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אני רוצה לומר לכולם ,אין ספק בכלל ,נכנסנו לזמנים האחרונים שלפני
הגאולה השלימה .כל אדם שרוצה לראות יכול בקלות לראות שכל
העולם הפוך והפוך ,ששום דבר הוא לא כמו שפעם; לא מזג האויר ,לא
הים ,לא האדמה ,שום דבר ,כלום לא כמו שפעם .האוקיינוסים עולים,
כי הקטבים הצפוני והדרומי נמסים מבפנים ,מתוך כדור-הארץ .אני לא
אעבור על כל הדברים האלה כי אתם כבר שמעתם את זה הרבה פעמים,
אבל כדוה"א עם כל מה שיש בטבע – עובד נגד הבן-אדם עכשיו ,לא
משנה מה ,זה עובד נגד הבן-אדם.
כל כך הרבה שנים התרגלנו לגדל אוכל ,לצוד חיות וכו' בשביל אוכל,
ועכשיו החיות הם פחות בכמותם ,והדגים מתים במיליונים ,והמצב של
החקלאים מאד קשה ,כי אי אפשר לסמוך על מזג אויר רגיל כמו שהיה
פעם .הכל משתנה ,ואנחנו רואים ברור שאנחנו ,תושבי כדור-הארץ ,על
סף מלחמה ענקית ,עם פצצת-מימן ,וגם גרעיני "רגיל" ,עד כמה שזה
יכול להיות רגיל .ואפשר להעיף טיל מצפון-קוריאה עד לארה"ב ,עד
לוושינגטון-דיסי ,עד לבוסטון ,עד למיאמי-ביץ' ,עד ליוסטון ,עד לדלאס,
עד לוס-אנג'לס וסן-פרנסיסקו ,איפה שאתם רוצים ,זה ממש עולם שקשה
להאמין שעברנו לגור בעולם שכזה.
אם מישהו היה אומר לנו ,בשנת  1948 ,1947או  1950שזה יהיה העולם
שיש לנו עכשיו – לא היינו מאמינים בשום פנים ואופן .אבל זהו המצב,
ומה שעומד להיות זה יהיה כ"כ קשה שיהיה קשה לנו להבין איך מישהו
יכול להמשיך לחיות! עד כדי כך .ולא רק המלחמה ,גם ההשפעה של
הכוכב ,או ה'מיני-סולאר-סיסטם' ,ה'ניבירו' ,השביט ,זה לא צחוק ,זה
יתקיים ,וזה מה שמפריע כעת לכדוה"א .זה שליח ה' כדי להרוס את
היצה"ר ,להרוס את העולם שנהפך למקום של הסיטרא-אחרא ,שנהפך
למקום של רישעות ,של סדום-ועמורה ,ולהוציא מכל זה את היהלומים,
היהלומים שהם היהודים-האמיתיים עם נשמות יהודיות שעמדו בהר-סיני
ואמרו נעשה-ונשמע.
אני רציתי רק לתת לכם תמונה כללית ,ועכשיו נדבר על ארץ ישראל.
