טעון גניזה

בס"ד
דניאל ,ירושלים ,ט"ו בטבת תשע"ו 27/12/2015
אוקי אבא ,יש לי מסר מאד מאד חשוב ,אולי
המסר הכי חשוב שאני העברתי אי-פעם .אני קצת
מתרגש אבא – כי אני רוצה להגיד את זה נכון!
שיבינו לקראת מה אנחנו הולכים ,שיבינו שהעיקר
פה זה ביטחון בה' ,לא לפחד ,יש לנו אך ורק
ביטחון בה' ,ולפני שאני אתחיל לספר ,אני גם
רוצה לומר שכל מה שכל מיני מומחים מצאו
שעומד להיות – זה מהקב"ה ,ואם זה הכל
מהקב"ה – זה סימן שאין לנו מה לפחד ,כי הקב"ה
עושה הכל רק לטובתנו ,לטובת עם-ישראל .ולא
רק זה ,הוא לא יגרום לנו להיעלם מהעולם הזה.
הוא ברא אותנו ,והוא יציל כל נשמה יהודית,
ואסור לפחד! ממש אסור לפחד!
מה שאני אומר זה לא קל ,אבל לא לשכוח – כל
נשמה יהודית – ולא משנה כמה שהיא רחוקה
מהאמת – תינצל .עוד דבר – כל דבר שהמומחים
אומרים שעומד להיות – זה כתוב בתהילים,
בזוהר ,בעמוס ,בנביאים ובכל מיני מקומות.

מרכזים כאלה ,וזה מקום שהם יכולים להיכנס
לשם לכמה שנים ,לאכול פיצה ,ברכות שחיה,
לראות סרטים ,ליהנות מהחיים כאשר בחוץ כל
העם סובל מאד ,משתולל ,מת מרעב או מרצח או
ממה שעומד להיות.
ארה"ב עזרה לרוסיה לבנות בונקרים ,ובסין
לקחו הר שלם ועשו שם בונקר ענק! ויש להם שם
מטוסים ,אוניות מלחמה – כל מה שצריך למלחמה
גדולה אמיתית .וגם באירופה ובכל העולם
מתכוננים .ולמקומות האלה יוכלו להיכנס רק
העילית והמומחים שהם צריכים לכל מיני עבודות
טכניות וגם לשם שמירה .חוץ מאלה – אף אחד
לא יוכל להיכנס! יש עשירים שידעו מזה ,והם חלק
של סדר-העולם-החדש ,וגם הם בנו לעצמם
בונקרים עמוקים בתוך האדמה ,וזה לא פשוט.
כבר בשנת  2005הם העבירו את האנשים שהם
צריכים ,כל מיני עובדים והמשפחות שלהם ,הביאו
אותם ליד הכניסות לבונקרים האלה ,כי הם לא
יודעים בדיוק מתי ,ואמרו להם שיודיעו להם רק

שהיתה יבשה יהיה ים.
ִם...הקּ ֵֹרא
ַתּמוֹג...וְ ָשׁ ְק ָעה ִכּיאֹר ִמ ְצ ָרי ַ
אָרץ ו ָ
ֵע ָבּ ֶ
"הנּוֹג ַ
ַ
ץ...עינֵי ה' ַבּ ַמּ ְמ ָל ָכה
אָר ֵ
ִשׁ ְפּ ֵכם ַעל ְפּנֵי ָה ֶ
ְל ֵמי ַהיָּם ַויּ ְ
ה...בּיּוֹם
ַה ַח ָטּאָה וְ ִה ְשׁ ַמ ְד ִתּי א ָֹתהּ ֵמ ַעל ְפּנֵי ָה ֲא ָד ָמ ַ
אָקים ֶאת ֻס ַכּת ָדּוִ יד ַהנּ ֶֹפ ֶלת" עמוס ט'
ַההוּא ִ
יש מפה אשר חיל הים האמריקאי הכין לפני
מספר שנים שמראה איך ארה"ב תיראה אחרי כל
מה שקורה – העיר ניו-יורק לא תהיה ,רוב
פלורידה לא תהיה ,הרבה ארצות לא תהיינה כבר,
רוב החוף המזרחי ייעלם – כולל וושינגטון די.סי,.
מטקסס ועוד ארצות ישאר חלק .ליד החופים יהיה
ממש אסון .בצד השני ,בחוף המערבי ,החוף כבר
לא יהיה ,לוס-אנג'לס ,סן-פרנציסקו וכו' עד לצפון
אמריקה .המיסיסיפי יתפוס שטח מאד גדול  -וזה
יהיה עולם אחר .צפניה ועוד.
וחוץ מזה – ירדו מטאורים על כולם ,יש מליוני
מטאורים שנסחבים אחרי הכוכב הזה וחלק גדול
יגיע אלינו .והמטאורים מאד כבדים ומאד חמים,
זה לא יהיה פשוט.

בוא נתחיל -
לפני בערך חמישים שנה היה מאמר בעיתון חודשי,
עיתון מכובד יוקרתי של המדע על "פלנט-איקס"
) ,(PLANET-Xהידוע גם בשם "ניבירו"
) .(NIBIRUגילו כי לפי הנתונים הכוכב הזה עומד
להתקרב ולעבור מאד קרוב לכדור-הארץ ,אבל זה
לא יהיה מיד ,יקח בערך חמישים שנה .לא ידעו
את הזמן המדויק.
עכשיו ,אנחנו הגענו לזמן שלנו ,ואנחנו לא שמנו
לב שהרשעים לקחו את הידיעה הזו ,עשו הרבה
בדיקות ,הותיקן בשיתוף פעולה עם נאס"א
)סוכנות החלל של ארה"ב(  -שותפות מעניינת של
הרשעים של 'סדר העולם החדש' .הם בנו את
הטלסקופ הכי משוכלל בעולם )עם עדשות בקוטר
של  8מטר! ההכנות לבניית הטלסקופ החלו לפני
כשלושים שנה( .קראו לו 'לוציפר' שזה השם של
השטן .והם בנו את הטלסקופ הזה כדי לעקוב
אחרי הכוכב הזה.
המטרה של הרשעים היא להיפטר מתשע
עשיריות ) (90%של בני האדם בעולם .החשבון
שלהם זה כך :אם הכוכב מגיע וגורם לנזק כ"כ גדול
שרוב האנשים בעולם ייעלמו – אז זה עשה להם
את העבודה ,לא צריך מלחמות ,לא צריך פצצות
גרעיניות שמזהמות את העולם .זה מטופל.
אז )כבר לפני שלושים שנה( התחילו להכין את
המקומות ששם הם יוכלו להציל את עצמם ,ואחר-
כך לצאת ולהמשיך את החיים .אז הם התחילו
לבנות בונקרים ענקיים מתחת לכל ארה"ב עם
כבישים שמשאיות ענקיות ,טריילרים ,יכולים
ליסוע שם ,והם כבר נוסעים שם להביא ציוד,
אוכל וכל מה שהם צריכים .ויש בכל ארה"ב

שבוע או שבועיים לפני שצריכים להיכנס.
)אירגונים גדולים עברו מהחוף למרכז היבשת,
המטה המרכזי של הסי.אי.אי ,.מטה חיל הים
האמריקאי ,בנק הפדרל-רזרב ועוד( הם כבר עזבו
את המקומות הרגילים שלהם והתיישבו ליד ,לא
רחוק מהבונקר ,כי באמת אף אחד לא יודע במדויק
מתי זה יגיע.
ועכשיו ,מה עומד להיות לפי החישובים?
ה'ניבירו' הזה צריך לבוא במהירות מאד גבוהה,
גודלו פי כמה מגודלו של כדור הארץ ,ומאחוריו
זנב ארוך מאד )מליוני ק"מ( של מטאורים בכל מיני
גדלים שונים.

ולא יהיה חשמל ,ולא יהיו מים נקיים ,ולא יהיה
אוכל – יהיה מצב קשה .אנחנו בארץ ישראל נהיה
כמו בתיבת נח.
והרשעים לא רוצים שנדע מזה ,הם מחזיקים
את זה בסוד ,כי אם נדע מזה אז מי יודע מה
האנשים מסוגלים לעשות? מהפכות ,למנוע מהם
להיכנס לבונקרים ולסגור את הדלת .האנשים ינסו
בעצמם להכנס בכוח לבונקרים ולזרוק אותם
החוצה .הם מפחדים להתחיל את הבלגן מדי
מוקדם .הם רוצים להיכנס בשקט לתוך הבונקרים,
אז הם יעשו איזה בלגן ,כמו מצב שלא יהיה
חשמל ,ויהיו מהומות ,ובלגן ,ואז בשקט בשקט הם
יכנסו לבונקרים.
והעם – הם דואגים שיהיו עסוקים במחשבות
עם דאע"ש ...עם הכלכלה ...עם המלחמה בין
הכושים ללבנים ,בין הנוצרים למוסלמים ...עם
האנטישמיות ,ועם כל מיני דברים ,ורק שלא
יחשבו על זה.
אבל אנחנו ,בתור יהודים ,צריכים לדעת שכל
דבר שהם אומרים שעומד להיות בעניין הכוכב
המתקרב ,מתועד בדיוק במקורות שלנו שזה חייב
להיות .אז אין לנו מה לפחד ,כי בארץ-ישראל לא
תהיה סכנה – רק לרשעים ,רק לאלה שאין להם
נשמות יהודיות .היהודים האמיתיים צריכים לבקש
מהקב"ה להציל אותם ,שהקב"ה יֵדע שאנחנו
מרגישים שאנחנו העם שלו והוא המלך ,מלך מלכי
המלכים – הקב"ה שלנו .הוא הכל יכול ,אין לנו
עוד מלבדו .וברגע שאנחנו נרגיש כך – לא תהיה
שום סיבה לפחד .מנסים להגיד שהעניין עם הכוכב
זה הכל שטויות ,אבל זה לא שטויות .יש שאומרים
בדיוק מתי הם חושבים שזה יגיע ,זה גם לא בטוח,

בזמן קצר מאד הכוכב הזה יעבור אותנו ,זה
יעשה הרבה נזק ,אבל הוא יעבור לידינו ,ובע"ה
הוא לא יתנגש איתנו .וזה יגרום לנו לחושך בדיוק
יה
ָר ַח לֹא י ִַגּ ַ
כמו שכתוב ' ָח ַשׁ ְך ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ְבּ ֵצאתוֹ וְ י ֵ
אוֹרוֹ ':ישעיה י"ג,י' וכאשר זה יעבור אותנו זה
ַמּים
יגרום לכמו שכתוב בתהילים מ"ו – הי ִ
יתרוקנו ,כל העולם ישתנה ,רוב ארה"ב תהיה
מתחת למים ,איפה שהיה ים תהיה יבשה ,ואיפה

אבל אני בטוח שהענין זה נכון ,כי זה כתוב בדיוק
בכל מיני מקורות שלנו ,וכל תלמיד חכם יכול
להראות לכם ,אתם יכולים לקרוא את זה בעצמכם
ולא לפחד.
ואני מבקש מכל היהודים בחו"ל לקום ולצאת.
ארה"ב ,אירופה ,כל העולם חוץ מארץ ישראל יהיו
במצב מסוכן מאד .יש קהילות ענקיות בניו-יורק,
בניו-ג'רסי ובכל האזור הזה של צפון מזרח ארה"ב,
שיקאגו ,לוס-אנג'לס וכו' .תבואו ,תקומו ,תעלו
לארץ ישראל .בכל החופים בארה"ב יהיה פי כמה
וכמה הרבה יותר מפחיד ,הרבה יותר מסוכן) .יש
כתבות בכל מיני מקומות בארה"ב כי כדאי
להתרחק לפחות מאה מייל – כמאה וששים
קילומטר מן החוף(.
למה לא לחזור לא"י כאשר יש לנו הבטחה שה'
לא יהרוס את ארץ-ישראל?! למה להשאר בכל
מיני מקומות בכדור-הארץ שאין להם הבטחה?!
תבואו! הגיע הזמן!! אתם לא מבינים?! הגיע
הזמן!! יש שאומרים שזה יקרה ב) 26/3/2016-שבת
פרשת צו ,יומיים אחרי פורים( .אני לא יודע אם זה
יהיה אז ,זה לא בטוח ,בגלל שאני לא יודע אם הם
יכולים לדייק כל כך ,אבל זה מאד יכול להיות .אני
מבקש מעם-ישראל שיהיה לכם שכל ,איך שלא
יהיה  -הם עומדים להפיל את הכלכלה ,הם
עומדים להכניס לאנשים כל מיני מחלות שיש להם

האמיתיות של היהודים .נכון ,לבד הם לא יוכלו
לעשות את זה ,בודאי שלא ,רק עם העזרה של
הקב"ה קידושין דף ל' ע"ב' :אלמלא הקב"ה עוזרו
אין יכול לו ,'...כי הוא יעזור להם ,כי הם נשמות
אמיתיות ,נשמות יהודיות ,שהם בבסיסן טהורות,
אבל רוב היהודים הם ערב-רב או עמלק ,הם לא
טהורים ,ולכן הם ייעלמו .ובין הגוים התמימים,
אלו שמאמינים שיש בורא לעולם ,אפילו אם הם
מאמינים באותו-האיש ימח שמו וזכרו ,הם יעזבו
את זה כשיראו באמת מי המשיח ישעיה ס'' :וְ ָה ְלכוּ
ַר ֵח ְך.'...
וּמ ָל ִכים ְלנֹגַהּ ז ְ
אוֹר ְך ְ
גוֹיִם ְל ֵ
ואני אומר לכם :עומד להיות אסון ענקי .אסון
ענקי ,ממש .ה' – הוא היחיד שיכול להרוס את
העולם שהוא עצמו ברא .יהיה אסון ענקי ,והאסון
הזה יהרוס שתי-שלישים של העולם "וְ ָהיָה ְב ָכל
אָרץ ְנ ֻאם ה' ִפּי ְשׁ ַנ ִים ָבּהּ י ִָכּ ְרתוּ ִי ְגוָעוּ וְ ַה ְשּׁ ִל ִשׁית
ָה ֶ
ָתר ָבּהּ :זכריה י"ג ח .ותשאר ארץ-ישראל שלמה,
ִיוּ ֶ
אבל בלי הרשעים ,רק עם היהודים האמיתיים.
הרבה מהיהודים הלא-אמיתיים נולדו אמנם
יהודים ,ויש ברית-מילה להוכיח את זה ,אבל
הנשמות הן לא של יהודים .הם יצאו ממצרים,
הערב-רב ,ולא יותר מזה .הם לא קיבלו עול-
מלכות-שמים אף פעם ,וזה עבר מדור לדור ,מדור
לדור.
ועכשיו אני מאד נסער ,אני נגעל מצורת החיים
של הרשעים שכביכול שולטים על העולם .ממש
נגעל .אבא שלי יודע מה שהולך בעולם ,ואני שומע
את זה ,ואפשר ,אפשר ממש להקיא ,ממש להקיא

הארץ ,וכל מה שקורה בעולם שלנו ,הכל יתחיל
להשתנות .תהיינה הרבה יותר רעידות אדמה,
והרבה יותר התפוצצויות של הרי-געש ,והרבה
יותר סערות מסוגים שונים .וכמו שאתם ודאי
זוכרים היתה לנו בארה"ב שורה של מאה סופות-
טורנדו בבת-אחת שזה משהו אדיר .יהיו שינויים
מסוגים שונים במזג האויר וכו' ,וזה יתגבר עוד
ועוד עד שהכוכב הזה מגיע אלינו .וברגע שזה מגיע
אלינו ,זה יגרום לגלים במימדים ממש ענקיים בים
שישפכו על פני כדור הארץ ,על כל מיני מקומות,
ועוד השפעות אדירות מסוגים שונים.
כזכור לכם סיפרנו )ר' מאמר' :מעגל ההיסטוריה
של האנושות'( שישנה מפה של חיל-הים
האמריקאי בארה"ב המתארת כיצד החוף המזרחי
של ארה"ב נעלם ביחד עם העיר ניו יורק וכו',
פלורידה חתוכה לגמרי ,ובטקסס גם כן ,החוף
שליד מפרץ מקסיקו ,ובכלל ,בכל איזור נהר
המיסיסיפי שליד לואיזיאנה שזה מקום שהוא
הרבה יותר רחב מקנדה ,והרבה יותר מתרחב
כשזה מתקרב ליד מפרץ מקסיקו ,אז במדינה זו
רוב או לפחות הרבה מן המדינה כבר לא קיים
בכלל! ובחוף המערבי – אז בכלל קליפורניה נהיית
הרבה יותר צרה ,ואין כבר שם חוף בכלל במדינת
אורגון וכן בוושינטון ,בקיצור פחד גדול ,לא סתם.
אנחנו לא יודעים בדיוק איך זה יהיה ,אבל נכתב
על כך במקור מדעי מאד חשוב .עוקבים אחרי
הדבר הזה ,אבל לא מדווחים .השתתק כל הנושא,
לא דיברו על זה יותר ,רק התכוננו ,התחילו לחפור,

התרשים משמאל מתאר את המפגש של כדור
הארץ עם הכוכב "ניבירו" .במרכז – השמש.
מסלול כדור-הארץ סביב השמש מופיע בצבע ירוק,
המסלול של "ניבירו" בצבע חום .מאחר והכוכב
מגיע "כאילו מאחרי" השמש – כיום לא ניתן
לראותו 40 .יום לפני המפגש )בתאריך  15-2-2016ו'
אדר א' תשע"ו( ניתן יהיה לראותו בגודל של כ7%-
מגודלו של הירח ,שבוע לפני המפגש הכוכב יראה
בגודל של כחצי ירח.
המסלול של כדור-הארץ והכוכב ניבירו ב 40-ימים
אלה מסומנים גם בצבע תכלת .מועד המפגש הוא
–  26/3/2016ט"ז אדר ב' תשע"ו ,יום שבת .מדבריו
של דניאל ניתן להניח שהתאריכים לא מדוייקים.
התרשים הנ"ל נילקח בתוך ספרו של האסטרונום
והחוקר  -גיל ברוסארד ,GILL BROUSSARD
החוקר
של
מהאתר
להורידו
וניתן
.PLANET7X.NET

מוכנות לצורך הענין .הם עומדים להרוס את
העולם  -איך שלא יהיה ,להרוס את החיים שלנו.
אז מה זה משנה אם זה ע"י כוכב או הרשעים?
אבל מה שכן משנה זה שה' יִראה שאתם
משתוקקים לקבל משיח צדקנו ,לעלות לא"י ,ארץ
הקודש ,שאתם רוצים עם כל הכוחות שלכם
להקריב קרבנות ולחיות חיים-של-אמת ולא חיים-
של-שקר .סוף סוף – לשבור חזק את עגל-הזהב עד
כדי כך שזה יהיה רק כמו אפר ,שיהיה כמו חול,
ולזרוק אותו לכל הרוחות ,ולהיות אך ורק עם
הקב"ה .ואז תהיה רגיעה ,ויהיה טוב ,בלי פחד ,בלי
שנאה ,בלי כעס ,בלי מתח ,בלי כל הדברים
שהיצר-הרע מבלבל אותנו .יהיה לנו רק טוב .ה'
ישחוט את היצר-הרע ואז נהיה בני-חורין
אמיתיים ,בלי המלחמה הזאת שיש לנו כל הזמן
עם היצר-הרע ונהיה בני חורין .אז  -לא לפחד ,לא
לפחד מניבירו ולא לפחד מהרשעים ,לא לפחד
מהשטן .אנחנו ,עם ישראל ,בני-ישראל ,אנחנו
הכלה של הקב"ה ,אנחנו אחד עם הקב"ה
"אורייתא ,קב"ה וישראל חד" זוהר ח"ג דף ע"ג ואין
לנו עוד .זהו.

ארץ ישראל – תיבת נח

בנימין ,ירושלים ,י"ח טבת תשע"ו
העולם ממש מטונף .העולם כולו – חוץ מאיזו
פינה פה ושם – נהפך לסדום ועמורה .זה נהפך
לדור המבול ,לדור ההפלגה ,ל ...אין לי מילים,
פשוט אין לי מילים ,החשוב – זה מי שיכול להיות
הכי עקום ,מי שהכי יכול ללכת נגד התורה ,נגד מה
שהקב"ה אומר שזו ההתנהגות של בן-אדם ,של גוי
אפילו ,לא של יהודי – אלא של גוי לכל הפחות,
אבל אפילו זה – לא .הכל עקום.
ולא רק הגוים עקומים ,יש לצערי הרב הרבה
יהודים עקומים .וזה עושה לנו בושות גדולות ,כי
הם הצטרפו לקבוצה של העקומים הגוים .וזה גרוע
בשבילנו ,כי הם עומדים בחזית .הגוים הרשעים -
הם הרבה יותר במספרם מן היהודים ,אבל הם
שמו את היהודים 'קדימה' ,בתפקידים הבולטים,
והיהודים חושבים שזה 'כבוד גדול' שהם משמשים
בתפקיד ראש-בנק או ראש-לא-משנה-של-מה,
שמים אותם בתפקידים בכירים מאד ,אז הם
מרגישים 'חשובים'' ,מוישה גרויס' ,חשובים ביותר,
אבל הם ירדו לתחתית ,ממש התחתית ,ומתחת
לתחתית.
והעולם לא יכול להתקיים כבר ,לא יכול
להתקיים .זה בדיוק כמו הזמן שלפני המבול ,בדיוק
כמו לפני המבול .לעולם אין זכויות להתקיים ,וה'
יחריב את העולם ,יהרוס את זה ,לא את הכל ,אלא
את הרוב .ורוב האנשים ,הרוב הגדול ,הם ייעלמו.
זה יגמר .ה' לא יתן לזה להמשיך .ואלו שנשארים
– הם אלו שמתגברים על היצר הרע ,הנשמות

אָרץ ֶא ְת ֶכם ְבּ ַט ַמּ ֲא ֶכם א ָֹתהּ ,'...אין
'וְ לֹא ָת ִקיא ָה ֶ
זכות-קיום לעולם עכשיו ,רק לאותם אחדים שהם
באמת משתדלים ,ושבאמת יש להם נשמה-יהודית.
ואני רק יכול להגיד לכם שאין מה לעשות .כל
אחד ,כל יהודי ,צריך להתכונן בשביל המבחן
האחרון ,והמבחן הזה – זה בטחון טוטאלי ,בטחון
גמור בה' .יש 'אמונה' ויש 'ביטחון' .צריכים
להאמין במאה אחוז ,במאתיים אחוז בקב"ה ,אבל
אמונה זה עדיין יותר קל מבטחון .אז הנה המבחן
האחרון :בטחון בה' ,כי מה שיקרה מסביב – יהיה
מאד מפחיד! מאד מאד מפחיד! ואנחנו צריכים לא
לפחד ,לא לפחד .עלינו להכנס לבתים שלנו,
להוציא את התהילים או את הסידור או פשוט
לדבר עם הקב"ה מתוך הלב ,ולא לפחד ,לא לפחד.
ה' עושה רק מה שטוב לבריאה ,ואנחנו ,הבנים
שלו ,הבנים והבנות שלו ,הוא אוהב אותנו ,והוא
לא יעזוב אותנו ,לא ,בשום פנים ואופן הוא לא
יעזוב אותנו .אנחנו שלו .נחום א'' :טוֹב ה' ְל ָמעוֹז
ְבּיוֹם ָצ ָרה ,וְ י ֵֹד ַע ח ֵֹסי בוֹ.'...
עכשיו אתם רוצים לדעת איך שזה יקרה ...אני
לא יודע בדיוק ,אך מכל האפשרויות ששמעתי,
הענין של הכוכב – זה נראה לי הכי אמיתי.
נביא כאן קטעים ממסר של מנחם מיום י"א טבת,
בו היתה ההתייחסות הראשונה במסרים לענין
הכוכב הקרוי פלנט  ,Xשצפוי לעבור ליד כדור
הארץ בחודשים הקרובים ולגרום לשינוי דראסטי
והרס עצום .וכך כותב מנחם:
בשנות השבעים המקודמות היה מאמר שהופיע
בעיתון מדעי שסיפר על גילויו של כוכב חדש,
שקיבל את הכינוי' :ניבירו' .והכוכב הזה ,יש כאלה
שטוענים שהוא פי חמש בגודלו יותר גדול מכדור
הארץ ,ויש האומרים שהוא קטן כמו הירח ,בכל
'שׁ ֶבט' – מקל(
אופן מדובר בכוכב שביט )מלשון ֵ
שיש לו עוד הרבה 'כוכבים' מסביבו ומאחריו.
כשגילו אותו בשנות השבעים המוקדמות אמרו
שהוא בא ממש לכיוון כדוה"א שלנו ,אבל הוא לא
יתנגש איתנו .לפי החישוב שלהם המרחק כשהוא
יעבור לידינו זה יהיה משהו דומה למרחק שיש
מפה עד הירח ,אבל מאחר שזה בא במהירות מאד
גדולה וזה סוחב איתו כל מיני דברים מה שמכונה
'זנב של מטאורים' ,אז בודאי ובודאי שתגיע אלינו
ההשפעה של זה .וזה לא פשוט .זה מפחיד מאד.
אבל כבר בשנות השבעים כתבו שעוד לפני שזה
יגיע אלינו  -לאט-לאט כל מזג-האויר שעל פני כדור

לעשות את הבונקרים .זו עובדה .ועכשיו יש
בונקרים גם בארץ ,יש בונקר אחד גדול מאד
בשביל כל החשובים במרכאות כפולות של
המדינה ,שזה ישאיר את כולנו בחוץ והם יהיו
בפנים .ואני אגיד לכם סוד :אם ככה זה יהיה – אז
אוי להם לאלו שבפנים ...והאנשים שבחוץ ,אלו
שיש להם ביטחון בה' – הם ינצלו .ועוד דבר
מעניין אגיד לכם ,שעשו חישובים ומדידות ,ואיפה
הוא המקום הכי הכי בטוח בעולם בנוגע לכל
ההתרחשות הזאת? הגיעו למסקנה שזה ירושלים!
המקום הבטוח זה ארץ ישראל ,ובעיקר ירושלים!
"וְ ָהיָה כֹּל ֲא ֶשׁר ִי ְק ָרא ְבּ ֵשׁם ה' ִי ָמּ ֵלט ִכּי ְבּ ַהר ִציּוֹן
יטה ":יואל ג' ח'.
ירוּשׁ ַלִם ִתּ ְהיֶה ְפ ֵל ָ
וּב ָ
ִ
הרשעים יסגרו את עצמם בפנים בתוך
הבונקרים .ובארה"ב הם כבר הזיזו ,הביאו את חיל-
הים פנימה אל תוך ארה"ב כדי שלא יהיו בחופים.
ַדּ ַע את האנשים ,את
אבל אין להם כוונה ְלי ֵ
האוכלוסיה ,על הסכנה העצומה הנשקפת להם.
יתכן שחיל הים וכו' יצליחו לשרוד את זה ,אבל זו
בדיוק ההזדמנות האידיאלית ,הכי טובה מבחינתם
להתפטר מתשע-עשיריות של האוכלוסיה של
העולם ,שלא נדע .רוב האנשים יכנסו לפאניקה,
יתחילו לרוץ ,ולקנות ,יתחילו לריב ולהרוג אחד
את השני .יהיה בלאגן גדול .יביאו את הצבא
בשביל להחזיק אותם ככה ,ותהיה אלימות לא
סתם .הם נכנסים בשקט למקום המסתור שלהם,
סוגרים את הדלת ו'שלום על ישראל' .וגם אצלינו יש
להם מקום כזה ,גם פה הם יסגרו אותנו שנישאר בחוץ,
אבל הקב"ה הוא ששלח את הכוכב הזה ,והוא יציל את
עם ישראל ,ועם כל זה אפשר הכי ברור לראות את
האמת ,זה הפתרון היחיד שיכול להיות ההסבר האמיתי,
שנותן לנו אפשרות להבין את כל מה קורה פה.
וזה נראה ברקיע השמים כמשהו כפול .רואים את זה
בקוטב הצפוני מאד ברור בלילה .זאת אומרת שזה קרוב
מאד! הם מודדים כבר את המהירות ואת כל הנתונים
וכו' ,וזה לא סתם שהקתולים קנו שם את ההר הזה
בקולורדו ,הר גבוה ,שמו שם תצפית עם הטלסקופ הכי-
הכי גדול ,הכי משוכלל שיש בעולם .והם עורכים שם את
התצפיות .ומי הוא הפרטנר? מי השותף שלהם
בפרוייקט הזה? ...יש להם שותפות עם נאס"א! סוכנות
החלל האמריקאית ,אלו ששולחים את הלויינים וכו'...
זה מעניין מה יש לנאס"א עם הכנסיה הקתולית ביחד?...
מצחיק .משונה ביותר .אבל זה מסתדר היטב עם הפאזל.
איך עכשיו כל החלקים משתבצים אחד-לתוך-השני

בצורה מושלמת.

בחזרה למסר של בנימין:
הרשעים מפחדים ,הם מפחדים שמישהו יתפוס מה
שהם עושים ,מאד מפחדים .הם בנו בונקרים – לא
סתם ,בונקרים שיכולים לקבל 'בומבה' ענקית על
זה בלי לזוז .ולכן ,אני כמעט בטוח שזה הענין
שלהם ,הם מתכוננים כעת להתרחשות הזו .אבל
בנוסף לזה ,הרשעים כבר הוציאו סרטים קצרים
באינטרנט שמספר כמה שזה בכלל לא נכון כל
הענין של הכוכב )כוכב השביט – פלנט  ,(Xוגם
הוציאו עוד איזה סרט שמספר כמה שהממשלה
דואגת לנו ,שאולי באמת הממשלה היא לא הכי
טובה בשבילנו ,אבל הם עושים את ההכנות של
מחנות-פימה ) (FEMAרק לטובת בני האדם!...
ולמה? כי הם כבר עוד לפני הרבה שנים ציפו
שיהיה כזה דבר ...זה מענין שיש להם ראיה כל-כך
טובה למרחק ...אז לפחות כשיהיה כזה מצב
קטסטרופה ,ולא תהיה לאנשים עבודה ,לא יהיה
להם מקור פרנסה ,אז לפחות ככה יכולים לקחת
לשם את כל הילדים ,ואת האשה ,למקומות
האלה ...ואולי לאכול אורז ואפונה ...וזה כל כך
טוב ...אז למה הופכים את זה ל'משהו לא טוב',
למה?!....
אבל היום זה ברור שיש שם גיליוטינות ,ושכל
הדבר הזה נועד בשביל להחזיק אותם בפנים
כעבדים ולא לאפשר להם לצאת .ואכן חלק מהם
ילכו ,ייעלמו ,זהו התכנון .הם לוקחים את המקום
הזה בשביל דברים לא-טובים ,וזה ברור .אבל אני
מרגיש שהם כה בטוחים בעצמם ,הם הרי לא
מאמינים בה' ,הם מאמינים בלוסיפר ,בשטן ימח

ויותר גרוע מהכל – זה לקחת יהודי צדיק בכח
החוצה מבית-המדרש שלו ,בזילזול .איזו חוצפה!
איך זה יכול להתקיים פה?! ...הבחורים האלה,
האם אין להם שכל?! אפילו אם אמרו להם לעשות
את זה  -האם אין להם שכל?! הם בריונים – ולא
יותר מזה .הם צריכים ללכת לצבא! כי הם
בריונים! הם יכולים להילחם טוב מאד נגד
'חיֶּעס' ,חיות!
הערבים ...כי זה אותו סוג ,אותם ַ
אני שואל ,איך אפשר! האם ה' יכול להשאיר כזה
דבר?! ואני לא מדבר על הפריצות ,ועל הניאוף,
ועל כל מיני דברים כאלה ,שגם היהודים החרדים
סובלים מזה ,וגם מדברים יותר קשים.
אי אפשר להמשיך עם זה .ה' יחריב את העולם-
הזה ,וישאיר את ארץ-ישראל ,וקצת יותר ,כלומר
כל מה שהיה פעם ארץ ישראל ,כל השטח שפעם
נחשב א"י ,וגם מעבר לירדן .והמדינה כבר לא
תתקיים אחרי זה ,כי כל ה'כביכול-גדולים'
במרכאות-כפולות של המדינה ,הם יברחו מפה,
יברחו עוד מעט ,וילכו להיות בחו"ל עם כל הגוים,
ילכו לאן שהם הולכים ,אבל הם לא יפריעו לנו
יותר ,וה' יעזור לנו .ואז משיח יכול לגלות את
עצמו ,ואני מקוה שעוד לפני זה הוא כבר יתן לנו
כח.
אני לא יודע באיזה שלב הוא יתגלה ,אבל מה
שבטוח ,שאנחנו ניכנס לבתים שלנו ,נשב כמו
שאמרתי ,להגיד תהלים וכו' ,והוא ,המשיח ,לבדו,
עם הקב"ה – ברור ,הוא ילחם את המלחמה של גוג
ֵצאוּ הרשעים מן הבונקרים
גוג-ומגוג ,כי כאשר י ְ
שלהם ,הם יראו איך שעם-ישראל נשאר בא"י 'בלי-

ההתרחשויות הענקיות האלה?
ת .אני באמת לא יודע ,אבל ה' – כל יכול ,והוא ידאג
להביא את היהודים האמיתיים לארץ .אבל זה לא יכול
להיות שהיהודי ישב שם בחוץ-לארץ ,ויגיד' :טוב ,יש
זמן ,יש עוד זמן ,אני אעשה עוד קצת כסף ותהיה לי
דירה יותר גדולה בארץ '...או משהו דומה לזה .זה לא
יעזור לו ,כי זה סימן שהוא לא יהודי.
ש .אבל הרבה אנשים חיים בשקט ,לא מרגישים כלום...
ת .גם אנשי דור-המבול ,עד הסוף ,עד הרגע האחרון ,הם
היו בשלוה .רק כשהמים הגיעו לצוואר שלהם התחילו
לדאוג ...זה מה שאני אומר ,זה יהיה אותו הדבר! כי
ה'תיבת-נח' תהיה ארץ ישראל ,וכשירגישו שהמים
מגיעים עד הברכים – אז כדאי להתחיל 'לרוץ' .אמנם
ישארו יהודים פה-ושם שלא הספיקו לצאת ,שגם הם
שורדים ,והגוים עצמם יביאו אותם אל המשיח ,כדי
למצוא חן בעיני המשיח ...סוף ס' ישעיהו' :וְ ֵה ִביאוּ ֶאת
יכם ִמ ָכּל ַהגּוֹ ִים ִמנְ ָחה ַלה' ,'...ע"ש.
ָכּל ֲא ֵח ֶ
ש .בנבואת בלעם בחלק שמדובר על ביאת המשיח עי'
ַעקֹב'.
רמב"ם הל' מלכים פרק י"א מוזכר ָ'ד ַר ְך כּ ָֹכב ִמיּ ֲ
ואנחנו יכולים כעת להבין את המשמעות בזה שהעולם
יעבור ֶד ֶר ְך מסלולו של הכוכב ,אחר כך כתוב' :וְ ָקם ֵשׁ ֶבט
ִמ ִיּ ְשׂ ָר ֵאל' – זה מלשון 'שביט' ,כוכב שביט )כזכור כוכב
השביט מכונה כך על שם היותו כמו ֵשׁ ֶבט – מקל( .הוא
נכנס לתוך מערכת השמש שלנו ,עושה סיבוב והוא עובר
במסלולו לפני כדור-הארץ ,וכדוה"א עובר דרך זנב
המטאורים שלו ...בנבואת צפניה מוזכר שתהיה אפילה
רבה בזמן הגאולה .כאמור ,כדו"ה יעבור אותו ,יעבור ליד
הכוכב פעמיים ,פעם אחד מיד עם הזנב שלו ,ופעם
השניה בהמשך אחרי הזנב שהוא השאיר מקודם ,כי יש

בתרשים הימני ניתן לראות את המסלול של כדור-
הארץ בתוך זנב האסטרואידים של הכוכב ניבירו.
בתמונה מוצג הכוכב ניבירו למטה באמצע ,ואחריו
זנב ארוך של אסטרואידים בצבע חום .באמצע
התמונה ניתן לראות את מסלולו של כדור הארץ
בתוך זנב האסטרואידים .זמן המעבר של כדור
הארץ מוערך בכ  50-60דקות.
בתרשים השמאלי ניתן לראות את מקום נפילת
האסטרואידים על כדור-הארץ .בצד שמאל  -מטר
של אסטרואידים נופל על קנדה-אמריקה-ברזיל.
בצד ימין של התמונה – חציו השני של כדור-הארץ
כולל ארץ-ישראל – לא נפגע.

שמו וזכרו ,ולכן הם בטוחים שיעברו את כל
ה'בומבות' ואת כל ההתרחשות האדירה של מעבר
הכוכב ליד כדור הארץ ,שהם יעברו את זה
בשלימות ,ללא פגע .ומה שמטריד אותם זה רק
שהם מאד חוששים שמישהו יפריע להם להיכנס
אל תוך הבונקרים שלהם ,כי אם האוכלוסיה תבין
שלוקחים פה אנשים מסוימים ,נבחרים ,להכנס
לבונקר לשרוד ,והם נשארים בחוץ – אז תהיינה
מהומות ,לא סתם ,קבוצה כזו של אנשים
שנלחמים על החיים שלהם – זה לא סתם! יש
להם כח מיוחד .אז לכן הם מנסים להחזיק את
התאריך בסוד .מה הם עשו? הם הדליפו תאריכים
לא נכונים )'דיסאינפורמציה'( ,כדי שאנשים יפסיקו
להאמין ולהתייחס .לפני כמה שנים )בשנת (2012
הם הדליפו איזה תאריך ,וזה עבר בשקט .אז
אנשים חשבו ש'טוב ,טעו ,'...אבל כשזה קרה עוד
פעם – אז אנשים הפסיקו להתעניין .אמרו 'תראו,
מה ,זה סתם ...זה לא נכון!' .אבל כיום כבר רואים
את זה בעינים ,ועוד חודש יראו את זה עוד יותר
גדול ,בלי הרבה מאמץ ,וזה יהיה באמת מפחיד.
מפחיד מאד .מפחיד מאד מאד.
אבל  -לא לפחד ,לא לפחד! אל תשכחו ,העולם
לא יכול להתקיים כפי שהוא ,זה פשוט כואב הלב
לראות את המלחמות של היהודים ,קודם כל פה
בארץ .וגם בכל העולם ,בין החרדים ,יש פשוט
נפילה ,כזו ירידה בקדושה שאי אפשר לתאר ,בין
האנשים החרדים ,לא כולם ,ברוך ה' .והם חושבים
ש'זה חמוד...זה נחמד...וזה מותר...וזה ,מה...זה רק
בני-אדם ,יש לבני-אדם תשוקה ,מה לעשות?,'...
זהו .הכל נהיה קליל .כל דבר ,כל הגבלה ,יש
אפשרות לצאת מזה.
ובארץ ,החרדים עסוקים עם המחלוקת.
מחלוקת שזה ממש איום ונורא .נותנים לקבוצות-
של-צעירים להרגיש שהם יכולים 'לשם-שמים'
להיות בריונים .לקחת אנשים צדיקים ,בן אדם
צדיק וזקן ,ורק בגלל שהוא מדבר נגד משהו
שכולם צריכים להיות נגד זה ,לוקחים אותו,
ומוציאים אותו בכח מבית-המדרש שלו ,ואחר כך
מרביצים לאנשים שלו) .הסבר :אחד מזקני הרבנים
שדיבר כנגד הגיוס סולק בליל שבת בגסות ובזלזול
רב מבית-המדרש באמצע תפילתו ע"י בחורי ישיבה
המתנגדים לדעתו שאף הכו מכות נמרצות את
המתפללים אשר השתתפו בתפילה(.
האם אלה יהודים?! זה יהודים?!!! זה יהודים?...
כן! כולם צריכים להיות נגד ללכת לצבא! לא בגלל
שהם פחדנים ,אלא בגלל שזה אסור להיות בצבא
ששייך לרשעים ,ששייך לאנשים מגעילים שמותר
שם הכל ואין קדושה בכלל ,מקום שצריכים לפחד
מהבנים וגם מהבנות .אי אפשר לשלוח בחור
לשם! הוא יחזור בלי קדושה ,ה' ישמור .הם
הולכים לצבא – החילונים ,וחוזרים ...ה' ישמור,
אבל אנחנו לא צריכים בשום פנים ואופן לתת
לבנים שלנו ללכת לשם להתקלקל! לא! אסור לנו,
אסור לנו!

שריטה' ,זה ישגע אותם 'עד הסוף' .והם ירוצו,
ירוצו עם כל הציוד שלהם ,הם יגיעו מן הים ,יגיעו
עם כל הציוד שלהם ,עם דם בעינים ,עם פה פעור,
עם רוק ,במטרה לנשוך אותנו ,ולהרוג אותנו,
ולגמור אותנו ,עם קנאה גדולה מאד ,קנאה בוערת.
אבל הם יגיעו – וימותו ,לא יכנסו ,לא יכנסו
לארץ-ישראל ,ימותו על הגבולות .זה יקח שבע
וּק ָברוּם ֵבּית
חדשים לגמור אותם ,כולל את גוגְ " .
אָרץ ִשׁ ְב ָעה ֳח ָד ִשׁים":
ִשׂ ָר ֵאל ְל ַמ ַען ַט ֵהר ֶאת ָה ֶ
יְ
יחזקאל פרק ל"ט.
אין לי יותר מה להגיד .אנחנו לא יודעים מה
מחכה לפנינו ,אבל ה' נתן לנו גוף ושכל ,ואנחנו
לוקחים את השכל עם הגוף – ועושים דברים
עקומים ' ַכּ ְבּ ֵהמוֹת נִ ְדמוּ ,'...דברים מגעילים עם זה,
וחושבים ש'זה טוב' ,אומרים ש'זה נורמה'! שחס-
ושלום אסור להגיד' :לא! אסור לעשות את זה!'
ולהוליד ילדים בצורה רגילה?  -זה כבר לא טוב.
להתחתן? בודאי שזה לא טוב ,צריכים להתחתן
'בצורות שונות' ,צריך לעשות את זה 'מענין יותר'.
למה? 'מסכנים ...נולדים ככה ,'...הם לא נולדים
ככה! הם רשעים ועקומים .הם חסרי-נשמות ,הכל
שחור 'בפנים' .הם לא יכולים לעשות תשובה ,כי
הם – אין להם חשק ,הם אפילו לא נולדו עם
הרצון לעשות תשובה ,והם צריכים להיעלם.
הקב"ה ברא את העולם .העולם וכל מה שמסביבו
וּמלוֹאָהּ ֵתּ ֵבל וְ י ְֹשׁ ֵבי ָבהּ":
אָרץ ְ
שייך רק לו " ַלה' ָה ֶ
תהלים כ"ד ,הוא מחליט מה-כן ומה-לא ,ולא בן-
אדם קטן ,וטיפש ,ומכוער .סוף.
שאלות ותשובות:
ש .האם בגלל הירידה הדראסטית המוסרית בעולם
יהיה כזה חורבן בעולם?
ת .זה פשוט עבר כל גבול .הם מתחילים כבר להשתלט על
כל העולם .וכולם יושבים ,מסתכלים עליהם ,ובינתיים הם
מעבירים חוק-אחרי-חוק ,בלי הקונגרס .הוא השתלט ,הוא
בכלל רוצה להיות 'הראש של האו"ם' ,כי זה יהיה 'הראשות
של העולם' לפי התכניות שלהם .והם ממשיכים ,ממשיכים
לעשות דברים כל-כך עקומים ,ולוחצים על כולם לעשות
את זה ,כי זה ה'טוב'! זה הפך להיות ה'טוב' .אתם יודעים
איזה טינופת זו .ואין בושה בזה ,ואין כלום ,מספרים
סיפורים על כולם שאפשר להקיא ,ויש מספיק כאלה בין
החרדים.

ש .אפילו כאן בארץ?!

ת .בטח .האם אתם יודעים כמה תלונות יש נגד אבות עם
הבנות שלהם ,כמה תלונות יש על אבות עם הבנים
שלהם? ...אתם לא מבינים מה קורה .הכל מטונף ,מטונף.
זה לא רק גנבים מכל הכיוונים שלא אכפת להם כלום ' ִאם
ָא ִפים ֶח ְל ֶק ָך ,'...תהלים נ' .אבל
וְעם ְמנ ֲ
ַתּרֶץ ִעמּוִֹ ,
ית ַגנָּב ו ִ
ָא ָ
רִ
אם זה הגיע ככה ליהודים ,לירידה כל כך קשה ,אז באמת
אין בשביל מה לשמור על העולם .וכל העולם הזה נברא
בשביל מעט אנשים שעמדו בהר-סיני ,גברים ,נשים וילדים
שהיו שם ואמרו 'נעשה ונשמע' .כל העולם ,כל ההיסטוריה,
הכל נברא רק בשבילם,
לעבור מדור לדור ,לעשות תיקון-אחרי-תיקון – ולהגיע
לאמת .ואנחנו ,האנשים האלה ,נהיה אלו שנשרוד ,כי
עלינו יבנו את העולם-הבא ,כל הנצח יהיה בנוי עלינו.
ש .ואיך יגיעו היהודים מחוץ לארץ לאחר כל

לו זנב מאד ארוך של מיליוני קילומטר שעשוי בצורת
קשת .אז כעת מובנת משמעות הכפילות :דרך כוכב –
וקם שבט .הכל מרומז בדיוק נמרץ .וכפי ששמענו ,יש
שטוענים שזה יקרה בין פורים לפסח ,היו גם שנקבו
בתאריך :ה 26-למרץ ,אבל יכול להיות שזה תאריך סתם,
דיס-אינפורמציה .למעשה ,בעולם כמעט לא מדברים על
מה שהולך להיות עם הכוכב הזה פלנט X-שעומד לעבור
לידינו...
ת .לא משנה ,הם מפחדים שיתחילו לחפש .הם לא
רוצים את פרסום הידיעות על זה ,הרשעים סגרו את כל
הדיבורים על זה.
ש .התהליך הזה נשמע טבעי ,אבל אנחנו הרי מצפים
שתהליך הגאולה יהיה משהו ניסי ,כמו ביציאת מצרים,
למשהו שמעל ומעבר לכוחות-הטבע...
ת .אבל עוד לא הגענו לנקודת-הזמן הזו .ברגע שנגיע –
נראה את הלא-טבעי ,וזה יהיה משהו שהאנושות לא
חלמה על זה .היעלמות הרשעים מארץ ישראל – זה
מפני שהם יֵצאו מפה ,והשאר ימותו פה.
ש .האם סופת-המטאורים בעת מעבר הכוכב זוהי ההתחלה של
העניין שמוזכר בנבואות שה' ימטיר על גוג-ומגוג אבני אלגביש,
אבנים מן השמים ,כדוגמת מכת ברד?
ת .ההרס של הכוכב  -זה שייך למה שנאמר בנבואות על הרס
העולם .בגוג-ומגוג כבר יהיו ניסים ענקיים ,ולא לשכוח שהקב"ה
שולח את המשיח לבדו להלחם את המלחמה .והמשיח לא צריך
צה"ל ...הוא לא צריך אף אחד .הוא רק צריך את הקב"ה .וזה יהיה
הניצחון הכי גדול .וסוף-סוף הרשעים יראו רגע לפני שהם מתים
שהשטן שלהם זה רק דבר קטן וחלש ,ורק הקב"ה הוא הכל יכול.
הם יכעסו ,הכעס שלהם יהיה קשה מן המות שלהם .הם ישמחו
ָעס,
ָשׁע י ְִר ֶאה וְכ ָ
למות ורק לא להגיד שהם טעו ...תהלים קי"ב' :ר ָ
ִשׁנָּיו י ֲַחרֹק וְ נ ָָמסַ ,תּ ֲאוַת ְר ָשׁ ִעים תֹּאבֵד'...
ש .במסר של בנימין לפני כתשע שנים ,הועלתה השאלה" :האם יש
חובה כיום לעלות לא"י?" .בנימין השיב" :אין חובה ,אבל ,איך
אומרים ,תגיעו מוקדם ,תגיעו לפני הפקקים "...באותו זמן התשובה
לא הובנה ,על איזה פקקים מדובר? בקושי יש עליה ...עכשיו ניתן
להבין ,כאשר יתחילו לראות את הכוכב מתקרב ,ומליון יהודים
ירוצו לקנות כרטיסי טיסה תהיה להם בעיה...
ת .יהיה פקק גדול ,אז ה' יביא אותם עם מלאכים...
ש .בבתי-יעקב יש ממש לימודים זרים לחלוטין ליהדות שמשולבים
בכל תכניות-הלימודים...
ת .כיום תכנית הליבה ,חוגג ,חוגג .בית יעקב? צריכים לסגור את כל
הבתי-יעקב! אולי פה ושם יש איזו בית יעקב שלא לוקח כסף
מהרשעים ושלא מכניס כפירה ,אבל הם מכניסים .זה משהו נורא,
נורא .בית יעקב – זה כבר בכלל לא 'בית יעקב' ,זה בית כפירה! הם
חולמים לגייס בנות ,אל תדאגו ,יהיו ,יהיו ,וזה יהיה הסוף .ה' לא
יכול לסבול את זה.
ש .השאלה היא כשאנחנו רואים שהשלטון כל כך מתאמץ להחדיר
את הרעל שלו למערכת-החינוך ,איך בכלל שייך להמשיך לקחת
מהם כסף ,אני לא יכול להבין את זה...
ת .האמת ,אין עתיד לצעירים שלנו ,כמו שהעולם עכשיו .כמה
שאנחנו מנסים לשמור עליהם ,אבל מה יהיה בסופו של דבר?...
בעוד דור ,או בדור שאחרי זה ,הרשעים שהם כל כך שולטים – הם
כבר יהפכו בקלות את העולם לטינופת ,מבחינה רוחנית ,חס
ושלום .אז אין לנו ברירה ,חייבים עכשיו ,ברגע זה ,לגמור עם 2/3
של-העולם-הזה ,ושישארו רק אלו שבאמת רוצים להיות טהורים.

ש .האם לדעתך זה יהיה עוד קודם חג-הפסח השנה?
ת .לפי החשבונות שעשו עכשיו הגיעו לאיזו הערכה של תאריך 26
במרץ ,שזה יוצא בדיוק בשבת אחרי פורים .אבל זה יכול להיות ,כי
פורים – אחריו פסח ,ובואו נגיד שאחר כך אנחנו צריכים את הזמן
של 'גוג ומגוג' ,אז זה יוצא בדיוק פסח ...הלואי שזה יהיה.
ש .ומה יהיה עם הצפון...
ת .אל תדאגו לצפון ...הם כולם חברים ,נתניהו ,אסאד ,ארדואן,
פוטין ,אובמה ...כולם אוכלים באותו השולחן.

תמונה :מפת בונקרים תת-קרקעיים וכבישים בארה"ב:

דניאל ,ירושלים ,ג' שבט תשע"ו
]בעקבות פרסום של נאסא )סוכנות החלל של ארה"ב( על הקמת
גוף להגנת כדור-הארץ מפני פגיעת אסטרואידים[.
זה כנראה מוכיח שניבירו יגיע בזמן הקרוב ורוצים להרגיע את
אוכלוסיית העולם שהנושא בטיפול ,והם דואגים לביטחון של כל
תושבי כדור-הארץ .וזה הכל שקר כדי להרגיע את ההמונים שהם
לא יכנסו לפאניקה ברגע האחרון וינסו למנוע מהרשעים להיכנס
לבונקרים שלהם .כולנו צריכים לעקוב אחרי סימנים כאלה וזה לבד
מוכיח שהם לא רוצים שתיהיה מודעות לסכנות הגדולות של
השפעת ניבירו על כדור-הארץ .ונזכיר לכם שוב שהקב"ה יציל כל תמונה מתוך אחד הבונקרים:
נשמה יהודית בא"י וא"י לא תיפגע וכל גוי שנחשב לגוי צדיק גם
ַשּׁ ַמיִם וּבָאָרֶץ דָּם ו ֵָאשׁ ִוְתימֲרוֹת
מוֹפ ִתים בּ ָ
ָת ִתּי ְ
ישרוד" .וְ נ ַ
וְהנּוֹרָא:
ֵח ְלדָם ִל ְפנֵי בּוֹא יוֹם ה' ַהגָּדוֹל ַ
וְהיָּר ַ
ן:ה ֶשּׁ ֶמשׁ י ֵָהפ ְֵך ְלח ֶֹשׁ ְך ַ
ָשׁ ַ
עָ
ירוּשׁלִַם ִתּ ְהיֶה
ֲשׁר י ְִקרָא ְבּ ֵשׁם ה' י ִָמּלֵט ִכּי ְבּ ַהר ִציּוֹן ִוּב ָ
וְהיָה כֹּל א ֶ
ָ
ַשּׂ ִר ִידים ֲא ֶשׁר ה' קֹרֵא ":יואל ג'
אָמר ה' וּב ְ
ַא ֶשׁר ַ
ֵיטה כּ ֲ
ְפל ָ
דניאל ,ירושלים ,ד' שבט תשע"ו
אוי אבא ,אני כ"כ עצבני ,מרגישים שזה הסוף ,מרגישים שהעולם
מתהפך בכל כיוון ,העולם כבר לא כמו שהיה .אפילו שהיה יצר-הרע
גדול בכל מיני מקומות בעולם ,אבל בכזה כח )עוצמה( כפי שזה
קיים היום – לא היה .להפוך את דרך החיים של התורה )של חיי
משפחה( כפי שרוב העולם הלך לפי זה ,הדברים הבסיסיים של
הדת הנוצרית ,המוסלמית ,לקחת את זה ולהפוך את זה לגמרי –
לא היה .בארצות המערב  -מי שהיה הולך נגד הדת היהודית – היה
מתבייש .להראות את זה לעולם – זו היתה בושה גדולה .אבל היום
– זו הגאוה – כמה שאפשר להיות יותר עקומים ,והם רוצים להיות
במקום הקב"ה חס ושלום .ויש להם כל מיני נסיונות ותכנונים
עקומים ומגעילים ליצור בן-אדם – כאילו יותר משובח ,יותר טוב,
יותר חזק.
והרשעים רוצים לייצור דת חדשה בכל העולם של עובדי ע"ז
שלא מאמינים בקב"ה ,מה שמותר אסור ומה שאסור מותר.
והאינקויציה עדיין קיימת בצורה נסתרת ,ועד היום מקריבים ילדים,
וזו מחלה המתפשטת אצל רוב האליטה של העולם ,אלה שהם
בפסגת הפרמידה של הסדר עולמי חדש.
עכשיו בא הפחד החדש של פלנט ,X-ניבירו ,וברור שהעולם אשר
שולטים בו הרשעים שהם עובדי ע"ז ,עובדי השטן – לא יכול
להמשיך להתקיים .ופלנט ,X-ניבירו – באמת צריך להגיע וזה לא
דמיון ,זה הולך לפי כל הנבואות .ובעזרת ה' יגיע היום ובו כדור-
הארץ שלנו יעבור שינויים ענקיים – זה יהיה משהו מפחיד ביותר,
אבל בא"י לא נרגיש את זה ,בא"י יהיה שקט 2/3 ,מהעולם יהרס,
אבל א"י לא.
עם ישראל ,תפסיקו עם כל השטויות שלכם ,עם השטויות
היומיות של העולם הזה – ולא רוצים לראות איזה אסון בא
לקראתנו .אבל אם אנחנו הולכים לכיוון הקב"ה ,עבורנו זה לא יהיה
אסון – זה יהיה הפתח לגאולה השלמה ,וזה בסופו של דבר ,לא
יהיה רק הפתח – אלא הגאולה שלמה .אנחנו נעבור מהעום-הזה
של טוב ורע ,לעולם שכולו טוב ,לעולם שאין בו רע.
וכאשר פלנט X-יעבור אותנו ,יהיה כל מה שכתוב בזוהר ובכל
המקומות – גלים בגובה מאות מטרים ...אבל אנחנו נינצל .יהיה
יותר קשה למי שלא בא"י ,כי בא"י לא ירגישו את הדברים האלה.
ויש יהודים שהם בעקשנות רוצים להישאר איפה שהם )לא בא"י(
– אמנם ה' יציל את אלה שהם יהודים אמיתיים ,אבל יהיה להם
הרבה יותר קשה ,הרבה יותר מפחיד.
אז עם ישראל ,אני יודע שיש כאלה ששואלים – למה אנחנו
צריכים לדעת את הדברים האלה עם הרשעים ,מה הם עושים וכו'
וכו' – כי בלי זה הבן-אדם של ימינו לא יכול להרגיש באיזה מציאות
קשה הוא נמצא ,ואם הוא לא ירגיש את זה ,אז הוא לא יוכל
לעשות תשובה .זה שוק )הלם( לתפוס עד כמה הדברים קשים –
איך הפכנו מיצורים אנושיים שמחפשים את הטוב – לבני-אדם
אדישים עם עור עבה שלא רוצים לדעת מה קורה באמת – ודברים
איומים קורים )חוסר קדושה ,גניבה ,שקר ,רצח,ע"ז וכו'( גם בין
החרדים ,הדתיים ,החילונים וגם בין הגויים – ודאי .דברים איומים,
אי אפשר לברוח מזה ,ואי אפשר להחליט שסוגרים את האוזניים
וזהו ,ממשיכים איכשהו .כי בלי לדעת ,בלי להבין לאיזה רמה נמוכה
הגענו – אי אפשר לעשות תשובה .וכל אחד צריך לחפש בתוך
עצמו את העברות שלו ,הקטנות והגדולות ,להצטער ולבכות על זה,
ולהבטיח לקב"ה שלא יעבור עליהם שוב .ואז יש לו סיכוי להנצל
ולקבל את משיח צדקנו בעתיד הקרוב ביותר.
אני יודע שהבן-אדם מרגיש הכי חזק את המכה בכיס שלו,
בפרנסה .כל זמן שאדם מרגיש שיש לו חשבון בנק מסודר – הוא
לא דואג כל-כך .אבל ,עוד מעט נרגיש איך שהכל נופל ביחד.
הכלכלה הבינלאומית כבר נופלת וזה ימשיך ליפול .ובכל העולם
מרגישים מיתון .זה כבר יתחיל להעיר אנשים .אבל כאשר יתגלה
ברור מה שקורה עם פלנט ,X-אז אנשים ישתוללו ,יכנסו לפניקה,
יחפשו כל מיני דרכים להציל את עצמם לפני שזה קורה .מי שצריך
להנצל – ינצל ,ומי שלא צריך להנצל – לא ינצל ולא משנה איך הוא
הכין את עצמו .זה תלוי בתשובה של כל אחד ואחד ,של היהודים
ושל הגוים ,בעיקר היהודים ,כי בעתיד הכל יהיה מבוסס על עם
ישראל ,על הנשמות הטהורות שקבלו את התורה על הר-סיני
ואמרו בשמחה – "נעשה ונשמע".
דניאל ,קטע ממסר ,י"ב טבת ,תשס"ז
כן ,כן ,כן ,יהיה מצב עוד יותר קשה בעולם ,הרבה יותר קשה.
העולם ,חלק רציני ממנו חייב להיחרב  -ולא יעזור כלום ,זה
בנבואות ,דברים שחייבים להיות .יש נבואות שלא חייבות לצאת
בדיוק ,ויש נבואות שחייבות ,וחלק של העולם חייב ויהיה ,וחלק
לא .וזה יפחיד מאד מאד ,והעולם יהיה במצב מאד מבולבל וקשה.
וכל מיני דברים שסמכנו עליהם כמו הצבא האמריקאי ,ה-
 SOCIAL SECURITYבאמריקה ,הביטוח הלאומי פה ,צה"ל,
הדולר הנצחי ,היורו הגבוה ,וה POUND STERLING-החזק,
והרפואה והטכנולוגיה וכל הדברים שהעולם המודרני שאנחנו
סומכים עליהם במקום על הקב"ה .כל זה יתפרק ויהפוך לאפר,
יעלם מהעולם כאילו לא היה אף פעם.

מטוסי קרב נשמרים בתוך הבונקרים:

וגם אניות מלחמה:

אחת המפות של העולם לאחר "ניבירו":

קטע ממסר עם מנחם ,אדר ב' תשע"א

ואם אנחנו רוצים לצאת מעבדות לחרות – אז
חייבים להחליט שאנו סומכים רק על הקב"ה ,ולא
על שום דבר אחר ,ושום כח אחר ,ושום דבר גשמי
אחר .אך ורק הקב"ה .הוא הכל יכול ,הוא היה הוה
ויהיה ,הוא עשה ועושה ויעשה .הכל  -הקב"ה.
אבל לצאת ממצרים ולהיות בני חורין  -זה לא
יהיה פשוט .והפסח הזה הוא קריטי .כי אנחנו
עומדים לפני מצבים מפחידים ביותר בכל העולם.
ולא יהיה על מי להשען רק על הקב"ה.

מקורות:
עמוס ט' :הקב"ה השולט בשמים ובארץ יקרא למימי הים
וישפכם על הארץ .חלקים גדולים מן העולם ישקעו תחת
פני המים .לא יוכלו לנוס ולהסתתר מפני פחד ה' ומהדר
גאונו בשום מחבוא בכל מקום ובכל סוג שהוא .יהיה הרג
גדול ברשעים בלא שריד ופליט ובאותו זמן יקים ה' את
מלכות בית דוד.
ַפתּוֹר וְ י ְִרעֲשׁוּ
ֹאמר ַה ְך ַהכּ ְ
ֵחַ ,ויּ ֶ
יתי ֶאת ד' נ ִָצּב ַעל ַה ִמּזְבּ ַ
ָא ִ
"ר ִ
ַחרֶב ֶא ֱהרֹג .לֹא יָנוּס
יתם בּ ֶ
ֲר ָ
וּב ַצעַם ְבּרֹאשׁ כֻּלָּם ,וְאַח ִ
ַה ִסּ ִפּיםְ ,
ָליטִ :אם י ְַח ְתּרוּ ִב ְשׁאוֹל ִ -מ ָשּׁם
ָהם פּ ִ
יִמּלֵט ל ֶ
לָהֶם נָס ,וְ לֹא ָ
ֵח ְבאוּ
וְאם י ָ
אוֹרידֵםִ :
וְאם יַעֲלוּ ַה ָשּׁ ַמיִם ִמ ָשּׁם ִ
י ִָדי ִת ָקּ ֵחםִ ,
וְאם י ִָסּ ְתרוּ ִמֶנּגֶד
וּל ַק ְח ִתּיםִ .
ֲחפֵּשׂ ְ
ַר ֶמל ִמ ָשּׁם א ַ
ְבּרֹאשׁ ַהכּ ְ
ְשׁכָםַ :וד'
ָחשׁ וּנ ָ
עֵינַי ְבּ ַק ְר ַקע ַהיָּם ִמ ָשּׁם ֲא ַצוֶּה ֶאת ַהנּ ָ
ָל ָתה
יוֹשׁבֵי בָהּ וְע ְ
וְאָבלוּ כָּל ְ
ַתּמוֹג ְ
ֵע בָּאָרֶץ ו ָ
ַה ְצּבָקוֹת ַהנּוֹג ַ
וֹתיו
ַשּׁ ַמיִם ַמעֲל ָ
וְשׁ ְק ָעה ִכּיאֹר ִמ ְצ ָריִםַ :הבּוֹנֶה ב ָ
ַכ ְיאֹר כֻּלָּהּ ָ
ַאגֻדָּתוֹ עַל ֶארֶץ י ְָסדָהַּ ,הקֹּרֵא ְל ֵמי ַהיָּם ַויּ ְִשׁ ְפּכֵם עַל ְפּנֵי
וֲ
וְה ְשׁ ַמ ְד ִתּי
ָכה ַה ַח ָטּאָה ִ
ַמּ ְמל ָ
ָהאָרֶץ ,ה' ְשׁמוִֹ ...הנֵּה עֵינֵי ד' ה' בּ ַ
אַשׁ ִמיד ֶאת בֵּית
ָמהֶ ,אפֶס ִכּי לֹא ַה ְשׁ ֵמיד ְ
א ָֹתהּ ֵמעַל ְפּנֵי ָהאֲד ָ
ִעוֹתי ְבכָל ַהגּוֹיִם ֶאת
ַעקֹב ,נְאֻם ה'ִ :כּי ִהנֵּה אָנ ִֹכי ְמ ַצוֶּה וַהֲנ ִ
יֲ
ַכּבָרָה ,וְ לֹא יִפּוֹל ְצרוֹר אָרֶץ :בַּיּוֹם
ִנּוֹע בּ ְ
ֲשׁר י ַ
ָאל כַּא ֶ
בֵּית י ְִשׂר ֵ
ַר ִתּי ֶאת ִפּ ְרצֵיהֶן,
אָקים ֶאת סֻכַּת דָּוִיד ַהנֹּפֶלֶת ,וְ גָד ְ
ַההוּא ִ
ימי עוֹלָם":
יה ִכּ ֵ
ִית ָ
וּבנ ִ
אָקיםְ ,
ֲרס ָֹתיו ִ
וַה ִ
בזוהר הקדוש ,פרשת שמות דף ז' ע"ב והלאה מתואר סדר
התגלות המשיח בארוכה .בין הדברים נזכר גילוי כוכב
מפחיד לעיני כל יושבי תבל בתקופה שלפני גילוי המשיח,
הכוכב הזה ילחם מן השמים נגד הרשעים ,הרשעים
יתחבאו במערות צורים ובנקיקים ולא ינצלו ,ואז יתגלה
המשיח .אך לאחר מכן יתקבצו מכל האומות להלחם נגד
המשיח ,יחד עם פריצים מבני ישראל ואז יראה את ה' את
גבורתו לעיני כל העולם ,תהיה אפילה כבידה חמשה עשר
יום ורבים מישראל ימותו באותם ימי אפילה ושוב יתגלה
כוכב לוהט בצבע ארגמן בעצם היום לעיני כל ,ואז יפלו
חומות ומגדלים עצומים ברומי העיר הגדולה ,ואז משיח
צדקנו יקבץ את הגלויות ומאותו זמן ואילך יהיו ניסים
גדולים כבימי יציאת מצרים.
תהלים מ"ו ,בעת הגאולה יהיה חורבן גדול בעולם ,ההרים
יפלו ,ימים יגעשו וירתחו ,ממלכות תתרסקנה ,ובכל העולם
יהיה פחד עצום וצרות גדולות .בירושלים עיר האלוקים
תהיה הגנה מיוחדת לבוטחים בה' וחוסים בו .העצה להנצל
היא על ידי בטחון בהשי"ת .ואז תהיה המלחמה האחרונה
שלאחריה תשבתנה מלחמות מקרב הארץ ,כמו כן ישרפו
ויאבדו את כלי המלחמה מן הארץ .ושוב :העצה היא רק
ביטחון בה' ומשגב בו בלבד .הקב"ה יתרומם ויתקדש בשמו
על כל יושבי תבל .ור' גם מזמור ב' בענין מלחמת גוג ומגוג,
כל האומות כנגד מלכות ה' ומשיחו.
ֲסה ָועֹז ,עֶזְרָה ְבצָרוֹת נ ְִמצָא ְמאֹד :עַל כֵּן לֹא נִירָא
"ה' לָנוּ ַמח ֶ
ימיו,
וּבמוֹט ָה ִרים ְבּלֵב י ִַמּים :יֶהֱמוּ י ְֶח ְמרוּ ֵמ ָ
ְבּ ָה ִמיר אָרֶץ ְ
יְשׂ ְמּחוּ ִעיר ֱאלֹ ִקים,
ָהר ְפּ ָלגָיו ַ
ַאוָתוֹ ֶסלָה :נ ָ
י ְִרעֲשׁוּ ָה ִרים ְבּג ֲ
ֶה ה' ִל ְפנוֹת
ֶליוֹן :ה' ְבּ ִק ְרבָּהּ בַּל ִתּמּוֹטַ ,י ְעזְר ָ
ְקדֹשׁ ִמ ְשׁ ְכּנֵי ע ְ
ָתן ְבּקוֹלוֹ ָתּמוּג אָרֶץ :ה'
בֹּקֶרָ :המוּ גוֹיִם ָמטוּ ַמ ְמלָכוֹת ,נ ַ
ַעקֹב ֶסלָהְ :לכוּ ֲחזוּ ִמ ְפ ֲעלוֹת
ְצבָקוֹת ִע ָמּנוִּ ,מ ְשׂגָּב לָנוּ ֱאלֹקֵי י ֲ
ֲשׁר ָשׂם ַשׁמּוֹת בָּאָרֶץַ :מ ְשׁ ִבּית ִמ ְל ָחמוֹת עַד ְקצֵה ָהאָרֶץ,
ה' א ֶ
וּדעוּ ִכּי
ָאשַׁ :ה ְרפּוּ ְ
וְקצֵּץ ֲחנִיתֲ ,עגָלוֹת י ְִשׂרֹף בּ ֵ
ְשׁבֵּר ִ
ֶשׁת י ַ
קֶ
אָנ ִֹכי ֱאל ִֹקים ,אָרוּם בַּגּוֹיִם אָרוּם בָּאָרֶץ :ה' ְצבָקוֹת ִע ָמּנוּ,
ַעקֹב ֶסלָה":
ִמ ְשׂגָּב לָנוּ ֱאלֹקֵי י ֲ
לסיכום:
מתוך כתבות ומאמרים על הכוכב 'ניבירו' -
גודלו פי  5מכדור-הארץ ,מהירותו כ 100,000-קמ"ש ,מקיף
את מערכת השמש אחת לכ  360שנה .אמנם הוא חולף על
פני כדו"ה תוך  15דקות ,אך השפעת כח המשיכה שלו
)צונמי ,הצפות ,הרי געש וכו'( נמשכת שנים לפני ואחרי
"ביקורו".
הגאות והשפל של פני הים במחזוריות של  12שעות
נגרמים ע"י כח המשיכה של הירח .בחופי א"י הם בגובה של
כחצי מטר ולחופי האוקינוסים הם בגובה של כ 5מטר .כוכב
ניבירו גדול מהירח פי  30וצפוי לעבור ליד כדו"ה באותו
מרחק כמו הירח ,כך שצפוי צונמי בגובה  100-150מטר
שישטוף את חופי האוקינוס ויכנס כ 150-ק"מ פנימה לתוך
היבשות .אחת ההשפעות הינה תזוזה של הקוטב המגגנטי
של כדור-הארץ ,ועל מנת לכתוב את השפעותיו ההרסניות
צריך לכתוב ספר...
תנודות בקרום כדור הארץ יגרמו לרעידות אדמה,
בולענים ,התפרצויות הרי-געש וכו') .לפני כשנתיים התפרץ
הר-געש באיסלנד ,האפר שלו הגיע לגובה  20ק"מ וכיסה
את מרבית אירופה ,משך שבוע לא היו טיסות( .רעידות
האדמה עלולים לפגוע בכורים הגרעיניים המספקים את
החשמל בארה"ב ובאירופה )פועלים בהם מעל  200כורים
גרעיניים(.
לאחר שניבירו חולף ,כדור הארץ נכנס למשך כשעה לתוך
"זנבו" של הכוכב המכיל אסטרואידים בגדלים שונים אשר
יפלו על כדור-הארץ .ישנה הערכה כי מפרץ מקסיקו נוצר
מפגיעה של אסטרואיד בגודל  100ק"מ!
כ 40-יום "לפני" ,כאשר ניתן יהיה לראות ברור את
"ניבירו" ,צפויה נפילה של כל הכלכלה העולמית ,חנויות
המזון יתרוקנו תוך  24שעות ,יהיו מהומות ,אלימות וכו'.
לאחר מכן תתחיל תקופת התאוששות .הרוב הגדול של
אוכלוסיית העולם לא ישרוד...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם ומלואו!
השתדלו לעדכן את קרוביכם ומכריכם בחו"ל על הסכנות הצפויות,
והסבירו להם את נחיצות העליה לארץ בתקופה זו ללא עיכובים,
כמו גם את החיוב לעשות תשובה אמיתית ושלמה בכל תחומי
החיים היהודיים~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .
לזיכוי הרבים ,קבלת העלונים חינם טל0527-111-333 .
*לעורר רחמי שמים ,עצרות תשובה ותפילה נערכות
מידי ערב ר"ח .פרטים בפרסומים * טלפונים לשמיעת
המסרים * 0799-177-555 ,0799-185-114 :במידה והשרות
אינו מורשה ,ניתן להתקשר מטלפון רגיל.
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בס"ד

ָלה סוֹדוֹ ֶאל ֲע ָב ָדיו
ַע ֶשׂה ה' ָדּ ָברִ ,כּי ִאם גּ ָ
" ִכּי לא י ֲ
יאים "...עמוס ג',ז'
ַהנְּ ִב ִ
"בשעה שהקב''ה בקש להביא מבול לעולם נטל
שני כוכבים מכימה והביא מבול לעולם" גמרא,
ברכות ,נ"ט.

הנשמה היהודית שלנו היא נצחית

Our Jewish Souls Are Eternal
מוישל'ה ,ה באייר תשע"ו 13/5/2016
תרגום מאנגלית.

אמא ,נראה כאילו כל העולם השתגע ,מטורף,
משוגע .אנחנו כבר אחרי הזמן .אני מציע לכל
היהודים הטובים שלא מקיימים מצוות ,להתחיל
ברצינות בתהליך של תשובה ,לחנך את עצמם מה
זה אומר להיות יהודי מנקודת מבט של היהודים
החרדים ,של העם היהודי שלנו .נסו לחזור
בתשובה עם כל הלב והנשמה שלכם ,תזילו דמעות
בשל העבירות שלכם.
כל אחד יכול לראות שהעולם כבר יצא מכלל
שליטה .אפילו הרשעים מאבדים שליטה ,הם
משלים את עצמם כבר מאות שנים ובטוחים כמו
נמרוד הרשע ,שיוכלו להתגבר חס-ושלום על
הקדוש ברוך הוא .אבל לפני שהם יכנסו לבונקרים
שלהם הם כבר ילמדו כי רק ה' הוא הכל יכול .הם
ייכנסו לבונקרים שלהם עם פחד גדול וספק שמא
זה יהיה מקום הקבורה שלהם.
עם ישראל ,העולם נברא עבורנו ,עבור הנשמות
היהודיות הנצחיות שלנו .הנשמה שלנו היא
נצחית ,חלק מה' עצמו ,ונוכל לעלות רוחנית
מעלה מעלה ,להתקרב יותר ויותר אל הבורא,
לאבינו הכל יכול ,הקדוש הברוך הוא.
אז עם ישראל ,אם אתם באמת יהודים עם
נשמה יהודית ,תוכלו להינצל על ידי הקב"ה ,ולא
משנה כמה קשה זה יהיה .תצטרך לעשות תשובה
ואם לא  -זה רק יהיה לכם הרבה יותר קשה.
הנשמה הנצחית של כל יהודי יודעת את אמת,
ובסופו של דבר ,כל יהודי אמיתי יחזור בתשובה
לגמרי.
אנו רואים מוות והרס סביבנו .אנו רואים את
העולם נופל סביבנו ואנחנו נשארים שלמים.
ואחרי הכל ,כאשר האבק ישקע והמים ישקטו,
השמש תזרח שוב עלינו ואנחנו נהיה אנשים
חדשים בלי יצר-הרע ,כולנו ניקרא אל החופה
וטקס החתונה יתחיל .גוט שבת.

הלא יאומן עומד להתרחש.

.The Unthinkable Is About To Happen
מוישל'ה 16 ,ניסן  24) 5776באפריל (2016
אמא ,אני מצטער שבגללי את נאלצת לעבור
סבל כזה נורא ,אבל פסח זה הוא מיוחד ,אנחנו
מתקרבים לסוף וה' מעביר אזהרה חמורה
באמצעותי .העובדה הזאת )פציעתו של מוישל'ה
בעת אפיית המצות( אשר קרתה מספר דקות לפני
פסח ,היא רק סימן עבורי שאני צריך להעביר את
המסר בצורה ברורה יותר לעולם ,כי אנו
מתקרבים לטרגדיה שכמותה אנחנו לא יכולים
אפילו לנסות לדמיין.
למרות שהרבה אנשים כתבו על זה ,רק המעטים
שישרדו ידעו כי שרדו רק בזכות ניסים .אין שום
דרך אחרת לשרוד) .פורסם לאחרונה בעיתונות
שהחודש הקודם היה החודש הכי חם מאז שהחלו
לתעד ברשומות את מידות החום ,וזה כאשר
הכוכב נמצא במרחק מאות מיליוני ק"מ מכדור-
הארץ ,אז אפשר לתאר מה יהיה כאשר קרוב יהיה
"כּי ִהנֵּה ַהיּוֹם ָבּא
קרוב והמזגנים לא יעבדוִ .(...
ֹשׂה ִר ְשׁ ָעה ַקשׁ
ֵדים וְ ָכל ע ֵ
בּ ֵֹער ַכּ ַתּנּוּר וְ ָהיוּ ָכל ז ִ
ַעזֹב ָל ֶהם
אָמר ה' ֲא ֶשׁר לֹא י ֲ
וְ ִל ַהט א ָֹתם ַהיּוֹם ַה ָבּא ַ
שׁ ֶֹרשׁ וְ ָענָף ":מלאכי ג'
ניתן לעשות את כל ההכנות )אגירת מים ,מזון
וכו'( אבל הם יעזרו לך רק אם יהיו לך זכויות.
עד היום כנראה לא העברתי את המסר מספיק
חזק וברור ,אז ה' הכריח אותי לעשות את זה ברור
יותר .יהודים קחו את עצמכם בידיים.
אני ילד קטן ,הלכתי עם אבא שלי לצפות ערב
פסח באפיית מצות על ידי אחד הצדיקים של
העולם הזה ודבר מוזר מאוד קרה .פיסת ציוד כבד
המשמש לאפייה נפלה על היד שלי ,היה לי כאב
חזק ואחת אצבעות שלי נפצעה קשה .ברוך ה',
למרות שאושפזתי לזמן קצר ,ה' רחם עליי וזה לא
החמיר .זו הייתה אזהרה בשבילי על מנת להזהיר
את עם ישראל ואת כל העולם כי דברים שלא יעלו
על הדעת עומדים לקרות ,ולמרות שעברנו הרבה
מצבים שלא היינו מאמינים שיקרו  -עכשיו זה
הולך להיות הרבה יותר גרוע מהמצב הקיים.
האירועים בעתיד יהיו בקרוב מאוד ,ואנחנו
חייבים לעשות תשובה שלמה .אנחנו חייבים
להתחיל עכשיו לחזור לה' גם אם אנחנו חושבים
שאנחנו קרובים לבורא עולם.
כל יהודי בעולם הזה יכול להתקרב לנצח ואני
מבקש מכולם ,בבקשה ,תתחילו להבין שהעולם
הזה הוא רק אשליה .כי הגוף שלנו עם כל התאוות
והתשוקות שלו הוא לגמרי נגד מה שה' רוצה

טעון גניזה
שנהיה בסופו של דבר ,יש לנו את היכולת לנצח
את היצר הרע לגמרי וללכת רק בדרכו של היצר
הטוב ,כלומר לעשות רק את רצון ה' בשלמות ,על-
מנת להתקרב לה' ללא דרישות וללא שום רצון
מלבד להיות קרוב אליו ולעשות את רצונו .אני לא
יודע איך להדגיש מספיק חזק עד כמה אנחנו
צריכים להתרכז בדברים האלה.
העולם בו אנו חיים היום בנוי על 'שיטות' -
קומוניזם ,סוציאליזם ,פשיזם ,ציוניזם וכו' אבל
אף אחת מכל אלה לא בשבילנו! אנחנו יהודים
ואנחנו צריכים להיות קרובים לבורא עולם וזה כל
מה שאנחנו צריכים לעשות ,רצונו בלבד .אנחנו
לא יכולים לשנות את רצון ה' כדי שזה יתאים לנו
או לרצונותינו.
אנחנו צריכים כל הזמן לשאוף להבין יותר ויותר
מה ה' רוצה מאתנו ,לקיים כל אחת מהמילים
הכתובות והלא כתובות שלו )תורה שבכתב ותורה
שבע"פ( ,ללכת לגמרי על פי הרבנים והצדיקים
שה' שלח לנו ,החל מאברהם אבינו שהיה היהודי
הראשון אשר הביא אנשים לאמונה בה' ,משה
רבנו שהיה שליח משמים לתת לנו את תורתנו
הקדושה והתורה שבעל-פה ,ומסרה ליהושע,
ומיהושע לזקנים ,ומהזקנים לנביאים ומהנביאים
לאנשי כנסת הגדולה ,גאונים ,ראשונים,
אחרונים ...עד עצם היום הזה.

יצר את בני האדם ,הנחש הצליח להפיל אותם.
ומאז ,ברוך ה' ,בדורות הראשונים היו לנו צדיקים
גדולים ,וגם אפילו בדורות שלפני מאה-מאתים
שנה עוד נשארו לנו יהודים צדיקים גדולים .אבל
הרשעות נכנסה אל מתחת לפני השטח ,בלי
להרגיש .נכון ,היהודים עברו הרבה-הרבה צרות
גדולות ע"י הרשעים ,הרשעים של הגוים ,אבל בכל
אופן החזיקו מעמד כנגד ,בדרך כלל .והיו מספיק
ערב רב שקלקלו לנו ,שהלכו ביחד עם הגוים,
שנהיו רשעים ,אפילו שנראו כמו יהודים ,ועשו רע
ליהודים שהם היו כאילו חלק מהם .אבל בדור
שלנו – זה הגיע לשיא ,זה הגיע לשיא השיאים,
שאפילו ה'כביכול-חרדים' מלאים מצבים מאד-מאד
קשים ועצובים .אני רואה את היהודים החרדים,
ורק רוצה לבכות .הם תפוסים כמעט לגמרי עם
עגל הזהב .בארה"ב ואירופה הם לא יכולים לצאת
מעגל הזהב ,חלקם לא יכולים להיות יהודים
אמתיים ,ואני מדבר על החרדים ,לא על היהודים
שהם רחוקים גם ככה מהקב"ה ,אני מדבר על
החרדים ,הכביכול-החרדים ,כשבניהם יש מלא
ערב-רב ,וגם מהמנהיגים זה מלא 'ערב רב' ישעיהו
וּב ֵשּׁ ָכר ָתּעוּ '...עי"ש.
כ"ז' :וְ גַם ֵא ֶלּה ַבּ ַיּיִן ָשׁגוּ ַ
והחילוניים? הרוב הגדול שלהם ע"ר .אמנם גם
בין החילונים יש יהודים אמתיים ,עם לב יהודי,
עם נשמה יהודית ,עם נשמה שעמדה בהר-סיני,
"אז יראה עמוד אש אחד עומד ממעלה למטה
ארבעים ימים ,וכל עמי העולם רואים אותו"...
)הזוהר ,פרשת שמות(

צילום כוכב השביט פלנט-אקס ,ניבירו,
המכונה גם בשמות :עמוד האש ,הדרקון
האדום הלוהט ,בעל הכנפיים ,המשמיד.
צולם מירושלים ,כב' באייר תשע"ו
 30/5/16בשעה ) 19:50לאחר השקיעה(
מצלמת-טלסקופ ניקון  ,P-900זום .X166
בכל אופן מאחר והדור הזה כל-כך נמוך ,זה לא
כל כך ברור היום  -מי הוא צדיק גדול ומי לא.
עדיף ללכת בדרכם של הצדיקים מהדורות
הקודמים ,ולא לחרוג מדרכיהם .נעלה לציון שלהם
ונתפלל להדרכה .יש צדיקים גדולים קבורים בכל
רחבי העולם וכמובן בארץ ישראל .בכל מקום שבו
אתה גר שם ,חייב להיות קבר של צדיק .עלה אל
הציון של הצדיק ותתחנן שיעלה אל כסא הכבוד
ויתחנן לה' שישלח גאולה שלמה לדור הכל-כך
נמוך שלנו ,שלא נעלם לגמרי ברפש ,זוהמה,
טומאה ופריצות המציפים את העולם כולו.
אני לא יודע אם ציינתי זאת מספיק ברור -
אנחנו נמצאים במצב של חיים או מוות רוחני,
כלומר שלא רק הגוף שלנו על כף המאזניים ,גם
נשמותינו .אז אני מתחנן לפניך  -זאת ההזדמנות
האחרונה שלנו.
בדרך כלל כשאנו קמים בבוקר השמש עדיין
זורחת כרגיל .העולם פחות או יותר כמו שאנחנו
בדרך כלל מכירים אותו .יש לנו אוכל ,יש לנו בית,
יש לנו מכונית ,אנחנו נשואים ,יש לנו ילדים
שהולכים לבתי הספר וכו' .ומגיע הזמן שכל זה
ישתנה לגמרי וזה יהיה הסוף לכל אלה שלא
הולכים בדרך ה'.
ולכל אלה שמנסים בכל כוחם ללכת בדרך ה',
לעשות את רצון ה'  -תהיה להם התחלה חדשה
אשר תימשך לנצח .חג כשר ושמח לכל אחיי
היהודים ,אני מבקש מכם לקחת את המילים שלי
ברצינות.
 :Tattiהאם האצבע הולך להיראות נורא או שזה
ירפא כראוי?
 :Moishelaאל תדאג ,אני אמצא שידוך ב"ה.
העולם לא יכול להמשיך יותר
בנימין ,ירושלים ,כ' אדר ב' תשע"ו
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העולם כל כך רע ,העולם כל כך מלא רשעות .הוא
לא יכול להמשיך ,פשוט לא יכול להמשיך.
מאז הדורות הראשונים בעולם – היו צדיקים
גדולים ,אבל גם כמעט מהרגע הראשון ,לאחר שה'

ויהודי כזה – גם הוא ינצל .אבל אני עכשיו מדבר
לחרדים ,מה יהיה אתנו? מה יהיה? איך אפשר כל
כך לשנות את היהדות ,איך אפשר ליפול כל כך?
לפני מלחמת-העולם-השנייה ,רוב היהודים היו
חילונים ,אבל עכשיו ,עכשיו כשיש הרבה מאד
יהודים חרדים ,מה אתנו? היהודים שלפני
מלחה"ע השניה ,לרוב – הם היו יותר אמתיים
מאתנו ,יותר דבוקים בקב"ה ,לא היה להם כל כך
עגה"ז ,במיוחד היהודים באירופה ,ושם היה מרכז
יותר גדול ,אפילו שזה לא היה גדול ,אבל יותר
גדול ממה שהיה בארה"ב .היהודים באירופה,
החרדים ממש ,היו מעטים .הרוב היו מחללי-שבת,
אבל אלה שהיו חרדים – היו חרדים עד הסוף .אין
לנו את זה היום .רוב הרבנים הגדולים ,הצדיקים
הענקיים הלכו לעולמם ,ואנחנו נמשכים לעגה"ז
עוד יותר חזק .מלבישים טלית ,מלבישים פאות
וזקן ,יש לנו כיפה על הראש ,גארטל וכו' ,אבל
איפה אנחנו? לא במקום הנכון ,בדרך כלל .ואיזה
עתיד יש לילדים שלנו? הפריצות החרדית זה
פשוט מעל ומעבר! מה יהיה עם הבנות שלנו? מה
עם הבנים שלנו? יש כבר בישיבות ,בכל העולם,
דברים שאף פעם לא היו .יש מצבים נגד התורה,
שסולחים על זה ,ועוברים על זה כאילו שזה כלום,
ואפילו עושים בדיחות על זה ,וזה אסון ,זה אסון.
דבר אחד אני יודע .חייב להיות – כוכב השביט.
זה חייב להיות .כי אנחנו לא יכולים ללכת כך עוד
יום אחד ,עוד רגע אחד במצב הזה .אנחנו לא
יכולים לראות עוד דור שממשיך ,כי הדור הבא –
כמעט לא יהיה יהודי באמת .וזה לא יכול להיות.
אַתּם ְבּנֵי
ה' לא יתן לזה להיות מלאכי ג' ו'' :וְ ֶ
יתם .'...נכון ,זה באמת נכון מה שאני
ַעקֹב לֹא ְכ ִל ֶ
יֲ
אומר .וזה המצב שלנו ,אנחנו לא מבינים כמה
רחוק הגענו ,יש לנו כבר לב קשה ,לא לב רך כמו
שיש ליהודי אמיתי .אנחנו לא מבינים בכלל מה זו
צניעות ,מה זו קדושה .אנחנו חיים רגל אחת
בעולם של הגוים – ורגל אחת בעולם של
הכביכול-חרדים ,אבל הרגל שנמצאת בין הגוים
אַתּם
'א ֶשׁר ֶ
והחילונים כל הזמן מושכת לכיוון הזה ֲ
יהם.'...
אַח ֵר ֶ
ז ִֹנים ֲ

ואני ,ממש כואב לי הלב על מה שעושים לבתי-
יעקב ,איך הפכו את זה לאוניברסיטה ,אוניברסיטה
– שהשליטה בסופו של דבר איננה של החרדים,
אלא של הממשלה ,הממשלה הזאת שהיא לא
ממשלה יהודית בכלל ,היא ממשלה גויית ,ממש,
גם בסגנון שלה וגם באמונה שלה .ולמה יושבים
שם חרדים? רק ה' יודע למה ,אני לא יכול להבין
את זה .אבל זה לא יכול להמשיך .רוצים להרוס
את המשפחות שלנו ,הבסיס של כל היהדות – זה
המשפחה ,זה הילדים ,זה החינוך החרדי שאנחנו
רוצים .אבל עושים שזה 'לשם שמים' ,שהאישה
תעבוד ,שיהיה לה מקצוע שהיא תוכל לפרנס את
התלמיד-חכם שלה ,שישב בבית ויטפל בילדים...
כן ,כן ,זה ממש "לשם שמים" ,!...אבל זה לא לשם
לשׁם לברוח מן היהדות ,לקלקל את
שמים ,זה ֵ
המשפחות ,כי אמא כזו שהיא מנהלת באיזה מקום
חשוב ,בבנק או אני-לא-יודע-מה ,ושהיא יוצאת
לעבודה כל יום הרבה שעות ,והילד אין לו אמא,
ויש לו אבא ,שצריך לטפל בו ,וצריך לעזוב את
הלימודים שלו בשביל לטפל בו ,וללכת אתו
לקופת-חולים ,וכו' וכו' ,זה לא משפחה יהודית.
ובוודאי ובוודאי שהמשפחות האלו עושים
חישובים ,כדאי עוד ילד ,או לא כדאי עוד ילד ,חס
ושלום ,חס ושלום .וזה הסוף שלנו .כשהם עושים
חישובים כאלה ,לא על בסיס של סיכון לאשה ,או
סכנות ,או חשבונות אמיתיים אחרים שזה מותר
לפי התורה .אלא חשבונות של מה שנוח ,ומה
שכדאי וכו' – זה מה שהרשעים רוצים ,להרוס את
זה אצלנו ,שאנחנו נעשה חשבונות של יהודים לא-
חרדים ,אלא של יהודים חילונים או של גוים .וזה
לא יכול להמשיך .לא יכול להמשיך.
בימים ובשנים הקודמות ,לפני בערך עשר או
עשרים או שלושים שנה ,אפילו אם האישה לא
ידעה כל כך מה זה צניעות ,עם כיסוי-הראש וכו'
אצל החרדים היא הייתה עם כיסוי-ראש ,אבל לא
הייתה שאלה בכלל ,אם הבעל היה רוצה לשבת
ללמוד ,אז היא תעבוד בתור תופרת ,גננת או אולי
מורה בבית-ספר שמגיעה כל יום הביתה מוקדם,
ויש לה הרבה חופשות וכו' .אבל עכשיו?
כשעובדים בבנקים ובכל מיני מקומות גדולים
כאלה של החילונים – אז זה משהו אחר לגמרי!
ולא רק זה .אז ,באותם ימים ,ראו משפחות ,הרבה
משפחות ,אפילו אם היו קצת מודרנים ,אבל עם
עשרה ילדים ,שנים-עשרה ילדים ,אבל עכשיו
מתחילים לעשות חישובים ...לא כולם ,ברוך ה',
עדיין לא ,אבל זה נדבק ,בכל אופן .כמה כח יש
לאשה? ללכת לעבוד שמונה שעות ,לבוא הביתה,
ליסוע באוטובוסים ...ובזמן האחרון יש לנו גם
נהגות ,שזה גם כן הורס את המשפחה ,זה נותן
טעם של מהירות ,ושל 'להיות שולטת' ,לאן שהיא
הולכת ,מתי שהיא רוצה ללכת ,וזה לא טוב ,לא
טוב ,זה רע מאד.
ש .שומעים עכשיו על עוד תופעה .אברכי-כולל
הולכים לעבוד במקומות חילוניים ,בשביל לשפר
את הכנסותיהם...
יהודי צריך להיות מאד חזק ,במיוחד היום כדי
ללכת לעבוד בין חילוניים .היהודי הטוב ביותר,
כאשר נכנס לעבוד בין חילוניים או גויים סופג בלי
לרצות את הפתיחות שלהם שאסורה על יהודים,
פתיחות כלפי נשים שעובד איתם ,השפה
שלעיתים קרובות היא גסה ולא מתאימה ליהודי,
ובכלל כל המושגים של החילונים והאמונות
שלהם אשר הן ממש נגד התורה .יהודי טוב שומר
מצוות לא יוכל לעמוד בזה בדרך-כלל ולהישאר עם
נשמה נקיה וקרובה לה' .אי-אפשר להיכנס לדיר
חזירים ולצאת נקי .ולכן ,זה ברור לי שזה לא
יכול להמשיך עוד יום אחד נוסף עם הבלבול הזה.
ופה בארץ ישראל ,התבלבלנו עוד יותר ,בסופו של
דבר ,ברגע זה ,ברגע זה ,הציונים מנצחים ,ח"ו .הם
סחבו אותנו בכוח ,הם סוחבים אותנו לגשמיות.
מציעים לנו לעבוד בצבא ,גם לנשים ,ועבודה
במשטרה ,גם לנשים ,עבודה בכל מקום ,מושכים
אותנו ,ואנחנו יושבים בכנסת ואומרים' :כן ,בסדר,

"אמן"" ,אמן" ,הכל בסדר ,רק רוצים לעזור לנו'...

לא ,לפעמים ,צועקים קצת ומדברים נגד ,אבל
בסופו של דבר מורידים את הראש ואומרים 'אמן'.
אנחנו ,היהודים ,לא מורידים את הראש שלנו
כשאנחנו אומרים אמן אמיתי ,רק הגוים מורידים
את הראש כשהם אומרים אמן ,לא אנחנו .אנחנו
עומדים לפני הקב"ה ,ואומרים אמן ,הם אומרים
אמן לפסלים ,לכנסת ,הם אומרים אמן לשטן.
ש .הם אכן עושים 'הצהרת אמונים' ,נשבעים
אמונים למדינה וחוקיה ,חברי-הכנסת והשרים...
חברי הכנסת החרדים – אני לא מקנא בהם ,והם
עצמם יודעים שהם לא בסדר ,אבל יש להם
חשבונות ,חשבונות וחשבונות קהלת ז' כ"ט:
'וְ ֵה ָמּה ִב ְקשׁוּ ִח ְשּׁבֹנוֹת ַר ִבּים ,'...כל היהודים היום
הם עם חשבונות ,לא מפסיקים לחשבן על כל דבר
ודבר ,ולכן הם מקבלים שבץ-לב ,מקבלים כאבי-
ראש ,כאבי-גב ,כל מה שאתם רוצים ...למה?
מהמתח .יהודי לא צריך להיות במתח בכלל! יש לו
את הקב"ה .אני ראיתי היום פה את התמונות של
התימנים ,של פעם ,אנשים רגועים ,לא היו להם
חיים קלים ,הגוים היו איומים כלפיהם ,והם  -היה
להם בקושי אוכל ,והיו עניים מאד ,אבל היו
שמחים ,כי היו ִעם ה' כל החיים שלהם ,מהרגע
שנולדו עד שקברו אותם .רק ה' וה' וה' .לא היה
דבר אחר .אם מישהו היה אחרת – הוא הסתלק,
כי הוא לא היה יכול להסתדר בחברה כזאת.
ואנחנו גם כן היינו צריכים לסלק את כל אלה
שהם לא הולכים כפי הקב"ה ,אבל אנחנו מחזיקים

אותם ,גם בישיבות ,וגם בבתי-ספר ,וגם בכל
מקום ,כי אנחנו צריכים ,כדי להרוויח ,גם בישיבות
וגם בבתי-ספר ,אנחנו צריכים אוכלוסייה ,צריכים
כמות שתמלא את בתי-הספר ,צריכים עוד
סטודנטים ,תלמידים ,נכון ,הם כבר סטודנטים ,הם
כבר לא תלמידים .וגם בישיבות ,יש כל מיני
בחורים שלא-מתאימים-ממש ,אז או שבונים
בשבילם בתי-ספר ,או במקרה שיכולים לקלקל
אחרים – הם צריכים להיות בחוץ ,לא בין כולם.
אבל לא משנה ,גם בתי-הספר הם כבר עם כל מיני
דברים שזה נגד התורה ,אבל ,חס ושלום ,אי
אפשר ,אי אפשר להפריד בין זה לזה ,וגם אי
אפשר לרדת עליהם ולהגיד להם :אסור! אסור! זה
אסור! מה?! אי אפשר להגיד ככה! ההורים מיד
יקפצו' :איך אפשר להגיד אסור? הם רק ילדים ,הם
רק בני שמונה-עשרה ,מסכנים ,איך הם מרגישים?
הם – צריכים לרחם עליהם ,צריכים ללמד אותם,
צריכים להביא פסיכולוג' ...וזה הסוף שלנו .זה
הסוף שלנו.
כל הפסיכולוגיה ,וכל הדברים האלה – זה הכל
גויי .יהודים בתימן לא היו צריכים פסיכולוג ,והם
היו קרובים לקב"ה 'הפסיכולוג' ,הם לא היו
צריכים שום דבר .הייתה תורה ,היו מצוות ,היה
קשר עם הקב"ה ,הייתה רגיעה ,והייתה שמחה.
שמחה אמיתית .בדור שלנו אין לנו שמחה ,יש לנו
בדיחות .והבדיחות – הן עצובות ,אבל אנחנו
צוחקים חזק ,כי אנחנו רואים פתאום איזה
טמבלים אנחנו ,רק מהבדיחות .זהו .זה המצב.
אנחנו רוצים את העולם של השטן .זה עולם של
הנחש ,וזה מושך אותנו.
הרשעים האלה שיצרו את הסוציאליזם ,את
הפשיזם ,את הקומוניזם )ראה הערה בסוף המסר(,
הם גם הביאו את הציוניזם ,וזה הנחש הקרוב
ביותר ליהודים ,זהו הציוניזם ,זה עגל הזהב ,שזה
גם כן תוצאה של הנחש עי' שבת דף קמז .ואנחנו
נופלים לפח הזה .אנחנו מסכנים ,ואין אפילו אחד
מאיתנו שהוא לא מסכן ,היחידים שאינם מסכנים
– הם אלה שעם ה'.

סין ,ברד בגודל של ביצים גרם נזק למבנים ולכ18-
אלף מכוניות...
ויבוא הכוכב הזה ,וזה רק יכול להיות הכוכב
הזה ,כי לדבר הזה – אין לבן-אדם שליטה עליו,
בשום פנים ואופן .במלחמה – יש לו ְלבן-אדם
כביכול שליטה ,אבל הכוכב הזה – בשום פנים
ואופן הוא לא יכול להגיד שיש לו איזושהי שליטה
על זה .הוא רק יכול להשתדל להסתיר את זה ,עד
הרגע בו הם יכולים להיכנס לבונקרים שלהם .אבל
הכוכב הזה – זה הדבר היחיד ,שלפחות נראה
באופק שיכול להרוס את העולם של הרשעות,
העולם שהשטן הצליח ,בעזרת ה' ,להשתלט על
רוב האוכלוסיה של העולם ,ממש ,וזאת הוא עשה
או דרך הטימטום שלהם ,או דרך החכמות שלהם,
והרצונות שלהם ,והתשוקות שלהם.
אבל ישאר כל עם ישראל ,עם-ישראל האמיתי,
אלו שעמדו בהר-סיני ,לא כל אלו שמתיימרים
להיות יהודים ,אפילו אם הם חרדים ,וגם אלה
שהם גרי-הצדק האמיתיים ישעיה י"ד'ִ :כּי י ְַר ֵחם
יחם ַעל
ִשׂ ָר ֵאל ,וְ ִה ִנּ ָ
וּב ַחר עוֹד ְבּי ְ
ַעקֹבָ ,
ה' ֶאת י ֲ
ַעקֹב',
יהם ,וְ ִנ ְס ְפּחוּ ַעל ֵבּית י ֲ
אַד ָמ ָתם ,וְ ִנ ְלוָה ַהגֵּר ֲע ֵל ֶ
ְ
כל הנשמות שלהם גם הן היו בהר-סיני ,ואת אלה
ה' יציל ,כי יש להם את הניצוץ ,את הניצוץ של
הקרבה לקב"ה .יש להם נשמה אלוקית שה' ברא
אותה .ה' ברא את כל הנשמות האלה ,ובמטרה
מיוחדת להיות אתו ,במיוחד כדי לקבל נצח ,נצח
נצחים .ואז ,אז רוב העולם ילך ,רוב העולם ,רוב
האנושות תיפול .שום פצצה אטומית או פצצה
אחרת של בני אדם לא יכולה לעשות את זה ,אולי
יוכלו לתת איזו מחלה ,איזה חיידק ,כדי להרוג את
רוב העולם ,אבל גם זה לא בטוח ,גם זה לא יהיה
מאה אחוז.
ולכן ,חייב להיות הדבר הזה ,חייב להיות הכוכב
הזה .והמקום הכי בטוח  -זה ארץ ישראל ,וזה
'הבּ ְֹט ִחים בה' ְכּ ַהר ִציּוֹן לֹא יִמּוֹט,
ירושלים בעיקר ַ
ְרוּשׁ ַלִם ָה ִרים ָס ִביב ָלהּ ,וה' ָס ִביב
ֵשׁב :י ָ
עוֹלם י ֵ
ְל ָ
עוֹלם' ,ועי' מזמור מ"ו באורך.
ְל ַעמּוֵֹ ,מ ַע ָתּה וְ ַעד ָ
אבל היהודים שלא רוצים לשמוע את האמת,
אני מרחם עליכם ,כי יהיה לכם פחד מאד גדול.
אם אתם יהודים אמיתיים – אז ה' יכריח אתכם
לחזור בתשובה ,אבל אחרי הרבה יותר סבל מאשר
אנחנו ,שבכל אופן עשינו מאמץ גדול להגיע לא"י.
והרשעים שבא"י – או שיברחו וילכו לאיבוד
בחו"ל ,והחיים שלהם יסתיימו בחו"ל ,או אלה
שנמצאים פה ,הם ימותו פה ,אבל כל היהודים
האמיתיים פה בא"י ישרדו ,וגם בעולם – היהודים
האמיתיים ישרדו ,אבל יהיה לכם כל כך קשה ,כל

כך קשה .אבל ה' יציל אתכם.
עם ישראל ,אל תשכח דבר אחד :לא יכול להיות
דור של יהודי אמיתי ,עוד דור של יהודים-אמיתיים
לפי המצב כמו שאנחנו עכשיו ,כמו שהעולם נמצא
בו עכשיו ,כמו שהיהדות נשמרת עכשיו ברוב
המקומות בעולם .אז לכן אנחנו נצטרך לעבור
'וּמי ְמ ַכ ְל ֵכּל
נקיון ,וזה גם כתוב ברור סוף מלאכיִ :
וּמי ָהע ֵֹמד ְבּ ֵה ָראוֹתוִֹ ,כּי הוּא ְכּ ֵאשׁ
ֶאת יוֹם בּוֹאוֹ ִ
וּמ ַט ֵהר ֶכּ ֶסף,
ָשׁב ְמ ָצ ֵרף ְ
וּכב ִֹרית ְמ ַכ ְבּ ִסים :וְ י ַ
ְמ ָצ ֵרף ְ
ָהב וְ ַכ ָכּ ֶסף'...
וְ ִט ַהר ֶאת ְבּנֵי ֵלוִ י ,וְ זִ ַקּק א ָֹתם ַכּזּ ָ
שנעבור את האש ,אבל זה סמלי ,אנחנו נעבור את
האש ,האש הרוחנית ,כדי לנקות אותנו ,ולהבריק
אותנו ,כדי שבאמת ניראה העם המלכותי שאנחנו
צריכים להיות.
אני רק מבקש מכל יהודי ויהודי לעשות חיפוש
פנימי בכל המקומות הרוחניים שלו ,בלב ,בנשמה
אָדם ,ח ֵֹפשׂ ָכּל ַח ְד ֵרי ָב ֶטן" פסחים ז:
"נֵר ה' ִנ ְשׁ ַמת ָ
הכל-הכל איפה שהוא מרגיש את הרגש היהודי,
את הקרבה של הקב"ה .תתבודדו ,תדברו עם ה',
עד שאתם מרגישים את הקשר .אח"כ תבואו
הביתה ,תשתדלו לעשות תשובה אמיתית ,ותזרקו
את כל השטויות שלכם ,כל הדברים שהם גויים,
ורק תחיו בשביל לעשות את רצון ה'.
שאלות ותשובות:

בעיות החינוך

ש .את הברכה הראשונה בתפילה חותמים
במילים' :מגן אברהם' ,זה מרמז על כך שחתימת
הגלות צריכה להיות בזכות אברהם ,כלומר
שצריכים להיות כמו אברהם אבינו ,שכל העולם
עמד מעבר אחד והוא כנגדם מהעבר השני ,לעמוד
מול השטף ,הצונאמי של כל הקלקול שיש עם
פגעי הטכנולוגיה בעולם ,והתיקון שלנו זה להיות
בצד שכנגד ולא להיסחף...
ת .אני רק רוצה להזכיר לך שזה לא יהיה רק
מים ...כי המטאורים הבוערים שיפלו ,זה יעשה
אש בכל העולם ,אש ומים ..אבל לענות לשאלה.
שיהיה ברור ,נכון ,כל יהודי צריך לעשות מה
שאמרתי ,ואם עושים מה שאמרתי קודם אז כבר
ממילא לא יהיה לא אינטרנט ולא שום דבר אחר,
כי אנחנו נעשה רק את רצון ה' .זה לא יעניין
אותנו כל המשחקים המגעילים האלה .אנחנו נהיה
עם הקב"ה ,נהיה עם הקב"ה! וכל הדברים כמו
טלוויזיות ,ומשחקים ,ואינטרנט וכו' ,זה הכל בגלל
שאנחנו לא איתו .ברגע שנהיה איתו ,זה כמו
לנסות לתת לבן-אדם זקן בן שמוניםֶ ,ט ְט ִריס )שם
של משחק אלקטרוני( בשביל לשחק עם זה ...זה
שטויות! בן אדם בן שמונים רוצה ללמוד ,רוצה
להתקדם ,להתקרב אל הקב"ה ,מה הוא צריך את
הצעצוע הזה? מה? הוא ילד קטן?!
אבל גם את הילדים הקטנים שלנו צריכים לגדל
לתורה ומצוות ומעשים טובים וכו' .אנחנו לא
יכולים להמשיך עם השטויות עם חוגים כאלו
שהבנות הולכות לרקוד .שטויות ,אם היו לפחות
רוקדות לפי מוזיקה יהודית ,אמיתית ,אבל הן
רוקדות ,ה' ישמור ,כמו החילוניים .ואפילו שזה רק
בנות ,אבל בכל אופן כל השירים ,וכל הקצב ,מה
זה שייך?! לוקחים פסוקים ,שמים את זה בקצב
של רוק'נרול ,וה' ישמור.
ש .הן לומדות גם קולנוע...
ת .נכון ,עושים הצגות ,מסריטים את זה ,ואחר כך
מביאים את זה לעיר אחרת בכדי להראות את
הסרט ,מה זה צריך להיות?! זה אסור!
ש .באישור נשות חינוך...
ת .ובאישור הרבנים...
ש .האם אלו שבממשלה ובכנסת לא מוחים על כל
מה שהשלטונות עושים ועושים?...
ת .אלה בכנסת? יש כאלה ביניהם שיש להם
מצפון ,שהם יודעים שהם לא בסדר ,אבל אין להם
ברירה .אינני יודע למה אין להם ברירה ,אם היה
להם קצת אומץ ,אם היו קרובים לה' – הם היו
קמים ועוזבים .אבל משהו מחזיק אותם שם ,לא
ֹאמ ִרי נוֹאָשׁ ,לוֹאִ ,כּי
משהו חיובי ירמיהו ב'ַ ' :ותּ ְ
יהם ֵא ֵל ְך.'...
אַח ֵר ֶ
ָרים וְ ֲ
אָה ְב ִתּי ז ִ
ַ
ש .ועכשיו בבתי-יעקב ,רשמית ,מחנכים את
התלמידות ללאומיות ,נוסעים ללמוד ציונות
בגבעת-התחמושת...
ת .בתי הספר היום של בית-יעקב ,וגם הישיבות,
מקבלים הרבה כסף מהמדינה ,אבל בשביל לקבל
כסף ,כדי לקבל את המשכורות – צריכים ללכת
לפי החוקים שלהם ,לרקוד לפי החליל שלהם .לכן
זה הכל ְט ֵריף.
ש .המדינה סוערת על החייל שהרג את המחבל...
ת .איזה שטויות ,איזה שטויות .פה יש לנו בלגן,
למה? למה אנחנו בכלל נמצאים במלחמה עם
הערבים? כי יש לנו מדינה! אנחנו באנו בתור
יהודים שרוצים מדינה משלנו ,שיהיה לנו צבא
שלנו וכו' וכו' ,אבל זה נגד הקב"ה .כי הקב"ה לא
נתן רשות לכזה דבר כתובות קי"א ,.הוא לא נתן
לנו רשות להקים צבא ,ולהקים מדינה ,ועוד כזו
מדינה חילונית .אז יש לנו בעיה ,כי כל המלחמה
הזאת – זה לא בסדר ,אנחנו לא היינו צריכים
להיות פה בתור כובשים ,היינו צריכים להיות פה
מהסיבה שרצינו להיות בארץ-הקודש .וכמו בכל
ארץ אחרת בגלות ,אז מי ששולט פה נותן לנו
רשות לבוא ולגור פה ,ולפעמים עושים פוגרומים,
ולפעמים עושים לנו רע ,אבל אסור לעשות אחרת.
אבל עשינו ,וזה כבר קיים ,אבל הדם בכל זאת
זורם כתובות שם .וזו הסיבה הגדולה ביותר שלא
ללכת לצבא ,כי זה לא צבא שמותר לנו ללכת שם.
אם הם תופסים אותנו בכוח ,ומכניסים אותנו כמו
מה שהרוסים עשו עם הקנטוניסטים ,הכריחו את

היהודים ללכת לצבא הגויי ,אז באמת עשו כל מה
שהם יכלו לעשות בכדי שלא ללכת ,אבל לא היתה
ברירה ,זה היה בכוח .אבל זה – אין שום סיבה
ללכת לשם.
אנחנו יושבים פה בשביל לעבוד את ה' ,להיות
קרוב למקום איפה שפעם היה בית-המקדש ,להיות
קרוב לכל המקומות הקדושים ,ובכלל ,להיות
בארץ ישראל .האדמה קדושה .הכנסת זה טרף.

מלחמה על הדת

ש .בכנס בז' אדר שהיה בדוד-המלך היה אמור
להתקיים אמירת 'שמע ישראל' המועברת בכל
התקשורת ובכל העולם .השקיעו הרבה כסף.
שמענו עדויות מאנשים ,שאנשי-שלטון חיבלו
במזיד בכל התכנית הזו ,ניתקו את החשמל כו',
בכדי להפריע לדבר העצום הזה...
ת .אבל אני רק לא יודע למה אתה מופתע מזה?
אנחנו האויב! אתה מבין? אנחנו האויבים .בדיוק
כמו הערבים .אנחנו האויב! כי הם כבר נתנו את
קבר-דוד-המלך לנוצרים ונתנו את הר-הבית
לנוצרים ,ובכלל ,גם את כל המקומות בעיר-
העתיקה .ויותר מזה .הם רוצים לעשות דת חדשה.
ואנחנו האויבים! כי אנחנו משתדלים לא לתת
להם לבוא פה ולהשתלט ,ולתת לנו להיות גוים.
וכשיבואו ,חס ושלום ,מה יהיה? שלא יגיע לזה
חלילה ,אבל כשיגיעו לפה ינסו לעשות מאתנו,
דווקא מהחרדים ,ינסו ,והם כבר עושים את זה,
מנסים לעשות מאתנו חלק מהדת שלהם שאותה
הם רוצים להכניס לפה ,שלא נדע .והדת שלהם זה
ישׁ ַמאשׁ' )תערובת( של כל מיני דתות ,אבל
'מ ְ
יהיה ִ
המטרה של הדת הזו – זה לעבוד ,לא את ה' ,אלא
את השטן ימח שמו וזכרו .אז הם רוצים שגם
אנחנו נגיע לזה .לכן אנחנו לא יכולים ,אפילו
במילימטר אחד ,ללכת לכיוון שלהם עי' שו"ע
או"ח שכ"ט ו' ,כי בסופו של דבר זהו התכנון
שלהם .והיהודים שהולכים לצבא ,להיות בצבא
ולעבוד בצבא ,והולכים לכל המוסדות שלהם ,הם
'על הכוונת' במטרה לשנות אותם ולצרף אותם
לדת החדשה של הסדר-עולם-חדש ,כי הם
משתפים פעולה עם הרשעים.
ובאמריקה היהודים בסכנה גדולה ,וגם
באירופה .לאו דווקא בגלל שהם יהודים אבל גם
בגלל זה .הם רוצים להתפטר מהם ,במיוחד
מהחרדים .מהחילוניים – לא ,כי הם יכולים להיות
חלק מן הדת החדשה שלהם ,חוץ מאותם חילונים
שפתאום יגידו' :מה?! אז זה לא דמוקרטיה ,מה?
מכריחים אותי?! אז לא!' .אנשים כאלה יכולים
פתאום ללכת עם הכיוון שלנו ,ואפילו להיות
מוכנים למות על קידוש ה' .אבל המקום שבו
תהיה המלחמה הכי גדולה – זה יהיה פה! כי
כאשר יבוא הכוכב ,ויעשה את הנזק שהוא יעשה,
ורוב האנשים בעולם ימותו ,ובסוף העניין ,בארץ-
ישראל תהיה רגיעה ,ולא תהיה ממשלה ,ולא
תהיה מדינה ,ואחרי שהדברים ירגעו קצת ,כל
הרשעים יֵצאו מהמחבואים שלהם ,אלה שישרדו,
כי הרי לא כולם ישרדו בין הגוים בתוך הבונקרים
שלהם ,יש בונקרים שלא יעמדו בזה ,אבל יצאו
הרשעים ,ואז נדע מי מהם זה באמת 'גוג' ,ומי
מהם זה 'מגוג' ,או איפה זה ה'מגוג' ,יחזקאל ל"ח:
'שׂים ָפּנֶי ָך ֶאל גּוֹג ֶא ֶרץ ַה ָמּגוֹגְ ,נ ִשׂיא רֹאשׁ ֶמ ֶשׁ ְך
ִ
וְ ֻת ָבל '...ואז הם ילכו ,יבואו לא"י ,ויקבלו 'שׁוֹק'
)הלם(! מגלים פתאום שחיים פה יהודים שומרים-
מצוות ממש כולם ,בלי יוצא מן הכלל ,ואין
טלוויזיות ,אין שטויות ,אין דברים מגעילים,
עושים מה שעושים ,ואפילו תהיה צניעות ...ואז,
הם יכעסו' :איך זה קרה?!' ,הם הרי היו בטוחים
שלא ישאר פה כלום ,וכמו בכל העולם ,אבל לא!
חיים! יש אוכל ,יש מים ,יש את כל מה שצריך,
ואז הם יבואו נגדנו ,ואז ה' ישלח את מלך-המשיח
להילחם בשבילנו תרגום לשיה"ש ח' ג' ,לא נצטרך
להרים אצבע ,נהיה בטוחים שה' ישמור עלינו –
ולא יקרה לנו כלום .ה' יעזור ויציל אותנו.
ש .מה עם הערבים? איפה יהיו הישמעאלים
בסיפור?...
ת .איפה יהיו? עם כל אלו שמתו! וגם בין ישמעאל
יש כאלה שהם חסידי אומות העולם.

פורים השנה...

ש .נאמר לי בשם צדיקים שהיה צריך להיות
בפורים משהו מאד גדול לקראת הגאולה ,אבל זה
נדחה בגלל המחלוקות שיש בציבור החרדי ,האם
בכל זאת היתה איזו המתקה )המתקת הדינים,
רחמי שמים(?
ת .טוב ,אני לא יודע ,אני רק יודע שזה יקרה מתי
שזה צריך לקרות .רק הקב"ה יודע מראש את כל
שעומד להיות ,ואת כל האפשרויות ,והוא יודע מה
יהיה הסוף באמת .ואין המתקות לגוים .ועכשיו
יהיה הרס של רוב העולם .העולם לא יכול
להמשיך בגלל שזה כל כך רע .אני לא אספר לכם
את כל הרע כי לא תוכלו לעמוד בזה ,כי זה
מלוכלך ומתחת לכל מה שיהודי צריך בכלל לדעת
או לשמוע מזה ,אבל זה מקובל עכשיו בין הגוים.
אמנם יש כמה גוים שזה מפריע להם ,גם בין
הנוצרים וגם בין המוסלמים ,אבל הרוב נמשכים
לכל הזבל הזה .אבל שתדעו ,הסוף מגיע.
וההמתקה ,מדברים על המתקות ,אני אסביר
לכם מהי ההמתקה .הגוים ,הם ימותו ,אלה הרוב
הגדול ,העצום ,כי אין המתקה על הגוים ,הם
צריכים למות בגלל כל העבירות שהם עשו ,גם
נגדנו – נגד היהודים ,וגם נגד הקב"ה ,וגם בכלל.
זה הגוים ,וזה רוב העולם .והיהודים ,גם כן ,הרוב
ילכו מן העוה"ז ,כי הם לא יהודים אמיתיים ,לא

עמדו בהר סיני וקבלו את התורה .ישארו רק
היהודים שהיו בהר-סיני ,שקיבלו את התורה ,וגם
כמה גוים צדיקי אומות העולם .וההמתקה יכולה
רק להיות עם היהודים .אז היהודים עצמם ,אם
הם יעשו את מה שה' רוצה ,וישתדלו להתקרב
אליו ,אז ה' לא יצטרך לגרום להם הרבה סבל ,כי
הרי הם גורמים לעצמם את הסבל ,איזו המתקה?
אם יש יהודי רחוק ,זה מצוה לקרב אותו ,בין אם
הוא לא רוצה או כן רוצה .אם רואים שהולך ליפול
עליו משהו ,צריכים לתפוס אותו ,ובכוח ,והוא
יגיד' :לא ,לא! אני רוצה ללכת לסכנה ,זה דווקא
טוב בשבילי' ,לא ,לא יתנו לו ,ימשכו אותו בכוח,
וזה לא יהיה קל הפטרת חזון' :וְ ִאם ְתּ ָמ ֲאנוּ
יתם .'...אבל זה תלוי בו ,אם הוא ירוץ לקב"ה,
וּמ ִר ֶ
ְ
לכיוון של המצוות וכו' ,אז זאת תהיה המתקה,
אבל הוא צריך בעצמו להראות שבאמת ראוי לתת
לו המתקה .זה לא דבר כללי ,המתקה כללית ,אלא
זה משהו נקודתי ,עם כל יהודי ויהודי ,והיהודי
עצמו צריך לגרום להמתקה הזו ,ואם לא – אז לא.
ש .מהי בדיוק 'המתקה' ,מה זה ה'סוכר' הזה
שעושה את ההמתקה? האם הכוונה לדמעות של
יהודי שהוא חוזר אל ה' בתשובה?...
ת .תמיד כשיהודי בוכה לה' – ה' עוזר לו .והעזרה
הזו – זו ההמתקה .אולי זה לא ההמתקה כמו
שהאנשים חולמים ,אבל זו המתקה .כשהיהודים
היו במלה"ע השניה ,מה היתה ההמתקה? הם בכו
לשמים ,איזו המתקה? המציאות החיצונית היתה
מפחידה ,אז איך היתה המתקה? כשהם אמרו
'שמע ישראל' – הם לא סבלו ,הם הלכו ישר לגן
עדן .זאת היתה ההמתקה.
ש .מסתבר שפורים השנה היה קצת יותר שקט
משאר השנים...
ת .ברוך ה' ברוך ה' ,זה היה שקט ממש .אמנם כמה
בחורים השתכרו בסעודה וכנראה שלא הצליחו
להגיע לתפילה בליל שבת ,כי הם שכבו על הרצפה
בתוך הקיא שלהם .וזה לא פורים ,זה לא פורים .זו
לא שמחה .זה כאב .זה צעקה של אנשים שסובלים
מהיצר הרע שלהם.

זה הכל שקר .והנשיא ,הנשיא רוזוולט שלא
איפשר להפציץ את פסי-מסילת-הרכבת לאושוויץ
בסוף המלחמה ,למה לא? ...שיֵהרגו עוד קצת
יהודים ...זו הסיבה! כי הוא היה אנטישמי ,הוא
היה חלק של ה'אילומינטי' ,והם עבדו ביחד ,גם
אמריקאים וגם נאצים וגם כולם ,רק שהיו צריכים
לגמור עם הנאצים ,כי לא היתה ברירה ,בכל אופן
היה איזה משהו שגרם להם )אמריקה ,אנגליה
והשותפים שלהם( שיגמרו את הגרמנים ,כי גם הם
לא רצו שהם יהיו בשלטון מוחלט ,כי זה עוד לא
היה הזמן ,הם היו צריכים קודם לגמור את ארה"ב.
ובארה"ב – זה לא כל כך פשוט ,היתה דמוקרטיה
שם קצת מדי חזקה ,לא היה פשוט כל כך .אבל
עכשיו הם גמרו את ארצות-הברית ,אין כבר
ארה"ב ,אין דמוקרטיה ,כל הטמבלים שם שלא
יודעים בין שמאלם לימינם ,לא מבינים ,לרוב,
שהכושי הזה נשלח במיוחד כדי להרוס את ארה"ב.
אמנם יש אמריקאים שמבינים ,אבל אין להם את
הכוחות ,הוא כבר שולט ,גם על הצבא ,גם על
המשטרה ,וגם על ארה"ב.
ש .אומרים שגם חברת  ,IBMחברה אמריקאית
ידועה ,אלה שיצרו את המחשבים האישיים ,עזרו
בעצמם לנאצים במחנה אושוויץ לנהל את
האסירים הממוספרים בעזרת מכונות וכרטיסי-
חישוב שהם יצרו במיוחד עבורם...
ת .בוודאי ובוודאי ,זה ידוע ,זה הכל שקר .ואנשים
הלכו להילחם ,איבדו את החיים שלהם על
שקרים .ומלחמת העולם הראשונה ,היתה ממש
סתם ,ללא כל סיבה .הלכו להילחם יהודי-נגד-
יהודי ,היו יהודים בצד אחד ,ויהודים בצד שני .יש
סיפורים רבים מאד איך הם נפגשים ועושים מנין
לתפילה ביחד ...ואח"כ הולכים להרוג אחד את
השני.
ש .ומה עם הפיגועים באירופה ,בבריסל?..
ת .כל הפיגועים האלה ,בבריסל ובכל מקום ,זה
הכל תכנון של הרשעים ,זה שייך למנהיגים של
אירופה ,ולמנהיגים באמריקה ,בארה"ב ,ומקסיקו
ודרום-אמריקה וקנדה ובכל מקום .הם יודעים על
זה בדיוק .זה תכנון שלהם ,הערבים – הם רק
משתמשים בהם בשביל לעשות את העבודה
המלוכלכת.
ש .התנהגות המשטרה בבלגיה היתה משונה
ביותר...
ת .נכון ,כי המשטרה שמה ,הם רוצים ,השלטונות
באירופה ,רוצים לגרום לאי-שקט שיהיה בכל
אירופה ,כמו שעושים בארה"ב ,ושיהיה 'אחד נגד
השני' ,שילכו ממש למלחמה אחד-נגד-השני,
מלחמות שבסופו של דבר תהיינה סיבה למשטרה,
וגם לצבא ,בכל הארצות האלה ,להגיד שהם
צריכים לשלוט ,כי 'אי אפשר להשתלט' ,ואז ברגע
זה ,ברגעים האלה שיהיה בלגן כה עצום ,אז
הרשעים יכנסו לבונקרים שלהם.

שטפונות שלא היו כמותן פקדו את אירופה .קמים
בבוקר רוצים ללכת לבית-ספר ,לעבודה ,למכולת
ופתאום ...אין חשמל ,אין מעלית והבניין טובל ש .היה מכתב של פוליטיקאי נורבגי שפורסם
במים בגובה מטר ...גם האוטו...
בעולם על המנהרות והמקלטים התת-קרקעיים
הענקיים שבונים בנורבגיה ועוד ארצות בשביל
ש .ובקבר דוד המלך באו הקתולים ביום הפורים האליטות כדי להתגונן מפלאנט ,X-האם זה אכן
לעשות שמה טקסים של עבודה זרה ,...ה' ישמור .אמיתי המכתב הזה?...
ת .בטח ,כי השנה זה היה יחד עם חג הפסחא ת .זה אוטנטי לחלוטין .וזה אמור להכיל שני
שלהם ,ימח שמם וזכרם .בדרך כלל זה בסביבות מיליון איש ,הבונקרים בנורבגיה ,וסך כל
פסח ,והפעם שיש שנה מעוברת זה יצא ככה ,האוכלוסיה שם זה מעל לארבע מיליון ,וזאת
אומרת שמחצית האוכלוסיה תהיה בתוך
בדיוק בפורים.
ש .עשו שם דברים איומים ,אפילו מנוגדים לחוק ,הבונקרים – ומחציתה לא.
מפירים את הסטאטוס קוו במקום בגסות ובוטות ,ש .מי מבטיח להם לרשעים שהבונקרים שלהם
מוגנים מרעידות אדמה וכו'...
ועוד עם גיבוי השלטונות...
ת .המחוקקים מאפשרים להם את זה ,אז מה זה ת .אין הבטחה ,אבל הם חושבים שהם שולטים
על הכל ,שהם חכמים גדולים ...אתם צריכים
אומר 'נגד החוק'?
ש .ומי בא לעזור להם שמה ,לקתולים? למרבה להבין שהרשעים האלה ,הם חושבים שהם כמו
ההפתעה הגיעו קבוצה של אנשי-שמאל ,אלה הקב"ה ח"ו ,הם חושבים ,בטעות ענקית ,בטמטום
ענקי ,שהשטן יכול להילחם נגד הקב"ה ח"ו ,אבל
מהקרן לישראל החדשה ,הני"ף )...(NIF
ת .בטח ,בטח יעזרו להם ,בטח ,כי הקתולים – זה הקב"ה הוא שברא אותו ישעיהו נ"ד' :וְ אָנ ִֹכי
אתי ַמ ְשׁ ִחית ְל ַח ֵבּל ,'...אבל הם לא חושבים ,הם
החברים שלהם .ואתם לא עזבתם את המקוםָ ,בּ ָר ִ
ברוך ה' ,אבל יש להם תכנית להעיף את כולכם ,רוצים את מה שהם רוצים ,והם לא עושים את כל
גם בתוך שימוש בכוח ,וגם בתכנון להעיף את החשבונות ,הם יָשבו בטח עם מומחים גדולים
הערבים מהר-הבית .אבל זה עדיין לא קורה ,וזה שאמרו להם :אפשר לבנות ככה-וככה-וככה ,נגד
מים ,נגד רעידה ,נגד ַל ָבּה ,נגד אני-לא-יודע-מה,
גם לא יתקיים ,כי ה' לא יתן.
ש .הכנס שהיה בליל תענית-אסתר במערת -נגד כל הרדיואקטיביות שתיכנס לתוך המים האלה
המכפלה ,הרבה יהודים טובים באו לצעוק ולהגיד וכל האש הזו )קרינה רדיואקטיבית( מכל 400
תחנות-הכוח הגרעיניות שתתפשט בכל העולם.
תהלים ,האם זה עשה רושם בשמים?
ת .בוודאי שזה עשה רושם ,בוודאי ,כשיהודים ש .הראו לנו את דברי הגר"א המדהימים מפירושו
מתקהלים ככה ,ורק בשביל להתפלל לקב"ה ,בטח ,על תיקוני הזוהר )תיקון ל"ז ,דף ע"ז (:שאומר
איזה רושם זה עושה ,ענק! ודאי ודאי.
שלפני ביאת המשיח יתגלה אות בעולם ,והגר"א
מסביר ברור :הכוונה שיתגלה כוכב חדש!...
הרשעות בעולם נחשפת
ש .מתגלים כעת דברים מעניינים .סוכנות הידיעות ופי' שם הגר"א )הובא בס' אורות הגר"א ערך
הגדולה בעולם ,הסוכנות האמריקאית הידועה גאולה ,עמ' קל"ד ,אות י"ח( ' :לא תצפי לרגלא
 ,APאסושיאייטד פרס ) ,(Associated-Pressהם דמשיחא וכו' עד דאתגלייא אות בעלמא ,רצונו
אמריקאים ,אבל הם עבדו בתקופת מלה"ע השניה לומר :שיתגלה כוכב חדש!...
בשיתוף פעולה ,בתיאום מלא עם הנאצים ,פרסמו ת .ברוך ה' ,ברוך ה' ,הנה ,זו ההמתקה! זו המתקה
את התעמולה שלהם ,והיו חלק מתוך מכונת של ה' ,שאנחנו יכולים לקרוא במקורות ,בהרבה
מקורות על הכוכב ,ולא רק לקרוא על זה ,יש
התעמולה הנאצית...
ת .וכי רק הם עבדו עם היטלר?! ומה עם אפילו גם תיאור איך נראה הכוכב ,ושזה גם אדום,
רוטשילד? ומה עם ו ְַנ ַד ְר ֶבּ ְלט )עשירים ידועים ועם הזנבות ,וכו' וכו' עי' בארוכה זוה"ק פרשת
בארה"ב שסייעו לנאצים(? ומה עם כל אלה ,הרבה שמות דף ו' ע"ב ,הובא בחלקו בדף המקורות.
אמריקאים שעזרו לשים אותו איפה שהוא היה .ש .יש רבנים שאומרים 'אין שום כוכב'...
ואיך הוא ברח? הרי כנראה הוא ברח ,הוא לא ת .מה אני יכול לומר .אני לא יכול להתייחס בכלל
נהרג כנראה ,בכלל לא מצאו את הגופה שלו! לרבנים שאומרים שאין כוכב .מה יש לי להתייחס
הבריחו אותו לדרום-אמריקה .ואחרי המלחמה אליהם? ומה עם הרבנים שאמרו לבעל 'השומר
לקחו את הנאצים ,את המדענים ,נתנו להם זהות אמונים' לפני מלחמת העולם השניה ,ששאל את
בדויה ,בניירות שקר ,להביא אותם לאמריקה ,הרבנים ,למה? למה לא עושים אספות ועצרות,
ולתת להם לחיות כמו מלכים באמריקה ,כדי להתפלל לקב"ה שלא נעבור את מלחמת העולם
בצורה קשה ,שנצא בחיים? אז הם אמרו לו' :לא,
לעבוד באמריקה.

למה להפחיד אנשים?' אז מה יש לומר?...
אַהרֹן" ,תולדות רבי אהרן
"שׁ ְבחוֹ ֶשׁל ֲ
מתוך הספר ִ
ראטה זצוק"ל ,בעל ה'שומר אמונים' ו'טהרת
"שׁנַת ת"שֵ ,ל ְך ְכּנוֹס ֶאת ָכּל
הקודש' פרק י"זְ – :
ידיו ,וְ ֵכן
אָמר ָתּ ִמיד ְל ַת ְל ִמ ָ
ְהוּדים"ַ .ר ֵבּנוּ ַה ָקּדוֹשׁ ַ
ַהי ִ
ָכּ ַתב ְבּ ַכ ָמּה ִא ְיגרוֹתִ ,כּי ִליבּוֹ ְמ ַפ ֵחד ְמאֹד ִמ ְשּׁ ַנת
ִשׂ ָר ֵאל ִל ְפנֵי
יעתוֹ ְל ֶא ֶרץ י ְ
ת"ש .וְ ָל ֵכן ָר ָצה ְל ַה ְק ִדּים ְנ ִס ָ
נּוֹראוֹת ַבּשּׁוֹאָה.
ָדוּע ֵמ ַה ְגּ ֵזירוֹת ַה ָ
ֵכן .וְ ֵכן ָהיָה ַכּיּ ַ
וְ ָת ִמיד ָכּ ַמהּ ִליבּוֹ ַה ָטּהוֹר ֶל ֱאסוֹף ַעם ַרב וְ גָדוֹל ֵמ ַעם-
ֵירה
ִשׂ ָר ֵאל ַה ָקּדוֹשׁ ,וְ ִלזְ עוֹק ,וְ ִל ְצעוֹק ַלה' ֶשׁיּ ְַב ֵטּל ַה ְגּז ָ
יְ
ִשׂ ָר ֵאל ֶשׁ ָהיוּ
דוֹלי-י ְ
נּוֹראָה .וְ ָה ַל ְך ְל ַד ֵבּר ִעם ַכּ ָמּה ִמ ְגּ ֵ
ַה ָ
יע ָל ֶהם וְ ִה ְס ִבּיר ָל ֶהם ִכּי ֶהיוֹת
אָרץ ,וְ ִה ִצּ ַ
אָז ְבּחוּץָ -ל ֶ
קּוֹדשׁ ִנ ְמ ָצא
וְ ַה ְגּזֵירוֹת ִמ ְת ַח ְדּשׁוֹת ִמיּוֹם ְליוֹם וְ ַעם ַה ֶ
אַסּפוּ ְבּ ָכל ִעיר
דוֹלה ,אָז ְכּ ַדאי ֶשׁיִּ ְת ְ
צוּקה ְג ָ
וּב ְמ ָ
ְבּ ַצ ַער ִ
דוֹלה
ַעשׂוּ ֲע ָצרוֹת ַר ָבּ ִתיָ -עם ,וְ ִיזְ ֲעקוּ זְ ָע ָקה ְג ָ
וְ ִעיר וְ י ֲ
וֹע ְגּזַר
נוּנים ֶשׁ ִיּ ְק ַרע ַה ָקּ ָבּ"ה ר ַ
וּב ַת ֲח ִ
וּמ ָרה ִבּ ְת ִפילוֹת ְ
ָ
יוּכלוּ ְל ַב ֵטּל ֶאת
אוּלי ְ
ִדּינֵנוּ ,וְ ֵאין כּ ֵֹחנוּ ֶא ָלּא ַבּ ֶפּה ,וְ ַ
ָחה ִמ ִדּ ְב ֵרי ַר ֵבּנוּ
אַך ַד ְע ָתּם לֹא נ ָ
נּוֹראוֹתְ .
ַה ְגּזֵירוֹת ַה ָ
יך
אָמרוּ לוֹ ֶשׁלֹּא ָצ ִר ְ
ַה ָקּדוֹשׁ ,וְ ָדחוּ ֶאת ְדּ ָב ָריו ַהק' ,וְ ְ
ִשׂ ָר ֵאל .וְ ַר ֵבּנוּ
ְל ַה ְכ ִניס ַפּ ַחד וְ י ְִראָה ְבּ ִל ָבּם ֶשׁל י ְ
ַה ָקּדוֹשׁ ָראָה ֶשׁלֹּא ִק ְבּלוּ ֶאת ְדּ ָב ָריוֶ ,ה ֱח ִליט ְל ָכל
וּבנֵי ֵביתוֹ ,וְ ַל ֲעלוֹת ְל ֶא ֶרץ
ַה ָפּחוֹת ְל ַה ִצּיל ֶאת ַע ְצמוֹ ְ
וּלחוֹנֵן ֲע ָפ ָרהּ ַה ָקּדוֹשׁ ְבּ ָכל ִמינֵי ְמ ִסירוּת-
ַהקּוֹ ֶדשְׁ ,
עוֹלם
אַחר ָכּ ְך ָפּ ְר ָצה ִמ ְל ֶח ֶמת ָה ָ
ַ
ָדוּע
ֶפשׁ )וְ ַכיּ ַ
נֶ
ַה ְשּׁ ִניָּה(.
ש .כמה זמן להערכתך זה יקח מהשעה שיראו את
הכוכב ברור ברקיע לעיני כולם ועד שיתחילו
ההשפעות האדירות שלו...
ת .אני לא יודע כמה זמן ,אני רק יודע שזה בזמן
הקרוב ,אני מרגיש שזה חייב להיות השנה ,אבל
לא יודע בדיוק מתי .ועד שזה הכל יגמר ,זה הרי
גם כן יקח זמן ,זה לא יהיה רק 'כמה שעות
וגמרנו'.
ש .כמה זמן זה יכול לקחת?..
ת .קודם כל ,זה לוקח זמן שאנחנו נעבור את
המטאורים ,שלב זה אמנם כן יעבור מהר ,אבל
אנחנו נהיה עם התוצאות הממושכות של זה,
אחרי זה שאנחנו נעבור את הכוכב עצמו ,יהיה
הרבה-הרבה נזק ,והרבה שינויים בכדור-הארץ.
אבל אנחנו בא"י לא נרגיש את זה ,כמעט ולא
נרגיש את זה בעזרת ה'.
ש .ואיך נדע מה קורה שמה ,בחו"ל?...
ת .אני לא יודע איך נדע ,אבל אנחנו נדע .מה
שכמעט בטוח הוא שזה לא יהיה דרך איפון ולא
דרך האינטרנט ,כל זה כבר יהיה רק היסטוריה...
ש .היום היארצייט של הצדיק רבי אלימלך
מליז'ענסק זיע"א ,אז אולי זכותו הענקית היא
שתעשה לנו את ההמתקה...
ת .אני לא יודע איזו המתקה ,אבל ה' רוצה רק
טוב לעם ישראל ,רק טוב .והוא בכלל רוצה טוב
לכל האנושות ,הוא ברא את כולם ,אבל הוא רוצה
טוב במיוחד לעם ישראל .הוא אוהב אותנו ,הוא
אוהב אותנו כילדים שלו ,ממש הילדים היקרים
ֶלד ַשׁ ֲע ֻשׁ ִעיםַ ...על
ַקּיר ִלי ֶא ְפ ַריִ םִ ,אם י ֶ
'ה ֵבן י ִ
שלו ֲ
ֵכּן ָהמוּ ֵמ ַעי לוֹ' ,ירמיה ל"א ,והוא רוצה להעלות
אותנו גבוה-גבוה ,גבוה-גבוה .ואנחנו צריכים
להיות מוכנים ,אנחנו צריכים לרצות ,כי כל
ההנאה שיש בעולם ,זה אך ורק רוחני .וזו הנאה
הרבה-הרבה יותר גדולה ממשהו גופני .בסופו של
דבר ,בעתיד הרחוק ,אנחנו נבין מה זה אומר.
ירא ִמ ַפּ ַחד ִפּ ְתאֹם
ובינתיים ה' יציל אותנו 'אַל ִתּ ָ
וּמשֹּׁאַת ְר ָשׁ ִעים ִכּי ָתבֹא ,'...ונוכל לעבוד את ה'
ִ
בשמחה ,ונהיה הרבה יותר רוחניים מאשר היום.
ובלי יצה"ר – בכלל נהיה רוחניים .ונעלה ונעלה
בזה ,וה' ילמד אותנו ,והוא יעלה אותנו שלב-שלב,
עד לאלף השביעי.
ונביא בזאת את דברי הק' רבי אלימלך מליז'ענסק
זיע"א בפרשת קדושים ,על העליה הרוחנית
וההתקרבות לה' בביאת משיח צדקנו בב"א.
צוֹנ ֶכם ִתּזְ ָבּחוּהוּ' ,תזבחו את רצונכם ,שלא יהיה
ִ'ל ְר ְ
להם רצון כלל עבורכם ,כי אם רצון הבורא לבדו.
ֵאָכל' ,פירוש
וכשתעשו כך – ְ'בּיוֹם זִ ְב ֲח ֶכם י ֵ
'וּמ ָמּ ֳח ָרת' ,שהקרן
שתאכלו הפירות בעולם-הזהִ ,
קיימת לעולם-הבא בגן-עדן בין הצדיקים' ,תאכלו',
הוא התענוג הגדול עד אין קץ ותכלית' ,באש
ישרוף' ,שאהבת הבורא תבער בו כאש בוערת
לפרוח בין הצדיקים שהקדוש ברוך הוא עושה
להם כנפים ,כי שם לא יהיה אכילה שהיא תענוג
גשמי ,כי אם אהבת הבורא ברוך הוא * וזהו 'וְ ִאם
ֵאָכל וכו' ,פירוש על פי שכתבו בספרים
ֵהאָכֹל י ֵ
שלעתיד כשיבא משיח-צדקנו יקבץ את העם
המפוזרים ,והצדיקים יהיו סמוכים אצלו תמיד,
ואותם אנשים שהתנהגו בזה העולם בגלות כשורה
אך לא היה להם שכל-של-אמת לעבוד את הבורא
ברוך הוא בכל האופן * והיו אוהבי ממון ,רק
ששמרו עצמם מן החטא לפי שכלם * אז משיח
מביא אותם אל הים אוקיאנוס ,ופותח להם
האוצרות הגנוזים שם ,ומלא שם אבנים טובות
וכסף וזהב הרבה מאד ,ונוטלין משם כל חפצם,
והולכים לביתם ברב בצע כסף והון רב *
וכשמשיח פורח לגן-עדן בקדושתו הגדולה אז
הצדיקים שבדור פורחים אחריו לגן עדן בכח
קדושתן ופרישותן הגדולה ,ואותם אנשים שקבלו
טובתם ורצונם באוצרות הזהב כשרואים הגדולה
הזאת  -הם רוצים גם כן להעשות כן ,ולפרוח
ביניהם ,ואינם יכולין מחמת כובד משא גשמיותם
שדבקו עצמם בכסף וזהב * וזה הוא 'וְ ִאם ֵהאָכֹל
ישׁי' ,פירוש שגם ביום השלישי
ֵאָכל ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
י ֵ
יהיה להם אכילה גשמיות ,שיקבלו תענוג
ֵר ֶצה
מאכילתם ומכספם וזהבם'ִ ,פּגּוּל הוּא לֹא י ָ
ֶפשׁ כו'' ,פירוש כי אף שיתן
אוֹכ ָליו כו' וְ ִנ ְכ ְר ָתה ַהנּ ֶ
וְ ְ

להם משיח כל חפצם ורצונם אבל נפשם תיכרת
מעם-הקודש בעת פריחתן לגן עדן
ביום ההוא ַ
וישארו הם למטה ,מה שאין כן הצדיקים אשר
חפצם ורצונם היו תמיד לעבוד את הבורא ברוך
הוא בשלימות גדול ,והלכו תמיד בדביקות גדול
עמו יתברך ,והורגלו בכך כל ימי חיותם ,ונעשו כלי
מוכן לכך ,ויהיה להם קל הדבר מאד בביאת
משיחנו במהרה בימינו אמן ,סלה :ה' יעזור לנו
שנזכה לקבל משיח-צדקנו ברחמים ,בשמחה,
ושנמשיך לעלות ולעלות ולעלות לנצח.

התפרצות הר-געש ליד מקסיקו-סיטי.

בלי ניסים – אין סיכוי לשרוד )(267

ירושלים ,ט"ז ניסן ,עם בנימין גולדן
היהודים שעזבו את הקב"ה איבדו את הרגישות,
איבדו את העדינות ,הם נהיו רשעים כמו כל
הרוצחים הגוים .זה מה שיש לנו במדינה .קבוצה
של כביכול-יהודים ,אבל עוד רחוקים מלהיות
יהודים .והם קיימים אצל החילוניים בעיקר ,אבל
גם לא חסרים לנו כאלה בין הדתיים והחרדים,
לצערי הרב.
ש .אפילו כאלה רשעים?!...
כאלה שבראש שלהם זה הכסף ,החומר ,וזה
בעיקר ,ולשלוט ,לשלוט .זה מה שהעקומים האלה
רוצים יותר מכל דבר :לשלוט ,להיות חלילה
במקום הקב"ה ,ח"ו .מהנחש ועד נימרוד ,וכל
הרשעים שבאמצע ,ועד היום ,העיקר אצלם – זה
לשלוט ,לקחת את הלאוין ולהפוך אותם למותר,
וֹעבוֹת',
'מחוּקוֹת ַהתּ ֵ
ואת המותר להפוך ל'לאו' ֵ
פרשת קדושים .וזו המטרה שלהם.
אתם מבינים? ...כשאנחנו רואים יס"מ ,איך הוא
נראה? הוא נראה בדיוק כמו ה'סוואט-טימס'
) ,(Swat Teamsמי שלא יודע ,זו המשטרה
החדשה בארצות-הברית ,שהם כמו חיילים! הם
כבר לא כמו שוטרים .הם נכנסים לבתים בארה"ב
בלי רשות ,זה כבר לא נגד החוק ,עם רובים
שלופים ,עם קסדות ,וכל מיני דברים מעניינים
אחרים שאפשר להרוג עם זה בני אדם ,או לפחות
לעשות רע לבן-אדם .והיס"מים החמודים שלנו
מאד דומים להם .פעם בארץ ,השוטר היה אחד מן
הישוב ,זה לא היה מישהו שפחדו ממנו ,הוא היה
אנושי ,אדם בעל לב ,והוא היה יהודי ,ואפילו היו
מספיק כאלו ששמרו קצת מצוות ,שצמו ביום
כיפור וכו' ,אבל היום? ...הם פראי-אדם! לימדו
אותם להילחם נגד עמ"י ,ובמיוחד נגד החרדים.
ש .הם מזכירים בהופעתם מלאכי חבלה...
בדיוק ,והם יודעים ברור שהאויבים הכי גדולים
שלהם זה החרדים ,לא הערבים ,כי החרדים האלה,
לא כולם ,אבל הרבה מאד ,רוצים להפוך את
המדינה ,אוי ואבוי ,לשומרי מצוות .איך זה יכול
להיות?! ...מדינת ישראל?! שכולם יהיו שומרי
מצוות?! ...זה כבר משהו עתיק ,מימי הבינים,
ואפילו לפני זה ,אוי לנו ,אוי לנו...
ש .דיברו מפורשות .אחד מהראשים שלהם אמר
שזה יותר מפחיד אותם מאשר הפצצה הגרעינית
של איראן...
נכון ,ואם שר חרדי יכול להגיד שמי שמדבר נגד
צה"ל זה אמור להיות עבירה פלילית ,אז מה כבר
אפשר להגיד? ...אז כנראה שגם החרדים מרגישים
שהחרדים הם הבעיה הכי קשה ...בואו נמשיך.
לא כל אלה שגרים פה הם יהודים .ביניהם גם יש
ממש גוים שאין להם בכלל קשר עם משהו יהודי,
אין להם שום רצון להיות יהודי .הם משרתים
בצבא ,הם בתוך המוסד ,אבל הם ממש לא-יהודים.
לא התגיירו ,אין ברית מילה ,אבל הם ישראלים,
אפילו יתכן שיהיה ראש-ממשלה כזה ...והרבה
מאד בצבא הם לא יהודים .והצבא צריך אותם,
למה? כי ברגע שירצו להתפטר מהחרדים ,להכניס
אותם למקום שלהם ,יצטרכו כמה גוים שאין להם
בכלל בעיה להרוג יהודים חרדים .ובדיוק בגלל זה
בארה"ב יש לפחות כמה מאות-אלפים חיילים
רוסים ,ועכשיו גם באים חיילים מקובה! והם כמה
מאות אלף ,ויש גם ממקסיקו ,וגם סינים ,שיש
להם בסיס גדול מאד בדיוק מעבר לגבול עם
טקסס .וזה נועד לכך שברגע שיבינו כולם שהם
בבעיה קשה מאד ,ושהנשיא שלהם ,הרשע ,הכניס
אותם לזה ,הם יצטרכו חיילים שאין להם בעיה
להרוג אמריקאים .אז הסינים ,הרוסים וכו' הולכים
לאמריקה כדי להרוג אמריקאים ,ויש לנו מספיק
רוסים-גוים וכושים-גוים פה בצבא ,שהם לא-
יהודים ,ואין להם שום בעיה להרוג יהודי ,אוי לנו.
ה' ישמור על כולנו.
ואני רוצה להגיד ברור לכולם :הסוף – כמעט
הגיע .וכל הסימנים נהיים כל יום יותר ויותר
ברורים .ומי שאומר לי שהכל בסדר – אז אני
אומר לו' :הכל לא בסדר ,הכל לא בסדר!' ...אנחנו
בדרך לא נכונה .אנחנו מבולבלים .יש רק כמה
יהודים ,אבל רק כמה ,בודדים שלקחו את עצמם

בידיים ,והתחילו למשוך את עצמם לכיוון אחר,
לכיוון של פעם .אבל זה לא מספיק ,זה לא מספיק.
כי גם אלה שכל כך משתדלים – אין להם זיכרון
איך זה באמת פעם היה ,אין להם את הרגישות של
'מה היה פעם' .יש כמה שכן ,שזוכרים את
הסבתות שלהם או משהו דומה ,ויש שם עוד איזה
מסורת ,אבל הרוב – לא זוכרים ,לא זוכרים מה
שהיה באמת.
ועכשיו ה' יביא אותנו לזכור בשנייה אחת,
כשנראה שאנחנו ברגע האחרון של החיים שלנו.
וכל העסק של הגאולה השלימה ,כל העניין של
הכוכב ,כוכב-השביט שצריך להגיע ליד כדוה"א
בעתיד הקרוב זה בשביל להראות לכולם שכל
העולם בסכנה ענקית ,והמילה 'ענקית' היא לא
מילה מספיק גדולה ,ושאין סיכוי כמעט בכלל
שמישהו יכול לצאת מזה בחיים.
אבל גם כשהיהודים יצאו ממצרים לא היתה
כמעט בכלל אפשרות לחלום שהם יוכלו לצאת
כמו שהם יצאו ,עם המון זהב ,והמצרים אומרים
להם' :תלכו כבר ,תלכו כבר! נמאסתם!' רצו
להתפטר מהם כמה שיותר מהר .מי היה מאמין
בזה? וקריעת ים סוף ,בכלל ,איך יצאו מכזה
עוּלה
ָתי ְבּ ַח ְגוֵי ַה ֶסּ ַלע '...אבל הם יצאו ְמ ֶ
רוֹך''.יוֹנ ִ
ְ'בּ ְ
)מצוין( ,עם כאלו ניסים שאי אפשר היה לחלום
שיתכן להיות כאלו ניסים .ואצלנו ,יהיו ניסים עוד
יותר גדולים מזה ,הרבה יותר גדולים מזה .כי שוב,
אנחנו אומרים ואומרים ,הסיכוי ההגיוני שנצא
בחיים – זה כמעט אפס! אבל יהיו ניסים ענקיים,
גם בארץ וגם בחו"ל .אבל היהודים שבארץ ,שהם
בכל אופן עשו את הצעד הזה להישאר פה ,או
להגיע במיוחד לפה ,הם לא יסבלו אפילו מחצית
ממה שיסבלו אלה שבחו"ל ,אבל כל יהודי אמיתי
עם נשמה יהודית אמיתית ינצל .אני שוב אומר:
העולם במצב קשה ביותר .בכל יום יש רעידות-
אדמה עצומות ,בכל רגע עוד הר-געש מתפוצץ,
והחופים של ארה"ב נעלמים ,וגם באנגליה...
ש .ולא שומעים על זה דבר בתקשורת...
ת .תלוי איזו תקשורת אתה שומע ...התקשורת
הרגילה רק קצת מדברים על זה ,כי הם לא רוצים
שאנשים יכנסו לפאניקה .הם מוכנים שיכנסו
לפאניקה רק ברגע שהם כבר בתוך הבונקרים
שלהם ,אבל עד אז – לא .וברור שבעיר ניו-יורק
מתחילות להיות בעיות קשות עם זה שבמנהטן
המים נכנסים בהרבה מקרים אל תוך הרכבות
התחתיות וכו' .ומקומות אחרים לחוף-הים גם כן
סובלים מזה ,וזה כולל את פלורידה ,הקרוליינות,
קליפורניה וכו' .ועוד יש את ה'אולד-גיזר' ) Old
 ,(Faithfull Geyserהגייזר הזקן ,והר הגעש
שנמצא בפארק-הלאומי ילוסטון ),(Yellowstone
שם מזה שנים-על-שנים באים לראות איך שמים
חמים-חמים פורצים מן האדמה .וזה צריך להיות
בתוך האדמה ,לא רואים את זה מבחוץ ,רק מה,
בתוך בטן האדמה ,יש את הר-הגעש הכי גדול שיש
בארה"ב ,ולא היו עד עכשיו שום נתונים עליו ,לא
היתה איזושהי אינפורמציה שזה מתחיל לזוז ,אבל
בזמן האחרון זה מתחיל לרעוד ,ואין בהיסטוריה
הידועה בארה"ב שזה אי פעם התפוצץ...
ש .השביתו את המצלמות 'און-ליין' שמראים
באינטרנט בכל עת את המקום הזה...
ת .כן ,אנשים התחילו לדבר יותר מדי על כך שזה
מתחיל לזוז ,ולרעוד מתחת ...ואם זה יתפוצץ ,ח"ו,
זה יגרום הרס של שני-שליש של ארה"ב! זה כ"כ
גדול! זה התחיל לרעוד מבפנים ...אז נתנו לאנשים
לדבר קצת על זה ,ועכשיו הורידו מן האינטרנט
את כל התוכניות האלה...
ועכשיו 'אתם רואים שלא קורה שום דבר' ...זה לא
נכון ,ממש לא נכון ...אתם פשוט לא יודעים – כי
אתם לא מעוניינים לדעת ,לא רוצים לדעת.
וחלקים גדולים מן התקשורת הם פשוט 'בכיס של
הרשעים' ,רוב התקשורת הרגילה.
ועכשיו ,זה הכל אמת .ונכון ,לארה"ב ולרוסיה
ולעוד כמה מדינות יש את הטכנולוגיה שביכולתה
לשנות את מזג-האוויר ,אבל לא עד כדי כך ,לא
צריך לתת להם יותר מדי קרדיט ...והרבה
מהדברים שהם אומרים שהם עושים ,זה לא נכון,
זה סתם שטויות ,הם מדי מטומטמים אפילו
בשביל לעשות את זה .אבל יש דברים קטנים שהם
עושים ,שזה כן עושה ,הטכנולוגיה הזאת ,אבל זה
לא עוזר להם ,רק המחשבה של הדבר הזה עושה
רע ,כמו אלו שמנסים לייצר כל מיני יצורים
שמורכבים גם מחלקים של בני-אדם וגם מחלק
קּוֹתי ִתּ ְשׁמֹרוּ' ,עי'
'את ֻח ַ
של חיה ,שזה איסור גדול ֶ
סנהדרין ס' ,.והם משחקים כאילו שהם איזה אליל
ששולט על העולם .אוי ,יהיה להם עונש ,איזה
עונש יהיה להם! הם חושבים שהם יכולים
להילחם נגד הקב"ה .הם לא למדו מכל
ההיסטוריה ,מכל אלו שניסו לעשות את זה .זה
יהיה הסוף שלהם ,של הרשעים האלה ,יחד עם כל
היהודים שחושבים שהם יכולים להיות רשעים
כמו אלה ,זה סימן שגם הם 'עמלקים' ,והסוף
לּוֹתם
שלהם יהיה מר מאד-מאד 'וְ ַה ַמּ ִטּים ַע ַק ְל ַק ָ
יוֹל ֵ
ִ
יכם ה' ֶאת פּ ֲֹע ֵלי ָהאָוֶן ,'...תהלים קכ"ה.

אני רק רוצה לומר לעמ"י :תחזרו לשורשים ,תידבקו
בדרך שבה צריך יהודי-באמת לחיות ,תצאו מכל
השטויות ,עם כל ההכשרים 'כשר לפסח' ,עם מסעדות,
עם החתונות המפוארות ,עם כל הדברים הגוים שיש
לכם ,ותחזרו לקב"ה ,לחיים הפשוטים והטובים יותר.
אני רק יכול להגיד לכם שעכשיו אנחנו רואים ,וזה נהיה
יותר-ויותר ברור – מי הם אלה הרשעים ,גם בין
ה'כאילו-אחים-שלנו' ,זה נהיה ברור) .המשך בעלון הבא(
לזיכוי הרבים ,קבלת העלונים חינם טל0527-111-333 .

בס"ד
)המשך מעלון קודם(
ויהיה סוף לעוה"ז כמו שאנחנו מכירים את זה .וכל
הרשעים האלה ייעלמו ,כי אנחנו לא יכולים
'שׁ ָכּל זְ ַמן
ֶ
להתקדם כל זמן שהם קיימים.
עוֹלם ,'...משנה
עוֹלםֲ ,חרוֹן אַף ָבּ ָ
ֶשׁ ָה ְר ָשׁ ִעים ָבּ ָ
סנהדרין סו"פ חלק.
אני רק רוצה לבקש מכל עמ"י האמיתי ,לא
משנה לי מה שהרבנים שלכם אומרים לכם ,אתם
תלמדו את הנבואות ,ואם אתם תלמידי-חכמים
תרגישו מתי זה הזמן לעלות לארץ ,כי לעלות
לארץ – נותן הרבה זכויות .ונכון ,הסאטמר רבי
זצ"ל אמר שלא לעלות ,אבל אני אחזור עוד פעם:
הוא היה פה שנתיים ,הסאטמר רבי ,הוא ראה מה
שהרשעים הציונים עשו לעמ"י ,וכל מה שהוא
אמר – היה אמת-ממש .וזה מה שהוא סחב את
הקהילה שלו לחו"ל – הוא הציל אותם מן
הרשעות של החילונים פה ,לא כל החילונים ,אלא
אלה ששולטים :הממשלה ,ראשי-הצבא ,ראשי
המשטרה וכו' וכו' ,גם לא כל אלה ,אבל מי ששייך,
וגם בין השופטים ,וגם בין כל שאר העם .אבל
אנחנו – העם האמיתי .אם יהודי היום הוא חילוני
או חרדי :תחזרו לשורשים ,אמריקה היום זה לא
פחות מקום לקלקול מאשר בארץ.
ש .זאת היא השאלה ,האם שם לא נדבקו בהם
דברים אחרים מהעולם הגויי הגדול?...
ת .זה בודאי .אבל כל זמן שהסאטמר רבי היה
בחיים – הוא שמר עליהם .הצדקות שלו עשתה
'מ ְט ִריָּה' על כל קהילת הסאטמר'ס ,אבל
בשמים ִ
מאז – הכל ירד .ובכל חסידות פחות-או-יותר אותו
הדבר.
ועכשיו אנחנו מדברים על בודדים ,יהודים
בודדים בכל הקבוצות :תחזרו לעולם היהודי כמו
שהיה ,כמו שהיה ב'שטעטל' )בעיירה( או במקומות
מסוימים בארצות-ערב ,כמו בתימן ,שאנשים
החזיקו ביהדות ,וזה היה הדבר הכי חשוב שלהם,
לא היה משהו יותר חשוב .נכון ,לא היה להם
הרבה גשמיות ,הגשמיות מקלקלת ,וזה מה
שקורה.
ואל תגידו לי שאי אפשר לבוא כי "הרב שלי לא
בא ,והרבי שלי לא בא ...אז למה שאני יבוא?!..
כשהוא יגיד לנו לבוא – אז נבוא" .זה לא תופס.
למה זה לא תופס? כי בלב של כל אלה שאומרים
את זה ,הם רק משתמשים ברבי שלהם כ'סיבה'
)תירוץ( לא לבוא .וזה לא-אמיתי .אין להם סיבות
לח ֶלק מהם .ולמי שיש סיבה טובה ,כמו
טובותֵ ,
אדם חולה שלא יכול לעזוב את הטיפולים או
משהו דומה ,שלא נדע – אז ה' יציל אותם ,אבל
אלה שרק משתמשים בשם הרבנים שלהם ,שבגלל
זה הם לא באים – אז זה לא יתפוס ,כי ברור כבר
שזה הסוף ,וכשזה הסוף – אז כולם צריכים לחזור.
אין סיבה כבר להיות בחו"ל .ובכל מקום – זה
אותו הדבר .אין לאן לברוח כבר .אז זהו ,המקום
שם בחו"ל מפריע בקדושה ,ותקבלו הרבה יותר
זכויות בשמים מהמעבר הזה .ואפילו אם אתם
סובלים ,אבל אתם מחליטים שפה אתם רוצים
להיות ,כי זה הכניסה לכל הטוב )ראה הפרק הבא -
'ארץ ישראל מרכז העולם'( ,אם אנחנו קרובים אל
הקב"ה 'זֶה ַה ַשּׁ ַער ַלה' ,'...עי' סומ"ס כתובות,
חרדים פרק נ"ט.
ש .מאז שהתחלתם לדבר על כך שהיהודים צריכים
לחזור מחו"ל לא"י ,האם אכן החלה תזוזה של
יהודים לבוא לארץ?
ת .אולי קצת ,אבל זה לא מספיק .הם תקועים
שמה .הם כמו היהודים הספרדים שהיו תקועים
בספרד .הם כל כך אהבו את ספרד שהיה עדיף
להם לרדת למרתף ולהסתיר את זה שהם שומרי-
שבת ,ולהתנהג כאילו שהם גוים ,וללכת לכנסיה
ביום ראשון ,במקום לעזוב את הארץ ,את ספרד.
ונתנו להם אפשרות לעזוב .הם היו צריכים לעזוב
ולהתיישב במקומות אחרים .כן ,האברבנאל )רבי
יצחק אברבנאל זצ"ל ,באותה עת היה שם שר
האוצר שפיתח מאד את כלכלתה של ספרד( הלך
בראש הגולים .הם ביקשו ממנו ,התחננו לפניו
שהוא לא ילך ,שהוא ישאר שם ,כי הוא היה מאד
חשוב למלך ולמלכה ,אבל הוא ליווה אותם ,הלך
בראש היהודים ,קבוצה של פחות ממאה אלף
יהודים ,והם צעדו לחו"ל .יש כאלו שהלכו
לפורטוגל ,בהתחלה היה המצב בסדר שם ,אבל
אחר כך המלך השתדך עם בתו של מלך ספרד ,ואז
הוא גם כן נאלץ להעמיד את האינקוויזיציה
בפורטוגל ,ואז הם שוב היו צריכים לברוח .היו
כאלה שברחו לטורקיה ,והיו שנכנסו עמוק יותר
אל תוך אירופה ,ולהולנד הרבה באו ,וגם לרומניה
נסעו ,לכל מיני מקומות ,כל אחד התפזר למקומו.
אבל הבעיה של היהודים שם שהם פשוט אהבו
את ספרד שו"ת חת"ס ח"ו פ"ו ע"ש ,משך חכמה
בחוקותי כ"ו מ"ד ,ע"ש ,ממש כמו שהיום אוהבים
את אמריקה ,וגם באנגליה אוהבים ,בצרפת
אוהבים ,ובכל מקום ,קשה ,קשה להם לצאת
משם ,קשה להם לחשוב על עזיבה ,הם מרגישים
שהם יהודים שומרי-מצוות ,ויש להם את החופש
להיות יהודים שומרי מצוות ,וגם נהנים להיות שם
בצרפת או באנגליה או באמריקה .זה ממש מדהים.
ש .באנגליה מקבלים הרבה קצבאות-ילדים,
ואפשר לשבת ,ללמוד...

טעון גניזה
נכון ,באנגליה יש קצבאות ,וגם משלמים את רוב
שכר-הדירה של רוב האנשים שלומדים .וזה כבר
מתחיל להיות פחות ,הם כבר יורדים מזה ,כי
המצב הוא קשה ,וזה נהיה יותר קשה מבחינה
כלכלית .כל הכלכלה מבוססת על 'אויר חם' ,וזה
עומד ליפול ,כי עוד מעט האוויר יתקרר ,וכל
הבלון הזה יתקפל...
המצב הרוחני
ש .כמה הצגות שיש בחג הזה ,בחול המועד...
ת .יש הצגות ,ויש סרטים ,וה' ישמור ,הכל 'כאילו
קדוש' ,כאילו 'כשר למהדרין' ...אוי לנו .שוב אני
אומר :צדיקים גדולים לפני מאות שנים כתבו
שבזמנים שלנו הרבנים יהיו כמו שומשומים...
'הדור האחרון' פרק ד' ע"ש בארוכה ,ד"ת מונקטש
מהדו"ת ט"ו א' וזה מה שאכן יש.
ש .אז למה רבנים אמיתיים למה לא מתחברים
ביחד לעורר את העם?...
ת .תראה מלחמת העולם השניה התחילה בערך
בשנת  .1939עברו בערך שבעים וחמש שנה מאז –
ולא למדנו כלום .גם כך היה במלחמת העולם
השניה ,הרבנים אמרו' :לא לפחד ,ה' יציל אותנו,
גם זה יעבור'...
ש .צדיקים אמרו שאנחנו עכשיו בשעת מבחן,
ובשעת מבחן לא שואלים שאלות באמצע ...כל
אחד צריך לעשות את המבחן שלו באופן אישי...
ת .נכון ,בודאי שכל אחד באופן אישי צריך לעשות,
ואי אפשר לבוא לרבי ולהגיד לו' :רבי ,עשיתי כזה
דבר וכזה דבר ,מה לעשות?' ...הוא יגיד' :שום
דבר ,שום דבר ,הכל בסדר ,אתה יהודי טוב ...אל
פּוּשׁ ֶקע
תדאג ,יהיה בסדר ,תשים קצת כסף ַבּ ְ
)בקופה( ,והכל יהיה טוב' ...אבל זה לא יהיה .זה
ממש לא כך ,כי זה לא יהיה טוב .לבן אדם ההוא
שיש לו עבירות קשות ,או אפילו עבירות לא כ"כ
קשות ,אם הוא לא יעשה תשובה – הוא יסבול
בצורה לא פשוטה ,אבל אם הוא יעשה תשובה –
הוא ינצל 'בגדול'.
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ש .הרשעים רוצים שהעולם יתדרדר עד שאול-
תחתית ,מי שפוצה פה כנגד ההפקרות ,מי
שמפריע לתהליך הזה שהם רוצים – אוי ואבוי...
ת .בדיוק ,כי הם רוצים את התשוקות שלהם ,ואת
הכסף-בלי-סוף שלהם ,ולשלוט על הכל ,וכו' ,זוהי
ֶפשׁ
המטרה שלהם ישעיהו נ"ו י"א' :וְ ַה ְכּ ָל ִבים ַעזֵּי נ ֶ
ֻלּם ְל ַד ְר ָכּם ָפּנוּ,
לֹא י ְָדעוּ ָשׂ ְב ָעה ,וְ ֵה ָמּה ר ִֹעים ...כּ ָ
ִאישׁ ְל ִב ְצעוֹ ִמ ָקּ ֵצהוּ .'...ה' לא יתן להם .אבל אנחנו
צריכים להתחזק ,כי זה כתוב בנבואות ,ואם זה
כתוב ,אז גם הגאולה כתובה ...עי' סומ"ס מכות
וגם ,נכון ,זה עוד קצת ,ממש עוד קצת.
טוב ,אני רק רוצה שוב לומר :הכוכב מגיע .אין
ספק .אולי משהו יקרה לפני זה שיהיה מאד-מאד
גדול ,אני מרגיש שזה יכול להיות .אבל דבר אחד
שאני יודע  -לפני שהכוכב יגיע ,העולם יקבל מכות
שכאלה ,ואנחנו כבר סופגים מכות מהמטאורים
והאסטרואידים .ואנחנו נרגיש שכל העולם פשוט
מותקף ,מותקף בטילים שנופלים עלינו מכל מיני
מקומות ,אבל זה לא טילים ,אלו הם מטאורים
מסוכנים ,מטאורים שה' שולח לפניו .זה בא
מהכוכב .הכוכב כבר יש לו השפעה מאד קשה על
כדור הארץ .כל אלה שיש להם לב יהודי ,תעזבו
את מה שאתם עושים ,ותבואו לארץ .אם אתם
כבר פה ,תחזרו לה' בגדול ,בגדול.
ש .מה באפשרותנו לעשות?
ת .רק דבר אחד אנחנו יכולים לעשות .כל אחד,
צריך לעשות תשובה אישית .כל אחד ,וגם כל ילד,
אפילו הקטנים – כמה שהם יכולים להבין ,כל
אשה ,כל גבר ,כל יהודי ויהודיה ,זה מה שצריך
לעשות .ואנחנו צריכים להוריד את רמת-החיים
שלנו למשהו פשוט ביותר ,וללמוד .ללמוד.
הגברים ללמוד ,ובדור הזה גם נשים צריך שיפתחו
ספר ללמוד דינים וכו' .היהודים צריכים לחזור
ליהדות-האמיתית שלהם .בתי הספר מקולקלים
לרוב ,ומכניסים חומר-לימודים של הרשעים.
ואנשים כבר 'הרימו ידיים' ,לרוב .פעם היו צועקים
על זה ,עכשיו פשוט 'מרימים ידיים' ,ואומרים ש...
כולם עושים ,אז גם הם יעשו.

