
ָבָדיו ִּכי לא ַיֲעֶׂשה ה' ָּדָבר, ִּכי ִאם ָּגָלה סֹודֹו ֶאל עֲ "
  "   עמוס ג',ז'ַהְּנִביִאים...

  
 נטל לעולם מבול להביא בקש ה''שהקב "בשעה

לעולם" גמרא,  מבול והביא מכימה כוכבים שני
  ברכות, נ"ט.

  
  הנשמה היהודית שלנו היא נצחית 

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

  תרגום מאנגלית.
  
כאילו כל העולם השתגע, מטורף, , נראה אמא   

כל לזמן. אני מציע כבר אחרי האנחנו משוגע. 
להתחיל , מצוותמקיימים  לאהיהודים הטובים ש

לחנך את עצמם מה , ברצינות בתהליך של תשובה
נקודת מבט של היהודים זה אומר להיות יהודי מ

לחזור  ושל העם היהודי שלנו. נסהחרדים, 
דמעות כם, תזילו בתשובה עם כל הלב והנשמה של

  .כםבשל העבירות של
יצא מכלל כבר כל אחד יכול לראות שהעולם    

הם , ם שליטההרשעים מאבדי שליטה. אפילו
ובטוחים כמו מאות שנים כבר משלים את עצמם 

ושלום על -חס שיוכלו להתגברנמרוד הרשע, 
בונקרים ו לכנסיברוך הוא. אבל לפני שהם הקדוש 

כל יכול. הם ההוא  למדו כי רק ה'ישלהם הם כבר 
שמא בונקרים שלהם עם פחד גדול וספק לייכנסו 

  ה שלהם.קבורהזה יהיה מקום 
הנשמות  עבור, נברא עבורנוהעולם  ,לעם ישרא   

הנשמה שלנו היא היהודיות הנצחיות שלנו. 
רוחנית לעלות , חלק מה' עצמו, ונוכל נצחית

בורא, הלהתקרב יותר ויותר אל מעלה מעלה, 
  הברוך הוא.הקדוש לאבינו הכל יכול, 

עם  יהודיםבאמת אם אתם  ,אז עם ישראל   
לא , והקב"התוכלו להינצל על ידי , נשמה יהודית

תצטרך לעשות תשובה יהיה. משנה כמה קשה זה 
. קשהלכם הרבה יותר זה רק יהיה  -לא ואם 

, אמתאת יודעת י יהודכל הנשמה הנצחית של 
יהודי אמיתי יחזור בתשובה , כל של דברובסופו 

  לגמרי.
אנו רואים מוות והרס סביבנו. אנו רואים את    

למים. ש יםסביבנו ואנחנו נשארנופל העולם 
ישקטו,  והמים האבק ישקעואחרי הכל, כאשר 

נהיה אנשים ואנחנו  עלינותזרח שוב השמש 
כולנו ניקרא אל החופה , הרע-יצרחדשים בלי 

  .גוט שבת  החתונה יתחיל.טקס ו
  
  לא יאומן עומד להתרחש.ה 

The Unthinkable Is About To Happen.  
  )2016 באפריל 24(  5776 ניסן 16,  מוישל'ה

  
 לעבור צתנאל את שבגללי מצטער אני, אמא   

 נחנו, אמיוחדפסח זה הוא  אבל, נורא כזה סבל
חמורה  אזהרהעביר מוה'  סוףמתקרבים ל

(פציעתו של מוישל'ה  הזאת העובדה. באמצעותי
 לפני דקותמספר  קרתהבעת אפיית המצות) אשר 

 את להעביר צריך אניסימן עבורי ש רק היא ,פסח
 אנו כי, לעולם יותר ברורה בצורההמסר 

 יכולים לא אנחנו השכמות טרגדיהל מתקרבים
  . לדמיין לנסות אפילו

רק המעטים , זה על כתבו למרות שהרבה אנשים   
אין שום . דעו כי שרדו רק בזכות ניסיםישישרדו 

דרך אחרת לשרוד. (פורסם לאחרונה בעיתונות 
שהחודש הקודם היה החודש הכי חם מאז שהחלו 
לתעד ברשומות את מידות החום, וזה כאשר 

-ק"מ מכדור ימיליונהכוכב נמצא במרחק מאות 
הארץ, אז אפשר לתאר מה יהיה כאשר קרוב יהיה 

 ָּבא ַהּיֹום ִהֵּנה "ִּכיקרוב והמזגנים לא יעבדו...). 
 ַקׁש ִרְׁשָעה עֵֹׂשה ְוָכל ֵזִדים ָכל ְוָהיּו ַּכַּתּנּור ּבֵֹער

 ָלֶהם ַיֲעזֹב לֹא ֲאֶׁשר ָאַמר ה'  ַהָּבא ַהּיֹום אָֹתם ְוִלַהט
  " מלאכי ג':ְוָעָנף ׁשֶֹרׁש

ניתן לעשות את כל ההכנות (אגירת מים, מזון    
  וכו') אבל הם יעזרו לך רק אם יהיו לך זכויות. 

היום כנראה לא העברתי את המסר מספיק עד    
 ברור זה את לעשות אותי הכריח 'חזק וברור, אז ה

  .קחו את עצמכם בידיים יהודים. יותר
 ערב לצפות שלי אבא קטן, הלכתי עם ילד אני   

 של הצדיקים אחד ידי על באפיית מצות פסח
 כבד ציוד פיסת. קרה מאוד מוזר דברו הזה העולם

, היה לי כאב שלי היד לע נפלה לאפייה המשמש
', ה ברוךקשה.  הנפצע שלי אצבעות תואחחזק 

 לא וזה עליי רחם 'ה, קצר לזמן שאושפזתי למרות
 להזהירעל מנת  בשבילי אזהרה ההייתחמיר. זו ה

 ויעל לאדברים ש כי העולם כלאת ו ישראל עםאת 
 הרבה שעברנו ולמרות, לקרות יםעומד הדעת על

 זה עכשיו -מצבים שלא היינו מאמינים שיקרו 
  . קייםה מצבהמ גרוע יותר הרבה להיות הולך

 אנחנו, ומאוד בקרוב יהיו בעתיד האירועים   
 חייבים אנחנולעשות תשובה שלמה.  חייבים

 חושבים אנחנו אם גםחזור לה' ל עכשיו להתחיל
  .עולם לבורא קרובים שאנחנו

 להתקרב לנצח ואני יכול הזה בעולםיהודי כל    
 שהעולם להביןתתחילו  ,בבקשה ,מכולם מבקש

 התאוות כל עם שלנו הגוף כי. אשליה רק הוא הזה
שה' רוצה  מה נגד גמריוא לה ושל והתשוקות

נצח ל היכולת אתלנו  יש, דבר של בסופו שנהיה
 היצרללכת רק בדרכו של ו את היצר הרע לגמרי

-בשלמות, עלרק את רצון ה'  לעשות כלומר ,הטוב
ן רצו שום וללאדרישות  ללאלה'  התקרבמנת ל
 לא אני. רצונואת  ולעשות אליו קרוב להיות מלבד

 אנחנו כמה עדחזק  מספיק להדגישודע איך י
  .האלה בדברים להתרכז צריכים

  -'שיטות'  על בנוי היום חיים אנו בו העולם   
יזם וכו' אבל ציונ, פשיזם, סוציאליזם, קומוניזם

 יהודים אנחנו! בשבילנולא  אלה מכל תאח אף
 כל וזה עולם לבורא קרובים להיות צריכים ואנחנו

 אנחנו. בלבד רצונו, לעשות צריכים שאנחנו מה
את רצון ה' כדי שזה יתאים לנו  לשנות יכולים לא

  .רצונותינואו ל
 ויותר יותר לשאוף להבין הזמן כל צריכים אנחנו   
 מהמילים אחת כללקיים  , מאתנו רוצה ה' מה

שלו (תורה שבכתב ותורה  הכתובות והלא כתובות
 והצדיקים הרבנים פי על לגמרי ללכת, שבע"פ)

 היהודי שה' שלח לנו, החל מאברהם אבינו שהיה
 לאמונה בה', משה אנשים הביא אשר הראשון

 את תורתנו לנו משמים לתת שליח שהיה רבנו
פה, ומסרה ליהושע, -והתורה שבעל הקדושה

 יהושע לזקנים, ומהזקנים לנביאים ומהנביאיםומ
לאנשי כנסת הגדולה, גאונים, ראשונים, 

  .הזה היום עצם עד.. .אחרונים
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  , אקס, ניבירו-צילום כוכב השביט פלנט   
  מכונה גם בשמות: עמוד האש, הדרקוןה   
  , בעל הכנפיים, המשמיד.לוהטה האדום   
    ירושלים, כב' באייר תשע"ו מצולם    
  (לאחר השקיעה) 19:50בשעה   30/5/16   
  .166Xזום  ,P-900טלסקופ ניקון -מצלמת   

  
  
  
 לא זה ,כך נמוך-בכל אופן מאחר והדור הזה כל   
. לא ומי גדול צדיק הוא מי -היום  ברור כך כל

בדרכם של הצדיקים מהדורות  ללכת עדיף
נעלה לציון שלהם  .דרכיהםולא לחרוג מ, קודמיםה

 בכל קבורים גדולים צדיקים יש. להדרכהונתפלל 
 שבו מקום בכל. ישראל בארץ וכמובן העולם רחבי
 אללה ע. צדיק של קבר להיות חייב ,שם גר אתה

אל כסא הכבוד תתחנן שיעלה ו הצדיקהציון של 
כך -הכל ויתחנן לה' שישלח גאולה שלמה לדור

 ברפש, זוהמה, לגמרי שלא נעלם, שלנו נמוך
  .כולו העולם טומאה ופריצות המציפים את

 -אני לא יודע אם ציינתי זאת מספיק ברור    
 רוחני, או מוות חיים של במצב נמצאים אנחנו
גם , המאזניים כף על הגוף שלנו רק שלא כלומר

 ההזדמנות זאת -תחנן לפניך מ אני אז. נשמותינו
  . שלנו האחרונה

 עדיין השמש בבוקרנו קמים כשא כלל בדרך   
 שאנחנו כמו יותר או פחות העולם. כרגיל זורחת
 ,בית לנו יש ,אוכל לנו יש. אותו מכירים כלל בדרך

 ילדים לנו יש, נשואים אנחנו ,מכונית לנו יש
 זה כל'. ומגיע הזמן שוכולבתי הספר  הולכיםש

לא ש אלהלכל  הסוף יהיהגמרי וזה ל ישתנה
  הולכים בדרך ה'.

ך ה', בדר לכתבכל כוחם ל שמנסים אלהולכל    
 חדשה התחלה להם תהיה - 'ה רצוןאת  עשותל

 אחיי לכלושמח  כשר חג .לנצח תימשךאשר 
 שלי יםהמיל את לקחת כםמ מבקש אני, היהודים
  .ברצינות

Tatti :שזה או נורא להיראות הולך האצבע האם 
  ?כראוי ירפא

Moishela :ב"ה.אמצא שידוך  אני, תדאג אל  
  

 )266(  העולם לא יכול להמשיך יותר 
  ירושלים, כ' אדר ב' תשע"ובנימין, 

  
. הוא רשעותהעולם כל כך רע, העולם כל כך מלא 

 לא יכול להמשיך, פשוט לא יכול להמשיך. 
היו צדיקים  –מאז הדורות הראשונים בעולם 

גדולים, אבל גם כמעט מהרגע הראשון, לאחר שה' 

יצר את בני האדם, הנחש הצליח להפיל אותם. 
ומאז, ברוך ה', בדורות הראשונים היו לנו צדיקים 

מאתים -גדולים, וגם אפילו בדורות שלפני מאה
אבל שנה עוד נשארו לנו יהודים צדיקים גדולים. 

נכנסה אל מתחת לפני השטח, בלי  עותהרש
הרבה צרות -נכון, היהודים עברו הרבה להרגיש.

גדולות ע"י הרשעים, הרשעים של הגוים, אבל בכל 
אופן החזיקו מעמד כנגד, בדרך כלל. והיו מספיק 

לנו, שהלכו ביחד עם הגוים,  שקלקלוערב רב 
שנהיו רשעים, אפילו שנראו כמו יהודים, ועשו רע 

אבל בדור שהם היו כאילו חלק מהם. ליהודים 
, זה הגיע לשיא השיאים, זה הגיע לשיא –שלנו 

מאד -חרדים' מלאים מצבים מאד-שאפילו ה'כביכול
קשים ועצובים. אני רואה את היהודים החרדים, 
ורק רוצה לבכות. הם תפוסים כמעט לגמרי עם 
עגל הזהב. בארה"ב ואירופה הם לא יכולים לצאת 

לא יכולים להיות יהודים ם חלקמעגל הזהב, 
, ואני מדבר על החרדים, לא על היהודים אמתיים

שהם רחוקים גם ככה מהקב"ה, אני מדבר על 
 יש מלא כשבניהםהחרדים, - החרדים, הכביכול

ישעיהו רב, וגם מהמנהיגים זה מלא 'ערב רב' -ערב
  .כ"ז: 'ְוַגם ֵאֶּלה ַּבַּיִין ָׁשגּו ּוַבֵּׁשָכר ָּתעּו...' עי"ש

והחילוניים? הרוב הגדול שלהם ע"ר. אמנם גם    
  עם לב יהודי,  , אמתייםבין החילונים יש יהודים 

   סיני,-עם נשמה יהודית, עם נשמה שעמדה בהר
  
  

  "אז יראה עמוד אש אחד עומד ממעלה למטה 
  ארבעים ימים, וכל עמי העולם רואים אותו..."  

)                            פרשת שמות(הזוהר,                                
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

גם הוא ינצל. אבל אני עכשיו מדבר  –ויהודי כזה 
  כל? מה יהיה? איך אפשר אתנולחרדים, מה יהיה 

   ?כל כך כך לשנות את היהדות, איך אפשר ליפול
, רוב היהודים היו ההשניי-העולם-לפני מלחמת   

חילונים, אבל עכשיו, עכשיו כשיש הרבה מאד 
? היהודים שלפני אתנויהודים חרדים, מה 
 אמתייםהם היו יותר  –מלחה"ע השניה, לרוב 

, יותר דבוקים בקב"ה, לא היה להם כל כך מאתנו
עגה"ז, במיוחד היהודים באירופה, ושם היה מרכז 

אבל יותר יותר גדול, אפילו שזה לא היה גדול, 
גדול ממה שהיה בארה"ב. היהודים באירופה, 

שבת, -החרדים ממש, היו מעטים. הרוב היו מחללי
היו חרדים עד הסוף. אין  –אבל אלה שהיו חרדים 

לנו את זה היום. רוב הרבנים הגדולים, הצדיקים 
הענקיים הלכו לעולמם, ואנחנו נמשכים לעגה"ז 

 פאות עוד יותר חזק. מלבישים טלית, מלבישים
וזקן, יש לנו כיפה על הראש, גארטל וכו', אבל 

ואיזה איפה אנחנו? לא במקום הנכון, בדרך כלל. 
הפריצות החרדית זה  עתיד יש לילדים שלנו?

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. 

 כוכב השביט. –חייב להיות דבר אחד אני יודע.    
זה חייב להיות. כי אנחנו לא יכולים ללכת כך עוד 
יום אחד, עוד רגע אחד במצב הזה. אנחנו לא 

 –י הדור הבא יכולים לראות עוד דור שממשיך, כ
 כמעט לא יהיה יהודי באמת. וזה לא יכול להיות.

מלאכי ג' ו': 'ְוַאֶּתם ְּבֵני  ה' לא יתן לזה להיות 
נכון, זה באמת נכון מה שאני  .ַיֲעקֹב לֹא ְכִליֶתם...'

אומר. וזה המצב שלנו, אנחנו לא מבינים כמה 
רחוק הגענו, יש לנו כבר לב קשה, לא לב רך כמו 
שיש ליהודי אמיתי. אנחנו לא מבינים בכלל מה זו 
צניעות, מה זו קדושה. אנחנו חיים רגל אחת 

ורגל אחת בעולם של  –בעולם של הגוים 
שנמצאת בין הגוים  חרדים, אבל הרגל-הכביכול

ם 'ֲאֶׁשר ַאּתֶ והחילונים כל הזמן מושכת לכיוון הזה 
  . זִֹנים ַאֲחֵריֶהם...'

 טעון גניזה                            בס"ד



-ממש כואב לי הלב על מה שעושים לבתיואני,    
יעקב, איך הפכו את זה לאוניברסיטה, אוניברסיטה 

שהשליטה בסופו של דבר איננה של החרדים,  –
לא  אלא של הממשלה, הממשלה הזאת שהיא

משלה יהודית בכלל, היא ממשלה גויית, ממש, מ
שלה וגם באמונה שלה. ולמה יושבים  בסגנוןגם 

שם חרדים? רק ה' יודע למה, אני לא יכול להבין 
את זה. אבל זה לא יכול להמשיך. רוצים להרוס 

זה  –את המשפחות שלנו, הבסיס של כל היהדות 
המשפחה, זה הילדים, זה החינוך החרדי שאנחנו 

 השהאיש. אבל עושים שזה 'לשם שמים', רוצים
תעבוד, שיהיה לה מקצוע שהיא תוכל לפרנס את 

חכם שלה, שישב בבית ויטפל בילדים... -התלמיד
כן, כן, זה ממש "לשם שמים"...!, אבל זה לא לשם 
שמים, זה לֵׁשם לברוח מן היהדות, לקלקל את 
המשפחות, כי אמא כזו שהיא מנהלת באיזה מקום 

מה, ושהיא יוצאת -יודע-לא-או אני חשוב, בבנק
לעבודה כל יום הרבה שעות, והילד אין לו אמא, 
ויש לו אבא, שצריך לטפל בו, וצריך לעזוב את 

 אתוהלימודים שלו בשביל לטפל בו, וללכת 
לים, וכו' וכו', זה לא משפחה יהודית. וח-לקופת
שהמשפחות האלו עושים  יובוודא יובוודא

, או לא כדאי עוד ילד, חס חישובים, כדאי עוד ילד
כשהם עושים  וזה הסוף שלנו.ושלום, חס ושלום. 

