
ל ִּכי לא ַיֲעֶׂשה ה' ָּדָבר, ִּכי ִאם ָּגָלה סֹודֹו אֶ "
  "   עמוס ג',ז'ֲעָבָדיו ַהְּנִביִאים...

 לעולם מבול להביא בקש ה''שהקב "בשעה
לעולם"  מבול והביא מכימה כוכבים שני נטל

  גמרא, ברכות, נ"ט.
  מבחורים אוטיסטים* מסרים 

  
  )  76/5(מ   והכלה עומדת להופיע... 

 מסר מאת מוישל'ה, כ"ב כסלו תשע"ו
אמרתי לכם בשבוע שעבר כי יהיו הרבה גילויים,    

ואכן היו. מה שאני צופה שיתרחש בשבוע זה יהיה 
מאד גרוע ומאד קשה, קשה ביותר עבור כל 

יאומן יהפוך למציאות אי"ה. אנשים -העולם. הבלתי
יתחילו לחשוב, יתחילו להתעורר מההלם שלהם 
ויתחילו לחשוב. הדברים יתרחשו ברצף מהיר, אחד 

י השני. אנשים יהיו מאד מופתעים אבל כמובן אחר
רוב האנשים בעולם ימשיכו את שנתם. האנשים 

אנחנו  בלגןהיותר נבונים פתאום יתפסו באיזה 
כולנו נמצאים, אבל אלו שבאמת ובתמים מאמינים 
בה', אזי בתוך עצם הפחדים שלהם תהיה שמחה, 
בגלל שהם יסתכלו על כל זה כסימן מוחלט 

הארוכה והנוראה הזו מגיעה סוף  שבקרוב הגלות
  סוף אל סיומה והגאולה השלמה עומדת להתחיל.

אנחנו כעת עומדים על סף עולם הנצחיות, של    
הטוב המושלם ללא שום רע, של רוחניות שמעל 
ומעבר החלומות הכי דמיוניים שלנו, של כזו 
קירבה אל מקורנו האהוב שמעולם לא חשבנו 

סוגלים להרגיש את שהיא קיימת. אנחנו נהיה מ
נוכחות ה', ובדרך מסויימת לראות את נוכחות ה', 

  אבל לא בעיני הבשר שלנו.
אני יכול להמשיך הלאה והלאה לתאר את איך    

שזה יהיה לאחר שנגיע אל הגאולה השלימה, 
תואר -בעזרת ה'. אבל לא קיימים מספיק מילות

בשום שפה שהיא שתוכל לתאר את זה ['ֲהָדָרא 
ְוָחֵמי  ְפַׁשר ְלִמְפַרט ִּבִׂשְפָוָתא, ְוָלא ִאְׁשְּתַמעְדָלא אֶ 

ְנִביָאן ֶחְזָוָתא...', מתוך פיוט 'אקדמות']. אפילו אם 
אצרף את כל השפות שבעולם ואת כל מילות 

לא אוכל לתאר  –התואר שיש בכל שפה ושפה 
באופן מלא מה אנחנו הולכים להרגיש, את הטּוב 

  שאנחנו עומדים להרגיש.
ז עם ישראל, היו חזקים, ואל תפחדו. החופה א   

, והכלה הגיעהוקמה והחתן מחכה, מסדר הקדושין 
  .גוט שבת, שבת שלום  עומדת להופיע...

  
  א) 278(  רוב העולם יחרבלחיי נצח /  ההנוסח 

  דניאל, ירושלים, ט"ז חשון תשע"ז
אוי אבא, אוי אבא, כל העולם הזה מלא שקר,    

החרדים. מחלוקת מחלוקת  שקר שקר שקר, גם בין
זה ממשיך, ומתי שאנחנו , מחלוקת וזה לא מפסיק

גם שם אנחנו מוצאים  – אמת בטוחים שמצאנו
שקר. לא להתייאש, לא להתייאש, חייב להיות 

הזה כדי שבסופו של דבר נוכל לראות בלבול ה
מי שייך לאמת ומי , ולהבדיל בין האמת ובין השקר

יש רק אמת  –הזה  ובתוך כל הבלבולשייך לשקר. 
  וזה הקשר שלנו עם הקב"ה. –אחת 

מה צריכים לדעת על  –יש אנשים שאומרים    
הכוכב, למה צריכים לדעת את כל הדברים האלה? 
אנחנו סוגרים את עצמנו בבית ולא מעניין אותנו 

זה גם כן שקר, כי בלי לראות מה שקורה,  –כלום! 
בלי לראות את הסיבה שה' עומד להביא הרס על 

  העולם הזה, אנחנו לא נבין, לא נבין.
קרה עכשיו שאנשים התחילו להתלונן שמה    

שהאוטיסטים אומרים מפחיד אותם מאד. למה 
צריך לדבר על הרס, על חורבן העולם?  הקב"ה 

  ו כזה דבר.הוא לא יעשה לנ –הוא טוב 
וזה מצחיק מאד ועצוב מאד, כי מה היה לפני    

המבול?  היה כזה רע בעולם, אפילו שהיו כבר אז 
היו רשעים  –צדיקים, אבל הרוב לא היו צדיקים 

ממש, עשו דברים איומים, וה' החליט שצריך 
הוא הציל את נח  -להרוס את הכל ולבנות מחדש 

  ומשפחתו ובנה עליהם עולם חדש.
כי לא רצו לצאת!  לא יצאו ממצרים?   80%ה מל   

פרך עם כל -למרות שהיו עבדים ועבדו עבודת
היהודים, הם הרגישו קשר עם הע"ז (עבודה זרה) 

("עֹוְבֵדי של מצרים. הע"ז תפסה אותם לגמרי 
הגדה של פסח), לא רצו ֲעבֹוָדה ָזָרה ָהיּו ֲאבֹוֵתינּו" 

 לעזוב את עבודת האלילים שלהם שנתנה להם
  .יםתענוגות פסול

ירמיהו הנביא  למה נחרב בית המקדש הראשון?    
ישראל לא יחזור -שנה שאם עם 80ניבא משך 

ה' יחריב את בית המקדש, ולא האמינו  –בתשובה 
לו. ולמה לא חזרו בתשובה?  כי לא רצו לעזוב את 
העבודה הזרה שלהם שנתנה להם תענוגות אסורים 

  כמו במצרים.
, צריכים לעבור את השואה מ"ילמה היינו, ע   

רק  –באירופה? אני לא יכול להגיד את כל הסיבות 
עד  –הקב"ה יודע את זה, אבל דבר אחד ברור 

תה האוכלוסיה היהודית הגדולה יבאירופה ה 1939
ביותר בעולם. רוב היהודים היו חלשים מאד 
ביהדות שלהם ומחללי שבת, ואם לא שומרים 

לום, לא מעניין כשבת זה סימן שלא שומרים 
לא קדושה, לא צניעות לא כשרות  - אותם בכלל 

אז לא  –וכו' וכו'. אם זה היה ממשיך עוד קצת 
  היה נשאר באירופה זכר של היהדות.

רק בזמן האחרון הגענו לאותו מספר של יהודים    
, ומה ההשנייבעולם כמו שהיו לפני מלחמת העולם 

  המצב של היהדות בעולם? 
רק שמי שחילוני הוא חילוני חזק, אותו דבר! לא 

, תנועה זו יש תנועה של גדולה של בעלי תשובה
בעלי התשובה מחלק נחלשה בזמן האחרון ו

פעם מאד סגורה  השהיתלקהילה החרדית  שנכנסו
את היהדות החרדית. הרבה מבעלי  והחליש –

תשובה, והרבה מהם -לא היו בדיוק בעליהתשובה 
הם הביאו  –עד שהם תפשו מה שה' רוצה מהם  –

איתם כל מיני רעיונות וגישות שהחלישו בצורה 
רשעים הקשה את העולם החרדי. בנוסף לזה, 

ישראל כעם ואת הדת -שרוצים לחסל את עם
פנימה עם הגשמיות ועם הם היהודית, נכנסו גם 

הרעיונות הפסולים ומושכים קהילות שלמות 
  לכיוונים אסורים.

יעקב שרוצים לשלוח -התוכניות בבית –לדוגמא    
את הבנות לכל מיני סוגים של עבודה שזה מוריד 

 ההאשמאד את היהדות ומחליש את ההשפעה של 
של פעם  עמאמ-איפה האידישעהיהודית בביתה. 

מוכנה לחיות בעוני ולסבול כל מיני מצבים  השהית
קשים כדי שבעלה והבנים יוכלו ללמוד ולהתקרב 

יעקב מביא אותה -מנם כביכול החינוך בביתלה'. א
זה מביא אותה להיות הבעל  –אבל זה שקר  –לזה 

שעות וכשהיא  8, כי היא עובדת ההאשבבית ולא 
היא עייפה מאד, צריכה להכין אוכל, באה הביתה 

כביסה וכו' וכו' וגם להוליד  ,לנקות את הבית
היא עלולה ילדים. וכאשר צריך לוותר על דבר, 

על הלידות ולא תוכל להיות אמא כמו וותר ל
  שיכולה לגדל ילדים באהבה וסבלנות. ,שצריך

ראה . )29/1/2017(  צולם מירושלים, ב' שבט תשע"ז
  12עלון הכוכב,הפרק כל אחד יכול כבר לראות את 

  
רבנים אמרו לא  – ההשנילפני מלחמת העולם    

להפחיד את האנשים עם סיפורים על מה שהיטלר 
אומר ומה שהוא רוצה לעשות. השומר אמונים 

 –ראה מה שקורה בעולם וצריכים לצעוק לשמים 
אנחנו בסכנה! אבל כשהוא הלך לרבנים, אמרו לו 

  לא כדאי להפחיד, בשביל מה להפחיד? –
 בשביל מה? בשביל להציל את עם ישראל! בשביל  

  צריכים להפחיד!  –להציל את העולם 
אם הוא אדם לא רואה שיש ממה לפחד, -אם הבן   

לא רואה שבעולם הזה ובעולם הבא יש שכר ועונש 
ולא ירצה  אז הוא לא ישתנהעדן וגהינום) -(גן

  לחזור בתשובה.
העולם כיום לרוב תחת שלטון כמו במצרים, לא    

זרה המדינה שנקראת מצרים אלא כמו העבודה ה
של מצרים העתיקה, אשר מושכת את העם 

ונותנת לעובדיה תענוגות לעבודה זרה במצרים 
  גשמיות אסורות.

העולם שלנו היום מלא רשעות, מלא שקר,    
ואפילו אם אדם פעם מדבר אמת, בפעם אחרת 

שהוא פשוט לא מבין  אוהוא יכול לדבר גם שקר. 
את ההבדל או שהוא רשע ואנחנו לא יודעים, 

  אנחנו מבולבלים.
זה דור כזה, זה דור שחייב להיחרב, זה לא יכול    

היהודי  –להמשיך, וכמו שאמרנו פעם אחרי פעם 
הוא יחיה ויקבל את משיח  –האמיתי לא ימות 

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

יעברו  –יחיו  –הנשמות של יהודים אמיתיים    
את זה, אבל אי אפשר להמשיך בעולם כפי שהוא 

זרה, העברות הכי -עבודהמלא שקר, רצח,  –היום 
הכי קשות של התורה, זה לא יכול להיות, פשוט זה 

  לא יכול להיות.
זה לא משנה מי נבחר להיות נשיא ארה"ב,    

נראה שגם זה שקר, ואפילו דבר של  בסופו
ההצבעה באנגליה שכביכול האוכלוסיה של אנגליה 

-סדרסע"ח (וה הגלובליסטיםרצתה לגמור עם 
אשר מטרתם היתה להבליע את  )חדש-מיעול

ולקחת חזרה את המדינה  בתוך אירופה, אנגליה
זה גם שקר. כל ההצבעה הזו ו – כביכול שלהם

היתה שקר, כל ההצבעה הזו היתה בשביל לבלבל 
זה היה כדי לבלבל  –את העולם, כמו באמריקה 

  את העולם, הם כולם באותו צד, אין ספק.
אנחנו גם חיים מתחת לשקר. יש  ופה בארץ   

מהרשעים שהגיעו לתוך העולם החרדי כדי לבלבל 
למשוך את אותנו ועוזרים לרשעים של הסע"ח 

של השקר, לבלבל אותנו  –היהודים לכיוון שלהם 
עם כל מיני  –עם כסף, עם עבודה מעניינת כביכול 

אדם נהיה שיכור על -דברים גשמיים, והבן
הוא כבר לא מחפש את החיים של  –הגשמיות 

רוחניות, של הקרבה לקב"ה כי "זה לא כ"כ מעניין".  
בין איך כמו שהגויים או החילונים לא יכולים לה

אפשר ללמוד כל השנה בלי חופש. מה זה בלי 
  חופש?

אפשר לחיות יום בלי תורה? מה זה  -ואני שואל    
חופש? מי צריך חופש? התורה זה החופש, זו 

  .לקבל אדם יכול-ההנאה הכי גדולה בעולם שהבן
הבסיס של העולם זה קדושת הבית היהודי,    

 ההאשוהבסיס של הבית היהודי זה קדושת 
את ומגדלת  חיה בשביל המשפחהאשר  ההיהודיי
 ומעשים טובים מצוות ,לחיים של תורה הילדים

  ומעודדת את בעלה ללימוד תורה ודקדוק במצוות.
 ,היום יש רוח אחרת, רוח של גשמיות, של שקר   

של לרוץ אחרי דברים לא חשובים, לדוגמא 
אפשר  –העיקר זה בניית בית יהודי  – "חתונה"

לעשות את החתונה בבית עם קרובי משפחה 
צריך  - עושים מזה קרקסהיום אבל כמעט בחינם, 

, בלונים, אולם מפואר, צלם, תזמורת, פרחים
נכנסים למעגל חובות  –מזמינים את כל העולם 

אדם נכנס יותר ויותר  שבקושי יוצאים מזה.
  .והשקר בא מבחוץ ,, הכל בנוי על שקר"ךרֹוּבְ "ל

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

א "זה נכנס וזה הורס. זה הס –ליטאים או ספרדים 
בעצמו שנכנס לפרק את העולם החרדי. וכשאני 
אומר דברים כאלה ודאי יהיו שיגידו מה פתאום, 

בה חסד וכ"כ הרבה לומדים וכו', אני לא יש כ"כ הר
חס ושלום שלא נשארו בחורים רציניים אומר 
ב"ה יש, אבל לרוב יש שקר בראש, הם לא  ,וטובים

מתנהגים כמו פעם. אם ראשי ישיבות מאירופה היו 
הם היו  –חוזרים היום לראות מה קורה בישיבות 

נופלים על הרצפה, קורעים את הבגדים ובוכים עם 
ל הראש על מה שקרה. הרמה החיצונית אפר ע

  נראית מאד חזק, אבל בפנים אנחנו בבעיה גדולה.
בתקופה שלנו רוח רעה נכנסה לתוך הקהילות    

החרדיות החזקות ביותר וזה משפיע במיוחד על 
כל הכיוון של בתי יעקב היום שמקבלים  הנשים.

כספים רבים מהממשלה, נמצאים תחת השלטון 
, חייבים ללמוד לגמרי יםשלהם ולכן מקולקל

דברים והשקפה שהם בניגוד מוחלט ליהדות וזה 
הכל כדי להרוס את הקדושה של הבית היהודי שעל 

  זה מבוססת כל היהדות.
ויש בינינו היהודים החרדים שהתבלבלו ונמשכו    

לתוך העולם החילוני ותאוותיו וכבר לא מכירים 
שקבלנו בקדושת הבית היהודי המבוסס על התורה 

, אבל אנחנו לא מכירים בדבר הזה כבר .בהר סיני
להשאיר את הילדים אצל , אנחנו רוצים חופש

 –הנות יבייבי סיטר, להשאיר את התורה ולצאת ל
כאילו שכל השנה לא נהנים. לא נהנים מהתורה? 
החופש של צדיק זה לחזור לספר שלו, לספר של 

אלא ספר של קודש.  ,לא סתם ספר –קדושה 
בזה הוא  –זה החופש  –הלימוד האמיתי של תורה 

מרגיש הכי טוב, הכי רגוע. אמנם הצדיקים של 
פעם היו הולכים בקיץ לחופש ליד הים, אבל זה 
היה בשביל להחליף אויר, ושם למדו בדיוק אותו 
דבר, לא הפסיקו ללמוד, הם לקחו את "העבודה" 

  יחד איתם ועבדו כל הזמן.
אנחנו מפחדים לפחד, אבל אני רוצה להגיד ברור    
ברור מאד שהעולם יש ממה לפחד, זה כתוב  –

לא יפגע קשה,  1/3ייחרב,  2/3 –לפני משיח ייחרב 
  ארץ ישראל נמצאת בחלק שלא ייחרב.

רבי יצחק זה כתוב בנבואות ובעוד כמה מקומות. 
עשרה נבואות חייבות -אברבנאל זצ"ל אמר שארבע

ישראל ישרוד, -אחת מהן. אבל עם להתקיים וזו
אנשים שהם באמת יהודים שמאמינים שהקב"ה 

יכול, שומרים מצוות כמו שצריך, לומדים -הוא כל
תורה, מגדלים ילדים ומחנכים אותם לתורה 

  אלה ישרדו, אין ספק. –ומעשים טובים 
כמו בזמן של נח שלא רצו להאמין שיבוא מבול,    
פילו שראו את נח בונה את התיבה מאה ועשרים א

שנה, בונה ובונה, משהו ענק ואפילו שמכניס את 
לא רצו  –כל החיות, ואפילו כשהתחיל הגשם 

להאמין. למה לא רצו להאמין?  לא רצו לעזוב את 
מה הזרה שלהם שנותנת להם לעשות  העבודה

מהעברות  הגדולות  להתנתקשהם רוצים, לא רצו 
  .אות הגשמיות שלהםשלהם, מההנ

לא רוצים להתנתק מהחוסר  –ואנחנו אותו דבר    
צניעות, מהחוסר קדושה, מהלכלוך שרואים 
ברחוב, מכל מיני דברים עקומים ואסורים שבזמן 
האחרון היהודים החרדים מתעסקים הרבה מאד 

 –עם זה. לא רוצים להפסיק מצורת האכילה 
יש על הקיר את כן, . והקולה ההמבורגרים ,הפיצות

ברכת המזון אבל מי יכול להתרכז בברכת המזון 
אדם צריך -במקום של פיצה, זה לא מתאים. בן

ואומר את  םידיילשבת ליד שולחן מכובד, נוטל 
הברכה בתוך הבית שלו או בעבודה שלו בריכוז, 
אוכל בצורה מכובדת ולא שוכח להגיד בסוף תודה 

שמחפש את  יזה יהודי. לא משהו זול, מ –לקב"ה 
  הגשמיות, את החיצוניות ...

 כולל החרדים. –יהודי היום הוזה המצב עכשיו של 
 רוצים להיות כמו רובםעל החילונים אין מה לדבר, 
לא  -, לכן רוב היהודים כל הגויים בעולם המערבי

ישרדו, כי באמת הם לא יהודים, אפילו אם הסבא 
 –או הסבתא היו כן יהודים, אבל בנשמה שלהם 

הם לא יהודים. יש כאלה שכן ויש כאלה שלא 
יוכיח בסוף אם הוא יהודי או לא  הומ ,(ישרדו)

זה אם  –ולא משנה אם עכשיו הוא חילוני  יהודי
יש לו בטחון מלא בקב"ה. יהודי שהוא חילוני, אבל 

ה' בכוח יסחוב אותו בחזרה, הוא  –יהודי אמיתי 
יקח אותו שלב שלב, שלב שלב, עד שהוא יבין 

  שאין עוד מלבדו.ויאמין 
אי אפשר לבנות את השלב הבא של הבריאה, עד    

שכל יהודי ידע  –הכי הכי חשוב  –שדבר אחד 
וזה ממלא אותו מהראש ועד הרגליים שזה  –ברור 

                בס"ד

 



שאין עוד מלבדו. שהוא הבורא,  –אמת אמת אמת 
הוא הכל, הוא הכל. אין משהו אחר חוץ מהקב"ה. 

י, אמת אמת, חוץ ממנו. אין עוד דבר אמיתי אמית
  לא קיים, לא קיים.

נחנו נבחרנו ע"י הקב"ה להיות העם שלו, זאת א   
שלב שלב, שלב  –יביא אותנו ו אומרת שהוא מביא

גבוהים, ואנחנו חלק  דלמקומות רוחניים מא ,שלב
ממנו, לא יכולים.   דלהיפרממנו, אנחנו לא יכולים 

ויעלם, אבל אנחנו לא. אנחנו  ליפושאר העולם 
אין לי מושג, לא  –לא.  לאיזה גובה אנחנו נגיע 

עד  –, אני רק יודע יכול אפילו לדמיין את זה
משיח, שנגיע עד משיח ועד בית המקדש, ואז 
נתחיל את המסע הבא למעלה, עוד ועוד. לא יודע 
אפילו איך לתאר את זה, אבל זה יהיה טוב, זה כבר 

  הרע יעלם! אתם מבינים? יעלם.יהיה בלי רע, 
וכל יהודי היום, שרואה את הרע משתלט על    

הכל, את הנחש שמכניס את עצמו לכל מקום, כולל 
שלו  הלבאם  –לתוך החרדים, הוא רואה את זה 

הוא יהודי אמיתי, בלי  –על זה  א בוכהונשבר וה
ישראל, הוא אוהב את -ספק. הוא אוהב את עם

  הקב"ה והוא ינצל.
צריכים לראות את האמת, צריכים לראות את    

הסכנות, להיות מודעים לזה, ואז ניכנס לשלב 
הבא, אם זה יהיה מלחמת עולם שלישית או כוכב 

שזה גם כן ישיר  –שיבוא ויעשה את ההרס שלו 
. לא משנה מה, רוב העולם הזה יחרב, ורוב 'מה

  אין ספק בזה. ,האוכלוסיה של העולם הזה תמות
ו אנחנו צריכים להחליט איפה אנחנו עכשי   

, אנחנו לא יכולים להיות כמו האח של עומדים
אברהם אבינו שחיכה לראות איך אברהם אבינו 
יצא מהאש, לראות אם הוא חי או לא ואז הוא 

, לצידו של אברהם יחליט באיזה צד הוא יהיה
 הצליח אז ולא. זה לא אבינו או לצידו של נמרוד

  צליח עכשיו.ה
כשהמלחמות הגדולות יתחילו  ,ודים אמיתייםיה   

אפילו אם  ה' יחזיר אותנו -והסכנה תהיה גדולה 
 –מרגישים שהוא מחזיר  ווכשאנחנ אנחנו רחוקים,

זה בתשובה כי כדאי מיד לחזור  –לא כדאי להתנגד 
אמת באלה שהם  –השאר  יחסוך לנו הרבה סבל.

אין מקום עבורם בעולם  –רב, עמלקים וכו' -ערב
  החדש, בעולם של משיח ואחרי זה.

ישראל חי -עם –אין לך מה לדאוג  –עם ישראל    
  וקיים לנצח.

  
  ב) 278(  זה לא משחק ילדים 

  דניאל, ירושלים, כ' חשון תשע"ז
 –אני מרגיש שאני מפחיד אתכם עם המילים שלי 

שליש של העולם הולך להיחרב ורוב -ששני
זה כתוב  –האנשים בעולם יהרגו. אני חוזר ואומר 

  וזה חייב להיות. בנבואות
תסתכלו על העולם שלנו היום ותבינו, תסתכלו    

שעולם כזה לא  –ותבינו  –על היהדות שלנו היום 
יכול להמשיך. ה', כמה פעמים בהיסטוריה, הרס 

הכל, את הרוב, ובנה  לא את –את רוב העולם 
  עולם חדש על מי שנישאר.

עכשיו זה השלב האחרון, הוא יהרוס את זה, כי    
זה נהיה רע, זה נהיה עקום, אצל הגויים במיוחד 
 ,הכל נראה עקום. הם עושים מלחמה נגד הקב"ה

שלא נדע. הם טמבלים, הם מאמינים בשטן, הם 
חושבים שהכח בידיו של השטן, היצר הרע. הם 

ושלום במקום הקב"ה, שיש לו -חושבים שהוא חס
ושלום. לא -את הכח להילחם נגד הקב"ה חס
ה' הוכיח  –מספיק שפעם אחרי פעם אחרי פעם 

  להם אחרת. עכשיו זו תהיה ההוכחה האחרונה.
פעם חזרו וקיימים היום -אי כל הרשעים שחיו   

בעולם שלנו, וה' יחסל את כולם ואת כל אלה 
שהולכים אחריהם. מי שהולך אחריהם לא יוכל 

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

אם היא רחוקה  –וכל נשמה יהודית תישאר    
אם היא  ה' בכח יקרב אותה לאמת. –מהאמת 

היא לא תסבול כ"כ, אם  – מידור בתשובה תחז
ה' יסחוב אותה בכח עד שהיא  –היא תלחם חזק 
מה זה אמת. אני אומר את זה  –תבין עד הסוף 

כל נשמה  –פעם אחרי פעם שיהיה לכם ברור 
תינצל לנצח. העולם  –יהודית שעמדה על הר סיני 

על הנשמות  –יהיה בנוי עליהם  –הבא של הקב"ה 
אבל מעטים  –האמיתיות. יהיו גם גויים שינצלו 

  יחסית, מעטים מאד.
, מי שלא יוכל הכל יהיה אמת –ובעולם הבא    

לא יוכל  –לקבל את האמת, לא רוצה את האמת 
  להתקדם לנצח.

לפני  זה מפחיד, נכון, אבל זהו, אין מה לדבר,   
אנשים לא פחדו, הם חשבו שהם יכולים  –המבול 

ה' חיסל אותם.  –המשיך עם מה שהם רוצים ל
  ה' חיסל אותם, לא רצו להאמין. –סדום ועמורה 

עכשיו, המכה האחרונה, ה' יקח את היצר הרע    
 וישחט –, ונקרא גם השטן תהמוושנקרא גם מלאך 

ה' לא יזרוק אותו  –אותו, וכאשר ה' שוחט אותו 
לפח, ה' שלח אותו לעשות את העבודה הזאת, ה' 
בנה את היצר הרע בשביל לבנות חברה, לבנות 

טוב, ובשביל זה היא צריכה  – תהיהלה וקהילה שכ
להוכיח את עצמה. ה' יקח את  –להילחם נגד הרע 

יפרק אותו, יהפוך אותו לחיובי ויכניס  – הרע-היצר
זה יהיה הסוף, הרשעים אותו לכל מיני מקומות. 

יחד עם רוב העולם אשר מעדיפים ללכת  וייעלמ
אחרי התשוקות שלהם, אחרי הגשמיות שלהם, 
הכסף, השליטה וכל הדברים הרעים ולא משתדלים 

  לעבוד ולהגיע לאמת.
ישראל, אני לא יודע איך לתאר את זה -ואז, עם   

כי אני לא יודע בדיוק איך זה יהיה, אני רק יודע 

ע לדברים שיהיו רק טובים, לא יהיה כבר רע, שנגי
וזו  –הרע יעלם לגמרי, רק נעבוד ונעבוד ונהנה 

 –שנעלה יותר  ההנאה מעל ומעבר, וכמ תהיה
זה זה יופי אינהנה יותר, זה רוחני. זה יהיה נקי, 

  ...אפשר לתאר-שאייהיה 
ואל תגידו לי שזה מפחיד, כי אם הייתם שומרי    

מצוות באמת, זה לא היה מפחיד, הייתם מחכים 
לזה. כל אלה שיושבים בבית או לא משנה איפה 

שיגיע מלך המשיח, ומחכים לזה ומתפללים לה' 
להקריב קרבנות בבית המקדש ולהתקרב לה' 

מה שאנחנו רוצים, למה שאנחנו זה  ."העב באמת
  רק אלה יכולים לשרוד..  מחכים

על מה אתם מפחדים? איזה  –אלה שמפחדים    
ממה אתם מפחדים?  !עולם מגעיל יש לנו עכשיו

שיקחו מכם את השקר? את המעשה שטן? את 
התשוקה? אתם לא יכולים לראות יותר רחוק 
, מהאף שלכם? לכן אתם מפחדים גם מהמוות

  הגוף והדברים שהוא נהנה מזה.את שיקחו לכם 
  

יהודי אמיתי לא מפחד, הוא יושב ומתפלל,    
 –מבקש ומבקש שמשיח יגיע, לא משנה מה 

יהודי שמחכה באמת שיעבור כבר העולם הזה!  
למשיח ומתפלל כל הזמן, רק משיח, אוי, למה לא 

א עוד לא הגיע. אנשים והגיע השנה, הזמן עובר וה
בוכים על זה כל הזמן. יהודי אמיתי רוצה את 

את הקשר עם הקב"ה ולא רוצה את האמת, רוצה 
  השקר שהכל בנוי עליו.

יהיה אני מרחם עליו, אמנם זה  –מי שמפחד    
רק לחשוב איך לעבור את זה, אבל  –דבר מפחיד 

  .יגיע מי שלא מחכה ומוכן לזרוק את הכל, רק שזה 
ישראל -הוא מוכן לזרוק את הכל ולרוץ לארץ

להיות  ולא ככהלשכינה בשביל להיות קרוב יותר 
בתוך כל הבלגן שיהיה בחו"ל. יהיה גם בלגן פה, 

 אפילו למה שיהיה בחו"ל.-זה לא יהיה קרובבל א
השאיפה  תהיהבסופו של דבר, לכל יהודי אמיתי 

  הזו.
  

  )7/3/2017צולם מירושלים, ט' באדר תשע"ז   (
אקס היא מערכת של שבעה כוכבים -הערה: פלנט

  .(ראה הזוהר פרשת בלק)

של העולם  אנחנו חלק, אבל אנחנו רוצים לשרוד   
הבא, של משיח ומעבר לזה, וכדי להגיע לזה בקלות 

סבל, צריכים לסדר את הראש, את הלב עם מעט 
ולקשור קשר עם הנשמה שלנו, ובתוך הנשמה 

למרות כל  –ליצור קשר עם הקב"ה, להרגיש אותו 
  הבעיות שיש לנו.

הבעיות שלנו,  ה' בוחן אותנו בהתמודדות עם   
ר את הוא בוחן אותנו חזק, וכל יהודי עוב

ואלה החולים המבחנים האלה של ביטחון בה'. 
עוד תרופה ועוד צריכים שכל פעם  –שלא נדע 

מושכים את החיים, או אפילו מסתלקים ו תרופה
אליו אם עשו את זה עם  הם יחזרו – מן העולם

  אהבה ובטחון בה'.
 –שזה הבסיס הכי חשוב  –וכדי שיהיה בטחון    

שכל מה  –צריכים אמונה, צריכים לבטוח בה' 
 –דבר אחר . אין כזה לטובתנוה ז –שהוא עושה 

 –לא משנה מה קורה  – לטובתנוהוא עושה הכל 
  .לטובתנוהכל 

  
הוא יינצל. זה לא  –מי שעובר את החיים ככה    

אבל יחזרו.  ,אומר שאנשים לא ימותו באופן טבעי
הם  אמיתיותיהודיות אין מוות לנשמות מאחר ו

גלגולים של נשמות  כמעט כולנו, יחזרו. כולנו
סיני -רהכל היהודים שעמדו בשחזרו לעולם הזה, 

  .בתחיית המתים יחזרו –ואמרו "נעשה ונשמע" 
אז לא לפחד, ללכת יותר ויותר לכיוון של    

שכל מה שהוא עושה, לא  –הקב"ה, לבטוח בו 
אם יש אוכל בבית או אין,  –משנה מה הוא עושה 

אם יש מחלה ח"ו או אין, לא משנה מה הוא עושה 
 –איתו  נהיהאם  –לנו, איך הוא בוחן אותנו 

-נעבור את זה בקלות. אם אנחנו לא איתו חס
אם אנחנו נעזוב  ושלום יהיה סבל, סבל ועוד סבל.

  לנו זכות קיום בכלל.אין  –ושלום -את קב"ה חס
זה לא משחק ילדים. אתם לא  –שיהיה ברור    

אתם צריכים  ,רוצים לפחד? אז תעשו משהו
, להתקרב לקב"ה אתם מבינים?! להתקרב לקב"ה

הוא מעל לכל. הקשר האמיתי  –אין אמת אחרת 
זו  ,היחידי שיש בעולם זה הקשר עם הקב"ה

 כל קשר אחר זה לא אמת, אנחנו קשורים ,האמת
או  ההאשלקב"ה קודם כל.  המשפחות, הילדים, 

או האבא, לא משנה, אנחנו  אהאמהבעל או 
 .קשורים, אבל הקשר בה' הידיעה זה רק עם הקב"ה
 –לא לפחד ממה שאני אומר, במקום לפחד 

נצח נצחים. יהיה לנו תתקרבו לקב"ה ואז

 )273(  להיות בשמחה 
  ירושלים, כ"ח אב תשע"ונימין, ב

אלול מתקרב מאד אלינו, בשבת זה ראש חודש 
אלול, ובאלול אנחנו נראה מצבים חדשים, ענקיים, 
ומפחידים ביותר. עד עכשיו עברנו דברים שלפני 
כמה שנים, מעט שנים, לא היינו חולמים שאפשר 
להגיע לזה. דברים שהם גם מוזרים, מפחידים, 
דברים שלא חלמנו שדבר כזה עוד אפשרי בעולם 

חשבנו שזה מתאים אולי לסדום ועמורה, או  שלנו,
זרה של פעם, אבל גילינו שזה -לעובדי העבודה

תפס את העולם 'בגדול'. ועכשיו מגיע אלול, 
ואנחנו נראה דברים חדשים שלא חלמנו עליהם. 
אמנם יש יהודים שהם כן יודעים פחות או יותר 
מה שקורה בעולם, אבל גם בשביל היהודים האלה 

  ות. תהיינה הפתע
ויהיה מאד קשה, תהיה בעיה כספית קשה מאד.    

יותר ויותר אנשים יהיו ללא מספיק כסף בשביל 
דירה, לשלם עבור - לחיות, פשוט בשביל לשלם שכר

אוכל וכו'. אנחנו נראה ֲעִלָּיה של הטומאה, רחמנא 
ליצלן, זה יפרוץ החוצה לגמרי, ללא שום בושה, 

ו. ואנחנו בלי לדאוג מה שיגידו בעולם, יצפצפ
טבע עוד יותר גדולים ממה שהיו עד -נראה אסונות

עכשיו, ויותר מפחידים. ומי שיש לו קצת שכל 
יתחיל להבין שמשהו מאד לא בסדר, אבל יחד עם 
זאת הכל הולך לפי הנבואות. מדויק מאד [ר' 
תהלים מזמור מ"ו, חבקוק ג', צפניה א', עמוס ט' 

  ועוד בהרבה מקומות]. 
אני לא יכול להגיד,  –וא הכוכב מתי ממש יב   

אבל זה מאד מאד קרוב. וכבר רואים את זה 
בהרבה מאד מקומות בעולם, לא צריכים  םבעיניי

בלבד אפשר לראות את זה.  םהעינייטלסקופ, עם 
אקס' כמו שגוים -ולא לשכוח ש'השביט' או 'פלנט

זה לטובת היהודים, אבל רק  –מכנים את זה 
היהודים האמיתיים. ואין מה לפחד, רק אלו שלא 
רוצים לראות את האמת, אלו שלא מוכנים לראות 
איך שהעולם החרדי ירד בצורה איומה, והפך 

חילונים או הגוים", להיות מין "חיקוי חרדי של ה
ולא רוצים לראות שהרשעים הכניסו יהודים 
חרדים לתוך מערבולת קשה ביותר שתביא אותנו 
אך ורק לתהום, חס ושלום. הם לא רוצים לראות 
איך שהם שלחו יהודים 'כביכול חרדים' בכדי 

צניעות, ממש -להוריד אותנו, להכניס בתוכנו חוסר
ות על כל הדברים פריצות, להכניס בינינו את הידיע

של כל העולם.  םלעינייהטמאים שעכשיו עולים 
שולחים אנשים לקלקל את הבית היהודי עם כל 
הגשמיות, עם כל הרצון להיות 'חלק של העולם 
הגדול', עם כל הטיסות שמביאים אותנו מארץ 

מצוה בניו יורק, או -לארץ לזמן קצר ביותר, לבר
ל חופש, לחתונה בלונדון, וכו' וכו', הרגשה ש

שאפשר לעשות מה שרוצים, שיושבים במטוס 
, ואף אחד לא רואה םהעינייורואים סרט ממש מול 

   מה שאתם עושים. אפשר להיות משהו אחר.
ויש כל מיני דברים שנכנסו לעולם החרדי.    

הילדים בבית הספר מחקים ומחקות את 
הצניעות, -החילוניים, עם השמלות שלהן, עם חוסר

והפרחים שיושבים להם על הראש  עם כל הסרטים
שלהם, ועם השיער הפזור, עם כל הִמְשחקים 
שלהם, עם הגיימבויים שלהם, ועם כל הרעיונות 
מהרחוב. בבתי יעקב מנסים להפוך אותן 
לפרופסוריות, ואנחנו דיברנו לא פעם על כך שהן 

וכל כך 'יראות שמים' שהן רוצות  כל כך 'חרדיות',
ל היא לא רוצה להיות 'רק בחור שלומד'... אב

את הכסף,  חולהרוויחיל. היא רוצה לעבוד -אשת
ולהיות זו בבית שמחליטה, היא הכח שבבית, 
והילדים באים הביתה, ואין אמא בבית, ואין אבא 

  בבית. בדיוק כמו החילונים. 
ולא רק זה. כל הפאר של כל דבר, הכסף,    

מוציאים כסף על דברים שהם מיותרים לגמרי, 
 הקרבהופחות שמים דגש על הרוחניות, על  ופחות

לה', וכו' וכו'. כן, מאמינים בה', אומרים, אבל 
הזהב הרבה יותר [ישעיה כ"ט י"ג: -מאמינים בעגל

י 'ְּבִפיו ּוִבְׂשָפָתיו ִּכְּבדּוִני, ְוִלּבֹו ִרַחק ִמֶּמִּני, ַוְּתהִ 
את  ִיְרָאָתם אִֹתי ִמְצַות ֲאָנִׁשים ְמֻלָּמָדה...'], אוהבים

עגל הזהב ממש הרבה יותר. ואם יש מצב שקיימת 
סכנה רוחנית ממשית לעם ישראל, ורוב האנשים 

אז  –לא רוצים בכלל לראות את זה או להכיר בזה 
משהו איתם לא בסדר! וכשרואים שבנות עושות 
הצגות בסרט, ומראים סרט שאמנם כולם בו 
יהודיות או יהודים, והכל 'כשר למהדרין', אבל כל 

כשר, זה מכניס להם רצון למשהו, רצון -זה לא - זה
למשהו שאסור [במדבר ט"ו: 'ְולֹא ָתתּורּו ַֽאֲחֵרי 

   ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם...'].
אני לא אכנס לזה יותר. כבר דברנו על זה בלי    

סוף. אבל אני רק אומר לעם ישראל: אלול יהיה 
מספיק קשה מאד, כללי, בכל העולם. ואם זה לא 

לכם, אז אחרי זה יהיה הרבה יותר מזה... אני מציע 
לכולם להפסיק עם השטויות, לפני שיגיע מצב 
שאתם לא תדעו בכלל איך לצאת מהבוץ שלכם, כי 

ישרדו  –ם ביטחון בקב"ה באמת רק אלה שע
ָחסּו [צפניה ג' י"ב: 'ְוִהְׁשַאְרִּתי ְבִקְרֵּבְך ַעם ָעִני ָוָדל, וְ 

לא יוכל לעבור  –ומי שאין לו את זה ְּבֵׁשם ה' ']. 
מגיע לסוף לפני את מה שעומד להיות. כי מי ש

יכול להפסיד את ביטחון בה', הגאולה ועדיין אין לו 
   וזה עצוב, וזה עושה אותי מאד עצוב.חיי הנצח, 

ומעט מאד יהודים תופסים את זה שעכשיו זהו    
המבחן האחרון, ממש האחרון, ואין מה לעשות, 

אין כלום [דברי הגר"א  –ין ביטחון בה' אם א
במשלי כ"ג, שעיקר נתינת התורה לישראל היא כדי 
שיבטחו בה' וזה תכלית כל התורה ומצוותיה]. אבל 
ה' מרחם עלינו, ובשנים האחרונות הוא נותן לנו 

לאט להרגיש יותר ויותר שהעולם משונה, -לאט



רוב בו זה נגד התורה, ולא נגד העולם הזה שה
   , אלא נגד התורה.אדווקים היהוד

ואני אגיד לכם שאתם חייבים עכשיו באלול,    
יותר מבכל אלול אחר, לעבוד על עצמכם, לשים 
את כל הגשמיות הטיפשית בצד, ולהתקרב אך ורק 

 השוולקב"ה. עוד מעט הכסף של כולם לא יהיה 
יהיה קשה להשיג, מלחמות יתחילו  –כלום. אוכל 

הטבע 'מלמעלה ועד למטה', -מכל הכיוונים, אסונות
ואז יבוא הכוכב, 'הדובדבן שעל הקצפת'. ואת כל 
זה ישרוד רק מי שהוא עם ביטחון בה', ושהוא עם 
השכל, והדעת, והלב להבין מה ה' רוצה מאתנו 

ִעָּמְך ִּכי ִאם [פרשת עקב: 'ָמה ה' ֱאלֶֹקיָך ׁשֵֹאל מֵ 
ְלִיְרָאה...']. הוא לא צריך פאר גשמי מאיתנו, הוא 
צריך לב, הוא צריך נשמה [סנהדרין דף ק"ו: 
'רחמנא לבא בעי'], הוא צריך את 'הדבק' הזה 
שמדביק אותנו אליו [ר' דברי הרמב"ן בפרשת עקב 

 –על הפסוק 'ּוְלָדְבָקה ּבֹו']. ב'עולם של משיח' 
כלום, זה לא יהיה חשוב  הוושהגשמיות לא תהיה 

בכלל עבורנו, לא יהיה חסר שום דבר. הכל יהיה 
גם יהיה רוחני, ואז רק מי שהוא  - רוחני, והגשמי 

משתוקק לזה, יוכל לשרוד ולחיות, כי מי שהוא 
הוא לא ידע מה  –הזהב וכל החומר -משתוקק לעגל

   לעשות עם עצמו.
 אז אני מבקש מכל עם ישראל להבין שאנחנו   

. והזמן עכשיו, במבחן האחרוןנמצאים עכשיו 
אלול, זה הזמן לעשות תשובה, בזאת שאנחנו 
מרחיקים מתוך הלב שלנו, ומהרצון שלנו את 
הגשמיות, ואנחנו נכנסים עם כל הכוחות שלנו 

אז תעבדו על זה  –ואם זה קשה לכם לרוחניות, 
  חזק, כי בלי זה אין עתיד.