ש .כואב להסתכל על הילדים הקטנים ,באיזו
אוירה שהם גדלים ,איך שהם חיים חזק בתוך
הגשמיות ,ודברים של רוחניות לא נדבק בהם ,הם
כ"כ עמוק בתוך כל הצעצועים והבגדים
והטיולים...
ת .לכן אני אומר שלא יכול להיות 'הדור הבא' .לא
יכול להיות דור-המשך שיהיו יהודים-ממש ,שה'
ישמור .יהיו אמנם כמה משפחות שהם נלחמות
על זה בקושי רב.
אז הכל נכון ,זו התכנית של הרשעים ,שתהיה
מעורבות בחינוך וכן בכל מיני צורות גשמיות
שתוריד ותוריד את האידישקייט ,להכניס אותם
לצבא ,להכניס אותם לעבודה בין החילוניים ,עד
שהכל יעלם .אבל לא יעזור להם ,עם-ישראל לא
יעלם .אנחנו נצחיים ,נקודה.
ש .עכשיו הם הולכים לעשות חוק בתמיכת
החרדים ,שכל החינוך החרדי יהיה תחת שלטון
הממשלה...
ת .הם רוצים את המשכורות של משרד-החינוך.
אוי ,מה אני אגיד ,מה אגיד ,אין לי כח לדבר על
זה ,אבל הם יפלו חזק ,לא סתם.
ש .באיזה שלב?...
ת .אסור להתייאש' .אם יתמהמה חכה לו ,'...הרי
כתוב שמתי שיהיה הכי קשה ,זה הסימן שזה כבר
מגיע עי' מפרשי תהלים סוף פרק מ"ד ,פר חלק
צח' .שיתייאשו מן הגאולה .'...אז זהו הסימן שזה
מתקרב .אני חושב שהפסח בשביל כולנו בינתיים
הוא קצת כמו בלון-בלי-אויר ...נסחב ...רוב
האנשים לא עם רוח-החיים של פעם ,ממש שוב,
כמו איזה גלגל בלי מספיק אויר ,והאוויר יוצא
ויוצא ,והכוח של הבן-אדם נעלם ,אבל ה' יחזיר
את זה עוד יותר חזק מאשר קודם .והפסח הזה –
הרבה דברים כבר קורים ,אבל אני מרגיש שיהיה
בין פסח לל"ג-בעומר הרבה דברים ,הרבה דברים
קשים ביותר ,ה' ישמור .לא דווקא בארץ ישראל,
בכל העולם.
ש .והרפורמיות בכותל עושות הצגות ברכת-
כהנות...
ת .ברוך ה' גמרנו עם זה ,אבל הם יחזרו ,הם רק
עושים 'כאילו' ,וזה עוד יחזור .והתכנית שלהם פה,
זה כן לאפשר להם ,וזאת בכדי להרוס את הדת .זה
מה שהם מתכננים .אבל הם לא מבינים מה זה
יהודי אמיתי .הוא יכול להיות רחוק ביותר ,אבל
כשמישהו יורק עליו ואומר לו' :יהודי מלוכלך',
הוא י ִָלּ ֵחם ,הוא יכעס ,הוא ילך לקב"ה .וזה מה
שיקרה .הרבה מאד יהודים שהם לא שומרי-מצוות
פתאום יתעוררו ,בעזרת ה'.
ש .שמעתי שהשנה מתכוונים המטונפים לעשות
תהלוכה מרכזית ארצית בירושלים' ,לכבוש את
המלכה בבית' – כמו שכתוב.
ת .חכו-חכו ,הם עוד יגיעו לכותל ,חס ושלום ,ה'
יתן להם להגיע להכי-נמוך שאפשר .ומה? אתם
סבורים שהם מתכוננים לשחק משחקים עם כל
אלה היהודים בקבר-דוד-המלך שבאים ,ומתפללים
וכו'? ...יום אחד הם מתכוננים פשוט להוציא את
כולם ,להעיף אותם – וזהו .אבל עדיין לא ,ואני לא
מאמין שה' יתן להם להגיע לזה בכלל ,אבל זהו
התכנון שלהם.
ש .בערב החג הביאו חיילים וחיילות לבקר
בישיבה ידועה בבני ברק .התרסקות! למה
שותקים?...
ת .מה אני יכול להגיד לך? מה אפשר לומר???
מישהו 'נפל על הראש' .מה עוד אפשר להגיד על
כזה דבר .אבל הם לא רוצים להפריע )כלומר לא
רוצים למחות בהם( ,הם לא רוצים שיראו אותם,
כי להם יש את כל הכוח ,הם יכולים להכניס
אנשים בבית-סוהר ,ויכולים אפילו לעשות דברים
קשים לאנשים ,אף אחד לא יעשה להם כלום.
הזמנים קשים ביותר .וזה הולך להיות עוד יותר
קשה .עד שזה יתפוצץ ,עד שנראה את הניסים
הענקיים ,נגד הגוים ונגד הרשעים – זה יקח זמן,
אבל את הניסים האישיים ,עוד מעט אנחנו נראה,
ואנחנו רואים את זה כל היום ,אבל יהיה בגדול,
בגדול .והרבה יהודים יחזרו בתשובה ,הרבה מאד.
ש .גליה אמרה פעם שלקראת הגאולה יהיו נהרות-
נהרות של יהודים שיחזרו לה' בתשובה...
ת .נכון ,ואנחנו מתקרבים לזה ,אנחנו כבר כמעט
בתוך זה.
ש .בעניין עשרת השבטים .בשם הגר"א נאמר
שקודם יתקבצו עשרת השבטים ,ואכן שומעים על
שבטים מארצות רחוקות שמתעניינים לחזור
ליהדות ...האם אתה אכן רואה את זה כסימן?
ת .מה? ...זה הסימנים! בדיוק מה שאמרת .אלו
הסימנים!
ש .אמרתם שאלו מתוכנו שייעלמו בזמן הופעת
הכוכב הם אינם יהודים...
ת .יש הרבה אנשים שנחשבים ליהודים שהם לא
יהודים.
ש .לאחרונה שמעתי שהיו כ 200-רעידות-אדמה
ביום אחד! אמנם לא כולם גדולות ,אבל בחלקן
ממש חזקות...
ת .נכון ,רעידות-אדמה בלי סוף .ושוב אני חוזר:
הרי-הגעש שמתפרצים אחד אחרי השני וממלאים
את האוויר באבק ועשן ופיח שיוצא מבפנים .ויש
הרבה-הרבה חופים שנעלמים כמו שדיברנו .והרבה

מאד מהקרח בקוטב הצפוני נמס ,כי השכבה
העליונה של כדור-הארץ זזה .עכשיו למשל,
בקנדה ,יש אזורים שהם קרים מאד אבל אפשר
עוד לחיות בהם ,אבל זה זז צפונה עד כדי כך שזה
מגיע למקום הרבה יותר קר ,וברגע שתהיה בעיה
בחשמל וכו' – לא יוכלו בכלל לחיות שם ,בגלל
הקור .וזה קורה בגלל שהחלק העליון של כדור
הארץ זז ונוסע ,נפרד מן הכדור.
ש .גם שמעתי שבאמריקה היו בזמן אחד הבדלי
טמפרטורות קיצוניים ממקום אחד לשני ,במקום
אחד – חמסינים ובמקום אחר – שלגים...
ת .יש כל מיני סימנים שקורים במזג-האוויר ובכל
מיני דברים אחרים עי' ילקוט שמעוני על תהלים
ק"מ ,רמז תתפ"ח' :סכותה לראשי ביום נשק' .א"ר
יוסי בר בון ,ביום נשק ,שהקיץ נושק את החורף',
ולא רוצים לדעת ,ממשיכים .זה לא מספיק מפחיד.
ה' יעזור לנו שאנחנו נתחיל לזוז בלי שאנחנו נגיע
לפחד .מה שכן אגיד לכם ,שאנחנו כולנו צריכים
להמשיך לדבר ,ובצורה חריפה ביותר ,כי אנשים
כל כך מוקפים בקליפות ,ושום דבר לא נכנס רק
אם זה מאד-מאד חזק.
ש .אבל יש כאלה שמקבלים מזה רתיעה ,זה לא
עושה להם טוב....
ת .בסדר ,אבל אפילו אלו שלא רוצים לקרוא את
זה ,אם הוא צריך לדעת את זה ,בסופו של דבר ה'
ידאג שהוא יֵדע את זה.
ש .אנחנו כאן לא יודעים כלום מה שקורה ,הכל
מוסתר...
ת .מי ששומע רדיו פה בארץ – לא יודע כלום.
'כּ ֵאלוּ-
מעניין אותי איך הקריינים ההם שהם ָ
חכמים' ,לא תופסים שרק מדברים בלב-בלה-בלה
כל היום ,כל מיני שטויות...
ש .הרוסים מנסים להשתחל פה דרך סוריה...
ת .כולם רוצים את הארץ הזאת ,ובסוף גם תהיה
יקל'
מלחמה ביניהם ,כן ,זה ברור .כזו ְ'ק ֵליינֶע ְשׁ ִט ְ
)פיסת ארץ קטנה( ,מקום קטנטן ,אז מה רוצים
מאתנו? ...אבל המלחמה ,המלחמה הגדולה –
תהיה פה .ומשיח הוא שילחם .ולא-סתם יבואו,
יבואו עם כל הטנקים וכל כלי המלחמה שלהם,
אבל יהיו להם בושות גדולות ,כי אדם אחד בלבד
ילחם נגד כולם ,שליח ה' ישעיה י"ג ד'' :ה'
ְצ ָבק'וֹת ְמ ַפ ֵקּד ְצ ָבא ִמ ְל ָח ָמה ,'...משיח בן דוד,
שיהיה בקרוב ,אמן.
כאלו בושות יהיו להם לפני שימותו מזמור פ"ג:
ֹאבדוּ '...וזה יהיה
ַח ְפּרוּ וְ י ֵ
' ֵיבֹשׁוּ וְ י ִָבּ ֲהלוּ ֲע ֵדי ַעד ,וְ י ְ
הסוף של הרשעים .ואנחנו במצב קשה .רק שנדע
ולא נשכח :אנחנו לא נשרוד אם הקב"ה לא רוצה!
והוא ישלח משהו ,ואני מאמין שזה יהיה הכוכב,
שזה יהיה כל-כך הרסני עד שלא תהיה שום
אפשרות לבן אדם לשרוד מזה .אבל יהיו ניסים
ענקיים! שוב :ניסים ענקיים! וזה כתוב ברור .לא
רק אני אומר את זה מיכה ז' ב' .וזה יביא את
היהודים לא רק לחיים טובים ולגאולה השלימה,
אלא לחיים כאלו בכדור-הארץ הזה שיהיה אפשר
לחיות למרות כל הזיהום ,ועם כל ההתפוצצויות
מכל החיוניים ,ועם כל ההרס ,אבל לנו זה יהיה
מקום של גן עדן! וזה יהיה הנס!
ש .אולי תרחיב קצת בעניין רדיפת הרב ברלנד,
הוא סובל קשות כפי שלא היה מעולם...
ת .הרב ברלנד – הוא צדיק ממש .הוא קיבל את
הבושות בשביל עם-ישראל .הוא מצפצף עליהם.
יוּמים-איומים ,אבל הוא
נכון שהוא בתנאים ֲא ִ
יותר חזק מכל הרשעים ביחד .ואין לכם מה לפחד,
תתפללו עליו כי הוא יהודי מיוחד מאד ,וכל מה
שמאשימים אותו זה שקר.
ש .שמענו שמי שרודף אותו זה לא השלטונות
המקומיים ,אלא מדרבנים אותם מכאן ,מן הארץ,
וכן בהשפעת יהודים אחרים.
ת .לא ,כנראה ,שוב ,שזה 'סדר-העולם-החדש'.
מעניין ,הם נלחמים נגדו כאילו שהוא 'התאומים'
)מגדלי התאומים(...
ש .שלחו לשם ישראלים לשמור עליו...
ת .טוענים שיש שם כשבעים שומרים על המסכן
הצנום הזה ,הדחליל הזה! ...הוא באמת יכול
לעשות להם רע ...בשמים הוא יעשה להם רע .הם
יקבלו עונש גדול .אני לא מקנא באף יהודי שעושה
לו רע .בודאי ובודאי הגוים ,אבל כואב לי הלב
שיהודי יכול לעשות לו רע.
ש .אז איפה צריך להפגין? כנגד בית המשפט
העליון ...המשטרה ...הכנסת?...
ת .לא ,זה הסדר העולם החדש! זה מגיע עד
ווֹנ ִצים' )הזנבות(
ה'שׁ ְ
לוותיקן והאו"ם .זה לא רק ְ
האלו בכנסת .זה מגיע גבוה-גבוה בהיררכיה של
הרשעים .הוא חשוב ביותר ,למה? כי הם לא
רוצים רב שמושך אליו כ"כ הרבה אנשים .והוא
מושך גם גוים פה-ושם .אולי אפילו היהודים
המפונקים של דרום-אפריקה יתחילו להבין
שה'איזִ י ַלייף' ,החיים הקלים האלה ,עוד מעט
ִ
יגמרו ,שהגיע הזמן לקום ולברוח...
ש .מחר אמורה להיות עצרת-תפילה מול
הקונסוליה...
ת .צריכים הרבה ,הרבה אנשים ,וצריכים לעשות
גם באמריקה ,ובמקומות אחרים .וזה מה שהם
מפחדים ממנו ,זה כל הפחד שלהם איתו .מעניין,
הוא בסכנה גדולה ,כי הם יכולים להרוג אותו בלי
בעיות ,ובטוחים שכולם ישכחו ממנו.
ש .אז מדוע כשרואים יהודי בצער שכזה כולם
שותקים ,לא מכריזים מחאה? למה יש שקט
שכזה?...
ת .למה ,למה ,למה ...למה יש שקט על הגיוס?...
למה יש שקט על הקברים? ...למה-למה-למה יש

שקט על כל השטויות שיש ,על הפאות ,על כל
הגשמיות ,למה ,למה ,למה ,למה? ...כובע!
ש .תן לנו חיזוק באופן אישי...
ת .כל יהודי עכשיו ,יהודי אמיתי אני מדבר,
שרוצה באמת להיות קרוב לה' ,עובר צרות וצרות
ועוד צרות ,ולחצים מכל הכיוונים ,בין אם זה
פרנסה ,אם זה ילדים ,כשיש ילדים עם בעיות ,וכל
מיני דברים ,לא משנה מה ,מלא לחצים ,מלא
לחצים .אבל צריכים לדעת ,שה' הוא שעושה לנו
את זה כדי לחזק אותנו ,כדי שברגע האחרון נוכל
להגיד' :אין עוד מלבדו' ,ו'שמע ישראל' .זה הכל.
זה מכין אותנו להגיד על כל דבר' :גם זה לטובה',
ו'גם זה לטובה' .הכל לטובה ,הכל לפי רצון ה' .אין
יותר מה להגיד ,צריכים פשוט להמשיך...
ש .אפשר כמה מילות-עידוד וחיזוק לעמ"י...
ת .אני חושב שכל מה שאנחנו מדברים ,בסופו של
דבר זה נותן ליהודים האמיתיים את הדרך להינצל.
וזה ברור .אני לא חושב שאנחנו הורסים את
עמ"י ...רק שידעו שאם רוצים להציל את עצמנו
בקלי-קלות – זה להידבק לקב"ה ,זה הכל .פשוט
מאד .לחזור בתשובה ,ולרצות רק לחיות כדי
לעשות רצון ה' ,ולא את רצון משרד-החינוך ולא
את רצון הכנסת ,ולא רצון קופת-חולים ,ולא רצון
אף גורם שהוא ,לעשות אך ורק את רצון הקב"ה.
ש .יש אנשים שבורים ,כל כך רוצים להתקדם,
אבל ללא הצלחה .עולים מדרגה – יורדים שתים,
מטפסים שתים – יורדים ארבע...
ת .מי שרוצה ,וקשה לו – ה' ירים אותו .העיקר
שהוא עושה השתדלות 'הבא ליטהר מסייעין בידו',
יומא לח ,:וההשתדלות הזאת ַמ ְראָה לה' שהוא
בכל זאת רוצה להיות עם ה' .וכל מה שאנחנו
אומרים – זה לא 'קשה' ,זו עובדה .הכוכב הזה –
זה עובדה ,זה קיים .וה' שולח את זה בשביל
לעורר את עמ"י .רוצים שלא לסבול? ...אז תקומו
מהמיטה ותתעוררו...

גלי חום קטלניים בשמונה מדינות בארה"ב.
בוושינגטון מתחוללת השריפה הכי גדולה
בהיסטוריה .במספר שדות תעופה הופסקו
הנחיתות מחשש להתפוצצות צמיגי המטוס בזמן
הנחיתה .מיליוני אנשים בסכנת פינוי .השריפות
התפשטו בשטח של מעל לרבע מיליון ק"מ
מרובע.
ש .אני חש שהאנשים הם כמו אנוסים ,היצה"ר
מושך אותם כמו מגנט ,מושך אותם מן הקדושה,
ומוריד אותם ,במיוחד הדור הצעיר .אז מה
עושים?
ת .נכון ,אני שוב אומר ,פלנט X-הזה ,אם הוא
באמת מגיע מאד קרוב אלינו ,שהרי למרות שהוא
לא כ"כ קרוב אלינו אבל בכל אופן אנחנו מרגישים
אותו בשלילי ,אבל צריך גדול משהו כזה להכניס
אנשים לאמת .הם כ"כ תקועים כמו במסטיק ,הם
לא יכולים להרים את הידיים ואת הרגלים לעשות
משהו חיובי ,אז כשיראו את זה ,את הכוכב ,כל
השקר כבר ייעלם ,כי יבינו שזה הכל לא נכון.
ואנשי השקר 'יחזרו הביתה' )יסתלקו( ,לא מאמין
שנראה אותם ,אולי בטעות נראה אותם ,ולא
נראה אותם להרבה זמן.
ש .האם הכוכב הזה – זה כוכב מחומר מוצק או
שהוא כדור גז לוהט?
ת .הכוכב הזה הוא פשוט כמו שמש בעצמו ,הוא
מאד-מאד חם ,ומאד מגנטי ,ובגלל זה הוא סוחב
איתו את כל המטאורים והאסטרואידים ,ויש לו
גם כוכבים שמסתובבים סביבו ,כמו שלנו יש את
השמש והירח וכו' ,ויש לו כמו שבעה ירחים.
ש .מה שיקרה זה ממחיש לנו את הפסוק מספר
יחזקאל שקראנו בהגדה של פסח' :דם ואש
ותימרות עשן'...
ת .נכון ,נכון ,יש הרבה מקורות לכל העניין הזה,
מקורות יהודיים .אבל אני מזהיר את אלה
שישנים :תתעוררו ,תתעוררו! תתעוררו עכשיו ,כי
אם לא תתעוררו עכשיו – לא יהיה בשביל מה.
ש .יש שקט עם הכוכב הזה ,לא מדברים עליו...
ת .לא ,האנשים מפחדים לדבר על זה ,עד שזה לא
יהיה ממש-ממש לידינו ...אבל מתכוננים בשקט,
יש הרבה מאד שמתכוננים עם בית מלא אוכל ,אני
לא מדבר בארץ ,כי בארץ אנשים לוקחים את זה
פחות רציני ,וגם באמריקה ,אבל ישנן קבוצות
שלוקחות את זה מאד רציני .אבל זה לא יעזור לנו
שנה-של-אוכל ,כן ,קצת אוכל להתחיל ,אבל מעבר
לזה – איך שלא יהיה ,זה יהיה רק עם ניסים ,אך
ורק ניסים .ובן-אדם שהוא לא מאמין מספיק חזק
– הוא לא יכול להאמין בניסים ,לא יכול לקבל
עליו את הזכות לזה ,כי צריכים להאמין בניסים
כדי שזה אכן יהיה ,צריכים להאמין עם כל הלב
שה' עושה לנו ויעשה לנו ניסים .אבל אני מאמין
שכל יהודי יגיע לזה ,כי זה בנוי בתוך היהודי –

היכולת להגיע לזה .וזה מה שמבדיל בין יהודי-
אמיתי לבין אדם שהוא ערב-רב ,שהוא נולד כמו
יהודי אבל הוא לא יהודי .לערב-רב – אין את
האפשרות להגיע לזה ,אין לו את הרצון העז
לעשות את רצון ה'.
ש .זה קצת מייאש ,לצפות ולצפות ולחכות...
ת .אבל זה כתוב שזה יהיה בדיוק ככה סנהדרין
צח ,.ואם אנחנו מרגישים את זה כבר ,אז זהו
הסימן הטוב .וזה לא משנה אם מרגישים את זה
עשרים שנה או דקה וחצי .ואלו שמרגישים את זה
עשרים שנה או יותר מזה – אז הם חיים חיים
יותר מתוקים ,יש איזו מתיקות בגעגועים האלה
שנותנת ליהודי קירבה לה'.
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מנחם ,יום ד' פרשת קדושים ,כ"ו ניסן תשע"ו
אין לי כח כבר ,פשוט אין לי כבר כח .מה
שקורה זה נורא .כל העולם הפוך ,הפוך ממה
שצריך להיות .כל העולם נפגע ,קודם כל נפגע
רוחנית בצורה איומה ,ועכשיו זה גם מתחיל
להיפגע קשות גם בטבע .המהות של כדור-הארץ
תשתנה עד שפשוט אי אפשר יהיה להכיר אותו.
בדיוק כמו שהרשעים עושים ,מקביל בדיוק למה
שהם עושים רוחנית לבריאה של העולם.
אנחנו הדור האחרון .זה לא פשוט להיות הדור
האחרון .אני מבין טוב למה כל האברכים שאני
למדתי איתם לפני אלפיים שנה לא רצו להיות
בחיים בזמנים האלה סנהדרין' :ייתי ולא
אחמיניה .'...זה לא בגלל שפחדו ,בהחלט לא ,אלא
זה בגלל שידעו שתהיה כזה ירידה ,גם בין
היהודים ,יהודים שמבחוץ נראים יהודים-מאמינים
ובפנים הם רקובים ,רקובים.
ובכלל ,כל העולם חזר להיות סדום ועמורה.
הרוב – סדום ועמורה! והמנהיגים שלהם ,לא יותר
טובים מכל הרשעים שחיו אי פעם ,והם באמת
הגלגולים של הרשעים האלה.
אני כבר לא יכול לסבול ,לא יכול לסבול .אני
יודע מה שפחות-או-יותר עומד להיות ,וזה יהיה
קשה ביותר ,קשה ביותר .ואפילו אם אנחנו אישית
לא ניפגע קשות מזה ,אבל רק לדעת ,רק להיות
בזמן הזה ,רק לראות ,רק לגלות מי לחיים ומי לא,
חס ושלום ,רק לגלות את זה ,את האמת הזאת ,מי
שלא יכול לחזור בתשובה ,כי אין לו בכלל את
הבסיס היהודי לחזור בתשובה ,אבל הוא נקרא
'יהודי' ,נקרא מבחינה-חיצונית יהודי ,וגם נראה
יהודי ,ואפילו בא ממשפחה חשובה – בסופו של
דבר הוא ערב רב ,ולא יוכל להינצל.
מה אני אגיד לכם ,הלחץ עלי הוא יותר מדי
חזק .אני כבר לא סובל את זה ,פשוט לא סובל.
שהקב"ה כבר יביא את זה ,שכבר-כבר יביא את
המשיח .אני כבר לא יכול ,כבר לא יכול ,אני כבר
לא יכול .לא רק אני לא יכול ,עם ישראל
האמיתיים סובלים ,כבר סובלים ,עצובים
כשרואים את הדרגה הנמוכה שכולנו יורדים לזה.
משהו נורא.
אני לא יודע מה עוד להגיד .הלב שלי נשבר,
אבל מה ,בכל אופן ,אני יודע בטוח שכל נשמה-
יהודית תינצל ,ותגיע לגאולה השלימה ,ותקבל את
פניו של משיח-צדקנו ,ותמשיך לנצח ,ובלי היצר
הרע .ועד אז אנחנו צריכים להיות חזקים,
ולהשתדל להשפיע על אחרים לעזוב את השטויות,
את העבירות ,ולחזור לקב"ה ,גם בפנים וגם בחוץ.
מה יש עוד להגיד ,כן ,כן ,הכוכב מתקרב,
והכוכב ,כשליח ה' ,הוא יעשה עולם אחר ,ויהפוך
את העולם הזה למשהו שאנחנו לא נכיר .ישעיהו
ַחרוֹן אָף,
ָרי וְ ֶע ְב ָרה ו ֲ
אַכז ִ
י"ג ט''ִ :הנֵּה יוֹם ה' ָבּא ְ
ַשׁ ִמיד ִמ ֶמּ ָנּהִ :כּי
יה י ְ
אָרץ ְל ַשׁ ָמּה וְ ַח ָטּ ֶא ָ
ָלשׂוּם ָה ֶ
אוֹרםָ ,ח ַשׁ ְך
ָ
ָהלּוּ
יהם לֹא י ֵ
יל ֶ
וּכ ִס ֵ
כוֹכ ֵבי ַה ָשּׁ ַמיִ ם ְ
ְ
וּפ ַק ְד ִתּי ַעל
יה אוֹרוָֹ :
ָר ַח לֹא י ִַגּ ַ
ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ְבּ ֵצאתוֹ ,וְ י ֵ
ֵדים
ֵתּ ֵבל ָר ָעה וְ ַעל ְר ָשׁ ִעים ֲעוֹנָם ,וְ ִה ְשׁ ַבּ ִתּי ְגּאוֹן ז ִ
אַר ִגּיז
אַשׁ ִפּילַ ...:על ֵכּן ָשׁ ַמיִם ְ
ְ
יצים
ַאוַת ָע ִר ִ
וְ ג ֲ
קוֹמהְּ ,בּ ֶע ְב ַרת ה' ְצ ָבק'וֹת וּ ְביוֹם
אָרץ ִמ ְמּ ָ
וְ ִת ְר ַעשׁ ָה ֶ
ֲחרוֹן אַפּוֹ'...
כל המציאות תהיה אחרת .אבל ארץ ישראל
תהיה יותר גדולה עי' מדרש רבה שיה"ש פ"ז פי"א,
ועי' סומ"ס כתובות 'ארץ צבי' ,ותהיה אמצע
העולם עי' יומא נ"ד .:המקום הקדוש ,האמיתי,
כמו שהיה מההתחלה ,ומארץ ישראל תצא
הקדושה ישעיהו פרק ב' ,ע"ש ,מארץ ישראל יצא
כל טוב " ִל ְראוֹת ְבּטוּב ה' ְבּ ֶא ֶרץ ַחיִּ ים" ,תהלים כ"ז,
ארץ ישראל תהיה מרכז להכל.
ואנחנו ,היהודים ,נעלה ונעלה ונעלה .אבל עד
אז – אנחנו פה ,ואין מה לעשות .רק להתפלל,
ולהשתדל להתקרב לה' ,שלא נרגיש בדידות ,שלא
נרגיש לבד .ואם נוכל להרגיש אחד עם ה' ,אנחנו
לא נסבול נפה"ח ש"ג פי"ב .עם ישראל – חי!
ש .מרגישים מאד את הסבל הזה...
ת .הסוף מתקרב .והרשעים מתכננים מהחודש
הזה ,חודש מאי ,דברים איומים .ובכל חודש ,כל
שבוע ,כל יום ,כל שבוע ,כל יום ,כל שעה וכל
דקה .כל ...יהיה עוד חדשות ועוד חדשות ,ועוד
חדשות ועוד חדשות.
ובכלל ,לא אומרים את רוב החדשות – בכלל לא
אומרים ,אז אנשים לא בדיוק יודעים מה קורה.
אבל העולם הולך ליפול ,ובעתיד הקרוב! זה יהיה
מפחיד ,אבל זה חייב להיות .ומאחר שכל מה שה'
עושה זה לטובה – אז גם זה לטובה .אנחנו
צריכים לא לשכוח את זה :הכל לטובה ,הכל
לטובה! רק ככה נוכל לשרוד את זה ,נצליח לשרוד
את זה .אפילו אם זה לא יפגע אישית בנו ,רק

לראות את זה ,רק להרגיש את זה ,רק לדעת מה
שקורה – זה יהיה מאד קשה .אז זהו ,זהו .אני רק
יודע ,שיהיה רגע של בלגן כזה גדול ,כזה דבר שלא
היה כמותו בהיסטוריה האחרונה לפחות אלפיים
שנה או יותר .אז אני לא יודע מה להגיד ,אני יודע
שהרשעים יקבלו בדיוק את מה שמגיע להם.
ש .כשיתחילו הדברים הגדולים להתרחש – האם
אנחנו נתחיל להרגיש יותר טוב?...
ת .רק אלה שרוצים אמת ,ברגע שיתחיל באמת
הבלגן הגדול ,נרגיש הקלה ,אפילו שיהיה קשה
מאד ,אבל מסביב בכל אופן נרגיש הקלה .זה כמו
שיש חום ,וזה מגיע למצב מאד גבוה ,ואז פתאום
מזיעים – וזה יורד ,אבל ברגע שמזיעים כבר ישנה
הקלה ,אף שזה עוד לא ירד ,החום ,אבל זה בדרך
לרדת...

על הנשמה היהודית
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בנימין ,ירושלים ,יום ד' פרשת בהר ,כ"ה
למטמונים ,נצח שבנצח ,י' אייר תשע"ו
אני היום רוצה לדבר על הנשמה היהודית .אני
רוצה לומר לכל היהודים את הדבר הזה ,שבעתיד-
הקרוב מגיע בלגן שעוד לא היה דבר כזה מעולם,
תוהו ובוהו בכל העולם .כדור-הארץ יהיה בסכנה
ענקית מכל הכיוונים ,וגם בתוך נפילה כלכלית
קשה ביותר ,שתכניס את כל העולם למצב כמו
שיש עכשיו בוונצואלה ,שאין אוכל .הכל נפל שם,
ואי אפשר להוציא כסף מהבנקים .אין אוכל ,ואין
מה לקנות ,והאנשים במצב של רעב ,והאנשים
האלה רוצים לאכול ,אז הם תופסים את החתולים
והכלבים ואוכלים אותם .זה המצב .ואם המצב
הזה ימשיך – יתחילו להרוג אחד את השני על
אוכל .וזה מצב שעומד להיות כך בכל העולם .אני
לא מגזים ,זהו המצב ,כלכלית.
ובנוסף לזה ,יהיו פיגועים ,או פצצות ,או
מלחמה ,משהו יקרה ,יהיו מקומות בעולם
ִשׂרפו כמו מה
שיֵעלמו ,ויהיו מקומות בעולם שי ָ
שיש כעת בקנדה .זה ממש טירוף מה שקורה שם,
זה עדיין בוער כל האזור .כל האזור עם להבות ,וזה
יקח חודשים-חודשים עד שיהיה אפשר לכבות את
זה .אבל כל האזור הזה ,היפה ,המלא עצים ,שהיה
מלא נוף מדהים – נעלם! עכשיו זה הכל שרוף,
קילומטרים ,קילומטרים ,קילומטרים שרופים,
שרופים כאילו שפצצה אטומית נפלה שם .וזה
בגלל הרשעים ,הצורה איך שהם מוציאים את
הנפט מן האדמה ,כך שזה היה אמור לקרות יום
אחד ,אסון שכזה .ויש עוד מקומות ,אבל זה מקום
ענק ,מאגר ענק של נפט.
ובנוסף לזה ישנה עוד סכנה .במפרץ מקסיקו ,גם
כן ,הצליחו לפני כמה שנים לסתום את החור
ההוא של הקידוח ,שכזכור גרם לפיצוץ שהרג כמה
אנשים על הפלטפורמה שעבדו בה באמצע הים
במפרץ-מקסיקו לשאוב נפט ,וזה קלקל הרבה
מהחיים של הים שבמפרץ מקסיקו ,שזה היה
חשוב לכל העולם .ואני רוצה לומר לכם שמפרץ
מקסיקו ,אם זה מתפוצץ ,וזה עומד להתפוצץ שוב,
אז חלק גדול מארה"ב יהיה מתחת למים! כולל
אש והרס שאי אפשר לתאר .ובכלל ,המים במפרץ
מקסיקו מתחממים ,וזה מביא למצב שזה יכול
להגיע לטמפרטורות מאד קשות .וזה כבר הגיע
לשמונים מעלות פרנהייט ) 27מעלות צלסיוס( ,וזה
הרבה מאד! וזה עולה .וברגע שזה יתפוצץ – אז
כל המדינות שמסביב יהיו במצב קשה .אבל זה
עוד כלום.
ואם אנחנו מבינים שהכוכב שנקרא בזוהר
'השביט' ,או כפי שקוראים לזה הגוים גם כן
יבּירוּ' או פלנט-אקס ,הוא באמת בכיוון שלנו,
ִ'נ ִ
ובאמת רואים את זה כבר ,נכון ,לא כל אחד יכול,
כי יש מקומות בעולם שרואים את זה יותר ברור
ובמקומות אחרים פחות ברור ,או שצריכים לקום
מוקדם בבוקר כדי לראות את זה ,אבל רואים את
זה ,ואין בזה ספק שזה מה שזה .והכוכב הזה,
עכשיו אני מדבר לפי המדענים ,ולא לפי הזוהר ,זה
יהרוס את רוב העולם ,ולא-סתם .ומדובר על
רוחות במהירות של לפחות  800מייל לשעה )1300
קמ"ש(! מדובר על גובה של צונאמי של  600רגל
) 200מטר( לפחות! מדובר על הרס שאי אפשר
אוֹרים
לתאר ,כי מתלווים עם זה גם כן ֶמ ֶט ִ
ידים שיתנו מכות לכל כדוה"א ,כך שזה
רוֹא ִ
ואַס ֶט ִ
ְ
יהיה אש-וקור ,אש כמו ברד ,הברד של מצרים.
וזה לא מספיק ,זה לא הכל .יהיה לנו גם ימי
חושך צפניה א' ,ע"ש ,זוה"ק שמות ז' ע"ב ,ובכלל
כל העולם יהיה שונה ,וזה כבר שונה .האם אתם
לא מרגישים אפילו פה בארץ את מזג-האוויר
המשונה?! האם אתם לא מרגישים שהקוטב
הצפוני והדרומי זזים? הם זזים ,באמת שהם זזים,
וזה יהיה עוד יותר גרוע ,עוד הרבה יותר גרוע ,כי
פלנט-אקס או 'השביט' מאד-מאד מושך את כל
הכוכבים ,אבל גם כדוה"א מושך את החלק העליון,
וזה מתנתק מהבסיס של הכדור ,של הפלנטה
שלנו ,ואז זה זז ,זה זז! הבסיס נשאר במקום ,אבל
החלק העליון – זז! האם זה לא משונה?!...
ועוד מעט לא יתאפשר לטוס ,למה? כי המקום
שצריכים לנחות זה הולך לפי מכשירים ,לא לפי
העין ,ואיך אפשר לדעת לאיזה כיוון נוסעים? הכל
אָרץ'...
מבולבל! 'ה' ָמ ָלך ,י ְִר ְגּזוּ ַע ִמּיםָ ...תּנוּט ָה ֶ
וזה כבר התחיל התופעה הזאת לפני זמן מה ,וראו
את זה ,אבל אז זה היה מעט מאד ,אבל כבר אז
היו שדות-תעופה שנאלצו לשנות את כל הדברים
האלה אפילו אם ההשפעה קטנה ביותר ,כי אסון
גדול יכול להיות אם אפילו רק בכמה אינצ'ים זה
משתנה ,זה עלול להביא אסון .אז לכן אנחנו

במצב מאד-מאד קשה.
וזה עוד כלום! הקושי הכי גדול – זה הרוחני.
אנחנו יורדים בצורה איומה .אנחנו יורדים ממש
במהירות הבזק .וזה מה שמפריע ,זה מה שגורם
את העונש ,את הסבל שיבוא על העולם יבמות סג.
'אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל.'...
הרשעים – נוּ ,הם רשעים ,והגוים – נוּ ,הם גוים,
אבל בין הגוים הרשעים ביותר ישנם הרבה יהודים
שמכרו ממש את הנשמה שלהם לשטן .זה לא
צחוק ,זה אמיתי .אתם לא מבינים שזה לא רק
בסרטים ,או באיזה ספר של קבלה או משהו רוחני
של עובדי עבודה זרה מתקופה של פעם ,שמדברים
על שדים ורוחות ,ועל השטן .לא ,זה אמיתי ,וזה
קיים בעולם שלנו .כל שנה ,מאות ,לא מאה ,אלא
מאות ואלפי ילדים נעלמים בארה"ב ,לוקחים
אותם ליעוד כמו שהרומאים לקחו בזמן חורבן
הבית את ארבע מאות הילדים באנייה ,שהם קפצו
לים כי הם לא רצו לטעות עי' תוס' ע"ז יח .ד"ה
ואל ולהגיע למצב שיצטרכו לעשות את הדברים
המלוכלכים שהרומאים רצו מהם ,אז הם קפצו
למים ,לא לפני שקודם לכן בדקו שיהיה להם עולם
הבא גיטין נז :וזה מה שקורה עכשיו ,הם חוטפים
ילדים...
ש .איזה ילדים?...
את מי שהם רוצים .הנטיה זה יותר לבנים מאשר
לבנות ,הם לוקחים אותם ואז הם נהיים עבדים.
ובחלקם הם מקריבים אותם ממש ,מקריבים על
מזבח ,מקריבים אותם! הם לא חולי-נפש ,הם
רשעים כ"כ גדולים שאי אפשר לתאר .וזה אצל
הגוים ,אבל יש ביניהם יהודים שה' ישמור ,ה'
ישמור .הם מהאנשים החשובים-ביותר-כביכול
בארה"ב ,האנשים שבממשלה ,עד הגבוהים ביותר,
בכל מיני תפקידים ,והם עשירים עכשיו ,וגם הם
'החשובים כביכול' עכשיו .וזה הכל בשביל הטעם
העקום שלהם.

בולענים נפערים בכל מיני מקומות בעולם,
בולעים שכונות ,בתים ,מכוניות ,כבישים...
כל הרשעים שחיו אי פעם בעוה"ז – חזרו עכשיו,
חזרו עכשיו ר' רש"י תהלים סו"פ ט' .והם כולם
פה .כולם פה בגלגול .זה הסוף של ההצגה הזאת,
וזה ממש דבר שאי אפשר לתאר ,לפעמים רוצים
להקיא מזה ,לא יודע מה להגיד .זה כ"כ גרוע ,וזה
נוגע בכל מקום בעולם שלנו ,וה'כאילו-הצדיקים-
ביותר' גם ביניהם .ולצערי הרב ,הרבה מהדברים
האלה ,מגיעים גם לעולם שלנו ,של החרדים .ואני
פשוט בוכה ,בוכה בדמעות ,על האחים והאחיות
שלנו שיש להם עבירות קשות ביותר ,שהם
כביכול-חרדים .אני כבר לא מדבר על החילונים,
שחלק מהם כבר מכרו את הנשמות שלהם רשמית
לשטן ,אבל יש בינינו שהולכים אחרי הגוים,
מתבלבלים בצורה איומה ,וגם מרוויחים עליהם,
מרוויחים מהבלבול ,מהבלבול .הם רוצים כסף ,הם
רוצים שליטה ,הם רוצים את כל ההנאות
העקומות שרק אפשר לקבל.
ארצות הברית ,שהיא זו שהביאה את הכיוון
הזה בחזרה אל העוה"ז ,היא תשלם את המחיר
הכי גדול .והיא כבר משלמת .כל הבלגן בכל ארה"ב
– זה פשוט לא להאמין .אבל מגיע ,מגיע לה.
ותמיד ארה"ב היתה משהו שיותר מתאים לשטן
מאשר לקב"ה ,בודאי .רק חברה כזו שכל החיים
שלה זה חומריות יכולה להגיע לכזה דבר .וזה
הדביק אותנו ,זה מה שכואב לי ,הדביקו אותנו.
בבתי-הספר שלנו פה בארץ – הם ממש
השתלטו עליהם ,הממשלה ,שהיא חלק של
הרשעות הזאת .הממשלה זה ממש משהו נורא ,זה
חלק של המושחתות הזאת .ואני אומר לכם
שמקלקלים אותנו בכל מיני צורות ,וגם אצל
הממשלה יש להם תוכנית מסודרת ,ביחד עם
הרשעים ,לקלקל את המשפחה היהודית כעצת
'א ֶשׁר ִנ ְכּלוּ ָל ֶכם .'...הם מסדרים
בלעם הרשעֲ :
מצבים שהחרדים ירצו להיות 'האנשים היפים',
והם גם מקבלים משכורות טובות אם מוכנים
למכור את הנשמה .הם לא יודעים מה התוצאה
של זה .הם מוכרים את הנשמה בלי לדעת את זה.
וזה בודאי קורה בחינוך שלנו של הבנות ,אבל גם
וּבנֵי
הוּדה ְ
'וּבנֵי ְי ָ
של הבנים סוף ספר יואלְ :
יקם ֵמ ַעל
ְרוּשׁ ַלִם ְמ ַכ ְר ֶתּם ִל ְבנֵי ַה ְיּו ִָניםְ ,ל ַמ ַען ַה ְר ִח ָ
י ָ
בוּלם ,'...ע"ש ,ויש הרבה-הרבה ישיבות שלוקחים
ְגּ ָ
כסף מהגוים בלי בעיות ,אבל יש מחיר לכל דבר.
אני יודע שבעתיד הקרוב מאד ,תהיה איזו
התפוצצות ,איזה משהו שיקרה ,שממש יביא
אותנו להלם .ואני לא אהיה בהלם ,כי אני יודע
איפה הגענו .אני יודע שלא יכול להיות דור יהודי
אחד נוסף ,אפילו שישנם יהודים שהם מוכנים

להילחם נגד כל החידושים של הרשעים ,אבל הם
מעטים מאד .ואפילו יהודים-אמיתיים עם נשמה
נצחית – הם גם כן נסחבו עם זה ,או לפחות
התבלבלו .אבל ה' יציל אותם .הרי ה' הוא שיצר
את העולם הזה בשביל הנשמה היהודית ,כי
בנשמה-היהודית יש ניצוץ של הקב"ה בעצמו,
והוא לא יתן לנו להיעלם ,הוא לא יהרוס אותנו,
כי אנחנו והוא – אחד ִ'כּי ֵח ֶלק ה' ַעמּוֹ ,'...אז אי
אפשר לעשות הפרדה בינינו .אז לכן הוא יהרוס,
כמו שכתוב  -שני שליש של העולם ,ברור ,אין
ספק ,ואין כזה דבר 'המתקה' פה .כל זה צריך
ֵה ְרגוּ.
להיעלם ,ורוב האנשים בעולם – י ָ
אבל כל יהודי עם נשמה יהודית ,כולל אלה
שהם גרים-אמיתיים ,כי גם להם יש נשמה יהודית
אמיתית – הם ישרדו ,הם לא ימותו בזמנים
הקשים האלה .וכל השאר ,רוב העולם ,רוב
אוכלוסיית העולם תמות בצורה קשה ראה ישעיה
ל"ד .ורשעים שחושבים שהם יכולים להיכנס
לחורים שלהם שהם בנו לעצמם ,לבונקרי-
הלוקסוס )הפאר( שלהם ,אז הם גם כן ,חלק ימותו
שמה ,בפנים ר' סו"ס עמוס ,וחלק מהם עוד יבואו
כנגד משיח .אבל לא יעזור להם כלום .הם גמורים.
'בפנים' הם יודעים את זה .וכשיגיעו שוב לא"י –
הם יחשבו שהכל נהרס ,ויגלו להפתעתם שיש
יהודים שחיים כמו יהודים-אמיתיים ,כי הם
יהודים אמיתיים באמת ,ואת זה הם לא יוכלו
לסבול ,וכבר יֵדעו שזה הסוף שלהם.
אבל עכשיו ,ברגע זה ,אני מבקש מכל היהודים:
תפתחו את העינים שלכם ,זה הסוף! אתם לא
מבינים?! זה הסוף! אני כ"כ עצבני ,אני יודע
שהולכת להיות התפוצצות ,משהו ,מאיזה כיוון
בדיוק – אני לא יודע ,אבל אני יודע ,אני יודע ,וזה
ברור.
כל היהודים באמריקה ,באירופה ,שאתם עדיין
חושבים שהחיים נורמליים ,והם רגילים,
תתאוששו ,תפתחו את העיניים ,אל תירדמו
עכשיו .זה לא שקר .ואם זה פשוט קשה לכם
להאמין – אז לפחות תתחילו לעשות תשובה.
ותשובה בין כך זה דבר שצריכים לעשות ,כי אין
אדם אחד בעולם שיודע מתי זה הסוף שלו ,אז
אדם צריך כל הזמן לעשות תשובה ,כל הזמן ,כל
הזמן 'ושוב יום אחד לפני מיתתך' ,אבות ב' ,עי'
ילקו"ש לתהלים צ' רמז תתמ"א.
ישנם יהודים שכל הזמן חושבים על יום-המוות
שלהם ,כי רק ככה אפשר להתאושש ,ולהתעורר,
ואנחנו יודעים שבאופן טבעי כמו שאנחנו חיים
באלפי השנים האחרונות ,אז יש סוף לחיים שלנו,
לחיים הגופניים .אנחנו אמנם חוזרים בכל מיני
גלגולים ,הגוף מת ,אבל לא הנשמה .אבל צריכים
לעבור את המות .ועוד מעט כבר לא נצטרך לעבור
את המות ,אבל עכשיו עדיין כן .אז בגלל זה שבן
אדם לא יודע מתי שהוא מת ,וזה הדבר שבדרך
כלל הכי מפחדים ממנו ,הוא צריך לחשוב על זה
כדי לעשות תשובה .וזה לא יעזור לכם ,לא יעזור
לכם לדחות את זה .יום אחד תצטרכו לעמוד בפני
זה ולחזור בתשובה ,ואוי ואבוי אם לא תספיקו.
אמנם כשיגיע הכוכב זה יהיה כזה 'שׁוֹק' )הלם(
שכולם יחזרו מיד בתשובה ,אבל לא כל 'יהודי'
הוא באמת יהודי ,ואנחנו נראה אנשים ,אפילו
מהקרובים שלנו שייעלמו ,וזה יעשה לנו גם כן
'שוק' ,פחד .אז תתחילו עכשיו עם תשובה,
תתחילו כבר עכשיו עם התשובה.
מה אני יכול להגיד לכם ,מה אני יכול להגיד,
איזה רב יכול להגיד? ואם רב יגיד – אז יגידו:
'טוב ,הוא קיצוני ,לא צריך לשמוע אותו' ,אנחנו
נשמע את אלה שאומרים' :סתם שטויות ,ה' אוהב
אותנו ...אין מה לפחד ...זה בסדר .תמשיכו איפה
שאתם' ...אבל זה שקר ,זה השקר .ה' ,כן ,הוא
דואג לנו ,והוא יציל אותנו ,הוא יציל כל יהודי
אמיתי ,אבל אלה שהם כאילו-יהודים ,שהם
מחופשים ליהודים חרדים או אמיתיים – הם לא
ישרדו .ואנחנו נקבל 'שוק' ,כי פתאום הם ייעלמו.
מה אני אגיד ,מה אגיד.
ורבנים לפני מלה"ע השניה אמרו' :לא להגיד,
לא לעשות אספות ,לא להפחיד אנשים ,למה
להפחיד אותם? ,'...והם מנעו מרוב האנשים
לעשות תשובה .אבל ה' דאג לזה ,כי ככה הוא
הציל את העם היהודי ,האירופאי ,בזאת שכולם,
כמעט כולם ,אלו שהיו ערב רב אמנם לא עשו
זאת ,אבל אלה שלא היו ע"ר ,כולם צעקו עם כל
הלב 'שמע ישראל' לפני המות ,וזה הציל את כל
היהודים האמיתיים עי' זוה"ק בראשית לח :בענין
הנהרגים עקד"ה ,ובדברי האריז"ל בספר 'לימודי
אצילות' שהובאו בביאור מתוק מדבש שם.
ואלה שיצאו מזה בחיים ,להם היתה בעיה יותר
גדולה מאלה שנהרגו ,כי הם היו צריכים להקים
קהילות חדשות ,והם הקימו .וברוך ה' ,יש הרבה
אנשים חרדים ,אבל כל הקהילות עכשיו ,הרוב
הגדול ,הם מבוססים על כסף ,כסף וחומר ,וזה מה
שמעניין את כולם ,ולכן כל הקהילות המפוארות
האלה ירדו .אפילו כבר אז כאשר הגיעו לאמריקה -
זו היתה ירידה ,כי האמריקאים היו תמיד למטה,
נמוכים יותר מאירופה ,ואז כשהגיעו לפה הם
הקימו את הקהילות ,אבל לא קהילות כמו שפעם
היו.
והיו רבנים ענקיים שאיבדו את כל הילדים
שלהם ,משפחות גדולות ,והרבה מהם איבדו גם
את נשותיהם ,והם באו לארץ ישראל ,ולאמריקה,
ולאירופה ,והתחתנו שוב ,ולפחות לחלק מהם נולד
דור חדש .אבל גם הם עצמם אמרו :זה לא כמו
הילדים שהיה לנו באירופה ,לא כמוהם ,זה משהו

אחר ,דרגה אחרת .למה? כי הלוקסוס ,הלוקסוס –
זה של הגוים ,הלוקסוס – זה של אלה שרוצים את
ִשׁ ַמן יְשׁוּרוּן
החומר .והחומר מביא אותנו לשטן ' ַויּ ְ
ַויּ ְִב ָעט' ,ע"ש כה"ע ,עמוס ו' ו' ,שבת ס"ב :ולכל
ההנאות והקלקולים שהשטן מביא לנו ,שלא נדע
ר' מאמר 'שובה ישראל' בספר 'נהרי אש' לר"ש
ז'ליכובער זצ"ל.
אז מה אני אגיד לכם ,אני רק בוכה ובוכה ,על
עמ"י ,על עמ"י .עם ישראל ,אני מדבר הגיוני ,אני
לא מדבר משהו שאפשר להתווכח איתי על זה,
אם יש על זה ויכוח איתי  -אז אתם לא יודעים מה
שאתם מדברים .המצב הוא קשה ביותר ,ועמ"י
איננו במצב טוב רוחנית ,כללית .יש לנו צדיקים,
יש לנו יהודים פשוטים ,טובים ,למדנים ,כל מיני
סוגים ,שהם עדיין משתדלים להיות קרובים לה',
אבל לצערי הרב זה עוד רחוק מלהיות הרוב .אני
רק מבקש מכם ,ממכם ,היהודים ,שכשאתם
שומעים את מה שאני אומר אתם רוצים לבכות,
אם אתם רוצים לבכות – אז זה סימן שאתם
יהודים אמיתיים .אם כשאתם שומעים על יהודים
שעוזבים את היהדות ,כמו המשפחה שפרסמו
אותם מאד בגדול ,שעזבו מאזור של חרדים-ממש,
משפחות טובות משני הצדדים שהם חרדים ממש,
והם והילדים שלהם נהפכו לחילוניים ,והם גאים
בזה ,מי שיכול לבכות על זה בדמעות באמת,
ולהרגיש כאב בלב על זה – אז הוא יהודי אמיתי.
יהודי כזה אין לו מה לדאוג ,אין לו מה לדאוג .הוא
ינצל.
וכל יהודי שיכול לבכות על צרות של יהודי אחר
– הוא ינצל ,כי הוא יהודי אמיתי .וכל יהודי שיכול
להגיד תהלים ,ולהתפלל ,ולהתבודד ,ולדבר עם ה',
ולבכות ,ולהרגיש את הקרבה של הקב"ה – הוא
יהודי אמיתי ,והוא ישרוד .יהודים שהם רחוקים,
שלא חשבו על זה בכלל ,אבל יום אחד שומעים
את האמת ,ופתאום יש איזה קשר ,ויש דמעות
שמופיעות בעיניים ,שזה מגיע עד לנשמה שלו,
הוא ינצל ,ואפילו שהוא רחוק ביותר ,הוא יבין
מיד .וכל גוי שבאמת יש לו נשמה יהודית ,ורק
כעונש הוא נשלח בחזרה כגוי ,הוא פתאום ירגיש
את המשיכה לדת היהודית ,ואת הרצון לתת את
כל כולו לזה ,והוא ינצל ,כי הוא יהודי-אמיתי
שהנשמה הלכה לגלות ,אבל בשביל שיחזור 'וְ ָהיָה
וּבאוּ ָהא ְֹב ִדים
שׁוֹפר גָּדוֹלָ ,
ִתּ ַקע ְבּ ָ
ַבּיּוֹם ַההוּא י ָ
ְבּ ֶא ֶרץ אַשּׁוּר וְ ַה ִנּ ָדּ ִחים ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם ,'...ישעיה כ"ז.
לכן ,עמ"י ,לא לפחד ,אבל בלי תשובה ...אם זה
בלי תשובה ...תבינו! בלי תשובה ,בלי תשובה –
אתם לא יהודים! יש שאלות?
שאלות ותשובות:
ש .איך זה שבקנדה לא הצליחו להשתלט על
השריפה ,כבר הרבה זמן עבר מאז שהיא פרצה?
ת .מה שקרה בקנדה ,ואני לא הכי חזק
בטכנולוגיה ,אבל מה שאני מבין טכנית ,שזה
המאגר השלישי בגודלו בעולם של נפט ,וזה בוער.
הם עושים את השאיבה של הנפט בשיטה
שקוראים לזה 'פראקינג' ) ,(Frackingבשיטה זו
הם נכנסים עמוק-עמוק-עמוק לתוך האדמה ,כל כך
עמוק שזה ממש מסוכן ,מסוכן מאד .ובכלל,
כדוה"א מתחמם בגלל הכוכב ,ואז הפנים הוא חם
מאד ,ואם עושים את הקידוח הזה מדי עמוק ,זה
עלול פשוט להידלק ,ואוי ואבוי .ואיך אפשר
לכבות את זה? אפשר רק לסגור את זה .צריכים
להגיע לשם ולסגור את זה ,וזה לא עכשיו ,זה
ימשיך .ומלבד זאת גם כן האזור היה בלי גשם
הרבה זמן ,וזה יבש מאד .רק כואב הלב לראות את
זה ,את המקום ההוא 'לפני ואחרי' ,כי זה היה
מקום שהיה פעם כל כך יפה ,משהו מיוחד ביופיו...
ש .זה מזכיר לנו את סדום שגם כן היתה מקום
יפה ביותר ,גן עדן וזה הושחת לחלוטין...
ת .נכון ,זה היה מקום מאד יפה עד שה' הפך את
זה ,הפך את זה לאפר .אבל פה באמת זה היה
מקום יפה מאד ,יפה במיוחד ,אבל עכשיו זה נראה
ממש כמו שפוצצו שם פצצה אטומית ,והם עדיין
לא יודעים עוד כמה זמן זה יבער .ואותו הדבר היה
גם במפרץ מקסיקו ,בדיוק אותו הדבר .עכשיו זה
נראה שזה הולך להתפוצץ שם במפרץ מקסיקו ,כי
איפה שסתמו את זה ָשׁם זה עולה! ואז אוי ואבוי!
ש .מה יקרה אם זה יעלה ,האם עוד פעם זה יזהם
את המפרץ כמו שזה עשה בעבר?...
ת .אוֹהוּ ,הרבה יותר גרוע מזה .אם באמת זה
יעלה ,וזה יתפוצץ ,אז קודם כל המים מאד חמים
ֵצא החוצה כל מה
כבר ,וזה יהיה כמו הר-געש ,י ֵ
שיש בפנים ,אש ,נפט וכל מיני דברים .וזה יזהם
את כל האזור .וזה לא רק זה ,זה יביא לצונאמי ,גם
בטקסס ,גם בלואיזיאנה ,גם בפלורידה
ובמיסיסיפי ,ובכל הארצות שבאזור הזה .וזה לא
מספיק .זה גם יגיע לאזור שזה מעל האזור של
'פוֹלט' )Fault
המיסיסיפי .זה יגיע לאזור שיש בזה ְ
 שבר ,בקע תת-קרקעי בין הלוחות של היבשת(,יש שם את ה'מדריד פולט' ) ,(Madrid Faultושם,
בדרום ארה"ב ,זה יכול לגרום לרעידות אדמה
ענקיות ,זה יהרוס חלק ענק של ארה"ב! ארה"ב
מקבלת עונש לא-סתם .ויש עוד הרבה דברים
שהם מהווים סכנה בשבילם.
ש .האם זה עונש שמגיע ישירות מן השמים או
שהאנשים גם הם גורמים גם כן חלק בהרס הזה,
כשליחות מן השמים כמובן?
ת .הם שליחים בודאי ,כי אם לא היו עושים את
הפעילות המסוכנת הזאת אינני יודע אם זה היה
קורה .הם עושים דברים שאסורים להם .הם

חושבים שהם במקום הקב"ה ,ח"ו ,אז לכן הם
רשאים לעשות מה שהם רוצים ,העיקר להרוויח
כסף .אבל יש גבול .והקב"ה מביא את הכוכב
שהוא לכשעצמו לוחץ ,ואפילו אם הם לא היו
עושים את הדברים האלו גם כן היו בעיות מן
הכוכב ,אבל זה לא היה עד כדי כך הרסני.
הם פשוט הורסים בעצמם את הבסיס של
החיים שלהם ,של כולנו .הם פשוט השתגעו
לגמרי .הם שיכורים מכל השליטה ,מכל הכסף
שהם אספו במשך כל השנים האלה .הם רצחו
אנשים רבים מבלי שאפשר להכניס אפילו אדם
אחד לבית הסוהר בגלל זה .הם עשו דברים
איומים .הם חוטפים ילדים ,ועושים איתם דברים
ממש נגד החוק .אבל הם יכולים לעשות מה שהם
רוצים ,כך הם סבורים ,כי הם מעל החוק ,ולא
לוקחים אותם לבית סוהר ,אז אין מה לעשות .יש
מקום בארה"ב ,וזה דבר אחד קטן ,שכל השוטרים
יודעים שהם צריכים להביא איזה סכום מסוים של
רפורטים )דוחו"ת( ,וזה לא משנה אם זה נכון או
לא נכון ,הם צריכים לתת רפורט ,להגיד לנהג
שהוא עשה כך-וכך ,ואפילו שבכלל לא יהיה נכון,
אבל הם צריכים להכניס את הכסף הזה ...ואם לא
– הם צריכים לחפש עבודה אחרת...
הם מרגישים שכל אחד מרוויח ,אבל זה מגיע
לדברים כ"כ עקומים שאי אפשר לתאר .אמנם
יודעים ומספרים את זה הרבה מאד ,אבל זה משהו
איום ונורא .אי אפשר להאמין ,אי אפשר להאמין
שהגענו לכזה מצב ,ושזה מקיף כ"כ הרבה אנשים.
ויש אנשים עכשיו שנלחמים נגדם ,וזה אכן מפריע
להם מאד עכשיו ,והם יכלו להפיל את האינטרנט
בשנייה אחת ,הם רק צריכים 'להוציא את הפקק',
את החשמל ,וגמרנו ,זה מפריע להם מאד,
האינטרנט ,כי שם מספרים עליהם את האמת,
מספרים את כל מה שהם רוצים לעשות .וישנם
אנשים אמיצים שהולכים ,ועוקבים ,ומחפשים
ומוצאים את האמת ,ומה שהם עושים – הם
מפרסמים את זה ,אבל מה? הם ,הרשעים ,כבר
מבולבלים ,הם יודעים שאין להם הרבה זמן ,הם
צריכים לפעול מהר את מה שהם צריכים לעשות,
אז כל אחד פועל בפאניקה .יש קצת פאניקה
אצלם ,והם כבר לא כ"כ בטוחים בעצמם ,ובנוסף,
יש להם מלחמות פנימיות האחד עם השני...

מצביעים עבורו ,הם מאמינים שאין ארץ יותר
דמוקרטית מאשר ארה"ב ,שאין ארץ יותר טובה
ליהודים מאשר ארה"ב ,ובכלל ,זה 'גן עדן' ממש.
אבל זה לא גן עדן ,זו גיהינום ,ומתמיד זה היה
גיהינום ,זה רק קלקל את היהודים ,ובוודאי שזה
לא דמוקרטיה ,ואיזה שקר-שקר-שקר שהיה מאז,
מכל השנים האלה מ 1776-שזה קיים ,אבל עכשיו
זה יעלם ,ולמעשה זה כבר נעלם ,כי זו כבר לא
דמוקרטיה ,ברור ,זה ברור לכולם.
ש .ביום העצמאות שהיה עכשיו ראינו תופעה
מדהימה ,מצד אחד ,החילוניים מאבדים את כל
הקשר ,לועגים למשמעות של כל זה ,אבל מי
שנכנס לזה זה החרדים ,הרבה חרדים מזדהים עם
ערכי המדינה והציונות ,חוגגים במחולות עגל
הזהב...
ת .טוב ,היהודים החרדים בנושא של הציונים ,של
הציוניזם ,הם קצת מפגרים ...כי החילוניים כבר
גמרו עם כל השקר ,וזה כבר לא מעניין אותם כ"כ,
אבל החרדים  -הם פתאום תפסו איזה שהוא מין
'חופש-כביכול' לעשות ,להיות כמו כולם וגם
להיות חרדים ,אבל הם ישלמו את המחיר ,וחלק
מהם זה יהודים אמיתיים ,אז הם יחזרו בתשובה,
ואלה שלא – הם ייעלמו.
ש .רואים קיטוב בין החרדים ,יש שמתחזקים
והולכים ,ויש שנופלים עוד יותר .איך אפשר
לזהות מיהו באמת יהודי אמיתי?
ת .מי שלא מראה רגישות ליהודים ,מי שלא מרחם
על יהודי מסכן ,מי שלא מרגיש משהו כשהוא
שומע 'שמע ישראל' – הוא לא יכול להיות יהודי
אמיתי.
ש .ומי שעושק את חבריו ומסבך אותם כלכלית,
האם הוא יכול להיות יהודי אמיתי?...
ת .תראו ,יהודי שגונב מיהודי אחר  -זה עדיין לא
אומר שהוא ע"ר ,אבל יהודי שגונב מיהודי אחר
בלי שום רחמנות ובלי לעשות תשובה – הוא לא
נשמה יהודית .אם לא אכפת לו מהאסון שקורה
לשני ,הוא יכול להמשיך לחיות עם זה ,כי יש לו
לב אבן ,ואין לו כל קשר עם היהדות ,עם הקב"ה.
אבל כל היהודים האמיתיים קשורים ,ולכן אם
מישהו שהוא גוי ,כשהוא רואה יהודי הוא מרגיש
משהו ,אז יכול להיות שהוא נשמה יהודית!
ויהודים חילוניים שמרחמים על יהודים אחרים,
שרק בגלל שהם יהודים הם מרגישים איזו קירבה
אליהם ,אז הם יהודים אמיתיים ,זהו המבחן.
ויהודי שאומר 'אוי' ,נאנח ,זה יהודי .מי שנאנח
ואומר 'אוי' על המצב של עם ישראל – הוא יהודי.
ה'אוי' של היהודי  -זה משהו מיוחד ,וזה בכל
החוגים ,ספרדים ,אשכנזים ,כולם.
ש .הכוכב שאמור להגיע ,ידענו כל הזמן שרואים
אותו מכיוון השמש ,בערך כמו שעה של 10-11
ביחס לשמש בשעת הזריחה ,השאלה היא האם
במשך הזמן כשהוא מתקרב אלינו אולי יתכן
שאנחנו נראה אותו מכיוון קצת שונה?
ת .אני באמת לא יודע את הכיוונים .לא כל יום
רואים אותו .והוא מתקרב ומתקרב ,והוא גם הולך
וגדל ,בודאי .אין ספק .מקודם בקושי ראו אותו
בכלל ,ועכשיו רואים אותו הרבה אנשים ,הרבה-
הרבה ,יש צילומים מדהימים.
ש .מה דעתך על גל החום ,השרב הכבד ששרר
בארץ בימים האחרונים?...
ת .זה הכל שייך למצבים השונים שיש בכדוה"א.
ולפי הגוים ,גוים שהם מדענים ,אנשים
אינטלקטואלים בעלי ידע ,אבל הם גם מאמינים,
הם דווקא מאמינים בתורה שלנו ,אפילו שהם
מאמינים באותו האיש ימח שמו וזכרו ,והם עשו
חשבון שהמקום הכי בטוח כשהכוכב יגיע – זה
ְרוּשׁ ַלִם ָה ִרים ָס ִביב ָלהּ
ירושלים תהלים קכ"ה' :י ָ
וַה' ָס ִביב ְל ַעמּוֹ ,'...כי לפי החישובים שעשו
המדענים ,שזה תלוי איך מצבו של הכדור עומד
באיזה כיוון ,ואם זה לא עומד בכיוון מסוים שרוב
המכות יהיו שמה ,אז בקושי ירגישו את זה .אז זה
הולך ביחד ,משתלב עם מה שכתוב לנו בנביאים
ובנבואות.
ש .מה אתה מציע לעשות בל"ג בעומר הקרוב,
ליסוע למירון או שעדיף להישאר בבית?
ת .מה אני אגיד ,רבי שמעון ישמח לראות את
כולנו שמה ,אבל אני הייתי מעדיף להיות באזור
הבית .לא להבין אותי לא נכון ,זה לא בגלל שאני
דואג שהולך לקרות שם משהו לא טוב ,חס ושלום,
אני פשוט מרגיש שבכל מקום אפשר להיות עם ה',
ובכל מקום אפשר גם להיות עם רבי שמעון ,זה
לא משנה המרחק.
אני גם בטוח שיהיו מלא שוטרים שם ,ואני לא
רוצה לראות אותם .הם האויבים שלנו עכשיו .זה
לא כמו בתחילת המדינה שהם לא יכלו להרוס את
היהודים ,כי בהתחלה הם היו צריכים אותם בתור
יהודים כדי שתהיה להם סיבה להיות פה ...אבל
עכשיו הם יכולים לעשות משטרה ,יסמ"ים בלי
שום לב יהודי ,בלי מראה יהודי ,בלי עיניים של
יהודי ,בלי לב של יהודי ביצה לב .:פעם השוטרים
לא היו כל כך קשים ,ועכשיו – אוי לנו .וגם אז
עשו הפגנות וכו' ,אבל בכל אופן זה לא היה כמו
היום ,כזו אכזריות.
ש .שוטר שלף נשק חם באיום על חרדים בהפגנה
בירושלים...
ת .טוב ,יש מספיק מופרעים ביניהם ,וחוץ מזה יש
מספיק גוים ביניהם.
)המשך בעלון הבא(

בעקבות עליית מפלס המים ,האי קיריבטי כולו
עומד לשקוע ולהיעלם תחת פני הים .המדינה
רכשה שטח בפיג'י כדי לערוך טרנספר למאה-אלף
תושבי האי.
ש .כמו במגדל בבל...
ת .בדיוק ,בדיוק ,זה ממש מגדל-בבל .ה' עכשיו
הכניס אותנו לשלב שאנחנו רואים פחות או יותר
גם את מה שכתוב לנו בספרים שלנו ,איך זה
יראה ,ואיך יגמרו אותם עי' סנהדרין פרק חלק,
דף ק"ט ,.אנחנו לא יודעים בדיוק ,רק 'בערך' ,אבל
מה ,אפשר לראות כבר שיש להם סוף...
ש .וכל הרציחות המסתוריות שקורות באחרונה –
האם גם זה קשור אליהם?...
ת .בטח שזה קשור אליהם ,ממש .מי זה שהולך
ורוצח ככה? רק הם .טוב ,פה ושם היו כמה
הרוגים אחרים ,אבל להם יש את היכולת .וכמו כל
המדענים שפתאום נרצחו ,והם צוחקים על כולם,
מה ,הם עושים את זה פתוח ,מה? אם בן-אדם יש
לו שבע עשרה כדורים שנעוצים בתוך הגוף שלו,
איך אפשר להגיד שהוא התאבד? אלו אבסורדים
כאלה שכולם מבינים ,אבל אף אחד לא הולך
לבית-סוהר בשביל זה ,אנשים לא שמים לב לזה.
ש .ומה קרה בוונצואלה שככה קרסה לה הכלכלה
פתאום באופן טוטאלי?
ת .זה מקום של 'כלבים גדולים' ,ובכלל ,כל דרום-
אמריקה זה מקום כזה ,אבל פה ,בוונצואלה ,הם
פשוט גנבים גדולים 'בלי לחשוב' ,בלי שאכפת
להם .ואם זה נופל – אז הם בורחים לארץ אחרת,
לא האוכלוסיה ,האוכלוסיה סובלת ,אלא הגדולים
האלה ,הגנבים הגדולים.
ש .האם המנהיגים שלהם קשורים לסדר העולמי
החדש?...
ת .וודאי וודאי .ברור .הם אלה שעלו לשלטון
כמעט בכל ארץ .השליטה שלהם – זה דבר ממש
מדהים .אבל עכשיו כשדברים מתחילים ליפול ,וכל
הזמן היה להם את זה בסוד ,רוב האנשים לא ידעו
בכלל מזה ,אבל בגלל האינטרנט – כל מה
שאנשים מגלים הם ָשׂ ִמים ומפרסמים שם ,אז
האנשים יודעים .הם הרי בכל אופן צריכים
להשתלט על כל העולם ,וכל הזמן זה היה בסוד,
ואפשר היה למכור לכולם 'לוקשים' ,שקרים ,אז
זהו ,זה נגמר .אנחנו כולנו האמנו בארה"ב ,כולם
האמינו שזוהי באמת דמוקרטיה ,שכל האנשים
מצביעים ומקבלים באמת את הנציג שהם לזיכוי הרבים ,קבלת העלונים חינם טל0527-111-333 .
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בס"ד
)המשך מעלון קודם(
ש .אבל הרבה חרדים אומרים שצריך להכיר טובה
למדינה ,ולהשתלב איתם...
ת .מה שהחרדים אומרים עכשיו ,את כל
המחמאות על המשטרה ועל הצבא וכל זה ,זה כבר
לא ב'מודה' אצל החילונים...
ש .הסיפור שקרה עם היהודים שנסחפו אתמול
לים בחוף של מיאמי-ביץ' ,האם גם זה מתקשר
לעניין של הכוכב?...
ת .זה מתקשר מאד לעניין של הכוכב ,כי במיאמי-
ביץ' ובכל החוף המזרחי של ארה"ב עכשיו המים
מאד גבוהים ,מגיעים עד לבתים ,והמים סחבו
אותם .וזה בגלל הכוכב ,שהמים באים בכוח שכזה,
בדרך כלל זה לא מגיע עד לשם .וסובלים מזה בכל
החוף המזרחי .ובזמן האחרון גם כן בשתי
הקרוליינות )שתי מדינות בארה"ב( ,היו להם
שטפונות כאלה שאף פעם לא היו ,קרו שם ממש
דברים איומים ,אנשים ממש היו צריכים להיסחף,
וזה שהם יצאו בחיים – זה היה נס.
אז זה משמש כמסר ברור ליהודים החרדים.
והמסר הוא ,שכמו שהם נסחפו לים ,גם ניו-יורק
תיסחף לים ,ה' ישמור ,וגם לוס-אנג'לס ,וגם
וושינגטון די .סי .וכל המקומות האלה .מיאמי-
ביץ' ,המקום של הבילוי של החרדים ,אתם עושים
דברים שאסור לכם לעשות ,לא כולם ,הרוב .מה
יש במיאמי-ביץ' חוץ מהחיים החומרניים? מה יש
שמה? מסעדות כשרות? מה יש? יש תורה באמת?
אין .יש אביסל תורה )מעט תורה( ,אבל אין את
מה שהיה פעם ,אין את הקשר הזה שפעם היה עם
הקב"ה .ואי אפשר לחיות במיאמי-ביץ' ולהיות
קרוב ממש לקב"ה ,זה ממש כמו להיות בסדום
ולרצות להיות קרוב לקב"ה ,ממש בלתי-אפשרי.
אז תפתחו את העיניים .קרו כ"כ הרבה טרגדיות
במשך השנים שהיו צריכים לפתוח לכם כבר את
העיניים ,אבל אתם רוצים לישון ,רק לישון .יש
ביניכם אחדים ,ממש אחדים ,שיש להם כיוון אחר,
כיוון של הקב"ה באמת .ויש כאלה שבאמת הלב
שלהם עם הקב"ה ,אבל מסביב יש כ"כ הרבה
שטויות ,כ"כ הרבה דברים של 'חסד'-כביכול ,וכו',
אבל זה חסד שכולו אנוכיות ,אנוכיות .וכל
השטויות ,כל ההצגות ,כל הסרטים ,כל
הטמטומים ,כל האיפורים והפאות היפות ,וכל
חוסר-הצניעות ,על הכל עכשיו נצטרך לשלם אם
לא עושים תשובה .זו אזהרה ברורה.
ש .ודוקא היהודים האלו נבחרו לשמש כאזהרה
ליהודי ארה"ב...
ת .כן ,כי אם זה היה סתם יהודי אז היו פחות
שמים לב ,אך בגלל שהם יהודים ידועים ,ובנוסף
הם ידועים כנדבנים ,אז זה עושה הלם להרבה
אנשים ,שגם לא יהיו להם את התרומות.
ש .המצב נראה דומה לכמו שהיה לפני השואה,
צעקו לאנשים 'תברחו תברחו' – ולא האמינו...
ת .כן ,המצב אותו הדבר ,רק ההבדל הוא שבכל
אופן היו אז תלמידי-חכמים ענקיים באירופה
שכיוונו את האנשים ברגעים האחרונים ,אבל פה,
עכשיו ,בעולם שלנו ,יש אמנם צדיקים אבל
בינתיים אין לנו את הגדולים .אולי יצוצו ,בסוף,
אבל בינתיים אין לנו .אבל בסוף יהיה לנו את
משיח בן דוד ,וזה הדבר שאנחנו מחכים לו .אני
מאד דואג ,מאד דואג ,המצב קשה ביותר ,קשה
ביותר ,אני מאד דואג לעמ"י ,שיעשה תשובה בלי
לסבול .בעתיד הקרוב נהיה בחושך לא-סתם,
וצריכים לבטוח בה' ,להגיד תהלים ,ופשוט לדעת
שה' אתנו ,ואנחנו צריכים להיות איתו – ונצא אל
האור.
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ירושלים ,יום ה' ,ערב חג השבועות ,בנימין גולדן
השבוע היו ראשי מדינות שהלכו לשוויץ
בס ְרן ,כל
להראות את הזדהותם עם מה שעושים ֶ
הדברים הסודיים שהם עושים במכשיר הענקי
שלהם כדי למצוא את מה שהם קוראים' :החלקיק
האלוקי' .וכדי לחגוג את זה הם הביאו רקדנים
ורקדניות לעשות הצגה מוזרה ומפחידה ביותר.
השטן – היה המרכז של כל ההצגה הזאת .הריקוד
ההוא זה ריקוד ממש של ע"ז ,דבר מוזר ומגעיל
ביותר ,דבר שאין לו מקום בעולם שהקב"ה ברא.
בן אדם שלומד תורה ,אין לו על זה בכלל הסבר,
לא מובן בכלל מה זה הדבר הזה ,ולמה עושים כזה
דבר .הבעיה היא שקבוצה גדולה של גוים נשארו
מאז האימפריה הרומית ,ומאז האנשים האלה
נשארו עובדי ע"ז .וכמו שכבר דיברנו – המרכז
שלהם זה בוותיקן ,ומהוותיקן הם גייסו כל מיני
אנשים ,בעיקר את היותר עשירים ,אנשים
ששייכים לאדום ,לעמלק ,ולערב רב.
ואני רוצה פשוט לומר לכם שאין הרבה זמן
עכשיו ,וגם אובמה ימח שמו וזכרו ,וגם כל ראשי
המדינות כמו פוטין ימח שמו וזכרו ,וכמו ראש
ממשלת סין ימח שמו וזכרו ,וכו' וכו' הם כולם
מדברים על כך שצריכים להתכונן לאיזה אסון ,לא
ברור מה לפי דבריהם ,אבל זה מדובר על אסון
שממש ישנה את כל העולם כמו שאנחנו מכירים
אותו .הם לא אומרים מה בדיוק ,אבל אומרים לנו
שזה עומד לשנות את הכל! ושמיליונים ייעלמו מן

החיים .הם מתכוננים לאסונות-טבע ענקיים
שאנחנו כבר רואים אותם .כל שבוע עכשיו ,יש
חדשות על מה שקורה ,ודברים מדהימים קורים.
תמיד יש מה להגיד .פעם ,רק אחת לכמה שבועות
היו דברים ממש מעניינים ,היום – בכל יום יש ,כל
יום! ואם ראשי מדינות כמו אובמה מכריזים
שבעתיד הקרוב ביותר ,עד אוגוסט ,אמור
להתרחש אסון ענקי בעולם הזה אז אנחנו צריכים
באמת לקחת את זה ברצינות .כי הרשעים ,סדר
העולם החדש ,הם במצב שכבר מוכנים לעשות
את השלב האחרון ,להתחיל את התקופה
האחרונה בתכנון שלהם להשתלט על העולם
ולהתפטר מתשע-עשיריות של האוכלוסייה ,בגלל
זה הם מדברים כך ,הם יודעים מה שהם מדברים.
הם מוכנים לאסון.
אנחנו לא ניכנס לכל העניינים שלהם ,זה כבר
לא מעניין ,מעניין רק דבר אחד :איך זה ישפיע על
עמ"י .פה בא"י ,הרשעים ששולטים פה ,ששייכים
אליהם ,הם כבר משתדלים עם כל הכוחות שלהם
להרוס את החרדיות של היהודים שגרים פה .הם,
עם כל הכוחות שלהם ,רוצים להראות שהם הגיעו
להצלחה עם 'הפתרון הסופי' של היהדות .כמו
היטלר ,רק בסגנון שונה במקצת .היטלר הרג כל
יהודי ,אפילו שהוא לא היה יהודי רק שאבא שלו
היה יהודי ,אבל הם לא רוצים דווקא להרוג את
היהודים ,הם רוצים לשנות אותם ,להרוג את
זוֹמ ִבּיס' )גלמים(
הנשמה שלהם ,להפוך אותם ל' ְ
כפי שהם רוצים שכל העבדים שלהם יהיו .והם
התחילו לעשות זאת בשתי דרכים .דבר ראשון ,הם
נכנסו כבר לעולם החרדי .יש בין העסקנים שלנו
אנשים שנאמנים אליהם ,או אולי יותר מדויק:
נאמנים לכסף שלהם .והדבר השני ,הם מנסים דרך
החינוך ,דרך המוסדות של היהודים ,ה'בית יעקב',
וישיבות מסוימות ,להכניס כביכול 'כסף כשר',
ברור שזה לא כשר ,אבל יש על זה 'הכשר' ,כי זה
כסף שהולך דרך עמותות חרדיות ,אבל בעצם זה
בא מעמותות עם 'סימן-שאלה' בשביל עמ"י ,וזה
בהחלט לא כשר עבורנו .כי כל הכסף שעובר
מעמותות מסוימות בחו"ל ֵהנָּה ,זה רק בשביל
להרוס את עמ"י.
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ובנוסף לכל זה ,בתוך ה'בית יעקב' מכניסים
מושגים של אוניברסיטה .ברור ...אי אפשר
להתחתן עם בחורה שלא רוצה להחזיק בחור
שלומד ,היא חייבת עבודה מעולה ,חייבת ,אפילו
אם הילדים יצטרכו בקושי לראות את האמא
שלהם .והם רוצים שזה יהרוס את הבית היהודי.
אם לא יהיה זמן לראות את הילדים אז בשביל
מה צריכים כ"כ הרבה ילדים?! והמספרים של
הילדים שיוולדו למשפחות חרדיות יֵרדו .זהו חלק
של התכנית .אבל עוד יותר מכך .כל מורה תצטרך
בתכנית הזו של המדרשיה החרדית ,להיות גם עם
מחשבֶ -ל ְפּטוֹפּ ,וגם עם איפון ,לא רק בשביל כל
מיני אינפורמציות שאפשר לקבל שמה ,אלא גם
שזה יהיה אפשרי לעקוב אחריהן ,כי בהרבה
מחשבים היום יש מצלמות ,שגם מצלמים אותנו
וגם אפשר לשמוע אותנו .ממש-ממש הקומוניזם
של סטאלין רק עם טכנולוגיה יותר מפותחת.
ועכשיו ,אם המורות תהיינה 'ילדות טובות',
עושות מה שמבקשים מהם ,הם יקבלו משכורת
'בומבה' ,אבל יצטרכו לעבוד הרבה שעות .אז לכן,
זה תכנון ,זהו חלק של תכנון שמטרתו להרוס את
החינוך היהודי של בית יעקב .והם כבר נכנסו
לסמינרים ולבתי-הספר ,ויכניסו איך זה נקרא
בעברית? 'אזרחות' ,כל החרדים חייבים להיות
אזרחים ,אין דמוקרטיה בכלל ,נגמר .את זה לא
ילמדו שהחרדים יכולים להיות חרדים ...ילמדו
שהדמוקרטיה זה שכל אחד יכול להגיד מה שהוא
רוצה ,מתי שהוא רוצה ,וזאת כל זמן שהוא עקום,
כאשר אחד מן העקומים מביע דעה – כל מה
שהוא מדבר זה 'כשר' ,אי אפשר להתנגד ,כי זה
שייך לדמוקרטיה .אבל אם הוא קרוב לה' – אז כל
מה שהוא אומר זה 'טרף' ,ואסור לשמוע .זה
העולם שלנו ,וזה לא רק בארץ ,אבל עכשיו הם
התחילו לחשוף לכולם את התכנית האמיתית
שלהם.
ובצבא – הצבא מושך בחורים לצבא ,כי יש
רבנים שמעודדים ללכת ולחתום ,אבל ברגע
שחותמים – אז הם כבר יודעים מי שייך לאיפה,

ואם הם רוצים לחפש אותם – אז זה הרבה יותר
קל להם .אל תחשבו שיתנו ליהודים החרדים
להיכנס לצבא כ"כ בקלות ,את כולם .לא! לא זו
המטרה .המטרה היא לדעת איפה הם ,כי הם לא
ישתמשו בחיילים ישראלים להתפטר מהם כאשר
יתנגדו להם; הם ישתמשו בגוים שיגיעו לפה ,אתם
מבינים את זה? זה לא רק לגייס יהודים חרדים
לצבא .נכון ,הם גם עושים את זה ,אבל המטרה
היא בעיקר בשביל לדעת איפה כל בחור יהודי
נמצא בכל זמן .שברגע שירצו אותם ,ברגע שירצו
יוכלו להוריד אותם ,אני לא יודע איך בדיוק ,אבל
להוריד אותם ,שלא תהיה שום התנגדות .וכל אלו
שיתנגדו להם – יהיו עונשים קשים .ואני אומר
לכם שוב :יהיה לנו מבחן גדול להחזיק ביהדות
שלנו.
דבר טוב אני יכול להגיד ,שזה לא ישאר הרבה
זמן ,בעזרת ה' .כל יהודי חייב להחליט שאנחנו לא
נהיה המפונקים האלה כמו שהיינו פעם .פעם
גדלנו על כך שלהיות יהודי ,וזה כבר אחרי מלחמת
העולם השניה ,זה דבר שאפשר היה כבר להיות
יותר גאים בזה ,אפשר לעשות תיאטרונים באידיש
כבר באופן 'פתוח' ,ואפשר להוציא עיתונים
אידישאים ,אפשר להקים קהילות בכל העולם,
ולשבת בשקט ,אפשר להדליק מנורות-ענק של
חנוכה במרכזי-קניות בכל מיני ארצות בעולם ,בלי
לפחד .יש קומיקאים שהם ידועים שיש להם כל
מיני בדיחות יהודיות שרק היהודים מבינים ,ויש
שחקני-קולנוע יהודים ,היהודים ממש בולטים בכל
מקום מאז מלה"ע השניה.
וגם החרדים .החרדים חיים חיים טובים,
בארה"ב ,באירופה ,עכשיו אמנם זה כבר לא כ"כ
כמו פעם ,כי האנטישמיות בולטת הרבה יותר,
במיוחד באירופה ,אבל בארה"ב היו להם חיים
קלים .והמטריאליזם ,הגשמיות ,הורידה את
היהודי-האמריקאי-החרדי מאד מאד ,עד כדי כך
שלמעשה ,לפחות במידה רבה או הרוב ,מתפללים
לעגה"ז ולא לקב"ה .הם חושבים שמתפללים
לקב"ה ,אבל למעשה הם רודפי-החומר ,ולכן
היהדות בארה"ב נהייתה מדוללת .בעצם גם בכל
מקום זה לא כמו פעם .ערבבו עם היהדות כל כך
הרבה גשמיות שזה כבר לא כמו פעם ,זה לא חזק
כמו פעם .ולכן לפני עשר שנים ,כשיהודי היה
חושב שהוא יצטרך לבחור האם למות על קידוש
ה' או לחיות כגוי ,הוא היה צוחק ,מה ,זה לא
ניסיון בשבילו ,אין שאלה בכלל ,זה היה דור אחר.
ואני אומר לכם זה לא דור אחר ,זה רק שאתם
שכחתם .הרגשתם שאתם 'על הגובה' ,יש מטוס
עם מגן-דוד כחול-לבן ,אל-על ,אנחנו כמו כולם,
אנחנו יש לנו צבא כמו כולם ,צבא מתוחכם
שהצליח במלחמת ששת הימים ,אבל מאז הוא לא
הצליח .אבל זה נראה כאילו שהוא הצליח .אבל
הוא הצליח רק להוריד יהודים כמה דרגות למטה,
עם אמונה וביטחון שאינם בקב"ה אלא בצה"ל,
קופ"ח ,ביטוח-לאומי או בכל ארגון ממשלתי אחר.
נכון ,זה מרשים מאד איך שמדינת ישראל ,ממש
כזו מדינה מסכנה עם מעט אנשים ועם מעט
יכולת גשמית ,הצליחה לגדול למעצמה גדולה שכל
האזור מפחדת ממנה ,אבל זה הכל אחיזת-עיניים,
זה הכל שקר .כי הם לא בנו את זה ,ודאי ,הקב"ה
נתן להם לבנות ,אבל באמת מאחורי בן גוריון וכל
החברה הזאת היה את 'הסדר העולמי החדש' .הם
היו חלק מהם וקיבלו הרבה עזרה.
זה משונה ביותר שפתאום רוסיה וגם אמריקה
הצביעו באו"ם בעד ההצעה להקים את מדינת
ישראל ,אז בשנת  ,1948משונה ביותר .אז לכן,
שתדעו ,בנו את מדינת ישראל בכוונה ,מתוך
תכנית להוריד מעמ"י את היהדות ,את האמונה
והביטחון בה' .והם ,הרשעים עבדו גם עם
הנאצים ,וגם עם הציונים ,וגם עם הקומוניסטים,
וגם עם הפשיסטים .אבל הם לא הצליחו ,כי בכל
אופן אחרי שחשבו שיורידו את כל הכח של עמ"י
עם המלחמה העולמית השניה ,כי באירופה ,לפני
מלחמה"ע ה 2-היה את הריכוז הכי גדול בעולם של
יהודים ,אז הם חשבו שזה כבר יגמור את עמ"י,
ושאחרי זה – זה יהיה קל להתפטר מהם .אבל זה
לא עזר להם .ה' נתן להם לראות שעמ"י יצמח,
ויהיו קהילות ,ויחזרו לשטריימלים ולקפוטות
ולהכל ,כל הלבוש.
אבל הרשעים ממשיכים להילחם ולעשות
תכנונים ,איך להפיל את היהודי? פשוט מאד :כסף.
לעשות מצבים קשים – ולפזר כסף .והיום ישנם
לא מעט ישיבות שלוקחים כסף מן הגוים .ואם
אתם לא מאמינים לי – תבדקו! ואם תגידו' :מה
זה משנה?' ,זה משנה! כי מתרגלים לכסף ,וברגע
שמתרגלים לכסף – קשה לעזוב את זה ,הבן אדם
הופך להיות עבד של זה.
אתם לא מבינים .אתם לא רואים שהכל נופל,
ושה' לא יתן לזה להמשיך ,כי הוא חייב ,הוא חייב
להציל את עם ישראל .זה הוא העם האהוב שלו,
הבנים והבנות שלו ,הכלה שלו ,הכל שלו ,ויש
ניצוץ של הקב"ה בכל יהודי ,האם הוא יכול
לאפשר לדבר שכזה להיעלם בגלל שטויות? לא!
הוא שברא את השטן שאנשים כמו הקתולים,
ו'הבונים החופשיים' וכל האילומנאטי מאמינים
בו ,ימח שמו וזכרו .הם מבינים אחרת .הם מבינים

שלשטן יש אותם כוחות של הקב"ה ,חס ושלום.
והם טיפשים ,הם היו רק צריכים לראות ,להסתכל
בהיסטוריה מה שהיה .אבל הם לא מאמינים בזה,
הם מאמינים רק מה שהם רוצים להאמין .זה יותר
קל להם ויותר נעים להם ללכת אך ורק על
החושים שלהם ,ועל הרצון שלהם לשלוט .ו'הכסף'
– זה לשלוט ,הכסף זו השליטה .ומי שלוקח כסף
מהם בשביל החינוך של הילדים הוא פשוט נותן
להם להיכנס ולשלוט .זה מה שיהיה בסוף ,זהו
התכנון הסופי .אבל השבוע אובמה אמר שעומד
להיות אסון ענקי בעולם ,קטסטרופה...
ש .כאן במדינה לא פורסם כלום בתקשורת על
ההתבטאויות הללו...
התקשורת בארץ – זה מאד מאד משעמם ...הם לא
רוצים שנדע שום דבר ,רק את כל הרכילות של
כולם .אלו הן החדשות פה .הם לא מדברים כלום
– כי הם לא רוצים שיהודים יֵדעו .אבל ברור דבר
אחד :ישראל – זה יהיה משהו מרכזי במה שהם
מתכננים .וזה לא סתם ,כל השינויים שקורים
בממשלה .הם צריכים יותר אנשים לצידם ,כך
שהם יוכלו להעביר כל חוק שהם רוצים .ומעניין
כמה שהחרדים שלנו שקטים .וזה ממש כואב הלב.
חרדים שיושבים בממשלה צריכים לקום ולעזוב,
ולא לפחד מהם ,כי ה' הוא שמנהל את העולם
שלנו ,והוא ברא את העולם ,והוא שולט בעולם.
אבל אנחנו מקבלים הוראות שיש בהם 'גוון' של
'הסדר העולם החדש' ,כי יש בינינו מלשינים,
אנשים שקנויים :כסף ,כסף ,כסף .ויש לצערי הרב
בינינו הרבה-הרבה מאד ערב רב ,ועמלקים .מבחוץ
זקנים,
נראים יהודים כשרים לגמרי ,פאותָ ,
מעילים ארוכים ,שחור-לבן וכו' ,אבל הם לא
כשרים בכלל.
ולצערי הרב ,יש בזמן האחרון הרבה סיפורים
של זוגות שנולדו ממש חרדים ,לא מהורים שהם
'בעלי תשובה' ,אלא מהורים שהם יהודים מדורי
דורות ,לא רק ספרדים ,אירופאים ממש ,שפתאום
מחליטים להיות כמו גוים; עוזבים את הדת
ומתחילים לעבוד נגד היהדות .מישהו עם נשמה
יהודית ,אפילו אם הוא חילוני ,הוא יחשוב פעמיים
לפני שהוא יעבוד דוקא נגד ה' ,ואפילו אם הוא
יגיע לזה ,באיזשהו שלב הוא יעשה תשובה .וכמו
היהודים באירופה ,שכשהם נכנסו למקום-המוות
שלהם ויָדעו מה שעומד להיות ,הם בכו ואמרו
'שמע ישראל' וקיבלו עליהם עול מלכות שמים –
כל היהודים ,כמעט כולם ,והם ידעו בלב שלהם
למה הם נמצאים במצב הזה ,והצטערו .ולאמיתו
של דבר – הם לא מתו מתוך עצב ,כי במשך כל
החיים שלהם זה הפריע להם ,וכמה שהם חשבו
שזה לא מפריע ,אבל 'בפנים' זה הפריע להם שירדו
מן הדרך.
ועכשיו ,זה כאילו שיש לנו יהדות וכסף ביחד,
עם כל הדברים שאנחנו חולמים על זה .אנחנו
יכולים להיות יהודים וגם ללכת לדיסנילנד ,ואפילו
לקחת את הסוכה הניידת איתנו לדיסנילנד.
ואנחנו יכולים ללכת ללאס-וגאס ,כי יש שמה
מסעדות כשרות ,ויש שמה אוכל ,אפשר ללכת
שמה לנופש .אפשר לעשות פסח בשויצריה,
ואפילו בווייטנאם ,איפה שאתם רוצים ,יש בתי-
מלון כשרים לגמרי לפסח ,או שבכלל אפשר
לעשות את זה על אנייה ...זה לא אסור ...מותר
לשוט על אנייה בשבת! אז מה? ...מה יש נגד
זה? ...מה לא בסדר עם זה?! ...אף אחד לא מבין.
ובאמריקה יש מטבחים של פסח ,זה מאד נוח.
מטבח רק לפסח .כיור רק לבשר ,וכיור רק לחלב,
וכיור לפרווה ,ויש שלשה סטים של כלי מטבח .זה
מאד-מאד חרדי ,מאד קרוב לה' ...אבל זה לא קרוב
אל ה' ,זוהי נוחיות בלי לב .זה לעשות את הכל קל,
בלי לעבוד ,בלי לחוש את החג ,בלי לחוש את
היהדות ,בלי לחוש את הקב"ה.
פה בארץ יש הרבה ברלסבר'ס ,והם עושים
התבודדות ,ברור שיש כאלה שעושים את זה יותר
עמוק ויש כאלה פחות עמוק ,אבל בכל אופן זה
נותן להם זמן להתקרב אל ה' .לרוב האנשים
האלה אין להם הרבה כסף ,ובכל יום הם צריכים
להתמודד שוב ושוב במה ואיך להאכיל את
הילדים ,הולכים ליער פה בירושלים ,מתבודדים,
באים שמחים ,אז מה שיביאו הביתה זה יהיה נס,
אבל מגיע להם נס ,כי דיברו עם הקב"ה ,כי
התקרבו לקב"ה .וזה מה שה' רוצה .הוא רוצה את
הקרבה שלנו .ואני אומר לכם ,מי שיושב פה
בירושלים ,ומשתדל מאד להיות קשור לה' ,לדבר
עם ה' ,ועם כל הבעיות שלנו לבוא רק אל ה' ,לא
ללכת לגוים בשביל כסף ,ללכת לקב"ה בשביל
כסף ,ללכת לקב"ה בשביל בריאות ,ולהשתדל מה
שפחות עם הקופ"ח ,ללכת לקב"ה בשביל כל דבר
ודבר – אזי כך אנחנו נינצל .לא לתת להם,
לרשעים ,להפוך אותנו לגוים ,לא להסכים ,לא
לתת! להתנגד ,חייבים להתנגד! ובהתנגדות שלנו
אנחנו מראים לקב"ה שאנחנו איתו ,ואז הוא יהיה
אתנו .שאלות?
שאלות ותשובות:
ש .השבוע עשו בת"א מצעד תועבה ענקי ,דווקא
ביום שישי ,בספירה של 'יסוד שביסוד' מספירת
העומר ,והמשטרה עצבנית ביותר ,לא נותנים
לפתוח פה כנגד העקומים...
ת .אז זהו הסימן ֶשמה שאני אומר זה נכון ,הם
לוחצים חזק את החבל ,הם עושים את זה הרבה
יותר הדוק שהבן-אדם לא יכול לזוז ,מי שפותח
את הפה – סוגרים לו את הפה בכח .קומוניזם
ממש .אתם לא זוכרים שבתחילת המדינה

בהסתדרות ובהרבה ארגונים הדגל האדום ודגל-
ישראל היו ביחד ,אדום יחד עם הכחול-לבן? בזמן
האחרון הורידו את זה ,כי זה מדי בולט ,זה קיבל
רושם שלילי ,אז הם עושים את אותו הדבר ,רק
עוטפים את זה בעטיפה שונה .אז לכן ,בודאי
שצריכים להתנגד ,ה' יבוא אלינו בטענות למה לא
התנגדנו .אם אנחנו גרים בדמוקרטיה – מותר
להתנגד ,אמנם צריכים להישאר באזורים שלנו ,לא
להיכנס לאזורים שלהם עם זה ,לא להתקרב
אליהם בכלל ,אבל להתנגד – חייבים להתנגד.
זוהי חוצפה מעל ומעבר מה שסיפרתם על
הטמאים האלו שבאו לקבר דוד המלך ,לבזות את
דוד המלך .הם מלכלכים את הכל ,את הכל הם
משתדלים ללכלך ולהראות את זה בצורה עקומה
כמו שהם .הם לא רוצים לקבל עולם כמו שה' ברא
את זה; הם רוצים לקבל עולם עם הדברים
העקומים שלהם ,הם רוצים שהעקום יהיה כאילו
ישר ,אבל העקום יישאר עקום ,והם ייעלמו .אבל
אנחנו צריכים להתנגד ,צריכים לדבר נגד ,לא
לעשות משהו אלים ,רק לדבר ,כמו בכל
דמוקרטיה ,לדבר.
ש .רואים ברור שהם נלחמים ישירות נגד ה'.
הגיעו לאחרונה משלחת של המטונפים ,של מאה
אנשים מראשיהם לכותל-המערבי ,ה' ישמור.
ת .הם משחקים עם אש .הכותל הוא קדוש .מה
אתם חושבים ,שה' יתן להם ככה להמשיך? יהיה
להם את הזמן שלהם ,את הרגע שלהם משלי ט"ז:
'וְ גַם ָר ָשׁע ְליוֹם ָר ָעה .'...והם צריכים להרגיש שהם
השולטים ,ואז ה' יוריד עליהם את המכה ...אם זה
קורה כשהם מסכנים זה לא מרשים ,להוריד מסכן
– זה לא כ"כ משנה ,אבל להוריד מישהו שהוא 'על
הגובה' ,שחושב שהוא על הגובה ,שיהיה לו מספיק
זמן ממרומי הגובה הזה ליפול ,כדי שעד שהוא
יגיע למטה הוא יבין שהוא הפסיד את המלחמה,
ולא רק שהוא הפסיד ,הוא עשה שטות אפילו
להתחיל עם זה...
ש .הם רוצים גם כותל לרפורמים...
ת .הם מתקדמים לאט לאט .ועכשיו ,בזמן
האחרון ,הסהע"ח יחד עם האילומינאטי או מה
שרוצים לקרוא להם ,הם הולכים במהירות הבזק
עם כל הדברים שהם רוצים לבצע .וגם פה ,האם
שמתם לב שבחודשים האחרונים הם ממש זזים
מהר ,הרבה יותר מהר?
ש .כנראה הם מרגישים שהסוף להם קרוב שירת
ידם וְ ָחשׁ ֲע ִתדֹת ָלמוֹ".
האזינוִ " :כּי ָקרוֹב יוֹם ֵא ָ
ת .הם יודעים שיש איזה סוף .את האמת ,אנשים
לא יודעים למה ,אני אמנם יודע שהכוכב בא ,אבל
הם מחזיקים את זה ממש בסוד ,ובאינטרנט הם
מערבבים ,מפיצים סרטים 'נגד' ,כדי שיתבלבלו.
ואפילו לא נגד ,אלא סרטים על נושאים דומים,
כדי לטשטש ,כדי שזה פשוט ידלל את כל האפקט
של הכוכב הזה.
ש .מה אתה אומר על הראיון עם ד"ר שימשוק
שהתפרסם ,אסטרונום בכיר מנאס"א שדיבר על
הכוכב בפרוטרוט ,האם זה אותנטי ,זה נכון?
ת .אותנטי ביותר .אני לא יודע אם הוא עוד
בחיים ,אני מקוה שכן...

סין ,הבן-אדם באמצע קניות בקניון ופתאום...
ש .יש מי שרוצה לפרסם את הכוכב במכתבים
לרבנים מפורסמים בארה"ב כדי שישפיעו על
הציבור...
ת .אולי ,אני לא יכול להגיד ,אולי מישהו כן יקח
ישנים בארה"ב ,כן,
את זה ברצינות .אבל הם כ"כ ֵ
פה ושם בפריפריה יש איזה אחד או שנים
שמתעורר ומוכן אפילו להילחם ,ויש אפילו כמה
נשים שמוכנות ללכת בצניעות ממש מלאה ,אבל
בסה"כ הם סובלים ,והמשפחות סובלות ,ולא כ"כ
הרבה אנשים רוצים להיכנס לזה.
ש .האם אין שם צדיקי אמת?
ת .יש צדיקים בכל העולם ,אבל הם לא משפיעים
מספיק חזק על כולם .כל אחד יכול לרוץ לרב שלו
ולקבל תשובה אחרת .אין לנו צדיקים כאלה שהם
יכולים לשנות את מה שעומד להיות ,אבל יש
צדיקים בלי סוף.
ש .האם תוכל לתת לנו הסבר על אירועי-הטבע
האדירים שמתרחשים כל העת בכל פינות היקום?
ת .יש פה בעיה בעולם שלנו ,כי זה ידוע למשל
שהרשעים יודעים איך לשנות את מזג האוויר ,איך
צוֹרת באזור אחד ושיטפונות איומים
להביא ַבּ ֶ
באזור אחר .הם יודעים גם לעשות צונאמים ,שאף
אחד לא מרגיש אותם שזה עומד להיות .יש להם
אמנם את הטכנולוגיות שהם יכולים לעשות את
זה ,אבל לא את הכל הם יכולים לעשות .הם לא
יכולים לפוצץ את כל הרי-הגעש שמתפוצצים בזה
אחר זה .הם לא יכולים להמיס את הקוטב הצפוני.
ולכן ,כל אסונות הטבע שקורים  -הרוב באים
מפלנט-אקס וזה אומר שהוא קרוב .זה מתחיל

להיות ממש קרוב .ופלנט-אקס הוא גוף מאד
מגנטי שמאד מושך את כדוה"א .וזה ידוע
שכדוה"א התהפך קצת ,הוא לא כמו שהוא היה ,כי
הקוטב הצפוני והדרומי זזים ,וכל החלק העליון
של הכדור זז ,והחלק הפנימי נשאר על מצבו .וזה
קורה בגלל כח המשיכה של הכוכב הזה .כאשר זה
יגיע ממש קרוב אלינו ויעבור אותנו ,זה יהיה
'שוֹק' לכולם ,אבל ה' יציל כל יהודי אמיתי .אז כל
אסונות-הטבע האלה ,חלק מהם אולי הם אלו
שעושים אותם ,וחלק מזה זה בא מדברים שהם
עשו נגד הטבע ,כמו הפראקינג )(fracking
קידוחים שהם עשו בשביל להוציא נפט מן
האדמה ,עמוק מאד ,מאד עמוק ,מקום שאסור
להם בכלל להגיע לשם .יש להם קידוחים שיכולים
לעבור את כל שכבות האבנים האלה עד פנים
הכדור .וזה גם מקלקל את העולם ,אבל בכל אופן
הרוב ממה שקורה עכשיו זה בא מהכוכב
המתקרב.
ש .כשאובמה דיבר על הקטסטרופה המתקרבת,
האם הוא נתן איזה רמז ְל ַמה הוא מתכוון? נראה
שהוא רוצה שהדברים יהיו נעלמים...
ת .נכון ,הוא לא אמר מה ,ובכל מקום מדברים על
קטסטרופה בעתיד הקרוב .ואפילו נוסטרדמוס
המסכן ,היהודי המסכן ההוא ,כן ,הוא היה יהודי,
הם היו משפחת אנוסים ,והוא למד גמרא עם
האבא והסבא שלו בחשאי ,אבל הוא הפך להיות
קשור לעבודה זרה ,אני מקווה שהוא עשה תשובה
מלאה .והוא באמת כתב היסטוריה-של-העתיד,
והרבה מאד דברים ממה שהוא כתב  -התגשם.
והוא כתב שתהיה איזו קטסטרופה בשנה הזאת,
 !2016אז אפילו נוסטרדמוס אמר כך .אז הכל הולך
לכיוון של 'השנה' .מה בדיוק ,הם לא אומרים ,אבל
זה יהיה משהו שיקרה השנה ,כנראה.
ש .יתכן שהסיבה שהם לא אומרים כי אין להם
יכולת תפיסה בגודל הקטסטרופה הזו....
ת .הם לא אומרים כי הם רוצים לבלבל את
האנשים .הם רוצים להיכנס למנהרות שלהם
בשקט .מה אתם חושבים שהם יתחילו עכשיו
לדבר? כן ,אני מאמין שתהיה מלחמה עכשיו ,כולם
מאמינים בזה ,וגם זה כתוב ,זה יתחיל ,זה יתחיל
לפני הכוכב ,אני חושב ,אני לא יודע במאה אחוז,
אבל ככה נראה לי ,שעוד לפני זה תתחיל
המלחמה.
ש .אבל לא רואים את הדברים בעיתונות
הרגילה ...משונה .לא דיברו על כל זה בכלל .זכור
לי גם כן שלפני כחמש עשרה שנים התרסק מטוס
אל-על בתוך בנין בהולנד .בקופסה השחורה של
הטייס שמעו שהוא צעק 'שמע ישראל' ברגע
האחרון של החיים שלו ,בכל העולם השמיעו את
זה ,אבל רק בארץ כאן לא סיפרו על כך שהוא
אמר "שמע ישראל" ,כי לא רצו שיהיה חיזוק
באמונה .גם כיום לא מזכירים כאן שעומד להיות
מצב קשה ,כי אולי עמ"י יעשו תשובה...
ת .זהו זה ,בדיוק .ואני אספר לכם עוד סיפור
ששמענו כולנו .לפני שנים היו פיגועים בכל מקום.
היה גם פיגוע במסעדת 'סבארו' פה ברחוב יפו,
מקום משפחתי כזה ,עם הכשר .ישבו שם משפחה
שלימה ילדים והורים ליד השולחן ,והתפוצץ
מטען .כולם היו פצועים קשה .והילדים ברגעים
האחרונים שלהם שאלו' :אבא ,מה לעשות?' ,אז
הוא אמר להם :תגידו 'שמע ישראל' ,זה מה
שאנחנו צריכים לעשות.
אנחנו חיים בעולם מסוכן ביותר ,ובמיוחד
בשביל יהודי מאמין ,במיוחד .ולא כדאי לאף אחד
בעולם הזה עכשיו ,אך במיוחד ליהודי מאמין .אבל
אנחנו צריכים כל הזמן לדעת שלא משנה מה
שקורה ,אנחנו חייבים להגיד 'שמע ישראל' ,ואם
אנחנו נחיה או לא נחיה ח"ו ,אז אנחנו נגיע
למקום טוב.
ש .מה דעתך על כך שציפורים רבים מתים
באלפיהם ברחבי העולם?
ת .זה מגיע מכל מיני מצבים של העולם .אפילו
כח-המשיכה של הכוכב יכול לגרום לזה .וגם דגים
מתים בהמוניהם.
ש .הדבר הזה ,תמותת הדגים ,מוסבר בהתפרצויות
של הרי געש תת-מימיים...
ת .נכון ,בהרבה מקומות ,במיוחד באזור מפרץ
מקסיקו ,המים מתחממים מתחתיהם מזמור מ"ו:
ימיו ,י ְִר ֲעשׁוּ
ֶח ְמרוּ ֵמ ָ
ֶהמוּ י ְ
ַמּים :י ֱ
וּבמוֹט ָה ִרים ְבּ ֵלב י ִ
' ְ
ַאוָתוֹ ֶס ָלה '...ע"ש .אמרתי לכם ,זה כמו
ָה ִרים ְבּג ֲ
הר-געש שמתפרץ בגלל כל הקידוחים שלהם.
הגיעו עם הקידוחים למקומות כ"כ עמוקים אל
תוך כדור הארץ שהחום הפנימי פורץ שם אל
ֻלּ ֶכם
החוץ ,וזה הולך להתפוצץ ישעיה נ'ֵ " :הן כּ ְ
וּבזִ יקוֹת
אַזּ ֵרי זִ יקוֹתְ ,לכוּ ְבּאוּר ֶא ְשׁ ֶכם ְ
ק ְֹד ֵחי ֵאשׁ ְמ ְ
ְתה זֹּאת ָל ֶכם":
ִבּ ַע ְר ֶתּםִ ,מיּ ִָדי ָהי ָ
ש .עושה רושם ברור שאמריקה נמצאת בסכנת
חורבן מכמה כיוונים...
ת .נכון ,ולפי מה שהם עצמם מראים ,מכל
אמריקה ישאר קצת מאד יחסית .לפי מפה רשמית
של חיל הים האמריקאי כל החוף המזרחי יעלם,
וגם החוף המערבי ,וגם הרבה מהמדינות
שנמצאות באזור שסביב מפרץ מקסיקו .ובכלל ,גם
בכל מיני מקומות פנימיים גם כן ,איפה שיקרה
משהו – זה ייהרס ,אבל בכל העולם – הכל
ישתנה .וזה ייקח מעט מאד זמן .כאשר האירוע
עצמו יתרחש ,זה יהיה מעט זמן יחסית כשהוא
יעבור לידינו – זה יהיה משהו כמו שעה ,אבל זו
תהיה שעה ארוכה מאד.
ש .אבל התוצאות תהיינה ארוכות-טווח...
ת .השעה עצמה תהיה ממושכת .לדוגמה ,אם יש

עכשיו אבא ,הם מתחילים להראות את עצמם
גם בא"י ,גם במדינת ישראל .אנחנו מתחילים
לראות מי שייך למה .עכשיו הרשעים נהיו יותר
אמיצים ומראים לנו מי הם.
היה פרסום שדברנו על זה – שצה"ל מוכנים
לקבל בשמחה רבה אנשים עם סטיות שעושים
דברים שלפי כל הדתות בעולם – זה עבירה גדולה.
צה"ל מוכן לקבל אותם לצבא בשמחה גדולה
ולסדר להם תנאים מיוחדים בשבילם .ואחר-כך
אומרים לחרדים שיגיעו לצבא 'מה יש? זה טוב!
זה חייב להיות' .איך אנחנו יכולים ללכת לצבא
בלי קדושה? מילא בחורים ובחורות זו בעיה כבר
קטנה ,אבל שמתחילים בחורים עם בחורים – אז
מה אפשר לעשות? אפשר ללכת? אי-אפשר.
יש לנו עולם הפוך ,עולם שאפשר רק לשבת
ולבכות .ורק מעט יהודים שגרים בא"י יודעים
שהוותיקן הוא בעל הבית על  60%של האדמות
בארץ ,והוא בעלי הבית על רוב המקומות
הקדושים ,ולא רק זה – מכרו להם גם את כל
העיר העתיקה יחד עם הר-הבית ,יחד עם קבר
דוד! אתם יודעים את זה? הם לא מראים את זה,
אבל זו עובדה ואתם תראו עוד מעט שזה נכון.
אומנם לא היתה להם שום זכות למכור את
האדמה של ארץ ישראל – לכן ,זה לא יהיה שלהם
אף-פעם .אף-פעם לא ,ה' לא יתן להם! אבל הם
יעשו לנו בעיות קשות.
האם שמתם לב לכל הכבישים ,המנהרות
והגשרים המגיעים לירושלים ,בשביל מה בונים
את זה? הם רוצים להפוך את א"י לשתי מדינות
לשני עמים וצריך גישה לירושלים כי ירושלים
תהיה מקום בינלאומי לפי התכנון שלהם .זה יהיה
המקום בו ישב האפיפיור מי שמחליטים שהוא
יהיה ראש הדת החדשה שהם רוצים להכניס
לעולם – ימח שמם וזכרם .והנשיא ריבלין רוצה
לארגן ארבע קבוצות שיהיו כמו קבוצה אחת –
ערבים ,חילונים ,דתיים-לאומיים וחרדים – ויהיו
ביחד ,יתפללו יחד כל אחד בסגנון שלו .והדת
החדשה – הוא רוצה לקרוא לזה "סדר ישראלי
חדש" ,מצלצל מוכר? אוי לנו.
הפוליטיקאים ,ברור שהם שייכים לסדר-עולם-
חדש ,ואנחנו ,איפה אנחנו? מי יציל אותנו?
הכוכב מתקרב ,זה לא ייקח הרבה זמן ,האדמה
כבר רועדת ,יש רעידות אדמה ענקיות ובד"כ הם
יותר חזקות ממה שמפורסם ,כי הם לא רוצים
שנדע כמה שזה קשה .ונכון הם יודעים איך לשנות
את מזג-האוויר עד גבול מסוים ,אבל זה לא יעזור
להם .לדוגמא אם רוצים לפגוע בעיר מסוימת ליד
החוף הם יודעים איך לפוצץ פצצה גרעינית מתחת
למים במרחק מסוים מהחוף וזה יגרום לצונאמי
ענקי שיכסה את כל העיר .הם לא הכל-יכול .ישנם
התפרצויות של הרי געש בכל מיני מקומות בעולם
כל יום .יש שינוי בחום המים של האוקיאנוס
האטלנטי ואני בטוח שזה בגלל הכוכב .כ"כ הרבה
דגים מתים .יש מלא בולענים ענקיים גם בסיביר
והם הולכים וגדלים כל הזמן .נוסף לזה יש
מטאורים הנופלים עלינו ,עדיין הם קטנים יחסית.

צונאמי וזה מחזיק מעמד במשך שעה – זה מפחיד
ביותר.
ש .אולי על כך נאמר ]בסוף הגדה של פסח[' :קרב
יום אשר הוא לא יום ולא לילה' ]ר' זכריה י"ד ז':
ָדע ַלה' לֹא יוֹם וְ לֹא ָלי ְָלה,
"וְ ָהיָה יוֹם ֶא ָחד הוּא יִ וּ ַ
וְ ָהיָה ְל ֵעת ֶע ֶרב ִי ְהיֶה אוֹר ,"...על השעה הזו ,שהיא
לא יום ולא לילה ,בסוכות כמו כן מתפללים:
'הושענא שלש שעות' ,כשהכוונה על השעות
הקשות שלפני משיח ,אולי מדובר על הזמן הזה...
ת .ממש .לפי מה שהם אומרים יהיה חושך בעולם
ֹשׁ ְך ֲא ֵפ ָלה ְבּ ָכל
במשך שלשה ימים שמות י'ַ " :ו ְי ִהי ח ֶ
ָמים ,"...ותהיה תקופה
ֹשׁת י ִ
ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִם ְשׁל ֶ
מסוימת שהשמש תעלה מן המערב ,זאת אומרת,
מהכיוון שהיה פעם המערב! אבל מהר מאד אחרי
שהכוכב עובר  -כדור-הארץ ישוב למה שהיה ,לא
למצבו החיצוני כפי שזה היה ,יבשות וימים ,בודאי
שזה יהיה שונה לגמרי ,אבל השקט יחזור.
ש .היה היום כינוס תפילה והתעוררות בירושלים
על הפגיעה בקברי הקדושים באומן .מזעזע
ומחריד .ריכוז של כ"כ הרבה יהודים קדושים
שנהרגו על קידוש ה' .איפה יש עוד מקום כל כך
חשוב בעולם ,של כ"כ הרבה יהודים שנהרגו על
קידוש השם .והחופרים זרקו שם את העפר
למזבלה ,והגשמים סחפו את העצמות לרחובות.
מה המסר שיש בזה עבורנו?..
ת .המסר הוא – הכסף ,הכסף ,הכסף .זה המסר
בשבילנו .האנשים הרסו את זה בגלל שרוצים
להרוויח כסף ,אז לכן ה' גילה לכל העולם את
העבירה שלהם .וזה גם בגלל כסף ,כסף ,כסף.
ובגלל זה גם החרדים שלנו ,בחלקם מקולקלים:
כסף ,כסף ,כסף .זהו עגל הזהב .הם לא מאמינים
בשטן 'הרגיל' ,הם מאמינים בעגל-הזהב ,הם
רודפים ורצים אחריו.
ש .כל יהודי ששומע סיפור מחריד שכזה ,מה הוא
צריך לחשוב ,מה המסר?
ת .אשאל אתכם שאלה .מה ההבדל בין זה ,ובין
לקחת כסף בכוונה ,כשמישהו ,ראש של עמותה
חרדית ,לוקח את הכסף בשביל לחלק לעניים
כאשר הוא יודע מאיפה זה בא ,מהרשעים הכי
גדולים שרוצים ללכוד את הנשמות של היהודים,
אז מה ההבדל?
ש .מאד סמלי שמשתמשים בעניין של כסף להרוס
את האידישקייט .עגל הזהב ,גשמיות .ועכשיו
רוצים גם להשתלט ב'קבר שמעון הצדיק' .אותה
השיטה ,כבר החלו השיפוצים...
ת .כבר אמרתי לכם זאת מזמן :הם ישתלטו על כל
המקומות הקדושים של היהודים .הם רוצים
לעשות דת חדשה ,ואת הכל-הכל הם רוצים,
לקחת את הכל של היהדות ,להשתלט על זה,
ולעשות את זה עקום כמו שהם ,וזהו .זוהי
הצלחתם הגדולה ביותר .רוצים להילחם נגד
הקב"ה פנים אל פנים ,להיכנס אל תוך הקודש-
הקדשים שלו ולהילחם נגדו ,חס ושלום .ימח שמם
וזכרם .אבל זה לא ילך להם' .בנשיפת-פה' אחת ה'
יגמור אותם.
ש .החינוך החרדי עובר רפורמה קיצונית ביותר...
ת .אם היהודים לא יצאו לרחוב בהמוניהם ,עוד
מעט הם יתחילו לגייס את הבנות.
ש .כבר היום מתחילים להפעיל בסמינרים תוכניות
בשירות לאומי...
ת .נכון ,נכון מאד .יש להם כל מיני שלבים בשביל
זה .אוי ,עם ישראל ,תתעוררו ,תתעוררו!! מה
יהיה ,מה יהיה? האם צריכים להגיע למצב
שבנשימתכם האחרונה ,אחרי כל האלימות שיעשו
נגדנו ,עם הנשימה האחרונה נצטרך להגיד 'שמע
ישראל'?! האם אנחנו צריכים להגיע לזה ,חס
ושלום?!...
ש .מה פשר התופעה המוזרה הזאת שהחרדים
שקטים כל כך ולא מוחים בכלל?
ת .כי הם מבולבלים .יש עסקנים שהצליחו להיכנס
פנימה ,ועם הכסף שהם מקבלים בלי-סוף הם
רוצים למשוך את היהודים לעולם החילוני ,ומשם,
הם מאמינים ,זו לא תהיה קפיצה גדולה להעביר
אותם הלאה אל העולם של 'הסדר העולמי החדש',
למכור את הנשמות שלהם בשביל גשמיות ח"ו.
במספר נהרות בעולם המים נהפכו לאדום
ש .הזוהר הקדוש בפרשת בלק ]דף רי"ב ע"ב[ מדבר
לגמרי .הכוכב המתקרב מחמם את פנים כדור
על כ"ה באלול כתאריך הופעת כוכב השביט...
הארץ וזה ממיס את השלגים והקרח בקוטב
ת .ברוך ה' ,מאד יכול להיות ,ואני מחכה לזה...
הצפוני וזה מעלה את פני הים של האוקיאנוס
האטלנטי ,אנחנו רואים שיטפונות והצפות של
אנחנו מגיעים לסוף
הים המגיעים עד לבתים עצמם .מקומות שפעם
דניאל ,ירושלים ,סיון תשע"ו
היה שם חוף ים – כבר אין חוף ים .מזג אויר פחד,
אבא ,הכל הולך להיגמר בעתיד הקרוב .העולם  45מעלות חום במערב ארה"ב ,סופות טורנאדו
מסביב ,בכל מקום  -למטה ,למעלה ,בפנים ,בחוץ בכל מיני מקומות ואפילו בסין.
והם עושים דברים משונים ,הסדר-עולם-חדש.
– רועד ומתהפך .בני אדם מסתובבים בהלם .הם
לא תופסים בדיוק מה שקורה ,אבל הם יודעים למשל הם בנו בסין כמה ערים ענקיות והן ריקות!
שמשהו לא בסדר ,מרגישים שהאדמה רועדת יש להם איזה תכנון שאנחנו לא יודעים .יודעים
מתחת לרגליהם ,יודעים שהולכים לכיוונים לא שיש להם בונקרים ענקיים מתחת לאדמה עם כל
בריאים ולא טובים ומרגישים שמובילים אותם הלוקסוס ,יודעים שהם קיימים בארה"ב ,ברוסיה,
לזה .מי מוביל אותם לזה? הרשעים! בין אם באירופה ,באוסטרליה וגם בארץ .בשביל מי הם?
קוראים להם השטן או סדר-עולמי-חדש או בשביל המעטים ששייכים לרשעים ושאר האנשים
אפיפיור או לא משנה מה ,הם מושכים אותנו יסתדרו כולל הצבא שלהם והמשטרה שישאירו
אותם בחוץ) .הערה :נכתב במסרים הקודמים
לעולם אחר ,עולם שאי-אפשר להכיר אותו.
פעם החיים היו יחסית מסודרים ,ידענו מה שנבנו בונקרים וערים תת-קרקעיות להסתתר
מותר ומה אסור פחות או יותר .היו אנשים שהלכו מהשפעות הכוכב כאשר יעבור ליד כדוה"א(.
הם מאמינים שהם יפטרו מכל אלה שהם לא
לכיוונים אסורים ,אבל בכל זאת התביישו בזה,
החזיקו את זה בסוד .היום לפי התכנון של צריכים וישארו להם מה שהם רצו מההתחלה .לפי
הרשעים – האסור זה מותר והמותר זה אסור ,התכנון שלהם מספיק שישארו על פני כדו"ה )כדור
ואפילו שאנחנו יהודים חרדים ויש גם גוים הארץ( רק  500מיליון בני-אדם 7 ,מיליארד )גודל
שיודעים מה מותר ומה אסור – יש בלבול ,יש האוכלוסייה כיום( זה יותר מידי .ואחרי שהכוכב
יעבור ,מי שישאר לשרוד אחרי הכוכב ,הם כבר
חשש איך הילדים יגדלו בבלבול כזה.

יכולים להכניס אותם למחנות שהם הכינו ,והם
יחליטו מי יחיה ומי ימות ,מי יכול לעבוד ,מי יכול
להיות עבד טוב ומי לא .זה התכנון שלהם וזה
כולל את רוב הממשלות בעולם ,בעיקר במערב
כולל ממשלת ישראל.
אבא ,אני עייף ,אני מתפלל כל הזמן על עמ"י,
אני דואג מאד לעמ"י ,אני יודע כמה שזה יהיה
קשה ,עד כמה היהודים התרגלו והשתעבדו
לגשמיות שלהם ,לא רוצים להאמין שקיים כזה
איום מכוכב המתקרב לכדו"ה ,אפילו שכ"כ הרבה
אנשים כבר ראו את זה בעיניים ממש.
זה כבר קרוב מאד אבא ,אני רק רוצה להסביר
לעמ"י – הדרך היחידה להציל את עצמנו – זה
ביטחון מלא בה' .אפילו אם יהיה לכם בונקר,
נשק ,אוכל ומים וכל מה שאתם צריכים לכמה
שנים – זה לא יעזור לכם – אם אתם לא עושים
תשובה .ואם אתם עושים תשובה – ה' ידאג לכם
– לכל בעלי התשובה – לאוכל ,למים ,לחשמל
ולכל מה שצריכים ,כמו ליהודים שיצאו ממצרים,
כמו המכות שלא פגעו כלל בעמ"י.
אני רוצה להסביר לכם  -שרוב היהודים פשוט
מפחדים להבין שאנחנו מגיעים לסוף .משיח עוד
מעט יתגלה ,אבל אנחנו נצטרך קודם לעבור דבר
קשה ביותר .ה' עומד להרוס שני שליש של
העולם .זה דבר שחייב להיות .בני-אדם לא יכולים
לעשות את זה ,רק ה' יכול לעשות את זה .אל
תחשבו שזה יהיה בגלל מלחמה גרעינית ,יכול
להיות שזה יהיה ,אבל זה לא יהיה עד כדי-כך
שיוכל להרוס את העולם .כמו שאמרנו הרבה
פעמים – ה' ברא את העולם הזה ,ורק ה' יכול
להרוס אותו.
ונכון ,יגיע הכוכב .הכוכב שייך לקב"ה ,כל
הכוכבים שייכים לו ,גם השמש שייכת לו ,הכל
שייך לו ,גם הרשעים שייכים לו ועוד מעט הם
ילמדו את זה.
אנחנו עמ"י ,אנחנו עם פצפון לעומת
האוכלוסייה בעולם ,כל היהודים האמיתיים לא
תופסים הרבה מקום ,יש משהו כמו  14מיליון
יהודים בעולם ,כאשר חלק רציני מהם בכלל לא
יהודים ,אנחנו לא יודעים בדיוק כמה יהודים
אמיתיים יש ,רק ה' יודע .הרבה מאד יהודים
שחושבים שהם יהודים הם לא יהודים בגלל כל
מיני סיבות .אנחנו יודעים שכתוב בכל מיני
מקורות שבסוף לפני שמשיח בא בדור שלנו – רוב
היהודים יהיו ערב-רב .יש יהודים אמיתיים בין
החילונים ויש יהודים לא אמיתיים בין החרדים
והדתיים ,אז יהיה עכשיו בירור – מי שייך למה.
יהודי צריך להיות קשור לקב"ה ,הוא צריך
לעשות הפרדה בינו לבין הגשמיות המיותרת,
להאמין ולבטוח אך ורק בקב"ה – הוא מביא את
הפרנסה ,רק הוא! אף אחד אחר לא .לא משנה מי
נותן את הפרנסה פיזית ,זה רק דרך הקב"ה .אומנם
ב"א )בן-אדם( לוקח ב"א לעבוד אצלו ומשלם לו
משכורת ,אבל הקב"ה מכניס לראש של המעביד
שהעובד הזה צריך לעבוד אצלו ולקבל משכורת
עבור זה .הכל בא מה' – הכל .אין דבר שלא .אין
דבר בידיים שלנו .בכלל לא .ה' מכוון את הכל .רק
דבר אחד יש לנו – הרצון לעשות את רצון ה'
בלבד .זו הבחירה שלנו ולא שום דבר אחר .הכל
תחת השליטה של הקב"ה .ואפילו הרצון לעשות
את רצון ה' – אפילו זה תלוי בקב"ה ,הקב"ה עוזר
לנו עם זה ,הקב"ה רוצה שאנחנו נגיע לזה – הוא
עוזר לנו ,הוא מכוון אותנו עם זה .הוא אוהב
אותנו ,הוא אבא שלנו ,הוא רוצה שהילדים שלו
יהיו קרובים אליו .שיבינו מה טוב ומה רע ואיך
לבחור את הטוב על פני הרע.
עכשיו הבירור הגדול – העולם הזה ,שאנו חיים
בו כבני-אדם מאז האדם הראשון הוא עולם עראי,
עולם זמני ,ה' יעלה אותנו מעלה הרבה יותר גבוה
מזה ,יהיה פה כמו גן-עדן .אחרי כל המלחמות,
הכוכב וכו' אנחנו נעבור למימד אחר ,ה' יעלה
אותנו למקום שכולו טוב ,יותר גבוה מגן-עדן ,יותר
גבוה מהעולם הבא של גן-עדן בו הנשמות
ממתינות אחרי המות .זה יהיה גבוה יותר עם
הרבה יותר תענוגות רוחניים.
אני מצטער מאד שאנחנו חייבים לעבור עכשיו
מבחן כ"כ קשה .הכסף וכל הדברים הגשמיים
שהתרגלנו אליהם – זה ייעלם .נישאר אך ורק עם
האמת .לא נצטרך ללכת לעבודה ,לא נצטרך ללכת
לשנורר ,לא נדאג כל חודש על חשבון החשמל,
אנחנו נהיה עם הקב"ה – ממש .והוא יתן לנו כל
מה שאנחנו צריכים .לא צריכים שום דבר יותר
מזה .לא צריכים אוטו ,לא צריכים בית מפואר,
צריכים רק להיות איתו ,ואז נקבל כל מה שאנחנו
צריכים ולא בצורה שקבלנו ב 100-שנים אחרונות
 שממש הבן-אדם התקלקל מזה כמעט עד הסוף,אלא מה שאנחנו צריכים באמת .ואנחנו נהיה בלי
יצר-הרע – וזה יהיה תענוג מעל ומעבר ,כי זו
המחיצה ביננו לבין הקב"ה ,וכשהיצר הרע נעלם –
אנחנו נתקרב יותר ויותר לקב"ה ,וכל התקרבות
זה תענוג רוחני שאי אפשר לתאר.
אבא ,אנחנו עוד מעט גומרים עם החיים
שאנחנו רגילים לזה .עם-ישראל ,ינסו לעשות מכם
גויים ,עובדי השטן – לא להסכים ולא לפחד ,ה'
ישמור עליכם .לא להסכים ולא לפחד .הרשעים
כבר התחילו עם העבודה שלהם .הם הצליחו
להיכנס לעולם החרדי עם אנשים כביכול חרדים
ומכניסים הרבה כסף פה ,גם מהממשלה וגם
מארגונים מסוימים .הם שולטים על הרבה חדרים
וישיבות עם הכסף שלהם ,ועכשיו בתי-יעקב
לצערי הרב עומד להיות תחת השלטון שלהם .מי

שתרצה לעבוד עבור משרד החינוך במגמות כמו
האוניברסיטאות ,תצטרך כל מורה שיהיה לה
איפון ומחשב .המחשב גם יעקוב אחריה ,הוא יכול
לראות אותה – מה היא עושה ומה היא אומרת
לתלמידים ,אמנם היא תקבל משכורת מאד יפה,
אבל עבור המשכורת הזו היא תמכור את הנשמה
שלה .הבנות לא צריכות את זה ,זה מקלקל את
הנשמה היהודית ,זה מקלקל את הבית היהודי.
יש איזה רעיון קצת עקום – שכל בחורה רוצה
בחור שלומד ,היא תעבוד והוא ישב וילמד .זה
תמיד היה ,אבל לא לכולם ,כי לא כולם מסוגלים
לזה .כל יהודי חייב ללמוד ,אבל הוא לא חייב
ללמוד כל היום ,במיוחד אם הוא לא מסוגל .הרבה
שיושבים לא מסוגלים ,אז יש לו הרבה זמן שאין
לו מה לעשות .הוא גם ככה מתחיל לעבוד .ובוא
נגיד שהאשה גומרת ללמוד איזה מקצוע של
עבודה במשרד ,האם זה מתאים לאמא יהודיה
לעבוד במשרד  8שעות ביום בד"כ עם גברים
ולבוא הביתה עייפה בלי כח לבעלה ולילדים.
וגם האברכים שלומדים כל היום – הם אלה
שצריכים ללכת עם הילדים לקופ"ח וכו' – כי
האמא עובדת ,היא חייבת להחזיק בעבודה – וזה
הורס את המשפחה היהודית שזה הבסיס של עם-
ישראל – וזה מה שהרשעים רוצים לעשות .רוצים
להרוס את הבית היהודי.
נשבר לי הלב על דברים הקורים לאחרונה
באזור של היהודים הקנאים בירושלים .אשה אחת
לא יודעת מה לעשות כי הבן שלה ,ילד קטן בחדר,
נמשך בהפסקה ע"י כמה מסיונרים לאיזה מקום,
טשטשו אותו ,עשו לו מעשה סדום והחזירו אותו.
הרשעים יודעים שהדבר שהכי מקרב את היהודים
לקב"ה זו הקדושה והם רוצים לקלקל את הקדושה
שלנו ,הם רוצים לטמא אותנו .האמא שלו הלכה
למנהל של החדר ספרה לו מה שקרה ולמה לא
עושים משהו והוא ענה לה שלא כדאי להתחיל
איתם כי הם מסוכנים .וישנם מאות מקרים כאלה
בארץ ,הם מפתים את הילדים ע"י ממתקים וכו'
ונותנים להם אחר-כך פיצוי .באזור ישנם הרבה
אנשים שיודעים על הבעיה הזו ולא מבינים למה
לא עושים משהו.
עם ישראל – מה זה השקט הזה? הרשעים הם
עקומים ורוצים שגם אנחנו נהיה עקומים ,אנחנו
צריכים להקריב את החיים שלנו נגד זה ,למחות
נגד זה ,מה יהיה עם הדור הבא שלנו? איזה
כיוונים עקומים יהיו לילדים שלנו? מה זה שווה
לנו חיים עקומים אם אנחנו חס ושלום הולכים
נגד הקב"ה? הולכים להפגנות בעד השבת ,הולכים
להפגנות נגד הגיוס – ואת הטומאה הזו אנחנו
מקבלים בשקט? וכמו שכבר אמרתי אנחנו גם
נותנים להם להיכנס לבתי-יעקב שלנו ,לישיבות
שלנו ומכתיבים לנו מה לעשות .זה הכל בשביל
כסף – שותקים בגלל הכסף? נותנים להם שליטה
עלינו בגלל כסף? אוי לנו .אנחנו לא מבינים כי זה
הרס בשבילנו?
וידוע שיש בעולם קבוצות שנחשבות לנוצרים
שלא מאמינות באותו איש אלא מאמינות בשטן
והן מעלימות אלפי ילדים בשנה בכל מיני ארצות
בשביל הטקסים האיומים בהם הם מקריבות את
הקורבנות לשטן.
וכשיגיע פלנט-אקס ,ניבירו ,השביט – לא משנה
באיזה שם קוראים לו ,בלי עזרת הקב"ה – אף
אחד לא ישרוד! לא הצדיקים ולא הרשעים!
זה הזמן שאנחנו צריכים להראות לקב"ה
שאנחנו מקריבים את עצמנו בשביל התורה וזו
התקווה שלנו לשרוד כאשר כל העולם יתהפך.
אנחנו ,היהודים שנלחמים בעד התורה ונגד
הרשעות – ה' יציל אותנו כי יש לנו את הנשמה
הנצחית היהודית האמיתית שעשויה ישירות
מהמהות של הקב"ה.
למה מדינת ישראל הפסיקה לתת קצבת ילדים
נורמליות? כי הם לא רוצים הרבה ילודה .רוצים
יותר גויים מאשר יהודים .יש בנינים ריקים ,מאות
דירות לוקסוס עומדות בירושלים ,כמעט כמו
בסין ,בלי לזוז .בשביל מי הם נבנו? הם רוצים
להעביר את הוותיקן לישראל ,אתם מבינים את
זה? זו היתה התוכנית שלהם מהתחלה.
אני רק מבקש מעם ישראל ,תבינו את המצב,
לא להיכנס לפניקה ,תשמחו ,זה סוף הגלות ,ואם
אנחנו מחזיקים בקב"ה – הוא יחזיק אותנו ,הוא
ישמור עלינו ואנחנו נצא מזה בשמחה .זה יהיה
מאד מפחיד ,אבל מי שיש לו בטחון חזק בה' – לא
יסבול מזה ,אולי יסבול מעט .יהודי אמיתי שאין
לו בטחון חזק בה' – הוא יסבול עוד יותר.
ואז תגיע הגאולה השלמה עם כל הדברים
הטובים ,אנחנו נגיע ישר לעולם החדש ,עולם בלי
יצר-הרע ,ומיד יזמינו אותנו לחופה ושם יהיה עם-
ישראל הכלה והקב"ה החתן ונתחיל את השלב
הבא של הבריאה.
ש .שמעתי על מעשה עם ילדה אחת ואין צורך
לפרט ,מה ההורים צריכים לעשות?
ת .לארגן קבוצות של הורים שישמרו על הילדים
שלהם ולא לסמוך על מנהלי המוסדות .לשים לב
בתוך הקהילה איפה שהולכים שהדבר לא יקרה
לילדים אחרים .לחנך את הילדים שאסור להאמין
או ללכת עם אנשים או נשים לא מוכרות
ולהתפלל לה' ישמור על הילדים.
ש .האם ילדי תימן נחטפו לעבודה הזרה שלהם?
ת .יש כאלה שוודאי מכרו אותם לכל מיני אנשים
בשביל כסף .לחלק מילדי החטופים אין לי הוכחות
לזה ,הם רצו להעניש את האנשים שלא רצו להיות
חילוניים .דבר אחד בטוח – הרשעים במדינה פה

היו מאחרי כל החטיפות האלה.
ולמה מתפרסם העניין עכשיו? לרשעים במדינה
פה יש מטרה להפוך את א"י למרכז של הסדר-
עולמי-חדש .המדינה הוקמה ע"י הרשעים של
הסדר-עולם-חדש ,הם קוראים לעצמם מסיונרים
נוצרים ,אבל הם נאמנים ועובדים לשטן .הם בעלי
הבית על הרבה שטחים פה ועשו איתם הסכם
סודי כבר לפני הרבה שנים – על שתי מדינות
לשתי עמים וירושלים תהיה עיר בינלאומית
בבעלותה של הכנסיה הקתולית.
כעת בתקופה זו הם הולכים לממש הרבה
מהתוכניות שלהם פה בא"י וגם בעולם ,תוכניות
שלרוב היהודים הגרים בא"י אין מושג בכלל.
הרשעים מפחדים מהתגובה של העם היהודי  -אם
הם יגלו מה שהם רוצים לעשות – לכן הם עושים
דברים שמטרתם להסיח את דעתם של תושבי א"י
שלא ישימו לב לכל התוכניות שהם מתכננים
לממש עכשיו .נושא של ילדי תימן היה סגור כל
הזמן ואסור היה לדבר על זה ,כי אם מישהו היה
פותח פה כמו הרב עוזי משולם זצ"ל אשר הקדיש
את חייו לעניין ונרצח על קידוש ה' – עלול היה
להיעלם מהעולם הזה .אבל עכשיו מאחר שרוב
אלה שהיו מעורבים בחטיפת הילדים כבר לא
בחיים ,הם יכולים בלי בעיות לעשות מזה חגיגה
עצובה שיכולה בקלות להסיח את דעתם של רוב
העם היהודי בישראל .הם פועלים גם נגד האנשים
שלהם כדי להוכיח מה שהם רוצים .אין להם בעיה
להרוג גם אנשים קרובים אליהם בגלל שבאותו
רגע זה יראה טוב למען המטרה שלהם .אין להם
שום בעיה.
לדעתי גם בענין פרישת אנגליה מהאיחוד
האירופי ,יש לי הרגשה חזקה שכל עניין ההצבעה
היה מכור מההתחלה כי הם רצו שאנגליה תצא
מהגוש האירופי כי הם רוצים להפיל את הכלכלה
של העולם .ולמה? כי הם רוצים להסיח דעת
מהתוכניות שלהם .הכוכב שביט ,ניבירו ,פלנט-
אקס הוא מאד קרוב והם מחפשים דרך להיכנס
לבונקרים שלהם ולא רק באירופה אלא בכל
העולם – וזה כולל מיליוני אנשים – להכניס
אותם לבונקרים בשקט בלי שאוכלוסיית העולם
תרגיש בזה.
ואני גם מאמין שלפני שיכנסו יהיו דברים קשים
בעולם ,כמו אולי מלחמות ,פצצות גרעיניות,
פצצות אי.אם.פי) .ראה נספח בהמשך( אשר יפגעו
וישתקו כל דבר שיש בו אלמנט חשמלי ,כלומר
הכל יהיה משותק .תוך שבועיים אנשים יתחילו
למות ברעב ,מכל מיני מחלות ,הסופרים יהיו
ריקים מסחורה )מאוכל( ,אי אפשר לספק סחורה
כי הרכבים יהיו משותקים ,אי-אפשר לתדלק כי
משאבות הבנזין עובדות על חשמל ,יהרגו אחד את
השני בשביל פרוסת לחם .לא יהיו טלפונים,
אייפונים ,טלוויזיות ,לא כלום .אף אחד לא ידע
מה קורה לשני ואז הם יכנסו לבונקרים .להם אין
בעיה עם חשמל כי הם משתמשים בשיטה אחרת
לתפעול הבונקרים שלהם.
קטסטרופת כוכב ניבירו מתקרבת
ראיון עם ד"ר.רונאלד שימשוק )תורגם מאנגלית(
ד"ר רונלד שימשוק ,עובד נאס"א לשעבר ,בעל
תואר דוקטורט כפול בהנדסת אווירונאוטיקה
ומדעי האסטרונומיה ,מגלה את חששותיו
העמוקים בנושא כוכב הניבירו בחשיפה נוגעת
ללב שהאדם הפחדן ביותר לא יוכל להרשות
לעצמו להתעלם ממנה.
בשבוע שעבר ,ד"ר רונלד שימשוק סיפק מידע
בלעדי על האסון הממשמש ובא בעניין
קטסטרופת ניבירו ,מצב שממשלות ברחבי העולם
מתאמצות באופן נואש להסתיר ,בעוד שהן
מטילות פקפוק ובמקרים מסוימים אף מעלימים
את אלו שחושפים את המידע ברבים .אך טבעי
הוא שאנשים בעלי ידע מדעי לא התלהבו לדבר
בציבור על עניינים אלו של כוכב הניבירו ,הידוע
גם בכינויו :פלנט .X-אך בכל אופן לאחרונה מספר
אנשים ,אסטרונומים במקצועם' ,עלו מן הצללים'
להשמיע את דאגתם בנושא הניבירו וההשפעות
הפוטנציאליות שלו על כדור הארץ .אתם עלולים
לתהות מדוע דווקא עכשיו לאחר כ"כ הרבה שנים
דמויות חשובות מהקהילה המדעית מעדיפים
לפרסם אינפורמציה בעלת 'סיווג גבוה' תוך סיכון
רב לביטחונם ,ותוך העמדת יקיריהם במצב של
סיכון .להבנת הדברים קראו את המאמר' :ניבירו
מתקרב' – אומר האסטרופיזיקאי ד"ר רונלד
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להלן הראיון.
מראיין :ד"ר שימשוק ,אנו שוב מודים לך שאתה
מקדיש מזמנך לדבר איתנו על הנושא הכל כך
חשוב הזה ,הבה נתחיל עם כמה נקודות בסיסיות.
מדוע החלטת לצאת לרבים עם הנושא הזה בגלוי?
ד"ר שימשוק :אני עדיין מתלבט עם ההחלטה הזו
מידי יום .ואם להיות גלוי לב ,אינני בטוח ברווח
שאני אפיק כתוצאה מהפרסום הזה ,אולי כן אולי
לא .אך כמדען הקדשתי חלק גדול מן החיים שלי
לחיפוש אחרי תשובות פשוטות לשאלות קשות.
לצאת בפרסום לרבים  -זו השאלה הקשה ביותר
שעמדה בפני במשך כל חיי .אני נאמן אל האמת,
ובמשך זמן רב עזרתי להסתיר את האמת אשר
עלולה לעלות במיליונים או מיליארדים של חיי
בני אדם .וכמו רבים מעמיתיי חששתי לחיי,
ולחייה של רעייתי עליה השלום אשר נפטרה לפני
כשנה .עכשיו אין לי כל קרובי משפחה בחיים,

והמצפון שלי לא יוכל עוד לשאת בנטל האשמה.
הרגשתי שאני חייב לצאת לרבים בגלוי ,למען
האנושות.
מראיין :האם כוונתך לומר ש'הם' איימו עליך?
ד"ר שימשוק :הם לא היו צריכים לומר זאת באופן
מפורש ,האיום הובע בצורה מרומזת .אני מאמין
שזו הסיבה לכך שאנשים בעלי ידע לא עשו 'וידוי
שלפני המוות' ,מחשש שמא משהו יקרה
לאהוביהם .אין לי כל ספק בליבי שאילו הייתי
מדבר על הנושא לפני שנה או שנתיים הם היו
נטפלים ראשית לרעייתי ,בכדי לצער אותי ,ואחר
כך היו נפנים אלי .אך כעת הם לא יכולים יותר
לקחת אותה ממני.
מראיין :איך אתה מסביר את ההתפרצות
הפתאומית של אסטרונומים שכעת מוכנים לדבר
על ניבירו? לרבים מהם יש כן משפחות ,האם הם
לא מסכנים את ביטחונם של בני משפחותיהם?
ד"ר שימשוק :למרות שאני יכול לדבר בוודאות רק
לגבי עצמי ,אך אני יכול לשער כי למשל בתוך
שורת אבני דומינו ,כאשר אחת נופלת – כולן
נופלות ...כאן זה פועל באופן הפוך  -כל אחד קם
בעקבות איש אחר ,כל אחד נותן חיזוק ותמיכה
לחברו ,הביטחון גובר ככל שישנם יותר אנשים.
אני תוהה לעצמי אם אני עצמי הייתי מעז לפרסם
את הדברים אילולי ד"ר יוג'ין ריקס לא היה עושה
את הצעד הגדול הזה לפני .ומה שיותר חשוב הוא
שהגענו 'לקצה הצוק' .לפני חמש ,עשר ,שלושים
שנים ,ממשלות העולם היתה להם 'רשת ביטחון',
האמונה המוטעית שהם מסוגלים להסתיר את
האמת באופן החלטי ללא כל מגבלות .טוב ,הזמן
הזה חלף ,ואף על פי שהם לא יאהבו להודות בכך,
אני מאמין שהם קלטו שיותר לא ניתן להסתיר את
הדברים.
מראיין :זה אכן הגיוני .מזה כמה זמן שהממשלות
יודעות על ניבירו? האם כולם עבדו יחד מתוך
שיתוף פעולה בכדי לשמור את הדברים בסוד?
ד"ר שימשוק :ראשית ,אני מאמין שהם ידעו על כך
כבר משנות ה ,50-אבל מה שאני יודע בוודאות זה
שהן יודעות את הנושא מאז שנות ה80-
המוקדמות .ונכון ,הממשלות הגדולות בעולם ידעו
זאת ,וכל אחת מהממשלות התכוננה בדרכים
משלה ,תוך שהן פועלות במזימה כנגד אוכלוסיית-
העולם בהחלטתן למנוע מאוכלוסיית העולם
מלגלות את הסוד הזה ,הסוד השמור ביותר
בתולדותיהם מאז ומעולם.
שלשת המעצמות הגדולות :ארה"ב ,רוסיה וסין,
כבר הכינו את הבונקרים-התת קרקעיים שלהם.
וממשלות אחרות עומדות גם הן במצב הכן ,ואני
יכול לדבר שעות רק על הנושא הזה.
מראיין :בפשטות ,מה זה בעצם ה"ניבירו"?
ד"ר שימשוק :באופן בסיסי ,כשאני וחבריי
מדברים על "ניבירו" ,הכוונה בדברים היא
למערכת-שמש בפני עצמה שמסלולה אמור
להצטלב עם מערכת השמש שלנו .בלב המערכת
הזו ישנו כוכב שהוא 'ננס חוּם' בגודל של כשמינית
מגודלה של השמש שלנו .ה'ננס החום' הזה מוקף
ירחים החגים סביבו,
בשבעה כוכבי לכת או ֵ
הזוהר הקדוש )שמות ע"ב( "...אָז יִ ְת ָר ֶאה ַעמּוּד

אַר ָבּ ִעים יוֹם,
עוֹמד ִמ ְל ַמ ְע ָלה ְל ַמ ָטּה ְ
ֵאשׁ ֶא ָחד ֵ
אַר ָבּ ִעים
אַחר ְ
רוֹאים אוֹתוַֹ ...
אָרץ ִ
וְ ָכל ַע ֵמּי ָה ֶ
ַשּׁ ַמיִ ם ְל ֵעי ֵני ָכּל
יוֹם ֶשׁ ַעמּוּד ַי ֲעמֹד ֵמ ֶא ֶרץ ל ָ
כּוֹכב
יח ,יָקוּם ִמ ַצּד ִמ ְז ָרח ָ
ַלּה ַה ָמּ ִשׁ ַ
עוֹלם וְ יִ ְתגּ ֶ
ָה ָ
כוֹכ ִבים
ָ
ְשׁ ְב ָעה
לוֹהט ְבּ ָכל ַה ְגוָנִים ,ו ִ
ֵ
ֶא ָחד
כּוֹכב ...וְ ָכל ְבּנֵי
סּוֹב ִבים אוֹתוֹ ַה ָ
ֲא ֵח ִרים ֶשׁ ְ
רוֹאים" .בחלקם הם קטנים מהירח שלנו
עוֹלם ִ
ָה ָ

וחלקם גדולים יותר מכדור-הארץ .החשש הגדול
ביותר הוא מן הכוכב השלישי שבמערכת הזו,
שהוא גדול במסה פי כמה ממסת כדור-הארץ,
ליבתו עשויה מניקל-ברזל .הפלנטה הזאת אמורה
להגיע למרחק של כ 27-מיליון מיילים ,שזהו
כשליש המרחק שיש בין כדור-הארץ והשמש.
מראיין :תן לנו תיאור של התרחיש הגרוע ביותר,
ולעומתו תיאור של התרחיש הקל ביותר?
ד"ר שימשוק :במקרה הגרוע :אירוע ברמת הכחדה
מוחלטת .שום דבר על פני כדור הארץ לא ישרוד,
אפילו לא חיידקים .במקרה הטוב ביותר :היפוך
קטבים המלווה בעליית פני הים בכל גופי המים
הגדולים בעולם ,התפרצויות הרי געש ,גלי צונאמי
השוטפים מאות קילומטרים אל תוך היבשה.
רעידות אדמה בעוצמה של  10לאורך כל קווי-
השבר הגדולים ,וכמו כן רעידות אדמה בעוצמות
של  6עד  8באזורים רבים אחרים .בעיקרון,
התגשמות כל נבואות הזעם של התנ"ך.
מראיין :מתי זה יהיה כאן?
ד"ר שימשוק :ישנן השערות שונות .חלק מחבריי
וגם אני מסכימים ,כי האירועים יחלו להתגלות בין
ספטמבר )אלול תשע"ו( לדצמבר של שנת .2016

ישעיה פרק כ"ד:
אָרץ :וְ ָהיָה ַהנָּס
יוֹשׁב ָה ֶ
ָפח ָע ֶלי ָך ֵ
ָפ ַחת ו ָ
" ַפּ ַחד ו ַ
תּוֹך ַה ַפּ ַחת
עוֹלה ִמ ְ
ִמקּוֹל ַה ַפּ ַחד ִיפֹּל ֶאל ַה ַפּ ַחת ,וְ ָה ֶ
מוֹס ֵדי
י ִָלּ ֵכד ַבּ ָפּחִ ,כּי ֲארֻבּוֹת ִמ ָמּרוֹם ִנ ְפ ָתּחוּ ַויּ ְִר ֲעשׁוּ ְ
פּוֹר ָרה ֶא ֶרץ,
אָרץ ,פּוֹר ִה ְת ְ
אָרץ :ר ָֹעה ִה ְתר ֲֹע ָעה ָה ֶ
ֶ
נוּע ֶא ֶרץ ַכּ ִשּׁכּוֹר,
נוֹע ָתּ ַ
ַ
אָרץ:
מוֹט ָטה ֶ
מוֹט ִה ְת ְ
ָפ ָלה וְ לֹא
יה ִפּ ְשׁ ָעהּ ,וְ נ ְ
נוֹד ָדה ַכּ ְמּלוּנָה ,וְ ָכ ַבד ָע ֶל ָ
וְ ִה ְת ְ
ת ִֹסיף קוּם :וְ ָהיָה ַבּיּוֹם ַההוּא ִי ְפקֹד ה' ַעל ְצ ָבא
ַה ָמּרוֹם ַבּ ָמּרוֹם ,וְ ַעל ַמ ְל ֵכי ָה ֲא ָד ָמה ַעל ָה ֲא ָד ָמה...:
וּבוֹשׁה ַה ַח ָמּה ִכּי ָמ ַל ְך ה' ְצ ָבקוֹת
ָ
וְ ָח ְפ ָרה ַה ְלּ ָבנָה
ירוּשׁ ַלִם וְ ֶנגֶד זְ ֵקנָיו ָכּבוֹד":
וּב ָ
ְבּ ַהר ִציּוֹן ִ
)המשך בעלון הבא( לזיכוי הרבים ,קבלת העלונים
חינם טל0527-111-333 .

טעון גניזה

בס"ד
)המשך מעלון קודם(
ישעיה פרק ל"ד:
אָרץ
וּל ֻא ִמּים ַה ְק ִשׁיבוִּ ,תּ ְשׁ ַמע ָה ֶ
" ִק ְרבוּ גוֹיִם ִל ְשׁמ ַֹע ְ
יהִ :כּי ֶק ֶצף לה' ַעל ָכּל
וּמלֹאָהּ ֵתּ ֵבל וְ ָכל ֶצ ֱא ָצ ֶא ָ
ְ
ימם ְנ ָתנָם ַל ָטּ ַבח...
ַהגּוֹיִם וְ ֵח ָמה ַעל ָכּל ְצ ָבאָםֶ ,ה ֱח ִר ָ
ִכּי ִרוְּ ָתה ַב ָשּׁ ַמיִם ַח ְר ִבּיִ ,הנֵּה ַעל ֱאדוֹם ֵתּ ֵרד וְ ַעל ַעם
ֶח ְר ִמי ְל ִמ ְשׁ ָפּטֶ :ח ֶרב לה' ָמ ְלאָה ָדםֻ ,ה ַדּ ְשׁנָה ֵמ ֵח ֶלב,
ֶבח
יליםִ .כּי ז ַ
תּוּדיםֵ ,מ ֵח ֶלב ִכּ ְליוֹת ֵא ִ
ִמ ַדּם ָכּ ִרים וְ ַע ִ
ָקם
לה' ְבּ ָב ְצ ָרה וְ ֶט ַבח גָּדוֹל ְבּ ֶא ֶרץ ֱאדוֹםִ :כּי יוֹם נ ָ
ֶפת,
יה ְלז ֶ
ֶה ְפכוּ ְנ ָח ֶל ָ
לּוּמים ְל ִריב ִציּוֹן :וְ נ ֶ
לה'ְ ,שׁנַת ִשׁ ִ
ֶפת בּ ֵֹע ָרהַ :לי ְָלה
אַר ָצהּ ְלז ֶ
ְתה ְ
ָפ ִרית .וְ ָהי ָ
ַע ָפ ָרהּ ְלג ְ
וֲ
ַע ֶלה ֲע ָשׁנָהּ ִמדּוֹר ָלדוֹר.
עוֹלם י ֲ
יוֹמם לֹא ִת ְכ ֶבּהְ ,ל ָ
וְ ָ
ֵצח ְנ ָצ ִחיםֵ ,אין ע ֵֹבר ָבּהּ":
ֶתּ ֱח ָרב ְלנ ַ
דברי הזוהר הקדוש בפרשת בלק )בתרגום ללשון
הקודש( ,בענין התגלות כוכב השביט באחרית
הימים לפני הופעת מלכות משיח בן דוד ,בב"א
" ֶא ְר ֶאנּוּ וְ לֹא ַע ָתּהֶ ,שׁ ֲה ֵרי ְדּ ָב ִרים ֵאלּוּ ֵ -מ ֶהם
וּמ ֶהם ִבּזְ ַמן
אַחר זְ ַמןֵ ,
וּמ ֶהם ְל ַ
ִה ְת ַקיְּמוּ ְבאוֹתוֹ זְ ַמןֵ ,
רוּך הוּא ִל ְבנוֹת
יחָ .שׁ ִנינוָּ ,ע ִתיד ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ְ
ֶמ ֶל ְך ַה ָמּ ִשׁ ַ
נוֹצץ
בוּע ֵ
כּוֹכב ֶא ָחד ָק ַ
ָ
וּל ַה ְראוֹת
ְרוּשׁ ַליִ םְ ,
ֶאת י ָ
וּב ִשׁ ְב ִעים רוּחוֹת ְמ ִאירוֹת ִמ ֶמּנּוּ
ְבּ ִשׁ ְב ִעים ָר ִציםְ ,
כּוֹכ ִבים ֲא ֵח ִרים,
יע ,וְ י ִָבּ ְלעוּ בוֹ ִשׁ ְב ִעים ָ
ְבּ ֶא ְמ ַצע ָה ָר ִק ַ
ֵר ֶאה
וּביּוֹם ַה ִשּׁ ִשּׁי י ָ
לוֹהט ִשׁ ְב ִעים יוֹםַ .
יהא ֵמ ִאיר וְ ֵ
וִ ֵ
יעי ְלסוֹף
ְבּכ''ה ַלח ֶֹדשׁ ַה ִשּׁ ִשּׁי ,וְ יִ ְת ַכּנֵּס ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
רוֹמא,
אַחת ֶשׁל ָ
ֵר ֶאה ְבּ ִעיר ַ
ִשׁ ְב ִעים יוֹם .יוֹם ִראשׁוֹן י ָ
וְ אוֹתוֹ יוֹם י ְִפּלוּ ָשׁלֹשׁ חוֹמוֹת ֶע ְליוֹנוֹת ֵמ ָ
אוֹתהּ ִעיר
אוֹתהּ ָה ִעיר
ָ
יכל גָּדוֹל ִיפֹּל ,וְ ַשׁ ִלּיט
רוֹמי ,וְ ֵה ָ
ִ
ֶשׁל
עוֹלם.
כּוֹכב ְל ֵה ָראוֹת ָבּ ָ
ָ
יָמוּת .אָז י ְִת ַפּ ֵשּׁט אוֹתוֹ
עוֹלם ְל ָכל
ָקים ָבּ ָ
עוֹררוּ ְק ָרבוֹת ֲחז ִ
וּבאוֹתוֹ זְ ַמן י ְִת ְ
ְ
ֵיהם.
ֶאמוּנָה לֹא ִת ָמּ ֵצא ֵבינ ֶ
אַר ָבּ ָעה ְצ ָד ִדים ,ו ֱ
ְ
כּוֹכב ְבּ ֶא ְמ ַצע
ָ
ָאיר אוֹתוֹ
עוֹלםְ ,כּ ֶשׁיּ ִ
וּב ֶא ְמ ַצע ָה ָ
ְ
עוֹלם,
שׁוֹלט ָבּ ָ
יע ,יָקוּם ֶמ ֶל ְך ֶא ָחד גָּדוֹל וְ ֵ
ָה ָר ִק ַ
יעוֹרר ְק ָרבוֹת
ָאה רוּחוֹ ַעל ָכּל ְשׁאָר ַה ְמּ ָל ִכים ,וִ ֵ
וְ ִת ְתגּ ֶ
וּביּוֹם ֶשׁיִּ ְת ַכּ ֶסּה
יהםַ .
ַבּר ֲע ֵל ֶ
ִבּ ְשׁנֵי ְצ ָד ִדים וְ יִ ְתגּ ֵ
ַח ִמ ָשּׁה
אַר ָבּ ִעים ו ֲ
דוֹשׁה ְ
אָרץ ַה ְקּ ָ
כּוֹכבִ ,תּזְ ַדּ ֲעזַע ָה ֶ
ַה ָ
ילים ְס ִביב ַה ָמּקוֹם ֶשׁבּוֹ ָהיָה ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ,
ִמ ִ
אוֹתהּ
וּמ ָ
אַחת ִמ ַתּ ַחת ַה ַקּ ְר ַקעֵ .
ַלּה ְמ ָע ָרה ַ
וְ ִת ְתגּ ֶ
אוֹתהּ
וּמ ָ
עוֹלםֵ .
ָקה ִל ְשׂרֹף ֶאת ָה ָ
ְמ ָע ָרה ֵתּ ֵצא ֵאשׁ ֲחז ָ
ִשׁלֹט ְבּ ָכל
ְמ ָע ָרה ִי ְג ַדּל ָענָף ֶא ָחד גָּדוֹל ֶע ְליוֹן ֶשׁיּ ְ
יוֹנים
דוֹשׁים ֶע ְל ִ
וּק ִ
ָתן ַה ַמּ ְלכוּתְ .
עוֹלם ,וְ לוֹ ִתּנּ ֵ
ָה ָ
עוֹלם,
יח ְבּ ָכל ָה ָ
ַלּה ֶמ ֶל ְך ַה ָמּ ִשׁ ַ
ִי ְת ַכּ ְנּסוּ ֵא ָליו ,וְ אָז י ְִתגּ ֶ
ַלּה,
עוֹלםְ ,בּ ָשׁ ָעה ֶשׁיִּ ְתגּ ֶ
וּבנֵי ָה ָ
ָתן ַה ַמּ ְלכוּתְ .
וְ לוֹ ִתּנּ ֵ
יהם ֶשׁל
שׂוֹנ ֵא ֶ
אַחר ָצ ָרה ,וְ ְ
ִי ְהיוּ ִנ ְמ ָצ ִאים ְבּ ָצ ָרה ַ
יהם
יח ֲע ֵל ֶ
רוּח ַה ָמּ ִשׁ ַ
עוֹרר ַ
ַבּרוּ ,אָז יִ ְת ֵ
ִשׂ ָר ֵאל י ְִתגּ ְ
יְ
ִשׂרֹף ָבּ ֵאשׁ.
וְ י ְַכ ִרית ֶל ֱאדוֹם ָה ְר ָשׁ ָעה ,וְ ָכל ֶא ֶרץ ֵשׂ ִעיר י ְ
ֹשׂה ָחיִל .זֶהוּ ֶשׁ ָכּתוּב ,וְ ָהיָה
ִשׂ ָר ֵאל ע ֶ
אָז ָכּתוּב ,וְ י ְ
ְר ָשׁה ֵשׂ ִעיר אֹי ְָביו .אוֹיְ ָביו ֶשׁל
ְר ָשׁה ,וְ ָהיָה י ֵ
ֱאדוֹם י ֵ
ָקים
וּב ְזּ ַמן ַההוּא י ִ
ֹשׂה ָחיִלַ .
ִשׂ ָר ֵאל ע ֶ
ִשׂ ָר ֵאל .וְ אָז  -וְ י ְ
יְ
ִשׁ ַתּ ַכּח ֵמ ֶהם
רוּך הוּא ַל ֵמּ ִתים ֶשׁל ַעמּוֹ ,וְ י ְ
ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ְ
ַה ָמּוֶת .זֶה ֶשׁ ָכּתוּב ]תהלים קי"ח[ י ְִמין ה' ע ָֹשׂה ָחיִל.
לֹא אָמוּת ִכּי ֶא ְחיֶה .וְ ָכתוּב ]עובדיה א'[ וְ ָעלוּ
ְתה ַלה'
מוֹשׁ ִעים ְבּ ַהר ִציּוֹן ִל ְשׁפֹּט ֶאת ַהר ֵע ָשׂו וְ ָהי ָ
ִ
לוּכה .וְ אָז ]זכריה י"ד[ "וְ ָהיָה ה' ְל ֶמ ֶל ְך ַעל ָכּל
ַה ְמּ ָ
וּשׁמוֹ ֶא ָחד":
אָרץ ַבּיּוֹם ַההוּא ִי ְהיֶה ה' ֶא ָחד ְ
ָה ֶ

מי רצח את רבי אלעזר?
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אהרל'ה  -מוצש"ק מסעי ,אב תשע"א
אני מזועזע ,אני לא יכול להבין ,העולם נגמר ,איך
יכול להיות כזה דבר ,מתי קרה כזה דבר בכל
ההיסטוריה ,פעמיים בזמן כ"כ קצר ,שני יהודים,
כביכול חרדים ,אחד כביכול שומר שבת ,רוצחים
בדם קר שני יהודים טהורים ,אחד ילד קטן טהור
ואחד צדיק ,לכל הדעות .איך זה קורה? כל העולם
החרדי בהלם ,אבל למה אנחנו בהלם? הם נרצחו
בגללנו ,נרצחו בגלל העברות שלנו ,ואנחנו לא
רוצים להבין ,ולא רוצים לדעת ,ולא רוצים שיגידו
לנו ,כי אנחנו רוצים להמשיך את העולם הגויי,
העולם של שקר ,עולם של יהדות שהיא לא
יהדות ,אידישקייט גויית ולא יהודית בכלל.
אנחנו לא רוצים לשמוע שאנחנו צריכים
להשתנות ,אבל לא רק קצת ,אלא צריכים לשנות
את החיים שלנו ב  180מעלות .אנחנו רוצים
שהרבנים שלנו יגידו לנו מה לעשות ,איך להתנהג,
איך להבין את האסון ,אבל הם יגידו :אוי אוי,
טרגדיה גדולה ,אנחנו צריכים לדאוג שעל כל רב
גדול יהיה שומר ראש ,וכל ילד חייב פלאפון עם
לחצן חרום ,אם ח"ו הוא במצוקה .וזה מה שאנחנו
לומדים מכל המצב הזה ,האיום והנורא.
ואני רוצה לומר לכם ,אני רוצה לא לומר
לכם ,אני רוצה לצעוק לכם ,צעקה גדולה מתוך
הלב שלי ,מתוך הנשמה שלי :מה אתם עושים?
מה אתם רוצים? מה אתם רוצים מהחיים? כסף?
מסיבות? טיולים? מה אתם רוצים? חתונות
מפוארות? מה אתם רוצים? לאכול פיצה כל יום?
מה אתם רוצים מהחיים?
אני שוב אגיד לכם ברור ,הישיבות שלנו היום
ריקות מהקב"ה בד"כ ,הם מלאות בתלמידים
לומדים ,אבל אין יראת שמים ,אין אמונה ובטחון
בה' .ומזכירים את ה' כי זה שייך לאידישקייט ולכל
ההצגה של האידישקייט המעוות .ויש לנו ישיבות
שנהפכו לעסק ,ומשלמים תיווך הרבה כסף למי
שמביא להם ראש חכם ,וזה פוגע בבחורים
אחרים ,אפילו שיראת השמים שלהם בהרבה
פעמים יותר גדולה "מהגאונים" .והראשי ישיבות,

הרוב לפחות ,רק רוצים את הרושם ,הרושם של
הלימוד של כביכול הבחורים הצדיקים .כמה
בחורים צדיקים יש בכלל? מעט מאד .מה זה
הישיבות? רובם ריקים מתוכן ,מגדלים דור של
בחורים שקוצים ,שאין להם בכלל קשר עם
הקב"ה.
הלב שלי כואב ,מתפוצץ כמעט מהכאב ,שקוצים
שקוצים ,נהפכנו לשקוצים ,והבנות גם הולכים
לבתי יעקב ,שיקצ'ס ,שיקצ'ס ,רוב הבתי יעקב
מלאים פריצות ,לא נותנים לבנות לבוא עם
שמלות ארוכות ח"ו ,חייבים לראות חלק רציני של
הרגל ,חייבים גרביים בצבע הרגל ,חייבים חולצות
צמודות ,מאפשרים לכפתור העליון להיות פתוח,
וחייבים להיות שיקצ'ס .והמורות ,לא תמיד ,אבל
לרוב עכשיו ,ה' ישמור ,שיקצ'ס ,ולא פחות.
ואני מזהיר את כל אלה שאומרים שהלבוש
הצנוע של שמלות ארוכות וחולצות רחבות
וגרביים כהות שזה קיצוני ,שאם לא יעשו תשובה
מיד ,הסוף שלהם לא יהיה טוב ,כי הם חיים חיי
שקר ,שקר ,אתם שומעים? שקר ,שקר.
והשקר הזה רצח את לייבי זצ"ל ,ואת הרב
אלעזר זצ"ל .ולא רק זה ,מדריכים את הדור החדש
בקדושה עקומה ,בקדושה שדומה לפריצות של
הגויים .והיום כמעט ואין לנו קדושה בעם ישראל,
העם הנבחר ,עם סגולה .את התורה קבלנו" ,נעשה
ונשמע" אמרנו ,אבל "קדושים תהיו" שכחנו.
טמבלים אתם ,טמבלים ,שותקים כשיש מצעד
תועבה ,תועבה ,אתם שומעים? תועבה ,ואנחנו
שותקים) .הערה :שלשום היה מצעד תועבה
בירושלים( רק פה ושם כמה יהודים אמיצים הלכו
לרחוב למחות נגד.
צולם ע"י Becky Lewis
אינדיאנה ,ארה"ב
28/3/2016

ואיפה גדולי הדור? למה לא שומעים אותם
היום? הם אסירים בעל כורחם תחת שלטון
העסקנים והגבאים .אוי לנו ,צריכים להתפלל על
גדולי הדור שלנו ,שיוכלו להשתחרר מהשקר שהם
סוגרים אותם ,לא נותנים להם לדבר ,לא נותנים
להם להגיד.
אוי לנו ,אוי לנו ,אוי לנו ,מה העתיד שלנו? מה
העתיד שלנו? אוי לנו ,מה יהיה עם הדור הבא?
הרוצח הראשון רצח את לייבי זצ"ל בדם קר,
וחתך אותו לחתיכות בדם קר ,קצב ,קצב הוא היה.
וזה מה שאנחנו עושים לילדים שלנו .החילונים
בכלל רוצחים את הילדים רוחנית ,וגם אנחנו,
החרדים הכביכול הקרובים ביותר לקב"ה ,אנחנו
רוצחים את הילדים שלנו ,עם החינוך העקום
שלנו ,החינוך של עגל הזהב ,עם כל הרעיונות של
הגויים ,הפסיכולוגיה של הגויים ,הסרטים של
הגויים ,והיום כמעט הכל בכיוון של הגויים.
גיוואלט!
אנחנו מחנכים את הדור הצעיר שלנו בבזבוז
זמן על לבוש ,אוכל ,בידור ,נופש וכו' ,והכל
לכאורה כשר ,אבל זה לא כשר ,זה הכל שקר,
שקר ,שקר.
והרבה מהבחורים מתייחסים ללבוש שלהם כמו
בחורות ,דואגים לעניבות צבעוניות ,חליפות צרות,
נעליים מודרניות .ויש המקדישים זמן רב לכובעי
הבורסלינו ,לשטריימלים הגבוהים הכי מודרניים,
ואני כבר עייף מלדבר על כל הנשים שעדיין
מסתובבות ברחוב עם הפאות הנוכריות ,והן
שמחות להיראות כמו נשים פנויות.
אוי לנו ,אוי לנו ,איך ירדנו ,איך נפלנו בידיו של
הסיטרא אחרא .וכל זה ממש עבודת אלילים,
ומראה שהראש מכוון לחיצוניות לשטחיות ,לעגל
הזהב ממש ,במקום שיהיה מכוון לקב"ה ולקדושה.
ומצעד התועבה ,יש לנו תועבה בינינו ח"ו ,כמה
ילדים הותקפו במקוואות או בבתי מדרש ,בחדרים
וכו' ,ולא מדברים על זה ,שקט ,אסור לדבר ,אבל
כל בחור יודע שיש בעיה כזאת בישיבות ,גם של
המזרחיסטים וגם של החרדים ,ובין החילונים זה
נעשה כבר חלק של "החיים הנורמליים" .אנחנו
מטונפים כבר ,מעט יהודים מנסים לשמור על
קדושה אמיתית ,ללכת נגד הזרם ,והשאר מלא
טינופת ,טינופת.
ואתם חושבים שאתם צדיקים ,שהאישה
צדיקה ,עם פאת הקסטם והאיפור ,החולצות
והחצאיות הצמודות והקצרות ,הגרביים השקופות,
צדיקה? פויה ,פויה.
אני יודע שהשכינה בוכה עם דמעות מלאות
צער ,צער ,צער על עם ישראל .כמה ה' מנסה
להחזיר אותנו למה שהיה וזה לא עוזר ,לא עוזר.
מה נעשה? מה נעשה? מה יהיה? אתם לא רואים
שהעולם מתפוצץ? אתם חושבים שלייבי זצ"ל

והרב אלעזר זצ"ל נרצחו בגלל שאנחנו צדיקים
כ"כ גדולים? אתם חושבים שהרצח האכזרי שלהם
יציל אותנו מגזרה קשה? ויש כאלה שחושבים
שהם מתו על מנת שיהיה לנו יותר קל ,שטויות,
הם מתו מהעברות שלנו ,והעברות שלנו
ממשיכות.
הקב"ה רוצה להראות לנו שהוא לא שמח
אתנו ,הוא לוקח את הצדיקים ,את הקורבנות,
אבל הוא רוצה להראות לנו שאנחנו לא בסדר.
ואני מזהיר את מי שינסה להפוך את זה ולהראות
שזה הפוך ,שאנחנו כן בסדר.
כן ,יש הרבה בחורים לומדים ובחורות יוצאות
לעבודה כדי שהבעלים שלהם יוכלו ללמוד ,וזה גם
שקר ,זה שקר ,זה שקר ,כי על חשבון הקדושה של
הבית ,היהודים עושים את הכל .וזה שקר ,הקב"ה
מעדיף אמא בבית ,ובעל עובד ,מאשר השקר
שהאישה יוצאת לעבודה לא מתאימה לפי התורה,
כדי להחזיק את בעלה ,שהוא שקוע גם כן ,אפילו
בתוך הכולל בעגל הזהב.
אוי לכם ,אוי לכם ,אוי לנו ,אוי לנו ,אני מזהיר
אתכם שוב ,העולם עומד להתהפך ,לא סתם ,לא
סתם.
הרציחות האלה ,זו אזהרה לנו ,שאם אנחנו לא
נעלה שוב על דרך ה' ,לדרך האמתית של ה' ,אז
אנחנו נעבור ,לא פחות מלייבי והרב אלעזר עליהם
השלום רח"ל.
אני אמרתי את שלי ,כואב לי הלב מאד מאד,
אני לא יודע איך להיפטר מההרגשה הלא טובה
שבעתיד הקרוב ,יפלו עלינו דברים מאד קשים ,כי
אנחנו קשי עורף ולא רוצים להבין.

