" ִמי ָׁש ַמע ָׁכזֹאת ִמי ָׁראָׁ ה ָׁכאֵ ֶּלה,
הֲיוחַ ל אֶּ ֶּרץ ְּביוֹ ם אֶּ חָׁ ד ִאם יִוָׁלֵ ד גוֹ י ַפ ַעם אֶּ חָׁ ת,
ִכי חָׁ לָׁ ה ַגם י ְָּׁל ָׁדה ִציוֹ ן אֶּ ת ָׁבנֶּיהָׁ "...

תְּשְְּּועְּת-עוְּלְּמְּים
קובץ תקשורים מאת

בנימין ,דניאל ומנחם
ירושלים ,שנים תשע"ו-תשע"ז

פה ירושלים עיה"ק ת"ו
"הגאולה מכונה בשם בוקר וכן מכונה בשם לידה .וכמו שקודם שמתחיל להאיר היום הוא
מחשיך ביותר ,וכן ההרה ,כשמתקרבת הלידה כואבת יותר מכל ימי הריונה כשיושבת על
המשבר ,כן קודם הגאולה יכבד הגלות יותר מכל הגלות".
אבן שלימה להגר"א ,פרק י"א ,אות ה'

טבלת רשימת המסרים לשנת תשע"ו  -תשע"ז
לחץ על שם המאמר בכדי להגיע למסר המבוקש
מס'

כותרת המסר

253
254
255
256
257
_258א
_258ב
_258ג
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271

יענ'קלה קום! הבית בוער!
פרצה מלחמת העולם השלישית
קומו ועלו לארץ ישראל
הנשמה היהודית האמיתית
לראות את סוף העולם
פלנט  – Xכוכב השביט
ארץ ישראל –תיבת נח
מקורות בענין הכוכב
כאשר יתחילו לראות את הכוכב...
הקנטוניסטים היהודים
אוי ה'! אוי ה'!
זה אמיתי!
זה עבר כל גבול
תראו לה' שאתם אתו
ברגע האחרון
העולם לא יכול להמשיך יותר
בלי ניסים אי אפשר לשרוד
על הנשמה היהודית
סדר ישראלי חינוכי חדש
אנחנו מגיעים לסוף
כופרים וארזי הלבנון
להגיע לנצח
להיות בשמחה
הלב השבור

275
276
277

לבכות עם הרבה דמעות
כי זה כל האדם
הוא לא יעזוב אותנו
הנוסחה לחיי נצח
לא רוצים לראות כלום
לסמוך רק על ה'
רצח הילדים שלנו
נקיון פסח בתוך עצמנו
פנים של יהודי אמיתי
בעיצומו של הפתרון הסופי
התמימים עליהם יבנה העולם
אין הרבה כאלה
הניצחון רק של ה'
שלש תקיעות שופר

מתאריך

קטעים נוספים

עמוד

תשע"ו

272
273
274

עשי"ת תשע"ו
ר"ח חשון
י"ב חשון
כ"א חשון
ה' כסלו
ט"ו טבת
י"ח טבת
י' שבט
כ"א שבט
ז' אדר
כ"ו אדר א'
כ"ח שבט

השביט מגיע

ר"ח אדר ב'
פורים תשע"ו

לצלם את הכוכב...

כ' אדר ב'
חוה"מ פסח

ארץ ישראל – מרכז העולם

י' אייר
ערב חג השבועות
סיון תשע"ו
כ"ד סיון
ח' תמוז

נשמתנו הנצחית,
הלא יאומן יתרחש

3
9
13
16
20
22
24
29
31
36
38
44
46
52
56
58
64
68
73
79
82
87
91
96

ח' אלול
י"ח אלול

תשע"ז

278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288

עיוכ"פ תשע"ז
איסרו חג סוכות
ר"ח חשון
כ"ב חשון
ז' כסלו

רוב העולם יחרב,
זה לא משחק ילדים
רק לדמיין כזה מצב

י"ח טבת
י"ב שבט
י"ז אדר
כ"ה אדר
ר"ח אייר
י"ג סיון
י"ב תמוז
כ"ו תמוז
ט"ז אלול

מסר להורים של ילד אוטיסט

100
101
105
112
115
123
127
131
133
136
140
143
146
149

יענק'לה ,קום! הבית בוער!
בס"ד ,תקשור עם בנימין ,ירושלים ,ז' תשרי ,עשרת ימי תשובה תשע"ו
ֹאמר לוֹ ַמה ְל ָך נִּ ְר ָדם ,קום ְק ָרא אֶ ל
'וַ ִּי ְק ַרב אֵ לָ יו ַרב הַ חֹבֵ ל ,וַ י ֶ
ֱאל ֶֹק ָ
יך '...יונה פרק א' ו'.
לפני מלחמת העולם השניה התאספו כל הרבנים באיזור להחליט
מה לעשות ,כי ראו שעומד להיות אסון ולא ידעו איך למנוע את
זה .אז עשו את האספה של כל גדולי הדור ,וכל אחד אמר מה
שהוא חושב .אחד אמר שצריך להגיד יותר תהלים ,אחר אמר
צריכים לשמור שבת יותר ,השלישי אמר שצריכים לדייק יותר
על כל מיני דברים אחרים ,הרביעי אמר שצריכים ללמוד יותר,
וכו' .האחרון שדיבר זה היה הפונוביז'ר רב( ,הרב מפונביז' זצ"ל).
והוא סיפר שהיתה שריפה בבית של יענקל'ה .יענקל'ה ישן
בפנים .וכולם באו לראות מה קורה .האש היתה מאד גדולה ,והיה
מאד מסוכן ,והבינו שיענקל'ה בטח נמצא בפנים .אז התחילו
להחליט מה לעשות .אז אחד אמר שהוא ילך להביא דלי ,השני
אמר שהוא יביא את המים וגם את הדלי ,וכל אחד אמר מה
שהוא עומד לעשות .אבל אחד אמר' :מה אתם מבזבזים זמן?!',

תצעק ,תצעק' :יענקל'ה תתעורר! תצא ,תצא! יענקל'ה ,זו סכנה!
תצעק ,תצעק!'
יענקל'ה – הוא הסביר ,זה עם ישראל שנמצא בסכנה .אבל
הם ישנים .הבית בוער – אבל יענקל'ה ישן .אז מה לעשות?
להתחיל להתקשקש ,להגיד יותר תהילים וכו' ...תצעקו! תעירו
ישן
ירה ֵעינַי ֶּפן ִא ַ
אותו! שיקום על הרגלים ,ושיברח מן הסכנה! ['הָ ִא ָ
הַ ָמוֶּת ,'...תהלים י"ג]

וזה המצב שלנו היום .בעוד כמה ימים  -יום כיפור .זה יהיה
יום-כיפור לא -רגיל .אמנם יהיו אנשים שזה יהיה בשבילם יום
כיפור רגיל ביותר ,כי הם ישנים .הכל בוער מסביבם – והם
ישנים .אז אלה שלא מבינים שצריכים להתעורר ,ולעשות את
רצון ה' ,ולהפסיק עם כל השטויות שלא שייכים לקב"ה ,ולהפסיק
ללכת ממש נגדו ,בקדושה ,בלימוד ,ובכל דבר ,ובודאי ובודאי
בצניעות ,אז כל אלה ,ימשיכו לישון .ואלה שיתעוררו – יהיה
להם הרבה יותר קל ,כי הרבה יותר קל יהיה למי שמתקרב לה'.
מי שלא מתקרב לה' – הוא ימשיך לישון ,וישרף עם הבית ,ה'
ישמור.
ומה אנחנו צריכים לעשות? לצעוק עד לשמים ,לבקש
מהקב"ה" :תציל אותנו!" ,ולהגיד לאחרים כמה שהם בסכנה.
נכון ,יש הרבה שלא ירצו לשמוע ,אבל עוד מעט ,ואני מתכוון
לעוד מעט ,לא שנִ ים ,אלא שבועות ,ימים ,אנחנו נראה כאלו
דברים משונים ,ומפחידים ,שאנחנו בעזרת ה' נתחיל להבין
שהעולם  -זה משהו אחר ממה שחשבנו ,ואנחנו חיים בשקר.
ואנחנו חייבים להוציא את כל השקרים שהכנסנו בתוך עצמנו,
ולתוך בתינו ,ולתוך החיים שלנו .נצטרך להוציא שקר-שקר,
ולהגיד' :אני רואה שזה שקר ,תסתלק! אתה שייך לסיטרא-אחרא,
תסתלק ממני!' ,והיהודים האמיתיים יתחילו לחזור ממש לאמת,
ולצניעות כמו שצריך ,לאהבת ה' כמו שצריך ,לאהבת עם-ישראל
כמו שצריך ,וללימוד אמיתי [ברכות יז ,].לא מה שהם קוראים היום
'לימוד' .לעשות את רצון ה' כל הזמן ,כל הזמן .לחיות אך ורק
['כ ְתבֵ נו ְבסֵ פֶּר חַ ִייםְ ,ל ַמ ַענְ ָך ֱאל ִֹקים חַ ִיים .]'...וזה לא ישעמם
ָ
בשביל זה

להם .הם לא יצטרכו חופש מזה .הם לא יצטרכו ללכת לטיולים
כדי לנוח מהלימוד ,או לנוח מהאידישקייט (היהדות) שלהם ,כי זה
מה שיתן להם את הכוחות ,ולא השטויות של הטיולים ,ולא בתי-
המלון .לא יצטרכו את כל זה ,את כל הדברים האלה שהם
שטחיים ,וגויים ,וטיפשיים.
היהודים כיום ,אפילו אלה בלי הכסף ,העניים יחסית ,התרגלו
לחיים השטחיים ,ולאידישקייט השטחי ,הפלסטי ,ששייך לעולם
שלנו היום [ר' מאמר 'סיבת ההתדרדרות' ,קד"ד גליון  .]22וזו לא
אידישקייט! ואתם חייבים -חייבים לחזור לאמת ,ולרדת בגשמיות.
ואנחנו לא נצטרך להוריד את הגשמיות .ה' עומד להוריד לנו את
הגשמיות למצב יותר גרוע מאשר לפני מאה שנה ,ליותר גרוע
מאשר לפני מאתים שנה .תהיה לנו בעיה של אוכל ,בעיה של
מים ,בעיה של חשמל ,אני לא יכול אפילו להגיד את כל הבעיות
שיכולות להיות ,נצטרך לחיות אך ורק בביטחון על הקב"ה.
ויהיו אסונות ענקיים בעולם .בארץ לא יהיו כל כך דברים
קשים ,אבל גם כן יהיו ,אבל בכל אופן ארץ-ישראל לא תהיה
פגועה קשה .אבל כל העולם יהיה פגוע קשה מאד .בחלקו – זה
יהיה כל כך קשה עד שלא ישאר כלום [ירמיהו נ' י"ב ,יחזקאל ל"ה ,סוף
יואל] ,ובחלק  -זה יהיה פגוע קשה ,אבל עִ ם איזה משהו שאפשר
להגיד שזה עוד משהו ששייך למַ ה שנשאר מהטבע .אבל מעט
מאד אנשים ישארו .ואתם צריכים להבין את זה .אז תגידו' :לא!

אנחנו לא רוצים לפחד ,לא רוצים לשמוע את זה .אנחנו חוזרים
בתשובה  -וזה הכל .בטוחים בה''.
שטויות .אתם ישנים .רק מעטים יש שלא ישנים .הרוב ישנים.
ואני אומר לכם את זה כי אתם חייבים לפחד ,כי שום דבר אחר
לא מזיז אתכם .אתם תקועים בבוץ ,בבוץ שלכם ,ואתם לא
יכולים לצאת מזה ,אתם לא רוצים לצאת מזה ['הַ ְש ֵמן לֵ ב הָ ָעם הַ זֶה,
וְ אָ זְ נָיו הַ ְכ ֵבד ,וְ ֵעי ָניו הָ ַשע ,]'...וזה מה שמדאיג הכי הרבה .יענקל'ה!
תקום ,תקום! האש בוערת! אתם לא מבינים?? אתם לא מבינים???
האש בוערת! האם אתם לא מרגישים את העשן?! לא מרגישים
את החום?! תקומו ,תקומו!
אנחנו נכנסים לתקופה מאד-מאד קשה .וכבר יש קשיים ,אבל
זה יהיה הרבה יותר קשה .אמרתי לכם ברור :יש קבוצה של
רשעים שכבר שולטים על כל הארץ ,אמנם הקדוש-ברוך-הוא
הוא השולט הגדול ,אבל הוא נתן להם להרגיש מאה-אחוז שהם
שולטים .הם לא מפחדים מכלום ,בודאי לא מפחדים מהקב"ה ,ה'
ישמור .אבל אנחנו מפחדים מהקב"ה ,ובגלל שאנחנו צריכים
לפחד מהק ב"ה ,אז אנחנו ננצח .אפילו שאנחנו אפס לעומת
הכמויות של הרשעים .הם המונים-המונים ,מיליארדים-מיליארדים.
וכמה אנחנו? מעטים מאד .ובכל זאת ,מפני שאנחנו מפחדים
מהקב"ה ,ואוהבים את הקב"ה ,ומשתדלים לעשות את רצונו – אז
אנחנו ננצח .אנחנו ננצח [ר' מזמור מ"ו] .לא בכח הזרוע החזק שלנו,
אלא בעבודת ה' ,בלעבוד את ה' באמת ,עם כל הלב ,עם כל
המהות ,עם כל המחשבות ,לעבוד את ה' ,ולעשות תשובה .אני
רק יכול לבקש מכל יהודי ויהודי ,ללכת לבית-הכנסת ,נשים

שאינן הולכות לביהכנ"ס  -לא מ ַשנה ,אפשר גם בבית ,להתבודד
עם עצמכם ,אפילו בבית -כנסת ,ולעשות תשובה .תפתחו את הלב,
את השכל ,תפתחו את הקישקע'ס (הקרביים שלכם) ותוציאו את
הרעל שנכנס מדורי-דורות ['זוהמת הנחש' ,שבת קמ"ו' ,שאור שבעיסה',
ברכות יז ].ויש הרבה-הרבה דברים שזה 'כאילו רצון ה'" ,אבל זה
שום-דבר ,אין לזה לב ,אין לזה שכל ,אין לזה אהבת ה' ולא
אהבת תורה .זה רק בחוץ (כלומר  -שטחי בלבד) .יש לנו דור של
הרבה ילדים ממש מחוספסים (גסים) ולא קרובים להקב"ה ,רק
'כאילו' .בחורי ישיבה שכאילו הם צדיקים ,והם לא צדיקים,
עושים כל מיני דברים שזה אסור ,וראשי הישיבות לא שמים לב
לזה .יש ישיבות שלוקחים כסף מהגוים בשביל הישיבות ,אז כמה
זה יכול להיות טוב? [ר' דברי הגר"א 'אבן שלמה' פי"א ח'].
אוי ,עם ישראל ,עם ישראל ,אנחנו במצב קשה .יש לנו
ויכוחים בינינו ,ואני לא מדבר על החילונים ,אני מדבר על
החרדים .החרדים  -יש להם מלחמות אחד-עם-השני ,שכאילו זה
לשם-שמים [אבות פרק ה']  ,וזה בכלל לא לשם שמים! אנחנו לא
מוצאים אפילו פוסק אחד שאפשר לסמוך עליו ,אולי פה-ושם
משהו [צפניה ג' ד'' :חָ ְמסו ת ֹו ָרה' ,וברש"י' :לא הורו אותה לשואליהם' ,ועפ"ז יל"פ
כתובות יז' .ולא מן חמיסין' ,ע"ש] ,ואנחנו לא מוצאים רבנים ,בשפע
בודאי שלא ,אולי פה ושם ,בדרך כלל לא מוצאים מי שאפשר
לסמוך עליהם [דברי הימים ב' ט"ו ג'' :וְ ָי ִּמים ַר ִּבים ְליִּ ְש ָראֵ ל ְללֹא ֱא ל ֵֹק י ֱא ֶמת,
תו ָרה .]'...הכל נהיה מדולל ,מדולל .מדולל – ולא
מו ֶרה ו ְללֹא ֹ
ו ְללֹא כֹהֵ ן ֹ
כמו שפעם .אני שוב אומר :אנחנו חייבים ביום -הכיפורים הזה
לצעוק לשמים ,בצעקה גדולה ,ולבקש מהקב"ה להציל אותנו,
ולהגיד להקב"ה שאנחנו רוצים לחזור ,שהוא רק יַראה לנו את
['הו ֵרנִּ י ה' ַד ְר ְכ ָך.]'...
ֹ
הדרך
ביאור הדברים על פי הנאמר בספר חסידים לר"י החסיד סי' מ"ו ,הביאו
המשנה ברורה סימן ה' באורך ,וזה לשונו' :וכשהוא נוטל ידיו ומברך ,או

כשמברך על הפירות ,או על המצות השגורות בפי כל האדם ,יכוין לבו לברך
לשם בוראו אשר הפליא חסדו ונתן לו הפירות או הלחם ליהנות מהם ,וצוהו
את המצות .ולא יעשה כאדם העושה דבר כמנהג ,ומוציא דברים מפיו בלא
הגיון הלב .ועל זה חרה אף ה' בעמו ,ושלח לנו את עבדו ישעיהו ואמר' :וַיֹּאמֶ ר
ַש ָה ָעם הַ זֶהְּ ,ב ִּפיו ובִּ ְּשפָ ָתיו ִּכ ְּבדונִּ י ו ְִּּלבוֹּ ִּרחַ ק ִּמ ֶמ ִּני ,ו ְַּת ִּהי י ְִּּראָ ָתם
ד' ,י ַַען ִּכי נִּ ג ׁ
א ִֹּּתי ִּמ ְּצוַת ֲא ָנ ִּ ׁשים ְּמלֻ ָמ ָדה( :ישעיה כ"ט י"ג) ,אמר הקב"ה לישעיהו :ישעיהו,
ראה מעשי ָב ַני ,כי אינו אלא ְּל ָפנִּ ים (כלומר ,באופן חיצוני בלבד) ,ומחזיקים בי
כאדם שמחזיק ונוהג מנהג אבותיו בידו ,באים בביתי ומתפללים ְּל ָפ ַני תפילות
הקבועות כמנהג אבותם ,בלא לב שלם .הם מנקים את ידיהם ומברכים על
נטילת ידים ,ובוצעים ברכת המוציא ,שותים ומברכים כמו שהדבר שגור
בפיהם ,אך בעת שהן מברכין אינן מתכוונים לברכני ,על כן חרה אפו בעמו
ונשבע בשמו הגדול לאבד חכמת חכמיו היודעים אותו ,ומברכים אותו כמנהג
ולא בכוונה ,שנאמר אחרי כן' :לָ כֵ ן ִּהנְּ נִּ י יוֹּ ִּסף ְּלהַ ְּפ ִּליא אֶ ת ָה ָעם הַ זֶה הַ ְּפלֵ א
וָפֶ לֶ א ,וְּאָ ְּב ָדה חָ ְּכמַ ת חֲכָ ָמיו ו ִּבינַת נְּ בֹּנָ יו ִּת ְּס ַת ָתר ,'...ע"כ דברי ספר חסידים.
וזה משמעות הביטוי 'נהיה מדולל' הנזכר כאן במסר ,שכיום למרבה הצער
קיום -המצוות ולימוד-התורה אין בהם כמעט לשם שמים ,והחלק האמיתי,
הנקודה הפנימית הולכת וקטנה והופכת לכמעט בלתי-מורגשת .ומסיבה זו
מסתלקת החכמה מקרב עם ישראל ,ה' ירחם עלינו.

אבל מי שלא יצעק ,אפילו בצעקה שקטה בתוך הלב שלו,
בתוך השכל שלו ,בין מי שצועק בשקט ,ובין מי שצועק בקול,
ומי שבוכה ,ומי שמשתדל להתקרב לה'  -האדם הזה הוא שינצל,
היהודי הזה ינצל .אבל אלה שלא מאמינים באמת  -עכשיו זה
יהיה המבחן שלהם .הם יראו סכנה פה ,ויש סכנה פה ,כבר ישנה
סכנה פה ,הרוסים יושבים בסוריה ,והם יותר ויותר מכניסים

חיילים שם ,והם נלחמים באותו הצד של האיראנים .אל תדאגו,
עוד מעט מישהו פה ישתלט על ארץ-ישראל ,וזה יהיה או הרוסים
או האמריקאים או האו"ם וכו'  -אבל זה מוכרח להיות ,כי
המשיח לא יקח את השלטון מן הציונים ,אז זה חייב להיות .אבל
מי שצועק להקב"ה ,ומבקש את עזרתו לעשות תשובה  -הוא
יחיה ,הוא יחיה! [יואל ג' ה' ,ע"ש] .ומי שלא – הוא יברח לחוץ
לארץ ,והוא ימות עם הגוים.

זה מפחיד ,נכון ,ואתם לא אוהבים לפחד ,אבל יענקל'ה ,האם
יותר טוב להישרף בתוך המיטה שלך?! ...תקום ,יענקל'ה ,תקום!
ה' רוצה אותך ,ה' רוצה להציל אותך! אל תעשה לו בעיות! וכל
אלה שקמים ורצים החוצה ,מחפשים את הקב"ה  -כל אלה ינצלו.
ואני רוצה לספר לכם שבית-המקדש ,כבר בנוי! זה כבר בנוי
ומוכן .ואיך זה ירד מן השמים? מה זה 'השמים'? אנחנו תמיד
מסתכלים למעלה שזה השמים .זה לא אומר ש'השמים' זה למעלה
בדיוק .זה רק שאנחנו לא רואים .כל אלה שנפטרו – הם לידינו,
ישנה מחיצה ,אנחנו לא רואים אותם .אבל הם לא רחוקים
מאיתנו ,הם קרובים מאד אלינו .ויש כמה וכמה מימדים של
העולם הבא ,ויש מימדים של העולם-הזה שאנחנו לא רואים.
ובית המקדש ,יום אחד ,כאשר משיח יתגלה והמלחמות
תסתיימנה ,פתאום נגיע לכותל ,נסתכל למעלה ,ושם יהיה בית-
המקדש! לא נצטרך להתחיל לבנות אותו ,הוא יהיה שמה [ר' רש"י
סוכה מ"א סוע"א] .ואיך זה יהיה? כי ה' יסיר את המחיצה .הוא פשוט
'יוריד את המחיצה'  -ונראה את האמת .וכל אלו שיקומו לתחיה,
'ב ִפ ְת ִחי
תחיית-המתים ,הם יצאו ,כן ,מהקברים שלהם [יחזקאל ל"ז י"גְ :
אֶּ ת ִק ְברוֹ ֵתיכֶּ ם ,ו ְב ַהעֲ לוֹ ִתי אֶּ ְתכֶּ ם ִמ ִק ְברוֹ ֵתיכֶּ םַ ,ע ִמי ,]'...ויבואו .אבל גם הדבר
הזה ,זה יהיה שה' יוריד את המחיצה ,את המחיצה שעומדת בינינו
לבין אלה שהלכו לעולמם .אני לא יודע איך להסביר לכם יותר
ברור את זה ,אבל זה יהיה נס ענק .וזה יהיה כל כך טוב לראות,
ולהרגיש שזה היה שוה כל הגלות המר הזה ,וכל השנים ,אלפי
השנים הקודמים ,מאז אברהם-אבינו עד עכשיו ,או למעשה
מהאדם -הראשון עד עכשיו.
האדם-הראשון חטא בחטא של חוסר-ביטחון בהקב"ה ,ואנחנו
ירדנו ,אבל לא בדיוק 'ירדנו' ,עשינו מַ עֲגל מן הזמן הזה של
האדה"ר ועד עכשיו  -פשוט הגענו בחזרה לאותו-המקום :בעיה
של ביטחון בהקב"ה .אנחנו עכשיו נעמוד במצב קשה ביותר,
ואנחנו נצטרך לסמוך על הקב"ה .שבע וחצי מיליארד גוים יש
בעולם הזה! ואנחנו? ...מי יודע אם זה חצי-מיליון .אני לא חושב,
אולי כן ,אבל מעט מאד לעומת הגוים .ואנחנו נצטרך לסמוך אך
ורק על הקב"ה ,ולדעת שהוא יציל אותנו.
וזה לא יהיה פשוט .מי שעובר את 'המבחן הפסיכומטרי' הזה
– ינצח ניצחון ענק! הוא יעשה את התיקון של האדם הראשון
ואשתו .ואז סוף סוף ה' יכניס אותנו לגן-עדן ,אנחנו נשלים את
התיקון של האדה"ר ,ואז סוף-סוף – יפתח את הגן-עדן האמיתי
ונגיע ,ניכנס פנימה .אתם מבינים? אנחנו צריכים לבטוח בה' ,ואם
לא נתחיל עכשיו לעשות בזה ,ולהשתדל – אז אנחנו לא נבין את
זה אף פעם .ואז היענקל'ה שיקום ויצא מהבית – ינצל ,והיענקל'ה
שלא ירצה להתעורר – הוא ישרף עם המיטה שלו .זהו.

שאלות ותשובות
ש .אבל איך מסבירים ליענק'לה ,לעם ישראל שהבית בוער ,שצריך
'לצאת מהמיטה'? ...הם יוצאים לרחוב ,קונים ארבעת המינים ,בונים
סוכות ,הכל שמח ,הכל כרגיל...

ש .דיברתי אתם ,שאלתי אותם אם מכירים את ה  ,FEMA camps-הם
לא יודעים מה זה בכלל ...מה זה המושג 'סדר עולמי חדש'? – לא
מכירים...
ת .זה טירוף שהם לא יודעים ,ממש טירוף .אבל זה ככה כי הם לא
רוצים לדעת .אבל הם יודעים ,הרבה מהם כן יודעים ,אבל "לא רוצים
לדעת" ,כמו שאחת אמרה' :הרבי שלי עוד פה ,אז מה יש לי לקום

ת .הסכנה היא  -שהם ישנים .יתכן גם שהם 'על סמים' ,או משהו כזה.
הם בטמטום ,הם שיכורים ,לא על אלכוהול  -אלא על הגשמיות ,ולא
על סמים ,אלא על הגשמיות .ואז הכל שטחי ,הברכות שטחיות [מ"ב סי'
['מ ְצוַ ת ֲאנ ִָּשים ְמלו ָמ ָדה' ,ר' קד"ד גליון  ,73וכן
ה'] ,ארבעת -המינים – זה שטחי ִּ
ברבים מן המסרים] ,לכל ילד קטן יש לולב ואתרוג ,לכולם יש לולב
ואתרוג ,וגם אפילו מהודרים ,זה בזיל-הזול או לפחות בהישג-יד .והכל-
הכל יש ,חוץ מהלב ,חוץ מהשכל ,והראש .אבל הלב והמהות של הבן-
אדם לא אומר את אותו הדבר ,זה רק חיצוני בדרך כלל .כן ,יש קצת
רגש ,אי אפשר להגיד ,אבל זה לא מה שצריך להיות ,ממש לא מה
שצריך להיות ,אפילו לא קרוב למַ ה שצריך להיות ['רחמנא ליבא בעי' ,חלק
קו .]:אמנם זה לא כולם ,יש ילדים שגדלים כמו שצריך ,שכל המחשבות
שלהם זה הולך מסביב ליהדות ,לאידישקייט שלהם ,אבל הרוב
'מדוללים' .והרבה ילדים וילדות מקבלים את זה כבר בבתי-הספר
ובחדרים ,עם הליבה .וגם ההורים ,כל הנופשים ,כל בתי-המלון שהם
כאילו 'כשר-למהדרין' ואפשר ללכת וכו' ,ולוקחים את הילדים ,וזה
מוריד את הרמה הרוחנית שלהם ,זה עושה אותם מחוספסים .העדינות
שפעם היתה ,התמימות של הילדים היהודים ,המתוקים ,לאט-לאט נעלמה
מן האופק .אפשר ללכת לחצר של חיידר (תלמוד -תורה) ולראות איך
שהילדים נותנים אחד לשני מכות-ג'ודו .איפה הם למדו את זה? בודאי
לא מהגמרא שלהם ...וכמה ישיבות הולכות לטיולים עם ג'יפים ,עם נהג
שנראה כמו איזה 'ת ַרח' גוי ,עם כובע-קאובוי (רועה בקר) ...ואי אפשר
לצאת מזה ולהיראות כמו הילדים העדינים ,המתוקים ,השמימיים ,כאלה
שפעם היו לעם ישראל ,באירופה ,בשטעטלאך ,לא אלה שגרו בעיר,
אלה שגרו בשטעטל (בעיירה).

וההיפך ,אנשים כמו שיש פה ,והם מעטים ,אולי עשרים משפחות אולי
שלשים משפחות ,איני יודע כמה ,שהם ממש-ממש נלחמים לחזור
להקב"ה לגמרי ,עם כל ההיבטים של החיים שלהם ,בלי טיולים ,בלי
בתי-מלון ,בלי הגשמיות ,רק לעשות את רצון ה' ,ולעומת-זאת שם יש
אולי שתים או שלש או אפילו ארבע או אפילו עשר ,אבל הבעלים לא
נותנים להם או שהנשים לא נותנות להם ,זה לא משהו שלם .לא דבר
שלם .ופשוט – זה לא כמו שזה היה.

ש .אבל האם הקב"ה לא דן לכף זכות את הדור המסכן והקשה הזה,
הרי הכל מוקף בכל כך הרבה גשמיות ,גוייות וכו'...

ועכשיו ,הם ,נוח להם להשתמש בתירוץ הזה' :הרבי שלהם זצ"ל אמר
שאי אפשר להיות יהודי בארץ-ישראל' .אבל קודם כל זה לא מה שהוא

ת .זה נכון ,אבל אנחנו צריכים להבין שאנחנו מתקנים סוף-סוף את
החטא הראשון שזה מה שהפריע לנו כל הזמן הזה מאז שה' ברא את
הבן-אדם .והחטא זה חוסר -הביטחון בה' ,חוסר האמונה-והביטחון באבא
שלנו [ר' ספר 'ונפשי יודעת מאד' ,עמ'  ,99מאמרו של בנימין' :גאולה' ,ובהערות
שם מדברי המכתב מאליהו ח"ג עמ'  .]210והאדם הראשון ואשתו עם העזרה
של השטן  ,הנחש ,הוא ממש הלך נגד אביו .וזה ממש חטא עצום ,וזה
הרס את העולם .ואנחנו עכשיו חייבים לתקן את זה .אז מכל אלה ,כל
הנשמות שיצאו מהאדה"ר ואשתו ,יִ שאר מה שישאר ,ישאר את הטוב
ביותר ,כדי שאפשר יהיה להיכנס עכשיו ,בפעם הראשונה ,לגן-עדן
באמת.

אמר ,הוא אמר שזה קשה מאד ,וכל הענין של הציונים זה ממש משפיע
לא-לטובה ,וזה לא יוכל להחזיק מעמד שהם יהיו בהבדלה מהתרבות
הזאת .ועכשיו אנחנו מסתכלים מסביב – והוא צ ַדק .הוא צדק במאה
אחוז! יש חיילים חרדים! אני רק שואל אתכם ,איך בחור יהודי ,איך
נותנים לבחור יהודי ללכת לצבא ,שהם ,בפירסומים גדולים אומרים
ברור שהם מוכנים לקבל את המנוולים ,העקומים האלה שעשו את
המצעד ,מוכנים לקבל אותם בשמחה לשורות-הצבא .אז הם ,הבחורים
בצבא ,נמצאים בסכנה לא רק מהבנות ,אלא גם ִמב ִנים! אתם
שמעתם?! ...אתם מבינים את זה?! מכל הכיוונים! אז מה זה 'ללכת
לצבא'?! ...יש הרבה שאלות בכשרות ,זה לא פשוט .ויש בנים
שמתחילים עם בנים ,וכמובן יש גם את הבעיה של בנות ,אז איך אפשר
לתת לבחור ללכת למקום מטונף שכזה?! ...בסדר ,יש כאלה שלא כ"כ
נכנסים ככה לצבא ,יש להם מין עבודה שכזאת שהולכים שם יום-יום.
הם ישנים בבית ,הם נשואים ,ויש להם ילדים ,קמים בבוקר ,ו'הולכים
כאילו לעבודה' .אבל הם ִמת ַרג ִלים ['אם הלך סופו לעמוד ,ואם עמד סופו
לישב ,'...מדרש תהלים פרק א'] ,מתרגלים להסתובב עם החילונים ,מתרגלים
לשפה שלהם ,מתרגלים לחיים הגשמיים שלהם ,וזה הורס אותם .הורס.
וחוץ מזה ,למה להגיע לזה? אפשר כבר אצלנו לראות איך בחדרים,
ובישיבות ,ובבתי-יעקב וכו' מקבלים את הליבה! וזה אסון! זה הרס לעם
ישראל .אבל באמריקה – זה לא יותר טוב .זה גם כן מבולבל עם כל
הגשמיות וכל הלכלוך שנמצא גם שם בתוך בתי-הספר ובתוך הישיבות.
ובחורי-הישיבות  -הם לא תמיד הצדיקים שהם מתיימרים להיות.

ש .הייתי בארה"ב לאחרונה ,ראיתי את היהודים שגרים שם על מי-
מנוחות ,איזה שפע ,איזו רווחה .איך אני יכול להאיר את עיניו של
יהודי שצריך לבוא לארץ ישראל? הוא אומר לי' :מה אתה רוצה ,נו ַח
לנו פה ,יש לנו בתי-מדרשות ,בתי-כנסיות ...אם אני אבוא לארץ יהיה
לי שם קשה ,כאן יותר קל לי לשמור מצוות' ,אז איך אני יכול לשכנע
אותם לבוא הנה לפני שהחרב תהיה על הצוואר?
ת .אני אישית לא רואה שום אפשרות ,רק בקושי ,בדברים קשים .ומי
שקם משם ומגיע לפה מעצמו ,לפני הצרות – תהיינה לו הרבה זכויות.
ובכלל ,כל אלה שבאים לארץ עכשיו ,יהיו להם הרבה זכויות ,אמנם הם
צריכים להאמין בה' ולבטוח בה' .אבל אלה שנשארים ולא רוצים לזוז –
הם בכלל לא יודעים ,לא מבינים שהבית כבר בוער שם ,הם לא תופסים
לאן הם הולכים .הם לא יודעים מה שקורה בארה"ב בכלל .והרבה מהם
יש להם טלביזיות ואייפונים ,והרבה יש להם כל מיני אפשרויות לשמוע
מה שקורה בעולם ,אבל לא רוצים לדעת ,פשוט לא רוצים לדעת.

וללכת?! ...אם הוא היה קם והולך – אז אולי זה היה סימן שהגיע
הזמן ,'...אבל אני אומר לך שאם הוא ,הרבי שלה ,היה קם והולך – אז
היא היתה מוצאת סיבה אחרת לא ללכת...

ש .אבל מי שטוען לי' :תראה ,פה אני מגדל את הילדים שלי בדרך של
תורה-ומצוות ,וזה נוח לי .בארץ אני חושש שזה לא יהיה ככה ,ולכן אני
נשאר פה ,'...אז מה אני אגיד לו?
ת .שהוא משקר על עצמו .הוא הרי חסיד סאטמר ,אז הוא יכול להגיד:
רבי יואל זצ"ל אמר שאסור לגור בארץ-ישראל .אבל זה לא מה שהוא
אמר .הוא אמר שזה הרבה יותר קשה בא"י עם הציונים לחיות חיים של
קדושה ,חיים של 'להיות יהודי אמיתי' .הוא היה צדיק ענק ,והוא היה
הראש ,מנהיג הקהילה ,ואז כאשר הוא היה – עשו את מה שצריכים
לעשות ,אבל ברגע שרבי יואל לא היה ,ומישהו אחר לקח את זה ,ואחר
כך הוא נפטר ,ועוד שני הבנים שלו כעסו אחד על השני וחילקו את
הממלכה ,ועכשיו יש איזה ריב או לא-יודע-מה ,אז אי אפשר להגיד
ששם זה יותר קדושה מאשר פה.

מה שהוא טוען ,היהודי הזה – זה הכל שטויות ,אין לזה בסיס להגיד את
זה היום .הוא אומר 'מה חסר לו' .נכון ,לא חסר לו כלום .הוא לא יקריב
את עצמו בשביל להגיע לארץ-ישראל .את זה הוא לא יעשה .כי נוח לו,
נוח ליהודי כזה כמו שתיארת ,להישאר עם הגשמיות שלו ,ועם השקט
שלו .אבל אתם תראו אם אני לא צודק ,עוד מעט – לא יהיה לו שקט.

זה יהיה רע מאד ,גרוע ביותר .ומי שלא יודע מה זה ה'פימה-קמפס'
(מחנות הריכוז) – הם ידעו בעוד זמן לא רב ,ה' ישמור .ואני מציע כבר
לכל היהודים לצאת משם .ונכון ,גם פה המנוולים שולטים ,הם שולטים
בתוך הממשלה של מדינת-ישראל ,אבל ההבטחה שיש לנו היא שמי
שצועק לה' מארץ ישראל – אותו ה' יציל [ספר יואל פרק ג'] .וזה היה
מספיק בשבילי שאני 'שיגעתי' את ההורים לפני יותר מעשרים שנה
שהגיע הזמן להגיע לארץ ישראל .וההורים שלי – הם צדיקים ,הם עשו
מה שביקשתי ,והם נמצאים פה ,ברוך ה' .אבל יש לי אח ואחות עם
ילדים וכו' ,שלא רוצים לדעת מהדברים האלה ,והם גרים בארצות
הברית.
ש .שמעתי מחבר שישנה תופעה באמריקה של 'פאבליק סקול' ( Public
 )Schoolלילדים קטנים .הם ניגשים לתלמודי-תורה בגיל הפעוט,
ומעניקים תקציבי-ענק למנהלים של המוסדות האלה בתנאי שלא יזכירו
שם-שמים בת"ת [עמוס ו' י'] .שמד! יש מנהלים רבים שאינם מסרבים
לזה...
ת .בארצות-הברית הם עושים את זה גם לגוים וגם ליהודים .הם נותנים
כסף ,בואו נגיד לכנסיות הפרוטסטנטיות ,ואז דורשים מהם להגיד דברים
אחרים ,מה שמתאים להם .הם גם הוציאו 'כאילו תנ"ך' ,עם כל מיני
'תיקונים' שהם שמו שם .התנ"ך הגויי מבוסס על מה שיש ליהודים,
אבל הם לוקחים את הדבר הזה והם עושים 'תיקונים' על זה .כך שלא
יהיה זכר אפילו של משהו נוצרי! שזה יהיה משהו אחר ,כי הם מאמינים
בשטן.
ועכשיו ,כנראה שהם נכנסו גם אצל היהודים .ויש יהודים שהכבוד
שלהם להיות מנהל בית -ספר זה יותר מהשכל שלו להגיד 'לא'.
ובחדרים יש כל-מיני דברים שמבקשים מהם לעשות ,אמנם לא דברים
עד-כדי-כך קיצונים .ויש מספיק מקומות שההורים גם לא מבינים כל כך,
אבל מכניסים רעיונות זרים .וכמו הליב"ה .הליבה ממש מכניס שקר
לתוך המערכת החרדית .אבל כמה מנהלים ומנהלות מוכנים לקבל את
זה? הרבה מאד [יחזקאל כ' ט"ז'ִ :כי אַ ח ֲֵרי גִ לולֵ יהֶּ ם ִל ָבם הֹלֵ ְך ,'...ושם ל"ג כ"א].
ובארה"ב – זה הפך לקומוניסטי ['כתבו לכם על קרן השור.]'...
ש .לפני כשלשה שבועות חוללו הרס ,פוגרום בבית-הכנסת שהתקיים
מזה עשרות שנים בקבר דן -בן-יעקב ,מה דעתך על כך?
ת .אבל תבין דבר אחד ,הממשלה – הם חלק של הרשעים
יומא י .].הם ערב-רב או שהם עמלק בעצמם
ע"ב] ,והם עובדים ביחד עם אלה שרוצים להשתלט על העולם .הם
רוצים לעשות דת מ שלהם ,אז הם חייבים להשתלט על כל מקום ומקום
שזה קדוש לעם ישראל [תהלים פ"ג י"ג] ,והם גם פועלים נגד הגוים,
הנוצרים האמריקאים.
['סתורי' ,עי'

יצין יְ הו ָד ִּאין' ,זוה"ק שמות ז'
['פ ִּר ִּ
ְ

ש .המשטרה מפעילה יד קשה ביותר נגד כל יהודי שעושה משהו נגד
ערבים ,מה שלא רואים כשזה הפוך ,מה אפשר לעשות?
ת .אין מה לעשות .תבינו דבר אחד :האויב שלנו זה לא הערבים ולא
האדומים .האויב שלנו – זה השטן ,והוא משפיע על כל העולם .השטן
השפיע עלינו ללכת נגד האבא שלנו ,נגד הבורא שלנו ,ולאכול מעץ
הדעת .ואנחנו חייבים לחזור לאבא שלנו ולתקן את הדבר הזה .ואז גם
הערבים ייעלמו ,וגם 'אדום' ייעלם ,וישאר רק אותנו עם משיח-צדקנו,
מלך בן דוד .וברור ,אנחנו נהיה בזרועות כביכול של האבא שלנו ,אבינו
שבשמים.

ש .בצ'ילה התרחשה רעידת אדמה חזקה...
ת .עוד יהיו נוספות ,יהיו גם צונאמים ,ויהיו אסונות-טבע ממש גדולים,
'בזַ ַעם ִּת ְצ ַעד ָא ֶרץְ ,באַ ף ָת דוש ג ֹויִּ ם' ,ע"ש]
ה' ישמור עלינו[ .חבקוק ג'ְ :

ש .סופות-החול שהיו פה לפני שבוע ...מזכיר לנו את המִ דבר...
ת .סופות-החול היו הקשות ביותר הידועות מאז שיש מדינה ,לא עשו
רישומים לפני כן .זה היה ממש בכדי להזהיר את עמ"י שעומדים להיות
דברים קשים ,ושצריך לסמוך על הקב"ה ,לחזור בתשובה ,לחזור
בתשובה .להתקרב אל ה' ,ולסלק את השטן מהלב שלנו.
ש .חול זה מלשון 'חולין' ,הקדושה חוללה והסתלקה לגמרי...
ת .נכון ,נכון בדיוק .וה' ישמור לאיזו רמה נמוכה הגענו עם הקדושה,
גם החרדים .נשים פשוט הולכות כמעט ערומות .הבגדים כל כך צמודים
שרואים כל צורה של כל הגוף ,ואף אחד לא חושב שזה לא בסדר.
ואפילו אם האשה רזה ולא רואים כל כך את כל מה שלא צריכים
לראות – אבל היא נראית כמו שהיא יצאה מעיתון ,דוגמנית .התסרוקת
עם הפאה שלה ,וכו' ,ממש יפיפיות ,ה' ישמור.

ש .התסבוכת של הפליטים שבאו לאירופה ,מה אומר הסיפור הזה?
ת .זה אומר שהם רוצים להרוס את אירופה ,וגם את ארה"ב .רוצים
להשתלט על אירופה .לא רוצים שיהיה 'גרמניה' או 'ספרד' או לא-
משנה-מה ,הם רוצים פשוט להכניס כל מיני סוגים של אנשים ולעשות
מלחמה אחד נגד השני .ואז הם יכולים להפעיל את החיילים ואת
המשטרות שלהם ,שכולם נראים כמו אני-לא-יודע ,איזה חיילים מ...
איזה סיפור על עבמ"ים או משהו כזה .הם נראים – ה' ישמור.
ש .האם ראשי המדינות שלכאורה נפגעות מזה שבאים כל כך הרבה
ערבים וכל מיני אנשים ונכנסים ,הם בשותפות עם הדבר הזה?!...
ת .ודאי! זה ברור! יש להם אחד מהאנשים שלהם ,מיליארדר ,שאפילו
זה בא מהעמותות שלו .הם מחלקים חוברות-מידע בחינם ,עם מספרי -
הטלפון של האנשים שמוכנים להביא את הפליטים לאירופה ,מפורט שם
עבור כמה כסף מקבלים את זה ,ועוד כל מיני דברים ,כמו מה הם
צריכים להביא ,ומה הם צריכים לעשות ,ואיך עושים ,ולאן הם צריכים
להגיע ,וכו' ,הכל כתוב ,כל המידע הנחוץ .אז המונים כבר עוזבים .והם
לא תמיד עוזבים בגלל שהם במרכז מקומות של מלחמות ,אלא פשוט
מחפשים חיים יותר טובים .וזה מאות-אלפי ,מאות-אלפי בני אדם .אבל
עכשיו הם כבר נלחמים אחד-עם-השני ,יש מלחמות שם ,כי בגרמניה,
שדרך-אגב הרבה מאד אנשים אומרים שזה 'הרייך הרביעי' – כל מה
שקורה באירופה ,כבר לא יהיה להם בכלל מקום איפה לשים אותם .אז
לאן שלחו אותם ,לפחות בחלקם? למחנה-ריכוז שהיה של הנאצים! אני
חושב שזה היה טרבלינקה ,לא היה איפה להשכיב אותם לישון...
ש .אבל ניקח מדינה מפותחת כמו שוייץ ,מה זה חסר להם?
ת .לא מאמין ששוייץ מקבלת אפילו אחד .אבל גרמניה היא זו שדי
שולטת על אירופה ,ובזרועות פתוחות מקבלת אותם .אבל עכשיו היא
כבר לא רוצה ,הם כבר מתחילי ם להשתולל שם .היא לא נותנת להם
ללכת לאן שהם רוצים ,ואז הם מתחילים להשתולל .ולא רק זה ,יש
ארצות שפשוט סגרו את הדלתות ,בנו קירות או מחסומים כדי שלא
לאפשר להם להיכנס ,וזה מתחיל להיות מלחמה 'לא סתם' .וזה בדיוק
מה שהם רוצים :בלאגן ,בלאגן ,שבגלל הבלאגן הזה הם יכולים להוציא
החוצה את הצבא שלהם ואת המשטרה שלהם ,ולהגיד שעכשיו כדי
לשלוט על כולם – צריך לתת לצבא לשלוט ,ואז זה יהיה כבר מקום
שונה לגמרי ,זאת תהיה "אירופה" ,ולא יהיו מדינות אינדבידואליות .זה
הכיוון.
ש .אני לא מבין ,מה אכפת להם לרשעים האלה ,הראשים שלהם
שרוצים להרוס את הכל? יש כאן עולם יפה ,אז למה להרוס אותו?...
ת .השטן עוד קיים ,ויצר הרע עדיין קיים ,ועד שהוא לא נעלם ,ועד
שעם-ישראל לא בוטח בה' במאה אחוז ,אז אנחנו לא יכולים להגיע
לגן-עדן [ישעיה ב'' :וְ נִ ְש ַגב ה' ְלבַ דוֹ ַביוֹ ם ַההוא.]'...

ש .אז מה הרע הזה מעוניין ,האם הוא מחפש להרוס את עצמו?! מה
למשל ראש-ממשלה באירופה מחפש להרוס את המדינה שלו?...
ת .לא ,הם רוצים להתפטר מתשע-עשיריות של האוכלוסיה בעולם,
ולשלוט .יש להם כל מיני אמונות בשטן ,הם בטוחים שהוא זה שברא
את העולם...
ש .האם בארץ גם מנסים להפעיל את אותה השיטה?
ת .טוב ,הם ניסו עם הסודנים ,אבל זה לא היה מספיק ,זה לא הולך כ"כ
בארץ .וחוץ מזה שהם בעצמם הרי רוצים להשתמש בארץ פה כמקום-
הבסיס שלהם ,אז מה שהם עושים באירופה ,האם הם צריכים אותם
בהמוניהם כאן? לא ,הם רוצים שזה יהיה יותר פה מקום יותר מסודר .זה
יהיה המקום שממנו הם רוצים לשלוט .הנחש רוצה להיכנס לגן-עדן
מו ֵעד ]'...ולהגיד שהוא השולט [ישעיה י"ד' :א ֱַד ֶמה ְל ֶע ְל ֹיון'] ,שהוא
['וְ אֵ ֵשב ְבהַ ר ֹ
חס ושלום 'הכל יכול' – וזהו [נבואת מלחמת גוג ומגוג ,יחזקאל פרק ל"ח:
ֲשבֶּ ת ָר ָעה '...וברש"י' :להלחם
'וְ הָ יָה ַביוֹ ם ַההוא יַ עֲ לו ְדבָ ִרים ַעל ְלבָ בֶּ ָך וְ חָ ַש ְב ָת ַמ ח ֶּ
['על ְג ֹחונְ ָך ֵתלֵ ְך'].
נגד ה''] הוא רוצה לקום מן העפר ַ

הקב"ה ברא את העופות והדגים באותו יום של הבריאה ,היום החמישי,
והוא בירך אותם ,אחר כך הוא יצר ביום השישי את החיות והבהמות,
והוא לא בירך אותם ,מדוע? כי הוא ידע שזה הנחש הוא שיביא לחורבן
העולם והריסתו ,לכן הוא לא בירך את החיות והבהמות של יום שישי
[רש"י בראשית א' כ"ב ,ור' כלי יקר שם].
ש .האם ביום-כיפור הקרוב עומד האפיפיור להכריז באו"ם על 'הסדר
העולמי החדש' (?)NWO
ת .לא ביום כיפור ,יומיים אחרי כן .הוא רצה ,כן ,אבל לא נתנו לו ...אז
עכשיו הכל מובן ,כל הדברים שלא הבַ נו – עכשיו מובנים .ושוב אני
חוזר ,שלא תשכחו ,כל הענין של ה'אייסיס' ( - ISISהדעא"ש) וה'אל
קעידה' וכל הדברים האלה ,זה אדום ,הם אלה שיצרו אותם כדי
שיתחילו מלחמות בין הערבים ,ערבי-נגד-ערבי .איך הם משתלטים? הם
לוקחים את האנשים עצמם ,ומפרקים אותם לכמה קבוצות ,וכל אחד
הולך נגד השני ,והורגים אחד-את-השני ,ואז אדום יכולים להיכנס
ולגמור את העבודה .הם אלו שעושים את המלחמה מההתחלה .הם
מייצרים את הדאע"ש ,ואת האל-קעידה ,ואת 'האחים המוסלמים' ,וכל
האלה ,שולחים אותם להילחם נגד האחים שלהם.
יש את האימרה הידועה שדרך-העבודה שלהם ,כמו שאומרים באנגלית:
 ,Divide and conquerהַ פרד ומשול .זה בדיוק מה שהם רוצים ,וזו גם
השיטה שפועלים איתה באמריקה .הם עצמם גורמים להרג של שוטרים,
ועוד כל מיני דברים כאלה ,והשוטרים הורגים את הכושים ,עד שהם
נלחמים אחד נגד השני.
ש .זה נראה דומה לשיטה שהם עובדים גם פה עם הציבור החרדי...
ת .ודאי וודאי ,הם נכנסו פה בארץ ישראל ,ואני מאמין שגם באמריקה
ובכל העולם הם נכנסו לקהילה החרדית [ר' מאמר 'הפחד משתלט'] ,ויש
חרדים שמקבלים כסף מהם לא מעט ,שמוכנים בשביל זה לעשות כל
מיני דברים בכדי לדלל ,וגם כדי לגרום למחלוקות בין יהודי-חרדי
ליהודי אחר חרדי ,וזה ממש עושה הפרדה (מחלוקות קשות) .אבל זה יגמר.
ואלה הרשעים שאין להם שום מצפון לעשות את זה – הם ייעלמו.
[אש"ל י"א ח'].

ש .ירדה כזו אטימות בעולם .כתוב בגמרא' :עתידה תורה שתשתכח
מישראל' ,אז הִ נה ,שכחו את כל המושגים הבסיסיים של היהדות,
צניעות וכו' ,בדיוק מה שכתוב...
ת .ועוד דבר שזה כמו שכתוב שיהיה בסוף ,שכמעט כל גדולי-הדור
שלנו נעלמו ,נשארו כמה צדיקים ,אבל לא הרבה כבר .אבל מי שיכול
היה להוביל את עם ישראל ,לכוון את עם ישראל – אין ['וְ אֶ פֶ ס ָעצור
וְ ָעזוב'] .אז כמו שכתוב [ב"ב י"ד] ,שזה נשאר למסכנים כמונו.
ש .אבל אנחנו רואים מצד שני שישנה התקדמות בעמ"י...

ת .נכון ,אנשים מבקשים עכשיו 'טונות' ,המון חומר של דברי חיזוק על
צניעות ,להפיץ ,ול ַזכות את הרבים ,זה הכל נכון ,אבל עוד לא הגענו .זה
לא מספיק 'כמה-פה וכמה-שם' .וכאשר יש ברחוב עדיין אנשים
שלועגים על נשים צדקניות שהולכות בצניעות – אז עוד לא הגענו.
ש .איזו חוצפה ,חוסר בושה שיש לאנשים האלה ...וגם לילדים
ממשיכים להציק...
ת .נכון ,זה עדיין חזק ,אך בכל אופן זה פחות חזק .יש כאלה שכבר
מבינים שזה אסור ,שאסור לפתוח את הפה ,וזה לא אומר שהם בלב יש
להם הרגשה יותר טובה ,אבל נזהרים הרבה יותר .אבל יש תמיד את
אלה שהם ממש מזלזלים .וכואב הלב ,כי אם לא יהיה שינוי – אז לא
יוכלו לשנות ,פשוט.
ש .יש כאלה שהתפכחו ולא עושים את זה כבר...
ת .נכון יש בירור ,ויש כאלה שתפסו את האמת ,אבל צריכים 'אימונים'.
זה לא מספיק 'לתפוס וזהו' ,צריכים לתפוס ולחיות את זה
תהלים פ"ד עה"פ ְ'מ ִסילוֹ ת ִב ְלבָ בָ ם'] ,זה לא איזו אינפורמציה שלומדים
באוניברסיטה שאפשר לשכוח את זה או לא-משנה ,זה משהו שצריכים
לחיות את זה ,ואם לא חיים את זה – אז זה לא קיים!

[ר' לשון הרד"ק

ש .פעם דובר במסרים על כך שהחילונים ,בחלקם או אף ברובם ,איבדו
את כח הבחירה שלהם [ר' רמב"ם הל' תשובה פ"ו]  .כבר עברו שנים מאז.
השאלה היא האם ניתן היום להגיד שחלקים גדולים מהחרדים כבר
איבדו גם הם את כח-הבחירה שלהם?
ת .נכון ,החילונים לרוב הם כ"כ רחוקים שהם בכלל לא מבינים כלום,
אמנם יש ,יהיו בין החילונים כאלו שיחזרו ['ובָ או הָ אוֹ ְב ִדים .]'...אבל יש גם
בין החרדים את אלה שמאד רחוקים ,לצערי הרב .והצעירים – אז יש
כאלה שאמנם מתחזקים וחוזרים ,אבל גם אלה – בכל זאת חסרה להם
איזו הבנה בסיסית שהם לא מקבלים בדרך כלל בישיבות שלהם ,ואם
יש – אז הבנות אולי יותר מבינות ,אבל גם כן יש חסר .יש משהו
שיטחי ,מאד כללי ,באידישקייט שמלמדים היום .ויש הרבה-הרבה
סתירות במה שלומדים .וגם יש הרבה דברים שזה ממש לא אידישקייט
שלומדים ,אפי' בבתי-הספר שזה כאילו 'החרדים ביותר'.
ו עוד דבר שאגיד לכם ,מעניין מאד ,יש מוסדות שלוקחים כסף מגוים,
מהכנסיות! כי מחלקים את הכסף בקלות .ויש אפשרות להסתכל ,יש את
הרשימות של העמותות שם רואים שעמותות שאמורות להיות יהודיות –
הם רשומים כשייכים לכנסיה! יש כל מיני דברים זרים שנכנסים לתוך
הדבר הזה ,לתוך האידישקייט שלנו .וזה כולל את כל הסיפורים האלה
שחטפו ילדים ,המיסיונרים ,ועושים כל מיני דברים לא טובים איתם,
והדברים האלה – זה כדי להוריד את הקדושה שלהם .הם לא מרביצים
להם ,נותנים להם ללכת הביתה ,אבל מזהירים אותם לא לספר מה
שקרה .אבל כבר הצליחו להוריד את הקדושה שלו ,זה נתן לילדים
הקטנים האלה טעם של 'משהו אחר' ,וזה דבר שהם יודעים שה' שונא
את זה [סנהדרין דף קו.].
ש .כמו אצל נדב ואביהו – הנשמה נשרפת והגוף קיים.
ת .בדיוק.
ש .מובא בספרי-המוסר שבכל פעם שיש לאדם הזדמנויות להתעלות -
היצה"ר מספק לו כל מיני הבלים להתעסק איתם כדי שיפסיד את
האפשרות להתעלות ולהתקרב אל ה' .למשל אדם שחולה מסוגל
להתקרב מאד אל ה' ,אך היצר מעסיק אותו ללא הרף בכל מיני
טיפולים ,סידורים וכו' ,עד שהוא שוכח את תפקידו .וכך זה בעת ביאת
המשיח ,כשמתקרבים לגאולה השלימה זה יהיה זמן שכל-כך מסוגל
להתעלות ולתקן ,אבל היצה"ר יעסיק את האנשים בכל מיני שטויות
כדי להפסיד את זה...
ת .אבל דבר אחד אני יכול להגיד לכם ,להרגיע אתכם ,שכל יהודי
אמיתי ינצח [ישעיהו סו"פ כ"ז ,סו"ס עמוס] .אז זהו ,זה הכל .כל יהודי מאלו
שהיו בהר-סיני ואמר 'נעשה ונשמע' – הם יינצלו .אנחנו לא יודעים מי

הערב-רב ומי העמלקים ,לפעמים כן ,אנחנו יכולים לראות ,אבל יש
הרבה שאי-אפשר לראות עליהם ,שנמצאים גם בתוכנו ,עם זקנים
ארוכים ופאות ארוכות ,ומעילים ארוכים שחורים ,אבל זה לא אומר,
יתם.]'...
ואנחנו עוד נראה מי כן ומי לא ['וְ ַש ְב ֶּתם ו ְר ִא ֶּ
ש .מובא בדרשות הבן-איש-חי זצ"ל על הפסוק 'ודפקום יום אחד'
שנאמר בפגישת עשיו עם יעקב בפרשת וישלח ,כי זה רומז לכך שיבוא
יום אחד ,המיוחד ,שזה יום כיפור ,שביום הזה בני עשיו יכריזו מלחמה
על יעקב .נראה שזה עלול להיות ביום הכיפורים השבוע ,כשראש
הותיקן רוצה להכריז את אותה מלחמה של עשיו בפגישתו עם יעקב:
'אלכה לנגדך' ,הבה נתחבר לדת אחת...
ת .אני לא יכול להגיד לכם אם זה ביום-הכיפורים הזה ,אבל דבר אחד
אספר לכם ,שלפני כשבוע או משהו כזה ,נשיא מדינת ישראל יחד עם
המזכירה שלו הלכו לאפיפיור ברומא .והאפיפיור רצה ללחוץ לה את
היד ,אז היא אמרה שהיא חרדית .אז הוא היה כל כך נחמד במרכאות
כפולות ,הוא 'הבין את זה מצוין' ,וכדי שלא תרגיש רע – הוא אף
הוריד את הצלב שהוא הולך עם זה .זו החנפנות שהוא עושה כדי
['איש צַ יִ ד'] ,אז למה לא להיות
למשוך את היהודים שהוא 'כאילו -איתם' ִ
בדת הזאת שהוא רוצה להקים?! ...זו מלחמה .הם לא מבינים ,היהודים.
[ר' מאמר 'מדינה לא יהודית' על הקשרים העמוקים שבין הנהגת המדינה לראשי
הנצרות ,וכן מאמר' :מסע הצלב

האחרון'].

אז מי שיגש לעשות תשובה בצורה רצינית ,אנחנו פשוט צריכים להגיע
לבית-הכנסת ,או בבית – לנשים שלא הולכות ,ופשוט לפתוח את הלב
שלנו ,לדבר עם האבא שלנו ,להתחיל לבכות ,לתת אפשרות ,להשתדל
['כחודו של מחט .]'...ואז ,ברגע שנשתדל – אז ה' יפתח לנו את הלב ,ואז
נבכה ,ונרגיש איך שהדמעות מורידות את המחיצות ,ממיסות את
המחיצות .ואז הבן-אדם יכול להתקרב מאד להקב"ה .והוא יתן לנו את
האפשרות הזאת ביום הכיפורים הקרוב .ועד יום-הכיפורים הבא –
העולם יהיה הפוך ,יהיה הפוך לגמרי ,משהו אחר .ולא עד יום כיפור
הבא ,עד כסלו – בואו נגיד ,לא יודע בדיוק מתי ,אבל זה עוד מעט-
מעט .זה לא יקח הרבה זמן .ולא יהיו לנו הרבה הזדמנויות לחזור ככה
בתשובה .אחת האפשרויות – זה עכשיו ביום כיפור .אחר כך יהיו גם כן
זמנים שה' יקבל את זה ,אבל נראה לי שלרוב זה עד הושענא-רבה.
ש .האם אפשר לתקן את הכל בימים הקצרים האלה?

והאנטישמיות באמריקה גברה מאד-מאד ,והם בינתיים חיים במקומות
הסגורים שלהם ,אבל זה לא יעזור להם .עוד מעט ,ואולי זה כבר ביום
כיפור ,אולי זה יהיה אחרי זה ,אני לא יודע ,אבל זה בעתיד הקרוב,
האנטישמיות – כבר מגיעה למימדים גדולים מאד ,ואז אנחנו נראה
אנטישמיות קשה ,ואז ,אני רק מקווה שאלה שיש להם שכל יקומו
ויעזבו.
ש .יומיים לפני יום כיפור – איך נוכל 'להבין את המסר' שה' רוצה לתת
לנו ,ולשנות את כל החיים לכיוון הנכון?
ת .בארץ מרגישים בעיות הרבה יותר מאשר האמריקאים ,היהודים
האמריקאים .אנחנו מרגישים פה את 'החרב על הצוואר שלנו' .זה לא
פשוט העובדה שישנם כל כך הרבה רוסים שנמצאים בסוריה .ו'הנדיב'
פוטין אמר בטובו שהוא מוכן לקחת את האחריות לשמור על מתקני-הגז
שמצאו בים ,הוא ישמור על כל המתקן הזה עם החיילים שלו .והוא גם
מעוניין להשקיע בזה !...אז מה זה אומר? זה אומר שהוא רוצה להשתלט

ש ָסה יַעֲ קֹּב...
ִּמי נָ ַתן ִּל ְּמ ִּ ׁ

פה .וחוץ מזה  -שהממשלה שלנו יחד איתם ,אבל זה גם בכלל לא
ממשלה שלנו .אז יש יהודים שכבר רואים ומרגישים [צפניה ב' ,יואל ב',
ועוד] .יש כאלו שפשוט התבלבלו ,לא שמו לב ,אבל עכשיו מתחילים
להרגיש שזה לא פשוט ,שהם טעו .וגם יש כבר הרבה בעיות כספיות,
ובכל העולם – הכל רועד כלכלית .אתם לא יודעים כמה קשה שזה
הולך להיות בעולם ,כמה שזה יהיה קשה – הנפילה-הכלכלית-הגדולה -
ביותר-שהיתה-אי-פעם-בהיסטוריה.

ת .הכל? – לא צריך את הכל לתקן ,צריכים להצטער על הכל ,על כל
הדברים הלא-טובים .אבל מה שכן צריכים לעשות זה ליצור קשר עם
הקב"ה ,ולהחליט שעכשיו אנחנו רוצים לעשות את רצונו בלבד,
יענו,'...
שאנחנו יודעים בלי שום ספק שהוא הכל -יכול ['אַ שור לֹא ֹיו ִּש ֵ
הפטרת שבת שובה] ,ואם אנחנו הולכים ח"ו נגדו – זה הסוף שלנו.
ש .בעצם הבושה על העוונות – זה לכשעצמו מטהר אותנו...
ת .נכון ,אבל אנחנו צריכים גם להמשיך ,ולא שנצא מבית הכנסת
ונשכח.
אני מברך את כל עם ישראל שנזכה לקבל משיח-צדקנו ממש בקרוב
רוב אֵ לֶ ָ
יך הַ ָדבָ ר ְמאֹד ,'...סו"פ התשובה והגאולה ,ניצבים פרק ל']  ,ושמהרגע
['כי ָק ֹ
ִּ
שה' יגלה לנו את המשיח – שכבר-כבר יהיה לנו טוב באמת .לכל עם
ישראל ,לכל עם ישראל! אמן.

בסיום המסר ראינו לנכון להביא כאן מספר פסוקים מדברי הנביא ישעיהו (פרק מ"ב ,פסוקים י"ח עד כ"ה ,עם ביאור מלוקט

מדברי המפרשים) ,התואמים להפליא לזעקתו הנוקבת והמרה של הרב מפונביז' זצ"ל טרם פרוץ המלחמה העולמית השניה.

(י"ח) הַ חֵ ְר ִּשים ְש ָמעו ,וְ הַ ִּעוְ ִּרים הַ ִּביטו לִּ ְראוֹ ת
ש ָלם ,וְ ִּע ֵור ְכ ֶעבֶ ד ה' [אתם לועגים על עבדי
את המתרחש נגד עיניכם]( :י"ט) ִּמי ִּע ֵור ִּכי ִּאם ַע ְב ִּדי ,וְ חֵ ֵרש ְכ ַמלְ אָ ִּכי אֶ ְשלָ חִּ .מי ִּעוֵר ִּכ ְמ ֻׁ
[אתם עם ישראל ,הינכם כמו עיורים וחרשים! פיקחו את אזניכם לשמוע מוסר ואת עיניכם להבין

הנביאים והצדיקים אשר אני שולח אליכם לעורר אתכם לחזור בתשובה כאילו הם העיורים והחרשים שאין כמותם כי אינם מבינים את המציאות ,ועל

חינם הם מפחידים אתכם]( :כ') ָראוֹ ת ַרבוֹ ת וְ ל ֹא ִּת ְשמֹרָ ,פקוֹ חַ אָ זְ נַיִּ ם וְ לֹא יִּ ְש ָמע

[אך אתם רואים מאורעות רבים ועצומים המתרחשים ,אבל

אתם לא שמים את לבכם להבין את המסר שבהם .אתם פוקחים אזנים לשמוע ולהבין מה קורה בעולם אבל אתם לא שומעים את קול הזעקה מן

השמים אליכם לחזור בתשובה ,אם כן אתם הינכם העיורים והחרשים]( :כ"א) ה' חָ פֵ ץ לְ ַמ ַען ִּצ ְדקוֹ  ,יַגְ ִּדיל תוֹ ָרה וְ י ְַא ִּדיר

[הקב"ה חפץ להחזיר

אתכם אליו בתשובה ולעשותכם צדיקים ,ולכן הוא מרבה לשלוח אליכם שוב ושוב תורה ומוסר ביד שליחיו הנביאים ,וכן מהדברים האדירים מה

שקורה בעולם ,שזה גם כן מוסר עצום מאת ה' ,וכמו שנאמר בצפניה' :הכרתי גוים נשמו פינותם ,אמרתי אך תיראי אותי תקחי מוסר']( :כ"ב) וְ הוא
כ ָלם ו ְבבָ ֵתי ְכלָ ִּאים הָ ְח ָבאו .הָ יו לָ בַ ז וְ אֵ ין ַמ ִּצילְ ,מ ִּש ָסה וְ אֵ ין א ֵֹמר הָ ַשב [עם ישראל נמצא במצב כה
ַעם ָבזוז וְ ָשסוי ,הָ פֵ חַ ַבחו ִּרים ֻׁ
עלוב ,ואויביו בוזזים ושוסים אותו ,בחוריו וגיבוריו פרחו להם ,והם מתחבאים מרוב פחד במקומות סגורים( ,ויתכן גם לומר שכוונת דברי הנביא

שנבחרי העם וגדוליו נסתרים במטמוניהם ואינם יוצאים להוכיח את העם) ,ואין מציל מן הביזה והמשיסה]( :כ"ג) ִּמי בָ כֶ ם יַאֲ זִּ ין זֹאת ,י ְַק ִּשב
וְ יִּ ְש ַמע לְ אָ חוֹ ר [הלא היה עליכם להבין את מצבכם הקשה ולחזור בתשובה ,הלואי והיו בכם אנשים שמאזינים לדברי מוסר אלו ,מקשיבים ומבינים
בסופו של דבר לחזור אל ה']( :כ"ד) ִּמי נ ַָתן לִּ ְמ ִּש ָסה יַעֲ קֹב ,וְ יִּ ְש ָראֵ ל לְ בֹזְ זִּ ים ,הֲלוֹ א ה' .זו חָ טָ אנו לוֹ  .וְ ל ֹא אָ בו ִּב ְד ָרכָ יו הָ לוֹ ְך ,וְ לֹא
ָש ְמעו ְבתוֹ ָרתוֹ [מי זה שנתן לגוים את האפשרות לבזוז ולהציק לפשוטים וכן לנבחרים מעם ישראל? הלא זה ה' בלבד ,וזה כעונש על שהם חטאו
וַת ְב ַער בוֹ וְ לֹא
לו ,ואזהרה על עזבם את תורת ה' ודרכיו]( :כ"ה) וַ ִּי ְשפ ְֹך ָעלָ יו חֵ ָמה אַ פוֹ וֶעֱ זוז ִּמלְ חָ ָמה .וַ ְתלַ הֲטֵ הו ִּמ ָס ִּביב וְ לֹא י ָָדעִּ ,
יָשן ולא יודע מכלום ,וגם
ָשים ַעל לֵ ב [הפורענות והסכנות ממשמשים ובאים ,מידת הדין הולכת וגוברת ר"ל ,האש בוערת מסביבו ,אבל הוא כמו ֵ
י ִּ
כאשר האש בוערת בקרבו ,גם אז עם ישראל לא ישים לב לשוב אל ה'] :

פרצה מלחמת העולם השלישית
בס"ד ,ירושלים ,יום ג' ,ראש חודש חשון ,עם בנימין
אני מאד רוצה לדבר .אני מאד מפחד ,מאד מפחד .למעשה ,אפשר לומר
ברור שמלחמת העולם השלישית כבר התחילה .וזה לא רק אני
האוטיסט המסכן אומר את זה ,יש הרבה אנשים חכמים וגדולים ,גם בין
היהודים וגם בין הגוים ,שכבר יודעים ש'זהו זה' .אנחנו בסוף .אמנם לא
ראינו עוד ערים גדולות נעלמות [צפניה ג' ו' -ח' ,ע"ש] ,ברוך ה' ,אבל
אנחנו יודעים עכשיו שזה מאד יכול להיות.
ואנחנו רואים שינויים ענקיים בעולם ,אבל עם כל מה שיש – עוד
יש כאלו שאומרים' :אבל לא קורה כלום!' אבל כן קורה .רק להזכיר
לכם איך שהעולם שלנו השתנה.
מאז שאנחנו ילדים קטנים אנחנו לומדים על אירופה .אירופה זה 'גזע
הארי' .הרוב הם בהירים ,בלונדינים ,עם עינים כחולות ,וכו' .יש כל
מיני מדינות באירופה ,יש את אנגליה ,שזה קצת לא-בדיוק אירופה,
אבל כמעט ,ויש את הולנד ,וגרמניה ,ואוסטריה וכו' וכו' ,ושם,
במקומות האלו זה סוג מסוים של אנשים .בספרד – זה סוג אחר.
בארצות-ערב זה סוגים שונים ,ובארה"ב יש 'כל מיני' ,אבל בעיקר
ישנם לבנים ,לבנים עם עינים כחולות ,בלונדינים ,שהרוב באו מאירופה
כדי לחפש את הדמוקרטיה ,את החופש להיות פרוטסטנטים או יהודים
או משהו אחר.
ואיך זה נראה עכשיו בכל המקומות האלה? באירופה זה מלא ערבים.
אין כמעט ילודה באירופה .ואם הם נשארים כל מאות-האלפים שיש
באירופה ,מעל למיליון בודאי ,וכבר יש מהם כבר כמה מיליון ,אם זה
ימשיך ככה ,אז השחום או החום יהיה הבולט ,זה יהיה הרוב.
והאיסלאם ישלוט .ועכשיו זה רק בלאגן גדול שמה ,אין איפה להושיב
אותם ,ילדים קטנים עם אימהות ,אבל הרוב זה גברים שעושים הרבה
בעיות ,גונבים ,ועושים כל מיני מעשים לא טובים .אבל בגרמניה אולי
מצאו מקום בשבילם ...מחנות-הריכוז שפעם שם הרגו יהודים ,ועכשיו
זה הבתים שלהם ,אז העולם ממש נראה 'מעולה'.
ובארה"ב – אותו הדבר .הנשיא מכניס מלא-מלא ערבים ,ובודאי
שביניהם ובין אלו שבאו לאירופה יש הרבה מהדאע"ש .וחוץ מזה יש
הרבה אפריקנים שברחו מהבתים שלהם ,ומקסיקנים ,והם נותנים להם
פשוט לזרום לתוך ארה"ב ,בלי גרינקרד (אישור שהיה) ,בלי לשאול מי
הם או מה הם .וחלק רציני הם ממש פושעים ,רוצחים ,ולא בודקים ,לא
אכפת להם .אבל אם ישראלי יבוא לשם ,אז כבר יעשו לו בעיות .הוא
יצטרך גרינקרד ,הוא יצטרך עבודה ,ולקנות בית ,וכו' וכו' .ככה זה איך
שזה נראה העולם שלנו.

אבל עכשיו הרוסים נמצאים בסוריה ,ולא סתם ,מאה אלף! מאה
אלף ,בערך מאה אלף חיילים ,עם כל הנשק שרק חולמים על זה .וליד
סוריה יש לרוסיה הרבה אניות-מלחמה שמשם הם מעיפים טילים
מהמשוכללים ביותר .ובנוסף יש להם עוד עזרה – :את סין .הסינים ,אם
הם רוצים לכבוש את המזרח התיכון – הם צריכים רק להביא איזה
רבע מכל הסינים ,הם יעמדו אחד ליד השני ,וימלאו את כל השטח...
אבל הם גם כן הגיעו עם אניות מלחמה ,וגם הם נלחמים .וזה אומר
שפוטין משתלט על סוריה בעזרתם של הסינים והאיראנים .ועכשיו
ברוסיה הם גם גייסו חיילים מאנשי-המילואים ,ועכשיו הם גם כן
בעיראק! והיהודים פה בארץ מאד דואגים ,כי זה לא בעיה בשבילם
לטוס 'טיפה' לתוך ארץ ישראל ,אולי פשוט לבוא ולהשתלט .זה יכול
מאד להיות.
והתיכנון זה פשוט להשתלט על המזרח התיכון ,שהוא כבר חלש ,זה
מוחלש מכל המלחמות שהרשעים תכננו וביצעו 'ערבי נגד ערבי' .ומה
עם הארץ הפיצפונית הזו? כל הצרות שהיו לנו היום ,ואתמול ,ולפני זה,
וכל מה שעומד להיות לנו פה ,זה עוד קטן לעומת מה שעומד להיות.
ואם אתם סבורים שהחיים יחזרו למשהו דומה למה שהיה קודם – אני

לא חושב כך .אלה ,הרשעים ,התחילו כבר את המלחמות ,והם לא
יעצרו עכשיו .יש להם את הטעם של ההצלחה ,את הטעם של המלחמה
והניצחון .יש להם את הטעם בפה של הדם והזיעה שיש כשבן-אדם
נלחם .והם לא יעצרו .לא יעצרו .אחרי שהם גומרים את כל הערבים
האלה ,הם רוצים לשבת פה ,להרחיב את הגבולות פה ,ולעשות מארץ-
ישראל את המרכז שלהם ,וגם לבנות בית-מקדש של ע"ז ,ה' ישמור,
ואת 'הבית' .זהו התכנון שלהם ,אבל הם לא יצליחו בע"ה .אבל עד
שיבינו ועד שאנחנו נבין שהם לא מצליחים – יהיו בכל אופן מספיק
יהודים שינסו להחזיר לעצמם את החיים שלהם כמו פעם ,כך שהם
יכולים להמשיך את הגשמיות שלהם.
האחים שלי ,תשמעו! זה לא יהיה .העולם הולך ליפול גם בגשמיות,
ברוחניות – זה כבר נפל .וגם אנחנו עומדים לפני מלחמות מפחידות
ביותר ,עם המון הרס בעולם [צפניה שם] .בעזרת ה' ,בא"י זה לא יהיה
כל כך קשה כמו בעולם ,אבל יהיה קשה .ורוב האנשים יחשבו שיותר
טוב לברוח לחו"ל ,אבל הם לא מבינים ולא רוצים להבין שבחו"ל
יהיה להם הרבה יותר קשה .בחו"ל – הרשעים שונאים את היהודים,
אפילו שכלפי חוץ הם מתנהגים אחרת ,בדרך כלל .ותהיה הרבה יותר
אנטישמיות ,הרבה בלאגנים .הרבה מהאנשים הנמוכים ביותר ,הזבל,
כשהם יתחילו לריב האחד-עם-השני – הם יתפסו את היהודים כקרבן.
אבל אי אפשר לדבר איתם ,כי הם לא רוצים לדעת .בדרך כלל החיים
שלהם נוחים אז הם לא רוצים לדעת ['הַ ְׁש ֵמן לֵ ב הָ ָעם הַ זֶּה'] .אבל אני
מבקש מכולם ,תסבירו להם ,נכון ,עכשיו זה קשה פה בארץ-ישראל,
אבל אי אפשר בכלל להשוות למה שיהיה שמה ,לא ניתן להשוות.
ועכשיו אני פחות-או-יותר נתתי לכם את התמונה .זה לא יהיה שקט,
ולא יכול להיות שקט כבר .פוטין כבר עשה צעד שהוא לא יכול לחזור
מזה .ועוד מעט הכ סף יתחיל לרדת בצורה קשה בערך שלו ,וזה יהיה
בכל הכספים ,בכל העולם .וכולם רק ידאגו לאוכל ,שיהיה מה לאכול,
בשביל הילדים ,לחיות יום יום .והעשירים ,חוץ מהרשעים שביניהם,
יפסידו את רוב הכסף שלהם .והאלה ,שמונים-וחמשת המשפחות
ששולטים על כלל הכסף בעולם – הם יחליטו מי מקבל ומי לא.
ועכשיו ,יהודים טובים ,יהודים אמיתיים ,מה אתם אומרים? ...האם
אתם לא רואים מה שקורה?! ....האם אינכם פותחים את העינים ורואים
מה שקורה?! ...האם אתם לא רואים שהעולם הוא בסוף ,בסוף הדרך
שלו?! ...שהעולם ,במצב של החטא של האדם-הראשון ,והשטן ,היצר
הרע שהוא השטן ,הוא השולט עכשיו בעולם הזה?! האם אתם לא
מרגישים את זה?! ...האם אינכם מרגישים איזו סכנה יש לכל הילדים
התמימים ,באיזו סכנה הם נמצאים מן השטן ,מכל העולם-של-טינופת,
הטינופת הרוחנית ,של חוסר הקדושה ,כמו פעם ,כמו דור-המבול ,כמו
סדום-ועמורה .ויש לנו הרבה דוגמאות 'של פעם' ,אבל אנחנו היינו
בטוחים שאנחנו כבר מעבר לזה ,אבל כל אחד מבין שזהו זה ,אנחנו לא
מעבר ,זה ממש 'זהו זה' [עי' רש"י תהלים ט' י"ח].
עם ישראל ,בואו הביתה ,תבואו הביתה .ואלו שנמצאים פה בארץ,
אל תעזבו ,אל תתבלבלו .זה רק היצה"ר הוא שרוצה לבלבל אתכם.
תשבו ותלמדו את הנבואות ,לשבת וללמוד את זה .זה הכל בדיוק.
'כי אֲנִּ י הוא
מדויק -מדויק .אל תעזבו .ותחזרו להקב"ה [ישעיהו נ"ב ו'ִּ :
הַ ְׁמ ַד ֵבר ִּהנֵנִּ י '...ע"ש].
הגברים והנערים ,אנשים נשואים ולא נשואים ,אל תשכחו להתפלל
שלש פעמים ביום ,תשתדלו מאד-מאד להתפלל במנין ,אפילו שזה
קשה ,ואפילו שתצטרכו לקום מאד מוקדם בבוקר ,זה מאד חשוב.
להתקרב להקב"ה .קודם כל – בתפילה ,ואח"כ בלימוד ['ודע לפני מי
אתה עמל' ,אבות פרק ב'].
והנשים ,מי שיכול בית כנסת – זה מאד יפה .לא חייבים .נשים שהן
אימהות לילדים קטנים – מספיק שתדברו עם הקב"ה .תדברו איתו.
תקשרו איתו קשר ,שתרגישו אותו .ואז הוא יציל אתכם וגם את

הילדים שלכם .וכולנו ביחד ,גם בנפרד וגם ביחד ,צריכים לצעוק לה':
'תציל אותנו ,תציל אותנו ,אבינו שבשמים ,תציל אותנו'! והוא יציל
אותנו [ישעיהו נ"ז י"ג'ְׁ :בזַ עֲ ֵק ְׁך י ִַּציל ְֻׁך ִּקבוצַ יִּ ְׁך .]'...לא לפחד ,אפילו שזה קשה,
ואפילו שיש הרבה סכנה ,ואפילו שיש בינינו כאלה שיעזבו את העוה"ז
לפני הרגע האחרון ,אל תדאגו להם ,הם במקום טוב .יותר קל להם
מאשר לנו [חלק צח' :ייתי ולא אחמיניה' ,ע"ש כה"ע] .אם הם לא בעלי-
עבירות מי-יודע-מה – אז יותר טוב להם שם מאשר לנו פה .יותר קל
להם .אבל אני מעדיף להיות פה ולקבל משיח-צדקנו .ואני מאמין שגם
כולכם אותו הדבר.

אז תקשרו קשר עם אבינו שבשמים .כל רגע רק לבקש ממנו ,ולדבר
איתו [שם' :וְׁ הַ ֹחוסֶּ ה ִּבי יִּ נְׁ חַ ל אֶּ ֶּרץ וְׁ יִּ ַירש ַהר ָק ְׁד ִּשי .]'...ולא לפחד ,כי הפחד –
זה השטן [ישעיה ל"ג י"ד] .ואנחנו בני חורין .אנחנו ,בני ישראל ,אנחנו
הילדים של הקב"ה [ישעיה מ"ד' :אַ ל ִּת ָירא ַע ְב ִּדי יַעֲ קֹב .]'...הוא דואג לנו
ב'מאה אחוז' .והוא לא יביא לנו שום רע .אולי זה נראה רע ,אבל
['ל ַטב ָע ִּביד'] .ואני מבקש מכם ,מבקש מכם,
בסופו -של -דבר – זה טוב ְׁ
אלה בחוץ לארץ ואלה שבארץ ,אלה בארץ – לא לחלום לעבור
לחו"ל ,ואלה שבחו"ל – תתחילו לארוז את הדברים ,כי הגיע הזמן.
סוף.

שאלות ותשובות:

התנפלויות הערבים
ש .הערבים טוענים שהם עושים את כל המהומות והרציחות בגלל
שהיהודים נכנסים להר-הבית...
ת .זה שטויות ,והם יודעים שזה שטויות ,אבל את האמת ,אולי זה נכון
מבחינה רוחנית .בכלל לא כדאי לעלות לשם ,בכלל .אסור לנו .אפילו
אם עומדים בצד – לא צריך .אבל זה לא יעצור את הערבים .זו לא
הסיבה .יש אירגון מהרשעים שפועלים כאן כמו שהם עושים בכל ארץ
וארץ .הם הרי מחלישים כל מקום בכך שהם עושים עימותים של
ערבים כנגד ערבים .אז פה הם עושים ערבים-נגד-יהודים או חרדים-
נגד-חילונים ,זו הדרך שלהם .אז הענין הזה – זה סתם רק בשביל
שתהיה 'סיבה למסיבה' .וזו רק ההתחלה של התכנית להחליש אותנו.
ולצערי הרב זה בא על חשבון אזרחים טובים ,יהודים טובים ,וחיילים
מסכנים .והאלה שיושבים בממשלה – יש בהם חלק רציני שהם שייכים
לרשעים.
ש .אז בעצם זה הכל משחק .הם מצד אחד מביאים את היהודים שיעלו
להר הבית ,ומצד שני הם שמתסיסים את הערבים שיתרגזו על זה ,ככה
הם מחוללים את המהומות...
ת .בדיוק ,בדיוק.
ש .ו בממשלה מטכסים עצות מה לעשות ,מכנסים אסיפות ,עושים
דיונים...
ת .הם יושבים בדיונים-דיונים כי הם יודעים איך שהם צריכים לעשות,
אבל לא רוצים שאנשים אחרים ידעו מה שהם הולכים לעשות[ ...ישעיהו

ֹאמרו ִּמי רֹאֵ נו
'הוי הַ ַמעֲ ִּמ ִּיקים מה' לַ ְׁס ִּתר ֵע ָצה ,וְׁ הָ ָיה ְׁב ַמ ְׁח ָש ְׁך ַמעֲ ֵשיהֶּ ם ,וַ י ְׁ
כ"ט ט"וֹ :
ו ִּמי ֹיו ְׁד ֵענו]'...

ש .מה זאת אומרת?
ת .יש להם תוכנית ,ליהודים בממשלה .יהיו פה ,אתם תראו שיהיו פה
חיילים זרים! הם יזמינו אותם ,או שלא תהיה להם ברירה ,או ש'כאילו
לא תהיה להם ברירה'...
ש .אתם אומרים זאת ,אבל האם העם יודע משהו מכל זה?
ת .העם יודע ,כי צריך לדעת ,כי זה כתוב בהרבה מאד מקומות .למשל
בארה"ב הרבה מאד אנשים יודעים את זה ,ויש כאלה בין הגוים
שנלחמים נגד הרשעים ,אבל לא מספיק .לא מספיק אנשים שמוכנים
להילחם .יש הרבה-הרבה טיפשות וחוסר-ידע גם בין הגוים וגם בין
היהודים .זה פשוט מדהים .זוהי טיפשות רוחנית וגם גשמית.
ש .בענין זה שאומרים שהכל באשמת 'הר הבית' – הרי אחר כך
הערבים יגידו שהם כועסים בגלל סיבה אחרת...
ת .טוב ,בסדר ,זהו המצב .והיהודים אין להם מה לעשות שם בהר
הבית ,ואפילו אם עומדים בצד ,לא כדאי אפילו את זה לעשות .ואם הם
היו מפחדים באמת ,והיו מאמינים באמת – היו רועדים ,רועדים רק
מהמחשבה לעלות במקום כזה קדוש [' ִּה ָש ְמרו לָ כֶ ם עֲ לוֹ ת ָבהָ ר ונְ ג ַֹע ְב ָקצֵ הו'],
כאשר אנחנו כל כך שפלים .אבל כל אחד מרגיש את עצמו 'מוישה
גרויס' .וזו בעיה גדולה .אבל לא משנה ,זה המלחמה שהרשעים
מתחילים ויוזמים .הם לוקחים קבוצה של ערבים ,לא הכי אינטליגנטים,
צעירים ,ומשגעים להם את השכל ,עושים להם שטיפת מח ,והם מוכנים
לקחת סכין וללכת ,והם יודעים שבזה הם גומרים את החיים שלהם ,או

ככה או שהם יושבים בבית-סוהר ,אבל לא אכפת להם ,כי עושים את
זה בשביל כל מיני גמולים בעולם-הבא שלהם ...אבל אני רק לא יודע
למה הנשים שלהם עושות את זה...
זה הכל מתוכנן .זו לא בעיה לקחת את הערבים האלה ולסובב אותם,
לשגע להם את השכל ,ולכוון אותם כנגד היהודים .בכלל לא בעיה.
כמו שברוסיה זה גם כן לא היתה בעיה לתת לקוזקים קצת וודקה
ולכוון אותם לכיוון היהודים .וכמה-כמה שהם שחטו ,עם החרבות שלהם
רצחו עיירות שלימות .והפולנים ,אה ...וזה כל העולם ככה.
ש .למעשה האם צריכים לפחד לצאת מהבית או להתעלם מהחששות?
ת .זה תלוי בבן אדם .בן אדם שהוא היסטרי ושרועד מפחד – אני לא
הייתי אומר להם לצאת .מי שבוטח בה' – יודע שכל מה שהוא עושה
זה לטובתינו ,אז הוא עושה מה שהוא צריך לעשות .אני לא אומר סתם
להסתובב ולבלות ,אבל לעשות מה שצריכים לעשות .שוב ,אני לא
יכול להבטיח לאף-אחד שהוא יחזור בשלום הביתה .אני בעזרת ה' יכול
לברך .אבל אם הולכים בשביל לעשות משהו שחייבים לעשות ,אז
מספיק בשביל זה להיות שם .די להסתובב ולהסתובב רק בשביל בידור
טיפשי.

גאולה בקרוב
ש .בשבועות האחרונים התפרסם על נער שחזר לחיים ממות קליני,
ומספר על הרבה דברים שנאמרו לו בשמים על מלחמת גוג ומגוג
הקרובה מאד ,ועוד .מה דעתך?
ת .הרבה מאד דברים שהוא אומר זה נכון ,זאת אומרת שלפי הנבואות
זה נכון .יש דברים שאני לא יודע אם זה נכון בדיוק או לא נכון ,אבל
לא משנה ,זה כתוב שלפני שמשיח בא יהיו כל מיני אנשים שיחלמו,
יקבלו כל מיני חלומות מעניינים וכו' וכו'[ .יואל ג'' :וְׁ נִּ ְׁבאו ְׁבנֵיכֶּ ם ו ְׁב ֹנו ֵתיכֶּ ם,
ֹמות ַי ֲחלֹמוןַ ,בחו ֵריכֶּ ם חֶּ זְׁ י ֹֹנות יִּ ְׁראו.]'...
זִּ ְׁקנֵיכֶּ ם ֲחל ֹ
ש .וזה קורה בדיוק לילד חילוני שלפני כן לא היה לו שום מושג
ביהדות ,ופתאום הוא מקבל כזה שפע של ידע והבנה...
ת .כן ,כתוב שיהיו כאלו דברים לפני שמשיח בא ,וזה מתקיים .עכשיו
זה מתקיים .וזה לא רק הוא ,דוקא היו הרבה שקיבלו כאלה חלומות
וכו'.
ש .יש שמדברים על עשרה בטבת...
ת .אני רק יודע שהשנה הזאת ,לא הלועזית ,השנה היהודית הנוכחית,
תהיה שנה ממש של הגאולה .הגאולה – אני לא יודע מתי בדיוק ,אבל
זה חייב להיות .כי העולם פשוט מתמוטט .וכשזה יתמוטט ,מה שיהיה זה
רק יהיה בלאגן ,בלאגן .תקשיבו ,זהו בלאגן עם אנשים רשעים
ששולטים ,ואפילו אם הם חשבו שהם ביחד אבל יתכן שבאיזה שלב
הם ילכו אחד-נגד-השני ,ורק תחשבו ,זה ממש כמו לתת רובים לילדים
קטנים .הם יתחילו פשוט לירות אחד-עם-השני [כדור ההפלגה ,נח י"א] ,זה
גם כן דבר שיכול להיות .איך בדיוק זה יהיה – אני לא יודע .אני יודע
שהרשעים ייעלמו [סיום 'אשרי'].
ש .איך נדע לזהות מי מקבל חלומות אמיתיים ומי מדבר הבלים?
ת .קודם כל ,אם החלום לא אמיתי ,אבל כשזה הולך לפי הנבואות אז
שיהיה ...ומה שלא מתאים כמו ...שאני לא קורא לו רב בכלל ,זה ממש

שטויות .אבל הרבה יהודים חרדים רודפים אחריו ,רוצים לשמוע מה
שיש לו להגיד ,והוא אומר מה שרוצים לשמוע...
ש .זה בגלל שהמצב כל כך ריקני ,ואין הדרכה ואין כלום ,אז נתפסים
לכל שטות...
ת .אבל הם לא רוצים משהו רציני .אם מנסים למשוך אותם לרצינות –
לא מעניין אותם .רק אם הייתם נותנים להם ללכת למשחקי-כדורגל,
אני חושש שהרבה מהם היו רוצים את זה ...רוצים משהו שלא צריכים
לחשוב ,שלא צריכים להיכנס עמוק ,זה נותן להם ככה הנאה רגעית.
ש .השאלה היא כרגע ,בשלב זה ,איך נצפה מיהודי אירופה וארה"ב
להגיע ארצה אם הם שומעים את כל מה שקורה פה?
ת .יהודי אמריקה ,הם עדיין בשינה טובה ,אפילו שהם יודעים את
האמת שהשעון הולך נגדם ,שעוד מעט תגיע השעה שיתחילו למלאות
את מחנות-הריכוז שהם בנו בכל ארה"ב ,שעכשיו זה ברור שיש להם
את זה .אפילו באתר של האינטרנט של ממשלת ארה"ב ישנה רשימה
מפורטת של כל אחד ואחד מהמקומות האלה ,ממחנות-הריכוז ,ושהם
יכולים להחזיק  50מיליון אנשים .ואם הם מחליטים פשוט לחסל
אנשים ,אז הם פשוט יעשו  50אלף מי-יודע -כמה-פעמים .ויש להם שמה
ערימות-ערימות-ערימות של מכלי פלסטיק ,ארונות-מתים ,שבכל אחד
אפשר להכניס חמש גופות ,אז תעשו חשבון...
ש .ואיך זה שכל העולם שותקים ,וכל אמריקה שותקת?
ת .מה זה 'אמריקה'? זו כבר לא אמריקה ,זה לא דמוקרטיה בכלל .הם
מבולבלים לגמרי ,ורוב האנשים שמה – או שחורים או חומים ,וזה לא
משנה איזה צבע הם ,אבל הם בדרך כלל באים מהקבוצות הכי נמוכים
בידע ,וממקומות כמו גואטמלה ומקסיקו .יש גם אנשים יותר
אינטליגנטים ,גם בין השחורים והחומים וגם בין הלבנים ,אבל אין להם
את הכח .וזה ממש מדהים ,ומעניין ,ומפחיד ,איך שאמריקה ,ארצות-
הברית ,נפלה לתוך הידים של הרשעים כל כך בקלות ,בלי שום בעיה.
ש .תמיד דיברתם שיהיה יותר קשה בחו"ל ,ושגם כאן זה יהיה קשה
אבל לא כמו בחו"ל...
ת .אבל תבינו דבר אחד ,שכאן זה פשוט מתחיל עכשיו ,בעצם התחיל
כבר לפני שנה ,או אולי זה התחיל כבר לפני כמה שנים .תמיד זה לא
היה פשוט פה ,מאז קום המדינה וגם לפני כן .אבל שתבינו ,באמריקה –
זה יהיה גרוע ביותר ,ובאירופה – זה יהיה גרוע ביותר  ,במיוחד
ליהודים ,אז אי אפשר להשוות.
ש .האם היהודים שגרים שם מבינים את זה?
ת .היהודים החרדים ,הם עוד התומכים באובמה ...לא כולם ,אבל הרבה
מאד .ובמיוחד אלו כמו שחקני הקולנוע והזמרים וכו' ,והעשירים ,סוג
העשירים אנשי העסקים ,שהם בין הרשעים .ויש מלא יהודים בין
הרשעים .הם בולטים בזה .אז מה אני אגיד ,יש הרבה יהודים שירדו
ממש בקדושה שלהם בצורה איומה ,אז הם שמחים שהכושי העקום הוא
כאילו 'מאשר' את העקמומיות שלהם ,הוא 'ליברל' בקיצוניות.
ש .אבל אם ככה נמשיך לחיות – נפסיד את החיים שלנו...
ת .אתם לא מבינים ,זה עוד קטן ,זו מלחמה! זה לא יהיה גן של
שושנים [צפניה א'].

נחפשה דרכינו
ש .מה שקורה עכשיו אולי זה המשך למה שקרה לנו לפני כשנה בטבח
בהר-נוף ,שגם הוא התרחש בחודש מרחשון' ,רחל מבכה על בניה' .היו
שם כאלו דברים מזוויעים ,ה' ישמור.
ת .נכון .נכון.
ש .אני מתרשם שהציבור החרדי ב'שוק' (הלם) לאחר מה שקרה כאן
בגאולה היום ,השאלה מה עושים?
ת .ברוך ה' ,הגיע הזמן .רק חבל-חבל שדוקא כזה צדיק היה צריך
ללכת .אבל שום דבר לא 'חבל'  ,זה מה שה' רצה .יהודי ממש צדיק
נהרג היום .אבל תראו ,הם צריכים להיות ב'שוק' כדי להתאושש
ולהבין היכן הם עומדים .יש בתוך הקהילה פה שלנו ,הקהילה הכללית

הגדולה שלנו ,לא של רב מסוים ,אלא של כל הרבנים פה ,כל היהודים
שגרים פה ,הם ,החרדים ,הם חיים באיזשהו מין חלום ,איזה משהו לא-
אמיתי ,תמונת-מצב דמיונית ,לא-אמיתית .הם לא רוצים לדעת .וגם
באמריקה חיים ככה .ובאמריקה עוד מעט 'יפול להם על הראש' חזק.
אבל פה ה' נותן לנו כבר רמזים חזקים יותר .וכבר לפני שנה היתה
מלחמה פה בארץ ,שאז רוב הטילים נפלו במרכז הארץ ,ועכשיו המקום
שהכי סובל – זה ירושלים ,כל מקום יש לו את 'התור' שלו ,שיש בו
יותר רמזים .אבל זה עושה להם 'שוק' .והיהודים האמיתיים יתחילו
להתעורר .ונקבל עוד 'שוקים' .והכלכלה פה כבר במצב קשה .וזה
שהחנויות נסגרו היום אחרי מה שקרה ,וכולם מפחדים לצאת ,אז הם
מתחילים להבין שכל ה'שופינג' ,הקניות-קניות-קניות שעושים ,עם כסף
שלווים את הכסף הזה ,זה לא הכסף שלהם ,אז הדבר הזה כבר לא
ימשיך כל כך הרבה .ואז זה יוריד מאד חזק את הכלכלה .עכשיו יש
מקומות שיהודים היו הולכים לאכול במסעדות של גוים ,של הערבים,
יהודים חילונים ,ורוב המקומות האלה ריקים היום .גם הם צריכים
לעשות דין-וחשבון ,כולם .אז הקב"ה נותן רמז ,הוא פוגע בשלושים
יהודים לערך  ,חלק קטן מהם נפטרו ,חלק גדול מהם או שהם בבית או
ששוכבים עוד בבתי-חולים ,יש כאלה במצב קשה ,אבל הרוב העצום
של עם ישראל פה בארץ זה לא נגע בהם עדיין ישירות .אז הגיע הזמן
לעשות דין-וחשבון .גם החילונים ,וגם החרדים ,וגם הדתי-לאומי.
ש .הילדים הקטנים שומעים את ההתרחשויות ,וזה משפיע עליהם ,מה
ניתן לומר להם?
ת .לא לדאוג לילדים ,הם מקבלים את זה עוד יותר פשוט מאשר
המבוגרים ...ילדים שהם מתחת לאש – הם יודעים מה לעשות .יש
רגישים יותר ויש פחות ,אבל עדיף להילחם בדבר שהוא ברור ,שאין
בו סימני-שאלה ,כמו האם ליסוע לטיולי-ג'יפים או ללכת ל'לונה
פארק' .אלו שאלות קשות ,כי הרוב יפלו עם זה ,כי יגידו' :מה זה? מה
זה? ...זה שום דבר! מה הבעיה בזה?! ,'...אבל זה רע מאד ,זה מקלקל
את הנשמה של הילד [הושע ט'' :אַ ל ִּת ְׁש ַמח יִּ ְׁש ָראֵ ל אֶּ ל ִּגיל ָכ ַע ִּמים .]'...פה –
זה ברור ,גם לילד זה ברור .יש 'שחור' ויש 'לבן'.
ש .אחת התוצאות מהמצב הוא שאנשים כבר מסתובבים פחות
ברחובות'[ ...צדו צעדינו.]'...
ת .בהחלט ,בהחלט ,היהודים צריכים ללמוד לא להסתובב סתם .אמרתי:
לא להסתובב סתם.
ש .זכור לי שגם במלחמת המפרץ לא הסתובבו ברחובות ,וגם היתה
אחדות ,אבל אחרי זה היתה ירידה רוחנית נוראית ,ירידה קשה...
ת .אחרי מלחמת-ששת-הימים – זו היתה המלחמה שהורידה את כולם.
כי לפני כן אפילו החילונים היו אנשים טובים ,עליזים ,התחתנו ולא
התגרשו כל-כך הרבה ,והולידו ילדים ,והיו אנשים טובים ,ואפילו
האמינו .אבל אחרי 'ששת-הימים' ,נכנס פה הכסף – והכל התקלקל .פה
התחיל הקלקול הכי גדול.
ש .איננו יודעים חשבונות שמים ,אבל מורגש כאן קשר בין מה שקורה
עכשיו למצעדי-התועבה ,הענין של הדריסה זה סקילה ,והעניין של
הסכינים ברחובות זה מזכיר את פנחס ,שאנחנו לא פצינו פה למחות על
הזוועה הזאת ,שתקנו.
ת .בהחלט ,בהחלט ,זה נכון ,זה לא פשוט .זה לא פשוט בכלל .ואפשר
למצוא הרבה סימנים בכל דבר שקורה עכשיו [עי' אוה"ח בחוקותי כ"ו
כ"ד].
ש .נראה שהם ,הישמעאלים' ,מוסרים נפש' על שקרים ,כפי שמובא
בספרים ,אם ישנו כח בעולם שאנחנו לא מנצלים אותו לעבודת ה' –
אז לדאבונינו הסיטרא-אחרא לוקחת את זה בשביל השקר.
ת .המצב של הקהילות שלנו זה פשוט לבכות .אם הגוים זה נכון ,ירדו
בקדושה בצורה איומה ,הם הרי אף פעם לא היו מי-יודע-מה במצב
גבוה ,אבל היו גם אצלם מוסכמות של חיי משפחה .אבל היהודים – עם
כל הקדושה שיש לנו בתורה ובכתובים ובגמרא ובמשניות וכו' וכו' –
אנחנו ירדנו כל כך ,לא כולם ,ברוך ה' ,אבל הרבה מאד .וגם הפוסקים
פוסקים על זה כל כך בקלות ,שפשוט זה הורס את הכל ['חָ ְׁמסו ת ֹו ָרה'].

ש .הרב יורם אברג'ל זצ"ל עזב אותנו ,מה אתה אומר על זאת?
ת .הקב"ה לקח אותו .הוא לקח אותו כי הוא היה צדיק מאד גדול,
ועכשיו הוא לא רצה שהוא יסבול יותר ממה שהוא סבל.

להבין את המסר
ש .עסוקים יותר מידי עם כל ה'נייעס' ,אז לא מתמקדים לעשות מה
שצריך ,לרוץ לתפילות וכדו'.
ת אבל הבעיה היא שה'נייעס' זה משהו יותר קל ,זה לא דורש מהבן-
אדם כלום .הוא רק מתמקד על מה שקורה ,והוא יכול אפילו גם
להתפלל לה' שה' יקח את כל הדברים האלה ,וזאת כדי שהוא יוכל
לחזור ל'חיים הנורמליים' ...אבל אין כזה דבר עכשיו 'לחזור לחיים
הנורמליים' ,כי כבר בשנים האחרונות קרו כל מיני דברים שכבר לא
נשארו חיים נורמליים .אנחנו עשינו נורמה מה'אב-נורמל' (הבלתי-
נורמלי) ,אבל זה לא חיים נורמליים.
ש .ברצוני להבין מה מטרת ההשגחה העליונה שעכשיו נכנסנו למצב
שכאילו החיילים הם ש'שומרים עלינו'.
ת .סליחה ,אבל עד כמה שאני יודע ,רוב המחבלים חוסלו לא ע"י
חיילים ,אלא ע"י סתם אזרחים .אז לא היו צריכים אותם ,את החיילים,
רק בשביל לנקות את השטח ...ומי מציל את החיילים הפגועים? בודאי
שהקב"ה ,אבל מי היהודים שלוקחים אותם לבי"ח ועושים להם טיפול
ראשוני וכו'? – אלו הם יהודים רגילים ,ולא צבא ,ולא שום דבר דומה
לצבא.
ותשימו לב ,במלחמה הזאת זה חיילים יהודים פשוטים ,רגילים ,וגם
משטרה – זה משטרה רגילה ,אבל לא היס"מים ,היס"מים לא נכנסים
לזה ,אלה הגרועים של הצבא ,הם רק פועלים כנגד יהודים .כן ,הם כמו
כל הצבאות בעולם עכשיו.
ש .היתה לי היום תחושה שנוצרה אוירה של אחדות בין יראי ה',
הצרה עשתה חיבור בין כולם...
ת .זאת אכן תהיה התוצאה בסוף ,אם ירצה ה'.
ש .מה דעתך על התופעה הזאת שקרבנות-האסונות היו הרבה מבין
החרדים ,במיוחד היום מה שקרה כאן בסביבה ,הנפגעים בעיקר חרדים.
ת .טוב ,אנחנו אלה ש הכי עושים בעיות לעולם[ ...עי' יבמות סג' .אין
פורענות כו'] כי אנחנו ירדנו מאד ,החרדים ,בדרך כלל ,לא כולם.
והיהודי הזה החשוב שנהרג על קידוש ה' ,הוא פשוט אחד הצדיקים
שה' לקח כדי שלא יצטרך לסבול יותר .אבל אנחנו חייבים להבין שזה
לא יגמר עכשיו ,אולי הדבר הזה יגמר ,אבל יתחיל עוד 'משהו' .אנחנו
כבר קרובים ,או שאנחנו כבר בפנים ,בתוך מלחמת-העולם -השלישית,
שזו המלחמה האחרונה ,שה'שפיץ' של זה – זה גוג ומגוג.
ש .זה באמת התחיל בהושענא-רבה ,אסונות גדולים ,וכפי שנאמר
בספרים ביום זה תתחיל מלחמת-גוג-ומגוג ,האם אפשר לראות במה
שקורה כאן כשלב התפתחות של מלחמת גוג ומגוג?
ת .ברור ,ברור .אין ספק .לא לדאוג ,איך שלא יהיה ,בסופו של דבר
ה' יגמור את כל הרשעים .הוא ישחט את היצה"ר ,ובע"ה כולנו נוכל
לקבל משיח צדקנו ברגיעה ,ובשמחה ,עם כל המשפחות שלנו ,עם כל
עמ"י .אבל צריכים לעשות 'שיפוץ כללי' לפני שנכנסים לזה.
ש .ובענין הזה שהרציחות הן על ידי סכינים ,מה זה אומר?
ת .שאלה טובה ,אני באמת לא חשבתי על זה .הסכין זה חרב .בכל מה
שאנחנו קוראים בתורה ובגמרא ובכל מיני מקורות בספרי-הקודש,
['בחַ ְׁר ִּבי ו ְׁב ַק ְׁש ִּתי'] ,אבל
במלחמות מדובר על חרבות ,כמו כן גם חץ וקשת ְׁ
בעיקר חרבות .אז לכן זה מתחיל ככה ,כדי שנזכור שזה לא משהו
חדש ,זה משהו ישן-ישן .ויש לנו מעגל מהאדם-הראשון ועד עכשיו.
וכמו שאמרנו קודם ['מעגל ההיסטוריה של האנושות'] ,הגענו לאותו-המקום.
פשוט אותו מקום .עשינו נסיעה מסביב -סביב .כמו שכאשר יצאנו
ממצרים ,הקב"ה הוציא אותנו ממצרים ולקח אותנו ארבעים שנה
במדבר .הרי יכולנו להגיע בתוך כמה ימים או אולי שבוע אל המטרה
שלנו ,אבל הסתובבנו ,הסתובבנו ,הסתובבנו ,ועד שהגענו היו כבר 'בני

ישראל' אחרים ,כל מיני אנשים חדשים שנולדו ועכשיו הם היו
בשליטה ,והם היו צדיקים יותר [במדבר ל"ב י"ג] .ולצערי הרב – כיום
אנחנו לא צדיקים יותר .עשינו את הסיבוב אבל לא הפכנו להיות
צדיקים יותר ,אבל מה ,בגלל שנפלנו כל-כך נמוך ,אז אלה שישרדו –
הם יבינו את זה! וזה הדבר הכי חשוב ,שנבין ונדע שלא להסתיר את
עצמנו ,כמו אדם וחוה שהסתירו את עצמם מהקב"ה [בראשית ג' ח'],
ולהגיד להקב"ה שחטאנו .חטאנו ,ואנחנו רוצים לעשות תשובה.
ש .הגענו למצב כפי שנאמר בנבואות
להישען אלא על אבינו שבשמים'...
ת .או! זהו! בדיוק .ולא לשכוח ש'העיקר לא לפחד כלל' ...לבטוח בה'.
[סומ"ס סוטה]

ש'אין לנו על מי

ש .האם עמ"י ידע לעשות תשובה עכשיו ,האם הוא יבין את המסר
מכל מה שקורה?
ת .אני מאד מבקש מה' לפתוח להם את השכל ,את השכל שיוכלו
להבין [רמב"ם הל' תשובה פרק ו' הל' ד'-ה'].
ש .האם אפשר לבוא לעם עם דבר מוגדר ומסויים :עליכם לתקן את
הדבר הזה והזה ...בני ישמעאל עושים לנו ככה כי אנחנו לא בסדר
בפרט זה וזה ,האם אפשר לציין דבר ברור?
ת .אפשר בהחלט .צריכים לעשות רשימה של דברים .קודם כל הירידה
בקדושה ,ממש ירידה קשה ,עם סיפורים – שה' ישמור .והרבה מאד
מהסיפורים האלה נכונים .זה איום ונורא .פוסקים מאד ברחמנות על
כולם [איכה ב' י"ד' :וְׁ לֹא גִּ לו ַעל עֲ ֹונ ְֵׁך ְׁלהָ ִּשיב ְׁשבו ֵת ְׁך ,]'...והרחמנות הזאת
מביאה לעוד הרבה עבירות .זה הדבר הראשון – הקדושה ,שזה ממש -
ממש במצב קשה.
ש .החפץ חיים בזמנו כבר צעק שזה מביא את האסונות הגדולים ,כמו
שכתוב' :ושב מאחריך'[ ...במכתבו המפורסם משנת תרפ"ד ,ח"ח עה"ת פר' ויגש
וכי תצא ועוד ,יצוין בזאת לספר 'קדושים תהיו' באידיש( ,יצא לאור ע"י מכון תורת
החפץ חיים ,לונדון תשס"ז) ,ליקוט גדול מ כל הנאמר בכתבי מרן הח"ח בעניני צניעות
וקדושה]

ת .נכון .ואחרי זה – זה לשון הרע .וחוסר הקדושה שהזכרנו ,זה כולל
גם את הנושא של הצניעות בתוך זה ,אבל אח"כ זה לשון הרע .ואחר
כך את כל הדברים האלה ,כמו חוסר כיבוד אב ואם ,שזה מחריד,
החוצפה ממש חוגגת .הצעירים ממש ,לא כולם ברוך ה' ,אבל הרבה
מאד – הם חוצפנים מעל ומעבר [ישעיהו ג'' :יִּ ְׁר ֲהבו הַ ַנ ַער ַב ָז ֵקן ְׁוהַ ִּנ ְׁקלֶּ ה
ַב ִּנ ְׁכ ָבד.]'...
ש .התמודדויות שיש היום להורים עם ילדים אינן פשוטות ,כזו עזות
וחוצפה...
ת .נכון ,ואפשר פשוט לעבור על עשרת-הדיברות ולראות ,הכל-הכל.
וגם גונבים ,גונבים האחד מן השני ,לא שפורצים בתים ונכנסים
ולוקחים ,אבל זה כך העסקים שלהם [שם א' כ"ב]  .לא כולם ,ברוך ה',
אבל זה מאד-מאד נפוץ.
ש .האם אתה רואה סוף למצב הזה? לא רואים שום מוצא ,שום פיתרון
לתסבוכת עם הערבים?
ת .אני חושב ,אני לא יודע איך ,אבל משהו יקרה ,משהו יותר גדול
מזה יקרה ,וזה יעש ה יותר שקט ,אבל מצד אחד יהיה יותר קשה ,ומצד
שני יותר קל ,כי זה יהיה משהו אחר .וה' ידאג לכל הבנים והבנות
האמיתיים שלו.
טוב ,אני חושב שדיברנו על הכל ,ואני רק מברך את כולנו ואת כל
עמ"י ,שנזכה לקבל משיח צדקנו ברחמים ובשמחה.

קומו ועלו לארץ ישראל
בס"ד ,תקשור עם בנימין ,ירושלים ,י"ב מרחשון תשע"ו

שב ּו ָׁב ִנים ִל ְגבו ָּׁלם...
וְ ָׁ
אני באמת מאד מחכה כבר לסוף .כל כך הרבה שנים הנשמות
שלנו מתגלגלות מהאדם הראשון ועד היום .תיקון מאד קשה.
אבל עם כל זה ,ברוך ה' ,ברוך ה' ,ממש נס ,שישנם עוד יהודים
שמניחים תפילין ,שמתפללים שלש-פעמים-ביום ,וכאלה שעוד
מתפללים שלש-פעמים-ביום במנין ,או לפחות משתדלים מאד
לעשות את זה ,יהודים שחוגגים את החגים ,משתדלים לעשות
את זה ממש כמו שצריך ,שבתות ,חגים ,משתדלים לצום מתי
שצריך ,משתדלים לחנך את הילדים בדרך הנכונה ,זה פשוט נס!
אם לחשוב על כל השנים של הסבל של עמ"י ,כל הפוגרומים,
ומה שעשו הרומאים ליהודים ,איך שהם רצחו שני מיליון יהודים
ושלטו על הארץ .הרסו את בית המקדש פעמיים בצורה קשה
ביותר [תהלים קל"ז ז'] ,עם הרבה דם של יהודים תמימים [מזמור ע"ט,
ֱדום ְל ִמ ְד ַּבר ְש ָמ ָמה ִת ְהיֶהֵ ,מ ֲח ַּמס ְבנֵי יְ הו ָדה ֲא ֶשר ָש ְפכו ָדם נ ִָקיא
סו"ס יואלֶ ' :וא ֹ

ְבאַּ ְר ָצם ...וְ נִ ֵק ִיתי ָד ָמם לֹא נִ ֵק ִיתי ,'...ובספר עובדיה] וכל השנאה של כל
העמים נגד היהודים ,ובודאי ,השואה ,שאני לא יודע אם היה כזה
עולָ ם,
דבר אי פעם בכל ההיסטוריה [יחזקאל ל"ה ה'' :י ַַּּען ֱה ֹיות ְל ָך אֵ יבַּ ת ֹ
וַּ ַּתגֵר אֶ ת ְבנֵי יִ ְש ָראֵ ל ַּעל יְ ֵדי חָ ֶרב ְב ֵעת אֵ ָידםְ ,ב ֵעת עֲ ֹון ֵקץ ,'...ע"ש כה"ע].
ועכשיו אנחנו שוב במצב קשה .והמצב הזה בא אחרי שנים
של גשמיות 'מעל-ומעבר' ,גשמיות שפשוט הפכה להיות עבודה-
זרה! ועדיין יש את הגשמיות הזאת למרות שעוד מעט זה ייעלם,
עבודה זרה ממש [עי' מאמר 'שובה ישראל' להגרא" ש הורוביץ (ז'עליכובר)
מלובלין הי"ד ,בספרו 'נהרי אש' ,הובא בסו"ס 'בית יהודי'] .וזה נס שיהודים
עדיין מתאמצים ,משתדלים להיות יהודים ,כי כל הגשמיות
הורידה את רוב היהודים ,וזה הוריד גם את היהדות מאד .ועם
כל זה ,היהודים ,או לפחות חלק-לא-כל-כך-גדול -של-היהודים
משתדלים כמה שהם יכולים להיות בסדר.
ובינינו יש הרבה ערב-רב ,בין החרדים ,ועוד יותר בין
החילונים .ואנחנו נראה עכשיו בעתיד-הקרוב מי היהודים
אתי
האמיתיים ומי הע"ר [יחזקאל כ'' :וְ הַ עֲ בַ ְר ִּתי אֶ ְתכֶ ם ַתחַ ת הַ ָּׁשבֶ טְ ,והֵ בֵ ִּ
אֶ ְתכֶ ם ְב ָּׁמס ֶֹרת הַ ְב ִּרית ...ובָּׁ רוֹ ִּתי ִּמכֶם הַ מ ְֹר ִּדים וְ הַ פוֹ ְש ִּעים ִּבי ,]'...מי גר-הצדק
האמיתי ,ומי נשאר גוי [עי' ישעיה ר"פ י"ד ,נדה י"ג ,:וזה כנודע ענינו של
הע"ר שהיו גרים לא-אמיתיים] .וזאת תהיה הפתעה מאד גדולה להרבה
אנשים [אמת ליעקב (נחלת יעקב) לר"י מליסא ,סומ"ס ברכות] ,לא לכולם,
אבל להרבה אנשים.
ואנחנו כבר רואים את כל הסימנים שהגענו כבר למלה"ע
השלישית ,ושאנחנו לא רחוקים בכלל מגוג ומגוג .ורואים שהכל
ממש מדויק לפי כל הנבואות ,ולא צריכים בכלל לפירושים ,זה
ממש לפי הפשט ,עם כל השמות ,מדויקים [פסיקתא רבתי ,הובא
בילקוט שמעוני ישעיה ס' ,וכן בסוף ס' תנא דבי אליהו ,ובמאמר 'הוא האחרון'].
וכל יום יש עוד ועוד סימנים כאלה ,אם זה מהנבואות ,אם זה
מהתורה ,ואם זה מהגמרא ,אם זה מהזוהר ,וכו' ,זה ממש-ממש
נהיה ברור שאנחנו בסוף.
אבל כשהולכים ברחובות שלנו ,של החרדים ,פה בירושלים,
הולכים בבני-ברק ברח' רבי עקיבא ,או הולכים בשדרה ה13-
בבורו-פארק ,או בכל מקום איפה שיש יהודים ,בסטמפורד-היל,
בגולדר'ס גרין ,לא משנה היכן – רוב היהודים ישנים .אולי הם
מתחילים לפחד קצת ,כי זה כבר מאד ברור ,אבל הם בכל אופן
בתרדמה .קשה להם לזוז ,קשה להם לחשוב על זה .ואם מישהו

רוצה להעלות את הנושא – אז לא רוצים לשמוע .ואני לא יודע
איך להעיר אותם ,איך לעשות שיבינו שאי אפשר להירדם
עכשיו ,שחייבים לקום ולעשות ,גם ברוחניות וגם בגשמיות .אם
הם רוצים להציל את עצמם – חייבים לזוז.
ונכון ,אומרים' :הו ,ה' יציל גם את היהודים שבחוץ לארץ',
הם בטוחים שהבתים שלהם יעופו באויר וינחתו בארץ ישראל...
שהכל יהיה בסדר .אבל זה לא בדיוק ככה .הם לא מבינים שאם
יפתחו את העינים ויתחילו לזוז לכיוון א"י ,מפני שהם יודעים
שבסוף – זה המקום היחיד שאפשר לעבור את הזמנים האלה
בקלות יותר ,כי זה המקום היחיד שיש הבטחה שישרדו ,אם הם
באים לא"י וצועקים ,מבקשים מהקב"ה להציל אותם [יואל ג' ה'].
לכן אם הם באים בשביל הסיבות האלה – זה אומר שהם באים
לשם-שמים ,כי הם מאמינים ובוטחים בה' .אבל הרבה לא רוצים
לדעת ,והחשובים ביניהם ,היהודים האמיתיים ,יגיעו ,אבל מתוך
סבל רב ,מפני שלא היו מוכנים לראות שהגיע הזמן ,שעם כל
הסימנים שה' הביא – לא רצו לראות.
ויש הרבה סיבות שלא ,זה לא כדאי ...ואין כסף ...ואיך אני
אקנה בית ...וכו' ,אבל אם כולם היו באים – זה היה נראה
אחרת .כבר היה איפה לשים אותם .כמו שבאירופה ,כל האלה,
הערבים ,באים במאות-אלפים ומוצאים איפה להכניס אותם .אבל
לעזוב את הגשמיות?! ...לעזוב את החיים הקלים?! ...אפילו
שישנה הרבה אנטישמיות ,ויש את הקבוצות האלו שכבר רצחו
כמה אנשים ,באירופה במיוחד ,בכל זאת זה קשה לזוז .באמריקה
– עוד לא רצחו בצורה ברורה יהודי בגלל שהוא יהודי בזמן
האחרון ,אבל רוב היהודים-האמיתיים ,בתוך הלב שלהם יודעים
שהגיע הזמן ,שזה יהיה מאד-מאד קשה.
וזה נראה להם עכשיו שזה יותר מסוכן פה בארץ .בודאי,
הרוסים עומדים פה בסוריה ,והסינים ,ובכלל כל הערבים
מסביבינו ,ואני אומר לכם שזה לא נכון ,זה יהיה הרבה יותר
מסוכן ,וזה גם היום מסוכן בחוץ לארץ .האינכם מאמינים? אתם
לא מאמינים במה שכתוב?! לא במה שאני כותב ,אבל זה כתוב!
תראו מה שכתוב בספר יואל ,הוא מבטיח ,הנביא מבטיח ,שמי
שנמצא פה בא"י ,והוא קורא לה' להציל אותו – הוא יציל אותו.
יטה ַּכאֲ ֶשר ָא ַּמר ה',
ֲשר יִ ְק ָרא ְב ֵשם ה' יִ ָמלֵ טִ ,כי ְב ַּהר ִצי ֹון ו ִב ירו ָש ִ ַּלם ִת ְהיֶה ְפלֵ ָ
['כֹל א ֶ
ובַּ ְש ִר ִידים ֲא ֶשר ה' ק ֵֹרא ,'...עי' במפרשים]

ואלה שנשארים בחו"ל ומחכים לרגע האחרון ,ברור שחלק
מהם לא יגיעו .למה? כי חיכו מדי הרבה זמן ,ולא רצו לזוז.
ואפילו שה' לוקח אותם ,ודוחף אותם – עוד לא מוכנים לזוז ,ולא
יהיו מוכנים לזוז .אז הם לא יגיעו ,לא יגיעו .וכנראה שהנשמות
הן לא של יהודים ,הם של ערב-רב [יחזקאל שם' :וְ אֶ ל אַ ְד ַמת יִּ ְש ָּׁראֵ ל לֹא
יָּׁבוֹ א ,'...עי' סומ"ס כתובות] .אבל אלה שאפילו ברגע האחרון יגיעו –
הם ינצחו.
אז לכן אני מבקש ,אני מבקש מכל יהודי שיש לו לב יהודי,
שיש לו מחשבות יהודיות ,שיש לו כיוון של קדושה ,שהוא בוכה
כשהוא רואה יהודי אחר שסובל ,שהוא בוכה כאשר הוא שומע
שהיו פעם פוגרומים וכשהוא שומע שיהודי נהרג בפיגוע – יהודי
כזה הוא יהודי .ואני מדבר אל הלב ואל הנשמה של כל יהודי,
בכל העולם :תחזרו להקב"ה .אפילו אם אתם חושבים שאתם
קרובים – זה לא מספיק קרוב ,פשוט לא מספיק קרובים .אנחנו

לא מספיק קרובים .וגם פה בא"י – לא מספיק קרובים להקב"ה.
יש לנו כל מיני חשבונות שהם דברים לא טובים ,ולא חשבונות
שמים ,ואנחנו הולכים לכיוונים לא טובים.
ומספיק שאנחנו ,הנשים שלנו אינן מספיק צנועות ,יש אפילו
כמה יהודיות יותר צנועות ,אבל עושים צחוק מהצניעות
ומהקדושה .יש יותר מדי סיפורים לא יפים ,מאד לא יפים ,דברים
שהם כנגד הקדושה ,ואפילו עושים בדיחות על זה .וזה אסור ,זה
אסור .זה מוריד את העדינות ואת ה'עהרליכקייט' (החרדיוּת,
הנאמנוּת) של היהודי .וזה הפך להיות 'רגיל' בין החרדים ,איזה
משהו גס שאף פעם לא היה .הצעירים במיוחד ,הילדים הצעירים,
הבחורים ,יש הרבה עם איזו גסות שאף-פעם לא היתה .והגסות
הזאת – זה הגויישקייט ,זה משהו שלא שייך ליהודי אמיתי.
אז לכן אני מבקש ,מבקש ומתפלל על כל עמ"י ,תחזרו
באמת להקב"ה ,תעזבו את הגעטשקע'ס (האלילים) שלכם ,את כל
העבודה-זרה שלכם ,הע"ז של הגשמיות – ותחזרו להקב"ה,
ותרא ּו לו שאתם מאמינים במאה אחוז שזה הסוף כבר .תבואו
לארץ ישראל .תעלו לארץ ישראל .יש הרבה אנשים שיש להם
אפשרות להגיע ,אבל לא עם הרגשה של חוצפה ,של 'הכל מגיע
לי' ,אלא בהכנעה ,בהרגשה של הכנעה ,שלא משנה מה שה'
ייתן – זה מספיק לי ,וזה יציל אותי ['הַּ ְט ִריפֵ נִ י לֶ חֶ ם חו ִקי'].