חישובים כאלה, לא על בסיס של סיכון לאשה, או 
סכנות, או חשבונות אמיתיים אחרים שזה מותר 
לפי התורה. אלא חשבונות של מה שנוח, ומה 

, להרוס את זה מה שהרשעים רוצים –שכדאי וכו' 
-חשבונות של יהודים לא אנחנו נעשהזה אצלנו, ש

חרדים, אלא של יהודים חילונים או של גוים. וזה 
  לא יכול להמשיך. לא יכול להמשיך. 

בימים ובשנים הקודמות, לפני בערך עשר או    
לא  ההאישעשרים או שלושים שנה, אפילו אם 
הראש וכו' -ידעה כל כך מה זה צניעות, עם כיסוי

אש, אבל לא ר-עם כיסוי ההייתאצל החרדים היא 
אם הבעל היה רוצה לשבת , שאלה בכלל ההיית

או אולי  , גננת אז היא תעבוד בתור תופרתללמוד, 
הביתה מוקדם, כל יום מגיעה ש ספר- מורה בבית
וכו'. אבל עכשיו?  ותחופשהרבה ויש לה 

כשעובדים בבנקים ובכל מיני מקומות גדולים 
אז זה משהו אחר לגמרי!  –כאלה של החילונים 

ולא רק זה. אז, באותם ימים, ראו משפחות, הרבה 
משפחות, אפילו אם היו קצת מודרנים, אבל עם 

עשרה ילדים, אבל עכשיו -עשרה ילדים, שנים
ברוך ה',  ... לא כולם,מתחילים לעשות חישובים

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 

וב, לא הולכת, מתי שהיא רוצה ללכת, וזה לא ט
  טוב, זה רע מאד. 

כולל -ש. שומעים עכשיו על עוד תופעה. אברכי
הולכים לעבוד במקומות חילוניים, בשביל לשפר 

   את הכנסותיהם...
יהודי צריך להיות מאד חזק, במיוחד היום כדי 

. היהודי הטוב ביותר, ללכת לעבוד בין חילוניים
כאשר נכנס לעבוד בין חילוניים או גויים סופג בלי 
לרצות את הפתיחות שלהם שאסורה על יהודים, 
פתיחות כלפי נשים שעובד איתם, השפה 
שלעיתים קרובות היא גסה ולא מתאימה ליהודי, 
ובכלל כל המושגים של החילונים והאמונות 

וב שומר שלהם אשר הן ממש נגד התורה. יהודי ט
עם  רולהישאכלל -מצוות לא יוכל לעמוד בזה בדרך

לדיר  סלהיכנאפשר -נשמה נקיה וקרובה לה'. אי
ולכן, זה ברור לי שזה לא    חזירים ולצאת נקי.

יכול להמשיך עוד יום אחד נוסף עם הבלבול הזה. 
ופה בארץ ישראל, התבלבלנו עוד יותר, בסופו של 

מנצחים, ח"ו. הם  דבר, ברגע זה, ברגע זה, הציונים
, הם סוחבים אותנו לגשמיות. חבכוסחבו אותנו 

מציעים לנו לעבוד בצבא, גם לנשים, ועבודה 
במשטרה, גם לנשים, עבודה בכל מקום, מושכים 

'כן, בסדר, אותנו, ואנחנו יושבים בכנסת ואומרים: 
 "אמן", "אמן", הכל בסדר, רק רוצים לעזור לנו'...

ומדברים נגד, אבל  לא, לפעמים, צועקים קצת
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 לשטן.  אמן לפסלים, לכנסת, הם אומרים
ש. הם אכן עושים 'הצהרת אמונים', נשבעים 

   הכנסת והשרים...-אמונים למדינה וחוקיה, חברי
אני לא מקנא בהם, והם  –חברי הכנסת החרדים 

אבל יש להם עצמם יודעים שהם לא בסדר, 
קהלת ז' כ"ט:  חשבונות, חשבונות וחשבונות

כל היהודים היום , 'ְוֵהָּמה ִבְקׁשּו ִחְּׁשבֹנֹות ַרִּבים...'
הם עם חשבונות, לא מפסיקים לחשבן על כל דבר 

-לב, מקבלים כאבי-ודבר, ולכן הם מקבלים שבץ
גב, כל מה שאתם רוצים... למה? -ראש, כאבי

מהמתח. יהודי לא צריך להיות במתח בכלל! יש לו 
אני ראיתי היום פה את התמונות של  .את הקב"ה

א היו להם התימנים, של פעם, אנשים רגועים, ל
היה  -חיים קלים, הגוים היו איומים כלפיהם, והם 

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 

הוא הסתלק,  –דבר אחר. אם מישהו היה אחרת 
  את. כי הוא לא היה יכול להסתדר בחברה כז

ואנחנו גם כן היינו צריכים לסלק את כל אלה    
שהם לא הולכים כפי הקב"ה, אבל אנחנו מחזיקים 

ספר, וגם בכל -אותם, גם בישיבות, וגם בבתי
, גם בישיבות חלהרווימקום, כי אנחנו צריכים, כדי 

צריכים , האוכלוסייספר, אנחנו צריכים - וגם בבתי
, צריכים עוד הספר-כמות שתמלא את בתי

סטודנטים, תלמידים, נכון, הם כבר סטודנטים, הם 
כבר לא תלמידים. וגם בישיבות, יש כל מיני 

ממש, אז או שבונים -מתאימים-בחורים שלא
ספר, או במקרה שיכולים לקלקל -בשבילם בתי

הם צריכים להיות בחוץ, לא בין כולם.  –אחרים 
יני הספר הם כבר עם כל מ-אבל לא משנה, גם בתי

דברים שזה נגד התורה, אבל, חס ושלום, אי 
אפשר, אי אפשר להפריד בין זה לזה, וגם אי 
אפשר לרדת עליהם ולהגיד להם: אסור! אסור! זה 
אסור! מה?! אי אפשר להגיד ככה! ההורים מיד 
יקפצו: 'איך אפשר להגיד אסור? הם רק ילדים, הם 

עשרה, מסכנים, איך הם מרגישים? -רק בני שמונה
צריכים לרחם עליהם, צריכים ללמד אותם,  –ם ה

צריכים להביא פסיכולוג'... וזה הסוף שלנו. זה 
  הסוף שלנו. 

זה הכל  –כל הפסיכולוגיה, וכל הדברים האלה    
גויי. יהודים בתימן לא היו צריכים פסיכולוג, והם 

פסיכולוג', הם לא היו הב"ה 'היו קרובים לק
מצוות, היה  ותורה, הי ההייתשום דבר. צריכים 

שמחה.  הוהייתרגיעה,  ההייתקשר עם הקב"ה, 
שמחה אמיתית. בדור שלנו אין לנו שמחה, יש לנו 

הן עצובות, אבל אנחנו  –בדיחות. והבדיחות 
צוחקים חזק, כי אנחנו רואים פתאום איזה 
טמבלים אנחנו, רק מהבדיחות. זהו. זה המצב. 

ה עולם של של השטן. ז אנחנו רוצים את העולם
   הנחש, וזה מושך אותנו.

הרשעים האלה שיצרו את הסוציאליזם, את    
, )ראה הערה בסוף המסר(, את הקומוניזם הפשיזם
הביאו את הציוניזם, וזה הנחש הקרוב  הם גם

ביותר ליהודים, זהו הציוניזם, זה עגל הזהב, שזה 
ואנחנו  עי' שבת דף קמז. גם כן תוצאה של הנחש 

אפילו אחד  . אנחנו מסכנים, ואיןהזהנופלים לפח 
מאיתנו שהוא לא מסכן, היחידים שאינם מסכנים 

   אלה שעם ה'. הם –
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 18-סין, ברד בגודל של ביצים גרם נזק למבנים ולכ
  אלף מכוניות...

  
ויבוא הכוכב הזה, וזה רק יכול להיות הכוכב    

אדם שליטה עליו, -אין לבן –דבר הזה להזה, כי 
אדם - יש לו ְלבן –בשום פנים ואופן. במלחמה 

בשום פנים  –כביכול שליטה, אבל הכוכב הזה 
ואופן הוא לא יכול להגיד שיש לו איזושהי שליטה 
על זה. הוא רק יכול להשתדל להסתיר את זה, עד 
הרגע בו הם יכולים להיכנס לבונקרים שלהם. אבל 

שלפחות נראה זה הדבר היחיד,  –הכוכב הזה 
, הרשעותבאופק שיכול להרוס את העולם של 

העולם שהשטן הצליח, בעזרת ה', להשתלט על 
רוב האוכלוסיה של העולם, ממש, וזאת הוא עשה 

דרך החכמות שלהם,  או דרך הטימטום שלהם, או
   והרצונות שלהם, והתשוקות שלהם.

ישראל האמיתי, -אבל ישאר כל עם ישראל, עם   
סיני, לא כל אלו שמתיימרים -אלו שעמדו בהר

להיות יהודים, אפילו אם הם חרדים, וגם אלה 
ישעיה י"ד: 'ִּכי ְיַרֵחם  הצדק האמיתיים -שהם גרי

 ה' ֶאת ַיֲעקֹב, ּוָבַחר עֹוד ְּבִיְׂשָרֵאל, ְוִהִּניָחם ַעל
 ,ב'ֲעֵליֶהם, ְוִנְסְּפחּו ַעל ֵּבית ַיֲעקַֹאְדָמָתם, ְוִנְלָוה ַהֵּגר 

סיני, ואת אלה -כל הנשמות שלהם גם הן היו בהר
ה' יציל, כי יש להם את הניצוץ, את הניצוץ של 

לקב"ה. יש להם נשמה אלוקית שה' ברא  הקרבה
אותה. ה' ברא את כל הנשמות האלה, ובמטרה 
מיוחדת להיות אתו, במיוחד כדי לקבל נצח, נצח 

העולם, רוב  אז רוב העולם ילך, רוב, . ואזנצחים
האנושות תיפול. שום פצצה אטומית או פצצה 
אחרת של בני אדם לא יכולה לעשות את זה, אולי 
יוכלו לתת איזו מחלה, איזה חיידק, כדי להרוג את 
רוב העולם, אבל גם זה לא בטוח, גם זה לא יהיה 

  מאה אחוז.
להיות הכוכב ולכן, חייב להיות הדבר הזה, חייב  

זה ארץ ישראל, וזה  -והמקום הכי בטוח  הזה.
, 'ַהּבְֹטִחים בה' ְּכַהר ִצּיֹון לֹא ִיּמֹוט ירושלים בעיקר 

ִביב ְלעֹוָלם ֵיֵׁשב: ְירּוָׁשַלִם ָהִרים ָסִביב ָלּה, וה' סָ 
  . ְלַעּמֹו, ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם', ועי' מזמור מ"ו באורך

לשמוע את האמת, אבל היהודים שלא רוצים    
אני מרחם עליכם, כי יהיה לכם פחד מאד גדול. 

אז ה' יכריח אתכם  –אם אתם יהודים אמיתיים 
לחזור בתשובה, אבל אחרי הרבה יותר סבל מאשר 
אנחנו, שבכל אופן עשינו מאמץ גדול להגיע לא"י. 

או שיברחו וילכו לאיבוד  –והרשעים שבא"י 
, או אלה בחו"ל, והחיים שלהם יסתיימו בחו"ל

שנמצאים פה, הם ימותו פה, אבל כל היהודים 
היהודים  –האמיתיים פה בא"י ישרדו, וגם בעולם 

האמיתיים ישרדו, אבל יהיה לכם כל כך קשה, כל 

   כך קשה. אבל ה' יציל אתכם.
עם ישראל, אל תשכח דבר אחד: לא יכול להיות    

אמיתיים -דור של יהודי אמיתי, עוד דור של יהודים
לפי המצב כמו שאנחנו עכשיו, כמו שהעולם נמצא 
בו עכשיו, כמו שהיהדות נשמרת עכשיו ברוב 
המקומות בעולם. אז לכן אנחנו נצטרך לעבור 

ְלֵּכל סוף מלאכי: 'ּוִמי ְמכַ  נקיון, וזה גם כתוב ברור 
 ֶאת יֹום ּבֹואֹו ּוִמי ָהעֵֹמד ְּבֵהָראֹותֹו, ִּכי הּוא ְּכֵאׁש

ֶסף, ְמָצֵרף ּוְכבִֹרית ְמַכְּבִסים: ְוָיַׁשב ְמָצֵרף ּוְמַטֵהר ּכֶ 
    'ְוִטַהר ֶאת ְּבֵני ֵלִוי, ְוִזַּקק אָֹתם ַּכָּזָהב ְוַכָּכֶסף...

, אנחנו נעבור את סמלישנעבור את האש, אבל זה 
אש הרוחנית, כדי לנקות אותנו, ולהבריק האש, ה

אותנו, כדי שבאמת ניראה העם המלכותי שאנחנו 
  צריכים להיות. 

אני רק מבקש מכל יהודי ויהודי לעשות חיפוש    
 פנימי בכל המקומות הרוחניים שלו, בלב, בנשמה 

 פסחים ז: "ֵנר ה' ִנְׁשַמת ָאָדם, חֵֹפׂש ָּכל ַחְדֵרי ָבֶטן"
הוא מרגיש את הרגש היהודי, הכל איפה ש-הכל
של הקב"ה. תתבודדו, תדברו עם ה',  הקרבהאת 

עד שאתם מרגישים את הקשר. אח"כ תבואו 
הביתה, תשתדלו לעשות תשובה אמיתית, ותזרקו 
את כל השטויות שלכם, כל הדברים שהם גויים, 

  .ורק תחיו בשביל לעשות את רצון ה'
 שאלות ותשובות:

 בעיות החינוך
ש. את הברכה הראשונה בתפילה חותמים 
במילים: 'מגן אברהם', זה מרמז על כך שחתימת 
הגלות צריכה להיות בזכות אברהם, כלומר 
שצריכים להיות כמו אברהם אבינו, שכל העולם 
עמד מעבר אחד והוא כנגדם מהעבר השני, לעמוד 

שיש עם  הקלקולמול השטף, הצונאמי של כל 
והתיקון שלנו זה להיות  בעולם, הטכנולוגיהפגעי 

   בצד שכנגד ולא להיסחף...
ת. אני רק רוצה להזכיר לך שזה לא יהיה רק 
מים... כי המטאורים הבוערים שיפלו, זה יעשה 
אש בכל העולם, אש ומים.. אבל לענות לשאלה. 
שיהיה ברור, נכון, כל יהודי צריך לעשות מה 
שאמרתי, ואם עושים מה שאמרתי קודם אז כבר 

א לא יהיה לא אינטרנט ולא שום דבר אחר, ממיל
כי אנחנו נעשה רק את רצון ה'. זה לא יעניין 
אותנו כל המשחקים המגעילים האלה. אנחנו נהיה 
עם הקב"ה, נהיה עם הקב"ה! וכל הדברים כמו 

, ומשחקים, ואינטרנט וכו', זה הכל בגלל תטלוויזיו
שאנחנו לא איתו. ברגע שנהיה איתו, זה כמו 

אדם זקן בן שמונים, ֶטְטִריס (שם -לתת לבןלנסות 
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    

ם טובים וכו'. אנחנו לא לתורה ומצוות ומעשי
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 

ים, שמים את זה בקצב זה שייך?! לוקחים פסוק
   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...
ובכנסת לא מוחים על כל ש. האם אלו שבממשלה 

   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 

הם היו  –להם קצת אומץ, אם היו קרובים לה' 
לא קמים ועוזבים. אבל משהו מחזיק אותם שם, 

 ירמיהו ב': ' ַוּתֹאְמִרי נֹוָאׁש, לֹוא, ִּכי משהו חיובי 
   .ָאַהְבִּתי ָזִרים ְוַאֲחֵריֶהם ֵאֵלְך...'

יעקב, רשמית, מחנכים את -ש. ועכשיו בבתי
התלמידות ללאומיות, נוסעים ללמוד ציונות 

   התחמושת...-בגבעת
יעקב, וגם הישיבות, -ת. בתי הספר היום של בית

ף מהמדינה, אבל בשביל לקבל מקבלים הרבה כס
צריכים ללכת  –כסף, כדי לקבל את המשכורות 

לפי החוקים שלהם, לרקוד לפי החליל שלהם. לכן 
   זה הכל ְטֵריף.

   ש. המדינה סוערת על החייל שהרג את המחבל...
, בלגןת. איזה שטויות, איזה שטויות. פה יש לנו 

למה? למה אנחנו בכלל נמצאים במלחמה עם 
הערבים? כי יש לנו מדינה! אנחנו באנו בתור 
יהודים שרוצים מדינה משלנו, שיהיה לנו צבא 
שלנו וכו' וכו', אבל זה נגד הקב"ה. כי הקב"ה לא 

הוא לא נתן  ,כתובות קי"א. נתן רשות לכזה דבר 
לנו רשות להקים צבא, ולהקים מדינה, ועוד כזו 

ינה חילונית. אז יש לנו בעיה, כי כל המלחמה מד
זה לא בסדר, אנחנו לא היינו צריכים  –הזאת 

להיות פה בתור כובשים, היינו צריכים להיות פה 
הקודש. וכמו בכל -מהסיבה שרצינו להיות בארץ

ארץ אחרת בגלות, אז מי ששולט פה נותן לנו 
רשות לבוא ולגור פה, ולפעמים עושים פוגרומים, 

מים עושים לנו רע, אבל אסור לעשות אחרת. ולפע
אבל עשינו, וזה כבר קיים, אבל הדם בכל זאת 

וזו הסיבה הגדולה ביותר שלא  .כתובות שם זורם 
ללכת לצבא, כי זה לא צבא שמותר לנו ללכת שם. 