דיברנו הרבה פעמים שירושלים זה המקום הכי בטוח בעולם ,וזה נכון,
אנחנו יודעים שזה יהפך לעיר פליטים ,מתי ואיך בדיוק  -אני לא יודע,
אבל ככה כתוב [ישעיה ד' ג'' :וְ הָ יָה הַ ִּנ ְשאָ ר ְב ִּציוֹ ן וְ הַ נוֹ ָתר ִּבירו ָשלָ ם .]'...אני רק
משער שמי שישאר לשרוד בתקופה מסויימת יגיע לירושלים ,ויכול
להיות שמה שכתוב 'בירושלים' – הפרוש זה כל ארץ ישראל .אבל מה
שכן חשוב ,זה שכל יהודי שמרגיש בלב שלו שהוא יהודי ,ושהוא מוכן
לעזוב את הגשמיות ,אף שהוא יודע שמעט אנשים יעשו את זה רק
בגלל שאיזה אוטיסט אמר ,אבל חוץ מאוטיסט כמוני יש גדולים
שאומרים כמוני ,שכל יהודי שרוצה לשרוד – מציעים לו לעזוב את כל
הגשמיות המיותרת ,ולהגיע לארץ ישראל ,זה יהיה לטובתו ולטובת
המשפחה שלו .יהודי שרוצה עם כל כולו לקבל משיח צדקנו – צריך
עכשיו לארוז את הדברים להגיע לא"י .אני יודע שלא קל לבוא לארץ
עכשיו; ומה שכתבתי גם כן לא יהיה מספיק בשביל לשכנע את כולם
לבוא ,אבל אני חייב להגיד זאת ,חייב לומר :מי שרוצה להיות במקום
הכי בטוח ,ולא רק הכי בטוח ,אלא גם הכי קרוב לה' ,זהו המקום ,זה
המקום .אני לא לוחץ על אנשים שבשום פנים ואופן לא יכולים להגיע,
אבל אני רק אומר את המציאות :מי שמגיע לא"י ,ועדיף ירושלים,
היהודי הזה אם הוא באמת מאמין בקב"ה ,ורוצה את קירבתו ,ורוצה
לקבל משיח ,הוא ישרוד את המצבים הקשים והמפחידים שעומדים
להיות.
עכשיו זה לא הכל .שתדעו ,מלחמת-עולם-שלישית תתחיל עוד מעט.
המשחקים של צפון-קוריאה והאיראנים יחד עם הרוסים ,עם מה שטראמפ
אמר שירושלים זה עיר-הבירה של א"י ,זה קצת מענין להגיד את זה
בדיוק עכשיו ,זה יפה מאד ,אבל הוא ידע שזה יביא תסיסה גדולה
בעולם ,אז זה קצת משונה ,אבל זה פועל לפי התכנית שלהם .ולא רק
זה ,הוא אמר עכשיו ברור עוד פעם שלא יכול להיות שהכותל-המערבי
לא יהיה בידים של היהודים ,וזה הקפיץ את הערבים עוד יותר.

אבל יש עוד דברים מעניינים .בערב-הסעודית יש שחושבים שזה לא כל
כך הגיוני שהערבים הם כל כך נגד ישראל ,למה? כי אין סיבה לכך,
צריכים להיות דוקא נגד איראן ,ולא נגד ישראל .מעניין מאד .אז יש
לנו ממש-ממש עולם משוגע .הצעיר הזה שלקח את השלטון בערב
הסעודית עשה גם איזה סרטון שעושה צחוק מהאיראנים .נו ,מה יש
להגיד? לא תהיה מלחמה?! זה ברור! הם הולכים לזה ,וזה יהיה – ה'
ישמור .ה' ישמור!
אבל זה לא יהרוס את כל העולם ,רק ה' ישירות יכול לעשות את זה –
להרוס את העולם ,והוא יעשה את זה דרך הכוכב ,שזה יהרוס את רוב
האנושות .אבל לא רוצים להאמין ,לא רוצים לעזוב את המשחקים ,את
השטויות ,ואת האינטרנט ,את היוטיוב ,וכל הדברים הטמאים שכולם
מתעסקים איתם.
העולם ממש ירד בצורה איומה .העולם כבר אפילו לא-אנושי ,זה משהו
שלפני כמה שנים חשבנו שזה לא קיים ,אבל באמת זה היה תמיד ,רק
שהרשעים-הכי-גדולים הסתתרו ,לא ראינו אותם ברור ,לא ידענו שהם
מוכנים לעשות כאלו דברים איומים .אני לא יכול אפילו לעבור על כל
הדברים שהם עושים ,איך ומאיפה הם מרויחים את כל הכספים הענקיים
שיש להם .קשה אפילו לדמיין מה הם עושים ,אבל הם סחבו את רוב
האנושות איתם ,הורידו אותם למטה למטה .יש עוד בין הגוים אנשים
טובים פה ושם ,אנשים שמוכנים להקריב את עצמם על מזבח-האמת,
נשארו ,אבל מעטים .ואצל היהודים אנחנו צריכים לדעת טוב-טוב שכל
נשמה יהודית ,ואני אומר את זה כל הזמן ,כל נשמה יהודית שעמדה
בהר סיני – תנצל ,שיהיה לכם ברור! ינצל! אפילו אם הוא עושה עבירות
– ה' יחזיר אותו.
