עזרה צריכים לפעמיםנכון, , זקוקים שאתם סוברים שאתם
 שום ולא אתכם יציל הכסף לא. יכול-כהכל אותם לקחת לא אבל, מומחה

 . דבר

 להם יש אז – משכנתא זה על םומשלמי דירה יש שאם ביםשחו אנשים
, למחנות םיהודיה את כשלקחו, השניה ע"במלהאבל  .שלהם זה, דירה

 אחד ואף מהם את בתיהם לקחו גויםה. בתים להם היו לא – חזרור הם שאכ
הזה  יהודיה את הורגים היוהם . בחזרהאליו  זה את לקחת היה לויכ לא

, ואות רצחו – שלו הבית את ורצה, וחזרמה שעבר,  כל את שעבר, שחזר
, אין! אין .בטוחים חיים לכם שיש וחשבת אל אז. עבר שהוא מה כל אחרי
 כמו ,לכולנו יראה' ה! יעלם הכל זה אבל, חסכונות נםשיש להיות לויכ! אין

 יהיה ואז ,איתנו הוא – איתו אנחנו ואם .הקב"האת  רק שיש ,במצרים אלה
 עוד אתם! כלום אבל, כלום לנו יהיה לא אז – לא אםו .'ה בעזרת, נצח לנו
 !אפס !כלום זה כלום, כלום זה מה עיםדיו לא

. הקב"הב לבטוח עצמנו את להכין, להתכונן עכשיו ביםיחי אנחנו, ולכן
, ברחוב כיםלכשהו. מלבדו עוד אין :ועוד דועו עוד זה את אומרים אנחנו

על המילים  יחזור שהוא, עושה הוא מה משנה לא או בברכ נוהג כשמישהו
 יהיה שלא .'מלבדו עוד אין, מלבדו עוד אין': הפעם ועוד הפעם עודהאלה 

 שיצאו םיהודיה. לזה עצמכם את מכינים ולא זה על ביםשחו לא שאתם רגע
 איפה? זים האחריםאחוה ניםוהשמכל  עם ומה !אחוז עשרים רק היו ממצרים

 לויכ לא זה .התורה את וקיבלו יצאו לא הם .תהיהדו םע   לא הם? עכשיו הם
 מי. התורה את קיבלו לא הם. םיהודיה כנ  ה   שחזרו םיהודי שהם להיות
? מבינים אתם. לנצח תוא נשאר וזה התורה את בליק – סיני-בהר שעמד
 !לנצח

 להיות .'ה עם להיות, התבודדות לעשות, לדבר, להתכונן םיצריכ אנחנו
 מאד הרבה נרגיש לא – אותו שנרגיש וברגע .אותו להרגיש ,'ה עם
 .סוף. נפחד לא ואז. יכול הכל! אותו להרגיש .גסות של עולם, הזה-העולםמ

 

 ותשובות אלותש

 יכולה שזו סבור אתה האם, לארה"ב ריאהקו-צפון בין מתח עכשיו יש. ש
 ?...תישיהשל ע"מלהפרוץ ל להיהע להיות

 זה – הם. הצרות כל את שמתחילה דהוהנק להיות היכול שזו בודאי. ת
 בכללש, האקורי-צפון ממשלת ראש כמו אחד רואים אם. אצלם מתוכנן הכל
 רואים אנחנו אז – אנושי רגש בכלל לו אין, רוצח ,רשע, אכזרי אדם הוא
 יכול בודאי, ודאי אז, 'האצבע על עולםה כל את לסובב' לויכ שהוא איך

 ...שמה יתחיל שזה להיות

 מה הכח שלו?... ?בו יש מה, גמור רע הוא. ש

 לעשות בשביל בו משתמשים הם, איתוהולכים  תמיד סין אבל, נכון. ת
 ודאיב זה אבל, אצלו יתחיל שזה בוודאות להגיד יכול לא אני אז .מלחמה

 םימאתלמעלה מ הוציאו יםאשהאמריק עכשיו שמעתי אני. שקט יהיה לא
הם  עכשיושאתם שמעתם ו. הדרומית-קוריאה ה שלשטחמ םיאמריקא אלף