, ומכניסים אותנו כמו חבכותנו ואם הם תופסים א
מה שהרוסים עשו עם הקנטוניסטים, הכריחו את 



דים ללכת לצבא הגויי, אז באמת עשו כל מה היהו
שהם יכלו לעשות בכדי שלא ללכת, אבל לא היתה 

אין שום סיבה  –. אבל זה חבכוברירה, זה היה 
   ללכת לשם.

, להיות 'אנחנו יושבים פה בשביל לעבוד את ה  
המקדש, להיות -קרוב למקום איפה שפעם היה בית

להיות קרוב לכל המקומות הקדושים, ובכלל, 
   בארץ ישראל. האדמה קדושה. הכנסת זה טרף.

  
  מלחמה על הדת

המלך היה אמור -ש. בכנס בז' אדר שהיה בדוד
להתקיים אמירת 'שמע ישראל' המועברת בכל 
התקשורת ובכל העולם. השקיעו הרבה כסף. 

חיבלו  שלטון-שמענו עדויות מאנשים, שאנשי
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 

הבית -המלך לנוצרים ונתנו את הר-דוד-קבר
-לנוצרים, ובכלל, גם את כל המקומות בעיר

רוצים לעשות דת חדשה.  הם ויותר מזה.העתיקה. 
ואנחנו האויבים! כי אנחנו משתדלים לא לתת 
להם לבוא פה ולהשתלט, ולתת לנו להיות גוים. 
וכשיבואו, חס ושלום, מה יהיה? שלא יגיע לזה 

, מאתנוחלילה, אבל כשיגיעו לפה ינסו לעשות 
מהחרדים, ינסו, והם כבר עושים את זה,  אדווק

חלק מהדת שלהם שאותה  מאתנומנסים לעשות 
הם רוצים להכניס לפה, שלא נדע. והדת שלהם זה 

ל יהיה 'ִמיְׁשַמאׁש' (תערובת) של כל מיני דתות, אב
זה לעבוד, לא את ה', אלא  –המטרה של הדת הזו 

את השטן ימח שמו וזכרו. אז הם רוצים שגם 
אנחנו נגיע לזה. לכן אנחנו לא יכולים, אפילו 

עי' שו"ע  לכיוון שלהם  במילימטר אחד, ללכת
 התכנון, כי בסופו של דבר זהו או"ח שכ"ט ו'
ם שהולכים לצבא, להיות בצבא שלהם. והיהודי

ולעבוד בצבא, והולכים לכל המוסדות שלהם, הם 
במטרה לשנות אותם ולצרף אותם  'על הכוונת'

, כי הם חדש-עולם-לדת החדשה של הסדר
   משתפים פעולה עם הרשעים.

ובאמריקה היהודים בסכנה גדולה, וגם    
שהם יהודים אבל גם  בגלל אדווקבאירופה. לאו 

בגלל זה. הם רוצים להתפטר מהם, במיוחד 
לא, כי הם יכולים להיות  –מהחרדים. מהחילוניים 

חלק מן הדת החדשה שלהם, חוץ מאותם חילונים 
שפתאום יגידו: 'מה?! אז זה לא דמוקרטיה, מה? 

אז לא!'. אנשים כאלה יכולים  מכריחים אותי?!
פתאום ללכת עם הכיוון שלנו, ואפילו להיות 
מוכנים למות על קידוש ה'. אבל המקום שבו 

זה יהיה פה! כי  –תהיה המלחמה הכי גדולה 
ויעשה את הנזק שהוא יעשה,  כאשר יבוא הכוכב,

-, בארץןהענייורוב האנשים בעולם ימותו, ובסוף 
יה ממשלה, ולא ישראל תהיה רגיעה, ולא תה

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 

יחזקאל ל"ח:  , מהם זה 'מגוג', או איפה זה ה'מגוג'
ֶׁשְך 'ִׂשים ָּפֶניָך ֶאל ּגֹוג ֶאֶרץ ַהָּמגֹוג, ְנִׂשיא רֹאׁש מֶ 

ואז הם ילכו, יבואו לא"י, ויקבלו 'ׁשֹוק'     ְוֻתָבל...'
- (הלם)! מגלים פתאום שחיים פה יהודים שומרים

מצוות ממש כולם, בלי יוצא מן הכלל, ואין 
, אין שטויות, אין דברים מגעילים, תטלוויזיו

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, 

המשיח -ואז הם יבואו נגדנו, ואז ה' ישלח את מלך
לא נצטרך  ,תרגום לשיה"ש ח' ג' בשבילנו  םלהילח

 –להרים אצבע, נהיה בטוחים שה' ישמור עלינו 
   ולא יקרה לנו כלום. ה' יעזור ויציל אותנו.

ש. מה עם הערבים? איפה יהיו הישמעאלים 
   בסיפור?...

ת. איפה יהיו? עם כל אלו שמתו! וגם בין ישמעאל 
   יש כאלה שהם חסידי אומות העולם.

  שנה...פורים ה
ש. נאמר לי בשם צדיקים שהיה צריך להיות 
בפורים משהו מאד גדול לקראת הגאולה, אבל זה 
נדחה בגלל המחלוקות שיש בציבור החרדי, האם 
בכל זאת היתה איזו המתקה (המתקת הדינים, 

   רחמי שמים)?
ת. טוב, אני לא יודע, אני רק יודע שזה יקרה מתי 

את כל מראש הקב"ה יודע רק שזה צריך לקרות. 
שעומד להיות, ואת כל האפשרויות, והוא יודע מה 
יהיה הסוף באמת. ואין המתקות לגוים. ועכשיו 
יהיה הרס של רוב העולם. העולם לא יכול 

לכם לא אספר זה כל כך רע. אני בגלל ש להמשיך
, כי זה כי לא תוכלו לעמוד בזה את כל הרע

 מלוכלך ומתחת לכל מה שיהודי צריך בכלל לדעת
או לשמוע מזה, אבל זה מקובל עכשיו בין הגוים. 

יש כמה גוים שזה מפריע להם, גם בין אמנם 
הנוצרים וגם בין המוסלמים, אבל הרוב נמשכים 

   שתדעו, הסוף מגיע.לכל הזבל הזה. אבל 
וההמתקה, מדברים על המתקות, אני אסביר    

לכם מהי ההמתקה. הגוים, הם ימותו, אלה הרוב 
הגדול, העצום, כי אין המתקה על הגוים, הם 
צריכים למות בגלל כל העבירות שהם עשו, גם 

נגד היהודים, וגם נגד הקב"ה, וגם בכלל.  – נגדנו
 זה הגוים, וזה רוב העולם. והיהודים, גם כן, הרוב

מן העוה"ז, כי הם לא יהודים אמיתיים, לא  ילכו

ישארו רק עמדו בהר סיני וקבלו את התורה. 
, שקיבלו את התורה, וגם סיני-היהודים שהיו בהר

כמה גוים צדיקי אומות העולם. וההמתקה יכולה 
רק להיות עם היהודים. אז היהודים עצמם, אם 
הם יעשו את מה שה' רוצה, וישתדלו להתקרב 

לא יצטרך לגרום להם הרבה סבל, כי  אליו, אז ה'
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 

, והוא חובכועליו משהו, צריכים לתפוס אותו, 
 אדווקיגיד: 'לא, לא! אני רוצה ללכת לסכנה, זה 

, חבכובילי', לא, לא יתנו לו, ימשכו אותו טוב בש
הפטרת חזון: 'ְוִאם ְּתָמֲאנּו  וזה לא יהיה קל 

אבל זה תלוי בו, אם הוא ירוץ לקב"ה,  .ּוְמִריֶתם...'
לכיוון של המצוות וכו', אז זאת תהיה המתקה, 
אבל הוא צריך בעצמו להראות שבאמת ראוי לתת 
לו המתקה. זה לא דבר כללי, המתקה כללית, אלא 
זה משהו נקודתי, עם כל יהודי ויהודי, והיהודי 

   אז לא. –עצמו צריך לגרום להמתקה הזו, ואם לא 
י בדיוק 'המתקה', מה זה ה'סוכר' הזה ש. מה

שעושה את ההמתקה? האם הכוונה לדמעות של 
   יהודי שהוא חוזר אל ה' בתשובה?...

ה' עוזר לו. והעזרה  –ת. תמיד כשיהודי בוכה לה' 
זו ההמתקה. אולי זה לא ההמתקה כמו  –הזו 

שהאנשים חולמים, אבל זו המתקה. כשהיהודים 
ה ההמתקה? הם בכו השניה, מה הית במלה"עהיו 

לשמים, איזו המתקה? המציאות החיצונית היתה 
מפחידה, אז איך היתה המתקה? כשהם אמרו 

הם לא סבלו, הם הלכו ישר לגן  –'שמע ישראל' 
   עדן. זאת היתה ההמתקה.

ש. מסתבר שפורים השנה היה קצת יותר שקט 
   משאר השנים...

ה ת. ברוך ה' ברוך ה', זה היה שקט ממש. אמנם כמ
בחורים השתכרו בסעודה וכנראה שלא הצליחו 

 הרצפהלהגיע לתפילה בליל שבת, כי הם שכבו על 
בתוך הקיא שלהם. וזה לא פורים, זה לא פורים. זו 
לא שמחה. זה כאב. זה צעקה של אנשים שסובלים 

   שלהם. ר הרעמהיצ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

שטפונות שלא היו כמותן פקדו את אירופה. קמים 
, למכולת ספר, לעבודה- רוצים ללכת לביתבבוקר 
טובל  ןוהבניי ... אין חשמל, אין מעליתופתאום

  במים בגובה מטר... גם האוטו...
  

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 ככה, 

   בדיוק בפורים.
ש. עשו שם דברים איומים, אפילו מנוגדים לחוק, 
מפירים את הסטאטוס קוו במקום בגסות ובוטות, 

   ...השלטונותועוד עם גיבוי 
ת. המחוקקים מאפשרים להם את זה, אז מה זה 

  אומר 'נגד החוק'? 
ש. ומי בא לעזור להם שמה, לקתולים? למרבה 

שמאל, אלה -ההפתעה הגיעו קבוצה של אנשי
   )...NIFמהקרן לישראל החדשה, הני"ף (

זה  –ת. בטח, בטח יעזרו להם, בטח, כי הקתולים 
החברים שלהם. ואתם לא עזבתם את המקום, 

ה', אבל יש להם תכנית להעיף את כולכם,  ברוך
להעיף את  בתכנון, וגם חבכוגם בתוך שימוש 

הבית. אבל זה עדיין לא קורה, וזה -הערבים מהר
   גם לא יתקיים, כי ה' לא יתן.

-אסתר במערת-ש. הכנס שהיה בליל תענית
המכפלה, הרבה יהודים טובים באו לצעוק ולהגיד 

   ?, האם זה עשה רושם בשמיםתהלים
, כשיהודים יבוודאשזה עשה רושם,  יבוודאת. 

מתקהלים ככה, ורק בשביל להתפלל לקב"ה, בטח, 
  איזה רושם זה עושה, ענק! ודאי ודאי. 

  בעולם נחשפת הרשעות
ש. מתגלים כעת דברים מעניינים. סוכנות הידיעות 
הגדולה בעולם, הסוכנות האמריקאית הידועה 

AP) אסושיאייטד פרס ,Associated-Press הם ,(
השניה  מלה"עאמריקאים, אבל הם עבדו בתקופת 

 פרסמובשיתוף פעולה, בתיאום מלא עם הנאצים, 
את התעמולה שלהם, והיו חלק מתוך מכונת 

   התעמולה הנאצית...
ת. וכי רק הם עבדו עם היטלר?! ומה עם 
רוטשילד? ומה עם ַוְנַדְרֶּבְלט (עשירים ידועים 

לנאצים)? ומה עם כל אלה, הרבה  בארה"ב שסייעו
אמריקאים שעזרו לשים אותו איפה שהוא היה. 
ואיך הוא ברח? הרי כנראה הוא ברח, הוא לא 
נהרג כנראה, בכלל לא מצאו את הגופה שלו! 

אמריקה. ואחרי המלחמה -הבריחו אותו לדרום
לקחו את הנאצים, את המדענים, נתנו להם זהות 

אותם לאמריקה, , בניירות שקר, להביא בדויה
ולתת להם לחיות כמו מלכים באמריקה, כדי 

  .לעבוד באמריקה

זה הכל שקר. והנשיא, הנשיא רוזוולט שלא    
הרכבת לאושוויץ -מסילת-איפשר להפציץ את פסי

בסוף המלחמה, למה לא?... שֵיהרגו עוד קצת 
יהודים... זו הסיבה! כי הוא היה אנטישמי, הוא 

, והם עבדו ביחד, גם היה חלק של ה'אילומינטי'
אמריקאים וגם נאצים וגם כולם, רק שהיו צריכים 
לגמור עם הנאצים, כי לא היתה ברירה, בכל אופן 

(אמריקה, אנגליה היה איזה משהו שגרם להם 
, כי גם הם ת הגרמניםשיגמרו אוהשותפים שלהם) 

לא רצו שהם יהיו בשלטון מוחלט, כי זה עוד לא 
קודם לגמור את ארה"ב.  היה הזמן, הם היו צריכים

זה לא כל כך פשוט, היתה דמוקרטיה  –ובארה"ב 
, לא היה פשוט כל כך. אבל שם קצת מדי חזקה

הברית, אין כבר -עכשיו הם גמרו את ארצות
ארה"ב, אין דמוקרטיה, כל הטמבלים שם שלא 
יודעים בין שמאלם לימינם, לא מבינים, לרוב, 

את ארה"ב. שהכושי הזה נשלח במיוחד כדי להרוס 
אמנם יש אמריקאים שמבינים, אבל אין להם את 
הכוחות, הוא כבר שולט, גם על הצבא, גם על 

   המשטרה, וגם על ארה"ב.
, חברה אמריקאית IBMש. אומרים שגם חברת 

ידועה, אלה שיצרו את המחשבים האישיים, עזרו 
בעצמם לנאצים במחנה אושוויץ לנהל את 

-נות וכרטיסיהאסירים הממוספרים בעזרת מכו
   חישוב שהם יצרו במיוחד עבורם...

, זה ידוע, זה הכל שקר. ואנשים יובוודא יבוודאת. 
הלכו להילחם, איבדו את החיים שלהם על 
שקרים. ומלחמת העולם הראשונה, היתה ממש 

-נגד-סתם, ללא כל סיבה. הלכו להילחם יהודי
יהודי, היו יהודים בצד אחד, ויהודים בצד שני. יש 

רים רבים מאד איך הם נפגשים ועושים מנין סיפו
לתפילה ביחד... ואח"כ הולכים להרוג אחד את 

   השני.
   ש. ומה עם הפיגועים באירופה, בבריסל?..

ת. כל הפיגועים האלה, בבריסל ובכל מקום, זה 
של הרשעים, זה שייך למנהיגים של  תכנוןהכל 

אירופה, ולמנהיגים באמריקה, בארה"ב, ומקסיקו 
אמריקה וקנדה ובכל מקום. הם יודעים על -ודרום

הם רק  –שלהם, הערבים  תכנוןזה בדיוק. זה 
משתמשים בהם בשביל לעשות את העבודה 

   כלכת.והמל
ש. התנהגות המשטרה בבלגיה היתה משונה 

   ביותר...
, כי המשטרה שמה, הם רוצים, השלטונות ת. נכון

שקט שיהיה בכל -באירופה, רוצים לגרום לאי
אירופה, כמו שעושים בארה"ב, ושיהיה 'אחד נגד 

השני, - נגד-השני', שילכו ממש למלחמה אחד
מלחמות שבסופו של דבר תהיינה סיבה למשטרה, 
וגם לצבא, בכל הארצות האלה, להגיד שהם 

פשר להשתלט', ואז ברגע צריכים לשלוט, כי 'אי א
כה עצום, אז  בלגןזה, ברגעים האלה שיהיה 

   הרשעים יכנסו לבונקרים שלהם.
  