האסון ביפן  -מסר לעם ישראל
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דניאל ,כ"ד אדר א' ,תשע"א
אנחנו מגיעים לסוף ,וכמו שדברנו מספר פעמים,
אנחנו רואים ממש ,הרס של העולם הזה) ,רעידות
אדמה ,הרי געש ,שינויים קיצוניים במזג אויר,
בעלי חיים שמתו וממשיכים למות בהמוניהם בכל
מיני מקומות בעולם( ועכשיו זה נהיה יותר ברור
לכולם ,הרס ע"י הטבע ,והרס הטבע ע"י בני אדם.
ואנשי דור ההפלגה שהם רשעים ,גנבים,
רוצחים ,הלבושים בחליפות ועניבות יפות ,נראים
אנשי תרבות ,פוליטיקאים ,עשירים ,בתי מלוכה,
ואפילו האפיפיור ,מעורבים בדברים של העולם
התחתון ,אבל כלפי חוץ נראים כצדיקי העולם של
הגויים .עולם מבולבל ,עולם של שקר ,אי אפשר
להאמין בשום דבר הכתוב בעיתונות ,לפעמים
באותו עמוד שני מאמרים הסותרים אחד את
השני .אי אפשר להאמין .פעם ,כשהיה כתוב
משהוא ,האמינו ,לא חשבו שיעיזו לכתוב שקר ,כי
משהוא יקח אותם לבית המשפט ,ובבית משפט
יש צדק ,אבל השקר חוגג ,ובתי המשפט הם חלק
של השקר ,לא רק בארץ ,בכל העולם.
ומדינת ישראל ,כביכול מדינת היהודים ,נהפכה
למדינה כמו כל המדינות ,עם כמה חרדים ,דתיים
וחילונים שגרים במדינה ,כמו בכל המדינות ,כמו
שבאמריקה ובאירופה .אבל רוב המדינה כמעט
גויים ,והיהודים האמיתיים לא שמים לב ,איך
הציונים )המנהיגים המתנגדים לדרך התורה
ומנסים לעקור אותה מישראל( נהיו ממש חלק של
דור ההפלגה ,הם קשורים עם התכנון לעשות
עולם אחד ,שכל העולם יהיה מתחת לשלטון אחד,
ומכוונים את המדינה לכיוון הזה .הם רוצים
למחוק ולהשמיד כל זכר של קשר של עם ישראל
עם הקב"ה ,למחוק חס ושלום את עם ישראל
ותורת משה מהעולם.
ואיך עומדים לעשות את זה? ע"י הפיכת ארץ
ישראל למקום של אנשים הרחוקים מהתורה
היהודית ,והם מתכננים להפוך את מדינת ישראל
לחלק של עולם אחד ושלטון אחד ,וכל דבר
ששונה ממה שהם מכתיבים יושמד או שיזרק
לכלא.
ומה זה אומר? שכבר לא תהיה מדינת היהודים,
זה יהיה עוד סתם אזור בעולם חס ושלום ,שכל
מיני סוגים של אנשים יגורו שם ,ויש הרבה
שישאלו אז מה לא בסדר בזה? וברור שאם
שואלים את זה ,אין להם נשמה יהודית.
כמו שעכשיו ,הרשעים השקרנים ,הגנבים,
הרוצחים ,התלבשו על ארה"ב וכבשו אותה בלי
שירו כדור אחד ,בלי טיל אחד ,והם שליחים מה'
להרוס את ארה"ב וארצות אחרות בעולם ,והם
רוצים להפוך את כל העולם לעבדים שלהם .והם
לא מאמינים בקב"ה ,הם חושבים שהם עושים את
זה בכוחות עצמם .ועכשיו אנחנו רואים איך שהם
מפילים את השלטון ומשתלטים על לבנון,
תוניסיה ,מצרים ,לוב ,תימן וכו' ,והם מתכננים
להתחיל אינתיפאדה כאן בארץ ישראל.
וגם על ישראל הם השתלטו ,ועם ישראל שותק,
מבולבל ,התרגל לחיים של שפע רב .כל קיץ,
כשמגיע הראשון ליולי ,חצי ממדינת ישראל אם
לא יותר ,עפים מהארץ לאירופה ,אמריקה,
תאילנד ,הודו ,אוסטרליה ,הוואי וכו' .צריכים
הרבה כסף בשביל זה ,הרבה עגל הזהב בשביל זה.
יש מסעדות ,יש חופשות ,יש בתים ,יש רהיטים,
יש מכוניות ,וזה מה שמעניין את הישראלים.
הישראלים לא רוצים מלחמה ,רוצים שקט ,רוצים

להנות מתענוגות העולם הזה .לא רוצים לדעת מה
שקורה.
ועכשיו יבוא המבחן של כל יהודי ויהודי ,לראות
אם הוא באמת יהודי .היהודי האמיתי לא יכול
לסבול להיות גוי ,הנשמה שלו לא תיתן לו ,הוא
חייב להיות יהודי .אם יקחו יהודי חילוני ויכריחו
אותו להיות גוי ,אם הוא אמיתי הוא יתנגד ,אפילו
במחיר של החיים שלו ,כי זו נשמה יהודית
אמיתית שמקריבה את עצמה לשם שמים.
יש מדינת ישראל ויש מנהיגים ששייכים לעולם
הגויי שרוצים להפוך את ישראל לעולם גוי,
והיהודים האמיתיים לא יסכימו לזה .כוונתם של
המן והיטלר ,היתה להרוג ,לאבד ולהשמיד את כל
היהודים .כוונתם של היוונים היתה להרוג את
הנשמה היהודית ,להרוס את היהדות ,למחוק
ולהשמיד כל קשר של עם ישראל עם הקב"ה.
והיום יש לנו את שניהם .וזה המצב שלנו עכשיו,
לא פשוט ,זו המלחמה הכי קשה שהייתה לנו אי
פעם .פעם זה היה ברור ,אנחנו פה והאויב שם,
וידענו מי נלחם נגד מי ,והיום האויב הוא גם שם,
גם פה ,וחלק אפילו נמצא בתוכנו.
פעם היהודים היו כל כך חזקים באמונה
ובביטחון שלהם בקב"ה ,וכאשר לקחו אותם
ואמרו :או שתהיו גוים נוצרים או שנהרוג את
כולכם ,היה להם הכח ,האומץ ,האמונה השלמה
והביטחון בה' ,לקחת סכינים ,חרבות ,ולהרוג את
הנשים ואת הילדים שלהם ואת עצמם ולא
להסכים להתנצר.
אבל היום אנחנו מפונקים ,והרשעים למדו שזו
לא הדרך להשמיד את היהדות ,הם למדו שהדרך
עם היהודים היא לאט לאט דרך עגל הזהב ,למשוך
אותם למטה לעולם הגוי ,אם הוא לא ייפול עכשיו
אז עוד דור של חיים כאלה והוא יתרחק כבר לבד
מהקב"ה ,ואם לא תהיה להם סבלנות ,פשוט יהרגו
את המתנגדים.
קחו למשל את אמריקה 50% ,התבוללות תוך
דור ,והרוב הנותר גם הם באותה דרך ,ה' ירחם.
אבל ,עכשיו יש להם בעיה ,כי יש תנועה של חזרה
בתשובה ,למרות זאת הם עושים את הכל להיכנס
לעולם החרדי ולהרוס אותנו ,להרוס את האמונה
והביטחון ,והם מצליחים מאד ,מצליחים להכניס
לבתי הספר החרדים שלנו כפירה ,ועל כל פרוטה
שנותנים לנו ,מושכים את זה בחזרה עם
האפיקורסיות שלהם שמכניסים בנו.
ואנחנו תלויים בכסף שלהם ,ואוי ליהודי שתלוי
בכסף שלהם ,הוא מוכר את הנשמה שלו ואת
העולם הבא שלו .נכון שצדיקים גדולים כמו החזון
איש זצ"ל והאדמו"ר מבעלזא זצ"ל אמרו שמותר
לקחת מהם כסף ,אבל ,אם הם היו חיים היום ,לא
מאמין שהיו מסכימים עם זה .ועכשיו בין החרדים
יש ריב ,מי ישב הכי קרוב לצלחת ,רוב היהודים
בכנסת מכרו את הנשמות שלהם ,וקשה להבין מה
הם עושים שמה כבר ,כי הם לא מרגישים שמכרו
את הנשמה שלהם עבור ממון וכבוד ,מרגישים רק
שמושכים את היהודים החרדים החוצה ,החוצה
מהגטאות הרוחניות שלנו ,ומכניסים אותנו לשקר.
כמה אנשים יש כבר בצבא ,צבא של השקר ,כבר
שכנעו הרבה אברכים להצטרף לצבא בתור
עובדים ,אמנם לא בעירוב עם נשים אבל זה מוריד
אותם רוחנית .וזה לא סתם שהכניסו כל כך הרבה
גוים לצבא ,ואני דואג שיום אחד ישתמשו בהם
נגד יהודים ,ח"ו .והנה יש איזה  100,000טילים
לכיוון ישראל ,האם יש לנו צבא בכלל? יורים
עלינו ,אנחנו מדגדגים אותם קצת עם כמה טילים,
לפעמים הורגים איזה מחבל ,אבל אנחנו רק
עושים הצגות ,זה לא אמיתי ,כי בסופו של דבר,
אפילו אם תהיה מלחמה כמו בלבנון ,זה גם
מלאכותי ,לתת לעם ישראל הרגשה שנלחמים,
שזה כמו פעם.
אנחנו ,החרדים ,אשמים כי השאיפה לגשמיות,
להנאות העולם הזה ,הפך להיות מעל ומעבר לכל
גבול .ומי שמתנגד הוא משוגע ,הוא קיצוני ,הוא
לא נורמלי ,אוי לנו .אוי לחרדים שכביכול
מחזיקים את דגל ה' ,אוי לנו .ברוך השם יש
יהודים בודדים שבאמת משתדלים לסגור את
עצמם מאחרי קיר רוחני ,כדי שלא להרגיש את
הלכלוך והטמטום אפילו של הרחוב החרדי.
לפעמים מצליחים יותר ולפעמים פחות ,אבל
משתדלים ,ובזכות ההשתדלות הזאת ,אפילו אם
היא לא מושלמת ,כי בדור שלנו זה דבר קשה
ביותר לעשות ,כשכל הסביבה נגד ,ומסתכלים על
הנשים שמשתדלות להיות כמו פעם ,יהודים
טובים אמיתיים כמו פעם ,קרובים לקב"ה ,וכל
הסביבה צוחקת ,ואומרים שהן משוגעות ,אבל
הנשים האלה ,והבעלים התומכים והמעודדים
שלהם ,הם הגיבורים של הדור" .בזכות נשים
צדקניות נגאלו אבותינו ממצרים ובזכות נשים
צדקניות עתידים להיגאל".
והיהודים ,הכביכול חרדים ,הלבושים פחות או
יותר כמו יהודים ,אך נשותיהם בדרך כלל לא כל
כך לבושות כמו יהודיות ,עם פאות מאד מפוארות,
וגם אם לא כל כך מפוארות ,נראות כמו גלויות
ראש ,חצאיות מידי צרות כמו הגויות ,עם הרגשה
של חופש כשהולכות לעבודה במשרדים מעורבים
וכו' .והילדים הרבה פעמים באים הביתה ,אמא לא
בבית ,אמא בעבודה ,וגם אם האבא לומד ,נכנסת
הגויות לבית הזה .והיהודים האמיתיים יודעים
שזה שקר ,והיהודים הלא אמיתיים לא יודעים
שזה שקר.
רק להסתכל מסביב ,ולראות כמה גיטין יש בין
החרדים ,מספרים מאד גדולים יחסית לחרדים,

ואמנם הם לא מספרים גדולים אם משווים אותם
מול החילונים או הגוים ,אבל בשביל החרדים זה
הרבה .כמה מקרים של עברות קשות אחרות של
גלוי עריות שאף פעם לא היו בין החרדים ביותר,
אולי היה איזה מקרה שמשהו ירד מהדרך ,אבל לא
בין אלה שלבושים כמו יהודים חרדים עם פאות
ארוכות ,זקנים ולבוש חרדי ביותר ,זה אף פעם לא
היה.
ועכשיו ,זה מה שיש ,הערב רב נכנס חזק ,מקרר
את היהודים ומושך אותם לעולם הגשמי.
והמנהיגים בכל העולם כולל מדינת ישראל שייכים
לדור המבול ,והם רוצים לעשות ממשלה אחת
שתשלוט על כל העולם ,והם הכלי חס ושלום
להרוס את עם ישראל בארץ ישראל .ה' עוזר
לרשעים להשתלט .וכמו בסיפור של המן ביום
שהוא היה הכי גבוה אז הגיע הרגע של הנפילה
הגדולה ביותר שלו מרום המעלה של 'משנה
למלך' .גם היום הוא נותן לעמלק את האפשרות
לעלות מאד גבוה וזה כדי להפיל אותם.
והתכנון שלהם שהעולם יהיה מחולק לאזורים,
וישראל תהיה עוד אזור של גוים ,של אנשים
שאולי פעם היו יהודים ,ח"ו .ואני מזהיר אתכם ,ה'
מעלה אתכם ,דור ההפלגה ,מעלה אתכם מעלה
מעלה ,ותהיה לכם עוד מעט נפילה קשה ביותר.
ואנשי דור ההפלגה היהודים כביכול ,יפלו הכי
חזק ,יותר מהגוים ,לא יישאר זכר מהם ,וליהודים
שהם ערב רב ,שלפי הדין הם יהודים ,אבל
בהתנהגות לא ,הם עדיין רוקדים מסביב לעגל
הזהב ,תזהרו ,כי גם הסוף שלכם לא יהיה טוב
בכלל .וליהודים האמיתיים ,החרדים ,הדתיים
לאומיים ,ואלה שעדיין חילוניים היום ,תחזרו
לקב"ה ,תחזרו עכשיו ,כי אין זמן ,והסוף קרוב,
וכבר אפשר לראות שאין עוד מלבדו ,כבר אפשר
לראות את השקר ברור ,תחזרו לאמת ,תחזרו
לאמת ,הסוף כבר מגיע.
והעיקר לא לפחד כלל ,כי כמו שהיה במדבר ,ה'
דואג וידאג לכל הצרכים שלנו ,מקום מגורים,
אוכל ,בגדים ,וכל דבר גשמי ורוחני שאנו זקוקים
לו .ליהודים האמיתיים שבוטחים בקב"ה ,אין מה
לפחד כלל ,מי שאמר לשמן וידלוק הוא יאמר
לחומץ וידלוק .תענית ,כה.

אני הייתי בהר סיני

מוישל'ה ,ו' באדר ב' תשע"א
אני מאד עצוב ,ביפן היה אסון ענקי ,אלפי הרוגים,
אלפי נעדרים ואלפים ללא קורת גג ,הכור האטומי
על סף התפוצצות ,וזה בלי ספק דבר שלא היה
בעולם עד היום ,ועד שתקראו מה שכתבתי ,יהיו
עוד גילויים חדשים על הטרגדיה הזו .אבל מה זה
משנה ,אם רוב עם ישראל לא יבין את המסר ,כי
כל זה מכוון רק לעם ישראל ,ולא לאף עם אחר,
אבל עם ישראל לא רוצה לשמוע ,רוצה להמשיך
לחגוג ,לא רוצה לקלקל את הקרנבל שקוראים לו
פורים ,חס ושלום.
וכדי להביא את המסר יותר קרוב ,הערבים
נכנסו לישוב איתמר ,ורצחו שלשה ילדים ,אמא
ואבא ,חפים מפשע ,בדם קר עם סכינים ,וזה אולי
יקלקל את החג של היהודים ,אבל כפי שאני מכיר
את היהודים של היום ,הם ישכחו מזה מהר מאד,
וימשיכו עם החגיגות שלהם.
מה יהיה אתנו? אני רק ילד ,ואני מבין את
האמת ,כי יש לי נשמה גדולה מאד ,נשמה שהייתה
בהר סיני .אני זוכר שאני הייתי בהר סיני ,כי
הנשמה שלי קשורה ישירות לזיכרון שלי ,כי אין לי
את המחיצות הרוחניות של רוב היהודים .רק
היהודים האמיתיים יכולים לזכור שהם יצאו
ממצרים ועלו להר סיני .רק היהודים האמיתיים
יכולים להרגיש שהם קבלו באמת את התורה ,ורק
הם ינצלו .ואם יש עדיין בין הלא מאמינים יהודים
אמיתיים חס ושלום ,ה' יתפוס אותם כביכול
באוזן וימשוך אותם בכח לגאולה ,זה יכאב ולא
יהיה קל ,ובעז"ה יגיעו לאמת .וכל האפיקורסים,
הערב-רב ועמלק ייעלמו מהעולם.
יפן ,אוסטרליה ,וכל מקום שבעתיד יקבלו מכות
קשות מהטבע ,או מכיוון אחר ,ויהיו מכות בכל
מקום ,וזה יגדל ויהיה הרבה יותר מפחיד ממה
שקרה ביפן ,הרבה יותר מפחיד ,וכל המכות האלה,
הם רק בשבילנו כדי לעשות תשובה" .אין פורענות
באה לעולם אלא בשביל ישראל" ,יבמות ס"ג
ואני מזהיר את כל היהודים בחו"ל ,הגיע הזמן
לארוז את החפצים ולהתחיל לעלות לארץ ישראל,
בין אם יש לכם מקום לגור או לא ,בין אם יש לכם
כסף או לא ,הזמנים יוכיחו את מה שאני אומר.
אתם חייבים לזוז לכיוון א"י ,חייבים לעלות.
אני מאד מפחד על ע"י ,כי אפילו שאני יודע
שכל יהודי אמיתי ינצל ,אני לא יודע איזה כאב
ואיזה סבל זה יקח .ה' יעזור לנו .יהודים ,תנצלו
את פורים ,לא בשביל לעשות מזה קרנבל ,אלא
לעשות תשובה .לשבת על הרצפה ,לקרוע את
הבגדים ,לשים שק ואפר ,ולבכות ,ולבכות ולבכות.
ולאלה שאומרים" :מה פתאום שק ואפר ,מה
אנחנו ליצנים?" ,אני רוצה להסביר לכם שוב,
שככה היהודים עשו משך כל ההיסטוריה של עם
ישראל ,גם דוד המלך ,גם מרדכי הצדיק ואסתר
המלכה ,והרבה יהודים אחרים ,כאשר היו צרות,
שמו שק על הגוף ואפר על הראש ,וישבו ובכו,
ועשו וידוי וחזרו בתשובה ,וזה הדבר היחיד שיכול
לעזור.
עם ישראל ,כדור הארץ תלוי בחלל ומסתובב
בחלל ,ואם רואים תמונות של זה ,זה מפחיד
ביותר לראות את כדור הארץ תלוי בחלל ואין מה

שיחזיק את זה ,רק הקב"ה .ואם אתם ,ברוב
החכמה שלכם ,מנתקים את הקשר עם הקב"ה
שמחזיק את העולם הזה והעולם הבא שלנו ,אז
איפה תהיו? מה יהיה עם החיים שלכם?
עם ישראל ,תפתחו את העיניים ,זה הסוף,
אפילו הגויים יודעים שזה הסוף ,ולמה אתם לא
יודעים שזה הסוף? למה אתם ממשיכים את
החיים כאילו שלא קורה דבר? האם אתם
טפשים? האם אתם מסוממים או שיכורים? האם
אתם יהודים? האם יש לכם נשמה יהודית? יש
לכם או לא? אם יש ,אז פורים הוא לא הזמן
להשתכר ולהקיא על הרצפה ,זה הזמן להתנהג כמו
מרדכי הצדיק ואסתר המלכה ,שישבו שלשה ימים
וצמו ,צמו יחד עם הילדים וחזרו בתשובה ,וזה מה
שהציל את עם ישראל ,וזה מה שיציל את עם
ישראל.

היום הגדול והנורא מתקרב )(41

דניאל ,כ"ב אלול תשס"ח
אחי ואחיותי ,היום הגדול והנורא יואל ג מתקרב,
מתקרב בצעדי ענק .כל אדם שחי בעולם היום,
יכול לראות ברור ולהרגיש ברור שהעולם משתנה
מאד .מכל הכיוונים אנחנו רואים פירוק של כל
הדברים שעד היום אנחנו נשענו עליהם.
מהצד הכלכלי ,כל המבנה מתפרק .מתפרק ,כי
זה בנוי על שקר .רוב בני האדם בעולם בטוחים
שזה מבנה חזק ואמיתי ,אבל זה רק אחיזת עיניים
 ועוד מעט זה ייפול לגמרי ,אפילו עם כלהמאמצים של המדינות הגדולות והעשירות להציל
את השקר ולתמוך במבנה זה שבנוי באוויר.
מצד אסונות טבע ,ראינו הרבה בזמן האחרון.
ויהיו עוד יותר גדולים ,יותר ממה שהדמיון של
האדם יכול לדמיין .מפחיד מאד והרסני בצורה
ענקית ומדהימה .ובנוסף לזה ,כל אדם יכול לראות
שעומדת לפנינו מלחמה ענקית וקשה .מלחמה
שלא היתה כזו מלחמה בהיסטוריה .יהיה הרס של
שני שליש של העולם .ויהיו גם ניסים עצומים.
ויהיה ברור שהם באים ישיר מהשמיים .הימים
האלה מתקרבים במהירות ,אבל רוב האנשים לא
זזים ,ולא מנסים להציל את עצמם .ואיך אנחנו
יכולים להציל את עצמנו מכזה מצב? מילה אחת:
תשובה .לחזור בתשובה ,שזה לחזור להקב"ה
ולתורתו באמת ,בלי הבלי העולם הזה .אדם שהוא
מצטער על כל השקר וההבל שהיה בחיים שלו,
ורוצה את האמת עם כל הכוחות שלו ,ומשתדל
להגיע לזה ,זה אדם שבעז"ה יציל את עצמו.
אולי עכשיו שהעולם כל כך רועש ,אולי עם
ישראל מוכן סוף סוף לראות את האמת .אולי עם
כל הסימנים שה' שלח לנו בזמן האחרון ,כל
המסרים :דרך הטבע ,דרך המשבר הכלכלי ,דרך כל
מיני אסונות אישיים ל"ע ,דרך האיומים של איראן
ומכל מיני כיוונים ,אולי עם כל זה ,יפתח פתח
קטן בלב יהודים רבים ויתחילו להרהר הרהורי
תשובה.
לכן אני מתחנן לפני כל יהודי :תחזור לקב"ה!
ֵשב על הרצפה ,שים אפר על הראש ,ושק על הגוף,
אַבל -
ואם אין שק ואין אפר ,תקרע קריעה כמו ֶ
ותבכה על כל העבירות שעשית נגד הקב"ה "אף
על פי ששערי תפלה ננעלו ,שערי דמעה לא ננעלו''
ברכות לב .תעבור על כל עבירה ועבירה במחשבה
שלך ותבכה על זה .ותחליט'' :מהרגע ,אני חי חיים
של אמת .אני חוזר לקב"ה ,והעבירות שעשיתי לא
אעשה עוד'' .להגיד וידוי כאילו שאלה הרגעים
האחרונים שלך בעולם הזה.
קודם תשובה ,ובנוסף לזה תעשו משהו להראות
לקב"ה שאתם באמת מחכים לו ,תעשו לעצמכם
בגד יפה ,לבוש מיוחד רק לקבל פני משיח .וגם
שכל אחד יבדוק שהבגד מתאים לקבל משיח ,שזה
בגד צנוע .לאשה ,בגד רחב עם שרוול ארוך,
מכופתר עד הצוואר גם מאחור ומהצדדים.
כשהמשיח יבוא ,אי אפשר יהיה לרוץ לקבל אותו
עם בגד לא מתאים או עם כיסוי ראש לא מתאים.
אי אפשר לקבל משיח עם פאה ,שום חצאית או
שמלה צמודה ,שום גרב לא מספיק עבה ,שום נעל
לא צנועה .בלי איפור ,ממש אשה צנועה .הגברים,
גם הבגדים שלכם צריכים להיות לא צמודים,
רחבים ומכובדים.
וצריכים גם את הלבוש הפנימי  -זה התשובה.
להצטער על העבירות שלנו ,להצטער עם כאב חזק
עד דמעות .ועם שני הדברים האלה ,הלבוש
החיצוני המתאים והלבוש הפנימי המתאים ,אנחנו
בעתיד הקרוב נקבל בשמחה את משיח צדקנו .ויש
עוד דבר חשוב ביותר ,שזה היסוד של הקשר של
כל יהודי לעולם הבא ולנצח .וזה האמונה
והביטחון שהקב"ה הכל יכול .שהוא ברא אותנו
ואת כל העולם ,ואם אנחנו רעבים  -הוא יאכיל
אותנו .ואם אנחנו עייפים  -הוא יסדר לנו מיטה
נוחה ,ואם אנחנו צמאים  -הוא יביא לנו מים .ואם
אנחנו מפחדים  -הוא ירגיע אותנו .וכל מה
שאנחנו צריכים  -הוא יספק לנו ,ואנחנו לא
צריכים בנק ,ביטוח לאומי ,קופת חולים ,צבא,
משטרה וכו' .אנחנו לא צריכים שום דבר  -רק
צריכים את הקב"ה ,והוא יטפל בכל הצרכים שלנו.
ועם אמונה ובטחון כזה יהיה לנו זכות לקבל את
משיח צדקנו ברחמים.

הפחד עוזר לנו
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בנימין ,ו' בשבט תשס"ח
...השמחים ביותר ,הם אלו בין החרדים שיודעים
אמת .הם יודעים שאנחנו עומדים לפני סכנה
גדולה ביותר ,אך שמחים כי מחכים יותר מאלפיים

שנה לקבל פני משיח וסוף סוף נראה שהגיע הזמן.
כל היהודים האחרים הם אומללים ,כל אחד לפי
דרגתו הרוחנית .כי הם לא חשים את האמת ,לא
מבינים ולא מסתכלים בנבואות הקדושות ,הם לא
מבינים שאפילו אם יש מקלט עמוק עם כל
הטכנולוגיה החדשה ביותר שיכולה לשמור על
האדם נגד פצצה גרעינית ,האדם לא ישרוד אם ה'
לא רוצה.
לכן איך אנחנו באמת יכולים לצאת מהסכנה
העצומה הזאת? הסכנה היא לא רק ממלחמה ,כי
אם מאסונות טבע עצומים שמחכים לנו ,ועוד
אסונות שאנחנו לא יודעים מהם .מכות עצומות
יותר מהמכות של מצרים.
ומי יצא ממצרים? רק אלה שהיו דבוקים בה'
ושבאמת רצו את הגאולה .וגם עכשיו ,רק אלה
שרוצים באמת את הגאולה ובאמת לקבל את
המשיח ועולם בלי יצר הרע .רק אלה יוכלו לעבור
את הקשיים של חבלי משיח ,שלא היו כמותם
בעולם הזה עד היום .רק אלה יזכו בעז"ה לקבל
את פני משיח צדקנו.
איך להינצל? כדאי שכל יהודי יתבונן טוב גם
בנבואות וגם במה שקורה מסביבנו לראות את
הסכנות הגופניות ולפחד ממש .הפחד עוזר לנו
לזרוק את דרך השקר ,הדרך של הגשמיות ו''עגל
הזהב''  -ולחפש את הקב"ה.
הקב"ה שולח לנו מסרים ואיומים מכל צד וצד,
ועלינו להפנים את זה ולדאוג מאוד שאולי אין לנו
מספיק זכויות ח"ו .אולי אנחנו לא מספיק קרובים
לה' ,אולי יש בנו שקר שתופס לנו את הראש ואת
הלב .צריכים להיכנס עם פינצטה ולהוציא כל פגם
ופגם ,כל שקר ושקר שעל זה ביססנו חלקים
מחיינו.
...החרדים צריכים להיות הרבה יותר קרובים לה',
כי יש להם את כל המסגרת של תורה ומצוות ואם
לא חיים בקדושה כזאת ,הדין נגדם יהיה יותר
קשה .ואם הם כן חיים כמו שצריך ,הסוף שלהם
יהיה מאוד טוב .וזה לא יהיה סוף ,זאת תהיה
התחלה.
עכשיו נעבור לנושא של הגשמיות של עם
ישראל ומה שצריכים לתקן כדי לשרוד :הביטחון
בשקר ,כגון שכאילו צה''ל יכול להציל אותנו,
המחשבה שביטוח לאומי יפרנס אותנו ,שמשרד
החינוך יחנך אותנו ח''ו וכו' וכו'.
חוסר הקדושה שיש בכל מקום ,החילונים היום
הם כמו חיות ,כמו בג'ונגל ,הכל מותר והכל אפשר
לעשות .אפשר ללכת בלי בגדים או להתעטף
מלמעלה עד למטה כפי שמתחשק לאדם .העולם
החילוני-הגויי איבד את השליטה .אין בכלל קדושה
שאפשר למצוא ביניהם  -אבל הבסיס הרוחני של
היהודי זה ''קדושים תהיו'' .האנוכיות היא מאוד
חזקה בכל תחום ותחום ,וזה משפיע ביחסים בין
אדם לחברו )עד שנאת חינם( וזה מתבטא בצרכים
גופניים ויצרים מאוד חזקים ,שלא נדע.
אין תוכחה ,כל אחד עושה מה שהוא עושה
בחוסר צניעות ואיך שהוא רוצה ואין מי שיגיד
מילה אחת נגד .ואם מישהו מעז לומר ,אז עושים
ממנו צחוק ומאשימים אותו בדברים גרועים
ביותר .אלה החרדים שנותנים לטינופת של העולם
החילוני להיכנס אצלם בכל מיני דרכים ,אלה לא
שייכים לא לתורה ולא לארץ ישראל ,והדין ייפול
עליהם קשה ,ולכן מי מהקבוצה הזאת שסוטה,
יסבול במיוחד .נאמר לכל עם ישראל ''קדושים
תהיו'' אבל אלו שנחשבים לדוגמה ,מחויבים
בשמים להשתדל להיות צדיקים.
נשים צריכות להיות מכוסות ,בגדים רחבים,
אטומים וארוכים ,כיסוי ראש מתאים ,לא פאה.
צריכות להיות בצניעות גם בהליכה וגם בדיבור.
צריכים לחנך את הבנות לצניעות גם בבית הספר.
הגברים צריכים לדרוש מהנשים שלהם לא להיות
דוגמניות .צריכים לדרוש מהאישה שתהיה אשת
חיל אמיתית שבונה בית יהודי .בית שמהבוקר עד
הלילה עושים רצון ה'.
בית של שמחה יהודית עם תורה ומצוות וכל
הדברים ששייכים לרצון ה'.
גם הגברים צריכים להיות צנועים ,מכוסים
בבגדים .נכון שלפי הדין לא חייבים ,אך כדי
להוריד המחיצות בינינו לבין הקב''ה חייבים .גבר
שמתפלל בלי מעיל או עם מכנסים קצרים או צ'ופ
]בלורית[ על הראש ,לא יכולה להיות לו תפילה
אמיתית ,כי זה מוכיח שמחשבותיו במקום אחר
לא רצוי .יש גברים עם כל הלבוש המהודר שגם
הראש שלהם לא בקדושה .על אלה הדין ייפול חזק
אם הם לא עושים תשובה'' .קדושים תהיו'' זה
הבסיס של אידישקייט.
אם תגידו לי שהרבנים שלכם אמרו שמותר
פאות ואפילו פאות ארוכות שמושכות תשומת לב,
ואני רק אוטיסט פשוט אומר שזה אסור ,כל טיפש
יכול להבין שזה בכלל לא שאלה.
אם ללכת עם פאה זה בכלל לא שאלת רב ,כי זה
ברור שזה אסור .זה כמו לשאול רב אם מותר
לאכול חזיר ,שאשה שחובשת פאה בלונדינית
ארוכה יפה ,משיער אמיתי עם בגד צמוד על הגוף,
עם חצאית יחסית צרה ,עם גרבים שקופות -
מושכת ]מכשילה[ גברים אחריה וזה אסור ,יש
הרבה גדולי הדור מהעבר ומהיום שפסקו באופן
מוחלט נגד הפאות.
בבית יעקב הכניסו את תכנית הליבה .לאט לאט
עשו לעצמם שטיפת מוח שחייבים לעשות את
המבחנים של החילונים .חייבים גם לקבל תעודות
כדי שיקבלו עבודה ויחזיקו את בעליהן בלימוד.
הנשים האלו שיוצאות לעבודה כאילו להשאיר את

הבעלים בלימוד ,משאירות את הילדים שלהן עם
מטפלות ורצות מעבודה לעבודה .במקרה הטוב
היא מורה בבית ספר של בנות.
במקרה הרע ,היא עובדת במשרד מעורב עם
גברים וכו' ,והתורה של הבעלים שלהן לא תורה,
כי הבית לא בית יהודי .אשה כזאת כבר לא אמא
יהודייה ,אמא שדואגת כל היום לילדים .שאומרת
עם הילדים את הברכות וקריאת שמע בבוקר
ובלילה ,ומלווה את הבן להסעה או ישר לחדר ואם
ח''ו ילד חולה היא בבית כדי לטפל בו ,אופה
ומבשלת שיהיה להם כח ללמוד ,דואגת לבנות
שתדענה איך להיות אשת חיל ודואגת לבעל
שיהיה לו כל מה שצריך בשביל ללמוד  -כמו בית
יהודי חם .זה מציל את כל המשפחה לדורי דורות
לחיות חיים של אמת.
אבל היום האישה החרדית שרצה לעבודה
ואברך שהולך ללמוד ,הרבה מאוד  -לא כולם ,אבל
הרבה מהן  -נראות כמו בובות .אמנם הבעל עם
ציצית והאישה עם פאה אבל ההבעה בפנים
איבדה את המראה של היהודי האמיתי הפנימי.
צריך לבכות ולבכות על ההפסד הזה .יהודים
לבושים כמו יהודים אך לא נראים כמו יהודים ולא
מתנהגים כיהודים.
אוי לנו ,אוי לנו! ויותר גרוע ,לא רק שלא
מתנהגים כיהודים אלא צוחקים מאלה שרוצים
להיות יהודים אמיתיים ,מקררים אותם .אחד
שנחשב חרדי צוחק על חרדי אחר שרוצה להיות
קרוב יותר להקב"ה בלבוש במנהגים וכו' .עושים
ממנו צחוק ואפילו מביישים אותו .אוי לנו!
יש נבואה שרק שבעת אלפים יהודים יקבלו
משיח ]חסד לאברהם ,מעין ג נהר כב[ .שואלים
אותי איך יתכן? אני אומר לכם :לחשב כמה באמת
מחפשים אמת ולכן יכירו את המשיח כשיופיע?
צריך לחפש בפנימיות ,המראה החיצוני לא מספיק.
לכל יהודי יש את האפשרות לחזור לקב''ה .אך
צריכים להחליט .הקב"ה רוצה מאוד להחזיר אותנו
ולהציל אותנו .אלה שלא רוצים להאמין שרק
שבעת אלפים ינצלו ,צריכים לראות את
ההיסטוריה .אנחנו חייבים לעבוד חזק כי ה' כן
רוצה להציל אותנו ,אך אנחנו חייבים לחפש עם
פינצטה את השקר ולהוציא את זה .כי נקודה אחת
של שקר יכולה למנוע מאתנו לראות את האמת,
כי אדם שיש לו נגיעה של שקר זה כמו ל"ע
המחלה הידועה שאפילו משהו מקרוסקופי יכול
להרוג את האדם .גרם אחד של שקר בתוך
קילוגרם יקלקל את כל השאר.
ה' מגלה לנו עכשיו איפה השקר .זו תקופה של
גילוי שקרים .לכן חייבים להבין איפה השקר  -שזה
הגורם לנו לחטוא כש''כ בס' דרך עץ חיים :האמת
מחזקת הנשמה וגו .אדם יכול לעשות ח"ו עבירות
אבל אם הוא מצטער ורוצה לשנות את עצמו
ויודע שזה שקר רק אין לו כח להתגבר ,הוא יכול
לנצח ,כי הוא יודע איפה השקר שלו ,הוא יודע
שזה שקר אך אין לו כל כך כח .כל זמן שהוא
מצטער ,יש לו אפשרות לנצח .אבל מי שלא יודע
איפה השקר ,שלא מחפש ממש ,אפילו שרוצה
להגיע לגאולה ,הוא בבעיה.
בפורים היהודים רצו ממש לחזור בתשובה .הם
חיפשו את השקר שגרם לחטא של המשתה של
אחשוורוש .הם תפשו שלא היו בסדר ולכן כולם
ניצלו.
אנחנו חייבים לראות ולהבדיל בין שקר לאמת.
שקר זה כל דבר גשמי שאנחנו מרגישים שתלויים
בזה להצלחתנו בעולם הזה .אבל אמת זה רק
הקב''ה ,שיצר את הכל ,והוא הכח היחיד שיכול
לעזור לנו בכל דבר בחיינו.
וגשמיות ,שזה השקר ,זה לא רק חפצים .זה גם
דרך חיים .יש אנשים שהחיים שלהם מבוססים על
חופש ,לעשות מה שרוצים ומתי שרוצים .הם לאו
דווקא אנשים שאוהבים חפצים של העולם הזה,
אבל גם זה שקר.
יש אנשים ששומרים מצוות אבל תלויים מאוד
בכסף ובחפצים וגם זה שקר .כל אחד צריך למצוא
את השקר שלו ,להוציא את זה ולהישען רק על
הקב"ה .עכשיו הקב"ה עוזר לנו מאוד ,כי יום אחר
יום הוא מפיל לפני העיניים שלנו כל מיני עניינים
ומושגים של השקר שפעם היו קדש הקדשים של
''העולם הזה'' )צבא ,ממשלה ,כסף וכו'( הוא מגלה
לפני כל העולם את השקר שזה הבסיס של העולם
המודרני.
ואנחנו צריכים להבין את המסר של ה' שרואים
עכשיו ולשנות את החיים שלנו לטהר את עצמנו
ולבטוח אך ורק בקב"ה.
באמת אין הרבה זמן .אני מברך את כל עם
ישראל שכולנו ביחד נזרוק את השקר ונקבל
]בזכות זה[ את משיח צדקנו בשמחה וברחמים.

עם ישראל ,שימו לב לסימנים!

מוישל'ה ,כ"א חשון תשע"ג6-11-2012 ,
אנו נמצאים כעת בפתחו של סוג חדש של
עולם .פעם ,כשהיינו מתעוררים בבוקר ,קופצים
מהמיטה ,רצים להתפלל או לעבודה עם
התלהבות ,עם איזה סוג של תקווה שהיום הלימוד
יהיה טוב ,או שנקבל קידום בעבודה ,או שבקרוב
יעשו שידוך או בר-מצווה או ברית-מילה .משהו
שיכול לגרום לאדם להתרגש ,להתלהב .להתרגש
לחיות ,להתרגש להתמודד עם העולם.
פעם העולם נראה פשוט ,עם חוקים וכללים,
והדבר העיקרי הוא שרוב העולם היה דמוקרטי ,או
לפחות רוב העולם המערבי .פירושו של הדבר,
שאנו כיהודים יכולים לחיות בשקט .גם אם הייתה

מידה מסוימת של אנטישמיות ,עדיין זה לא היה
משהו מפחיד ,וזה לא היה דבר מקובל גם בקרב
הגויים.
באירופה ,אמריקה ,אנגליה ,אוסטרליה ,דרום-
אפריקה ,סינגפור ,ובמקומות רבים אחרים,
היהודים הצליחו לעלות לפסגת העולם הפיננסי.
יש יותר ויותר בעלי תשובה ,כך שנראה שכל מה
שאנחנו עושים פועל לטובתנו ,עושר חומרי ועושר
רוחני .כמעט שהשגנו את גן-העדן בעולם הזה.
אפילו יותר מזה ,אנחנו יכולים לעשות טיול
לאירופה ,להתפלל בקברי הצדיקים הגדולים שלנו,
וכמובן על הציון של רבי נחמן באומן ,אשר אלפי
יהודים נוסעים להתפלל אצלו כל שנה ,והרגשנו
שאנחנו עולים גם מבחינה רוחנית.
אין בעיה לקפוץ על מטוס ,להגיע לאומן ליום-
יומיים ,ולחזור ,וכמה אפילו יצליחו להגיע לארץ
ישראל ,למירון ,לכותל-המערבי ולקבר-רחל ,וכל
זה בפחות משבוע .כך נהיו כבר החיים שלנו,
מסיבות חסד וחגיגות אחרות ,ואנחנו מרגישים
שאנחנו יהודים טובים .עם כל זאת שכחנו דבר
אחד :שכחנו את הקב"ה .איכשהו הוא לא היה
ממש כלול בחיים החדשים שלנו .איכשהו הוא
יצא החוצה .סגנון החיים של הגויים ,הרדיפה
שלהם אחרי עגל הזהב – השפיעה בצורה חזקה
עלינו ,וזה הביא אותנו לירידה נוראית בקדושה.
היכן שיש רק קצת קדושה ,ה' לא יכול להיות.
ואם אומר לכם זאת ,אתם תגיבו בחריפות
ותאמרו" :איך אתה מעז לומר דבר כזה? אנחנו עם
קדוש!" .אבל אני חייב לומר לכם שאנחנו לרוב
כבר לא "עם-קדוש" יותר .אנו ירדנו ,נפלנו לרמה
רוחנית נמוכה מאד ,והקהילות שלנו מלאות
בריקבון רוחני .נפלנו נמוך מאוד .העסקים שלנו
לא מנוהלים תמיד בצורה ישרה .בנושא הקדושה,
ה' ישמור ,הקהילה החרדית סובלת בצורה דומה
למה שהגויים סובלים .כן ,הקהילה החרדית איבדה
את קדושתה.
ה' ציווה – "קדושים תהיו" ,ואיך אנחנו יכולים
להיות קדושים ,כאשר אנחנו יושבים וזוללים
בחנות הפיצה במוצאי-שבת?! איך אנחנו יכולים
להיות קדושים כאשר בחול-המועד אנחנו הולכים
לשחק באולם באולינג גברים עם נשים הלבושות
באופן מינימלי!?
איך אנחנו יכולים להיות קדושים כאשר הנשים
שלנו בהחלט לא לבושות כמו שיידישע-מאמא
צריכה ללבוש .אולי הם לבושים בסגנון שהם גרמו
לכולם להאמין שהוא קודש .אבל זה לא .זה לא
קודש! הנשים והבנות שלנו לבושות באופן
שאבותינו היו מתעלפים אם הם היו רואים את
זה .אם הלבוש הזה נקרא "צניעות" ,אז אוי לנו!
והאנשים מבקשים את זה מנשותיהם .הם
מעודדים את האיפור ,הם מעודדים את
התכשיטים ,הם מעודדים את הפאות ,השמלות
הקצרות וכן הלאה .הם אשמים לא-פחות מהן,
אפילו יותר אשמים.
אם הבעלים היו רוצים שנשותיהם תתלבשנה
בצניעות ,אז רוב הבעיות היו נפתרות .אך למרבה
הצער ,הבעלים האלה רוצים את תשומת הלב של
גברים אחרים בנשותיהם ,כי מסיבה כלשהי זה
מרים את ה"אגו" של הבעל .זה אסור בהחלט!
כאשר גברת כזו לוקחת תהילים בידיה
ומתפללת עם כל הלב והנשמה שלה ,אבל
ממשיכה ללכת בנתיב של חוסר-צניעות ,התפילות
שלה לעולם לא יגיעו למקום שהיא מתכוונת אליו.
ולמרבה הצער ,היא אפילו לא יודעת למה היא
מכוונת ומה המשמעות של זה באמת .אם יש לה
בעיות בחיים ,היא בוכה ומבקשת מה' לפתור את
הבעיות שלה ,אבל לרוב ,גם התפילות שלה
קשורות לעגל-הזהב ,למשהו לא כשר.
אם מישהו במשפחה חולה או מישהו ירד מהדרך,
אז הדמעות שלה אמתיות ,אבל הם לא יכולים
להגיע לשמים בגלל שהיא לא-קדושה ,והיא אפילו
לא מנסה להיות קדושה ,משום שכל יום כשהיא
יוצאת מהבית גברים מסתכלים עליה וחושקים
בה ,וזה אסור בתכלית .והיא מתעלמת במודע
מעובדה זו .כל אדם שמביט בה יהיה קללה עליה
בשמים ועל בעלה שיושב ולומד תורה כביכול,
והוא עדיין רוצה שאשתו תמשוך תשומת-לב של
גברים .אז הקללה תהיה עליו כמו גם על כל אדם
שמביט בה ,כל אדם שמביט בה  -גם אם הוא לא
חושק בה.
לכן )מהסיבות הנ"ל( ,עם ישראל ,הוריקן זה בא
והיכה את כל המרכזים של היהדות בצפון-מזרח
אמריקה ,כלומר שההוריקן פגע ברוב הקהילות
החרדיות באמריקה .הרוב המכריע של החרדים
הושפע בדרך זו או אחרת .בבתים בהם הופסק
החשמל ,נותק הקשר העיקרי עם עגל-הזהב .רק
תחשבו על כל הדברים שאתם לא יכולים לעשות
בלי חשמל  -אין מחשבים ,אין די.וי.די ,אין סרטים,
אין מזגן או חימום ,אי אפשר לבשל ,אין אור ,אין
מקרר .אין דבר שיכול להביא אתכם לעומק הרב
שנפלתם מבחינה רוחנית .תסתכלו ותראו ותבינו
מה ה' אומר לנו  -אין חשמל ,אין דלק ,אין
מכוניות ,אין מטוסים ,אין כלום .אפילו המזון
קשה להשגה.
עם ישראל ,קרא את הסימנים ,את המסרים ,כי
אם לא  -הפעם הבאה זה יהיה גרוע פי-עשר .ואני
לא מדבר רק על "אסונות טבע" .ודרך אגב,
הטמפרטורות ירדו לקיפאון בימים הקרובים ועדיין
יהודים רבים חיים ללא חימום ,ללא חשמל כדי
לחמם את בתיהם.
אתה לא מבין זאת ,עם ישראל ,אתה לא

מבין!? ה' אומר לנו ,לא להיות תלויים בממשלת
ארצות הברית ,או בממשלת-ישראל ,ולא בשום-
דבר ,לא בצבא ולא בחיילים ,לא בשום דבר ,לא
בביטוח הלאומי ,לא ברופאים ,לא באחיות ,לא
להיות תלוי בכלום .אנחנו יכולים לסמוך רק על
הקב"ה! זה כל מה שיש לנו .אז קחו את עצמכם
בידיים ,ותהיו יהודים יראי שמים אמיתיים ולא
"כאילו" ,כי לא תוכלו להמשיך הלאה עם השקר,
כי השקר הולך להיעלם .כל הגשמיות המיותרת
שלכם תיעלם ,וכאשר זה יקרה ,אתם תזכרו את
המילים שלי.
אני רוצה לומר לכולכם ,מה שאני אומר כרגע -
הוא ישר מהקב"ה .וזה שאני יכול לכתוב זאת
לכם ,אמא ואבא ,משחרר אותי מאוד ,כי מה שאני
אומר  -הוא מאוד חשוב.
אני רוצה שתדעו ,שבקרוב מאוד נהיה בעולם
שהוא שונה לגמרי מזה שאנו מכירים היום
וזוכרים בעבר .הבסיס של הכל יהיה שונה לגמרי,
ונצטרך להיות חזקים מאוד בביטחון בקב"ה.
מי שדואג לכסף או איך לשלם את החשבונות ,או
האם תהיה לו הצלחה כלכלית בעתיד וכו' ,פשוט
תירגע! אין לך מה לדאוג ,הדאגה לא תעזור לך!
הקב"ה ידאג לנו ,וכל מה שאתה צריך זה לעשות
תשובה ,להתפלל לה' ולבטוח בו.
העולם לא אמור להיות כמו שאנחנו חושבים
שהוא צריך להיות .ה' עושה את זה בדרך שהיא
הכי-טובה עבורנו .גם אם מה שהקב"ה עושה
נראה לנו לא מתאים ,אנחנו חייבים תמיד להיות
בטוחים שזוהי הדרך הטובה ביותר עבורנו ,וזה כל
מה שאנחנו צריכים לדעת ולהאמין .בסופו של
דבר אנחנו נהיה מאושרים מאד מאד.

להגיע לנצח

דניאל ,ירושלים ,ח' תמוז תשע"ו
בקשתי מאבא שלי לתת לי לכתוב את המסר
האחרון בדפים אלה .אני מרגיש בכל זאת שהרבה
מעם-ישראל ישנים ,לא רוצים לדעת ,רוצים
להמשיך את החיים כמו שהם היו ,אבל בעתיד
הקרוב כל זה יעלם ולא רוצים לקבל את זה ,אפילו
שזה ברור מאד.
נכון שהעיתונות הרגילה לא כותבת על זה ,פה
ושם יש רמזים ,אבל יחד עם זה אנחנו יודעים כי
מה שהם כותבים זה ממש משונה מאד .החדשות
משונות – אבל אנחנו לא רוצים לחשוב ,אנחנו
מפחדים ברוב המקרים לשנות את דרך חיינו.
אבל הדרך שעמ"י הולך ,לפחות רוב העם הולך
– זו הדרך לסוף לא טוב ,ולכן חייבים לקום,
להתעורר ,לתפוס את עצמנו ולהגיד – ֵהי ,רגע,
לאן אני הולך? מה אני עושה? אני נהייתי כמו גוי,
אמנם יש לי עוד זקן ,יש לי עוד פאות ,יש לי עוד
כובע ,אני לבוש שחור לבן ,אבל המחשבות שלי,
איפה הן? אני מוותר על החינוך של הילדים שלי
שפעם היה קדוש ונותן לרשעים להכניס כל מיני
מושגים שנוגדים ממש את רצון ה' .אני מרשה
לאשה ולילדות ללכת לא צנועות ,עם פאות
נוכריות עשויות משער אמיתי או נראות כמו שער
אמיתי והן נראות לא נשואות וזה מושך מאד
ומכשיל את הרבים .שמלות צמודות וקצרות – גם
לבנות וגם לאשה ,גרביים שקופות וכו'.
ובכלל שכחנו שאסור לאכול ברחוב ,והילדות
הולכות ברחוב מדברות וצוחקות בקול רם,
משתוללות ומושכות תשומת לב .והכי גרוע –
שאף אחד לא שם לב שירדנו כל-כך .חלק מאתנו
בטוח שזו היתה המסורת של הדורות הקודמים.
ונכון שהיו מקולקלים בתוכנו ,אפילו שנחשבו
לחרדים כבר לפני מלחמת-העולם-השניה אז
התחילה הירידה הגדולה יחד עם תנועת ההשכלה.
ועכשיו אנחנו בבעיה גדולה כי גם הגברים
עסוקים עם הגשמיות ושכחו מה זה רוחניות
הוֹרה
ָת ָתּ ִבּיְ .ט ָ
"נ ָשׁ ָמה ֶשׁנּ ַ
שכחו שיש להם נשמה ְ
ִהיא "..כן ,נכון ,לומדים ,מתפללים ,מתלבשים כמו
יהודים חרדים ,אבל אצל הרבה מהם זה רק
תחפושת ,זה רק חיצוניות .בפנים הם נמשכים
לעולם הגשמי" ,הדמוקרטי" – עם כל העברות
שלו .יש לנו מכשירים שמכשילים אותנו ,יש לנו
רחוב שמכשיל אותנו – אפילו שזה רחוב כביכול
חרדי ,יש כל מיני דברים שמושכים אותנו מדרך
האמת לשקר ,כי אבדנו את הקשר שהיה לנו פעם
עם הקב"ה .קשר שהיה כל-כך חזק.
פעם יהודים היו מוכנים למות ולא ליפול
בידיהם של הגוים שיהפכו אותם לגוי .לא היו
מוכנים בשום פנים ואופן.
היום – המחשבה שיהודי צריך להקריב את
עצמו – אפילו בדברים קטנים ,בשביל היהדות
שלו – זה רחוק מאד.
פעם היו יהודים גדולים כאלה שאלה היו כל
החיים שלהם – הקרבה שלהם לקב"ה ,וזה לא
מסתכם בלבוש ,בתפילה מספר פעמים ביום ,זה
לא היה שייך רק לזקן שלו ,הוא היה כולו עם
הקב"ה ,עם פחד איום ונורא – שחס ושלום לא
יעשה משהו שיכעיס את הבורא ,את הכל יכול –
הקב"ה .הם לא פחדו למות – כי העולם הבא היה
מציאותי עבורם.
אנחנו בדור הזה – שקועים כל-כך בתוך
הגשמיות – שהעולם הבא זה מפחיד .אפילו לא
פחדו מגהינום כי ידעו שזה יביא אותם לגן-עדן.
אני רוצה שיהיה ברור לכולם – בעתיד הקרוב
ביותר אנחנו לא נכיר את העולם הזה .הרבה
אנשים כבר תפסו והתחילו לפחד בגדול ממה
שהם רואים – כי הכיוון שבו העולם הולך כבר –
כל מיני אסונות טבע ,תאונות ,טרגדיות – מראים

לנו שהעולם השתנה ,זה לא כמו פעם שמתכננים
טיסה לפה ושם ,עושים כל מיני חופשות ,נופשים
וכו' – לא ,אנשים חושבים פעמיים ,אולי יש סכנה
לאן שאנחנו הולכים? אולי יש שם ערבים שירצו
לרצוח אותנו?
סופות טורנדו שאף פעם לא היו – לפחות לא
בהיקף של השנים האחרונות ,יחד עם זה – קר
מתי שצריך להיות חם וחם מתי שצריך להיות
קריר יותר .המצב של האוכל מאד קשה עכשיו ,כי
מוסיפים כל מיני דברים לאוכל שלנו שהוא ממש
מורעל וזה ידוע עכשיו .רק ה' יודע כמה מחלות זה
הביא לנו ה' ישמור .ומוסיפים למים פלואוריד ומי
יודע מה עוד ,הביצים הם לא ביצים ,הבשר הוא
לא בשר – שום דבר כבר לא כמו שהיה פעם .וזה
לא נותן לנו את התזונה שאנחנו צריכים אז
הולכים לקנות ויטמינים ,אבל גם הויטמינים זה
מסוכן ,הכל מסוכן ובני אדם מתחילים להבין
שקורה משהו.
ברור – בעתיד הקרוב כל המעצמות הולכים
לכיוון של מלחמה גרעינית והם כבר אומרים את
זה .אם זה רוסיה נגד אמריקה או צפון-קוריאה נגד
אמריקה או סין נגד אמריקה וכו' .הכל השתנה
ואנחנו עומדים לפני מלחמה שאף-אחד לא מבין
למה .ואמריקה הגדולה תיפול ,בעצם היא כבר
נפלה ,רק עוד לא מרגישים את זה לגמרי ,אבל
הרשעים כבר השתלטו עליה.
הולכים להיות מהומות קשות – ואף אחד לא
מבין בדיוק למה .הרבה מקרי רצח בארה"ב ,כושים
הורגים שוטרים ,שוטרים הורגים כושים – זה
תמיד היה ,אבל עכשיו עושים פרסום גדול מזה,
וחלק גדול מזה הוא מתוכנן כדי לעורר מחלוקות
בין בני אדם ,איך אומרים? "הפרד ומשול" .וזו
דרכם של הרשעים .כמו שאמרנו פעם – זה לא
ארץ נגד ארץ ,זה הרשעים נגד האוכלוסייה של
העולם והם כבר שולטים בכל ארצות המערב
כמעט .ועכשיו הם רוצים לשלוט לגמרי.
הם עשו חשבונות שמספיקה להם אוכלוסייה
של  500מיליון עבדים 10% ,מגודל האוכלוסייה
בכדו"ה היום ,ואת יתר ה 90%-תכננו להשמיד,
והנה הם גילו שמגיע הכוכב והקטסטרופות שהוא
מביא )צונמי בגובה מאות מטרים לחופי
האוקיאנוס ,רעידות-אדמה בסקלה  ,10התפרצויות
הרי-געש בכל העולם ,התפוצצות של מאות
תחנות-כח גרעיניות שיגרמו לזיהום אויר ומים
בקנה מידה עצום ,אלפי מטאורים וכו'(  -יעשו
להם את העבודה .אבל הם לא יודעים שהכוכב
שנשלח ע"י הקב"ה ישמיד גם אותם.
עכשיו תדעו ,הם לא בנו את הבונקרים הגדולים
והמפוארים שלצורך הבניה של זה גנבו מכל
הבנקים הגדולים בעולם ,מכל הממשלות של
המערב ,והם בנו אותם בכל אמריקה ,אירופה,
אוסטרליה וגם בישראל .והם לא בנו אותם סתם,
הם יודעים מה שעומד להיות ,הם מדברים,
באמריקה הנשיא והאנשים לו ,גם באירופה
ובארצות אחרות ,מדברים על קטסטרופה – על
אסון ענקי שחייב להיות ,הם לא אומרים שיכול
להיות  -אומרים שחייב להיות ,ולמה זה חייב
להיות? הם לא אומרים ,גם לא אומרים מה זה.
ואני אומר לכם – השביט בא וזה יעשה הרס של
העולם הזה ורק נס יציל את היהודים ועוד כמה
גויים ,רק נס .באופן הגיוני – אי אפשר לשרוד
מכזה דבר ,אבל נשרוד כקהילה שלמה בא"י .גם
בחו"ל יהיו יהודים שישרדו ,אך לא בקהילות ,לא
בקבוצות אלא כבודדים.
ובארץ ,כשרשעים שישארו יגיעו להילחם נגדנו
אחרי שהכוכב עובר ,הם ימצאו יהודים חיים לפי
התורה והמדינה שהרשעים הקימו עם כל הרשעים
האחרים בעולם לא תהיה .א"י תהיה עם יהודים
שומרי מצוות קרובים לה' .ואז יגיע גוג ומגוג ,ודעו
לכם – זה יהיה בעתיד הקרוב .ואם אתם רוצים
להינצל  -תתחילו להתפלל ,תתחילו ליצור קשר
עם הקב"ה ,תתחילו להיראות כמו יהודים ולא כמו
הגוים .אברך או בחור שהולך עם לבוש של חרדי
ומסריח מאפטר-שייב  -זה לא בחור רציני ,זה
מסלק את השכינה ממנו ,כי משהו פגום בו.
אנחנו חייבים לחזור לאמת .העולם הזה ,העולם
שלנו עכשיו ,זה עולם שהשטן ימח שמו וזכרו
השתלט עליו ,חוץ מכמה נשמות הוא השתלט על
רוב האוכלוסייה של העולם.
כמו שאמרתי הרבה פעמים – הפצצות
הגרעיניות של בני-אדם לא יהרסו את העולם ,רק
הקב"ה יכול להרוס את העולם שהוא ברא.
ואנחנו ,אלה שמשתלים להיות קרובים לקב"ה,
שרוצים את העולם-הבא ,שרוצים ומחכים כל
הזמן למשיח ולא דוחים את זה כי יש להם בית
כזה יפה – וזה מפריע להם שעכשיו נצטרך לאבד
את הכל ולחיות חיים אחרים ,חיים יותר רוחניים.
סוף סוף נהנים מהגשמיות ,אז לעזוב את כל זה?
לא ,רק אלה שמחכים לו באמת ,מחכים למשיח
צדקנו מזרע דוד ,רק אלה שרוצים לחיות חיים
שבו יתקרבו יותר ויותר לקב"ה ,לעזוב את
הגשמיות חוץ ממה שאנחנו צריכים בשביל לחיות,
שכל התענוג שלנו זה הקשר עם הקב"ה ולהשתדל
לעשות את רצונו .רק אלה ישרדו.
והערב-רב ,אלה שנדבקו אלינו ועושים לנו
הרבה בעיות היום ,הם המלשינים ,הם אלה
שעושים את המחלוקות בין יהודי ליהודי ,בין
חסידים לליטאים ,בין חסידות אחת לחסידות
שניה ,בין קבוצת ליטאים אחת לקבוצת ליטאים
אחרת – כל אלה ייעלמו.
ויהיו ימי חושך מהכוכב הזה ספר הזוהר ,שמות

פרק ב' "כדין יתחשך כל עלמא חמש עשרה יומין,
וסגיאין מעמא דישראל יהון מתין בההוא חשוכא,
ועל דא כתיב )ישעיה ס ב( כי הנה החשך יכסה
ארץ וערפל לאומים ":וברגע שנפתר מהם זה יהיה
הסוף .הם ירצו להיות בצד של הגויים והם ימות
יחד איתם.
ואנחנו ,עם ישראל ,סוף סוף נגיע לאמת .אפילו
אז לא נגיע לאמת המושלמת ,כי עוד לא נגיע
לרמה כ"כ גבוה ,אבל נגיע לרמה שנראה את
ההבדל בין האמת לשקר ,נגיע לרמה שהיצר הרע
כבר לא ישלוט עלינו ,נגיע לרמה שהנשמה שלנו
תרצה רק להידבק לקב"ה ושום דבר אחר לא יהיה
מעניין ,אלה יהיו כל החיים שלנו .וכשאני אומר
את זה – אני כבר מרגיש כמה כאלה ,שקוראים
לעצמם יהודים ,שזה מפריע להם .הם יכולים גם
להגיד שזה משעמם ,צריכים ת'כלס לפעמים,
לומדים כל השנה וצריכים קצת חופש בין הזמנים.
וזה שקר ,זה מראה שהבן-אדם לא במקום ,הוא
בתוך הקר .וכל אחד שהיום ,ברגע זה ,משתוקק
לזה – הוא בטוח ינצל .ויהודים שעוד עושים
תשובה ,בשלבים מתקדמים יותר – גם יקבלו
משיח.
וברגע שנקבל משיח – נשכח לגמרי מכל
המלחמות ,מכל הפרוגרומים ,מהנאצים ימח שמם
וזכרם ,מכל הרשעים שניסו להפריד בינינו לבין
הקב"ה .נפטר ,נגמור איתם – ואנחנו נהיה רק עם
הקב"ה .שוב ,אנחנו נשכח מכל מה שהיה ,נראה
את כל הדברים לגמרי אחרת ,אך זה יהיה טבעי
וכמו שצריך להיות .ואז אפשר באמת להתחיל
לעלות ולעלות ולעלות עד אין סוף.
אבא ,קודם כל אני רוצה להודות לה' שהכניס
אותי למשפחה כזו ,כולם דואגים לי ,אבל אבא,
אתה איתי בהבנה ולכן אני יכול לדבר ,יכול להביע
את כל הדברים האלה ,ולא רק זה ,ה' עזר לך
לעלות ,וקצת מהעליה שלך – אני נשלחתי בשביל
זה .ברוך ה' שיכולתי לתת לך גם ולא רק אתה
נותן לי כל הזמן .עכשיו אבא ,יבוא רגע האמת,
ואני כ"כ שמח שאתה מגיע לזה ,באמת עם האמת.
עברת כ"כ שלבים ,אבל אתה עכשיו קרוב לאמת,
זה לא מושלם ,אבל אף אחד מאתנו לא מושלם,
אנחנו נוכל להיות מושלמים רק כשהיצר הרע לא
יהיה בכלל .שוב אני מודה לה' בשביל אבא שיכול
להבין ויכול להקריב את עצמו בשביל להביא את
האמת לעולם .אני מבקש מהקב"ה שיעזור לכל
עם-ישראל להבין את האמת ,מבפנים ומבחוץ,
לעזוב את הגשמיות והשקר ,לעזוב את היצר-הרע
ולהגיע לנצח.
פצצות אי.אם.פיEMP .
"פעימה אלקטרומגנטית גרעינית" .נוצרת כתוצאה
מפיצוץ גרעיני בגובה רב מעל פני כדור הארץ.
נוצר גל חשמלי בלתי נראה ,הדומה במהירות
הופעתו לברק ,ושעוצמתו העזה מסוגלת לשבש
לחלוטין את כל אמצעי החשמל במדינה .בהסתמך
על חוות דעת מקצועית של מומחי ביטחון –
לאחר התקפה כזו ,מדינה חוזרת לתקופת האבן.
הטכנולוגיה עליה בנויה פצצה אלקטרומגנטית
גרעינית מתבססת על מכת חשמל בעוצמה גבוהה
מאוד הנוצרת כתוצאה מפליטת קרינת גמא
מהפיצוץ הגרעיני ,הלם אלקטרומגנטי כזה מסוגל
להרוס את רוב מערכות הקיום של המדינה
שמעליה מתרחש הפיצוץ .תחשיבי מדענים מגלים
כי פיצוץ גרעיני בגובה  100ק"מ ישפיע על שטח
של  4מיליון קמ"ר .הפיצוץ ישתק לחלוטין את
רשת החשמל ,אספקת מים ,מזון ,דלק ,כל שירותי
התובלה ,עסקאות פיננסיות ,שירותי המערכת
הבנקאית ,שרותי חירום והצלה ,התקשורת
התעופתית )מטוסים פשוט יפלו מן השמים( ,כל
שרותי הממשל ,רדיו ,טלוויזיה ,אינטרנט ,טלפונים
הסלולאריים ,כורים גרעיניים ועוד .משמעות
חיסול מערכות התקשורת המשמשות את
התחבורה היבשתית ,הימית והאווירית ,האזרחית
והצבאית ,יחד עם כל השירותים הכלכליים –
פשוטה :התמוטטות טוטלית של המדינה.

מספר צילומים של כוכב השביט בשנים האחרונות
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם ומלואו!
השתדלו לעדכן את קרוביכם ומכריכם בחו"ל על
הסכנות הצפויות ,והסבירו להם את נחיצות
העלייה לארץ בתקופה זו ללא עיכובים.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
לזיכוי הרבים ניתן לקבל את העלונים חינם טל.
 * 0527-111-333לעורר רחמי שמים ,עצרות
תשובה ותפילה נערכות מידי ערב ר"ח .פרטים
בפרסומים * טלפונים לשמיעת המסרים:
 * 0799-177-555 ,0799-185-114במידה והשרות
אינו מורשה ,ניתן להתקשר מטלפון רגיל.

בס"ד

ָלה סוֹדוֹ ֶאל
ַע ֶשׂה ה' ָדּ ָברִ ,כּי ִאם גּ ָ
" ִכּי לא י ֲ
ֲע ָב ָדיו ַהנְּ ִב ִ
יאים "...עמוס ג',ז'
"בשעה שהקב''ה בקש להביא מבול לעולם
נטל שני כוכבים מכימה והביא מבול לעולם"
גמרא ,ברכות ,נ"ט.

* מסרים מבחורים אוטיסטים

המצב של היהדות בעולם?
אותו דבר! לא רק שמי שחילוני הוא חילוני חזק,
יש תנועה של גדולה של בעלי תשובה ,תנועה זו
נחלשה בזמן האחרון וחלק מבעלי התשובה
שנכנסו לקהילה החרדית שהיתה פעם מאד סגורה
– החלישו את היהדות החרדית .הרבה מבעלי
התשובה לא היו בדיוק בעלי-תשובה ,והרבה מהם
– עד שהם תפשו מה שה' רוצה מהם – הם הביאו
איתם כל מיני רעיונות וגישות שהחלישו בצורה
קשה את העולם החרדי .בנוסף לזה ,הרשעים
שרוצים לחסל את עם-ישראל כעם ואת הדת
היהודית ,נכנסו גם הם פנימה עם הגשמיות ועם
הרעיונות הפסולים ומושכים קהילות שלמות
לכיוונים אסורים.
לדוגמא – התוכניות בבית-יעקב שרוצים לשלוח
את הבנות לכל מיני סוגים של עבודה שזה מוריד
מאד את היהדות ומחליש את ההשפעה של האשה
היהודית בביתה .איפה האידישע-מאמע של פעם
שהיתה מוכנה לחיות בעוני ולסבול כל מיני מצבים
קשים כדי שבעלה והבנים יוכלו ללמוד ולהתקרב
לה' .אמנם כביכול החינוך בבית-יעקב מביא אותה
לזה – אבל זה שקר – זה מביא אותה להיות הבעל
בבית ולא האשה ,כי היא עובדת  8שעות וכשהיא
באה הביתה היא עייפה מאד ,צריכה להכין אוכל,
לנקות את הבית ,כביסה וכו' וכו' וגם להוליד
ילדים .וכאשר צריך לוותר על דבר ,היא עלולה
לוותר על הלידות ולא תוכל להיות אמא כמו
שצריך ,שיכולה לגדל ילדים באהבה וסבלנות.
צולם מירושלים ,ב' שבט תשע"ז ) .(29/1/2017ראה

והכלה עומדת להופיע) ...מ (76/5
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
העולם .הבלתי-יאומן יהפוך למציאות אי"ה .אנשים
יתחילו לחשוב ,יתחילו להתעורר מההלם שלהם
ויתחילו לחשוב .הדברים יתרחשו ברצף מהיר ,אחד
אחרי השני .אנשים יהיו מאד מופתעים אבל כמובן
רוב האנשים בעולם ימשיכו את שנתם .האנשים
היותר נבונים פתאום יתפסו באיזה בלגן אנחנו
כולנו נמצאים ,אבל אלו שבאמת ובתמים מאמינים
בה' ,אזי בתוך עצם הפחדים שלהם תהיה שמחה,
בגלל שהם יסתכלו על כל זה כסימן מוחלט
שבקרוב הגלות הארוכה והנוראה הזו מגיעה סוף
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
שהיא קיימת .אנחנו נהיה מסוגלים להרגיש את
נוכחות ה' ,ובדרך מסויימת לראות את נוכחות ה',
הפרק כל אחד יכול כבר לראות את הכוכב,עלון 12
אבל לא בעיני הבשר שלנו.
אני יכול להמשיך הלאה והלאה לתאר את איך
שזה יהיה לאחר שנגיע אל הגאולה השלימה,
בעזרת ה' .אבל לא קיימים מספיק מילות-תואר
]'ה ָד ָרא
בשום שפה שהיא שתוכל לתאר את זה ֲ
ָתא ,וְ ָלא ִא ְשׁ ְתּ ַמע וְ ָח ֵמי
ְד ָלא ֶא ְפ ַשׁר ְל ִמ ְפ ַרט ִבּ ִשׂ ְפו ָ
ָתא ,'...מתוך פיוט 'אקדמות'[ .אפילו אם
ְנ ִביאָן ֶחזְ ו ָ
אצרף את כל השפות שבעולם ואת כל מילות
התואר שיש בכל שפה ושפה – לא אוכל לתאר
באופן מלא מה אנחנו הולכים להרגיש ,את הטוּב
שאנחנו עומדים להרגיש.
אז עם ישראל ,היו חזקים ,ואל תפחדו .החופה
הוקמה והחתן מחכה ,מסדר הקדושין הגיע ,והכלה
עומדת להופיע ...גוט שבת ,שבת שלום.
לפני מלחמת העולם השניה – רבנים אמרו לא
הנוסחה לחיי נצח  /רוב העולם יחרב ) 278א( להפחיד את האנשים עם סיפורים על מה שהיטלר
אומר ומה שהוא רוצה לעשות .השומר אמונים
דניאל ,ירושלים ,ט"ז חשון תשע"ז
אוי אבא ,אוי אבא ,כל העולם הזה מלא שקר ,ראה מה שקורה בעולם וצריכים לצעוק לשמים –
שקר שקר שקר ,גם בין החרדים .מחלוקת מחלוקת אנחנו בסכנה! אבל כשהוא הלך לרבנים ,אמרו לו
מחלוקת וזה לא מפסיק ,זה ממשיך ,ומתי שאנחנו – לא כדאי להפחיד ,בשביל מה להפחיד?
בטוחים שמצאנו אמת – גם שם אנחנו מוצאים בשביל מה? בשביל להציל את עם ישראל! בשביל
שקר .לא להתייאש ,לא להתייאש ,חייב להיות להציל את העולם – צריכים להפחיד!
אם הבן-אדם לא רואה שיש ממה לפחד ,אם הוא
הבלבול הזה כדי שבסופו של דבר נוכל לראות
ולהבדיל בין האמת ובין השקר ,מי שייך לאמת ומי לא רואה שבעולם הזה ובעולם הבא יש שכר ועונש
שייך לשקר .ובתוך כל הבלבול הזה – יש רק אמת )גן-עדן וגהינום( אז הוא לא ישתנה ולא ירצה
לחזור בתשובה.
אחת – וזה הקשר שלנו עם הקב"ה.
העולם כיום לרוב תחת שלטון כמו במצרים ,לא
יש אנשים שאומרים – מה צריכים לדעת על
הכוכב ,למה צריכים לדעת את כל הדברים האלה? המדינה שנקראת מצרים אלא כמו העבודה הזרה
אנחנו סוגרים את עצמנו בבית ולא מעניין אותנו של מצרים העתיקה ,אשר מושכת את העם
כלום! – זה גם כן שקר ,כי בלי לראות מה שקורה ,לעבודה זרה במצרים ונותנת לעובדיה תענוגות
בלי לראות את הסיבה שה' עומד להביא הרס על גשמיות אסורות.
העולם שלנו היום מלא רשעות ,מלא שקר,
העולם הזה ,אנחנו לא נבין ,לא נבין.
קרה עכשיו שאנשים התחילו להתלונן שמה ואפילו אם אדם פעם מדבר אמת ,בפעם אחרת
שהאוטיסטים אומרים מפחיד אותם מאד .למה הוא יכול לדבר גם שקר .או שהוא פשוט לא מבין
צריך לדבר על הרס ,על חורבן העולם? הקב"ה את ההבדל או שהוא רשע ואנחנו לא יודעים,
אנחנו מבולבלים.
הוא טוב – הוא לא יעשה לנו כזה דבר.
זה דור כזה ,זה דור שחייב להיחרב ,זה לא יכול
וזה מצחיק מאד ועצוב מאד ,כי מה היה לפני
המבול? היה כזה רע בעולם ,אפילו שהיו כבר אז להמשיך ,וכמו שאמרנו פעם אחרי פעם – היהודי
צדיקים ,אבל הרוב לא היו צדיקים – היו רשעים האמיתי לא ימות – הוא יחיה ויקבל את משיח
ממש ,עשו דברים איומים ,וה' החליט שצריך צדקנו עם המשפחה שלו ועם עוד יהודים
להרוס את הכל ולבנות מחדש  -הוא הציל את נח אמיתיים שעמדו בהר סיני ואמרו נעשה ונשמע.
הנשמות של יהודים אמיתיים – יחיו – יעברו
ומשפחתו ובנה עליהם עולם חדש.
למה  80%לא יצאו ממצרים? כי לא רצו לצאת! את זה ,אבל אי אפשר להמשיך בעולם כפי שהוא
למרות שהיו עבדים ועבדו עבודת-פרך עם כל היום – מלא שקר ,רצח ,עבודה-זרה ,העברות הכי
היהודים ,הם הרגישו קשר עם הע"ז )עבודה זרה( הכי קשות של התורה ,זה לא יכול להיות ,פשוט זה
)"עוֹב ֵדי לא יכול להיות.
ְ
של מצרים .הע"ז תפסה אותם לגמרי
זה לא משנה מי נבחר להיות נשיא ארה"ב,
בוֹתינוּ" הגדה של פסח( ,לא רצו
ָרה ָהיוּ ֲא ֵ
בוֹדה ז ָ
ֲע ָ
לעזוב את עבודת האלילים שלהם שנתנה להם בסופו של דבר נראה שגם זה שקר ,ואפילו
ההצבעה באנגליה שכביכול האוכלוסיה של אנגליה
תענוגות פסולים.
למה נחרב בית המקדש הראשון? ירמיהו הנביא רצתה לגמור עם הגלובליסטים והסע"ח )סדר-
ניבא משך  80שנה שאם עם-ישראל לא יחזור עולמי-חדש( אשר מטרתם היתה להבליע את
בתשובה – ה' יחריב את בית המקדש ,ולא האמינו אנגליה בתוך אירופה ,ולקחת חזרה את המדינה
לו .ולמה לא חזרו בתשובה? כי לא רצו לעזוב את שלהם כביכול – וזה גם שקר .כל ההצבעה הזו
העבודה הזרה שלהם שנתנה להם תענוגות אסורים היתה שקר ,כל ההצבעה הזו היתה בשביל לבלבל
את העולם ,כמו באמריקה – זה היה כדי לבלבל
כמו במצרים.
למה היינו ,עמ"י ,צריכים לעבור את השואה את העולם ,הם כולם באותו צד ,אין ספק.
ופה בארץ אנחנו גם חיים מתחת לשקר .יש
באירופה? אני לא יכול להגיד את כל הסיבות – רק
הקב"ה יודע את זה ,אבל דבר אחד ברור – עד מהרשעים שהגיעו לתוך העולם החרדי כדי לבלבל
 1939באירופה היתה האוכלוסיה היהודית הגדולה אותנו ועוזרים לרשעים של הסע"ח למשוך את
ביותר בעולם .רוב היהודים היו חלשים מאד היהודים לכיוון שלהם – של השקר ,לבלבל אותנו
ביהדות שלהם ומחללי שבת ,ואם לא שומרים עם כסף ,עם עבודה מעניינת כביכול – עם כל מיני
שבת זה סימן שלא שומרים כלום ,לא מעניין דברים גשמיים ,והבן-אדם נהיה שיכור על
אותם בכלל  -לא קדושה ,לא צניעות לא כשרות הגשמיות – הוא כבר לא מחפש את החיים של
וכו' וכו' .אם זה היה ממשיך עוד קצת – אז לא רוחניות ,של הקרבה לקב"ה כי "זה לא כ"כ מעניין".
כמו שהגויים או החילונים לא יכולים להבין איך
היה נשאר באירופה זכר של היהדות.
רק בזמן האחרון הגענו לאותו מספר של יהודים אפשר ללמוד כל השנה בלי חופש .מה זה בלי
בעולם כמו שהיו לפני מלחמת העולם השנייה ,ומה חופש?

ואני שואל  -אפשר לחיות יום בלי תורה? מה זה
חופש? מי צריך חופש? התורה זה החופש ,זו
ההנאה הכי גדולה בעולם שהבן-אדם יכול לקבל.
הבסיס של העולם זה קדושת הבית היהודי,
והבסיס של הבית היהודי זה קדושת האשה
היהודייה אשר חיה בשביל המשפחה ומגדלת את
הילדים לחיים של תורה ,מצוות ומעשים טובים
ומעודדת את בעלה ללימוד תורה ודקדוק במצוות.
היום יש רוח אחרת ,רוח של גשמיות ,של שקר,
של לרוץ אחרי דברים לא חשובים ,לדוגמא
"חתונה" – העיקר זה בניית בית יהודי – אפשר
לעשות את החתונה בבית עם קרובי משפחה
כמעט בחינם ,אבל היום עושים מזה קרקס  -צריך
אולם מפואר ,צלם ,תזמורת ,פרחים ,בלונים,
מזמינים את כל העולם – נכנסים למעגל חובות
שבקושי יוצאים מזה .אדם נכנס יותר ויותר
ל" ְבּרוֹך" ,הכל בנוי על שקר ,והשקר בא מבחוץ.
פעם כל העולם החרדי היה כמו באינקובטור,
היום השקר נכנס פנימה ,נכנס לרצון של האנשים
ולא משנה מאיזה קבוצה אם הם חסידים או
ליטאים או ספרדים – זה נכנס וזה הורס .זה הס"א
בעצמו שנכנס לפרק את העולם החרדי .וכשאני
אומר דברים כאלה ודאי יהיו שיגידו מה פתאום,
יש כ"כ הרבה חסד וכ"כ הרבה לומדים וכו' ,אני לא
אומר חס ושלום שלא נשארו בחורים רציניים
וטובים ,ב"ה יש ,אבל לרוב יש שקר בראש ,הם לא
מתנהגים כמו פעם .אם ראשי ישיבות מאירופה היו
חוזרים היום לראות מה קורה בישיבות – הם היו
נופלים על הרצפה ,קורעים את הבגדים ובוכים עם
אפר על הראש על מה שקרה .הרמה החיצונית
נראית מאד חזק ,אבל בפנים אנחנו בבעיה גדולה.
בתקופה שלנו רוח רעה נכנסה לתוך הקהילות
החרדיות החזקות ביותר וזה משפיע במיוחד על
הנשים .כל הכיוון של בתי יעקב היום שמקבלים
כספים רבים מהממשלה ,נמצאים תחת השלטון
שלהם ולכן מקולקלים לגמרי ,חייבים ללמוד
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
בקדושת הבית היהודי המבוסס על התורה שקבלנו
בהר סיני .אבל אנחנו לא מכירים בדבר הזה כבר,
אנחנו רוצים חופש ,להשאיר את הילדים אצל
בייבי סיטר ,להשאיר את התורה ולצאת ליהנות –
כאילו שכל השנה לא נהנים .לא נהנים מהתורה?
החופש של צדיק זה לחזור לספר שלו ,לספר של
קדושה – לא סתם ספר ,אלא ספר של קודש.
הלימוד האמיתי של תורה – זה החופש – בזה הוא
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
– יש ממה לפחד ,זה כתוב ברור מאד שהעולם
לפני משיח ייחרב –  2/3ייחרב 1/3 ,לא יפגע קשה,
ארץ ישראל נמצאת בחלק שלא ייחרב.
זה כתוב בנבואות ובעוד כמה מקומות .רבי יצחק
אברבנאל זצ"ל אמר שארבע-עשרה נבואות חייבות
להתקיים וזו אחת מהן .אבל עם-ישראל ישרוד,
אנשים שהם באמת יהודים שמאמינים שהקב"ה
הוא כל-יכול ,שומרים מצוות כמו שצריך ,לומדים
תורה ,מגדלים ילדים ומחנכים אותם לתורה
ומעשים טובים – אלה ישרדו ,אין ספק.
כמו בזמן של נח שלא רצו להאמין שיבוא מבול,
אפילו שראו את נח בונה את התיבה מאה ועשרים
שנה ,בונה ובונה ,משהו ענק ואפילו שמכניס את
כל החיות ,ואפילו כשהתחיל הגשם – לא רצו
להאמין .למה לא רצו להאמין? לא רצו לעזוב את
העבודה הזרה שלהם שנותנת להם לעשות מה
שהם רוצים ,לא רצו להתנתק מהעברות הגדולות
שלהם ,מההנאות הגשמיות שלהם.
ואנחנו אותו דבר – לא רוצים להתנתק מהחוסר
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 –
הפיצות ,ההמבורגרים והקולה .כן ,יש על הקיר את
ברכת המזון אבל מי יכול להתרכז בברכת המזון
במקום של פיצה ,זה לא מתאים .בן-אדם צריך
לשבת ליד שולחן מכובד ,נוטל ידיים ואומר את
הברכה בתוך הבית שלו או בעבודה שלו בריכוז,
אוכל בצורה מכובדת ולא שוכח להגיד בסוף תודה
לקב"ה – זה יהודי .לא משהו זול ,מי שמחפש את
הגשמיות ,את החיצוניות ...
וזה המצב עכשיו של היהודי היום – כולל החרדים.
על החילונים אין מה לדבר ,רובם רוצים להיות כמו
כל הגויים בעולם המערבי ,לכן רוב היהודים  -לא
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
)ישרדו( ,ומה יוכיח בסוף אם הוא יהודי או לא
יהודי ולא משנה אם עכשיו הוא חילוני – זה אם
יש לו בטחון מלא בקב"ה .יהודי שהוא חילוני ,אבל
יהודי אמיתי – ה' בכוח יסחוב אותו בחזרה ,הוא
יקח אותו שלב שלב ,שלב שלב ,עד שהוא יבין
ויאמין שאין עוד מלבדו.
אי אפשר לבנות את השלב הבא של הבריאה ,עד
שדבר אחד – הכי הכי חשוב – שכל יהודי ידע
ברור – וזה ממלא אותו מהראש ועד הרגליים שזה

אמת אמת אמת – שאין עוד מלבדו .שהוא הבורא,
הוא הכל ,הוא הכל .אין משהו אחר חוץ מהקב"ה.
אין עוד דבר אמיתי אמיתי ,אמת אמת ,חוץ ממנו.
לא קיים ,לא קיים.
אנחנו נבחרנו ע"י הקב"ה להיות העם שלו ,זאת
אומרת שהוא מביא ויביא אותנו – שלב שלב ,שלב
שלב ,למקומות רוחניים מאד גבוהים ,ואנחנו חלק
ממנו ,אנחנו לא יכולים להיפרד ממנו ,לא יכולים.
שאר העולם יפול ויעלם ,אבל אנחנו לא .אנחנו
לא .לאיזה גובה אנחנו נגיע – אין לי מושג ,לא
יכול אפילו לדמיין את זה ,אני רק יודע – עד
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
יהיה בלי רע ,הרע יעלם! אתם מבינים? יעלם.
וכל יהודי היום ,שרואה את הרע משתלט על
הכל ,את הנחש שמכניס את עצמו לכל מקום ,כולל
לתוך החרדים ,הוא רואה את זה – אם הלב שלו
נשבר והוא בוכה על זה – הוא יהודי אמיתי ,בלי
ספק .הוא אוהב את עם-ישראל ,הוא אוהב את
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
שיבוא ויעשה את ההרס שלו – שזה גם כן ישיר
מה' .לא משנה מה ,רוב העולם הזה יחרב ,ורוב
האוכלוסיה של העולם הזה תמות ,אין ספק בזה.
עכשיו אנחנו צריכים להחליט איפה אנחנו
עומדים ,אנחנו לא יכולים להיות כמו האח של
אברהם אבינו שחיכה לראות איך אברהם אבינו
יצא מהאש ,לראות אם הוא חי או לא ואז הוא
יחליט באיזה צד הוא יהיה ,לצידו של אברהם
אבינו או לצידו של נמרוד .זה לא הצליח אז ולא
הצליח עכשיו.
יהודים אמיתיים ,כשהמלחמות הגדולות יתחילו
והסכנה תהיה גדולה  -ה' יחזיר אותנו אפילו אם
אנחנו רחוקים ,וכשאנחנו מרגישים שהוא מחזיר –
לא כדאי להתנגד – כדאי מיד לחזור בתשובה כי זה
יחסוך לנו הרבה סבל .השאר – אלה שהם באמת
ערב-רב ,עמלקים וכו' – אין מקום עבורם בעולם
החדש ,בעולם של משיח ואחרי זה.
עם ישראל – אין לך מה לדאוג – עם-ישראל חי
וקיים לנצח.

זה לא משחק ילדים

שנגיע לדברים שיהיו רק טובים ,לא יהיה כבר רע,
הרע יעלם לגמרי ,רק נעבוד ונעבוד ונהנה – וזו
תהיה הנאה מעל ומעבר ,וכמה שנעלה יותר –
נהנה יותר ,זה רוחני .זה יהיה נקי ,איזה יופי זה
יהיה שאי-אפשר לתאר...
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
ומחכים לזה ומתפללים לה' שיגיע מלך המשיח,
להקריב קרבנות בבית המקדש ולהתקרב לה'
באמת בע"ה .זה מה שאנחנו רוצים ,למה שאנחנו
מחכים .רק אלה יכולים לשרוד.
אלה שמפחדים – על מה אתם מפחדים? איזה
עולם מגעיל יש לנו עכשיו! ממה אתם מפחדים?
שיקחו מכם את השקר? את המעשה שטן? את
התשוקה? אתם לא יכולים לראות יותר רחוק
מהאף שלכם? לכן אתם מפחדים גם מהמוות,
שיקחו לכם את הגוף והדברים שהוא נהנה מזה.
יהודי אמיתי לא מפחד ,הוא יושב ומתפלל,
מבקש ומבקש שמשיח יגיע ,לא משנה מה –
שיעבור כבר העולם הזה! יהודי שמחכה באמת
למשיח ומתפלל כל הזמן ,רק משיח ,אוי ,למה לא
הגיע השנה ,הזמן עובר והוא עוד לא הגיע .אנשים
בוכים על זה כל הזמן .יהודי אמיתי רוצה את
האמת ,רוצה את הקשר עם הקב"ה ולא רוצה את
השקר שהכל בנוי עליו.
מי שמפחד – אני מרחם עליו ,אמנם זה יהיה
דבר מפחיד – רק לחשוב איך לעבור את זה ,אבל
מי שלא מחכה ומוכן לזרוק את הכל ,רק שזה יגיע.
הוא מוכן לזרוק את הכל ולרוץ לארץ-ישראל
בשביל להיות קרוב יותר לשכינה ולא ככה להיות
בתוך כל הבלגן שיהיה בחו"ל .יהיה גם בלגן פה,
אבל זה לא יהיה קרוב-אפילו למה שיהיה בחו"ל.
בסופו של דבר ,לכל יהודי אמיתי תהיה השאיפה
הזו.
צולם מירושלים ,ט' באדר תשע"ז )(7/3/2017
הערה :פלנט-אקס היא מערכת של שבעה כוכבים
)ראה הזוהר פרשת בלק(.
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דניאל ,ירושלים ,כ' חשון תשע"ז
אני מרגיש שאני מפחיד אתכם עם המילים שלי –
ששני-שליש של העולם הולך להיחרב ורוב
האנשים בעולם יהרגו .אני חוזר ואומר – זה כתוב
בנבואות וזה חייב להיות.
תסתכלו על העולם שלנו היום ותבינו ,תסתכלו
על היהדות שלנו היום – ותבינו – שעולם כזה לא
יכול להמשיך .ה' ,כמה פעמים בהיסטוריה ,הרס
את רוב העולם – לא את הכל ,את הרוב ,ובנה
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
חושבים שהוא חס-ושלום במקום הקב"ה ,שיש לו
את הכח להילחם נגד הקב"ה חס-ושלום .לא
מספיק שפעם אחרי פעם אחרי פעם – ה' הוכיח
להם אחרת .עכשיו זו תהיה ההוכחה האחרונה.
כל הרשעים שחיו אי-פעם חזרו וקיימים היום
בעולם שלנו ,וה' יחסל את כולם ואת כל אלה
שהולכים אחריהם .מי שהולך אחריהם לא יוכל
להמשיך לעולם הבא של הקב"ה .הם – רוב
אוכלוסיית העולם – ילך ,ה' ישמור.
וכל נשמה יהודית תישאר – אם היא רחוקה
מהאמת – ה' בכח יקרב אותה לאמת .אם היא
תחזור בתשובה מיד – היא לא תסבול כ"כ ,אם
היא תלחם חזק – ה' יסחוב אותה בכח עד שהיא
תבין עד הסוף – מה זה אמת .אני אומר את זה
פעם אחרי פעם שיהיה לכם ברור – כל נשמה
יהודית שעמדה על הר סיני – תינצל לנצח .העולם
הבא של הקב"ה – יהיה בנוי עליהם – על הנשמות
האמיתיות .יהיו גם גויים שינצלו – אבל מעטים
יחסית ,מעטים מאד.
ובעולם הבא – הכל יהיה אמת ,מי שלא יוכל
לקבל את האמת ,לא רוצה את האמת – לא יוכל
להתקדם לנצח.
זהו ,אין מה לדבר ,זה מפחיד ,נכון ,אבל לפני
המבול – אנשים לא פחדו ,הם חשבו שהם יכולים
להמשיך עם מה שהם רוצים – ה' חיסל אותם.
סדום ועמורה – ה' חיסל אותם ,לא רצו להאמין.
עכשיו ,המכה האחרונה ,ה' יקח את היצר הרע
שנקרא גם מלאך המוות ,ונקרא גם השטן – וישחט
אותו ,וכאשר ה' שוחט אותו – ה' לא יזרוק אותו
לפח ,ה' שלח אותו לעשות את העבודה הזאת ,ה'
בנה את היצר הרע בשביל לבנות חברה ,לבנות
קהילה שכולה תהיה – טוב ,ובשביל זה היא צריכה
להילחם נגד הרע – להוכיח את עצמה .ה' יקח את
היצר-הרע – יפרק אותו ,יהפוך אותו לחיובי ויכניס
אותו לכל מיני מקומות .זה יהיה הסוף ,הרשעים
ייעלמו יחד עם רוב העולם אשר מעדיפים ללכת
אחרי התשוקות שלהם ,אחרי הגשמיות שלהם,
הכסף ,השליטה וכל הדברים הרעים ולא משתדלים
לעבוד ולהגיע לאמת.
ואז ,עם-ישראל ,אני לא יודע איך לתאר את זה
כי אני לא יודע בדיוק איך זה יהיה ,אני רק יודע

אבל אנחנו רוצים לשרוד ,אנחנו חלק של העולם
הבא ,של משיח ומעבר לזה ,וכדי להגיע לזה בקלות
עם מעט סבל ,צריכים לסדר את הראש ,את הלב
ולקשור קשר עם הנשמה שלנו ,ובתוך הנשמה
ליצור קשר עם הקב"ה ,להרגיש אותו – למרות כל
הבעיות שיש לנו.
ה' בוחן אותנו בהתמודדות עם הבעיות שלנו,
הוא בוחן אותנו חזק ,וכל יהודי עובר את
המבחנים האלה של ביטחון בה' .ואלה החולים
שלא נדע – שכל פעם צריכים עוד תרופה ועוד
תרופה ומושכים את החיים ,או אפילו מסתלקים
מן העולם – הם יחזרו אליו אם עשו את זה עם
אהבה ובטחון בה'.
וכדי שיהיה בטחון – שזה הבסיס הכי חשוב –
צריכים אמונה ,צריכים לבטוח בה' – שכל מה
שהוא עושה – זה לטובתנו .אין כזה דבר אחר –
הוא עושה הכל לטובתנו – לא משנה מה קורה –
הכל לטובתנו.
מי שעובר את החיים ככה – הוא יינצל .זה לא
אומר שאנשים לא ימותו באופן טבעי ,אבל יחזרו.
מאחר ואין מוות לנשמות יהודיות אמיתיות הם
יחזרו .כולנו ,כמעט כולנו גלגולים של נשמות
שחזרו לעולם הזה ,כל היהודים שעמדו בהר-סיני
ואמרו "נעשה ונשמע" – יחזרו בתחיית המתים.
אז לא לפחד ,ללכת יותר ויותר לכיוון של
הקב"ה ,לבטוח בו – שכל מה שהוא עושה ,לא
משנה מה הוא עושה – אם יש אוכל בבית או אין,
אם יש מחלה ח"ו או אין ,לא משנה מה הוא עושה
לנו ,איך הוא בוחן אותנו – אם נהיה איתו –
נעבור את זה בקלות .אם אנחנו לא איתו חס-
ושלום יהיה סבל ,סבל ועוד סבל .אם אנחנו נעזוב
את קב"ה חס-ושלום – אין לנו זכות קיום בכלל.
שיהיה ברור – זה לא משחק ילדים .אתם לא
רוצים לפחד? אז תעשו משהו ,אתם צריכים
להתקרב לקב"ה! אתם מבינים? להתקרב לקב"ה,
אין אמת אחרת – הוא מעל לכל .הקשר האמיתי
היחידי שיש בעולם זה הקשר עם הקב"ה ,זו
האמת ,כל קשר אחר זה לא אמת ,אנחנו קשורים
לקב"ה קודם כל .המשפחות ,הילדים ,האשה או
הבעל או האמא או האבא ,לא משנה ,אנחנו
קשורים ,אבל הקשר בה' הידיעה זה רק עם הקב"ה.
לא לפחד ממה שאני אומר ,במקום לפחד –
תתקרבו לקב"ה ואז יהיה לנו נצח נצחים.

להיות בשמחה
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בנימין ,ירושלים ,כ"ח אב תשע"ו
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
שלנו ,חשבנו שזה מתאים אולי לסדום ועמורה ,או
לעובדי העבודה-זרה של פעם ,אבל גילינו שזה
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
תהיינה הפתעות.
ויהיה מאד קשה ,תהיה בעיה כספית קשה מאד.
יותר ויותר אנשים יהיו ללא מספיק כסף בשביל
לחיות ,פשוט בשביל לשלם שכר-דירה ,לשלם עבור
אוכל וכו' .אנחנו נראה ֲע ִליָּה של הטומאה ,רחמנא
ליצלן ,זה יפרוץ החוצה לגמרי ,ללא שום בושה,
בלי לדאוג מה שיגידו בעולם ,יצפצפו .ואנחנו
נראה אסונות-טבע עוד יותר גדולים ממה שהיו עד
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[.
מתי ממש יבוא הכוכב – אני לא יכול להגיד,
אבל זה מאד מאד קרוב .וכבר רואים את זה
בעיניים בהרבה מאד מקומות בעולם ,לא צריכים
טלסקופ ,עם העיניים בלבד אפשר לראות את זה.
ולא לשכוח ש'השביט' או 'פלנט-אקס' כמו שגוים
מכנים את זה – זה לטובת היהודים ,אבל רק
היהודים האמיתיים .ואין מה לפחד ,רק אלו שלא
רוצים לראות את האמת ,אלו שלא מוכנים לראות
איך שהעולם החרדי ירד בצורה איומה ,והפך
להיות מין "חיקוי חרדי של החילונים או הגוים",
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
להוריד אותנו ,להכניס בתוכנו חוסר-צניעות ,ממש
פריצות ,להכניס בינינו את הידיעות על כל הדברים
הטמאים שעכשיו עולים לעיניים של כל העולם.
שולחים אנשים לקלקל את הבית היהודי עם כל
הגשמיות ,עם כל הרצון להיות 'חלק של העולם
הגדול' ,עם כל הטיסות שמביאים אותנו מארץ
לארץ לזמן קצר ביותר ,לבר-מצוה בניו יורק ,או
לחתונה בלונדון ,וכו' וכו' ,הרגשה של חופש,
שאפשר לעשות מה שרוצים ,שיושבים במטוס
ורואים סרט ממש מול העיניים ,ואף אחד לא רואה
מה שאתם עושים .אפשר להיות משהו אחר.
ויש כל מיני דברים שנכנסו לעולם החרדי.
הילדים בבית הספר מחקים ומחקות את
החילוניים ,עם השמלות שלהן ,עם חוסר-הצניעות,
עם כל הסרטים והפרחים שיושבים להם על הראש
המ ְשחקים
שלהם ,ועם השיער הפזור ,עם כל ִ
שלהם ,עם הגיימבויים שלהם ,ועם כל הרעיונות
מהרחוב .בבתי יעקב מנסים להפוך אותן
לפרופסוריות ,ואנחנו דיברנו לא פעם על כך שהן
כל כך 'חרדיות' ,וכל כך 'יראות שמים' שהן רוצות
'רק בחור שלומד' ...אבל היא לא רוצה להיות
אשת-חיל .היא רוצה לעבוד ולהרוויח את הכסף,
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,
ופחות ופחות שמים דגש על הרוחניות ,על הקרבה
לה' ,וכו' וכו' .כן ,מאמינים בה' ,אומרים ,אבל
מאמינים בעגל-הזהב הרבה יותר ]ישעיה כ"ט י"ג:
ַתּ ִהי
דוּני ,וְ ִלבּוֹ ִר ַחק ִמ ֶמּ ִנּי ,ו ְ
וּב ְשׂ ָפ ָתיו ִכּ ְבּ ִ
ְ'בּ ִפיו ִ
ֻמּ ָדה ,['...אוהבים את
ָשׁים ְמל ָ
אָתם א ִֹתי ִמ ְצוַת ֲאנ ִ
י ְִר ָ
עגל הזהב ממש הרבה יותר .ואם יש מצב שקיימת
סכנה רוחנית ממשית לעם ישראל ,ורוב האנשים
לא רוצים בכלל לראות את זה או להכיר בזה – אז
משהו איתם לא בסדר! וכשרואים שבנות עושות
הצגות בסרט ,ומראים סרט שאמנם כולם בו
יהודיות או יהודים ,והכל 'כשר למהדרין' ,אבל כל
זה  -זה לא-כשר ,זה מכניס להם רצון למשהו ,רצון
למשהו שאסור ]במדבר ט"ו' :וְ לֹא ָתתוּרוּ ֽאַ ֲח ֵרי
ֵיכם.['...
אַח ֵרי ֵעינ ֶ
ְל ַב ְב ֶכם וְ ֲ
אני לא אכנס לזה יותר .כבר דברנו על זה בלי
סוף .אבל אני רק אומר לעם ישראל :אלול יהיה
קשה מאד ,כללי ,בכל העולם .ואם זה לא מספיק
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
רק אלה שעם ביטחון בקב"ה באמת – ישרדו
ָדל ,וְ ָחסוּ
אַר ִתּי ְב ִק ְר ֵבּ ְך ַעם ָע ִני ו ָ
]צפניה ג' י"ב' :וְ ִה ְשׁ ְ
ְבּ ֵשׁם ה' '[ .ומי שאין לו את זה – לא יוכל לעבור
את מה שעומד להיות .כי מי שמגיע לסוף לפני
הגאולה ועדיין אין לו ביטחון בה' ,יכול להפסיד את
חיי הנצח ,וזה עצוב ,וזה עושה אותי מאד עצוב.
ומעט מאד יהודים תופסים את זה שעכשיו זהו
המבחן האחרון ,ממש האחרון ,ואין מה לעשות,
אם אין ביטחון בה' – אין כלום ]דברי הגר"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-לאט להרגיש יותר ויותר שהעולם משונה,

העולם הזה שהרוב בו זה נגד התורה ,ולא נגד
היהודים דווקא ,אלא נגד התורה.
ואני אגיד לכם שאתם חייבים עכשיו באלול,
יותר מבכל אלול אחר ,לעבוד על עצמכם ,לשים
את כל הגשמיות הטיפשית בצד ,ולהתקרב אך ורק
לקב"ה .עוד מעט הכסף של כולם לא יהיה שווה
כלום .אוכל – יהיה קשה להשיג ,מלחמות יתחילו
מכל הכיוונים ,אסונות-הטבע 'מלמעלה ועד למטה',
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
יך שׁ ֵֹאל ֵמ ִע ָמּ ְך ִכּי ִאם
'מה ה' ֱאל ֶֹק ָ
]פרשת עקבָ :
ְלי ְִראָה .['...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
'וּל ָד ְב ָקה בּוֹ'[ .ב'עולם של משיח' –
על הפסוק ְ
הגשמיות לא תהיה שווה כלום ,זה לא יהיה חשוב
בכלל עבורנו ,לא יהיה חסר שום דבר .הכל יהיה
רוחני ,והגשמי  -גם יהיה רוחני ,ואז רק מי שהוא
משתוקק לזה ,יוכל לשרוד ולחיות ,כי מי שהוא
משתוקק לעגל-הזהב וכל החומר – הוא לא ידע מה
לעשות עם עצמו.
אז אני מבקש מכל עם ישראל להבין שאנחנו
נמצאים עכשיו במבחן האחרון .והזמן עכשיו,
אלול ,זה הזמן לעשות תשובה ,בזאת שאנחנו
מרחיקים מתוך הלב שלנו ,ומהרצון שלנו את
הגשמיות ,ואנחנו נכנסים עם כל הכוחות שלנו
לרוחניות ,ואם זה קשה לכם – אז תעבדו על זה
חזק ,כי בלי זה אין עתיד.
עכשיו ,כולם פה בארץ ישראל ,כל היהודים וכל
ה'כביכול יהודים אמיתיים' ,שתדעו ,כל המדינה
הזאת – היא לא שייכת לעם ישראל .ארץ ישראל
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
ַח ַלת
ומגוג ]'כּ ַֹח ַמ ֲע ָשׂיו ִה ִגּיד ְל ַעמּוֹ ָל ֵתת ָל ֶהם נ ֲ
גּוֹיִם'[ .אחרי זה יהיה ברור שארץ-ישראל שייכת אך
ורק ליהודים ,שכל ארץ-ישראל  -זה ירושלים ,וכל
העולם  -זה ארץ ישראל .והקב"ה – רק הוא הבורא
של הכל ,הוא בורא-עולם ,וכל העולמות והכל .אין
עוד מלבדו .זה יהיה ברור לגוים וגם ליהודים
ילים ָכּ ִליל
]'וְ ִנ ְשׂגַּב ה' ְל ַבדּוֹ ַבּיּוֹם ַההוּא ...וְ ָה ֱא ִל ִ
ַחלֹף '...ישעיה ב'[ .לא יהיו כתות כאלו ואחרות,
יֲ
בעזרת ה' ,לא יהיו כל מיני ֶס ְק ִטים )קבוצות( של
נוצרים ]יתכן שמרומז בזאת לדברי הרמב"ן
ה'כּ ִתּים'
שבפרשת בלק שבני אדום ,רומא הם מבני ִ
המוזכרים בתורה בפרשת נח ובלק[ .לא תהיה
הנצרות ,ולא יהיו מוסלמים .ידעו שאך ורק כי
הקב"ה הוא ריבונו של העולם ]סוף מזמור פ"ג:
אָרץ,['...
אַתּה ִשׁ ְמ ָך ה' ְל ַב ֶדּ ָך ֶע ְליוֹן ַעל ָכּל ָה ֶ
ֵדעוּ ִכּי ָ
'וְ י ְ
הוא הכל יכול .ורק אלו שמוכנים לקבל את זה –
ישרדו ,מעט גוים ישארו וגם מעט יהודים ישארו,
אבל יהיו פחות גוים מאשר יהודים.
ואפילו אז ,נצטרך עוד לעבור את גוג-ומגוג עד
שיהיה ברור לכולם 'עד הסוף' שרק ה' הוא הכל
יכול.
והציונים ,יש בלבול קשה מאד עם הציונים .הם
לא בעד הקב"ה .ולא יכולה להיות עכשיו 'מדינה
של יהודים'  -כי זה נגד רצון ה' .לא יכולה להיות
מדינה יהודית-חילונית ,כי זה נגד רצון ה' .וכל אלה
שהם כועסים על החרדים כי הם לא רוצים ללכת
לצבא ,צריכים להבין שהחרדים יודעים שארץ
ישראל שייך לעם ישראל ,אבל זה לא שייך
לחילונים שלקחו את זה ֵמ ַעם אחר לפני הגאולה
]'פלניא גזלנא הוא דקאכיל לארעאי בגזלנותא'[ .זה
אסור .ואי אפשר להכריח יהודי-אמיתי ללכת לצבא
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,
הפיגועים באים מזה .במשך מאות שנה יהודים גרו
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
לגמור את הבעיה של היהודים .ואם אתם לא
חושבים שזה נכון  -תפתחו ספרי היסטוריה .יש
הרבה חומר כתוב על זה .אבל יהודים אמיתיים
יודעים שבעתיד הקרוב המדינה תיפול ,אין בזה
שאלה ,זה כתוב ברור ]ספר עמוס ,סוף הספר'ִ :הנֵּה
ֵעינֵי ה' ַבּ ַמּ ְמ ָל ָכה ַה ַח ָטּאָה ,וְ ִה ְשׁ ַמ ְד ִתּי א ָֹתהּ ֵמ ַעל ְפּנֵי
ָה ֲא ָד ָמה ,['...ובינתיים כל הנבואות התגשמו חוץ
מאלה שעדיין לא התגשמו ,שהן עוד מעט יתגשמו.
גם זה יהיה.
וכאשר גוג ומגוג יגיע – הם יגיעו לארץ ישראל,
הרשעים האלה ,הם ימצאו יהודים שחיים חיים של
יהודים אמיתיים ,ולא יהיה שום דבר אחר .כבר לא
יהיו את החילונים ,יהיה עוד מעט ערב רב ,שבסופו
של דבר ילכו לצד של הגוים ]זוה"ק פרשת שמות
דף ו' ,[:אבל המדינה לא תהיה .ולמעשה המדינה
כבר לא נמצאת בכלל! זה רק 'כאילו'.
הם יודעים ,אלה ששולטים ,שהכוכב בא ,כי הם
חלק של אלה שקיבלו את האינפורמציה הזו .יש
להם בונקר גדול מאד מאד ,והם בטוחים שהם
יֵצאו 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
את כל הכוחות של הקב"ה ,זה גדול מדי בשבילנו,

אבל הם בטיפשותם בטוחים שהם יכולים לרצוח
אנשים על שמאל ועל ימין שהולכים נגדם ,אבל
נוֹד ָעה יַד ה' ֶאת
בסופו של דבר יפסידו את הכל ]'וְ ְ
ָעם ֶאת אֹיְ ָביו ,'...סוף ישעיה ,עיי"ש[.
ֲע ָב ָדיו וְ ז ַ
עם ישראל ,אל תתבלבלו יותר .עם ישראל!
הקב"ה רוצה שנהיה נאמנים רק לו ,ואי אפשר
לחיות חיים של 'חצי חרדים חצי חילונים' -
ולשרוד .אם אתם משתדלים להחליף את
האידישקייט עם הגויישקייט – זה כאילו שאתם
דחיתם את הקב"ה ,הוצאתם אותו מהחיים שלכם,
וזה הוא לא יסבול יותר .זהו.
שאלות ותשובות:
ש .מחכים ומחכים :מתי תבוא הגאולה?...
ת .הגאולה תבוא באופן פתאומי ,ואנשים נהיים
מאד עצובים ,ולא מאמינים שזה יכול להיות
]'משיתיאשו מן הגאולה' ,סנהדרין צח ,[.ופתאום
יכלוֹ ָהאָדוֹן
'וּפ ְתאֹם יָבוֹא ֶאל ֵה ָ
זה יהיה ]'מלאכי ג'ִ :
אַתּם ְמ ַב ְק ִשׁים ,'...יחזקאל ל"ט'ִ :הנֵּה ָבאָה
ֲא ֶשׁר ֶ
ָתה ְנ ֻאם ה' ,הוּא ַהיּוֹם ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ִתּי ,['...ואנחנו
וְ ִנ ְהי ָ
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.
ש .כאשר הכוכב יבוא  -מה יהיה עם כל היהודים
שנמצאים בכל המקומות שאמורים להיפגע?...
ת .ה' הוא הכל יכול ,הוא יוציא את היהודים מכל
חור ,את היהודים שהם אמיתיים ,שהם רוצים את
החיים של יהודים .ולא לשכוח שגם הגוים יקחו
את היהודים להביא אותם למשיח עם אניות או
אינני יודע איך ]סוף ספר ישעיהו[.
צולם במדינת אוקלהומה ארה"ב ,תאריך .9/3/2017
צילומיו של צלם זה מופיעים כאן מאחר וצילומיו
וזווית הצילום שלו דומה לצילומים שלנו .מדינת
אוקלהומה נמצאת כמעט באותו קו-רוחב של ארץ
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
היהודים ,איך שלא יהיה – הם דואגים אחד לשני,
ברוך ה' ,משתדלים .ובינתיים הרבה יהודים
לוקחים כסף מההורים ,למשל ,אנשים יחסית-
צעירים שמתחילים לחתן ילדים ,הרבה מהם
נשענים על ההורים .ואם אין את ההורים  -אז הם
בבעיה .עד היום היה אפשר איכשהו לעבור את זה
עם חובות גדולים ,ויש לא-מעטים שלא הצליחו
לשלם את החובות שלהם ,אבל עכשיו זה יהיה עוד
מהזקנים איבדו את הפנסיה.
ֵ
יותר גרוע ,כי הרבה
ש .איך איבדו את זה?
ת .כי הבנקים שיחקו עם הכסף ולא נשארה פנסיה.
ובכלל ,כל האנשים המבוגרים יותר – הרבה מהם
כבר יצאו מהעולם הזה ,ואין כבר את ההורים
לקבל מהם תמיכה כספית ולשלם חובות .אמנם
השאירו להם 'משהו' ,אבל הם גומרים את זה מהר
מאד ,במיוחד אם יש כמה ילדים ְל ַח ֵתּן .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
הרפואה הזאת של העולם ,שולטים על זה
הרשעים .והרשעים האלה גורמים להרבה מקרי
סבל ומות מיותר לאנשים שיכלו להתרפאות.
ה' רוצה שנאהב אותו ושנהיה איתו ,אפילו שזה
נראה שאי אפשר לחיות ככה ,שעוברים כל כך
הרבה סבל שזה פשוט קשה לחיות ,אבל לא משנה,
אנחנו צריכים ,כמו שהרב ברלנד עושה ,להיות
שמחים .כל הצדיקים שלנו – הם היו שמחים ,אז
לפחות יש לנו איזה דוגמא מעכשיו ,מישהו ששמח
במצב קשה .והוא ,במצבו הקשה – הוא עושה
קידוש ה' 'לא רגיל' .אבל אנחנו גם כן צריכים
לעשות קידוש ה' ,ועם הכל – להיות שמחים,
להיות שמחים ,ולהשתדל עם כל הצרות שלנו שלא
לפחד .אין ממה לפחד חוץ מהפחד ...זהו ביטוי
שרשע אחד גדול אמר את זה ,וזה נכון ,אפילו
שרשע אמר זאת .הרשע – זה הנשיא רוזבלט ,הוא
היה נשיא ארצות הברית ארבע פעמים ברציפות,
וגם במשך כל זמן תקופת מלחמת העולם השניה,
רשע גדול.
ש .הוא היה מאנשי 'סדר העולם החדש'?
ת .בודאי שהוא היה חלק מהסעה"ח ,אין ספק .הוא
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.
ש .מה דעתך על כל הרדיפות שרודפים את הרב
ברלנד ,שמו אותו במקום כל כך קשה...
ת .כמו שדברנו מקודם  -זה בשביל שהוא עושה
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
לעשות את זה כשיש לנו כזו דוגמה .אנחנו גם
נעשה את זה ,אולי לא נגיע לרמה שלו ,אבל
בשבילנו 'הנעבעכים' )מסכן ,איש פשוט( ,זה
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
הנשמה ואת הלב של המון יהודים בעולם ,ונתן
להם הרגשה שהם יהודים .ואנחנו צריכים לראות
כמה שהרשעות עולה ,כמה שאפילו פה ,בארץ
ישראל ,היהודים ששולטים פה ,מביאים לכאן את
כל החילוניות שיש בעולם ,בשביל להפוך את
היהודים להיות גוים ,ממש .אי אפשר לתאר כמה
רציחות שהם עשו ,רציחות 'למען המדינה' ,שלא
נדע .הם רצחו לא רק ערבים ,הם רצחו יהודים
טובים בכוונה .אז נו ,מה אפשר להגיד? איך אפשר
להתנהג ככה? אז איך אפשר לתת להם להיכנס
לבתי-הספר שלנו ,וללמד שטויות על בן-גוריון ועל
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
פה ,בין אם הם חרדים או לא-חרדים ,אם הם
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.
ש .לגבי הרפואה הנשלטת ע"י הרשעים ,מה יכול
לעשות בן אדם חולה ,מסכן ,אין לו שום כלים
להתמודד חוץ מהמוסדות הרפואיים הממסדיים...
ת .זה נכון ,אבל עוד מעט גם לא יהיו בתי
החולים ...ופלא פלאים – כולם יהיו בריאים ,זהו.
כל הכאבים ייעלמו ,והזקנים גם הם יוכלו לרוץ
ַעלוּ ֵא ֶבר
ַח ִליפוּ כ ַֹח ,י ֲ
]ישעיה מ' ל"א' :וְ קוֹ ֵי ה' י ֲ
ִיעפוּ '...זכריה
ֵלכוּ וְ לֹא י ָ
ַכּ ְנּ ָשׁ ִרים ,יָרוּצוּ וְ לֹא יִיגָעוּ ,י ְ
ְרוּשׁ ָלִם,
ֵשׁבוּ זְ ֵק ִנים וּזְ ֵקנוֹת ִבּ ְרחֹבוֹת י ָ
ח' ד'' :עֹד י ְ
ָמים.[ ,'...
וְ ִאישׁ ִמ ְשׁ ַע ְנתּוֹ ְבּיָדוֹ ֵמרֹב י ִ
ש .אז כעת אין לנו מה לעשות ,רק לחכות לישועת
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.
והוא עוזר .הוא עושה המון-המון ניסים לכולם.
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
תודה לה' בשביל מה שהוא עושה לו ,אז הוא פונה
אל ה' ואומר לו' :אני רוצה להיות חזק ,אבל אם
הנסיון צריך להיות קשה – אז שיהיה לי קל יותר
לעבור את זה ,ואם ה' רוצה לעזור לי בנס – אז אני
אהיה שמח עוד יותר'.
ש .נהיית ברסלבר ,בנימין...
ת .אני יהודי אמיתי...
ש .אבל ככה בדיוק מדברים בברסלב...
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
שאנחנו צריכים עכשיו לשמוע ,להיות בשמחה –
לא משנה מה שהרשעים עושים  -להיות בשמחה.
ש .יש כ"כ הרבה כאב בעמ"י ,ואנחנו משתתפים
בכאב שלהם ,אז איך אפשר להיות בשמחה?
ת .היהודי יכול לבכות ולרחם על מישהו אחר,
ולבקש את הגאולה ,ולבכות מגעגועים לגאולה,
אבל זה לא עצבות .עצבות – זה משהו עמוק יותר
וקשה יותר ,זה דכאוני ) .(depressionוזה דבר
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,
ההפקרות הזאת – זה בדיוק 'סעודתו של
אחשורוש' ,הם שמחים עם כל ההפקרות...
ת .בדיוק ,בדיוק אותו הדבר .הם 'מתייונים' .בדיוק,
שבפ ַרס באו לסעודה
ָ
הם אלו המתייונים ,הם אלו
הגדולה של אחשוורוש ,ונהנו מזה ,ועברו עבירות
קשות .והעבירה הכי גדולה – זה שנהנו מזה .ידעו
מה שהם עושים ,הם יָדעו שהם עשו נגד התורה,
ונהנו מזה .והיהודים-החרדים שחושבים שיכולים
להתחרות עם החילונים בכל מיני דברים ,ולעבוד
במקום כמו הצבא – זה לא יכול להיות ,הצבא זה
טומאה! הצבא זה 'טרייף'! זה צבא מלא גוים,
ובוודאי שהם בכיוון של לא-מאמינים בהחלט ,כי
זה 'כוחי ועוצם ידי' .ואין כזה דבר אצל היהודי.
הכח – הוא רק לה' ,והידיים שלנו חלשות ,ורק אם
ה' נותן לנו את הכח – יש .ואם אנחנו לא
מאמינים בו ח"ו ,או שלא מקבלים אותו כהמלך
שלנו ,כהכל-יכול ,אז לבן אדם כזה אין כח בכלל,

הוא יכול לחלום שיש לו כח ,והוא יכול לחשוב
שהוא עושה התעמלות ,והוא אוכל טוב וכו' אז לכן
יש לו כח ,אבל זה לא כח ,זו חולשה! אם רק שבוע
]'ח ְדלוּ
ימים הוא לא יאכל – הוא יהיה חלש חלש ִ
ֶח ָשׁב הוּא ,'...ישעיה ב'[.
אָדםִ ...כּי ַב ֶמּה נ ְ
ָל ֶכם ִמן ָה ָ
אז יש לנו בורא-עולם ,אסור לנו לשכוח ,ואנחנו
צריכים לחיות בשביל לעשות את כל מה שהקב"ה
רוצה מאתנו .להשתדל למלאות את כל רצון השם.
זו המטרה שלנו .וכדי לעשות את זה – אנחנו
צריכים ללמוד תורה ,אנחנו צריכים לעשות מצוות
וכו' .אנחנו צריכים לחיות חיים 'נֶטוֹ-יהודי' ,ולא
לתת בשום פנים ואופן לכל הלכלוך של העולם
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
האלה ,כל הרצון להיות חלק של העולם הגדול,
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
נראה כמו בזמן המצור על ירושלים ,שכבר נפרצו
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
שלנו  -זו הממשלה שלנו ,וגם בתי-החולים הם
אויב שלנו ,וזה כל דבר ששייך לכסף ממשלתי .הם
ממש לא עובדים בשבילנו .כן ,יש יהודים טובים
ביניהם ,שעוזרים ,ויש להם לב ליהודים אחרים,
אבל אלו ששולטים – הם רוצים להתפטר מאיתנו,
רוצים להתפטר ח"ו מהקב"ה .וזה לא יקרה ,ואוי
יהיה להם.
ש .הכוכב משחק ב'מחבואים'...
ת .הכוכב הזה – הוא משהו שמיימי ,זה לא רק
שהוא בא מן השמים ,ככה מהחלל ,אלא הוא בא
ישירות מהקב"ה .ולכן לפעמים רואים אותו -
ולפעמים לא .וככה זה צריך להיות .אבל כאשר
רואים אותו עכשיו – רואים אותו באמת ,רואים
אותו עם העיניים .לא חייבים טלסקופ בשביל
לראות אותו .אז הוא מתקרב 'לא סתם'.
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בנימין ,ירושלים ,י"ח אלול תשע"ו
אני מאד רוצה היום לדבר עם עם-ישראל.
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
מתגרות זו בזו ,'...פסיקתא המובאת בסוף תנא דבי
אליהו' ,שנה שמלך המשיח בא'[ ,כולל איומים של
מלחמת עולם שלישית ,שבוודאי ובוודאי רוצים
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
משוגעים ,כי מאד קשה להבין למה רוצים מלחמה
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
הדתות של העולם ,מההינדים ועד היהודים,
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
לקבל נוצרי שמאמין באותו-האיש ,וגוי שמאמין
באותו איש לא יקבל את היהודי המאמין שמשיח
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,
שיריבו האחד עם השני ,שישנאו אחד את השני,
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
לעשות זאת ,והם באמת עובדים ובאמת מצליחים
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.
הקהילה החרדית בארץ ובחו"ל מאז מלחמת
העולם השניה ספוגה בגשמיות ,והגשמיות הזו
רוצחת אותנו .הגשמיות הזאת  -זה הסיטרא אחרא
בעצמו .אמנם זה הביא הרבה-הרבה ישיבות והרבה
'בתי יעקב' ,ואפילו בניינים יפים ,ומלא מלמדים,
מלא מורות חרדיות ,אבל ברוב המקרים ,זה שטחי
ביותר ,זה כמין 'חתונה' בין הטרף לקדוש .וזה לא
הולך .זה רק יכול להוריד את הקדושה  -ולא
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
יכולה לשמור בית-חרדי ממש .והגבר יושב בקופת
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
יהודים-חרדים-מאד ,גם ליטאים וגם חסידים,
שאצלם הפוליטיקה שולטת .לא תמיד הרבנים
שולטים ,אלא העסקנים שולטים .אנחנו לא
נמצאים במצב כמו פעם ,שהיה רב שבאנו אליו,
וידענו במאת האחוזים שיש לו רוח הקודש והוא
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
שלהם הן הקדושות ביותר.
אבל לא זה המסר שלי .המסר שלי הוא :עם
ישראל ,אנחנו מגיעים לזמן הזה ,שדברנו עליו כבר
עשרים וחמש שנה ,שאנחנו אמרנו כל העת 'עוד
מעט' ,ויש אנשים שבשבילם עשרים וחמש שנה זה
הרבה זמן ...אבל זה לא הרבה זמן .כשמסתכלים
על ההיסטוריה ,כשמסתכלים על הנצח  -זה מעט
מאד זמן.
אני לא יכול להגיד לכם מתי בדיוק נבנה את בית
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
יוצאים מן הערים הגדולות ששם עלולות להיות
הכי הרבה בעיות ,כמו רציחות  -כשרואים שאין
מספיק אוכל ,שמוכנים לרצוח בשביל חתיכת לחם,
ה' ישמור .ויש כאלו שאוגרים הרבה מים ואוכל.
צולם מירושלים ,כ"ח אדר תשע"ז )(26/3/2017

ובכלל ישנה תעשיה שלימה שמייצרת אוכל
שאפשר עם איזושהי צורה ,לא יודע בדיוק באיזה
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,
ירקות וכו' מחומם !...ויש אפשרות להזמין הרבה
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.
ויש כאלה שקונים רובים וכדורים כדי לשמור על
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,
ואלה שאין להם כסף  -אז ה' יתן לנו ,והוא יתן גם
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-
רב ומשאירים לנו את היהודים הטובים .והדבר
הזה עושה הפרדה מעולה ,ובלי בלגן ובלי בלבול.
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
שאצל הרשעים – ה' יציל אותם ויביא אותם
בחזרה ,והרשעים שיגיעו לצדיקים  -גם אותם הוא
יקח להיכן שהם צריכים להיות .ובסך הכל תהיה
הפרדה ,יהיה בירור מאד מדויק .ויותר יותר אנו
רואים את הבירור הזה ,יותר ויותר אנו מבדילים
מי שייך ְל ַמה ,וזה מאד מאד חשוב ]'וְ י ְִת ַל ְבּנוּ וְ יִ ָצּ ְרפוּ
ָבינוּ ָכּל ְר ָשׁ ִעים,
ַר ִבּים ,וְ ִה ְר ִשׁיעוּ ְר ָשׁ ִעים ,וְ לֹא י ִ
ָבינוּ ,'...סוף ספר דניאל[.
וְ ַה ַמּ ְשׂ ִכּ ִלים י ִ
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
שאנחנו יודעים שהם פחות או יותר כביכול
ְתה ַבּ ַמּ ַעל ַהזֶּה
'חשובים' ]'וְ יַד ַה ָשּׂ ִרים וְ ַה ְסּג ִָנים ָהי ָ
ִראשׁוֹנָה' ,עזרא ט'[ ,ומשום כך אנחנו אין לנו מה
להגיד .כל תלמיד חכם שיודע שזה לא אמת ,שזה
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
גייסו 'כמרים' בכדי לעזור להם להכניס את
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,
שגייסו אותם בשביל להרגיע את היהודים
שצריכים להיכנס למחנות ,וגם יש אנשים כאלו
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.
והדת החדשה הזו  -בשביל עם ישראל זה אסור,
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...
אבל היהודי  -לא יכול ,היהודי חייב אך ורק את
היהדות .ולכן יהודי שהוא לא-אמיתי ,מישהו שהוא
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',
ואנחנו צריכים להבין שהמעט יהודים שאנחנו
מכירים כיהודים של אמת ,כיהודים שמוכנים
להקריב בשביל האמת  -אנחנו נשרוד ,והם ,הרבים,
ייעלמו מן העולם.
לא לפחד .ה' יציל כל יהודי אמיתי שרואה את
האמת ,כי רק יהודי אמיתי יכול לראות את האמת.
יהודי שחי בשקר לא יכול לראות את האמת .יהודי
שהוא ערב רב ,אמנם לפי הדין הוא יהודי  -אבל
למעשה הוא לא יהודי ,אין לו נשמה של יהודי ,כי
הוא לא עמד תחת להר ,והוא לא אמר 'נעשה
ונשמע' ,אז הוא לא ינצל .הוא לא יכול להינצל.
הוא לא יכול להפוך פתאום את עצמו .ובכל
הזמנים ,בכל ההיסטוריה ,הערב רב עושה לנו
בעיות קשות ,וגם עכשיו ,כ"כ הרבה ערב רב ,כ"כ
הרבה עמלקים ,והם כולם התאחדו ,זה השיא של
כל הדורות!
ולא רק זה ,תסתכלו ותראו שהעולם לא השתנה
מאז אדם וחוה ,ובוודאי שלא השתנה מאז נמרוד,
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
מקבלים פרסומת ,ורואים שהכל לא השתנה ,שום
ועם ישראל ,כמו בזמן המכבים,
דבר לא השתנהַ .
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,
עם הקב"ה ,ינצח את כולם ,את כל הרשעים.
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
ראש השנה[ ,ולא יקרה לנו כלום.
אז לא לפחדַ ,עם ישראל ,לעמוד ולהגיד' :עד
כאן!' השבת  -נשארת שבת ,וכל הדינים נשארים
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.
אבל הזמן מגיע במהירות ,ואנחנו צריכים
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
שהוא עושה בשבילנו  -זה לטובתינו.
והוא ירים אותנו מעל לכל העמים ]וראה תרגום
תהילים ריש מזמור מ"ו[ .אבל אנחנו צריכים
לעשות את הצעד הראשון .כשרואים קהילה
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
שמתקבלות בתוך קהילות  -להתרחק מהם .ולא רק
להתרחק ,אלא לבנות קהילות חדשות המבוססות
אך ורק על התורה ,תורת משה ,תורת האמת,
התורה שלנו שקיבלנו בהר סיני ,ולא לזוז מזה ,לא
לזוז מזה ,לא לזוז מזה.
)המשך בעלון .(10

בס"ד
)המשך מעלון קודם(
שאלות ותשובות:
ש .היתה שאלה שהשאירו בתא קולי של המסרים,
אדם השאיר בקשה להדרכה ,הוא בעל תשובה
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
כל בעל תשובה  -הוא צריך קודם כל להרגיש את
הקב"ה .הוא צריך לעבוד על זה .להתחיל לשמור
מצוות  -זה לא כ"כ קשה כמו להרגיש את הקב"ה.
הבן-אדם צריך להתבודד בשביל להגיע לזה ,צריך
]'הוֹר ִני ה' ַדּ ְר ְכּךָ['...
ֵ
להתבודד ולהתפלל על זה
ולהגיד תהלים ,כדי שירגיש את זה .וברגע שהוא
מרגיש את זה אז הוא מקבל  -אפילו בדור שלנו,
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,
מרגישים שאתה לא לבד ,שהקב"ה איתך או אתך,
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
שהם 'רוחניים-ואינטלקטואלים-ביחד' .וזה הכל
שקר .אבל בן אדם שיש לו עומק ,בן אדם שעמד
בהר סיני ,שיש לו נשמה כזאת שעמדה בהר סיני,
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
רוב האנשים במשך הדורות לא היו ככה ,היו רק
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
אנחנו נרגיש כזו הרגשה טובה ,כזו רגיעה ,ונרגיש
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
מוֹדד ְל ָך ֱהוֵי
וּמ ָדּה ֶשׁהוּא ֵ
]'בּ ָכל ְמא ֶֹד ָךְ ,בּ ָכל ִמ ָדּה ִ
ְ
מוֹדה לוֹ ִבּ ְמאֹד ְמאֹד' ,סוף מסכת ברכות[ ,הוא
ֶ
נשאר עם ה' .הוא יודע בטוח שכל מה שה' עושה -
זה לטובתו .כל מה שה' עושה זה לטובתו .ושאין
סוף לחיים  -רק עוברים ממקום למקום .אמנם זה
לא הכי נעים ,אבל אני מאמין שאלה שמקבלים את
זה בצורה הנכונה  -לא סובלים ]'כמשחל ביניתא
מחלבא' ,ברכות ח' ,[.רק אלה שלא יכולים לעזוב
את העולם הזה ,את הגשמיות.
אבל ה' יציל את כולנו ,ואנחנו לא צריכים לפחד,
זה מאד-מאד קשה לא לפחד ,זה מאד קשה להיות
שמח כשהדברים קצת קשים או יותר קשים ,אבל
זה מה שאנחנו צריכים לעשות ,וזה מה שיהודי
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
מפחיד ביותר .ורוב העולם ,האוכלוסיה של
העולם  -תיהרג.
ש .הסיבה שה' עושה לנו כ"כ הרבה טילטולים זה
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
אנחנו צריכים להאמין שהוא עושה את הכל
לטובתנו ,אתם לא רוצים למות מפחד? אז תסגרו
את העיניים ,אל תסתכלו!...
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.
וככל שאתם מכינים את עצמכם יותר – כך זה
יהיה יותר קל .וכל מה שקורה עכשיו לבן אדם ,כל
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,
הם לא כולם אויבים שלנו ,יש אמנם ביניהם כאלה
שהם גם כן ינצלו ברגע האחרון ,אבל המדינה
עצמה קמה בשביל לגמור את היהדות .ואת זה
ממש עושים את זה עכשיו .הם הצליחו להיכנס
לתוך החרדים עם ה'כביכול-חינוך' שלהם ,עם כל
השקרים שלהם ,ולמשוך חזק את החרדים ,הרבה
חרדים לכיוון שלהם .אז עכשיו אנחנו רואים,
ואנחנו מתחילים להבדיל בין יהודי ליהודי מי שייך
ְל ַמה .והיהודים האמיתיים יתנגדו לזה ,לא ישתפו
פעולה ,זה הכל .לא להשתתף ולא לשתף פעולה.
אבל רוצים לגמור אותנו.
ולאחרונה התקיים מפגש גדול בירושלים ,ודאי
לא בסוד בדיוק ,אבל גם לא בפרסום ,שכמרים
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! הםרוצים לבנות בית-מקדש ,לא פחות ולא יותר ,ה'
ישמור .והם רוצים להקריב כבר קרבנות ,ואומרים
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?!...
כדור הארץ רועד יש כיום תוכנית מחשב המציגה
בזמן אמת את מפת כדור-הארץ ,מקום רעידת-
האדמה ,עוצמתה ועומקה .נתונים מעודכנים ליום
י"ט באייר תשע"ז )יום לאחר ל"ג בעומר(:
 83רעידות-אדמה ב 24-שעות אחרונות.
 811ב 7-ימים אחרונים
 3,854בחודש האחרון.
 40,000בשנה האחרונה.
הסיכומים מתייחסים לרעידות אדמה בעוצמה מעל
ל  1.5בסולם ריכטר.

ש .הם טענו ,המנהלים של החינוך החרדי,
שהממשלה איננה מתערבת בכלל ,אבל בכל זאת
הם קבעו תקנות חדשות וסדרי מערכות-שיעורים
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
שמוסרים בחורי ישיבות לצבא .האם זה עוזר?
ת .בודאי שאנחנו צריכים להתנגד ,אנחנו צריכים
לתת מוסר ,צריך שיהיה מישהו למשוך לכיוון
הנכון ,כי אם לא  -זה ילך לכיוון השני ,כי הכובד זה
בצד השני .ואין כל כך הרבה אברכים עם
המשפחות שלהם שיכולים להחזיק את כולם בצד
הטוב ,אבל כולם צריכים לעלות ,ולהתיישב ,וככה
להביא לפחות לאיזה שיווי משקל.
ש .מוצאי שביעית הולכת ומסתיימת...
ת .לא משנה ,אנחנו נדע ,יכול להיות שהמשיח הוא
כבר פה ,ובוודאי הוא כבר פה ,גם כבר בשמיטה
הוא היה.
ש .בגמרא כתוב ש'במוצאי שביעית בן דוד בא' ,מה
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
יודע מזה  -אז זה אומר שהוא כבר בא .כאשר הוא
עצמו יודע מזה.
לבכות עם הרבה דמעות ).(275
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
כבר בתהליך ברור .ותשמעו טוב ,אנחנו חייבים,
חייבים לחזור בתשובה כבר .צריכים לרוץ ולצעוק
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.
ש .אבל ה' לא יתן להם את זה...
ת .ה' יתן להם להציג את זה ,ולהתחיל לאסוף
אנשים ,כי זה חלק של הבירור ,צריכים לדעת מי
שייך ְל ַמה .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
שאמרנו ,בתוך הגטאות שלנו ,ולא לתת לאף אחד
להפריע .אנחנו חייבים להמשיך לחיות חיים לפי
התורה ,ממש .וכל היהודים צריכים להתאחד,
היהודים האמיתיים ,ולחיות אך ורק לפי התורה,
לפי מה שכתוב ,ולא להכניס שום דבר זר בזה ,כי
עכשיו אנחנו חזרנו לשליטה של נמרוד ,והמטרה
שלו זה להילחם נגד הקב"ה ,שלא נדע ,כי הוא
רוצה להגיע לירושלים ,לב העולם ,ולשלוט פה ,חס
ושלום ,ולהראות כביכול ח"ו לשמים שהוא
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
והיוצרים ושהקב"ה יהיה  -לא יהיה חס ושלום.
הם רוצים להמשיך את המלחמה כל השנים ,לא
יכולים לסבול שהקב"ה מביא טוב לעולם ,והם
בנויים בשביל רע ,הם הולכים נגד התורה לגמרי.
הם עושים הכל הפוך מהתורה ,ולכן הם רשעים
גמורים ,עקומים ,והם חייבים להימחק מן העולם.
אבל אנחנו ,עם ישראל ,חייבים להתכונן ,להתכונן,
בפרט ביום כיפור ,וגם בסוכות .ביום כיפור לבקש
בבכייה ,בבכי רב שה' יסלח לנו מכל העוונות שלנו,
ושנכיר בכל העוונות שלנו ,שנחפש ונוציא את זה
לפני העיניים שלנו ]'נחפשה דרכינו ונחקורה
ונשובה עד ה' ...ר' דברי הרמ"א בשו"ע או"ח סי'
תר"ד בענין ספק עבירה[ ,שנראה את זה ברור שזו
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
זמנים קשים ,לא קלים כמו שהיה במדבר ,אלא
קשים ביותר ,שזה יֵראה שכל העולם יֵחרב ,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
האהובים של הקב"ה .וזה הכל .אנחנו לא מחליטים
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,
שהוא הכל ,ואנחנו – העם שלו ,הילדים שלו,
האהובים שלו ,הכלה שלו.
עם ישראל! אני מבקש ,בדמעות ,מבקש מכם,
תזרקו את כל החומריות המיותרת ,את כל הבגדים
הלא-צנועים ,את כל הפאות האסורות ,הן כולן
אסורות ,וכל הלבוש ,אפילו נשים עם מטפחות לא
הולכות תמיד היום צנועות ,תזרקו את זה לפח,
תשרפו את זהִ ,תּקנו בגדים צנועים .תהיו בלי
איפור ,והגברים והנשים והילדים ,שתחיו חיים של
יהודי אמיתי ,יהודי שלא צריך את כל הגשמיות,
שרק צריך כל יום להתקרב יותר ויותר לקב"ה ,דקה
דקה  -יותר ויותר קרוב לקב"ה .וזה כל ההנאה
בעולם ,אין הנאה יותר גדולה מזה ,אין הנאה
גופנית יותר מזה ,ואין הנאה רוחנית יותר מזה .אני
מאד מרוגש ,אבל יש עבודה קשה לפנינו ,וכל עמ"י
צריך לשים מסביבו גדר ,ולא לתת לשום רעיון,
לשום דבר זר להיכנס פנימה.
ואנחנו חייבים להתאחד ,לא עם הרשעים ,אלא
עם הצדיקים .יש יהודים היום שהם צדיקים ,יש
אנשים שנראים פשוטים ,אבל הם צדיקים ,כי הם
לא עוזבים אף לא לרגע את הקב"ה ,ולא מגדלים
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 ְכּ ָעם,
וכאנשים בודדים ,שנעשה ,ונבכה ,נעשה ניקיון,
ניקיון פנימי ,עם כל הדמעות .ואזי אנחנו נגיע
לסוכה ,רגועים ובטוחים שלא משנה מה קורה  -לא
נעזוב לרגע את הקב"ה .שאנחנו והילדים שלנו,
אנחנו נאמנים תמיד לתורה ולהקב"ה ]'בצילא
דמהימנותא'[.
ש .האם היו מרוצים בשמים מהראש השנה שלנו?
ת .לא מספיק טוב .היו צריכים יותר .אבל זה
יותר טוב מאשר פעם .יש יותר אנשים שתופסים
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
לדעת :הרשעים רוצים למחוק את הדת היהודית.
זו המטרה הכי-הכי חשובה להם .לא אכפת להם על
הנוצרים האחרים ,ולא אכפת להם על הערבים,
בעיקר הם רוצים למחוק את היהדות ,שלא נדע.
ולמעשה כל הדתות האחרות ,העיקר מה שהם

רוצים  -הם רוצים לגמור אותנו ,את האמונה
והביטחון שלנו בקב"ה ,ועוד יותר את האהבה של
הקב"ה כלפינו.
ש .צדיקים מדברים שצפויים דברים גדולים...
ת .זה נכון ,אבל נעבור זמנים מאד מאד קשים,
מאד קשים ,אי אפשר לתאר כמה קשים .אפילו אם
זה לא ִיגַע בנו .וגם בארץ זה יהיה קשה ,אבל לא
קשה כמו שבחו"ל .אנחנו נעבור דברים מפחידים
מאד .אבל אם אנחנו נחזיק באמונה ובביטחון זה
לא יפריע לנו כל כך .אבל יהיו כאלו שה' יצטרך
להכריח אותם ,כי הם בכל אופן יהודים אמיתיים,
ויגיעו בסוף לאמת .גמר חתימה טובה ,לכל עם
ישראל ,ושנזכה לחזור בתשובה שלימה ואמיתית
ולהתקרב באמת לקב"ה.
כי זה כל האדם ).(276
בנימין ,ירושלים ,כ"ג תשרי תשע"ז

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
עצמנו .וזה לא סתם 'להציל את עצמנו' ,זה להציל
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',
עזר מאד וסייע להם לברוח לכל מיני מקומות.
והוא בתחילת שנות השלושים ,אולי בשנים 1933
עד  ,1935ביקש שידפיסו לוח-שנה מיוחד ,במקום
שנהוג כרגיל לעשות לוח שנה יהודי חד-שנתי ,בכל
שנה ,אז כעת לעשות את הלוח לעשר שנים ...כולם
אמרו שזה לא פרקטי ...זה גדול מדי מכדי להיכנס
לכיס ...וזה עבה מדי ,זה בעיה ,לא נוח...
הם הדפיסו את זה ,מכיוון שהוא ביקש ,הוא היה
גדול-הדור ,אבל הרבה עותקים נשארו בחנויות ,כי
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
מוצאי-שבת ,מתי הם החגים וכו'!
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
שומעים שאומרים לשמור אוכל ומים ,תרופות
שצריכים ,וכו' ,והרבה אנשים אומרים' :לא צריך!
בשביל מה? ..אם יהיה משהו – אז ה' ישמור עלינו,
ואם אנחנו מאמינים בה' – זה מספיק'...
הבעיה היא שרוב האנשים שמדברים כך אין
להם מושג ,או שהם לא רוצים לדעת עד כמה
שהעולם בסכנה .ואם העולם בסכנה – אזי הם
והמשפחות שלהם וכל האנושות בסכנה .נכון,
אנחנו צריכים לסמוך על הקב"ה בלבד ,אבל למה
הקב"ה אמר לנח לבנות את התיבה במשך 120
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
עצמה – זה מזכיר לבני-האדם כמה שהמצב קשה,
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
]'ותשחת הארץ .['...וזה לא רק רוחני ,יש מספיק
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,
או אפילו דור המבול ,או סדום ועמורה וכו' .אלו
הם אותם האנשים עם אותם מעשי-עבירות .ומה
נעשה שגם עם ישראל טובע בכל הלכלוך הזה? יש
אנשים שלא נותנים לעצמם ליפול ,אבל הרוב
טובלים בתוך הלכלוך ,ונהנים.
תבינו ,למה נח היה צריך לבנות את התיבה כל
כך הרבה זמן? למה להכין את הכל בצורה שזה יקח
כל כך הרבה זמן? כי ההכנה עצמה – זוהי אזהרה,
רואים כמה שזה דבר מפחיד – מה שעומד להיות.
ואפילו שאנשי הדור שלו לא האמינו – אך באיזה
שלב ,כשהמים הגיעו להם עד האזנים – אז הם כן
הבינו ,אבל אז היה מאוחר מדי .אבל כשאנחנו
מכינים אוכל ,מים ,וכל מיני דברים כאלה,
וטורחים לדאוג שהמשפחה נשארת פחות או יותר
באזור אחד ,לא לטוס לכל מיני מקומות ,אז זה
מזכיר לנו כמה שזה רציני.
ואני רק רוצה לומר לכם :זה רציני ביותר .הכוכב
הזה – לא יקח לו הרבה זמן להגיע ,והוא כבר
עושה מצבים קשים בכל העולם .הטבע מתהפך,
ואנחנו רואים אסונות שלא היו כמותם אף פעם,
לפחות עד כמה שאנחנו יודעים מההיסטוריה .אבל
כמו שהגוים ,אנשי נימרוד ,בנו את מגדל-בבל ,וה'
נתן להם הרבה מאד סייעתא-דשמיא ,ובנו את זה
מהר מאד ,והם עמדו למעלה ,וירו חיצים לתוך
העננים ]עי' סנהדרין קט [:ואפילו ה' דאג שהעננים
יורידו דם ...אז היו בטוחים שפוגעים בהקב"ה ח"ו.
כל כך הרבה סייעתא-דשמיא הוא נתן להם ]איוב

ְאַבּ ֵדם'[ .וגם עכשיו ,הרשעים
'מ ְשׂגִּ יא ַלגּוֹיִם ַוי ְ
י"בַ :
יש להם ס"ד מעל ומעבר ,מצליחים ,הם חושבים
שהם מצליחים להשתלט על העולם ,אבל יחד עם
זה הם מפחדים ,כי בכל אופן בפנים-בפנים הם
יודעים שאין עוד מלבדו ,ובאמת הוא הכל יכול.
ואפילו הדור של נמרוד ידעו שהקב"ה הוא הכל
יכול ,רק אמרו שהוא יהיה שם בשמים ,הוא ישלוט
בשמים ,והוא לא צריך את האנשים פה בכדור-
הארץ .הם ישלטו בכדור הארץ .אבל אין כזה דבר.
הקב"ה הוא הכל-יכול בכל מקום ,לא רק בעולם
שלנו ,אלא בכל היקום ,בכל ה'יוניברס'
) ,(Universeהוא השולט על הכל.
ועכשיו ,תבינו דבר אחד ,שיהיה ברור לכולם,
וכתבנו זאת הרבה פעמים  -העולם הזה כמו
שאנחנו מכירים את זה – יתהפך .הכל יהיה שונה.
רוב האנשים בעולם ייעלמו ,ייהרגו .מעט מאד
יישארו .וארץ ישראל תישאר בשלמות ,אבל שני-
שליש העולם יחרב ,בצורה מפחידה ביותר.

צולם מירושלים ,י"ח אדר תשע"ז )(16/3/2017

ראה הפרק "כל אחד יכול כבר לראות את הכוכב"
בעלון מס' 12

הכוכב הזה – זה שליח של הקב"ה .ויש לכוכב
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.
אלא שאז הם היו שני כוכבים ]ראש השנה דף יא:
'ומתוך ששינו מעשיהן ,שינה הקב''ה עליהם מעשה
בראשית ,והעלה מזל כימה ביום ,ונטל שני כוכבים
מכימה והביא מבול לעולם .['...פה אנחנו לא
יודעים כמה כוכבים בדיוק יהיו ,אבל ה' שולט על
כל הכוכבים ]'ומסדר את הכוכבים ברקיע
כרצונו ,'...ברכת המעריב ערבים[ .בזמן המבול הוא
פשוט סידר את הכוכבים שיהיה כזה דבר ]עי'
ברכות דף נט .[.הכוכבים – זה שלו ,הגלקסיה הזו
וכל האחרות – הן שלו .ולא רק כדור-הארץ .הכל
שלו .הוא היוצר של הכל! ואנחנו  -העם שלו ,העם
שנ ָשרֵת
שהוא אוהב במיוחד ,העם שהוא ברא בכדי ְ
ָצ ְר ִתּי ִלי ,['...שנהיה הבנים שלו,
]'עם זוּ י ַ
אותו ַ
שנלמד את התורה שלו ,שאנחנו נעשה את
המצוות שהוא ציווה עלינו ,שנהיה נאמנים לו,
שהוא יהיה האבא שלנו ,והכל שלנו.
ורק יהודי שמוכן לעזוב את כל הצעצועים שלו,
את כל הגשמיות שלו – הוא יגיע מאה-אחוז
להקב"ה ,עד שזה יהיה ההנאה שלו ]תהלים ס"ג:
אַחרֶיךָ ,['...ולא כל העוגיות וכל
ַפ ִשׁי ֲ
'דּ ְב ָקה נ ְ
ָ
המסיבות וכל הצעצועים של הדור שלנו .שרק הוא
יהיה הכי חשוב עבורו ,שאפילו העבודה שלנו לא
תהיה הדבר-הכי-חשוב שלנו ,ששום דבר לא יהיה
חשוב – רק הקב"ה ]'מי לי בשמים ועמך לא חפצתי
בארץ.['...
ואין הרבה אנשים שירצו לחיות חיים כאלה .זה
נראה להם משעמם ,ח"ו .אבל רק אלה שמוצאים
את האמת ואת ההנאה מתוך האמת ]ר' רמב"ם
פרק י' מהל' תשובה[ ,מתוך הידע של האמת ,מתוך
הקרבה לאמת – רק אלו יכולים לשרוד ,כי
האחרים לא יכולים לשרוד בעולם שכולו טוב,
שכולו אמת.
רוב האנשים בעולם חייבים כל מיני תעסוקות
בכדי להעביר את היום ולהרגיש סיפוק ,אך יהודי-
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,
ולהיות מרוצים מאד מאד ,ולהרגיש שהם ממש
מגיעים לרמה גבוהה עוד יותר ,ועוד ועוד ועוד.
אנחנו עומדים בעתיד הקרוב ביותר ,להיות
במצב שהוא דומה-מאד-לפחות ליציאת מצרים.
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
מדובר – אלה ייעלמו .אין להם זכות קיום .אנשים
כאלה לא יכולים להמשיך ולהיות חלק של העולם
שהקב"ה תכנן עוד מאז ,לפני שהוא ברא את האדם
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
יאכלו מעץ-הדעת ,ושהנחש ישפיע עליהם לרעה,
שהרשעות תיכנס להם לתוך המהות שלהם .כל
הזמן מאז אנחנו רק נלחמים נגד הרשע הזה
שקוראים לו 'השטן' או 'היצר הרע' או 'מלאך
המוות' .הוא לא יצור כל כך רע ,הוא פשוט עושה
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
המשפחה שלו ,לבין האחרים.
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,
אפילו שהם חושבים ,מרגישים שהם מצליחים עם
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
שלו .אבל כתוב בגמרא ]סוכה נב [.שהוא ישחט את
היצה"ר ,הוא ישחוט אותו באמת ,הוא פשוט יהפוך
למשהו אחר ,משהו חיובי .בכל אופן אני חושב
שבשבועות הבאים תהיינה הרבה-הרבה בעיות עוד
יותר קשות ,ומלחמה תתחיל באיזה ...אני לא יודע
בדיוק את התאריך ,אבל אני בטוח שכשמלחמת-
העולם תתחיל יהיו הרבה-הרבה בעיות ,תהיה
נפילה טוטאלית של הכלכלה בעולם ,משבר עולמי,
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 ְל ֵח ֶלק מהם ,אבל בסופו של
דבר ה' יגמור אותם ,כמו שהוא גמר גם את דור
המבול ,וגם את דור ההפלגה של נמרוד .אמנם הם
לא כולם נהרגו ,חלקם כן נהרגו ,היה שם גם
שיטפון ,אבל בסך הכל זה לא היה כמו מה שעומד
להיות! כי עומד להיות משהו שאף פעם לא היה
בהיסטוריה של האנושות מאז האדם הראשון!
שעם הקב"ה – לא ירגישו את זה .יהיה
ואלה ִ
אמנם קצת פחד ,אבל לא משהו אפילו קרוב לאיך
ש'אדום' ירגיש את זה ,ו'ישמעאל' ירגיש את זה,
והעמלקים ירגישו את זה ,והערב-רב ירגישו את זה
– לפני שהם כולם נעלמים לנצח.
ש .צריכים לצעוק ליהודי אמריקה לעלות ארצה!
ת .אפשר לצעוק ,אבל אני חושב שרוב האנשים
ָשׁם הם עם הצמר-גפן באוזניים ...לא רוצים לשמוע
את זה .והרבה מהם יודעים את הדברים ,אבל לא
רוצים לשמוע ,לא רוצים לדעת .הם לא יכולים
להבין איך ארצות-הברית יכולה להפוך לכזה דבר
משונה שנראה יותר כמו רוסיה משנות החמישים,
או אפילו יותר גרוע ,כמו רוסיה בזמן סטאלין.
ש .סין החלה לאחרונה להשמיע קולות מלחמה?
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.
ש .אומרים בשם ה'פרנקפורטר' מקרלין )האדמו"ר
רבי ישראל פרלוב מקארלין זצ"ל( ,שבמלחמת
העולם השלישית ,סין תשלח טילים גרעיניים שזה
יפוצץ את ניו-יורק ,את פריז ואת לונדון...
ת .נכון ,ואני חושב שמישהו מאתנו כבר כתב גם
כן על כך ששלשה ערים ייעלמו ,זה היה עוד לפני
שאתם הזכרתם על ה'פרנקפורטר' .אז נראה לי
שהם יורידו כמה ערים חשובות ,ושמיליונים
ייהרגו ,לא עלינו ,וזה יהיה ה'שוֹק' הגדול ביותר.
אבל אני מקווה מאד שבסופו של דבר זה לא יהיה,
כי היהודים בשלשת הערים האלה הם רבים מאד,
רבים מאד ,גם בפריז ,בלונדון ובניו-יורק.
ש .הראו סרטון שמישהו הסריט אותה ,את
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!..
אתם מתארים לעצמכם?! ...קלינטון ,שרת-החוץ
של ארצות-הברית ,אין לה מה לעשות רק לדבר נגד
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
הצדיקים היו מתחברים ביחד היו הופכים את
העולם...
ת .אבל זה לא היה ערבים בכלל – אלו שעשו את
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
ולהגיע ישירות למטרה שלו במהירות שהוא היה
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
מהר .והבניין היה עשוי מברזל ,ברזלים מאד-מאד
חזקים ,ומי שראה בסרט איך שזה נכנס ,זה היה
נראה כאילו שזה נכנס לתוך 'עוגת קרם' ,...וזה לא
יכול היה להיות ,פשוט לא היה יכול להיות .אז
ברור שהכניסו מראש פצצות לתוך הבניין .הכל
היה עשוי מראש ,כמו 'דמולישן' ),(demolition
הריסה ,פיצוץ בניינים .ככה בדיוק מורידים בניינים
גבוהים .זה ירד ישר מטה כמו סרגל ,במקום ליטות
לצד .ובכלל ,הבניין השלישי ,שזה אפילו בכלל לא
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
הגניבות האדירות של הכספים ,כל המיליארדים
והטריליארדים שהם גנבו בשביל לבנות את
הבונקרים שלהם...