 לפגישהמחר  במיוחד לבוא הסנט כל את ניםימזמ, אסיפה לעשות הולכים
 ולא. מלחמה נשמעכבר  לבד זהרק ? מה , אזוריאהק-ןצפו של הנושא על
 באמריקה גםש ידיעות ישנן אבל ,תמקומו בהרבה זה את םיאומר לא, זה רק

 מעל, למנהטן מעל שמפוצצים כאילו יהיה שזה, ענק תרגילמחר  עושים
)איזור הממשל  .סי.די וושינגטון מעל וגם, טומיתא פצצה קריו-ניו עירה

 תיאטרון אנשי, יםנשחק לקחו הם? זה של התוצאות יהיו ומה, בוושינגטון(
 .ענק-ענק משהו, וכו' וכו' יםפצוע כאילויש ש משחק תולעשבכדי , וקולנוע

, התאומים-מגדלי של הנפילה כולל, שקרה דבר כל, קודם שדיברנו וכמו
 דבר כל וכמעט, שהיה שם(המפורסם )פיגוע הטירור  בבוסטון שהיה מה כולל
 קודם... מאד יןמענ, כזהששמתאר משהו  תרגיל לכן קודםמ תקייםה, אחר

 מחר ךיוהתאר?.. מחר יהיה מה יודע מי אז ...קרה זה ואזכזה  תרגיל עשו
 ... מאד טובמספר , מעניין, לחודש ושש העשריםיהיה היום  זה

 .מאד לעולם מסוכנת ק"שצפו שנה עשרים ינלפ דיברל "זצ נחמני הרב. ש
 – ישראל מדינת ה שלהקמת על ם"באו שהכריזוזמן  שבאותו שמעתי
)הערה: הדגל של שתי המדינות יש בו דמיון  ק"צפומדינת הקמת  עלגם  הכריזו

רב זה לזה, כמו כן אלו הן שתי המדינות היחידות בכל העולם שנהוג בהן גיוס 

 עלשמספרת שבת מסכת ב הגמרא אתלנו  מזכירמאד  זה .חובה לנשים(
את בת המלאך ביום ששלמה המלך נשא  גבריאלידי  לעבים  קנהה נעיצת

 .הדבר תווא כאן וגם ...רומי ,איטליה קמה פרעה, נעיצת הקנה שבעקבותיו

 עם, ספק בלי, ברור-ברור אנחנו אבל ,מעניין מאד זה, מאד נכון. ת
 .עולםה בכל, המלחמה של בעיצומה מעט עוד אנחנו, סימנים מיני כל

 ?...יהיה מה ובארץ. ש

 ישראל-ארץ את יהרסו לא שהם יודע אני אבל, בדיוק עדיו לא אני. ת
 .]'ובהר ציון תהיה פליטה, סו"ס עובדיה[

 יםרלבונק יותר דםקמו יכנסו חדשה-עולמיה-הסדראנשי  כל? האם מה אז. ש
 ?...שלהם כנוןיהת מכפי שלהם

 כבר שהם כנראהאז  זה את עושים הםאם  ."מוקדם יותר" לא זה. ת
, חדשים כמה לפני, פעם כםל רתיספ כבר .מגיעעוד מעט  כבר כוכבהש ראו
 האורטודוקסית-הכנסיה ראשיחד עם ב, ו"ימש האפיפיורעם , ארלס'צ ךיסהנ
 שלהם השמות את יודע שאיניחשובים  אנשים הרבה עוד פלוס, רוסיה של
 בצורה הכוכב את רואים שממנו המקום וזה כי, מיוהדר-בטלקו הלכו הם –

, זה רק לאו. זה את לראות בשביל לשם הלכו שהם כנראה, רהובר הכי
 דרךשם  לראותקולורדו, , דנוורעיר ל פתאוםנסע בפתע גם  האפיפיור
 א"נאס למרכז שבקר גם בהגיע להוא ו, שלו 'לוסיפר'ה שלהם הטלסקופ

? לראות צריך הוא מה ?!לראות לשם עילהג צריך הוא פתאוםאז  .שם
, רבדנוו בית יש היאנגל למלכת ,זה רק ולא ., את הכוכבזהאת  רק! שטויות

 מה זה? דנוור עם להם יש מה. גדול הכי בונקרה לא הכניסה את יש שם
 שלפי, באיזור שמה גבוה הר באיזהנמצא  זה, בדנוור קובדי לא זה. שיש