נורבגי שפורסם  יפוליטיקאש. היה מכתב של 
קרקעיים -בעולם על המנהרות והמקלטים התת

הענקיים שבונים בנורבגיה ועוד ארצות בשביל 
, האם זה אכן X-האליטות כדי להתגונן מפלאנט

   המכתב הזה?...אמיתי 
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 

   ומחציתה לא. –הבונקרים 
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 

 בטמטוםהקב"ה ח"ו, הם חושבים, בטעות ענקית, 
הקב"ה ח"ו, אבל  נגד םלהילחענקי, שהשטן יכול 

ישעיהו נ"ד: 'ְוָאנִֹכי הקב"ה הוא שברא אותו 
אבל הם לא חושבים, הם  ,ְׁשִחית ְלַחֵּבל...'ָּבָראִתי מַ 

רוצים את מה שהם רוצים, והם לא עושים את כל 
החשבונות, הם ָישבו בטח עם מומחים גדולים 

וככה, נגד -וככה-שאמרו להם: אפשר לבנות ככה
מה, -יודע-לא-מים, נגד רעידה, נגד ַלָּבה, נגד אני

נגד כל הרדיואקטיביות שתיכנס לתוך המים האלה 
 400מכל אקטיבית) (קרינה רדיווכל האש הזו 

  .בכל העולם שטתתפהגרעיניות ש חהכו-תחנות
ש. הראו לנו את דברי הגר"א המדהימים מפירושו 
על תיקוני הזוהר (תיקון ל"ז, דף ע"ז:) שאומר 
שלפני ביאת המשיח יתגלה אות בעולם, והגר"א 

   מסביר ברור: הכוונה שיתגלה כוכב חדש!...
ופי' שם הגר"א (הובא בס' אורות הגר"א ערך 
גאולה, עמ' קל"ד, אות י"ח): ' לא תצפי לרגלא 
דמשיחא וכו' עד דאתגלייא אות בעלמא, רצונו 

   לומר: שיתגלה כוכב חדש!...
, זו ההמתקה! זו המתקה ת. ברוך ה', ברוך ה', הנה

 של ה', שאנחנו יכולים לקרוא במקורות, בהרבה
מקורות על הכוכב, ולא רק לקרוא על זה, יש 
אפילו גם תיאור איך נראה הכוכב, ושזה גם אדום, 

עי' בארוכה זוה"ק פרשת  ועם הזנבות, וכו' וכו' 
   .שמות דף ו' ע"ב, הובא בחלקו בדף המקורות

  ...'אין שום כוכב'ש. יש רבנים שאומרים 
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 

ועצרות,  אספותהרבנים, למה? למה לא עושים 
להתפלל לקב"ה שלא נעבור את מלחמת העולם 
בצורה קשה, שנצא בחיים? אז הם אמרו לו: 'לא, 



   למה להפחיד אנשים?' אז מה יש לומר?...
רן מתוך הספר "ִׁשְבחֹו ֶׁשל ַאֲהרֹן", תולדות רבי אה

ראטה זצוק"ל, בעל ה'שומר אמונים' ו'טהרת 
נֹוס ֶאת ָּכל "ְׁשַנת ת"ש, ֵלְך ּכְ  –פרק י"ז:   הקודש'

, ְוֵכן ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש ָאַמר ָּתִמיד ְלַתְלִמיָדיו ַהְיהּוִדים".
ת ָּכַתב ְּבַכָּמה ִאיְגרֹות, ִּכי ִליּבֹו ְמַפֵחד ְמאֹד ִמְּׁשנַ 

ל ִלְפֵני ת"ש. ְוָלֵכן ָרָצה ְלַהְקִּדים ְנִסיָעתֹו ְלֶאֶרץ ִיְׂשָראֵ 
ירֹות ַהּנֹוָראֹות ַּבּׁשֹוָאה. ֵכן. ְוֵכן ָהָיה ַּכָּידּוַע ֵמַהְּגזֵ 

-ַעםְוָתִמיד ָּכַמּה ִליּבֹו ַהָּטהֹור ֶלֱאסֹוף ַעם ַרב ְוָגדֹול מֵ 
 ל ַהְּגֵזיָרהִיְׂשָרֵאל ַהָּקדֹוׁש, ְוִלְזעֹוק, ְוִלְצעֹוק ַלה' ֶׁשְּיַבּטֵ 

יּו ִיְׂשָרֵאל ֶׁשהָ -ַהּנֹוָרָאה. ְוָהַלְך ְלַדֵּבר ִעם ַּכָּמה ִמְּגדֹוֵלי
יֹות ָלָאֶרץ, ְוִהִּציַע ָלֶהם ְוִהְסִּביר ָלֶהם ִּכי הֶ -חּוץָאז ּבְ 

ִנְמָצא  ְוַהְּגֵזירֹות ִמְתַחְּדׁשֹות ִמּיֹום ְליֹום ְוַעם ַהּקֹוֶדׁש
ָכל ִעיר ְּבַצַער ּוִבְמצּוָקה ְגדֹוָלה, ָאז ְּכַדאי ֶׁשִּיְתַאְּספּו ּבְ 

ּו ְזָעָקה ְגדֹוָלה ָעם, ְוִיְזֲעק-ְוִעיר ְוַיֲעׂשּו ֲעָצרֹות ַרָּבִתי
ֹוַע ְּגַזר ּוָמָרה ִּבְתִפילֹות ּוְבַתֲחנּוִנים ֶׁשִּיְקַרע ַהָּקָּב"ה ר
 ל ֶאתִּדיֵננּו, ְוֵאין ּכֵֹחנּו ֶאָּלא ַּבֶּפה, ְואּוַלי יּוְכלּו ְלַבּטֵ 

ֵּבנּו ַהְּגֵזירֹות ַהּנֹוָראֹות. ַאְך ַדְעָּתם לֹא ָנָחה ִמִּדְבֵרי רַ 
ִריְך ֶאת ְּדָבָריו ַהק', ְוָאְמרּו לֹו ֶׁשּלֹא צָ  ַהָּקדֹוׁש, ְוָדחּו

ְוַרֵּבנּו   ְלַהְכִניס ַּפַחד ְוִיְרָאה ְּבִלָּבם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל.
ְלָכל  ַהָּקדֹוׁש ָרָאה ֶׁשּלֹא ִקְּבלּו ֶאת ְּדָבָריו, ֶהֱחִליט

ֶאֶרץ ַהָּפחֹות ְלַהִּציל ֶאת ַעְצמֹו ּוְבֵני ֵביתֹו, ְוַלֲעלֹות לְ 
-ירּותֶדׁש, ּוְלחֹוֵנן ֲעָפָרּה ַהָּקדֹוׁש ְּבָכל ִמיֵני ְמִס ַהּקֹו

 ֶנֶפׁש (ְוַכָּידּוַע ַאַחר ָּכְך ָּפְרָצה ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם
   ַהְּׁשִנָּיה).

ש. כמה זמן להערכתך זה יקח מהשעה שיראו את 
הכוכב ברור ברקיע לעיני כולם ועד שיתחילו 

   ההשפעות האדירות שלו...
ע כמה זמן, אני רק יודע שזה בזמן ת. אני לא יוד

הקרוב, אני מרגיש שזה חייב להיות השנה, אבל 
זה הרי  ,ועד שזה הכל יגמר לא יודע בדיוק מתי.

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, 

יהיה , אחרי זה שאנחנו נעבור את הכוכב עצמו
הארץ. -הרבה נזק, והרבה שינויים בכדור-הרבה

אבל אנחנו בא"י לא נרגיש את זה, כמעט ולא 
   .ת ה'בעזר נרגיש את זה

   ש. ואיך נדע מה קורה שמה, בחו"ל?...
יודע איך נדע, אבל אנחנו נדע. מה  ת. אני לא

ולא  איפוןשכמעט בטוח הוא שזה לא יהיה דרך 
   דרך האינטרנט, כל זה כבר יהיה רק היסטוריה...

ש. היום היארצייט של הצדיק רבי אלימלך 
מליז'ענסק זיע"א, אז אולי זכותו הענקית היא 

   לנו את ההמתקה...שתעשה 
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 

שלו, ממש הילדים היקרים  כילדיםאוהב אותנו 
. ַעל ַרִים, ִאם ֶיֶלד ַׁשֲעֻׁשִעים..'ֲהֵבן ַיִּקיר ִלי ֶאפְ  שלו 

והוא רוצה להעלות  ,ֵּכן ָהמּו ֵמַעי לֹו', ירמיה ל"א
גבוה. ואנחנו צריכים -גבוה, גבוה-אותנו גבוה

להיות מוכנים, אנחנו צריכים לרצות, כי כל 
ההנאה שיש בעולם, זה אך ורק רוחני. וזו הנאה 

הרבה יותר גדולה ממשהו גופני. בסופו של -הרבה
דבר, בעתיד הרחוק, אנחנו נבין מה זה אומר. 

ִּתיָרא ִמַּפַחד ִּפְתאֹם 'ַאל  ובינתיים ה' יציל אותנו 
ונוכל לעבוד את ה'  ,ּוִמּׁשַֹאת ְרָׁשִעים ִּכי ָתבֹא...'

בשמחה, ונהיה הרבה יותר רוחניים מאשר היום. 
בכלל נהיה רוחניים. ונעלה ונעלה  –ובלי יצה"ר 

שלב, - בזה, וה' ילמד אותנו, והוא יעלה אותנו שלב
   עד לאלף השביעי.

י אלימלך מליז'ענסק ונביא בזאת את דברי הק' רב
זיע"א בפרשת קדושים, על העליה הרוחנית 
 וההתקרבות לה' בביאת משיח צדקנו בב"א.
 'ִלְרצֹוְנֶכם ִּתְזָּבחּוהּו', תזבחו את רצונכם, שלא יהיה

להם רצון כלל עבורכם, כי אם רצון הבורא לבדו. 
'ְּביֹום ִזְבֲחֶכם ֵיָאֵכל', פירוש  –וכשתעשו כך 

הזה, 'ּוִמָּמֳחָרת', שהקרן -בעולםשתאכלו הפירות 
עדן בין הצדיקים, 'תאכלו', -הבא בגן- קיימת לעולם

הוא התענוג הגדול עד אין קץ ותכלית, 'באש 
ישרוף', שאהבת הבורא תבער בו כאש בוערת 
לפרוח בין הצדיקים שהקדוש ברוך הוא עושה 
להם כנפים, כי שם לא יהיה אכילה שהיא תענוג 

בורא ברוך הוא * וזהו 'ְוִאם גשמי, כי אם אהבת ה
ֵהָאכֹל ֵיָאֵכל וכו', פירוש על פי שכתבו בספרים 

צדקנו יקבץ את העם -שלעתיד כשיבא משיח
המפוזרים, והצדיקים יהיו סמוכים אצלו תמיד, 
ואותם אנשים שהתנהגו בזה העולם בגלות כשורה 

אמת לעבוד את הבורא -של-אך לא היה להם שכל
והיו אוהבי ממון, רק ברוך הוא בכל האופן * 

ששמרו עצמם מן החטא לפי שכלם * אז משיח 
, ופותח להם אוקיאנוסמביא אותם אל הים 

האוצרות הגנוזים שם, ומלא שם אבנים טובות 
וכסף וזהב הרבה מאד, ונוטלין משם כל חפצם, 
והולכים לביתם ברב בצע כסף והון רב * 

עדן בקדושתו הגדולה אז -וכשמשיח פורח לגן
ים שבדור פורחים אחריו לגן עדן בכח הצדיק

קדושתן ופרישותן הגדולה, ואותם אנשים שקבלו 
טובתם ורצונם באוצרות הזהב כשרואים הגדולה 

הם רוצים גם כן להעשות כן, ולפרוח  -הזאת 
ביניהם, ואינם יכולין מחמת כובד משא גשמיותם 
שדבקו עצמם בכסף וזהב * וזה הוא 'ְוִאם ֵהָאכֹל 

ּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי', פירוש שגם ביום השלישי ֵיָאֵכל ּבַ 
יהיה להם אכילה גשמיות, שיקבלו תענוג 
מאכילתם ומכספם וזהבם, 'ִּפּגּול הּוא לֹא ֵיָרֶצה 

יתן ְואֹוְכָליו כו' ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש כו'', פירוש כי אף ש

להם משיח כל חפצם ורצונם אבל נפשם תיכרת 
ריחתן לגן עדן הקודש בעת פ-ביום ההוא מַעם

וישארו הם למטה, מה שאין כן הצדיקים אשר 
חפצם ורצונם היו תמיד לעבוד את הבורא ברוך 
הוא בשלימות גדול, והלכו תמיד בדביקות גדול 
עמו יתברך, והורגלו בכך כל ימי חיותם, ונעשו כלי 

 בביאת  מוכן לכך, ויהיה להם קל הדבר מאד 
יעזור לנו  ה' במהרה בימינו אמן, סלה:  משיחנו

צדקנו ברחמים, בשמחה, -שנזכה לקבל משיח
  ושנמשיך לעלות ולעלות ולעלות לנצח.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  סיטי.-געש ליד מקסיקו-התפרצות הר
  
  )267אין סיכוי לשרוד  ( –בלי ניסים  

  ירושלים, ט"ז ניסן, עם בנימין גולדן
היהודים שעזבו את הקב"ה איבדו את הרגישות, 

העדינות, הם נהיו רשעים כמו כל איבדו את 
הרוצחים הגוים. זה מה שיש לנו במדינה. קבוצה 

יהודים, אבל עוד רחוקים מלהיות -של כביכול
יהודים. והם קיימים אצל החילוניים בעיקר, אבל 
גם לא חסרים לנו כאלה בין הדתיים והחרדים, 

 לצערי הרב.
   ש. אפילו כאלה רשעים?!...

סף, החומר, וזה כאלה שבראש שלהם זה הכ
בעיקר, ולשלוט, לשלוט. זה מה שהעקומים האלה 
רוצים יותר מכל דבר: לשלוט, להיות חלילה 
במקום הקב"ה, ח"ו. מהנחש ועד נימרוד, וכל 

זה  –הרשעים שבאמצע, ועד היום, העיקר אצלם 
את הלאוין ולהפוך אותם למותר, לשלוט, לקחת 

ֹוֵעבֹות', 'ֵמחּוקֹות ַהּת ואת המותר להפוך ל'לאו' 
   וזו המטרה שלהם. .פרשת קדושים

יס"מ, איך הוא  אתם מבינים?... כשאנחנו רואים
טימס' -נראה? הוא נראה בדיוק כמו ה'סוואט

)Swat Teams מי שלא יודע, זו המשטרה ,(
הברית, שהם כמו חיילים! הם -החדשה בארצות

כבר לא כמו שוטרים. הם נכנסים לבתים בארה"ב 
כבר לא נגד החוק, עם רובים בלי רשות, זה 

שלופים, עם קסדות, וכל מיני דברים מעניינים 
אחרים שאפשר להרוג עם זה בני אדם, או לפחות 

והיס"מים החמודים שלנו  אדם.-לעשות רע לבן
מאד דומים להם. פעם בארץ, השוטר היה אחד מן 
הישוב, זה לא היה מישהו שפחדו ממנו, הוא היה 

וא היה יהודי, ואפילו היו אנושי, אדם בעל לב, וה
מספיק כאלו ששמרו קצת מצוות, שצמו ביום 

אדם! לימדו -כיפור וכו', אבל היום?... הם פראי
   אותם להילחם נגד עמ"י, ובמיוחד נגד החרדים.

   ש. הם מזכירים בהופעתם מלאכי חבלה...
בדיוק, והם יודעים ברור שהאויבים הכי גדולים 

כי החרדים האלה,  שלהם זה החרדים, לא הערבים,
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... 
אמר ש. דיברו מפורשות. אחד מהראשים שלהם 

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.
ביניהם גם יש  לא כל אלה שגרים פה הם יהודים.

ממש גוים שאין להם בכלל קשר עם משהו יהודי, 
אין להם שום רצון להיות יהודי. הם משרתים 

יהודים. -בצבא, הם בתוך המוסד, אבל הם ממש לא
לא התגיירו, אין ברית מילה, אבל הם ישראלים, 

ממשלה כזה... והרבה -אפילו יתכן שיהיה ראש
אותם, מאד בצבא הם לא יהודים. והצבא צריך 

למה? כי ברגע שירצו להתפטר מהחרדים, להכניס 
אותם למקום שלהם, יצטרכו כמה גוים שאין להם 
בכלל בעיה להרוג יהודים חרדים. ובדיוק בגלל זה 

אלפים חיילים -בארה"ב יש לפחות כמה מאות
רוסים, ועכשיו גם באים חיילים מקובה! והם כמה 

ש מאות אלף, ויש גם ממקסיקו, וגם סינים, שי
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 

-גוים פה בצבא, שהם לא- גוים וכושים-רוסים
יהודים, ואין להם שום בעיה להרוג יהודי, אוי לנו. 

   ה' ישמור על כולנו.
כמעט  –ואני רוצה להגיד ברור לכולם: הסוף    

הגיע. וכל הסימנים נהיים כל יום יותר ויותר 
אז אני  –ברורים. ומי שאומר לי שהכל בסדר 

בסדר!'... אנחנו  אומר לו: 'הכל לא בסדר, הכל לא
בדרך לא נכונה. אנחנו מבולבלים. יש רק כמה 
יהודים, אבל רק כמה, בודדים שלקחו את עצמם 

, והתחילו למשוך את עצמם לכיוון אחר, םבידיי
לכיוון של פעם. אבל זה לא מספיק, זה לא מספיק. 

 ןזיכרואין להם  –כי גם אלה שכל כך משתדלים 
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 

לא זוכרים, לא זוכרים מה  –מסורת, אבל הרוב 
  שהיה באמת. 

אחת,  הבשנייועכשיו ה' יביא אותנו לזכור    
נו. כשנראה שאנחנו ברגע האחרון של החיים של

של  ןהענייוכל העסק של הגאולה השלימה, כל 
השביט שצריך להגיע ליד כדוה"א -הכוכב, כוכב

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.
ו ממצרים לא היתה אבל גם כשהיהודים יצא   

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 

אבל הם יצאו ְמעּוֶלה  ..''יֹוָנִתי ְּבַחְגֵוי ַהֶּסַלע.'ְּברֹוְך'.
(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 

זה כמעט אפס! אבל יהיו ניסים ענקיים,  –בחיים 
גם בחו"ל. אבל היהודים שבארץ, שהם גם בארץ ו

פה, או  רלהישאבכל אופן עשו את הצעד הזה 
לא יסבלו אפילו מחצית להגיע במיוחד לפה, הם 

יהודי אמיתי ממה שיסבלו אלה שבחו"ל, אבל כל 
אני שוב אומר:  ינצל.עם נשמה יהודית אמיתית 

-העולם במצב קשה ביותר. בכל יום יש רעידות
געש מתפוצץ, -רגע עוד הר, בכל עצומותאדמה 

   ים, וגם באנגליה...והחופים של ארה"ב נעלמ
   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 

רים לפאניקה רק ברגע שהם כבר בתוך הבונק
יורק -לא. וברור שבעיר ניו –שלהם, אבל עד אז 

מתחילות להיות בעיות קשות עם זה שבמנהטן 
המים נכנסים בהרבה מקרים אל תוך הרכבות 

הים גם כן - התחתיות וכו'. ומקומות אחרים לחוף
, הקרוליינותסובלים מזה, וזה כולל את פלורידה, 
 Oldגיזר' (-קליפורניה וכו'. ועוד יש את ה'אולד

Faithfull Geyser הגייזר הזקן, והר הגעש ,(
), Yellowstoneהלאומי ילוסטון (-שנמצא בפארק
שנים באים לראות איך שמים -על-שם מזה שנים

חמים פורצים מן האדמה. וזה צריך להיות -חמים
בתוך האדמה, לא רואים את זה מבחוץ, רק מה, 

הגעש הכי גדול שיש -בתוך בטן האדמה, יש את הר
, ולא היו עד עכשיו שום נתונים עליו, לא בארה"ב

היתה איזושהי אינפורמציה שזה מתחיל לזוז, אבל 
בזמן האחרון זה מתחיל לרעוד, ואין בהיסטוריה 

   הידועה בארה"ב שזה אי פעם התפוצץ...
ליין' שמראים -ש. השביתו את המצלמות 'און

   באינטרנט בכל עת את המקום הזה...
בר יותר מדי על כך שזה ת. כן, אנשים התחילו לד

מתחיל לזוז, ולרעוד מתחת... ואם זה יתפוצץ, ח"ו, 
שליש של ארה"ב! זה כ"כ -זה יגרום הרס של שני

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 

כי  –נכון, ממש לא נכון... אתם פשוט לא יודעים 
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    

דינות יש את הטכנולוגיה שביכולתה ולעוד כמה מ
, אבל לא עד כדי כך, לא רהאווי-לשנות את מזג

צריך לתת להם יותר מדי קרדיט... והרבה 
מהדברים שהם אומרים שהם עושים, זה לא נכון, 
זה סתם שטויות, הם מדי מטומטמים אפילו 
בשביל לעשות את זה. אבל יש דברים קטנים שהם 

ולוגיה הזאת, אבל זה עושים, שזה כן עושה, הטכנ
לא עוזר להם, רק המחשבה של הדבר הזה עושה 
רע, כמו אלו שמנסים לייצר כל מיני יצורים 

אדם וגם מחלק -שמורכבים גם מחלקים של בני
י' 'ֶאת ֻחּקֹוַתי ִּתְׁשמֹרּו', ע של חיה, שזה איסור גדול 

והם משחקים כאילו שהם איזה אליל  ,סנהדרין ס'.
אוי, יהיה להם עונש, איזה ששולט על העולם. 