אז לא לפחד ,אני מבקש מהיהודים לא לפחד ,זה לא יהיה קל ,אבל לא
לפחד ,רק להחזיק באמת .והאמת – זה הקב"ה ,האמת  -זה התורה של
הקב"ה .ולא להסתכל שמאלה ולא ימינה ,לא להיכנס לכל השקרים.
כפי שאנחנו אמרנו כמה פעמים שתהיה אנטישמיות גדולה בעולם ,בכל
המדינות ,ואכן עכשיו יש בלי סוף ,ובצורה איומה ,גם בגרמניה ,גם
באנגליה ,גם בשבדיה ,וגם בכל הארצות.
ש .גם אצל המוסלמים במדינות שם מופיעה אנטישמיות...
ת .אצל כולם שם ,לא משנה .ולא רק המוסלמים שמה ,אלא זה מעודד
גם את הגוים הלא-מוסלמים להראות את נטיית-הלב האמיתית שלהם,
את הדרך האמיתית שלהם ,את השנאה העמוקה שלהם ליהודים.
באירופה ,כל גוי כמו שאמרנו ,נולד עם גן ,כשהגן הזה  -זה אנטישמיות.
שונאים את היהודים .לא תמיד ,כי יש יוצאים מן הכלל ,אבל מעטים,
מעטים מאד .ואפילו אם עושים פרצוף כאילו שהם הידידים שלנו ,אבל
הם רק מחכים לרגע שהם יכולים לחסל אותנו.
ושוב אני אומר :המדינה הגיעה לעולם בתפקיד של" :הפתרון הסופי של
עם ישראל" .משרד-החינוך רוצה להרוג את הדת שלנו ,ואנחנו מוצאים
ספרי-לימוד חילוניים בתוך בתי-הספר וכו' וכו' וכו' ,כמו שדיברנו בלי
סוף על זה .עושים כאילו 'בידור דתי' ,אבל זה לא דתי ,זה חילוני ,זה
מקלקל את הילדים שלנו ,וזה כל הרצון שלהם :לקלקל את האידישקייט
שלנו ,להפוך אותנו לגוים ,זה מה שהם רוצים .ומי שנותן יד לזה – אוי
לו! מי שמשתף פעולה – אוי לו! מי שנותן לעצמו להיות קנוי ,לאפשר
לכך שקונים אותו עם כספים – אוי לו.
יהודים! תתחילו לבנות את בתי-הספר הפרטיים שלכם .ה'בית יעקב' –
זה לא מקום לחינוך .פה ושם יש איזה בית-ספר שקוראים לזה 'בית
יעקב' שאולי-אולי יש בזה עוד משהו יהדות ,אבל גם בחיידרים ,וגם
בישיבות ,וגם בבתי-הספר ,הרוב – במצב קשה מאד ,קשה מאד מאד.
מי שלוקח מרשעים כסף – בסוף הוא נהיה עבד שלו [שמות כ"ג' :וְ שֹחַ ד
לֹא ִּת ָקחִּ ,כי הַ שֹחַ ד יְ ַע ֵּור ִּפ ְק ִּחים.]'...
מי שהוא בעל-המאה – הוא בעל-הדעה ,כך אומרים – וכך האמת .ולכן
זה קורה בכל שטחי-החיים שלנו פה בארץ .ובחו"ל זה פשוט עגל-הזהב,

שפשוט שולט על כל העם כמעט .הוא מכתיב את כל מה שקורה .הגוים
שמה שונאים יהודים ,לא אוהבים אותם ,והם ג"כ נמשכים לכל
הגשמיות ,וזה הרס ,הרס .הם כבר לא יודעים מה זה אידישקייט אמיתי,
אפילו שיש רבי'ס ויש חסידויות ,ויש ישיבות ,אבל לב ,לב ,נשמה –
לא מרגישים שם את זה.