ש .תשע"ז – זה שלש פעמים שבע ,שבע שבע
שבע ...מלכות בן דוד...
ת .כן ,נכון ,סימנים וסימנים וסימנים וסימנים ,נו,
כבר בא המשיח...
ש .אם נצרף את סכום ספרת האלפים –  5-7-7-7זה
יוצא בגימטריא  – 26שם הווי"ה.
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
רוצים את העיר העתיקה ,והם מאמינים שכבר יש
להם .הם רוצים לבנות את בית-המקדש ולהפוך
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
'ה ָמנים' כאלו שיהיו מוכנים להיות חלק של
כמה ָ
הדת החדשה .וגם יהודים הם מצאו ,שה' ישמור,
אינני יודע אם הם בכלל יהודים באמת.
ש .אתה יכול לדבר קצת על רעידות-האדמה
הענקיות ועל כל מה שקורה עכשיו בטבע?...
ת .כל ,או לפחות הרוב הגדול של הבעיות הגדולות
שקורות עכשיו בטבע ,כל רעידות האדמה
ההמוניות ,וכל הדברים מסביב זה ,כמו הבולענים
הענקיים שהולכים ומתרבים ,במידה עצומה ,והם
הולכים וגדלים! והרי-הגעש שמתפרצים – זה הכל
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
שפוגעים בירח וגם באים לפה ,מאות .אז הם לא
מדברים על זה ,שותקים על זה ,אבל אנחנו בארץ,
אוי ,אנחנו בארץ  -ה' ריחם עלינו ,יש באמריקה
סופות-טורנאדו ,ושיטפונות ,משהו מדהים
השיטפונות האלו ,והוריקנים ,ושריפות-ענק וכו'
וכו' ,וגם בצורות ,ובכל העולם ישנן בעיות קשות
ביותר .ופה בארץ ,נכון ,הכלכלה היא אמנם לא הכי
"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-
הארץ ,זה לא יתנגש איתו ,אבל הוא ימשוך אותו
חזק ,את כדור הארץ ,ינער אותו חזק בכח
ההשפעה של הכח העצום המגנטי של פלנט,X-
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
חוזר ,אני חוזר ואומר :רק לקשור קשר עם ה' – זה
מה שיציל .רק זה יציל אותנו .קשר של כל אחד
בנפרד עם הקב"ה .הוא ָפּ ַתח עכשיו את המעברים
אליו ,כך שכל אחד יכול להגיע אליו ,כל יהודי יכול
להגיע אליו] ...ואתחנן ד''ִ :כּי ִמי גוֹי גָּדוֹל ֲא ֶשׁר לוֹ
ֱאל ִֹקים ְקר ִֹבים ֵא ָליו ַכּה' ֱאל ֵֹקינוּ ְבּ ָכל ָק ְר ֵאנוּ ֵא ָלֽיו'...
ידן ַדּ ֲא ַנן
לוֹתנָא ְבּ ָכל ִע ַ
ְשׁ ַמע ְצ ָ
ובתרגום יונתן' :ו ָ
עוּתן ['...והוא מחכה לכולנו,
ְע ִביד ָבּ ָ
ְמ ַצ ְליַין ַק ֵמיהּ ו ָ
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
יכול ,אז הוא כל כך מרגיש את הקשר-האמיתי
שבינו לבין בוראו ,עד שהוא לא מפחד כבר ,הוא
גם לא י ְַפ ֵחד כבר ,הוא יודע שהוא חלק של הנצח
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
לוֹקינוּ
רוּך ֱא ֵ
]'בּ ְ
לשכוח :זה כל המטרה של העולם ָ
ֶשׁ ְבּ ָראָנוּ ִל ְכבוֹדוֹ .['...ותקראו זאת עוד פעם ועוד
פעם ועוד פעם – את מה שקהלת אומר בסוף ספרו
ְאת
]'סוֹף ָדּ ָבר ַהכֹּל נִ ְשׁ ָמעֶ ,את ָה ֱאל ִֹקים י ְָרא ו ֶ
אָדם ['...זו המטרה של
וֹתיו ְשׁמוֹרִ ,כּי זֶה ָכּל ָה ָ
ִמ ְצ ָ
העולם.
הנוסחה לחיי נצח ) 278ג(
בנימין ,ירושלים ,כ"ב חשון תשע"ז
אני מאד שמח עם מה שדניאל הצדיק כתב .הוא
בנה את זה שלב-שלב ואמר הכל מדויק .אין לי מה
להוסיף ,אבל מאחר שאנחנו אומרים את הדברים
האלה כבר הרבה שנים עוד-פעם-ועוד-פעם ,ועדיין
זה לא נכנס לרוב האנשים לראש ,אז אני רק אקח
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
קצת סתום – אז צריכים בכל מיני דרכים וכיוונים
לנסות 'לשבור את הסתימה' ,שתיכנס האמת...
אני רוצה רק לתת תיאור של יהודי שחי בדור
הזה שלנו .יהודי-אמיתי שחי בימינו הוא יהודי
ששומר מצוות אבל החינוך מאד מבלבל אותו .כי
אמנם אם הוא מעל גיל ארבעים היה לו איזה חינוך
פחות-או-יותר אם הוא היה גר בארץ ישראל .בואו
ניקח בן אדם מארץ ישראל ,ולא מחוץ לארץ ,אז,
לפני ארבעים שנה או יותר ,היה קצת יותר טוב
מהיום ,עוד היו לנו כמה גדולים מאד חשובים
שהיו בחיים ,עוד היתה איזו אמת שאף אחד לא

היה מעז ללכת נגד זה ,בעולם החרדי בא"י .אמנם
היו לנו מחלוקות ,אבל בכל ההיסטוריה של
היהודים יש מחלוקות ,אז זה לא כ"כ נורא ...אבל
כיום יהודי-אמיתי שיש לו ילדים ואפילו נכדים –
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
האלה ,כי הוא מבולבל ,אבל הוא לא מעז להגיד
מילה ,כי כולם הולכים עם השקר ,אז אולי השקר
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
ללכת לאט-לאט לכיוון של האנשים שהוא מרגיש
ששם האמת ,ואז אולי גם אשתו תלך איתו עם זה,
ואולי יכולות להיות בעיות בשלום-בית בשביל זה,
אם 'חס ושלום' הבעל ירצה ַשׁאל – אז האשה
יכולה לארגן קבוצה גדולה של אנשים שילכו איתה
מראה שלא אכפת לו מכל
ֶ
נגדו ...או אם הוא
הגשמיות ,והוא לא מוכן לחתן את הילדים בצורה
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
נגדה ,ואפילו אין בעיה לעשות בעיות שלום-בית
חריפות בין הבעל לאשה ,מתוך כוונה ,כדי לעצור
את "הכת" כביכול ,במרכאות כפולות ,ומי זה הכת?
אלה שבאמת עם כל המהות שלהם רוצים להיות
עבד ה' ולא לתת לרעיונות זרים ועקומים להיכנס
לחיים שלהם .זה המצב שלנו היום.
אבל ,ברוך ה' ,יותר ויותר יהודים-עם-נשמות-
יהודיות מחפשות את האמת .נמאס להם מהשקר.
כבר רואים את זה ברור שזה שקר ,כל הגשמיות,
כל העסקנים ששולטים על הקהילות הגדולות של
החרדים ,שהם מכניסים שמה הרבה דברים ממש
אסורים ,וגם מרוויחים מזה .ואפילו אם זה מקום
ששייך מאד-מאד לקדושה – גם שם מרוויחים על
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
היהדות .לאו דווקא לחסל כל יהודי ויהודי ,אין
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
ברצינות ו'בגדול' תצטרכו להיות אמיצים ,ולהגיד:
"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
השואה לא יכול להיות כזה דבר עוד פעם .אבל זה
כן יכול להיות 'עוד פעם' ,ויהיה 'עוד פעם' .וזה
יהיה המבחן שלנו ,זה המבחן .זאת תהיה ה'עקידת-
יצחק' שלנו .ומה ירצו מאתנו שנקריב על המזבח?
את היהדות! האם נהיה מוכנים להקריב את זה או
לא נהיה מוכנים להקריב את זה? לא נהיה מוכנים
להקריב את זה – אם אנחנו יהודים אמיתיים.
אנחנו לא ניתן להם לעשות מה שהם רוצים.
כל העניין של הגיוס פה בארץ ,כל העניין של
העבודה ,שמושכים את האברכים ,את היהודים
החרדים ,או אולי הם חרד"לים ,להיות בצבא,
ולקבל תואר ,ולעבוד עבודה טובה בצבא ,וליהנות
בצבא – זה הכל כדי למשוך אותם לחילוניות!
לעבודה זרה! ולא רוצים להבין ,פשוט לא רוצים
להבין .אנחנו ,גם החרדים ,נותנים לנו הרבה-הרבה
מתנות ,נותנים לנו הרבה-הרבה אוכל ,הרבה הרבה
כסף 'כאילו-צדקה' ,אבל זה בא מעובדי העבודה-
זרה .ישיבות שחיים על כסף שכזה – איך יכולים
להוציא תלמידי חכמים?! איך אפשר להביא
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.
אתם יכולים להאמין או לא – אבל זה רשמי! אתם
יכולים לחפש את המידע על כל העמותות ,איך הם
רשומים ,ותראו שזה אמת.
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
מתכופפים לעבודה-זרה .והרבה מהיהדות שלנו
מלאה טינופת ,וחייבים לנקות את כל זה ,את כל
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! ָכּ ֵאלוּ עקומים
שעושים מצעד בירושלים עיר הקודש ,לא! כבר
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
מחזיקים את הבחורים 'לא-משנה-מה' ,כי הם
צריכים בחורים! הם חייבים שיהיה מלא בחורים,
כי אם לא – אין פרנסה! ואני אומר לכם – זו רק

דוגמא אחת .יש בעיות היום בין החרדים ,שאף
פעם לא היה במצב שכזה .פעם ,מי שרצו ללכת
בדרכים המלוכלכים האלה – הם היו עוזבים את
היהדות ,אבל היום אפשר להיות יהודי ולהיות
ביחד עם זה מטונף ומנוול ,ואפילו אפשר להיות בן
אדם מכובד.
אבל יש אנשים שלמדו שכדי לעצור את זה,
לפחות בשביל עצמם ,חייבים להפריד את עצמם
מן הכלל ,ולהיות עם אחרים שכמוהם .ויותר יותר
מתחילים להבין ככה את העניינים ,יותר ויותר
יהודים מצטופפים ביחד עם איזה אדם אחד או
שנים שמכוונים אותם פחות-או-יותר לכיוון נכון.
אבל עוד מעט אנחנו נהיה אך ורק עם הקב"ה.
לא יהיה לנו מישהו להוביל אותנו .עד שמשיח
יתגלה – הכל יהיה 'מבולגן' .והבן-אדם היחיד
שיראה אמת – זה בן אדם שסוגר את עצמו
מהעולם שמסביבו ,ומתרכז אך ורק על הקב"ה,
מוריד את המחיצה שבינו לבין הקב"ה ,מחיצה של
גשמיות ,ומשתדל להתקרב להקב"ה ,אם זה
בהתבודדות ,או סתם לשבת בבית ולחשוב ,ולבקש
מהקב"ה לעזור לו ,לא משנה ,מי שרוצה – יכול
ללכת ליער ,ומי שרוצה – יכול ללכת הביתה,
לשבת בחדר ולעשות את זה ,לא משנה ,אבל יהודי
חייב להתרכז אך ורק על הקב"ה ,לקשור את הקשר
הזה .זה הדבר היחיד שיכול להציל אותו .בלי זה –
אין תקוה ,אין תקוה .אנחנו יכולים למצוא עוד
יהודים כמונו ,אבל להגיע לאמת-באמת – זה רק
היהודי עם בוראו ,וזה הכל .זו הנוסחה ,הנוסחה
לחיי נצח.
ש .יש הרבה שריפות בארץ ,מה קורה פה?
בגמרא מובא ששריפות זה בגלל חילול שבת ]'א''ר
יהודה בריה דרב שמואל משמיה דרב אין הדליקה
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'[
ת .כן ,הם חילונים ,אז ודאי שחילול-שבת זה סמל
של החילונים .וכמו שדניאל אמר :יהודי שלא
שומר שבת – לא שומר כלום ,אם הוא לא שומר
שבת – זה לא שווה .בואו נגיד שהוא צם ביום-
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
לא 'תינוק שנשבה'...
זה גם אזהרה .זה לכשעצמו אזהרה ,שאם אתם
חושבים שאין לנו כבר מלחמה על היהדות שלנו –
אתם טועים מאד .מדינת ישראל – זו גם כן
מלחמה נגד היהדות .כל המדינה הזו ,המדינה ,אני
לא מדבר על ארץ ישראל ,זו מדינה נגד היהדות,
נגד הקב"ה .ועכשיו תהיה מלחמה אמיתית על
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
שכזה כזה כבוד ,והכל בשביל כסף .אם הוא היה גוי
– 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
רעידת-אדמה משהו רציני ביותר ביפן ,וכל הזמן
ישנן רעידות-אדמה ,מאות-מאות .וזה לא נגמר .וגם
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
שזה לא קיים ,אבל זה-קיים-ועוד-איך ,ובגדול.
ומספיק אנשים צילמו את זה כבר .הכוכב – בא!
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,
וזה אחד מהם .הוא מסתובב ,הוא לא עומד דום.
אחת הבעיות היא שאין לכוכב הזה מהירות
אחידה ,לפעמים הוא הולך יותר מהר ולפעמים
יותר לאט .רק אלו שיש להם את הידע מכל מיני
מכשירים שיש להם – הם יכולים לדעת מתי הוא
צריך להגיע ,אדם רגיל לא יכול לעשות את החישוב
הזה ,כי חסרים לו מדי הרבה נתונים.
זה גם לא הגיוני לחשוב שמלחמת העולם
השלישית – זה הדבר שיהרוס את כל העולם ,לא
יכול להיות .זה צריך להיות משהו שמיימי ,דבר
שאי אפשר לדבר עליו בהגיון.
לא רוצים לראות כלום ) 279א(.
עם בנימין ,ז' כסלו ,כ"א כסלו תשע"ז
אני רוצה שוב להתחיל בצורה רצינית .אני נדהם
כל הזמן לראות שאנשים פשוט לא שמים לב למה
שקורה מסביבם .מילא מה שלא רוצים לקבל את
המילים שלנו ,כי אנחנו רק אוטיסטים ,מסכנים...
ואולי אפילו אפשר לעשות איתנו מניפולציה על
מה להגיד ,חס ושלום ,אבל לא רוצים לראות את
מה שקורה ,ועוד אומרים" :אבל לא קורה כלום!
לא קורה כלום! "....אני לא יכול להבין את זה ,או
אולי בני-אדם הם כל כך עסוקים ,ומרוב לחץ הם
פשוט לא מסתכלים מסביבם מה שקורה ,לא

רואים מה שקורה ,לא שומעים מה שקורה .אבל
אפילו אם מישהו במצב מבודד ,והוא לא שומע
רדיו ולא נמצא בקשר עם כל הדברים השונים
והמשונים שאפשר לקבל את החדשות עליהם ,אבל
בכל אופן זה 'באוויר' ,אפשר לחוש את זה בכל
מקום!
והעולם מתהפך .זה פשוט לא אותו העולם שהיה
לפני מה שקרה ב'תאומים' .לפני חמש עשרה שנה,
יום אחד לפני שהתאומים נפלו – זה היה עולם
אחר לגמרי ,אי אפשר להכיר אותו .אבל אני חושב
שרוב היהודים בעולם – פשוט לא רוצים לדעת,
סוגרים את העיניים ואת האזנים ולא מוכנים
לפתוח ,ולראות ,ולקבל את המראה המפחיד שיש
בעולם.
ואני שואל את כולם :לפני חמש עשרה שנה
פלוס כמה חדשים ,האם היינו חולמים על עולם
שמעלה את כל הלאוין ,ואומרים על
ֶ
שכזה?! עולם
הכל שזה מה שה' כן רוצה .הם עושים דברים כל
כך איומים ,כל כך חולניים ,שאנחנו בטוחים
שחזרנו לדור המבול .הגענו לעולם שהרע – טוב,
והטוב – זה רע .ובן אדם שרוצה לחיות חיים
פחות-או-יותר נורמליים – הוא 'עקום' ,ומי שעקום
הוא שמח וישר ...וכל הדברים שקיבלנו כמובן
מאליו – הם רעים! אפילו אפשר ללכת
לבית-סוהר בשביל זה .והגנבים משתחררים ,חולי-
הנפש מסתובבים ,ואת האנשים הטובים מכניסים
לבתי סוהר ...זהו העולם שלנו היום .וזה לא משנה
איך שהבן-אדם נראה מבחוץ ,הוא יכול להיראות
הכי צדיק שבעולם ,ובפנים להיות רשע-ענקי .ואדם
אחר יכול להיראות כמו 'זָרוּק' ,והוא יהיה אדם
הצדיק ביותר.
אי אפשר היום לדעת .זה לא ברור בכלל ,ולכן זה
עולם שכמעט בלתי-אפשרי לסבול אותו .הוא
מבוסס על שקרים מהתחלה עד הסוף ,מההתחלה
עד הסוף ,ואי אפשר לעשות כלום ,האדם הרגיל לא
יכול לעשות כלום כנגד זה ,בכלל לא.
ומה בכל אופן אפשר לעשות? אני באמת קשה
לי לדעת ,כי זה כל כך עמוק ,אני מרגיש שכך זה
רוב העולם שנהיה כל כך נמוך ,כל כך שפל ,אנשי-
שטן ,ממש .אז מה אפשר לעשות? יש רק דבר אחד
שאפשר לעשות וזה מה שיציל אותנו ,אבל זה כל
כך קשה לעשות ,אבל ברגע שנתחיל – ה' יראה לנו
את הדרך ,הוא ישמור עלינו ,אפילו כשנגיע
לשלבים שהלב ,הלב 'יקפוץ' מרוב פחד ,והקיבה
תתהפך מפחד ,אבל נעבור את זה ,בניסי נסים.
ומי שמחכה באמת לגאולה-השלימה ,אבל לא
סתם ,אלא באמת ,ולא שמחכים לגאולה-השלימה
כדי להשתחרר מכל החובות ,או סתם שתהיה
רגיעה ובלי כל המתחים של החיים ,לא! שנרצה
את הגאולה השלימה כדי שנוכל להמשיך את
התהליך של הבריאה ,להמשיך עם הרגשה שאנחנו
עולים ולא יורדים ,כי כיום אנחנו מרגישים
שאנחנו יורדים לתהום ,אבל אנחנו לא נרד
לתהום ,ה' ירים אותנו ,והוא פשוט ישים אותנו
במסלול אחר לגמרי ,והמסלול הזה יביא אותנו,
למעלה למעלה ,עד שנגיע .זה לא יפסיק ולא יעצור
ֶצח .זה
באיזה מקום מסוים ,זה ימשיך לעלותָ ,לנ ַ
מה שנקבל ,נצח עם סיפוק ,עם הסיפוק הרוחני.
ולאט-לאט זה יהיה בלי הצד הגשמי שמבלבל
אותנו כל כך .ואז נהיה ילדי ה' ממש.
אבל כואב לי הלב כשאני מסתכל היום על כל
העולם ,על כל היהודים שלנו ,אפילו אלה
שנלחמים )נגד היצר הרע( לא תמיד נלחמים בצד
הנכון ,ואלה שלא נלחמים – חבל שלא נלחמים ,כי
חייבים להילחם נגד היצר-הרע .אנחנו מתכופפים
לכסף ,לעגל-הזהב .אמנם דיברנו כבר על זה לפחות
עשרים שנה אם לא יותר ,אבל לא רוצים לשמוע.
העולם במצב יותר גשמי מאשר אי-פעם ,יותר
ויותר ,ואני כבר לא יכול לסבול את זה .אני כבר
צועק לשמים' :די ,מספיק ,מספיק ,תוציא אותנו
מהמקום הזה כבר ,אנחנו יורדים ויורדים ,אנחנו
לא רוצים לרדת'! אנחנו צריכים להחזיק – אבל
אין לנו אפילו מנהיג ,אין מנהיג אחד בשבילנו .יש
רבנים ,ויש צדיקים בין הרבנים ,אבל כל אחד עם
הקבוצה-הקטנה שלו ,ואנחנו מתבלבלים ,ואין
מישהו לכוון אותנו.
אבל בכל הבלגן הזה ,מי שעבד להוריד יותר
ויותר את הדברים הגשמיים הגופניים שהם
'חשובים כביכול' בשביל להמשיך לחיות ,להמשיך
לעלות ולהרגיש טוב ,מי שעובד לבטל אותם ורק
להיות עם הקב"ה ,ותמיד הוא מוכן להוריד את
הכבוד שלו בשביל האדם השני אפילו אם האדם
השני לא צודק ,אפילו אם זה הילדים שלנו או
הנכדים שלנו ,או בן אדם אחר שאנחנו אוהבים,
בכל אופן ,אנחנו ,מי שנלחם נגד הרגשות האלה
ותמיד מוכנים להיות ה'מסכנים' ,ולהגיד 'סליחה'
כאשר לא צריך להגיד סליחה – אז הוא רק ירוויח.
הוא מוריד את העולם-הזה ואת כל הדברים שכל
בן אדם צריך ,יותר נכון :חושב שהוא צריך כדי
להיות מאושר ,אבל בסופו של דבר ,האושר הכי
גדול – זה להיות עם הקב"ה .לדבר איתו בבוקר,
ולדבר איתו בצהרים ,ולדבר איתו בערב או
מתישהו .לבקש ממנו את כל הבקשות שלנו .ולא
לפחד ,לדעת שהוא איתנו תמיד .זה המבחן .זה
המבחן שאנחנו צריכים לעמוד בו.
וזה קשה לאנשים ,יש להם כמה הנאות בחיים
שהם לא יכולים לחיות בלי זה ,זה פשוט קשה להם
האגוֹ שלהם
מאד-מאד ,ולכן הם לא מוכנים לוותרֶ ,
לא נותן ,הם גם מצאו דברים שנותנים להם סיפוק,
ונותנים להם הרגשה טובה ,הרגשה של אהבה ,של
להשתייך למשהו ,אבל זה הכל אחיזת-עיניים,

וברגע שאין לנו את זה – אנחנו לגמרי מבולבלים.
אז לכן צריך להפסיק את זה ,להוריד את כל זה,
ולהיות אך ורק ִעם ה'.
גם זוג נשוי ,נכון ,יש קשר ,ואמא וילדיה ,והאב
עם ילדיו – יש קשר ,אבל הרי כתוב שהבית-
היהודי-האמיתי זה של שלשה שותפים :הקב"ה
החתן והכלה .אבל כמו שאדם יחסית-פשוט ,לא כל
כך שומר מצוות אמר פעם' :זה לא בדיוק ככה:
"הקב"ה החתן הכלה" ,לא! זה הקב"ה ,החתן עם
הקב"ה ,והכלה עם הקב"ה .וזה מה שעושה את זה
לבית יהודי .ואם אנחנו מצליחים להביא לתוך זה
את הילדים שלנו ,שזה יהיה "כולנו עם הקב"ה" –
אז זאת תהיה משפחה מעולה!
הטלסקופ דרכו צולם הכוכב.
קוטר עדשה –  30ס"מ ,הגדלה 600 X

אנחנו לא צריכים שהילדים שלנו יהיו רופאים
או לא יודע איזה מקצוע אחר כדי שירוויחו הרבה
כסף .אנחנו ,החרדים ,רוצים בנים לומדי-תורה,
ומרביצי תורה ,ובנות צנועות וטובות .אבל הבעיה
היא שכיום החרדים לא בדיוק רוצים את זה .אמנם
הם מתיימרים מאד לרצות את זה ,אבל למעשה –
לא .הם רוצים את הגשמיות .הם רוצים מישהו
שלומד כי ככה אמרו להם שזה חייב להיות ,אבל
גם רוצים דירות ,רוצים ריהוט ,רוצים את הכל .אז
ההורים פשוט 'שוברים את עצמם' בשביל להביא
את זה ,ואחר כך האשה עובדת שמונה שעות ביום,
והבעל הולך ללמוד ,אבל לא יקח הרבה זמן עד
שגם הוא יעבוד ,כי מאד קשה היום לשרוד.
ולכן יש בתי-יעקב שבנויים בשביל לחנך את
הבנות שיוכלו להחזיק את הבנים וכל המשפחה,
אבל כשמתחילים עם זה אז מוציאים את ה' מן
הבית-היהודי ,כי האמא נהיית משהו שונה ,היא
כבר לא האמא היהודיה שיש לה זמן בשביל הבעל
ַקה,
ובשביל הילדים ,שהיא מבשלת ,שהיא ְמנ ָ
שהיא דואגת לכולם לא-משנה-מה ,לא! היא כבר
נהפכת להיות מקור לפרנסה ,ולכן גם יש לה יותר
מה להגיד ,יש לה גם מין שליטה אחרת שלא
מתאימה למשפחה יהודית.
טוב ,אנחנו כבר אמרנו את הדברים האלה הרבה
פעמים אבל עם כל זה זה נהיה יותר גרוע ויותר
גרוע ויותר גרוע .אני לא יודע כמה יהודים יישארו
בסוף ,כי כמו שזה נראה עכשיו – רוב היהודים,
אפילו החרדים ,הם כל כך תפוסים עם הגשמיות,
שגם האידישקייט )היהדות( ירדה מאד .אפילו יש
בתוכינו עבירות שפעם היו מתאימות רק לגוים,
אבל עכשיו סגנון-הדיבור ,סגנון-הלבוש ,ובכלל כל
הרצונות – זה נהיה יותר ויותר דומה לגוים.
אז אני מדבר עכשיו רק לאלה שרוצים שינוי:
תתקרבו לקב"ה ,עם כל הכוחות ,וללמד את
הילדים את אותו הדבר .ויהיו הרבה דברים שילמדו
עכשיו בבתי-ספר ,ויצטרכו להבין שזה הכל שקר,
ושזה אסור ,גם בלבוש ,גם בצניעות וגם בכל מיני
דברים אחרים.
ויש גם את זה שאנחנו חייבים להראות לילדים
שלנו איך קושרים קשר עם הקב"ה .ילד קטן יודע
את זה ולומד את זה צ'יקצ'ק )במהירות( ,והוא,
תמיד יש לו את הקשר הזה ,וברגע שיש לו את
הקשר הזה בגיל צעיר ,ואנחנו לא נותנים לו
להתקלקל עם כל מיני דברים אחרים –זה עוד
יחזיק מעמד .ולא לשכוח :אין עוד מלבדו! העולם
– זה שלו ,והעולם שלנו – עראי ,לא יחזיק הרבה
זמן .זה עראי .ה' – הוא עצמו יכרית את רוב -
העולם ואת רוב אנשי-העולם .וזה כתוב ברור .ואם
מישהו רוצה להרגיע אתכם שזה לא נכון ,אני רק
מרחם גם עליו ,כי זה מה שהיה לפני מלחמת
העולם! ותגידו' :מה? מלחמת העולם ה 2-זה היה
גזירה!' ...אבל למה שהמלחמה הזו לא תהיה
גזירה?! מה?! האם אנחנו יותר צדיקים מהדור
שלפני מלחמת העולם ה !?2-לא! אנחנו לא יותר
צדיקים ,אם אנחנו היינו מסתכלים על כל
העבירות האיומות ,הקשות ביותר ,של יהודים
כביכול-חרדים שעוברים עליהם ,ושאנשים יודעים
מזה ,ושלא בדיוק עושים תשובה ,אני מאמין
שהתמימים שביניכם יתעלפו.
ולכן המצב שלנו קשה ביותר ,בין אם אתם
רוצים לשמוע את זה או שאינכם רוצים לשמוע
את זה .זו עובדה .רוב העולם יחרב .זה כבר לא
'אולי' ,ככה זה יהיה! השקר בעולם הוא מהתחלה
ועד הסוף ,כפי שאף פעם לא היה כזה דבר .כל
הרשעים מכל הדורות – הם כבר פה ,ואנחנו
צריכים להילחם נגד כל זה ,ופשוט להתקרב לה'.
זה פשוט מאדְ .שׁבוּ באיזה חדר בבית שלכם,
ופשוט תתחילו לדבר עם ה' ,מה שאתם מרגישים,
תבקשו ממנו מה שאתם רוצים ,רק תהיו פתוחים.
ולא גשמי ,לא לעשות את זה בגלל שאתם רוצים
לקנות בית חדש ,או איני יודע מה ,אלא לעשות
זאת כי אתם רוצים פשוט להתקרב לה' .ורק עם
הקרבה הזאת אנחנו נצא מזה ממש בשמחה ,נצא
מעולם-השקר הזה ממש בהתלהבות.

לא רוצים לראות כלום/רק לדמיין כזה מצב.
עם בנימין ,כ"א כסלו תשע"ז ) 279ב(
הנה אנחנו נפגשים עוד פעם .ומה יש להגיד?
דבר ראשון ,אנחנו רואים ,אם מתעניינים ,רואים
שהעולם פשוט מתמוטט מכל הכיוונים .העולם
רועד מכל רעידות-האדמה הענקיות שיש בכל מיני
ארצות כולל ארה"ב .ומזג האוויר – קר ,משהו קר
מאד-מאד ,וזה עומד להיות יותר קר ,גם בכאלו
ארצות שבדרך כלל זה לא כל כך קר שם .והרי-געש
מתפוצצים ,ויש פחד שבילוסטון )(Yellowstone
ה'אולד-גייזר' עלול להתפוצץ ח"ו) ,הר געש ענק
בתוך האדמה ,בפארק הלאומי ילוסטון שבארה"ב(
וזה לבד יכל למחוק שלשת-רבעים של ארה"ב.
ישנם שטפונות קשים ביותר בכל העולם כולל
בארה"ב ,ומצד שני ,לא רחוק ממקום השטפונות
יש יובש ,וזה כל כך יבש שישנם שריפות שגבו
חיים של די הרבה אנשים .ובכלל ,הקוטב הצפוני
ממשיך להינמס ,והאוקיינוסים מתמלאים וגואים
על גדותיהם .והעולם בלגן לא רגיל .רק השבוע
כבר נרצח השגריר של רוסיה בטורקיה ,כשמלחמת
העולם הראשונה התחילה על משהו דומה...
ש .גם במלחמת העולם השניה צעיר יהודי ירה
בדיפלומט גרמני בצרפת ,מה שפתח את 'ליל
הבדולח'...
אבל זה היה הרבה יותר בולט במלחמת העולם
הראשונה .אבל עם כל הדברים שמתרחשים ,כמו
מה שקרה בגרמניה )דריסת המשאית בברלין(,
שהרבה אנשים נהרגו בצורה כה קשה ,אבל עם כל
זה יש שקט .אנשים קוברים את המתים –
וממשיכים הלאה .כן ,רוב האנשים בעולם אינם
רגועים ,מפחדים ,מפחדים ממה שיבוא בעוד דקה.
רוב האנשים בטוחים שזה סוף העולם ,אולי לא
היום אבל בודאי לא בעוד הרבה זמן .והרשעים
נותנים לנו כל מיני סיבות – שרובם זה שקר –
בשביל לפחד .הם חושבים שהם חיים בחיים-של-
סרט ,שהם כולם שחקנים ,והם ממציאים כל מיני
פנטזיות )דמיונות( כדי למשוך את העולם ולבלבל
אותם .כמו הסיפורים על כך שיש חוצנים ,יצורים
שחיים מחוץ לכדור-הארץ ,מין חיים-עקומים
שכאלה מחוץ לכדור-הארץ שהם 'מצאו' ,והם
אפילו 'נלחמים נגד זה' .והכל – שטויות ,הכל שקר.
רוצים שנאמין במח ההוליוודי.
והם בעצמם שולטים בהוליווד ומוציאים בדיוק
את הסרטים האלה ,עם אותם הסיפורים שהם
מספרים עכשיו! אבל הסרטים ההם – הם פנטזיה,
הם לא טוענים שזה אמיתי .אבל עכשיו מנסים
להציג את זה כאמיתי ,כי הם למדו שאם הבן-אדם
שומע ורואה על משהו בכמות מספיקה ,אפילו אם
הוא יודע שמישהו כתב את זה מהדמיון שלו –
אבל לא משנה ,זה נהיה חלק מן המהות שלו.
וכאשר מגיע הרגע שרוצים להגיד שזה אמיתי ,כזה
דבר – זה אמיתי וזה מגיע עכשיו – אז הם
מאמינים שיש יותר אפשרות שמישהו יאמין בזה
לאחר כל הסרטים ההם .ובאמת יש כאלה
שמאמינים בזה ,אבל כל בן אדם עם קצת שכל,
אפילו נוצרי שמאמין בעשרת-הדברות – לא יכול
להאמין בזה .והיהודי בודאי ובוודאי לא יכול
להאמין בכזה שטות.
ואנחנו הולכים ומתבלבלים מיום ליום .ואם
אנחנו לא קרובים לה' ח"ו אז הבן אדם נכנס יותר
ויותר להרגשה של דיכאון וחוסר-רצון לחיות ,כי
כבר אין כל כך בשביל מה .ואם הבן-אדם עקום אז
הוא שמח עכשיו ,כי הוא יכול לעשות את כל
הדברים שהיו אסורים .ועכשיו עשו חוקים,
הממשלות אומרות :לא! זה מותר! זו זכותך! אתה
יכול לעשות מה שאתה רוצה! אבל זה גם מביא
בסופו-של-דבר לדיכאון ,כי בכל אופן זה דבר
שהולך נגד התורה ,נגד המהות של הבן-אדם ,נגד
הטבע .והטבע גם כן משתנה בזמן האחרון .ויש כל
מיני דברים מוזרים גם בטבע .והעולם מאד מושפע
מהכוכב שעוד מעט מגיע אלינו .הכוכב מושך את
כדוה"א שהוא עצמו גם כן מגנטי ,והוא מושך אותו
יותר חזק ,אפילו שהוא כל כך רחוק ,מכיוון שהוא
הרבה יותר מגנטי .וזה משפיע גם על מצבי-הרוח
שלנו ,וגם על הבריאות שלנו ,וגם על הכל .תראו
כמה ,כמה אסונות-טבע כמו שדברנו ,אבל לא רק
זה ,כל הבולענים שנפתחים בכל מקום ,שהם
בולעים בתים שלימים בני כמה וכמה קומות.
אפילו יש לנו גם בארץ כאלו ליד ים-המלח בדרך
לעין-גדי ,גם פה ישנם ,ומי יודע ח"ו שלא יהיה
יותר גרוע מזה.
אבל אנשים לא רוצים לדעת .רוצים להמשיך
בדרך שלהם ,ולא רוצים לראות את האמת .אבל זו
העבודה שלי  -להגיד את האמת ,ולנסות להקל על
כל היהודים-האמיתיים שהנשמות שלכם היו בהר-
סיני ,ושה' יציל אתכם ,לא-משנה-מה ,אבל אם
תקבלו את זה בעצמכם מבלי שה' יצטרך להכריח
אתכם – אז יהיה לכם הרבה יותר קל .אין ספק
שבעתיד הקרוב ביותר יהיה מצב קשה ביותר ,בכל
הכיוונים .בדיוק איך זה יהיה – אני לא יודע .אני
יודע שיהיה קשה ביותר ,יהיה 'שׁוֹק' בכל העולם.
סוף-סוף אנשים יתחילו לעשות דין-וחשבון.
ובאמריקה ,בארה"ב ,יש הרבה אנשים
שמתכוננים לזה ,ועשו לעצמם אפשרות לגדל לבד
את האוכל שלהם .יש להם גם אוכל מוכן שיכול
להחזיק כמה שנים ,והם מדדו איזה גובה הוא
המקום שלהם לעומת גובה פני הים כדי שלא
תהיה להם סכנה של שיטפון מצונאמי ,כי הצונאמי
יכול להגיע לשש מאות מטר ח"ו .והם – יש להם
נשק כדי שאף אחד לא יפריע להם.
)המשך בעלון .(11

)המשך מעלון קודם(.
ולא רק זה ,הם התארגנו בקבוצות כדי שהם לא
יהיו לבד ,שיוכלו להילחם כנגד כולם ,לא משנה
מי .וגם הנשים שלהם יודעות לירות ברובים ...וגם
הילדים ...והם כבר מומחים ב'איך להשיג מים
נקיים' ,איך לטהר מים וכל דבר שהם צריכים בלא
חשמל .והם יודעים מה לעשות .זה לא אומר
שינצלו ,וגם הם יודעים שזה לא אומר שינצלו,
אבל הם מאמינים שה' יצר את העולם .הם לא
מבינים את האמת של הקב"ה ,אבל בערך הם
מבינים .וזה מה שהם עושים .הם דואגים שהם
כולם יהיו מוכנים עם כל מה שהם צריכים בשביל
לחיות בלי חשמל ובלי שום דבר ,בנזין ודברים
כאלה .ממש מוכנים לזה.
ולרוב הם גוים .היהודים בחו"ל – לא רוצים
לדעת .הם רוצים להמשיך עם החיים שלהם כמו
שהם .וזה גם החרדים וגם הדתיים וגם החילונים,
מעדיפים פשוט לא לדעת .ויש כאלה שכן יודעים,
ויש כאלה שאפילו קמו ובאו כבר לארץ ,אבל הרוב
פשוט לא רוצים לדעת ,או שהם אומרים" :מה אני
יכול לעשות? מה אני אעשה?! יש לי את כל
הילדים הנשואים שלי באמריקה – איך אני יביא
אותם? אין לי כסף ".וזה נכון ,אבל אם הם באמת
נשמות-יהודיות ובאמת משתדלים לגמור עם רוב
הגשמיות המיותרת ולהתקרב יותר ויותר לקב"ה
ולאמת אין להם מה לפחד.
בארץ – אנחנו בשלטון של הגוים .אותו השלטון
בכל הארצות המערביות עכשיו ,כשגם הממשלה
שלנו באה מהם ,סליחה ,לא הממשלה שלנו,
הממשלה במדינת-ישראל הם מהם .זה לא אומר
שכולם – אבל הרוב שמצביע.
וצריכים להבין ,הם – לא מעניין אותם בכלל
לבנות קהילה יהודית חזקה קרובה לה' ,לא ,לא,
אלה שהם שייכים לרשעים יש להם אג'נדה
)תכנית( ,והאג'נדה היא להפוך את היהודי לגוי ,זו
האג'נדה .לסלק את הדת היהודית ,שלא נדע .פשוט
להוציא את היהודי מהיהדות שלו ,להפוך אותו
למשהו אחר ,לא ברור לי בדיוק מה ,נראה לי שזו
עבודה זרה .עכשיו הם רוצים לעשות את זה
לכולם ,גם לנוצרים גם ליהודים גם לכולם .וזה לא
ילך להם .הקב"ה לא יתן להם לעשות את זה .אבל
אנחנו צריכים לדעת שאין הרבה זמן .צריכים
לקשור את הקשר הזה עם הקב"ה חזק מאד ,לא
משנה כמה פעמים .ואתם ,הגברים ,חייבים
בתפילה שלש פעמים ביום ,ביום רגיל ,אבל אשה
לא חייבת ,אבל אם אתם לא מתפללים לפי הסידור
– אז תדברו עם ה' .ברור שצריכים להגיד ברכות
בבוקר וקריאת-שמע וכו' ,אבל אם יש הרבה ילדים
ועסוקים וכו' וכו' וכו' אז תדברו אל ה' .דברו עם
ה' ,תהיו עם ה' ,וזה יציל אתכם מהרבה-הרבה
סבל.
והגברים – אתם גם כן תלכו להתפלל במניין,
תשתדלו מה שיותר .וגם להתפלל עם דמעות ,וגם
להוריד את הגשמיות ,ולגדל את הילדים בצורה
פשוטה ,בלי כל הגשמיות המיותרת מסביב .ואם
הילדים האחרים הם לא כאלה – אז תסבירו
לילדים שלכם למה הם כן כאלה .כי זה מה שה'
אוהב ,ועוד מעט העולם יחרב ,שני שליש של
העולם יחרב ,וזה יהיה קשה מאד ,מאד-מאד קשה,
אבל יהודי-אמיתי יעבור את זה .לא כדאי להיות
יהודי לא אמיתי .וצריכים ככה להגיד כל הזמן,
להגיד לעצמנו ,לבקש מהקב"ה לעזור לנו.
וצריכים להוריד את הפאות של הנשים ,הפאות
הרעות .הן כולן רעות .זה עושה אשה כאילו שהיא
לא-נשואה .להתפטר מהבגדים הצמודים ,והקצרים,
וללבוש דברים רחבים ,מבד יציב ,לא משהו שנדבק
לגוף .צריכים שלא ללכת עם הפאות ,וגם עדיף לא
ללכת עם הכובעים ,כדאי ללכת עם המטפחות.
המטפחות עדיף בודאי ובוודאי .האשה צריכה
לדעת :מה שהיא יותר צנועה ,מה שהיא יותר
מכסה את הגוף – ככה היא תתקרב יותר לקב"ה.
כל בגד מוריד מחיצה שיש בינה לבין הקב"ה .אם
היא יוצאת לרחוב ולא רואים את צורת הגוף שלה
– אז זה מקרב אותה מאד מאד לקב"ה .זו מחיצה
בין הגשמיות של העולם הזה לבין האשה .וזה
פותח כפי מה שזה סוגר .זה חוצץ בינה לבין
העולם של הגשמיות ,וזה פותח רוחנית עוד ועוד
וּמ ָס ִכים שיש בינינו לבין הקב"ה.
מחיצות ְ
ויהודי שהוא מפריע לאשתו בזה – אני לא מקנא
בו ,כי זה הבסיס של הבית-היהודי :הצניעות
והקדושה .ואם הבעל לא מעודד את אשתו להיות
ככה – הוא הולך נגד הקב"ה .וכל הבית נופל ,נופל.
ואולי יש משפחות שלא שמים לב שזו נפילה ,אבל
זו נפילה .ובכל דור זה נופל עוד קצת ועוד קצת
ועוד קצת ,אבל עכשיו ,ברוך ה' ,יש כאלה
שמבינים ,וחוזרים ,ומשתדלים .אמנם אולי זה לא
מאה-אחוז מדויק ,אבל יש להם רצון עז ,והרצון
הזה יכול להביא אותם למשיח.
ולגברים גם יש בעיה קשה בקדושה היום ,בעיה
כל כך קשה .יש כל כך הרבה 'סקנדלים'
)שערוריות( ,ויש גם דברים שיודעים ולא מדברים
על זה ,ונותנים לזה להמשיך עד שה' כבר מוריד
את זה בצורה קשה .כל העולם במצב קשה מאד
בקדושה וצניעות .ורוב הלאוין מותרים בשביל רוב
הגוים ,לפחות הם החליטו ככה .ואנחנו ,גם
היהודים החרדים ,יש לנו בינינו אנשים כאלה שלא

עשו תשובה ולא מתכוננים לעשות תשובה על
העבירות שלהם ,אוי לנו ,אוי לנו ,אוי לנו .כמה,
כמה הילדים שלנו סובלים מכל מיני מקומות.
הבית מסוכן הרבה פעמים בזמן האחרון ,החיידר
מסוכן ,והרחוב מסוכן .צריכים להסתכל על הילדים
כל היום וכל הלילה ,לדאוג להם ,ה' ישמור .וזה
'כאילו חרדים' .אבל יגידו' :לא ,אין כזה דבר!' ,אבל
יש כן כזה דבר .זה כואב מאד ,אבל מה שכואב הכי
הרבה זה שחלק של היהודים נהיו כמו גוים ,אפילו
אם רשמית הם 'יהודים חרדים' .הם נהיו כמו גוים.
צולם באוקלהומה ארה"ב ,תאריך .17/4/2017

יש לנו מלא רבנים מכל הסוגים ,אבל כשרוצים
את האמת אי אפשר ללכת ולחפש את זה אצל רוב
הרבנים .הבן-אדם מרגיש בודד .בן אדם שרוצה
באמת את הקדושה ואת הצניעות ,פשוט את
האמת של הכל ,הוא לא יודע ,הוא יכול לפתוח
ספר ,אבל הוא צריך מישהו לכוון אותו בתוך
הספר .מי יעשה את זה? אין ברירה ,צריכים ללכת
ישר לקב"ה .ומי שהולך בתמימות ישירות אליו –
מקבל תשובות.
ש .איך הוא יקבל את התשובה?...
ת .כל אחד זה מגיע אליו בדרך שהוא יכול להבין
את זה .יש כאלה שפתאום שמים לב כשהם
מתפללים שהם נתקעים על כמה משפטים ,וכדאי
לחזור על המשפטים האלה בשביל לקבל את
התשובה .יש כאלה שיש להם חלומות בלילה .יש
כאלה שפשוט מרגישים ,שומעים קול .יש כל מיני
אפשרויות ,אבל בן אדם אמיתי – הוא יֵדע שזה
אמיתי ,הוא לא יהיה בטוח מאה-אחוז ,אבל הוא
ידע שזה אמיתי.
ואנחנו עוד מעט נגיע ליום הגדול והנורא .וזה
ֵל ְך ִמ ָד ָבר
יתחיל באופן פתאומי .משהו יקרה ,וזה י ֵ
ְל ָד ָבר ,מדבר לדבר ,עד שאנחנו לא נדע מה לעשות
כשכל כל הרבה דברים נופלים בבת-אחת .ונרגיש
שיש לנו חוסר-אונים ,שאנחנו לא מוכנים לזה ,אז
איך נשרוד? ...אבל בסופו של דבר – רק תהיו
רגועים .תבקשו מהקב"ה לעזור לכם ,כשאתם
יודעים שכל מה שהוא עושה – זה לטובתינו.
אנחנו מקבלים את הכל באהבה ,ובאמת לעבוד על
עצמנו שנקבל את זה באהבה .ואני אומר לכם
בטוח :שמי שקרוב להקב"ה באמת ,לא 'כאילו' ,לא
רק במלים ,אלא דבוק לקב"ה – הוא ישרוד.
ש .אמרת שהעולם מבוסס על שקרים ,השאלה היא
איך זה שה' נותן לעולם להמשיך בצורה שכזו ,עם
כל כך הרבה שקרים?...
ת .לא ,זה לא ימשיך ,אבל כל השקרים חייבים
לצאת ,והאנשים הטובים ,הקרובים לה' – השקרים
הם די ברורים להם ,ומי שלא קרוב לה' – הוא לא
יכול להבחין ,הוא מבולבל ,כי יש דברים משונים,
והוא לא נותן לעצמו להבין .אז מי שקרוב לה'
ֵדע מי השקרן ומי אמיתי .ברור דבר אחד,
פשוט י ַ
יש הרבה מחלוקת עכשיו ,והמחלוקת הזאת עושה
הרבה מאד בעיות בין היהודים .אתם רוצים לדעת
מי אמיתי ומי לא? פשוט מאד .תראו את השיטות
שמשתמשים אחד נגד השני .מי שמשתדל להגיד,
לדבר מהתורה וכו' ,ולא מתחיל לזרוק בוץ על
השני – אז הוא אמיתי .מי שמשתמש בכל מיני
שיטות פסולות כדי להגיע כאילו למשהו 'טוב' ,אז
זה שקר ,זה שקרן ,זה רשע!
ש .האם אדם שהוא קרוב לה' יכול לסמוך על
הרגש שלו בכדי לדעת שהוא מזהה את האמת ?
ת .אבל מדובר על מי שהוא באמת קרוב לה' .יכול
להיות שיש אנשים שהם חושבים שהם קרובים
לה' ,והם בכלל לא מבינים על מה אני מדבר ,על כל
העומק של הדבר ,אז מאיפה הוא יֵדע? פשוט אין
לו שכל .אבל עכשיו הקב"ה יקח את היהודי שלא
רוצה לראות ,וייתן לו מכות עד שהוא יראה את
האמת .וכשאני אומר 'לראות את האמת' – זה לא
לראות עם העיניים ,אלא זה להבין את האמת,
לחוש את האמת.
כל אלה שקוראים מה שאנחנו אומרים וחוזרים
וחוזרים וחוזרים – אז הם אנשי-אמת ,כי רק אנשי
אמת יכולים לשמוע את זה ,כי כל פעם ,מה אנחנו
אומרים? לא דברים חדשים ,אבל בצורה אחרת,
במבט אחר ,את אותו הדבר .אבל מי שמחפש את
האמת ומחפש את הגאולה-השלימה-באמת ולא
את הגשמיות – אדם כזה יכול להבין ולקבל חיזוק
ממה שאנחנו אומרים.
ש .בעבר דברנו על כך שהרבה יהודים רוצים
לעשות את רצון ה' ואף על פי כן יש להם הרבה
ירידות ,וכישלונות ,איך אתה מעודד אותם?...
ת .איך מחזקים אותם?! זה כל ה'קונץ' )החכמה(!

אנחנו צריכים לדחות את כל הבעיות שלנו בעולם
הזה ,ורק ללכת לקב"ה ,כמו שהיהודים פעם עשו,
הבעש"ט וכו' והאנשים שלו ,הצדיקים שלו שבאו
אחריו .צריכים פשוט לעשות את עבודת ה' ,להיות
שמחים עם ה' ,ולא לתת למצבי-רוח להתגבר
עלינו .להיות רציניים לא להיות ליצניים ,אבל
לקבל כל נסיון ונסיון באופן נפרד ,ולהסתכל בתוך
הנסיון ,לחפש את הטוב בזה ,ולהתמודד עם זה,
עם עזרת ה' ,ולא לעזוב את ה' .לעבור את זה אתו,
שהוא יעזור לך לעבור את כל הדברים האלה,
להיות בטוח במאה אחוז שכל הדברים האלה זה
נסיון ,וכל דבר של נסיון מה' – זה עושה אותנו
יותר זכים ויותר טובים ויותר מוצלחים ]מזמור ס':
נוֹסס ,...ועי' מלבי"ם על
יר ֶאי ָך נֵּס ְל ִה ְת ֵ
ָת ָתּה ִלּ ֵ
'נ ַ
הפסוק בזכריה י"ג ט' 'וצרפתים['.
ש .אבל לפעמים כשלא עומדים בנסיון זה קשה
להחזיק מעמד ,להמשיך הלאה...
ת .אם זה נראה שלא עומדים בנסיון – אז אתה
צריך לקום על הרגלים ,לנקות את עצמך מכל
האבק של הריצפה ,ולהמשיך הלאה ...קמים ,קמים
וממשיכים ,לקחת את כל הפחדים מהלב ומהשכל,
לזרוק את זה לפח ,ולהמשיך .לא להסתכל לא
שמאלה ולא ימינה ,רק לה' ,רק לה'.
ש .זה נשמע כל כך פשוט ,אבל זה כל כך קשה...
ת .זה פשוט כשבן-אדם באמת משתדל .בהתחלה
זה קשה מאד .זה הרבה יותר קל לתת לרגשות
להוביל אותנו ,אבל רגשות )שמשתלטים על נפש
האדם ומוציאים אותו מתפקודו( – זה דבר של
שקר ,זה דבר של עוה"ז ,זה דבר שמשגע אותנו ,זה
של השטן .רגשות – פסול .רגש זה גם כן חלק של
הרגשות ,אבל אפשר גם לעדן את זה ,ולחזק את
זה ,לקחת את זה להיות חלק של הטוב .ואז אנחנו
עושים חשבונות מה הקב"ה רוצה מאיתנו ומה לא.
ואם אנחנו לא מצליחים – קמים וממשיכים הלאה,
ומשתדלים עוד פעם .זה מה שה' רוצה מאתנו.
הנקודה היא לא כל כך אם מצליחים כל הזמן ,אלא
יותר כמה שאנחנו נלחמים עם היצה"ר .וזה דבר
שכל אחד יכול לעשות :להילחם ולהילחם נגד
היצה"ר.
ש .מוסיפים עכשיו לקצבת ילדים  50ש"ח לכל ילד,
אבל זה מצחיק אותי ,מורידים את זה מפה
ומקבלים את זה משם...
ת .הם לא יתנו את זה ,הם יגנבו את זה ,זה הכל.
עכשיו מורידים את זה ,העלו – ועכשיו מורידים
את זה .טוב ,השקר של הממשלה זה 'מעל ומעבר',
ואתם לא תופסים איזו נבלה זאת .אפילו החרדים
שם הם במצב לא-טוב ,אין מה לעשות .אנחנו
צריכים פשוט להבין שאי אפשר לשבת במקום-של-
רשעים .ומי שהקים את המדינה הזאת – עשה את
זה נגד רצון ה' .זה לא שה' הפריע לו ,לא! יש לה'
חשבונות-שמים ,אבל מה שאנחנו צריכים זה לא
להסכים לדברים כמו להיות בצבא של גוים ושל
עקומים ,ובודאי-ובודאי לא לתת לגשת לזה .וכל
אחד שאומר "לא! למה?" ,אז אני אומר לכם שזה
קנטוניסטים ,כי יש פרוטקציונרים בין כל הבחורים
האלה ,והם קנטוניסטים .אם זה בחור ספרדי – יש
לו סיכוי הרבה יותר גדול שידחפו אותו לתוך
הצבא ,וזה העבודה .אז יש כל מיני דברים .אל
תדאגו! עוד ירצו שגם לבנות יעשו רשימה,
שיחתמו ,לא ,לא יקחו אותם לצבא ,רק יעשו איתן
'עבודות שירות' או אני-לא-יודע-איך-קוראים-לזה,
אבל זה הכל בשביל לקלקל אותנו .ויש כל כך
הרבה יהודים 'טמבלים' שהולכים עם זה.
ש .עכשיו משרד-החינוך הודיע שהוא מתכוון
להיכנס גם לישיבות...
ת .אני לא רוצה להגיד לך אבל הם כבר נכנסו
לישיבות! ועוד מעט תהיה קבוצה של יהודים
שיגידו' :עד כאן!' ויש כבר קבוצה כזו ,אבל זה לא
מספיק גדול .עוד מעט ,עוד מעט הכל יתהפך!
בואו נדבר קצת על מה שקורה בעולם .אני רק
רוצה להראות לכם איך המנוולים עובדים.
יש את הטראמפ הזה ,והוא כאילו 'נלחם נגד
הרשעים' ,וניצח! וכל האנשים שמאמינים במשהו
אמיתי ,על הגוים אני מדבר ,הם בצד של טראמפ,
כי הם מאמינים שאיתו הם יכולים להמשיך הלאה
את החיים שלהם ,הם יכולים ללכת לכנסיה וכו'
וכו' ,ואף אחד לא יפריע להם וכו' וכו' ,וזה יהיה
"דמוקרטיה" ,אפשר יהיה לדבר בחופש ובלי פחד
וכו' .וטראמפ – הוא נראה כמו בן אדם אמיתי,
הוא דיבר אפילו נגד האליטה השלטת ,הרשעים
שמשתדלים להשתלט על העולם .הוא אומר אמת.
וזה בטח קצת מפחיד שהוא אומר את זה ,אולי
הוא בסכנה ...אבל בינתיים לא קרה לו כלום...
אבל זה הכל שקר! גם טראמפ הוא שקר! הוא
קיבל תפקיד .זה לא פשוט .אני לא בטוח אם הוא
סתם 'טמבל' שמכוונים אותו ,קשה לי להאמין,
אבל מה שאני אגיד לכם בטוח – הוא לא אמת! כן,
הוא מדבר אמת פה-ושם ,אבל הוא לא מספיק
מדבר אמת .הוא מראה לאמריקאים שהוא כבר
"מציל" עבודות של אנשים שרוצים לפטר אותם
מהעבודה כדי להעביר את בית-החרושת למקסיקו
וכו' ,אבל זה גם כן שקר...
והצד השני – אלו שכביכול 'הפסידו' ,זה שקר
עוד יותר גדול .וזה קורה לא רק באמריקה ,אלא גם
באנגליה ,שהצביעו שם נגד 'להיות חלק של
האיחוד-האירופי' ,ואלה עכשיו באיטליה ,שגם כן
הצביעו נגד מה שראש-הממשלה שם רצה לעשות,
שהוא שייך שם לאליטה וכו' ,עם עוד כמה בחירות
כאלה ,והאוכלוסיות של העולם מרגישות כבר על
הגובה! ..אבל איזו הפתעה תהיה להם כשבסופו
של דבר יום אחד הם יתעוררו והם יהיו כולם בבית

סוהר! ואם לא בבית-סוהר אז בדרך כלל מוות ,ואז רוצים לשבור את המשפחה היהודית .הם יודעים
יבינו שהכל שקר ממש! שהרשעים האלה פשוט שזה הבסיס של כל הקשר שלנו עם הקב"ה .כל
לוקחים את כולם ,מבלבלים אותם ,נותנים להם התכניות זה שקר-שקר-שקר-שקר.
הרגשה שהם מנצחים ,ובסופו-של-דבר יהרגו את
צולם מירושלים ,כ"ב ניסן תשע"ז )(18/4/2017
כולם!
למה הטראמפ הזה לא מספר לאמריקאים על
מלחמת-האזרחים שרוצים לעשות בארה"ב? וזה
לא רק שם אלא בכל המקומות מדברים על כך!
למה זה צריך להיות – קשה להבין ,אבל בכל אופן,
אומרים שככה זה יהיה.
ולמה הוא לא מדבר על כל הבונקרים הענקיים
שגנבו כסף בשביל לבנות אתם ,גנבו כסף
מהממשלה ,הממשלה גנבה כסף מעצמה בשביל
ראה הפרק כל אחד יכול כבר לראות את הכוכב
לבנות אותם ,לא בשביל כולם ,אלא רק בשביל
בעלון מס' 12
האליטה .ונגד מה זה אמור להגן? נגד דבר שהם לא
מספרים מה זה ,הרי זה לא נגד פצצות גרעיניות,
ש .האם גם בארץ יש שינויי טבע?...
זה לא בנוי ככה ,אז בשביל מה?
ולא מספרים את האמת על מחנות 'פימה' ת .עשו כביש 'עוקף בולענים' ,ולא שומעים ברדיו
) (FEMA Campsשיש שם מיליונים של ארונות -שיש בולענים ...הם מסבירים את זה בסמיכות
קבורה מפלסטיק של ארבע גופות שנכנסות בכל לים-המלח ,אבל לא היתה אף מילה אחת
אחת .יש מיליונים של ערמות של ארונות שכאלו בתקשורת על זה.
האחד-בתוך-השני ,זה נמצא בחוץ תחת השמים – ש .מה אתה אומר על שפיכות-הדמים הנוראה שיש
כי אין איפה להכניס אותם .וישנם למעלה מ 180-בסוריה?
מחנות גדולות מאד בארה"ב ואולי הרבה יותר ת .זה חלק של מלחמת העולם השלישית.
מזה ,תגידו לי למה? למה הוא לא מדבר על זה? והאכזריות הזו רק מראה לכם מי הם הרוסים
ולמה כל ה'פימה-קמפס' מאויישים כעת עם צוות באמת .והם בדיוק כמו כולם ,והם שייכים לכולם,
מלא? ואין לכך הסבר ,אין כל סיבה שנראית לעין .לכל הרשעים.
אז מישהו מתכנן משהו ,משהו עומד להיות! ...ש .מה המסר של חנוכה תשע"ז? מי הם
אנחנו לא רוצים לראות את האמת .אפילו כל המתייוונים בימינו?
הקריינים שהם כאילו 'מדברים את האמת' – הם ת .המתייוונים  -זה היהודים שהולכים בדרך של
גם כן דואגים ל'רייטינג' )דירוג החשיפה( שלהם ,או היוונים ,של עשיו ,שזה היוונים .וכל אלה שהולכים
אולי בגלל שלפעמים יש אנשים שרצחו אותם עם השמאלנים ,והולכים עם כל הדברים שכנגד
בגלל שאמרו את האמת .אבל המשחק ממשיך ,הקב"ה ,ובכלל כנגד הדת-היהודית – אלו הם
ועוד יותר ב'גדול' ,למרות שחושבים ש'מעיפים המתיוונים .ואפילו יש בין 'החרדים כביכול'
אותם' .וזה רק מראה לכם כמה שהם יותר חזקים מתיוונים ,שבכל אופן גם הם משתדלים גם לחיות
חיים כאלה – ועוד עם הכשר! יש כל מיני
ממה שאנחנו חולמים.
למה טראמפ לא שאל למה יש ברחבי ארה"ב כל הכשרים...
כך הרבה מכונות כאלו של מלחמה שאפשר לירות ש .יתכן גם שיש בין המתיוונים כאלו שנותנים את
מהם ,וזה עשוי מברזל ,פלדה חזקה ,וזה בשביל ההכשרים בעצמם...
להילחם ,אבל זה מתאים בשביל עיראק ,זה לא ת .נכון .זה כל מיני הכשרים .והם מוצאים דרך
בשביל ארה"ב ,אלו הם כמו טנקים קטנים .והם לעשות את כל מה שהם רוצים ,אז גם הם
הולכים לכל המקומות שהם לא ליד הערים מתייוונים ,ה' ישמור עלינו .מי שלא מתיוון זה
הגדולות ,והם בונים שם בסיסים! והרבה יהודי שחי בפשטות ,ולא מבזבז כסף על שטויות,
מהחיילים הם לא מארה"ב ,מה הם עושים שם ומשתדל לגדל את הילדים לתורה ,מצוות ומעשים-
בכלל? מה זה השקט הזה?! כי רוצים באמת טובים ,אבל באמת ,ועושה בית-יהודי ,שהדבר
מלחמה ,רוצים שתהיה שם מלחמת-אזרחים ,אבל שהכי חשוב בו במשך השנה זה החגים והחתונות,
הם שמיצרים את זה ,את המלחמה הזאת ,וזה מה וכל הדברים ששייכים לשנה יהודית-אמיתית.
שיהיה .יהיה הרבה יותר גדול מזה .ויש בסיסים והצניעות ,שכחתי את הצניעות ,אני לא מבין איך
בכל העולם ,לא רק בונקרים שנמצאים מתחת לפני שכחתי את זה .והמוזיקה  -זה רחובי ,יש דברים
האדמה עמוק-עמוק-עמוק בפנים עם בניה משהו רחוביים ,וגם החתונות צריכים להיות שקטות
מודרני ביותר ,ומתקדם מאד טכנולוגית ,אז למה? ושמחות ,כי הריקוד האמיתי – זה השמחה עם
בשביל מה? למה לא שומעים מזה? למה לא הקב"ה .צריכים להרגיש שאפשר להזמין את
יודעים מזה? יודעים מזה ,אבל שותקים! אסור למי הקב"ה לחתונה הזאת בלא להתבייש.
שמעורב לדבר .מדבר? כנראה שהוא לא יחיה כבר
לסמוך רק על ה' ).(280
יותר!
ולא רק זה .רוסיה לא עוטפת את זה בסוד .יש בנימין ,ירושלים ,י"ח טבת תשע"ז
ערב טוב ,אני מאד שמח שבאתם ,כי הלב שלי
לה בונקרים להביא שם ארבעים מיליון אנשים.
ובאוסטרליה יש ,ובאירופה יש ,ובאנגליה יש .ויש מאד כבד מצד אחד ,ומצד שני ,אני מלא תקוה
באנגליה אפשרות יותר גדולה ,להיות מתחת לעתיד .אבל לא יהיה קל .ועכשיו ,מהשבוע הזה,
למים! אז כנראה שהם בונים את הבונקרים שלהם אנחנו מתחילים את הירידה החזקה שתביא לעליה
במקום אחר ,וגם לנורבגיה ,ולרוב הארצות יש .ולא הכי גדולה ,אבל זה לא פשוט ,וזה יהיה קשה
רק זה ,יש בנק של זרעים ,ששם לוקחים זרעים ביותר ,כי עומדים לפנינו מצבים כל כך קשים שאם
מכל המינים ,ועושים 'בנק' בתוך ההרים ,עם הגנה נדע מראש בדיוק – אנחנו כל כך נפחד שאולי
מאד מאד חזקה ,ששום דבר לא יכול לעשות לזה נאבד את הביטחון בה' ח"ו ,אז אני רק אתחיל
משהו ...ויש בכל העולם כאלו 'בנקים' ,בשביל מה לספר לכם קצת ממה שעומד להיות.
אני יודע שהדור הזה ירד מאד ,והדוגמה של
זה? רק מחכים ,זה לא נשמע טוב ,זה נשמע שהם
מחכים לסוף העולם ...יש להם אינפורמציה שאין הירידה באה בסופו של דבר מארצות-הברית,
לנו ...וזה לא הכל ,יש הרבה יותר ,אבל זה מראה והיהודים החרדים האמריקאים שטובלים בגשמיות
איך שהעולם משקר ,וה'שעפעלאך' )הכבשים( הביאו את האידישקייט הזה שלרוב מתפלל
הולכים עם זה ...וגם בארץ פה ,אפילו שיהודים הם למעשה לעגל-הזהב ,ולא לקב"ה ,ומשם זה הגיע
בדרך כלל ַעם יותר עמוק ויותר חריף – בכל זאת לכל העולם-היהודי-החרדי ,כולל פה בארץ ,בכל
מקום בטעם קצת אחר .אבל ברור דבר אחד:
יחסית הולכים עם זה מאד מאד טוב.
ש .העסקנים החליטו לטפל בנושא של הדיור ,אבל הירידה חדה ביותר ,ואם לא תהיה גאולה בעתיד
נראה שהממשלה יוצרת בכוונה את הלחץ הזה הקרוב – אני לא רואה דור-הבא של יהודים שיהיו
ממש יראי שמים .אפילו אם ההורים היו יראי-
בשביל כל מיני אינטרסים...
ת .מה שברור – שזה הכל עשוי בכוונה .הם שמים ,אבל המשיכה של העולם הזה כל כך חזקה
מרוויחים על כל הדברים האלה .הם פועלים בארץ – שלא מאמין שיהיה דור ,או מקסימום שני דורות,
פה ,וזה לא כל כך כמו שהם עובדים באמריקה שיישארו ממש יהודים או אפילו דומים למה
ובאירופה .כאן הם לא יכולים יותר מדי ,כי אנשים שצריך להיות.
וידוע מרבי חיים מצאנז זצ"ל שאמר שהגלות
לא יסבלו את זה ,יתחילו לצעוק ולצרוח וכו' ...הם
עשו לנו ,לעם ,מספיק צרות ,במיוחד בדיור ,וגם האחרונה תהיה בארה"ב ,ולכן הרב קוטלר ,רבי
בכסף ,על כמה שמרוויחים וכו' ,הם צועקים יום אהרן קוטלר זצ"ל ,קם ונסע לארה"ב כדי להציל
ולילה שהחרדים לא עובדים ,וזה לא נכון ,זה סתם את היהודים .וברוך ה' הוא פתח את הישיבה
שקר ,רק מה אי אפשר להרוויח הרבה ...לכן זה בליקווד ,ובאמת הבן שלו ,רבי שניאור זצ"ל,
המשיך את זה ,הוא ואשתו ,והם בנו ישיבה ממש
הכל שקר.
והם רוצים גם להסיח דעת עכשיו בכל דבר שרק לתפארת.
אבל היום ,אפילו זה – זה לא מה שזה היה .וזה
אפשרי .וכשמדברים על דברים כמו 'שתי מדינות
לשני עמים' – שתדעו שזה כבר סוכם לפני הרבה גם לא מסוגל לחנך דור הבא של יראי-שמים
שנים ,זה הכל רק משחק עכשיו ,הם חיכו לרגע באמת .יש אחדים שיכולים לצאת משם ,אבל הכל
שאפשר יהיה להכניס את זה .אז זה 'משחק מכור' נהפך לגשמיות .ואם לייקווד הולכת לכיוון הזה –
מן ההתחלה .זה הכל שקר .לא להאמין למילה אז כולם הולכים לכיוון הזה .אולי פה ושם יש איזה
אחת ,אף לא למילה אחת! זה ממש ,ממש שקר -מקום קטן ששומר על העקרונות של פעם ,על
שקר-שקר-שקר .למה הורידו את זה מקצבאות -האידישקייט של פעם ,אבל עם הבחורים שרוצים
הילדים? זה לא מעניין אותם בכלל עכשיו שתהיה להשתלב בחברה אין הרבה תקוה.
ובכל העולם סובלים מזה .פה בא"י ,הקימו את
אוכלוסיה גדולה בארץ ישראל! הם שמחים גם
להכניס כאן גוים וכל מיני דברים אחרים ,סודנים ,מדינת-ישראל בשביל להיות 'הפתרון הסופי של
לא משנה מה ,העיקר למלאות .אבל זה הכל שקר! היהדות' ,ה' ישמור ,להפוך את זה לדבר-חילוני-
הם עכשיו עושים את זה קשה ביותר להחזיק עולמי ,ארץ ,מדינה שהיא כמו כל המדינות בעולם.
משפחה גדולה ,ממש קשה ,ובחוץ לארץ זה קשה והם כמעט הצליחו ,ומה מפריע להם? רק כמה
גם ל'שנורר' כסף ,יש מעט מיליונרים שעוד יהודים מסכנים ,יהודים שרוצים להידבק להקב"ה,
נמצאים ממש ,וזה הולך ונהיה פחות ופחות .הם יהודים שלא תמיד יש מישהו להוביל אותם ,אבל

הם בעצמם נשמות יהודיות ,יהודים שנלחמים נגד
הציונים שרוצים להוריד אותם לתהום .אבל יש
הרבה-הרבה מחלוקות פה ,והכל זה נגד האמת.
הרשעים נכנסו בין החרדים וגייסו חרדים כדי
להילחם נגד אנשי האמת .ומלשינים מכל הכיוונים
על אנשי-אמת ,והשקר ממלא את המקום .ורוב
היהודים-החרדים לומדים בבתי-ספר כמו בית-
יעקב ,חינוך העצמאי וכו'' ,חדרים' שמקבלים חלק
של הכסף מהמדינה ,או שלא מקבלים כמעט כלום
ודורשים מהם הרבה ,או שמשתדלים לשרוד
עצמאית ,שכלכלית זה כמעט בלתי-אפשרי.
ויש כמה אידיאליסטים שמשתדלים לשלוח את
הבנות לבתי-ספר קטנים שמשתדלים לגדל את
הבנות כמו שצריך .אם לא – מתכופפים
לאוניברסיטאות שקוראים לזה "בית-יעקב",
אוניברסיטאות שמקיפות מגיל הגן עד גיל שמונה
עשרה ,שכך אפשר לעשות 'תואר' ,תואר של
הרשעים ,שמושך את היהודים למטה.
'אדם צריך חינוך' ,הם אומרים ,כי החינוך של
אנשים כמו שרה שנירר ע"ה ,זה לא ,זה כבר לא
חינוך בדיוק ,ח"ו .כמו האימהות הקדושות שלנו –
זה לא חינוך .החינוך של התורה – זה לא 'חינוך
מספיק' ,בעיני אנשים .ולכן אם רוצים באמת
להרויח ,לעבוד וכו' וכו' ,להקים משפחה ,אז
צריכים ,חייבים כסף וחייבים תואר וכו'.
העולם-היהודי-החרדי התמלא עם השקר .האם
זה יכול היה להיות אחרת? הרי אמנם נשארו לנו
צדיקים מעטים בעולם שלנו ,אבל גדולי-הדור –
כבר אין לנו בכלל .והצדיקים האלה – גם הם,
אנשים מבלבלים אותם עם כל מיני שאלות
אנוכיות ,שאלות שאף פעם לא נשאלו ,שאלות
שזה לא שאלה בכלל .אז מה נשאר לנו? רק
להתקשר ישירות עם הקב"ה .אם יש לנו סייעתא-
דשמיא מאד גדולה נמצא איזה צדיק ,איזה אדם
שחי את החיים כמו שצריך ,אבל גם הוא בדרך-כלל
לא יכול לכוון אותנו ,כי הוא ,אם הוא רוצה
להישאר נקי – הוא גם כן צריך לנתק את עצמו מן
החברה .ולכן צריך להבין שזה הסוף .אין לאן
ללכת ,אין עם מי לדבר ,רק עם הקב"ה ישירות.
אין לנו גדולי-דור .הם כולם הלכו ,כולם! יש
צדיקים ,אבל אין גדולי הדור .ולכן עכשיו הסכנות
מאד גדולות ,אבל יחד עם זאת – ה' נתן לנו יותר
מכל דור אחר את האפשרות להגיע ישירות אליו.
וכל יהודי שרוצה להגיע אליו ישיר – יכול .אבל
הוא צריך שלא להתבלבל ,כי הרבה מן האנשים
הולכים לרבנים ,ומשתדלים לסובב אותם עד שהם
אומרים מה שהם רוצים שיגידו .והרבה פעמים
הרבנים עושים את זה ,כי היום כל אחד מפחד
מבעיות .אנשים יכולים לעשות בעיות .אבל אלה
שרוצים בתמימות להתקרב לאמת יכולים ממש
ישיר לגשת אל מלך-המלכים ,הקב"ה .ועם הדבר
הזה יותר מאשר רוב הדורות – אנו נהנים מזה.
וברסלב הביאה את ה'התבודדות' בחזרה
לתודעה של היהודים .ולכן הרבה אנשים
שמחפשים אמת הולכים לכיוון הזה .ולא חייבים
להיות ברסלב בשביל להתבודד .לא צריכים נוסח
מיוחד .פשוט צריכים לב שבור ורצון לעשות את
רצון ה' ,רצון להיות העבד של הקב"ה .זה כל מה
שצריך .וה' ימשוך אותנו ויעזור לנו להגיע אליו אם
נבוא אליו בתמימות .ומעניין מאד שבדור שהוא כל
כך לא-תמים יש הרבה אנשים תמימים עדיין
שמחפשים את האמת ,אפילו אנשים שעוברים
וחיים כיום את העולם-הזה הם בכל זאת נשארו
תמימים ,יש אנשים שנשארו תמימים ורוצים את
האמת ורק את האמת.
לכן אנחנו ,עם ישראל ,צריכים לקחת את
המשפחות שלנו ,ולחזור לאמת .צריכים לסגור את
עצמנו .אי אפשר שלא לסגור את עצמנו ,כי ברגע
שיוצאים לרחוב ,ברגע שמתערבבים עם כולם –
מקבלים את כל הטינופת שלהם ,מקבלים את כל
השקר שלהם .ברגע שהולכים ברחוב בתמימות
ורואים את כל המודעות והעלונים ,או באמריקה
או באירופה או איפה-שלא-יהיה עם כל הגוים ועם
כל הדברים האיומים ששומעים גם בין היהודים ,ה'
ישמור ,אז אי אפשר ,אי אפשר לברוח מזה.
והישיבות – הישיבות ...מה עם הישיבות?...
הישיבות במצב קשה מאד .הבחורים מתעסקים עם
הדברים הכי גרועים שיכולים להיות .אמנם ישנם
בחורים טובים מאד ,אבל בכל זאת ,משהו שטחי,
כללי ,ולא מגיע לעומק .לא כולם .יש את הבחורים
התמימים הטובים ,אבל הם צריכים שלא
להתערבב עם האחרים ,ולהיזהר ,הם צריכים כל
הזמן להיזהר ,וזה לא פשוט .ועכשיו ,אם הבחורים
יֵצאו מהמקומות האלה ,מכל הישיבות ה"כביכול-
טובות" וכו' ,אז אף אחד לא רוצה להתחתן איתם,
כי הם אנשים אחרים ,שונים ,שלא הולכים
בישיבות הרגילות 'המצוינות-כביכול' ,אז אין
שידוכים .ואם הבנות הולכות עם שאלים ורדידים
וכו' אז לא רוצים אותן ,כי הן שונות .לא משנה
שככה בדיוק היו הולכות האימהות שלנו ,נכון,
מאתים שנים האחרונות ,או אפילו יותר במקומות
מסויימים ,ההשכלה תפסה את רוב האנשים
וקלקלה אותם .אבל גם האנשים האלה שהלכו
למוות ,בתוך הגטו ,בתוך המחנות ,הם שרו ,הם
שרו .והם אמרו קריאת-שמע ,וצעקו קריאת שמע.
וזה רק אומר שהנשמה-היהודית יכולה לרדת מאד
נמוך ,אבל בשניה אחת זה יכול לעלות .אנחנו לא
רוצים לשמוע כאלה דיבורים כמו שיש לי ,כי
אנחנו בדור שרוצה ליהנות ,רוצה מוזיקה שאפשר
לקפוץ ולהשתולל ,אפילו בין החרדים ,אבל עכשיו
החיים מתחילים להיות רציניים ביותר.

באירופה ,בארה"ב ,לא רוצים לשמוע את זה .זה
מדי מפחיד אותם .מפחיד אותם לחשוב שאולי
ימותו .מה מפחיד אותם כל כך? הרי איך שלא יהיה
בסוף הבן אדם מת! ...אבל זה שהוא צריך
להשתנות כל כך ...לעזוב את הגשמיות שלו ,כי עוד
מעט גם לא תהיה גשמיות ,כל הגשמיות תלך ,אתם
לא מבינים את זה .כל ההשקעות ,וכל הבתים
ֵע ֵלם .רוב האוכלוסיה של
שאתם קונים – זה הכל י ָ
ארצות-הברית תיעלם .אירופה תיעלם ,אנגליה
תיעלם .אתם לא מבינים ,אתם לא תופסים .אתם
לא רוצים לתפוס .אתם מחכים שהמדינות שלכם
תגדנה לכם" :יש סכנה" ,ומה יגידו? "תתכוננו,
תקנו אוכל לחמש שנים ,תלמדו לזרוע זרעים ,לגדל
אוכל ,תלכו לחפש הרים גבוהים ,כדי שהצונאמי
בגובה של שש מאות מטר לא יגיע אליכם" .אבל זה
שטויות .כן ,אפשר להכין קצת מים ,קצת אוכל,
אפילו יותר מקצת ,אבל הדבר שיציל אותנו – זה
הביטחון והאמונה בה' ,הביטחון שהקב"ה עושה
לנו רק טוב .ואם זה לא נעים ,ואם צריכים לעבור
איזה סבל – זה רק לטובתנו ,וזה יביא אותנו רק
לטוב ,רק להרגשה הכי טובה שיש ,בלי הגשמיות.
ארה"ב – שם זה מרכז הגשמיות ,עיר-הבירה של
עגל הזהב ,שם הכל יקרוס לגמרי .לא ישאר כלום
מזה .זה יהיה ממש הרס כמו שקשה להבין .לא
רוצים לדעת ,כן ,גוים ,יש גוים שמתכוננים ,ואפילו
הם אומרים לגוי ,אומרים לו שקודם כל צריך
לעשות שלום עם האלוקים .הגוים אומרים את זה
לאנשים שלהם ,הנוצרים ,הפרוטסטנטים ,אז איפה
היהודים? למה יהודים לא אומרים? ...כי היהודים
לא רוצים לדעת .החרדים ,החרדים לא רוצים
לדעת .רק מעט מאד.
ישנים כבר הרבה שנים .באירופה,
באנגליה ֵ
אפילו אחרי היטלר ,לא תופסים ,פשוט לא
תופסים .גם פה לא רוצים להבין שכל המדינה
הזאת ,מי הקים את זה? רשעים ,כולם רשעים,
אלה המנהיגים ,כולם עשו את זה בשביל להפוך
אותנו למדינה כמו כל המדינות ,ולהביא אותנו
לדת-הגוים ,או בלי דת .והם מתקרבים לזה ,ממש
מתקרבים לזה ,אבל ה' לא יתן להם ,לא יתן להם.
והם יפלו ,הם ייעלמו .וגם להם לא יהיה קל ,כי הם
יתפסו מה קורה להם ,ולמה זה קורה להם ,ומה
הסוף שלהם ,ה' ישמור.
עם ישראל ,אני אומר עוד פעם ,כבר שנים אני
מדבר ,אני מבקש מכם ,בבקשהְ ,פּ ִליז ,תחזרו
לאמת ,אמנם לא תמיד יהיה לכם אוכל ,ולא תמיד
יהיה לכם איפה לישון ,אבל יהיה נצח! יהיה לכם
את הנצח .ואל תדאגו ,כמו שה' הוציא את עם
ישראל ממצרים ,כמו שהוא הציל את עם-ישראל
מכל מיני מצבים קשים – הוא יציל גם אותנו ,את
אלה שמראים לו שאנחנו באמת הילדים שלו,
שאנחנו רוצים לעשות את רצונו – אז הוא יציל
אותנו .אתם מבינים? וזה גם כתוב .אז למה אתם
מאמינים לאיזה כושי ,או לאיזה טראמפ ,או איזה
טמבל כזה? לא לסמוך על אף אחד מהם! גם לא
על טראמפ .הוא לא יציל אתכם .הוא לא יציל
אתכם! אפילו שיש לו בת שהיא 'כביכול-יהודיה'
ואיזה חתן ש'כביכול-יהודי' ,זה לא יעזור .לא יעזור.
רק הקירבה אל ה'.
תתכוננו ,אלה שבחוץ לארץ .לא יהיה כסף עוד
מעט ,לא תהיה גשמיות .כמו היהודים באירופה,
שאיבדו את הכל ,לא משנה מה שהיה להם – בסוף
הם הלכו ערומים לתאי-הגזים שלא נדע .כל
העשירים – ככה הם הלכו .ומה היה להם? מה
הציל אותם? ה"שמע ישראל" – זה מה שהציל
אותם .ועכשיו – אותו הדבר .לא יהיו תאי-גזים,
לפחות לא בהרבה ארצות ,אמנם יש בארה"ב הרבה
מחנות שבנויים להכיל אנשים ,וזה כתוב אפילו
רשמית בפרסומים.
והגשמיות לא תהיה .לא תדעו איפה לקבל אוכל,
כי לא משנה מה שמתכננים ,אני לא יודע בדיוק
מה ,אבל הם רוצים להרוג את רוב האנשים בעולם,
ורק להחזיק אצלם כמה עבדים שהם צריכים ,ויש
להם בונקרים מפוארים בתוך האדמה ,עמוק עמוק,
שהם חושבים ששם הם יינצלו .אבל הם לא יינצלו,
לא יינצלו .הם ימותו .וכל הרשעים ימותו ,ויישארו
מעט מאד אנשים בעולם הזה.
ואני חוזר ,כן ,אני מפחיד אתכם ,אני יודע ,אתם
לא רוצים לשמוע ,ואני רוצה להפחיד אתכם ,כי זה
מפחיד .ואם אתם לא רוצים לדעת – אז זו הבעיה
שלכם .אבל מי שרוצה לדעת – מי שמרגיש ש"הוֹ!
זה סימן שהגאולה מגיעה ,ואני רוצה להיות חלק
מזה" ,אז בואו ,בואו .אם אפשר להגיע לארץ –
בואו לארץ .וזה לא מה שהסטמאר רבי זצ"ל הורה
בשלב הזה לא להגיע לארץ .ובכלל ,המדינה הולכת
ליפול ,וה' ישמור על היהודים-האמיתיים שנמצאים
פה .אני רק רוצה להגיד לכם עוד הפעם :ארה"ב
תיפול! ערים גדולות תיפולנה! הגשמיות הזו שהכל
מבוסס ,שהכל תלוי רק אם יש חשמל ,אם
ציביליזציה תלויה בדבר אחד כמו החשמל – אין
לה זכות-קיום בכלל .צריכים לסמוך על הקב"ה ולא
על החשמל .אבל אנחנו ,האנשים ,הרבה יהודים,
ובוודאי גוים ,סומכים על החשמל ,וזהו ,וגם על כל
מה שהחשמל יכול לתת להם ,וזה הכל שטויות,
הכל שטויות.
עם ישראל ,תחזרו לאמת .אל תפחדו .זה כתוב
ברור שארץ-ישראל לא תיפגע ,ששני שליש של
העולם ייעלם ,יהיו פגועים קשה .שליש אחד –
יהיה פגוע קשה מאד ,שליש נוסף פגוע קשה,
ושליש אחד לא יהיה פגוע .וארץ-ישראל זה בתוך
השליש שאינו פגוע .אז מה? מה אתם מאמינים?
במה אתם מאמינים?! ...בנבואות שלנו? או במה?

אני לא מבין ,במה אתם מאמינים? אתם ,היהודים-
החרדים ,לא מאמינים שיצאנו ממצרים בנס?!
האם אתם לא מאמינים שהיו עשר מכות ,כאשר
כל אחת היתה נס יותר גדולה מהשניה? לא ,לא,
אין לנו מה לומר .זהו .מי שלא מאמין – לא מאמין.
לא יעזור כלום ,לא יעזור להם כלום.
אבל אלה שמאמינים שיצאנו ממצרים ,שה'
הוציא אותנו ממצרים בניסים גדולים – אנחנו
נשרוד .אני מבקש מכל יהודי-אמיתי לחזור אל
האמת ,לחזור לאמת .האמת – רק הקב"ה .אך ורק
הקב"ה .סוף.

ת .אני יודע שהם באמת רוצים לעשות בעיות
קשות בעתיד הקרוב .כנראה שהכוכב מתקרב מאד.
וכבר אנשים התחילו להיעלם בארה"ב ובמקומות
אחרים ,אנשים ממקומות-עבודה טובים .וזה לא
אנשים שנעלמו בגלל שחטפו אותם או משהו .אז
ככל הנראה הם התחילו כבר למלאות את
הבונקרים .ולפחות ֵעד אחד ראה את זה בעצמו
כאשר הוא הגיע לבסיס של הצבא שהיה עמוק-
עמוק מתחת לאדמה עם סחורה שהוא היה צריך
להביא .הוא היה נהג ,ולמטה היה מקום מפואר
ביותר ,עם בנינים של שש-שבע קומות .והכל
בסגנון הכי-הכי מודרני שיכול להיות .וזה היה
מלא-מלא חיילים וחיילות .אז כנראה שהם כבר
ממלאים את המקומות האלה .ולכן אני פשוט רוצה
להגיד שאני חושב שזה ענין של חדשים עד שזה
יהיה ,כך זה נראה לפי אסונות-הטבע וכל
המטאורים שהם לא מספרים עליהם ,שגרמו לנזק
רב במקומות מסוימים ולא מספרים על כך בכלל,
וכל הרי-הגעש שמתפוצצים וכו' ,אז זה מראה
שכדור הארץ ממש סובל מהכוכב הזה ,ושהוא מאד
מאד קרוב .אז אני לא יכול להגיד מתי ,אם זה יהיה
חודשיים ,שלשה ,או תשעה חדשים ,אני לא יודע.
אבל לא מאמין שזה יהיה הרבה יותר מזה .זה לא
יכול להיות .ההתחלה צריכה להיות לפני זה ,זה
בטוח .הולך להיות אסונות עכשיו ,אין מה לומר.

ש .האם אתה סבור שבימים הבאים יהיו דברים
מתוחים בעולם או שזה עדיין יישאר ככה 'מתחת
לפני האדמה' ,ועדיין לא נראה את זה בגלוי?
ת .אנחנו בקרוב מאד נראה דברים מדהימים,
מפחידים מאד מאד .ולא לפחד ,לא לפחד .וזה יהיה
קשה מאד שלא לפחד ,אבל לא לפחד .כשאנשים
יבינו סוף סוף מה מחכה להם ,יהיו כמה דברים
בעולם הזה שיביאו אותם לאיזו תודעה ש'זהו,
אנחנו יכולים למות' – אז פתאום תהיה פאניקה
בכל מקום .אבל אנחנו לא צריכים להיכנס
לפאניקה ,לא להיכנס לפאניקה.
וכל יהודי בכל מקום בעולם שיכול להגיע לארץ-
ישראל ,אל תדאגו לשידוכים לילדים או לשום דבר
שכזה .העולם הזה לא יכול להחזיק מעמד יותר
מחדשים ספורים ,לא הרבה .אנחנו כבר רואים את
הפירוק ,את הבלבול ,את המצב שאי אפשר לסמוך
על כלום ,בודאי ובוודאי לא על בתי-חולים ולא על
רופאים .זו הסכנה הגדולה ביותר .אי אפשר לסמוך
על צבא ,צה"ל ,צה"ל שהולך נגד החיילים שלו .אז
על מי אפשר לסמוך? על הממשלה?! ...אה ,אה...
באמת ,הממשלה? הם הולכים נגד הדת ,באופן
פתוח .נגד הדת.
ואני רק שואל מה היהודים-החרדים יושבים
ועושים שם בכנסת? למה לא נלחמים! מי נלחם?
כמה אברכים צעירים מסכנים ,שהם נכנסים לכל
מיני בעיות ולבתי-סוהר בגלל שהם מבינים שכל
מה ששייך למדינה הזאת זה שקר גמור?! ויותר
ויותר אפילו החילונים רואים את זה .ישנה רק
אנוכיות פה .זה כל הציביליזציה המודרנית.
אנוכיות – וזה הכל .האנשים היום מסוגלים
לעשות דברים שחשבנו שזה נמחק מהעולם בכלל,
שזה היה רק כמה גוים עקומים שהיו מתעסקים
בדברים כאלה .אבל לא ,גם החרדים שלנו ,וגם
החילונים בודאי ובודאי ,הם רוצים להיות 'חלק של
העולם הגדול ,הגדול' .והם הולכים לתאילנד,
ולהודו ,ולכל מיני מקומות מטונפים מלאים
בעבודה-זרה ,אבל ללכת לבית כנסת? חס ושלום!
ש .וגם בתוך הקנאים שלנו יש שקר...
ת .בתוך הקנאים שלנו – בודאי שיש שקר .חלק
מהם הם רק 'קנאים' כי הם אוהבים את ה'אקשן',
בדיוק ,אבל יש כאלה שהם גם מלשינים ,והם גם
הולכים לכיוונים האלה ,וגם מקבלים כסף מתחת
לשולחן בשביל השירות שלהם ...הם 'כאילו-
קנאים'.
ש .צריכים להבין את הדברים בפשטותם ,כי
אנשים מחפשים אולי שפה של תיאטרון...
ת .צריכים ללמוד מהדור שעבר או שני דורות
שעברו ,שהם עברו את מלחמת העולם השניה .הרי
גם לפני מלחמת העולם השניה לא רצו לדעת.
היטלר ימ"ש אמר בדיוק מה הוא רוצה לעשות,
אבל בדיוק-מדויק ,אז מה 'להגיד'? איך אפשר
להסביר לאנשים? אם רשע כזה אומר בדיוק ,והוא
הרי גם היה לו צבא ,והוא היה דיקטטור ,והוא
סילק את היהודים ,וכבר הכניס אותם לבתי-סוהר
ולגטאות וכו' ,אז אם אז הם לא רצו לדעת ,אם
היהודים ההונגרים – כמעט אף אחד מהם לא עזב
את הונגריה כאשר הנאצים היו כל כך קרובים ,וזה
היה כבר שלש שנים שיכלו לברוח ,אבל לא ברחו,
לא רצו לעזוב את הבתים שלהם ,את העסק
שלהם ,את החיים שלהם .אז שמונים אחוז מהם
הלכו ,בתוך שנה אחת! שמונים אחוז של היהודים
ההונגרים בהונגריה .אז מה אני אגיד? מה יש לי
יותר להגיד? הרבנים אז אמרו 'לא להפחיד
אנשים' .כן ,אני אפחיד ,לא רוצים לדעת – אז לא.
אבל מה? אני מפחיד? זו האמת! אני רק אומר את
האמת .בן אדם לא רוצה לעזוב את הזנב של עגל-
הזהב? אז מה אני אעשה? מה אני יכול לעשות?
אני מדבר לנשמה של יהודי-אמיתי .יהודי אמיתי –
הוא מבין את המילים שלי ,הוא יודע .ולמדן – גם
כן מבין .אבל יש למדנים שלא רוצים להבין ,או
שיש ישיבות שמקבלים כסף גם מהגוים ,אז איך
הם יכולים להבין את האמת אם הם מקבלים כסף
מהגוים ,מהמיסיונרים? וזו עובדה ,וזה לא סוד.
ש .לגבי העניין של לבוא לארץ ,האם זה ענין של
ימים או שבועות או חדשים?...

רצח הילדים שלנו ).(281
בנימין ,ירושלים ,פרשת בשלח ,י"ב שבט תשע"ז
אני רוצה לדבר היום על שני דברים מאד-מאד
קשים שקרו פה בארץ ישראל.
הרבה אנשים שואלים אותי :נו ,מה יש לי להגיד
על זה ,ואני לא אומר ,כי זה דבר שקשה להגיד ,זה
פשוט שבר לי את הלב ,אבל חייבים לדבר וחייבים
לראות את האמת .אמא של ארבע בנות ,שרפה
אותן למוות ותלתה את עצמה ,אמא יהודיה,
משפחה חרדית .האבא נשבר ,ודאי שהוא נשבר
מכזאת טרגדיה .ולא הרבה זמן לאחר מכן ,יהודי
חרדי ,יהודי חרדי עם סכין בליל שבת רצח את
אשתו ואת שני הילדים ,שני התינוקות שלו ,וניסה
להרוג שני ילדים נוספים ,אורחים שהוא הזמין
אותם במיוחד לסעודת-שבת .ילד אחד נרצח,
והילד השני נפצע בינוני ,הוא עוד חי.
האבא והאמא של הילד שנרצח היו גיבורים מעל
ומעבר .האבא של הבנות נשבר לגמרי .האבא
הראשון נשאר בלא כלום ,בלי הילדים שלו ,בלי
האשה שלו ,כל החיים שלו נחרבו .האב השני
שהילד שלו נרצח ,יש להם עוד ילדים ברוך ה' ,אבל
בכל אופן הם היו גיבורים ,והם כל הזמן דיברו שה'
אוהב אותנו ואהב אותו ,את הילד .הוא היה צדיק,
והוא בודאי בגן עדן ,וכל מה שה' עושה – זה
לטובתנו ,וזהו .ושואלים כל הזמן :למה זה קרה?
מה ה' רוצה מאיתנו?...
אני לא יכול להגיד את כל הסיבות ,אבל אחת
אני כן יכול להגיד .הרוצחים לא היו לגמרי בשיווי-
משקל נפשי ,והנרצחים – הם היו קרבנות .אבל
איזה קרבנות? הקרבנות של הדור שלנו ,של
החינוך שאנחנו נותנים לילדים שלנו .אנחנו
הרוצחים! אנחנו רוצחים את הילדים שלנו עם כל
העולם הזה ,עם כל השטויות ,וגם עם כל השקרים.
אנחנו רוצחים את הדור שלנו .ואנחנו גם כן לא
לגמרי בשיווי-משקל ,כי אנחנו אוהבים להיות לא-
צנועים ,לא צנועות ,בלבוש לא צנוע ,עם פאות
ארוכות ויפות ,ולהיראות כמו דוגמניות ,ובעלים
שנהנים שיש להם אשה כל כך יפה ,ושכל כך
נראית כמו איזה שיקצע )גויה(.
יש לנו הרבה הרבה שטחיות בחיים שלנו ,גם
בארץ ישראל .פעם בארץ ישראל זה לא היה כ"כ,
אבל עכשיו זה נכנס פנימה-פנימה לתוך הלבבות
של עם ישראל .ויש אנשים שמשתדלים בכח להיות
אחרת ,בכח משתדלים לחיות את החיים שלהם אך
ורק כדי לעשות את רצון ה' ,בלי חוגים של 'דרמה',
בלי חוגים של ציור ,ובמקום זה ללמוד לאפות,
ולבשל ,ולתפור ,לדעת איך להיות אשה טובה ,לגדל
את הילדים לתורה ,מצוות ומעשים טובים ,להיות
שמחה עם בעל שלומד ,אפילו שהיא לא יכולה
לשים הרבה אוכל על השולחן ,אבל העיקר יש ,את
האוכל ,האוכל של הנשמה יש .ואז ה' תמיד-תמיד
נותן לנו את הכל .זה לא פשוט ,במיוחד בימים
שלנו ,להיות יהודים-אמיתיים.
מארה"ב באה כל הגשמיות הזו ,הגשמיות
שרוצחת ,רוצחת את הדור הבא של יהודים 'כביכול
חרדים' .איך זה שילדים שהולכים לבתי-ספר
חרדיים לומדים כל מיני דברים שלמעשה הם
אסורים ,ושהם לא מבינים שאסור לאכול ברחוב –
הדבר הכי פשוט ,ולא מבינים שלא צוחקים
ומדברים ברחוב בקול רם .ילדות שמסתובבות
ברחוב על "סקוטר" ,וילדים שצוחקים מנשים
צנועות' .חרדים-חרדים' .אין חרדים כבר כמעט ,יש
מקולקלים .יש הרבה עבירות שפעם היו אצל
החילונים והגוים ,לא אצל היהודים ,עבירות קשות,
בקדושה ,בעיקר .אוי ,אוי לעם ישראל! מה יהיה?
אנחנו מגיעים לסוף ,ואתם לא רוצים לדעת .הראש
בתוך האדמה ,ולא רוצים לראות .רוצים עדיין
לטוס לאמריקה ולהישאר שם .חושבים שעוד יש
את כל הגשמיות .אבל אמריקה עוד מעט מתקפלת
ונגמרת ,עם כל הגשמיות ,ואנחנו נהיה בלי
הגשמיות .אם יהיה לנו אוכל – אנחנו נשמח ,אם
יהיה לנו שתיה – אנחנו נשמח ,כך בכל העולם.
בסוֹפהּ .אשה אחת אמרה שיש איזה
ָ
אמריקה
מקובל באמריקה ,שאינני יודע מי זה ,שאמר להם
לעבור מארה"ב לכותל כדי להתפלל על טראמפ...

צולם מירושלים ,כ"ח ניסן תשע"ז )(24/4/2017

להתפלל על טראמפ?! למה להתפלל על טראמפ?!
כי הוא כמו כורש! כמו אז בסוף גלות בבל ,שקם
המלך כורש בבבל והייתה להם גאולה ,אז צריכים
להתפלל עליו ...מה? איזה טמטום! צריכים
להתפלל על הגאולה! גם אז היו צריכים להתפלל
על הגאולה ,ולא על כורש ,ועכשיו לא צריך
להתפלל על טראמפ ,מי זה טראמפ?!...
אנחנו עקומים .מגדלים את הילדים שלנו
עקומים עם כל מיני רעיונות של גוים .הולכים
לחתונות ,מצלמים ומצלמים ומצלמים .מה זה
עושה? זה עושה רע לבן-אדם – כל הצילום הזה.
זה לא צנוע ,וזה לא צריך להיות .אבל כמה מכם
מבינים את זה? כמה מכם? אני לא יודע מה להגיד.
הלב שלי שבור .זה הדור ,הדור שלפני משיח .אתם
מבזבזים את הזמן שלכם על שטויות .יש עוד זמן
לחזור ,לדבר עם הקב"ה ,לבקש ממנו להפריד
בינינו ובין כל השטויות האלה ,אבל אין עם מי
לדבר כמעט .אין עם מי לדבר!
כשאני מסתכל על הילדים הקטנים ,איך שכולם
לבושים באותו בגד ,אותה הדוגמה .אפשר לצאת
גם אם לא לבושים באותו הבגד ...אבל אפילו
הבנים צריכים להיות עם אותם הצבעים וכו' כמו
הבנות ...איזה שטויות! איזה בזבוז של זמן ,ושל
כסף .ורוב האנשים אין להם את הכסף הזה ,אבל
איכשהו מסתדרים כדי שיהיה "הכל מתאים" ,ואולי
יש רק לחם וחמאה בבית ,אבל כולם 'מתאימים',
גם הבנות גם הבנים ,עם כל מיני פרחים על הראש
וכו' .אוי עם ישראל ,אוי עם ישראל.
ועכשיו הגיוס ,הגיוס .אני הייתי ברור כשדברתי
מפורשות על כך שיש לנו שלטון כמו שהיה
ברוסיה .כמו עם הקנטוניסטים .החלק הזה שיש
להם את הרקע "המתאים" – הם לא הולכים לצבא
ולא משגעים אותם .משגעים רק את המסכנים.
ואלה המסכנים – החרדים לא תמיד רוצים לעזור
להם ,כי מה אכפת להם? הילדים שלהם לא
הולכים לצבא .הם לא צריכים לעשות את זה ,אז
מה אכפת להם? מה אכפת להם שלוקחים איזו
בחורה בעלת-תשובה לבית-הסוהר כי היא לא רוצה
להתגייס ,או איזו גיורת? ...הם לא שווים .למה
לבזבז את הזמן שלנו עליהם כשאנחנו צריכים
להציל את ה"אמיתיים" ,את "הטובים" ,את ה"בני
טובים" ...אוי לנו ,אוי לנו .ממש קנטוניסטים .מה
יהיה? רוב הישיבות מקבלים כסף מן הממשלה ,וזה
כבר גומר את התורה שלהם .אי אפשר לקבל מהם.
הם – המטרה שלהם זה לגמור את האידישקייט,
ומי שלוקח כסף ישיר לחינוך של הילדים – עוזר
להם בכך! איך אפשר? איך אפשר?!...
כואב לי הלב ,אבל אני יודע שזה הכל יביא
לטוב ,כי ה' רוצה שהיהודים-האמיתיים שלו
יתחילו "לעמוד זקוף" ,ולקחת את הדברים לידיים
ברצינות ,כמו שחלקם עושים עכשיו עם החינוך
של הילדים ,ולא לעזוב ,ולא להיות חלשים .לעמוד
בזה חזק.
רוב בתי-הספר של החרדים מקבלים עזרה
מהממשלה .וזה עושה אותם טרף ,כי הם שולטים.
הרשעים שולטים .ואי אפשר לחנך ככה .והם
רשעים – גם הצבא ,הם רוצים לגמור את היהדות
– זו המטרה שלהם .ונכון שאולי חלק של אלה
שהולכים לצבא עוד לא מגיעים לעבירות קשות
כמו שאליהם רוב הצבא מגיע ,אבל הם רואים
דברים ,ושומעים דברים ,ויש כאלה שגם נמשכים
לעבירות .ואי אפשר להיות בצבא כשבחור שהולך
לשם צריך לפחד גם מהבנים וגם מבנות ,ובוודאי
מהקצינים שלהם .יש סיפורים איומים מהצבא ,כל
יום סיפור אחר .ממש מגעיל .אז איזה חכמה? איזו
חכמה היא זאת? כשאנחנו שולחים בחורים
ובחורות לצבא בלי להילחם עליהם כשהם לא
רוצים ללכת ,אבל אנחנו רוצים להציל את שלנו
ולא 'לעשות גלים' ,לא להפריע ,בשביל שאולי
ישכחו שאנחנו נמצאים ויתנו לנו להיות חופשיים
ולא ללכת לצבא .אוי עם ישראל ,אוי עם ישראל.
אתם לא רואים מה שמנסים לעשות לכולם!?
אז לכן ה' מזכיר לנו שזה רצח .אם אנחנו
רוצחים ילד אחר ,ילדים של אחרים ,כמו שהיהודי
ההוא עשה ,הוא רצח ילד שאינו שלו .זה מה
שאנחנו עושים כשאנחנו לא נלחמים על הבנות
שיושבות בכלא ,כשמתנהגים אליהן בצורה כל כך
איומה ,כי הן לא רוצות להתגייס ,כי הן חרדיות ,או
עם הבחורים הספרדים ,שלא אכפת לנו ,למה
שנילחם עליהם?! אנחנו צריכים לחסוך את זה
בשביל שנשתמש בזה בשביל הילדים שלנו .זה
רצח .זהו רצח!
אני רק רוצה להסביר לכם .אנחנו עכשיו נכנסנו
השבוע למצב הקשה ביותר ,כשבכל העולם יש
מהומות ,ואלימות .הכל משוגע .אי אפשר לדעת
מה קורה ולמה קורה .דברים אבסורדיים קורים.
בגרמניה ישנם שלשה מיליון מהגרים! הרוב הגדול
הם בחורים צעירים! למה נתנו להם להיכנס ככה?!
אין להם נשים ,אז הם רוצים את הנשים של
התושבים הגרמנים .אבל לא רק זה .עכשיו הם
נכנסים לבתים של הגרמנים ומבקשים מהם אוכל,
לא מבקשים ,דורשים אוכל .ואם מצלצלים
למשטרה – המשטרה בצד של המהגרים! טוב ,זה
אולי מגיע לגרמנים "החמודים" ,אבל זה אבסורד,
זהו טמטום .משהו פה לא בסדר.
ובשבדיה אותו הדבר ,ובדנמרק אותו הדבר.
אירופה – זה לא 'אירופה' כבר ,זה מקום של
מלחמה .הערבים שולטים .מעניין מאד .עוד מעט
זה יהיה גם בלונדון ,ובפריז זה כבר התחיל,
בצרפת .תהיינה מלחמות גדולות שמה בין
המוסלמים ובין האירופאים .וזה התחיל כבר,

התחיל כבר.
באמריקה יש הרבה הפגנות נגד טראמפ ,ואין
להם שום בעיה להגיד שרוצים לרצוח אותו ,אף
אחד לא עוצר אותם .הם יכולים להגיד כל מה
שרוצים .וזה ילך ויהיה הרבה יותר גרוע .ויהיה ככה
בכל העולם .זה שונא את זה וזה שונא את זה ,זה
ַא ַשׁ ַלּח
נלחם עם זה וזה נלחם עם זה ]זכריה ח' י'' :ו ֲ
אָדם ִאישׁ ְבּ ֵר ֵעהוּ .['...עד שתהיה
ֶאת ָכּל ָה ָ
ההתפוצצות .משהו יקרה .וכל העולם יהיה בפחד.
פחד עצום! פחד עצום! כי הם יתחילו לתפוס שהם
הולכים למות ,שרוב האנשים בעולם הולכים
למות ,ואז ישתגעו לא-סתם.
צולם מירושלים ,י"ב סיון תשע"ז 6/6/2017

רק הצדיקים ,רק אלה שרוצים את הקב"ה,
שיודעים שהוא הכל-יכול ,שהוא ורק הוא יכול
להציל אותם ,לא בונקר ולא יותר מדי אוכל לשים
בצד ,אבל רק הוא ,ואז – הדרך הטובה ביותר
להינצל זה פשוט ללכת הביתה ,לסגור את הדלת,
ולהתפלל ולהתפלל ולהתפלל .לבקש מהקב"ה
להראות לנו תמיד את האמת ,ולסחוב אותנו
לאמת .ושלא נתבלבל ונלך לשקר שנראה כל כך
נעים ,אבל באמת זה לא נעים ,השקר זה ממש סם-
המוות .נבקש מהקב"ה להציל את הילדים שלנו,
ואת כל המשפחות שלנו ,את ההורים שלנו ואת
הילדים שלנו ,את הדודים והדודות ואת הסבא
והסבתא ,להציל את עם ישראל .והוא יציל אותנו.
הוא ישמע ,הוא יציל אותנו ,ואין מה לדאוג.
ש .אנחנו צריכים לדבר עוד ועוד על כך שקשה לנו,
בדרך הטבע ,להתעורר .אנחנו מצדינו אין לנו את
הכח להתעורר ,וצריכים שה' יתברך יעיר אותנו
מצידו ,אבל אז זה מסוכן יותר ,אם משמים יעוררו
אותנו זה עלול להיות כואב...
ת .בגלל זה אני עם לב שבור .זה כמו במלחמת
העולם השניה .איך אפשר שלא לצאת מזה עם לב
שבור? נכון ,אנחנו צריכים לשים את הכל בצד
ולדעת שהכל זה לטובה ,אבל גם אז ביקשו וביקשו
מהרבנים לעשות אספות וכו' וכו' ,פה ושם אולי
עשו ,אבל בסך הכל כל המיליונים של יהודים
באירופה פשוט לא זזו ,לא השתנו .מתי הם
השתנו? כשהם נכנסו לתאי-הגזים .אז ,ברגעים
האלה שלפני הכניסה – החילונים והחרדים –
כולם אמרו 'שמע ישראל' .אבל אנחנו צריכים כן
להמשיך ,וכן להשתדל ,וכן להילחם כנגד הרע.
אנחנו צריכים לעמוד ולצעוק ,לצעוק שכולם
ישמעו אותנו ,שחייבים לחזור להקב"ה .ועוד מעט
זה יהיה הרבה יותר קל ,למה? כי העולם של עכשיו
הוא במצב קשה ,ובעוד כמה שבועות הוא יהיה
במצב באמת קשה ,כך שאנשים יותר ויותר יתחילו
לראות את זה .ואז בעזרת ה' זה יהיה יותר ויותר
קל.
אני רק רוצה שוב לומר ,ושלא נשכח ,וזה
צריכים לא לשכוח ולהגיד לכל היהודים :יהודי
שהוא ִעם ה' – ינצל! אם היהודי אומר לה'" :אני
רוצה להיות עבד ה' ,אני רוצה לעשות את רצון ה'
לא-משנה-מה ,ולחיות רק בשביל זה" – הוא ינצל.
אין ספק .הוא לא ימות בגלל מה שקורה בעולם.
אבל צריכים לדעת איך לתת את כל הכוחות
להקב"ה ,כדי לבטל את ה'אגו' שלנו ואת כל עצמנו
לעבודת ה' .שלא נגיד :אוי ,זה משעמם!
למה היהודים כ"כ שמחים עם טראמפ? כי הם
בטוחים שהוא יחזיר את ארה"ב ְל ַמה שזה היה
פעם ,שכל אחד יכל להרויח מספיק כסף בשביל כל
הדברים שהוא צריך ,וגם בשביל כל הדברים שהוא
לא צריך ...אבל זה לא ככה .הוא לא יחזיר את זה,
הוא יפול ,וכולם יפלו יחד אתו .רק היהודים
שבאמת למדו מכל הצרות שיש רק אחד בעולם,
שאין עוד מלבדו ,שהוא הכל יכול ,וזה הקב"ה,
ושאם אנחנו רוצים נצח אנחנו צריכים להצמיד
את עצמנו אליו ,ולא לעזוב – הם ישרדו.
ש .לא הבנתי איך זה שב'כנסת' יש עסקנים חרדים
שאמורים כביכול להגן על האינטרסים היהודיים,
ועכשיו רוצים לגייס בנות ,זה קורה כאן ממש ,יש
ידיעות על כך שמנסים לעשות כל מיני משחקים
עם פטורי-הגיוס של הבנות – ושותקים! איך קורה
כזה דבר?! וזה קורה גם בירושלים ,יש כאן סידרה
של אירועי-טומאה של גוים שפלים ,וחברי העיריה
הדתיים והחרדים כולם שותקים! מה קורה פה?..
ת .כבוד הרב ,אתה ממש בן אדם טהור ,אתה אדם
שלא מבין את הרשעות שיש היום .יש חרדים שהם
תלויים ברשעים ,והם עושים מה שמבקשים מהם,
או בגלל שיש להם איזה ' ְשמוּץ' )לכלוך( עליהם ,או
שיש להם איזו אינפורמציה נגדם שאם הם לא
יעשו מה שמבקשים מהם לעשות – אז אוי ואבוי,
או אני לא יודע למה הם עושים את זה .אני לא
יודע למה יש חרדים בכנסת שלא זזים לכיוון נכון,
שהם מוכנים להרוג את הנשמה של יהודיה
אמיתית ,ולתת לה ללכת גם לבית-סוהר וגם לצבא

כדי מה? אני לא מבין .אבל מה שברור לי שזה
משהו לא-טוב ,יש שם קשר לא-טוב .זה לא אנשים
שהייתי קורא להם בכלל 'חרדים'.
ש .בשבוע שעבר היה פינוי 'עמונה' ,ביזיון גדול
לתורת הדתיים-הלאומיים ולנציגים שלהם בכנסת,
שאמורים להגן על האינטרסים שלהם ,ולא עושים
כלום ,רק יושבים על מנעמי השלטון...
ת .תראה ,עם כל העניין הזה של עמונה ,קשה לי
לדבר על זה ,למה? כי כל המתיישבים האלה – הם
מאד מתוקים ,אבל יש פה משהו שחסר להם,
באידישקייט ,בהבנה .אנחנו בגלות .וזה הם עוד לא
מבינים .הם בכח רוצים להביא את הגאולה .וזה
לא ילך .רק מתי שה' רוצה – אז זה יהיה ,הגאולה.
אבל שתבין ,כל העסק הזה עם המתיישבים,
הממשלה משתמשת בזה בשביל כל מיני סיבות
שלה ,אבל יש להם בעיה ,כי בכל אופן המתיישבים
הם חזקים .אבל למתיישבים יש גם בעיה ,שהם כל
כך סומכים על הממשלה .אז מה ה' יעשה? ה' רוצה
להציל אותם ,וה' מראה להם ברור :אי אפשר
לסמוך על הממשלה ,אי אפשר לסמוך על הצבא,
אי אפשר לסמוך על אף אחד – רק על הקב"ה .וזה
המבחן שלהם ,של המזרחיסטים ,וגם אותם ה'
מנסה ללמד ,אבל הם לא מבינים ,הם לא לומדים.
ש .רואים כבר ברור כי השלטון היום זה שלטון של
גוים ,הסע"ח ,והמטרה שלהם לפגוע ביהודים...
ת .הם רוצים להרוס את האידישקייט! את
היהדות .הם רוצים להשאיר אותנו ריקניים כמו
שהם .הם לא יכולים לסבול שיהודי קרוב לקב"ה.
הם עדיין מקנאים בנו שאנחנו האהובים של
הקב"ה .ויש ביניהם יהודים ,ה' ישמור .איזה
יהודים! ה' ישמור ,מסכנים ורשעים ,הם או רשעים
או מסכנים ,אבל הם לא יהודים-אמיתיים.

ש .מה דעתך על החקירות נגד ראש
הממשלה?..

ת .זה בוודאי ובוודאי משחק ,והוא עצמו שייך
למשחק .זה כמו שטראמפ גם כן שייך למשחק הזה
של הבחירות הטפשיות האלה ,שזה הכל היה ממש
הצגה כדי להסיח דעת במשך שנתיים שלימות .מי
שמע על בחירות שמתמשכות שנתיים? ...זה
שיגעון .ופה גם כן – זה אותו הדבר .הכל הצגות.
כדי שיהיה על מה לדבר ,כדי שאנחנו לא נראה
מתי שהם נכנסים לבונקרים שלהם .וכאשר הם
'מקריבים' את הכלכלה – זה יהיה עוד משהו בכדי
להסיח את הדעת ,זה יפיל את הכלכלה ,לא-סתם.
האם לא שמתם לב שכמעט אפשר לקבל היום
הלוואות בלי סוף?! רק תבקשו! הם מוכנים לתת
הכל ,ובריבית נמוכה .אבל יש שתי בעיות .בעיה
אחת בכלל לקחת מהם הלוואה כי יש בעיה עם
הריבית הזו אפילו שיש כביכול 'אישור הלכתי' .זה
הדבר הראשון.
והדבר השני ,למה הם עושים את זה? כי אין
כסף למעמד הבינוני ,כי הם רוצים להרוס את
המעמד הבינוני ,אבל בינתיים הם צריכים בכל
אופן שהם יוציאו כסף ,אבל אין כסף .כן ,מלווים,
וקונים וכו' ,אבל זה לא כסף ,כי יש חובות ,אז
נותנים כסף מהבנקים .ואם אתה חושב שהם
נותנים כסף? זה לא כסף מה שהם נותנים ,הם
נותנים מספרים ,אין להם כסף .אין להם בבנקים
אפילו שליש מהמזומנים שהם צריכים .אז מה הם
עושים? הם נותנים הלוואה ,בואו נגיד חמשים
אלף ש"ח .האם אתם רואים כסף? מעבירים את זה
לבנק שלך או לחשבון שלך ואחרי זה אתה הולך
לקנות .כמה מזומנים אתה יכול לקחת אתך? לא
הרבה .אתה קונה עם כרטיס-האשראי או עם
המחאה .אתה רואה כסף? אתה לא רואה כסף.
אבל מה הם מצליחים לעשות? שבינתיים הם
מזרימים כסף לחנויות כדי שאנשים ילכו ויקנו
ויעשו כל מיני דברים ,כדי שיוציאו כסף ,כדי שכל
ה'בנין-של-קלפים' לא יפול ככה פתאום ,כי הם
צריכים להחזיק ככה את זה עד שהם יכולים
להיכנס לבונקרים שלהם ולהשאיר את כולם בחוץ.
אז לכן – זה הכל משחק ,הכל משחק.

ארץ ישראל תשרוד )(76/11
עם מוישל'ה ומשפחתו ,י' אדר א' תשע"ו
"...עם ישראל ,הסוף של העולם כפי שאנחנו
מכירים אותו מגיע מאד בקרוב ,ורבים מהשינויים
כבר התרחשו .אנחנו עדיין חיים בנוחות בבתינו
עם הסקה בחורף ומיזוג-אויר בקיץ .אנחנו עדיין
הולכים לחנות המכולת וקונים אוכל בכל פעם
שאנחנו רעבים .אנחנו מכבסים את הבגדים
במכונות-כביסה ולא צריכים לרדת לנהר לכבס שם
את הבגדים .אנחנו מתפטרים מהפסולת בשפיכתה
לביוב או משליכים את האשפה למכולת הזבל
משם היא נלקחת לבלי שוב .אך כל זה עומד
להשתנות.
אנחנו בסכנה כאן על כדור הארץ שלנו מהאנשים
זולתינו ,אנשים אגרסיביים צמאי דם .אנחנו
שרויים בסכנה מכל סוג של אירועי-טבע ואנחנו
בסכנה מהשמים שמעלינו .אך הבה בל נשכח לרגע
שזה הכל מעשיו של הקדוש ברוך הוא ,זו הדרך
לטהר אותנו ולהשיב אותנו למצב של אדם וחוה
כפי שהיו לפני שפגשו את הנחש ,כך שהאנושות
תואר ותודרך על ידי העם היהודי ,נבחריו של ה'
ותוכל להשיג את השלימות שה' רוצה בה כדי
להשלים את הבריאה שלו.
רוב אנשי העולם יאבדו ,רוב הארצות בעולם
יהרסו ,או לגמרי או כמעט לגמרי ,אבל ארץ-ישראל
תשרוד עם תושביה שכולם יהיו נשמות יהודיות
טהורות שעמדו בהר-סיני ונוכחו במתן התורה,
אלה שאמרו 'נעשה ונשמע) "...'.קטע מהמסר(

בס"ד

נקיון פסח בתוך עצמנו ).(282
בנימין ,י"ז אדר תשע"ז
שלום לכולם .הנה אנחנו שוב פה ,והעולם
מתדרדר ומתדרדר ומתדרדר .שמעתי עכשיו שיש
חדשות שהמדינה החליטה על חג נוסף!
ש .מזל טוב!...
לפני שאתם אומרים 'מזל טוב' ,בואו אגיד לכם מה
זה אומר ,ואז בטח במקום ה'מזל טוב' תגידו" :אוי
רוֹך ."...הם החליטו לעשות והם גם העבירו את
אַ ְבּ ְ
החוק הזה בכנסת לעשות חג ,חג של כולם,
מוסלמים ,נוצרים ויהודים מכל הסוגים ...גם
החילונים גם הדתיים-לאומים וגם החרדים ,כולם-
כולם ,כל הסוגים .וכולם יהיו חייבים לחגוג את זה,
מי שמקבל כסף מהם – חייב לחגוג! ...אני לא
יפּס'
יודע ,בכל אופן בינתיים לא שמענו אפילו ' ִפּ ְ
זקנים,
)ציוץ קטן( מאלה שיושבים שם בכנסת עם ָ
וכביכול הם אנשים-חרדים ממש ,שמייצגים את
החרדים...
ש .האם צריכים להגיד שהחיינו ואולי גם הלל?...
יכול להיות ,אינני יודע עד כמה ילך התיאטרון
המצחיק הזה לכיוון האבסורד ...בכל אופן זה
העולם שלנו .העולם משוגע ,העולם אכזרי ,העולם
מלא-מלא לכלוך רוחני וגשמי ,העולם שממש נהפך
יום אחרי יום ,יותר ויותר לגיהנום ,גיהנום בעולם
הזה .מה עוד אפשר להגיד? אני כבר מתעייף ,ואני
מסתכל על ההורים שלי שהם כבר יותר מבוגרים,
ולא כ"כ מרגישים טוב ,ואני כבר לא ילד קטן,
ואיפה משיח? איפה המשיח? העולם לא יכול
להמשיך כמו שזה הולך ,זה פשוט כבר בלתי
אפשרי! איפה משיח? ...משיח – אני לא יודע אם

שעוד מנסים ללכת לכיוון של היהודים של פעם.
ואנחנו צריכים שלא לשכוח את זה ,כי אם אנחנו
נעזוב את האמת ,ואנחנו נלך אחרי השקר – אנחנו
נאבד את הכל ,לא יישאר לנו כלום ,אפילו לא
פירור .אנחנו ניעלם מן המציאות ,חס ושלום .אבל
רוב האנשים לא רוצים לשמוע ,אז אין לי כח לדבר
יותר מדי ,כי לא רוצים לדעת – איך שלא יהיה.
ואני יודע היטב כמה שאנשים ממש לא מוכנים
להשתנות ולחזור למה שהיה .איזה טיפשים! לא
מבינים שהם פשוט זורקים לפח את העתיד שלהם
לנצח .אני לא מבין אותם ,את היהודים.
כל יהודי נולד עם נשמה מיוחדת ,נשמה
שמושכת אותו לכיוון הקדושה ,אפילו שהוא לא
יודע ,אפילו שהוא מתנהג כאילו שהוא לא רוצה
את זה ,בכל אופן בפנים הוא כן רוצה ,ויש לו
מלחמה עם עצמו ,אבל יודעים שהוא יהודי אמיתי,
כי יש לו את המלחמה .אבל ה'ערב רב' אין להם
את המלחמה ,הם רק מחכים לקדש את הרע,
לקדש את השקר ,לקדש את עגל-הזהב חס ושלום.
אז מה עוד יש לומר? אני רק יכול לבקש מכולם,
מכל היהודים האמיתיים ,לחזור לאידישקייט
האמיתי ,להפסיק עם המחלוקות .וכל אחד בנפרד
צריך להשתדל לקשור קשר עם הקב"ה .הדור שלנו
דור מאד מיוחד מצד אחד ,ומאד נמוך מצד שני.
אבל ה' נתן לנו מתנה ,הוא נתן לנו את האפשרות
לקשור קשר איתו ישירות ,כי אין לנו כמעט רבנים
שאפשר לסמוך עליהם במאה אחוז ,אז לכן הוא
נותן ליהודי-האמיתי לקשור אתו קשר .אבל זה לא
כ"כ קל ,והיהודי – פעמים רבות הוא מגיע למצב
שהוא לא יודע מה לעשות עם עצמו ,יש לו כשרון
בכל מיני דברים ,דברים רוחניים ודברים גשמיים,
ואז אם הוא יושב עם לב שבור והוא יחפש בתוך

הוא פה ,אבל אני מקווה שהוא כן פה ,כי גם לי
כבר אין סבלנות.
רק בפורים האחרון הסתכלתי ,אמנם זה לא היה
כ"כ גרוע כמו בשנים הקודמות ,אבל הריקנות,
משלוחי-המנות ,שמלאים כל מיני עוגיות,
ושוקולדות ,וכל הדברים הכי לא-בריאים לבן אדם,
שהכי מזיק לו לבריאות ,וזה מה שאנחנו נותנים
עם כל הלב לאנשים' ,עם כל הלב' ,עם כל
החיוכים.
משהו לא בסדר ,פשוט לא בסדר .אנחנו לקחנו
את החג הזה ,החג שהוא כ"כ חשוב ,כ"כ נהדר,
ואנחנו הפכנו את זה להולואו-אין )(Hollow-inn
קרנבל של גוים .והבחורים שאמורים לשתות,
לשתות ולהשתכר בצורה יהודית ,כפי שהיהודי
צריך ,אבל זה לא נראה כך ,לרוב זה נראה כמו
איזה פונדק ,בית-מרזח של גוים ,שמתאספים
ושותים עד שהם מקיאים ונופלים על הרצפה עם
הפנים בתוך הקיא שלהם ,זה מה שזה נהפך .זה
נהפך למשהו בלי לב יהודי ,בלי רגש יהודי .הכי
טוב מכל זה בדרך כלל זה אולי מעט ההצגות
שעושים כמה רבנים ,אבל ה'סך-הכל' – זה נהיה
ריק מתוכן ,חוץ מכמה יהודים שעדיין חוגגים את
פורים כמו שצריך.
מה יהיה איתנו? מה יהיה איתנו?! ברוך ה',
ישנה קבוצה קטנה של אנשים שעוד משתדלים,

עצמו את הקב"ה-הקב"ה יתגלה אליו ,הוא ימשוך
אותו לכיוון הנכון ,והרבה אנשים כבר הרגישו את
זה ,וזה לא סתם ,וזה כתוב שככה יהיה] .רש"י
ניצבים' :כאילו הקב"ה עצמו צריך להיות אוחז
בידיו ממש איש איש ממקומו ,כעניין שנאמר
ִשׂ ָר ֵאל' ...ישעיה כז,
אַחד ֶא ָחד ְבּנֵי י ְ
ֻקּטוּ ְל ַ
אַתּם ְתּל ְ
וְ ֶ
יב[ .הקב"ה מחכה לכל בן אדם ,לכל יהודי ,לקשור
איתו קשר אישי ,ואז הוא יגלה את עצמו לאדם
הזה .לא בשביל להתחיל להיות נביאים או משהו
כזה חס ושלום ,לא! אלא כדי לעזור לבן אדם
יכ ִני
להציל את עצמו ואת המשפחה שלו ]'אַל ַתּ ְשׁ ִל ֵ
רוּח ָק ְד ְשׁ ָך אַל ִתּ ַקּח ִמ ֶמּ ִנּי ,'...מזמור
ִמ ְלּ ָפנֶי ָך וְ ַ
התשובה ,תהלים נ"א[ .לדעת מה האמת ומה
השקר .ולהשתדל לבטוח רק בה' ,ולא בשום דבר
אחר .וההשתדלות שהבן אדם יעשה עם הקשר
הזה להתקרב לאמת – זה יציל אותו ,יציל אותו
לנצח.
ש .עושים משחק כזה שימותו בו מיליארד אנשים!
האם לא אכפת להם על מחיר שכזה?!...
ת .הם שמחים עם כל אלה שאפשר להרוג ,וכמה
שיותר אנשים – יותר מרוצים .יש יותר מדי
אנשים בשבילם בעולם הזה ,וכנראה שהצפיפות
מפריעה להם ...והם רוצים להרוג כמה שרק אפשר.
ולא רק זה ,הם יודעים שמגיע הכוכב ,הפלנטה,
ה'סולאר סיסטם' )מערכת שמש קטנה( ,אז הם

* מסרים מבחורים אוטיסטים *

פשוט החליטו שהם 'תופסים טרמפ' ,הם לא
צריכים לעשות את כל הדברים הקשים .כמו
שהנאצים ימ"ש הרגו את היהודים בתאי גזים ,הם
יכולים לתת לכוכב הזה לעשות את העבודה,
ובינתיים הם יכולים לשחק באולינג וטניס ,וכו',
ולשחות בבריכות שיש להם מתחת לאדמה ,עם כל
הלוקסוס ,לראות סרטים ,לשתות מילקשייק,
וכולם יכולים למות שם למעלה ,והם למטה נהנים.
מחכּה להם הפתעה .בכל אופן אנחנו יודעים
ָ
אבל
שהכוכב הזה עם כל הפלנטה הזו – זה לטובת
היהודים ולרעת הגוים .אז אין לנו מה לפחד! זה
יהיה קשה ,וזה יהיה מפחיד ,אבל ה' ישמור עלינו.
ש .בשבוע שעבר התבטא אחד הצדיקים שהוא
רואה מלחמה קרובה וצריך להכין אוכל ומים...
ת .טוב ,הוא פשוט אומר מה שפיקוד-העורף אומר.
לפני כמה חדשים הם אמרו שתהיה מלחמה
וצריכים לאגור מים ואוכל .רק מה ,אין אפילו
מקלט אחד שמוכן כאן בארץ בשביל מישהו ,זה
הכל צחוק .מה אכפת להם? הם בנו את הבונקר
שלהם כמו הבונקרים באמריקה בשטח של  30ק"מ
מרובע! ואני מתאר לעצמי שבפנים זה מאד
מפואר .הם גנבו הרבה כסף .האם אתם שמעתם
כמה עודפים של כסף נשארו להם? טונות של כסף!
האם הם משתמשים בזה בשביל לעזור למישהו?
משהו התדרדר מאד במה שהישראלי-הממוצע
מקבל ,גם בקופ"ח וגם בכל דבר אחר ,והביטוח-
הלאומי רק מחפש סיבות שלא לשלם לאנשים...
ש .ואיך זה שאנשים לא מתלוננים?...
ת .הם מתלוננים ,ומתחילים להבין ,אבל הם לא
יודעים מה הם הזכויות שלהם .אבל רק לשמוע
כמה כסף נשאר להם ברזרבות שהם לא משתמשים
בזה ,הם משתמשים בזה בשביל מה שהם צריכים.

"בשעה שהקב''ה בקש להביא מבול
לעולם נטל שני כוכבים מכימה
והביא מבול לעולם"
)גמרא ,ברכות ,נ"ט(.

וזה מאד מוזר כמה שהח"כים החרדיים שקטים .זה
כאילו מישהו שם להם איזה משהו בתוך הפה
שלהם ,נעל להם את הפה עם מנעול .מה אני אגיד
לכם ,הכל דבר אחד ,כל הכנסת הזו ,כל ה'נתניהו'
הזה – זה הכל שייך לרשעים המוכרים לנו.
ש .מה אתה מציע? מה אפשר לדבר עם אנשים
לחזקם? איך לכוון אותם? מה היית אומר להם?...
ת .כל אחד היום צריך לקשור קשר אישי עם
הקב"ה .צריכים להיכנס לבתים שלנו ולסגור את
הדלת ,ורק לצאת בשביל מה שמוכרחים ,חייבים
מנין וחייבים להתפלל ביחד ,וכדאי להגיד תהלים
ביחד ,חייבים לעשות כל מיני דברים רוחניים ,וגם
אנשים צריכים להתפרנס ,אז חייבים לצאת ,אבל
להשתדל כל הזמן שהראש ,הלב והנשמה יהיו עם
הקב"ה .כשהולכים ברחוב – לא להסתכל! לשים
את העיניים למטה ,להסתכל רק שלא ליפול ,אבל
להשתדל לא להסתכל ,גם הנשים וגם הגברים,
ולהגיד פרקי תהילים כל זמן שהולכים ,או להגיד
פשוט' :אין עוד מלבדו ,אין עוד מלבדו ,אין עוד
מלבדו' ,או לחשוב על משהו שהוא למד ,אבל
להשתדל כל הזמן ,עשרים וארבע שעות ,להשתדל
להיות עם ה' .וזה לא קל בעולם הגשמי שלנו ,אבל
הבן אדם צריך לאט-לאט להרגיל את עצמו שהוא
חייב להתנתק מן העולם הזה שהוא כפי שהוא,
ויותר ויותר ללכת לכיוון הרוחניות ,לכיוון הקב"ה,

לכיוון התורה כמו שזה היה פעם ,גם גברים וגם
נשים .וזה הדבר היחיד שיציל אותנו ,הדבר היחיד.
אנחנו לא יכולים להילחם נגד הרשעים ,רק
לעשות ככה ,רק לסגור את עצמנו ולהיות ביחד עם
אנשים שהמטרה שלהם היא אותה המטרה .ולא
להסכים ,לא להסכים לרשעות שלהם ,לא לתת
להם לשנות אותנו .וזה קשה ,כי הרבה מאיתנו
מקולקלים כבר מכל מיני רעיונות זרים שאנחנו
למדנו מן המקולקלים ,או מן הערב-רב או מן
הגוים .ולכן אנחנו צריכים לעשות בדק-בית ,לנקות
את הכל ,לעשות נקיון של פסח בתוך עצמנו,
שכאשר נשב בליל-הסדר ,שאנחנו נרגיש שאנחנו
באמת יוצאים ממצרים .כי כל הצרות – הבאנו
איתנו ממצרים ,כי הע"ר קשורים לכל הכתות של
מצרים ,וגם לכתות של נמרוד שלפני מצרים .ולכן
זו הסיבה שהרבה מן הסעה"ח ,הרבה מן הבולטים
שבהם הם 'כביכול-יהודים' ,אבל הם באים מן הע"ר
שיצא ממצרים .הם לקחו איתם את הפירמידות
ואת כל מה שזה אומר .והם ,ביחד עם הגוים
הרגילים ,ועם האדומים ,הישמעאלים ,לא משנה
מי ,הבודהיסטים ,כולם ,הם מנסים להשתלט על
העולם.
אבל זה לא יעזור להם ,הקב"ה הוא הכל יכול,
הוא גדול מכולם ,הוא גדול מהחלל ,והוא גדול מכל
ה'יוניברס' )היקום( .הוא גדול מכל דבר .אין עוד
מלבדו .וכדאי לנו להיות אך ורק איתו .נשמה
יהודית תדע את זה לבד איך למשוך את הגוף בע"ה
לכיוון הנכון ,אבל אלה שהם ע"ר לא יוכלו לסבול
את זה .הם שונאים את הקדושה ,הם רק רוצים
את הטומאה .והם יגידו' :לא! זה לא בשבילנו ,זה
שקר' ,אבל זה לא שקר ,זוהי האמת .והם יודעים
את זה מבפנים ,הם זוכרים ,אפילו שהם לא רוצים
לזכור את זה ,שגם השטן הוא בסך הכל יצירה של
הקב"ה.
ש .המעצרים בהפגנות על הגיוס מתבצעים
באכזריות רבה...
ת .וזה הולך להיות קשה יותר ויותר .זהו ,זהו .אין
זמן כבר .עוד מעט תהיה כבר מלחמה .ואם פיקוד-
העורף אמר לשמור קצת אוכל – אז כדאי ,כי כשזה
יתחיל פשוט לא תהיה שום מכולת פתוחה.
ש .אמרתם פעם שהם רוצים לשעבד את האנשים,
ומעוניינים שיהיו עבדים שלהם...
ת .הם בעצמם לא יודעים מתי בדיוק הפלנטה,
הכוכב ההוא ,יגיע הנה ,אבל יותר ויותר אנחנו
רואים מטאורים ואסטרואידים וכו' ,ויש סכנה
ממש גדולה .ובכלל כל מזג-האוויר מאד משונה,
הכל משונה .כל הטבע הולך הפוך .יש טונות של
דגים שמתים וחיות שמתות סתם ככה באלפים
ולא יודעים למה .בודקים אותם ,ואין להם שום
מחלה .אז למה הם מתים? לא מבינים למה ,אבל
יכול להיות שזה בגלל שהמים מתחממים ,למה? כי
כדור-הארץ משתנה .הבסיס של כדור הארץ
מתחמם מאד .ולמה זה מתחמם? כי הכוכב הזה
שבא יחד עם שבעת הכוכבים שמלוים אותו – זה
מחמם ,זה כמו מגנט ענק שפשוט מחמם את כל
הכוכבים שמסביבו ,את כולם .אז לכן אנחנו
מבינים שזה יגיע עוד מעט ,זה לא יכול לקחת
הרבה זמן .והם מתכוננים ,מתכוננים .והם גם
מפחדים ,כי הכל צריך להיות מדויק-מדויק ,כי אם
לא – אז איך הם יכנסו ,מישהו אחר יכנס ,מישהו
ילחם איתם ,ולא יתנו להם ,והם דואגים מאד .אז
נראה ,נראה מה יקרה .אבל הכל-הכל הולך ליפול,
חוץ מאשר מעט יהודים אמיתיים ,ומעט הגוים
שעושים תשובה אמיתית.
בעיצומו של הפתרון הסופי ).(284
ירושלים ,עם בנימין ,ראש חודש אייר תשע"ז
אנחנו ברגע זה ,רואים ברור ,מבינים ברור ,שאנחנו
בסוף הגלות המר הזה .אין שאלה כבר ,לפחות לי
אין שאלה על זה .אמנם יש עוד יהודים שממשיכים
עם השטויות ,עם עגל-הזהב ,עם חוסר-הצניעות
וכו' ,כי זה מה שמעניין אותם .הם מפחדים .הם לא
רוצים לדעת ,הם לא רוצים להבין ,כי זה מפחיד
אותם מאד .למה זה כ"כ מפחיד אותם? כי הם
מפחדים מהמות .כל יהודי וגם כל גוי ,כל בן אדם
שחי בעולם הזה או כל חיה ,לפחות עד היום –
מתים .והיהודי ,הנשמה-היהודית עוברת לעולם
הבא ,אבל מי שהוא כל כך עמוק בעולם הזה ,הוא
מפחד .יהודי או כל אדם שמתעסק כל הזמן עם
העולם-הזה בלבד או רוב הזמן – מאבד את הקשר
עם הקב"ה ,והוא מפחד מהדבר מהטבעי ביותר,
שאדם חי ,עובר את הילדות ,את הבגרות ,מתחתן,
מביא ילדים לעולם בעזרת ה' ,לומד תורה כל
החיים שלו ,מפרנס את המשפחה ,ובשלב מסוים
נהיה זקן והולך לעולמו ,לעולם הבא .זה לא מפחיד
אדם שהוא קרוב לה' ,שהולך לפי התורה ,שהוא
יודע מה המטרה של החיים ,שהוא משתדל
למלאות את זה .אמנם זה לא קל לעזוב את
העולם-הזה ,אבל זה יותר קל למאמין מאשר אדם
לא מאמין ,או אפילו מאדם שהוא לא-מאמין שהוא
נראה כביכול כמאמין ,שהוא 'כביכול חרדי' .וזה
מאד עצוב.
ועכשיו ,המצב הוא היום שברור כמעט לכולם,
אפילו הטיפש ביותר ,שאנחנו הולכים למלחמת
העולם השלישית בלי ספק .ולא רק זה ,אני אגיד
לכם ,יש שלשה סימנים שיאפשרו לכם להבין
שהכוכב עם הפלנטות שמסביבו מתקרב מאד
לכדור-הארץ .וזה :מלחה"ע השלישית – קודם כל,
יחד עם נפילת הכלכלה בכל העולם .הכלכלה
תיפול לגמרי ,לגמרי ,אפס .והדבר השלישי זה

אסונות-הטבע שכל כך ,כל כך הרבה קורים עכשיו
בכל מקום ,אפילו שהמדיה ,העיתונות הרגילה ,לא
רוצה לספר על זה ,רק פה ושם ,אבל בכל אופן
אנשים סובלים ,ולא רק סובלים ,הרבה אנשים
מתים .וזה לא יכול להישאר בסוד עד כדי כך .ולכן
עם כל הסימנים האלה אני כבר רואה שזה כמעט
הסוף.
הסוף – יקח קצת זמן ,המלחמה – לא תיקח
הרבה זמן .אבל ברגע שאנחנו רואים את המלחמה
ואת הנפילה של הכסף ,אז אנחנו צריכים להתחזק
באמונה ובטחון בה' בכדי שנוכל לעבור את זה
בשלמות .אתם צריכים להבין שהעולם ישתנה .זה
יהיה עולם אחר .זה אפילו לא יהיה העולם-הזה כי
העולם יהיה משהו אחר .אנחנו נעבור למימד חדש,
מימד ששם יש את בית-המקדש עם הקרבנות וכו'.
אבל הכניסה לעולם ההוא ,הכניסה אל העולם
שכולו טוב ,העולם של בית המקדש וכו' – זה
ירושלים ,זה המעבר אל הדבר הזה .ארץ ישראל –
היא המעבר לעולם שכולו טוב .לא החוצות של
ירושלים היכן שהם עושים מצעד-של-טינופת,
מצעד מגעיל ,מצעד שזה נגד כל התורה .ומי נותן
את האישור? ראש העיר ,שהוא אכן ראש-העיר,
אבל הוא גם ראש של מנוולים ,והוא זה שמעודד
גם את הנצרות ,והוא גם נותן להם שטחים איפה
להיות ,איפה לפעול ,איפה לעשות את המסיבות
שלהם ,בשביל יהודים מסכנים שלא מבינים,
בשביל אנשים מלוכלכים ,מטונפים רוחנית וגם
גשמית.
המנוולים ,הרשעים – מתכוננים ,הם חושבים
שהם מתכוננים ,לכבוש את ירושלים ולמחוק את
הדת היהודית ח"ו .וזה לא יהיה .הם לא תופסים
שהם תחת הנהגתו של השטן .והוא – בסך הכל
העבד של הקב"ה ,רק הוא עושה דברים 'כאילו',
והם מאמינים בזה ,כי הם רשעים ,הם אנשים לא-
טובים ,הם מחפשים את הרע ,מחפשים את ההפוך
מהקב"ה .והם ייעלמו ,והשטן עצמו – יעלם גם
הוא .הוא יהיה משהו אחר .ה' יחלק אותו לכל מיני
מקומות טובים ,והוא ישנה את כל הצורה שלו,
והם לא ימצאו לא אותו ולא את כל הרוחות שהם
מאמינים בהם שמושכים אותם לרע .והם יבינו את
זה לפני שהם ייעלמו גם הם ,הרשעים האלה.
ובסוף ייעלמו ,ימותו לנצח .וכל רשע שחי אי פעם
– יעלם לנצח .וכל הרשעים ,שהלכו איתם –
ייעלמו לנצח.
יהודים ,עכשיו היה איזה יום שהחילונים החליטו
שזה היום לזכר השואה שהיתה בגרמניה .אני רוצה
שיהיה ברור לכולם ,הצדיקים שהיו באירופה לפני
מלחה"ע השניה היו בין הצדיקים ביותר שחיו אי
פעם .הדת היהודית ,האידישקייט באירופה הגיעה
לרמות שאי-אפשר לתאר איזו רמה גבוהה שזה
היה .הבעש"ט ,הגר"א וכו' ,משהו מפואר מאד.
רבי'ס ,חצרות של רבי'ס שאי אפשר לתאר איזו
צידקות ,איזה גודל של יהודים ,איזו רוחניות
שהיתה לכל יהודי פשוט .אבל במשך הזמן ,עם
היהודים החילונים שהתחילו להשתלט – זה ירד
וירד .כשהתחיל מלחה"ע השניה ,לא הרבה לפני כן,
ב) 1933-תרצ"ג( ,החפץ חיים נפטר .וזה היה
ההתחלה של הסוף .כי עד שהגענו לשנת תרצ"ט
רוב היהודים של אירופה ,עם הדת היהודית שיצאה
מאירופה ,שהיה דבר כ"כ גדול וקדוש – ירדו מאד.
ואפילו שנשארו ישיבות חשובות ביותר – בכל זאת
ההשכלה נכנסה גם אל הישיבות .היו קבוצות של
תלמידים ,של בחורים ,שהם היו עם זה ,עם הרעל
הזה .והם המשיכו עם זה ,והם נהיו רבנים ,והלכו
לכל מיני מקומות ,כולל ארץ-ישראל ,ואף נהיו
'גדולי-הדור' או כמעט גדולי-הדור ,נהיו לרבנים
מפורסמים ,וסחבו את העם בכל העולם לכוונים
שונים ומשונים .וכך עד היום.
בסוף ,לפני מלה"ע השניה ,בתרצ"ט – רוב
היהודים היו מחללי-שבת .ואמרתי זאת הרבה
פעמים :מה הקב"ה היה יכול לעשות?! אילו זה
היה ממשיך – כל העולם היהודי ,כל הדת היהודית,
היה נהפך ח"ו למשהו אחר .ואם אנחנו רוצים
להבין ְל ַמה זה היה נהפך – תסתכלו טוב באמריקה,
תסתכלו טוב בארץ ,תסתכלו טוב באירופה היום,
כשרוב היהודים הם לא דתיים ,לא מאמינים בכלל.
אנחנו לא הצלחנו אפילו להגיע למספר של
האנשים שהיו לפני מלה"ע ,אפילו שברוך ה'
החרדים ,שמאמינים באמת ,מביאים בע"ה הרבה
מאד ילדים לעולם ,אבל הם לא מספיק מרובים
במספרם בכדי להדביק את החוסר ,שזה כמה
מיליונים .אנחנו במצב קשה ביותר.
ועוד דבר שאני רוצה לחזור על זה ,שכל
היהודים-האמיתיים שנכנסו לתאי-הגזים – אמרו
שמע ישראל לפני שמתו ,כולם .ומי שלא – לא
מקנא בהם ,אבל הרוב העצום אמרו 'שמע ישראל'.
הם הלכו לקראת זה אפילו בכח ,היה להם כח
פנימי ללכת לשם ,כי סוף-סוף ראו ברור את
האמת .אבל היום ,אני לא יודע כמה יראו ברגע
האחרון את האמת .הם כל כך מבולבלים ,הם כל
כך לא יודעים מה האמת ומה לא ,הם כל כך לא...
אני חושב אפילו שהרוב הם לא נורמלים עם זה,
הם לא יודעים באיזה כיוון ללכת ,הם לא יודעים
מי דובר אמת ומי דובר שקר .הם לא יודעים אפילו
מי הם ,ומה זה להיות יהודי .אפילו החרדים,
החרדים שיוצאים מבית-יעקב ,הבנות ,לא יודעות
מה זה 'להיות יהודי' .כשיוצאים מהישיבות – לא
יודעים מה זה להיות יהודי ,אין בכלל קדושה
כמעט .יש כמה ,יש כמה מקומות ,אבל הרוב?...
ויהודי שלא יודע מה זה קדושה – איזה עתיד יש
לו בכלל?! ...איך זה יכול להיות?!..

אבל עכשיו אנחנו צריכים לדעת שאנחנו
מתקרבים אל הסוף במהירות .אין זמן .וחייבים
להפוך את הכל ,ולזרוק את כל השטויות ,ואת כל
הדברים שאנחנו מאמינים בהם בשיתוף עם
הקב"ה .אנחנו מאמינים ברופאים ,ובביטוח לאומי,
ובצה"ל ,ובכל מיני שטויות ,וזה מוריד מהאמונה
שלנו בקב"ה .אפילו אם אנחנו מאמינים במה
שהרופא אומר – זה כבר ירידה באמונה ובבטחון
שלנו בקב"ה .פעם אנחנו היינו מאמינים בחסכונות
שלנו ,אבל כיום אין כבר כמעט חסכונות ,אז אי
אפשר להאמין בזה .היינו מאמינים בבנקים שלנו,
אבל אי אפשר להאמין היום בבנקים ,וגם אי אפשר
להאמין בשום דבר היום ,רק בקב"ה .הכל נופל.
הכל לא-יציב .אי אפשר אפילו לבטוח באדמה
שאנחנו עומדים עליה ,כי פתאום זה יכול להיפתח
ואנחנו עלולים ליפול בפנים ,כמו קורח ...ולכן אין
על מה להישען ,רק על הקב"ה .ובעוד כמה
שבועות ,בעוד כמה חדשים ,אתם תראו את זה
ברור ביותר .תהיה מלחמה .אין ספק .יהיה משהו
נורא ,אין ספק .בדיוק איפה זה יהיה בעולם – אני
לא יודע .אני יודע שזה יהיה 'שׁוֹק' ָלעולם .לא
תהיה פרוטה לשלם על משהו ,לקנות משהו .לא
יהיה כלום ,כי שום דבר לא יהיה לו ערך ,רק אוכל,
ואוכל יהיה קשה מאד להשיג.
ואחר כך – יבוא הכוכב .ומי שנשאר בחיים –
יצטרך להתמודד עם עוד מציאות ,מציאות מאד
קשה ומאד מפחידה ,אבל מי שמחזיק בקב"ה –
לאדם הזה לא יהיה ממה לפחד ,יהיו לו את
הניסים שהיו במצרים ,ועוד יותר חזק .רק לא
לפחד .כל אחד מאיתנו חי עם בעיות עכשיו ,וזה
נועד בשביל להכין אותנו לכך שרק נסמוך על
הקב"ה ,כי רק אתו אפשר לעבור את זה בשלימות.
אז עכשיו אני יכול להגיד לכולם :אנחנו בתהליך
של הגאולה ,זה מאד מאד קרוב .לא לבטוח בשום
אדם ,לא בשום בעל-מקצוע שאתם סוברים שאתם
זקוקים ,נכון ,לפעמים צריכים עזרה של מישהו,
איזה מומחה ,אבל לא לקחת אותם כהכל-יכול .לא
הכסף יציל אתכם ולא שום דבר.
אנשים חושבים שאם יש דירה ומשלמים על זה
משכנתא – אז יש להם דירה ,זה שלהם .אבל
במלה"ע השניה ,כשלקחו את היהודים למחנות,
כאשר הם חזרו – לא היו להם בתים .הגוים לקחו
מהם את בתיהם ואף אחד לא יכול היה לקחת את
זה אליו בחזרה .הם היו הורגים את היהודי הזה
שחזר ,שעבר את כל מה שעבר ,וחזר ,ורצה את
הבית שלו – רצחו אותו ,אחרי כל מה שהוא עבר.
אז אל תחשבו שיש לכם חיים בטוחים .אין! אין,
אין! יכול להיות שישנם חסכונות ,אבל זה הכל
יעלם! ה' יראה לכולנו ,כמו אלה במצרים ,שיש רק
את הקב"ה .ואם אנחנו איתו – הוא איתנו ,ואז
יהיה לנו נצח ,בעזרת ה' .ואם לא – אז לא יהיה
לנו כלום ,אבל כלום! אתם עוד לא יודעים מה זה
כלום ,כלום זה כלום! אפס!
ולכן ,אנחנו חייבים עכשיו להתכונן ,להכין את
עצמנו לבטוח בהקב"ה .אנחנו אומרים את זה עוד
ועוד ועוד :אין עוד מלבדו .כשהולכים ברחוב,
כשמישהו נוהג ברכב או לא משנה מה הוא עושה,
שהוא יחזור על המילים האלה עוד הפעם ועוד
הפעם' :אין עוד מלבדו ,אין עוד מלבדו' .שלא יהיה
רגע שאתם לא חושבים על זה ולא מכינים את
עצמכם לזה .היהודים שיצאו ממצרים היו רק
עשרים אחוז! ומה עם כל השמונים האחוזים
האחרים? איפה הם עכשיו? הם לא ִעם היהדות.
הם לא יצאו וקיבלו את התורה .זה לא יכול להיות
שהם יהודים שחזרו ֵהנָה כיהודים .הם לא קיבלו
את התורה .מי שעמד בהר-סיני – קיבל את התורה
וזה נשאר אתו לנצח .אתם מבינים? לנצח!
אנחנו צריכים להתכונן ,לדבר ,לעשות
התבודדות ,להיות עם ה' .להיות עם ה' ,להרגיש
אותו .וברגע שנרגיש אותו – לא נרגיש הרבה מאד
מהעולם-הזה ,עולם של גסות .להרגיש אותו! הכל
יכול .ואז לא נפחד .סוף.
זהו ,זה הסוף.
עם דניאל ,ירושלים ,י"ג אייר תשע"ז
אבא ,אתה יודע מה ששמעתי היום?
אני שמעתי שאיראן פרס מאיימת על ערב
הסעודית שהיא הולכת לחסל אותה ,אם היא רק
תרים את הראש היא תחסל אותה .אתה מבין מה
זה אומר? זהו ,זה הסוף.
"איראן מאיימת על ערב הסעודית בהשמדתה
למעט הערים מדינה ומכה ,הקדושות לאיסלם -
שהטיחו המקורבים לבית המלוכה
הביקורת
הסעודי בשלטון האיראני בגין התמיכה בטרור
העולמי  ,ותמיכת האיראנים בחיזבאללה וחמאס
גררה תגובה נחרצת מצד האיראנים ,שמהרו
והזהירו את הסעודים כי אם ינהגו "בטיפשות"
לדבריהם ,הרי שהאיראנים ימחקו את ערב
הסעודית מעל פני האדמה חד וחלק .ויותרו רק את
הערים מכה ומדינה הקדושות לאיסלאם".
)מתוך החדשות שפורסמו היום(
ילקוט שמעוני ישעיהו ס' :אמר רבי יצחק :שנה
שמלך המשיח נגלה בו כל מלכי האומות העולם
מתגרים זה בזה .מלך פרס ]איראן[ מתגרה במלך
הערבי ]ערב הסעודית[ והולך מלך הערבי לאדום
]ארה''ב[ ליטול עצה מהם .וחוזר מלך פרס ומחריב
את כל העולם .וכל אומות העולם ]הנשארים[
מתרעשים ומתבהלים ונופלים על פניהם ויאחוז
אותם צירים כצירי יולדה .וישראל מתרעשים
ומתבהלים ,ואומרים להיכן נבוא ונלך? ואומרים
להיכן נבוא ונלך? ואומר להם ]הקב''ה[ ,בני אל

תתייראו ,כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא שנופלות מהשמיים .מתי ראיתם את זה? עכשיו זה
בשבילכם .מפני מה אתם מתייראים ,הגיע זמן כל יום .העולם משתנה ,הקוטב הצפוני עוד מעט יהיה
מים .פה בארץ יש פריחה של פרחים בנגב כי כמעט
גאולתכם!

אבא ,כואב לי הלב ,אני רוצה לבכות כל הזמן,
אנשים לא רוצים לדעת ,בארץ רק מעט רוצים
לדעת .באירופה ,באמריקה – הם תקועים ,אולי יש
אחד יהודי אחד פה אחד שם שרוצים לדעת את
האמת ,אבל הרוב לא.
זה לא רק שלא רוצים לראות באמת את
הגאולה מגיעה ,כי אם הם היו פתוחים לזה כי הם
היו יהודים אמיתיים – היו מחכים לזה ,היו
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
דגים מתים .זה כתוב גם ,זה סימן שאנחנו בסוף.
"אמר רבי חנינא אין בן דוד בא עד שיתבקש דג
לחולה ולא ימצא" )סנהדרין צח א( .כל השינויים
במזג האויר ,כל אסונות הטבע ,כל מה שקורה ,הכל
זה סימנים על סימנים על סימנים.
המדינה ,מדינת ישראל שבנו הרשעים שרוצים
לחסל את הדת היהודית – זה גם כתוב .זה גם
נאמר ע"י צדיקים גדולים מהדורות הקודמים .הכל
כתוב ,הכל ברור.
זה נהיה כל רגע יותר ויותר ברור – ולא רוצים
לדעת ,לא רוצים להפסיק את החיים הגשמיים
שהם רגילים אליהם ,מרגישים שהם ילדים טובים,
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 טועים ועושים משהו שאסור  -הם בונים בתים
בחו"ל ,בתים מפוארים ואפילו לעניים יש גג על
הראש ,יש חימום בחורף ומשהו לקרר את הבית
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.
ולחכות לגאולה השלמה – זה בעיה – זה
מלחמות ,זה אנשים שנהרגים ,זה להיות אולי בלי
גג ,להיות בקור מדי .איך הם ישרדו בכלל? הם לא
רוצים לחשוב על זה ,לא רוצים לזוז מאיפה שהם.
הם תקועים לרוב ,בגלות .זה כאילו שהם נתפסו
יצה ולא יכולים להוציא את עצמם
למקום של ִבּ ָ
יצה מושכת ומושכת ומושכת למטה
הבּ ָ
משם ,אך ִ
עד שהבן-אדם נעלם בתוך הבוץ ואם הוא לא ירים
יצה
מהבּ ָ
ִ
את עצמו חזק וימשוך את עצמו החוצה
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.
אבא ,אני דואג מאד לעם-ישראל ,מאד דואג,
אפילו שאני יודע ברור כמו שכל הזמן אנחנו
אומרים שכל יהודי אמיתי ,כל נשמה שהייתה בהר-
סיני ואמרה "נעשה ונשמע" ,כל נשמה תינצל.
אבל אם יהודי שיש לו את הנשמה הזאת יהיה
עקשן ,יהיה פחדן ולא ירצה לזוז מהביצה שלו – ה'
ימשוך אותו .ה' ימשוך אותו מצד אחד והביצה
תמשוך בכוון אחר – יהיו הרבה כאבים והרבה סבל
אבל בסוף הוא יצא .וברגע שהוא יצא – הוא ירגיש
איך שהוא השתחרר מהביצה הזאת ,מהמשיכה
לתוך הבוץ והוא ירוץ בעצמו לכיוון הקב"ה.
אבא ,אנחנו ,עם-ישראל חייבים עכשיו פשוט
מאד להתפלל ,להתפלל בדמעות ולבקש מהקב"ה
להציל אותנו ברחמים .רוב האנשים לא רוצים
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.
אפילו במדבר – רק עם עונשים הם יצאו מהבוץ,
מהשקר .אפילו אחרי שהם ראו בעיניים שלהם את
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
בקב"ה – ה' ישמור כמה מכות קבלו .עד שהם
תפשו והבינו ונכנעו ונהיו כולם כולם כולם
צדיקים.
עכשיו גם אנחנו גם אנחנו עוברים דברים
דומים .אני רק אומר לעם-ישראל – זה בא עכשיו,
זה יהיה פה בעתיד הקרוב ביותר ,אנחנו מרגישים
איך שהעולם רועד ,גולש ומשתנה .אבל אנחנו לא
רוצים לדעת מזה .כל יום טורנדואים ,הוריקנים,
כל מיני סערות ,רעידות אדמה ,בולענים שנפתחים
ויכולים לאכול כמה בתים בבת-אחת ,או פשוט
שיירה של מכוניות שנופלים לזה.
ודברים כאלה מתרחשים מידי יום .האוקיאנוס
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
לא רגילים לחום הזה .מאחר שפנים כדור הארץ
עשוי מברזל והכוכב עם הכוכבים שמסתובבים
סביבו )פלנט-אקס( מגיע יותר ויותר קרוב הוא
מחמם את כדור הארץ מבפנים .הוא מאד מגנטי
ובגלל זה הכל מתחמם וכל הרי הגעש שמתפרצים
אחד אחרי השני ,גם בתוך האוקיאנוס וזה מספיק
להרוג את הדגים שהם לא רגילים לחום הזה ובגלל
זה אין בדגים שום סימן של מחלה .ציפורים מתות

ולא היו גשמים בצפון והכנרת כל-כך נמוכה ונראה
שעוד כמה חורפים לא תהיה כנרת ,רק חור גדול.
ובנגב יהיו עצים ופרחים ,אתם מבינים? בשנתיים
האחרונות לא היו כמעט גשמים בצפון והיו
שטפונות בדרום ובנגב .זהו ,זה המצב.
כדור הארץ היה נוטה על צידו )יחסית לשמש(
הוא
ועכשיו
עומד – כמו
המבול
לפני
האוויר
ומזג
משתנה ממקום
למקום.
באוסטרליה היה
קיץ מאד חם
ופתאום סופת שלג ,מי שמע כזה דבר? היו
טורנדואים באירופה ,מי שמע את זה? העולם
משתנה אבא ,זה משתנה לפני העיניים שלנו וכל
יום זה יותר ויותר .היו צריכים לכוון מחדש את כל
מכשירי הכיוון להמראה ונחיתה בכל שדות
התעופה בעולם – כי הצפון זה לא צפון והדרום
הוא לא דרום .הכל משתנה אבא ,הכל ,אבל לא
רוצים לדעת ,הכל מבולגן.
יש את הרשעים ששולטים על הכל ,הם חושבים
שהם שולטים – רק ה' שולט .הבונקרים שלהם
מוכנים כבר מזמן .יש להם שם עובדים וטכנאים
שמפעילים את המכשירים והציוד ומכינים את
הכל .ויש להם כל מה שהם צריכים לכמה שנים.
ואז אפשר להיכנס ,לסגור את הדלת ולצפצף על
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.
כשהמפורסמים צריכים לצאת לאיזה מקום ,אז הם
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
ונראה את זה ברור אני מקווה שכל אחד יזכור
להגיד "שמע ישראל" – זה מה שיציל אותנו" ,שמע
ישראל ה' אלוקינו ה' אחד" זה מה שצריכים להגיד,
עם כל הכוחות ושנאמין שזה נכון וזה מה שיציל
אותנו.
אלה שיודעים את זה כבר יהיו במצב הרבה יותר
טוב – הם לא יכנסו לפאניקה ,הם ישמחו לראות
את הכוכב כי ידעו שזה כתוב בזוהר בדיוק בזוהר
הקדוש ,פרשת שמות דף ז' ע"ב והלאה )במהדורה
של "מתוק מדבש" ,חלק ה ,עמ' ס"ד( מתואר סדר
התגלות המשיח בארוכה .בין הדברים נזכר גילוי
כוכב מפחיד לעיני כל יושבי תבל בתקופה שלפני
גילוי המשיח ,הכוכב הזה ילחם מן השמים נגד
הרשעים ,הרשעים יתחבאו במערות צורים
'וּבאוּ ִבּ ְמ ָערוֹת ֻצ ִרים
ובנקיקים )ישעיה ב' י"טָ :
וּמ ֲה ַדר ְגּאוֹנוֹ ְבּקוּמוֹ
וּב ְמ ִחלּוֹת ָע ָפר ִמ ְפּנֵי ַפּ ַחד ְיהוָה ֵ
ִ
וּב ְס ִע ֵפי
אָרץָ :לבוֹא ְבּ ִנ ְקרוֹת ַה ֻצּ ִרים ִ
ַל ֲערֹץ ָה ֶ
וּמ ֲה ַדר ְגּאוֹנוֹ ְבּקוּמוֹ ַל ֲערֹץ
ַה ְסּ ָל ִעים ִמ ְפּנֵי ַפּ ַחד ה' ֵ
אָרץ"( ולא ינצלו ,ואז יתגלה המשיח .אך לאחר
ָה ֶ
מכן יתקבצו מכל האומות להילחם נגד המשיח,
יחד עם פריצים מבני ישראל ואז יראה את ה' את
גבורתו לעיני כל העולם ,תהיה אפילה כבידה
חמשה עשר יום ורבים מישראל ימותו באותם ימי
אפילה ושוב יתגלה כוכב לוהט בצבע ארגמן בעצם
היום לעיני כל ,ואז יפלו חומות ומגדלים עצומים
ברומי העיר הגדולה ,ואז משיח צדקנו יקבץ את
הגלויות ומאותו זמן ואילך יהיו ניסים גדולים
כבימי יציאת מצרים )ר' זוה"ק שמות דף ז'(.
וכתוב גם שזה טוב ליהודים ורע לגויים .ויהיה
פחד ,אבל לא פאניקה ,תהיה שמחה בתוך הפחד כי
זה לא נורמלי לא לפחד מכזה מראה .ועוד תהיה
סערה מסביב ,אבל ארץ-ישראל תשאר שלמה .רוב
העולם ,שני שליש יחרב כולל האוכלוסיה .אני לא
אומר את זה כדי להפחיד ,זו עובדה.
תתעוררו עם-ישראל ,אחים ואחיות שלי,
תתעוררו ,תזרקו את ה' ְשׁמוּץ' ,את השקר ותחזרו
לקב"ה .אני לא מדבר רק לחילונים ,אני מדבר אל
החרדים – אתם העיקר – אתם הדוגמא .ויש
ביניכם ובין החילונים מלא מלא ערב-רב ועמלקים,
ורק בסוף נדע מי הם .אנחנו רואים מי עם השקר
עכשיו ,ומי שעם השקר ולא עושה תשובה וזה
לצערי הרב הרוב .וזה כתוב כבר ע"י הרבה צדיקים
מהדורות הקודמים שבדור הזה – יהיו מלא רבנים
כמו סומסומים והרבה מהם יהיו ערב-רב ,אנחנו
לא יודעים מי.
מי שהולך עם האמת בלי פחד ,מי שהולך עם
הצניעות שהיא הבסיס של הקדושה ,והקדושה היא
הבסיס של האידישקייט של הדת היהודית )"יסוד"(,
זה הבסיס .ומי שלא מרגיש את זה ,מי שלא חי את
זה ,מי שאין לו רגישות לצניעות – גם בהתנהגות
וגם בלבוש וגם במחשבות – אז הוא לא יכול
להיות יהודי .אם הוא טועה – הוא יכול לעשות
תשובה והוא יכול להשתנות ,אבל יש כאלה שזה
חלק מהם והם לא יכולים להשתנות .התאווה
שלהם היא לא תאווה של יהודי ,היא תאווה של
גוי ,לא של עם-ישראל ,לא של אלה שיצאו
מאברהם יצחק ויעקב ומהשבטים .אלה שלא היו
ממש חלק – נעלמו במכת חושך 80% ,מעם ישראל
מתו במכת חושך ובחושך קברו אותם.
עם ישראל ,אני רק רוצה שתחזרו בתשובה,

שתחזרו לדברים שהם הכי חשובים .להוריד את כל
השטויות ,כל החתונות המפוארות וכל הביגוד
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
רחמנים בני רחמנים .אנחנו צריכים להיות עם ה'.
אנחנו צריכים משהו שיחזיק אותנו תמיד בריא
בגוף ובנפש שזה הקשר שלנו עם הקב"ה .לעשות
איזה התבודדות בבית ,במשרד ,ביער איפה שאתם
רוצים ,רק לדבר עם ה' שיכוון אותנו והוא יכוון.
מי שהולך לכיוון הקב"ה ומדבר איתו ,יכול להיות
שזה יקח קצת זמן עד שתגיעו לקשר ,כי הבעיה
היא שלנו – יש לנו כל מיני מחיצות שאנחנו בנינו
ואנחנו צריכים להוריד ,אבל ברגע שאנחנו נוריד
את זה ,ברגע שנהיה לבד עם ה' ,רק אנחנו
והקב"ה ,ה' יפתח את המחיצה שמפרידה בינו
לבינינו ואנחנו נרגיש את ה' כל-כך חזק שלא יהיו
לנו סימני שאלה בכלל.
אז עם-ישראל ,אנחנו מתקרבים בצעדי ענק
לסוף ,מתי שתראו ברור שאין אינטרנט ,אין בנקים,
אי אפשר יהיה להוציא כספים בכלל ,כאשר הפצצה
הגרעינית הראשונה תתפוצץ במקום שאף אחד לא
היה חולם שזה יכול להיות – אז תדעו שזה יהיה
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
תעשו? לאן תברחו? יש לנו מקלט אחד – וזה עם
הקב"ה ,והקב"ה הבטיח לנו שארץ ישראל לא
תחרב ,אז כל אדם עם חצי שכל מבין שזה הסוף
כמעט ,אנחנו אוטוטו...
והכי טוב זה להיות בארץ-ישראל .אני אוהב את
עם-ישראל .אני אוהב את עם-ישראל ,אנחנו ,אחים
ואחיות שלי ,האהובים ביותר של הקב"ה .לא
ישארו הרבה בני-אנוש ,ישארו מעטים יחסית.
היהודים שנחשבים כיהודים – בערך  15מליון
בעולם לעומת שבע וחצי מיליארד גוים בעולם –
זה כלום ,וגם מה 15-מליון יש הרבה שהם לא
יהודים באמת בגלל נישואין לא כשרים .והגוים –
הרוב הגדול ימותו ,ממלחמות או מתוצאה של
הכוכב )צונמי ,רעידות-אדמה ,רעב וכו'(.
ומהטובים שישארו ,ה' יבנה את העולם הבא,
שכולנו ב"ה ניהיה חלק מזה .ואם אפשר לתאר
עולם בלי יצר הרע – תנסו ,תשבו ,תחשבו על כל
הדברים שלא יהיו אם לא יהיה יצר הרע .ואז
אנחנו נעלה ,ונהנה ונהיה בלי יצר-הרע ,אז לא יהיו
טעויות ונלך תמיד בדרך הנכונה – בדרך ה' .זהו
אבא.
נספחים
תעלומת הממותה הקפואה.
במוזיאון ההיסטוריה של הטבע בניו-יורק מוצגת
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
מדענים ישנם אלפי חיות כאלה קבורות בסיביר.
איך חיה ענקית כזו אשר חיה בג'ונגלים של
אפריקה מגיעה לקוטב הנמצא במרחק של אלפי
קילומטרים?
כאשר הכוכב פלנט X-עובר ליד כדור הארץ ,עקב
כוח המשיכה המגנטי שלו  -הוא מסובב את כדור
הארץ ,והממותות אשר היו בסביבה של כ30
מעלות עוברת תוך זמן קצר לסביבה של -60
מעלות והן קופאות .סיבוב כדור-הארץ מצפון
לדרום ולא ממערב למזרח ארע בזמנו של המלך
ַתּ ָשׁב ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ֶע ֶשׂר ַמ ֲעלוֹת" )ישעיה ל"ח(,
חזקיהו "ו ָ
לפי מחקרו של האסטרונום גיל ברוסארד אשר
השקיע שנים במחקר ולימוד פלנט-אקס.
באחד
המקומות קראנו
הסבר מיוחד על
חותמו של המלך
אשר
חזקיהו
נמצא בחפירות
ליד הכותל לפני
מספר שנים .על
כתוב
החותם
בעברית עתיקה 'חזקיהו מלך יהודה' ,בשני הצדדים
סמל החיים ובאמצע – ציור של מערכת פלנט-
אקס 7 ,כוכבים )השמש של פלנט-אקס עם 6
כוכבים סובבים אותה( והכנפיים כפי שהכוכב
מכונה גם 'בעל הכנפיים'.
אמריקה כבר גוססת
המלחמה בין הטוב
והרע נמשכת מאז
בריאת העולם .עד
היום לא הצלחנו
לנצח את היצר הרע.
מידי תקופה ,כאשר
הרע מתגבר ועובר
את הגבול – הקב"ה
שולח את הכוכב אשר
מנקה את העולם מכל
והטומאה.
הלכלוך
השפעתו של הכוכב על כדור הארץ שונה מביקור
לביקור ,כאשר רשימת השפעותיו על כדור הארץ
כוללת :מבול ,מטאורים ,סיבוב כדור הארץ על
צירו ,רעידות אדמה ,התפרצויות הרי-געש ,שקיעת
חותם חזקיהו המלך

תרופות בהן הוראת השימוש היא 'לשים תחת
הלשון'(.
מכתבו של טייס כמטרייל )(8/12/2014
אנחנו חתומים על מסמך סודיות האוסר עלינו
לדבר על העניין ,נאמר לנו שזה עניין של ביטחון
לאומי ,הסודיות היא ההגנה שלנו ולא להאמין לכל
מיני שמועות בנושא .אני לוקח סיכון בכך שאני
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
אסונות וקטסטרופות אשר עלולים להיגרם לנו ע"י
נשק מתוחכם של האויב ואומרים לנו – זו תהיה
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.
צוותי הטיסה מועברים מבסיס לבסיס מידי 18
חודשים על מנת למנוע יותר מידי קשרים
חברתיים .יש בסיסים בהם יש רק טיסות לילה
ובאחרים טיסות יום .כמחצית מהטיסות מבוצעות
מתוך בסיסים הנמצאים על איים נידחים
באוקיינוס .איזורי הטיסה שלי כעת הם מערב
טקסס וקליפורניה .כל בסיס מכסה שטח 400
קמ"ר .לרובם אין משפחה וילדים ,הם אדישים
ומתנהגים כמו מכונות .התפקיד שלנו זה לבנות
חומות הגנה באטמוספירה נגד נשק מתוחכם
והמשימה שלנו היא מיוחדת במינה בעולם.

יבשות וכו'.
במהלך מאות השנים האחרונות הצליחו
הרשעים להשתלט בהסתר על כל העולם – על
ממשלות ,צבאות ,בנקים ,תעשיות הנשק ,המזון,
הרפואה וכו' ע"י שוחד איומים וכו' על אנשי
המפתח .והם רוצים ממשלה אחת אשר תשלוט
בעולם ,שפה אחת ,דת אחת ומספיקים להם 500
מליון עבדים בלבד .וכך לפני כמה עשרות שנים
החלו בתהליך דילול האוכלוסיה )ראה הנספח
הבא" :אגנדה .("21
והנה לפני כשבעים שנה גילו הרשעים כי ישנו
כוכב המתקרב לכדור הארץ אשר ישמיד את רוב
האוכלוסיה של כדור הארץ .הם שמחו על הכוכב
המתקרב אשר יעשה להם את העבודה והחלו
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
מליוני אנשים שיהיו העבדים שלהם .זה שימותו
בחוץ מיליארדי אנשים – לא אכפת להם.
והכוכב הזה זה הסוד הכי שמור שלהם והם
הצליחו לשמור אותו בסוד ע"י שליטה בתקשורת,
עיתונות ,טלויזיה רדיו וכו' .ואם היה אסטרונום
שידע והתחיל לפרסם את זה – הושתק.
דבר אחד הרשעים לא יודעים – שהכוכב הזה
נשלח ע"י הקב"ה כדי "לטפל" בהם .והקב"ה יציל
אותנו בניסים גדולים כמו ביציאת מצרים.
הביקור של הכוכב הפעם יהיה קרוב מאד לכדור-
הארץ ,וכמו שכתוב בנבואות שני שליש של העולם
יחרב יחד עם רוב האוכלוסיה ,והפעם זה יהיה "יום
אנו מסכנים את חיינו ובמיוחד בטיסות לילה .אנו
ה' הגדול והנורא".
נדרשים לטוס בגבהים נמוכים וחיים בחשש שיום אחד
אגנדה .21
קטעים מתוך סרט הוידאו התעודי – "צמצום
האוכלוסיה של העולם עבור הסדר העולמי החדש -
אגנדה ."21
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הסרט פורסם ביוטוב לפני כשלש שנים וצפו בו
מעל ל 5-מליון צופים.
*ביל גייטס ,בעל מיקרוסופט – "ההתחממות
הגלובלית נובעת מפליטת גזי-החממה הנוצרים ע"י
בני-האדם .ע"י חיסונים וטיפול רפואי ניתן לצמצם
את האוכלוסיה ב  10-15אחוז"...
*חיסון נגד פוליו בהודו גרם לנזק מוחי ושיתוק
ב 50,000-ילדים* ...בתרופה לחולי המופיליה של
חברת באייר התגלה נגיף האיידס .החברה הפסיקה
את המכירות באמריקה ,ותוך כדי ידיעה שהתרופה
נגועה בנגיף  -והעבירה את התרופות ליפן ,אירופה
ואסיה .אלפי ילדים נפטרו מהנגיף ,ובנוסף גם בני
משפחתם שנדבקו מהם – נפטרו.
*חיסון פוליו אשר הכיל את נגיף האיידס גרם
למותם של  35מליון בני-אדם ,כאשר  31מליון בני-
אדם נשאים של מחלת האיידס) .בארץ :בשנת
 2003מאות ילדים נפגעו מאוכל לתינוקות של
רמדיה – חרשות ,אפילפסיה ,בעיות מוטוריות
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
כיום :תירס ,סויה ,סלק סוכר ,פפיה ,קנולה ,שמן
כותנה(... .נפגשתי ביפן עם הרבה מדענים שחקרו
וגילו כי המזון המהונדס מזיק לבריאות .חברת
מונסנטו שולטת בעולם בתחום הזרעים
המהונדסים .הזרעים המהונדסים רשומים כפטנט
ומונסנטו היא בעלת זכויות היוצרים .והחקלאים
חייבים לקנות מהם.
*מחקרים מגלים כי החיסונים גורמים לאוטיזם.
כרגע אחוז וחצי מאוכלוסיית ארה"ב הם
אוטיסטים .ד"ר פ .קנדי – החל מתקופת מתן
החיסונים החלה מגפת האוטיזם אשר לא היתה
קודם לכן .החיסונים הכילו כספית בכמות הגדולה
פי  400מהכמות המותרת לפי ה.FDA
*כמטרייל ) (CHEMTRAILריסוס האטמוספירה
בחומרים כימיים .עדות סוכן  FBIשהיה ראש
המטה בלוס-אנגלס אשר נרצח לאחר פעילותו נגד
הנושא" .כימיקלים מרוססים על אמריקה ,אנגליה,
צפון אירופה ,מקסיקו וקנדה .ציפורים נופלות
מתות בכל העולם .מאות אלפי דגים מתים בכל
העולם .הריסוס הזה זה רעל ,זה רצח ,זה רצח עם.
האנשים שעושים דברים אלה – חייבים להפסיק.
אני יודע על  2שדות תעופה אשר מהם ממריאים
מטוסים שמרססים את הרעל הזה עלינו .אני
אישית ראיתי מטוסים אלה ,מפציצים כבדים של
צבא ארה"ב .זהו פשע ,פשע נגד אמריקה ,פשע נגד
האנושות .מה הבעיה של הקונגרס? מה הבעיה של
הטייסים האלה? זה משפיע על המשפחות שלהם,
על החברים שלהם ,עליהם עצמם! מישהו צריך
לפעול בנושא ,עכשיו! תודה .עשר מגה-טון של
חלקיקי ננו-אלומיניום מרוססים בעולם כל שנה!
ישנם ביוטיוב כמליון סרטים ותמונות בנושא!
*הפלואוריד :הנאצים במחנות ההשמדה היו
מוסיפים פלואוריד למים על מנת להחליש את
האנשים .עדותו של רופא שיניים :פלואוריד הוא
חומר רעיל ,על משחות השיניים )באמריקה( כתוב:
"אסור לשתיה ,ואם בלעת – פנה מיד למרכז
לבקרת רעלים" ,בחצי כוס מים יש אותה כמות של
פלואוריד! )ספיגת החומרים מהפה לתוך הגוף
מהירה יותר מספיגה דרך מערכת העיכול וישנם

משהו ירה עלינו עם רובה ארוך טווח כאשר אנו טסים
מעליו .כל מטוס שנופל מושמד לחלוטין מסיבות
מובנות .התקשורת בעולם – רדיו ,עיתונות טלויזיה וכו'
לא תדווח על נפילת מטוסים אלה שכן היא אסורה
בדיווח על טיסות הכמטרייל בכלל.
אני לא יודע בדיוק איזה חומרים אנו מרססים אבל
אני יודע שזו תרכובת רעילה מאד .אני גם יודע שבקרוב
יחלו לרסס בטכנולוגיה חדשה אשר תגרום לכך שפסי
הריסוס לא יראו.

עדויות רופאים,טייסים ומדענים על הכמטרייל
קטעים מפגישה של מועצת מחוז שסטה
) (SHASTAבקליפורניה .ניתן לראות את הוידיאו
המלא ביוטיוב בשם -

Pilots,Doctors & Scientists Tell Truth About Chemtrail

ג'ף נלסון ,טייס מסחרי :השובל הזוהר של מטוס
הנראה בשמים נוצר בטמפרטורה של  -30מעלות
ובגובה של מעל  30,000רגל .השובל מכיל גבישי
קרח והשתקפות קרני השמש בהן יוצרת את
המראה הזוהר אחרי המטוס .השובל נעלם תוך
פחות מדקה .השובלים אשר אנו רואים עכשיו זה
משהו לא נורמלי ,הם לא נעלמים ונשארים בשמים
הרבה זמן.
אלן בוכמן ,מטאורולוג וביולוג :אני מעיד כאן
שכמטרייל הם אמיתיים .הם מרססים יום-יום ואני
רוצה לומר לכם שעומדת בפנינו סכנה גדולה
מהזיהום אויר שיורד עלינו .אנחנו נשלטים ע"י
הצבא ותעשיית הנשק .הם טוענים שיצירת העננים
היא מבצע חשאי .לכן היא לא מופיעה בתקשורת.
יש לנו עננים בשמים שמעולם לא נראו קודם לכן.
אני רוצה לומר לכם שכל המערכת האקולוגית של
הטבע מתמוטטת .כאשר כמויות האלומיניום
הנמצאות במערכת גבוהות באופן חריג מהמותר
הוא פוגע בכל המערכת הטבעית .זה הרבה יותר
מאשר סתם זיהום אויר.
מרק מקדליס ,עובד במשרד ההגנה בדימוס:
השמים מלאים בננו-חלקיקים של אלומיניום
המרחפים באוויר ,הם מרוססים ממטוסי
הכמטרייל .אלה חלקיקים בגודל אחד חלקי ביליון
של המטר .גדלו של כל חלקיק הוא  1/50של
כדורית דם אדומה בגוף האדם .השפעת החלקיקים
היא דרמטית .חיל האוויר האמריקאי ערך מחקר
על השפעת חלקיקי האלומיניום על עכברים.
המחקר שערך  8שנים מצא כי כאשר נחשפים
לחלקיקים אלה – אלה נכנסים לתוך תאי הגוף
עצמו מחלישים את מערכת החיסון ופוגעים
בתהליך ההתחדשות של תאים בגוף האדם.
פרנסיס מנגה ,ביולוג :העדויות שנשמעו לפני הן
אמת ,הנה כמה נתונים :בשנת  2000נמצאו 100
מיקרוגרם בליטר ,בשנת  2010נמצאו 1,000
ובבדיקה האחרונה בשנת  2013נמצאו !!! 13,100
הבעיה היא ברמה בינלאומית ואנו רואים זאת בכל
העולם .חלקיקי האלומיניום נמצאים עכשיו בכל
מקום במערכת :בצמחים ,בחיות ובבני-אדם...
ד"ר סטיבן דייויס יש לנו היום בעיה גדולה מאד –
החומר נמצא באוויר ואנחנו נושמים את זה,
החלקיקים נכנסים לגוף ,עולים למח ופוגעים
ברקמות ובתאי המח .כאשר אנחנו מסתכלים על
חולי האלצהיימר אנו אומרים שזו בעיה של זקנים,
אבל לעומת שנות החמישים )לפני כ 70-שנה( חולי
האלצהיימר היו בני  80וכיום יש חולי אלצהיימר
בני .50-60
אבל הבעיה האמיתית והפחד האמיתי שלי היא
הילדים .יש לי שני ילדים ושלשה נכדים .תסמונת
 ADDהתחילה בשנות השבעים ,אוטיזם לא היתה
מחלה מוכרת כלל ,כמעט ואין לנו שום תיעוד או
נתונים לאוטיזם .אולי היה מקרה אחד ל100,000 -
ילדים .היום זה  1ל ! 50
הייתי בקבוצה של רופאים שחקרה את הקשר
בין אלומיניום ל  ADDול  .ADHDבכל הילדים
החולים היו כמויות גדולות של אלומיניום בגוף.