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 

'עמלקים', והסוף הם כמו אלה, זה סימן שגם 
'ְוַהַּמִּטים ַעַקְלַקּלֹוָתם  מאד -ם יהיה מר מאדהשל

   .יֹוִליֵכם ה' ֶאת ּפֲֹעֵלי ָהָאֶון...', תהלים קכ"ה
, תידבקו תחזרו לשורשיםאני רק רוצה לומר לעמ"י:    

באמת לחיות, תצאו מכל -בדרך שבה צריך יהודי
השטויות, עם כל ההכשרים 'כשר לפסח', עם מסעדות, 

המפוארות, עם כל הדברים הגוים שיש עם החתונות 
לכם, ותחזרו לקב"ה, לחיים הפשוטים והטובים יותר. 
אני רק יכול להגיד לכם שעכשיו אנחנו רואים, וזה נהיה 

מי הם אלה הרשעים, גם בין  –ויותר ברור -יותר
 (המשך בעלון הבא) שלנו', זה נהיה ברור.-אחים-ה'כאילו

  0527-111-333. טל חינם העלונים קבלת, הרבים לזיכוי



  (המשך מעלון קודם)
ויהיה סוף לעוה"ז כמו שאנחנו מכירים את זה. וכל 
הרשעים האלה ייעלמו, כי אנחנו לא יכולים 

'ֶׁשָּכל ְזַמן  להתקדם כל זמן שהם קיימים. 
ה ֶׁשָהְרָׁשִעים ָּבעֹוָלם, ֲחרֹון ַאף ָּבעֹוָלם...', משנ

   .סנהדרין סו"פ חלק
אני רק רוצה לבקש מכל עמ"י האמיתי, לא     

משנה לי מה שהרבנים שלכם אומרים לכם, אתם 
חכמים -תלמדו את הנבואות, ואם אתם תלמידי

תרגישו מתי זה הזמן לעלות לארץ, כי לעלות 
נותן הרבה זכויות. ונכון, הסאטמר רבי  –לארץ 

זצ"ל אמר שלא לעלות, אבל אני אחזור עוד פעם: 
יים, הסאטמר רבי, הוא ראה מה הוא היה פה שנת

שהרשעים הציונים עשו לעמ"י, וכל מה שהוא 
ממש. וזה מה שהוא סחב את -היה אמת –אמר 

הוא הציל אותם מן  –הקהילה שלו לחו"ל 
של החילונים פה, לא כל החילונים, אלא  הרשעות

הצבא, ראשי -אלה ששולטים: הממשלה, ראשי
מי ששייך,  המשטרה וכו' וכו', גם לא כל אלה, אבל

וגם בין השופטים, וגם בין כל שאר העם. אבל 
העם האמיתי. אם יהודי היום הוא חילוני  –אנחנו 

או חרדי: תחזרו לשורשים, אמריקה היום זה לא 
   מאשר בארץ. לקלקולפחות מקום 

ש. זאת היא השאלה, האם שם לא נדבקו בהם 
   דברים אחרים מהעולם הגויי הגדול?...

בל כל זמן שהסאטמר רבי היה ת. זה בודאי. א
שלו עשתה  הצדקותהוא שמר עליהם.  –בחיים 

בשמים 'ִמְטִרָּיה' על כל קהילת הסאטמר'ס, אבל 
יותר אותו -או-הכל ירד. ובכל חסידות פחות –מאז 

   הדבר.
ועכשיו אנחנו מדברים על בודדים, יהודים    

בודדים בכל הקבוצות: תחזרו לעולם היהודי כמו 
שהיה ב'שטעטל' (בעיירה) או במקומות שהיה, כמו 

ערב, כמו בתימן, שאנשים -בארצות מסוימים
החזיקו ביהדות, וזה היה הדבר הכי חשוב שלהם, 
לא היה משהו יותר חשוב. נכון, לא היה להם 
הרבה גשמיות, הגשמיות מקלקלת, וזה מה 

   שקורה.
ואל תגידו לי שאי אפשר לבוא כי "הרב שלי לא 

א בא... אז למה שאני יבוא?!.. בא, והרבי שלי ל
 זה לא תופס.אז נבוא".  –כשהוא יגיד לנו לבוא 

למה זה לא תופס? כי בלב של כל אלה שאומרים 
את זה, הם רק משתמשים ברבי שלהם כ'סיבה' 

אמיתי. אין להם סיבות -(תירוץ) לא לבוא. וזה לא
טובות, לֵחֶלק מהם. ולמי שיש סיבה טובה, כמו 
אדם חולה שלא יכול לעזוב את הטיפולים או 

אז ה' יציל אותם, אבל  –משהו דומה, שלא נדע 
ק משתמשים בשם הרבנים שלהם, שבגלל אלה שר

ברור כבר אז זה לא יתפוס, כי  –זה הם לא באים 
אז כולם צריכים לחזור.  –וכשזה הסוף  שזה הסוף,

זה  –אין סיבה כבר להיות בחו"ל. ובכל מקום 
אותו הדבר. אין לאן לברוח כבר. אז זהו, המקום 
שם בחו"ל מפריע בקדושה, ותקבלו הרבה יותר 

מים מהמעבר הזה. ואפילו אם אתם זכויות בש
סובלים, אבל אתם מחליטים שפה אתם רוצים 

 -(ראה הפרק הבא טוב להיות, כי זה הכניסה לכל ה
אם אנחנו קרובים אל  ,)'ארץ ישראל מרכז העולם'

'ֶזה ַהַּׁשַער ַלה'...', עי' סומ"ס כתובות,  הקב"ה 
   .חרדים פרק נ"ט

צריכים  שהיהודיםש. מאז שהתחלתם לדבר על כך 
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
גוים, וללכת לכנסיה שבת, ולהתנהג כאילו שהם 

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 

נו לפניו בראש הגולים. הם ביקשו ממנו, התחנ
שהוא לא ילך, שהוא ישאר שם, כי הוא היה מאד 

אותם, הלך  הליווחשוב למלך ולמלכה, אבל הוא 
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 

 ההאינקוויזיציכן נאלץ להעמיד את הוא גם 
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 

ת חת"ס ח"ו פ"ו ע"ש, משך חכמה שו" את ספרד 
ממש כמו שהיום אוהבים  ,בחוקותי כ"ו מ"ד, ע"ש

את אמריקה, וגם באנגליה אוהבים, בצרפת 
אוהבים, ובכל מקום, קשה, קשה להם לצאת 
משם, קשה להם לחשוב על עזיבה, הם מרגישים 

מצוות, ויש להם את החופש -שהם יהודים שומרי
נהנים להיות שם  להיות יהודים שומרי מצוות, וגם

   בצרפת או באנגליה או באמריקה. זה ממש מדהים.
ילדים, -ש. באנגליה מקבלים הרבה קצבאות

   ואפשר לשבת, ללמוד...

, וגם משלמים את רוב קצבאותנכון, באנגליה יש 
הדירה של רוב האנשים שלומדים. וזה כבר -שכר

מתחיל להיות פחות, הם כבר יורדים מזה, כי 
וזה נהיה יותר קשה מבחינה  המצב הוא קשה,

כלכלית. כל הכלכלה מבוססת על 'אויר חם', וזה 
יתקרר, וכל  רהאוויעומד ליפול, כי עוד מעט 

   הבלון הזה יתקפל...
  המצב הרוחני

   ש. כמה הצגות שיש בחג הזה, בחול המועד...
ת. יש הצגות, ויש סרטים, וה' ישמור, הכל 'כאילו 
קדוש', כאילו 'כשר למהדרין'... אוי לנו. שוב אני 

כתבו אומר: צדיקים גדולים לפני מאות שנים 
 שבזמנים שלנו הרבנים יהיו כמו שומשומים... 
'הדור האחרון' פרק ד' ע"ש בארוכה, ד"ת מונקטש 

   וזה מה שאכן יש.  מהדו"ת ט"ו א'
למה רבנים אמיתיים למה לא מתחברים  ש. אז

   ביחד לעורר את העם?...
ת. תראה מלחמת העולם השניה התחילה בערך 

 –. עברו בערך שבעים וחמש שנה מאז 1939בשנת 
ולא למדנו כלום. גם כך היה במלחמת העולם 
השניה, הרבנים אמרו: 'לא לפחד, ה' יציל אותנו, 

   גם זה יעבור'...
חנו עכשיו בשעת מבחן, ש. צדיקים אמרו שאנ

ובשעת מבחן לא שואלים שאלות באמצע... כל 
   אחד צריך לעשות את המבחן שלו באופן אישי...

ת. נכון, בודאי שכל אחד באופן אישי צריך לעשות, 
ואי אפשר לבוא לרבי ולהגיד לו: 'רבי, עשיתי כזה 
דבר וכזה דבר, מה לעשות?'... הוא יגיד: 'שום 

בסדר, אתה יהודי טוב... אל דבר, שום דבר, הכל 
תדאג, יהיה בסדר, תשים קצת כסף ַּבּפּוְׁשֶקע 
(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 

הוא יסבול  –קשות, אם הוא לא יעשה תשובה 
 –אבל אם הוא יעשה תשובה  בצורה לא פשוטה,

   הוא ינצל 'בגדול'.
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-ש. הרשעים רוצים שהעולם יתדרדר עד שאול
תחתית, מי שפוצה פה כנגד ההפקרות, מי 

   אוי ואבוי... –רוצים שמפריע לתהליך הזה שהם 
ת. בדיוק, כי הם רוצים את התשוקות שלהם, ואת 

סוף שלהם, ולשלוט על הכל, וכו', זוהי -בלי-הכסף
ׁש ישעיהו נ"ו י"א: 'ְוַהְּכָלִבים ַעֵּזי ֶנפֶ  המטרה שלהם 

נּו, לֹא ָיְדעּו ָׂשְבָעה, ְוֵהָּמה רִֹעים... ֻּכָּלם ְלַדְרָּכם ּפָ 
ה' לא יתן להם. אבל אנחנו  .ֵצהּו...'ִאיׁש ְלִבְצעֹו ִמּקָ 

צריכים להתחזק, כי זה כתוב בנבואות, ואם זה 
    עי' סומ"ס מכות כתוב, אז גם הגאולה כתובה... 

   וגם, נכון, זה עוד קצת, ממש עוד קצת.
אין  .הכוכב מגיעלומר:  טוב, אני רק רוצה שוב   

מאד -ספק. אולי משהו יקרה לפני זה שיהיה מאד
גדול, אני מרגיש שזה יכול להיות. אבל דבר אחד 

העולם יקבל מכות  ,לפני שהכוכב יגיע - שאני יודע
שכאלה, ואנחנו כבר סופגים מכות מהמטאורים 
והאסטרואידים. ואנחנו נרגיש שכל העולם פשוט 

מיני  מותקף, מותקף בטילים שנופלים עלינו מכל
מקומות, אבל זה לא טילים, אלו הם מטאורים 
מסוכנים, מטאורים שה' שולח לפניו. זה בא 
מהכוכב. הכוכב כבר יש לו השפעה מאד קשה על 

כל אלה שיש להם לב יהודי, תעזבו  כדור הארץ.
את מה שאתם עושים, ותבואו לארץ. אם אתם 

   כבר פה, תחזרו לה' בגדול, בגדול.
   עשות?ל באפשרותנוש. מה 

ת. רק דבר אחד אנחנו יכולים לעשות. כל אחד, 
צריך לעשות תשובה אישית. כל אחד, וגם כל ילד, 

כמה שהם יכולים להבין, כל  –אפילו הקטנים 
אשה, כל גבר, כל יהודי ויהודיה, זה מה שצריך 

החיים -לעשות. ואנחנו צריכים להוריד את רמת
שלנו למשהו פשוט ביותר, וללמוד. ללמוד. 

למוד, ובדור הזה גם נשים צריך שיפתחו הגברים ל
ספר ללמוד דינים וכו'. היהודים צריכים לחזור 

האמיתית שלהם. בתי הספר מקולקלים -ליהדות
לימודים של הרשעים. -לרוב, ומכניסים חומר

', לרוב. פעם היו צועקים םידייואנשים כבר 'הרימו 
', ואומרים ש... םידייעל זה, עכשיו פשוט 'מרימים 
   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 

ממש, שה' -המשך שיהיו יהודים-יכול להיות דור
ישמור. יהיו אמנם כמה משפחות שהם נלחמות 

  על זה בקושי רב. 
אז הכל נכון, זו התכנית של הרשעים, שתהיה    

מיני צורות גשמיות  מעורבות בחינוך וכן בכל
שתוריד ותוריד את האידישקייט, להכניס אותם 
לצבא, להכניס אותם לעבודה בין החילוניים, עד 

ישראל לא -שהכל יעלם. אבל לא יעזור להם, עם
  .אנחנו נצחיים, נקודה יעלם. 

ש. עכשיו הם הולכים לעשות חוק בתמיכת 
החרדים, שכל החינוך החרדי יהיה תחת שלטון 

   .הממשלה..
החינוך. -ת. הם רוצים את המשכורות של משרד

אוי, מה אני אגיד, מה אגיד, אין לי כח לדבר על 
   זה, אבל הם יפלו חזק, לא סתם.

   ש. באיזה שלב?...
הרי  ,'אם יתמהמה חכה לו...' ת. אסור להתייאש. 

כתוב שמתי שיהיה הכי קשה, זה הסימן שזה כבר 
מ"ד, פר חלק עי' מפרשי תהלים סוף פרק  מגיע 
אז זהו הסימן שזה  .מן הגאולה...' ושיתייאשצח. '

מתקרב. אני חושב שהפסח בשביל כולנו בינתיים 
אויר... נסחב... רוב -בלי-הוא קצת כמו בלון

החיים של פעם, ממש שוב, -האנשים לא עם רוח
יוצא  רוהאוויכמו איזה גלגל בלי מספיק אויר, 

אדם נעלם, אבל ה' יחזיר -של הבן חוהכוויוצא, 
 –את זה עוד יותר חזק מאשר קודם. והפסח הזה 

הרבה דברים כבר קורים, אבל אני מרגיש שיהיה 
בעומר הרבה דברים, הרבה דברים -בין פסח לל"ג

בארץ ישראל,  אדווקקשים ביותר, ה' ישמור. לא 
   בכל העולם.

-ת ברכתוש. והרפורמיות בכותל עושות הצג
   .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 

מלוכלך', כשמישהו יורק עליו ואומר לו: 'יהודי 
הוא ִיָּלֵחם, הוא יכעס, הוא ילך לקב"ה. וזה מה 

מצוות -שיקרה. הרבה מאד יהודים שהם לא שומרי
   פתאום יתעוררו, בעזרת ה'.

ש. שמעתי שהשנה מתכוונים המטונפים לעשות 
תהלוכה מרכזית ארצית בירושלים, 'לכבוש את 

   כמו שכתוב. –המלכה בבית' 
תל, חס ושלום, ה' חכו, הם עוד יגיעו לכו-ת. חכו

נמוך שאפשר. ומה? אתם -יתן להם להגיע להכי
סבורים שהם מתכוננים לשחק משחקים עם כל 

המלך שבאים, ומתפללים -דוד-אלה היהודים בקבר
וכו'?... יום אחד הם מתכוננים פשוט להוציא את 

וזהו. אבל עדיין לא, ואני לא  –כולם, להעיף אותם 
בכלל, אבל זהו מאמין שה' יתן להם להגיע לזה 

   שלהם. התכנון
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 

הם לא רוצים שיראו אותם,  רוצים למחות בהם),
, הם יכולים להכניס חהכוכי להם יש את כל 

סוהר, ויכולים אפילו לעשות דברים -אנשים בבית
   קשים לאנשים, אף אחד לא יעשה להם כלום.

הזמנים קשים ביותר. וזה הולך להיות עוד יותר    
קשה. עד שזה יתפוצץ, עד שנראה את הניסים 

זה יקח זמן,  –רשעים הענקיים, נגד הגוים ונגד ה
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...
לזה, אנחנו כבר כמעט ת. נכון, ואנחנו מתקרבים 

   בתוך זה.
עשרת השבטים. בשם הגר"א נאמר  ןבענייש. 

שקודם יתקבצו עשרת השבטים, ואכן שומעים על 
לחזור  םשמתעניינישבטים מארצות רחוקות 

   ליהדות... האם אתה אכן רואה את זה כסימן?
ת. מה?... זה הסימנים! בדיוק מה שאמרת. אלו 

   הסימנים!
מתוכנו שייעלמו בזמן הופעת ש. אמרתם שאלו 

   הכוכב הם אינם יהודים...
ת. יש הרבה אנשים שנחשבים ליהודים שהם לא 

   יהודים.
אדמה -רעידות 200-ש. לאחרונה שמעתי שהיו כ

ביום אחד! אמנם לא כולם גדולות, אבל בחלקן 
   ממש חזקות...