 .האחר עולםל מהמעברים אחדנמצא שם  האינדיאניםטענת 

 רשות תניםושנ הכריז ץ"הבג .שלנו הנסיונות עם פה אנחנו בינתייםו. ש
 כאן .המהקואליצי פרשו ייםוהדת בתל אביב, בשבת חנויות לפתוח

 ....כח יותר להם יש שכאן למרות, ושפר לא הם בירושלים

 פשוט הם להצביע רוצים לא כשהם כי םבירושלי ושפר לא הם. ת
. פה שקורה מה ישמור' שה בירושלים דברים בהרה הרבה יש ...נעלמים

גרועים  דברים הרבה עוד לו יש ,בשבת פתוחים םישהעסק זה רק לא וזה
 כמו, הזמן יגיע, תראה אבל .שותקים – הרב לצערי ,םחרדיוה .העיר-לראש
 ולא, קבוצה באיזו נתאחד אנחנו !כאן עד: להגיד שנצטרך, פעם ושאמרנ

 ברגע – יהיה שלא ואיך, רשעיםה של חלק להיות נסיםמ לא אנחנו .ניתן
 את ויעזב הם .ויעלמו יברחו שהם שכתוב כמו ,יברחו הם הממלח יהשתה
 .גויםה עם הרגווי   הארץ

 שנתכאן  חילהתמ, העצמאות יום את חוגגים כאן ימים מספר בעוד. ש
 בשלב בארץ כאן ישלטו ר"שהע מובא ק"בזוה .הזו הלמדינ השבעים
 רלדב יכולים ואנ בטח אז, שנה שבעים יארך זהו, להוהגא שלפני האחרון

 ...של המדינה הסוף שהגיעעל כך  כבר

 .מסודר מאד לי נשמע זה אבל ,ודאותוב להגיד יכול לא אני. ת

 

 במתחשם  נמצאים םיהודיה ,בצרפת בבחירות המתרחש על דעתך מה. ש
 ...גדול

 טופש הם באירופה גויםה רובו .להתמוטט הולכת אירופה כל .ת
 היו תמיד, תראה .הזמן כל מהם סבלו םיהודיה .רשעים רשעים,, רשעים
 הרובו! רשעים הם, רשעים םרוב הגדול הה אבל, יםשונ קצת שהיו אחדים

 אמנם ,כלליבאופן  זה .בשבילם מילים לי ואין, זרה עבודה עובדיבכלל  הם
הם ו, וכו' במלחמות םיהודיל עזרוש אנשים כן גם ויש, טובים אנשים יש
 זה – אירופה כ"בסה אבל, חלילה תםוא יםסתופ היו אילו למות יכלו גם

 .אדום זה, רשעים
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 לא אז נכנסת היא שאם, אומרת היא, תהזא פן-הלה. שקורה מה ותראו
 יצטרכו םיהודישה ת אומרתזא .דת של יםנסימ עם ברחוב בבלהסתו יוכלו

 אולי ובכלל, ןהזק  את גם ו, הגברים של הפאות, שלהם אותהפ את להוריד
 ללכת יצטרך אולי הוא, יהודי אחר שהאיש סימן כל או כיפהילבשו  לאגם 
 אמרה והיא .שבוןחב בא לא, בחשבון בא לא וזה .מה יודע ומי סני'ג עם

 .יהגבבל השחיטה את סגרו עכשיוהנה, . תהיה לא – כשירה ששחיטה ברור
 לאאין שחיטה  עכשיואבל  ,מבלגיה הבשר את חיםקלו והי נדלהוב פעם

 היא – בצרפת גם זה את לעשות רוצה היא עכשיוו .בלגיהב ולא הולנדב
 היא םא עדיו ומי, בעדה והצביע אנשים הרבה כל כךו. רושיבפזאת  אמרה

 צרפת של שיארה הרב .לא או כנסיתכן  איה אם לומר יודע מי ,כנסית
 כי! צרפת את ובזלע חייב יהיה יהודי כל – נכנסת היא שאם, בפירוש אמר
 ונית לא גם מעט ועוד, שחיטה נותנים לא, נאצי יהיה זה – תכנס היא אם