זה הכל .זה כל מה שיש לי להגיד ,כי אנחנו בסוף .אתם
צריכים להציל את עצמכם ,אתם לא יכולים לשבת שמה כבר.
אתם לא מבינים כי בארה"ב הם כבר מוכנים לשים את החבל
מסביב הצוואר שלכם .אתם לא מבינים את זה .הם סוגרים
עליכם מבלי שתדעו .הכל מוכן .ורק יהיה איזה משהו – יהיו
להם סיבות להכניס אתכם לתוך המחנות .אמנם לא יהיו שם רק
יהודים ,יכניסו שמה גם גוים – אם זה נותן לכם הרגשה יותר
טובה .אני מזהיר אתכם :הסוף מאד קרוב.
Jews of America, I beg you to realize that you are soon
going to be in great danger. Start packing your bags and
be ready as soon as you can, Daniel. 6th Apr. 2009

ואני מברך את כל היהודים האמיתיים שיגיעו לארץ ,שינצלו
מהרע שעומד להיות ,אפילו שארץ-ישראל נראית מקום מסוכן,
אך שתי שליש של העולם יחרב [זכריה י"ג] – וארץ ישראל לא.
אני מבקש מהקב"ה לרחם על כל עמ"י ,לעזור להם לחזור
בתשובה בקלות ,ולהגיע לפה בשמחה ,קבוצות-קבוצות [הושע ב'
ב'' :וְ נִ ְק ְבצו ְבנֵי יְ הו ָדה ו ְבנֵי יִ ְש ָראֵ ל י ְַּח ָדו ]'...שמצפים בהתרגשות לקבל
'כי חָ לָ ה ַּגם י ְָל ָדה ִצ י ֹון אֶ ת ָבנֶיהָ ִ ...ש ְמחו אֶ ת
משיח צדקנו [ישעיה ס"ו ח' -י'ִ :
יְ רו ָש ִ ַּלם ,וְ גִ ילו ָבה ָכ ל אֹהֲ בֶ יהָ ִ ,שישו ִא ָתה ָמש ֹוש.]'...

שאלות ותשובות:
ש .כתוב בספרים שכשאדם עולה לא"י הוא לא יכול להישאר
כמו שהיה ,הוא חייב להתעלות ,להיות קרוב יותר לה' ,לתורה
הק' ,כמו שכתב הגר"א באיגרתו הנודעת ,כאן זה פלטרין של
מלך ['ובפרט אם נזכה לבוא לארץ ישראל ,כי שם צריך לילך מאד בדרכי ה'' ,ור'
גם בספר 'חרדים' פרק נ"ט באורך] ,אז היהודי אומר לעצמו 'איך אני
מגיע לארץ ישראל? מי אומר שאני בכלל ראוי ,שאני זכאי
למעלה הזאת? .'...מה דעתך?
ת .אם היהודי אומר שהוא לא יודע אם הוא יכול להיות ראוי
לבוא לא"י כי הוא לא מספיק 'על רמה' שמתאימה לא"י ,אני
לא מאמין שיש בדבר הזה תוכן עכשיו ,כי פה ,בא"י ,היהודים
ירדו בצורה איומה ,אמנם לא יותר מאשר בארצות-הברית ,אבל
מספיק ירדו .ואנחנו מתחת לשילטון של רשעים עכשיו .והיהודי
שבא בשביל הסיבות הנכונות ,הוא פשוט בא בעליה ,הוא עולה
לישראל .הוא לא יורד לישראל .למה? כי הוא החליט שהוא
עוזב את הזבל של שמה ,של ארץ העמים ,והוא עולה לא"י
בשביל הסיבות הנכונות .ואם הוא עוזב את הגשמיות שיש שם,
והוא עולה לפה – הוא כבר הגיע למצב טוב ,למצב ראוי בהחלט
להיות בארץ -ישראל .וחוץ מזה כתוב ברור שיהודים צריכים
לעלות לפה [ר' דברי הגר"י אייבשיץ זצ"ל בס' 'תפארת יהונתן' ,ניצבים ל' ד',
הובא במאמר' :בלע המות לנצח'  ,ור' מאמרו של בנימיןAn Urgent Message to :
 ,the Diasporaמשנת תשס"ח] ,לא כתוב שהם צריכים לחכות בחו"ל

עד שיהיו ראויים ,כי זה לא יכול להיות ,במיוחד עכשיו.
ש .האם נותר להם עוד מספיק זמן בכדי להגיע מחו"ל ,ולעשות
את העליה עם כל התהפוכות שיש עכשיו?...
ת .בודאי שיש להם עוד זמן ,תלוי כמה שהם זזים ,אבל יהיו
יהודים שמה בחו"ל ,שגם אותם ה' יציל [פרשת וירא' :וַ ִּי ְת ַמ ְה ָּׁמה,
וַ ַיחֲזִּ קו הָּׁ ֲאנ ִָּּׁשים ְביָּׁדוֹ ְ ...בחֶ ְמלַ ת ה' ָּׁעלָּׁ יו ,וַ י ִֹּצאֻ הו וַ י ִַּנחֻהו ִּמחוץ לָּׁ ִּעיר ]'...אבל
שוב ,זה לא יהיה קל ,שם לא יהיה קל .אני מאמין שיהיו איזה

רגעים שה' כבר יוציא את כולם ,כל אלו שצריכים לצאת ,איזה
רגעים של רגיעה ,אולי משהו שיאפשר את זה ,אני לא יודע
בדיוק איך זה יהיה.
ש .האם הרשעים לא ימנעו מהם להגיע לכאן?
ת .אני לא יודע איך שה' יעשה ,אם ה' רוצה – הם יגיעו ,לא
משנה מה שינסו לעשות בארצות שלהם ,הוא בדיוק יכניס
פתאום לרשעים איזה רעיון ...מי יודע איך הוא יעשה את זה...
ש .מאד כואב לחשוב על כל המצב הזה ,כשאנחנו יודעים שיש
שם בחו"ל הרבה יהודים צדיקים ויקרים...
ת .היהודים הצדיקים והיקרים – הם יגיעו איכשהו ,רק יהיה יותר
קשה.
ש .ואיך זה שישנם עדיין חרדים שנוסעים לחו"ל?...
ת .יש מי שנוסעים לחו"ל עכשיו שאין להם סיבה טובה .אך מי
שיש לו סיבה טובה – קשה לו לשנות ,אבל עוד מעט כבר לא
יהיו 'סיבות טובות' ,ואם עכשיו אנשים עוד נוסעים לחתונות של
משפחה ,טוב ,הם רגילים לזה .אבל יש אנשים שלא תופסים
בכלל ,ועוד נוסעים לשם בשביל חופש ,ונופש ,אפילו חרדים,
המון חרדים נוסעים לפסח ,לסוכות ,לכל מיני דברים.
ש .אבל זה כ"כ מורגש שכל רגע יכולה להיות ההתפוצצות ,אז
איך אפשר להתעלם?...
ת .כי הם יכולים להגיד' :טוב ,אנחנו מדברים על זה הרבה זמן
ולא קרה' .הם פשוט אוהבים לטוס ,זה הכל .אוהבים את
ההתרגשות ,לעלות על מטוס ...להגיע למקום אחר ...לעשות
שופינג בלי סוף .הם מנסים לסגור את העינים לכל מה שקורה
מסביב ,ולהמשיך את החיים .והם יפלו חזק ,כי הם לא רוצים
לדעת.

ש .אבל ביניהם זה לא רק ערב-רב ,זה גם יהודים ממש...
ת .יהודים-ממש שתקועים בעבודה-זרה הזאת של השופינג ,של
הגשמיות ,של הטיסות לחו"ל סתם – הם יסבלו לא-סתם עד
שיגיעו לאמת ,אבל יגיעו .אם הם יהודים אמיתיים – הם יגיעו
[סוף עמוס].
ש .היארצייט של רחל-אמנו השנה חל בשבת...
ת .היא בוכה ובוכה ובוכה .היא בוכה ומתפללת על הבנים שלה
[ירמיהו ל"א] .היא יודעת מה שעומד להיות ,היא בוכה ומבקשת
ומבקשת שיהיה בקלות.
ש .האם יש משהו מיוחד בכך שהשנה זה חל בשבת?
ת .הכל-הכל מיוחד השנה .כל מה שקורה השנה – זה מסרים בלי
סוף.
ש .מה דעתך על הגשם החזק והסוער שהופיע במקומות רבים
בעולם וגם בארץ?
ת .הגשמים ,טוב ,יש להם כל מיני סיפורים ,הם אומרים שזה
'ניניו' (סוג של הוריקן קטן) ,הניניו זה בגלל שיש זרם של מים
חמים בכל האוקיינוס ,וזה בא פעם בשבע שנים לערך ,וזה גורם
למזג-אויר משונה ביותר .אבל אני לא מאמין להם ,והם לא
יודעים מה שהם מדברים רוב הזמן ,החזאים ,ולא צריכים לשים
לב .היה גם איזה הוריקן ענקי ,דיברו שזה הכי גדול שהיה אי
פעם בהיסטוריה! אבל זה מעניין שזה לקח לו ממצב-ההתחלה
כשהוא היה סערה טרופית עד שהוא הגיע למספר חמש ,שזה
ערך הכי גבוה בעוצמה של ההוריקנים ,זה לקח לו להשתנות
בערך כמה שעות ,וזה קצת מצחיק ,משונה .ואחר כך כשזה נכנס
למקסיקו – מיד זה ירד עוד הפעם להגדרה של סערה טרופית,
אבל זה הביא הרבה גשם והרבה שיטפונות אפילו עד טקסס,
טקסס מלאה -מלאה מים עכשיו.
ש .זה גם חלק מהסימנים של הגאולה ...כל התהפוכות של מזג
האויר[ ...ר' ילקו"ש תהלים פרק ק"מ ,ועי' תענית ח' :גדול יום הגשמים כיום
קיבוץ גלויות]'...

ת .יש לנו סימנים בלי סוף .בלי סוף! מי שרוצה לראות ,לא
צריך אפילו לחפש יותר מדי ,זה ברור לו ,ממש כנגד העינים.
ש .שמענו שבשבת האחרונה ,י"א בחשון ,הסתלק עוד צדיק,
יהודי מפגועי הטבח בהר-נוף בשנה שעברה ,כ"ה חשון ,שעכשיו
הלך לעולמו מפצעיו...
ת .אני יודע על מה שכתוב בזוהר ,ואני לא יכול להגיד את
העתיד כי אמרו הרבה דברים ,אבל אני מאמין שזה יכול מאד
להיות ,זה מתאים לכל מה שקורה עכשיו.
ש .האם הכוונה לזוהר שנאמר בו שלפני בוא המשיח יהרגו
חמשה צדיקים בבית כנסת?
ת .נכון ,נכון ,ואם אפשר תוסיפו את זה ,תצרפו את זה לתיקשור.
זוהר חדש פרשת בלק במאמר המדבר על סדר התגלות המשיח:
ישאִּ ,דיהוֹן
'לסוֹ ף ִּש ְב ִּעין יוֹ ִּמין ,סָּׁ לֵ יק נְ אָּׁ קוֹ ְדיִּ ְש ָּׁראֵ ל ְלקַ ֵמי ַמ ְל ָּׁכא קַ ִּד ָּׁ
ְ
יש ָּׁתא חָּׁ ָּׁדא ְלצַ ד ָּׁדרוֹ ָּׁמא י ְִּתאֲבֵ יד
יקין לוֹ ן ְבכָּׁ ל ִּס ְט ִּרין ְד ָּׁע ְל ָּׁמא .ו ְכנִּ ְ
ְמ ִּע ִּ
'לסוֹף
וְ יִּ ְתח ֲֵריב .וַ ֲח ִּמ ָּׁשה ז ַָּׁכאֵ י ְקשוֹ ט ִּי ְתקַ ְטלון ֵבינַיְ יהו ...ותרגומוְ :
ִּש ְב ִּעים י ִָּּׁמים עוֹ לָּׁ ה ַנאֲקַ ת ְבנֵי יִּ ְש ָּׁראֵ ל ִּל ְפנֵי הַ ֶמלֶ ְך הַ ָּׁקדוֹ שֶ ,ש ִּי ְהיו
יקים לָּׁ הֶ ם ְבכָּׁ ל צִּ ְד ֵדי הָּׁ עוֹ לָּׁ ם .ו ְכנֶסֶ ת אַ חַ ת ְלצַ ד ָּׁדרוֹ ם תֹאבַ ד
ְמצִּ ִּ
וְ ֶתח ֱַרב ,וַ ח ֲִּמ ָּׁשה צַ ִּדיקֵ י אֱמֶ ת יֵהָּׁ ְרגו ֵבינֵיהֶ ם'...

ש .והסתלקות הצדיק הזה ,ה' יקום את דמו ,קרתה עכשיו בדיוק
בסמוך לאחר הפיגוע במלכי-ישראל ,גאולה ,שזה אירוע דומה
מאד לפיגוע האכזרי ההוא מלפני שנה ,ונדהמנו לשמוע שהמחבל
שביצע את הפיגוע האחרון הוא בן דודם של המחבלים ההם
מהטבח שהתרחש בהר נוף...
ת .תכתבו גם את זה ,זה מענין ביותר .כל מה שיש עכשיו ,כל
המתרחש – זה הכל דבר אחד שמשתלב בדבר שני ,הכל קשור.
ש .אבל למה יש כל כך שקט אצלנו?...
ת .יש שקט כי אנשים בהלם .פה האנשים הטובים הם בהלם ,הם
רואים שזה קורה .ואלה שבאמריקה ובאירופה ובכל מיני מקומות
– הם עוד לא בהלם ,הם על סף ההלם .עוד לא הגיעו להלם
עצמו ,אבל הם כמעט בהלם ,כי הם גם מתחילים לתפוס שמשהו
מאד לא טוב קורה ,ושיש בעיה .אז לכן האנשים שקטים ,הם לא
יודעים מה לעשות בדיוק .הם צריכים לשנות הרבה דברים
פנימיים ,כי כבר יש קילקול בכל מקום ,וכו' .ואין זמן לחכות,
אפילו בשניה אם היה אפשר לשנות את הדרך ,אלה שהם יהודים
אמיתיים – הם בשניה אחת יכולים לשנות את הדרך ,אבל זה לא
פשוט.
ש .הראו תמונות מסין המראים כאילו בתים בשמים מרחפים על
עננים...
ת .זה שהם ראו שם בשמים את ה'כביכול-בית-המקדש' ...דבר
ראשון – זה לא היה נראה כמו בית-המקדש ,ודבר שני ,יכול
להיות שה' עושה נס ,אבל זה גם ידוע שיש להם טכניקה שהם
יכולים להקרין באיזושהי צורה דמויות על רקע השמים ,וזה
נראה אמיתי לגמרי! אז מי יודע מה הם משחקים שמה .ולמה
דוקא בסין? זה לא נראה לי הגיוני שבסין דוקא יראו את בית-
המקדש מתעופף באויר...
ש .גם במגדלי-התאומים היו להם כל מיני טכניקות ...והרבה
שקרים...
ת .אם תסתכל בתמונות של המטוסים שכביכול נכנסו לתוך
הבניינים ,הם אמרו שזה לא היה מטוסים בכלל ,זה היה 'כאילו'.
זה היה מין דמויות -של-מטוסים שזה רק תמונות שרואים באויר,
ואם תסתכל איך זה נכנס פנימה ...ובכלל לא מצאו אפילו חלקיק
של המטוס ,שום דבר ,שום כלום .אז כנראה שעשו לנו איזו
הצגה גדולה ,כאילו שזה נכנס – ואז מישהו פוצץ את חומר-
הנפץ שהיה בכל הבנין .היום כבר הרבה יותר אנשים יודעים
שזה שקר ,בזמן האחרון מומחים רבים העידו שזה שקר גמור.
אבל לא אכפת לרשעים ,הם ממשיכים כרגיל ,כי הם שולטים
כבר על הכל .אין להם שום דאגה .הם שולטים כבר על
המשטרה ,על הכל ,על הרפואה ,על החיילים והצבא ,שולטים על
הכל .רק על דבר אחד הם לא שולטים – וזה יביא את הסוף
שלהם ,הם לא שולטים על הקב"ה! זה הסוף שלהם.
בשורות טובות.

הנשמה היהודית האמיתית
בס"ד ,תקשור עם בנימין ,ירושלים ,כ"א מר-חשון תשע"ו
אנחנו ראינו בשבועות האחרונים הרבה יותר ברור שאנחנו

דברים כאלה .ואנחנו שומעים על זה הרבה מאד .ואנחנו באמת

התקדמנו מאד לגאולה השלימה .בכל יום – שנים ,שלשה,
ארבעה ,חמשה ,ששה או יותר דברים קורים בכל העולם .ומי
שלא יודע מזה ,אני לא אתחיל להסביר את כל החדשות פה,

ירדנו.
אבל תבינו מה שאני אומר ,תבינו טוב ,תשמעו טוב ,תקראו
טוב מה שאני אומר :זה לא יהיה קל .ואנחנו נסבול ,ואנחנו כבר

אבל מי שעוקב ,זה בודאי ובודאי עושה לו משהו בלב .זה עושה
לו משהו במחשבות ,מקרב אותו להקב"ה ומרחיק אותו

התחלנו לסבול ,ואפילו שבחמישים-השנים-האחרונות או אפילו
יותר העולם הזה ממש טובע בגשמיות ,והיהודים גם כן,

מהגשמיות.
אבל היום אני רוצה לדבר אתכם על הנשמה היהודית.

והגשמיות הזאת דיללה את התורה שלנו ,אמנם מבחינה חיצונית
אנחנו נראים עוד יהודים פחות-או-יותר ,יודעים עוד לרקוד

הנשמה היהודית – זה הדבר היקר ביותר בעולם הזה ,בכל
הבריאה .הדבר היקר ביותר שיש לקב"ה – זה הנשמה היהודית,

בחתונות ,ולעשות חסד וכו' ,אבל אין את הפנימיות שהיתה פעם.

יתם לִ י ְסגוּלָ ה ,'...ע"ש רש"י] .וכל נשמה ונשמה
האמיתית [שמות י"ט' :וִ ְהיִ ֶ
שה' ברא ,ושמעה מתחת להר-סיני ואמרה ביחד עם כל הנשמות
'נעשה ונשמע' – כל הבריאה הזאת מהאדה"ר עד היום ,וכל מה
שנברא גם לפני האדה"ר – הכל היה רק בשביל הנשמה
היהודית הזאת ['בראשית  -בשביל ישראל שנקראו ראשית'].
ולכן כדאי לדבר על זה ,כי אנחנו היהודים עברנו הרבה-
הרבה צרות בעוה"ז ,ואפילו בזמנים שהיו לנו טובים – גם כן
סבלנו בגלל שאנחנו יהודים .אבל כמה שסבלנו ,פלא פלאים,
הגענו לשנת תשע"ו ,ל ,5102-ועדיין אנחנו נראים כמו יהודים
['ברו ְּך ׁשוֹ ֵמר ַע ּמוֹ יִ ְש ָראֵ ל
ָּ

לָ ַעד'] ,ויש לנו שמות של יהודים ,ואנחנו

מניחים תפילין והולכים עם ציצית ,ומשתדלים-לפחות לא
להתערבב עם הגוים .אנחנו רוצים לחנך את הילדים שלנו
כיהודים וכו'

[ישעיה ס"א ט'' :וְ נוֹ ַדע ּ ַבגּ וֹ יִ ם ְזַר ָעם וְ צֶ אֱ צָ אֵ יהֶ ם ְּבתוֹ ְך הָ ַע ִּמיםָ ּ ,כל

רֹאֵ יהֶ ם י ִַּכירוּם ִּכי הֵ ם ז ֶַרע ּ ֵב ַר ְך ה'.]'...

ואפילו שבדור שלנו זו לא הרמה

כמו שפעם היתה ,בדור שלנו ,הכל ירוד ,אם כי יש בינינו
שאומרים בפירוש' :מה?! ...זה הדור הכי גבוה שהיה ,הכי טוב
שהיה אי פעם ,'...אבל זה לא נכון ,וזה כתוב ברור שבכל דור
מאז האדה"ר ישנה ירידה ,וזה לא יכול להיות שאנחנו על הרמה
הכי גבוהה.
ואנחנו ,היהודים האמיתיים בדור הזה ,אנחנו בעלי נשמות
יהודיות אמיתיות ,אנחנו ירדנו מאד-מאד בכל המובנים

['בעקבתא

דמשיחא' ,עי' אוה"ח שמות ג' ח' בענין הירידה לשער הנ' של הטומאה] .ואני לא
אכנס א' ב' ג' (רשימה מפורטת) לכל הדברים ,יש מספיק אנשים
שרואים ,ויש עוד מבוגרים שיכולים להעיד שהדור שלהם היה
על רמה יותר גבוהה ,אפילו לפני שלושים שנה ,ושישים שנה או
תשעים שנה ,גם כן.
אבל לא משנה ,נמשיך הלאה ,כי אין לנו כח כבר להגיד את
כל הדברים ,את חוסר-הצניעות ,חוסר-הלימוד על רמה אמיתית,
['אֲשר נ ַָתן לָ נ ּו ּתוֹ ַרת אֱ ֶמת'],
ֶׁ
לימוד התורה ממש לא תמיד שייך לאמת
נכון ,לומדים ,אבל לתפוס את האמת? ...זה רחוק מהרבה מאד
לומדים .ויש בעיות בכל מיני דברים ששייך לקדושה שאף פעם
לא היו בין חרדים כאלו בעיות ,בעיות מחרידות ,בעיות שזה
אפילו בושה בשבילי לחשוב על זה ,שיהודי-אמיתי יכול לעשות

['וְ הַ ְצנ ֵַע לֶ כֶ ת ִעם אֱ ל ֶֹק ָיך' ,עי' סומ"ס מכות].
אבל הקב"ה אוהב מאד-מאד כל נשמה ונשמה יהודית ,והוא
יציל כל נשמה ונשמה ,הוא אישית יציל אותו [רש"י ניצבים' :וְ ׁ ָשב ה'
אֱ ל ֶֹק ָ
יך אֶ ת ְׁשבו ְּת ָך' ...שגדול יום קבוץ גליות ובקושי כאילו הוא עצמו צריך להיות
אוחז בידיו ממש איש איש ממקומו ,כענין שנאמר (ישעיה כ"ז) 'וְ אַ ּ ֶתם ְּתל ְ ֻּקט ּו לְ אַ חַ ד
אֶ חָ ד ְּבנֵי יִ ְש ָראֵ ל '...ועי' בנביא שם ,וכן בסו"ס עמוס' :וְ ל ֹא יִ ּפוֹ ל ְצרוֹ ר

אָ ֶרץ'] .הוא

לא ישלח מלאכים כדי לעשות את זה ,הוא בעצמו ידאג לכל
נשמה יהודית .וזה מתוך האהבה הגדולה שיש לו לעמ"י

[ירמיהו

ל"א' :וְ אַ הֲבַ ת עוֹ לָ ם אֲ הַ בְ ִּת ְיךַ ,על ּ ֵכן ְמ ׁ ַש ְכ ִּת ְיך חָ סֶ ד ]'...כי באמת כשמסתכלים
על כל ההיסטוריה ,מהרגע שנוצר היהודי הראשון ,הקב"ה יודע
שאפילו שנפלו ,וירדו ,במצוות שלהם ,ובתורה שלהם ,הפסיקו
ללמוד תורה וכו' וכו' בתקופות מסוימות בהיסטוריה ,ואפילו
ירדו עד לעבודה זרה [סו"פ וילך'ִּ :כי י ַָד ְע ִּתיִּ ...כי הַ ְׁשחֵ ת ּ ַת ְׁש ִחתוּן ,]'...אבל
בסופו של דבר ,כשזה הגיע לזמן ,לרגע הנכון ,סירבו ,מיאנו
['ריחַ ְּבגָ ָדיו ֵ -ריחַ
לעבור על התורה ,סירבו לעבור על הדת היהודית ֵ
ּבוֹ גְ ָדיו' ,ר' ספר שפתי כהן עה"ת סו"פ וילך שם עה"פ 'וקראת אתכם הרעה באחרית

הימים'] .ואפילו אם איימו עליהם במוות בצורה קשה ביותר

[ליקוטי

אמרים תניא פרק י"ח' :ולכן אפי' קל שבקלים ופושעי ישראל מוסרים נפשם על

קדושת ה' על הרוב ,וסובלים עינוים קשים שלא לכפור בה' אחד ,'...ע"ש] ,לא היו
מוכנים לזוז ,לא היו מוכנים בשום פנים ואופן ללכת נגד הקב"ה
['כי ַע ָ ּזה כַ ּ ָמוֶ ת אַ הֲבָ ה ,'...סו"ס שיה"ש ,ע"ש רש"י] .ואנחנו ,גם כן ,תהיה לנו
ִּ
עכשיו בחירה אחרונה ,וזה יראה מי יהודי ומי לא

[זכריה י"ג:

'ו ְּצ ַר ְפ ִּתים ִּכ ְצרֹף אֶ ת הַ ּ ֶכסֶ ף ,ו ְּבחַ נְ ִּתים ִּכ ְבחֹן אֶ ת הַ ָ ּזהָ ב ,הוּא יִ ְק ָרא ִב ְׁש ִמי וַ אֲ נִ י אֶ עֱ נֶה

אֹתוֹ  ,'...ור' סו"ס דניאל].
וכמו באירופה ,היהודים היו לרוב חילוניים ,בתקופה ההיא,
ב ,0191-והישיבות החשובות שאנחנו כולנו יודעים את השמות
שלהם ,ושהיו להם ראשי-ישיבות ענקיים ,ושבכלל ,היו צדיקים
מאד גדולים ,אבל לעומת כל האוכלוסיה-היהודית-של-אירופה
שהיו מיליונים – הם היו מתי מעט .הצדיקים האמיתיים היו
מעטים מאד ,הבחורים שישבו ולמדו עם כל הלב – היו מעטים
ביותר .המשפחות שבאמת היו בעלי ילדים רבים ,הרבה-הרבה
ילדים לכל משפחה ,וחיו בעוני כדי שיוכלו להיות באמת יהודים-
אמיתיים – היו מעטים לעומת כל אלו שהעדיפו להיות חילונים
או כמעט חילוניים.
אבל כשהיטלר ימש"ו שלח אותם למחנות-הריכוז והם היו
צריכים להכנס לתאי-הגאזים ,אל הבניינים שם המיתו אותם,
כולם צרחו 'שמע ישראל' ,כולם הצטערו מאד על מה שהם עשו,

וכמה שהם לא האמינו בהקב"ה ,כמה שהם לא קיימו את
המצוות .הם ,והילדים שלהם ,והבעלים שלהם ,והנשים שלהם
נכנסו לתאי-הגאזים בלי בגדים ,בלי שיער ,כמו שלדים ,והם

אנחנו נצא ,כי ה' יוציא אותנו מהבור העמוק שנכנסנו אליו

[זכריה

ית ְךִׁ ,ש ּ ַל ְח ִּתי א ֲִס ַיריִ ְך ִמ ּבוֹ ר אֵ ין ַמיִ ם ּבוֹ .]'...
'גם אַ ְּתְּ ,ב ַדם ְּב ִר ֵ
ט' י"אַּ :
זה לא יהיה קל ,אבל זה יהיה הרבה יותר קל לאלה שכבר

צרחו 'שמע ישראל ,שמע ישראל'!
ש .גם החילונים שביניהם?...

מתמודדים עם בעיות קשות

גם החילוניים .כולם .אמנם היו כאלה שלא אמרו ,רק מעטים לא
צעקו זאת ,אבל הרוב העצום כן אמרו ,כי הרוב העצום עוד באו
מבתים מסורתיים מאד ,או חרדים מאד ,וזה לא היה כל כך רחוק

ערש"י שם] ,וזה לכשעצמו עשה להם בידוד ,בידוד מהחברה ,בידוד
מהשקר ,בידוד מהשקר .והם ,היהודים האלה ,כבר מתחילים
להבין ,וכבר קרובים להקב"ה .להיות קרוב לה' – זה לא יכול

מהם .ואפילו אם לא היו קרובים – כשהם נכנסו לתאי הגאזים,
וקלטו שכל האירופאים האלה ,המוזיקאים ,הסופרים ,האמנים,

להיות משהו שיטחי .יש המון שהם רצים ליער לעשות
התבודדות ,אבל זה לא תמיד עמוק ,זה הרבה פעמים מין

[תהלים פ'' :יְ כַ ְר ְס ֶמ ּנָה

שעשוע ,אבל זה צריך להיות עמוק ,זה צריך להיות קרוב-אמיתי,
זה צריך להיות עם הבנה מה זה הקדוש ברוך הוא ,מה זה אומר
לנו ,מה זה הנשמה היהודית .אנחנו צריכים לדבר אמת בלבד.

אנשי-הרוח וכו' הם בסך-הכל רק חיות רעות

התחילו לעבוד על עצמם ,שכבר התחילו להבין ,שהם כבר

חֲזִ יר ִמ ּי ַָער ,]'...ושיש רק את הקב"ה ,הם פתאום תפסו שישנו מימד
אחר חוץ מהמימד של הבית היפה שלהם עם כל הדברים

יראֶ ָ
יך ּנֵס לְ ִה ְתנוֹ סֵ ס,'...
[תהלים ס'' :נ ַָת ּ ָתה ִּל ֵ

הקב"ה רוצה רק את האמת ,רק מה שבאמת בתוך הלב של

הגשמיים שהם רצו ,עם הרצון שלהם להיות חלק של החברה
ההארית .והם צעקו 'שמע ישראל'! אין לנו בגדים ,אין לנו

היהודי-האמיתי ['ליבא בעי'].

כיסוי-ראש ,אין לנו כלום ,רק את הנשמות שלנו והקב"ה.
בעזרת ה' ,ה' לא יבקש מאיתנו ככה למות .בעזרת ה' ,ה'

זה יהיה קשה .במיוחד לאלו שהחליטו' :טוב ,ברגע האחרון,
אפשר להשתנות ,אפשר .אפשר להיות כמו שה' רוצה' .אז אני

[ירמיהו ל"א:

אומר לכם שלא ,זה לא יכול להיות .אם לא מתחילים עכשיו –

יקח כל נשמה יהודית ,ויכניס אותו לגאולה השלימה
ְ'מ ֵזָרה יִ ְש ָראֵ ל יְ ַק ְּבצֶ נּ וּ ,ו ְּׁש ָמרוֹ ְּכר ֶֹעה ֶע ְדרוֹ  .]'...אבל תסתכלו מסביבנו ,תראו
כמה סובלים ...כמה אנשים חולים ,שלא נדע ...כמה אנשים אפילו

אז זה יהיה קשה מאד .ומי שמתחיל עכשיו ,הוא כבר יעבור את
זה הרבה יותר בקלות .אני מציע לכם להתחיל קודם כל עם

שהם בריאים הם עצובים ,ומלאים בעיות ,ועם כל העולם הגשמי
הזה ,חסר כסף ,חסר אוכל ,חסר ביגוד .ויש גם מלא-מלא ,אבל

וְ הַ חֲלִ יפ ּו ִש ְמל ֵֹתיכֶ ם .וְ נָקו ָּמה וְ נַעֲ לֶ ה ּ ֵבית אֵ 'ל .]'...אלו שמתעסקים עם טינופת

בשביל לקנות צריך להיכנס לחובות .זהו עולם של חובות ,וזה

– תנקו את עצמכם ,תנקו את הראש ,את השכל ,את הלב ,תזרקו

עשוי כך בכוונה בכדי להפוך אותנו לעבדים .אבל כשאנחנו נגיע
לרגע-המבחן ,לא בדיוק כמו אלה שהלכו לאושוויץ וכו' ,אבל

את כל המכשירים שלכם ,ותעברו להקב"ה .זה לא מספיק לטבול
במקווה ,כי זה לא יוריד את הליכלוך .מספיק .אתם בעצמכם

נגיע לרגע-של-אמת ,שאנחנו נבין' :אין עוד מלבדו'! וברגע הזה
– כל יהודי אמיתי יחזור לאמת .אבל עד שלא נראה שלא נשאר

צריכים להוריד את הליכלוך מהעור שלכם ,את הצחוק הטיפשי
של הרבה אנשים ,את הבדיחות המטופשות ,את חוסר-הצניעות –

כלום ,רק אנחנו והקב"ה – לא נגיע לזה באמת ,חוץ מכמה
אנשים ,חוץ ממעט אנשים שהם כן יגיעו לזה לפני כן ,ואולי הם
כבר הגיעו לזה.

גם של הגברים וגם של הנשים ,את השטחיות שיש בישיבות,
ישיבות שחושבות שזה בסדר לקחת את הבחורים לטיולים
בג'יפים וכל מיני שטויות כאלה.

אבל זה יהיה קשה .זה לא יהיה קל .אל תחשבו שזה יהיה
קל .ואל תגידו לי' :נו ,נו ,נו ,למה אתה מדבר ,מקטרג נגד

היהודי צריך להיות בנפרד מן הגוים ,ובודאי מן החילוניים.
לא להשתתף בשמחות שלהם [הושע ט' א'] ,ולא להתקרב אליהם,

לקטרג'].

כי זה מקלקל אותנו ,זה נותן לנו את הטעם של העבודה-הזרה

אנחנו בעלי עבירות ,ואפשר כל היום להסתכל במראה ולראות

שזה עגל-הזהב .אנחנו צריכים להיות בודדים ,בתוך הגטאות

שיש לנו פיאות ,וזקנים ,ושטריימל יפה וגבוה מאד ,וכל מיני

שלנו ,ולא לתת לשקר להיכנס .רק כך נציל את עצמנו.

לבושים של יהודים ,ולהגיד' :אה! אנחנו יהודים אמיתיים'! ...אבל
כל אחד יכול להתחפש ,ואנחנו לרוב מחופשים ,ואנחנו לא הגענו

רשימות' לר"נ וואכטפויגל זצ"ל ,עניני חנוכה ,בשם מהרי"ל דיסקין זצ"ל ,ור' תרגום

עמ"י'?!' אני לא מקטרג

[ר' מאמר 'אנחנו הרוצחים' ,בקטע 'לא

לאיפה שהיינו צריכים להגיע .ואם זה ימשיך ככה ח"ו ,אז נרד
כל כך עמוק ,שתהיה שאלה איך אפשר לצאת מזה ,ח"ו .אבל

צניעות

אֲשר ְּבת ְֹככֶ ם ,וְ ִה ּ ַטהֲ ר ּו
ֶׁ
[פר' וישלח פרק ל"ה' :הָ ִסר ּו אֶ ת אֱ לֹהֵ י הַ ּנֵכָ ר

['לקט

אונקלוס האזינו עה"פ' :ה' ּ ָב ָדד יַנְ חֶ נּ וּ ]'...ואני יודע שיש הרבה שמתנגדים
['שוּב ּו
לזה ,לגישה כזאת ,אבל יהודים-אמיתיים יודעים שזה אמת ׁ
לְ ִב ָּצרוֹ ן אֲ ִס ֵירי הַ ִּת ְקוָ ה.]'...

שאלות ותשובות:
ש .מה היה קיים לפני האדה"ר שזה נברא לצורך הנשמה
היהודית?

[ברכות ו' ע"ב' :כי זה כל האדם  -כל העולם כלו לא נברא אלא בשביל זה ,'...ועי'
הקדמת פיה"מ להרמב"ם באורך]

ת .בריאת העולם עצמו ,המקום שבו הבן-אדם יכול לחיות .הוא

ש .אמרתם שלא יהיה קל .למה הכוונה ,באיזה מישור ,באיזה
כיוון?

ובעבורו את כדור-הארץ עם העצים ,ובעלי החיים וכו' ,את הכל.

ת .זה כבר קשה .אנחנו צריכים ביטחון בה' .וכדי שיהיה ביטחון
בה' – אנחנו צריכים קשר איתו .אז אלו שיש להם קשר – זה

לא יכול להיות באויר .הוא צריך מקום .וה' עשה בשבילו

כבר מחצית הדרך .אבל נצטרך שוב ,כמו פעם ,להתנגד לאלו
שמנסים להוריד את היהדות שלנו ,שרוצים לקחת את
האידישקייט מאיתנו ,והם ינסו ,והם כבר מנסים.
למה לא רוצים ללכת לצבא? כי הצבא מוריד את האידישקייט.
ויגידו' :לא! בשום פנים ואופן לא' ,ואני אומר שכן ,כי ברגע
שבן אדם נמצא בחברה של אנשים לא-קרובים-לה' – הוא
מושפע

ֹאמר ּו לְ כָ ה ִא ּ ָתנוְּּ ...בנִ י אַ ל ּ ֵתלֵ ְך ְּב ֶד ֶר ְך ִא ּ ָתם,
'אם י ְ
[תהלים א' א' .משלי א'ִ :

ְמנַע ַרגְ לְ ָך ִמ ְּנ ִתיבָ ָתם .'...אבות א' ו'' :הַ ְרחֵ ק ִמ ּ ׁ ָשכֵ ן ָרע' ,ועי"ש ב' ט' ,ור' פי' 'ארחות

חיים' על צוואת ר' אליעזר הגדול ,אותיות מ"ט ,נ"ג] .הוא מושפע ,והוא נהיה
מחוספס .ואנחנו צריכים להתבודד

['עם לְ בָ ָדד
ַ

יִ ְׁש ּכ ֹון'] ,כמה שאפשר

להתבודד ,ולהעלות באופן תמידי את הרגישות של היהודי,
לשמוע את המוסיקה האמיתית של היהודי ,לשמוח כמו היהודי,
ולבכות כמו יהודי.
ש .אנחנו כל כך משתדלים להתרחק ,לא להיות מעורבים עם
כולם ,האם גם לנו הנסיון יהיה כל כך גדול וקשה?
ת .אמרתי הרבה פעמים' :מי שקרוב יותר – סובל פחות ,מי
שרחוק יותר – סובל הרבה'.
ש .איך ינסו להוריד לנו את היהדות ,אין להם שום גישה לחיים
שלנו?
ת .אבל אל תשכחו שלכל אחד יש גם ילדים ,ויש חתנים או
כלות ,ולא יודעים איך הם יגיבו ,וזה גם כואב ,וזה קשה ,וזה גם
ניסיון גדול .וכל אחד מאיתנו עומד כל יום ,כל רגע בניסיונות.
נעמוד בזה ונינצל בקלות ,אבל כל נשמה-יהודית תינצל.
ש .בימים אלו מלאו שבעים ושבע שנה לליל-הבדולח
ה'קריסטאל-נאכט' .המאורע הזה סימל את התפרצות השנאה
הנאצית כלפי היהדות ולתורה ולעם ישראל – עם ה' .האם יש
לחשוש שמאורעות כמו אלו עלולים לקרות פעם נוספת?
ת .כבר יש ,כבר יש .האירופאים עכשיו נהיים ימניים מאד ,וזה
כביכול בגלל כל הערבים והכושים מאפריקה שמגיעים ,אבל זה
משפיע גם על היחס שלהם עם היהודים .ויותר ויותר הם נגד
מדינת-ישראל ,שאצלם ,זה סוג של אנטישמיות מכוסה ,עטוף
בכך שכאילו זה 'נגד המדינה' ,אבל למעשה זה נגד כל יהודי
ויהודי .האנטישמיות חוגגת עכשיו בעולם .ועדיין יש עוד רסן על
זה ,אך ברגע שלא יהיה רסן – אוי ואבוי.
ש .יש הרגשה שהשמחה מאד ירדה בכל הרבדים.
ת .נכון ,השמחה מאד ירדה ,כי העולם מאד עצוב עכשיו ,הוא
מאבד שליטה .בכל ארץ וארץ זה פשוט מאבד שליטה .וגם אי
אפשר לסמוך על שום דבר .אפילו דבר פשוט כמו תרופות – אי
אפשר לסמוך כבר עליהם .אי אפשר לדעת מה הם שמים באמת,
וכמה משלמים להם להגיד שהם בסדר .הכל מושחת.
ש .אפילו עם ירקות ,עם כל מוצר שהוא ,אי אפשר לדעת
כלום ...קיים חוסר-ביטחון בכל דבר...
ת .נכון .אי אפשר לסמוך על כלום שזה באמת מה שאנחנו
חושבים שזה צריך להיות .וזה באוכל ,וזה בכל דבר .זה הכל ,לא
משנה מה .מה שקורה בעולם זה בלאגן ,אין שליטה
מאליהו' ח"ג עמ'  ,502הובא בקד"ד גליון  .]52הכל בלאגן ,מה שפעם היה
['מכתב

ברור – עכשיו זה לא ברור .הכל בלאגן ,מבולבל .אי אפשר
לדעת מי האויב ומי החבר ,ומי-נגד-מי .והבלבול הזה ,זה בשביל

לעזור לנו להגיע להקב"ה [ישעיה ב'' :וְ נִ ְׁש ַּגב ה' לְ בַ דּ וֹ  ,]'...כי זה הדבר
היחיד שנשאר אותו הדבר תמיד

[רמב"ם סוף הל' מזוזה' :חַ ּיָב אָ ָדם לְ ִה ָ ּזהֵ ר

ִּב ְמזוּזָ ה ִמ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ִהיא חוֹ בַ ת הַ ּכֹל ּ ָת ִמיד .וְ כָ ל זְ ַמן ׁ ֶש ִ ּי ּ ָכנֵס וְ יֵצֵ א יִ ְפ ַּגע ְּביִ חוּד הַ ּ ׁ ֵשם ְׁשמוֹ ׁ ֶשל
הַ ָ ּקדוֹ ׁש ּ ָברו ְּך הוּא ,וְ יִ זְ ּכֹר אַ הֲבָ תוֹ וְ יֵעוֹ ר ִמ ּ ְׁשנָתוֹ וְ ִׁשגְ יוֹ ָתיו ְּבהַ ְבלֵ י הַ ְּז ַמן .וְ י ֵַדע ׁ ֶשאֵ ין דָּ בָ ר

הָ עוֹ ֵמד לְ עוֹ לָ ם וּלְ עוֹ לְ ֵמי עוֹ לָ ִמים אֶ ּ ָלא יְ ִד ַיעת צוּר הָ עוֹ לָ ם.]'...
ש .יש את הרוסים עכשיו בסוריה עם כל הטילים והמטוסים
והאניות שלהם ,האם העסק הזה אמור להדאיג אותנו?
ת .תראה ,זה לא מדאיג אותי יותר מהיסמ"ים ...והם פה .זה לא
מדאיג אותי יותר מראש-העיר של ירושלים ,כי הוא נגדינו
בצורה עוד יותר חזקה ,והוא פה!
ש .והדתיים שם איתו בתוך העיריה ,כל כך עוזרים לו ,כזו
הרמוניה...
ת .נכון ,ויש חרדים פה שאני פשוט לא מבין ,אם הם חושבים
שהם יושבים בממשלה בשביל לעזור לחרדים – אז עוד לא
הרגשנו את זה ...ואולי הם מונעים את זה שמנסים להתפטר
מאיתנו לגמרי ,חס ושלום ...אבל בכל אופן לא לדאוג מסוריה,
זה מפחיד ,נכון ,ויהיו דברים עוד יותר מפחידים ,אבל זה יהיה
יותר קל בא"י מאשר בכל המקומות ,בעזרת ה'.
ש .יש חרדים שמנצלים את המצב שהחיילים באים לשמור
ברחובות מהסכינים של הערבים ,מתקרבים אליהם ,ושולחים
להם חבילות של מתנות וממתקים...
ת .כן ,אני יודע את התופעה הזאת .תראה ,כל בחורצ'יק שהוא
יהודי – צריך להתפלל שהוא לא ייהרג ושהוא לא יפגע ,כי הוא
לא יודע ,הוא לא יודע מה-כן-ומה-לא

['אֲשר לֹא י ַָדע ּ ֵבין יְ ִמינוֹ לִ ְשמֹאלוֹ
ֶׁ

ו ְּבהֵ ָמה ַר ּ ָבה ,'...סוף ס' יונה .ר' ירמיהו ל"א כ"ו] ,וכל חייל חרדי גם כן
צריך להתפלל עליו שהוא לא ייהרג .אבל הצבא" ,צבא הגנה
לישראל" – זה לא צבא יהודי .זה צבא של יהודים וגוים ,אבל
זהו צבא עם עקרונות ממש מושחתים .ושוב ,כמו שאמרתי
בעבר ,הם קראו במיוחד למנוולים' :בואו בואו ,תהיו חלק של
צה"ל ,אנחנו אוהבים בחורים שאוהבים בחורים' .אבל זה סכנה
לכל יהודי שנכנס לצבא .יש לו סכנה מנשים וגם מגברים .סכנה
על הקדושה שלו ,ואוי לו .וחוץ מזה ,כל הצבא זה מבוסס על
'כחי ועוצם ידי' ['בנצחונו של בשר ודם' ,סוטה פרק 'כהן משוח'] ,וזה כנגד
האמונה.
צבא יהודי אמיתי היה יושב בקדושה

[דברים

כ"ג] ,והיה בא לפני

המלחמות ,והיו מתפללים ,ועושים את כל מה שצבא יהודי חייב
לעשות לפי הדין ,ואז היינו רואים צבא יהודי .אבל כל המדינה
הזו קמה על ידי גוים ,וציונים ,רשעים .אנשים שרצו להקים את
המדינה הזאת ,כדי שזה יהיה ה'פיינל סולושן' ,הפתרון האחרון
של היהודים .זה מה שהם רוצים .שהיהודים יהיו פה ,ושהם
יקבלו על עצמם את הדת-החדשה שרוצים להכניס בכל העולם.
ואת זה – יהודי-אמיתי לא יקבל.
ש .השאלה כשיש כזה מצב שכאילו הם מסכנים עצמם בשביל
לשמור על יהודים ,האם אין בזה חילול ה' אם לא נתייחס יפה
אליהם?
ת .אף אחד לא אומר שצריכים להתייחס אליהם לא יפה ,אבל
לא צריכים לעשות במיוחד דברים .אין סיבה ללכת ,להתקרב
אליהם ולקשקש איתם .יהודי צריך שיהיה לו ברור שלא צה"ל

ולא המשטרה ואף אחד מהם לא מצילים אותנו ,ורק ה' מציל

ת .הבעיה הראשונה של זה – זה הרצון .אם אין לו רצון להרגיש
את זה – אז הוא לא יכול להרגיש .אם יש לו רצון – הוא ימצא
אפשרות להרגיש את זה.

העזרה שלהם .ולא צריך להעניק להם 'משלוחי מנות'.
ש .יש עדויות שבימים האחרונים יוצאים מים ,נוטפים מבין אבני

היה בשואה יהודי אחד שהוא היה יהודי מאד-מאד חשוב ,והוא
כתב את המנגינה של 'אני מאמין' ,אחת המנגינות שמאד נפוצות

הכותל...
ת .זה משמח אותי מאד ,זה עוד דבר אחד מהסימנים שמראים
לנו שעוד מעט ,עוד מעט זה בא ,עוד מעט הגאולה השלימה

כיום .הוא כתב את הניגון הזה ברכבת למחנה-ההשמדה אושוויץ
[איוב' :הֵ ן יִ ְק ְטלֵ נִ י לוֹ אֲ יַחֵ ל'ַ ,'...עד אֶ גְ וָ ע לֹא אָ ִסיר ּ ֻת ּ ָמ ִתי ִמ ּ ֶמ ִּני .]'...הוא נתן את
זה ליהודי אחר שרצה לקפוץ מהרכבת ,והוא ביקש ממנו שאם

[שיה"ש ב''ִ :ה ּנֵה זֶה ּ ָבאִ ...ה ּנֵה זֶה עוֹ ֵמד אַ חַ ר ּ ָכ ְתלֵ נוּ.]'...
ש .אולי זה גם מראה שהכותל בוכה עלינו ,על כל המצב של

הוא יוכל שיעביר את זה למודזי'צר רבי (הרבי ממודז'יץ זצ"ל) .ויום
אחד היה איזה אירוע והיו כמה רבי'ס ,השתתפו בשמחה אצל

עמ"י...
ת .בודאי שהוא בוכה ,הבעיה היא שאנחנו לא בוכים מספיק.
ש .אנחנו רוצים כבר להיות בשמחה ,בשמחה של הגאולה...

הרבי ממודז'יץ ,והיהודי הזה הגיע עם מה שכתב המחבר של
הניגון שנספה במחנה .אחרי השמחה הרבי הזמין את כל הרבי'ס
האחרים ,והוא שר לפניהם את מה שההוא כתב שם ,וכולם בכו.

ת .כן ,רוצים להיות בשמחה ,אבל כל הגלות הזאת מדי ארוכה,
וכבר צריך לגמור עם זה ,אבל את זה – ה' יגיד לנו מתי זה

זו הנשמה היהודית .ואם מישהו לא מבין מה שאני אומר ,אז הוא
לא יודע מה זה .ואם מישהו יכול לשמוע את זה מבלי לבכות ,או

קורה .ומתי שזה יהיה – איזו שמחה! איזו שמחה! אי אפשר יהיה

לפחות מעט-לבכות ,או כמעט-לבכות – אז הוא לא יודע מה זה
נשמה יהודית .מי שיכול לדעת את הסיפור הזה ,לשמוע את

['שוְ א ְּת ׁשו ַּעת אָ ָדם' .ור' דברים ל"ג כ"ט] .והם החליטו להשתדל להיות
ָׁ
שליחים ,אבל אם הם לא שליחים ראויים אז ה' יעזור לנו מבלי

לתאר! ועם הרבה דמעות ,הרבה מאד דמעות

[זוה"ק בהעלותך קנ"ג

'ב ְב ִכי ָיבֹא ּו
'ב ַרח ֲֵמי וְ ַתחֲנ ּונֵיְּ ,בכַ ּ ָמה ּ ִפ ּיו ִּסים לָ ּה וְ לִ ְבנָהָ א ...ו ְּבגִ ין דָּ א אָ ַמר נ ִָביאִּ ,
ע"אְּ :

ו ְּב ַתחֲנוּנִ ים אוֹ ִבילֵ ם .]'...ואז נראה ברור מי יהודי ,אוי ,כל הדמעות ,כל
הדמעות ,זה יהיה דמעות של שמחה ,ומכל הסבל ,כל הסבל
['ע ּנָה בַ דֶּ ֶר ְך
שהיה לנו עם כל הגילגולים שעברנו בכדי להגיע לסוף ִ
ּכ ִֹחי.]'...
ש .יש קבוצות שהולכים לקבר דוד-המלך בלילות ובימים
להתפלל ולהגיד שם תהלים ,האם תוכל להגיד כמה מילים על
זה?
ת .אני לא יכול אפילו להתחיל להסביר לכם כמה שזה אהוב
בשמים .כמה זה עושה בשמים ,שיהודים באים שמה יום-יום
ויושבים שמה כדי שהקתולים לא יתפסו את המקום ,והם –
במסירות-נפש ,באים יום ולילה ,רק שהגוים לא יתפסו את
המקום הזה ,שהוא כל-כך כל-כך חשוב לנו

המגינה הזאת ,ושלא יעלו לו דמעות בעינים ,או לפחות שהוא
ירגיש משהו מיוחד – אז הוא לא יהודי אמיתי .הוא אולי יהודי
אמיתי ,הוא יכול להיות יהודי אמיתי ,אבל סגור ,הוא מחוספס
(לא עדין ,חסר רגישות).
וכל מה שקרה בכל ההיסטוריה של היהודים ,אם יהודי-אמיתי
קורא את זה ,אפילו אם הוא רחוק ,הרבה מאד מהם מרגישים
משהו ,מסוגלים לבכות ,או לכל הפחות להעלות דמעות בעינים,
קצת ,כשקוראים את זה .כי הם יהודים ,והנשמה בוכה ,וברגע
שהנשמה בוכה – אז זה הקשר ,הדמעות

'עד
[זוה"ק סו"פ תולדותַ :

דִּ יתוּבוּן יִ ְש ָראֵ ל לְ קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּאִּ ,ב ְב ִכיָה ו ְּב ִד ְמ ִעין .דִּ ְכ ִתיב ִּב ְב ִכי ָיבֹא ּו ו ְּב ַתחֲנוּנִ ים

אוֹ ִבילֵ ם .]'...הדמעות – זה הקשר .ברגע שאדם יכול לבכות – זה
הקשר .יש הרבה סיפורים על יהודים שבאו לקברו של רבי נחמן

[ר' לקט מקורות על

זצ"ל ,הם לא הרגישו כלום ,אמרו שלא הרגישו כלום ,אבל

המסורת הרצופה והמוסמכת על מקום קבורת מלכי בית דוד בקובץ 'ובקשו את דוד

ברגע ששמו את היד על הציון ,פתאום – דמעות ,בשפע .בכו

['וְ ָעל ּו מוֹ ִׁש ִעים ְּבהַ ר ִציּוֹ ן לִ ְׁש ּפֹט אֶ ת הַ ר

ובכו ובכו .הדמעות – זה מגלה את הנשמה היהודית ,וברגע שזה

מלכם'] .וזה הכל שייך למשיח.
ֵע ָשו ,'...סו"ס עובדיה] וזה מלחמה מה שאתם עושים שם ,מלחמה

כנגד הרע ,נגד העבודה-זרה ,נגד הרשעים .זה שאתם יושבים
לילה-לילה ,יום-יום שמה ,ומתפללים ,ואומרים תהילים – זו
ברכה גדולה מאד .ואני לא יודע אפילו איך לתאר את זה.
בשמים זה מאד-מאד אהוב.
ש .חשים שם שמחה מיוחדת ,ברגע שנכנסים לתוך התהילים
ולתוך התפילות –נכנס בלב שמחה גדולה...
ת .נכון ,ה' נתן להם את זה כמתנה ,את ההרגשה הזאת.
וכשהבן-אדם גומר שם את התהלים והוא יוצא – הוא יוצא עם
כח מחודש ,עם כח שלא היה לו כאשר הוא נכנס'[ .לֵ ב ָטהוֹ ר ְּב ָרא לִ י
אֱ ל ִֹקים ,וְ רוּחַ נָכוֹ ן חַ דֵּ ׁש ְּב ִק ְר ִּבי]'...

ש .הנשמה היהודית – זה המרכז של המסר הזה .אבל האדם
מסתובב כאן בעוה"ז והוא לא מרגיש כל-כך את הנשמה שלו,
את היקרות של הנשמה שלו ,מה אפשר לעשות כדי שהוא אכן
יחוש את הנשמה שלו ,היקרה?

גלוי ,ברגע שהיהודי נחשף לזה – אי אפשר יותר לכסות את זה.
ש .האם יכולים להרגיש את זה כל-הזמן כל-הזמן?...
ת .השאלה שנשאלה היתה לגבי אנשים שלא מרגישים .ברגע
שמרגישים פעם אחת ,בודאי שאי אפשר בכל יום ,ובכל רגע
ביום להרגיש זאת ,אבל רק צריכים לספר סיפור – ושוב
מרגישים את זה .זה לא לוקח הרבה בשביל היהודי שכבר גילה
את הנשמה שלו האמיתית ,את הקשר עם הקב"ה ,לא לוקח לו
הרבה כדי להעלות את הדמעות האלה שקושרות אותנו עם
הקב"ה .והיהודי גם בוכה בשמחה ,לא רק בעצב .הולכים
לחתונה – בוכים משמחה .החתן הרבה פעמים בוכה שכשהוא בא
ל'באדעקן' (כיסוי ההינומא על פני הכלה) ,הרבה פעמים הוא
בוכה מתחת לחופה ,וזו הנשמה היהודית ,הם מרגישים את הקשר
שלהם עם הנשמה .לא דוקא עם הכלה ,אלא עם הקב"ה.

לראות את סוף העולם
בס"ד ,תקשור עם בנימין ,לאחר הפיגוע בפריז,

ירושלים ,ה' כסלו תשע"ו

סוף-השבוע שעבר ,וגם השבוע  -היה שבוע ממש טראגי ביותר .כל כך הרבה אנשים בבת-אחת נהרגו ,המראות כל כך קשים ,וזה
עשה 'שוק' (הלם) גדול לכל אירופה ,ופחד מאד גדול בארה"ב ,כי הנשיא של ארה"ב מביא מאות-אלפי סורים ,אפריקנים ,אפגאנים
וכו' להתיישב בארה"ב .ומאחר שהדאע"ש איים על ארה"ב ואמר שיש להם שם כבר המון דאע"שים שהם רק מחכים לפוצץ את
וושינגטון-די-.סי - .אז זה מספיק בשביל להכניס את האמריקאים לפאניקה גדולה ,ובצדק ,כי זהו התיכנון ,לקחת קבוצה לא גדולה,
לא-חזקה באמת ,לתת לה פנים מפחידות ,לאפשר לה להבהיל את כולם עם האכזריות שלהם ,ואז להעלות את זה על סרט ולשים
את זה באינטרנט כדי שכולם יראו את זה .אבל זו לא קבוצה גדולה ,וזה לא צבא ממש ,זה רק 'כאילו' .האמריקאים הם שיצרו את
הרשעים האלה ,וכנראה שיש להם מישהו מהוליווד כדי לתת להם את הצורה ,את הרושם ,ובודאי ובודאי יש להם אנשים שיודעים
להסריט ,כדי להראות איך שהם לוקחים אנשים ,אסירים ,ומורידים להם את הראש .אמנם את זה לא רואים ,לא רואים מה הם
עושים באמת ,אבל הדמיון אומר את השאר .והצילום מעולה ,ממש מקצועי.
והנה יצרו דאע"ש ,וכל העולם מפחד מדאע"ש ,ואין שום בעיה שאיש-דאע"ש אחד יקבל מאלו שזוממים להשתלט על
העולם איזו פצצה גרעינית קטנה ,ו'טמבל' כמו שהוא ילך ויפוצץ את עצמו בעיר ניו-יורק ח"ו ,או בוושינגטון ,עיר הבירה ,ח"ו,
או בקליפורניה ,בלוס-אנג'לס ,בסן-פרנציסקו ,באיזה מקום שהוא ,וזה יהיה הסוף של ארה"ב .וגם באירופה הם מפחידים את כולם.
אבל אין להם לדאע"ש מטוסים ,אין להם לווינים ,אין להם את כל הדברים שיעשו מהם באמת צבא .זה הכל פירסומת מקצועית
מאד שמצליחה להפחיד את כל העולם .ויש באמת ממה לפחד ,כי באמת זה לא הם שעושים את הכל ,זה לא הם שמקבלים או
מייצרים את הפצצות הגרעיניות או שכובשות את עיראק ,שטחים גדולים של עיראק ,ועכשיו שולטים על הנפט ,לא ,לא ,לא ,ולא!!!
זה חייב כבר להיות אירגון בסדר גודל הרבה יותר גדול מהם ,עם צבאות ענקיים ,וציוד ,וכל מיני סוגי נשק המתקדמים ביותר .והם
לוקחים את הקבוצות האלה ומכוונים אותם לעשות פיגועים ,וכאילו 'לתפוס שטח' .וזה מצחיק ,זה היה מצחיק ,אילו זה לא היה כל
כך עצוב.
אז עכשיו יש סכנה .ואם כבר מאיימים על ארה"ב ,ומאיימים על מצרים ,וכל מיני מקומות באירופה אז אתם יכולים להיות
בטוחים שיהיה שם משהו קשה מאד ,משהו שיפחיד את כולם ,ואז לא תהיה בעיה לשלוח את החיילים בכל הארצות' ,להציל
כביכול' את התושבים מן הרשעים .והבעיה היא ,שמה שהאוכלוסיה של המדינות לא יודעת זה שהם הם שיצרו ,המנהיגים שלהם
הם שיצרו את המצב הזה ,רק כדי שיסכימו לתת לצבא לשלוט עליהם ,הצבא של המדינות שלהם ,לא של הדאע"ש .הדאע"ש -
זה כלום .אם היו רוצים לגמור אותם  -זה היה הולך צ'יקצ'ק (בקלי קלות) ,אבל לא רוצים .משתמשים בהם בשביל להביא פאניקה
בעולם ,גם באירופה ,גם בכל מיני מקומות אחרים .ואפילו גם בארץ  -יש לנו את הדאע"שים ,ואת החיזבללה ,ואת מה שאתם
רוצים ,כל הדברים 'הכי טובים' .ואנחנו גם כן מתחת לשלטון של צבא ,אבל לא כמו באמריקה ,ולא כמו באירופה ,לא כמו שהם
יהיו.
וזה המצב האמיתי .אין אפשרות לצאת מזה ,באופן טבעי .וזה מה שיביא אותנו ְלמה שהרשעים רוצים ,וזה :מלחמת העולם
השלישית ,שבעקבותיה שני שליש של העולם יחרב .ומה שקרה בצרפת  -זו ממש ההתחלה של המלחמה הזאת.
אנחנו מנסים כל פעם לשאול ,לחשוב ,מתי ,מתי כבר תהיה הגאולה ['שו ְמרים לבוקר' ,ר' רש"י תהלים ק"ל ,וכן רש"י דניאל ח' י"ד].
יש אנשים חשובים שנותנים כל מיני תאריכים ,ובסוף זה לא יוצא ,ואנחנו מתאכזבים .אני לא אגיד תאריך ,אני רק אומר לכם
ברור :זה מאד קרוב .ותראו ,תראו בעצמכם מה קורה ,מה יש ...מה יש בעולם הזה ...איך העולם מפורק ...איך המנהיגים ממש
טיפשים או פסיכופתים ,מטורפים ,בצורה איך שהם מנהלים את העולם ,או שהם סתם רשעים .ואנחנו יודעים שכולם אנטישמים
גדולים מאד.
וגם בין היהודים יש לנו אנטישמים ,בין היהודים החילוניים במיוחד ,בין הליברלים ,היהודים הליברלים בארה"ב .הם שונאים
את זה שהם יהודים בכלל ,הם ביחד עם הליברלים ,האמריקאים ,הגוים ,ומה נשאר לנו? מעט מאד .כמה מאיתנו ,החרדים ,ישארו?
יחסית מעט מאד .בודאי פחות מחצי ,עד כמה שאני יודע ,כי אין לנו הרבה יהודים בעולם .ואם זה יהיה חצי מכל אלו שלטענתם
הם יהודים ,אז זה כבר יותר מכל החרדים ,אז לא לדאוג' .החרדים-באמת' בעולם הזה  -הם לא כל כך הרבה אנשים במספרם .יש
יהודים שטסים לכל מיני בר-מצוות וחתונות בכל העולם ,ובכל הקהילות שהם מגיעים אליהם מכירים אותם ,אז זה ממש לא הרבה,
זה לא קהילות כל-כך גדולות .אנחנו סבורים שישנם הרבה מאד יהודים חרדים בעולם .אבל אין ,אין .זה ממש לא הרבה .אז בעזרת
ה' אם נעשה תשובה ,עם ישראל ,אם תעשה תשובה  -בע"ה נזכה לקבל משיח צדקנו .ואם לא ,ח"ו ,אם ה' לא מציל את היהודי
 אז זה סימן שהוא לא היה יהודי .ואני מדבר על הרגע האחרון שלפני הגאולה ,הרגע האחרון שבו כל העמים באים נגדינו ,ברגעשזה קורה – זה ה'גוג ומגוג'.

ואנחנו לא נלחמים את המלחמה הזאת ,רק ה' נלחם .ואנחנו רק צריכים להיכנס לבתים שלנו ,ולסגור את הדלת ,ולבקש,
לצעוק מה' להציל אותנו ,ואז הוא יציל אותנו ,וישמור עלינו בתוך הבתים שלנו .לא נצטרך להילחם .משיח ילחם את המלחמה
הזאת ,ובודאי כנציג של הקב"ה .ואנחנו צריכים לדעת שברגע זה שאנחנו נכנסים לתוך הבתים שלנו בארץ ישראל וסוגרים את
הדלת ,וה' שומר עלינו  -כל יהודי שעושה מה שה' מבקש – הוא ינצל .ואני לא מדבר על האנשים שנפטרים לפני השלב הזה ,לפני
נקודת-הזמן הזו בהיסטוריה .אני מדבר על הרגעים האחרונים לפני שישמעאל ואדום יחדיו תוקפים את א"י .וזה לא הרבה זמן
שאנחנו צריכים לחכות ,זה מעט זמן.
ולא לאבד את הסבלנות ,כי הגאולה השלימה תגיע בדיוק מתי שהיאוש שלנו הכי גדול ['בהיסח הדעת'] ,ואז פתאום הכל
ישתנה .הכל ישתנה ,ואנחנו ,כשיהיה ברור לנו שזה השתנה  -נתחיל לצחוק ,לצחוק ולצחוק [מזמור קכ"ו' :אז ימלא ְשחוק פינו'] .ואז
נקום ונלך אחרי משיח צדקנו לבית המקדש.

"אני מבין שטעיתי" ,מסר מאת דניאל ,י"א כסלו תשע"ו
אוי ,אבא אבא ,אני כל כך מתרגש ,כל כך מתרגש ,אתה
מבין? ...זה כמעט הסוף! אפשר כבר לטעום את זה ,אפשר
כבר להרגיש את זה ,זהו ,אבא ,זהו ,זה כמעט נגמר .אוי,
כמה שאני שמח ,אבל יחד עם זה אני כל כך מפחד ,כל כך
הרבה יהודים לא שמים לב למה שקורה ,הם לא מבינים
שאנחנו בסכנה ,אבל אפילו לפני שמשיח יתגלה ולפני
שתהיה המלחמה האחרונה ,ולפני הגאולה השלמה – עוד
נעבור דברים כל כך קשים ,בגלל שעדיין לא חזרנו לגמרי
בתשובה.
אבא ,אני רואה שהיהודים ישנים .זה מפחיד אותי שהם
לא שמים לב ,הם לא מבינים ,הם לא תופשים ,עכשיו זה
ממש כמו ערב מלחמת-העולם-השניה שהיהודים באירופה
היו כאילו בתרדמה – לא הרגישו ,לא רצו לדעת ,אפילו
שהיטלר אמר ברור מה שהוא רוצה לעשות ליהודים ,בכל
אופן לא פחדו ,היו בחלום ,כאילו שעישנו סם .הם לא רצו
לדעת ,הם היו שיכורים ,לא מיין ,אבל לא רצו לדעת.
ואנחנו עכשיו ,רואים אותו דבר ,גם בארץ ישראל וגם
בחוץ לארץ .וכמה שיודעים וכמה שמפחדים – לא רוצים
לדעת כמה שהעולם מסוכן .אבא ,אני מאד דואג לעם
ישראל ,אני מאד מפחד בשביל עם ישראל .כמה פעמים
אנחנו צריכים לכתוב :אלה שיכולים  -תקומו ,תגיעו לא"י,
אבל אפילו שהרבה יהודים יש להם בתים פה ,הם עדיין
חושבים שברגע האחרון אפשר להכנס לאיזה מטוס ולטוס
לא"י וזהו ,אבל זה לא ככה .מי שמחכה לרגע האחרון –
לא יוכל לצאת.
הם ,בשניה אחת ,יכולים לעשות מצב שאף מטוס לא
יוכל להמריא בארה"ב ,באירופה ,בכל העולם .ומי שישאר
באמריקה או באירופה יהיה תקוע ,וזה לא כדאי ,כי ה'
יהרוס שליש-העולם עד הסוף ,ועוד שליש יפגע מאד קשה,
אבל ארץ ישראל – לא.
אבא ,הולך להיות כזה בלאגן בעולם שעוד לא היה כזה
בהיסטוריה .מצב שאני אפילו לא יודע איך לתאר את זה,

משהו דומה למכות של מצרים ,אבל הרבה יותר קשה.
המקום היחיד שהשכינה נמצאת בו היום – זה א"י.
למות בחו"ל  -זה הרבה יותר קשה ,ארץ ישראל  -זה
המקום הטבעי לכל יהודי ,לשלד ,לגוף ,לעצמות של
היהודי .ארץ ישראל זה המקום היחידי בעולם שהמנוחה
הנצחית היא הרבה יותר קלה ונעימה [כתובות דף קי"א .].אבל
אני מדבר על החיים ולא על המוות ,ומי שיהיה בא"י ויצעק
לשמים ויבקש מהקב"ה שיציל אותו – אז ה' ידע שהוא
עשה תשובה .ואם היהודי מבין שרק הקב"ה הוא הכל-
יכול ,ואין שום דבר שיכול לעזור לבן-אדם – רק הקב"ה,
וברגע שהוא מבקש מהקב"ה עם לב שלם שיציל אותו,
הוא אומר לקב"ה" :עכשיו אני מבין שטעיתי ,ורק אתה
הוא הכל-יכול" – אז הוא ינצל .יהודי יכול בשניה האחרונה
לעשות תשובה ,וה' יציל אותו .וזה גם כתוב שהערב-רב
שהם הרוב שיש בעם ישראל ,הם יברחו מא"י וילכו
לארצות של הגויים ,ושם ימותו יחד עם הגויים.
עם ישראל ,תקשיבו טוב ,תפתחו את העיניים ,זה כמעט
הסוף .תקומו עם המשפחות שלכם  -ותבואו לארץ .תסתדרו
איכשהו ,ה' יעזור ,הוא עושה ניסים עם כולנו ,עם הפרנסה,
ועם כל הצרכים שלנו .הוא יציל אותנו – ויחד ,כל עם
ישראל נזכה לקבל משיח צדקנו בעתיד הקרוב.
עם ישראל ,תקשיבו ,מה שאני אומר זה אמת .תחשבו
על הילדים שלכם ,תבואו לא"י .נכון ,זה לא מושלם פה.
נכון ,הציונים ששולטים פה – הם לא מהטובים ,הרבה מאד
מהם – הם ע"ר ,אבל לא ְמשנה ,השכינה פה ,בא"י,
הקדושה פה ,בא"י .אפילו שהחילונים כיסו את א"י עם
שיכבה של טומאה ,אך מתחת לזה – זו הקדושה .ה' יוריד
את הקליפה הזו  -ואז נהיה רק עם הקדושה .ומי שרוצה
להתקרב לה' ,לחזור בתשובה ,ויחפש את הקדושה ,הוא
ירגיש חזק מאד את הקשר עם הקב"ה .אי-אפשר להתקרב
לקב"ה בלי קדושה ,ורק פה אפשר להרגיש את זה כל כך
חזק .עם ישראל ,זה הזמן ,עוד מעט זה יהיה קשה מאד.
עם ישראל ,עם ישראל ,תחזרו הביתה!

פלנט-איקס – כוכב השביט

בס"ד ,תקשור עם דניאל ,ירושלים ,ט"ו טבת תשע"ו27/12/2015 ,
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
להעלם מהעולם הזה .הוא ברא אותנו ,והוא יציל כל
נשמה יהודית ,ואסור לפחד! ממש אסור לפחד!
מה שאני עומד להגיד זה לא קל ,אבל לא לשכוח:
כל נשמה יהודית ,לא משנה כמה שהיא רחוקה מהאמת
– תינצל .עוד דבר :כל דבר שהמומחים אומרים שעומד
להיות – זה כבר נכתב בתהילים ,בזוהר ,בספר עמוס,
בנביאים ובכל מיני מקומות ,ואנחנו בע"ה גם נביא את
המקורות האלה.

אוניות-מלחמה – כל מה שצריך למלחמה גדולה
אמיתית .וגם באירופה ובכל העולם מתכוננים.
ולמקומות האלה יוכלו להיכנס רק העילית ,וכן את
אותם המומחים 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 שבוע או
שבועיים לפני שצריכים להיכנס.
אירגונים גדולים העבירו את מקומם מהחוף לכיוון
מרכז היבשת ,המטה המרכזי של הסי.אי.אי .הועבר
לדנוור קולורדו ,מטה חיל הים האמריקאי הועבר
מהחוף אל פנים היבשת ,בנק הפדרל-רזרב העביר את
הסניף שלו מניו-יורק לטקסס.

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 ,זה 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.
הוותיקן 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
(בעל עדשות בקוטר של  8מטר! ההכנות לבניית הטלסקופ החלו

לפני כשלושים שנה) .קראו לו לטלסקופ הזה' :לוציפר'
( )LUCIFERשזה 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 .והחשבון שלהם זה כך :אם
הכוכב מגיע וגורם לנזק כה גדול שרוב האנשים בעולם
ייעלמו – אז זה עשה להם את העבודה ,לא צריך
מלחמות ,לא צריך פצצות גרעיניות שמזהמות את
העולם .זה מטופל.
ואז ,כבר לפני שלושים שנה ,התחילו להכין את
המקומות ששם הם יוכלו להציל את עצמם ,ואחר-כך
לצאת ולהמשיך את החיים .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 מרכזים כאלה ,וזה מקום
שהם יכולים להיכנס לשם לכמה שנים ,לאכול פיצה,
לשחות בברכות-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,

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 חמשה
מגודלו של כדור הארץ ,ומאחוריו זנב ארוך מאד (מליוני
קילומטרים) של מטאורים בכל מיני גדלים שונים .בזמן
קצר מאד הכוכב הזה יעבור אותנו ,זה יעשה הרבה נזק,
אבל הוא יעבור אותנו ,כלומר הוא יעבור לידינו
במסלול שבין השמש לכדור-הארץ ,הוא לא יתנגש
איתנו בעזרת ה' .וזה יגרום לנו לחושך (ליקוי-חמה)
בדיוק כמו שכתוב [צפניה א' ועוד] ,וכאשר זה יעבור אותנו
אזי כדור-הארץ יעבור בתוך הזנב שלו! וזה זה יגרום
לתופעות כמו שכתוב בתהילים [מזמור מ"ו] – הי ִַּמים
יתרוקנו ,כל העולם ישתנה ,רוב ארצות-הברית תהיה
מתחת למים ,איפה שהיה ים תהיה יבשה ,ואיפה
שהיתה יבשה יהיה ים .יש מפה אשר חיל הים
האמריקאי הכין לפני מספר שנים והיא מראה 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 רק 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 .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.

(ההשפעות של 'ניבירו' יהיו צונאמים ענקיים עם גלים
בגובה מאה מטר ,רעידות אדמה ,סופות-טורנאדו,
התפרצות הרי-געש ,תהיה פגיעה בכורים גרעיניים אשר
תגרום לזיהום רדיואקטיבי כמו בפוקושימה ,יפן).

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,
להיכנס
מהם
למנוע
לבונקרים ,ולסגור את
הדלת .האנשים ינסו בעצמם
להכנס בכוח לבונקרים
ולזרוק אותם החוצה .הם
מפחדים להתחיל את הבלגן
מדי מוקדם .הם רוצים
לתוך
בשקט
להיכנס
הבונקרים ,אז הם יעשו
איזה בלגן ,כמו מצב שלא
יהיה חשמל ,ויהיו מהומות,
ובלגן ,ואז בשקט-בשקט הם
יכנסו לבונקרים.
(לאחרונה עודכנו החוקים לגבי משטר צבאי
בארה"ב – ניתן להכריז מצב 'משטר צבאי' גם שלא
במצב של מלחמה ,ניתן לעצור את המטוסים ,האוניות,
הרכבות)...
והעם – הם דואגים שיהיו עסוקים במחשבות עם
דאע"ש ...עם הכלכלה ...עם המלחמות 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 ידע 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 ,אבל אני בטוח
שעצם הענין זה נכון ,כי זה כתוב בדיוק בכל מיני
מקורות שלנו ,וכל תלמיד-חכם יכול להראות לכם,
ואנחנו נוסיף את כל מה שנכתב במקורות ,ואתם
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 .ישנן 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( .ישנן כתבות בכל מיני

מקומות בארה"ב שאומרות כי כדאי להתרחק לפחות מאה מייל
– כמאה וששים קילומטר מן החוף).

למה לא לחזור לארץ ישראל כאשר יש לנו הבטחה
שה' לא יהרוס את ארץ-ישראל?! למה להישאר 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 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' יִּ ראה שאתם משתוקקים לקבל
משיח צדקנו ,לעלות לארץ ישראל ,ארץ הקודש .שאתם
רוצים עם כל הכוחות שלכם להקריב קרבנות ולחיות
חיים-של-אמת ולא חיים-של-שקר ,וסוף סוף – לשבור
חזק את עגל-הזהב עד כדי כך שזה יהיה רק כמו אפר,
ֹתו ָטחוֹ ן
ֹתו ָבאֵ שָ ,ואֶ כֹת א ֹ
שיהיה כמו חול [דברים ט'' :אֶ ת הָ ֵעגֶ ל ָל ַק ְח ִּתיָ ,ואֶ ְשרֹף א ֹ
הֵ ֵיטב ַעד א ֲֶשר ַדק ְל ָע ָפרָ ,ואַ ְש ִּל ְך אֶ ת עֲ ָפרוֹ  ,]'...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.
נהיה בני חורין .אז  -לא לפחד ,לא לפחד מ'ניבירו' ולא
לפחד מהרשעים ,לא לפחד מהשטן .אנחנו ,עם ישראל,
בני-ישראל ,אנחנו הכלה של הקב"ה ,אנחנו אחד עם
הקב"ה [כדברי הזוהר הקדוש פרשת אחרי מות דף ע"גְ ' :.ד ָתנֵ ינָ ן ְתלַ ת ַד ְר ִּגין ִּאינון
ִּמ ְת ַק ְש ָרן ָדא ְב ָדא ,קו ְד ָשא ְב ִּר ְיך הוא ,אוֹ ַרי ְָיתא ,וְ י ְִּש ָראֵ ל ,]'...ואין לנו עוד .זהו.

ארץ ישראל – תיבת נח
בס"ד ,תקשור עם בנימין ,ירושלים ,י"ח טבת תשע"ו
העולם ממש מטונף .העולם כולו – חוץ מאיזו פינה פה ושם –

ועכשיו אני מאד נסער ,אני נגעל מצורת החיים של

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

כולם .ממש נגעל .אבא שלי יודע מה שהולך בעולם ,ואני
שומע את זה ,ואפשר ,אפשר ממש להקיא ,ממש להקיא
םַבט ּמאֲ כֶ םַא ָֹּתהַּ ,]'...אין זכות-קיום לעולם עכשיו ,רק
ָּת ִּׁקיאַהָּ אָּ ֶרץַאֶ ְתכֶ ְּ

שהקב"ה אומר שזו ההתנהגות של בן-אדם ,של גוי אפילו ,לא
של יהודי – אלא של גוי לכל הפחות ,אבל אפילו זה – לא.

לאותם אחדים שהם באמת משתדלים ,ושבאמת יש להם נשמה-
יהודית .ואני רק יכול להגיד לכם שאין מה לעשות .כל אחד,

הכל עקום.
ולא רק הגוים עקומים ,יש לצערי הרב הרבה יהודים

כל יהודי ,צריך להתכונן בשביל המבחן האחרון ,והמבחן הזה
– זה בטחון טוטאלי ,בטחון גמור בה' .יש 'אמונה' ויש 'ביטחון'.

עקומים .וזה עושה לנו בושות גדולות ,כי הם הצטרפו לקבוצה
של העקומים הגוים .וזה גרוע בשבילנו ,כי הם עומדים בחזית.

צריכים להאמין במאה אחוז ,במאתיים אחוז בקב"ה ,אבל
אמונה זה עדיין יותר קל מבטחון .אז הנה המבחן האחרון :בטחון

הגוים הרשעים  -הם הרבה יותר במספרם מן היהודים ,אבל

ַּב ֵשםַה' ,]'...כי מה
םַענִּׁ יַוָּ ָּדלַ ,וְ חָּ סו ְּ
יַב ִּׁק ְר ּ ֵב ְך ַע ָּ
בה' [צפניהַג'ַי"ב'ַ:וְ ִּׁה ְשא ְר ִּּׁת ְ

הם שמו את היהודים 'קדימה' ,בתפקידים הבולטים ,והיהודים
חושבים שזה 'כבוד גדול' שהם משמשים בתפקיד ראש-בנק

שיקרה מסביב – יהיה מאד מפחיד! מאד מאד מפחיד! ואנחנו
צריכים לא לפחד ,לא לפחד .עלינו להכנס לבתים שלנו,

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.

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 ,ואנחנו ,הוא

והעולם לא יכול להתקיים כבר ,לא יכול להתקיים .זה
בדיוק כמו הזמן שלפני המבול ,בדיוק כמו לפני המבול .ולעולם

אוהב אותנו ,והוא לא יעזוב אותנו ,לא ,בשום פנים ואופן הוא

אין זכויות להתקיים ,וה' יחריב את העולם

['נוֹ עַַ ּ ָּתנוּעַַאֶ ֶרץַ ּכ ּ ִּׁש ּכוֹ רַ,

וְ ִִּֽׁה ְתנוֹ ְד ָּדה ַ ּכ ְּמל ּונָּהַ ,וְ כָּ בד ַ ָּעלֶ יהַָּ ַ ּ ִּׁפ ְש ָּע ּהַ ,וְ נ ְָּפלָּ ה ַוְ לֹא-ת ִֹּׁסיף ַ ִֽקוּםַ ,'...ישעיה ַכ"ד],
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
האמיתיות של היהודים .נכון ,לבד הם לא יוכלו לעשות את
זה ,בודאי שלא ,רק עם העזרה של הקב"ה [קידושיןַדףַל'ַע"בַ:
'אלמלאַהקב"הַעוזרוַאיןַיכולַלו ,]'...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,
לא משנה ,הם יעזבו את זה כשיראו באמת מי המשיח
ס''ַ:וְ הָּ לְ כוַּגוֹ יִּׁ םַלְ אוֹ ֵר ְַךַ,ו ְּמלָּ ִּׁכיםַלְ נֹג ּהַז ְרחֵ ְַך.]'...
ואני אומר לכם :עומד להיות אסון ענקי .אסון ענקי,

[ישעיהַ

ממש .ה' – הוא היחיד שיכול להרוס את העולם שהוא עצמו
ברא .יהיה אסון ענקי ,והאסון הזה יהרוס שתי-שלישים של
העולם

[מוזכרַהרבהַפעמיםַבדבריַהנביאיםַעלַהחורבןַהגדולַשיהיהַבעולםַ

בעתַשתתגלהַמלכותַה'ַ,בזכריהַפרקַי"גַמוזכרַהעניןַששניַשלישַשלַהעולםַ

יהרס] .ותשאר ארץ-ישראל שלמה [סוףַעובדיהַ,ועוד] ,אבל בלי
הרשעים ,רק עם היהודים האמיתיים .הרבה מהיהודים הלא-
אמיתיים נולדו אמנם יהודים ,ויש ברית-מילה להוכיח את זה,
אבל הנשמות הם לא של יהודים
מקורותַמהזוה"קַומדבריַהגר"אַועוד] .הם יצאו ממצרים ,הערב-רב,

[הוזכרַבמסריםַפעמיםַרבותַ,בתוספתַ

ולא יותר מזה .הם לא קיבלו את עול-מלכות-שמים אף פעם,
וזה עבר מדור לדור ,מדור לדור.

['וְ ל ֹאַ

לא יעזוב אותנו .אנחנו שלו.

זַביוֹ םַצָּ ָּרהַ,
[נחוםַפרקַא''ַ:טוֹ בַה'ַלְ ָּמעוַֹ ְּ

וְ י ֵֹדעַחֹסֵ יַבוַֹ]'...

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 מתקשור קודם עם מנחם מיום י"א טבת (שלא פורסם) ,בו
היתה ההתייחסות הראשונה במסרים לענין הכוכב הקרוי פלנט  ,Xכוכב
השביט שצפוי לעבור ליד כדור הארץ בחודשים הקרובים תוך שהוא מחולל
הרס עצום על פני רוב כדור הארץ ,הימים והיבשות ,ושינוי דראסטי של כל
חיי יושבי תבל בכל אספקט שהוא כולל השפעה על האינרציה הסיבובית של
הכדור .וכך כותב מנחם:

בשנות השבעים המקודמות היה מאמר שהופיע בעיתון מדעי
שסיפר על גילויו של כוכב חדש ,שקיבל את הכינוי' :ניבירו'
( .)NIBIRUוהכוכב הזה ,יש כאלה שטוענים שהוא פי חמש
בגודלו יותר גדול מכדור הארץ ,ויש האומרים שהוא קטן כמו
הירח ,בכל אופן מדובר בכוכב שביט (מלשון 'שֵׁ בֶ ט' – מקל) 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
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'[
שקיימת 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 בוושינגטון ,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,
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! [ר'ַמזמורַתהליםַפרקַמ"וַ,הובאַלקמןַעםַהמקורות].
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 .אבל אין להם כוונה לידֵׁ ע את האנשים ,את
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 שקורה פה.
וזה נראה ברקיע השמים כמשהו כפול .רואים את זה בקוטב
הצפוני מאד ברור בלילה .כבר אפשר כיום להסתכל בשמים
ולראות כאילו שני כוכבים ,האחד זה הירח ,כשלידו נמצא הכוכב
הזה.
ואם אפשר כבר לראות את זה ,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:

שמספרים 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 ) (FEMA campsרק 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 הם 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 ) ,(Luciferבשטן ימח 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 ,וקבוצה 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  )2012הם 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

הרשעים מפחדים ,הם מפחדים שמישהו יתפוס מה שהם עושים,

הגבלה ,יש אפשרות לצאת מזה.

מאד מפחדים .הם בנו בונקרים – לא סתם ,בונקרים שיכולים

ובארץ ,החרדים עסוקים עם המחלוקת .מחלוקת שזה
ממש איום ונורא .נותנים לקבוצות-של-צעירים להרגיש שהם

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

יכולים 'לשם-שמים' להיות בריונים .לקחת אנשים צדיקים ,בן
אדם צדיק וזקן ,ורק בגלל שהוא מדבר נגד משהו שכולם
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צריכים להיות נגד זה ,לוקחים אותו ,ומוציאים אותו בכח מבית-
המדרש שלו ,ואחר כך מרביצים לאנשים שלו[ .הסברַ:אחדַמזקניַ

משיח יכול לגלות את עצמו ,ואני מקוה שעוד לפני זה הוא
כבר יתן לנו כח.

הרבנים ַשדיבר ַכנגד ַהגיוס ַסולק ַבליל ַשבת ַבגסות ַומתוך ַזלזול ַרב ַמבית-
המדרשַבאמצעַתפילתוַעלַידיַבחוריַישיבהַהמתנגדיםַלדעתוַשאףַהכוַמכותַ

אני לא יודע באיזה שלב הוא יתגלה ,אבל מה שבטוח,
שאנחנו ניכנס לבתים שלנו ,נשב כמו שאמרתי ,להגיד תהלים

נמרצותַאתַהמתפלליםַאשרַהשתתפוַבתפילהַעםַהרב].
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!
ויותר גרוע מהכל – זה לקחת יהודי צדיק בכח החוצה
מבית-המדרש שלו ,בזילזול .איזו חוצפה! איך זה יכול להתקיים
פה?!...

ַב ָּ ּז ֵקןַ ,'...חגיגה ַיד].
['יִּׁ ְרהב ּו ַהנּ ער ּ

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
הערבים ...כי זה אותו סוג ,אותם 'חיעס' ,חיות! 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 ארץ-ישראל ,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 בחוץ-לארץ עם כל הגוים ,ילכו לאן

וכו' ,והוא ,המשיח ,לבדו ,עם הקב"ה – ברור ,הוא ילחם את
המלחמה של גוג-ומגוג ,כי כאשר יצאו הרשעים מן הבונקרים
שלהם ,הם יראו איך שעם-ישראל נשאר בארץ-ישראל 'בלי
סריטה' ,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 שנים לגמור אותם,
כולל את גוג[ .יחזקאלַפרקַל"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

יקרַוְ ל ֹאַ
םַב ָּ
[תהליםַסו"פַמ"ט'ַ:אָּ ָּד ִּּׁ

לַכ ְּבהֵ מוֹ תַנִּׁ ְדמַּו ,]'...דברים מגעילים עם זה ,וחושבים ש'זה
י ִָּּׁביןַ,נִּׁ ְמש ּ
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 שייך רק לו [תהליםַכ"ד],
הוא מחליט מה-כן ומה-לא ,ולא בן-אדם קטן ,וטיפש ,ומכוער.
סוף.

שהם הולכים ,אבל הם לא יפריעו לנו יותר ,וה' יעזור לנו .ואז

שאלות ותשובות:
ירידת העולם

ת .בטח .האם אתם יודעים כמה תלונות יש נגד אבות עם

שַ .האם ַקרה ַמשהו ַמיוחד ַלאחרונה ַשמציין ַאת ַהירידהַ

הבנות שלהם ,כמה תלונות יש על אבות עם הבנים שלהם?...
אתם לא מבינים מה קורה .הכל מטונף ,מטונף .זה לא רק

מכוונתַההתייחסותַבמסרַהזה? ַ

גנבים מכל הכיוונים שלא אכפת להם כלום
םַמנָּאֲ ִּׁפיםַחֶ לְ ֶק ַָּךַ,'...תהליםַנ'] .אבל אם זה הגיע ככה ליהודים,
ִּׁע ּמוַַֹ,וְ ִּׁע ְ

הדראסטיתַהמוסריתַבעולם ַשמחייבתַאתַחורבןַהעולם? ַלמהַ

ית ַג ּנָּבַו ִּּׁת ֶרץַ
םַר ִּׁא ָּ
[' ִּׁא ָּ

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

לירידה כל כך קשה ,אז באמת אין בשביל מה לשמור על
העולם .וכל העולם הזה נברא בשביל מעט אנשים שעמדו

בכלל רוצה להיות 'הראש של האו"ם' ,כי זה יהיה 'הראשות

בהר-סיני ,גברים ,נשים וילדים שהיו שם ואמרו 'נעשה

של העולם' לפי התכניות שלהם .והם ממשיכים ,ממשיכים

ונשמע' .כל העולם ,כל ההיסטוריה ,הכל נברא רק בשבילם,

לעשות דברים כל-כך עקומים ,ולוחצים על כולם לעשות את

לעבור מדור לדור ,לעשות תיקון-אחרי-תיקון – ולהגיע לאמת.

זה ,כי זה ה'טוב'! זה הפך להיות ה'טוב' .אתם יודעים איזה
טינופת זו .ואין בושה בזה ,ואין כלום ,מספרים סיפורים על

ואנחנו ,האנשים האלה ,נהיה אלו שנשרוד ,כי עלינו יבנו את
העולם-הבא ,כל הנצח יהיה בנוי עלינו [ר'ַדניאלַפרקַ.]160

כולם שאפשר להקיא ,ויש מספיק כאלה בין החרדים.

שַ .ואיך ַיגיעו ַהיהודים ַמחוץ ַלארץ ַלאחר ַכל ַההתרחשויותַ

שַ.אפילוַכאןַבארץ?!ַ ...

הענקיותַהאלה? ַ
ארץ ישראל – תיבת נח ,עמוד 3

ת .אני באמת לא יודע ,אבל ה' – כל יכול ,והוא ידאג להביא
את היהודים האמיתיים לארץ .אבל זה לא יכול להיות שהיהודי

להשתלט על מזג-האויר ולגרום לו כל מיני דברים (.)HARP
אמנם זה נכון עד נקודה מסויימת ,אבל זה לא עד כדי כך.

ישב שם בחוץ-לארץ ,ויגיד' :טוב ,יש זמן ,יש עוד זמן ,אני
אעשה עוד קצת כסף ותהיה לי דירה יותר גדולה בארץ '...או

וככל שמתקרב הכוכב הזה – יותר ויותר מרגישים את זה על
פני כדוה"א ,אמורים להיות כל מיני תופעות ,הרבה הרבה

משהו דומה לזה .זה לא יעזור לו ,כי זה סימן שהוא לא יהודי.

רעידות-אדמה וכו' ['נוֹ עַַ ּ ָּתנוּעַַאֶ ֶרץַ ּכ ּ ִּׁש ּכוֹ רַ...וְ ִִּֽׁה ְתנוֹ ְד ָּדהַ ּכ ְּמל ּונָּה.]'...

שַ.קשהַליַלקבלַאתַזהַ ...

שַ .איך ַזה ַיתכן? ַהאם ַכדור-הארץ ַמרגיש ַאת ַזה ַכל ַכךַ

ת .אני אומר שאם כבר רואים שזה הסוף ,ושכולם מתחילים
לרוץ לאיפה שהם רצים ,והם לא עושים מאמץ לבוא לארץ –

מרחוק?ַ ...

זה יהיה גרוע מאד .אני מתייחס כאן לאלה שאחרי שהם רואים
שהרבה יהודים כבר מתחילים לרוץ ,כשדברים מפחידים ביותר

ת .זו עובדה שלפני מאתיים שנה כשהאסטרונומים הסתכלו
בכוכבים ,אף שלא היו להם טלסקופים טובים ויעילים אבל
הם זיהו שהכוכב הזה נמצא וקיים רק מתוך התגובות של

מתחילים להתרחש ,שאם אחרי כל הסימנים ,כשכל העולם
ירגיש שישנה סכנה ממשית לקיום העולם ,הם עדיין לא זזים

הכוכבים האחרים שמסביב ,שהם קצת 'רעדו' ,היו קצת
ב'חוסר שקט' ,אז ידעו שיש איזה כח שם ,שיש שם אולי איזה

– זה גרוע מאד.

כוכב או איזו פלנטה...
ח'].

שַ.אבלַהרבהַאנשיםַחייםַבשקטַ,בשלוהַ,לאַמרגישיםַכלוםַ ...

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...

[סוףַס'ַישעיהו'ַ:וְ הֵ ִּׁביאוַּ

םַמנְ חָּ הַלַה'ַ,'...ע"ש].
םַמ ּ ָּכלַהגּ וֹ יִּׁ ִּׁ
תַכלַאֲ חֵ יכֶ ִּׁ
אֶ ּ ָּ

כוַֹחוַַַֹּוגְַב ּוַרַָּתוַַֹמַָּלֵַאַעוַֹלַָּםַ,'...ר'ַתהליםַמזמורַ
['ש ַּ
ֶַ

שַ.התהליךַהזהַנשמעַטבעיַ,אבלַאנחנוַהריַמצפיםַשתהליךַ
הגאולה ַיהיה ַמשהו ַניסיַ ,כמו ַביציאת ַמצריםַ ,למשהו ַשמעלַ
ומעברַלכוחות-הטבעַ ...

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 יצאו מפה,
והשאר ימותו פה.
שַ.האםַסופת-המטאוריםַהצפויהַלהמטיר ַבעתַמעברַהכוכבַ
זוהי ַהתחלה ַשל ַהעניין ַהמוזכר ַביחזקאל ַ[פרק ל"ח ,כ"ב] ַשה'ַ

דרך כוכב...
שַ.בנבואתַבלעםַבחלקַשבוַמדוברַעלַביאתַהמשיחַ[עי' רמב"ם

ככַָּבַמִַּׁ ַּיעֲַקֹב'ַ.ואנחנוַיכוליםַכעתַ
הל' מלכים פרק י"א]ַמוזכרַ'דַָּרַ ְךַַ ּ ֹ
להבין ַאת ַהמשמעות ַבזה ַשהעולם ַיעבור ַדֶַרֶַ ְַך ַמסלולו ַשלַ

שרַָּאֵַל'ַ–ַזהַמלשוןַ'שביט'ַ,
םַשבֶַטַמִַּׁ ּיִַּׁ ְַ
ק ֵַ
הכוכבַ.אחרַכךַכתוב'ַ:וְַ ַָּ

ימטירַעלַגוג-ומגוגַאבניַאלגבישַ,אבניםַמןַהשמיםַ,כדוגמתַ
מכתַברד?ַ ַ

ת .ההרס של הכוכב  -זה שייך למה שנאמר בנבואות על הרס
העולם .בגוג-ומגוג כבר יהיו ניסים ענקיים ,ולא לשכוח

כוכבַשביטַ[כזכור כוכב השביט מכונה כך על שם היותו כמו ֵׁשבֶ ט – מקל]ַ.

שהקב"ה שולח את המשיח לבדו להלחם את המלחמה.
והמשיח לא צריך את צה"ל ...הוא לא צריך אף אחד .הוא רק

במסלולוַלפניַכדור-הארץַ,וכדוה"אַעוברַדרךַזנבַהמטאוריםַ

צריך את הקב"ה .וזה יהיה הניצחון הכי גדול .וסוף-סוף

הואַנכנסַלתוךַמערכתַהשמשַשלנוַ,עושהַסיבובַוהואַעוברַ
שלוַ ...צפויַשהדברַיגרוםַלאפילהַקשהַ,דברַשמוזכרַבנבואתַ
צפניהַעלַזמןַהגאולהַ[ר' מקורות לקמן]ַ.כאמורַ,כדורַהארץַיעבורַ

הרשעים יראו רגע לפני שהם מתים שהשטן שלהם זה רק
ַּכיַ
דבר קטן וחלש ,ורק הקב"ה הוא הכל יכול[ .מזמורַפ"ג'ַ:וְ י ְֵדעו ִּּׁ

אותוַ ,יעבורַלידַהכוכבַפעמייםַ,פעםַאחת ַמידַעםַהזנבַשלוַ,

לַכלַהָּ אָּ ֶרץ.]'...
הַש ְמ ַָּך ַה'ַלְ בדֶּ ָּךֶַ ַ ,עלְ יוֹ ןַע ּ ָּ
א ּ ָּת ִּׁ

ופעםַהשניהַבהמשךַאחריַהזנבַשהואַהשאירַמקודםַ,כיַישַלוַ

יהיה להם קשה יותר מן המות שלהם .הם ישמחו למות ורק

זנבַמאדַארוךַשלַמיליוניַקילומטרַשעשויַבצורתַקשתַ.אזַכעתַ

לא להגיד שהם טעו...

הם יכעסו ,הכעס שלהם

[תהליםַקי"בָּ 'ַ:ר ָּשעַיִּׁ ְראֶ הַוְ כָּ ָּעסִּׁ ַ,ש ּנָּיוַי ֲחרֹקַוְ נ ָָּּמסַ,

מובנתַמשמעותַהכפילותַ:דרךַכוכב ַ– ַוקםַשבטַ.הכלַמרומזַ

יםַתֹאבֵ ד]'...
תַר ָּש ִּׁע
ּתאֲ ו ְ
ּ

בדיוק ַנמרץַ .וכפי ַששמענוַ ,יש ַשטוענים ַשזהַיקרה ַבין ַפוריםַ

אבאַשלַדניאלַ:בתקשורַעםַבנימיןַלפניַכתשעַשניםַ,בתאריךַ

לפסחַ ,היו ַגם ַשנקבו ַבתאריךַ :הַ 26-למרץַ ,אבל ַיכול ַלהיותַ

ַ ,13/6/2007הועלתה ַהשאלה"ַ :האם ַיש ַחובה ַכיום ַעל ַכלַ

שזהַתאריךַסתםַ,דיס-אינפורמציהַ.למעשהַ,בעולםַכמעטַלאַ

היהודיםַלעלותַלא"יַולהתיישבַבה?"ַ.בנימיןַהשיב"ַ:איןַחובהַ,

מדבריםַעלַמהַשהולךַלהיותַעםַהכוכבַהזהַפלנט X-שעומדַ

אבלַ,איךַאומריםַ,תגיעוַמוקדםַ,תגיעוַלפניַהפקקים[ַ"...דניאל1

לעבורַלידינוַ ...

עמ' ַ.]70באותוַזמןַלאַהבנתיַאתַהתשובהַ,עלַאיזהַפקקיםַהואַ

ת .לא משנה ,הם מפחדים שיתחילו לחפש .הם לא רוצים את

מדבר?ַאמנםַישַקצתַעליהַפהַושםַ,אבלַאלוַ'פקקים'?ַ...עכשיוַ

פרסום הידיעות על זה ,אז הרשעים סגרו את כל הדיבורים

ניתן ַלהביןַ ,כאשרַיתחילו ַלראותַאתַהכוכב ַ'ניבירו' ַמתקרבַ,

על זה.

ומליוןַיהודיםַירוצוַלקנותַכרטיסי-טיסהַתהיהַלהםַבעיהַ ...

שַ.תופעות-הטבעַהקשותַשישַבשניםַהאחרונותַ–ַהאםַאיןַבזהַ

ת .יהיה פקק גדול ,אז ה' יביא אותם עם מלאכים...

קשרַלכלַהסיפורַשלַהכוכב? ַ

מאבקי היהדות בארץ-ישראל

ת .נכון .אבל הם רוצים לקחת את כל 'הקרדיט' על הסופות,

שַ.מהַאתה ַאומרַעלַעצרת-התפילהַשהיתהַבירושליםַכנגדַ

הטורנדואים ,הצונאמים וכו' ,הם טוענים שיש להם דרך

חוק-הגיוסַבמוצאיַעשרהַבטבתַ,היהַשםַבערךַעשיריתַבכמותַ
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מזו ַשהיתה ַבהפגנה ַהגדולה ַמלפני ַכשנתיים ַבשערי ַהעירַ.

לא ,מהשמים לא שותקים על זה .הוא חייב להעיר אותנו ולהביא אותנו

עשיתם ַחשבון ַפעם ַשהחרדים ַהם ַבערך ַעשירית ַמכלל ַיהודיַ

לאמת.

העולםַ ,אז ַעכשיו ַיש ַבירור ַנוסףַ ,עשירית ַמתוך ַהעשיריתַ...
[ישעיה סו"פ ו'' :וְ עוֹ ד ָּּב ּה עֲ ִׂש ִׂריָּּה וְ ָּשבָּ ה וְ הָּ יְ ָּתה ְלבָּ ֵׁער ,'...עי' סוף מס' כתובות

דף קי"בַ ...]:

ת .העצרת שהיתה בככר-השבת  -ברוך ה' שהיה הרבה
אנשים ,ואם ברדיו ,כפי ששמעתי ,אמרו שהיו 'רבבות' ,אז
כשהחילונים אומרים רבבות ,זה כבר מעולה ,רק מה ,זה בכל
זאת קטן ,כי היו צריכים להיות שמונה-מאות-אלף .אבל ,ברוך
ה' ,יש כל-כך הרבה אנשים שכן עשו את זה ,ברוך ה' ,ברוך
ה' .זה היה קידוש ה' גדול ביותר.
שַ .בבתי-יעקב ַיש ַממש ַלימודים ַזרים ַלחלוטין ַלרוחַהיהדותַ
המשולביםַבכלַתכניות-הלימודיםַ ...

ת .כיום תכנית-הליבה ,חוגג ,חוגג .בית יעקב? צריכים לסגור
את כל הבתי-יעקב! אולי פה ושם יש איזה 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.
שַ .השאלה ַהיא ַכשאנחנו ַרואים ַשהשלטון ַכל ַכך ַמתאמץַ
להחדיר ַאת ַהרעל ַשלו ַאל ַתוך ַמערכת-החינוך ַשל ַהחרדיםַ,
איךַבכללַשייךַלהמשיךַלקחתַמהםַכסףַ,אניַלאַיכולַלהביןַ
אתַזהַ ...

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 ,עכשיו,
ברגע זה ,לגמור עם שני-שליש-של-העולם-הזה ,ושישארו רק
אלו שבאמת רוצים להיות טהורים.
תוספת למסר ,קטע מתוך תקשור עם מנחם ,י"א טבת תשע"ו
ש .מה אתה אומר ביחס לרצח שני היהודי ם היום בשערי ירושלים
העתיקה...
ת .הרצח שהיה היום היה מפחיד ביותר  .ו לפני שאנחנו מדברים על זה,
צריך לעשות תשובה .וזה מה שה' רוצה להגיד לנו .ממש דבר מפחיד
ביותר .ועוד מה שקרה שבן -אדם שרצה לעזור נהרג מכדור ' ידידותי ',

ש .ולמה זה קורה דוקא ליד שערי ירושלים העתיקה ,עיר הקודש?
ת .כי זה המקום שקדוש ,המקום ה כי קדוש ,בדרך ל מקום ש הכי הכי
קדוש .אז זהו המסר.
ש .כל המצב מראה לנו שאין שום תשובה לטירור.
ת .רק לפני כמה שבועות אחד מהראשים שלהם אמר שלאט לאט זה
יגמר ,טוב  ,כנראה ה' לאט -לאט' שלהם – זה לא כל כך לאט לאט.

תקופת ימי השובבי"ם
שַ .מתחילה ַכעת ַתקופת-השובבי"םַ ,והשנה ַ– ַשנה ַמעוברתַ.
לפי ַמה ַשכתוב ַבספרים ַבשנה ַכזו ַזהו ַעיקר ַהתיקוןַ .הרבהַ
אנשיםַאינםַמסוגליםַלעשותַאתַכלַהצומותַוהתיקוניםַהקשיםַ
וכו'ַכפיַשמובאַבכתביַהאריז"לַ,השאלהַהיאַמהַיהודיַפשוטַ
בדור ַשלנו ַיכול ַלעשותַ ,איך ַהוא ַיכול ַלנצל ַאת ַכח ַהכפרהַ
המיוחדַשישַבימיַהשובבי"ם?ַ ...

ת .מה הם יכולים לעשות? לבכות ,ולהתפלל .לבכות ולהתפלל.
וזהו .לבכות עד שכל יהודי ירגיש שהלב שלו נשבר .בלי זה
– אין תקוה ,אין בכלל תקוה .צריכים להראות לקב"ה שאנחנו
דוחים את הרשעות ,אנחנו דוחים את זה ,לא רוצים את זה!
אנחנו בוכים על זה ,בוכים על העולם היפה שקב"ה ברא
ושאנחנו הרסנו ,לא עלינו .ובעזרת ה' ,כולנו ,היהודים
האמיתיים ,נעשה תשובה .אבל אלה שהם לא עושים תשובה,
כי הם לא מסוגלים ,הם – זה בכלל לא מעניין אותם.
שַ.האםַלדעתךַהגאולהַתהיהַעודַקודםַחג-הפסחַהשנה? ַ

ת .לפי החשבונות שעשו עכשיו הגיעו לאיזו הערכה של
תאריך  26במרץ ,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.

[הערהַ :תאריך ַזה ַיוצא ַבשבת ַשלאחר ַסיוםַ

השובבי"םַ.ומןַהראויַלהזכירַבהקשרַזהַאתַהידועַבשםַהרה"קַבעלַהשומריַ
אמונים ַזצוק"לַ ,שבכל ַשנה ַבתקופת ַה;שובבי"ם ַצריך ַלעשות ַתשובה ַבאופןַ

רציניַ,ולקחתַבחשבוןַשאוליַזהוַהשובבי"םַהאחרוןַשלפניַמשיח.]...
שַ.האםַהולכתַלהיותַמלחמהַעודַלפניַמלחמתַגוגַומגוג?ַ ...

ת .לפי דברי הפופ ימש"ו אנחנו כבר במלחמת עולם שלישית.
אני רק רוצה להסביר לכם שמסיומה של מלחמת העולם
השניה לא הפסיקו המלחמות ,מלחמה אחרי מלחמה ,אז
למעשה אנחנו כל הזמן בתוך מלחמת עולם שלישית.

כמו שאומרים ,אוי ווי י לנו .זה הכל מהעבירות שלנו.
ש .מדובר גם ביהודי שומר תורה ו מלמד תורה שנרצח בכזו אכזריות.

שַ.ומהַיהיהַעםַהצפוןַ ...

ת .זה נכון ,אבל ל צערי הרב ,יש הרבה יהודי ם שלומדים אבל זה לא

ת .אל תדאגו לצפון ...הם כולם חברים ,נתניהו ,אסאד ,ארדואן,
פוטין ,אובמה ...כולם אוכלים באותו השולחן.

יש לנו תשובה לעשות .יש לנו בתי -ספר ,שבתי הספר האלה מלאים

שַ.מהַאתהַאומרַעלַהנושאַשלַ'עשרתַהשבטים'? ַ

לימוד אמית י .וזה מאד מאד גרוע ,גרוע ביותר  .ויש יהודים שהם נראים
כל כך קרובים לה'  ,אבל נשותיהם נראות כמו ...כמו נשות -רחוב ,אז
כפירה ,ה בתי -יעקב מלאים כפירה ,זה לא סתם ,זה אמיתי ,מה שאני
אומר  .אם בת רוצה להיות צנועה – לא נותנים לה! חייבים ללכת
כשהחצאית רק קצת מתחת לברך ,ו אפשר ללכת די צמוד ,ו השרוולים
מקופלים ,הכפתור העליון פתוח ,השיער – אולי אסוף אבל לא מספיק,
וזהו .אבל זה לא נקרא צניעות! ה' ישמור ,וזה עוד נחשב גם ליהדות,

ת .אני לא יכול לדבר על זה .אנחנו נראה ,הם יגיעו ,הם
יופיעו ,אל תדאגו ,לא כולם ימותו בכל הדברים שעומדים
להתרחש .שוב ,אני חושב ,שהענין של הכוכב – זה הדבר הכי
קרוב לכל מה שכתוב בזוהר ובתהילים ובכל המקורות

לא עלינו .אז מה אתם חושבים ,שאפשר לחיות עם לב בתוך הגשמיות,

בנביאים וכו' ,אני מאמין שהכי מתאים לזה – זה הענין של

ל ב שהוא לכיוון ה חיצוניות פחות או יותר מבחינה יהודית?! ...לא!!!