פתחנו פרוטוקול טיפול לניקוי הגוף מאלומיניום
ובהרבה מקרים הילדים נרפאו .כאשר עשינו את
הטיפול בזקנים – הריפוי לא היה מהיר אך היה
שיפור.
ג'וזף מרמן ,עו"ד  -אני אישית בדקתי את הדוחות
על כמויות האלומיניום במי השתייה ומצאתי שהם
פי  50מהמותר ,כמות הבריום הם בכמות של פי 20
מהמותר .בחיל האוויר האמריקאי נכתב ספר ובדף
הראשון כתוב – אנחנו הולכים לשלוט במזג
האוויר עד שנת  .2025ואיך הם עושים זאת? ע"י
ריסוס הרעלים האלה על הציבור! יש לנו מספיק
עובדות והוכחות שהם מרססים בכל מקום.
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
אלצהיימר ומה האלומיניום עושה פה על אדמת
המחוז שלנו – מחוז צסטר .הם שלחו לי תשובה
שהם לא יודעים על מה אני מדבר!
נאום סנטור בפרלמנט בברזיל
לפני כחודש ) (25/5/2017נאם הסנטור טלמריו
מוטה בפני הפרלמנט בברזיל על ניבירו .מתוך
דבריו" :קבלתי מידע על הכוכב ניבירו אשר מתקרב
לכדור-הארץ .הכוכב יגרום לשינויים דרסטיים
בכדור הארץ ויגרום להכחדה של שני שליש
מאוכלוסיית העולם .בקשתי ממספר מומחים
שיבדקו וילמדו את הנושא ."...ניתן לראות את
הנאום ביוטיוב"BRAZILIAN SENTAOR NIBIRU" :
כל אחד יכול כבר לראות את הכוכב.
נכתב ע"י אבא של אחד הבחורים.
כל התמונות בעמוד הראשון נלקחו מתוך סרטי
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.
לעומת תנועתו האיטית לפני כשנה – תנועתו
לאחרונה מהירה מאד ,דבר המעיד על התקרבותו
אלינו .בחודשים האחרונים הכוכב נראה בממוצע
כחמש-שש פעמים בחודש .יתכן שאם השמים היו
נקיים ללא עננים ניתן היה לראותו הרבה יותר.
איך ניתן לראותו ? )עדיין לא כל יום.(...
* מקום :ניתן לראותו מכל מקום בו ניתן לראות
את האופק בכיוון מערב * .שעה :מזמן השקיעה
למשך כ 20-דקות * .כיוון :אם ניקח שעון מחוגים
ונניח על שולחן לפנינו כאשר השעה  12מציינת
צפון ,השעה  6מציינת דרום ,אזי הכוכב מופיע
בכיוון השעה עשר ,כ  10-20מעלות מעל האופק.
* ציוד :בעלי ראיה חדה יוכלו לראותו כנקודה
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
השובל תמיד מאחוריו ,הכוכב נע תמיד כלפי מטה.
* 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?
לכדור הארץ מתקרבת מערכת "מיני-שמש",
במרכזה ישנו כוכב המכונה נמסיס וסובבים אותה
שבעה כוכבים .פלנט-אקס הוא הכוכב הקיצוני
בקבוצה והוא זה שיעבור ליד כדור הארץ .המערכת
סובבה את השמש ומתקרבת אלינו מימין לשמש
ו"מלמטה" כלומר מתחת לקו האופק.
על מנת לראותו כיום צריכים להתקיים יחד
שלשה תנאים (1 :שמים בהירים בצד מערב.
 (2הכוכב צריך להיות בצד הגבוה/העליון במסלולו,
מעל לקו האופק שלנו) .לא כל יום(...
 (3חלון זמן של כעשרים דקות לאחר השקיעה.
מאחר ואור השמש החזק ביום לא מאפשר לראות
את הכוכבים שאחוריה )ברור לכולם שניתן לראות
את הכוכבים רק בלילה( ,כך שלאחר השקיעה
כאשר אור השמש נחלש ניתן לראות "מאחוריה".
ככל שהמערכת מתקרבת יותר ניתן יהיה
לראותה בתדירות גבוהה יותר .בתאריך י"ח באדר
תשע"ז ) (16/3/2017אף הצלחנו לצלם שני כוכבים
יחד .ניתן לראות את הוידיאו ביוטיוב "עמוד אש
כפול" .ניתן לראותם בשנייה הראשונה ובשנייה
השש-עשרה .הכוכב הראשון באמצע והשני בצד
ימין למעלה .לשניהם יש זנב כפול.
לעניות דעתי המערכת מגיע לכאן תוך פחות
משנה .נשאר לנו רק לחזור בתשובה ולמי שיש
משפחה בגולה לבקש מהם שיעלו ארצה.
כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם ומלואו!
כאשר יתחילו לראות את הכוכב בכל העולם יהיו
צריכים אז הרבה ניסים לעלות ארצה...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
לזיכוי הרבים ניתן לקבל את העלונים חינם טל.
 * 0527-111-333לעורר רחמי שמים ,עצרות תשובה
ותפילה נערכות מידי ערב ר"ח .פרטים בפרסומים
* טלפונים לשמיעת המסרים:
0799-177-555 ,0799-185-114
*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

בס"ד

ָלה סוֹדוֹ ֶאל
ַע ֶשׂה ה' ָדּ ָברִ ,כּי ִאם גּ ָ
" ִכּי לא י ֲ
ֲע ָב ָדיו ַהנְּ ִב ִ
יאים "...עמוס ג',ז'
"בשעה שהקב''ה בקש להביא מבול לעולם
נטל שני כוכבים מכימה והביא מבול לעולם"
גמרא ,ברכות ,נ"ט.

מסרים מבחורים אוטיסטים
גלים ענקיים יכסו ערים שלמות

אסתר ,נולדה עם תסמונת דאון
ירושלים ,כ"ה חשון תשע"ח
סוף סוף חיכיתי כל הבוקר לדבר ,אוי ,אני
מוכרחה לדבר .אני חושבת שבעתיד הקרוב ביותר
יהיה משהו גדול ,ענק ,שיקרה ,לא יודעת מה ,אבל
ענק.
אני מבקשת להגיד לכל הנשים שכל הזמן
בטוחות שהלבוש שלהם ממש ממש צנוע ,זה לא
צנוע .אי אפשר .אסור בהחלט לפי גדולי הדור
מהדור הזה ,וגם מדורות קודמים ,ללבוש פאה.
והפאות של היום זה עוד יותר גרוע ,כי כל אשה
עם הפאות האלה שעולות בין שבעת אלפים שקל
לעשרים אלף שקל כל אחת! כל פאה כזאת רק
תכניס את האשה לגיהנום .וזה לא צחוק ,וזה לא
שטויות ,כי אשה שנראית כ"כ יפה ,איך אפשר
לבקש מגבר לא להסתכל עליה ולא לחשוב כל
מיני דברים עליה .ועוד בדרך כלל בנוסף לזה הולך
גם בגדים צמודים ולא ארוכים ,וגרביים שקופות,
ונעליים שעושות 'קלאפ ,קלאפ'' ,הנה אני באה,'...
אבל אם תגידו להם ככה – הם יגידו" :שקר! שקר!
אנחנו מאד צנועות! תסתכלו ,והרבנים שלנו
הסתכלו ואמרו שזה "צניעות".
שקר! שקר! שקר!
אני מצטערת ,אבל יש דברים שאני חייבת
להגיד שזה מאד קשה לי ,כי אני מאמינה שבעתיד
הקרוב יהיו בעיות 'לא-סתם' לכולם ,לא רק לנו,
לכל העולם ,לא-סתם ,זה יהיה מפחיד .ואני בתור

הקדמה
לפני כשנתיים ,כאשר החלו האוטיסטים לדבר
על הכוכב המתקרב זה נשמע כמו סיפור דמיוני
ועם הרבה ספקות התחלתי לחפש ולחקור .קראתי
הרבה חומר ועדויות בנושא ,חלק מהדברים אף
תורגם והודפס בעלונים הקודמים של פלנט-אקס.
מתוך כל המידע על הכוכב ,מחקרו של
האסטרונום גיל בראוסרד ) (Gill Broussardאשר
נמשך כעשר שנים)!( בולט בעומקו ובהיקפו והוא
נחשב כמומחה בנושא .בעשרות ראיונות אשר
שודרו ברשתות הרדיו בחו"ל הוא מספר על הכוכב
והשפעותיו) .המעוניין בפרטים יתקשר לטל.
המופיע בסוף העלון(.
לפי חישוביו הכוכב מתקרב לכדור הארץ בערך
כל  365שנה .החלק המדהים בעבודתו הוא
הקישור בין התורה ובין ביקוריו של הכוכב .הוא
מביא הסבר מדעי לתאור מאורעות בתנ"ך .המבול
) (1וקריעת ים-סוף ) (2ביציאת מצרים ע"י כח
המשיכה של הכוכב ,שינוי כיוון התנועה של
השמש ע"י הכוכב במלחמתו של יהושע ) ,(3הנס
שנעשה למלך חזקיהו ) ,(4גשם של מטאורים –
סדום ועמורה ) ,(5מלחמתו של יהושע ).(6
לפי חישוביו של האסטרונום גיל ב .ישנו חלון
זמן של  8שנים ) (2013-2021אשר באחת מהן
בתחום החודשים  -אדר-ניסן-אייר הכוכב יגיע.
ופלנט-אקס מתקרב ,כבר ממרחק של מיליארדי
ק"מ הוא מחמם את כדור-הארץ וגורם לאסונות-
טבע קשים בעולם :הקטבים הנמסים מעלים את
גובה פני הים שגורמים להצפות שטחים,
הוריקנים ,רעידות-אדמה ,התפרצות הרי-געש,
מזג-אויר קיצוני ,שרפות ענק ,בולענים וכו' ].[1
ובארץ – מאות בולענים באזור ים המלח ,מפלס
ים-כנרת ירד ב 30-ס"מ בחודש אחד וחוששים כי
בקצב הזה לא תשאר כנרת...
לסיכום ,מתעוררות השאלות – איפה הכוכב,
למה לא רואים אותו ומתי הוא מגיע?
תמונות של הכוכב מופיעים בגליונות הקודמים
של הסידרה ,צלמתי אותם בשנתיים האחרונות
במהלך החודשים אדר-ניסן-אייר ,מספר דקות
לאחר השקיעה בכיוון מערב .ניתן יהיה לראותו
שוב ,לעניות דעתי החל מאדר השנה ] .[2ומתי
הוא יגיע? שוב לעניות דעתי – בפסח ,ואם לא
יגיע לכאן עד פסח ,אני משוכנע שכבר נראה אותו תינוקת מפחדת עוד יותר ,כי אין לי רגלים שאני
ברור ונרגיש את השפעותיו...
יכולה ללכת עליהם ולברוח ,ואין לי שום דבר  -רק
אבא של דניאל.
לסמוך עליכם ,וזו הרגשה קשה מאוד בשביל
נשמה כמוני ,אבל גם מה שאני אומרת זה לא
מקורות
בסדר ,כי צריכים לסמוך על ה' ,הוא ירים אותי,
)" (1בשעה שהקב''ה בקש להביא מבול לעולם נטל הוא יקח אותי ,הוא ידאג לי וגם לכם.
שני כוכבים מכימה והביא מבול לעולם" )גמרא,
אני מאד מאד שמחה להיות פה ,רק מה ,אני גם
ברכות ,נ"ט(.
יודעת קצת מה שהולך להיות .כל העולם ,כל
) (2לפני יציאת מצרים אומר פרעה למשה ְ
"ראוּ ִכּי העולם ירעד ,וכל מקום בעולם יהיה שונה אחרי
ָר ָעה ֶנגֶד ְפּנ ֶ
ֵיכֽם) ":שמות י',י'( ורש"י כותב "כוכב מה שעומד להיות .ויהיו הרבה-הרבה-הרבה
אחד יש ששמו רעה ,אמר להם פרעה ,רואה אני שינויים בעולם שלנו ,והרבה-הרבה-הרבה מתים
באיצטגנינות שלי אותו כוכב עולה לקראתכם בעולם הזה .אבל אנחנו לא נפחד ,לא! לא! אני
במדבר".
אומרת גם לעצמי לא לפחד ,כי הקב"ה איתנו ,אבל
)ַ " (3ו ִיּדֹּם ַה ֶשּׁ ֶמשׁ וְ י ֵ
ָר ַח ָע ָמד ַעד ִיקֹּם גּוֹי אֹי ְָביו ֲהלֹא כל אחד צריך להבין שאנחנו באים אל הסוף עם
ָשׁר ַויּ ֲ
תוּבה ַעל ֵס ֶפר ַהיּ ָ
ִהיא ְכ ָ
ַעמֹד ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ַבּ ֲח ִצי כל מה שהולך עם זה.
ַה ָשּׁ ַמיִם וְ לֹא אָץ ָלבוֹא ְכּיוֹם ָתּ ִמים) ":יהושע י' ,י"ג(.
ועד שנגיע לביהמ"ק השלישי להקריב קרבנות
ְשׁ ְעיָהוּ זֶה ְלּ ָך ָהאוֹת ֵמ ֵאת ה' ִכּי י ֲ
ֹאמר י ַ
)ַ " (4ויּ ֶ
ֵר ֶאה גיהנום ,אבל זה לא יהיה גיהנום,
ַע ֶשׂה נעבור מה שי ָ
ה' ֶאת ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ִדּ ֵבּר ָה ַל ְך ַה ֵצּל ֶע ֶשׂר ַמ ֲעלוֹת ִאם זה יהיה 'שלב-שלב' עד שנגיע לגן עדן.
יָשׁוּב ֶע ֶשׂר ַמ ֲעלוֹת) ":מלכים ב פרק כ' פסוק ט'(.
אני רואה שהעולם ירעד ושיהיה חושך על פני
)הערה :השמש סובבת ממזרח למערב והנס כאן העולם ,ומים ,מים גבוהים ,גלים ענקיים שיכסו
שהשמש סובבה ממערב למזרח(.
ערים שלמות ולא ישאירו אדם אחד בחיים.
ָאשׁ
ָפ ִרית ו ֵ
)" (5וה' ִה ְמ ִטיר ַעל ְסדֹם וְ ַעל ֲעמ ָֹרה גּ ְ
ויהיו שם פצצות מפחידות ,ענקיות ,אבל פה
ֵמ ֵאת ה' ִמן ַה ָשּׁ ָמיִ ם) :בראשית י"ט ,כ"ד(
בארץ-ישראל לא נסבול כל כך ,אבל הפחד יהיה
יך ֲע ֵל ֶ
)" (6וה' ִה ְשׁ ִל ְ
יהם ֲא ָב ִנים ְגּדֹלוֹת ִמן ַה ָשּׁ ַמ ִים ַעד ֵמ ַעל ְל ַמה שאפשר לדמיין ,אבל הפחד הזה יעשה
ָמתוּ ַר ִבּים ֲא ֶשׁר ֵמתוּ ְבּ ְ
ֵקה ַויּ ֻ
ֲעז ָ
אַבנֵי ַה ָבּ ָרד ֵמ ֲא ֶשׁר ליהודים-האמיתיים נקיות בגוף ובנפש ,בשביל
ִשׂ ָר ֵאל ֶבּ ָח ֶרב) ":יהושע י' ,י"א(
ָה ְרגוּ ְבּנֵי י ְ
להוריד מהם את הטומאה של העולם הזה ,ויביא
אותנו ממש לרמה שה' רוצה שנהיה כדי לקבל
הערות
משיח צדקנו ,ומי שלא מגיב ככה – אז הוא לא
] [1התחממות כדור-הארץ ע"י הכוכב המתקרב יהודי ולא ינצל.
בולטת במיוחד בקטבים :בקוטב הדרומי  -בחודש כוכבה בוכה.
יולי )תמוז( התנתק קרחון במשקל טריליון טון שאלה :למה את בוכה ?
ממדף קרח באנטארקטיקה .שטחו של אותו זה מפחיד אותי אפילו רק לכתוב על זה ,אבל זהו,
קרחון גדול פי  4משטחה של לונדון .ובקוטב אני לא רוצה לכתוב ,די.
הצפוני – המסת הקרחונים מאפשרת כעת מסלול
חדש לאוניות משא בין אירופה לאסיה במחצית
כופרים וארזי הלבנון )(271
הזמן.
מסר מבנימין ,כ"ד סיון ,תשע"ז
] [2במהלך סיבוב כדור הארץ סביב השמש,
אני רוצה לומר לכם שהנשיא אובמה הודיע
משתנה הזוית של כדור הארץ כלפי השמש )מעלה שעומדת להיות קטסטרופה ,ואנשים צריכים
ומטה( בכ 45-מעלות ,דבר הגורם לעונות השנה לשמור ולאגור אוכל ומים ,ולהיות מוכנים לכל
אביב-קיץ-סתיו-חורף .משך הקיץ השמש 'ממש' מקרה .ואותו ארגון 'פימה' ) – .F.E.M.Aהרשות
מעלינו ובחורף השמש יותר 'למטה' .ומאחר הפדרלית לטיפול במצבי חירום( שיש לו מחנות
והכוכב מגיע 'מלמטה' לא ניתן לראותו כעת בכל ארה"ב – צריכים לשמוע ולעשות מה שהם
בארץ ,כנראה ניתן לראותו מדרום כדור-הארץ.
מבקשים ...כי זה בשביל להציל חיים ...מעניין מאד
פרט מעניין נוסף – אם בתחילה תנועת הכוכב שרוב האמריקאים לא שמעו את זה ,ואם נשאל
היתה איטית מאד ,לאחרונה תנועתו היתה מהירה אותם אם שמעו כזה דבר ,יגידו' :אולי כן ,אולי
מאד ,נתון המעיד על התקרבותו...
ֶא ַמר ,זה נאמר רשמית.
לא ,לא יודעים ,'...אבל זה נ ֱ

והעולם עומד ליפול .העולם כמו שאנחנו מכירים
אותו עד עכשיו ,למרות שזה כבר השתנה הרבה
מאד בשנים האחרונות ,אבל בכל זאת זה ישתנה
עוד הרבה ,ובעתיד הקרוב .ואני יודע שאנחנו
עומדים באמת לפני קטסטרופה .לא מספרים לנו
אמנם איזו קטסטרופה עומדת להיות ,אבל
אומרים שצריכים לאגור אוכל ומים וכו' ,ולהיות
מוכנים ,ואני אומר שה'פלנט-אקס' ,השביט ,הוא
מגיע ,אין בזה ספק .ורואים את זה כבר בעיניים.
ואפשר כבר לצלם אותו בשעות היום ולראות את
זה .כבר אין שום ספק שהוא בדרך אלינו ,הוא עבר
את השמש והוא מתקרב אלינו .אין בזה כל ספק.
ואנחנו ,היהודים צריכים להתכונן לזה ,לאו
דווקא כמו שהנשיא אובמה דיבר ,אולי כן ,אנחנו
צריכים לשים קצת אוכל ,אבל כמה כבר אפשר
לשמור אוכל ומים? צריכים פשוט לבטוח בה'.
עכשיו הזמן שאנחנו צריכים לעשות 'אימונים' של
ביטחון בה' ,ולשנות את כל ההתעסקות שלנו עם
הגשמיות המיותרת ,ופשוט להתקרב לקב"ה .זו
ההצלה! אין הצלה אחרת! ומי שלא עושה את זה
– יהיה בבעיה גדולה.
אתם צריכים לשמוע את המומחים מה הם
אומרים מה יקרה כשאנחנו נעבור את השביט.
ואפשר גם לקרוא בזוהר הק' את התיאור בדיוק.
זה משהו מפחיד ביותר .האוקינוסים יעלו בגובהם
אולי  600מטר ,או אולי אף יותר ,ויתכן שאנחנו
נראה רעידות-אדמה שאף פעם לא חלמנו על זה
שיש כאלה דברים .הכל יתבלבל .ובכלל מחצית

העולם תהיה מתחת למים .ואנחנו ,עם ישראל –
ה' יציל אותנו ,אבל רק אם אנחנו איתו ,כי אם
אנחנו לא איתו ,אין לנו שום זכות להינצל .ואני
יודע שבסופו של דבר ,אנחנו ,עם ישראל האמיתי,
נקום ,ואנחנו נברח מכל האלילים שהתחלנו
להתפלל אליהם ,ולאהוב אותם ,ואנחנו נחזור
לקב"ה ,נשרוף את עגל הזהב ונחזור לקב"ה .כי זהו
האופי של היהודי ,הוא יכול לרדת למטה מאד-
מאד ,אך ברגע שהרשעים ,הגוים ,הערב-רב,
העמלקים ,כל אלה 'מעמידים אותו ליד הקיר',
ואומרים לו' :או שאתה איתנו ועוזב ח"ו את
הקב"ה או שנהרוג אותך' ,אזי 'היהודי-האמיתי'
שבו קם לתחיה ,והוא נלחם בעד האמת .הוא לא
מפחד לא מהמות ולא משום דבר ,רק מהקב"ה.
בתוך הנשמה שלו הוא אוהב ,הוא מוצא את עצמו
קשור ממש עם הקב"ה .חלק ,ניצוץ של הקב"ה
נמצא בכל יהודי ,והמשיכה שיש בין אחד לשני –
אין בעולם משיכה יותר חזקה ,אפילו לא המשיכה
שבין השביט לכדור-הארץ ,כי המגנט שיש בין
הקב"ה ליהודי זו המשיכה החזקה ביותר שיש בכל
ָרוּצה''ִ ,כּי ַעזָּה ַכּ ָמּוֶת
יך נ ָ
אַח ֶר ָ
]'מ ְשׁ ֵכ ִני ֲ
הבריאה ָ
אַה ָבה ,'...שיר השירים[ .וזה מה שיציל אותנו ,ולא
ֲ
שום דבר אחר.
ואינני אומר לא לשים מים ולא לשים אוכל ,הרי
אפילו אלו שיצאו ממצרים לקחו איתם משהו,
ומהמעט הזה ה' יעשה לנו ניסים ,על זה הוא יבסס
את כל התזונה שאנחנו צריכים .ואנחנו נצא מזה
עוֹלם
]'וּבאוּ ִציּוֹן ְבּ ִרנָּה ,וְ ִשׂ ְמ ַחת ָ
שמחים ושלמים ָ
ֹאשׁם .['...ואנחנו נצא מזה צדיקים גדולים,
ַעל ר ָ
מוכנים לבנות את בית-המקדש ולעמוד בגבורה
ב'גוג ומגוג' ,אפילו שאנחנו לא נצטרך ללחום
בכלל ,ה' ישלח את משיחו להילחם ,אבל לא
נפחד ,נהיה עם הקב"ה במאה אחוז ,לא פחות
ממאה אחוז .נהיה שלמים יותר ,נהיה שמחים
יותר ,נהיה רגועים יותר .הכל יהיה יותר טוב.
עכשיו נחזור למצב שלנו .יש דבר מעניין היום
בלילה .ישנם יהודים שעושים הפגנה נגד זה
שהמשטרה רוצה שהם ישמרו על האזור ,זאת
אומרת שמבקשים מהם להיות חלק של המשטרה
בכך שהם ישמרו על האזור ,כי יש 'גניבות באזור',
אז המפגינים טוענים' :מה זה צריך להיות?! הם
יהיו חלק של המשטרה! הם יעבדו יחד עם
המשטרה ,חס ושלום' .אבל ,עם ישראל ,זו תכנית,
תכנית לקלקל אותנו .ויש יהודים שעובדים עם
המשטרה ,ולפעמים עובדים נגד היהודים עם
המשטרה .איך אנחנו חושבים שאפשר להמשיך

ככה?! ה' לא יתן ,ה' לא יתן .אבל אנחנו צריכים
להראות לה' שאכפת לנו על הדור הבא שלנו,
שאנחנו לא מפחדים להגיד' :עד כאן!' ,שאנחנו לא
ניתן להם ,מבלי שנשתדל לפחות לעצור את
התכנית האיומה הזאת לקלקל את הדור הבא
שלנו .מספיק כח הם מקבלים בתוכנו ,בתוך בתי
הספר הם נכנסו .והמנהלים שמחים ,כי הם
מקבלים משכורת הרבה יותר גדולה ,והמורות גם
כן שמחות ,גם הן מקבלות הרבה יותר כסף ,אבל
מלמדים כמו גוים ,מהגן ועד סוף האוניברסיטה
החרדית ,שזה בעצם עכשיו כל המסלולים שיש
בכל הסמינרים.
ואני אומר לבנות האלה שלומדות את כל
הדברים האיומים הללו ,אם אתן חושבות שהכסף
שאתן מרוויחות זה יעזור לבעלים שלומדים תורה,
אני אומר לכם ,זה רק יקלקל ,רק יקלקל ,כי זה לא
בסדר .האשה צריכה להיות לא יותר משש שעות
בעבודה ,כדי שיהיה בית ,כי בלי בית אין המשך
ליהדות .ואפילו אם הבעל לומד כל היום – אם אין
בית-יהודי-אמיתי הלימוד שלו לא שווה כלום! כי
זו האחריות שלו לדאוג שהאישה היא אשה כשרה
]מזמור קכ"ח[ ,ולא עובדת עם גברים בכלל ,לא
הולכת לעבודה שלא מתאימה ליהדות ,וזהו .ואין
הרבה עבודות כאלה שהבנות רוצות .מכניסים
היום לבנות כאלו שאיפות שהן רוצות את
הקריירה ,ולא עבודת-בית ,ולא להוליד הרבה
ילדים .וזו המטרה :להוריד את הילודה של
החרדים ,להוריד את הקדושה של החרדים .ולצערי
הרב ,אנחנו כבר הגענו למצב שאנחנו לא יודעים
כבר אם אנחנו יכולים להמשיך עוד דור ,כי הכל
מתפרק .ויש יהודים טובים שזה מבלבל אותם,
אבל הם רואים הרבה רבנים שהולכים עם זה,
שעוזרים לזה ,ושמוכנים לקבל את זה .ואלה
שנקראים 'רבנים' שיושבים בכנסת ,הם הולכים
עם כל זה .למה? שאלה טובה .שאלה טובה...
ולכן ,אנחנו מקלקלים בידיים שלנו את הילדים
שלנו ,שלא נדע .עברנו את כל הגלות הזאת,
ואנחנו ממש בסוף ,אבל אנחנו נצא מפה כמו
שהקב"ה רוצה ,או שנקלקל את הדור הבא בזה
שאנחנו מפחדים לפתוח את הפה ,או שפוחדים
להילחם נגד זה ,או פוחדים שלא ללכת עם כולם.
ישנן חסידויות ידועות וחשובות שכבר שכחו מה
זה חינוך באמת .ישנם כל מיני דברים אסורים
שנכנסו גם לישיבות וגם לבתי-יעקב .ויש עכשיו
תופעה של חרדים שאינם שומרים שבת ,ה'
ישמור .אמנם זה בשקט ,אבל לא שומרים שבת,
והם נחשבים עדיין חרדים .וחוץ מזה ,יש את אלה
שעוזבים את היהדות...
ש .אמר לי אחד הרבנים שעוסק בתחום ,כי ידועה
לו תופעה קשה של משפחות שלא שומרות את
הדינים כראוי...
ת .יש בהחלט הרבה חרדים שאינם שומרים טהרה
כמו שצריך ,אין ספק .וזה קורה גם פה ,גם
באמריקה ,גם באירופה .הדבר הזה לא סוד .זה לא
סוד .אני אומר את זה – והלב נשבר לי .אני לא
יכול להפסיק לבכות כ"כ הרבה פעמים על עמ"י,
על כך שהם לא רוצים לשמוע .אבל אני מזהיר
אתכם עכשיו :הולכת באמת להיות קטסטרופה,
ורק אלה שקרובים לה' ינצלו .ואי אפשר להחליט
לא לשמור טהרה ,אי אפשר להחליט רק לא
לשמור שבת בדיוק .אי אפשר להחליט כך .ה' נתן
הוראות ברורות בתורה וגם דרך הצדיקים שלו
)בתורה שבעל פה( ,ואם הם לא רוצים לשמור ,הם
רוצים להיות גוים ,אז אנחנו נינצל  -והם לא ,אבל
זה יהיה מפחיד מאד ,יהיה מפחיד ביותר .זה יהיה
לא-פשוט לראות את מה שעומד להיות .רוב
אוכלוסיַּית העולם תמות.
ִ
העולם ,רוב
ותשימו לב ,עוד מעט תהיה נפילה קשה
כלכלית ,קשה ביותר ,שלא היתה כמותה מעולם,
לפחות בהיסטוריה שאנחנו יודעים .ואז יהיו
בלגנים מאד גדולים בכל העולם .ויש גם את
המשטרה שתהפוך להיות האויב של האוכלוסיה,
ותילחם נגד האוכלוסיה .ואלה שאיכשהו שורדים
– הם ייקחו אותם למחנות להפוך אותם לעבדים,
או לאני-לא-יודע-איפה ,או שיהרגו אותם .התכנית
של הרשעים זה לגמור עם תשע עשיריות של
האוכלוסיה של העולם!
אז ,נו ,יהודים טובים ,איך שלא יהיה הם לא
רוצים לתת לכם לחיות ,אבל עכשיו הם משגעים
אתכם עם הגשמיות ,אבל עוד מעט הם יתפטרו
מכם .הם רוצים לגמור גם עם היהדות וגם עם רוב
אוכלוסיית העולם .הם רוצים לעשות דת חדשה,
שבסך הכל זה עבודה זרה .בתחילה יעשו שזה
יהיה מורכב מכאילו קצת יהדות ,קצת נצרות,
קצת אסלאם ,והרבה מאד עבודה זרה .ומי שלא
ירצה ללכת עם זה – 'שלום עליכם' ...הוא ימות .זו
התכנית .אבל לה' יש את התכנית שלו .הם
שוכחים שהקב"ה הוא שברא גם את השטן וגם
את כל התכניות שלו ,אז הוא גם יגמור את השטן
עם כל התכניות שלו ,אין ספק בזה .ונישאר אמנם
מעט מאד ,יחסית ,אבל נישאר – אלה שעם
הקב"ה ,אלה שכביכול 'מחזיקים חזק' בקב"ה
ותורתו.
ואפילו אם עברתם עבירות קשות לפני כן,
אפילו אם עברתם דברים חמורים – אם עושים
תשובה ,ה' יסלח לנו ]יחזקאל ל"ג ,רמב"ם הל'
תשובה ,מאמר 'יסוד התשובה' לרבינו יונה[ .אנחנו
– זה הדור הכי נמוך שהיה אי פעם ,אבל אנחנו,
בגלל שאנחנו כ"כ 'מחוספסים' )בלתי רגישים(
נוכל להרים את עצמינו בכח ,ובסופו של דבר
להגיע בחזרה אל הקב"ה .אתם מבינים? רק אנחנו

אַשׁפּוֹת
]'מ ְ
יכולים לעשות את זה ,רק הדור הזה! ֵ
יע' ,ועי' סוף מזמור
הוֹשׁ ַ
לּוֹתי וְ ִלי ְי ִ
ָי ִרים ֶא ְביוֹןַ ,דּ ִ
מ"ד[.
רוב היהודים הצדיקים לא רצו לחיות ,לא רצו
בכלל להיות בדור שלנו ]סנהדרין צח ,[.ואני מבין
למה ,מאד קשה היא המלחמה עם הסיטרא-אחרא,
קשה מאד .אבל כאשר נצליח לעלות ולהתגבר על
כל זה ולהתקרב לקב"ה ,ולעבור את הקטסטרופה
שעומדת להיות בעולם – או אז תהיה רגיעה ,ואז
נסתכל אחד על השני ,ונראה את האור של
השכינה על כולם ,וזה יעשה רק טוב ,רק טוב .כמה
שישרדו – אינני יודע ,אני יודע שזה לא הרבה...
ש .מה זה אומר 'לא הרבה'?...
ת .רוב היהודים והרוב הגדול מאד של הגוים לא
יהיו .שני שליש של העולם יחרב .וזה הכל כתוב
בכל מיני מקומות ,בנביאים וכו' .ואנחנו נשרוד,
ונגיע באמת בסופו של דבר כמו שתמיד אנחנו
כותבים ,ל'חתונה הגדולה' ,החתונה הגדולה
שהיתה אי פעם בכל ההיסטוריה...
ש .אז במקום להילחם בדאע"ש – נלחמים
באזרחים של עצמם...
ת .הדאע"ש זה עוד דבר שהם יצרו ,כאילו שזהו
'האויב' ,אז הנשק יהיה גם נגד הדאע"ש וגם כנגד
האוכלוסיה .ובלאגן-בלאגן .המהומות כבר התחילו,
לא 'בגדול-גדול' כמו שמחכים לזה ,אבל זה בהחלט
כבר התחיל .וכל זה – זה בשביל להסיח דעת ,זה
נועד לגרום לאנשים באירופה ובארה"ב ובכל
הארצות של העולם להיות עסוקים עם ה'לשרוד',
כל אחד ילחם נגד השני .וזה כבר קורה.
וזה בדיוק גם מה שהם עושים בין החרדים .הם
נכנסו לתוך החרדים ,עם חרדים-רשעים שהם כבר
לא באמת חרדים ,ופשוט בשביל הכסף עושים
בלאגנים בין חרדי לחרדי .הם תפסו את העסק
מאד יפה ,והם עושים בלאגנים בינינו .אבל ה'
יציל אותנו ,וכל היהודים-האמיתיים יצאו מזה.
ובכל העולם עכשיו המצב הכלכלי הוא מאד קשה.
והמזומנים כמעט נעלמו מכל הבנקים .יש מעט.
ואם מישהו יבוא וירצה לקחת את הכסף
מהחשבון שלו – לא יתנו לו! יש כבר בנקים שלא
נותנים מזומנים מעל לסכום מסוים .אבל הם
יפילו את הכל על אנגליה ,וכך הם יצילו את השם
שלהם ,כי הם יוכלו להאשים את התושבים
הטובים של אנגליה ,שהם בסך הכל רצו לקחת
בחזרה את המדינה שלהם מן האויבים ,והם,
ה'סדר-עולמי-חדש' ,יאשימו אותם שהם אלו
שקלקלו את הכל בכך שלא רצו להיות חלק של ה-
) EUהאיחוד האירופי(.
כופרים וארזי הלבנון...
לבקשתו של בנימין הוספנו את הסיפור הבא .כפי
שמובא בחז"ל ובדברי הנביאים )סוף ספר זכריה,
דניאל ועוד( תהיה תקופת בירור גדולה וחזקה
לפני ביאת המשיח .העובדה שלפנינו ממחישה
להפליא את המושג של 'תקופת הבירור'.
יהודי שאביו היה כלוא באושוויץ במשך התקופה
הארוכה ביותר ,מיום הקמת מחנה-ההשמדה ועד
לסיומו ,לאחר פטירת אביו סיפר שהאב לא היה
מדבר מאומה על מה שעבר שם ומכל מה שראה
וחוה שם .הדבר היחיד שהוא היה מוכן לומר שוב
ושוב ,זה רק את המשפט הבא" :ראיתי כופרים
שנהיו 'ארזי הלבנון') ,צדיקים גדולים( וראיתי
'ארזי הלבנון' שהפכו להיות כופרים" .זה הדבר
שהרשים את היהודי ההוא יותר מכל דבר אחר
שראה ,כל דבר אחר התגמד לעומת העוצמה
והרושם של תופעה זו.
וזה אומר לנו לצפות שגם בימינו יכולים להיות
כאלו דברים ,כי אנחנו נמצאים בתקופה של בירור,
במצב שכזה הפנימיות צצה ,מתגלית ונחשפת ,ואז
קורים דברים מפתיעים ,אנשים גדולים וחשובים
יכולים להתגלות כשפלים ,ואילו אנשים פשוטים
מתגלים לעתים כאנשים בעלי נפש גדולה וצדיקים
גדולים .זהו הלקח העצום.

הוא לא יעזוב אותנו
אני מאד שמח שאתם רוצים לשמוע עוד דברים
ממני ,אפילו שאומר את האמת ,אני כבר לא יודע
מה עוד להגיד...
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העולם ממש בלאגן וכולם מרגישים את זה,
אפילו אם לא יודעים בדיוק את הפרטים מרגישים
את הבלאגן ,את הבלבול ,וזה מפחיד ,הבלבול הזה,
כי אנשים לא יודעים איפה הם.
פעם ,לא לפני הרבה זמן ,כל אחד ידע איפה הוא
נמצא ,אם הוא בניו יורק או בפריז או בתל אביב
או בהונג קונג .אבל היום – זה אחרת .יש איום על
ניו-יורק ,יש איום על תל אביב ,תל אביב נהיה כמו
פריז ,ולונדון זה נראה כמו מחנה של פליטים ,פריז
נראית כמו סוריה ...וניו-יורק פשוט מצב מסכן.
מה אני אגיד? הכל מבולבל .והאנשים מרגישים
את הבלבול ,אבל הם לא מרגישים בדיוק את
הסכנה .ולכן הם מנסים להמשיך עם החיים
הרגילים שלהם ,וזה לא הולך ,אבל בינתיים,
פחות-או-יותר זה הולך ,אפשר לקחת דולרים,
להחליף אותם ,ולקנות כל מיני דברים ,אפשר
לכתוב צ'קים ,אפשר גם להשתמש בכרטיס
אשראי ,אפשר לטוס לאירופה ,לאמריקה ,נכון ,פה
ושם היו תאונות קשות במטוסים שהתרסקו,
הרבה יותר מאשר בשנים הקודמות ,טוב ,אבל אין
דבר ,ממשיכים ,ממשיכים ,לא יקרה לכם .אבל
בכל אופן כל אחד עולה עכשיו במטוס עם קצת
פחד.

ויש מקומות כמו רומא .רומא עם הוותיקן ,ימח
שמם וזכרם ,ועם כל המוזיאונים ,עם כל
ה'תרבות-כביכול' שאפשר ליסוע ולבקר ,ועכשיו
מה קרה? רעידות אדמה מסביב לרומא! רעידות
אדמה שחיסלו עיירות רבות ,הכל נעלם! ראש
העיר ,ראש המחוז שם אמר שהוא ראש בלי
מקום ...הכל נהרס .הרבה כנסיות נפלו שם ,אפילו
ברומא שזה לא כל כך קרוב – הכל רעד עד כדי כך
שאחת הכנסיות הגדולות בוותיקן ,זה סכנה
להיכנס לשם ...וזה לא מפסיק שם לרעוד ברומא,
ולא מבינים מה זה ולמה זה .זה רועד ורועד ,ברוך
'ע ַמד ַו ְימֹדֶד ֶא ֶרץ,
ה' ,סימנים ,סימנים ]חבקוק ג'ָ :
ִתפּ ְֹצצוּ ַה ְררֵי ַעדַ .שׁחוּ גִּ ְבעוֹת
ַתּר גּוֹיִםַ ,ויּ ְ
ָראָה ַויּ ֵ
ַעם ִתּ ְצ ַעד אָ ֶרץְ ,בּאַף
עוֹלם לוְֹ ...בּז ַ
עוֹלםֲ ,ה ִליכוֹת ָ
ָ
יחךָ,
ֵשׁע ֶאת ְמ ִשׁ ֶ
ֵשׁע ַע ֶמּךְָ ,לי ַ
את ְלי ַ
ָצ ָ
ָתּדוּשׁ גּוֹיִם :י ָ
ָמ ַח ְצ ָתּ רֹּאשׁ ִמ ֵבּית ָר ָשׁע' .[:ואני אומר שזה הקב"ה
שולח את זה ,עם השליח שלו ,שזה הכוכב,
השביט ,או הניבירו ,או פלנט  .Xועם כל
הקונסטלציה )המבנה( שבאה אתו .וזה הסימן של
הגאולה המתקרבת במהירות.
העולם בלאגן .עם הילרי ועם טראמפ ,ועם כל
ההצגות של שניהם ,שחקנים לא כל כך טובים ...כי
אנחנו ,ולא רק אנחנו ,לא רק אוטיסטים או
חרדים ,אלא כל מיני אנשים רואים את ההצגות
שלהם ,ומבינים שזו רק הצגה .הם לא שחקנים כל
כך טובים .התסריט בכלל לא אמין .הם יודעים
אחר .שאחרי ,או
שהם הולכים לעשות משהו ֵ
שעוד לפני הבחירות ,או אולי מיד אחריהן ,או
אולי עוד קצת זמן אחר הבחירות ,משהו ענק
עומד להיות ,כי הם יודעים שהכל הולך להיגמר.
הרשעים יודעים ,הם רוצים להיכנס לבונקרים
שלהם ,יודעים היטב.
אבל אנחנו ,היהודים ,לא צריכים לפחד .אם
אנחנו עושים תשובה אמיתית ,ולא מנסים רק
לברבר שטויות ולהאשים אחד את השני שאחד
עושה קצת פחות את רצון ה' מאשר השני – אז
אנחנו באמת נקבל משיח צדקנו .ולא צריכים
לפחד ,אפילו שרוב העולם ימות ,רוב האוכלוסיה
של העולם תיעלם ,אבל מי שמחזיק חזק בהקב"ה
כביכול ,אז היהודי הזה אם הוא גם לומד תורה,
והוא גם מקים בית יהודי ,והוא משתדל ,והוא
יודע מה אמת ומה לא ,יהודים אמיתיים
שהנשמות היו בהר-סיני ,הם ימשיכו לחיות ,הם
ימשיכו להיות בעוה"ז .אבל זה יהיה עולם אחר .כי
באופן הגיוני אף אחד לא יכול לחיות לאחר מה
שעומד להיות ,אף אחד לא יכול לשרוד .אבל
ישרדו ,ואפילו יהיו גוים שישרדו.
ולכן ,יהודים ,כמו שאמרתי לאחרונה ,תתכוננו!
גם רגשית ,גם רוחנית ,וגם טכנית .תאספו קצת
אוכל ,ובכל פעם שאתם נכנסים לבית – תסתכלו
על המים שבבקבוקים ,ועל קופסאות-הטונה
שעומדות אחת על השניה ,ועל הטחינה שיש לכם,
על פריכיות-האורז ,ותחשבו באיזה סכנה נמצא
העולם .ואם ה' אומר לשמור כזה דבר ,הוא אומר
את זה רק כדי שנסתכל על זה ,ונדע ,ונפחד,
ונעשה תשובה עוד פעם ,כל יום ,כמה פעמים
ביום ,שנעשה התבודדות איתו ,ונדבר איתו מהלב
שלנו ,ונבכה ,ונבקש ממנו לעזור לנו לחזור
בתשובה .ואז האוכל הזה ,והפנסים ,והבטריות וכל
מה שאנחנו לוקחים – זה ממש יתן לנו הרבה,
הרבה שמחה ,כי זה יהיה ה'תיבת נח' שלנו.
והקב"ה רוצה אך ורק שנבטח בו ,שנאמין בו
ונבטח בו .זהו.
אבל זה קשה .הוא נותן לנו הרבה ניסיונות.
הנסיון לחיות עם אנשים חולים מאד ,שלא נדע,
וזה שובר את הלב בצורה איומה ,כל כך הרבה
יתומים ,שלא נדע ,כל כך הרבה בשורות קשות
שאנשים עוזבים את העולם הזה ,וזה לא זמן של
מלחמה עדיין ,ובכל אופן...
והדבר השני זה הפרנסה .פרנסה בעולם שהוא
כל כך מלא גשמיות ,שבשביל פרוטות פחות או
יותר אפשר לקנות בגד ,אפשר להיכנס לחנות שכל
דבר שם עולה שקל ,ולקנות כל מיני 'שמונצים'
)שטויות( ,שלרוב אנחנו לא צריכים ,רק ההרגשה
להיכנס ולקנות כל כך הרבה דברים בשביל כמה
שקלים ,זה עושה לנו טוב ,אפילו שזה לא טוב...
אני יודע שאנשים סובלים מאד עם העניין של
הפרנסה ,רגע-רגע ,כל הלילה ,וזה עושה את הבן-
אדם עצבני ,והלב כואב ,זה גורם למחלות – כל
העצבנות הזו ,הפחד הזה ,יחד עם המים שאינם
נקיים ,עם האוכל התעשייתי שמלא רעלים גורמים
לרוב המחלות שיש היום.
ולכן אני רוצה לומר לכם ,לא משנה איזו בעיה
יש לכם ,זה הכל בשביל שתבטחו בקב"ה ,שלא
לדאוג בכלל ,לדעת שהוא תמיד יעזור לנו ,הוא
תמיד יציל אותנו ,ואם אנחנו איתו – הוא יהיה
איתנו .ולא לפחד ,לא לפחד .לא לפחד .סוף.
הקהילות של פעם
ש .איך ירדנו והגענו למצב כמו שאנחנו נמצאים
בו היום? איך נפלנו כל כך?
ת .אסור לנו לשכוח את העבר הנהדר שלנו.
היהודים באירופה ,איזה יופי של קהילות היו,
איזה יופי ,איזה לב יהודי היה שם ,איזו מוזיקה
יצאה משם ,איזה ריקודים ,איזו אהבת ה',
עוֹל ִמים'[,
]'ה ִשּׁיר וְ ַה ֶשּׁ ַבח – ְל ַחי ָ
המוסיקה היה לה' ַ
הריקוד היה בשביל ה' ,האוכל היה בשביל החגים,
בשביל ה' ,בשביל להתקרב לה' ,בשביל להגיע
לברכות .מה אני אגיד לכם .אבל היה קושי
באירופה ,קושי רב )כל הצרות שהיו במדינות
אירופה( .וזה נהיה יותר קל )בתקופת החופש
והשוויון( ,וברגע שזה נהיה יותר קל – הכל התחיל

לרדת ולרדת .וכשזה ירד ,בתוך חמישים שנה ,תוך
מאה שנה – הכל ירד בצורה כזאת שזה הביא את
השואה ,שואה!
והיהודים שמה ,בשואה ,כל היהודים האמיתיים
שהלכו לעולמם בשואה ,שלא נדע ,הם הלכו עם
'שמע ישראל' על שפתותיהם ,הם הבינו שהם טעו,
שהם עזבו את הקב"ה .הם הבינו ברגעים
האחרונים שהם טעו ב'גדול' ,הם צעקו עם כל
הכוחות "שמע-ישראל" ועברו ישר לגן-עדן .אבל
אלה שלא ידעו ,ולא היו מוכנים ברגעים
האחרונים לקבל את האמת של "אין עוד מלבדו",
הם לא היו כל כך הרבה ,יחסית היו מעטים ,אבל
אוי להם .אוי להם.
ואלו ששרדו ,והקימו את החצרות החסידיות
מחדש ,באבוב ,בעלז ,גור ,וכו' ,וגם הליטאים,
פוניבז' ,מיר ,וכו' ,זה נקמה היה ,הנקמה של
היהודים ,אבל תפסנו את האמת ,לפחות קצת
אנשים ,כי גם היו מספיק חילוניים שחזרו
מהמלחמה אחרי כל הסבל הזה ,בלי משפחות,
ושכחו ,המשיכו חיים כמו מקודם ,עם חילול שבת
וכו'.
אבל כל הקבוצות של החרדים שבנו מחדש את
העולם – ניסו לבנות מחדש את העולם שפעם
היה ,גם הם בנו זאת על רמה קצת יותר נמוכה ,כי
את האש ואת האהבה ה'מטורפת' ,איך אני אגיד,
'מטורפת' – אולי זו לא המילה ,האהבה הענקית
אַה ָבה
להקב"ה ]סוף שיר השירים'ִ :כּי ַעזָּה ַכ ָמּוֶת ֲ
יה ִר ְשׁ ֵפּי ֵאשׁ ַשׁ ְל ֶה ֶב ְתיָה,['...
ָק ָשׁה ִכ ְשׁאוֹל ִקנְ אָה ְר ָשׁ ֶפ ָ
לא היה להם עד כדי כך ,ולכן הם נפלו לתוך
הגשמיות .ואפילו פה בירושלים ,במאה-שערים,
שהאנשים האלה לא היו בשואה ,אבל הם סבלו
והחזיקו מעמד עם הטורקים ואחר כך עם
האנגלים והציונים ,והעוני הרב ,והמחלות ,והם לא
עזבו ,כי היה להם את האהבה לתורה ולאמת ,את
הרצון לאמת .אבל מתקלקלים היום ,מתקלקלים
בחמישים השנים האחרונות ,ה' ישמור .אבל מתוך
ההרס הזה יקום עם ישראל ,עם ישראל לא-חדש,
עם-ישראל האמיתי .שקיבלו את התורה בהר-סיני
ואמרו 'נעשה ונשמע' .אבל הפעם לא תהיה ירידה,
תהיה רק עליה.
ש .האם היו חילוקים והבדלים בין סוגי הקהילות?
ת .אין הבדל בין הקהילות האמיתיות ,עם
הצדיקים האמיתיים ,כי היו צדיקים מעל ומעבר,
הגר"א היה צדיק ענק ,הבעש"ט ,ובלי סוף צדיקים,
מלא-מלא ,אז אלה שהלכו איתם בתמימות – זה
היה משהו שאי אפשר לתאר ,זה היה 'מעין עולם
הבא' של יהדות...
ובלונדון ,רוב האנשים עבדו בכל מיני דברים,
אבל הם למדו שעות-שעות במשך היום ,הם לא
עזבו את הקב"ה .אבל מתחילת המאה העשרים –
)משנת(  ,1900שזה סוף המאה הקודמת – הרמה
התחילה לרדת חזק .ועוד היו לנו גדולים ,כמו
החפץ חיים ועוד הרבה ,הרבי מצאנז והרבי
מסאטמר וכו' וכו' וכו' ...אך משנות  ,1900אחרי
תקופת מלחמת העולם הראשונה ,איזו ירידה!
אבל עכשיו אנחנו מחפשים ,מחפשים אמת שכל
כך קשה למצוא את זה ,ולהיות בטוח שזו האמת.
ש .אני התכוונתי לבניה של הקהילות אחרי
השואה ...האם היו הבדלים בין סוגי הקהילות?
ת .הקהילות שהוקמו לאחר השואה – אין אף
אחת שהיא כמו לפני השואה .יש בודדים ,אנשים
בודדים ,זה כן ,יש רבי'ס בודדים שכבר הרוב מהם
לא נמצאים איתנו כבר ,מהזמן של אחרי
המלחמה ,אבל קהילות כמו שפעם ,עם הלב ,עם
האש ,עם המוכנות להקריב את עצמם – זה אין.
אבל אני מאמין שעכשיו אנחנו נקבל את זה שוב,
ה' יחזיר לנו את זה ,בעזרת ה' ,כשהבעיות
הגדולות הקשות יתחילו ,זה יחזיר לנו את זה .וה'
לא יעזוב אותנו .זה קשה מאד לעבור מה שאנחנו
עומדים לעבור ,אבל הוא לא יעזוב אותנו ,והוא
יעזור לנו .הוא לא רוצה להרוס אותנו .הוא רוצה
את העם שלו .אנחנו הילדים שלו ,אנחנו הכלה
שלו ,הוא לא יעזוב אותנו!...
הקב"ה איתנו – והוא לא עוזב אותנו! ומאז
שהוא ברא את אברהם אבינו הוא לא עזב אותנו
– את היהודים .הוא לא עזב .הוא הביא אותנו
בקשיים ענקיים במשך כל הגלות הזו ,וגם לפני
הגלות הזו ,מאז אברהם אבינו עברנו דברים מאד-
מאד קשים ,והוא אף פעם לא עזב אותנו .אנחנו
לא צריכים להיכנס ,לא לדיכאון ולא לפחד ,ולא
לבלבולים ,ולהמשיך ,ולדעת שכל מה שהוא עושה
לנו – הקושי עכשיו ,זה בשביל לעזור לנו להיות
חזקים ,שכאשר יהיו באמת הבעיות ,כשתהיה
באמת הסכנה הענקית – אנחנו לא נפחד ,לא
נפחד מכלום! אנחנו עם הקב"ה – והקב"ה איתנו.
האוניברסיטאות החרדיות
ש .כמעט כל עולם החינוך החרדי לבנות – נכנסו
למערכת הרפורמה החדשה של הסמינרים' :עוז
לתמורה' .משנים את כל צורת החינוך .המוסדות
הופכות להיות משהו קרייריסטי ,בלי שום נשמה,
ואיזה תכנים איומים מחכים על הדרך ,ה' ישמור.
ת .הם ,הרשעים ,הצליחו ,בגדול .ה' נתן להם
להצליח .הם נכנסו לבית-יעקב ,ועכשיו יעשו את
זה ,יהפכו את זה להיות ממש כמו בתי-הספר של
החילוניים ,כמו אוניברסיטה .לאוניברסיטאות הם
הופכים את זה .והלימוד – זה גם כמו
אוניברסיטה .הם מקלקלים אותן .ואם ההורים לא
יבינו ויעשו משהו מהר – לא יהיה פרצוף של
יהודים בכלל .זה כבר עכשיו בקושי פרצוף של
יהודי .כל מה שהכניסו עכשיו בבתי-יעקב בגלל
הממשלה – פסול לגמרי! וזה לא עוזר כמו

שעושים חלק מהסמינרים היום ,שאמנם בודקים
שהחצאיות של הבנות הן רחבות וארוכות אבל זה
לא עוזר כלום! כי את העיקר הם הורסים בכך
שלומדים דברים אסורים על-פי דרישת הממשלה.
הם עושים את זה) ,את החיזוק בצניעות המדומה(
בשביל שנחשוב שבכל אופן זה משהו טוב יותר,
ו'לא עזבנו את האמת' כאילו ,לא עזבנו את
הצניעות ,אבל רק מספיק ללכת לחתונות שלהם
ולראות איזו 'צניעות' יש שם.
ש .אפילו את הגנים הופכים לאוניברסיטאות ,ואת
הפעוטים לסטודנטים...
ת .נכון ,נכון ,זה הפך למשהו כמו החילונים ,ועוד
מעט כל בחורה וכל ילד יצטרך להביא איפון או
טאבלט) ...מחשב נייד קטן( בכדי לעשות שיעורי
בית ,אם לא – אז אין מה לעשות ...אבל עוד מעט
לא יהיה מזה שום דבר .ה' ימחוק את כל זה ,ימחק
את זה לגמרי! אבל אני רק מחכה לרגע הזה שכל
זה נמחק ,וכל יהודי צריך לחכות לזה.
ש .מה שמפחיד אותי זה אלה ה'ייבסקים' הרשעים
שפעלו בזמן הקומוניסטים לרדוף את הדת )אנשי
היבסקציה – קיצור המלים "ייברי-סקציה",
המחלקה היהודית ,אלו שהיו ממונים להרוס את
היהדות שם ,ברובם היו יהודים שבגדו במסורת
אבותיהם( ,היום יש לנו אותם כאן בארץ ישראל,
והם פועלים בכל הכח שלהם...
ת .בודאי ,ודאי שיש מספיק 'ערב רב' ,אנשים
שהם כביכול יהודים והם פועלים נגדנו .אבל ה'
נותן להם להצליח רק עד נקודה מסוימת ,אבל
כשמגיע הרגע – אז היהודים האמיתיים יגידו" :עד
כאן!"...
ש .מדהים אותי איך שהם הצליחו לכבוש
טוטאלית את כל החינוך החרדי ,שנכנס ישר לתוך
הפה שלהם ,הם לא חלמו ואף אחד לא חלם על
כזו הצלחה מדהימה...
ת .ממש! הם הכניסו כסף .זה הכל כסף .אנשים
שרוצים כסף ,והם לא מאמינים בקב"ה ,אפילו אם
הם ִעם זקנים ,ועם פיאות וכו' ,הם לא מאמינים
בקב"ה.
ש .ואיך זה שאין קול צעקה?...
ת .יש כאלה שאומרים לעצמם פשוט ,מה? זה
יותר טוב! תראה ,הם נשארים יהודים! ואפילו יש
איזה סוג של 'צניעות' ,אלה הקנאים – הם
משוגעים ...אבל זה הפוך .אתם משוגעים .מי
שהולך עם הרשעים ,מי שהולך עם אלה עובדי-
העבודה-זרה ,אלה שמשתחווים לעגל-הזהב ,אתם
המשוגעים ,אתם מאבדים את הכל ,אתם מאבדים
את הנצח!
ש .קיבלו תקציבים של מיליונים ,הסמינרים,
סכומים אדירים בשביל להכניס את הרפורמות
שלהם ולחתן את הנכדים...
ת .הרבה מאד מהכסף הזה ילך לכיסים של כל מיני
יהודים שמה ...ואני מאמין שיהיו הורים שיפתחו
את העיניים ,ואם לא יפתחו את העיניים – אז
העיניים יישארו סגורות...
ש .שמו בתיבות-הדואר בירושלים הזמנות ללימודי
מקצועות שונים ,מציעים לכולם ,לכל הבנות
והאימהות ,להשתלם ולהיות דוקטורים ,כחלק
מתוכנית האקדמיזציה לציבור החרדי של
הממשלה...
ת .הם רוצים להרוס את עמ"י ,ה' ישמור ,הם
רוצים להרוס את המשפחה היהודית .זה העיקר,
להרוס את המשפחה היהודית .ולא יעזור להם,
המשפחה היהודית תישאר לנצח ,והם ייעלמו
לנצח.
ש .מה הכוונה במסר' :לא לפחד'? אם רק חושבים
על מה שעלול לקרות ,זה ממש פחד ענק...
ת .נכון ,אם אנחנו נחשוב על מה שעומד להיות –
אז זה פחד כזה שאי אפשר לתאר .אבל מי שבוטח
בה' – הוא לא מפחד מזה ,אם הוא יודע שזה מה
שה' עושה .תראו ,אדם צדיק מפחד מהמות אך
ורק בגלל שהוא לא יכול לעשות מצוות ,זה מה
שמפריע לו ,אבל בשביל הצדיק ,למות – זה פשוט
כמו לעבור לחדר אחר באותו הבית .וזה באמת כך.
מה זה המוות? איפה זה גן עדן? זה על ידינו! זה
איתנו! זה לא כל כך רחוק .זה לא מיליון קילומטר
הרחק מפה ,זה אולי כמה צעדים מפה .זה לא כמו
שאנחנו חושבים .אין לנו מושג ממש על עומק ,על
]'הנֵּה ָמקוֹם
רוחב .אנחנו לא יודעים מה זה 'מקום' ִ
ִא ִתּי ,['...אנחנו לא מבינים .זה הרבה מעבר ליכולת
שלנו ,לרוב .אולי איינשטיין הבין קצת ,אבל רק
קצת .כשמגיעים לאמת – אז זה מאד מאד קשה
להבין ,מאד קשה.
אבל ברגע שנגיע לגאולה השלימה – לאט לאט
אנחנו נתחיל להבין .מה זה הבריאה? הבריאה זה
משהו מעל ומעבר ,זה משהו שאי אפשר לתאר.
ונהיה עם משיח ,עד שנצטרך לעבור עוד שלב,
שהוא ,המשיח ,יכין אותנו לקראת זה ,שנוכל
להבין את השלב הבא' .נצח' – זה לא פשוט .זה
לא רק לשבת כל היום והזמן יעבור ...זה לא ככה
שנשב על כיסא ,הזמן יעבור וזה לא יגמר ,לא ,לא!
זה לא ככה .לזכות בנצח – זו עבודה מאד קשה.
ואנחנו נגיע לזה ,אבל אני לא יודע איך להסביר
את זה יותר ממה שהסברתי ,ואתם לא תבינו יותר
ממה שהסברתי.
אז לכן ,אין ממה לפחד .ה' לא יעזוב אותנו.
הרשעים – כן .וזה שיש לנו עבירות זה לא הופך
אָדם ֵאין ַצ ִדּיק
אותנו לרשעים ]קהלת ז' כ''ִ :כּי ָ
ֶח ָטא ,['...וה' יציל
ַע ֶשׂה טּוֹב וְ לֹא י ֱ
אָרץ ֲא ֶשׁר י ֲ
ָבּ ֶ
אותנו ,רק שאנחנו נצטער .ואתם יודעים שאפשר
לעשות תשובה ברגע אחד ,תשובה שלימה ]קדושין
מט ,[:אבל לא לחשוב שאתם תמתינו ותיהנו

מהדברים הכי מגעילים ,ופתאום ,בדיוק לפני הסוף
תחזרו בתשובה ...זה לא הולך ככה ]ר' רמב"ם הל'
תשובה פרק ו' ה"ד ופרק ז' ה"ג ,שע"ת סוף שער
ב'[ .ברגע שהבן-אדם כל כך ספוג גשמיות וכל
הדברים שהולכים עם זה – אז הוא כבר כבד מדי,
ולא יכול לחזור ,ח"ו ,שלא נדע .לכן ,עכשיו-עכשיו
אנחנו צריכים לשנות את החיים שלנו ,להפסיק
לדבר נגד אנשים ,להפסיק עם הרדיפה אחרי
הגשמיות ,להפסיק עם כל הבר-מצוות המפוארות
וכל האוכל המפואר וכו' וכו' .אנחנו צריכים אך
ורק את הקב"ה ,לשבת ללמוד ,לשבת ולהתפלל,
להגיד תהלים ,להיות עם ה' ,ולגדל את הילדים
שלנו עם החינוך הזה.
אבל בתי הספר החרדים מלאים חוצפנים ,פשוט
חוצפנים ויש בתי-ספר שלא .בתי הספר של בתי
יעקב שלוקחים כסף מהמדינה ,הם בקושי
'חרדים' ,כי מה עושים שם? מלמדים אותם
לעבוד ,ושהבעל ישב בכולל ללמוד ,והם יהיו
מנהלות של בתי-ספר או שהם יהיו מנהלות של
בנקים או ...אבל לא יהיו בבית עם הילדים ,הבעל
יהיה בבית עם הילדים! וזה בודאי גם יפריע
ללימוד שלו .אז איזה בית ספר זה? מלמדים
צניעות בקושי .זה כל כך בקושי – שזה כבר לא
צניעות וזה לא כלום ,וזה לא מה שה' רוצה.
ה'בתי-יעקב' זה הדוגמה של הקלקול של הדור
הזה .והישיבות שנוסעים עם הבחורים לטיולים
עם ג'יפים וכו' ,זה גם לא דוגמה בכלל-בכלל של
חינוך של בחור חרדיָ ,ע ִדין ,שמחפש את הקב"ה.
הם מחפשים 'כיף' ,רק כיף! וכל המקומות
שכביכול הם מותרים ללכת בחופשים וכו' הם רק
בשביל כיף .וה'כיף' הזה – זה היצר הרע ,הכיף הזה
– זה מלאך המוות ]שבת סב.[:
ש .האם יש עוד עם מי לדבר את הדיבורים האלה?
ָשן לו לגמרי...
זה נראה שהעולם י ֵ
ת .יש ,יש עם מי לדבר .יש יהודים טובים שהם
מבולבלים ,כי הם רואים שהכל נופל ,ולפעמים
אפילו בתוך הבית שלהם ,והם לא יודעים איך
לצאת מזה .ואם יש דיבורים אמיתיים ,אנשים
שיגידו את האמת ,הם יתפסו את עצמם ,והם
ירוצו לכיוון של האנשים שדוברים אמת .כי הם
התבלבלו עם כל הבלאגן ,ומיד כשישמעו את
האמת – הם ילכו לצד האמת .זה הזמן של
הבירור ,ונראה מי שייך ְלמה ,מי שהולך לאמת –
ומי שהולך לשקר.
אבל יש כל מיני סוגי שקרים .יש שקר שזה
נראה כאילו שזה אמת ,ולפעמים מדברים באותו
מקום אמת ,ולפעמים זה סתם שטויות ,זה סתם
בלבולים .אז זה מאד קשה ,מאד-מאד קשה ,לדעת
מה האמת ומה השקר( .אבל יהודי אמיתי – הוא
יתפוס ,הוא יתפוס איפה הטעות ,איפה הבן-אדם
לא מדבר בדיוק את האמת .זה לא פשוט .צריכים
מאד להיזהר ,כי אפשר לראות ָכּ ֵאלּוּ שהם צדיקים
גמורים ,ובאמת בחלק מדברים אמת ,אבל חלק
לא .חלק מהדיבורים שלהם הם לא אמת.
ש .במי מדובר ,דיבורים של מי?...
ת .אני לא יכול להגיד מי .באופן כללי – זה אנשים
וזקנים,
לבושי מעילים ארוכים ופיאות ארוכות ָ
ונראים ...והם אפילו תלמידי חכמים ,אבל יש
בלבול .ויש כאלו קונפליקטים בין רבנים שאי
אפשר לדעת מי שייך למה .ואין רבנים להגיד:
"תפסיקו! זה הכל – כל המחלוקות שיש ,זה רק
מוריד את כל העם".
ש .יש לי מכרים שיש להם ישיבה ,והם אומרים,
שעם כל הכאב הנורא שיש – היום אין להם
ברירה ,הם מוכרחים לעשות בקיץ או באיזה זמן
אחר תכניות כאלו .הם לחלוטין נגד זה ,אבל כדי
ֵ
שלא תהיה קנאה בין בחורי הישיבה שלהם
לאחרים הם חייבים ללכת עם כולם...
ת .אני לא יכול להגיד לו מה לעשות .אני רק יכול
להגיד שהשקר לא יכול להמשיך ,והוא צריך לדבר
עם בחורים כמו שאני עכשיו מדבר אתכם .ואני
מאמין שמהישיבה הגדולה הזאת יהיו לפחות
עשרה שירגישו כמו שאני מדבר ,שזה האמת ,והם
ירצו .יש הרבה בחורים שמעדיפים את האמת,
אבל אין בכלל מקום של אמת ]ישעיה נ"ט'ִ :כּי
תוּכל ָלבוֹא .['...לא
ָכ ְשׁ ָלה ָב ְרחוֹב ֱא ֶמת ,וּנְ כ ָֹחה לֹא ַ
נותנים להם אפילו אפשרות להרגיש את האמת.
ונכון ,יהיו מעט שיישארו ,אבל על המעט הזה –
ה' יבנה את העולם החדש .כמה אנשים שרדו
במבול? מעט! ועליהם הכל נבנה ,כל העולם.
אי אפשר ללכת כבר עם הרוב .זה שקר ,שקר,
שקר ,שקר .איך אפשר?! אז בסדר ,תהיה ישיבה
גדולה יותר ,יהיה להם ֵשם יותר מכובד ,ויותר
בחורים ירצו לבוא ,אבל איזה סוג בחורים יוצאים
מזה? מה נגיד בשמים? ֶש ַמה? שהיינו צריכים
לעשות 'כיף'?! מלמדים אותם תורה כל השנה,
ואחר כל זה הולכים ושוברים את הכל ,והכל 'הולך
לפח' ,כי מראים להם כיף! מראים להם את הטעם
של המהירות ,של כל הדברים הגופניים ]שבת
קמז' :חמרא דפרוגייתא ומיא דדיומסת קיפחו
עשרת השבטים מישראל ,['...זה ה'כיף'! ואנחנו
מכניסים בעצמנו את השקר ,עוזרים להכניס את
זה .בודאי שיש להם את זה גם מהבית ,אבל אני
מאמין שאם אומרים' :עד כאן ,גמרנו!' ומדברים
על הלב עם כל בחור ובחור – אני מאמין שאפשר
לסובב את זה ,לא בקלות ,אבל יש מספיק שיש
להם נשמות יהודיות שזה יכול לעזור להם.
ש .אנחנו מדברים באופן כללי ,על כלל הציבור .זה
מאד קשה ,איפה יש כאלה שמוכנים להקריב את
המוסד שלהם בשביל האמת?...
ת .יש אנשי-אמת שהם לא שמחים עם עצמם ,כי

הם יודעים שהם לא בכיוון הנכון ,אבל אין להם
את האומץ לקום ולעשות .ובאמת לא כל כך הרבה
יישארו ,ח"ו .אין סיבה של 'לא להגיד ולא לדרוש',
כי אם לא – אוי לנו .כי מה יהיה? המשיח יבוא,
והילדים ילקקו 'קרטיבים' ...והם ירצו ללכת ל'חפץ
חיים' ...חפץ חיים! אוי לחפץ חיים ,אם הוא היה
יודע על ֵשם מה עשו ָשם את הבריכות האלה ,על
השם שלו! אוי ,ה'חפץ חיים' עם המגלשות אל
תוך המים עם ...אוי ואבוי ואבוי ,הוא בטח מתהפך
שם בגן עדן!
ש .אבל אי אפשר היום להפוך את האנשים...
ת .אני לא רוצה לשמוע שאי אפשר ,תספרו זאת
למישהו אחר ...אני לא רוצה לשמוע ,כי זה לא
נכון ,ואנשים חייבים ,ואם הם לא – אז לא!
ש .על הקבר של פרס שמו את הפסוק' :וכתתו
חרבותם לאיתים'...
ת .הם ממש מאמינים שהם יכולים להילחם עם
הקב"ה ח"ו ,הם מאמינים בזה ...אני לא מבין
אותם בתור בני-אדם ,הם אולי כולם 'השטן'
בעצמם .אני רק יודע שהם עושים את זה בלי
פחד ,בלי פחד .אבל הזמן שלהם כבר יגיע ,וזה בא
עוד מעט ,וזה יהיה הסוף שלהם .והם יפתחו את
העיניים פתאום ,והם יראו שהשטן ,הוא הולך עם
הקב"ה ,הוא משתחווה לקב"ה ,ולא הוא הכל-יכול,
ח"ו ,הוא ממש ה'שרת' שלו ,המשמש שלו .וזה
יהיה משהו-משהו ,זו הנקמה ש'מעל ומעבר' ...הם
לא יאמינו ,פשוט לא יאמינו! יהיו בהלם ,הם
ימותו רק בגלל השוֹק הזה...

הגענו להתחלה של הסוף
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בנימין ,ירושלים ,כ"ה אדר תשע"ז
יש ימים שאני הולך עם אבא שלי לבית הכנסת,
או שאני הולך עם אבא שלי לעשות קניות בשביל
הבית ,ואחרי זה אנחנו מטיילים קצת ,לפעמים
בגאולה לפעמים בכנפי-נשרים )ליד הר-נוף(,
בשביל הבריאות של אבא שלי ,ואני תמיד אוהב
להסתכל על האנשים .כל האזורים האלה זה
אזורים של יהודים חרדים .אני מסתכל ,מתבונן,
ורוצה לבכות .אני לא מרגיש בדרך כלל את
היהודי-האמיתי מאחורי הזקן והפאות .אני לא
מרגיש בעיניים של הילדים את התמימות המתוקה
שפעם היתה אצל ילד-יהודי-אמיתי .אני לא רואה
בנשים היהודיות ,שצריכות להיות צדקניות ,אני
לא רואה את הצידקות .ובכל העיניים ,אם של
הגדולים או הקטנים ,אם נשים או גברים ,אם
בנים או בנות ,לרוב אני רואה אטימות ,חוסר
רגישות ,לא רואה את ָה ַרכּוּת המלאה
אינטליגנציה ,המלאה אהבת ה' ,המלאה את
ה"פינטלע-ייד" )הנקודה היהודית( שפעם היתה.
וזה לא התחיל היום .והיו דורות שבאמת ככה
זה היה נראה ,אבל מאחר שהעולם אז היה גדול,
ובכל מקום זה היה קצת אחרת ,עוד היו מקומות
שאפשר היה לראות את המראה הנהדר הזה,
ילדים וילדות ,גברים ונשים ,מבוגרים או צעירים,
מאמי'ס וטאטי'ס ,באבי'ס וזיידי'ס )אבות ואמהות,
סבים וסבתות( ,שהיו יהודים אמיתיים .אבל
בדורות שלנו ,ממלחמת העולם השניה ,ועוד
מלפני מלחה"ע השניה ,זה כבר התחיל ממלה"ע
הראשונה ,ההתדרדרות פשוט איומה ונוראה,
והגענו למצב שאפשר רק לבכות .רואים נשים
שבעצם נראות יותר כמו דוגמניות ,עם פיאות
ארוכות ,ושמלות ממש צמודות על הגוף .אמנם הן
מרגישות את עצמן חרדיות ,ולכן קצת הן שומרות
על משהו 'כאילו' ,אבל כשהולכים לחתונה-יהודית-
חרדית ,ורואים את קלות-הראש ,את הטיפשות,
ואת השטחיות ,ואת חוסר-הצניעות – אז רק
רוצים לבכות .ביום שהוא יום הכי גדול בחיים של
בחור ובחורה ,יום-הנישואין שלהם ,הרצינות,
אהבת ה'  -לא קיימים .יש 'כאילו' ,אבל זה לא זה.
אין לזה עומק .אין לזה קשר אמיתי.
ולכן אני יודע שזה חייב להיות הסוף ,כי רוב
היהודים הם ככה .וברוך ה' יש קבוצה שהיא שונה,
שמשתדלים לחזור למה שהיה ,אבל גם להם ישנה
בעיה ,כי הם חיו בשטחיות זמן רב ,והם הבינו
שזה משהו שטחי ,ולכן הלכו לכיוון אחר ,אבל זה
לא רק שקשה להם כי הם לא יודעים בדיוק מה
לעשות או איך הם צריכים להרגיש ,ואין להם
מסורת שאפשר להישען עליה ,אבל גם בנוסף לכך
אין בדרך כלל מנהיגים למשוך אותם ולהראות
להיות דוגמא לדבר הזה.
אבל עם כל זה אני רק רוצה לומר לכם :כמה
שאני בוכה על המצב אבל יודע אני בטוח שלא
יכול להמשיך מצב שכזה ,שחייב להיות עכשיו
הסוף ,כי עוד דור-של-יהודים לא יכול לקום ,זאת
אומרת לא יכול להמשיך דור נוסף של יהודים
אמיתיים ,רק אם משהו גדול קורה ,משהו שיביא
להשמיד את העולם הזה שאנחנו חיים בו .לא יכול
להיות אחרת .הגענו לסוף .לא יכול להיות אחרת
כשהחינוך שלנו ,החינוך של הדור הבא זה במצב
הטוב – שטחי מאד ,ובמצב הגרוע – שטחי בסגנון
גויי .ואמנם רוצים בחורים שלומדים ,והבנות
רוצות לעבוד בשביל שהבעלים שילמדו ,אבל עם
כל העבודות שלהן ,בין אם הן מנהלות-בנקים ,או
בתי ספר ,או אפילו גננות ,או לא משנה מה שהן,
הן לא מגיעות לאמת של האשה החרדית
האמיתית שחיתה לפני – בואו נגיד דור או שתים,
שרצתה בחור לומד כאשר זה לא היה פופולארי,
כשזה היה נגד הרצון של רוב היהודים ,כי הרוב
רצו פרנסה ,ולא שהאישה תלך לעבודה .אבל זה
היה בכל אופן אידישקייט .ועכשיו אין אידישקייט
כמעט ,אין אידישקייט כמעט .ולא יכולה להיבנות

על הדור שלנו חברה של יהודים-אמיתיים.
אחרי מלחמת העולם השניה באו כל אלה
שהצליחו לשרוד את המלחמה ברחמי ה' .הם היו
לרוב עצובים ,כי ראו את הילדים שלהם ,שלא
נדע ,או את נשותיהם או את בעליהן נהרגים
באכזריות ע"י הרשעים הנאצים ימ"ש ,אבל באו
לאמריקה ,ובנו שוב .והרבה מתוכם חזרו למקורות
שלהם ,לחסידויות שלהם ,לבית-המדרש שלהם,
אבל עם כל זה ירדו ,הם לא הצליחו לחזור למה
שהיה באירופה בין הטובים ביותר ,כי היתה כבר
כזו ירידה גדולה.
ועכשיו אנחנו בסוף ,הסוף .זהו .תתכוננו .זה
הסוף .זה יהיה היום או שזה יהיה מחר ,אבל זה
בתהליך מאד-מאד חזק .אנחנו טסים לסוף .זה
מגיע במהירות שלא תיאמן .וכשזה יגיע  -תהיו
מופתעים .אבל זה חייב להיות .ושני שליש של
העולם חייב להיחרב ]סוף ספר מלאכי ,הפטרת
נּוֹראֶ ...פּן
שבת הגדולִ ' :ל ְפנֵי בּוֹא יוֹם ה' ַהגָּדוֹל וְ ַה ָ
אָרץ ֵח ֶרם '...וכן בזכריה פרק
יתי ֶאת ָה ֶ
אָבוֹא וְ ִה ֵכּ ִ
י"ג ועוד רבים[ .יש כזו רשעות ,הרשעות מאד
גדולה ,וכל אלה ששייכים לסדר-העולם-החדש –
הם בודאי ערב רב .אבל עם כל האמונות השקריות
שלהם ,עם כל האלילים ועם השטן עצמו ,ועם כל
הטקסים שהם פשוט עושים לבן-אדם רצון להקיא
מזה – ִעם כל זה הם ,חלק מהם ,הם יהודים ,לא
הרבה ,לא ,אבל יש יהודים ביניהם .והיהודים
האלה הם ערב-רב ,והם באים ממצרים .הם נשארו
עובדי ע"ז ,עובדי הבעל הם נשארו .אחרי כל
השנים האלה ,כל אלפי השנים האלה – נשארו
ערב-רב ,עם אמונה באלילים ,ולא בקב"ה .וזה
מתבטא כל כך ברור עכשיו שהם ממש מתפללים
לשטן ,וכו' וכו' עם כל הדברים שאני לא רוצה
לחזור על זה ,כי זה מדי מפריע לי .והם לא
יהודים! הם לא יהודים! הם ערב-רב! הם רשעים
גמורים .והגויים אוהבים שהם יהיו מקדימה,
בחזית ,שיגידו' :הוֹ ,הנה היהודים' ,שהאנשים יראו
שהיהודים הם אלה הבולטים ,הם אותם שעושים
כל מיני דברים שהם לא בסדר ,ואז שונאים את
היהודים עוד יותר ,יש להם כך עוד סיבה לשנוא
את היהודים .וזו אחת הסיבות שעכשיו
האנטישמיות עולה ועולה ועולה.
אבל זה לא משנה ,אני סתם הבאתי את זה
כקוריוז )דבר מעניין( .מה שמשנה זה שיש לנו
גרעין מאד קטן ,לעומת כל המיליארדים של
יצי )מזערי( ,שמשתדלים לחזור
אנשים בעולםִ ,פּ ִ
למה שהיה ,וזה קשה להם .והסביבה לא מקבלת
את זה ,והרשעים של כל המדינות רוצים להתפטר
מהם ,כי הם לא רוצים גרעין של מישהו שמחפש
אמת .אבל עם כל זה ,עם כל זה האמת תצא.
ובאמת גם ביניהם יש שקר ,יש אנשים ביניהם
שהם גם כן ערב-רב ,שהם גם כן לא תופסים את
האמת ,אבל זה גם יתגלה .לאט לאט מתגלה מי
יהודי אמיתי ומי ערב-רב וכו' .וכל מה שאנחנו
עוברים עכשיו ,היהודים האמיתיים ,כמו שאנחנו
מספרים כל הזמן ,זה רק כדי להוציא אותנו מן
הבוץ ,שנוכיח ,שנוכיח גם לעצמנו שאנחנו
יהודים-אמיתיים עם נשמות-אמיתיות.
אנחנו יודעים שגדולי-הדור מהדורות הקודמים
אמרו ברור ,אמרו זאת בזמן של הבעל שם טוב
ועוד לפני כן ,שבתקופה שלנו יהיו לנו רבנים כמו
'סומסומים' ]ר' באורך ספר 'הדור האחרון' פרקים
ד' עד ו'[ .וזה שיש רב עם פיאות ארוכות וזקן
ארוך וכו' וכו' ,אפילו אם הוא נחשב ת"ח ,זה לא
אומר כלום ,גם הוא יכול להיות ח"ו ערב-רב .וגם
האשה שנראית הכי צדיקה היא יכולה להיות ערב-
רב .אנחנו לא יודעים.
דבר אחד אני אגיד לכם ,דבר אמיתי ,שאי אפשר
לעשות משחק עם זה ,לא באמת.
כי מי שמבין – מבין שמי שיש לו נשמה-יהודית
הוא פשוט רחמן ,והוא אוהב לתת צדקה ,והוא
אוהב לעזור לאנשים ]עי' ביצה לב ,:יבמות עט: .
'שלשה סימנים יש באומה זו הרחמנים והביישנין
וגומלי חסדים ,['...בעיקר ליהודים ,אבל עוזרים
לפעמים ללא-יהודים .וכשרואים יהודי סובל – הם
בוכים בשבילו ,זה מגיע לו אל הלב .וזה אנחנו
רואים הרבה מאד .וכשרואים יהודי שבוכה על
הצרות של יהודי אחר ,תדעו במאה אחוז שהוא
יהודי-אמיתי .ואפילו אם הוא חילוני ,אם כשהוא
רואה יהודי אמיתי רואים בפנים שלו שזה עושה
לו משהו טוב ,והעיניים נדלקות ,ויש לו חיוך ,לא
חיוך של צחוק ,אלא חיוך של שמחה מלראות
צדיק – תדעו שהוא יהודי אמיתי .אין ספק .אבל
הרשעים שאין להם לב יהודי – הם יכולים לשתף
פעולה עם הגוים בלי שום בעיות ,או עם
החילונים בלי בעיות ,כשרוב החילונים הם ערב-
רב ,אבל אמנם יש בין החילונים גם כן יהודים
אמיתיים שיחזרו .אבל הערב-רב ה'כביכול חרדים'
– הם יכולים לשתף יפה מאד פעולה עם הרשעים
שהם נגד הקב"ה ,בגלל שהם ערב-רב ,אבל הם
'כאילו יהודים' וכאילו חלק מהם ,כאילו שהם
יהודים שומרי-מצוות.
אז לא לפחד ,יהודים אמיתיים ,אנחנו נצא מזה,
אנחנו נצא מהבוץ שאנחנו נמצאים עכשיו .אני
הולך ברחוב ומחפש עיניים ומבט של יהודים-
אמיתיים ,ובכל פעם שאני רואה יהודי אמיתי –
טוב לי ,אני מפסיק לפחד כל כך .אני לא מפחד על
עצמי ,אני מפחד על עם ישראל .ולכן אני הולך
וסופר יהודים אמיתיים ,סופר את היהודים-
האמיתיים שעוד יש בעולם הזה .ואני רושם כל
יהודי אמיתי ,אני לא סופר אותם ח"ו ,אני פשוט
ָשׂם סימן ,ואז אני רק רואה כמה שזה נראה ,זה

נראה הרבה ,אבל זה לא כל כך הרבה באמת ,אבל
זה עושה לי טוב .אני יודע ,אני רואה את העיניים
שלהם ,אני רואה איך שהם מרחמים על אבא שלי
שיש לו בן כזה ,אבל זוהי רחמנות אמיתית ,ואולי
גם להם יש בן כמוני ,והם מרחמים עליו וגם על
עצמם ,אבל הם יהודים אמיתיים ,כי הם אוהבים
את עם ישראל .ויהודי שאוהב את עם ישראל –
אוהב את ה' ,ומי שעושה חסד ִעם ַעם ישראל הוא
עבד ה' .והוא לא חי בשביל הגשמיות .הוא חי
בשביל להיות קרוב אל ה' בלבד .הוא חי בשביל
לעזור לעם ישראל ,כי הקב"ה אמר שזה מה
שיהודי צריך לעשות .והחסד של עם ישראל יכול
ֻפּר ָעוֹן,'...
ֶא ֶמת ְיכ ַ
למחוק הרבה עבירות ]' ְבּ ֶח ֶסד ו ֱ
משלי ט"ז ה' ,רבינו יונה שע"ת שער ד' ע"ש[ ,כי
יהודי אמיתי שעושה חסד גם כן באיזשהו שלב,
אם הוא לא עשה תשובה ,הוא יעשה תשובה .אין
שלמים,
ַעם כמו עם ישראל .ה' ברא אותנו להיות ֵ
אבל הוא מעביר אותנו במשהו שנועד להכין
אותנו לשלימות .הבריאה של אדם וחוה היתה רק
ההתחלה ,זה התחיל את כל הניסיונות של להוציא
מאתנו את השטן ,שנוכל לחיות בעולם מושלם,
בעולם שכולו טוב ,בלי השטן שמפריע לנו כל
האדומים ,בלי כל אלו
הזמן ,בלי הערב-רב ,בלי ֱ
ששונאים אותנו ומקנאים בנו .בסופו של דבר,
היהודי האמיתי – הדבר שהכי הוא רוצה ,זה
שהוא והקב"ה יהיה אחד ,שהוא לא יעציב כביכול
את הקב"ה בהתנהגות שלו ,שהוא ישתדל כל הזמן
להיות כמו שיהודי אמיתי צריך להיות .וזו השמחה
הכי גדולה שלו ,השמחה הכי גדולה שלו! אין
שמחה יותר גדולה מזו .ויהודי שבאמת חי בשביל
זה ,הוא יחיה לנצח ,כי הוא יהודי אמיתי וה' ברא
אותו להיות שלם .עכשיו אנחנו לא שלמים ,אבל
ה' ברא אותנו להיות שלמים ,ועוד מעט ,עוד מעט,
נגיע לשלמות הזאת.
ש .אמרת שאנו הולכים ומאבדים את התמימות,
השאלה היא איך אנחנו באמת מפתחים בעצמנו
ובילדים שלנו את הרגישות והתמימות הזאת?...
ת .שאלה מצוינת .אבל תראו ,לכל יהודי אמיתי יש
את זה ִבּפנים .אם הוא גדל חילוני ,אז זה מחוספס
כבר – החלק העליון של הבן-אדם ,אבל לאט-לאט
כשהוא לומד תורה ,וחי חיים כמו שצריך – אז
הקליפה יורדת .אבל זה לא פשוט ,ויחד עם זאת ה'
עוזר ,כי אם זה רק היה עלינו לכשעצמנו לעשות
את זה – אולי לא היינו מגיעים לזה ,אבל כשה'
רואה שזה הרצון של היהודי – הוא בעצמו עוזר
להוריד את הקליפות האלה ]קידושין ל .[:וברגע
שמורידים את הקליפות ,וזה בעיקר דרך הלימוד,
שנדע איך אנחנו צריכים להרגיש ,ודרך תפילה,
ודרך כל מה שאנחנו צריכים לשמור ,לשמור את
השבת ,ולהיות צנועים ,ולהתנהג בבית כמו שצריך
וכו' וכו' ולגדל את הילדים שלנו .ברגע שאנחנו
צריכים לגדל את הילדים ,ואנחנו רואים את
הילדים שלנו שנולדו כשאנחנו כבר נהיינו בעלי-
תשובה ,בכל אופן הם לא כמו הילדים שנולדו
בעבר כשהיינו עדיין חילונים ,ובכל אופן יש להם
מראה אחר ,מראה שעושה לנו טוב בלב ,שאנחנו
רוצים לבכות משמחה כשרואים אותם ,את
הילדים שלנו ,שנולדו אחרי שחוזרים בתשובה.
וזה גם נכון ליהודי-חרדי' ,כאילו כאילו' ,שעשה
עבירות ,ובכל זאת הוא עשה תשובה ]זוה"ק ח"ג
עו .ועוד[ .שוב ,אנחנו היהודים נולדים עם תכונות
מסוימות ,וזה שהיצר הרע והעולם-של-הגוים,
והעולם-של-הערב-רב ועמלק ממש עושים אותנו
מחוספסים – כך שלא רואים מתחת לאדמה,
ומתחת לעור את האמת ,אבל ברגע שאנחנו
לומדים ועושים כל מה שאמרתי ,אזי גם החלק
העליון מתקלף והחלק הפנימי מתגלה .ואז 'לא-
סתם' ,אז גם הפרצוף של הבן-אדם משתנה .אני
כבר ראיתי בעלי-תשובה ,שהם היו כבר בעלי-
תשובה ,שהם היו לבושים כמו בחור-ישיבות או
כמו אברכים ,והם – היה להם כבר זקן וכו' ,אבל
ההבעה עדיין לא היתה נראית הבעה של יהודי.
אבל לאחר כמה שנים של לימוד וכו' – הכל
משתנה ,הפנים ,ההבעה ממש משתנית ,זה מקבל
רכות ,וסבלנות ,ואהבה ,ועומק ,וכל מה שצריך
בשביל להיות יהודי .זה גם מקבל את הרצון
להילחם ואפילו להקריב את עצמם בשביל להחזיק
את האידישקייט) .המשך בעלון מס.(14 .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם ומלואו!
השתדלו לעדכן את קרוביכם בחו"ל על הסכנות
הצפויות ,והחשיבות לעלות ארצה בהקדם.
)לפני כעשר שנים ,בתקשור עם בנימין ,הגיע
שאלה מיהודי באמריקה" :האם יש חובה כיום
לעלות ארצה?" ,בנימין ענה "הוא לא חייב ,אבל
איך אומרים  -כדאי עכשיו לפני הפקקים" .לא
הבנתי את התשובה ,הרי כל אחד יכול לקנות
כרטיס טיסה ולהגיע .היום ,עשר שנים אחרי אני
מבין את התשובה – כאשר כל העולם יראו את
הכוכב ומליוני יהודים ינסו לעלות לארץ ישראל,
זה לא יהיה פשוט ,אז כדאי עכשיו(...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
לזיכוי הרבים ניתן לקבל את העלונים חינם טל.
 * 0527-111-333לעורר רחמי שמים ,עצרות
תשובה ותפילה נערכות מידי ערב ר"ח .פרטים
בפרסומים * ניתן לשמוע את המסרים המעודכנים
בטלפונים.0799-177-555 , ,077-263-8885 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ניתן לקבלת המסרים במייל ,נא לכתוב לכתובת:
hashavit776@gmail.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

)המשך מעלון מס .(13
אז ככה זה הולך ,אנחנו רק צריכים לעבוד על
זה ,לדעת מה אנחנו רוצים ,שאנחנו רוצים להיות
קרובים אל ה' ,זו המטרה שלנו בחיים .לא שום
דבר אחר .הגשמיות וכל הדברים של העולם שלנו
– זה רק צריך להיות משהו שמביא אותנו לזה.
ואם בן-אדם עני – אז הרבה פעמים הוא במצב
יותר טוב רוחנית ]ר' יומא דף ע"ו' .שאלו תלמידיו
את רשב"י ,['...כי יום יום הוא חייב לבקש את
הקב"ה לעזור לו ,הוא צריך לבכות ולבקש .או
כשיש מישהו חולה ח"ו ,צריך לבקש רפואה-
שלימה על החולי .אז מי שהכי בסכנה ,זה דווקא
מי שיש לו הכל ,כי יש לו בעיה ,כי לא קשה לו ,יש
לו את הכל ,הוא לא מרגיש שחסר לו משהו ,אז
בשביל מה הוא צריך להתפלל כל כך ולעשות את
כל הדברים האלה? ]חגיגה ט'' :יאה עניותא
ליהודאי כי ברזא סומקא לסוסיא חיורא ['...אבל
יש גם בזה אנשים בעלי אפשרויות שעם כל זה
יכולים גם כן לעלות לרמה הגבוהה ,ולהשתמש
במה שיש גם בשביל עצמם וגם בשביל החסד-
היהודי .אבל יש כאלה שהם לא מסוגלים ,והם
בבעיה ,בבעיה קשה.
אדם צריך להשתדל לחקות את כל התכונות של
הקב"ה ,ולהשתדל ללכת בדרכו ]'וְ ָה ַל ְכ ָתּ ִבּ ְד ָר ָכיו',
סה"מ להרמב"ם מ"ע ח'[ .אמנם אנחנו לא יכולים
להיות כמו הקב"ה ,זה דבר שאי-אפשר אפילו
לתאר בכלל ,אבל הוא מוביל אותנו בדרכים
מסוימות ,וככה אנחנו צריכים ללכת .ואם הוא
רואה שאנחנו רוצים – אז כביכול הוא לוקח
אותנו ביד והוא מוביל אותנו ]'בדרך שאדם רוצה
לילך – מוליכין אותו'[.
ש .מה דעתך על ההפגנות הענקיות שיש בירושלים
ובעוד מקומות כנגד הגיוס ,בתקשור האחרון
אמרת לנו שבקרוב זה יתחיל להיות יותר חזק
ויותר בוטה ,הניסיונות של השלטונות לדרוס את
האידישקייט ,ואכן זה התחיל להיות גל עצום של
התקפות הרשעים על היהדות ,רח"ל...
ת .ברוך ה'! זה מביא את היהודים-האמיתיים
לאמת .זה שהם חייבים להתנגד ,חייבים להתנגד
עכשיו לגיוס .הצבא הוא לא צבא של היהודים
כבר ,זה נהפך לצבא של עקומים ,של גוים .זה לא
צבא יהודי.
ש .אבל זה שכל כך הרבה יוצאים להפגנה ומוכנים
למסור-נפש ,זה דבר חיובי שוודאי יקרב את
הגאולה...
ת .זה מאד חשוב ,שהבחורים האלה והאברכים
האלה ,הם מוכנים למסור את הנפש בשביל שלא
לתת לבחורים ללכת לצבא ,צבא של רשעים ,צבא
שהראשים שלו רוצים להביא את כולם להיות
גוים ,זה הכל .הם – לא אכפת להם אם הם יכולים
להילחם פחות טוב או יותר טוב ,זה לא ישנה
בסופו של דבר מי נלחם בתוך הצבא .אילו היה
מאד חשוב להם ,טיב הלחימה של הצבא ,אז הם
לא היו שמים בנות ובנים יחד בקרבי ,כי זה ידוע
ברור ֶשׁ ַבּת פיזית לא יכולה להיות קרבית כמו בן,
זה סתם טמטום .אז הם בעצמם מחלישים את
הצבא ,אז אי אפשר לסמוך על מה שהם מדברים.
בכל אופן חייבים לשמוח על זה שכל כך הרבה
אברכים ובחורים מוכנים להקריב את עצמם
בשביל לא ללכת לצבא .ועכשיו זה כבר יהיה
מבחנים בכל דבר ,בכל התחומים ,כי הבעיה הבאה
זה יהיה החינוך .ומצב החינוך – זה פשוט לבכות.
הם ממש ,ממש מגדלים את הבנות להיות
'שיקצעס' )גויות( ,ואת הבנים להיות 'שייגעץ'
)גוים(.
הם משתלטים על המשפחות באופן נורא ,וזה
הכל בגלל הכסף שזה לא עולה להם .ומי שהולך
לבית-ספר שלא לוקח כסף מהמדינה או רק מעט
כסף מהמדינה – גם הוא מקריב את עצמו ,זו גם
כן הקרבה ,כי הם גם רוצים חינוך יותר טוב
בשביל הילדים ,יותר קרוב לה' ,יותר אמיתי ,אמת
הם רוצים ,אז הם מקריבים ,משלמים עוד כמה
אלפי ש"ח כל חודש ,תלוי בגודל המשפחה ,בשביל
שיהיה לילדים את החיידר הנכון ,בשביל בית-ספר-
של-אמת .וזה לא פשוט ,לא פשוט .אבל הם
מקריבים את עצמם ,וזה מה שחשוב .וה' רואה
את זה ,והוא יציל אותנו רק בגלל הגיבורים האלה.
ש .זה כ"כ עצוב ,שיתוף-הפעולה מצד החרדים ,כי
רק ככה הם מצליחים כל כך להרוס אותנו...
ת .נכון ,זה מאד כואב שיש יהודים מלשינים .ויש
יהודים שפשוט הולכים עם הממסד ומוכנים הכל
לעשות רק לקבל משכורת יותר טובה או משהו
כזה ,או להיות כאלה שמקבלים כסף בשביל להיות
מלשינים או ללכת עם השקר .ועכשיו זה )הכסף
הזה( מביא כל כך הרבה אנשים לבעיות קשות.
אבל אין מה לעשות .זה עושה לנו את הבירור.
למה ,חייבים
אנחנו כבר רואים על ידי זה מי שייך ָ
את זה – כמה שזה כואב ,צריכים להפריד בין
יהודי ליהודי ,בין יהודיה ליהודיה ,אנחנו נתחלק
לשתי קבוצות ,אלה שהם ערב-רב  -ואלה שהם
רוצים אמת .ומהי האמת? לחיות חיים של יהודי-
אמיתי בלי כל ה'כביכול מודרניזציה'.
ש .ברוך ה' ,מתגלה דור צעיר של גיבורים ,וזה
מאד מרגש לראות אותם ,את האומץ שלהם...
ת .ברוך ה' יש דור צעיר ,ברוך ה' ,שמוכן להילחם
על האמת .ברוך ה' .זה לא יכול להיות אחרת ,כי
הנשמה-היהודית בסופו של דבר חייבת להתגלות.

הגוים לא יכולים להרוס את זה .הם יכולים להרוג
אותנו ,לשרוף אותנו ,את הגוף שלנו ,ח"ו ,אבל הם
לא יכולים להרוס את הכח של הנשמה שלנו .זה
לא יעזור להם .לא משנה מה – אנחנו נקום
יתם .['...ומי
ַעקֹב לֹא ְכ ִל ֶ
אַתּם ְבּנֵי י ֲ
]מלאכי ג' ו'' :וְ ֶ
שנרצח בידי רשע – הוא יקום ִעם גוף שלם.
ש .הם ,הבחורים ,מגיעים למסירות-נפש ממש...
ת .ברוך ה' ,ברוך ה' .הם אידיאליסטים ,והם רוצים
להיות כמו כל אלה שהיו צריכים להילחם על
האידישקייט שלהם במשך כל הדורות ,עם כל
הגזירות .הם עושים את זה בכוונה טובה ,וברצון
טוב ,רצון להיות אדם שמוכן להקריב את עצמו
ַק ִריב ִמ ֶכּם'[.
אָדם ִכּי י ְ
בשביל הקב"ה ]' ָ
ש .מה יהיה בסוף עם כל ההפגנות האלה?..
ת .אני לא אוכל להגיד מה שיהיה עם ההפגנות,
אבל יותר ויותר יהודים יצטרפו גם להפגין נגד,
ויש להם ויהיו להם עוד הרבה דברים להפגין נגד.
אבל העניין של הצבא – זה משהו מאד מרכזי ,וזה
ממש תשתית של הרבה דברים אחרים ,כי על
הצבא הם מדברים כולם' :איך אפשר? בחורים
נהרגים ,ואיך אתם מזלזלים ,ואתם לא רוצים ,ולא
נותנים ...וכו' וכו'' ,אבל זה הכל שקר ושטויות.
ואם לא היה להם את הצבא-הגנה-לישראל ,והיו
מאמינים בקב"ה – אז לא היו צריכים לדאוג כל כך
הרבה ולהשקיע כל כך הרבה בנשק וכו' ,כי ה' הכל
יכול ,והוא לא נזקק לצבא של מנוולים ואנשים
עקומים.
ש .האם הסעה"ח מעורב בפילוגים שיש בתוך
החרדים?..
ת .אם הם היו מעורבים בלשלוח אנשים לדבר
ולעשות כל מיני דברים נגד נשים עם שאלים
ורדידים – אז איך זה לא? רק תסתכל על השיטות
– השיטות שלהם זהות לחלוטין!
ש .בתקשור הקודם אמרת שהמצב מאד מסוכן,
ובקרוב עומד לפרוץ מלחמה ...ועכשיו התפרסם
בשם אחד מראשיהם שאמר כי השקט באזור –
הוא דמיון ,מתחת לפני השטח – רותח...
ת .אני יודע ,אבל שתדעו גם כן ,שהשב"כ עצמו
הם רוצחים ,אז הם יודעים מה שמחכה ,וכשהוא
אומר שהולכים להיות דברים מאד קשים ,ושאם
לא היו מפתחים כל מיני שיטות אז היה הרבה
יותר קשה מבחינת הפיגועים שלא יצאו לפועל ,כי
הצליחו לתפוס אותם לפני שזה קרה .אבל זה הכל
מתוכנן מהרשעים .ולקב"ה יש את התכנון הכי-הכי
מוצלח במאת האחוזים ,אבל מה? טוב לשמוע את
זה ,כי זה נותן לנו קצת רעיון ומושג על מה
שעומד להיות .ובוודאי שהולכת להיות מלחמה,
ובוודאי שזו תהיה מלחמה קשה ,לא ארוכה אמנם,
מלחמה קצרה ביותר.
ש .גם בארץ?...
ת .בחוץ לארץ ,וגם יהיה בארץ .לא אמרתי שלא
תהיינה מלחמות פה' .גוג ומגוג'  -לא יהיה פה,
אבל זה יעבור ,זה יעבור ויהיה הרבה יותר קשה
בגבולות שמחוץ לארץ-ישראל .ובכלל ,כל אלה
שבשב"כ וב CIA-וכל אלה – הם כולם ירוצו
לבונקרים שלהם ,ישכחו מאתנו .וגם כל אלה
מהכנסת ירוצו לבונקרים וישאירו אותנו פה,
יהודים אמיתיים עם ה' ,וזהו .מה עוד אנחנו
צריכים? אין לנו ממה לפחד .אין עוד מלבדו.
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עם בנימין ,יום ד' י"ג סיון תשע"ז ,ירושלים
אם היה לכם להגיד מה שלי יש להגיד – אז גם
אתם הייתם עצבניים ...כן ,כן ,כן ,הולך להיות
מלחמה ,לא סתם ,לא סתם מלחמה ,הולכת להיות
מלחמה ענקית בכל העולם .זה לא יהיה במשך
הרבה זמן ,אבל יביא הרבה נזק .וזה יכניס אותנו
ל'שוֹק' ,לא סתם.
אבל השוֹק הגדול ביותר זה יהיה לראות מי הם
הרשעים באמת .נוכל לראות גם את זה .אבל לא
יהיה לנו זמן הרבה לחשוב מה או איך או מי
ולמה ,אנחנו נעבור ִמ ָדּבר ְל ָדבר ,מהמלחמה לכוכב,
מהכוכב לגוג-ומגוג וכו' .ככה נראה את הדברים.
ואנחנו ,אם אנחנו מספיק רגישים אנו יודעים
ברור שכל ראשי המדינות של המערב בודאי
ובוודאי הם שייכים לסעה"ח ,לרשעים,
לאילומינטי ,לכל הכתות ששייכים אליהם .נכון ,זה
תרזה מיי מאנגליה ,וזה גם ההוא מצרפת שאינני
יודע איך לבטא את שמו ,ובוודאי לא לכתוב את
אובּ ְמ ַבּה ,וגם מי
זה ,וגם פוטין ,וגם טראמפ ,וגם ַ
שאתם רוצים ,ראש ממשלת אוסטרליה ,ראש
ממשלת קוריאה-הצפונית והדרומית ,כולם ,כולם,
הם כולם שייכים למקום אחד ,הם כולם ביחד,
מקבלים הוראות מהוותיקן .והם עובדי עבודה
זרה ,כמו שאמרתי לא פעם אחת .ואיך בדיוק
נכנסת לתמונה הבת היהודיה של טראמפ – זה
עוד לא ברור לי ,אבל זה בודאי ובוודאי איזו הצגה
מעולה.
ואנחנו צריכים להתכונן ,נכון ,צריכים אוכל
בבית ,וצריכים מים בבית ,וצריכים כל מיני דברים,
נרות וכו' ,אבל יותר מהכל צריכים לקשור קשר
חזק עם הריבונות של עולם ,וזה כדי לשרוד את
מה שעומד לפנינו .וזה כמעט פה .אני חושב
שכמעט כל בן אדם בעולם ,חוץ מהטיפשים ביותר
 מרגישים את זה ,ויודעים את זה .הגוים לאיודעים בדיוק מה לעשות ,כי הם לא יהודים ,הם
לא קרובים לה' כמונו ,אפילו אלה שמאמינים בה'

אחד ,אבל הם עוד לא על רמה כמו של מישהו
שיש לו נשמה יהודית .ויש כאלה גוים שהם פשוט
שייכים לסדום ועמורה ,וזה הרוב.
הרוב זה סדום ועמורה ,ויש בינינו גם כן סדום
ועמורה ,כי יש בינינו ערב-רב ,אפילו שנולדו
כביכול-יהודים ,והם באמת יהודים ,כי האבות
שלהם יצאו ממצרים איתנו ,לפי הדין הם יהודים,
אבל באמת אין להם נשמה יהודית .נכון ,הם היו
ליד הר-סיני ,אבל לא היו מתחת להר כשה' הרים
את זה .הם עמדו אחורנית ולא קיבלו ממש את
התורה ולא אמרו נעשה-ונשמע ,לפחות לא עם כל
הלב .הם אף פעם לא קיבלו את זה ,ובכל הדורות
הם מפריעים לעם ישראל ,אפילו שהם יהודים לפי
הדין .דורי-דורות עברו מאז יציאת מצרים ,אבל
לא השתנו ,אפילו לא קצת.
זקנים ארוכים ופיאות
ולכן יש לנו רבנים עם ָ
ארוכות שנלחמים בצד של הסיטרא-אחרא נגד
האמת .והם יכולים להגיד לכם ברור שזה
שדבריהם אמת – אבל זה שקר .ויש יהודים-
אמיתיים פשוטים שיודעים באופן טבעי את
האמת ,והם שומעים את הרבנים ששייכים לערב-
רב ,והם חושבים לעצמם :אבל זה לא יכול להיות
נכון! זה משהו שלא יכול להיות! זו לא התנהגות
כמו שצריך! כל מיני דברים שמעלים בראש של
היהודי-האמיתי סימני שאלה .אנחנו מלאים-
מלאים ע"ר .הם הרבה יותר מאשר היהודים
האמיתיים ,רבים בהרבה ,והם מנסים למשוך
אותנו לשטן ,לכל העבודה-זרה שלהם מאז נמרוד.
אבל זה לא ילך להם .כל יהודי אמיתי ינצל .ה'
יציל אותו .ה' יכול להציל כל יהודי אמיתי אפילו
אם הוא רחוק ,הוא יציל אותו!
אנחנו אומרים את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד
פעם ,מי שהוא באמת רוצה להיות יהודי ,מי שבלב
שלו הוא מרגיש שאם הוא לא היה יהודי אין לו
בשביל מה לחיות – אדם כזה ינצל .לא לפחד! זה
לא יהיה מלחמה כמו במלחמת-העולם-השניה שכל
כך הרבה יהודים הלכו למוות במחנות ,ובמשרפות
וכו' .לא! הצדיקים לא ילכו כמו אז עם הרשעים,
רק הרשעים ילכו .ואת הצדיקים  -ה' ישאיר.
אנחנו עם ישראל צריכים לפתוח את העיניים
עכשיו ,כי עוד מעט זה יהיה מאוחר מדי .אנחנו
ממש כמעט לפני הסוף .אבל אל תחשבו שזה יקח
חמש עשרה דקות .זה יקח יותר ,אבל ,לא ,זה לא
יהיה הרבה יותר ,אבל זה תהליך ,וזה יתפתח ,וזה
כבר מתפתח ,אתם רואים את זה ,אתם רואים את
הבלאגן שיש בעולם .זה האילומינטי ,הרשעים,
אנשי סדום ועמורה ,אנשי רומא ,אנשי יוון .הם
רוצים להפוך את הלאוין למותר ,ואת המותר
ללאוין .זה הכל .הם שונאים את הקב"ה ,הם
שונאים את האמת ,הם רוצים שנהיה חלק
מהעולם העקום שלהם .הם רוצים לקחת את
הבריאה ולעשות עיוות ,שזה יתאים לתשוקות
שלהם .אבל זה לא ילך ,לא ילך .מאז שהיה כזה
דבר בעולם ,מאז בריאת האדם ,היו האנשים
האלה שפשוט במקום לקחת את היצרים שלהם
ולעבוד איתם ולהחזיק אותם בשביל הקדושה -
עשו כל דבר עקום שרק עלה על דעתם.
ובדור הזה  -זה כ"כ קשה ,יש כ"כ הרבה טומאה
שזה קשה להאמין .קשה להאמין שהטומאה
הנוראה ,הדברים העקומים שדורות קודמים עשו
– שזה יכול להיות בדור שלנו ,שזה קיים אצלנו.
זה ממש 'פתוח' בלי שום בושות ,וב'המונים' .לא
סתם ,המונים .וגם אם לא משתתפים איתם – אז
לפחות יש גישה סלחנית כלפי האנשים האלה
וכלפי המעשים שלהם ,ה' ישמור .וזה גרוע מאד.
אי אפשר לגדל ילדים באווירה כזאת .מה הם יהיו?
הם יהיו מפלצות ,הם יגדלו להיות מפלצות ח"ו.
בכל מקום יש לנו יהודים שנגועים בדברים כאלה,
בעולם הגדול .וזה בדיוק היה התכנון של בן-גוריון
עם כל הרשעים של הציוניסטים .מה להגיד? מה
לומר? אנחנו חוזרים על אותו הדבר עוד פעם
ועוד פעם ,אבל היהודים לא רוצים לשמוע :יש לנו
מלא יהודים ,שה' ישמור ,שהם גם משתתפים
בדברים העקומים ,והם כביכול 'חרדיים' .ילד איננו
בטוח בתוך ה'חדרים' ,או בישיבות .מי שמע כזה
דבר?! ...מי שמע פעם כזה דבר?! ..לא היה כזה
דבר .בין הגוים כל דבר עוד היה ,אבל אפילו שם -
היתה עוד איזו בושה ,לפחות קצת בושה .והיום
אין בושה בכלל ,לא בישיבות ולא בשום-מקום.
אבל בין היהודים החרדים יש עוד תמימים ,ועל
גבי התמימים האלה – העולם יבנה ,העולם
החדש ,העולם של משיח ושל בית המקדש ושל
הקרבנות ,ובעיקר של הקדושה .אין לי מילים
לתאר מה זה יהיה ,קשה לי לתאר מה זה יהיה,
איזה עולם נקי ,עולם בלי יצרים פסולים ,עולם
שהכל יהיה לשם שמים ,רק לשם שמים ,נטו.
שאלות ותשובות:
ש .מה זה בדיוק 'לקשור קשר עם ה'' ,מה בדיוק
צריך לעשות?...
ת .צריכים להתבודד ,להתבודד ולהתחיל לדבר
איתוִ ,עם ה' ,להגיד את כל הבעיות ואת כל
הצרות ,כל מה שמפריע לך ,כל מה שלוחץ עליך,
עם דמעות ,אפילו יותר מדמעות ,ואז לאט לאט
תתחיל להרגיש את הנוכחות של הקדושה ,תתחיל
להרגיש כמה שזה טוב לכם ,כמה שאתם מרגישים
רוגע ,ותהיה לך הרגשה של נוכחות ,שלו ,ושהוא
אתך תמיד ,ושהוא שומר עליך ,ולא משנה מה ,אם
הוא נותן לך אפילו מבחן קשה – תדברו אתו,
תדברו אתו ,תקשרו עמו קשר ,ואתם תרגישו איך
לעשות ואיך לקבל את זה ,ואיך לעבוד על זה
בשלימות .ולא צריך ללכת לשדות ,אפשר גם בבית

אחרי שכולם הלכו לישון.
ש .האם היהודים באמריקה מתחילים להבין שזה
הסוף?..
ת .יש כאלה שמתחילים להבין ,אבל הם מעטים,
ואני מדבר על החרדים ,מעט חרדים שמתחילים
להבין ,ויש כאלה שכבר מכינים את הפספורטים...
יש כאלה שיש להם אפילו דירות פה ,אבל הם
מעטים ,אלה שמתכוננים לבוא .הרוב זה 'ביזנס
אס יושואל' ) ,(business as usualעסקים כרגיל.
והם לא רוצים לדעת ,ולא רוצים שמישהו יספר
להם ,כי הם לא רוצים להיות עצובים ,הם לא
רוצים לפחד ,הם רוצים להמשיך את המסיבות
שלהם ,ובשביל הרבה מהם ,את החיים העקומים
שלהם ,ש'על השטח' זה אולי נראה חיים ששייכים
לתורה ולמצוות ,אבל 'מתחת' זה משהו אחר.
באירופה – אני מאמין שעוד יהודים צרפתים
יגיעו עוד מעט ,אבל אני לא יודע אם האנגלים
יגיעו ,כי החרדים תקועים באנגליה ,החיים שם
כ"כ קלים מבחינה כספית .הממשלה משלמת להם
שכר-דירה ותקציב שמן וטוב על כל ילד וילד ,והם
לא צריכים לדאוג בכלל ,הם יכולים ללכת ללמוד,
והאשה יכולה לעשות איזה עסק קטן בבית ,והם
מסודרים .יש ביניהם אנשים שבכל זאת תופסים,
אבל התרדמה שם באנגליה היא ענקית .אמנם יש
עכשיו בחירות ,וזה שרץ נגד הגברת ראש-
הממשלה הוא אנטישמי ענק ,והם כבר אמרו
באנגליה שאם הוא יכנס ,אזי כל היהודים צריכים
לעזוב את אנגליה .וזה המצב .מעניין מה שיקרה
באוסטרליה ,שם זה קרוב לקוטב-הדרומי ,ואני
חושב שיהיה ,וכבר יש הרבה אסונות טבע
שקורים ,דברים מדהימים ,כמו שבקיץ היה חום
מאד גבוה ,ופתאום – שלג!! או כל מיני דברים
כמו רעידות אדמה ,ובצורות ענקיות ,משהו נורא,
וכו' וכו' ,זה מקום מאד מסוכן שם .ויש שם מלא
יהודים ,רק בעיר-הבירה מלבורן יש חמשים אלף
יהודים ,וביניהם יש דתיים וחרדים.
ולא מספרים מה שקורה בארצות רחוקות
מאתנו ,כמו הודו וכו' וכו' ,הם לא מספרים כמה
דגים מתים ,אלפי ,מיליוני דגים מגיעים לחופים
ומתים ממש בערמות ענקיות והם לא מוצאים את
הסיבה לכך .זה לא כתוצאה מזיהום ,בדקו זאת.
כנראה שזה בגלל זה שהאוקיינוסים מתחממים
מכוח הכוכב ,והרי האמצע של כדור-העולם זה
עשוי ַל ָבּה ,מתכת נמסה ,וכמו כל הפלנטות שהם
מתחממים .ורואים שהפלנטות האחרות כמו מרס
מקבלים יותר אור ,רואים יותר חזק את צבעם ,זה
מהחימום .ובגלל זה מתים דגים ,לא בגלל הזיהום.
הקוטב הצפוני והדרומי נמסים ,והדרומי נמס
הרבה יותר מהר מן הצפוני ,האטלנטי מלא עוד
יותר בדגים מתים .והדגים מתים מכוח החום .לא
מצאו סיבה של זיהום או משהו כזה .נכון שיש
זיהום ,אבל לא זו הסיבה שהעולם משתנה ,בכלל
לא.
והם מנסים להסתיר זאת מאתנו בכך שלא
מדברים על זה כמעט בכל התקשורת ,רק
בתוכניות האלטרנטיביות ניתן למצוא את זה.
והבולענים הרבים  -אומרים שיש  3000רק ליד ים
המלח ,והרי-געש יש מתחת למים באוקיינוס,
שאינני יודע כמה אלפי שנים עברו שלא התפרצו,
וזה עכשיו מתחיל להתפרץ! וזה גם כן מחמם את
המים .ויש סופות-טורנדו במקומות שאף פעם לא
היה .ויש כל מיני דברים ,יש את ה'גייזר הזקן',
שאנשים היו הולכים לראות את זה בפארק-
הלאומי של ילוסטון בארה"ב שכעת זה מתחיל
לרעוד ,זה אף פעם לא התפוצץ .זה משהו ענק שם
בתוך האדמה ,ואם זה יתפוצץ – שלשת-רבעים
של ארה"ב ילך לאבדון ,כי זה יהיה כ"כ סמיך
העשן ,וזה יכסה שני שליש מארה"ב .אנשים ימותו
רק בגלל העשן הזה.
ש .יש עסקנים הנלחמים בצורה פרועה ביותר נגד
עצרת-הגיוס שאמורה להתקיים בארה"ב בימים
הקרובים...
ת .רוב האנשים ילכו איתם ,ואלה שהם אמיתיים
לא ילכו איתם .והגיוס – זה ברור ,אסור אפילו
ללכת להירשם שם ,כי זה ממש משהו נורא .והם
מושכים את המסכנים .והם עוזרים להם ,החרדים
עוזרים לצבא! כי הם צריכים למלאות מכסות של
חרדים בצבא .ואם אין להם מספיק – אז הם
עושים כל מיני טריקים למשוך עוד .אבל בנושא
של הבנות – זה הכי גרוע ,שמושכים את הבנות
לשם ,בנות מסכנות.
בת אחת בעלת-תשובה ,מסכנה ,ישבה חודשיים
בבית סוהר ,וסירבה לעשות את מה שהם רוצים.
היא יתומה מאבא ,עם אחים קטנים שהיא
מפרנסת .הם כאלו רשעים! מה העבירה שהיא
עשתה? שהיא לא רוצה ללכת לצבא? אבל היא
חרדית שאסור להם לקחת אותה! הם שחררו
אותה רק אחרי הפגנות רבות וגדולות.
ש .עסקן אחד מ'ועד הישיבות' הכה מכות רצח
אברך שפועל כנגד הגיוס...
ת .הוא כמעט הרג אותו ,כי הוא מפריע להם.
אנשים חרדים הרביצו בצורה כזו אכזרית .זהו
סופר-קומוניזם .לא סתם .מי הקים את הקומוניזם
ואת הסוציאליזם ואת הציוניזם? – זה הכל הסדר-
העולמי-החדש .הם הקימו את זה כדי לבלבל את
העולם ,כדי למשוך את העולם מן הקב"ה .אפילו
השתמשו בשפת היידיש בכדי למשוך את כל
היהודים התמימים מהשטעטל ,מהעיירה.
ההיסטוריה היא לא כמו שאנו סבורים ,רוב
הספרים שמלמדים אתם בבתי הספר אפשר לזרוק
אותם לפח ,ויותר טוב לשרוף אותם.

ש .ואיך זה מתקשר לכל הטרור שיש באירופה עם
כל הפיגועים?..
ת .זה נועד לבלבל ,להפחיד ,שכולם יהיו מפוחדים,
שירצו שהמשטרה תשתלט ,שככה הם יהיו כביכול
'שמורים' .וזה יהיה עולם פאשיסטי ,קומוניסטי,
סוציאליסטי – מה שאתם רוצים...
ש .כעת הם תוקפים את מאה שערים...
ת .כן ,תראו ,מאה-שערים זה לא מקום פשוט.
לצערי הרב זה מלא אנשים שקשורים לרשעים,
מהקהילות הכי קדושות  -יש ביניהם מלשינים,
והם קשורים לרשעים .הכל – זה כסף ,כסף
ושליטה וכו' .אבל אלה שהם טהורים במאה
שערים – הם הטהורים! אלה שעוד מחזיקים
במסורת של היהודים הצדיקים הענקיים שגרו פה
באזורים של מאה שערים וכו' – ובעיר העתיקה
גם כן – אלה היו הצדיקים הכי גדולים ,ויש
ביניהם עכשיו גם כאלה שנלחמים נגד הרע ,והם
עולים ועולים ועולים ,והם – אין מקום בעולם
שיהיה כזה דבר כמו שהם .זו אמנם קבוצה קטנה
מאד ,אבל רק לראות אותם ,ולדבר אתם – זה
מחזק מאד מאד.

מסר להורים של ילד אוטיסט
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דניאל ,ירושלים ,ב' בתמוז התשע"ז
מדבר דניאל .אני בחור אוטיסט ואני לא מצטער
שאני אוטיסט – כי נשלחתי כדי לעזור לעם-
ישראל ,אבל לא רק לעזור לעם-ישראל ,גם לעזור
להורים שלי ולמשפחה שלי .זה לא פשוט ,אני
יודע ,כאשר יש בן או בת אוטיסטית ,זה מאד
קשה .אנחנו נראים נורמליים לגמרי ,אבל לפעמים
קשה מאד לחיות איתנו.
אנחנו גורמים מצד אחד להרבה סבל גשמי
שאנחנו מתנהגים הרבה פעמים לא טוב ,יכול
להיות מאד קשה .מצד שני אנחנו עוזרים
למשפחות שלנו לעלות רוחנית – אם המשפחות
רוצות לעלות רוחנית.
אבל לא כל ילד אוטיסט חייב לכתוב )לתקשר(
כמו שאני ,כדי שההורים יתקרבו לה' בגללו .כל
ילד הוא קצת אחרת ,אפילו שהוא אוטיסט .כל
משפחה צריכה ללמוד שאם ה' נתן כזה דבר – זה
בשביל לעזור להם להתקרב לקב"ה יותר ויותר.
אני בטוח שאתם רגישים לילד שלכם .אני בטוח
שגם בלי תקשור אתם חשים את הנשמה ואת מה
שמיוחד בו ,ואני בטוח ,בלי להכיר אותו ובלי
לדעת כמה שהוא קשה פחות או יותר ,שאתם
)ההורים( או לפחות אחד מכם – מרגיש קרבה
רוחנית עם הילד .זה נכון לכל ילד שנולד למשפחה
שיש בו איזה מום או פיגור או לא משנה מה.
מי שרגיש ,מי שרוצה להיות קרוב לה' ,יכול
לחוש את הנשמה של כל ילד ,וברגע שהוא חש
את זה – זה אוטומטי ,מיד ,מקרב אותו לקב"ה.
עם כל הקושי בגידול ילד כזה ,ואני יודע שזה
קושי רב ,ואני יודע כמה צער הבאתי להורים שלי,
אבל יחד עם זה – הם אוהבים אותי ועושים את
הכל בשבילי.
ואפילו שהייתי מרביץ לאבא שלי ,שהייתי כבר
גדול וידעתי להרביץ חזק – הוא רק החזיר לי
אהבה ,והאהבה הזו – זו האמונה והביטחון בה' –
שכל מה שה' עושה – זה רק לטובתנו .ומי שיכול
לעלות לגובה הזה כמו אבא ואמא שלי אז הוא
בטוח יקבל משיח צדקנו.
אנחנו כמעט בסוף ,ממש .הילד שלכם בעזרת
ה' ,אם אתם יהודים אמיתיים ואני בטוח בזה ,אני
בטוח שהנשמות שלכם עמדו בהר-סיני ואמרו
"נעשה ונשמע" ,ואתם תקבלו משיח צדקנו .ואז
הילד הקשה הזה ,מול העיניים שלכם ,בשנייה,
יקבל מראה אחר לגמרי ,מראה של צדיק ממש,
ואז יהיה לכם הרבה הרבה הנאה ממנו והרבה
כבוד ממנו.
ואני מברך אתכם שתזכו לקבל משיח צדקנו עם
כל המשפחה ,ואז תראו כמה שהילד באמת צדיק
ותלמיד חכם ותשכחו לגמרי מכל הקשיים שהוא
הביא לכם פה בעולם הזה.
לא לתת לטומאה להיכנס
)המשך התקשור עם דניאל(
משהו מעיק עלי אבא ,אני רוצה לצעוק,
להשתולל ,לבכות .ידעתי שהמדינה הזו נוצרה ע"י
רשעים ,אבל לא ידעתי עד כמה שהם רשעים ,כמה
שהם בלי לב ,כמה שהם אכזריים .כמה שהם לא
רוצים אמת ,רק שקר.
אבא ,מה שמגלים עכשיו – עם התימנים שגנבו
להם את הילדים ,המרוקאים שגנבו להם את
הילדים .הם לא רק מכרו אותם לאימוץ אלא גם
שלחו משלוחים של ילדים חיים לעשות עליהם
נסיונות ,נסיונות כמו מנגלה ,עכשיו זה יצא
)פורסם( .ועד היום הזה ,אנשים נכנסים לבתי
חולים ,ולא רק ילדים ,ועושים עליהם נסיונות בלי
שידעו ,בלי שידעו.
אבא ,איזה עולם ,איזה עולם ,אנחנו יודעים ויש
מספיק הוכחות לכל הדברים האלה .אנחנו יודעים
וכל הזמן מדברים – ששולטים בעולם רשעים
גדולים שהם כמו נמרוד ,עובדים עבודה זרה
ומקריבים ילדים לע"ז .רשעים שהולכים עם
השטן ,שהם עובדי השטן .וקשה להאמין שיש
אנשים המתיימרים להיות יהודים ,שהולכים יחד
איתם.
אני מסתכל ברחוב אבא ,ואני רואה חוסר
צניעות ,אני רואה מבט אטום על פניהם של
אנשים ,לא מבט רך וסולח ואוהב – לא את
האדיבות והרצון לעזור לכל יהודי ויהודי.

יש מחלוקת על דברים שהם בסיסיים וברורים
ביהדות .שני הצדדים חרדים ,אבל צד אחד עובד
עם הרשעים כדי לפרק את היהדות.
יש רבנים שהולכים לצידו של השטן ויש רבנים
שפשוט מדללים את היהדות ויש רבנים שהעם
מבלבל אותו .יש מלא רבנים ,כמו שאמרו
הקדושים מהדורות הקודמים שבדור הזה יהיו
רבנים כמו סומסומים ,כל מיני רבנים ,כל אדם
אבּיי ,רב .אבל כמה רבנים אמיתיים יש?
שני ֵר ַ
מעט .וכל הדור בלגן .אבל ברוך ה' יש לנו רבנים
גדולים וחשובים שמשתדלים להנהיג את עם-
ישראל בדרך האמת ואפילו שהם מעטים ,הקב"ה
נתן להם כח להנהיג.
אני יודע שכל נשמה יהודית אמיתית שעמדה
בהר סיני ואמרה נעשה ונשמע – תשרוד ,אבל אני
מרגיש ,כשמסתכלים מסביב – שהרוב העצום לא
מאלה – הם מהערב רב .אבא ,זה מאד מפחיד ,זה
מפחיד אותי מאד ,זה שובר לי את הלב ,אבל אני
יודע  -שה' הכל יכול וה' יציל אותנו.
אנחנו מעטים יחסית – אותו מספר שהיה בהר
סיני עם תוספת של עוד נשמות שה' יצר .והערב
רב ,אלה שלא קבלו ולא אמרו "נעשה ונשמע" הם
הרבה יותר ממה שהם היו קודם והם שולטים על
הכל עכשיו ,כביכול שולטים.
ואנחנו מעטים וה' יגמור את כל הרע ,הוא יפרק
את זה והוא יפזר את זה עד שזה לא יהיה – זה
יעלם ואנחנו נשאר .עם ישראל ועוד כמה גוים
צדיקי עולם וזהו.
זה מה שיישאר ,לא יכול להיות אחרת ,הרשעות
יותר מידי גדולה ,חוסר האנושיות ואכזריות הם
יותר גרועים מהמצרים העתיקים ,יותר גרוע
מנמרוד .הם קלקלו את העולם כל-כך שאין לי
אפילו מילים לתאר את הקלקול .איזה רשעות
בעולם הזה עכשיו ואיך שזה שולט.
ואנחנו ,עם ישראל – חייבים ,חייבים! לזרוק
את הגשמיות המיותרת ולהצטופף בתוך הבתים
שלנו ,בתוך השכונות שלנו ולא לתת לרשעות
ולטומאה להיכנס  -לא לראש ,לא ללב ,לא
לשכונה ,לא לבתים שלנו .אנחנו חייבים לבנות
חומה רוחנית שתפריד בינינו לבין העולם
המקולקל של היום .אנחנו צריכים לעשות גטו,
שאנחנו עושים את הגטו – לא הגוים עושים לנו,
שאנחנו עושים את הגטו ולא לתת לטומאה
להיכנס.
אבא ,אנחנו כמעט בסוף ,אין ספק שהעולם
פשוט לא יכול להמשיך ככה .העולם עכשיו מטונף,
מלוכלך כל-כך ,שאין שום הצדקה שזה ימשך.
אנחנו ,עם ישראל ,הגענו לזמן הזה עם התורה
שלמה ,שאפילו פסיק אחד לא השתנה בכל השנים
האלה ,ברוך ה' ,וזה ממש נס .יש לנו את התורה
ואת כל הצדיקים שכתבו על התורה ויש לנו את
הגמרא ויש לנו את כל הספרים שהצדיקים כתבו
וזה מה שמחזיק אותנו – זה הכל בשבילנו.
יהודי צריך ללמוד תורה ,להתפלל ,להיות קרוב
לקב"ה ולקבל אותו תמיד כהכל-יכול ואין עוד
מלבדו .הוא היחיד בכל מה שקיים בכל המציאות
ובכל העולמות .הוא שולט על הכל ואנחנו העם
שלו ,הילדים האהובים שלו .ואנחנו צריכים לחזור
אליו ולהראות לו את האהבה שלנו...

אין הרבה כאלה

)(286/2

עם בנימין ,י"ב תמוז תשע"ז
אני מאד מרוגש ,מאד מאד מרוגש .כי אני
מרגיש שהסוף מתקרב בצעדי ענק! אני מפחד,
ואני שמח ,אבל זה מפחיד לחשוב מה יכול להיות
בעתיד הקרוב ביותר .אנחנו כולנו ראינו שיש כבר
מלחמות בעולם שלנו ,מלחמות קשות מאד,
מלחמות של רצח ,אכזרי ביותר .של מוות בצורה
איומה ,של חוסר אהבת-הבריות ,של רצח ילדים
ונשים ,ושל  ...אוי ,מה אני אגיד לכם ,משהו איום
ונורא ,ואף אחד לא יכול לעצור את זה .ואלה
שצועקים נגד – גם הם רוצחים ...משני הצדדים..
ואנחנו היהודים גרים בארץ ישראל ,ופה בארץ
ישראל – הסכנה ענקית .מסביבנו מיליונים על
מיליונים של אויבים .ובקרוב תתחיל מלחמה
שתהיה הכי גדולה והכי אכזרית שהיתה אי-פעם
והיא תשפיע על כל העולם .ולא רק זה ,תיפול גם
הכלכלה ,כשאני לא יודע איך כלכלת העולם עדיין
עומדת בכלל ,כי בכל ארצות-המערב הרשעים גנבו
את רוב הכסף שבבנקים ,הכל פועל על 'אויר' ,על
'כאילו' ,אין בכלל כסף מזומן כמעט בבנקים ,הכל
זה מספרים שעוברים ממחשב למחשב .וזה חייב
ליפול .איך זה יכול להיות שיש באמת איזו
התקדמות כלכלית באמריקה?! מה טראמפ עשה
עד היום לתקן את ההרס שאובמה עשה? ֶהרס
שאף בעוד מאתים שנה אי אפשר לתקן ,רק להרס
ולבנות מחדש .פה ושם הוא עושה משהו ,אבל זה
לא מספיק ,זה יקח מאה שנה רק להחזיר את
החובות של ארה"ב הגדולה והחזקה.
ואירופה – אותו הסיפור .ואוסטרליה – אותו
הסיפור ,וסין – אותו סיפור ,וכולם ,רוסיה ,בטח
אותו סיפור ,ואנחנו 'טמבלים' שמאמינים
ברשעים ,מאמינים ברופאים ,מאמינים בעורכי-דין,
בשופטים שיושבים בבתי משפט של גוים ,ואפילו
בארץ שזה כאילו בתי-משפט של יהודים .אנחנו
מאמינים שהם כולם יעזרו לנו אבל הרוב הם
שקרנים ,והם לא יכולים להציל אותנו .אף אחד
לא יכול להציל אותנו ,לא ה'סושיאל סקיוריטי',
לא הביטוח לאומי ,ולא שום משרד ממשלתי ,לא
אף אחד ,רק הקב"ה.
ולא יעזור לנו כלום ,רק אלה שהם עם בטחון

מאד גדול בקב"ה יעברו את העתיד-הקרוב בקלות
יחסית ,רק עם ביטחון מוחלט .העולם כמו שיש
עכשיו הוא כ"כ רע ,שה' החזיר לעולם את כל
הרשעים שחיו אי פעם ,עם כל הדברים האיומים
שהם עושים ,עם כל הע"ז שלהם ,הם כולם פה
עכשיו .ואנחנו רואים עולם מלא רשעות שאי
אפשר לתאר את זה .אנחנו רואים חוסר קדושה
בצורה ענקית ,אפשר להקיא מחוסר-הקדושה שיש
בעולם שלנו היום ,ודווקא גם בין היהודים ,ואפילו
היהודים שהם כאילו חרדים.
כל העולם מגעיל ,רוצים ללכת נגד הטבע ,עם
הכל ,עם הכל .מנסים לעשות יצירות חדשות
לעשות טבע אחר ,שלוקחים את הגוף של הבן-
אדם ומנסים להפוך אותו למשהו אחר .יש להם
אפילו תוכנית לחבר לבן אדם חלקים של מכונות,
שזה יהיה חצי בן אדם וחצי מכונה .גם עשו הרבה
סרטים על זה ,כדי שבני אדם יתרגלו לכל הרעיון
הזה ,זו חולניות ,זה חולניות ,זה הולך נגד הטבע
שה' ברא ,אשה – אשה ,וגבר – גבר .ויש לכל אחד
תפקיד ,אשה – זה אמא ,זה אשה לבעל שלה ,היא
עושה את הבית ,הבעל – הוא עובד והוא לומד
תורה ,והוא מתקרב לה' ביחד עם המשפחה ,והם
עושים בית של צניעות ,של קדושה ,של תורה,
ומצוות וכו' ,חגים וכו' .זה התפקיד שלנו בעוה"ז,
ולא לצאת לעולם כדי לעשות כל מיני קריירות,
בדברים טיפשיים ,לא! העולם נהיה משהו אנטי
הקב"ה ,ה' ישמור.
אבל לא לדאוג ,ה' יגמור את כולם .כל הרשעים
ייעלמו לגמרי ,ויישארו אלה הנאמנים שבטחו בה'.
לא לפחד ,לא לפחד! מי שעם ה' – ה' יהיה איתו.
מי שאוהב את הקב"ה – ה' יהיה איתו .ולא לפחד.
אבל זה לא מספיק לא לפחד ,צריכים להאמין,
צריכים לקשור קשר עם הקב"ה ולהתחיל עכשיו
אם לא התחלת עדיין .להתחיל עכשיו להתקרב
ולהתקרב עד ה' ,עד שמוצאים את ה' ,עד
שמרגישים איך ה' מלטף אותנו ואוהב אותנו
ושולח לנו רק טוב .זה מה שאנחנו צריכים לעשות
בכדי להתכונן לעתיד הקרוב ,כי בלי הכנה שכזאת
נסבול מאד מאד .ואני מרחם על היהודים בחוץ
לארץ כי בחו"ל יהיה עוד יותר קשה ,אבל כל יהודי
שמבין שצריך להתקרב לה' ,ויתחיל עכשיו ,ברגע
זה ,לעשות את זה – כל יהודי שמאמין עם כל
הכוחות שלו שכל מה שהקב"ה עושה זה לטובתנו,
כל יהודי כזה ינצל .וכל גוי שמאמין בקב"ה ,לא
באותו האיש ,אלא בשם ה' אחד – גם הוא ינצל.
אין כ"כ הרבה גוים כאלה ,ואין כ"כ הרבה יהודים
כאלה .שאלות?
ש .מה עם התפילות שעושים רבנים וצדיקים בכל
מיני מקומות?...
ת .הם מרגישים ויודעים שאנחנו בסכנה גדולה
מאד ,אני רק מקווה שהרבה אנשים הלכו איתם,
כי זה חשוב ביותר ,אה ,מה שהיה קורה לפני
מלחמת העולם השניה ,אילו רק היהודים היו
מתפללים ,אם היו רצים לקברי הצדיקים ,ואירופה
היתה מלאה-מלאה ,עד היום היא מלאה בצדיקים,
קברים של צדיקים .אם רק היו עושים את זה ,אם
רק היו עושים אספות גדולות וחוזרים בתשובה,
לא היה ,לא היה כח לנאצים לעשות את מה שהם
עשו ליהודים ,אבל לכל אחד היה יותר מעניין
ה"עסקים-כרגיל" שלו ,ולכן אף אחד לא התפלל
במיוחד ,ולא פחד במיוחד עד שהפצצות התחילו
ליפול .ואז פתאום התחילו לפחד .ואז התחילו
לרוץ .אבל בהונגריה ישבו בשקט אחרי שכולם
ידעו פחות-או-יותר מה שקורה ,ולא ברחו ,פשוט
המשיכו כאילו כלום – עד שהם הגיעו ,עד שבאו
הנאצים .ואם רק היו הולכים בקבוצות גדולות,
והיו בוכים ועושים תשובה ביחד – כל השואה
היתה נעלמת!

הניצחון – רק של ה'
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בנימין ,יום חמישי כ"ו תמוז תשע"ז ,ירושלים
רבותי! אנחנו מגיעים לסוף .סוף סוף – הסוף!
זה עוד יקח קצת זמן ,אבל אנחנו נעבור את זה
יותר קל עם אמונה וביטחון ברורים בהקב"ה אם
ירצה ה' .אני מדבר על הנשמות היהודיות
האמיתיות .יותר ויותר יש בירור בעולם הזה,
אנחנו רואים יותר ברור מי שייך ְלמה ,רואים יותר
ברור מי הרשעים ומי הצדיקים ,ומי הבינוניים
באמצע שמנסים להבין מכל הבלאגן מה האמת.
זה לא פשוט ,אבל אנחנו עכשיו בתקופה מאד
קשה .הבלבול מעל ומעבר .העולם נראה כמו
סדום ועמורה .מה שפעם היה קדוש – מסתכלים
על זה כמו לכלוך ,ומה שהיה פעם לכלוך נהפך
בעיניים של הרשעים כ'קדוש' .ובכל העולם זה
קורה .ואפילו אלה שמבינים שלכלוך זה לכלוך
וקדושה זה קדושה – מתבלבלים ,כי יש אפילו
אנשים חשובים בין הגוים ,כביכול חשובים,
ואנשים חשובים בין היהודים ,גם כביכול-חשובים,
ואפילו רבנים שאומרים שהלכלוך זה קדוש,
והקדושה חס ושלום זה לכלוך.
וזה מאד מבלבל ,אבל לאט לאט כשיש קצת
טעם ,כשמרגישים את הטעם של הלכלוך יודעים
שזה לכלוך ,זה מגעיל לבן אדם נורמלי ,לבן אדם
עם נשמה יהודית .הוא לוקח 'ביס' והוא יורק את
זה ,הוא מקיא את זה ,כי לכלוך זה לכלוך לנשמה
טהורה .וכשהם טועמים את הקדושה הם מבינים
שזה האמת ,וכל השאר – זה לכלוך ,לכלוך כמו
שכתוב ,לכלוך שיש על זה לאו בתורה.
והקדוּשה – זה מצוה ,ואנחנו  -יהודים ,והנשמה
שלנו ניזונית אך ורק ממצוות ,וכל דבר אחר
הנשמה שלנו דוחה ,דוחה חזק .לכן כשנגיע לרגע-

של-אמת ,שזה לא רחוק ,היהודי האמיתי יגיד' :עד
כאן! לא שווה לי חיים של דברים מגעילים ,דברים
חייתיים ,תשוקות לא קדושות ,ומצבים שיהודי-
אמיתי לא יכול בכלל להיכנס לזה' .יהודי אמיתי
יגיד' :אני – לא! משפחתי – לא! אנחנו ִעם
קדושה ,ואנחנו לא מוכנים להיות חלק של העולם
העקום והמלוכלך'.
ואנחנו נעמוד נגד ,ולא נפחד ,כי למות על
קידוש ה' – אנחנו מפחדים ,אבל לחיות חיים של
אנשים עקומים – זה לא ,זה לא נוכל לעשות,
ֵר ֶאה לנו יותר מתוק
בשום פנים ואופן .והמוות י ָ
מאשר חיים של רשעים עקומים.
אבל ה' לא יתן לנו למות על קידוש ה' ,הוא
רוצה שנחיה על קידוש ה' .והוא ידאג לנו ,כי הוא
הכל-יכול .וכל הרשעים ייעלמו ,עם כל הלכלוך
שלהם .הכל ייעלם ,ייעלם .אבל לפני שזה נעלם –
כל הרשעים יקבלו את העונש שלהם עוד בעולם
הזה ,וזה יהיה משהו מתוק לראות ,זה ישמח את
הנשמות שלנו ,שסוף סוף נתפטר מהנחש ,מכל
היצה"ר וכל ה'טריקים' שלו ,שמטרתם לקחת
נשמה-יהודית ולהפוך את זה למשהו שחור ודוחה.
והוא לא יצליח ,כי הוא גם נוצר ע"י הקב"ה ,והוא
לא יכול לעשות שום דבר נגד רצונו.
הגיע הזמן לגאולה השלמה .לא היום ולא מחר,
אבל בעתיד הקרוב .ואנחנו ,היהודים האמיתיים,
חייבים להחזיק בקב"ה לא-משנה-מה ,ולא משנה
מה קורה .כולם במבחן ,כולם במבחן .ומי שהוא
שליח טוב ,מי שהלב שלו הוא ִעם עם-ישראל,
והוא רוצה לעזור – הוא יהיה הגיבור של היום.
לעזור ליהודים לעלות ,לעזור ליהודים להתקרב
לה' ,לעזור ליהודים שנפלו שיעמדו על הרגלים,
שיחזרו שוב להקב"ה  -זו העבודה שלנו עכשיו.
נכון ,אנחנו צריכים פרנסה ,ואנחנו צריכים
לעשות כל מיני דברים בחיים ,אבל עוד מעט לא
שעם ה'.
תהיה פרנסה לרוב האנשים ,רק לאלה ִ
ויהיו כמה ימים מאד קשים ,שלא נדע מאיפה
ניקח את האוכל ,אבל זה לא יהיה יותר קשה
מאשר היה ליהודים שיצאו ממצרים .ואפילו שהם
בכו שאין להם את הארוחה הבאה שלהם,
כשלמעשה כן היה להם ,כי עוד היו להם בהמות
שיצאו איתם ממצרים ויכלו לשחוט אותם ,אבל
פחדו שאולי יחסר להם אוכל ,התחילו לבכות
שאין להם בשר ,ואין להם אוכל ,ואין להם מים.
אבל באמת הכל היה .הם מעולם לא היו צמאים
אף לא לרגע אחד ,ולא היו רעבים אף לא לרגע
אחד.
וכך זה יהיה עכשיו .יהיה פחד כשלא יהיה ,אבל
לא לפחד! כי לנשמה היהודית יהיה את הכל.
תבינו ,כל העולם ,כל העולם ,אני לא מדבר רק
על כדור-הארץ ,אני מדבר על כל העולמות שאנחנו
מכירים והרבה מעבר לזה ,הכל נוצר רק בשביל
הנשמה היהודית .זה דבר שהוא נצחי! שום דבר
לא יכול לעצור את זה ,שום דבר לא יכול להרוס
את זה .את זה ה' ברא שלם ,וזה לא יכול
להתלכלך .אנחנו יכולים לעשות עבירות ,אך ברגע
שאנחנו עושים תשובה – זה מתנקה ,אבל
בתשובה אמיתית .ה' לא נותן לנו לבוא לעולם-
הזה מבלי שנוכל לעמוד בתיקון .אולי זה יקח כמה
גלגולים ,אבל בסופו של דבר הנשמה-היהודית-
האמיתית מקבלת את התיקון שלה ,ואז אני לא
יכול לתאר את האושר שיהיה לנו ,אבל רק יכול
שלמים ,נשמה שלימה!
להגיד שכולנו נצא מזה ֵ
בלי פגם.
ואז יהיה לנו את כל הדברים הטובים שאי
אפשר אפילו להבין מה זה ,כי עכשיו יש לנו את
היצה"ר ואי אפשר לתאר בדיוק מה זה עולם בלי
יצר הרע ,אבל כשנגיע לזה נשמח מאד! לא נרצה
לחזור לבתים הרגילים שלנו ,ולא נרצה להמשיך
ללכת לקנות אוכל בסופרמרקט ,ולא נרצה לשתות
את המים המזוהמים שיש לנו ,ולא נרצה שום
בידור .לא נרצה את כל הצעצועים של העולם
הזה ,אפילו ילדים לא ירצו צעצועים .כולם ייוולדו
עם היכולת להבין את הכל ,כמעט ,בודאי לא נגיע
לרמה של הקב"ה ,אבל אנחנו נתקרב מאד לגובה
שאי אפשר לתאר.
אבל עכשיו נחזור לעניין של היום עכשיו .ברור
שיש לנו עולם מאד קשה עכשיו .זה כמו להיות
באיזה ג'ונגל ,עם כל מיני חיות מפחידות ,שבלילה
הם צועקים ורועשים וזוחלים ומאיימים עלינו .כך
זה בדיוק העולם שלנו היום ]'תשת חושך ויהי
לילה' ,זה עולם הזה שדומה ללילה 'בו תרמוש
וכו' ,ב"מ פ"ז [:וכל החיות מסביבנו  -אלה הם בני-
האדם שהם מאד מפחידים .ויש לנו דברים מאד
קשים ,כי יש לנו מרגלים בתוך העולם-החרדי
שלנו ,שהם ערב-רב ,אבל הם לבושים כחרדים עם
זקנים ארוכים ופאות ארוכות ,ומעילים ארוכים
ָ
שחורים ,קומפלט ,הכל הכל .אבל אין להם ,אין
להם נשמה יהודית .הם יהודים לפי הדין ,אבל הם
ע"ר ,הם עמלק לפי מה שצריך להיות במקום
הנשמה.
ואם יש לנו בינינו מלשינים – אז זה מאד קשה
להיות יהודי ,כי יש רבנים שהם אמנם לא
עמלקים ,הם באמת יהודים ,אבל הם שותקים,
ולא אומרים מה האמת ומה לא .לא מכוונים .ברוך
ה' ,התחיל להיות בזמן האחרון כמה רבנים
שמוכנים להגיד את האמת ,ברוך ה' ,אבל הם
בינתיים מאד מעטים .אבל זו ההתחלה.
ה' הוא השולט ]'שהשלטן לפניך'[ ,לא לשכוח.
כל הרשעים לא יכולים להצליח אם ה' לא נותן
להם .ויש תכנון לכל זה ]'בפרוח רשעים...
להשמדם עדי עד ,['...ואנחנו צריכים לא שלא

לפחד ,לדעת שלא משנה מה קורה  -הוא איתנו,
הוא יעזור לנו ,נקבל סייעתא-דשמיא אם רק נהיה
איתו ,הוא יציל אותנו בניסים יותר גדולים
מיציאת מצרים.
ואנחנו לא צריכים לפחד ,אין ִמ ַמּה לפחד .לא
לשכוח את זה .כשנגיע למצבים מאד קשים ,רק
להגיד עוד ועוד :אין עוד מלבדו! אין עוד מלבדו!.
אנחנו הילדים החשובים ביותר של הקב"ה.
אותנו הוא יציל ,מאה אחוז ,אף נשמה של יהודי
לא תלך לאיבוד ,אבל לא לפחד! זה בא בעתיד
הקרוב ,הפחד היותר גדול ,יותר גדול ויותר גדול,
עד שנישאר רק אנחנו והקב"ה .לא יהיה לנו
מישהו לעזור לנו ,לא חיילים ,הם יהיו האויבים
שלנו ,החיילים ,השוטרים ,הרופאים ,מי ש ..וזה
לא אומר שביניהם לא יהיו גם אנשים טובים
שבסופו של דבר יבינו שהם לא בצד הנכון ,אבל
בסך הכל רוב אלה שאנחנו נשענים עליהם כדי
לעזור לנו – כבר אי אפשר לסמוך עליהם ,ואנחנו
כבר רואים שהם שקרנים ולא ממש אמיתיים,
שכל המדינה הזאת – לא-אמיתית ,זה 'כאילו',
כאילו 'מדינת היהודים' ,כאילו.
המטרה של המדינה  -זה להרוס את היהדות,
את האידישקייט ,להרוס את זה לגמרי .הם עושים
כל מיני 'קונצים' ברדיו וכו' ,לעשות 'כאילו שהם
יהודים' ,אבל יש חוקים ,ה' ישמור ,עכשיו רוצים
שאם מתגרשים – גם האשה צריכה לשלם מזונות,
ולא רק זה ,הבעל יכול לקחת את הילד לא רק
מגיל שש אלא כבר מגיל שנתיים .ורוצים גם לתת
למנוולים לאמץ ילדים ,רשמית ,אנשים עקומים,
לאמץ ילדים .ואפילו נותנים כבר לילדים כאלה
שמדברים שיש להם בבתים שני אבות ,יש כאלה
שיש להם שתי אמהות ,והם ,הילדים שאימצו ,עוד
מדברים ואומרים כמה שזה כיף ...שיש שני אבות
במקום אמא ואבא! חולי נפש! רשעים גמורים!
אבל בזה הם רוצים לעשות מלחמה נגד הקב"ה.
את המלחמה הזאת הם לא יכולים להצליח ,כי
הוא ברא אותם ואת הכל ,והוא גם יהרוס אותם,
הוא יהרוס את כל העקומים .הם כל כך טיפשים,
ותמיד כשהם מנסים להילחם נגדו – הם נכשלים
בגדול ,אבל הם קמים וממשיכים להילחם ,הם כל
כך מאמינים שהם יכולים להיות מלכי-המלכים חס
ושלום ,אך רק מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך
הוא יכול להיות מלך ולא הם .רשעים ,רשעים,
רשעים .אבל אנחנו רואים את זה ברור ואין לנו
מה לפחד .כל הרשעים האלה ייעלמו.
הרשעים עשו היום גם הפגנה שהם רוצים
להיות כמו כולם ,אבל הם לא 'כמו כולם' ,הם כמו
המצרים העקומים ,הם כמו הרומאים העקומים,
הם כמו נמרוד וכל החבורה שלו ,הם כמו כל
החולים ,כל הרשעים מתחילת ההיסטוריה עד
היום ,מבריאת העולם עד היום .והם ייעלמו ,ולא
יעזור להם לעשות הפגנות וכל הדברים שהם
עושים ,זה לא יעזור .הם חושבים שהם יכולים
לבנות "עולם הפוך" ממה שה' ברא ולא יעזור להם
כלום .הם יכולים לעשות משהו עקום כדי שהם
יוכלו להמשיך עם התשוקות שלהם .אבל יש סוף
לזה ,יש סוף לכל הדברים האלה .ואנחנו צריכים,
אנחנו צריכים הרבה סבלנות ,פשוט הרבה
סבלנות ,ולא לדאוג .סוף.
שאלות ותשובות:
ש .לפי מה שנראה עומד להיות מצעד בירושלים,
מה עושים? ...זה הרי נגד האינטרס הלאומי שלהם
עצמם...
ת .לא! זה לא האינטרס-הלאומי שלהם ,לא ,זה
טעות ,פעם עשו 'כאילו' ,היו נותנים תקציבים
יפים לכל משפחה-מרובת-ילדים ,כי רצו שתהיה
ילודה של יהודים ,אבל זה היה סתם הצגה .אחר
כך הגיעו להילוך השני ,שזה :לעצור את כל הילודה
הזאת .אבל זה לא עזר להם ,כי ברוך ה' עמ"י
ממשיך להוליד כמו במצרים .לא בדיוק כמו
במצרים ,אבל ממשיכים .בדור שלנו זה משהו
גדול .וכמה שמנסים דרך מה שמכניסים לאוכל,
לתרופות ולחיסונים לגרום שלהם לעשות אנשים
'סטריליים' )עקרות( ,אבל בכל זאת היהודים
ממשיכים להוליד ,נכון ,יש אנשים שאין להם ,אבל
עם שיטות ,יש כל מיני שיטות ,וכל יהודי רוצה
ילדים וכל יהודיה רוצה ילדים ,אז הם עובדים
קשה שיהיה ילדים ,וברוב המקרים יש  -בסופו של
דבר.
עכשיו ,אנחנו צריכים להבין ,המטרה שלהם זו
המטרה של עובדי העבודה זרה ,של דורי-דורות
מנמרוד שנלחמים נגד הקב"ה ,חושבים שהם
הריבונו של עולם ,והם לא הריבונו של העולם ,הם
כלום ,הרבוש"ע יצר אותם ,ובזה הם לא רוצים
להאמין .הם מאמינים אך ורק בשטן ,אז בטח שכל
תשוקה שיש להם  -הם רוצים לעשות את זה
כאילו שזה המצווה הכי גדולה .חשבנו שאנחנו
ב'עולם מתקדם' ,אבל זה מתקדם לתהום,
לגיהינום ,ה' ישמור עלינו ,אבל צריך שיהיה ברור
שמי שנותן הרגשה שהדבר הזה מותר – הוא לא
יחיה את החיים לנצח .אין לו נשמה יהודית ,והוא
ימחק.
ש .יש דבר שאינני מבין ,יש כל כך הרבה ראיות
שיש כאן מלחמה לעקור את היהדות בצורה
מוחלטת ,אז איך זה שיש כאלה שעוצמים את
עיניהם ועדיין כאילו לא רואים את זה...
ת .זה מה שאמרנו ,יותר ויותר רואים את זה.
ותבינו ,אנחנו הנשמות היהודיות האמיתיות,
מעטים בעולם הזה במספרים ,תמיד יהיו יותר
בכמות אלה שהם לא יהודים אמיתיים ,שהם

ישלטו עד שה' יגמור איתם .עכשיו כל המטרה של
מדינת-ישראל זה להרוס את היהדות ,את
האידישקייט ,אנחנו אמרנו את זה הרבה מאד .הם
רוצים להרוס את האידישקייט.
בתחילת המדינה ניסו לעשות את זה בכל מיני
צורות ,אבל הם לא היו מספיק מאורגנים,
והיהודים החרדים היו יותר חזקים .ועכשיו
מספרים גדולים של חרדים נתפסו ע"י עגה"ז,
ועגה"ז מושך אותם מאד מאד .למה זה כל כך קשה
שיהודי יזרוק לפח או שהוא בכלל לא יקנה
אייפון?! הרי אם הוא מאמין בקב"ה והוא יודע
לאיזה לכלוך אפשר להגיע עם זה ,אז למה זה כל
כך קשה לו? כי הלב שלו נתפס! זה תפס את הלב
שלו .ההרגשה שאפשר לדעת הכל ,כל מה שרוצים
 ואף אחד לא יודע .אפשר לשלוח תמונות ,אפשרלקבל תמונות ,אפשר לדבר עם בן-אדם ולהסתכל
עליו במסך ,לראות את מי שאתה מדבר איתו.
דברים מדהימים! אבל יש לזה צד אחר .יש מלא-
מלא 'לכלוך אנושי' ,או 'לא אנושי'  -מילה יותר
טובה ,ואפשר למשוך את האדם ,לא את היהודי
האמיתי ,כן ,גם יהודי-אמיתי עלול להימשך ,אבל
הוא יכול להתפטר מזה ,אבל מי שלא  -הוא יכול
ליפול אל התהום .היהודי האמיתי יכול להיתפס
עם האייפון ואח"כ זה יהיה לו קשה לזרוק את זה,
אבל בסופו של דבר יהודי אמיתי יזרוק את זה,
אבל יהודי לא אמיתי – יפול עם זה.
לכן המלחמה יותר קשה כעת מאשר בקום
המדינה ,אפילו שאז זה היה מאד קשה ,והרבה
יהודים אמיתיים ,או 'כביכול אמיתיים'  -נפלו,
אבל עכשיו ה' יציל כל יהודי אמיתי .וכל
התשוקות של הגוים וכל הלכלוך שלהם לא יתפוס
את היהודים בסופו של דבר ,וה' גם יציל עם
ניסים גלויים כל יהודי ויהודיה אמיתיים.
הגשמיות – זו הבעיה .הגשמיות זה העגל הזהב,
ומהגשמיות הם מגיעים לכל העבירות ,לכל
הדברים שאסורים שזה מושך אותם .ואם יש להם
איפון  -אז אפשר להגיע לזה בלי בעיות ,ואף אחד
לא יודע ,כי זה רק איתו ,הוא יכול להיכנס
לנוחיות עם זה.
ש .היתה עכשיו רעידת אדמה של ...8.7
ת .כל הזמן יש רעידות אדמה ,ויש הרי-געש ,ויש
שטפונות ,יש שלג בקיץ וחום בחורף .אנחנו
יודעים שהקוטב הצפוני והדרומי זזים .אנחנו
יודעים שדגים במיליונים ,במיליונים ,מתים ולא
יודעים למה ,בודקים אותם ולא מוצאים מחלה כל
שהיא .יש אלפי קילומטרים בלוס אנג'לס של דגים
מתים ,יש אסונות-טבע ענקיים ולא נותנים בדרך
כלל לדעת את זה .העיתונות הרגילה פה ושם
אומרים את זה ,אבל זה הכל מכוסה.
ברור ברור שהכוכב קרב ,ועוד מעט אנחנו נראה
את זה בעינים שלנו ,אז הם רוצים שנהיה
עסוקים .וגם המלחמה שתהיה לפני גוג ומגוג,
בטח גם כן יהיה משהו שיקרה כך שהם יעשו כדי
שנהיה עסוקים עם משהו אחר ,כך שהם יכולים
להיכנס לבונקרים שלהם עם כולם ,עם כל מי
שיספיק להגיע עם המטוסים וההליקופטרים
שלהם ,כי כבר כעת רוב הבונקרים מאוישים עם
צוותות מלאים ,מומחים עם כל הטכנולוגיה
החדשה שיש להם שמה ,אז הם צריכים משהו
גדול שיכניס את כל העולם לבלגן .אל תדאגו,
טראמפ ואובמבה הם לא יהיו אחד-נגד-השני ...הם
בטח יהיו באותו הבונקר...
ש .לאחרונה דווח על התנתקות של קרחון
באנטרקטיקה ,שליש ממדינת ישראל בגודלו,
שנקרע מהיבשת ,ועמוק בתוך המים והוא מציף
את הימים...
ת .נכון ,זה נכון ,זה היה בקוטב הדרומי,
אנטרקטיקה ,וזה מעניין ,מעניין מאד .ובטח זה
ינמס ,ואז כשזה ימס זה ימלא את האוקיינוס 'לא
סתם' .וכשיגיע הכוכב – הוא ימשוך את
האוקיינוס גבוה-גבוה ,ואיפה שהיה ים  -יהיה
אדמה ,ואיפה שהיה אדמה  -יהיה ים ...ובשביל זה
אמריקאים מסוימים רצים להרים הגבוהים ב,...
הם חושבים שכך הם יצילו את עצמם...
ש .היה עכשיו חום קשה מאד בימים האחרונים
ואומרים שזה ימשך ,מה המשמעות בזה?...
ת .פשוט כדור-הארץ מתחמם מכוח הכוכב ,וצריך
לפרסם מה שכתוב עליו בזוהר ]שמות ז'[ ,ולפרסם
יחד עם זה מה שאנחנו יודעים על הכוכב הזה .וזה
לא כוכב ,זו מערכת-שמש עם כוכבי-לכת ,שבעה
כוכבי לכת שמסתובבים סביבו ,ויש לזה משיכה
מגנטית מאד חזקה ,ובגלל זה עוד מעט תהיה
סכנה לטוס 'לא סתם'...
אנחנו צריכים לעשות את המוטל עלינו ,ואם
מתחברים איתם ,עם הרשעים – זה בעיה ,אבל
אם באותו יום שהם עושים את המצעד שלהם יש
המוני חרדים שבוכים ויושבים עם שק ואפר ,אז
בודאי ובודאי זה יהיה מצוין .לרקוד באותו יום –
זה קשה.
הבעיה שהרבה נופלים כי הם לא מפתחים את
הקשר עם ה' ,אלא עסוקים הרבה עם מלחמה
כנגד הרע ,וזה מוריד אותם .יהודי צריך להיות
עסוק עם הטוב ,עם התורה ,עם המצוות ,עם
הקשר שלו עם ה' ועם המועדים ,עם כל מה
שיהודי צריך לעשות .כשהוא עסוק עם זה – זהו
היהודי האמיתי ,ולפעמים נצטרך לעמוד איתן נגד
הרשעים ,אבל יהודי אמיתי יודע שאין לו כח ,רק
הקב"ה יש לו את הכח ואת היכולת לגמור את
הרשעים ,יכולים לעמוד מולם ואולי אפילו
להילחם פה ושם ,אבל הניצחון זה רק ניצחון של
ה'.
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בנימין ,יום ד' כי תבא ,ט"ו אלול תשע"ז ,ירושלים
אני כל כך שמח להיות בין האנשים הטובים
שעוזרים לי להגיד לעמ"י מה שנשלחתי להגיד,
שנותנים בכלל את האפשרות לעוד כמה בחורים
כמוני להגיד מה שצריכים להגיד.
זה בערך  25שנה מאז שהתחלנו לתקשר בצורה
כזאת ,ונשארתי עד היום בשליחות שלי כאן בתור
בחור בלי ֵשׂ ֶכל רגיל ,בלי יכולת לדבר באופן
נורמלי ,בחור שצריך להיות כל הזמן בשליטה של
אנשים אחרים ,כי אני לבדי לא הייתי יכול
להתקיים ,ודוקא ממני ומאחרים כמוני יוצאת
האמת .זה נראה דבר לא כל כך גדול ,היה זמן
שדיברו הרבה עלינו ,אבל מה שגדול בזה הוא
שהיום אנשי-האמת מדברים את אותם הדברים.
ופה ושם אם יש מישהו שזוכר אותנו אז אומרים:
'אה ,הוא נשמע כמו אוטיסט!'...
נכון ,זה מצחיק ,אפשר לצחוק קצת ,אבל
העולם שלנו נהפך למשהו מפחיד ביותר ,ממש
גיהנום .פחד נמצא בכל מקום :בחוץ ,ברחוב,
בחוף-הים ,במטוס ,בטיולים ,אפילו בבית יש פחד
נוראי ,כי אנחנו לא יודעים מה יכול לקרות בכל
שניה .באמת הבן אדם גם ככה לא יכול לדעת מה
עלול לקרות בכל שניה ושניה אבל שוכחים את
זה ,ועכשיו אנחנו רואים 'בכמויות גדולות' שיש
לנו ממה לפחד ,זה קורה אתמול והיום ולפני
שבוע.
רק תחשבו על ההוריקן שפגע ביוסטון ,עיר
שהיא סמל ,הדוגמה של גשמיות ,של עגל הזהב,
של חיים כביכול-טובים ,חיים של בלי הרבה מתח,
ייטק ,מה שאתם
שהרבה כסף מתגלגל ,נפטַ ,ה ֶ
רוצים יש שם .אפילו יש בה שתי מסעדות כשרות,
או כביכול 'כשרות למהדרין'.
ש .נמצא שם מרכז חלל ענקי של נאס"א...
ת .בודאי! זהו הבית של נאס"א ,הם עושים
שיגורים משם ...והמקום כביכול אידיאל בשביל
'חיים טובים' ,ועם כל זה אפילו יש שם חב"ד ,ויש
חסידויות אחרות ,וגם ליטאים ,וגם מקומות עם
ה'חניוק' הכי
עירוב ...משהו משהו ,גם בשביל ֶ
גדול ,וגם בשביל הגוי הכי מגעיל ...זוהי יוסטון.
והיא העיר הרביעית בגודלה בארה"ב כשיש בה
בערך שש וחצי מיליון אנשים! ומה אני אגיד לכם,
זה פשוט עיר של שקר-שקר-שקר ,אחיזת עינים,
לא רוצים לדעת כלום ,רק רוצים להמשיך לעשות
מסיבות...
...
זה מאד מעניין ,כי תמיד אני חשבתי בנוגע
למלחמת ששת הימים ,ידעתי שזה נס ,אבל גם
בשבילם זה בא כמו נס ,היה הפתעה מאד גדולה
ייפן'
לציונים ,כשהם היו בטוחים שהכל 'ילך ַפ ְ
אפיה
במ ְ
)יחוסל( ,ואז יחד עם החברים שלהם ַ
העולמית הם ישתלטו על ארץ ישראל ,אבל היתה
להם הפתעה ,ה' סובב את זה בצורה אחרת ,וזה
נהיה נצחון במקום הפסד .אבל איזה נצחון! והם
לא ידעו מה לעשות ,התבלבלו עם זה ,אבל הם לא
חיכו הרבה זמן ,מיד התחילו להפעיל תוכנית
שניה ,שזה אומר :להכניס הרבה כסף לארץ
ישראל ,ושאנשים יתרגלו כך לחיים ה"טובים"
במרכאות ,לעגל הזהב ,ואכן הסטנדרט של החיים
עלה ועלה אבל הרוחניות של האנשים ירדה
וירדה.
היו לנו פה פעם אנשים חזקים ,כמו התימנים,
שעם כל מה שעשו להם ,הרבה מהם החזיקו את
הקירבה לה' ,אבל גם הרוב של התימנים הלכו
לאיבוד בגלל הגשמיות ,וברוך ה' עכשיו חוזרים,
ויש לנו הרבה תלמידי חכמים תימנים ,אנשים
שמחפשים אמת .אבל מצד שני ישנה ירידה גם
בקרב האנשים שפעם היו הכי טובים ,אנשי הישוב
הישן שהיו כאן בארץ עוד לפני שהציונים תפסו
את השלטון ,הם היו אנשים שבאו והקריבו את כל
החיים שלהם רק בשביל ללמוד תורה ולשמור
מצוות ,ורוב הזמן לא היה להם אפילו מה לאכול,
אבל ירושלים היתה מלאה צדיקים .ולראות את
המשפחות האלה היום – זה רק לבכות ,רק לבכות,
מה? זה אפילו לא 'צל' ממה שפעם היה ,חוץ
מכמה אחדים.
אבל זה לא יהיה קל ,ורוב העולם ייחרב ,אבל
לא ארץ ישראל .ויש לנו כל מיני דברים שכל מיני
רבנים דיברו על התקופה הזאת ,עדיף לקרוא את
כל זה מהמקור .וכשאתם קוראים את זה מהמקור
ואתם באמת רוצים להיות רוחניים ולא להיות
דבוקים בשקר-של-הגשמיות – אז תראו מה זה
הנאה! מה זה ליהנות! מה זה להרגיש את הנשמה
ולא רק את הגוף ,מה זה לחשוב בצורה ברורה
ועמוקה ולהבין כל כך הרבה דברים שאף פעם לא
הבנו.
וכל הטכנולוגיה הזאת  -זה בדיוק כמו החברה
התקע
שהם בנו ,זה הכל שטחי ,שכשמוציאים את ֶ
מהשקע – אז הכל נהיה ָשׁ ֵקט ,ונעלם לגמרי כאילו
ֶ
שנולדנו לפני ארבעת אלפים שנה.
אבל יכול להיות שישימו כבר איזה משהו
במקום החשמל ,אבל גם את זה אפשר להשתיק,
ואז גם כן הכל יהיה חשוך ,כי יש רק דרך אחת,
דרך אמיתית אחת ,וזה :להיות עם הקב"ה ,ואי
אפשר לעבור את התקופה הזאת אם לא מתחילים
להוריד את הגשמיות ,אם לא מתחילים להיות
בעלי חסד ,יהודים שאוהבים יהודים ,שדואגים
אחד לשני .יש את זה היום ,ואפילו ב'גדול' ,אך לא
תמיד עם כל הלב .בן אדם שאוהב יהודי – הוא
אהוב על הקב"ה ,בן אדם שיכול לבכות על צרות
של יהודי אחר – זה יהודי אמיתי] .ביצה ל"ב,:

יבמות ע"ט" .שלשה סימנים יש באומה זו
הרחמנים והביישנין וגומלי חסדים'[ .בן אדם שלא
יכול לסבול לראות איך שיהודים או הגוים הערב-
רב מנסים לעוות את התורה ואת המצוות ,מי
שלא יכול לסבול לראות את זה – אז הוא יהודי
אמיתי.
אנחנו כל כך עסוקים עם הצגות ,ועם כל מיני
שטויות ,ואפילו שהיהודי הוא בדרך כלל באופן
טבעי יותר עמוק מהגוי ,אבל היום יש איזו
שטחיות שכולם קיבלו על עצמם .לא כולם ,אבל
הרבה.
ואני מבקש מעם ישראל :תזרקו את הצעצועים!
הצעצועים זה שקר .אפילו שאפשר לקבל הרבה
אינפורמציה מזה וכל מיני דברים ,אבל עוד מעט
נראה את האמת מבלי לחפש בכל מיני מקומות
שהם לא כשרים .אנחנו נדע את הכל ,כי זה יהיה
כל כך ברור .ההרס יהיה כל כך גדול שאפשר רק
לדעת ולהאמין שרק זה שברא את זה הוא זה
שיכול להרוס את זה ,רק זה שברא את הכל יש לו
את הכח להרוס את הכל .ובני האדם שחושבים
שהם יכולים ,ילמדו שזה יהיה הסוף שלהם ,אבל
הם לא ימותו לפני שיהיה להם ברור שהם מתו
מוות שהגיע ישירות מן הכל-יכול ,ושהשטן שלהם
ימח שמו וזכרו ,שהם מאמינים בו – הוא לא קיים
באמת .הוא גם כן רק מלאך ,גם אותו ה' ברא ,וה'
יפרק גם אותו ,הוא יפורק כי הוא עשה את
העבודה של הקב"ה בצורה הטובה ביותר,
ולפעמים אפילו יותר מדי טוב ...אז הוא יפרק
אותו ,והוא לא יהיה מסוכן יותר.
ש .מה עם הכוכב?...
ת .הכוכב בא ,הכוכב עם השמש ושבעת כוכבי
הלכת שמסביבו ,הם בדרך ,אין ספק .הם עוד מעט
יגיעו .אתם תראו פעמיים ֶש ֶמש ותדעו ש'זהו',
המסיבה נגמרה! הם לא יהרסו את העולם עם
הפצצות שלהם ,זה כן ,אמנם ישתמשו בפצצות
האימתניות האלה ,ככל הנראה ,אבל הם לא יוכלו
לעשות מה שהכוכב יעשה...
ש .מרגישים פחד ,יש תחושה של חיל ורעדה ...לא
יודעים למה לצפות...
ת .כן ,זה פחד שקשה להאמין ,זה יהיה הרס עצום,
לא רק מהמלחמה אלא בעיקר מהכוכב ,כשיודעים
בבירור שהכוכב זה ישירות מהקב"ה .ברור ֶשמה
שהם עושים – גם זה בא מאת ה' שברא את כל
ההתנהגות הזאת ,אבל זה נועד בשבילנו ,שנוכל
להיות חלק של הנצח .זה מתנה עצומה ,להיות
לנצח ולעלות ולעלות .אני אומר את זה בצורה
פשוטה ,אבל זה בכלל לא פשוט ,וזו הנאה
תמידית ,בלתי נפסקת.
ש .ארה"ב מסמלת את העולם הזה ,את עגל הזהב,
עכשיו רואים איך שהיא מותקפת מכל הכיוונים,
גם מהטבע וגם מהמתח של המלחמות...
ת .טוב ,ביחס לאמריקה זה נכון ,אבל לפני
אמריקה ,זו היתה אירופה שהיא היתה הגשמיות
הגדולה ביותר ,תמיד היה מישהו ,איזו קבוצה או
איזו ארץ ,אבל ה' פשוט הוריד אותם אחד אחרי
השני ,אבל עכשיו הוא יגמור את כולם ,פשוט
יעלים את כולם.
ש .ומה קורה בין ארה"ב לרוסיה?...
ת .זה גם ,זה הכל הצגות .זה סדר העולם החדש.
'מאפיה' אחת .הם יפוצצו
יש להם כבר הסכם .זו ַ
כמה ערים או משהו כזה ,ה' ישמור ,ובינתיים הם
יכנסו לבונקרים שלהם .שתבינו ,להכנס לכל
הבונקרים האלה זה לא פשוט ,מדובר על כמה
מיליוני אנשים ,לא שני מיליון ,יותר מזה .וכל
המערכות צריכות להיות טיפ-טופ ,במצב הכי טוב,
אז הם צריכים להכניס את האנשים שם ,אולי שנה
אולי כמה שנים לפני שהם ממש צריכים את זה.
ולכן ברחבי ארה"ב אנשים נעלמים ,משפחות
שלימות נעלמות .וגם בארץ הם חייבים לעשות
כך ,כי אם לא הם לא יכולים לדעת אם זה יעבוד
– כל הטכנולוגיה הגבוהה הזו...
ש .מה דעתך על כל השערוריות שמתגלים בכל
השלטון פה?
ת .זה הכל בשביל להסיח דעת ,כל החקירות על
הרה"מ .אתם תראו שזה לא יביא שום דבר .זה
סתם בשביל להסיח את הדעת ממה שהם רוצים
לעשות פה .עכשיו אנשים פה מפטפטים על זה כל
הזמן מהבוקר עד הלילה ,זה הכל מה שיש
בתקשורת ,כל השטויות האלה ,וכל תחנת-
תקשורת ,אפילו באותו-הזמן הם מדברים את
אותו הדבר .זה סוג של התקפה על בני אדם.
בסופו של דבר זה רק כדי להסיח דעת ,שלא נשים
לב שאנחנו על סף מלחמה לא פשוטה ,ולא משנה
אם כל השערוריות האלה זה אמיתי או לא ,עכשיו
הם משתמשים בזה.
ש .מה כבר יכול להיות בירקות ופירות?...
ת .יש תפוחי עץ ודברים כאלה ששמים על זה
שעווה .ויש כל מיני דברים .רוב האנשים הרי
הפסיקו לעשר בעצמם ,אנחנו לא יודעים איך
לעשות הפרשת תרו"מ .היה מעשה שמישהו רצה
לבוא לשדה לראות איך עושים תרכיז תפוחי עץ
בשביל הכשר מסוים ,וכשבאו לראות – פשוט
נדהמו ,והיה להם גם הכשר ,אבל הם השתמשו
בתפוחי עץ שנפלו על האדמה כהפרשת התרומה
והמעשרות ואחר כך הם פשוט שוב לקחו את
התפוחים הללו שנשרו הכניסו את זה שוב לתרכיז,
את התרומות והמעשרות עצמם).המשך בחלק (15
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
לזיכוי הרבים ניתן לקבל את העלונים חינם טל.
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)המשך מעלון .(14
ה' פשוט מביא אותנו למצב שזהו ,או הוא או
כלום .זהו .אנחנו מגיעים לסוף ואנחנו צריכים
לבחור איך אנחנו צריכים ללכת .ועוד דבר ,אנחנו
צריכים לבטוח בה' ,הסיבה שאנחנו בעולם הזה זה
בשביל ללמוד להיות עבדי ה' ,ועובדי ה' .זה כל
הסיבה שאנחנו בעולם הזה ,ואין סיבה אחרת .ה'
ֶצח .מי שאין לו ביטחון בה' במאה
מכין אותנו לנ ַ
אחוז ,ולא פחות ממאה אחוז ,לא יוכל אף פעם
להגיע לנצח .ולכן כל הנסיון שלנו בעולם הזה זה
ללמוד לבטוח בה' ,לא משנה מה ]הגר"א משלי
כ"ב י"ט' :ועיקר נתינת התורה לישראל הוא כדי
שישימו בטחונם בה' כמ"ש וישימו באלקים כסלם
וגו' ...לפי שעיקר הכל הוא הבטחון השלם והוא
כלל כל המצות.['...
שיהיה ברור  -כל העניין של החיים שלנו ,של
הפרנסה וכל זה ,זה הכל בשביל לראות אם יש לנו
ביטחון בה' ]פרשת עקב'ְ :ל ַנסּ ְֹת ָך ָל ַד ַעת ֶאת ֲא ֶשׁר
ָכ ְר ָתּ ֶאת ה' ֱאל ֶֹקי ָך ִכּי הוּא ַהנּ ֵֹתן
ִבּ ְל ָב ְב ָך ,'..ושם' :וְ ז ַ
ְל ָך כּ ַֹח ַל ֲעשׂוֹת ָחיִל ,['...שלא נשב ונחשוב על כל
מיני דרכים שנתגבר על זה .אנחנו צריכים לעשות
השתדלות אבל שנדע שאם אנחנו מקבלים – זה
רק מה' ,הכסף ומה שאנו זקוקים לו יכול לעבור
דרך כל מיני ידיים אבל זה רק מה' .וכל החיים
שלנו זה צריך להיות ככה .ולא משנה מה ,בין אם
הבן אדם חי או הולך לעולמו ,חס ושלום ,בין אם
הוא בריא ,שיהיה בריא ,ולא משנה מה ,בין אם יש
לו כסף או אין לו ,אם הוא צריך להיות מקבץ
נדבות או שיש לו כסף מאיזה ִבּיזְ נֶס )עסק( או
משהו אחר ,לא משנה ,צריכים לבטוח בה',
להשתדל לחיות כל שניה ,ודקה ,ושעה ,ושנה ,עם
התורה ועם מה שהתורה אומרת לנו לעשות.
אנחנו חייבים לבטוח בה' ,לא משנה מה ,לא
משנה באיזה מצב אנחנו .ולא להגדיל את הצרות,
אלא להקטין אותם ,כי זה רק נסיונות ,שנהיה
מוכנים לנסיון הגדול .המשפחות שלנו שיש לנו
עכשיו – זה לא דוקא המשפחות שהיו לנו
בגלגולים האחרים ,אנחנו דואגים להם ובוכים אם
אנחנו מאבדים מישהו ח"ו ,אבל הוא לא מת ,הם
חיים עדיין ,זה משהו אחר ,זה נהפך למשהו אחר.
ואנחנו אותם הנשמות שהיו לפני כל כך הרבה
שנים ,שעמדנו בהר סיני ,ואמרנו נעשה ונשמע,
ואחר כך נכשלנו ,ועוד פעם אנחנו אומרים נעשה
ונשמע .הפעם לא בפורום כל כך גדול ועצום ,אבל
כל יהודי תמיד צריך לומר לעצמו' :נעשה ונשמע,
נעשה ונשמע ,נעשה ונשמע'.
אנחנו קרובים לסוף ,והסוף הזה הוא רק
התחלה .התחלה של משהו מדהים ,אבל אי אפשר
להיות חלק של זה אם אנחנו לא עובדים על
עצמנו ,אם אנחנו לא בוטחים בהקב"ה בביטחון
מלא ,שרק הוא הכל יכול ,והוא מכוון אותנו ,והוא
עושה את הכל אך ורק לטובתנו .וברגע שנרגיש
את הקירבה האמיתית איתו ,את האהבה שהוא
מרגיש כלפינו ,אז זה יעורר את הקשר שלנו איתו,
ואז כל הדברים האחרים ,כל השטויות ,ייעלמו
מאיתנו ,ולא נצטרך אותם יותר ,ואנחנו נהיה
שמחים ורגועים ומלאים אהבה ,אהבת ה' .וזה
יביא אותנו לאהבת המצוות .ולא רק אהבת
המצוות ,זה יהיה חלק שלנו ,של המבנה שלנו ,כי
אנחנו בנויים בשביל זה .לא יהיה יצר הרע ,יצר
הרע יהיה משהו של העבר שאנחנו נשכח ממנו.
אנחנו רק נהיה יהודים שרוצים את הקירבה של
הכל יכול ,בורא עולם.
ש .אדם שמרגיש שהוא יותר מדי שקוע בגשמיות
ועם העגל הזהב והוא רוצה לצאת מזה ,איך אפשר
לצאת מזה אחרי כל כך הרבה שנים?..
ת .אם אדם פתאום מרגיש שהוא רוצה לצאת מזה
– הדחף יהיה כזה חזק ,והוא יתחיל לשמור
מצוות ,הוא יתחיל ,הוא ימצא את הדרך ,ה' ידחוף
אותו חזק ]רבנו יונה בתחילת ס' שערי תשובה' :
והתבאר בתורה כי יעזור השם לשבים כאשר אין
יד טבעם משגת .ויחדש בקרבם רוח טהור להשיג
מעלות אהבתו ,['...אם הנשמה שלו מספיק
חשובה ,ה' בעצמו יקח אותו כביכול בידיים וידחוף
אותו חזק עד שהוא יגיע ...הוא ימשוך אותו באוזן,
או באף ...אבל הוא יגיע .כל יהודי ,לא משנה מי,
כל יהודי אמיתי עם נשמה יהודית אמיתית ,אפילו
אם הוא באיזה מצב שלא יהיה ,לא משנה מה,
'אם
אפילו הרחוק ביותר בעולם ]פרשת נצביםִ :
ִי ְהיֶה ִנ ַדּ ֲח ָך ִבּ ְק ֵצה ַה ָשּׁ ָמיִם ,['...בשניה אחת הוא
יכול לחזור ,בשניה אחת ,בחצי שניה'] ...יש קונה
עולמו בשעה אחת ,'...ע"ז י"ז.[.
הקב"ה לא יפסיד אפילו בעל נשמה יהודית
אחד .הוא כל כך אוהב כל נשמה ונשמה ,אתם לא
תופסים ,אפילו אנשים שהם תלמידי חכמים הכי
גדולים לא יכולים בינתיים להבין עד איפה האהבה
הזאת מגיעה ,וכמה שיהודי שמוצא את הנקודה
הזאת בתוך הנשמה שלו יכול לאהוב את ה' עד
כדי כך ,כמו שאברהם בן אברהם ,הגר פוטוצקי,
לא היה מוכן לתת לגר"א להוציא אותו משם בכל
מיני דרכים שרק הגר"א ידע ,לחלץ אותו מן
המוות .הוא לא היה מוכן להפסיד את המצווה הזו
שהיא כל כך גדולה – למות על קידוש ה' .זו
האהבה הכי גדולה שרק יכולה להיות בין היהודי
לבורא שלו.
ש .אז איך להתכונן באמת?...
ת .פשוט תפתחו את העינים ותראו מה שיש

מסביב ,וזה צריך להראות לנו מה קורה .הכל כל
כך מפחיד יהיה ,כך שיהודי אמיתי ,שיש לו איזה
נסיון בהשתדלות להפעיל את הביטחון שלו –
יצטרך שיהיה לו ביטחון .וכל יהודי ישמח שהשקר
הולך להיות מפורק וייעלם בסופו של דבר.
ואלה שעדיין בחו"ל ,אלה שבנו להם בתים
מאבן ,שתדעו ,ה' יהרוס את הבתים האלה ,בתים
כאלה אסור לבנות אותם בכלל ]פלא יועץ ,ר'
לקמן[ ,זה רק בגלל שהיהודי התרגל למקום
מגוריו ,לגשמיות של המקום ובנה לעצמו בית
שיכול להחזיק דורי דורות ]תהלים מ"טִ " :ק ְר ָבּם
עוֹלם ִמ ְשׁ ְכּנ ָֹתם ְלדֹר ָודֹר .['...ומאז הגירוש
ָבּ ֵתּימוֹ ְל ָ
מארצנו היינו צריכים לחיות עם מזוודות המוכנות
לצאת מהגלות ולחזור ,מאז ההתחלה של הגלות.
פלא יועץ ,ערך בנין... :ועל כל פנים לא ירבה
הוצאות בבניינים גדולים ,בנין אבנים ,עליות
מרווחים מצוירים ומכוירים וכדומה ,כי הכל הבל
כצל ימינו על הארץ
ורעות רוח ,וגֵרים אנחנוֵ ,
)דברי הימים א כט ,טו( ,וטוב לו שיוציא אותן
הוצאות לבנות לו בית נאמן לעולם הבא ,כי שם
ביתו ...ובפרט בארץ העמים אם אפשר לו לאדם
לדור בישוב על ידי שכירות יותר טוב שלא יבנה
בתים כלל ולא יקבע דירה בארץ טמאה ,וזה מורה
על אמונת הגאולה וציפיית הישועה מיום ליום
וכמו שכתבנו במקומו.
פלא יועץ ,ערך גאולה' :ומסימני המאמין ומצפה
לישועה הוא ...שלא יבנה בתים רבים חזקים
ועליות מרווחים בציורים ופטורי ציצים בארץ
נכריה ,כי מי שהוא נכון לבו בטוח יושב ומצפה
מדי יום ביומו כי קרוב יום ה' שיקבץ נדחיו
ונקומה ונעלה אל הר ה' מקום מקדשנו ,ולא יקבע
דירתו דירה נאה בארץ הטמאה ,ומה גם כי ימינו
כצל עובר וגֵרים אנחנו בעולם הזה'...
ֵ
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בנימין ,ירושלים ,עיוכ"פ תשע"ח
שלום לכולם ,אני רק רוצה לומר לכם שאנחנו כבר
בסוף .אין בכלל ספק .אולי הכל מסתובב כאילו
שזה בסדר ,אבל זה לא בסדר ,זה 'כאילו' ,הכל
'כאילו' .אלו הם הרגעים האחרונים של העולם
כמו שאנחנו מכירים את זה מאז שנולדנו ועד
עכשיו ,מבריאת האדם-הראשון ואשתו ועד הרגע
הזה .זה הסוף .מעכשיו ,אחרי יום-כיפור ,זה
מתחיל להיות משהו לגמרי אחר .וזה לא יהיה קל,
זה יהיה מאד מפחיד ,ומאד קשה .
ומה שחשוב ביותר זה לא לעזוב את הקב"ה,
לבקש ממנו כל דבר .בכל רגש ,בכל מחשבה,
להיות ִאתו .זה מה שיציל אותנו ,שאנחנו מראים
לו בכל דבר ודבר שאנחנו בוטחים בו .אפילו שזה
נראה שהעולם שלנו נופל ,ואולי זה נראה שזה
'נופל על הראש שלנו' חס וחלילה ,לא לפחד ,הוא
יציל אותנו .וזה קשה לעשות כשרואים שכל
העולם מתפרק .היתה מלחה"ע הראשונה ,וזה היה
מאד מפחיד ,זו היתה המלחמה הראשונה של כל
העולם כולו .ואח"כ מלהח"ע השניה עם תותחים,
ועם מטוסים ,ועם כל מיני דברים שבמלחה"ע
הראשונה לא היה לא בכמות ולא באיכות ,ובסוף
עוד פוצצו שתי ערים ,הירושימה ונגאסקי ,עם
פצצות גרעיניות בפעם הראשונה בהיסטוריה ,וזה
היה מאד מפחיד.
העולם כמו שאנחנו מכירים את זה ,וכמו
שראינו בכל ההיסטוריה היו בו הרבה מלחמות,
אבל גם ִעם זמנים שנחשבים לטובים ,זמנים של
שלום ,של מצב כלכלי מאד גבוה ,מאד טוב ,מצב
נהדר שכל אחד מצא לעצמו בית ,והיו כאלו
שעשירים יותר ועשירים פחות.
היה 'פרוספריטי' )רווחה ושגשוג( ,היו תקופות
של פרוספריטי ,אבל תמיד השטן עבד נגד
האנושות ,תמיד ,מההתחלה ועד הסוף ,למשוך
אותם למצבים קשים ביותר ,למשוך אותם לדברים
אסורים ביותר .ולכן אין מה לעשות ,אנחנו הגענו
למצב שזה הולך להיות הסוף של העולם כמו
שאנחנו מכירים את זה.
עכשיו הכל נעלם – כל הטוב ,אך כל הרע נשאר.
ומה שאנחנו חשבנו שזה טוב – עוד נראה את זה,
לא כל מה שחשבנו שזה טוב זה באמת טוב ,אבל
כל הרע ממש מתבלט מאד.
ויהיה בלבול מאד גדול .וזה כבר התחיל.
הבלבול – בלתי נסבל כבר .במיוחד פה בארץ
אנחנו רואים איך שהציונים רוצים לגמור אותנו,
את הנשמה היהודית .רוצים להפוך אותנו
לאפיקורסים ח"ו ,להפוך אתנו לחילונים בדרגה
הכי נמוכה.
והם כולם ביחד .וכי מה אתם חושבים ,שבית-
המשפט פה הוא הולך נגד ביבי?! ...בכלל לא!
ושביבי הולך נגדם? בכלל לא! או האם חשבתם
ֶשאלה שיושבים בכנסת ,חברי-הכנסת ה'כביכול
חרדים' שהם נלחמים על האידישקייט? בכלל לא!
זה הכל הצגות מהתחלה ועד הסוף .וזה משהו שאי
אפשר להלחם נגד זה 'ראש בראש' ,אז איך אנחנו
בכל אופן נלחמים נגד זה? אנחנו פשוט צריכים
להחזיק את האמונה-והביטחון שלנו ,להחזיק חזק
את כל המנהגים שלנו ,את התפילות שלנו ,את
קירבת ה' שלנו ,ותמיד להיות עם ה' .לא להיות
מוכנים לעזוב אפילו 'סנטימטר' אחד מהיהדות
שלנו .וזה יציל את עם ישראל ,את הנשמות
האמיתיות.