כל היהודים וכל  עכשיו, כולם פה בארץ ישראל,   
ה'כביכול יהודים אמיתיים', שתדעו, כל המדינה 

היא לא שייכת לעם ישראל. ארץ ישראל  –הזאת 
שייכת לעם ישראל [רש"י ריש בראשית]. וה' ישלח 
משיח, והוא יקח את השלטון על ארץ ישראל, ואז 
גם הגוים לא יתנגדו, בודאי אחרי המלחמה עם גוג 

ִהִּגיד ְלַעּמֹו ָלֵתת ָלֶהם ַנֲחַלת ומגוג ['ּכַֹח ַמֲעָׂשיו 
ישראל שייכת אך -ּגֹוִים']. אחרי זה יהיה ברור שארץ

זה ירושלים, וכל  -ישראל -ורק ליהודים, שכל ארץ
רק הוא הבורא  –זה ארץ ישראל. והקב"ה  -העולם 

עולם, וכל העולמות והכל. אין -של הכל, הוא בורא
הודים עוד מלבדו. זה יהיה ברור לגוים וגם לי

 ['ְוִנְׂשַּגב ה' ְלַבּדֹו ַּבּיֹום ַההּוא... ְוָהֱאִליִלים ָּכִליל
ַיֲחלֹף...' ישעיה ב']. לא יהיו כתות כאלו ואחרות, 
בעזרת ה', לא יהיו כל מיני ֶסְקִטים (קבוצות) של 
נוצרים [יתכן שמרומז בזאת לדברי הרמב"ן 
שבפרשת בלק שבני אדום, רומא הם מבני ה'ִּכִּתים' 

וזכרים בתורה בפרשת נח ובלק]. לא תהיה המ
כי הנצרות, ולא יהיו מוסלמים. ידעו שאך ורק 

קב"ה הוא ריבונו של העולם [סוף מזמור פ"ג: ה
ָאֶרץ...'], 'ְוֵיְדעּו ִּכי ַאָּתה ִׁשְמָך ה' ְלַבֶּדָך ֶעְליֹון ַעל ָּכל הָ 

 –הוא הכל יכול. ורק אלו שמוכנים לקבל את זה 
ישארו וגם מעט יהודים ישארו, ישרדו, מעט גוים 

   אבל יהיו פחות גוים מאשר יהודים.
ומגוג עד -נצטרך עוד לעבור את גוג ,ואפילו אז

שיהיה ברור לכולם 'עד הסוף' שרק ה' הוא הכל 
  יכול.

הם והציונים, יש בלבול קשה מאד עם הציונים.    
ולא יכולה להיות עכשיו 'מדינה  לא בעד הקב"ה.

כי זה נגד רצון ה'. לא יכולה להיות  -של יהודים' 
חילונית, כי זה נגד רצון ה'. וכל אלה -מדינה יהודית

שהם כועסים על החרדים כי הם לא רוצים ללכת 
לצבא, צריכים להבין שהחרדים יודעים שארץ 
ישראל שייך לעם ישראל, אבל זה לא שייך 

ו את זה ֵמַעם אחר לפני הגאולה לחילונים שלקח
['פלניא גזלנא הוא דקאכיל לארעאי בגזלנותא']. זה 

אמיתי ללכת לצבא -אסור. ואי אפשר להכריח יהודי
כשהצבא זה צבא חילוני, ושבגלל הצבא הזה כל כך 
הרבה יהודים נהרגים, ויש כה הרבה מלחמות, אז 
לכן זה לא יכול להיות. המלחמות באות מזה, 

באים מזה. במשך מאות שנה יהודים גרו  הפיגועים
בישראל מתחת לשלטון התורכים, ואחר כך 
בשלטון של האנגלים, ולא היה רצח כמו שהיה 
עכשיו, אמנם לא מעטים נהרגו ע"י יהודים אחרים, 
שהם היו בעצמם יהודים חילונים, ולא יכלו לסבול 
שמישהו דיבר אמת וגילה שהם עובדים עם הגוים 

יה של היהודים. ואם אתם לא לגמור את הבע
תפתחו ספרי היסטוריה. יש  -חושבים שזה נכון 

הרבה חומר כתוב על זה. אבל יהודים אמיתיים 
יודעים שבעתיד הקרוב המדינה תיפול, אין בזה 
שאלה, זה כתוב ברור [ספר עמוס, סוף הספר: 'ִהֵּנה 

ֵמַעל ְּפֵני  ֵעיֵני ה' ַּבַּמְמָלָכה ַהַחָּטָאה, ְוִהְׁשַמְדִּתי אָֹתּה
כל הנבואות התגשמו חוץ  םובינתייָהֲאָדָמה...'], 

מאלה שעדיין לא התגשמו, שהן עוד מעט יתגשמו. 
  גם זה יהיה. 

הם יגיעו לארץ ישראל,  –וכאשר גוג ומגוג יגיע    
הרשעים האלה, הם ימצאו יהודים שחיים חיים של 
יהודים אמיתיים, ולא יהיה שום דבר אחר. כבר לא 

ו את החילונים, יהיה עוד מעט ערב רב, שבסופו יהי
של דבר ילכו לצד של הגוים [זוה"ק פרשת שמות 

ולמעשה המדינה דף ו':], אבל המדינה לא תהיה. 
  זה רק 'כאילו'.  כבר לא נמצאת בכלל!

הם יודעים, אלה ששולטים, שהכוכב בא, כי הם    
חלק של אלה שקיבלו את האינפורמציה הזו. יש 

ר גדול מאד מאד, והם בטוחים שהם להם בונק
ֵיצאו מן הבונקר, והכל יהיה בסדר. אבל הם ילמדו 
שיש הקב"ה בעולם הזה, והם לא שולטים, והם אף 
פעם לא שלטו, והם לא ישלטו לעולם. זה לא יהיה. 
ה' לא יתן להם. הוא עוד לא הראה להם את 
הכוחות האמיתיים שלו. הבן אדם לא יכול לראות 

מדי בשבילנו, גדול ות של הקב"ה, זה את כל הכוח

אבל הם בטיפשותם בטוחים שהם יכולים לרצוח 
אנשים על שמאל ועל ימין שהולכים נגדם, אבל 
בסופו של דבר יפסידו את הכל ['ְונֹוְדָעה ַיד ה' ֶאת 

   ֲעָבָדיו ְוָזַעם ֶאת אְֹיָביו...', סוף ישעיה, עיי"ש].
ראל! עם ישראל, אל תתבלבלו יותר. עם יש   

הקב"ה רוצה שנהיה נאמנים רק לו, ואי אפשר 
 -לחיות חיים של 'חצי חרדים חצי חילונים' 

ולשרוד. אם אתם משתדלים להחליף את 
זה כאילו שאתם  –האידישקייט עם הגויישקייט 

דחיתם את הקב"ה, הוצאתם אותו מהחיים שלכם, 
   וזה הוא לא יסבול יותר. זהו.

  שאלות ותשובות:
   ומחכים: מתי תבוא הגאולה...?ש. מחכים 

ת. הגאולה תבוא באופן פתאומי, ואנשים נהיים 
מאד עצובים, ולא מאמינים שזה יכול להיות 
['משיתיאשו מן הגאולה', סנהדרין צח.], ופתאום 

ן זה יהיה ['מלאכי ג': 'ּוִפְתאֹם ָיבֹוא ֶאל ֵהיָכלֹו ָהָאדֹו
'ִהֵּנה ָבָאה  ֲאֶׁשר ַאֶּתם ְמַבְקִׁשים...', יחזקאל ל"ט:

נחנו ְוִנְהָיָתה ְנֻאם ה', הּוא ַהּיֹום ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי...'], וא
  נגיד: 'מה?!.. זהו?!... זה הסוף? כבר הגענו?!...' 

האם אתם כבר מרגישים שכולם מוכנים לראש 
השנה? אני לא מרגיש. אני מרגיש שצריכים עוד 
להתכונן, וזה שאתם רוצים את הגאולה מאד מאד 

זה כן, זה מאד מאד חשוב, אבל האם אתם  –
   מוכנים כבר? זה אני לא יודע.

מה יהיה עם כל היהודים  -ש. כאשר הכוכב יבוא 
   שנמצאים בכל המקומות שאמורים להיפגע...?

ת. ה' הוא הכל יכול, הוא יוציא את היהודים מכל 
חור, את היהודים שהם אמיתיים, שהם רוצים את 

לשכוח שגם הגוים יקחו החיים של יהודים. ולא 
את היהודים להביא אותם למשיח עם אניות או 

   אינני יודע איך [סוף ספר ישעיהו].
  .9/3/2017צולם במדינת אוקלהומה ארה"ב, תאריך 

וצילומיו צילומיו של צלם זה מופיעים כאן מאחר 
הצילום שלו דומה לצילומים שלנו. מדינת  תוזווי

 ארץרוחב של -אוקלהומה נמצאת כמעט באותו קו
ישראל. בחלק התחתון נראה זנבו של המטוס, 

  והכוכב מופיע בפינה השמאלית למעלה.

   ש. האם גם יהודים נמצאים במצב שכזה?
ת. אני מתאר לעצמי שיש ביניהם יהודים, אבל 

דואגים אחד לשני, הם  –היהודים, איך שלא יהיה 
ברוך ה', משתדלים. ובינתיים הרבה יהודים 

-לוקחים כסף מההורים, למשל, אנשים יחסית
צעירים שמתחילים לחתן ילדים, הרבה מהם 

אז הם  -נשענים על ההורים. ואם אין את ההורים 
בבעיה. עד היום היה אפשר איכשהו לעבור את זה 

חו מעטים שלא הצלי-עם חובות גדולים, ויש לא
לשלם את החובות שלהם, אבל עכשיו זה יהיה עוד 

   יותר גרוע, כי הרבה מהזֵקנים איבדו את הפנסיה.
   ש. איך איבדו את זה?

ת. כי הבנקים שיחקו עם הכסף ולא נשארה פנסיה. 
הרבה מהם  –ובכלל, כל האנשים המבוגרים יותר 

כבר יצאו מהעולם הזה, ואין כבר את ההורים 
פית ולשלם חובות. אמנם לקבל מהם תמיכה כס

השאירו להם 'משהו', אבל הם גומרים את זה מהר 
מאד, במיוחד אם יש כמה ילדים ְלַחֵּתן. וזה לא 

   פשוט, כי אין עבודה, אין עבודה.
ויש עוד דבר. יש הרבה מאד אנשים חולים, שלא 
נדע, ואין כסף להחזיק את כל התרופות. ובכלל, כל 

ים על זה הרפואה הזאת של העולם, שולט
הרשעים. והרשעים האלה גורמים להרבה מקרי 

  להתרפאות.מיותר לאנשים שיכלו  מותסבל ו
ה' רוצה שנאהב אותו ושנהיה איתו, אפילו שזה    
אה שאי אפשר לחיות ככה, שעוברים כל כך נר

הרבה סבל שזה פשוט קשה לחיות, אבל לא משנה, 
אנחנו צריכים, כמו שהרב ברלנד עושה, להיות 

הם היו שמחים, אז  –כל הצדיקים שלנו  .שמחים
לפחות יש לנו איזה דוגמא מעכשיו, מישהו ששמח 

הוא עושה  –במצב קשה. והוא, במצבו הקשה 
קידוש ה' 'לא רגיל'. אבל אנחנו גם כן צריכים 

להיות שמחים,  –לעשות קידוש ה', ועם הכל 
להיות שמחים, ולהשתדל עם כל הצרות שלנו שלא 

זהו ביטוי  ממה לפחד חוץ מהפחד... איןלפחד. 
שרשע אחד גדול אמר את זה, וזה נכון, אפילו 

זה הנשיא רוזבלט, הוא  –שרשע אמר זאת. הרשע 
היה נשיא ארצות הברית ארבע פעמים ברציפות, 
וגם במשך כל זמן תקופת מלחמת העולם השניה, 

   רשע גדול.
  ?ש. הוא היה מאנשי 'סדר העולם החדש'

א היה חלק מהסעה"ח, אין ספק. הוא ת. בודאי שהו
שנא יהודים. והיהודים שבארה"ב, החילוניים 
שביניהם, חשבו: אין כמו רוזבלט! וזה נכון, אין 
רשע כמו רוזבלט, רשע שלא נתן בסוף המלחמה 
באירופה להפציץ את מסילות רכבות ההשמדה 

  שלקחו את היהודים לאושוויץ. כזה רשע, ממש.
הרדיפות שרודפים את הרב ש. מה דעתך על כל 

   ברלנד, שמו אותו במקום כל כך קשה...
זה בשביל שהוא עושה  -ת. כמו שדברנו מקודם 

תיקון גם בשבילנו, שאפילו במצב שכזה הוא שמח. 

 -האם גם אתם יכולים לעשות את זה? אז אנחנו 
יש לנו דוגמה בשבילנו, ועכשיו גם אנחנו נוכל 

גמה. אנחנו גם לעשות את זה כשיש לנו כזו דו
נעשה את זה, אולי לא נגיע לרמה שלו, אבל 

), זה ן, איש פשוטבשבילנו 'הנעבעכים' (מסכ
  .מספיק

ש. צדיקים אמרו שזה לא יקח הרבה זמן, ישיבתו 
   בכלא...

ת. בעזרת ה', בעזרת ה'. אני לא יודע, אני רק יכול 
להגיד שהוא, עם הנוכחות שלו, פשוט תפס את 

המון יהודים בעולם, ונתן  הנשמה ואת הלב של
להם הרגשה שהם יהודים. ואנחנו צריכים לראות 

עולה, כמה שאפילו פה, בארץ  שהרשעותכמה 
ישראל, היהודים ששולטים פה, מביאים לכאן את 
כל החילוניות שיש בעולם, בשביל להפוך את 
היהודים להיות גוים, ממש. אי אפשר לתאר כמה 

המדינה', שלא  רציחות שהם עשו, רציחות 'למען
נדע. הם רצחו לא רק ערבים, הם רצחו יהודים 
טובים בכוונה. אז נו, מה אפשר להגיד? איך אפשר 

 סלהיכנלהתנהג ככה? אז איך אפשר לתת להם 
גוריון ועל - הספר שלנו, וללמד שטויות על בן-לבתי

   כל הרוצחים האלה.
ש. הם מפחדים ממנו, מהרב ברלנד, מהכוח שלו, 

   ...מההשפעה שלו
ת. נכון, הם מפחדים מהרב ברלנד, כי הרב ברלנד 
יש לו כח של קדושה שיכול להביא אותם, את 
היהודים, למודעות גדולה יותר, להבנה שהעולם 
שלנו הולך להיחרב, ושרוב העולם הוא בתוך חושך 
 של טינופת רוחנית, ושאלה שמנהלים את המדינה

חרדים, אם הם -פה, בין אם הם חרדים או לא
מזרחיסטים או אם הם חילונים, הם רשעים 
ששייכים גם הם ל'סדר העולם החדש', שרוצים, 
במקרה הטוב, להפוך אותנו לעבדים, ובמקרה הרע 

לסלק אותנו מן העולם הזה, חס ושלום. הם הרי  –
צריכים בעולם לא יותר מסך חמש מאות מיליון 

   עבדים, לא יותר מזה.
עים, מה יכול ש. לגבי הרפואה הנשלטת ע"י הרש

לעשות בן אדם חולה, מסכן, אין לו שום כלים 
   להתמודד חוץ מהמוסדות הרפואיים הממסדיים...

ת. זה נכון, אבל עוד מעט גם לא יהיו בתי 
כולם יהיו בריאים, זהו.  –החולים... ופלא פלאים 

, והזקנים גם הם יוכלו לרוץ וייעלמכל הכאבים 
ִליפּו כַֹח, ַיֲעלּו ֵאֶבר [ישעיה מ' ל"א: 'ְוקֹוֵי ה' ַיחֲ 

ריה ַּכְּנָׁשִרים, ָירּוצּו ְולֹא ִייָגעּו, ֵיְלכּו ְולֹא ִייָעפּו...' זכ
ִם, ח' ד': 'עֹד ֵיְׁשבּו ְזֵקִנים ּוְזֵקנֹות ִּבְרחֹבֹות ְירּוָׁשלָ 

   ְוִאיׁש ִמְׁשַעְנּתֹו ְּבָידֹו ֵמרֹב ָיִמים...', ].
ת לישועת ש. אז כעת אין לנו מה לעשות, רק לחכו

ה' שיפעיל את כוחו, מכיוון זה או אחר, אין כלום 
   מה לעשות, אנחנו תקועים...

ת. אף אחד, אף אחד אין לו כח לעשות כלום. אבל 
מה שכן, כמו שהרב ברלנד עושה, הוא שמח. תהיו 
שמחים! נכנסים לדיכאון?! אין כסף לאוכל?! 
תתחילו לרקוד ולשיר ולבקש מה' שיעזור לכם. 

המון ניסים לכולם. -וזר. הוא עושה המוןוהוא ע
ברגע שבן אדם נלחם נגד העצבות שלו, הוא עצוב 
בגלל שאין לו, וזה סיבה להיות עצוב, אבל ברגע 
שהוא במצב קשה, כי אין לו, או שהוא ח"ו חולה, 
או שח"ו משהו אחר לא טוב, ועם כל זה, אם הוא 
תופס את עצמו ומתחיל לרקוד ולשמוח, ולהגיד 

לה' בשביל מה שהוא עושה לו, אז הוא פונה  תודה
אל ה' ואומר לו: 'אני רוצה להיות חזק, אבל אם 

אז שיהיה לי קל יותר  –הנסיון צריך להיות קשה 
אז אני  –לעבור את זה, ואם ה' רוצה לעזור לי בנס 

   אהיה שמח עוד יותר'.
   ש. נהיית ברסלבר, בנימין...

   ת. אני יהודי אמיתי...
   ככה בדיוק מדברים בברסלב...ש. אבל 

ת. בגלל זה יש כ"כ הרבה אנשים שנמשכים 
לברסלב, כי ברסלב, בדור שלנו, זה אמיתי, הרבה 
יותר אמיתי, ויש גם שזה לא אמיתי, יש כל מיני 
סוגים, אבל זה אמיתי. יותר אמיתי. וזה מה 

 – להיות בשמחהשאנחנו צריכים עכשיו לשמוע, 
   להיות בשמחה. -ים לא משנה מה שהרשעים עוש

, ואנחנו משתתפים מ"יש. יש כ"כ הרבה כאב בע
   ?בכאב שלהם, אז איך אפשר להיות בשמחה

ת. היהודי יכול לבכות ולרחם על מישהו אחר, 
ולבקש את הגאולה, ולבכות מגעגועים לגאולה, 

זה משהו עמוק יותר  –אבל זה לא עצבות. עצבות 
וזה דבר  ).depressionוקשה יותר, זה דכאוני (

שלא שייך ליהדות. כולם עייפים, ה' יודע שאנחנו 
עייפים, אבל לא להיפרד מהקב"ה, אסור שתהיה 
אף פעם מחיצה בינינו לבינו, חס ושלום. וזה 

   העיקר: 'העיקר לא לפחד כלל'...
ש. הם לא מתביישים להתנהג כמו המתייונים, 

זה בדיוק 'סעודתו של  –ההפקרות הזאת 
   מחים עם כל ההפקרות...אחשורוש', הם ש

ת. בדיוק, בדיוק אותו הדבר. הם 'מתייונים'. בדיוק, 
הם אלו המתייונים, הם אלו שבָפַרס באו לסעודה 
הגדולה של אחשוורוש, ונהנו מזה, ועברו עבירות 

זה שנהנו מזה. ידעו  –קשות. והעבירה הכי גדולה 
מה שהם עושים, הם ָידעו שהם עשו נגד התורה, 

יכולים שהחרדים שחושבים -היהודיםו. ונהנו מזה
להתחרות עם החילונים בכל מיני דברים, ולעבוד 

זה לא יכול להיות, הצבא זה  –במקום כמו הצבא 
טומאה! הצבא זה 'טרייף'! זה צבא מלא גוים, 

מאמינים בהחלט, כי -שהם בכיוון של לא יובוודא
זה 'כוחי ועוצם ידי'. ואין כזה דבר אצל היהודי. 

שלנו חלשות, ורק אם  םוהידייהוא רק לה',  –הכח 
יש. ואם אנחנו לא  –ה' נותן לנו את הכח 

מאמינים בו ח"ו, או שלא מקבלים אותו כהמלך 
יכול, אז לבן אדם כזה אין כח בכלל, -שלנו, כהכל



כול לחלום שיש לו כח, והוא יכול לחשוב הוא י
שהוא עושה התעמלות, והוא אוכל טוב וכו' אז לכן 
יש לו כח, אבל זה לא כח, זו חולשה! אם רק שבוע 

הוא יהיה חלש חלש ['ִחְדלּו  –ימים הוא לא יאכל 
  ב'].  ָלֶכם ִמן ָהָאָדם... ִּכי ַבֶּמה ֶנְחָׁשב הּוא...', ישעיה

ולם, אסור לנו לשכוח, ואנחנו ע- אז יש לנו בורא   
צריכים לחיות בשביל לעשות את כל מה שהקב"ה 
רוצה מאתנו. להשתדל למלאות את כל רצון השם. 

אנחנו  –זו המטרה שלנו. וכדי לעשות את זה 
צריכים ללמוד תורה, אנחנו צריכים לעשות מצוות 

יהודי', ולא -וכו'. אנחנו צריכים לחיות חיים 'ֶנטֹו
של העולם  הלכלוךם ואופן לכל לתת בשום פני

להיכנס. אמנם אנחנו במצב קשה ביותר בעולם 
הזה שלנו, עם כל המכשירים וכו' שמביא את הכל 
אלינו, וזה בא אפילו עם הצעצועים של הילדים, 
בובות שנראות כמו פרוצות, לא פחות, כמו 
פרוצות, והילדות משחקות איתן. כל הדברים 

של העולם הגדול, האלה, כל הרצון להיות חלק 
העולם של טומאה, כל זה חייב להימחק. צריכים 
למחוק את זה מהרצון שלנו, למחוק את זה מן 
המציאות שלנו, ורק לרצות להיות העבדים של ה', 
ועובדי ה'. זה הכל. זה כל מה שאנחנו רוצים: 

  ללמוד תורה, ולעשות את רצון ה'. 
ש. אפשר לומר שגם היום אנחנו נמצאים במצב 
של התפרקות קשה בתוך היהודים, אלא שכיום זה 

  בתהליך סמוי יותר, גם בארץ וגם בחו"ל. 
ת. נכון, אנחנו פשוט במבחן. ה' בוחן אותנו עכשיו: 

   'מי לפה ומי לשם'.
ש. עד השנים האחרונות היה איזשהו 'סכר' שעמד 
בפני זרם המים הזדוניים. עכשיו המצב הרוחני 

רושלים, שכבר נפרצו נראה כמו בזמן המצור על י
חומות העיר ועכשיו הגוים שועטים פנימה בשצף 
קצף, הכל נפרץ... כך זה נראה לי המשל שמתאים 

   למצב שלנו...
ת. נכון, כי עכשיו אנחנו רואים את האמת שהאויב 

החולים הם -זו הממשלה שלנו, וגם בתי -שלנו 
אויב שלנו, וזה כל דבר ששייך לכסף ממשלתי. הם 

ובדים בשבילנו. כן, יש יהודים טובים ממש לא ע
ביניהם, שעוזרים, ויש להם לב ליהודים אחרים, 

הם רוצים להתפטר מאיתנו,  –אבל אלו ששולטים 
רוצים להתפטר ח"ו מהקב"ה. וזה לא יקרה, ואוי 

  .יהיה להם
   ש. הכוכב משחק ב'מחבואים'...

הוא משהו שמיימי, זה לא רק  –ת. הכוכב הזה 
מים, ככה מהחלל, אלא הוא בא שהוא בא מן הש

 -ישירות מהקב"ה. ולכן לפעמים רואים אותו 
ולפעמים לא. וככה זה צריך להיות. אבל כאשר 

רואים אותו באמת, רואים  –רואים אותו עכשיו 
. לא חייבים טלסקופ בשביל םהעינייאותו עם 

   לראות אותו. אז הוא מתקרב 'לא סתם'.
  
  ).274(  הלב השבור 

  ירושלים, י"ח אלול תשע"ובנימין, 
  ישראל.-אני מאד רוצה היום לדבר עם עם

אנחנו כבר בעיצומו של חודש אלול, הספרדים כבר 
   אומרים סליחות, ועוד מעט האשכנזים מתחילים.

העולם של השנה הזאת הוא ממש שונה לגמרי מזה 
של השנה שעברה, והעולם של השנה שעברה הוא 
אחר לגמרי מהשנה שלפניה וכו', אבל עם כל זה, 
עם כל אסונות הטבע, ועם כל האלימות המשונה, 
ועם כל הצעקות והאיומים שיש בין כל המדינות, 
ובין מדינה אחת על השניה ['כל אומות העולם 

ת זו בזו...', פסיקתא המובאת בסוף תנא דבי מתגרו
אליהו, 'שנה שמלך המשיח בא'], כולל איומים של 

רוצים  יובוודא ישבוודאמלחמת עולם שלישית, 
להשתמש בה בפצצות גרעיניות, שלא נדע, צפון 
קוריאה מאיימת על רוב העולם בלי בושה ובלי 
פחד, סין מאיימת על ארצות הברית, רוסיה מאיים 
על ארצות הברית ועל נאט"ו, הסינים מאיימים על 
יפן ויפן על סין וכו' וכו' וכו', העולם הוא בית 

ים מלחמה משוגעים, כי מאד קשה להבין למה רוצ
   בכלל.

ובנוסף לכל זה, רוצים ממשלה אחת בכל העולם, 
וזה קצת מצחיק, אם כולם רוצים מלחמה אחד עם 
השני, מלחמת עולם שלישית, אז איך אפשר 

   לעשות ממשלה אחת?!...
ובנוסף לכל הצרות שלנו, הוותיקן, האפיפיור ימח 
שמו וזכרו, רוצה לעשות דת אחת, לקחת את כל 

ועד היהודים,  מההינדיםולם, הדתות של הע
מהמוסלמים ועד כל הסוגים של הנוצרים וכו', 
ולעשות מכולם דת אחת. ואני שואל אתכם, האם 
זה בכלל מתקבל על הדעת?! האם יתכן כדבר 
הזה?!... זה לא יכול להיות. יהודי אמיתי לא יכול 

האיש, וגוי שמאמין -לקבל נוצרי שמאמין באותו
היהודי המאמין שמשיח  באותו איש לא יקבל את

   עוד לא הגיע. אבל זו היא התכנית של הרשעים.
אבל מה שכואב לי במיוחד אלו הן מלחמות    

היהודים האחד עם השני. וזה נהיה ב'גדול'. וכמו 
שאחת מן הרשעים, אחת הנשים שעובדת פה 
בארץ לשסע, להביא קונפליקטים בין יהודי ליהודי, 

או אחד את השני, שיריבו האחד עם השני, שישנ
אמרה מפורש שפעם זה היה לה מאד קשה למצוא 
דרכים לחדור אל תוך החרדים, לגרום לפילוג ממש, 
אבל עכשיו היא שמחה לומר שהיא מצאה אנשים 
בתוך החברה החרדית שהם עובדים איתה ומבינים 
מבפנים את החולשות של החרדים. והם יכולים 

מצליחים לעשות זאת, והם באמת עובדים ובאמת 
לשסות ולעשות פירוד בין יהודי ליהודי. וזהו הדבר 
שכואב לי הכי הרבה. הם פועלים בלי בעיות, בלי 
שום בעיות, עם שיתוף פעולה מדהים, ואני בטוח 
שעושים את זה עם הרבה כספים, והם מצליחים 

   לעשות שנאה ופירוד לבבות בין יהודי ויהודי.
ז מלחמת הקהילה החרדית בארץ ובחו"ל מא   

העולם השניה ספוגה בגשמיות, והגשמיות הזו 
זה הסיטרא אחרא  -רוצחת אותנו. הגשמיות הזאת 

הרבה ישיבות והרבה -בעצמו. אמנם זה הביא הרבה
'בתי יעקב', ואפילו בניינים יפים, ומלא מלמדים, 
מלא מורות חרדיות, אבל ברוב המקרים, זה שטחי 

קדוש. וזה לא ביותר, זה כמין 'חתונה' בין הטרף ל
ולא  -הולך. זה רק יכול להוריד את הקדושה 

להעלות את הטרף. ולכן אנחנו רואים ירידה קשה 
בקדושה, גם אצל הבחורים שלומדים וגם של 
הבחורות שלומדות. ואפילו שהבחורות לרוב רוצות 
שיהיה להם בעל שלומד, ושהיא תלך לעשות את 
 העבודה בחוץ, אבל זה הכל שטויות, כי אשה

שיוצאת ככה לעבודה שמונה שעות ביום איננה 
חרדי ממש. והגבר יושב בקופת -יכולה לשמור בית

החולים ובכל מיני תעסוקות, כי הוא מטפל 
בילדים, בעוד שהוא יכול היה לשבת וללמוד, אך 
בינתיים הוא מבלה הרבה זמן גם בקופ"ח עם 
הילדים, או אפילו בבית כשהם לא יכולים לצאת 

  וכו'. 
ואנחנו דברנו על זה לא פעם אחת, שזה כואב    

הלב, הלב כואב שישנם קהילות שלימות של 
מאד, גם ליטאים וגם חסידים, - חרדים-יהודים

שאצלם הפוליטיקה שולטת. לא תמיד הרבנים 
שולטים, אלא העסקנים שולטים. אנחנו לא 
נמצאים במצב כמו פעם, שהיה רב שבאנו אליו, 

לו רוח הקודש והוא  וידענו במאת האחוזים שיש
יכול לכוון אותנו בכל דבר ודבר. היום, יש אמנם 
את זה, אבל זה נדיר. בהרבה מאד קהילות 
העסקנים הם השולטים, והעסקנים הם בדרך כלל 
לא בדיוק קדושים ביותר, ולא תמיד המטרות 

   הקדושות ביותר. הןשלהם 
אבל לא זה המסר שלי. המסר שלי הוא: עם    

ו מגיעים לזמן הזה, שדברנו עליו כבר ישראל, אנחנ
עשרים וחמש שנה, שאנחנו אמרנו כל העת 'עוד 
מעט', ויש אנשים שבשבילם עשרים וחמש שנה זה 
הרבה זמן... אבל זה לא הרבה זמן. כשמסתכלים 

זה מעט  -על ההיסטוריה, כשמסתכלים על הנצח 
   מאד זמן.

ת אני לא יכול להגיד לכם מתי בדיוק נבנה את בי   
המקדש, אני כן יודע שהחדשים הבאים יהיו קשים, 
אבל לא קשים כמו אלו שיהיה אחרי זה. ויש רק 
דרך אחת להינצל, והיא: לבטוח בה'. אפשר לבנות 
בונקרים כמו שהעשירים ביותר עושים, ואני מבין 
שהם יודעים את התכניות של הרשעים, כי הם 
בעצמם רשעים, הם חלק של הרשעים, ולכן הם 

צאים מן הערים הגדולות ששם עלולות להיות יו
כשרואים שאין  -הכי הרבה בעיות, כמו רציחות 

מספיק אוכל, שמוכנים לרצוח בשביל חתיכת לחם, 
  ה' ישמור. ויש כאלו שאוגרים הרבה מים ואוכל.

  )26/3/2017צולם מירושלים, כ"ח אדר תשע"ז (   

ובכלל ישנה תעשיה שלימה שמייצרת אוכל    
עם איזושהי צורה, לא יודע בדיוק באיזה שאפשר 

תהליך, למשוך איזה חלק בערכה הזאת, שזו צלחת 
מאלומיניום שעטופה היטב ומחולקת לחלקים, 
בתוך חלק זה יהיה בשר, ובחלק אחר יהיה כל מיני 
ירקות, ואולי גם איזו מנה אחרונה, ולמשוך משהו, 
והנה זה מתחמם... ואפשר לאכול את זה חם, בשר, 

קות וכו' מחומם...! ויש אפשרות להזמין הרבה יר
מנות כאלו! ולא צריך ללכת לקנות, ולא צריך 
מקרר, ולא צריך כלום. זה טוב, בואו נגיד, למשך 
שלש שנים, ארבע שנים, לא יודע את התאריכים, 
ואז הם מסודרים... ויש אנשים שקונים את זה, 

  קונים וסומכים על זה.
  
ים וכדורים כדי לשמור על ויש כאלה שקונים רוב   

עצמם, כי אם אנשים יהיו רעבים וירצו את האוכל 
שלהם, אז יצטרכו להרוג אותם, או שיהרגו אותם 
עצמם, זה מצב של ג'ונגל. אבל אנחנו, עם ישראל, 
נשב פה בארץ ישראל, ונחכה פה עם הביטחון בה', 
שאם אי אפשר לאגור מים ואוכל אז ה' יתן לנו, 

אז ה' יתן לנו, והוא יתן גם  -כסף  ואלה שאין להם
לעשירים, אבל העשירים והעניים כל אחד ילך על 
הזכויות שלו. ויש יהודים עשירים מעולים (טובים 

  .וישרים), ויש אנשים עניים מעולים
אבל עם כל מה שקורה הרשעים עושים לנו    

-טובה... איזו טובה? הם מושכים אליהם את הערב
היהודים הטובים. והדבר רב ומשאירים לנו את 

ובלי בלבול.  בלגןהזה עושה הפרדה מעולה, ובלי 
אמנם תמיד יהיו פה ושם כמה רשעים, שבטעות, 
או שלא בטעות, יגיעו אל הטובים, ויהיה אולי גם 
ההיפך, טובים שיהיו עוד אצל הרשעים, אבל אלה 

ה' יציל אותם ויביא אותם  –שאצל הרשעים 
גם אותם הוא  -צדיקים בחזרה, והרשעים שיגיעו ל

יקח להיכן שהם צריכים להיות. ובסך הכל תהיה 
ויותר יותר אנו הפרדה, יהיה בירור מאד מדויק. 

רואים את הבירור הזה, יותר ויותר אנו מבדילים 
ּו מי שייך ְלַמה, וזה מאד מאד חשוב ['ְוִיְתַלְּבנּו ְוִיָּצְרפ

ינּו ָּכל ְרָׁשִעים, ַרִּבים, ְוִהְרִׁשיעּו ְרָׁשִעים, ְולֹא ָיבִ 
   ', סוף ספר דניאל].ְוַהַּמְׂשִּכִלים ָיִבינּו...

ולא לפחד. אנחנו בתור יהודים צריכים עכשיו    
לעמוד על היהדות שלנו, לא לתת לבלבל אותנו, 
לא לתת לאנשים 'כביכול חשובים' לפסוק נגד 

התורה ולקבל את זה כאילו שזו האמת, רק בגלל 
פחות או יותר כביכול  שאנחנו יודעים שהם

ֶּזה 'חשובים' ['ְוַיד ַהָּׂשִרים ְוַהְּסָגִנים ָהְיָתה ַּבַּמַעל הַ 
ִראׁשֹוָנה', עזרא ט'], ומשום כך אנחנו אין לנו מה 

 , שזהאמתלהגיד. כל תלמיד חכם שיודע שזה לא 
עוון בכלל לומר כזה דבר, צריך לומר זאת. ואם 
הוא לא יכול לומר, הוא צריך להסתלק מהמקום, 
ולספר לאחרים, לבודדים, עד שכולם עוזבים את 

  הרשעים ומגיעים בחזרה לאמת. 
ואפילו אצל הפרוטסטנטים הנוצרים גם כן הם    

מתלוננים שהרשעים באמריקה, והממשלה וכו' הם 
כדי לעזור להם להכניס את גייסו 'כמרים' ב

האנשים לתוך המחנות. והתפקיד שלהם הוא שהם 
צריכים להגיד לאנשים שלהם: 'תתפללו, תתפללו! 
לא להתנגד! זה לא כדאי להתנגד, רק להתפלל, רק 
להתפלל...!', וככה 'להרגיע את השטח'. ויש גם 
רבנים שגם כן הם חלק מתוך הקבוצה הזאת, 

ע את היהודים שגייסו אותם בשביל להרגי
למחנות, וגם יש אנשים כאלו  סלהיכנשצריכים 

  אצל המוסלמים, ויש גם אצל כל הדתות. 
ולכן גם פה, ישנם שליחים לא טובים, שעומדים    

לבלבל אותנו, ושרוצים לבלבל אותנו. והם כבר 
התחילו בירושלים עם הדת האחידה, הדת החדשה. 

ור, בשביל עם ישראל זה אס -והדת החדשה הזו 
אסור. בהחלט אסור! אסור להיות איתם, אסור 
להתקרב אליהם. זה ממש לקחת את היהדות 
ולחסל אותה! וזה לא יחסל רק את היהדות, אלא 
גם כל מיני דתות אחרות, אבל גוי נשאר גוי, והוא 

  מסתדר בכל דת פחות או יותר...
היהודי חייב אך ורק את לא יכול,  -אבל היהודי    

אמיתי, מישהו שהוא -יהודי שהוא לא ולכן היהדות.
ערב רב, עמלק או משהו, הוא ילך לצד השני, לצד 
של הרשעים, אבל יהודי אמיתי יקריב את החיים 

   שלו, ולא ילך.
והנה כמעט הגענו לנקודה הזו שפעם דברנו,    

שהיהודי עכשיו צריך ללמוד להקריב את עצמו 
בשביל הקירבה לה', להקריב את עצמו ולא ללכת 
בדרך הרשעים. הרשעים שולטים פה בארץ. הם 
בבתי המשפט, הם בממשלה, וגם בכל העיריות 
כמעט, והם בכל מיני מקצועות כמו רפואה וכו', 

להבין שהמעט יהודים שאנחנו ואנחנו צריכים 
מכירים כיהודים של אמת, כיהודים שמוכנים 

אנחנו נשרוד, והם, הרבים,  -להקריב בשביל האמת 
  מן העולם.  וייעלמ

ה' יציל כל יהודי אמיתי שרואה את  לא לפחד.   
האמת, כי רק יהודי אמיתי יכול לראות את האמת. 