הכוכב הזה...
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לקט מקורות מצורף למאמרים' :כוכב השביט' מאת דניאל ,ו'ארץ ישראל תיבת נח' ,מאת בנימין
מומלץ ללמוד את הדברים במקורם עם מפרשיהם.
דברי הרמב"ם הל' מלכים פרק י"א :ביאת המשיח מפורשת
בתורת משה רבינו עליו השלום בפרשת בלק בפסוקים 'דרך ככב
מיעקב' וכו'.
ינו ְמחַ ּ ֶׁכה
או ִמי ֶׁשאֵ ֹ
ינו ַמא ֲִמין ּב ֹו (במלך המשיח) ֹ
 ...וְ כָ ל ִמי ֶׁשאֵ ֹ
יאים ִּב ְלבַ ד הוּא ּכ ֹופֵ ר ,אֶׁ ּ ָלא ּ ַב ּת ֹו ָרה
תו ,לֹא ִּב ְשאָ ר נְ ִב ִ
ְל ִביאָ ֹ
ידה ָעלָ יוֶׁ ,ש ּ ֶׁנא ֱַמר (דברים ל'):
משה ַר ּ ֵבנוֶּׁ .שהֲ ֵרי הַ ּת ֹו ָרה הֵ ִע ָ
ו ְּב ֶׁ
'וְ ָשב ה' ֱאלֹ ֶׁק ָ
יך אֶׁ ת ְשבו ְּת ָך וְ ִרח ֲֶׁמ ָך ,וְ ָשב וְ ִק ּ ֶׁב ְצ ָך' ...אַ ף ְּבפָ ָר ַשת
יחיםַ ּ .ב ּ ָמ ִשיחַ הָ ִראש ֹון ֶׁשהוּא
ִּב ְל ָעם ֶׁנא ֱַמר ,וְ ָשם נִ ּ ֵבא ִּב ְשנֵי הַ ּ ְמ ִש ִ
עו ֵמד
ֲרון ֶׁש ֹ
יע אֶׁ ת יִ ְש ָראֵ ל ִמ ּיַד צָ ֵריהֶׁ ם .וּבַ ּ ָמ ִשיחַ הָ אַ ח ֹ
הו ִש ַ
דָּ וִ ד ֶׁש ֹ
או ֵמר (במדבר
ֲרונָה .וְ ָשם הוּא ֹ
יע אֶׁ ת יִ ְש ָראֵ ל ּ ָבאַ ח ֹ
ִמ ּ ָבנָיו ֶׁש ּמ ֹו ִש ַ
רוב' זֶׁה ֶׁמלֶׁ ְך
כ"ד)' ... :אֶׁ ְראֶׁ נּ ּו וְ לֹא ַע ּ ָתה' זֶׁה דָּ וִ ד' ,אֲ שו ֶּׁרנּ ּו וְ לֹא ָק ֹ
הַ ּ ָמ ִשיחַ ' .דָּ ַר ְך ּכ ֹוכָ ב ִמ ּיַעֲ קֹב' זֶׁ ה דָּ וִ ד' ,וְ ָקם ֵשבֶׁ ט ִמ ִ ּי ְש ָראֵ ל' זֶׁ ה
גו' זֶׁה הַ ּ ֶׁמלֶׁ ְך הַ ּ ָמ ִשיחַ ֶׁ ,ש ּ ֶׁנ ֱא ַמר
ֶׁמלֶׁ ְך הַ ּ ָמ ִשיחַ ' ...וְ ָהיָה יְ ֵר ָשה' וְ ֹ
גו':
מו ִש ִעים ְּבהַ ר ִצי ֹּון' וְ ֹ
(עובדיה) 'וְ ָעל ּו ֹ

סוף ספר עמוס ,פרק 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.
ֹאמר הַ ְך הַ ּ ַכ ְפ ּת ֹור וְ יִ ְרעֲ ש ּו הַ ִּס ּ ִפים,
יתי אֶׁ ת ד' נִ ָ ּצב ַעל הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ  ,וַ ּי ֶׁ
{א} ָר ִא ִ
יתם ּ ַבחֶׁ ֶׁרב אֶׁ ֱהרֹג .לֹא יָנוּס לָ הֶׁ ם נָס ,וְ ל ֹא
ו ְּבצַ ַעם ְּברֹאש ּ ֻּכ ּ ָלם ,וְ אַ ח ֲִר ָ
אול ִ -מ ּ ָשם יָ ִדי ִת ָ ּקחֵ ם ,וְ ִאם
יִ ּ ָמלֵ ט לָ הֶׁ ם ּ ָפ ִליט{ :ב} ִאם י ְַח ְּתר ּו ִב ְש ֹ
ידם{ :ג} וְ ִאם יֵחָ ְבא ּו ְּברֹאש הַ ּ ַכ ְר ֶׁמל ִ -מ ּ ָשם
או ִר ֵ
יַעֲ ל ּו הַ ּ ָש ַמיִ ם ִ -מ ּ ָשם ֹ
אֲחַ ּ ֵפש וּלְ ַק ְח ִּתים .וְ ִאם יִ ּ ָס ְתר ּו ִמ ּנֶׁגֶׁ ד ֵעינַי ְּב ַק ְר ַקע הַ ָ ּים ִ -מ ּ ָשם אֲצַ ֶׁ ּוה אֶׁ ת
הַ ּנָחָ ש וּנְ ָשכָ ם{ :ד} וְ ִאם י ְֵלכ ּו בַ ּ ְש ִבי ִל ְפנֵי אֹיְ בֵ יהֶׁ ם ִ -מ ּ ָשם אֲצַ ֶׁ ּוה אֶׁ ת
מוג וְ אָ ְבל ּו ּ ָכל ֹיו ְשבֵ י
הַ חֶׁ ֶׁרב וַ ה ֲָרגָ ַתם{ :...ה} וַ ד' הַ ְּצבָ ק ֹות הַ נּ ֹוגֵ ַע ּ ָבאָ ֶׁרץ וַ ּ ָת ֹ
בָ ּה וְ ָעלְ ָתה כַ יְ אֹר ּ ֻּכ ּ ָל ּה וְ ָש ְק ָעה ִּכיאֹר ִמ ְצ ָריִ ם{ :ו} הַ ּב ֹונֶׁה בַ ּ ָש ַמיִ ם

תו ַעל אֶׁ ֶׁרץ יְ ָס ָד ּה ,הַ ּק ֵֹרא ְל ֵמי הַ ּיָם וַ ִ ּי ְש ּ ְפכֵ ם ַעל
לו ָתיו וַ ֲאגֻּדָּ ֹ
ַמעֲ ֹ
מו{ ...ח} ִה ּנֵה ֵעינֵי ד' ה' ּ ַב ּ ַמ ְמלָ כָ ה הַ חַ ּ ָטאָ ה וְ ִה ְש ַמ ְד ִּתי
ּ ְפנֵי הָ אָ ֶׁרץ ,ה' ְש ֹ
א ָֹת ּה ֵמ ַעל ּ ְפנֵי הָ א ֲָד ָמה ,אֶׁ פֶׁ ס ִּכי לֹא הַ ְש ֵמיד אַ ְש ִמיד אֶׁ ת ּ ֵבית יַעֲ קֹב,
עו ִתי ְבכָ ל הַ גּ ֹויִ ם אֶׁ ת ּ ֵבית יִ ְש ָראֵ ל
נְ אֻּ ם ה'{ :ט} ִּכי ִה ּנֵה אָ נ ִֹכי ְמצַ ֶׁ ּוה וַ הֲנִ ֹ
רור אָ ֶׁרץ{ :י} ּ ַבחֶׁ ֶׁרב יָמוּת ּו ּכֹל חַ ּ ָטאֵ י
ֲשר יִ נּ ֹו ַע ּ ַב ְּכבָ ָרה ,וְ לֹא יִ ּפ ֹול ְצ ֹ
ּ ַכא ֶׁ
ַע ּ ִמי ,הָ א ְֹמ ִרים לֹא ַת ִ ּגיש וְ ַת ְקדִּ ים ּ ַבעֲ ֵדינ ּו הָ ָר ָעה{ :יא} ּ ַבי ֹּום הַ הוּא אָ ִקים
יתיהָ
אֶׁ ת סֻּ ּ ַכת דָּ וִ יד הַ נּ ֹפֶׁ לֶׁ ת ,וְ גָ ַד ְר ִּתי אֶׁ ת ּ ִפ ְרצֵ יהֶׁ ן ,וַ ה ֲִרס ָֹתיו אָ ִקים ,ו ְּבנִ ִ
ימי עוֹ לָ ם:
ִּכ ֵ

ספר יואל פרק ג' ,בירושלים תהיה פליטה לאלה שזועקים אל ה'
בכל לבם:
ֲשר יִ ְק ָרא ְּב ֵשם ה' יִ ּ ָמלֵ טִּ ,כי ְּבהַ ר ִצי ֹּון ו ִּבירו ָּש ִ ַלם
 ...וְ הָ יָה ּכֹל א ֶׁ
ֲשר אָ ַמר ה' ,וּבַ ּ ְש ִר ִידים אֲ ֶׁשר ה' ק ֵֹרא:
יטה ּ ַכא ֶׁ
ִּת ְהיֶׁה ְפלֵ ָ

וכן בספר ישעיה פרק ד':
לו ּ ָכל הַ ּ ָכתוּב
דוש יֵאָ ֶׁמר ֹ
וְ הָ יָה הַ ִּנ ְשאָ ר ְּב ִצי ֹּון וְ הַ נּ ֹו ָתר ִּבירו ָּש ִ ַלם ָק ֹ
לַ חַ ִ ּיים ִּבירו ָּש ִ ָלם:

ובספר עובדיה:
יטה וְ הָ ָיה ק ֶֹׁדש ,וְ יָ ְרש ּו ּ ֵבית יַעֲ קֹב אֵ ת
ו ְּבהַ ר ִצי ֹּון ִּת ְהיֶׁה ְפלֵ ָ
מו ָר ֵשיהֶׁ ם{ :יח} וְ הָ יָה בֵ ית יַעֲ קֹב אֵ ש ,וּבֵ ית ֹיוסֵ ף לֶׁ ָהבָ ה ,וּבֵ ית
ֹ
ֵע ָשו ְל ַקש ,וְ ָד ְלק ּו בָ הֶׁ ם וַ ֲאכָ לוּם .וְ לֹא יִ ְהיֶׁה ָש ִריד ְלבֵ ית ֵע ָשוִּ ,כי
מו ִש ִעים ְּבהַ ר ִצי ֹּון ִל ְש ּפֹט אֶׁ ת הַ ר ֵע ָשו ,וְ הָ יְ ָתה
ה' דִּ ּ ֵבר{ :כא} וְ ָעל ּו ֹ
לַ ה' הַ ּ ְמלוּכָ ה:

צפניה פרק א' ,בעת הגאולה יהיה יום חושך ואפילה ופחד גדול
בעולם .פורענות גדולה לרשעים .לא יעזור להם עשרם וזהבם,
חלק גדול מן העולם יחרב בקנאת ה' ואפו .יהיה בירור גדול בין
יושבי ירושלים מי באמת מאמין בה' ובהשגחתו.
ֵרות ,וּפָ ַק ְד ִּתי ַעל
{יב} וְ הָ יָה ּ ָב ֵעת הַ ִהיא אֲחַ ּ ֵפש אֶׁ ת יְ רו ָּש ִ ַלם ּ ַב ּנ ֹ
ֵיטיב ה'
הָ ֲאנ ִָשים הַ ּק ְֹפ ִאים ַעל ִש ְמ ֵריהֶׁ ם ,הָ א ְֹמ ִרים ִּב ְלבָ בָ ם לֹא י ִ
וְ לֹא י ֵָר ַע{ :יג} וְ הָ יָ ה חֵ ילָ ם ִל ְמ ִש ּ ָסה וּבָ ּ ֵתיהֶׁ ם ִל ְש ָמ ָמה ,וּבָ נ ּו בָ ִּתים
רוב ֹיום ה'
ֵשב ּו ,וְ נ ְָטע ּו ְכ ָר ִמים וְ לֹא יִ ְש ּת ּו אֶׁ ת יֵינָם{ :יד} ָק ֹ
וְ לֹא י ֵ
קול ֹיום ה'ַ ,מר צ ֵֹרחַ ָשם ִ ּג ּב ֹור{ :טו}
רוב ו ַּמהֵ ר ְמאֹדֹ .
דולָ ,ק ֹ
הַ ָּג ֹ
ֹיום ֶׁע ְב ָרה הַ י ֹּום הַ הוּאֹ ,יום צָ ָרה ו ְּמצו ָּקהֹ ,יום שֹאָ ה ו ְּמש ֹואָ ה,
ֹיום ח ֶֹׁש ְך וַ ֲאפֵ לָ הֹ ,יום ָע ָנן וַ עֲ ָרפֶׁ ל{ :טז} ֹיום ש ֹופָ ר ו ְּתרו ָּעהַ ,על
ֹהות{ :יז} וַ הֲצֵ ר ִֹתי לָ אָ ָדם ,וְ הָ ְלכ ּו
רות וְ ַעל הַ ּ ִפנּ ֹות הַ ְ ּגב ֹ
הֶׁ ָע ִרים הַ ְּבצֻּ ֹ
ּ ַכ ִעוְ ִריםִּ ,כי לַ ה' חָ ָטא ּו .וְ ֻּש ּ ַפ ְך דָּ ָמם ּ ֶׁכ ָעפָ ר ו ְּלחֻּ ָמם ּ ַכ ְ ּגלָ ִלים{ :יח}
ַּגם ּ ַכ ְס ּ ָפם ַּגם זְ ָהבָ ם לֹא יוּכַ ל ְלהַ ִּצילָ ם ְּב ֹיום ֶׁע ְב ַרת ה' ,ו ְּבאֵ ש
תו ּ ֵתאָ כֵ ל ּ ָכל הָ אָ ֶׁרץִּ .כי כָ לָ ה אַ ְך נִ ְבהָ לָ ה יַעֲ ֶׁשה אֵ ת ּ ָכל י ְֹשבֵ י
ִקנְ אָ ֹ
הָ אָ ֶׁרץ:

וכן מבואר בספר עמוס פרק ה':
הוי הַ ּ ִמ ְתאַ ִּוים אֶׁ ת ֹיום ה' ,לָ ּ ָמה ּזֶׁה לָ כֶׁ ם ֹיום ה' ,הוּא ח ֶֹׁש ְך
{יח} ֹ
עו הַ דּ ֹב ,וּבָ א
ֲשר ָינוּס ִאיש ִמ ּ ְפנֵי הָ א ֲִרי ו ְּפגָ ֹ
אור{ :יט} ּ ַכא ֶׁ
וְ לֹא ֹ
כו הַ ּנָחָ ש{ :כ} ֲהלֹא ח ֶֹׁש ְך ֹיום ה'
ָדו ַעל הַ ִ ּקיר וּנְ ָש ֹ
הַ ּ ַביִ ת וְ ָס ַמ ְך י ֹ
לו:
אור ,וְ אָ פֵ ל וְ לֹא נֹגַ ּה ֹ
וְ לֹא ֹ

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.
ְּ ...בהַ הוּא זִ ְמנָא יִ ְּת ַער ַמ ְל ּ ָכא ְמ ִשיחָ א ְלנ ְַפ ָקא ִמגּ ֹו ִ ּגנְ ּ ָתא דְּ ֵע ֶׁדן,
ֵמהַ הוּא ֲא ָתר דְּ ִא ְת ְק ֵרי ַק''ן ִצ ּפ ֹו''ר ,וְ יִ ְּת ָער ְּבאַ ְר ָעא דְּ גָ ִליל ,וְ הַ הוּא
ֹיו ָמא דְּ יִ ּפוּק ְל ַת ּ ָמן יִ ְת ָר ַּגז ּ ָכל ָע ְל ָמא ,וְ כָ ל ְּבנֵי ָע ְל ָמא ִמ ְתחַ ְּב ִאין
גּ ֹו ְמ ַע ְר ֵתי וְ ִט ּנ ֵָרי ,וְ לָ א ַי ְכ ִלין ְל ִא ְש ְּתזָ בָ א .וְ ַעל הַ הוּא זִ ְמנָא ְּכ ִתיב
רות צו ִּרים ו ִּב ְמ ִח ּל ֹות ָעפָ רִ ,מ ּ ְפנֵי ּ ַפחַ ד ה'
(ישעיה ב)' :וּבָ א ּו ִּב ְמ ָע ֹ
רוץ ָה ָא ֶׁרץ'ִ ' .מ ּ ְפנֵי ּ ַפחַ ד ה''  -דָּ א הַ הוּא
ּמו לַ עֲ ֹ
או ֹנוְּ ,בקו ֹ
ו ֵּמ ֲה ַדר ְ ּג ֹ
ּמו לַ עֲ רֹץ
או ֹנו'  -דָּ א ָמ ִשיחַ ְּ ' .בקו ֹ
ְרגִ יז ּו דְּ כָ ל ָע ְל ָמא' .ו ֵּמהֲ ַדר ְ ּג ֹ
הָ אָ ֶׁרץ'ַ ּ ,כד יְ קוּם וְ יִ ְת ְ ּגלֵ י ְּבאַ ְר ָעא דְּ גָ ִליל ...ו ִּמ ּ ַת ּ ָמן יִ ְּת ַער ְק ָר ִבין
ְלכָ ל ָע ְל ָמאְ ...לבָ ַתר אַ ְר ְּב ִעין ֹיו ִמין ְד ַע ּמו ָּדא יְ קוּם ֵמאַ ְר ָעא
ֵיהון דְּ כָ ל ָע ְל ָמא ,ו ָּמ ִשיחַ יִ ְת ְ ּגלֵ י ,יְ קוּם ִמ ְּס ָטר ִמזְ ָרח
ִל ְש ַמ ּיָא ְל ֵעינ ֹ
חַ ד ּכ ֹוכָ בָ א ְמלַ ֲה ָטא ְּבכָ ל ַּגוְ ונִ ין ,וְ ִש ְב ָעה ּכ ֹוכָ ִבין אַ ח ֲָרנִ ין דְּ ַסח ֲָרן
יה ְק ָרבָ א ְּבכָ ל ִס ְט ִרין ְּתלַ ת זִ ְמנִ ין
ְלהַ הוּא ּכ ֹוכָ בָ א ,וְ י ִ ַּגיחוּן ּ ֵב ּ
ְּב ֹיו ָמאַ ,עד ִש ְב ִעין ֹיו ִמין ,וְ כָ ל ְּבנֵי ָע ְל ָמא חָ ָמאן ...וְ הַ הוּא ּכ ֹוכָ בָ א,
יה ַע ּ ִמין
י ִ ַּגיחַ ְּבה ּו ְק ָרבָ א ...וְ יִ ְת ְ ּגלֵ י ְלבָ ַתר ָמ ִשיחַ  ,וְ יִ ְת ּ ַכ ְּנשוּן ְלגַ ּ ֵב ּ
יאין ,וְ יִ ְּת ַער ְק ָר ִבין ְּבכָ ל ָע ְל ָמא .ו ְּבהַ הוּא זִ ְמנָא יִ ְּת ַער קו ְּד ָשא
ַס ִ ּג ִ
ְּב ִר ְ
יה ְלכָ ל ַע ּ ִמין דְּ ָע ְל ָמא ,ו ַּמ ְל ּ ָכא ְמ ִשיחָ א יִ ְתיְ ַדע
יך הוּא ְ ּגבו ְּר ּ ֵת ּ
ְּבכָ ל ָע ְל ָמא ,וְ כָ ל ַמ ְל ִכין דְּ ָע ְל ָמא יִ ְת ָערוּן ְל ִא ְתחַ ְּב ָרא ְלאַ ָּגחָ א
יה ...וְ כַ ּ ָמה ִמ ּ ְפ ִריצֵ י יְ הו ָּד ִאין יִ ְתהַ ּ ְפכ ּו ְלאָ הַ דְּ ָרא ְלגַ ּ ַביְ יהוּ,
ְק ָרבָ א ּ ֵב ּ

הון ְלאַ ָּגחָ א ְק ָרבָ א ַעל ַמ ְל ּ ָכא ְמ ִשיחָ אְּ .כ ֵדין יִ ְתחָ ּ ַש ְך ּ ָכל
וְ יֵיתוּן ִע ּ ְמ ֹ
הון ֵמ ִתין
יאין ֵמ ַע ּ ָמא דְּ יִ ְש ָראֵ ל יְ ֹ
ָע ְל ָמא ח ֲֵמש ֶׁע ְש ֵרה ֹיו ִמין ,וְ ַס ִ ּג ִ
ְּבהַ הוּא חֲש ֹוכָ א .וְ ַעל דָּ א ְּכ ִתיב (ישעיה ס) ' ִּכי ִה ּנֵה הַ ח ֶֹׁש ְך יְ כַ ּ ֶׁסה
אֶׁ ֶׁרץ וַ עֲ ָרפֶׁ ל ְלאו ּ ִּמים'ְּ ...כ ֵדין יִ ְּת ַער חַ ד ּכֹכָ בָ א דְּ ִחילָ אְּ ,באֶׁ ְמצַ ע
ימ ָמא ְל ֵעינֵיה ֹון דְּ כָ ל
יעאְּ ,כגָ וֶׁ ן אַ ְר ְ ּגוָ ונָא ,לָ ִהיט וְ נ ִָציץ ִּב ָ
ְר ִק ָ
הובָ א
רו ִמי ַר ְּב ָתא ,חַ ד ַש ְל ֹ
ָע ְל ָמא ...וְ הַ הוּא ֹיו ָמא ,יִ ְּת ַער ְּב ַק ְר ּ ָתא דְּ ֹ
דְּ אֶׁ ּ ָשאְּ ,בהַ הוּא ָקלָ א דְּ יִ ְּת ַער ְּבכָ ל ָע ְל ָמא .וְ ֹיו ִקיד ּ ַכ ּ ָמה ִמגְ דָּ ִלין,
וְ כַ ּ ָמה הֵ יכָ ִלין ,וְ כַ ּ ָמה ִמגְ דָּ ִלין יִ ּ ְפלוּן ,וְ כַ ּ ָמה ּ ַפ ְרדַּ ְש ּ ֵכי וְ ַר ְב ְרבֵ י יִ ּ ְפלוּן
ְּבהַ הוּא ֹיו ָמא ,וְ כֻּ ְּלה ּו יִ ְת ּ ַכ ְּנשוּן ַע ּ ָל ּה ְל ִביש .וְ כָ ל ְּבנֵי ָע ְל ָמא לָ א
י ְַכ ִלין ְל ִא ְש ְּתזָ בָ אְּ ...בהַ הוּא ֹיו ָמאַ ,מ ְל ּ ָכא ְמ ִשיחָ א ָשא ֲֵרי וְ יִ ְכ ֹנוש
ָּגלו ָּתא ִמ ּ ַסיְ יפֵ י ָע ְל ָמא ַעד ַסיְ יפֵ י ָע ְל ָמאְּ ,כ ָמה ְדאַ ְּת אָ ֵמר (דברים
גו''ֵ .מהַ הוּא ֹיו ָמא ּ ָכל אָ ִתין
ל') ' ִאם יִ ְהיֶׁה נִ דַּ ח ֲָך ִּב ְקצֵ ה הַ ּ ָש ָמיִ ם וְ ֹ
וְ נִ ִּסין וּגְ בו ָּראן דְּ ָעבַ ד קו ְּד ָשא ְּב ִר ְ
לון
יך הוּא ְּב ִמ ְצ ַריִ ם  -יַעֲ ִביד ֹ
ָ
אתך ֵמאֶׁ ֶׁרץ ִמ ְצ ָריִ ם
ימי צֵ ְ
ְליִ ְש ָראֵ לְּ ,כ ָמה ְדאַ ְּת אָ ֵמר (מיכה ז')ִּ ' :כ ֵ
אות'...
אַ ְראֶׁ נּ ּו נִ ְפלָ ֹ

זוה"ק פרשת תרומה דף קע"ב :הופעת אות כוכב בסמוך לימות
המשיח .יהיו צרות רבות גדולות על עם ישראל ,ואז תתבטל
מלכות הגוים ותחזור המלוכה לישראל...
ֲאבָ ל ָסמו ְּך ְל ֹיו ֵמי ְמ ִשיחָ א יִ ְשלוֹ ט הַ אי חַ ּל ֹונָא ְּבהַ אי ּכֹכָ בָ א ַעל ָע ְל ָמא.
ישין
ישין ַעל ָע ְל ָמא ,וְ יִ ְתחַ ְד ּתוּן זִ ינִ ין ִּב ִ
וְ ַעל דָּ א יִ ְש ְלטוּן חֵ יוָ ן ו ַּמ ְר ִעין ִּב ִ
הון ְּב ָעקוּ .וְ כַ ד יִ ְתדַּ חֲקוּן גּ ֹו חֲש ֹוכָ א דְּ גָ לו ָּתא,
דָּ א ּ ָב ַתר דָּ א ,וְ יִ ְש ָראֵ ל יְ ֹ
לון קו ְּד ָשא ְּב ִר ְ
ישי
יק ְּבלוּן ַמ ְלכו ָּתא ַקדִּ ֵ
ימ ָמא ,וִ ַ
יך הוּא נְ ִהיר ּו דִּ ָ
ְּכ ֵדין יַנְ הֵ ר ֹ
עו ְב ֵדי ּכ ֹוכָ ִבים ,וְ יִ ְש ְלטוּן
ידא דְּ ַע ְמ ִמין ֹ
ֶׁעלְ יוֹ נִ ין ,וְ ִ ּי ְת ּ ַב ּ ֵטל ַמ ְלכו ָּתא ִמ ָ
גו'' ...ו ְּכ ֵדין
אור הַ ְּלבָ נָה וְ ֹ
ָעלַ יְ יה ּו יִ ְש ָראֵ ל ,וְ יִ ְת ַק ּיֵים (ישעיה ל) 'וְ הָ יָה ֹ
יה ִאיה ּו ּכֹכָ בָ א דְּ יַעֲ קֹב,
חַ לּ וֹ נָא ְש ִב ָ
יעאָ ה יִ ְת ּ ְפ ַתח ְּבכָ ל ָע ְל ָמא ,וְ כֹכָ בָ א דִּ ילֵ ּ
וְ הַ אי ִאיה ּו דְּ ָקאָ ַמר ִּב ְל ָעם (במדבר כד)' :דָּ ַר ְך ּכֹכָ ב ִמ ּיַעֲ קֹב' ,וְ כֹכָ בָ א דָּ א
יְ הֵ א נ ִָהיר אַ ְר ְּב ִעין ֹיו ִמין .וְ כַ ד יִ ְת ְ ּגלֵ י ַמ ְל ּ ָכא ְמ ִשיחָ א ,וְ יִ ְת ּ ַכ ְּנשוּן ְלגַ ּ ֵבי
ַמלְ ּ ָכא ְמ ִשיחָ א ּ ָכל ַע ּ ִמין דְּ ָע ְל ָמאְּ ,כ ֵדין יִ ְת ַק ּיֵים ְק ָרא דִּ ְכ ִתיב (ישעיה יא):
עו ֵמד ְלנֵס ַע ּ ִמים ,אֵ לָ יו גּ ֹויִ ם יִ ְדרֹש ּו ,וְ הָ יְ ָתה ְמנוּחָ תוֹ
ֲשר ֹ
'שֹ ֶׁרש יִ ַשי א ֶׁ
ּ ָכבוֹ ד'.

תיקוה"ז דף קכ"ו' .דרך כוכב'  -הכונה לכוכב שביט ,בעל שרביט:
יצוץ ִ -איה ּו ' ַּג ְל ַּגל'ְּ ,כ ָמה
יע ְּבלָ א נִ ֹ
יצוץ ִאיה ּו 'גִ ְלגּ וּל'ָ ,ר ִק ַ
יע ִעם נִ ֹ
ָר ִק ַ
עולָ ם' ,דְּ אַ חֲזִ יר ְל ָע ְל ָמא ...וְ ָדא ַש ְר ִביט
חוזֵר ּ ָב ֹ
ְדאו ְּקמוּה ּו ' ַּג ְל ַּגל הוּא ֶׁש ֹ
יה' :דָּ ַר ְך ּכֹכָ ב ִמ ּיַעֲ קֹב ,'...וע"ע בזוה"ק תרומה קע"א
הַ ּכֹכָ ב ,דְּ ִא ְּת ַמר ּ ֵב ּ
ע"ב ,כוכבא דשרביטיא.

תיקוה"ז ,תקון ל"ז ,דף ע"ח .האות שיהיה בעולם על ידי התגלות
קשת וכוכב לפני ביאת המשיח ,שיסמל את חורבן רומי
וקושטאנדינא.
יה צָ ִר ְ
יעה ְּבאַ ִּטיפ ּו ִד ְד ָמא ,וְ ַעד דְּ ִא ְת ּ ַפ ַרע
יך ּ ְפ ִר ָ
ְּתהוֹ ''ם ִאיה ּו הַ ּ ָמוֶׁ ''תְ ,לגַ ּ ֵב ּ
אות ְּב ָע ְל ָמא ,וְ ָרזָא
יהי לָ א ִא ְת ַּג ְליָיא ְּב ָע ְל ָמא ,וְ לָ א יְ הֵ א ֹ
יעה ִא ִ
הַ אי ּ ְפ ִר ָ
יעה  -רוֹ ִמי וְ קו ְּש ַטאנְ ִדינָאִ ,מ ּיָד
ְד ִמ ּ ָלה ּ ַכד ִא ְת ַע ּ ַבר ִמינ ָּה ָע ְרלָ ה ו ְּפ ִר ָ
אות ִּכי
יה (שם ג) 'וְ זֶׁה ְּל ָך הָ ֹ
ִא ְת ַּגלְ יָיא ֹ
אות ְּב ָע ְל ָמאְ ,להַ הוּא ְד ִא ְּת ַמר ּ ֵב ּ
אָ נ ִֹכי ְשלַ ְח ִּת ָ
את ָך ֵמאֶׁ ֶׁרץ ִמ ְצ ָריִ ם
ימי צֵ ְ
יה ְק ָרא (מיכה ז) ' ִּכ ֵ
יך'ְ ,ל ַקיְ ָ
ימא ּ ֵב ּ
אות .'...ו ְּבגִ ין דָּ א ,אֶׁ ְל ָעזָר ְּב ִרי ,לָ א ִת ְצ ּ ֵפי ְל ַרגְ לָ א ִד ְמ ִשיחָ א
אַ ְראֶׁ נּ ּו נִ ְפלָ ֹ
אות ְּב ָע ְל ָמאַ .מאי
או ַעד דְּ ִא ְת ַּג ְליָיא ֹ
ונוי נְ ִה ִיריןֹ ,
ַעד דְּ ֶׁת ְחזֵי ֶׁק ֶׁשת ְּבגַ ְּו ֹ
אוֹ ת ,אֶׁ ּ ָלא 'דָּ ַר ְך ּכֹכָ ב ִמ ּיַעֲ קֹב' (במדבר כד) ,דָּ א אָ ת י' ,אוֹ ת ְּב ִרית ,ו ִּמ ּיָד
ישרוּן
יה (דברים לג) 'וַ יְ ִהי ִב ֻּ
'וְ ָקם ֵשבֶׁ ט ִמ ִ ּי ְש ָראֵ ל' ְלגַ ּ ָב ּה ,הַ הוּא ְד ִא ְּת ַמר ּ ֵב ּ
ֶׁמלֶׁ ְך'( ...חסר ,כלומר נאבד ההמשך מכתבי היד של הזוה"ק),

זוה"ק פרשת ואתחנן ,דף רס"ט ע"ב ,הכוכבים מן השמים ילחמו
עם הרשעים בעת קץ ,וינקמו בהם על הצרות והטביחות שעשו
לעם ישראל במשך הגלות ,ובזאת יתגדל ויתקדש שמו הגדול:
יס ָרא' ,אָ ַמר ִר ִּבי
' ִמן ָש ַמיִ ם נִ ְלחָ מ ּו ,הַ ּכ ֹוכָ ִבים ִמ ּ ְמ ִס ּלוֹ ָתם נִ ְלחֲמ ּו ִעם ִס ְ
יה ְש ָמא ִּבלְ חוֹ דוֹ י ,וְ כֻּ ְּלה ּו ִּב ְש ָמהָ ן
ִש ְמעוֹ ןָ ּ ,כל ּכ ֹוכָ ב וְ ֹ
כוכָ ב ִאית לֵ ּ
לון קו ְּד ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּאִ ,א ְת ַע ְּתד ּו לְ נ ְַק ָמא נו ְּק ָמא דְּ בָ נַי...
ִא ְקרוּן ...אָ ַמר ֹ
ירא ְלזִ ְמנָא דְּ אָ ֵתי .ו ְּב ָדא יִ ְת ַר ּ ֵבי ְש ָמא
וְ ָדא זְ ִמינָא ְל ֶׁמהֱוֵ י ִע ּ ָלאָ ה וְ י ִ ַּק ָ
זַמין קו ְּד ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא ְל ִא ְת ּ ָפ ְר ָעא ֵמ ַע ּ ִמין עֲ בוֹ ַדת ּכוֹ כָ ִבים
ישא .ו ְּב ָדא ּ ִ
ַקדִּ ָ
ָלות .וְ ַעל דָּ א ְּכ ִתיב( ,יחזקאל לח) וְ ִה ְת ַּגדִּ ְל ִּתי וְ ִה ְת ַקדִּ ְש ִּתי וְ גוֹ '...
ו ַּמ ּז ֹ

זוהר חדש סוף פרשת בלק ,דף רי"ב ,מאמר ארוך בו מוזכר
הפסוק 'דרך כוכב' כמה פעמים .מדבר על הפחד העצום שיהיה
בעולם בעת התגלות המשיח:
ְלבָ ַתר דְּ ִאינוּן ִּת ְש ָעה י ְַר ִחין י ַַע ְברוּןְּ ,כ ֵדין קו ְּד ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא יִ ְת ַער
יה ִמ ִ ּגנְ ּ ָתא ְד ֵע ֶׁדן .וְ הַ הוּא יוֹ ָמא דְּ יִ ּפוֹ ק ,יִ זְ דַּ ְעזַע ּ ָכל
ְל ָמ ִשיחַ דָּ א ,וְ י ּ ֵַפיק לֵ ּ
ָע ְל ָמא ,דְּ י ְַח ְשב ּו ּ ָכל ְּבנֵי ָע ְל ָמא דִּ ימוּתוּן ...וְ ַעל הַ הוּא יוֹ ָמא ְּכ ִתיב,
ילות ָעפָ ר ִמ ּ ְפנֵי ּ ַפחַ ד ה'' .דָּ א
(ישעיה ב) 'וּבָ א ּו ִּב ְמ ָערוֹ ת צו ִּרים ו ִּב ְמ ִח ֹ
ימנָא וָ אֵ ילָ ְך ,ו ָּמ ִשיחַ ּ ַבה ֲָד ּה' .ו ֵּמה ֲַדר ְ ּגאוֹ נוֹ ',
ְש ִכינְ ּ ָתא ,דְּ ֵתירוֹ ם ֵמהַ הוּא זִ ְ
ּמו לַ עֲ רֹץ הָ אָ ֶׁרץ'ְּ ,כ ֵדין (שם יא) 'וְ אָ ַסף נִ ְדחֵ י יִ ְש ָראֵ ל,
דָּ א ָמ ִשיחַ ְּ ' .בקו ֹ
יתאָ ה ,וְ ֵיהֲכוּן
צות יְ הו ָּדה יְ ַק ּ ֵבץ וְ גוֹ ֵמר' .דָּ א ְּב ִש ִּתין ְשנִ ין דְּ אֶׁ לֶׁ ף ְש ִת ָ
וּנְ פֻּ ֹ
לון קו ְּד ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא ּ ַכ ּ ָמה נִ ִּסין...
ְלבָ ַתר דְּ יַעֲ בֵ יד ֹ

תהלים ,מזמור 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.
א} לַ ְמ ַנ ֵ ּצחַ לִ ְבנֵי ק ַֹרח ַעל עֲ לָ מוֹ ת ִשיר{ :ב} ֱאל ֹ ִקים לָ נ ּו
ירא
ַמחֲסֶׁ ה וָ עֹזֶׁ ,עזְ ָרה ְבצָ רוֹ ת נִ ְמצָ א ְמאֹד{ :ג} ַעל ּ ֵכן ל ֹא נִ ָ
ְּבהָ ִמיר אָ ֶׁרץ ּו ְבמוֹ ט הָ ִרים ְּבלֵ ב י ּ ִַמים{ :ד} ֶׁיהֱמ ּו י ְֶׁח ְמר ּו
ימיו ,יִ ְרעֲ ש ּו הָ ִרים ְּבגַ אֲוָ תוֹ סֶׁ לָ ה{ :ה} נָהָ ר ּ ְפלָ גָ יו יְ ַש ּ ְמח ּו
ֵמ ָ
ִעיר ֱאל ֹ ִקיםְ ,קדֹש ִמ ְש ְּכנֵי ֶׁעלְ יוֹ ן{ :ו} ֱאל ֹ ִקים ְּב ִק ְר ּ ָב ּה ּ ַבל
ִּת ּמוֹ ט ,י ְַעזְ ֶׁרהָ ֱאל ֹ ִקים לִ ְפנוֹ ת ּב ֶֹׁקר{ :ז} הָ מ ּו גוֹ יִ ם ָמט ּו
ַמ ְמלָ כוֹ ת ,נ ַָתן ְּבקוֹ לוֹ ּ ָתמוּג אָ ֶׁרץ{ :ח} ה' ְצבָ קוֹ ת ִע ּ ָמנ ּו,
ֲשר
ִמ ְש ָּגב לָ נ ּו ֱאל ֹ ֵקי יַעֲ קֹב סֶׁ לָ ה{ :ט} לְ כ ּו חֲז ּו ִמ ְפעֲ לוֹ ת ה' א ֶׁ
ָשם ַש ּמוֹ ת ּ ָבאָ ֶׁרץ{ :י} ַמ ְש ִּבית ִמלְ חָ מוֹ ת ַעד ְקצֵ ה הָ אָ ֶׁרץ,
ֶׁק ֶׁשת יְ ַש ּ ֵבר וְ ִק ֵ ּצץ חֲנִ ית ,עֲ גָ לוֹ ת יִ ְשרֹף ּ ָבאֵ ש{ :יא} הַ ְר ּפ ּו
ו ְּדע ּו ִּכי אָ נ ִֹכי ֱאל ֹ ִקים ,אָ רוּם ּ ַבגּ וֹ יִ ם אָ רוּם ּ ָבאָ ֶׁרץ{ :יב} ה'
ְצבָ קוֹ ת ִע ּ ָמנ ּוִ ,מ ְש ָּגב לָ נ ּו ֱאל ֹ ֵקי יַעֲ קֹב סֶׁ לָ ה:

כאשר יתחילו לראות את הכוכב...
בס"ד ,תקשור עם בנימין ,ירושלים ,ד' בשלח ,י' שבט תשע"ו
אני מאד שמח שאנשים כבר החליטו לכתוב ולספר על הנושא

ועוד ילד ,וזוהי בעיה .אם זה גוים – טוב ,תמיד זה היה ככה ,אבל

הזה של הרשעים הגדולים האלה' ,הסדר העולמי החדש'' ,הבונים

היהודים! היהודים! מה עם היהודים? ...מה יהיה עם היהודים החרדים?...

החופשיים' או 'הקתולים' או מה שאתם רוצים לקרוא להם ,וגם על

זה מה ששובר לי את הלב .הצניעות ירדה בצורה איומה .בית-יעקב

הענין של הכוכב הנקרא 'ניבירו' או פלאנט X-או השביט ,יש עוד

זה לא בית יעקב ,זה בית-קלקול ,ועושים את זה עם 'הכשר' .עם

שמות ,יש הרבה שמות לכוכב הזה ,גם אנשים שהיו בעולם הזה לפני

החתימות של ה רבנים מקלקלים את הדור הבא שלנו .הופכים את

שנים רבות ,לפני כמעט ארבעת אלפים שנה כתבו על הכוכב הזה,

הבנות לנשות -קריירה ,כל אחת עם המקצוע שלה שהיא רוצה

ועל הנזק והחורבן שזה עשה לעולם ,אבל אני שמח שמתחילים כיום

להתקדם בזה ,שכאילו זה 'לשם שמים' ,כי היא מחזיקה אברך שלומד,

לדבר על זה .וכשמסתכלים על הנושא הזה ועל מה שיכול להיות,

אמנם אם היא צריכה ללכת לעבודה והילד חולה בבית – אז הוא זה

הנזק שיכול להיות בעולם שלנו ,לכדור-הארץ שלנו ,אז זה מפחיד

שצריך להישאר בבית ולא ללכת לכולל ...ובכלל הוא צריך ללכת

ביותר ,אבל כל היהודים-האמיתיים שמחכים כ"כ הרבה זמן לגאולה

לטפל בכל מיני דברים ,ואם לא – אז מה יהיה? ...הוא לא יכול ללמוד!

השלמה ,אנחנו שמחים למרות כל הסבל ולמרות כל הדיבורים על

הוא חייב אשה עובדת שמרויחה מצוין!

גלים שיהיו בגובה של שש מאות מטר ,יש שאומרים מאה מטר ,אף

הכל הולך לאיבוד .הכל הולך לאיבוד ,המשפחה ,הערכים

אחד לא יודע בדיוק ,אבל משהו עצום ...רק כשחושבים על זה – זה

היהודים ,הדת-היהודית שלנו ,והכל נוצץ מיהלומים ,ופריצות,

מספיק להפחיד אותנו מאד-מאד.

ומסיבות ,ו ...ו ...ו ...ו ,...אבל עכשיו יבוא יום אחד שהם יתפסו את

ולא נורא ,כי בסך הכל גם היהודים וגם הגוים ישנים מאד חזק,

הראש ויתחילו לראות משהו חדש בשמים .וכאשר יראו את זה – אז

ולא שום דבר מזיז להם .ו אני כבר אמרתי הרבה פעמים שעד שלא

זה אומר שזה יקח רק כמה שבועות עד שזה יגיע ממש אלינו ,וכשיראו

מרגישים את זה בכיס – לא מתעוררים בכלל ...אז הנה התחילה שנת

את זה – יהיה לנו בדיוק מספיק זמן בשביל לעשות תשובה אמיתית,

 2016ובאמת כל הבורסות יורדות! וכולם מפחדים מאד ,וכל יום

ואולי לאסוף קצת אוכל בכדי שנעבור לפחות את החלק הראשון של

מפחדים עוד יותר ,אבל משום מה ישנה די רגיעה ברחוב ,אפילו זה

כל זה עם בטן פחות-או-יותר מלאה ,ולהביא מספיק מים ,ולהכנס

לא מפחיד אותם כבר ,אולי בגלל שהם כבר קיבלו את משכורת

לבתים שלנו ,כי אין לנו בונקרים ,זה רק בשביל 'האליטה' ,בשביל

דצמבר ,ומצפים גם שיקבלו את המשכורות של ינואר ...אבל אפילו

אנשי 'הסדר העולמי החדש' ,הם כבר ישבו בתוך הבונקרים שלהם,

שהחיים שלהם כבר לא קלים ,הכל נופל ,וקשה לאסוף כספים ,אבל

ואנחנו נצטרך לשבת בבתים ,ולחכות בסבלנות עד שזה יגיע.

זה עדיין לא עד כדי כך שהם דואגים איך הם ישלמו את שכר-הדירה
או איך יקנו אוכל ,אמנם יש כבר עניים שהם במצב כזה ,אבל הרוב
– עוד איכשהו מתאפשר להם לעבור את הדבר הזה ,בעזרת ה'.
אבל להזיז את עצמם ,לקום ,ולהתאסף ,ולהתפלל לה' ,ולבקש
מחילה מהקב"ה בשביל כל העבירות שלנו – ?...במקום זה ממשיכים
עם מסיבות-החסד שלהם ...שהם בודאי חייבים איזו שמלה חדשה
בשביל האירוע ,וקצת איפור ,ופאה קצת מסודרת ,וכל מיני דברים,
ולהביא כל מיני-סוגי אוכל טעימים וכו' – ...זה בחוץ לארץ .ופה בארץ
– ממשיכים עם הקניות .נכון ,אין הרבה כסף ,אבל יש מספיק כדי
לקנות פה קצת ושם קצת ,להרגיש שעשו את הטיול היומיומי שלהם
וחזרו הביתה עם איזה משהו ...אז לכן אפילו האיום על הכסף לא כ"כ
עובד ...אני פשוט מרגיש שאולי שמו איזה שהוא סם בתוך המים או
בתוך האוכל ,משהו שכולם הפכו להיות פשוט ממש 'זומביס' ,גלמים...
ש .באמת זה ידוע ששמים במים 'דברים'...

נכון ,אנחנו יודעים ששמים פלואוריד במים ,ואנחנו יודעים שזהו
החומר אותו שמו הנאצים ימ"ש במחנות-הריכוז בתוך המים כדי
'להרגיע' את היהודים .אבל אנחנו בכל אופן ממשיכים להשתמש בזה,
ולהגיד שהמים טעימים מאד ...ולהשתמש בכל משחות-השינים
שמכילים את זה ,ולא שמנו לב לזה ,וגם לא כל כך שמנו לב שעל
משחות השינים של הילדים כתובה אזהרה לא לתת לילדים לבלוע
את משחת-השינים! כי זה מסוכן ,אבל כתוב באותיות גדולות:
פלואוריד ...אז אנחנו ממש בעולם של שיכורים ,של מסוממים ,שכבר
לא מעניין אותנו כלום ,רק האייפון ,לראות סרטים ,לשכוח מהעולם
מסביב ,ולא לחשוב על שום דבר שזה לא-נעים בשבילנו .הכל צריך
להיות נעים ,הכל צריך להיות קל וטוב.
ויש הרבה גיטין היום ,כי אין לבן-אדם סבלנות להסתדר עם בן-
אדם אחר ,אין להם רצון לקבל על עצמם עול של עוד ילד ועוד ילד

וכשזה יגיע – זה יהיה מפחיד ביותר .והמקום הכי בטוח בעולם –
יהיה ירושלים .המקום שיש לנו עליו הבטחה מהנביא יואל

[פרק ג' פסוק

ה'' :וְ היה כֹּל אֲ שר י ְקרא ְב ֵׁשם ה' ימלֵׁ ט ,כי ְבהַ ר צי ֹּון ובירושלַ ם ת ְהיה ְפלֵׁ יטה ַכאֲ שר א ַמר ה']'...

שה' יציל כל יהודי שהוא בארץ -ישראל והוא צועק אל הקב"ה ומבקש
ממנו להציל אותו .אז כל יהודי פה בארץ שמקבל עול-מלכות-שמים
ומבקש מהקב"ה להציל אותו – הוא ינצל.
אבל מה עם חוץ לארץ? אוי יהודים ,יהודים ,יש הרבה מכם
שיכולים להגיע לפה ,מלא-מלא -מלא .איפה אתם? אתם לא נורמלים!
בן אדם נורמלי היה קם ,ורץ ,ובורח ,אבל אתם יושבים-ויושבים ,ולא
אכפת לכם כלום ,כאילו שלא קורה כלום! ...אחיזת עינים!! תקומו!
יהודים ,תקומו! יש מספיק אנשים מביניכם שיש להם מספיק כסף
בשביל לעבור ,וגם יש הרבה ממכם שבכלל יש להם פה דירות ,דירות
ריקות שמחכות לחופשות בהם אתם מגיעים לפה ,אז תבואו לפה
עכשיו! הגיע הזמן! אל תחכו עד שיהיה מצב שלא יהיו שום מטוסים
שטסים!
וזה יהיה .הרשעים יתחילו לדבר על הכוכב הזה רק ברגע שהם
בתוך הבונקרים ,ואז אתם לא תוכלו להיכנס! ואז יהיו מהומות איומות
בכל העולם ,כי פתאום יבינו ,כל האוכלוסיה בעולם ,שהמנוולים
'סידרו' אותם .ו הקב"ה יהרוג את כל האוכלוסיה שהם רצו להתפטר
מהם ,הם יתנו לקב"ה בעזרת הכוכב לגמור את רוב אוכלוסיית-
העולם .והם ,תושבי העולם יתפסו שהם אלו שימותו ,ואז – ישתגעו
האנשים ,אנשי-העולם ישתגעו ,ואז יהיה רצח ,מכל הכיוונים יהיה
רצח .ויהיו מספיק חיילים ברחוב שיטפלו בכל אלה ש'הולכים נגד'.
והחיילים גם כן ,זה הסוף שלהם – לרוב ,אבל גם הם לא תופסים את
זה ,אבל ברגע שגם החיילים יתפסו את זה ,אז גם הם ישתגעו ...וגם
הם יתחילו להרוג סתם כדי לקבל אוכל.

ואנחנו נקבל מקום בטוח ,מקום שאיננו נמצא ליד מים ,ולא ליד

בשביל הילדים שש חליפות עבור כל יום ועוד שתים או שלש חליפות

חופי-הים ,ולא ליד שום גוף של מים ,אבל זה לא מספיק יעזור להם,

לכל שבת .מספיק זוג אחד נעלים ליום-יום ,ומאחר שיש עוד קצת

כי כשיתחילו לרדת המטאורים והאסטרואידים אז זה יהיה מי-יודע-

כסף אז אפשר עוד זוג אחד בשביל שבת .מספיק ,מספיק החתונות

מה ,אף אחד לא יודע איפה זה יפול ומה זה יעשה .וזה יהיה בדיוק

המפוארות וכל הדברים המיותרים ,זה לא מה שה' רוצה .נכון ,אנחנו

כמו הברד במצרים ,כי בחלל הרי זה מאד קר ,וזה יעבור דרך החלק

צריכים להדר את השולחן שלנו וכו' – אבל לא במחיר של 'הנשמה'

החם הזה ששומר על החום של כדור-הארץ ,האטמוספירה ,ושם זה

(הרוחניות) של הדבר.

תו ְך הַ ברד,]'...
יתחמם ,אז זה חם-וקר-ביחד [פרשת וארא' :וַ יְ הי ברד ,וְ אֵׁ ש מ ְתלַ ַקחַ ת ְב ֹּ

אז אני מזהיר אתכם :עומד להיות אסון ענקי בעולם-הזה .ואם זה

ואז זה יכול ליפול על ...יש כאלו שהם מספיק גדולים בשביל לגמור

לא יהיה השביט – אז זו תהיה מלחמת עולם שלישית ,ואם לא מלחמת

ערים שלימות אם זה נופל עליהן! וזה יוצר שריפות וכו' וכו' .וזה

העולם השלישית – יהיה עוד משהו .אבל עכשיו ,בעתיד הקרוב

יקרה בכל העולם ,זו תהיה בעיה של כל העולם! אז לא החיילים

ביותר ,העולם ,רוב העולם ,שני-שליש של העולם – יהרס ,ושליש

שיתפסו שהם הטמבלים שהשאירו אותם בחוץ בשביל לטפל

אחד ישאר .יש מספיק במקורות שלנו דיבורים שמתאימים לדברים

באוכלוסיית-העולם – הם שישרדו ,ולא האוכלוסיה של העולם ,הגוים,

האלה [ישעיה ,ירמיה ,יואל ,צפניה ,עמוס ,ועוד ועוד] .וארץ-ישראל תשאר ,לא

הם שישרדו .נכון ,יהיו כאלה שישרדו ,יהודים-אמיתיים שישרדו

ירגישו כלום .נדע מה שקורה ,וזה לכשעצמו יהיה מספיק קשה .ויהיו

בחו"ל ,אבל הם יעברו 'גיהנום' לא-סתם .אז יהודים ,למה לסבול את

אנשים בארץ שלא יחיו ,כי הם לא ביקשו מהקב"ה להציל אותם

זה? למה לסבול את זה?! אפילו אם רק בין השבועות שבין פורים לעד

שם' :ובַ ְשרידים אֲ שר ה' ק ֵֹּׁרא ,'...ובמצודת-דוד שם זה לשונו' :כל אשר יקרא בשם ה' ימלט.

אחרי חג הפסח תהיו בארץ ,מה אכפת לכם?! ...תבואו לארץ ,מה
אכפת לכם ,תהיו פה ,אם במקרה שכל מה שאני אומר זה נכון.

[יואל

ר''ל הקוראים בשם ה' המה ימלטו מן הצרה הבאה על הגוים :כי בהר ציון .ר''ל כי הפליטה
תהיה בהר ציון לבד כמו שהבטיח ה' ,וגם שם לא לכולם כי רק בהנשארים המבוררים
שבהם אשר כל אחד מהם קורא אל ה' וצועק אליו ומשים בו

בטחונו] .אבל היהודים

האמיתיים ,כל היהודים האמיתיים ינצלו ,בין אם זה בחו"ל או בארץ,
אני מבקש מכם ,עם ישרא ל ,הגיע הזמן להפסיק להתפלל לעגל-

אבל אלה שבחוץ לארץ יסבלו מאד מאד .מאד מאד .בארץ יסבלו

הזהב ,הגיע הזמן להפסיק לרצות כל כך הרבה גשמיות ,הגיע הזמן

הרבה פחות ,וארץ-ישראל תהיה כמו תיבה ששטה על פני המים,

להפסיק לעשות שיפוצים בבית כל שנה ,והגיע הזמן להפסיק לקנות

ואנחנו ,בעזרת ה' ,נהיה בתוכה ,בתוך התיבה.

שאלות ותשובות
בעקבותיו של הכוכב...

ש .וגם יתחילו לחפש במקורות...

ש .מאז שדברתם על הענין של הכוכב התחלנו לדבר על זה עם אנשים.
יש כאלה שמגיבים :איך זה יתכן?! הכל דמיונות! יש הרי גוף שנקרא
נאס"א ,הם 'מספר אחד' בכל הקשור לנושא הזה ,אם נאס"א לא מדברת

ת .בודאי ,ויחפשו את הדף שגם בו הובאו דברים מהמקורות ,ויתחילו
לצלצל ,ולחפש ,ולהגיד ,ולשאול ...ואז יכנסו לפאניקה .אז – סבלנות,
ה' נתן לנו עבודה חשובה לעשות ,וזה :לעזור להציל נשמות של עם

על זה זה סתם שטויות .איך אפשר לשכנע אותם שזה הבלים ,שבעצם

ישראל.

גם הם חלק של שלטון-הר ַשע?

ש .לפי המשוער – האם זה יהיה בין פורים לפסח?

ת .אנחנו לא צריכים לדבר על הנאס"א ולא על שום דבר .צריכים
לחלק את מה שכתבנו ,עם המקורות ,ואלה היהודים האמיתיים
שרוצים להתעורר – זה ידבר אליהם .ואלה שהם אינם יהודים
אמיתיים ,שהם רוצים חיים שקטים – לא לדבר אליהם ,זה לא ענין
שלנו .אנחנו צריכים לחלק את מה שצריך להגיד .וברוך ה' ,מאז
שאנחנו כותבים על זה – זה נתן אומץ לאחרים לדבר על זה ,ולכן
זהו התפקיד שלנו ,אנחנו לא צריכים לדאוג .הדפסנו דף עם תמונות
ואיורים ,משהו מרשים ביותר ,ועוד מעט זה יופץ .אז אנחנו כותבים,
ויש את זה באינטרנט ,ויש את זה בטלפון ,אנשים קוראים את זה,
שומעים ,וזה מזיז להם משהו בלב ,מזיז .וישנה התעוררות .ואלה
שלא רוצים לדעת – אנחנו לא שם בשביל לשכנע .יש דפים לקרוא,
יש אפשרות לשמוע בטלפון או לקרוא את זה מהאינטרנט או לקבל
את הדף ,רוצים – טוב ,לא רוצים – אז לא .והם יכולים לקחת את זה
הביתה ,לשים את זה באיזה מקום ,ואחר כך להוציא את זה ולקרוא,
ועוד פעם לקרוא ,ואחר כך ישמעו עוד ועוד .ואפילו פתאום יראו את
זה בשמים בעין החשופה ,זה יהיה יכול להגיע לגודל של הירח על
פני רקע השמים לפי העינים שלנו ,תלוי במרחק .הכוכב הזה עצמו –
הוא הרבה יותר גדול.

ת .אני עדיין מרגיש שזה בסביבות פסח ,אבל אינני יכול לדעת בדיוק,
ה' לא הודיע לנו בדיוק ,אבל יש לי הרגשה שזה פסח ,זה כל כך
מתאים לליל-הסדר ,בדיוק .זה מה שאני מרגיש .אבל לא משנה מתי
זה יהיה – זה יהיה .אני מאמין שזה לא יכול לעבור את השנה הזאת,
השנה העברית.
ש .הבלבולים שיש במזג-האויר בתקופה האחרונה ,האם יתכן שגם זה
קשור להתרחשות הצפויה...

ת .לא רק פה ,עכשיו הולך להיות קור במזרח ארצות הברית ,משהו
נורא ,כולל ניו-יורק ,משהו נורא-נורא .אבל בואו נגיד שזה 'עשוי',
על חלק מהדברים שקורים הם יכולים לקבל 'קרדיט' בשביל זה
( ,)HARPאבל חלק ממה שקורה – אני מאמין שזה כוכב-השביט הוא
שגורם לבעיות האלה.
ש .יש כאן משהו שדורש הסבר .אם הם רוצים להשאיר עשרה אחוז של
האוכלוסיה שישרדו כדי שיהיו העבדים שלהם ,אז כמה אנשים כבר
יוכלו להכנס למנהרות ולבונקרים? איפה יכניסו אותם ,עשרה אחוז מן
האוכלוסיה?!...

ת .יש ברוסיה כאלה בונקרים גדולים שבאחד מהם יכולים להכניס
עשרות-אלפי בני אדם! ובארה"ב יש גם כן המון מקום להכניס

ש .לפי הנתונים הוא פי שלושים מגודלו של הירח...

אנשים .זה לא בונקר אחד ,זה מעל למאה בונקרים שכאלה! עם

ת .כן ,זהו הגודל ,אבל כשזה יגיע למצב שאפשר פה לראות אותו,

כבישים מצד לצד ,מבין כל הנקודות לכל המקומות ,וזה עם כל

אז יתחילו לפחד ,ויתחילו לרוץ לחפש את הדף ,מה היה כתוב??...

הלוקסוס שהם רק חולמים על זה...

מה היה כתוב בדיוק?...
כאשר יתחילו לראות את הכוכב – ...עמוד 2

ש .אז רק בכבישים האלה לבד יכולים להכניס מליוני אנשים...

לעשות שינויים ,ולצורך זאת טריליונים של דולרים נעלמו-כלא-היו

ת .נכון ,הכבישים ממש גדולים שסמיטריילרים יכולים ליסוע בהם.

מתוך התקציב של ממשלת ארצות הברית! ולא הבינו להיכן הם

והם אכן באים ומביאים את הציוד שמה ,הסמיטריילרים .ומלבד זאת

התעופפו .אף אחד לא ידע איפה זה הלך לאיבוד ,זה פשוט נעלם!

יש להם גם רכבת ,בצד אחד של הכביש – כיוון אחד של נסיעה,

קשה לאבד סכומים עצומים שכאלו ...אבל זה מה שקרה .ואף אחד

ובצד השני לכיוון השני ,ובאמצע – רכבת שטסה ,ממש .ומה עוד,

לא מצא את זה עד היום .שאלו ,ביררו ,אבל לא הגיעו לתשובות

מה עוד ...יש בניינים בכמה קומות ומפלסים בשביל מגורים .אני עוד

ברורות.

מאמין שבסוף הם יצאו משם ,אולי לא כולם ,אבל חלקם ,בטוח ,והם

ובדיוק יום אחד לפני נפילתם של מגדלי-התאומים התקיימה חקירה.

יבואו נגד ישראל.

הזמינו אנשים לתת דין-וחשבון ,שאלו שאלות ישירות ,אז אמרו שהם

ודרך אגב ,האם אתם שמתם לב על הבניינים שיש מאחורי בנייני-

צריכים לעשות בדיקה יותר מעמיקה ,כי הם פשוט לא יודעים איפה

האומה? יש שכונה שלמה של בנינים מאד מפוארים ,ואין שם בכלל

זה נעלם .ולמחרת היה מה שהיה וקרה מה שקרה ,ובדיוק באותו

דיירים שמה ,אין אף אור בלילה מאף דירה .הכל חשוך! וסבורים גם

מקום בפנטגון ,המקום שבו היו צריכים להיות מונחים כל הרשימות

כן שכל הערים שם בסין שלא גרים שם אף אחד ,הם אלו שבנו את

עם הנתונים שנדרשו לצורך הבירור – בדיוק שם זה התפוצץ! ...אז

הכל-הכל-הכל ,ו זה כנראה בנוי בשביל ה'אליטה' שישרדו אחרי

הכל נעלם .וכמו כן עוד דברים שהיו בבנין השלישי שבמתחם

הדבר ההוא שצריך ליפול עלינו.

התאומים שהתפוצץ ללא שום סיבה מובנת – גם כן נעלמו! אז אין
נתונים .הפסיקו לדבר על זה .פשוט נעלם וגמרנו.

ש .האם אפשר כבר לראות את הכוכב?

ת .אפשר לצלם בתוך השמש בשעות מסויימות ,מבלי להסתכל
כמובן ,ולראות את הצל של הכוכב ,כי עכשיו הוא נמצא מסביב
השמש .תלוי באיזה צד ובאיזה שעות.
ש .היה מישהו שאמר שיתחילו לראות אותו ב 15-לפברואר...

ת .ברגע שמתחילים לראות אותו ,אז – זהו ,כבר אין מה לשאול.
ש .והאם אז כבר יתחילו להגיע לכאן – כל היהודים מאמריקה? איך
אפשר לעודד אותם לבוא כבר עכשיו לארץ ישראל?...

ת .אינני יודע ,איך הם יראו את זה? הרי יצטרכו להסתכל במיוחד,
אבל הם יהיו 'עסוקים' ,עסוקים עם זה שלא יתנו להם לצאת ,ועם
זה שלא יוכלו להוציא מהבנקים כסף מזומן ,וירצו שישימו כאלה
צ'יפים ( )Chipsלתוך היד לצורך הזיהוי .הם יהיו עסוקים עם כל מיני
שטויות ,יכריחו אותם לתת חיסונים וכו' .יהיו כבר עסוקים .ואנחנו
רק משתדלים ,וכשזה יתחיל – ה' לא יעזוב אותנו .מה שיקרה הוא
שאז יתחילו להתעורר ,בעזרת ה' .אנחנו עושים את שלנו ,וה' ירחם
על עם ישראל בע"ה.

וכך הם הכניסו הרבה כסף לבונקרים האלה ,כי התיכנון שלהם
השתנה ,אבל לא ידעו מתי זה יבוא לשימוש .אז לכן גם אם זה ישמש
באירוע עם הכוכב ,עם זאת הבונקרים האלה הם טובים גם בשביל
מלחמה ,אז המשיכו עם התיכנונים שלהם לעשות מלחמות.
וזה הולך כך ,האמריקאים ,והאירופאים ,ואלה באוסטרליה ,הם ביחד,
כולם קבוצה אחת .אחר כך באים :רוסיה ,סין ,צפון-קוריאה ,יפן ,כל
אלה באסיה ,וכו' ,והם לא ממש בדיוק 'ביחד איתם' ,אבל האנשים
ששולטים בכל המדינות הם פחות-או-יותר ביחד .והם עומדים לעשות
'כאילו-מלחמה' אחד-עם-השני ,אבל הם עצמם מתכננים לשבת
בבטיחות בתוך הבונקרים שלהם ...והם יכולים לשבת שם כמה שנים
ואחר כך לצאת כשהכל רגוע כבר .אז מה ,הרוסים אומרים :טוב,
תפוצץ את העיר הזו-והזו-והזו ,ואנחנו נפוצץ את העיר הזו-והזו,
והצרפתים יהרגו אני-לא-יודע-כמה אנשים ,וכו' ...כל אחד יש לו
'תפקיד' .עושים מלחמה .ולאמיתו של דבר הרי אין שום סיבה שתהיה
מלחמה בין רוסיה לאמריקה עכשיו ...אז זה הכל עשוי ,זה הכל
'כאילו'.

ש .מה דעתך על האנטישמיות הגוברת בצרפת בזמן האחרון?

ומה עם כל האלה ,כל המהגרים שנתנו להם להגיע מסוריה ומכל

ת .אנחנו אמרנו כבר לפני כמה שנים טובות שקודם-כל השכינה עזבה

מיני ארצות לתוך אירופה ,משהו נורא .מאות אלפי אנשים שעושים

את צרפת ,ועכשיו השכינה כבר לא נמצאת בכל חוץ לארץ ,באף

כאלו בעיות! והרוב זה גברים צעירים ,וללא נשים ,שזה עושה אותם

מקום ,רק בארץ ישראל .ואפילו שיש לנו מלא מנוולים פה ,והם

עוד יותר מסוכנים ,מה עם זה? אז פתאום קורים דברים מעניינים,

משתדלים להוריד את הקדושה של עם ישראל ,אבל בכל זאת זה

למשל בגרמניה ,היא נתנה להם להיכנס בשמחה רבה ,פתחה את

המצב ,וה' יעזור לנו ויציל אותנו.

הדלתות לרווחה .אז כולם שאלו' :מה? היא גרמניה בכלל?! '...איך
היא עושה את זה?! איך היא נותנת לכאלה 'חיות' להכנס לגרמניה

עולם שיכור...
ש .לא מובן לי .מצד אחד ידוע שעומדת לפרוץ מלחמה בין רוסיה,
אמריקה ,איראן ,סעודיה וכו' ,ומצד שני ,אתם מציגים את הדברים שהם
בעצם פועלים ביחד ,אז מה קורה כאן? האם הם ביחד או אחד-נגד-
השני?...

ת .זה עובד ככה .את הכוכב הזה גילו לפני הרבה מאד זמן ,כבר
מאתים שנה ידוע שזה קיים .ולפני שראו אותו כבר ידעו על קיומו
על פי התנועות של הכוכבים האחרים סביבו ש'רועדים' מכח השפעת
הכוכב הזה ,וכנראה שגם כדור הארץ כבר התחיל לרעוד .עכשיו,
חוץ מזה ,יש להם תיכנון .פעם היה להם איזה תיכנון של מלחמת-
עולם -שלישית ,עם מלחמה אטומית ,אבל פתאום גילו שכנראה ישנה
סכנה אחרת ,ואז הבונקרים הללו ,שכבר התחילו לבנות אותם ,שינו
את יעוד הבניה שלהם ואת צורתה ,כי זו בניה אחרת .אז התחילו

ולשבת שם?! ..אמנם היא עשתה משהו מענין ,היא שמה אותם
במחנה-ריכוז שבעבר הרגו שמה הרבה יהודים ...ועכשיו התהליך
הפוך .עוד מעט יתחילו להרוג אותם .הם יהרגו מאות-אלפי ערבים.
הם לא רוצים את הערבים .יחסלו אותם ,וישאירו רק את אלה
שעובדים איתם ,שגם אותם – אני לא יודע כמה זמן יסבלו...
והם רוצים את ארץ ישראל שלמה .הצדיקים שיושבים כל יום בקבר-
דוד-המלך ,בלילה וביום ,ושומרים

חומ ַֹּתי ְך יְ רושלַ ם ה ְפ ַק ְדתי
[ישעיה ס"בַ ' :על ֹּ

ש ְֹּמרים ,כל הַ י ֹּום וְ כל הַ ַליְ לה תמיד לֹּא יחֱשו ,הַ ַמזְ כרים את ה' אַ ל ֳּדמי לכם ,]'...בשמים
זה נחשב דבר ענק! אתם לא יודעים כמה שזה חשוב! אנשים צוחקים
מזה ,אבל נראה מי שצוחק אחרון ,כי המצב הוא שהם רוצים להרוס
את עם ישראל ,לאו דוקא להרוג את עם ישראל ,אלא למשוך אותם
לדת אחרת ,דת שזו עבודה-זרה ,ממש עבודה זרה .וזה אף פעם לא
הפסיק .המצרים נשארו בעולם הזה ,כלומר הדת שלהם ,העבודה-זרה
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שלהם נשארה ,וזוהי הטינופת

[ פרשת ניצבים' :כי אַ תם יְ ַד ְעתם אֵׁ ת אֲ שר י ַש ְבנו

ְבארץ מ ְצרים ...וַ ת ְראו את שקוצֵׁ יהם וְ אֵׁ ת גללֵׁ יהם .]'...זהו הדבר הכי גרוע .המצרים
היו הקוסמים הכי-הכי-הכי חזקים בעולם ,הם היו 'מעל ומעבר' בכל

עולם של טמבלים...
ש .אמרתם שהם מומחים גדולים ,מאד מקצועיים ביצירת סרטים ...בטח
'מבשלים' לנו משהו על יצורים מכוכבים אחרים ...או כל מיני דמיונות

מה שקשור עם זה .אבל אסור לנו לשכוח :זה הכל דמיון .זה לא

על אותו האיש יש"ו...

אמיתי .זה רק 'כאילו' .וכל אלה שמתעסקים עם כל הכישוף – זה

ת .מי שרוצה לראות משהו מעניין – זה רק לראות עוד פעם ועוד

הכל 'כאילו' ,זה נעלם ,וזה חולף ,זה לא נשאר לנצח .ולכן הם לא

פעם איך המטוסים ,ה'כביכול-מטוסים' נכנסו לתוך התאומים ...זו

[עי' רמב"ם

אחיזת-עינים גמורה .לא היו מטוסים ,לא היו שום מטוסים .ומה הם

יכולים לנצח בשום אופן ,זה הכל יעלם .רק הקב"ה לנצח
סו"פ ו' מהל' מזוזה].

עשו? הם עשו כאילו שזה נכנס אל תוך הבניינים ,אבל לאמיתו של

ש .ומה עם הבורסה שנפלה ,האם גם זה קשור?

דבר הפיצוץ היה מתוך הבניינים .ולא רק זה ,לא מצאו בכלל חלקים

ת .כן .לי נראה שהם מחזיקים את זה עכשיו יותר זמן ממה שאנשים

של מטוסים! עשו הצגה כאילו שמצאו איזה מנוע ,אבל זה היה מנוע

פעם שיערו שזה יחזיק .המצב מאד-מאד לא טוב .הכל מוחזק באופן

עם מספר אחר שלא התאים לדבר הזה ...אז זה לא היה אמיתי .זה

מלאכותי ,אבל זה רועד בגלל הכובד של הבלאגן שהם עשו עם

כמו קולנוע .כאלה חוצפנים...

הכלכלה .הם מחזיקים את זה עד לנקודה מסוימת ,וכשזה יפול – זה

ש .אבל איפה כל האנשים ,האנשים שהיו במטוסים שהתפוצצו ,איפה

יהיה כל כך חזק שאנשים יהיו כ"כ מבולבלים עם זה ,הם יהיו עסוקים

הם נמצאים?!...

עם כל זה .והדבר הזה ,יחד עם כל כך הרבה דברים אחרים שהם

ת .לא היו אנשים במטוס ,ולא היה מטוס שטס! זה הכל היה 'כאילו'.

שולחים פה בעולם הזה ,שזה כולל איומים של מלחמה ,וזה כולל כל

למשל ,המטוס שהמריא עם כל מיני אנשים שסיפרו שזה היה אמור

מיני מקרים של רצח וכו' ,של דאע"ש או מי-יודע-מי ,כל זה מבלבל

להגיע לבית הלבן ,אבל כאילו האנשים ,הנוסעים עצמם ,התנפלו על

את העולם ,ואז לא בדיוק חושבים על איזשהו כוכב בשמים .אבל

התוקפים והפילו את המטוס לארץ וזה התרסק ,אבל לפני שמתו

הכלכלה רועדת כבר מכל הכובד .ועכשיו ,הם יתנו לזה ליפול ,אבל

צלצלו-כאילו בטלפון ,התקשרו אל כל הקרובים שלהם להפרד...

זה יהיה 'לא-סתם'  ,אנשים יתאבדו ,זה יהיה בלאגן-משהו! ואז יהיו

שטויות! מגובה שכזה לא יכולים בכלל להתקשר מפלאפון לאף

עסוקים רק עם זה .ואם זה לא מספיק להעסיק אותם וצריך לעשות

אחד! ...ובכלל לא רואים שום חלקים של מטוס במקום ההוא ,מראים

יותר בלאגן – אז יעשו כמה פיגועים בעולם ,פיגועים גדולים

רק חור באדמה בלי שארית של שרידי מטוס .ולא רק שלא מצאו

ומפוארים ,אני חושש ש אפילו יהיו מוכנים לפוצץ איזו עיר שלימה.

גופות ,גם לא היו הלוויות...

עד כדי כך הם רשעים ,אבל זה יתן להם מספיק זמן בשביל להיכנס
לבונקרים שלהם בדיוק בזמן .זו מלחמה של האליטה ,של ה'הארים',
של החשובים ביותר בעולם כנגד האוכלוסיה .ודרך אגב ,היום דיברו
על כך שששים-וחמישה אנשים מחזיקים בעושר של יותר ממחצית
העושר של העולם! רק ששים וחמישה אנשים! האם זה 'פייר'
(הוגן)?! ...האם זה ככה צריך להיות?...

ש .אז מה קרה לכל האנשים האמיתיים שהיו בטיסות האלה? טיסה
'מספר זה וזה' שיצא עם שלש מאות אנשים ...איפה כל הגופות שלהם?

ת .לא היו שום אנשים אמיתיים ,זה הכל היה 'כביכול' .זה לא היה
אמיתי .היו 'ארבעה מטוסים' .כך דיברו .האחד נכנס בפנטגון ,שנים
במגדלי-התאומים ואחד התרסק בדרך ,אבל שום בן אדם אמיתי לא
היה על אף אחד מהם! וטיל הוא שעשה את העבודה בפנטגון...

ש .יש יהודים ביניהם?

מספרים ש היה כביכול מטוס כזה ,עם כביכול שלש מאות אנשים...

ת .בודאי שיש יהודים!! מי זה ה'סורוס' הזה הרשע? ומה עם החלק

אז מי הולך לספור? מי יספור? לא הציגו גופות – וזהו ,גמרנו .אף

של רוטשילד? ...אינני יודע אם כבר הם יהודים ,אותו החלק שהם

אחד גם לא שאל ,כי זה לא מעניין את אף אחד .הם היו כל כך

עם 'הבונים החופשיים' ,אבל יש יהודים ,הם לא הרוב ,אבל יש.

מבולבלים עם כל זה ,לא האמינו שאפשר לעשות כזה דבר ,ובזה זה

ש .המפליא הוא שלעומת חלקם המזערי של היהודים בעולם הם נמצאים
כ"כ חזק בתוך התכנית הזו...

ת .וזה מדהים שארץ ישראל ,זו שמסתכלים עליה במפה ,וכששמים
את האצבע עליה – אז כבר לא רואים אותה ...שכולם רוצים את
המקום הזה! כולם רוצים להילחם עם הקב"ה ,שלא נדע .זה משהו
מדהים ,וזה הסימן כמה שזה אמת ,שזה המקום באמת הכי חשוב ,כי

נגמר .ועכשיו – זה כמעט חמש עשרה שנה אחרי זה ,ורק מעטים
מתחילים להתאושש ולראות שיש בעיה .ואלה שיודעים שיש בעיה
– לא אכפת להם .ואלה שבאמת נהרגו – אז או שהם היו בפנטגון,
או שהם היו בבנייני-התאומים .ובתאומים – פשוט פיצצו פצצה ,וזה
ירד קומה-קומה ,וגם את הבנין השלישי – הם אלו שפיצצו את זה,
בלי מטוס ובלי שום דבר .זה פשוט פתאום התפוצץ! ואף אחד לא

אילו זה היה סתם איזה מקום מבוטל ,לא חשוב ,אף אחד לא היה

שאל ,ואף אחד לא התעניין.

נלחם על זה בכלל ,זה לא היה מעניין את אף אחד.

ש .מתי הספיקו להכניס את כל חומר-הנפץ לצורך הריסת המגדלים?

ש .ומה עם התכניות של הרשע שרוצה להעביר את הוותיקן לארץ?...

ת .הם קיימו איזה 'תרגיל-חירום' שבמהלכו הוציאו את כולם

ת .הוא לא יצליח להביא לפה את הוותיקן .ועל הכל הוא 'יקבל'

(יקבל

מהבניינים ובאותו הזמן שמו את החומרים...

את גמולו) ...אוהו כמה שהוא יקבל ,אבל הוא לא 'הראש של זה' ,הוא

ש .מה זאת אומרת?! ...הרי ראינו תמונות ,ראינו איך שהמטוסים נכנסים

בסך הכל הש חקן הראשי שהציבו אותו בפני הקהל ,כי הוא יודע

לתוך הבניינים...

לעשות 'שמיר' (דברי חלקות וחנופה) לקהל ,הוא יודע להגיד ,איך

ת .תסתכל טוב ,תסתכל טוב על זה ,בשעתו אף אחד לא האמין

אומרים? 'דאבלטוק' ( ,Doubletalkדיבור דו-משמעותי) ,זה 'להגיד-ולא-

שיכולה להיות התרחשות אחרת ,אז העין משלימה את התמונה,

להגיד' .והוא גם יודע פרק ביחסי-ציבור ,למשל ,כאשר הוא נוסע

בדמיון ,אבל אם אתם רוצים לראות מה באמת קרה – תסתכלו עכשיו,

ברחוב וכולם ניגשים אליו ,אז הוא יכול לנשק גם את התינוקות וגם

תסתכלו טוב-טוב – ותראו שזה לא אמיתי.

את האמהות ,אין לו בעיה.
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ש .ואיך זה שלא עשה רעש בעולם ,כל הגילויים?

ש .האם יש ביניהם מי שהתעוררו כתוצאה מהמקרה הזה?

ת .כי רק קיבלו את הסיפור שלהם ולאף אחד לא היה איכפת.

ת .לא ,בינתים לא ,אבל יגיע היום וגם הם יתעוררו ,חלק מהם .לא

ש .זה באמת מוזר הדבר שמטוס נכנס בתוך בנין כזה ענק ויוצא מצד
השני כפי שזה מופיע בסרט .פשוט מגוחך.

ת .הכל שטויות .זה היה משהו ששייך להוליווד ...אבל מעל לשלשת
אלפי אנשים נהרגו במשחק הזה.

כולם ,אבל חלקם .ובכלל יש היום תנועה של מזרחיסטים שנהיים
חרדים .הרבה התחזקו ,בחב"ד ובברסלב יש יחסית הרבה ,הם יותר
נוטים להתעניין בחסידות מאשר בעולם הליטאי .מחפשים ,מחפשים.
אז יש מחפשים ,יש יהודים טובים ,ורואים היום את היהודים-
האמיתיים יותר ויותר ,הם כבר יוצאים מכל ההסתר שלהם .היו

ש .האם היו יהודים ביניהם?

ת .היו מעט חרדים ,לא הרבה ,זה היה בדיוק ביום של אמירת סליחות,
והרבה יהודים איחרו .אבל היו כאלה שנהרגו.
העולם מלא טמבלים .וזה לא שאין להם 'איקיו' ( ,)IQזה שאין להם
רצון לדעת כלום ,רק מה הם יאכלו לארוחת-בוקר ,ולארוחת-ערב,
ואיזו מנה אחרונה טעימה אפשר בין זה לזה ,ואיזה אוטו יש להם וכו'
וכו'...

צריכים לגדול קצת ולזרוק את כל החינוך העקום ,והחינוך העקום –
זה לפחות כבר מזה מאה וחמישים שנה ,אם לא יותר .ובאמצע המאה
ה ,18-זה התחיל בגדול ,גם תנועת הציונות ,וגם הקומוניזם ,וגם
הסוציאליזם ,שאלה הרשעים יצרו את כל זה כולל ה'ציוניזם'.
ש .שומעים על סידרת התנכלויות של המשטרה כנגד אברכים הפועלים
נגד גיוס החרדים...

ת .ממש בחורים מתוקים .ה' יעזור להם ולכל עם ישראל.

ש .השאלה אם לא מכינים לנו עוד הצגה כזאת...

ת .זה הכל יכול להיות ,אבל באיזה שלב – אפילו התאומים הפסיקו
להיות הצגה ,ומעל לשלשת אלפים אנשים נהרגו .ורק להסתכל על
האנשים שניסו לצאת ולא יכלו לצאת ,בהתחלה לא איפשרו להם
לצאת! סגרו את הדלתות כדי שלא יוכלו לצאת ,הם רצו שכמה
שיותר אנשים יהרגו שם .אנשים רצו לקפוץ מהחלונות ,אבל הם היו
בקומה החמישים-השישים ,אז איך אפשר לקפוץ? ראו אנשים עומדים
בחלון ומחליטים האם לקפוץ או לחכות ולהישרף .הם אנשים אכזריים
ביותר .הנאצים – הם חלק של זה ,והם אלו שהקימו את הנאצים ,הם
הכניסו את היטלר ,והם הצילו אותו אחר כך .זה עולם של שקר-
שקר-שקר-שקר .ופה ושם יש איזה מקום ,אי-אלו מקומות קטנים מאד
של אמת .ואם יש אמת אמיתית – בלי תורה אין אמת.
ש .האם לאחר הסיפור עם הכוכב תהיה עדיין בעיה עם הערבים
והסכינים ברחובות?...

ת .לא לדאוג לערבים ...הם לא יהיו הבעיה שלנו .ה' יטפל בהם.

ש .אני משתדל לראות טוב בעם ישראל ,אני רואה הרבה יהודים
שאומרים 'אמן יהא שמיה רבא' בקול ,הרבה יהודים שמודים לקב"ה
בכל עת...

ת .יש הרבה יהודים טובים מאד ,אין מה לומר .אבל אם אתה סופר...
אסור לנו לספור אותם ,אבל אלו היו סופרים אותם – היו רואים
שלעומת כולם זה מעטים מאד .אבל לא ישאר הרבה ,ישארו רק
אלה ,האמיתיים ,ובנוסף כמה גוים ,והרשעים ישארו ,אבל רק בשביל
להילחם

[וארא שם' :וְ אולם ַבעֲ בור זֹּאת העֱ ַמ ְדתיךַּֽ ַ ,בעֲ בור הַ ְרא ְֹּתך את כֹּחי ,ו ְל ַמ ַען ַס ֵׁפר

ְשמי ְבכל הארץ ,]'...לבוא להילחם בעם ישראל ,אבל ה' ישלח את משיח
בן דוד ,והוא יגמור אותם ,לבדו .בלי עזרה של אף אדם ,רק הקב"ה
חֲמו ְב ֹּיום ְקרב.]'...
[זכריה פרק י"ד ' :וְ יצא ה' וְ נ ְלחַ ם ַבג ֹּוים ההֵׁ ם ְכ ֹּיום הל ֹּ
ש .בפרשתנו נאמר 'ויהי בשלח פרעה את העם'' .ויהי'  -זה כידוע לשון
צער .יש שמסבירים שזהו הצער על כל מי שלא זכו לצאת ,אותם
שמונים-אחוז מתוך עם ישראל שמתו בימי האפילה ,מהם קרובים,
ידידים ומכרים ...אז מה יהיה בגאולה הזו ,הקרובה?

ש .ומה עם הפיגועים? אמא לששה ילדים נרצחה השבוע בביתה...

ת .אנחנו נצטרך לשמוח עם כל מה שה' עושה ,כי כל מה שהוא

ת .כל הקרבנות האלה – זה בא מזה שעם-ישראל לא שמע מה

עושה – זה לטובתינו ,אנחנו קצרי-ראיה ואיננו רואים מספיק את

[שיר השירים ב'' :אם תעירו ְואם

האמת ,וזה יקח גם לנו תקופת-זמן אחרי הגאוה"ש להתרגל למציאות

ְת ֹּעו ְררו את האַ הֲ בה ַעד שת ְחפץ ,'...כתובות קי"א .].ולכן אשה צדיקה מתקנת את

לחיות בעולם בלי היצר הרע .בתחילה זה יהיה בלבול בשביל היהודי,

שהקב"ה ביקש ,וזה :לא לעשות מדינה

הדור ,ועוד אשה צדיקה צריכה גם היא לתקן את הדור ,משפחות

אבל בסופו של דבר היהודי יתרגל והוא ישמח מאד מאד .ואלה שהם

שלמות מתקנות את הדור ,ובצער רב .אבל אנחנו לא בסדר .כן,

באמת מחכים לגאוה"ש – אה !...כמה שהם יהנו! ...כמה שהם

תגידו לי' :אז מה יהיה מהערבים ,וכו' ,וכו'?' ,ואני אומר לכם ,לא

ישמחו! ...ושוב ,אלה מהמשפחות שהם ערב-רב – יהודי אמיתי לא

צה"ל יציל אותנו או ישמור אותנו ,ולא הש.ב( .המוסד) ולא הטנקים

יבכה עליהם אפילו שהם הקרובים ביותר .הקב"ה לא מתנהג

[תהלים קכ"ז' :אם ה' לֹּא י ְשמר עיר

באכזריות חלילה וחלילה ,בודאי שלא ,והוא עושה רק מה שטוב,

ש ֹּו ֵׁמר .]'...ואם היינו יושבים פה בארץ-ישראל כמו שעשינו

ומה שיהיה טוב – זה מה שיהיה .עם ישראל – זה טוב ,העמים בעולם

מאות שנים ,נכון ,הערבים הפריעו לנו ,אבל זה לא היה נורא ,אפשר

– רואים כבר שהם לא-טובים ,רוב העמים .יש בודדים מבין העמים

ולא המטוסים ,רק הקב"ה שומר עלינו
שוְ א ש ַקד

היה לחיות ,אפשר היה להתקיים ,אבל בסופו של דבר ככה זה נהיה,

שהם צדיקים ,לפי הרמה של הגוים ,אבל בסך הכל – לא טובים.

[שיר השירים

יהודי – הוא תמיד טוב [ר' תוס' קידושין לט :ד"ה מחשבה רעה] ,תמיד הוא יכול

וכדי להחזיק את הכל ב'שיווי-משקל' ,חייב תיקון לכל דבר

להיות הכי טוב .ואנחנו ,עם ישראל ,בני ישראל ,אנחנו הבנים של

שם' :ה ְש ַב ְעתי א ְתכם ְב ֹּנות יְ רושלַ ם ב ְצב ֹּאות ֹּאו ְבאַ יְ ֹּלות הַ שדה.]'...
ש .יש הרבה נפגעים בין המתנחלים ,אלה המבולבלים ,שמצד אחד
שומרים בדקדוק תורה-ומצוות ומהצד השני כ"כ קשורים למדינה...

ת .אז שוב אני אומר :זהו התיקון .הלכנו נגד הקב"ה ,וצריך להיות
תיקון .ומי שנרצח על זה – זה התיקון ,לתקן את הדור.

הקב"ה ,הבנים ,הבנות של הקב"ה ,ועלינו יהיה בנוי אלפי-אלפי-
אלפי נשמות חדשות .וזה יהיה קיום ההבטחה ,ההשלמה של ההבטחה
שקיבל אברהם אבינו

דול ְועצום ,'...תהלים
גוי ג ֹּ
[בראשית י"ח' :וְ אַ ְברהם ה ֹּיו י ְהיה ְל ֹּ

סוף מזמור ק"ז' :וַ ישם ַכצֹּאן מ ְשפ ֹּחות.]'...
טוב ,אני סבור שדברנו על הכל ,אני רק מקוה שלא נצטרך לחכות
מדי הרבה זמן.

כאשר יתחילו לראות את הכוכב – ...עמוד 5

הקנטוניסטים היהודים
בס"ד ,תקשור עם מנחם ,ירושלים ,כ"א שבט תשע"ו
אני כל כך כועס ...כל כך כועס ...למה יהודים חרדים ,שיכלו לצאת מהממשלה – לא רצו לצאת מהממשלה ,והם
לא ...הם לא ...הם דואגים רק לעצמם! יכלו להפיל את הכל ,את כל הממשלה ,ולא עשו את זה!
הכותל לא מספיק חשוב להם .זה משהו איום ונורא! איום ונורא! ועכשיו כל הפריצות הזאת ,יהיה לזה חתימה,
עם אישור מהממשלה של הרשעים .בשביל מה חרדים יושבים בממשלה??? אוי לנו ,אוי לנו ,בשביל מה?...
בשביל שיקחו רק  2800בחורים של החרדים כל שנה לצבא?! ...מה קיבלתם?...

[יואל ד' ג'' :וְ אֶ ל ַע ִּמי יַדו גוֹ ָרל ,וַ ִּי ְתנו הַ יֶלֶ ד

ַבזוֹ נָה ,וְ הַ יַלְ ָדה ָמ ְכרו בַ יַיִּ ן וַ ִּי ְשתו]'...

הם היו צריכים לצאת ולעשות הפגנות של שמונה-מאות-אלף-אנשים או מאה אלף גברים ובחורים – וזה היה
נגמר .אבל צריך להוריד את הראש וללכת עם הרשעים .וזה מספיק ,זה מספיק .היהודים-החרדים – לא חשוב
להם הכותל ,איפה שנמצאת השכינה .אז זה יהיה הסוף ,בעתיד-הקרוב יהיה הסוף .זו המכה האחרונה ,האחרונה.
זהו.
אלה היהודים שלא אוהבים את הקב"ה ,שלא אוהבים את הכותל ,את המקום שהשכינה בוכה שם על עם-
ישראל ועל חורבן-הבית ,אין להם רגש לזה ,מחזיקים חזק את הכיסאות שלהם ,הם יעופו עם הכיסאות ,הכיסאות
יפלו על הראש שלהם [תהלים ז' י"ז] ,כי זה לא מספיק חשוב להם ,והם הוכיחו מי הם ,ומה התפקיד שלהם .והתפקיד
– זה לא בצד הטוב ,זה בצד של הרע ,לצערי הרב [זוה"ק שמות ז' ע"א].
אבל אלה שעומדים חזק עם הקב"ה – ישרדו .וכל הערב רב – יעלם .כל אלה שנתנו את המקומות הקדושים
לנכרים ולאלה שלא שייכים בכלל לעם ישראל – יהיה סוף לזה .הקב"ה הוא החזק ביותר ,ולא השטן .הוא ברא
גם את השטן ,והוא גם יגמור אותו.
עם ישראל ,הדבקו לקב"ה! כי כל אלה שעושים פשרו ת עם הרשעים לא יוכלו לשרוד ,רק אלה שדבוקים
לקב"ה בכל מצב שהוא ,לא-משנה-מה.
ואני כל כך שמח לראות כמה ,כמה יהודים-אמיתיים הופיעו בהפגנה נגד הגיוס .זה לוקח הרבה אומץ ,זה
לוקח הרבה אמונה -וביטחון בה' ,ובמיוחד כל הרבנים שהופיעו שם ,הם כבר נכנסו לרשימה של הרשעים ,אבל
לא לפחד! הקב"ה איתנו!
אלה שעם הקב"ה ,כל היהודים ,מי שהגיעו – הם אלו שיגאלו ,מי שלא הגיע – אוי להם .שיהיה ברור
לכולם ,אם היו מגייסים יהודים לצבא האמריקאי בכח – זה משהו אחר ,אי אפשר היה להילחם עם זה ,אבל זה
כביכול צבא-של-יהודים ,אבל אלו יהודים מקולקלים שאין להם מסורת בכלל ,והם חושבים שהם יכולים לקחת
אותנו ולהפוך אותנו לחילוניים כמו שהם ,וזה לא רק זה ,זו סכנה! אפילו רק עם בחורים – זו סכנה ,כי הם ,עשו
פירסומות ענקיות שמזמינות את המנוולים לבוא לצבא בשמחה רבה ,מצלמים בחורים צעירים עם מדים
שמתחבקים – ומזמינים אותם לצבא! רוצים גם אותם! וזה לא יכול להיות ,זה אסור לפי הדין ,זו אחת העבירות
הגדולות ביותר שיש .וצבא כזה שמזמין יהודים שהולכים בדרך של רשעים-גמורים – אי אפשר לשלוח בחור
תמים יהודי לצבא הזה .זהו צבא של רישעות [ירמיה ח'' :ה ִֹּבישו ִּכי תוֹ ֵעבָ ה ָעשׂ וַ ,גם בוֹ ש לֹא יֵבוֹ שו ַגם הַ ְכלִּ ים לֹא י ָָדעו ,לָ כֵ ן יִּ ְפלו בַ נ ְֹפלִּ ים,]'...
וזה צבא כביכול-יהודי ,וזה יותר קל למשוך אותם .נכון ,יהודים בורחים גם מצבאות של הגוים בחוץ-לארץ,
אבל לפעמים אין להם ברירה ,אבל לפחות הם יודעים שהם יהודים ואלה גוים ,עם התנהגות של גוים.

אמנם יש מלא גוים בצבא הזה ,אז זה לא צבא יהודי ,זה 'כביכול-יהודי' ,הם לקחו על עצמם את חיי הגוים.
וזה לא מקום לבחור שיושב ולומד ,ואפילו אם הוא לא יושב ולומד כל היום ,אז הוא עובד ,הוא מקים משפחה
שמבוססת על טהרה – זה ודאי לא מקום בשבילו.
וכל אלה שהתנדבו ונהנים מכל הדברים שמקבלים שמה ,ואפילו נשים רוצות לעבוד בצבא ,ויש נשים
שעובדות במשטרה ,נשים שהן חרדיות והן יושבות בתור מזכירות שמה ורואות את כל הטינופת שיש – אני
מרחם עליכן ,מרחם עליכן [תהלים ק"ו ל"ה' :וַ ִּי ְת ָע ְרבו בַ גוֹ יִּ ם וַ ִּילְ ְמדו ַמעֲ ֵ ׂשיהֶ ם :וַ י ַַע ְבדו אֶ ת עֲ צַ ֵביהֶ ם וַ ִּי ְהיו לָ הֶ ם לְ מוֹ ֵקש'].

ש .יש שטוענים שמי שלומד שמונה שעות כל יום הוא נחשב 'תלמיד חכם' ,אחרים יכולים ללכת לצבא...
ת .היהודים החרדים שהם בעד לקחת בחורים שלא לומדים שעות רבות – הם פשוט שולחים אותם לרצח
המחטיאו יותר מן ההורגו'] .אלו הן נשמות יהודיות!

['גדול

אֲשר זִּ ְבחו לַ עֲ צַ ֵבי ְכנ ַָען ,'...תהלים ק"ו]
['וַ ִּי ְש ְפכו ָדם נ ִָּקיַ ,דם ְבנֵיהֶ ם ו ְבנוֹ ֵתיהֶ ם ֶ

מתי היה פעם כזה דבר שיהודים ישבו כל היום ללמוד ,ולא עבדו ,ולא הביאו פרנסה?! ...זה אף פעם לא היה!
רק בדור העקום הזה ,שהדור הזה לוקח כל-מיני בחורים של א יכולים לשבת כל כך הרבה ,ומכריחים אותם
לשבת ,והם יושבים .האם הם מצליחים? הרבה בודאי שלא ,יש כאלה שכן – ויש כאלה שלא ,אבל מה שהם
יעשו – הם יקחו את המסכנים ,הם לא 'מסכנים' ,אבל הם לא יושבים כל היום ללמוד ,בואו נגיד שהם יושבים
חצי יום ללמוד ועובדים בעבודה שמותר ,ומקימים משפחה מבוסס על טהרה ,על תורה ,ומגדלים ילדים שלומדים
– אז הם צריכים לקבל עונש ,לזרוק אותם לאריות?! לא! זה לא בסדר ,הם ממש לא בסדר!
ולא רק שזה לא בסדר ,אני אומר לכם שהפרוטקציונרים – הם לא ילכו לצבא [תהלים שם' :וַ ֶת ֱחנַף הָ אָ ֶרץ ַב ָד ִּמים,]'...
אבל אלה מהמשפחות שמסתכלים עליהם שהם כאילו המשפחות ש'לא מספיק טובות' ,שזה לא המשפחות שהנשים
הולכות עם הפיאות עד הזנב ,זה לא המשפחות שהאמא הולכת עם חצאית קצרה וכו' ,זה יהיה המשפחות הטובות,
התמימות ,שלא כל הילדים יושבים ולומדים ,אבל הם אנשים חיוביים ,שומרי מצוות ,הם שילכו לצבא.
אני רק אומר לכם ,זה כבר קנטוניסטים יהודים-כביכול .וזה הכל.
משיח כבר כמעט פה ,ואני לא מרחם על אלה שחושבים שהילדים שלהם הם יותר צדיקים מילד שבא
ממשפחה קצת ירודה ,לא ביהדות ,אלא בכסף או בחשיבות ,אולי ספרדים ,אולי בעלי-תשובה ,לא משנה מה.
אני לא מרחם עליהם
ועי' סוף עובדיה].

יקם ֵמ ַעל ְגבולָ ם '...ועי"ש פסוקים ז' ח' ופסוק י"ד ובמצו"ד,
[יואל ד' ו'' :ו ְבנֵי יְ הו ָדה ו ְבנֵי יְ רו ָשלַ יִּ ם ְמכַ ְר ֶתם לִּ בְ נֵי הַ ְיוָ נִּ ים ,לְ ַמ ַען הַ ְר ִּח ָ

אוי ה' ,אוי ה'
בס"ד ,תיקשור עם בנימין ,ירושלים ,אור לז' אדר תשע"ו
אוי ה' ,אוי ה' ...מה יהיה ,ה' ...מה יהיה עם העם שלך ?...איך
אנחנו נעבור את מה שעומד להיות ?...איך אנחנו נעבור את

במיוחד בארה"ב ,אבל גם פה ,וגם באירופה ,וגם באוסטרליה,
וגם בדרום-אפריקה ,כל מקום שיש יהודים ,וגם ברוסיה .בתי-

החדשות של אתמול שהן כל כך קשות – אבל זה עוד קטן לעומת
מה שמחכה לנו .אוי ה' ,אוי ה' ,אוי ה' .מה יהיה...

הכנסיות נראים אמנם בתי כנסת ,ויש לנו שם ספרי–תורה ,אבל
הקהילה שמתפללת באותם המקומות הם לא תמיד כל כך צדיקים,

התאונה הזאת קרעה לי את הלב ,קרעה לי את הלב .אני לא
מתאושש היום מזה .הם כולם היו צדיקים .כל הקרבנות ,אלה
שקברו אותם – כולם היו צדיקים .אז למה הם היו צריכים להסתלק

אפילו שהם עם זקָנים ארוכים ,וציצית ,וחלק מהם אפילו עם
ציציות-תכלת ,לא משנה כמה שהם נראים צדיקים ,יש סיפורים
איומים ,סיפורים שמתאימים לגוים הנמוכים ביותר .וזה גם

מן העולם הזה בצורה כה אכזרית וטראגית? ...הם היו קרבנות,
קרבנות טהורות .ובשביל מי ,בשביל מה היינו צריכים קרבנות

באמריקה ,וזה גם באירופה ,וזה גם באוסטרליה ,וזה גם בדרום-
אפריקה ,וגם ברוסיה ,וגם ברומניה ,וגם בארץ .החרדים ,בעשרות

כאלה? אנחנו היינו צריכים את זה בגלל העבירות שלנו .ואתם
לא מבינים.

השנים האחרונות ,תפסו את הענין של הגשמיות ורצים עם זה.

עם ישראל ,עם ישראל ,תתעוררו! אתם ישנים ,שינה מתוקה,
שינה עמוקה ,אבל זה חלום ,זו אחיזת-עינים ,זה לא אמת .אנחנו
הרגנו אותם .אנחנו הקרבנו אותם ,אבל באמת ה' הוא שהקריב
אותם ,כי הוא רוצה שנתעורר
אֶ ָּכבֵ ד ,]'...הוא רוצה שנסתכל טוב ונבין מה שעשינו ,שנעבור על
[פרשת שמיניִּ ' :ב ְקרֹבַ י אֶ ָּק ֵד ׁש ,וְ ַעל ְפנֵי כָּ ל הָּ ָּעם

השמות ועל ההספדים ,ולספר עוד פעם ועוד פעם את הסיפור על
התאונה הקשה והאכזרית הזאת .קרבנות ,לא לשכוח! אלו הן
קרבנות בשביל העבירות שלנו .אבל זה לא יעזור רק הקרבנות
[רמב"ם ,רה"ל תעניות] ,אנחנו צריכים לעשות תשובה ,ואם לא – יהיו
עוד קרבנות ,חס ושלום.
וככה זה כל הזמן ,ישנן טרגדיות בין היהודים החרדים בכל
העולם .וזה לא רק עכשיו ,זה כבר שנים-שנים שזה קורה ,כל
מיני טרגדיות ,כמו המשפחה בניו-יורק שכמעט כולם נשרפו ,אתם
זוכרים את זה? ...גם הם היו קרבנות טהורות .אבל למה? כי גם
באמריקה צריך תיקון ענק ,וגם באירופה ,וגם בכל הארצות היכן
שיש יהודים צריכים תיקון ענק .אוי לנו ,אוי לנו.
היהודים הטובים ,היהודים שהם עם נשמות יהודיות באמת ,אני
מדבר אליכם .היהודים האמיתיים ,בין אם אתם חרדים או דתיים-
לאומים או חילוניים ,אני מדבר אליכם .הקב"ה לא מרוצה מאיתנו.

אתם אוהבים לתת לעצמכם טפיחה על השכם ולומר' :אבל אנחנו
בעלי-חסד ...אנחנו אנשים טובים ...מתפללים בבוקר בצהרים
ובערב ,מניחים תפילין ,וכו' ,אנחנו מחזיקים ושומרים על טהרת-
המשפחה והכשרות ,ושולחים את הילדים לבתי-ספר חרדים ,אז
מה רוצים מאיתנו? ,'...נכון ,כל מה שאמרתי נכון ,אבל אם
מסתכלים היטב על זה ,לרוב – זה לא אידישקייט בכלל ,זה רק
חיקוי של אידישקייט .זה האידישקייט של עגל-הזהב

ופה ,כל הפוליטיקה המכוערת שיש פה בארץ ,גם של החרדים,
הכל שייך לכסף ,געלט ומאני ( .)moneyזה הכל .יש לנו כזה דור
שאני בוכה תמיד עליו .והדור הבא ,הדור של הילדים שלנו
עכשיו ,אז אני בוכה עליהם עוד יותר .אין להם ,לרוב ,אין להם
חינוך יהודי אמיתי ,ואפילו שהם בישיבות ['וְ ת ְֹפ ֵשי הַ ת ֹו ָּרה לֹא יְ ָּדעונִּ י'],
ואפילו שהם בבתי-יעקב או בחדרים או לא-משנה-מה ,זה 'כאילו
אידישקייט' ,הכל 'כאילו-אידישקייט' .ואני רוצה להסביר לכם
שזה חייב להיות הדור האחרון .אין שום סיכוי לגדל דור-הבא
שיהיה באמת נאמן לקב"ה כמו הדורות הקודמים ,שהיו מוכנים
למות על קידוש ה' ולהקריב את עצמם בכל כיוון .אמנם לא כל
הדורות כדורות עשו את זה ,היו דורות שרק חלקם של היהודים
היו מוכנים להקריב .היו חלקים שונים .באירופה ,לפני מלחמה"ע
השניה ,היו חלק ,בעיקר אלו שהיו בערים הגדולות באירופה,
שרצו את הגשמיות החדשה ,ואת החופש-היחסי להרוויח וכו',
ולעומתם בשטעטלאך (בעיירות) היו היהודים האמיתיים יותר,
שהיו מוכנים להקריב את כל העגל הזהב המטונף הזה בשביל
לחיות כמו יהודי בלי שמישהו יפריע להם.
אך בשנת  1939רוב היהודים היו מחללי-שבת באירופה ,ולכן
ה' לקח את עם-ישראל והציל אותו .הוא הציל אותו במחנות-
הריכוז ובתאי-הגאזים .הוא הציל אותם ,כי הרוב הגדול צעקו
רו ַע נְ טויָּה ,ו ְבחֵ ָּמה
'שמע ישראל' ,לפני שהם מתו [יחזקאל כ'ְ ' :ביָּד חֲזָּ ָּקה ,ו ִּבזְ ֹ
ְׁשפוכָּ ה אֶ ְמ ֹלו ְך עֲ לֵ יכֶ ם ,]'...והם נכנסו ישר לגן-עדן .הוא הציל אותם עם
זה .הוא הציל את כל הדור עם זה .רק כמה נפלו ,אבל הרוב לא
נפלו .אבל אלו שחזרו בחיים מן המלחמה – אז זה היה המבחן,
ולרוב הם חזרו להיות חילונים ,ומהר מאד התחילו לרוץ שוב
אחרי עגל-הזהב ,אפילו שאיבדו משפחות שלימות ,לא עלינו.

[ראה חוברת 'קול

החרדים היו אחרים .הרבה חרדים שוב חזרו לחסידויות שלהם

דממה דקה' מס'  4בהרחבה] .יש לנו עבודה-זרה כשרה ,כשר ליום-חול,

וניסו שוב לבנות בית אמיתי יהודי ,אבל הגשמיות שהיתה כה

וכשר לפסח ,וכשר לכל הזמנים .אנחנו פשוט משקרים לעצמנו.

חזקה מתקופת סיום מלחמה"ע השניה פשוט רצחה את היהדות.

הבתי-יעקב ,גם באמריקה ,וגם בארץ ובכל העולם ,לרוב ,לא

כן ,יותר ויותר יהודים חזרו בתשובה ,ונהיו חרדים-כביכול ,אבל
נכנסו לקהילות שרוב ההתעניינות שלהם היתה בגשמיות ,אמנם

משהו שיטחי ביותר .ומרגישים את הגשמיות 'נוזלת' מכל מקום,

עם 'הכשר' על הכל ,כל הסוכריות עם הכשר ,וכל השוקולדות,

כולם ,אבל לרוב ,זה לא חינוך יהודי ,הנשמה נעלמה מזה .זה

שזה חיקוי של תרבות-הגוים ,וכל הפיצות ,ואוכל סיני ,אוכל
מקסיקני ,לא משנה מה ,הכל-הכל עם הכשר.
ואנחנו רואים עכשיו את הדור ,דור של עבירות קשות בקדושה,
דור של שנאה וקנאה אחד לשני ,דור שהרבנים שלנו בהרבה
מקרים פוסקים לפי רצון הקהילות ['ו ַמ ְק ֹלו י ִַּגיד ֹלו .]'...איבדנו את
הרבנים שיכלו לכוון אותנו .יש לנו רבנים שאנחנו מכוונים אותם,
וזהו אסון [עי' רש"י צפניה ג' ד'].
ואחד האסונות הכי גדולים זה הלבוש של הנשים .וגם של
הגברים ,אבל הכי גרוע זה לבוש הנשים .ואתם שואלים' :מה?..
הגברים?! ...איך זה יכול להיות?!' ברור מאד .אלה שהולכים עם
חליפות קצרות ,הרבה מאד מהגברים הם עם מכנסים שהם כל-
כך צרים ,וגם ז'קט כל כך צר שאי אפשר לסגור את זה בכלל,
ואי אפשר לשבת ,כי אני לא יודע מה יקרה עם המכנסיים ...הם
כל כך צמודים .יש עכשיו תופעה שהולכים עם נעלים שהם אולי

שרוול ארוך ,אבל לא כל כך מכופתר למעלה .ויש כאלה שגם
הולכות עם שרוולים שלשת-רבעי ,אבל כל הלבוש קצר ,וצר,
וגרביים שקופות .אוי לנו ,אוי לנו ,אוי לנו .זה שנוא על הקב"ה
['וְ ׁ ָּשב ֵמאַ ֲח ֶר ָּיך'] .ושאף אחד לא תעיז לומר לי שהרב אמר שזה מותר.
אני אומר לכם ,אתם שקרנים .הרב שלכם ,אם הוא רב אמיתי,
הוא לא היה מסתכל על האשה בשביל להחליט ,אז לא להגיד לי
סיפורים.
האם אתם לא מפחדים? אתם חיים ממש באיזשהו חלום ,איזה
חלום לא אמיתי .האם אתם לא מפחדים?! ...אני לא מבין ,אני לא
מבין! איך אפשר לא לפחד??? אבל אתם לא מפחדים ,כמה אנשים
אתם כבר קברתם ,כמה אנשים באמריקה שניספו בכל מיני
תאונות-דרכים ,בכל מיני מחלות ,כמה יתומים יש .ואתם עוד לא

מבינים?!! ותגידו' :אוי ,האוטיסטים האלה ,הם עושים אותנו כל
כך עצובים ,וזה בכלל לא נכון ,ואנחנו לא כל כך רשעים כאלה,
והקב"ה הוא טוב ,הוא לא רוצה לעשות לנו רע'...

חצי מטר יותר ארוכות מסוף האצבעות ,עם שפיץ ...זה מסוכן
ממש! ...זה יכול להיות נשק ...אבל הכי כואב לי בנושא לבוש

נכון ,הוא לא רוצה לעשות לכם רע ,ואתם לא מבינים ,מה הוא

הגברים זה הלבוש של הירושלמים ,אלה שעם הפסים ,הצעירים,
הבחורים שהולכים עם הפסים של שבת ,שזה צמוד על הגוף עד
שרואים כל שריר שהם הולכים ,וגם שמים את החגורה ,עושים

יעשה לכם בשביל להעיר אתכם? כל הילדים שנפטרו ,לא עלינו,
וכל האבות ,וכל האימהות שנפטרו ,הם בידים של ה' כביכול ,הם
בגן-עדן ,זה היה בשביל להעיר אתכם! הוא נמצא עם הנשמות

את זה הרבה יותר רחב ,ומושכים את זה למטה כאילו שהולכים
עם בגד-ים על זה.

שלהם ,והוא נהנה מהם ,כי הרוב מאלו שהלכו  -הם בין הטובים
['ל ְל ֹקוט ׁש ֹו ׁ ַש ִּנים'] .לא כולם ,לא כולם בין הטובים .אלה מהאוטובוס
ִּ

ש .ויש גם אפטרשייב...

היו בין הטובים.

אוהו ,נכון ,בושם .הבחורים הולכים עם בושם ,הולכים עם
אפטרשייב .אמנם הם עדיין לא מתגלחים ,אין להם עדיין זקן ,אבל
אפטרשייב יש להם .זה מגעיל .הבן-אדם רוצה להקיא .זה משהו,
איזשהו חיקוי ,איזו תחפושת של פורים ,אבל לא של פורים ,אלא
של ה'הלואין' (חג הוללות אמריקאי) ,של משהו ששייך לשדים
ורוחות.
ועכשיו בא התור של הנשים .אוי לנו .ברוך ה'  -יש נשים

ואני רק אומר לכם ,תפתחו את העינים ,תתעוררו ,תתאוששו,
ותתפללו לה' .תפסיקו עם כל השטויות שלכם .תפסיקו עם כל
הטיולים שלכם ,ובכלל ,זה אסור לקחת טיול לחו"ל ,זה אסור!
יהודי שבא לגור בארץ לא יכול ללכת לטייל בחו"ל ,הוא צריך
להשאר פה .הוא יכול לצאת בשביל פרנסה ,הוא יכול לצאת בכדי
להתחתן ,ישנם דינים [שו"ע אורח חיים ,תקל"א ד'] .אבל סתם לטייל כי זה
משעמם לכם ,ואתם רוצים ללכת לטייל זה עם זה – זה אסור.

צדקניות ששינו את הלבוש לגמרי לדברים שממש צנועים ,אבל
עדיין הרוב הגדול עם פיאות ארוכות ,ואפילו אם הם אינן ארוכות,

אבל אני אומר לכם ,תאמינו לי או לא תאמינו לי ,הרשעים
שדיברנו עליהם הרבה מאד ,הם כבר שולטים ברוב העולם פה,

אבל הם משיער אמיתי ,שיש עדיין שאלה אם מותר בכלל ללכת

ואנחנו כבר מאד קרובים למלחמה שתהיה פה באיזור שלנו ,שזה
עלול בקלות להתפתח ולהגיע למקומות אחרים בגדול .אבל אני

ואף אחד לא יעיז לשים משגיח שם בכדי להגיד אם זה כשר או

לא מאמין שזה יגדל הרבה ,אני מאמין שהכוכב ההוא שדיברנו
עליו – הוא קרוב ,והוא יגיע לפה ,אני מאמין ,אני לא יכול

עם זה ,כי המאפיה שולטת על הביזנס הזה של הפאות-הנכריות,
לא .ואני אומר לכם ,זה לא כשר .וחוץ מזה זה לא כשר ,כי אשה
עם פיאה שהיא איננה ,איך אומרים' ,שמאטע' ,שהרוב לא הולכים

להבטיח מה יגיע קודם ,אבל זה לא יקח הרבה זמן .וזה מבוסס

ככה ,ואם מישהי כן הולכת ככה אז יורדות עליה הרבה ביקורות,
אבל הפאה – פאה יפה ,ואפילו אם זה רק קצת ארוך ,זה נראה

האסטרונומים הידועים ,המדענים הידועים ,כולל איינשטיין ,זה

מאד יפה ,כל כך יפה שזה אסור [ר' גליון 'הכתר על ראש עגל הזהב'] .היא

כתוב בדיוק בזוהר ובמקומות אחרים ,ומאחר שזה כתוב בדיוק,

נראית כמו נערה פנויה .וזה גרוע מאד.

וגם כתוב בנבואות ששתי-שליש של העולם יחרב ,ואני יודע

ויחד עם הפאה צריך לעשות 'סט' מושלם .צריך בודאי חצאית
צרה ,ואם האשה קצת שמינה אז זה עוד יותר צר ...כי היא רוצה
להיראות רזה ...והיא לא מבינה שזה רק משמין אותה עוד יותר...
ועם חולצות צמודות ,עם ווסטים צמודים .ואמנם הרוב הולכים עם

על עובדה ,הדעה שלי מבוססת על עובדה ,שמה שכתוב אצל

שהרשעים לא יכולים להשמיד את רוב העולם ,רק ה' יכול ,אבל
אם ה' שלח את הכוכב הזה להפחיד את הרשעים בכל העולם
ָּר ׁ ָּשע ְל ֹיום ָּר ָּעה ]'...ולהרוס את רוב העולם – אז זה חייב להיות ,זה
['וְ גַ ם

חייב להיות.
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אז בין אם אתם קוראים לזה 'פלנט-אקס'' ,ניבירו' ,או יותר
נכון השם 'השביט' – הוא בדרך .הוא קרוב .והרשעים יעשו
הרבה-הרבה דברים ,והם כבר עושים .הם עושים למשל את כל
העניין הזה של המחלה ההיא שכאילו מסתובבת בכל העולם עם
היתושים' ,הזיקה' .זו המצאה שלהם .זו מחלה לא קשה ,שכביכול
גורמת לעיוות של עוברים ,אבל בינתיים ,עד כמה שאני יודע,
אין יותר מקרים כאלה כיום מאשר תמיד היה ...אז לכן לא
להשתגע מזה ,זה נועד בשביל להסיח-דעת מכל הדברים הלא-
טובים שהם עושים ,שהמטרה בכל זה היא לעשות מאיתנו,
מהאוכלוסיה של העולם ,עבדים .אבל הם כבר הרעילו את האוכל
שלנו ,וכמעט כל דבר שעשוי מתירס ,או סויה ,או כל מיני דגנים
וכו' ,ועוד הרבה דברים – הם מלאים רעל .שיחקו עם זה כדי
לעשות את זה כאילו יותר טוב ,אבל זה יוצא יותר גרוע בשבילנו,
ויותר טוב בשבילם...
יש בכדור-הארץ אוכלוסיה שזה בערך שבע נקודה שלש
מיליארד אנשים ( ,)7,300,000,000והם רוצים שיהיו אולי חמש
מאות מיליון ,שזה בערך תשע אחוז ,ואילו משאר תשע-העשיריות
הם רוצים להתפטר ,להרוג אותנו .אבל אם יגיע הכוכב ,אז הם
ישאירו לכוכב הזה לגמור אותנו.
אבל ה' יפתיע אותם .כי הם חושבים שהם חכמים גדולים,
ולמעשה הם טיפשים ,הם טיפשים! הם חושבים שהשטן שלהם,
הלוסיפר ימח שמו וזכרו ,יכול להציל אותם ...אה אה אה אה ...זה

איזון ,הוא מסתכל על העולם שלנו ,והוא רואה מקום הרוס ,הרוס
ומגעיל .זה רק מעורר רצון להקיא [ויקרא י"ח כ"ח].
ולכן עוד מעט תבוא הגאולה השלמה ,בעזרת ה' .ולא לפחד.
ואני יודע שזה קשה לא לפחד ,אנחנו מפחדים לא רק על עצמנו,
אנחנו מפחדים על הילדים שלנו ,ועל הנשים שלנו ,ועל הבעלים
שלנו ,על האבות והאמהות שלנו ,על הסבים והסבתות שלנו ,אבל
לא לפחד .לא משנה מה קורה – זה לטובתינו .לא לפחד .ומי שגר
בירושלים צריך להגיד לקב"ה יום יום' :יישר כח' ,תודה רבה,
הקב"ה ,שבזמן הזה של ההיסטוריה ה' נתן לנו את האפשרות
לגור במקום הכי קרוב ,הכי קרוב לגן-עדן ,בירושלים עיר הקודש
'כ ִּעיר ׁ ֶשחֻ ְב ָּרה ָּלה
[תהלים קכ"בְ :

י ְַח ָּדו .]'...ואפילו שאין בזה הרבה קדושה

עכשיו ,אבל יש את הקדושה .רק צריך להוריד את השיכבה
העליונה ונראה שוב את כל הקדושה .זה יפרוץ החוצה עם כל
הכוחות.
אז עם ישראל ,אני מבקש עם כל הכוחות שלי ,עם כל הלב
שלי ,עם כל מהותי ,תחזרו אל הקב"ה לגמרי .נשים ,זרוקנה את
הפיאות המגעילות האלה ,תרחצו את הפנים מכל האיפור שלכן,
תתלבשו רחב וארוך ,ותאמינו עם כל המהות שזה יפה ,זהו היופי.
זה לא הפנים עם איפור כמו ליצן ,וכל הבגדים המגעילים,
הצמודים ,כמו אשת-רחוב בפאריס .זו לא הדרך ,ה' לא שמח עם
זה .ואל תגידו לי שאשה אחת היא כל-כך טובה ,ויש לה לב יהודי
אפילו שהיא נראית כמו פרוצה .זה לא יכול להיות .אילו היה לה
קצת רגישות – כשהיא היתה אומרת את התהלים ובוכה ,היא

שקר! מי יכול לחשוב כזה דבר?! ...ברור שהם לא אינטלגנטים,
פשוט לא אינטלגנטים .ההיגיון שלהם עקום .כי מה שמכתיב את

היתה צריכה להתבייש ולהרגיש שהיא כמעט ערומה ,ואם היא

כל מה שהם עושים – זו הרישעות .הם פשוט רשעים ,רשעים
חולי-נפש .אבל הם יודעים מה שהם עושים .הם חיים אך ורק

לא מרגישה את זה אז כל השאר זו רק הצגה
יראתו על פניכם ,זו הבושה'] .ולכן ,הגיע הזמן .אין הרבה זמן ,אני מבקש

בשביל התשוקה שלהם .הם מוכנים לעשות דברים שאפילו חיות

מכם ,מיד-מיד לחזור בתשובה .אני מדבר בעיקר לחרדים ,ואתם,
החרדים ,יכולים להציל את כל היהודים.

אינן עושות [ר' מאמר 'הם יותר גרועים מחיות'] ,הם כאלו מגעילים ,והם

[נדרים כ'' :למען תהיה

רוצים להפוך את כל העולם נגד התורה ,שלא נדע ,נגד הסדר
שה' עשה .הם רוצים לעשות 'תיקונים' לכל הבריאה ,ובינתיים

אני מאמין באמונה שלימה בביאת המשיח ,ואף על פי שיתמהמה
– עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא.

אדם ,יהודי או לא-יהודי ,שיש לו איזו אמונה ,איזה שכל ,וקצת

!We Want Moshiach Now

הם רק הורסים את זה ,הורסים את זה בצורה מעוותת .כל בן

שאלות ותשובות
אבל הם הולכים לאיבוד ,הדור הצעיר .לא אלה שנלקחו,

התאונה – נחפשה דרכינו...
ש .בנוגע למסרים שצריך להפיק מהתאונה יש הרבה לקחים .למשל,
אנחנו רואים שרוב ההרוגים היו צעירים ,בחורים צעירים ,כתוב
מפורש בגמרא

[כתובות ח]:

שהבחורים נלקחים בגלל חוסר-הקדושה.

ת .זה ברור עכשיו .אנחנו מדברים על הדור הבא ,הדור הבא
שצריכים להציל אותו .נכון ,צריכים גם את הזקנים ,את
המבוגרים יותר להציל ,אבל הם ,הצעירים ,הם הכי-הכי חשובים.

הבחורים .הם  -היו צדיקים.
ש .וכמו כן ימים אלה ,הם סיום ימי תקופת השובבי"ם שזה תיקון
הקדושה...
ת .כן ,הקדושה ,נו ,כמה דיברנו על הקדושה ,כמה שהיא ירודה
בין היהודים ,ובודאי בין הגוים והחילוניים.
ש .אמרתם פעם שנגיע עוד לתקופה שבה יצטרכו למסור נפש פשוטו
כמשמעו ,ממש כמו בימים עברו ,בשביל לשמור על היהדות ...זה
נראה מתקרב...

אוי ה' ,אוי ה' .עמוד 3

ת .ועוד איך זה מתקרב .הסתכל מסביבך  -מה נשאר? אולי
בשביל טיפשים שיוצאים לעבוד – הכל נראה להם נורמלי ,אבל

ת .אתם לא צריכים לעשות מחאה .אלה שיושבים בכנסת – הם
שהיו צריכים להצביע נגד ,שזה היה מפיל את הממשלה ,ולכן

אנחנו יודעים שזה לא נורמלי ,שהכל מתפרק .וכשיגיע הפירוק
למצב כזה שזה אפשרי לכולם לראות את זה ,אפילו הטיפשים

הם לא עשו את זה ,ולכן הם אשמים על כל אחד שהולך לתיפלות
שלהם ,זה רובץ על הראש שלהם ועל כל יהודי שעזר לדבר

ביותר – אזי תתחיל האלימות הגדולה.
ש .בשבוע שעבר ששה תינוקות ניספו במות בעריסה ,גם בתאונה
הזו נהרגו ששה אנשים .כמו כן זה היה ביום ו' אדר שהוא החודש

האיום הזה.
ש .האם כשתבואנה הנשים הללו לחלל ולהשפיל את הכותל יש
לשתוק או שצריך לעשות מחאה באותו זמן?

השישי מחודש תשרי( ,וכמו כן סכום הספרות  402הוא  )6וכידוע ו' זה
כנגד ספירת היסוד...

ת .צריכים ללכת איפה שמותר לנו ולצעוק .לא להתקרב אליהן.
למעשה ,זה לא נגד הדין שאשה תשים תפילין .מיכל בת שאול

ת .וגם אצל האילומינטי – הקוד שלהם זה  ...6-6-6אצלם זה בא
מצד הטומאה ,כמובן .וזה כבר עכשיו לא סודי ,כי מישהו כבר

המלך הניחה תפילין .אבל צריכים לעשות מחאה ,כי אסור
להתפלל ככה ביחד בגלל הצניעות ,ולא רק זה ,הנשים מתנהגות

פירסם את זה בכל האינטרנט ובכל מקום יודעים את זה ,ויש

כמו גברים ,וזה גם כן אסור ,מה זה צריך להיות ?...מותר לאשה

כאלה שאפילו כותבים את זה על המצח שלהם...
ש .היום ז' באדר ,יום היארצייט של משה רבינו עליו השלום...

לשים תפילין וגם ציצית ,טלית-קטן ,אבל לא טלית גדול ,וגם
לא כיפות.