ולכן נעבור עכשיו מלחמה .ואחרי המלחמה נקבל 'ביקור' מהכוכב,
ה'מיני סולאר סיסטם' ,ה'ניבירו' ,ואח"ז נראה מי הם היהודים-האמיתיים,
נראה מי שקשור לקב"ה באמת ,נראה מי באמת רוצה את העולם-
שכולו-טוב בלי כל הגשמיות ומי לא ,נראה מי הוא איש-אמת ומי איש-
שקר .ואז בע"ה נוכל להמשיך ולבנות את בית-המקדש השלישי ,ולחזור
ל'ערב שבת' ,אבל הפעם בלי החטא .סוף.

שאלות ותשובות:
ש .כל הענין הזה עם טראמפ וירושלים ,מוזר מה שקורה כאן,
נראה כאן משהו כמו הצגה בשביל לגרור את האיזור למהומות
ועימותים...
ת .בדיוק מה שאתה אומר ,וטראמפ הוא לא 'אדם-בלתי-צפוי' ,יש לו
תפקיד ,והוא שייך אליהם .אני אמרתי את זה פעם אחרי פעם :הוא שייך
אליהם ,והוא יודע מה שקורה ,וזה מה שאמור להיעשות עכשיו ,רוצים
להתחיל מלחמה ,והם בדרך ,רק שהם לא רוצים להתחיל את זה לפני
הזמן .יש להם לוח-זמנים ,כי הם חייבים להיכנס לבונקרים לפני שנראה
יותר מדי טוב את הכוכב .אז לכן  -זה הכל ,הם כולם שייכים ביחד
למאפיה אחת גדולה.
ש .כתוב בזוה"ק שלפני ביאת המשיח יעוררו הערבים את העולם
למלחמות על ירושלים ,וזה בדיוק מה שקורה...
ת .נכון ,זה כתוב ברור ,ברור ,כתוב שיתחיל הנושא של המלחמה על
ירושלים ,כל אחד ירצה את ירושלים [זכריה י"ד] ,זה מה שקורה .הכל
קורה ממש כמו שכתוב.
ש .וראשי הסעה"ח ,הם המנהלים את הכל...
ת .זה נכון ,זו העבודה-זרה שנשארה אצל הגוים ואצל הנוצרים ,ובמיוחד
הקתולים ,מאז ימי הבית השני .זה פשוט נשאר אצלם .וכשהם עשו את
הנצרות הם פיתחו את זה ,אבל זה נשאר עבודה-זרה .אמנם יש כאלה
בכנסיה שהם עם נטיה למשהו קצת כאילו אמיתי ,שזה כמובן לא אמיתי,
אבל יותר בכיוון של כאילו-אמיתי ,אבל אלה הקתולים – הם ממש
עובדים עבודה-זרה .וזה כך כל הזמן .זה נראה שהם ממש אותם עובדי
העבודה-זרה ,ההם שיצרו את הנצרות ברומא ,מהתקופה שקונסטנטין
הקיסר קבע שזו תהיה הדת של רומא.
ש .הערב התקיים מעמד גדול בירושלים של שריפת פאות
נכריות ,באו מאות אנשים ושרפו פאות רבות ,והיתה התרגשות
גדולה ,מכרו את הזכויות למצוות ביעור עבודה-זרה...
ת .ב"ה ,בדרך הנכונה .צריכים לשרוף את כל הפיאות ואת כל מה
ששייך לעבודה-זרה .שיהיה ברור :שהפאות שייכים לעבודה-זרה ,וזה
לא רק בגלל שהשיער ההודי זה תקרובת עבודה-זרה ,אלא מפני שכל
הדבר הזה לשים שיער של אדם אחר ולהגיד שזה "כיסוי ראש" ,אפשר
להשתמש במילה 'מצחיק' ,אבל זה פשוט טימטום.