 ...מילה-בריתלעשות 

 !מלחמותשם  יעשו הםבוודאי ?.. לה ישתקו הערבים האם. ש

 בעיות עכשיו יש בגרמניה .םיהודיה את יםאשונ הם גם, משנה לא. ת
 חמש איזה יש. הספר-בבתי ובמיוחד ,מאד קשהמשהו  ,מיותשאנטי של

 זה – כלכלית מבחינה .דאמ טוב חייםהם ש היבגרמנ םיהודי אלף עשרה
 לילדים .יםחילוני הם – הרובו .לעזוב רוצים לא הםו .עבורם אידיאלי מקום
, גויםה עם הולכים הם, לא – יםחילוניה אבל ,משלהם ספר-בתי יש דיםרהח

 שולחים שהם כך כדי עד מאד קשות בעיות להם עושים גויםה עכשיואבל 
 – לא ואם .היכולת את להם ישרק  םא, הילגרמנ מחוץ ללמוד םיהילד את
 .שם יםברעו שהם מה נורא פשוט זה, לעשות מה להם אין אז

 !...?שםויוצאים מ עוזבים לא הם מדוע .ש

  .שם קלים יותר חיים ויש כסף יש אם ?לעזוב למה. ת

 עםאבל , איתם מסובכים, לאירופאיםצרות  עושים הערביםאיך זה ש. ש
 ...םיהודיה את שונאים הם זה כל

 אנטישמיותה את יש .אנטישמיות של סוגים שני יש באירופה תראו, .ת
הם  ,האיש-אותו את הרגנו אנחנוש שהחליטו הנוצרים של הקלאסית
 להשאיר רוצים הם מי את ןוההמ את שאל מיוהר הנציב לוישכאמספרים 

 שהגנב העדיפו יהודיםה אז, האיש-אותו את אושם  שנתפס הגנב את, בחיים
 להם יש לכן אז .ניםימאמ שהם מה זה .ימות האיש-וושאות בחיים ישאר
 המהות של חלק זה .שלהם הדם של חלק זה ,השנאה עם נולדים הם .שנאה

 ארץ בכל ,מה שקרה גרמניםעם ה רק לא וזה .םיהודי לשנוא – םהשל
 םיהודיה את שלקחו שמחו כל כךש גוים אנשים היו – נכנסוהנאצים ש

 גם, הגרמנים עם יחדבשיתוף פעולה בכן  גם היו והם, אותם ורצחו
 ...נכון כן זה אבל, נכון לא שזה אומרתמכחישה ו פן-שלה אפילו ,םיתהצרפ

 עכשיוש האלה הערבים כל את לנו יש. לנו שיש מה תראה עכשיו
 הם! בכלל ישמעאל לא הם! אדוםזה  הם גםשתדעו ש, באירופה גרים

 שהם בגלל רק לא זה .אנטישמיותהבגלל  זה .כן גם םיהודיה את שונאים
 רשעים,ו רוצחים הם. איפה משנה לא! םיהודי שונאים הם, ישראליםשונאים 

מה ? יתחברו איך, שכתוב כמו ,יתחברו איתםו .לאדום שייכיםכן  גם הםו
 .הכל זה. ישראל עםאת  שנאתםיחבר אותם? 

 

 הר'העכשיו  יהיה זה אולי אז – עותוהשב חג לפני עכשיו עומדים אנחנו. ש
 ...הגאולה לקראתלהחזיר אותנו בתשובה בכדי שיבוא עלינו  'גיגיתכ

 עם אנשים אבל, בדיוק מתי יודע לא אני', ה בעזרת', ה בעזרת. ת
, יותר עוד להתקרב מתחילים וכבר, ברור זה את רואים כבר שכל קצת
 )קוי הטלפון של החיזוקים( מהקוים הרבה. הקב"הל יותר ועוד ,יותר ועוד
 .ששומעים בקוים מאד טובים דברים הרבה יש. הדרך את מראים ממש ממש

 איזושהי יש אופן בכל אבל, קוים להם ישש רשעים גםיש ו, מושלם לא זה
, פה יש מאשר אמת יותר שיש בו עולםה בכל מקום אין :לי ותאמינו .אמת

 של עולםב הם – םחרדיה של העצום הרוב ,םיהודיה רוב בארץ ישראל.
 ובכל האמריק בדרום וגם הברית, בארצות וגם, באירופה גם ,דמיונות