ת .מה יש להגיד ,צריכים עכשיו איזה משה רבינו שיחזור אלינו
כבר ,שיתן לנו חיזוק .אני מרגיש שהכל מתפרק ,פשוט פירוק,

ש .הם עושים זאת רק כדי לבזות את היהדות ואת סדרי-התפילה.
הרי הם בכלל לא מאמינים בזה ,מה יש להן לחפש שם?! ...רק לחרף

אבל יחד עם זה יש קבוצות ,כמו אלו שבאים לקבר דוד המלך,
שהם פשוט מראים לקב"ה שהם איתו ,וגם כולנו צריכים
להראות לו שאנחנו איתו ,עם הקב"ה.

ולגדף .בטח מקבלות כסף עבור זה...
ת .בחלקן ,בודאי .הרשעים שולחים אותם להתעלל ביהדות.
ש .ועכשיו זה נמשך גם למירון ,אצל הרשב"י .בימים האחרונים

ש .אילו אלף נשים היו זורקות את הפיאה האם לא היתה מתרחשת
התאונה הזאת?...

התחילו בהוראה מגבוה להסיר את התפילות הקבועות בכתלי ציון
הרשב"י...

ת .אני לא הקב"ה ,ואני לא יכול להגיד ,אני רק יודע דבר אחד:

ת .אני רוצה להסביר לכם שהאפיפיור יש לו הסכם ,לא הנוכחי

הוא רוצה להעיר את העם שלו ,האהוב שלו .הוא האבא שלנו,

הוא זה שעשה את ההסכם ,אלו שמלפניו חתמו על הסכם עם

הוא יצר אותנו ואת הכל ,אין דבר שקיים בעולם שהוא לא יצר.
הוא הכל ,הכל-יכול .אבל ברור דבר אחד ,שתמיד כשאנחנו
יורדים – ישנן טרגדיות ,ודוקא הכי-טובים בדרך כלל – הם

הישראלים ,שהישראלים נותנים לקתולים את כל העיר העתיקה!
ולא רק את קבר דוד המלך .והאדם שגילה ופירסם את זה –
לפתע מצא את מותו .זה היה בזמן רבין.

הקרבנות ,וזה בשביל להעיר אותנו .אז ברור לי לפחות ,שאילו
היינו צדיקים לא היו כאלה דברים .אם לפחות היינו מנסים

ולכן הם רוצים לסלק את הערבים מהר-הבית .הם לא עשו את
ההסכם הזה בזמן שהערבים שלטו שם ,לפני מלחמת ששת

לעשות את רצון ה' – לא היו כאלה דברים בעזרת ה'
ֹאותיכֶ ם ָּמנְ עו הַ ט ֹוב ִּמ ֶכם.]'...
'עֲ ֹו ֹנו ֵתיכֶ ם ִּהטו אֵ ֶלה וְ חַ ט ֵ

[ירמיהו ה':

הימים ,הירדנים ,לא ,הם ידעו שהפרטנרים שלהם יהיו דוקא
הציונים ,שותפות עם הציונים .וגם עכשיו אתם תראו אלו

ש .אחד הבחורים מהרוגי התאונה הנוראה אתמול היה נוהג להגיע

הפתעות תהיינה פה .חושבים שזה סתם מה שאנחנו מדברים נגד,

בקביעות לומר את ספר התהלים בקבר דוד המלך...

זה לא .זה ממש תכנון מדהים ,מדהים .והתיכנונים ,והקשר של

ת .שוב אני אומר :הם היו קרבנות ,וקרבנות לוקחים מהטובים

הציונים עם הקתולים זה בודאי כבר לפחות מאתיים שנה

ביותר .הוא נולד בשביל זה .לא לרחם עליו .לרחם על עצמנו.

'מדינה לא יהודית'] .וכל הרעיון של מדינת-ישראל זה בא מהשטן,

הוא במקום מעולה .יש לו גן עדן שאפשר לקנאות בזה ,אבל

מצד אלו שמאמינים בשטן .והרבה מראשי-המממשלות שלנו היו
מהגבוהים של 'הבונים-החופשיים' .וזה לא סתם ,לא סתם .הם

איפה אנחנו?...

[ר' מאמר

גם רצחו יהודים פה בארץ ,בדיוק באותו הסיגנון .מי שהפריע
להם – פתאום נעלם או מת ,לא סתם .זה ידוע .זה חלק

כותל הזוועות
ש .מה אפשר לומר על ההקצאה הנבזית של חלק מהכותל-המערבי

מההיסטוריה שלא רוצים לדבר על זה .ולכן ,אנחנו חיים עכשיו
בעולם של מאפיונרים .וגם חרדים יש ביניהם ,אמנם הם כבר

ת .בושה וחרפה .לא רק זה .אוי ,אוי ,אוי לאלה שיושבים בכנסת,

לא חרדים ,אני אפילו לא יודע איך לקרוא להם ,אבל מי שהולך
איתם – ימות איתם [זוה"ק שמות דף ז'].

להחזיק את הכסאות שלהם .והכסאות האלה יכרעו תחת הכובד

ש .שמענו עכשיו שרוצים בתירוץ של 'שיפוצים' לחסום למשך

בוָּ ...ק ְרסו כָּ ְרעו י ְַח ָּדו ,לֹא י ְָּכלו ַמ ֵלט
'כ ַרע ֵבל ק ֵֹרס נְ ֹ
[ישעיהו מ"וָּ :

שנתיים תמימות את הגישה לכותל-המערבי והעיר העתיקה דרך

לרפורמים?
אוי לחרדים שיושבים בכנסת ולא הצביעו נגד ,בגלל שהם רצו
של כל אחד מהם
ַמ ָּשא ,]'...ובסוף הם יהיו על הריצפה.

שער יפו ,וברור שהמטרה האמיתית בפרוייקט  -היא למנוע מהיהודים

ש .אז מה צריך לעשות ,איזו מחאה יש בידינו לעשות?

להגיע לכותל ,שזה יהיה כ"כ קשה עד שפשוט יפסיקו להגיע.
אוי ה' ,אוי ה' .עמוד 4

ת .אז אני שואל אותך ,האם אתם מבינים איך זה מסתדר עם מה
שאמרתי לכם ,שקיים הסכם סודי לתת לוותיקן את כל העיר
העתיקה של ירושלים ,וגם את מירון ,וגם עוד מקומות קדושים,
וגם קבר-רחל ,וגם את שמואל-הנביא?...
ש .מה יש להם לחפש שם במקומות האלה בכלל?
ת .הם עושים דת חדשה ,ורוצים לשלב כל מיני דברים ולהפוך
את זה לעולם של השטן עצמו ,לא עלינו.

דרך כוכב...
ש .בתורה נאמר שפרעה אמר למשה ואהרן' :רעה נגד פניכם',
ומסביר רש"י בשם המדרש שזהו כוכב ,שמסמל דם וחורבן

[פרשת בא

י' ,י''ְ :ראו ִּכי ָר ָעה נֶגֶד ְפנֵיכֶם' ,וברש"י' :ומדרש אגדה שמעתי ,כוכב אחד יש ששמו 'רעה' ,אמר להם

פרעה ,רואה אני באיצטגנינות שלי את אותו כוכב עולה לקראתכם במדבר ,והוא סימן דם .]'...והנה
המילה 'רעה' זה בגימטריא  ,275בצירוף שלשת האותיות זה בדיוק
כמו 'ניבירו' (....)278

ש .המטרה גם כן זה להרוס את הקשר של עם-ישראל עם הקב"ה,
שזה מתבטא דרך הקשר עם המקומות הקדושים של היהודים.

ת .ה'ניבירו' או השביט – זה אמת ,זה אמיתי .זה בא עלינו .אני
לא יודע אם זה יהיה בדיוק התאריך שדיברו ,כבר מתחילה

ש .מספרים שבשביל השליטה על הר-ציון נתנו מיליארד דולר...

אמרתי שאינני יודע אם זה התאריך ,אפילו המדענים הכי גדולים
לא כל כך בטוחים מתי זה יהיה ,אבל הם השקיעו ביליארדים,
טריליארדים ,אני לא יודע איך אומרים את המספרים האלה

ת .בינתיים ההצלחה הכי גדולה מכל עם לשלוט עליהם – יש
להם עם היהודים .וזה על ידי הכסף .מחלקים כסף.
ת .אבל הם קיבלו את כל האיזור ,את כל העיר העתיקה .ואני
שואל ,בודאי ,הכל קורה משמים ,אבל אני שואל למה הצלחנו
פתאום כל כך במלחמת ששת-הימים ,למה הצלחנו להכנס לתוך
העיר-העתיקה ולכבוש אותה? אבל אני יודע שזה יותר קל להם
להסתדר עם היהודים .ה' עשה לנו נס שלקחנו את הכותל
וקיבלנו את העיר-העתיקה וכל מיני מקומות-קדושים ,אבל מה
עשינו עם זה? מה עשינו עם זה?...

[ירמיהו ב'' :וַ ָּתבֹאו וַ ְת ַט ְמאו אֶ ת אַ ְר ִּצי,

וְ ַנחֲלָּ ִּתי ַש ְמ ֶתם ְל ֹתו ֵעבָּ ה ]'...ה' ישמור .לכן באותו זמן ,לא מיד ,קצת אחרי
כן ,חתמו על הסכם שהם מקבלים את העיר-העתיקה פלוס עוד
מקומות קדושים .והם שולטים .ואני לא דואג בכלל .ה' לא יתן
להם .הם ימותו ,אבל הם ידעו לפני שהם מתים ,שניה אחת לפני
כן ,ידעו שהם טעו בגדול .אתם לא מבינים כמה שהם רשעים,
אתם לא מבינים איזה עיקום זה ,איזה רשעים הם .אני לא יודע
איך להסביר את זה .אני לא רוצה להסביר את זה ,כי הם
מסוגלים לדברים שממש ,כמו שאמרתי לכם קודם ,יביא אתכם
להקיא.
ש .במשך תקופה ארוכה מבצעים חפירות בהר-ציון בשדה מאחורי
קבר-דוד-המלך ,ובשיתוף עם רשות-העתיקות .כפי שנודע רשמית

בעברית ...טוב שאנחנו לא צריכים לכתוב ש'ק כזה ...השקיעו
הון עתק כדי לקבל את הנתונים ,אבל הם גם כן לא יודעים
בדיוק מתי זה יקרה .אמנם הם כבר מוכנים להיכנס לתוך
הבונקרים שלהם ...כאלה לא-חכמים.
ש .אמרתם שיש תחושה שזה יהיה משהו בערך בסביבות ליל-
הסדר...
ת .יש לי הרגשה שנצטרך עכשיו לקנות לפחות קופסה אחת של
מצות לחג ,וכן לדאוג למיץ-ענבים ,זה העיקר .ואפשר גם דברים
אחרים ,אבל בינתיים חשוב שדברים אלו יהיה בבית.
ש .אחד הסימנים על התקרבות הכוכב  -זה התופעה של נפילות-
מטאורים ...אלו הן הסנוניות המבשרות את בוא הכוכב...
ת .נכון ,וראו את זה גם בלוס-אנג'לס .ולא רק זה ,יש גם את
ה'סינקהולס' ( ,)sinkholesהבולענים ,הנפערים ככה סתם בלי
סיבה .לפעמים נפתח חור גדול כל כך באמצע מקום מגורים,
ומכוניות נופלות בפנים .וזה בכל מיני ארצות .וזה גם כן בגלל
הדברים שקורים בבטן-האדמה בגלל הכוכב .זו תופעה שקורית
לאחרונה רבות ,זה משהו מדהים! והיה גם באמריקה המרכזית

כל הפרוייקט הזה נועד לצורך הקמת כנסיה שם בעומק האדמה,

איזה חור שנפתח ובית-מלון קטן נפל פנימה...
ש .התקשר אחד מקוראי המסרים ,שגילה רמז נפלא .הנבואות על
סדר התגלות המשיח מבוססות כידוע על הפסוק מנבואת בלעם' :דרך

להם יום שיסלקו אתכם ,אבל זה לא יעזור להם כלום .הם

כוכב מיעקב' ,שזה כידוע רומז על הופעת כוכב השביט ,כמו שהבאנו
בדף המקורות .אז אם נחשב את מספר השנים שיש מהשנה הנוכחית

קרוב למערת מלכי בית דוד ,רחמנא ליצלן!...
ת .בודאי! מה אתם סבורים ,שיתנו לכם להיות שם? ...עוד יהיה
מרגישים שמה 'על הגובה' עכשיו ,אבל זה לא יקח הרבה זמן
עד שהם יבינו את האמת.
ש .כתוב בחז"ל [יומא דף י ].שלפני ביאת משיח בן דוד תתפשט מלכות
הרשעה תשעה חדשים .הפירוש של 'תתפשט' זה התחזקות ,האם
אנחנו כבר נמצאים בתוך השלב הזה?
ת .זה כבר מתחזק .ואנחנו כבר כמעט בסוף .אני אמרתי שלפי
החשבונות שלי זה התחיל ממתי שהאפיפיור ימח שמו וזכרו בא
לארץ ,לפני כשנה.
ש .התיכנון ההוא מה שעומדים לתת להם לרפורמים ,מי שמתמצא -
זה איום ונורא .חלום בלהות!
ת .כשיגיע הזמן – נראה מה לעשות ,אבל אני אינני מקנא באלה
שיושבים בכנסת ולא פעלו נגד ,אלו שנותנים לזה לעבור בשקט.

תשע"ו עד סוף האלף השישי ,שהם ימות המשיח ,אז נקבל 224
שנים .וזה בדיוק הערך של המילה' :דרך'! ...שהכוכב הזה הוא שפותח
את התקופה הזו של ימות המשיח 224 ,שנים ,כוכב זה עם החורבן
הגדול שהוא מביא עמו מסיים את התקופה של 'עיקבתא דמשיחא'
ומכניס אותנו לימות המשיח ...שואלים אותי הרבה אנשים ,האם כבר
התחילו לראות את הכוכב הזה...
ת .ראו את הכוכב .ויש כאלו שעוד לא ראו ,זאת אומרת שהם
מחכים שנאס"א יראה ...אבל יש כאלה שראו את זה .שמעתי
שכבר היום ואתמול דיברו על זה ,אבל לא כולם מקבלים זאת.
והם כולם מפחדים לדבר .ובכלל ,כל התקשורת של מדינת-
ישראל ,כולל של החרדים ,זה מאד-מאד שטחי .והחילוניים כל
היום עם כל מיני תכניות בלי תוכן ,משעמם ביותר ,ולא מגיעים
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אף פעם לאמת .וקריינים שחושבים שהם כל כך חכמים ,הם
פשוט לא שמים לב בכלל לכל הדברים החשובים שמסתובבים

בדיוק סימן שהוא מתקרב ,כי אם זה היה מחמת הזיהום  -הקרח
בקטבים שנמס היה צריך להיות נמס מלמעלה ,אבל באמת זה

עכשיו ,שקורים בעולם .הנה ,אנחנו נמצאים כמעט בנפילה הכי
קשה שהיתה בהיסטוריה של העולם ,נפילה כלכלית .האם הם

נמס מלמטה ,וזה מוכיח לנו שהפנים של כדור-הארץ הוא
שמתחמם.

אומרים משהו? לא .יום אחד הבורסה עולה ,יום אחד יורדת.
במקום להגיד את האמת ,אז מדברים קישקושים .ויכול להיות
שאיימו עליהם ,ויתכן שלא נותנים להם ,זה יכול להיות ,אבל

וזה הכל מים טריים ,בלי מלח .למלח הים יש תכונה שעוזרת
לזרם הגולף לעשות את העבודה שלו ,אבל מכיון שהמים הנקיים
נכנסים לאוקיינוס האטלנטי ,אז זה פשוט מתקלקל .ולא רק זה,

כשרוצים לפתוח פה – יודעים.
ושתדעו ,עיתונות כמו הניו-יורק-טיימס ,הוושינגטון-פוסט ,ועוד

גם החופים נעלמים בגלל ריבוי המים .במיאמי-ביץ' המים כבר
מגיעים שמה עד לבתים ,וגם בקרוליינה ובמקומות כאלה שהיה

כל מיני עיתונים ,והסי.אן.אן .שרואים בטלביזיה או באינטרנט,
הפוקס-ניוז ,וכל הרשתות האלה ,ועוד הרבה יותר ,כמו הדר-

להם את ההוריקן לפני שנה ,אז זה באמת עשה כאלו שיטפונות
שאף פעם לא היה כזה דבר אצלם .אז הכל משתנה ,וזהו גם כן

שפיגל ,טיימס-אוף-לונדון  -הם משעממים ,כי הם לא יכולים

סימן.

להגיד את האמת .הם לא יכולים לחפש כלל את האמת .יש שני
אנשים שהם בעלי-הבית על רוב העיתונות בעולם! אז אין מה

ש .אז עכשיו צפויים מצבים של קור קיצוני או חום קיצוני...
ת .משהו כזה .אנחנו לא יודעים בדיוק ,כי חלק מהדברים האלה

לומר רק מה שהם אומרים שמותר להגיד .וזה לא מעניין ,כי זה
סתם קישקושים .למשל ,עכשיו יש את הענין של הכוכב ,והם

 גם הרשעים עוזרים בזה ,כי הם יודעים לשנות את מזג-האויר.אבל עד כדי כך הם לא יכולים לעשות .זה מעבר למסוגלות

ראו שכבר כל כך הרבה אנשים קוראים על זה עכשיו ,אז הם
היו צריכים להגיד משהו ,לפחות להרגיע את כולם ,אז עשו,
דיברו באינטרנט ובטלביזיה ובכל מיני מקומות ,כל מיני אנשים

שלהם .ורעידות אדמה – זה נהיה בערך שמונה מאות פעם יותר
מאשר היה לפני ,בואו נגיד ,עשר שנים! ובכל מיני מקומות שאף
פעם לא היו כאלה דברים.

מנאס"א שמסבירים :אוהו' ,מצאנו כוכב עכשיו ,אבל הכוכב הזה
יש לו מרחק של עשרים אלף מיילים כך שלא נרגיש שהוא

ש .ועדיין יש אנשים שמתווכחים ,ואומרים' :אנחנו לא יודעים מה
האוטיסטים רוצים ,הכל בסדר גמור! הכל אותו דבר ...מה הם רוצים

קרוב אלינו' .אבל הם לא קוראים לזה 'ניבירו' ,אלא 'כוכב-

בכלל?'...

הלכת-התשיעי'.Ninth Planet ,
ש .למה יש לו ,לכוכב הזה ,כל כך הרבה שמות?...

ת .כן ,כשאני שומע את זה יש לי את החשק לקפוץ ,ולצעוק,

ת .כי כל מיני אנשים ראו אותו בכל מיני הזדמנויות בהיסטוריה,
אז כל אחד נתן לו שם אחר ...יש כאלה שקורים לו דה-
דסטוריאל ,ההרסני...
 -הרס וחורבן].

[כמו שהבאנו לעיל שפרעה כינה את הכוכב הזה בשם' :רעה'

ולתת להם סטירות.
ש .האם היהודים מתחילים להתעורר ,להבין שמשהו קורה פה?
ת .היהודים ממש ישנים טוב ,בשקט ובשלוה ,בלי בעיות.
ש .איך זה יתכן?!...
ת .פשוט לא רוצים לדעת .יגידו' :מה אפשר לעשות'?! אבל זה
לא כולם .יש כאלה שמתחילים לזוז לארץ ,אבל אלו מעטים
יחסית.

נוע תנוע ארץ כשכור...
ש .מזג האויר המשונה ,האם יתכן שזה בגלל זרם-הגולף שנפגע,
שזה משבש את כל המערכת...
ת .הוא לא נפגע ,זה נגמר! הזרם של מפרץ-מקסיקו היה מביא
מים חמים לכל האיזור שזה הצפון-מזרח של ארה"ב .אבל לא
רק זה ,זה מגיע לאנגליה ,אז בגלל זה לאנגליה יש אקלים די
שקט ,אפילו שזה קרוב לקוטב-הצפוני .אבל בגלל ששפכו שם
כל כך הרבה נפט במפרץ מקסיקו ,זה קילקל הרבה מהזרם הזה,
ואחרי כן גם החומר שהשקיעו במים בשביל להוריד את הנפט.
וחוץ מזה הקוטב-הצפוני נמס .הרשעים רוצים להגיד שזה בגלל
כל הזיהומים שאנחנו עושים עם המכוניות וכו' ,אבל זה לא נכון.
זה לא בגלל זה ,זה בגלל הכוכב! כי כאשר הכוכב מתקרב – כל
הכוכבים האחרים שסביבו מתחממים ורועדים ,זזים קצת ,וזה

ש .נקוה שיהודים אכן יבינו את המסר ממה שקרה לנו השבוע ולא
יבלבלו אותו לכל מיני כוונים...
ת .בודאי ובודאי צריכים להיזהר לא להתחיל לדבר על שטויות,
כמו שדיברו אחרי הטבח בהר-נוף בבית הכנסת ,אמרו שצריכים
יותר שומרים .אבל צריכים יותר יהודים-אמיתיים ,וזו השמירה!
[מאמר 'אנחנו הרוצחים']

ש .אז תצעק עוד הפעם בזעקה גדולה' :תתעוררו ,טיפשים ,תתעוררו!
אתם לא רואים שהכל הצגה ,שכל החיים זו הצגה גדולה ,אחיזת-
עינים ,סרט אחד גדול'!?...
ת .אוהו ,מצוין ,אתה אמרת ,אתה יכול להוסיף את זה ...ותוסיף
גם שאם לא תתעוררו יש לי חשק לעבור למיטה שלכם ,ולמשוך
אתכם בכח מהמיטה על הריצפה ,ולקחת קצת מים ולשפוך על
הפנים ...אם רק זה יעזור [ראה מסר' :יענקל'ה קום! הבית בוער'].
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זה אמיתי !
תקשור עם אהר'לה ומנחם ,ירושלים ,מוצש"ק פרשת ויקהל ,כ"ו אדר א' תשע"ו

אהרל'ה:
אני מוכרח לדבר ,מוכרח לדבר ,מוכרח.
אל תאמינו באלה שאומרים שכל מיני רבנים אמרו שהכוכב הזה  -זה סתם דמיון .הם
עוד יראו מה האמת .הכוכב  -הוא לא דמיון .הכוכב הזה ,השביט ,מסתתר עכשיו מאחרי
השמש ,וכשהוא יצא – אוי לכל העולם .וזה לא נכון שהוא לא קיים ,ברור שהוא קיים.
ואפילו המדענים יודעים את זה כבר מזה כמה מאות שנים שהוא קיים.
הערה :ראה בספר 'סדר הדורות' ,שנת ה' אלפים של"ב ,שכתב וזה לשונו :שנת של"ב היה נראה
כוכב גדול ונורא עם זנב גדול ,ועמד י"ד חדש ,ובשנה ההיא היה רעש גדול ונורא בעיר קוסטנטינא,
ונפלו המגדלות ובנינים ,ורגזה ונדנדה כל העיר ,ומתו ברעש יותר משלשה אלף נפש .גם בעיר
הגדולה אויגשפורק ובעיר מינכן היה סער ורעש וגעש גדול ומתו עם רב ,ולא שקט הרעש מזעפו
שלשה ימים (צמח דוד ח"ב):

ונאס"א יודע את זה מהטלסקופים שלהם .בודאי שהם יודעים .יש להם טלסקופים
שיכולים לראות ברור  .אבל לא רק זה .שלחו לויינים כדי לראות את זה ,והם רואים את
זה כל הזמן .אנשים אמרו שהם ישבו שם ,וראו את זה ,ראו את זה בא ,וראו את זה ברור
איך שזה נהיה יותר ויותר גדול .הוא קיים  -ועוד מעט יופיע ,בעזרת ה'.
ולא רק זה .כשזה יופיע  -אז יתחיל הבלאגן .וכל האסטרואידים שהם אומרים שאמורים
מחר-אולי ליפול על כדור-הארץ ,ואחר כך לא יפול כלום ,אז זה סתם שטויות .הם רוצים
לבלבל אותנו ,שאם אנחנו מאמינים שנאס"א חושב שיפול איזה אסטרואיד או מטאור
ענק ,וזה לא נופל ,אז אין כל כך מה לבדוק ...אבל זה לא כמו שמדברים על כוכב שביט
שזה נקרא 'פלנט-אקס' או 'ניבירו' ,שזה יכול להפוך את כל הימים בכל העולם ולהרים
את הגלים בים לגובה של בנין גבוה יותר ממאתים קומות .אז לא רוצים לדעת את זה,
ולא רוצים להאמין בזה .הם רוצים להמשיך את העולם כמו שהם חושבים שזה צריך
להיות .אבל זה לא יעזור להם .זה מה שכתוב בנבואות וזה מה שכתוב בזוהר ,ויצטרכו
לקבל את זה בין אם רוצים או לא .ואי אפשר עכשיו להגיד שרב זה או רב אחר אמר
נגד...
ש .למה הרבנים האלה אומרים את זה?...
ת .אני לא יודע למה הרבנים אומרים ,וזה לא בשבילי להחליט למה הם אמרו את זה.
אבל זה טעות.
ש .היו שאמרו בשם רבנים שדברי הזוהר על כוכב השביט שיופיע לפני המשיח  -זה
משהו רוחני ,לא גשמי...
ת .קודם כל – זה גשמי 'ועוד איך' .וזה יגרום לבלאגן 'לא-סתם' בכדור הארץ .ורוב
האנשים בכדוה"א יעלמו .אבל זה חייב להיות .זה כתוב ברור וזה חייב להיות .וזה לא
רוחני .אנשים חושבים שאם זה רוחני אז זה יותר קל ...אבל אם זה היה רוחני  -לא היינו
עוברים בכלל שום מבחן ,כי זה הרבה יותר קשה ,מבחן רוחני .ועכשיו זה גם רוחני ,אבל
זה גם גשמי .ונצטרך לעמוד בזה ,וה' ישמור עלינו .ה' ישמור עלינו במיוחד בארץ ישראל,
ובמיוחד-במיוחד בירושלים .וכל יהודי אמיתי ינצל .ואנחנו לא יכולים להגיד זאת מדי
הרבה פעמים .כל יהודי ינצל ,אם הוא יהודי-אמיתי ,ואם הוא קורא לקב"ה ,ומבקש ממנו,
ומתחנן' :בבקשה ,בבקשה ,להציל אותי ואת המשפחה שלי' ,כל יהודי שהוא מקבל אותו
כהכל-יכול .ואין ספק שזה גם רוחני ,וגם גשמי .וכל הרשעים חייבים להיעלם ,כל הרשע
חייב להיעלם ,כי אם לא  -אז מה השגנו? מה אתם חושבים ,שהאפיפיור ימח שמו וזכרו,
וכל האנטישמים בעולם ימש"ו ,וכל הרוצחים ששייכים לכנסיה-הקתולית או לעוד
כנסיות ,או כל המוסלמים שהורגים בלי-סוף יהודים ,האם אתם חושבים שה' ישאיר
אותנו בעולם עם אנשים כאלה?!...
ועוד דבר .זה כתוב ברור בהרבה מקומות ,איך שבתקופה שלנו  -הרשעים הם שישלטו,
ושהע"ר ישלוט על עמ"י .כתוב ברור .וזה גם כתוב שהרשעים האלה ,הע"ר ,הם לא רק
יהיו ע"ר ,האלה שיצאו ממצרים ,אלא הם גם עמלקים .והעמלקים  -הם אויבים נצחיים
של האמת ,והם חייבים גם ללכת .אז אחד שהוא עם פיאות ,וזקן ,וברית-מילה כשר ,הוא
גם יכול להיות ע"ר ,עמלק .ואנחנו לא יודעים בדיוק מי שייך לאיפה ,אז איך אפשר לדעת
איזה רב שייך למה?! ..אני יודע שקשה לומר ,אבל זו אמת .ואנחנו ,הצדיקים הגדולים

שלנו ,כבר נעלמו ,כמעט כולם  ,ואין לנו ,אין לנו ,אנחנו כבר יתומים ,כמעט לגמרי .וכל מי
ששולט על עמ"י היום  -זה העסקנים ,ומי יודע מי מביניהם יהודי-אמיתי או עמלק? הם
רבים האחד-עם-השני ,קבוצה כזאת נגד קבוצה כזאת ,אז מי צודק? מי הצדיק? מי
השקרן? אני לא יודע  -ואתם לא יודעים ,אז אנחנו לא יכולים להתייחס בכלל.
ש .אני רוצה להבין קצת יותר מסודר בנושא המדובר .ראשית ,לגבי הכוכב עצמו ,יש
אומרים שרואים את זה רק בדרום ,ויש אומרים שזה כבר משפיע על השדה המגנטי
של כדור-הארץ ...מה באמת קורה עם כוכב השביט כיום?
ת .אין בכלל ספק שזה משפיע כבר על כדוה"א .אז שוב ,הם יכולים לחפש בעצמם.
המקרים של רעידות-האדמה ,עלו בשמונה מאות אחוז מלפני עשר שנים! והרי-הגעש
מתפוצצים ממש אחד–אחרי-השני ,זה דבר שלא היה כמוהו מעולם! ומזג האויר משונה.
אמנם מזג-האויר  -הרשעים יודעים איך לשחק עם זה ,אבל הם לא יכולים לפוצץ כ"כ
הרבה הרי-געש ,ולא יכולים לעשות שמונה-מאות-אחוז יותר רעידות-אדמה .ויש עוד
הרבה סימנים שאני לא יודע ,אבל אני יודע שכדוה"א כבר סובל מזה חזק.
ש .מסתבר שעדיין אי אפשר לראות את זה...
ת .זה לא נכון .נאס"א כל הזמן רואה אותו .סתם שטויות ,נאס"א יודע בדיוק איפה שזה
נמצא ,והוא גם יכול למדוד בדיוק מתי זה יגיע.
ש .אבל לא מדווחים לנו...
ת .נכון ,אבל בעצם למה הם לא מגלים? כי הם רוצים להיכנס לבונקרים שלהם ,ולא
רוצים שיפריעו להם .מפחדים שכולם יתפסו שיש להם בונקרים להסתתר שמה ,אז
האנשים יתחילו לרוץ למקומות האלה ,ולחפש איך להכנס ,ולעשות להם בעיות .ואפילו
אם יהיה צבא לעצור אותם – הצבא גם עוד לא יודע שהם נכנסים לשם ומשאירים אותם
בחוץ - ...אז גם הצבא עלול גם הוא להפוך לאויב של הנכנסים' ,למה משאירים אותנו
בחוץ?'...
ש .כשאתם ,האוטיסטים ,התחלתם לדבר על הכוכב זה לא היה בצורה כה נחרצת כמו
שאתם מדברים עכשיו...
ת .כי אנחנו לא יכולים .צריכים להכניס את האנשים לזה לאט-לאט ,כי אם לא  -אז הם
מתפוצצים .מתחילים להשתולל לפני הזמן.
ש .הזנב של הכוכב ,האם זה מסוכן ,או שזה רק משהו דבר יפה?
ת .בהחלט מסוכן ,כי הוא יביא לפה הרבה מטאורים שיפלו על כדור-הארץ ,וזה כתוב
בזוהר ,ולא רק שם ,גם בעוד מקורות.
ש .האם זה יכול להיות שבסופו של דבר זה יגיע פה רק בעוד שנתיים?...
ת .ממש לא .נכון ,יש כאלה שאומרים כך .אבל זה סתם .הם עושים הרבה
דיסאינפורמציה ,מידע שקרי .הם מכניסים לכל מיני מקומות באינטרנט ובחדשות ובכל
מיני המקומות ,מכניסים שקרים בשביל לבלבל את כולם .וכל הבחירות המטומטמות
האלה שבארה"ב  -זה הכל בשביל להסיח דעת ,כי לא יהיו בחירות! לא יהיו בחירות
בכלל! והם סתם עושים את זה .והתחילו שנתיים לפני הבחירות! אף פעם בהיסטוריה
של אמריקה ,עד כמה שאני יודע ,לפחות בזמנים האחרונים ,לא היה בחירות שהתחילו
לדבר על זה כ"כ הרבה זמן מלפני כן .אז זה הכל שטויות ,ולא יהיו בחירות.
ש .נו ,אז מתי הכוכב יופיע?...
ת .אני לא יודע תאריך .אני יודע שזה בעתיד בקרוב .תמשיכו להסתכל בשמים ,ברגע
שרואים את הכוכב – נצטרך לרוץ .יהיה זמן שזה יהיה קרוב מאד ,בגודל המרחק של
הירח מאיתנו ,ואפשר יהיה לראות את זה ברור .אתם תראו את זה כמו שרואים את הירח,
ותראו ברור שזה לא הירח.
ש .האם מדובר על השנה?....
ת .השנה ,השנה ,השנה ,השנה!...
ש .מישהו שאל אז במה כדאי עכשיו להשקיע ,בזהב?...
ת .כן ,כי אחר כך אם ירצו לקנות משהו אז רק לזהב יהיה ערך .אבל הערך הכי גדול זה
יהיה באוכל .אבל אני לא צריך לדאוג ,ה' יתן לנו אוכל ,יתן לנו כמו מן ,אינני יודע באיזה
צורה בדיוק זה יהיה ,אבל ה' יתן לנו .הוא לא ישאיר את עמ"י בלי לדאוג להם .אבל שוב
אני אומר :תבואו לארץ ישראל ,כל היהודים שיכולים ,כי יהיה הרבה יותר טוב פה ,הרבה
יותר קל .ואגיד לכם עוד דבר .זה שהיהודי קם ,ונוסע מאיזו ארץ במערב-אירופה או
מארה"ב או מדרום-אפריקה או מכל מקום שיש גשמיות ,הוא קם ,כי הוא ממש מאמין
שהקב"ה עכשיו מביא משיח – הוא יקבל הרבה מאד 'קרדיט' (הערכה).

ש .נגיד שהוא מגיע בשבוע הבא ...אז לאן הוא נכנס? ...אין לו קרובים ,אין לו דירה,
יש לו משפחה ,וילדים ,איפה הוא יגור?
ת .זה לא הבעיה שלי .כל אחד יזדעזע כשהדברים יקרו .אז מה אגיד לכם ,בואו נגיד,
סתם דוגמא ,שבשבוע הבא מגיע הכוכב ,הרי אז היו מגיעים ,והיו מתיישבים איפה שהוא,
היו מסתדרים...
ש .כשיש כזה מצב  -זה אחרת ,היו עוזרים להם .אבל ככה אנשים לא פותחים פתאום
דלתות לפליטים שמגיעים...
ת .בסדר .זו הבחירה של כל בן אדם ,לקום ולצאת או לא .אבל אם לא – אז לא ,אבל זה
לא אומר שלא ינצלו ,אבל זה יהיה הרבה יותר קשה .אני אומר שוב :המקום הבטוח ביותר
זה ארץ ישראל .ויש אנשים שיש להם בתים פה ,ובכל זאת הם לא באים הנה .אז זה אני
לא מבין ,לא מבין בכלל! אבל רוצים להמשיך את המסיבות שלהם ואת דרך-החיים
שלהם .דבר אחד שאני יכול להגיד :בשבוע הקרוב יהיו מלא הפתעות ,בשבוע הזה
שאנחנו נכנסים אליו .ואם זה לא מזיז אף אחד – אז אני 'מרים ידים'.
ש .הפתעות למי ,ליהודים שמה בחוץ-לארץ?...
ת .דברים שיגרמו להם להתחיל לחשוב שאולי כדאי להם להתחיל לזוז אפילו אם לא
יוכלו למכור את הבתים שלהם .אני מדבר על חוץ-לארץ ,מחוץ לארץ-ישראל יהיו
דברים מעניינים וגדולים.
ש .אז מתי המשיח יבוא? אולי בפסח...
ת .אתם יודעים שאסור לכם לשאול את זה ...אבל שתדעו שממש מרגישים את זה כבר.
ש .יש אומרים שזה יקרה ,הגעתו של הכוכב ,ביום שאחרי פורים...
ת .אני לא יכול לענות על שאלות כאלה .אני רק יכול להגיד שמה שכתוב בזוהר  -יתקיים.
אני רק יכול להגיד שפסח זה מאד מסוגל ,ומפורים  -זה כבר גם כן מסוגל מאד חזק [],
אז זה יכול להיות בפורים ויכול להיות אחרי זה ,אבל אנחנו צריכים להיות מוכנים לזה.
ש .האם אנחנו מוכנים לזה? במה צריך להתכונן?...
ת .רק לא לפחד .אינני יכול לומר יותר ,רק לא לפחד .זה יהיה משהו מדהים .תקראו,
תקראו ,תראו מה שכתוב .האם כאשר הים יעלה ככה אז לא תפחדו?! ...גם הים התיכון
יעלה! זה לא יפריע בארץ-ישראל ,אבל זה בהחלט יפחיד כשזה עולה...
ש .אמרו שתל אביב לא תשרוד ...ומה עם חיפה האדומה?...
ת .תל אביב זה לא ישראל ,זה לא ישראל בכלל ,וגם חיפה – לא ישראל ,לפחות חלק,
לחלק התחתון .אמנם החלק היכן שגרים שם היהודים לא יפגע.
ש .איך בדיוק יהיה הבירור ,פעם אמרתם שהרשעים יברחו מפה...
ת .נכון ,הם יברחו מפה ,אבל לא כולם יברחו ,יהיו מספיק שישארו פה ולא יאמינו שיכול
להיות כזה דבר .אבל כשזה מגיע כמעט-הסוף  -הרבה יעלמו ויברחו ,ויהיו מספיק
שישארו ויכחדו בימי החושך .אני רק יודע שזה יהיה מאד-מאד קשה ,הרשעים שלא
בורחים  -יעלמו בימי החושך שעומדים להיות [] .וברגע שיגיע הכוכב – תהיה הרגשה
יותר טובה .הרגשה של שיחרור .אתם לא מבינים שאלה שיושבים פה בארץ ישראל,
ובאמת מאמינים בקב"ה ,ויושבים בתוך הבתים ,ולא נכנסים לבונקרים או מנסים
להתכסות עם אני-לא-יודע-מה ,פשוט נכנסים לבתים ,וסוגרים את הדלת ,ומתפללים
חזק לה' ,האנשים האלה ,כאשר זה בא ,זה ישחרר משהו ,גדול .ואנחנו נרגיש איך
שהרישעות נעלמת .ואז זו תהיה הרגשה כ"כ טובה ,כזו הרגשה של רגיעה...
אמנם עדיין עומדת בפנינו המלחמה שנקראת 'גוג ומגוג' ,אבל לא אנחנו אלה שנלחמים,
רק הקב"ה שולח את המשיח להלחם את זה .ואחרי שזה נגמר – השחרור הגדול! ...כל
הרישעות נעלמת לגמרי!!!
ש .מתי ואיך המשיח מתגלה בתוך הסיפור הזה? ...לפני? ...אחרי?...
ת .די ,די ,די ...אני לא יכול להגיד ...אבל כתוב שהקב"ה ישלח את המשיח להילחם כנגד
הרשעים שיבואו נגד ישראל' ,מלחמת גוג ומגוג'.
ש .בזוהר משמע שזה יהיה אחרי התגלות הכוכב ,שאז אש תצא מארץ-ישראל לשרוף
את הרשעים...
ת .נכון ,והוא ,המשיח ,הוא זה שה' ישלח אותו להילחם נגד גוג-ומגוג.
ש .אמרתם פעם שהיהודים הכשרים ,שכיום מרגישים כה מושפלים ,שרק רוצים
להתכסות ולא לצאת מהמיטה ...אבל בשלב מסויים נרגיש שה' נלחם עבורינו ,ונרגיש
חוסן ,מחוזקים .מתי זה קורה  -השלב הזה?
ת .מתי שזה יקרה – זה יקרה ...אבל לא עוד הרבה זמן.
זהו .אמרתי את הכל ,ואגיד לכם' :א גוטע וואך' (שבוע טוב)!

מנחם:

אני רוצה שתבינו ,שגדולי הדור ,או מי שנחשב כגדול הדור היום ,זה לא מגיע ,איך שלא
יהיה ,למה שהיה בעבר ,וכתוב שכך יהיה .אנחנו צריכים ,כל יהודי בעצמו ,כשזה בא
לדברים חשובים ,כמו הגיוס ,או בכלל כל קשר אחר למדינה ,להבין :זה אסור! אנחנו
צריכים להבין זאת עד הסוף :המדינה לא יכולה לעשות בשבילנו כלום ,רק צרות .אנחנו
יושבים פה בא"י ,כי אנחנו יהודים שרוצים להיות פה ,ובמיוחד בזמן הזה שזה בדיוק
לפני שמשיח מגיע .וזה הכל .וזה לא משנה לנו מי בשלטון כל זמן שעוזבים אותנו ,אבל
כשמתחילים להפריע לנו ולהשתדל להפוך את הילדים שלנו לבעלי עבירות קשות – אז
אנחנו חייבים להלחם נגד .זה חיוב! אנחנו לא יכולים לתת להם ,בלי להתנגד ,לקלקל את
הדור הבא שלנו ,או לבלבל אותנו ולקחת כסף מהם ,ולחשוב שהם 'עוזרים' לנו ,שהם
"הטובים" ,שהכסף שלהם בא מהשמים .נכון ,הכסף באמת בא מן השמים ,אבל הם 'גנבו'
את זה ,או שקיבלו את זה בצורה לא נכונה .והמטרות שלהם לתת לנו כסף  -זה לא
לטובתינו.
אז שיהיה ברור :רבנים שמדברים כל מיני דברים שזה בעד המדינה ,או בעד הצבא ,זה
פשוט לא רבנים שלנו .כל אחד בוחר ברב שלו ,וגם אנחנו בוחרים ברבנים שלנו .ואיך
שלא יהיה  -אהרל'ה באמת צודק ,אין לנו הרבה זמן .העולם עומד לחזור למצב שהיה
לפני המבול ,כפי שזה היה בדיוק לפני החטא ,ואז בעזרת ה' ,נעבור את המבחן ונוכל
להכנס באמת לגן-עדן.
ש .בשעתו היו כאלה שנסחפו ושילבו את הלאומיות עם התורה...
ת .אנחנו לא מדברים על זה .אני לא רוצה לדבר על זה ,זה איך אומרים? מים מתחת
לגשר .אני לא רוצה לדבר על כאלה דברים .יש לנו את המציאות של היום .ה' רצה
שהרשעים יישבו את הארץ ,והארץ פורחת באמת ,בזה הם צודקים .אבל זה לא עוזר ,כי
הם עשו את זה לא בשביל הסיבות הנכונות .כן ,החלוצים הפשוטים ,הם האמינו בזה,
המסכנים ,אלה שסחבו אותם מן השטעטלאך (העיירות) שלהם ,והביאו אותם לארץ,
והאכילו אותם את הציונות ,הרעילו אותם .זה הפך אותם לחילוניים לגמרי.
וזה תיכנון של הארגון שהוא גדול יותר מהציונים ,שבכלל הוא זה שהרכיב ,שיצר את
הציונים ושלח אותם ,וזהו 'סדר העולם החדש' .הם שעשו את זה בכוונה ,כי הם רצו
להגיע לארץ ולהשתלט .והם רצו לקחת את זה מן היהודים ,ושהיהודים ישתפו פעולה
איתם ,שהיהודים יהיו חלק של הדת-החדשה שלהם .וזוהי כל הסיבה שרוסיה וארצות-
הברית הצביעו בעד הקמתה של מדינת-ישראל .זה הרי בכלל לא היה הגיוני ששתיהם
יצביעו בשביל זה ,איזה אינטרס יש להם עם הדבר הזה?! ...רק מה' ,סדר-העולם-החדש'
מסתדר הרבה יותר טוב עם הציונים מאשר עם הערבים .הם לא אוהבים את הערבים
והם לא רוצים את הערבים .הם רוצים לכבוש ח"ו את המרכז ,את הלב ,את ה'קישקעס'
של הקב"ה כביכול ,ולשלוט על הכל .ואיפה זה? זה ירושלים .והם חייבים להפוך את העם
היהודי שהוא נחשב לעם-הנבחר של הקב"ה לדת שלהם ,וככה ,לפי איך שהם מאמינים,
ינצחו חס ושלום ,חס וחלילה את הקב"ה .אבל יש להם הפתעה גדולה שעוד מחכה להם,
הפתעה שתביא אותם לא רק למוות ,אלא להיעלם בכלל מן המציאות!
אני רק רוצה שוב להגיד לכם :העולם היום מלוכלך! לא כל אדם בעולם של היום מלוכלך,
אבל הרוב מלוכלכים .ולכן  -הרוב ימותו .אבל ,עמ"י ,הוא באמת העם-הנבחר של הקב"ה.
ואנחנו ,כל הנשמות שלנו שייכות לקב"ה .וכשאנחנו נהיה באמת במצב שנוכל להוריד
את כל המחיצות ,ולהדבק אך ורק למקור שלנו  -אז זה יהיה באמת גן-עדן ,זה יהיה
באמת-באמת גן עדן! ['דבקה נפשי אחריך]'...
נ.ב .בעזרת ה' ,בקרוב נוסיף בל"נ השלמת מקורות למסרים בענייני הכוכב ,מלבד דף
המקורות שפורסם בעבר.

זה עבר כל גבול

תקשור עם דניאל ,ירושלים ,כ"ח בשבט תשע"ו
כולם ,לפחות רוב העולם – ישן .אני לא מבין איך ישנים
כשקורים כל כך הרבה דברים מדהימים ,דברים מאד רעים .אבל
ישנים .יש פה ושם אנשים שמתעוררים ונכנסים קצת
להתרגשות ,או לצד הטוב או לצד הרע ,אך הרוב הגדול ישנים.
ואם מנסים להעיר אותם ,להראות להם הוכחות שעומדים להיות
דברים מאד קשים ,דוחפים את הבן-אדם הצידה ,מסתובבים לצד
השני ,ונרדמים שוב ...פשוט לא רוצים לדעת.
לפני שנים עשו סרט קולנוע שהראה איזה אסטרואיד שהיה
צריך להגיע לכדור-הארץ ולהרוס את כל העולם ,ובסרט
הקולנוע הזה היה נשיא שחור! וזה מאד מעניין שאנחנו פחות-
או-יותר באותו מצב היום! (כבר דובר במסרים הקודמים שהרשעים
השתלטו כבר מזמן על הוליווד – מקום תעשיית הסרטים הגדולה בעולם).
אנשים ידעו .אדם אחד שהיה יושב-ראש ארגון גדול ,עמד וסיפר
בארוחת ערב-מפוארת ,וזה היה בשנות השישים ,שבעתיד יהיה
נשיא כושי שיהרוס את אמריקה! איך הוא ידע את זה?...
מעניין!...
אבל ,עם כל הדברים המפחידים ,ותיכף אנחנו נעבור על
זה ,על כל אחד ואחד מהדברים ,בכל זאת האנשים לא
מתעוררים! מעניין...
אמריקה – ארצות-הברית הגדולה שכולם היו כל כך רוצים
להיות אמריקאים ,עם דרכון אמריקאי ,עם גרין-קארד – רצו
להגיע לשפע של כל אמריקאי ,פעם זו היתה המטרה של הרבה
מאד אנשים ,והאמריקאים עצמם היו מסתכלים על הדגל
האמריקאי כמו סמל של הדבר-הכי-טוב-בעולם ...אם היה בן-
אדם שרצה להחזיר את הדרכון האמריקאי שלו היו מסתכלים
עליו כמו על משוגע!
אבל היום – אין ארצות-הברית! ארה"ב היא כבר לא
דמוקרטית ,זו לא הדמוקרטיה הגדולה ,החשובה ,החזקה בעולם.
כל זה כבר לא קיים .מה שקיים  -זו האדמה שפעם היתה ארה"ב,
בערך מסגרת מאד מדוללת של הדמוקרטיה שהיתה פעם הפאר
של העולם.
הרשעים נכנסו ,וכמה וכמה נשיאים כבר תחת השליטה
שלהם .ואנשי הקונגרס ,לרוב ,הם לא כמו שצריך .הם בידים
של הרשעים .ובסופו של דבר העבירו כל מיני חוקים בצורה
לא-חוקית .ועכשיו הנשיא – דיקטטור! עוד לא רואים את זה
ברור מאד ,אבל רוב האנשים שמבינים יודעים שזהו זה .הוא
הצליח להרוס את הצבא האמריקאי שפעם היה "הצבא" בעולם.
הוא פיטר מאות גנרלים ,וכל אחד שלא היה מוכן ללכת נגד
האמריקאים – שיחררו אותו מן הצבא .הרגו אלפי-אלפי חיילים
אמריקאים במלחמות כמו וייטנאם ,קוריאה ,אפגניסטן ,בלי
סיבות ,זה הכל היה בשביל כסף .הרשעים אומרים כי בשנה של
מלחמה הם מרוויחים יותר מעשר שנים של שלום ...כי רוב
תעשיית הנשק בעולם שייכת להם.
הוא הצליח ,עם הרבה עזרה ,להרוס את הכלכלה
האמריקאית על ידי גניבות ענקיות שנעשו ע"י אנשים 'כביכול
חשובים' כדי לישם את החלום שלהם' :סדר עולמי חדש' – שכל

העולם יהיה תחת שלטון דיקטטורי שלהם ,עולם שמעט שולטים
על הרוב ,עולם עם אוכלוסיה בגודל אשר יספיק אך ורק לשרת
את המעטים אשר ישלטו עליהם – עבדות ,עבדות מוחלטת.
ארה"ב נהייתה מקום כמו כל המקומות .ואירופה כבר
התמוטטה .המצב הכלכלי גרוע .כל המהגרים שברחו מסוריה,
אפגניסטן ומכל מיני מקומות – הורסים את אירופה ,וראשי-
ממשלות כמו גרמניה ,אנגליה ועוד נותנים להם לעשות את זה,
כי זה חלק מהתוכנית .והותיקן גם בתוך זה ,אולי אפילו הראש
של זה .זה לא יאומן .הרבה אנשים נהרגו בגלל זה ,הרבה נרצחו.
מי שלא עשה מה שהרשעים רצו ממנו ,מי שהלך נגד – כבר
נגמר .וזה ממשיך...
אבל אנחנו ישנים .יש כמה שמדברים בארה"ב ונלחמים
נגד הרשעים ,אבל בכל אופן הרבה עדיין ישנים .והיהודים
הטובים שלנו ,באירופה ,באנגליה ,באמריקה ,במקסיקו ,בדרום-
אמריקה ,באוסטרליה ,בכל העולם ,גם בארץ-ישראל – ישנים.
הם עסוקים יותר עם אידישקייט (יהדות) שטחית ,לא-אמיתית,
עסוקים עם מסיבות ,עם בר-מצוות מפוארות ,עם חתונות
מפוארות ,עם כל מיני דברים מאד גשמיים ,כל-כך גשמיים עד
שלא מרגישים את הרוחניות שבזה ,את הלב-היהודי בזה ,את
הנשמה היהודית שבזה כבר לא מרגישים.
ברוב העולם הגשמיות שולטת על היהודים .עגל הזהב – זו
העבודה הזרה של העם היהודי .אבל ברוך ה' – יש יהודים
אמיתיים' ,עהרליכע יידען' ,שרוצים להיות עבדי ה' ,שרוצים אך
ורק לעשות את רצון ה' .ברוך ה' שעוד יש ,אבל הם מעטים,
מעטים מאד.
האם אתם לא מבינים?! הולכת להיות נפילה כלכלית ענקית
בכל העולם ,ואי אפשר להציל את הכלכלה ,למה? כי גנבו את
רוב הכסף! הבנקים עובדים על "אויר חם" (משהו מלאכותי ,לא
אמיתי) .אין מספיק כסף בתוך הבנק לשלם את כל החובות שלו...
והכל הולך בלי מזומן כמעט ,למה? כי אין להם ...את הרוב גנבו,
בכל העולם! לקחו את הכסף ,גנבו את הכסף ,פשוט ...וזה
מאורגן ,זה לא שכל אחד עושה זאת בנפרד ,זו שיטה .גונבים
את הכסף ,שולחים לאנגליה ,ומאנגליה  -מעבירים לבנק של
הותיקן .זו השיטה וזו הדרך.
עכשיו ,כשהבן-אדם רוצה לשלם משהו או להעביר כסף
למישהו ,הוא הולך לבנק ומעביר לחשבון של השני ,בלי מזומן.
הכסף עובר במספרים בלבד .הוא רוצה לקנות אוטו – נותן צ'ק.
הצ'ק זה לא כסף ,עוד פעם – זה מספרים .היום ,בכל העולם,
אם אדם רוצה ללכת לבנק לקחת כסף מזומן בסכום גבוה,
מהכסף שלו ,אז שואלים אותו" :בשביל מה זה?" ...וצריכים
לענות על כל מיני שאלות ,ולפעמים אומרים לו שאי-אפשר
להוציא...
הרשעים לא רוצים שאדם ישתמש במזומן ,רק בכרטיסי-
אשראי וצ'קים .בגלל שהם רוצים לדעת מה האדם עושה עם
הכסף שלו ,לאן האדם הולך ,מה הוא עושה וכו' ,שהבן-אדם
יהיה בשליטה מלאה של הרשעים.
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הצליחו להעביר חוק בינלאומי שכאשר בן-אדם מכניס כסף
לבנק ,או מעביר כסף לפנסיה – הכסף שייך לבנק ולא לבן-
אדם! וזה קרה ביוון ובקפריסין( .לפני שנה ביוון ,הבנקים נסגרו לששה
ימים ,ניתן היה למשוך מהבנקומט רק שישים יורו ליום .בקפריסין הבנקים היו
סגורים לשבועיים ,ניתן היה למשוך רק מאה יורו ליום והוטל מס של 20%
על החשבונות שהכילו מעל מאה אלף יורו .המיוחסים קבלו הודעה מוקדמת
מספר ימים קודם ,כדי שיוכלו להציל את הכסף שלהם ...במאי  2012בנק גדול

באיטליה הודיע שהוא מקפיא את חשבון הלקוחות אצלו למשך חודש )...הכל
גניבות ,כולל ממשלות .גונבים את הכסף של הפנסיה ...הבנקים
יפלו ,אין ספק .ומה שכן ,האוכל יהפוך לכסף בזמנים האלה.
ויום אחד ,יגידו בכל העולם שעושים יום-חופש של הבנק...
אז ביום שישי יהיה סגור ,בשבת וראשון לא עובדים בחו"ל,
וגם בארץ כבר בהרבה מקומות ,וביום שני תקומו ,תלכו לבנק
ולא תוכלו להוציא כסף ,הבנק יהיה סגור ...ואז יהיה 'שמחה
וששון' ...אנשים לא יוכלו לקנות את הדברים הכי-פשוטים ,ומי
שיש לו כסף בכיס  -יפחד ללכת לקנות ,כי אלה שאין להם כסף
והם רעבים מוכנים להרוג בשביל אוכל...
ועכשיו אנחנו מגיעים לתיכנון שלהם ,למטרה שלהם.
אחרי שהכל נופל  -יעשו כרטיס-אשראי חדש ,ואתה תקבל
אותו רק בתנאי שאתה עושה כל מה שרוצים שתעשה ,ואם לא
– לא תהיה לך עבודה ,לא אוכל ,לא בית ,לא כלום .רוצים
לעשות את הבן-אדם לעבד! הרשעים ממש משוגעים .הם
חושבים שהם יכולים להשתלט על כל העולם ,לעשות עולם של
דת אחת של עובדי עבודה-זרה ,בלי יהודים ,בלי נוצרים .הם
רוצים להילחם נגד הקב"ה ,להפוך את הרע לטוב ואת הטוב
לרע .ואלו התיכנונים שלהם .ועכשיו כשהם מגיעים ,כשהם
מרגישים שכמעט הגיעו למטרה שלהם ,מרגישים כמו כלב מאד
רעב שרואה מולו חתיכת בשר גדולה ורוצה להגיע לזה ,הרוק
כבר יורד לו מהפה...
ופה בא הקב"ה ומפריע להם מכל הכיוונים ...כמה אנשים
הם כבר יכולים להרוג על-מנת לסתום להם את הפה?! ...אנשים
כבר לא מפחדים מהם .יש יותר אנשים שמוכנים להילחם ,וחלקם
הם האנשים שבתוך זה .המצפון שלהם כבר לא שקט .אז יש
להם באלגן .וכשהכוכב הזה יופיע ,בגדול ,אז תהיה פאניקה
ובלאגן בכל העולם .הם לא יוכלו להשתלט על האנשים .ואני
מאמין שהרשעים יגרמו למלחמת-עולם ,יחד עם נפילה כלכלית,
שיגרמו למהומות בכל העולם ,כדי שהם ,הרשעים ,יוכלו להכנס
בשקט לבונקרים בלי הפרעות של אוכלוסיית העולם.
אנחנו בכזה 'ברוך' ,גם בכלכלה וגם באיום ענקי ורציני
ממלחמת-עולם-שלישית .יש איומים מכל הכיוונים .אנחנו יודעים
את זה ,אנחנו צריכים לדעת את זה ,אבל אנחנו לא יודעים מה
הולך להיות.
רוסיה משום מה רבה קשות עם אמריקה ,וזה מעניין .למה?
כי ישנם אלפי-אלפי חיילים רוסיים שנמצאים בתוך ארה"ב,
שעושים אימונים משותפים עם חיילים אמריקאיים איך להשתלט
על אוכלוסיה אמריקאית ,ולהביא אותם למחנות-פימה אם לא
ירצו ללכת"( .הסוכנות הפדרלית (הממשלתית) לניהול מצבי חירום",
באנגלית .Federal Emergencies Management Agency :ובראשי תיבות:

 ,)FEMAוזה מעניין מאד! אז העולם מתהפך.

הם התחילו לפני כשלש מאות שנה ,בתקופת הבעל שם
טוב והגאון מוילנא זצ"ל ,ויש קשרים בין מה שנקרא היום
ה'אילומינטי' או 'סדר עולם חדש' ,עם הכנסיה-הקתולית ,עם
העבודה-הזרה ,עם השטן עצמו ימח-שמו-וזכרו ,ועם תכנון
שוודאי כבר קיים יותר ממאתיים שנה על 'איך יראה העולם
תחת השלטון שלהם' .היה אחד שהיה ראש האילומינטי שכתב
בערך לפני כמאה-וחמישים-שנה את כל המלחמות שיהיו במאה-
העשרים ובמאה-העשרים-ואחת! איך הוא ידע? ...כי כבר מאז
הם תיכננו!
עכשיו הם מרגישים שהם הולכים לנצח סופית .ואנשים בכל
העולם ישנים ,לא רוצים לדעת .רוצים שיהיו חיים רגילים .רוצים
לחיות בלי בעיות .הם לא רוצים לדעת את האמת ,כי הם
מפחדים ,והם לא רוצים לפחד .לא רוצים שמשהו איום ונורא
יקרה.
בשנות ה 60-כשהאסטרונומים כתבו ספרים על הכוכב
החדש – פלנט ,X-כשהם רצו להראות לעולם שזה קיים ,איך
הם ידעו שזה קיים? כי יכלו לראות שישנו איזה כוכב עם כח-
משיכה מאד חזק אשר משפיע על המסלול של הכוכבים
במערכת-השמש .ובכלל ,פלנט X-הוא בצבע אדום ,ולא יכלו
לראות אותו בטלסקופים רגילים ,אבל ידעו שהוא קיים שם .היה
אחד שהיה ראש המדענים בנאס"א שמצא את הכוכב ,והתחיל
לכתוב ספרים על זה .רצחו אותו! כי רצו לשמור את זה בסוד.
אתם לא רוצים להאמין שישנם מחנות-פימה שהם לא פחות
מאשר מחנות-הריכוז כמו הנאצים .לא רוצים להאמין לזה ,אבל
זו עובדה .גם בגרמניה לא האמינו שישנם מחנות כאלה .כל אחד
יכול לחפש את זה בתקשורת הרשמית של הממשלה
האמריקאית .אף אחד לא רצה להודות שזה קיים ושזה עבור
האוכלוסיה האמריקאית ,אבל אין בזה ספק.
בשנות ה 80-התחילו לבנות בארה"ב בונקרים עמוקים מאד
בתוך האדמה ,משהו מדהים ,עם כבישים ומסילת-רכבת
שמחברת מעל מאה התיישבויות בתוך הבונקרים בכל ארה"ב!
חלק מהן זה צבאי ,וחלק זה בשביל הממשלה האמריקאית וכל
מיני עובדים עם רקע טכנולוגי או אחר שהם זקוקים .יש שם
פיצות ,סרטים ,בריכות-שחיה ,ואפילו מסעדות! ...התחילו לבנות
את זה בשביל מלחמה גרעינית ,וכאשר תפסו מכל מה שדיברו
בנאס"א שבאמת ישנו כוכב שמאיים על הכוכב שלנו ,על כדור-
הארץ שלנו ,ואז התחילו לבנות את זה אחרת כי הם ידעו דברים.
הם שלחו חלליות לחלל כדי לצלם את הדבר הזה יותר מקרוב
עם מצלמות אינפרא-אדום ,כי הכוכב הזה אדום ולא רואים אותו
עם טלסקופ רגיל .ואז הם ידעו בדיוק מה צריך להיות ,איזה
הרס זה עוד יביא על כדור-הארץ .והרבה מתו בגלל שידעו,
ודיברו ,לא רצו שאנשים ידעו מראש ,כי הם רוצים להכנס
בשקט לבונקרים ,מבלי שאף-אחד יפריע להם ,שלא יתפסו שהם
משאירים את כולם בחוץ ורק הם יכנסו פנימה ...ואיך ידעו שהם
בונים את זה? הרי זה סודי! – כי נעלם המון כסף ,טריליונים
נעלמו מתוך התקציב ולא ידעו לאיפה זה הלך ,ואם היו הוכחות
– הם נעלמו עם נפילת התאומים ב ,9/11 -כי המסמכים היו
בפנטגון איפה שנכנס ,דרך-אגב זה טיל ולא מטוס ,אז כל
ההוכחות נעלמו...
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הכסף זורם שמה בשביל לבנות את הדברים האלה .וזה לא
רק שם .הם עזרו גם לרוסים לבנות ,וגם הסינים בנו ,וגם בארץ-
ישראל יש לנו בונקר כזה ,אבל לא בשבילי ולא בשבילכם– ...
רק בשביל "הנבחרים" .אבל לא לדאוג ,יהודים ,כי אני מאמין
מאד שהכוכב הזה יגיע ,והכוכב הזה מגיע ישר מהקב"ה! ['כי
אראה שמיך מעשה אצבעותיך ,ירח וכוכבים אשר כוננתה ]'...וכל התופעות
שהמדענים אומרים שצריכים להיות כתוצאה מזה שהוא יעבור
ליד כדור הארץ – יהיו .הוא לא יתנגש בו ,בכדור הארץ ,אבל
יש לכוכב הזה כוח-משיכה חזק ביותר ,וזנב ארוך של מיליארדים
של אסטרואידים ומטאורים בכל מיני גדלים ,וזה יעשה שינוי
כזה מפחיד בכדור-הארץ ,בדומה למה שכתוב שיקרה – בזוהר,
בתהילים ,בנביאים וכו' לפני שמשיח מתגלה.
אני מאמין שזה יעבור אותנו ,וכמו שכתוב ,אלה שיושבים
בארץ-ישראל באותו זמן והם צועקים לשמים ומבקשים מהקב"ה
להציל אותם – אלה ישרדו ,ולא ירגישו כלום בא"י .כתוב גם
כן שכשזה עובר אותנו – אנחנו נהיה בחושך ,זה יסתיר את
השמש .אבל ברור שאנחנו נשרוד .כל אלה שהם יהודים-
אמיתיים שעמדו בהר-סיני ואמרו "נעשה-ונשמע" ,אנחנו נשרוד
– לא משנה מה .וכתוב שא"י תראה כמו תיבת-נח עם המים .ה'
יעזור לנו ויציל אותנו .יהיו שינויים גדולים מאד בעולם הזה.
רוב האנשים לא יהיו .זה יהיה הסוף שלהם .רוב האוכלוסיה של
העולם לא תשרוד .וזה מה שהרשעים רוצים לעשות ,הם רוצים
שרוב האוכלוסיה של העולם תיעלם ,ובעזרת ה' ,הקללה תהיה
עליהם ,ולא עלינו ,על היהודים.
עם ישראל! תתעוררו! זה הסוף! תתפללו ,תשתדלו
להשתפר מאד בצניעות ,גם הגברים ,בלימוד של הגברים ,בכל
מיני דברים שהקב"ה רוצה מאיתנו .אני מאמין שזה חייב להיות,
כי זה הדבר הכי קרוב לכל מה שכתוב בתורה ,בנביאים
ובכתובים .ואני מבקש מעם-ישראל :תתעוררו ,תתעוררו ,תעשו
קבוצות ,תתפללו ,תבקשו מהקב"ה שעם-ישראל לא ירגיש את
זה ,שעם-ישראל יחיה .חייבים עכשיו להתחיל להתפלל ברצינות.
מה יקרה קודם – אני לא יודע
הכוכב פלנט-אקס) ,אבל ברור לי שהרשעים רוצים לעשות משהו
קשה ביותר לכיוון של מלחמה-עולמית .אני מאמין ואני יודע
שהעולם הכלכלי שאנחנו רגילים אליו – ייעלם ,ימחק טוטאלית.
אני יודע ,ואני מאמין ,ואני רואה שזה קורה :ארה"ב נהפכה
לארץ מסכנה ,מלאה זרים שפשוט נותנים להם לעבור את הגבול
בלי כל שמירה .אני מאמין שיהיו בארה"ב מהומות קשות .אני
מאמין ש'ניבירו' ,פלנט ,X-השביט ,יעבור לידינו ויתן לנו 'זבנג'
כזה שלא נדע מה לעשות עם עצמנו ...אני מאמין שאנחנו בסוף.
אני בטוח בזה .אני מאמין שאנחנו בסוף ,ואין לנו מה לפחד .ה'
תמיד שומר על עמו ישראל ,העם הנבחר ['שומר עמו ישראל לעד,]'...
העם שתמיד-תמיד בסופו-של-דבר הולך לגמרי עם הקב"ה.

(מלחמת עולם ,נפילה כלכלית או

עם ישראל! לא לתת לרשעים לקחת את האידישקייט
שלנו ,לא לפחד מהם! אתם מבינים את זה? זה חייב להיות .לכל
אחד חייב להיות אומץ לא לתת לקחת מאף יהודי את הדבר
שהכי חשוב לו ,וזה – הקשר שלו עם הקב"ה .הקב"ה ישמור
עלינו ,אלה שרוצים את האמת .אלה שחיים עם האמת – ישרדו.
לא לפחד ,לא לפחד .אתם מכירים את השיר" :כל העולם כולו
הוא גשר צר מאד – והעיקר לא לפחד כלל"...

(יהדות)

וסוף-סוף הרשעים היו חייבים להודות שיש כזה כוכב ,ואכן
לאחרונה פורסם בכל העיתונות וגם באינטרנט שיש כזה כוכב
וקראו לו ( PLANET-9הכוכב התשיעי) ,הם מסבירים כל מיני
דברים ,אך לא אומרים שזה בא לכיוון שלנו...
וכתוב במקורות שלנו שלפני שהכוכב מגיע יהיו שינויים
בכדור-הארץ ['ה' מלך ...תנוט הארץ ,'...פרקי קבלת שבת] רעידות-
אדמה ,סופות-טורנדו ,התפרצויות הרי-געש .לפני כמה שנים היו
מאה סופות טורנדו גדולות באמצע ארה"ב! ובולענים ()Sinkholes
נפתחים פתאום ולא יודעים למה ,ופני האוקינוס-האטלנטי עולים
מאד ,הרשעים אומרים שזה בגלל זיהום-האויר (מחמת התעשיה
והמכוניות) אז ישנה התחממות ,הקוטב-הצפוני נמס ולכן פני
האטלנטי עולים .אבל האמת היא שהקוטב נמס מלמטה בגלל
ההשפעה של פלנט-אקס ולא בגלל זיהום-האויר ,שאם כך  -הרי
הקוטב היה צריך להיות נמס מלמעלה! ויש הרבה יותר רעידות-
אדמה .אתמול היתה רעידת-אדמה גדולה בטייוואן .בארה"ב היה
כזה קור וכזה שלג שסגרו את כל העיר ניו-יורק! ועוד דברים
משונים בכל העולם .הבן-אדם לא יכול להיות בטוח במה שעומד
להיות .אי אפשר לסמוך על אף-אחד ,כמו שנאמר ע"י
האוטיסטים לפני שנים ,לא על שום ראש-ממשלה ולא משנה
באיזו ארץ ,על אף אחד אי-אפשר לסמוך היום.
מתוך מסר של דניאל מתאריך י"ב טבת תשס"ז..." :יהיה מצב עוד
יותר קשה בעולם ,הרבה יותר קשה 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"...

הכל מותר ,וזה לא יכול להמשיך .העולם כל כך רע כללי
['ותשחת הארץ לפני האלוקים' ,פרשת נח] ,שרק הקב"ה יכול למחוק את
זה לנצח ,למחוק את השטן שכל הרשעים מתפללים אליו ,שלא
נדע .אין מה לעשות .בן-אדם לא יכול לעשות את זה ,רק ה'.
"ב ַּלע הַּ ָּמוֶת לָּ נֶצַּ ח ו ָּמחָּ ה ה'
ה' חייב לגמור את זה .זה עבר כל גבולִּ [ .
ִּד ְמ ָּעה ֵמ ַּעל ָּכל ָּפנִּים וְ חֶ ְר ַּפת ַּעמו י ִָּּסיר ֵמ ַּעל ָּכל הָּ אָּ ֶרץ ִּכי ה' ִּד ֵבר" ,ישעיה כ"ה

ח'].

השביט מגיע

תקשור עם דניאל ,ירושלים ,כ"א אדר א' ,התשע"ו

אנחנו דברנו הרבה על כוכב השביט או 'פלנט-אקס' או
איך שאתם רוצים לקרוא לו ,על כל מה שהוא יכול לעשות
לכדור-הארץ ,איך שהוא יכול לשנות את הכל בצורה קשה
ביותר ,ולהפוך את העולם שכל-כך היינו רגילים לו למציאות
אחרת לגמרי .ודאי שגם רוב האנשים בעולם יהרגו ,כבר לא

יהיו[ .זכריה י"ג ,ח'" :וְ הָּ יָּה ְבכָּ ל הָּ אָּ ֶרץ ,נְאֻ ם ה'ִּ ,פי ְשנַּיִּ ם ָּבה יִּ ָּכ ְרתו יִּ גְ וָּ עו,
וְ הַּ ְש ִּל ִּשית יִּ ָּו ֶתר ָּבה']

אני רק רוצה לומר לכל היהודים האמיתיים שקשורים עם
הקב"ה שזה חייב להיות ,זה חייב להיות כך .כי האדם לא יכול
להרוס את העולם שהקב"ה ברא .הוא לא יכול .הוא יכול לפגוע
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בזה ,הוא יכול לעשות דברים קשים לזה ,אך הוא לא יכול
להרוס את זה .רק הקב"ה יכול .ברור לי בלי ספק ,שה'ניבירו'
קיים ויגיע אלינו .אני לא יודע בדיוק מתי ,אבל לא יקח הרבה
זמן .זה בא בשביל לנקות את הטינופת של העולם-הזה [פרשת
נח].
האנושות היתה בטוחה שהיא רק עולה ועולה ,וכל דור
יותר טוב מהדור הקודם ,אבל זה שקר .לפי היהודים זה לא נכון.
לפי היהודים – כל דור הוא פחות מהדור הקודם[ .שבת קי"ב" :אם
ראשונים כמלאכים אנו כבני אדם ,ואם ראשונים כבני אדם אנו כחמורים"] ,אז
אנחנו הדור הכי נמוך מכל הדורות ,ולכן פתאום פרצו ידיעות
שיותר ממאתיים שנה או הרבה יותר מזה ,השטן שולט ברוב
העולם .היו לנו צדיקים גדולים ,אבל בדרך-כלל ,בעולם השטן
שלט ושולט 'בגדול'.

יהודי-אמיתי בסופו של דבר ינצל .אז עם-ישראל ,תתפללו לה'
להציל אותנו ברחמים ,שלא נסבול ,שתמיד נדע שאין עוד
מלבדו [] .הכוכב הזה ,הוא נשלח ע"י הקב"ה לעזור לנו להגיע
לתיקון הגדול שלנו וליהנות שוב בעולם שכולו גן-עדן.
איך אפשר לראות את הכוכב?
לצלם את פלנט-אקס זה לא פשוט .זה לא צילום בחתונה ממרחק של
מטרים ספורים ,אלא צילום במרחק של מיליארד וחצי קילומטר! ובנוסף,
האור החזק של השמש מסתיר את כל הכוכבים הנמצאים 'מאחוריו' .לפיכך
נדרש ציוד צילום יקר או סיעתא דשמיא .מאחר ופלנט-אקס מגיע מאחרי
השמש אז הכיוון ידוע .ומאחר ובמשך היום אור השמש הוא חזק מאד ,הרי
ניתן לצלם את הכוכב רק בזמן הזריחה או השקיעה ,זמן בו נחלש אור
השמש .לפי מספר תמונות שפורסמו ניתן לראות את הכוכב מימין לשמש
בזמן הזריחה או משמאל לשמש בזמן השקיעה .בנוסף לכך ,ניתן לראות
את הכוכב רק ממקום גבוה המשקיף על מישור ,ביום שמש ללא עננים.
חשוב לזכור – אסור להסתכל לכיוון השמש מכיון שזה גורם נזק לעיניים
עד כדי עיוורון .ניתן להסתכל דרך מצלמות דיגיטליות או משקפי שמש
כהות.

עכשיו זה יגמר .נגמר הזמן של השטן והחבר'ה שלו .כל
הרשעים יעלמו ורק היהודים-האמיתיים ישארו .יהודי-אמיתי זה
יהודי שהנשמה שלו עמדה בהר-סיני ואמרה "נעשה ונשמע".
וכל הערב-רב שעשו לנו כל-כך הרבה צרות כל השנים – יעלמו,
ורוב הגויים יעלמו.

קטעים ממכתב שפורסם לפני שנים ברשת החברתית .שם הכותב וזהותו אומתו.
התוכן המדהים מדבר בעד עצמו ...מה גם שהדברים חופפים ודומים בפרטים רבים
למה שנכתב בתקשורים.

רק הגויים שמבינים שטעו בכך שהאמינו בכוחות שונים
מהקב"ה ,והגויים שלא האמינו בכוחות האלה ,אך הלכו לפי מה
שהקב"ה אמר – הם ישרדו .אף אחד אחר לא ישרוד .במבול -
עוג מלך הבשן שרד ,אבל הפעם לא יהיו כאלה ,רק אלה
הנבחרים של הקב"ה.

אני פוליטיקאי נורבגי .ההוכחה שלי שמה שאני אומר זה
נכון הוא בתצלומים ששלחתי המציגים אותי ,את ראש-הממשלה
והשרים שאני נוהג לפגוש ואני מכיר .הם יודעים את כל זה,
אבל הם לא רוצים להבהיל את האנשים או ליצור פאניקה
המונית.

כוכב השביט יגיע ,עם כל הפחד ,ועם כל ההרס ,אבל עם
ישראל שיושב בארץ ישראל – לא לפחד ,אין ממה לפחד .אנחנו
הילדים של הקב"ה ,ולא לפחד .אנחנו ביחד ,אנחנו עם אחד.
אנחנו העם הנבחר של הקב"ה .זה לא השתנה וזה לא ישתנה
לעולם ['כי אני ה' לא שניתי ואתם בני יעקב לא כליתם ,'...מלאכי ג'].

ממשלת נורבגיה בונה יותר ויותר בסיסים בבונקרים תת-
קרקעיים .הם אומרים שזה פשוט להגנה על העם של נורבגיה
ממקרי-אסון .כאשר שאלתי 'מתי הבניה תסתיים?' ,ענו" :לפני
 ."2011הם נבנים גם בישראל ובמדינות רבות אחרות.

תתכוננו ,לא לפחד ,אתם יכולים לאסוף אוכל ,שתיה וכו'
(נאמר באחד התקשורים הקודמים – למשך שבועיים) ,אבל לא לפחד ,כי
ה' ישמור עלינו ,וגם ידאג לנו לכל מה שאנחנו צריכים .אז
שיהיה לכם מה שאתם צריכים בהתחלה ,וה' ימשיך לשמור
עליכם ולתת לכם את מה שהבן-אדם צריך בשביל לחיות .זה
יקח קצת זמן עד שזה יגמר ,עם הפסקות ,על-מנת שנוכל
להתרגל למצב החדש .לא להתייאש .להיות עם ה'.
ה' אוהב אותנו ועושה לנו רק מה שצריכים כדי להגיע
לחיים נצחיים .אז עם-ישראל ,תהיו עם הקב"ה .כל הגשמיות
העצומה שאנחנו אספנו בדורות האחרונים – תיעלם לגמרי.
הנשים תהיינה צנועות וגם הגברים .יהיה לנו כל מה שאנחנו
צריכים בשביל לחיות ,ויהיה לנו הרבה יותר מבחינה רוחנית,
זה יהיה לנו הדבר הכי-הכי חשוב ללא הגשמיות המיותרת.
יהיה עולם שאני פשוט לא יכול לתאר את זה ,כי זה יהיה
כל כך טוב – אין לי מילים .ואני מתגעגע לזה ,מתגעגע ממש,
וזה יהיה עוד יותר טוב מגן-עדן ,מהגן-עדן שאחרי הגן-עדן של
אדם וחוה ,שבו נשמות נחות ומחכות לחזור לעולם הזה ,אבל
זה יהיה עולם ' -מעין עולם הבא' ,ויהיה לנו גם גן-עדן פה ,כמו
פעם.
שוב ,לא לפחד ,כי אין פחד ,רק לאלה שלא בוטחים בה'
יהיה להם פחד ,והפחד הזה זה לא טוב ,זה יביא סבל ,אבל כל

 Planet Xמגיע ,ונורבגיה החלה עם איחסון של מזון וזרעים
באזור סבאלברד בצפון הארקטי בעזרת ארה"ב והאיחוד
האירופי .הבונקרים התת-קרקעיים מיועדים רק לאלה הנמצאים
בשלטון ולאנשי-מפתח כגון רופאים ,מדענים ,וכן הלאה .באשר
לי ,אני כבר יודע שאני הולך לאזור של ( Mosjoenעיר
בנורבגיה) שבו יש לנו מתקן צבאי עמוק מתחת לאדמה .כל
הבונקרים מחוברים ביניהם עם מנהרות ,יש תיקשורת וכלי-
תחבורה ביניהם .האנשים אשר ישארו על פני השטח למות יחד
עם האחרים לא יקבלו עזרה כלשהי .התכנית היא ש2,000,000-
נורבגים יועברו למקומות בטוחים ,וכל השאר ימותו .כלומר
 2,600,000יאבדו אל תוך הלילה ולא ידעו מה לעשות.
אני מאוד עצוב .לעתים קרובות אני בוכה עם אחרים
היודעים כי כל-כך הרבה אנשים ימותו .הממשלה משקרת לעם
כבר משנת  .1983כל הפוליטיקאים הגדולים יודעים זאת
בנורבגיה ,אבל מסתירים זאת ,כי הם יודעים שאם יספרו –
יהרגו בוודאות .אבל לא אכפת לי יותר על עצמי .האנושות
חייבת לשרוד ,המין האנושי חייב לשרוד .אנשים צריכים לדעת
את זה.
כל הממשלות בעולם מודעות לכך .לכל האנשים שיכולים
להציל את עצמם אני רק יכול לומר כי כדאי לעבור למקום
גבוה ,לאכסן מזון למשך חמש שנים לפחות עם שימורים ומים
למשך זמן מה .רצוי גם גלולות נגד קרינה אם התקציב מאפשר
זאת.
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אני מבטיח לכם ב 100%-כי הדברים הבאים יקרו .ישנן
ארבע שנים להתכונן לסוף .תשיגו נשק ,תתארגנו בקבוצות
הישרדות ,תחפשו מקום גבוה ובטוח עם מזון למשך זמן .שאל
אותי משהו ואני אענה ככל שאני יודע על הקשר הנורבגי לכל
זה .הסתכל מסביב :הם בונים בסיסים תת-קרקעיים בכל מקום.
תפקחו את העינים ,תשאלו את הממשלות מה הם בונים ,והם
יגידו" :אה ,זה רק אחסון לאוכל" ,וכן הלאה .הם יעוורו אותך
עם כל השקרים.

בהתחלה .זה היה משהו כמו מתוך סרט-מדע-בדיוני .זו היתה
הפעם הראשונה שהייתי בבסיס שכזה .לאחר מכן ,עברנו
במנהרה ארוכה באורך של כ 500-מטר .חיכו לנו אנשי-צבא
מצויידים בנשק .אנחנו חולקנו בקבוצות .חלק פנה לדרך אחרת,
ואני והקבוצה שלי התבקשנו לבוא עם השומרים למקום אחר.
כשהגענו התבקשנו לשים מסכות 'להגנתינו' .חשבתי לעצמי:
'להגנתינו'?! האם אנחנו לא מספיק מוגנים בתוך מתחם תת
קרקעי ענק זה ועל ידי שומרים עם נשק?!'..

לעיתים קרובות אני רואה את הפוליטיקאים ,אנשי השלטון
בנורבגיה ,הם לא מה שאנחנו חושבים .זה כאילו שהם נשלטים
בכל מחשבה ,ובכל דיבור .הם עושים ואומרים בדיוק מה
שאומרים להם לעשות .זכור כי כל אלה שחיים בתחום העיר הם
אלה שיפגעו וימותו קודם ,ולאחר מכן יכנס הצבא לטהר את
שאר הניצולים (מהקרינה?) ויש להם הנחיה לירות כדי להרוג אם
קיימת התנגדות להביא אותם לתוך המחנות ,שבהם כל אחד
יקבל מספר ותג.

הוכנסנו לקרונועים באורך כשתים-עשרה מטר ,הייתה לזה
צורה מחודדת מלפנים ומאחור .היו בו עשרה מקומות ישיבה.
ניתן להסיע אותו בשני כיוונים בלי צורך להפוך אותו .המהירות
היתה גבוהה מאד והרגשתי חולה בתום הנסיעה .היה גם מקום
למטען שאתה יכול לקחת איתך .היו הרבה קרונות כאלה סביב.

הציבור לא ידע מה קורה עד לסוף ,כי הממשלה לא רוצה
ליצור פאניקה המונית .הכל יקרה בשקט ,והממשלה פשוט
תיעלם לתוך הבונקרים .אבל אני אומר :לא לטמון את הראש
בחול ,תתארגנו בקבוצות כדי להיות בטוחים עם המשפחות
שלכם .תעבדו יחד כדי למצוא דרכים להתמודד ולפתור את כל
הבעיות הרבות שיגיעו.
לאחר המכתב הראשון ,המקור התבקש לענות על מספר שאלות,
ולהלן המכתב השני:
בקרתי מספר פעמים בכמה בסיסים תת קרקעיים .השתמשנו
בכעין רכבת-קלה כדי להגיע ממקום למקום .יש לי הוכחות
למכתב שלי ,ואני סומך במאת האחוזים על המקורות שלי .הם
מפחדים להגיד את מה שהם יודעים כי הם מפחדים על חייהם.
אני פשוט רוצה שהציבור מה קורה .אני לא מפחד למות .כל
הפוליטיקאים בשלטון בנורבגיה יודעים על כך .אני דואג לעתיד
הילדים שלי וכל הילדים האחרים שיגדלו בעולם החדש .אנחנו
צריכים לעשות הכל כדי שהם יגדלו בידיעה מה שהוריהם עשו
בשבילם ,כגון מתן מידע זה לאנשים כמוכם.
בשנת  2009ממשלת  ...תיבחר ו ...ייבחר לראש הממשלה.
זה כבר ידוע וחשוב להבין את זה .כל הבחירות – הן זיוף אחד
גדול ,ורק האנשים מאותה קבוצת-השלטון עולים לשלטון ,כל
אחד בתורו .תראה את ההיסטוריה הפוליטית של נורבגיה עד
עכשיו .נא לחלוק את המידע הזה עם השאר .כשיגיע הזמן
אנשים ישרדו בגלל האינפורמציה שהם למדו .אני לא מקבל
שום דבר חוץ מצרות מפרסום זה ,ואין לי שום צורך להטעות
אף אחד .אני עושה את זה רק כדי לחשוף מה יקרה במדינה
שלי על מנת שיותר אנשים ישרדו את העתיד לבוא.
מכתב שלישי:
כשהייתי בצבא נדרשה היחידה שלי לבצע משימה מסויימת
באחד הבסיסים התת-קרקעיים .נאמר לנו" :אל תשאל שאלות,
פשוט תעשה את העבודה שלך ."...מאוחר יותר ,כאשר נחתנו
מחוץ לבסיס ,נלקחנו במשאיות אל תוך בסיס שבו היו דלתות
ענקיות עם משמר כבד של אנשי צבא אחרים .נכנסנו דרך
הדלתות וחשבתי' :מה זה צריך להיות?' .הרגשתי קצת מפוחד

אני יודע שכאשר קרונוע כזה עבר הוא נע במהירות .מעולם
לא ראיתי דבר שכזה לפני כן .מאוחר יותר ,כאשר הגענו לתחנה
הרגשתי חולה .גם האנשים האחרים שהיו איתי הרגישו כמוני.
אחד השומרים אמר שזה קורה בפעם הראשונה לכולם .היו
שומרים עם נשק בכל מקום ...השומרים עצרו אותנו ואמרו לנו
להחליף בגדים בתוך חדר אחר ולבוא איתם .לאחר מכן ,אנו
נלקחנו למעלית שבה לדעתי היינו אמורים לרדת ,אך זה נסע
הצידה במשך כשלוש דקות .שוב ,חשבתי עד כמה גדול הוא
המקום הזה!
לאחר מכן ,כאשר חזרנו לבסיס אחרי שבצענו את המשימה,
חשבתי שהעולם אינו באמת כפי שהוא נראה ,וכי הרבה דברים
מוסתרים מהציבור .זה העציב והפחיד אותי .בהמשך חיי ,כאשר
נכנסתי לחיים הפוליטיים התחלתי לבדוק את זה ,כי הרגשתי
שאני חייב לדעת .מה שגיליתי היה כי בסיסים ענקיים אלה
שבתוך האדמה נועדו עבור אנשי-השלטון והצבא בכדי לשרוד
בפנים .היה איזה איום שהולך לקרות וכי המין האנושי חייב
לשרוד ,וזהו ."Planet X" :למדתי על זה מכל מה שראיתי עד
עכשיו.
הממשלה יודעת את זה ,והם מסתירים את זה מידיעת
הציבור .הם כבר במעקב אחרי האובייקט הזה במשך זמן רב,
ומקבלים על זה עידכונים מארה"ב .אני יודע כי נבנו בנורבגיה
שמונה עשרה בסיסים כאלו .אני לא יודע מה הן כל הסכנות של
הכוכב הזה כי אני לא מדען ,אבל מה שאני יודע זה שהם נבנו
במשך ארבעים או חמישים השנים האחרונות .וכאשר האובייקט
הזה יעבור יהיו הרבה בעיות על פני השטח של כדור הארץ .זה
כל מה שאני יודע .זו הסיבה מדוע הם מתכננים לרדת למקלטים
מתחת לאדמה .וכאשר האירוע הזה יגיע ,הם בטוחים כי יצרכו
לחיות שם חמש שנים או יותר .וכאשר ידעו שהסכנה חלפה
והשטח בטוח הם יוכלו לעלות ולבנות את העולם מחדש .נאמר
לנו כי יש משהו בחלל והוא הולך לגרום הרס רב.
אין לי רצון לייצור פאניקה המונית .אני רק רוצה לומר
לציבור מה שעתיד לבוא .אני עשיתי מה שאני יכול מבחינתי.
יש דברים בעולם הזה שאינם ידועים לציבור .ויש דבר אחד
שאני יכול לומר על זה :להיות מוכן ,לא לחכות לעזרה
בברכה
בהם.
להאמין
ולא
מהממשלה
http://projectcamelot.org/norway.html
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עובד נאס"א חושף( :תרגום)
החל מסוף שנות החמישים היתה באמריקה סערה מדעית
על הדבר הזה שם בחוץ ,בחלל .כל האסטרונומים צפו אותו ,וזה
היה בתקופה שלא פחדו לדבר על זה.
בשנת  1961פורסם במגזין מדע-פופולרי על  .Planet-Xעל
הכריכה היתה תמונה של כוכב-לכת אדום ענק וגל ענק המתקרב
לחופי קליפורניה .היה כתוב שהגל יהיה בגובה שלש ק"מ!
התרגשתי מאד והראתי את התמונה לכולם בבית ,הם קראו את
העיתון ואמרו שכתוב שזה יהיה עוד חמישים שנה ...ועד היום
אני שומר את המגזין.
ובכן חמישים שנה עברו ...ו Planet-X -נמצא מעלינו! ראיתי
אותו בטלסקופ החלל 'האבל' ( - HUBBLEשוגר למסלולו ב ,1990-חג
במסלול בגובה  600ק"מ מעל פני כדור-הארץ במהירות של  7ק"מ בשניה

ומשדר תמונות מהחלל .עלות בנייתו –  2.5מיליארד דולר).
הכוכב נראה כמו כדור אש אדום ,ומאחוריו שובל ארוך
אדום העשוי מכל החלקיקים הקטנים המקיפים אותו .לפני עשרים
שנה הוא נראה כמו אבק ,ענן אדום בהיר ,ועכשיו כאשר הוא
התקרב ,הוא נראה דרך הטלסקופ כאילו שהוא מעבר לרחוב,
הוא נראה כמו מערכת-שמש קטנה ,אתה יכול לראות את
הכוכבים הסובבים אותו והוא בא ישר לכיוון שלנו .אני מקווה
שהדבר הזה לא יפגע בנו.
ממש בקרוב ,וזה באמת יקרה לנו ,נתחיל 'לחטוף' .כל מיני
דברים יתחילו להכות אותנו .מרחפים סביבו טריליוני
אסטרואידים ,ממש אבק של חלקיקים .חלקם בקוטר של כשמונה
מאות קילומטר! הכוכב יקיף את השמש ויבוא אלינו ...אי אפשר
לדעת כמה פסולת יש בזנב של הדבר הזה ,וכדור-הארץ יעבור
בתוך הזנב שלו...
יש לו זנב עמוס זבל ,ואני מתכוון שזה צפוף מאוד עם אבק
וסלעים ,וכאשר כדור-הארץ יעבור דרכו  -זה יכה אותנו כמו
בהתפרצות זעם ( .)PADDYזה יכה כל דבר על פני השטח של
הקרקע.

אנו צריכים להיות במקלט בעומק של לפחות עשר מטר
בתוך האדמה עם כיסוי הגנה של לפחות חמש מטר בטון ,בגלל
שהסלעים האלה ישברו ויעברו דרך כל גג של בית שעדיין
עומד על תלו...
כאשר הכוכב הזה יעבור הוא יסובב את הצירים של כדור-
הארץ (( .)pole shiftשסיבובו של הכדור יהיה לא ממערב למזרח אלא
מצפון לדרום!) .החבר'ה ב CIA-אמרו לי שזה ימשך עשרים
ושמונה דקות .הקוטר של הכוכב הזה הוא כ 75,000-ק"מ (גדול
פי ששה מכדור הארץ) ,והטמפרטורה שלו מוערכת בכעשר מליון
מעלות! הוא יורה לכל הכיוונים אבק של חלקיקי תחמוצת ברזל
אדום (.)red-iron-oxide-particles
הכוכב לא יפגע בנו ,אבל יעבור ליד .זה יגיע כל-כך מהר,
וזה יהיה עלינו לפני שאנחנו אפילו יודעים שזה מגיע .המשיכה
המגנטית שלו מדהימה .השדות האלקטרומגנטיים של הכוכב הזה
יהיו כל כך חזקים שהוא ימשוך ויסובב את הקוטב הצפוני
בתשעים מעלות .אם בני-האדם לא יתחבאו מתחת לאדמה עם
קסדות על הראש – זה 'יטגן' להם את המוח (ההשפעה
האלקטרומגנטית) והם ישכחו את כל מה שהם ידעו ,הם יהיו
אידיוטים גמורים! אחרי שהדבר הזה עובר – הם יאבדו את
החושים שלהם ,ולא ידעו מאיפה זה בא להם.
נאמר לי שיהיו גלים בגובה של מאתיים מטר אשר יקיפו
את כדור-הארץ ,וההשפעה של זה כל כך קשה ,ובמקומות שאין
קרקע מוצקה – יהיו בולענים .יהיו רעידות-אדמה שאתה לא
יכול לדמיין ,תהיינה רוחות במהירות של חמש מאות קמ"ש,
ובמקומות אשר הם ינשבו – לא ישאר דבר עומד.
המדענים יודעים עליו הרבה שנים .אם הם יכולים לראות
כוכבים במרחק של שנות אור ,איך לא יכולים לראות כוכב
שנמצא בחצר האחורית שלנו ,במערכת השמש? ועוד מעט תוכל
לראות אותו ללא ציוד מקצועי .העניין הוא שהם שומרים זאת
בסוד בכדי למנוע פאניקה מהציבור.
זה יהיה הסוף של העולם כפי שאנחנו מכירים אותו.

בס"ד ,תקשורים עם דניאל  -השביט מגיע!  .עמוד 6

תראו לה' שאתם אתו
בס"ד ,ירושלים ,תקשור עם מנחם ,אור לראש-חודש אדר ב' תשע"ו
אני רוצה לומר שהרשעים מאד-מאד עצבניים בכל העולם .בכל והשקיעה ,כדי שלא נראה את זה ...אבל הרבה כבר ראו את זה ,אפילו
מקום מגלים הרבה סודות מהם ,וזה דבר שאף פעם לא היה .הם עבדו

הרבה מאד כבר ראו את זה.

מאות שנים במחשכים ,בתוך הצל ,שאף אחד לא ראה אותם ,ואף אחד

תבל מצלמות שמכוונות און-ליין על הזריחה והשקיעה ,אך בכמה מקומות לאחרונה כמו

לא יכול היה להצביע עליהם שהם הרשעים שמכוונים את ההיסטוריה
של העולם ,שחושבים שמכוונים את ההיסטוריה של העולם .אבל עכשיו
הם ממש לפני הסוף של התכניות שלהם בשלב זה ,שזה אומר שהם
כמעט מוכנים-כביכול להשתלט על העולם ,ככה הם חושבים .הם
חושבים שיעשו את זה ,אבל ה' לא יתן להם.
והם מאד דואגים .כי הם מרגישים שהתפיסה החזקה על הצוואר
שחשבו שיש להם על האנושות ,כבר נחלשה ,והמסכנים ,שהם חושבים
שהם תופסים אותם עד שלא יכולים לצאת מהלפיתה שלהם  -מתחילים
להסתובב ,ולהתגונן .וזהו .יש מכל הכיוונים את אלו שמוציאים את כל
העבירות שלהם .בכל פעם מגלים משהו אחר ,משהו חדש ,משהו יותר
גרוע ,ויותר מגעיל ,יותר מבייש ,ויותר ויותר מראה שהם שייכים לשטן.
אומרים שאובמה הוא מוסלמי .אבל הוא בכלל איננו מוסלמי! הוא
מאמין בשטן! את הסגנון שלו – המוסלמים שונאים ,כי זה נגד החוקים
שלהם ,נגד הדינים שלהם .אחד שכמוהו הידוע בשל הכיוונים שלו –
הם היו מיד מורידים לו את הראש ,אבל הוא לא מאמין במוחמד כנביא,
והוא לא מאמין בקב"ה ,והוא גם לא מאמין באותו-האיש ימש"ו .הוא
מאמין אך ורק בשטן.
והם ,הרשעים ,כבר מכינים את עצמם לעבור לבונקרים שלהם.
אבל הם צריכים לדאוג שלפני כן כל העולם בלאגן .אז אני מאמין
שבעתיד הקרוב נראה את הנפילה של הכלכלה הקשה ביותר שבכל
ההיסטוריה .ילכו לישון עשירים – יקומו עניים ,מבלי אפשרות להגיע
לכסף שלהם.
וחוץ מזה ,ת היה בעיה קשה מאד לרוב העולם ,כי הם רוצים
להתחיל את מלחמת העולם השלישית .ואנחנו רואים את כל הסימנים.
האמריקאים נכנסים לאוקראינה ,כדי להילחם או בכדי להכין את
האוקראינים להילחם כנגד הרוסים .הרוסים והטורקים נלחמים האחד-
נגד -השני בסוריה ,והאמריקאים שולחים חיילים לסוריה .ויש בעיות עם
הצפון-קוריאנים שמאיימים על ארה"ב ,וכו' וכו' ,אין סוף לזה .ואני
מאמין שיפוצצו כמה מקומות גדולים עם כמה פצצות גרעיניות ,שזה
יכניס את כל העולם להלם ,ביחד עם הנפילה של הכסף ,ואז מתחת
למסוה הבלאגן הזה הם יכנסו לבונקרים ...זה לא פשוט להיכנס
לבונקרים האלה ,הם אלפי אנשים! זה לא עשר או עשרים אנשים ...הם
אלפי אנשים שנכנסים ,והם צריכים גם להשלים את ההכנות האחרונות,
ולהביא עוד אוכל ועוד דברים שהם צריכים וכו' .ועם כל הענין של
הזמן  -זה צריך להיות ממש מדויק ,כי הם צריכים מצב שכל העולם
יהיה עסוק עם איזה משהו אחר ,ואז ,הם מאמינים ,הם יכנסו למקומות-
המסתור התת-קרקעיים עם כל הלוקסוס שלהם ,והם ישחקו שם בזמן
שרוב העולם ימותו ,רוב אוכלוסית העולם תמות .זה מזכיר לי את מה
שמספרים על נירון ,הקיסר של רומא ,שהוא ניגן על הנבל שלו בזמן
שרומא בערה באש ...גם הוא היה דגנרט שרצה להתחתן עם הסוס
שלו.
ו עכשיו אנחנו צריכים רק לא לפחד .הכוכב הזה מתקרב אלינו ממש.
ונכון ,אתם צודקים ,הם מנסים להסתיר מאיתנו את מועד בואו ,אבל
הם לא יכולים .ונכון ,הם מוציאים חלקים של סרטים באינטרנט המראים
באופן קבוע און-ליין מצלמות בכל העולם שמכוונות על הזריחה

(הסבר :יש באינטרנט אתרים שמראים מכל קצוות

מקסיקו אוסטרליה ועוד ,חלקים מן הסרטים האלה מוחשכים ולא מעבירים את הצילומים
של השמש בזריחה ובשקיעה ,וזאת בכדי שלא לחשוף לעיני כל את התמונות של כוכב

השביט).
והם זורקים לשטח דיסאינפורמציה ,כמו מה שמספרים שבעצם אי
אפשר בכלל לראות את זה ,כי זה נמצא בצד השני של השמש ...אבל
זה לא נכון ,כי זה מתחיל להיות יותר ויותר ברור ,כך שכולם יכולים
לראות את זה ,עוד מעט.
ש .האם גם בארץ רואים אותו ,את הכוכב? ישנן שמועות שכן...
אני מאמין שכן ,אני מאמין שהרבה כבר רואים את זה .אבל אני לא
יכול להגיד בטוח ,אבל אחד הסימנים הכי ברורים הוא שבכל העולם
ישנם הרי-געש שמתפוצצים האחד-אחרי-השני ,וזה משהו לא רגיל,
הרבה יותר מהרגיל .אנחנו רואים את השינויים במזג-האויר כשאנחנו
יודעים שלפחות חלק מזה יכול להיות שזה מהפעולות של הרשעים,
אבל אין להם סיבה לעשות זאת עכשיו ,הם אמנם יכולים להשתמש
בזה בתור נשק ,אבל סתם ככה הם לא אמורים להשתמש בזה .ובכל
אופן יש דברים שאין להם טכנולוגיה לעשות ,לדוגמא ,לגבי הרי-הגעש
האלה שכל כך הרבה מתפוצצים בזמן האחרון ,זה לא יכול להיות שהם
אלו שגורמים זאת .ויש עכשיו גם מקומות עם הרבה-הרבה שלג ,וקר,
מאד קר ,הרבה יותר קר מפעם ,וכמו שהיה באיראן ,שם היה  50מעלות
באיזו תקופה! ויש בלי-סוף ,בלי-סוף ,שינויים בטבע מאד מפחידים.
ובקוטב הצפוני והדרומי זה הכל נמס .וזה מגיע מתוך כדור הארץ,
כי כדור הארץ מבפנים מתחמם .וזה הכל בא רק כתוצאה מהתקרבות
הכוכב הזה ,אז יש מלא-מלא תופעות משונות ,וגם בגלל שהקוטב-
הצפוני נמס בכזו מהירות שהאוקיינוס האטלנטי פשוט עולה ועולה,
ולכן בכל החופים של ארה"ב מתלוננים שזה פשוט מגיע עד לבתים!...
וזו בעיה קשה ביותר.
ועכשיו אנחנו חייבים להבין .הרישעות של העולם כבר עברה את
כל הגבולות ,וה' הולך לגמור את זה ,וזה יהיה ברור שזה מה' .ואני
יודע שרוב האנשים לא רוצים להבין את זה ולחשוב על זה .הם יוצאים
מהבית שלהם ,יש שמש ,או א פילו אם יש גשם ,או אפילו אם שלג,
אבל עדיין זה עוד אפשרי ללכת לעבודה ,ועדיין יש איזו משכורת
אפילו אם זה פחות ,וכו' .אפשר עוד ללכת לכל מיני חופשים ,אפשר
לטוס למקומות ,אפשר 'להירדם' ולא לדעת מה קורה ולא לרצות לדעת
מה קורה .ומה עוד שנאס"א ,אלה שמכוונים את נאס"א – זה הג'זוויטס
)(Jesuitsהקתולים ,הם אלו שמכוונים את האירגון הזה ,ויש להם
שליטה על מה שאנחנו כן יודעים או שלא יודעים או לא רוצים לדעת.
ואם מישהו עובר את הגבול  -אז הוא גמר את החיים שלו ,באמת! אבל
עכשיו כל-כך הרבה מדברים ,אז כמה אפשר כבר להרוג? ...וחוץ מזה,
הם לא צריכים כל כך לדאוג ,כי הם נכנסים לבונקרים שלהם ועושים
חשבון שה' יעשה כבר את הרציחות שהם היו צריכים לעשות.
אבל האמת היא שהם לא יעברו את זה מבלי סבל .הם סבורים
שילכו לבונקרים שלהם ,ישכבו שם מתחת למנורת-השיזוף ,יאכלו
פיצות ,וישתו יין ,ויסתכלו בסרטים וכו' ,כאשר כולם למעלה מתים...
צחוק גדול ,בשמים צוחקים מהם ...הם עומדים לקבל את העונש .והעונש
הראשון והגדול זה ילך לאדום [אברבנאל ,עיקרי הגאולה ,העיקר הב'],
ולעמלק שבא מאדום .וזה יהיה מאד קשה ,אבל הם ידעו ,הם ידעו

ברגע לפני הסוף שלהם ,שהם הפסידו ,הפסידו בגדול [תהלים סוף מזמור
פ"גֵ ' :יב ֹׁש ּו וְ יִ ָּּבהֲל ּו עֲ ֵדי ַעד ,וְ יַחְ ּ ְפר ּו וְ יֹאבֵ דוּ :וְ י ְֵדע ּו ִּכי אַ ּ ָּתה ִׁש ְמ ָּך ה' ְלבַ דֶּּ ָּךֶּ ,ע ְליוֹ ן

ַעל ָּּכל הָּ אָּ ֶּרץ ,]'...שהשטן עצמו – ה' הוא שיצר אותו בכדי לאפשר לאדם
לעלות ,לעלות ולעלות רוחנית .בכל פעם שהוא בא במלחמה עם השטן
והוא מנצח  -אז הוא עולה ,עולה רוחנית

יראֶּ ָּ
יך ּנֵס ְל ִה ְתנוֹ סֵ ס',
['נ ַָּת ּ ָּתה ִ ּל ֵ

תהלים ס' ,וע"ש ברש"י] .וזו היתה המטרה בקיומו של השטן,

[מזמור פ"ט:

את ,'...וכמובא בזוה"ק תרומה דף קס"ג .על משל הזונה ובן
' ַעל ַמה ּ ׁ ָּשוְ א ָּּב ָּר ָּ

המלך ,ע"ש] אבל מאחר שכ"כ הרבה בני אדם לקחו את השטן כהכל-
יכול ח" ו ,אז אלה צריכים להיעלם מן המציאות ,וישארו אך ורק
הנשמות הטהורות שעמדו בהר-סיני ,וגם כמה גוים שה' בוחר אותם.
ה' יעזור לנו להבין שהעולם עכשיו נמצא מתחת לשלטון-כביכול
של רשעים גמורים ,רשעים גמורים .הרשעים האלה יודעים הרבה שנים
על הכוכב הזה ,ושתקו .ומי שפתח את הפה – הלך לעולם הבא .והם
רוצחים ,ממש רוצחים .אבל תבינו ,אלה הם כל האירגונים שכאילו הם
אלו שאמורים לשמור על ' הדמוקרטיה של המערב' ...זה הכל שקר .הם
הרוצחים! הם הרשעים! ורוב האנשים בעולם ממש לא-חכמים ,אפשר
להגיד שהרוב הם טיפשים ,או לעשות את זה יותר ברור :סתומים ...לא
מבינים כלום ,ולא רוצים להבין כלום .רק רוצים את האוכל שהם
אוהבים ,ואת השתיה שהם אוהבים ,את דרך-החיים שהם רוצים ,וזהו.
יותר מזה לא מעניין אותם .ומאחר שהם כאלה טפשים – הם נתנו
לרשעים להשתלט בקלי-קלות.
ובין הרשעים הכי גרועים ,שוב ,זה העמלקים ,שהם אדומים .ורומא
תיחרב ,רוב העולם יחרב ,אבל עמ"י ישאר שלם .הרבה יהודים ימותו
בזה ,אבל הם כנראה ע"ר .אם הם הולכים כתוצאה מהמתרחש עם
הכוכב הזה ,שהיהודי לא חי אחרי זה ,אז זה אומר שכנראה הוא היה
ע"ר .לא מדובר בשלב לפני כן ,רק בזמן הזה .ויהיו לנו שלשה ימי
חושך!

[כמו ביציאת מצרים שבשלשת ימי האפילה מתו רוב היהודים ,אלו שלא

רצו באמת לצאת ממצרים ,ראה פרשת בא רש"י י' כ"ב] ובימים האלה ,בימים
של גוג-ומגוג ,כבר יהיו היהודים האמיתיים .אבל אנחנו צריכים לא
לפחד ,צריכים לעשות תשובה ,במקום להיכנס להיסטריקה ולהשתולל
מפחד ,או בכלל לסגור את הראש לגמרי לגבי הענין הזה ,ולהגיד' :זה
שטויות' ,ולא להאמין בזה ,אני אומר לכם ברור :הכוכב הזה יגיע ,הוא
יהפוך את העולם שלנו! זה לא דמיון .זו אמת .ומי שחושב שזה לא
אמת – אוי לו.

אז עכשיו הזמן להפוך את החיים שלנו לחיים-של-קדושה ,חיים של
'אנחנו והקב"ה' ,ביחד .שאנחנו רק משתדלים להיות עבדים שלו ,להיות
עובדים שלו ,וזה הכל .להבין שזו הסיבה היחידה בשביל לחיות ,רק
לשמח אותו כביכול ,זה הכל

אתי לְ ׁ ַש ֵמ ׁש
[משנה סוף מסכת קידושין' :וַ אֲ נִ י נִ ְב ֵר ִ

אֶ ת קוֹ נִ י ,'...ברכות י"ז' :אשרי מי שעמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו .]'...וזו
המטרה של כל החיים ,וזו ההנאה של כל החיים .אבל הם אוהבים את
ההנאות של הכסף ,של הדברים שנעלמים ,וזה יעלם .זה הכל יעלם!
אתם מבינים?! ...אתם שומעים? ...זה יעלם בצורה קשה .ולא לפחד.
יהודים ,כל היהודים בעולם! אתם רוצים להראות לקב"ה שאתם
איתו? אז תגיעו לארץ אם אפשר .אם אתם יכולים  -תתאמצו להגיע
לארץ ,כי זה יהיה המקום הכי בטוח .אבל לא זו הסיבה להגיע לארץ.
הסיבה להגיע לארץ זה כדי להראות לקב"ה שאתם באמת מחכים
למשיח ,שאתם מוכנים לעזוב את בתי–האבן שבניתם ,בכדי שזה יעמוד
לדורי דורות [ר' ספר הברית מאמר ט' פ"א] ,בלי כל מחשבה להגיע אי
פעם לארץ להתגורר פה ,עליכם להראות לו שאתם איתו ,ושאתם
מוכנים פשוט לקחת את עצמכם ולעשות משהו מאד קשה ,להראות לו
שאתם מאמינים בו ,שאתם יודעים שהוא הכל-יכול ולא שום דבר אחר.
להבין שהעולם כל כך מלוכלך ,כל כך מלא טינופת ,שאי אפשר אפילו
לחיות כמו יהודי כבר .אין אוכל ,אין כבר שום מקום קדוש שלא מנסים
לטמא אותו .זה משהו איום ונורא .ואם אתם רוצים להיות יהודים-
אמיתיים ולהראות לקב"ה שאתם איתו ,אז תעשו מאמץ להגיע לארץ,
להתיישב פה ,ולא להתפלל לעגה"ז או לרצות את עגל-הזהב ,עלינו
להוריד את כל הרמה של החיים הגשמיים ,ולשבת ולהתפלל ולעשות
את רצון ה' .ללמוד ,ולהתפלל ,ולעשות את רצון ה' .זה מה שיש לי
להגיד ,זה העיקר.
ה' מביא את הכוכב הזה ,ואף אחד לא יכול לעמוד נגדו .הוא מדי
גדול בשביל כולם .אבל הוא קטן בשביל הקב"ה [תהלים מזמור פ"טִּ ' :כי
ִמי בַ ּ ׁ ַשחַ ק יַעֲ ר ְֹך לה'ְ ...ל ָּך ׁ ָּש ַמיִ ם אַ ף ְל ָּך אָּ ֶּרץַ ' '...מעֲ ֵשי אֶּ צְ ְ ּבעֹתֶּ ָּ
יך ,י ֵָּרחַ וְ כוֹ כָּ ִבים

ָּנְתה .]'...זה כאילו שהוא לקח אבן קטנה וזרק את זה ,כיון את
אֲ ׁ ֶּשר כּ וֹ נ ּ ָּ
זה על מישהו .אבל ז ה ענק בשבילנו ,ואין לנו שום דבר ,שום דרך
להתגונן כנגד זה ,רק תפילות ,אך ורק תפילות .אך ורק להתקרב
לקב"ה ,זה הכל .זה הכל

[' ְּבאֶּ ְב ָּרתוֹ יָּסֶּ ְך לָּ ְך וְ ַתחַ ת ְּכנָּפָּ יו ּ ֶּת ְחסֶּ ה ,צִ ּנָּה וְ סֹחֵ ָּרה

אֲמ ּתוֹ  ,'...שיר של פגעים ,תהלים צ"א].
ִ

שאלות ותשובות
ש .מתגלים פה כל הזמן ,דברים נוספים ,שערוריות .כעת שמענו

הבית-היהודי .ומי שהולך לקורסים האלה – מיש להם יד ברשע הזה.

שמתכוננים להכניס לסמינרים בגרויות! הזכירו שמות של סמינרים שלא

ומי שיושב בכנסת ועוזר בזה ,הוא יסבול ממה שהקב"ה יעשה לו .כי

היינו מסוגלים להאמין ,ברור לי שהמנהלים הקודמים שבנו את

זה אסור! ולא איכפת לי איזה רב נתן חתימה על זה ['גדול המחטיאו,]'...

המוסדות ,כשהם ישמעו את זה בשמים  -זה בכלל לא יעשה להם נחת

זה לא יכול להיות ,זה לא יהודי ,זה לא דוחף את היהודי לקדושה ,זה

רוח...

ממש גויי ,זה ממש 'עמלק' ,זה ממש 'אדום'.

ת .הכל שייך לגשמיות ,לעגל הזהב .זו העבודה-זרה ,מהתחלה ועד

ש .היום נראתה ליד העיר העתיקה שוטרת חרדית עם חצאית ארוכה

הסוף .ועכשיו ,השלטון פה בארץ ,ואני לא יודע בכלל איך זה שמישהו

עד הריצפה ,כובע מצחיה וקוקו ,מסתובבת בכבישים עם משדר לכוון

שמתיימר להיות 'חרדי'  -יושב בממשלה ,אבל הם יושבים ,אז כנראה

את התנועה...

שהם לא כל כך יהודים או שאולי מפחדים ממשהו ,אבל אנשי השלטון

ת .שוטרות עם חצאיות?! ...עד כמה שאני יודע ,אינני מומחה בזה

פה ,שהם רשעים כולם ,הם מנסים להרחיק את היהודי מבוראו .אבל

בהחלט ,אבל זה ביגוד לא צנוע .ובכלל ,להיות שוטרת  -זה בודאי לא

זה לא ילך ,כי היהודים-האמיתיים לא יתנו לזה .וטיפש או ערב-רב הוא

צנוע ,ובכלל להיות קשור למשטרה זה אסון .ויש גם בצבא כאלה ,ה'

מי שנותן לילד או לילדה שלו ללמוד את כל הקורסים האלה ,שזה הכל
אפיקורסיות .זה הכל בשביל למשוך אותם מן הבית

['מינות משכא ,'...ע"ז

ישמור.
ש .ומה עם בעיות הכשרות?

דף כ"ז ,]:ולהכניס אותם למקומות של חילוניים ,לסגנון-חיים של

ת .הבעיה של הכשרות – זה בעיה במשך כל השנים ,ובכל מקום,

חילוניים ,ולפרק את הבית-היהודי .זה בדיוק כל המטרה של זה ,בגלל

כולל ארצות-הברית .יש בעיות קשות מאד של כשרות ,ואם יש מקום

זה הם עושים את זה .הם משקיעים הרבה עבודה בשביל לפרק את

שמגלים שמה את הדברים האלה ,שאני לא יכול לדבר על זה ,כי אני

לא יודע מה זה בדיוק ,אבל מה שברור שמי שמשתף פעולה עם
הרשעים – פסול .באיזושהי צורה אפשר לפסול אותם .הם בעצמם ,בכך

לילה ומלילה-עד -בקר רק בשביל להיות קרוב אל ה' ,אז זה ממש נטו
לשם-שמים .וזה מקום מאד חשוב ,מאד חשוב.

שהם קושרים קשר עם הרשעים – הם מורידים את הרמה שלהם עד

ש .עוד משהו להגיד לנו ...לחזק אותנו...

כדי כך שהם מסוגלים לעשות גם הם עבירות כאלה ,ה' ישמור.

ת .רק לא לשכוח .עכשיו הגיע כבר הזמן להקריב את עצמנו להיות

ש .מה דעתך על סערת העופות...

יהודים .ולא מעניינות אותנו מסיבות הבר-מצווה והחתונות המפוארות.

ת .אני לא מומחה לומר מה כן ומה לא .איני יכול לדבר על זה .אבל

להתחתן – בודאי ובודאי שזה דבר חשוב ,הרי זה הבסיס של עמ"י,

מה שאני כן יכול להגיד ,שברור דבר אחד ,שברגע שהניהול-של-

של הקשר שלנו עם הקב" ה ,אבל לא כמו שעושים את זה בזמן האחרון.

המוסדות מתחילים לרדת ,כאשר הולכים נגד הצניעות ,כנגד הבסיס

ואנחנו צריכים לא לתת לילדים שלנו לשבת על שיעורי-בית של גוים

של הבית-היהודי ,של הקהילה-החרדית ,אז זה גם חייב להיות שהאוכל

יומם ולילה ,שבסוף ילכו לעבודה במשרדים וכו' וכו' ,ושוכחים את

טרף .וגם באמריקה ,ובאירופה ,ובאנגליה ,בכל מקום ,הכל מסתובב

היהדות שלהם .כל הבתי-יעקב האלה ,לפחות הרוב ,הם ממש לא

מסביב ל'-:כסף-מאני-געלט' ,ואז ,אין ,אין קדושה.

שייכים לחרדים ,לא שייכים לעובד ה' באמת .וזה לא משנה איזה רב
נתן אישור לזה.

ש .המהלך בכותל-המערבי ,שמוסרים חלק ממנו לרפורמים ,האם
המהלך הזה נעצר ע"י המתנגדים?..

ש .הפיגועים ממשיכים ,והתרגלנו .קוברים וממשיכים ,אתם צריכים
לחזור על דברי ההתעוררות...

ת .איזה מתנגדים? ...במה זה בא לידי ביטוי? ...בואו נראה שזה גורם

ת .האם זה לא ברור?! נכון ,הערבים רוצחים הרבה יהודים ,והיהודים

להם לצאת ...אמרנו לכם שיגיע הרגע שיצטרכו להילחם על

ממשיכים .למה? כי הם לא רוצים לעזוב את עגל-הזהב ,זה הכל .זה

האידישקייט .והנה – הגיע הזמן .וצריכים להתנתק טוטאלית לגמרי מן

הכל .למה ה' עושה לנו את זה? כי אנחנו לא בסדר [רמב"ם הל' תעניות].

הרשעים .ואם לא עושים את זה  -אז זה סימן שרוצים להיות עם

אז לכן אי אפשר להגיד ש'תהיה המתקה' ...כי עד שאנחנו לא נמתיק

הרשעים .כמו שאנחנו שמים לב לתופעה שמתגלית בזמן האחרון .זוגות

את הקפה – זה לא יהיה מתוק ...אם אנחנו רוצים שהחיים שלנו יהיו

של אנשים שנולדו בתוך משפחות חרדיות ,ואפילו נלחמו על

יותר קלים ,יותר טובים  -אז אנחנו צריכים להיות עם ה' .אי אפשר

האידישקייט ,שפתאום החליטו להיות חילוניים ,עזבו את הדת לגמרי,

להיות 'כאילו עם ה'' .צריכים להיות 'לגמרי עם ה'' .וזה מוריד את

משפחות שלימות! אמנם הם מעטים יחסית ,אבל מי יודע כמה כאלו יש

הרמה הגשמית של החיים שלנו ברוב המקרים ,ומעלה את החיים

שבלב שלהם היו רוצים לעשות גם כן את זה ,רק שאין להם את האומץ

הרוחניים שלנו .וזה הכל.

לכך .וזה ערב רב .זהו הערב רב ,שזה רוב היהודים בעולם שלנו .וזה
כתוב שיהיה ככה [קול דממה דקה ,גליון  ,73במקורות ע"ש] ,הם ערב רב.

ש .עכשיו ראש חודש אדר שני ,איך אפשר להרבות בשמחה עם כל
הבילבול שיש?...

אז מי שהוא יהודי-אמיתי יצטרך להלחם על היהדות שלו ,ולא לתת

ת .צריכים לעשות מזה שמחה גדולה ,מהי השמחה? השמחה היא

לילדים שלו ,שהממשלה תכניס אותם לתוך הדרך שלהם .זה אסור! זה

שאנחנו קרובים לקב"ה .אפילו היהודים-האמיתיים שאחרי כל-כך הרבה

הסוף! אמנם כבר אין לנו כל כך הרבה זמן עם כל הנושא הזה ,כי

סבל הלכו למות באירופה ,כשהם יצאו אל תאי-הגאזים  -הם נכנסו עם

הכוכב מתקרב מאד ,אבל צריכים להחליט :לא מוכנים לתת! וזה מספיק.