ודי יהודי שחי בשקר לא יכול לראות את האמת. יה
אבל  -שהוא ערב רב, אמנם לפי הדין הוא יהודי 

למעשה הוא לא יהודי, אין לו נשמה של יהודי, כי 
הוא לא עמד תחת להר, והוא לא אמר 'נעשה 

. ללהינצונשמע', אז הוא לא ינצל. הוא לא יכול 
הוא לא יכול להפוך פתאום את עצמו. ובכל 
הזמנים, בכל ההיסטוריה, הערב רב עושה לנו 

ות קשות, וגם עכשיו, כ"כ הרבה ערב רב, כ"כ בעי
הרבה עמלקים, והם כולם התאחדו, זה השיא של 

  כל הדורות! 
  
ולא רק זה, תסתכלו ותראו שהעולם לא השתנה    

שלא השתנה מאז נמרוד,  יובוודאמאז אדם וחוה, 
רק הוסיפו כמה דברים. יש קבוצות סודיות, כתות 
סודיות מהוותיקן ששולטים על העולם, והם 
ממשיכים את כל העבודה זרה של פעם, כולל 
הקרבת קרבנות אדם. ואנחנו יודעים יותר ויותר 
על הדברים האלה, כי הדברים האלה יותר ויותר 

השתנה, שום  מקבלים פרסומת, ורואים שהכל לא
דבר לא השתנה. וַעם ישראל, כמו בזמן המכבים, 
יגידו יום אחד: 'עד כאן! לא מוכנים יותר!!!' וה' 

  ישמור עלינו, אנחנו נילחם נגדם, וה' ישמור עלינו.
אבל רק משיח הוא שילחם נגד האומות שיבואו    

על עם ישראל בארץ ישראל. ובעזרת ה', הוא לבדו, 
כולם, את כל הרשעים. עם הקב"ה, ינצח את 

ואנחנו, עם ישראל, נשב בבתים שלנו, וה' יכסה 
את הבתים שלנו עם מגן ['ה' צבקות יגן עליהם, כן 
תגן על עמך ישראל בשלומך...', מתפילת מוסף של 

  ולא יקרה לנו כלום. ראש השנה], 
אז לא לפחד, ַעם ישראל, לעמוד ולהגיד: 'עד    

הדינים נשארים נשארת שבת, וכל  - כאן!' השבת 
בדיוק כפי שה' נתן אותם בהר סיני, ואנחנו לא 
זזים מזה 'כי הוא זה', אפילו לא מילימטר. ואנחנו 
נהיה המעטים, והם יהיו רבים 'לא סתם', אי אפשר 
יהיה לספור אותם בכלל, אבל אנחנו ננצח. ה' 

   ינצח, והוא ישמור עלינו.
, ואנחנו צריכים אבל הזמן מגיע במהירות   

להתכונן, בתפילה, בקשר מאד חזק עם הקב"ה, 
שנוכל לארגן את עצמנו עם הקדושה, ועם הטהרה, 
ועם התורה, ועם הבטחון המלא בקב"ה שכל מה 

  זה לטובתינו. -שהוא עושה בשבילנו 
והוא ירים אותנו מעל לכל העמים [וראה תרגום  

תהילים ריש מזמור מ"ו]. אבל אנחנו צריכים 
שון. כשרואים קהילה לעשות את הצעד הרא

  -שמדברת מילים של ניבול פה 
להתרחק מהם ['הרחק משכן רע', עי' ספר חפץ  

חיים, פתיחה, עשין ו': 'ודבקת בו'], כשרואים 
 -פוסקים שפוסקים נגד מה שאומרת התורה 

להתרחק מהם. כשרואים הנהגות משונות 
להתרחק מהם. ולא רק  -שמתקבלות בתוך קהילות 

בנות קהילות חדשות המבוססות להתרחק, אלא ל
אך ורק על התורה, תורת משה, תורת האמת, 
התורה שלנו שקיבלנו בהר סיני, ולא לזוז מזה, לא 

   לזוז מזה, לא לזוז מזה.
  ).10(המשך בעלון 



  (המשך מעלון קודם)
  שאלות ותשובות:

ש. היתה שאלה שהשאירו בתא קולי של המסרים, 
תשובה  אדם השאיר בקשה להדרכה, הוא בעל

שמתחזק מאד מן המסרים, אך רוצה להתקרב 
באמת לה', איך עושים את זה, איך באמת 

   מתעלים?...
ת. כל יהודי בעל תשובה, ואנחנו כולנו צריכים 
להיות בעלי תשובה, בין אם אנחנו נולדנו חרדים 
או לא, כל יום אנחנו צריכים לחזור בתשובה, אז 

הרגיש את הוא צריך קודם כל ל -כל בעל תשובה 
הקב"ה. הוא צריך לעבוד על זה. להתחיל לשמור 

זה לא כ"כ קשה כמו להרגיש את הקב"ה.  -מצוות 
אדם צריך להתבודד בשביל להגיע לזה, צריך -הבן

להתבודד ולהתפלל על זה ['הֹוֵרִני ה' ַּדְרְּכָך...'] 
ולהגיד תהלים, כדי שירגיש את זה. וברגע שהוא 

אפילו בדור שלנו,  - מרגיש את זה אז הוא מקבל 
הוא מקבל מסרים מהקב"ה. אבל עלולים לפעמים 
להתבלבל האם זה מסר מהס"א או מסר מהקב"ה. 
ואיך רואים את המסר? איך מרגישים את זה? זה 
לא הכוונה לראות שמישהו בא, שאיזה מלאך בא 
אלינו, או משהו כזה. לא, מרגישים את זה מבפנים, 

ה איתך או אתך, מרגישים שאתה לא לבד, שהקב"
ואוהב אותך, ורוצה לעזור לך, ומכוון אותך. ותראו 
גם כן ניסים, כל מיני ניסים, קטנים וגדולים, אבל 
זה יהיה הכל לפי התורה, ולא יהיה שום דבר שונה 
ממה שאנחנו יודעים שזה התורה מאז המעמד בהר 

   סיני. וכל בן אדם מרגיש את זה קצת אחרת.
אבל יש אנשים שמרגישים את עצמם מאד    

רוחניים, אבל זה דבר שטחי, וזה דבר ששייך 
לסיטרא אחרא, והם אוהבים לשמוע כל מיני 
קישקושים של כל מיני אנשים, שגם הם חושבים 

ביחד'. וזה הכל -ואינטלקטואלים-שהם 'רוחניים
שקר. אבל בן אדם שיש לו עומק, בן אדם שעמד 

ה כזאת שעמדה בהר סיני, בהר סיני, שיש לו נשמ
הוא יראה את השקר בזה, והוא לא ירצה את זה, 
הוא ידחה את זה. הוא ילך רק עם הדבר הפשוט, 
לקשור קשר פשוט עם הקב"ה. וזה דור שזה אפשרי 
בו יותר מבכל דור אחר. אמנם תמיד היו בודדים 
שיכלו להיות עם הקב"ה בצורה אישית כזאת, אבל 

ות לא היו ככה, היו רק רוב האנשים במשך הדור
אחדים. ועכשיו לנו יש את האפשרות להיות קשור 
ישירות עם הקב"ה. אבל צריכים לעבוד על זה, 
צריכים ללכת בדרך הנכונה, ולא בכל מיני דרכים 

  עקומות שלא שייכות ליהודי. 
וברגע שנגיע לזה, ונתחיל לעבוד על זה חזק, אז    

רגיעה, ונרגיש אנחנו נרגיש כזו הרגשה טובה, כזו 
שה' סלח לנו מכל העוונות. אבל זה לא אומר 
שהשגנו את התיקון, כי אם אין לנו עוד מה לתקן 
אז אין לנו מה לחיות... אז בעזרת ה', ה' יזכור את 
כל התיקונים שלנו, הקשים בתחילתם והקלים 

   בסופם, ונגיע עד הגאולה השלימה.
 -  ש. האם מידת הבטחון זה לפי כמה שהוא רגוע

   אז זה סימן שהוא בטוח בה' הכל יכול?...
ת. הראיה זה האם הוא שמח, האם הוא בדיוק 
אותו הדבר, כאשר הוא איבד את כל הכסף או אם 
הוא עומד לפני בדיקה גופנית כשיש לו עשרה ימים 
לחיות, או לא משנה איזה פסק, והוא נשאר שמח 

הּוא מֹוֵדד ְלָך ֱהֵוי ['ְּבָכל ְמאֶֹדָך, ְּבָכל ִמָּדה ּוִמָּדה ׁשֶ 
מֹוֶדה לֹו ִּבְמאֹד ְמאֹד', סוף מסכת ברכות], הוא 

 -נשאר עם ה'. הוא יודע בטוח שכל מה שה' עושה 
זה לטובתו. כל מה שה' עושה זה לטובתו. ושאין 

רק עוברים ממקום למקום. אמנם זה  -סוף לחיים 
לא הכי נעים, אבל אני מאמין שאלה שמקבלים את 

לא סובלים ['כמשחל ביניתא  -כונה זה בצורה הנ
מחלבא', ברכות ח'.], רק אלה שלא יכולים לעזוב 

   את העולם הזה, את הגשמיות.
אבל ה' יציל את כולנו, ואנחנו לא צריכים לפחד,    

מאד קשה לא לפחד, זה מאד קשה להיות -זה מאד
שמח כשהדברים קצת קשים או יותר קשים, אבל 

ת, וזה מה שיהודי זה מה שאנחנו צריכים לעשו
צריך לעשות. ואנחנו נגיע לזמן הזה שכל הגשמיות 
תיעלם, לא ישאר כלום, רק הבטחון בה'. והוא יציל 
אותנו, מהכל, מהבעיות עם האוכל, והשתיה, עד 
למלחמות נגדנו, הוא יציל אותנו מהכל, גם ממה 
שהולך להיות עם הכוכב הוא יציל אותנו. וזה יהיה 

העולם, האוכלוסיה של  מפחיד ביותר. ורוב
   תיהרג. - העולם 

הרבה טילטולים זה  "כש. הסיבה שה' עושה לנו כ
   בכדי לאמן אותנו להרגשות האלה, שנאמין רק בו.

  ת. נכון! 
   ש. אבל האם ה' יתן לנו כח שלא למות מהפחד?...

ת. ה' יעזור לנו, ואנחנו צריכים לעזור גם כן, כי 
ה את הכל אנחנו צריכים להאמין שהוא עוש

לטובתנו, אתם לא רוצים למות מפחד? אז תסגרו 
   , אל תסתכלו!...םהעינייאת 

   ש. אבל במעמד הר סיני הם מתו מפחד...
ת. אבל ה' חזר והחיה אותם... אל תדאגו, אינני 
יודע בדיוק, אבל אני יודע שהוא יעשה רק טוב. 

כך זה  –וככל שאתם מכינים את עצמכם יותר 
וכל מה שקורה עכשיו לבן אדם, כל יהיה יותר קל. 

הניסיונות שיש לו, חייב להיות שהוא עובר אותם 
עם מחשבה שזה נועד להכין אותו לגאולה 
השלימה, שזה יהיה הרבה יותר קשה, והוא פשוט 
נמצא ב'אימונים' עכשיו, ולא באימונים של צה"ל, 

   ברוך ה'...

והדבר שמאד חשוב שתדעו, המדינה, החילונים,    
לא כולם אויבים שלנו, יש אמנם ביניהם כאלה  הם

שהם גם כן ינצלו ברגע האחרון, אבל המדינה 
עצמה קמה בשביל לגמור את היהדות. ואת זה 
ממש עושים את זה עכשיו. הם הצליחו להיכנס 

חינוך' שלהם, עם כל -לתוך החרדים עם ה'כביכול
השקרים שלהם, ולמשוך חזק את החרדים, הרבה 

שלהם. אז עכשיו אנחנו רואים,  חרדים לכיוון
ואנחנו מתחילים להבדיל בין יהודי ליהודי מי שייך 
ְלַמה. והיהודים האמיתיים יתנגדו לזה, לא ישתפו 
פעולה, זה הכל. לא להשתתף ולא לשתף פעולה. 

  אבל רוצים לגמור אותנו.
ולאחרונה התקיים מפגש גדול בירושלים, ודאי    

, שכמרים פרסוםבלא בסוד בדיוק, אבל גם לא 
קתולים עם כמרים אורתודוקסים, עם כמרים 
פרוטסטנטים, וכל מיני סוגים, עם ה'הארי 
קרישנה', וכל האלה, ועם המוסלמים, ועם היהודים 

מתפללים ביחד, בירושלים!... וזו התחלה! הם  -
מקדש, לא פחות ולא יותר, ה' -רוצים לבנות בית

ואומרים  ישמור. והם רוצים להקריב כבר קרבנות,
שיש להם את כל האפשרויות להקריב קרבנות, 
שה' ישמור. וכל זה עם התמיכה של הממשלה. אז 
אני שואל את החרדים בממשלה: 'מה אתם עושים 
שם?! נפלתם על הראש?! אתם יהודים חשובים, 

   מה קרה לכם?!...
יש כיום תוכנית מחשב המציגה   כדור הארץ רועד

-הארץ, מקום רעידת-כדוראת מפת בזמן אמת 
 האדמה, עוצמתה ועומקה. נתונים מעודכנים ליום

  ייר תשע"ז (יום לאחר ל"ג בעומר):י"ט בא
  שעות אחרונות. 24-אדמה ב-רעידות     83

  ימים אחרונים 7-ב   811
  בחודש האחרון.  3,854

  בשנה האחרונה. 40,000
הסיכומים מתייחסים לרעידות אדמה בעוצמה מעל 

  סולם ריכטר.ב  1.5ל 

ש. הם טענו, המנהלים של החינוך החרדי, 
שהממשלה איננה מתערבת בכלל, אבל בכל זאת 

שיעורים -הם קבעו תקנות חדשות וסדרי מערכות
בבתי הספר עם קיצוצים דרסטיים בשיעורי 
הקודש, והכניסו כל מיני דברים בהתאם לרוחו של 
   משרד החינוך, ולזה הם קוראים ש'אין התערבות'...

ת. נכון, ככה הם נכנסים, וזה היה צחוק, פשוט 
בדיחה, שהם כאילו 'הפסיקו עם הליבה'... שטויות, 

  רק קוראים לזה בשם אחר... זה הכל. 
   ש. זה נהיה רק יותר גרוע...

ת. יותר גרוע בהרבה! כי עכשיו רוב המנהלים 
  והמנהלות בכיס שלהם. 

ש. יש מחאה שבועית קבועה כנגד העסקנים 
  זה עוזר?שמוסרים בחורי ישיבות לצבא. האם 

ת. בודאי שאנחנו צריכים להתנגד, אנחנו צריכים 
לתת מוסר, צריך שיהיה מישהו למשוך לכיוון 

זה ילך לכיוון השני, כי הכובד זה  -הנכון, כי אם לא 
בצד השני. ואין כל כך הרבה אברכים עם 

להם שיכולים להחזיק את כולם בצד המשפחות ש
הטוב, אבל כולם צריכים לעלות, ולהתיישב, וככה 

   להביא לפחות לאיזה שיווי משקל.
  ...ש. מוצאי שביעית הולכת ומסתיימת

שהמשיח הוא להיות ת. לא משנה, אנחנו נדע, יכול 
הוא כבר פה, גם כבר בשמיטה  יובוודא, כבר פה

   הוא היה.
ש'במוצאי שביעית בן דוד בא', מה ש. בגמרא כתוב 

זה אומר לגבינו שהוא בא? זה אומר שהוא קיים 
   פה עכשיו?...

ת. כן, אפילו שהוא עדיין לא התגלה. ולא צריך 
לחכות למוצאי שביעית הבא. ברגע שהוא עצמו 

אז זה אומר שהוא כבר בא. כאשר הוא  -יודע מזה 
   עצמו יודע מזה.

  
  .)275(  לבכות עם הרבה דמעות 

  מנחם, ירושלים, ערב יום כיפור תשע"ז
תשמעו, זה רציני, אין לנו הרבה זמן. האמת    

שהזמן נגמר, עכשיו עוברים לתקופה אחרת. עד 
סוף החגים לא יהיה אפשר להכיר את העולם, וזה 

חייבים,  כבר בתהליך ברור. ותשמעו טוב, אנחנו 
ק חייבים לחזור בתשובה כבר. צריכים לרוץ ולצעו

ולהגיד: הרשעים רוצים פה, בארץ ישראל, להפוך 
אותנו לגוים, ולא רק לגוים, אלא לעובדי עבודה 
זרה, לעובדי הבעל. אתם מבינים? יש דברים 
שקורים היום, דברים מפחידים, בדיוק כמו 
שדיברנו, מפחידים מאד, כי הם רוצים לבנות את 

בית המקדש על הר הבית, עם קבוצה של נוצרים, 
ועם יהודים חרדים, ויהודים מזרחיסטים, ויהודים 
חילונים, וכל מיני סוגים של נוצרים, וכל מיני 
מוסלמים וכו', דת אחת! אתם מבינים? והרבה 
מהאחים והאחיות שלנו ילכו לזה! הם ילכו עם זה, 

   כי הם טיפשים או פשוט ערב רב.
   ה' לא יתן להם את זה...ש. אבל 

ת. ה' יתן להם להציג את זה, ולהתחיל לאסוף 
אנשים, כי זה חלק של הבירור, צריכים לדעת מי 
שייך ְלַמה. וזה מתחיל, אתם מבינים? זה מתחיל. 
צריכים לומר מה שאמרנו קודם, שנצטרך להילחם 

  על היהדות שלנו. 
ה' ישמור עלינו, נהיה מאד מעטים יחסית    

לאוכלוסיית העולם, אבל אנחנו נהיה אלו שישרדו, 
בעזרת ה'. כי העולם הבא יהיה בנוי על אלה 
ששורדים. ואנחנו חייבים לסגור את עצמינו כמו 

שלנו, ולא לתת לאף אחד  הגטאותשאמרנו, בתוך 
להפריע. אנחנו חייבים להמשיך לחיות חיים לפי 

ממש. וכל היהודים צריכים להתאחד,  התורה,
היהודים האמיתיים, ולחיות אך ורק לפי התורה, 
לפי מה שכתוב, ולא להכניס שום דבר זר בזה, כי 
עכשיו אנחנו חזרנו לשליטה של נמרוד, והמטרה 

הקב"ה, שלא נדע, כי הוא נגד שלו זה להילחם 
רוצה להגיע לירושלים, לב העולם, ולשלוט פה, חס 

להראות כביכול ח"ו לשמים שהוא ושלום, ו
השולט. הם רוצים להילחם נגד הקב"ה, שלא נדע, 
והם בטוחים, עם כל המחשבות והידע העקום 
שלהם, הם בטוחים שיכולים להפוך את הטבע, את 
מה שה' ברא, להפוך את זה, שהם יהיו השולטים 

  לא יהיה חס ושלום. -והיוצרים ושהקב"ה יהיה 
ת המלחמה כל השנים, לא הם רוצים להמשיך א   

יכולים לסבול שהקב"ה מביא טוב לעולם, והם 
בשביל רע, הם הולכים נגד התורה לגמרי.  םבנויי

הם עושים הכל הפוך מהתורה, ולכן הם רשעים 
גמורים, עקומים, והם חייבים להימחק מן העולם. 
אבל אנחנו, עם ישראל, חייבים להתכונן, להתכונן, 

בסוכות. ביום כיפור לבקש  בפרט ביום כיפור, וגם
, בבכי רב שה' יסלח לנו מכל העוונות שלנו, הבבכיי

ושנכיר בכל העוונות שלנו, שנחפש ונוציא את זה 
['נחפשה דרכינו ונחקורה שלנו  םהעיניילפני 

ונשובה עד ה'... ר' דברי הרמ"א בשו"ע או"ח סי' 
, שנראה את זה ברור שזו תר"ד בענין ספק עבירה]

  עבירה, שעברנו על זה, עברנו את העבירה הזאת. 
אנחנו חייבים, חייבים לבכות ולבכות ולבכות, 
הרבה הרבה דמעות, ואז כשיגיע סוכות אנחנו 
צריכים להבין בדיוק מה זה ביטחון בה', שנשב 
בסוכה, שנדע, שנחשוב, שנבין שיבואו עכשיו 

היה במדבר, אלא זמנים קשים, לא קלים כמו ש
קשים ביותר, שזה ֵיראה שכל העולם ֵיחרב, אבל 
לאט לאט נחשוב, נבנה בתוך עצמינו, את הביטחון 
של ברזל, שאף אחד מן הרשעים לא יכול לשבור 

  את זה, לא בפחד, לא באיומים, ולא בטוב. 
אנחנו היהודים, בני ישראל, אנחנו הילדים    

לא מחליטים  וזה הכל. אנחנו האהובים של הקב"ה.
אחרת, ולא נשנה את האמונה שלנו בגלל אנשים 
מטומטמים, אנשים רשעים, ממש רשעים, שיותר 
גרועים מחיות. אנחנו לא מחליפים את האבא 
שלנו בשמים, שברא את הכל, שהוא הכל יכול, 

העם שלו, הילדים שלו,  –שהוא הכל, ואנחנו 
  האהובים שלו, הכלה שלו. 

ש, בדמעות, מבקש מכם, עם ישראל! אני מבק   
תזרקו את כל החומריות המיותרת, את כל הבגדים 

האסורות, הן כולן  הפאותצנועים, את כל -הלא
אסורות, וכל הלבוש, אפילו נשים עם מטפחות לא 
הולכות תמיד היום צנועות, תזרקו את זה לפח, 
תשרפו את זה, ִּתקנו בגדים צנועים. תהיו בלי 

הילדים, שתחיו חיים של איפור, והגברים והנשים ו
יהודי אמיתי, יהודי שלא צריך את כל הגשמיות, 
שרק צריך כל יום להתקרב יותר ויותר לקב"ה, דקה 

יותר ויותר קרוב לקב"ה. וזה כל ההנאה  -דקה 
בעולם, אין הנאה יותר גדולה מזה, אין הנאה 
גופנית יותר מזה, ואין הנאה רוחנית יותר מזה. אני 

יש עבודה קשה לפנינו, וכל עמ"י מאד מרוגש, אבל 
צריך לשים מסביבו גדר, ולא לתת לשום רעיון, 

  פנימה. סלהיכנלשום דבר זר 
ואנחנו חייבים להתאחד, לא עם הרשעים, אלא    

עם הצדיקים. יש יהודים היום שהם צדיקים, יש 
אנשים שנראים פשוטים, אבל הם צדיקים, כי הם 

ולא מגדלים לא עוזבים אף לא לרגע את הקב"ה, 
את הילדים עם כל הגשמיות, ונלחמים נגד השקר 
ובעד האמת. ויותר ויותר יהודים מצטרפים 
לקבוצה הזאת, גם נשים וגם גברים. ואני מברך את 
כל עמ"י שביום כיפור נעשה תשובה שלימה ְּכָעם, 
וכאנשים בודדים, שנעשה, ונבכה, נעשה ניקיון, 

אנחנו נגיע  ניקיון פנימי, עם כל הדמעות. ואזי
לא  -לסוכה, רגועים ובטוחים שלא משנה מה קורה 

נעזוב לרגע את הקב"ה. שאנחנו והילדים שלנו, 
קב"ה ['בצילא אנחנו נאמנים תמיד לתורה ולה

  דמהימנותא']. 
   האם היו מרוצים בשמים מהראש השנה שלנו?. ש

ת. לא מספיק טוב. היו צריכים יותר. אבל זה 
טוב מאשר פעם. יש יותר אנשים שתופסים   יותר

שיש בעיה, והם פתחו השנה יותר את הלבבות. 
אבל עכשיו אני רציתי שמישהו יגיד את הדברים 
האלה שאני אומר. ואני רוצה שיוציאו את זה, 
שיפרסמו את זה בקו, כי צריכים להבין, צריכים 

רשעים רוצים למחוק את הדת היהודית. לדעת: ה
הכי חשובה להם. לא אכפת להם על -זו המטרה הכי

הנוצרים האחרים, ולא אכפת להם על הערבים, 
בעיקר הם רוצים למחוק את היהדות, שלא נדע. 
ולמעשה כל הדתות האחרות, העיקר מה שהם 

          בס"ד

 



הם רוצים לגמור אותנו, את האמונה  -רוצים 
ועוד יותר את האהבה של והביטחון שלנו בקב"ה, 

  הקב"ה כלפינו. 
   צדיקים מדברים שצפויים דברים גדולים.... ש

ת. זה נכון, אבל נעבור זמנים מאד מאד קשים, 
מאד קשים, אי אפשר לתאר כמה קשים. אפילו אם 
זה לא ִיַגע בנו. וגם בארץ זה יהיה קשה, אבל לא 
קשה כמו שבחו"ל. אנחנו נעבור דברים מפחידים 

אבל אם אנחנו נחזיק באמונה ובביטחון זה מאד. 
לא יפריע לנו כל כך. אבל יהיו כאלו שה' יצטרך 
להכריח אותם, כי הם בכל אופן יהודים אמיתיים, 

גמר חתימה טובה, לכל עם   ויגיעו בסוף לאמת.
ישראל, ושנזכה לחזור בתשובה שלימה ואמיתית 

  ולהתקרב באמת לקב"ה.
  
 ).276(  כי זה כל האדם  

  תשע"ז ירושלים, כ"ג תשריבנימין, 
אני כל כך שמח שכולכם החלטתם להתחבר שוב 
הערב, כי המצב הוא מדאיג מאד, ואנחנו נצטרך 
לדעת איך להתנהג, ולדעת מה הוא העיקר ומה 

   הוא הטפל.
אני מאד רוצה לדבר לכל עם ישראל, ולהסביר מה 
הקב"ה רוצה מאיתנו, איך אנחנו יכולים להציל את 

ו. וזה לא סתם 'להציל את עצמנו', זה להציל עצמנ
   את עצמנו לנצח!

היה יהודי מאד חשוב, רב מאד גדול, גדול הדור, 
רבי חיים עוזר גרודז'ינסקי זצ"ל, הוא היה רב 
באירופה, בוילנא, ידוע מאד, והוא עזר מאד 
ליהודים לפני שהמלחמה התחילה ממש 'בגדול', 

י מקומות. עזר מאד וסייע להם לברוח לכל מינ
 1933והוא בתחילת שנות השלושים, אולי בשנים 

שנה מיוחד, במקום -, ביקש שידפיסו לוח1935עד 
שנתי, בכל -שנהוג כרגיל לעשות לוח שנה יהודי חד

שנה, אז כעת לעשות את הלוח לעשר שנים... כולם 
אמרו שזה לא פרקטי... זה גדול מדי מכדי להיכנס 

   ה, לא נוח...לכיס... וזה עבה מדי, זה בעי
שהוא ביקש, הוא היה  ןמכיווהם הדפיסו את זה, 

הדור, אבל הרבה עותקים נשארו בחנויות, כי -גדול
זה לא היה נוח לאנשים. אבל למי שהיה לו את 

-לוח השנה הזה, מאלו שהיו במלחמה במחנות
הריכוז, שלא נדע, או עם הפרטיזנים, הם ידעו 
איזה יום זה, מתי שבת, ובאיזה שעה שבת, מתי 

   !שבת, מתי הם החגים וכו'-מוצאי
הרב גרודזינסקי זצ"ל רצה שיכינו את עצמם    

ְלמה שעומד להיות. אבל אפילו שידעו שיש סכנה 
גדולה, אפילו את הדבר הקטן הזה, שזה לא היה 
דבר קטן בכלל, רוב האנשים לא חשבו על זה, ולא 

   הבינו מה שהוא רצה.
ואנחנו שמענו, וגם כמעט בכל ארץ עכשיו    

וכל ומים, תרופות שומעים שאומרים לשמור א
שצריכים, וכו', והרבה אנשים אומרים: 'לא צריך! 

אז ה' ישמור עלינו,  –בשביל מה?.. אם יהיה משהו 
  זה מספיק'... –ואם אנחנו מאמינים בה' 

הבעיה היא שרוב האנשים שמדברים כך אין    
להם מושג, או שהם לא רוצים לדעת עד כמה 

זי הם א –שהעולם בסכנה. ואם העולם בסכנה 
והמשפחות שלהם וכל האנושות בסכנה. נכון, 
אנחנו צריכים לסמוך על הקב"ה בלבד, אבל למה 

 120הקב"ה אמר לנח לבנות את התיבה במשך 
שנה? בשביל מה? הקב"ה היה יכול לבנות את זה 
בשניה אחת ולתת לו את התיבה, או אולי לעזור לו 
מאד לגמור את זה בתוך עשר שנים. אבל ההכנה 

האדם כמה שהמצב קשה, -זה מזכיר לבני –ה עצמ
וכמה שאנחנו צריכים לדאוג, אם אנחנו מאמינים 

   מאד...
רוב האנשים משתמשים באימרה הזאת ('ה'    

ישמור עלינו') כי הם לא מאמינים שהולך להיות 
משהו, הם לא רוצים להאמין, הם רוצים שזה הכל 
 ימשיך כמו שזה עד עכשיו. וזה לא משנה להם אם

העולם מתגלה כמקום מטונף, רוחנית, ממש 
. וזה לא רק רוחני, יש מספיק ['ותשחת הארץ...']

זיהום שבני האדם עשו, והזיהום הזה הורס את 
היופי שה' ברא, אבל הכי גרוע זה הזיהום האנושי, 
זה הטינוף הרוחני. לא השתנינו מאז דור ההפלגה, 

אלו או אפילו דור המבול, או סדום ועמורה וכו'. 
עבירות. ומה -הם אותם האנשים עם אותם מעשי

הזה? יש  הלכלוךנעשה שגם עם ישראל טובע בכל 
אנשים שלא נותנים לעצמם ליפול, אבל הרוב 

  , ונהנים. הלכלוךטובלים בתוך 
תבינו, למה נח היה צריך לבנות את התיבה כל    

כך הרבה זמן? למה להכין את הכל בצורה שזה יקח 
זוהי אזהרה,  –? כי ההכנה עצמה כל כך הרבה זמן

מה שעומד להיות.  –רואים כמה שזה דבר מפחיד 
אך באיזה  –ואפילו שאנשי הדור שלו לא האמינו 
אז הם כן  –שלב, כשהמים הגיעו להם עד האזנים 

הבינו, אבל אז היה מאוחר מדי. אבל כשאנחנו 
מכינים אוכל, מים, וכל מיני דברים כאלה, 

פחה נשארת פחות או יותר וטורחים לדאוג שהמש
אחד, לא לטוס לכל מיני מקומות, אז זה  באזור

  מזכיר לנו כמה שזה רציני. 
ואני רק רוצה לומר לכם: זה רציני ביותר. הכוכב    

לא יקח לו הרבה זמן להגיע, והוא כבר  –הזה 
עושה מצבים קשים בכל העולם. הטבע מתהפך, 
ואנחנו רואים אסונות שלא היו כמותם אף פעם, 
לפחות עד כמה שאנחנו יודעים מההיסטוריה. אבל 

בבל, וה' -כמו שהגוים, אנשי נימרוד, בנו את מגדל
דשמיא, ובנו את זה -נתן להם הרבה מאד סייעתא

מהר מאד, והם עמדו למעלה, וירו חיצים לתוך 
ואפילו ה' דאג שהעננים  [עי' סנהדרין קט:]העננים 

יורידו דם... אז היו בטוחים שפוגעים בהקב"ה ח"ו. 
[איוב דשמיא הוא נתן להם -כל כך הרבה סייעתא

. וגם עכשיו, הרשעים ם']י"ב: 'ַמְׂשִּגיא ַלּגֹוִים ַוְיַאְּבדֵ 
יש להם ס"ד מעל ומעבר, מצליחים, הם חושבים 
שהם מצליחים להשתלט על העולם, אבל יחד עם 

בפנים הם -זה הם מפחדים, כי בכל אופן בפנים
יודעים שאין עוד מלבדו, ובאמת הוא הכל יכול. 

ידעו שהקב"ה הוא הכל  נמרודואפילו הדור של 
בשמים, הוא ישלוט  יכול, רק אמרו שהוא יהיה שם

-בשמים, והוא לא צריך את האנשים פה בכדור
הארץ. הם ישלטו בכדור הארץ. אבל אין כזה דבר. 

יכול בכל מקום, לא רק בעולם -הקב"ה הוא הכל
שלנו, אלא בכל היקום, בכל ה'יוניברס' 

)Universe .הוא השולט על הכל ,(  
דבר אחד, שיהיה ברור לכולם,  תבינוועכשיו,    

העולם הזה כמו  - בנו זאת הרבה פעמיםוכת
יתהפך. הכל יהיה שונה.  –שאנחנו מכירים את זה 

רוב האנשים בעולם ייעלמו, ייהרגו. מעט מאד 
-. וארץ ישראל תישאר בשלמות, אבל שניויישאר

  שליש העולם יחרב, בצורה מפחידה ביותר. 
  
  
  

  
  
  
  )16/3/2017(  תשע"ז אדר ח"יצולם מירושלים,    
  "כל אחד יכול כבר לראות את הכוכב"ראה הפרק    
  12בעלון מס'     
  
  
זה שליח של הקב"ה. ויש לכוכב  –הכוכב הזה    

הזה עוד בין חמש לשבע כוכבים שמסתובבים 
סביבו. זו גלקסיה בתוך הגלקסיה שלנו. וזה מסוכן 

   מאד מאד.
ה' שלח אותו כמו שהוא שלח אותו לפני המבול.    

[ראש השנה דף יא: אלא שאז הם היו שני כוכבים 
'ומתוך ששינו מעשיהן, שינה הקב''ה עליהם מעשה 
בראשית, והעלה מזל כימה ביום, ונטל שני כוכבים 

. פה אנחנו לא מכימה והביא מבול לעולם...']
על  יודעים כמה כוכבים בדיוק יהיו, אבל ה' שולט

['ומסדר את הכוכבים ברקיע כל הכוכבים 
. בזמן המבול הוא כרצונו...', ברכת המעריב ערבים]

[עי' פשוט סידר את הכוכבים שיהיה כזה דבר 
זה שלו, הגלקסיה הזו  –. הכוכבים ברכות דף נט.]
הארץ. הכל -הן שלו. ולא רק כדור –וכל האחרות 

העם שלו, העם  -שלו. הוא היוצר של הכל! ואנחנו 
שהוא אוהב במיוחד, העם שהוא ברא בכדי שְנָשֵרת 

, שנהיה הבנים שלו, ['ַעם זּו ָיַצְרִּתי ִלי...']אותו 
שנלמד את התורה שלו, שאנחנו נעשה את 

עלינו, שנהיה נאמנים לו,  הציוווות שהוא המצ
  שהוא יהיה האבא שלנו, והכל שלנו. 

ורק יהודי שמוכן לעזוב את כל הצעצועים שלו,    
אחוז -הוא יגיע מאה –את כל הגשמיות שלו 

[תהלים ס"ג: להקב"ה, עד שזה יהיה ההנאה שלו 
, ולא כל העוגיות וכל 'ָּדְבָקה ַנְפִׁשי ַאֲחֶריָך...']

ות וכל הצעצועים של הדור שלנו. שרק הוא המסיב
שאפילו העבודה שלנו לא יהיה הכי חשוב עבורו, 

חשוב שלנו, ששום דבר לא יהיה -הכי-תהיה הדבר
['מי לי בשמים ועמך לא חפצתי רק הקב"ה  –חשוב 

   .בארץ...']
ואין הרבה אנשים שירצו לחיות חיים כאלה. זה    

שמוצאים נראה להם משעמם, ח"ו. אבל רק אלה 
[ר' רמב"ם את האמת ואת ההנאה מתוך האמת 

, מתוך הידע של האמת, מתוך פרק י' מהל' תשובה]
רק אלו יכולים לשרוד, כי  –לאמת  הקרבה

האחרים לא יכולים לשרוד בעולם שכולו טוב, 
  שכולו אמת.

רוב האנשים בעולם חייבים כל מיני תעסוקות    
-אך יהודיבכדי להעביר את היום ולהרגיש סיפוק, 

אמיתי יכול לשבת עם הגמרא שלו כל היום וכל 
הלילה, ואשתו יכולה לשבת עם התהילים כל היום 
וכל הלילה. אמנם היא צריכה לטפל בילדים, והוא 
צריך להביא פרנסה, אבל אם לא יהיו דאגות כאלו, 
אז הם היו יכולים לשבת כל היום וכל הלילה, 

ם ממש ולהיות מרוצים מאד מאד, ולהרגיש שה
  מגיעים לרמה גבוהה עוד יותר, ועוד ועוד ועוד. 

אנחנו עומדים בעתיד הקרוב ביותר, להיות    
לפחות ליציאת מצרים. -מאד-במצב שהוא דומה

אנחנו ב"ה לא צריכים לצאת ממצרים, אבל אנחנו 
כן צריכים להגיע לאמת, אנחנו צריכים להגיע 
לגאולה השלימה. וכל האלה, הגוים וה'כביכול 
יהודים' שביחד איתם, שלא מבינים בכלל על מה 

אלה ייעלמו. אין להם זכות קיום. אנשים  –מדובר 
כאלה לא יכולים להמשיך ולהיות חלק של העולם 

עוד מאז, לפני שהוא ברא את האדם  תכנןשהקב"ה 
  הראשון. 

ולא לחשוב שכל ההיסטוריה שלנו מאדם    
הראשון עד עכשיו זה היה מקרי ח"ו, ה' ידע את 
הכל, הוא ידע שהאדם וחוה לא ישמעו לו, והם כן 

הדעת, ושהנחש ישפיע עליהם לרעה, -יאכלו מעץ
תיכנס להם לתוך המהות שלהם. כל  שהרשעות

הזמן מאז אנחנו רק נלחמים נגד הרשע הזה 
או 'היצר הרע' או 'מלאך שקוראים לו 'השטן' 

'. הוא לא יצור כל כך רע, הוא פשוט עושה תהמוו
את רצון ה'. כל מה שהוא עושה זה רצון ה' להפריד 
בין אלה שיש להם את הכוחות להיות דבוק אך 
ורק להקב"ה ולא שום דבר אחר, לא כסף, לא בית, 
אפילו שזה חשוב יותר בשביל הבן אדם מאשר 

  רים. המשפחה שלו, לבין האח
אבל כל אלה שהולכים עם השטן, שתדעו לכם:    

הוא, השטן, עובד אצל הקב"ה, כמו שאלה מה'סדר 
עולם חדש' חושבים שהם עובדים בשביל השטן, 
הם חושבים שהוא מעל הקב"ה ח"ו, אבל תהיה 
להם הפתעה קשה מאד, כי הקב"ה ברא אותו, ויש 
לו תפקיד, הוא בא לעשות רע בעיקר לרשעים, 

ו שהם חושבים, מרגישים שהם מצליחים עם אפיל
השטן הזה, ימח שמו וזכרו, אבל הוא שליח של ה', 
לא יעזור. ובסוף כשתהיה ההפרדה שבין הטוב 
והרע, והרע ייעלם, גם הוא ייעלם. ה' יקח אותו 
ויהפוך אותו למשהו חיובי. הוא עשה את העבודה 

שהוא ישחט את  [סוכה נב.]שלו. אבל כתוב בגמרא 
ה"ר, הוא ישחוט אותו באמת, הוא פשוט יהפוך היצ

בכל אופן אני חושב  למשהו אחר, משהו חיובי.
הרבה בעיות עוד -שבשבועות הבאים תהיינה הרבה

יותר קשות, ומלחמה תתחיל באיזה... אני לא יודע 
-בדיוק את התאריך, אבל אני בטוח שכשמלחמת

הרבה בעיות, תהיה -העולם תתחיל יהיו הרבה
אלית של הכלכלה בעולם, משבר עולמי, נפילה טוט

ואנשים יתחילו להיכנס לפאניקה בכל העולם, חוץ 
מן הרשעים שבנו לעצמם בונקרים בשביל 
להסתתר. אבל לא יעזור להם, לא יעזור להם בכלל, 
זה רק 'כאילו' יעזור ְלֵחֶלק מהם, אבל בסופו של 
דבר ה' יגמור אותם, כמו שהוא גמר גם את דור 

. אמנם הם נמרודאת דור ההפלגה של  המבול, וגם
לא כולם נהרגו, חלקם כן נהרגו, היה שם גם 
שיטפון, אבל בסך הכל זה לא היה כמו מה שעומד 

שאף פעם לא היה להיות! כי עומד להיות משהו 
של האנושות מאז האדם הראשון!  בהיסטוריה

לא ירגישו את זה. יהיה  –ואלה שִעם הקב"ה 
משהו אפילו קרוב לאיך אמנם קצת פחד, אבל לא 

ש'אדום' ירגיש את זה, ו'ישמעאל' ירגיש את זה, 
רב ירגישו את זה -והעמלקים ירגישו את זה, והערב

   לפני שהם כולם נעלמים לנצח. –
  לעלות ארצה! ק ליהודי אמריקהוצעצריכים לש. 