בכל העולם יש כבר שנאה ליהודים .פה ושם יש
דברים ש'כאילו' אוהבים קצת את היהודים ,כמו
את הכורדים ...אבל זה לא כ"כ פשוט ,הם באמת
עושים בעיות ליהודים .הם שונאים את היהודים
בכל העולם .ואנחנו ַעם 'פיצי'ַ ,עם כ'"כ קטן ,והוא
עוד יותר קטן כשרק נדע כמה מאיתנו הם באמת
נשמות יהודיות – אז זה יהיה ממש אפסי בעולם
שיש עכשיו.
אבל ה' יהפוך את העולם ,הוא ירים את הים
וישפוך את זה על האדמה ,והיכן שהים היה –
תהיה אדמה ,כמו שכתבתי .אבל זה יהרוג את רוב
האוכלוסיה בעולם .וה' יציל את האהובים שלו,
את ה'שפיץ' של העולם שהוא ברא.
הוא ברא את העולם ,ורק הוא יכול להרוס את
העולם .וזאת אנחנו אומרים כל הזמן ,הרשעים
האלה לא יכולים להרוס את העולם ,אבל אנחנו,
היהודים האמיתיים עם הנשמות הטהורות,
שלכלכנו אותם הרבה פעמים ,אבל בכל זאת
אנחנו בעזרת התשובה שלנו יכולים להחזיר את
הנשמות להיות נקיות ויפות שוב – אנחנו לא
ניעלם ,לא נמות ,רק נחיה ]'יסוֹר יסרני ק'ה ולמות
לא נתנני .['...ואנחנו נגיע לבית המקדש ,לנצח.
אבל נצטרך להקריב את עצמנו .אני לא אומר
שצריכים למות על קידוש ה' ,אבל אם כן – אז
צריכים ,ה' ישמור אותנו שנוכל לחיות על קידוש
ה' ,זה הרבה יותר חשוב.
ש .האם החרדים בכנסת הם 'ערב רב' ,האם הם
לא נשמות יהודיות?...
ת .אנחנו לא ָשׂ ִמים שלט או מדבקה על מישהו .כל
מי שהולך עם הממשלה הארורה הזאת ,ועם כל
אלה מסביב ,ומי שנמצא בממשלה בכלל יודעים
את כל התכניות ,הם עושים הצגות מהתחלה ועד
הסוף .הרשעים שבצבא – גם הם יודעים ,אבל
מסכנים אלו החיילים ,שלא יודעים ,שהם
מקריבים את החיים שלהם ,בשביל שקר ,שקר
גמור .הם מדברים על צבא שהוא מאד 'מוסרי'...
שיש לו ערכים ,ולקחו את הבחורצ'יק המסכן הזה,
שירה במחבל ,ואמרו שהוא לא בסדר ...הוא ממש
ָר ַצח ...ממש עשה עבירה קשה ...זה לא היה רצח,
זה היה אויב .הם מבולבלים .ולא רק זה ,יש להם
צבא של טינופת ,שעושים דברים שזה נגד התורה
בצורה קשה ביותר .איך אפשר לשלוח לשם בן או
בת? אי אפשר .זה מקום של עבירות קשות .רק
להיות שם – זה ללכלך את הבן אדם .אז יש פה
בלבול מאד גדול .
עכשיו הרפורמים הרימו את הראשים שלהם .הם
מנסים למשוך את החילוניים .אפילו יש מספיק
חרדים שאין להם חשק כ"כ להתפלל או ללמוד או
להיות חרדים ,זה מדי קשה להם ,אז הם רוצים
איזה קיצור דרך ...שהם לא צריכים כ"כ הרבה,
אבל אפשר פחות-או-יותר להיות בשקט עם עצמם
עם התכנים העקומים שלהם .
אבל זה לא ילך ,פשוט לא ילך ,כי זה לא הולך .ה'
יגמור את כל אלה ,כל אלה שהולכים נגדו,
שבפנים הם ערב רב ,או עמלק ,או אדום ,וכו'.
הצבא  -מלא עקומים ,אנשים שהולכים נגד
הקב"ה ח"ו ,שלא נדע .וזה לא נותן שום זכות לעם
ישראל ,רק ההיפך .אנחנו חייבים להתרחק מכל
מה ששייך למדינה .המדינה הפכה ל'אנטי-אלוקים',
ואי אפשר לעמוד בזה .
אנחנו לא צריכים לעזוב .פה זה ארץ ישראל .ה'
הביא אותנו לפה ,ואנחנו צריכים לעמוד פה,
לחכות עד שמשיח מגלה את עצמו ,או שה' מגלה
אותו ,ועד אז אנחנו צריכים לעמוד ֵאיתן ולא
לוותר אף לא על מצוה אחת! ועכשיו רוצים לגייס
את כולם! אז יעשו איזה פשרה ,שילכו קצת לפה
וקצת לשם ,קצת לצבא או לשירות-לאומי ח"ו.
אבל צריכים להגיד :לא! בשום פנים ואופן! אבל
כל ראשי-הישיבות שמקבלים כסף מן המדינה,
שפתאום לא יהיה להם כסף ,ופתאום לא יהיה
להם אוכל כ"כ ,או פרנסה בכלל ,ולא ,אני לא
מדבר על הפרנסה 'מעל ומעבר' שהם מקבלים מן
הרשעים ,אבל חייבים ,חייבים לדעת שכל העניין
של הממשלה ,של הצבא ,של ה'כאילו חרדים'
בתוך המסגרות האלה ,זה שקר גמור! וגם אצל
המזרחיסטים .אמנם גם אלה המזרחיסטים שבכל
אופן הם נשמות יהודיות ,הרבה מהם ,שבכ"ז
אוהבים את הקב"ה ,הם כבר יפתחו את העינים,
והם יהיו מאד חזקים ולא יוותרו גם הם.
אבל כל המדינה הזאת  -בלאגן ,זה שקר אחד
גדול ,שקר אחד גדול .וזה לא קורה רק במדינה
שלנו ,רק מה ,המלחמה הרוחנית הכי גדולה
עכשיו ,שזו המלחמה הראשונה והאחרונה ,זו
המלחמה עכשיו ,המלחמה שהיא לא נגד הערבים,
ולא נגד רוסיה ,אלא נגד האפיקורסים ,נגד
השקרנים ,נגד כל אלה שהם נגד הקב"ה .עכשיו
המלחמה! זוהי המלחמה האחרונה! ולא המלחמות
שעוד מעט מתחילות בכל העולם ,כי זה מתחיל
ונגמר פה .זה מתחיל עם המלחמה הזאת שיש בין
ה'כביכול יהודים' שהם באמת לא יהודים ובין אלו
שהם באמת יהודים .ותהיה מלחמה ענקית ומאד
קשה ,אבל לא ארוכה .
ואז אנחנו צריכים רק לא לשכוח :אנחנו
הנבחרים של הקב"ה ,שהוא אוהב אותנו ,והוא
ברא את העולם בשבילנו ,בשבילנו! אתם מבינים?
בשבילנו הוא ברא את העולם! הוא שלח אותנו
מבריאת העולם ועד היום בכדי לעדן את הנשמות
שלנו ,להביא את הנשמות שלנו לרמה הכי גדולה
של ביטחון בהקב"ה .זה מה שאנחנו צריכים.
ובגלל זה אנחנו מתגלגלים ומתגלגלים ומתגלגלים
מההתחלה ועד היום .וברגע שאנחנו מתגלגלים עד

הרגע הזה – אז בא היום ,בא הרגע ,שאנחנו
צריכים להראות מי אנחנו ,שאנחנו איתו ,איתו!
עם הקב"ה! אין עוד מלבדו! הקב"ה – הוא
האלוקים ואין עוד מלבדו !
וברגע שאנחנו מוכנים לעמוד נגד הרשעים – אז
כל הבלאגן יתחיל בגדול ,בכל העולם .כל הארצות
ייעלמו חוץ מארץ ישראל ,ויהיה משהו אחר
לגמרי .יהיה מים בכל כדור הארץ .ואז בסוף –
תהיה המלחמה האחרונה-האחרונה ,שזה 'גוג
ומגוג' .אבל לא נצטרך להילחם בזה ,הקב"ה ,עם
משיחו מזרע בית דוד ,המלך דוד ,הם יילחמו נגד
כל הרשעים ,הגוים .וזאת תהיה נקמה מתוקה
ביותר .לא לפחד! זה יהיה מפחיד ,לא לפחד! נהיה
עם הקב"ה ,לא לפחד ,לא לפחד ,לא לפחד .
כשאני אומר 'לא לפחד' – אני מתכוון לזה.
אנחנו צריכים להיות חזקים .וגם הכסף יפול ,יפול
חזק .הכסף יפול! לא יהיה כסף .מה נעשה בלי
כסף? מה נעשה בלי מכולת? מה נעשה בלי
סופרמרקט? נצטרך שכל אחד יהיה לו קצת אוכל
בבית או קצת מים בבית או קצת-לא-יודע-מה,
אבל ה' ידאג לנו .ה' ידאג לנו .אפילו אם לא נאכל
– לא נמות מזה .ואם לא נשתה – לא נהיה
צמאים .אבל הקב"ה ישמור עלינו .על היהודים
הנאמנים לו – הוא ישמור .
ובן-אדם הכי עשיר ,כשאין לו את האמונה
והביטחון הזה – אפילו שיכולים להיות לו
מחסנים מלאים בשביל עד שנה ,בואו נגיד ,אבל
זה לא יעזור כלום .זה לא יעזור לו אם אין לו
ביטחון בה' .ואם יש לו ביטחון בה' באופן מלא –
כן ,זה יעזור לו ,אבל אם לא – אז לא .ובן-אדם
פשוט שאין לו כסף ,זה יעזור לו ,יעזרו לו האמונה
והביטחון בה' שהוא לא יהיה לא רעב ולא צמא,
או שה' פשוט יביא לנו את המן .באיזשהו שלב
הוא בודאי יביא את זה ,וגם את באר-מרים ,כדי
שכולנו לא נהיה צמאים.
לא לדאוג! ה' מוכיח לנו ,יום ולילה ,יום ולילה
הוא איתנו .וכל אלה שהיו חולים או שהם חולים
עכשיו ,שתהיה רפואה שלימה לכל חולי עמך
ישראל ,אבל בואו נגיד אלו שהלכו כבר ,או אלה
שהיו ,הרי רק הסבל שלהם הביא אותם לרמה
גבוהה .ולא להיות עצובים בשבילם ,כי הם יחזרו.
הם לא נעלמים .אין מוות! אין מוות לעם ישראל
]מלאכי' :ואתם בני יעקב לא כליתם .['...פשוט
עוברים מצורה לצורה ,ממקום למקום .נהיים בלי
גוף ,אבל רוחניים ,ואח"כ אלה שבשמים או אלה
בגן-עדן או אפילו בגיהנום כשעושים את התיקון
הסופי – הם יחזרו בשמחה לעולם הזה ,עם גוף.
אל תדאגו ,לא בלי גוף ,אל תדאגו ,וגם עם בגד,
עם בגדים ]שבת קטז ,[.לא יבואו בלי בגדים.
ש .האם זה אותו הגוף או עם הגוף שעשו בו את
הכי הרבה תיקון?
ת .את כל הסודות אינני יכול להגיד ...אנחנו בכלל,
הרוב מאיתנו ,הם בכלל רק חלקים של נשמות.
כן ,אני רק רוצה לומר לאלה שהגיעו עכשיו שאני
אמרתי שזה הסוף .אנחנו צריכים להבין שכל מה
שקורה במדינה הזאת – זוהי מלחמת-העולם!
ואנחנו מתחילים את המלחמה פה ,אבל לא נגד
הערבים ,אלא נגד האפיקורסים .זה ברור? ואת זה
אנחנו מתחילים כבר עכשיו ,וזה כבר התחיל .הם
הולכים נגדנו בצורה קשה ביותר .ולא לחשוב
שאפילו אחד מאלו שיושבים בכנסת איתנו ,שהוא
עם האמת ,אפילו לא אחד .ואל תחשבו שביבי נגד
בית המשפט ,בית המשפט הוא עם ביבי ,וביבי עם
ביהמש"פ ,כל המלחמות זה סתם שטויות .כל אחד
חושב על עצמו .כל אחד יודע מהי התכנית .כל
אחד יש לו תפקיד .רק המסכנים הם החיילים
שמקריבים אותם בשביל כל השטויות שלהם ,אבל
חוץ מזה – זה הכל הצגות .
עכשיו שמתם לב שהרפורמים מאד נכנסו,
בשביל שרוצים למשוך את כולם ,עם כל מיני
פרסומות ,כמו שיש להם איזה סידור ,או 'מחזור'
שזה עושה שוויון בין הגברים לנשים ...וזה מסביר
טוב מתי לעמוד ומתי לשבת ...אבל זה ממש הכל
אפיקורסיות .
ולא רק זה ,משרד החקלאות פתאום אומר שלא
צריך לעשות כפרות ...עדיף לא לעשות על
תרנגולים .מי שעושה זאת – זה מנהג שלו ,אבל
משרד החקלאות החליט שמי שלא רוצה ,אז
שייתן את הכסף שהוא עושה עם זה כפרות
לעניים ,שייתן את זה להם ,שהם יאספו את הכסף
והם יחלקו את זה ...אה ...אה ...למי הם יחלקו?!
לעצמם! למטרותיהם! משרד החקלאות עושה
פרסומת בשביל כפרות? זה כפרה בעצמו!...
אז דיברנו שזו המלחמה עכשיו .ואנחנו נצטרך
להיות חזקים ,הם יפסיקו )לתת( כסף לכל ישיבה
שלא רוקדת לפי החליל שלהם .וכל בן אדם רגיל –
יהודי אמיתי ,ירגיש את הבעיה הכספית שכבר
אנחנו מרגישים את זה .וכל בחורה שלא מוכנה
ללכת לצבא ,או לשירות-לאומי – או כל בחור
שאיננו מוכן ,וכל מנהל או מנהלת שלא מוכנים
להכניס את השקר לתוך בית הספר שלו או שלה –
יסבלו מאד! אבל זהו! זה המבחן שלנו! הכי גדול!
להגיד עכשיו :עד כאן! עד כאן! עוד פעם אני חוזר
וחוזר :זו המלחמה! ואת המלחמה הזאת – אנחנו
נלחמים אך ורק בארץ ישראל .במקומות כמו
ארה"ב ,ובאירופה ,אוסטרליה ,וכל הארצות,
המלחמה תהיה מלחמה ממש ,עם פצצות וכו' ,ולא
נבדיל בין יהודי לגוי ,אבל ה' ישלוף את כל
הצדיקים שלו משם ויביא אותם לארץ ישראל !
עדיף ,יהודים יקרים ,לקום עכשיו ולבא לפה
בכמויות גדולות בשביל לחזק את היהודים

האמתיים ,שלא יתבלבלו ,ושיהיו חזקים נגד כל
האיומים וההפחדות של הרשעים ,עם כל הפעולות
שהם עושים כנגד עם ישראל ,נגד הקב"ה .נצטרך
להיות חזקים .אמרתי לכם פעם שנצטרך להילחם
ולהגיד' :עד כאן!' ,אנחנו לא מוכנים ,לא מוכנים
יותר שתורידו מאתנו את האמונה והבטחון
והקדושה ,שיורידו מאיתנו ח"ו את האהבה ,אהבת
ה' ,ואהבת התורה ,את אהבת הלימוד של התורה,
ואת הבית היהודי האמיתי! זהו ,גמרנו ,גמרנו עם
זה! לא אכפת לנו מה שעושים לנו! ]מים רבים[
מה ,נמות? אין מוות ליהודי שמת על קידוש ה'.
אבל בעזרת ה' ,לא נצטרך למות על זה ,אלא
לקנות את הזכות הגדולה לחיות על קידוש ה',
ולקבל משיח צדקנו ולהקריב קרבנות בביהמ"ק
השלישי .סוף.
ש .לא יהיה מוות?
ת .לא יהיה מות ,אבל זה לא עכשיו ,עכשיו עוד יש
מות ,שלא נדע .אבל שוב ,כמו שאמרתי ,יהודי
הולך לעולם הבא ,וחוזר נקי .
ש .צפון קוריאה וארה"ב ,בכל שבוע האיומים
הופכים חריפים יותר ומסוכנים יותר .טעות קטנה
ואלּוּ העולם שאנן ורגוע...
– וזהו ,מלחמת עולםִ .
ת .הכל הצגות – כל העסק הזה עם צפון קוריאה,
יכול להיות שהמשוגע שם ,הנשיא ,שיתכן שפשוט
הם לוקחים בן-אדם קצת חולה-נפש ומכוונים
אותו ,ומובילים אותו לזה .זה יכול מאד להיות.
ש .אבל עם הצגה שכזאת זה יגיע בסוף למלחמת-
עולם...
ת .נכון ,אבל זה מה שהם רוצים ,וזה בסופו של
דבר מה שיהיה .אבל קודם  -תהיה המלחמה פה,
וזה מה שהכי חשוב לנו והכי קשה לנו .זה יהיה
מאד מפחיד .יהיו פצצות גרעיניות ,המימן או אני-
לא-יודע-איזו פצצה .ה' ישמור עלינו ,אבל לא כ"כ
הרבה ,כי גם הרשעים לא מעוניינים להרוס לגמרי
את העולם ולמלאות את כל האטמוספירה עם
הרדיואקטיביות .אבל יהיה מאד לא נעים .אבל ה'
ממש יהרוס את רוב העולם הזה ,אבל לא ע"י
פצצות ,כי זה יתן את ה'קרדיט' לבן אדם ,ואין
לאדם את האפשרות לעשות את זה .ה' יעשה את
זה ,ה' בעצמו על ידי הכוכב 'ניבירו' עם כל כוכבי-
הלכת שלו – הוא זה שיעשה את זה ,הוא שולח
את זה בשביל זה.
ש .והכוכב ממשיך להתקרב...
ת .בודאי .הוא מאד קרוב עכשיו.
...ויש נבואה שדברנו על זה מהפרנקפורטר רב
)האדמו"ר מקרלין זצ"ל( שפריס ,ניו-יורק ולונדון -
ייעלמו .וזה היה עוד לפני עידן הפצצות
הגרעיניות!...
ש .תדריך אותנו קצת ,מה אתה מבין ,מה אפשר
לעשות שעדיין לא עושים בענין?
ת .אוקיי .ברור לכולם שהם ,הרשעים ,לא יתנו
כסף למי שיש לו ישיבה ולא עושה את מה שהם
ממש רוצים ,שזה יהיה דבר שבלתי-אפשרי
לעשותו אם ראש-הישיבה או מנהל-בית-הספר או
מנהלת-בית-הספר יהודי אמיתי או יהודיה
אמיתית .זה ממש יהיה בלתי-אפשרי בשבילם
לעשות את זה .זה יהיה כמו ללכת לכנסיה ולהפוך
לגוי נוצרי .אותו הדבר .ולכן ,יש לנו מלחמה לא-
סתם ,אנחנו צריכים להגיד 'לא!'
אנחנו צריכים לאסוף בחורים מצד אחד,
ובחורות מצד שני ,וללמד אותם בחינם ,או למצוא
איזו דרך ,אבל צריכים 'לשם שמים' .לשם שמים
לחנך את הילדים שלנו ,ולסגור את עצמנו .אתם
זוכרים? שנים שאנחנו אומרים' :אנחנו צריכים
לבנות קירות מסביבנו' ,לסגור את עצמנו בתוך
גטו ,גטו רוחני ,שלא נתלכלך מהלכלוכים שיש
בחוץ.
יש להם מלחמה כ"כ גדולה של פרסומות בכל
המקומות בכדי להחליש את החלשים עוד יותר,
למשוך אותם ,כמו שעמלק עשה .אלה שיצאו מן
העננים ששמרו על עם ישראל – עמלק פשוט
הרגו אותם ,משכו אותם .וזה מה שהם עושים .הם
מחפשים כאלה שהם 'מחוץ למחנה' ,שאפילו אם
הם עוד לבושים כמו חרדים או דתיים – אבל הם
מחוץ למחנה ,והם מושכים אותם ,והורגים אותם
רוחנית .
ולכן אנחנו חייבים לעצור את זה ,ולהגיד :עד
כאן! לא יותר! צריכים לחנך את הילדים שלנו .לא
יעזור ,נצטרך להוריד את רמת הגשמיות שלנו
מאד ,ברוך ה' ,וזה ינקה אותנו מכל הגשמיות
הזאת .זה סתם שקר ,וזה מביא אותנו לשקר .זה
עושה מחיצה בינינו לבין הקב"ה .ואז נצטרך ככה
להיות .והיהודים האמיתיים ישמחו ,ישמחו ,לא
סתם ישמחו ]'והכן[! וזה הכל .ואחרי זה – יהיה
הכוכב ,אחרי זה – יהיה גוג ומגוג ,וזאת תהיה
המלחמה האחרונה .
ש .אני מרגיש שזה ממש מסוכן כל המאבק הזה,
זה דורש זהירות עצומה שלא להתגרות בהם...
ת .נכון ,הם מאד מסוכנים ,אבל הם רק מסוכנים
למי שמפחד מהם ,שאינו לגמרי עם הקב"ה ]עי'
ברכות ז .[:לא צריכים לגרות אותם ,צריכים רק
להיות יהודי ,ולא לתת להם לשנות אותנו .לא
צריך לתקוף אותם ,צריכים לבנות בתים קדושים,
עם ילדים קדושים ,ולבנות בתי כנסיות באמת
קדושים ,ולא 'כאילו' .ולהקים ישיבות ,או שכלל
לא צריכים ישיבות ,צריכים 'חדרים' גם לבחורים
הגדולים ,ולשבת ללמוד ברצינות ,בלי לחשוב אם
יש כסף ,בלי לחשוב אם יש כסף בשביל נעלים או
גרבים או לא-משנה-מה ,או בעיקר בשביל אוכל.
לא לחשוב .לתת את החיים שלנו להקב"ה ,ולהיות
בטוחים שהוא יתן לנו מה שאנחנו צריכים ]'כגמול

עלי אמו'[ .לא צריך ללכת ולהרביץ לאלה ,לא
להתחיל איתם ,רק לחיות חיים של יהודי אמיתי,
זו המלחמה .ואם הם מתקיפים אותנו – ה' ילחם
נגדם.
ש .לכאורה כל מה שלמדנו בתורה על מסירויות-
הנפש שעברנו לאורך הדורות ,הכל בשביל עכשיו,
שעכשיו נעמוד בנסיונות שמנסים אותנו...
ת .בדיוק ,בדיוק מה שאתה אומר! זה בדיוק נכון.
כל הדורות ,מהאדם הראשון עד עכשיו ,זה בשביל
הדור שלנו ,שיהיה לנו כח לעמוד נגד השקר ,נגד
השטן ימח שמו וזכרו ,ולא לתת לרשעים למשוך
אותנו מהקב"ה .אנחנו נעמוד איתנים נגד ,לא
נצטרך להילחם עם האגרופים או עם רובים ,רק
נעמוד ,נסגור את הדלתות שלנו ,או נבנה כביכול
קיר מסביבנו ,ואז אנחנו נלמד תורה ,נתפלל,
ונקים משפחות קדושות ,ולא נלך לכיוון של
הרשעים! ינסו להרוג אותנו – ה' לא יתן להם...
ש .צריכים זמן בשביל כל זה...
ת .אנחנו בזמן משיח ,כל זה לא לוקח הרבה זמן.
ש .צדיקים התבטאו מילים מאד חזקות על מה
שאמור להתרחש השנה ...
ת .בודאי בודאי ,זה צודק ,מרגישים שזה השנה,
ה...ה ...בה' הידיעה .השנה.
ש .שבעים שנה לשלטון הערב רב במדינה ,כדברי
הגר"א....
ת .זה מתאים גם לכל מה שאמר הח"ח...
ש .בזוהר כתוב שיבואו כל השבעים אומות
נגדינו...
ש .פעם אמרת שזה לא רק שפעם יהודים מסרו
נפש ומתו על קידוש ה' ,זה עוד יכול לחזור עוד
פעם ,הנסיונות הללו...
ת .ממש .זה הרבה יותר קשה מה שהולך עכשיו ,כי
העולם הוא פחות רוחני ,הוא פחות קרוב לה'.
ואנחנו צריכים לעשות את כל המרחק הזה ,של
הקלקול ,של כל המאות או אלפי השנים .היו לנו
אנשים גדולים ,שלמדו תורה ,שכתבו ,וחיברו
ספרים על התורה ,והם היו הרבה יותר גבוהים
מאיתנו ,אבל אנחנו הנמוכים ביותר מכל הדורות.
אנחנו צריכים למצוא את הכח ,את הקשר עם ה',
כדי להילחם עם הגוף שלנו ,עם המהות שלנו ,נגד
הרשעים ,שמנסים לעשות הפרדה בין היהודי
והבורא שלו ,ח"ו .זה לא יהיה! זה לא יהיה אף
פעם! המעטים שבין היהודים יעמדו איתנים כנגד.
שוב ,אני לא אומר שצריכים להילחם בגוף.
צריכים לשבת וללמוד ,רק להילחם בגוף בכך
שאנחנו מקימים משפחות ,להילחם בגוף בכך
שאנחנו לא מפחדים ,שכל הזמן אנחנו מחפשים
יותר ויותר להיות קרובים לה' ,ואז ה' לא יתן להם
לגמור אותנו.
ש .במקסיקו היו שלש-רעידות אדמה קשות
ביותר ...מהו המסר ליהודי מקסיקו ובשבילנו?...
ת .רעידות-האדמה וההוריקנים והרי-הגעש וכו'
וכו' – זה הכל מסר לעולם ,לכל העולם :מגיע
הסוף שלכם! וליהודים – אם אתם לא רוצים
שיהיה הסוף שלכם – אז תתחברו חזק לקב"ה,
ותגיעו לא"י.
ש .מפרסמים עכשיו שההיתר לגור בא"י זה רק אם
אפשר לעסוק בתורה בשקט – אך אם מכריחים
להתגייס אז היהודים צריכים לברוח החוצה...
ת .פה זה שדה-הקרב .לברוח לחו"ל – זה רק יגרום
ליהודים שילכו יותר לאיבוד .פה שדה הקרב  -ופה
צריכים להילחם .מי שיגיע עכשיו לא"י – תהיה לו
זכות עוד יותר גדולה.
ש .תן לנו עצה איך לעבור את יום-כיפור כמו
שצריך ,שזה באמת ינקה אותנו...
ת .צריכים להתכונן ,להתכונן .פשוט להוריד את
כל המחיצות שבינינו לבין הקב"ה .עם כל הכוחות
שלנו .להשתדל להגיע כביכול לזרועות שלו,
ולבכות כביכול על הכתף שלו ,ופשוט להתקרב
ולהתקרב ,להצטער ברור על כל העבירות שלנו,
כמו שאנחנו באים לאבא שלנו ,ואומרים :סליחה,
אבא ,עשיתי את זה ועשיתי את זה ,רציתי להיות
ילד טוב ,אבל היצר-הרע תפס אותי ...תסלח לי,
תסלח לי ,אני אוהב אותך ,אתה האבא שלי ,אני
הבן האוהב שלך ...ולהרגיש ,תרגיש את הקב"ה.
להוריד את כל המחיצות ,את כל המחיצות .זה לא
קל .במיוחד כשאנחנו חיים בעולם עם כל כך
הרבה מחיצות ,לאחד זה מחיצה מכסף ולאחד
מזהב ,ולאחד משנהב ,עד שאנחנו נעבור ממצב
הזה למצב אחר ,ואז רואים שיש כאן משהו אחר,
משהו ששווה פי מיליון יותר מזה ,ללא שיעור
וללא סוף ,יותר מכל הכספים בעולם ,וכל הזהב
שבעולם .עלינו לשבור את קיר הזהב ,קיר השנהב,
קיר הכסף ,ולהגיע אל הקב"ה .כי המחיצה בינינו –
כשיודעים מזה – זה מאד קל להסיר את זה
ולהיכנס פנימה .כי את כל הקירות של זהב וכו' –
זה אנחנו בנינו ,לא הקב"ה .ולמעשה ,אין כמעט
מחיצה בינינו ,בין עם ישראל להקב"ה ,רק
המחיצות שאנחנו בעצמנו בנינו .

חייבים לברוח מן הרשעים

)(290

בנימין ,כ"ח תשרי תשע"ח ,ירושלים
אני מרגיש כל יום ,כל רגע ,שאני רק רוצה לבכות
ולבכות .הלב שלי נשבר ,ומהלב נשפכות כל
הדמעות .אני לא יודע גם מה לעשות .אני מתפלל
לה' יום ולילה להציל אותנו כי אני מרגיש את
האסונות שעומדים להיות בעולם שלנו.
כל הרי-הגעש שמתחת לאוקיינוס ושמעל
לאוקיינוס ,ההוריקנים ,סופות-הטורנדו ,השריפות
הענקיות וכו' וכו' ,כמו גם רעידות האדמה ,כל
פגעי-הטבע שבד"כ הם מתרחשים בכמות כזו

ובגודל כזה בתקופה של מאה שנה – עכשיו זה
הצטמצם לתוך כמה שנים .וזה ברור שה' מדבר
איתנו ,מזהיר אותנו שעומד להיות אסון .והכל
כתוב וברור ,ומי שקצת יודע ללמוד יכול להרים
ספר ,אפילו יש מתורגמים לשפות שונות ,ואפשר
לקרוא את זה ברור ,דברים שנכתבו לפני אלפי
שנה ,או אפילו דברים שנכתבו לפני כמה מאות
שנים ,או אפילו מאה שנה .ושמענו את זה מגדולי-
הדור שלנו בכל הדורות שאמרו לנו מה יהיה ,אולי
פה ושם אמרו קצת אחרת ,אבל בסך הכל זה אותו
הדבר מה שכולם אמרו.
ועכשיו אנחנו רואים ברור שזה קורה ,ומי שלא
'ק ַט ַר ְקט רוחני'
רואה את זה – אז או שיש לו ַ
)עיוורון רוחני( ,או שהוא טיפש ,או שהוא פשוט
רשע ולא רוצה לדעת ,רשע כזה שהוא בטוח שהוא
ביחד עם השטן ימש"ו יכולים ממש לנצח ח"ו.
וה' נותן להם את האפשרות לחשוב ככה ,הוא
נותן להם את כל האפשרויות ,כמו שלנמרוד היתה
סיעתא-דשמיא ענקית לבנות את מגדל-בבל ,ממש
בקלי-קלות ,כזה פרויקט ענקי שאי אפשר בכלל
להאמין שבימים ההם אנשים יכלו לבצע כזה דבר,
לבנות כזה מבנה ענק .ואז הם הגיעו כמעט עד
העננים ,והתחילו לירות חיצים אל תוך העננים
]סנהדרין קט ,[.כאילו-כאילו שהם יכולים לפגוע
בקב"ה ח"ו .תראו איזה טפשים! הוא נתן להם את
הכח להגיע עד לעננים ,אבל בדבר קטן הוא הוריד
אותם כולם עם כל המבנה הענק הזה.
ה' נותן לרשעים – גם בדור שלנו ,שזה הדור
הכי קשה שהיה אי-פעם ,הוא נותן להם כח .הם
יודעים ,הרשעים האלה ,לעשות דברים ,יש להם
טכנולוגיה לקחת מצב מסוים שיש בים ולעזור
לטבע לייצר הוריקנים מאד מאד מסוכנים .ויש
להם טכנולוגיה גם לכוון אותם ,את ההוריקנים.
אמנם עם הטכנולוגיה זה לא מאה אחוז מדויק,
וזה לא תמיד מצליח ,אבל זה מצליח מספיק
בשביל לעשות בעיות .כל מיני דברים הם עושים
אותם 'כאילו' ,ה' נותן להם אפשרות לעשות .אבל
לא כל מה שקורה בעולם הם אלו שעושים ,בודאי
שאין להם את הכח והטכנולוגיה לעשות את כל
האסונות שיש בעולם .ולכן רוב האסונות בעולם
– זה בא מזה שהכוכב 'ניבירו' או 'השביט' בא,
שמש קטנה עם שבעה כוכבי-לכת ,שסובבים
סביבו ,שכשזה מתקרב ומתקרב ,אז יהיה ממש
תוהו ובוהו בעולם.
וכמו שדיברנו ,אנחנו רואים כבר 'טיפ-טיפה' את
התוהו-ובוהו בעולם ,עם ההוריקנים והשריפות
ורעידות-האדמה וכו' ,וכן את הבולענים שנפערים,
שאנחנו רואים יותר ויותר בעולם שלנו .וזה יהיה
יותר גרוע מכל החיות שנכחדות ,וכל סוגי בעלי-
החיים שנעלמים לגמרי .כל מזג-האויר כולו
משתנה .יש בצורת במקום שפעם היה מים,
והרבה מים איפה שפעם היתה בצורת .הכל
השתנה .מיליונים ואולי מיליארדים של דגים
מתים בכל הזמן ,וזה לא סתם .וזה לא כמו
שהרשעים רוצים שנאמין שזה בא כתוצאה
מזיהום-האויר ,לא ,זה בא מההשפעה של השביט
על כדור הארץ.
ואנחנו יודעים שה' יציל כל יהודי אמיתי ,אבל
אני שוב ושוב ושוב מבקש מכם לחזור לקב"ה ,כי
אם אתם נשמות יהודיות אמיתיות ואתם בורחים
מן האמת – ה' 'יתפוס אתכם' כביכול ויכריח
אתכם לחזור לאמת .לא תהיה לכם ברירה .אז
למה לסבול? זה הדבר הכי טוב שרק יכול להיות!
וזה לא רק שנציל את החיים שלנו ,החיים לנצח,
אלא אנחנו נציל את הכל ,את כל הבריאה.
ה' ברא את העולם בשבילנו ,בשביל הנשמה
היהודית ,להתפתח ,לגדול ,להיות מוכן בשביל
העבודה הכי חשובה שלו בסופו של דבר ,וזה:
להיות המשרת הנצחי של הקב"ה .וזה תענוג יותר
מכל תכניות-הטלביזיה או הסרטים המטופשים או
כל המשחקים וההתעמלות והאולימפיאדות וכל
השטויות ,זה יהיה – ...אני לא יודע אפילו איך
לתאר זה.
ועכשיו אני רוצה לדבר על משהו אחר ,אני
רוצה לדבר על הצבא של המדינה ,צבא הגנה
לישראל .אני רוצה לדבר על הגיוס .אני רוצה
להסביר את זה בדיוק ,כדי שגם החרדים לא
יתבלבלו .ויש חרדים שכן מתבלבלים ,כי הרשעים
יודעים למשוך אותם עם כסף ועם הטבות ,לקבל
את הרעיון שאפשר ללכת לצבא ,ושלא כל אחד
חייב להיות קרבי ,אפשר לעשות אפילו קריירה
בצבא ,חס ושלום .אז למה אי אפשר ללכת
לצבא?!...
אז כך ,הדבר הראשון :אסור היה בכלל לעשות
מדינה .והדבר השני – אסור היה בכלל לעשות
צבא ,צבא רשמי .מותר להגן על עצמנו ,אבל אי
אפשר לבנות צבא ,עם גנרלים ועם כל הציוד וכו',
זה נגד התורה! הדבר השלישי :הצבא הישראלי
מלא טינופת ,פשוט טינופת.
הם גם מקבלים בשמחה את המנוולים שעושים
מצעד כל שנה בירושלים ,בלי בעיות .הם מקבלים
בנות ושולחים אותן יחד עם בנים ,והכשרות לא
קיימת כמו שצריך .ויהודי לא יכול בכלל ללכת
לצבא כשכל הדברים הכי גרועים – הוא צריך
לפגוש אותם פנים אל פנים .וזה לא נכון
שמפרידים בין זה לזה ,בין החרדים לחילונים ,לא,
זה שקר! אולי פה ושם קצת יש משהו ,אך בסך
הכל אין! אי אפשר לשלוח בת למקום של בנים
ובנות כשיש מפגשים ,זאת אי אפשר במיוחד
כשאין שום מוראליות )מוסר( ,שום מוראליות ]'רק
אין יראת אלוקים במקום הזה ,'...פרשת וירא[.

כמה סיפורים מלוכלכים יש על קצינים שניצלו
בנות ,או על קצינים שניצלו בנים ,שלא נדע ,וזה
טינופת ,זה טינופת ,זה מגעיל!
יהודי לא יכול ללכת לשם בשום פנים ואופן ,לא
משנה .אתם רוצים צבא? שיבנו את הצבא לפי
התורה ,לפי התורה בדיוק .וזה לא יהיה צבא
רשמי ,זה יהיה צבא רק בשביל להגן עלינו ,אבל
לפי התורה ,אך ורק לפי התורה! אם המדינה לא
רוצה להכיר בתורה – אז שלא יכירו בנו! אנחנו
לא שייכים! כמו שלא לוקחים את הערבים לצבא
– גם אנחנו לא הולכים לצבא.
ואם בגלל זה לא רוצים לתת לנו זכויות –
בבקשה! הרי איך שלא יהיה מה שנותנים על
ילדים ,קצבאות-הילדים ,לא שוות כלום ...אפשר
לקנות עם זה גלידה ...ואין עוד שום דבר אחר
שנותנים לנו ,כלום ,אפס! שום דבר! ובכלל ,אסור
לקחת מהם פרוטה ,אבל הרבה פעמים אין ברירה
ועושים את זה ,אבל עוד מעט זה יגמר ,זה יפסיק,
כי הם לא רוצים לעזור לא לחרדים ולא לאף אחד,
הרשעים רוצים להציל את עצמם ,והם מתכננים
להשאיר את רוב האוכלוסיה של העולם למות על
פני כדור הארץ מהשפעותיו הקטלניות של הכוכב
בעוד הם מוגנים בתוך הערים והבונקרים התת-
קרקעיים שהם בנו לעצמם מתחת לאדמה( .זה מה
שזה יהיה עכשיו .יש להם תכנית יחד עם כולם,
עם רוסיה ,עם אמריקה ,עם אנגליה ,עם מי שאתם
רוצים ,זה הכל טינופת אחת.
אבל יהודי אמיתי לא יכול ללכת לצבא .אני לא
פוסק ,זה כתוב ,וברור .אני לא יכול להיות פוסק,
אני פשוט אוטיסט ,ואני לא יכול לפסוק ,אבל
ברור שאסור ללכת לצבא .בדור שלנו אף אחד לא
יכול לעמוד בזה .נכון ,פעם כשלקחו בכח יהודים
לצבא של הגוים – הם לא היו אשמים ,כי אם לא
רצו – היו הורגים אותם ,וידעו שצבא זה טינופת,
והם לא רצו ללכת ,אבל לקחו אותם בכח ,באיום
של מוות ,אז הלכו וסבלו ועברו את זה .אבל
אנחנו נמצאים כביכול ב'מדינה יהודית' ,שזה
בדיחה ,בדיחה גדולה .זה רק מקרה שפה גרים
הרבה יהודים ,וחוץ מזה יש גם הרבה ערב רב,
והע"ר הוא השולט ,במאה אחוז ,אין בכלל מה
לדבר ,שולט במאה אחוז.
ואנחנו צריכים להפריד בינינו ובין הע"ר ,כי אם
לא – זה יהיה הסוף .זה יהיה הסוף ,ולא שום דבר
אחר .זה יהיה הסוף.
אנחנו חייבים לא לשכוח שלא יכולים לקחת
את הילדים התמימים שלנו ,להכניס אותם לצבא,
צבא מלוכלך ,צבא שלא מבינים אותנו .ברדיו הם
מדברים :איך זה יכול להיות?! מה? ..אי אפשר
להביא את המנוולים? למה לא?! ...למה אי אפשר
לעשות חתונות של בן עם בן או בת עם בת .למה
לא? מה ,זה אי אפשר? למה לא לתת לאנשים
כאלה לבוא לבית הכנסת?! ...איך אפשר? איך
אפשר? הם לא שייכים לעם ישראל ,הם לא
שייכים .הם מדברים שטויות ,הולכים נגד הטבע,
נגד הבריאה עצמה ,נגד איך שה' ברא את העולם,
ובשביל זה יסבלו ,כי זו עבירה ענקית ,אולי הכי
גדולה שיש ,כי הולכים נגד הקב"ה.
ואי אפשר ככה להשגיח שלא ישלחו את הילדים
להצגות שלהם ,ושלא לראות את הטלביזיה ולא
לראות את האייפונים והאינטרנט ,זה הכל טינופת
ומביא מחשבות נגד התורה .ולצערי הרב ,גם
בחדרים וגם בבתי-יעקב הם לא שמים שום דגש
ָ
על האמת .הם רק מלמדים אינפורמציה ,בדרך
כלל .זה לא בכל מקום ,אבל בדרך כלל לא קושרים
את הלב אל הדברים.
ועכשיו יוצאים להפגנות ,ברוך ה' ,אבל הפגנות
זה רק חלק של העניין .כל ילד וילדה ,כל אמא
ואבא ,כל סבא וסבתא ,כולם צריכים להיות
מאחורי זה .אני יודע שהמזרחיסטים מאד גאים
על עצמם שהם הולכים לצבא ,אבל גם הם כבר
מבינים ,הרבה מהם ,שגם הם לא יכולים בקלות
להחזיק את האידישקייט שלהם ,וזה ברור מאד ,כי
הלכלוך הרוחני ,הזיהום הרוחני שיש בצבא הגנה
לישראל – ממש הגיע למטרה שלו .הם רוצים
להיות כמו כל המדינות ,וזה צבא כמו כל הגוים.
ש .אז מה יהיה הסוף ,יקחו את כל האברכים?...
ת .מה יהיה הסוף? יהיה סוף לזה .אני לא יודע איך
זה יגמר ,אבל יהיה סוף לזה .ה' לא יתן ,ה' לא יתן
להרוס את העם שלו .הוא לא יתן להרוס את
הנשמות האמיתיות ,שיש להם את ההבנה ,את
היכולת להבין עד העומק ,עד תוככי הנשמה
ומ ֵע ֶבר ,הוא לא יתן לנשמות כאלו יקרות ללכת
ֵ
לאיבוד! מי שעמד בהר-סיני והרגיש את הקב"ה,
ושמע אותו עם האזנים שלו ,וראה עם העינים
שלו – זה לנצח .זה לנצח .ערב רב – לא .הם לא
ראו את זה ,הם לא הרגישו את זה .הם נשארו
מצרים.
ִ
עכשיו אצל הרשעים כל ה'כביכול-תרבות'
שלהם מבוססת על התקופה של נמרוד ,על דור
המצרים בתקופה
ִ
המבול ,על סדום ועמורה ,על
של יוסף ופרעה והמכות ,ועל כל ההיסטוריה של
הכנסיה הקתולית מאז שהיא נוצרה ועד היום.
אלה הם השחקנים המרכזיים בכל ההיסטוריה,
עם העבודה-זרה שהם הפיצו בכל מקום .אתם לא
תופסים כמה ע"ז יש פה .זה נכנס לנו לכל מקום,
לכל מקום .הם רוצים לעשות דברים נגד הטבע,
נגד איך שה' ברא את העולם .הם רוצים בסופו של
דבר לייצר חיים בתוך המעבדה ,שלא יצטרכו
להוליד .יכולים לפתוח איזה ספר עם תמונות של
דמויות ,ולהחליט איזה ילד רוצים ,ילד כזה ...ילד
כזה ...ילדה כזו ...מה שרוצים ...ולא רק זה ,כל

דבר שבתורה הוא נחשב טינופת ,עבירה גדולה,
וזיהום רוחני – בדור שהם חולמים עליו להקים זה
יהיה שעשוע ,זה יהיה כמו ללכת לסרט .כל אחד
יתעסק עם העבודה-זרה שלו איך שהוא רוצה.
ולמעשה עם ישראל לא התקדם כל השנים
האלה ,וגם הגוים ירדו עוד יותר .אבל עכשיו ה'
ירים אותנו ,כי הגענו לסוף ,הגענו לדרגה הנמוכה
ביותר ,לדרגה החמישים מתחת לאפס .ועכשיו
הוא ירים אותנו ,וכשהוא ירים אותנו נגיע כל כך
גבוה יותר מכל דור אחר .הוא יכניס לנו את האמת
ממש .הוא ילמד אותנו איך אנחנו צריכים להתנהג
באמת ,מה הבסיס של כל החיים האלה .והבסיס
הוא אך ורק לבטוח בה' ולעשות את רצונו לגמרי
מבלי להחליט אם זה כן נוח לנו או לא ,או אם זה
אמת או לא ,שנדע שכל התורה אמת ,כל התורה
אמת! הקב"ה אמת! הקב"ה אמת! ותורתו אמת!
ואין מה לומר יותר מזה.
ש .ממש אפשר לראות איך מוסרים נפש בדור
שלנו – זה מפליא ,גם בחורים וגם אברכים...
ת .הנה ,מתחיל הזמן שאמרתי לכם הרבה פעמים,
שנצטרך להקריב את עצמנו כדי לעצור את
ההתדרדרות האיומה של עם ישראל .נכון ,כל
העולם מתדרדר ,אבל לנו אסור להתדרדר .אנחנו
בני מלך! אנחנו חייבים לעמוד ולהגיד' :עד כאן,
לא יותר'! ואני מברך את כל אלה שמקריבים את
עצמם בשביל לשמור על כל היסודות של
האידישקייט ,לשמור על רצון ה' ,ולהילחם בכדי
שנוכל לעשות את רצון ה' ,ולא נעזוב ,לא נעזוב
ולא נפחד.
יש להם אמנם צבאות גדולות ,ויש להם כל מיני
סוגי נשק ,ויש להם כל מה שהם צריכים בשביל
להרוס את העולם לגמרי ,רק מה? ה' לא יתן להם
להרוס את העולם .הם יהרסו את עצמם ,רק את
עצמם הם יהרסו אבל אותנו  -לא .ואפילו אם חס-
ושלום נצטרך לתת את החיים על קידוש ה' – זה
לא הסוף .אנחנו נקבל גן עדן ,ומעבר ,נחזור לחיים
ונקריב עוד קרבנות בבית-המקדש .אבל אני רוצה
את כולם לחיות על קידוש ה' ושלא יצטרכו למות
על קידוש ה' ,אבל ה' רוצה שנַראה לו שאנחנו
באמת אתו ,ושלא הגשמיות מושכת אותנו ,ולא
הטיפשות וכל הדברים האסורים מושכים אותנו,
שאנחנו רק ִעם ה' ,ורוצים בכל מחיר להיות
טהורים כמו שה' רוצה ,כמו שזה רצון ה'.
ש .האם כעת יש יותר אנשים שמבינים את הסכנה
של הגזירה או שזה כמו שהיה ,האם ישנה
התעוררות להבין את זה?...
ת .זה עוד בירור ,אנחנו נראה מי עם הקב"ה ומי
לא .יותר ויותר יצטרפו ,כן ,יותר ויותר רואים את
החינוך הנמוך שיש ברוב הבתי-יעקב ,איך שכל
הגויישקייט נכנס בתוך בתי-הספר ,יש מספיק
שהחדרים ירדו,
ָ
יהודים אמיתיים שמרגישים איך
איך שהם מכניסים אליהם דברים לא-טובים ,לא
כולם – אבל הרבה מאד .זה כואב לכל אבא יהודי
אמיתי ולכל אמא יהודיה אמיתית .והצניעות – ה'
ישמור ,ה' ישמור .בארץ זה עוד הכי טוב ,כי יש
יהודים שמושכים את החבל לכיוון השני ,לכיוון
של הטהרה ,ולכן אנחנו רואים הרבה יותר יהודים
שומרי עינים ונשים שמתלבשות בצניעות,
ומגדלים את הילדים שלהן ככה גם כן .יותר ויותר
זה ברור ,אבל אין לנו הרבה זמן ,בעתיד הקרוב זה
הכל יתחיל בגדול ,ונצטרך לבטוח בה' הרבה ,עם
כל הכוחות שלנו ,וזה יביא אותנו לגאולה
השלימה ,אבל לא לפחד ולא להישבר! יש שאלות
נוספות?...
ש .מה דעתך על כל הדברים שכעת קורים
באירופה ובאמריקה ,מאה ארבעים וחמש שריפות
בפורטוגל לבד ,כזה דבר לא היה בהיסטוריה! האם
יש כאן מסר מהשמים עבור היהודים שבחו"ל?
ת .בהחלט יש בזה מסר לעם ישראל :תסתלקו
משם! תסתלקו משם! אם תחכו עוד מעט -
הבתים שלכם לא יהיו שוים כלום ]ר' ע"ז ט,[:
ואתם תברחו בלי כלום ,אז לפחות תצאו כעת
ותקחו משהו אתכם...
ש .למה הרשעים דואגים לתת כ"כ הרבה בשביל
מוסדות חרדיים?...
ת .למה הם נותנים?! ...קודם כל שתדעו שרוב
הכסף שלהם זה גנוב ...מה ,אתם חושבים שיש
לכם כסף בבנק?! אין כסף בבנקים! למה הם לא
נותנים מזומנים? כי אין להם! הם רוצים שכולם
יחיו עם כרטיס-אשראי ,או שיכתבו ש'קים ,אבל
אין מזומנים .הכל בנוי על כלום ,זה הדבר
מחברות ,מבנקים ,כל מה
הראשון .הם גנבו ,גנבו ֶ
שאתם חושבים שיש איזו פרוספריטי )שגשוג(
עכשיו ,אין ,אין! זה הכל שקר.
רק ללחוץ על כפתור אחד – והכל יעלם כאילו
שלא היה ,ואנחנו נמצא את עצמנו מבלי שום
גשמיות כמו שאנחנו מכירים את זה .איך נלך
לקנות? כרטיס-האשראי לא יעבוד ,ה'דיירקט' לא
יעבוד ,והש'קים אי אפשר לקבל אותם – כי אין
כלום .כי החשבונות סגורים .אז מה נעשה? זו
תיהיה בעיה איך לקנות במכולת...
ואנחנו צריכים להיפרד מזה ,מן הרשעים .ולמה
הם עושים את זה ,לתת כסף לישיבות ,ולמה
הישיבות לוקחות את זה? כי יש פה ושם ,ואני
מאד דואג שזה יותר מאשר 'פה ושם' ,יש ראשי-
ישיבות או מנהלי-חדרים או מנהלי ומנהלות בתי-
יעקב שהם פשוט חלשים ,והם מוכנים לקחת .אבל
ההם מבקשים משהו בשביל כל הכסף שהם
נותנים ,מה הם רוצים? הם מכניסים את השקר
לתוך המקומות האלה ,וכך הם מקלקלים את
הנשמות הטהורות של הילדים המתוקים ,היהודים

האמיתיים.
ש .האם יש מסרים שדוחפים לתוך הלימודים?
ת .בודאי! מה? אתה לא יודע את זה?! איך זה
יכול להיות שאתה לא יודע את זה? זה ידוע!
ש .דיברנו שזו תופעה ,השאלה אם הצליחו באמת
להכניס מסרים....
ת .בודאי ובודאי ,מה אתם חושבים שהם עושים
את זה חינם? הם רוצים להרוס את הנשמה
הטהורה של הילדים היהודים.
ש .ועושים גם גינות ציבוריות חדשות בשביל
לקרב בין בני-הנוער ,חרדים וחילונים .אלו
התכניות שלהם..
ת .הנה בירושלים הם לקחו את כל המקומות,
הגינות הישנות שהיו שם אולי כמה נדנדות ,כמה
דברים קטנים ,מגלשות ,פתאום הרסו את הכל,
בנו אותם 'לוקסוס' ,עם דברים מעניינים וחדשים
בשביל כולם .ועכשיו יש שם מקומות גדולים
שמביאים כל מיני דברים ,מביאים אנשים לשיר,
מביאים כל מיני זמרים ורקדנים וכו' וכו',
וקוסמים ,סרטים ועוד ,ולא רק זה ,מביאים גם
דברים אחרים ,כל מיני ליצנים ,ולפעמים גם כמה
סוסים קטנים בשביל לרכב על זה ,הכל בשביל
להוריד מהיהדות .למשוך אותם לשטויות...
ש .בתערובת של גברים ונשים...
ת .בתערובת גרועה מאד .הבנים והבנות מכל
הגילאים מתאספים שם ,וזה אסור! אין שעות
נפרדות לבנים ובנות ,הכל מעורב לגמרי.
ש .ויש שם מתקנים גדולים שבנים ובנות יחד
משחקים...
ת .נכון ,מטפסים וכו' ואי אפשר לשמור על
צניעות .זה דבר איום ונורא .והם עושים זאת
בכוונה .אך מה שגרוע יותר מהכל זה שיש נציגים
לחרדים גם בעירייה וגם בממשלה ,ואיה הם?
איפה הם? הם טוענים שזה בהחלט בסדר! אין
בזה שום בעיה .ויש חוגים של צילום בסמינרים,
של כל מיני דברים שאסורים ,דברים שמביאים בן
אדם לחיים של גוים .ואנשים רוצים את זה.
"למה? למה שנהיה סגורים? למה שלא נראה את
העולם הגדול?"...
כי העולם הגדול שקר ,ואין שום סיפוק בעולם
הזה .והיהודי שסוגר את עצמו לזה ,ומפתח את
העולם הרוחני שלו ,זה עולם שאין לו סוף! ומה
מחליפים בשביל זה? מחליפים למשהו שהוא
קשה ,והוא כואב .כשיהודי נהיה יותר ויותר רוחני,
כשהוא בורח מהעולם הזה לתוך העולם הרוחני
שמקרב מאד מאד לקב"ה – הגוף שלו אף פעם לא
כואב ,השמחה שלו תמיד נמצאת וקיימת .הוא
נהנה מכל הידע ,הידע שהתורה מאירה לו ,ותמיד
הוא מרוצה...
אך מי שנמשך אפילו באחוז אחד – זה סכנה
לעולם הבא שלו ,זה כבר בסכנה ,כי מן האחוז הזה
 זה מהר מאד קופץ לאחוזים גדולים ,ובסוף הואנמשך לגמרי להנאות השטחיות ,הבהמיות ,עם כל
האומללות של העולם הזה ,שהבן אדם רק מקנא,
ושונא ,ורוצה להיות יותר מן השני ]'הקנאה
והתאוה והכבוד ,['...זה הכל סבל ,הכל סבל.
ובסופו של דבר הבן אדם נהיה חולה לא עלינו,
ומת בעצבות .וזה ההבדל בין החיים של העולם
הזה לבין החיים הרוחניים ,חיים אמיתיים של
עולם הבא.
ש .והמטורפים שולטים על החינוך של העולם...
ת .בכל העולם הם רוצים לגמור את היהודים ,זה
עומד בראש הרשימה שלהם :לגמור את היהודים.
אנחנו מפריעים להם מאד מאד .ואנחנו מעטים כל
כך ,אלו שמאמינים בה' ,כמות ממש 'פיצי'
לעומתם ,אבל הם לא יכולים לסבול ,הם חייבים
לגמור את הכל .ולא רק זה ,הם רוצים להשתלט
על כל ארץ ישראל ,כי הם רוצים גם לשלוט על
העם של ה' ,חלילה וחס.
ש .ארץ כה קטנה שכ"כ מעסיקה אותם...
ת .נכון ,ארץ ישראל היא נקודה שבקושי רואים
את זה על מפת העולם או על הגלובוס ,צריכים
זכוכית מגדלת ...אבל איזו שנאה יש עלינו ,איזו
ואלו שבנו את המדינה ,אלה הרשעים
שנאהֵ .
שביניהם ,השולטים הראשונים ,ובודאי גם חלק
מאלו ששולטים עכשיו ,הם שנאו את היהדות,
שנאו את היהדות בצורה הקשה ביותר .הם רצו
גם להרוס את היהדות .הם היו בטוחים שכשיגיעו
לפה זה יהפוך את כל היהודים לממש-גוים...
ש .וזה לא השתנה מאז קום המדינה...
ת .נכון ,זה היה המטרה הסופית :לגמור את הדת
היהודית לגמרי.
ש .האם גם בארץ תהיה מלחמה?...
ת .תהיה מלחמה גם פה ,אבל זה יהיה אחרת .עוד
פעם ,בנבואות זה כתוב ברור :שני שליש של
העולם ייהרס ,ולא ארץ ישראל ,זה לא אומר שלא
תהיה בומבה פה ושם ,אבל הרוב לא ייהרס ,בעוד
ששליש של העולם לא יישאר אף מקור למחיה
ושום אפשרות של חיים .ושליש יהיה פגוע קשה,
ועוד שליש לא יפגע ,והשליש הזה – ארץ ישראל
נמצאת בתוך זה.
ש .איך זה שהעולם רגוע עם כל המתח האיום
שיש מסביב?..
ת .העולם במצב לא רגוע ,אך האנשים פשוט לא
רוצים לדעת .סותמים את התריסים ולא
מסתכלים ,לא רוצים בעיות .כן ,נכון ,זה בדיוק
כמו שהיה עם אניית-הטיטאניק ...הם המשיכו
לשיר ...בתחילת ההפלגה של האניה הסירו את
רוב סירות ההצלה ,כי זה היה תלוי ככה קצת
באויר ,בצד של האניה ,ולכן זה הפריע לראות את
היופי של האניה ...אז הם הסירו הרבה סירות-

הצלה לפני שנסעו .ולא היה מספיק לכולם
בסירות .אז הם היו ג'נטלמנים ,ונתנו לנשים
ולזקנים להיכנס לסירות .והם עמדו טיפשים ,על
הסיפון ,והתזמורת ניגנה וואלס ...זהו .והם נעלמו
לתוך הים עם שירי הוואלס ...כך זה בדיוק
העולם ...נכון ,וזה מה שיקרה.
ש .יש גם מנהרה שנמשכת עד ליפתא ,יש שם
בונקר עם כבישים עם שש נתיבים! יש כרטיס
אישי מיוחד שבשעת-חרום הם יכולים להכנס
לבונקר הזה ,מי שיש לו את הכרטיס...
ת .בטח! מה אתם לא יודעים? יש לזה גם כניסה
ליד הכנסת .זה בונקר שמיועד לכך שכאשר מגיע
הכוכב הם יכולים להמשיך ללכת שם ,לשחות
בברכה ,לראות טלביזיה ,לאכול סטייק ,ולא משנה
מה קורה בחוץ לכולם ...הם בטוחים שהם יהיו
מוגנים וגם הם יכולים לעבוד את העבודה-זרה
בשקט .במקום הזה יש שלשים קילומטר מרובע!

הנשמות של היהודים הן נצחיות
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דניאל ,ירושלים ,יום חמישי כ"ח תשרי התשע"ח
אבא ,מאז שדיברנו בפעם האחרונה – העולם
השתנה כמעט ב ,100%-זה עולם מפחיד ביותר.
אסונות הטבע בעולם – זה פשוט לא להאמין.
המלחמות – בכל העולם ,בין מדינה זו או אחרת
נגד מדינה אחרת ,זה בלי סוף .בהרבה מקומות
בעולם יש פיגועים כאלה או כאלה מקבוצות
שונות של מחבלים ,כל אחד עם חשבון נגד מישהו
אחר .יש דאע"ש ,שמפחיד את כל העולם ,ועכשיו
לאט לאט מנצחים אותו כביכול ,יש בן לאדן
שכביכול רצחו אותו ,אבל האמת היא שהוא מת
ממחלת-כליות כבר תשע שנים לפני שכביכול
'רצחו אותו'.
יש שקר בכל מקום ,אי אפשר לדעת מה האמת.
כשאנחנו בטוחים שסוף סוף הגענו לאיזו אמת –
מגלים שגם זה שקר .הבלבול הוא כל כך קשה ,כל
כך קשה שלפעמים אין חשק לקום בבוקר .החיים
איבדו את הטעם .כן ,אנשים עדיין טסים מארץ-
ישראל לאירופה או לאמריקה או לדרום-אפריקה
או לאוסטרליה או להימלאיה ,לתאילנד ,דרום-
אמריקה וכו' .מה הם מחפשים במקומות האלה?
כיף! הם מחפשים כיף! משהו אחר ,משהו לעשות
את החיים שלהם מעניינים.
ולא רק תייר אחד ישראלי חזר הביתה בארון-
מתים ,אלא הרבה ,מכל מיני תאונות ,או
מפיגועים ,טיפסו על ההרים ונפלו וכו' .מה הם
מחפשים? הם מחפשים משהו שלא קיים .הם
יהודים שלא יודעים מה זה הקב"ה ,הם יהודים
שבורחים מעצמם ,הם יהודים שחושבים
שהרוחניות זה משהו שאפשר ליהנות מזה גם
בגשמיות ,בעיקר בגשמיות ,והם לא מבינים
שהגשמיות רק מפריעה לנשמה האמיתית להגיע
לעומק ולקירבה לאמת ,לאמת שזה הקב"ה .אבל
הם לא רוצים.
החילונים רוצים את התשוקות ,את האוכל ,לא
כולם אוהבים את הלוקסוס ,אבל כולם אוהבים
את הגשמיות ,כל אחד בצורה שהוא אוהב את זה.
הם חושבים שמה שאסור – מושך .ולמה זה
אסור? זה לא לעבור על החוק ,זה לא לעשות רע
לבן אדם אחר ,פשוט זה מתחשק לי ולאדם השני
מתחשק גם זה ,אז למה לא? למה אנחנו צריכים
להיות קשורים בנישואים ,למה אנחנו צריכים
בכלל את כל החוקים ,את כל הלאוין שבתורה?
אנחנו רוצים להיות חופשיים ,בלי הגבלות .ודאי,
הגבלה שלא לגרום לשני רע ,זה בודאי אסור ,אבל
עד כאן למה לא? מה זה משנה? למה זה רע? זה
כל כך טוב ,אז למה זה רע? זה מה שיש לנו
במדינת-ישראל עכשיו .זו הגישה.
אני יכול לשבת ולבכות על נשמות יהודיות
שהולכות לאיבוד בגלל הגישה הזאת ,אבל זו
הגישה .זו המפלצת ,שזו התוצאה של המדינה ,לא
של ארץ ישראל ,אלא של המדינה .ויש להם
גאווה ,והם כל כך בטוחים בעצמם ,יש להם
תמיכה מכל מיני כיוונים ,שאפילו יש להם כל מיני
הצגות ותהלוכות ,אפילו באמצע ירושלים ,עיר
הקודש ,עיר דוד.
נשמה יהודית – היא אחרת ,למרות שהיא
מוקפת בשקר של העולם-הזה – היא קשורה
ישירות להקב"ה.
ש .זכור לי שבנימין פעם התבטא שהנשמה נאבדת
בין כל הצעצועים של העולם הזה...
ת .כן ,כן .ואם יהודי אמיתי עם נשמה אמיתית,
שעמד בהר-סיני ואמר נעשה ונשמע – אז הנשמה
הזאת נצחית .וזה מעמד מאד גדול .והנשמה הזאת
ֶצח הוא יהיה
בסופו של דבר תגיע לרמה ֶשׁ ָלנ ַ
משרת ,עובד ה' ,עבד ה' לנצח.
וכל העולם הזה – זה רק כדי להכין אותנו לזה,
לביטחון במאה אחוז בהקב"ה ,שנוכל לעשות את
התפקיד שמחכה לנו – בעולם בלי צרות ובלי בכי,
רק שמחה שאנחנו נהיה יותר ויותר רוחניים ,זאת
אומרת ,יותר ויותר קרובים לקב"ה .אני לא יודע
לתאר את זה ,כי זה מעבר ליכולת שלי לתאר מה
שעומד להיות ,איזה דבר! אי אפשר להאמין ,אי
אפשר להבין לאיזה גובה נגיע ,ובלי סוף.
אבל עכשיו בואו נרד לעולם שלנו ,עולם שהוא
מבולבל בצורה איומה .ונשבר לי הלב שיש בחורים
שחייבים לצאת לרחוב ולעשות הפגנות נגד
יהודים אחרים ,נגד מדינת-ישראל שרוצה לגייס
אותם לצבא .להגיד שאסור ללכת לצבא בגלל שזה
פשוט לא מקום בשביל יהודי חרדי – זה לא
מספיק .לפעמים אני חושש שגם היהודים החרדים
עצמם שכחו למה אסור ללכת לשם ,למה אסור

להיות קשורים אליהם.
אנחנו ,היהודים החרדים ,חייבים עכשיו לעמוד
איתן נגד כל החוקים החדשים שהכניסו לחוק,
לחוק של מדינת ישראל .אנחנו צריכים לעמוד נגד,
לא ]לבקש[ שיתנו לנו ,שלא יעשו לנו טובות ויתנו
לנו ,אבל שלא יפריעו לנו.
לפני חמש מאות שנה כבר היה ישוב פה
בירושלים של יהודים שבאו במיוחד לשבת
וללמוד ,אז היתה הקהילה הספרדית ,הגאונים
הגדולים ביותר בארץ .הם חיו בעוני גשמי
ורוחניות ענקית .אז הספרדים לא התחתנו עם
האשכנזים ,כי האשכנזים היו נחשבים לפחות
תלמידי-חכמים מהספרדים ,אחרי כמה מאות
שנים זה השתנה ,והתחילו להתחתן גם האחד עם
השני ,אמנם הם היו עניים כולם ,אבל היו כ"כ
קרובים לקב"ה ,לאמת.
במשך השנים ,כשהציונים הגיעו ,התחילו לריב
עם הערבים ,ולאיים עליהם ,ובכוח רצו את
המדינה ,ונהיתה מדינה .אני לא אכנס לכל מה
שכתבתי על זה ,אבל אלה שהקימו את המדינה –
הם בהחלט היו רשעים ,אין בכלל ספק ,והמטרה
שלהם היא להוריד אותנו מהאידישקייט שלנו,
להפוך אותנו לגוים ,לתת לנו את הטעם של
העבירות הקשות ,לזלזל בכל דבר ששייך לקב"ה,
ה' ישמור .לקחו את הספרדים ,הפשיטו אותם
מהבגדים שלהם ,נתנו להם מכנסים קצרים ,כובע
טמבל ,הכניסו אותם לקיבוצים .ועשו אותו הדבר
עם האשכנזים.
אבל בכל אופן יש לנו קהילות גדולות של כל
מיני חרדים בא"י ,ומאחר שהחילונים לא
מתחתנים כמעט ,ובקושי יש להם ילודה ,אז לאט
לאט ,החרדים גדלים במספרים ,והחילונים רואים
כל שנה איך שהחרדים עולים ועולים .וזה מפחיד
אותם ,אז המטרה שלהם זה להקטין את
האוכלוסיה החרדית .איך עושים את זה? מושכים
אותם עם הגשמיות!
מושכים אותם עם עבודה טובה יותר .כל אחד
צריך כסף .חיסלו כמעט לגמרי את קצבאות
הילדים ,איך אפשר לגדל ששה-שבעה-עשרה-עד
עשרים ואחד ילדים בלי הקצבאות ושתמיד יהיה
אוכל על השולחן? אי אפשר ,אבל ה' עושה לנו
ניסים להראות לציונים שאנחנו לא צריכים אותם
ולא את הכסף שלהם.
אבל הנשמה היהודית עכשיו נמשכת לכסף,
נמשכת לכל מיני תרומות של כל מיני עמותות,
שהם בכלל לא עמותות של יהודים ,הרבה מהם
מסיונרים ,ונותנים כסף לישיבות ,הרבה כסף.
הכסף עכשיו מקלקל את הבתי-יעקב ,בגלל שהם
מעלים את המשכורות של כל המורות ,ונותנים כל
מיני תקציבים – הם גם דורשים מהם ללמד כל
מיני דברים שהם לא בשבילנו ,לכוון את הצעירות
לדברים שזה לא אידישקייט ,וזה הכל כדי למשוך
אותם מבפנים ולהפוך אותם לגוים.
)הערה :הבנות היום אחרי  12שנות לימוד לא
יודעות לבשל טצ'ולנט ולתפור כפתור בחולצה...
דניאל :בדיוק ,זו בעיה ,אבל הבעיה הגדולה היא
שיוצאים עם הרבה פחות אידישקייט(.
אבל דבר אחד הרשעים שוכחים ממש ,ואני לא
יודע איך ,יש להם ממש אמנזיה )מחלת שכחה(.
הם שוכחים שלכל יהודי אמיתי יש נשמה יהודית.
וכשלוחצים עליו חזק נגד היהדות שלו ,אפילו
האדם הכי רחוק ,היהודי הכי רחוק ,יכול פתאום
להתאושש ,ולהגיד :עד כאן! ואפילו אם מאיימים
עליהם עם כל מיני סנקציות כלכליות ,הוא יגיד:
"לא" ,עד כאן! ואפילו אם יכוונו אקדח לראש
שלו ,הוא לא יוותר ,הוא יהיה מוכן למות על
קידוש ה' ,ולא יוותר על דבר אחד מהאידישקייט
שלו.
מאז שהיהודים יצאו לגלות ,ברוך ה' השכינה
באה אתנו ,והיו כל מיני פוגרומים וכו' וכו' ,ודאי
אנחנו זוכרים מדי טוב את היטלר ימש"ו ואת כל
מה שהוא עשה ליהודים .לפני השואה ,אנחנו
היינו בטוחים ולא היה אפילו בדמיון שלנו שכזה
דבר יכול לקרות .והיום אנחנו בטוחים שלכזו
אכזריות  -העולם לא יכול ליפול שוב ,אבל זה גם
שקר ,ואתם לא יודעים איזה מעשי טבח ורצח-עם
נעשים ממלחמת העולם השניה ועד היום –
באפריקה ,בעירק ,איראן ,סוריה וכו' ,וגם בתוך
העולם המערבי – האלימות אפילו בתוך
המשפחות ובין קבוצות שונות – קשה להאמין
שזה קיים.
ובכל מקום בעולם – ברדיו ,בטלוויזיה,
באינטרנט ,עיתונות וכו' – כל הזמן יש ידיעות על
נושאים ומקרים של אלימות ופשע בנושאים
שאסור בכלל שזה יופיע במדיה שמגיעה לכל
הגילאים במטרה להוריד את כל העולם לשפל
רוחני .ולצערנו הרב זה עובד חזק ,ה' ישמור.
העולם נהפך לדור המבול וסדום ועמורה.
אחרי השואה ,כאשר השרידים של היהודים
הגיעו לא"י ,לאנגליה ,לאמריקה ,לאירופה ,כל מיני
מקומות באירופה – הם הקימו קהילות שלמות,
קהילות מפוארות ,שאמנם לא היו כמו הקהילות
שהיו באירופה ,אפילו לא קרוב לזה ,אבל בכל
אופן הם באו בחזרה ,הרבה מהם עזבו את הדת
כבר ,אבל כשראו שמתארגנים שוב – זה משך את
הלב שלהם) .המשך בעלון (16
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)המשך מעלון (15
ה' שלח כמה רבנים ,כמו הבובובר רבי,
הסאטמר רבי ,הבלזר רבי ,כולם זצ"ל ,הצאנזר רבי
שבנה את ביה"ח לניאדו .ה' שלח אותם לכל מיני
מקומות בעולם .הם שרדו ,הרבה פעמים הילדים
שלהם כולם נעלמו ,או שחלק גדול מהם נהרגו.
וכל אחד מהאנשים האלה נשאר בודד ,גם
הצאנזר רבי ,גם הבובובר רבי ,גם הסאטמר
והבלזר ,הם יצאו ממש שבורים ,היו להם משפחות
גדולות מאד .אבל הנשמה היהודית שלהם אמרה:
הקב"ה הוא האלוקים! ואין עוד מלבדו! ברוך שם
כבוד מלכותו לעולם ועד!
ואנחנו נתחיל ,כי ה' הוא עושה רק טוב .ואם זה
מה שאנחנו צריכים לעשות ,לבנות שוב משפחות,
לבנות שוב קהילות – זה מה שאנחנו עושים .וזה
מה שהם אכן עשו .הצאנזר איבד את כל
המשפחה ,הרבה ילדים היו לו ואשה ,הוא בא בלי
ילד אחד .הבלזר גם ,כל הילדים שלו וגם אשתו.
הבובובר הגיע לאמריקה רק עם האמא שלו ועם
הבן הגדול שלו .חוץ מהבלזר כל אחד מהם הקים
משפחות חדשות וקהילות חדשות .הבלזר הקים
אמנם קהילה חדשה ,אבל הוא היה כבר מבוגר
מכדי להקים משפחה.
את הנשמה היהודית – בן אדם לא יכול להרוס,
שום גוי לא יכול להרוס את הנשמה היהודית .ה'
ישלח אותה עוד פעם לעולם הזה ,ועוד פעם
לעולם הזה בכדי לתקן את זה ,ובסופו של דבר
לפני שהמשיח יראה את עצמו – היהודים-
האמיתיים יזרקו את כל השקרים ויחזרו לגמרי
להקב"ה .הקב"ה לא יאבד אף לא נשמה אחת .כי
הנשמה הזאת ,כמו כל הנשמות של היהודים הן
נצחיות.
ולכן בכל הדורות שהגוים ניסו להפוך את
היהודים לגוים ,לפעמים בכח ולפעמים בטוב –
בדיוק כשהם היו בטוחים שהם מנצחים את
הקב"ה ח"ו ,היהודים פתאום התעוררו ואמרו :עד
כאן ולא יותר! אנחנו לא נכעיס יותר את הקב"ה,
תעשו מה שאתם רוצים ,אין עוד מלבדו ,לא
מוכנים לשנות את עצמנו ,פשענו עווינו נכשלנו,
אבל – לא יותר ,עד כאן .אנחנו הבנים של הקב"ה,
ואין יותר חשוב מזה .תהרגו אותנו ,את המשפחות
שלנו ח"ו ,אבל אנחנו לא נעזוב את הקב"ה ,אפילו
שנכשלנו ,היינו טפשים ,עכשיו אנחנו מבקשים
מהקב"ה לסלוח לנו.
אנחנו ,היהודים ,חייבים לעמוד עכשיו נגד
'כאילו-יהודים'' ,כאילו-חרדים' .אנחנו כבר יודעים
שהחילונים נגדנו ,נגד הדת היהודית ,ואנחנו
יודעים שיש גם דתיים נגדנו החרדים ,אבל היום
יש גם "כאילו-חרדים" נגד חרדים .כן ,הרשעים
הצליחו לעשות יהודי-נגד-יהודי ,חרדי-נגד-חרדי.
יש חרדים שהם חלק של המדינה ,ולמה לא? הם
אומרים :אנחנו חייבים לפי החזון איש ,החזון איש
אמר שצריכים שיהיה נציג בכנסת כדי שלא יחסלו
אותנו ,שלא יעבירו כל מיני חוקים נגדנו ,נגד הדת,
והוא עשה את זה לשם-שמים ,אבל אחרי כל כך
הרבה שנים – זה לא פשוט להיות נציג בכנסת של
מדינת-ישראל ,לא פשוט .יש הרבה דברים
שמושכים בן אדם ,והוא יכול לתרץ לעצמו עם כל
מיני דברים ש'הם בסדר' ,ו'אין שום בעיה' ,אבל יש
בעיה.
למעשה כל יהודי-אמיתי-חרדי צריך להיות קנאי,
זאת אומרת ,שהוא צריך להיות נגד המדינה,
המדינה שהקימו נגד הדין וההלכה ,אסור היה
להקים מדינה ,עם ראש ממשלה ,עם ממשלה וכו'
וכו' ,ועוד מדינה חילונית ,שהיא נגד הקב"ה ,שלא
נדע ,וצבא חילוני ,גם הוא נגד הקב"ה ,שלא נדע,
ובכלל ,אסור היה בכלל להקים צבא ,לא רק
מדינה ,אפשר היה לעשות קבוצות של אנשים
לשמור על יהודים אם יש סכנה ,אבל לא צבא!
אבל הציונים ,הם רצו להקים מדינה כמו כל
המדינות .ולצערי הרב ,הם כמעט הצליחו...
ולמה כמעט? כי בכל אופן המדינה היא לא כמו
כל המדינות ,כי יש להם בכל אופן את החרדים
שמפריעים להם .ויש בכל אופן איזו שכבה לא
קטנה של אנשים מסורתיים שבכל אופן עם כל
ה'שמוץ' שמטילים על החרדים בכ"ז הם עוד
נהנים לראות יהודי לבוש בלבוש חרדי ,ואשה
צנועה וילדים צנועים ,נהנים מזה ,זה עושה להם
טוב על הלב .הם עוד צמים ביום-כיפור ותשעה-
באב .ואפילו אם לא בדיוק שומרים שבת –
להרבה מאד יש פלטה ,ושמים את המרק או לא-
משנה-מה על הפלטה ומדליקים נרות.
לפי התכנון של הציונים ,כבר לפני כמה דורות
היו צריכים כבר להיפטר מהחרדים ,ולהיפטר
מהמסורתיים ששמים לב לדת .והרבה מתוכם הם
בעלי תשובה .בכל אופן – זה לא הולך .זה לא
מצליח כמו שהרשעים רצו .ויותר ויותר נולדים,
נשמות יהודיות ,אפילו שקיצצו כל-כך קשה את
קצבאות-הילדים ,וכמו במצרים ,כמו היהודים
במצרים שהתרבו כל-כך עד שנהיו סכנה למצרים,
גם עכשיו החרדים מתרבים בצורה מדהימה ,פשוט
מדהימה .להרבה משפחות יש בקושי אוכל לאכול,
אבל הילדים נראים בריאים ...שמחים ...וזה קורה
בנס! זה הכל נס!
הסאטמר רבי אמר בשנות החמישים ,כשהוא
היה כאן בא"י לביקור ,כי הנס של א"י הוא שכל
יהודי חרדי מחתן את הילדים שלו ,ונותן דירה לכל

אחד שמתחתן! דירות קטנות ,יותר גדולות ,פחות
גדולות ,אבל דירות! היום זה חלום! אין כזה דבר!
לא רק שאין כזה דבר ,אין גם שכר-דירה להרבה
אנשים או בגדים ,אבל בכל אופן מתרבים! הם לא
מפסיקים את הילודה בכוונה ,הם לא עושים כזה
דבר ,זה נגד הדין ולא יעברו על זה! וזה מדהים!
ולמה זה? הנשמה היהודית! הנשמה היהודית ,בכל
אופן ,אפילו שהגשמיות מושכת אותה ,וכשהולכות
לחתונות ,הן ִעם פאות ,ה' ישמור ,ארוכות
ומגונדרות ,ואיפור ,וכל זה ,אבל זה לא עוצר
מלהוליד ילדים ,להביא ילדים לעולם ,משפחות
גדולות.
ועכשיו בגלל זה יש דאגה ופחד אצל החילונים
שבעוד כמה דורות הם יהיו המעטים! אבל בעצם
לכולנו ,גם החילונים וגם החרדים יש מה לדאוג,
ואני אסביר לכם מה שעומד להיות ,כי היהודים
האמיתיים – כולם ינצלו ,אפילו אם היום הם
חיים כמו חילונים ,אבל יש להם נשמה יהודית ,ה'
יחזיר אותם בתשובה .ויכול להיות משפחה גדולה
שנראית שכביכול חרדית – אבל יש ביניהם
נשמות של ערב רב – הם לא ינצלו ,בסופו של
דבר רק היהודים-האמיתיים ינצלו ,ומבחינת
המספרים – זה לא מיליארדים ,זה יהיה בערך
הכמות של היהודים שיצאו ממצרים אחרי
ששמונים אחוז של היהודים מתו במצרים ,כי לא
היו ראויים להיות העם הנבחר של הקב"ה.
החרדים ,חלק גדול מהם – הם ערב רב,
ומושכים את היהודים-האמיתיים למטה ,עם כל
הגשמיות ,עם כל הכספים .היהודים שהם עם
נשמה אמיתית ,אמיתית-נצחית  -הם מעטים
יחסית .יש עסקנים שפשוט מקבלים הרבה כסף
ומשתדלים לעשות את רצונם של אלו שנותנים,
כשהרבה פעמים זה כנסיות ,או הכנסיה ,שלא נדע.
והם מושכים את היהודים לכיוון לא טוב ,כי
היהודים התמימים הם עם נשמות יהודיות
אמיתיות .אבל כל הרשעים ,גם הרשעים הגוים
וגם הרשעים היהודים ,לא ינצחו ולא ישרדו!
הנשמה היהודית תנצח! וכבר התחילו לקום
ולהגיד :עד כאן! לא מוכנים יותר ,לא מוכנים
יותר! אנחנו רוצים להיות יהודים-אמיתיים ,ואתם
סוחבים אותנו לתהום ,ועכשיו אנחנו אומרים:
לא! זה הכל .לא מוכנים יותר.
אתמול עצרו בחורים שהם אמרו שהם עריקים.
אני רוצה שתבינו ,יהודי לא יכול להיות בצבא,
צבא ישראל ,צבא מדינת ישראל ,צה"ל .הם בעד
כל הלאוין .לא אכפת להם אם החייל מתעסק עם
דברים שהם אסורים .אם הוא גונב מהם – אז זה
כן אכפת ,אם הוא רוצח מישהו סתם – אז כן,
אבל כל דבר אחר – מותר .בצבא הכל בדיוק כמו
הגוים ,בכל מקום ערבוב של בנים ובנות ואין
שליטה על היצרים בכלל .אז רוצים לקחת את
הבחורים התמימים ,ואת הבחורות גם אותן רוצים
לקחת ולהכניס אותם לטינופת ,שקוראים לזה
צבא הגנה לישראל .זה לא כפוף בכלל לתורה!
בכלל לא! ההיפך ,הכל הפוך! לכן ,אסור שיהודי-
אמיתי יתגייס לצבא הגנה לישראל! אסור! הוא
יכול לשבת בכולל ,וללמוד וללמוד ,וללמוד,
ולבקש בזכות הלימודים שלו להציל את עם
ישראל ,לא את מדינת ישראל ,אלא את ַעם
ישראל .גם פה וגם בגלות.
ואנחנו גם פה בגלות עכשיו ,גם בא"י וגם
בחו"ל .ואנחנו צריכים להבין שבגלל שנותנים
'בומבה' משכורת לחרדים שהתגייסו לקבע ,או
שבכלל התגייסו לצבא ,או כמה בנות פה ושם
שהלכו לשירות-לאומי – זה לא אומר שזה מותר.
וזה גם לא אומר שזה מותר שהחרדים בכנסת
הסכימו שתהיינה מכסות של בחורים שחייבים
להתגייס לצבא בכל שנה ,הם מתחייבים למספר
מסוים של מתגייסים מידי שנה ,אבל מאיפה
לוקחים אותם? מהתמימים שלא מבינים ,אלו
שבאים ללשכת-הגיוס ,ומבלבלים אותם ,ואומרים
להם אין מה לעשות ,אתם כבר בצבא ,וכבר
מילאתם את כל הטפסים ...והם אומרים :אבל לא
באנו ...אומרים להם :אבל לא משנה ...מלאתם את
הטפסים  -אז הכניסו אתכם לצבא ...ואין להם
מישהו לעזור להם ,כי אין להם פרוטקציה ,וברוב
הפעמים הם ספרדים ,ואין מי שילחם בעדם .אבל
ברוך ה' יש ,יש קנאים שעוזרים להם ,יש קנאים
שהולכים ועושים הפגנות ,כמו ההפגנה שהיתה
היום ,וזה מרגיז ומפחיד מאד את המשטרה ...כי זו
מלחמה על האמת של הקב"ה.
אבל גם בין כל החרדים ה'כביכול קנאים' – יש
גם כאלה שעובדים עם הצד השני ,הצד של הרע.
ואני בטוח שהם מקבלים הרבה כסף בשביל זה.
עם ישראל ,הזמנים מתקרבים ,שבהם נראה
מאד ברור איך שה' מושך אותנו ,מלמטה,
מהדיוטא התחתונה של העולם ,ומרים אותנו
מעלה מעלה ,וזה בכח – אם אנחנו מתנגדים...
ואם אנחנו באים ברצון – הוא יאהב אותנו עוד
יותר .ואנחנו נעלה מעלה מעלה ,ואנחנו נראה את
סוף הגלות.
הרבה מאד יהודים ,כמו במצרים ,לא יֵצאו ,רק
עשרים אחוזים יצאו ,זה אומר ששמונים אחוז לא
יצאו אלא מתו במצרים .רק עשרים אחוזים
מהיהודים יצאו ממצרים .וכאן ,בעולם שלנו היום
היהודים-האמיתיים הם מעטים ,כל השאר –
הנשמות שלהם זה מהערב-רב ,ואין להם נשמה

יהודית מספיק בכדי לשרוד ,והם ייעלמו.
הכוכב יגיע אלינו ,וכל הנשמות היהודיות,
האמיתיות יסתכלו על המיני-סולאר-סיסטם
)מערכת שמש קטנה( ,עם השמש הקטנה ,ועם כל
הפלנטות שמסתובבים סביבה ,ה' ישמור ,נראה
את זה מאד ברור ,ואנחנו נראה גם את כל ההרס
שזה מביא .אבל את היהודים-האמיתיים ה' יציל
בעצמו ישירות ,והוא יביא אותם לארץ ישראל על
כנפי נשרים ואז יתחילו את ההקרבה של הקרבנות
בבית המקדש.
אנחנו עכשיו ברגע זה צריכים 'לא לפחד' ,לסגור
את עצמנו מההשפעות שמבחוץ ,ההשפעות הלא-
טובות ,וככה לגדל את הילדים שלנו ,וככה לנהל
את החיים שלנו :רק עם הקב"ה ,רק עם הקב"ה!
לא לפחד ,עם ישראל ,אנחנו נכנסים לזמנים
מאד קשים ,אבל לא לפחד .נכון שאנחנו ארץ
פיצית )קטנטנה( על המפה ,ולפעמים הבן-אדם
צריך את המשקפים שלו כדי לראות את ארץ
ישראל על המפה או על הגלובוס – אבל זה הסוף.
אנחנו כבר בשלבים של הסוף .הכל ישתנה ,הכל
ישתנה לטובה ,בעזרת ה'.
עם ישראל ,הנשמה של כל יהודי ויהודי  -היא
נשמה אלוקית ונצחית וזו הבריאה הכי יפה
בעולם .אני מאחל לכולם א-גוט חודש )חודש
טוב( .אני מבקש מכולם לא להיות חלשים ,להיות
חזקים ,ולא לפחד מהרשעים ,לא לפחד .עם
ישראל חי ,לנצח!
התקשורים של מאיר ישראל ,תשרי תשע"ח

אין עוד מלבדו )א(

אני יכול רק לומר לכם דבר אחד :אנחנו נכנסים
למנהרה עמוקה ,שנראית ללא סוף ,אבל בזמן-
אמת זה לא יקח כ"כ הרבה זמן.
הפחד הולך לתפוס את העולם ותהיה אלימות
מכל הכיוונים .מערכת השמש הזעירה הידועה
בשם 'ניבירו' – השביט ,גם היא תופיע ותשנה
פיזית את העולם .כדורי-הגלובוס והמפות שהניחו
במוחותינו ובתפיסה שלנו כל מדינה במקומה –
הם כולם ישתנו .היכן שהיתה פעם אדמה יבשה
זה יכוסה במים עמוקים ,וקרקעית הים תהפוך
לאדמה ללא מים ,אבל ארץ ישראל תישאר כפי
שהיתה בלא שתיגע בה כל האלימות שמסביב.
עם ישראל ,בבקשה שובו אל השם .השאירו את
הבתים היפים שיש לכם בעולם-המערבי וחזרו
למקום שבו אתם שייכים ,ארץ ישראל ,שם החיים
הם אולי קצת קשים מבחינה גשמית ,אבל תהיו
עשירים מאוד מבחינה רוחנית ,אם וכאשר אתם
מחליטים לשים את האגו בצד ולקבל באופן
מוחלט ,מתוך הענווה הגדולה ביותר ,כי הקדוש
ברוך הוא – הוא הכל-יכול ,ותאמרו עם כל הלב:
"אין עוד מלבדו".
ראש השנה הזה יהיה זמן ,הזדמנות רשמית
ולא-רשמית להכיר מה אנחנו אמורים להיות ,הזמן
לבחירת איזה צד אנחנו רוצים להיות בו ,בצד של
הרוע או בצד של טוב .שני שלישים מהעולם
יושמדו .שליש אחד ייהרס לחלוטין ,שליש אחר
ייפגע קשה מאוד ,ושליש נוסף ברובו לא יפגע .וזה
יהיה האזור שבו נמצאת ארץ ישראל.
בעתיד ארץ ישראל לא תהיה עם הגבולות שיש
לה עכשיו .הגבולות יהיו כמו בימי שלמה
ֻל ָך ִמיַּם סוּף
המלך ]משפטים כ"ג ל"אְ ' :ו ַשׁ ִתּי ֶאת גְּ ב ְ
ָהר ,'...ר' מלכים
וּמ ִמּ ְד ָבּר ַעד ַהנּ ָ
וְ ַעד יָם ְפּ ִל ְשׁ ִתּים ִ
א' ,ה' ד'[ .אני מתחנן בפניכם ,עם ישראל ,הזמן
אוזל ,ועוד לפני שאתה יודעים זאת – 'גוג ומגוג'
יהיה עלינו.

בקרוב ,בקרוב מאוד )ב(.

ערב יום כיפור כעת .כולנו מתרוצצים קונים
מבשלים את המאכלים האחרונים או את הדברים
האחרונים שאנחנו צריכים ליום כיפור .נדחקים
ונלחצים כדי להספיק את הרגע בו אנחנו כבר
צריכים להחליף נעליים ולהדליק נרות של
שבת/יום כיפור ולהתחיל את הצום ואת התפילות
שלנו שבהם אנחנו מתחננים לקב"ה לסלוח לנו על
כל העבירות שלנו.
אבל יום כיפור הזה הוא שונה מאוד מכל שאר
ימי-הכיפור ,כי למרות שאנחנו לא באמת יודעים
את התאריך המדויק של הגאולה-השלימה ,בכל
זאת אותם יהודים אמיתיים ,עם נשמות יהודיות,
החלו להשתוקק בצורה מאוד חזקה עם כל ליבם
לקבל את פני משיח .הכמיהה לקץ הגלות הארוכה
והקשה ביותר ,הופכת בלתי אפשרית לנשיאה
עבור כל אלו הנשמות היהודיות האמיתיות .זה
כאילו שאנחנו חיים אך ורק בשביל זה .כל דבר
במוחנו ובלבנו ,ובתוכניותינו לעתיד מתרכז סביב
המילים המעטות האלה" :אם העולם הוא כרגיל
עדיין" או" :אם המשיח ,חס ושלום ,לא התגלה עד
אז" .יכולים אנו לחשוב על תוכניותינו לעתיד אך
מתוך ידיעה תמידית כי המלחמות והאסונות
שעליהם דובר בנבואות עלולים להרוס את כל
התוכניות העתידיות שלנו.
הכמיהה לקץ הגלות של אנשים רבים כל כך ,של
נשמות יהודיות כה רבות ,היא כנראה הסימן
הגדול ביותר שאנחנו ב'מרחק של נשימה' מקבלת
פני המשיח.
בבקשה ,עם ישראל ,התפללו חזק בשבועות
הבאים ,מעכשיו ועד אחרי שמחת תורה וגם אחר
כך .התחננו אל השם לשים סוף-סוף קץ לגלות
האיומה הזאת ולהביא אותנו שוב אל בית
המקדש ,המקום שבו נוכל שוב להקריב קרבנות
ולהרגיש בעצמה רבה ,בלי כל מחיצה – את
הקדוש ברוך הוא במלוא הדרו.

אני מברך את כל עם ישראל ,כל אדם ואדם,
צעיר או מבוגר ואפילו את אלו שלא נולדו ,כי
בקרוב ,בקרוב מאוד ,נזכה לקבל את פני משיח
צדקנו במהרה בימינו!
גוט שבת ,גוט יום טוב ,שנה טובה וגמר חתימה
טובה .שכולנו נזכה להכתב בספר החיים.

אפילו לא מתקרב )ג(

אני עושה לכם חיים קשים ,נכון? אני מתעורר
בכל בוקר בתחושה של בלבול .זוהי תערובת של
עצבות יחד עם התרגשות ושמחה עצומה .החלק
העצוב שבי מושך אותי מטה לעומקי הדיכאון,
ואילו החלק השמח שבי גורם לי להמריא
לשחקים ,שם אני יכול לצפות בבירור את בית
המקדש השלישי ואת המשיח עצמו.
אני רק יכול להתחנן לעם ישראל :בבקשה,
השליכו את כל השטויות השטחיות שלכם,
הדברים שהורסים את היכולת שלכם להשיג את
הנצח ,כל הגשמיות שניסתה להרוס את עם
ישראל מאז שהיהודים במדבר עשו את עגל הזהב.
אני מזהיר את כולם שהגאולה מגיעה מאד בקרוב.
בינתיים ,מעכשיו ועד אז ,דברים יתרחשו בקצב
כה מהיר שרק אלו שיכולים להצמד חזק לאמת
יוכלו לתפוס באמת את עומק הכוונה בכל מה
שמתרחש .היצמדו לתורה ולקב"ה ,הכל יכול,
יוצרו של העולם הזה ושל כל העולמות שמעל.
לעולם אל תאבדו את הקשר ההדוק שלכם עם
ההיסטוריה של עם ישראל ,מאדם הראשון ועד
אברהם אבינו ,יצחק אבינו ,יעקב אבינו ,יוסף
הצדיק ,השבטים וכו' עד לזמננו זה .אל תשכחו כי
נוצרנו לתכלית שהנשמות שלנו נצחיות ,ושבעתיד
נהיה עבדי ה' באמת ללא כל ספיקות.
אני רק יכול לומר שאלו הנשמות היהודיות
שאכן ישיגו את הגבהים העצומים הללו שלשמן הן
ירדו לעולם זה ,לאחר שהן עברו מדור לדור,
ונבחנו בנסיונות ,קשיים ומבחנים עד שהן השיגו
את הגבהים האלה – העתיד שלהם/שלנו יהיה
בלתי ניתן לתיאור ...אין לי בכלל מילים להסביר
את עצמי ...יהיה זה בלתי אפשרי לתאר את
הגדלות הזאת ,את היופי הזה ,את הסיפוק
והשמחה ,ומה שאמרתי עכשיו זה אפילו לא
מתקרב למה שיהיה הגמול שלנו.
אל תשכחו את המילים שלי .אני אפילו לא יודע
איך לבטא את הפחד שלי ואת הדאגה שלי על עם
ישראל ועל העתיד של חלק מאחינו שהולכים
בדוקא לכיוון השונה לחלוטין.
אני מאחל לכל אחיי חג שמח וגמר חתימה
טובה ,שנת גאולה שלימה.

מרגישים את האמת בתוך הנשמה )ד(

אינני יודע מה לומר .כל דבר שאני אומר כמו גם
רוב האמיתות שהתגלו בעולם  -לרוב נופלים על
אוזניים חרשות כביכול .רק אותם היהודים שלא
רואים ושומעים את העולם עם עיני-הבשר ואזני-
הבשר שלהם בלבד ,אלא מרגישים את האמת
בתוך הנשמה שלהם שמחוברת ישירות עם ה' ,רק
הם מבינים ,והם מנסים להתפטר מכל הגשמיות
המיותרת ,ומחפשים ודורשים יומם ולילה בכל
דרך שהיא להתחברות מושלמת ,פיזית ורוחנית,
עם הקב"ה ,הכל יכול.
הכמות הזעירה של האנשים שתופסים את
האמת ומנסים עם כל לבבם וכל נשמותיהם
להרחיק את כל הגשמיות ,העבודה הזרה,
הגשמיות שסחפה את רוב העולם ,ורוצים לחזור
אל הפשטות ,לפשטות המושלמת של הקב"ה,
והעולם שהוא יצר עבור אלו הנבחרים שימשיכו
את מטרותיו לשלב הבא של היצירה הבריאה.
למי אני מדבר עכשיו? לרוב הגדול או למיעוט
המזערי ???
אני מתחנן אליכם :התפללו! התפללו! התפללו!
התעלמו מעולם השקרים הזה שממריץ את
תשוקותינו ושאיפותינו לגשמיות! התעלמו מכל
זה! משכו את עצמכם יותר ויותר קרוב לקב"ה,
לריבונו של עולם ,לכל יכול ,ואל תיסוגו! ואל
תביטו אחורה ,מכיוון שאם אתם נכשלים ומביטים
אחורה  -אפילו לרגע אחד ,גורלכם יהיה הרבה
יותר גרוע מאשר להיות נציב גדול של מלח .אינני
סבור שנשאר לנו עוד הרבה מאד זמן ,זהו הזמן
לבחור!

המסיבה נגמרה )ה(

ברוך ה' ,הגענו עד ליום הושענא רבא .הרבה
דברים קורים בעולם שצריכים להפחיד מאד את
האנשים .נראה כי הטבע מתקיף את ארצות
הברית של אמריקה באופן הגרוע ביותר .אני תוהה
אם זהו הטבע עצמו או שאלו הם האנשים עצמם
הם שמחוללים את ההתקפות הללו .יהיה מה שזה
יהיה ,הרי זה נשלח מאת ה' בכדי להעיר את יהודי
ארצות הברית אל העובדה שהחיים-הקלים-יחסית
שלהם בארצות הברית באים כעת אל קיצם.
היהודים הלא-חרדים בארצות הברית ,לפחות
עד לפני זמן קצר ,בוודאי היו בטוחים כי החיים
'הטובים כביכול' מלאי-הגשמיות  -החיים הללו
יימשכו לנצח .אך עם זאת ,כמובן שזה לא מה
שהולך לקרות .ליהודים החרדים לעומת זאת ,יש
בכל זאת את ההבנה ,את התובנה ,את
האינטואיציה והתפיסה שכל זמן שאנחנו בגלות
אנחנו אמורים לחיות פשוט מתוך הידיעה שאנחנו
חייבים להיות מוכנים בכל עת ורגע להרים את
התיקים שלנו ולעבור לארץ ישראל.
אבל אחרי מאתים שנה של חיים בארצות
הברית של אמריקה אפילו היהודים החרדים כמעט

איבדו את היסוד החשוב הזה של האידישקייט
שלנו .ועכשיו ,ידידי היקרים ,עלי לומר לכל
היהודים האמריקאים ,דתיים או שאינם כאלו,
הגיע הזמן שתבינו שהמסיבה נגמרה ושהגיע כבר
הזמן לחזור אל ארץ-ישראל האהובה שלנו.
העולם מתקדם ונע לעבר כאוס )חורבן(
מוחלט .עומדת להיות מלחמה גדולה שכבר דובר
עליה בנבואות ,והמלחמה הזאת תהיה רק
ההתחלה של ההרס שעומד להתחולל על העולם
שלנו כפי שאנו מכירים אותו ,על ידי השם ,הכל
יכול.
הגיע הזמן להתחיל לארוז את הדברים ולחזור
סוף סוף אל המולדת שלנו ,לא אל המדינה
שנוצרה על ידי אנשים רעים ,אלא אל ארץ
ישראל ,הארץ שה' נתן לנו אותה בתור המולדת
שלנו ושהיא הדרך שלנו להגיע להיות משרתי ה'
באופן מוחלט לנצח נצחים.
כל יהודי אמור להרגיש את זה בלב שלו ולדעת
את זה באופן אינטואיטיבי בין אם הוא לומד תורה
או שחס ושלום לא.
אני מזהיר אתכם ,עם ישראל ,צאו מארצות
חוץ-לארץ במהירות האפשרית אם אתם רוצים
לשרוד ולקדם את פני משיח צדקנו.
אנחנו מקבלים אזהרה אחרי אזהרה .אל
תתעלמו ממה שנקרא' :הכתובת על הקיר' .אני
יודע שזה מאוד קשה אבל בדרך זאת אתם
מוכיחים לה' כי אתם אתו ,ושאתם רוצים להתגבר
על הפחדים הגדולים שלכם בכדי לקיים את
מצוותיו.
כמובן שאני לא הוא זה שאמור לפרש מה ה'
רוצה מאיתנו לעשות אבל הרבה מגדולי-הדור
אומרים את אותם הדברים :זה נגמר! הגלות
נגמרה! הגיע הזמן לחזור הביתה!
השכינה עזבה את חוץ לארץ והתכנסה אל תוך
הגבולות של ארץ ישראל הקדומה .אין שם כבר
בחו"ל את השמירה האלוקית של השכינה שהלכה
איתנו אל הגלות ונשארה אתנו לכל אורך אותן
השנים .עכשיו אין שם הגנה ,ואין שום סיבה
להישאר שם.
אם כלכלית אינך יכול לבצע את הנסיעה הזו או
אם אין לך מספיק בטחון בה' בכדי לעזוב את
הנוחיות של הבית שלך ושל החיים שלך בחוץ
לארץ שבנית בעזרת ה' – הרי לפחות תראה לו
שאתה רוצה לעשות את מה שהוא רוצה שתעשה
ביום ובלילה ,וזה להתחנן אליו עם כל הלב ועם
כל הנשמה שלך להוציא אותך מן הגלות המרה
הזו ,ולהביא אותך ואת משפחתך לארץ ישראל,
היכן שנמצא יעודך האמיתי.
אני מאחל לכל אחיי פתקא טבא ,ואני מברך את
כולנו כי השנה הזאת תהיה באמת שנת הגאולה
השלמה ,ולעת כזאת בשנה הבאה אני מברך את
כולנו שנוכל כבר להקריב קרבנות בבית המקדש
השלישי .חג שמח.
תשרי ו'
טוב ,מה אני יכול לומר יותר ממה שכבר
אמרתי .כמעט בכל יום אנחנו רואים דברים יותר
ויותר קשים שקורים .דברים מאוד ברורים כמו
התקפות-טרור מחרידות או אסונות-טבע נוראים
כדוגמת השריפות בקליפורניה ובפורטוגל .אבל יש
דברים שמתרחשים שאנשים רבים לא מבחינים
בהם ,שינויים בחיי היום-יום שלנו שהרשעים הם
שיזמו אותם.
כבר במשך שנים רבות הרשעים בארץ-ישראל
בכל דרך שהם רק יכולים מנסים להפריד בין עם
ישראל ובין הקדוש ברוך הוא .לפעמים הם
משתמשים בטקטיקות מאוד מתוחכמות כמו
להציע למורות של בית-יעקב משכורות נאות
בתמורה לדרישה חשאית מבתי-הספר להשתמש
בספרי-לימוד חילוניים ,ולפעמים דורשים הם
לשלב מורות שאינן כ"כ חרדיות ,או לפעמים
להכניס טכנולוגיה ששוחקת את המחיצה שיש
ליהודי החרדי ,החומה המפרידה שבמהלך הדורות
הוא נשמר לוודא שהיא עומדת איתן בכדי להגן על
משפחתו ועל כל האידישקייט.
המדינה ,ראשית כל ,הפחיתה את קצבאות-
הילדים עד לחלק קטן בלבד מגובה הסכום שהיה
ניתן בעבר למשפחות גדולות .זאת אומרת שבעוד
שפעם כל משפחה שהיו בה מעל שלושה ילדים
קיבלה סכום גדול של כסף מדי חודש ,היום הם
קיצצו בזה עד כלום כמעט.
והיו להם שתי מטרות לעשות זאת .ראשית,
לעצור את הילודה החרדית המסיבית ,הם ראו
סכנה גדולה בעובדה שבשלב כלשהו בעתיד-הקרוב
החרדים יהיו אוכלוסיה גדולה מדי מכדי לשלוט
עליהם .הם היו בטוחים שכאשר זה יהיה קשה
לחרדים לשים אוכל על השולחן עבור ילדיהם או
לשלם את שכר-הלימוד שלהם עבור החינוך הפרטי
שלהם וכו' הם יאלצו לצמצם את גודל המשפחות
שלהם .אך ברוך ה' ,זה לא מה שקרה.
וחוץ מזה הם מנסים בכל דרך שהיא לחדור אל
תוך החיים החרדים שלנו ,ולהרוס את הקשר שלנו
עם הקדוש ברוך הוא בכל מיני אופנים.
הם מנסים להפריד בין "החרדים הטובים"
ו"החרדים הרעים"" .החרדים הטובים" ,הכוונה
לחרדים שהם נגד ההפגנות המתרחשות לאחרונה
כנגד הגיוס לצבא .בדיבוריהם בתקשורת הם
נותנים את התמונה שלא כל היהודים החרדים
מתנגדים לגיוס הצבא ,ואפילו אם הם נגד הגיוס
אבל בכל זאת הם הולכים להתייצב בלשכות-
הגיוס ,ולכן הם "החרדים הטובים" כביכול .לעומת
זאת ,הם מציירים את מה שהם מכנים "הקבוצות

הקיצוניות" שמפגינות נגד חילולי-שבת ונגד הגיוס
לצבא והם אינם מצביעים בבחירות כ"חרדים
רעים".
מטרתם היא" :הפרד ומשול" .וזה נראה שהם
מצליחים ,אבל בכל זאת אני צופה שבעזרת ה'
בעתיד הלא-כל-כך-רחוק רבים מן החרדים
שנחשבים על ידי הערב רב כ"חרדים טובים"
יפקחו את עיניהם להבין כי הם אינם יכולים
למכור את נשמותיהם עבור רווח חומרי.
יהודים אלה הושפעו מן הערב-רב אשר רוצים
רק את הרס היהדות שלהם ,אבל פתאום הם יבינו
מה היא התוכנית .התוכנית היא להרוס את
האידישקייט .מה ההבדל אם אנחנו פשוט נוציא
מהתורה כמה לאוים )איסורים(? ...מה ההבדל?...
למה שלא לקיים נישואין אסורים? ...זה רק דבר
קטן בלבד ...למה לא לאפשר לצעירים התמימים
ללכת ולהצטרף לצבא ,צבא שאמור כביכול להיות
'צבא יהודי' ,צבא שהוא נגד התורה בכל דרך
שהיא .ואני לא אעבור על כל העבירות הקשות
שנעשים מידי יום ביום במה שקרוי 'צבא יהודי',
צבא המעודד עבירות מחרידות ביותר כמו הפלות
וכו' ,צבא שמכניס בנים ובנות יחד לטנקים לעבוד
מקרוב ביחד ,צבא אשר שם את הדגש על ַה ֲח ָלנָה
ועל עבירות – ובוודאי לא על התורה.
הצבא והממשלה מרגישים שהם מעל התורה,
חס ושלום ,והם סבורים כי הם יכולים לתת
למישהו הנקרא 'רב' שהם שולטים בו להיקרא
'הרב הצבאי' .אבל כאשר מתבצעת קבלת-החלטות
– זה נעשה אך ורק על ידי חילונים גמורים,
ובוודאי לא על ידי אף אחד שקשור לקדוש ברוך
הוא או לתורתו.
לחילוניים אין כלל תורה או שיש להם "תורה"
שהם מנצלים עבור הצרכים שלהם וההעדפות
שלהם .בשבילם זה בסדר גמור כל מה שקורה .אך
בשביל הנשמה-היהודית זו תועבה שלא ניתן
לסבול אותה.
הם מפחדים להשאיר את החרדים לעצמם,
לאפשר להם להתפתח בדרך שהם מתפתחים,
מפני שבקרוב אנחנו נעבור אותם במספרים בגלל
ה"דרך הפרימיטיבית" שלנו לגדל גם  15 ,10או 20
ילדים במשפחה אחת...
ובעוד שבטננו מתכווצת רק למחשבה הנוראה
שאולי הילדים שלנו חלילה יאמצו את דרך-החיים
של החילונים לבדוק את היחסים החברותיים
שלהם על ידי חיים משותפים ,ועוד סוגי פעילויות
כאלה שהפכו להיות אצלם נפוצים ביותר והם
מהוים 'חלק מן החיים' אצל החילונים כיום ,אבל
זה אסור באיסור מוחלט על פי התורה.
נתתי את הדוגמאות הפחות קיצוניות של
עבירות הקיימות בעולם החילוני שהם לא חשים
כלל שהם עבירות .הם לא יכולים להבין למה
באמת אנחנו ,היהודים החרדים ,לא יכולים לתת
לילדים שלנו לשחק עם ילדיהם או להיות איתם
בבית-הספר ,למה אנחנו חייבים לחיות באזורים
משלנו ולא מאפשרים לילדים שלנו לראות את
אלו שאינם-דתיים מחללים את השבת בשמחה
ובפומבי ועוד עבירות אחרות.
ההבדל בנושא זה בין החרדים פה לבין החרדים
שחיים באמריקה או בכל מדינה אחרת מחוץ
לארץ-ישראל הוא שהמקומות ההם אלו מקומות
של גוים ,רוב האוכלוסיה אינה יהודית .היהודים
החרדים מעדיפים לחיות יחד באותם איזורים
וּמ ִס ָבּה משותפת .קודם כל ,אנחנו צריכים את
ִ
בתי-הכנסת שלנו ואת כל הדברים הקהילתיים
שאנחנו זקוקים להם בכדי לשרוד ,כמו מנין
)תפילות בציבור( שלש פעמים ביום וכן המקוואות
שיש באזור .אלו הן רק שתי דוגמאות של צרכים
הנחוצים לכל קהילה יהודית .עם זאת ,כאשר אתה
רואה בחוץ-לארץ מכונית שנוסעת בשבת אתה לא
חושב על כך שום דבר כי אתה בטוח שזה גוי ,אך
כשזה קורה בישראל – זה כנראה יהודי שנוסע,
וזה דבר שהוא שובר-לב עבורנו.
היו שנים בהם תנועת בעלי-התשובה היתה
ענקית ,אבל כיום זה הולך בדרך שונה לצערנו .זה
הולך לקראת ההתבוללות ,וזו הטרגדיה .אני לא
חושש לעתידו של עם ישראל ,כי אני יודע כי ה'
הוא הכל-יכול והוא יגן על כל נשמה יהודית .אני
יודע בוודאות שאנחנו בזמנים-של-הסוף ובקרוב
מאוד נקבל את פני המשיח ונראה את בית
המקדש השלישי ואנחנו נקריב קרבנות .אני יודע
בוודאות כי הקב"ה יגן על כל נשמה ונשמה ושאף
אחד לא יכול להרוס את זה ,כי כל נשמה-יהודית
נוצרה כדי לשרת את ה' לנצח! ה' ברא אותה בדרך
זו ולא ניתן לשנות זאת על ידי אף בן אנוש ,ולכן
ההיסטוריה מוכיחה כי מאז שהיהודים הלכו לגלות
– הערב-רב ,העמלקים ,האדומים עם הישמעאלים
– כולם ניסו להרוס את המעמד המיוחד של עם
ישראל שהקב"ה העניק להם .הם רוצים להרוס
אותנו מתוך שנאה וקנאה ,כי אנחנו היינו ותמיד
נהיה העם הנבחר.
נשמה יהודית אמיתית לעולם לא תיכנע לכל
הטריקים והאלימות המשמשים נגד עם ישראל
במטרה להפריד בינינו לבין האלוקים שלנו .איך
שלא יהיה – ההפרדה הזו היא בלתי אפשרית.
טפשים רבים חשבו שהם יכולים לנהל קרב נגד
הקב"ה חס ושלום ,אבל זה בלתי אפשרי .הקדוש
ברוך הוא יש לו את התכניות שלו .הוא יודע את
העבר ,את ההווה ואת העתיד כי הוא ברא את
הכל .הוא יצר את הארץ ואת כל מה שיש בה ואת
כל בני האדם המתגוררים עליה ,הוא ברא את כל
העולמות שמעבר וכל דבר שישנו ביקום.

הוא ברא את העולם הזה עבור היהודים שלו
לגדול ולהיות קרובים אליו .למרות שהוא שם את
הנשמה בגוף עם כל מיני חולשות על מנת שהאדם
יתגבר על הרצונות שלו ויתעלה גבוה גבוה
ברוחניות שלו ובקרבתו אל האמת אשר היא ה'
בעצמו.
חלק זה של הבריאה כמעט מסתיים .תהיה
מלחמה איומה .כדור הארץ יהיה מושפע על ידי
גופים שמימיים וחלק גדול של העולם כפי שאנו
מכירים אותו יהרס .אבל עם ישראל ,בני ישראל
האמיתים – ישרדו ,בעזרת ה' ,וימשיכו לחיות! אז
עם ישראל ,לא לפחד! הסוף מגיע! ה' לא יהרוס
את העם הנבחר שלו ,אבל אנחנו צריכים להראות
לו שאנחנו באמת איתו בכל דרך ,וכי אנחנו לא
אפשרנו לערב-רב ולעמלקים ולאדומים וכו' לגזול
מאיתנו את הנשמות הנצחיות שלנו.
ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד!
כמו בזמן המכבים ,חשון א'
אנחנו מתקרבים לחנוכה .חנוכה הוא זמן מאד
מיוחד .זהו הזמן שבו אנו חוגגים את המלחמה
הגדולה שהביאה לנפילתם של אותם הכובשים
שפלשו לארץ ישראל .התקופה שבה היה לכמה
צדיקים אמיצים את העוז לומר :אנחנו לא נאפשר
לרע להמשיך לשלוט על הטוב .אנחנו נאמנים אך
ורק לקדוש ברוך הוא ולא למישהו אחר ,ואנחנו
מעדיפים למות מאשר להיות טמאים ומזוהמים
רוחנית על ידי הגוים.
הסיפור של המכבים הפך להיות חלק חשוב
בהיסטוריה שלנו .זה ממחיש ברורות כי ליהודי
אסור בשום צורה ואופן לאפשר לגוים או ליהודים
המתיוונים לאלץ אותו לעזוב ,חס ושלום ,את
הקדוש ברוך הוא ,וחלילה להשתחוות לאלילי
הכזבים שלהם.
כיום בעולם זה שבו אנו חיים נמצאים אנו
באותו מצב .המתיוונים יחד עם מנהיגים רבים
ממדינות המערב חדרו אל המולדת שלנו תוך
העמדת פנים שישראל ,כלומר ארץ ישראל ,אכן
נהיתה ל"מדינה יהודית" ,עם צבא ,ומערכת
משפטית ,ומשרד-חינוך וכל המחלקות הפוליטיות
האחרות הנדרשות לצורך ניהול ממשלה.
ובחלק העליון של הפירמידה הזו עומדת
ה'כנסת' ,שהיא לכאורה סימן-ההיכר הגדול ביותר
של הדמוקרטיה של ישראל החדשה ,של היהודי
החדש ,מה שקרוי 'מדינת ישראל' כביכול .אך עם
זאת ,כל זה הוא שקר מוחלט .זו לא מדינה
יהודית .זו אמנם ארץ ישראל ,אך למדינה אין כל
קשר ליהדות ,למרות שיש לה מה שמכונה 'הרב
הראשי' והממשלה מעמידה פנים שהיא ממשלה
יהודית ,אבל היא איננה .זו ממשלה מתיוונת ,וזה
אומר שבנשמה שלהם הם אינם יהודים .הם אכן
נולדו ליהודים ,להורים יהודים ,אבל יש להם
נשמות של ערב-רב .וזה לא משנה אם אלה
היושבים בכנסת מכונים "חילונים" או "דתיים" או
שקוראים לעצמם חרדים ,הם מתיוונים ולא משנה
מה .והם עובדים תוך שיתוף-פעולה עם התכנית
להפוך את כל מדינת ישראל ואת כל אוכלוסייתה
היהודית להיות מתיוונים גמורים עם כל מובן של
המילה הזו ,תוך ניסיון לנתק את הנשמה ממקור
החיים שלה ,חס ושלום.
אבל זה לא יעבוד .היהודים הם אמנם קטנים
מאד במספרם במיוחד לאחר שכ"כ הרבה יהודים
נרצחו באירופה .אך עם זאת ,הקדוש ברוך הוא
עומד לשלוח את השליח שלו להרוס את העולם
כפי שאנו מכירים אותו ,כולל הרוב המכריע של
הגוים שלאורך הדורות ניסו כה רבות בשאיפתם
הגדולה ביותר לחסל כל יהודי על פני האדמה.
הגוים האלה נולדו עם גנים של שנאת-יהודים
בגופם .האנשים האלה הם ששולטים עכשיו
בעולם ויש הרבה מתיוונים-יהודים שהפכו להיות
חלק מהקבוצה זו השולטת כיום על החלק הגדול
של העולם .עם זאת ,כמו בסיפור של חנוכה –
קבוצה קטנה של יהודים צדיקים עומדת
להתקומם כנגד האלילים ,אילי-הכזבים של הדור
הזה ,ולהתקומם נגד המנהיגים המכוונים את
העולם כולו לתוך העבודה-הזרה הזו שבה כל מה
שבתורה אסור – זה מותר.
עבודה זרה מביאה את האדם להיות נמוך יותר
מאשר בעל-חיים וקל לשליטה .אבל התחילה כבר
להיות קבוצה של צדיקים שהם מאמינים-נאמנים
לקדוש ברוך הוא ,הכל יכול ,והם יודעים היטב
שאם הם לא עושים עכשיו משהו – ה' יתן לגוים
להרוס אותנו ,חס ושלום .אבל כל יהודי אמיתי
יגיד" :עצור"! אני לא הולך לצבא שכזה המנוהל
על ידי חוק אזרחי ,שמתייחס בסלחנות לעבירות
נוראיות ואף מעודד אותם .זאת מלבד העובדה כי
על פי התורה היהודי מעולם לא הורשה לבנות
צבא רשמי במדינת ישראל ,כי זה נגד רצון ה'!
אבל ה' מאפשר להם לעשות את זה ,כי כמו בזמן
המכבים ,אנחנו צריכים להוכיח לו ,לפני שהמשיח
מתגלה ,כי אנו מוכנים לתת את חיינו בכדי להגן
על התורה הקדושה ,וכי אנחנו מוכנים אף לספוג
מלקות בשביל זה ,להראות לו שאנחנו מוכנים
להקריב את חיי-הגשמיות שלנו ,ולהראות לעולם
שאנחנו נאמנים לה' יתברך בלבד לנצח.
העולם כפי שאנו מכירים אותו מתמוטט מכל
עבר .אותם יהודים מעטים שעומדים נגד אלה
שמנסים לקחת מהם ,לעתים תוך שימוש בכח
ולפעמים על ידי שכנוע ,את הקשר הנצחי שלהם
עם ה' ,הם יהיו אלה הסוללים את הדרך להתגלותו
של המשיח .ועוד רבים יצטרפו אליהם במאמציהם

הקדושים ,אבל עדיין אנחנו זעירים מאד במספרנו,
ואם אף נוציא מתוך השורות שלנו גם את הערב
רב ואת העמלקים ואפילו את האדומים אשר
הסתננו במשך שנות הגלות לתוך האוכלוסיה
שלנו ,הרי שאז אנחנו קטנים בהרבה מהמספר
הרשמי של  15מיליון היהודים שיש בעולם .אז איך
אנחנו יכולים להילחם נגד האוכלוסייה העצומה
של העולם כולו אשר איננה רוצה דבר יותר טוב
מאשר ללעוס אותנו ולפלוט אותנו החוצה?!
ה' עומד לשלוח גופים שמימיים ,משהו שמעל
ומעבר לדמיונו של האדם ויכולתו להגן על עצמו
מפניהם .והדבר הזה שמגיע יהיה העונש של
האנשים מכל המדינות שרדפו את היהודים ,אשר
תמיד-תמיד ,לאורך כל ההיסטוריה ,היו משרתי ה'.
לכן ,כאשר הכל כבר נאמר וגם נעשה – כדור
הארץ לא יהיה אותה האדמה כפי שאנו מכירים
אותה כיום .הרוב המכריע של אוכלוסיית העולם
תיהרג ,וכפי שנכתב בנבואות שני שליש של
העולם יהרס .חלק אחד יהרס לגמרי ,חלק שני
יפגע קשה מאד וחלק אחד ישאר ללא נזק רציני,
וארץ ישראל היא בחלק שלא יפגע.
כאשר ה' בשמים רואה כביכול ,כי היהודים שלו
מוכנים להקריב את עצמם על אהבתם המוחלטת
לקדוש ברוך הוא ותורתו ]'מים רבים לא יוכלו
לכבות את האהבה ,ונהרות לא ישטפוה ,'...שיר
השירים ח'[ ,ועל נכונותם להילחם על כבודו
ולהיאבק נגד אלו שרוצים להרוס טוטאלית את
הדור הבא של היהודים ,אזי בזכותם ה' יגלה את
משיח צדקנו.
זה כל מה שאני יכול לומר על העתיד .עם זאת ,זה
יקרה בקרוב מאד וכל אלה האברכים והבחורים
עם אמהותיהם ואבותיהם ונשותיהם והרבנים
שלהם המעודדים אותם להילחם נגד העבודה
הזרה ועגל הזהב ונגד הרשעים השולטים,
הצעירים האמיצים האלה ובני משפחותיהם הם
המכבים של היום.
עם ישראל ,שימו לב :אל תפחדו! לבתי-הספר
שלכם כבר הסתננו רעיונות זרים ,שעלולים חס
ושלום ,להרוס את האידישקייט של הילדים
שלכם .ישנם בתי ספר שאמורים להיות חרדים ,אך
הם מלמדים מתוך ספרי לימוד שאינם חרדים
ומכשירים את הבנות למקצועות ולימודים
שיכולים להביא רק לנפילתן של המשפחות
החרדיות ,ח"ו.
ודברים אלה מקבלים את אישורם של הרבנים,
עם זאת ,אני בטוח שלרבנים יש כוונות טובות,
והם מאמינים לכל מיני עסקנים שמסתירים מהם
מה באמת קורה בעולם של ה'חינוך היהודי' ,או
עדיף שנכנה זאת" :החינוך מחדש" ,כלומר
התוכנית לעוות את מחשבות הצעירים לדרכי
הרשעים .הצילו את ילדיכם! הצילו את עתידם!
היפטרו מכל הצעצועים המטריאליסטיים
)החומרניים( כמו האייפונים ,שמסלקים את
ה'שׁמוּץ' )הלכלוך( של
דעתכם ופותחים אותה לכל ְ
העולם ,כל השקרים של העולם .הסתכלו מה
הילדים שלכם לומדים בבית הספר ,ודאו ששום
דבר זר לא נכנס לשם ,ואם אתם כן מגלים משהו
כזה – ִאזרו את האומץ להסיר את זה .אל תדאגו!
ה' הוא הכל יכול .למרות שהרשעים חושבים שהם
שולטים על רוב העולם ועל כל הצבאות עם כלי
הנשק ההרסניים – אבל הם לא יכולים לנצח ,כי
הכל-יכול ,הקדוש ברוך הוא ,ברא אותם כמו גם
את כל העולם שקיים ,ואין לו שום בעיה להרוס
אותו יחד איתם .כלי הנשק שלהם אינם יכולים
לעצור את הקדוש ברוך הוא! הוא זה שיצר הכל,
ואף אחד לא יכול להזיק לו בשום צורה! הרשעים
שבכל דור לא למדו את הלקח של נמרוד ומגדל-
בבל שם הם האמינו בטיפשותם שהם יכולים
למעשה לנהל מלחמה נגד ה'.
עם ישראל ,יום הדין הגדול והנורא קרוב כל כך!
אל תאבדו את מקומכם בעולם העתיד לבוא
בהצטרפות לקבוצה של האנשים הארורים בעולם,
אלה שעדיין עובדים את עגל הזהב .שובו עכשיו
אל ה' .התייצבו נגד כל המאמצים של הרשעים
למשוך אתכם מן הקדושה שלכם ומן האמונה
והבטחון בקדוש ברוך הוא .שמרו היטב על ילדיכם
מפני כל ההשפעות הרעות .שמרו על הנשמות
היקרות שלהם ,ורק לזכור כי מי שהוא ִעם ה' – ה'
יהיה אתו לנצח!

מי שרוצה להגיע לעולם הבא

דניאל ,ירושלים ,כ"ג בחשון התשע"ח
אבא ,בזמן האחרון יש בין החרדים ויכוח גדול –
האם הפאות הנוכריות מותרות או לא בגלל הע"ז
שבהודו ,אבל זאת לא הבעיה.
כל פאה אסורה  -ולא משנה אם היא מהודו או
מסין ,אם היא סינטטית או טבעית ,ארוכה או
קצרה ,ע"ז או לא .היא אסורה בגלל שהתורה
אומרת "שער באשה ערוה" )ברכות כ"ד א( ולכן
האשה צריכה לכסות אותו ,ואם היא מכסה את
הראש בשער ,היא פשוט מראה שהיא רוצה
להיראות "טבעי" כמו אשה בלי כיסוי וזה מכשיל
את הרבים.
הפאה היא "טרפה" מבחינת הקדושה .האשה
הנשואה מכסה את הראש כי היא צריכה לכסות
את השער ,אבל אם היא מכסה את השער עם
שער ,אז מה זה אומר? טכנית היא כסתה את
הראש ,אבל באמת היא עושה את עצמה יותר יפה
ויותר מושכת ,במיוחד עם הפאות של היום – עם
השער האמיתי ,שרק מומחים יכולים לדעת אם זו
פאה .ברוב המקרים זה מוסיף יופי חיצוני לאשה
שלובשת את זה.

הפאה של היום עברה כל גבול בהשתדלות
היצרנים למכור פאה שנראית ממש כמו שער
האשה שלובשת את זה ,ומגיעים למחירים של
שבעת אלפים שקל ,חמש-עשרה אלף שקל ואף
יותר .ויש בחורות שמרגישות שצריכות להתחתן
עם  2פאות לפחות – וזה פשוט לחץ כספי על
האוכלוסיה וקלקול טוטאלי של האשה החרדית
אשר צריכה להיות בדמותה של רחל אימנו.
אבל לא רוצים להיראות כמו רחל אימנו ,רוצים
להיראות כמו שחקנית קולנוע או דוגמנית וזה
קלקול עצום בעם-ישראל.
הצדיקות מהדורות הקודמים הלכו עם פאות
פשוטות שנראו כמו קש ,והנשים של היום
הנותנות לעצמן היתר ללכת עם הפאות של היום
בגלל הצדיקות האלה – גורמות לצדיקות האלה
סבל מעל ומעבר.
העולם החרדי שלנו נהפך לתצוגת אופנה.
התבלבלנו עד כדי כך שהרבה יהודים בטוחים
היום שזו היא צניעות ,אבל שיהיה ברור – מי
שרוצה להגיע לעולם הבא ,מי שרוצה באמת לקבל
משיח – צריכה לשאוף להיות בדמות של רחל
אימנו ולא בדמות של אשת רחוב.
כל יהודיה חרדית יודעת מי זו רחל אימנו והיא
צריכה לשנות את החיים שלה+ ,את הלבוש שלה,
ואת הערכים שלה כאישה יהודיה ולחזור לאמת.
והבעלים גם צריכים לדרוש את זה ,וחייבים לחנך
את הילדות לזה – לצניעות אמיתית כמו שהיתה
פעם .ואם המילים שלי לא נוגעות ללב של יהודיה
אמיתית אז כנראה שמשהו לא בסדר.
נשים צדקניות ,אני מבקש מכן עם כל הלב ,עם
כל המהות שלי – לחזור לדמות של אישה יהודיה
אמיתית.
היו הרבה גדולי הדור מאש שנשים התחילו
ללכת עם פאה נוכרית שהתנגדו לזה כמו החפץ-
חיים ,התנגדו לזה מאד חזק ,וגם בדור שלנו
מתנגדים לזה הרבה גדולי הדור.
אי אפשר לא להילחם נגד הפאה הנוכרית בתור
יהודים מאמינים שרוצים להיות עובדי ה' .אי
אפשר להיות עובדי ה' וללכת עם הלבוש המגונדר
של היום ,וזה לא רק הפאה – אבל הפאה משלימה
את חוסר הצניעות .איך אפשר להגיד שזו דמות
של אידישע-מאמע ,זו דמות של עגל הזהב.
ובעל שמסכים לזה ואישה שלא מבינה מה זה
קדושה – הנשמה היהודית שלהם בסימן שאלה.
הדור שלנו מלא זימה בין החרדים .הדור שלנו
מלא ערב-רב ועמלקים ואדומים שהצליחו להדביק
את עצמם לעם-ישראל ,אבל כל נשמה יהודית
תילחם נגד הלכלוך הזה ותנסה להגיע לקדושה
אמיתית.
עם ישראל ,גברים ונשים – תצילו את הילדים
שלכם ,גם הבנים וגם הבנות ,תחזרו לצניעות
והקדושה של האבות והאמהות שלנו – כי בלי זה
לא תהיה כניסה לעולם הבא של משיח ,ומעבר
לזה – לעולם הנצח.

המכבים של היום

אסתר ,ר"ח כסלו  ,מוצש"ק תולדות תשע"ח
אני כ"כ שמחה שוב לדבר אתכם .ברוך ה' כעת
ראש חודש כסלו .זה מאד מאד מאד משמח אותי
שעכשיו אנחנו בכסלו ,ואני רואָה שהמצב שלנו
מאד דומה ליהודים שהיו בארץ ישראל בזמן
החנוכה ,ונלחמו מעטים נגד רבים ,צדיקים נגד
רשעים.
וככה זה עכשיו ,מעט יהודים קמים פה בארץ
הרשעות ששולט פה בארץ
ישראל להלחם נגד ִ
ישראל .וזה שולט כיום כמו אז .יש פה משהו זר
ששולט בארץ ישראל ,הארץ שלנו ,של היהודים.
והדבר הזר הזה – זה המסגרת של המדינה ,מה
שקוראים 'מדינת ישראל' ,רוצים לעשות את
השליטה על היהודים למשהו רשמי :זה מדינה .ויש
לזה לא רק צבא ,אלא גם משטרה ,והצבא זה
כאילו להלחם ו"לשמור" במרכאות כפולות עלינו
כנגד הערבים ,או נגד מי שנגדנו ,אבל המשטרה זה
במיוחד בשביל להלחם נגדנו ,נגד החרדים שלא
מוכנים ללכת לפי המתיוונים השולטים פה
במדינה.
ואז היוונים הם ששלטו פה ,אבל המתיוונים
שעבדו בשביל היוונים – הם שעשו את העבודה
המלוכלכת נגד עמ"י ונגד הקב"ה ,הכל-יכול.
ועכשיו – אותו הדבר .יש יהודים שבנו מסגרת
של מדינה עם ממשלה ,עם צבא ,עם משטרה ,ויש
משרד-החינוך וכו' וכו' ,ויש לזה צורה של מדינה,
אבל המטרה היא לגמור עם האידישקייט ,ובשביל
זה הם עובדים לעשות יהודי נגד יהודי .
את הנאמנות של חלק של היהודים הם קונים
בכסף ,ולא מעט חרדים ביניהם .והם נותנים לכל
האדומים להיכנס פה לארץ ישראל ולהשתלט.
אבל המעטים עוד מעט יקומו ,וכבר קמים
יהודים טובים ,יהודים נאמנים לקב"ה שקמו
להילחם עם כל אלה המתיוונים ,ועם היוונים
בעצמם שרוצים להרוס את הקשר שלנו עם
הבורא שלנו ,ונלחמים נגד ,אפילו שהם מעטים
מאד והרשעים הם במספרים הרבה-הרבה יותר
מהם ,אבל לא יעזור לרשעים ,כי הקב"ה בצד של
המעטים ,וזה משנה את הכל ,כי אף אחד לא יכול
לנצח נגד הקב"ה.
אתם תראו ,אתם תראו מה שעומד להיות ,לא
פשוט .והיהודים הטובים שנלחמים על קידוש ה'
וסובלים ,אתם המכבים של היום ,אתם השליחים
להציל את המצב ,לא לשכוח ,לא לשכוח!
ולצערי הרב ,יש גם פשוט מלחמה גם בין

החרדים ,כי יש חרדים שמאמינים מה
שהמתיוונים אומרים ,ויש מתיוונים שהם מאד
מאד כנגד הדת היהודית ,אפילו שהם נולדו יהודים
וחלקם אפילו נולדו חרדים ,אבל ה' רוצה שאנחנו
נילחם ,הוא רוצה שאנחנו נַראה לכולם שאנחנו
ִעם הקב"ה ,שלא עזבנו את הדת שלנו ,ואת
המנהגים שלנו ,ואת התורה שלנו ,את הקשר שלנו
עם האמת ,שזה הקב"ה.
ואנחנו המעטים  -לא נצליח בכוחות שלנו
עצמנו להילחם לגמרי כנגד הרשעים ,עם כל הציוד
שלהם ,אבל הקב"ה בעצמו הוא יגמור אותם
בשבילנו ]'ויצא ה' ונלחם בגוים ההם ,['...אבל זה
שאנחנו מראים את ההתנגדות שלנו ,שאנחנו
מוכנים למות ,לא ,ח"ו ,לא נמות ,אבל לא ללכת
לפי מה שהם דורשים מאיתנו ,ושאנחנו לא
נכנעים להם – זה הדבר החשוב ביותר ,חשוב
ביותר ,כי ה' רוצה לראות קודם-כל את הנאמנות
שלנו ,של העם שלו.
אני רק ילדה קטנה ,אבל הנשמה שלי ענקית!
כמו הנשמה של כל יהודי אמיתי ,ולכן עם ישראל,
לא לפחד ,זה יהיה ממש מפחיד ,אבל לא לפחד ,כי
ה' איתנו .אנחנו רוצים להיות איתו ,לא רוצים
שיהפכו אותנו לגוים ,חס וחלילה .אז לכן ,אין לנו
מה לפחד .מי שיש לו באמת לפחד – זה הרשעים,
כל אלה שמתנגדים לתורה ,שמתנגדים למסורת
שלנו ,שמתנגדים לקשר של עם ישראל לבורא
עולם ,אבל זה לא רק הגוים שמתנגדים ,זה גם
ואלו הערב רב ,העמלקים ,וכו'
יהודים שמתנגדיםֵ ,
וה' יטפל בהם 'יסודי' ,ואין לנו מה לדאוגַ .עם
ישראל ,לא לפחד ,לא לפחד ,אין ממה .זה מפחיד
– ואני מבקשת לא לפחד.
עכשיו ר"ח כסלו ,כמו שאמרתי ,וזה הזמן
להרגיש את הקשר החזק שלנו עם הקב"ה ,לזכור
את ביהמ"ק שנהרס שיש לנו היום רק חלק קטן
ממנו ,ללכת לשם ולבקש ולבכות על הגאולה
השלמה ,הלואי שאני הייתי יכולה ללכת לכותל
ולבכות ולבקש .
אבל אני לא יכולה לבד מבלי שיקחו אותי ,אבל
אנחנו צריכים לא לשכוח מה שהיה כל הגלות
הזאת ,ולדעת שזה עוד מעט יגמר ,ממש עוד מעט.
ואני שמחה שבעזרת ה' אני מאד מקוה שה' ירחם
עלי ועל המשפחה שלי ,ועל כל עם ישראל ,שכולנו
נזכה לקבל משיח צדקנו במהרה בימינו ,אמן.

המלחמה האמיתית

מנחם ,ירושלים ,כ"ו חשון תשע"ח
קודם כל ,אני רוצה לומר ,שאני יודע במיליון
אחוז ויותר שהקב"ה הוא הכל יכול ,ואני יודע
שכל דבר שהוא עושה יש בזה סיבה הכי טובה
שרק יכולה להיות .ואני יודע שהוא עושה הכל רק
לטוב ,ולטובתנו .ואני יודע שכל היהודים שישרדו
את מה שיהיה בעתיד הקרוב – הם הצדיקים
האמיתיים ,היהודים האמיתיים ,ומי שלא מגיע –
הוא לא שייך לעם ישראל.
ש .האם אנחנו יהודים אמיתיים?..
ת .כן ,כן ,אם לא – לא הייתי מדבר אתכם...
עכשיו אני רוצה פשוט לומר לכל עם ישראל ,ה'
שלח לנו אויבים ,אנשים נגד הקב"ה ,שלא נדע,
אנשים נגד היהודים שה' אוהב במיוחד .אני רק
רוצה לומר לכם ,שהאויב הכי גדול שלנו זה לא בא
מבחוץ  -זה בא מבפנים! אמנם הם השליחים של
השטן ,אבל עכשיו הם נמצאים בתוך הקהילה
שלנו ,וזו הבעיה הכי גדולה.
עוד דבר ,שנדע ברור שלא כל יהודי הוא יהודי,
יש בינינו גם ֵערב רב ,עמלקים ,וכו' .הרשעים
שלחו יהודים שנראים כיהודים-חרדים לכל דבר,
ושבאמת נולדו במשפחות כאלו ,אבל הרשעים
חינכו אותם לכיוון שלהם שעגל-הזהב זה הדבר
הכי טוב שיש ,וזה פותח את כל ההנאות שבעולם,
והדבר הראשון :זה כסף' ,געלט' ביד של כל אחד
שעוזר להם.
והמלחמה האמיתית ,המלחמה שיש לה הכי
הרבה משמעות – זה פה בארץ ישראל ,תהיה
מלחמה בכל העולם ,והכוכב יבוא וישלים את
העבודה ,אבל לפני כל זה ,המלחמה פה ,פה בארץ
ישראל!
היהודים בחו"ל הם לרוב ממש כבר עבדים
לעגל-הזהב ,לכל ההנאות שיש לאלה שעובדים
עבודה זרה ,ה' ישמור ,ואפילו אם הם 'עהרליך'
)יראים( ,אבל יש איזה קלקול במחשבות שלהם,
בצורה איך שהם מקבלים את החיים ,כי זה
מבולבל ,זה בלבול ,בלבלו את הכל עם עגל-הזהב,
הגשמיות .ובחו"ל ,בין החרדים ,אין מלחמות כנגד
היצר הזה ,נגד היצר הרע והגשמיות ,כי כולם
מכורים לזה בדרגות שונות.
אבל פה בארץ יש לנו בכל אופן אנשים שהם
ממש לא נגועים בזה ,אנשים שמוכנים להקריב
את החיים שלהם ,את הבריאות הנפשית שלהם
בכדי שלא לתת לרשעים להפוך אותנו לגוים .לכן
רק פה ,בעיקר בירושלים ,אבל גם בכל הארץ יש
ברגע זה את המלחמה הכי גדולה שהיה אי פעם
למען עם ישראל ,והקב"ה ,ותורתו ,הקשר של עם
ישראל עם הקב"ה ותורתו.
והיהודים האמיתיים לא מוכנים להתכופף לעגל-
הזהב ,הם לא מוכנים להתכופף לכסף ולכל
ההנאות האסורות .והם הגיבורים של ההיסטוריה,
של כל ההיסטוריה ,כי הם אלה שיעצרו את
הרשעים ולא יתנו להם את הניצחון .הם לא
צריכים להילחם עכשיו ברגע זה ,את המלחמה של
'גוג ומגוג' ,כי הקב"ה עם השליח שלו – משיח בן
דוד ילחם ,אבל עכשיו זה המלחמה של העם .ויחד

עם כל זה תהיה מלחמת העולם השלישית ,להוסיף
לכל הבלאגנים ...אבל המלחמה שהיהודים עושים
עכשיו נגד הגיוס ,נגד החינוך ההלניסטי של
המתיוונים שמכניסים לנו לבתי-הספר בכח ,וכל
התרגילים שלהם להפוך אותנו לגוים ,ולשלם
הרבה כסף לראשי-ישיבות כדי להפוך את הישיבות
שלהם למוסדות שהכנסיה הקתולית מחזיקה,
המלחמה הזאת זו ה ...ה ...ה ...מלחמה .מכל
ההיסטוריה – זו המלחמה .וזה קורה עכשיו.
וכל הגיבורים ,נשים וגברים ,אומרים 'עד כאן,
עד כאן ולא יותר!' אנחנו יהודים ששייכים אך ורק
לקב"ה ותורתו ,אנחנו לא נשתף פעולה עם מדינה
של גוים ,מדינה שרוצה להיות כמו כל המדינות
בעולם ,ולצערי הרב הרשעים מצליחים ,כל
הליכלוך ,כל החילוניות ,כל הצחוק הטפשי על
דברי-קודש .נכון ,יש לנו הרבה דברים שהם לא
בסדר בין החרדים ,אבל הרשעים משכו את
היהודים התמימים לכיוון שלהם ,עד שכיום הם
כמו החילונים בדיוק ,נהיו בדיוק כמו החילונים,
לא כמו החרדים האמיתים ,לא כמו שהתורה
רוצה ,אלא כמו שהחילונים רוצים .הרשעים
מנסים להפוך את הטבע למה שהם רוצים,
הרשעים רוצים שנשים תהיינה גברים וגברים יהיו
נשים ,זה לא ילך להם ,בשום פנים ואופן .
הרשעים רוצים לייצר בני-אדם במבחנות ,אבל
זה לא ילך להם ,זה יהיה רק מפלצתי ,שהמפלצות
האלה יגמרו אותם .ה' יעזור שכל האנשים
העקומים שהשתלטו על העולם הזה עכשיו  -זה
לא ימשיך! כי זה נגד התורה ,והתורה זה הכל ,אי
אפשר לחיות בלי התורה ,וכל הליכלוך שלכם –
אנחנו כבר יודעים את זה ,זה מוכר לנו מאז שיש
את התורה ,מאז הבריאה ,כי כל הדברים העקומים
היו גם שמה ,וזה מתואר גם בגמרא ובכל מיני
מקומות בקדושה ,כדי שנבין מה זה קדושה ומהי
טומאה מוחלטת ,טומאה 'פיכס!'
אבל עם ישראל ,אלה שבאמת מצד הטוב ,מצד
ה' ,מצד הקדושה ,לא לפחד ,לא לפחד ,כי הקב"ה
איתנו .אנחנו רק צריכים להוכיח לו ,וכבר יש כמה
יהודים ,גיבורים גדולים מאד ,שלפני כמה שנים
לא הייתי מאמין שבדור הזה יש כאלה גיבורים
שמוכנים להקריב את עצמם ולירוק בפרצופים של
הרשעים .והם לא מפחדים מהם ,מצפצפים
עליהם ,וזה משהו גדול מאד .פשוט קשה להאמין
שבדור שכזה יש כאלה אנשים ,וזה הניצחון כבר,
זה הנס – וזה הניצחון.
ש .עד מתי זה יקח הזמן הזה?....
ת .עוד מעט הם יצטרכו לעזוב אותנו ולהלחם ,ואז
ישכחו מאתנו ,אבל ברוך ה' יש משפחות שבונים
את המשפחה על כל מה שכתוב בתורה ,וזה משהו
מדהים .ויש גם יהודים חילונים ,שמתחילים להבין
שכל החילוניות – זה מבוסס אך ורק על החושים
ועל הדמיונות ,לחשוב שאפשר להפוך את הטבע
למה שהם רוצים ,בגלל ש ...פשוט מתחשק להם.
כי הם לא רוצים להיות שונים ,אז הם רוצים
לשנות את הטבע ,שהכל יהיה משונה ,אבל זה לא
ילך ,זה פשוט לא ילך .ואני אומר לכם שאנחנו
צריכים להזהר מאד ,כל היהודים ,כי אנחנו לא
יודעים מי הערב רב ומי לא.
דבר אחד אני יכול להגיד :מי שצוחק מהצניעות,
מי שצוחק מהקנאים ,מי שצוחק מהתורה באיזו
שהיא צורה ,מי שלא מכבד את תלמידי החכמים,
מי שלא מכבד את הנשים הצדקניות – הם לא
יהודים!
ש .האם אנחנו יכולים לדעת בבירור שכל מי
שצנועה היא אמיתית...
ת .זה לא ענין שלנו לבחון אותם ,אנחנו מדברים
על אלה שצנועות ,אבל אם אנחנו מכבדים את
אלה שנראים ככה – זה מספיק ,ה' כבר יאפשר לנו
לדעת מי כאלה ומי כאלה .צריכים לשנוא את
הפריצות ולאהוב את הצניעות ,אם מישהי לבושה
צנוע אבל היא מן הרשעים ,בסדר ,אבל לא
מכבדים אותה ,אלא מכבדים את הרעיון ,וה' כבר
יראה לנו מי שייך ְל ַמה ,אנחנו לא יכולים לדעת.
אבל אנחנו רואים .לא יכול להיות שהאברך
ההוא ששמו אותו בצינוק כ"כ הרבה ימים ,והוא
ציפצף עליהם ,והוא התפלל בצעקות ,והוא אמר
'אין עוד מלבדו' כל הזמן ,כל הזמן ,ברור שהוא
אדם אמיתי ,הוא עבד ה' ,שהוא משתדל לעשות
את רצון ה' ,אי אפשר להקריב את עצמו ולא
להיות קרוב לה' .אנחנו נדע כבר מי עושה הצגות.
אני בטוח ואני יודע ברור ששמו גם בינינו
ובתוכנו ,גם עם אלה עם השאלים והרדידים ,שמו
ופאות
זקנים ֵ
רשעים גם כן ,וגם שמו אנשים עם ָ
ולבוש של יהודי ממש-חרדי ,שתלו בינינו גם כאלה
שהם רשעים ,אבל נדע ,ה' כבר יחשוף אותם כך
שנדע .ויש נשים ,ויש גברים כאלה ,מרגלים,
מרגלים .יש כל מיני סוגים פה ,זה בגלל הבלבול
הגדול ,אבל אנחנו כבר נדע לבד ,נראה מי
הגיבורים האמיתיים ,ובינתיים אנחנו כולם ,כל
אחד בנפרד צריך להיות גיבור וגיבורה ,אנחנו לא
יכולים ללכת לבתי הספר שלהם שמלמדים דברי
כפירה! כן ,לומדים חומש וכו' אבל לומדים גם
ציונות ,וכל הציונות הזאת הגיעה אך ורק בשביל
להרוס את היהדות ,להיות במקום היהדות .וזה לא
ילך .לא ישאר אף ציוני אחד שהוא באמת ציוני,
אני לא מדבר על יהודים מבולבלים ,שה' יראה
להם את האמת ,והם יקבלו את זה ,אבל בסופו
של דבר ישארו אך ורק יהודים אמיתיים ,וכמה
גוים שמאמינים בה'.
ש .בעניין ההתעוררות עם הפאות – האם זה יהיה
דבר של קיימא? זה יעשה מהפכה?..

ת .אני לא יודע אם הרבה ,כי הבעיה היא ,וה'
רוצה את זה ככה ,שהיהודים האמיתיים הם
מעטים ,בערך כמו אלה שיצאו ממצרים.
ש .אבל רואים שזה תהליך...
ת .אלה שהם מבינים ,כי יש להם נשמה יהודית,
הם יורידו את הפאות ,יהיו כמה שתהיינה
גיבורות ,אבל לאט לאט ,ולא כ"כ לאט לאט ,אבל
ברגע שהמלחמה תתחיל ,והכוכב יבוא ,יתחילו
להבין שאי אפשר להתלבש כמו אשת-רחוב
ולקרוא לעצמך 'אשה צנועה' ,צריכים להתלבש
כמו שרה ,רבקה ורחל אמנו ,וכו'.
ש .המשטרה פה מנסה להטיל טרור על אנשים....
יש סיפורים נוראים...
ת .המשטרה שולטת פה .פעם אף אחד לא פחד
במיוחד משוטר ,אבל עכשיו הם מראים מי שהם
באמת ,מלמדים אותם להיות יס"מים כולם,
היס"מים הם הכי מפחידים ,אין להם לב יהודי ,אין
להם איזה שום רכות ,הם רשעים מהתחלה ועד
הסוף ,אין להם בעיה לעשות רע ליהודים ,הם היו
הורגים הרבה מאתנו ,אבל בכל אופן יש דעת-קהל
בינתיים ,אבל כשיהיה בלאגן ,ולא יהיה חשבון של
'דעת קהל' – הם יעשו מה שהם רוצים ,כי הם
לימדו אותם להיות חיות ,חיות רעות ,חיות
מסוכנות.
זו מדינה של גיהנום ,המדינה הזו הפכה
לגיהנום ,הדבר הברור :זה לא מדינה יהודית .יש
יהודים פה ,אבל זה לא מדינה יהודית .אנחנו גרים
פה בארץ ישראל ,והם יותר מסוכנים מהערבים
בשבילנו.
עכשיו הפאה .הפאה בשביל האשה החרדית –
אוי ואבוי ,אוי ואבוי ,אוי ואבוי .כ"כ הרבה רבנים
הלכו נגד זה ,בשביל כל אחת צריך להיות מספיק
שהחתם סופר והדברי חיים ועוד צדיקים אמרו
'לא' לזה ,שזה דבר שאסור לשים על הראש .נכון
כשהשׂער היה חלק
ֵ
שישנה סכנה של עבודה זרה,
של טקס של עבודה זרה ,אבל חוץ מזה ,איך אפשר
ללכת עם פאה של שיער ,פאה של שער אמיתי,
ולהגיד שאתם מכסים את הראש?! טכנית ,כן,
שמתם את זה על הראש ,אבל כל אחת ששמה את
זה ,כל אחת רוצה להיות יותר יפהפיה מהשניה,
ויש כל מיני תסרוקות וכל מיני דברים וכל הבגדים
שהולכים עם כל זה ,שזה מדי צר וקצר ,ועם
גרביונים שקופות ,אז בשביל מה צריך גרביונים
אם הן כ"כ שקופות?! ..אפשר לחסוך כסף ולא
לשים גרביונים ,זה פשוט עובר כל גבול .
עוד פעם ,אנחנו צריכים להידמות לאבות
ולאמהות הראשונים שלנו ,שהם היו ה ...ה ...ה...
בה' הידיעה – הצדיקים של כל הדורות ,והם
הסמל שלנו ,וככה צריכים להיות .ואם זה לא טוב
לכם ,אם אומרים :אה ,אנחנו כבר ב 2018-כמעט!
זו היסטוריה...
לא ,לא ,לא ,זה שטויות ,כי האמת שאין עבר,
ואין הווה ,ואין עתיד .יש עבר הווה ועתיד בגלל
שאנחנו גרים כאן בעולם הזה ,ואנחנו צריכים את
זה בשביל להבין פחות או יותר איך להתנהג
בעולם הזה .אבל בעתיד ,שזה לא יהיה עתיד ,אבל
העתיד מהזוית שלנו היום ,אנחנו לא נדע מה זה
הווה בכלל ומה זה עבר ועתיד ,כי הכל יהיה פשוט
מסביב 'לשרת את הקב"ה ,להיות עם הקב"ה' ,הוא
יצר את המושגים האלה של עבר הווה ועתיד ,ולא
מישהו אחר ,ולא שום כח אחר ,זה הכל ייעלם.
מעניין .לא נזדקן .אף אחד לא יזדקן.
הפאה – עוד מעט אף אחד לא יוכל ללכת עם
זה ,כי המצב יהיה כ"כ קשה ,יחפשו מטפחות ,כי
בגלל המצב – זה לא יהיה אפשרי כלל טכנית
לטפל בפאות ...שתבינו ,זה הולך יחד עם הביגוד.
אשה שמסתכלת במראה ,רואה את השיער ואת
התסרוקת ,הולכת עם הבגדים שמתאימים לזה ,גם
הבגדים ,גם הנעלים וגם הגרבים .ויש לנו מצב
מאד קשה בקדושה .המצב קשה מאד ,העבירות
בין החילונים – חוגגות ,והם ממש רוצים לשנות
את הטבע ,הם חושקים את התענוגים שפעם היו
רק של הרשעים ,רוצים גם הם את התענוגים
שלהם ,ולכן הם רוצים לשנות את החוקים וגם
את המבט של האנשים כאילו שהם 'בסדר' ,שהם
עושים מה שהטבע אומר להם לעשות .ולא רק
זאת ,הם מנסים גם להציג שהקב"ה כאילו ח"ו
איתם ,אבל הם לא יכולים לעבור עבירות כאלו
נוראות ,עושים לאווים ממש בין הגרועים ביותר
שיש ,והם מנסים לעשות לעצמם בתי כנסת
שמקבלים כאלה אנשים ,שיש להם אפילו 'כביכול
רבנים' שכאלה ....וזה פשוט עבר כל גבול.
הכל בגלל הגשמיות ,והפאה זה הסמל של
הגשמיות ,אבל יש נשים גם עם כסוי-ראש תקין,
שגם הם טועות בצורך הבהמתי עם כל הדברים
האסורים.
עוד מעט תתחיל פה המלחמה ,מהארץ ,ויהיו
פצצות גם פה ,אבל ה' יעזור לנו ,אבל זה יתגלגל
בעיקר בחו"ל ,תתחיל מלחמה באיזור שתכלול את
ישראל .וזה יהיה מלחמה קודם בין הערבים
בעיקר .רוב המלחמה תהיה ערבים נגד ערבים.
היהודים יהיו שמה בפנים ,אבל זה יתגלגל לכל
העולם יחד עם משהו גדול מאד שיגיע לארצות
של הגוים מכיוון קוריאה.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
לזיכוי הרבים ניתן לקבל את העלונים חינם טל.
 * 0527-111-333לעורר רחמי שמים ,עצרות
תשובה ותפילה נערכות מידי ערב ר"ח .פרטים
בפרסומים * ניתן לשמוע את המסרים המעודכנים
בטלפונים.0799-177-555 , ,077-263-8885 :

בס"ד

ָלה סוֹדוֹ ֶאל ֲע ָב ָדיו
ַע ֶשׂה ה' ָדּ ָברִ ,כּי ִאם גּ ָ
" ִכּי לא י ֲ
יאים "...עמוס ג',ז'
ַהנְּ ִב ִ
"א''ר יוחנן מיום שחרב בית המקדש ניטלה נבואה
מן הנביאים וניתנה לשוטים" בבא בתרא )דף יב(:
"בשעה שהקב''ה בקש להביא מבול לעולם נטל שני
כוכבים מכימה והביא מבול לעולם" )ברכות ,נ"ט(.