'שמע ישראל' .ה'שמע ישראל' שלהם לא היה עצוב .למה? כי הם קשרו

להחליט להחזיק את הילדים בבית אם רק צריכים ,אבל בשום אופן לא

מחדש את הקשר עם הקב"ה ,שזה נתן להם את הנצח .אז זה לא היה

לתת .נכון ,זה לא נוח כשכל הילדים נמצאים בבית כל הזמן ,אבל הם,

עצוב .זה היה קשה ,אבל לא היה עצוב .כבר במשך כמה דורות היהודים

אנשי השלטון – יש להם רצון לשבור את הבית-היהודי ,שזה כל הבסיס

באירופה ,לא כולם ,אבל חלק רציני מהם ,ירדו למטה באידישקייט

של הכל ,של הקדושה ,של הקשר עם הקב"ה .זה מה שהם רוצים

שלהם ,מאד מאד.

לעשות.
ש .הגיעה היום לכותל -המערבי קבוצה של כמה עשרות אירופאים
מחוייטים ...נראה שמרגישים כמו בבית...
ת .רק תבינו ,בשנות התשעים חתמו הסכם עם הוותיקן שכל העיר-
העתיקה שייכת לאפיפיור ,לוותיקן .אז מה אתם רוצים? הם בעלי-הבית,
כך הם חושבים.
ש .מה אתה אומר על הכנסת-ספר-התורה לקבר-דוד-המלך עם
קבלת-מלכות-שמים ובקשה למלכות-בית-דוד ובית-המקדש...

ש .אחד מהילדים ה אוטיסטים הסביר לאמא שלו שהיא היתה בגלגול
קודם במחנות-ההשמדה ושם היא ירדה באמונה ,וככה היא גמרה את
החיים שלה .אז לכן התיקון שלה כיום הוא ההתחזקות בכך שלמרות
שיש לה ילד אוטיסט היא תקבל את זאת באמונה ...כך שמעתי מהאמא
הזו.
ת .כן ,הרבה מאד מאתנו בתיקונים שכאלו.
ש .האם רצוי לבקש שכל אחד יפרסם כמה שיותר את הדברים בין
הקרובים שלו ,בין המכרים שלו בחו"ל בכדי להציל אותם מאסון?...

ת .ברוך ה' ,ברוך ה' ,ושתדעו ,הם – כבר יש להם את התכניות

ת .לא צריכים לבקש .אל תדאגו ,הם כבר מדברים על זה ,זה בטוח.

לזרוק אתכם משם .כי הם לא עומדים לתת לכם לעולם-ועד להשאר

לא כולם יודעים את זה ,והרבה מאד אולי כן יודעים ,אבל לא רוצים

שם .עדיין אין להם את ההרגשה שהם יכולים לזרוק אתכם ,אבל אתם

לדעת ,לא רוצים לראות ,ושמים את הראש בתוך הבור באדמה.

מחזיקים מעמד .והקב"ה יעזור לכם .ולא לעזוב ,להילחם נגד .לא לעזוב.
אני מאמין שהכנסת-ספר-התורה ,וכל אירוע שיש לכם שמה – זה רק

ש .שמעתי שהרבה אמריקאים נכנסים להיסטריה ,קונים בכסף שלהם
יהלומים וזהב .האם הדבר נכון?

עושה להם בעיה קשה מאד ,וזה רק קושר יותר ויותר את הקשר של

ת .כן ,וזה לא רק הם .הרבה אמריקאים בכלל ,וגם יהודים ,קונים

עמ"י עם בוראו .וזה מה שה' רוצה ,הוא רוצה לראות שהיהודים שלו,

הרבה זהב ,וכסף ויהלומים .הם טיפשים .מה יעשו עם זה? ...האם כשיהיו

הבנים והבנות שלו ,מוכנים להקריב את עצמם אך ורק למענו .ורוב

רעבים יאכלו את הדברים האלה? ...האוכל ,זה יהיה הדבר שכולם ירצו,

האנשים שנמצאים שם  -אין להם כסף ,הם יושבים שם מבוקר-עד-

או אולי יחפשו משהו להצית אש וכדו' ,אבל זה הכל שטויות ,ממש
שטויות .אם העשירים האלה היה להם קצת שכל ,היו פותחים את ספר

יואל וקוראים שם בסוף הספר [פרק ג' פסוק ה' ,ראה בדף המקורות] ,ואז

ש .אז איפה הכוכב?...

הם היו רצים לארץ ישראל ,לפחות אם היה להם קצת שכל .אבל לרוב

ת .הכוכב קרוב מאד .לא 'קרוב' לפי ההבנה שלנו  -מה שנקרא
אצלנו קרוב ,אבל קרוב מאד ,וזה לא יקח הרבה זמן.

– אין להם שכל.
ש .אהר'לה אמר שהשבוע תהיינה הפתעות גדולות בחו"ל .האם זה
כבר התרחש?

ש .נגיד שהיהודי בא לקנות כרטיס-טיסה לארץ ,ואין להשיג כבר
כרטיסים ,האם כדאי לומר לו שלפחות יעלה שם להרים הגבוהים?...

ת .כל השבוע זה הפתעות .מה ,מי חלם שהמצחיק הזה שהוא ראש-

ת .אני רק יכול להגיד על שאלה כזאת ,שצריכים באמת לחשוב על

ממשלת קוריאה-הצפונית ,שנראה שהוא יצא מבית-ספר של מפגרים,

היהודים שלא יכולים להגיע .יש יהודים שפשוט מחכים לרגע האחרון

שהוא יאיים על ארה"ב! ...ולא סתם ,אלא בצורה רצינית ביותר .מי

ואז הם מחליטים .אז אני לא יודע ,ולא יכול להגיד אם יהיו מטוסים או

(בחירות מקדימות בארה"ב

לא .אבל מי שמתפלל לה' באמת ,מי שהוא עבד ה' ואין לו אפילו

היה חולם שכל השבוע הזה ,שבו היו פריימריז

מי יהיה המועמד לנשיאות לרפובליקנים ולדמוקרטים) ,שאחד כמו דונלד טראמפ,

פרוטה לקנות כרטיס – הקב"ה כבר יטיס אותו הנה.

שהתחתן שלש פעמים עם נשים יפהפיות ,ושבנה בניינים ענקיים ,היה

ש .האם צרי ך לאגור אוכל לתקופה ארוכה או רק לזמן קצר ומוגבל?...

מיליארדר פשוט ,ואף אחד לא חשב עליו יותר מזה ,ופתאום הוא בא

ת .תראה ,אם שומעים את המומחים יגידו :שאחרי שזה יהיה ,כל

ומספר אמת על כל הדברים שהרשעים עושים בארה"ב ,אולי לא כולם,

התרחישים הצפויים ,אז זה יקח עוד הרבה זמן עד שיוכלו בכלל להתחיל

אבל הרבה מאד .והעם מאחריו! זה משהו מדהים ,שהרשעים מתחילים

לגדל שוב אוכל וכו' וכו' .אבל היהודי חי על ניסים עם הקב"ה .ולכן

לפחד קצת .והעם האמריקאי מתחיל להתפלל על דונלד טראמפ שלא

יכול להיות שאמנם לרוב הגוים כך זה יהיה ,אבל לנו ,לעם שלו ,הוא

יהרגו אותו...

את ָך ֵמאֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם אַ ְראֶ נו נִ ְפלָ אוֹ ת.]'...
ימי צֵ ְ
יעשה ניסים כמו במדבר [מיכה ז'ִ ' :כ ֵ

ש .האם הוא פועל ממש כנגדם ,חזיתית?...

אבל כדאי ,כמו שהם עשו ,לצאת ממצרים עם משהו

ת .כן ,כן ,כן ...אוהו מה שהוא אומר...

ְּב ִש ְמל ָֹּתם ַעל ִׁש ְכ ָּמם .]'...אינני יודע אם אפשר לאגור יותר משבועיים של

ש .מי יודע אם לא ינסו לרצוח אותו ,כמו שהם רצחו את קנדי...

אוכל ,שלשה ,ארבעה ,אבל באיזה מקום זה יגמר ,ולא תהיה מכולת.

[' ִמ ְׁשאֲ ר ָֹּתם צְ ֻררֹת

ת .רק ההבדל הוא שבעוד שקנדי ,כשדיבר על הרשעים ,הוא דיבר

ה' יביא לנו את האוכל ,ובכמות מעטה מאד נוכל לחיות ולהיות בריאים,

(ישיר

בדיוק כמו אלה שיצאו ממצרים ,עד שהם קיבלו את המן .כן ,כדאי

יותר בצורה-של-רמזים ,אבל הוא ,טראמפ ,אומר זאת 'דוגרי'

לקנות מצות ,את זה כבר תכינו ,וכמו כן יין או מיץ-ענבים.

ובוטה) ,וכולם עושים לו :יה ,יה...
ש .כנראה שלא תיכננו שאתם תפרסמו את כל התוכניות והפשעים
שלהם...
ת .מי שעולה ליוטיוב אז אפשר לגלות את הכל ...אבל ההבדל הוא
שאנחנו מראים את זה ,ואנחנו גם מסבירים למה אנחנו אומרים את זה,
ומה היהודי צריך לעשות בכדי לשרוד ולמלא את התפקיד שלו.
ש .סיפרו שיש לו ,לכוכב ההוא ,שנים-שלשה ירחים שחגים מסביבו...
ת .יש שבעה גופים! ביניהם גם ירחים ,עוד לא ידוע מה התפקיד של
כל אחד ואחד מהגופים הללו ,אבל יש לו שבעה! ואם אינני טועה -
התיאור הזה כתוב בזוהר באופן מדויק!

[זוה"ק שמות ז' ע"ב' :יְ קוּם ִמ ְּס ָּטר

הֲטא ְּבכָּ ל ַּגוְ ונִין ,וְ ִׁש ְב ָּעה כּ וֹ כָּ בִ ין אַ ח ֲָּרנִ ין דְּ סַ ח ֲָּרן ְלהַ הוּא
ִמזְ ָּרח ,חַ ד כּ וֹ כָּ בָּ א ְמלַ ָּ
כּ וֹ כָּ בָּ א]'...

ש .בספר דניאל נכתב' :מצדיקי הרבים ככוכבים' .אם הצדיקים נמשלו
בנביאים לכוכבי -אור ,שמאירים את העולם ,הרי הרישעות לעומת זאת
מסומלת בכוכבי-חורבן ,שהורסים את העולם...
ת .אני לא הייתי מעלה אותם לכזו רמה .הם זבל .הם לא שוים לכלום.
הם רשעים גמורים .הם ממש יותר גרועים מן השטן עצמו .השטן עצמו
הוא משרת של הקב"ה .אמנם הם מתקלקלים איתו ,אבל הוא נשלח
בשביל זה .וזה שהם הולכים לכיוון קיצוני עם זה – זו הבעיה שלהם.
השטן עצמו ,ה' הוא ששלח אותו ,והוא ברא אותו ,אבל הוותיקן – הם
הרשעים הגדולים ביותר .הם עקומים .הם חושבים שהם יכולים להיות,
ה' ישמור ,במקום הקב"ה ,ח"ו .הם עושים דברים איומים ,כמו לנסות
לייצר בן-אדם שהוא בחלקו-גוף-ובחלקו-מכונה .מנסים לערבב תאים,
גנים של חיות עם תאים של בני-אדם ,ויצרו כמה מפלצות כאלה .זה
משהו מחריד – מה שהם חושבים שהם יכולים לעשות .וכל הדת שלהם
זה מבוסס על רישעות .להרוג ,להרוג ,ולעשות כל מיני דברים מגעילים
שאני לא רוצה לעבור עליהם .וזה מה שהם עושים כבר יותר מאלף
שנה! הם התחילו בתור עובדי ע"ז באופן ברור ,ואח"כ הם כיסו את
עצמם עם ה'כאילו-דת-הנוצרית' ,שזה ג"כ לא שום דבר ,זה לא 'דת-
נוצרית' וזה לא 'דת-שום-דבר' ,זה רק השטן עצמו – וזהו.

ברגע האחרון

הכותרות ועם הטקסט .אבא ,אנחנו לא יכולים לעשות יותר ,רק להתפלל

בס"ד ,תקשור עם דניאל ,ירושלים ,פורים תשע"ו
ש .האם כדאי לחכות עם העלון הבא עד שתהיה לנו תמונה יותר
ברורה של הכוכב ,על מנת לשכנע את הקוראים שיקראו למשפחות
שלהם בחו"ל לעלות ארצה?...
ת .אבא ,תקשיב .המטרה שלנו היא לא לשכנע יהודים אמריקאים,
אירופאים או בכל העולם לבוא לארץ .יש כאלה שבאמת לא יכולים
להגיע ,כאלה שיש להם משפחות עם ילדים ונכדים ,ואין להם אפילו את
הדברים המינימלי ים שצריכים בשביל להגיע .קשה .אנחנו באמת היינו
רוצים לשכנע יהודים להגיע לארץ ,לשכנע את אלה שמוכנים אפילו
לעזוב את הכל בשביל להגיע ,אבל אנחנו לא יכולים לדרוש מכל
היהודים להגיע .אמרנו שה' יציל כל נשמה יהודית ,לא רק את היהודים

על זה.
הכוכב הזה מסתתר .אפילו הרשעים עם כל המכשירים לא יודעים
בדיוק מתי זה יגיע .הכוכב הזה הוא לא כמו כל הכוכבים שמסתובבים
לפי איזה סדר .ועוד דבר ,הכוכב הופיע בהיסטוריה הרבה פעמים ,לא
תמיד הוא עשה בעיות ,אבל הוא תמיד הביא משהו ...אם זה מלחמה,
הכוכב לא עשה את המלחמה ,זה פשוט הופיע כסימן .ה' שולח את הכוכב
הזה ,הכוכב תחת השלטון של ה' ,הכל תחת השלטון של ה'

[עיין בארוכה

בספר דרך ה' לרמח"ל חלק ב' פרק ז' ,בענין השפעת הכוכבים על הנעשה בעולם הזה ועי' רמב"ן פר' אחרי
מות ט"ז ח'' :כי הוא העילה לכוכבי החרב והדמים והמלחמות והמריבות והפצעים והמכות והפירוד והחרבן
והכלל נפש לגלגל מאדים וחלקו מן האומות הוא עשו שהוא עם היורש החרב והמלחמות ,'...ועי' רש"י תחילת

פרשת בא] .אבל אנשים מתבלבלים עם כל היקום שלנו.
הכוכב הזה הוא  ,ROUGE-PLANETאחד שלא מקבל הוראות ...הוא
עושה מה שהוא רוצה ,אבל הוא לא עושה מה שהוא רוצה ,הוא עושה

בארץ .גם כתוב בנבואות שיהיו יהודים שישרדו את המצב הקשה שעומד

מה שהקב"ה רוצה .הוא הולך נגד הסדר שאנחנו רגילים לזה ,כי כך

[סוף ספר ישעיהו ,ס"ו י"ט' :

הקב"ה רצה .אז הוא מסתתר ,אבל הרבה אנשים ראו אותו ,הרבה .ואי-

ליפול על כדור-הארץ ,והגוים יביאו אותם למשיח

אֲשר לֹא ָש ְמעו אֶׁ ת ִש ְמ ִעי וְ לֹא ָראו אֶׁ ת ְכבוֹ ִדי ,וְ ִה ִגידו אֶׁ ת ְכבוֹ ִדי ַּבגוֹ יִ ם :וְ הֵ ִביאו אֶׁ ת ָכל אֲחֵ יכֶׁ ם
...הָ ִא ִיים הָ ְרח ִֹקים ֶׁ
אֲשר י ִָביאו ְבנֵי
ִמ ָכל הַּ ג ֹויִ ם ִמנְ חָ ה לה'ַּ ,בסו ִסים ובָ ֶׁרכֶׁ ב ובַּ ַּצ ִבים ובַּ ְפ ָר ִדים ובַּ ִכ ְר ָכרוֹ ת ַּעל הַּ ר ָק ְד ִשי יְ רו ָש ִ ַּלם ,אָ ַּמר ה'ַּ ,כ ֶׁ

אפשר להגיד כל הזמן שזה השתקפויות של האור מהשמש ,וזה לא נכון.

יִ ְש ָראֵ ל אֶׁ ת הַּ ִמנְ חָ ה ִב ְכ ִלי ָטהוֹ ר ֵבית ה' ,]'...להראות למשיח שהם איתו ,שהם גם רוצים

תסתכל טוב על מה שצילמת.

לקבל אותו כמלך פה בארץ ,ואת הקב"ה כהכל יכול .זה סימן ברור

עוד דבר ,אבא ,כבר רצית ללכת הביתה ,היית מיואש ,ובלב רצית

שיהודים ישרדו את זה – היהודים האמיתיים .ואנחנו לא יכולים למשוך

שה' יראה לך את הכוכב .הסתכלת עוד פעם אחת ,ואז ה' גילה לך אותו.

אותם לפה אם זה קשה להם מאד.

רק בשבילך ,אבא ,לא כל-אחד מגיע לזה .בקשת מה' ,היית מיואש שזה

שיהיה ברור לכולם – מי שנשאר בחו"ל וקורא לקדוש ברוך הוא,
מבקש מהקב"ה שיציל אותו ,מקבל אותו כהכל-יכול ,שאין עוד מלבדו
– ה' יציל אותו ,אבל זה יהיה לו הרבה יותר קשה.
מאד חשוב לנו שיבינו ,כל יהודי ויהודיה ,שברגע האחרון ,כאשר

יתגלה לך .ועוד פעם אחת הסתכלת ,ועם העינים שלך ראית את זה –
זאת אומרת שזה מגיע עוד מעט ,לכל הדעות.
אני מקוה שכל יהודי ,לא משנה איפה שהוא נמצא בעולם-הזה –
כאשר יראה את הכוכב הזה ,ואני מקוה שלפני שהוא רואה את הכוכב,

המכה של 'כוכב השביט' כפי שנקרא בזוהר מגיעה ,ברגע שיתחיל ההרס,

ובודאי כאשר יראה את הכוכב בעינים שלו ,והכל יתחיל ליפול ולרעוד,

שהיהודי ידע להגיד עם כל הכוחות שלו – "שמע ישראל" ,שידע להגיד

ומי האוקיינוס יתחילו להשפך עליו ,שיצעק לשמים "שמע ישראל" ,אני

את זה נכון ,עם כל הלב ,עם כל המהות שלו ,ואז ה' יציל אותו.

מקבל עול מלכות שמים ,וזה יציל אותו .אנחנו רוצים שכל יהודי יקבל

שיזכור שהוא יהודי ,שיזכור שהקב"ה ברא אותו ,ברא את הכוכב,

עליו עול מלכות שמים – לא משנה איפה הוא .כשיראו את הכוכב הזה

ברא את היצר-הרע ,ברא את השטן ימח שמו וזכרו – בשביל להעלות

בשמים – הפחד יהיה כזה גדול ,שאני מפחד שיתבלבלו ,אבל ה' יעזור

באמת את הנשמה היהודית .ובתוך כל הבלאגן וכל התשוקות וכל

להגיד את מה שהם רוצים להגיד.

העברות האיומות בין בני האדם  ,אנחנו נראה ונקבל את האמת שהיא:
"אין עוד מלבדו".

כל היהודים האמיתיים יחזרו ,או במטוס או על כנפי נשרים
'מי אֵ לֶׁה ָכ ָעב ְתעופֶׁ ינָה וְ כַּ יוֹ נִ ים
ח'ִ :

אנחנו עובדי ה' ועבדי ה ' ,וכל הסיבה לחיים שלנו בעולם הזה היא
לעשות את רצונו .אין דבר אחר בחיים – רק לעשות את רצונו .כי מי
שעושה את רצונו של הקב"ה מקבל את התענוגות הכי גדולים והכי

[ישעיהו ס'

אֶׁ ל א ֲֻרב ֵֹתיהֶׁ ם ,]'...ויחזרו לארץ-ישראל ,ושם יקריבו

קרבנות.
ש .רוב יהודי אמריקה גרים ליד החופים ,ואני חושש שכשיבוא צונאמי
בגובה קילומטר ,אין להם סיכוי בדרך הטבע להישאר בחיים...

[תהלים מזמור מ'' :לַּ עֲ שוֹ ת ְרצוֹ נְ ָך אֱ לֹהַּ י חָ פָ ְצ ִתי ,'...שערי תשובה לרבינו

ת  .אני ממליץ שברגע שמרגישים קצת בלאגן ,לא לחכות לזה,

יקים ִמן הַּ הַּ ְצלָ חוֹ ת ,לְ הָ פֵ ק ָרצוֹ ן ֵמהַּ ֵשם וְ ֶׁשי ְַּחפוֹ ץ ָבהֶׁ ם .ו ְרצוֹ נוֹ  ,הַּ חַּ ִיים הַּ ַּקי ִָמים
יונה ,שער א' אות מ"ב' :וְ ַּתאֲ וַּ ת הַּ ַּצ ִד ִ

כשמרגישים אולי שהרשעים כבר מתחילים להיכנס לבונקרים התת-

מספקים שיכולים להיות

ֶׁאֱמר (תהלים ל') חַּ ִיים ִב ְרצוֹ נוֹ  .]'...אם זה בקדושה
דול הַּ כוֹ לֵ ל ָכל הַּ ְנ ִעימוֹ תָ ,כ ִענְ יָן ֶׁשנ ַּ
אור הַּ ָג ֹ
אֲמ ִת ִיים וְ הָ ֹ
וְ הָ ִ
– זה עושה את זה עוד יותר טוב ,כי זה בקדושה .מה שלא בקדושה –
הורס את הבן-אדם ,ומה שבקדושה – מעלה את האדם.
אבא ,אתה נותן את הכסף שלך ועובד מהבוקר עד הלילה כבר כמה
שנים בשביל להציל את עם-ישראל ,בזה שאתה מוציא חוברות ודפים
על הצניעות ,על הקדושה – על דברים שיכולים להציל את עם-ישראל,
להעיר אותם לאמת .ועכשיו אתה לוקח על עצמך את הנושא הזה – שזה
הסוף של העולם הזה כמו שאנחנו מכירים אותו עם כל הסבל .וכתוב
ברור על הכוכב הזה בהרבה מקורות ביהדות .הכוכב הזה הוא טוב רק
ליהודים ורע לגוים
סומ"ס

[ירמיהו י'' :ו ֵּמאֹ תוֹ ת הַ ּ ָּׁש ַמיִ ם אַ ל ּ ֵתחָּׁ ּת ּו ִּכי יֵחַ ּת ּו הַ גּ וֹ יִ ם ֵמהֵ ּ ָּׁמה ,'...עי'

שבת]  .אתה לוקח על עצמך להוציא דפים על זה לשכנע יהודים

לקבל עול מלכות שמים באמת ,וזה יציל אותם .אנחנו לא צריכים תמונות,
היום אף-אחד לא סומך על התמונות .אפשר לעשות כל מיני משחקים עם
תמונות .עם פוטושופ (תוכנה לעריכת תמונות) אפשר לשנות כל תמונה
ותמונה .אני יודע שאתה צי למת את הכוכב .לא צריך עוד תמונות ,תיקח
את התמונה הזו של הכוכב ,תשים בגדול על הדף ,וזה מספיק .עם

קרקעיים שלהם ,ובעצם הם כבר התחילו להיכנס ,אין ספק .יש הרבה
שכבר נמצאים שמה ,ישנים שמה ועובדים שמה .הם כבר התחילו להיכנס
פנימה .הייתי אומר עכשיו שכולם יתרחקו מהחופים .אבל חוץ מזה יש
עוד בעיה ,המטאורים הם בעיה גדולה .אז בכל אופן ,אני לא ממליץ
שאחרי כל האזהרות עוד ימשיכו לגור בלוס-אנג'לס ,סן-פרנציסקו ,בכל
הערים ,בחוף המערבי או החוף המזרחי .ניו-יורק ודאי .כ"כ הרבה יהודים
לא תופסים ,לא תופסים בכלל .בניו-יורק יש מליונים של יהודים שמה,
וניו -יורק תהיה מתחת למים .מנהטן ,ברוקלין ,ברונקס ,קווינס ,כל
המקומות האלה ,העיר ניו-יורק לא תהיה יותר ,זה יעלם מתחת למים יחד
עם פסל-החירות המטומטם.
ש .האם זה יהיה עלון המסרים האחרון?
ת  .אני מקוה מאד ,אולי נוציא עוד עלון שאומר לקבל יהודים בא"י
עם ברכות וכו' וכו'.
ש .כפי שהבנתי ,זה לא רק שמתקרב אלינו כוכב ,אלא מערכת-שמש
קטנה ומספר כוכבים סובבים אותה .לשמש הזאת קוראים 'נמסיס' והכוכב
פלנט -אקס סובב אותה ,הוא הגדול והקיצוני מבין הכוכבים והוא יעבור

הכי קרוב לכדור -הארץ ,לפיכך לא ניתן לראותו בדיוק כל יום באותה
שעה ובאותו מקום...

יש מצלמות און -ליין בעולם שאתה יכול לבקש לראות תמונות
מהעבר ,לפני יום ,שבוע ,שנה וכו' .אפשר לבקש שעה מסויימת לפני

ת .ה' מגלה אותו עכשיו ,ברגע זה ,רק לאלה שצריכים לגלות אותו.

חודש  -וזה רץ תוך שניות .יום אחד מתחברים למצלמה אחת באוסטרליה

וכשהוא יגיע יותר קרוב ,כולם כבר יראו אותו ,אבל אז ,לאלה שרוצים

ומבקשים לראות את השקיעה .פתאום זה קופץ מיום ללילה .חוזרים על

לברוח (מערי החוף פנימה ליבשת ,למקומות הגבוהים) יהיה מאד קשה ,כי

הבקשה ומבקשים תמונה אחרי תמונה .על כל תמונה מופיע בצד התאריך

יהיו פקקי-תנועה בצורה נוראית ,אפילו המילה 'נוראית' זה לא מספיק.

והשעה .ורואים שנמחקו עשר דקות בדיוק בזמן של השקיעה .עוברים

תאר לך מליוני אמריקאים נכנסים למכונית ונוסעים ...יהיו פקקים ארוכים,

ליום אחר – גם פה נמחקו עשר דקות בדיוק בזמן השקיעה .אז כבר יש

תחנות -הדלק יתרוקנו תוך כמה שעות ,מכוניות יתקעו ללא דלק ,וזה

את הנתון החשוב השני :ניתן לצלם אותו רק בזמן השקיעה .אפשר להבין

יגדיל את הפקקים עוד יותר .אנשים יתקעו באמצע הדרך בלי מים ובלי

גם למה – במשך היום אור השמש מדי חזק ,וזה לא מאפשר לנו לראות

אוכל ...תאר לך איך זה יהיה...

את הכוכבים ,ובזמן השקיעה אור השמש נחלש קימעה ואפשר להתחיל

ש .יהיו גם פקקים כשיהודים ירצו לטוס ארצה?...

לראות...

ת .לעלות ארצה? – ...תשכח ,כשיראו את זה אני לא יודע מי יעלה

יש אתר בגרמניה המציג מפה של כל מצלמות האון-ליין שם .על

על מטוס .יתחילו לרדת מטאורים בכמויות ,ולעלות על מטוס תהיה בעיה.

המפה מוצג ליד כל מצלמה חץ המציין לאיזה כיוון היא מצלמת .מחפשים

אז לא יהיה זמן לכלום .איך שלא יהיה – אני מציע ליהודים באמריקה

שם מצלמה לכיוון מערב – ואין! ואם יש שם כמה מצלמות בודדות לכיוון

להגיע להרים .לאלה בניו -יורק שיש להם בתים בהרי הקטסקילס ,תעלו

מערב – הן מציגות את נוף ההר או את העמק שממול ,ולא את השקיעה

לבתי הקטסקילס שלכם ,להרבה חרדים בניו-יורק יש בית-נופש בהרים.

– בה נראית השמש יורדת עד לקו האופק ממש .זה נתן לנו את הנתון

מנהטן תיעלם ,ברוקלין תיעלם ,ברונקס יעלם ,קווינס תיעלם .כל

השלישי :מקום הצילום צריך להיות גבוה ומשקיף ישירות עד לקו האופק.

האיזורים של העיר ניו-יורק יהיו מתחת למים...

כלומר אי -אפשר לצלם ממקום נמוך שהרים גבוהים מסתירים את מקום

ש  .התיחסנו הרבה לאמריקה ,מה עם אירופה?
ת .אותו דבר בכל העולם .כמו אמריקה – רוב אירופה תיעלם ,אנגליה
תיעלם מתחת למים .כדאי ליהודים לעלות ארצה ,אפילו אם יגורו באוהל,
זה יהיה יותר כדאי ממה שיקרה באירופה.

לצלם את הכוכב...
מאת אבא של דניאל
העלון האחרון הביא להרבה תגובות של ספק על כל הענין של הכוכב,
החל בשאלות רציניות וכלה בתגובות שלא ראוי להעלותן בכתב.
אולי באמת יש טעות בעניין? אולי הוא יגיע
רק בעוד שנה? לבקש מיהוד י באמריקה לעזוב את הבית שלו ,עם
הפרנסה הבטוחה ,ילדים שרגילים ללכת לחדר או לישיבות ,לעזוב
חברים ,שכונה ,ובית-כנסת שהוא רגיל אליו  -זה לא קל ...אז התעורר
צורך גדול להביא צילום של הכוכב .צריך לחפש...
נתון ראשון וחשוב הוא שהכוכב בא מאחרי השמש .חשוב לציין כאן
אזהרה חמורה – אסור להסתכל ישירות לכיוון השמש! אז קניתי כמה
לוחות פרספקס צבעוניות קטנות והתחלתי להסתכל דרכן לכיוון השמש,
בבוקר ,בצהריים ,בערב – וכלום ,רק שמש עגולה וזוהרת...
תודתי לרב א .אשר איפשר להשתמש בקו האינטרנט שלו .דרך קו
אינטרנט כשר ניתן להתחבר למאות מצלמות און-ליין הפועלות ברחבי
העולם ודרכן ניתן לצפות מה קורה שם כל רגע .יש מצלמות שמחוברות
לנופים עוצרי-נשי מה ,לחופים ,לשמים ,לכל מקום ...וכך אפשר לשבת
במקום אחד ב משך שעות ולטייל בכל העולם ...וכך ימים ושעות עוברים
בחיפושים ,אבל איפה הכוכב?...
יש אתר שמציג אלפי תמונות וסרטים של פלאנט-אקס! חפשתי איזה
צילום של הכוכב על מנת להדפיסו בעלון הבא של המסרים .אבל משהו
לא הסתדר .בחלק מהתמונות הכוכב מופיע בצידו הימני של השמש,
בחלק הוא מופיע משמאל לשמש ,בחלק הוא מופיע כנקודה קטנה ,ובחלק
מהתמונות הוא בגודל של מחצית השמש .להרבה תמונות אין פרטים על
תאריך ,מיקום ,ציוד הצילום וכו' .ובכלל בחלק מהתמונות הכוכב הוא רק
השתקפות של השמש בעדשה של המצלמה...
כבר אי -אפשר לדעת איזו תמונה היא אמיתית ואיזה לא .אי אפשר
להביא תמונה אם לא בטוחים במאת האחוזים שהיא אמיתית .אז אם כ"כ
הרבה אנשים צילמו את הכוכב ,אז גם אני יצלם איזו תמונה קטנה...

השקיעה.
ממחיקת התמונות ומיקום המצלמות אפשר ללמוד על השיטות של
הרשעים למנוע מאיתנו לראות את הכוכב.
טוב ,אז נשאר לחפש מקום מתאים לצילום .לפני כמה שנים הילדים
"סחבו" אותי לטיול במקום גבוה שנקרא "הר אדר" ,ובפסגתו אנדרטת
חטיבת הראל .באנדרטה ישנו מגדל תצפית .צילום מגובה של  900מטר
מעל פני הים נראה מתאים מאד .בהתחלה חפשתי טלסקופ ,הרי 'המועמד'
לצילום נמצא במרחק של מאות מיליוני ק"מ .אך שאלתי את עצמי איך
אני אצלם דרכו ,ובסופו של דבר בחרתי במצלמת וידיאו פנסוניק

HC-

 ,W570איכות התמונות נמוכה ודי מסובך להשתמש בה ,אך יש לה זום
ענק פי  ,90ובגלל זה היא נבחרה .אמנם היא עלתה  1600שקל ,אך אם
נציל יהודי אחד זה כבר שווה.
חיכיתי בכליון עינים ליום בהיר ללא עננים ,וזה הגיע – יום חמישי
ל' באדר א' השנה .חודש כמעט עבר מאז שהתחלתי לחפש ...חצי שעה
לפני השקיעה אני מגיע להר אדר .הבאתי מהבית עוד מצלמת וידיאו
ישנה ,אם חלילה החדשה לא תעבוד יש לי גיבוי ...בהתרגשות אני עולה
במדרגות למצפה .הנוף מדהים ,אבל אין זמן להסתכל על הנוף .לכל אורך
מישור החוף משתרעת חומה גבוהה של אובך או זיהום-אויר בצבע אפור
כהה ,ואני מקוה שזה לא יפריע לצילום .אני מכוון את שתי המצלמות
לכיוון השמש ,ומחכה לשקיעה .השמש מופיעה במרכז המסך של המצלמה
כעיגול לבן ובוהק .אני מ סתכל בריכוז מסביב לשמש ,מחפש איזה סימן
לכוכב ,עיגול ,משהו שרומז על כוכב .כלום .טוב ,יש עוד עשר דקות עד
לשקיעה...
השמש שוקעת באיטיות ,ואני מסתכל בריכוז על המסך ,מחפש איזה
סימן ,משהו ...כעת מופיע רק חצי שמש ...כלום ...רבע שמש ...כלום...
נקודת האור האחרונה של השמש נעלמה ...חשיכה החלה לרדת .באופק
עוד נראה ענן מעל השמש ששקעה ,מואר באור זהוב מקרניה של
השמש ...אני מסתכל בריכוז על המסך עוד זמן מה  -אולי הוא יופיע...
טוב ,זהו ,אז לא הצלחתי .אין מה לעשות .חוזרים הביתה .אני מקפל
את המצלמות ,נותן מבט אחרון וכואב לכיוון הים ,ופתאום איזו נקודת
אור אדומה מבליחה מבעד לחומת האובך ,אולי זה רק נדמה לי? ...אני
שולף במהירות את המצלמה ,מכוון לכיוון הנקודה האדומה ,ולוחץ על
כפתור הזום עד הסוף ...וואו-וואו-וואו ...פלאנט-אקס!!!...

העולם לא יכול להמשיך יותר
בס"ד ,ירושלים ,כ' אדר ב' תשע"ו ,תקשור עם בנימין גולדן
העולם כל כך רע ,העולם כל כך מלא רישעות .הוא לא יכול להמשיך,

ואני ,ממש כואב לי הלב על מה שעושים לבתי-יעקב ,איך הפכו את

פשוט לא יכול להמשיך.

זה לאוניברסיטה ,אוניברסיטה – שהשליטה בסופו של דבר איננה של

מאז הדורות הראשונים בעולם – היו צדיקים גדולים ,אבל גם
כמעט מהרגע הראשון ,לאחר שה' 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 הרי שעות 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 שקילקלו 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 .ובארה"ב ובארצות אירופה הם לא יכולים לצאת מעגל הזהב ,הם
לא יכולים להיות יהודים אמיתיים ,ואני מדבר על החרדים ,לא על
היהודים שהם רחוקים גם ככה מהקב"ה ,אני מדבר על החרדים,
הכביכול-החרדים ,כשביניהם יש מלא ערב-רב ,וגם מהמנהיגים זה מלא
'ערב רב' [ישעיהו כ"ז' :וְ גַם ֵא ֶּלה ַב ַייִן ָׁשגו ובַ ֵשכָׁ ר ָׁתעו '...עי"ש] .והחילוניים?
בכלל ,בכלל ,הרוב הגדול שלהם ע"ר .אמנם גם בין החילונים יש יהודים
אמיתיים ,עם לב יהודי ,עם נשמה יהודית ,עם נשמה שעמדה בהר-סיני,
ויהודי כזה – גם הוא ינצל .אבל אני עכשיו מדבר לחרדים ,מה יהיה
איתנו? מה יהיה? איך אפשר כל כך לשנות את היהדות ,איך אפשר כל
כך ליפול?

החרדים  ,אלא של הממשלה ,הממשלה הזאת שהיא לא ממשלה יהודית

לפני מלחמת-העולם-השניה ,רוב היהודים היו חילונים ,אבל עכשיו,
עכשיו כשיש הרבה מאד יהודים חרדים ,מה איתנו? היהודים שלפני
מלחה"ע השניה ,לרוב – הם היו יותר אמיתיים מאיתנו ,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 פיאות 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 .ה' לא יתן לזה להיות [מלאכי ג'
יתם .]'...נכון ,זה באמת נכון מה שאני אומר .וזה
ו'' :וְ ַא ֶּתם ְבנֵי יַעֲ קֹב לֹא כְ ִל ֶּ
המצב שלנו ,אנחנו לא מבינים כמה רחוק הגענו ,אנחנו 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
והחילונים כל הזמן מושכת לכיוון הזה ['אֲ ֶּשר ַא ֶּתם זֹנִ ים ַאח ֲֵריהֶּ ם.]'...

בכלל ,היא ממשלה גויית ,ממש ,גם בסיגנון שלה וגם באמונה שלה.
ולמה יושבים שם חרדים? רק ה' יודע למה ,אני לא יכול להבין את זה.
אבל זה לא יכו ל להמשיך .רוצים להרוס את המשפחות שלנו ,הבסיס
של כל היהדות – זה המשפחה ,זה הילדים ,זה החינוך החרדי שאנחנו
רוצים .אבל עושים שזה 'לשם שמים' ,שהאשה 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 שמים ,זה לשם
לברוח מן היהדות ,לקלקל את 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 ש לו בשביל לטפל בו ,וללכת איתו לקופת-
חןלים ,וכו' וכו' ,זה לא משפחה יהודית .ובודאי ובודאי 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 ,שהם יעשו 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 האשה לא ידעה כל כך מה זה צניעות ,עם כיסוי-הראש
וכו' אצל החרדים ,היא היתה עם כיסוי-ראש ,בואו נגיד פאה יפה ,אבל
לא היתה שאלה בכלל שהגבר אם הוא רוצה לשבת ללמוד אז היא
תעבוד בתור תופרת או אולי מורה בבית-ספר ,שהיא מגיעה הביתה
מוקדם ,ויש לה חופשים 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...
אברכי כולל? בודאי שהולכים לעבוד במקומות חילוניים ,למה לא ,למה
לא ,למה לא?' ...צריכים פרנסה' ...כולם צריכים פרנסה .אבל אנחנו לא
סומכים על ה קב"ה .ואלה שעומדים חזק ,ולא נותנים לעצמם לרדת ,מה,
וכי אין להם מה לאכול?! ודאי גם להם יש מה לאכול .אבל הם עושים
את עבודת ה' ,מגדלים את הילדים לתורה ,מצוות ,לעשות מעשים טובים
וכו' ,ולהקים משפחות לתפארת ,תפארת רוחנית ,לא תפארת גשמית.
ולכן ,זה ברור לי שזה לא יכול להמשיך עוד יום אחד נוסף עם
הבלבול הזה .ופה בארץ ישראל ,התבלבלנו עוד יותר [הגר"א על שיה"ש
ח'ַ :מ ִים ַר ִבים כו' ,אלו המינין המשחדין בממונן ,]'...בסופו של דבר ,ברגע זה,

ברגע זה ,הציונים מנצחים ,ח"ו .הם סחבו אותנו בכח ,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 ,צוע קים 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
כ"ט' :וְ הֵ ָׁמה ִב ְקשו ִח ְשבֹנוֹ ת ַר ִבים ,]'...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.
[קהלת ז'

ואנחנו גם כן היינו צריכים לסלק את כל האלה שהם לא הולכים כפי
הקב"ה ,אבל אנחנו מחזיקים אותם ,גם בישיבות ,וגם בבתי-ספר ,וגם

ויבוא הכוכב הזה ,וזה רק יכול להיות הכוכב הזה ,כי הדבר 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 יכו לים להיכנס לבונקרים שלהם .אבל הכוכב
הזה – זה הדבר היחיד ,שלפחות נראה באופק שיכול להרוס את העולם
של הרישעות ,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"דִ ' :כי י ְַרחֵ ם ה' ֶּאת יַעֲ קֹב ,ובָׁ חַ ר עוֹ ד
ְבי ְִש ָׁראֵ ל ,וְ הִ ִניחָׁ ם ַעל ַא ְדמָׁ ָׁתם ,וְ נִ ְלוָׁה הַ גֵר עֲ לֵ יהֶּ ם ,וְ נִ ְס ְפחו ַעל ֵבית יַעֲ קֹב'] ,כל הנשמות
שלהם גם הן היו בהר-סיני ,ואת אלה ה' יציל ,כי יש להם את הניצוץ,
את הניצוץ של הקי רבה 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 -ואז רוב העולם ילך ,רוב העולם ,רוב
האנ ושות תיפול .שום פצצה אטומית או פצצה אחרת של בני אדם לא
יכו לה 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 ירושלים בעיקר ['הַ ב ְֹט ִחים בה' ְכהַ ר ִציוֹ ן לֹא יִמוֹ טְ ,לעוֹ לָׁ םי ֵֵשב :יְרו ָׁש ִ ַלם הָׁ ִרים סָׁ ִביב לָׁ ה ,וה' סָׁ ִביב ְל ַעמוֹ  ,מֵ ַע ָׁתה ַוְעד עוֹ לָׁ ם' ,ועי' מזמור מ"ו באורך].
אבל היהודים שלא רוצים לשמוע את האמת ,אני מרחם עליכם ,כי

בכל מקום ,כי אנחנו צריכים ,כדי להרויח ,גם בישיבות וגם בבתי-ספר,

יהיה לכם פחד מאד גדול .אם אתם יהודים אמיתיים – אז ה' יכריח אתכם

אנחנו צריכים אוכלוסיה ,צריכים כמות שתמלא את בתי-הספר ,צריכים

לחזור בתשובה ,אבל אחרי הרבה יותר סבל מאשר אנחנו ,שבכל אופן

עוד סטודנטים ,תלמידים ,נכון ,הם כבר סטודנטים ,הם כבר לא תלמידים.

עשינו מאמץ גדול להגיע לאר"י .והרשעים שבא"י – או שיברחו וילכו

וגם בישיבות ,יש כל מיני בחורים שלא-מתאימים-ממש ,אז או שבונים

לאיבוד בחו"ל ,והחיים שלהם יסתיימו בחו"ל ,או אלה שנמצאים פה,

בשבילם בתי-ספר ,או במקרה שיכולים לקלקל אחרים – הם צריכים

הם ימותו פה ,אבל כל היהודים האמיתיים פה בא"י ישרדו ,וגם בעולם

להיות בחוץ ,לא בין כולם .אבל לא משנה ,גם בתי-הספר הם כבר עם

– היהודים האמיתיים ישרדו ,אבל יהיה לכם כל כך קשה ,כל כך קשה.

כל מיני דברים שזה נגד התורה ,אבל ,חס ושלום ,אי אפשר ,אי אפשר

אבל ה' יציל אתכם.

להפריד בין זה לזה ,וגם אי אפשר לרדת עליהם ולהגיד להם :אסור!

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 נקיון ,וזה גם כתוב ברור [סוף מלאכי:

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 .היה תורה ,היה מצוות ,היה קשר עם הקב"ה,
היתה רגיעה ,והיתה שמחה .שמחה אמיתית .בדור שלנו אין לנו שמחה,
יש לנו בדיחות .והבדיחות – ה ן עצובות ,אבל אנחנו צוחקים חזק ,כי
אנחנו רואים פתאום איז ה 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 הפאשיזם ,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 – זה אלה
שעם ה'.

'ו ִמי ְמכַ ְל ֵכל ֶּאת יוֹ ם בוֹ אוֹ ו ִמי הָׁ עֹמֵ ד ְבהֵ ָׁראוֹ תוֹ ִ ,כי הוא ְכאֵ ש ְמצָׁ ֵרף וכְ ב ִֹרית ְמכַ ְב ִסים:

וְ י ַָׁשב ְמצָׁ ֵרף ו ְמטַ הֵ ר ֶּכסֶּ ף ,וְ ִטהַ ר אֶּ ת ְבנֵי לֵ וִ י ,וְ ז ִַקק א ָֹׁתם ַכזָׁהָׁ ב וְ כַ ָׁכסֶּ ף ]'...שנעבור את
האש ,אבל זה סימלי ,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 ['נֵר ה' נִ ְשמַ ת ָׁא ָׁדם ,חֹפֵ ש ָׁכל חַ ְד ֵרי בָׁ טֶּ ן',
עי' פסחים ז ,]:הכל-הכל איפה שהוא מרגיש את הרגש היהודי ,את הקירבה
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' [ראה גליון קד"ד מס' ' ,37תכנית אב להצלתינו' ,הדרך לתשובה אמיתית
בששה שלבים].

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 הקילקול שיש
עם פגעי הטכונולוגיה 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 יעש ה 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 המגעילי ם האלה .אנחנו נהיה עם הקב"ה ,נהיה עם הקב"ה!
וכל הדברים כמו טלביזיות ,ומשחקים ,ואינטרנט וכו' ,זה הכל בגלל
שאנחנו לא איתו .ברגע שנהיה איתו ,זה כמו לנסות לתת לבן-אדם זקן
בן שמונים ,טטריס

וכו' ,אבל זה נגד הקב"ה .כי הקב"ה לא נתן רשות לכזה דבר
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 אתנו בכח ,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 בכח .אבל זה – אין שום סיבה ללכת לשם.
[כתובות

(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 שבממ שלה 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.
ֹאמ ִרי נוֹ ָׁאש,
אבל משהו מחזיק אותם שם ,לא משהו חיובי [ירמיהו ב' ' :וַת ְ
לוֹ אִ ,כי ָׁאהַ ְב ִתי ז ִָׁרים וְ ַאח ֲֵריהֶּ ם ֵאלֵ ְך.]'...
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 טריף.
ש .המדינה סוערת על החייל שהרג את המחבל...
ת .איזה שטויות ,איזה שטויות .פה יש לנו בלאגן ,למה? למה
אנחנו בכלל נמצאים במלחמה עם הערבים? כי יש לנו מדינה! אנחנו
באנו בתור יהודים שרוצים מדינה משלנו ,שיהיה לנו צבא שלנו וכו'

אנחנו יושבים פה בשביל לעבוד את השם ,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-שילטון 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 מאיתנו,
דוקא מהחרדים ,ינסו ,והם כבר עושים את זה ,מנסים לעשות מאיתנו
חלק מהדת שלהם שאותה הם רוצים להכניס לפה ,שלא נדע .והדת
שלהם זה יהיה 'מישמאש' (תערובת) של כל מיני דתות ,אבל המטרה של
הדת הזו – זה לעבוד ,לא את ה' ,אלא את השטן ימח שמו וזכרו .הוא,
אני-לא-יודע-מה -להגיד שלהם ,המלך שלהם ,הוא זה שהם מאמינים בו
שהוא ,יציל אותם מאיזה הכל-יכול ,ה' ישמור ,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 התיכנון שלהם.
והיהודים שהולכים לצבא ,להיות בצבא ולעבוד בצבא ,והולכים לכל
המוסדות שלהם ,הם 'על הכוונת' ,כי הם משתפים פעולה ,משתפים
פעולה עם הרשעים.
ובאמריקה היהודים בסכנה גדולה ,וגם באירופה .לאו דוקא 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 הענין,
בארץ-ישראל תהיה רגיעה ,ולא תהיה ממשלה ,ולא תהיה מדינה ,ואחרי
שהדברים ירגעו קצת ,כל הרשעים יצאו 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',
ָׁפנ ָׁ
ֶּיך ֶּאל גוֹ ג ֶּא ֶּרץ הַ ָׁמגוֹ ג ,נְ ִשיא רֹאש מֶּ ֶּש ְך וְ ֻתבָׁ ל ]'...ואז הם ילכו ,יבואו לא"י,
ויקבלו 'שוק' (הלם)! מגלים פתאום שחיים פה יהודים שומרים-מצוות
ממש כולם ,בלי יוצא מן הכלל ,ואין טלביזיות ,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 להלחם בשבילנו [עי'
תרגום לשיה"ש ח' ד'] ,לא נצטרך להרים אצבע ,נהיה בטוחים שה' ישמור
עלינו – ולא יקרה לנו כלום .ה' יעזור ויציל אותנו.
[יחזקאל ל"חִ ' :שים

ש .מה עם הערבים? איפה יהיו הישמעאלים בסיפור?...
ת .איפה יהיו? עם כל אלו שמתו! וגם בין ישמעאל יש כאלה שהם
חסידי אומות העולם.

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 הריצפה בתוך הקיא שלהם .וזה לא פורים ,זה לא פורים .זו לא
שמחה .זה כאב .זה צעקה של אנשים שסובלים מהיצה"ר שלהם.
ש .ובקבר דוד המלך באו הקתולים ביום הפורים לעשות שמה טקסים
של עבודה זרה ,...ה' ישמור.
ת .בטח ,כי השנה זה היה יחד עם חג הפסחא שלהם ,ימח שמם
וזכרם .בדרך כלל זה בסביבות פסח ,והפעם שיש שנה מעוברת זה יצא

פורים השנה...

ככה ,בדיוק בפורים.

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 לא היתה איזו המתקה (המתקת הדינים ,רחמי שמים)?
ת .טוב ,אני לא יודע ,לא יכול להגיד ,אני לא יודע ,אני רק יודע
שזה יקרה מתי שזה צריך לקרות .הקב"ה מראש יודע את כל שעומד
להיות ,ואת כל האפשרויות ,ו הוא יודע מה יהיה הסוף באמת .ואין
המתקות לגוים .ו עכשיו זה יהיה הרס של רוב העולם .העולם לא יכול
להמשיך .זה כל כך רע .אם אני הייתי מספר לכם את כל הרע ,אני לא
אספר לכם ,כי זה מלוכל ך ומתחת לכל מה שיהודי צריך בכלל לדעת
או לשמוע מזה ,אבל זה מקובל עכשיו בין הגוים .ויש כמה גוים שזה
מפריע להם ,גם בין הנוצרים ו גם בין המוסלמים ,אבל הרוב נמשכים
לכל הזבל הזה .אבל שתדעו ,הסוף מגיע.

ש .עשו שם דברים איומים ,אפילו מנוגדים לחוק ,מפירים את
הסטאטוס קוו במקום בגסות ובוטות ,ועוד עם גיבוי השילטונות...
ת .המחוקקים מאפשרים להם את זה ,אז מה זה אומר 'נגד החוק'?
ש .ומי בא לעזור להם שמה ,לקתולים? למרבה ההפתעה הגיעו
קבוצה של אנשי-שמאל ,אלה מהקרן לישראל החדשה ,הני"ף (...)NIF
ת .בטח ,בטח יעזרו להם ,בטח ,כי הקתולים – זה החברים שלהם.
ואתם לא עזבתם את המקום ,ברוך ה' ,אבל יש להם תכנית להעיף את
כולכם ,גם בתוך שימוש בכח ,וגם בתיכנון להעיף את הערבים מהר-
הבית .אבל זה עדיין לא קורה ,וזה גם לא יתקיים ,כי ה' לא יתן.
ש .הכנס שהיה בליל תענית-אסתר במערת-המכפלה ,הרבה יהודים
טובים באו לצעוק ולהגיד תהלים ,האם זה עשה רושם בשמים?

ו ההמתקה ,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 נגדינו – 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 ,ש הם קיבלו 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 ,ובכח ,והוא יגיד' :לא ,לא! אני רוצה ללכת לסכנה ,זה דוקא טוב
בשבילי' ,לא ,לא יתנו לו ,ימש כו אותו בכח ,וזה לא יהיה קל [הפטרת
יתם .]'...אבל זה תלוי בו ,אם הוא ירוץ לקב"ה ,לכיוון
חזון' :וְ ִאם ְת ָׁמאֲ נו ו ְמ ִר ֶּ
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 במלחמה"ע השניה ,מה היתה ההמתקה? הם בכו לשמים,

ת .בודאי שזה עשה רושם ,בודאי ,כשיהודים מתקהלים ככה ,ורק
בשביל להתפלל לקב"ה ,בטח ,איזה רושם זה עושה ,ענק! ודאי ודאי.

הרישעות בעולם נחשפת
ש .מתגלים כעת דברים מעניינים .סוכנות הידיעות הגדולה בעולם,
הסוכנות האמריקאית הידועה  ,APאסושיאייטד פרס (Associated-
 ,)Pressהם אמריקאים ,אבל הם עבדו בתקופת מלחמה"ע השניה
בשיתוף פעולה ,בתיאום מלא עם הנאצים ,פירסמו את התעמולה שלהם,
והיו חלק מתוך מכונת התעמולה הנאצית...
ת .וכי רק הם עבדו ע ם היטלר?! ומה עם רוטשילד? ומה עם ונדרבלט
(עשירים ידועים בארה"ב שסייעו

לנאצים)? ומה עם כל אלה ,הרבה אמריקאים

שעזרו לשים אותו איפה שהוא היה .ואיך הוא ברח? הרי כנראה הוא
ברח ,הוא לא נהרג כנראה ,בכלל לא מצאו את הגופה שלו! הבריחו
אותו לדרום-אמריקה .ואחרי המלחמה לקחו את הנאצים ,את המדענים,
ונתנו להם זהויות שקריות ,בניירות שקר ,להביא אותם לאמריקה ,ולתת
להם לחיות כמו מלכים באמריקה ,כדי לעבוד באמריקה ,מה ,זה הכל
שקר .והנשיא ,הנשיא רוזוולט שלא איפשר להפציץ את פסי-מסילת-
הרכבת לאושוויץ בסוף המלחמה ,למה לא? ...שיהרגו 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 שיגמרו אותם ,כי גם הם לא רצו שהם יהיו בשלטון מוחלט,
כי זה עוד לא היה הזמן ,הם היו צריכים קודם לגמור את ארה"ב.

העולם לא יכול להמשיך יותר ,עמוד 4

ובארה"ב – זה לא כל כך פשוט ,היתה דמוקרטיה שם קצת מדי חזקה,

ש .הראו לנו את דברי הגר"א המדהימים מפירושו על תיקוני הזוהר

לא היה פשוט כל כך .אבל עכשיו הם גמרו את ארצות-הברית ,אין

(תיקון ל"ז ,דף ע"ז):

שאומר שלפני ביאת המשיח יתגלה אות בעולם ,והגר"א

כבר ארה"ב ,אין דמוקרטיה ,כל הטמבלים שם שלא יודעים בין שמאלם

מסביר ברור :הכוונה שיתגלה כוכב חדש!...

לימינם ,לא מבינים ,לרוב ,שהכושי הזה נשלח במיוחד כדי להרוס את

(תיקוה"ז תי' ל"ז ,דף ע"ז ע"בְ ... ):תהוֹ ''ם ִאיהו הַ ָׁמוֶּ''תְ ,לגַ ֵביה צָׁ ִר ְ
יעה ְב ַא ִטיפו ִד ְד ָׁמא,
יך ְפ ִר ָׁ

ארה"ב .אמנם יש אמריקאים שמבינים ,אבל אין להם את הכוחות ,הוא

יהי לָׁ א ִא ְת ַג ְליָׁיא ְב ָׁע ְל ָׁמא ,וְ לָׁ א יְהֵ א אוֹ ת ְב ָׁע ְל ָׁמא ,וְ ָׁרזָׁא
יעה ִא ִ
וְ ַעד ְד ִא ְת ַפ ַרע הַ אי ְפ ִר ָׁ

כבר שולט ,גם על הצבא ,גם על המשטרה ,וגם על ארה"ב.

יעה ,רוֹ ִמי וְ קו ְשטַ אנְ ִדינָׁאִ ,מיָׁד ִא ְתג ְַליָׁיא אוֹ ת ְב ָׁע ְל ָׁמא,
ְד ִמ ָׁלה ַכד ִא ְת ַע ַבר ִמינָׁה ָׁע ְרלָׁ ה ופְ ִר ָׁ
ְלהַ הוא ְד ִא ְת ַמר ֵביה (שם ג' י"ב) וְ זֶּה ְל ָׁך הָׁ אוֹ ת ִכי ָׁאנ ִֹכי ְשלַ ְח ִת ָׁ
ְימא ֵביה ְק ָׁרא (מיכה
יךְ ,ל ַקי ָׁ

ש .אומרים שגם חברת  ,IBMחברה אמריקאית ידועה ,אלה שיצרו

את ָׁך מֵ ֶּא ֶּרץ ִמצְ ָׁריִם ַא ְראֶּ נו נִ ְפלָׁ אוֹ ת .ו ְבגִ ין ָׁדאֶּ ,א ְל ָׁעזָׁר ְב ִרי ,לָׁ א ִתצְ ֵפי
ז' ט"ו) ִכימֵ י צֵ ְ

את האסירים הממוספרים בעזרת מכונות וכרטיסי-חישוב שהם יצרו

גַוונוֹ י נְ ִה ִירין ,אוֹ ַעד ְד ִא ְתג ְַליָׁיא אוֹ ת ְב ָׁע ְל ָׁמאַ .מאי
שת ְב ְ
ְל ַרגְ לָׁ א ִד ְמ ִשיחָׁ א ַעד ְד ֶּת ְחזֵי ֶּק ֶּ
שבֶּ ט
אוֹ ת? ֶּא ָׁלא ' ָׁד ַר ְך כֹכָׁ ב ִמיַעֲ קֹב'( ,במדבר כ"ד י"ז)ָׁ ,דא ָׁאת י' ,אוֹ ת ְב ִרית ,ו ִמיָׁד 'וְ ָׁקם ֵ

את המחשבים האישיים ,עזרו בעצמם לנאצים במחנה אושוויץ לנהל
במיוחד עבורם...
ת .בודאי ובודאי ,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?..

ישרון מֶּ לֶּ ְך...
גַבה ,הַ הוא ְד ִא ְת ַמר ֵביה (דברים ל"ג ה') ַוי ְִהי ִב ֻ
ִש ָׁראֵ ל' ְל ָׁ
ִמי ְ

תרגוםְ :תהוֹ ''ם ִהיא הַ ָׁמ ֶּו''תֵ ,אלָׁ יו צָׁ ִר ְ
ש ִנפְ ַר ַעת
יעה ִעם הַ ָׁטפַ ת ָׁדם ,וְ ַעד ֶּ
יך ְפ ִר ָׁ
יעה הַ זוֹ ִ ,היא לֹא ִמ ְתג ַָׁלה בָׁ עוֹ לָׁ ם וְ לֹא ִת ְהיֶּה אוֹ ת ָׁבעוֹ לָׁ ם ,וְ סוֹ ד הַ ָׁדבָׁ ר,
הַ ְפ ִר ָׁ
יעה ,רוֹ ָׁמא וְ קו ְשטָׁ אנְ ִדינָׁאִ ,מיָׁד ִמ ְתג ַָׁלה הָׁ אוֹ ת
שעוֹ ְב ִרים ִמ ֶּמנָׁה ָׁע ְרלָׁ ה ו ְפ ִר ָׁ
ְכ ֶּ
ָׁ
ָׁ
שנֶּאֱ ַמר בוֹ 'וְ זֶּה ְלך הָׁ אוֹ ת ִכי ָׁאנ ִֹכי ְשלַ ְח ִתיך'ְ ,ל ַקיֵם בוֹ הַ ָׁכתוב
ָׁבעוֹ לָׁ ם ְלאוֹ תוֹ ֶּ
את ָׁך ֵמ ֶּא ֶּרץ ִמ ְצ ָׁריִם ַא ְר ֶּאנו נִ ְפלָׁ אוֹ ת' .ו ִמשום זֶּה ,אֶּ ְל ָׁעזָׁר ְבנִ יַ ,אל ְתצַ ֶּפה
ימי צֵ ְ
'כ ֵ
ִ
שת ִבגְ ָׁונֶּיהָׁ הַ ְמ ִא ִירים ,או ַעד ֶׁשי ְִּתג ֶַׁלה אות
ש ִת ְר ֶּאה ֶּאת הַ ֶּק ֶּ
ְל ַרגְ לֵ י ָׁמ ִשיחַ ַ ,עד ֶּ
ָּבעולָּ םַ .מה זֶּה אוֹ ת? ֶּא ָׁלא ָׁ'ד ַר ְך כֹכָׁ ב ִמיַעֲ קֹב' ,זוֹ הָׁ אוֹ ת י' ,אוֹ ת ְב ִרית .ו ִמיָׁד

ישרון מֶּ לֶּ ְך'...
שנֶּאֱ ַמר בוֹ ' ַוי ְִהי ִב ֻ
ִש ָׁר ֵאל'ֵ ,אלֶּ יהָׁ  ,אוֹ תוֹ ֶּ
שבֶּ ט ִמי ְ
'וְ ָׁקם ֵ

ת .כל הפיגועים האלה ,בבריסל ובכל מקום ,זה הכל תיכנון של

ופי' שם הגר"א (הובא בס' אורות הגר"א ערך גאולה ,עמ' קל"ד ,אות י"ח) ' :לא תצפי

הרשעים ,זה שייך למנהיגים של אירופה ,ולמנהיגים באמריקה,

לרגלא דמשיחא וכו' עד דאתגלייא אות בעלמא ,רצונו לומר :שיתגלה כוכב

בארה"ב ,ומקסיקו ודרום-אמריקה וקנדה ובכל מקום .הם יודעים על זה

חדש!...

בדיוק .זה תיכנון שלהם ,הערבים – הם רק משתמשים בהם בשביל

ת .ברוך ה' ,ברוך ה' ,הנה ,זו ההמתקה! זו המתקה של ה' ,שאנחנו
יכולים לקרוא במקורות ,ב הרבה מקורות על הכוכב ,ולא רק לקרוא על
זה ,יש אפילו גם תיאור איך נראה הכוכב ,ושזה גם אדום ,ועם הזנבות,
וכו' וכו' [עי' בארוכה זוה"ק פרשת שמות דף ו' ע"ב ,הובא בחלקו בדף המקורות].

לעשות את העבודה המלכולכת.
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 בלאגן כה עצום ,אז הרשעים יכנסו לבונקרים שלהם.
ש .היה מכתב של פוליטקאי נורבגי שפורסם בעולם על המנהרות
והמקלטים התת -קרקעיים הענקיים שבונים בנורבגיה ועוד ארצות
בשביל האליטות כדי להתגונן מפלאנט ,X-האם זה אכן אמיתי המכתב
הזה?...

ש .גם בתפילת ערבית אנחנו אומרים 'ומסדר את הכוכבים
במשמרותיהם ברקיע' ,ולאחר מכן מבקשים שה' ימלוך עלינו לעולם
ועד ,רואים את הקשר ,אבל יש רבנים שאומרים 'אין שום כוכב' ,איך
מתיחסים לזה?
ת .מה אני יכול לומר .אני לא יכול להתייחס בכלל לרבנים שאומרים
שאין כוכב .מה יש לי להתייחס אליהם? ומה עם הרבנים שאמרו לבעל
'השומר אמונים' לפני מלחמת העולם השניה ,ששאל את הרבנים ,למה?
למה לא עושים אסיפות ועצרות ,להתפלל לקב"ה שלא נעבור את
מלחמת העולם בצורה קשה ,שנצא בחיים? אז הם אמרו לו' :לא ,למה
להפחיד אנשים?' ,אז מה יש לומר?...

ת .זה אוטנטי לחלוטין .וזה אמור להכיל שני מיליון איש ,הבונקרים
בנורבגיה ,וסך כל האוכלוסיה שם זה מעל לארבע מיליון ,וזאת אומרת
שמחצית האוכלוסיה תהיה בתוך הבונקרים – ומחציתה לא.
ש .מי מבטיח להם לרשעים שהבונקרים שלהם מוגנים מרעידות
אדמה וכו'...
ת .אין הבטחה ,אבל הם חושבים שהם שולטים על הכל ,שהם
חכמים גדולים ...אתם צריכים להבין שהרשעים האלה ,הם חושבים
שהם כמו הקב"ה ח"ו ,הם חושבים ,בטעות ענקית ,בטימטום ענקי,
שהשטן יכול להלחם עם הקב"ה ח"ו ,אבל הקב"ה הוא שברא אותו
אתי ַמ ְש ִחית ְלחַ ֵבל ,]'...אז הוא ילחם איתו? איך הוא
[ישעיהו נ"ד' :וְ ָׁאנ ִֹכי ָׁב ָׁר ִ
יכול לחלום שהוא ינצח?! ...אבל הם לא חושבים ,הם רוצים את מה
שהם רוצים ,והם לא עושים את כל החשבונות ,הם יָשבו בטח עם
מומחים גדולים שאמרו להם :אפשר לבנות ככה-וככה-וככה ,נגד מים,
נגד רעידה ,נגד ל ָבה ,נגד אני-לא-יודע-מה ,נגד כל הרדיואקטיביות
שתיכנס לתוך המים האלה וכל האש הזו מכל תחנות-הכח הגרעיניות
שיש בכל העולם ,שהם בערך ארבע מאות במספרם!

מתוך הספר "שבחו של אהרן" ,תולדות רבי אהרן ראטה זצוק"ל ,בעל ה'שומר אמונים' ו'טהרת הקודש'

פרק י"ז" – :שנת ת"ש ,לְך כנֹוס את כל היהּודים".
דַמאַדַ
מ ַפחַ ַ
הַאיגַרֹותַ,כַיַלַיבֹו ַ ַ
מידַיוַ ,וַכַןַכַתַבַבַכַמַ ַ
מידַלַתַלַ ַ
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ש ַראַ ַ
יַ ַ
סבַירַלַהַםַכַיַהַיֹותַוַהגזירֹותַ
הַ
הצַיעַ ַלַהַםַוַ ַ
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ַ
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אַ
תַ
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מצַאַבַצַעַרַּובַ ַ
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ַ
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תי-עַםַ ,וַיַזַעַקּו ַזַעַקַה ַגַדֹולַה ַּומַ ַרה ַבַ ַ
ַרבַ ַ
ַעיר ַוַעַיר ַוַיַעַשּו ַעַצַרֹות ַ
ַבכַל ַ
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תַדבַ ַריוַהַק'ַ,
יַרבַנּוַהקדֹוׁשַ,וַדַחּוַאַ ַ
הַמ ַדבַ ַר ַ
םַלאַנַחַ ַ
אַתַהגזירֹותַהּנֹוראֹותַ.אְַךַדַעַתַ ַ
אהַׁשַ ַלאַ
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וַאַ ַ
א ַרץַ
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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.

העולם לא יכול להמשיך יותר ,עמוד 5

ונביא בזאת את דברי הק' רבי אלימלך מליז'ענסק זיע"א בפרשת קדושים,

ש .מתאים שזה יגיע בליל הסדר...
ת .זה יכול להיות גם ליל -הסדר .אנחנו אמרנו שהגוים אמרו לפי
החישובים שלהם ,שאם רואים את הכוכב בעשרים ושש למרץ ,ויש
לזה משמעות למספר עשרים ושש ,אז הם סבורים שבחג-היהודים –
'הפסובר' ,שזהו חג הפסח – אז זה צריך להגיע .הם הרבה מדברים על
היהודים בתוך כל הענין הזה ,והרבה מדברים על מה שכתוב בנבואות
ובנביאים וכו' של היהודים .אבל אני לא יודע בדיוק .פסח – זה זמן
מאד מסוגל ,ומאד מסוגל גם זמן בין-המצרים ,ובחגים .אבל זה גם יכול
לבוא באמצע ,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.
ש .ואיך נדע מה קורה שמה ,בחו"ל?...

על העליה הרוחנית וההתקרבות לה' בביאת משיח צדקנו בב"א.
חוהוִ'ִ,תזבחוִאתִרצונכםִ,שלאִיהיהִלהםִרצוןִכללִעבורכםִ,כיִאםִ
ב ִ
תזִ ִ
'לִרִצוִנִכִםִ ִ
רצוןִהבוראִלבדוִ .וכשתעשוִכךִ– ִ'בִיוִםִזִבִחִכִםִיִאִכִל'ִ ,פירושִשתאכלוִהפירותִ
בעולם-הזה'ִ ,וִמִמִחִרִת'ִ ,שהקרן ִקיימת ִלעולם-הבא ִבגן-עדן ִבין ִהצדיקיםִ,
'תאכלו'ִ ,הואִהתענוגִהגדולִעדִאיןִקץִותכלית'ִ ,באשִישרוף'ִ ,שאהבתִהבוראִ
תבערִבוִכאשִבוערתִלפרוחִביןִהצדיקיםִשהקדושִברוךִהואִעושהִלהםִכנפיםִ,
כיִשםִלאִיהיהִאכילהִשהיאִתענוגִגשמיִ,כיִאםִאהבתִהבוראִברוךִהואִ*ִוזהוִ
'וִאִםִהִאִכִלִיִאִכִלִוכו'ִ,פירושִעלִפיִשכתבוִבספריםִשלעתידִכשיבאִמשיח-צדקנוִ
יקבץ ִאת ִהעם ִהמפוזריםִ ,והצדיקים ִיהיו ִסמוכים ִאצלו ִתמידִ ,ואותם ִאנשיםִ
שהתנהגוִבזהִהעולםִבגלותִכשורהִאךִלאִהיהִלהםִשכל-של-אמתִלעבודִאתִ
הבוראִברוךִהואִבכלִהאופןִ*ִוהיוִאוהביִממוןִ,רקִששמרוִעצמםִמןִהחטאִלפיִ
שכלםִ* ִאזִמשיחִמביאִאותםִאלִהיםִאוקייאנוסִ,ופותחִלהםִהאוצרותִהגנוזיםִ
שםִ ,ומלא ִשם ִאבנים ִטובות ִוכסף ִוזהב ִהרבה ִמאדִ ,ונוטלין ִמשם ִכל ִחפצםִ,
והולכים ִלביתם ִברב ִבצע ִכסף ִוהון ִרב ִ* ִוכשמשיח ִפורח ִלגן-עדן ִבקדושתוִ
הגדולהִאזִהצדיקיםִשבדורִפורחיםִאחריוִלגןִעדןִבכחִקדושתןִופרישותןִהגדולהִ,
ואותםִאנשיםִשקבלוִטובתםִורצונםִבאוצרותִהזהבִכשרואיםִהגדולהִהזאת ִִ-
הם ִרוצים ִגם ִכן ִלהעשות ִכןִ ,ולפרוח ִביניהםִ ,ואינם ִיכולין ִמחמת ִכובדִמשאִ
שלִישִי'ִ,
בִיוִםִהִ ִ
גשמיותםִשדבקוִעצמםִבכסףִוזהבִ* ִוזהִהואִ'וִאִםִהִאִכִלִיִאִכִלִ ִ
פירושִשגםִביוםִהשלישיִיהיהִלהםִאכילהִגשמיותִ ,שיקבלוִתענוגִמאכילתםִ
אִלאִיִרִצִהִוִאוִכִלִיוִכו'ִוִנִכִרִתִהִהִִנפִשִִכו''ִ,פירושִכיִאףִ
פִגִולִהוִ ִ
ומכספםִוזהבםִ 'ִ,
שיתןִלהםִמשיחִכלִחפצםִורצונםִאבלִנפשםִתיכרתִביוםִההואִמעִם-הקודשִ
בעתִפריחתןִלגןִעדןִוישארוִהםִלמטהִ,מהִשאיןִכןִהצדיקיםִאשרִחפצםִורצונםִ
היוִתמידִלעבודִאתִהבוראִברוךִהואִבשלימותִגדולִ,והלכוִתמידִבדביקותִגדולִ
עמוִיתברךִ ,והורגלוִבכךִכלִימיִחיותםִ ,ונעשוִכליִמוכןִלכךִ ,ויהיהִלהםִקלִ
הדברִמאדִבביאתִמשיחנוִבמהרהִבימינוִאמןִ,סלה:

ת .אני לא יודע איך נדע ,אבל אנחנו נדע .מה שכמעט בטוח הוא
שזה לא יהיה דרך אייפון ולא דרך האינטרנט ,כל זה כבר יהיה רק
היסטוריה...

ה' יעזור לנו שנזכה לקבל משיח-צדקנו ברחמים ,בשמחה ,ושנמשיך
לעלות ולעלות ולעלות לנצח[ .וראה קד"ד גליון  56בענין זה].

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
כהילדים שלו ,ממש הילדים היקרים שלו ['הֲבֵ ן י ִַקיר ִלי ֶּא ְפ ַריִםִ ,אם יֶּלֶּ ד
ַשעֲ ֻש ִעיםַ ...על ֵכן הָׁ מו מֵ ַ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
ש ִעים
מה זה אומר .ובינתיים ה' יציל אותנו [' ַאל ִת ָׁירא ִמ ַפחַ ד ִפ ְתאֹם ו ִמש ַֹאת ְר ָׁ
ִכי ָׁ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.

הערהַ :באשר ַלנאמר ַכאן ַבמסר ַשל ַבנימין ַכי ַהרשעים ַשיצרו ַאתַ
הסוציאליזםַהםַאלוַשיצרוַאתַהפאשיזםַ,ואחריַכןַאתַהציונותַ.נזכירַ
כי ַעובדה ַידועה ַהיאַ ,וגם ַהובא ַהדבר ַבספר ַ'עקבתא ַדמשיחא' ַלרביַ
אלחנן ַוסרמן ַזצ"לַ ,כי ַהמפלגה ַהנאצית ַשל ַהיטלר ַימש"וַ ,היתהַ
בתחילהַתנועהַסוציאליסטיתַ,לאחרַמכןַהואַביטלַאתַה'אידיאולוגיה'ַ
הזאת ַבן ַלילהַ ,הכריז ַעליה ַמלחמה ַואסר ַאותהַ ,והפך ַאת ַמפלגתוַ
לנאציתַ.והריַהקשרַברורַ .

העולם לא יכול להמשיך יותר ,עמוד 6

בלי ניסים – אין סיכוי לשרוד
בס"ד ,ירושלים ,ט"ז ניסן ,א' דחול המועד פסח תשע"ו ,תקשור ושיחה 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 ,ואת המותר להפוך
תוֵעֵבוֵת'ֵ,פרשתֵקדושים] .וזו המטרה שלהם.
ל'לאו' ['מֵחוֵקוֵתֵהֵ ֵ
אתם מבינים? ...כשאנחנו רואים יס"מ ,איך הוא נראה? הוא נראה
בדיוק כמו ה'סוואט-טימס'
 ,)Tactics 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
דב רים מעניינים אחרים שאפשר להרוג עם זה בני אדם ,או לפחות
לעשות רע לבן-אדם.
( Swat Teams – Special Weapons and

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 בידים ,והתחילו למשוך את עצמם לכיוון אחר ,לכיוון של
פעם .אבל זה לא מספיק ,זה לא מספיק .כי גם אלה שכל כך משתדלים
– אין להם זכרון 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 בשניה אחת ,כשנראה שאנחנו ברגע
האחרון של החיים שלנו .וכל העסק של הגאולה השלימה ,כל הענין
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
'ברוך''[ ...יונ ִָתי ֵ ְּבחגְּ וי ֵה ֶּסלע ]'...אבל הם יצאו מעולה (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 להשאר פה ,או להגיע במיוחד לפה ,הם
לא יסבלו אפילו מחצית ממה שיסבלו אלה שבחו"ל ,אבל כל אחד
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
( ,)Yellowstoneשם 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-האויר ,אבל לא עד כדי

כך ,לא צריך לתת להם יותר מדי קרדיט ...והרבה מהדברים שהם
אומרים שהם עושי ם ,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 ,וזה לא עושה רע
לנו ,רק המחשבה של הדבר הזה עושה רע ,כמו אלו שמנסים לייצר
כל מיני יצורים שמורכבים גם מחלקים של בני-אדם וגם מחלק של
יֵתשְֵּמרוֵ'ֵ,עי'ֵסנהדריןֵס' ,].והם משחקים
חיה ,שזה איסור גדול ['אֵֶּתֵחֵקֵוֵתֵ ִֵ
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 שאתם גם כן 'עמלקים' ,והסוף שלכם
יהיה מר מאד-מאד ['וְּ המ ִטים ֵעקלְּ קלו ָתם ֵיולִ יכם ֵה'ֵאֶּ ת ֵפעֲ לי ֵהָ אָ וֶּ ןֵ,'...תהליםֵ
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 ,ו תחזרו 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 .ויהיה סוף
לעוה"ז כמו שאנחנו מכירים את זה .וכל הרשעים האלה ייעלמו ,כי
אנחנו לא יכולים להתקדם כל זמן שהם קיימיםֶּ '[ .ש ָכלֵזְּ מןֵ ֶּשהָ ְּר ָש ִעיםֵ ָבעולָ םֵ,
חֲרוןֵאףֵ ָבעולָ םֵ,'...משנהֵסנהדריןֵסו"פֵחלק].
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 הרישעות
של החילונים פה ,לא כל החילונים ,אלא אלה ששולטים :הממשלה,
ראשי-הצבא ,ראשי המשטרה וכו' וכו' ,גם לא כל אלה ,אבל מי ששייך
שייך ,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 לקילקול 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 .הצידקות שלו עשתה בשמים 'מטריה' על כל קהילת הסאטמר'ס,
אבל מאז – הכל ירד .ובכל חסידות פחות-או-יותר אותו הדבר.
ו עכשיו אנחנו מדברים על בודדים ,יהודים בודדים בכל הקבוצות:
תחזרו לעולם היהודי כמו שהיה ,כמו שהיה ב'שטעטל' (בעיירה) או
במקומות מסויימים בארצות-ערב ,כמו בתימן ,שאנשים החזיקו ביהדות,
ו זה 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 טובות ,לחלק מהם .ולמי שיש סיבה טובה ,כמו 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 [ראהֵבסוףֵהמסר'ֵ:ארץֵישראלֵמרכזֵהעולם'] ,אם

אנחנו קרובים אל הקב"ה
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 ליוה 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 האינקויזיציה
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"תֵחת"סֵח"וֵפ"וֵע"שֵ,
משךֵחכמהֵבחוקותיֵכ"וֵמ"דֵ,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...
נכון ,באנגליה יש קיצבאות ,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 האויר
יתקרר ,וכל הבלון הזה יתקפל...

שעֵרֵלֵה'ֵ,'...עי'ֵסומ"סֵכתובותֵ,חרדיםֵפרקֵ
הֵה ֵ
['ֵֶּז ֵ

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 :כבר כתוב היה מצדיקים
גדולים לפני מאות שנים שבזמנים שלנו הרבנים יהיו כמו שומשומים...
['הדורֵהאחרון'ֵפרקֵד'ֵע"שֵבארוכהֵ,ד"תֵמונקטשֵמהדו"תֵט"וֵא'] 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 .אבל גם צדיקי-אמת ,לא שמענו שמחפשים לעשות משהו...
ת .אין להם מה לחפש ולעשות ,כי אין מה לעשות חוץ מאשר לכתוב
ולהגיד ,אין מה לעשות ,עד שלא יבוא משהו קשה מאד ,שאי אפשר
לתאר ,שבן אדם ירגיש ש'זהו' ,הוא עומד 'בין שמים לארץ' ,לא תהיה
תגובה מאד גדולה ,רק בודדים .ולבודדים יש הרבה זכויות.
ש .צדיקים אמרו שאנחנו עכשיו בשעת מבחן ,ובשעת מבחן לא
שוא לים שאלות באמצע ...כל אחד צריך לעשות את המבחן שלו באופן
אישי...
ת .נכו ן ,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 תדאג,
יהיה בסדר ,תשים קצת כסף בפושקע (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
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תשובה – הוא יסבול בצורה לא פשוטה ,אבל אם הוא יעשה תשובה –
הוא ינצל 'בגדול'.
ש .האם כוח הקדושה הפנימי של העם אין לו כח לפעול?! ...האם עד
שלא יקרה איזה אסון מזעזע גדול ונורא לא יזוז כלום?!...
ת .אני לא מבין איך אתה תפסת את המילים שלי ככה ,מה שצריכים
לעשות זה לחזור בתשובה ,זה מה שצריך לעשות :לדבר ולדבר ולדבר.
וזה הולך להיגמר .ואנשים יותר ויותר מתחילים להבין את זה ,יותר-
ויותר 'יוצאים מן החורים שלהם' ,ומראים את עצמם ,כי הם פשוט
מפחדים ,מפחדים ללכת כנגד המימסד .זה כבר נהיה דיקטטורה.
ובאמריקה – זה כבר ממש כמו הקומוניסטים.
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 המטרה שלהם [ישעיהו ֵנ"ו ֵי"אֵ:
'וְּ ה ְּכלָ ִבים ֵעזי ֵנֶּפֶּ שֵ ֵלא ֵי ְָּדעוֵ ֵ ָש ְּב ָעהֵ ,וְּ ה ָמה ֵר ִעיםֵ ...כ ָלם ֵלְּ ד ְּר ָכם ֵ ָפנוִֵ ֵ ,אישֵ ֵ ְּל ִב ְּצעוֵֵ

ִמ ָקצהוֵ .]'...אבל ה' לא יתן להם .אבל אנחנו צריכים להתחזק ,כי זה
כתוב בנבואות ,ואם זה כתוב ,אז גם הגאולה כתובה[ ...עי'ֵסומ"סֵמכות]
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 בטי לים 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 באפשרותינו 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 ידים'  ,לרוב .פעם היו צועקים על זה ,עכשיו פשוט 'מרימים
ידים' ,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'[ .אםֵיתמהמהֵחכהֵלו ,]'...הרי כתוב שמתי שיהיה
הכי קשה ,זה הסימן שזה כבר מגיע [עי'ֵמפרשיֵתהליםֵסוףֵפרקֵמ"דֵ,פרֵ
חלקֵצח'ֵ.שיתיאשוֵמןֵהגאולה .]'...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 ,והאויר יוצא ויוצא ,והכח 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 דוקא בארץ ישראל,
בכל העולם.
ש .והרפורמיות בכותל עושות הצגת 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 ילחם ,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 ,ואנ י לא מאמין שה' יתן להם להגיע לזה בכלל ,אבל זהו
התיכנון 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 הכח ,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 .בענין עשרת השבטים .בשם הגר"א נאמר שקודם יתקבצו עשרת
השבטים ,ואכן שומעים על שבטים מארצות רחוקות שמתענינים לחזור
ליהדות ...האם אתה אכן רואה את זה כסימן?
ת .מה? ...זה הסימנים! בדיוק מה שאמרת .אלו הסימנים!
ש .איך נדע מי באמת יהודי?...
ת .ה' ידאג לנו כבר לדעת .קודם כל ,הם ייעלמו ,אם אתה לא מוצא
אותם בשום מקום ,סימן שזהו זה.
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
שמתפוצצים אחד אחרי השני וממלאים את האויר באבק ועשן ופיח
שיוצא מבפנים .ויש הרבה-הרבה חופים שנעלמים כמו שדיברנו .ובקוטב
הצפוני הכ ל נמס ,כי השכבה העליונה של כדור-הארץ זזה .עכשיו
למשל ,בקנדה ,יש איזורים 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...
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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 קצת שקט עם הכוכב הזה ,לא מדברים על כך...
ת .לא ,ה אנשים 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 לתוך 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'.

ארץ ישראל – מרכז העולם
תקשור עם 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 פשו ט להיות הדור האחרון .אני מבין טוב
למה כל האברכים שאני למדתי איתם לפני אלפיים שנה לא רצו להיות
בחיים בזמנים האלה [סנהדרין'ֵ:ייתיֵולאֵאחמיניה .]'...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 .חוץ מכמה גוים 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 יכול 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

כל המציאות תהיה אחרת .אבל ארץ ישראל תהיה יותר גדולה
מדרש ֵרבה ֵשיה"ש ֵפ"ז ֵפי"אֵ ,ועי' ֵסומ"ס ֵכתובות ֵ'ארץ ֵצבי'] ,ותהיה אמצע
העולם [עי' ֵיומאֵנ"ד .]:המקום הקדוש ,האמיתי ,כמו שהיה מההתחלה,
ומארץ ישראל תצא הקדושה [ישעיהוֵפרקֵב'ֵ,ע"ש] ,מארץ ישראל יצא
כל טוב ['לִ ְּראותֵ ְּבטובֵה'ֵ ְּבאֶּ ֶּרץֵח ִייםֵ,'...תהליםֵכ"ז] ,ארץ ישראל יהיה מרכז
להכל.

[עי'ֵ

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"חֵש"גֵפי"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 בלאגן 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 הבלאגן 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...

יעשה עולם אחר ,ויהפוך את העולם הזה למשהו שאנחנו לא נכירֵ.
[ישעיהוֵי"גֵט'ִ 'ֵ:הנהֵיוםֵה'ֵ ָבאֵא ְּכ ִזָריֵוְּ ֶּע ְּב ָרהֵוחֲרוןֵאָ ףֵ,לָ שוםֵהָ אָ ֶּרץֵלְּ ש ָמהֵוְּ ח ָטאֶּ יהֵֵָ
י ְּש ִמידֵ ִמ ֶּמנָהִ ֵ:כיֵכו ְּכביֵה ָשמיִ םֵו ְּכ ִסיליהֶּ םֵלאֵיָהלֵוֵאו ָרםֵ,חָ ש ְּךֵֵה ֶּש ֶּמשֵֵ ְּבצאתוֵֵ,וְּ יָרחֵֵ
לא ֵי ִגיהֵ ֵאורוֵֵ:ופָ ק ְּד ִתי ֵעל ֵתבל ֵ ָר ָעה ֵוְּ על ֵ ְּר ָש ִעים ֵעֲ ונָםֵ ,וְּ ִה ְּשב ִתי ֵ ְּגאון ֵז ִדים ֵוְּ גאֲ ותֵ
יצים ֵא ְּש ִפילֵ ...ֵ :על ֵכן ֵ ָשמיִ ם ֵא ְּר ִגיז ֵוְּ ִת ְּרעשֵ ֵהָ אָ ֶּרץ ֵ ִמ ְּמקו ָמהְֵּ ֵ ,ב ֶּע ְּברת ֵה'ֵ ְּצבָ ק'ותֵ
ָע ִר ִ
ו ְּביוםֵחֲרוןֵאפוֵ]'...
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על הנשמה היהודית
בס"ד ,ירושלים ,יום ד' פרשת בהר ,כ"ה למטמונים ,נצח שבנצח ,י' אייר תשע"ו ,תיקשור עם בנימין גולדן

האויר המשונה?! האם אתם לא מרגישים שהקוטב הצפוני והדרומי
מתחלפים ,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 מבולבל! ['ה' מלך ,ירגזו עמים ...תנוט הארץ ]'...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.

אני היום רוצה לדבר על הנשמה היהודית .אני רוצה לומר לכל
היהודים את הדבר הזה ,שבעתיד-הקרוב מגיע בלאגן שלא היה עוד
כזה דבר 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 שיעלמו ,ויהיו מקומות בעולם שישרפו כמו מה שיש
כעת בקנדה .זה ממש טירוף מה שקורה שם ,זה עדיין בוער כל
האיזור .כל האיזור עם להבות ,וזה יקח חודשים-חודשים עד שיהיה
אפשר לכבות את זה .אבל כל האיזור הזה ,היפה ,המלא עצים ,שהיה
וזה עוד כלום! הקושי הכי גדול – זה הרוחני .אנחנו יורדים בצורה
מלא נוף מדהים – נעלם! עכשיו זה הכל שרוף ,קילומטרים,
איומה .אנחנו יורדים ממש במהירות הבזק .וזה מה שמפריע ,זה מה
קילומטרים ,קילומטרים שרופים ,שרופים כאילו שפצצה אטומית נפלה
שגורם את העונש ,את ה סבל שיבוא על העולם [יבמות סג' .אין פורענות
שם .וזה בגלל הרשעים ,הצורה איך שהם מוציאים את הנפט מן
באה לעולם אלא בשביל ישראל.]'...
האדמה ,כך שזה היה אמור
הרשעים – נו ,הם רשעים ,והגוים
לקרות יום אחד ,אסון שכזה.
ישעיה פרק כ"ד:
– נו ,הם גוים ,אבל בין הגוים
ויש עוד מקומות ,אבל זה מקום
ָ
שב הָ ָא ֶרץ :וְ הָ יָה הַּ ּנָס ִמ ּקוֹ ל הַּ ּ ַּפחַּ ד י ִּפֹל
ַּ ּ ...פחַּ ד וָפַּ חַּ ת וָפָ ח ָעלֶ יך יוֹ ֵׁ
הרשעים ביותר ישנם הרבה
ענק ,מאגר ענק של נפט.
ֶאל הַּ ּ ַּפחַּ ת ,וְ הָ עוֹ לֶ ה ִמ ּתוֹ ְך הַּ ּ ַּפחַּ ת י ּ ִָלכֵׁ ד ַּּב ּ ָפחּ ִ ,כי אֲ ֻר ּבוֹ ת ִמ ּ ָמרוֹ ם
יהודים שמכרו ממש את הנשמה
נִ ְפ ּ ָתח ּו ַּויּ ְִרעֲ ש ּו מוֹ ְס ֵׁדי ָא ֶרץ :ר ָֹעה ִה ְתרֹעֲ ָעה הָ ָא ֶרץּ ,פוֹ ר ִה ְת ּפוֹ ְר ָרה
שלהם לשטן .זה לא צחוק ,זה
ובנוסף לזה ישנה עוד סכנה.

ֶא ֶרץ ,מוֹ ט ִה ְתמוֹ ְט ָטה ָא ֶרץ :נוֹ ַּע ּ ָתנו ַּּע ֶא ֶרץ ַּּכ ּ ִשכּ וֹ ר ,וְ ִה ְתנוֹ ְד ָדה
אמיתי .אתם לא מבינים שזה לא
במפרץ מקסיקו ,גם כן ,הצליחו
רק בסרטים ,או באיזה ספר של
לפני כמה שנים לסתום את החור
ַּּכ ְּמל ּונָה ,וְ כָ בַּ ד ָעלֶ יהָ ּ ִפ ְש ָע ּה ,וְ נ ְָפלָ ה וְ לֹא ת ִֹסיף קוּם :וְ הָ יָה ַּּביּוֹ ם
קבלה או משהו רוחני של עובדי
גרם
ההוא של הקידוח ,שכזכור
הַּ הוּא י ְִפקֹד ה' ַּעל ְצבָ א הַּ ּ ָמרוֹ ם ַּּב ּ ָמרוֹ ם ,וְ ַּעל ַּמ ְלכֵׁ י הָ אֲ ָד ָמה ַּעל
עבודה זרה מתקופה של פעם,
לפיצוץ שהרג כמה אנשים על
הָ אֲ ָד ָמה ... :וְ חָ ְפ ָרה הַּ ְּלבָ נָה וּבוֹ ָשה הַּ חַּ ּ ָמה ִ ּכי ָמלַּ ְך ה' ְצבָ קוֹ ת ְ ּבהַּ ר
שמדברים על שדים ורוחות ,ועל
הפלטפורמה שעבדו בה באמצע
ּש ִ ַּלם וְ ֶנגֶד ְז ֵׁקנָיו ָּכבוֹ ד:
ִציּוֹ ן ו ִּבירו ָ
השטן .לא ,זה אמיתי ,וזה קיים
הים במפרץ-מקסיקו לשאוב
בעולם שלנו .כל שנה ,מאות ,לא
נפט ,וזה קילקל הרבה מהחיים
מאה ,אלא מאות ואלפי ילדים נעלמים בארה"ב ,לוקחים אותם ליעוד
של הים שבמפרץ מקסיקו ,שזה היה חשוב לכל העולם .ואני רוצה
כמו שהרומאים לקחו בזמן חורבן הבית את ארבע מאות הילדים
לומר לכם שמפרץ מקסיקו ,אם זה מתפוצץ ,וזה עומד להתפוצץ שוב,
באניה ,שהם קפצו לים כי הם לא רצו לטעות [עי' תוס' ע"ז יח .ד"ה ואל]
אז חלק גדול מארה"ב יהיה מתחת למים! כולל אש והרס שאי אפשר
ולהגיע למצב שיצטרכו לעשות את הדברים המלוכלכים שהרומאים
לתאר .ובכלל ,המים במפרץ מקסיקו מתחממים ,וזה מביא למצב שזה
רצו מהם ,אז הם קפצו למים ,לא לפני שקודם לכן בדקו שיהיה להם
יכול להגיע לטמפרטורות מאד קשות .וזה כבר הגיע לשמונים מעלות
עולם הבא [גיטין נז .]:וזה מה שקורה עכשיו ,הם חוטפים ילדים...
פרנהייט ( 27מעלות צלסיוס) ,וזה הרבה מאד! וזה עולה .וברגע שזה
יתפוצץ – אז כל המדינות ש מסביב יהיו במצב קשה .אבל זה עוד
ש .איזה ילדים?...
כלום.
את מי שהם רוצים .הנטיה זה יותר לבנים מאשר לבנות ,הם לוקחים
אות ם ואז הם נהיים עבדים .ובחלקם הם מקריבים אותם ממש,
ו אם אנחנו מבינים שהכוכב שנקרא בזוהר 'השביט' ,או כפי
מקריבים על מזבח ,מקריבים אותם! הם לא חולי-נפש ,הם רשעים
שקוראים לזה הגוים גם כן 'ניבירו' או פלאנט-אקס ,הוא באמת בכיוון
כ"כ גדולים שאי אפשר לתאר .וזה אצל הגוים ,אבל יש ביניהם
שלנו ,ובאמת רואים את זה כבר ,נכון ,לא כל אחד יכול ,כי יש
יהודים שה' ישמור ,ה' ישמור .הם מהאנשים החשובים-ביותר-כביכול
מקומות בעולם שרואים את זה יותר ברור ובמקומות אחרים פחות
בארה"ב ,האנשים שבממשלה ,עד הגבוהים ביותר ,בכל מיני
ברור ,או שצריכים לקום מוקדם בבוקר כדי לראות את זה ,אבל
תפקידים ,והם עשירים עכשיו ,וגם הם 'החשובים כביכול' עכשיו .וזה
רואים את זה ,ואין בזה ספק שזה מה שזה .והכוכב הזה ,עכשיו אני
הכל בשביל הטעם העקום שלהם.
מדבר לפי המדענים ,ולא לפי הזוהר ,זה יהרוס את רוב העולם ,ולא-
סתם .ומדובר על רוחות במהירות של לפחות  800מייל לשעה (1300
כל הרשעים שחיו אי פעם בעוה"ז – חזרו עכשיו ,חזרו עכשיו [ר'
קמ"ש)! מדובר על גובה של צונאמי של  600רגל ( 200מטר) לפחות!
רש"י תהלים סו"פ ט'] .והם כולם פה .כולם פה בגלגול .זה הסוף של ההצגה
מדובר על הרס שאי אפשר לתאר ,כי מתלווים עם זה גם כן מטאורים
הזאת ,וזה ממש דבר שאי אפשר לתאר ,לפעמים רוצים להקיא מזה,
ואסטרואידים שיתנו מכות לכל כדוה"א ,כך שזה יהיה אש-וקור ,אש
לא יודע מה להגיד .זה כ"כ גרוע ,וזה נוגע בכל מקום בעולם שלנו,
כמו ברד ,הברד של מצרים .וזה לא מספיק ,זה לא הכל .יהיה לנו גם
וה'כאילו-הצדיקים-ביותר' גם ביניהם .ולצערי הרב ,הרבה מהדברים
ימי חושך [צפניה א' ,ע"ש ,זוה"ק שמות ז' ע"ב] ,ובכלל כל העולם יהיה שונה,
האלה ,מגיעים גם לעולם שלנו ,של החרדים .ואני פשוט בוכה ,בוכה
וזה כבר שונה .האם אתם לא מרגישים אפילו פה בארץ את מזג-

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 מרויחים עליהם ,מרויחים
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
הבלאגן 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 .ובתי-הספר
שלנו פה בארץ – הם ממש השתלטו עליהם ,הממשלה ,שהיא חלק
של הרישעות 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 בלעם הרשע' :אשר נכלו לכם .]'...הם
מסדרים מצבים שהחרדים ירצו להיות 'האנשים היפים' ,והם גם
מקבלים משכו רות טובות אם מוכנים למכור את הנשמה .הם לא
יודעים להראות את זה שהם מוכרים את הנשמה ,זה לא כמו בארה"ב
שאומרים להם את זה ברור ועושים טקס על כך ,לא ,לרוב אלה
מהחרדים ,הם מוכרים את הנשמה בלי לדעת את זה .וזה בודאי קורה
בחינוך שלנו של הבנות ,אבל גם של הבנים [סוף ספר יואל' :ובנֵי יהודה ובנֵי
ירושלם מכרתם לבנֵי היונים ,למען הרחיקם ֵמעל גבולם ,'...ע"ש] ,ויש הרבה-הרבה
ישיבות שלוקחים כסף מהגוים בלי בעיות ,אבל יש מחיר לכל דבר,
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 ['כי חֵ לק ה' עמו ,]'...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
להיעלם ,ורוב האנשים בעולם – יהרגו  .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 ציטוט המובא
במסגרת מישעיה 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 ידעו 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
נורמלים ,והם רגילים ,תתאוששו ,תפתחו את העינים ,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 'שוק'
(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 יעלמו.
מה אני אגיד ,מה אגיד.
ורבנים לפני מלחמה"ע השניה אמרו' :לא להגיד ,לא לעשות
אסיפות ,לא להפחיד אנשים ,למה להפחיד אותם? ,'...והם מנעו מרוב
האנשים לעשות תשובה [ר' גליון 'העולם לא יכול להמשיך יותר'] .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 החומר .והחומר

על הנשמה היהודית – עמוד 2

מביא אותנו לשטן
ההנאות והקי לקולים שהשטן מביא לנו ,שלא נדע
בספר 'נהרי אש' לר"ש ז'ליכובער זצ"ל].

['וישמן ישורון ויבעט' ,ע"ש כה"ע ,עמוס ו' ו' ,שבת ס"ב]:

ולכל

[ר' מאמר 'שובה ישראל'

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 מאיזור 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.

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 האיזור 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
עלי אדמות ,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 שם זה עולה! ואז אוי ואבוי!
ש .מה יקרה אם זה יעלה ,האם עוד פעם זה יזהם את המפרץ כמו
שזה עשה בעבר?...

וכל יהודי שיכו ל לבכות על צרות של יהודי אחר – הוא ינצל ,כי
ת .אוהו ,הרבה יותר גרוע מזה .אם באמת זה יעלה ,וזה יתפוצץ,
הוא יהודי אמיתי .וכל יהודי שיכול להגיד תהלים ,ולהתפלל,
אז קודם כל המים מאד חמים כבר ,וזה יהיה כמו הר-געש ,יצא החוצה
ולהתבודד ,ולדבר עם ה' ,ולבכות ,ולהרגיש את הקירבה של הקב"ה
כל מה שיש בפנים ,אש ,נפט וכל
– הוא יהודי אמיתי ,והוא
מיני דברים .וזה יזהם את כל
ישרוד .יהודים שהם רחוקים,
ישעיה פרק ל"ד:
האיזור .וזה לא רק זה ,זה יביא
שלא חשבו על זה בכלל ,אבל
לצונאמי ,גם בטקסס ,גם
{א} ִק ְרב ּו גוֹ יִם ִל ְשמ ַֹּע ו ְּלאֻ ִּמים הַּ ְק ִשיב ּוִּ ,ת ְש ַּמע הָ ָא ֶרץ ו ְּמל ָֹא ּה
יום אחד שומעים את האמת,
בפלורידה
גם
בלואיזיאנה,
ופתאום יש איזה קשר ,ויש
ּ ֵׁתבֵׁ ל וְ כָ ל צֶ אֱ צָ ֶאיהָ { :ב} ִ ּכי ֶקצֶ ף לה' ַּעל ָּכל הַּ גּוֹ יִם וְ חֵׁ ָמה ַּעל ָּכל
הארצות
ובכל
ובמיסיסיפי,
דמעות שמופיעות בעינים ,שזה
ימם נְ ָתנָם לַּ ּ ָטבַּ ח{ ...ה} ִ ּכי ִר ְּו ָתה בַּ ּ ָש ַּמיִם חַּ ְר ִ ּביִ ,ה ּנֵׁה
ְצבָ ָאם ,הֶ ח ֱִר ָ
שבאיזור הזה .וזה לא מספיק .זה
הוא
מגיע עד לנשמה שלו,
ַּעל אֱ דוֹ ם ּ ֵׁת ֵׁרד וְ ַּעל ַּעם חֶ ְר ִמי ְל ִמ ְש ּ ָפט{ :ו} חֶ ֶרב לה' ָמ ְל ָאה ָדם,
גם יגיע לאיזור שזה מעל האיזור
ינצל ,ואפילו שהוא רחוק
יליםּ ִ .כי זֶבַּ ח
הֻ דַּּ ְשנָה מֵׁ חֵׁ לֶ בִ ,מדַּּ ם ָּכ ִרים וְ ַּע ּתו ִּדים ,מֵׁ חֵׁ לֶ ב ִ ּכ ְליוֹ ת ֵׁא ִ
של המיסיסיפי.
ביותר ,הוא יבין מיד .וכל גוי
לה' ְ ּבבָ ְצ ָרה וְ טֶ בַּ ח ָ ּגדוֹ ל ְ ּב ֶא ֶרץ אֱ דוֹ ם{ :ח} ִ ּכי ֹיום נ ָָקם לה'ְ ,שנַּת
שבאמת יש לו נשמה יהודית,
.
ִש ּלו ִּמים ְל ִריב ִציּוֹ ן{ :ט} וְ נֶהֶ ְפכ ּו נְ חָ לֶ יהָ ְלזֶפֶ ת ,וַּעֲ פָ ָר ּה ְלגָ ְפ ִרית
זה יגיע לאיזור שיש בזה
ורק כעונש הוא נשלח בחזרה
'פולט' ( - Faultשבר ,בקע תת-קרקעי
וְ הָ י ְָתה ַּא ְרצָ ּה ְלזֶפֶ ת ּב ֵֹׁע ָרה{ :י} לַּ יְלָ ה וְ יוֹ ָמם לֹא ִת ְכ ּ ֶבהְ ,לעוֹ לָ ם
כגוי ,הוא פתאום ירגיש את
בין הלוחות של היבשת) ,יש שם את
יַּעֲ לֶ ה עֲ ָשנ ָּה ִמדּ וֹ ר לָ דוֹ רֶ ּ .תח ֱָרב ְלנֵׁצַּ ח נְ צָ ִחיםֵׁ ,אין עֹבֵׁ ר ָּב ּה:
המשיכה לדת היהודית ,ואת
ה'מדריד פולט' ),(Madrid Fault
הרצון לתת את כל כולו לזה,
ושם ,בדרום ארה"ב ,זה יכול
והוא ינצל ,כי הוא יהודי-אמיתי
לגרום לרעידות אדמה ענקיות ,זה יהרוס חלק ענק של ארה"ב!
שהנשמה הלכה לגלות ,אבל בשביל שיחזור ['והיה ביום ההוא יתקע בשופר
ארה"ב מקבלת עונש לא-סתם .ויש עוד הרבה דברים שהם מהוים
גדול ,ובאו האבדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים ,'...ישעיה כ"ז] .לכן ,עמ"י ,לא
סכנה בשבילם.
לפחד ,אבל בלי תשובה ...אם זה בלי תשובה ...תבינו! בלי תשובה,
בלי תשובה – אתם לא יהודים!

ש .האם זה עונש שמגיע ישירות מן השמים או שהאנשים גם הם
גורמים גם כן חלק בהרס הזה ,כשליחות מן השמים כמובן?

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

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 להרויח 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
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שאפשר להכניס אפילו אדם אחד לבית הסוהר בשביל 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 מסויים של רפורטים (דוחו"ת) ,וזה לא משנה
אם זה נכון או לא נכון ,הם צריכים לתת רפורט ,להגיד לנהג שהוא
עשה כך-וכך ,ואפילו ש בכלל לא יהיה נכון ,אבל הם צריכים להכניס
את הכסף הזה ...ואם לא – הם צריכים לחפש עבודה אחרת...
הם מרגישים שכל אחד מרויח ,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
בשניה 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...
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 ש הולך 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 לשילטון 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
שמים 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 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 גיהנום ,זה רק קילקל את היהודים,
ובודאי 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 ,וחלקם לא – והם יעלמו.
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 מהכיוון
של השמש ,בערך כמו שעה של  10-11ביחס לשמש בשעת הזריחה,
השאלה היא האם במשך הזמן כשהוא מתקרב אלינו אולי יתכן
שאנחנו נראה אותו מכיוון קצת שונה?
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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.

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.

ש .מה דעתך על גל החום ,השרב הכבד ששרר בארץ בימים
האחרונים?...

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 שפעם היה ,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.

ת .זה הכל שייך למצבים השונים שיש בכדוה"א .ולפי הגוים ,גוים
שהם מדענים ,אנשים אינלקטואלים בעלי ידע ,אבל הם גם מאמינים,
הם דוקא מאמינים בתורה שלנו ,אפילו שהם מאמינים באותו האיש
ימח שמו וזכרו ,והם עשו חשבון שהמקום הכי בטוח כשהכוכב יגיע
– זה ירושלים [תהלים קכ"ה' :ירושלם הרים סביב לה וה' סביב לעמו ,]'...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 להשאר בבית?
ת .מה אני אגיד ,רבי שמעון ישמח לראות את כולנו שמה ,אבל
אני הייתי מעדיף להיות באיזור 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.

אז תפתחו את העינים .קרו כ"כ הרבה טרגדיות במשך השנים שהיו
צריכים לפתוח לכם כבר את העינים ,אבל אתם רוצים לישון ,רק
לישון .יש ביניכם אחדים ,ממש אחדים ,שיש להם כיוון אחר ,כיוון
של הקב"ה באמת .ויש כאלה שהם באמת 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 הטימטומים ,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...

אני גם בטוח שיהיו מלא שוטרים שם ,ואני
לא רוצה לראות אותם .הם האויבים שלנו
אבל עכשיו ,ברגע זה ,אני
עכשיו .זה לא כמו בתחילת המדינה שהם לא
מבקש מכל היהודים :תפתחו
יכלו להרוס את היהודים ,כי בהתחלה הם היו
צריכים אותם בתור יהודים כדי שתהיה להם
את העינים שלכם ,זה הסוף!
סיבה להיות פה ...אבל עכשיו הם יכולים
אתם לא מבינים?! זה הסוף!
לעשות משטרה ,יסמ"ים בלי שום לב יהודי,
בלי מראה יהודי ,בלי עינים 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
ת .נחכה ונראה.
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.
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 לענין של הכוכב?...

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 .השאלה היא האם תופסים באמת את
המסר?

ש .המצב נראה דומה לכמו שהיה לפני השואה ,צעקו לאנשים
'תברחו תברחו' – ואף אחד לא רצה להאמין...
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' איתנו ,ואנחנו צריכים להיות איתו – ונצא אל האור.

ת .זה מתקשר מאד לענין 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 בכח שכזה ,בדרך
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סדר ישראלי-חינוכי חדש
בס"ד ,ירושלים ,יום ה' ,ערב חג השבועות ,שיחה עם בנימין גולדן

אני מאד מצטער שהייתם צריכים לעבור ממש 'ערב חג' לחוץ
כדי לתקשר איתי ,אבל העולם ממש על סף התמוטטות ,רוחני
וגם גשמי.
השבוע היו ראשי מדינות שהלכו לשוייץ להראות את
הזדהותם עם מה שעושים בסרן ,כל 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 יעלמו
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 בתיכנון שלהם להשתלט
על העולם ולהתפטר מתשע-עשיריות של האוכולוסיה ,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 דוקא להרוג את
היהודים ,הם רוצים לשנות אותם ,להרוג את הנשמה שלהם,
להפוך אותם ל'זומביס' (גלמים) 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 מסויימות ,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 הנה ,זה רק בשביל להרוס את
עמ"י כ'הבן יקיר לי אפרים'.
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 ירדו .זהו חלק של התכנית .אבל עוד
יותר מכך .כל מורה תצטרך בתכנית הזו של המדרשיה החרדית,
להיות גם עם מחשב-לפטופ ,וגם עם אייפון ,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 יותר טכנולוגיה מפותחת.
ועכשיו ,אם המורות תהיינה 'ילדות טובות' ,עושות מה
שמבקשים מהם ,הם יקבלו משכורת 'בומבה' ,אבל יצטרכו
לעבוד הרבה שעות .אז לכן ,זה תיכנון ,זהו חלק של תיכנון
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 מלחמה"ע השניה.
וגם החרדים .חרדים 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 ,הוריד 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 .עירבבו 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 נסיון 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 או בקופ"ח או בביטו"ל או בכל אירגון
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 האיזור מפחדת ממנה ,אבל זה הכל אחיזת-
עינים ,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 .הם היו פרי-מייסונס
( ,)Free Masonsהם היו 'בונים חופשיים' .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 הפאשיסטים .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 תיכנונים ,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 התיכנון 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 ידעו .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 דבר
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 נראים יהודים כשרים לגמרי,
פיאות ,זקנים ,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
וידעו 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.
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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 בוייטנאם ,איפה שאתם רוצים ,יש בתי-מלון
כשרים לגמרי לפסח ,או שבכלל אפשר לעשות את זה על אניה...
זה לא אסור ...מותר לשוט על אניה 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 לפרוה ,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 הקירבה 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 איתנו .שאלות?
שאלות ותשובות:

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 ישאר 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 לרחבת
הכותל-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 גַ ם ָר ָשע ְליוֹ ם ָ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
[שםִ ' :ל ְפנֵי ֶׁשבֶׁ ר ָגאוֹ ן ,וְ ִל ְפנֵי ִכ ָשלוֹ ן גֹבַ ה רוחַ  ,]'...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 .גם הכותל הרפורמי בעצם זה אותו הנושא...

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
קָ רוֹ ב יוֹ ם אֵ ָידם וְ חָ ש עֲ ִתדֹת לָ מוֹ ' ,ע"ש]...

[שירת האזינוִ ' :כי

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 .השבוע עשו בת"א מצעד תועבה ענקי ,דוקא ביום שישי,
בספירה של 'יסוד שביסוד' מספירת העומר ,והמשטרה עצבנית
ביותר ,לא נותנים לפתוח פה כנגד העקומים...

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 .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 אירגונים 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 להשאר באיזורים
שלנו ,לא להכנס לאיזורים שלהם עם זה ,לא להתקרב אליהם
בכלל ,אבל להתנגד – חייבים להתנגד.

ת .אותנטי ביותר .אני לא יודע אם הוא עוד בחיים ,אני מקוה
שכן...

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

ש .איך זה שהוא לא חושש לחיי בני המשפחה שלו?

ת .טוב ,אשתו כבר נפטרה ,אז כבר אין לו קרוב משפחה אחר.
הוא כנראה גם לא בן-אדם צעיר כ"כ ואין לו קרובי משפחה
נוספים.
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 את זה
ברצינות .אבל הם כ"כ ישנים בארה"ב ,כן ,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 להכנס לזה.
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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 האויר ,איך להביא בצורת באיזור
אחד ושטפונות איומים באיזור 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-
 .Xוזה 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
'שוק' 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 .כשהוא דיבר ,אובמה ,על הקטסטרופה המתקרבת ,האם הוא
נתן איזה רמז למה 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 מקוה שהוא עשה תשובה מלאה .והוא באמת כתב
היסטוריה-של-העתיד ,והרבה מאד דברים ממה שהוא כתב -
התגשם .והוא כתב שתהיה איזו קטסטרופה בשנה הזאת!2016 ,
אז 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 להכנס 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 באיזור מפרץ מקסיקו ,המים
מתחממים מתחתיהם
יִ ְרעֲ שו הָ ִרים ְבגַ אֲ וָ תוֹ סֶׁ לָ ה '...ע"ש] .אמרתי לכם ,זה כמו הר-געש
שמתפרץ בגלל כל הקידוחים שלהם .הגיעו עם הקידוחים
למקומות כ"כ עמוקים אל תוך כדור הארץ שהחום הפנימי פורץ
שם אל החוץ ,וזה הולך להתפוצץ [ישעיה נ'' :הֵ ן ֻּכ ְלכֶׁ ם ק ְֹדחֵ י אֵ ש ְמאַ ְז ֵרי
זִ יקוֹ תְ ,לכו ְבאור אֶׁ ְשכֶׁ ם ו ְבזִ יקוֹ ת ִב ַע ְר ֶׁתםִ ,מי ִָדי הָ יְ ָתה זֹאת לָ כֶׁ ם.]'...
ימיו,
[מזמור מ"ו' :ו ְבמוֹ ט הָ ִרים ְבלֵ ב י ִַמיםֶׁ :יהֱמו י ְֶׁח ְמרו ֵמ ָ

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
באיזור שסביב מפרץ מקסיקו .ובכלל ,גם בכל מיני מקומות
פנימיים גם כן ,איפה שיקרה משהו – זה יהרס ,אבל בכל העולם
– הכל ישתנה .וזה יקח 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 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'
וְ לֹא לָ יְ לָ ה ,וְ הָ יָה ְל ֵעת ֶׁע ֶׁרב יִ ְהיֶׁה אוֹ ר ,]'...על השעה הזו ,שהיא לא יום
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[ר' זכריה י"ד ז'' :וְ הָ יָה יוֹ ם אֶׁ חָ ד הוא יִ ָו ַדע לַ ה' לֹא יוֹ ם

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 במשך
שלשה ימים [שמות י'' :וַ יְ ִהי ֹח ֶׁש ְך אֲ פֵ לָ ה ְבכָ ל אֶׁ ֶׁרץ ִמצְ ַריִ ם ְשל ֶֹׁשת י ִָמים,]'...
ותהיה תקופה מסויימת 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 שזההיה ,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 .האם אתה סבור שהם עשו את החפירות בקברים מתוך
מודעות?

ת .אני לא כ"כ מאמין .אינני יודע .אבל אם עשו את זה – זה
חייב להיות מתוך כוונה לבנות את המלון ,כי זה מפריע לבניה.
והם הרי זרקו את העצמות ,מה ,האם הם לא ידעו שזה עצמות?
ידעו .אולי לא ידעו שזה יהודים.
ש .כל יהודי ששומע סיפור מחריד שכזה ,מה הוא צריך לחשוב
על כך ,מהו המסר במה שקרה במקום הקודש הזה?

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 .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 נגדינו ,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.
ש .אנחנו עומדים כעת בערב חג השבועות ,מתן תורה ,איך
יהודי אומר 'נעשה ונשמע' עם כל הלב ומקבל את התורה מחדש,
איך מגיעים לזה?

ת .היהודי שיקבל 'נעשה ונשמע' עם כל הלב – הוא ינצל.
איך הוא יקבל את זה? הוא צריך להוריד מעצמו את כל
הגשמיות .וברוך ה' ,ה' עוזר לנו ,כי רוב היהודים המאמינים אין
להם גשמיות ,אז זה כבר לא כ"כ בעיה גדולה .הבעיה – זה
הביטחון ,לקבל את ההרגשה שלהיות בלי הגשמיות – זה גם
טוב לנו ,זה טוב לכולנו ,לא משנה מה .אנו צריכים להשתדל רק
להיות בני חורין ,רק להיות עם הקב"ה ולעשות את רצונו ,ולא
את הרצון של בני האדם ,רק את רצונו .וכל הגוים ,לא משנה
מי ,הפרוטסטנטים ,הקתולים ,ההינדו ,הבודה ,לא משנה מי ,כל
הדתות שלהם ממש חתיכת טיפשות לעומת היהדות .מי שנכנס
לבית כנסת ,והוא רואה שורות-שורות מדפים-מדפים עמוסים
ספרי קודש ,החומש ,התנ"ך ,כל התורה והגמרא וכו' ,משניות
וכו' ,וכל הספרים שנכתבו על הנושאים של הספרים האלה ,כמה
דברים עמוקים ...כמה צדיקים ענקיים שהיו שייכים לעמ"י ,אז
איך אפשר לקבל במקום כל זה איזו דת מטופשת המבוססת על
תשוקה???...
ש .ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו ,והבדילנו מן התועים...

ת .ממש ,ממש.

ש .מאד סמלי שמשתמשים בענין של כסף להרוס את
האידישקייט .עגל הזהב ,גשמיות .ועכשיו רוצים גם להשתלט ב'קבר
שמעון הצדיק' .אותה השיטה ,כבר החלו השיפוצים...

ש .הפיגוע שהיה שם בתל-אביב לפני יומיים ,יש שם במתחם
המסעדות ההוא איזה שמונים-תשעים חנויות אוכל ,אחד ממוקדי
הזוללות במדינה ,וזה גם פתוח בשבת...

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 ,להכנס אל תוך
הקודש-הקדשים שלו ולהילחם נגדו ,חס ושלום .ימח שמם וזכרם.
אבל זה לא ילך להם' .בנשיבת-פה' אחת ה' יגמור אותם.

ת .תראה ,הפיגוע בתל אביב – זה מסר גם כן ,הכל זה מסר.
אין דבר שקורה שאיננו מסר .נו ,ברור ,יש לך את כל הסיבות.
מי שפתוח בשבת – חושבים שזה בדיחה ,ואומרים' :אם אנחנו
נגיד שאולי ח"ו זה התרחש בגלל שזה פתוח בשבת – איך אפשר
להגיד כזה דבר איום ונורא?! אנשים צריכים ללכת ,ולהירגע
קצת מהשבוע ,לאכול קצת במסעדה ,וכו' וכו' '...אבל זה רק
מראה כמה שזו לא מדינה של יהודים או מדינה יהודית .להיות
מדינה יהודית – זה לשבת בבית ולאכול טשולנט בשבת ,טשולנט
שהאשה עשתה ,חלה שהאשה אפתה ,וללכת לבית הכנסת,
להתפלל .מה? זו בכלל לא שבת – ללכת למסעדה .אבל הם
'כאילו יהודים' ,זו 'דמוקרטיה' ,אבל זו דמוקרטיה רק בשבילם,

ש .מערכת החינוך החרדית עוברת רפורמה קיצונית ביותר....

ת .אם היהודים לא יצאו לרחוב בהמוניהם ,עוד מעט הם
יתחילו לגייס את הבנות.
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לא בשבילנו .רק אם הולכים לכיוון שלהם – זה פתאום
'דמוקרטיה' ,ואם לא – אז זה פאשיסטי ,קומוניסטי ,וכו'...
ש .דמוקרסיה ...קורס...

ת .דמוקרסיה! יפה מאד! זה נכון ...יכול להיות שם מצוין
בשביל הדבר הזה ,קריסה [ישעיה מ"וָ ' :כ ַרע ֵבל ק ֵֹרס נְ בוֹ  ...קָ ְרסו כָ ְרעו
י ְַח ָדו ,'...ועי' מגילה כ"ה.]:
ש .האם בתוך תקופה כבר נצטרך לאכול ממה שאגרנו בבית?...