ת. אפשר לצעוק, אבל אני חושב שרוב האנשים 
רוצים לשמוע  ... לאםבאוזנייגפן -ָׁשם הם עם הצמר

את זה. והרבה מהם יודעים את הדברים, אבל לא 
רוצים לשמוע, לא רוצים לדעת. הם לא יכולים 

הברית יכולה להפוך לכזה דבר -להבין איך ארצות
משונה שנראה יותר כמו רוסיה משנות החמישים, 

  .או אפילו יותר גרוע, כמו רוסיה בזמן סטאלין
   מלחמה? ש. סין החלה לאחרונה להשמיע קולות

ת. סין ורוסיה עובדים יחד, ואם סין אמרה 
לאזרחים שלה לחזור הביתה, להתכונן לחזור, אז 
זה עוד רמז שהולכים לפוצץ משהו, זהו, זה בטוח. 
אז אני בכל אופן מציע לכולם, שיהיה מים בבית, 
שיהיה אוכל בבית, ושתהיה אפשרות לבשל משהו 

  אפילו אם אין חשמל. 
(האדמו"ר 'פרנקפורטר' מקרלין ש. אומרים בשם ה

, שבמלחמת רבי ישראל פרלוב מקארלין זצ"ל)
העולם השלישית, סין תשלח טילים גרעיניים שזה 

   יורק, את פריז ואת לונדון...-יפוצץ את ניו
כבר כתב גם  מאתנות. נכון, ואני חושב שמישהו 

כן על כך ששלשה ערים ייעלמו, זה היה עוד לפני 
פרנקפורטר'. אז נראה לי שאתם הזכרתם על ה'

שהם יורידו כמה ערים חשובות, ושמיליונים 
ייהרגו, לא עלינו, וזה יהיה ה'שֹוק' הגדול ביותר. 

של דבר זה לא יהיה,  שבסופומאד  המקוואבל אני 
כי היהודים בשלשת הערים האלה הם רבים מאד, 

   יורק.- ניובו לונדוןברבים מאד, גם בפריז, 
הסריט אותה, את  ש. הראו סרטון שמישהו

קלינטון, בלי שהיא תדע, עם אנשים מהסדר 
העולמי החדש, כשהיא אומרת להם: אנחנו נעשה 

   כל מה שתאמרו לנו...!
ת. זה לא הפתעה אם זה קרה, אבל היותר מעניין 
זה איך שהיא עמדה פה בארץ, בכנסת, עם ציפי 
לבני לידה, שדוחפת אותה לדבר נגד השאלים!.. 

החוץ -צמכם?!... קלינטון, שרתאתם מתארים לע
הברית, אין לה מה לעשות רק לדבר נגד -של ארצות

   נשים שהולכות עם שאלים ורדידים וכו'...!
ש. היו רבנים שדיברו על הלקח שניתן ללמוד 
מהפלת התאומים, אם כמה משוגעים בודדים 
יכולים היו 'להפוך את העולם', אז בודאי אם 

יו הופכים את הצדיקים היו מתחברים ביחד ה
   העולם...

אלו שעשו את  –ת. אבל זה לא היה ערבים בכלל 
זה, זה היה האמריקאים שעשו את זה, אף מטוס 
לא היה יכול להגיע לשם בכלל, מיד היו מורידים 
אותו, ובכלל לא חושבים שזה היה בכלל מטוס, כי 
מטוס כזה אין לו אפשרות לטוס בגובה נמוך כזה 

שלו במהירות שהוא היה  ולהגיע ישירות למטרה
צריך לטוס. וחוץ מזה מצד האיכות של המטוס, 
הוא רך, הוא לא עשוי מתכת חזקה, אלא מתכת 
רכה, כי הוא טס גבוה, וצריכים שזה יהיה כמה 
שיותר קל עם כל המשא שלו, הוא צריך ליסוע 

מאד -היה עשוי מברזל, ברזלים מאד ןוהבניימהר. 
ה נכנס, זה היה חזקים, ומי שראה בסרט איך שז

נראה כאילו שזה נכנס לתוך 'עוגת קרם'..., וזה לא 
יכול היה להיות, פשוט לא היה יכול להיות. אז 

. הכל ןהבנייברור שהכניסו מראש פצצות לתוך 
), demolitionהיה עשוי מראש, כמו 'דמולישן' (

הריסה, פיצוץ בניינים. ככה בדיוק מורידים בניינים 
מטה כמו סרגל, במקום ליטות זה ירד ישר גבוהים. 

השלישי, שזה אפילו בכלל לא  ןהבנייובכלל, לצד. 
היה קרוב לזה, למקום פגיעת המטוסים, אז למה 
פתאום זה התפוצץ?... אין לזה שום סיבה הגיונית! 
אני אגיד לכם למה זה התפוצץ, כי שם, בבניין 
ההוא, היה המחסן, שם היו כל ההוכחות על 

ל הכספים, כל המיליארדים הגניבות האדירות ש
והטריליארדים שהם גנבו בשביל לבנות את 

   הבונקרים שלהם...



  
זה שלש פעמים שבע, שבע שבע  –ש. תשע"ז 

   שבע... מלכות בן דוד...
ת. כן, נכון, סימנים וסימנים וסימנים וסימנים, נו, 

   כבר בא המשיח...
זה  5-7-7-7 –ש. אם נצרף את סכום ספרת האלפים 

   שם הווי"ה. – 26בגימטריא יוצא 
ת. מאד יפה, ויש גם את הקודים וכו', אוי, שנבקש 
רק את הגאולה השלימה, ואת בית המקדש ואת 

  הקרבנות...
ש. בקבר דוד המלך באו הרבה יהודים, אבל 

   הרשויות לא תמיד עוזרים לנו במיוחד...
ת. טוב, תהיה מלחמה על זה, אבל אל תדאג, הם 

תיקה, והם מאמינים שכבר יש רוצים את העיר הע
המקדש ולהפוך -להם. הם רוצים לבנות את בית

   .את זה לבית עבודה זרה, ח"ו
   ש. וכי הערבים יתנו להם?

ת. הן כבר 'יסדרו' את הערבים, יש להם כבר 
תכנית בשבילם. ויש גם ערבים ביניהם, הם מצאו 
כמה 'ָהָמנים' כאלו שיהיו מוכנים להיות חלק של 

. וגם יהודים הם מצאו, שה' ישמור, הדת החדשה
   אינני יודע אם הם בכלל יהודים באמת.

האדמה -ש. אתה יכול לדבר קצת על רעידות
   הענקיות ועל כל מה שקורה עכשיו בטבע?...

ת. כל, או לפחות הרוב הגדול של הבעיות הגדולות 
שקורות עכשיו בטבע, כל רעידות האדמה 

כמו הבולענים  ההמוניות, וכל הדברים מסביב זה,
הם הענקיים שהולכים ומתרבים, במידה עצומה, ו

זה הכל  – הגעש שמתפרצים-הולכים וגדלים! והרי
בא מכוכב השביט, זה בא מכח ההשפעה של 
הכוכב, כח המשיכה של הכדור הזה, ה'ניבירו'. זה 

  משהו משהו. 
ולא רק זה, יש מאות מטאורים ואסטרואידים    

לפה, מאות. אז הם לא שפוגעים בירח וגם באים 
מדברים על זה, שותקים על זה, אבל אנחנו בארץ, 

ה' ריחם עלינו, יש באמריקה  -אוי, אנחנו בארץ 
, משהו מדהים תושיטפונוטורנאדו, -סופות

ענק וכו' -האלו, והוריקנים, ושריפות תהשיטפונו
וכו', וגם בצורות, ובכל העולם ישנן בעיות קשות 

הכלכלה היא אמנם לא הכי  ביותר. ופה בארץ, נכון,
"מי יודע מה" (מוצלחת), אבל השמש זורחת, ולא 
חם ולא קר, והכל זורם, אז מה יודעים? איך הם 

 –יודעים מה שקורה? הם פתאום יסתכלו בשמים 
ויתעלפו, כשיראו את השביט או 'ניבירו' או איך 

-שאתם רוצים לקרוא לזה. וזה יתן 'זבנג' לכדור
איתו, אבל הוא ימשוך אותו הארץ, זה לא יתנגש 

חזק, את כדור הארץ, ינער אותו חזק בכח 
, X-פלנטההשפעה של הכח העצום המגנטי של 

   הניבירו.
ש. התפילות השנה בימים הנוראים היו עם הרבה 

   התעוררות...
ת. נכון, היתה תפילה מאד חשובה עכשיו, ואנשים 
ממש מתעוררים, אבל לא מספיק עדיין. ושוב אני 

זה  –, אני חוזר ואומר: רק לקשור קשר עם ה' חוזר
מה שיציל. רק זה יציל אותנו. קשר של כל אחד 
בנפרד עם הקב"ה. הוא ָּפַתח עכשיו את המעברים 
אליו, כך שכל אחד יכול להגיע אליו, כל יהודי יכול 

 [ואתחנן ד': 'ִּכי ִמי גֹוי ָּגדֹול ֲאֶׁשר לֹולהגיע אליו... 
ֽיו...' ָליו ַּכה' ֱאלֵֹקינּו ְּבָכל ָקְרֵאנּו ֵאלָ ֱאלִֹקים ְקרִֹבים אֵ 

ן ובתרגום יונתן: 'ְוָׁשַמע ְצלֹוָתָנא ְּבָכל ִעיַדן ַּדֲאנַ 
והוא מחכה לכולנו,  ְמַצְלַיין ַקֵמיּה ְוָעִביד ָּבעּוָתן...']

שנדבר איתו: 'טאטי, טאטי, אבא'לה, אבא'לה, 
-תרחם עלינו, תרחם עלינו'. אני יודע שכל יהודי

אמיתי שמדבר ככה עם הקב"ה, כל יום אם הוא 
האמיתי -יכול, אז הוא כל כך מרגיש את הקשר

שבינו לבין בוראו, עד שהוא לא מפחד כבר, הוא 
הוא חלק של הנצח גם לא ְיַפֵחד כבר, הוא יודע ש

שה' יצר, גם של הנצח, וגם הנשמה היהודית שיש 
   בו, וגם הכל.

טוב, מה שאני מבקש מכם, זה להמשיך את    
העבודה בכל הנושאים שיהודי צריך בשביל להגיע 
למסקנה שאין עוד מלבדו, ושאין לנו שום חיים 
ושום מטרה בחיים אלא רק להיות עבד ה'. לא 

['ָּברּוְך ֱאלֹוֵקינּו של העולם לשכוח: זה כל המטרה 
. ותקראו זאת עוד פעם ועוד ֶׁשְּבָרָאנּו ִלְכבֹודֹו...']

את מה שקהלת אומר בסוף ספרו  –פעם ועוד פעם 
 ['סֹוף ָּדָבר ַהּכֹל ִנְׁשָמע, ֶאת ָהֱאלִֹקים ְיָרא ְוֶאת

זו המטרה של ִמְצֹוָתיו ְׁשמֹור, ִּכי ֶזה ָּכל ָהָאָדם...'] 
   העולם.

  
   ג) 278(  הנוסחה לחיי נצח  

  בנימין, ירושלים, כ"ב חשון תשע"ז
אני מאד שמח עם מה שדניאל הצדיק כתב. הוא    

שלב ואמר הכל מדויק. אין לי מה -בנה את זה שלב
להוסיף, אבל מאחר שאנחנו אומרים את הדברים 

פעם, ועדיין -ועוד-פעם-האלה כבר הרבה שנים עוד
לראש, אז אני רק אקח זה לא נכנס לרוב האנשים 

חלק קטן מזה, ואני אסביר את זה קצת יותר טוב, 
לא 'יותר טוב', אלא אחרת, בצורה קצת שונה. זה 
לא נקרא 'יותר טוב', זה פשוט כדי ללמד ילד שהוא 

אז צריכים בכל מיני דרכים וכיוונים  –קצת סתום 
 לנסות 'לשבור את הסתימה', שתיכנס האמת...

ת תיאור של יהודי שחי בדור אני רוצה רק לת   
אמיתי שחי בימינו הוא יהודי -הזה שלנו. יהודי

ששומר מצוות אבל החינוך מאד מבלבל אותו. כי 
אמנם אם הוא מעל גיל ארבעים היה לו איזה חינוך 

יותר אם הוא היה גר בארץ ישראל. בואו -או-פחות
ניקח בן אדם מארץ ישראל, ולא מחוץ לארץ, אז, 

נה או יותר, היה קצת יותר טוב לפני ארבעים ש
מהיום, עוד היו לנו כמה גדולים מאד חשובים 
שהיו בחיים, עוד היתה איזו אמת שאף אחד לא 

ללכת נגד זה, בעולם החרדי בא"י. אמנם  מעזהיה 
היו לנו מחלוקות, אבל בכל ההיסטוריה של 
היהודים יש מחלוקות, אז זה לא כ"כ נורא... אבל 

 –יש לו ילדים ואפילו נכדים אמיתי ש-כיום יהודי
הוא מבולבל לגמרי, כי כל אחד אומר משהו אחר, 
כל אחד מושך לכיוון אחר. וכל אחד מרגיש את 
עצמו 'צדיק הדור', או שהרב שלו צדיק הדור... 
והוא פשוט סוגר את הראש שלו לכל הדברים 

להגיד  מעזהאלה, כי הוא מבולבל, אבל הוא לא 
ם השקר, אז אולי השקר מילה, כי כולם הולכים ע

   זה אמת...
ואז נכנסים אנשים שבכל זאת מנסים להביא את    

האמת בחזרה לתוך היהדות. והיהודי מרגיש משהו 
בפנים, שזה אמת, ושהילדים שלו והאשה שלו 
הולכים לפי השקר, אולי גם ההורים שלו, שהם 
מושפעים מכל הגשמיות בכל העולם, והוא מתחיל 

יוון של האנשים שהוא מרגיש לאט לכ-ללכת לאט
ששם האמת, ואז אולי גם אשתו תלך איתו עם זה, 

בית בשביל זה, -ואולי יכולות להיות בעיות בשלום
אז האשה  –אם 'חס ושלום' הבעל ירצה ַׁשאל 

יכולה לארגן קבוצה גדולה של אנשים שילכו איתה 
נגדו... או אם הוא מרֶאה שלא אכפת לו מכל 

וכן לחתן את הילדים בצורה הגשמיות, והוא לא מ
כל כך 'בומבסטית' כמו שעושים היום, או לא 
משנה מה. או אם זו האשה שהיא רוצה ללכת 
ביותר צניעות ויותר 'כמו שפעם', אז יתחילו לדבר 

בית -נגדה, ואפילו אין בעיה לעשות בעיות שלום
חריפות בין הבעל לאשה, מתוך כוונה, כדי לעצור 

ומי זה הכת? כאות כפולות, ביכול, במרכאת "הכת" 
ם כל המהות שלהם רוצים להיות אלה שבאמת ע

 סלהיכנעבד ה' ולא לתת לרעיונות זרים ועקומים 
  .זה המצב שלנו היום שלהם. םילחי
-נשמות-עם-בל, ברוך ה', יותר ויותר יהודיםא   

יהודיות מחפשות את האמת. נמאס להם מהשקר. 
ור שזה שקר, כל הגשמיות, כבר רואים את זה בר

כל העסקנים ששולטים על הקהילות הגדולות של 
החרדים, שהם מכניסים שמה הרבה דברים ממש 

מזה. ואפילו אם זה מקום  םמרוויחיאסורים, וגם 
על  םמרוויחיגם שם  –מאד לקדושה -ששייך מאד

זה באיזושהי צורה, ומתכוננים להפוך את זה 
למקום של עבודה זרה, ה' ישמור. וברור שהקב"ה 
לא יתן. רוצים להביא אותנו מן היהדות לעבודה 
זרה! אתם חושבים שזה לא נכון?! ואני אומר שזה 
כן נכון. רוצים להילחם נגד היהדות, ולחסל את 

אין  היהדות. לאו דווקא לחסל כל יהודי ויהודי,
להם כ"כ כיוון כזה, הם רוצים לחסל את היהדות, 
שה' ישמור. הם רוצים לגמור כביכול את השלטון 
של הקב"ה, ח"ו. וזו המטרה. ואוי למי שהולך 'נגד'. 
אני אומר לכם עכשיו: מי שילך 'נגד' יהיה בסכנה! 
ואנחנו צריכים לא לפחד מהם. כשזה יתחיל 

יצים, ולהגיד: ברצינות ו'בגדול' תצטרכו להיות אמ
"עד כאן! אנחנו יהודים, בני ישראל, אנחנו הילדים 
של הקב"ה, ואנחנו לא נעזוב את זה, ואתם יכולים 
לעשות מה שאתם רוצים, לא יעזור, לא נעזוב את 

   זה!".
כמה פעמים בהיסטוריה יהודים עמדו במצב    

שכזה. רק היהודים של הדור שלנו חשבו שאחרי 
כזה דבר עוד פעם. אבל זה  השואה לא יכול להיות

כן יכול להיות 'עוד פעם', ויהיה 'עוד פעם'. וזה 
-יהיה המבחן שלנו, זה המבחן. זאת תהיה ה'עקידת

שנקריב על המזבח?  מאתנויצחק' שלנו. ומה ירצו 
את היהדות! האם נהיה מוכנים להקריב את זה או 
לא נהיה מוכנים להקריב את זה? לא נהיה מוכנים 

אם אנחנו יהודים אמיתיים.  –זה להקריב את 
   אנחנו לא ניתן להם לעשות מה שהם רוצים.

של  ןהעניישל הגיוס פה בארץ, כל  ןהענייכל    
העבודה, שמושכים את האברכים, את היהודים 
החרדים, או אולי הם חרד"לים, להיות בצבא, 
ולקבל תואר, ולעבוד עבודה טובה בצבא, וליהנות 

שוך אותם לחילוניות! זה הכל כדי למ –בצבא 
לעבודה זרה! ולא רוצים להבין, פשוט לא רוצים 

הרבה -להבין. אנחנו, גם החרדים, נותנים לנו הרבה
הרבה אוכל, הרבה הרבה -מתנות, נותנים לנו הרבה

-צדקה', אבל זה בא מעובדי העבודה- כסף 'כאילו
איך יכולים  –זרה. ישיבות שחיים על כסף שכזה 

ם?! איך אפשר להביא להוציא תלמידי חכמי
בחורים לאמת עם הכסף המגעיל שבו קונים להם 
את הגמרות ובונים להם את הישיבה עם זה?! זה 
שייך לגוים, זה שייך לעובדי עבודה זרה. ויש הרבה. 

אבל זה רשמי! אתם  –אתם יכולים להאמין או לא 
יכולים לחפש את המידע על כל העמותות, איך הם 

  ת. רשומים, ותראו שזה אמ
וזה ככה בכל מקום. והם בטוחים שמנצחים, הם    

בטוחים שהיהודים בארץ וגם בעולם, נכנעים להם, 
ומתחילים לדלל את היהדות שלהם. וזה באמת 
קורה! הם מדללים את היהדות, הם 'כאילו חרדים', 
הם יהודים בצורה שטחית ביותר, אבל כבר 

היהדות שלנו והרבה מזרה. -מתכופפים לעבודה
ה טינופת, וחייבים לנקות את כל זה, את כל מלא

הטינופת הרוחנית, ולחזור לאמת. וזה לא משנה 
כמה שיצעקו עלי שזה לא נכון, אנחנו בפנים, 

  הרוב, יודעים שזה כן נכון. 
ולא רצו ללכת נגד המצעד של המנוולים שהם    

עושים כל שנה, חוצפה שכזו! ָּכֵאלּו עקומים 
יר הקודש, לא! כבר שעושים מצעד בירושלים ע

אמרנו 'לא', 'חס ושלום', כל הילדים אף פעם לא 
שמעו כזה דבר... ואני אומר לכם, ואני יודע שאני 
צודק, יש מלא בעיות כאלו בישיבות, אבל 

מה', כי הם -משנה-מחזיקים את הבחורים 'לא
צריכים בחורים! הם חייבים שיהיה מלא בחורים, 

זו רק  –מר לכם אין פרנסה! ואני או –כי אם לא 

דוגמא אחת. יש בעיות היום בין החרדים, שאף 
פעם לא היה במצב שכזה. פעם, מי שרצו ללכת 

הם היו עוזבים את  –בדרכים המלוכלכים האלה 
היהדות, אבל היום אפשר להיות יהודי ולהיות 
ביחד עם זה מטונף ומנוול, ואפילו אפשר להיות בן 

  אדם מכובד. 
ו שכדי לעצור את זה, אבל יש אנשים שלמד   

לפחות בשביל עצמם, חייבים להפריד את עצמם 
ויותר יותר מן הכלל, ולהיות עם אחרים שכמוהם. 

מתחילים להבין ככה את העניינים, יותר ויותר 
יהודים מצטופפים ביחד עם איזה אדם אחד או 

   יותר לכיוון נכון.-או-שנים שמכוונים אותם פחות
אבל עוד מעט אנחנו נהיה אך ורק עם הקב"ה.    

לא יהיה לנו מישהו להוביל אותנו. עד שמשיח 
אדם היחיד -הכל יהיה 'מבולגן'. והבן –יתגלה 

זה בן אדם שסוגר את עצמו  –שיראה אמת 
מהעולם שמסביבו, ומתרכז אך ורק על הקב"ה, 
מוריד את המחיצה שבינו לבין הקב"ה, מחיצה של 

להתקרב להקב"ה, אם זה  גשמיות, ומשתדל
בהתבודדות, או סתם לשבת בבית ולחשוב, ולבקש 

יכול  –מהקב"ה לעזור לו, לא משנה, מי שרוצה 
יכול ללכת הביתה,  –ללכת ליער, ומי שרוצה 

לשבת בחדר ולעשות את זה, לא משנה, אבל יהודי 
חייב להתרכז אך ורק על הקב"ה, לקשור את הקשר 

 –בלי זה  להציל אותו. זה הדבר היחיד שיכולהזה. 
אין תקוה, אין תקוה. אנחנו יכולים למצוא עוד 

זה רק  –באמת -יהודים כמונו, אבל להגיע לאמת
זו הנוסחה, הנוסחה היהודי עם בוראו, וזה הכל. 

  לחיי נצח.
  מה קורה פה?, שריפות בארץש. יש הרבה 

בגמרא מובא ששריפות זה בגלל חילול שבת ['א''ר 
שמואל משמיה דרב אין הדליקה יהודה בריה דרב 

מצויה אלא במקום שיש חילול שבת שנאמר 
(ירמיהו י"ז): ואם לא תשמעו אלי לקדש את יום 
השבת ולבלתי שאת משא וגו' והצתי אש בשעריה 

   ואכלה ארמנות ירושלים']
שבת זה סמל -ת. כן, הם חילונים, אז ודאי שחילול

של החילונים. וכמו שדניאל אמר: יהודי שלא 
לא שומר כלום, אם הוא לא שומר  –שומר שבת 

-. בואו נגיד שהוא צם ביוםהשווזה לא  –שבת 
כפור, אבל הוא לא שומר שבת! איך זה הולך 
ביחד?! בסדר, הוא יקבל קצת שכר בשביל זה, אבל 
אם הוא יודע שהוא צריך לצום ביום כיפור, אז הוא 
צריך גם לדעת שהוא גם צריך לשמור שבת, הוא 

   'תינוק שנשבה'...לא 
זה גם אזהרה. זה לכשעצמו אזהרה, שאם אתם    

 –חושבים שאין לנו כבר מלחמה על היהדות שלנו 
זו גם כן  –אתם טועים מאד. מדינת ישראל 

מלחמה נגד היהדות. כל המדינה הזו, המדינה, אני 
לא מדבר על ארץ ישראל, זו מדינה נגד היהדות, 

ה אמיתית על נגד הקב"ה. ועכשיו תהיה מלחמ
  היהדות. תתכוננו.

ש. מה דעתך על 'ועידת אנשי העסקים החרדים', 
הביאו שם את נתניהו, באיזו חנופה, כבוד של 

   אדמו"רים העניקו לו, לרה"מ...
ת. טוב, מה אני אגיד לכם, זה לבכות, לבכות. 
מאבדים את הדעת ממש. כשנותנים לבן אדם 

וא היה גוי שכזה כזה כבוד, והכל בשביל כסף. אם ה
מילא, אבל זה מדובר ביהודי שרוצה להרוס את  –

   היהדות, וזה כבר משהו אחר.
   ש. האם הם לא יודעים את זה?

   ת. מה אכפת להם? העיקר שיש כסף.
   ש. מה אתה אומר על הכוכב?..

ת. הכוכב בא, הכוכב בא... אל תדאג! היתה כעת 
אדמה משהו רציני ביותר ביפן, וכל הזמן -רעידת

מאות. וזה לא נגמר. וגם -אדמה, מאות-שנן רעידותי
אנחנו יכולים להרגיש על עצמנו את הלחץ. כולם 
מתלוננים שהם מרגישים לחץ, לחץ, לחץ בראש, 
מרגישים חולשה, צעירים ומבוגרים, לא משנה. אז 
זה הכל מזה. ויש לנו גם את הבורות שנפתחים 
 בכל העולם, אם לא שומעים את זה ברדיו חושבים

איך, ובגדול. -ועוד-קיים-שזה לא קיים, אבל זה
  בא!  –ומספיק אנשים צילמו את זה כבר. הכוכב 

   ש. אז למה לא רואים אותו?
ת. כן רואים אותו, זה תלוי מתי. אי אפשר לראות 
אותו תמיד, כמו שאת השמש רואים תמיד ואת 
הירח רואים תמיד. יש דברים שרואים רק לפעמים, 

א מסתובב, הוא לא עומד דום. וזה אחד מהם. הו
אחת הבעיות היא שאין לכוכב הזה מהירות 
אחידה, לפעמים הוא הולך יותר מהר ולפעמים 
יותר לאט. רק אלו שיש להם את הידע מכל מיני 

הם יכולים לדעת מתי הוא  –מכשירים שיש להם 
צריך להגיע, אדם רגיל לא יכול לעשות את החישוב 

  ה נתונים. הזה, כי חסרים לו מדי הרב
זה גם לא הגיוני לחשוב שמלחמת העולם 

זה הדבר שיהרוס את כל העולם, לא  –השלישית 
יכול להיות. זה צריך להיות משהו שמיימי, דבר 

  שאי אפשר לדבר עליו בהגיון.
  

  .א) 279(א רוצים לראות כלום  ל  
  תשע"ז כסלו א"כ, כסלו' ז, בנימין עם
 נדהם אני .רצינית בצורה להתחיל שוב רוצה אני
 למה לב שמים לא פשוט שאנשים לראות הזמן כל

 את לקבל רוצים שלא מה מילא. מסביבם שקורה
... מסכנים, אוטיסטים רק אנחנו כי, שלנו המילים

 על מניפולציה איתנו לעשות אפשר אפילו ואולי
 את לראות רוצים לא אבל, ושלום חס, להגיד מה
! כלום קורה לא אבל: "אומרים ועוד, שקורה מה
 או, זה את להבין יכול לא אני!...." כלום קורה לא

 הם לחץ ומרוב, עסוקים כך כל הם אדם-בני אולי
 לא, שקורה מה מסביבם מסתכלים לא פשוט



 אבל. שקורה מה שומעים לא, שקורה מה רואים
 שומע לא והוא, מבודד במצב מישהו אם אפילו

 השונים הדברים כל עם בקשר נמצא ולא רדיו
 אבל, עליהם החדשות את לקבל שאפשר והמשונים

 בכל זה את לחוש אפשר', רבאווי' זה אופן בכל
  !מקום

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

 חושב אני אבל. אותו להכיר אפשר אי, לגמרי אחר
, לדעת רוצים לא פשוט – בעולם היהודים שרוב

 מוכנים ולא האזנים ואת םהעיניי את סוגרים
 שיש המפחיד המראה את ולקבל, ולראות, לפתוח
  .בעולם

 שנה עשרה חמש לפני: כולם את שואל ואני   
 עולם על חולמים היינו האם, חדשים כמה פלוס
 על ואומרים, הלאוין כל את שמעֶלה עולם?! שכזה
 כל דברים עושים הם. רוצה כן' שה מה שזה הכל

 בטוחים שאנחנו, חולניים כך כל, איומים כך
, טוב – שהרע לעולם הגענו. המבול לדור שחזרנו
 חיים לחיות שרוצה אדם ובן. רע זה – והטוב
 שעקום ומי', עקום' הוא – נורמליים יותר-או-פחות
 כמובן שקיבלנו הדברים וכל... וישר שמח הוא

   ללכת אפשר אפילו! רעים הם – מאליו
-חולי, משתחררים והגנבים. זה בשביל סוהר-לבית
 מכניסים הטובים האנשים ואת, מסתובבים הנפש
 משנה לא וזה. היום שלנו העולם זהו... סוהר לבתי

 להיראות יכול הוא, מבחוץ נראה אדם-שהבן איך
 ואדם. ענקי- רשע להיות ובפנים, שבעולם צדיק הכי

 אדם יהיה והוא', ָזרּוק' כמו להיראות יכול אחר
  .ביותר הצדיק

 זה ולכן, בכלל ברור לא זה. לדעת היום אפשר אי   
 הוא. אותו לסבול אפשרי-בלתי שכמעט עולם

 מההתחלה, הסוף עד מהתחלה שקרים על מבוסס
 לא הרגיל האדם, כלום לעשות אפשר ואי, הסוף עד

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

-אנשי, שפל כך כל, נמוך כך כל שנהיה העולם רוב
 אחד דבר רק יש? לעשות אפשר מה אז. ממש, שטן

 כל זה אבל, אותנו שיציל מה וזה לעשות שאפשר
 לנו יראה' ה – שנתחיל ברגע אבל, לעשות קשה כך

 כשנגיע אפילו, עלינו ישמור הוא, הדרך את
 והקיבה, פחד מרוב' יקפוץ' הלב, שהלב לשלבים
  .נסים בניסי, זה את נעבור אבל, מפחד תתהפך

 לא אבל, השלימה-לגאולה באמת שמחכה ומי   
 השלימה-לגאולה שמחכים ולא, באמת אלא, סתם

 שתהיה סתם או, החובות מכל להשתחרר כדי
 שנרצה! לא, החיים של המתחים כל ובלי רגיעה

 את להמשיך שנוכל כדי השלימה הגאולה את
 שאנחנו הרגשה עם להמשיך, הבריאה של התהליך

 מרגישים אנחנו כיום כי, יורדים ולא עולים
 נרד לא אנחנו אבל, לתהום יורדים שאנחנו
 אותנו ישים פשוט והוא, אותנו ירים' ה, לתהום

, אותנו יביא הזה והמסלול, לגמרי אחר במסלול
 יעצור ולא יפסיק לא זה. שנגיע עד, למעלה למעלה
 זה. ָלֶנַצח, לעלות ימשיך זה, מסוים מקום באיזה

. הרוחני הסיפוק עם, סיפוק עם נצח, שנקבל מה
 שמבלבל הגשמי הצד בלי יהיה זה לאט-ולאט
  לדי ה' ממש.י נהיה ואז. כך כל אותנו

 כל על היום מסתכל כשאני הלב לי כואב אבל   
 אלה אפילו, שלנו היהודים כל על, העולם

 בצד נלחמים תמיד לא(נגד היצר הרע)  שנלחמים
 כי, נלחמים שלא חבל – נלחמים שלא ואלה, הנכון

 מתכופפים אנחנו. הרע-היצר נגד להילחם חייבים
 לפחות זה על כבר דיברנו אמנם. הזהב-לעגל, לכסף

. לשמוע רוצים לא אבל, יותר לא אם שנה עשרים
 יותר, פעם- אי מאשר גשמי יותר במצב העולם
 כבר אני. זה את לסבול יכול לא כבר ואני, ויותר
 אותנו תוציא, מספיק, מספיק, די: 'לשמים צועק

 אנחנו, ויורדים יורדים אנחנו, כבר הזה מהמקום
 אבל – להחזיק צריכים אנחנו'! לרדת רוצים לא
 יש. בשבילנו אחד מנהיג אין, מנהיג אפילו לנו אין

 עם אחד כל אבל, הרבנים בין צדיקים ויש, רבנים
 ואין, מתבלבלים ואנחנו, שלו הקטנה-הקבוצה

  .אותנו לכוון מישהו
 יותר להוריד שעבד מי, הזה הבלגן בכל אבל   

 שהם הגופניים הגשמיים הדברים את ויותר
 להמשיך, לחיות להמשיך בשביל' כביכול חשובים'

 ורק אותם לבטל שעובד מי, טוב ולהרגיש לעלות
 את להוריד מוכן הוא ותמיד, ה"הקב עם להיות
 האדם אם אפילו השני האדם בשביל שלו הכבוד
 או שלנו הילדים זה אם אפילו, צודק לא השני

, אוהבים שאנחנו אחר אדם בן או, שלנו הנכדים
 האלה הרגשות נגד שנלחם מי, אנחנו, אופן בכל

' סליחה' ולהגיד', מסכנים'ה להיות מוכנים ותמיד
. חירווי רק הוא אז – סליחה להגיד צריך לא כאשר

 שכל הדברים כל ואת הזה-העולם את מוריד הוא
 כדי צריך שהוא חושב: נכון יותר, צריך אדם בן

 הכי האושר, דבר של בסופו אבל, מאושר להיות
, בבוקר איתו לדבר. ה"הקב עם להיות זה – גדול

 או בערב איתו ולדבר, בצהרים איתו ולדבר
 ולא. שלנו הבקשות כל את ממנו לבקש. מתישהו

 זה. המבחן זה. תמיד איתנו שהוא לדעת, לפחד
  .בו לעמוד צריכים שאנחנו המבחן

 בחיים הנאות כמה להם יש, לאנשים קשה וזה   
 להם קשה פשוט זה, זה בלי לחיות יכולים לא שהם
 שלהם הֶאגֹו, לוותר מוכנים לא הם ולכן, מאד-מאד

, סיפוק להם שנותנים דברים מצאו גם הם, נותן לא
 של, אהבה של הרגשה, טובה הרגשה להם ונותנים

, םעיניי-אחיזת הכל זה אבל, למשהו להשתייך

. מבולבלים לגמרי אנחנו – זה את לנו שאין וברגע
, זה כל את להוריד, זה את להפסיק צריך לכן אז

  .'ה ִעם ורק אך ולהיות
 והאב, וילדיה ואמא, קשר יש, נכון, נשוי זוג גם   
-שהבית כתוב הרי אבל, קשר יש – ילדיו עם

 ה"הקב: שותפים שלשה של זה האמיתי-היהודי
 כל לא, פשוט-יחסית שאדם כמו אבל. והכלה החתן

: ככה בדיוק לא זה: 'פעם אמר מצוות שומר כך
 עם החתן, ה"הקב זה! לא", הכלה החתן ה"הקב"

 זה את שעושה מה וזה. ה"הקב עם והכלה, ה"הקב
 זה לתוך להביא מצליחים אנחנו ואם. יהודי לבית

 –" ה"הקב עם כולנו" יהיה שזה, שלנו הילדים את
  !מעולה משפחה תהיה זאת אז

  כוכב.ם הלוהטלסקופ דרכו צ      
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 רופאים יהיו שלנו שהילדים צריכים לא נחנוא   
 הרבה ושירוויח כדי אחר מקצוע איזה יודע לא או

, תורה-לומדי בנים רוצים, החרדים, אנחנו. כסף
 הבעיה אבל. וטובות צנועות ובנות, תורה ומרביצי

 אמנם. זה את רוצים בדיוק לא החרדים שכיום היא
 – למעשה אבל, זה את לרצות מאד מתיימרים הם
 מישהו רוצים הם. הגשמיות את רוצים הם. לא

 אבל, להיות חייב שזה להם אמרו ככה כי שלומד
 אז. הכל את רוצים, ריהוט רוצים, דירות רוצים גם

 להביא בשביל' עצמם את שוברים' פשוט ההורים
, ביום שעות שמונה עובדת האשה כך ואחר, זה את

 עד זמן הרבה יקח לא אבל, ללמוד הולך והבעל
  .לשרוד היום קשה מאד כי, יעבוד הוא שגם

 את לחנך בשביל שבנויים יעקב-בתי יש ולכן   
, המשפחה וכל הבנים את להחזיק שיוכלו הבנות

 מן' ה את מוציאים אז זה עם כשמתחילים אבל
 היא, שונה משהו נהיית האמא כי, היהודי-הבית
 הבעל בשביל זמן לה שיש היהודיה האמא לא כבר

, ְמַנָקה שהיא, מבשלת שהיא, הילדים ובשביל
 כבר היא! לא, מה-משנה-לא לכולם דואגת שהיא

 יותר לה יש גם ולכן, לפרנסה מקור להיות נהפכת
 שלא אחרת שליטה מין גם לה יש, להגיד מה

  .יהודית למשפחה מתאימה
 הרבה האלה הדברים את אמרנו כבר אנחנו, טוב   

 ויותר גרוע יותר נהיה זה זה כל עם אבל פעמים
 ויישאר יהודים כמה יודע לא אני. גרוע ויותר גרוע
, היהודים רוב – עכשיו נראה שזה כמו כי, בסוף

, הגשמיות עם תפוסים כך כל הם, החרדים אפילו
 יש אפילו. מאד ירדה) היהדות( האידישקייט שגם

, לגוים רק מתאימות היו שפעם עבירות בתוכינו
 כל ובכלל, הלבוש-סגנון, הדיבור-סגנון עכשיו אבל

  .לגוים דומה ויותר יותר נהיה זה – הרצונות
: שינוי שרוצים לאלה רק עכשיו מדבר אני אז   

 את וללמד, הכוחות כל עם, ה"לקב תתקרבו
 שילמדו דברים הרבה ויהיו. הדבר אותו את הילדים
, שקר הכל שזה להבין ויצטרכו, ספר-בבתי עכשיו
 מיני בכל וגם בצניעות גם, בלבוש גם, אסור ושזה

  .אחרים דברים
 לילדים להראות חייבים שאנחנו זה את גם ויש   

 יודע קטן ילד. ה"הקב עם קשר קושרים איך שלנו
, והוא), במהירות( ק'יקצ'צ זה את ולומד זה את

 את לו שיש וברגע, הזה הקשר את לו יש תמיד
 לו נותנים לא ואנחנו, צעיר בגיל הזה הקשר

 עוד זה– אחרים דברים מיני כל עם להתקלקל
 העולם! מלבדו עוד אין: לשכוח ולא. מעמד יחזיק

 הרבה יחזיק לא, עראי – שלנו והעולם, שלו זה –
- רוב את יכרית עצמו הוא –' ה. עראי זה. זמן

 ואם. ברור כתוב וזה. העולם-אנשי רוב ואת העולם
 רק אני, נכון לא שזה אתכם להרגיע רוצה מישהו
 מלחמת לפני שהיה מה זה כי, עליו גם מרחם
 היה זה 2-ה העולם מלחמת? מה: 'ותגידו! העולם
 תהיה לא הזו שהמלחמה למה אבל!'... גזירה
 מהדור צדיקים יותר אנחנו האם?! מה?! גזירה

 יותר לא אנחנו! לא?! 2- ה העולם מלחמת שלפני
 כל על מסתכלים היינו אנחנו אם, צדיקים

 יהודים של, ביותר הקשות, האיומות העבירות
 יודעים ושאנשים, עליהם שעוברים חרדים-כביכול

 מאמין אני, תשובה עושים בדיוק ושלא, מזה
  .יתעלפו שביניכם שהתמימים

 אתם אם בין, ביותר קשה שלנו המצב ולכן   
 לשמוע רוצים שאינכם או זה את לשמוע רוצים

 לא כבר זה. יחרב העולם רוב. עובדה זו. זה את
 מהתחלה הוא בעולם השקר! יהיה זה ככה', אולי'

 כל. דבר כזה היה לא פעם שאף כפי, הסוף ועד
 ואנחנו, פה כבר הם – הדורות מכל הרשעים
'. לה להתקרב ופשוט, זה כל נגד להילחם צריכים

, שלכם בבית חדר באיזה ְׁשבּו. מאד פשוט זה
, מרגישים שאתם מה', ה עם לדבר תתחילו ופשוט
. פתוחים תהיו רק, רוצים שאתם מה ממנו תבקשו