 יותר רואים אנחנו. קשה מציאות עדיין לנו יש בארץ אבל. האלה המקומות
 לבחור איך ברור ריות רואים אנחנוו .ההפוך את וגם ניותחהרו את גם ברור
 פה סיכוי יותר יש אבל, שמבולבלים הרבה יש, כולם לא .שלנו הדרך את

 עם, 'המערבי' שנקרא מה, המערבי עולםה כל כי. שם מאשר לאמת להגיע
 ומטמטמת, הכל את הורסת שרק ,הזאת הטכנולוגיה בכלהגדולה  העליה כל
. וטפשי, שטחי זה. עומק שום לזה אין ,ביותר שטחי זה כל – אדם הבן את
 אנשים עוד ויש – חזק הכי האמת את לראות אפשר שעדיין המקום לכן

 – האמת את מחפשים לפחות, לפחות דליםתמש או חזק האמת את שרואים
 איזה לנו יש שאמנם וכמה, טניםק אנחנוש כמה. ישראל ארץכאן ב זה

 בטוח אינני גם, םהודיי כולם אם יודע אינני ',םיהודי כביכול' מיליון-ששה
 אינניש בעולם שיש םיהודי מיליון עשרה חמששמדברים על  המספר על

 .לאמת להגיע סיכוי יותר יש פה אבל, םיהודי כולם הם םא יודע

 עם מה, לישמעאל אדום בין תהיה הבאה השהמלחמ שנים לפני דברתם. ש
 ?..זה

 רציני חלק. קורה כבר זה! יקפומס מספיקקיים ! קיים כבר זה, נו. ת
 מוסלמים הם. בכלל ישמעאלים לא הם, דומיםא   הם – הישמעאלים של

 . ממש ישמעאל בני שהם מעטים רק יש .ישמעאל בני לא הם אבל, אמנם

 ...ושתיה לכאו קצת בבית לשמור הצורך שוב מתעורר עכשיואז . ש

 ישראל שעם כמו: חוזר שוב אני אבל, לשמור שצריכים בטוח זה ת
 שזה, בצק קצת לקחת להם אמרו, היה בודאי וזה ,קצת אוכל איתו לקח
במשך  מעמד להם קחזיה זה אבל, אחת ארוחה בשביל אולי יקפמס היה

 אחת ארוחה אפילו להם חסר היה לא עולםמו, ]קידושין לח.[ ימים ארבעים
 המ את גמרו כבר הם כי ,כשזה נגמר נבהלואמנם  הם .[]'לא חסרת דבר'

אבל מיד  ,הבאה ארוחהאת ה יקבלו הם איפה דאגו רק והם ,שלקחו איתם
 ואת מרים-באר ואת השליו את להם נתן כבר' ה – לדאוג תחילורק הכש
 לנו שיהיה תולראו, זה על לחשוב ,הזמן כל צריכים אנחנוש מה זה אז. המן
 גם ואולי, לבשל משהו, אור לעשות משהו, בבית בטריות קצת, מים קצת

עוד ו, אותם נצטרך אלש למצב שנגיע עדאותם  שנצטרך תרופותקצת 
 .ניסים-ניסי נראה ואז, יגמר זה – שלב באיזה ואז, צריך אדם שהבן דברים

, אדמות תקנה ,תשקיע ,בוא :מספור תורב מודעות עם פורח השוק היום. ש
 כסף קצת להם שיש אנשיםל מציע אתה מה ...תרויח, ושמה שמה תרכוש

 ?..להשקיע האיפ, בצד

 להשקיע צריך אדם בן אבל. מושג שום, להשקיע במה מושג לי אין. ת
 את יקבל אחד כל .לו יעזור לא אחר דבר שום .הכל זה, שלו בנשמה
' ה .לקבל צריך שהוא הדירה את או, לקבל ךצרי שהוא האדמה-חתיכת
 אדמה חתיכת איזו היהתשגם כ. יעזור לא הכסף אבל .בדיוק הכל את יחלק

 מזה חוץ אבל, עכשיו גג-קורת איזו לכם היהתש תשתדלו .יעזור לא זה –
 .אין מה לדאוג

 ...?, זה מספיקבשכירותגר  הוא ואם. ש

 יוכל לא אחד אף אז ...כסף יהיה לאבין כך  כי, בשכירותרק  אפילו. ת
 להיות יכול אז? ממה? וישלמ המאיפ !תשלמו ,שלמות: לכם ולהגיד לבוא