ת .כדאי עכשיו להתחיל קצת .ואיך שלא יהיה ,תקחו רק
דברים שהתאריך הוא עד שנת  ,2018-2017דברים שאתם בין
כך אוכלים .ואין בכלל ספק שעומד להיות משהו ,בין אם זה
הכוכב או אם זו מלחמה עולמית – לא משנה ,לא יהיה אוכל
במכולת .ואחרי התקופה שקונים ואוגרים בעבורה אכן יהיה קשה
להביא אוכל ,אבל ה' הוא הכל יכול ואנחנו צריכים לבטוח בו
ולא ב'כמה אוכל יש לנו בבית' .אז לכן רצוי להביא קצת ,משהו
כמו שבועיים-שלשה-ארבעה שבועות ,איך שאתם רוצים ,אבל
לא יותר מזה [שמות י"בִ ' :מ ְשאֲ ר ָֹתם צְ ֻּררֹת ְב ִש ְמל ָֹתם .]'...ואני לא מאמין
שלהרבה אנשים יש להם בכלל מקום לאכסן יותר מזה ,או כסף
בשביל לקנות אוכל נוסף ...זה מספיק קשה לשים את האוכל
שצריך על השולחן .אבל לא לפחד ,מי שהוא עם ה'  -ה' לא
יתן לו להיות בלי אוכל ,אני לא יודע איך זה יהיה[ .מזמור ל"ד:
' ְכ ִפ ִירים ָרשו וְ ָרעֵ בו וְ ד ְֹר ֵשי ה' לֹא יַחְ ְסרו כָ ל טוֹ ב.]'...
ש .מה משמעות הדבר שאובמה עומד לסיים את תפקידו בעוד
חדשים ספורים ,האם זה אומר שאולי הוא גוג או משהו כזה ,ועכשיו
מתחיל ה'גוג ומגוג'?..

ת .קודם כל ,מי אומר שהוא מפסיק את התפקיד שלו? ...אני
אישית לא מאמין שהוא יעזוב ,והרבה אנשים גם כן לא מאמינים
בזה .אין לי את האינפורמציה כן-או-לא אבל ברור לי דבר אחד:
הוא מדבר בכל מיני רמזים שהוא לא מתכונן לעזוב .והוא עוד
יהפך לדיקטטור .הבחירות – זה במשהו כמו בנובמבר ,והוא דיבר
על קטסטרופה שתהיה באוגוסט ,אבל אפילו אם זה השישי
בנובמבר ,אני לא מאמין בשום פנים ואופן שתהיינה בחירות.
ש .אז מה יהיה? מי ישלוט? זה יהיה כמו בקובה?...

ת .משהו כזה ,יהיה מרשל-לאו ( ,)Martial Lawממשל צבאי,
הצבא ישתלט על ארה"ב ,כמשטר צבאי ,והוא – אובמה ,יהיה
הראש .רק מה ,לא בטוח איפה הם יהיו ,הם יהיו בתוך הבונקרים
שלהם ,אז הוא יהיה הנשיא על כל האנשים שבבונקרים...
ש .מה דעתך על הסיפור המלך היי מאפריקה שהתגייר ,הדבר
הזה עשה התרגשות רבה להרבה אנשים ורבנים ,אבל עורר גם
רוח סערה כנגד...

וְ הַ ִנ ָד ִחים ְבאֶׁ ֶׁרץ ִמצְ ָריִ ם ,]'...כי השבטים הם שמה ,הם ישבו שמה כל
השנים האלה ,אבל אנחנו לא ידענו! לא היתה לנו בכלל ידיעה
שישנם כאלה שבטים .ובמיוחד בניגריה ששם יש קבוצות שממש
הולכים לפי הדינים! וזה לא רק דינים ,הם גם יודעים לקרוא,
והם יודעים להתפלל ,והם יודעים דברים .אמנם מהאיזור ההוא
שמשם המלך בא ,הם לא יודעים עד כדי כך ,והם לא נראים
כ"כ יהודים .הם באמת ידעו דינים של כל מיני דברים והחזיקו
בזה ,אבל זה לא הזמן בשבילם לבוא כעת ,כי אם הם יבואו לפה
– הם יתקלקלו .אז כשיגיע הזמן – אנחנו יודעים שהם קיימים.
וכמה יצליחו לברוח משם? זה אני לא יודע ,כי אני לא מאמין
שהרבה יצליחו להגיע לפה.
ש .הזוהר הקדוש בפרשת בלק
באלול כתאריך הופעת כוכב השביט...

[דף רי"ב ע"ב]

מדבר על כ"ה

ת .ברוך ה' ,וזה מאד יכול להיות ,ואני מחכה לזה...
************
דברי הזוהר הקדוש בפרשת בלק (בתרגום ללשון הקודש) ,בענין
התגלות כוכב השביט באחרית הימים לפני הופעת מלכות משיח
בן דוד ,בב"א.
אֶ ראֶ נּ ּו ולֹא ע ּ ָּתהֶ ,שהֲרי דּ בָּ ִרים אלּ ּו  -מהֶ ם ִהתק ּימ ּו באוֹ תוֹ זמן ,וּמהֶ ם לאחר
זמן ,וּמהֶ ם ִ ּבזמן ֶמלֶך ה ָּּמ ִשיחָּ .שנִ ינוָּּ ,ע ִתיד ה ָּּקדוֹ ש ָּּברוּך הוּא לִ בנוֹ ת אֶ ת
ּשליִ ם ,וּלהראוֹ ת ּכוֹ כָּ ב אֶ חָּ ד ָּקבוּע נוֹ צץ בּ ִשב ִעים ָּר ִצים ,וּב ִשב ִעים רוּחוֹ ת
ירו ָּ
מ ִאירוֹ ת ִמ ּ ֶמנּ ּו בּ אֶ מצע הָּ ָּר ִקיע ,ויִ ָּּבלע ּו בוֹ ִשב ִעים כּ וֹ כָּ ִבים אֲח ִרים ,וִ יהא מ ִאיר
ולוֹ הט ִשב ִעים יוֹ ם .וּבַ י ֹּום הַ ּ ִּׁׁש ּ ִּׁׁשי יֵ ָר ֶאה ְּּבכ''ה ַלח ֶֹד ׁש הַ ּ ִּׁׁש ּ ִּׁׁשי ,ויִ תכּ נּ ס בּ יּוֹ ם
יעי לסוֹ ף ִשב ִעים יוֹ םֹ .יום ִראשוֹ ן י ָּראֶ ה בּ ִעיר אחת ֶשל רוֹ ָּמא ,ואוֹ תוֹ
ה ּש ִב ִ
יוֹ ם יִ ּפל ּו ָּשלֹש חוֹ מוֹ ת ֶעליוֹ נוֹ ת מאוֹ ָּת ּה ִעיר ֶשל רוֹ ִמי ,והיכָּ ל ָּּגדוֹ ל יִ ּפֹל ,וש ִּליט
אותוֹ ּכוֹ כָּ ב לה ָּראוֹ ת ָּּבעוֹ לָּםּ .ובאוֹ תוֹ זמן
אוֹ ָּת ּה הָּ ִעיר יָּמוּת .אָּ ז יִ ת ּפ ּשט ֹ
יִ תעוֹ רר ּו ק ָּרבוֹ ת ֲחז ִָּקים ָּּבעוֹ לָּם לכָּ ל אר ָּּב ָּעה צ ָּד ִדיםֶ ,ואֱמוּנָּ ה לֹא ִת ָּּמצא
ביניהֶ ם .וּבאֶ מצע הָּ עוֹ לָּםּ ,כ ֶש ּי ִָּאיר אוֹ תוֹ ּכוֹ כָּ ב בּ אֶ מצע הָּ ָּר ִקיע ,יָּקוּם מֶ לֶך
אֶ חָּ ד ָּּגדוֹ ל ושוֹ לט ָּּבעוֹ לָּם ,ו ִתת ָּּגאֶ ה רוּחוֹ על ּ ָּכל שאָּ ר ה ּמלָּכִ ים ,וִ יעוֹ רר ק ָּרבוֹ ת
ִ ּבשני צ ָּד ִדים ויִ תגּ בּ ר ֲעליהֶ ם .וּביּוֹ ם ֶש ִּית ּכ ּ ֶסה הכּ וֹ כָּ בִּ ,תזדּ ֲעזע הָּ אָּ ֶרץ ה ּקדוֹ ָּשה
אר ָּּב ִעים וח ֲִמ ּ ָּשה ִמילִ ים ס ִביב ה ָּּמקוֹ ם ֶשבּ וֹ הָּ יָּה בּ ית ה ִּמקדָּּ ש ,ו ִתתגּ ּלֶה מ ָּע ָּרה
אחת ִמ ּתחת ה ּקרקע .וּמאוֹ ָּת ּה מ ָּע ָּרה ּתצא אש ֲחז ָָּּקה לִ שרֹף אֶ ת הָּ עוֹ לָּם.
דול ֶעליוֹ ן ֶש ִּישלֹט בּ כָּ ל הָּ עוֹ לָּם ,ולוֹ ִּת ָּּנתן
וּמאוֹ ָּת ּה מ ָּע ָּרה יִ גדּ ל ָּענָּ ף אֶ חָּ ד ָּּג ֹ
ה ּמלכוּת .וּקדוֹ ִשים ֶעליוֹ נִ ים יִ ת ּכנּ ס ּו אלָּיו ,ואָּ ז יִ תגּ ּלֶה מֶ לֶך ה ָּּמ ִשיח בּ כָּ ל
הָּ עוֹ לָּם ,ולוֹ ִּת ָּּנתן ה ּמלכוּת .וּבני הָּ עוֹ לָּם ,בּ ָּש ָּעה ֶש ִּיתגּ ּלֶה ,יִ הי ּו נִ מצָּ ִאים בּ צָּ ָּרה
אחר צָּ ָּרה ,ושוֹ נאיהֶ ם ֶשל יִ ש ָּראל יִ תגּ בּ רוּ ,אָּ ז יִ תעוֹ רר רוּח ה ָּּמ ִשיח ֲעליהֶ ם
ויכ ִרית ֶלאֱדוֹ ם הָּ ר ָּש ָּעה ,וכָּ ל אֶ ֶרץ ש ִעיר יִ שרֹף ָּּבאש .אָּ ז ּ ָּכתוּב ,ויִ ש ָּראל ע ֶֹשה
חָּ יִ ל .זֶה ּו ֶש ּ ָּכתוּב ,והָּ יָּה אֱדוֹ ם יר ָּשה ,והָּ יָּה יר ָּשה ש ִעיר אֹיבָּ יו .אוֹ יבָּ יו ֶשל
יִ ש ָּראל .ואָּ ז  -ויִ ש ָּראל ע ֶֹשה חָּ יִ ל .וּבזּמן ההוּא י ִָּקים ה ָּּקדוֹ ש ָּּברוּך הוּא ל ּמ ִתים
ֶשל ע ּמוֹ  ,ויִ ש ּת ּכח מהֶ ם ה ָּּמוֶת .זֶה ֶש ּ ָּכתוּב [תהלים קי"ח] י ִמין ה' ע ָֹּשה חָּ יִ ל.
לֹא אָּ מוּת ִּכי אֶ חיֶה .וכָּ תוּב [עובדיה א'] ו ָּעל ּו מוֹ ִש ִעים בּ הר ִציּוֹ ן לִ ש ּפֹט אֶ ת
הר ע ָּשו והָּ י ָּתה לה' ה ּמלוּכָּ ה .ואָּ ז [זכריה י"ד] והָּ יָּה ה' למֶ לֶך על ּ ָּכל הָּ אָּ ֶרץ
בּ יּוֹ ם ההוּא יִ היֶה ה' אֶ חָּ ד וּשמוֹ אֶ חָּ ד:

ת .אגיד לכם ,זה לא משנה ,המלך הגיע ,והוא באמת מלך,
הוא באמת בן אדם חשוב .והוא באמת נהיה יהודי ,והיהודים
מקבלים חיזוק מזה ,ובמיוחד מכך שהשבטים האלה באמת באים
ממקור יהודי ,מהשבטים הנידחים .ולא שכולם שם יהודים ,אינני
יודע האם כולם כשרים ,אבל בכל אופן אלפי שנים מחזיקים שם
את הדת היהודית .אפילו שמעתי שבבדיקת-דם גילו שאחוז גבוה
של יהודים יש שם ,אבל אי אפשר לסמוך על זה בשביל היהדות.
אבל זה משהו שצריך ואמור היה להתגלות לפני שהמשיח
מתגלה [ישעיה כ"ז' :וְ הָ יָה ַביוֹ ם הַ הוא י ְַחבֹט ה' ִמ ִשבֹלֶׁ ת הַ נָהָ ר ַעד נַחַ ל ִמצְ ָריִ ם,
וְ אַ ֶׁתם ְתלֻּ ְקטו ְלאַ חַ ד אֶׁ חָ ד ְבנֵי יִ ְש ָראֵ ל :וְ הָ יָה ַביוֹ ם הַ הוא ...ובָ או הָ אֹ ְב ִדים ְבאֶׁ ֶׁרץ אַ שור
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בס"ד

יאים "...עמוס ג' ,ז' -
"כִּ י לא יַ ֲע ֶׂשה ה' ָּד ָּבר ,כִּ י ִּאם גָּ לָּ ה סֹודֹו ֶׂאל ֲע ָּב ָּדיו ַהנְּ ִּב ִּ

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

אנחנו מגיעים לסוף
מסר מאת דניאל ,ירושלים ,סיון תשע"ו
אבא ,הכל הולך להגמר בעתיד הקרוב .העולם מסביב ,בכל מקום – למטה ,וגדלים כל הזמן .נוסף לזה יש מטאורים הנופלים עלינו ,עדיין הם קטנים
למעלה ,בפנים ,בחוץ – רועד ומתהפך .בני אדם מסתובבים בהלם .הם לא יחסית.
תופסים בדיוק מה שקורה ,אבל הם יודעים שמשהו לא בסדר ,מרגישים
במספר נהרות בעולם המים נהפכו לאדום לגמרי .הכוכב המתקרב מחמם
שהאדמה רועדת מתחת לרגליהם ,יודעים שהולכים לכיוונים לא בריאים
את פנים כדור הארץ וזה ממיס את השלגים והקרח בקוטב הצפוני וזה
ולא טובים ומרגישים שמובילים אותם לזה .מי מוביל אותם לזה?
מעלה את פני הים של האוקינוס האטלנטי ,אנחנו רואים שטפונות
הרשעים! בין אם קוראים להם השטן או סדר-עולמי-חדש או אפיפיור או
והצפות של הים המגיעים עד לבתים עצמם .מקומות שפעם היה שם חוף
לא משנה מה ,הם מושכים אותנו לעולם אחר ,עולם שאי-אפשר להכיר
ים – כבר אין חוף ים .מזג אויר פחד 45 ,מעלות חום במערב ארה"ב ,סופות
אותו.
טורנאדו בכל מיני מקומות ואפילו בסין.
פעם החיים היו יחסית מסודרים ,ידענו מה מותר ומה אסור פחות או יותר.
והם עושים דברים משונים ,הסדר-עולם-חדש .למשל הם בנו בסין כמה
היו אנשים שהלכו לכיוונים אסורים ,אבל בכל זאת התביישו בזה ,החזיקו
ערים ענקיות והן ריקות! יש להם איזה תכנון שאנחנו לא יודעים .יודעים
את זה בסוד .היום לפי התכנון של הרשעים – האסור זה מותר והמותר זה
שיש להם בונקרים ענקיים מתחת לאדמה עם כל הלוקסוס ,יודעים שהם
אסור ,ואפילו שאנחנו יהודים חרדים ויש גם גוים שיודעים מה מותר ומה
קיימים בארה"ב ,ברוסיה ,באירופה ,באוסטרליה וגם בארץ .בשביל מי
אסור – יש בלבול ,יש חשש איך הילדים יגדלו בבלבול כזה.
הם? בשביל המעטים ששייכים לרשעים ושאר האנשים יסתדרו כולל
עכשיו אבא ,הם מתחילים להראות את עצמם גם בא"י ,גם במדינת ישראל .הצבא שלהם והמשטרה שישאירו אותם בחוץ( .הערה :נכתב במסרים
אנחנו מתחילים לראות מי שייך למה .עכשיו הרשעים נהיו יותר אמיצים הקודמים שנבנו בונקרים וערים תת-קרקעיות להסתתר מהשפעות
הכוכב כאשר יעבור ליד כדוה"א.
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.

הם מאמינים שהם יתפטרו מכל אלה שהם לא צריכים וישארו להם מה
שהם רצו מההתחלה .לפי התכנון שלהם מספיק שישארו על פני כדו"ה
(כדור הארץ) רק  500מיליון בני-אדם 7 ,מיליארד (גודל האוכלוסיה כיום)
זה יותר מדי .ואחרי שהכוכב יעבור ,מי שישאר לשרוד אחרי הכוכב ,הם
כבר 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 בעינים ממש.

יש לנו עולם הפוך ,עולם שאפשר רק לשבת ולבכות .ורק מעט יהודים
שגרים בא"י יודעים שהותיקן 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
זה כבר קרוב מאד אבא ,אני רק רוצה להסביר לעמ"י – הדרך היחידה
נכון.
להציל את עצמנו – זה ביטחון מלא בה' .אפילו אם יהיה לכם בונקר ,נשק,
אומנם לא היתה להם שום זכות למכור את האדמה של ארץ ישראל – לכן ,אוכל ומים וכל מה שאתם צריכים לכמה שנים – זה לא יעזור לכם – אם
זה לא יהיה שלהם אף-פעם .אף-פעם לא ,ה' לא יתן להם! אבל הם יעשו אתם לא עושים תשובה .ואם אתם עושים תשובה – ה' ידאג לכם – לכל
בעלי התשובה – לאוכל ,למים ,לחשמל ולכל מה שצריכים ,כמו ליהודים
לנו בעיות קשות.
שיצאו ממצרים ,כמו המכות שלא פגעו כלל בעמ"י.
האם שמתם לב לכל הכבישים ,המנהרות והגשרים המגיעים לירושלים,
בשביל מה בונים את זה? הם רוצים להפוך את א"י לשתי מדינות לשני אני רוצה להסביר לכם – שרוב היהודים פשוט מפחדים להבין שאנחנו
עמים וצריך גישה לירושלים כי ירושלים תהיה מקום בינלאומי לפי מגיעים לסוף .משיח עוד מעט יתגלה ,אבל אנחנו נצטרך קודם לעבור
התכנון שלהם .זה יהיה המקום בו ישב האפיפיור מי שמחליטים שהוא דבר קשה ביותר .ה' עומד להרוס שני שליש של העולם .זה דבר שחייב
יהיה ראש הדת החדשה שהם רוצים להכניס לעולם – ימח שמם וזכרם .להיות .בני-אדם לא יכולים לעשות את זה ,רק ה' יכול לעשות את זה .אל
והנשיא ריבלין רוצה לארגן ארבע קבוצות שיהיו כמו קבוצה אחת – תחשבו שזה יהיה בגלל מלחמה גרעינית ,יכול להיות שזה יהיה ,אבל זה
ערבים ,חילונים ,דתיים-לאומיים וחרדים – ויהיו ביחד ,יתפללו יחד כל לא יהיה עד כדי-כך שיוכל להרוס את העולם .כמו שאמרנו הרבה פעמים
אחד בסגנון שלו .והדת החדשה – הוא רוצה לקרוא לזה "סדר ישראלי – ה' ברא את העולם הזה ,ורק ה' יכול להרוס אותו.
חדש" ,מצלצל מוכר? אוי לנו.
ונכון ,יגיע הכוכב .הכוכב שייך לקב"ה ,כל הכוכבים שייכים לו ,גם השמש
הפוליטיקאים ,ברור שהם שייכים לסדר-עולם-חדש ,ואנחנו ,איפה שייכת לו ,הכל שייך לו ,גם הרשעים שייכים לו ועוד מעט הם ילמדו את
זה.
אנחנו? מי יציל אותנו?
הכוכב מתקרב ,זה לא יקח הרבה זמן ,האדמה כבר רועדת ,יש רעידות אנחנו עמ"י ,אנחנו עם פיצפון לעומת האוכלוסיה בעולם ,כל היהודים
אדמה ענקיות ובד"כ הם יותר חזקות ממה שמפורסם ,כי הם לא רוצים האמיתיים לא תופסים הרבה מקום ,יש משהו כמו  14מליון
שנדע כמה שזה קשה .ונכון הם יודעים איך לשנות את מזג-האויר עד גבול
יהודים בעולם ,כאשר חלק רציני מהם בכלל לא יהודים ,אנחנו לא יודעים
מסויים ,אבל זה לא יעזור להם .לדוגמא אם רוצים לפגוע בעיר מסוימת
בדיוק כמה יהודים אמיתיים יש ,רק ה' יודע .הרבה מאד יהודים שחושבים
ליד החוף הם יודעים איך לפוצץ פצצה גרעינית מתחת למים במרחק
שהם יהודים הם לא יהודים בגלל כל מיני סיבות .אנחנו יודעים שכתוב
מסוים מהחוף וזה יגרום לצונאמי ענקי שיכסה את כל העיר .הם לא הכל-
בכל מיני מקורות שבסוף לפני שמשיח בא בדור שלנו – רוב היהודים יהיו
יכול .ישנם התפרצויות של הרי געש בכל מיני מקומות בעולם כל יום .יש
ערב-רב .יש יהודים אמיתיים בין החילונים ויש יהודים לא אמיתיים בין
שינוי בחום המים של האוקינוס האטלנטי ואני בטוח שזה בגלל הכוכב.
החרדים והדתיים ,אז יהיה עכשיו בירור – מי שייך למה.
כ"כ הרבה דגים מתים .יש מלא בולענים ענקיים גם בסיביר והם הולכים

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?

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 –
וידוע שיש בעולם קבוצות שנחשבות לנוצרים שלא מאמינות באותו איש
הוא עוזר לנו ,הוא מכוון אותנו עם זה .הוא אוהב אותנו ,הוא אבא שלנו,
אלא מאמינות בשטן והן מעלימות אלפי ילדים בשנה בכל מיני ארצות
הוא רוצה שהילדים שלו יהיו קרובים אליו .שיבינו מה טוב ומה רע ואיך
בשביל הטקסים האיומים בהם הם מקריבות את הקרבנות לשטן.
לבחור את הטוב על פני הרע.
וכשיגיע פלנט-אקס ,ניבירו ,השביט – לא משנה באיזה שם קוראים לו,
עכשיו הבירור הגדול – העולם הזה ,שאנו חיים בו כבני-אדם מאז האדם
בלי עזרת הקב"ה – אף אחד לא ישרוד! לא הצדיקים ולא הרשעים!
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 זה הזמן שאנחנו צריכים להראות לקב"ה שאנחנו מקריבים את עצמנו
נעבור למימד אחר ,ה' יעלה אותנו למקום שכולו טוב ,יותר גבוה מגן-עדן ,בשביל התורה וזו התקווה שלנו לשרוד כאשר כל העולם יתהפך .אנחנו,
יותר גבוה מהעולם הבא של גן-עדן בו הנשמות ממתינות אחרי המות .זה היהודים שנלחמים בעד התורה ונגד הרשעות – ה' יציל אותנו כי יש לנו
יהיה גבוה יותר עם הרבה יותר תענוגות רוחניים.
את הנשמה הנצחית היהודית האמיתית שעשויה ישירות מהמהות של
הקב"ה.
אני מצטער מאד שאנחנו חייבים לעבור עכשיו מבחן כ"כ קשה .הכסף
וכל הדברים הגשמיים שהתרגלנו אליהם – זה ייעלם .נישאר אך ורק עם למה מדינת ישראל הפסיקה לתת קצבת ילדים נורמליות? כי הם לא
האמת .לא נצטרך ללכת לעבודה ,לא נצטרך ללכת לשנורר ,לא נדאג כל רוצים הרבה ילודה .רוצים יותר גוים מאשר יהודים .יש בנינים ריקים,
חודש על חשבון החשמל ,אנחנו נהיה עם הקב"ה – ממש .והוא יתן לנו כל מאות דירות לוקסוס עומדות בירושלים ,כמעט כמו בסין ,בלי לזוז.
מה שאנחנו צריכים .לא צריכים שום דבר יותר מזה .לא צריכים אוטו ,לא בשביל מי הם נבנו? הם רוצים להעביר את הותיקן לישראל ,אתם מבינים
צריכים בית מפואר ,צריכים רק להיות איתו ,ואז נקבל כל מה שאנחנו את זה? זו היתה התוכנית שלהם מהתחלה.
צריכים ולא בצורה שקבלנו ב 100-שנים אחרונות -שממש הבן-אדם
אני רק מבקש מעם ישראל ,תבינו את המצב ,לא להיכנס לפאניקה,
התקלקל מזה כמעט עד הסוף ,אלא מה שאנחנו צריכים באמת .ואנחנו
תשמחו ,זה סוף הגלות ,ואם אנחנו מחזיקים בקב"ה – הוא יחזיק אותנו,
נהיה בלי יצר-הרע – וזה יהיה תענוג מעל ומעבר ,כי זו המחיצה בינינו
הוא ישמור עלינו ואנחנו נצא מזה בשמחה .זה יהיה מאד מפחיד ,אבל מי
לבין הקב"ה ,וכשהיצר הרע נעלם – אנחנו נתקרב יותר ויותר לקב"ה ,וכל
שיש לו בטחון חזק בה' – לא יסבול מזה ,אולי יסבול מעט .יהודי אמיתי
התקרבות זה תענוג רוחני שאי אפשר לתאר.
שאין לו בטחון חזק בה' – הוא יסבול עוד יותר.
אבא ,אנחנו עוד מעט גומרים עם החיים שאנחנו רגילים לזה .עם-ישראל,
ואז תגיע הגאולה השלמה עם כל הדברים הטובים ,אנחנו נגיע ישר לעולם
ינסו לעשות מכם גויים ,עובדי השטן – לא להסכים ולא לפחד ,ה' ישמור
החדש ,עולם בלי יצר-הרע ,ומיד יזמינו אותנו לחופה ושם יהיה עם-
עליכם .לא להסכים ולא לפחד .הרשעים כבר התחילו עם העבודה שלהם.
ישראל הכלה והקב"ה החתן ונתחיל את השלב הבא של הבריאה.
הם הצליחו להיכנס לעולם החרדי עם אנשים כביכול חרדים ומכניסים
הרבה כסף פה ,גם מהממשלה וגם מארגונים מסויימים .הם שולטים על ש .שמעתי על מעשה עם ילדה אחת ואין צורך לפרט ,מה ההורים צריכים
הרבה חדרים וישיבות עם הכסף שלהם ,ועכשיו בתי-יעקב לצערי הרב לעשות?
עומד להיות תחת השלטון שלהם .מי שתרצה לעבוד עבור משרד החינוך
ת .לארגן קבוצות של הורים שישמרו על הילדים שלהם ולא לסמוך על
במגמות כמו האוניברסיטאות ,תצטרך כל מורה שיהיה לה אייפון ומחשב.
מנהלי המוסדות .לשים לב בתוך הקהילה איפה שהולכים שהדבר לא
המחשב גם יעקוב אחריה ,הוא יכול לראות אותה – מה היא עושה ומה
יקרה לילדים אחרים .לחנך את הילדים שאסור להאמין או ללכת עם
היא אומרת לתלמידים ,אמנם היא תקבל משכורת מאד יפה ,אבל עבור
אנשים או נשים לא מוכרות ולהתפלל לה' ישמור על הילדים.
המשכורת הזו היא תמכור את הנשמה שלה .הבנות לא צריכות את זה ,זה
מקלקל את הנשמה היהודית ,זה מקלקל את הבית היהודי.
ש .האם ילדי תימן נחטפו לצורך העבודה הזרה שלהם?
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
ולמה מתפרסם הענין עכשיו? לרשעים במדינה פה יש מטרה להפוך את
איזה מקצוע של עבודה במשרד ,האם זה מתאים לאמא יהודיה לעבוד
א"י למרכז של הסדר-עולמי-חדש .המדינה הוקמה ע"י הרשעים של
במשרד  8שעות ביום בד"כ עם גברים ולבוא הביתה עייפה בלי כח לבעלה
הסדר-עולם-חדש ,הם קוראים לעצמם מסיונרים נוצרים ,אבל הם נאמנים
ולילדים.
ועובדים לשטן .הם בעלי הבית על הרבה שטחים פה ועשו איתם הסכם
וגם האברכים שלומדים כל היום – הם אלה שצריכים ללכת עם הילדים סודי כבר לפני הרבה שנים – על שתי מדינות לשתי עמים וירושלים תהיה
לקופ"ח וכו' – כי האמא עובדת ,היא חייבת להחזיק בעבודה – וזה הורס עיר בינלאומית בבעלותה של הכנסיה הקתולית.
את המשפחה היהודית שזה הבסיס של עם-ישראל – וזה מה שהרשעים
כעת בתקופה זו הם הולכים לממש הרבה מהתוכניות שלהם פה בא"י וגם
רוצים לעשות .רוצים להרוס את הבית היהודי.
בעולם ,תוכניות שלרוב היהודים הגרים בא"י אין מושג בכלל .הרשעים
נשבר לי הלב על דברים הקורים לאחרונה באזור של היהודים הקנאים מפחדים מהתגובה של העם היהודי אם הם יגלו מה שהם רוצים לעשות –
בירושלים .אשה אחת לא יודעת מה לעשות כי הבן שלה ,ילד קטן בחדר ,לכן הם עושים דברים שמטרתם להסיח את דעתם של תושבי א"י שלא
נמשך בהפסקה ע"י כמה מסיונרים לאיזה מקום ,טשטשו אותו ,עשו לו ישימו לב לכל התוכניות שהם מתכננים לממש עכשיו .נושא של ילדי תימן
מעשה סדום והחזירו אותו .הרשעים יודעים שהדבר שהכי מקרב את היה סגור כל הזמן ואסור היה לדבר על זה ,כי אם מישהו היה פותח פה
היהודים לקב"ה זו הקדושה והם רוצים לקלקל את הקדושה שלנו ,הם כמו הרב עוזי משולם זצ"ל אשר הקדיש את חייו לעניין ונרצח על קידוש
רוצים לטמא אותנו .האמא שלו הלכה למנהל של החדר ספרה לו מה ה' – ,עלול היה להיעלם מהעולם הזה .אבל עכשיו מאחר שרוב אלה שהיו
שקרה ולמה לא עושים משהו והוא ענה לה שלא כדאי להתחיל איתם כי מעורבים בחטיפת הילדים כבר לא בחיים ,הם יכולים בלי בעיות לעשות
הם מסוכנים .וישנם מאות מקרים כאלה בארץ ,הם מפתים את הילדים מזה חגיגה עצובה שיכולה בקלות להסיח את דעתם של רוב העם היהודי
ע"י ממתקים וכו' ונותנים להם אחר-כך פיצוי .באזור ישנם הרבה אנשים בישראל .הם פועלים גם נגד האנשים שלהם כדי להוכיח מה שהם רוצים.
שיודעים על הבעיה הזו ולא מבינים למה לא עושים משהו.
אין להם בעיה להרוג גם אנשים קרובים אליהם בגלל שבאותו רגע זה
יראה טוב למען המטרה שלהם .אין להם שום בעיה.
ת .יש כאלה שודאי 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.

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 מליוני 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) 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 ,טלויזיות,
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.

פצצות אי.אם.פי" ,EMP .פעימה אלקטרומגנטית גרעינית" או
בשפה המדעית .Electro-Magnetic-Pulse :הפעימה 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
שכזו ,מדינה חוזרת אלפי שנים לאחור .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 מעל פני כדור הארץ 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 ,חיסול
התקשורת התעופתית (מטוסים פשוט יפלו מן השמים) ,כל שרותי
הממשל ,כל התקשורת הצבאית ,כל התקשורת הלוויינית (לא יוכלו
להתבצע שידורי רדיו וטלוויזיה ,כמו גם שירותי איתור ואינטרנט),
כל מערכות הטלפונים 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.

כופרים וארזי הלבנון
בס"ד ,יום ה' כ"ד סיון ,ירושלים ,תקשור עם בנימין
אני רוצה לומר לכם שהנשיא אובמה הודיע שעומדת להיות קטסטרופה,

משום דבר ,רק מהקב"ה .בתוך הנשמה שלו הוא אוהב ,הוא מוצא את

ואנשים צריכים לשמור ולאגור אוכל ומים ,ולהיות מוכנים לכל מקרה.

עצמו קשור ממש עם הקב"ה .חלק ,ניצוץ של הקב"ה נמצא בכל יהודי,

ואותו אירגון 'פימה' ( – F.E.M.A.הרשות הפדרלית לטיפול במצבי

והמשיכה שיש בין אחד לשני – אין בעולם משיכה יותר חזקה ,אפילו

חירום) שיש לו מחנות בכל ארה"ב – צריכים לשמוע ולעשות מה שהם

לא המשיכה שבין השביט לכדור-הארץ ,כי המגנט שיש בין הקב"ה

מבקשים ...כי זה בשביל להציל חיים ...מעניין מאד שרוב האמריקאים

ליהודי זו המשיכה החזקה ביותר שיש בכל הבריאה ['מָשָכָנָי ָאָחָ ָריךָָ

לא שמעו את זה ,ואם נשאל אותם אם שמעו כזה דבר ,יגידו' :אולי כן,

מוָתָאָהָבָהָ,'...שירָהשירים] .וזה מה שיציל אותנו ,ולא
הָכ ָ
רוצָה''ָ,כָיָעָָז ָ
נָ ָ

אולי לא ,לא יודעים ,'...אבל זה נאמר ,זה נאמר רשמית.

שום דבר אחר.

והעולם עומד ליפול .העולם כמו שאנחנו מכירים אותו עד עכשיו,

ואינני אומר לא לשים מים ולא לשים אוכל ,הרי אפילו אלו

למרות שזה כבר השתנה הרבה מאד בשנים האחרונות ,אבל בכל זאת

שיצאו ממצרים לקחו איתם משהו ,ומהמעט הזה ה' יעשה לנו ניסים ,על

זה ישתנה עוד הרבה ,ו בעתיד הקרוב .ואני יודע שאנחנו עומדים באמת

זה הוא יבסס את כל התזונה שאנחנו צריכים .ואנחנו נצא מזה שמחים

לפני קטסטרופה .לא מספרים לנו אמנם איזו קטסטרופה עומדת להיות,

אשם .]'...ואנחנו נצא מזה
ושלמים ['וָבָאוָ ָצָָיוָן ָבָ ָרָנהָ ,וָשָמָחָת ָעוָלָםָעָל ָר ָ

אבל אומרים שצריכים לאגור אוכל ומים וכו' ,ולהיות מוכנים ,ואני אומר

צדיקים גדולים ,מוכנים לבנות את בית-המקדש ולעמוד בגבורה ב'גוג

שה'פלנט-אקס' ,השביט ,הוא מגיע ,אין בזה ספק .ורואים את זה כבר

ומגוג' ,אפילו שאנחנו לא נצטרך ללחום בכלל ,ה' ישלח את משיחו

בעינים .ואפשר כבר לצלם אותו בשעות היום ולראות את זה .כבר אין

להילחם ,אבל לא נפחד ,נהיה עם הקב"ה במאה אחוז ,לא פחות ממאה

שום ספק שהוא בדרך אלינו ,הוא עבר את השמש והוא מתקרב אלינו.

אחוז .נהיה שלמים יותר ,נהיה שמחים יותר ,נהיה רגועים יותר .הכל

אין בזה כל ספק.

יהיה יותר טוב.

ואנחנו ,היהודים צריכים להתכונן לזה ,לאו דוקא כמו שהנשיא

עכשיו נחזור למצב שלנו .יש דבר מענין היום בלילה .ישנם

אובמה דיבר ,אולי כן ,אנחנו צריכים לשים קצת אוכל ,אבל כמה כבר

יהודים שעושים הפגנה נגד זה שהמשטרה רוצה שהם ישמרו על האיזור,

אפשר לשמור אוכל ומים? צריכים פשוט לבטוח בה' .עכשיו הזמן שאנחנו

זאת אומרת שמבקשים מהם להיות חלק של המשטרה בכך שהם ישמרו

צריכים לעשות 'אימונים' של ביטחון בה' ,ולשנות את כל ההתעסקות

על האיזור ,כי יש 'גניבות באיזור' ,אז המפגינים טוענים' :מה זה צריך

שלנו עם הגשמיות המיותרת ,ופשוט להתקרב לקב"ה .זו ההצלה! אין

להיות?! הם יהיו חלק של המשטרה! הם יעבדו יחד עם המשטרה ,חס

הצלה אחרת! ומי שלא עושה את זה – יהיה בבעיה גדולה.

ושלום' .אבל ,עם ישראל ,זו תכנית ,תכנית לקלקל אותנו .ויש יהודים

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
ת היה 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

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.

לרדת למטה מאד-מאד ,אך ברגע שהרשעים ,הגוים ,הערב-רב,

ו אני אומר לבנות האלה שלומדות את כל הדברים האיומים הללו,

העמלקים ,כל אלה 'מעמידים אותו ליד הקיר' ,ואומרים לו' :או שאתה

אם אתן חושבות שהכסף שאתן מרויחות זה יעזור לבעלים שלומדים

איתנו ועוזב ח"ו את הקב"ה או שנהרוג אותך' ,אזי 'היהודי-האמיתי'

תורה ,אני אומר לכם ,זה רק יקלקל ,רק יקלקל ,כי זה לא בסדר .האשה

שבו קם לתחיה ,והוא נלחם בעד האמת .הוא לא מפחד לא מהמות ולא

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-

– הם יקחו אותם למחנות להפוך אותם לעבדים ,או לאני-לא-יודע-איפה,

יהודי-אמיתי הלימוד שלו לא שוה כלום! כי זו האחריות שלו לדאוג

או שיהרגו אותם .התכנית של הרשעים זה לגמור עם תשע עשיריות של

שהאשה היא אשה כשרה [מזמורָקכ"ח] ,ולא עובדת עם גברים בכלל,

האוכלוסיה של העולם!

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 הגע נו 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 בידים שלנו את הילדים שלנו ,שלא נדע.
עברנו את כל הגלות הזאת ,ו אנחנו 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.

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 איסלאם,
והרבה מאד עבודה זרה .ומי שלא ירצה ללכת עם זה – 'שלום עליכם'...
הוא ימות .זו התכנית .אבל לה' יש את התכנית שלו .הם שוכחים
שה קב"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.
ו אפילו אם עברתם עבירות קשות לפני כן ,אפילו אם עברתם
דברים חמורים – אם עושים תשובה ,ה' יסלח לנו [יחזקאלָל"גָ,רמב"םָ

ישנן חסידויות ידועות וחשובות שכבר שכחו מה זה חינוך באמת.

הל' ָתשובהָ,מאמר ָ'יסוד ָהתשובה' ָלרבינו ָיונה] .אנחנו – זה הדור הכי

ישנם כל מיני דברים אסורים שנכנסו גם לישיבות וגם לבתי-יעקב .ויש

נמוך שהיה אי פעם ,אבל אנחנו ,בגלל שאנחנו כ"כ 'מחוספסים' (בלתי

עכשיו תופעה של חרדים שאינם שומרים שבת ,ה' ישמור .אמנם זה

רגישים) נוכל להרים את עצמינו בכח ,ובסופו של דבר להגיע בחזרה אל

בשקט ,אבל לא שומרים שבת ,והם נחשבים עדיין חרדים .וחוץ מזה ,יש

ה קב"ה .אתם מבינים? רק אנחנו יכולי ם לעשות את זה ,רק הדור הזה!

את אלה שעוזבים את היהדות...

['מָאָשָפָוָתָיָ ָריםָאָבָיוָןָ,דָלָוָתָיָוָלָיָיָהוָשָיעָ'ָ,ועי'ָסוףָמזמורָמ"ד].

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 (כלומר 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 העולם ,רוב אוכלוסיית העולם תמות.
ותשימו לב ,עוד מעט תהיה נפילה קשה כלכלית ,קשה ביותר,
שלא היתה כמותה מעולם ,לפחות בהיסטוריה שאנחנו יודעים .ואז יהיו
בלאגנים מאד גדולים בכל העולם .ויש גם את המשטרה שתהפוך להיות
האויב של האוכלוסיה ,ותילחם נגד האוכלוסיה .ואלה שאיכשהו שורדים

רוב היהודים הצדיקים לא רצו לחיות ,לא רצו בכלל להיות בדור
שלנו [סנהדריןָצח ,].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...

שאלות ותשובות:
ש .אם אובמה רצה שידעו מזה אז למה הוא אמר את זה פעם אחת בלבד
וירד מן הנושא?...
ת .כי הוא לא ירד לפרטי פרטים .הם עושים את הכל בשלבים .הוא לא
רוצה להגיד ,אבל כ שיש הרבה פרסומת על כל מיני דברים אז הוא
מוכרח לומר משהו...
ש .גם מלכת אנגליה דיברה לאחרונה שהיא לא יודעת אם היא תוכל
להישאר ...יתכן שבקרוב היא תצטרך להימלט מאנגליה...
ת .היא פותחת את הפה שלה הרבה יותר מדי ממה שהם רוצים...
ו'מתגלש' לה כל מיני דברים (מחליק לה מהפה) וגם זה 'התגלש' לה ,הם
לא היו שמחים עם מה שהיא אמרה ...אבל תשימו עין עליה ,ברגע שאתם
רואים שהיא טסה לדנוור ( )Denver, Coloradoאז זה אומר שהגיע הזמן...
ש .תוכל לדבר על המשבר באירופה ולהסביר לנו מה זה אומר?
ת .כן ,אני אסביר .כל הענין עם האיחוד-האירופי שזה כאילו שהעם קם
והחליט להצביע 'נגד' (נגד האיחוד עם אירופה)  -עכשיו ,בואו נדבר 'בינינו',
האם אתם סבורים שאילו הרשעים היו רוצים שבריטניה כן תהיה חלק
של האיחוד-האירופי שהם היו נותנים לדבר טפשי כמו 'בחירה-חופשית-
של-העם-כביכול' לעצור אותם?! בודאי שהם רצו שזה יהיה ,התוצאה
הזאת ,כי הם רוצים בלאגן! זה פועל הכי טוב ,כדי שהאנשים יהיו
מבולבלים .ולא אכפת להם שכל אירופה נופלת .וגם הגרמנים בתוך
התכנית הזו ,וגם כולם ,כל ראשי הממשלות שבכל אירופה ,פלוס רוסיה,
פלוס סין ,פלוס כולם .הם כולם שמחים שאנגליה ככה במצב הזה.

שהם היו צריכים בשביל לעקוב אחרי ה'פלנט אקס' .אז יש להם את הכל
מתוכנן.
ויהיה עוד דבר .עוד מעט ,כשתרד הכלכלה ,תהיינה מהומות קשות ביותר
ברחובות ,ובגלל זה הם הביאו נשק למשטרה שזה נראה שזה יותר שייך
לחיילים בעיראק ...וזה יהיה ממש פה ,גם פה בטח זה יהיה ,אבל בארה"ב
ובאירופה – זה יהיה ממש גרוע מאד.
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 נעלמו מכל
הבנקים .יש מעט-מעט-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,

ואתם יודעים שהיו כאלה שרצו לעשות בחירות חוזרות על הנושא הזה,

ה'סדר-עולמי-חדש' ,יאשימו אותם שהם אלו שקלקלו את הכל בכך שלא

אבל למרבה ההפתעה ,ראש הממשלה שם אמר' :לא צריך ,כי אם זה מה

רצו להיות חלק של ה( EU -האיחוד האירופי).

שהעם רוצה – אז זה מה שאנחנו צריכים לעשות ,ואני עוזב את העבודה
שלי' ...אז בודאי שהכל מתוכנן.
ועוד דבר שזה יעשה – זה יפיל את הכלכלה .עכשיו שואלים איך זה
יכול להפיל את הכלכלה? מה זה שייך? הכלכלה אמנם גרועה בכל
העולם ,והבורסה לא מהווה שום סימן ,כי מה הם עושים? הם קונים
הרבה ,ואז המחיר עולה ,מוכרים – זה יורד ,עוד פעם מעלים את זה –
אז קונים ,אנשים רואים שזה עולה – קונים עוד ,אחר כך זה מגיע וקונה
הרבה ,וזה מגיע וקונה עוד ,ואנשים רואים שזה עולה – אז הם קונים
וקונים ,ואז הרשעים מורידים ,כי הם מוכרים ...ואז ישנם עודפים .זהו
'סיסו' (נדנדה) ,למעלה-למטה למעלה-למטה ...זה לא שייך לכלום .אבל
בעצם לרוב הבנקים אין מזומנים ,כי הבנקים הכי גדולים גנבו את רוב
המזומנים ,ובנו עם זה את הבונקרים שלהם ,בנו את כל מה שהם רוצים
בשביל העולם החדש שלהם שלאחרי הקטסטרופה ,וגם מימנו את כל מה

ש .הפיגוע הענק באורלנדו במועדון המנוולים – מה המשמעות של
הסיפור הזה?
ת .הם רוצים לעשות בלאגן בין האלה לבין המוסלמים .זה דבר שנועד
להיות בעיקר כנגד המוסלמים .וזה שהתוקף מוסלמי – אז היתה להם
סיבה לדבר נגדם .זו הדרך שלהם ,תמיד הם עושים בלאגן ,זה נגד זה,
וזה כנגד זה ,וזה כנגד זה .וגם אין להם שום בעיה להרוג את האנשים
שלהם כדי לעשות את מה שמעוניינים .הנה ,לפני ההצבעה באנגליה
רצחו אשה מהפרלמנט שהיתה דוקא בעד האיחוד ,אז היא היתה אחד
משלהם ,אז מי רצח אותה? מי יודע? אולי זה הצד השני ,אבל יכול להיות
שזה לא הצד השני...
ש .לפני כשבוע נכנסו נציגי הכנסיה היוונית לחולל טקס תיפלה בקבר
דוד המלך ,השוטרים פינו את המתפללים והכניסו את הכמרים...

ת .הם עשו משהו שם כדי לטמא את המקום ,אבל זה לא יעזור להם ,וה'
לא יתן את זה ,ואפילו שהם עשו את זה – לא תהיה להם שום השפעה
על המקום .להלחם על קבר דוד המלך – זה לא פשוט .ויכול להיות
שבסופו של דבר יסלקו את היהודים ,אני מקוה שלא ,אבל אני לא יודע.
אבל זה לא יעזור להם ,דוד המלך לא יתנצר ...לא לדאוג...
ש .למה ביטלו את השירותים הציבוריים בהר ציון?..
ת .זה פשוט רק כדי לעשות בעיות ליהודים .ואני כבר אמרתי לכם לאן
ללכת ...זה נראה כאילו שאנחנו מפסידים את המלחמה ,אבל זה לא נכון.
צריכים להחזיק מעמד .בהרבה מאד פעמים ה' לקח את עמ"י כשהם היו
המעטים נגד הרבים ועמ"י הוא שניצח .אבל אנחנו צריכים להיות קדושים
– אחרת זה לא ילך.
ושתדעו ,הממשלה פה מתכוננת למלחמה ,לא ברור לי בדיוק נגד מי,
אבל יש מלחמה שכנראה עומדת להתחיל בעתיד הקרוב .וזה לא יהיה
פשוט ,היהודי צריך לחזור בתשובה ,גם החרדי-כביכול ,הוא צריך להיות
באמת-חרדי ,ואז ה' ישמור עלי נו .אבל אם אנחנו נבחר להיות עם
הרשעים ,בגלל שזה נראה הרבה יותר בטוח ומושך – אז לא תהיה לבן
אדם הזה שום תקוה.
ש .הכותל המערבי ,בזמן הקרוב עומדים לסגור את שער יפו בכל לילה
בתירוץ של שיפוצים ,וזה הכל במטרה לעקור את היהודים הנאמנים מן
הכותל ,כי אלו הן השעות שהם מגיעים .ומצד שני הריפורמים תוקפים
את הכותל עם הטינופת שלהם ,וכולם שותקים .אני לא מבין את זה...

ש .ועל בסיס רישעות שכזו קמה לה המדינה הזו...
ת .ר' יואלי'ש ,הסאטמר רבי זצ"ל ,הוא ידע בדיוק מה הוא מדבר ,הוא
ידע בדיוק מי הם הציונים .ו עכשיו הם מראים את עצמם חזק מאד ,וכ"כ
הרבה חרדים מתבלבלים ,וזה מה שכואב הלב .אין מה לדבר ,זה רק
לשבת ולבכות על כל יהודי ויהודי שמתבלבל.
ש .שומעים על כל מיני אנשים שנופלים ,מקרים משונים ומזעזעים...
צעירים ומבוגרים...
ת .נכון ,כי הם לא נשמות של יהודים אמיתיים ,נפילה כזו יכולה להיות
רק של הערב רב .וכל הענין עכשיו עם המנוולים ,אין אף אחד כולל
טראמפ וכו' שלא מתכופף לאנשים האלה ,שלא מהלל אותם ,אפילו שהוא
לא אוהב אותם ,אבל בכל אופן אסור לדבר נגדם! זה פשוט לא דמוקרטי!
צריכים לקבל אותם! וגם פה בארץ – זה לא דמוקרטי לדבר נגדם...
ש .איך זה שמדינה נורמלית מאפשרות ומעודדת כזה דבר מכוער ,כה
הרסני וחולני עבור עצמה?...
ת .זו לא המטרה .המטרה של המדינה ,שהיא בעצם חלק של הסהעה"ח
– זה להרוס את האידישקייט ,ה' ישמור .וזאת הם עושים דרך קלקול
הבית היהודי ,כי זה דבר שיכול להרוס את כל היהדות ,ה' ישמור .ה'
לא יתן ,אבל זה עוד י ָראה לנו הרבה יותר קשה לפני שזה יהיה יותר
טוב .אבל אנחנו צריכים להחזיק חזק ולא לעזוב – לא משנה מה .אמרתי
פעם ,אנחנו נגיע לרגע שבו היהודי צריך להגיד 'עד כאן' ,לא זזים יותר
לשום כיוון – רק לקב"ה .ולא לפחד .וזאת היתה הבחירה שעמדו בה

ת .אתה לא מבין את זה?! אני מבין .זה מצב שכל הרשעים עכשיו חושפים

במשך כל הדורות ,כל הדורות .ואנחנו מגיעים לסוף ,וצריכים להיות

את הקלפים שלהם .אתם אל תרדו מהאמונה והביטחון בה' בשום אופן,

חזקים.

לא משנה מה ,זה לא יהיה .הם יעשו ...הם ילכו ...הם יכולים לעמוד על
הראש ,לא יעזור להם כלום ,בסופו של דבר הם יעלמו .אני לא יודע
כמה זמן יקח עד שיבוא הכוכב ,אבל אני כן יודע שזה מעט מאד זמן,
יחסית .וזה חייב להיות .ואני מאמין ,לא יודע בדיוק ,אבל אני מרגיש
שזה צריך להיות עוד השנה הזאת.
ש .מה דעתך על פרשת "ילדי תימן" שחזרה כעת לכותרות?
ת .ילדי תימן – זה לא הרבה יותר שונה ממה שהם עושים עכשיו .אני
מאמין שאמנם את רובם נתנו לאימוץ ,אבל לאנשים חילונים .וזה גם כן
היה בשביל להרוס את התימנים .כי היו מספיק תימנים שהתנגדו להם.
אמנם היו רבים מן התימנים שהלכו איתם אבל היו הרבה שהלכו נגדם
ושלא היו מוכנים לעזוב את הדת שלהם ,לעבוד בשבת ,ללכת בבגדים
שהם נתנו להם וכו' וכו' ,ואז הם רצו להעניש את אלה שלא הלכו איתם.
זה הענין הראשון .והדבר השני – הרוויחו יפה על כל ילד וילד ,והדבר
השלישי – רוצים להרוס את הדת היהודית.

אנחנו בעולם מלוכלך .כל הענין איך לקרוא לזה ,כל הדברים ששייכים
לזימה – זה 'על הגובה' עכשיו .וזה מושך הרבה אנשים – כולל מהחרדים.
וזה לא רק מעכשיו ,בארה"ב ובאירופה זה כבר משך הרבה מאד אנשים,
כי הפסיקו להיות חרדים ,הלכו להיות בלי דת .ועכשיו זה גם כן קורה,
אבל מה ,מהו ההבדל? שמי שאז הלך להיות חרדי – הם היו מעטים מאד
שנשארו בישיבות וכו' מאירופה .ובאמריקה בכלל היה 'שמחה וששון'
תמיד ,אבל עכשיו ,החרדים ,שהם הרבה יותר בכמותם מאשר אז ,יש
להם באמת בעיה .יש בעיות בתוך הקהילה שאף פעם לא היו בצורה
שכזו ,וזה קורה מכל הדברים המלוכלכים שנכנסים .וזה עוד לפני
האינטרנט ולפני האייפונים ,שזה רק עושה את זה יותר גרוע כמובן,
שאפשר בקלי קלות לראות דברים ולקבל רעיונות וללכת לחפש .אבל
ברור דבר אחד :שיש לנו כמו כן גם הרבה בחורים והרבה גברים
ששומרים עינים באמת ,שהם יהודים אמיתיים ,ועל זה ,על האנשים
האלה ,הקב"ה יבנה את העולם הבא של משיח ,אם ירצה ה'[ .ר'ָספרָ

טהרתָהקודש'ָ,מעלותָנוטריָהיסוד'ָ,ע"שָבאורך].

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 באושויץ 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.

להגיע לנצח
בס"ד ,תקשור עם 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.

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 –
הקירבה שלהם לקדוש ברוך הוא ,וזה לא הסתכם בלבוש ובתפילה

נכון שהעיתונות הרגילה לא כותבת על זה ,פה ושם יש רמזים,

מספר פעמים ביום ,זה לא היה שייך רק לזקן שלו ,הוא היה כולו עם

אבל יחד עם זה אנחנו יודעים כי מה שהם כותבים זה ממש משונה

הקב"ה ,עם פחד איום ונורא שחס ושלום הוא לא יעשה משהו שיכעיס

מאד .החדשות משונות ,אבל אנחנו לא רוצים לחשוב ,אנחנו מפחדים

את הבורא ,את הכל יכול – הקב"ה .הם לא פחדו למות כי העולם

ברוב המקרים לשנות את דרך חיינו.

הבא היה מציאותי עבורם .ואנחנו ,בדור הזה שקועים כל-כך בתוך

אבל הדרך שעמ"י הולך ,לפחות רוב העם הולך – זו הדרך לסוף-
לא-טוב ,ולכן חייבים לקום ,להתעורר ,לתפוס את עצמנו ולהגיד' :הי,

הגשמיות שהעולם הבא זה מפחיד .פעם אפילו מהגהינום לא פחדו ,כי
ידעו שזה יביא אותם לגן-עדן.

רגע ,לאן אני הולך? ...מה אני עושה? ...אני נהייתי כמו גוי! אמנם יש

אני רוצה שיהיה ברור לכולם :בעתיד הקרוב ביותר אנחנו לא

לי עוד זקן ...יש לי עוד פאות ...יש לי עוד כובע ,אני לבוש שחור

נכיר את העולם הזה .הרבה אנשים כבר תפסו והתחילו לפחד 'בגדול'

לבן ...אבל המחשבות שלי איפה הן? ...אני מוותר על החינוך של

ממה שהם רואים ,כי הכיוון שבו העולם הולך כבר – כל מיני אסונות

הילדים שלי ,שפעם היה קדוש ,ונותן לרשעים להכניס כל מיני

טבע ,תאונות ,טרגדיות – מראה לנו שהעולם השתנה .זה לא כמו

מושגים שנוגדים ממש את רצון ה'! אני מרשה לאשה ולילדות ללכת

פעם שמתכננים טיסה לפה-ולשם ,עושים כל מיני חופשות ,נופשים

לא-צנועות ,עם פאות נכריות ה עשויות משער אמיתי או שנראות כמו

וכו' .לא ,אנשים חושבים פעמיים ,אולי יש סכנה לאן שאנחנו

שער אמיתי ,והן נראות לא-נשואות ,וזה מושך מאד ומכשיל את

הולכים? ...אולי יש שם ערבים שירצו לרצוח אותנו?...

הרבים ,ושמלות צמודות וקצרות – גם לבנות וגם לאשה ,גרביים
שקופות וכו''...

וישנן סופות-טורנדו שאף פעם לא היו ,לפחות לא בהיקף של
השנים האחרונות .ויחד עם זה – קר מתי שצריך להיות חם ,וחם מתי

ובכלל שכחנו שאסור לאכול ברחוב .והילדות הולכות ברחוב

שצריך להיות קריר יותר .המצב של האוכל מאד קשה עכשיו ,כי

מדברות ,וצוחקות בקול רם ,משתוללות ,ומושכות תשומת לב .והכי

מוסיפים כל מיני דברים לאוכל שלנו שהוא ממש מורעל ,וזה ידוע

גרוע – שאף אחד לא שם לב שירדנו כל-כך .חלק מאתנו בטוחים

עכשיו .רק ה' יודע כמה מחלות זה הביא לנו ,ה' ישמור .ומוסיפים

שזו היתה המסורת של הדורות הקודמים ,וזה נכון ,היו מקולקלים

למים פלואוריד ,ומי יודע מה עוד .הביצים הם לא ביצים ,הבשר הוא

בתוכנו ,אפילו שנחשבו לחרדים כבר לפני מלחמת-העולם-השניה,

לא בשר – שום דבר כבר לא כמו שהיה פעם .וזה לא נותן לנו את

שאז התחילה הירידה הגדולה יחד עם תנועת ההשכלה.

התזונה שאנחנו צריכים – אז הולכים לקנות ויטמינים ...אבל גם

ועכשיו אנחנו בבעיה גדולה ,כי גם הגברים עסוקים עם הגשמיות
ושכחו מה זה רוחניות ,שכחו שיש להם נשמה

"נְש ָׁמה ֶׁשנ ַָׁת ָׁת ִּביְ .טהוֹ ָׁרה
[ ָׁ

הויטמינים זה מסוכן ,הכל מסוכן .ובני אדם מתחילים להבין שקורה
משהו.

ִּהיא .]"..כן ,נכון ,לומדים ,מתפללים ,מתלבשים כמו יהודים-חרדים,

ברור ,בעתיד הקרוב כל המעצמות הולכות לכיוון של מלחמה

אבל אצל הרבה מהם זו רק תחפושת ,זו רק חיצוניות .בפנים הם

גרעינית ,והם כבר אומרים את זה .אם זה רוסיה נגד אמריקה ,או

נמשכים לעולם הגשמי" ,הדמוקרטי" ,עם כל העבירות שלו .יש לנו

צפון-קוריאה נגד אמריקה ,או סין נגד אמריקה וכו' .הכל השתנה,

מכשירים שמכשילים אותנו ,יש לנו רחוב שמכשיל אותנו ,אפילו שזה

ואנחנו עומדים לפני מלחמה שאף-אחד לא מבין למה .ואמריקה

רחוב 'כביכול חרדי' .יש כל מיני דברים שמושכים אותנו מדרך האמת

הגדולה תיפול .בעצם היא כבר נפלה ,רק עוד לא מרגישים את זה

לשקר ,כי איבדנו את הקשר שהיה לנו פעם עם הקב"ה ,קשר שהיה

לגמרי ,אבל הרשעים כבר השתלטו עליה.

כל-כך חזק .פעם יהודים היו מוכנים למות ולא ליפול בידיהם של
הגוים שיהפכו אותם לגוי .לא היו מוכנים בשום פנים ואופן; והיום,

הולכות להיות מהומות קשות – ואף אחד לא מבין בדיוק למה.
הרבה מקרי רצח בארה"ב ,כושים הורגים שוטרים ,שוטרים הורגים

כושים ,וזה תמיד היה ,אבל עכשיו עושים פרסום גדול מזה .וחלק

אדם לא יהרסו את העולם ,רק הקב"ה יכול להרוס את העולם שהוא

גדול מזה – מתוכנן כדי לעורר מחלוקות בין בני אדם ,איך אומרים?

ברא .ואנחנו ,אלה שמשתדלים להיות קרובים לקב"ה ,שרוצים את

'הפרד ומשול' .וזו דרכם של הרשעים ,כמו שאמרנו פעם ,זה לא ארץ-

העולם-הבא ,שרוצים ומחכים כל הזמן למשיח ולא דוחים את זה בגלל

נגד -ארץ ,זה הרשעים נגד האוכלוסיה של העולם ,והם כבר שולטים

שיש להם בית כזה יפה ,וזה מפריע להם שעכשיו נצטרך לאבד את

בכל ארצות המערב כמעט ,ועכשיו הם רוצים לשלוט לגמרי.

הכל ולחיות חיים אחרים ,חיים יותר רוחניים .סוף סוף נהנים

הם עשו חשבונות שמספיקה להם אוכלוסיה של  500מיליון
עבדים 10% ,מגודל האוכלוסיה בכדור-הארץ כיום ,ואת יתר ה90%-
תכננו להשמיד .והנה הם גילו שמגיע הכוכב ,והקטסטרופות שהוא
מביא

(צונאמי בגובה מאות מטרים לחופי האוקיאנוס ,רעידות-אדמה בדרגת ,10

התפרצויות הרי-געש בכל העולם ,התפוצצות של מאות תחנות-כח גרעיניות שיגרמו

מהגשמיות אז לעזוב את כל זה?! ...לא ,רק אלה שמחכים לו באמת,
שמחכים למשיח צדקנו מזרע ד וד ,רק אלה שרוצים לחיות חיים שבהם
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.

לזיהום אויר ומים בקנה מידה עצום ,אלפי מטאורים וכו') – יעשו להם את

והערב -רב ,אלה שנדבקו אלינו ועושים לנו הרבה בעיות היום,

העבודה .אבל הם לא יודעים שהכוכב שנשלח ע"י הקב"ה ישמיד גם

הם המלשינים ,הם אלה שעושים את המחלוקות בין יהודי ליהודי ,בין

אותם...

חסידים לליטאים ,בין חסידות אחת לחסידות שניה ,בין קבוצת ליטאים

עכשיו ש תדעו ,הם לא בנו את הבונקרים הגדולים והמפוארים
האלה ,שלצורך הבניה של זה גנבו מכל הבנקים הגדולים בעולם,
מכל הממשלות של המערב ,והם בנו אותם בכל אמריקה ,אירופה,

אחת לקבוצת ליטאים אחרת – כל אלה ייעלמו

[ר' באבן שלמה להגר"א

פי"א סעיף ו'].
ויהיו ימי חושך מהכוכב הזה

[ספר הזוהר ,שמות ז' ב' :כדין יתחשך כל

אוסטרליה וגם בישראל – הם לא בנו אותם סתם .הם יודעים מה

עלמא חמש עשרה יומין ,וסגיאין מעמא דישראל יהון מתין בההוא חשוכא ,ועל

שעומד להיות .הם מדברים ,באמריקה הנשיא והאנשים שלו ,וגם

דא כתיב 'כי הנה החשך יכסה ארץ וערפל לאומים' ]...וברגע שניפטר מהם –

באירופה ובארצות אחרות ,מדברים על קטסטרופה ,על אסון ענקי

זה יהיה הסוף .הם ירצו להיות בצד של הגוים ,והם ימותו יחד איתם.

שחייב להיות .הם לא אומרים שיכול להיות – אומרים ש'חייב להיות',
ולמה זה חייב להיות? הם לא אומרים ,גם לא אומרים מה זה בדיוק.
ואני אומר לכם :השביט בא ,וזה יעשה הרס של העולם הזה ,ורק נס
יציל את היהודים ועוד כמה גוים ,רק נס .באופן הגיוני אי אפשר
לשרוד מכזה דבר ,אבל נשרוד כקהילה שלמה בארץ-ישראל .גם
בחו"ל יהיו יהודים שישרדו ,אך לא בקהילות ,לא בקבוצות – אלא
כבודדים.

ואנחנו ,עם ישראל ,סוף סוף נגיע לאמת .אפילו אז לא נגיע לאמת
המושלמת ,כי עוד לא נגיע לרמה כל כך גבוהה ,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

ובארץ ,כשהרשעים שישארו יגיעו להילחם נגדנו אחרי שהכוכב

תכל'ס (תכלית ,רווח ממשי) לפעמים ,לומדים כל השנה וצריכים קצת

עובר ,הם ימצאו יהודים שחיים לפי התורה ,והמדינה שהרשעים פה

חופש-בין-הזמנים .וזה שקר ,זה מראה שהבן-אדם לא במקום .הוא

הקימו יחד עם כל הרשעים האחרים בעולם  -לא תהיה .ארץ-ישראל

בתוך השקר .וכל אחד שהיום ,ברגע זה ,משתוקק לזה – הוא בטוח

תהיה עם יהודים שומרי-מצוות קרובים לה' .ואז יגיע גוג ומגוג ,ודעו

ינצל .ויהודים שעוד יעשו תשובה בשלבים מתקדמים יותר – גם יקבלו

לכם :זה יהיה בעתיד הקרוב! ואם אתם רוצים להינצל – תתחילו

משיח.

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 האוכלוסיה
של העולם .וכמו שאמרתי הרבה פעמים הפצצות הגרעיניות של בני-

וברגע שנקבל משיח – נשכח לגמרי מכל המלחמות ,מכל
הפוגרומים ,מהנאצים ימח שמם וזכרם ,מכל הרשעים שניסו להפריד
בינינו לבין הקב"ה .ניפטר ,נגמור אתם ,ואנחנו נהיה רק עם הקב"ה.
שוב ,אנחנו נשכח מכל מה שהיה ['הָׁ יִּ ינו ְכחוֹ לְ ִּמים ,]'...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.

שלבים ,אבל אתה עכשיו קרוב לאמת .זה לא מושלם ,אבל אף אחד

כולם דואגים לי ,אבל אבא ,אתה איתי בהבנה ,ולכן אני יכול לדבר,

מאתנו לא מושלם ,אנחנו נוכל להיות מושלמים רק כשהיצר-הרע לא

יכול להביע את כל הדברים האלה .ולא רק זה ,ה' עזר לך לעלות,

יהיה בכלל .שוב ,אני מודה לה' בשביל אבא שיכול להבין ויכול

וקצת מהעליה שלך – אני נשלחתי בשביל זה .ברוך ה' שיכולתי לתת

להקריב את עצמו בשביל להביא את האמת לעולם .אני מבקש

לך גם ,ולא רק אתה נותן לי כל הזמן .עכשיו אבא ,יבוא רגע האמת,

מהקב"ה שיעזור לכל עם -ישראל להבין את האמת ,מבפנים ומבחוץ,

ואני כ"כ שמח שאתה מגיע לזה ,באמת עם האמת .עברת כ"כ הרבה

לעזוב את הגשמיות והשקר ,לעזוב את היצר-הרע ולהגיע לנצח.

הנשמה היהודית שלנו היא נצחית
Our Jewish Souls are Eternal
מוישל'ה ,ה' באייר תשע"ו 13/5/2016
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.

רוחנית מעלה מעלה ,להתקרב יותר ויותר אל הבורא ,לאבינו הכל
יכול ,הקדוש ברוך הוא.
אז עם ישראל ,אם אתם באמת יהודים עם נשמה יהודית ,תוכלו
להינצל על ידי הקב"ה ,ולא משנה כמה קשה זה יהיה .תצטרכו לעשות
תשובה ,ואם לא – זה רק יהיה לכם הרבה יותר קשה .הנשמה הנצחית
של כל יהודי יודעת את האמת ,ובסופו של דבר ,כל יהודי אמיתי

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

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

רק ה' הוא הכל יכול .הם יכנסו לבונקרים שלהם עם פחד גדול וספק

[יחזקאל י"א י"ט' :וְ נ ַָׁת ִּתי לָׁ הֶׁ ם לֵ ב אֶׁ חָׁ ד ,וְ רוחַ ח ֲָׁד ָׁשה אֶׁ ֵתן ְב ִּק ְר ְבכֶׁ ם .וַ הֲ ִּסר ִֹּתי לֵ ב

שמא זה יהיה מקום הקבורה שלהם.

הָׁ אֶׁ בֶׁ ן ִּמ ְב ָׁש ָׁרם ,וְ נ ַָׁת ִּתי לָׁ הֶׁ ם לֵ ב ָׁב ָׁשר :לְ ַמ ַען ְבחֻ ק ַֹתי יֵלֵ כו ,וְ אֶׁ ת ִּמ ְש ָׁפ ַטי יִּ ְש ְמרו וְ ָׁעשו

עם ישראל ,העולם נברא עבורנו ,עבור הנשמות היהודיות
הנצחיות שלנו .הנשמה שלנו היא נצחית ,חלק מה' עצמו ,ונוכל לעלות

א ָֹׁתם .וְ הָׁ יו לִּ י לְ ָׁעם ,וַ אֲ נִּ י אֶׁ ְהיֶׁה לָׁ הֶׁ ם לֵ אל ֹ ִּקים ,]'...כולנו ניקרא אל החופה ,וטקס
החתונה יתחיל .גוט שבת.

הלא-יאומן עומד להתרחש
The Unthinkable Is About To Happen
מוישל'ה ,ט"ז ניסן תשע"ו ( 24באפריל )2016
אמא ,אני מצטער שבגללי את נאלצת לעבור סבל כזה נורא ,אבל

בעיתונות שהחודש הקודם היה החודש הכי חם מאז שהחלו לתעד ברשומות

פסח זה  -הוא מיוחד ,אנחנו מתקרבים לסוף ,וה' מעביר אזהרה חמורה

את מידות החום ,וזה כאשר הכוכב נמצא במרחק מאות מיליוני ק"מ מכדור-

באמצעותי .העובדה הזאת (פציעתו של מוישל'ה בעת אפיית המצות) אשר

הארץ ,אז אפשר לתאר מה יהיה כאשר קרוב יהיה קרוב והמזגנים לא

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

יעבדוִּ '[ .)...כי ִּהנֵה הַ יוֹ ם ָׁבא ב ֵֹער ַכ ַתנור וְ הָׁ יו כָׁ ל ז ִֵּדים וְ כָׁ ל ע ֵֹשה ִּר ְש ָׁעה ַקש וְ ִּלהַ ט
אֲשר לֹא יַעֲ זֹב לָׁ הֶׁ ם ש ֶֹׁרש וְ ָׁענָׁף' ,מלאכי סו"פ ג']
א ָֹׁתם הַ יוֹ ם הַ ָׁבא אָׁ ַמר ה' ֶׁ

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.

להדרכה .יש צדיקים גדולים קבורים בכל רחבי העולם וכמובן בארץ

יהודים! קחו את עצמכם בידיים.

ישראל .בכל מקום שבו אתה גר שם ,חייב להיות קבר של צדיק.

אני ילד קטן ,הלכתי עם אבא שלי לצפות ערב-פסח באפיית מצות
על ידי אחד הצדיקים בעולם הזה ,ודבר מוזר מאוד קרה .פיסת ציוד
כבד המשמש לאפייה נפלה על היד שלי ,היה לי כאב חזק ואחת

עלה אל הציון של הצדיק ותתחנן שיעלה אל כסא הכבוד ויתחנן לה'
שישלח גאולה שלמה לדור הכל-כך נמוך שלנו ,שלא ניעלם לגמרי
ברפש ,זוהמה ,טומאה ופריצות המציפים את העולם כולו.

אצבעות שלי נפצעה קשה .ברוך ה' ,למרות שאושפזתי לזמן קצר ,ה'

אני לא יודע אם ציינתי זאת מספיק ברור – אנחנו נמצאים במצב

רחם עלי וזה לא החמיר .זו היתה אזהרה בשבילי על מנת להזהיר את

של חיים או מוות רוחני ,כלומר שלא רק הגוף שלנו על כף המאזניים,

עם ישראל ואת כל העולם כי דברים שלא יעלו על הדעת עומדים

גם נשמותינו .אז אני מתחנן לפניך – זאת ההזדמנות האחרונה שלנו.

לקרות ,ולמרות שעברנו הרבה מצבים שלא היינו מאמינים שיקרו –
עכשיו זה הולך להיות הרבה יותר גרוע מהמצב הקיים.

בדרך כלל כשאנו קמים בבוקר השמש עדיין זורחת כרגיל .העולם
פחות או יותר כמו שאנחנו בדרך כלל מכירים אותו .יש לנו אוכל,

האירועים בעתיד יהיו בקרוב מאוד ,ואנחנו חייבים לעשות תשובה

יש לנו בית ,יש לנו מכונית ,אנחנו נשואים ,יש לנו ילדים שהולכים

שלמה .אנחנו חייבים להתחיל עכשיו לחזור לה' גם אם אנחנו חושבים

לבתי הספר וכו' .ומגיע הזמן שכל זה ישתנה לגמרי וזה יהיה הסוף

שאנחנו קרובים לבורא עולם.

לכל אלה שלא הולכים בדרך ה'.

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 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.
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

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.
אבא :האם האצבע הולכת להיראות נורא או שזה יתרפא כראוי?
מוישל'ה :אל תדאג ,אני אמצא שידוך בע"ה...

להיות בשמחה -
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בס"ד ,ירושלים ,כ"ח אב תשע"ו ,תקשור עם בנימין
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 בעינים בהרבה מאד מקומות בעולם,
לא צריכים טלסקופ ,עם העינים 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 לעינים 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 העינים ,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 ,עם
ִ
שלהם ,ועם השיער הפזור ,עם כל
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
ולהרויח 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
הקירבה לה' ,וכו' וכו' .כן ,מאמינים בה' ,אומרים ,אבל מאמינים
בעגל-הזהב הרבה יותר [ישעיה כ"ט י"גְּ ' :ב ִפיו ו ִב ְּשפָ ָתיו ִכ ְּבדונִ י ,וְּ ִלבוֹ ִרחַ ק
ִמ ֶּמ ִני ,וַ ְּת ִהי יִ ְּראָ ָתם אֹ ִתי ִמצְּ וַ ת אֲ נ ִָשים ְּמלֻ ָמ ָדה ,]'...אוהבים את 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' :וְּ לֹא ָתתורו ַאח ֲֵרי ְּלבַ ְּבכֶּ ם וְּ אַ ח ֲֵרי
ֵעינֵיכֶּ ם.]'...
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 [צפניה ג' י"ב' :וְּ ִה ְּשאַ ְּר ִתי ְּב ִק ְּר ֵב ְּך ַעם ָענִ י וָ ָדל ,וְּ חָ סו ְּב ֵשם ה' '].
ומי שאין לו את זה – לא יוכל לעבור את מה שעומד להיות .כי
מי שאין לו ביטחון בה' ,פיספס את כל הגילגולים שלו ,ואת כל
הפעמים שהוא היה צריך להיות קצת בגיהנום ,את כל התיקונים
שלו הוא פיספס ,פיספס את החיים הנצחיים .וזה עצוב ,וזה עושה
אותי מאד עצוב.
ומעט מאד יהודים תופסים את זה שעכשיו זהו המבחן האחרון,
ממש האחרון [איוב ל"ג כ"ט' :הֶּ ן ָכל אֵ ֶּלה יִ פְּ ַעל אֵ -ל ַפעֲ ַמיִ ם ָשלוֹ ש ִעם ָגבֶּ ר,]'...
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 דוקא ,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 שוה
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 [פרשת
עקבָ ' :מה ה' ֱאלֹקֶּ ָיך שֹאֵ ל ֵמ ִע ָמ ְּך ִכי ִאם ְּליִ ְּראָ ה .]'...הוא לא צריך פאר גשמי
מאיתנו ,הוא צריך לב ,הוא צריך נשמה [סנהדרין דף ק"ו' :רחמנא לבא
בעי'] ,הוא צריך את 'הדבק' הזה שמדביק אותנו אליו [ר' דברי הרמב"ן
בפרשת עקב על הפסוק 'ו ְּל ָד ְּבקָ ה בוֹ '] .ב'עולם של משיח' – הגשמיות לא
תהיה שוה 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 ומגוג ['כֹחַ ַמעֲ ָשיו ִה ִגיד ְּל ַעמוֹ
לָ ֵתת לָ הֶּ ם ַנחֲלַ ת גוֹ יִ ם'] .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 ['וְּ נִ ְּש ַגב ה' ְּלבַ דוֹ ַביוֹ ם הַ הוא ...וְּ הָ א ֱִל ִילים ָכ ִליל ַי ֲחלֹף '...ישעיה ב'].
לא יהיו כתות כאלו ואחרות ,בעזרת ה' ,לא יהיו כל מיני סֶ ְק ִטים
(קבוצות) של נוצרים [יתכן שמרומז בזאת לדברי הרמב"ן שבפרשת בלק שבני
ה'כ ִתים' המוזכרים בתורה בפרשת נח ובלק] .לא תהיה
ִ
אדום ,רומא הם מבני
הנצרות ,ולא יהיו מוסלמים .ידעו שאך ורק הקב"ה הוא ריבונו
של העולם [סוף מזמור פ"ג' :וְּ י ְֵּדעו ִכי אַ ָתה ִש ְּמ ָך ה' ְּלבַ ֶּד ָך עֶּ ְּליוֹ ן ַעל ָכל הָ אָ ֶּרץ,]'...
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 מֵ עַ ם 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 הספרִ ' :הנֵה ֵעינֵי ה' ַב ַמ ְּמלָ כָ ה
הַ חַ ָטאָ ה ,וְּ ִה ְּש ַמ ְּד ִתי אֹ ָתה ֵמ ַעל ְּפנֵי הָ אֲ ָד ָמה ,]'...ובנתיים 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 מדי גדול בשבילנו,
אבל הם בטיפשותם בטוחים שהם יכולים לרצוח אנשים על שמאל
ועל ימין שהולכים נגדם ,אבל בסופו של דבר יפסידו את הכל
['וְּ נוֹ ְּד ָעה יַד ה' אֶּ ת עֲ בָ ָדיו וְּ ז ַָעם אֶּ ת אֹ יְּ בָ יו ,'...סוף ישעיה ,עיי"ש].
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 זה יהיה ['מלאכי ג'' :ו ִפ ְּתאֹ ם יָבוֹ א אֶּ ל הֵ יכָ לוֹ הָ אָ דוֹ ן אֲ ֶּשר אַ ֶּתם
אֲשר ִד ַב ְּר ִתי,]'...
נִהי ָָתה נְּאֻ ם ה' ,הוא הַ יוֹ ם ֶּ
ְּמבַ ְּק ִשים ,'...יחזקאל ל"טִ ' :הנֵה בָ אָ ה וְּ ְּ
ואנחנו 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 .לראש השנה? בכל שנה אנחנו מתכוננים לראש
השנה...
ת .בכל שנה אתם עולים ,אבל השנה אתם מבינים הרבה יותר
את הדברים מאשר לפני שנה או לפני שנתיים או שלש או עשר
שנים .עכשיו מגיעים הכי-הכי קרוב ממש לאמת.
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].
ש .אנחנו נכנסים לחודש אלול ,זמן הרחמים והסליחות.
משה רבינו התפלל בימים אלה על הכפרה על חטא העגל
[שלא התכפר לעם ישראל ממש בשלמות ,וכמו שכתוב 'ו ְּביוֹ ם ָפ ְּק ִדי '...וכדברי

רש"י] .אבל מה שקורה הוא שהאנשים שוכחים בכלל לעשות
תשובה על הענין המהותי הזה של פגם חטא עגל הזהב...
ת .נכון ,מתפללים ומזכירים את מתן תורה וכו' ,אבל הם באים
עם שרשרות-הזהב שלהם ,והשמלות היפות .והגברים  -גם כן
נראים ככה ,מאד מהודרים ,אפילו אם הם הולכים עם גרבים
לבנות ,ומאד רואים ככה שהגרביים חדשות ,והטלית בוהקת וכו'
וכו' ,אבל בכל אופן מרגישים ש'זה לא זה' .אבל כאשר מרגישים
על בן אדם שהוא עם לב שבור ,אז מרגישים שמתחילים להבין,
ומתחילים להרגיש שהתפילות עולות לשמים ,הם לא נתקעות
למטה.
אבל רוב האנשים לא מרגישים ככה ,רוב היהודים .אבל יש ויש.
ולא מעט מהיהודים שלנו כבר מתחילים להרגיש את זה .הדבר
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הראשון – זה הכסף .יש כבר בעיות קשות בפרנסה ,במיוחד בארץ,
אבל גם בכל העולם .בכל העולם מתחיל לרדת ,וזה הנסיון הכי
הכי גדול .כולם כמעט ,חוץ מהקבוצות של המיליונרים ,אבל
האנשים שמתחת לזה ,אפילו אנשים שהיתה להם פעם עבודה
טובה ,ויכלו להרשות לעצמם כל מיני נסיעות וכו' ,אבל עכשיו
הם בקושי משלמים את החובות ,כי רוצים להחזיק את הרמה ,אז
נכנסים לחובות בכדי להחזיק את הרמה שלהם [ר' פלא יועץ ,ערך מ'
– מותרות ,ודברי החפץ חיים במקומות רבים בענין זה כמו באו"ח סי' קנ"ו ועוד].
אמנם יש כאלה שלא עושים כך ,הם לא לוקחים חובות בשביל
הרמה הגבוהה ,אבל אין להם במה לחיות ,אז הם חייבים לעבוד
בשביל לחיות ,לקנות אוכל .זה המצב היום.
יש אנשים בארה"ב ,בעלי משפחות ,שאיבדו את העבודה שלהם,
אין להם עבודה ,ויש להם מעט מאד ממה לחיות .הם חיים בתוך
הרכב שלהם ,או שהם קנו איזה רכב כזה עם מיטות ,משהו דומה
לקאראוון ,ובזה הם חיים .יש מקומות שהם יכולים להתחבר למים
וכו' ,ככה הם חיים .או שיש כאלה שגם את זה אין להם ,ויש להם
איזה אוטו ישן ,ופשוט הולכים לאיזה מקום ,מחנים את הרכב
והולכים לישון שם .מה אגיד לכם ,זה מה שקורה בארצות הברית.
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 יותר גרוע ,כי הרבה
מהזקֵ נים איבדו את הפנסיה.
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 לְ חַ ֵתן .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
מות ,ולהרבה סבל לאנשים שלא צריכים לסבול ,כאלו שיכלו
להתרפאות .אבל ה' לא רצה ,אז הוא נתן עכשיו לרשעים את
השליטה ,את העליונות עלינו .ויש לזה כל מיני סיבות שלא אכנס
לזה ,אבל סיבה אחת היא שה' 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 [קובץ אגרות ,מכתב ר"א ... ' :ואמנם
חביבים יסורים לזה שרואה אותם כשלוחי דרחמנא ,והמה מהדקים את הקשר בין
יצור ליוצרו ית' ,ומעלים אותו לעולם שכולו אור ,מורם מנטיות גופניות ,וזה כל

האדם ,ואשרי חלקו ,]'...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' ,לא כן?...
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'
(המסכנים ,האנשים הפשוטים) ,זה מספיק ['אחד המרבה ואחד הממעיט'].
ש .האם כשהוא יֵצֵ א מן הכלא זה עבורינו סימן ש'הגאולה
בקרוב'?...
ת .זה שהוא בתוך הכלא – זה עצמו כבר סימן שזה כמעט נגמר,
ומגיעה הגאולה.
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 שהרישעות 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?
איז איך אפשר לתת להם להכנס לבתי-הספר שלנו ,וללמד שטויות
על בן-גוריון ועל כל הרוצחים האלה.

קובץ אגרות חזון איש ,חלק א' ,מכתב ר' ,נשלח להנהלת
סמינר ,כשהורים רצו להכניס ספרות כפרנית בתכנית
הלימודים.
 ...אחרי שמעי את הנימוקים המאלצים שימוש בספרי מינות של
המינים המפורסמים ,הנני שב עוד הפעם לדרוש על פי התורה ,לבער
עבודה זרה מבית העומד לה' ולתורתו (כלומר מבית חינוך שאמור ללמד
את תורת ה' וערכי יהדות נאמנים) ,ולמנוע להלעיט את הצעירות הכשרות
בסם המות ,וגדול המחטיאו מההורגו .ויש בזה חילול שמו ית' בנתינת
גדולה וכבוד לאויבי ה' ולמדיחי ישראל אחרי המינות ,ובהחזקת
ספריהם היורים חצים כלפי מעלה .ואין דבר שיש בו טעם ונימוק
להתיר תועבה הזאת .מובטחני בהורי התלמידות שלא יוציאו את
בנותיהם בשביל שיוציאו את הספרות המתועבה מסדר הלימודים.

ש .הם מפחדים ממנו ,מהרב ברלנד ,מהכוח שלו,
מההשפעה שלו...
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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 מה שהזכרת ,בנימין ,בענין הרפואה הנשלטת ע"י
הרשעים ,השאלה 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 יעלמו ,והזקנים גם
הם יוכלו לרוץ [ישעיה מ' ל"א' :וְּ קוֹ ֵי ה' ַיח ֲִליפו כֹחַ  ,יַעֲ לו אֵ בֶּ ר ַכ ְּנ ָש ִרים ,יָרוצו
יעפו '...זכריה ח' ד'' :עֹד י ְֵּשבו זְּ קֵ נִים וזְּ קֵ נוֹ ת ִב ְּרחֹבוֹ ת יְּ רו ָש ִ ָלם,
וְּ לֹא יִ יגָ עו ,י ְֵּלכו וְּ לֹא יִ ָ
וְּ ִאיש ִמ ְּש ַענְּתוֹ ְּביָדוֹ

ֵמרֹב י ִָמים.] ,'...

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 שא נחנו צריכים עכשיו לשמוע ,להיות בשמחה – לא משנה
מה שהרשעים עושים  -להיות בשמחה.
ש .אבל יש כ"כ הרבה כאב בעם ישראל ,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 .יהודי שנמצא עכשיו בגרמניה סיפר לי בטלפון שאמרו
שם לתושבים מטעם הממשלה להתחיל לאגור אוכל לעשרה
ימים ...בסופרמרקטים מוכרים שם ערכות-הישרדות ,שזה
כולל אוכל לזמן ארוך ,בטריות ,וכו' וכו' ,כל מיני כלים
שצריך במצבי השרדות קשים...
ת .היא אמרה ,נשיאת גרמניה ,שעלולה להיות מלחמה בין
גרמניה לרוסיה .ואם תשאל אותי 'על מה ולמה?' ,אין לי מושג,
ואינני חושב שרוב האנשים מבינים למה...
ש .היתה רעידת-אדמה חזקה באיטליה שקטלה מאות
אנשים באיזור מסוים שזה לא כ"כ רחוק מהוותיקן ,אז זה
סימן ברור לגאולה המתקרבת...
ת .זו אזהרה גדולה בשבילם.
ש .האם הם קולטים את זה?...
ת .כן ,בהחלט ,הם גם כן יודעים על הנבואה שרומא תשרף
[ירמיהו מ"ט ועוד] ,זה כתוב גם אצלם ממה שהם העתיקו מהתורה
הר ַשע ,ורק הם לא מבינים שהם
שלנו .הם גם יודעים שרומא זה ֶ
עצמם גם כן הרשעים'[ ...יִ ְּת ָברֲ רו וְּ יִ ְּתלַ ְּבנו וְּ יִ ָצ ְּרפו ַר ִבים ,וְּ ִה ְּר ִשיעו ְּר ָש ִעים ,וְּ לֹא
י ִָבינו ָכל ְּר ָש ִעים ,וְּ הַ ַמ ְּש ִכ ִלים י ִָבינו ,'...סוף ספר דניאל].
ש .מה דעתך על חילולי השבת הענקיים שהיו במסגרת
בניית איזור תחנת הרכבת בת"א בשבת האחרונה? איזה
זלזול איום בכבוד השבת – תחת השם של 'מדינה יהודית'!
ת .אבל זו הממשלה .זה לא יכול להיות שהם קוראים לעצמם
'מדינה יהודית' .הם בסך הכל קבוצה של אנשים שהחליטו שהם
רוצים לשבת פה ,ולשלוט על המדינה הזאת ,וזה הכל.
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 ,הם אלו
המתייונים ,הם אלו שבפָּ ַרס באו לסעודה הגדולה של אחשוורוש,
ונהנו מזה ,ועברו עבירות קשות .והעבירה הכי גדולה – זה שנהנו
מזה .ידעו מה שהם עושים ,הם יָּדעו שהם עשו נגד התורה ,ונהנו
מזה .ואנחנו ,היהודים-החרדים שחושבים שהם יכולים להתחרות
עם החילונים בכל מיני דברים ,ולעבוד במקום כמו הצבא – זה לא
יכול להיות ,הצבא זה טומאה! הצבא זה 'טרייף'! זה צבא מלא
גוים ,ובודאי שהם בכיוון של לא-מאמינים בהחלט ,כי זה 'כוחי
ועוצם ידי' .ואין כזה דבר אצל היהודי .הכח – הוא רק לה' ,והידים
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 ימים הוא לא
יאכל – הוא יהיה חלש חלש [' ִח ְּדלו לָ כֶּ ם ִמן הָ אָ ָדםִ ...כי בַ ֶּמה נ ְֶּּח ָשב הוא,'...
ישעיה ב'].
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 'נֶטו-יהודי' ,ולא לתת בשום פנים ואופן
לכל הליכלוך של העולם להיכנס .אמנם אנחנו במצב קשה ביותר
בעולם הזה שלנו ,עם כל המכשירים וכו' שמביא את הכל אלינו,
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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 .בארצות-ערב יש שפיכות דמים בלתי פוסקת ,כל יום
עשרות אנשים נהרגים בפיגועים אכזריים ביותר .מה זה
אומר לנו?
ת .ה' בכל אופן מתחיל להחזיר להם ,גם לגבי הרשעים
אנשי הסעה"ח)  -אנחנו נראה איך שהוא משיב להם את גמולם .הוא
גם גומל להם בכך שהוא מקלקל להם את התכניות .הוא ממש
מקלקל להם את הכל ,והם לא מתקדמים כמו שהם חולמים .יש
להם הרבה בעיות.

(כלומר

ש .האם כל זה  -חלק של הנקמה שתבוא על הגוים בזמן
הגאולה?
ת .כן.
ש .השבוע עשו צרות צרורות ליהודים שהלכו להתפלל
בקברות צדיקים...
ת .אני מופתע על השאלה ,הלא דברנו בדיוק :זו מדינה של
ערב-רב – ולא של יהודים .המדינה ,הצבא ,המשטרה – זה הכל
ערב רב ,וגם הכנסת ,כל מה שיש.
יש יהודים טובים שהתבלבלו ,והם לא תופסים את זה (שהמדינה זה
לא שייך ליהדות כלל) ,ובודאי זה קרה גם בגלל שאחרי מלחמת העולם
השניה שבן בה מליונים של אנשים נהרגו רק בגלל שהם יהודים,
ופתאום קמה לה מדינה ,עם צבא ,וכו' ,אז זה תפס את הלב שלהם,
אולי סוף-סוף תהיה איזו נקמה (מרוצחי עם ישראל) .אבל זה לא היה
הזמן בשבילנו לקחת נקמה .ולא לשכוח שרוב היהודים באירופה,
בזמן המלחמה ,וגם לפני המלחמה ,הם היו מחללי-שבת ,בלי
בעיות ,בלי להרגיש רע בזה .וכל היהודים שהגיעו לאמריקה,
מעטים-מאד-מאד החזיקו שבת ,מעטים ביותר .אני מתאר לעצמי
שרוב האנשים ,רוב היהודים החרדים מאלה שמתגוררים בכל
האיזורים החרדים של ארה"ב וגם של אירופה וכו' ,אני מאמין
שהרבה מאד מהם  -הם מהבעלי-תשובה שהגיעו אחרי מלחמה"ע
השניה ,אבל לצערי הרב ,המון המון ,המון המון ,ירדו מהדרך
באירופה ,ורק מעט נשארו חרדים ,גם באמריקה וגם באירופה.
באמריקה ,לא כולם ,אבל הרוב הגדול מבין המהגרים לארצות-
הברית ,ברגע שירדו מהאוניות תפסה אותם הגשמיות ,אבל 'לא-
סתם'.
ש .למעשה 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 .רואים עכשיו ברור שאנשים בתוך החרדים הם חלק
של כל המצב הזה ,של המלחמה נגד היהדות .בעיר אלעד
התקיים 'יום משטרה וקהילה' בצורה רשמית ע"י העיריה
החרדית...

ת .ה' יודע מה שהוא עושה .זה קשה לראות את זה ,אבל
היהודים לא היו צריכים ללכת לשם בכלל ,והסיבה שהם הולכים
כי הם מרגישים שצה"ל 'שומר עליהם'.
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 ['יִ ַתמו חַ ָט ִאים ִמן הָ אָ ֶּרץ
ו ְּר ָש ִעים עוֹ ד אֵ ינָם' ,מזמור ק"ד].
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 העינים.
לא חייבים טלסקופ בשביל לראות אותו .אז הוא מתקרב 'לא
סתם'.
ש .הזוהר הקדוש בפרשת בלק מדבר על מאורעות ענקיים
שיהיו בסוף הגלות באחד מימי חודש אלול ...האם הכוונה
בדבריו לאלול הנוכחי?...
ת .יכול להיות ,אינני יודע ,איני יודע בדיוק מתי הוא יבוא
בשביל לבצע את התפקיד הסופי שלו איתנו .את זה אני לא יכול
להגיד ,אבל זה שהוא קרוב ,ומתקרב יותר ויותר – אין בכך ספק.
ש .אנחנו גם רואים את כל אסונות-הטבע הענקיים
שמתרחשים כל הזמן...
ת .הם רוצים שאנחנו נאמין שהם אלו שעושים את זה ,הרשעים,
שיש להם את הטכנולוגיה ליצור כאלו דברים .זה יכול להיות
שיש להם קצת טכנולוגיה ,אבל עד כדי כך – אני לא מאמין.
ודברים קורים גם בגלל ה'פראקינג' ( ,)Frackingשיטות של
קידוחים עמוקים באדמה מבלי שום אחריות על מה שהם עושים.
והרשעים פירסמו לאחרונה כל מיני שטויות שמבלבלים את
האנשים .סיפרו על 'כוכב חדש' שעכשיו מצאו ,וזה הכל סתם
בשביל לבלבל ,אתם צריכים להרגיש את השקר שבזה.
ש .כתוב במדרש שהקב"ה אומר לעמ"י שכאשר אתם
תרדו לדיוטא התחתונה  -אז אני גואל אתכם[ ...ר' מדרש
שוחר טוב ,תהילים סוף פרק מ"ד].
ת .טוב ,אז זה צריך להיות בעתיד הקרוב  -כמו שאני רואה
את זה.
ש .האם יכול להיות עוד יותר 'למטה' ממה שזה כעת?...
ת .יש יותר למטה ,אבל מה שכן נותן לי תקוה ,שאמנם זה נכון
שיש כאלו שהם עוד יורדים ויורדים ויורדים ,ושהם בתהליך של
ירידה חדה ,אבל יש גם יהודים שהתחילו לעלות ,ונראה לי שעוד
מעט התנועה החזקה – תהיה של התנועה של העליה (ההתקרבות אל
ה') ,אם ירצה השם.
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בס"ד ,ירושלים ,י"ח אלול תשע"ו ,תקשור עם בנימין לקראת ר"ה והימים הנוראים שנת תשע"ז הבעל"ט
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 ,שבודאי ובודאי 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 ,מההינדואים 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 זה 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 .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 בלאגן 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 ויותר אנו רואים את הבירור הזה ,ויותר ויותר
ְּר ִּביםְ,ו ִהר ִשיע ּוְְ
אנו מבדילים מי שייך למה ,וזה מאד מאד חשוב ['וְיִ תלַ ּבנוְּויִ ָּּצרפו ַ
ְּכלְר ָּש ִעיםְ,והַ ּ ַמש ִּכ ִליםְי ִָּבינְּו ,'...סוף ספר דניאל].
ר ָּש ִעיםְ,ולֹאְי ִָּבינו ּ ָּ
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
הְראש ֹונָּה'ְ,עזראְ
הְב ּ ַמ ַעלְהַ ֶּ ּז ִ
פחות או יותר כביכול 'חשובים' ['ויַדְהַ ּ ָּש ִריםְוהַ ּסגָּ נִ יםְהָּ י ָּת ּ ַ
ט'] ,ומשום כך אנחנו אין לנו מה להגיד .כל תלמיד חכם שיודע שזה לא
נכון ,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 להכנס 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 ,יעלמו 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 להנצל .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 ,ובודאי
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 דבר לא השתנה .ועם ישראל ,כמו בזמן
המכבים ,יגידו יום אחד' :עד כאן! לא מוכנים יותר!!!' וה' ישמור עלינו,
אנחנו נילחם נגדם ,וה' ישמור עלינו.
אבל רק משיח הוא שילחם נגד האומות שיבואו על עם ישראל בארץ
ישראל .ובעזרת ה' ,הוא לבדו ,עם הקב"ה ,ינצח את כולם ,את כל
הרשעים .ואנחנו ,עם ישראל ,נשב בבתים שלנו ,וה' יכסה את הבתים
שלנו עם מגן [' ה'ְצבקותְיגןְעליהםְ,כןְתגןְעלְעמךְישראלְבשלומך ,'...מתפילת מוסף של
ראש השנה] ,ולא יקרה לנו כלום.
אז לא לפחד ,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.

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 להתבודד
ולהתפלל על זה ['הוֹ ֵרנִ י ה' ַּד ְר ְכך ]'...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 .איך אדם יכול לדעת אחרי הימים נוראים להגדיר את המצב
שלו ,הוא אמר סליחות והתפלל וכו' ,האם הוא יכול לדעת לפי
הרגש הלב שלו האם אכן היתה לו כפרה ,האם זה יכול לשמש
עבורו כסימן?..
ת .בודאי שהוא יכול להרגיש ,אבל זה דבר שהוא לא פשוט לדעת
אם באמת זה זה או לא .יש אנשים שמתרגשים על כל דבר ,ובטוחים
שראו איזה סימן או משהו ,אבל אנחנו לא צריכים אפילו לשאול אם ה'
קיבל את התשובה שלנו ,אנחנו נראה לבד ,אנחנו נרגיש לבד .כי אחרי
שבן אדם מודה לפניו ,לפני הקב"ה ,את כל העבירות שלו ,והוא בוכה
באמת ,בכי אמיתי ,הוא נהיה כזה רך ['ונ ַָּת ִּתיְלָּ כֶּ םְלֵ בְ ּ ָּב ָּשר'] ,וכפוף [ראש השנה
דף כו' :כמהְדכייףְאינישְדעתיהְטפיְמעלי' ,ועי' שבת קד ' .הוסיףְלךְהכתובְכפיפהְעלְכפיפתו'].
ואם הוא מקבל מסר ישיר שה' באמת סלח לו ,זה כבר לא משנה לו.
הוא עשה תשובה ,אין ספק ,הוא בכה הרבה ,הוא יצא מזה כאילו
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שהוציאו ממנו את כל הדברים הרעים ,והוא נשאר חלש ,בלי כח ,ועם
לב שבור .ברגע שהוא מגיע ללב השבור  -זה הסימן .אבל זו עבודה
קשה ,ולא כולם רוצים להתחיל את זה בכלל.
ש .יש משל של בעל החיי אדם (סימן קמ"ג) שיש אנשים
שהיצה"ר נותן להם לעשות איזה דיאטה של תשובה ,כדי שהוא
יוכל לחזור ולפטם אותם בעוד עבירות ,כמו שנהוג בפיטום
האווזות...
והנה ההמון חושבים כששבים ביום הכפורים נתכפר להם הכל ,ועל סמך זה הם עושים עוונות
בכל השנה כאילו הם ברשות עצמן ,ולכן יש שמתענין משבת לשבת בהפסקות ב' או ג' ימים
רצופים ,ועומדים ביום הכפורים כל היום והלילה ואינם מגביהים ידיהם כלל ,וכיוצא בדברים
אלו בסיגופים ותעניות ,ובכל השנה הם עושים נאצות ותועבות גדולות ,ועליהם אמר המוכיח
הגדול ר' ליב טארלער זלה"ה משל נאה ,ואמר שפעם אחת נתאכסן אצל בעל בית אחד ,וביקש
ממנו למחול לו שאינו יכול לכבדו כראוי ,ואמר לו ,אמת כי יש לי איזה אווזות שאשביע אותם
לפטם ,אבל הן כחושות עדיין ואינן ראויין להתכבד .ויהי היום ,לאחר איזה חדשים ,נזדמן שוב
לאותו פונדק ,וקבלו בעל הבית בסבר פנים יפות ,ושחט אווז וכבדו .וכשישבו לאכול אמר לו
בעה"ב ,זו מן האווזות שאמרתי שהן כחושות .ואמר לו הרב המוכיח ,הלא אי אפשר לפטם אווז
רק לערך ג' או ד' וה' שבועות וזה כבר עבר זמן רב .והשיב שכך אני עושה ,כאשר האווז כבר
מפוטם באופן שאי אפשר לה עוד לאכול ,אין אני נותן לה לאכול כמה ימים ,ועל ידי התענית אז
יכולה לחזור ולאכול ,וכן אני עושה לה תמיד עד זמן שאני רוצה לאכלה .וכך דרכו של יצה"ר,
כמש"כ (משלי ה') 'הולך אחריה פתאום כשור אל טבח יבוא' ,ר"ל שהשור קודם שחיטה מפטם
אותו ,והשור סובר שהוא לטובתו ,ובאמת הוא לרעתו .והנה כל חיות הקליפות הוא כשאדם עושה
איזה מצוה והוא רשע ,ובזה מניצוץ הקדושה אשר מגיע לאדם בשכר מצותו ,כל זה לוקח הקליפה
והוא חיותו .וכאשר ירבה אדם לפשוע הרבה עד שלא נשאר בו שום ניצוץ קדושה ,אזי מפתה
אותו להתענות בסיגופים ותעניות ולשוב בתשובה ,ואז הוא כקטן שנולד ,ואז כשיחזור לחטוא
הוא חוזר ליתן בו כח...
ת .יש הרבה דרכים לתשובה ,וגם זה תלוי כמה רחוק היה הבן אדם.
אבל יהודי אמיתי ,הוא לא קשה כזה ['קשה עורף'] ,וברגע שנכנס לו הרצון
לעשות תשובה הוא יכול לקחת את זה ולרוץ עם זה ולעשות את זה .וה'
פשוט רואה שהוא עושה צעד אמיתי  -אז הוא פותח לו את הלב .וברגע
שהלב פתוח  -הבן אדם שבור ,הלב שבור .הוא פתוח לכל דבר שהקב"ה
רוצה ממנו .ונכון ,הוא יכול לקום מזה ולשכוח מזה ,ולחזור לחיים
הרגילים ,אבל יש לנו את ראש השנה ואחרי זה את יום כיפור ,ואחרי
זה סוכות וכו' ,והושענא רבה וכו' ,וזה דבר אחרי דבר ,ובעז"ה עד
שנעבור את 'כל המקלחת הזאת' נהיה נקיים מאד .ואני מאמין שעד סוף
חג שמחת תורה ,העולם יהיה כ"כ שונה ,שאנחנו פשוט נעבור מסבל
אחד למשנהו .אבל אם עשינו תשובה בחגים ,נוכל גם לעבור את זה,
נוכל לעבור את זה כיהודים שבטוחים שהקב"ה הוא הכל יכול ,ושהוא
ברא אותנו ,ואוהב אותנו ,ורוצה רק טוב בשבילנו ,וכל מה שהוא עושה
לנו  -זה בשבילנו הטוב ביותר .ולא יהיה לנו מה לפחד ,אם לא יהיה
לנו אוכל בצד  -ה' כבר יתן לנו ,אם לא יהיה לנו מים הוא יביא לנו
'באר מרים' ,ואם אין לנו רובים הוא ישמור עלינו ,ולא לפחד .איך כתוב?
לא לפחד ...לא לפחד כלל!
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 [' ּבכָּ לְמא ֶֹּד ָּךְ,
הְלו ְִּבמאֹדְמאֹד' ,סוף מסכת ברכות] ,הוא נשאר
ֹ
יְמו ֶּד
ֹ
ּאְמו ֵדדְל ָּך ְהֱוֵ
ֹ
הְשהו
ֶּ
לְמדָּּ הְו ִּמדָּּ
ּבכָּ ִ
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 לעזובאת 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 .יתכן לומר שהסיבה שה' עושה לנו כל כך הרבה טילטולים
שיש כיום בעולם 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 העינים ,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 למה .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 בפירסום ,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! הם
רוצים 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?!...
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 הדבר הזה אפקטיבי?
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.
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ש .הרשויות מבקשים לסגור למשך ארבע שנים בלילות את
הגישה לכותל המערבי מכביש שער יפו באמתלה של עבודות
בשטח ,אבל הסיבה האמיתית ידועה לכל ,שזה בכדי לנתק את
החרדים שבאים בשעות האלה  ,שעות הלילה המאוחרות שאין כ"כ
פריצות אל הכותל .אז ביקשו והתחננו שזה יהיה אחרי החגים ,ואז
זה יכנס לתוקף .מגוחך שבשביל שש מאות מטר תיקונים ,סוגרים
כביש בלילה למשך ארבע שנים .איזו אטימות!
ת .בתוך ארבעת שנים האלה הכל יקרה ,אז זה לא ישנה הרבה .אל
תדאג כ"כ ,כי הקב"ה לא יתן.
חוץ מזה ,יש עוד דבר שאני רוצה לומר לכם .אנשים באים אלי
בטענות ,מה הטענות? שמשיח עוד לא הגיע! ואיך זה יכול להיות?! ...כי
אמרנו שזה 'עוד מעט' וזה 'עוד מעט' כבר כמה וכמה פעמים ,עשרות
פעמים אמרנו שזה כבר 'עוד מעט' ,והוא עוד לא הגיע! מה יהיה? אין
כבר סבלנות !..ואני קודם כל מסביר להם שאני לא הכתובת ,אבל אחרי
שאני מסביר להם את זה ,אני רוצה להגיד לכם דבר כזה :שנכון ,אנחנו
בתוך הגאולה עכשיו ,ונכון ,זה עוד מעט ,אבל זהו תהליך ,וצריכים
סבלנות ,ואי אפשר לקפוץ לתוך הסוף של הגאולה ,כי אנחנו לא מוכנים.
לא נוכל לעבור את זה כ"כ במהירות .נצטרך לעבור שלב-שלב ,אבל
נראה כבר עוד מעט את משיח ,ממש ,ברור .וזה יעשה את זה יותר קל.
כי אחד הדברים הקשים ביותר שיש לנו היום ,זה שאין לנו מנהיג,
מנהיג שסומכים עליו מאה אחוז ,במיליון אחוז ,מנהיג לכל עם ישראל.
נכון ,יש כל מיני רבנים צדיקים ,וכו' ,אבל פעם היו כמה מנהיגים
שהנהיגו את כל העולם של היהודים ,ברור שלספרדים אחרים
ולאשכנזים אחרים ,אבל גם הרבה פעמים היו משותפים גם לאשכנזים
וגם הספרדים ,הספרדים עם האשכנזים הגדולים ,אבל הם היו גדולים,
ענקיים ,שלא פחדו מכלום ,רק מה'.
ועכשיו אנחנו נצטרך סבלנות .אנחנו עומדים שלב-שלב לעבור מצבים
קשים ביותר ,ובכל שלב שנצליח לעבור בשקט ,בשמחה ,אז נעבור אחר
כך לשלב הבא .וכל שלב יהיה יותר קל .ולמי שמאד רחוק זה יהיה מאד
קשה ,אבל יגיעו ,אלה שעם נשמות אמיתיות ,של יהודים שעמדו בהר
סיני.
אז סבלנות ,נעבור הרבה שלבים ,העולם יהיה שונה לגמרי ממה
שהיה פעם ,ממה שהיה לפני חמש עשרה שנה ,כשנפלו התאומים .ממש
אי אפשר יהיה להכיר את העולם הזה ,אבל "שלב-שלב" .לא לאבד את
הסבלנות ,לא לאבד את השמחה ,לא לאבד את האמונה והביטחון בה'
שכל מה שהוא עושה את זה לטובתינו .ובסופו של דבר נגיע לגאולה
השלמה ברחמים ובשמחה ,בשירה ובריקוד ,ונתחיל לבנות את בית
המקדש .ולא לצעוק' :מה? ...זה לא יבוא מוכן מן השמים?! ,'...כי חלק
מזה נצטרך לעשות בעצמנו ,בידים שלנו .והרוב ,בודאי הצד הרוחני,
יבוא ישר מן השמים.
ש .בזמן האחרון הקצב של המאורעות בעולם ,עם אסונות הטבע
הרצופים ,הואט במקצת ,לא שומעים כל כך על דברים עצומים
שקורים בעולם כמו שהיה מלפני כן...
ת .לא ,לא נכון ,פשוט לא שומעים עליהם ,פשוט לא אומרים ולא
מדברים ,אבל זה נהיה כפול .וזה הרבה יותר גרוע ,הרבה יותר גרוע.
היו כמה סערות עכשיו בארצות הברית שלא דיברו עליהם כמעט,
בכוונה .יש הרבה יותר מטאורים ואסטרואידים עכשיו ממה שהיה פעם.
והם עושים בילבולים כשהם מדברים על איזה אסטרואיד שאמור
להתנגש עם כדוה"א ,ששולחים איזה טיל כדי לפוצץ אותו או להסיט
אותו בכדי שהוא לא יגיע הנה ...אבל כל הסיפור הזה  -זה הכל שטויות.
ש .בתקשור הקודם דובר על חודש אלול...
ת .כן ,אבל מי שעוקב ,וכדאי לשמוע בטלפון את הרב יובל עובדיה,
רק תשמעו קצת ממה שעובר על בני אדם בכדור הארץ ,זה משהו מדהים.
ויש יותר רעידות אדמה ,ואני יודע שבעתיד הקרוב ביותר  -העולם יקבל

כזה 'זבנג' שלא חלמו על זה ,ובמיוחד שגם ככה הם שרויים בחלום -
רוב האנשים ...אבל על זה גם לא חלמו...

ש .הלויין עמוס  6שהתפוצץ להם  -אמור היה להיות משוגר
בשבת ...מדובר בהפסד של למעלה מ 200-מיליון דולר!...
ת .ה' מראה את עצמו .היה דיבור על איזה מטאור או אסטרואיד
בגודל כמה קילומטר ,ושהוא צריך להגיע הנה ,והם כביכול שולחים טיל
עם ראש חץ גרעיני לפוצץ אותו ,כי הוא אמור להתנגש עם כדור הארץ.
הם עושים כל דבר שבעולם רק בשביל לשגע את השכל .והם כבר
דיברו על כך לפני כמה שנים שזה עומד לקרות אבל לא שמענו כלום
על זה ,אז הם סתם רוצים לבלבל כדי שלא נדע כלום בנושא ה'ניבירו'.
והיו לנו מקורות מאד יפים על כך ,כולל את דברי הגר"א על האות
שיתגלה לפני גילוי המשיח שזה הכוכב [ר' גיליון 'לקט מקורות'].
ש .בנושא הבחירות בארצות הברית ,נראה שהם עושים זאת
באופן מלאכותי שכל הזמן יהיה מצב של התמודדות פחות או
יותר מאוזנת בין הצדדים...
ת .זה הכל מכור ,בודאי מאז 'דאדי-בוש' (בוש האב) ,ואחר כך הפושע
קלינטון ,ואחר כך הבן בוש ,ועכשיו השווארצער (השחור) ...זה הכל-הכל
מכור ,אבל יכול להיות שגם עוד מלפני כן ,אינני יודע .אין כאן בחירות
של העם ,כי כאילו ילכו להצביע אבל הצד השני ינצח ,וזהו הצד של
הדמוקרטים .ואם במקרה ,ואני טועה ,והרפובליקנים יכנסו – אז זה גם
מכור .הרי הרפובליקנים חתמו על כל דבר ,הם דיברו 'נגד' ,ובסוף
חתמו ...ישנם רק בודדים שהולכים נגד ,ומאפשרים להם לדבר ,כדי שזה
עוד יראה קצת שזה דמוקרטיה ,שממוקרטיה...
ש .בנימין ,תגיד משהו ליהודי ארצות הברית ,תעורר אותם ,מה
יהיה עם הבחירות?...
ת .אינני יודע מה יהיה עם טראמפ ,אם הוא טוב או לא .טראמפ הוא
מהרשעים ,הוא עושה את ההצגה המבוקשת .ולקחו אותו בשביל לעשות
הצגה ,רק שהם לא חלמו שהוא יצליח כ"כ בגדול .מה שהם עשו ,הם
לקחו כל מיני קאנדידאטים (מועמדים) לצד הרפובליקני ,והם מסתכלים,
הם זורקים אותם ככה למשחק ,והם עוקבים איך זה הולך עם המזל שלו,
אתם מבינים? זה הכל שקרים-שקרים-שקרים-שקרים .ועכשיו ,הטראמפ
ההוא  -יש כל מיני סימנים שזה לא אמיתי .ואחד הסימנים הוא שהוא
עושה עם היד שלו את התנועה של הסמל של 'הבונים החופשיים' ,וגם
הבת שלו ,שהיא כביכול יהודיה ,היא גם עושה את זה ,ויותר מפעם
אחת .אז בודאי שהם קשורים לרשעים ,עם כל 'הגיור-שמיור'.
אבל מה שאומרים שאולי יהיה ,שאובמה מתכוון להיות ראש האו"ם,
כי האו"ם זה יהיה הממשל בעולם ,זה שליטה של העולם ,ומי בכל זאת
יהיה הנשיא? מבחינה גופנית קלינטון לא יכולה כנראה לעמוד בזה ,אז
ככל הנראה שהיא תרד מזה או שיהרגו אותה ,ואומרים שישימו את
מישל (או 'מייקל' ,איך שאם רוצים )...בתור הנשיא( .אשתו של אובמה)...
והם חושבים שכולם מטומטמים ,ועושים צחוק מכולם .הם רוצים אשה
בכל זאת .אבל אני לא מאמין שיהיו בחירות ,אבל אם יהיו בחירות מאד
יכול להיות שהיא תקבל את זה ,והוא יקבל את ראשות האו"ם ,ואז...
שמחה וששון...
ש .מוצאי שביעית הולכת ומסתיימת בעוד זמן מה...
ת .לא משנה ,אנחנו נדע ,יכול להיות שהמשיח הוא כבר פה ,ובודאי
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.

הלב השבור – עמוד 4

לבכות עם הרבה דמעות ,תקשור עם 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 למה .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 הגיטאות 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 עם 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 בנוים 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 בבכיה ,בבכי רב שה' יסלח לנו מכל העוונות שלנו ,ושנכיר בכל העוונות שלנו ,שנחפש ונוציא את זה לפני העינים
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 יראה שכל
העולם יחרב ,אבל לאט לאט נחשוב ,נבנה בתוך עצמינו ,את הביטחון של ברזל ,שאף אחד מן הרשעים לא יכול לשבור את זה ,לא
בפחד ,לא באיומים ,ולא בטוב.
אנחנו היהודים ,בני ישראל ,אנחנו הילדים 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 הפיאות
האסורות ,הן כולן אסורות ,וכל הלבוש ,אפילו נשים עם מטפחות לא הולכות תמיד היום צנועות ,תזרקו את זה לפח ,תשרפו את זה,
תקנו 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 להכנס 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 כעם ,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'].
שאלה :איך עבר עלינו ראש השנה ,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.
שאלה :צדיקים מדברים על כך שצפויים עכשיו דברים גדולים...
ת .זה נכון ,אבל נעבור זמנים מאד מאד קשים ,מאד קשים ,אי אפשר לתאר כמה קשים .אפילו אם זה לא יגע 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 –
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בס"ד ,ירושלים ,כ"ג תשרי ,איסרו-חג סוכות תשע"ז ,תקשור עם בנימין

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  1933עד  ,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 ,מכיון 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  120שנה? 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 כבר 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
הליכלוך הזה? יש אנשים שלא נותנים לעצמם ליפול ,אבל הרוב טובלים
בתוך הליכלוך ,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 באיזור 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
שא נחנו 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 י"בַ ' :מ ְׂש ִּּגיא לַ גּ ֹויִּ ם וַ יְׂ אַ ְּׂב ֵדם'] .וגם
עכשיו ,הרשעים 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 נימרוד 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 [ר' למשל גיליון קול דממה דקה ' :34העולם בתוהו ובוהו'] ,העולם הזה כמו
שאנחנו מכירים את זה – יתהפך .הכל יהיה שונה .רוב האנשים בעולם
ייעלמו ,ייהרגו .מעט מאד ישארו .וארץ ישראל תישאר בשלמות ,אבל
שני-שליש העולם יחרב ,בצורה מפחידה ביותר.
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 שהוא אוהב במיוחד ,העם
שהוא ברא בכדי שנש ֵרת אותו [' ַעם ז ּו יָצַ ְׂר ִּּתי ִּלי ,]'...שנהיה הבנים שלו,
שנלמד את התורה שלו ,שאנחנו נעשה את המצוות שהוא ציוה 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' :דָּ ְׂב ָקה נ ְַׂפ ִּשי אַ ח ֲֶר ָיך ,]'...ולא כל העוגיות וכל 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 הקירבה 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 תיכנן 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 ,שהרישעות תיכנס
להם לת וך המהות שלהם .כל הזמן מאז אנחנו רק נלחמים נגד הרשע
הזה שקוראים לו 'השטן' או 'היצר הרע' או 'מלאך המות' .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 ה הפרדה 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 חֵ לֶ ק מהם ,אבל בסופו של דבר ה' יגמור אותם ,כמו
שהוא גמר גם את דור המבול ,וגם את דור ההפלגה של נימרוד .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! ואלה שעם הקב"ה –
לא ירגישו את זה .יהיה 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.

יש שאלות?