אדמה בלי סוף. ושוב אני חוזר: - ת. נכון, רעידות
אחד אחרי השני וממלאים  םרציהגעש שמתפ-הרי
באבק ועשן ופיח שיוצא מבפנים. ויש  רהאוויאת 

הרבה הרבה חופים שנעלמים כמו שדיברנו. ו-הרבה

 טעון גניזה                                                  בס"ד



קוטב הצפוני נמס, כי השכבה הקרח בממאד 
הארץ זזה. עכשיו למשל, -העליונה של כדור

שהם קרים מאד אבל אפשר  אזוריםבקנדה, יש 
ד כדי כך שזה עוד לחיות בהם, אבל זה זז צפונה ע

מגיע למקום הרבה יותר קר, וברגע שתהיה בעיה 
לא יוכלו בכלל לחיות שם, בגלל  –בחשמל וכו' 

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 

   שלגים... –חמסינים ובמקום אחר  –אחד 
ובכל  רהאווי-ת. יש כל מיני סימנים שקורים במזג

עי' ילקוט שמעוני על תהלים  מיני דברים אחרים 
ק"מ, רמז תתפ"ח: 'סכותה לראשי ביום נשק'. א"ר 
 ,יוסי בר בון, ביום נשק, שהקיץ נושק את החורף'

ולא רוצים לדעת, ממשיכים. זה לא מספיק מפחיד. 
ה' יעזור לנו שאנחנו נתחיל לזוז בלי שאנחנו נגיע 
לפחד. מה שכן אגיד לכם, שאנחנו כולנו צריכים 
להמשיך לדבר, ובצורה חריפה ביותר, כי אנשים 
כל כך מוקפים בקליפות, ושום דבר לא נכנס רק 

   מאד חזק.-אם זה מאד
קבלים מזה רתיעה, זה לא ש. אבל יש כאלה שמ

   עושה להם טוב....
ת. בסדר, אבל אפילו אלו שלא רוצים לקרוא את 
זה, אם הוא צריך לדעת את זה, בסופו של דבר ה' 

   ידאג שהוא ֵידע את זה.
ש. אנחנו כאן לא יודעים כלום מה שקורה, הכל 

   מוסתר...
לא יודע כלום.  –ומע רדיו פה בארץ מי ששת. 

-יך הקריינים ההם שהם 'ָּכֵאלּומעניין אותי א
בלה - בלה-בלבחכמים', לא תופסים שרק מדברים 

   כל היום, כל מיני שטויות...
   ש. הרוסים מנסים להשתחל פה דרך סוריה...

ת. כולם רוצים את הארץ הזאת, ובסוף גם תהיה 
 מלחמה ביניהם, כן, זה ברור. כזו 'ְקֵלייֶנע ְׁשִטיְקל'

קטנטן, אז מה רוצים (פיסת ארץ קטנה), מקום 
 –?... אבל המלחמה, המלחמה הגדולה מאתנו

סתם יבואו, -תהיה פה. ומשיח הוא שילחם. ולא
יבואו עם כל הטנקים וכל כלי המלחמה שלהם, 
אבל יהיו להם בושות גדולות, כי אדם אחד בלבד 

ישעיה י"ג ד': 'ה'  ה' ילחם נגד כולם, שליח 
משיח בן דוד,  ,ִמְלָחָמה...'ְצָבק'ֹות ְמַפֵּקד ְצָבא 

   שיהיה בקרוב, אמן.
מזמור פ"ג:  כאלו בושות יהיו להם לפני שימותו    

וזה יהיה     'ֵיבֹׁשּו ְוִיָּבֲהלּו ֲעֵדי ַעד, ְוַיְחְּפרּו ְויֹאֵבדּו...'
הסוף של הרשעים. ואנחנו במצב קשה. רק שנדע 
ולא נשכח: אנחנו לא נשרוד אם הקב"ה לא רוצה! 

הכוכב,  ישלח משהו, ואני מאמין שזה יהיה והוא
כך הרסני עד שלא תהיה שום -שזה יהיה כל

אפשרות לבן אדם לשרוד מזה. אבל יהיו ניסים 
וזה כתוב ברור. לא  שוב: ניסים ענקיים!ענקיים! 

וזה יביא את  .מיכה ז' ב'רק אני אומר את זה 
היהודים לא רק לחיים טובים ולגאולה השלימה, 

הארץ הזה שיהיה אפשר -אלא לחיים כאלו בכדור
לחיות למרות כל הזיהום, ועם כל ההתפוצצויות 

, ועם כל ההרס, אבל לנו זה יהיה םהחיוניימכל 
   מקום של גן עדן! וזה יהיה הנס!

רדיפת הרב ברלנד,  ןבענייש. אולי תרחיב קצת 
   פי שלא היה מעולם...הוא סובל קשות כ

הוא צדיק ממש. הוא קיבל את  –ת. הרב ברלנד 
ישראל. הוא מצפצף עליהם. -הבושות בשביל עם

איומים, אבל הוא -נכון שהוא בתנאים ֲאיּוִמים
יותר חזק מכל הרשעים ביחד. ואין לכם מה לפחד, 
תתפללו עליו כי הוא יהודי מיוחד מאד, וכל מה 

   שמאשימים אותו זה שקר.
. שמענו שמי שרודף אותו זה לא השלטונות ש

המקומיים, אלא מדרבנים אותם מכאן, מן הארץ, 
   וכן בהשפעת יהודים אחרים.

החדש'. -העולם-ת. לא, כנראה, שוב, שזה 'סדר
מעניין, הם נלחמים נגדו כאילו שהוא 'התאומים' 

   (מגדלי התאומים)...
   ש. שלחו לשם ישראלים לשמור עליו...

שיש שם כשבעים שומרים על המסכן ת. טוענים 
הצנום הזה, הדחליל הזה!... הוא באמת יכול 
לעשות להם רע... בשמים הוא יעשה להם רע. הם 
יקבלו עונש גדול. אני לא מקנא באף יהודי שעושה 
לו רע. בודאי ובודאי הגוים, אבל כואב לי הלב 

   שיהודי יכול לעשות לו רע.
ית המשפט ש. אז איפה צריך להפגין? כנגד ב

   העליון... המשטרה... הכנסת?...
ת. לא, זה הסדר העולם החדש! זה מגיע עד 
לוותיקן והאו"ם. זה לא רק ה'ְׁשוֹוְנִצים' (הזנבות) 

של  בהיררכיהגבוה - האלו בכנסת. זה מגיע גבוה
הרשעים. הוא חשוב ביותר, למה? כי הם לא 
רוצים רב שמושך אליו כ"כ הרבה אנשים. והוא 

ושם. אולי אפילו היהודים -גוים פה מושך גם
אפריקה יתחילו להבין -המפונקים של דרום

שה'ִאיִזי ַלייף', החיים הקלים האלה, עוד מעט 
   יגמרו, שהגיע הזמן לקום ולברוח...

תפילה מול -ש. מחר אמורה להיות עצרת
   הקונסוליה...

ת. צריכים הרבה, הרבה אנשים, וצריכים לעשות 
ות אחרים. וזה מה שהם גם באמריקה, ובמקומ

מפחדים ממנו, זה כל הפחד שלהם איתו. מעניין, 
הוא בסכנה גדולה, כי הם יכולים להרוג אותו בלי 

   בעיות, ובטוחים שכולם ישכחו ממנו.
ש. אז מדוע כשרואים יהודי בצער שכזה כולם 
שותקים, לא מכריזים מחאה? למה יש שקט 

   שכזה?...
שקט על הגיוס?... ת. למה, למה, למה... למה יש 

למה יש -למה-למה יש שקט על הקברים?... למה

, על כל הפאותשקט על כל השטויות שיש, על 
   הגשמיות, למה, למה, למה, למה?... כובע!

   ש. תן לנו חיזוק באופן אישי...
ת. כל יהודי עכשיו, יהודי אמיתי אני מדבר, 
שרוצה באמת להיות קרוב לה', עובר צרות וצרות 

צרות, ולחצים מכל הכיוונים, בין אם זה ועוד 
פרנסה, אם זה ילדים, כשיש ילדים עם בעיות, וכל 
מיני דברים, לא משנה מה, מלא לחצים, מלא 
לחצים. אבל צריכים לדעת, שה' הוא שעושה לנו 
את זה כדי לחזק אותנו, כדי שברגע האחרון נוכל 
להגיד: 'אין עוד מלבדו', ו'שמע ישראל'. זה הכל. 

מכין אותנו להגיד על כל דבר: 'גם זה לטובה', זה 
ו'גם זה לטובה'. הכל לטובה, הכל לפי רצון ה'. אין 

   יותר מה להגיד, צריכים פשוט להמשיך...
   עידוד וחיזוק לעמ"י...-כמה מילותפשר ש. א

ת. אני חושב שכל מה שאנחנו מדברים, בסופו של 
. דבר זה נותן ליהודים האמיתיים את הדרך להינצל

וזה ברור. אני לא חושב שאנחנו הורסים את 
עמ"י... רק שידעו שאם רוצים להציל את עצמנו 

זה להידבק לקב"ה, זה הכל. פשוט  –קלות -בקלי
מאד. לחזור בתשובה, ולרצות רק לחיות כדי 

החינוך ולא -לעשות רצון ה', ולא את רצון משרד
חולים, ולא רצון -את רצון הכנסת, ולא רצון קופת

  ב"ה.ורם שהוא, לעשות אך ורק את רצון הקאף ג
ש. יש אנשים שבורים, כל כך רוצים להתקדם, 

יורדים שתים,  –אבל ללא הצלחה. עולים מדרגה 
  יורדים ארבע...  –מטפסים שתים 

ה' ירים אותו. העיקר  –ת. מי שרוצה, וקשה לו 
'הבא ליטהר מסייעין בידו', השתדלות שהוא עושה 

וההשתדלות הזאת ַמְרָאה לה' שהוא  ,יומא לח:
בכל זאת רוצה להיות עם ה'. וכל מה שאנחנו 

 –'קשה', זו עובדה. הכוכב הזה  זה לא –אומרים 
זה עובדה, זה קיים. וה' שולח את זה בשביל 
לעורר את עמ"י. רוצים שלא לסבול?... אז תקומו 

  מהמיטה ותתעוררו...
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
 .נה מדינות בארה"בגלי חום קטלניים בשמו

בוושינגטון מתחוללת השריפה הכי גדולה 
בהיסטוריה. במספר שדות תעופה הופסקו 
הנחיתות מחשש להתפוצצות צמיגי המטוס בזמן 

אנשים בסכנת פינוי. השריפות  ימיליונהנחיתה. 
ק"מ  ןמיליולרבע  שטח של מעל בהתפשטו 

  מרובע.
  

ש. אני חש שהאנשים הם כמו אנוסים, היצה"ר 
מושך אותם כמו מגנט, מושך אותם מן הקדושה, 
ומוריד אותם, במיוחד הדור הצעיר. אז מה 

   עושים?
הזה, אם הוא  X-פלנטת. נכון, אני שוב אומר, 

באמת מגיע מאד קרוב אלינו, שהרי למרות שהוא 
לא כ"כ קרוב אלינו אבל בכל אופן אנחנו מרגישים 
אותו בשלילי, אבל צריך גדול משהו כזה להכניס 
אנשים לאמת. הם כ"כ תקועים כמו במסטיק, הם 

ואת הרגלים לעשות  םהידיילא יכולים להרים את 
את הכוכב, כל משהו חיובי, אז כשיראו את זה, 

השקר כבר ייעלם, כי יבינו שזה הכל לא נכון. 
ואנשי השקר 'יחזרו הביתה' (יסתלקו), לא מאמין 
שנראה אותם, אולי בטעות נראה אותם, ולא 

   נראה אותם להרבה זמן.
זה כוכב מחומר מוצק או  –ש. האם הכוכב הזה 
   שהוא כדור גז לוהט?

הוא  ת. הכוכב הזה הוא פשוט כמו שמש בעצמו,
מאד חם, ומאד מגנטי, ובגלל זה הוא סוחב -מאד

איתו את כל המטאורים והאסטרואידים, ויש לו 
גם כוכבים שמסתובבים סביבו, כמו שלנו יש את 

   השמש והירח וכו', ויש לו כמו שבעה ירחים.
ש. מה שיקרה זה ממחיש לנו את הפסוק מספר 
יחזקאל שקראנו בהגדה של פסח: 'דם ואש 

   ן'...ותימרות עש
ת. נכון, נכון, יש הרבה מקורות לכל העניין הזה, 
מקורות יהודיים. אבל אני מזהיר את אלה 
שישנים: תתעוררו, תתעוררו! תתעוררו עכשיו, כי 

   לא יהיה בשביל מה. –אם לא תתעוררו עכשיו 
   ...יוש. יש שקט עם הכוכב הזה, לא מדברים על

ה לא ת. לא, האנשים מפחדים לדבר על זה, עד שז
ממש לידינו... אבל מתכוננים בשקט, -יהיה ממש

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 

עבר אוכל, כן, קצת אוכל להתחיל, אבל מ-של-שנה
איך שלא יהיה, זה יהיה רק עם ניסים, אך  –לזה 

אדם שהוא לא מאמין מספיק חזק -ורק ניסים. ובן
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 

מאמין שה' עושה לנו ויעשה לנו ניסים. אבל אני 
 –תוך היהודי בשכל יהודי יגיע לזה, כי זה בנוי 

-היכולת להגיע לזה. וזה מה שמבדיל בין יהודי
רב, שהוא נולד כמו -אמיתי לבין אדם שהוא ערב

אין את  –רב -יהודי אבל הוא לא יהודי. לערב
האפשרות להגיע לזה, אין לו את הרצון העז 

   לעשות את רצון ה'.
   ולצפות ולחכות... ש. זה קצת מייאש, לצפות

סנהדרין  ת. אבל זה כתוב שזה יהיה בדיוק ככה 
ואם אנחנו מרגישים את זה כבר, אז זהו  ,צח.

הסימן הטוב. וזה לא משנה אם מרגישים את זה 
עשרים שנה או דקה וחצי. ואלו שמרגישים את זה 

אז הם חיים חיים  –עשרים שנה או יותר מזה 
יותר מתוקים, יש איזו מתיקות בגעגועים האלה 

  שנותנת ליהודי קירבה לה'. 
  
  א) 267( ם מרכז העול –ארץ ישראל  

  מנחם, יום ד' פרשת קדושים, כ"ו ניסן תשע"ו
  
אין לי כח כבר, פשוט אין לי כבר כח. מה    

כל העולם הפוך, הפוך ממה  שקורה זה נורא.
שצריך להיות. כל העולם נפגע, קודם כל נפגע 
רוחנית בצורה איומה, ועכשיו זה גם מתחיל 

הארץ -להיפגע קשות גם בטבע. המהות של כדור
ד שפשוט אי אפשר יהיה להכיר אותו. תשתנה ע

בדיוק כמו שהרשעים עושים, מקביל בדיוק למה 
   שהם עושים רוחנית לבריאה של העולם.

זה לא פשוט להיות הדור  .אנחנו הדור האחרון   
האחרון. אני מבין טוב למה כל האברכים שאני 

לפיים שנה לא רצו להיות למדתי איתם לפני א
סנהדרין: 'ייתי ולא בחיים בזמנים האלה 

זה לא בגלל שפחדו, בהחלט לא, אלא  .אחמיניה...'
זה בגלל שידעו שתהיה כזה ירידה, גם בין 

מאמינים -חוץ נראים יהודיםהיהודים, יהודים שמב
   ובפנים הם רקובים, רקובים.

ובכלל, כל העולם חזר להיות סדום ועמורה.    
סדום ועמורה! והמנהיגים שלהם, לא יותר  –הרוב 

טובים מכל הרשעים שחיו אי פעם, והם באמת 
  הגלגולים של הרשעים האלה. 

אני כבר לא יכול לסבול, לא יכול לסבול. אני    
יותר עומד להיות, וזה יהיה - או-יודע מה שפחות

. ואפילו אם אנחנו אישית קשה ביותר, קשה ביותר
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 

חיצונית יהודי, וגם נראה -'יהודי', נקרא מבחינה
בסופו של  –יהודי, ואפילו בא ממשפחה חשובה 

   כל להינצל.ודבר הוא ערב רב, ולא י
מה אני אגיד לכם, הלחץ עלי הוא יותר מדי    

חזק. אני כבר לא סובל את זה, פשוט לא סובל. 
כבר יביא את -שהקב"ה כבר יביא את זה, שכבר

ול, אני כבר המשיח. אני כבר לא יכול, כבר לא יכ
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
ה, ותקבל את יהודית תינצל, ותגיע לגאולה השלימ

צדקנו, ותמשיך לנצח, ובלי היצר -פניו של משיח
 ,ועד אז אנחנו צריכים להיות חזקיםהרע. 

ולהשתדל להשפיע על אחרים לעזוב את השטויות, 
   את העבירות, ולחזור לקב"ה, גם בפנים וגם בחוץ.