ש .היה נראה עד לאחרונה שהיצה"ר הוא שניצח בענין הזה של
'הפאה הקדושה' ,שבזה הוא השיג את הנצחון הסופי ...והנה
פתאום עמ"י מתעורר ,ממש 'נס חנוכה' ...היה גם לאחרונה אדם
אחד שבתו היתה חולה ,הוא ניגש ושאל את אחד הגדולים
הידועים' :למה אתה לא אוסר את הפאות?' ,והוא השיב לו שהוא
יודע שלא ישמעו בקולו.
ת .בטח ,למה שישמעו לו? גם בכל החסידויות נתנו למצב של הדבר
הזה להגיע לקטסטרופה ,לפעמים בחתונות זה נראה כמו אני-לא-רוצה-
לומר-מה...

ש .מה יש לך לומר על השריפות בקליפורניה ,הדלקות הענקיות
ההם...
ת .דבר ראשון ,השריפות שם בצפון קליפורניה  -זה דבר מוזר ביותר,
איך זה תפס שטח כזה ענק ,זה יותר גדול משטח א"י ,איך זה יכול
להיות?! קשה להבין ,ממש מוזר .אבל לוס-אנג'לס שבקליפורניה – זו
עיר-הבירה של הליכלוך הרוחני ,זה טומאה .זה המקום שבו עושים את
הקולנוע ,ושם יש את הטומאות הכי מגעילות .פשוט רואים איך שה'
'יורד' עליהם .וכל הבתים האלה שבהרים שליד לוס-אנג'לס היכן
שהתחילו כל השריפות ,אלה הם בתים של כוכבי-קולנוע וכל מיני
אנשים  -מה אני אגיד ,ספורטאים וכו' ,אנשים עשירים מאד ,ואפשר
לראות בזה שזה נקמה מלמעלה .רואים שכל הקליפורניה הזאת ,עם
הדעות הליברליות ,ועם החתונות העקומות  -הם אלה שהתחילו את כל
הדברים הגרועים האלה ,אז מה אני אגיד? ה' פשוט שורף אותם.
והוליווד זה חלק של לוס-אנג'לס ,היכן שעושים את הסרטים .יש שלט
מאד מפורסם בהרים שנמצא שם עם השם הזה בגדול-גדול ,וגם בארץ
שמו את אותו השלט בגדול ,בחיריה ,היכן ששורפים את הזבל ,וזה
בדיוק זה ...זה נראה בדיוק כמו התמונה של המקום ההוא עם השלט...

ש .מה עם הבלבול בעולם? מתקדם ממש בדיוק לפי מה שכתוב,
לאחר הצהרות טראמפ...
ת .בדיוק מה שכתוב בנביאים :הכל מסביב לירושלים .ואכן זהו המקום
להיות ,בה' הידיעה – המקום להיות .טראמפ הוא לא כורש ,הוא חלק
של הרשעים ,וזה מאד ברור עכשיו ,הרי איך יכול להיות שהוא לא יודע
על כל הכספים שבזבזו על כל הבונקרים שיש? איך יכול להיות שהוא
לא הולך נגד כל זה? ובכלל האם אתם באמת סבורים שמישהו שהם לא
רצו בו יכל היה להכנס לנשיאות?!...
ש .מצד אחד הנוצרים רוצים את הר ציון ,ומאידך  -המוסלמים
רוצים שליטה שלהם על הר הבית...