 מה תראו. דאגה אין .לזה זמן לנו אין אבל, ו אחרמשה או זהב קצת שיהיה
 ונעלמ! אחוז שמונים ,נעלמו םיהודיה של אחוז יםנשמו :במצרים עשה' שה

 יכלוש אפילו, המדבר דרך ישראל-עם את סחב' ה כך אחרו. החושך במכת
, לסיבובים אותם לקח הוא, לא אבל, מהרהרבה יותר  ישראל לארץ להגיע

 יודע רק אני? לפנינו שעומד מה יודעים אנחנוהאם ? ומה .סיבובים, סיבובים
 .הקב"הב לבטוח ונצטרך, בזה שבטחנו דבר כל נעזוב שלב אשהוה שבאיז

, וכו' וכו' ,למדבר יצאו םיהודישה איך לומדיםבתורה,  קוראים אנחנו
כל  לנו דאג הוא הרי'?! בה בטחנו לאזה ש איךושואלים את עצמנו: מה? 

 את גם, לנו היהי שלא דאגנו אחת ארוחהאפילו כאשר בשביל , הרבה כך
 נראהו בואואז  !?שלא בטחנו בו להיות יכול זה איך אז, לנו נתן הוא זה
 נראה עכשיו, להיות יכול זה איך ניםימב שלא אלהם ההגיבורי כל את

, להם תהיה ארוחה שכל דעוי  כמה שהם ו ,'ה עם יהיו שהם כמהאותם 
 ...לחם של אחת פרוסה אפילו בארון להם שאין אפילו

 מה, ערבויות ללא בקלות הלוואות של פתותמ בהצעות מוצף השוק כל. ש
 ..?תולהי צריך זה מה ?זה עם קורה

 אנשיםה .הבינוני המעמד אתלהרוס  ממש התחילו הם, מאד פשוט. ת
 אלפים ששת מרויחו, שעובד רגיל אדם בן. כסף להם איןבמצב ש ממשהם 
 ?!₪ אלפים ששת על לחיות ליכו הוא איך, וילדים אשה לו יש, למשל ₪



 4 עמוד
 

 אפשרי בלתיכן  גם זהאבל , ח"ש אלפיים עוד מכניס שהוא נגיד בואו
 לויכ לאהוא  ,יותר או םדייל ששה-חמשה-ארבעה עם משפחה בשביל
 בין רק לאזה  אבל. כלום כמעט !?דיםלי קצבות נותנים הם ,מה .בזה לעמוד

אצל  באמריקה וגם ,םחילוניה םיהודיהקורה עם  גםזה , םחרדיה םיהודיה
 עכשיו עולה הכל, כסף להם ואין .הבינוני המעמד את הרסו ממש הם, גויםה

 פעם, משהו קונה היה ח"ש אלף פעם .מאד גדולה אינפלציה ישו .הרבה
 פילהל רוצים הם אז. אסון זה – היום ,משהו קונה היית דולר אלףסכום של 

 רוב את גנבו הםהרי , עומדת לאבין כך  כבר הכלכלה כי, הכלכלה כל את
 לכסות קורמ להם אין, ניםמזומ בכלל להם אין הבנקים. הבנקים שבכל סףהכ
 הם אז ,הכוכב של הזמן לא עוד זה? מה אבל .האלו ההלוואות כל את

 זה. יבוא שהכוכב זה עם ביחד, המלחמה עם ביחד זה את להפיל רוצים
 לשוק מכניסים הם ?עושים הם מה אז .נראהכל הכ כזהש שילוב מין יהיה

 לא הם .תקחו תקחו תקחו, ותקח תבואו רקוכו', , הלוואותו, כסף הרבה
 שכאשר םייודע הם כי, זה את להחזיר יוכלו אם חשבון מדי יותר עושים

 – ואותנ עוזב הפלנטות שבע עם שהכוכב ואחרי. לגמרי יפול זה – יפול זה
 יהיה שעכשיו רוצים רק הם אז, יהיו לא אנשיםה רוב וגם, בנקים ויהי לא

, בסדר ושהכלכלה, כסף להוציא ליםויכ שהם ירגישו אנשיםשהכדי , שקט
 ...ותפאניק לעשות יתחילו אנשיםשה רוצים לא הם כי, בסדר ושהכל