מה יש עוד להגיד, כן, כן, הכוכב מתקרב,    
ר, ויהפוך הוא יעשה עולם אח ,כשליח ה'והכוכב, 

ישעיהו  את העולם הזה למשהו שאנחנו לא נכיר. 
, י"ג ט': 'ִהֵּנה יֹום ה' ָּבא ַאְכָזִרי ְוֶעְבָרה ַוֲחרֹון ָאף

ה: ִּכי ָלׂשּום ָהָאֶרץ ְלַׁשָּמה ְוַחָּטֶאיָה ַיְׁשִמיד ִמֶּמּנָ 
ְך כֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים ּוְכִסיֵליֶהם לֹא ָיֵהּלּו אֹוָרם, ָחׁשַ 

ל ְּבֵצאתֹו, ְוָיֵרַח לֹא ַיִּגיַה אֹורֹו: ּוָפַקְדִּתי עַ ַהֶּׁשֶמׁש 
ֵזִדים  ֵּתֵבל ָרָעה ְוַעל ְרָׁשִעים ֲעֹוָנם, ְוִהְׁשַּבִּתי ְּגאֹון

.. ַעל ֵּכן ָׁשַמִים ַאְרִּגיז .ְוַגֲאַות ָעִריִצים ַאְׁשִּפיל:
ְביֹום ְוִתְרַעׁש ָהָאֶרץ ִמְּמקֹוָמּה, ְּבֶעְבַרת ה' ְצָבק'ֹות ּו

  ֲחרֹון ַאּפֹו...'
כל המציאות תהיה אחרת. אבל ארץ ישראל    

עי' מדרש רבה שיה"ש פ"ז פי"א, תהיה יותר גדולה 
ותהיה אמצע  ,ועי' סומ"ס כתובות 'ארץ צבי'

המקום הקדוש, האמיתי,  .עי' יומא נ"ד: העולם 
כמו שהיה מההתחלה, ומארץ ישראל תצא 

ל יצא מארץ ישרא ,ישעיהו פרק ב', ע"ש הקדושה 
 ,, תהלים כ"ז"ִלְראֹות ְּבטּוב ה' ְּבֶאֶרץ ַחִּיים" כל טוב 

   היה מרכז להכל.תארץ ישראל 
ואנחנו, היהודים, נעלה ונעלה ונעלה. אבל עד    

לעשות. רק להתפלל,  אנחנו פה, ואין מה –אז 
ולהשתדל להתקרב לה', שלא נרגיש בדידות, שלא 
נרגיש לבד. ואם נוכל להרגיש אחד עם ה', אנחנו 

   חי! – עם ישראל  .נפה"ח ש"ג פי"ב נסבול לא 
   ש. מרגישים מאד את הסבל הזה...

ת. הסוף מתקרב. והרשעים מתכננים מהחודש 
כל  הזה, חודש מאי, דברים איומים. ובכל חודש,

שבוע, כל יום, כל שבוע, כל יום, כל שעה וכל 
דקה. כל... יהיה עוד חדשות ועוד חדשות, ועוד 

   חדשות ועוד חדשות.
בכלל לא  –ובכלל, לא אומרים את רוב החדשות    

אומרים, אז אנשים לא בדיוק יודעים מה קורה. 
אבל העולם הולך ליפול, ובעתיד הקרוב! זה יהיה 

להיות. ומאחר שכל מה שה'  מפחיד, אבל זה חייב
אז גם זה לטובה. אנחנו  –עושה זה לטובה 

, הכל הכל לטובהצריכים לא לשכוח את זה: 
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 
הו, זהו. אני רק זה יהיה מאד קשה. אז ז –שקורה 

כזה גדול, כזה דבר שלא  בלגןיודע, שיהיה רגע של 
היה כמותו בהיסטוריה האחרונה לפחות אלפיים 
שנה או יותר. אז אני לא יודע מה להגיד, אני יודע 

  שהרשעים יקבלו בדיוק את מה שמגיע להם. 
האם  –ש. כשיתחילו הדברים הגדולים להתרחש 

   ...אנחנו נתחיל להרגיש יותר טוב?
ת. רק אלה שרוצים אמת, ברגע שיתחיל באמת 

הגדול, נרגיש הקלה, אפילו שיהיה קשה  הבלגן
מאד, אבל מסביב בכל אופן נרגיש הקלה. זה כמו 
שיש חום, וזה מגיע למצב מאד גבוה, ואז פתאום 

וזה יורד, אבל ברגע שמזיעים כבר ישנה  –מזיעים 
רך הקלה, אף שזה עוד לא ירד, החום, אבל זה בד

   לרדת...
  
 )268( על הנשמה היהודית  
ירושלים, יום ד' פרשת בהר, כ"ה נימין, ב

   למטמונים, נצח שבנצח, י' אייר תשע"ו
אני היום רוצה לדבר על הנשמה היהודית. אני 

-רוצה לומר לכל היהודים את הדבר הזה, שבעתיד
, מעולםכזה לא היה דבר עוד ש בלגןהקרוב מגיע 

הארץ יהיה בסכנה -כדור העולם.תוהו ובוהו בכל 
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 

הם תופסים את החתולים  האלה רוצים לאכול, אז
והכלבים ואוכלים אותם. זה המצב. ואם המצב 

יתחילו להרוג אחד את השני על  –הזה ימשיך 
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 
למו, ויהיו מקומות בעולם שִיָׂשרפו כמו מה שֵיע

שיש כעת בקנדה. זה ממש טירוף מה שקורה שם, 
עם להבות, וזה  האזור. כל האזורזה עדיין בוער כל 

חודשים עד שיהיה אפשר לכבות את - יקח חודשים
הזה, היפה, המלא עצים, שהיה  האזורזה. אבל כל 

נעלם! עכשיו זה הכל שרוף,  –מלא נוף מדהים 
ילומטרים, קילומטרים, קילומטרים שרופים, ק

שרופים כאילו שפצצה אטומית נפלה שם. וזה 
בגלל הרשעים, הצורה איך שהם מוציאים את 
הנפט מן האדמה, כך שזה היה אמור לקרות יום 
אחד, אסון שכזה. ויש עוד מקומות, אבל זה מקום 

  ענק, מאגר ענק של נפט. 
רץ מקסיקו, גם ובנוסף לזה ישנה עוד סכנה. במפ   

כן, הצליחו לפני כמה שנים לסתום את החור 
ההוא של הקידוח, שכזכור גרם לפיצוץ שהרג כמה 
אנשים על הפלטפורמה שעבדו בה באמצע הים 

הרבה  קלקלמקסיקו לשאוב נפט, וזה -במפרץ
מהחיים של הים שבמפרץ מקסיקו, שזה היה 
חשוב לכל העולם. ואני רוצה לומר לכם שמפרץ 

, אם זה מתפוצץ, וזה עומד להתפוצץ שוב, מקסיקו
אז חלק גדול מארה"ב יהיה מתחת למים! כולל 
אש והרס שאי אפשר לתאר. ובכלל, המים במפרץ 
מקסיקו מתחממים, וזה מביא למצב שזה יכול 
להגיע לטמפרטורות מאד קשות. וזה כבר הגיע 

מעלות צלסיוס), וזה  27לשמונים מעלות פרנהייט (
אז  –עולה. וברגע שזה יתפוצץ  הרבה מאד! וזה

כל המדינות שמסביב יהיו במצב קשה. אבל זה 
  עוד כלום.

ואם אנחנו מבינים שהכוכב שנקרא בזוהר    
'השביט', או כפי שקוראים לזה הגוים גם כן 

אקס, הוא באמת בכיוון שלנו, -פלנט'ִניִּבירּו' או 
ובאמת רואים את זה כבר, נכון, לא כל אחד יכול, 

מקומות בעולם שרואים את זה יותר ברור  כי יש
ובמקומות אחרים פחות ברור, או שצריכים לקום 
מוקדם בבוקר כדי לראות את זה, אבל רואים את 
זה, ואין בזה ספק שזה מה שזה. והכוכב הזה, 
עכשיו אני מדבר לפי המדענים, ולא לפי הזוהר, זה 

. ומדובר על סתם-יהרוס את רוב העולם, ולא
 1300מייל לשעה ( 800ירות של לפחות רוחות במה

רגל  600קמ"ש)! מדובר על גובה של צונאמי של 
מטר) לפחות! מדובר על הרס שאי אפשר  200(

לתאר, כי מתלווים עם זה גם כן ֶמֶטאֹוִרים 
וַאְסֶטרֹוִאיִדים שיתנו מכות לכל כדוה"א, כך שזה 

  וקור, אש כמו ברד, הברד של מצרים.-יהיה אש
וזה לא מספיק, זה לא הכל. יהיה לנו גם ימי    

ובכלל  ,צפניה א', ע"ש, זוה"ק שמות ז' ע"ב חושך 
כל העולם יהיה שונה, וזה כבר שונה. האם אתם 

 רהאווי-לא מרגישים אפילו פה בארץ את מזג
המשונה?! האם אתם לא מרגישים שהקוטב 
הצפוני והדרומי זזים? הם זזים, באמת שהם זזים, 

עוד יותר גרוע, עוד הרבה יותר גרוע, כי  וזה יהיה
מאד מושך את כל -אקס או 'השביט' מאד-פלנט

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 

  ... האם זה לא משונה?!זז!  –החלק העליון 
לא יתאפשר לטוס, למה? כי המקום  ועוד מעט   

שצריכים לנחות זה הולך לפי מכשירים, לא לפי 
העין, ואיך אפשר לדעת לאיזה כיוון נוסעים? הכל 

    'ה' ָמָלך, ִיְרְּגזּו ַעִּמים... ָּתנּוט ָהָאֶרץ...' מבולבל! 
וזה כבר התחיל התופעה הזאת לפני זמן מה, וראו 

אבל כבר אז  את זה, אבל אז זה היה מעט מאד,
תעופה שנאלצו לשנות את כל הדברים -היו שדות

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 

  מאד קשה.-במצב מאד
זה הרוחני.  –וזה עוד כלום! הקושי הכי גדול    

אנחנו יורדים בצורה איומה. אנחנו יורדים ממש 
במהירות הבזק. וזה מה שמפריע, זה מה שגורם 

יבמות סג. את העונש, את הסבל שיבוא על העולם 
. ת באה לעולם אלא בשביל ישראל...''אין פורענו

ים, נּו, הם גו –נּו, הם רשעים, והגוים  –הרשעים 
אבל בין הגוים הרשעים ביותר ישנם הרבה יהודים 
שמכרו ממש את הנשמה שלהם לשטן. זה לא 
צחוק, זה אמיתי. אתם לא מבינים שזה לא רק 
בסרטים, או באיזה ספר של קבלה או משהו רוחני 
של עובדי עבודה זרה מתקופה של פעם, שמדברים 
על שדים ורוחות, ועל השטן. לא, זה אמיתי, וזה 

ם בעולם שלנו. כל שנה, מאות, לא מאה, אלא קיי
מאות ואלפי ילדים נעלמים בארה"ב, לוקחים 
אותם ליעוד כמו שהרומאים לקחו בזמן חורבן 

, שהם קפצו הבאנייהבית את ארבע מאות הילדים 
עי' תוס' ע"ז יח. ד"ה לים כי הם לא רצו לטעות 

ולהגיע למצב שיצטרכו לעשות את הדברים  ואל
הרומאים רצו מהם, אז הם קפצו המלוכלכים ש

למים, לא לפני שקודם לכן בדקו שיהיה להם עולם 
וזה מה שקורה עכשיו, הם חוטפים  גיטין נז:הבא 

   ילדים...
    ש. איזה ילדים?...

את מי שהם רוצים. הנטיה זה יותר לבנים מאשר 
לבנות, הם לוקחים אותם ואז הם נהיים עבדים. 

מקריבים על  ובחלקם הם מקריבים אותם ממש,
נפש, הם -מזבח, מקריבים אותם! הם לא חולי

רשעים כ"כ גדולים שאי אפשר לתאר. וזה אצל 
הגוים, אבל יש ביניהם יהודים שה' ישמור, ה' 

כביכול -ביותר-ישמור. הם מהאנשים החשובים
בארה"ב, האנשים שבממשלה, עד הגבוהים ביותר, 
 בכל מיני תפקידים, והם עשירים עכשיו, וגם הם

'החשובים כביכול' עכשיו. וזה הכל בשביל הטעם 
   העקום שלהם.

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

בולענים נפערים בכל מיני מקומות בעולם, 
  בתים, מכוניות, כבישים...שכונות, בולעים 

  
, חזרו עכשיו –פעם בעוה"ז  כל הרשעים שחיו אי

והם כולם  .ר' רש"י תהלים סו"פ ט' חזרו עכשיו 
פה. כולם פה בגלגול. זה הסוף של ההצגה הזאת, 
וזה ממש דבר שאי אפשר לתאר, לפעמים רוצים 
להקיא מזה, לא יודע מה להגיד. זה כ"כ גרוע, וזה 

-הצדיקים-נוגע בכל מקום בעולם שלנו, וה'כאילו
ביותר' גם ביניהם. ולצערי הרב, הרבה מהדברים 

החרדים. ואני האלה, מגיעים גם לעולם שלנו, של 
פשוט בוכה, בוכה בדמעות, על האחים והאחיות 
שלנו שיש להם עבירות קשות ביותר, שהם 

חרדים. אני כבר לא מדבר על החילונים, -כביכול
שחלק מהם כבר מכרו את הנשמות שלהם רשמית 
לשטן, אבל יש בינינו שהולכים אחרי הגוים, 

עליהם,  םמרוויחימתבלבלים בצורה איומה, וגם 
מהבלבול, מהבלבול. הם רוצים כסף, הם  םמרוויחי

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 

בכל ארה"ב  הבלגןהכי גדול. והיא כבר משלמת. כל 
, מגיע לה. זה פשוט לא להאמין. אבל מגיע –

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.
הם ממש  –הספר שלנו פה בארץ -בתיב   

השתלטו עליהם, הממשלה, שהיא חלק של 
הממשלה זה ממש משהו נורא, זה  הזאת. הרשעות

חלק של המושחתות הזאת. ואני אומר לכם 
שמקלקלים אותנו בכל מיני צורות, וגם אצל 
הממשלה יש להם תוכנית מסודרת, ביחד עם 

כעצת הרשעים, לקלקל את המשפחה היהודית 
. הם מסדרים בלעם הרשע: 'ֲאֶׁשר ִנְּכלּו ָלֶכם...'

שים היפים', שהחרדים ירצו להיות 'האנמצבים 
גם מקבלים משכורות טובות אם מוכנים והם 

מה התוצאה  למכור את הנשמה. הם לא יודעים
הם מוכרים את הנשמה בלי לדעת את זה. של זה. 

שלנו של הבנות, אבל גם  וזה בודאי קורה בחינוך
סוף ספר יואל: 'ּוְבֵני ְיהּוָדה ּוְבֵני  נים של הב

ל ַהְּיָוִנים, ְלַמַען ַהְרִחיָקם ֵמעַ  ְירּוָׁשַלִם ְמַכְרֶּתם ִלְבֵני
הרבה ישיבות שלוקחים -ויש הרבה ,ְּגבּוָלם...', ע"ש

  .כסף מהגוים בלי בעיות, אבל יש מחיר לכל דבר
אני יודע שבעתיד הקרוב מאד, תהיה איזו    

התפוצצות, איזה משהו שיקרה, שממש יביא 
אותנו להלם. ואני לא אהיה בהלם, כי אני יודע 

הגענו. אני יודע שלא יכול להיות דור יהודי איפה 
אחד נוסף, אפילו שישנם יהודים שהם מוכנים 

להילחם נגד כל החידושים של הרשעים, אבל הם 
אמיתיים עם נשמה - מעטים מאד. ואפילו יהודים

הם גם כן נסחבו עם זה, או לפחות  –נצחית 
התבלבלו. אבל ה' יציל אותם. הרי ה' הוא שיצר 

ה בשביל הנשמה היהודית, כי את העולם הז
היהודית יש ניצוץ של הקב"ה בעצמו, -בנשמה

והוא לא יתן לנו להיעלם, הוא לא יהרוס אותנו, 
אז אי  ,'ִּכי ֵחֶלק ה' ַעּמֹו...' אחד  –כי אנחנו והוא 

אפשר לעשות הפרדה בינינו. אז לכן הוא יהרוס, 
שני שליש של העולם, ברור, אין  - כמו שכתוב
כזה דבר 'המתקה' פה. כל זה צריך  ספק, ואין

  ֵיָהְרגּו. –להיעלם, ורוב האנשים בעולם 
אבל כל יהודי עם נשמה יהודית, כולל אלה    

אמיתיים, כי גם להם יש נשמה יהודית -שהם גרים
הם ישרדו, הם לא ימותו בזמנים  –אמיתית 

הקשים האלה. וכל השאר, רוב העולם, רוב 
ראה ישעיה אוכלוסיית העולם תמות בצורה קשה 

ורשעים שחושבים שהם יכולים להיכנס  .ל"ד
-עצמם, לבונקרילחורים שלהם שהם בנו ל

הלוקסוס (הפאר) שלהם, אז הם גם כן, חלק ימותו 
וחלק מהם עוד יבואו  ,ר' סו"ס עמוס שמה, בפנים 

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 
מיתיים, כי הם א-יהודים שחיים כמו יהודים

יהודים אמיתיים באמת, ואת זה הם לא יוכלו 
  לסבול, וכבר ֵידעו שזה הסוף שלהם.

אבל עכשיו, ברגע זה, אני מבקש מכל היהודים:    
זה הסוף! אתם לא תפתחו את העינים שלכם, 

זה הסוף! אני כ"כ עצבני, אני יודע  מבינים?!
שהולכת להיות התפוצצות, משהו, מאיזה כיוון 

אני לא יודע, אבל אני יודע, אני יודע, וזה  –וק בדי
  ברור.

כל היהודים באמריקה, באירופה, שאתם עדיין    
, והם רגילים, םנורמלייחושבים שהחיים 

, אל תירדמו םהעינייתפתחו את תתאוששו, 
זה לא שקר. ואם זה פשוט קשה לכם עכשיו. 