 רוצים שאתם בגלל זה את לעשות לא, גשמי ולא
 לעשות אלא, מה יודע איני או, חדש בית לקנות

 עם ורק'. לה להתקרב פשוט רוצים אתם כי זאת
 נצא, בשמחה ממש מזה נצא אנחנו הזאת הקרבה
  .בהתלהבות ממש הזה השקר-מעולם

  ב.מצ כזה לדמיין כלום/רק לראות רוצים לא 
  ב) 279כסלו תשע"ז  ( א"כ, בנימין עם
? להגיד יש ומה. פעם עוד נפגשים אנחנו הנה   

 רואים, מתעניינים אם, רואים אנחנו, ראשון דבר
 העולם. הכיוונים מכל מתמוטט פשוט שהעולם

 מיני בכל שיש הענקיות האדמה-רעידות מכל רועד
 קר משהו, קר – רהאווי ומזג. ב"ארה כולל ארצות

 בכאלו גם, קר יותר להיות עומד וזה, מאד-מאד
 געש-והרי. שם קר כך כל לא זה כלל שבדרך ארצות

 (Yellowstone) שבילוסטון פחד ויש, מתפוצצים
 ענק געש הר, (ו"ח להתפוצץ עלול' גייזר-אולד'ה

) ב"שבארה ילוסטון הלאומי בפארק, האדמה ךבתו
  .ב"ארה של רבעים-שלשת למחוק יכל לבד וזה
 כולל העולם בכל ביותר קשים שטפונות ישנם   

 השטפונות ממקום רחוק לא, שני ומצד, ב"בארה
 שגבו שריפות שישנם יבש כך כל וזה, יובש יש

 הצפוני הקוטב, ובכלל. אנשים הרבה די של חיים
 וגואים מתמלאים והאוקיינוסים, להינמס ממשיך

 השבוע רק. רגיל לא בלגן והעולם. גדותיהם על
 כשמלחמת, בטורקיה רוסיה של השגריר נרצח כבר

  ...דומה משהו על התחילה הראשונה העולם
 ירה יהודי צעיר השניה העולם במלחמת גם. ש

 ליל' את שפתח מה, בצרפת גרמני בדיפלומט
  ...'הבדולח

 העולם במלחמת בולט יותר הרבה היה זה אבל
 כמו, שמתרחשים הדברים כל עם אבל. הראשונה

), בברלין המשאית דריסת( בגרמניה שקרה מה
 כל עם אבל, קשה כה בצורה נהרגו אנשים שהרבה

 – המתים את קוברים אנשים. שקט יש זה
 אינם בעולם האנשים רוב, כן. הלאה וממשיכים

. דקה בעוד שיבוא ממה מפחדים, מפחדים, רגועים
 לא אולי, העולם סוף שזה בטוחים האנשים רוב

 והרשעים. זמן הרבה בעוד לא בודאי אבל היום
 – שקר זה שרובם – סיבות מיני כל לנו נותנים
-של-בחיים חיים שהם חושבים הם. לפחד בשביל

 מיני כל ממציאים והם, שחקנים כולם שהם, סרט
 ולבלבל העולם את למשוך כדי) דמיונות( פנטזיות

 יצורים, חוצנים שיש כך על הסיפורים כמו. אותם
 עקומים-חיים מין, הארץ-לכדור מחוץ שחיים

 והם', מצאו' שהם הארץ-לכדור מחוץ שכאלה
. שקר הכל, שטויות – והכל'. זה נגד נלחמים' אפילו
  .ההוליוודי במח שנאמין רוצים

 בדיוק ומוציאים בהוליווד שולטים בעצמם והם   
 שהם הסיפורים אותם עם, האלה הסרטים את

, פנטזיה הם – ההם הסרטים אבל! עכשיו מספרים
 מנסים עכשיו אבל. אמיתי שזה טוענים לא הם

 אדם-הבן שאם למדו הם כי, כאמיתי זה את להציג
 אם אפילו, מספיקה בכמות משהו על ורואה שומע

 – שלו מהדמיון זה את כתב שמישהו יודע הוא
. שלו המהות מן חלק נהיה זה, משנה לא אבל

 כזה, אמיתי שזה להגיד שרוצים הרגע מגיע וכאשר
 הם אז – עכשיו מגיע וזה אמיתי זה – דבר

 בזה יאמין שמישהו אפשרות יותר שיש מאמינים
 כאלה יש ובאמת. ההם הסרטים כל לאחר

, שכל קצת עם אדם בן כל אבל, בזה שמאמינים
 יכול לא – הדברות-בעשרת שמאמין נוצרי אפילו

 יכול לא יובוודא בודאי והיהודי. בזה להאמין
  .שטות בכזה להאמין

 ואם. ליום מיום ומתבלבלים הולכים ואנחנו   
 יותר נכנס אדם הבן אז ו"ח' לה קרובים לא אנחנו
 כי, לחיות רצון-וחוסר דיכאון של להרגשה ויותר
 אז עקום אדם-הבן ואם. מה בשביל כך כל אין כבר
 כל את לעשות יכול הוא כי, עכשיו שמח הוא

, חוקים עשו ועכשיו. אסורים שהיו הדברים
 אתה! זכותך זו! מותר זה! לא: אומרות הממשלות

 מביא גם זה אבל! רוצה שאתה מה לעשות יכול
 דבר זה אופן בכל כי, לדיכאון דבר-של-בסופו
 נגד, אדם-הבן של המהות נגד, התורה נגד שהולך
 כל ויש. האחרון בזמן משתנה כן גם והטבע. הטבע

 מושפע מאד והעולם. בטבע גם מוזרים דברים מיני
 את מושך הכוכב. אלינו מגיע מעט שעוד מהכוכב

 אותו מושך והוא, מגנטי כן גם עצמו שהוא א"כדוה
 שהוא ןמכיוו, רחוק כך כל שהוא אפילו, חזק יותר

 הרוח-מצבי על גם משפיע וזה. מגנטי יותר הרבה
 תראו. הכל על וגם, שלנו הבריאות על וגם, שלנו
 רק לא אבל, שדברנו כמו טבע- אסונות כמה, כמה

 שהם, מקום בכל שנפתחים הבולענים כל, זה
. קומות וכמה כמה בני שלימים בתים בולעים
 בדרך המלח-ים ליד כאלו בארץ גם לנו יש אפילו
 יהיה שלא ו"ח יודע ומי, ישנם פה גם, גדי-לעין
  .מזה גרוע יותר

 להמשיך רוצים. לדעת רוצים לא אנשים אבל   
 זו אבל. האמת את לראות רוצים ולא, שלהם בדרך

 על להקל ולנסות, האמת את להגיד - שלי העבודה
-בהר היו שלכם שהנשמות האמיתיים-היהודים כל

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

 בכל, ביותר קשה מצב יהיה ביותר הקרוב שבעתיד
 אני. יודע לא אני – יהיה זה איך בדיוק. הכיוונים

. העולם בכל' ׁשֹוק' יהיה, ביותר קשה שיהיה יודע
  .וחשבון-דין לעשות יתחילו אנשים סוף-סוף
 אנשים הרבה יש, ב"בארה, ובאמריקה   

 לבד לגדל אפשרות לעצמם ועשו, לזה שמתכוננים
 שיכול מוכן אוכל גם להם יש. שלהם האוכל את

 הוא גובה איזה מדדו והם, שנים כמה להחזיק
 שלא כדי הים פני גובה לעומת שלהם המקום

 הצונאמי כי, מצונאמי שיטפון של סכנה להם תהיה
 להם יש – והם. ו"ח מטר מאות לשש להגיע יכול
  .להם יפריע לא אחד שאף כדי נשק

  ).11(המשך בעלון 



  (המשך מעלון קודם).
 לא שהם כדי בקבוצות התארגנו הם, זה רק ולא 

 משנה לא, כולם כנגד להילחם שיוכלו, לבד יהיו
 וגם... ברובים לירות יודעות שלהם הנשים וגם. מי

 מים להשיג איך'ב מומחים כבר והם... הילדים
 בלא צריכים שהם דבר וכל מים לטהר איך', נקיים
 אומר לא זה. לעשות מה יודעים והם. חשמל

, שינצלו אומר לא שזה יודעים הם וגם, שינצלו
 לא הם. העולם את יצר' שה מאמינים הם אבל

 הם בערך אבל, ה"הקב של האמת את מבינים
 שהם דואגים הם. עושים שהם מה וזה. מבינים

 בשביל צריכים שהם מה כל עם מוכנים יהיו כולם
 ודברים בנזין, דבר שום ובלי חשמל בלי לחיות
  .לזה מוכנים ממש. כאלה

 רוצים לא – ל"בחו היהודים. גוים הם ולרוב   
 כמו שלהם החיים עם להמשיך רוצים הם. לדעת
, החילונים וגם הדתיים וגם החרדים גם וזה. שהם

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

 אני מה: "אומרים שהם או, לדעת רוצים לא פשוט
 כל את לי יש?! אעשה אני מה? לעשות יכול

 יביא אני איך – באמריקה שלי הנשואים הילדים
 באמת הם אם אבל, נכון וזה." כסף לי אין? אותם

 רוב עם לגמור משתדלים ובאמת יהודיות-נשמות
 ה"לקב ויותר יותר ולהתקרב המיותרת הגשמיות

  .לפחד מה להם אין ולאמת
 השלטון אותו. הגוים של בשלטון אנחנו – בארץ   

 הממשלה כשגם, עכשיו המערביות הארצות בכל
, שלנו הממשלה לא, סליחה, מהם באה שלנו

 אומר לא זה. מהם הם ישראל-במדינת הממשלה
  .שמצביע הרוב אבל – שכולם

 בכלל אותם מעניין לא – הם, להבין וצריכים   
, לא, לא', לה קרובה חזקה יהודית קהילה לבנות

 נדה'אג להם יש לרשעים שייכים שהם אלה
 זו, לגוי היהודי את להפוך היא נדה'והאג), תכנית(

 פשוט. נדע שלא, היהודית הדת את לסלק. נדה'האג
 אותו להפוך, שלו מהיהדות היהודי את להוציא
 שזו לי נראה, מה בדיוק לי ברור לא, אחר למשהו
 זה את לעשות רוצים הם עכשיו. זרה עבודה
 לא וזה. לכולם גם ליהודים גם לנוצרים גם, לכולם

 אבל. זה את לעשות להם יתן לא ה"הקב. להם ילך
 צריכים. זמן הרבה שאין לדעת צריכים אנחנו

 לא, מאד חזק ה"הקב עם הזה הקשר את לקשור
 חייבים, הגברים, ואתם. פעמים כמה משנה

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

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

 הרבה-מהרבה אתכם יציל וזה', ה עם תהיו', ה
  .סבל

, ןבמניי להתפלל תלכו כן גם אתם – והגברים   
 וגם, דמעות עם להתפלל וגם. שיותר מה תשתדלו

 בצורה הילדים את ולגדל, הגשמיות את להוריד
 ואם. מסביב המיותרת הגשמיות כל בלי, פשוטה
 תסבירו אז – כאלה לא הם האחרים הילדים
' שה מה זה כי. כאלה כן הם למה שלכם לילדים

 של שליש שני, יחרב העולם מעט ועוד, אוהב
, קשה מאד-מאד, מאד קשה יהיה וזה, יחרב העולם

 להיות כדאי לא. זה את יעבור אמיתי-יהודי אבל
, הזמן כל להגיד ככה וצריכים. אמיתי לא יהודי
  .לנו לעזור ה"מהקב לבקש, לעצמנו להגיד

 הפאות, הנשים של הפאות את להוריד וצריכים   
 שהיא כאילו אשה עושה זה. רעות כולן הן. הרעות

, והקצרים, הצמודים מהבגדים להתפטר. נשואה-לא
 שנדבק משהו לא, יציב מבד, רחבים דברים וללבוש

 לא עדיף וגם, הפאות עם ללכת שלא צריכים. לגוף
. המטפחות עם ללכת כדאי, הכובעים עם ללכת

 צריכה האשה .יובוודא בודאי עדיף המטפחות
 יותר שהיא מה, צנועה יותר שהיא מה: לדעת
. ה"לקב יותר תתקרב היא ככה – הגוף את מכסה

 אם. ה"הקב לבין בינה שיש מחיצה מוריד בגד כל
 שלה הגוף צורת את רואים ולא לרחוב יוצאת היא

 מחיצה זו. ה"לקב מאד מאד אותה מקרב זה אז –
 וזה. האשה לבין הזה העולם של הגשמיות בין

 לבין בינה חוצץ זה. סוגר שזה מה כפי פותח
 ועוד עוד רוחנית פותח וזה, הגשמיות של העולם

  .ה"הקב לבין בינינו שיש ּוְמָסִכים מחיצות
 מקנא לא אני – בזה לאשתו מפריע שהוא ויהודי   
 הצניעות: היהודי-הבית של הבסיס זה כי, בו

 להיות אשתו את מעודד לא הבעל ואם. והקדושה
. נופל, נופל הבית וכל. ה"הקב נגד הולך הוא – ככה

 אבל, נפילה שזו לב שמים שלא משפחות יש ואולי
 קצת ועוד קצת עוד נופל זה דור ובכל. נפילה זו

 כאלה יש', ה ברוך, עכשיו אבל, קצת ועוד
 לא זה אולי אמנם. ומשתדלים, וחוזרים, שמבינים

 והרצון, עז רצון להם יש אבל, מדויק אחוז-מאה
  .למשיח אותם להביא יכול הזה
 בעיה, היום בקדושה קשה בעיה יש גם ולגברים   
' סקנדלים' הרבה כך כל יש. קשה כך כל

 מדברים ולא שיודעים דברים גם ויש), שערוריות(
 מוריד כבר' שה עד להמשיך לזה ונותנים, זה על
 מאד קשה במצב העולם כל. קשה בצורה זה את

 רוב בשביל מותרים הלאוין ורוב. וצניעות בקדושה
 גם, ואנחנו. ככה החליטו הם לפחות, הגוים

 שלא כאלה אנשים בינינו לנו יש, החרדים היהודים

 על תשובה לעשות מתכוננים ולא תשובה עשו
, כמה. לנו אוי, לנו אוי, לנו אוי, שלהם העבירות

. מקומות מיני מכל סובלים שלנו הילדים כמה
 החיידר, האחרון בזמן פעמים הרבה מסוכן הבית

 הילדים על להסתכל צריכים. מסוכן והרחוב, מסוכן
 וזה. ישמור' ה, להם לדאוג, הלילה וכל היום כל

 אבל!', דבר כזה אין, לא: 'יגידו אבל'. חרדים כאילו'
 הכי שכואב מה אבל, מאד כואב זה. דבר כזה כן יש

 אפילו, גוים כמו נהיו היהודים של שחלק זה הרבה
  .גוים כמו נהיו הם'. חרדים יהודים' הם רשמית אם
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 כשרוצים אבל, הסוגים מכל רבנים מלא לנו יש   

 רוב אצל זה את ולחפש ללכת אפשר אי האמת את
 שרוצה אדם בן. בודד מרגיש אדם- הבן. הרבנים
 את פשוט, הצניעות ואת הקדושה את באמת
 לפתוח יכול הוא, יודע לא הוא, הכל של האמת

 בתוך אותו לכוון מישהו צריך הוא אבל, ספר
 ללכת צריכים, ברירה אין? זה את יעשה מי. הספר

 – אליו ישירות בתמימות שהולך ומי. ה"לקב ישר
  .תשובות מקבל

  ...?התשובה את יקבל הוא איך. ש
 להבין יכול שהוא בדרך אליו מגיע זה אחד כל. ת

 כשהם לב שמים שפתאום כאלה יש. זה את
 וכדאי, משפטים כמה על נתקעים שהם מתפללים

 את לקבל בשביל האלה המשפטים על לחזור
 יש. בלילה חלומות להם שיש כאלה יש. התשובה

 מיני כל יש. קול שומעים, מרגישים שפשוט כאלה
 שזה ֵידע הוא – אמיתי אדם בן אבל, אפשרויות

 הוא אבל, אחוז-מאה בטוח יהיה לא הוא, אמיתי
  .אמיתי שזה ידע
 וזה. והנורא הגדול יוםל נגיע מעט עוד ואנחנו   

 ִמָדָבר ֵיֵלךְ  וזה, יקרה משהו. פתאומי באופן יתחיל
 לעשות מה נדע לא שאנחנו עד, לדבר מדבר, ְלָדָבר
 ונרגיש. אחת-בבת נופלים דברים הרבה כל כשכל
 אז, לזה מוכנים לא שאנחנו, אונים-חוסר לנו שיש
 תהיו רק – דבר של בסופו אבל?... נשרוד איך

 כשאתם, לכם לעזור ה"מהקב תבקשו. רגועים
. לטובתינו זה – עושה שהוא מה שכל יודעים
 על לעבוד ובאמת, באהבה הכל את מקבלים אנחנו
 לכם אומר ואני. באהבה זה את שנקבל עצמנו
 לא', כאילו' לא, באמת ה"להקב שקרוב שמי: בטוח

  .ישרוד הוא – ה"לקב דבוק אלא, במלים רק
 היא השאלה, שקרים על מבוסס שהעולם אמרת. ש

 עם, שכזו בצורה להמשיך לעולם נותן' שה זה איך
  ...?שקרים הרבה כך כל
 חייבים השקרים כל אבל, ימשיך לא זה, לא. ת

 השקרים –' לה הקרובים, הטובים והאנשים, לצאת
 לא הוא –' לה קרוב שלא ומי, להם ברורים די הם

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

, אחד דבר ברור. אמיתי ומי השקרן מי ֵיַדע פשוט
 עושה הזאת והמחלוקת, עכשיו מחלוקת הרבה יש

 לדעת רוצים אתם. היהודים בין בעיות מאד הרבה
 השיטות את תראו. מאד פשוט? לא ומי אמיתי מי

, להגיד שמשתדל מי. השני נגד אחד שמשתמשים
 על בוץ לזרוק מתחיל ולא', וכו מהתורה לדבר
 מיני בכל שמשתמש מי. אמיתי הוא אז – השני

 אז', טוב' למשהו כאילו להגיע כדי פסולות שיטות
  !רשע זה, שקרן זה, שקר זה
 על לסמוך יכול' לה קרוב שהוא אדם האם. ש
  ? האמת את מזהה שהוא לדעת בכדי שלורגש ה
 יכול'. לה קרוב באמת שהוא מי על מדובר אבל. ת

 קרובים שהם חושבים שהם אנשים שיש להיות
 כל על, מדבר אני מה על מבינים לא בכלל והם', לה

 אין פשוט? ֵידע הוא מאיפה אז, הדבר של העומק
 שלא היהודי את יקח ה"הקב עכשיו אבל. שכל לו

 את יראה שהוא עד מכות לו ןויית, לראות רוצה
 לא זה –' האמת את לראות' אומר וכשאני. האמת
, האמת את להבין זה אלא, םהעיניי עם לראות
  .האמת את לחוש

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

 אנחנו מה, פעם כל כי, זה את לשמוע יכולים אמת
, אחרת בצורה אבל, חדשים דברים לא? אומרים

 את שמחפש מי אבל. הדבר אותו את, אחר במבט
 ולא באמת-השלימה-הגאולה את ומחפש האמת

 חיזוק ולקבל להבין יכול כזה אדם – הגשמיות את
  .אומרים שאנחנו ממה

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

)! החכמה' (קונץ'ה כל זה?! אותם מחזקים איך. ת

 בעולם שלנו הבעיות כל את לדחות צריכים אנחנו
, עשו פעם שהיהודים כמו, ה"לקב ללכת ורק, הזה

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

 להתגבר רוח-למצבי לתת ולא', ה עם שמחים
 אבל, ליצניים להיות לא םרציניי להיות. עלינו
 בתוך ולהסתכל, נפרד באופן ונסיון נסיון כל לקבל

, זה עם ולהתמודד, בזה הטוב את לחפש, הנסיון
, אתו זה את לעבור'. ה את לעזוב ולא', ה עזרת עם

, האלה הדברים כל את לעבור לך יעזור שהוא
 זה האלה הדברים שכל אחוז במאה בטוח להיות
 אותנו עושה זה –' מה נסיון של דבר וכל, נסיון
': ס מזמור[ מוצלחים ויותר טובים ויותר זכים יותר

 על ם"מלבי' ועי..., ְלִהְתנֹוֵסס ֵּנס ִּליֵרֶאיךָ  ָנַתָּתה'
  ].'וצרפתים' 'ט ג"י בזכריה הפסוק

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

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

 קמים, קמים... הלאה ולהמשיך, הריצפה של האבק
, ומהשכל מהלב הפחדים כל את לקחת, וממשיכים

 לא להסתכל לא. ולהמשיך, לפח זה את לזרוק
  '.לה רק', לה רק, ימינה ולא שמאלה

  ...קשה כך כל זה אבל, פשוט כך כל נשמע זה. ש
 בהתחלה. משתדל באמת אדם-כשבן פשוט זה. ת
 לרגשות לתת קל יותר הרבה זה. מאד קשה זה

 נפש על שמשתלטים( רגשות אבל, אותנו להוביל
 של דבר זה –) מתפקודו אותו ומוציאים האדם
 זה, אותנו שמשגע דבר זה, ז"עוה של דבר זה, שקר
 של חלק כן גם זה רגש. פסול – רגשות. השטן של

 את ולחזק, זה את לעדן גם אפשר אבל, הרגשות
 אנחנו ואז. הטוב של חלק להיות זה את לקחת, זה

. לא ומה מאיתנו רוצה ה"הקב מה חשבונות עושים
, הלאה וממשיכים קמים – מצליחים לא אנחנו ואם

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

 דבר וזה. ר"היצה עם נלחמים שאנחנו כמה יותר
 נגד םולהילח םלהילח: לעשות יכול אחד שכל

  .ר"היצה
, ילד לכל ח"ש 50 ילדים לקצבת עכשיו מוסיפים. ש

 מפה זה את מורידים, אותי מצחיק זה אבל
  ...משם זה את ומקבלים

. הכל זה, זה את יגנבו הם, זה את יתנו לא הם. ת
 מורידים ועכשיו – העלו, זה את מורידים עכשיו

', ומעבר מעל' זה הממשלה של השקר, טוב. זה את
 החרדים אפילו. זאת נבלה איזו תופסים לא ואתם

 אנחנו. לעשות מה אין, טוב-לא במצב הם שם
-של-במקום לשבת אפשר שאי להבין פשוט צריכים
 את עשה – הזאת המדינה את שהקים ומי. רשעים

' לה יש! לא, לו הפריע' שה לא זה'. ה רצון נגד זה
 לא זה צריכים שאנחנו מה אבל, שמים-חשבונות
 ושל גוים של בצבא להיות כמו לדברים להסכים
 וכל. לזה לגשת לתת לא ובודאי-ובודאי, עקומים

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

 יש – ספרדי בחור זה אם. קנטוניסטים והם, האלה
 לתוך אותו שידחפו גדול יותר הרבה סיכוי לו

 אל. דברים מיני כל יש אז. העבודה וזה, הצבא
, רשימה יעשו לבנות שגם ירצו עוד! תדאגו

 איתן יעשו רק, לצבא אותם יקחו לא, לא, שיחתמו
, לזה-קוראים-איך-יודע-לא-אני או' שירות עבודות'

 כך כל ויש. אותנו לקלקל בשביל הכל זה אבל
  .זה עם שהולכים' טמבלים' יהודים הרבה

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

 נכנסו כבר הם אבל לך להגיד רוצה לא אני. ת
 יהודים של קבוצה תהיה מעט ועוד! לישיבות

 לא זה אבל, כזו קבוצה כבר ויש!' כאן עד: 'שיגידו
  !יתהפך הכל מעט עוד, מעט עוד. גדול מספיק

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

 נגד נלחם' כאילו והוא, הזה הטראמפ את יש
 במשהו שמאמינים האנשים וכל! וניצח', הרשעים

, טראמפ של בצד הם, מדבר אני הגוים על, אמיתי
 הלאה להמשיך יכולים הם שאיתו מאמינים הם כי

' וכו לכנסיה ללכת יכולים הם, שלהם החיים את
 יהיה וזה', וכו' וכו להם יפריע לא אחד ואף', וכו

 פחד ובלי בחופש לדבר יהיה אפשר", דמוקרטיה"
, אמיתי אדם בן כמו נראה הוא – וטראמפ'. וכו

 הרשעים, השלטת האליטה נגד אפילו דיבר הוא
. אמת אומר הוא. העולם על להשתלט שמשתדלים

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

 הוא! שקר הוא טראמפ גם! שקר הכל זה אבל   
 הוא אם בטוח לא אני. פשוט לא זה. תפקיד קיבל
, להאמין לי קשה, אותו שמכוונים' טמבל' סתם
, כן! אמת לא הוא – בטוח לכם אגיד שאני מה אבל
 מספיק לא הוא אבל, ושם-פה אמת מדבר הוא

 כבר שהוא לאמריקאים מראה הוא. אמת מדבר
 אותם לפטר שרוצים אנשים של עבודות" מציל"

 למקסיקו החרושת-בית את להעביר כדי מהעבודה
  ...שקר כן גם זה אבל', וכו
 שקר זה', הפסידו' שכביכול אלו – השני והצד   

 גם אלא, באמריקה רק לא קורה וזה. גדול יותר עוד
 של חלק להיות' נגד שם שהצביעו, באנגליה
 כן שגם, באיטליה עכשיו ואלה', האירופי-האיחוד
, לעשות רצה שם הממשלה-שראש מה נגד הצביעו

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

 בבית כולם יהיו והם יתעוררו הם אחד יום דבר של

 

 



 ואז, מוות כלל בדרך אז סוהר-בבית לא ואם! סוהר
 פשוט האלה שהרשעים! ממש שקר שהכל יבינו

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

  !כולם
 על לאמריקאים מספר לא הזה הטראמפ למה   

 וזה? ב"בארה לעשות שרוצים האזרחים-מלחמת
! כך על מדברים המקומות בכל אלא שם רק לא

, אופן בכל אבל, להבין קשה – להיות צריך זה למה
  .יהיה זה שככה אומרים

 הענקיים הבונקרים כל על מדבר לא הוא ולמה   
 כסף גנבו, אתם לבנות בשביל כסף שגנבו

 בשביל מעצמה כסף גנבה הממשלה, מהממשלה
 בשביל רק אלא, כולם בשביל לא, אותם לבנות

 לא שהם דבר נגד? להגן אמור זה מה ונגד. האליטה
, גרעיניות פצצות נגד לא זה הרי, זה מה מספרים

  ?מה בשביל אז, ככה בנוי לא זה
' פימה'מחנות  על האמת את מספרים ולא   

(FEMA Camps) ארונות של מיליונים שם שיש-
 בכל שנכנסות גופות ארבע של מפלסטיק קבורה

 שכאלו ארונות של ערמות של מיליונים יש. אחת
 – השמים תחת בחוץ נמצא זה, השני-בתוך-האחד

 180-מ למעלה וישנם. אותם להכניס איפה אין כי
 יותר הרבה ואולי ב"בארה מאד גדולות מחנות

? זה על מדבר לא הוא למה? למה לי תגידו, מזה
 צוות עם כעת מאויישים' קמפס-פימה'ה כל ולמה
. לעין שנראית סיבה כל אין, הסבר לכך ואין? מלא

!... להיות עומד משהו, משהו מתכנן מישהו אז
 כל אפילו. האמת את לראות רוצים לא אנחנו

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

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

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

 כל ב"ארה ברחבי יש למה שאל לא טראמפ למה   
 לירות שאפשר מלחמה של כאלו מכונות הרבה כך

 בשביל וזה, חזקה פלדה, מברזל עשוי וזה, מהם
 לא זה, עיראק בשביל מתאים זה אבל, להילחם
 והם. קטנים טנקים כמו הם אלו, ב"ארה בשביל

 הערים ליד לא שהם המקומות לכל הולכים
 והרבה! בסיסים שם בונים והם, הגדולות

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

 אבל, אזרחים-מלחמת שם שתהיה רוצים, מלחמה
 מה וזה, הזאת המלחמה את, זה את שמיצרים הם

 בסיסים ויש. מזה גדול יותר הרבה יהיה. שיהיה
 לפני מתחת שנמצאים בונקרים רק לא, העולם בכל

 משהו בניה עם בפנים עמוק-עמוק-עמוק האדמה
? למה אז, טכנולוגית מאד ומתקדם, ביותר מודרני
 לא למה? מזה שומעים לא למה? מה בשביל
 למי אסור! שותקים אבל, מזה יודעים? מזה יודעים

 כבר יחיה לא שהוא כנראה? מדבר. לדבר שמעורב
  !יותר

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

 ויש. יש ובאנגליה, יש ובאירופה, יש ובאוסטרליה
 מתחת להיות, גדולה יותר אפשרות באנגליה

 שלהם הבונקרים את בונים שהם כנראה אז! למים
 ולא. יש הארצות ולרוב, לנורבגיה וגם, אחר במקום

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

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

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

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

  .טוב מאד מאד זה עם הולכים יחסית
 אבל, הדיור של בנושא לטפל החליטו העסקנים. ש

 הזה הלחץ את בכוונה יוצרת שהממשלה נראה
  ...אינטרסים מיני כל בשביל

 הם. בכוונה עשוי הכל שזה – שברור מה. ת
 בארץ פועלים הם. האלה הדברים כל על מרוויחים

 באמריקה עובדים שהם כמו כך כל לא וזה, פה
 אנשים כי, מדי יותר יכולים לא הם כאן. ובאירופה

 הם'... וכו ולצרוח לצעוק יתחילו, זה את יסבלו לא
 וגם, בדיור במיוחד, צרות מספיק, לעם, לנו עשו

 יום צועקים הם', וכו םשמרוויחי כמה על, בכסף
 סתם זה, נכון לא וזה, עובדים לא שהחרדים ולילה
 זה לכן... הרבה חלהרווי אפשר אי מה רק, שקר
  .שקר הכל

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

 הרבה לפני סוכם כבר שזה שתדעו –' עמים לשני
 לרגע חיכו הם, עכשיו משחק רק הכל זה, שנים

' מכור משחק' זה אז. זה את להכניס יהיה שאפשר
 למילה להאמין לא. שקר הכל זה. ההתחלה מן

-שקר ממש, ממש זה! אחת למילה לא אף, אחת
-מקצבאות זה את הורידו למה. שקר-שקר-שקר

 שתהיה עכשיו בכלל אותם מעניין לא זה? הילדים
 גם שמחים הם! ישראל בארץ גדולה אוכלוסיה

, סודנים, אחרים דברים מיני וכל גוים כאן להכניס
! שקר הכל זה אבל. למלאות העיקר, מה משנה לא
 להחזיק ביותר קשה זה את עושים עכשיו הם

 קשה זה לארץ ובחוץ, קשה ממש, גדולה משפחה
 שעוד מיליונרים מעט יש, כסף' שנורר'ל גם

 הם. ופחות פחות ונהיה הולך וזה, ממש נמצאים

 יודעים הם. היהודית המשפחה את לשבור רוצים
 כל. ה"הקב עם שלנו הקשר כל של הבסיס שזה

  .שקר-שקר-שקר-שקר זה התכניות
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  ראה הפרק כל אחד יכול כבר לראות את הכוכב   
  12בעלון מס'     
  
  ...?טבע שינויי יש בארץ גם האם. ש
 ברדיו שומעים ולא', בולענים עוקף' כביש עשו. ת

 בסמיכות זה את מסבירים הם... בולענים שיש
 אחת מילה אף היתה לא אבל, המלח- לים

  .זה על בתקשורת
 שיש הנוראה הדמים-שפיכות על אומר אתה מה. ש

  ?בסוריה
. השלישית העולם מלחמת של חלק זה. ת

 הרוסים הם מי לכם מראה רק הזו והאכזריות
, לכולם שייכים והם, כולם כמו בדיוק והם. באמת

  .הרשעים לכל
 הם מי? ז"תשע חנוכה של המסר מה. ש

  ?בימינו םהמתייווני
 של בדרך שהולכים היהודים זה - םהמתייווני. ת

 שהולכים אלה וכל. היוונים שזה, עשיו של, היוונים
 שכנגד הדברים כל עם והולכים, השמאלנים עם

 הם אלו – היהודית-הדת כנגד ובכלל, ה"הקב
' כביכול החרדים' בין יש ואפילו. המתיוונים
 לחיות גם משתדלים הם גם אופן שבכל, מתיוונים

 מיני כל יש! הכשר עם ועוד – כאלה חיים
  ...הכשרים

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

 דרך מוצאים והם. הכשרים מיני כל זה. נכון. ת
 הם גם אז, רוצים שהם מה כל את לעשות

 זה מתיוון שלא מי. עלינו ישמור' ה, מתייוונים
, שטויות על כסף מבזבז ולא, בפשטות שחי יהודי

-ומעשים מצוות, לתורה הילדים את לגדל ומשתדל
 שהדבר, יהודי-בית ועושה, באמת אבל, טובים
, והחתונות החגים זה השנה במשך בו חשוב שהכי

 .אמיתית-יהודית לשנה ששייכים הדברים וכל
 איך מבין לא אני, הצניעות את שכחתי, והצניעות

 דברים יש, רחובי זה - והמוזיקה. זה את שכחתי
 שקטות להיות צריכים החתונות וגם, רחוביים
 עם השמחה זה – האמיתי הריקוד כי, ושמחות

 את להזמין שאפשר להרגיש צריכים. ה"הקב
  .להתבייש בלא הזאת לחתונה ה"הקב

  
  ).280(  'סמוך רק על הל 

  ז"תשע טבת ח"י, ירושליםבנימין, 
 שלי הלב כי, שבאתם שמח מאד אני, טוב ערב   

 תקוה מלא אני, שני ומצד, אחד מצד כבד מאד
, הזה מהשבוע, ועכשיו. קל יהיה לא אבל. לעתיד
 לעליה שתביא החזקה הירידה את מתחילים אנחנו

 קשה יהיה וזה, פשוט לא זה אבל, גדולה הכי
 שאם קשים כך כל מצבים לפנינו עומדים כי, ביותר

 שאולי נפחד כך כל אנחנו – בדיוק מראש נדע
 אתחיל רק אני אז, ו"ח' בה הביטחון את נאבד
  .להיות שעומד ממה קצת לכם לספר

 של והדוגמה, מאד ירד הזה שהדור יודע אני   
, הברית-מארצות דבר של בסופו באה הירידה

 בגשמיות שטובלים האמריקאים החרדים והיהודים
 מתפלל שלרוב הזה האידישקייט את הביאו

 הגיע זה ומשם, ה"לקב ולא, הזהב-לעגל למעשה
 בכל, בארץ פה כולל, החרדי-היהודי-העולם לכל

: אחד דבר ברור אבל. אחר קצת בטעם מקום
 בעתיד גאולה תהיה לא ואם, ביותר חדה הירידה
 שיהיו יהודים של הבא-דור רואה לא אני – הקרוב
-יראי היו ההורים אם אפילו. שמים יראי ממש

 חזקה כך כל הזה העולם של המשיכה אבל, שמים
, דורות שני מקסימום או, דור שיהיה מאמין שלא –

 למה דומים אפילו או יהודים ממש שיישארו
  .להיות שצריך

 שהגלות שאמר ל"זצ מצאנז חיים מרבי וידוע   
 רבי, קוטלר הרב ולכן, ב"בארה תהיה האחרונה

 להציל כדי ב"לארה ונסע קם, ל"זצ קוטלר אהרן
 הישיבה את פתח הוא' ה וברוך. היהודים את

, ל"זצ שניאור רבי, שלו הבן ובאמת, בליקווד
 ממש ישיבה בנו והם, ואשתו הוא, זה את המשיך

  .לתפארת
 וזה. היה שזה מה לא זה – זה אפילו, היום אבל   
 שמים-יראי של הבא דור לחנך מסוגל לא גם

 הכל אבל, משם לצאת שיכולים אחדים יש. באמת
 – הזה לכיוון הולכת לייקווד ואם. לגשמיות נהפך

 איזה יש ושם פה אולי. הזה לכיוון הולכים כולם אז
 על, פעם של העקרונות על ששומר קטן מקום

 שרוצים הבחורים עם אבל, פעם של האידישקייט
  .תקוה הרבה אין בחברה להשתלב

 את הקימו, י"בא פה. מזה סובלים העולם ובכל   
 של הסופי הפתרון' להיות בשביל ישראל- מדינת

-חילוני-לדבר זה את להפוך, ישמור' ה', היהדות
. בעולם המדינות כל כמו שהיא מדינה, ארץ, עולמי

 כמה רק? להם מפריע ומה, הצליחו כמעט והם
, ה"להקב להידבק שרוצים יהודים, מסכנים יהודים
 אבל, אותם להוביל מישהו יש תמיד שלא יהודים

 נגד שנלחמים יהודים, יהודיות נשמות בעצמם הם
 יש אבל. לתהום אותם להוריד שרוצים הציונים

. האמת נגד זה והכל, פה מחלוקות הרבה-הרבה
 כדי חרדים וגייסו החרדים בין נכנסו הרשעים
 הכיוונים מכל ומלשינים. האמת אנשי נגד להילחם

 ורוב. המקום את ממלא והשקר, אמת-אנשי על
-בית כמו ספר-בבתי לומדים החרדים-היהודים

 חלק שמקבלים' חדרים', 'וכו העצמאי חינוך, יעקב
 כלום כמעט מקבלים שלא או, מהמדינה הכסף של

 לשרוד שמשתדלים או, הרבה מהם ודורשים
  .אפשרי-בלתי כמעט זה שכלכלית, עצמאית

 את לשלוח שמשתדלים אידיאליסטים כמה ויש   
 את לגדל שמשתדלים קטנים ספר-לבתי הבנות
 מתכופפים – לא אם. שצריך כמו הבנות

", יעקב-בית" לזה שקוראים לאוניברסיטאות
 שמונה גיל עד הגן מגיל שמקיפות אוניברסיטאות

 של תואר', תואר' לעשות אפשר שכך, עשרה
  .למטה היהודים את שמושך, הרשעים

 של החינוך כי, אומרים הם', חינוך צריך אדם'   
 לא כבר זה, לא זה, ה"ע שנירר שרה כמו אנשים
 – שלנו הקדושות האימהות כמו. ו"ח, בדיוק חינוך

 חינוך' לא זה – התורה של החינוך. חינוך לא זה
 באמת רוצים אם ולכן. אנשים בעיני', מספיק
 אז, משפחה להקים', וכו' וכו לעבוד, להרויח
  .'וכו תואר וחייבים כסף חייבים, צריכים

 האם. השקר עם התמלא החרדי-היהודי-העולם   
 לנו נשארו אמנם הרי? אחרת להיות היה יכול זה

 – הדור- גדולי אבל, שלנו בעולם מעטים צדיקים
, הם גם – האלה והצדיקים. בכלל לנו אין כבר

 שאלות מיני כל עם אותם מבלבלים אנשים
 שאלות, נשאלו לא פעם שאף שאלות, אנוכיות

 רק? לנו נשאר מה אז. בכלל שאלה לא שזה
-סייעתא לנו יש אם. ה"הקב עם ישירות להתקשר

 אדם איזה, צדיק איזה נמצא גדולה מאד דשמיא
 כלל-בדרך הוא גם אבל, שצריך כמו החיים את שחי
 רוצה הוא אם, הוא כי, אותנו לכוון יכול לא

 מן עצמו את לנתק צריך כן גם הוא – נקי להישאר
 לאן אין. הסוף שזה להבין צריך ולכן. החברה

  .ישירות ה"הקב עם רק, לדבר מי עם אין, ללכת
 יש! כולם, הלכו כולם הם. דור-גדולי לנו אין   

 הסכנות עכשיו ולכן. הדור גדולי אין אבל, צדיקים
 יותר לנו נתן' ה – זאת עם יחד אבל, גדולות מאד
. אליו ישירות להגיע האפשרות את אחר דור מכל
 אבל. יכול – ישיר אליו להגיע שרוצה יהודי וכל
 האנשים מן הרבה כי, להתבלבל שלא צריך הוא

 שהם עד אותם לסובב ומשתדלים, לרבנים הולכים
 פעמים והרבה. שיגידו רוצים שהם מה אומרים
 מפחד אחד כל היום כי, זה את עושים הרבנים
 אלה אבל. בעיות לעשות יכולים אנשים. מבעיות
 ממש יכולים לאמת להתקרב בתמימות שרוצים