, זה את להחזיר יצטרך שלאבכך  ירויח הלוואה עכשיו שלוקח מי אז. ש
 ?..הבנקים של לעבדים הלווים את יהפכו הםאולי ש או

 עכשיו .בנקים של עבד הוא שלוקח אחד כל ,עבדים הם עכשיו, טוב. ת
 ושאחר הלוואה שתקח להגיד יכול לא אני .ויותר ברור טוב יותרזאת  רואים

 בכל אבל ,לעשות הולךבדיוק ' שה מה יודע לא אני, אותה תפרע לא כך
 בשביל רק קלות-בקלי האלה הכספים את מכניסים הם .המצב זהו – אופן

 !שגעון.. ומגדילים ומגדילים את גבול האשראי עוד ועוד., שקט שיהיה
 יהיה הזה שהדור כתב דסלר שהרב סתם לא זהו .יגמר מעט שעוד שגעון

 את שמנהלים אלו ויהי – גדולים הכי משוגעיםוה. משוגעים-בית של דור
 ...המשוגעים בית

 ...?בקרוב זהגם  – וטיש נייר כמושוה  יהיה שהדולר שאמרתם מהו. ש

 ...כלום שוה לא כבר זה. ת

 ...בזה לקנות אפשר יןיעד טישו. ש

 הזמן כל הם, מה רק, שוהממש  לא זה אבל ,בזה תולקנ אפשר. ת
 פה, ס'טישו חותופ פחות תולקנ רששאפ לב תשימו אבל .ועוד עוד יםננות

 ?ח"ש אלף זה מה – בארץ

 ...אמריקה יהודיל מסר לתת יביח אתהעכשיו , בנימין. ש

 ולא יודעים הם .להקשיב רוצים לא הם... יקשיבו לא אמריקה יהודי. ת
, אמריקה עם לדבר הוראות גם לי אין .לעשות מה לי אין ,להבין רוצים
 שקורא מי באמריקה גם כנראה ישאז , באינטרנט מופיע שזה מאחר אבל
גם , מזה וחוץ .אחרים אנשיםל זה את םמעבירי כבר הם .מספיק וזה. זה את

 זה – רשתב מופיע שזה זה. האמת את מעביר זה ,בטלפון עוברים המסרים
 זה את שמורידים כאלה ויש, אנשים מאד להרבה ךלהו זה כי, מאד חשוב

 הלאה. זה את ומפיצים

, התורה נגד ,היהדותנגד  השלטון רותישגזכך  עללאחרונה  דברת. ש
 חרדיות נשיםרשמית ע"י הצבא כי  פורסם לאחרונה. ויותר יותריתגברו 

 ...'ל"צה ידבעו 'אזרחים של ההגדרה תחת בצבא לעבוד נכנסו

 צריכים הם, בפאניקה הם כי, הסוף כמעט שזה לנו מראה רק זה. ת
 להגיע כבר צריכים הם, יגיע שהכוכב לפני מסויימים דברים לגמור

 .הללו התכניות של ביצועגמר ה עם לבונקרים

אכן  האם זו הגזמה., ןנכודבר  לא זה רותיגזה הסיפור עלש ניםעוט יש. ש
 ?..גדולה כ"כ היאכאן  הדת רדיפת

' סולושן פיינל'ההרי  זהבודאי שישנם גזירות. . שקר שקר שקר. ת
 כעבדי ישראל מעם פטרתלה רוצים הם, י"עמ נגד שלהם )הפתרון הסופי(

 מיני וכל אזרחיים-שואיןנ לעשות רוצים הם עכשיו .גויםל אותם להפוך', ה
יהודים ל ולהגיד, ביחד להתאחד, להשמצות לב לשים לא אז .שטויות

 יהיה זה ל"בחו כי, המצב את להם רילהסב, ישראל לארץ לבוא האמיתיים
 שרוצים אנשים יותר לפה שיגיעו וככל .מסוכן יותר הרבה, גרוע יותר הרבה

מהם  והרבה ,מפה יברחורשעים  הרבה כי ,טוב יותרזה עוד  – האמת את
 .מדינהשום  תהיה לא דבר של ובסופו, הממשלה, הכינו שהם לבונקר יכנסו