ת .לא רק הם רוצים את זה ,בסופו של דבר כל הגוים רוצים את זה
[ירמיה ג' י"ט' :אֶ ֶרץ חֶ ְמ ָדה ַנחֲלַ ת ְצ ִּבי ִּצ ְבאוֹ ת גוֹ יִּ ם ,]'...רק הם שמדברים על זה,
כולם רוצים ,וגם רוצים להתפטר מהיהודים בכלל ,הם שונאים אותנו,
הם שונאים את הקב"ה שלא נדע ,הם רוצים לראות שזה לא קיים,
שהוא לא חזק ,לא ברא את העולם ,רק השטן ברא את העולם ,חס
וחלילה ,וזה בדיוק המלחמה האחרונה ,זה השטן ,זה הנחש ,הוא עושה
את המלחמה האחרונה נגד בורא הכל [תהלים ב'] .לא נגדנו בדיוק ,אלא
כנגד העם הנבחר של הקב"ה.
ש .מאיפה יש להם את האומץ בכלל לחשוב על כזה דבר?..
ת הם טיפשים ,הם טיפשים בכך שהם חושבים שהם יכולים להצליח .הם
אף פעם לא מצליחים ,כל ארץ גדולה שבימי הבית הראשון והשני ששם
היתה כל השליטה  -כל הארצות הללו הרי נעלמו ,וכל הרשעים שהיו
בכל דור נעלמו ,ומה שיש לנו עכשיו ,זה אולי ממאתים השנים או אולי
שלש מאות השנה האחרונות.
ש .כאן בארץ יש מאבקים על האוירה הרוחנית במקומות
הקדושים ,לדוגמה בכותל ,עשינו תפילות ותקענו בשופר ,בא
אלינו מישהו עם חזות חרדית ,אחד המפקחים שם ,והזהיר
חמורות :אם תעזו לתקוע בשופר עוד פעם אחת  -אזמין לכם
את המשטרה! וגם בהר-ציון היה שם שלט עם תפילת הבן איש
חי שעל ציונו של דוד המלך ,התפילה שחיבר מרן הבן איש חי
זצ"ל על הגאולה ,והשבוע הוציאו את זה...
ת .המדינה מכרה את רוב המקומות הקדושים לקתולים .הם בשליטה,
רק שהם לא רוצים 'להראות יותר מדי מוקדם את הקלפים' .הם מחכים
עד שתהיה התפוצצות ,ואז התכנון שלהם זה פשוט להתלבש ולהשתלט
על כל המקומות .אבל זה לא יפריע לנו ,יש לנו בתי-כנסת ,אנחנו פה,
וה' כבר יסלק אותם.

ש .שמעתי שיש חבורות ,קבוצות של עשירים גדולים בעולם-
היהודי שמשתלטים על עולם הישיבות והכוללים ,וכך הם כופים
את כל ראשי-הישיבות והמוסדות ללכת איתם ,מי שלא הולך
איתם בנושאי הפוליטיקה וכו' – הם פשוט הורסים לו את המוסד,
דואגים שלא תהיינה לו תרומות ,וכו'...
ת .זה בדיוק מה שאמרתי .אלו הם 'יהודים כביכול' ,יהודים שעובדים
עם אלה שמאמינים בעבודה-זרה .הם אולי נולדו יהודים ,אבל הם לא
יהודים ,הם ערב רב ,והם עשירים ביותר .למשל רוטשילד ,הוא העשיר
ביותר באנגליה ,ובבעלותו הבנקים הכי חזקים ,והוא עוד רחוק מלהיות
יהודי .גם בזמן השואה האנשים ההם תמכו בנאצים ,כמו ונדנברג,
ורוקפלר ,כולם עזרו להיטלר עם כספים גדולים .והנשיא רוזבלט שהיה
נחשב בין היהודים החילונים במיוחד כ'גיבור' ,והוא שנא יהודים ,והוא
אפילו לא אהב את העם שלו .כשהוא רצה להכנס למלחמת העולם
השניה ,והוא ידע שהיפנים רוצים להפציץ את הבסיס בפרל-הרבור
שבהוואי ,והוא לא עשה כלום ,הוא לא העביר אינפורמציה לכוחות
הצבאיים שלו שעומדת להיות התקפה ,כי הוא רצה להיכנס למלחמה,
ולכן הוא איפשר את קיום ההתקפה הזו.