 הדבר ועם. ה"הקב, המלכים-מלך אל לגשת ישיר
  .מזה נהנים אנו – הדורות רוב מאשר יותר הזה
 בחזרה' התבודדות'ה את הביאה וברסלב   

 אנשים הרבה ולכן. היהודים של לתודעה
 חייבים ולא. הזה לכיוון הולכים אמת שמחפשים

 נוסח צריכים לא. להתבודד בשביל ברסלב להיות
 את לעשות ורצון שבור לב צריכים פשוט. מיוחד

 מה כל זה. ה"הקב של העבד להיות רצון', ה רצון
 אם אליו להגיע לנו ויעזור אותנו ימשוך' וה. שצריך

 כל שהוא שבדור מאד ומעניין. בתמימות אליו נבוא
 עדיין תמימים אנשים הרבה יש תמים-לא כך

 שעוברים אנשים אפילו, האמת את שמחפשים
 נשארו זאת בכל הם הזה- העולם את כיום וחיים

 את ורוצים תמימים שנשארו אנשים יש, תמימים
  .האמת את ורק האמת

 את לקחת צריכים, ישראל עם, אנחנו לכן   
 את לסגור צריכים. לאמת ולחזור, שלנו המשפחות

 ברגע כי, עצמנו את לסגור שלא אפשר אי. עצמנו
 – כולם עם שמתערבבים ברגע, לרחוב שיוצאים
 כל את מקבלים, שלהם הטינופת כל את מקבלים

 בתמימות ברחוב שהולכים ברגע. שלהם השקר
 באמריקה או, והעלונים המודעות כל את ורואים

 ועם הגוים כל עם יהיה-שלא-איפה או באירופה או
' ה, היהודים בין גם ששומעים האיומים הדברים כל

  .מזה לברוח אפשר אי, אפשר אי אז, ישמור
?... הישיבות עם מה... הישיבות – והישיבות   

 עם מתעסקים הבחורים. מאד קשה במצב הישיבות
 ישנם אמנם. להיות שיכולים גרועים הכי הדברים
, שטחי משהו, זאת בכל אבל, מאד טובים בחורים

 הבחורים את יש. כולם לא. לעומק מגיע ולא, כללי
 שלא צריכים הם אבל, הטובים התמימים
 כל צריכים הם, ולהיזהר, האחרים עם להתערבב

 הבחורים אם, ועכשיו. פשוט לא וזה, להיזהר הזמן
-כביכול"ה הישיבות מכל, האלה מהמקומות ֵיצאו

, איתם להתחתן רוצה לא אחד אף אז', וכו" טובות
 הולכים שלא, שונים, אחרים אנשים הם כי

 אין אז', כביכול-המצוינות' הרגילות בישיבות
 ורדידים שאלים עם הולכות הבנות ואם. שידוכים

 משנה לא. שונות הן כי, אותן רוצים לא אז' וכו
, נכון, שלנו האימהות הולכות היו בדיוק שככה

 במקומות יותר אפילו או, האחרונות שנים מאתים
 האנשים רוב את תפסה ההשכלה, מסויימים

 שהלכו האלה האנשים גם אבל. אותם וקלקלה
 הם, שרו הם, המחנות בתוך, הגטו בתוך, למוות

. שמע קריאת וצעקו, שמע-קריאת אמרו והם. שרו
 מאד לרדת יכולה היהודית-שהנשמה אומר רק וזה

 לא אנחנו. לעלות יכול זה אחת בשניה אבל, נמוך
 כי, לי שיש כמו דיבורים כאלה לשמוע רוצים
 שאפשר מוזיקה רוצה, ליהנות שרוצה בדור אנחנו
 עכשיו אבל, החרדים בין אפילו, ולהשתולל לקפוץ
  .ביותר רציניים להיות מתחילים החיים



 זה. זה את לשמוע רוצים לא, ב"בארה, באירופה   
 שאולי לחשוב אותם מפחיד. אותם מפחיד מדי

 יהיה שלא איך הרי? כך כל אותם מפחיד מה. ימותו
 צריך שהוא זה אבל!... מת אדם הבן בסוף

 עוד כי, שלו הגשמיות את לעזוב... כך כל להשתנות
 אתם, תלך הגשמיות כל, גשמיות תהיה לא גם מעט

 הבתים וכל, ההשקעות כל. זה את םמביני לא
רוב האוכלוסיה של . ֵיָעֵלם הכל זה – קונים שאתם
 אנגליה, תיעלם אירופה. תיעלם הברית-ארצות
 אתם. תופסים לא אתם, מבינים לא אתם. תיעלם

 שלכם שהמדינות מחכים אתם .לתפוס רוצים לא
, תתכוננו? "יגידו ומה", סכנה יש: "לכם תגדנה
 לגדל, זרעים לזרוע תלמדו, שנים לחמש אוכל תקנו
 שהצונאמי כדי, גבוהים הרים לחפש תלכו, אוכל

 זה אבל". אליכם יגיע לא מטר מאות שש של בגובה
, אוכל קצת, מים קצת להכין אפשר, כן. שטויות

 זה – אותנו שיציל הדבר אבל, מקצת יותר אפילו
 עושה ה"שהקב הביטחון', בה והאמונה הביטחון

 לעבור צריכים ואם, נעים לא זה ואם. טוב רק לנו
 רק אותנו יביא וזה, לטובתנו רק זה – סבל איזה
  .הגשמיות בלי, שיש טובה הכי להרגשה רק, לטוב

 של הבירה-עיר, הגשמיות מרכז זה שם – ב"ארה   
 כלום ישאר לא. לגמרי יקרוס הכל שם, הזהב עגל
 לא. להבין שקשה כמו הרס ממש יהיה זה. מזה

 ואפילו, שמתכוננים גוים יש, גוים, כן, לדעת רוצים
 צריך כל שקודם לו אומרים, לגוי אומרים הם

 זה את אומרים הגוים. האלוקים עם שלום לעשות
 איפה אז, הפרוטסטנטים, הנוצרים, שלהם לאנשים
 היהודים כי?... אומרים לא יהודים למה? היהודים

 רוצים לא החרדים, החרדים. לדעת רוצים לא
  .מאד מעט רק. לדעת

, באירופה. שנים הרבה כבר יֵשנים באנגליה   
 לא פשוט, תופסים לא, היטלר אחרי אפילו

 המדינה שכל להבין רוצים לא פה גם. תופסים
, רשעים כולם, רשעים? זה את הקים מי, הזאת
 להפוך בשביל זה את עשו כולם, המנהיגים אלה

 אותנו ולהביא, המדינות כל כמו למדינה אותנו
 ממש, לזה מתקרבים והם. דת בלי או, הגוים-לדת

. להם יתן לא, להם יתן לא' ה אבל, לזה מתקרבים
 הם כי, קל יהיה לא להם וגם. ייעלמו הם, יפלו והם

 ומה, להם קורה זה ולמה, להם קורה מה יתפסו
  .ישמור' ה, שלהם הסוף

 אני שנים כבר, פעם עוד אומר אני, ישראל עם   
 תחזרו, ְּפִליז, בבקשה, מכם מבקש אני, מדבר
 תמיד ולא, אוכל לכם יהיה תמיד לא אמנם, לאמת
 לכם יהיה! נצח יהיה אבל, לישון איפה לכם יהיה
 עם את הוציא' שה כמו, תדאגו ואל. הנצח את

 ישראל-עם את הציל שהוא כמו, ממצרים ישראל
 את, אותנו גם יציל הוא – קשים מצבים מיני מכל
, שלו הילדים באמת שאנחנו לו שמראים אלה

 יציל הוא אז – רצונו את לעשות רוצים שאנחנו
 אתם למה אז. כתוב גם וזה? מבינים אתם. אותנו

 איזה או, טראמפ לאיזה או, כושי לאיזה מאמינים
 לא גם! מהם אחד אף על לסמוך לא? כזה טמבל

 יציל לא הוא. אתכם יציל לא הוא. טראמפ על
' יהודיה-כביכול' שהיא בת לו שיש אפילו! אתכם
. יעזור לא. יעזור לא זה', יהודי-כביכול'ש חתן ואיזה

  '.ה אל הקירבה רק
 עוד כסף יהיה לא. לארץ שבחוץ אלה, תתכוננו   

, באירופה היהודים כמו. גשמיות תהיה לא, מעט
 בסוף – להם שהיה מה משנה לא, הכל את שאיבדו

 כל. נדע שלא הגזים-לתאי ערומים הלכו הם
 מה? להם היה ומה. הלכו הם ככה – העשירים

 שהציל מה זה –" ישראל שמע"ה? אותם הציל
, גזים-תאי יהיו לא. הדבר אותו – ועכשיו. אותם

 הרבה ב"בארה יש אמנם, ארצות בהרבה לא לפחות
 אפילו כתוב וזה, אנשים להכיל שבנויים מחנות
  .בפרסומים רשמית

, אוכל לקבל איפה תדעו לא. תהיה לא והגשמיות   
 בדיוק יודע לא אני, שמתכננים מה משנה לא כי

, בעולם האנשים רוב את להרוג רוצים הם אבל, מה
 ויש, צריכים שהם עבדים כמה אצלם להחזיק ורק

, עמוק עמוק, האדמה בתוך מפוארים בונקרים להם
, יינצלו לא הם אבל. יינצלו הם ששם חושבים שהם

 וויישאר, ימותו הרשעים וכל. ימותו הם. יינצלו לא
  .הזה בעולם אנשים מאד מעט

 אתם, יודע אני, אתכם מפחיד אני, כן, חוזר ואני   
 זה כי, אתכם להפחיד רוצה ואני, לשמוע רוצים לא

 הבעיה זו אז – לדעת רוצים לא אתם ואם. מפחיד
! הֹו"ש שמרגיש מי – לדעת שרוצה מי אבל. שלכם

 חלק להיות רוצה ואני, מגיעה שהגאולה סימן זה
 – לארץ להגיע אפשר אם. בואו, בואו אז", מזה
 הורה ל"זצ רבי שהסטמאר מה לא וזה. לארץ בואו

 הולכת המדינה, ובכלל. לארץ להגיע לא הזה בשלב
 שנמצאים האמיתיים-היהודים על ישמור' וה, ליפול

 ב"ארה: הפעם עוד לכם להגיד רוצה רק אני. פה
 שהכל הזו הגשמיות! תיפולנה גדולות ערים! תיפול

 אם, חשמל יש אם רק תלוי שהכל, מבוסס
 אין – החשמל כמו אחד בדבר תלויה ציביליזציה

 ולא ה"הקב על לסמוך צריכים. בכלל קיום-זכות לה
, יהודים הרבה, האנשים, אנחנו אבל. החשמל על

 כל על וגם, וזהו, החשמל על סומכים, גוים יובוודא
, שטויות הכל וזה, להם לתת יכול שהחשמל מה

  .שטויות הכל
 כתוב זה. תפחדו אל. לאמת תחזרו, ישראל עם   

 של שליש ששני, תיפגע לא ישראל-שארץ ברור
 – אחד שליש. קשה פגועים יהיו, ייעלם העולם

, קשה פגוע נוסף שליש, מאד קשה פגוע יהיה
 בתוך זה ישראל-וארץ. פגוע יהיה לא אחד ושליש
? מאמינים אתם מה? מה אז. פגוע שאינו השליש

? במה או? שלנו בנבואות?!... מאמינים אתם במה

-היהודים, אתם? מאמינים אתם במה, מבין לא אני
?! בנס ממצרים שיצאנו מאמינים לא, החרדים

 כאשר, מכות עשר שהיו מאמינים לא אתם האם
, לא, לא? מהשניה גדולה יותר נס היתה אחת כל
. מאמין לא – מאמין שלא מי. זהו. לומר מה לנו אין
  .כלום להם יעזור לא, כלום יעזור לא
' שה, ממצרים שיצאנו שמאמינים אלה אבל   

 אנחנו – גדולים בניסים ממצרים אותנו הוציא
 אל לחזור אמיתי-יהודי מכל מבקש אני. נשרוד
 ורק אך. ה"הקב רק – האמת. לאמת לחזור, האמת

  .סוף. ה"הקב
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 דברים יהיו הבאים שבימים סבור אתה האם. ש

 מתחת' ככה ריישא עדיין שזה או בעולם מתוחים
  ?בגלוי זה את נראה לא ועדיין', האדמה לפני

, מדהימים דברים נראה מאד בקרוב אנחנו. ת
 יהיה וזה. לפחד לא, לפחד ולא. מאד מאד מפחידים

 כשאנשים. לפחד לא אבל, לפחד שלא מאד קשה
 דברים כמה יהיו, להם מחכה מה סוף סוף יבינו

, זהו'ש תודעה לאיזו אותם שיביאו הזה בעולם
 פאניקה תהיה פתאום אז –' למות יכולים אנחנו

 להיכנס צריכים לא אנחנו אבל. מקום בכל
  .לפאניקה להיכנס לא, לפאניקה

-לארץ להגיע שיכול בעולם מקום בכל יהודי וכל   
 דבר לשום או לילדים לשידוכים תדאגו אל, ישראל
 יותר מעמד להחזיק יכול לא הזה העולם. שכזה

 את רואים כבר אנחנו. הרבה לא, ספורים מחדשים
 לסמוך אפשר שאי המצב את, הבלבול את, הפירוק

 על ולא חולים-בתי על לא יובוודא בודאי, כלום על
 לסמוך אפשר אי. ביותר הגדולה הסכנה זו. רופאים

 אז. שלו החיילים נגד שהולך ל"צה, ל"צה, צבא על
... אה, אה?!... הממשלה על? לסמוך אפשר מי על

 באופן, הדת נגד הולכים הם? הממשלה, באמת
  .הדת נגד. פתוח

 יושבים החרדים- היהודים מה שואל רק ואני   
? נלחם מי! נלחמים לא למה? בכנסת שם ועושים

 לכל נכנסים שהם, מסכנים צעירים אברכים כמה
 שכל מבינים שהם בגלל סוהר-ולבתי בעיות מיני
 ויותר?! גמור שקר זה הזאת למדינה ששייך מה

 רק ישנה. זה את רואים החילונים אפילו ויותר
. המודרנית הציביליזציה כל זה. פה אנוכיות
 מסוגלים היום האנשים. הכל וזה – אנוכיות
, בכלל מהעולם נמחק שזה שחשבנו דברים לעשות

 מתעסקים שהיו עקומים גוים כמה רק היה שזה
 וגם, שלנו החרדים גם, לא אבל. כאלה בדברים

 של חלק' להיות רוצים הם, ובודאי בודאי החילונים
, לתאילנד הולכים והם'. הגדול, הגדול העולם
 מלאים מטונפים מקומות מיני ולכל, ולהודו

  !ושלום חס? כנסת לבית ללכת אבל, זרה-בעבודה
  ...שקר יש שלנו הקנאים בתוך וגם. ש
 חלק. שקר שיש בודאי – שלנו הקנאים בתוך. ת

', אקשן'ה את אוהבים הם כי' קנאים' רק הם מהם
 גם והם, מלשינים גם שהם כאלה יש אבל, בדיוק

 מתחת כסף מקבלים וגם, האלה לכיוונים הולכים
-כאילו' הם... שלהם השירות בשביל לשולחן
  .'קנאים

 כי, בפשטותם הדברים את להבין צריכים. ש
  ...תיאטרון של שפה אולי מחפשים אנשים

 דורות שני או שעבר מהדור ללמוד צריכים. ת
 הרי. השניה העולם מלחמת את עברו שהם, שעברו

. לדעת רצו לא השניה העולם מלחמת לפני גם
, לעשות רוצה הוא מה בדיוק אמר ש"ימ היטלר

 אפשר איך'? להגיד' מה אז, מדויק-בדיוק אבל
 והוא, בדיוק אומר כזה רשע אם? לאנשים להסביר

 והוא, דיקטטור היה והוא, צבא לו היה גם הרי
 סוהר-לבתי אותם הכניס וכבר, היהודים את סילק

 אם, לדעת רצו לא הם אז אם אז', וכו ולגטאות
 עזב לא מהם אחד אף כמעט – ההונגרים היהודים

 וזה, קרובים כך כל היו הנאצים כאשר הונגריה את
, ברחו לא אבל, לברוח שיכלו שנים שלש כבר היה
 העסק את, שלהם הבתים את לעזוב רצו לא

 מהם אחוז שמונים אז. שלהם החיים את, שלהם
 היהודים של אחוז שמונים! אחת שנה בתוך, הלכו

 לי יש מה? אגיד אני מה אז. בהונגריה ההונגרים
 להפחיד לא' אמרו אז הרבנים? להגיד יותר

. לא אז – לדעת רוצים לא, אפחיד אני, כן'. אנשים
 את אומר רק אני! האמת זו? מפחיד אני? מה אבל

-עגל של הזנב את לעזוב רוצה לא אדם בן. האמת
? לעשות יכול אני מה? אעשה אני מה אז? הזהב

 – אמיתי יהודי. אמיתי-יהודי של לנשמה מדבר אני
 גם – ולמדן. יודע הוא, שלי המילים את מבין הוא

 או, להבין רוצים שלא למדנים יש אבל. מבין כן
 איך אז, מהגוים גם כסף שמקבלים ישיבות שיש
 כסף מקבלים הם אם האמת את להבין יכולים הם

  .סוד לא וזה, עובדה וזו? מהמיסיונרים, מהגוים
 של ענין זה האם, לארץ לבוא של ןהעניי לגבי. ש

  ...?חדשים או שבועות או ימים

 בעיות לעשות רוצים באמת שהם יודע אני. ת
. מאד מתקרב שהכוכב כנראה. הקרוב בעתיד קשות
 ובמקומות ב"בארה להיעלם התחילו אנשים וכבר

 לא וזה. טובים עבודה-ממקומות אנשים, אחרים
 אז. משהו או אותם שחטפו בגלל שנעלמו אנשים

 את למלאות כבר התחילו הם הנראה ככל
 בעצמו זה את ראה אחד ֵעד ולפחות. הבונקרים

-עמוק שהיה הצבא של לבסיס הגיע הוא כאשר
 צריך היה שהוא סחורה עם לאדמה מתחת עמוק

 מפואר מקום היה ולמטה, נהג היה הוא. להביא
 והכל. קומות שבע-שש של בנינים עם, ביותר
 היה וזה. להיות שיכול מודרני הכי-הכי בסגנון

 כבר שהם כנראה אז. וחיילות חיילים מלא-מלא
 רוצה פשוט אני ולכן. האלה המקומות את ממלאים

 שזה עד חדשים של ענין שזה חושב שאני להגיד
 וכל הטבע-אסונות לפי נראה זה כך, יהיה

 לנזק שגרמו, עליהם מספרים לא שהם המטאורים
, בכלל כך על מספרים ולא מסוימים במקומות רב

 מראה זה אז', וכו שמתפוצצים הגעש-הרי וכל
 מאד ושהוא, הזה מהכוכב סובל ממש הארץ שכדור

 יהיה זה אם, מתי להגיד יכול לא אני אז. קרוב מאד
. יודע לא אני, חדשים תשעה או, שלשה, םחודשיי

 לא זה. מזה יותר הרבה יהיה שזה מאמין לא אבל
 זה, זה לפני להיות צריכה ההתחלה. להיות יכול

  .לומר מה אין, עכשיו אסונות להיות הולך. בטוח
  

  .)281(  צח הילדים שלנור 
  ז"תשע שבט ב"י, בשלח פרשת, ירושליםבנימין, 

 מאד-מאד דברים שני על היום לדבר רוצה אני
  .ישראל בארץ פה שקרו קשים

 להגיד לי יש מה, נו: אותי שואלים אנשים הרבה   
 זה, להגיד שקשה דבר זה כי, אומר לא ואני, זה על

 וחייבים לדבר חייבים אבל, הלב את לי שבר פשוט
 שרפה, בנות ארבע של אמא. האמת את לראות

, יהודיה אמא, עצמה את ותלתה למוות אותן
 נשבר שהוא ודאי, נשבר האבא. חרדית משפחה
 יהודי, מכן לאחר זמן הרבה ולא. טרגדיה מכזאת

 את רצח שבת בליל סכין עם חרדי יהודי, חרדי
 וניסה, שלו ותהתינוק שני, הילדים שני ואת אשתו
 הזמין שהוא אורחים, נוספים ילדים שני להרוג
, נרצח אחד ילד. שבת-לסעודת במיוחד אותם
  .חי עוד הוא, בינוני נפצע השני והילד

 מעל גיבורים היו שנרצח הילד של והאמא האבא   
 האבא. לגמרי נשבר הבנות של האבא. ומעבר

 בלי, שלו הילדים בלי, כלום בלא נשאר הראשון
 השני האב. נחרבו שלו החיים כל, שלו האשה
 אבל', ה ברוך ילדים עוד להם יש, נרצח שלו שהילד

' שה דיברו הזמן כל והם, גיבורים היו הם אופן בכל
, צדיק היה הוא. הילד את, אותו ואהב אותנו אוהב
 זה – עושה' שה מה וכל, עדן בגן בודאי והוא

? קרה זה למה: הזמן כל ושואלים. וזהו, לטובתנו
  ...?מאיתנו רוצה' ה מה
 אחת אבל, הסיבות כל את להגיד יכול לא אני   

-בשיווי לגמרי היו לא הרוצחים. להגיד יכול כן אני
 אבל. קרבנות היו הם – והנרצחים, נפשי משקל
 של, שלנו הדור של הקרבנות? קרבנות איזה

 אנחנו. שלנו לילדים נותנים שאנחנו החינוך
 כל עם שלנו הילדים את רוצחים אנחנו! הרוצחים

. השקרים כל עם וגם, השטויות כל עם, הזה העולם
 לא כן גם ואנחנו. שלנו הדור את רוצחים אנחנו
-לא להיות אוהבים אנחנו כי, משקל-בשיווי לגמרי

 פאות עם, צנוע לא בלבוש, צנועות לא, צנועים
 ובעלים, דוגמניות כמו ולהיראות, ויפות ארוכות
 כך ושכל, יפה כך כל אשה להם שיש שנהנים
  .)גויה( שיקצע איזה כמו נראית

 גם, שלנו בחיים שטחיות הרבה הרבה לנו יש   
, כ"כ היה לא זה ישראל בארץ פעם. ישראל בארץ
 הלבבות לתוך פנימה-פנימה נכנס זה עכשיו אבל
 להיות בכח שמשתדלים אנשים ויש. ישראל עם של

 אך שלהם החיים את לחיות משתדלים בכח, אחרת
', דרמה' של חוגים בלי', ה רצון את לעשות כדי ורק
, לאפות ללמוד זה ובמקום, ציור של חוגים בלי

 לגדל, טובה אשה להיות איך לדעת, ולתפור, ולבשל
 להיות, טובים ומעשים מצוות, לתורה הילדים את

 יכולה לא שהיא אפילו, שלומד בעל עם שמחה
 את, יש העיקר אבל, השולחן על אוכל הרבה לשים

 תמיד-תמיד' ה ואז. יש הנשמה של האוכל, האוכל
 בימים במיוחד, פשוט לא זה. הכל את לנו נותן
  .אמיתיים-יהודים להיות, שלנו

 הגשמיות, הזו הגשמיות כל באה ה"במאר   
 כביכול' יהודים של הבא הדור את רוצחת, שרוצחת

 ספר-לבתי שהולכים שילדים זה איך'. חרדים
 הם שלמעשה דברים מיני כל לומדים חרדיים
 – ברחוב לאכול שאסור מבינים לא ושהם, אסורים

 צוחקים שלא מבינים ולא, פשוט הכי הדבר
 שמסתובבות ילדות. רם בקול ברחוב ומדברים

 מנשים שצוחקים וילדים", סקוטר" על ברחוב
 יש, כמעט כבר חרדים אין'. חרדים-חרדים. 'צנועות

 אצל היו שפעם עבירות הרבה יש. מקולקלים
, קשות עבירות, היהודים אצל לא, והגוים החילונים
? יהיה מה! ישראל לעם אוי, אוי. בעיקר, בקדושה

 הראש. לדעת רוצים לא ואתם, לסוף מגיעים אנחנו
 עדיין רוצים. לראות רוצים ולא, האדמה בתוך
 יש שעוד חושבים. שם ולהישאר לאמריקה לטוס

 מתקפלת מעט עוד אמריקה אבל. הגשמיות כל את
 בלי נהיה ואנחנו, הגשמיות כל עם, ונגמרת

 אם, נשמח אנחנו – אוכל לנו יהיה אם. הגשמיות
  .העולם בכל כך, נשמח אנחנו – שתיה לנו יהיה

 איזה שיש אמרה אחת אשה. בסֹוָפּה אמריקה   
 להם שאמר, זה מי יודע שאינני, באמריקה מקובל
... טראמפ על להתפלל כדי לכותל ב"מארה לעבור



?! טראמפ על להתפלל למה?! טראמפ על להתפלל
 שקם, בבל גלות בסוף אז כמו! כורש כמו הוא כי

 צריכים אז, גאולה להם הוהיית בבבל כורש המלך
 צריכים! טמטום איזה? מה... עליו להתפלל
 להתפלל צריכים היו אז גם! הגאולה על להתפלל

 צריך לא ועכשיו, כורש על ולא, הגאולה על
  ...!?טראמפ זה מי, טראמפ על להתפלל

 שלנו הילדים את מגדלים. עקומים אנחנו   
 הולכים. גוים של רעיונות מיני כל עם עקומים

 זה מה. ומצלמים ומצלמים מצלמים, לחתונות
. הזה הצילום כל – אדם-לבן רע עושה זה? עושה

 מכם כמה אבל. להיות צריך לא וזה, צנוע לא זה
. להגיד מה יודע לא אני? מכם כמה? זה את מבינים

 אתם. משיח שלפני הדור, הדור זה. שבור שלי הלב
 זמן עוד יש. שטויות על שלכם הזמן את מבזבזים

 להפריד ממנו לבקש, ה"הקב עם לדבר, לחזור
 מי עם אין אבל, האלה השטויות כל ובין בינינו
  !לדבר מי עם אין. כמעט לדבר

 שכולם איך, הקטנים הילדים על מסתכל כשאני   
 לצאת אפשר. הדוגמה אותה, בגד באותו לבושים

 אפילו אבל... הבגד באותו לבושים לא אם גם
 כמו' וכו הצבעים אותם עם להיות צריכים הבנים
 ושל, זמן של בזבוז איזה! שטויות איזה... הבנות

 אבל, הזה הכסף את להם אין האנשים ורוב. כסף
 ואולי", מתאים הכל" שיהיה כדי מסתדרים איכשהו

', מתאימים' כולם אבל, בבית וחמאה לחם רק יש
 הראש על פרחים מיני כל עם, הבנים גם הבנות גם
  .ישראל עם אוי, ישראל עם אוי'. וכו
 כשדברתי ברור הייתי אני. הגיוס, הגיוס ועכשיו   

 שהיה כמו שלטון לנו שיש כך על מפורשות
 שיש הזה החלק. הקנטוניסטים עם כמו. ברוסיה

 לצבא הולכים לא הם –" המתאים" הרקע את להם
. המסכנים את רק משגעים. אותם משגעים ולא

 לעזור רוצים תמיד לא החרדים – המסכנים ואלה
 לא שלהם הילדים? להם אכפת מה כי, להם

 אז, זה את לעשות צריכים לא הם. לצבא הולכים
 איזו שלוקחים להם אכפת מה? להם אכפת מה

 רוצה לא היא כי הסוהר-לבית תשובה-בעלת בחורה
 למה. םשווי לא הם?... גיורת איזו או, להתגייס

 צריכים כשאנחנו עליהם שלנו הזמן את לבזבז
 בני"ה את", הטובים" את", אמיתיים"ה את להציל
 מה. קנטוניסטים ממש. לנו אוי, לנו אוי"... טובים

 וזה, הממשלה מן כסף מקבלים הישיבות רוב? יהיה
. מהם לקבל אפשר אי. שלהם התורה את גומר כבר
, האידישקייט את לגמור זה שלהם המטרה – הם
 עוזר – הילדים של לחינוך ישיר כסף שלוקח ומי

  ...!?אפשר איך? אפשר איך! בכך להם
 יביא הכל שזה יודע אני אבל, הלב לי כואב   

 שלו האמיתיים-שהיהודים רוצה' ה כי, לטוב
 םלידיי הדברים את ולקחת", זקוף לעמוד" יתחילו

 החינוך עם עכשיו עושים שחלקם כמו, ברצינות
 לעמוד. חלשים להיות ולא, לעזוב ולא, הילדים של
  .חזק בזה
 עזרה מקבלים החרדים של הספר-בתי רוב   

. שולטים הם כי, טרף אותם עושה וזה. מהממשלה
 והם. ככה לחנך אפשר ואי. שולטים הרשעים
 היהדות את לגמור רוצים הם, הצבא גם – רשעים

 אלה של חלק שאולי ונכון. שלהם המטרה זו –
 קשות לעבירות מגיעים לא עוד לצבא שהולכים

 רואים הם אבל, מגיע הצבא רוב שאליהם כמו
 נמשכים שגם כאלה ויש, דברים ושומעים, דברים

 שהולך כשבחור בצבא להיות אפשר ואי. לעבירות
 ובוודאי, מבנות וגם מהבנים גם לפחד צריך לשם

 כל, מהצבא איומים סיפורים יש. שלהם מהקצינים
 איזו? חכמה איזה אז. מגעיל ממש. אחר סיפור יום

 בחורים שולחים כשאנחנו? זאת היא חכמה
 לא כשהם עליהם להילחם בלי לצבא ובחורות

 שלנו את להציל רוצים אנחנו אבל, ללכת רוצים
 שאולי בשביל, להפריע לא', גלים לעשות' ולא

 חופשיים להיות לנו ויתנו נמצאים שאנחנו ישכחו
. ישראל עם אוי, ישראל עם אוי. לצבא ללכת ולא

  !?לכולם לעשות שמנסים מה רואים לא אתם
 אנחנו אם. רצח שזה לנו מזכיר' ה לכן אז   

 שהיהודי כמו, אחרים של ילדים, אחר ילד רוצחים
 מה זה. שלו שאינו ילד רצח הוא, עשה ההוא

 הבנות על נלחמים לא כשאנחנו עושים שאנחנו
 כך כל בצורה אליהן כשמתנהגים, בכלא שיושבות

 או, חרדיות הן כי, להתגייס רוצות לא הן כי, איומה
 למה, לנו אכפת שלא, הספרדים הבחורים עם

 זה את לחסוך צריכים אנחנו?! עליהם שנילחם
 זה. שלנו הילדים בשביל בזה שנשתמש בשביל

  !רצח זהו. רצח
 נכנסנו עכשיו אנחנו. לכם להסביר רוצה רק אני   

 יש העולם כשבכל, ביותר הקשה למצב השבוע
 לדעת אפשר אי. משוגע הכל. ואלימות, מהומות

. קורים אבסורדיים דברים. קורה ולמה קורה מה
 הגדול הרוב! מהגרים מיליון שלשה ישנם בגרמניה

?! ככה להיכנס להם נתנו למה! צעירים בחורים הם
 של הנשים את רוצים הם אז, נשים להם אין

 הם עכשיו. זה רק לא אבל. הגרמנים התושבים
, אוכל מהם ומבקשים הגרמנים של לבתים נכנסים

 מצלצלים ואם. אוכל דורשים, מבקשים לא
 זה, טוב! המהגרים של בצד המשטרה – למשטרה

, אבסורד זה אבל", החמודים" לגרמנים מגיע אולי
  .בסדר לא פה משהו. טמטום זהו
. הדבר אותו ובדנמרק, הדבר אותו ובשבדיה   

 של מקום זה, כבר' אירופה' לא זה – אירופה
 מעט עוד. מאד מעניין. שולטים הערבים. מלחמה

, התחיל כבר זה ובפריז, בלונדון גם יהיה זה
 בין שמה גדולות מלחמות תהיינה. בצרפת

, כבר התחיל וזה. האירופאים ובין המוסלמים

  .כבר התחיל
 ואין, טראמפ נגד הפגנות הרבה יש באמריקה   

 אף, אותו לרצוח שרוצים להגיד בעיה שום להם
 מה כל להגיד יכולים הם. אותם עוצר לא אחד

 ככה ויהיה. גרוע יותר הרבה ויהיה ילך וזה. שרוצים
 זה, זה את שונא וזה זה את שונא זה. העולם בכל

 חַוֲאַׁשּלַ ': 'י' ח זכריה[ זה עם נלחם וזה זה עם נלחם
 שתהיה עד...']. ְּבֵרֵעהּו ִאיׁש ָהָאָדם ָּכל ֶאת

. בפחד יהיה העולם וכל. יקרה משהו. ההתפוצצות
 שהם לתפוס יתחילו הם כי! עצום פחד! עצום פחד

 הולכים בעולם האנשים שרוב, למות הולכים
  .סתם-לא ישתגעו ואז, למות

  
  6/6/2017  תשע"ז סיון י"בצולם מירושלים,    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
, ה"הקב את שרוצים אלה רק, הצדיקים רק   

 יכול הוא ורק שהוא, יכול- הכל שהוא שיודעים
 לשים אוכל מדי יותר ולא בונקר לא, אותם להציל

 ביותר הטובה הדרך – ואז, הוא רק אבל, בצד
, הדלת את לסגור, הביתה ללכת פשוט זה להינצל

 ה"מהקב לבקש. ולהתפלל ולהתפלל ולהתפלל
 אותנו ולסחוב, האמת את תמיד לנו להראות

 כך כל שנראה לשקר ונלך בלנתבל ושלא. לאמת
-סם ממש זההשקר , נעים לא זה באמת אבל, נעים
, שלנו הילדים את להציל מהקב"ה נבקש. תהמוו
 ואת שלנו ההורים את, שלנו המשפחות כל ואת

 הסבא ואת והדודות הדודים את, שלנו הילדים
. אותנו יציל והוא. ישראל עם את להציל, והסבתא

  .לדאוג מה ואין, אותנו יציל הוא, ישמע הוא
, לנו שקשה כך על ועוד עוד לדבר צריכים אנחנו. ש

 את לנו אין מצדינו אנחנו. להתעורר, הטבע בדרך
 אותנו יעיר יתברך' שה וצריכים, להתעורר הכח

 יעוררו משמים אם, יותר מסוכן זה אז אבל, מצידו
  ...כואב להיות עלול זה אותנו

 במלחמת כמו זה. שבור לב עם אני זה בגלל. ת
 לב עם מזה לצאת שלא אפשר איך. השניה העולם
 בצד הכל את לשים צריכים אנחנו, נכון? שבור

 וביקשו ביקשו אז גם אבל, לטובה זה שהכל ולדעת
 אולי ושם פה', וכו' וכו אספות לעשות מהרבנים

 יהודים של המיליונים כל הכל בסך אבל, עשו
 הם מתי. השתנו לא, זזו לא פשוט באירופה

 ברגעים, אז. הגזים-לתאי נכנסו כשהם? השתנו
 – והחרדים החילונים – הכניסה שלפני האלה
 כן צריכים אנחנו אבל'. ישראל שמע' אמרו כולם

. הרע כנגד להילחם וכן, להשתדל וכן, להמשיך
 שכולם לצעוק, ולצעוק לעמוד צריכים אנחנו
 מעט ועוד. ה"להקב לחזור שחייבים, אותנו ישמעו

 עכשיו של העולם כי? למה, קל יותר הרבה יהיה זה
 יהיה הוא שבועות כמה ובעוד, קשה במצב הוא

 יתחילו ויותר יותר שאנשים כך, קשה באמת במצב
 ויותר יותר יהיה זה' ה בעזרת ואז. זה את לראות

  .קל
 וזה, נשכח ושלא, לומר שוב רוצה רק אני   

 יהודי: היהודים לכל ולהגיד לשכוח לא צריכים
 אני': "לה אומר היהודי אם! ינצל –' ה ִעם שהוא
' ה רצון את לעשות רוצה אני', ה עבד להיות רוצה

. ינצל הוא –" זה בשביל רק ולחיות, מה-משנה-לא
. בעולם שקורה מה בגלל ימות לא הוא. ספק אין

 הכוחות כל את לתת איך לדעת צריכים אבל
 עצמנו כל ואת שלנו' אגו'ה את לבטל כדי, ה"להקב

  !משעמם זה, אוי: נגיד שלא'. ה לעבודת
 הם כי? טראמפ עם שמחים כ"כ היהודים למה   

 היה שזה ְלַמה ב"ארה את יחזיר שהוא בטוחים
 כל בשביל כסף מספיק להרויח יכל אחד שכל, פעם

 שהוא הדברים כל בשביל וגם, צריך שהוא הדברים
, זה את יחזיר לא הוא. ככה לא זה אבל... צריך לא

 היהודים רק .אתו יחד יפלו וכולם, יפול הוא
, בעולם אחד רק שיש הצרות מכל למדו שבאמת

, ה"הקב וזה, יכול הכל שהוא, מלבדו עוד שאין
 להצמיד צריכים אנחנו נצח רוצים אנחנו ושאם

  .ישרדו הם – לעזוב ולא, אליו עצמנו את
 חרדים עסקנים יש' כנסת'שב זה איך הבנתי לא. ש

, היהודיים האינטרסים על להגן כביכול שאמורים
 יש, ממש כאן קורה זה, בנות לגייס רוצים ועכשיו
 משחקים מיני כל לעשות שמנסים כך על ידיעות

 קורה איך! ושותקים – הבנות של הגיוס-פטורי עם
 סידרה כאן יש, בירושלים גם קורה וזה?! דבר כזה
 העיריה וחברי, שפלים גוים של טומאה-אירועי של

  ..?פה קורה מה! שותקים כולם והחרדים הדתיים
 אדם אתה, טהור אדם בן ממש אתה, הרב כבוד. ת

 שהם חרדים יש. היום שיש הרשעות את מבין שלא
, מהם שמבקשים מה עושים והם, ברשעים תלויים

 או, עליהם) לכלוך' (ְשמּוץ' איזה להם שיש בגלל או
 לא הם שאם נגדם אינפורמציה איזו להם שיש
, ואבוי אוי אז – לעשות מהם שמבקשים מה יעשו

 לא אני. זה את עושים הם למה יודע לא אני או
, נכון לכיוון זזים שלא בכנסת חרדים יש למה יודע
 יהודיה של הנשמה את להרוג מוכנים שהם

 לצבא וגם סוהר-לבית גם ללכת לה ולתת, אמיתית

 שזה לי שברור מה אבל. מבין לא אני? מה כדי
 אנשים לא זה. טוב-לא קשר שם יש, טוב-לא משהו

  .'חרדים' בכלל להם קורא שהייתי
 גדול ביזיון', עמונה' פינוי היה שעבר בשבוע. ש

, בכנסת שלהם ולנציגים הלאומיים-הדתיים לתורת
 עושים ולא, שלהם האינטרסים על להגן שאמורים

  ...השלטון מנעמי על יושבים רק, כלום
 לי קשה, עמונה של הזה ןהעניי כל עם, תראה. ת

 הם – האלה המתיישבים כל כי? למה, זה על לדבר
, להם שחסר משהו פה יש אבל, מתוקים מאד

 לא עוד הם וזה. בגלות אנחנו. בהבנה, באידישקייט
 וזה. הגאולה את להביא רוצים בכח הם. מבינים

. הגאולה, יהיה זה אז – רוצה' שה מתי רק. ילך לא
, המתיישבים עם הזה העסק כל, שתבין אבל

 סיבות מיני כל בשביל בזה משתמשת הממשלה
 המתיישבים אופן בכל כי, בעיה להם יש אבל, שלה
 כל שהם, בעיה גם יש למתיישבים אבל. חזקים הם
 רוצה' ה? יעשה' ה מה אז. הממשלה על סומכים כך

 אפשר אי: ברור להם מראה' וה, אותם להציל
, הצבא על לסמוך אפשר אי, הממשלה על לסמוך

 וזה. ה"הקב על רק – אחד אף על לסמוך אפשר אי
' ה אותם וגם, המזרחיסטים של, שלהם המבחן
  .לומדים לא הם, מבינים לא הם אבל, ללמד מנסה

 של שלטון זהכי השלטון היום  ברורים כבר רוא. ש
  ...ביהודים לפגוע שלהם והמטרה, ח"הסע, גוים

 את! האידישקייט את להרוס רוצים הם. ת
 כמו ריקניים אותנו להשאיר רוצים הם. היהדות

. ה"לקב קרוב שיהודי לסבול יכולים לא הם. שהם
 של האהובים שאנחנו בנו מקנאים עדיין הם

 איזה. ישמור' ה, יהודים ביניהם ויש. ה"הקב
 רשעים או הם, ורשעים מסכנים, ישמור' ה! יהודים

  .אמיתיים-יהודים לא הם אבל, מסכנים או
 ראש נגד החקירות על דעתך מה. ש

  ..?הממשלה
 שייך עצמו והוא, משחק ובוודאי בוודאי זה. ת

 הזה למשחק שייך כן גם שטראמפ כמו זה. למשחק
 ממש היה הכל שזה, האלה הטפשיות הבחירות של

 מי. שלימות שנתיים במשך דעת להסיח כדי הצגה
 זה?... שנתיים שמתמשכות בחירות על שמע

. הצגות הכל. הדבר אותו זה – כן גם ופה. שיגעון
 נראה לא שאנחנו כדי, לדבר מה על שיהיה כדי
 הם וכאשר. שלהם לבונקרים נכנסים שהם מתי

 בכדי משהו עוד יהיה זה – הכלכלה את' מקריבים'
   . סתם-לא, הכלכלה את יפיל זה, הדעת את להסיח

 היום לקבל אפשר שכמעט לב שמתם לא האם   
 לתת מוכנים הם! תבקשו רק?! סוף בלי הלוואות

 בעיה. בעיות שתי יש אבל. נמוכה ובריבית, הכל
 עם בעיה יש כי הלוואה מהם לקחת בכלל אחת

 זה'. הלכתי אישור' כביכול שיש אפילו הזו הריבית
  . הראשון הדבר

 אין כי? זה את עושים הם למה, השני והדבר   
 את להרוס רוצים הם כי, הבינוני למעמד כסף

 בכל צריכים הם בינתיים אבל, הבינוני המעמד
, מלווים, כן. כסף אין אבל, כסף יוציאו שהם אופן

 אז, חובות יש כי, כסף לא זה אבל', וכו וקונים
 שהם חושב אתה ואם. מהבנקים כסף נותנים
 הם, נותנים שהם מה כסף לא זה? כסף נותנים
 בבנקים להם אין. כסף להם אין, מספרים נותנים
 הם מה אז. צריכים שהם מהמזומנים שליש אפילו
 חמשים נגיד בואו, ההלווא נותנים הם? עושים

 זה את מעבירים? כסף רואים אתם האם. ח"ש אלף
 הולך אתה זה ואחרי שלך לחשבון או שלך לבנק

 לא? אתך לקחת יכול אתה מזומנים כמה. לקנות
 עם או האשראי-כרטיס עם קונה אתה. הרבה

. כסף רואה לא אתה? כסף רואה אתה. המחאה
 הם שבינתיים? לעשות מצליחים הם מה אבל

 ויקנו ילכו שאנשים כדי לחנויות כסף מזרימים
 שכל כדי, כסף שיוציאו כדי, דברים מיני כל ויעשו

 הם כי, פתאום ככה יפול לא' קלפים-של-בנין'ה
 יכולים שהם עד זה את ככה להחזיק צריכים
. בחוץ כולם את ולהשאיר שלהם לבונקרים סלהיכנ

  .משחק הכל, משחק הכל זה – לכן אז
  

  )76/11(  ארץ ישראל תשרוד 
  ו"תשע' א אדר' י, ומשפחתו ה'מוישל עם
 שאנחנו כפי העולם של הסוף, ישראל עם"...