בלי לשים  החלון את ופתחתי הכפתור על לחצתי, במונית הנ   ה   נסעתי. ש
 סיבוב ועשה חזר הנהג, הכביש אל התעופף שם תלוי שהיה הדגל לב,

... זה את סושעברו שם כבר רמ מכוניותה – הגיע שהוא עד, זה את להרים
 ...הארץ מן ויכלה יתעופף הכל שבקרוב סימןבטח  שזהלעצמי  אמרתי

 להחזיק םייכול לא הם, הקרוב בעתיד גמרילה ךלהו באמת זה, יפה. ת
אפילו  זה ,להיות יכול לא פשוט זה – האלה רשעיםה של התכנונים. מעמד

 עכשיו והם, בפתאומיות יגיע הזה הכוכב .רוצים שהם למה קרוב יגיע לא
 זורמות לא שלהם התכניות ,להגיעהיו  כיםיצר שהם למה הגיעו לאעדיין 

 .שצריך כמו

 שנאה ולעשות הציבור תא לפלג מצליחים הם שבינתייםהיא  הבעיה. ש
  ...לקבוצה בוצהק בין גדולה

 הרבה-הרבה עכשיו יש. להם הלך כל כך לא כן גם זה אבל, נכון. ת
 אבל, עולםשב אנשיםכמות הל ביחס הרבה לאהם  .האמת את שמחפשים

 .יש – אופן בכל

 כאן השעתישכדי  לעשות אפשר עוד מה: פעמים הרבה ששאלנו שאלה. ש
 ?..להיחל בדינים אותנו להעיר יצטרכו שלא – תאמיתי התעוררות

 הזדמנות יש אם !תתפלל, עכשיו חשוב הכי זה .להתפלל, להתפלל. ת
 ,בינתיים – לחפש ללכתאבל , זה את לתפוס אז – תשובהב מישהו רילהחז

 .הולך כ"כ לא זה

 ...יש רבנים שמושכים את הציבור לכיוון של ההשכלהאבל . ש

, לדבר לא .להזהר, ר"ע שהם מרבנים זהרילה צריכים אנחנוכן, . ת
 .להזהר אבל

 ?..מזהים איך. ש

, ]'איש יודע ציד איש שדה'...[ משקרים הם – ראשון דבר .מאד קל. ת

 הם םיפעמ הרבה .בתורתומפורש  כתב' שה מה על אפילו משקרים הם
 וחוץ. לגמרי אותה שמסלף בתורה פרשנויות עושים הםו ,משקרים סתם
]אבן  עמלק או רב ערב ברור וזה, למחלוקות גורמים הם סימן נוסף: – מזה

 .שלמה להגר"א פרק י"א[

 את ע כעתמודי' ה, "הדבר נודע אכן" :שנאמר מצרים יציאת לפני כמו. ש
 ומה הוא מי מודיע' ה – הסעיפים שתי על שפוסח מי כל .הנסתרות כל
 ...החוצה יוצא עכשיו הכל... הוא

 . לפחות אותי, תמרגש מאד תקופה זו, נכון, נכון. ת

, אירופהשל  בשואה םיהודי רצחו .במדינההיום כאן  עשו השואה-יום. ש
 לקרבנות...של העולם  הציבורית האהדההקופה של  את פיםגורו אלובאים ו

מראשי אחד  חילונייהודי  .להיטלר שעזרו אלה היו הם, נכון. ת
 היכן אציםלנ מגלה היה שהוא זה עם רע מרגיש לא שהוא אומר הסעה"ח

אשר מ גרוע יותר לא הוא !מה רע?? לא למהבאמת,  .מסתתרים םיהודיה
 ...יםנציוה

 בנישואי םיהודי מיליון מאבד יהודיההעם  שנים עשרמידי  – השואה מאז. ש
 םיהודי יותר איבדנוהעולמית  ההמלחמ סיומה של שמאז זה אומר .תערובת
על הזוועות של השואה  קיםעצוהם ש בזמן בואז , שואההאסון של ב מאשר

 ...והיהדות המצוות מן בהתרחקות נוספת שואה יוצריםהם  –

 .םיהודי היו לא – העמים בין ושנכחד אלה כל כי, לדאוג לא אבל .ת
.תיהודי נשמה כל מציל' הו. רבים רבים ,שחוזרים וכו'רבים  אנוסים יש

 