שאלות ותשובות:

קולות מלחמה
ש .כתוב שבהושענא רבה זה זמן של מלחמת גוג ומגוג ,האם
אנחנו יכולים להצביע על משהו שקרה בהושענא-רבא ,שזה מהווה
איזה שלב בתהליך הזה ,השנה הזאת?
ת .אני לא יכול להגיד ,אני רק יודע שזה קרוב ביותר .אני לא חושב
שמישהו יכול לא להאמין בזה ,כי זה כל כך ברור כבר .אפילו טיפש
שיש לו חצי-שכל יכול להבין את זה כבר.
ש .דיברו שכבר יתחיל משהו בהושענא רבא...
ת .מי אמר? אנחנו אמרנו שזה יכול להיות כבר אז ,אבל לא החלק
'הגדול' ,החלק 'הגדול' – זה יבוא ,אנחנו מחכים כל הזמן ,אבל מרגישים
את זה בכל הצדדים ,בכל מ קום ,מכל כיוון .והם לא יכולים לחכות הרבה
יותר ,דבר ראשון – הם לא יכולים להחזיק את הכלכלה העולמית כל
כך הרבה זמן ,זה כבר 'רועד' מכל הכיוונים .וחוץ מזה – הם פשוט יאבדו
שליטה על מה שיש להם .יש כבר יותר מדי אנשים שכבר עובדים נגדם,
אז הם חייבים לעבוד מהר ומדויק ,או שהם מאבדים שליטה.
ש .אז אולי פ ה הגיע הזמן שנצעק ליהודי אמריקה :תעזבו! תגיעו
מהר!...
ת .אפשר לצעוק ,אבל אני חושב שרוב האנשים שם הם עם הצמר-
גפן בא זניים ...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 ,וזה
יקרה אם ח"ו קלינטון תשלוט.
ש .המצב שמה נראה מאד משונה ,כאילו שעומד להיות איזה
שינוי לא-טוב ,כבר מדברים שם על מלחמת-אחים שעומדת
לפרוץ ,בעצם מרמזים שכאילו יש פה מין 'תכנית' ,מכינים את העם
לקראת שינוי גדול שיהיה בעקבות הבחירות ,מין הצגה כזו
שבמסגרתה יתחילו להפעיל את ה'פימ"ה קמפס' ( .)FEMA campsאיך
זה נראה לך?
ת .נראה לי שגם טראמפ וגם קלינטון ,שניהם עובדים בשביל אותו
הבוס ...וזה הכל הצגות .טראמפ מצד אחד מדבר אמת ,כי הוא אמור
להיות 'איש אמת' ולמשוך את כל הגוים שהם נגד אובמה .בהתחלה לא
סמכו עליו ,אבל לאט-לאט הוא התחיל לדבר יותר ויותר 'נגד' ,ולהגיד
יותר ויותר אמת .כמו למשל זה שהוא אמר לקריין אחד ,שאם הילרי
קלינטון תהיה הנשיא – אז זה יהיה הסוף של הדמוקרטיה של ארצות
הברית ,ושזה יהפך למקום עם 'קבוצה אחת ששולטת על הכל' .לא שתי
מפלגות – אלא מפלגה אחת ,כמו הקומוניסטים .אז כששומעים כזה דבר,
בתוך הלב של כל בן-אדם קצת אמיתי יודעים שזה נכון .אז איך הוא
העיז להגיד את זה? ...באמת ,איך הוא העז להגיד את זה? ...הם הרי
ראשי המאפיונרים ,אז מי רוצה ללכת נגדם?! אפילו אם הוא ביליונר...
אז לכן השינוי יהיה מאד גדול ,ומאחר שאובמה אמר ברור שהוא מפחד
שאם טראמפ מפסיד אזי תהיה מלחמת-אחים ,אז 'בינגו' (קליעה למטרה) –
זה בדיוק מה שהוא רוצה להגיד ....זהו .זה הדבר.
ש .אז זה נאמר במטרה להפחיד את העם שיבין כאילו שזה אכן
יבוא...
ת .זה לא 'כאילו' ,אלא שזה כן יבוא ,זה חייב להיות .ורק כדי להיות
בטוחים – תראו איך השוטרים היום נראים כמו חיילים .יש להם נשק
כמו שהשתמשו נגד סאדם חוסיין בעיראק! זה משהו אחר לגמרי עכשיו.
אפילו יש להם לשוטרים טנקים קטנים!! מי שמע אי פעם שהמשטרה
בכל מיני ערים יש להם טנקים וכל מיני מכוניות משוריינות ,ודברים
כאלה ,מי שמע?!...
ויש להם המון ציוד שכתוב על זה "יו.אן ".אז זה שייך בעצם לאו"ם!
אז יש שמה חיילים של האו"ם ,וגם של רוסיה ,וגם של סין ,ופולניה
וכל מיני מקומות .והם רוצים פשוט להכניס בשקט מיליונים של אנשים
לתוך הבונקרים .ויש כבר הרבה מהם שהם כבר נכנסו שמה ונמצאים
שם .ישנם בסיסים ,ישנם בונקרים שזה בעצם בסיסים של צבא ארצות
הברית ,וזה מעורבב לא רק עם אמריקאים ,זה עם רוסים ,וסינים ,ו'כל
מיני' .זה לא פשוט .בכל העולם יש להם את הבונקרים האלה רק בשביל
ה'אליטה' .רק אחוז אחד מתוך האוכלוסיה הם רוצים שישרדו .אז רק
תעשו חשבון ,אם יש בעולם יותר משבע ביליון (מיליארד) אנשים בעולם,
אז כמה זה אחוז אחד? אז זה מה שאמור להיכנס לתוך הבונקרים ,מבלי
שהאנשים ירגישו .למה בלי? כי אז הם יתקיפו אותם עצמם ,למה שהם
יכנסו ולא אלה? ...ולא רק זה ,הצבא גם הוא עלול ללכת נגדם ,כי מה,
משאירים גם אותם בחוץ ,לפחות הרבה מאד מהם .וזה הכל הצגות .אני
חושב שאו שהם יעשו איזשהו סוג של "מלחמת-עולם" ,וזה כבר התחיל,
אבל יהיה גם אולי פה-ושם איזו פצצה אטומית שתעשה הרס ענק ,אז
האנשים יהיו עסוקים עם זה ,ולא ישימו לב שהם נכנסים...
ש .ההיסטוריה מראה שכשהעמים נלחמו בתוך עצמם
במלחמות-אחים ,תמיד היהודים הם שהיו השעיר לעזאזל...
ת .זה נכון ,אבל פה יש להם כמה מסכנים כאֵ לו שהם יֵרדו עליהם ,זו
לא מלחמה כנגד היהודים במיוחד ,אבל הם רוצים לחסל את היהדות ,זה
כן ,הם רוצים לגמור עם היהדות ,ושכולם ,כל ה'כביכול יהודים' ילכו
לדת החדשה שהם כבר לוחצים על זה מאד חזק .זה רץ כבר.
ש .זה מה שבאמת מפחיד ,הדת החדשה ,זה עושה מאד רע...
ת .נכון ,הם כבר ממש משתדלים בכל הכיוונים ,אבל בכל אופן זה
לא הולך להם בינתים כל כך טוב.
ש .מה אתה אומר על כך שסין החלה גם היא לאחרונה להשמיע
קולות מלחמה?
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ת .סין ורוסיה עובדים יחד ,ואם סין אמרה לאזרחים שלה לחזור
הביתה ,להת כונן 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 חוש ב שמישהו מאיתנו 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'שוק' (ההלם) הגדול ביותר .אבל אני מקוה מאד בשבסופו של
דבר זה לא יהיה ,כי היהודים בשלשת הערים האלה הם רבים מאד ,רבים
מאד ,גם בצרפת ,בפריז ,גם בלונדון ,וגם בניו-יורק.

הבחירות בארצות הברית
ש .מה דעתך על הבחירות הקרובות בארצות הברית ,עוד
כשבועיים...
ת .בחירות בעוד שבועים?! ..מה אגיד לכם ,שה' ישמור ,זה יהיה
משהו -משהו ,איך אומרים? תסגרו את החגורות במטוס ,מתחילים
להמריא...
ש .אובמה לוקח חלק פעיל כל כך במערכה ,שזה מדהים...
ת .זה עוד הצגה ...אני לא יודע מי הם חושבים שיהיה הנשיא ,אבל
איך שלא יהיה – הוא יצטרך להיות בבונקר ...אז מה זה מ ַשנֶה?...
ש .אמרתם שאובמה לא יוותר על השילטון...
ת .הוא רשע ,והוא לא רוצה לעזוב ,ואני לא מאמין שהוא יעזוב.
ש .איך הוא יעשה את זה ,מאחורי הקלעים הוא ישמור על הכח
שלו?...
ת .אני לא יודע ,אני כמעט בטוח שכשהכוכב יהיה מאד קרוב הם
חייבים להכנס לבונקרים שלהם ,כולל טראמפ וכולל קלינטון ...אבל את
האמת – אובמה לא אוהב את קלינטון בכלל ...הם מדי חזקים בשבילו,
והייתי אומר שהוא לא היה בדיוק רוצה לשבת כמה שנים איתם בבונקר...
זה יהיה משהו משהו ,כל אחד ידאג שהשני ישים לו סכין בגב...
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 .אולי היא קשורה לחוגים חרדיים מסויימים...
ת .היא לא היתה כל כך בטוחה במה שהיא אומרת ,אז היא הסתכלה
על לבני ,והיא מצידה נדנדה לה בראש שהיא עושה טוב ....זה שיגעון!...
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 .והבנין 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 הבנין .הכל היה עשוי מראש ,כמו 'דמולישן' (,)demolition

הריסה ,פיצוץ בניינים .ככה בדיוק מורידים בניינים גבוהים .זה ירד ישר
מטה כמו סרגל ,במקום ליטות לצד אחד או שנים .ובכלל ,הבנין 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 .אז מי יודע איזו הצגה הם מכינים לנו עכשיו...
ת .דה גרייטסט שואו און ארת' – .The greatest show on earth
ההצגה הגדולה בעולם...
ש .אומרים שגם הסירטונים של דאע"ש עוברים עיבודים
הוליוודיים...
ת .ברור ,וזה לא אומר שהם לא הרגו אנשים ,הם כן הרגו אנשים
בצורה אכזרית ביותר .אני לא יודע אם מישהו היה יכול לכתוב ספר
כזה ,ספר כל כך מוצלח ,אבל מה שלא מוצלח פה – זה שהם די טיפשים.
ומה שהם כותבים ,או מה שהם עושים ,הרבה פעמים רואים ברור שזה
סתם שקר ,וסתם הצגה...

סימני גאולה
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 .כל כך ציפינו בתשע"ו ,היו לנו כל כך הרבה סימנים...
ת .נכון ,אבל זה ככה צריך להיות לפני שזה קורה .זה כתוב שיהיו
כל מיני סימנים ,ויהיו גם ס ימנים לא נכונים ,ויהיו דוברי שקר ,וכו',
והכל זה בשביל הבירור ['וְׂ יִּ ְׂתלַ ְּׂבנ ּו ְׂויִּ ָּצ ְׂרפ ּו ַר ִּּבים ,וְׂ ִּה ְׂר ִּשיע ּו ְׂר ָש ִּעים ,וְׂ לֹא י ִָּבינ ּו ּ ָכל ְׂר ָש ִּעים,

וְׂ הַ ּ ַמ ְׂש ִּּכ ִּלים י ִָּבינ ּו ,'...סוף ספר דניאל].
ש .אם נצרף את סכום הספרות של 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'[ ...אמר שומר אתא בוקר וגם לילה ,אם
תבעיון – בעיו' ...ב"ק ג]:

ש .לפני סוכות דיברתם על כך שאחרי חג סוכות העולם ישתנה,
זה לא יהיה אותו הדבר...
ת .וכי העולם לא השתנה? הוא בהחלט לא אותו הדבר! השתנה
לגמרי! כל המלחמות האלה ,לוב ,מצרים ,תימן ,ובכל המקומות ,סוריה
וכו' ,זה כה משונה! הם לא יודעים בדיוק בשביל מה בכל המקומות
האלה יש מלחמות .וגם במצרים יש מלחמה בסיני עם הדאע"ש ,ועכשיו
נרצח איזה ישרא לי על הגבול עם מצרים .עובד ישראלי .הדאע"ש לא
אכפת להם להרוג ערבים ,הם הרגו המון ערבים ,רוב האנשים שהם
הרגו – הם היו ערבים ,הם נלחמים בתוך הארצות הערביות בשביל
לשלוט .ומה שהכי מעניין ,כמה אנשים הם כבר יכולים להיות?! אז זה
הכל סרט ,סרט דמיוני.
ש .סוער בסוריה ,האמריקאים בוחשים בקדירה ,ואנשים נהרגים
למאות ואלפים ,הדם זורם כנהרות ,ועכשיו גם בעיראק...
ת .זה בלאגן ,בלאגן ,אפילו לא כדאי לדבר על זה ,זה כל כך שטויות,
הבעיה היא שאלו הן שטויות כאלו – שמהשטויות האלו מתרחש רצח
רב אכזרי ביותר .הרבה דם זורם ,הרבה ילדים נהרגים .זה פשוט אי
אפשר לתאר .אבל זה כבר חלק של העונש של העמים האלה ,שה'
הבטיח להם .זה הכל בדיוק לפי הנבואות ,בבל ודמשק וכו' ...וגם תורכיה.
[ישעיהו ל"דִּּ ' :כי זֶבַ ח לה' ְּׂבבָ ְׂצ ָרה ,וְׂ ֶטבַ ח ָּג ֹדול ְּׂבאֶ ֶרץ ֱא ֹדום ,'...ירמיהו מ"ט ,ועוד רבים].
ש .יש גמרא בסנהדרין על נפילת השער בארם (סוריה ,עי' רש"י
שם ,ויתכן שזה מהצנזורה ובמקור היה כתוב רומי ,כפי שבהרבה מקומות
קרה כן) כסימן לגאולה...
סנהדרין צח ' .שאלו תלמידיו את רבי יוסי בן קיסמא ,אימתי בן דוד בא ,אמר מתיירא אני
שמא תבקשו ממני אות .אמרו לו ,אין אנו מבקשין ממך אות .אמר להם ,לכשיפול השער
הזה ויבנה ויפול ויבנה ויפול ואין מספיקין לבנותו עד שבן דוד בא .אמרו לו ,רבינו ,תן לנו
אות .אמר להם ,ולא כך אמרתם לי שאין אתם מבקשין ממני אות? אמרו לו ,ואף על פי כן.
אמר להם ,אם כך יהפכו מי מערת פמייס לדם ,ונהפכו לדם]...
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ת .בדיוק.
ש .דבר מעניין היה בחג הסוכות הזה שלא ירדה טיפת גשם,
סימן של הארת פנים...
ת .נכון .אבל יש גם הרבה סימנים לא טובים .ראו קשת בענן ,ללא
גשם! כשהשמים כחולים לגמרי .וזה סימן לא טוב.
ש .היה בסוכות משהו מאד מוזר .היו כמויות עצומות של
עורבים ,מי מעיר אותנו בבוקר? העורבים! צועקים :קרא-קרא...
לפי המלים זה נשמע רע ..רע...
ת .העורב זה סימן רע .סימן רע מאד [ר' ספר חסד לאברהם ,מעיין ה' נהר כ"ז].
וזה שיש כל כך הרבה מהם עכשיו – סימן רע.
ש .יש לנו גם עורבים בעי"ן ,וגם אורבים באל"ף – אלו שאורבים
לנשמות שלנו...
ת .נכון ,כן ,זה שייך .הם רק מביאים את הבשורה – הציפורים [קהלת
י'ִּּ ' :כי ֹעוף הַ ּ ָש ַמיִּ ם ֹיו ִּל ְׂיך אֶ ת הַ ּק ֹול ,וּבַ ַעל ְּׂכנָפַ יִּ ם י ֵַּגיד דָּ בָ ר.]'...
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
אות
יר ָשה ּ ָלנ ּו אֵ ת נְׂ ֹ
ולהפוך את זה לבית עבודה זרה ,ח"ו [תהלים פ"ג' :אֲ ֶשר אָ ְׂמר ּו נִּ ֲ
ֱאלֹ ִּקים.]'...
ש .וכי הערבים יתנו להם?
ת .הן כבר 'יסדרו' את הערבים ,יש להם כבר תכנית בשבילם .ויש
גם ערבים ביניהם ,הם מצאו כמה 'המנים' כאלו שיהיו מוכנים להיות
חלק של 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 הענקי ים שהולכים ומתרבים ,במידה עצומה ,והם הולכים
וגדלים! והרי-הגעש שמתפוצצים – 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,
ושטפונות ,משהו מדהים השטפונות האלו ,והוריקנים ,ושריפות-ענק וכו'
וכו' ,וגם בצו רות ,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 פלאנט ,X-הניבירו.
ש .בתקשורת לא מדברים כלל על אסונות-הטבע ,כאילו
מדובר בסוד-צבאי הכי כמוס ,כל התופעות הללו...
ת .בתאריך ה 1-לאוקטובר כל האינטרנט עבר לידים של האו"ם ,אז
אני מאמין שעוד מעט הם יסלקו את כל אלה שמדברים נגד ,כי ברגע
שזה נהיה חלק של האו"ם – זה הסוף! לפחות הסוף של האינטרנט .טוב,
היהודים החרדים יהיו שמחים ,לפחות בחלקם...

התחזקות
ש .עברתי בשמחת-תורה בהרבה בתי כנסיות ,אני רואה שעם
ישראל אוהב את ה' ...שמחים בתורה ,שמחים בה' ,יש להקב"ה
את מי לגאול ...יש מי שמחכה לו....
ת .תראו ,עם ישראל עובר דברים קשים עכשיו כמו כולם .כי יש
הרבה בעיות ,אם אלו בעיו ת של בריאות ,יש המון אנשים עם בעיות
של בריאות ,שלא נדע ,והמון אנשים עם בעיות של כסף ,והרבה עם כל
מיני בעיות .וחינוך ילדים – זה ממש שובר לבבות של הרבה יהודים,
ויש עוד ועוד .והיהודים מתחילים להרגיש ולהבין שהם פשוט השתכרו
במשך שנים על הגשמיות של העולם ,הגשמיות שאף פעם לא היתה
גשמיות כזו בכל ההיסטוריה ,ואלה שמבינים את זה כבר – אז הם עושים
תשובה באמת ,משתדלים ,אבל יש כאלה שעוד מחזיקים את זה,
ומעדיפים את זה מאשר לעשות משהו 'משעמם' ,כמו להגיד תהלים או
להתפלל מה שהם קוראים 'יותר מדי' ,לא שזה יותר מדי – חס וחלילה,
אבל זה הבירור עכשיו ,זהו .זה הבירור.
ש .אבל ישנה בכל זאת התעוררות מיוחדת לאחרונה בעם
ישראל...
ת .בודאי ובודאי ,אבל יש גם את הרוב ,והרוב – הם לא יודעים ,הם
'לא פה ולא שם' .מצד אחד – יש את אלה שמנסים למשוך אתם לשקר,
אנשים-חרדים-כביכול ,ומצד שני ,יש אנשים שמנסים למשוך אותם
לאמת .אז איך אומרים באנגלית ,Dual War :מלחמה כפולה.
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 פ ַתח עכשיו את המעברים אליו ,כך שכל אחד יכול להגיע
ֲשר לוֹ ֱאלֹ ִּקים ְׂקר ִֹּבים אֵ לָ יו
דול א ֶ
גוי ָּג ֹ
אליו ,כל יהודי יכול להגיע אליו[ ...ואתחנן ד'ִּּ ' :כי ִּמי ֹ
יה וְׂ ָע ִּביד ּ ָבעו ָּתן]'...
ּ ַכה' אֱ לֹ ֵקינ ּו ְּׂבכָ ל ָק ְׂראֵ נ ּו אֵ ָ ָֽליו '...ובתרגום יונתן' :וְׂ ָש ַמע ְׂצלוֹ ָתנָא ְּׂבכָ ל ִּע ַ
ידן דַּ ֲאנַן ְׂמצַ ְׂליַין ַק ֵמ ּ

והוא מחכה לכולנו ,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 יפַ חֵ ד כבר ,הוא יודע
שהוא חלק של הנצח שה' יצר ,גם של הנצח ,וגם הנשמה היהודית שיש
בו ,וגם הכל.
ש .בהמשך למה שדובר במסר ,לפי מה שכתוב בגמרא ,החורבן
של ירושלים היה מתוך השאננות של העם ,לא פחדו ועשו
שטויות[ ...משלי כ"ח' :אַ ְׂש ֵרי אָ ָדם ְׂמפַ חֵ ד ּ ָת ִּמיד ו ַּמ ְׂק ֶשה לִּ ּבוֹ יִּ ּפ ֹול ְּׂב ָר ָעה ,'...גיטין נד.]:
ת .נכון ,הם היו כל כך בטוחים בעצמם ,והם כבר לא קשרו את זה
עם הקשר שלהם שעם הקב"ה ,זה הבעיה .הם היו גיבורים גדולים ,הם
יכלו לעשות דברים שאנשים נורמלים בכלל לא יכלו לעשות .אפילו
החיילים הכי חזקים של הרומאים לא יכלו לעשות את זה [הגמרא בסוגיית
החורבן בגיטין שם] ,אבל בסך -הכל הכח האמיתי שלהם זה רק עם הקשר שלהם
עם הקב"ה ,וזה לא היה.
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 לשכוח :זה כל
['בר ּו ְׂך אֱלוֹ ֵקינ ּו ֶש ְּׂב ָראָ נ ּו לִּ ְׂכבוֹ דוֹ  .]'...ותקראו זאת עוד פעם ועוד
ָּ
המטרה של העולם
סוף דָּ בָ ר הַ ּכֹל נִּ ְׂש ָמע ,אֶ ת
פעם ועוד פעם – את מה שקהלת אומר בסוף ספרו [' ֹ
הָ אֱ ל ִֹּקים יְׂ ָרא וְׂ אֶ ת ִּמ ְׂצוֹ ָתיו ְׂשמוֹ רִּּ ,כי זֶה ּ ָכל הָ אָ ָדם ]'...זו המטרה של העולם.
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הוא לא יעזוב אותנו – מס' 277
בס"ד ,תקשור עם בנימין ,ירושלים ,יום ג' ראש חודש מרחשון תשע"ז

אני מאד שמח שאתם רוצים לשמוע עוד דברים ממני ,אפילו שאומר
את האמת ,אני כבר לא יודע מה עוד להגיד...
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 מקום של כל מיני 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 בינתים ,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 להכנס לשם ...וזה לא מפסיק שם לרעוד ברומא ,ולא מבינים מה
זה ולמה זה .זה רועד ורועד ,ברוך ה' ,סימנים ,סימנים [חבקוק ג'ָ ' :ע ַמד
לוְ ...בזַ ַעם
עולָ ם ֹ
יכות ֹ
הֲל ֹ
עולָ םִ ,
עות ֹ
וַ יְ מ ֶֹדד אֶ ֶרץָ ,ראָ ה וַ י ֵַּתר ג ֹויִ ם ,וַ ִי ְתפ ְֹצצו הַ ְר ֵּרי ַעדַ .שחו ִג ְב ֹ
את ְלי ֵַּשע ַע ֶמ ָךְ ,לי ֵַּשע אֶ ת ְמ ִשיחֶ ָךָ ,מחַ ְצ ָת רֹאש ִמ ֵּבית ָר ָשע'.]:
ִת ְצ ַעד אָ ֶרץְ ,באַ ף ָתדוש ג ֹויִ ם :יָצָ ָ

ואני אומר שזה הקב"ה שולח את זה ,עם השליח שלו ,שזה הכוכב,
השביט ,או הניבירו ,או פלאנט  .Xועם כל הקונסטלציה (המבנה) שבא
אתו .אבל זה הסימן של הגאולה ערישזה מתקרב ומתקרב.
העולם בלאגן .עם הילרי ועם טראמפ ,ועם כל ההצגות של שתיהם,
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 שהם הולכים לעשות משהו אחֵ ר .שאחרי ,או 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 ,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 נסיונות .הנסיון 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 הענין של הפרנסה ,רגע-רגע ,כל
הלילה ,וזה עושה את הבן-אדם עצבני ,והלב כואב ,זה גורם למחלות
– כל העצבנות הזו ,הפחד הזה ,זה מה שגורם 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

שאלות ותשובות:

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' ,המוסיקה היה לה'
['הַ ִשיר וְ הַ ֶשבַ ח – ְלחַ י ֹעולָ ִמים'] ,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' ,והם הלכו לעולם הבא ולגן עדן .אבל אלה שלא
ידעו ,ולא היו מוכנים לקבל ברגעים האחרונים ,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,
'מטורף' – אולי זו לא המילה ,האהבה הענקית להקב"ה [סוף שיר השירים:
' ִכי ַע ָזה כַ ָמוֶ ת אַ הֲבָ ה ָק ָשה ִכ ְש ֹאול ִקנְ אָ ה ְר ָשפֶ יהָ ִר ְש ֵּפי אֵּ ש ַש ְלהֶ בֶ ְתיָה ,]'...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 ,רק תהיה 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 מתחלת המאה
העשרים –  ,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  ,1900מאחרי 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 להכנס ,לא לדכאון 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 .כל עולם החינוך החרדי לבנות – כמעט כולם בלי יוצא מן הכלל,
נכנסו למערכת הריפורמה החדשה של הסמינרים' :עוז לתמורה' .אפילו
לא מתביישים עם השם הזה ,שם שאומר את הכל' :עוז לתמורה' ,שם
כל כך רפורמטיבי ,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 דברים כמו שעושים

סמינרים שיש עכשיו ,שבודקים שהחצאיות של הבנות הן רחבות
וארוכות ,זה לא עוזר כלום! כי את העיקר הם הורסים .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 אייפון 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! [ישעיה סוף פרק
יצוץ ,ובָ עֲ רו ְשנֵּיהֶ ם י ְַח ָדו ,וְ אֵּ ין ְמכַ ֶבה ]'...אבל אני רק
לו ְלנִ ֹ
א'' :וְ הָ יָה הֶ חָ סֹן ִלנְ ע ֶֹרת ,ופֹעֲ ֹ
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 נגדינו .אבל ה' נותן להם להצליח רק עד נקודה מסויימת,
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 שמשתחוים לעגל-הזהב,
אתם המשוגעים ,אתם מאבדים את הכל ,אתם מאבדים את הנצח!
ש .קיבלו תקציבים של מיליונים ,הסמינרים ,סכומים אדירים בשביל
להכניס את הריפורמות שלהם ולחתן את הנכדים...
ת .הרבה מאד מהכסף הזה ילך לכיסים של כל מיני יהודים שמה...
ואני מאמין שיהיו הורים שיפתחו את העינים ,ואם לא יפתחו את העינים
– אז העינים ישארו סגורות...
ש .לא רק שהם סוגרים את העינים ,אפילו שמים סרט שחור מסביב,
שלא יוכלו לראות כלום ,שלא ייחשפו לאמת חלילה!...
ת .זה נכון .אדם שהוא לא פתוח לאמת ,הוא לא מריח ,והוא לא
רואה ,והוא לא טועם שום דבר .וזה הסוף שלו .כי אין חיים ,כשמישהו
הוא לא עם האמת – אין חיים .אתם לא מבינים?! אין חיים לנצח! אתם
יודעים מה זה?! שום דבר לא מפחיד אף אחד בזמן הזה עכשיו .רק
אנשים שהלב שלהם הוא באמת לב יהודי – הם מפחדים .הם מפחדים
מ'לא להיות בנצח' ,לא להיות עם הקב"ה .הם מפחדים להיות עם
השקר .אבל אלה ,עם השקר ,שהם ממש כל הזמן רוצים רק שקר ,הם
רוצים רק את השקר ,והם לא רוצים לשמוע ,ולא רוצים לדעת,
ומאבדים את הכל ,הכל-הכל-הכל.
ש .שמו בתיבות-הדואר בירושלים הזמנות מטעם הסמינרים ללימודי
מקצועות שונים ,קשת ענקית של מקצועות שונים ומשונים ,מציעים
לכולם ,לכל הבנות והאימהות ,להשתלם ולהיות דוקטורים ,כחלק
מתוכנית האקדמיזציה לציבור החרדי של הממשלה...
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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 .רבי נחמן מברסלב זצ"ל אמר שגזירות-ההשכלה ,הכפיה של
השלטונות להכניס לימודים חיצוניים לילדי ישראל – היא הרבה יותר
חמורה מאשר גזירת הקנטוניסטים ,הרבה יותר גרוע...
ת .בודאי ובודאי ,גזירת הקנטוניסטים – זה אפילו לא היה קרוב
לכל החינוך היפה-כביכול של הגוים .זה ממש הורס את העם! אבל
האמיתיים ,היהודים האמיתיים שעמדו בהר-סיני – הם לא יפלו ,הם
יעלו.

חזקו ויאמץ לבבכם
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 המות? 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 רוחב.
['ה ֵּנה ָמ ֹקום ִא ִתי ,]'...אנחנו לא מבינים .זה
אנחנו לא יודעים מה זה 'מקום' ִ
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 .נצח
– זה עבודה ,זה 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 אותנו לרשעים [קהלת ז' כ'ִ ' :כי אָ ָדם אֵּ ין צַ ִדיק
ָבאָ ֶרץ אֲ ֶשר יַעֲ ֶשה ט ֹוב וְ לֹא ֶיח ֱָטא ,]'...וה' יציל 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 ,יש בתי-
ספר שלא .בתי הספר של בתי יעקב ,זה 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 הקילקול של הדור הזה .והישיבות

שנוסעים עם הבחורים לטיולים עם ג'יפים וכו' ,זה גם לא דוגמה בכלל-
בכלל של חינוך של בחור חרדי ,עדין ,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 המות [שבת סב.]:
ש .האם יש עוד עם מי לדבר את הדיבורים האלה? זה נראה שהעולם
ישֵ ן לו לגמרי...
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-מה .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
כאֵ לו 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 לבושי מעילים
ארוכים ופיאות ארוכות וזקנים ,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
אחֵ ר 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
איתכם .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"טִ ' :כי כָ ְשלָ ה
בָ ְר ֹחוב ֱא ֶמת ,ונְ כֹחָ ה לֹא תוכַ ל לָ ֹבוא .]'...לא נותנים להם אפילו אפשרות להרגיש
את האמת .ונכון ,יהיו מעט שישארו ,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 שֵ ם יותר
מכובד ,ויותר בחורים ירצו לבוא ,אבל איזה סוג בחורים יוצאים מזה?
מה נגיד בשמים? שֶ מַ ה? 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 .מי שצריך לעשות את זה ,ראש ישיבה שמוכן לעשות זאת – הוא
צריך להיות אדם בעל הרבה "עזות דקדושה"...
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ת .אין דבר ,יש מספיק גם כאלה ,רק שהם מתבלבלים ,כמו הראש
ישיבה ההוא ,מתבלבלים בגלל שהם רוצים לטובת הבחורים .הם לא
רוצים שילכו מהישיבה ,ולא יוכלו ללמד אותם וכו' ,אבל צריכים
לעשות גבול ,כי אם אין גבול – לא יהיה כלום .ולא רק שלא תשאר
כמות גדולה ,לא ישאר כלום!
ש .אבל זה כבר דבר שמתנהל הרבה שנים! איך אפשר לעקור כזה
דבר?!...
ת .היהודים תמיד כשהעמידו אותם ליד הקיר – זכרו שהם יהודים,
ואז התהפכו בשניה אחת.
ש .כדי שיהיה שינוי בישיבות – צריך שיקרה איזה שינוי גדול בעולם,
ואז יהיה מצב יותר קל ,אחרת זה "בלתי הפיך"...
ת .זה לא סיבה ,לא סיבה .אנחנו צריכים לעשות את שלנו – וה'
יעזור לנו .יש אנשים שהם אנשי אמת ,כי אם לא היו אנשי אמת – אז
אי אפשר היה ח"ו לבנות עולם...
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 ישארו ,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 שֵ ם 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 .מה אנחנו יכולים לעשות?
ת .לכם אין ישיבה ולא בתי ספר .אבל מי שעושה את המלחמה –
זה לא קל ,ואין להם כל כך הרבה תלמידים ,אבל התוצאה היא של
מה שאפשר לעשות בשביל האמת ,וזה האמת .זהו.
ש .אבל אין הרבה מקומות כאלה...
ת .בסדר ...מי שיקרא את מה שאני אומר – אז בעזרת ה' אולי יהיו
עוד .ויש אנשים ,יש בכל זאת אנשים .רק זה מצב כזה בעייתי עכשיו
עם השקר שאפילו בין האנשים שכביכול 'הכי טובים' – יש גם כן
שקר .אז הכל-הכל – אנחנו נראה בסופו של דבר איפה כל האמת.
ש .יש דיבור מצדיקים שכאשר המשיח יגיע יהיה לו הכי קשה להחזיר
בתשובה את אלו הקרובים ,את הרחוקים יהיה לו הרבה יותר קל ,כי
הקרובים מאמינים בשקרים שלהם...
ת .הם בטוחים שיש להם את האמת ,ויש מנהיגים שאומרים שיש
להם את האמת ,אז מה? "המנהיג אמר" – אז זה מספיק .מה אני אגיד,
אני לא רוצה לדבר על זה .אני רק רוצה לדבר על כך שיש אמת ויש
שקר ,ומי שלא יכול להבדיל – יש לו בעיה.

ש .האם השנה נשמע כבר את קול השופר?...
ת .אני לא יכול להגיד ,אבל זה נראה ממש שהרשעים מתחילים
לזוז מהר עם כל התכניות שלהם ,הם ממש מתחילים לרוץ .מרגישים
את הלחץ ,מורגש שהם בלחץ מאד .והם מתחילים גם לאבד קצת
שליטה .אני מרגיש את זה בעצמי ,ואולי עוד אנשים מרגישים את זה.
הם חושבים לעצמם שהם יכולים להשתלט על כל העולם – וזה הכל
שטויות.
ש .על הקבר של פרס שמו את הפסוק של האו"ם' :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 העינים פתאום ,והם יראו שהשטן ,הוא הולך עם הקב"ה,
הוא משתחוה לקב"ה ,ולא הוא הכל-יכול ,ח"ו ,הוא ממש ה'שרת'
שלו ,המשמש שלו .וזה יהיה משהו-משהו ,זו הנקמה ש'מעל ומעבר'...
ירא ִמ ַפחַ ד ִפ ְתאֹם,
הם לא יאמינו ,פשוט לא יאמינו! יהיו בהלם [משלי ג'' :אַ ל ִת ָ
השוק הזה...
ֹ
ו ִמשֹאַ ת ְר ָש ִעים ִכי ָתבֹא ,]'...הם ימותו רק בגלל
ש .אונית-המלחמה הגדולה של רוסיה ,נושאת-המטוסים היחידה שלהם
הגיעה זה עתה לאיזור שלנו ,ליד סוריה ,בים התיכון ,האם לא לזה
היתה כוונת הגר"א בנבואתו הידועה?
ת .זה בדיוק זה .בדיוק זה! ולא לפחד ,הרוסים לא יכולים לעשות
לנו כלום .אני לא אומר שאנשים לא ימותו פה ,כי בכל אופן יש לנו
מספיק רשעים שנמצאים פה ,אבל הרבה מהם יברחו מפה...
ש .אתה בעצם מעודד אותנו עם המסר שֶ עם כל הריקבון האיום
שמסביב – אבל בסוף יצא הנֵבֶ ט ...צמיחה חדשה...
עה"פ' :ונצר משרשיו יפרה'].
ת .ממש .ה' הוא זה שברא את כל העולם ,את הכל ,גם את כל
ה'יוניברס' (היקום) ,הכל ,כל הכוכבים וכל היקום ,אבל אנחנו – עַ ם
פיצפון ,עם כל כך קטן .ואנחנו נשרוד .וזה מה שהוא רוצה ,הוא רוצה
את הקטן .מתוך כל מה שיש – רק היהלום הקטן הזה ישרוד [ר' מאמר
'היהלום הקטן'] ,הכל מסביב לא אמיתי ,לא יהלומים אמיתיים ,איך אומרים
בעברית? אבני-חצץ.
[עי' מלבי"ם ישעיה י"א

ש .כשיהיה המצב הקשה – האם תהיה לנו הרגשה אחרת מאשר
האחרים?...
ת .אם עובדים עכשיו חזק – אז יהיה אחרת .אבל זה יעזור לנו אם
ננסה להרגיש את הקושי של היהודים האמיתיים .אתם מבינים? וזה
ברור ,כל פעם שבן-אדם עובר משהו קשה ,הוא לא רואה איך לצאת
מזה ,אבל אם הוא נשאר עם הקב"ה ,והוא מבקש ממנו יום יום ,רגע-
רגע ,לא משנה ,עם כל הלב שלו ,והוא אומר לקב"ה" :רק אתה יכול
לעזור ,אין מישהו לעזור בעולם הזה ,רק ה' ,הוא בורא-עולם ,הוא
הכל-יכול ,מה אנחנו צריכים בני אדם?! אנחנו צריכים רק אותו!" הוא
תמיד עוזר לנו .ואפילו כשאנחנו יודעים שמה שהוא נתן לנו ואיך שהוא
עוזר לנו זה דבר זמני ,ואחר כך תהיה לנו עוד פעם את אותה הבעיה,
זה לא משנה ,הוא עושה לנו 'גשר' מדברְ -לדבר עד שאנחנו נעבור את
הכל.

ה' לא יעזוב אותנו – עמוד 4

רוב העולם יחרב
בס"ד ,תקשור עם דניאל ,ירושלים ,ט"ז חשון תשע"ז
אוי אבא ,אוי אבא ,כל העולם הזה מלא שקר ,שקר שקר שקר ,גם
בין החרדים .מחלוקת ,מחלוקת ,מחלוקת ,וזה לא מפסיק ,זה ממשיך.
ומתי שאנחנו בטוחים שמצאנו אמת – גם שם אנחנו מוצאים שקר .לא
להתייאש ,לא להתייאש ,חייב להיות הבלבול הזה כדי שבסופו של דבר
נוכל לראות ולהבדיל בין האמת ובין השקר ,מי שייך לאמת ומי שייך
לשקר .ובתוך כל הבלבול הזה יש רק אמת אחת ,וזה – הקשר שלנו
עם הקב"ה.

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 שמונה שעות ,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.

יש אנשים שאומרים 'מה צריכים לדעת על הכוכב? למה צריכים
לדעת את כל הדברים האלה? אנחנו סוגרים את עצמנו בבית ולא מעניין
אותנו כלום!' – זה גם כן שקר ,כי בלי לראות מה שקורה ,בלי לראות
את הסיבה שה' עומד להביא הרס על העולם הזה ,אנחנו לא נבין ,לא
נבין.

לפני מלחמת העולם השניה רבנים אמרו לא להפחיד את האנשים
עם סיפורים על מה שהיטלר אומר ומה שהוא רוצה לעשות .ה'שומר
אמונים' ראה מה שקורה בעולם ושצריכים לצעוק לשמים – אנחנו
בסכנה! אבל כשהוא הלך לרבנים ,אמרו לו" :לא כדאי להפחיד ,לא
כדאי ,בשביל מה להפחיד?" בשביל מה?! בשביל להציל את עם
ישראל! בשביל להציל את העולם – צריכים להפחיד!

קרה עכשיו שאנשים התחילו להתלונן שמה שהאוטיסטים אומרים
מפחיד אותם מאד .למה צריך לדבר על הרס ,על חורבן העולם? הקב"ה
הוא טוב! הוא לא יעשה לנו כזה דבר.
וזה מצחיק מאד ועצוב מאד .כי מה היה לפני המבול? היה כזה רע
בעולם ,אפילו שהיו כבר אז צדיקים ,אבל הרוב לא היו צדיקים ,היו
רשעים-ממש ,עשו דברים איומים ,וה' החליט שצריך להרוס את הכל
ולבנות מחדש – הוא הציל את נח ומשפחתו ובנה עליהם עולם חדש.
למה  80%לא יצאו ממצרים? כי לא רצו לצאת! למרות שהיו עבדים
ועבדו עבודת-פרך עם כל היהודים ,הם הרגישו קשר עם הע"ז (עבודה
בו ֵתינו"
זָרה הָ יו אֲ ֹ
זרה) של מצרים .הע"ז תפסה אותם לגמרי ["עוֹ ְב ֵדי עֲ בוֹ ָדה ָ
הגדה של פסח] ,לא רצו לעזוב את עבודת-האלילים שלהם שנתנה להם
אֲשר ִּד ַב ְרנו אֵ לֶ ָ
יך בְ ִּמ ְצ ַריִּ ם לֵ אמֹר
תענוגות פסולים [בשלח יד ,יב' :הֲ לֹא זֶה הַ ָדבָ ר ֶ
ח ֲַדל ִּמ ֶמנו וְ ַנ ַע ְב ָדה אֶ ת ִּמ ְצ ָריִּ ם.]'...
למה נחרב בית המקדש הראשון?
ירמיהו הנביא ניבא משך שמונים שנה שאם עם-ישראל לא יחזור
בתשובה – ה' יחריב את בית המקדש ,ולא האמינו לו .ולמה לא חזרו
בתשובה? כי לא רצו לעזוב את העבודה-הזרה שלהם שנתנה להם
תענוגות אסורים כמו במצרים.
למה היינו ,עם-ישראל ,צריכים לעבור את השואה באירופה?
אני לא יכול להגיד את כל הסיבות ,רק הקב"ה יודע את זה ,אבל
דבר אחד ברור – עד  1939באירופה היתה האוכלוסיה היהודית הגדולה
ביותר בעולם .ורוב היהודים היו חלשים מאד ביהדות שלהם ומחללי-
שבת ,ואם לא שומרים שבת זה סימן שלא שומרים כלום ,לא מעניין
אותם בכלל – לא קדושה ,לא צניעות לא כשרות וכו' וכו' .אם זה היה
ממשיך עוד קצת אז לא היה נשאר באירופה זכר של היהדות.
רק בזמן האחרון הגענו לאותו מספר של יהודים בעולם כמו שהיו
לפני מלחמת העולם השנייה ,ומה 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 תפסו 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

אם הבן-אדם לא רואה שיש ממה לפחד ,אם הוא לא רואה שבעולם
הזה ובעולם הבא יש שכר ועונש (גן-עדן וגהינם) אז הוא לא ישתנה
ולא ירצה לחזור בתשובה.
העולם כיום לרוב תחת שלטון כמו במצרים ,לא המדינה שנקראת
מצרים אלא כמו העבודה-הזרה של מצרים העתיקה ,אשר מושכת את
העם לעבודה זרה במצרים ונותנת לעובדיה תענוגות גשמיות אסורות.
העולם שלנו היום מלא רשעות ,מלא שקר ,ואפילו אם אדם פעם
מדבר אמת ,בפעם אחרת הוא יכול לדבר גם שקר ,אז או שהוא פשוט
לא מבין את ההבדל או שהוא רשע ואנחנו לא יודעים ,אנחנו מבולבלים.
זה דור כזה ,זה דור שחייב להיחרב ,זה לא יכול להמשיך .וכמו
שאמרנו פעם אחרי פעם :היהודי האמיתי לא ימות ,הוא יחיה ויקבל את
משיח-צדקנו עם המשפחה שלו ועם עוד יהודים אמיתיים שעמדו בהר
סיני ואמרו נעשה ונשמע.
הנשמות של יהודים אמיתיים – יחיו ,יעברו את זה ,אבל אי אפשר
להמשיך בעולם כפי שהוא היום – מלא שקר ,רצח ,עבודה-זרה,
העבירות הכי-הכי קשות של התורה .זה לא יכול להיות ,פשוט זה לא
יכול להיות.
זה לא משנה מי נבחר להיות נשיא ארה"ב ,בסופו של דבר נראה
שגם זה שקר ,ואפילו ההצבעה באנגליה שכביכול האוכלוסיה של
אנגליה רצתה לגמור עם הגלובליסטים והסע"ח (סדר-עולמי-חדש) אשר
מטרתם היתה להבליע את אנגליה בתוך אירופה ,והם החליטו לקחת
חזרה את המדינה שלהם כביכול – וזה גם שקר .כל ההצבעה הזו היתה
שקר ,כל ההצבעה הזו היתה בשביל לבלבל את העולם ,כמו באמריקה
– זה היה כדי לבלבל את העולם ,הם כולם באותו צד ,אין ספק.
ופה בארץ אנחנו גם כן חיים מתחת לשקר .יש מהרשעים שהגיעו
לתוך העולם החרדי כדי לבלבל אותנו ועוזרים לרשעים של הסע"ח
למשוך את היהודים לכיוון שלהם – של השקר ,לבלבל אותנו עם כסף,
עם עבודה מעניינת כביכול ,עם כל מיני דברים גשמיים ,והבן-אדם נהיה
שיכור על הגשמיות ,הוא כבר לא מחפש את החיים של רוחניות ,של
הקירבה לקב"ה כי "זה לא כ"כ מעניין" .כמו שהגויים או החילונים לא
יכולים להבין איך אפשר ללמוד כל השנה בלי חופש .מה זה בלי 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 היהודיה אשר חיה בשביל המשפחה ומגדלת
את הילדים לחיים של תורה ,מצוות ומעשים-טובים ומעודדת את בעלה
ללימוד תורה ודקדוק במצוות.

הנוסחה לחיי נצח – עמ' 1

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
רו ְּך" (תסבוכת) ,הכל בנוי על שקר,
מזה .אדם נכנס יותר ויותר ל" ְּב ֹ
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 הסטרא-אחרא 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?!
חופש 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 – שני שליש יחרב,
שליש אחד 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 ,ושומרים 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 מחוסר-הצניעות ,מחוסר-
הקדושה ,מהליכלוך 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 כזה
של פיצה ,זה לא מתאים .בן-אדם צריך לשבת ליד שולחן מכובד ,נוטל
ידים 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 שיוכיח בסוף אם
הוא יהודי או לא יהודי ,ולא משנה אם עכשיו הוא חילוני – זה אם יש
לו ביטחון 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
הרגלים 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,
והלב 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 מהקב"ה ,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'[ .וזכור את בוראיך בימי בחורותיך עד אשר לא יבואו ימי
הרעה ,אלו ימי הזקנה ,והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ ,אלו ימי המשיח,
שאין בהם לא זכות ולא חובה ,שבת דף קנא ע"א ,ור' רמב"ן פרשת ניצבים ,פרק ל'

פסוק ו'].
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!

הנוסחה לחיי נצח – עמ' 2

זה לא משחק ילדים
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 ,אלא את הרוב ,ובנה עולם חדש על
מה שנשאר.
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 .ועכשיו 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 – ילכו,
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 ,וה' 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 – בכדי להוכיח את עצמה [הזוה"ק עם
המשל הידוע] .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 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 ,זה מה
שאנחנו מחכים ['אם יתמהמה חכה לו ,...חבקוק ב''] .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 ואת הדברים 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 שבוכים 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.
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 ינצל .זה לא אומר שאנשים לא
ימותו באופן טבעי – אבל יחזרו .מאחר ואין מוות לנשמות-יהודיות-
אמיתיות הם יחזרו .כולנו ,כמעט כולנו – אנחנו 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 הקב"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.
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הנוסחה לחיי נצח
בס"ד ,תקשור עם בנימין ,ירושלים ,יום ד' 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 מעיז 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 מעיז 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
שאל – אז האשה יכולה לארגן קבוצה גדולה של אנשים שילכו איתה
נגדו ...או אם הוא מראה שלא אכפת לו מכל 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"
בכיכול ,במרכאות כפולות ,שרוצה להרוס את היהדות" ,הכת" במרכאות
כפולות ,שרוצה את האמת .אוי ואבוי! את האמת?! זה לבד עבודה זרה!!!
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 מרויחים מזה .ואפילו
אם זה מקום ששייך מאד-מאד לקדושה – גם שם מרויחים 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!".

כן יכול להיות 'עוד פעם' ,ויהיה 'עוד פעם' .וזה יהיה המבחן שלנו ,זה
המבחן .זאת תהיה ה'עקידת-יצחק' שלנו .ומה ירצו מאיתנו 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 הענין של הגיוס פה בארץ ,כל הענין 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 .וכל היהדות 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! כאלו 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 ויותר
מתחילים להבין ככה את העניינים ,ויותר 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 .יש שאלות?

כמה פעמים בהיסטוריה יהודים עמדו במצב שכזה .רק היהודים של הדור
שלנו חשבו שאחרי השואה לא יכול להיות כזה דבר עוד פעם .אבל זה
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שאלות ותשובות
השריפות בארץ
ש .מה שבוער היום – יש הרבה שריפות בארץ ...מה קורה פה? האם זה
משהו טבעי?
ת' .האם זה טבעי' – אתה שואל ,מה יש דרך הטבע?! שום דבר לא.
הקב"ה הוא המכוון את הכל ,מהבוקר עד הבוקר ,כל יום ,איך אומרים?
 ,24-7אפילו בשבת .הכל בהשגחה .אז זה לא במקרה .ואפשר להבין כל
מיני דברים בתוך הדבר הזה שקורה פה .אבל מה שברור ,אנחנו
מסתכלים מה קרה ,קודם כל – אלו בודאי ערבים .והם עושים את זה
כמעט כל שנה ,אבל לפעמים יש להם סייעתא-דשמיא ,ומצליחים יותר
לשרוף בגלל מזג-האויר ,ולפעמים אין להם כ"כ סייעתא דשמיא ,וזה
לא כ"כ הולך להם טוב כמו שעכשיו ,אבל ודאי שזה משהו שקורה נגד
עמ"י ,בלי ספק.
עכשיו ,אנחנו יכולים להבין עוד דבר ,שכמעט כל הבתים שנפגעו היו
של חילונים! באיזורים של החרדים לא נגעו כמעט! זה מענְּ ין ,אני רק
אומר מה שהיה ,ואני מקוה שחלק מן האנשים האלה יבינו שה' מדבר
איתם ,ויחזרו בתשובה .כאשר בן אדם מאבד את כל הבית שלו עם כל
התכולה של הבית שלו – זה קשה מאד ,אין לו כלום ,הגשמיות הלכה
לו ,אז הוא נמצא במצב שהוא יכול לעשות חשבון-נפש .ואלו שיש להם
באמת נשמה יהודית – הם יעשו את זה ,אבל היו כאלה שלא איבדו
הרבה ,שנשארו עם כל רכושם כמעט ,אבל זו אזהרה ,בטוח ,האש הזו
זה כעס ,כעס של שמים .כי העולם היהודי פה בארץ הוא במצב קשה
מאד ,אמנם ארץ ישראל לא תהיה בחלק של העולם שיחרב ,אבל זה
לא אומר שלא יקרה פה כלום.
והאש הזו ,השרפה הזאת שעדיין לא נגמרה ,זו רק אזהרה גדולה של
משהו שעוד יהיה .וכל אחד יכול בצדק למצוא הרבה-הרבה דברים בתוך
זה ,בתוך מה שקרה ,אני לא אכנס לזה ,אני רק אגיד :זו אזהרה גדולה
ביותר ,ומפחידה מאד .ה' לא נתן לאף אחד להישרף בזה ,ברוך ה' ,אבל
הוא מזהיר אותנו בגדול.
ש .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 שוה .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 .ואנחנו רואים שבכל יום זה נהיה יותר ויותר גרוע...
ת .נכון ,כל יום זה יותר-גרוע ויותר-גרוע .והחילונים נפלו יותר ויותר
נמוך עם כל העולם ,עם כל הטינופת שעכשיו מוכנים להעלות למעלה,
שפעם אף אחד לא היה עושה את זה ,אבל הם רוצים להרגיש שאת
הכל הם יכולים לעשות ,שאין מישהו שיגיד להם 'נו-נו-נו-נו'.
ש .כזו מדינה צבועה .מדינה שיש בה כ"כ הרבה טומאה ,שמהללת את
הטומאה ומפיצה טומאה איפה שרק אפשר ,בצבא ,בתרבות ,והכל,
ופתאום צועקים 'אוי געוואלד' ,מה זה?!...
ת .נכון מאד ,פה בארץ עושים דברים מגעילים לפני כולם ,עושים מצעד
שמתחבקים ומתנשקים ועושים מה שרוצים ,מצעד של מטונפים של
עקומים ,ואין שום בעיה .בצבא – ה' ישמור מה שהולך בצבא .אבל אין
לנו בעיה לשלוח את הבנים שלנו ...מה פתאום?! הם יהיו באינקובטור!

הם לא יהיו קרוב לזה! שטויות ,זה הכל מטונף .הנה ,הם לא רוצים לקבל
את הרב הזה ,למה? כי הוא דיבר נגד מנוולים! איך זה יכול להיות?! זה
נגד התורה מה שהם רוצים! אבל לא! לא! לא! הוא צריך להגיד' :סליחה,
לא התכוונתי ,לפני חמש עשרה שנה חשבתי אחרת' ...ואם הוא יגיד
כזה דבר – אז הוא לא רב והוא לא יהודי .וזה המצב.
ש .מה אומר השריפות שאי אפשר להתגבר עליהם? האם אין זה סימן
שהרשעה עומדת לכְּ לות כעשן מן הארץ?...
ת .אני כבר אמרתי ,זה סימן ,זו אזהרה משמים.
ש .היו צריכים עזרה רבה מחו"ל להתגבר על כל השריפות...
ת .זה בכונה ,ע"י ערבים כנראה ,אבל עם מזג-אויר כזה כל אחד יכול
היה להדליק אש איפה שרוצים ,ופתאום ,עם כל הרוחות החזקות ,שזה
מפריע מאד ,כי זה מביא את זה במהירות ממקום למקום ,רק צריכים
לזרוק איזה גפרור או משהו ופתאום מעצמו זה נהיה משהו גדול ,זו
אזהרה גדולה בארץ ,אזהרה ליהודים לחזור לאמת .האש ,האש זה שבת,
על כך שמתחילים עם השבת .בעיקר זה בשביל החילונים ,בשביל
הישראלים ששולטים פה ,שהאש של העמ"י ,של השבת ,של היהדות,
הם מזלזלים בזה ,וזה דבר מסוכן מאד ,וזה נהיה יותר מסוכן .כמה שיותר
מתקרבים לגאולה ,זה יהיה יותר ויותר מסוכן בשבילם.
ש .זה קורה עכשיו חזק בחיפה...
ת .כן ,הם מאד מאד חילונים שם.
ש .בשעתו ,בזמן השריפה הגדולה בכרמל ,דיברתם על כך שהציונים
קנו בכסף של ההצלה עצים לנטוע יערות במקום להציל יהודים אז כל
העצים נשרפו והפכו לאפר...
ת .זהו .אבל בכל פעם זה היה מדהים איך שהדליקו ופשוט זה 'עף' לכל
כך הרבה מקומות ,התגלגל .וזו בודאי לא הפעם הראשונה שהם עושים
את זה ,אבל התמזל להם המזל ,בדיוק ,לא היו צריכים הרבה עבודה,
רק להדליק במקום אחד וזה התפשט למקומות רבים ,ללא שליטה.
ש .הקב"ה נותן לחילונים כל מיני תעסוקות ,שיעזבו אותנו...
ת .טוב ,זה יכול להיות ,אבל בכל אופן עיקר העיקרים זה הגישה שלהם
נגד החרדים ונגד הדת בכלל.
ש .רוצים לפנות את הישוב עמונה פעם נוספת ,מה דעתך?
ת .אני לא נכנס לזה ,זה כל הליכלוך של גם אלה שיושבים שם .הם
ציונים .הם לא מבינים מה אמת ומה שקר .הם שומרי-שבת אמנם ,אבל
הם ,אין לי מה להכנס לזה ,יש להם את הבעיות שלהם באמונה-ובטחון
בה' ,והקשר החזק באמת עם הקב"ה .הם 'עם רגל אחת' עם החילונים,
ו'רגל אחת' אצל ה'כביכול שומרי מצוות' .אז כל אחד עכשיו יבין מה
אמת ,ומי באמת מדבר אמת .זה מה שה' עושה .הוא מביא את כל אחד
להבין עם מי יש לו עסק .הם חושבים שהם 'האליטה' ,שהם יושבים על
הגבול ,והם שומרי-מצוות ,והם יותר טובים מחרדים ,כי הם הולכים
לצבא ,והם גיבורים וכו' וכו' ,אז כל אחד מקבל את האמת בפרצוף.
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 .לוקחים עובר עבירה ,מחלל שבת ואוכל טריפות ומציגים אותו
בהערצה שכזו...
ת .זה עוד יותר גרוע .הוא רוצה גם להרוס את היהדות .וזה לא רק
שהוא חילוני ומחלל שבת וכו' ,הוא רוצה להרוס את היהדות! זו המטרה
שלו.
ש .האם הם לא יודעים את זה?
ת .מה אכפת להם? העיקר שיש כסף.

תוצאות הבחירות בארצות-הברית

ש .האם השינויים מתחילים לצבור תאוצה מעשית?

ש .האם אין חשש שכיום ,לאחר שטראמפ נבחר ,יהודים ירצו להישאר
יותר בארה"ב במקום להגיע לארץ?

ת .בודאי.

ת .זה שיהיה לכם ברור :טראמפ הוא אחד מ'הסדר העולמי החדש' .והם
רוצים לעשות מלחמת-אחים בארה"ב .וכבר ישנה קבוצה בקליפורניה
שרוצים להפוך את קליפורניה למדינה עצמאית ,שלא תהיה חלק
מארה"ב! אמנם בתחילה צחקו מהם ,אבל עכשיו יותר ויותר אנשים
הולכים עם זה עד כדי כך שהם רוצים לפתוח שגרירות ברוסיה ,ואח"כ
בכל מיני מקומות בעולם ...זה פשוט פירוק של ארה"ב .זו כל המטרה
של הדבר הזה ,של כל הבחירות האלה.
וזה לקח שנתיים – כל ההצגות ,שנתיים! אף פעם זה לא לקח כ"כ הרבה
זמן ,הבחירות בארה"ב .היו מתחילים שנה קודם לכן ,לפני הבחירות,
לעשות את זה .אבל עכשיו זה היה במשך שנתיים לפני כן ,וזה היה 'כל
הזמן-כל הזמן-כל הזמן'! הצגה שלימה ,ובסוף ממש – ההצגה הכי גדולה
בעולם .ופתאום הכל השתתק ,נכון ,אבל עכשיו הם עובדים בשביל
לעשות פילוג בין כל מיני קבוצות בארה"ב ,אלה שנגד טראמפ ,ואלה
שנגד הצד השני ,בקיצור בלאגן גדול .אני רק מציע לכם פשוט לשבת
בכסא נוח ,ותתבוננו על מה שעומד להיות .זה פשוט יהיה מעניין ביותר,
אבל זה יבוא עם הרבה דם ,הרבה מלחמה .וה' ישמור ,זה יהיה מאד
קשה.
ש .איך החרדים התפעלו שטראמפ עלה...
ת .היהודים ,ולא רק היהודים ,כל בן אדם שמאמין במשהו בארה"ב,
שעבר שמונה שנים של ה"שווארצער" (הכושי) הזה ,הוא חשב
שטראמפ פתח את הפה ,והוא דיבר דברים נכונים ,כן ,הוא דיבר נגד
הליברלים ,נגד אנשי קלינטון ,אנשי אובמה ,אבל הם היו בטוחים
שעכשיו הם המנצחים ,שזה הניצחון של האנשים הנורמלים שבארה"ב,
וברגע שטראמפ יכנס – אז הכל יחזור למה שזה היה קודם ,למה שהיה
פעם באמריקה .אבל זה שקר וזו טיפשות ,הוא ללא כל ספק גם כן 'חלק
מזה' ,הוא רק שחקן .והם אוהבים להרגיש שהם שולטים על העולם .אם
תראה את הדירה שלו ,יש שם דלת משובצת יהלומים ,עם פסלים של
אלילים יוונים ,אז מה אתם חושבים?...
ש .האם אדם שכמוהו 'יכול להביא את המשיח' ,כפי שהיו כאלה
שהגדירו אותו?! היו שאמרו עליו שהוא כמו 'כורש'...
ת .לא! הוא לא יביא את המשיח ,הוא יהיה אחד מן הרשעים שה' יהרוס
איתו את העולם .הוא לא כורש ,ח"ו ,הוא אחד מעובדי השטן.
ש .הוא שחקן במהותו...
ת .והוא עובד עבודה זרה!
ש .היו גם מי שבירכו 'שפטרנו מקלינטון' ...ואובמה טען שהסיבה
לנצחונו של טראמפ – זה שהוא פשוט ניצל את החששות והפחדים שיש
לאנשים מהגלובליזציה...
ת .זה באמת מפחיד ,ואפשר להפחיד אותם ,אבל שמו אותו שם בשביל
זה .רק אני לא בטוח שהחליטו בוודאות מי ירוץ .היו כל כך הרבה
רפובליקנים שרצו לרוץ לנשיאות ,שזה כבר היה מצחיק .ובדרך כלל
יש עימות בין שני מועמדים למירוץ הנשיאות ,כאן היה עימות בין שש
עשרה מתמודדים ...עד שירדו לאט-לאט ,אז איני יודע אם הם אכן ידעו
מי יבחר בסוף בשביל העבודה הזאת ,אבל כולם ידעו שזה שקר.
ש .האם יש הבדל בין אם זו קלינטון שהיתה עולה לבין זה שטראמפ
עלה?...
ת .כן ,לה יש תפקיד אחד והוא יש לו תפקיד אחר .אבל זו אותה ההצגה...
תראה ,כל העולם ישתנה עוד מעט ,וזה כבר משתנה.

ש .היכן אנו רואים את זה?
ת .אנחנו רואים את זה במה שקרה בארה"ב ובמה שקרה בבריטניה .כל
ה'בריטקס' – זה דבר 'עשוי' .נתנו להם לחשוב שהם כאילו 'לקחו את
בריטניה בחזרה' מהסעה"ח ,וגם באמריקה ,זה כאילו שהוא 'לקח בחזרה'
את אמריקה ,אבל זה הכל שקר ,זה הכל בכוונה ,וזהו .אני רק לא מבין
עם טראמפ ,איפה הבת הזאת ,שהיא כאילו חרדית ,איפה היא נכנסת...
ש .וה'פימה' ( )FEMA Campsממשיך לתפוס תאוצה...
ת .כן ה'פימה' – זה דבר 'פתוח' עכשיו ,זאת אומרת שאף אחד לא
מתכחש לזה ,כולם יודעים ברור שיש פימה .יש מלא פימה...
ש .ואף אחד לא מדבר על כך שטראמפ אמור לסגור את זה...
ת .לא ,הוא לא דיבר אף לא מילה אחת על נושא זה ,על הנושא של
פימה .ואם מסתכלים טוב רואים שיש נושאים שהוא כן דיבר ויש נושאים
שהוא לא נגע בהם...
ש .את הדברים הכואבים באמת הוא לא אמר...
ת .לא ,יש דברים שכואבים באמת שהוא אמר ,אבל לא את הדברים
שיכול להביא להתפרקות של כל התיכנון של הסע"ח.
ש .בעקרון אם הוא היה רוצה הוא היה יכול להתחיל לטפל בזה ,ופשוט
לגמור את זה ,אבל הוא לא חושב על זה אפילו.
ת .הוא רק רוצה לסגור את הגבולות .ומה עוד שגם התחילו שם לאסוף
אנשים 'הומלסים' (חסרי-בית) ולאכלס את 'מחנות-הפימה' ,אלפים של
אנשים.
ש .האם יתנו לאובמה איזה תפקיד לאחר החלפת הנשיאות?...
ת .אני לא יודע בדיוק מה שהם הולכים לעשות ,אבל ודאי וודאי ,או
שהוא ישאר נשיא ,או שהוא יהיה שם ראש הכנופיה באו"ם.
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.

הנוסחה לחיי נצח – עמ' 6

לא רוצים לראות כלום –
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בס"ד ,שני תקשורים עם בנימין ,ז' כסלו ,כ"א כסלו
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 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 'באויר' ,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 העינים 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 שכזה?! עולם שמעלה את כל הלאוין ,ואומרים
על 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 'זרוק' ,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 באיזה מקום מסוים ,זה ימשיך לעלות,
לנצַ ח .זה מה שנקבל ,נצח עם סיפוק ,עם הסיפוק הרוחני .ולאט-לאט זה
יהיה בלי הצד הגשמי שמבלבל אותנו כל כך .ואז יהיה יצור ממש-ממש
שלם ,מושלם.
אבל כואב לי הלב כשאני מסתכל היום על כל העולם ,על כל היהודים
שלנו ,אפילו אלה שנלחמים 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 הבלאגן 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 ירויח .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 מאד-מאד ,ולכן הם לא מוכנים לוותר ,האגו
שלהם לא נותן ,הם גם מצאו דברים שנותנים להם סיפוק ,ונותנים להם
הרגשה טובה ,הרגשה של אהבה ,של להשתייך למשהו ,אבל זה הכל
אחיזת-עינים ,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!
אנחנו לא צריכים שהילדים שלנו יהיו רופאים או לא יודע איזה
מקצוע אחר כדי שירויחו 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 ובשביל הילדים ,שהיא מבשלת ,שהיא מ ַנקה,
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
ישארו 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 [זוהר

עון ,זַ ִמין קו ְּד ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא ְלאַ ֲחיָיא ְלכָ ל ִאינּ וּן ַמ ְל ִכין ,דְּ ָעק ּו
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ְליִ ְש ָראֵ ל וְ ִליְ רו ָּשלַ םְ ,לאַ נְ דְּ ִריאָ נוּסְ ,ללו ִּפ ֹ
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ִמ ּנַיְ יה ּו ...ור' רש"י תהלים סו"פ ט'] ,ואנחנו צריכים להילחם נגד כל זה ,ופשוט
להתקרב לה' .זה פשוט מאד .שבו 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 הקירבה הזאת אנחנו נצא מזה ממש
בשמחה ,נצא מעולם-השקר הזה ממש בהתלהבות.

רק לדמיין כזה מצב
תקשור עם בנימין ,כ"א כסלו

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 האויר – 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
( )Yellowstoneה'אולד-גייזר' ( )Old Faithful Geyserעלול
להתפוצץ ח"ו( ,הר געש ענק בתוככי 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 בלאגן 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 'אייליאנס' ( - Aliensחוצניים) ,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 ובודאי 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 ,מכיון 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 'שוק' בכל העולם .סוף-סוף אנשים יתחילו
לעשות דין-וחשבון.
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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 .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 במנין ,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 ,הפיאות 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
ובודאי.
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 ועוד מחיצות ומסכִ ים שיש בינינו לבין הקב"ה.
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.
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
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– הוא יֵדע שזה אמיתי ,הוא לא יהיה בטוח מאה-אחוז ,אבל הוא
ידע שזה אמיתי.
ואנחנו עוד מעט נגיע ליום הגדול והנורא .וזה יתחיל באופן
פתאומי .משהו יקרה ,וזה יֵלֵ ך ִמדבר לדבר ,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 .האם יש לכם שאלות?

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 רצינים 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
יראֶ ָ
יך נֵס ְל ִּה ְתנוֹ סֵ ס,...
זכים ויותר טובים ויותר מוצלחים [מזמור ס'' :נ ַָת ָתה ִּל ֵ
ועי' מלבי"ם על 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'.

שאלות ותשובות:

למצוא את האמת...
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' פשוט י ֵַדע
מי השקרן ומי אמיתי .ברור דבר אחד ,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 האינטואיציה שלו
בכדי לדעת שהוא מזהה את האמת באמת?

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 ֵידע?
פשוט אין לו שכל .אבל עכשיו הקב"ה יקח את היהודי שלא רוצה
לראות ,ויתן לו מכות עד שהוא יראה את האמת .וכשאני אומר
'לראות את האמת' – זה לא לראות עם העינים ,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 ,וכשלונות ,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

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 (התרגשות  )excitement -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:
להלחם ולהלחם 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 להכנס גם
לישיבות...
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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 יבינו שהכל
שקר ממש! שהרשעים האלה פשוט לוקחים את כולם ,מבלבלים
אותם ,נותנים להם הרגשה שהם מנצחים ,ובסופו-של-דבר יהרגו
את 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 לבנות אותם ,לא בשביל כולם ,אלא רק בשביל
האליטה .ונגד מה זה אמור להגן? נגד דבר שהם לא מספרים מה
זה ,הרי זה לא נגד פצצות גרעיניות ,זה לא בנוי ככה ,אז בשביל
מה?
ולא מספרים את האמת על ה'פימה קמפס' (,)FEMA Camps
שיש שם מיליונים של ארונות-קבורה מפלסטיק של ארבע גופות
שנכנסות בכל אחת .יש מיליונים של ערמות של ארונות שכאלו
האחד-בתוך-השני ,זה נמצא בחוץ תחת השמים – כי אין איפה
להכניס אותם .וישנם למעלה מ 180-מחנות גדולות מאד בארה"ב
ואולי הרבה יותר מזה ,תגידו לי למה? למה הוא לא מדבר על זה?
ולמה כל ה'פימה-קמפס' מאויישים כעת עם צוות מלא? ואין לכך
הסבר ,אין כל סיבה שנראית לעין .אז מישהו מתכנן משהו ,משהו
עומד להיות! ...אנחנו לא רוצים לראות את האמת .אפילו כל

הקריינים שהם כאילו 'מדברים את האמת' – הם גם כן דואגים
ל'רייטינג' (דירוג החשיפה) שלהם ,או אולי בגלל שלפעמים יש
אנשים שרצחו אותם בגלל שאמרו את האמת .אבל המשחק
ממשיך ,ועוד יותר ב'גדול' ,למרות שחושבים ש'מעיפים אותם'.
וזה רק מראה לכם כמה שהם יותר חזקים ממה שאנחנו חולמים.
למה טראמפ לא שאל למה יש ברחבי ארה"ב כל כך הרבה
מכונות כאלו של מלחמה שאפשר לירות מהם ,וזה עשוי מברזל,
פלדה חזקה ,וזה בשביל להילחם ,אבל זה מתאים בשביל עיראק,
זה לא בשביל ארה"ב ,אלו הם כמו טנקים קטנים .והם הולכים
לכל המקומות שהם לא ליד הערים הגדולות ,והם בונים שם
בסיסים! והרבה מהחיילים הם לא מארה"ב ,מה הם עושים שם
בכלל? מה זה השקט הזה?! כי רוצים באמת מלחמה ,רוצים שתהיה
שם מלחמת-אזרחים ,אבל הם שמיצרים את זה ,את המלחמה הזאת,
וזה מה שיהיה .יהיה הרבה יותר גדול מזה .ויש בסיסים בכל
העולם ,לא רק בונקרים שנמצאים מתחת לפני האדמה עמוק-עמוק-
עמוק בפנים עם בניה משהו מודרני ביותר ,ומתקדם מאד
טכנולוגית ,אז למה? בשביל מה? למה לא שומעים מזה? למה לא
יודעים מזה? יודעים מזה ,אבל שותקים! אסור למי שמעורב לדבר.
מדבר? כנראה שהוא לא יחיה כבר יותר!
ולא רק זה .רוסיה לא עוטפת את זה בסוד .יש לה בונקרים
להביא שם ארבעים מיליון אנשים .ובאוסטרליה יש ,ובאירופה
יש ,ובאנגליה יש .ויש באנגליה אפשרות יותר גדולה ,להיות
מתחת למים! אז כנראה שהם בונים את הבונקרים שלהם במקום
אחר ,וגם לנורבגיה ,ולרוב הארצות יש .ולא רק זה ,יש בנק של
זרעים ,ששם לוקחים זרעים מכל המינים ,ועושים 'בנק' בתוך
ההרים ,עם הגנה מאד מאד חזקה ,ששום דבר לא יכול לעשות
לזה משהו ...ויש בכל העולם כאלו 'בנקים' ,בשביל מה זה? רק
מחכים ,זה לא נשמע טוב ,זה נשמע שהם מחכים לסוף העולם...
יש להם אינפורמציה שאין לנו ...וזה לא הכל ,יש הרבה יותר,
אבל זה מראה איך שהעולם משקר ,וה'שעפעלאך' (הכבשים)
הולכים עם זה ...וגם בארץ פה ,אפילו שיהודים הם בדרך כלל עַ ם
יותר עמוק ויותר חריף – בכל זאת יחסית הולכים עם זה מאד מאד
טוב.
ש .העסקנים החליטו לטפל בנושא של הדיור ,אבל נראה
שהממשלה יוצרת בכוונה את הלחץ הזה בשביל כל מיני
אינטרסים...

ת .מה שברור – שזה הכל עשוי בכוונה .הם מרוויחים על כל
הדברים האלה .הם פועלים בארץ פה ,וזה לא כל כך כמו שהם
עובדים באמריקה ובאירופה .כאן הם לא יכולים יותר מדי ,כי
אנשים לא יסבלו את זה ,יתחילו לצעוק ולצרוח וכו' ...הם עשו
לנו ,לעם ,מספיק צרות ,במיוחד בדיור ,וגם בכסף ,על כמה
שמרויחים וכו' ,הם צועקים יום ולילה שהחרדים לא עובדים ,וזה
לא נכון ,זה סתם שקר ,רק מה אי אפשר להרויח הרבה ...לכן זה
הכל שקר.
והם רוצים גם להסיח דעת עכשיו בכל דבר שרק אפשרי.
וכשמדברים על דברים כמו 'שתי מדינות לשני עמים' – שתדעו
שזה כבר סוכם לפני הרבה שנים ,זה הכל רק משחק עכשיו ,הם
חיכו לרגע שאפשר יהיה להכניס את זה .אז זה 'משחק מכור' מן
ההתחלה .זה הכל שקר .לא להאמין למילה אחת ,אף לא למילה
אחת! זה ממש ,ממש שקר-שקר-שקר-שקר .למה הורידו את זה
מקצבאות-הילדים? זה לא מעניין אותם בכלל עכשיו שתהיה
אוכלוסיה גדולה בארץ ישראל! הם שמחים גם להכניס כאן גוים
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וכל מיני דברים אחרים ,סודנים ,לא משנה מה ,העיקר למלאות.
אבל זה הכל שקר! הם עכשיו עושים את זה קשה ביותר להחזיק
משפחה גדולה ,ממש קשה ,ובחוץ לארץ זה קשה גם ל'שנורר'
כסף ,יש מעט מיליונרים שעוד נמצאים ממש ,וזה הולך ונהיה
פחות ופחות .הם רוצים לשבור את המשפחה היהודית .הם יודעים
שזה הבסיס של כל הקשר שלנו עם הקב"ה .כל התכניות זה שקר-
שקר-שקר-שקר.

התראה מלמעלה
ש .האם גם בארץ יש שינויי טבע?...

ת .עשו כביש 'עוקף בולענים' ,ולא שומעים ברדיו שיש
בולענים ...הם מסבירים את זה בסמיכות לים-המלח ,אבל לא היתה
אף מילה אחת בתקשורת על זה.
ש .האם זה חולל נזקים?

ת .אילו מכונית היתה נוסעת ודאי היו נופלים שם ...היו גם
מקרים בארה"ב שאנשים נפלו ונהרגו .ובארה"ב – זה כל הזמן
נפתח ונפתח .יש כבישים שסדוקים שם לגמרי .אתם לא מבינים,
זה הכל יגמר עוד מעט...
ש .האם ישנם שינויים גדולים שכעת קורים בעולם שמתרחשים
כעת ,גדולים כאלו כמו שהיה עם מגדלי-התאומים?...

ת .כל הזמן יש .הם מעבירים חוקים ,ה' ישמור ,והטמבלים פה
מכניסים את זה גם כן ,מה זה?! אנחנו מדינה ...או בעצם לא מדינה
בכלל ,אנחנו שייכים לעולם-תחתון ,לעולם של המגעילים ,של
אלה שהולכים נגד הטבע שה' שם בעולם הזה .הם הולכים נגד
מה שה' אומר שזה נכון או לא נכון .זה פשוט עובר כל גבול.
ועכשיו שמו רב ראשי בצבא .אז לא רצו אותו ,רצו לזרוק אתו,
למה? כי הוא דיבר משהו נגד המנוולים .אתם יודעים על מה
מדובר .אז אמרו' :אבל הוא ביקש סליחה! ...הוא אמר שזה היה
לפני הרבה זמן ...וזה היה בקשר לאיזה שיעור שהוא נתן ...ולא
לקחת את זה ברצינות ...מה זה 'לא לקחת את זה ברצינות'?! בודאי
שצריך לקחת ברצינות! אבל עכשיו גם הוא ,הוא – 'הרב של
הצבא'! זאת אומרת שהוא הרב של היהודים ,ושל הנוצרים ,ושל
המוסלמים ,ושל המנוולים ...יהיה להם רב!
ש .עומדת להיות סופת-קור נוראה בעולם...

ת .או קיי ,טוב שאמרתם .עכשיו תקשיבו ,יהיה באמת קור
משהו ,הם עושים את זה בכל העולם ,והם ,הרשעים ,יש להם
הרבה יד בזה ,אבל חוץ מזה ,גם כל הדברים האלה שייכים לכוכב,
כי המרכז של כדור הארץ מתחמם ,הא כבר משך לא רק את
כדוה"א אלא את כל הפלנטות .ומצד אחד הכל נמס ,כל הקוטב
הצפוני נמס מהחום הזה ,זה לא מהחום של הזיהום ,כי זה אמור
להיות בא מבחוץ ,אבל זה נמס מלמטה ,לא מלמעלה .עכשיו יבוא
קור נוראי ,ובמיוחד בארה"ב ובמקומות באירופה יסבלו מזה .אני
מזהיר אתכם ,אני לא יודע עד איזה גבול הם רוצים ללכת עם זה.
אני יודע שההתחלה של זה היה לפני כמה שנים עם השלג שהיה
בירושלים .יש לרשעים מה שקוראים לזה 'הארפ' (,)HARP
טכנולוגיה לשנות את מזג-האויר .אני לא אומר שהם שולטים על
זה עד כדי כך שהם יכולים להביא קור אימים בכל העולם .מזהירים
אותנו שעומדת להיות תקופת קרח ...זה לא פשוט להכניס מיליונים

לבונקרים מבלי שירגישו ,אז כל מיני דברים שהם עושים – זה
בשביל להסיח דעת .ויש בונקרים שהם ממש מוכנים כבר.
ש .מה אתה אומר על מה שקרה באומן?
ת .מה שקרה באומן  -יש בזה כמה אספקטים .דבר ראשון,
אומן זה מקום קדוש ,אבל אלה שמגיעים לשם ,אלפי-אלפי-אלפי
אנשים שמגיעים לשם ,ולא כל כך תמיד הם כולם קדושים .יש
הרבה ,מה אני אגיד ,אנשים שלא רצויים שם .ויש הרבה כסף
שעושים שמה – אלה שיש להם בתי-מלון או כל מיני צימרים
בשביל האנשים ,או שהם מוכרים אוכל ,לא משנה ,או שמוכרים
כרטיסי-טיסה ,או שבאים וממשיכים אחר כך לנסיעות לכל מיני
מקומות באירופה ,שבשביל זה צריך גם כן מדריך או מדריכה,
הכל כסף-כסף-כסף-כסף .זוהי תעשיית-תיירות בשביל הרבה
אנשים .אמנם הרוב עדיין ב"ה באים רק בשביל להתפלל ,אבל
כל מה שיש מסביב – זה לא מתאים ,זו לא קדושה .וכל העסק
של הכספים – זה מוריד את הרמה ,זה מפריע לרבי נחמן זצ"ל.
יש עוד דבר ,שאנחנו מגיעים לסוף ,ועוד מעט רבי נחמן כבר יהיה
בארץ ,אבל אנחנו יכולים לראות ברור כמה שהגוים ברוסיה
אוהבים אותנו .שיהיה לכם ברור :האוקראינים במיוחד היו תמיד
ידועים כאנטישמים ענקיים.
ש .מה זה אומר שזרקו שם ראש של דבר-אחר ודם-
צבע?...
ת .טוב ,זה כדי להזכיר ליהודים שהם עוד לא אהובים על
הגוים ,ושברגע שהגוים יכולים – זה מה שהם רוצים לעשות:
לשפוך את הדם של היהודי ולהכריח אותו לאכול חזיר.
ש .דבר שכזה צריך לזעזע את כל העולם היהודי...
ת .הרבה פעמים עשו דברים .אבל נכון ,המקרה הזה צריך
לזעזע ,במיוחד כשכל כך הרבה יהודים באים לשם .אבל זה גם
מראה ליהודים שיש הרבה תפילות שלא מתקבלות ,שהן לא
אמיתיות.
ש .השריפה הגדולה .פעם אמרת שהעצים שנשרפו היו התמורה
של היהודים שהיו אמורים להשתחרר מן הנאצים תמורת כסף,
שבמקום זה הם נטעו עצים בא"י ולא הצילו את היהודים ,ולכן
העצים נשרפו והפכו לאפר .מה המסר בשריפה האחרונה?

ת .תראה ,מה שהיה עכשיו – זו היתה אזהרה גדולה לעמ"י.
ולא רק לעמ"י ,אלא לכל אלה שמאמינים בשקר .רוב הבתים
שנשרפו הם של אנשים ישראלים טובים ,עובדים ,בעלי-מקצוע,
בעלי השכלה גבוהה כביכול ,וזה אזהרה גדולה ,הרבה נשארו
בלי בתים .ואם אתם חושבים שהממשלה מתכוננת לפצות אתם,
תחשבו שוב ...זה אפילו לא קרוב לזה ...הם לא מתכוונים בכלל
לעשות זאת .ומי יודע מי באמת מאחורי השריפות האלה ,ומה
המטרה של השריפות האלה .זה גם כן היה בשביל להסיח-דעת.
טכנית ,נכון ,הערבים עשו את זה ,אך מי יודע מי הוא שעומד
מאחורי זה...
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הטירור בעולם
ש .מה אתה אומר על שפיכות-הדמים הנוראה שיש
בסוריה?
ת .זה חלק של מלחמת העולם השלישית .והאכזריות הזו רק
מראה לכם מי הם הרוסים באמת .והם בדיוק כמו כולם ,והם
שייכים לכולם ,לכל הרשעים.
ש .האם יש איזה מושג כמה נרצחו שם?...
ת .זה כבר אלפים-אלפים ,אני לא יודע כמה.
ש .האם אפשר לראות את זה כחלק של 'היום הגדול
והנורא' ,העונש של הגוים לעתיד לבא?...
ת .זה לא 'לעתיד לבוא' ,הם כבר מקבלים את העונש ב'גדול'.
וגם בעיראק ,שלא מפסיקה לסבול ממלחמות.
וכל המלחמות של הערבים בארצות-ערב ,מה אני אגיד לכם,
זה שקר-שקר-שקר ,רק מרוויחים על זה כסף ומחטיאים אותם .כי
ישמעאל – קשה להכניע אותו ,אז הם עובדים להחטיא אותם ,כדי
שהם יוכלו בסופו של דבר לסלק אותו ,לגמור אותו ,ולהשתלט
על כל העולם .זה הרשעים .האליטה הם מאד לא אוהבים את
הערבים ,ובודאי שלא אוהבים את הדת שלהם ,לא אוהבים את
הפרימיטיביות שלהם ,לפחות של הרבה מהם ,והם סובלים מזה.
הם רק רוצים את מה שיש להם ,שזה נפט וכו'.
ש .והטרור בכל אירופה – האם זה נשלח על ידי אנשים
שעושים זאת בכוונה?...
ת .בודאי בכוונה ,בודאי שהם נשלחים לכך ,הם מנצלים אנשים
עם מח חלש ומשגעים אותם .הם ערבים טיפשים שמאמינים
בטפשויות.
ש .מה הרווח של המשלחים מכל זה?...

לקח חיים של אף אחד מן השריפות .הקב"ה מדבר איתנו והוא
מזהיר אותנו .נכון ,הבולענים בכל העולם ממש בולעים בתים
שלימים וכו' ,ויש לנו גם את זה בארץ ,אבל זה עוד לא עשה את
זה ,אף אדם לא נבלע מזה .ויש הרבה דברים שאנחנו לא מרגישים
כי זה לא הגיע לפה .מה שהיה כעת בגרמניה – כל אירופה סובלת
מהערבים האלה .וגם אנחנו סובלים ,אבל למדנו לחיות עם זה.
אנחנו ,איך שלא יהיה במצב יותר רגוע ויותר קל מאשר בהרבה
מקומות .אבל גם במקומות האלה לא רוצים לדעת ,פשוט לא
רוצים לדעת כלום ,עד שיום אחד יבוא ,וזה יבוא חזק וקשה [].
וכל אחד מאיתנו ,שהכנו את עצמנו ,לא כמו הגוים באמריקה או
אני לא יודע איפה ,שיש להם את האוכל לחמש שנים וכו' ,אלא
אלה שמכינים את עצמם רוחנית להדבק לקב"ה ,כי הוא הנותן
את כל התזונה ,הוא נותן את כל השתיה ,הוא נותן את הכל-הכל,
כל מה שאנחנו צריכים ,והוא הכל בשבילנו .אם הוא רוצה שנאכל
– יהיה לנו את האוכל הכי טוב והכי טרי מבלי להכין .יהיה לנו
תמיד חם כשזה קר ,וקר כשזה חם .לא צריכים לפחד ,לא צריכים
בכלל לפחד .כן ,להכין קצת ,כדי לעבור את החלק הראשון של
הפחדים ,אבל איך שלא יהיה – זה לא יספיק .זה יהיה כמו במצרים.
הם יצאו ממצרים עם מעט מאד אוכל ,אבל מיד היה להם את
השליו ואת הבאר-של מרים ,ואת המן .לא הפסידו ארוחה! אמנם
דאגו מאד ,אך לא הפסידו אפילו ארוחה אחת .וכך זה יהיה.
לכן אנחנו צריכים עכשיו לעבוד על האמונה והבטחון שלנו,
הבטחון שלנו בקב"ה צריך להיות הכי חזק שרק יכול להיות .לא
לחשוש ,לא לפחד ,לא לדאוג ,רק להיות איתו .לשמוח שסוף-סוף
יהיה סוף לעולם הזה שנהפך לכזה רע ,ועכשיו אנחנו נדע רק את
הטוב ,רק את הטוב.
ש .התבקשתי לשאול על מה שנאמר במסרים שמי שיגור
בירושלים תהיה לו הגנה מיוחדת ,השאלה על מי שגר בארץ-
ישראל רחוק מירושלים – האם גם לו יש הגנה מיוחדת?....

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

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

ש .אך ההגנה המיוחדת של ירושלים
הַ זֹאת ְלהוֹ ִּש ָיעה ְל ַמעֲ נִּ י ו ְל ַמ ַען ָדוִּ ד ַע ְב ִּדי – ]'...האם תהיה דוקא בירושלים או גם
בכל הארץ?...

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

ת .זה החכמה של ירושלים ,החכמה שנכנסת למוח של היהודי,
ללב ,לנשמה – הדבר הזה יותר חזק בירושלים ,ואז יש יותר סיכוי
לשרוד ,כי יש יותר ֵשכל .זה לא 'שכל' ,זה יותר הקירבה לאמת
[זכריה ח' ג'ּ ' :כֹה אָ ַמר ה' ַש ְב ִּתי אֶ ל ִצי ֹּון ,וְ ָשכַ נְ ִּתי ְּב ֹתו ְך יְ רו ָּש ִ ָלם ,וְ נִ ְק ְראָ ה יְ רו ָּש ִ ַלם ִעיר הָ א ֱֶמת.]'...

ת .יש כבר מלחמה כזו ,המלחמה הזו כבר התחילה .אין בכלל
ספק .אנחנו כבר בעיצומה של מלחמת העולם השלישית .ובגלל
שיש כל כך הרבה מלחמות וצילומים וכו' כולם רואים את הכל,
כמו עם הרצח של השגריר הרוסי .לא צריך לדמיין ,רואים ,בדיוק.
טרור בשידור חי .והטירור שאנחנו רואים – זה עשוי בכוונה.
ש .כששומעים על כל מה שקורה שם אנחנו צריכים
להזכיר לעצמנו את הגמרא ביבמות [דף סג ].האומרת שאין
פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל ,וכפי שפרש רש"י:
כדי שיפחדו ויעשו תשובה'[ ,ישראל'  -אלו החשובים שבעם ,כמו שנאמר
שם בסמוך שכל הברכות הן בשביל ישראל ,ובודאי הכוונה לטובים שבעם] .אם
כך כשדברים אכזריים כאלה קורים לידינו זו התראה שנחזור
בתשובה...
ת .בודאי ובודאי .ולא רק זה ,יש כל כך הרבה דברים .בינתיים
האסון הכי גדול שהיה לנו עכשיו  -זו היתה שריפה ,אבל ה' לא
הרג אף בן אדם .בתים הלכו ,וזה אסון בשביל האנשים ,אפשר
להיות חולה מזה ,וגם להסתלק מן העולם מרוב צער ,אבל ה' לא

[מלכים ב' י"ט ל"ד' :וְ גַ נוֹ ִּתי אֶ ל ָה ִּעיר

לחפש את האמת
ש .איך כיום יכולים אנחנו לזכות לאור של החנוכה?...
ת .מי שמחפש את האור של חנוכה – יזכה לזה .צריכים לרצות
ולחפש ,ואז כולנו נקבל .אנחנו צריכים לחפש את הקב"ה ,ונמצא
אותו [משלי ח' י"ז' :אֲנִּ י אֹ הֲ בַ י אֵ הָ ב ו ְמ ַשח ֲַרי יִּ ְמצָ אֻ נְנִּ י'] .ברגע שמצאנו אותו
ואת האור-של-החנוכה ואת האמת של התורה – אז אנחנו כבר
לא נרגיש שום רע [מזמור צ"ז' :אוֹ ר ז ָֻר ַע לַ ַצ ִּדיק ו ְליִּ ְש ֵרי לֵ ב ִּש ְמחָ ה' .סוף
מזמור ל"בִּ ' :ש ְמחו ַבה' וְ גִּ ילו צַ ִּד ִּיקים וְ הַ ְרנִּ ינו ָכל יִּ ְש ֵרי לֵ ב .]'...לא לתת לרגשות
ולראש-עם-המחשבות למשוך אותנו לדיכאון ,לא לתת לדברים
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האלה לבלבל אותנו ,להרגיש שאנחנו לא-מוצלחים (כשלוניים),
זה הכל שקר ,מי שמשתדל באמת – מצליח .בעזרת ה'.

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

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

ת .מה נגיד ,רבי יואל'יש – הוא היה יהודי ענק ,הוא היה ענק-
ענק ,ובאמת הוא לקח את הקהילה של סאטמר בארה"ב ועשה
מזה קהילה למופת .אמנם אחרי שהוא נפטר אז כבר לא יכלו
להחזיק את זה ,וזה כבר לא כל כך למופת ,אבל זה כמו כל דבר:
מחלוקת ,ירידה בגלל הגשמיות וכו' וכו' ,אבל אם ר' יואלי'ש
היה היום – העולם היה נראה אחרת .היינו צריכים רק אחד כמוהו,
לא הרבה.

ת .המתיוונים  -זה היהודים שהולכים בדרך של היוונים ,של
עשיו ,שזה היוונים .וכל אלה שהולכים עם השמאלנים ,והולכים
עם כל הדברים שכנגד הקב"ה ,ובכלל כנגד הדת-היהודית – אלו
הם המתיוונים .ואפילו יש בין 'החרדים כביכול' מתיוונים ,שבכל
אופן גם הם משתדלים גם לחיות חיים כאלה – ועוד עם הכשר!
יש כל מיני הכשרים...
ש .יתכן גם שיש בין המתיוונים כאלו שנותנים את
ההכשרים בעצמם...
ת .נכון .זה כל מיני הכשרים .והם מוצאים דרך לעשות את כל
מה שהם רוצים ,אז גם הם מתייוונים ,ה' ישמור עלינו .מי שלא
מתיוון זה יהודי שחי בפשטות ,ולא מבזבז כסף על שטויות,
ומשתדל לגדל את הילדים לתורה ,מצוות ומעשים-טובים ,אבל
באמת ,ועושה בית-יהודי ,שהדבר שהכי חשוב בו במשך השנה
זה החגים והחתונות ,וכל הדברים ששייכים לשנה יהודית-אמיתית.
ש .וכל המוזיקה...
ת .והצניעות ,שכחתי את הצניעות ,אני לא מבין איך שכחתי
את זה .והמוזיקה  -זה רחובי ,יש דברים רחוביים ,וגם החתונות
צריכים להיות שקטות ושמחות ,כי הריקוד האמיתי – זה השמחה
עם הקב"ה .צריכים להרגיש שאפשר להזמין את הקב"ה לחתונה
הזאת בלא להתבייש.

וכאשר הוא היה בחיים היו עוד גדולי-דור שגם הם היו חזקים,
מספיק היה אפילו 'חפץ חיים' אחד – אז הכל-הכל היה משתנה.
כי אחד כמו אלה ,היה להם כל אחד בנפרד כל כך הרבה כח
עליון ,שיכלו לעזור לעמ"י לחזור בתשובה .אבל אנחנו בעולם
שפל וירוד ,מסכן ,ואנחנו ,לא ,אין לנו רבנים בגודל כזה ,אז אנחנו
צריכים לבקש מהקב"ה שהוא האבא שלנו ,והאמא שלנו ,והכל
שלנו ,הכל יכול ,שהוא פשוט ירחם עלינו ,ושהוא יהיה בנוסף
לכל – גם הרב שלנו...
ש .כאלה נסיונות קשים לדור כה חלש...
ת .נכון ,אתם צודקים ,אבל אלה שצריכים לצאת מזה ֵ -יצאו
מזה בעזרת ה' ,ואז נמשיך את הבריאה ,הבריאה שהקב"ה התחיל,
נמשיך איתו עם זה ,וזה רק יהיה עִ ם טוב ,לא יהיה כבר רע ,אם
רק אפשר לדמיין כזה מצב...

ש .מה דעתך על הכנסים כנגד לימודי האקדמיה?...
ת .אני לא שמעתי ,אבל זה נשמע טוב מאד .ברוך ה' ,שמתי
לב שיש כבר מלחמה נגד הלמוד האקדמי.
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לסמוך רק על ה'
בס"ד ,ירושלים ,יום ב' י"ח טבת תשע"ז ,תקשור עם בנימין

ערב טוב ,אני מאד שמח שבאתם ,כי הלב שלי מאד כבד ,מצד אחד ,ומצד
שני ,אני מלא תקוה לעתיד .אבל לא יהיה קל .ועכשיו ,מהשבוע הזה ,אנחנו
מתחילים את הירידה החזקה שתביא לעליה הכי גדולה ,אבל זה לא פשוט,
וזה יהיה קשה ביותר ,כי עומדים לפנינו מצבים כל כך קשים שאם נדע
מראש בדיוק – אנחנו כל כך נפחד שאולי נאבד את הביטחון בה' ח"ו ,אז
אני רק אתחיל לספר לכם קצת ממה שעומד להיות.
אני יודע שהדור הזה ירד מאד ,והדוגמה של הירידה באה בסופו של דבר
מארצות-הברית ,והיהודים החרדים האמריקאים שטובלים בגשמיות הביאו
את האידישקייט הזה שלרוב מתפלל למעשה לעגל-הזהב ,ולא לקב"ה,
ומשם זה הגיע לכל העולם-היהודי-החרדי ,כולל פה בארץ ,בכל מקום בטעם
קצת אחר .אבל ברור דבר אחד :הירידה חדה ביותר ,ואם לא תהיה גאולה
בעתיד הקרוב – אני לא רואה דור-הבא של יהודים שיהיו ממש יראי שמים.
אפילו אם ההורים היו יראי-שמים ,אבל המשיכה של העולם הזה כל כך
חזקה – שלא מאמין שיהיה דור ,או מקסימום שני דורות ,שיישארו ממש
יהודים או אפילו דומים למה שצריך להיות.
וידוע מרבי חיים מצאנז זצ"ל שאמר שהגלות האחרונה תהיה בארה"ב,
ולכן הרב קוטלר ,רבי אהרן קוטלר זצ"ל ,קם ונסע לארה"ב כדי להציל
את היהודים .וברוך ה' הוא פתח את הישיבה בליקווד ,ובאמת הבן שלו,
רבי שניאור זצ"ל ,המשיך את זה ,הוא ואשתו ,והם בנו ישיבה ממש
לתפארת.
אבל היום ,אפילו זה – זה לא מה שזה היה .וזה גם לא מסוגל לחנך
דור הבא של יראי-שמים באמת .יש אחדים שיכולים לצאת משם ,אבל הכל
נהפך לגשמיות .ואם לייקווד הולכת לכיוון הזה – אז כולם הולכים לכיוון
הזה .אולי פה ושם יש איזה מקום קטן ששומר על העקרונות של פעם ,על
האידישקייט של פעם ,אבל עם הבחורים שרוצים להשתלב בחברה אין
הרבה תקוה.
ובכל העולם סובלים מזה .פה בא"י ,הקימו את מדינת-ישראל בשביל
להיות 'הפתרון הסופי של היהדות' ,ה' ישמור ,להפוך את זה לדבר-חילוני-
עולמי ,ארץ ,מדינה שהיא כמו כל המדינות בעולם .והם כמעט הצליחו ,ומה
מפריע להם? רק כמה יהודים מסכנים ,יהודים שרוצים להידבק להקב"ה,
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.

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.

'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'.

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.

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

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

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.

את הגשמיות שלו ,כי עוד מעט גם לא תהיה גשמיות ,כל הגשמיות תלך,
אתם לא מבינים את זה .כל ההשקעות ,וכל הבתים שאתם קונים – זה הכל
ֵיעלֵ ם .ארצות-הברית תיעלם .וארה"ב כבר בדרך .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.
באנגליה ישֵ נים כבר הרבה שנים .באירופה ,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,
בבקשה ,פליז ,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-הגאזים 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-גאזים ,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 ,וישארו 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
"הו! זה סימן
הבעיה שלכם .אבל מי שרוצה לדעת – מי שמרגיש ש ֹ
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 ,ובודאי 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.

שאלות ותשובות:
ש .האם אתה סבור שבימים הבאים יהיו דברים מתוחים בעולם או שזה
עדיין ישאר ככה 'מתחת לפני האדמה' ,ועדיין לא נראה את זה בגלוי?

הממשלה?! ...אה ,אה ...באמת ,הממשלה? הם הולכים נגד הדת ,באופן פתוח.
נגד הדת.

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.

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!...

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 ובודאי 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

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 .רוב העולם חושבים אותו הדבר כבר זה עשרים שנה ולא משתנים ,אז
אולי יש דרך אחרת להגיד את הדברים?...
ת .יש לי שאלה .הנביא ירמיהו ,הוא דיבר שמונים שנה ,ואפילו זרקו
אותו לבית-הסוהר ,האם הוא שינה את מה שהוא דיבר?! אני מדבר אמת,
ואנחנו משתדלים לדבר אמת .אנשים לא רוצים לדעת ,אפילו שעכשיו כל
האמת באמת יוצאת ,ואם מישהו רוצה הוא יכול לראות את זה .ובכלל,
אפשר לראות בעולם מה שקורה .אני אומר את האמת – וזהו .להגיד בדיוק
שיקרה ביום כזה וכזה דבר שכזה וכזה – זה אני לא יכול לעשות .לא
קיבלתי מסרים כאלה ,ואני לא יכול .בן אדם צריך להסתכל בתוך הספרים
והוא ֵידע בדיוק מה שעומד להיות .ואם הוא לא רוצה להסתכל ולהבין ,זה
כתוב בנבואות בדיוק מה שהולך להיות .והנביא מדבר קשה מאד ,כל
לו לָ אָ ָדם
יעין ֹ
הנביאים [רמב"ם פרק ד' מהלכות תשובהֶׁ ' :שהַ ּת ֹוכָ חָ ה גּ ֹו ֶׁר ֶׁמת ִל ְתשוּבָ ה ֶׁש ִּבזְ ַמן ֶׁש ּמ ֹו ִד ִ
רון אַ ל ּ ַת ְחש ְֹך' .וְ כֵ ן
הו ִכיחַ לַ חַ ּ ָט ִאים ֶׁש ּ ֶׁנא ֱַמר ' ְק ָרא ְבגָ ֹ
חוזֵ ר ִּב ְתשוּבָ ה ...וְ כֵ ן ִצ ָ ּוה ּו ְל ֹ
תו ֹ
או ֹ
ימין ֹ
ח ֲָטאָ יו ו ַּמ ְכ ִל ִ
הו ִכיח ּו ְליִ ְש ָראֵ ל ַעד ֶׁשחָ זְ ר ּו ִּב ְתשוּבָ הְ .ל ִפיכָ ְך צָ ִר ְ
יך ְלהַ עֲ ִמיד ְּבכָ ל ָקהָ ל וְ ָקהָ ל ִמ ִ ּי ְש ָראֵ ל חָ כָ ם
יאים ֹ
ּ ָכל הַ ְּנ ִב ִ

מו ִכיחַ לָ ַר ִּבים ו ַּמחֲזִ ָירן ִּב ְתשוּבָ ה .]'...וברור דבר
ירא ָש ַמיִ ם ִמ ְּנעו ָּריו וְ אָ הוּב לָ הֶׁ ם ֶׁש ְ ּיהֵ א ֹ
דול וְ זָ ֵקן וִ ֵ
ָּג ֹ
אחד :כתוב בספר יואל שבסוף ,כל יהודי שהוא בארץ ישראל ,שהוא צועק
אל ה' להציל אותו ,שמכיר בה' כהכל-יכול – הוא ינצל [יואל סוף פרק ג'' :וְ הָ יָה
יטה ּ ַכאֲ ֶׁשר אָ ַמר ה' ,וּבַ ּ ְש ִר ִידים אֲ ֶׁשר ה'
ּכֹל אֲ ֶׁשר יִ ְק ָרא ְּב ֵשם ה' יִ ּ ָמלֵ טִּ ,כי ְּבהַ ר ִצי ֹּון ּו ִבירו ָּש ִ ַלם ִּת ְהיֶׁה ְפלֵ ָ
ק ֵֹרא ,'...ובפירוש המצודות דוד' :ר''ל כי הפליטה תהיה בהר ציון לבד כמו שהבטיח ה' ,וגם שם לא
לכולם ,כי רק בהנשארים המבוררים שבהם ,אשר כל א' מהם קורא אל ה' וצועק אליו ומשים בו

בטחונו .]'...יותר טוב מזה – אני לא יכול לעשות.
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 הענין של לבוא לארץ ,האם זה ענין של ימים או שבועות או
חדשים?...
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 עֵ ד 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 חדשיים,
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 .ויש הרבה שרואים זאת ברור ,את הכוכב...
ת .נכון ,הרבה רואים זאת .אין בכך ספק.
ש .בזוהר הקדוש פרשת בלק
בשבת...

[דף רי"ב]

יש קצת משמעות שהכוכב יתגלה

זַמין קו ְּד ָשא ְּב ִר ְ
יעאְ ,מ ַנ ְּצצָ א ְּבע'
יך הוּא ְל ִמ ְבנֵי יְ רו ָּשלַ ם ,ו ְּלאַ ְחזָ אָ ה חַ ד ּכֹכָ בָ א ְק ִב ָ
[' ְּתנָןִ ּ ,

יה ע' ּכֹכָ ִבין אַ ח ֲָרנִ ין ,וִ יהֵ א נ ִָהיר וְ לָ ִהיט ע'
ֵיה ְּבאֶׁ ְמצָ עוּת ְר ִק ַ
ָרהֲ ִטין ,ו ְּבע' זִ ִ
יע ,וְ יִ ְש ּ ָתאֲלוּן ּ ֵב ּ
יקין נַהֲ ִרין ִמ ּנ ּ
יעאָ ה]...
יתאָ ה ,וְ יִ ְת ְּכנִ יש ְּב ֹיו ָמא ְש ִב ָ
יתאָ ה ,יִ ְתחֲזֵ י ְּבכ''ה ֹיו ִמין ְלי ְַרחָ א ְש ִּת ָ
ֹיו ִמין ...ו ְּב ֹיו ָמא ְש ִת ָ

ת .יתכן ,אינני יודע .אבל הכוונה היא שיראו את זה ,זאת אומרת
שמדובר על כך שכולם יראו את זה .עכשיו – חלק של האנשים רואים את
זה ממש ,ויש יותר ויותר אנשים שרואים את זה בלי טלסקופ ,בעינים
חשופות .ויש כאלו שרוצים להגיד שזה לא נכון ,וזה 'כל מיני דברים' ,אבל
זה לא נכון .כי זה כן נכון (הכוכב) .הם רואים את זה ,יותר מדי אנשים
רואים את זה ,אנשים טובים ופשוטים ,שאין להם שום אינטרס להגיד שהם
ראו או לא ראו .אז זה בודאי נכון .וכמובן שהבסיס – זה הזוהר.
ש .האם ישנם סכנות נוספות מלבד הכוכב או שזה האיום היחידי שקיים
כרגע?..
ת .לא ,ישנם עוד סכנות ,סכנות נוספות .אבל גם בארץ-ישראל ישנן
סכנות .הנה אנחנו כל הזמן בסכנה עכשיו פה .אבל מי שעוזב את ארץ-
ישראל – זה לא כדאי ,מי שמתכנן לעזוב את ארץ ישראל – לא כדאי.
ש .האם כדאי להגיד לקרובים ולחברים בחוץ-לארץ לבוא הֵ נה כמה שיותר
מהר?
ת .אם יקשיבו .כי אם הם לא רוצים להקשיב – כנראה שיחשבו
ש'נפלתם על הראש' ...תראו ,לפני חמש עשרה שנה ,יותר מחמש עשרה
שנה ,כמה אנשים פה באיזור הלכו לילד שקוראים לו חיים וייל (אחד מהילדים
האוטיסטים שתיקשרו) ,וחיים אמר להם" :עכשיו זה הזמן להגיע לארץ" .אז הם
באו ,בתמימות ,באו עם המשפחות שלהם ,אפילו שלא היה להם כסף .והם
התיישבו פה ,היו בטוחים ש'זהו' .וחודש לאחר שהגיעו היתה נפילת
'התאומים' .ואז הם אמרו" :זהו זה! הגענו להתחלה של הגאולה" .ואנחנו
כבר חמש עשרה וחצי שנים אחרי זה ,ועוד לא ראינו את הגאולה .אבל הם
חיתנו ילדים ,ונולדו פה עוד ילדים ,ואין להם את הבעיה לשכנע את כל
הילדים שלהם להגיע לארץ ,כי הם כבר בין כך נמצאים פה .והם לא ילכו
לשום מקום אחר .אז הם במצב יותר טוב.
יש אפשרות בשניה אחת לסגור את כל החשמל ,ויש אפשרות לעצור
כל מטוס מלהמריא .אז מי שחושב שהם יסעו לאמריקה ולאירופה ,והם
יוכלו בכל רגע לחזור – הם יהיו תקועים שמה אם יהיה משהו .כמו שכאשר
התאומים נפלו ,הם רק לוחצים על כפתור אחד – ואף מטוס לא ימריא לשום
הו ,אבל
כיוון .חבל לעזוב את הארץ אפילו לדקה .ואם מישהו אומר ליֹ " :

אתם אומרים זאת חמש עשרה שנה!" ...נכון ,חבל גם בחמש עשרה שנה
לעזוב את הארץ אפילו לדקה .פעם אנשים לא עזבו את הארץ ,זה אסור.
רק בשביל פרנסה ,או בשביל להתחתן .אבל עכשיו ,על כל חתונה של כל
חבר רחוק רצים לאירופה או לאמריקה או ל'לא-משנה-איפה' .באנגליה
משאירים את הילדים עם מישהו ,ועפים לאיזה בר-מצוה של הנכד או מי
יודע מה...
ש .האם אתה צופה שעם מינויו של טראמפ יהיו דברים גדולים בעולם?...
ת .אני בטוח שיקרו דברים ,אבל אני לא יודע מה ,ולא יודע בדיוק מתי,
אם זה יהיה באותו יום .ואני יודע שמתכוונים לעשות הרבה הפגנות שם,
עם אלפי-אלפי אנשים ,אבל מה שבאמת יקרה – זה אני לא יודע .מה שאני
יודע זה שיהיו ערים שלמות שיפלו .ערים גדולות ,לא בארץ ישראל.
ש .איך? אטומי? מה בדיוק יקרה?
ת .אני לא יודע .אני יודע שייעלמו.
ש .היו שדיברו על לונדון ,ניו יורק ופאריז...
ת .נכון ,צדיקים אמרו זאת.
ש .האם אתה צופה בזמן-קרוב עימות בין רוסיה וארצות הברית?
ת .אני מאמין שכן ,כי רוסיה ואמריקה ואנגליה ואירופה הם כולם באותו
הצד ,זה הכל הצגות ,זה הכל הצגה גדולה ,איך קוראים לזה? 'דה גרייטסט
שואו און ארת' (" – )The greatest show on earthההצגה הגדולה
בעולם" ,הם הולכים לעשות קונפליקטים (מהומות ,חיכוכים) ,מה זה משנה
להם כמה חיילים נהרגים ,מה שיותר – יותר טוב .וכעת הכושי שלח כל כך
הרבה חיילים לגבול פולניה-רוסיה עכשיו ,עם טילים גרעיניים ,אז מה? אז
איך יכול להיות שלא .ואם תשאל על מה הם נלחמים? אף אחד לא יודע
בדיוק...
ש .אז איך זה שדיברו על טראמפ שזה כמו 'כורש'?! ....הוא מדבר ליהודים
בידידות מופגנת...
ת .כי אנשים רוצים להאמין שהוא בא להציל את המוסדות ,שהם יוכלו
להמשיך את החיים כמו שזה עכשיו ,שהישיבות ימשיכו ,שה'בתי-יעקב'
ימשיך ,שהכל ימשיך ,ובגלל זה הם קיבלו אתו ככה ,בהתלהבות .אבל הוא
לא כזה ,בודאי שלא .אל תסמכו על זה! מה? הוא בעד המדינה? אנחנו לא
רוצים את המדינה! אז מה ,מה הוא יציל? הוא לא בן אדם דתי ,וגם לא
נוצרי-דתי .זה שהוא רוצה לעזור למדינת-ישראל – מה זה שייך לנו?...
ש .ככה הוא תופס את זה בראש שלו...

חשיבות אחרת .הם מחפשים כל מיני מסכנים בשביל להשתמש בהם כדוגמה
להפחיד ,זה אמור להפחיד את האנשים .אבל אם זו גיורת ,אז רוב האנשים
יגידו" :טוב ,גיורת ,נו ,בשביל זה אני לא הולך לעזוב את כל מה שיש לי
להתחיל להיות קנאי" .אתם צריכים להבין :אנשים רוצים את הגשמיות בכל
מחיר .אבל בכל אופן זה חשוב מאד שהם מראים את הקלפים שלהם ,כי
הרבה יהודים יתחילו להגיד :עד כאן! ויתחילו להתנגד .רק אני מקוה שלא
יחליטו בשביל זה לעזוב את הארץ ,כי לא יהיה להם יותר טוב בחו"ל...
לדוגמה ,כל צעיר או צעירה מקבל כסף מהמדינה בארה"ב ,כמו למשל
בקייטנות שיש בניו-יורק ,שם רוב הילדים הולכים לקייטנות וישֵ נים שם
וכו' ,אבל מי שעובד איתם יכול לקבל יותר כסף מהמדינה אם הוא רק
חותם על כמה דפים .ומה אומרים הדפים האלה? הוא חותם שם שהוא ילך
לצבא אם יקראו לו! ואנשים בכלל לא יודעים על מה הם חותמים ,הם רק
יודעים שמקבלים יותר כסף מן הרגיל.
ש .מה? האם גם באמריקה יש בעיות עם הצבא?!...
ת .בינתיים זה רק מתנדבים ,אבל ככה יש להם רשימה של צעירים .הם
כל הזמן עושים רשימות ,רשימות-רשימות .אוספים מידע ,כדי שהם ֵידעו
איפה כל בן אדם נמצא ,ומה אפשר לעשות אתו ,ואיך אפשר לקחת אותו...
ש .משרד-החינוך הודיע עכשיו לכל תלמודי-התורה ,אפילו אלו שלא
מקבלים מהם כסף ,שהם לא יקבלו רשיון להפעיל את התלמוד-תורה ,אלא
אם כן יקבלו את התכתיבים של משרד-החינוך בכל דבר ודבר ,תכניות
הלימודים ,בחירת התלמידים וכו' וכו'...
ת .נו! זהו זה! זה הגיע סוף סוף!! והמנהלים לא יקומו ויגידו ,הרוב
לפחות ,לא יגידו' :עד כאן ,אנחנו עושים שביתה ,גמרנו ,לא רוצים אתכם'.
לא! יתחילו להפחיד אותם ,ולקחת ילדים שלא רשומים בבית ספר (כל מיני
עלילות) וכו' וכו' וכו' ,אז עכשיו הם מראים את הפרצוף האמיתי שלהם...
ש .המפחיד בזה היא העובדה שלא קמה כל זעקה...
ת .זה מה שמפחיד .יותר מכל הדברים זה הכי מה שמפחיד.
ש .איך אדם ממוצע יכול לדעת שמוסד חינוכי שם הוא שולח את הילדים
שלו זה באמת מוסד חינוכי טוב ,שזה באמת מחנך להתקרבות לה' ,מחנך
לאמת? ...מי יכול לדעת מה קורה מאחורי הווילונות?...
ת .מאד מאד ברור .מי שיושב ולומד עם הבן שלו ,או עם הבת שלו או
שלה – יודע לפי מה שהם לומדים מה קורה .הסגנון של הלימוד מראה,
בודאי ובודאי.
ש .הסתלקו לאחרונה כמה וכמה רבנים גדולים....

ת .אז מה? הוא יבוא פה ,נניח ,וישלח יותר מטוסים ויותר אני-לא-יודע-
מה ,ויעזור לצבא ...מה כל זה עוזר בשבילנו?!...

ת .טוב ,ה' לוקח את הצדיקים .אנחנו יודעים שזה יהיה
ִאיש ָשם ַעל לֵ ב ,וְ אַ נְ ֵשי חֶׁ סֶׁ ד ֶׁנא ֱָס ִפים ְּבאֵ ין ֵמ ִבין' ,]...וזו עובדה שאין לנו גדול-הדור אחד.
יש לנו צדיקים ברוך ה' ,אבל גדול-הדור – אין לנו.

ש .פורסם בעולם לאחרונה שיש כמה אנשים בודדים שהם מחזיקים את
ההון שכנגד כל שאר אנשי העולם .וחלק מהם יהודים...

ש .עכשיו מתחילים ימי השובבי"ם ,מה כדאי להתחזק במיוחד בימים
קדושים אלו?...

ת .נכון ,זה נהיה עוד יותר מרוכז אצל עוד פחות אנשים .המצב הוא
קשה מאד .והם לא יהודים ,הם רשעים ,הם ערב-רב בטוח .אולי עמלק.

ת .אם אני דיברתי ודיברתי ודיברתי – ואתה עוד שואל !?...אז לא
אמרתי .משהו לא בסדר ...להתקרב לה' ,זהו .להתקרב לה' ,ממש .אין לנו
את מי לשאול בדרך כלל ,רק ללכת ישר אל ה' ,להרגיש אותו ,להיות אתו,
ובודאי ובודאי להמשיך ללמוד ,ולהתקדם בלימוד התורה וכו' ,אבל עיקר-
העיקרים זה שיהיה קשר עם ה' [אבות סוף פרק ב'' :וְ ַדע ִל ְפ ֵני ִמי אַ ּ ָתה ָע ֵמל' ,]...כשיש
קשר עם ה' – העולם הוא אחר .אנחנו חייבים הכל בשביל הקשר הזה.
הקשר הזה – זה הסיבה בשביל כל החיים שלנו! אין משהו יותר מזה .יש
ילדים ,אמרתי זאת הרבה פעמים ,יש ילדים ויש בעל ויש אשה וכו' ,אבל
הקשר היחידי האמיתי-האמיתי – זה הקשר עם ה'.

ש .מה דעתך על ההפגנות הסוערות שהתקימו השבוע ברחובות ירושלים
על מעצרן השפל של חמשת הבנות החרדיות בכלא-הצבאי?
ת .ברוך ה' ,ברוך ה' .הממשלה מראה את הפרצוף המכוער שלה ,ברוך
ה' ,שיבינו ,שיתחילו לפחד .אבל הרי הם לא עושים את זה לילדים של
הרבנים ,ולא עושים את זה לילדים של עסקנים חשובים ,ולא עושים את
זה לכל מיני אנשים חשובים ,אם הם רק יושבים בכנסת ,או אם יש להם

['הַ ַ ּצדִּ יק אָ בָ ד וְ אֵ ין

רצח הילדים שלנו
בס"ד ,ירושלים ,יום ד' פרשת בשלח ,י"ב שבט תשע"ז ,עם בנימין גולדן

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 התינוקים 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.
כל אלה שנרצחו ,גם הרוצחים לא היו לגמרי בשיווי-משקל נפשי,
אלה הרוצחים .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 פיאות
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.
מארצות-הברית 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.
בסופָ ה .אשה אחת אמרה שיש איזה מקובל באמריקה,
ֹ
אמריקה
שאינני יודע מי זה ,שאמר להם לעבור מארה"ב לכותל כדי
להתפלל על טראמפ ...להתפלל על טראמפ?! למה להתפלל על
טראמפ?! כי הוא כמו כורש!! ...כמו אז בסוף גלות בבל ,שקם
המלך כורש בבבל והיתה 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
שוים .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 לידים 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 נלחם עם זה וזה
נלחם עם זה [זכריה ח' י'' :וַ א ֲַש ַלח אֶ ת ָכל הָ אָ ָדם ִאיש ְּב ֵרעֵ הו .]'...עד שתהיה
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.
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 ,זה ממש סם-המות .נבקש ממנו 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.
יש שאלות?
שאלות ותשובות
ש .בענין שמירת השבת ,האם אתה רואה איזו דרך לקרב יהודים
בדרכי-נועם לשמירת השבת?..
ת .אתם מדברים בטח על החילונים ,כי הרי החרדים בטוחים שהם
שומרים שבת כמו שצריך ...אבל לצערי הרב זה לא בדיוק,
שומרים שבת ,אבל ...לא ,לא באותה הרוח הנדרשת ,בדרך כלל
זה לא הרוח שנצרכת לשמירת השבת .אבל יש כאלה שכן ,ויש
כאלה שלא .אבל אם בן אדם הוא עם עבירות קשות ,אז איך הוא,
כאשר הוא נמצא כ"כ בתוך החומר ,בתוך המטריאליזם ,איך הוא
יכול באמת לשמור שבת?! איך הוא יכול להרגיש את זה?! זו רמה
כ"כ גבוהה של הנשמה – ליהנות מן השבת באמת .אז יש אנשים
ברוך ה' שיכולים ,אבל לצערי הרב ,זה נשכח מהרוב ,הרוב שכחו
איך לעשות את זה.
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 ,אם לא נעשה איזו התעוררות
מסוימת מצידנו...
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 אסיפות 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-הגאזים .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 עִ ם 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 ְּלמַ ה 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 [יחזקאל כ"ט ,ז'ְּ ' :ב ָתפְּ ָשם ְּב ָך בַ ַכף ֵתרוֹ ץ ובָ קַ עְּ ָת לָ הֶ ם
ָכל כ ֵָתף ,ו ְּבהִ ָש ֲענָם עָ לֶ ָ
יך ִת ָשבֵ ר וְּ הַ עֲמַ ְּד ָת לָ הֶ ם כָל מָ ְּתנָיִ ם .]'...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
הרישעות שיש היום .יש חרדים שהם תלויים ברשעים ,והם עושים
שמוץ' (לכלוך)
מה שמבקשים מהם ,או בגלל שיש להם איזה ' ְּ
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 .הם לא היו צריכים להיות שם ,מה הם עושים שם בכלל?...
ת .מה הם עושים? הם עושים מה שהם רוצים! ..הם – יש להם
עבודה טובה ,יש להם משכורת מעולה ,הם יכולים פה ושם 'לגרד'
עוד קצת כסף .ולא רק זה ,זה מקום שלצערי הרב מי שנכנס שם
לא יצא נקי.
[בהקשר לנושא הנהגת עם ישראל בזמן שלפני הגאולה על ידי אנשים תאבי בצע ושררה
שאין דאגתם כלל על אחיהם אלא לאינטרסים של עצמם – ר' באורך ספר יחזקאל כל פרק
ל"ד .לבקשת בנימין גולדן הבאנו את כל הפרק בסוף המסר].

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 הענין 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 .בזכות הדיבור היפה שלך ,אולי עכשיו הם כן ילמדו...
ת .לא כל כך מאמין שמה שאני אגיד יְּ שַ ֶנה את זה...
ש .מה שאני רואה עכשיו ברור את מה שכבר דיברתם על כך
לפני שנים ,שמי ששולט כאן היום זהו שלטון של גוים ,הסע"ח,
והמטרה שלהם זה פשוט להרוס כל חלקה טובה ,לפגוע ביהודים
בכל דרך שהיא...
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 הלואה ,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 להכנס לבונקרים שלהם ולהשאיר את כולם
בחוץ .אז לכן – זה הכל משחק ,הכל משחק.
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-האויר מאד משונה ,הכל
משונה .הכל של 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.
ש .מה אתה אומר על כל היהודים שיוצאים עכשיו בימים אלו
להפגנות הסוערות נגד הגיוס בכל רחבי הארץ?