 מהשינויים ורבים, בקרוב מאד מגיע אותו מכירים
 בבתינו בנוחות חיים עדיין אנחנו. התרחשו כבר
 עדיין אנחנו. בקיץ אויר-ומיזוג בחורף הסקה עם

 פעם בכל אוכל וקונים המכולת לחנות הולכים
 הבגדים את מכבסים אנחנו. רעבים שאנחנו

 שם לכבס לנהר לרדת צריכים ולא כביסה- במכונות
 בשפיכתה מהפסולת מתפטרים אנחנו. הבגדים את

 הזבל למכולת האשפה את משליכים או לביוב
 עומד זה כל אך. שוב לבלי נלקחת היא משם

  .להשתנות
 מהאנשים שלנו הארץ כדור על כאן בסכנה אנחנו  

 אנחנו. דם צמאי אגרסיביים אנשים, זולתינו
 ואנחנו טבע-אירועי של סוג מכל בסכנה שרויים
 לרגע נשכח בל הבה אך. שמעלינו מהשמים בסכנה

 הדרך זו, הוא ברוך הקדוש של מעשיו הכל שזה
 וחוה אדם של למצב אותנו ולהשיב אותנו לטהר

 שהאנושות כך, הנחש את שפגשו לפני שהיו כפי
' ה של נבחריו, היהודי העם ידי על ותודרך תואר
 כדי בה רוצה' שה השלימות את להשיג ותוכל

  .שלו הבריאה את להשלים
 בעולם הארצות רוב, יאבדו העולם אנשי רוב  

 ישראל-ארץ אבל, לגמרי כמעט או לגמרי או, יהרסו
 יהודיות נשמות יהיו שכולם תושביה עם תשרוד

, התורה במתן ונוכחו סיני-בהר שעמדו טהורות
  ..."  (קטע מהמסר).'ונשמע נעשה' שאמרו אלה



  * * מסרים מבחורים אוטיסטים           
  

  ).282(  קיון פסח בתוך עצמנונ 
  ז"תשע אדר ז"י, בנימין

 והעולם, פה שוב אנחנו הנה. לכולם שלום   
 שיש עכשיו שמעתי. ומתדרדר ומתדרדר מתדרדר
  !נוסף חג על החליטה שהמדינה חדשות

  ...!טוב מזל. ש
 מה לכם אגיד בואו', טוב מזל' אומרים שאתם לפני

 אוי: "תגידו' טוב מזל'ה במקום בטח ואז, אומר זה
 את העבירו גם והם לעשות החליטו הם...". ְּברֹוךְ  ַא

, כולם של חג, חג לעשות בכנסת הזה החוק
 גם... הסוגים מכל ויהודים נוצרים, מוסלמים
-כולם, החרדים וגם לאומים-םהדתיי גם החילונים

, זה את לחגוג חייבים יהיו וכולם. הסוגים כל, כולם
 לא אני!... לחגוג חייב – מהם כסף שמקבל מי

' ִּפיְּפס' אפילו שמענו לא בינתיים אופן בכל, יודע
, זָקנים עם בכנסת שם שיושבים מאלה) קטן ציוץ(

 את שמייצגים, ממש חרדים-אנשים הם וכביכול
  ...החרדים

  ...?הלל גם ואולי שהחיינו להגיד צריכים האם. ש
 התיאטרון ילך כמה עד יודע אינני, להיות יכול

 זה אופן בכל... האבסורד לכיוון הזה המצחיק
 העולם, אכזרי העולם, משוגע העולם. שלנו העולם

 נהפך שממש העולם, וגשמי רוחני לכלוך מלא-מלא
 בעולם גיהנום, לגיהנום ויותר יותר, יום אחרי יום
 ואני, מתעייף כבר אני? להגיד אפשר עוד מה. הזה

, מבוגרים יותר כבר שהם שלי ההורים על מסתכל
, קטן ילד לא כבר ואני, טוב מרגישים כ"כ ולא

 יכול לא העולם? המשיח איפה? משיח ואיפה
 בלתי כבר פשוט זה, הולך שזה כמו להמשיך
 אם יודע לא אני – משיח?... משיח איפה! אפשרי

 לי גם כי, פה כן שהוא המקוו אני אבל, פה הוא
  .סבלנות אין כבר

 היה לא זה אמנם, הסתכלתי האחרון בפורים רק 
, הריקנות אבל, הקודמות בשנים כמו גרוע כ"כ

, עוגיות מיני כל שמלאים, המנות-משלוחי
, אדם לבן בריאים-לא הכי הדברים וכל, ושוקולדות

 נותנים שאנחנו מה וזה, לבריאות לו מזיק שהכי
 כל עם', הלב כל עם, 'לאנשים הלב כל עם

  .החיוכים
 לקחנו אנחנו. בסדר לא פשוט, בסדר לא משהו   

, נהדר כ"כ, חשוב כ"כ שהוא החג, הזה החג את
 (Hollow-inn) אין-להולואו זה את הפכנו ואנחנו
, לשתות שאמורים והבחורים. גוים של קרנבל

 שהיהודי כפי, יהודית בצורה ולהשתכר לשתות
 כמו נראה זה לרוב, כך נראה לא זה אבל, צריך
 שמתאספים, גוים של מרזח-בית, פונדק איזה

 עם הרצפה על ונופלים מקיאים שהם עד ושותים
 זה. נהפך שזה מה זה, שלהם הקיא בתוך הפנים
 הכי. יהודי רגש בלי, יהודי לב בלי למשהו נהפך
 ההצגות מעט אולי זה כלל בדרך זה מכל טוב

 נהיה זה –' הכל-סך'ה אבל, רבנים כמה שעושים
 את חוגגים שעדיין יהודים מכמה חוץ, מתוכן ריק

  .שצריך כמו פורים
', ה ברוך?! איתנו יהיה מה? איתנו יהיה מה   

, משתדלים שעוד אנשים של קטנה קבוצה ישנה

. פעם של היהודים של לכיוון ללכת מנסים שעוד
 אנחנו אם כי, זה את לשכוח שלא צריכים ואנחנו
 אנחנו – השקר אחרי נלך ואנחנו, האמת את נעזוב
 לא אפילו, כלום לנו ריישא לא, הכל את נאבד
 אבל. ושלום חס, המציאות מן ניעלם אנחנו. פירור

 לדבר כח לי אין אז, לשמוע רוצים לא האנשים רוב
. יהיה שלא איך – לדעת רוצים לא כי, מדי יותר
 מוכנים לא ממש שאנשים כמה היטב יודע ואני

 לא! טיפשים איזה. שהיה למה ולחזור להשתנות
 שלהם העתיד את לפח זורקים פשוט שהם מבינים

  .היהודים את, אותם מבין לא אני. לנצח
 נשמה, מיוחדת נשמה עם נולד יהודי כל   

 לא שהוא אפילו, הקדושה לכיוון אותו שמושכת
 רוצה לא שהוא כאילו מתנהג שהוא אפילו, יודע
 לו ויש, רוצה כן הוא בפנים אופן בכל, זה את

, אמיתי יהודי שהוא יודעים אבל, עצמו עם מלחמה
 להם אין' רב ערב'ה אבל. המלחמה את לו יש כי

, הרע את לקדש מחכים רק הם, המלחמה את
  .ושלום חס הזהב-עגל את לקדש, השקר את לקדש

, מכולם לבקש יכול רק אני? לומר יש עוד מה אז   
 לאידישקייט לחזור, האמיתיים היהודים מכל

 בנפרד אחד וכל. המחלוקות עם להפסיק, האמיתי
 שלנו הדור. ה"הקב עם קשר לקשור להשתדל צריך
. שני מצד נמוך ומאד, אחד מצד מיוחד מאד דור

 האפשרות את לנו נתן הוא, מתנה לנו נתן' ה אבל
 רבנים כמעט לנו אין כי, ישירות איתו קשר לקשור

 הוא לכן אז, אחוז במאה עליהם לסמוך שאפשר
 לא זה אבל. קשר אתו לקשור האמיתי-ליהודי נותן

 למצב מגיע הוא רבות פעמים – והיהודי, קל כ"כ
   כשרון לו יש, עצמו עם לעשות מה יודע לא שהוא

, גשמיים ודברים רוחניים דברים, דברים מיני בכל
  בתוך יחפש והוא שבור לב עם יושב הוא אם ואז

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ימשוך הוא, אליו יתגלה ה"הקב-ה"הקב את עצמו 
   את הרגישו כבר אנשים והרבה, הנכון לכיוון אותו

 י"רש[ .יהיה שככה כתוב וזה, סתם לא וזה, זה
 אוחז להיות צריך עצמו ה"הקב כאילו: 'ניצבים

 שנאמר ןכעניי, ממקומו איש איש ממש בידיו
, כז ישעיה'... ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאָחד ְלַאַחד ְּתֻלְּקטּו ְוַאֶּתם

 לקשור, יהודי לכל, אדם בן לכל מחכה ה"הקב]. יב
 לאדם עצמו את יגלה הוא ואז, אישי קשר איתו
 משהו או נביאים להיות להתחיל בשביל לא. הזה
 אדם לבן לעזור כדי אלא! לא, ושלום חס כזה

 יַּתְׁשִליֵכנִ  ַאל[' שלו המשפחה ואת עצמו את להציל
 מזמור...', ִמֶּמִּני ִּתַּקח ַאל ָקְדְׁשךָ  ְורּוחַ  ִמְּלָפֶניךָ 

 ומה האמת מה לדעת]. א"נ תהלים, התשובה
 דבר בשום ולא', בה רק לבטוח ולהשתדל. השקר

 הקשר עם יעשה אדם שהבן וההשתדלות. אחר
 אותו יציל, אותו יציל זה – לאמת להתקרב הזה

  .לנצח
 !אנשים דמיליאר בו שימותו כזה משחק עושים. ש

  ...!?שכזה מחיר על להם אכפת לא האם
 וכמה, להרוג שאפשר אלה כל עם שמחים הם. ת

 מדי יותר יש. מרוצים יותר – אנשים שיותר
 שהצפיפות וכנראה, הזה בעולם בשבילם אנשים

. אפשר שרק כמה להרוג רוצים והם... להם מפריעה
, הפלנטה, הכוכב שמגיע יודעים הם, זה רק ולא

 הם אז), קטנה שמש מערכת' (סיסטם סולאר'ה

 לא הם', טרמפ תופסים' שהם החליטו פשוט
 כמו .הקשים הדברים כל את לעשות צריכים

 הם, גזים בתאי היהודים את הרגו ש"ימ שהנאצים
, העבודה את לעשות הזה לכוכב לתת יכולים

', וכו, וטניס באולינג לשחק יכולים הם ובינתיים
 כל עם, לאדמה מתחת להם שיש בבריכות ולשחות

, מילקשייק לשתות, סרטים לראות, הלוקסוס
. נהנים למטה והם, למעלה שם למות יכולים וכולם

 יודעים אנחנו אופן בכל. הפתעה להם מחָּכה אבל
 לטובת זה – הזו הפלנטה כל עם הזה שהכוכב
 זה! לפחד מה לנו אין אז. הגוים ולרעת היהודים

  .עלינו ישמור' ה אבל, מפחיד יהיה וזה, קשה יהיה
 שהוא הצדיקים אחד התבטא שעבר בשבוע. ש

  ...ומים אוכל להכין וצריך קרובה מלחמה רואה
. אומר העורף-שפיקוד מה אומר פשוט הוא, טוב. ת

 מלחמה שתהיה אמרו הם חדשים כמה לפני
 אפילו אין, מה רק. ואוכל מים לאגור וצריכים

 זה, מישהו בשביל בארץ כאן שמוכן אחד מקלט
 הבונקר את בנו הם? להם אכפת מה. צחוק הכל

 מ"ק 30 של בשטח באמריקה הבונקרים כמו שלהם
 מאד זה שבפנים לעצמי מתאר ואני! מרובע
 שמעתם אתם האם. כסף הרבה גנבו הם. מפואר

! כסף של טונות? להם נשארו כסף של עודפים כמה
? למישהו לעזור בשביל בזה משתמשים הם האם

 הממוצע-שהישראלי במה מאד התדרדר משהו
-והביטוח, אחר דבר בכל וגם ח"בקופ גם, מקבל

  ...לאנשים לשלם שלא סיבות מחפש רק הלאומי
  ...?מתלוננים לא שאנשים זה ואיך. ש
 לא הם אבל, להבין ומתחילים, מתלוננים הם. ת

 לשמוע רק אבל. שלהם הזכויות הם מה יודעים
 משתמשים לא שהם ברזרבות להם נשאר כסף כמה
  .צריכים שהם מה בשביל בזה משתמשים הם, בזה

  
  
  
  
  
  
  
  
  מבול להביא בקש ה''שהקב בשעה" 
  מכימה כוכבים שני נטל לעולם  
    " לעולם מבול והביא  
  ).ט"נ, ברכות, גמרא(  

  

 זה. שקטים החרדיים כים"שהח כמה מוזר מאד וזה
 הפה בתוך משהו איזה להם שם מישהו כאילו
 אגיד אני מה. מנעול עם הפה את להם נעל, שלהם

' נתניהו'ה כל, הזו הכנסת כל, אחד דבר הכל, לכם
  .לנו המוכרים לרשעים שייך הכל זה – הזה

 אנשים עם לדבר אפשר מה? מציע אתה מה. ש
  ...?להם אומר היית מה? אותם לכוון איך? לחזקם

 עם אישי קשר לקשור צריך היום אחד כל. ת
 את ולסגור שלנו לבתים סלהיכנ צריכים. ה"הקב

 חייבים, שמוכרחים מה בשביל לצאת ורק, הדלת
 תהלים להגיד וכדאי, ביחד להתפלל וחייבים מנין

 וגם, רוחניים דברים מיני כל לעשות חייבים, ביחד
 אבל, לצאת חייבים אז, להתפרנס צריכים אנשים

 עם יהיו והנשמה הלב, שהראש הזמן כל להשתדל
 לשים! להסתכל לא – ברחוב כשהולכים. ה"הקב
 אבל, ליפול שלא רק להסתכל, למטה םהעיניי את

, הגברים וגם הנשים גם, להסתכל לא להשתדל
 להגיד או, שהולכים זמן כל תהילים פרקי ולהגיד
 עוד אין, מלבדו עוד אין, מלבדו עוד אין: 'פשוט
 אבל, למד שהוא משהו על לחשוב או', מלבדו

 להשתדל, שעות וארבע עשרים, הזמן כל להשתדל
 אבל, שלנו הגשמי בעולם קל לא וזה'. ה עם להיות

 שהוא עצמו את להרגיל לאט-לאט צריך אדם הבן
, שהוא כפי שהוא הזה העולם מן להתנתק חייב

, ה"הקב לכיוון, הרוחניות לכיוון ללכת ויותר ויותר

               בס"ד



 וגם גברים גם, פעם היה שזה כמו התורה לכיוון
  .היחיד הדבר, אותנו שיציל היחיד הדבר וזה. נשים

 רק, הרשעים נגד םלהילח יכולים לא אנחנו   
 עם ביחד ולהיות עצמנו את לסגור רק, ככה לעשות
 ולא. המטרה אותה היא שלהם שהמטרה אנשים

 לתת לא, שלהם לרשעות להסכים לא, להסכים
 מאיתנו הרבה כי, קשה וזה. אותנו לשנות להם

 שאנחנו זרים רעיונות מיני מכל כבר מקולקלים
 מן או רב-הערב מן או, המקולקלים מן למדנו
 לנקות, בית-בדק לעשות צריכים אנחנו ולכן. הגוים

, עצמנו בתוך פסח של נקיון לעשות, הכל את
 שאנחנו נרגיש שאנחנו, הסדר- בליל נשב שכאשר

 הבאנו – הצרות כל כי. ממצרים יוצאים באמת
 של הכתות לכל קשורים ר"הע כי, ממצרים איתנו

 ולכן. מצרים שלפני נמרוד של לכתות וגם, מצרים
 הבולטים מן הרבה, ח"הסעה מן שהרבה הסיבה זו

 ר"הע מן באים הם אבל', יהודים-כביכול' הם שבהם
 הפירמידות את איתם לקחו הם. ממצרים שיצא
 הגוים עם ביחד, והם. אומר שזה מה כל ואת

 משנה לא, הישמעאלים, האדומים ועם, הרגילים
 על להשתלט מנסים הם, כולם, הבודהיסטים, מי

  .העולם
, יכול הכל הוא ה"הקב, להם יעזור לא זה אבל   

 מכל גדול והוא, מהחלל גדול הוא, מכולם גדול הוא
 עוד אין. דבר מכל גדול הוא). היקום' (יוניברס'ה

 נשמה. איתו ורק אך להיות לנו וכדאי. מלבדו
 ה"בע הגוף את למשוך איך לבד זה את תדע יהודית
 לסבול יוכלו לא ר"ע שהם אלה אבל, הנכון לכיוון

 רוצים רק הם, הקדושה את שונאים הם. זה את
 זה, בשבילנו לא זה! לא: 'יגידו והם. הטומאה את

 יודעים והם. האמת זוהי, שקר לא זה אבל', שקר
 רוצים לא שהם אפילו, זוכרים הם, מבפנים זה את

 של יצירה הכל בסך הוא השטן שגם, זה את לזכור
  .ה"הקב

 מתבצעים הגיוס על בהפגנות המעצרים. ש
  ...רבה באכזריות

 אין. זהו, זהו. ויותר יותר קשה להיות הולך וזה. ת
-פיקוד ואם. מלחמה כבר תהיה מעט עוד. כבר זמן

 כשזה כי, כדאי אז – אוכל קצת לשמור אמר העורף
  .פתוחה מכולת שום תהיה לא פשוט יתחיל

, האנשים את לשעבד רוצים שהם פעם אמרתם. ש
  ...שלהם עבדים שיהיו ומעוניינים

, הפלנטה בדיוק מתי יודעים לא בעצמם הם. ת
 אנחנו ויותר יותר אבל, הנה יגיע, ההוא הכוכב
 סכנה ויש', וכו ואסטרואידים מטאורים רואים
, משונה מאד רהאווי-מזג כל ובכלל. גדולה ממש
 של טונות יש. הפוך הולך טבעה כל. משונה הכל
 באלפים ככה סתם שמתות וחיות שמתים דגים
 שום להם ואין, אותם בודקים. למה יודעים ולא

 אבל, למה מבינים לא? מתים הם למה אז. מחלה
 כי? למה, מתחממים שהמים בגלל שזה להיות יכול
 הארץ כדור של הבסיס. משתנה הארץ-כדור

 הזה הכוכב כי? מתחמם זה ולמה. מאד מתחמם
 זה – אותו שמלוים הכוכבים שבעת עם יחד שבא

 כל את מחמם שפשוט ענק מגנט כמו זה, מחמם
 אנחנו לכן אז. כולם את, שמסביבו הכוכבים

 לקחת יכול לא זה, מעט עוד יגיע שזה מבינים
 גם והם. מתכוננים, מתכוננים והם. זמן הרבה

 אם כי, מדויק-מדויק להיות צריך הכל כי, מפחדים
 מישהו, יכנס אחר מישהו, יכנסו הם איך אז – לא

 אז. מאד דואגים והם, להם יתנו ולא, איתם ילחם
, ליפול הולך הכל-הכל אבל. יקרה מה נראה, נראה
 הגוים ומעט, אמיתיים יהודים מעט מאשר חוץ

  .אמיתית תשובה שעושים
  

  .)284(  של הפתרון הסופי צומויעב 
  ז"תשע אייר חודש ראש, בנימין עם, ירושלים

 שאנחנו, ברור מבינים, ברור רואים, זה ברגע אנחנו
 לי לפחות, כבר שאלה אין. הזה המר הגלות בסוף

 שממשיכים יהודים עוד יש אמנם. זה על שאלה אין
 הצניעות-חוסר עם, הזהב-עגל עם, השטויות עם
 לא הם. מפחדים הם. אותם שמעניין מה זה כי', וכו

 מפחיד זה כי, להבין רוצים לא הם, לדעת רוצים
 הם כי? אותם מפחיד כ"כ זה למה. מאד אותם

 אדם בן כל, גוי כל וגם יהודי כל. מהמות מפחדים
 – היום עד לפחות, חיה כל או הזה בעולם שחי

 לעולם עוברת היהודית-הנשמה, והיהודי. מתים
 הוא, הזה בעולם עמוק כך כל שהוא מי אבל, הבא

 עם הזמן כל שמתעסק אדם כל או יהודי. מפחד
 הקשר את מאבד – הזמן רוב או בלבד הזה-העולם

, ביותר מהטבעי מהדבר מפחד והוא, ה"הקב עם
, מתחתן, הבגרות את, הילדות את עובר, חי שאדם
 כל תורה לומד', ה בעזרת לעולם ילדים מביא

 מסוים ובשלב, המשפחה את מפרנס, שלו החיים
 מפחיד לא זה. הבא לעולם, לעולמו והולך זקן נהיה
 שהוא, התורה לפי שהולך', לה קרוב שהוא אדם
 משתדל שהוא, החיים של המטרה מה יודע

 את לעזוב קל לא זה אמנם. זה את למלאות
 אדם מאשר למאמין קל יותר זה אבל, הזה-העולם

 שהוא מאמין-לא שהוא מאדם אפילו או, מאמין לא
 וזה'. חרדי כביכול' שהוא, כמאמין כביכול נראה
  .עצוב מאד

  
, לכולם כמעט שברור היום הוא המצב, ועכשיו
 למלחמת הולכים שאנחנו, ביותר הטיפש אפילו

 אגיד אני, זה רק ולא. ספק בלי השלישית העולם
 להבין לכם שיאפשרו סימנים שלשה יש, לכם

 מאד מתקרב שמסביבו הפלנטות עם שהכוכב
, כל קודם – השלישית ע"מלחה: וזה. הארץ-לכדור

 הכלכלה. העולם בכל הכלכלה נפילת עם יחד
 זה השלישי והדבר. אפס, לגמרי, לגמרי לתיפו

 עכשיו קורים הרבה כך כל, כך שכל הטבע- אסונות
 לא, הרגילה העיתונות, שהמדיה אפילו, מקום בכל

 אופן בכל אבל, ושם פה רק, זה על לספר רוצה
 אנשים הרבה, סובלים רק ולא, סובלים אנשים
 ולכן. כך כדי עד בסוד רלהישא יכול לא וזה. מתים

 כמעט שזה רואה כבר אני האלה הסימנים כל עם
  .הסוף

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

 זה את לעבור שנוכל בכדי' בה ובטחון באמונה
 זה. ישתנה שהעולם להבין צריכים אתם. בשלמות

 כי הזה-העולם יהיה לא אפילו זה. אחר עולם יהיה
, חדש למימד נעבור אנחנו. אחר משהו יהיה העולם
'. וכו הקרבנות עם המקדש-בית את יש ששם מימד
 העולם אל הכניסה, ההוא לעולם הכניסה אבל

 זה –' וכו המקדש בית של העולם, טוב שכולו
 – ישראל ארץ. הזה הדבר אל המעבר זה, ירושלים

 של החוצות לא. טוב שכולו לעולם המעבר היא
, טינופת-של-מצעד עושים שהם היכן ירושלים

 נותן ומי. התורה כל נגד שזה מצעד, מגעיל מצעד
, העיר-ראש אכן שהוא, העיר ראש? האישור את

 שמעודד זה והוא, מנוולים של ראש גם הוא אבל
 איפה שטחים להם נותן גם והוא, הנצרות את גם

 המסיבות את לעשות איפה, לפעול איפה, להיות
, מבינים שלא מסכנים יהודים בשביל, שלהם
 וגם רוחנית מטונפים, מלוכלכים אנשים בשביל
  .גשמית

 חושבים הם, מתכוננים – הרשעים, המנוולים   
 את ולמחוק ירושלים את לכבוש, מתכוננים שהם
 תופסים לא הם. יהיה לא וזה. ו"ח היהודית הדת
 הכל בסך – והוא. השטן של הנהגתו תחת שהם
', כאילו' דברים עושה הוא רק, ה"הקב של העבד
-לא אנשים הם, רשעים הם כי, בזה מאמינים והם

 ההפוך את מחפשים, הרע את מחפשים הם, טובים
 גם יעלם – עצמו והשטן, וייעלמ והם. ה"מהקב

 מיני לכל אותו יחלק' ה. אחר משהו יהיה הוא. הוא
, שלו הצורה כל את ישנה והוא, טובים מקומות

 שהם הרוחות כל את ולא אותו לא ימצאו לא והם
 את יבינו והם. לרע אותם שמושכים בהם מאמינים

. האלה הרשעים, הם גם ייעלמו שהם לפני זה
 פעם אי שחי רשע וכל. לנצח ימותו, ייעלמו ובסוף

 – איתם שהלכו, הרשעים וכל. לנצח יעלם –
  .לנצח וייעלמ

 החליטו שהחילונים יום איזה היה עכשיו, יהודים   
 רוצה אני. בגרמניה שהיתה השואה לזכר היום שזה

 לפני באירופה שהיו הצדיקים, לכולם ברור שיהיה
 אי שחיו ביותר הצדיקים בין היו השניה ע"מלחה
 הגיעה באירופה האידישקייט, היהודית הדת. פעם

 שזה גבוהה רמה איזו לתאר אפשר-שאי לרמות
. מאד מפואר משהו', וכו א"הגר, ט"הבעש. היה
 איזו לתאר אפשר שאי ס'רבי של חצרות, ס'רבי

 רוחניות איזו, יהודים של גודל איזה, צידקות
 עם, הזמן במשך אבל. פשוט יהודי לכל שהיתה

 ירד זה – להשתלט שהתחילו החילונים היהודים
, כן לפני הרבה לא, השניה ע"מלחה כשהתחיל. וירד

 היה וזה. נפטר חיים החפץ), ג"תרצ( 1933-ב
 ט"תרצ לשנת שהגענו עד כי. הסוף של ההתחלה

 שיצאה היהודית הדת עם, אירופה של היהודים רוב
. מאד ירדו – וקדוש גדול כ"כ דבר שהיה, מאירופה

 זאת בכל – ביותר חשובות ישיבות שנשארו ואפילו
 של קבוצות היו. הישיבות אל גם נכנסה ההשכלה
 הרעל עם, זה עם היו שהם, בחורים של, תלמידים

 והלכו, רבנים נהיו והם, זה עם המשיכו והם. הזה
 נהיו ואף, ישראל-ארץ כולל, מקומות מיני לכל

 לרבנים נהיו, הדור-גדולי כמעט או' הדור-גדולי'
 לכוונים העולם בכל העם את וסחבו, מפורסמים

  .היום עד וכך. ומשונים שונים
 רוב – ט"בתרצ, השניה ע"מלה לפני, בסוף   

 הרבה זאת ואמרתי. שבת- מחללי היו היהודים
 זה אילו?! לעשות יכול היה ה"הקב מה: פעמים

, היהודית הדת כל, היהודי העולם כל – ממשיך היה
 רוצים אנחנו ואם. אחר למשהו ו"ח נהפך היה

, באמריקה טוב תסתכלו – נהפך היה זה ְלַמה להבין
, היום באירופה טוב תסתכלו, בארץ טוב תסתכלו

. בכלל מאמינים לא, דתיים לא הם היהודים כשרוב
 של למספר להגיע אפילו הצלחנו לא אנחנו

' ה שברוך אפילו, ע"מלה לפני שהיו האנשים
 הרבה ה"בע מביאים, באמת שמאמינים, החרדים

 מרובים מספיק לא הם אבל, לעולם ילדים מאד
 כמה שזה, החוסר את להדביק בכדי במספרם
  .ביותר קשה במצב אנחנו. מיליונים

 שכל, זה על לחזור רוצה שאני דבר ועוד   
 אמרו – הגזים-לתאי שנכנסו האמיתיים-היהודים

 לא – שלא ומי. כולם, שמתו לפני ישראל שמע
'. ישראל שמע' אמרו העצום הרוב אבל, בהם מקנא

 כח להם היה, בכח אפילו זה לקראת הלכו הם
 את ברור ראו סוף-סוף כי, לשם ללכת פנימי

 ברגע יראו כמה יודע לא אני, היום אבל. האמת
 כל הם, מבולבלים כך כל הם. האמת את האחרון

... לא כך כל הם, לא ומה האמת מה יודעים לא כך
, זה עם נורמלים לא הם שהרוב אפילו חושב אני
 יודעים לא הם, ללכת כיוון באיזה יודעים לא הם
 אפילו יודעים לא הם. שקר דובר ומי אמת דובר מי
, החרדים אפילו. יהודי להיות זה ומה, הם מי

 יודעות לא, הבנות, יעקב-מבית שיוצאים החרדים
 לא – מהישיבות כשיוצאים'. יהודי להיות' זה מה

 קדושה בכלל אין, יהודי להיות זה מה יודעים
?... הרוב אבל, מקומות כמה יש, כמה יש. כמעט
 יש עתיד איזה – קדושה זה מה יודע שלא ויהודי

  ..!?להיות יכול זה איך?!... בכלל לו

 שאנחנו לדעת צריכים אנחנו עכשיו אבל   
 וחייבים. זמן אין. במהירות הסוף אל מתקרבים

 כל ואת, השטויות כל את ולזרוק, הכל את להפוך
 עם בשיתוף בהם מאמינים שאנחנו הדברים

, לאומי ובביטוח, ברופאים מאמינים אנחנו. ה"הקב
 מהאמונה מוריד וזה, שטויות מיני ובכל, ל"ובצה
 במה מאמינים אנחנו אם אפילו. ה"בקב שלנו

 ובבטחון באמונה ירידה כבר זה – אומר שהרופא
 בחסכונות מאמינים היינו אנחנו פעם. ה"בקב שלנו
 אי אז, חסכונות כמעט כבר אין כיום אבל, שלנו

, שלנו בבנקים מאמינים היינו. בזה להאמין אפשר
 אפשר אי וגם, בבנקים היום להאמין אפשר אי אבל

. נופל הכל. ה"בקב רק, היום דבר בשום להאמין
 באדמה לבטוח אפילו אפשר אי. יציב-לא הכל

 להיפתח יכול זה פתאום כי, עליה עומדים שאנחנו
 אין ולכן... קורח כמו, בפנים ליפול עלולים ואנחנו

 כמה ובעוד. ה"הקב על רק, להישען מה על
 זה את תראו אתם, חדשים כמה בעוד, שבועות

 משהו יהיה. ספק אין. מלחמה תהיה. ביותר ברור
 אני – בעולם יהיה זה איפה בדיוק. ספק אין, נורא

 לא. ָלעולם' ׁשֹוק' יהיה שזה יודע אני. יודע לא
 לא. משהו לקנות, משהו על לשלם פרוטה תהיה
, אוכל רק, ערך לו יהיה לא דבר שום כי, כלום יהיה

  .להשיג מאד קשה יהיה ואוכל
 – בחיים שנשאר ומי. הכוכב יבוא – כך ואחר   

 מאד מציאות, מציאות עוד עם להתמודד יצטרך
 – ה"בקב שמחזיק מי אבל, מפחידה ומאד קשה

 את לו יהיו, לפחד ממה יהיה לא הזה לאדם
 לא רק. חזק יותר ועוד, במצרים שהיו הניסים

 וזה, עכשיו בעיות עם חי מאיתנו אחד כל. לפחד
 על נסמוך שרק לכך אותנו להכין בשביל נועד
. בשלימות זה את לעבור אפשר אתו רק כי, ה"הקב

 בתהליך אנחנו: לכולם להגיד יכול אני עכשיו אז
 בשום לבטוח לא. קרוב מאד מאד זה, הגאולה של

 שאתם סוברים שאתם מקצוע-בעל בשום לא, אדם
, מישהו של עזרה צריכים לפעמים, נכון, זקוקים

 לא. יכול-כהכל אותם לקחת לא אבל, מומחה איזה
  .דבר שום ולא אתכם יציל הכסף

 זה על ומשלמים דירה יש שאם חושבים אנשים   
 אבל. שלהם זה, דירה להם יש אז – משכנתא

, למחנות היהודים את כשלקחו, השניה ע"במלה
 לקחו הגוים. בתים להם היו לא – חזרו הם כאשר
 את לקחת היה יכול לא אחד ואף בתיהם את מהם

 הזה היהודי את הורגים היו הם. בחזרה אליו זה
 את ורצה, וחזר, שעבר מה כל את שעבר, שחזר
. עבר שהוא מה כל אחרי, אותו רצחו – שלו הבית

, אין! אין. בטוחים חיים לכם שיש תחשבו אל אז
 הכל זה אבל, חסכונות שישנם להיות יכול! אין

 רק שיש, במצרים אלה כמו, לכולנו יראה' ה! יעלם
 ואז, איתנו הוא – איתו אנחנו ואם. ה"הקב את

 יהיה לא אז – לא ואם'. ה בעזרת, נצח לנו יהיה
 זה מה יודעים לא עוד אתם! כלום אבל, כלום לנו

  !אפס! כלום זה כלום, כלום
 את להכין, להתכונן עכשיו חייבים אנחנו, ולכן   

 עוד זה את אומרים אנחנו. ה"בהקב לבטוח עצמנו
, ברחוב כשהולכים. מלבדו עוד אין: ועוד ועוד

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

 את מכינים ולא זה על חושבים לא שאתם רגע
 רק היו ממצרים שיצאו היהודים. לזה עצמכם
 האחוזים השמונים כל עם ומה! אחוז עשרים

. היהדות ִעם לא הם? עכשיו הם איפה? האחרים
 להיות יכול לא זה. התורה את וקיבלו יצאו לא הם

 קיבלו לא הם. כיהודים ֵהָנה שחזרו יהודים שהם
 התורה את קיבל – סיני-בהר שעמד מי. התורה את
  !לנצח? מבינים אתם. לנצח אתו נשאר וזה
 לעשות, לדבר, להתכונן צריכים אנחנו   

 להרגיש', ה עם להיות'. ה עם להיות, התבודדות
 מאד הרבה נרגיש לא – אותו שנרגיש וברגע. אותו

 הכל! אותו להרגיש. גסות של עולם, הזה-מהעולם
  .סוף. נפחד לא ואז. יכול

  
  הו, זה הסוף.ז 

  עם דניאל, ירושלים, י"ג אייר תשע"ז
  אבא, אתה יודע מה ששמעתי היום?

אני שמעתי שאיראן פרס מאיימת על ערב 
לחסל אותה, אם היא רק הסעודית שהיא הולכת 

תרים את הראש היא תחסל אותה. אתה מבין מה 
  זה אומר? זהו, זה הסוף.

 בהשמדתה הסעודית ערב על מאיימת "איראן
 - לאיסלם הקדושות, ומכה מדינה הערים למעט

 המלוכה לבית המקורבים שהטיחו  הביקורת
 בטרור התמיכה בגין  האיראני בשלטון הסעודי
   וחמאס בחיזבאללה האיראנים ותמיכת,  העולמי

 שמהרו ,האיראנים מצד נחרצת תגובה גררה
" בטיפשות" ינהגו אם כי הסעודים את והזהירו

 ערב את ימחקו שהאיראנים הרי, לדבריהם
 את רק ויותרו .וחלק חד האדמה פני מעל הסעודית

  לאיסלאם". הקדושות ומדינה מכה הערים
  (מתוך החדשות שפורסמו היום)

 שנה :יצחק רבי ס': אמר ישעיהו  שמעוני ילקוט
 העולם האומות מלכי כל בו נגלה המשיח שמלך

 במלך מתגרה] איראן[ פרס מלך. בזה זה מתגרים
 לאדום הערבי מלך והולך] הסעודית ערב[ הערבי

 ומחריב פרס מלך וחוזר. מהם עצה ליטול] ב''ארה[
] הנשארים[ העולם אומות וכל. העולם כל את

 ויאחוז פניהם על ונופלים ומתבהלים מתרעשים
 מתרעשים וישראל.  יולדה כצירי צירים אותם

 ואומרים? ונלך נבוא להיכן ואומרים, ומתבהלים
 אל בני], ה''הקב[ להם ואומר?  ונלך נבוא להיכן



 אלא עשיתי לא שעשיתי מה כל, תתייראו
 זמן הגיע, מתייראים אתם מה מפני. בשבילכם
  !גאולתכם

אבא, כואב לי הלב, אני רוצה לבכות כל הזמן,    
אנשים לא רוצים לדעת, בארץ רק מעט רוצים 

הם תקועים, אולי יש  –לדעת. באירופה, באמריקה 
אחד יהודי אחד פה אחד שם שרוצים לדעת את 

  האמת, אבל הרוב לא.
זה לא רק שלא רוצים לראות באמת את     

ה כי הם הגאולה מגיעה, כי אם הם היו פתוחים לז
היו מחכים לזה, היו  –היו יהודים אמיתיים 

שמחים כמו שאנחנו שמחים ששומעים דברים 
כאלה. אפילו שזה קשה וזה מפחיד אבל אנחנו 

  יודעים שזה סימן שהגאולה כמעט פה.
יש לנו מלא סימנים. מליוני דגים מתים בחופים    

בכל העולם, ערמות ערמות לאורך קילומטרים של 
  זה כתוב גם, זה סימן שאנחנו בסוף. דגים מתים.