ואנחנו יודעים ברור שהוא אפילו לא רצה להפציץ את פסי-הרכבת ,מה
זה כבר היה בשבילו להפציץ זאת? המטוסים טסים כבר מעל אירופה –
אז למה לא להפציץ את פסי-הרכבת בכדי שהיהודים לא ימותו?! לא!
בשום פנים ואופן! הרב קוטלר זצ"ל בא והתחנן וביקש ,והוא לא ,לא
רצה.
ש .כאן עסקנין טוענים שלא השתנה דבר בענין הגיוס זה שבעים
שנה...
ת .פשוט כואב הלב שאנשים עם זקנים ארוכים יושבים שם והם מדברים
כמו הרשעים.
ש .בתקשור עם אסתר היא אמרה :יהיה לכם זעזוע ,כשתראו
איזה אנשים ידועים ,שיתברר בסוף שהם שייכים ממש פשוט
לצד של הס"א...
ת .בדיוק בדיוק ,ההיסטוריה היא לא בדיוק כמו שזה כתוב בספרי-
ההיסטוריה ,זה בכלל לא נכון.

ש .במדרש כתוב [פסיקתא רבתי] שבשנה שמלך המשיח בא מלך
איראן מתגרה במלך הערב...
ת .נו ,זהו! וזה כבר קרה ,הם כבר אויבים עצומים .אמרתי לכם ,שעשו
סירטון נגד האיראנים ,יורש-העצר עשה את זה ...וזה הולך להיות
מלחמה – לא סתם.
ש .צדיקים אומרים שבזמן הקרוב עד פורים יבוא כבר משיח,
מה דעתך?
ת .אני מוכן...
ש .האם יש מישהו שמעז ללכת נגדם ,נגד הסעה"ח?
ת .הם לא יכולים ,לא יכולים ללכת נגד ,הם מדי חזקים ,יחסלו אותם.
זה לא פשוט בכלל .הוא שמה ,טראמפ ,הוא כנראה חייב להם משהו,
ובשביל זה הוא צריך להיות שחקן טוב ,ולשחק את התפקיד .ואם אתם
רואים את אמריקה ,זה פשוט לא להאמין שזאת היא אמריקה ,כזה
בלבול ,כאלה רציחות ,זה משהו נורא .אך בסופו של דבר זה כן אמריקה,
כי תמיד היתה אלימות שם ,ותמיד היו גניבות שם ,תמיד-תמיד זה היה
מקום רק לרדת ולא לעלות " -די טרייפענע מדינה" (מדינת הטריפה) כינו
אותה.

ש .איך ניתן לזכות לאור הגנוז שמופיע בימי החנוכה?

ת .רק ככה :להשתדל לחיות אך ורק לעשות את רצון ה' ,לא בשביל
שום דבר אחר .אם זה קשה או קל  -רק לעשות את זה .ולהשתחרר
מכל הגשמיות המיותרת .אדם צריך אוכל ,בן אדם צריך מקום לישון,
הוא צריך חימום בחורף ושלא יהיה מדי חם בקיץ ,הוא צריך דברים
פשוטים בשביל לחיות ,אך ברגע שהוא רוצה טיפה יותר מזה – הוא
מאבד איזו יכולת להגיע מאד גבוה ומאד קרוב לאמת ,לקב"ה .אז אם
רוצים להרגיש את האור-הגנוז של החנוכה צריכים לבטל את כל
הדברים המיותרים ,ורק להתקרב לקב"ה.
ש .מה עם מזג האויר בארץ ,ממש קשה?...
ת .זה בגלל הכוכב ,אין מים ,והמים שיש כאן זה מלפני שנה ,אבל עוד
השנה היו גם שטפונות באילת ,מי צריך את זה באילת? אז כנראה
שאנחנו צריכים זאת בשביל לחזור בתשובה...
ש .מה התחדש בענין הכוכב?..