ת .היהודים שיוצאים להפגנות – אני מאד מעריץ אותם ,כי הם
נלחמים על משהו מאד עקרוני בשביל להציל את עם ישראל .וזה
– שלא לתת לאף חרדי או חרדיה להגיע לצבא .כי הצבא – הוא
לא צבא יהודי ,הוא צבא עם עקרונות של גוים .הכי טובים
שביניהם – הם החילוניים ,חוץ מהחרדים והמזרחיסטיים ,אבל גם
רוב הצבא מורכב מחילונים ומגוים ומאנשים שהם עושים עבירות
קשות ביותר .וכל בחור יהודי שמגיע לצבא רואה את העבירות
האלה .וחוץ מזה הוא הרי צריך ללכת להילחם על מה שהכנסת
מחליטה ,או על מה שראש-הממשלה מחליט ,כשיודעים שהוא
רוצה להרוס את עם ישראל ,את הדת של עם ישראל .אז אני לא
מבין .אני לא מבין איך זה שמישהו יכול לתת ,אפילו מבלי להלחם,
איך אפשר לתת לילד או לילדה ללכת לצבא!?...
ש .נראה לי פה ,עם כל הרצון לדון לכף זכות ,אבל יש עיסוק-
יתר עם הדירות .כל הזמן קונים ,בונים ,משפצים ,מוכרים,
מרחיבים ,יש איזה מין רדיפה עם זה ,שקיעה יתירה בעסקים
האלה...
ת .נכון ,בטח ,זה מה שאני מדבר ,על זה בדיוק אני מדבר .אין סוף
לעיסוק הזה .אבל יש כאלה מסכנים ,שהם בלי דירות ,אז מה? יש
כאלה שהם עם כסף ,אז הם משפצים ,מסדרים ,והרבה מהם גם
אין להם כסף ,והם לווים כסף בשביל זה ,בשביל להמשיך עם
הנסיעות לחוץ-לארץ ועם כל ה'שמונצעס' שיש להם .אבל יחד עם
זה יש לנו מספיק משפחות שלנו ,של החרדים ,אפילו עם ארבע-
עשרה ,או חמש-עשרה ילדים ,שאין להם מספיק אוכל ,ואין להם
מספיק מקום לגור ,יש להם ממש חיים בצמצום .אז מה? מה זה
צריך להיות? איזו מדינה זו צריכה להיות?

ש .שוב עולה כעת העניין של המקומות הקדושים .לדאבון לבנו
בכל המקומות-הקדושים כל הקדושה שלהם הולכת ויורדת .הם
הופכים להיות מוזיאונים ,כמו איזה פארק לאומי ,כמו שבקבר
שמואל הנביא הפכו את זה לפארק נבי-סמואל ,עכשיו רוצים
לעשות גם במירון "פארק-מירון" .רוצים לרוקן לחלוטין את
הקדושה של היהדות מכל המקומות הקדושים ,ה' ישמור...
ת .אבל זהו .זה התפקיד שלהם ,של העסקנים החרדים.
ש .אני נבוך בענין של האנשים האלה ,האם הם עושים זאת בזדון?
ומה אנחנו יכולים לעשות?
ת .המלחמה הכי טובה זה שכולם יתאחדו .אבל גם ככה באים אלה
שהם 'כביכול-אמיתיים' ,ויש תמיד התנגדות (לדברים הנכונים מצד
החרדים המזויפים) וזה הורס .אבל מה שצריכים לעשות זה להתאחד
ולהיות ביחד ,ולעשות קהילות של חרדים-אמיתיים ,שנאמנים לה'.
חרדים שרוצים רק להיות עבדי ה' ,ובלי כל ה'שמונצעס' (השטויות
החמרניות) .טוב ,אני חושב שאם אגיד מילה נוספת – הלב שלי
יפסיק ח"ו .אני מאד בוכה על עם ישראל.
ש .אבל האם אי אפשר לראות כמה נקודות טובות?..
ת .אני רואה שיש צעירים שכמה שהם גדלים במשפחות
מטריאליסטיות ,הם ,הנשמה שלהם מתגעגעת לשכינה .ויש הרבה
כאלה ,הרבה כאלה .הם לא הרבה בהשוואה לכל האוכלוסיה של
העולם ,אבל יש הרבה אמיתיים .והם יחזרו בתשובה ,והם יתחזקו,
והם יחזרו לגמרי להקב"ה .והם – אני מקוה שגם אנחנו נהיה
ביניהם – יגיעו לנצח.

פרק ל"ד ביחזקאל
א) ַוי ְִהי ְדבַ ר ה' אֵ לַ י לֵ אמֹר :ב) ֶּבן ָא ָדם ִהנָבֵ א ַעל רוֹ ֵעי י ְִש ָראֵ לִ ,הנָבֵ א וְ ָא ַמ ְר ָת אֲלֵ יהֶּ ם לָ ר ִֹעים ,כֹה ָא ַמר ֲאדֹ' ה' ,הוֹ י ר ֵֹעי
יאה ִתזְ ָבחו ,הַ צֹאן
תאכֵ לו ,וְ אֶּ ת הַ ֶּצ ֶּמר ִת ְל ָבשו ,הַ ְב ִר ָ
י ְִש ָראֵ ל אֲ ֶּשר הָ יו ר ִֹעים אוֹ ָתם ,הֲלוֹ א הַ צֹאן י ְִרעו הָ ר ִֹעים :ג) אֶּ ת הַ חֵ לֶּ ב ֹ
ֲשב ֶֹּתם ,וְ אֶּ ת
אתם ,וְ לַ ִנ ְש ֶּב ֶּרת לֹא חֲבַ ְש ֶּתם ,וְ אֶּ ת הַ ִנ ַדחַ ת לֹא ה ֵ
לֹא ִת ְרעו :ד) אֶּ ת הַ נ ְַחלוֹ ת לֹא ִחז ְַק ֶּתם ,וְ אֶּ ת הַ חוֹ לָ ה לֹא ִר ֵפ ֶּ
יתם א ָֹתם ו ְבפָ ֶּר ְך :ה) ו ְַתפוצֶּ ינָה ִמ ְב ִלי ר ֶֹּעהַ ,ו ִת ְהיֶּינָה ְל ָא ְכלָ ה ְלכָ ל חַ יַת הַ ָש ֶּדה ַו ְתפוצֶּ ינָה:
זְקה ְר ִד ֶּ
הָ אֹבֶּ ֶּדת לֹא ִב ַק ְש ֶּתם ,ו ְבחָ ָ
ו) י ְִשגו צֹאנִ י ְבכָ ל הֶּ הָ ִרים וְ ַעל ָכל ִג ְב ָעה ָר ָמה ,וְ ַעל ָכל ְפנֵי הָ ָא ֶּרץ ָנפֹצו צֹאנִ י ,וְ אֵ ין דוֹ ֵרש וְ אֵ ין ְמבַ ֵקש :ז) לָ כֵ ן ר ִֹעיםִ ,ש ְמעו אֶּ ת
ְדבַ ר ה' :ח) חַ י ָאנִ י נְ אֻ ם ֲאדֹ' ה' ִאם לֹא י ַַען הֱיוֹ ת צֹאנִ י לָ בַ ז ַו ִת ְהיֶּינָה צֹאנִ י ְל ָא ְכלָ ה ְלכָ ל חַ יַת הַ ָש ֶּדה ֵמאֵ ין ר ֶֹּעה ,וְ ל ֹא ָד ְרשו
ר ַֹעי אֶּ ת צֹאנִ י ,וַי ְִרעו הָ ר ִֹעים אוֹ ָתם ,וְ אֶּ ת צֹאנִ י לֹא ָרעו :ט) לָ כֵ ן הָ ר ִֹעיםִ ,ש ְמעו ְדבַ ר ה' :י) כֹה ָא ַמר ֲאדֹ' ה'ִ ,הנְ נִ י אֶּ ל הָ ר ִֹעים,
וְ ָד ַר ְש ִתי אֶּ ת צֹאנִ י ִמי ָָדם ,וְ ִה ְש ַב ִתים ֵמ ְרעוֹ ת צֹאן ,וְ ל ֹא י ְִרעו עוֹ ד הָ ר ִֹעים אוֹ ָתם ,וְ ִה ַצ ְל ִתי צֹאנִ י ִמ ִפיהֶּ ם ,וְ ל ֹא ִת ְה ֶּייָן לָ הֶּ ם ְל ָא ְכלָ ה:
יא) ִכי כֹה ָא ַמר אֲ דֹ' ה'ִ ,הנְ נִ י ָאנִ י ,וְ ָד ַר ְש ִתי אֶּ ת צֹאנִ י ו ִב ַק ְר ִתים :יב) ְכבַ ָק ַרת ר ֶֹּעה ֶּע ְדרוֹ ְביוֹ ם הֱיוֹ תוֹ ְבתוֹ ְך צֹאנוֹ נִ ְפ ָרשוֹ תֵ ,כן
אתים ִמן הָ ַע ִמים ,וְ ִק ַבצְ ִתים ִמן
אֲ בַ ֵקר אֶּ ת צֹאנִ י ,וְ ִה ַצ ְל ִתי אֶּ ְתהֶּ ם ִמ ָכל הַ ְמקוֹ מֹת אֲ ֶּשר ָנפֹצו ָשם ְביוֹ ם ָענָן וַעֲ ָרפֶּ ל :יג) וְ הוֹ צֵ ִ
יקים ו ְבכֹל מוֹ ְשבֵ י הָ ָא ֶּרץ :יד) ְב ִמ ְר ֶּעה טוֹ ב אֶּ ְר ֶּעה א ָֹתם,
יתים אֶּ ל הָ ֵרי י ְִש ָראֵ ל ָבאֲ ִפ ִ
הָ אֲ ָרצוֹ תַ ,וה ֲִביא ִֹתים אֶּ ל אַ ְד ָמ ָתם ,ו ְר ִע ִ
ו ְבהָ ֵרי ְמרוֹ ם י ְִש ָראֵ ל י ְִהיֶּה נְ וֵהֶּ םָ ,שם ִת ְר ַב ְצנָה ְב ָנוֶּה טוֹ ב ,ו ִמ ְר ֶּעה ָש ֵמן ִת ְר ֶּעינָה אֶּ ל הָ ֵרי י ְִש ָראֵ ל :טו) אֲ נִ י אֶּ ְר ֶּעה צֹאנִ י ,וַאֲנִ י
חבֹש ,וְ אֶּ ת הַ חוֹ לָ ה אֲ חַ זֵק ,וְ אֶּ ת הַ ְש ֵמנָה וְ אֶּ ת
אַ ְר ִביצֵ ם ,נְ אֻ ם אֲ דֹ' ה' :טז) אֶּ ת הָ אֹבֶּ ֶּדת אֲבַ ֵקש ,וְ אֶּ ת הַ ִנ ַדחַ ת ָא ִשיב ,וְ לַ ִנ ְש ֶּב ֶּרת אֶּ ֱ
ילים וְ לָ ַעתו ִדים :יח) הַ ְמ ַעט
הַ ֲחז ָָקה אַ ְש ִמיד ,אֶּ ְר ֶּענָה ְב ִמ ְש ָפט :יז) וְ אַ ֵתנָה צֹאנִ י ,כֹה ָא ַמר אֲ דֹ' ה'ִ ,הנְ נִ י שֹפֵ ט ֵבין ֶּשה לָ ֶּשה ,לָ אֵ ִ
ִמ ֶּכם הַ ִמ ְר ֶּעה הַ טוֹ ב ִת ְרעו ,וְ י ֶֶּּתר ִמ ְר ֵעיכֶּ ם ִת ְר ְמסו ְב ַרגְ לֵ יכֶּ ם ,ו ִמ ְש ַקע ַמיִם ִת ְשתו ,וְ אֵ ת הַ נוֹ ָת ִרים ְב ַרגְ לֵ יכֶּ ם ִת ְרפֹשון :יט) וְ צֹאנִ י
ִמ ְר ַמס ַרגְ לֵ יכֶּ ם ִת ְר ֶּעינָה ,ו ִמ ְר ַפש ַרגְ לֵ יכֶּ ם ִת ְש ֶּתינָה :כ) לָ כֵ ן כֹה ָא ַמר אֲ דֹ' ה' אֲלֵ יהֶּ םִ ,הנְ נִ י ָאנִ י ,וְ ָשפַ ְט ִתי ֵבין ֶּשה ִב ְריָה ובֵ ין
ֶּשה ָרזָה :כא) י ַַען ְבצַ ד ו ְבכָ ֵתף ֶּת ְהדֹפו ,ו ְב ַק ְרנֵיכֶּ ם ְתנ ְַגחו ָכל הַ נ ְַחלוֹ תַ ,עד אֲ ֶּשר ה ֲִפיצוֹ ֶּתם אוֹ ָתנָה אֶּ ל הַ חוצָ ה :כב) וְ הוֹ ַש ְע ִתי
ְלצֹאנִ י ,וְ לֹא ִת ְהיֶּינָה עוֹ ד לָ בַ ז ,וְ ָשפַ ְט ִתי ֵבין ֶּשה לָ ֶּשה :כג) ַוה ֲִקמ ִֹתי עֲ לֵ יהֶּ ם ר ֶֹּעה אֶּ חָ ד וְ ָר ָעה אֶּ ְתהֶּ ן ,אֵ ת ַע ְב ִדי ָדוִ יד .הוא י ְִר ֶּעה
ָשיא ְבתוֹ כָ םֲ ,אנִ י ה' ִד ַב ְר ִתי :כה) וְ כָ ַר ִתי לָ הֶּ ם
א ָֹתם וְ הוא י ְִהיֶּה לָ הֶּ ן ְלר ֶֹּעה :כד) וַאֲ נִ י ה' אֶּ ְהיֶּה לָ הֶּ ם לֵ אל ִֹקים ,וְ ַע ְב ִדי ָדוִ ד נ ִ
ְב ִרית ָשלוֹ ם ,וְ ִה ְש ַב ִתי חַ יָה ָר ָעה ִמן הָ ָא ֶּרץ ,וְ י ְָשבו בַ ִמ ְד ָבר לָ בֶּ טַ ח וְ י ְָשנו ַבי ְָע ִרים :כו) וְ נ ַָת ִתי אוֹ ָתם ו ְס ִביבוֹ ת ִג ְב ָע ִתי ְב ָרכָ ה,
ֶּשם ְב ִעתוֹ ִג ְשמֵ י ְב ָרכָ ה י ְִהיו :כז) וְ נ ַָתן ֵעץ הַ ָש ֶּדה אֶּ ת ִפ ְריוֹ  ,וְ הָ ָא ֶּרץ ִת ֵתן יְבולָ ה ,וְ הָ יו ַעל אַ ְד ָמ ָתם לָ בֶּ טַ ח ,וְ י ְָדעו ִכי
וְ הוֹ ַר ְד ִתי הַ ג ֶּ
אכלֵ ם ,וְ י ְָשבו
אֲ נִ י ה'ְ ,ב ִש ְב ִרי אֶּ ת מֹטוֹ ת עֻ ָלם ,וְ ִה ַצ ְל ִתים ִמיַד הָ ע ְֹב ִדים ָבהֶּ ם :כח) וְ לֹא י ְִהיו עוֹ ד ַבז לַ גוֹ יִם ,וְ חַ יַת הָ ָא ֶּרץ ל ֹא תֹ ְ
לָ בֶּ טַ ח וְ אֵ ין ַמח ֲִריד :כט) ַוה ֲִקמ ִֹתי לָ הֶּ ם ַמ ָטע ְל ֵשם ,וְ לֹא י ְִהיו עוֹ ד אֲ סֻ פֵ י ָר ָעב ָב ָא ֶּרץ ,וְ לֹא י ְִשאו עוֹ ד ְכ ִל ַמת הַ גוֹ יִם :ל) וְ י ְָדעו ִכי
יתיָ ,א ָדם אַ ֶּתם ,אֲ נִ י אֱ ל ֵֹקיכֶּ ם ,נְ אֻ ם אֲ דֹ'
אֲ נִ י ה' אֱ ל ֵֹקיהֶּ ם ִא ָתם ,וְ הֵ ָמה ַע ִמי ֵבית י ְִש ָראֵ ל ,נְ אֻ ם אֲ דֹ' ה' :לא) וְ אַ ֵתן צֹאנִ י צֹאן ַמ ְר ִע ִ
ה':

נקיון פסח בתוך עצמנו
בס"ד ,ירושלים ,תקשור עם בנימין ,יום ד' 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 א ברוך ."...הם החליטו לעשות והם גם
העבירו את החוק הזה בכנסת לעשות חג ,חג של כולם ,מוסלמים ,נוצרים
ויהודים מכל הסוגים ...גם החילונים גם הדתים-לאומים וגם החרדים ,כולם-
כולם ,כל הסוגים .וכולם יהיו חייבים לחגוג את זה ,מי שמקבל כסף מהם
– חייב לחגוג! ...אני לא יודע ,בכל אופן בינתיים לא שמענו אפילו 'פיפס'
(ציוץ קטן) מאלה שיושבים שם בכנסת עם זקנים ,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 הוא פה ,אבל אני מקוה 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 ,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 ישאר 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 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
נצבים' :כאילו הקב"ה עצמו צריך להיות אוחז בידיו ממש איש איש ממקומו ,כענין

שנאמר וְ אַ ֶּתם ְתלֻ ְקטו ְלאַ חַ ד אֶּ חָ ד ְבנֵי י ְִש ָראֵ ל' ...ישעיה כז ,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 להציל את עצמו ואת המשפחה שלו ['אַ ל
ַת ְש ִליכֵ נִ י ִמ ְלפָ נ ָ
ֶּיך וְ רוחַ ָק ְד ְש ָך אַ ל ִת ַקח ִמ ֶּמ ִני ,'...מזמור 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.
זה הכל מה שיש לי להגיד .האם יש לכם שאלות?

שאלות ותשובות
ש .האנטישמיות מתחזקת באמריקה ,האם זה יגרום להם לבוא לא"י?...
ת .מה אגיד לכם ,תמיד היתה אנטישמיות באמריקה ,היו מספיק מקומות
אפילו בתקופת מלחמת העולם השניה שהיה כתוב שם בשלטים' :אין כניסה
לכלבים ויהודים' ...מסעדות או מועדונים או לא משנה מה ,וגם איזורי
מגורים .אנטישמיות תמיד היתה באמריקה .האנטישמיות אז היתה של
נוצרים כנגד יהודים ,כי הם הרי בטוחים שהיהודים רצחו את אותו-האיש
ימח שמו וזכרו .אבל הענין עכשיו עם הערבים – זו אנטישמיות אחרת,
ואני לא מאמין שזה מה שקורה שמה ,זה פשוט חלק של התכנית להשתלט
על אמריקה ולגרום באמריקה מלחמת-אחים! הענין הזה זה חלק מזה .הם
היו רוצים שחלק של היהודים יקומו וילכו ,והם פשוט יקחו את הבתים
שלהם וכו' וכו'.
וגם בצרפת היהודים קצת בפאניקה ,כי אם לה-פן נכנסת הם יצטרכו
להחליט האם הם רוצים להיות אזרחים צרפתים ולקבל פנסיה צרפתית או
להיות אזרחים ישראלים .זה מפחיד אותם מאד .ולא רק זה ,ליהודים
צרפתים במיוחד הספרדים שומרי-המצוות – לא להיות אזרח ישראל זה
מפחיד .לכן המצב הוא שהאנטישמיות תלך ותגדל בכל העולם .וזה יהיה
עוד יותר גרוע מאשר כעת .אפילו שאני לא מאמין שזו אנטישמיות רגילה,
אבל אני חושב שכמו כל דבר שקורה היום – יש מי שמעודדים את זה
מאד ,ועוזרים ,עוזרים לעשות את זה ולחזק את זה ,כדי לעשות בלאגן
ומלחמת-אחים.
ש .מה דעתך על מערכת-היחסים המוזרה שקיימת בין רוסיה לארה"ב,
מצד אחד יש עימותים בלתי פוסקים ,ומצד שני רואים שיתופי-פעולה ,אז
האם הם ביחד או שהם אחד נגד השני?...
ת בטח שהם ביחד ,הם לא אחד-נגד-השני ,זה הכל הצגות שלהם .ותראו,
פוטין יש לו הרבה חיילים בארה"ב ,והם עושים אימונים .ואני שמעתי
עכשיו שחלק רציני מהם כבר בתזוזה לכיוון קליפורניה משום מה .ובכלל
אמריקה מלאה כל מיני חיילים זרים ,מהאו"ם כנראה ,כי הרבה מהרכבים
הצבאיים שרואים וכלי המלחמה שמעבירים ממקום למקום ,מופיע על זה
 ,UNזה שייך לאו"ם .אז אני לא יודע בדיוק איך זה פועל ,אני רק יודע
שהכל שקר גמור .וה'פוטין' הזה – הוא רשע לא קטן .הוא קטן קצת אבל
הוא רשע גדול ,וכמה שהוא נראה שהוא נגד ארה"ב אז זה הכל הצגות,
הוא נגד אמריקה בטוח ,הוא רוצה להשתלט ,אבל זה הכל משחק ,משחק.
והם רוצים לעשות מלחמת-עולם-שלישית עם כל הכוחות שלהם ,ויש לי
גם הרגשה שיש להם זמן קצוב ,הם לא יכולים להמשיך הרבה זמן ,כי יש
איזה גבול שהם חייבים אז להיות בבונקרים שלהם .והם כבר בלחץ.
ש .עושים משחק כזה שימותו בו מליארד 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
פשוט החליטו שהם 'תופסים טרמפ' ,הם לא צריכים לעשות את כל הדברים
הקשים ,כמו שהנאצים ימ"ש הרגו את כל היהודים בתאי גאזים ,לא,
בשביל מה? 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 .אבל מחכה להם הפתעה .בכל אופן
אנחנו יודעים 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 סכנת 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...

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 והרב ההוא אמר לשמור קצת אוכל
– אז כדאי ,כי כשזה יתחיל פשוט לא תהיה שום מכולת פתוחה.
ש .מאיזה כיוון תהיה המלחמה? מעזה? מן הצפון?...
ת .זה יהיה מן הצפון ,אולי גם מעזה ,יכול להיות ,אבל לא יודע .אבל
בחוץ לארץ – זה יהיה הרבה יותר גרוע.
ש .אמרתם שצפויה להיות מלחמה בעולם בין הנצרות ובין האיסלאם.
מאידך אנחנו רואים שהמוסלמים משתלטים על אירופה ומציקים להם והם
שותקים...

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 .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.

ת .לא ,הם לא כ"כ שותקים .זה תלוי איפה .מה היא המלחמה שיש בין
טורקיה והולנד כעת? הטורקים ,עם ראש הממשלה שלהם ,ארדואן,
שמעונין שהטורקים שגרים בארצות אירופה יעזרו ויתמכו במהלך שהוא
יוכל לקבל יותר סמכויות ועוד יותר שליטה על המדינה ,על טורקיה ,כי
הוא רוצה להיות דיקטטור .וההולנדים לא נתנו לעשות פעילות שכזאת
בתוך ארצם בשביל הפוליטיקה שלו .ואז התחילה מלחמת-דיבורים
תוקפנית ביותר גם נגד הולנד ,וגם נגד ארצות נוספות ...ואירופה נהיית
יותר ויותר נגד טורקיה .ומרקל ,נשיאת גרמניה ,שאיפשרה לשלשה מיליון
פליטים להגיע לגרמניה ,שרוצה לאפשר לעוד כמה מיליונים להכנס – היא
בבירור מהסדר העולמי החדש .זה הכל שייך להם .והם רוצים לעשות
בלאגן.

ש .מה אתה מציע? מה אפשר לדבר עם אנשים לחזקם? איך לכוון אותם?
מה היית אומר להם?...

ש .הרי הגרמנים מאז ומעולם היו חזק עם הלאומיות שלהם ,וכעת הערבים
הורסים להם את גרמניה...

ת .כל אחד היום צריך לקשור קשר אישי עם הקב"ה .צריכים להכנס
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 העינים 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.

ת .זה לא הגרמנים שמקריבים את עצמם ,זו ראש-הממשלה שלהם
שמקריבה אותם ,כי הם רוצים להשתלט על הכל.

ש .ואיך זה שאנשים לא מתלוננים?...

אנחנו לא יכולים להלחם נגד הרשעים ,רק לעשות ככה ,רק לסגור את
עצמנו ולהיות ביחד עם אנשים שהמטרה שלהם היא אותה המטרה .ולא
להסכים ,לא להסכים לרישעות 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.

ש .בצרפת הערבים מרימים ראש מאד חזק בשנים האחרונות...
ת .נכון ,אבל בזמן האחרון יש מהומות גדולות של הערבים שם .והצרפתים
עצמם מאד שונאים אותם ,והם יותר ויותר מרגישים שהשתלטו להם על
הכל ,אבל בגלל זה יתכן שלה-פן ,שהיא בתו של ניאו-נאצי תיכנס
לשלטון ,היא תהיה נשיא .ואם היא נכנסת ,הדבר הראשון שהיא תעשה,
כך היא אומרת ,זה שאדם לא יוכל להיות בעל אזרחות כפולה! ויהודים
שאלו' :מה איתנו?' ,כי הרבה מהם יש להם בנוסף גם אזרחות-ישראלית,
אז היא אומרת' :תצטרכו להחליט' .ואם הם יחליטו שלא להיות אזרחים
ישראלים ,אז הפנסיות והזכויות כו' לא יפגעו ,אבל אם הם מחליטים להיות
ישראלים – יסלקו אותם מצרפת...
ש .אז אולי זה דוקא טוב...
ת .הו! זה מעולה ,כל האנטישמיות באמריקה זה גם כן מעולה ,כי
האמריקאים הם ממש 'עם הראש באדמה' ,וככה אולי יפתחו את העינים
שלהם.
ש .אנחנו מחכים שמשמים יעירו אותנו אבל אם זה יבוא מלמעלה זה יהיה
ח"ו כואב ,מה אפשרי לעשות במציאות הנוכחית שלנו?...
ת .במציאות הזאת – אנחנו צריכים פשוט לבטוח בה' ,ולעזור ליהודים כמה
שאפשר להגיע לאמת ,ולהתפלל לה' שאנחנו תמיד נהיה בסדר.

פנים של יהודי אמיתי
בס"ד ,ירושלים ,יום ה' ויקה"פ ,כ"ה אדר תשע"ז ,עם בנימין
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 האיזורים האלה זה איזורים של
יהודים חרדים .אני מסתכל ,מתבונן ,ורוצה לבכות .אני לא מרגיש בדרך
כלל את היהודי-האמיתי מאחורי הזקן והפאות .אני לא מרגיש בעינים 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 העינים ,אם של הגדולים או הקטנים ,אם נשים או גברים,
אם בנים או בנות ,לרוב אני רואה אטימות ,חוסר רגישות ,לא רואה את
הרכות המלאה אינטלגנציה ,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 ממלחה"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 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 שהאשה 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.
'ל ְפנֵי ּב ֹוא
ושני שליש של העולם חייב להיחרב [סוף ספר מלאכי ,הפטרת שבת הגדולִ :
ֹיום ה' הַ ָּּג ֹדול וְ הַ נּ ֹו ָּראֶּ ּ ...פן אָּ ֹבוא וְ ִה ּ ֵכ ִיתי אֶּ ת הָּ אָּ ֶּרץ חֵ ֶּרם '...וכן בזכריה פרק י"ג ועוד רבים] .יש
כזו רישעות ,הרישעות 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 .והגוים אוהבים
'הו ,הנה היהודים' ,שהאנשים יראו
שהם יהיו מקדימה ,בחזית ,שיגידוֹ :
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 אנשים
בעולם ,פיצי (מזערי) ,שמשתדלים לחזור 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 מי ומה .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 .גם לעצמנו אנחנו צריכים להוכיח את
זה ,כי יש ספק בזה .כשאנשים לומדים את הנושא הזה אז כל אחד מתחיל
לפחד על עצמו אם הוא יהודי-אמיתי ,כי אם הוא לא יהודי אמיתי – הוא
יהיה בטוח שהוא 'יהודי אמיתי' ,ומה אכפת לו גם ככה.
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 ,והעינים 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
יעאָ הִ ,אם
נגד הקב"ה ,בגלל שהם ערב-רב [זוה"ק בראשית כ"ה ע"ב'ְ :רפָ ִאים ִמינָא ְר ִב ָ
יתא
י ְֶחזוּן ְליִ ְש ָראֵ ל ְ ּבדוֹ ֲחקָ א ִמ ְת ַר ּ ִפין ִמ ּנַיְ יה ּו .וְ ִאית לוֹ ן ְר ׁש ּו ְל ׁ ֵשזָ בָ א לוֹ ן וְ לָ א ָּב ָעאן .ו ִּמ ְת ַר ּ ִפין ֵמאוֹ ַריְ ָ
ידה
ֵיתי ּ ְפ ִק ָ
ו ֵּמ ִא ּ ֵלין דְּ ִמ ְׁש ּ ַתדְּ ִלין ָּב ּה ְל ֶמ ְע ַּבד ַטב ִעם ַע ּכוּ"ם .עֲ לַ יְ יה ּו ִא ְּת ָמר ְ'רפָ ִאים ַּבל יָ קוּמוּ'ּ ְ ,בזִ ְמנָא דְּ י ֵ
יעיִ ,אם יִ ְרא ּו אֶּ ת יִ ְש ָּראֵ ל
ְליִ ְש ָראֵ ל ִא ְּת ָמר ְ ּבהוֹ ן 'וַ ְּתאַ ּ ֵבד ּ ָכל זֵכֶ ר לָ מוֹ ' .ותרגומו' :הָּ ְרפָּ ִאים ִ -מין ְר ִב ִ
רו ִצים .ו ִּמ ְת ַר ּ ִפים ֵמהַ ּת ֹו ָּרה ו ֵּמאֵ ּ ֶּלה ֶּש ּ ִמ ְש ּ ַתדְּ ִלים ּ ָּב ּה
ְּבדֹחַ קִ ,מ ְת ַר ּ ִפים ֵמהֶּ ם ,וְ יֵש לָּ הֶּ ם ְרשוּת ְלהַ ִּצילָּ ם ְולֹא ֹ
מו' ,...ועיי"ש
ידה ְליִ ְש ָּראֵ לֶּ ,נא ֱָּמר ּ ָּבהֶּ ם 'וַ ְּתאַ ּ ֵבד ּ ָּכל זֵ כֶּ ר לָּ ֹ
טוב ִעם הַ גּ ֹויִ םִּ ...בזְ ַמן ֶּש ּ ָּתבֹא ְפ ִק ָּ
לַ עֲ ש ֹות ֹ

בפי' 'כתם פז' לר"ש לביא זצוק"ל] ,אבל הם 'כאילו יהודים' וכאילו חלק מהם,
כאילו שהם יהודים שומרי-מצוות.

זה גם מקבל את הרצון להילחם ואפילו להקריב את עצמם בשביל להחזיק
את האידישקייט.

אז לא לפחד ,יהודים אמיתיים ,אנחנו נצא מזה ,אנחנו נצא מהבוץ
שאנחנו נמצאים עכשיו .אני הולך ברחוב ומחפש עינים 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 שם 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 העינים 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 למחוק הרבה עבירות
[ ְּ'בחֶּ סֶּ ד וֶּ ֱא ֶּמת יְ כֻ ּ ַפר ָּע ֹון ,'...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 עם כמו עם ישראל .ה' ברא אותנו להיות שלמים ,אבל הוא
מעביר אותנו במשהו שנועד להכין אותנו לשלימות .הבריאה של אדם וחוה
היתה רק ההתחלה ,זה התחיל את כל הנסיונות של להוציא מאיתנו את
השטן ,שנוכל לחיות בעולם מושלם ,בעולם שכולו טוב ,בלי השטן שמפריע
לנו כל הזמן ,בלי הערב-רב ,בלי האדומים ,בלי כל אלו 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.

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 דוקא מי שיש לו הכל ,כי יש לו בעיה ,כי קשה לו ,יש לו את
הכל ,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.

שאלות ותשובות
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 בפנים .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.

אדם צריך להשתדל לחקות את כל התכונות של הקב"ה ,ולהשתדל
ללכת בדרכו ['וְ הָּ לַ ְכ ּ ָּת ִּב ְד ָּרכָּ יו' ,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 .לגבי ההבעה היהודית המשתקפת על הפנים של האדם ,האם רואים
בזה הבדל בין המקומות והשכונות ,האם אתה מבחין בשוני שיש בין
האיזורים?..
ת .בודאי שרואים שוני ,אין ספק .מה שרואים במאה-שערים –שונה
ממה שרואים בהר-נוף או בבני-ברק .אבל תשמע ,בכל מקום היום יש
אטימות בפנים ,יש שטחיות בפנים של הרבה אנשים ,הרבה מאד אנשים.
אז יותר ויותר דומים אחד לשני ,אפילו שהלבוש קצת שונה .אבל גם כן
קורה ההיפך .מצד שני גם כן יותר ויותר רואים את הרגישות ,ואת טוב
הלב ,ואת העינים של מי שחי בשביל להיות העבד של ה' .יותר ויותר
אנחנו רואים ילדים עם התמימות שפעם היה בפנים ובהתנהגות ,ויחד עם
זאת רואים ילדים שהם הפוך ,ה' ישמור .ורואים נשים צדקניות ואחר כך
רואים נשים שנראות כמו 'שחקניות-קולנוע' ,אני לא יודע בדיוק איך הן
נראות ,השחקניות ,אבל אני מביא את זה כמושג .רואים 'כל מיני' .אבל
ביניהם ,בתוך כל קבוצה ,מתחילים לראות משהו אחר.
ש .מה דעתך על ההפגנות הענקיות שיש בירושלים ובעוד מקומות
כנגד הגיוס ,בתקשור האחרון אמרת לנו שבקרוב זה יתחיל להיות יותר
חזק ויותר בוטה ,הנסיונות 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 .אפילו רבני המזרחי כבר אומרים זאת..
ת .נכון ,המזרח'ניקים גם כן לא יכולים לסבול את זה .זה פשוט בלתי
נסבל .אני לא רוצה לעבור על כל מה שעושים שם שזה איום ונורא .אבל
הם הולכים כמו כולם ,כי הממשלה שייכת לממשלות כמו שיש באמריקה,
כמו באנגליה ,כמו באירופה ,כמו כולם ,כמו באוסטרליה ,הם כולם  -אותו
הדבר.
ש .אבל זה שכל כך הרבה יוצאים להפגנה ומוכנים למסור-נפש  -זה
דבר חיובי ביותר שבודאי 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 בקרבי ,כי זה ידוע
ברור שבת פיזית לא יכולה להיות קרבית כמו בן ,זה סתם טימטום .אז הם
עצמם 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 .מה שמצער פה הכי הרבה – זה 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 .אנחנו כבר רואים
על ידי זה מי שייך למה ,חייבים 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 .כעת בביתר פתחו עכשיו תחנת-משטרה בתוך העיר ,עם כל הזוהמה
והקילקולים הקשים שזה מביא...
ת .פתחו משטרה בביתר? טוב ,זה יהיה בכל מקום עכשיו .הם הולכים
להשתלט .הם חושבים לפחות ,הם לא מבינים שהשולט היחיד שיש – זה
הקב"ה ,כי הוא ברא את הכל ,והוא שולט על הכל ,הכל שלו .אנחנו כבר
מגיעים למבחנים הגדולים ,הם כבר ירדו על הכשרות ,ועל עוד כל מיני
דברים .הם עוד לא מפעילים את כל הכח ,אבל זה עוד מעט ,עוד מעט
ירגישו על עצמם שהם חזקים ויפעילו את הכל ,ואנחנו חייבים להתנגד,
למרות שזה מאד מפחיד.
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 [מלאכי ג' ו'' :וְ אַ ּ ֶּתם ְּבנֵי
יַעֲ קֹב לֹא ְכ ִל ֶּיתם .]'...ומי 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 בשביל הקב"ה ['אָּ ָּדם ִּכי ַי ְק ִריב ִמ ּ ֶּכם.]'...
ש .היו שוטרים שנכנסו באכזריות רבה עם הסוסים אל תוך המפגינים...
ת .יש במשטרה קבוצות שהם פשוט עוברים אימונים של דברים
שכאלה .יש מספיק ערב-רב שאפשר לעשות מהם משטרה .והם – רואים
את הפרצופים שלהם .ואלה שיושבים על הסוסים? בכלל ,ה' ישמור...
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 הענין 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 .האם יש סיכוי שנוכל לחזור למה שהיה פעם ,ליצור חברה יהודית
כזו שדיברת עליה ,ממש כמו שהיה לנו פעם?
ת .כשאנחנו מדברים על 'לחזור למה שהיה פעם' ,זה לא בדיוק מה
שאנחנו רוצים .אנחנו רוצים לעלות ולעבור את זה .וכשהמשיח יבוא ,או
יתגלה ,כי הוא בודאי נמצא פה כבר ,כשהוא יתגלה ,אנחנו לא רוצים להיות
כמו הצדיקים שישבו בשטעטל (בעיירה) ,אנחנו רוצים להיות השלמים,
בשלמות של הדור של משיח ,של הדור של הבית השלישי.
ש .בתקשור הקודם אמרת שהמצב מאד מסוכן ,ובקרוב עומד לפרוץ
מלחמה ...ועכשיו התפרסם בשם אחד מראשיהם שאמר כי השקט באיזור –
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 התיכנון הכי-הכי מוצלח במאת
האחוזים ,אבל מה? טוב לשמוע את זה ,כי זה נותן לנו קצת רעיון ומושג
על מה שעומד להיות .ובודאי שהולכת להיות מלחמה ,ובודאי 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 מאיתנו .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.
ש .אני רוצה ללמד זכות .הפנים האטומות שאמרת שאתה רואה ,קשה
להאשים בכך את עם ישראל ,יש כל כך הרבה רעל רוחני וגם גשמי
שמסתובב באויר ,במים וגם באוכל .וזה הורס את הנפש .איך אמרתם פעם:
'נהיים זומבי'ס (גלמים)'...
ת .אתה צודק מאד ,אבל בכל אופן יהודי אמיתי – עם כל זה משהו
נוצץ לו בעינים ,משהו שרואים בהבעת-הפנים שלו .כי ה' מתחיל להוריד
מאתנו את הקליפות .זה מאד חשוב .הוא עצמו מוריד מאתנו את הקליפות
[משנה יומא'ִ :ל ְפנֵי ִמי אַ ּ ֶתם ִמ ּ ַטהֲ ִרין ,ו ִּמי ְמ ַטהֵ ר אֶ ְתכֶ םֲ ,א ִביכֶ ם ׁ ֶש ַּב ּ ָׁש ַמיִ ם .]'...ואז 'היהודי
האמיתי' ,ה'פינטעלע ייד' – יוצא ומתגלה ,ורואים את זה ,רואים את זה.
ועם כל הרעל – ה' יכול לנטרל את כל הרעל ,הוא יכול לנטרל את כל מה
שהרשעים מנסים לעשות נגדינו ,שזה לא יועיל כלום ,שזה לא יהיה אפילו
רעל ,שבסוף זה יהיה ויטמינים בשבילנו...
ש .אנחנו בפתחו של חודש ניסן ,מה יש לומר בקשר לניסן ולחג הפסח
הקרב? אנחנו יודעים שבניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל?...
ת .פסח ,אני לא יודע .אני מרגיש חזק מאד ,שאם זה לא יהיה ממש
הגאולה השלימה – אבל יתרחש כזה 'פתח' לזה [' ּופָ סַ ח ה' ַעל הַ ּ ֶפ ַתח – ]'...שזה
יהיה ברור לכולם .אז זה יכול להיות ,אני לא יודע .יכול להיות שזה יתחיל
בפסח בבירור ,כי כל כך הרבה נבואות כבר התגשמו ,ואני חושב שזה יכול
להיות ,כמו שאמרתי ,שזה יתפתח פתאום ,ונראה שזה קשור 'לא-סתם',
'בגדול' ,לגאולה השלימה.
ש .ואולי מאחרי הפתח שנפתח נראה את אליהו הנביא...
ת .בעזרת ה' ,בעזרת ה' .אם נראה את אליהו הנביא – זה יהיה מצוין...

בעצומו של הפתרון הסופי
בס"ד ,ירושלים ,מסר מס'  ,284תקשור 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 תפול 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 להשאר בסוד עד כדי כך .ולכן עם כל הסימנים האלה אני
כבר רואה שזה כמעט הסוף.
הסוף – יקח קצת זמן ,המלחמה – לא תקח 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 יעלמו,
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 –
יעלמו 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 למה 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-הגאזים – 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 'שוק' 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 הנה 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.

שאלות ותשובות
ש .יש עכשיו מתח בין צפון-קוריאה לארה"ב ,האם אתה סבור שזו יכולה
להיות העילה לפרוץ מלה"ע השלישית?...
ת .בודאי שזו יכולה להיות הנקודה שמתחילה את כל הצרות .הם – זה
הכל מתוכנן אצלם .אם רואים אחד כמו ראש ממשלת צפון-קוריאה ,שבכלל
הוא אדם אכזרי ,רשע ,רוצח ,אין לו בכלל רגש אנושי – אז אנחנו רואים
איך שהוא יכול 'לסובב את כל העולם על האצבע' ,אז ודאי ,בודאי יכול
להיות שזה יתחיל שמה...
ש .הוא רע גמור ,מה יש בו? מה הכח שלו?...
ת .נכון ,אבל סין תמיד הולכים איתו ,הם משתמשים בו בשביל לעשות
מלחמה .אז אני לא יכול להגיד בוודאות שזה יתחיל אצלו ,אבל זה בודאי
לא יהיה שקט .אני שמעתי עכשיו שהאמריקאים הוציאו למעלה ממאתים
אלף אמריקאים משטחה של קוריאה-הדרומית .ואתם שמעתם שעכשיו הם
הולכים לעשות אסיפה ,מזמינים את כל הסנט לבוא במיוחד מחר לפגישה
על הנושא של צפון-קוריאה ,אז מה? רק זה לבד כבר נשמע מלחמה .ולא
רק זה ,לא אומרים את זה בהרבה מקומות ,אבל ישנן ידיעות שגם באמריקה
עושים מחר תרגיל ענק ,שזה יהיה כאילו שמפוצצים מעל למנהטן ,מעל
העיר ניו-יורק פצצה אטומית ,וגם מעל וושינגטון די.סי( .איזור הממשל
בוושינגטון) ,ומה יהיו התוצאות של זה? הם לקחו שחקנים ,אנשי תיאטרון
וקולנוע ,בכדי לעשות משחק שיש כאילו פצועים וכו' וכו' ,משהו ענק-ענק.
וכמו שדיברנו קודם ,כל דבר שקרה ,כולל הנפילה של מגדלי-התאומים,
כולל מה שהיה בבוסטון (פיגוע הטירור המפורסם שהיה שם) ,וכמעט כל דבר
אחר ,התקיים מקודם לכן תרגיל שמתאר משהו שכזה ,מענין מאד ...קודם

עשו תרגיל כזה ואז זה קרה ...אז מי יודע מה יהיה מחר? ..והתאריך מחר
זה יהיה היום העשרים ושש לחודש ,מעניין ,מספר טוב מאד...
ש .הרב נחמני זצ"ל דיבר לפני עשרים שנה שצפו"ק מסוכנת מאד לעולם.
שמעתי שבאותו זמן שהכריזו באו"ם על הקמתה של מדינת ישראל –
הכריזו גם על הקמת מדינת צפו"ק (הערה :הדגל של שתי המדינות יש בו דמיון
רב זה לזה ,כמו כן אלו הן שתי המדינות היחידות בכל העולם שנהוג בהן גיוס

חובה לנשים) .זה מאד מזכיר לנו את הגמרא במסכת שבת שמספרת על
נעיצת הקנה בים על ידי גבריאל המלאך ביום ששלמה המלך נשא את בת
פרעה ,נעיצת הקנה שבעקבותיו קמה איטליה ,רומי ...וגם כאן אותו הדבר.
ת .נכון מאד ,זה מאד מעניין ,אבל אנחנו ברור-ברור ,בלי ספק ,עם
כל מיני סימנים ,אנחנו עוד מעט בעיצומה של המלחמה ,בכל העולם.
ש .ובארץ מה יהיה?...
ת .אני לא יודע בדיוק ,אבל אני יודע שהם לא יהרסו את ארץ-ישראל
['ובהר ציון תהיה פליטה ,סו"ס עובדיה].
ש .אז מה? האם כל אנשי הסדר-העולמי-החדש יכנסו מוקדם יותר לבונקרים
שלהם מכפי התיכנון שלהם?...
ת .זה לא "יותר מוקדם" .אם הם עושים את זה אז כנראה שהם כבר
ראו שהכוכב כבר עוד מעט מגיע .כבר ספרתי לכם פעם ,לפני כמה חדשים,
הנסיך צ'ארלס ,עם האפיפיור ימש"ו ,ביחד עם ראש הכנסיה-האורטודוקסית
של רוסיה ,פלוס עוד הרבה אנשים חשובים שאיני יודע את השמות שלהם
– הם הלכו לקוטב-הדרומי ,כי זהו המקום שממנו רואים את הכוכב בצורה
הכי ברורה ,כנראה שהם הלכו לשם בשביל לראות את זה .ולא רק זה,
האפיפיור גם נסע בפתע פתאום לעיר דנוור ,קולורדו ,לראות שם דרך
הטלסקופ שלהם ה'לוסיפר' שלו ,והוא הגיע לבקר גם במרכז של נאס"א
שם .אז פתאום הוא צריך להגיע לשם לראות?! מה הוא צריך לראות?
שטויות! רק את זה ,את הכוכב .ולא רק זה ,למלכת אנגליה יש בית בדנוור,
שם יש את הכניסה אל הבונקר הכי גדול .מה יש להם עם דנוור? זה מה
שיש .זה לא בדיוק בדנוור ,זה נמצא באיזה הר גבוה שמה באיזור ,שלפי
טענת האינדיאנים שם נמצא אחד מהמעברים לעולם האחר.
ש .ובינתיים אנחנו פה עם הנסיונות שלנו .הבג"ץ הכריז שנותנים רשות
לפתוח חנויות בשבת בתל אביב ,והדתיים פרשו מהקואליציה .כאן
בירושלים הם לא פרשו ,למרות שכאן יש להם יותר כח....
ת .הם לא פרשו בירושלים כי כשהם לא רוצים להצביע הם פשוט
נעלמים ...יש הרבה הרבה דברים בירושלים שה' ישמור מה שקורה פה.
וזה לא רק זה שהעסקים פתוחים בשבת ,יש לו עוד הרבה דברים גרועים
לראש-העיר .והחרדים ,לצערי הרב – שותקים .אבל תראה ,יגיע הזמן ,כמו
שאמרנו פעם ,שנצטרך להגיד :עד כאן! אנחנו נתאחד באיזו קבוצה ,ולא
ניתן .אנחנו לא מנסים להיות חלק של הרשעים ,ואיך שלא יהיה – ברגע
שתהיה מלחמה הם יברחו ,כמו שכתוב שהם יברחו ויעלמו .הם יעזבו את
הארץ ויהרגו עם הגוים.
ש .בעוד מספר ימים חוגגים כאן את יום העצמאות ,מתחילה כאן שנת
השבעים למדינה הזו .בזוה"ק מובא שהע"ר ישלטו כאן בארץ בשלב
האחרון שלפני הגאולה ,וזה יארך שבעים שנה ,אז בטח אנו יכולים לדבר
כבר על כך שהגיע הסוף של המדינה...
ת .אני לא יכול להגיד בוודאות ,אבל זה נשמע לי מאד מסודר.
ש .מה דעתך על המתרחש בבחירות בצרפת ,היהודים נמצאים שם במתח
גדול...
ת .כל אירופה הולכת להתמוטט .ורוב הגוים באירופה הם פשוט
רשעים ,רשעים ,רשעים .היהודים סבלו מהם כל הזמן .תראה ,תמיד היו
אחדים שהיו קצת שונים ,אבל הרוב הגדול הם רשעים ,הם רשעים! והרוב
הם בכלל עובדי עבודה זרה ,ואין לי מילים בשבילם .זה באופן כללי ,אמנם
יש אנשים טובים ,ויש גם כן אנשים שעזרו ליהודים במלחמות וכו' ,והם
גם יכלו למות אילו היו תופסים אותם חלילה ,אבל בסה"כ אירופה – זה
רשעים ,זה אדום.

עמוד 2

ותראו מה שקורה .הלה-פן הזאת ,היא אומרת ,שאם היא נכנסת אז לא
יוכלו להסתובב ברחוב עם סימנים של דת .זאת אומרת שהיהודים יצטרכו
להוריד את הפאות שלהם ,הפאות של הגברים ,וגם את הזקן ,ובכלל אולי
גם לא ילבשו כיפה או כל סימן אחר שהאיש יהודי ,הוא אולי יצטרך ללכת
עם ג'ינס ומי יודע מה .וזה לא בא בחשבון ,לא בא בחשבון .והיא אמרה
ברור ששחיטה כשירה – לא תהיה .הנה ,עכשיו סגרו את השחיטה בבלגיה.
פעם בהולנד היו לוקחים את הבשר מבלגיה ,אבל עכשיו אין שחיטה לא
בהולנד ולא בבלגיה .ועכשיו היא רוצה לעשות את זה גם בצרפת – היא
אמרה זאת בפירוש .וכל כך הרבה אנשים הצביעו בעדה ,ומי יודע אם היא
תיכנס ,מי יודע לומר אם היא כן תיכנס או לא .הרב הראשי של צרפת
אמר בפירוש ,שאם היא נכנסת – כל יהודי יהיה חייב לעזוב את צרפת! כי
אם היא תכנס – זה יהיה נאצי ,לא נותנים שחיטה ,ועוד מעט גם לא יתנו
לעשות ברית-מילה...
ש .האם הערבים ישתקו לה? ..בוודאי הם יעשו שם מלחמות!
ת .לא משנה ,גם הם שונאים את היהודים .בגרמניה יש עכשיו בעיות
של אנטישמיות ,משהו קשה מאד ,ובמיוחד בבתי-הספר .יש איזה חמש
עשרה אלף יהודים בגרמניה שהם חיים טוב מאד .מבחינה כלכלית – זה
מקום אידיאלי עבורם .והם לא רוצים לעזוב .והרוב – הם חילוניים .לילדים
החרדים יש בתי-ספר משלהם ,אבל החילוניים – לא ,הם הולכים עם הגוים,
אבל עכשיו הגוים עושים להם בעיות קשות מאד עד כדי כך שהם שולחים
את הילדים ללמוד מחוץ לגרמניה ,אם רק יש להם את היכולת .ואם לא –
אז אין להם מה לעשות ,זה פשוט נורא מה שהם עוברים שם.
ש .מדוע הם לא עוזבים ויוצאים משם?!...
ת .למה לעזוב? אם יש כסף ויש חיים יותר קלים שם.
ש .איך זה שהערבים עושים צרות לאירופאים ,מסובכים איתם ,אבל עם
כל זה הם שונאים את היהודים...
ת .תראו ,באירופה יש שני סוגים של אנטישמיות .יש את האנטישמיות
הקלאסית של הנוצרים שהחליטו שאנחנו הרגנו את אותו-האיש ,הם
מספרים שכאילו הנציב הרומי שאל את ההמון את מי הם רוצים להשאיר
בחיים ,את הגנב שנתפס שם או את אותו-האיש ,אז היהודים העדיפו שהגנב
ישאר בחיים ושאותו-האיש ימות .זה מה שהם מאמינים .אז לכן יש להם
שנאה .הם נולדים עם השנאה ,זה חלק של הדם שלהם .זה חלק של המהות
שלהם – לשנוא יהודים .וזה לא רק עם הגרמנים מה שקרה ,בכל ארץ
שהנאצים נכנסו – היו אנשים גוים שכל כך שמחו שלקחו את היהודים
ורצחו אותם ,והם היו גם כן בשיתוף פעולה ביחד עם הגרמנים ,גם
הצרפתים ,אפילו שלה-פן מכחישה ואומרת שזה לא נכון ,אבל זה כן נכון...
עכשיו תראה מה שיש לנו .יש לנו את כל הערבים האלה שעכשיו
גרים באירופה ,שתדעו שגם הם זה אדום! הם לא ישמעאל בכלל! הם
שונאים את היהודים גם כן .זה בגלל האנטישמיות .זה לא רק בגלל שהם
שונאים ישראלים ,הם שונאים יהודים! לא משנה איפה .הם רוצחים ורשעים,
והם גם כן שייכים לאדום .ויתחברו איתם ,כמו שכתוב ,איך יתחברו? מה
יחבר אותם? שנאתם את עם ישראל .זה הכל.
ש .אנחנו עומדים עכשיו לפני חג השבועות – אז אולי זה יהיה עכשיו ה'הר
כגיגית' שיבוא עלינו בכדי להחזיר אותנו בתשובה לקראת הגאולה...
ת .בעזרת ה' ,בעזרת ה' ,אני לא יודע מתי בדיוק ,אבל אנשים עם
קצת שכל כבר רואים את זה ברור ,וכבר מתחילים להתקרב עוד יותר,
ועוד יותר ,ועוד יותר להקב"ה .הרבה מהקוים (קוי הטלפון של החיזוקים)
ממש ממש מראים את הדרך .יש הרבה דברים טובים מאד בקוים ששומעים.
זה לא מושלם ,ויש גם רשעים שיש להם קוים ,אבל בכל אופן יש איזושהי
אמת .ותאמינו לי :אין מקום בכל העולם שיש בו יותר אמת מאשר יש פה,
בארץ ישראל .רוב היהודים ,הרוב העצום של החרדים – הם בעולם של
דמיונות ,גם באירופה ,וגם בארצות הברית ,וגם בדרום אמריקה ובכל
המקומות האלה .אבל בארץ יש לנו עדיין מציאות קשה .אנחנו רואים יותר
ברור גם את הרוחניות וגם את ההפוך .ואנחנו רואים יותר ברור איך לבחור
את הדרך שלנו .לא כולם ,יש הרבה שמבולבלים ,אבל יש יותר סיכוי פה

להגיע לאמת מאשר שם .כי כל העולם המערבי ,מה שנקרא 'המערבי' ,עם
כל העליה הגדולה בכל הטכנולוגיה הזאת ,שרק הורסת את הכל ,ומטמטמת
את הבן אדם – כל זה שטחי ביותר ,אין לזה שום עומק .זה שטחי ,וטפשי.
לכן המקום שעדיין אפשר לראות את האמת הכי חזק – ויש עוד אנשים
שרואים את האמת חזק או משתדלים לפחות ,לפחות מחפשים את האמת –
זה כאן בארץ ישראל .כמה שאנחנו קטנים ,וכמה שאמנם יש לנו איזה
ששה-מיליון 'כביכול יהודים' ,אינני יודע אם כולם יהודים ,גם אינני בטוח
על המספר שמדברים על חמש עשרה מיליון יהודים שיש בעולם שאינני
יודע אם הם כולם יהודים ,אבל פה יש יותר סיכוי להגיע לאמת.
ש .דברתם לפני שנים שהמלחמה הבאה תהיה בין אדום לישמעאל ,מה עם
זה?..
ת .נו ,זה כבר קיים! קיים מספיק ומספיק! זה כבר קורה .חלק רציני
של הישמעאלים – הם אדומים ,הם לא ישמעאלים בכלל .הם מוסלמים
אמנם ,אבל הם לא בני ישמעאל .יש רק מעטים שהם בני ישמעאל ממש.
ש .אז עכשיו מתעורר שוב הצורך לשמור בבית קצת אוכל ושתיה...
ת זה בטוח שצריכים לשמור ,אבל אני שוב חוזר :כמו שעם ישראל
לקח איתו קצת אוכל ,וזה בודאי היה ,אמרו להם לקחת קצת בצק ,שזה
היה מספיק אולי בשביל ארוחה אחת ,אבל זה החזיק להם מעמד במשך
ארבעים ימים [קידושין לח ,].ומעולם לא היה חסר להם אפילו ארוחה אחת
['לא חסרת דבר'] .הם אמנם נבהלו כשזה נגמר ,כי הם כבר גמרו את מה
שלקחו איתם ,והם רק דאגו איפה הם יקבלו את הארוחה הבאה ,אבל מיד
כשרק התחילו לדאוג – ה' כבר נתן להם את השליו ואת באר-מרים ואת
המן .אז זה מה שאנחנו צריכים כל הזמן ,לחשוב על זה ,ולראות שיהיה לנו
קצת מים ,קצת בטריות בבית ,משהו לעשות אור ,משהו לבשל ,ואולי גם
קצת תרופות שנצטרך אותם עד שנגיע למצב שלא נצטרך אותם ,ועוד
דברים שהבן אדם צריך ,ואז באיזה שלב – זה יגמר ,ואז נראה ניסי-ניסים.
ש .היום השוק פורח עם מודעות רבות מספור :בוא ,תשקיע ,תקנה אדמות,
תרכוש שמה ושמה ,תרויח ...מה אתה מציע לאנשים שיש להם קצת כסף
בצד ,איפה להשקיע?..
ת .אין לי מושג במה להשקיע ,שום מושג .אבל בן אדם צריך להשקיע
בנשמה שלו ,זה הכל .שום דבר אחר לא יעזור לו .כל אחד יקבל את
חתיכת-האדמה שהוא צריך לקבל ,או את הדירה שהוא צריך לקבל .ה'
יחלק את הכל בדיוק .אבל הכסף לא יעזור .גם כשתהיה איזו חתיכת אדמה
– זה לא יעזור .תשתדלו שתהיה לכם איזו קורת-גג עכשיו ,אבל חוץ מזה
אין מה לדאוג.
ש .ואם הוא גר בשכירות ,זה מספיק?...
ת .אפילו רק בשכירות ,כי בין כך לא יהיה כסף ...אז אף אחד לא יוכל
לבוא ולהגיד לכם :תשלמו ,תשלמו! מאיפה ישלמו? ממה? אז יכול להיות
שיהיה קצת זהב או משהו אחר ,אבל אין לנו זמן לזה .אין דאגה .תראו מה
שה' עשה במצרים :שמונים אחוז של היהודים נעלמו ,שמונים אחוז! נעלמו
במכת החושך .ואחר כך ה' סחב את עם-ישראל דרך המדבר ,אפילו שיכלו
להגיע לארץ ישראל הרבה יותר מהר ,אבל לא ,הוא לקח אותם לסיבובים,
סיבובים ,סיבובים .ומה? האם אנחנו יודעים מה שעומד לפנינו? אני רק יודע
שבאיזה שהוא שלב נעזוב כל דבר שבטחנו בזה ,ונצטרך לבטוח בהקב"ה.
אנחנו קוראים בתורה ,לומדים איך שהיהודים יצאו למדבר ,וכו' וכו',
ושואלים את עצמנו :מה? איך זה שלא בטחנו בה'?! הרי הוא דאג לנו כל
כך הרבה ,אפילו כאשר בשביל ארוחה אחת דאגנו שלא יהיה לנו ,גם את
זה הוא נתן לנו ,אז איך זה יכול להיות שלא בטחנו בו?! אז בואו ונראה
את כל הגיבורים האלה שלא מבינים איך זה יכול להיות ,עכשיו נראה
אותם כמה שהם יהיו עם ה' ,וכמה שהם ידעו שכל ארוחה תהיה להם,
אפילו שאין להם בארון אפילו פרוסה אחת של לחם...
ש .כל השוק מוצף בהצעות מפתות של הלוואות בקלות ללא ערבויות ,מה
קורה עם זה? מה זה צריך להיות?..
ת .פשוט מאד ,הם התחילו ממש להרוס את המעמד הבינוני .האנשים
הם ממש במצב שאין להם כסף .בן אדם רגיל שעובד ,ומרויח ששת אלפים
 ₪למשל ,יש לו אשה וילדים ,איך הוא יכול לחיות על ששת אלפים !?₪

עמוד 3

בואו נגיד שהוא מכניס עוד אלפיים ש"ח ,אבל זה גם כן בלתי אפשרי
בשביל משפחה עם ארבעה-חמשה-ששה ילדים או יותר ,הוא לא יכול
לעמוד בזה .מה ,הם נותנים קצבות ילדים?! כמעט כלום .אבל זה לא רק בין
היהודים החרדים ,זה גם קורה עם היהודים החילונים ,וגם באמריקה אצל
הגוים ,הם ממש הרסו את המעמד הבינוני .ואין להם כסף ,הכל עולה עכשיו
הרבה .ויש אינפלציה גדולה מאד .פעם אלף ש"ח היה קונה משהו ,פעם
סכום של אלף דולר היית קונה משהו ,היום – זה אסון .אז הם רוצים להפיל
את כל הכלכלה ,כי הכלכלה כבר בין כך לא עומדת ,הרי הם גנבו את רוב
הכסף שבכל הבנקים .הבנקים אין להם בכלל מזומנים ,אין להם מקור לכסות
את כל ההלוואות האלו .אבל מה? זה עוד לא הזמן של הכוכב ,אז הם
רוצים להפיל את זה ביחד עם המלחמה ,ביחד עם זה שהכוכב יבוא .זה
יהיה מין שילוב שכזה ככל הנראה .אז מה הם עושים? הם מכניסים לשוק
הרבה כסף ,והלוואות ,וכו' ,רק תבואו תקחו ,תקחו תקחו תקחו .הם לא
עושים יותר מדי חשבון אם יוכלו להחזיר את זה ,כי הם יודעים שכאשר
זה יפול – זה יפול לגמרי .ואחרי שהכוכב עם שבע הפלנטות עוזב אותנו –
לא יהיו בנקים ,וגם רוב האנשים לא יהיו ,אז הם רק רוצים שעכשיו יהיה
שקט ,כדי שהאנשים ירגישו שהם יכולים להוציא כסף ,ושהכלכלה בסדר,
ושהכל בסדר ,כי הם לא רוצים שהאנשים יתחילו לעשות פאניקות...
ש .אז מי שלוקח עכשיו הלוואה ירויח בכך שלא יצטרך להחזיר את זה,
או שאולי הם יהפכו את הלווים לעבדים של הבנקים?..
ת .טוב ,עכשיו הם עבדים ,כל אחד שלוקח הוא עבד של בנקים .עכשיו
רואים זאת יותר טוב ויותר ברור .אני לא יכול להגיד שתקח הלוואה ושאחר
כך לא תפרע אותה ,אני לא יודע מה שה' בדיוק הולך לעשות ,אבל בכל
אופן – זהו המצב .הם מכניסים את הכספים האלה בקלי-קלות רק בשביל
שיהיה שקט ,ומגדילים ומגדילים את גבול האשראי עוד ועוד ...שגעון!
שגעון שעוד מעט יגמר .וזה לא סתם שהרב דסלר כתב שהדור הזה יהיה
דור של בית-משוגעים .והמשוגעים הכי גדולים – יהיו אלו שמנהלים את
בית המשוגעים...
ש .ומה שאמרתם שהדולר יהיה שוה כמו נייר טישו – גם זה בקרוב?...
ת .זה כבר לא שוה כלום...

ה' ,להפוך אותם לגוים .עכשיו הם רוצים לעשות נשואין-אזרחיים וכל מיני
שטויות .אז לא לשים לב להשמצות ,להתאחד ביחד ,ולהגיד ליהודים
האמיתיים לבוא לארץ ישראל ,להסביר להם את המצב ,כי בחו"ל זה יהיה
הרבה יותר גרוע ,הרבה יותר מסוכן .וככל שיגיעו לפה יותר אנשים שרוצים
את האמת – זה עוד יותר טוב ,כי הרבה רשעים יברחו מפה ,והרבה מהם
יכנסו לבונקר שהם הכינו ,הממשלה ,ובסופו של דבר לא תהיה שום מדינה.
ש .נסעתי הנה במונית ,לחצתי על הכפתור ופתחתי את החלון בלי לשים
לב ,הדגל שהיה תלוי שם התעופף אל הכביש ,הנהג חזר ועשה סיבוב
להרים את זה ,עד שהוא הגיע – המכוניות שעברו שם כבר רמסו את זה...
אמרתי לעצמי שזה בטח סימן שבקרוב הכל יתעופף ויכלה מן הארץ...
ת .יפה ,זה באמת הולך להיגמר בעתיד הקרוב ,הם לא יכולים להחזיק
מעמד .התכנונים של הרשעים האלה – זה פשוט לא יכול להיות ,זה אפילו
לא יגיע קרוב למה שהם רוצים .הכוכב הזה יגיע בפתאומיות ,והם עכשיו
עדיין לא הגיעו למה שהם צריכים היו להגיע ,התכניות שלהם לא זורמות
כמו שצריך.
ש .הבעיה היא שבינתיים הם מצליחים לפלג את הציבור ולעשות שנאה
גדולה בין קבוצה לקבוצה...
ת .נכון ,אבל זה גם כן לא כל כך הלך להם .יש עכשיו הרבה-הרבה
שמחפשים את האמת .הם לא הרבה ביחס לכמות האנשים שבעולם ,אבל
בכל אופן – יש.
ש .שאלה ששאלנו הרבה פעמים :מה עוד אפשר לעשות כדי שתיעשה כאן
התעוררות אמיתית – שלא יצטרכו להעיר אותנו בדינים חלילה?..
ת .להתפלל ,להתפלל .זה הכי חשוב עכשיו ,תתפלל! אם יש הזדמנות
להחזיר מישהו בתשובה – אז לתפוס את זה ,אבל ללכת לחפש – בינתיים,
זה לא כ"כ הולך.
ש .אבל יש רבנים שמושכים את הציבור לכיוון של ההשכלה...
ת .כן ,אנחנו צריכים להיזהר מרבנים שהם ע"ר ,להזהר .לא לדבר,
אבל להזהר.
ש .איך מזהים?..

ש .טישו עדיין אפשר לקנות בזה...

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

ת .אפשר לקנות בזה ,אבל זה לא ממש שוה ,רק מה ,הם כל הזמן
נותנים עוד ועוד .אבל תשימו לב שאפשר לקנות פחות ופחות טישו'ס ,פה
בארץ – מה זה אלף ש"ח?

הם משקרים אפילו על מה שה' כתב מפורש בתורתו .הרבה פעמים הם
סתם משקרים ,והם עושים פרשנויות בתורה שמסלף אותה לגמרי .וחוץ
מזה – סימן נוסף :הם גורמים למחלוקות ,וזה ברור ערב רב או עמלק [אבן
שלמה להגר"א פרק י"א].

ת .יהודי אמריקה לא יקשיבו ...הם לא רוצים להקשיב .הם יודעים ולא
רוצים להבין ,אין לי מה לעשות .אין לי גם הוראות לדבר עם אמריקה,
אבל מאחר שזה מופיע באינטרנט ,אז יש כנראה גם באמריקה מי שקורא
את זה .וזה מספיק .הם כבר מעבירים את זה לאנשים אחרים .וחוץ מזה ,גם
בטלפון עוברים המסרים ,זה מעביר את האמת .זה שזה מופיע ברשת – זה
חשוב מאד ,כי זה הולך להרבה מאד אנשים ,ויש כאלה שמורידים את זה
ומפיצים את זה הלאה.

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

ש .בנימין ,עכשיו אתה חייב לתת מסר ליהודי אמריקה...

ש .דברת לאחרונה על כך שגזירות השלטון נגד היהדות ,נגד התורה,
יתגברו יותר ויותר .לאחרונה פורסם רשמית ע"י הצבא כי נשים חרדיות
נכנסו לעבוד בצבא תחת ההגדרה של 'אזרחים עובדי צה"ל'...
ת .זה רק מראה לנו שזה כמעט הסוף ,כי הם בפאניקה ,הם צריכים
לגמור דברים מסויימים לפני שהכוכב יגיע ,הם צריכים כבר להגיע
לבונקרים עם גמר הביצוע של התכניות הללו.
ש .יש טוענים שהסיפור על הגזירות זה לא דבר נכון ,זו הגזמה .האם אכן
רדיפת הדת כאן היא כ"כ גדולה?..
ת .שקר שקר שקר .בודאי שישנם גזירות .זה הרי ה'פיינל סולושן'
(הפתרון הסופי) שלהם נגד עמ"י ,הם רוצים להתפטר מעם ישראל כעבדי

ת .נכון ,נכון ,זו תקופה מאד מרגשת ,אותי לפחות.
ש .יום-השואה עשו כאן היום במדינה .רצחו יהודים בשואה של אירופה,
ובאים אלו וגורפים את הקופה של האהדה הציבורית של העולם לקרבנות...
ת .נכון ,הם היו אלה שעזרו להיטלר .יהודי חילוני אחד מראשי
הסעה"ח אומר שהוא לא מרגיש רע עם זה שהוא היה מגלה לנאצים היכן
היהודים מסתתרים .באמת ,למה לא? מה רע?! הוא לא יותר גרוע מאשר
הציונים...
ש .מאז השואה – מידי עשר שנים העם היהודי מאבד מיליון יהודים בנישואי
תערובת .זה אומר שמאז סיומה של המלחמה העולמית איבדנו יותר יהודים
מאשר באסון של השואה ,אז בו בזמן שהם צועקים על הזוועות של השואה
– הם יוצרים שואה נוספת בהתרחקות מן המצוות והיהדות...
ת .אבל לא לדאוג ,כי כל אלה שנכחדו בין העמים – לא היו יהודים.
יש אנוסים רבים וכו' שחוזרים ,רבים רבים .וה' מציל כל נשמה יהודית.

עמוד 4
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התמימים עליהם יבנה העולם
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'שוק' ,לא סתם.
אבל השוק 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 מדבר לדבר ,מהמלחמה לכוכב ,מהכוכב לגוג-
ומגוג וכו' .ככה נראה את הדברים .ואנחנו ,אם אנחנו מספיק רגישים
אנו יודעים ברור שכל ראשי המדינות של המערב בודאי ובודאי 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 ,ובודאי לא לכתוב את זה ,וגם פוטין ,וגם טראמפ ,וגם
אובמבה ,וגם מי 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 ובודאי 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 הרבונו 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 לא יודעים 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.
ולכן יש לנו רבנים עם זקנים ארוכים ופיאות ארוכות שנלחמים בצד
של הסיטרא-אחרא נגד האמת .והם יכולים להגיד לכם ברור שזה 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 ,הם רבנים ששייכים לערב רב הם שמדברים,
שנותנים כביכול חיזוק .אנחנו מלאים-מלאים ע"ר .הם רבים 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 העינים 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
באוירה 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 התיכנון 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 איתו ,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
איתך 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.
ש .אמרת שיהיה 'שוק' גדול כשנגלה כמה פועלים מטעם הערב רב.
עכשיו יש באמריקה עצרת נגד גזירת-הגיוס ,ויש עסקנים שפועלים
בכל הכח להזיק לזה ,שלא תהיה עצרת...
ת .אני רוצה לומר לך ,הרשעים האלה – הם יקבלו מכה שלא יתעוררו
מזה ,ישיר מהקדושה .זה בדיוק מה שקורה עכשיו :בירור .מי שייך
למה .ועכשיו נראה מי הם הרבנים שאנחנו יכולים לסמוך עליהם ומי
לא ,פשוט מאד.

ש .דבר מדהים קרה לאחרונה שאחד מהעסקנים ההם ,מהפוליטיקאים
החרדיים ,הלך לנאום בכנס רשמי של הקרן החדשה לישראל...

יצלמו אותם כאילו שהם במקומות אחרים ולא שם ,אבל שם זה יהיה,
והם יהיו שם.

ת .כסף כסף כסף כסף .מה אני יכול להגיד ,זה הכל  -כסף ושליטה.
מי שיכול ללכת לכזה דבר ,ללכת לאלו שרוצים להרוס את
האידישקייט ,שרוצים בכלל להשתלט על העולם עם עבירות הכי קשות
שקיים ,איך הוא יכול ללכת לכזה דבר?! ...יכול להיות שהוא לא יודע,
אבל אינני מאמין שהוא לא יודע.

מלכת אנגליה אינני יודע את מקום הימצאה ,אבל אל תדאגו לה ,כי
או שהם ידאגו שהיא לא תחיה עד אז ,כי היא סתם מפריעה ,או שיש
לה מספיק עמדה בתוך הרשעים ויהיה להם הערכה רבה כלפיה וידאגו
לה מאד ,ויהיה לה את המקום שלה בפנים ,גם למשפחה שלה .אז אני
מאמין שכל הרשעים יגיעו לסוף שלהם .זה לא אומר שכולם ימותו
בתוך המנהרות שלהם ,אבל ימותו ,ומי שלא – ימות בגו"מ.

ש .מה אתה אומר על מה שמתרחש כעת עם קטאר?...
ת .זו ההתחלה של מלה"ע ה ,3-זה ברור ,אתם הרי יודעים .האם אתם
לא רואים ברור שזו התממשות של הנבואות?! ..ועכשיו אירן איימה
על ארה"ב וגם על הארצות שמסביבה ,ערב הסעודית ,ועוד ,אבל יש
גם במקורות שצריכה להיות מלחמה פה ,מלחמה לא פשוטה (זכריה
י"ד) .אבל מה שקורה עכשיו – זה לא גוג ומגוג .הכיוון שאני מבין
שגו"מ יהיה ,כמו שהגר"א אמר ,מאד קצר ,כי רק המשיח עם הקב"ה
נלחמים כנגדם ,ויש להם כח מעל ומעבר לכולם ,והם יוכלו לגמור
אותם בכמה שניות...
ש .בהושענות אומרים' :הושענא שלש שעות' .מביאים מזה אסמכתא
לכך שהמלחמה תארך שלש שעות בלבד...
ת .היום מה שהם יכולים לעשות בשלש שעות  -זה משהו נורא ואיום...
ויש כל מיני חשבונות .הגר"א אמר שזה יארך זמן קצר ביותר.
ש .רבנים לאחרונה הלכו לוותיקן להפגש עם הפופ...
ת .בטח שיש רבנים שמדברים עם הוותיקן ,גם הרב הראשי הלך אליו.
היו רבנים שהלכו עם השטריימלים שם ורקדו ,והוא עמד שם עם הצלב
שלו .אבל זה לא רב ,זה אחד העסקנים שם בארה"ב .האפיפיור ימש"ו,
 הוא רק רוצה למשוך את היהודים ,זה מה שהכי חשוב לו .וזה לאסתם שטראמפ שם מסביבו כל מיני יהודים ,זו השיטה שלהם ,להציב
את היהודים בשורה הראשונה בכדי שיהיה אפשר להאשים אותם...
ש .מה דעתך על ביקורו של טראמפ כאן בארץ?...
ת .כל הביקור היה רק בשביל לעשות הכנה למלחמה .ולא רק זה,
הביקור בכותל – זה כנראה משהו ששייך לעבודה-זרה בשבילו ,הוא
הלך לראות את המקום ,אבל הוא אדם לא-אמיתי ,הוא ממש עובד
ע"ז...
ש .יש יהודים שמאד מעריצים אותו ,ועושים ממנו דמות גדולה...
ת .הכל הצגות.
ש .בסוף הוא איכזב אותם ,הוא לא העביר את השגרירות...
ת .לא ,זה הכל שטויות ,גם נתניהו שייך לזה ,וכולם שייכים לחברה
אחת גדולה...
ש .אז עכשיו הוא מארגן מלחמה כנגד איראן?...
ת .זה יתחיל עם מלחמות כאלה ,אבל הם רוצים לעשות מלחמה גדולה,
אינני יודע איך זה הולך בדיוק ,אבל ברור שהם רוצים מלחמה גדולה
מאד ,שתבלבל את כל העולם .הם חייבים להיכנס לבונקרים שלהם
בשקט .ועוד מעט יתחילו לראות יותר חזק את הכוכב ,כי כבר רואים
את זה ,אבל יראו עוד יותר ,ויתחיל להיות עוד יותר רעידות-אדמה,
ועוד יותר אסונות-טבע ,ולא יהיה להם הסבר.
והם רוצים לעשות מהומות באמריקה ומהומות באירופה ובכל מקום,
וגם מלחמה .הם לא עומדים לפוצץ הרבה דברים ולהשתמש בפצצות
גרעיניות ,כי זה יקלקל את הכל גם בשבילם ,אבל הם יעשו מספיק
הרס ,וינסו להפיל את הכלכלה ,ולגרום גם להרבה מקרי מוות ,אפילו
של מיליונים ,ורעב בכל מיני מקומות .וזה יהיה עם בלאגן עצום ,וכל
האלה ,כבר ישבו בתוך הבונקרים שלהם כשזה כבר יתחיל .ואפילו אם

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 דברים מן הטבע
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 מאיתנו ,כמו הודו וכו' וכו',
הם לא מספרים כמה דגים מתים ,אלפי ,מליוני דגים מגיעים לחופים
ומתים ממש בערמות ענקיות .הם לא מוצאים סיבה לכך .זה לא כתוצאה
מזיהום ,בדקו זאת .כנראה שזה בגלל זה שהאוקיינוסים מתחממים מכח
הכוכב ,והרי האמצע של כדור-העולם זה עשוי לבה ,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 בשביל הזיהום .הקוטב הצפוני והדרומי נמסים ,והדרומי
נמס הרבה יותר מהר מן הצפוני ,האטלנטי מלא עוד יותר בדגים מתים.
והדגים מתים מכח החום .לא מצאו סיבה של זיהום או משהו כזה .נכון
שיש זיהום ,אבל לא זו הסיבה שהעולם משתנה ,בכלל לא.
והם מנסים להסתיר זאת מאיתנו 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 התפוצצו,
וזה עכשיו מתחיל להתפוצץ! 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 .מה קורה עם צפון-קוריאה ,לא שומעים...
ת .ועוד איך שומעים ...הוא ממשיך לנסות דברים ,וממשיך לאיים,
והאמריקאים שמה ,והרוסים שמה ,והסינים שם על הגבול עם אלפי
חיילים .וראש ממשלת דרום-קוריאה אמר ברור שחייבת להיות מלחמה
בשביל לגמור עם המטורף הזה בצפון קוריאה .אבל הם כולם יחד ,זה
מה שמצחיק פה ,זה משחק ,זה סרט ,במקום לדבר מה טראמפ יעשה,
מה מיי תעשה ,מה מרקל תעשה ,פשוט תשבו ותיהנו מכל הסיפורים
שזה כאילו סרט .הם כולם שחקני סטודיו בקולנוע הזה.
מי שהם רוצים לחסל – הם הורגים אותו אומרים לו 'ביי ביי' ,אפילו
לא מסתירים את זה ,הם רוצחים אותם ,ומשאירים את זה ללא הסבר
וסוגרים את העסק .אף אחד לא הולך לבית-סוהר בגלל זה ושום דבר
לא קורה .מי שהולך כנגדם – רוצחים אותם ולא משלמים דין וחשבון.
לא צריכים לעשות משחק כאילו זה מישהו אחר שחיסל את הקרבן...
ש .פעם דיברתם על "מחנות הפימה" ...
ת .הפימה קמפס קיימים ,ולא ברור בשביל מה צריכים אותם ,הם
מאויישים בצוותות שלהם אבל אין מי שגר שם .יש שטוענים ,ואינני
יודע אם זה נכון ,שמתפטרים שם מכל ההומלסים ,אבל זה לא ברור,
ויכול להיות גם שכאשר יתחיל הבלאגן יכניסו שם אנשים שמתנגדים
להם או שמנסים להיכנס לבונקרים שלהם  -אז ישימו אותם שם
ויתפטרו מהם .אבל הם כולם עם הצוותות ,וריקים .והם גדולים ביותר
– המחנות הללו .ואפשר להכנס לאתר של ממשלת ארה"ב ולחפש את
זה שם (.)FEMA camps
ש .מי מנהל את הסעה"ח – האם זה הס"מ בעצמו? מי נותן להם את
הכיוון?...
ת .אני לא יודע .יש שטוענים שהשליטה זה בידים של שבעה אנשים,
ששייכים לג'זוויטס .גם האפיפיור שייך להם .אחד מהשבעה זה הפופ
השחור ,והאחד מהם זה הפופ הלבן – שהוא גם הג'זוויט הראשון שהפך
להיות פופ .והם שולטים על כולם .זו חבורה של מנוולים ,עובדי עבודה
זרה ,ועובדי השטן .והם עושים בדיוק הפוך ממה שהתורה אומרת .ודרך
אגב ,טראמפ למד גם הוא באוניברסיטה של הג'זוויטס .ורוב האנשים
הגדולים בוושינגטון למדו במקומות כאלה ,אמנם לא כל מי שלומד
שם הוא כזה.
ש .איך זה שהיו כאלה שדיברו על טראמפ כמו על כורש...
ת .הוא יותר כמו עשיו!...

ש .למה החרדים לא עוזבים את הממשלה?...
ת .שאלה טובה ...מאני-געלט-כסף .הם 'חרדים' לכיס שלהם.
ש .עסקנים נלחמים 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
לעשות את מה שהם רוצים .היא יתומה
מפרנסת .הם כאלו רשעים! מה העבירה
ללכת לצבא? אבל היא חרדית שאסור
אותה רק לאחרי הפגנות רבות וגדולות.

חודשיים בבית סוהר ,וסירבה
מאבא ,עם אחים קטנים שהיא
שהיא עשתה? שהיא לא רוצה
להם לקחת אותה! הם שחררו

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 הטירור 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 באיזורים
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.
ש .היתה שם התנפלות נוראה...
ת .דוקא שם המשטרה משתוללת ומרביצה לילדים בצורה הכי אכזרית.
ילד אחד – תפס אותו בלש במאה שערים והכה אותו ,שבר לו שינים
ודפק את ראשו על הכביש והילד התמלא בדם .כל זאת ללא כל סיבה.
הילד זב דם ,וגם על השוטר נזל הדם .היה מישהו שצילם – בא אליו
שוטר סמוי התנפל עליו ועצר אותו .עובד מד"א לא הורשה לטפל
בילד ,ועוד הכו אותו .הוא הזהיר אותם שהילד עלול לבלוע את שיניו
השבורות שיש לו בפה שלו .הכל מוסרט .זה משהו נורא .ומלבד הילד
הזה שפורסם  -היו עוד הרבה ילדים ונשים שהכו אותם .וגם במירון,
בל"ג בעומר ,הם נכנסו לעזרת-נשים ,והתחילו למשוך אותן ולדחוף
אותן ,והיה בלאגן גדול .אני רק אגיד לכם שרבי שמעון לא ישתוק.
ש .מאז ל"ג בעומר המשטרה חוטפת מפלה אחרי מפלה ,כנראה שאכן
רבי שמעון זצ"ל נלחם בשביל עם ישראל .סיפור אחרי סיפור .יש להם
הרבה בושות עכשיו .מצאו לאחרונה פעם אחרי פעם איך השוטרים
משקרים בעדויות-שקר כנגד מפגינים...
ת .לא רק זה .היו צילומים איך שהם מכים זקנים ,אנשים מבוגרים
שהפגינו .רשעים מרושעים .גם היו פרשים שהרביצו לאנשים שחיכו
בתור להסעות האוטובוסים בחזרה ממירון .והם התחילו את העבודות
שלהם שם בשבת עצמה ,מזמן של סעודה-שלישית .ואיך שהם התאכזרו
על נשים בצורה מזעזעת ,ללא שום סיבה כלל .הכל היה שקט ורגוע
סתם התנפלו בלא שום סיבה.

מסר להורים של ילד אוטיסט
תיקשור עם 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 אתנו.
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 ,כשהייתי כבר גדול וידעתי
להרביץ חזק – הוא רק החזיר לי אהבה ,והאהבה הזו – זו האמונה
והבטחון 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 העינים שלכם ,בשניה ,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.
(דניאל ביקש למסור עוד מסר):

לא לתת לטומאה להיכנס
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 שני ראביי ,רב .אבל
כמה רבנים אמיתיים יש? מעט .וכל הדור בלאגן .אבל ברוך ה' יש
לנו רבנים גדולים וחשובים שמשתדלים להנהיג את עם-ישראל
בדרך האמת ואפילו שהם מעטים ,הקב"ה נתן להם כוח 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 שישאר .לא יכול להיות אחרת .הרשעות יותר מידי
גדולה .חוסר האנושיות והאכזריות 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 לרישעות 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
בס"ד ,ירושלים ,תקשור 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 .אבל מגיע הזמן
שהמלחמה עוד יותר גדולה ועוד יותר מפחידה שזה כבר ישפיע על כל העולם .ולא רק זה ,תפול 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 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? הֶ רס 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 ,המכונאי יעזור לנו ,הטכנאי יעזור לנו ,כולם עוזרים לנו ,אנחנו סומכים עליהם ,אבל 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 נעבור 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 רישעות שאי אפשר לתאר את זה .אנחנו רואים חוסר קדושה בצורה ענקית ,אפשר
להקיא מחוסר-הקדושה שיש בעולם שלנו היום ,ודוקא 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 יעלמו לגמרי ,וישארו אלה הנאמנים שבטחו בה' .לא לפחד ,לא לפחד! מי שעם ה'
– ה' יהיה איתנו .מי שאוהב את הקב"ה – ה' יהיה איתנו .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 לטובתינו ,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 אתה אומר על כל מה שהולך עכשיו בין צפון קוריאה ,ודרום קוריאה ,וארה"ב...
ת .זה הכל מכין אותנו למלחמה ,אם חושבים שלא תהיה מלחמה – אני מצטער להגיד שתהיה מלחמה .אינני יודע כמה ארוכה היא
תהיה – כי הכוכב גם יגיע .ואנחנו נכנסים כבר למצב הקשה ,כל אחד צריך להחזיק כביכול בקב"ה ,חזק ,חזק מאד.
ש .מה עם התפילות שעושים רבנים וצדיקים בכל מיני מקומות?...
ת .הם מרגישים ויודעים שאנחנו בסכנה גדולה מאד ,אני רק מקוה 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 אסיפות 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 היה נעלם!

הניצחון – רק של ה'
בס"ד ,ירושלים ,יום חמישי כ"ו תמוז תשע"ז ,תקשור עם בנימין
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 ליכלוך ,ומה שהיה פעם ליכלוך נהפך בעינים של הרשעים
כ'קדוש' .ובכל העולם זה קורה .ואפילו אלה שמבינים שליכלוך זה
ליכלוך וקדושה זה קדושה – מתבלבלים ,כי יש אפילו אנשים חשובים
בין הגוים ,כביכול חשובים ,ואנשים חשובים בין היהודים ,גם כביכול-
חשובים ,ואפילו רבנים שאומרים שהליכלוך זה קדוש ,והקדושה חס
ושלום זה ליכלוך.
וזה מאד מבלבל ,אבל לאט לאט כשיש קצת טעם ,כשמרגישים את
הטעם של הלכלוך יודעים שזה ליכלוך ,זה מגעיל לבן אדם נורמלי ,לבן
אדם עם נשמה יהודית .הוא לוקח 'ביס' והוא יורק את זה ,הוא מקיא את
זה ,כי ליכלוך זה ליכלוך לנשמה טהורה .וכשהם טועמים את הקדושה
הם מבינים שזה האמת ,וכל השאר – זה ליכלוך ,ליכלוך כמו שכתוב,
ליכלוך שיש על זה לאו בתורה .והקדושה – 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 שוה 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 מלמות על קידוש ה' – אנחנו מפחדים,
אבל לחיות חיים של אנשים עקומים – זה לא ,זה לא נוכל לעשות ,בשום
פנים ואופן .והמוות יראה לנו יותר מתוק 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 הליכלוך
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 .אבל הוא 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 עכשיו עוד מעט לא תהיה פרנסה לרוב האנשים ,רק לאלה שעם
ה' .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 להגיד שכולנו
נצא מזה שלמים ,נשמה שלימה! 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 יוולדו עם היכולת להבין את
הכל ,כמעט ,בודאי לא נגיע לרמה של הקב"ה ,אבל אנחנו נתקרב מאד
לגובה שאי אפשר לתאר.
אבל עכשיו נחזור לענין 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 שלנו – זה
בני-האדם האחרים 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 ,הגברים ,ופאות ארוכות ,ומעילים
ארוכים שחורים ,קומפלט ,הכל הכל .אבל אין לו ,אין לו נשמה יהודית.
הוא יהודי לפי הדין ,אבל הוא ע"ר ,הוא 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 תיכנון 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 מביציאת מצרים.
ואנחנו לא צריכים לפחד ,אין ממה 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 כל אלה שאנחנו נשענים 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.
אבל המטרה של המדינה  -זה להרוס את היהדות ,את האידישקייט,
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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 .ואת
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.
הם עשו היום גם הפגנה שהם צריכים להיות כמו כולם ,אבל הם לא
'כמו כולם' ,הם כמו המצרים העקומים ,הם כמו הרומאים העקומים ,הם
כמו נימרוד 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 .לא יעזור
להם לנסות להיות 'כמו' ,כאילו כמו בן אדם רגיל ,רק שהוא המחליט,
הוא לא ה' ,לא ה' מחליט איך נולד ילד ,לא ,הם ,הם-הם המחליטים ,חס
וחלילה .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 האוכל שלהם
לעשות אנשים 'סטריליים' ,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 הרבונו
של עולם ,והם לא הריבונו של העולם ,הם כלום ,הרבוש"ע יצר אותם,
וזה הם לא רוצים להאמין .הם מאמינים אך ורק בשטן ,אז בטח שכל
תשוקה שיש להם  -הם רוצים לעשות את זה כאילו שזה המצוה הכי
גדולה ,שמגיע ,מגיע להם ככה .אז יש כאלה שהם עושים את זה כמו
שפעם ,ויש כאלה שעושים את זה אחרת ,וזה הכל כמו זה הישן ,זה
פשוט לא נעלם .חשבנו שאנחנו ב'עולם מתקדם' ,אבל זה מתקדם לתהום,
לגיהנום ,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 .כעת מתעוררת מחדש סערת 'ילדי תימן' ,מה דעתך בענין ,ומה אפשר
עוד לעשות כדי שהאמת תצא החוצה עוד יותר?
ת .צריכים פשוט לקבל את האינפורמציה הנכונה ,וזה רק אנשים שהם
יכולים להכנס שמה ובכל מיני צורות להוציא את זה.

ש .הם השמידו כל מיני חומרים (מידע)...
ת .הם לא השמידו את הכל ,כי הם לא האמינו שהאנשים הפרימיטיבים
האלה פעם יעשו להם בעיות ...הם היו כל כך 'שוויצרים' (גאים) ובטוחים
בעצמם שהם  -האנשים האינטלגנטיים ,ואלה – הם המסכנים שאין להם
כלום ,ואין להם שכל בכלל...
ש .מישהו טען שרוב המסמכים הושמדו...
ת .נכון ,אבל יש מספיק הוכחות ,אבל אפילו רק קצת מהדבר המבהיל
הזה ,שזה כל כך איום ונורא ,שהבן אדם אומר לעצמו' :רגע ,מי עשה
את כל זה?! יהודים ,כביכול-יהודים ,וכביכול רופאים-יהודים ,אבל זה לא
יהודים ,יהודי לא יכול לעשות דבר כה איום ונורא .גוי יכול ,יהודי לא.
אז זה לא נשמות יהודיות ,הם נשמות של מנגלה .אין בהם נשמה ,הם
כמו מנגלה .אז האם זה יהודים?! זה בודאי לא יהודים!
ולמה זה יוצא עכשיו ,אני מאד חושש שהוציאו את זה כדי שאנשים יהיו
עסוקים עם זה ,לא מדי עסוקים ,אבל שיהיו עסוקים ,כי כמעט אין עוד
הרבה אנשים שעדיין חיים מן התקופה ההיא ,אז את מי יאשימו? פשוט
ישארו עם קברים ריקים ,או קברים שרואים שהתעסקו עם הגוף של
הילדים ,או אולי לראות מכל מיני ארצות שקיבלו משלוחים של ילדים
חיים...
ש .אבל לפחות שיהודים יראו את האמת...
ת .הם בכל דבר רוצים ומחפשים לעשות בלאגן בעולם ,שנהיה עסוקים,
אז אין להם מה להפסיד .אולי יקחו איזה זקן בשביל להפיל עליו ,כי אין
עוד אנשים נוספים בחיים ,אבל הם לא נתנו לזה לצאת קודם לכן ,הם
כל הזמן דאגו שזה לא יצא ,הם מוציאים את זה בדיוק בזמן שבו יכולים
להאשים כל מיני אנשים ,אבל לא מישהו שאפשר להעמיד למשפט...
ש .לפני יציאת מצרים היה מצב של 'אכן נודע הדבר' ,ה' מוציא החוצה
ומגלה את כל הרוע .זו היתה הנהגת ה' לפני גאולת מצרים ,וגם כעת
אותו הדבר...
ת .בדיוק ,בדיוק ,ה' מראה לנו מי שייך ְלמה ,מי לפח-הזבל ומי לגאולה
השלמה...

ש .כעת זה זמן של שבעים שנה מאז קום המדינה .יש כמה סימנים שזו
שנת רצון ,שנת-הגאולה שבה תיפסק מלכות-המינות...
ת .אני יודע שכבר התחילה הגאולה ,זה כבר התחיל ,אנחנו בתוך זה.
כמה זמן זה יקח? לא הרבה ,אבל מה זה 'לא הרבה'  -אני גם לא יודע,
אני לא מאמין שזה יהיה הרבה ,אבל יש שלב שאנחנו נראה כאלה ניסים
ונפלאות ,שאנחנו פשוט נשמח ,אפילו שזה עוד לא הסוף ,אבל נשמח,
כי נראה ברור בלי ספק ,עם כל מיני ניסים שהקב"ה איתנו ושהוא מוביל
אותנו לגאולה השלימה ,כי נראה שאנחנו חיים אך ורק מכח הניסים .וזו
תהיה הרגשה קצת מפחידה בהתחלה ,אבל אחר כך ,כמו שהיה במדבר,
כל כך לא רצו להפסיק את המן ואת כל הניסים שהיה להם ,ורק רצו
לשבת וללמוד ,שאפילו עשו מזה עבירה (המרגלים) שה' ישמור .אבל
אנחנו לא נעשה עבירות ,אנחנו נשמח ,ואנחנו נחכה עד שהכל יהיה
שלם ,ועד שכל הרישעות תיעלם.
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 ליכלוך 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 ,אפשר לקבל 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 'ליכלוך 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 הליכלוך
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
אייפון  -אז אפשר להגיע לזה בלי בעיות ,ואף אחד לא יודע ,כי זה רק
איתו ,הוא יכול להיכנס לנוחיות עם זה.

ש .שמעתי שיש צדיקים שמבקשים מהקב"ה שלא יביא את הגאולה
עכשיו מפני שזה יהיה בדינים קשים ,ויש צדיקים שנוקטים בגישה
הפוכה ,מה דעתך?
ת .אני רק יגיד לכם שזה לא עוזר עכשיו ,כי לדחות את זה – זה הרבה
יותר מסוכן מאשר לקבל את זה בקושי .אבל בעזרת ה' ,אמנם זה לא
יהיה קל ,וכבר עברנו את הדבר הזה כאן ,כי יותר ויותר מאיתנו נתפסו
ע"י הגשמיות ועגה"ז וכל התשוקות שמסביב זה ,אבל יחד עם זה ,כמו
ששמענו ,שהח"ח זצ"ל התבטא שעמ"י יהיה כל כך חלש בסוף ,שהוא
יהיה כמו בן אדם שזקוק לניתוח אבל הוא חלש וחולה ,ואפילו שהוא
זקוק לניתוח כדי להציל את החיים שלו ,אבל עמ"י כמו האיש הזה הוא
מדי חלש מכדי שיעבור משהו כל כך קשה כמו ניתוח ,אז לכן ה' יעשה
בשביל עמ"י ניסים גדולים ולא ישתמש בשיטות מדי קשות .אז בעז"ה
יחסית זה לא יהיה קשה ,אך מאחר שאנחנו חלשים כל כך זה יראה מאד
קשה .ומי שקשור חזק עם הקב"ה – כמעט ולא יסבול.
ש .מה דעתך על צפון-קוריאה ,כל פעם זה עולה לכותרות שזה כבר
עומד להתפוצץ...
ת .אני לא יודע בדיוק מאיפה זה יבוא .יש כל מיני מקומות שזה יכול
להתפוצץ ושזה יבוא משם .אבל זה לא הענין שלנו  -לדעת בדיוק מאיפה
זה יתחיל ,הענין שלנו זה להיות חזקים ולעמוד חזק נגד הרשעים ,נגד
המדינה שרוצה להפוך את כולנו לגוים ,ולא סתם לגוים ,אלא לגוים הכי
גרועים .הם רוצים להרוס את התורה שלנו ,חס ושלום ,רוצים לעשות
את כל הלאוין  -מותר ,וכל מותר בתורה ללאו ,חס ושלום.
ש .מה דעתך על הבלאגן שהיה עם המוסלמים בהר-הבית?...
ת .הר הבית – הענין עכשיו זה גם עשוי ,ואפשר לראות שזה עשוי ,זה
שקוף .שלשה אנשים ערבים ,ודוקא מישראל ,יצאו עם נשק ,לא 'מי
יודע' איזה נשק ,מתוך המסגד שם ,וירו בשני שוטרים ואחר כך הם
נהרגו .לא יודע ,זה נראה לי הצגה ,לא סתם הצגה ,הצגה עם דם .נכון
שהערבים נהרגו ,ונכון ששני השוטרים הדרוזים נהרגו ,אבל זה בשביל
לעשות בלאגן .משהו קורה עכשיו שהם רוצים שאנחנו נהיה עסוקים.
ברגע שיש בלאגנים גדולים ,תדעו ,הם עושים משהו ,או שהם ממלאים
יותר ויותר את הבונקרים ,או שכבר יותר ויותר רואים את הכוכב ,או
שישנם אסונות-טבע שהם לא רוצים שנדע עליהם ,שזה לא יגיע אלינו,

כך שנהיה עסוקים ,אולי עם מלחמה ,אולי זה ,אולי פה ,אולי שם ,ואז
מי יודע מאיפה מה שהם מתכננים הם יעשו .כמעט ברור שזה יתחיל עם
משהו ששייך לארץ-ישראל וגם לקוריאה.
ש .הזכרת את הכוכב .יש בזוהר בפרשת בלק משמעות שביום כ"ה
אלול ,יום בריאת העולם ,יהיה משהו עם הכוכב ,יש טוענים שהכונה
להשנה...
ת .אני לא יכול להגיד מתי זה יהיה ,אבל ברור דבר אחד ,רואים את זה
הרבה אנשים עם העינים שלהם ,ויש הרבה שמצלמים את זה עם
טלסקופים ,ולא טלסקופים ענקיים כמו שיש לנאס"א ולוותיקן ,אלא
בטלסקופים הרבה יותר פשוטים .ברור שהוא קרוב מאד ,והוא משפיע
מאד חזק על כדור-הארץ.
ש .היתה עכשיו בימים אלה 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 .העתונות 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 להכנס לבונקרים שלהם עם כולם ,עם כל מי
שיספיק להגיע עם המטוסים וההליקופטרים שלהם ,כי כבר כעת רוב
הבונקרים מאויישים עם צוותות מלאים ,מומחים עם כל הטכנולוגיה
החדשה שיש להם שמה ,אז הם צריכים משהו גדול שיכניס את כל
העולם לבלאגן .אל תדאגו ,טראמפ ואובמבה הם לא יהיו אחד-נגד-
השני ...הם בטח יהיו באותו הבונקר...
ש .לאחרונה דווח על התנתקות של קרחון באנטרטיקה ,שליש ממדינת
ישראל בגודלו ,שנקרע מהיבשת ,ועמוק בתוך המים והוא מציף את
הימים...
ת .נכון ,זה נכון ,זה היה בקוטב הדרומי ,אנטרטיקה ,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 מכח 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 מגטית 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'.

שלש תקיעות שופר
בס"ד ,ירושלים ,יום ד' כי תבא ,ט"ו אלול תשע"ז ,תיקשור עם בנימין גולדן ,מסר מס' 288
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 ֵׂש ֶ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 ,שהרבה כסף מתגלגל ,נפט ,הַ ייטֶ ק ,מה שאתם רוצים יש
שם .אפילו יש בה שתי מסעדות כשרות ,או כביכול 'כשרות למהדרין'.
ש .שם נמצא אחד ממרכזי החלל הענקיים 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 עירוב...
משהו משהו ,גם בשביל ה'חֶ ניוק' הכי 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.
עכשיו אומרים שיש את הסערה הכי גדולה שהיה אי פעם מאז
שהתחילו לרשום את הדברים האלה ,עם רוחות ממש עצומות ,שלש
מאות קילומטר לשעה .זה ממש פחד ,וגשם נוראי ,הוריקן בדרגה ,5
שזה הכי גבוה ,וזה כנראה יגיע לדרום פלורידה ,ומה זה דרום
ַאמי ִביץ'! מה זה מיאמי ביץ'? ה'ברוקלין' (מקום חרדי) של
פלורידה? מַ י ִ
דרום ארה"ב ,ששם כל היהודים או לפחות הרבה מהם עושים חופשות,
והרבה מאד יהודים יצאו שם לפנסיה במיאמי ,ובכלל יש שם מלא
יהודים חרדים .ומזג האויר גם בחורף חמים ,ובקיץ זה אמנם חם אבל
יש מזגן...
בכל אופן ,סוג החיים האלה זה פשוט מרדים את הנשמה ,כי אין
משהו להעיר את הבן אדם בבוקר .אם לפחות היה איזה תרנגול שהיה
עושה 'קוקוריקו' אז אולי היה קצת חיים שמה ...אבל הם רדומים .הם
קמים בבוקר ,שותים קפה ,הולכים לעשות התעמלות ,או אם הוא חרדי
אז הוא הולך לביהכ"נ ,ואחר כך הוא עושה התעמלות ...הולכים
לשחות ,הולכים למסעדה לאכול צהרים וכו' וכו' ,ממש חיים של
'התאבנות' .הבן אדם נהיה כמו אבן ,אדם בלי שכל ,בלי רגש,
התאבנות – זו המילה ,נהיה אבן ממש.
ובמקום ההוא שמענו היום שכבר קנו את כל האוכל שרק יש בכל
הסופרמרקטים ...הם כל כך מפחדים ,ויש להם ממה לפחד .זה לא סתם,
זו פשוט מפלצת ,וקוראים לזה 'מפלצת' ,פרנקנסטורם
( ,)Frankenstormוזה דוקא של שם אשהִ ...א ְירמַ ה ,וזה לא כל כך
קומפלימנט (מחמאה) בשביל נשים ...ומעניין שאין אף אחד להתלונן...

ש .גם את סאנדי כינו 'מפלצת'...
כן ,אבל סאנדי לא היה כל כך מפלצת כמו אירמה ...עכשיו אם זה
באמת יעשה נזק זה לא יהיה סתם ,זה יהיה הרבה יותר גרוע מאשר
ביוסטון ,וזה גם יפגע בלב של היהודים ,כי זה ממש מקום של היהודים
החרדים האמריקאים .ויש עוד מפלצת שתהיה אולי אף עוד יותר גדולה
מזו ,נראה כאילו יש פה איזו 'אולימפיאדה' של הוריקנים ...יש אחת
שמתחילה כבר ,ויש לי הרגשה שזה יילך לכיוון ניו ג'רזי ,ניו יורק,
ואם כן – אוי לנו ,אוי לנו.
אם זה יגיע לניו יורק כל הסבווייז (תחנות הרכבות התחתיות) יהיו
מתחת למים ,ובכלל נראה שזה הכל יצוף על פני המים .אבל זה רק
דוגמה של מה שעומד להיות .וזה רק בכדי להעיר את היהודים .לא
בשביל להעיר את הגוים ,אלא כדי להעיר את היהודים .האם אינכם
שמים לב? אבל זה לא מזיז אותם ,כן ,זה מפחיד אותם ,אבל לחשוב
לזוז?! – זה לא ,אולי לכמה אנשים כן ,אבל לא משהו גדול .אם זה
יפגע בניו-יורק – אולי כן.
ועכשיו זה לא יגמר עם זה .יש מלחמה נוראית ,שהמילה 'נוראית'
אפילו לא מספיק חזקה לתאר את זה ,שעומדת לפנינו בעתיד הקרוב.
ואתם יודעים שפה בארץ ,על הגבול שלנו ,יושבים הרוסים ,והעינים
– עין אחת לסוריה ,ועין אחת לישראל .אתם יודעים מה זה בשבילנו
לעשות מלחמה נגד הרוסים? ..זה צחוק! אם לפחות היינו צדיקים ...אבל
מאחר שהציונים שולטים פה ,אז מי יודע מה יהיה .חוץ מזה ,לא רק
שיש רוסים ,יש גם איראנים ,אלפי איראנים .אז עכשיו יש לנו הרבה
יותר בעיות ,מה נעשה גם עם האיראנים וגם איתם? אוי לנו .ומה עם
הצבא של מדינת ישראל? מה הם חושבים בכלל? כביכול לישראל יש
איזה 'משהו סודי' ,ושבגלל זה מפחדים מאיתנו ...וזה צחוק ,אפילו אם
היתה לנו את פצצת-המימן ,אז כמה כבר נוכל להפעיל את זה לעומת
אמריקה שבודאי יש להם את זה ,או לעומת אנגליה או אירופה כולה?...
אז זה צחוק .אבל דבר אחד אני יכול להגיד לכם ,שכשזה מתחיל
הציונים יגמרו את הקריירה שלהם ,זה יהיה הסוף שלהם .איך בדיוק
– אני לא יודע ,אבל זה יהיה הסוף שלהם .ואז שה' ישמור עלינו ,כי
הם פשוט מובילים את העם להתאבדות ,שלא נדע ,וה' יעצור אותם,
ויפטר מהם .וישארו יהודים שמחפשים אמת.
ש .היתה להם תכנית דומה בימי מלחמת העולם ,שהם הכינו תוכנית
התאבדות לכל הישוב...
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 לציונים ,כשהם היו בטוחים שהכל 'ילך פַ ייפְ ן' (יחוסל) ,ואז יחד
עם החברים שלהם במַ אפְ יה 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.

כן ,אנחנו בעולם של טכנולוגיה מאד מפותחת ,ובבונקרים של
הרשעים יש טכנולוגיה שלא חלמנו על זה ,אבל זה לא בשביל האנשים
שישארו בחוץ ,רק בשביל אלה שנכנסים לבונקרים .אבל אני רק אגיד
לכם ,העולם במצב קשה מאד ,יש בעולם רק מעט ,יחסית מעט ,כאלה
אנשים שהם באמת יהודים אמיתיים .ויותר נכון ,זה בדיוק המספר שיצא
ממצרים ועבר את המדבר והגיע לא"י ,זה יהיה המספר שישרוד ,כי
זה המספר של היהודים .וזה אף פעם לא ירד ,אולי מן השמים הוסיפו
לזה ,אבל שום דבר לא ירד .מי שיצא ממצרים ,יהודים אמיתיים שאמרו
נעשה ונשמע – יינצלו .וכמו שאמרנו כבר זה מעט מאד ביחס לכל
היהודים שיש ,וכל השאר רק מתיימרים להיות יהודים ,הרבה מהם
אפילו לא יודעים שהם לא יהודים .ויש גרי צדק אמיתיים ,הם היו
יהודים ,הם במהותם יהודים כי הנשמה שלהם יהודית אפילו שהם נולדו
גוים ,הם התגיירו גיור אמיתי ,והם יהודים אמיתיים ,והם גם יהיו בין
אלה שיינצלו.
ולא כל גר צדק הוא אמיתי ,לא כל מי שהתגייר יינצל ,רק הגוים
שהם ממש צדיקים ,שיש מעטים מהם - ,הם יינצלו מצד הגוים ,ומצד
היהודים – כל היהודים האמיתיים שהם עם ישראל האמיתי ,העם של
הקב"ה – הם יינצלו .רק תדעו להגיד 'שמע ישראל' ,ולצעוק לשמים
להציל אותנו ,לבקש מהקב"ה בצעקה גדולה להציל אותנו ,אז בודאי
ובודאי נעבור את זה בשלום.
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 שהם בנו ,זה הכל
התקע מהשֶ קע – אז הכל נהיה ָׁשקֵׂ ט ,ונעלם
שטחי ,שכשמוציאים את ֶ
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 .וגם הוא יהיה בין אלה ,אמנם
לא בצורה האורגינלית שלו ,אלא בצורה אחרת ,בין אלה שימשיכו
לעלות ,ולעלות ,ולהגיע לנצח.

שאלות ותשובות
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 שֶ מֶ ש 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 .אומרים בשמם של צדיקים שינסו להטיל פצצות כאלו גם על ארץ
ישראל ,אבל זה לא יתפוצץ...
ת .כן ,שמענו את זה מכמה אנשים שהם יזרקו ,ויש בזה גרסאות שונות,
שיזרקו כמה פצצות או פצצה אחת ,אבל זה יעמוד באויר ,ואנשים
יבואו להסתכל על זה איך שזה עומד באויר ולא מגיע לאדמה .אמנם
פצצה לא חייבת להגיע לאדמה ,אפשר לפוצץ את זה גם לפני שזה
מגיע לאדמה ,אבל זה לא יתפוצץ .יש כמה גירסאות למה שאמרו
צדיקים ,אני לא יודע אם זה כן יהיה בדיוק ככה או לא ,אני רק יודע
שזה יהיה משהו עצום לראות.
ש .בשנת תשע"ה אחד הצדיקים ,אדמו"ר ידוע בארה"ב אמר ליהודים
לעזוב את ארה"ב בגלל מה שהולך להיות ,האם היו כאלה שעשו כך
בעקבות הדברים?...
ת .נכון ,הוא אמר את זה והוא צודק ,אבל איך אפשר? איך זה יכול
להיות? הם יְ ֵׂשנים-למחצה ,הם לא יכולים להזיז את הרגלים שלהם...
הם כמו זקֵׂ נים ,הם פשוט לא זזים ,הם רצים רק כשיש איזה מסיבת
בר-מצוה ,יש חתונה ,או איזה חופש ,אולי נוסעים לשווייץ לפסח ,אז
הם רצים ,ככה זה .זה כמו שיש עופרת ברגלים...
ש .ומה עם אלה שבאמת לא יכולים לבוא ,כי אין להם את האפשרות
לבוא?...
ת .יהודים אמיתיים ,שהם צדיקים ואוהבים את ה' ,מאמינים וקרובים,
אבל אין להם את האפשרות לעזוב את ארה"ב – בשבילם יהיה כנפי
נשרים...
ש .אבל איך אנחנו יכולים לחזק את אלה שבחו"ל שהם רואים
שהחורבן מתחיל ואין להם דרך לבוא לפה?..
ת .להתפלל עליהם ,אני לא יודע אם אפשר יהיה לחזק כשדברים
קורים ,אם תהיה אפשרות של קשר .אבל עכשיו צריכים לדבר על זה.
אני חושב ,לא בטוח ,שיכול מאד להיות שהמפלצת הבאה תעבור בניו
יורק ,ואז צריכים לדבר איתם.
ש .האם אפשר להכין אותם כבר מעכשיו?..
ת .אפשר לנסות ,אבל הם יגידו' :אין לנו כסף ,ואין לנו איפה להיות,
ואין לנו ,ואין לנו' ...אז זהו ,זה לא פשוט להגיע לפה ,רק בגלל המחיר
שזה עולה לצאת ולעלות עם כל הילדים ...אך ברגע שיש איום מוחשי
– יהיה הרבה יותר קל לבוא.
ש .ולא התייחסת עדיין למה שקורה בקוריאה....
ת .מה שקורה בין קוריאה לארה"ב ,ובין קוריאה ויפן וכו' וכו' ,זה
יתפוצץ בסוף ,תהיה מלחמה .ויש סיכוי מאד גדול שערים חשובות
ייעלמו! ואז ברור דבר אחד :זה כמעט בוודאי שזה הולך להיות ,ובעתיד
הקרוב .כי דבר ראשון – הכוכב מתקרב ,ודבר שני ,רואים ,פשוט
מרגישים ,מלחמת העולם הראשונה ככה התחילה ,וגם השניה .והנה
השלישית ,כל מיני דברים קטנים וגדולים מתחילים פה ושם ,כל מיני
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מלחמות ,עד שזה נהיה מלחמת עולם .ראשונה ושניה .ותעברו על מה
שהחפץ חיים אומר ,זה מאד מאד נכון .ועוד כמה יהודים כמו האדמו"ר
מפרנקפורט (האדמו"ר מקרלין זצוק"ל ,המכונה 'הפרנקפורטר') ,שידע
באמת מה עומד להיות ,היתה לו רוח הקודש .ה' יעזור לנו .הרבה
צדיקים שהיה להם רוח הקודש היו בימים ההם ,כמו הגר"א והבעש"ט
וכו' ,אבל אנחנו נבחרנו להיות הדור האחרון ,ואנחנו צריכים לעמוד
בדברים מאד מאד קשים ,ונעמוד בזה בעזרת ה'.
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 שֶ מה 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 .גם באירופה וגם בארה"ב?
ת .הרוב בוודאי ,כי באירופה – כל גוי שמה נולד עם אנטישמיות
'בתוך הגֶנִ ים' שלו .יש שיוצאים מן הכלל ,אבל זה הרוב הגדול.

ש .אבל גם כאן יש כל מיני סוגים של ערב רב וכו'...
ת .הערב רב – ה' כבר יטפל בהם .יש ע"ר שיברחו מן הארץ וימותו
עם העמים ,ויש ע"ר שימותו פה.
ש .מישהו שואל אם כדאי לגור במקומות נמוכים בארץ ,אם אין חשש
שצונאמי עלול לפגוע במקומות האלה?..
ת .ארץ ישראל יצוף ,זה כאילו יראה שזה צף על פני המים ,תגיד לו
שאיפה שהוא – זה גם טוב .וגם הערבים לא יפריעו לנו...

ש .בענין המחלוקת על העופות...
ת .אני לא נכנס לדבר הזה .אני לא יודע ,כמעט שום דבר שאנחנו
אוכלים ,אין כמעט דבר שזה כשר ממש .יש כל מיני דברים שאתם לא
מודעים לזה .היום תעשיית האוכל היא כל כך מסובכת שאי אפשר
לסמוך על שום דבר .אז לכן בין אם זה עוף ,או אפילו ירקות ,או חיטה,
יכולות להיות בעיות .לא יודעים אם זה ישן או חדש .וצריכים לדעת
אם באמת בודקים את זה כמו שצריך ,ואי אפשר לדעת .ואל תשכחו
שזה כל כך מסובך היום ,וכל כך הרבה משתמשים במכונות בשביל
כל מיני דברים ,אז קשה מאד להשתלט על זה.
ש .שמעתי שגם את החיטה מהנדסים גנטית...
ת .בארה"ב הם עבדו עם גנטיקה ,אז אם זה בא מארה"ב זה יכול
להיות גנטי ,יתכן שהם שיחקו עם זה ,וזה יכול גם להיות מהונדס גנטי
וגם בכל זאת אורגני ...כי גידלו את זה בלי ריסוס ,ועם כל זה – זה
גנטי ...ויש עוד בעיה עם הענין הזה ,שזה עובר באויר משדה לשדה,
הגידולים הגנטיים.

ש .ומה קורה בין ארה"ב לרוסיה?...

ש .ומה עם מה שגדל בארץ?..

ת .זה גם ,זה הכל הצגות .זה סדר העולם החדש .יש להם כבר הסכם.
זו 'מַ אפיה' אחת .הם יפוצצו 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...

ת .עד כמה שאני יודע – בארץ יש פחות ,כי לא משתמשים בזה ,אבל
אין כל כך הרבה חיטה שמייצרים פה .אבל כאן יש יותר סיכוי שזה
בסדר ,ובאירופה זה נגד החוק לעשות את זה.

ת .איני יודע ,אבל יש בעיה בכל דבר .מי שלא אוכל עוף – זה יותר
קל ,כי לא נכנסים לבעיות עם עופות ,אבל יש עוד הרבה סוגי מאכלים
שיכולים להיות בעייתים.

ש .מה דעתך על כל השערוריות שמתגלים בכל השלטון פה?

ש .מה כבר יכול להיות בירקות ופירות?...

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.

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 מסויים ,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...

ש .כשיהיה הבלאגן בעולם ,מה יהיה כאן בארץ?..

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' מכין אותנו לנֶצַ ח .מי שאין לו ביטחון בה' במאה 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:

ת .מה? אתם רוצים לדעת הכל?! ...אז לא יהיה שום ביטחון !...ברוך ה'
שאני לא יודע מה להגיד לכולם בדיוק מה יקרה ומה יהיה ...רק אני
יודע שבא"י נעבור את זה הרבה יותר קל מאשר בכל העולם ,בעזרת
ה'.
ש .עצרו אתמול בת חרדית אחת ,שחררו אותה רק לאחר איומים של
הפגנות...
ת .האם הם צריכים את הבנות האלה? הם לא צריכים אותם ,בודאי
שלא את החרדיות .הם רק עושים צרות בשביל להסיח דעת...

ש .בדברים אחרים חוץ מעופות הרי בד"כ השאלות הן פחות חמורות
מן העופות....

'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 עקבְ ' :לנַס ְֹּתך ל ַד ַעת אֶ ת אֲ ֶשר ִּב ְלב ְבך ,'..ושם' :וְ זכַ ְרת
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אֶ ת ה' ֱאלֹּקֶ יך ִּכי הוא הַ נ ֵֹּתן ְלך כֹּחַ לַ עֲ שׂ וֹּ ת חיִּ ל ,]'...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 ידים 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 ִביזְ 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 ,שהסוף הזה זה 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 .איך מישהו יכול להבטיח לעצמו שהוא יירשם בשנה הבאה לשנה
טובה?...
ת .אוהו ,זו שאלה טובה ...אף אחד ,אף אחד – זו התשובה .אנחנו
צריכים ביטחון בשלמות בה' ,בלי גאראנטיס ( ,)guarantiesבלי
ערבויות.

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 בידים 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 ,אפילו
הרחוק ביותר בעולם [פרשת נצביםִּ ' :אם יִּ ְהיֶה נִּ ַדחֲך ִּב ְקצֵ ה הַ שמיִּ ם ,]'...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 .איך אתה מציע להתכונן לימים הנוראים של ראש השנה ויוה"כ
הבאים לקראתנו?
ת .שתדעו ברור ,אם נגמור את הימים האלה בלי נזק – זה יהיה דבר
גדול ,זה לא ברור בכלל איך שהשנה הזאת תיגמר...
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"ט" :
ִּק ְרבם ב ֵתימוֹּ ְלעוֹּ לם ִּמ ְש ְכ ֹּנתם ְלדֹּר ודֹּר .]'...ומאז הגירוש מארצנו היינו צריכים
לחיות עם מזוודות המוכנות לצאת מהגלות ולחזור ,מאז ההתחלה של
הגלות.
פלא יועץ ,ערך בנין... :ועל כל פנים לא ירבה הוצאות בבנינים גדולים ,בנין
אבנים ,עליות מרווחים מצוירים ומכוירים וכדומה ,כי הכל הבל ורעות רוח,
כצל ימינו על הארץ (דברי הימים א כט ,טו) ,וטוב לו שיוציא
וגֵ רים אנחנוֵ ,
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
כצל עובר וגֵ רים אנחנו בעולם הזה'...
בארץ הטמאה ,ומה גם כי ימינו ֵ
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