תוכן העניינים

זהו ,זה הסוף
ִהבטיחו לי שגם אני אקבל משיח
אין מוות-ממש לנשמה היהודית
ואז יעופו טילים גרעיניים מכל הכיוונים
מחזיקים בזנב של עגל-הזהב
רוב העולם יהיה מתחת למים
הים יעלה וידגדג את העננים
אנחנו כמו ילדים קטנים
רוצים להפוך אותנו לגוים
ואז יגיע המשיח
הקדמה
כאשר כאן בארץ-ישראל מזג האויר נוח יחסית,
ברחבי העולם מתרחשים מידי יום ביומו אסונות
טבע קשים – רעידות אדמה ,התפרצויות הרי-געש,
שרפות ענק ,טורנו ,הוריקנים ,מפולות סלעים ובוץ,
הצפות המציפות ערים שלמות ,בולענים ,צונמי
וכו' .אספנו לדיסק לצפיה במחשב כמה עשרות
סרטים המציגים אסונות אלה .הוספנו לדיסק גם
סרטים על הכוכב המתקרב .פרטים בסוף העלון.
זהו ,זה הסוף )קטע מהמסר(.

דניאל ,ירושלים ,י"ג אייר תשע"ז

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 ונראה
את זה ברור אני מקווה שכל אחד יזכור להגיד
"שמע ישראל" – זה מה שיציל אותנו" ,שמע ישראל
ה' אלוקינו ה' אחד" זה מה שצריכים להגיד ,עם כל
הכוחות ושנאמין שזה נכון וזה מה שיציל אותנו.
אלה שיודעים את זה כבר ,יהיו במצב הרבה יותר
טוב – הם לא יכנסו לפאניקה ,הם ישמחו לראות
את הכוכב כי ידעו שזה כתוב בזוהר בדיוק בזוהר
הקדוש ,פרשת שמות דף ז' ע"ב והלאה במהדורה
של "מתוק מדבש" ,חלק ה ,עמ' ס"ד מתואר סדר
התגלות המשיח בארוכה .בין הדברים נזכר גילוי
כוכב מפחיד לעיני כל יושבי תבל בתקופה שלפני
גילוי המשיח ,הכוכב הזה ילחם מן השמים נגד
הרשעים ,הרשעים יתחבאו במערות צורים
'וּבאוּ ִבּ ְמ ָערוֹת ֻצ ִרים
ובנקיקים )ישעיה ב' י"טָ :
וּמ ֲה ַדר ְגּאוֹנוֹ ְבּקוּמוֹ
וּב ְמ ִחלּוֹת ָע ָפר ִמ ְפּנֵי ַפּ ַחד ְיהוָה ֵ
ִ
אָרץ (":ולא ינצלו ,ואז יתגלה המשיח .אך
ַל ֲערֹץ ָה ֶ
לאחר מכן יתקבצו מכל האומות להילחם נגד
המשיח ,יחד עם פריצים מבני ישראל ואז יראה את
ה' את גבורתו לעיני כל העולם ,תהיה אפילה כבידה
חמשה עשר יום ורבים מישראל ימותו באותם ימי
אפילה ושוב יתגלה כוכב לוהט בצבע ארגמן בעצם
היום לעיני כל ,ואז יפלו חומות ומגדלים עצומים
ברומי העיר הגדולה ,ואז משיח צדקנו יקבץ את
הגלויות ומאותו זמן ואילך יהיו ניסים גדולים כבימי
יציאת מצרים )ר' זוה"ק שמות דף ז'(.
וכתוב גם שזה טוב ליהודים ורע לגויים .ויהיה
פחד ,אבל לא פאניקה ,תהיה שמחה בתוך הפחד כי
זה לא נורמלי לא לפחד מכזה מראה .ועוד תהיה
סערה מסביב ,אבל ארץ-ישראל תשאר שלמה .רוב
העולם ,שני שליש יחרב כולל האוכלוסיה .אני לא
אומר את זה כדי להפחיד ,זו עובדה.
תתעוררו עם-ישראל ,אחים ואחיות שלי,
ה'שׁמוּץ' ,את השקר ותחזרו
תתעוררו ,תזרקו את ְ
לקב"ה .אני לא מדבר רק לחילונים ,אני מדבר אל
החרדים – אתם העיקר – אתם הדוגמא .ויש
ביניכם ובין החילונים מלא מלא ערב-רב ועמלקים,
ורק בסוף נדע מי הם .אנחנו רואים מי עם השקר
עכשיו ,ומי שעם השקר ולא עושה תשובה וזה
לצערי הרב הרוב .וזה כתוב כבר ע"י הרבה צדיקים
מהדורות הקודמים שבדור הזה – יהיו מלא רבנים
כמו סומסומים והרבה מהם יהיו ערב-רב ,אנחנו לא
יודעים מי.
מי שהולך עם האמת בלי פחד ,מי שהולך עם
הצניעות שהיא הבסיס של הקדושה ,והקדושה היא
הבסיס של האידישקייט של הדת היהודית )"יסוד"(,
זה הבסיס .ומי שלא מרגיש את זה ,מי שלא חי את
זה ,מי שאין לו רגישות לצניעות – גם בהתנהגות
וגם בלבוש וגם במחשבות – אז הוא לא יכול להיות
יהודי .אם הוא טועה – הוא יכול לעשות תשובה
והוא יכול להשתנות ,אבל יש כאלה שזה חלק מהם
והם לא יכולים להשתנות .התאווה שלהם היא לא
תאווה של יהודי ,היא תאווה של גוי ,לא של עם-
ישראל ,לא של אלה שיצאו מאברהם יצחק ויעקב
ומהשבטים .אלה שלא היו ממש חלק – נעלמו
במכת חושך 80% ,מעם ישראל מתו במכת חושך
ובחושך קברו אותם.
עם ישראל ,אני רק רוצה שתחזרו בתשובה,
שתחזרו לדברים שהם הכי חשובים .להוריד את כל
השטויות ,כל החתונות המפוארות וכל הביגוד

מסרים מבחורים אוטיסטים
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 רחמנים
בני רחמנים .אנחנו צריכים להיות עם ה'.
אנחנו צריכים משהו שיחזיק אותנו תמיד בריא
בגוף ובנפש שזה הקשר שלנו עם הקב"ה .לעשות
איזה התבודדות בבית ,במשרד ,ביער איפה שאתם
רוצים ,רק לדבר עם ה' שיכוון אותנו והוא יכוון .מי
שהולך לכיוון הקב"ה ומדבר איתו ,יכול להיות שזה
יקח קצת זמן עד שתגיעו לקשר ,כי הבעיה היא
שלנו – יש לנו כל מיני מחיצות שאנחנו בנינו
ואנחנו צריכים להוריד ,אבל ברגע שאנחנו נוריד
את זה ,ברגע שנהיה לבד עם ה' ,רק אנחנו והקב"ה,
ה' יפתח את המחיצה שמפרידה בינו לבינינו ואנחנו
נרגיש את ה' כל-כך חזק שלא יהיו לנו סימני שאלה
בכלל.
אז עם-ישראל ,אנחנו מתקרבים בצעדי ענק לסוף,
מתי שתראו ברור שאין אינטרנט ,אין בנקים ,אי
אפשר יהיה להוציא כספים בכלל ,כאשר הפצצה
הגרעינית הראשונה תתפוצץ במקום שאף אחד לא
היה חולם שזה יכול להיות – אז תדעו שזה יהיה
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
תעשו? לאן תברחו? יש לנו מקלט אחד – וזה עם
הקב"ה ,והקב"ה הבטיח לנו שארץ ישראל לא
תחרב ,אז כל אדם עם חצי שכל מבין שזה הסוף
כמעט ,אנחנו אוטוטו...
והכי טוב זה להיות בארץ-ישראל .אני אוהב את
עם-ישראל .אני אוהב את עם-ישראל ,אנחנו ,אחים
ואחיות שלי ,האהובים ביותר של הקב"ה .לא ישארו
הרבה בני-אנוש ,ישארו מעטים יחסית .היהודים
שנחשבים כיהודים – בערך  15מליון בעולם לעומת
שבע וחצי מיליארד גוים בעולם – זה כלום ,וגם
מה 15-מליון יש הרבה שהם לא יהודים באמת בגלל
נישואין לא כשרים .והגוים – הרוב הגדול ימותו,
ממלחמות או מתוצאה של הכוכב )צונמי ,רעידות-
אדמה ,רעב וכו'(.
ומהטובים שישארו ,ה' יבנה את העולם הבא,
שכולנו ב"ה ניהיה חלק מזה .ואם אפשר לתאר
עולם בלי יצר הרע – תנסו ,תשבו ,תחשבו על כל
הדברים שלא יהיו אם לא יהיה יצר הרע .ואז אנחנו
נעלה ,ונהנה ונהיה בלי יצר-הרע ,אז לא יהיו
טעויות ונלך תמיד בדרך הנכונה–בדרך ה' .זהו אבא.

פלנט ,X-צולם מירושלים ,כיוון מערב ,י"ב סיון ה'תשע"ז
מספר דקות לאחר השקיעה.

ִהבטיחו לי שגם אני אקבל משיח

אסתר ,אור לט"ז חשון ,תשע"ח
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אני מאד שמחה ,אני כבר רוצה לכתוב .אני רוצה
לומר שבעתיד הקרוב ביותר תראו יהודים החיים
לפי רצון ה' במסירות נפש ,יהודים המתאחדים יחד
ובונים כעין חומת מגן נגד ההשפעות של עולם
השקר ,נגד העולם הנשלט ע"י השטן ושליחיו
ימש"ו ,אשר מנסים בכל כוחם למשוך אותנו אל
תוך הטומאה שלהם.
הם לא יעזבו את הדברים הכי חשובים ,הם לא
יתנו לרשעים 'לסובב' אותם .וזה יהיה עוד יותר
גדול ,ועוד יותר גדול .וגם יהודים מחו"ל .יהיה כ"כ
שמח ,אפילו שיהיה מצב קשה ,ה' איתנו ,לא לפחד.
מה עם הגיוס? מאמינה שהרשעים יגידו" :טוב,
לא צריכים את החרדים בצבא ,ולא ניתן להם
עבודה וכסף וכו'" ,והם חושבים שירוצו ללשכת-
הגיוס להירשם לבד ...אבל שטויות ,זה לא יהיה כך.
יש לנו את הקב"ה ,ולא צריכים את הכסף שלהם.
תראו אם אני צודקת .אני צודקת כי כך שמעתי
בשמים .אני גם רוצה להגיד לכם שאני בטוחה שעד
חנוכה יהיה כזה הבדל בעולם שלנו – יהיה קשה
להאמין ,לא לפחד ,לא לפחד!
ש .איך להתכונן?
ת .צריך להתפלל שנוכל לעבור את מה שצריך
לעבור עד המשיח ,אפשר להכין קצת אוכל ,קצת
מים ,כמה פנסים ,בטריות .עוד מעט ,אני לא יודעת
בדיוק כמה זמן ,אנחנו נראה ברור את הכוכב.
השמש הקטנה-יחסית ,עם שבעה כוכבי לכת ,וזה
יהיה מדהים .הם לא יוכלו להסתיר את זה כבר.
חלק גדול מהעולם פשוט יעלמו בבונקרים שלהם
וישאירו את רוב האנשים בחוץ ,ואז לא יהיו
מטוסים לטשטש את הדבר הזה ,ומאז שרואים את

הכוכב ,לא יהיה הרבה זמן להתכונן ,עד התוצאות...
מדהים ,מדהים ,נראה גדלות של הקב"ה .ואפילו
זה – זה עוד קטן ממה שה' יכול .ה' הכל יכול .ה'
שלנו ,של עם ישראל ,ה' אוהב אותנו הכי הרבה .יש
לנו את ה' הכל יכול ,הכל יכול ,והוא אוהב אותנו
הכי מכל העמים ]דברים ז'ָ :ח ַשׁק ה' ָבּ ֶכם ַויּ ְִב ַחר
ָבּ ֶכםִ ...כּי ֵמ ֽאַ ֲה ַבת ה' ֶא ְת ֶכםִ .['...הבטיחו לי שגם אני
אקבל משיח בעז"ה.
אין מוות-ממש לנשמה היהודית 293/2

אסתר ,אור לי"ח חשון תשע"ח

מלחמה ,מלחמה ,מלחמה ,באמת עוד מעט
מלחמה .גם פה ,אבל זה יתחיל את המלחמה
הגדולה ,גם מפה ,גם מקוריאה .העולם יתהפך -
ויהיה פחד ענק .אבל גם פה  -יהיה ממש פחד ,כי
היהודים עושים תשובה יותר טוב אם יש פחד ...הם
צריכים לפחד ,אבל לא לפחד! לבטוח בה'  -ולא
משנה מה קורה לנו .ונרגיש חזק מאד שאם ח"ו
מישהו עובר לעוה"ב – אז נרגיש גם את העוה"ב.
ונרגיש שאין מוות-ממש לנשמה של יהודי .לא
לפחד ,באמת יהודים שעוזבים את העולם הזה יותר
קל להם מאלה שנשארים פה .וחוץ מזה ,שתהיה
ראיה נכונה ,אנחנו כולנו ,מהאדם הראשון ואשתו -
ִ
הנשמות שלנו התגלגלו בכל ההיסטוריה עד היום
ועוד קצת ,ואנחנו עוברים כל מיני מצבים כדי לתקן
לגמרי את הנשמות שלנו .ועכשיו התיקון האחרון
כמעט מגיע .ואני כ"כ מתרגשת וכ"כ שמחה ,כי רק
בשביל להיות חיה בתקופה הזאת כדאי היה לחזור
לעולם כ"כ קשה ,ברוך ה' ,ברוך ה' ,ברוך ה' .אני
פשוט מחכה לגאולה שלימה ומשיח צדקנו ,אני כ"כ
שמחה עם זה.
הולכת להיות מלחמה – והציונים לא אכפת להם
בכלל על העם ,להם יש בונקר עמוק באדמה,
ואפילו לא אומרים ,ולא מזהירים את האוכלוסיה
שהולכת להיות מלחמה ,לא סתם מלחמה .והם
אפילו לא אומרים לקנות מים ואוכל או לעשות
משהו לשמור על עצמם ,שום דבר ,שום דבר.
מאז שהמדינה של הרשעים קמה – המלחמות היו
על הגבולות ,וגם מעבר לזה .עכשיו זה יהיה פה
בארץ בפנים .אמנם גם ככה זה כבר התחיל והיה
כבר בתוך ארץ ישראל ,היו פצצות באשקלון ,בסיני,
ואפילו בתל אביב ,ואפילו ליד ירושלים ,אבל
המלחמה שתבוא ,ה' ישמור ,זה יהיה הרבה יותר
גדול ,אבל בכל זאת ,המקום הבטוח ביותר עדיין זה
ירושלים.
זה כ"כ כואב הלב איך כל ה'כביכול-יהודים'
שיושבים בכנסת משקרים לכולם .לא יכול להיות
שהם לא יודעים את האמת .הם סתם מייצרים כל
מיני מצבים בכדי להסיח דעת ,שהאנשים יהיו
עסוקים עם שטויות ,עם דברים פסולים ,ואנשים
באמת לא רוצים לדעת .אפילו שפה-ושם אומרים
ברור שתהיה מלחמה ,וכולנו יודעים שמלחמה  -זה
אומר פצצות יותר גדולות מאי פעם .ולכולם יש
מטוסים ואפילו פצצות גרעיניות ,אז מטמטמים את
האוכלוסיה ,פשוט מטמטמים אותם .והם רוצים את
הטמטום הזה ,כי אין להם כח או רצון לעזוב את
החלום של שקר' ,הכל בסדר' ,והחיים השטחיים -
זה מספיק טוב גם לחרדים וגם לחילונים .אבל
החרדים שלנו ,האמיתיים  -נלחמים במסירות נפש
ובהקרבה לשם שמים .להציל מה שאפשר ,להתנגד
לציונים שרוצים להפוך אותנו לגוים .ולא לפחד,
ולא לפחד ,ה' איתנו ,ה' איתנו ,לא לפחד .אין לי
יותר מה לומר ,אין בכלל יותר מה להגיד.
ואז יעופו טילים גרעיניים מכל הכיוונים

בנימין ,א' אייר התשע"ח
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אני רוצה לומר שהמלחמה הגדולה שאנחנו
יודעים עליה עפ"י הנבואות היא מאד מאד קרובה.
אני מאמין שכל בן-אדם יכול להרגיש את זה ,כל
הסימנים ברורים.
רוסיה נגד אמריקה ,אנגליה וצרפת וכולם נגד
סוריה של אסד .והאירנים נגד ישראל וישראל נגד
כי מי שנגדה ,והיפנים נגד צפון קוריאה ,וצפון
קוריאה נגד כל העולם המערבי ,והסינים עם
הרוסים ,אבל בגדול נגד ארצות הברית .אני יכול
להמשיך ולהמשיך מי נגד מי ,ומי רוצה מלחמה עם
מי ,אבל אין לי כח לזה .זה ברור שאנחנו במלחמה,
אולי עוד לא המלחמה בשיאה ,אבל אנחנו
במלחמה ,וזה יהיה יותר גדול ויותר גדול עד שאיזה
גנרל ילחץ על הכפתור האדום ויעיף טיל עם ראש
חץ גרעיני וזהו.
אחרי זה ,זה יקח מעט מאד זמן ,לא מאמין
שיותר מכמה שעות הכי הרבה ,ואז יעופו טילים
גרעיניים מכל הכיוונים ,וזה ישנה את פני העולם
אבל ארץ-ישראל לא תיפגע .הכל יהיה שונה לגמרי.
יהיה קשה להשיג אוכל ברוב העולם .אם רעבים אי-
אפשר יהיה ללכת לקנות פלאפל או פיצה ,כי הכל
יהיה סגור.
כל הבנקים יפלו ולכסף לא יהיה כל ערך .היהודים
לא יוכלו ללכת לאיזה מסעדה כשרה של בד"ץ ,כי
לא יהיה אוכל .וכולם יהיו בפאניקה ,כולם יהיו
מבולבלים ולא ידעו מה לעשות ,וברגע שזה יהיה
בשיא השיאים – הכוכב ניבירו יגיע .וכאשר ניבירו
יגיע – העולם יהיה בכזה הלם שאנשים לא ידעו מה
לעשות עם עצמם.
רק אלה שהתכוננו בצורה הנכונה בגלל
שמאמינים בקב"ה – רק אלה לא יפחדו .זה יהיה

קצת מפחיד גם להם ,אבל לא יפחדו ממש .הם
ישמחו כי נמאס ,נמאס מהעולם השקר.
ואנחנו נרצה לראות שכל הנבואות מתגשמות ,כי
כבר אי-אפשר לסבול את הסבל של השקר של
העולם הזה .ולא רק שקר ,יש גם אלימות ,אלימות
מילולית ואלימות פיזית .הנה מדינת ישראל – כמה
שהשלטון משתמש בכח ובתקיפות נגד היהודים
החלשים .גם אלימות מילולית וגם אלימות פיזית –
זה מאד ברור.
יותר מבן-אדם אחד נרצח ע"י הרשעים ,ואף אחד
לא הועמד למשפט .הם רוצחים את הדת ,את הדת
היהודית .הם מנסים למשוך אותנו בכל הכח למטה,
לעולם החילוני ,החולני המעוות שלהם .הם רוצים
למשוך אליהם את היהודים שרוצים את עגל הזהב
והעולם הזה ,מושכים אותם עם כמה מילים יפות
מהמסורת ,עם כמה מנהגים .הרשעים עושים
שטיפת מח ,החל מהחינוך בגן ,בתי-ספר ועד
לתקשורת ההמונית – החרדים מוצגים כאזרחים
סוג ב' – פרזיטים ופרימיטיבים שלא עובדים ,לא
מתגייסים ,מתנהגים בזלזול כלפי הנשים שלהם וכו'
וכו' .אבל זה שקר ,זה שקר .הם רוצים לחסל את כל
החרדים ,הם רוצים לחסל את האמת ואת כל מה
שהקב"ה דורש מאתנו הם רוצים להוריד.
וזה לא יעזור להם כי ה' ,הקב"ה הוא הכל יכול.
הוא לא יתן להם והם יעלמו ,אבל נסבול .נכון ,זה
יהיה מפחיד מאד ,יהיו לנו ימי חושך ,גלי צונמי
וּכ ִסיל וְ ה ֵֹפ ְך ַלבּ ֶֹקר ַצ ְל ָמוֶת וְ יוֹם
ימה ְ
ֹשׂה ִכ ָ
ענקיים" ,ע ֵ
אָרץ
קּוֹרא ְל ֵמי ַהיָּם ַו ִיּ ְשׁ ְפּ ֵכם ַעל ְפּנֵי ָה ֶ
יך ַה ֵ
ַלי ְָלה ֶה ְח ִשׁ ְ
ה' ְשׁמוֹ) :עמוס ה',ח'( * "בשעה שהקב''ה בקש
להביא מבול לעולם נטל שני כוכבים מכימה והביא
מבול לעולם" גמרא ,ברכות ,נ"ט .רעידות אדמה,
גשם של אבנים ומטאורים יפול על כדור הארץ ,לא
יהיה חשמל ,לא יהיו מים בברזים .בסופו של דבר
זה וגרום להרס של העולם כמו שאנחנו מכירים
אותו ,ורק ה' יציל אותנו בניסי ניסים מהשפעותיו
אָרץ
וּב ֶ
מוֹפ ִתים ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם ָ
ָת ִתּי ְ
של הכוכב המתקרב" .וְ נ ַ
ָר ַח
ֹשׁ ְך וְ ַהיּ ֵ
ֵה ֵפ ְך ְלח ֶ
ימרוֹת ָע ָשׁןַ :ה ֶשּׁ ֶמשׁ י ָ
ָאשׁ וְ ִת ֲ
ָדּם ו ֵ
נּוֹרא :יואל ג') * .ספר
ְל ָדם ִל ְפנֵי בּוֹא יוֹם ה' ַהגָּדוֹל וְ ַה ָ
הזוהר ,שמות פרק ב' "כדין יתחשך כל עלמא חמש
עשרה יומין ,וסגיאין מעמא דישראל יהון מתין
בההוא חשוכא ,ועל דא כתיב )ישעיה ס ב( כי הנה
החשך יכסה ארץ וערפל לאומים(:
והיהודים האמיתיים שקשורים חזק לקב"ה יעברו
את זה בלי פחד .ה' יביא להם אור גם בימי החושך
כי הם יהודים אמיתיים שרוצים להיות עבדי ה'
לגמרי ,לכן הם לא יסבלו כל-כך ולא יפחדו כל-כך כי
הם יודעים במאה אחוז שה' יציל אותם .הם גם
יודעים מה ה' רוצה מאיתנו ומשתדלים לעשות את
רצונו.
ואלה שרצים אחרי עגל הזהב יסבלו נורא –
לראות את כל השקר שהם בנו – הכל מתפרק,
ממש מתפרק ,הם לא יוכלו לסבול את זה ולא ידעו
מה לעשות עם עצמם ,כי מי הם ומה הם בלי עגל
הזהב ,בלי השטן שמכוון אותם לכיוון הלא נכון.
תארו לעצמכם איך הם ירגישו כאשר ידעו את
האמת ויבינו שהשטן הוא שליח של ה' והוא עושה
את רצון ה' .והוא פיתה אותם לעשות עבירות
שבתוך הלב שלהם הם רצו לעשות.
הקב"ה יעזור לעם-ישראל לשרוד ,ומתוך כשבעה
מיליארד אנשים בעולם הזה – ישאר רק עם-ישראל
הקטן עם כמה גויים צדיקים שרוצים לשרת אותנו
והרשעים שרוצים לחסל אותנו.
ואחרי שהעולם יקבל קצת האיזון ,יתחיל גוג
ומגוג  -כל הרשעים מכל העולם שנשארו בחיים
אחרי הכוכב ,יבואו לארץ ישראל כי הם רוצים
לשלוט על כל העולם מירושלים .ולהפתעתם הם
ימצאו כאן יהודים טובים שומרי מצוות ומאמינים
בה' .אבל אין מה לפחד ,ה' ישמור עלינו ,הקב"ה לא
יתן ליהודים להילחם במלחמה הזו .הקב"ה ישלח
את המשיח להילחם נגד כל הרשעים ,כל הרשעים
ימותו ואז תהיה שמחה גדולה מאד.
יש כאלה ששואלים מה נעשה עם עולם הרוס,
ואני אומר שכל העולם הזה הוא עולם זמני .ה' בנה
את זה לצורך ההתפתחות של היהודים ,וכאשר
יושלם שלב זה ,העולם בצורה שלו כיום יעלם כי
אין בו צורך יותר – אבל אנחנו לא נעלם ,אנחנו עם
הנצח ,נקריב קורבנות ונגיע למימד הרבה יותר
גבוה ,אנחנו נשכח את עולם השקר הזה ,נשמח
ונרקוד ונשיר ונרוץ לעשות את רצון ה' כל הזמן ,כל
הזמן.
לא נצטרך לדאוג לפרנסה ,ה' יסדר לנו את
הפרנסה כמו שהוא עשה ליהודים שיצאו ממצרים
והלכו במדבר ארבעים שנה ,הם לא היו צריכים
ללכת לעבוד בכל מיני עבודות .לא יהיה מצב שלא
יהיה לנו אוכל לשבת ושנצטרך להתכופף לבוסים
שלנו – לא לא לא ,לא יהיה לנו כזה דבר ,יהיה לנו
כל מה שאנחנו צריכים ובשפע .ואפילו משרתים
יהיו לנו ,לא נצטרך לחפש איזה גוי'ה לנקות לנו את
הבית .הגויים ירוצו אלינו ,יבקשו ,יתחננו לפנינו
שאנחנו נקבל אותם לעבודה ,והעבודה עצמה תהיה
התשלום שלהם .וכאשר נגיע לנצח – נבין שכל
ששת אלפי שנה שהתגלגלנו בעולם הזה הם רק
פסיק קטן לעומת הנצח...
העולם כמו שהוא היום – יעלם ונהיה במימד
אחר ,ובית המקדש יהיה נצחי .שני בתי המקדש
נהרסו בגלל העבירות שלנו ,ובית המקדש השלישי
יעמוד לנצח כי אנחנו ,עם ישראל נעשה תשובה ואז
גם אנחנו נחיה לנצח.
והמדינה שקוראים לה מדינת-ישראל – תעלם,
היא תעלם עם כל הרשעות של העולם הזה .המדינה
הוקמה ע"י רשעים ששנאו גם את הדת היהודית

וגם ה' ישמור את הקב"ה ח"ו .הם חשבו עם
הטיפשות שלהם שאפשר להילחם נגד הקב"ה ,זה
שטויות ,לא קיים כזה דבר ולא יהיה אף פעם ,אבל
הם עקשנים ולא אכפת להם .הם יודעים איך
להיות ראש ממשלה ,איך להיות הנשיא של מדינת-
ישראל ,איך לבנות צבא שכביכול ישמור עלינו ,אבל
כל זה שקר ,הכל שקר .הם במיוחד רוצים לחסל את
החרדים וה' לא יתן ,ה' לא יתן.
לא כל החרדים הם באמת יהודים אמיתיים ,יש
הרבה הרבה חרדים שהם ערב-רב ,גם רוב החילונים
הם ערב-רב ,אבל בין החילונים יש גם יהודים
שפשוט טעו וה' ימשוך אותם בחזרה אליו .רק
היהודים האמיתיים והגרים האמיתיים ישארו.
מה עוד יש לומר ,מי שלומד יודע כי מה שאמרתי
– אומנם זה בצורה פשוטה ביותר על-מנת שכולם
יבינו את זה – שזה אמת.
וכל מי שחושב שהעולם הזה כמו שהוא עכשיו –
ימשיך ,מי שחושב שיש לעולם הזה זכות להמשיך
כמו שהוא – אז הוא לא מבין ,הוא רק רוצה
להמשיך עם המסיבות של הרשעים .ולכן ,מי שרוצה
לחזור לקב"ה ,אני מציע לו לעשות את זה עכשיו,
להתחיל ברגע זה ,להתחיל כדי שלא יצטרך לסבול.
ומי שהוא ערב-רב שחושב שעכשיו הוא יכול לחזור
בתשובה 'כביכול' ,אבל לא עם כל הלב והמהות שלו
– זה לא יעזור .ה' יודע הכל ,ה' יודע את ליבו
ומחשבותיו של כל בן-אדם ,והבן-אדם הזה לא
ישרוד.
אז לכן ,היהודים והגויים שמבינים את האמת –
עכשיו זה הזמן ,והזמן הולך להיגמר .ארצות כמו
שאנחנו מכירים אותם – כבר לא יהיו ,אנחנו כאן
בארץ-ישראל נהיה בלי ממשלה שתגיד לנו מה
לעשות ,ממשלה שרוצה להעניש אותנו רק בגלל
שאנחנו רוצים להתקרב לה' .מענישים אותנו כי
אנחנו יודעים את האמת .הם שונאים את התורה
וכל הארץ מלאה זימה .העולם נהיה עקום – כל
הארצות וכל העולם מלאים בזימה ,זה צריך להיגמר
ובעתיד הקרוב יהיה סוף לדבר .עם ישראל הטהור
והקדוש – אנחנו נגיע לנצח נצחים ,עם ישראל חי
חי – עד בלי די.
מחזיקים בזנב של עגל-הזהב

אסתר ,אור לכ"ג חשון תשע"ח
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מה לומר? אני רק יכולה לומר שאנחנו צריכים
להתכונן ,אני לא צוחקת ,זה לא בדיחה ,זה אמיתי,
צריכים להתכונן ,כי אם לא נתכונן – נסבול.
צריכים להתכונן ,קודם כל עם הרבה תפילות,
ולא תמיד התפילות חייבות להיות מה שרשום
בתהלים או בסידור ,זה גם יכול להיות פשוט שיחה
ישירות עם הקב"ה ,ה' מאד אוהב את העם שלו,
ואוהב שילדים שלו פונים אליו ישיר ,והוא גם יענה
לכם ישיר .וכדאי להתבודד כמה שאפשר רק עם
הקב"ה ,כי הקשר החזק איתו – זה ֶח ֶבל ,זה כמו
חבל רוחני שקושר אותנו לחיים הנצחיים.
הדבר הראשון ברשימה שלנו לעשות לפני
שיתחילו הצרות הגדולות  -זה שוב ,להתקשר,
לעשות קשר עם הקב"ה ,קשר חזק ,יום יומי.
ואפילו כל שעה או כל חמש דקות ,ולא משנה כמה,
אבל ישירִ ,עם רצון עז להיות עובד ה'.
חוץ מזה ,צריכים להכין את המשפחות שלנו
לאפשרות הזאת ,שיכולה להיות בעתיד הקרוב
ביותר .לא רק יכול להיות ,תהיה מלחמה ענקית,
שאף פעם לא היתה בעולם הזה .אמנם כל
השחקנים במשחק הזה ,במלחמות האלה ,כל
הרשעים האלה למעשה הם לא חדשים ,הם היו פה
לפני הרבה שנים ,כמו נבוכדנצר ימש"ו ,ונמרוד וכו'
וכו'] ,זוה"ק[ ,מה שמחכה לנו זה יהיה מאד קשה,
ואנחנו צריכים לעזור לעצמנו ולמשפחות שלנו
שלא יפחדו ,שיאמינו ויהיו בטוחים שה' יציל
אותנו.
כל אלה שאוהבים את הקב"ה ,שרוצים את
להתקרב לקב"ה ,שרוצים להיות העם שלו ,שרוצים
לעשות כל רצונו ,ובסך הכל שאוהבים אותו,
שאוהבים את ה' ומשתוקקים להגיע לקשר עמוק
עם הקב"ה  -לא לפחד! אנחנו הילדים האהובים של
ה' ,ואנחנו חייבים להיות נאמנים עד הסוף .וזה
יציל אותנו ,כי ה' לא יעזוב אותנו ,זה לא כמו
במלחמת העולם השניה שיהודים נהרגו  -גם
הצדיקים וגם הרשעים ,אבל הפעם הרשעים יעלמו
והצדיקים ישארו .ומי הצדיקים? מי שבוטח בה' ,מי
שאוהב את ה' ,שרוצה קשר עם ה' ובוטח בה' ,ומי
שרוצה להיות עבד ה' ועובד ה' לנצח .אם זה מה
שאדם רוצה – אז הוא ינצל.
לא לפחד ,להכין קצת מים ,אוכל ,קצת פנסים,
ומשהו להדליק ,גפרורים ודברים כאלה ,אבל לא
צריך הרבה ,לא להגזים ,לא תצטרכו את כל זה למי
יודע כמה זמן .ולא רק זה ,גם עם האוכל יהיה לנו
ניסים ,וגם עם המים יהיה לנו ניסים .אבל אני גם
דואגת לאלה שבחו"ל שהם כל כך סתומים עם כל
הגשמיות ,וכל כך כבדים עם הגשמיות שהם לא
תופסים ,היהודים לא תופסים שהגיע הזמן לעזוב
את כל זה ,לעזוב את חו"ל ולעלות שוב לארץ
ישראל .אמנם ה' יציל גם יהודים בחוץ לארץ ,אבל
לא יציל את אלה שמחכים לו 'כאילו' – טוענים כי
גם בחו"ל ינצלו .לא! אנשים שאומרים את זה  -ביד
אחד יש להם סידור וביד השניה הם מחזיקים בזנב
של עגל-הזהב ...אז הם לא יהודים אמיתיים .אני
מזהירה לכל אלה שבחו"ל :תהיה מלחמה ,בעיקר
בחו"ל ,לא בארץ בעיקר ,וכל הערים הגדולות יהיו
בסכנה ענקית ,אבל את ירושלים הם לא יהרסו.
עוד דבר אני רוצה להגיד ,שהכוכב יגיע ,כוכבי-
הלכת עם השמש שלהם באמצע ,זה יגיע ,אל

תדאגו ,אל תדאגו ,זה יגיע ,אל תדאגו! אל תחשבו
שזה לא יגיע .ואז הרבה מאד מן העולם יהיה מתחת
למים ,אבל ארץ-ישראל תצוף על פני המים ,אז
תעשו מה שאתם רוצים .ולא רק אני מזהירה
אתכם ,כבר הרבה הזהירו אתכם ,כדאי לקחת את
זה בחשבון ,ולעזוב כמה שיותר מהר את כל
הארצות כמו ארצות-הברית ,שתהיה מטרה גדולה
במלחמה ,ואנגליה גם כן ,ופריז וכו' וכו'.
ש .כל זמן שלא קרה משהו גדול אין למי לדבר...
ת .עוד מעט כל העולם יקבל את המסר ,ואז יהיה
ברור מאד מה לעשות ,רק מה? לא תהיה לכם
אפשרות למכור את הבתים ,ולהוציא את הכסף
מהבנק ,כי הבנקים יהיו סגורים...
צריכים להכין אמונה-וביטחון בהקב"ה ,ורצון
ושמחה לקבל משיח ,לשכוח את כל הבתים
והמכוניות ,וכל ה'פאטשקריי' )השטויות( שבארצות
הברית ,בצרפת ,בבלגיה ,בכל המקומות.
ש .האם נשים תורידנה את הפיאות לפני ביאת
המשיח?
ת .מי שיהודית אמיתית – דבר ראשון או שני שהיא
תעשה  -היא תוריד את הפיאה ,ויש שכבר מורידות.
ש .אבל הן מעט...
ת .זה לא מעט בכלל ,הרבה יחסית שורפים את זה,
אבל אלה שלא – אז לא .זה המבחן ,זהו הבירור.
ש .האם יש נשים שברגע שיקרה משהו  -הם יורידו
את הפיאה?...
ת .נכון ,כי זה כבר בראש שלהם ,אפילו שעדיין הם
אינן מורידות ,אבל הן כבר יודעות שזה לא בסדר.
רוב העולם יהיה מתחת למים
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אה! ברוך ה' ,ברוך ה' ,טוב ,היום יש לי מסר מאד
מאד חשוב .מאד מאד חשוב.
באמת באמת ,כמו שאמרתי בפעם האחרונה ,אנחנו
נכנסים לזמנים קשים ביותר ,קשים ביותר .זמנים
שיקרו דברים שלא חלמנו שיכול להיות ,אולי
לפחות החרדים לא חלמו ,כי החילונים רואים
סרטים שמראים דברים מאד דומים למה שעומד
להיות ,ויכולים לדמיין מצב שערים ענקיות,
מפורסמות ,ערים שאף אחד לא היה יכול לחלום
שייעלמו מהמציאות  -הם יהפכו לעפר וחול ,ולא
ישאר לא בנין ולא בן אדם .אם אפשר לתאר מקום
בעולם שהיה בו שטחים שמגדלים כל מיני פירות
וירקות  -בסוף זה יהיה מתחת למים ,מים חמים,
לא מים קרים .אם אפשר לתאר שרוב העולם
שאנחנו מכירים היום יהיה מתחת למים ,זה לא
דמיוני ,זה אמיתי.
ואני רק רוצה לבקש מהאחים והאחיות שלי,
היהודים שרוצים קירבה לקב"ה ,שרוצים לקבל
משיח צדקנו ולהקריב קרבנות בבית המקדש
השלישי ,מיהודים כאלה אני מבקשת להקשיב טוב
טוב .היום יש רשעים גדולים שמנהלים את הכל,
חושבים שמנהלים את הכל .כמו עם נמרוד שה' נתן
לדור ההוא לבנות מגדל עד כמעט לעננים – והוא
יתן לרשעים האלה של היום לבנות עולם אכזרי,
עולם מלא שקר ,וכל דבר עקום ומגעיל לחלום על
זה .והם סוחבים את כל העולם לכיוון שלהם .ישנם
רק מעטים שמתנגדים לזה ,והם שולטים ,אבל לא
הרבה מתנגדים כי גם הם נהנים מההנאות
העקומות ,וזה בירור גדול כללי מאד.
אבל יש לנו בירור אחר ,של אלה שנראים פחות
או יותר 'נורמלים' ,רגילים ,שמאמינים במשהו
כביכול ,יהודים-אמיתיים כביכול .ועכשיו יש לנו פה
דוקא ביניהם את המבחן הכי גדול ,וזה בגלל
שאנחנו מתקרבים לסוף-של-העולם כמו שאנחנו
מכירים את זה.
ובעתיד הקרוב אנחנו נראה ברור ובגדול את כל
הנבואות ואת כל הדברים שכתובים על מה שיהיה
בדור הזה ,בתקופה הזאת שממש לפני גילוי
המשיח ,וזה יהיה קשה מאד מאד ,קשה מאד
לעבור .אבל חייבים להיות חזקים מאד מאד ,כי זה
חייב להיות .ומכל המיליארדים של אנשים שיש
בעולם יינצלו מעט מאד יחסית ,מעט גוים והמספר
של היהודים שעמדו בהר-סיני ,כולל נשמות שאמנם
נולדו אחרי מעמד הר סיני ,אבל היו שם ואמרו יחד
עם כולם "נעשה ונשמע" .ניצבים ל'' :ואת אשר
איננו פה עמנו היום.'...
והדבר הכי קשה חוץ מכל ההרס וכל המוות
שנצטרך לראות יהיה הגילוי של יהודים שחשבנו
שהם יהודים אמיתיים הנאמנים לקב"ה ולתורתו,
ונגלה שזה לא נכון בכלל .וזה ישבור הרבה לבבות
לגלות שחברים או קרובים או אנשים כביכול
גדולים שהערצנו אותם  -למעשה הם מהצד הלא
טוב .וזה ישבור לנו את הלב ,וזה כבר שובר לנו את
הלב .ותשימו לב ,יש אנשים שבכל מיני נושאים הם
בסדר גמור ,ויש נושאים שבהם הם לא בסדר גמור,
וזה מעניין מאד .הם לפעמים בצד הזה ,ולפעמים
בצד השני .קשה להבין ,אבל בסופו של דבר נראה
מי כן ומי לא .יהיו יהודים שממש לא נראים מאלה
הצדיקים ,ונגלה בסוף שהם צדיקים גדולים מאד,
ואנחנו כבר מרגישים את הדברים האלה .אני יודעת
שהרבה לבבות ישברו ,יהיה הרבה בכי ושברון לב
כשיגלו אנשים קרובים מאד שלא מבינים את
האמת הפשוטה .ואין לי מה לומר על כל היהודים
כביכול ,יהודים שבכלל לא חיים כמו שיהודים
צריכים אפילו שהם כביכול חרדים.
המצב של הצניעות ,איך אומרים פה בארץ? על
הפנים .אבל ממש על הפנים! ...עם איפור ,והפאות,
שה' ישמור ,פאות הכי-הכי פרוצות ,והטמטום  -זה
הכי קשה ,אצל אלה ששקועים עמוק בתוך
הגשמיות .אי אפשר לדבר איתם מילה אחת רציני.

הם לא מוכנים ,לא יודעים ,לא רוצים לשמוע .יגידו דאון( שנישלחתי לפה לתיקון אישי וגם לעזור לעם -רוצים להפוך אותנו לגוים
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רוצים לשמוע'.
ואני אומרת להם :עוד מעט יהיה כזה פחד ,ולא
תהיה אפשרות שלא לרצות לשמוע ,כי הרע יפול
עליהם בתור מכת-מוות .יהודים שיחזרו בתשובה
ואפילו ברגע האחרון  -ינצלו ,אבל אני רוצה שכל
היהודים עכשיו ,ברגע זה ,ברגע זה ,יחזרו בתשובה,
שלא יצטרכו כל כך הרבה סבל.
אני אוהבת את הקב"ה יותר מכל דבר שקיים,
ואחרי הקב"ה אני אוהבת את עם ישראל ,וכל יהודי
צריך להרגיש ככה ,ומי שמרגישה ככה – אפילו אם
עכשיו היא לבושה כמו פרוצה ובעלה נראה כמו
"פושטאק"  -הם יחזרו בתשובה.
ש .צריכים לאהוב אותם?..
ת .רק אם יחזרו בתשובה.
ש .ועכשיו? ...ת .זו הבחירה שלהם.
ש .לרחם עליהם ,נכון? ת .אסור לרחם .צריכים
לעזור להם ,אבל אם לא רוצים – אז נישט )לא( .לא
לבכות עליהם אם מסרבים ,כי הסירוב מוכיח שהם
לא יהודים אמיתיים.
ש .עכשיו פוליטיקאים חרדים מאיימים שיפרקו את
הממשלה אם לא יפסיקו את חילולי השבת...
ת .זה לא שוה כלום ,כל חבורת הליצנים – הכל
משחקים.
ש .האם הפיגוע שהיה במצרים זה חלק של הסוף?
ת .בטח ,עכשיו היה זה ,זה יתחיל מפה .אנחנו
כמעט במלחמה פה בישראל .וזה ימשיך בקוריאה,
בארה"ב .ארה"ב תקבל מכה קשה ביותר ,גם
אירופה ,וגם איטליה שזה אדום ממש.

הים יעלה וידגדג את העננים
אסתר ,אור לי"ב כסלו
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אסתר בוכה מאד.
אסתר נשאלת :את רוצה לומר משהו?
אסתר :אני לא רוצה להגיד .אני יודעת מה עומד
להיות בעתיד הקרוב ביותר .אוי וויי ,אוי וויי ,אוי
וויי ,אני גם מפחדת ,ואפילו שאני יודעת שה'
ישמור עלינו ,אבל ,מאמי ,את לא מבינה כמה קשה,
כמה קשה ,כמה קשה עומד להיות .תסתכלי על
הגלובוס ,בטח אין לנו פה גלובוס ,אבל תסתכלי,
תדמייני ,כל הארצות ,כל האנשים ,אפילו רשעים,
אפילו רוצחים ,אבל זה לא משנה ,כי כשה' יוציא
על העולם את הכעס שלו ,אז הכל יפול ]ר' להלן
בסוף המסר מדברי קדשם של הנבואות[ .כל עץ ,כל
בניין ענק ,כל הר ,האוורסט ,כל הרי-הגעש יתפוצצו,
והים יעלה וידגדג את העננים ,כל כך גבוה זה יעלה,
אבל ה' לא יהרוג את עם ישראל ,אנחנו נהיה
שקטים ,אמנם מפוחדים ,אבל נגיד 'שמע ישראל'.
היהודי – זה המפתח שלו לעוה"ב של משיח ומעבר
לזה ]ישעיה ב'' :וְ ִנ ְשׂגַּב ה' ְל ַבדּוֹ ַבּיּוֹם ַההוּא.['...
אוי ,מאמי ,מאמי ,ב"ה אנחנו מתקרבים לגאולה,
אבל זה מפחיד ,כל כך מדהים ,כל כך קשה להאמין,
אבל נקבל הנאה גדולה לראות איך שהרשעים
נופלים ונעלמים ,וקודם לכן הם יצטרכו לראות
כמה שהם טעו ,ושאין להם שום כח נגד הקב"ה ,הם
לא לומדים מהשכל שלהם ,מההיסטוריה ,שאין
להם שום אפשרות לנצח את הקב"ה .הם טפשים
גדולים שחושבים שהשטן בעצמו הוא ברא את
העולם ,ח"ו ,אבל ה' ברא אותו כמו שהוא ברא
אותנו ,אבל הם לא מבינים ,אך ברגע שלפני הסוף
שלהם יהיו להם פתאום מחשבות בהירות,
מסודרות ,ויראו את האמת למשך חצי דקה בערך,
ואז הפאניקה הגדולה תתקיף אותם והם ימותו
בפחד עצום ר' תהלים מזמור ו'ֵ ' ,יבֹשׁוּ וְ י ִָבּ ֲהלוּ ְמאֹד
ָשׁבוּ ֵיבֹשׁוּ ָרגַע ,'...ברש"י' :מהו ישובו
ָכּל אֹי ְָבי י ֻ
יבושו פעם שנייה ,אמר רבי יוחנן ,לעתיד לבוא
הקב''ה דן את הרשעים ומחייבן לגיהנם ,והם
מתרעמין עליו ,והקב''ה מחזירן וחוזר ומראה
גיליונין שלהם ,ודן אותם ומתחייבין והוא מחזירן
לגיהנם ,הרי בושה כפולה '...ועי' תהלים מזמור ט'.
סליחה שבכיתי ,אבל זה לוחץ עלי מאד מה שאני
יודעת ומה שאני רואה ,ולכן תודה לה' שהוא שלח
אתכם ,כדי שאני אוכל להעביר את המסרים ,וביחד
ִעם כל עם ישראל נעבור גם את הזמנים הקשים
ביותר ,ונזכה לקבל משיח צדקנו – כל עם ישראל!
)ראה עלון  20נספח .(1
אנחנו כמו ילדים קטנים 298/4
אסתר ,מוצש"ק תרומה ,אור לכ"ו שבט תשע"ח

הגיע הזמן להתכונן ,רבותי ,הגיע הזמן להתכונן!
אתם מבינים?! הגיע הזמן! סוף סוף אחרי אלפי
שנים – הגיע הזמן להתכונן ,אבל באמת להתכונן,
לא בצחוק ,זה רציני ביותר.
אנחנו חייבים ,חייבים ,חייבים ,חייבים להתכונן,
להיות רציניים ,להפסיק עם השטויות ,לחזור
להקב"ה .זה שטויות מה שאנחנו עושים יום יום,
אנחנו לא מבינים איפה אנחנו אוחזים ,אנחנו כמו
במשחקים
ילדים קטנים המשחקים רוב הזמן ִ
שטותיים.
אני לא מבינה למה ,למה אתם לא מבינים ,למה
העולם לא מבין ,למה היהודים האמיתיים לא
מבינים את האמת .אנחנו לא רציניים .כל היום כמו
ילדים – רוצים לשחק ולבלות עם שטויות .אתם לא
מבינים?! זהו! נגמר! נגמרו השטויות ,נגמר השקר!
נגמר עם כל השטויות של האופנה ושל הצ'אצ'קס
)המשחקים( שכולם משחקים איתם .ואני לא מוכנה
יותר ,לא רוצה יותר לראות את זה ,ולהרגיש את
זה.
העולם הזה הרבה יותר גרוע ממה שחשבתי לפני
שבאתי לעולם הזה ,אני רק תינוקת )עם תיסמונת

בעולם הזה ממה שחשבתי.
החרדים ,החרדים ,אתם לא מבינים .לפני שבעים
שנה גמרתם מלחמה קשה ,קצת יותר מלפני שבעים
שנה – זה נגמר .ויותר מששה מיליון יהודים הלכו
למוות בצורה איומה! אתם לא מבינים שזה הקב"ה
הוא שעשה את זה?! איזה שטויות אתם מדברים:
"אין כוכב!" זה שקר! איזה שקר! בטח שיש כוכב,
בטח שיש את ה'שביט' ,או אם אתם רוצים לקרוא
לו "ניבירו" ,לא משנה ,הוא בא ,יש את כל
הסימנים ,לא צריכים להיות גאונים בשביל זה ,הוא
בא ,ואתם אומרים ,אפילו יש רבנים שאומרים :לא
לפחד! זה שטויות! אין כוכב! אבל יש כוכב ,ויש
הוכחות ,וזה ברור.
ואתם אומרים" :לא! הקב"ה הוא הטוב ,הוא לא
יעשה כאלה דברים קשים לעם ישראל!" ואני רק
רוצה להזכיר לכם את המבול ,את המבול אתם
זוכרים? למדתם על זה? המבול ,הקב"ה עשה את
זה כי אנחנו לא היינו בסדר ,העולם לא היה בסדר.
ומי נשאר חי? רק משפחה אחת וכמה חיות מכל
מין .אז מה? הקב"ה לא היה הטוב? הוא היה
מעולה ,הוא תיקן את הבעיות שלנו ,של בני האדם.
ית
הוא תיקן אותנו ,ואנחנו לא בסדר ִ'כּי ֱא ֶמת ָע ִשׂ ָ
ַחנוּ ִה ְר ָשׁ ְענוּ ,'...מתוך תפילת וידוי של יוהכ"פ,
ַאנ ְ
וֲ
הוא בסדר גמור ,ומה עם המבול? המבול! אוי ,אוי,
אוי ,זה היה משהו נורא! נורא!
ואחרי המבול היו עוד הרבה דברים ,הרבה
דברים .כשהרומאים הגיעו לישראל החריבו את
בית-המקדש ,וכעשרים מיליון יהודים נרצחו ,מה?
אז ה' לא היה בסדר? הוא היה בסדר גמור ,ואנחנו
לא היינו בסדר ,וגם עכשיו אנחנו לא בסדר ,וה'
הוא בסדר .והוא יציל את היהודים האמיתיים ,אבל
את העולם של שקר הוא ימחוק לגמרי ,זה לא יחזור
עוד! ותמיד כשהוא תיקן את העולם-של-השקר זה
חזר באיזו צורה ,אבל עכשיו כשהוא ימחוק את זה,
ואת כל השקרנים שעם זה ,ישארו רק עם ישראל
ועוד כמה גוים שנחשבים לטובים יותר שמאמינים
בהקב"ה ,אבל יותר מזה לא ישארו .וזה בגלל
שהקב"ה הוא הטוב ,לא בגלל שהוא לא רחמן ,בגלל
שהוא טוב מאד ,ובשביל זה הוא לא יתן לשקר
לתפוס את העולם.
רוצה לומר ,אשה שלבושה
ועם ישראל ,אני שוב ָ
בפריצות ,עם פיאה עד להודעה חדשה ,ועם חצאית
צמודה וקצרה ,אולי סנטימטר מתחת לברך כשהיא
עומדת ,וחולצה צמודה וגרביים שקופות ,ונעליים
עם עקבים מאד גבוהים ,אתם יכולים לראות אותה
'קליפ קלאפ ,קליפ קלאפ' ,מגיעה לבית המקדש?
באמת? באמת אתם חושבים לראות כזה דבר? וזה
לא משנה כמה צדקה שהיא נותנת ,ולא משנה כמה
צדיקה אומרים שהיא ,היא לא צדיקה!
אבל זה עוד דבר קטן לעומת מה שקורה בעולם
של החרדים היום .כל אלה שמשתפים פעולה עם
הרשעים האלה שרוצים לגמור פה בארץ-ישראל את
היהדות ,וזה שהם רוצים להיכנס לבית-יעקב ולכל
בתי-הספר האחרים של החרדים ,להכניס את השקר
– זו עבירה מאד גדולה ,זו עבירה ממש ענקית! וכל
אלה לא ישארו ,הם ערב רב! אלה שמכניסים את
השקר ,ואלה שמשתפים פעולה איתו ,זה שקר! זה
שקר! זה שקר!
אז או שעושים תשובה או ש ...אני לא רוצה
להמשיך .וכל אלה שרוצים להיות טובים עם
הרשעים ,רוצים להגיד שהצבא זה 'צבא קדוש' של
קדושה ,מה עושה את זה "קדוש"? זה באמת קשה
לדעת ,כי עד כמה שאני מבינה זהו מקום של
טינופת ,של עבירות ענקיות שהורסות נשמות
טהורות .אבל זה עוד כלום ,זו רק ההתחלה ,כי
המטרה של הרשעים פה ,אלה שהקימו את מדינת-
ישראל ,היתה לחסל את הדת היהודית ,שלא נדע.
כאילו-כאילו לגרום למצב שבו הקב"ה יפסיק להיות
ִעם ָה ָעם שלו .אבל זה לא יקרה ,הם לא מבינים ,הם
חושבים שיש להם כח יותר מהקב"ה ,כביכול ,הם
חושבים שיש להם את השטן שהם מתפללים אליו,
שכאילו יש לו ח"ו כוחות יותר מהקב"ה ,שהם
יכולים לנצח .אבל הם לא יכולים לנצח! שתדעו ,כל
ה'כביכול-הגדולים' של הרשעים ,מה שהם קוראים,
הם בעצם עובדי ע"ז ,אפילו עד כדי הקרבה של
קרבנות ,הקרבה של בני אדם וילדים קטנים .אתם
לא יודעים עם מי יש לכם עסק! זהו השטן כנגד
הקב"ה ,וזה הדבר הכי מצחיק ,הכי משונה ,כי
יודעים אבל לא רוצים לדעת שהקב"ה ברא את
השטן כדי לעזור לעם-ישראל להילחם דוקא נגדו,
הכל כדי להגיע לנצח .והמלחמה הזאת עכשיו של
עם ישראל כנגד השטן ,שזה היצה"ר – זוהי
המלחמה האמיתית ,כי זה יביא אותנו לעלות
ֶצח.
ולעלות עד ָלנ ַ
ש .במה נתכונן?

ת .להתכונן בזה שנבנה גטו ולא נצא מהגטו שלנו,
לא לתת לרשעים להיכנס ולא לצאת אליהם.
הקב"ה כבר ילחם את המלחמות ,אין לנו ממה
לפחד .שנהיה סגורים עם התורה ,ועם כל מה
שכתוב בתורה ,עם כל מה שה' רוצה מאיתנו,
שנלמד יומם ולילה ,שנעשה את החגים ואת כל
המנהגים שלנו כמו שפעם ,ובלי כל השטויות ,ובלי
כל הפיצ'יווקעס )הצעצועים( של העולם הזה ,רק
פשוט ולענין – אמונה וביטחון בהקב"ה!

ש .אסתר ,למה את בוכה?

ת .כי אתם לא מבינים שממחר יהיה עוד יותר
גרוע ,ואחרי זה כל יום עוד יותר גרוע ,עוד יותר
ועוד יותר .הציונים הולכים להוריד עלינו כאלה
תקנות ,כאלה חוקים ,ה' ירחם!

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

שהם עושים ,איך ומאיפה הם מרויחים את כל
הכספים הענקיים שיש להם .קשה אפילו לדמיין מה
הם עושים ,אבל הם סחבו את רוב האנושות איתם,
הורידו אותם למטה למטה.
יש עוד בין הגוים אנשים טובים פה ושם ,אנשים
שמוכנים להקריב את עצמם על מזבח-האמת,
נשארו ,אבל מעטים .ואצל היהודים אנחנו צריכים
לדעת טוב-טוב שכל נשמה יהודית ,ואני אומר את
זה כל הזמן ,כל נשמה יהודית שעמדה בהר סיני –
תינצל ,שיהיה לכם ברור! תינצל! אפילו אם הוא
עושה עבירות – ה' יחזיר אותו.
אז לא לפחד ,אני מבקש מהיהודים לא לפחד ,זה
לא יהיה קל ,אבל לא לפחד ,רק להחזיק באמת.
והאמת – זה הקב"ה ,האמת  -זה התורה של
הקב"ה .ולא להסתכל שמאלה ולא ימינה ,לא
להיכנס לכל השקרים .כפי שאנחנו אמרנו כמה
פעמים שתהיה אנטישמיות גדולה בעולם ,בכל
המדינות ,ואכן עכשיו יש בלי סוף ,ובצורה איומה,
גם בגרמניה ,גם באנגליה ,גם בשבדיה ,וגם בכל
הארצות.
ש .גם אצל המוסלמים מופיעה אנטישמיות...
ת .אצל כולם שם ,לא משנה .ולא רק המוסלמים
שמה ,אלא זה מעודד גם את הגוים הלא-מוסלמים
להראות את נטיית-הלב האמיתית שלהם ,את הדרך
האמיתית שלהם ,את השנאה העמוקה שלהם
ליהודים .באירופה ,כל גוי כמו שאמרנו ,נולד עם גֶן,
כשהגֶן הזה  -זה אנטישמיות .שונאים את היהודים.
לא תמיד ,כי יש יוצאים מן הכלל ,אבל מעטים,
מעטים מאד .ואפילו אם עושים פרצוף כאילו שהם
הידידים שלנו ,אבל הם רק מחכים לרגע שהם
יכולים לחסל אותנו.
ושוב אני אומר :המדינה הגיעה לעולם בתפקיד
של" :הפתרון הסופי של עם ישראל" .משרד-החינוך
רוצה להרוג את הדת שלנו ,ואנחנו מוצאים ספרי-
לימוד חילוניים בתוך בתי-הספר וכו' וכו' וכו' ,כמו
שדיברנו בלי סוף על זה .עושים כאילו 'בידור דתי',
אבל זה לא דתי ,זה חילוני ,זה מקלקל את הילדים
שלנו ,וזה כל הרצון שלהם :לקלקל את האידישקייט
שלנו ,להפוך אותנו לגוים ,זה מה שהם רוצים .ומי
שנותן יד לזה – אוי לו! מי שמשתף פעולה – אוי
לו! מי שנותן לעצמו להיות קנוי ,לאפשר לכך
שקונים אותו עם כספים – אוי לו.
יהודים! תתחילו לבנות את בתי-הספר הפרטיים
שלכם .ה'בית יעקב' – זה לא מקום לחינוך .פה ושם
יש איזה בית-ספר שקוראים לזה 'בית יעקב' שאולי-
אולי יש בזה עוד משהו יהדות ,אבל גם בחיידרים,
וגם בישיבות ,וגם בבתי-הספר ,הרוב – במצב קשה
מאד ,קשה מאד מאד .מי שלוקח מרשעים כסף –
בסוף הוא נהיה עבד שלו שמות כ"ג' :וְ שׁ ַֹחד לֹא
ִת ָקּחִ ,כּי ַהשּׁ ַֹחד יְ ַעוֵּר ִפּ ְק ִחים.'...
בעל-המאה הוא בעל-הדעה ,כך אומרים – וכך
האמת .ולכן זה קורה בכל שטחי-החיים שלנו פה
בארץ .ובחו"ל זה פשוט עגל-הזהב ,שפשוט שולט
על כל העם כמעט .הוא מכתיב את כל מה שקורה.
הגוים שמה שונאים יהודים ,לא אוהבים אותם,
והם ג"כ נמשכים לכל הגשמיות ,וזה הרס ,הרס .הם
כבר לא יודעים מה זה אידישקייט אמיתי ,אפילו
שיש רבי'ס ויש חסידויות ,ויש ישיבות ,אבל ֵלב ,לב,
נשמה – לא מרגישים שם את זה.
ולכן נעבור עכשיו מלחמה .ואחרי המלחמה נקבל
'ביקור' מהכוכב ,ה'מיני סולאר סיסטם' ,ה'ניבירו',
ואח"ז נראה מי הם היהודים-האמיתיים ,נראה מי
שקשור לקב"ה באמת ,נראה מי באמת רוצה את
העולם-שכולו-טוב בלי כל הגשמיות ומי לא ,נראה
מי הוא איש-אמת ומי איש-שקר .ואז בע"ה נוכל
להמשיך ולבנות את בית-המקדש השלישי ,ולחזור
ל'ערב שבת' ,אבל הפעם בלי החטא .סוף.
שאלות ותשובות:
ש .כל הענין הזה עם טראמפ וירושלים ,מוזר מה
שקורה כאן ,נראה כאן משהו כמו הצגה בשביל
לגרור את האיזור למהומות ועימותים...
ת .בדיוק מה שאתה אומר ,וטראמפ הוא לא 'אדם-
בלתי-צפוי' ,יש לו תפקיד ,והוא שייך אליהם .אני
אמרתי את זה פעם אחרי פעם :הוא שייך אליהם,
יעשות
לה ָ
והוא יודע מה שקורה ,וזה מה שאמור ֵ
עכשיו ,רוצים להתחיל מלחמה ,והם בדרך ,רק שהם
לא רוצים להתחיל את זה לפני הזמן .יש להם לוח-
זמנים ,כי הם חייבים להיכנס לבונקרים לפני
שנראה יותר מדי טוב את הכוכב .אז לכן  -זה הכל,
למאפיה אחת גדולה.
הם כולם שייכים ביחד ַ
ש .וראשי הסעה"ח ,הם המנהלים את הכל...
ת .זה נכון ,זו העבודה-זרה שנשארה אצל הגוים
ואצל הנוצרים ,ובמיוחד הקתולים ,מאז ימי הבית
השני .זה פשוט נשאר אצלם .וכשהם עשו את
הנצרות הם פיתחו את זה ,אבל זה נשאר עבודה-
זרה .אמנם יש כאלה בכנסיה שהם עם נטיה למשהו
קצת כאילו אמיתי ,שזה כמובן לא אמיתי ,אבל
יותר בכיוון של כאילו-אמיתי ,אבל אלה הקתולים –
הם ממש עובדים עבודה-זרה .וזה כך כל הזמן .זה
נראה שהם ממש אותם עובדי העבודה-זרה ,ההם
שיצרו את הנצרות ברומא ,מהתקופה שקונסטנטין
הקיסר קבע שזו תהיה הדת של רומא.
ש .הערב התקיים מעמד גדול בירושלים של שריפת
פאות נכריות ,באו מאות אנשים ושרפו פאות רבות,
והיתה התרגשות גדולה ,מכרו את הזכויות למצוות
ביעור עבודה-זרה...
ת .ב"ה ,בדרך הנכונה .צריכים לשרוף את כל
הפיאות ואת כל מה ששייך לעבודה-זרה .שיהיה
ברור :שהפאות שייכות לעבודה-זרה ,וזה לא רק
בגלל שהשיער ההודי זה תקרובת עבודה-זרה ,אלא
מפני שכל הדבר הזה לשים שיער של אדם אחר

ולהגיד שזה "כיסוי ראש" ,אפשר להשתמש במילה
'מצחיק' ,אבל זה פשוט טימטום.
ש .היה נראה עד לאחרונה שהיצה"ר הוא שניצח
בענין הזה של 'הפאה הקדושה' ,שבזה הוא השיג
את הנצחון הסופי ...והנה פתאום עמ"י מתעורר,
ממש 'נס חנוכה' ...היה גם לאחרונה אדם אחד
שבתו היתה חולה ,הוא ניגש ושאל את אחד
הגדולים הידועים' :למה אתה לא אוסר את
הפאות?' ,והוא השיב לו שהוא יודע שלא ישמעו
בקולו.
ת .בטח ,למה שישמעו לו? גם בכל החסידויות נתנו
למצב של הדבר הזה להגיע לקטסטרופה ,לפעמים
בחתונות זה נראה כמו אני-לא-רוצה-לומר-מה...
ש .מה התחדש בענין הכוכב?..
ת .מאד מתקרב ,מרגישים בכל העולם ,גם פה ,ודרך
אגב ,אני לא בטוח שמטאורים אינם אלו שגורמים
להצתות השריפות בקליפורניה .לפני כשנה-שנתיים
היו גם שריפות ענקיות ליד טקסס ,ובתוך טקסס,
גם שם זה הופיע בצורה מוזרה מאד ,על שטח גדול
מאד ,וזה מאד מתאים למטאורים .וגם באירופה
היה ,ובספרד ,אז אני אומר לכם ,לדעתי זה בא
ממטאורים ,ואם כן – המצב מאד קשה .ובכלל יש
הרבה יותר מטאורים ואסטרואידים עכשיו ,ואפילו
נאס"א השקרנים אומרים זאת ,הם מספרים שכעת
עומדת להיות קבוצה של אסטרואידים שתגיע או
לכדוה"א עצמו או שיעברו בדיוק ליד זה ,אבל הכל
שטויות מה שנאס"א אומר ,זה לבלבל אותנו.
לפני כשנה ,אולי שנתיים ,ראש הכנסיה הרוסית
יחד עם אובמה ,ועוד כמה אנשים חשובים – כולל
הנסיך צ'ארלס  -הגיעו כולם לקוטב הדרומי ,ולא
יודעים למה ,יש שם בסיסים שאליהם אפשר
להגיע ,אני בטוח שהם באו בשביל לראות את
ה'ניבירו' ,כי משם רואים את זה הכי טוב .הם באו
והלכו ,ולא סיפרו מילה מה הם עשו שם ,וזה הדבר
היחידי שיכול להיות.
עכשיו הכל שם נמס ,יש מקומות ממש חשופים
בקוטב-הדרומי ללא שלג! אני בטוח שיש להם גם
כן אפשרות לראות משם מאד טוב את הקונסטלציה
לולי שהיה לנו את הקב"ה ח"ו,
הזו ,את השביטֵ .
והיינו מסתכלים על העולם-הזה כמו שזה עכשיו –
היינו יוצאים מדעתנו ,היינו הופכים להיות ממש
משוגעים לגמרי ,כי קשה לבלוע את זה ,קשה
לחשוב על זה ,אבל מאחר שאנחנו יודעים שה'
הבטיח לנו שהוא יציל את כל היהודים – אז אפשר
עוד להסתדר עם זה באיזו שהיא צורה.
וכל האנשים האלה הם ממש טיפשים ,טיפשים
בדיוק כמו הנחש .הנחש היה טיפש ,מה שהוא ניסה
לעשות זה היה בלתי-אפשרי לבצע את זה ,כי ה'
בסופו של דבר לא יתן להפיל עד כדי כך את
האנשים שלו ,שהוא יצר אותם .גם עכשיו אלה
שבאים מן השטן הם באותו המצב ,והם מנסים
לעשות את אותם הדברים ,וזה לא ילך ,הם לא
יכולים להתמודד עם הקב"ה ,הם לא יכולים לעצור
את הקב"ה ,והם ייעלמו.
כל מה שה' יצר היה בשביל התכנית שיש לו,
תכנית לקחת את הנשמה היהודית ,שזו היצירה הכי
אהובה שלו ,ולהפוך את זה למשהו ענקי ,משהו
גדול מאד ,אבל אני לא יכול לתאר את זה ,כי אני
בעצמי לא יודע לאן זה יגיע.
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כולם נפלו ,ונעלמו.
והדור הזה מלא עמלקים ,מלא מכל הרשעים
שחיו אי פעם ,ויש לנו אוסף לא-קטן מהרשעים
האלה פה בארץ-ישראל ובתוך מה שהם
קוראים "מדינת-ישראל" .אבל זה לא יעזור
להם כלום ,הם לא יוכלו לנצח את הקב"ה,
ואפילו אם יהיו רק עשרה יהודים ,גבריםִ ,מ ְניָן,
להילחם נגדם – זה יהיה מספיק ,זה יהיה
ֶצח.
מספיק בשביל לגמור אותם ָלנ ַ
אבל הם לא מבינים את זה ,הם בטוחים
שהם יכולים לשרוד ולהפוך את המקום הזה
למרכז לעבודה זרה .הם בטוחים שאפשר
לבנות על הקבר של דוד המלך ועל הר-הבית
מקדש לעבודה זרה ,ח"ו .אבל זה מה שהם
רוצים לעשות ,ימח שמם וזכרם!
אבל מה שעומד להיות ,דיברנו כבר ,יהיו
זמנים מאד קשים ,מאד מפחידים .אני כל הזמן
אומר ליהודים :לא לפחד ,זה לא יעזור לפחד,
רק להידבק לה' עוד יותר חזק ,אבל לא לפחד,
לא לפחד!! אבל מה שיהיה כן – זה שהזמנים
יהיו קשים ביותר .והיהודים האמיתיים – לא
יצטרכו לחפש אותם ,ולא יצטרכו להעביר
אותם בכל מיני נסיונות בכדי שנראה מי הם,
כי פתאום ה' ישלח לעוה"ז געגועים! וזה יהיה
רק לנשמות היהודיות ,רק הם יקבלו את
הגעגועים האלה ,יהיו להם געגועים חזקים
ביותר להגיע קרוב מאד-מאד לאמת ,לקב"ה.
והגעגועים האלה לא יֵרגעו עד שנגיע לבית
המקדש .ואז זה ישאר איתנו ,וככה תהיה
הבחירה האחרונה .הבירור האחרון יהיה בלי
בחירה ,לא תהיה אפשרות בחירה ,כל יהודי –
לא תהיה לו ברירה איך להילחם נגד זה ,כל
יהודי – זה יתפוס אותו מהראש עד אצבעות
הרגלים ,בתוך הלב שלו ,בתוך הקישקעס
)המעיים( שלו ,בתוך הראש שלו ,הוא לא יוכל
להילחם נגד זה .יהיו לו געגועים לאמת,
געגועים לצניעות ,געגועים לכל מה שטוב ,לכל
מה שכתוב בתורה .הוא יבכה ,הוא יבכה שהוא
כל כך מחפש את האמת ,הוא כל כך לא יֵדע
מה לעשות עם עצמו ,עם התשוקה להגיע רק
לאמת.

ואז יגיע המשיח ,ונראה בעינים את האמת .ואז
יקרו כל מיני דברים שכתובים בנבואות ,ואנחנו
נגיע לגאולה השלמה בע"ה – כל עם-ישראל ,כולם,
ילדים ונשים וגברים ,אבל זה לא יהיה הרבה ,לא
הרבה .זה יהיה משהו דומה למספר של האנשים
שיצאו ממצרים .והרבה יעלמו ,הרבה 'כביכול-
יהודים' יעלמו כמו במצרים במכת-החושך.
כל יהודי ,כל יהודי אמיתי שיש לו נשמה של
יהודי אמיתי ,יש בתוך הנשמה הזו אהבה בלי גבול,
אהבה לקב"ה ולתורה ,וה' יפעיל את זה חזק ,ואז
אף אחד לא יוכל לעצור את עם-ישראל .הרשעים
יֵעלמו והאהבה תישאר .מעט גוים שנחשבים טובים
ישארו ,אבל עם-ישראל יהיה שלם.
כלנו נולדים עם ָה ֶרגֶש הזה ,לפעמים מוצאים את
זה גם אצל יהודי שהוא רחוק ,כשהוא רואה יהודי
חרדי או ילד חרדי ,עם פיאות ,עם ציצית ,וזה תופס
לו את הלב ,והוא אפילו גם לא יודע למה ,אבל זה
תופס לו את הלב ,וזה מתחיל את הגעגועים ,זה
מפעיל את הגעגועים שיש בלב ,הגעגועים הללו
שכל הקשר עם העבודה זרה לסוגיה כמעט גמר את
זה' ,כאילו' ,אבל זה אף פעם לא נגמר ,רק צריך איזו
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שלהבת ,איזה אור פתאומי בכדי להדליק שוב את
בנימין ,ירושלים ,י"ג טבת תשע"ח
אני מאד עצוב .יש איזה שקט שמפריע לי הניצוץ הזה ,וזה מה שיקרה ,וכך ה' יציל כל יהודי.
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שמחה וששון באירן ,ויש איומים מפה ומשם,
ומתחת לרדאר כולם מתכוננים למלחמה ,אבל
שקט .וגם פה ,בארץ ישראל ,שקט! נכון ,נפלו
שלשה טילים בדרום ופוצצו איזה בנין ,אבל
יחד עם זה שקט .והשקט הכי קשה לי זה
השקט שפתאום כל החרדים שנלחמו נגד
הגיוס – נעלמו! שקט! שקט! שקט!
אין הפגנות גדולות .הכל שקט .נכון ,היום
בזכרון-משה יש איזו אסיפה ,אבל בסך הכל
שקט .וזה מפריע לי מאד מאד .וכאילו ,מה?
שכחנו?! המצב בארץ כל כך קשה ,החילונים
מנסים לגמור את היהדות ,רצח בדם קר! הם
בטוחים שברגע שיעשו את זה הם יהיו
השולטים ,ושהם יוכלו לעשות כל מה שהם
רוצים ,לחלל שבת ,לעשות מה שרוצים.
והם מנסים כל יום ,ברדיו ,באינטרנט ,בכל
מיני מקומות ,לצייר את החרדים כאויבים.
התמונות שהם מציירים במלים שלהם את
החרדי  -זה מזכיר לי את הקריקטורות של
הנוצרים איך שהם ציירו את היהודים .הם
שכחו שהם 'כאילו יהודים' ,אבל לא ,הם עדיין
רוצים להיות מדינה כמו כל המדינות ,הם לא
רוצים לתת לנו לחיות כיהודים שומרי-מצוות.
מה פתאום?! לסגור בשבת?! כל יהודי יכול
וצריך ליהנות מן השבת כפי שהוא רוצה ח"ו,
ולא איך שהתורה מצוה.
הם לא תפסו את האמת ,אחרי כל כך הרבה
שנים ,מאדם הראשון ועד היום ,מאברהם
אבינו ועד היום ,לא תפסו שזה לא ילך!
שהקב"ה הוא הכל-יכול ,הוא הבורא של העולם
כולו עם כל מה שיש בו ,ועם כל הכוכבים ועם
כל מה שיש בכל הקיום .הוא ברא את כל
המציאות שקיימת בכלל .והם רוצים להילחם
נגדו ,כמו אותו הטיפש שקראו לו נמרוד ,עם
עוד הרבה טפשים כמוהו ,אנשים שהיו בטוחים
שהכח שלהם ,חס ושלום ,יותר מהקב"ה .והם

תוכן המסרים בעלונים הבאים:
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ה' יוציא את כל היהלומים מתוך הזבל
כל העולם נברא עבור הנשמה היהודית
הנשמה היהודית היא נצחית
המסכנים שחיים בשביל הגלידה והאופנה
תפוסים עם השקר
העולם שלנו לקראת הסוף
בכל מקום יש מלשינים ,יש מרגלים
הסוף יהיה לפי הסדר הבא
הרגשתי מה זה להיות בגן עדן
אני אומרת את האמת בלי חשבון
נכון ,אני מפחיד אתכם ,אבל זו האמת
המשיח כבר כאן!
אני רוצה לחזור הביתה
גודלים על הזבל של וולט דיסני
נראה את המשיח עם העיניים שלנו
והכניסה לגן-העדן תתגלה בפנינו
הבחירה היא לחיי נצח או אבדון לנצח
אני עם ה' עד הסוף יהיה מה שיהיה...
זה הסוף! אתם לא מבינים!?
מתגעגעת למקום שלי בגן עדן
חיים כאן כל הנשמות שהיו בהר-סיני
אז נשמח כמו שלא שמחנו  2000שנה
ירושלים תיהיה המעבר מהעולם הזה ל...
אנחנו נעבור למימד אחר
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ַע ֶשׂה ה' ָדּ ָברִ ,כּי ִאם גּ ָ
" ִכּי לא י ֲ
ָלה סוֹדוֹ ֶאל ֲע ָב ָדיו אסתר ,מוצש"ק ויגש ,אור לו' טבת תשע"ח
גם אני רוצה לכתוב על הדבר שכולם צריכים להבין,
יאים "...עמוס ג',ז'
ַהנְּ ִב ִ
ה' יוציא את כל היהלומים מתוך הזבל
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אסתר ,מוצש"ק פרשת וישב ,כסלו תשע"ח
כן ,כן ,אני מאמינה שהשבוע יהיה שמח
כביכול ,זאת אומרת לא שיהיה שמח ,יהיו
הרבה מצבים קשים ומפחידים .ויהיה איום
גדול על כל העולם .אמנם עדיין יש טיפשים
שלא רוצים להאמין ,אבל אוי לטיפשים .אני
רוצה להגיד לכם שהקב"ה הולך להרוס כמעט
את כל העולם ,והוא ישאיר רק את אלה
שמאמינים בו .וכל השקרנים ,וכל העקומים,
וכל אלה שנלחמים נגדו – יעלמו .אבל זה לא
דבר חדש ,אנחנו יודעים את זה מהנבואות
וכו' ,אז זה לא צריך להיות הפתעה גדולה .מה
ההפתעה הגדולה באמת? שזה כבר עכשיו הולך
להיות .זה כבר התחיל ,ויהיה מדהים ומפחיד.
עם ישראל מלא גוים וערב-רב וכל מיני...
שלא שייכים אלינו .כל אלה ,אפילו אם יש
זקנים ארוכים ופאות ארוכות ושמים
להם ָ
תפילין כל יום וכו' – לא יעזור ,הוא יחשוף
אותם וימחק אותם .והיהודים האמיתיים,
בבקשה ,בבקשה ,תחזרו לקב"ה ,גם החרדים
וגם החילונים – לחזור לקב"ה .כי אם לא -
הקב"ה יכריח אתכם לחזור בצורה קשה ביותר,
עד שתבינו מה האמת ,עד שתקבלו את האמת.
אין כ"כ הרבה מה להגיד ,חוץ מזה שעוד מעט
נראה מלחמה גדולה מאד מאד.
שאלות ותשובות

ש .איפה תתחיל המלחמה ,בארץ או בעולם?
ת .כמה שאני יודעת זה יתחיל גם פה ,וגם
בקוריאה ,פחות ויותר באותו הזמן.
ש .האם אז תפסיק כבר הרדיפה בענין הגיוס?..
ת .גיוס – ישכחו לגמרי מהגיוס ,אבל אנחנו נצטרך
להוכיח את עצמנו.
ש .ומה יהיה עם אלה שבבית-סוהר בגלל הגיוס?
ת .לא לדאוג ,ה' לא ישאיר את האנשים האמיתיים
שלו בבית-סוהר ,זה לא מלחמת-עולם שניה
שהצדיקים הלכו ,שלא נדע ,עם הרשעים .זאת
אומרת שהם גם כן מתו ,כי ה' שלח גם את
הרשעים וגם את הצדיקים למוות .אבל עכשיו – זה
לא יהיה ככה ,רק הרשעים ילכו ,וה' יבנה את
העולם החדש על הצדיקים.
ש .מתי יתחילו הרבה נשים להוריד פיאות?
ת .ברגע שתהיה מלחמה – הכל ישתנה ,והיהודים
האמיתיים יבינו שהם לא בסדר ,לא רק הפיאות,
אלא כל חוסר-הצניעות .אני מרגישה שממש בקרוב
אנחנו נראה דברים מאד מפחידים ,דברים שלא
יכולנו לחלום עליהם שכך יהיה .אני יודעת שייעלמו
ערים שלימות ,אני יודעת שהפחד יהיה עצום .אני
ֵר ֶאה כמו פעם .אני גם יודעת
יודעת שהעולם לא י ָ
שהמקום הכי בטוח – זה ירושלים ,ואין ספק בזה,
מכל העולם – ירושלים תהיה עיר הפליטים .וזה
יהיה מאד קשה ,קשה מאד .אבל בסוף כשמשיח
יתגלה ברור – אז הדברים ישתנו .אבל מה אני אגיד
לכם – לא פשוט ,מפחיד.
כדאי שבכל אופן יהיה קצת מים ,קצת אוכל
בבית ,שיהיה על מה לבנות את הנס .זה לא נחשב
פחות ביטחון בה' .אפילו אלה שיצאו ממצרים לקחו
איתם מה לאפות וזה נשאר ארבעים יום .זה הכל
שאנחנו צריכים קצת ,שיהיה לנו ,שלא נתחיל בלי
כלום ,ועל זה כל הנס יהיה בנוי .לא לפחד ,לא
לפחד ,אבל זה יהיה מפחיד ,אי אפשר להגיד שלא,
שעם ה' – ישמח מאד ,כי העולם הזה שהוא
אבל מי ִ
כ"כ מלא רשעות לא יכול להמשיך עוד דקה ,כי אם
כן – אני לא יודעת ח"ו מה ישאר ,זה חייב להיגמר,
וה' יוציא את כל היהלומים מתוך כל הזבל ,ואיתנו,
היהלומים ,הוא יבנה את העולם החדש ,עולם הרבה
יותר גבוה מהעולם הזה שאנחנו עוברים ממנו.
אז אנחנו צריכים להתכונן ליום הגדול והנורא.
ונשמח ,נשמח אפילו אם נצטרך לסבול ,נשמח עם
זה ,כי סוף-סוף יהיה סוף לשקר ולרשעות ,ולכל
העקומים שהולכים נגד הטבע ונגד הקב"ה.
ש .איך להתכונן חוץ מאוכל?
ת .צריכים להתכונן בביטחון עצום ב 100%-בקב"ה,
נקבל הכל בשמחה ,ולא נישבר לא משנה מה.
ש .איפה יהיו כל הפליטים עד שמשיח יבוא?
ת .הקב"ה ירחיב את הארץ ,לא תהיה שום בעיה.
אסתר מתחילה לבכות מאד.
שואלים את אסתר :מה קרה עכשיו?

ת .זה מפחיד רק לחשוב על מה שעומד להיות.
אבל יהיה יותר טוב ,יהיה עולם הרבה יותר
שלם .סליחה שפחדתי כל כך ,שבכיתי ,אבל זה
יהיה מפחיד ,אבל אין מה לעשות ,חייבים
להרוס את כל הרישעות ,זה שלב מיצירת
העולם-הבא שאנחנו נהיה חלק מזה ,העולם-
הזה רק היה לזמן קצר יחסית ,יחסית לנצח.
ועכשיו יתחיל דף חדש ,וזה יהיה דבר הכי טוב,
הכי נעים ,הכי נותן סיפוק יותר מכל דבר אחר.
לא לדאוג ,אני רק תינוקת ,אז אני בוכה רק
כשאני חושבת על דברים הקשים שיהיו ,אבל
ה' יביא אותנו לגן עדן ,לעולם שכמו גן עדן.

דבר שהוא הבסיס של בריאת העולם ,וכמו שהילד
מאיר-ישראל כתב :הנשמה היהודית – זו הסיבה
שהקב"ה ברא את העולם .וכן ,כן ,הסיבה שהוא
ברא את כל העולם ,עם כל הפרחים ,עם כל החיות,
עם כל מה שיש :השמים ,הגשם ,האדמה ,העננים –
הכל אך ורק בשביל הנשמה היהודית .והגיע הזמן
עכשיו של הגאולה השלמה ,זה מאד קרוב .ולא
לשכוח את העיקר ,והעיקר – זה תמיד הנשמה
היהודית.
כל החדשות שקורה וכל מה שמדברים – רק
הנשמה היהודית  -היא הסיבה שבכלל יש קיום
לעוה"ז ,אבל ה' כבר השלים את מה שהוא צריך
בעוה"ז בשביל הנשמה היהודית בעולם כמו שאנחנו
מכירים את זה .זאת אומרת שהנשמה היהודית
עכשיו מגיעה לשלב חדש .וברגע שממש נגמרת
הגלות ,ונתחיל להקריב קרבנות בבית המקדש –
הנשמה היהודית כבר לא תלך יותר לעבירות,
ואנחנו נעבור שנים רבות של משיח צדקנו ,ואז
נוריד את כל הקליפות שאספנו בעוה"ז ,ואז הנשמה
הטהורה תגיע לשלב עוד יותר גבוה שאני לא יכולה
לתאר.
אבל יהודים ,יהודים ,תחזיקו חזק בתורה ,ת ָנקו
את הנשמות ,תעשו בדק-בית ,ותהיו שלמים עם
הקב"ה ,כי אנחנו עוברים לשלב הרבה יותר גבוה,
ורק הנשמה היהודית עם הגוף שה' נתן לה יכולים
לעבור את המצבים הקשים ביותר שעומדים לפנינו.
זאת האמת ,ואני מבקשת מאד מכל היהודים
האמיתיים לשמור את כל מה שה' ביקש מאתנו,
ולזרוק את כל הצעצועים של העוה"ז ,ולזרוק את
כל הפיאות ,וכל העגילים ,וכל השטויות ,וכל
המכנסים הצרים של הגברים ,וכל המסיבות
המטופשות ,וכל הדברים הרעים שלא שייכים לעם-
ישראל ,לנשמה היהודית בכלל .להידבק בקב"ה
לגמרי! ואם תגידו לי שזה משעמם ,ושבקיץ צריכים
חופש מכל הלימודים וכו' – אז אני בוכה עליכם ,כי
אתם לא יהודים אמיתיים ,אין לכם נשמה אמיתית,
ולכן אף אחד אפילו לא יצטרך להגיד קדיש עליכם.
אז אנא ,עמ"י ,הסוף מגיע ,תתכוננו ,תעשו
התבודדות ותקשרו קשר עם הקב"ה ,כי זה הדבר
היחיד שיציל את כולם .ואם בסופו של דבר אתם
מגלים שאתם בכלל לא יהודים אלא גוים ,אז גם
תתבודדו ותבקשו מהקב"ה להציל אתכם כגוים ,כי
זה גם מין סוג של חיים .זה לא צחוק ,זה אמיתי,
ואם אתם לא מאמינים – אוי לכם.
אסתר מתחיל לבכות חזק.
ש .מה קרה ,אסתר ,למה את כל כך בוכה?
ת .אני לא בוכה סתם ,אני בוכה כי אני מרגישה
שבעתיד הקרוב יהיו אסונות איומים וגדולים.
משהו שאי אפשר לתאר .יהיו אסונות נגד היהודים,
אני מרגישה ,אני מרגישה אסונות נגד היהודים
בארץ ובחו"ל .ונתחיל חזק את הדרך לגאולה.
אסתר ממשיכה לבכות חזק ,ואומרת :מה אני
יכולה לעשות? כולם צריכים לחזור בתשובה .תגידו
לכולם :תפסיקו להיות טיפשים ,תפסיקו להיות
טיפשים! לחזור בתשובה! כל ההצגות המטומטמות,
כל הסרטים המטומטמים ,כל השטויות שהם
הולכים לעשות ,איזה ,איזה ,איזה טיפשות ,איזה
בזבוז של חיים!
ה' נתן לנו לחיות מאה ועשרים שנה בעולם הזה,
אפילו פחות ,לא משנה .אם אנחנו ממלאים את זה
עם דברים טובים ,עם אמונה ובטחון בה' – מה
טוב .ואם לא – אוי לנו ,אוי לנו מה שעומד להיות,
מה שעומד להיות.
לא לפחד ,הנשמה היהודית תחיה לנצח!
הנשמה היהודית היא נצחית
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אסתר ,מוצש"ק ויחי ,אור לי"ג טבת תשע"ח

אני רוצה לומר שהדור הזה פשוט תת-רמה ,לרוב
אין שכל בכלל להבין את האמת הכי פשוטה ,את
הסיבה של עצם קיומם של כדור הארץ ביחד עם כל
הכוכבים ועם כל מה שיש בחלל ,מה שאנחנו רואים
ומה שאנחנו לא יכולים לראות .אי אפשר לראות
את רוב הבריאה ,ולא מבינים ,אפילו ה'כאילו
יהודים חרדים' לא רואים ברור שהקב"ה ברא את
הכל ,הוא המציאות היחידה בבריאה.
ואת האדם ,את הנשמה היהודית הקב"ה ברא
מעצמו ,ולכן בנימין כתב על הגעגועים של כל נשמה
יהודית שמרגישה געגועים להקב"ה שזוהי ההוכחה
הגדולה ביותר שזה אמת ,שהוא הכל יכול .ויהודי
אמיתי מתגעגע להיות תמיד אחד עם הבורא ,כי
הוא באמת חלק של הבורא .הוא עשה את הנשמה
הזאת כביכול מחלק שלו ,מהקב"ה עצמו .וזה חייב
להיות נצחי.
ש .למה את בוכה כל כך?
ת .סליחה שאני בוכה ,אבל אני מרגישה מאד חזק
שהולך להיות משהו כ"כ קשה שאי אפשר לתאר.
אני לא רוצה להגיד ,אבל הולך להיות משהו נורא.
לא דווקא פה ,יותר בעולם .אבל זה חייב להיות ,כי
לא רוצים להבין .היהודים לא רוצים להבין .נגמר.
הכל נגמר .עכשיו צריכים להבין :אי אפשר להישאר
באותו בוץ .כדאי לצאת מהשקר ולהגיע אם אפשר
לארץ ישראל ,ולפתוח את המוח ואת הלב ואת כל
המהות של הבן אדם להקב"ה .ואם הוא לא יכול

להגיע לארץ ישראל – אז להגיע להקב"ה בכל אופן.
צריכים לחיות אך ורק לעשות רצון ה' ,ליהנות
מהמצוות שה' נתן לנו .רק לרצות בעתיד לקבל
משיח צדקנו ,לא בעתיד הרחוק ,אלא מה שיותר
קרוב .ואחרי זה נשמח עם כל הלב ,עם כל המהות
של הבן אדם ,שסוף סוף אנחנו מתפטרים מהיצר
הרע .לא צריך את כל התשוקות האסורות ,את כל
הדברים האסורים ,צריכים רק מצוות בשלימות.
לעשות ולהיות אחד עם הקב"ה ,זה הכל .כ"כ
פשוט ,וכ"כ מסובך לכל כך הרבה יהודים ,אוי וויי.
לא לפחד .בעתיד הקרוב יהיו דברים מאד מפחידים,
לא לפחד .כשאתם מפחדים – תתפללו ,תגידו
תהילים ,ה' איתנו.
המסכנים שחיים בשביל הגלידה והאופנה

אסתר ,טבת תשע"ח
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אני יודעת שבעתיד הקרוב העולם יהיה אחרת
לגמרי ,אולי קצת יתהפך .לא יודעת בדיוק ,אבל דבר
חשוב ביותר יש להגיד ,שהעולם שלנו כמעט נגמר.
זה יקח קצת זמן ,אבל ברגע שיתחילו המלחמות
בגדול ,אנחנו נכנסים לתקופה קשה ,ונכון ,לא יהיו
הפגנות נגד גיוס ,ולא יהיו הפגנות נגד הקברים ,ולא
יהיו הפרעות סדר בשום-מקום ,רק בלאגן שלם.
ואז זה יהיה הזמן שכל אחד יצטרך לקשור את
הקשר החזק עם הקב"ה ,כל אחד בנפרד ,אחד אחד,
בלי עזרה ,בלי רבנים ,זהו .וכל הענין של ההפגנות
וכל המסירות-נפש של כל מיני אנשים פשוטים הם
עשו את זה בשביל לחזק את הכלל שיהיה להם
דוגמה של מסירות-נפש .אבל אנחנו מחכים למצב
קשה ,המילה 'קשה' זה אפילו לא אומר כמה קשה.
ועם ישראל ,אני רק רוצה להגיד ,יש לנו בעיות
של חוסר-צניעות ,יש לנו בעיות של גניבות ,יש לנו
בעיות של שקר גדול ,יש לנו עבודה זרה – בעיה
עצומה ,וכו' וכו' ,ובאופן פתאומי לא תהיינה שום
בעיות! כל הרשעים יברחו ,יהרגו ויעלמו .וישארו
רק המאמינים ,וזה הכל.
בזמן שלפני הסוף ה' יקבל כבר את כל התשובות
של כל היהודים האמיתיים .הוא יאסוף אותם
כביכול ,ואת אלה הוא יציל .ומי שלא פנה אליו ,ומי
שלא מכיר בו – לא יוכל להמשיך ,הוא נכשל ונעלם.
לא לדאוג ,כל היהודים האמיתיים ינצלו ,וכל הערב
רב ימחק ,כולל האדומים והעמלקים ,עם כל הגוים
שהם שונאי ישראל ,ועמ"י ישאר ,ישאר עמ"י ,ואז
תהיה המלחמה הכי-הכי חשובה – גוג ומגוג.
ש .איך להתכונן למלחמה? בתפילות?
ת .בתפילות ,באמת רק בתפילות .בעיקר בתפילות.
לא לפחד! להיות עם ה' ,זה הכל .יש לנו את
הקב"ה ,הוא הכל יכול ,אין עוד מלבדו .אנחנו כלום,
אנחנו המשרתים שלו ,של הקב"ה ,אנחנו עבדים
שלו ,העובדים שלו ,הילדים שלו מה שאתם רוצים,
והוא הכל-יכול ,אין עוד מלבדו ,רק הוא .לשרת
אותו – זה כל ההנאה של הנשמה שלנו ,אין עוד
בשביל מה לחיות.
וכל המסכנים שחיים בשביל הגלידה והאופנה
וכל השטויות – אני מרחמת עליהם ,זה לא חיים,
זה מוות ,זה מוות .הם לא יודעים את ההבדל בין
חיים למוות .החיים האמיתיים הם לא החיים
הגשמיים אלא החיים הרוחניים ,והם מביאים
לאושר ולסיפוק האמיתיים ,ולא כל שנה לצבוע
שוב את הקירות של הבית עם כל מיני צבעים ,וכל
מיני דברים חדשים בבית כדי שיתחדש להם משהו.
מה זה? אנחנו צריכים חידוש מהגמרא ,חידוש
מהלימוד ,איזה שטויות! איזה שטויות! מסכנים-
מסכנים ,מה יש להם? אין להם כלום ,אין להם
כלום.
אבל מה שאני לא יודעת ,איך ,איך ,איך אפשר
יהיה פתאום להפוך לרוחני אחרי שהם כל כך נהיו
מטומטמים מהגשמיות ,זה אני עוד לא מבינה .אבל
ה' הכל-יכול ,ואולי מתחת כל הגשמיות הזו יש
נשמה באמת של יהודי ,נשמה שאפשר להציל
אותה .אני לא יודעת ,כנראה שיש ,אבל זה לא יהיה
פשוט ,לא יהיה קל .חייבים ,חייבים מאד ,להשתדל
מאד לסחוב את הילדים לצד הטוב ,כי אם לא – אז
גם הילדים ילכו ח"ו ,מי שלא יהודי-אמיתי – לא
יהיה.
ונדע מי הם ,כי הם ילחמו נגדנו ,ואפילו נגד
האימהות שלהם והאבות שלהם ילחמו .ויהיה מאד
ברור ,אין מה לעשות ,זה יהיה הבירור ,וגם גוי
שנחשב בשמים מחסידי אומות העולם ישאר.
שוב אני חוזרת ,זה לא העיקר שאני אדבר על
הצניעות ,זה לא שאני אדבר על הקדושה וכו' ,זה
יהיה ברור לכולם ,הם יתביישו בעצמם להתלבש
כמו אני לא יודעת מה להגיד .היהודים האמיתיים
ירגישו מבפנים שהם לא בסדר ,שהם לא יכולים
להתלבש ככה ולהתנהג ככה .והדברים שפעם היה
להם חשובים – פתאום לא יהיה להם חשוב.
פתאום הם ירגישו שאולי הם חולים ,אולי צריכים
רופא ,אולי אנטיביוטיקה ,יחפשו מה יביא אותם
חזרה למה שהיה כיף בשבילם ,אבל לא יהיה כיף
יותר ,רק הנאה עמוקה ,שהם לא מבינים מה זה,
אבל בסופו של דבר יבינו.
ש .מתי יתחילו להגיע יהודים מחוץ לארץ ,לא
בכחות עצמם ,אחרי הכוכב או לפני?
ת .זה לא יכול להיות בקלות כ"כ כשזה אחרי .אני
באמת לא יודעת ,אבל אני מתארת לעצמי שזה
יבוא משהו בתחילת המלחמה ,או בין ,לא יודעת

בדיוק ,אבל נראה לי שיהיה מאד קשה לבוא אחרי
הכוכב .המטוסים כבר לא יהיו ,והאניות יהיו מתחת
לאיזה מדבר ,או מתחת למים ,לא יודעת בדיוק ,לא
יודעת איך זה יכול להיות ,או אולי באמת כמו שזה
כתוב' :על כנפי נשרים'.
ש .באיזה שלב יתחילו להבין?
ת .כבר מרגישים שמתחילים להבין.
ש .יש אנשים שרוצים לעשות תשובה ולא מבינים
כמה שהצניעות זה חשוב בענין של התשובה...
ת .זה לא רק האשה .הקדושה היום היא ברמה הכי
נמוכה שהיה אי פעם בין היהודים-החרדים! והם לא
מבינים מה זה 'קדושה' בכלל .לא הבנות ולא
הבנים .יש להם כל מיני מקורות שזה אפילו 'לא
קצת' ,כאלו שהם שומרי-מצוות ,אבל שעושים
עיוות לגמרי מכל הנושא ,והם לא מבינים שכל
הגישה שלהם זה ממש גישה של גוים ,ולא מבינים
מה זה 'קדושה' בכלל.
עכשיו יש לי להגיד כזה דבר ,כשאנחנו מסתכלים
על צניעות ,כן ,יש נשים שעם כל הלבוש הצנוע –
אבל הם מהצד השני .והעולם מבולבל .וברגע
שיתחילו כל האסונות ,הגדולים או הקטנים ,אז
האמיתיים יתחילו להבין מדויק מבלי שנדבר איתם.
הם ,פשוט הנשמה תדבר אליהם ,ואז יקשרו קשר
עם הקב"ה ,והוא ידבר אליהם ישירות ,והם יהפכו
להיות יהודים מבינים ,אמיתיים ,קרובים לקב"ה.
רק רוצה שתבינו שזה כבר לא יהיה תלוי בכמה
שנדבר על הצניעות כמה שזה חשוב ,הם יתחילו,
האמיתיים ,להבין את זה מבפנים ,ה' יביא אותם
לזה בכח ,בין אם ירצו או לא ירצו.
שתבינו ,כשיגיעו הזמנים הקשים – כל ההסברים
אַתּ אומרת לא יהיה אפילו
שאני אומרת או ֶש ְ
אפשרות לעשות את זה ,זה יהיה פשוט מבפנים,
בתוך כל יהודי ויהודיה.
תפוסים עם השקר
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יש לי מה לומר .דבר ראשון – אני באמת סובלת
מאד .אני מרגישה חזק את הסוף של העולם כמו
שהוא היום – בקרוב מאד ,וזה מפחיד אותי .בגלל
זה אני בוכה לא מעט ,בגלל זה אני עצובה לא מעט.
אבל למה אני כל כך עצובה ,אם אני באתי ישר
מהקב"ה ויודעת את האמת יותר מרוב האנשים
בעולם הזה? כי אני מרחמת מאד מאד על העם ,עם
ישראל ,שלרוב אין להם בכלל מושג על מה מדובר.
הם תפוסים כ"כ עם עגל הזהב ,שזה כל העולם
הגשמי ,שהיום זה יותר מכל דור אחר מאז בריאת
העולם .הרוב העצום של הדור תפוס עם שטויות,
עם שקר ,עם כל המשחקים הטכנולוגים הרעים
שמבזבזים את החיים וגם מביא לחוסר קדושה
בצורה בלתי נסבלת.
אני בוכה בשביל כל היהודים עם נשמות יהודיות,
שתפוסים עם טימטום .איך ,עם השכל ועם היכולת
שיש לכל יהודי להעמיק ולהבין וללמוד תורה ,איך
זה יכול להיות שהם תפוסים עם מסיבות ,עם
מכוניות ,עם אופנה ,עם טיולים ,וכו' וכו' ,איך זה
יכול להיות שהם תפוסים עם תשוקות אסורות,
ועם כל מיני צורות של גניבה?! איך זה יכול להיות
שאין להם שום בעיה לשקר ולהיות חלק של העולם
התחתון?! איך זה יכול להיות? וזה עובדה! זה דור
נמוך ביותר .רוב היהודים או אלה שחושבים שהם
יהודים – הם לא יהודים בכלל .רוב היהודים
שחושבים שהם יהודים – הם בכלל או גוים או ערב
רב או עמלק וכו' ,אבל אלה שהם כן יהודים – אוי,
אוי ,אוי ,נשבר לי הלב עליהם ,כי הרוב ממש בכיוון
של העקומים ,של אנשים שלא מבינים אפילו את
הדבר הפשוט ביותר .הם לא יכולים – אפילו אם
רוצים ,להתקרב לה' ,כי הם כ"כ תקועים ,כ"כ
תפוסים עם השקר.
אבל כמו שכל הזמן אני וגם כל אלה שכותבים
מסרים אומרים :זה לא יעזור ליהודי-אמיתי ,כי ה'
יתן להם סטירות קשות עד שיתאוששו ויבינו ,ויתנו
לשכל שלהם האמיתי לעבוד ביחד עם הלב ,וביחד
עם הנשמה ,עד שיגיע לאמת .זה לא יהיה פשוט ,זה
יהיה קשה מאד ,אבל אלה שכבר התחילו לתפוס,
וכבר התחילו לעשות מה שצריך – לא יסבלו כ"כ.
אני מאד בוכה ,כי הרוב הגדול לא רוצים לדעת.
רוצים את המסיבות ,את הבר-מצוות המפוארות,
את החתונות המפוארות ,אוי ,אוי ,אוי ,החתונות
המפוארות ,וכמה גירושים יש ,שלא נדע ,הרבה
הרבה גירושים .לא כמו פעם .אף אחד לא מבין ,לא
מבין ,מעט מבינים מה זה בכלל תורה ,מה זה
מצוות באמת .כל פעם כשבא איזה חג-פסח,
מוציאים הון כסף ,אבל איפה ,איפה הפנימיות?
איפה זה? יש ,נכון ,השולחן מלא כל מיני מטעמים,
כל מיני דברים טעימים ,עם מצות הכי כשרות ,וכו',
לא חסר דבר ,רק הרוב לא מבינים את זה בכלל ,לא
מרגישים יציאת מצרים בכלל .עוד מעט ירגישו מה
זה יציאת מצרים ,עוד מעט ,זה יהיה 'שׁוֹק' בשבילם,
הם יהיו בהלם ,הם לא חשבו שהחיים יכולים
להיות כ"כ קשים ,כ"כ לא גשמיים.
אנחנו דור שגדל על סוכריות ,עוגיות וגלידות.
שגדלו על כסף שזה הראש של הפירמידה ,וזה
השאיפה של כולם .כן ,הם שולחים את הילדים
לבתי ספר חרדים ,כן ,שולחים לחדרים ,כן ,יש
לילדים פיאות וכו' ,אבל ,אבל יש משהו זר בכל
הישיבות ,כמעט בכל החדרים ,כמעט בכל בתי-
הספר .העגל-הזהב נכנס ,העבודה-זרה נכנס .אמנם
הלבישו לו כיפה וציצית וכו' ,אבל זה עגל הזהב בכל
אופן .וזה המצב שלנו .מי יכול להבין? מי יכול
להעמיק? עם מי אנחנו יכולים להתייעץ? עם
היועצים? עם היועצות? הם כולם יודעים רק עגל

הזהב – ולא יותר מזה.
סליחה שאני בוכה ,אבל זה משגע אותי רק להגיד
את זה ,זה מפריע לי רק להגיד את הדברים האלה.
אוי ,עם ישראל ,מה יהיה ,מה יהיה .יש ,יש
מעטים שמבינים ,אבל הרוב – אוי וויי ,אוי וויי לנו.
אבל תתכוננו ,עם ישראל ,תתבודדו ,תקשרו קשר
עם הקב"ה ,עם הכל יכול .ותשתדלו לפתוח את הלב
היהודי ,את הנשמה היהודית לאמת .לזרוק את כל
עגל הזהב ,את כל העבודה זרה לפח ,לא לפח,
לשרוף את זה ,להשליך את זה לים ,שלא תראו את
זה ,שלא תרצו את זה .עוד מעט לא תהיה שום
מסעדה  -לא כשרה ולא לא-כשרה .ולא יהיו שום
משחקים  -לא כשרים ולא לא-כשרים ,ולא יהיו
שום טיולים ,טיסות ,וכו'.
זה הכל יעלם ,יעלם .איזה חוצפה לאנשים ,פשוט
כל יום ראשון ושני נוסעים לחו"ל ,בשביל מה? לא
בשביל פרנסה ,סתם ,סתם ליהנות מהשטויות,
מהשטויות של העמים ,העמים שלא הביאו לנו שום
דבר ,לא תרבות ,לא שום דבר ,רק צרות .משכו
אותנו לתוך הבוץ ביחד איתם ,ומה? איפה אנחנו?
בבוץ ,בבוץ ,רק בבוץ.
אני מקווה שסופו של דבר בעתיד הקרוב אנחנו
כולנו נבין את האמת ,נחזור לחיים הפשוטים
והטובים ביותר .ושנתקרב מאד להקב"ה ,נוריד את
כל המחיצות שבינינו ,בינינו לבינו ,שלא נדע ,נגיע
לאמת ,לאמת ,לאמת.
ש .למה צריך כל כך להצטער אחרי ששמענו במסר
של בן שה' יחזיר את כל היהודים אליו?
ת .נכון ,נכון ,אבל רק תבינו כמה זה יהיה מבולבל.
כי כשבן אדם רחוק התחתן עם איזה שיקצע ]גויה[,
והוא לא מבין מה קורה .הוא עשה לה איזה גיור-
בערך שלא תופס ,וכל הילדים שלו שהוא אוהב
אותם – הם לא יהודים ,הם גוים ,והוא יצטרך לרוץ
לקב"ה ולעזוב אותם או שה' יהרוג אותם ,לא יודעת
מה .תראה איזה סבל יהיה לבן האדם הזה .זה לא
יהיה קל ,זה יהיה ...הוא פשוט לא מבין.
או כשיש יהודי-חרדי שבטוח שהוא וכל המשפחה
שלו – הם ממש צדיקים וטובים ,אבל הם 'עד
האזניים שלהם' בתוך הגשמיות .ופתאום יגיע היום
הגדול והנורא ,ויתחילו להתגעגע כולם ,גם כל
המשפחה שלו ,או שבחור אחד לא ,אולי בחור אחד
הוא לא יהודי כמו-שצריך ,כי הוא נשמה של גוי ,או
של ערב רב ,איך הם ישאירו אותו? מה זה יעשה
להם? הם גם כן מבולבלים ,כי הם לא יודעים מה
זה להיות קשור עם ה' .רק יודעים מה זה להיות עם
הגשמיות .כן ,יש להם ציצית ,כן ,מתפללים כל יום,
כן ,לומדים קצת תורה ,אבל הלב עם השקר .והשקר
הזה מבלבל נורא.
אז יבוא אדם עם געגועים מאד חזקים ,ה' ימשוך
אותו חזק ,לא יתן לו להסתובב ולברוח ,הוא ימשוך
אותו חזק ,לא יהיה קל ,אבל בסופו של דבר הבן
אדם היהודי – הוא יקבל את זה ,כי ה' יפתח לו את
המסלול לנשמה שלו ,שקושר אותו עם ה' .ואם לא
יהיה לו יותר שאלות – הוא יכנע ויקבל בשמחה.
העולם שלנו לקראת הסוף
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בנימין :אני באמת מאד שמח שהגעתם למרות מזג
אויר שכזה עם הגשם והרוח .אבל האמת היא
שהעולם כמו שאנחנו מכירים את זה ,באמת-באמת
לקראת הסוף .ומי שמאמין בזה – טוב ,ומי שלא
רוצה להאמין בזה – גם טוב ,טוב שנתפטר מהלא-
מאמינים ונגיע רק עם המאמינים ...כי כל זה כתוב
ברור בתוך הספרים הקדושים ,ואין בזה בכלל סימן
שאלה .זה ברור כשמש בצהריים.
ואני רק רוצה לומר לכם ,שאלה שלא רוצים
לשמוע כאלה דברים ,ואומרים ש' -הקב"ה הוא מאד
טוב ,ולא רוצה לגרום לעם שלו בעיות קשות כל כך,
וזה לא יכול להיות שהוא יעשה כזה דבר לעולם
כמו שאנחנו מכירים את זה'...
אז לאנשים האלה אני אומר :אתם טפשים!
טפשים גדולים! עם הטיפשות שהיתה בכל דור
ודור ,שיהודים רדפו אחרי התאוות של הגוים ,ורצו
להיות כמו הגוים ,ובסוף ה' העניש אותם חזק
'וְ ִה ְב ַדּ ְל ִתּי ֶא ְת ֶכם ִמן ָה ַע ִמּים ִל ְהיוֹת ִלי '...אם אתם
מובדלים מן העמים הרי אתם שלי ,ואם לאו הרי
אתם של נבוכדנצר וחבריו ,...רש"י סו"פ קדושים.
והפריד בין הצדיקים לרשעים .ובדור שלנו זה יהיה
הבירור האחרון.
הדור האחרון – זה הדור שלנו ,ונעבור מעולם
שהסיטרא-אחרא חושב שהוא השולט ,לעולם
שכולו טוב .ואלה שלא יכולים לחיות בלי התאוות
והשקר של השטן ,וחושבים שהוא יותר חזק ח"ו
מהקב"ה ,שהקב"ה הוא הכל-יכול – האנשים האלה
ייעלמו ,כי ה' יצר גם אותם בכוונה ,לא סתם ,הם
לא נולדו פתאום מהנחש ,הנחש לא נולד עם
הרישעות שלו בלי סיבה ,ה' שולט על הכל ,הוא
ברא את הכל ,והוא ידע מראש שהאדם-הראשון
יעשה מה שהוא עשה ,הוא ידע שהוא יצטרך
להעניש אותו ,והוא ידע שהנחש הוא השטן ,והוא
ידע שאי אפשר לסמוך עליו בגן עדן ,ואכן בדיוק זה
מה שקרה.
ועד היום השטן ממשיך ,הנחש ,השטן ,הסיטרא
אחרא ,מה שרוצים לקרוא לו ,והוא עושה לנו הרבה
בעיות ,עד כדי כך שהרשעים בטוחים שהוא הכל
יכול ח"ו ,וזה הכל שקר .אבל ה' ברא את העולם
ככה ,ואנחנו צריכים בעיקר לסמוך עליו ,לבטוח בו
בלי שום ספק ,ולקבל את כל מה שהוא עושה,
ולדעת שזה לטובתינו ולטובת כל עם ישראל.
ולהאמין ולדעת ,בלי כל פקפוק ,שה' הוא כל-יכול,
ושהוא ברא את עם ישראל לנצח ,לחיות לנצח.

ועכשיו הוא עושה בירור ,זה לא משנה כמה
שהנסיון שלנו קשה ,אנחנו צריכים להאמין שזה לא
נורא ,נעבור את זה ,ה' יעזור לנו לעבור את זה ,הוא
יעשה לנו נסים ,זה לא אומר שנצא מהבוץ כמו
שאנחנו רוצים ,אלא נראה גם ניסים גדולים ,ונדע
בטוח שהקב"ה הוא הכל יכול ,ושהוא יציל אותנו,
ואנחנו נגיע לעולם הבא ,ולמשיח צדקנו ,וגם לחיות
ולהקריב קרבנות בביהמ"ק.
אבל יש לנו עוד דרך ללכת ,וזו לא דרך קלה ,זו
דרך קשה ביותר ,ונצטרך להחזיק חזק כביכול
בהקב"ה ,ולראות אותו ,לראות אותו לפני העינים
שלנו ,לא לראות צורה ,אלא להרגיש אותו ,שהוא
קיים ,ושהוא מוביל אותנו ,ושאין לנו מה לפחד,
ושבכל זמן שנלך ,אפילו במצבים הקשים ביותר,
נרגיש ביטחון 'גַּם ִכּי ֵא ֵל ְך ְבּגֵיא ַצ ְל ָמוֶת ,'...נרגיש
רגיעה ,נרגיש שמחה ,שיותר ויותר אנחנו מתקרבים
לסוף של העולם הזה ,לסוף של השטן ,או הס"א ,או
הנחש ,ונתפטר ממנו לתמיד .ואנחנו מגיעים
לנקודה הזאת.
וכל אלה שרוצים את הגשמיות ,שרוצים את
החיים השטחיים ואת הטימטום ,אפילו אם אתם
מתפללים שלש פעמים ביום זה לא אומר שיש לכם
נשמות יהודיות .אתם צריכים להרגיש ולחפש.
להרגיש שחייבים לחפש את הקב"ה .להרגיש אותו
בפנים-בפנים ,ונתפלל עם דמעות שיביא את משיח
צדקנו ויגלה אותו ,ולהתפלל על כל עם ישראל,
שנדע בטוח שהגאולה שלימה.
ש .איך אנחנו יכולים לדעת מה הסימן שבאמת כבר
הגענו לגאולה השלמה?...
ת .אני אסביר לכם .אנחנו נראה את משיח ,הוא
יגלה את עצמו ָלעולם .אחד הסימנים הוא שהוא
ימשוך את הנשמה היהודית חזק ,ימשוך חזק מאד
את הנשמה היהודית ,לא משנה מי ,זה יכול להיות
הרחוק ביותר או הקרוב ביותר .המשיח ימשוך את
זה ,הוא יעלה בכל יהודי את הטוב ,ולא את הרע.
הוא לא יתן להם להילחם אחד נגד השני ,אלא
לבטוח בקב"ה .הוא יסלק כל אחד שאפילו רק נראה
שהוא רוצה להתחיל במחלוקת .הוא י ְַל ֵמּד שעדיף
להתכופף ולא לענות מאשר להילחם כאילו 'לשם
שמים' .להילחם נגד הרישעות – זו צורה אחרת.
הוא הולך לטוב במקום להילחם עם הרע ,הולכים
עם הטוב ואם חייבים – ָשׂ ִמים גבול לרע שלא יוכל
להיכנס .אבל להתחיל פשקוילים עם כל השטויות
האלה – זה לא סימן ,הסימן זה אדם עניו שאוהב
את כל עם ישראל ,ובורח ממחלוקת.
ורק כאשר המשיח מגלה את עצמו – העולם יכול
להתחיל לקבל איזון ,איזון אחר ממה שהיה .עד
עתה לא היה אף פעם איזון ,כל הזמן היה בלאגן,
אבל היו לנו גדולי דור ,והיו לנו את האבות
והאמהות שרק הנוכחות שלהם בעוה"ז עשתה
'איזון' ,אבל בדור הזה כמעט אין לנו ,ודאי לא כאלה
שיכולים לארגן את עם ישראל ִעם הכח לאזן כמו
פעם ,רק כשהמשיח בא זה שוב יתחדש ,אבל הרבה
יותר חזק .וזה יהיה בלי שקר בכלל.
ש .אך נראה שבעולם המתח נרגע ,עם קוריאה
וכדו' ,איפה כל הלחץ בעולם?...
ת .זה לא נכון באמת ,שום דבר לא נרגע ,חסרה רק
שניה אחת ,ובשניה אחת – הכל נדלק .כבר שמו
בכל מקום "עצים יבשים" ,ורק מחכים לאיזה גפרור
קטן שזה ידליק את הכל .ולמעשה המלחמה
התחילה כבר לפני שבע שנים בערך ,אבל עכשיו זה
יתחיל באמת בגדול-בגדול...
ש .יהודי אחד שלח לנו תמונות של טנקים של
או"ם )יוניפי"ל( נוסעים על הכביש ליד צפת...
ת .כן כן ,האו"ם פה ,בטח ,מה הם עושים שם
בצפת? מילא בגבול ,אבל למה בצפת? האם הם
נסעו לשם כדי לקנות קוקה קולה?..
ש .אולי הגיעו לקברות הצדיקים של צפת...
ת .יש לצבא ארה"ב בארץ שני בסיסים של טילים
שלא נותנים לאף ישראלי להכנס לשם .מה זה
אומר? ברור רק דבר אחד ,לא רק זאת ,אלא ממש
מכרו את הארץ לגוים .אמרתי לכם ,גוים שולטים
על כל המקומות הקדושים 'בשקט' ,אבל יום אחד
תראו ,איך שהם פשוט יבואו ויסגרו את זה ,לא
יתנו ליהודים להכנס.
ש .והמחיצה החדשה בכותל – עם בעיות צניעות
קשות ביותר ,פריצות איומה שאי אפשר להאמין...
ת .הציונים ,שזה אלה שבאו לשלוט על ארץ
ישראל ,החבורה של הרשע ההוא בן גוריון –
התפתחו מאד ,והם מוכרים את הארץ .למה תנובה
שייכת לסין? ועוד יש הכשר בד"ץ ...סין – זו ארץ
שהאוכלוסיה שם אוכלת כל דבר שזז ,ואנחנו עוד
סומכים עליהם?! והם שולטים כעת על החברה
הגדולה למזון בארץ ,תעשיית החלב.
ולא רק זה .כל הענין הזה של מפעלי 'טבע' ,מה
זה? זה רק לבנות משהו ענקי כדי להשתלט על כסף
בינלאומי ,ובדיוק 'חברת טבע' שיש לזה שם
בעברית ,וזה כאילו 'ישראלי' ,וזה עומד ליפול...
ומפילים את זה בכוונה ,ככה מפילים הרבה חברות
שבנו! אספו כספים ענקיים ,וגנבו אותם ,וזה יפול,
והמנהלים יקבלו איזה קנס ,בואו נגיד ,מיליון דולר
כל אחד ,שזה 'בוטנים' )כלום( בשבילם ,כלום,
צחוק ,ואף אחד לא יֵשב בבית סוהר ,רק יהודי מסכן
אחד שקורים לו רובשקין – הוא קיבל עשרים ושבע
שנים בבית-סוהר ,אבל הגנבים ההם לא יקבלו בית-
סוהר ,הם הולכים ליאכטה או לארמון שלהם
בשוייץ או בקליפורניה ,או באיים הקריביים ...ומי
יודע עוד איפה ,גם אל תוך הבונקרים הענקיים
שלהם שהם עשו לעצמם בתוך האדמה בלי בעיות
וצוחקים על כולם...
ש .נפטר כעת הרב רבי יהושע מאמאן זצ"ל זקן רבני

מרוקו ,הוא חתם על כמה וכמה קריאות-קודש
לחיזוק הצניעות והיהדות בציבור...
ת .כבר אמרתי שהקב"ה לוקח את השגרירים שלו
מהעולם הזה ,כדי שלא יסבלו במה שעומד להיות
בקרוב .את הרוב הוא כבר לקח.
ש .אז הוא משאיר אותנו לבד...
ת .הוא לוקח אותם – אבל הוא שולח משיח...
ש .עכשיו מדברים על גיוס-בנות ,יש להם תכניות
לבטל פטורים של בנות דתיות...
ת .אם היו כולם מתאחדים ביחד ואומרים :זהו!
עושים הפגנה ,אבל גדולה – של שמונה מאות אלף
אנשים – זה היה נגמר מיד .אבל אלה שיושבים
בכנסת הם לא מעוניינים בזה ,הם מעוניינים
בכספים ובמעמד וכו' וכו' שיש להם ,הכבוד והכסף
של הרשעים ,של הכנסת ושל הממשלה .ויש את
האנשים שלהם שהם קנו אותם בכסף ...מה להגיד,
זה לא משהו שאפשר להילחם נגד זה כל כך בקלות,
אבל אם רק כל עם ישראל היה מתאחד ,כמו
שפעם ,והיה מראה את הכח שלו ברחוב בירושלים,
כמו אז שיצאו מאות אלפי בחורים ואברכים
להראות את הכח שלהם ,זה לא כל כך פשוט
להתחיל עם ציבור שכזה.
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בנימין מזמין את אסתר לדבר:

אני רק רוצה לומר שהאסתר הזאת יש לה נשמה
מאד גדולה .ויש הרבה כמו אסתר – נשמות מאד
גדולות ,וכשיגיע משיח ,כשיתגלה משיח ,הם יהיו
פתאום החכמים הגדולים ביותר...
אסתר:
אני כל כך שמחה שאתם נותנים לי ,אסתר ,את
הכבוד לדבר איתכם ,ועם בןֶ ,בּן גולדן המפורסם,
הצדיק ...אני שמעתי כל מילה ומילה של בן ,אז מה
עוד יש לי להגיד? ..אבל אגיד בכל אופן .אני אגיד
לכם שהיהודים חייבים לשמוע את המילים של בן,
כי אין הרבה זמן ,ואתם לא זזים ,אתם רצים לכיוון
השקר – וזה לא טוב.
רוצה להגיד :רוב היהודים בעולם
ועוד פעם אני ָ
– אינם יהודים בכלל ,הם ערב רב ,או עמלקים או
ֱאדומים שבכלל לא התגיירו בצורה נכונה ,והם לא
עם ישראל .זה הכל.
אתם לא מבינים שאנחנו עם 'פיצי' )קטנטן( ,וזה
מה שישאר מכל העולם ,מכל האוכלוסיה של
העולם ,מכל הרישעות של העולם ,רק העם ה'פיצי'
הזה ,שהם בערך מספר האנשים שעברו את המדבר
והגיעו בסוף לארץ ישראל .ואנחנו עכשיו במדבר,
ואנחנו הולכים ומתקרבים לארץ ישראל ,לארץ
ישראל האמיתית ,ואנחנו נגיע ,נגיע ,אבל כשאנחנו
נגיע לא נצטרך להילחם על זה ,נגיע ונהיה יחד עם
הקב"ה ,והוא יביא אותנו לבית-המקדש ,ואנחנו לא
נצטרך יותר להילחם.
אני מחכה ליום הזה ,אני לא שמחה להיוולד
לעולם הזה בתור פגועת מח .ואני יודעת שזה קשה
לדעת מי הוא מה .אני מציעה לכם לא להסתכל על
כל אחד במשפחה ולהתחיל לחשוב אם הוא כן
יהודי אמיתי או לא ,כי ה' כבר יעשה את זה ונקבל
את זה ,נקבל את זה בהבנה ,כי נבין שזהו זה .לא
להתחיל לחשוב על אחרים ,רק על עצמנו ,רק
לדאוג שאנחנו באמת יהודים אמיתיים.
חסד – זה מאפיין יהודי אמיתי ,לב טוב ,רחמנות
על יהודים אחרים – זה יהודי אמיתי .לא קמצן,
אלא אדם שיודע שהוא כלום ,ושהקב"ה מנהל את
הכל ,ואנחנו אמנם משתדלים לפרנסה ,אבל לא
צריכים יותר מדי להשתדל ,כי זה סתם בזבוז כח.
אנחנו כמעט בסוף וצריכים ללמוד לרקוד ...כי מי
שלא יודע לשמוח ולרקוד – תהיה לו בעיה קשה
להגיע לביהמ"ק...
ש .כתוב :בואו לפניו ברננה...
ת .נכון ,זהו ,השמחה ,השמחה ,עם כל הצרות שלנו
– להיות בשמחה עם הקב"ה .זה מאד חשוב ,מאד
חשוב .כי מה שיביא את המשיח זה יהיה השמחה,
שמחה ,שתהיה רצינות – אבל שמחה.
ש .האם כבר נשברה הבצורת? ירדו גשמים...
ת .לא ,לא נגמר ,וחוץ מזה מי יודע מה נכון ומה לא
נכון ,ומה עם המים כן – ומה עם המים לא ,הם
בטח גנבו את הכל כאן בארץ ,כולל המים,
משאירים אותנו פה עם כלום ,הם חושבים – אבל
זה שטויות ,זה לא יעזור להם ,ה' כבר יראה להם מי
הבוס...
ש .מה איתך ,אסתר ,מתי תהיי בריאה?..
ת .אני משתעלת קצת ,אבל אני בריאה ...אני בריאה
ואני שמחה ,הטיסו אותי למשפחה כל כך טובה ,אז
מה חסר לי? ...עד שזה יהיה חשוב לכולם איך אני
נראית – זה כבר יהיה עולם הבא של משיח ...ולא
ישנה בכלל ,וזהו.
לא להתיאש ,לא להתייאש ,להיות בשמחה – לא
משנה מה ,להחזיק בקב"ה כביכול ,להחזיק בו ולא
לעזוב ,להתקרב אליו ,רק להתקרב אליו .לחפש
'אגוֹ' ,אין לו גאוה ולא נפגע מאנשים
אדם שאין לו ֶ
אחרים ,אדם שעובד את ה' בשמחה ,ובאהבה ,וכמו
עבד ,כעבד ומשרת – הוא האדם שתתקרבו אליו.

בכל מקום יש מלשינים ,יש מרגלים
אסתר ,אור לי' אדר תשע"ח ,ירושלים

.298/1

אוי לנו ,אוי לנו .הסתלק מהעולם יהודי ענק ,הרב
שמואל אויערבאך זצ"ל .הרבה אנשים הרגישו
שבהסתלקותו מהעוה"ז נעלמה גם התקוה
האחרונה להשיב לעולם הזה טיפ-טיפה סדר ,טיפה
תקוה ,מעט יכולת לחזור לאידישקייט האמיתי,
טיפה תקוה שלא ִנ ֵתּן לרשעים הגדולים הציונים
להרוס את המשפחות שלנו ,המשפחות היהודיות

כדי להחזיק את

האמיתיות שה' נתן לנו,
האידישקייט מדור לדור.
אבל זהו ,העולם שחור מאד .אין אור ,אין טיפת
אור ,אפילו לא נר קטן דלוק ,אין אור .בכל מקום יש
מלשינים ,יש מרגלים שמנסים להרוס בכוח את
הבסיס של היהדות שזהו הבית-היהודי-האמיתי,
שבו האבא לומד תורה ,ואולי עובד ,גם האמא
משתדלת לגדל את הילדים לתורה ומצוות ומעשים
טובים ,ילדים שמאמינים בקב"ה עם כל הלב שלהם,
ומשתדלים יחד עם ההורים לחיות את כל החגים
ואת כל הדינים כמו שצריך בשמחה ,שכל החיים
מסתובבים מסביב לתורה בלבד ,ולא שום דבר אחר
זר.
ועכשיו ,איפה אנחנו? ר' שמואל זצ"ל נלחם נגד
הגיוס .הגיוס לצבא פה לא יותר טוב מהצבא הרוסי
או האמריקאי או הגרמני או האנגלי ,ואולי אפילו
יותר גרוע ,כי שמה ליהודים יש לפחות איזו זכות
לשמור על הדת שלהם ,אולי בחלק מהצבאות
הזרים ,אבל פה אין כזה דבר .פה מכניסים אותם
למצב גרוע ביותר עם אפשרות גדולה שיֵצאו
חילונים גמורים ,ה' ירחם.
ועכשיו זה עוד יותר 'טוב' ,לא מספיק שהם
רוצים להעביר חוק שמקבלים )מגייסים( כל בחור,
לא משנה לומד או לא לומד ,אבל עכשיו יש עוד
דבר ,הם מקבלים את כל הבנות ,כל הבנות .הם
אומרים שלא ,שאלה שהן חרדיות באמת ,אבל
"באמת" – הן פטורות .זה לא נכון! הם יביאו וועדה
של הצבא להחליט מי היא חרדית ומי לא .כך
ירגישו את מי הם יכולים למשוך לעולם החילוני
שלהם .הרי זו כל המטרה שלהם בזה שרוצים לקחת
אותנו לצבא .צבא הגנה לישראל – זה לא 'צבא
הגנה לישראל' ,זה צבא שהורס את עם ישראל,
ועכשיו רק יש רק בודדים שמתנגדים לגיוס של
חרדים ובחורות חרדיות ,וביניהם יש מלשינים .איך
אפשר? מה אפשר לעשות? איך נעבור את זה? זה
חייב להיות שמשיח מופיע ,כי לא יכול להיות עולם
כ"כ חשוך ,פשוט לא יכול להיות שנוכל לעבור את
הרשע ישלוט בכל מקום בעולם.
זה בכלל ,ששלטון ֶ
ובאמת זה נמצא בכל מקום בעולם ,כי השכינה
כבר לא נמצאת בחוץ לארץ ,השכינה היא רק פה,
בא"י ,אבל איך השכינה פה כשיש כ"כ חושך ,זה
חושך כמעט מוחלט ,איך זה יכול להיות? איפה
אנחנו? עוד מעט לא נוכל לראות אפילו לאן אנחנו
הולכים ,כ"כ הרבה חושך ,זה בדיוק כמו במצרים
שנתנו לגברים עבודות של נשים ולנשים עבודה של
גברים בכדי שלא יביאו ילדים לעולם.
אבל זה לא יכול להיות ,זה לא יכול להיות,
הקב"ה לא יתן .אני בטוחה ,אני בטוחה שמשיח
חייב להופיע ,חייב להופיע בעתיד הקרוב ,בעתיד
ועם ישראל ,לא לעזוב את האמת ,לא לעזוב
הקרובַ ,
את המסורת שלנו ,את התורה שלנו .תרדו מכל
הגשמיות המטומטמת שלכם ,תברחו מבתי-הספר
שמלמדים אפיקורסות מעורבת עם תורה ח"ו,
תברחו מכל ה'בתי יעקב' ומכל בית-ספר אחר
שמלמד דברים אסורים! תקריבו את עצמכם למען
האמת!
ה' הבטיח לנו נצח ,ה' הבטיח לנו עולם הבא של
חיים בלי יצה"ר ,חיים כ"כ טובים ,כ"כ טובים,
ואנחנו מחליפים את זה בשביל כסף ,בשביל דברים
חומריים ,כאלו טיפשים! היהודים צריכים להיות
חכמים ,הם צריכים לראות את האמת .אנחנו
חייבים לחזור ולסגור את עצמנו ,לסגור את עצמנו
מן העולם של הרישעות ,אפילו אם מאיימים עלינו
ברצח אסור לנו לעזוב את התורה שלנו .האם אתם
חושבים שלא יאיימו עלינו ברצח?! כן ,יאיימו!
ברגע שירגישו שאנחנו חלשים יאיימו עלינו ברצח!
אז אני מבקשת מעם ישראל ,כל יהודי שיודע
שהוא יהודי אמיתי ,קודם כל – לחזור בתשובה,
חוץ מזה ,להקים משפחות חרדיות-אמיתיות,
שקרובים לקב"ה ולתורה ,אנחנו צריכים לבנות
לעצמנו חומה וגבולות שהתורה למדה אותנו כנגד
הטינופת של עולם השקר הזה .אם היינו שומרים
על התורה כמו שצריך – כבר מזמן היתה הגאולה,
אבל בגלל שפרצנו את הגבולות אנחנו כמעט
אלפיים שנה בגלות הזו ...אנחנו המשכנו עם היצר
הרע ,נמשכנו לשקר ,והנה אנחנו ִעם מעט יהודים
אמיתיים לעומת הרבה מאד ערב-רב ,שמקלקלים
לנו את הכל,
יהודים אמיתיים! לשים קץ לשקר ,וללכת לאמת,
אפילו אם אתם מקריבים את הגשמיות .צריכים
ללכת לאמת! די עם השקר!

להסתתר בתוך הבונקרים עם הלוקסוס שלהם,
באמת?! ..ה' יגיע גם לשם .וחלקם ילכו מהעולם
בצורה קשה ביותר מתחת לפני המים ,מתחת לפני
האדמה ,וחלק מהם יֵצאו עם כל המטוסים שלהם
וכל הצבאות שלהם ,והם אלה שיגיעו לארץ ישראל
בשביל מלחמת גוג ומגוג.
ותהיה מלחמה ,מלחמה גדולה בכל העולם,
והמלחמה הזאת זו מלחמת-העולם .וזה יהרוג יותר
ממיליון אנשים ,הרבה יותר ממיליון אנשים .וזאת
תהיה ההתחלה של כל ההשתלשלות של הימים
שלפני הגאולה השלמה ,לפני גוג ומגוג .ואנחנו נהיה
חלק מזה .אנחנו פה ,בארץ ישראל ,אפילו שיחסית
זה יהיה לנו הרבה יותר קל ,אבל נהיה חלק מזה.
והרשעים פה – או שייעלמו או שהם יהיו קרבנות.
אבל אנחנו נראה ניסים מאד גדולים ,ממש גדולים.
ואנחנו ,היהודים האמיתיים ,נרגיש קירבה חזקה
לה' .בכל שלב מרגע תחילתה של מלחמת העולם
השלישית ,שזה בעצם קורה עכשיו ,אנחנו נרגיש
את הקירבה של ה' ,את ניסי-הניסים שה' יעשה
בשבילנו.
היהודים שאינם יהודים באמת – יעלמו .ואלה
שהם ערב רב ,עמלקים ,כל מיני כאלה שלא התגיירו
כמו שצריך ,לא היה להם רצון כמו שצריך באמת
לגיור ,או כאלו שלא ידעו שהסבתות שלהם לא היו
יהודים ,הם ייעלמו .והגוים הרשעים גם כן יעלמו.
זה יהיה עוד מעט .זה יתחיל בגדול ממש עוד מעט,
ואני מזהירה את כולם להתכונן .אתם לא רוצים
לשמוע כאלה דברים? אבל כל בן-אדם עם קצת
שכל בראש יכול להבין שככה זה .רק להסתכל
ולראות את הדברים המשונים-המשוגעים שקורים
בעולם ,את אסונות-הטבע המשונים הענקיים שאף
פעם לא היה כאלו דברים .זה כמו כמות של חמש
מאות שנה של אסונות טבע שמתרחשת במשך
תקופה של שנה וחצי .זה משהו מדהים ,אבל זה
סימן שהסוף מגיע.
ואני מרגישה שהסוף יהיה לפי הסדר הבא :קודם
תהיה מלחמת העולם ,בכדי שהרשעים יוכלו לברוח
בשקט לבונקרים שלהם ,ואחרי זה הכוכב ,שיהפוך
את העולם למשהו שלא נכיר ,אבל ארץ-ישראל
תישאר בשלמות .ואחרי זה יגיע גוג ומגוג .בודאי
ובודאי באיזשהו מקום באמצע יהיה גילוי המשיח.
זהו.
ואני מבקשת מכל עמ"י לעזוב את עולם השקר
הזה .לסגור את עצמנו בתוך התורה שלנו .רק
לראות שהחיים שלנו יסתובבו אך ורק מסביב
התורה ,עם כל המנהגים ועם כל הדינים ועם כל מה
שיש לנו בשביל להיות יהודים אמיתיים .לעזוב את
העולם הזה ,כמו שרואים את זה .בודאי ובודאי
שמדינת-ישראל זה לא מקום יהודי ,ארץ ישראל –
זה מקום יהודי.
אנחנו גרים בארץ ישראל ,במקרה או שלא
במקרה אנחנו חיים אמנם בשטח שהרשעים
החליטו שזה שלהם ,שזה שייך למשהו שקוראים
לזה' :מדינת ישראל' .אבל זו אחיזת עינים .מדינת
ישראל – זה דבר שיחלוף כמו שזה הגיע .זה נוצר
על ידי רשעים ,וזה יחלוף יחד עם הרשעים .הם
יעלמו בכלל .ואי אפשר להתיידד איתם ,אי אפשר
שהם יפקחו על החינוך שלנו ,לא של הבנים ולא של
הבנות .ואי אפשר לשלוח את הבנים ולא את הבנות
לצבא .זה פסול!! וכל אחד חייב לסרב לזה.
אין כזה דבר להילחם עם רובים נגד האויב .רק
הקב"ה יכול לעצור את האויב האמיתי של היהודים.
ומיהו האויב האמיתי של היהודים? הגוים הרשעים
והיהודים שאינם יהודים אמיתיים ,וכל אלה
שרוצים לחסל למעשה את הקב"ה ח"ו .וזה בלתי
אפשרי ,הוא הכל-יכול ,הוא ברא אותנו ואותם ואת
כל מה שקיים ,ואין בכלל מה לומר .אנחנו נעמוד
חזק נגד השינויים של הרשעים בחינוך שלנו ,בדרך
החיים שלנו .הם הופכים את המדינה הזאת למדינה
'בערך יהודית' ,או סגנון 'כמו יהודי' ,אבל זה לא
יהודי ,ואי אפשר להמשיך לשתף איתם פעולה.
אני שוב אומרת :אנחנו צריכים לסגור את עצמנו
במין גיטאות ,ופשוט לא לתת להם לשתף אותנו
בחיים השקריים שלהם .ולמעשה מי שהקים את
המדינה רצה לחסל אותנו ,את כל החרדים ,הוא
רצה למחוק את הדת של היהודים ,וגם את הרבנים
של הדת היהודית ,וזה לא יהיה .ה' ימחוק אותם ,ה'
ימחוק אותם!!!
אגיד יותר ברור מהבחורצ'יק ההוא :בקרוב מאד
אנחנו לא נכיר בכלל את העולם הזה .ובעזרת ה'
אני מאמינה שתהיה לנו לפחות התחלה של בית
המקדש השלישי.

הסוף יהיה לפי הסדר הבא 298/2
הרגשתי מה זה להיות בגן עדן
אסתר ,מוצש"ק בשלח ,י"ב שבט תשע"ח
אני רוצה לומר לכם ברור-ברור ,הכוכב שידוע אסתר ,י"ט שבט תשע"ח

בשמו ה'ניבירו' או השביט או כל השמות הידועים
בזוהר וכו' ,עוד מעט הוא יגיע אלינו בעתיד הקרוב
ביותר .האם אתם חושבים שכל השינויים במזג
האויר זה בגלל זיהום האויר?! ...זה הכל צחוק,
ממש בדיחה רעה של רשעים שיודעים ברור שזה
בא כתוצאה מזה שכדור-הארץ מתחמם מבפנים ,לא
מבחוץ ,אלא מבפנים ,כי הניבירו ,או השביט וכו' –
עם כוכבי הלכת שלו מתקרב מאד לכדור-הארץ,
והמערכת הזו מחממת את פנים כדור הארץ ,וזה
גורם לשינויים מאד גדולים .חוץ מהכח המגנטי
שיש לזה שסוחב עם זה כל מיני חתיכות ,לפעמים
ענקיות ,של פסולת-חלל ,ואלה מליוני אבנים
גדולים וקטנים ,שגם זה מסכן את כדור-הארץ.
אז כל השקרנים שבין אנשי הסדר-העולם-החדש,
האילומינטי וכו' ,שמשתדלים לשקר לעולם – סוף
החיים שלהם יגיע .הם חושבים שהם יכולים
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אני מתחילה ,אין זמן.
ש .עדיין לא מאוחר! ְל ָמה את ממהרת?...
ת .לא נכון ,אין לנו זמן ,הסוף יבוא בעתיד הקרוב
ביותר ,ואנחנו לא יודעים .אתם לא מבינים שהסוף
ממש 'כמו עלינו' ,ואין מה לעשות ,רק להתכונן
רוחנית ונפשית ,לחזק חזק מאד את הקשר עם
הקב"ה ,כל אחד לפי הדרך שלו ,אבל אין לנו כבר
זמן להחזיר בתשובה ,אין לנו זמן כל כך לעזור
לאחרים.
ועכשיו כל אחד צריך להבין שהזמן הולך ונהיה
קצר ,והדרך לגאולה זה בתשובה .אך ורק בתשובה.
ותשובה אמיתית בלי קשר עם ה' – זה לא קיים.
האדם צריך לחזור בתשובה ,אם הוא מקבל מה
שהוא רוצה או לא ,הוא צריך לקשור קשר עם ה'
ולהאמין שכל מה שקורה לו זה לטובתו .לא לפחד,
לא מהמוות ולא מהחיים .אתם מבינים? לא

מהמוות ולא מהחיים .החיים מפחידים יותר
מהמוות ,ולא לפחד! ה' איתנו ,וזה הכל .לא משנה
כמה פעמים שאנחנו נופלים ,חייבים לקום ,לקשור
שוב את הקשר ולא לעזוב את הקב"ה לרגע ,ולא
משנה מה .וזה כל הסוד.
עכשיו אני רק אגיד לכם ברור :עומדת בעתיד-
הקרוב להיות מלחמה קשה ולא רק בסביבה שלנו,
זאת אומרת ארץ ישראל .עומדת להיות מלחמה-
עולמית קשה ביותר .לא ארוכה ,זה לא ימשך הרבה
שנים כמו מלחמת העולם הראשונה והשניה ,זה לא
יהיה הרבה זמן ,אבל יהיה הרס רב מאד .ומיד אחרי
זה יופיע הכוכב עם כל כוכבי-הלכת שלו ,ועם
הזנבות שלו שהם באורך של אולי מיליון ק"מ ,ועם
מיליונים של אסטרואידים ועוד אבנים מהחלל
גדולים מאד וקטנים מאד.
אני רק רוצה שתבינו :הפחד יהיה עצום .ומי שלא
קרוב ממש להקב"ה ומחזיק באמונה וביטחון חזק
ביותר – הוא לא יוכל לשרוד ,כי אין לו נשמה
יהודית .עכשיו יש קצת זמן בשביל לקשור את
הקשר עם הקב"ה.
שוב נחזור למה שעומד להיות .כשיגיע הכוכב
בע"ה ,אלה שלא מאמינים יכנסו לכזו פניקה שלא
ידעו איך לצאת מזה ,וליהודים האמיתיים זה יהיה
הרבה יותר קל.
רוב הרשעים יהיו בתוך המקלטים שלהם ,אז
לפחות חלק גדול של הרשעים לא יהיו על פני
האדמה .ואז יבואו דברים מאד מפחידים ,בארץ
ישראל יהיה מפחיד ,אבל זה שכל העולם יפול – זה
יהיה מפחיד מאד מאד ,ונפחד שזה לא יגיע אלינו,
ואז נראה שהיהודים-האמיתיים יצעקו לה' ,יבקשו
מה' שיציל אותם .מי שבא"י ויצעק לה' ,ויבקש מה'
להציל אותו – ה' יציל אותו ,וזהו יהודי אמיתי יואל
ִמּ ֵלט ִכּי ְבּ ַהר-
ג' ה'' :וְ ָהיָה כֹּל ֲא ֶשׁר ִי ְק ָרא ְבּ ֵשׁם ה' י ָ
אָמר ה'
ַ
יטה ַכּ ֲא ֶשׁר
ירוּשׁ ַלִם ִתּ ְהיֶה ְפ ֵל ָ
וּב ָ
ִציּוֹן ִ
ידים ֲא ֶשׁר ה' ק ֵֹרא .'...וכל השאר ייעלמו ,כמו
וּב ְשּׂ ִר ִ
ַ
שהיה במצרים שרק עשרים אחוז נשארו ושמונים
אחוז נעלמוַ .הא...
ואחרי זה יבוא גוג ומגוג .נכון ,יהיו הרבה דברים
אחד אחרי השני ,ורק החזקים ביותר יעברו את זה,
כי צריכים אמונה חזקה מאד .ולא צריכים לדאוג –
לא לאוכל ולא לשתיה ,רק לסמוך על הקב"ה שהוא
לא יעזוב אותנו .והוא יעשה לנו נסים יותר גדולים
מאלו שהיו במצרים ,והוא יציל את כולנו .לא
לפחד .ובתוך כל זה יתחילו להגיע המוני יהודים
מכל מיני מקומות ,מאז ועד סוף מלחמת גוג ומגוג,
שאנחנו לא נהיה בסכנה בזה ,כי זה לא יגיע לתוך
ישראל ,אלא רק על הגבול .ואז נוכל להירגע ולקבל
את משיח צדקנו כמו שצריך ולבנות את בית
המקדש .נמשיך לכיוון אחר לגמרי ,אנחנו נחיה
חיים שהם בלי יצה"ר ,וזה יהיה כל כך טוב ...אנחנו
נהיה עבדי ה' ועובדי ה' ,וזה יהיה כל החיים שלנו.
וזה יהיה משהו...
כי תהיה הנאה אחרת ,אין לי בכלל מילים בשביל
זה ,כי אני עוד לא הרגשתי את זה .אמנם אני כן
הרגשתי מה זה להיות בגן עדן ,אבל זה יהיה עוד
יותר גדול וטוב ,עוד יותר .וכל הנשמות היהודיות
יהיו .אף אחד לא יפחד יותר.
ש .למה את בוכה?..
ת .כי זה יהיה מאד קשה ,מאד מפחיד ,אבל לא
לפחד .זה יהיה הרבה יותר קשה מלידה! ולא רק זה,
זה יהיה לידה גם בשביל הגברים וגם בשביל הנשים.
אני מפחדת שהגברים יסבלו עוד יותר ,כי הם לא
יודעים מה זו לידה אמיתית.