ת .מאד מתקרב ,מרגישים בכל העולם ,גם פה ,ודרך אגב ,אני לא בטוח
שמטאורים אינם אלו שגורמים להצתות השריפות בקליפורניה .לפני
כשנה-שנתיים היו גם שריפות ענקיות ליד טקסס ,ובתוך טקסס ,גם שם
זה הופיע בצורה מוזרה מאד ,על שטח גדול מאד ,וזה מאד מתאים
למטאורים .וגם באירופה היה ,ובספרד ,אז אני אומר לכם ,לדעתי זה
בא ממטאורים ,ואם כן – המצב מאד קשה .ובכלל יש הרבה יותר
מטאורים ואסטרואידים עכשיו ,ואפילו נאס"א השקרנים אומרים זאת,
הם מספרים שכעת עומדת להיות קבוצה של אסטרואידים שתגיע או
לכדוה"א עצמו או שיעברו בדיוק ליד זה ,אבל הכל שטויות מה שנאס"א
אומר ,זה לבלבל אותנו.
לפני כשנה ,אולי שנתיים ,ראש הכנסיה הרוסית יחד עם אובמה ,ועוד
כמה אנשים חשובים – כולל הנסיך צ'ארלס  -הגיעו כולם לקוטב
הדרומי ,ולא יודעים למה ,יש שם בסיסים שאליהם אפשר להגיע ,אני
בטוח שהם באו בשביל לראות את ה'ניבירו' ,כי משם רואים את זה הכי
טוב .הם באו והלכו ,ולא סיפרו מילה מה הם עשו שם ,וזה הדבר היחידי
שיכול להיות.
עכשיו הכל שם נמס ,יש מקומות ממש חשופים בקוטב-הדרומי ללא
שלג! אני בטוח שיש להם גם כן אפשרות לראות משם מאד טוב את
הקונסטלציה הזו ,את השביט .לולי שהיה לנו את הקב"ה ח"ו ,והיינו
מסתכלים על העולם-הזה כמו שזה עכשיו – היינו יוצאים מדעתנו ,היינו
הופכים להיות ממש משוגעים לגמרי ,כי זה קשה לבלוע את זה ,קשה
לחשוב על זה ,אבל מאחר שאנחנו יודעים שה' הבטיח לנו שהוא יציל
את כל היהודים – אז אפשר עוד להסתדר עם זה באיזו שהיא צורה.
וכל האנשים האלה הם ממש טיפשים ,טיפשים בדיוק כמו הנחש .הנחש
היה טיפש ,מה שהוא ניסה לעשות זה היה בלתי-אפשרי לבצע את זה,
כי ה' בסופו של דבר לא יתן להפיל עד כדי כך את האנשים שלו ,שהוא
יצר אותם .גם עכשיו אלה שבאים מן השטן הם באותו המצב ,והם מנסים
לעשות את אותם הדברים ,וזה לא ילך ,הם לא יכולים להתמודד עם
הקב"ה ,הם לא יכולים לעצור את הקב"ה ,אבל הם ייעלמו.
כל מה שה' יצר היה בשביל התכנית שיש לו ,תכנית לקחת את הנשמה
היהודית ,שזו היצירה הכי אהובה שלו ,ולהפוך את זה למשהו ענקי,
משהו גדול מאד ,אבל אני לא יכול לתאר את זה ,כי אני בעצמי לא
יודע למה זה יגיע.
ש .החתם סופר זצ"ל אומר שבכל שנה ביום עשרה בטבת יושבים
בית דין של מעלה להחליט אם השנה יבנה בית המקדש ,אבל
אנשים לא מבינים את החשיבות המכרעת של יום עשרה בטבת...
ת .לצערי הרב ,רוב האנשים בעולם לא מבינים את מה שחשוב בכלל...
אז בואו נגיד ,שכדאי באמת להתפלל מאד חזק בעשרה בטבת .ובכלל
עד עשרה-בטבת העולם בודאי יהיה מאד שונה .עד עשרה בטבת נראה
שינוי עוד יותר גדול בעולם שלנו .אני מאמין שבעשרה-בטבת יהיה
הרבה יותר קל לצום ולבכות.