 דג שיתבקש עד בא דוד בן אין חנינא רבי "אמר
כל השינויים .  )א סנהדרין צח(  ימצא" ולא לחולה
הכל  טבע, כל מה שקורה,האויר, כל אסונות הבמזג 

  זה סימנים על סימנים על סימנים.
המדינה, מדינת ישראל שבנו הרשעים שרוצים    

זה גם כתוב. זה גם  –לחסל את הדת היהודית 
נאמר ע"י צדיקים גדולים מהדורות הקודמים. הכל 

  כתוב, הכל ברור.
ולא רוצים  –כל רגע יותר ויותר ברור  נהיהזה    

לדעת, לא רוצים להפסיק את החיים הגשמיים 
ילדים טובים,  שהם רגילים אליהם, מרגישים שהם

שהם הבנים והבנות של הקב"ה. והם עושים מצוות 
ואני מדבר על החרדים, שמים תפילין, מתפללים 
שלש פעמים ביום וכו' וכו', מחזיקים כשרות, אבל 

הם בונים בתים  -הם טועים ועושים משהו שאסור 
ואפילו לעניים יש גג על  בחו"ל, בתים מפוארים

לקרר את הבית  הראש, יש חימום בחורף ומשהו
בקיץ, ואם אין אוכל אז יש מאיפה לקבל בחינם 
אפילו. יש רמה גשמית גבוהה ביותר. הם מרוצים, 

  זה נעים להם, הם לא רוצים לזוז מזה.
זה  –זה בעיה  –ולחכות לגאולה השלמה    

מלחמות, זה אנשים שנהרגים, זה להיות אולי בלי 
הם לא גג, להיות בקור מדי. איך הם ישרדו בכלל? 

רוצים לחשוב על זה, לא רוצים לזוז מאיפה שהם. 
הם תקועים לרוב, בגלות. זה כאילו שהם נתפסו 

ולא יכולים להוציא את עצמם  למקום של ִּביָצה
משם, אך הִּביָצה מושכת ומושכת ומושכת למטה 

אדם נעלם בתוך הבוץ ואם הוא לא ירים -עד שהבן
יָצה את עצמו חזק וימשוך את עצמו החוצה מהּבִ 

הזו שקוראים לה גלות אז לא יהיה לו טוב. לא 
  יהיה לו טוב.

ה' נתן לנו בכל ההיסטוריה מלא דוגמאות, מלא    
עונשים שקבלנו (חורבן בתי המקדש, שואה, 
פרעות וכו') כי נדבקנו לביצה ולא יכולנו למשוך 

  את עצמנו החוצה.
ישראל, מאד דואג, -אבא, אני דואג מאד לעם   

ני יודע ברור כמו שכל הזמן אנחנו אפילו שא
-אומרים שכל יהודי אמיתי, כל נשמה שהייתה בהר

  סיני ואמרה "נעשה ונשמע", כל נשמה תינצל.
אבל אם יהודי שיש לו את הנשמה הזאת יהיה    

ה'  –עקשן, יהיה פחדן ולא ירצה לזוז מהביצה שלו 
ימשוך אותו. ה' ימשוך אותו מצד אחד והביצה 

יהיו הרבה כאבים והרבה סבל  –אחר תמשוך בכוון 
הוא ירגיש  –אבל בסוף הוא יצא. וברגע שהוא יצא 

איך שהוא השתחרר מהביצה הזאת, מהמשיכה 
  לתוך הבוץ והוא ירוץ בעצמו לכיוון הקב"ה.

ישראל חייבים עכשיו פשוט -אבא, אנחנו, עם   
מאד להתפלל, להתפלל בדמעות ולבקש מהקב"ה 

וב האנשים לא רוצים להציל אותנו ברחמים. ר
לעשות את זה, הם לא רוצים להתפלל בבכי, זה 
לא, אין להם כח לזה, הם לא רוצים, זה לא נעים. 
אומרים: "מה?, הקב"ה הוא רחמן הוא לא יעשה 
לעם שלו כזה דבר" ואני אומר להם: "בגלל שהוא 
רחמן הוא יעשה להם את זה", כי הם צריכים 

  לצאת מהשקר ואין דרך אחרת.
רק עם עונשים הם יצאו מהבוץ,  –אפילו במדבר    

שלהם את  םבעיניימהשקר. אפילו אחרי שהם ראו 
המכות (במצרים) שלא פגעו בהם בקטן. הם 

 -האמינו ויצאו ממצרים, אבל רק אחרי שהם יצאו  
שוב הם הפסיקו להאמין, הפסיקו לבטוח בה', וזה 
היה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. עד שהם בחרו 

עד שהם  ה' ישמור כמה מכות קבלו. –בקב"ה 
 תפשו והבינו ונכנעו ונהיו כולם כולם כולם

  צדיקים.
עכשיו גם אנחנו גם אנחנו עוברים דברים    

זה בא עכשיו,  –ישראל -דומים. אני רק אומר לעם
זה יהיה פה בעתיד הקרוב ביותר, אנחנו מרגישים 
איך שהעולם רועד, גולש ומשתנה. אבל אנחנו לא 
רוצים לדעת מזה. כל יום טורנדואים, הוריקנים, 

נים שנפתחים כל מיני סערות, רעידות אדמה, בולע
אחת, או פשוט -ויכולים לאכול כמה בתים בבת
  שיירה של מכוניות  שנופלים לזה.

 סהאוקיאנו ודברים כאלה מתרחשים מידי יום.   
 – האטלנטי עולה ועולה כי הקוטב הצפוני נמס

אבל מתחת (מלמטה) מתוך פנים כדור הארץ מגיע 
החום וזה כנראה מה שהורג את כל הדגים כי הם 

ילים לחום הזה. מאחר שפנים כדור הארץ לא רג
עשוי מברזל והכוכב עם הכוכבים שמסתובבים 

אקס) מגיע יותר ויותר קרוב הוא -סביבו (פלנט
מחמם את כדור הארץ מבפנים. הוא מאד מגנטי 
ובגלל זה הכל מתחמם וכל הרי הגעש שמתפרצים 

וזה מספיק  סהאוקיאנואחד אחרי השני, גם בתוך 
שהם לא רגילים לחום הזה ובגלל להרוג את הדגים 

זה אין בדגים שום סימן של מחלה. ציפורים מתות 

עכשיו זה . מתי ראיתם את זה? םמהשמיישנופלות 
העולם משתנה, הקוטב הצפוני עוד מעט יהיה  כל יום.

כי כמעט מים. פה בארץ יש פריחה של פרחים בנגב 
כך נמוכה ונראה -ולא היו גשמים בצפון והכנרת כל

כמה חורפים לא תהיה כנרת, רק חור גדול.  שעוד
ובנגב יהיו עצים ופרחים, אתם מבינים? בשנתיים 
האחרונות לא היו כמעט גשמים בצפון והיו 

  זהו, זה המצב. שטפונות בדרום ובנגב.
כדור הארץ היה נוטה על צידו (יחסית לשמש)    

ועכשיו הוא 
כמו  –עומד 

לפני המבול 
 רהאוויומזג 

משתנה ממקום 
למקום. 

באוסטרליה היה 
קיץ מאד חם 

ופתאום סופת שלג, מי שמע כזה דבר? היו 
טורנדואים באירופה, מי שמע את זה?  העולם 

 שלנו וכל םהעינייני פמשתנה אבא, זה משתנה ל
יום זה יותר ויותר. היו צריכים לכוון מחדש את כל 
מכשירי הכיוון להמראה ונחיתה בכל שדות 

כי הצפון זה לא צפון והדרום  –התעופה בעולם 
הוא לא דרום. הכל משתנה אבא, הכל, אבל לא 

  רוצים לדעת, הכל מבולגן.
יש את הרשעים ששולטים על הכל, הם חושבים    

רק ה' שולט. הבונקרים שלהם  –שהם שולטים 
מוכנים כבר מזמן. יש להם שם עובדים וטכנאים 
שמפעילים את המכשירים והציוד ומכינים את 

  ל. ויש להם כל מה שהם צריכים לכמה שנים.הכ
, לסגור את הדלת ולצפצף על סלהיכנואז אפשר    

כולם בחוץ. הם מלאים בחיילים וחיילות ואנשים 
לצורך העבודה שמה. חלק של המשפחות של 
העשירים והמנהיגים כבר נמצאים שמה. מליונים 
נעלמו ועברו לגור בתוך המקומות האלה. 

ים לצאת לאיזה מקום, אז הם כשהמפורסמים צריכ
  יוצאים אבל תמיד הם יכולים לחזור במהירות.

הכל מוכן אבא, ה' מכין את הכל, אנחנו רק    
מחכים לרגע, וכשיבוא הרגע הזה וזה יהיה בעתיד 
הקרוב, אני לא יודע מתי בדיוק, אבל מרגישים. 
וברגע שהכוכב מגיע, ברגע שנרים את הראש 

קווה שכל אחד יזכור ונראה את זה ברור אני מ
"שמע זה מה שיציל אותנו,  –להגיד "שמע ישראל" 

זה מה שצריכים להגיד,  ישראל ה' אלוקינו ה' אחד"
עם כל הכוחות ושנאמין שזה נכון וזה מה שיציל 

  אותנו.
אלה שיודעים את זה כבר יהיו במצב הרבה יותר    

ניקה, הם ישמחו לראות אהם לא יכנסו לפ –טוב 
 כי ידעו שזה כתוב בזוהר בדיוק בזוהראת הכוכב 

 במהדורה( והלאה ב"ע' ז דף שמות פרשת, הקדוש
 סדר מתואר) ד"ס' עמ, ה חלק", מדבש מתוק" של

 גילוי נזכר הדברים בין. בארוכה המשיח התגלות
 שלפני בתקופה תבל יושבי כל לעיני מפחיד כוכב
 נגד השמים מן ילחם הזה הכוכב, המשיח גילוי

 צורים במערות יתחבאו הרשעים, הרשעים
 ֻצִרים ִּבְמָערֹות (ישעיה ב' י"ט: 'ּוָבאּו ובנקיקים
 ְּבקּומֹו ְּגאֹונֹו ּוֵמֲהַדר ְיהָוה ַּפַחד ִמְּפֵני ָעָפר ּוִבְמִחּלֹות

 ּוִבְסִעֵפי ַהֻּצִרים ְּבִנְקרֹות ָלבֹוא: ָהָאֶרץ ַלֲערֹץ
 ַלֲערֹץ ְּבקּומֹו ְּגאֹונֹו ּוֵמֲהַדר' ה ַּפַחד ִמְּפֵני ַהְּסָלִעים
 לאחר אך. המשיח יתגלה ואז, ינצלו ולא  ָהָאֶרץ")

, המשיח נגד להילחם האומות מכל יתקבצו מכן
 את' ה את יראה ואז ישראל מבני פריצים עם יחד

 כבידה אפילה תהיה, העולם כל לעיני גבורתו
 ימי באותם ימותו מישראל ורבים יום עשר חמשה
 בעצם ארגמן בצבע לוהט כוכב יתגלה ושוב אפילה

 עצומים ומגדלים חומות יפלו ואז, כל לעיני היום
 את יקבץ צדקנו משיח ואז, הגדולה העיר ברומי

 גדולים ניסים יהיו ואילך זמן ומאותו הגלויות
  .(ר' זוה"ק שמות דף ז') מצרים יציאת כבימי

וכתוב גם שזה טוב ליהודים ורע לגויים. ויהיה 
ניקה, תהיה שמחה בתוך הפחד כי אפחד, אבל לא פ

תהיה זה לא נורמלי לא לפחד מכזה מראה. ועוד 
ישראל תשאר שלמה. רוב -סערה מסביב, אבל ארץ

העולם, שני שליש יחרב כולל האוכלוסיה. אני לא 
  אומר את זה כדי להפחיד, זו עובדה.

ישראל, אחים ואחיות שלי, -תתעוררו עם   
את השקר ותחזרו  ,'ץמּוְׁש 'תתעוררו, תזרקו את ה

 לקב"ה. אני לא מדבר רק לחילונים, אני מדבר אל
אתם הדוגמא. ויש  –אתם העיקר  –החרדים 

רב ועמלקים, -ביניכם ובין החילונים מלא מלא ערב
ורק בסוף נדע מי הם.  אנחנו רואים מי עם השקר 
עכשיו, ומי שעם השקר ולא עושה תשובה וזה 

י הרבה צדיקים לצערי הרב הרוב. וזה כתוב כבר ע"
יהיו מלא רבנים  –מהדורות הקודמים שבדור הזה 

רב, אנחנו -כמו סומסומים והרבה מהם יהיו ערב
  לא יודעים מי.

מי שהולך עם האמת בלי פחד, מי שהולך עם    
הצניעות שהיא הבסיס של הקדושה, והקדושה היא 

, ("יסוד") הבסיס של האידישקייט של הדת היהודית
שלא חי את  שלא מרגיש את זה, מיזה הבסיס. ומי 

גם בהתנהגות  –זה, מי שאין לו רגישות לצניעות 
אז הוא לא יכול  –וגם בלבוש וגם במחשבות 
הוא יכול לעשות  –להיות יהודי. אם הוא טועה 

תשובה והוא יכול להשתנות, אבל יש כאלה שזה 
 ההתאווחלק מהם והם לא יכולים להשתנות. 

של  התאווהודי, היא של י התאוושלהם היא לא 
ישראל, לא של אלה שיצאו -גוי, לא של עם

שלא היו מאברהם יצחק ויעקב ומהשבטים. אלה 
מעם ישראל  80%נעלמו במכת חושך,  –ממש חלק 

  במכת חושך ובחושך קברו אותם. ומת
עם ישראל, אני רק רוצה שתחזרו בתשובה,    

שתחזרו לדברים שהם הכי חשובים. להוריד את כל 
יות, כל החתונות המפוארות וכל הביגוד השטו

המיותר והלא צנוע, והפאות שזה בכלל לא צנוע 
וזה לא חלק של אשה יהודיה. תזרקו את כל 
הסימנים של הגוים, של הלבוש של הגוים, של 
התאוות של הגוים. תחזרו לקב"ה. יש לנו תורה, 
יש לנו מצוות ואנחנו צריכים להיות יהודים 

  . אנחנו צריכים להיות עם ה'.רחמנים בני רחמנים
אנחנו צריכים משהו שיחזיק אותנו תמיד בריא    

זה הקשר שלנו עם הקב"ה. לעשות שבגוף ובנפש 
איזה התבודדות בבית, במשרד, ביער איפה שאתם 

, רק לדבר עם ה' שיכוון אותנו והוא יכוון. רוצים
מי שהולך לכיוון הקב"ה ומדבר איתו, יכול להיות 
שזה יקח קצת זמן עד שתגיעו לקשר, כי הבעיה 

יש לנו כל מיני מחיצות שאנחנו בנינו  –היא שלנו 
ואנחנו צריכים להוריד, אבל ברגע שאנחנו נוריד 
את זה, ברגע שנהיה לבד עם ה', רק אנחנו 

הקב"ה, ה' יפתח את המחיצה שמפרידה בינו ו
כך חזק שלא יהיו -לבינינו ואנחנו נרגיש את ה' כל

  לנו סימני שאלה בכלל.
ישראל, אנחנו מתקרבים בצעדי ענק -אז עם   

לסוף, מתי שתראו ברור שאין אינטרנט, אין בנקים, 
אי אפשר יהיה להוציא כספים בכלל, כאשר הפצצה 

ץ במקום שאף אחד לא הגרעינית הראשונה תתפוצ
אז תדעו שזה יהיה  –היה חולם שזה יכול להיות 

כבר מאוחר מדי בשביל לטוס מאמריקה לארץ, או 
לא משנה לאיזה מקום. אל תשכחו כי בשניה אחת 
אפשר לקרקע את כל המטוסים בעולם, אז מה 

וזה עם  –תעשו? לאן תברחו? יש לנו מקלט אחד 
שראל לא הקב"ה, והקב"ה הבטיח לנו שארץ י

תחרב, אז כל אדם עם חצי שכל מבין שזה הסוף 
  כמעט, אנחנו אוטוטו...

ישראל. אני אוהב את -והכי טוב זה להיות בארץ   
ישראל, אנחנו, אחים -ישראל. אני אוהב את עם-עם

ואחיות שלי, האהובים ביותר של הקב"ה. לא 
אנוש, ישארו מעטים יחסית. -ישארו הרבה בני

מליון  15בערך  –יהודים היהודים שנחשבים כ
 –בעולם לעומת שבע וחצי מיליארד גוים בעולם 

מליון יש הרבה שהם לא  15-זה כלום, וגם מה
 –יהודים באמת בגלל נישואין לא כשרים. והגוים 

הרוב הגדול ימותו, ממלחמות או מתוצאה של 
  אדמה, רעב וכו').-הכוכב (צונמי, רעידות

העולם הבא,  ומהטובים שישארו, ה' יבנה את   
שכולנו ב"ה ניהיה חלק מזה. ואם אפשר לתאר 

תנסו, תשבו, תחשבו על כל  –עולם בלי יצר הרע 
הדברים שלא יהיו אם לא יהיה יצר הרע. ואז 

הרע, אז לא יהיו -אנחנו נעלה, ונהנה ונהיה בלי יצר
בדרך ה'. זהו  –טעויות ונלך תמיד בדרך הנכונה 

  אבא.
  

  נספחים
    תעלומת הממותה הקפואה.  

יורק מוצגת -במוזיאון ההיסטוריה של הטבע בניו
ממותה אשר נמצאה שלמה קבורה בשלג בצפון 
סיביר. שאריות של עלים שנמצאו בפיה מעידים כי 
קפאה באופן מיידי. בנוסף נמצאו פגרים של 
קרנפים, סוסים וחיות אחרות, ולפי השערות של 

לה קבורות בסיביר. מדענים ישנם אלפי חיות כא
איך חיה ענקית כזו אשר חיה בג'ונגלים של 

במרחק של אלפי  הנמצאאפריקה מגיעה לקוטב 
  קילומטרים?

עקב  הארץ, עובר ליד כדורX -כאשר הכוכב פלנט   
הוא מסובב את כדור  -ח המשיכה המגנטי שלו וכ

 30הארץ, והממותות אשר היו בסביבה של כ
 -60לסביבה של מעלות עוברת תוך זמן קצר 

הארץ מצפון -מעלות והן קופאות. סיבוב כדור
לדרום ולא ממערב למזרח ארע בזמנו של המלך 

, " (ישעיה ל"ח)ַוָּתָׁשב ַהֶּׁשֶמׁש ֶעֶׂשר ַמֲעלֹות"חזקיהו 
האסטרונום גיל ברוסארד אשר לפי מחקרו של 

  אקס.-השקיע שנים במחקר ולימוד פלנט
באחד    

המקומות קראנו 
חד על הסבר מיו

חותמו של המלך 
חזקיהו אשר 
נמצא בחפירות 
ליד הכותל לפני 
מספר שנים. על 
החותם כתוב 

בעברית עתיקה 'חזקיהו מלך יהודה', בשני הצדדים 
-ציור של מערכת פלנט –סמל החיים ובאמצע 

 6עם  אקס-כוכבים (השמש של פלנט 7אקס, 
והכנפיים כפי שהכוכב  כוכבים סובבים אותה)

  ל הכנפיים'.מכונה גם 'בע
  

  חזקיהו המלך םחות           גוססתכבר אמריקה 
המלחמה בין הטוב    

והרע נמשכת מאז 
בריאת העולם. עד 
היום לא הצלחנו 
לנצח את היצר הרע. 
מידי תקופה, כאשר 
הרע מתגבר ועובר 

הקב"ה  –את הגבול 
שולח את הכוכב אשר 
מנקה את העולם מכל 
הלכלוך והטומאה. 

השפעתו של הכוכב על כדור הארץ שונה מביקור 
לביקור, כאשר רשימת השפעותיו על כדור הארץ 

מבול, מטאורים, סיבוב כדור הארץ על  :כוללת
געש, שקיעת -צירו, רעידות אדמה, התפרצויות הרי



  יבשות וכו'.
 והאחרונות הצליח השניםבמהלך מאות    

על  – העולםכל על בהסתר הרשעים להשתלט 
ת הנשק, המזון, ותעשיבנקים, ממשלות, צבאות, 

ע"י שוחד איומים וכו' על אנשי  הרפואה וכו'
. והם רוצים ממשלה אחת אשר תשלוט המפתח

 500בעולם, שפה אחת, דת אחת ומספיקים להם 
שנים וכך לפני כמה עשרות מליון עבדים בלבד. 

נספח הראה (החלו בתהליך דילול האוכלוסיה 
  ").21"אגנדה : הבא

ישנו והנה לפני כשבעים שנה גילו הרשעים כי    
לכדור הארץ אשר ישמיד את רוב מתקרב הכוכב 

 על הכוכב והאוכלוסיה של כדור הארץ. הם שמח
והחלו יעשה להם את העבודה המתקרב אשר 

  בהכנות להינצל ממנו.
הם גנבו כסף מכל העולם על מנת לבנות ערים    

ובונקרים עמוק בתוך האדמה במאות מקומות 
בעולם, עם ציוד ואוכל לכמה שנים עבורם ועבור 

עבדים שלהם. זה שימותו המליוני אנשים שיהיו 
  לא אכפת להם. –בחוץ מיליארדי אנשים 

הם והם והכוכב הזה זה הסוד הכי שמור של   
, בסוד ע"י שליטה בתקשורתהצליחו לשמור אותו 

אם היה אסטרונום עיתונות, טלויזיה רדיו וכו'. ו
  הושתק. –התחיל לפרסם את זה שידע ו

שהכוכב הזה  –דבר אחד הרשעים לא יודעים    
נשלח ע"י הקב"ה כדי "לטפל" בהם. והקב"ה יציל 

  אותנו בניסים גדולים כמו ביציאת מצרים.
-ב מאד לכדורהביקור של הכוכב הפעם יהיה קרו   

הארץ, וכמו שכתוב בנבואות שני שליש של העולם 
יחרב יחד עם רוב האוכלוסיה, והפעם זה יהיה "יום 

  ה' הגדול והנורא".
  

  .21אגנדה  
צמצום " –התעודי  הוידאו סרטקטעים מתוך 

 - עולמי החדשהסדר ההאוכלוסיה של העולם עבור 
  ".21 הדאגנ
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צפו בו הסרט פורסם ביוטוב לפני כשלש שנים ו

  מליון צופים. 5-למעל 
"ההתחממות  –בעל מיקרוסופט , *ביל גייטס   

הנוצרים ע"י החממה -הגלובלית נובעת מפליטת גזי
צמצם ל יתןוטיפול רפואי נ חיסונים האדם. ע"י-בני

  אחוז..." 10-15 את האוכלוסיה ב
נגד פוליו בהודו גרם לנזק מוחי ושיתוק *חיסון    
*בתרופה לחולי המופיליה של ילדים...  50,000-ב

חברת באייר התגלה נגיף האיידס. החברה הפסיקה 
 שהתרופהאת המכירות באמריקה, ותוך כדי ידיעה 

והעבירה את התרופות ליפן, אירופה  - בנגיף נגועה
ני ואסיה. אלפי ילדים נפטרו מהנגיף, ובנוסף גם ב

    . נפטרו –שנדבקו מהם משפחתם 
*חיסון פוליו אשר הכיל את נגיף האיידס גרם    

-מליון בני 31אדם, כאשר -מליון בני 35למותם של 
(בארץ: בשנת  אדם נשאים של מחלת האיידס.

מאות ילדים נפגעו מאוכל לתינוקות של  2003
חרשות, אפילפסיה, בעיות מוטוריות  –רמדיה 

  וכו').
*מזון מהונדס: דוחות השוואה בין תירס רגיל    

לתירס מהונדס מגלים כי במזון המהונדס חסרים 
ויטמינים ומינרלים. בעשרות מדינות ישנה 
התנגדות למזון מהונדס ואחר ואינו בטוח. מחקרים 
מעלים כי המזון המהונדס מחליש את מערכת 
החיסון והפריון (עקרות). (המזונות המהונדסים 

תירס, סויה, סלק סוכר, פפיה, קנולה, שמן כיום: 
כותנה). ...נפגשתי ביפן עם הרבה מדענים שחקרו 

חברת  וגילו כי המזון המהונדס מזיק לבריאות.
מונסנטו שולטת בעולם בתחום הזרעים 
המהונדסים. הזרעים המהונדסים רשומים כפטנט 

והחקלאים ומונסנטו היא בעלת זכויות היוצרים. 
  הם.חייבים לקנות מ

*מחקרים מגלים כי החיסונים גורמים לאוטיזם.    
כרגע אחוז וחצי מאוכלוסיית ארה"ב הם 

החל מתקופת מתן  –אוטיסטים. ד"ר פ. קנדי 
החיסונים החלה מגפת האוטיזם אשר לא היתה 
קודם לכן. החיסונים הכילו כספית בכמות הגדולה 

  .FDAמהכמות המותרת לפי ה 400פי 
ריסוס האטמוספירה   )CHEMTRAIL( כמטרייל*

שהיה ראש  FBIעדות סוכן  בחומרים כימיים.
אנגלס אשר נרצח לאחר פעילותו נגד -המטה בלוס

הנושא. "כימיקלים מרוססים על אמריקה, אנגליה, 
צפון אירופה, מקסיקו וקנדה. ציפורים נופלות 

בכל מתים מתות בכל העולם. מאות אלפי דגים 
רצח, זה רצח עם. העולם. הריסוס הזה זה רעל, זה 
חייבים להפסיק.  –האנשים שעושים דברים אלה 

שדות תעופה אשר מהם ממריאים  2אני יודע על 
מטוסים שמרססים את הרעל הזה עלינו. אני 
אישית ראיתי מטוסים אלה, מפציצים כבדים של 

. זהו פשע, פשע נגד אמריקה, פשע נגד צבא ארה"ב
עיה של האנושות. מה הבעיה של הקונגרס? מה הב

הטייסים האלה? זה משפיע על המשפחות שלהם, 
 שהו צריךיעל החברים שלהם, עליהם עצמם! מ

טון של -עשר מגה לפעול בנושא, עכשיו!  תודה.
  אלומיניום מרוססים בעולם כל שנה!-חלקיקי ננו

  ישנם ביוטיוב כמליון סרטים ותמונות בנושא!
*הפלואוריד: הנאצים במחנות ההשמדה היו    

מוסיפים פלואוריד למים על מנת להחליש את 
פלואוריד הוא  עדותו של רופא שיניים: האנשים.

חומר רעיל, על משחות השיניים (באמריקה) כתוב: 
פנה מיד למרכז  –"אסור לשתיה, ואם בלעת 

לבקרת רעלים", בחצי כוס מים יש אותה כמות של 
(ספיגת החומרים מהפה לתוך הגוף  פלואוריד!

מהירה יותר מספיגה דרך מערכת העיכול וישנם 

ראת השימוש היא 'לשים תחת תרופות בהן הו
  הלשון').

  )8/12/2014(  מכתבו של טייס כמטרייל 
אנחנו חתומים על מסמך סודיות האוסר עלינו 
לדבר על העניין, נאמר לנו שזה עניין של ביטחון 

, הסודיות היא ההגנה שלנו ולא להאמין לכל לאומי
שאני  ךאני לוקח סיכון בכמיני שמועות בנושא. 

מגלה לך מידע זה. אם הממונים עלי ידעו על כל 
אני מיד אשלח למאסר ואעמוד לפני משפט צבאי. 
המשכורות שלנו גבוהות יותר מכל טייס אחר. 
במהלך האימונים מראים לנו סרטי וידיאו על 

קטסטרופות אשר עלולים להיגרם לנו ע"י אסונות ו
זו תהיה  –נשק מתוחכם של האויב ואומרים לנו 

  התוצאה אם לא נטוס.
מחשבים קובעים את מסלולי הטיסה, הנווט    

האוטומטי במטוס עושה את העבודה ואנחנו רק 
מעורבים בהמראה ובנחיתה ותיקוני מסלול הטיסה 

  במידת הצורך.
 18מבסיס לבסיס מידי צוותי הטיסה מועברים    

חודשים על מנת למנוע יותר מידי קשרים 
חברתיים. יש בסיסים בהם יש רק טיסות לילה 

כמחצית מהטיסות מבוצעות ובאחרים טיסות יום. 
מתוך בסיסים הנמצאים על איים נידחים 

 איזורי הטיסה שלי כעת הם מערב נוס.יבאוקי
 400כל בסיס מכסה שטח טקסס וקליפורניה. 

אין משפחה וילדים, הם אדישים ם לרוב קמ"ר.
התפקיד שלנו זה לבנות  ומתנהגים כמו מכונות.

חומות הגנה באטמוספירה נגד נשק מתוחכם 
  חדת במינה בעולם.ווהמשימה שלנו היא מי

בטיסות לילה. אנו  ובמיוחדאנו מסכנים את חיינו    
נדרשים לטוס בגבהים נמוכים וחיים בחשש שיום אחד 
משהו ירה עלינו עם רובה ארוך טווח כאשר אנו טסים 
מעליו. כל מטוס שנופל מושמד לחלוטין מסיבות 

 רדיו, עיתונות טלויזיה וכו' – מובנות. התקשורת בעולם
לא תדווח על נפילת מטוסים אלה שכן היא אסורה 

  טיסות הכמטרייל בכלל. בדיווח על
אני לא יודע בדיוק איזה חומרים אנו מרססים אבל    

רעילה מאד. אני גם יודע שבקרוב  תרכובתאני יודע שזו 
יחלו לרסס בטכנולוגיה חדשה אשר תגרום לכך שפסי 

  הריסוס לא יראו.
  הכמטריילעל  דעניםייסים ומטרופאים,עדויות 

שסטה  של מועצת מחוזקטעים מפגישה 
)SHASTA (.הוידיאו ניתן לראות את  בקליפורניה

   - בשם ביוטיובהמלא 
Pilots,Doctors & Scientists Tell Truth About Chemtrail  

השובל הזוהר של מטוס  :ג'ף נלסון, טייס מסחרי
 מעלות -30הנראה בשמים נוצר בטמפרטורה של 

רגל. השובל מכיל גבישי  30,000ובגובה של מעל 
קרני השמש בהן יוצרת את קרח והשתקפות 

המראה הזוהר אחרי המטוס. השובל נעלם תוך 
השובלים אשר אנו רואים עכשיו זה  פחות מדקה.

משהו לא נורמלי, הם לא נעלמים ונשארים בשמים 
  הרבה זמן.

אני מעיד כאן  אלן בוכמן, מטאורולוג וביולוג:
יום ואני -שכמטרייל הם אמיתיים. הם מרססים יום

ם שעומדת בפנינו סכנה גדולה רוצה לומר לכ
מהזיהום אויר שיורד עלינו. אנחנו נשלטים ע"י 
הצבא ותעשיית הנשק. הם טוענים שיצירת העננים 

היא לא מופיעה בתקשורת.  ןהיא מבצע חשאי. לכ
יש לנו עננים בשמים שמעולם לא נראו קודם לכן. 
אני רוצה לומר לכם שכל המערכת האקולוגית של 

אשר כמויות האלומיניום הטבע מתמוטטת. כ
הנמצאות במערכת גבוהות באופן חריג מהמותר 
הוא פוגע בכל המערכת הטבעית. זה הרבה יותר 

  מאשר סתם זיהום אויר.
 מקדליס, עובד במשרד ההגנה בדימוס: מרק

חלקיקים של אלומיניום -השמים מלאים בננו
, הם מרוססים ממטוסי רבאוויהמרחפים 

 ןביליואחד חלקי  בגודלהכמטרייל. אלה חלקיקים 
של  1/50של המטר. גדלו של כל חלקיק הוא 

כדורית דם אדומה בגוף האדם. השפעת החלקיקים 
האמריקאי ערך מחקר  רהאוויהיא דרמטית. חיל 

על השפעת חלקיקי האלומיניום על עכברים. 
שנים מצא כי כאשר נחשפים  8המחקר שערך 

ף אלה נכנסים לתוך תאי הגו –לחלקיקים אלה 
 יםאת מערכת החיסון ופוגע יםמחליש עצמו

  בתהליך ההתחדשות של תאים בגוף האדם.
העדויות שנשמעו לפני הן   פרנסיס מנגה, ביולוג:

 100נמצאו  2000הנה כמה נתונים: בשנת אמת, 
 1,000נמצאו  2010 תמיקרוגרם בליטר, בשנ
  !!! 13,100נמצאו  2013ובבדיקה האחרונה בשנת 

בינלאומית ואנו רואים זאת בכל הבעיה היא ברמה 
העולם. חלקיקי האלומיניום נמצאים עכשיו בכל 

  אדם...-ובבני , בחיות בצמחים :מקום במערכת
 –יש לנו היום בעיה גדולה מאד  ד"ר סטיבן דייויס
ואנחנו נושמים את זה,  רבאוויהחומר נמצא 

החלקיקים נכנסים לגוף, עולים למח ופוגעים 
כאשר אנחנו מסתכלים על ברקמות ובתאי המח. 

חולי האלצהיימר אנו אומרים שזו בעיה של זקנים, 
חולי שנה)  70-אבל לעומת שנות החמישים (לפני כ

וכיום יש חולי אלצהיימר  80האלצהיימר היו בני 
  .50-60בני 
אבל הבעיה האמיתית והפחד האמיתי שלי היא    

הילדים. יש לי שני ילדים ושלשה נכדים. תסמונת 
ADD  התחילה בשנות השבעים, אוטיזם לא היתה

או  דתיעומחלה מוכרת כלל, כמעט ואין לנו שום 
 100,000 -נתונים לאוטיזם. אולי היה מקרה אחד ל

  ! 50ל  1ילדים. היום זה 
הייתי בקבוצה של רופאים שחקרה את הקשר    

. בכל הילדים ADHDול  ADDבין אלומיניום ל 
אלומיניום בגוף. החולים היו כמויות גדולות של 

פתחנו פרוטוקול טיפול לניקוי הגוף מאלומיניום 
ובהרבה מקרים הילדים נרפאו. כאשר עשינו את 

הריפוי לא היה מהיר אך היה  –הטיפול בזקנים 
  שיפור.

אני אישית בדקתי את הדוחות  - ג'וזף מרמן, עו"ד
ומצאתי שהם  ההשתייעל כמויות האלומיניום במי 

 20מהמותר, כמות הבריום הם בכמות של פי  50פי 
האמריקאי נכתב ספר ובדף  רהאווימהמותר. בחיל 

אנחנו הולכים לשלוט במזג  –הראשון כתוב 
.  ואיך הם עושים זאת? ע"י 2025עד שנת  רהאווי

ריסוס הרעלים האלה על הציבור! יש לנו מספיק 
  ם.עובדות והוכחות שהם מרססים בכל מקו

שלחתי מכתב לממשל הפדרלי ובו ציינתי להם שזו 
הפרה של החוקה האמריקאית האוסרת על 
הממשלה לעשות ניסויים עם חומרים כימיים על 
הציבור האמריקאי. מה לכל הרוחות הולך פה? מה 
העניין של האלומיניום, מדוע העצים מתים, מדוע 
הדגים מתים, מה העניין עם העליה החדה של חולי 

היימר ומה האלומיניום עושה פה על אדמת אלצ
מחוז צסטר. הם שלחו לי תשובה  –המחוז שלנו 

  שהם לא יודעים על מה אני מדבר!
  

  נאום סנטור בפרלמנט בברזיל 
) נאם הסנטור טלמריו 25/5/2017לפני כחודש (

מוטה בפני הפרלמנט בברזיל על ניבירו. מתוך 
דבריו: "קבלתי מידע על הכוכב ניבירו אשר מתקרב 

הארץ. הכוכב יגרום לשינויים דרסטיים -לכדור
בכדור הארץ ויגרום להכחדה של שני שליש 
מאוכלוסיית העולם. בקשתי ממספר מומחים 

את הנושא...". ניתן לראות את שיבדקו וילמדו 
  "BRAZILIAN SENTAOR NIBIRU" הנאום ביוטיוב:

  
    ל אחד יכול כבר לראות את הכוכב.כ 

  נכתב ע"י אבא של אחד הבחורים. 
התמונות בעמוד הראשון נלקחו מתוך סרטי  כל

וידיאו אשר צולמו במהלך השנה האחרונה 
מירושלים לאחר השקיעה. ניתן לראות את סרטי 
הוידיאו ביוטיוב תחת הכותרת "כדור אש בא". 

  בכותרת של כל סרט מופיע תאריך הצילום.
תנועתו  –לעומת תנועתו האיטית לפני כשנה    

לאחרונה מהירה מאד, דבר המעיד על התקרבותו 
בחודשים האחרונים הכוכב נראה בממוצע  אלינו.
יתכן שאם השמים היו  פעמים בחודש. שש-כחמש

  נקיים ללא עננים ניתן היה לראותו הרבה יותר.
  )....(עדיין לא כל יום  איך ניתן לראותו ?

ת ניתן לראותו מכל מקום בו ניתן לראו :מקום* 
השקיעה מזמן  :שעה*   את האופק בכיוון מערב.

אם ניקח שעון מחוגים  :כיוון* דקות.  20-משך כל
מציינת  12ונניח על שולחן לפנינו כאשר השעה 

מציינת דרום, אזי הכוכב מופיע  6צפון, השעה 
  מעלות מעל האופק. 10-20, כ עשרבכיוון השעה 

 בעלי ראיה חדה יוכלו לראותו כנקודה :ציוד* 
זוהרת בצבעים צהוב/כתום/אדום. עם משקפת 

  ניתן לראות גם את זנבו של הכוכב.
  הערה: בכל מקרה אסור להסתכל לכוון השמש.

לעיתים מופיע מטוס באותו כיוון, אז איך ניתן    
  להבדיל בין הכוכב למטוס?

* מטוס מתקדם לכיוון ימין או שמאל כאשר 
  מטה. כלפינע תמיד השובל תמיד מאחוריו, הכוכב 

*  זנב המטוס דק וישר לכל אורכו כמו סרגל ואם 
למטוס שני מנועים אזי שני הזנבות מקבילים אחד 

  לשני. הזנב של כוכב השביט עבה ומשתנה לאורכו.    
* הכוכב וזנבו נעים כמקשה אחת לעומת זנבו של 

  המטוס המתחדש כל הזמן עם התקדמות המטוס.
  למה לא רואים אותו כל יום?

שמש", -הארץ מתקרבת מערכת "מינילכדור 
 הבמרכזה ישנו כוכב המכונה נמסיס וסובבים אות

אקס הוא הכוכב הקיצוני -שבעה כוכבים. פלנט
בקבוצה והוא זה שיעבור ליד כדור הארץ. המערכת 

אלינו מימין לשמש מתקרבת את השמש ו הסובב
  כלומר מתחת לקו האופק. "מלמטה"ו

יחד צריכים להתקיים  כיוםעל מנת לראותו    
  ) שמים בהירים בצד מערב.1שלשה תנאים: 

יון במסלולו, ) הכוכב צריך להיות בצד הגבוה/העל2
  (לא כל יום...) מעל לקו האופק שלנו.

) חלון זמן של כעשרים דקות לאחר השקיעה. 3
לראות לא מאפשר ביום מאחר ואור השמש החזק 

לראות ריה (ברור לכולם שניתן ואחשאת הכוכבים 
את הכוכבים רק בלילה), כך שלאחר השקיעה 

  כאשר אור השמש נחלש ניתן לראות "מאחוריה".
ככל שהמערכת מתקרבת יותר ניתן יהיה    

בתאריך י"ח באדר  לראותה בתדירות גבוהה יותר.
הצלחנו לצלם שני כוכבים אף ) 16/3/2017תשע"ז (

ביוטיוב "עמוד אש את הוידיאו . ניתן לראות יחד
 הובשנייהראשונה  הבשנייל". ניתן לראותם כפו

עשרה. הכוכב הראשון באמצע והשני בצד -השש
  לשניהם יש זנב כפול.ימין למעלה. 

לעניות דעתי המערכת מגיע לכאן תוך פחות    
לחזור בתשובה ולמי שיש רק משנה. נשאר לנו 

   שיעלו ארצה.לבקש מהם  גולהבמשפחה 
  !ומלואו עולם הציל כאילו אחת נפש המציל כל

יהיו כאשר יתחילו לראות את הכוכב בכל העולם 
  צריכים אז הרבה ניסים לעלות ארצה...

  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

. טל חינם הרבים ניתן לקבל את העלונים לזיכוי
 תשובה עצרות, שמים רחמי לעורר * 0527-111-333

 בפרסומים פרטים. ח"ר ערב מידי נערכות ותפילה
  :המסרים לשמיעת טלפונים* 

0799-185-114, 0799-177-555   
*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  