אני אומרת את האמת בלי חשבון
אסתר ,מוצש"ק פרשת תרומה ,אדר תשע"ח
מה שחשוב הוא שאנחנו עם הקב"ה .חשוב
שאנחנו תמיד נהיה עם הקב"ה – מיליון אחוז,
מיליון אחוז .לא משנה ,שאנחנו נלך לפי
התורה ,ונתרחק מן הרשעים ,רשעים שאנחנו
יודעים ברור שהם רשעים .וזה קודם כל -
הציונים ,שמנסים להפוך אותנו לגוים .ומי
שאיתם – נגדנו .מי שאיתם – ברור נגד
הקב"ה .אז נגד הציונים – דבר ראשון.
והציונים זה רק חלק של הסעה"ח ,אז יש עוד
רשימה של רשעים .הראשון – הוותיקן ,השני
– סורוס ,מעניין השם שלו ,ג'ורג' סורוס ,כן,
ג'ורג' סורוס ,שכאשר הוא היה בערך בגיל 15
בהונגריה ,זה היה יהודי שהיה מראה לנאצים
היכן היהודים מסתתרים ,ממש בן אדם 'נחמד'.
וחוץ מסורוס שהוא חלק של הסעה"ח  -יש את
אובמבה ויש גם טראמפ ,ויש גם רוטשילד,
מהבנקים באנגליה של משפחת רוטשילד,
היהודים האלה מהבנק של רוטשילד  -הם
שנתנו להיטלר הון כסף לפני מלחמת העולם
השניה.
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וזה לא הסוף .יש את מלכת אנגליה ,אוי ואבוי,
מכשפה לא סתם ...ויש מלא מלא מלא ,הסי.איי.אי,
האפ.בי.איי ,הסקוטלנד יארד של הבריטים ,והמוסד,
וכל אלה עובדים נגדינו.
ואנחנו צריכים להיות חזקים ,ולהידבק להקב"ה
ולתורה שלו ולכל מה שכתוב .אסור לנו לברוח
מזה ,רק לידבק לזה ,אי אפשר לסמוך על כל
הרבנים שלנו ,יש כאלה שאפשר לסמוך ויש שאי
אפשר לסמוך .וזה כתוב ככה ,שיהיו רבנים כמו
סומוסומים ,אוהו ,יש לנו מספיק סומסום בכדי
לעשות עוגה מירושלים עד לניו-יורק ומעבר...
העיקר זה שאנחנו עם הקב"ה .הוא הכל-יכול,
והוא האבא שלנו ,האמא ,הדוד ,הכל ,הוא הכל
בשבילנו ,ולכן הוא גם הרב ,ה ...ה ...רב עם ה'-
הידיעה של כולנו .אז כשיש לנו בעיה ,לשבת,

לפתוח את הספרים ,ולהתחיל לקרוא ,ולא להתערב
בשום דבר ,הקב"ה רוצה לראות שאנחנו יהודים
טובים ,שהנשים הן בצניעות ,ממש ,לא 'כאילו
בצניעות' ,לא להגיד שהרב שלי אמר ש ...שזה בסדר
חגורות גדולות שיורדות על המתנים ,חצאיות
קצרות-צרות? – זה בטח מותר ,וכל הבגדים
הצמודים? למה לא? איפה כתוב שזה לא צנוע?
ופאות? נכון ,בטח שפאות מותר ,והכי-הכי חשובות
הולכות עם הפיאות ,פאות ארוכות עד להודעה
חדשה ...זה הכל מותר ,למה לא ,בטח ,אנחנו בדור
אחר ,לא כמו פעם ,והרבה הרבה רבנים נותנים
'אוקיי' לדברים האלה ,ומה נגיד ,מה נגיד ,והגברים,
הגברים...
אוי הגברים ,כן ,טוב ,יש בחורים ,שה' ישמור ,עם
מכנסים צרים ,וכ"כ צמודים  -שאני לא יודע איך
הם יושבים בכלל ...וזה אסור ,ולא אדבר על הבתי-
יעקב שהכניסו כל מיני דברים אסורים בגלל
שהממשלה נותנת להם הרבה מאד כסף; הפכו את
בתי-הספר של בית יעקב לקלקול אחד גדול .ולא רק
זה ,מה עם הישיבות ,אוי הישיבות ,בחורים עושים
דברים שפעם היו מסלקים אותם בגלל זה ,היו
מסלקים אותם במכות ,אבל עכשיו? – הכל מותר,
מסכנים ...לא יודעים ...אין חינוך! רוצים למלאות
את הישיבות מלא-מלא בחורים ,בין אם הם צריכים
להיות שם או לא צריכים להיות שם.
אז לכן ,נהיה רציניים יותר ,ונאמר :מי שעובר
עבירות באופן קבוע ,ואפילו שהוא לבוש או לבושה
כאילו שהם 'חרדים'  -אז הם בסכנה גדולה ,כי
הקב"ה רוצה שהדור הזה יהיה הדור הגבוה ביותר
שהיה אי פעם ,והוא רוצה את היהודים שלו איתו,
ומי שמתנגד – אין לו מקום לעולם הבא.
אז במקום לריב על שטויות ,שכל אחד יקח את
עצמו ,יסגור את עצמו או את עצמה בחדר ,ויתחיל
לעשות דין-וחשבון על מה שהם ממש נכשלים
באידישקייט שלהם ,לזרוק ולשרוף את כל הבגדים
הצרים ,ואת הפיאות ,ולחזור לפעם ,למה שהיה
פעם .ואני מדבר על פעם ,מתי שהיהודים היו
באמת חיים בתפארת ,בצורה שהקב"ה מאד ָש ַמח
עם זה ,שנחזור לזה ,לצניעות ,ולתורה ,ולאהבת ה',
ורק ה' .שנחיה חיים מלאים אך ורק תורה ומצוות,
זה הכל ,תפילה ,תורה ומצוות ,זהו .וזו התשובה.
יש שאלות?
ש .מה את אומרת ,איך עושים התעוררות בעם לפני
שה' יעיר אותנו בכח ,כדי שזה לא יהיה כואב?
ת .אני לא רואה שום אפשרות להעיר את מי שאינו
ישנים כל כך טוב,
רוצה להתעורר ,יש כאלה שהם ֵ
שאם תנסה להעיר אותם – הם ירביצו ...אז לכן לא
כדאי להתחיל איתם בכלל ,אתם יכולים לנסות
להעיר רק את אלה שרוצים ,אלה שנמשכים לאמת.
ואי אפשר לעזור למי שממש מתנגד .אם הם לא
עברו את הגבול ה' יציל אותם .ואם הם לא יתעוררו
 הם יהיו אבודים.אתם צריכים להבין ,זה לא משחק ,זו לא בדיחה!
מוות זה לא בדיחה ,אם יהודי לא חוזר בתשובה
בדווקא אז הוא ודאי ערב רב ,בלי ספק ואין מה
להצטער .והערב רב שכל הדורות עבד נגד עם-
ישראל ,אפילו שהרבה מהם לבושים כמו יהודים
חרדים לגמרי ,והילדים יכולים יהודים אמיתיים
לגמרי – אבל הע"ר עצמם  -בסופו של דבר אין להם
שום זכות קיום בכלל ,הם יעלמו! הם לא יגיע
לעולם-הבא ,הם פשוט יעלמו הם לא יהיו בכף
הקלע ,הם לא יהיו בגיהנום ,הם פשוט – לא יהיו.
צריכים להבין את המציאות .הקב"ה הוא טוב,
כולו טוב ,אבל אם אנשים לא רוצים את הטוב – אז
אין .וצריכים להחזיר את אלה שרוצים ,שיש להם
נטיה לאמת ,יש מספיק דברים שקורים בעולם –
והאנשים יכולים להבין.
אי אפשר להציל את כל העולם ,כי רוב העולם
רשעים .ודאי הגוים ,הרוב העצום ,ולצערי הרב –
רוב היהודים הם לא יהודים אמיתיים ,לא נשמות
יהודיות אמיתיות .וזה כתוב שכך זה יהיה,
ובמציאות כך הם הדברים.
ש .מה דעתך על הכוכב ,היכן הוא נמצא?
ת .הוא נמצא במקום קרוב מאד יחסית ,עוד מעט.
ש .לאחרונה נפערו בקרבת הוותיקן בולענים  -ממש
ליד המבנים שלהם...
ת .אני חושבת שזה מאד ברור ,כי אין מקום יותר
מלוכלך ,יותר מגעיל ,יותר מלא רשעים מאשר
הוותיקן .גם הם מקבלים מסרים ולא רוצים להבין.
ש .כל דבר שקורה  -זה בשבילנו ,עם ישראל .כתוב
ִשׂאוּ נְ ָהרוֹת ָדּ ְכיָם' ]תהלים
במדרש על הפסוק' :י ְ
צ"ג[ ,שלעתיד לבוא הנהרות יענישו את הגוים על
מה שהם דיכאו אותנו ויסרו אותנו...
ת .נכון ,כל העולם ,כל העולם יהיה אחרת .נכון
שהקב"ה אמר לאברהם אבינו שעם ישראל יהיה
כמו החול שעל שפת הים ,כל כך הרבה ,ובינתיים
זה לא התקיים ,אך עוד מעט כך זה יהיה.
ש .מה את היית אומרת ,איזו אמת?..
ת .העולם כמו שאנחנו מכירים אותו ,הולך להיגמר.
אנחנו בעלי עבירות קשות .וצריכים לחזור
בתשובה ,אם לא  -חס ושלום ,לא נחיה .ה' לא
ימשיך את העולם הזה ,עם הפאות ,הלבוש ,השקר,
שיש בעולם .יש רבנים שמתירים דברים שזה פשוט
יותר מדי וכו'.
אנחנו רק צריכים להסתכל .אנחנו כל כך מכבדים
את עצמנו ,שאנחנו כ"כ טובים ,ויש לנו כ"כ הרבה
ישיבות ,וכ"כ הרבה בחורים ,וכ"כ הרבה בנות
בסמינרים וכו' ,ואני אומרת :יש בחורים שעושים
עבירות קשות ,יש בנות גם כן .ועיקר הבעיה ברוב
המקומות – זו הגשמיות .והם לוקחים את התורה,
ו'מסובבים' את זה ְל ַמה שהם רוצים .ויש רבנים

רבים שנותנים פסקים שאין בכלל מקום לפסק
שהם נותנים .הם לא רוצים שאנשים יהיו נגדם ,הם
יה
אשׁ ָ
'ר ֶ
רוצים שאנשים ישמחו איתם מיכה ג' י"אָ :
ֶסף
יה ְבּכ ֶ
יא ָ
ֶיה ִבּ ְמ ִחיר יוֹרוּ וּנְ ִב ֶ
ִשׁפֹּטוּ ְוכ ֲֹהנ ָ
ְבּשׁ ַֹחד י ְ
י ְִקסֹמוּ' ,...שכך הם יכולים להחזיק את המעמד
שלהם .ואתם יודעים שזה נכון.
והכשרות שלנו – ה' ישמור ,אין משהו שכשר
היום באמת .אנחנו אוכלים  -כי יש איזה הכשר,
אבל את האמת – הרוב ממש לא כשר ,ולמה? למה
הכל שקר-שקר ,כסף ,כסף ,יש כ"כ הרבה ,כ"כ הרבה
אוכל ,ועוד אוכל ,ועוד אוכל ,ועוד אוכל ,זורקים
טונות של אוכל .והכל עם 'הכשר' .לפיצה יש הכשר,
ולסוכריות ולשוקולד ולכל מיני דברים שזה ממש
עובד נגד הגוף ,הורס את הגוף ,להכל יש הכשרים.
ויש דברים שבכלל אי אפשר להאמין שמישהו
באמת בודק את כל זה בדיקה אמיתית ,כי רוב
בעלי-הבית של המקומות האלה לא נותנים ,הם לא
רוצים לתת .להיות משגיח – זה לא פשוט ,לא
פשוט .צריכים להיות בן-אדם מאד ישר ,ואפשר גם
בגלל זה לאבד את העבודה לא פעם אחת ולא
פעמיים.
אז כל העולם שלנו ,כל החיים שלנו – שקר ,מי
שחוזר לאמת – זה הבן אדם-שינצל ,מי שיהיה לו
אומץ לעבוד על האמת – זה האדם שינצל .ומה
שאמרתי – זה רק חלק קטן ממה שיש באמת.
ש .דיברת על הכשרים ,זה לא מובן איך מראים הכל
בבירור שההכשר על הפיאות זה כלום ,ואנשים
ממשיכים את זה כאילו הכל בסדר ,מאה אחוז...
ת .הכשר על פאות – לא קיים ,סתם שטויות.
ש .אבל ממשיכים כאילו שום דבר לא התגלה,
'עולם כמנהגו נוהג'...
ת .נכון ,נכון ,כי הם רוצים את זה ,ורבנים רבים לא
מוכנים להגיד שאסור ,כי פשוט הם יאבדו את
הקהילה שלהם ויפסידו את הכל...
ש .היו רבנים גדולים שאמרו מפורשות שזה אסור,
רק שהם יודעים שלא ישמעו להם...
ת .נכון ,אבל זהו המצב .היו רבנים שבאו לארה"ב
כשבכלל נשים לא כיסו את הראש כמו שצריך ,רק
שמו איזה כובע אבל עם השיער בחוץ ,אז מה?
והכל התדלל ,הפך להיות דליל .מערבבים את זה עם
הגשמיות ,ואידישקייט עם גשמיות לא הולכים
ביחד .צריכים לעמוד על זה ,ולא 'להבין שאנחנו
בדור אחר' ,חס ושלום .ה'דור האחר' הזה ,זה באמת
אחר ,זה הכי גרוע שיכול להיות .אני ילדה קטנה,
ילדה עם 'דאון' ,ואני יודעת יותר אמת מרוב
האנשים .וזה לא מצחיק .לא בגלל שאני חכמה,
אלא בגלל שאין לי חשבונות ,אני יכולה להגיד את
האמת בלי חשבון ,אז לא יאהבו אותי כ"כ ,אז מה?
אמא שלי תמיד תאהב אותי ,אחותי תמיד תאהב
אותי ,אז מה יש לי לפחד?! נכון שזה כתוב שבדור
שלנו רק ילדים כמוני יגידו את האמת? "א''ר יוחנן
מיום שחרב בית המקדש ניטלה נבואה מן הנביאים
וניתנה לשוטים" בבא בתרא )דף יב (:זה לכשעצמו
מספיק בשביל להראות שאנחנו בסוף.
ש .תני מסר ליהודי חוץ לארץ ,מה יעשו?..
ת .לארוז את הדברים ולהגיע לארץ.
ש .אבל יש לנו בית יפה בחו"ל...
ת .זו הבעיה שלהם ,מי שרוצה להציל את החיים
הנצחיים שלו – חייב להגיע מה שיותר מהר .אמנם
מי שבשום פנים ואופן לא יכול ,בגלל שהוא חולה
או בגלל כל מיני סיבות ,אז ה' יביא אותם ,רק שהם
יהיו עם ה' ,שיעזבו את כל השטויות  -ויהיו עם ה'.
ש .אבל בא"י יש לכם את הבעיה של הציונים ,הם
טוענים...
ת .זה סתם שטות ,הם לא רוצים לבוא – אז הם
אומרים את זה .הציונים הם גרועים כמו כל אלה
שבחו"ל ,אותו זבל ,והם באים מאותו המקור ,והם
אותם גוים .ולכן ,אומר לך ,בסדר ,יש לך בית יפה?
זה יהיה הקבר שלך...
ש .הם טוענים שיש פה סכנות ,הערבים וכו'...
ת .אף אחד בעולם לא יכול להגיד שרק פה ורק שם.
הנה היה עכשיו בארה"ב פיגוע ,בחור בתיכון הרג
את החברים התיכוניסטים שלו ,ופצע המונים ,אז
מה? זה יותר טוב? ויש באמריקה כל הזמן דברים
שכאלו .ומה קורה באירופה עם היהודים? ועכשיו
פולניה ,פולניה נהיתה אנטישמית לא-סתם .ומה
אתם סבורים? שלא יהיו שם פיגועים אם מעוררים
את כל האנטישמיות שמה ,מה? לא יתחילו עם
היהודים? איפה יש בעולם מקום לגור שאין שנאה
ליהודים? באנגליה  -הם שונאים כל הזמן את
היהודים ,אז איפה? זה הכל שקר.
ש .בסוריה עדיין ממשיכות המלחמות זה כבר שבע
שנים .יש שם עיר שקוראים לה תדמור ,כתוב
בגמרא שכאשר היא תחרב ,צריכים לעשות שמחה,
ובאמת תדמור חרבה ...סימן יפה לגאולה...
ת .יש הרבה סימנים ,ואפילו אחת קטנה כמוני,
שכותבת – זה גם כן סימן ...כפי שהבנתי אתמול
והיום היו שטפונות ענקיים בהרבה מקומות בעולם,
הרבה אנשים נהרגו .גם בברזיל ,וגם במזרח
הרחוק ...זה הכל מה' .שיהיו בשורות טובות.
)המשך בעלון (19
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בס"ד

נכון ,אני מפחיד אתכם ,אבל זו האמת
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בנימין ,מוצש"ק פרשת תרומה ,אדר תשע"ח
כן ,כן ,מה שדברנו היום – זה עוד קטן
לעומת מה שעומד לקרות .ואנחנו עוד נבין
הרבה יותר ברור שאנחנו ,כל העולם ,בסכנה
גדולה .שמענו היום שבפארק הלאומי הגדול
באמריקה )ילוסטון( זה מתחיל לרעוד מתחת
לפני האדמה ,מתחת למקום שם יש הר-געש
עצום ,שעד כמה שידוע הוא מעולם לא
התפוצץ ,אך בשנים האחרונות זה מתחיל
לרעוד ,וגם היום זה התחיל שוב לרעוד ,והרבה
יותר חזק מאשר קודם לכן .וזה מסכן שלשת-
רבעים של ארה"ב .ישנם שטפונות בברזיל
ובעוד כמה ארצות ,משהו לא רגיל .ואנחנו
כועסים מאד על הפולנים שהם כ"כ
אנטישמיים ,וגם חיילים נפצעו ,בפיגוע בעזה,
שנים קשה ושנים בינוני ,מדברים הרבה על זה,
ומי יודע מה יכול לגרום למלחמה להתחיל.
אבל זה עוד לא כלום .אנחנו יודעים שבולען
נפער לא רחוק מהוותיקן ,ימח שמם ,וזה כמעט
הגיע לבתים ,והיו צריכים להוציא מהבתים את
כל התושבים ,זה ברומא ,ברומא! הרמזים בכל
העולם .וזה מה שקרה רק בכמה ימים .ויש עוד
דברים שאני לא יודע ,אבל אני יודע שהיה עוד
הרבה דברים ,ויהיה עוד הרבה דברים ,וזה יהיה
עוד יותר ,וזה יהיה עוד יותר ,וזה יהיה עוד
יותר ,עד שאולי-אולי היהודים יתעוררו .הגוים
– הרבה התעוררו ,אבל לא לעשות תשובה ,זה
לא ,התעוררו שיש סכנה ,התעוררו שיש בלבול,
התעוררו שיש באמת מצב קשה ביותר .הם רק
מחפשים היכן להסתתר ,כך שיוכלו לעבור את
זה בשקט .אבל זה לא יעזור להם ,שטויות.
אבל היהודים – אפילו לא מחפשים את זה,
הם לא מחפשים איפה להסתתר פיזית ,וזה
סתם שהם בכלל לא מבינים מה שקורה .וזה
גם לא יעזור ליהודים להסתתר מתחת לאדמה,
הדבר היחיד שיעזור – זה שיחזרו בתשובה,
שיעזבו את כל השטויות ,את כל עגל-הזהב
ואת כל הדברים שהם ממש לא שייכים לבן-
אדם יהודי-אמיתי קרוב לה' ,ולחזור לגמרי
בתשובה .התשובה – זה המגן היחיד שיש נגד
כל הדברים שעומדים להיות בעולם שלנו
שׁוּבה
'תּ ָ
בעתיד הקרוב ביותר אבות ד' י"אְ :
ֻר ָענוּת'...
טוֹבים ִכּ ְת ִריס ִבּ ְפנֵי ַהפּ ְ
וּמ ֲע ִשׂים ִ
ַ
זה יתחיל בעתיד הקרוב ביותר ,וזה יהיה
פרוס על זמן לא גדול ,אך גם לא קטן .לכן ,עם
ישראל ,מה אני יכול להגיד יותר ,תפתחו את
העינים! אתם בסכנה! כל העולם הולך
להתהפך ,לשנות את הצורה ,לשנות את כל
המצב שלו .רוב האנשים בעולם הזה – ימותו!
אתם רוצים להיות חלק מזה ,חס ושלום?!
אתם לא מבינים מה שקורה?! אתם לא מבינים
שעוד מעט אנחנו מקבלים את משיח צדקנו,
בע"ה?! אתם לא מבינים שזו ההתחלה של
הגאולה השלימה?! אם אתם לא מבינים – אז
תבינו ,ואם זה קשה לכם ,אז אין לי מה להגיד
לכם ,זה הכל תלוי בכם ,ואיך שאתם משתדלים
להתקרב לה'.
שיהיה ברור :אשה לא צנועה ,שהולכת
לקולנוע ,והיא עושה כל מיני דברים ,אמנם
היא חושבת שהיא חרדית ,ובמיוחד כמו
באמריקה ,אנחנו רואים הרבה נשים חרדיות
שהולכות לקולנוע ,ושהן מתלבשות – ה'
ישמור ,אנשים פעמים רבות עם אפשרות
כספית לטוס לכל העולם ,ולעשות בר-מצוות
וחתונות בכל מיני מקומות בעולם ,אבל בסופו
של דבר אני אומר לאנשים האלה :אתם לא
תחיו ככה! אם אתם רוצים לחיות לנצח –
תורידו את השקר לגמרי .ולא משנה כמה
צדקה אתם נותנים – אתם לא תוכלו להיכנס
לגן עדן בשום פנים ואופן ,כי מה שאתם
עושים ,זה מעורר ,לא רק אצלכם ,אלא גם
אצל אחרים – רצון לעבירות ,וזה אסור!
העולם היום – הכל מבוסס על תשוקה ,לא על
אהבה .מה זאת אהבה? לאהוב בן אדם אחר – זה
שיהיה אכפת לנו ממנו ,שאנחנו ניתן לו ,נעזור לו,
נהיה איתו כשהוא חלש ,נחזק אותו כשהוא חלש,
ונשתדל לעשות את החיים שלו יותר טובים ,כי
אנחנו אוהבים אותו ,ויש לנו לב אליו .והאהבה של
הדור הזה בעולם של הגויים  -זה בדרך-כלל רק
תשוקה ,זה רק אהבה של הגוים ,וזה לא יביא אותם
לגאולה שלמה ,זה יביא אותם למוות ,למוות בלי
העולם הבא ,והיהודים שהולכים בדרכם של הגויים
– זה יביא אותם למוות נצחי ולא לחיי נצח.
ואל תשכחו את זה ,כי אף אחד לא רוצה להגיד
לכם את זה ,כי כל הרבנים מקבלים כסף מאנשים
כמוכם ,והם צריכים להתחנף אליכם ,ו'חס ושלום',
הם לא יגידו את האמת .אבל זה יצא לגמרי
משליטה ,יש עבירות בין החרדים – ה' ישמור ,כמו
הגוים בדיוק .זה לא יעזור לכם כלום – רק תשובה,
להוריד את הפאה-הנכרית ,לשים מטפחת שמכסה
גם את הצוואר ,לרחוץ את הפנים ולא להחזיר את
האיפור ,להתלבש בבגדים רחבים וארוכים ,עדיף
שאל ורדיד וכו' ,ולגדל את הילדים בפשטות,
פשטות גשמית ,והרבה-הרבה-הרבה לימוד תורה

וקיום-מצוות .זו הקירבה שלנו אל ה' ,וזה מה שה'
רוצה מאיתנו .הוא גם זה שנתן לנו את השטן
בשביל למשוך אותנו ,למשוך אותנו אל היצה"ר
שאנחנו בעצמנו הכנסנו אל תוך עצמנו.
האדם הראשון הכניס לתוך עצמו את היצה"ר
לתוך המח שלו ,לתוך הלב שלו ,לתוך הגוף שלו.
ואנחנו ,במשך כל הדורות – העבודה שלנו היתה
להוציא את זה ,להוציא את זה לתמיד .אבל נכשלנו,
לא הוצאנו את זה לתמיד .היו מעטים שעשו את
זה .והיהודים האמיתיים עכשיו זה מה שהם צריכים
לעשות ...
הם יוציאו את היצה"ר מתוך הגוף שלהם ,מתוך
המח ,הלב והרצון .ואלה יקבלו משיח צדקנו ,אלה
שעובדים על זה חזק מאד .אמנם יש גם נשמות
יהודיות אמיתיות שאין להם כח עדיין לעשות את
זה ,אז ה' יתן להם 'פראסקים' )טפיחות ,מכות( עד
שהם יעשו את זה ,עד שהם יבינו שיש רק דרך
אחת ,וזה :דרך ה'.
יהודים! תסתכלו על הישיבות שלכם ,אפשר
לבכות .אתם כל כך גאים שכ"כ הרבה ילדים לומדים
תורה ,אבל בואו נסתכל טוב בפנים ,ונראה כמה
השפעה של הגוים יש בפנים ,וכמה בחורים לא
תמיד מדברים על דברים שזה מותר בכלל לדבר
עליהם ,ובכלל למה ְלבחור בכלל יש לו איזה כיוון
כזה ,במיוחד במקומות כמו באמריקה .יש אמנם
בחורים טובים עדיין ,אבל הם מעטים מאד,
וההשפעה של ההורים שלהם ,ועם הקשר שלהם
שכ"כ הדוק עם הגשמיות ,יחד עם העה"ז של
העגה"ז – זה מקלקל את כולם.
ברוך ה' ,עוד נולדים הרבה ילדים יחסית ,אבל
בדור הזה כבר עושים קיצוץ ,יכול להיות במשפחה
 15 ,14 ,13ילדים ,אבל בד"כ זה לא ככה ,בד"כ יש
לנו כל מיני היתרים לעצור את זה .מה אתם
חושבים ,למה כ"כ הרבה זמן אין לנו משיח? רק
בגלל זה ]נדה י"ג.[:
ואנחנו היהודים – לא למדנו ,לא למדנו ,לא
למדנו מהשואה ,לא למדנו .ה' לימד לקח את יהודי
אירופה ,ונתן לרשעים הכי גדולים לעשות איתם מה
שהם רוצים ,ואנחנו רואים איך הם חושבים על
היהודים ,מה הגוי יכול לעשות .אבל בזאת הוא
הציל אותם ,כי רוב היהודים הלכו למוות עם 'שמע
ישראל' ,וזה הציל אותם ,הם חזרו בתשובה ,אבל
הדור הזה – ה' לא רוצה להעניש אותנו ,גם את
הדור של השואה הוא לא רצה ,אבל בגלל שהם
המשיכו עם דרך-החיים שלהם שהלכה והתרחקה
מהתורה ,רוב היהודים לפני מלחמת העולם השניה
היו מחללי-שבת ,אז מה היה נשאר מהיהדות?
כלום! ח"ו.
ועכשיו – היהודים האמיתיים לא נעשה את
הטעות של יהודי אירופה שרצו אחרי הציונים
ותנועת ההשכלה ...אנחנו נחזור בתשובה ,עכשיו,
לפני שמתחילות הצרות הגדולות ,כדי שתוכלו
להמשיך לחיות ,להמשיך לחיות לא רק בעוה"ז ,אלא
לחיות גם בעולם הבא.
אנחנו מגיעים לסוף ,לחשבונות האחרונים ,אתם
מבינים או שאתם לא מבינים? עוד מעט – יהיו עוד
סימנים ,העולם ירעד ,ואתם ,אני מקוה שאתם
תתפסו מה שעומד להיות ,ובאיזו סכנה אתם
קיימים ,שבאופן טבעי אף אחד לא יוכל לחיות
אחרי זה .אבל ה' יעשה ניסי ניסים ,ובמיוחד בא"י.
אתם שומעים? אתם מבינים? זה לא שטויות ,זו
אמת .ואל תרוצו לרבנים שלכם בוכיים :מפחידים
אותנו! מפחידים אותנו! ...נכון ,אני מפחיד אתכם,
אבל זו האמת! ואם יש רב שאומר שזה לא אמת,
אז תחפשו רב אחר ,כי זו האמת.
וה' נותן לנו סימנים ,סימנים אחרי סימנים,
והשבוע יהיו עוד סימנים ,וכבר יש ,ואחרי זה יהיו
סימנים ענקיים עד פסח ,עד פסח אני לא יודע מה
שיהיה ,אבל יהיה קשה מאד.
אני מבקש מעם ישראל ,העם הכי אהוב על
הקב"ה ,העם שה' ברא את העולם ואת כל היקום,
הזה עם אין-סוף כוכבים רק בשבילו ,כי רק העם
היהודי יכול להוציא את היצה"ר מעצמו ,כי יש לו
את התורה ,ויש לו את המצוות לעזור לו .אבל יש
לו גם משהו בפנים ,נשמה נצחית שיכולה לקחת
את היצה"ר ולהעיף אותו מהד' אמות שלו ,ולא
לתת לו לחזור .וזה כל התכלית של העוה"ז ,מן
האדה"ר והנחש ,שהוא השטן ,והוא היצה"ר ,עד
היום הזה ,ועד הגאולה השלמה .אתם מבינים? זה
לא סתם ,זה לא סתם שאנחנו יהודים ,אנחנו
ֶצח מתוך
יהודים בכדי להוציא את היצה"ר ָלנ ַ
עצמנו .ומאחר שאנחנו הדור הכי נמוך ,כך שאם
היינו הולכים עוד טיפה  -היינו נעלמים – אז זה
הזמן להוציא אותו ,להעיף אותו ,ולא לתת לו
לחזור .ועם זה אנחנו קונים את הנצח ,את הנצח
שלנו.
המשיח כבר כאן! 300/1
סדרת מסרים עם מאיר ישראל ,אדר תשע"ח

השבוע ,השבוע הקרוב הולך להיות 'שבוע
מפוצץ' .סודות מכל המינים יתגלו לציבור ,וזה
ייצור בלבול רב עוד יותר ממה שכבר קיים .תהיה
אלימות ,וגם חיים יאבדו במקומות רבים בעולם.
הבלבול יהיה כה גדול שיהיה קשה לדעת מי הם
"הרעים" ומי הם "הטובים" .לאמיתו של דבר ,כאשר
אתה מסתכל על אוכלוסיית העולם – אלו הטובים

הם כמות קטנה מאוד יחסית של אנשים.
אנחנו חיים בעולם שבו אלה ה'מנהיגים-כביכול'
שלנו מנסים לעקם את המוח שלנו להאמין כי הטוב
– הוא 'רע' ,והרע – הוא 'טוב' .הם די הצליחו
במאמציהם לשכנע את האנשים כי הם יכולים
לאפשר ליצר-הרע שלהם לקחת אותם עד קצה גבול
העבירות ,לא רק ללא עונש ,אלא עוד עם 'טפיחה
על הגב' על ה'הישגים' הגדולים שלהם.
זוהי סדום ועמורה ,זו אותה מצרים עם עבודת
האלילים שלה ששולטת שוב בעולם שלנו .הבעיה
היא כי בתוך ַעם ישראל ,העם הנבחר של ה' ,אימצו
רבים מההשקפות המעוותות של המושחתים
בנושא של 'מהו טוב ומהו רע' .החברה הפתוחה,
המריעה לכל האנשים שחיים על רעיונותיהם
המעוותים ,סללה דרך רחבה אל תוך קהילת
החרדים .הם עשו זאת באופנים רבים .ראשית,
הרשעים מנסים לגרום לחרדים להרגיש שהיהדות
מחניקה ,חס ושלום ,את חופש-הביטוי שלהם,
ושהיא מונעת מהם את האפשרות ליהנות מכל
הרגשות האסורים שאדם נולד איתם .הם מנסים
לגרום להם להרגיש כי היהדות וחוקי התורה הם
'פרימיטיביים' ו'מיושנים' ,חס ושלום ,ושבודאי לא
זו הדרך של הבורא הנדיב שלנו.
ִעם היהודים שאינם מוכנים 'לבלוע' גישה זו
נוקטים הם בגישה אחרת .הם שולחים אל הקהילות
אנשים שאותם קונים הם בכסף ,והם מספקים להם
בידור שיש לזה 'הכשר' ,אך באמת זה 'טרייף'
)טרפה( .הם גם כן שולחים אל תוככי הקהילות
זקנים וכיפות שחורות כדי
דוברים חלקלקים עם ָ
להעביר שיעורים שממש 'מסובבים' את האמת של
התורה עבור אנשים שטחיים ,כדי שישמעו ויאמינו
כי רבים מהרבנים שלנו הם מיושנים ,ואינם
'מעודכנים' עם הזמן.
רבות מן האמהות והבנות שבעבר היו חרדיות,
צנועות ועדינות נפלו לדאבון-לב לתוך המלכודת
הזאת .רבות מהן נשלחות לקורסים שבהם אנשים
חרדים-לכאורה מלמדים על חיי-הנישואים וגידול
ילדים ,כשהם מדגישים ש'האשה היא גם כן בן
אנוש' ...ושהיא נדחקת על ידי החברה הגברית,
ושלמעשה באופן בסיסי מוכנסת היא באופן תמידי
אל כבלי-ברזל ששוללים את חירותה וקושרים
אותה לביתה ולמשפחתה הגדולה.
הם אומרים להם דברים כמו' :גם אַ ְתּ יכולה
להיות מה שתמיד חלמת' ...ומציגים לה דוגמאות
של אשה מחוץ-לארץ שהגיעה אל פסגת חלומותיה,
ושלמרות שהיא חרדית ומגיעה ממשפחה מכובדת
וחשובה ביותר – היא בכל זאת 'מימשה את חלומה'
להיות עורכת-דין או שופטת!
איבדנו את ההבנה של מה באמת תפקידנו כאן
בעולם-הזה ,ולכן משתוקקים אנו כמו האדם וחוה
ששאפו להגיע אל היכולת לעשות מה שה' עושה
ָרֽע ,"...בראשית ג' ה',
ִיתם ֵכּֽאל ִֹקים יֹ ְֽד ֵעי טוֹב ו ָ
"וִ ְֽהי ֶ
כלומר ,לעשות מה שאנחנו מרגישים נכון לעשות,
ולהימנע מכל מה שאנחנו חשים שזה לא טוב לנו.
אך למרות זאת ,ה' ברא אותנו למטרה ,והמטרה
היא לחיות חיים-של-קדושה על פי תורת ה' .זה
אמנם לא קל ,אבל זה מביא לנו את הרווח הגדול
ביותר שניתן להעלות על הדעת.
אתם חושבים שהעולם נוצר כ'דמוקרטיה' ,אך
אין זה כך .ה' יצר את הגופים שלנו שילכו ויתנהלו
על פי תורתו הקדושה .נוצרנו פיזית ,רוחנית
ורגשית מכל הבחינות בכדי להיות מסוגלים
להגשים את התוכנית הזו .הכל נוצר עבור מטרה זו.
החיות נוצרו לשם כך ,עולם הצמחים נוצר עבור זה,
כל דבר שנוצר – נוצר עבור זה.
כאשר אנחנו הולכים כנגד ההבטחה שלנו בהר
סיני כשאמרנו 'נעשה ונשמע' – הרי בכך אנחנו
הורסים את עצמנו ,חס ושלום ,משום שאנחנו לא
יכולים ללכת נגד הרצון של ה' ולצפות לשרוד.
שוב ,אני מביא את הדוגמא של מצרים ,שם שמונים
אחוז מהיהודים אימצו את הדרכים של המצריים,
והיו מעורבים כל כך עמוקות בתוך העבודה-הזרה
של מצרים ,עד כי לא היה להם כל רצון אמיתי
לעזוב את מצרים .הם עברו את הגבול וחדלו להיות
ראויים לגאולה ,ואפילו לא היו מסוגלים לעשות
תשובה ,כך שהם מתו במצרים ,ורק עשרים אחוז
נותרו לצאת.
אני בכל עת אומר לכם ,עם ישראל ,זה המצב
שהולך להיות עכשיו .נכון ,ה' הבטיח לאברהם אבי
האומה בעקידת יצחק ,כי צאצאיו יהיו רבים כמו
אַר ֶבּה
החול שעל חוף הים בראשית כ"ב י"ז' :וְ ַה ְר ָבּה ְ
וֹכ ֵבי ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ַכחוֹל ֲא ֶשׁר ַעל ְשׂ ַפת ַהיָּם',
ַר ֲע ָך ְכּ ֽכ ְ
ֶאת ז ְ
אך קחו זאת ברצינות כי זה רציני .לאחר שיסתיימו
המלחמות ולאחר שהכוכב יעשה את הנזק שהוא
נשלח לעשות ,כאשר יגיע הזמן שעם ישראל יהפוך
להיות באמת עובדי ה' ועבדי ה' – אזי נהיה באמת
רבים כמו החול על חוף הים ,כאשר אנו נתוגמל על
נאמנותנו ועל בטחוננו בקדוש ברוך הוא ִ -עם חיי
נצח ,חיים נצחיים אשר יביאו אותנו לנקודה
הגבוהה ביותר האפשרית של הנאה רוחנית ,אשר זו
תהיה ההנאה האמיתית היחידה בכל הקיום.
עם ישראל ,עיזבו עכשיו את עגל הזהב .תהיה
מלחמה ענקית .וזה הובא בהרבה מקורות יחזקאל
ל"ז ,זכריה י"ד ועוד .הכוכב הזה ,מערכת השמש
הקטנה הזאת שמגיעה לקראתנו כבר משפיעה על
כדור-הארץ שלנו בצורה מפחידה ביותר .זה יגיע

מהר ,וזה יהרוס את רוב העולם .התקבצו יחדיו,
והתחילו לחזור למה שהייתם צריכים להיות .שובו
לעשות את רצונו של ה' לחלוטין .התפטרו מכל
הדרכים הגוייות שלכם ,מכל חנויות-הפיצה
ה'כשרות' שלכם ,מכל אייפוני-הטריפה שלכם,
הבידור הטיפשי שלכם ,כמו גם חוסר-הצניעות
הקשה שלכם ,גברים ונשים .השליכו את תאוות-
הממון שלכם ,הנובעת מתוך אמונה שאתם הם
השולטים על החיים שלכם .לא ,אתם אינכם
שולטים! ה' הוא השולט!
אני מזהיר אתכם שוב ושוב ,הקשיבו למה שאני
אומר לכם .בכל יום ויום רואים אנו את העולם
נעשה יותר ויותר מבלבל ,יותר ויותר מפחיד .עשו
לעצמכם טובה  -אם אתם יכולים לעזוב את חוץ
לארץ ולבוא לא"י – הרי הגיע הזמן .אם הבן-אדם
לא יכול לעזוב כי אין לו לאן ללכת ואין לו כסף ,או
זקוק לקבל טיפול רפואי או פשוט חולה מדי מכדי
לנסוע ,כל אלה יוכלו להינצל אם בלבם
ובנשמותיהם הם שבים אל ה'.
ועכשיו ,אני פונה לאלו הנקראים 'חרדים' ,אשר
על פי רוב עזבו את הכיוון האמיתי שלהם .עכשיו
זה הזמן! חידלו לחפש היתרים שתכליתם להמשיך
עם העבירות! המשיח כבר כאן! ה' לא גילה לנו
אותו עדיין ,אז 'אל תפסידו את הרכבת האחרונה',
כי אם תעשו זאת ,חס וחלילה ,זה יהיה לנצח!...
אני רוצה לחזור הביתה 300/2
ובכן ,אמא ,היה לנו שבוע מעניין בשבוע שעבר .מי
שאיננו עוקב אחרי החדשות או שהוא איננו מודע
כלל למה שקורה בארץ ישראל ובחוץ לארץ לבטח
יחזיר לי בתגובה מטופשת" :אבל שום דבר לא
קורה" .אינני מתכוון לתת את רשימת הדברים
שקורים בעולם שלנו ובארץ-ישראל ,אבל כל אדם
שמעודכן עם מה שקורה יודע ללא ספק כי העולם
הזה כפי שאנו מכירים אותו – בא אל קיצו! אני לא
יודע מה עוד עלי להגיד לכם ,עם ישראל ,על מנת
להביא אתכם אל האמת ולשים בלבבכם יראת ה',
לחבר אתכם לאהבת ה' .מה לומר עוד בכדי לגרום
לכם להבין כי זהו מצב של 'חיים או מוות'?...
העולם כפי שאנו מכירים אותו שרוי בסכנה
עצומה .אין זו בדיחה של 'מלחמת-כוכבים' ,זהו דבר
אמיתי! האדמה עצמה עם כל תושביה בסכנה
הגדולה ביותר .אם אתם מעוניינים ללעוג או
להתבדח על זה ,או לכעוס כי אני מפחיד את כולם
– אזי אני מרחם עליכם .אני חוזר :כל נשמה
יהודית שהיתה בהר-סיני ואמרה 'נעשה ונשמע' –
תינצל ,גם אם הם לא מבינה מהי אמת ,ועדיין
מושפעת מאוד על ידי השקר ,אך אף על פי כן ה'
יפקח את עיניה ויאלץ אותה לראות ולקבל את
האמת.
אני חוזר ,הערב-רב רבים יותר עכשיו במספרם
מאשר היהודים-האמיתיים ,והם מסוכנים מאוד כי
הם נראים יהודים ,אך עם זאת ה' ידאג להפריד
בכוח את הערב-רב מן הנשמות היהודיות
האמיתיות ,וישחרר אותנו ,היהודים האמיתיים ,מן
הר ַשע שחדרה לתוך עולמנו ואף
הדיקטטורה של ֶ
שולטת בו ,לכאורה.
וכדי לשרוד חייבים אנחנו להיאחז בבורא שלנו
ובתורה שלו לחלוטין .חייבים אנחנו להוציא מן
החיים שלנו את כל השקר ,כל הכזבים של העולם
הלא-יהודי .השקרים הללו נכנסו אל הלבבות שלנו,
אך לא אל נשמותינו ,משום שהנשמה היהודית
האמיתית עצמה לעולם אינה יכולה להיות מזוהמת
ברישעות של העולם 'פסקה זוהמתן' ,שבת קלח.
ולכן ,למרות שהרע אולי תקף את הלב ואת הגוף
שלנו ,אך לא היתה לו השפעה על הנשמות שלנו.
ומשום כן ,כל יהודי שבאמת רוצה להיות שוב עם
הבורא שלו – צריך להתחיל לחיות חיים על פי
התורה והמצוות ,וזה הוא החיבור הנצחי שיש
לנשמה שלנו עם בורא הכל ,הכל-יכול .אם אנחנו
חיים על פי התורה שלנו אז לא נצטרך לפחד .תמיד
נהיה רגועים ,לא מפוחדים ולא מודאגים בנוגע
לפרנסה שלנו או חינוך הילדים שלנו או שום דבר
אחר .הדאגה כבר לא תהיה חלק מחיינו .כאשר
נקיים בשלמות את כל הכתוב בתורה אזי נהיה ללא
שום תלות בעולם החיצון ,והרצון היחיד שלנו יהיה
אך לשרת את המלך שלנו ,האדון שלנו ,הבורא
שלנו' ,הכל' שלנו .אנו נשתוקק אך ורק לשרת אותו
בדרך שהוא הציב לפנינו בתורה הקדושה שלו עם
כל הפרשנות לתורה הקדושה שלו שנכתבה על ידי
הצדיקים הגדולים.
קשה לי להסביר את זה ליהודים שהם שקועים
כל כך עמוק בשקר .השקר מושך אותנו אל תוך
הבלגן של העולם הגשמי ,אבל ה' באהבתו הגדולה
שלו אלינו ,ועם החסד שלו כלפינו מושך אותנו
ִשׂ ָר ֵאל
בּוֹחר ְבּ ַעמּוֹ י ְ
'ה ֵ
החוצה מכל הזוהמה הזאת ַ
יך ַעל
עוֹלם ֲא ַה ְב ִתּ ְ
אַה ַבת ָ
אַה ָבה ,'..ירמיה ל"א ,ב'' :וְ ֲ
ְבּ ֲ
יך ָח ֶסד .'...וכל שעלינו לעשות הוא
ֵכּן ְמ ַשׁ ְכ ִתּ ְ
להושיט את ידינו ולבכות אל ה'" :אנא! עזור לי,
הציל אותי ,אני רוצה לחזור הביתה ,בחזרה אליך,
אבא שלי ,המורה שלי ,המלך שלי ,הכל שלי!"

גודלים על הזבל של וולט דיסני 300/3
אמא ,השבוע אני מרגיש שיהיה פיצוץ ענק .אני
לא יודע אם זה יהיה פיצוץ פיזי כמו איזו פצצה
גדולה ,או שזה יהיה פיצוץ רוחני כמו איזשהו סוג
של עימות או מלחמה שתהיה בין אנשים שרוצים
להחזיק את האמת כנגד אנשים שכפופים לאחיזתם
ההדוקה בשקר .יהיה בלבול רב השבוע .אנשים
יאמרו דבר אחד – ואילו אחרים יגידו משהו אחר
לגמרי .אלו הנקראים 'מומחים' יהיו להם תשובות

מנוגדות בשאלות רבות .המעצמות העולמיות יהיו
אחוזות זו בגרונה של זו ,ואנחנו נתקדם עוד צעד
ענק לקראת מלחמת העולם השלישית.
מה עוד יכול אני להגיד לכם? מה עוד אתם
רוצים לשמוע ממני? אני יכול רק להתחנן שוב
ושוב :עם ישראל ,וותרו על אילי-השקר שלכם,
ופולחן עגל-הזהב שאתה כה מעריצים .למרות
שאתם מקיימים מצוות ולומדים תורה וכן הלאה,
אך רוח-החיים שלכם ,הדרך שאתם מנהלים את
עצמכם איבדה הרבה מהעדינות של נשמה יהודית
אמיתית .על פי רוב אנשים הפכו יותר ויותר
מחוספסים למרות שהם חושבים שהם הולכים
ומתקדמים יותר לכיוון האמת .זה הכל שקרים,
באמת הם מתרחקים מהאידישקייט שלהם ,אפילו
בלי לשים לב לכך.
הדור הבא ,שהם הילדים של עכשיו – איבדו את
המראה היהודי הרגיש שהיה פעם לחרדים בפנים
שלהם .איך הם בכלל יכולים להיראות כמו ילדים
תמימים' ,עהרליך' )יראי שמים( – כאשר הם גדלים
על הזבל של וולט דיסני? איך הם יכולים להביט בנו
בעינים עמוקות וחודרות ,מלאות הישגים רוחניים,
כש'הישג' בשבילם פירושו קבלת  100%במבחן או
להיות פופולריים בקרב בני גילם .אם העולם כפי
שאנו מכירים אותו היום לא יחדל להיות בקרוב –
חושש אני כי בדור אחד קדימה לא יהיה שריד יהודי
בן פחות מגיל עשרים שיוכל להרגיש את נוכחותו
של הקדוש ברוך הוא או להכיר גדולתו בכל דרך
שהיא.
לכן ,הגאולה מוכרחה להיות עכשיו ,בהקדם
האפשרי! אני מתחנן בפניך ,עם ישראל ,אם יש לך
ידיעה כלשהי על גדולתו של הכל-יכול – התחל
להיות רציני! זרוק את הצעצועים האלקטרוניים
שלך שהורגים את הגוף יחד עם הנשמה שלך,
הפסיקו לנסות לחיות חיים של בידור גויי כשהוא
ארוז בעטיפה 'כשרה' .עליכם להיות בצניעות –
גברים ונשים כאחד ,מפני שהרעיון הגויי של
נישואין ומימושו עבור יהודים הוא איסור מוחלט,
כי זה הורס את הקדושה של האדם .הקדוש ברוך
הוא שונא את העדר הקדושה ,וכל יהודי ,בין אם זה
גבר או אשה ,אסור לו לרדת לרמה השפלה של
העולם הגויי! העדר צניעות וחוסר קדושה עבור
הקדוש ברוך הוא – זה תועבה נוראה שמפריעה
לשכינה בצורה הגרועה ביותר דברים כ"ג ט"וְ ' :ו ָהיָה
ַמ ֲֽחנֶי ָך ָקדוֹשְׁ ...ולֹֽא י ְִר ֶאה ְב ָך ֶע ְרוַת ָדּ ָבר ְו ָשׁב
ֵמ ֽאַ ֲחרֶֽי ָך .'...לכן ,עם ישראל ,חזור מהר לפני
שהעבירות שלך ימשכו אותך אל תחתית הבור
שממנו אתה לעולם לא תוכל לצאת רמב"ם תשובה
ֵיהם
אַחר ֶ
ִמּ ֵשׁ ְך ֲ
אוֹתם י ָ
ָ
עוֹשׂה
פ"ד ה"ה'ְ :דּ ָב ִרים ָה ֶ
ָתּ ִמיד ְו ָק ִשׁים ֵהם ִל ְפרשׁ ֵמ ֶהן ,'...חס ושלום!
זה מגיע!!! זה בקרוב!! הזמן מתקדם מהר מאד,
והקדוש ברוך הוא מחכה לך...
נראה את המשיח עם העיניים שלנו 300/4
אני רוצה שתבינו שזאת איננה בדיחה ,ואני
מרגיש את זה כבר כמה שבועות .אני בהתקף של
פחד בתור ילד ,ואני מבוהל בתור נשמה .ואני יודע
שזה חייב להיות .אנחנו הולכים לראות בשבועות
הקרובים סימנים רבים של התקפה מתקרבת ובאה
על ישראל .לפחות עבור אלו שקוראים את
החדשות יופיעו סימנים ,ובשביל האחרים זה יבוא
כמו הפתעה ,כל העולם ירגיש את זה ,וזה יביא
אותנו אל תוך מלחמת-העולם-השלישית ,ה' ישמור.
כאשר נשב על יד שולחן הסדר בליל פסח – זה
יהיה רציני מאוד ,ויציאת-מצרים לא תיראה יותר
כמו סיפור מן העבר ,כי אנחנו הולכים לחיות את
זה בזמן הנוכחי .וכמו המכות שלפני יציאת מצרים
– זה גם כן אמור להימשך שנים עשר חודשים
עדיות סוף פרק א' .אנו נראה פלאים גדולים מיכה
אַר ֶאנּוּ נִ ְפ ָלאוֹת,'...
את ָך ֵמ ֶארֶץ ִמ ְצ ָריִם ְ
ימי ֵצ ְ
ז' ט"ו'ִ :כּ ֵ
ונראה מוות והרס .עם זאת ,הדרך היחידה לשרוד
את הזמן המיוחד מאוד הזה של ההיסטוריה היא
עם ֵאמון מוחלט בה' ,ביטחון-ללא-כל-שאלות
בקב"ה ,ורק עם זה נעבור את השנה הבאה ללא כל
נזק ,בעזרת ה'.
הגיע הזמן ,ועל עם-ישראל לחזור אל האמת אשר
היא' :אין עוד מלבדו' .הקדוש ברוך הוא – הוא
הכל-יכול ,והעתיד היחיד שלנו הוא רק בויתור על
הגשמיות חסרת-הטעם ,וכל הלשון-הרע חסר-הטעם
ולשוב אל ה' ,לחזור אל הפשטות ,אל הגדוּלה של
הבית-היהודי-האמיתי ,לחזור ללימוד שלנו כפי
שהוא אמור להיות ,לשם שמים ,ובעיקר – שוב
לחיות עם אמון מוחלט בה'.
אני מברך את כולנו שאנחנו נעבור את זה עם
ביטחון מושלם ,וכאשר אנו נראה את המשיח עם
העיניים שלנו ועם הנשמה שלנו ,כי ה' יעזור לנו
לזהות אותו ,הרי מאותו רגע ואילך לא תהיינה לנו
עוד שום דאגות אמיתיות .אנחנו נהיה ה'עם
אַתּם ִתּ ְֽהיוּ ִלי
ישראל' כפי שה' רוצה שאנחנו נהיה 'וְ ֶ
ַמ ְמ ֶל ֶכת כֹּ ֲֽה ִנים וְ גוֹי ָקדוֹשׁ '...שמות י"ט ו'[.
יהי רצון שנזכה כולנו לקבל פני משיח צדקנו
ברחמים ובשמחה.

והכניסה לגן-העדן תתגלה בפנינו
אמא ,העולם עומד להתפוצץ .רק טיפשים
ומנותקים ביותר יכולים להכחיש את מה שאמרתי
זה עתה .בכל מקום שבו אנו מתבוננים בעולם –
מתרחש משהו יוצא-דופן ולעתים קרובות משהו
נורא ,מלבד אירועי-הטבע בפרופורציות-הענק
שמתרחשים כל העת ,ואף אחד לא יוכל להכחישם,
שאנחנו יכולים לראות אותם במו עינינו ולהרגיש
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בבירור כיצד הם משנים בהבדל עצום את חיי
היומיום שלנו .אך יש לנו איומים אחרים כמו 'מן
הסרטים' על הקיום שלנו ,שאני לא בטוח בכלל
שהם אמיתיים ,אלא שהרשעים מנסים לבלבל
אותנו לחשוב שאיזה אובייקט מוזר כמו תחנת-
החלל-הסינית עומדת להכות את כדור-הארץ ,תוך
שהיא מסכנת את המקום הלא-ידוע היכן שזה עלול
לפגוע בנפילתה שם עם פסולתה הרעילה והמסוכנת
ביותר.
בשנים האחרונות ,נאס"א עם השקרים שלה
נראית שרויה במעין 'תחרות' עם הידיעות
המדווחות על מיני-מערכת-השמש של ה'ניבירו' על
מקומה בקדמת החדשות .עם זאת ,ההבדל הוא כי
'ניבירו' היא עובדה ,וזה מגיע לקראתנו במהירות
גבוהה מאוד .ניבירו ומערכת-השמש שלה נודעו
בספרים כמו הזוהר וכו' ,וזה אפילו מתואר איך
ששני-שלישים של העולם יושמדו כאשר זה יעבור
על יד כדור הארץ עמוס ט' .אך עם זאת מידע כוזב
יוצא מסוֹכנות נאס"א שוב ושוב העוסק בסיפורים
על 'מטאוריטים ענקיים' ,ועכשיו הסיפור על תחנת-
חלל-סינית שנופלת תופס את הכותרות ,וכאשר
מגיע הזמן שזה אמור לקרות – זה יתאדה כמו שזה
מעולם לא נאמר ...זו השיטה של חלומות איומים
פנטסטיים שמאיימים על הקיום שלנו ,אשר נאס"א
משתמשת בהם שוב ושוב רק בכדי לבלבל אותנו...
אני רוצה להבהיר שהמערכת הסולארית הנקראת
'ניבירו' או 'השביט' בזוהר קרובה מאוד .אסונות-
הטבע שממשלות בכל העולם מנסות ללא הצלחה
ממשית להכחישם – מתרחשים ,וזה כבר מובא
בנבואות כי שני שליש מהעולם יושמד זכריה י"ג,
יפגע קשה
ב' ,שליש – כמעט לחלוטין ,שליש אחר ָ
מאוד ,והשליש האחרון לא יפגע .אם אתה מאמין
באלוקים הרי אתה יודע שכל מה שנכתב בספרי-
הקודש שלנו – בדרך זו או אחרת הפך למציאות ,וזו
עובדה ,והיא עומדת להשפיע על העולם כולו.
אף אחד לא יכול להכחיש את האמת כי מאז
שנות ה 1980-המוקדמות כל המדינות הגדולות של
העולם כבר בנו בונקרים בעלי יוקרה ופאר רב עמוק
בתוך האדמה בכל רחבי העולם .הם בונים את
הבונקרים האלה בחשאי באמצעות השימוש בכספי
משלמי המיסים .הם בעלי חוצפה רבה וללא כל
חשש בהעלימם את הכסף בסתר מן האזרחים
שלהם כדי להבטיח את הישרדותם של הרשעים
ששולטים בעולם כיום.
אני יודע שכתבתי את זה בעבר ,אולי בצורה
אחרת ,אבל מערכת-השמש הזאת עומדת לבקר את
הארץ בקרוב מאוד ,זה לא יקח שנים ,אולי
חודשים ,אבל זה קרוב.
מלחמת-עולם ענקית נמצאת באופק .אנחנו כבר
יכולים לראות את זה קורה .אנחנו יכולים לראות
את הכנות הענק שמתנהלות בכל מדינה לקראת
הרגע שבו המלחמה הגדולה ביותר של כל מלחמות
העולם תתחיל ,ה' ישמור .בתוך זמן קצר ,היא תיקח
את חייהם של אנשים רבים ,וכשאני אומר 'רבים' –
אני מתכווץ אפילו רק מלחשוב כמה .כאשר ה'מיני-
מערכת-השמש' תגיע לבסוף – נראה שזה יהיה
לאחר המלחמה הזאת או בחפיפה עם סיומה.
אני כן יודע דבר אחד ,כי ה' ברא את העולם עבור
עמ"י ,על מנת שהעם הנבחר שלו יוכל להתגבר על
היצר הרע שהם החדירו אל תוך עצמם כאשר הם
הלכו נגד רצון ה' ואכלו מעץ-הדעת .אחרי שהם
עשו את זה הם קלטו איזה דבר נורא שהם עשו,
והם הבינו כי בעתיד החיים לא יהיו ה'גן עדן' שהם
הכירו עד לנקודה ההיא .הם קיבלו את מעמדם
החדש ,ומאז נלחם האדם ביצר-הרע שגורם למוות
ולהרס ,ליחידים ,לקבוצות ולמדינות עד היום הזה.
ואנחנו בסופה של הגלות האיומה הזו.
אנשי העולם לא ניהלו מלחמה נגד היצר-הרע
שלהם .הם הפכו רע לטוב וטוב לרע ,גם אם הם
מאמינים בעשרת הדיברות .לדוגמה ,את הציווי "לא
תרצח" הם פרשו כך' :אל תהרוג ,אבל אם זה יהודי
או אדם אחר שאתה לא רוצה בו – הרי זה מותר.'...
ה'מצוות' שלהם תלויות אך ורק ברצונם .אך לעם
ישראל ניתנה התורה ,ולאורך כל אלה אלפי השנים
שמאז ה'יהודי הרשמי הראשון' ,הלא הוא אברהם
אבינו ,אשר אמנם לא ניתנה לו התורה אבל הוא
נולד עם הידע של התורה ,מאז אנחנו נלחמים נגד
הרשעים ,ואנחנו מנסים להיות את מה ה' רוצה
שאנחנו נהיה.
זוהי משימה ענקית שכמעט בלתי אפשרית ,כי ה'
בוחן אותנו בצורה הקשה ביותר .הוא בחר בנו
להילחם נגד היצר הרע בכדי להיות ראוים להיות
משרתיו לנצח .יש יחסית מעט מאוד מאיתנו בעולם
הזה שהם יהודים אמיתיים ,אבל למרות שמסביבנו
ישרור ֵכּאוֹס )תוהו ובוהו( והרס ,הוא יציל כל נשמה
יהודית .אנחנו נמצאים בדרגה הנמוכה ביותר של
כל הדורות ,ובכל זאת בסופו של דבר זה יהיה הדור
הגבוה ביותר והקרוב ביותר אל ה'.
אני לא אנסה לתאר בדיוק איך זה יקרה .בנקודה
זו של ההיסטוריה ,זה נראה ,חס ושלום ,שזה כמעט
דבר בלתי אפשרי ,אבל אנחנו נשרוד! אנחנו נדחה,
אם לא עשינו זאת עדיין ,את היצר הרע ,ואנחנו
'ניצמד' כביכול אל הקדוש ברוך הוא .אנו נחזור
אליו לחלוטין בהשאירנו מאחורינו את כל השקר
של העולם הזה .אנו נזרוק את השקר שבעבר רצינו
להאמין בו ,ונרוץ לעבר האמת אשר תביא לנו חיי-
נצח.
הכינו את עצמכם! זה בקרוב .זה יהיה מפחיד –
וזה יהיה קשה ,אבל עם העזרה של ה' וביחד עם
הנחישות שלנו – אנחנו סוף-סוף נגיע לסוף הגלות,
והכניסה לגן-העדן תתגלה בפנינו .אנחנו ניכנס

לבית-המקדש ,שחוקים אמנם מכל העימותים
שעברנו ,עייפים עד תום ותשושים רגשית ,אבל
בקרוב מאוד נחוש את האוֹ ָרה החמימה והמנחמת
של האמת מקיפה אותנו ,ואנחנו נרפא הפטרת
ָר ָחה ָל ֶכם י ְִר ֵאי ְשׁ ִמי ֶשׁ ֶמשׁ ְצ ָד ָקה
שבת הגדול' :וְ ז ְ
יה ,'...ואנחנו נהיה ראויים להיות חלק
ָפ ָ
וּמ ְר ֵפּא ִבּ ְכנ ֶ
ַ
מן הגאולה-השלמה ,אשר תביא אותנו לרמה גבוהה
יותר מבחינה רוחנית מאשר זו של האדם-הראשון
ואשתו .אנחנו נהיה מרופטים וקרועים ומלאי-
ענווה ,וזו תהיה הנקודה הגדולה ביותר של רוחניות
שהאדם הגיע אליה עד לנקודה הזאת של מה
שאנחנו מכנים 'היסטוריה'.
והתוצאה של ההיסטוריה של העולם תהיה כי עם
ישראל ,כלומר כל אחת מן הנשמות שנכחו בהר-
סיני ואמרו 'נעשה ונשמע' ,עברה סוף סוף את כל
המבחנים בהצלחה ,וכי הם מוכנים לשלב הבא של
ההתפתחות הרוחנית שלהם ,שהיא נשגבת מדי
בכדי לדבר על כך עכשיו .אז אם כן ,אלה היהודים
שקוראים ומפנימים את המילים הפשוטות שלי,
ומתחילים להרגיש את האמת המוחלטת בתוכם,
אני מברך אתכם שבעתיד הקרוב כולנו נתפטר מן
הנחש ,השטן ,היצר הרע ,שסחף אותנו מטה אל תוך
הרפש מאז שנוצר האדם הראשון.
אני מברך את כולנו ,את כל עם ישראל ,כי בעתיד
הקרוב נעזוב את מצרים ,אבל בפעם הזאת נצא
ממצרים על מנת להיכנס לקודש הקדשים.

הבחירה היא לחיי נצח או אבדון לנצח
מנחם ,ד' חוהמ"פ תשע"ח
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אנחנו במצב מאד מאד מאד קשה .בן אדם ,אפילו
בלי עינים ובלי שמיעה ,יכול להבין שאנחנו על סף
מלחמה עולמית לא-סתם .נוסף לזה יש גם מלחמה
כלכלית בין סין וארה"ב ,שכבר הצליחה להוריד
פעמים רבות את הבורסות בכל העולם .חוץ מזה כל
מיני דברים מאד משונים קורים ,גם דברים של
הטבע ,וגם דברים אחרים ,כמו הזיגזגים שראש
הממשלה עושה ,שזה נראה כמו בשביל להסיח
דעת .זה כל כך לא אינטלגנטי ,על רמה כ"כ נמוכה,
אבל יש הרבה רגעים כאלה עכשיו ,גם עם
פוליטיקאים ,גם ראשי מדינות בבחירות ,בכל מיני
דברים ,יש דברים משונים ביותר.
ועכשיו במדינת ישראל גם כן יש קונפליקטים
מאד גדולים בין השמאל לימין ,בין חרדים לחילונים
וכו' וכו' כל אחד ואחד ,אחד נגד השני ,והעיקר זה
הממשלה נגד הקב"ה ,ולא משנה אם הממשלה
שמאל או ימין ,לא משנה אם קראו לראש הממשלה
'בן גוריון' או 'ביבי' ,בכל אופן הם נגד החרדים ,נגד
הקב"ה.
הם משתדלים להפוך אותנו למין כאלו מאמינים
גם בהקב"ה וגם בעגל-הזהב .הם מביאים לנו את כל
העולם שחשוב להם ,את כל העולם של השקר.
מכריחים אותנו להכניס לבתי ספר שלנו ,לישיבות
שלנו את כל השקר .וזה בא במחיר ,משלמים
למנהלים ומנהלות משכורות מאד טובות כדי
להעביר שקר כזה לדור הצעיר .אבל זה 'לשם שמים'
לפי הרבה רבנים ,לשם שמים .אוי לנו.
וקיבלנו ביקורות ,על זה שאנחנו האוטיסטים,
איך זה ש'אנחנו מעיזים לפסוק' ,הרי אנחנו רק
אוטיסטים ולא פוסקים .אך באמת אנחנו אף פעם
לא פסקנו ,רק אמרנו את האמת .רוצים לקבל –
טוב ,לא רוצים לקבל ,איך אומרים במדינת ישראל
המפורסמת? זה דמוקרטיה ,כל אחד יכול להגיד מה
שהוא רוצה.
אבל אנחנו לא חלק של הדמוקרטיה ,כי
ה'דמוקרטיה' זה לא דמוקרטיה ,כל זמן שאתה בצד
של השילטון ועושה מה שהם רוצים – אז קוראים
לזה דמוקרטיה .ואם לא – אז קוראים לזה כל מיני
שמות גנאי אחרים.
ברוך ה' ,אני לא בעד הדמוקרטיה ,אני בעד
הקב"ה ותורתו בלבד .אצלנו אין דמוקרטיה ,הקב"ה
מחליט הכל .עושים הכל רק מה שהוא אומר .ולא
צריכים לדאוג ,לא צרכים להחליט .אנחנו צריכים
רק לעשות את רצונו .ב"ה אין לנו דמוקרטיה ,אבל
הרשעים רוצים שמדינת ישראל תהיה כמו כל
הארצות בכל העולם ,שהרוב הם לא דמוקרטיה
'כמו שכתוב בספרים' אלא בדרך כלל זה דיקטטורה,
אבל הקב"ה לא דיקטטור ,הוא פשוט אמת .הוא
האמת ,וכל שקיים באמת – שייך לאמת .ואנחנו
שייכים לאמת – שזה הקב"ה .הוא מכוון אותנו,
והוא עשה הכל בשבילנו.
אבל נחזור לטענה שאנחנו פוסקים .נתנו כמה
דוגמאות ,למשל שאנחנו פוסקים על הפאות
כשאנחנו אומרים שאסור ללכת עם פיאה .אני רוצה
רק להסביר שכמה וכמה רבנים ענקיים פסקו כבר
ככה ,ואנחנו רק חוזרים על זה .אסור אסור אסור,
כל פאה שזה כאילו שיער ,אבל בדור הזה זה ממש
נראה כמו שיער .אז מכסים את השיער שאסור
לראות אותו עם שיער שמותר לראות אותו ...אני
שואל אתכם :זה נשמע הגיוני?! ...הפאות של היום
– הם יפות ,ארוכות ,ממש אי אפשר להבדיל .ובדרך
כלל עם הפיאות של היום גם הולך בגדים לא-
צנועים ,אבל לא-סתם לא צנועים.
אבל כולם מבולבלים ,אומרים ש'הרבנים אמרו
שזה בסדר' .כל בן אדם עם חצי מח יכול לראות
שזה לא בסדר ,אז איך אפשר להגיד שזה בסדר? מי
יכול להחליט שזה בסדר? אבל אנחנו אומרים אחרי
הרבה פוסקים ידועים שזה לא בסדר .שנהגי מוניות
אומרים שהחרדיות של רח' רבי עקיבא הם
יפהפיות ,אז מה זה אומר? כנראה שהצניעות זה מה
שמושך אותם...
לא ,הן לא כמו הנשים של פעם שנשארו בבית

רוב הזמן ,וכשהן יצאו – הן היו מכוסות מהראש עד
הרגליים ,ורק השאירו עין אחת לראות לאן שהם
הולכים שבת סה ,.ור' רמב"ם אישות כ"ד י"ב ,ושו"ע
אה"ע סי' קט"ו סעיף ד' .לא ,היום הנשים רוצות
להיות כמו הגברים .זו מחלה שנכנסה גם בין
החרדים ,מה ...יש להן גם כן זכויות ...הן יכולות
להיות גם כן עורכות-דין ,שופטות ,רופאות ,למה
לא? ...למה להחזיק אותן בבית? ..כי זה המקום
שלהן ,ה' ברא אותן בצורה מסויימת ,עם רגשות
מסויימים .גבר בנוי בצורה אחת ,ואשה בנויה
בצורה אחרת .והם בנויים בדיוק בשביל התפקידים
שלהם .אבל העולם לא רוצה את זה ,הרשעים,
הגוים ,משכו את היהודים לשקר הגדול של סדום
ועמורה ועוד הרבה אומות של הגוים ,שהם חיו רק
בשביל התענוגות הגופניות שזה נגד הדין.
והם עכשיו רוצים שהכל יהיה מותר ,יש להם רק
בעיה אחת ,זה פשוט לא מסתדר כל כך טוב ...כי
גברים לא יכולים להביא ילדים לעולם בלי אשה ,אז
יש להם בעיה עכשיו ,הם מבולבלים וכועסים .על
מי הם כועסים? על הקב"ה ,כי הוא עשה את זה
בדיוק בדיוק כך והם רוצים שזה יהיה אחרת .כך זה
בכל תחום ותחום.
והנשים שרוצות להיות כמו הגברים ,שהבעל
שלומד תורה שישאר בבית כי היא צריכה ללכת
לעבודה והילד לא מרגיש טוב – אז זה כבר לא
תורה ולא כלום .היא נהנית ללכת לעבודה ,והיא
נהנית להרויח את הכסף ,והיא מרויחה ,היא
השולטת על הכסף ,זה לא כמו שצריך להיות .אשה
שקרובה להקב"ה רוצה להיות אשת-חיל ,היא לא
רוצה להיות משהו אחר.
וגבר שהוא מאמין בהקב"ה הוא רוצה ללמוד,
והוא רוצה קדושה ,הוא רוצה להיות הגבר בבית.
אמנם יש הרבה הרבה דינים שעוזרים לגבר להבין
שהוא צריך להתנהג מאד טוב לאשה ,וגם הפוך .וכל
אחד יודע ברור את התפקיד שלו .אבל נכנסים
המודרנים האלה שרוצים להפוך את מדינת-ישראל
למדינה כמו כל המדינות בעולם ,והם אומרים :לא!
אשה יכולה להיות גבר ,וגבר יכול להיות אשה .זו
הבחירה שלהם !...טמבלים! האם הם חושבים שיש
להם בחירה? בסוף הם יעלמו וישרפו עם ה'בחירות'
שלהם .הבחירה לסוף ,לסוף מוחלט .ומי שהולך עם
הקב"ה – יהיה לו נצח .והבחירה היא לנצח ,לחיי
נצח או אבדון לנצח.
אז איך אפשר ,איך אפשר לחלום שבעולם שכזה,
עולם שכל כך מלא דברים שונים ומשונים ,ומלא
יופי ,וגם כל מיני צורות של בעלי-חיים ובני אדם
וכו' וכו' ,איך אפשר לחלום שזה יכול להמשיך אם
אנחנו חושבים שאנחנו יכולים לשנות את הטבע,
ועושים נסיונות עם גנטיקה ה' ישמור.
ויש להם תכניות שהם עוד מעט לא יצטרכו בכלל
קשר ,הם רק ייצרו בני אדם בעצמם במעבדה ,עם
צבע העינים שמתחשק להם ,ועם צבע-השיער
שרוצים וכו' ,וזה אפשר לעשות ...והם מתכננים
שכולם יהיו העבדים שלהם .מה הם חולמים,
שהקב"ה יתן להם לקלקל את השלמות של
הבריאה? ה' לא יתן!
ובין הרשעים יש גם כביכול "יהודים שומרי
מצוות" ואפילו רבנים שפוסקים כל מיני דברים
ש'מתאימים' לעולם המודרני ,דברים שהם כאילו
דרך התורה אבל הם הפוכים לדרך התורה.
וב"ה יש כאלה שנלחמים נגד ,עושים הפגנות וכו',
אבל גם בין הקבוצות האלה יש מרגלים לטובת צד
הרשעים .ובסופו של דבר ה' לא יתן לזה להמשיך,
זה חייב להיגמר .הרשעים חושבים עדיין שהם
יכולים לעשות מלחמה עם הקב"ה ח"ו.
אני לא מבין את הטיפשות של כל האנשים
האלה ,כל הגוים הטיפשים שבטוחים שהם יכולים
לנצח את הקב"ה ח"ו .האם לא מספיק פעמים ניסו
את זה ,ולא ראו שכולם נכשלו? ...אז למה הם עדיין
חושבים שהם מסוגלים? זה אולי בגלל שמאמינים
בשטן ,ובטוחים שהוא זה בעל הכח .אבל זה לא
נכון ,בסוף השטן יבוא לקב"ה ,והקב"ה יגיד לו:
'עשית עבודה טובה' ,ולא ישאר אפילו אחד בעולם
שיהיה 'חסיד' של השטן .השטן בעצמו הוא היה
בעצם עובד נאמן של הקב"ה ,ובגללו כל אלה
הרשעים יעלמו מן העולם .אבל הקב"ה ישחוט את
היצה"ר ,אפילו שהוא היה מאד נאמן ,כי בצורה
כזאת הוא לא יכול להמשיך .אבל הוא גם יקבל נצח
בצורה אחרת.
ואני מבקש מכל יהודי אמיתי להתחיל לעשות
בדק-בית ,תתחילו לחפש בפנים בצורה רצינית את
ה'אידישע נשמה' שלכם ,וללכת עם ה'אידישע
נשמה' ,ולא עם הדרך של הגויים שמכניסים היום
לרוב הישיבות ולרוב הבתי-יעקב .להילחם נגד ,אם
לא ברחוב – אז לפחות בתוך הבית .לא לתת לזה
להיות .כי בסופו של דבר מי שמנסה להתנגד אפילו
בדבר הכי קטן של הקב"ה – הוא ילך מהעולם,
יעלם מן המציאות ,בסוף לא יהיה זכר ממנו .הקב"ה
מכין אותנו ,עם ישראל ,להיות המשרתים שלו.
וישארו גם כמה גוים צדיקים שיהיו המשרתים
שלנו .ונעלה ונעלה ונעלה ,ונשכח באיזה שלב את
כל העולם הזה שפעם היה ,ונהפוך להיות נשמות
טהורות שאף פעם לא תהיה אפשרות לקלקל
אותנו.
כל היהודים שמנסים להיות גוים ,שרוצים את כל
התשוקות של הגוים ,שזה מה שממלא להם את
החיים ,כל השקר שלכאורה יותר קל לחיות אתו
מאשר עם האמת ,אנחנו ,היהודים האמיתיים,
צריכים לזרוק אותו ולהישאר רק עם האמת ,רק עם
האמת שהיא הקב"ה ותורתו ,והוא הכל-יכול .וכל
המציאות שיש ,ולא רק לקט הכוכבים שלנו ,אלא

הכל ,כל מה שקיים – הכל שלו .ויש מימדים
שאנחנו לא חולמים שקיימים ,ולא צריך לטוס עם
חללית כדי להגיע שמה ...זה במרחק של כמה
צעדים ,רק כמה צעדים ואנחנו שמה .רק שזה לא
התגלה .וכל מה שאנחנו רואים – השמש ,הכוכבים
– הכל ,זה רק דמיון במחשבות שלנו ,וזה לא כמו
שאנחנו רואים את זה .זה לא מיליון ק"מ מפה
לשם ,זה רק מרחק 'שניה' מהגיהנום עד לגן עדן.
ש .בעזה יש שמה ממש כמו מלחמה ,אז אני לא
מבין מדוע רבנים שותקים ,מדוע לא זועקים
ומריעים כמו שכתוב בהלכה בעת צרה?...
ת .אתם מדברים על כך שהערבים רוצים לכבוש את
ארץ ישראל .אבל יש דברים יותר קריטיים מזה,
למה הם לא אומרים כלום על חוסר-הצניעות? למה
הם לא אומרים כלום על כל השקר שיש בבתי-
הספר? כל הדברים שנגד התורה שמכניסים בכל
מקום ,שמושכים את היהודים-החרדים להיות ממש
כמו החילונים ,או כמו הגוים .אז זה דבר שהרבה
יותר גרוע מזה שהערבים רוצים להכנס פה.
ש .מה עושים?
ת .אני אגיד לכם ,אין הרבה מה לעשות ,רק
להתפלל ,וה' לא יתן לזה להיות ,והוא יביא את
המשיח ,ואז נראה מי הרבנים ומי לא .אנשים
מפחדים ,הם רוצים להיות חלק של הממסד וגם
חלק של האמת .אבל זה לא ניתן ,כל אחד יצטרך
לבחור אם הוא כן עם האמת או לא עם האמת .אין
משהו באמצע .אין 'בערך אמת' .יש אמת או שקר.
ש .התופעה הזו שטראמפ הוא כ"כ לטובת ישראל,
האם זה משחק ,או שהוא משהו יוצא-דופן בנוף
האמריקאי?...
ת .טראמפ הוא גוי ,שייך לרשעים ,אף אחד לא יכל
להיבחר אם הם לא רצו שיבחר להיות נשיא ארה"ב.
קודם הם עושים הצגות עם דאדי-בוש )בוש האבא(,
שהוא נראה באמת ממש כמו דיפלומט אמיתי וכו',
עד שגילו כמה שהוא לא כ"כ עדין כמו שהוא
נראה ...אח"כ קלינטון נכנס והוא סידר עוד כמה
דברים בבית-הלבן ,והוא הלך בבושות על התנהגות
שממש מתחת לכל ביקורת .ובא בוש-הבן שהוא
היה הנשיא כש'התאומים' נפלו ,וזה עצמו היה
התחלה של הסוף – הנפילה של התאומים .ואחרי
זה בא אובמה ,שהוא ממש כמעט הרס את אמריקה
לגמרי .ואחרי אובמה בא טראמפ .וכולם שייכם
לאותו אירגון ,וטראמפ בא מכיוון אחר כביכול ,אבל
זה רק כדי לבלבל את העם האמריקאי ולבלבל את
העולם .אל תדאגו ,יש לו את המקום שלו מתחת
לאדמה ,בבונקר שלו .וזה לא סתם בונקר ...זה בטח
מאד אלגנטי ...אבל זה טוב בתור קבר...
ש .זה נראה בדרך הטבע מצב ש'החושך יכסה ארץ',
עד שה' יאיר את האור – בינתיים שוקעים בעוד
חושך ,עוד הסתר-פנים...
ת .הקב"ה יודע עד מתי ,אנחנו לא יודעים עד מתי.
אנחנו רק צריכים לידבק בקב"ה ,ולא לעזוב ,ולא
לעזוב אותו ,רק לידבק אליו .אנחנו לא יודעים ,רק
להתפלל ,להתפלל שזה יהיה בעתיד הקרוב...
ש .ברגע זה נראה שאין רבנים ,אין גדולי-דור ,אין
מנהיגים...
ת .יש ראבייס ,אין רבנים כמעט .כן ,זה צריך לחזק
אותנו ,כי כתוב בדיוק שככה זה יהיה] .סוף מסכת
סוטה דף מט [.שיהיו רבנים כמו 'סומסומים' ,אבל
גדולים – לא יהיו .יהיה מעט פה ושם .ואז נראה
משיח צדקנו ,וגם יתנגדו לו...
ש .הכוכב – מה איתו ,מתקרב?

ת .ועוד איך .ושמעתי כל מיני גירסאות שכל מיני
רבנים גדולים אמרו שזה הכל שטויות וכו' ,אוי
לכולם ,אוי לכולם ,אוי לכולם.
ש .הם טוענים שנאס"א אומר ככה...
ת .נאס"א ידוע כשקרן ,כל אלה שרוצים להסתיר
את זה .אבל יכול להיות שסידרו לו מקום בבונקר...
ש .פעם היו צריכים להיות נגד הזרם של הגוים,
אחרי זה היינו נגד זרם החילוניים ,אחרי זה נגד
המודרניים ,ועכשיו נגד העולם החרדי עצמו...
ת .זה לא צריך להיות נגד ,זה צריך להיות בעד
הקב"ה לגמרי-לגמרי ,בלי שום פתח ,רק עם הקב"ה,
ואז ה'נגד' לא אומר כלום.

אני עם ה' עד הסוף יהיה מה
אסתר ,ד' חוהמ"פ תשע"ח

שיהיה301/2...

מה יש לי להוסיף? מנחם אמר הכל .אני רק רוצה
להגיד לכל יהודי עם נשמה יהודית אמיתית :לברוח
מהשקר ,לברוח מעגל הזהב ,לברוח מהחינוך
העקום ,לברוח ולהגיע לאמת .לא צריכים בדיוק
לברוח מהשקר ,אלא צריכים לרוץ לאמת ,וממילא
השקר יעלם ,זה הכל .אנחנו צריכים לרוץ לאמת,
ואם נרוץ לאמת – כבר לא יהיה שקר ,הוא יעלם
לגמרי .יהודים חייבים-חייבים לקשור שוב קשר עם
הקב"ה ,ואני אומרת שוב ,כי כל כך הרבה רצים
אחרי את האלילים של מצרים .ואם לא יהיה שינוי
גדול ,פשוט לא ֵיצאו ממצרים .ויחזור כל הסיפור
של מצרים עוד פעם .ואני מבקשת מכל היהודים:
תברחו מהשקר ,אבל לא רק שתברחו מהשקר –
תרוצו לאמת .וככה השקר יפול וייעלם.
ש .אבל כל אחד חושב שהאמת איתו...
ת .נכון ,כל אחד היום חושב שהאמת איתו ,אבל
החכמים יודעים שהשקר הוא לא הגיוני בכלל .זה
לא יכול להיות מה שהם מדברים .זה ממש אותם
השקרים שכל הרשעים מכל ההיסטוריה סיפרו ,וכל
השקרים שחיו עם זה .והאמת היא אך ורק אחת:
הקב"ה ותורתו ומה ששייך אליו ,רק זה אמת .זה
ברור מאד ההבדל .וצריכים להבין את ההבדל,
וצריכים לרצות לראות את ההבדל ,כי אלה עולמות
אחרים בכלל .יש לנו חכמים ,יש לנו ת"ח ,יש לנו

יהודים חשובים שרואים את האמת ברור ,לא כולם
עיוורים ,לא כולם לא רואים נכון .ואלה שרואים
נכון צריכים 'לתפוס את האומץ' ,ולבודד את עצמם
מהשקר.
ש .אני מרגיש שאין בחירה ,מי שהנשמה שלו
מקושרת עם האמת ,אז אפילו אם הוא רחוק – הוא
יגיע בסופו של דבר למקום הנכון ,שזה הקב"ה...
ת .נכון ,אין בחירה ,ה' אין לו לא עבר הוה ועתיד,
הוא ברא את כל זה בשביל בני אדם .אין דבר שה'
לא יודע מה שהולך להיות ,ה' יודע הכל ,הוא ברא
את הכל שיהיה ,אז למעשה אין לנו בחירה עי' שפת
אמת שמות תרומה תרל"ג ד"ה ברש"י ויקחו לי
תרומה ,וכן במדבר בהעלותך תרל"ג ד"ה ברש"י
שתהיה שלהבת ,אבל כל יהודי יכול להשתדל,
וכשהוא משתדל – אז זה מעורר את הנשמה
הטהורה שלו .זה מזכיר לו שהוא אמר פעם "נעשה
ונשמע" ,הוא תפוס עם זה ,ואז הנשמה מושכת
אותו לאמת ,ואין לו ברירה ,זה הכל ,ולא להתייאש.
ויהיו כאלה שזה לא ילך לחזק אותם ,כי אין להם
נשמות ,אבל יש כאלה שפתאום זה כן ילך ,כשבן
אדם הכי נמוך – פתאום הוא מתעורר ,ירגיש את
הנשמה שלו – וירוץ להקב"ה.
ש .מה את אומרת על המצב הקשה שיש כאן,
יושבים על חבית חומר-נפץ מכל הכיוונים...
ת .הכל-הכל מסוכן ,אבל זה לא העיקר ,העיקר זה
שכל יהודי ילך לכיוון הקב"ה ,שירוץ אליו ,ושיהיה
שוב חלק של האבא שלו ,של הקב"ה ,שהוא אבא
ואמא שלו והוא הכל בשבילו .משהו אחר – אין מה
לפחד ממשהו אחר ,כן צריך לפחד רק מזה ,שלא
להיות איתו חס ושלום .זה הפחד הכי גדול ,הפחד
הכי הכי גדול.
ש .תמצית הדברים שזה מה שנדרש מהיהודי – אני
עם השי"ת עד הסוף – יהיה מה שיהיה...
ת .זהו .בדיוק כך :אני עם הקב"ה עד הסוף יהיה מה
שיהיה.
ש .יש כל כך הרבה דברים להתמודד איתם בחיים,
כל אחד עובר כאלו מעברים...
ת .לא לפחד ולא לשים לב לזה ,הכל ייעלם ,ואנחנו
נישאר עם עולם שיעבור שינויים כאלה גדולים שזה
יהיה פשוט מפחיד ביותר ,ולא יהיה זמן לחשוב על
שום דבר ,רק להתפלל לה' שנוכל להמשיך לחיות
ולקבל משיח צדקנו ולהקריב קרבנות בביהמ"ק .אני
רוצה להגיד שצריכים סבלנות ,הרבה סבלנות ,כי
נכון שזה מאד קשה לחכות עד שמשיח יתגלה,
ואנחנו מחכים מאד הרבה זמן ,כבר כמעט אלפיים
שנה ,ועוד לא הגיע ,לפחות עוד לא התגלה ,אבל
הוא פה ,והוא יתגלה .עוד טיפה סבלנות ,מישהו
ידליק גפרורון קטן ,יזרוק את זה ,וככה זה ידליק את
כל העולם ,ה"י .גם אני חסרת-סבלנות ,אבל אני
יודעת שבלי סבלנות הבן אדם ,היהודי ,יכול
להפסיד את העולם הבא של משיח ,ח"ו .היצר הרע
עושה את הערב רב שחלק מהם נראים ממש
צדיקים ,אבל הם לא ,והם לא מאמינים בהקב"ה
ותורתו .והם מאבדים את הסבלנות לגמרי לפני
הסוף .והזמן הזה עכשיו מאד קרוב לסוף .יהיו
הרבה הפתעות בשבועות הקרובים ,ואנחנו נצטרך
שלא לפחד ,לבטוח בה' ולא לפחד .העולם ישתנה
עוד הרבה פעמים עד הסוף .לא לפחד ,לא לפחד.
ולא נצטרך לעזוב את הבית שלנו .ה' יאפשר
ליהודים האמיתיים שלא לעזוב את הבתים פה,
בירושלים .בשאר העולם – לא יודעת .בירושלים
ודאי שלא .בעז"ה נעבור את זה בקלות יחסית .אני
רק יכולה להגיד לכם שזה יתחיל מאד בקרוב .יותר
אני לא יכולה להגיד.
ש .למה את צווחת בימים האחרונים כל הזמן?
ת .אני סובלת רגע רגע .אני יודעת מה עומד להיות
בערך ,ואני גם יודעת כמה יהודים לא יגיעו לסוף.
מאד קשה ,מאד דואגת .אני מאד דואגת .למעשה
אין לי מה לדאוג ,כי אני יודעת שמה שיהיה יהיה
בסדר גמור ,הכל רצון ה' ,הכל מצויין ,מעולה .זה
הטוב .לא יכול להיות יותר טוב .אם הייתם ח"ו
במצב שלי – אז גם אתם הייתם צורחים ,כי אני
רוצה לעזור ,ומרגישה שלא יכולה לעזור כלום .אני
תקועה בגוף שלא יכול לפעול כמו שצריך ,ועם ֵשׂכל
לא כמו שצריך ,אבל זה התיקון שלי ,וזה טוב
בשבילי.
הסבלנות – זה להאמין עם כל הכח עם כל
המהות של הבן אדם בקב"ה ,וללכת איתו עד הסוף
עם הכל .ולא לשאול אפילו שאלה אחת ,רק להיות
איתו ,ולא להתלונן ,רק להיות איתו .ואפילו
שהעולם נראה הגיוני ואנחנו נראים כאילו לא
הגיוניים – רק ללכת איתו!
מבינים!? #302/1

זה הסוף! אתם לא
בנימין גולדן אור לכ"ו ניסן תשע"ח

אנחנו כולם מרגישים שהעולם רועד ,רועד
וצועק .ואם מישהו לא מרגיש את זה אז הוא כל כך
אטום שאין מה לעשות איתו כבר .אנחנו יודעים
היום שאמריקה איימה באו"ם על סוריה שזה אומר
שאיימה על רוסיה ,והאירנים איימו בצורה קשה
ביותר על מדינת ישראל .לא רק זה אלא כל מיני
ארצות מתחילים לתפוס מקום בצד אחד או שני,
יש כאלה שהם לצידה של רוסיה כמו טורקיה ואירן
וכו' .יותר ויותר זה נראה כמו ערב מלחמות העולם
הראשונה והשנייה.
בואו ונסתכל בהיסטוריה ב ,1929-לא הרבה אחרי
מלחמת עולם הראשונה היתה נפילה כלכלית קשה
ביותר בארצות הברית וזה הוריד את הכלכלה של
כל העולם ,להרבה מאד אנשים בארה"ב לא היתה
עבודה ,לא היה מספיק אוכל ,הרוב גר בשכירות .רק
אלה שעבדו בשביל הממשלה היה להם .וקם נשיא

חזק רשע שקראו לו רוזבלט ,והוא הציל את המצב
ואיך? הוא התחיל לבנות את הצבא ,הוא התחיל
לגייס אמריקאים לצבא ובשביל מה? נגד מי? זה
היה עוד לפני שהיטלר עלה .עם כסף מאנשים כמו
רוטשילד מהבנק של אנגליה ,ונדרבלט עשיר
אמריקאי ,ורוקפלר שהוא לא יהודי ועד היום נשאר
עשיר ורשע ,הם ועוד הרבה רשעים עשירים הכניסו
הרבה כסף להיטלר ולנאצים ימש"ו והם התחילו
את המלחמות שממשיכות כמעט ללא הפסקה עד
היום .כל כך הרבה אנשים נהרגו בלי סיבה,
המלחמות מתוכננות כל פעם מראש משני הצדדים,
לא מצד אחד אלא משני הצדדים של הגבול.
מאז ועד היום המנהיגים הגדולים נשלטים ע"י
השטן ,יחד עם זה הם אנשי עסקים גדולים מאד
ורוצים שליטה מוחלטת על העולם .לא אכפת להם
כמה אנשים נהרגים ,כמה דם נשפך – על מנת
להגיע למטרה העקומה שלהם .וכמו שאמר פעם
אחד מהרשעים – בשנה אחת של מלחמה הם
מרוויחים כמו בעשר שנים של שלום .ומאחר והם
הבעלים של תעשיית הנשק בעולם זה יותר ברור.
וגם עכשיו אנחנו באותו מצב.
גם במלחמת העולם השניה זה היה משני
הצדדים ,אם זה לא היה משני הצדדים אז למה
רוזבלט סירב להפציץ את פסי הרכבת למחנות
שבהם כל היהודים נשרפו למוות? למה הוא לא נתן
למטוסים להפציץ את המסילות? כי הוא לא רצה,
הרבנים הגדולים ביותר באו לבקש ממנו ,התחננו
לפניו ולא עזר להם כלום ,הוא סירב ימש"ו .הוא
רצה להיכנס למלחמה ,אז איך הוא יכנס למלחמה?
הוא היה צריך שהאויב יפציץ משהוא ,ואז מה קרה?
היפנים הפציצו את פרל הרבור ,מעל 3000
אמריקאים נרצחו שמה ע"י הצבא היפני מהמטוסים
של היפנים שהיו בני ברית של הנאצים ,הוא ידע
מראש שזה עומד להיות כי תכננו את זה.
הכל שקר שקר שקר ,וגם עכשיו תהיה הצגה
מלאה בדם ,אני לא יודע מאה אחוז מה יביא
למלחמת העולם השלישית ,אני לא יודע אם זה
יהיה עוד חודש או חודשיים ,אבל זה יהיה פיצוץ
הכי גדול שהיה אי פעם ,מלחמה הכי אכזרית
שהיתה בכל ההיסטוריה.
איך להתכונן לזה? מה יהיה אתנו? לרשעים יש
בונקרים ענקיים ,לוקסוס עם מלא דברים
וטכנולוגיות חדשות שאנחנו אפילו לא יודעים
מדברים כאלה ,כמו איזה רכבת שיכולה להגיע
מקליפורניה לניו יורק במהירות ,משהוא כמו חצי
שעה ,זה טכנולוגיה חדשה שאין לנו ,לא נתנו לנו.
באמריקה ,תשתיות החשמל נמצאות במצב קשה
ביותר ,הם מיושנות לא פועלות כמו שצריך ,כל דבר
קטן יכול לגרום לזה לקרוס ,אבל מתחת לאדמה
ובבונקרים הלוקסוס שלהם הכל ממש הכי הכי
משוכלל.
העולם שאנחנו חיים בו הוא סדום ועמורה ,יש
עבודה זרה ופריצות כמו שהיתה במצרים .כל
הרשעים שחיו אי פעם ,ירדו היום בגלגול ושולטים
כיום על הממשלות ,הטכנולוגיה ,התקשורת וכו'
ובכך בעצם שולטים על כל העולם.
אבל זה לא יעזור להם כי בסופו של דבר ,הקב"ה
ברא את העולם הזה אך ורק בשביל היהודים,
בשביל הנשמה היהודית שתתפתח ,תעלה ותגיע
לרמה כל כך גבוה על מנת שתוכל לעבור לשלב
הבא של הבריאה ,והשלב הבא של הבריאה זה
להיות כל הזמן עובדי ה' ,עבדי ה' ,משרתים של ה',
וזו תהיה השמחה הכי הכי גדולה שיש .אבל עד
שנגיע לזה ,זה לא יהיה פשוט כלל ,נצטרך לעבור
את המלחמה הענקית שמתוכננת מן השמים.
ש .במקום אחד כתבת שהמלחמה מתוכננת ע"י
הרשעים ובמקום שני ציינת שהמלחמה מתוכננת
מן השמים ,זה לא סתירה?
ת .הרשעים חושבים שהם עושים את המלחמות,
אבל האמת היא שהכל משמים כדי להעניש את
הרשעים ולהחזיר את עם-ישראל בתשובה.
ונכון הוא שהקב"ה הוא לא אכזרי ,אבל הבן אדם
כן אכזרי ,יש יהודים בינינו שהם אכזריים ,שאין
להם לב ליהודים אחרים .אין להם לב לקב"ה .יש
יהודים שהם לא מאמינים בקב"ה ,שמעדיפים את
העבודה זרה של הרשעים .הם מעדיפים את ההנאה
הגופנית על פני ההנאה הרוחנית שהיא ההנאה
האמיתית ,אבל אין להם סבלנות ,הם רוצים את
ההנאה המידית.
הבעיה היא שהגוף יכול לקבל הנאות רק עד
גבול מסוים ,אחר-כך הבן אדם מתעייף או נרדם או
מקבל כאב בטן אם הוא אכל יותר מדי ,אבל לא
משנה מה ,לא משנה איזה הנאה הוא רודף .וכסף...
מי שאוהב כסף ,כמה כסף שיהיה לו ,אין לו אף
ִשׂ ַבּע ֶכּ ֶסף"
פעם הנאה מהכסף הזה" .א ֵֹהב ֶכּ ֶסף לֹא י ְ
קהלת ,אמנם גם ליהודים יש את אותם רצונות,
אבל לנו יש תורה המלמדת אותנו את הגבולות מה
מותר ומה אסור.
והיהודים שאמרו עם כל הלב 'נעשה ונשמע' אז
הנשמות האלה הן נצחיות ,אין מה לומר ,הן נצחיות
וגם אם הם רחוקים ,ה' יסחוב אותם בחזרה לאמת.
וכמו שכתבנו לא פעם  -שני שליש מהעולם יחרב,
חלק אחד לגמרי ,חלק אחד פחות או יותר לגמרי,
וחלק אחד לא יחרב ,ובחלק הזה נמצאת ארץ
ישראל .היהודים שנשארו בחוץ לארץ גם יגיעו
בחלקם .אבל רק אלה שהם באמת יהודים ,שבאמת
לא רודפים אחרי העגל הזהב .אלה שיש להם נשמה
ממש יהודית ,שמבינים שעגל הזהב זה שקר גמור,
ובחיים יש משהוא הרבה יותר אמיתי ממה שרואים
עם העיניים.
לצערי הרב העולם החרדי ירד בצורה קשה מאוד

במיוחד באמריקה .אחרי מלחמת העולם השניה
היהודים סבלו מאוד באירופה ,רוב היהודים ששרדו
הגיעו בעיקר לארצות הברית ,ובארצות הברית
נולדה קבוצה גדולה של יהודים שעיקר החיים
שלהם מבוסס על עגל הזהב ,והם לא רק אנשי
עסקים ,אלא גם "לכאורה" תלמידי חכמים ,ותרבות
השקר שוב תפסה את רוב היהודים ,הם פשוט לא
הבינו מה זה אומר להיות יהודי ,הרבה נהיו
חילונים ,הרוב הגדול של יהודי אמריקה הם מחללי
שבת ,חלק מנסים להתקרב לקב"ה לפי ההבנה
השגויה שלהם .הם חושבים שהם יכולים לשנות
את התורה לכיוון עגל-הזהב.
אחרי מלחמת העולם השניה היו כמה רבנים
חזקים מאוד ששלטו בארצות הברית אבל הם הלכו
לעולמם והיהודים באמריקה נשארו עם רבנים
אומנם גדולים אבל לא כמו הגדולים של הדור
הקודם ויש הרבה רב'ייס שהם הולכים לא לפי מה
שכתוב ,אלא הם הולכים לפי איך שהם מרגישים,
איך שהקהילות שלהם רוצות ,ועל זה כתוב פני
הדור כפני הכלב ,הכלב שולט וסוחב את הרבנים,
מסתובב מסתכל אם הם באים איתו ,ורוב היהדות
החרדית בארה"ב נראית כך.
אבל אנחנו חייבים לדעת שזה לא בדיוק
אידישקייט ופה בארץ כל ה'עולם הזה' עם הנשים
הלא צנועות ,ממש לא צנועות ,עם פאות ארוכות
משער אמיתי ,עם שמלות לא צנועות וקצרות ,עם
איפור ,ואפילו יש איפור לשלש שנים שלא יורד וזה
אסור ,אסור .אומנם יש כאלה שמתירים את זה,
איך? אני לא יודע! אבל הכל התבלבל.
הרבה גברים חרדים הולכים עם בגדים צמודים,
חליפות קצרות שאי-אפשר אפילו לכפתר אותן,
פאות קטנות אחרי האוזן ,ללא זקן  -לרוב על-פי
דרישתה של הכלה ,וכל זה לא בסדר ,זו ירידה
גדולה.
וגם בארץ היצר הרע נכנס בין החרדים -
הגשמיות ,החוסר הבנה ,חוסר העומק ,השטחיות
והרצון להיות כמו החילונים אבל עם כיפות ,זקנים
וכו' .אבל זה לא יחזיק מעמד...
ועכשיו כל אחד יצטרך לבחור באיזה צד הוא
נמצא ,בצד של הקב"ה או לא ,אם הוא הולך לכיוון
הקב"ה או לא ,אם הוא הולך לכיוון האמת או לכיוון
שקר ,אי אפשר יהיה להיות בשני הצדדים .אלה
שהולכים לכיוון השקר יעלמו ,אלה שבוחרים בשקר
יעלמו ,ואלה שבוחרים להיות עם ה' ממש לגמרי,
עוזבים כל הגשמיות המיותרת ואת כל השטויות
והולכים לכיוון הקדושה והצניעות  -אלה ינצלו.
הקב"ה שונא זימה והקהילות מלאים זימה,
הקב"ה שונא פריצות וכל מה שקשור לזה ,אשה
יהודיה צריכה להתלבש ארוך ורחב ובלי פאה ,כן
בלי פאה .יש כל כך הרבה רבנים חשובים ביותר
שאסרו את הפאה מלכתחילה .אני לא פוסק הם
פסקו ,לכן תתכוננו לקראת העתיד ,עכשיו אתם
מתחילים לראות שזה לא צחוק ,זה לא יהיה צ'יק
צ'ק וגמרנו ,זה יקח זמן ,נלך משלב לשלב ,קודם
תהיה מלחמת עולם ,בלי כל ספק הרשעים סוחבים
את כל העולם לזה.
יש הרבה מהרשעים גם פה בארץ ,כמו שאמרתי
יש להם בונקרים עמוקים בתוך האדמה ,בונקרים
ענקיים ,ממש ערים שלמות ,וזה לא יציל אותם כי
אי אפשר להסתתר מה'ִ " .אם ִי ָסּ ֵתר ִאישׁ ַבּ ִמּ ְס ָתּ ִרים
ַא ִני לֹא ֶא ְר ֶאנּוּ" )ירמיה כג ,כד( ואם יהיה אפילו
וֲ
חרדי אחד שיצטרף אליהם אני לא מקנא בו.
בנבואות כתוב כי מי שנמצא בירושלים ומבקש
עם כל הלב מהקב"ה שיציל אותו – הוא ינצל,
ואנחנו יודעים כי ה' יציל כל נשמה יהודית ויכריח
אותו לעשות תשובה ,גם בחו"ל" .וְ ָשׁב וְ ִק ֶבּ ְצ ָך ִמ ָכּל
יצ ָך ה' ֱאל ֶֹקי ָך ָשׁ ָמּהִ :אם ִי ְהיֶה ִנ ַדּ ֲח ָך
ָה ַע ִמּים ֲא ֶשׁר ֱה ִפ ְ
וּמ ָשּׁם ִי ָקּ ֶח ָך":
ִבּ ְק ֵצה ַה ָשּׁ ָמ ִים ִמ ָשּׁם ְי ַק ֶבּ ְצ ָך ה' ֱאל ֶֹקי ָך ִ
)דברים ל,ג(
ועכשיו אני רוצה לומר שוב ,ה' רוצה את העם
שלו ,ה' אוהב את עם ישראל ,אבל גם עם ישראל
צריכים לאהוב את ה' ולעשות את רצונו בלבד .ואם
יהודי גר בניו-יורק או בחו"ל הוא צריך לעזוב את
הבית שלו ,ולא משנה אם הוא גר בבית פשוט או
מפואר ולהגיע לארץ-ישראל .זה מה שצריך לעשות,
ואפילו אם בארץ יש בלגן ,אין דבר ,אם יש לו את
הכסף ואת היכולת ,עכשיו זה הזמן להגיע לארץ
ולא להיות ציוני אלא להיות יהודי אמיתי שחי אך
ורק לפי התורה הקדושה ,לחזק את היהדות פה
בארץ ישראל .אנחנו ,עם-ישראל פה בארץ-ישראל
צריכים להתנגד עם כל הכוחות שלנו לכל החוקים
והדברים הקשים שעושים נגד הדת פה .יחד עם
זאת אנחנו צריכים לבודד את עצמינו ולא להיות
איתם ,להחזיק את הילדים שלנו בבית אם צריכים.
וכשיתחיל הבלגן ,הרשעים והלא מאמינים ירוצו
ויברחו מהארץ או יכנסו לבונקרים ואנחנו נישאר
למעלה ולא נפחד ,כי הקב"ה יודע שאנחנו האנשים
היהודים האמתיים ,אנחנו הם אלה שעמדנו בהר
סיני ולא שכחנו מה שאמרנו ,מה שהבטחנו ' -נעשה
ונשמע'' ,נעשה ונשמע' לנצח.
)המשך שאלות ותשובות בעלון  20נספח .(5
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בס"ד

מסרים מבחורים אוטיסטים

מתגעגעת למקום שלי בגן עדן
אסתר ,כ"ו ניסן התשע"ח
אין לי כל כך מה להוסיף .ר' בנימין אמר
כמעט הכל ,אבל אני אוסיף טיפה .אני רק רוצה
להוסיף שהנשמה היהודית זה הדבר המתוק
ביותר ,הטוב ביותר ,האהוב ביותר .הקב"ה
אוהב כל-כך את העם שלו .אם אנחנו
מתגעגעים אליו – הוא מתגעגע גם אלינו.
הקב"ה רוצה כל כך שנהיה איתו לגמרי ,הקב"ה
רוצה שנהיה נאמנים לו ,שנילחם נגד היצר
הרע ונרצה אותו בלבד .הוא לא יתן לנו לאהוב
משהו אחר "לֹא י ְִהיֶה ְל ָך ֱאל ִֹקים ֲא ֵח ִרים ַעל
ָפּנָי" שמות כ' כי הוא הכל יכול והוא רוצה את
יך
העם שלו .והקב"ה מקנא " ִכּי אָנ ִֹכי ה' ֱאל ֶֹק ָ
ֵאל ַקנָּא" שם כי הוא אוהב אותנו .הקב"ה לא
רוצה שנבחר חיים של שקר ,כי חיים של שקר
מביאים רק למוות ,מוות שנשאר מוות ולא
יותר מזה ,מוות שהבן-אדם נעלם לגמרי.
ואנחנו ,היהודים שהלכו במדבר ואמרו עם
כל הלב ,עם כל המהות "נעשה ונשמע" –
אנחנו נגיע לנצח ,נצח נצחים .אנחנו נהיה
המשרתים של הקב"ה וזו תהיה ההנאה הכי
גדולה .נעבור הרבה סבל לפני זה ,אבל בסוף זה
יהיה טעם כל-כך טוב ונשכח מכל הלכלוך,
הסבל ,הייסורים והתשוקות של העולם הזה.
נשכח שהיה פעם העולם הזה ונהיה אך ורק
לגמרי רוחניים .אני כל כך מחכה לזה .כבר
עברתי הרבה שלבים בחיים שלי .התגלגלתי
כמה פעמים בעולם הזה ,ובגלגול שלי היום אני
ילדה קטנה השונה מילדות אחרות )אסתר היא
ילדה עם תסמונת דאון( .אני יודעת בטוח
שעכשיו תהיה גאולה השלמה ,זה בטוח.
ש.את אומרת כאלה דברים נפלאים ,למה את
בוכה?
ת .אני בוכה כי אני מתגעגעת למקום שלי בגן
עדן ,אבל אמרו לי שאני צריכה לחזור לעולם
הזה בשביל לעזור לעם-ישראל ,אני בוכה גם כי
אני יודעת כמה סבל עומד להיות גם ליהודים
הטובים עד שנגיע לגאולה השלמה.
ש .מה אפשר לעשות כדי להקטין את הסבל
של עם-ישראל?
ת .רק להמשיך לנסות ,לרצות למשוך ,להעלות
ולקרב יהודים מבולבלים לאידישקייט ,שיראו
יותר צנועים וכו' וכו' .להמשיך את העבודה,
ללמוד ,לשבת ללמוד ,זה חשוב ביותר .כל
יהודי אמיתי צריך ללמוד ולהתפלל ,להגיד
תהילים על עם-ישראל ,לבכות ,לבקש מהקב"ה
שזה יעבור בקלות בשביל כל הילדים שלנו,
הנכדים שלנו ,ההורים שלנו .שכולם נצא מזה
שלמים .מה יש לעשות? יש בלי סוף מה
לעשות.
#302/2

חיים כאן כל הנשמות שהיו בהר-סיני

אסתר ,א' אייר התשע"ח

#303/2

ברוך ה' בן דיבר משהו מאד יפה ,מאד אמת.
)ראה המסר של בנימין מתאריך א' אייר התשע"ח –
"ואז יעופו טילים גרעיניים מכל הכיוונים "(.
נהנתי מאד ואוסיף רק דבר אחד – נכון שיהיה
מאד קשה ,זה לא יהיה זבנג וגמרנו ,אבל לא לדאוג,
אנחנו נזכור את הזמנים האלה ונשמח ,נוכל לעבור
את זה בלי פחד ,רק עם הפנים לה' כל הזמן .כמו
שאתם נהנים להסתכל על צדיק כי רואים את האור
הקדוש שיוצא ממנו ,ככה נרגיש עם משיח ,ואחרי
השלב הזה – גם עם הקב"ה .אני לא יודעת איך
להסביר את זה ,אבל תהיה כזו הרגשה כל-כך טובה,
רגיעה ממש בכל מקום – בגוף ובמחשבות .אנחנו
רק נשתוקק להיות אחד עם ה' .תהיה רק קדושה
ללא טומאה.
אני שמחה שבאתי לעולם הזה ,אפילו שבהתחלה
הצטערתי .ברוך ה' אני בבית של מאמינים ממש,
וגם אני רואה פה את בנימין ואני מכירה אנשים
מאמינים ממש שגם חיים רק כדי לקבל משיח
צדקנו ,אנשים שכל המחשבות שלהם וכל הרצונות
שלהם – זה רק זה ,וזה עושה לי כל-כך טוב,
שאפילו אם יש רק כמה אנשים כאלה בעולם – זה
שווה הכל .ואני יודעת שישנם כאן את כל הנשמות
שהיו בהר-סיני – והם הרבה יותר מהאנשים שאני
מכירה ,אבל לא משנה ,זה יהיה משהו משהו.
כל יהודי אמיתי שווה אלפי אלפי ערב-רב,
עמלקים ,אדומים ,ערבים וכו' ,לא יהיה יצר הרע,
יהיה רק טוב .אין לי יותר מה לומר ,אני מאד
שמחה לדבר ,לפחות אני יודעת שיש לי תפקיד
בחיים האלה בעולם הזה ,שכל-כך פחדתי לבוא
אליו .בקשתי שאני אבוא כך ]עם תסמונת דאון[ כדי
שלא יהיה לי נסיון וברוך ה' ,ה' הביא אותי
למשפחה נורמלית ולא במשפחה לא נורמלית כמו
שרוב האנשים היום .די.
אז נשמח כמו שלא שמחנו  2000שנה

מנחם ,י' אייר התשע"ח

#304/1

עם ישראל ,אני מתחנן לפניכם – תחזרו
בתשובה ,העולם הוא לא כל השטויות שאתם
מתעסקים עם זה – העולם הוא הקב"ה .כל העולם
– הים ,ההרים ,הכוכבים ,כל מה שחי וכל מה

שאנחנו רואים וכל מה שאנחנו לא רואים – הכל זה
הקב"ה.
מכל האוכלוסיה של  7מיליארד בני-אדם בעולם
הזה – רק מעטים יודעים את האמת שאין עוד
מלבדו ,שהוא הכל ,הכל יכול ,פשוט הוא הכל .וכדי
לעבור את המבחן הגדול שיש לנו בעולם הזה –
אנחנו צריכים קודם כל להכיר בזה שהוא הכל ,אין
עוד מלבדו ואנחנו בעצם כלום – הוא נותן לנו
חיים ,הוא נתן לנו גוף "הנשמה לך והגוף פועלך ומי
ידמה לך "...הוא נותן לנו יכולת ,הוא יודע מי אנחנו
כי הוא יצר אותנו .אמא לא יצרה אותנו – היא רק
כלי להביא אותנו לעולם ,גם אבא לא יצר אותנו כי
גם הוא כלי להביא אותנו לעולם .הקב"ה יודע
אותנו מ-א' עד ת' ,יודע כל דקה בחיים שלנו – מה
היה ומה יהיה .אנחנו לא יודעים ,אבל הקב"ה יודע
– כי הוא האבא שלנו והאמא שלנו והוא הכל יכול,
הוא הכל .ואנחנו לפעמים עושים חטאים והוא גם
יודע שנעשה חטאים ,והוא יודע אם נחזור בתשובה
עם כל הלב או לא ח"ו.
הוא ברא את העולם עם עבר הווה ועתיד .הוא
יצר את הזמן ,הוא נתן לנו שעונים כדי שלא נאחר
ואם נאחר אז מה? לא קרה כלום ,רק שלא נאחר
לשחרית מנחה וערבית וכו' – כי זה נצחי ואת זה
הוא ברא בשבילנו .אבל רק בעולם הזה ,אבל בעולם
הבא של משיח לא יהיה שום דבר כזה ,נתפלל
ונהלל את ה' כל היום לא משנה מה ,לא נצטרך
לנוח ,לא נצטרך לדבר שטויות ,נדבר רק קדושה.
ואני מבין שיש כבר אנשים שכבר אומרים "אוי,
משעמם ,מה נעשה בשביל הכיף?" .הקב"ה ברא
בעולם הזה גם את הכיף עבור הרשעים והטיפשים
שרוצים רק כיף וזה הסט"א )סיטרא אחרא( .סט"א
שכל היום גורם לאנשים לרצות בידור .בידור זו
העבודה של הסט"א ,אין כזה בידור בעולם הבא של
משיח .יש את הקב"ה ויש את אהבת הקב"ה לעם-
ישראל ואהבת עם-ישראל לקב"ה .נחיה רק לשרת
אותו ,לשמח אותו וזה יהיה כל כך טוב ,כל כך נהדר
שאין מספיק מילים בשביל לתאר את זה.

שאפשר לראות את הכוכב יותר ברור ויותר גדול,
הוא מאד קרוב וכבר משפיע פה על כדור הארץ.
אולי אתם לא מרגישים כל כך ,אבל יש מקומות
בעולם שמרגישים את זה מאד חזק עם רעידות
אדמה אפילו בסולם  9של ריכטר .יש פתאום שלג
במדבר ,וחם איפה שצריך להיות קר .הקיץ והחורף
התבלבלו ,ובכלל המון חיות ודגים מתים בלי סיבה.
כמו כן ישנם הרי געש שמתפרצים בכל העולם –
אחד אחרי השני ,יש כבר מאות מטאורים גדולים
וקטנים שפוגעים בכדור הארץ וגורמים לשרפות
ענקיות וכו' .בחדשות לא מספרים לנו את הכל,
ואם בטעות מספרים ,אז פשוט מורידים את זה
מהר כדי שנשכח .זה נהפך לעולם של אלימות שאף
פעם לא היתה עד כדי כך אכזרית כמו שהשטן יודע
לעשות ולהשפיע על אנשים לעשות ,אבל ה' ישים
לזה סוף.
השמש הקטנה )מכונה בשם נמסיס( עם לקט
כוכבים המסתובבים סביבו )אחד מהם נקרא פלנט-
אקס ,ניבירו ,בעל הכנפיים ,הדרקון האדום ועוד
כמה שמות( – וזה ברור מעשה ה' .רק ה' יכול
לעשות כזה דבר שפתאום מופיע כוכב ומגיע בדיוק
לידינו .כדור הארץ הוא הכוכב היחיד ביקום שיש בו
בני-אדם .וזה הכל עשוי ,נברא עבורנו .השמש,
הירח ,הכוכבים ,הכל נועד כדי להחזיק את כדור
הארץ שיהיה גם יום וגם לילה ,שהכל יעבוד כמו
שצריך וכו' .זה הכל נברא בשבילנו.
בואו עם ישראל ,הסוף כמעט מגיע ,תבואו איתי,
אני צדיק ,תבואו איתי ,נלך אחרי משיח צדקנו והוא
יביא אותנו לבית המקדש .נעבור כל מיני דברים עד
שנגיע ,אבל לא לעזוב ,לא לעזוב! נלך אחרי משיח
צדקנו שיביא אותנו לבית המקדש ,ויביא אותנו
לכסא הכבוד ואנחנו נכיר מקרוב את אבינו
שבשמים.
אני רוצה לומר לכל העולם היהודי – הגיע הזמן
לעלות לארץ-ישראל .מי שיכול להגיע – הוא ירוויח
בסוף .מי שלא יכול – להתפלל לה' שיעזור לו
להגיע לא"י .נכון ,אומרים בשביל מה להגיע לא"י,
הרי יש שם שלטון של רשעות שרק רוצה לגמור את
היהדות ה' ישמור ,אז למה להגיע לא"י שיש בה
ממשלה שרוצה להפוך את היהודים פה לגוים או
לכאילו יהודים .למה להגיע לפה? כי אנחנו ממש
לפני הגאולה!
פלא יועץ ,ערך גאולה' :ומסימני המאמין ומצפה
לישועה הוא ...שלא יבנה בתים רבים חזקים ועליות
מרווחים בציורים ופטורי ציצים בארץ נכריה ,כי מי
שהוא נכון לבו בטוח יושב ומצפה מדי יום ביומו כי
קרוב יום ה' שיקבץ נדחיו ונקומה ונעלה אל הר ה'
מקום מקדשנו ,ולא יקבע דירתו דירה נאה בארץ
כצל עובר וגֵרים אנחנו
הטמאה ,ומה גם כי ימינו ֵ
בעולם הזה.
אנחנו לא צריכים דמוקרטיה ,אנחנו יודעים שאין
לנו שכל לעומת הקב"ה ,ורק הקב"ה יכול לכוון
אותנו .כמו תינוק היודע שההורים שלו הם מכוונים
והם מחזיקים אותו .הם מאכילים אותו ,הם
משכיבים אותו לישון ומכסים אותו בשמיכה כאשר
קר .הוא יודע שהם שומרים עליו .ולנו יש את
הקב"ה השומר עלינו ,אנחנו לא צריכים את
המדינה ,אנחנו צריכים את הקב"ה .והקב"ה יוציא
אותנו מהמדינה ,אבל לא מארץ-ישראל .הוא פשוט
יהרוס את המדינה ואנחנו היהודים האמיתיים
נשאר .הקב"ה ישמור עלינו גם כשהכוכב יגיע עם
כל ההרס שהוא מביא .ואפילו כשתהיה מלחמת גוג
ומגוג הקב"ה ישמור עלינו ,לא יקרה לנו כלום
בעזרת ה'.
נכון ,הרבה אנשים שנחשבים ליהודים אבל הם
באמת ערב רב – יעלמו ,אפילו קרובים שלנו שלא
נדע ,אבל זה לא משנה לנו כי נדע שאם זה קרה ,ה'
יודע מה הוא עושה.
אנחנו ,עם-ישראל נחזור לקב"ה פה בארץ ישראל,
אנחנו נרגיש את הקדושה הרבה יותר חזק ובמיוחד
כשאין בלבולים ,זה יבוא חזק מאד וזה יביא אותנו
לרמה רוחנית הרבה יותר גבוהה ממה שאנחנו
עכשיו ,ואחרי זה הקב"ה יגלה לנו את כל האמת .זה
יהיה גילוי מדהים בשבילנו ,מעל ומעבר לכל חוויה
שהיתה לנו מהאדם הראשון ועד היום ,אבל נדע
שזו האמת ,אז נשמח כמו שלא שמחנו  2000שנה.
ארץ ישראל ,במיוחד ירושלים היא רק המעבר
לעולם הבא .ירושלים תישאר ,כדור הארץ לא
ישאר ,עם-ישראל ישאר לנצח.
ש .כמה יסורים אנחנו עוד נצטרך לעבור?
ת .רוב הסבל יהיה הפחד ,גם לראות את הערב רב
נעלם – זה יפגע בנו מאד ,כי אלה יהיו אנשים שלא
תמיד ידענו מי הם בכלל ,יכול להיות שהם אנשים
קרובים ה' ישמור ,והפרידה מהם יכולה להיות מאד
כואבת ועצובה ,אבל אנחנו רוצים להיות עם ה' –
לא משנה מה .אם ה' מראה לנו שהם ערב רב ,אז
צריכים לקבל את זה בהכנעה כמו ה  20%יהודים
שיצאו ממצרים וקברו את ה 80%-שנפטרו במכת
החושך ולא רצו לצאת ממצרים.

אתם מבינים? אני מקווה שכן ואני יודע
שהרשעים לא יבינו ,הם רוצים את השטן ימש"ו,
הוא השטן שיודע לתפוס את הערב רב ,את
העמלקים ,את האדומים ,את המוסלמים ואת
הנוצרים ואת כל הגוים .ולמה? כי הוא מושך אותם
לעולם הזה ,הוא מושך אותם להנאות הרגע של
הגוף .וזה ממש חבל ,אבל כנראה שהאנשים
הנמשכים לזה לא ראויים ליותר מזה .ואני רוצה
לומר כי מי שהולך אחרי השטן ימש"ו מסכן מאד.
כל ההנאות הגשמיות הן הנאות לרגע אחד .כמה
הבן-אדם יכול לאכול? אם אוכלים יותר מידי
הקיבה מתפוצצת .אלה שהולכים אחרי השטן ח"ו,
מתעסקים עם כל מיני הנאות .אבל עד כמה אפשר
ליהנות? יש גבול לכל דבר ואחרי זה ,זה פוגע בהם
חזק וקשה ואפילו זה יכול להרוג אותם ,אבל הם
רק דואגים שיהיה להם כיף ,שייהנו עם החושים
ולא עם הנשמה ,הם בכלל כבר לא מרגישים את
הנשמה ,הם לא רוצים לעזוב את החושים ,אפילו
שהם כבר חולים מזה ,אפילו שזה עושה את הגוף
שלהם לא בריא ועייף ,הם לא רוצים לעזוב את זה.
הסט"א נכנס פנימה ומשגע את העולם ,והעולם
שלנו היום דומה יותר לסדום ועמורה מאשר כל
דבר אחר .הסדום ועמורה זה רוב העולם ,גם
במדינת ישראל זה קיים .לא בארץ ישראל –
במדינת ישראל זה קיים ,וזה מה שיהרוג את רוב
האנשים בעולם ,אבל לא את הצדיקים ולא את
היהודים האמיתיים ,כי הם לא סובלים מזה ,אולי
זה מושך טיפה ,אבל באיזה מקום עושים תשובה
ורוצים להיות קדושים .כל יהודי אמיתי רוצה
להיות קדוש ,אין לו שום רצון להיות כמו הגוים.
יש כאלה שההורים שלהם התבוללו ואפילו יכול
להיות שעברו מאז כמה דורות ,אבל כשמגיעים
לעולם הזה ,אפילו שהם רחוקים ואפילו מחללים
שבת שלא נדע ,אבל כאשר הם רואים צדיק ,אז
הלב שלהם נמשך אליו ועם כל המהות שלהם הם
רוצים להתקרב אליו ,ואז גם הרצון ללמוד תורה
מגיע .יהודי אמיתי רוצה להיות קדוש ,להתקרב לה'
כמה שרק אפשר ,בלי שום גבול ,אבל אלה מעט
מאד אנשים לעומת כל אלה שחיים פה בעולם הזה.
אנחנו נראה בעתיד הקרוב ניסים כל-כך גדולים
וזה יפחיד אותנו – אבל נשמח ,כל יהודי אמיתי
ישמח .די! מספיק עם העולם המלוכלך הזה,
המטונף עם אנשים עקומים ומגעילים .אנחנו ,גם
הרחוקים שבינינו וגם הקרובים שבינינו נבין ,נבין
שה' עושה את הכל .העולם הזה נברא אך ורק
להחזיר את היהודים לקב"ה עם רצון לא לעשות
עבירות .ובכלל עם רצון עז להתקרב אליו ולהגיע
לרמה רוחנית כזו שנוכל להיות עבדי ה' .שנהיה
קדושים גם ,גם הגברים וגם הנשים ונרצה רק
קדושה.
בעתיד הקרוב ביותר תהיה מלחמה קשה ביותר,
היא לא תארך הרבה זמן אבל תגרום להרס ענקי,
העולם יאבד חלק גדול מהאוכלוסיה שלו בזמן קצר
ירושלים תיהיה המעבר מהעולם הזה ל#304/2 ...
ביותר .אבל לא לפחד עם ישראל ,אתם הילדים ,אסתר י' אייר התשע"ח
הבנים והבנות של הקב"ה והוא ישמור עלינו .לא
אני לא מבינה מה יש לי עוד לומר ,הצדיק הזה
לפחד ,לא לפחד!
)מנחם( אמר את הכל כל כך יפה ,מה יש לי עוד
ואחרי זה יבוא הכוכב ,כבר היום ישנם זמנים להגיד .רק לחזק אולי קצת את מה שהוא כתב.

ארץ-ישראל ,בעיקר ירושלים היא מקום קדוש,
מקום נצחי מקום שבעתיד הקרוב יהפוך באמת
למעבר בין העולם הזה כמו שאנחנו מכירים אותו
עכשיו ,למימד אחר לגמרי ,זה לא העולם הבא
שאליו הנשמות הולכות אחרי שעוזבים את העולם
הזה ,זה מקום אחר  -עוד יותר טוב.
אני מחכה מאד לגאולה השלמה .כאשר שאלו
אותי בשמים לפני שירדתי לעולם הזה ,אם אני
רוצה לחזור לפה ולתקן את מה שהייתי צריכה
לתקן ,אני מיד עניתי – כן ,ולמה? כי מי שנמצא
עכשיו בעולם הזה ,אם הוא היה בהר סיני ואמר
"נשעה ונשמע" – היהודי הזה יזכה מיד לעולם הבא
של משיח בלי לעבור את שלב המיתה ,הוא יעבור
מחיים לחיים – ולזה אני מחכה.
העולם הזה כמו שהוא עכשיו הוא מקום שבני
אדם רשעים הרסו .הם כל כך לא רוצים שמישהו
יגיד להם מה לעשות ,שמישהו יגיד להם להיות
צדיקים ולעזוב את השקר שלהם ,הם לא מסוגלים
לשמוע בכלל או לרצות את האמת .הרשעים חייבים
להימחק והצדיקים שהם מעטים מאד – יחיו חיי
נצח.
ולאחיות היהודיות שלי ,אני רק רוצה לומר לכן –
מי שהולכת לא צנועה לא תוכל להיכנס לבית-
המקדש .יהיו שומרים שמה ,שומרים ושומרות .יהיו
מלאכים ובודקים – מי צנוע ומי לא ,אתן באמת
חושבות שאפשר להיכנס לבית המקדש ולזכות
ולהגיע לעולם הבא של משיח עם לבוש לא צנוע?
ודאי שלא .גם אם הגברים צנועים בלבוש ,עם
הולכים עם מעיל ארוך ,זקן ארוך ,פאות ,כיפה
גדולה וכו' אבל אם האישה שלהם הולכת לא צנוע,
או אם המחשבות שלהם לא צנועות – השומרים
יודעים את המחשבות שלהם וזה יפסול אותם .לא
לפחד ,ההכנה הכי טובה זה להתקרב לה'

אנחנו נעבור למימד אחר
דניאל ,א' סיון התשע"ח
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אבא ,אני כל-כל עצוב וכואב מצד אחד ומאד
מאד מתרגש מצד שני .אני מתרגש בגלל שאני כבר
יכול לראות סוף סוף שאנחנו נכנסים לגאולה
השלמה ,ואני עצוב בגלל שאני רואה את הכאב
והסבל שהעולם עובר עכשיו ,העולם פשוט נופל
בכל התחומים ,הרוב נופל לצידו של השטן ימח-
שמו ,ורק חלק קטן ,פצפון מתוך אוכלוסיית העולם
הולך לכיוון הקדושה .ובין אלה שהולכים לכיוון
הקדושה לבין הרשעים הגדולים ישנה איזה קבוצה
מבולבלת שלא יודעת מה קורה בכלל ולאן ללכת,
מה האמת ומה השקר ,פשוט מבולבלת לגמרי.
העולם נראה לנו גדול ,שבע מיליארד בני-אדם
המאכלסים את העולם זו כמות גדולה מאד ,אבל
עם ישראל שהוא קטן כל-כך ביחס לאוכלוסית
העולם  -בחשיבותו הוא מעל ומעבר לכל העמים
האחרים גם יחד .ובעתיד הקרוב אנחנו נגיע לאמת
והאמת תשלוט.
אתמול היתה שמחה גדולה במדינת ישראל ,ואני
אומר מדינת ישראל ולא ארץ-ישראל כי זה לא אותו
הדבר .אמנם הם באותו מקום ,אבל אין קשר ,כי
אין במדינה קדושה והיא מורכבת ובנויה אך ורק
משקר .מההתחלה המדינה נבנתה על שקר ,היא
נבנתה על מלחמה נגד בורא עולם ,נגד הכל יכול.
מדינת ישראל חגגה אתמול את פתיחת השגרירות
האמריקאית בירושלים ,והכירו בכך שירושלים היא
בירת ישראל ,כאשר רוב מדינות העולם לא מכירות
בזה ואמריקה הגדולה מכירה בזה והיו כל מיני
נאומים יפים מאד ,ואפילו ראש הממשלה
בהתרגשות ובהתלהבות גדולה מול נציגים
ומצלמות מכל העולם – ברך נגד הרצון שלו ונגד
האמונה שלו – את ברכת "שהחיינו" עם שם מלכות
ְמנוּ
עוֹלםֶ ,שׁ ֶה ֱחיָנוּ וְ ִקיּ ָ
רוּך אַ ָתּה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָה ָ
 " ָבּ ְיענוּ ַל ְזּ ַמן ַהזֶּה"  -וזה סימן של הסוף .כי ראש
וְ ִה ִג ָ
הממשלה לא התכוון לומר את זה ,אבל ה' פתח את
פיו והכריח אותו לומר את האמת – שרק הקב"ה
עושה את הכל ,רק הקב"ה הוא הכל יכול ולא צה"ל
ולא הכנסת ולא אף-אחד אחר .ה' נותן לנו דרך
הרשעים ,להציץ לעתיד אל מה שעומד להיות ,שכל
העולם יכיר בקב"ה כהכל יכול ואין עוד מלבדו.
עכשיו נחזור למוצ"ש שעבר בו היתה תחרות
אירוויזיון )תחרות זמר מלאה פריצות באירופה ,כל
מדינה שולחת זמר ושופטים מכל המדינות בוחרים
מה השיר הנבחר ,צופים בתחרות מאות מליוני בני-
אדם .התחרות נערכת מידי שנה במדינה הזוכה של
שנה קודמת( .אני ידעתי ברור שישראל תנצח ,איך
ידעתי? כי אני חש שהרשעים עושים שהיהודים
ירגישו בעננים ויהיו שמחים מאד.
ובאה בחורה מישראל ,ודאי שלא צנועה בכלל,
מחללת שבת כי הרי התחרות היתה במוצ"ש והם
עבדו כל היום כדי להיות מוכנים .השיר היה שיר –
אני לא יודע אפילו איך לתאר את זה ,מוזיקה זה לא
היה .קשה לאוזניים לעכל איפה המוזיקה בזה ,רק
פשוט רעש .אפשר להגיד שזה מתאים בדיוק לדור
הזה .והם ,הרשעים תכננו את זה מראש ,וזה היה
ברור שזה הכל הצגה .כמו שאנחנו יודעים משנים
קודמות שזו לא בדיוק תחרות לפי החוקים .יש כל
מיני סיבות שמדינה אחת או אחרת נבחרת.
וכשהגברת חזרה לארץ אתמול בלילה ,היא עשתה
הופעה גדולה חינם בכיכר רבין בתל-אביב ,באו
המונים .ואנשים שמחו ,קפצו והשתוללו משמחה,
אבל אני בכיתי – כי שאלו אותה – מה עם השבת,
מה יגידו בשנה הבאה בירושלים ,הרי כאשר היא
זכתה ,היא התלהבה וצעקה "לשנה הבאה
בירושלים" .לקחת את המילים הקדושות האלה
ולהשתמש בזה ,שדבר כל-כך מלוכלך יגיע לירושלים

ומאחר שהתחרות היא תמיד במוצ"ש ,זאת אומרת
שיהיה חילול שבת ענקי כדי להתכונן .שאלו אותה
– "מה יהיה עם השבת" ,והיא ענתה – "כמו שלא
הפריעו לי בזה ,זה לא יפריע לאף-אחד".
יכול להיות שהיא צודקת ח"ו ,כי היהודים
החרדים בבלבול ,שכחו מה כן ומה לא .חלק
מהחרדים מתייחסים לחילונים כמו לגויים –
שיעשו מה שהם רוצים .אבל יותר ויותר הרשעים
שנחשבים כיהודים מושכים את החלשים שביננו
לתוך העולם שלהם.
אנחנו בסכנה גדולה – לא מהערבים ,ולא
מהרוסים ולא מהסינים ולא משנה מי .אנחנו
בסכנה  -סכנת-מוות ,מוות נצחי ח"ו ,ולמה?
כי אנחנו  -עם-ישראל ,ה' בחר בנו להיות העם שלו,
וזה בא עם הרבה הרבה אחריות ,עם הרבה דרישות,
אבל כל הדרישות של הקב"ה – רק מביאות אותנו
לנצח ,מביאות אותנו להשתחרר מהיצר הרע –
שמושך אותנו לכל מיני דברים אסורים בהחלט.
דברים שנותנים לבן-האדם הנאה רגעית ,אבל לא
הנאה נצחית ,דברים שהם מלוכלכים – הם לא לפי
הטבע שה' בנה את העולם הזה.
כאשר תהיה הגאולה השלמה – הכל ישתנה,
הטבע כבר התחיל להשתנות ,הטבע של העולם
הזה ,כדור הארץ שאנו חיים בו  -משתנה ,מזג
האויר השתנה ,הכל השתנה .ואנשים ,בני האדם
משתנים לרעה ,מתעסקים עם דברים שהיו אסורים
ולא מקובלים על כל האנושות ,ועושים את זה חוקי
– שזה מותר ,גם אם פעם זה היה נגד החוק .זה נגד
התורה  -איך שלא יהיה.
הרשעים – הפכו את העולם לדמוקרטיה כביכול,
עוד מעט גם החיות יצביעו ...דבר אחד ברור – גם
ההתנהגות של בני האדם וגם ההתנהגות של החיות
השתנו .האסור ניהיה מותר והמותר ניהיה אסור.
לדוגמא התורה אומרת ששוק באשה ערוה ואסור
לגלותו ,אבל ברוב הסמינרים של בתי-יעקב הפכו
את זה – ואסור ללכת עם חצאית ארוכה ויש
סמינרים שאם הבת באה עם חצאית ארוכה –
שולחים אותה הביתה כי זה בניגוד לתקנון
הצניעות .ועוד דוגמא  -התורה אומרת "שער באשה
ערוה" אז שמים על הראש שערות של אשה אחרת
– וזה נחשב למותר .יש הרבה דברים שהם אסורים
לפי הדין אבל בעולם החרדי אסור לדבר נגד ,כי זה
כל-כך מצוי היום בגלל שאין לראשי הישיבות
וראשי הסמינרים את האומץ והרצון ללמד את
האמת .הם כמו כל העולם שהולכים על
פסיכולוגיה ,שזה לבד הורס את היהדות.
העולם החרדי מושפע מאד מזה .אנחנו יכולים
להגיד – טוב ,זה בירור גדול ,הרי כתוב שיהיה
בירור לפני שמשיח מתגלה ,מי הם ערב-רב או
עמלקים או אדומים וכו'.
מי שהוא יהודי אמיתי – כל הטינופת הזו -
מגעילה אותו ,הוא בורח מזה ,וכל אלה שנולדו עם
הנטיות של עמים אחרים ,או שהם ערב-רב ,שעוד
יש להם את הנטיות של מצרים ,או שבאו
ממשפחות שלא היו כמו שצריך .אבל המשיכה הזו
למה שאסור – היא מאד חזקה ,ואפילו אם הערב-
רב ישב וילמד יום ולילה תורה – זה לא יגן עליו –
כי אין לו את אותה נשמה – אותו בסיס שיש
ליהודים האמיתיים .לגרים אמיתיים יש נשמה
יהודית ויש להם את הכח להילחם נגד השקר ,ואלה
שלא התגיירו כמו שצריך – אין להם.
יבוא עכשיו מצב מבלבל וקשה ביותר ,היהודים
האמיתיים יבינו את האמת ,הם יבינו כי יש להם
נשמה יהודית ולא משנה אם הם רחוקים או
קרובים לאמת .הרחוקים יתקרבו לאמת שוב.
היהודים האמיתיים יבינו שכדי לשרוד צריכים
להתנתק מעולם השקר ולשמור על עצמנו בקהילות
סגורות יחד.
כי אם נישאר עם השקר ,עם הטינופת ,עם
החוסר קדושה בצורה איומה – ניעלם – חס
ושלום .ה' לא יתן לנו להיעלם .ה' ברא אותנו ,ה'
ברא את היצר הרע ,ה' ברא את אדם וחוה והכניס
את השטן לתוך הגן-עדן – כדי לבחון אותנו ,כדי
לבנות אותנו ,כדי שנהיה חזקים ,להגיד ליצר הרע –
לא ,לא רוצים ,לא נלך נגד הקב"ה.
אנחנו הדור האחרון ,הדור הכי נמוך ,אבל בגלל
המלחמה הכל-כך גדולה שיש לנו ,דוקא יותר מכל
דור אחר ,בסופו של דבר – נהיה הדור הכי גבוה.
וכשיגיע הרגע שמשיח מתגלה ,אחרי שנעבור הרבה
הרבה צרות ,וזה מאד מאד קרוב .נגיע לרגע הזה
והקב"ה יביא אותנו לבית המקדש השלישי –
שיהיה נצחי ,ואז נדע ונבין את האמת ולא יהיה לנו
שום צורך בשקר ,ללכלוך ,לתאוות כי אנחנו נהיה
כל-כך קרובים לאמת ,כל-כך קרובים לקב"ה .היצר
הרע לא ימשוך אותנו כלל לשום כיוון ,ומהרגע זה
נעלה ונעלה ונעלה.
בנינו את בית המקדש הראשון בעזרת ה' ,ואחר-
כך את בית המקדש השני כדי שלעם-ישראל יהיה
מושג מה זה בית-המקדש .בכל ההיסטוריה מאז
האדם הראשון היתה ירידה רוחנית כל הזמן ,אבל
בסוף אנחנו נגיע לעליה הגדולה ,והעליה הגדולה
תביא אותנו לבית-המקדש השלישי ,הנצחי .את
המושג של בית המקדש ואת הקדושה שצריך כדי
להגיע לשם – יש לנו כבר ,ה' עזר לנו לאורך כל
הדרך ,ה' שלח לנו רבנים ,צדיקים גדולים שיכוונו
אותנו וילמדו אותנו ,על מנת שנבין את האמת
בסופו של דבר .יש בלי סוף מה ללמוד כדי להבין
וה' יפתח לנו את הראש – לכל האמת ואז לא יהיה
צורך כלל לכל הדברים העקומים.
דמוקרטיה – המושג הזה הוא שקר ,דמוקרטיה
זה אומר – אם אתם אתנו ולא מפריעים לנו לחלל

שבת ,ובכלל משתתפים בזה – זה דמוקרטיה ,אם
אתם לא מפריעים לנו עם כל הכשרות שלכם  -זה
דמוקרטיה .אם אתם נגדנו ,ולא רוצים ללכת לצבא
של גויים שזה "כאילו" של יהודים ,אם אתם לא
רוצים להשתתף בכל מיני דברים שלנו – אז אתם
פושעים  -זה הדמוקרטיה .כלומר – דמוקרטיה זה
שהחרדים יעשו מה שאנחנו החילונים נכתיב לכם
מה מה לעשות ,ולמה? כי אנחנו רוצים מדינה
חילונית .אצל הקב"ה אין דמוקרטיה ,הוא הכל יכול
ומכתיב את הכל והכל הוא טוב .ומי שמגיע לנצח –
יהנה הנאות שאי אפשר להשוות בשום כיוון
ל"כביכול" ההנאות המסכנות והרעות והלא נעימות
של עולם השקר.
יותר להסביר אני לא יכול ,אני רק יכול להגיד
ברור – עם-ישראל אנחנו ב  -ס ו ף ! ,זה הסוף,
אולי זה יקח עוד שבוע ,עוד חודש ,עוד  12חודשים,
לא יודע ,אבל לא הרבה זמן ,ומשבועות יתחילו
הצרות והבלבולים הכי גדולים .אני מזהיר אתכם
ואני מבקש מכם ,אני יהודי ויש לי לב לכל יהודי
אחר .היהודים מרגישים באופן טבעי שאנחנו
משפחה אחת .אני מבקש מכם תחזרו לאמת כי יש
עוד זמן לחזור לאמת .כל יהודי אמיתי ,כל יהודי
שאמר "נעשה ונשמע" בהר סיני – ינצל ,הוא יתפוס
את האמת בסוף .ה' לא ישאיר אף יהודי אחד
בעולם הזה של השקר ,הוא יקח את כולם ,את כל
הילדים האהובים שלו .גם מי שבכל אופן מתנגד
ולא רוצה להגיע לאמת בגלל שיש לו עקשנות ה'
ישמור ,ה' לא יעזוב אותו עד שהוא יקבל את
האמת ,וזה לא רק לקבל את האמת כדי לעשות את
הקב"ה שמח ,לא ,אלא לקבל את האמת באמת –
עם כל המהות שלו .הקב"ה ימשוך כל יהודי ויהודי
בחזרה ויציל אותם – אחד ,אחד .אם הוא בארץ או
בחו"ל לא משנה איפה ,הוא יציל אותם .אפילו
הצדיקים שנפטרו בחו"ל ,הם יתגלגלו לארץ-ישראל,
ומארץ-ישראל אנחנו נעבור למימד אחר .הארץ לא
נבראה לנצח .עם-ישראל נברא ָל ֶנ ָצח ,ומי שמבין
את זה ומאמין בזה ,יבין מיד מה צריך לעשות ואיך
הוא צריך לעשות.
ובתוך החרדים עכשיו – יש מלחמות אחד עם
השני .למה? כי בתוך כל הקבוצות השונות השייכות
לעולם החרדי יש אנשים שלמעשה הם ערב-רב ,עם
זקנים ארוכים ,פאות ארוכות ,לבוש חרדי – אבל
הם ערב-רב .ממבט אי-אפשר לדעת מי שייך למה,
אבל יגיע המבחן עכשיו .הערב-רב לא יגיע לנצח,
אלה שנמשכים לשקר – ילכו לשקר ויעלמו .ואלה
שמבינים את האמת ממש – אז הם יהודים וינצלו.
לא יהיה קל ,יהיה שוק להרבה אנשים מההרס
העצום והשינויים שיהיו בכדור הארץ ,ולא סתם
שוק .והמשיח יתגלה ,לפני שהוא מתגלה תיהיה
מלחמת עולם ואנחנו על סף מלחמת עולם ,יש
צדיקים שכתבו את זה לפני הרבה מאד שנים והנה
זה קורה .הנבואות – במדויק – מספרות על
התקופה שלנו – אפילו שמות של המדינות .עם
ישראל – אנחנו צריכים להבין – נולדנו בשביל
להגיע לרמה רוחנית גבוהה ביותר כדי שנוכל לשרת
את הקב"ה ,להיות עבדי ה' ועובדי ה' לנצח.
נספחים
נספח 1
ָרם וְ ַעל
ֵאה ו ָ
]ישעיה ב'ִ :כּי יוֹם ַלה' ְצ ָבק'וֹת ַעל ָכּל גּ ֶ
אַרזֵי ַה ְלּ ָבנוֹן ָה ָר ִמים
ְ
ָכּל ִנ ָשּׂא וְ ָשׁ ֵפל :וְ ַעל ָכּל
וְ ַה ִנּ ָשּׂ ִאים וְ ַעל ָכּל אַלּוֹנֵי ַה ָבּ ָשׁן :וְ ַעל ָכּל ֶה ָה ִרים
ָה ָר ִמים וְ ַעל ָכּל ַה ְגּ ָבעוֹת ַה ִנּ ָשּׂאוֹת :וְ ַעל ָכּל ִמ ְג ָדּל ָגּב ַֹה
צוּרה :וְ ַעל ָכּל ֳא ִניּוֹת ַתּ ְר ִשׁישׁ וְ ַעל ָכּל
חוֹמה ְב ָ
וְ ַעל ָכּל ָ
אָדם ,וְ ָשׁ ֵפל רוּם
ַבהוּת ָה ָ
ְשׂ ִכיּוֹת ַה ֶח ְמ ָדּה :וְ ַשׁח גּ ְ
ילים ָכּ ִליל
ָשׁים ,וְ ִנ ְשׂגַּב ה' ְל ַבדּוֹ ַבּיּוֹם ַההוּא :וְ ָה ֱא ִל ִ
ֲאנ ִ
וּב ְמ ִחלּוֹת ָע ָפר ִמ ְפּנֵי ַפּ ַחד
וּבאוּ ִבּ ְמ ָערוֹת ֻצ ִרים ִ
ַחלֹףָ :
יֲ
אָרץַ :בּיּוֹם ַההוּא
וּמ ֲה ַדר ְגּאוֹנוֹ ְבּקוּמוֹ ַל ֲערֹץ ָה ֶ
ה' ֵ
ילי זְ ָהבוֹ ֲא ֶשׁר
ילי ַכ ְספּוֹ וְ ֵאת ֱא ִל ֵ
אָדם ֵאת ֱא ִל ֵ
יך ָה ָ
ַשׁ ִל ְ
יְ
ָעשׂוּ לוֹ ְל ִה ְשׁ ַתּ ֲחוֹת ַל ְחפֹּר ֵפּרוֹת וְ ָל ֲע ַט ֵלּ ִפיםָ :לבוֹא
וּב ְס ִע ֵפי ַה ְסּ ָל ִעיםִ ,מ ְפּנֵי ַפּ ַחד ה'
ְבּ ִנ ְקרוֹת ַה ֻצּ ִרים ִ
אָרץִ :ח ְדלוּ ָל ֶכם ִמן
וּמ ֲה ַדר ְגּאוֹנוֹ ְבּקוּמוֹ ַל ֲערֹץ ָה ֶ
ֵ
ֶח ָשׁב הוּא :ושם
אָדם ֲא ֶשׁר ְנ ָשׁ ָמה ְבּאַפּוֹ ִכּי ַב ֶמּה נ ְ
ָה ָ
פרק ס"ד'ִ :כּ ְקד ַֹח ֵאשׁ ֲה ָמ ִסיםַ ,מיִם ִתּ ְב ֶעה ֵאשׁ,
וֹת ָך
יךִ ,מ ָפּנֶי ָך גּוֹיִ ם י ְִרגָּזוַּ :בּ ֲעשׂ ְ
הוֹדי ַע ִשׁ ְמ ָך ְל ָצ ֶר ָ
ְל ִ
ֶיך ָה ִרים ָנזֹלּוּ .'...ושם
ָר ְד ָתִּ ,מ ָפּנ ָ
נוֹראוֹת לֹא ְנ ַקוֶּה ,י ַ
ָ
סּוּפה ַמ ְר ְכּב ָֹתיוְ ,ל ָה ִשׁיב
ס"ו'ִ :כּי ִהנֵּה ה' ָבּ ֵאשׁ יָבוֹא וְ ַכ ָ
ַע ָרתוֹ ְבּ ַל ֲה ֵבי ֵאשִׁ :כּי ָב ֵאשׁ ה' ִנ ְשׁ ָפּט,
ְבּ ֵח ָמה אַפּוֹ וְ ג ֲ
וּב ַח ְרבּוֹ ֶאת ָכּל ָבּ ָשׂר ,וְ ַרבּוּ ַח ְל ֵלי ה' .'...חבקוק ג':
ְ
ַתּר גּוֹיִ םַ ,ו ִיּ ְתפּ ְֹצצוּ ַה ְר ֵרי
'ע ַמד ַו ְימ ֶֹדד ֶא ֶרץָ ,ראָה ַויּ ֵ
ָ
עוֹלם לוֹ.['...
עוֹלםֲ ,ה ִליכוֹת ָ
ַעדַ ,שׁחוּ ִגּ ְבעוֹת ָ
נספח 2
ש .מה עם הבלבול בעולם? מתקדם ממש בדיוק לפי
מה שכתוב...
ת .בדיוק מה שכתוב בנביאים :הכל מסביב
לירושלים .ואכן זהו המקום להיות ,בה' הידיעה –
המקום להיות .טראמפ הוא לא כורש ,הוא חלק של
הרשעים ,וזה מאד ברור עכשיו ,הרי איך יכול להיות
שהוא לא יודע על כל הכספים שבזבזו על כל
הבונקרים שיש? איך יכול להיות שהוא לא הולך נגד
כל זה? ובכלל האם אתם באמת סבורים שמישהו
שהם לא רצו בו ,יכול היה להכנס לנשיאות?!
ש .מצד אחד הנוצרים רוצים את הר ציון ,ומאידך -
המוסלמים רוצים את הר הבית...
ת .לא רק הם רוצים את זה ,בסופו של דבר כל
הגוים רוצים את זה ,רק הם שמדברים על זה ,כולם
רוצים ,וגם רוצים להתפטר מהיהודים בכלל ,הם
שונאים אותנו ,הם שונאים את הקב"ה שלא נדע,
הם רוצים לראות שזה לא קיים ,שהוא לא חזק ,לא
ברא את העולם ,רק השטן ברא את העולם ,חס

וחלילה ,וזה בדיוק המלחמה האחרונה ,זה השטן,
זה הנחש ,הוא עושה את המלחמה האחרונה נגד
בורא הכל ]תהלים ב'[ .לא נגדנו בדיוק ,אלא כנגד
העם הנבחר של הקב"ה.
ש .מאיפה יש להם את האומץ בכלל לחשוב על זה?
ת הם טיפשים ,הם טיפשים בכך שהם חושבים
שהם יכולים להצליח .הם אף פעם לא מצליחים ,כל
ארץ גדולה שבימי הבית הראשון והשני ששם היתה
כל השליטה  -כל הארצות הללו הרי נעלמו ,וכל
הרשעים שהיו בכל דור נעלמו ,ומה שיש לנו עכשיו,
זה אולי ממאתים או שלש מאות השנה האחרונות.
ש .כאן בארץ יש מאבקים על האוירה הרוחנית
במקומות הקדושים ,לדוגמה בכותל ,עשינו תפילות
ותקענו בשופר ,בא אלינו מישהו עם חזות חרדית,
אחד המפקחים שם ,והזהיר חמורות :אם תעזו
לתקוע בשופר עוד פעם  -אזמין את המשטרה! וגם
על הציון של דוד המלך היה שלט עם תפילת הבן
איש חי על הגאולה ,והשבוע הוציאו את זה...
ת .המדינה מכרה את רוב המקומות הקדושים
לקתולים .הם בשליטה ,רק שהם לא רוצים
'להראות יותר מדי מוקדם את הקלפים' .הם מחכים
עד שתהיה התפוצצות ,ואז התכנון שלהם זה פשוט
להתלבש ולהשתלט על כל המקומות .אבל זה לא
יפריע לנו ,יש לנו בתי-כנסת ,אנחנו פה ,וה' כבר
יסלק אותם.
ש .שמעתי שישנם עשירים גדולים שמשתלטים על
עולם הישיבות והכוללים ,והם כופים על ראשי-
הישיבות והמוסדות ללכת איתם ,מי שלא הולך
איתם בנושאי הפוליטיקה וכו' – הם הורסים לו את
המוסד ,דואגים שלא יקבל תרומות ,וכו'...
ת .זה בדיוק מה שאמרתי .אלו הם 'יהודים כביכול',
יהודים שעובדים עם אלה שמאמינים בעבודה-זרה.
הם אולי נולדו יהודים ,אבל הם לא יהודים ,הם
ערב רב ,והם עשירים ביותר .למשל רוטשילד ,הוא
העשיר ביותר באנגליה ,ובבעלותו הבנקים הכי
חזקים ,והוא עוד רחוק מלהיות יהודי .גם בזמן
השואה האנשים ההם תמכו בנאצים ,כמו ו ְַנ ְד ְנ ֶבּ ְרג,
ורוֹק ֶפ ֶלר ,כולם עזרו להיטלר עם כספים גדולים.
ֶ
רוּזבלט שהיה נחשב בין היהודים החילונים
ֶ
והנשיא
במיוחד כ'גיבור' ,והוא שנא יהודים ,והוא אפילו לא
אהב את העם שלו .כשהוא רצה להכנס למלחמת
העולם השניה ,והוא ידע שהיפנים רוצים להפציץ
את הבסיס בפרל-הרבור שבהוואי ,והוא לא עשה
כלום ,הוא לא העביר את זה לכוחות הצבאיים שלו
שעומדת להיות התקפה ,כי הוא רצה להיכנס
למלחמה ,ולכן הוא איפשר את קיום ההתקפה הזו
)בהתקפת הפתע נהרגו כ 3000-חיילים אמריקאים(.
ואנחנו יודעים ברור שהוא אפילו לא רצה
להפציץ את פסי-הרכבת ,מה זה כבר היה בשבילו
להפציץ זאת? המטוסים טסים כבר מעל אירופה –
אז למה לא להפציץ את פסי-הרכבת בכדי
שהיהודים לא ימותו?! לא! בשום פנים ואופן! הרב
קוטלר זצ"ל בא והתחנן וביקש ,והוא לא ,לא רצה.
ש .כאן עסקנין טוענים שלא השתנה דבר בענין
הגיוס זה שבעים שנה...
ת .פשוט כואב הלב שאנשים עם זקנים ארוכים
יושבים שם והם מדברים כמו הרשעים.
ש .בתקשור עם אסתר היא אמרה :יהיה לכם זעזוע,
כשתראו איזה אנשים ידועים ,שיתברר בסוף שהם
שייכים ממש פשוט לצד של הס"א...
ת .בדיוק בדיוק ,ההיסטוריה היא לא בדיוק כמו
שזה כתוב בספרי-ההיסטוריה ,זה בכלל לא נכון.
נספח 3
ש .אמרת בעבר שלרחוקים יהיה מאד קשה להגיע
לאמת ,אבל כעת אנו שומעים שזה יגיע אליהם
באופן אוטומטי...
ת .יהודים שהם לא דתיים – לא יהיה להם קשה,
זה פשוט יהיה קצת עם כאבים ,כי הם לא יבינו מה
זה .הגעגועים האלה – ליהודי שהוא שומר מצוות
הם הנאה גדולה ,אבל בשביל מי שהוא לא רגיל
לקיום מצוות ,הם מרגישים איזו הנאה ,אבל הם לא
יודעים על מה להלביש את זה ,מאיפה זה צריך
להיות ,מה זה צריך להיות .זה יהיה בלבול בשבילם,
אבל זה ימשוך אותם .ה' ימשוך אותם עם הגעגועים
האלה ,הגעגועים להיות שלם ,להיות אחד עם
הקב"ה.
ש .מה תפקידם של הגעגועים ,האם זה חלק של
הסייעתא-דשמיא לעזור ליהודים?
ת .הגעגועים האלה  -זה הלב היהודי שתמיד קשור
להקב"ה .זה לא לב ,זה מעבר ללב .הגעגועים – זה
הדבקות של היהודי לקב"ה ,שהחילונים כבר לא
מרגישים את זה בכלל ,רק משהו מיוחד מדליק את
זה לעתים ,ואז הם מרגישים את זה ,מרגישים שהם
רוצים לחפש בית-כנסת ,הוא רוצה להיות חלק מזה.
הרבה מהם נשואים לגוים ,וזה פתאום קורה להם,
אז איך הם יכולים לרוץ ולברוח מזה? הם לא
יכולים לברוח מזה .הגעגועים האלה להיות אחד עם
ה' ,להיות מתחת כנפיו כביכול  -זה משהו שכל
יהודי יש לו את זה ,ורק ליהודים יש את זה ,לגוים
אין את זה ,אפילו הגוים הטובים – אין להם את זה.
זה רק הבנים והבנות של הקב"ה ,שהם עם ישראל,
העם שה' בחר להיות ה ...עם ה' הידיעה ,ה ...ה...
העם שלו 'אתה בחרתנו מכל העמים'.
האם אף פעם לא הרגשת געגועים ,משיכה חזקה
לתורה שאתה לומד?! האם אתה לא מרגיש אחד
עם התורה שאתה לומד?! ...אתה בעל תשובה ,בטח
שהרגשת את זה ,וזה הדבר הכי חזק והכי חשוב
שיש ליהודי ,ובגלל זה גם כן הנשמה שלו נצחית,
היא לא יכולה למות ,היא רק יכולה לפשוט צורה
ולקבל צורה אחרת ,אבל לא למות ,אין כזה דבר!

ש .ואלה שבין כך קרובים הם לה' ,מה יהיו בשבילם
הגעגועים האלה?...
ת .יש יהודים שבטוחים שהם קרובים להקב"ה,
יושבים ,לומדים וכו' ,אבל תאמינו לי ,געגועים
לקב"ה – לא הרבה מרגישים .לשבת ולהתבודד,
להתבודד עם הקב"ה ,איך מוצאים את הקשר?
צריכים להתגעגע אליו ,צריכים לאהוב אותו,
צריכים לחכות להיות לידו כביכול ,להיות אחד
איתו ,ולהרגיש שהוא שמה .אלו הם הגעגועים.
בן אדם שיש לו אבא ואמא שהוא אוהב ,הוא
נוסע לאיזה מקום ,יש לו געגועים מאד חזקים
לראות אותם ,הוא מרגיש לא טוב שהוא כל כך
רחוק ,הוא יכול לבכות מתוך הרגשה שהוא בודד,
שהוא רחוק מכל אלה שאוהבים אותו ושהוא אוהב
אותם ,אבל כשהוא בא הביתה הוא כ"כ שמח,
הגעגועים פשוט נהפכים לאהבה ,אהבה שאי אפשר,
אי אפשר לשבור את זה ,אי אפשר למחוק את זה,
זה משהו 'עד הסוף'.
ש .האם ניתן לומר שהגעגועים המיוחדים האלה זה
יהיה אות וסימן ליהודים שהם עומדים להפגש עם
הקב"ה ,כמו שלפני שנפגשים עם מי שמתגעגעים
אליו הגעגועים מתחזקים יותר ויותר...
ת .כן ,אבל זה לא סתם אהבה ,זה להיות אחד עם
ה' ,לא סתם אהבה ,זה לא אהבה כמו שמרגישים
בין אדם לזולתו או בין בני זוג ,זה הרבה יותר חזק,
הרבה יותר עם משמעות ,הרבה יותר קרוב לאמת.
הרב ,...האם אתה מבין שמה אני מתכוון?...
ש .זה פשוט ,כתוב בפיוט 'ידיד נפש'' :משוך עבדך
אל רצונך' ,מבקשים כל כך הרבה' ,פתח להם נועם
ורצון לפתוח שערי רצונך' ,אז הנה סוף-סוף זה
מגיע...
ת .בדיוק ,בדיוק ,בן אדם שהוא מרגיש שהגאולה
כמעט פה ,הוא מרגיש את השכינה ואוהב את
השכינה ,אוהב את השכינה ,הוא רוצה להיות קרוב
לשכינה ,עם הכל-הכל – זו האהבה הכי גדולה
בשבילו ,יותר מאשר עם בן זוג ,יותר מאשר
הילדים ,יותר מכל דבר ,רק להיות אחד עם ה' .זה
געגועים של מי שחש שהוא רחוק מזה מכיון
שאנחנו בגלות ,ומה לעשות ,הגלות עושה מחיצה,
הפרדה בינינו לבין הקב"ה .ואנחנו רוצים להגיע
קרוב ,לחבק ,לחבק אותו ,להרגיש אותו כביכול.
אבל בלי זה ,אם לא נגיע לזה – אנחנו יתומים,
אנחנו מסכנים ,אנחנו חייבים את האהבה הזאת ,כי
האהבה הזאת ,זו האהבה! אין אהבה אחרת באמת!
יש 'כאילו אהבה' .ר' בארוכה רמב"ם סוף פ"י מהל'
תשובה.:
בין בני אדם ,אפילו בעל ואשה ,כשאחד מסתלק
מן העולם ,בסדר ,השני מתחתן עוד פעם ,אולי זה
כואב ,אולי זה כואב יותר ,אבל להיות עם המחיצה,
שלא יכולים לעבור את המחיצה המפרידה הזאת
בינינו ובין הקב"ה – זה הכאב הכי גדול! וזה גורם
לגעגועים ,לגעגועים שאפשר להשתגע מהגעגועים
האלה 'נפשי חולת אהבתך ,'...ובדיוק כמו שהרב ...
אמר ,זה נמצא בתוך כל כך הרבה שירים ,ובכל כך
הרבה מקומות ,ובמזמורי התהלים ...זה שהנשמה
שלנו תתחבר שוב להקב"ה.
ש .אבל איך זה יהיה בירור אם זה בעצם מתנה
מאת ה' ,אז איפה הנסיון כאן?...
ת .זה בירור בגלל שלאחרים לא יהיה את זה ,רק
ליהודים האמיתיים .הוא ישלוף את היהודים
האמיתיים עם האהבה הזו ,עם מי שירגיש את זה.
ש .אז כשזה יגיע – כל האחרים לא יבינו .ה' יתן
ליהודים שלו 'איתות' ,והם כל כך ימשכו אחריו,
ירוצו אחריו ,והאחרים ישאלו" :מה מושך אתכם"?,
לא יבינו את זה ]ר' פיוט אקדמות.[:
ת .נכון ,הרב ...אתה מבין!
ש .הם ישאלו 'מה אתם משתגעים? מה קורה לכם?'
אבל בעצם תמיד הם חשבו שאנחנו משוגעים...
ת .העיקר הוא שה' לא יחשוב שאנחנו משוגעים...
]ר' עדיות פרק ו'[.
ש .אחד המאזינים שאל :הרבה פעמים דברתם על
'קרוב ,קרוב מאד ,בעתיד הקרוב' ,האם תוכלו לתת
מועד מוגדר כדי שאנשים יוכלו להבין בדיוק באיזה
תאריך מדובר? ....הוא רוצה לדעת בדיוק...
ת .מאד יפה שהוא רוצה לדעת ,אבל אני לא יכול
לתת לו בדיוק מדויק .ולא רק זה ,כל אלה שעשו כל
מיני חשבונות – בינתיים אף חשבון לא התקיים
בדיוק ,זאת אומרת שאולי ה' שינה את הדברים.
אבל תסתכלו על מה שקורה בעולם ותגידו לי אם
העולם יכול להמשיך ככה .אי אפשר להאמין שזה
יקח עוד הרבה זמן ...אין ארץ שלא מתכוננים בה
למלחמה ,מתי היה כזה דבר? כך היה לפני מלה"ע
הראשונה ,ולפני מלה"ע השניה ,ועכשיו זה לקראת
מלחמת עולם שלישית .אין ארץ שלא מתכוננת
למלחמה .יש שמועה שאומרים עכשיו שרוסיה
מתכננת איזה ְ'בּ ִליץ' ,התקפה מהירה וחזקה ביותר,
להשתלט על כל אירופה.
ש .ומה דעתך על התפילות שהיו ,העצרות
שהתקיימו ביום עשרה בטבת  -האם זה פתח
שערים בשמים? ...היו רבנים מכל החוגים והעדות,
באחדות נפלאה...
ת .ממש ,ממש ,זה מאד מאד חשוב .אלה שבאו
לתפילות ,אלה שהתפללו חזק-חזק בשביל הגאולה
– לא לדאוג ,הם בודאי ובודאי יהודים-אמיתיים .זה
מאד חשוב ,ואלו הם יהודים .והלואי שכל עם-
ישראל יהיה באחדות כזאת ,אז ה' היה מקצר לנו
בהרבה את הגלות המר הזה .זה הכל מוסיף לנו
זכויות.
ש .הע"ר עם הסעה"ח הם השולטים פה ,מנצלים
את התרדמה הכללית ,נכנסים ומשתלטים פה,
ומשנים בלי סוף את הכל ,וכמו שאמרת פעם:

אנחנו נקום יום אחד בבוקר ונגלה שהכל השתנה!
ת .זה כבר קורה.
ש .אבל איך זה שהאנשים כל כך סתומים ,לא
מבינים דברים כה בסיסיים של יהדות?!..
ת .זה לא שהם לא מבינים ,הם כן מבינים ,אבל הם
רוצים את העולם של העגל-הזהב .הם לא רוצים
לשבת בבית ולטפל בילדים שלהם ,הם רוצים את
העולם עם כל התאוות שלו.
ש .בענין גיוס הבנות ,ממש מתחילים בפועל לעשות
כל מיני תקנות בשביל לצמצם את הפטורים של
הבנות הדתיות ,ונלחמים לקחת עוד ועוד בנות אל
תוך הטינופת של הצבא ,ומנסים אפילו אצל
החרדיות...
ת .בגלל זה צריך להיות סוף עכשיו .בגלל זה חייבת
להיות מלחמה .אין משהו אחר שיעצור את כל זה,
צריך להיות משהו בשביל לעצור את הכל.
ש .האסיר רובושקין שהשתחרר ,איזו התפרצות של
שמחה היתה בקרב הציבור היהודי ...מה זה
אומר?...
ת .רובושקין זה יהודי טוב ,תמיד הוא היה יהודי
טוב .הוא יהודי רציני ,יודע ללמוד ,איש עסקים .הם
לקחו אותו והעמידו אותו שם באמריקה למשפט,
וזה היה משפט לא-הוגן ,אנטישמי לגמרי ,על כך
שהוא החזיק עובדים זרים .אבל כולם עשו זאת ,היו
גם גוים שעשו את זה ולא הלכו לבית סוהר .ונתנו
לו עשרים ושמונה שנים! )כך זה היה אמור להיות
באותו זמן ,אח"כ זה השתנה ל 27-שנים( וזה היה
פשוט וברור שהבסיס של זה היה אך ורק
אנטישמיות .וזה עבר בשלום ,ולא יכלו לעשות
כלום .אבל לקח שמונה שנים ושמונה ימים עד
שהקב"ה שיחרר אותו...
ש .ומהו המסר בשבילנו?..
ת .זה מעין 'מיני-גאולה' .גם הוא לא היה מוכן
לצאת ,פתאום באו ואמרו לו :צא ,הוא תפס את מה
שהיה יכול לתפוס ורץ החוצה .סיפרו שזה היה
בדיוק כשהוא נטל את הידים לסעודת-חנוכה,
ופתאום באו ואמרו לו :תסתלק מפה ,זה לא המקום
שלך ...ואז כל בורו-פארק ,בכל מקום שהוא הלך ,גם
בלובביטש וגם בסאטמר רקדו אתו ושמחו אתו ,אף
שהם לא כל כך תמיד אוהבים אחד את השני ...אבל
כולם שמחו ,היו שבכו משמחה ,למה? כי הם ראו
את זה כסימן מאת ה' שהגאולה השלימה תבוא
בעתיד הקרוב!
ש .הייתי בכותל-המערבי ביום עשרה בטבת
והזדעזעתי .הוציאו שם את המחיצה הישנה שתמיד
הפרידה בין עזרת-הגברים לעזרת-הנשים ,ובמחיצה
החדשה ששמו במקומה ,לא זו בלבד שחלק ממנה
הוא קצת שקוף ,גם זה חתיכות-חתיכות ,ובין כל
חתיכה יש רווח גדול ,ומי שמסתכל רואה את
הנשים ...ממש מעורר פלצות! אז איך זה שכולם
שותקים?..
ת .נכון! איפה היהודים!? היהודים שותקים .זה
השקט שדיברתי עליו ,אבל עוד מעט ,עוד מעט ה'
לא יהיה בשקט ,הוא ימשוך את הילדים-האמיתיים
שלו ,את אלו שנאמנים איתו ,ואלה האחרים ייעלמו
יחד עם המחיצה שלהם.
ש .הצחוק עם ההכשר של הפיאות ...גילו שזה
כלום ,אין שום אפשרות פיקוח לבדוק שזה לא
עבודה זרה ...רק כדי לצאת ידי חובה...
ת .טוב ,אבל בכל אופן יש נשים שמורידות את
הפאות ושורפות אותן .לא כולן ,כי רוצות להיות
חלק של החברה הזו ,החברה של חבושות-הפאות –
אז הם לא יעשו את זה ,הן לא תשרופנה את
הפאות ,כי לא חשוב להם הקב"ה ,יותר חשובה
ברה ומה שיגידו.
הח ָ
להם ֶ
וההכשר לא יכול להיות הכשר ,כי כל התעשייה
של הפיאות זה ע"י המאפיה ,בעיקר המאפיה
הרוסית ,הם כן לוקחים שיער מן הנשים שלהם,
שׂיער רוסי ,אבל השׂיער שעושה את הצורה של
הפאה זה ההודי ,ואז אין שום בן-אדם שיכול לשלוח
לשם משגיח ,כי אם הוא יגיד שזה לא בסדר – אז
הם פשוט יהרגו אותו .אבל לא רק זה ,איך אשה
יכולה לחלום ,כשהיא מסתכלת במראה והיא
לובשת פאה ארוכה מתולתלת ,עם איפור ,ועם
שמלה לא צנועה ,ועם גרביונים שקופות ,איך היא
יכולה לחשוב שהיא צנועה?! איך היא יכולה לחשוב
שהיא ככה יכולה להיכנס לגן עדן?! ..היא צריכה
להיות מאד טיפשה או רשעית.
ש .באותה מידה אני שואל ,אברך שגדל על הספה"ק
מסילת ישרים ,שכותב לבן אדם :תבדוק ,כי כל
קולה צריכה בדיקה] ...מדת הנקיות ,פרק י"א[ והם
רואים מה קורה פה ,אז איפה הזהירות ,איפה ה'סור
מרע'? איפה כל התורה שלהם בשעת מבחן? למה
לא משתמשים בזה בשביל להבין שזה שקר?...
ת .כבר אמרו הגדולים בדורות הקודמים שבדור
הזה ,לפני משיח ,יהיו לנו רבנים כמו 'שומשומים',
וזה מה שיש לנו ,וכל השומשמים – הם אלה
ששולטים.
ש .לפיד עולה מאד בסקרים ...אבל מצד שני ,אני
יותר מודאג מ'המפלגות-החרדיות' מאשר מהמפלגה
יש עתיד של לפיד...
ת .לא לדאוג ,הוא ייעלם ,כמו שהוא עולה  -ככה
הוא יעלם .והמפלגות החרדיות? הם השיא של
הכנסת ,השיא של החברים בכנסת ,הם הכי-הכי-הכי
חזקים בכנסת .זה ממש מקום בשבילם ,ושמה הם
ישארו...
ש .גילו שעסקנים חרדים בכירים ,העומדים
בנקודות מאד חזקות בעסקנות החרדית ,עוברים
מסלולי-לימוד של הרפורמים שמממנים אותם
בקורסים והדרכות איך לעשות לחרדים ריפורמה
ושינוי ,להיות סוכני-שינוי בשביל להפוך את הציבור

החרדי למשהו עם תרבות אחרת ,שונה...
ת .מה אני אגיד ,זה פשוט מראה לנו מי יהודי ומי
לא .הם בודאי לא יהודים ,אין להם בכלל לא את
השכל ולא את הלב ולא את המבנה של יהודי ,עם
הגעגועים לאמת.
ש .כתוב במדרש שבשנה שמלך המשיח בא מלך
פרס מתגרה במלך הערבי ,וזה ממש קורה עכשיו,
היה בזמן האחרון אפילו איזה טיל שירו מתימן
לכיוון שלהם ,לסעודיה...
ת .הנבואה כבר התקיימה ,אין מה לומר ,אין שום
ספק ,נבואה זו כבר התקיימה.
ש .דברים מעניינים מיוחדים מתרחשים ,דברים
שלא קרו כדוגמתם ,לפחות לא בחמשים השנה
האחרונות .האם כל המהומות שקורות כעת בכל
הארצות הללו ,האם זה קשור לסהעה"ח?...
ת .הכל-הכל-הכל שייך ,הכל הכל שייך .תבינו
שהסעה"ח או האילומינטי )הנאורים ,קבוצה סודית
בתוך הבונים החופשיים( הם בטוחים שהם שולטים
על כל העולם ,בדיוק כמו נמרוד ,הוא בנה את
המגדל ,והגיע עד לעננים ,והם היו בטוחים שכבר
יכולים לזרוק חיצים לתוך הענן ,עד לקב"ה ח"ו.
איזה טיפשים ...וזה כך גם אלה שעכשיו ,הם
חושבים שהקב"ה יתן להם לקלקל את העולם שלו,
שהוא ברא ,שהוא יתן 'הסכמה שבשתיקה' על זה.
אבל ה' הוא שהביא אותם ,את כל הרשעים הכי
גדולים ,בחזרה לעולם הזה כעת ,ועכשיו הוא יגמור
את כולם ביחד.
ש .בענין השבת ,נראה שכאן בארץ יש מלחמה
מיוחדת קשה ביותר...
ת .תמיד יש את המלחמה על השבת ,אפילו בין
היהודים ישנה מלחמה אחד עם השני על השבת.
אבל זה יעלם גם כן ,כי לא יהיו בכלל חילונים פה,
החלק של הרשעים שביניהם שעובדים להפריע
יותר את השבת .רק קצת סבלנות! ה' יקח אותם,
ובינתיים אנחנו צריכים להילחם נגדם ונגד
החילוניות שלהם שמנסה להרוס את היהדות ,ח"ו.
מי שאמיתי – באמת עלול להתעייף ולהרים ידים,
אבל אסור להרים ידים ,צריכים להמשיך ,אבל זה
לא יעצור את זה ,ה' הוא שיעצור את זה .שוב אני
אומר :ה' יעצור את זה ,הוא יקח את כל הרשעים
האלה והוא יטפל בהם ,והיהודים ,ירוצו ,ירוצו,
לקב"ה .ילדים ששבים הביתה.
נספח 4
ש .אז מה אנחנו עושים עכשיו ,האם נחכה
שמשמים יעירו אותנו ,לבד אנחנו לא מסוגלים...
ת .מה זה אומר – שאנחנו מחכים איך שלא יהיה,
וכי יש לנו ברירה? אבל בזמן שאנחנו מחכים
צריכים להעלות את עצמנו ,ולעזור ליהודים אחרים
לעלות ,שהמלחמה שלהם לא תהיה כל כך קשה.
ש .שמעתי בשם צדיקים שיש הרבה דינים בעולם...
ת .הרבה דם באמת יהיה בעתיד הקרוב ,אני מאמין,
אבל מה אני אגיד ,זה יהיה מאד מאד מפחיד ,אנחנו
צריכים רחמי-שמים שאצלנו זה ילך יותר בקלות.
אבל זה ברור מאד :אנחנו עומדים לפני מלחמת
עולם שלישית ,ואין ספק בזה ,כשזה כבר התחיל
לפני בערך שבע שנים .אמרתי את זה עוד ועוד
ועוד ,ואני אגיד עוד ,לפני שבע שנים עם 'האביב
הערבי' – זה כבר התחיל ,מלחמת העולם
השלישית ,ועכשיו הסוף יהיה מאד מהיר.
ש .מה עם החוק של המרכולים שעכשיו העבירו...
ת .החוק של השבת? זה רק צחוק ,משחק ,מה
איכפת להם השבת – כל החרדים שיושבים שם ,הם
נהנים ממשכורת שמנה וכו' ,הם איכפת להם
השבת? ...אני צחקתי רק לשמוע את זה ,צחוק מר,
כי ברור דבר אחד :שהם רוצים בכל מחיר להישאר
בתוך הממשלה ,הם לא רוצים בחירות ,ככה הם
יושבים על הכסף ,והם רק שמים את היד ומוציאים
את הכסף .ויש להם קהילות שנהנים מזה בכל מיני
צורות ,ואנשים שנהנים מזה בכל מיני צורות ,וזה
יהיה בעיה קשה ביותר ,וזה כבר בעיה קשה ביותר.
אבל צריכים להגיד" :עד כאן" ,אנחנו לא מוכנים!
ובזה גמרנו! זה יגמור ,זה יעצור את זה .וכל אלה
שלא רוצים לעשות הפגנות ,ורק רוצים לקבל את
ההטבות ,מה כבר איכפת לו אם איזו בת בעלת
תשובה הולכת לצבא ,אפילו כשהיא אומרת לא,
והיא לא רוצה ,והיא שומרת מצוות ,מה אכפת לו
אם איזו בחורה ספרדיה שאף פעם לא ישנה מחוץ
לבית ,ולא יודעת שום דבר מהעולם הגדול –
שישימו אותה בצבא ,איפה שיש בניינים של מגורי-
חיילים – מעורב בנים ובנות.
ש .רואים יותר ויותר בחורים ואברכים שמוסרים
נפש ,ולא הולכים לצבא בשום אופן...
ת .וגם יש בנות שהיו במעצר יותר מחדשיים ,ולא
שינו לא את הלבוש ולא כלום ,אבל זה מאד קשה
להילחם לבד ,חייבים להרגיש שמישהו איתכם.
ש .היה באמריקה קור של ארבעים מינוס,
ובאוסטרליה לעומת זאת ,גל חום של  57מעלות
פלוס ...קיצוניות באופן מדהים !
ת .נכון ,נו ,מה? האם היה כזה דבר אי פעם?! כן,
הם מנסים להגיד :לפני  20שנה ,ולפני  50שנה ,וכו'
וכו' ,הכל שטויות .כל העולם במצב קשה טכנית.
אנחנו בארץ ,בינתיים ,יש לנו באמת מצב קל
יחסית.
ש .מסתלקים הרבה צעירים וילדים ,מחריד...
ת .נכון ,בזמן האחרון יש בין החרדים ,וגם בין
האנשים האחרים ,לא רק החרדים – מוות פתאומי,
צעירים ,בריאים ,שלמים ,ואפילו אנשים קצת יותר
מבוגרים ,לא חולים ,שמסתלקים לפתע ,וכל מיני
אסונות שפשוט קשה להאמין שזה קורה .וזה סימן
בשבילנו! זו אזהרה בשבילנו להתחיל חזרה
בתשובה שלימה! ולא משנה אם אתה אברך ,או אם

אתה מזרחיסט ,או אם אתה חילוני ,הגיע הזמן! כי
אח"כ זה יהיה מאד מאד קשה.
ש .מה לדעתך ,בנימין ,הצרה היותר קשה בינינו,
האם חוסר הצניעות ששורר במחנה ,או השאיפה
והרצון לחיות עם הערכים של הגוים ,כמו החינוך
הקלוקל וההליכה לאקדמיה וכו'?...
ת .זה דבר אחד :האקדמיה וכל הרדיפה אחרי
המנהגים של הגוים ,וחוסר-הצניעות – זה הכל דבר
אחד .הגוים מאז ומתמיד היו לא-צנועים ולא-
צנועות ,הקדושה לא היתה קיימת אצלם ועדיין לא
קיימת אצלם ,לא בדת ולא בשום דבר .אצל
היהודים יש לנו את התורה ,אז היהודי חייב להיות
קדוש ,הוא חייב להיות ִעם הקדושה .ואם הוא לא
קדוש – אז הוא לא יהודי ,אם הוא לא קדוש – אז
הוא כמו הגוים ,והוא לא יכול לעשות את כל
המצוות כמו שצריך ,אבל היהודים שנכנסים עמוק
לתוך הגשמיות ,ומלבישים את הגשמיות כאילו שזה
משהו 'קדוש' – זה השקר הגדול ,וזה הולך עם
חוסר הצניעות ,זה חלק של זה.
כשאשה הולכת ברחוב ורואים את הגוף שלה דרך
הלבוש הצמוד ,ובכלל יש לה התנהגות בלתי הולמת
ברחוב ,היא אוכלת גלידה ,או כל מיני הנהגות
גרועות ,מדברת ומפטפטת בקול רם ,פוגשת חברה
ברחוב וצועקת' :היי היי ,מה נשמע?' ,אז זה ממש
חוסר-צניעות ,זה מושך עין ,זה מוריד את הרמה של
הבן-אדם מיד .אבל זה הכל דבר אחד ,עבירה אחת.
ואני חושב שאני גם צריך לדבר על הבחורים,
'הבחורים שלומדים תורה' כביכול ,שהולכים עם
חליפות שאני לא יודע בכלל איך הם נכנסו בכלל
לתוך החליפות האלה ...ועם מכנסיים כל כך צרים
שזה פשוט חוסר-קדושה .והחולצות – הכפתורים
מתפוצצים ,ובכלל אי אפשר לסגור את הג'קט ,זה
משהו איום ונורא.
וזה יותר גרוע אצל ירושלמי עם פסים ,כשזה
צמוד ורואים את כל התנועות של הגוף שלו ,פשוט
מגעיל .וגם אם הולכים עם הגארטל העבה מן
המתנים עד להתחלת הרגל ,שזה נראה ככה שהוא
הולך עם משהו כמו בגד ים.
נספח 5
ש .למרות הסכנות יש אנשים רדומים ועולם
כמנהגו נוהג ,מה לעשות לעורר אנשים והאם לומר
להם לאסוף אוכל...
ת .אפשר להגיד לאנשים לאסוף אוכל ,אבל כבר עם
כל האיומים ששומעים ברדיו  -אני חושב שהם כבר
לבד יתחילו לעשות את זה ,אבל זה לא מה שיביא
אותם לאמת ,יהיו כאלה שיחשבו טוב אז נברח
מפה ,והרבה יברחו כשיהיו ההפצצות הראשונות
כמו במלחמת ששת הימים.
ש .פעם אמרת שבמלחמה האחרונה הרבה מתושבי
הארץ יברחו לחו"ל ושמה ח"ו ימותו...
ת .נכון ,אני עוד מרגיש שככה יהיה ,יש איום ענק
על מדינת ישראל ,ורואים איך שהם בונים את זה,
מצד הישראלים ,האירנים ,הרוסים הטורקים וכו'.
ש .האם גם האירנים הם עם הרשעים...
ת .ודאי ,יש שלישיה עכשיו שהיה להם מפגש
החליטו שהם ביחד בכל דבר ,וזה אירן רוסיה
וטורקיה ועוד מדינות יצטרפו ,כולם יצטרפו או לזה
או לזה.
ש .הכי מסוכן אלה הערבים בארץ...
ת .יהיו הרבה הפתעות ,הקב"ה אתנו והציונים יפלו.
הרבה מהיהודים היום הם ע"ר ,תעשה קצת חשבון
כמה יהודים יש בעולם וכמה מהם ממש יהודים
אמיתיים .אנחנו לא יודעים בדיוק אבל יש הרבה
שאפשר פשוט למחוק שוודאי הם לא יהודים בכלל,
יש הרבה התבוללות ,אבל אנחנו לא צריכים להיות
עצובים כי כל העולם הזה נברא בשביל הנשמה
היהודית ,וכל אחד עם נשמה יהודית פשוט עובר
מבחנים וכל אלה שנופלים לא היו שייכים בכלל
להיות נצחיים ,אז לכן לא להצטער .זה לא אומר
שכל יהודי שנפטר ח"ו לפני ביאת המשיח הוא לא
יהודי ,הוא כן יכול להיות יהודי ,אבל ברגעים
האחרונים של כל המבחנים האלה נראה מי כן
יהודי ומי לא יהודי.
אנחנו עכשיו ממש נכנסים לסוף של העולם הזה
כמו שאנחנו מכירים אותו ,ה' ברא אותו וה' יחריב
אותו ,הבן אדם לא יחריב את העולם בכלל הוא לא
מסוגל ואין לו שום רשות רק הקב"ה יכול .הוא
יעשה את זה אבל לא עכשיו ,זה יקח זמן ,אבל לא
הרבה זמן ,וברגע שמתחילה המלחמה ,אז אנחנו
נהיה כבר מאוד מאוד קרובים לסוף בעזרת ה'.
ש .אם המלחמה תתחיל בסוריה?
ת .יהיה פה גם כן ,אבל אין לנו מה לדאוג ,יהיו
שלבים שלבים ,לא לדאוג ,הכל יהיה בנוי פחות או
יותר על יציאת מצרים עד שהגיעו לארץ ישראל,
ובמקום להגיע לארץ ישראל עם כנענים וכו' אנחנו
נגיע לבית המקדש ולעולם הבא של משיח ולחיים
רוחניים כמעט לגמרי .לא לדאוג ,אנחנו נראה ניסים
ענקיים יותר גדולים מאלה שהיו ביציאת-מצרים אז
לא לפחד.
הממונים על הבתי-יעקב והישיבות שלוקחים
כסף מהנוצרים והערב-רב ,אוי להם ,אוי להם ,אין
להם שמירה מן השמים .ואם יגידו בלי הכסף הזה
לא נוכל להתקיים ,אז לא צריך מוסד גדול ומפואר.
שהילד ישב כמו פעם בחדר ,שיהיה חדר פה וחדר
שם ,רב'ה פה רב'ה שם ,אבל לא עם הרשעים ולא
החינוך לשקר שלהם.
הרשעים הטיפשים לא מבינים שהקב"ה הוא הכל
יכול אי אפשר להילחם נגדו .זה לא מספיק שנמרוד
היה צריך ללמוד את זה ,נבוכדנצר היה צריך ללמוד
את זה ,פרעה היה צריך ללמוד את זה .כל
ההיסטוריה היתה צריכה ללמוד שאי אפשר להפטר

מהיהודים .כל הדורות האלה לא הצליחו ועוד
נשארנו .נכון ,נשארנו מעט מאד יחסית מכל
אוכלוסיית העולם ,אבל המעט מאד הזה שולטים
על הרבה מאד מכלכלת העולם וזה מרגיז אותם עוד
יותר.
אבל הם יודעים שיהודי אמיתי יודע את האמת
של העולם שאין עוד מלבדו ,ואת זה הם לא יכולים
לסבול כלל .בפנים הם יודעים שהם לא יכולים
לנצח ,הם סתם משקרים לעצמם ,התאווה שלהם
מבלבלת אותם עד הסוף.
מתוך תקשור עם דניאל אלול ,תשע"ח
ש .התקשר יהודי יקר הסובל מהרבה יסורים ,מה
אפשר לומר לו?
ת .הרבה מאד אנשים נפלו ,בכסף ובכל מיני דברים
וחיים כבר ללא מטרה כי באמת הם נפלו ,ולאנשים
שהם יהודים אמיתיים כמוך – זה מבחן כדי לעזור.
מבחן לעזור לנו לחזור בתשובה מלאה ולהבין את
הסוד הכי חשוב – לא משנה מה קורה בעולם הזה
– זה מבחן לעזור לנו להגיע לעיקר שהוא –
שהעולם הזה הוא רק מעבר לעולם הרבה יותר טוב,
לא רק יותר טוב אלא כולו טוב.
קודם צריכים לעבור עליות וירידות של העולם
הזה כדי שנהיה מוכנים לקבל את העולם הבא
שכולו טוב .הצרות שעוברים בעולם הזה נותנים
לנו את הזכות להגיע לנצח .הסוד לעבור את כל זה
בשלום – זה לשמוח ,לא משנה מה הסבל ,להשתדל
להיות עם ה' ולא לשים לב לכל הסבל – כי זה חולף
וזה יהפוך לטוב – טוב לנצח.
הגאולה השלמה כבר באופק ,רואים כבר
שהגאולה מתקרבת בצעדים ענקיים ,ואני מברך
אותך שתזכה עם כל היהודים להגיע לגאולה
השלמה ולשמחה האמיתית שהיא קרבה ודבקות
בקב"ה ,ואני מברך אותך בכתיבה וחתימה טובה,
לשנת גאולה שלמה שאתה וכל עם-ישראל יזכו לזה.
אמן.

מסר ממנחם ,מוצש"ק בא ,תשע"א

כמה אסונות טבע צריכים להיות עד שהיהודים
יבינו את המסר? כמה אנשים צריכים להיהרג עד
ש ...כמה ציפורים צריכים למות עד ש ...כמה דגים
צריכים למות עד ש ...כמה טילים צריכים להיות
מכוונים לארץ ישראל עד ש ...וכמה רעידות אדמה
צריכים להיות עד ש ...כמה שיטפונות עם הרוגים
ונזק לבתים עד ש ...כמה יהודים צריכים למות
ממחלות שונות ומשונות עד ש ...כמה משפחות של
אברכים צריכים להיות בלי אוכל עד ש...
הקב"ה מביא לנו מסרים מכל העולם ,העולם הוא
שלו ,כל הנשמות הן שלו ,הכל שלו .ועכשיו הוא
לוקח את כדור-הארץ ,משנה אותו ,ומביא אותו
למצבים מפחידים ביותר ,אבל היהודים קשי עורף,
לרוב לא חוזרים בתשובה ואומרים :מה זה שייך
לנו ,אסור לשמוע חדשות ,אסור לדעת מה קורה,
יש לנו את התורה .אבל התורה שהם כביכול
מחזיקים אותה כל כך חזק ,לרוב היא לא מה
שמעניין אותם ,מה שמעניין אותם לרוב זה להמשיך
את החיים עם כל הדברים השטחיים שהם נהנים
מהם ,ולא חושבים על הגאולה ,על סוף הגלות ,כי
הם כבר נהנים מהגלות ,ונהנים מעגל הזהב.
אבל ,כמו שהקב"ה הרים את ההר מעל הראש של
היהודים והכריח אותם להגיד "נעשה ונשמע" ,גם
עכשיו ,ה' יעשה את זה ליהודים האמיתיים שכל-כך
תפוסים בשקר ,עד שקשה להם לחזור בתשובה ,ואז
יחזרו בתשובה ,אבל בפחד גדול ,ושאר הכביכול
יהודים שהם ערב רב ,יעלמו.
והיהודים האמיתיים שלא יכולים להוריד דמעה
אחת ולהצטער על כל העברות שלהם ,ולהבין
שהחיים זה רק לעשות את רצון ה' ולא לחיות חיים
של גויים עם הכשר ,הכשר שלא שווה כלום ,כי זה
נותן הכשר לחיות כמו הגויים ,יסבלו מאד עד
שיבינו ויקבלו את האמת.
מה יהיה? תהיה גאולה ובעתיד הקרוב ,אבל
נסבול מאד ,ויש ממה לפחד ,כי זה לא יהיה קל,
היהודים שעמדו על הר סיני ,סבלו לא מעט ,אפילו
הנשמות שלהם פרחו מגופם לרגע ,וזה לא פשוט.
ועכשיו ,לאלה שלא רואים את המסרים שה' שולח
בכל העולם ,לא מרגישים אותם ,לא שמים לב
אליהם וממשיכים עם השטויות ,הדרך תהיה קשה
מאד .ולאלה שרואים את הסימנים ,מבינים את
המסרים ,וחוזרים בתשובה באמת ,יהיה הרבה יותר
קל~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .
כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם ומלואו!
השתדלו לעדכן את קרוביכם בחו"ל על הסכנות
הצפויות ,והחשיבות לעלות ארצה בהקדם.
)לפני כעשר שנים ,בתקשור עם בנימין ,הגיע שאלה
מיהודי באמריקה" :האם יש חובה כיום לעלות
ארצה?" ,בנימין ענה "הוא לא חייב ,אבל איך
אומרים  -כדאי עכשיו לפני הפקקים" .לא הבנתי
את התשובה ,הרי כל אחד יכול לקנות כרטיס טיסה
ולהגיע .היום ,עשר שנים אחרי אני מבין את
התשובה – כאשר כל העולם יראו את הכוכב
ומליוני יהודים ינסו לעלות לארץ ישראל ,זה לא
יהיה פשוט ,אז כדאי עכשיו(...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
לזיכוי הרבים ניתן לקבל את העלונים חינם טל.
 * 0527-111-333לעורר רחמי שמים ,עצרות תשובה
ותפילה נערכות מידי ערב ר"ח .פרטים בפרסומים *
ניתן לשמוע את המסרים המעודכנים בטלפונים:
.0799-177-555 , ,077-263-8885
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