אז לפחות תתחילו לעשות תשובה.  –להאמין 
כך זה דבר שצריכים לעשות, כי אין  ותשובה בין

אדם אחד בעולם שיודע מתי זה הסוף שלו, אז 
אדם צריך כל הזמן לעשות תשובה, כל הזמן, כל 

'ושוב יום אחד לפני מיתתך', אבות ב', עי'  הזמן 
  .ילקו"ש לתהלים צ' רמז תתמ"א

המוות -ישנם יהודים שכל הזמן חושבים על יום   
תאושש, ולהתעורר, שלהם, כי רק ככה אפשר לה

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 

כן. אז בגלל זה שבן  את המות, אבל עכשיו עדיין
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 

. ואוי ואבוי אם לא תספיקוזה ולחזור בתשובה, 
אמנם כשיגיע הכוכב זה יהיה כזה 'ׁשֹוק' (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, 

  עם התשובה. תתחילו כבר עכשיו
ד לכם, מה אני יכול להגיד, מה אני יכול להגי   

אז יגידו:  –איזה רב יכול להגיד? ואם רב יגיד 
'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 

וא יציל אותנו, הוא יציל כל יהודי דואג לנו, וה
יהודים, שהם - אמיתי, אבל אלה שהם כאילו

הם לא  –מחופשים ליהודים חרדים או אמיתיים 
. וייעלמישרדו. ואנחנו נקבל 'שוק', כי פתאום הם 

  מה אני אגיד, מה אגיד.
השניה אמרו: 'לא להגיד,  מלה"עורבנים לפני    

למה , לא להפחיד אנשים, אספותלא לעשות 
להפחיד אותם?...', והם מנעו מרוב האנשים 
לעשות תשובה. אבל ה' דאג לזה, כי ככה הוא 
הציל את העם היהודי, האירופאי, בזאת שכולם, 
כמעט כולם, אלו שהיו ערב רב אמנם לא עשו 
זאת, אבל אלה שלא היו ע"ר, כולם צעקו עם כל 
הלב 'שמע ישראל' לפני המות, וזה הציל את כל 

עי' זוה"ק בראשית לח: בענין האמיתיים היהודים 
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 

אבל כל הקהילות עכשיו, הרוב  אנשים חרדים,
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 

ות, אבל לא קהילות כמו שפעם הקימו את הקהיל
  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 

אירופה, לא כמוהם, זה משהו הילדים שהיה לנו ב



 –אחר, דרגה אחרת. למה? כי הלוקסוס, הלוקסוס 
זה של אלה שרוצים את  –זה של הגוים, הלוקסוס 

רּון 'ַוִּיְׁשַמן ְיׁשּו החומר. והחומר מביא אותנו לשטן 
ולכל     ַוִּיְבָעט', ע"ש כה"ע, עמוס ו' ו', שבת ס"ב:

 שהשטן מביא לנו, שלא נדע  והקלקוליםההנאות 
ר' מאמר 'שובה ישראל' בספר 'נהרי אש' לר"ש 

  .ז'ליכובער זצ"ל
אז מה אני אגיד לכם, אני רק בוכה ובוכה, על    

עמ"י, על עמ"י. עם ישראל, אני מדבר הגיוני, אני 
לא מדבר משהו שאפשר להתווכח איתי על זה, 

ה אז אתם לא יודעים מ -אם יש על זה ויכוח איתי 
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 

ים את מה שאני אומר אתם רוצים לבכות, שומע
אז זה סימן שאתם  –אם אתם רוצים לבכות 

יהודים אמיתיים. אם כשאתם שומעים על יהודים 
שעוזבים את היהדות, כמו המשפחה שפרסמו 

ממש, -של חרדים מאזוראותם מאד בגדול, שעזבו 
משפחות טובות משני הצדדים שהם חרדים ממש, 

לחילוניים, והם גאים  והם והילדים שלהם נהפכו
בזה, מי שיכול לבכות על זה בדמעות באמת, 

אז הוא יהודי אמיתי.  –ולהרגיש כאב בלב על זה 
יהודי כזה אין לו מה לדאוג, אין לו מה לדאוג. הוא 

  ינצל.
וכל יהודי שיכול לבכות על צרות של יהודי אחר    
הוא ינצל, כי הוא יהודי אמיתי. וכל יהודי שיכול  –

ד תהלים, ולהתפלל, ולהתבודד, ולדבר עם ה', להגי
הוא  –של הקב"ה  הקרבהולבכות, ולהרגיש את 

יהודי אמיתי, והוא ישרוד. יהודים שהם רחוקים, 
שלא חשבו על זה בכלל, אבל יום אחד שומעים 
את האמת, ופתאום יש איזה קשר, ויש דמעות 

, שזה מגיע עד לנשמה שלו, םבעיניישמופיעות 
אפילו שהוא רחוק ביותר, הוא יבין הוא ינצל, ו

מיד. וכל גוי שבאמת יש לו נשמה יהודית, ורק 
כעונש הוא נשלח בחזרה כגוי, הוא פתאום ירגיש 
את המשיכה לדת היהודית, ואת הרצון לתת את 

אמיתי -כל כולו לזה, והוא ינצל, כי הוא יהודי
'ְוָהָיה  שהנשמה הלכה לגלות, אבל בשביל שיחזור 

הּוא ִיָּתַקע ְּבׁשֹוָפר ָּגדֹול, ּוָבאּו ָהאְֹבִדים ַּבּיֹום הַ 
 .ִמְצָרִים...', ישעיה כ"זַאּׁשּור ְוַהִּנָּדִחים ְּבֶאֶרץ ְּבֶאֶרץ 

לכן, עמ"י, לא לפחד, אבל בלי תשובה... אם זה 
 –בלי תשובה... תבינו! בלי תשובה, בלי תשובה 

  יש שאלות?  אתם לא יהודים!
  שאלות ותשובות:

זה שבקנדה לא הצליחו להשתלט על ש. איך 
  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 

שיטה זו ), בFrackingשקוראים לזה 'פראקינג' (
עמוק לתוך האדמה, כל כך -עמוק- הם נכנסים עמוק

עמוק שזה ממש מסוכן, מסוכן מאד. ובכלל, 
כדוה"א מתחמם בגלל הכוכב, ואז הפנים הוא חם 
מאד, ואם עושים את הקידוח הזה מדי עמוק, זה 
עלול פשוט להידלק, ואוי ואבוי. ואיך אפשר 
לכבות את זה? אפשר רק לסגור את זה. צריכים 

גיע לשם ולסגור את זה, וזה לא עכשיו, זה לה
היה בלי גשם  האזורימשיך. ומלבד זאת גם כן 

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 

  ה ביותר, גן עדן וזה הושחת לחלוטין...יפ
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 

רץ מקסיקו, בדיוק אותו הדבר. עכשיו זה גם במפ
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?...

אֹוהּו, הרבה יותר גרוע מזה. אם באמת זה . ת
, אז קודם כל המים מאד חמים יעלה, וזה יתפוצץ

געש, ֵיֵצא החוצה כל מה -כבר, וזה יהיה כמו הר
נפט וכל מיני דברים. וזה יזהם , שיש בפנים, אש

. וזה לא רק זה, זה יביא לצונאמי, גם האזוראת כל 
בטקסס, גם בלואיזיאנה, גם בפלורידה 

הזה. וזה לא  שבאזורובמיסיסיפי, ובכל הארצות 
של  האזורשזה מעל  לאזור מספיק. זה גם יגיע

 Faultשיש בזה 'פֹוְלט' ( לאזורזה יגיע . המיסיסיפי
קרקעי בין הלוחות של היבשת), -שבר, בקע תת -

, ושם, )Madrid  Fault(יש שם את ה'מדריד פולט' 
בדרום ארה"ב, זה יכול לגרום לרעידות אדמה 
ענקיות, זה יהרוס חלק ענק של ארה"ב! ארה"ב 

סתם. ויש עוד הרבה דברים -מקבלת עונש לא
 סכנה בשבילם. םמהווישהם 

ש. האם זה עונש שמגיע ישירות מן השמים או 
שהאנשים גם הם גורמים גם כן חלק בהרס הזה, 

 כשליחות מן השמים כמובן?
. הם שליחים בודאי, כי אם לא היו עושים את ת

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 
 חלהרווירשאים לעשות מה שהם רוצים, העיקר 

כסף. אבל יש גבול. והקב"ה מביא את הכוכב 
ואפילו אם הם לא היו  שהוא לכשעצמו לוחץ,

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 

ים מבלי שאפשר להכניס אפילו אדם אנשים רב
זה. הם עשו דברים גלל אחד לבית הסוהר ב

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 

אחד קטן, שכל השוטרים  מקום בארה"ב, וזה דבר
של  מסויםיודעים שהם צריכים להביא איזה סכום 

רפורטים (דוחו"ת), וזה לא משנה אם זה נכון או 
לא נכון, הם צריכים לתת רפורט, להגיד לנהג 

וכך, ואפילו שבכלל לא יהיה נכון, -שהוא עשה כך
אבל הם צריכים להכניס את הכסף הזה... ואם לא 

  ודה אחרת...הם צריכים לחפש עב –
, אבל זה מגיע חמרוויהם מרגישים שכל אחד    

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 

ת האינטרנט להם מאד עכשיו, והם יכלו להפיל א
אחת, הם רק צריכים 'להוציא את הפקק',  הבשניי

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 

הם  –ומוצאים את האמת, ומה שהם עושים 
אבל מה? הם, הרשעים, כבר  מפרסמים את זה,

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...
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 קיריבטי כולו האי, המים מפלס עליית בעקבות
 פני הים. המדינה תחת ולהיעלם לשקוע עומד

אלף -למאה טרנספר לערוך כדי י'בפיג רכשה שטח
  תושבי האי.

  ש. כמו במגדל בבל...
בבל. ה' עכשיו -ת. בדיוק, בדיוק, זה ממש מגדל

הכניס אותנו לשלב שאנחנו רואים פחות או יותר 
, איך זה גם את מה שכתוב לנו בספרים שלנו

עי' סנהדרין פרק חלק,  יראה, ואיך יגמרו אותם 
אנחנו לא יודעים בדיוק, רק 'בערך', אבל  ,דף ק"ט.

  מה, אפשר לראות כבר שיש להם סוף...
 –ש. וכל הרציחות המסתוריות שקורות באחרונה 

  האם גם זה קשור אליהם?...
ת. בטח שזה קשור אליהם, ממש. מי זה שהולך 

הם. טוב, פה ושם היו כמה ורוצח ככה? רק 
הרוגים אחרים, אבל להם יש את היכולת. וכמו כל 
המדענים שפתאום נרצחו, והם צוחקים על כולם, 

אדם יש -מה, הם עושים את זה פתוח, מה? אם בן
לו שבע עשרה כדורים שנעוצים בתוך הגוף שלו, 
איך אפשר להגיד שהוא התאבד? אלו אבסורדים 

אף אחד לא הולך  כאלה שכולם מבינים, אבל
  סוהר בשביל זה, אנשים לא שמים לב לזה.-לבית

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 

אז הם בורחים לארץ אחרת,  –זה נופל להם. ואם 
לא האוכלוסיה, האוכלוסיה סובלת, אלא הגדולים 

  האלה, הגנבים הגדולים.
ש. האם המנהיגים שלהם קשורים לסדר העולמי 

  החדש?...
 לשלטוןת. וודאי וודאי. ברור. הם אלה שעלו 

זה דבר ממש  –כמעט בכל ארץ. השליטה שלהם 
ילים ליפול, וכל מדהים. אבל עכשיו כשדברים מתח

הזמן היה להם את זה בסוד, רוב האנשים לא ידעו 
כל מה  –בכלל מזה, אבל בגלל האינטרנט 

שאנשים מגלים הם ָׂשִמים ומפרסמים שם, אז 
האנשים יודעים. הם הרי בכל אופן צריכים 
להשתלט על כל העולם, וכל הזמן זה היה בסוד, 

ז ואפשר היה למכור לכולם 'לוקשים', שקרים, א
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. 

עדן, זו גיהינום, ומתמיד זה היה  אבל זה לא גן
שזה  יובוודאאת היהודים,  קלקל, זה רק םגיהינו

שקר שהיה מאז, -שקר-לא דמוקרטיה, ואיזה שקר
שזה קיים, אבל עכשיו  1776-מכל השנים האלה מ

זה יעלם, ולמעשה זה כבר נעלם, כי זו כבר לא 
  דמוקרטיה, ברור, זה ברור לכולם.
יו ראינו תופעה ש. ביום העצמאות שהיה עכש

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 

י החילוניים כבר הציוניזם, הם קצת מפגרים... כ
גמרו עם כל השקר, וזה כבר לא מעניין אותם כ"כ, 

הם פתאום תפסו איזה שהוא מין  -אבל החרדים 
כביכול' לעשות, להיות כמו כולם וגם -'חופש

להיות חרדים, אבל הם ישלמו את המחיר, וחלק 
מהם זה יהודים אמיתיים, אז הם יחזרו בתשובה, 

  .וייעלמהם  –לא אלה שו
קיטוב בין החרדים, יש שמתחזקים  ש. רואים

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 

הוא לא יכול להיות יהודי  –שומע 'שמע ישראל' 
  אמיתי.

סבך אותם כלכלית, ש. ומי שעושק את חבריו ומ
  האם הוא יכול להיות יהודי אמיתי?...
זה עדיין לא  -ת. תראו, יהודי שגונב מיהודי אחר 

אומר שהוא ע"ר, אבל יהודי שגונב מיהודי אחר 
הוא לא  –בלי שום רחמנות ובלי לעשות תשובה 

נשמה יהודית. אם לא אכפת לו מהאסון שקורה 
כי יש לו לשני, הוא יכול להמשיך לחיות עם זה, 

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, 

ה שרק בגלל שהם יהודים הם מרגישים איזו קירב
אליהם, אז הם יהודים אמיתיים, זהו המבחן. 
ויהודי שאומר 'אוי', נאנח, זה יהודי. מי שנאנח 

הוא יהודי.  –ואומר 'אוי' על המצב של עם ישראל 
זה משהו מיוחד, וזה בכל  -ה'אוי' של היהודי 

  החוגים, ספרדים, אשכנזים, כולם.
ש. הכוכב שאמור להגיע, ידענו כל הזמן שרואים 

 10-11 וון השמש, בערך כמו שעה שלאותו מכי
ביחס לשמש בשעת הזריחה, השאלה היא האם 
במשך הזמן כשהוא מתקרב אלינו אולי יתכן 

  שאנחנו נראה אותו מכיוון קצת שונה?
ת. אני באמת לא יודע את הכיוונים. לא כל יום 
רואים אותו. והוא מתקרב ומתקרב, והוא גם הולך 

בקושי ראו אותו וגדל, בודאי. אין ספק. מקודם 
-בכלל, ועכשיו רואים אותו הרבה אנשים, הרבה

  הרבה, יש צילומים מדהימים.
ש. מה דעתך על גל החום, השרב הכבד ששרר 

  בארץ בימים האחרונים?...
ת. זה הכל שייך למצבים השונים שיש בכדוה"א. 
ולפי הגוים, גוים שהם מדענים, אנשים 

מינים, בעלי ידע, אבל הם גם מא םאינטלקטואלי
מאמינים בתורה שלנו, אפילו שהם  אדווקהם 

מאמינים באותו האיש ימח שמו וזכרו, והם עשו 
זה  –חשבון שהמקום הכי בטוח כשהכוכב יגיע 

 תהלים קכ"ה: 'ְירּוָׁשַלִם ָהִרים ָסִביב ָלּה ירושלים 
כי לפי החישובים שעשו  ,ַוה' ָסִביב ְלַעּמֹו...'

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, 

  בבית? רלהישאאו שעדיף  ליסוע למירון
ת. מה אני אגיד, רבי שמעון ישמח לראות את 

 באזורכולנו שמה, אבל אני הייתי מעדיף להיות 
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', 

היות עם רבי שמעון, זה ובכל מקום אפשר גם ל
  לא משנה המרחק.

אני גם בטוח שיהיו מלא שוטרים שם, ואני לא    
רוצה לראות אותם. הם האויבים שלנו עכשיו. זה 
לא כמו בתחילת המדינה שהם לא יכלו להרוס את 
היהודים, כי בהתחלה הם היו צריכים אותם בתור 
יהודים כדי שתהיה להם סיבה להיות פה... אבל 

הם יכולים לעשות משטרה, יסמ"ים בלי  עכשיו
של  םעיניישום לב יהודי, בלי מראה יהודי, בלי 

פעם השוטרים  .ביצה לב: יהודי, בלי לב של יהודי 
אוי לנו. וגם אז  –לא היו כל כך קשים, ועכשיו 

עשו הפגנות וכו', אבל בכל אופן זה לא היה כמו 
  היום, כזו אכזריות.

על חרדים בהפגנה  ש. שוטר שלף נשק חם באיום
  בירושלים...

ת. טוב, יש מספיק מופרעים ביניהם, וחוץ מזה יש 
  מספיק גוים ביניהם.
  (המשך בעלון הבא)
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  (המשך מעלון קודם)
ש. אבל הרבה חרדים אומרים שצריך להכיר טובה 

  למדינה, ולהשתלב איתם...
ת. מה שהחרדים אומרים עכשיו, את כל 
המחמאות על המשטרה ועל הצבא וכל זה, זה כבר 

  לא ב'מודה' אצל החילונים...
ש. הסיפור שקרה עם היהודים שנסחפו אתמול 

ביץ', האם גם זה מתקשר -לים בחוף של מיאמי
  של הכוכב?... ןלעניי

-של הכוכב, כי במיאמי ןלעניית. זה מתקשר מאד 
ביץ' ובכל החוף המזרחי של ארה"ב עכשיו המים 
מאד גבוהים, מגיעים עד לבתים, והמים סחבו 

שכזה,  חבכואותם. וזה בגלל הכוכב, שהמים באים 
בדרך כלל זה לא מגיע עד לשם. וסובלים מזה בכל 
החוף המזרחי. ובזמן האחרון גם כן בשתי 

 ב), היו להםהקרוליינות (שתי מדינות בארה"
שטפונות כאלה שאף פעם לא היו, קרו שם ממש 
דברים איומים, אנשים ממש היו צריכים להיסחף, 

  זה היה נס. –וזה שהם יצאו בחיים 
אז זה משמש כמסר ברור ליהודים החרדים.    

יורק -והמסר הוא, שכמו שהם נסחפו לים, גם ניו
אנג'לס, וגם -תיסחף לים, ה' ישמור, וגם לוס

-גטון די. סי. וכל המקומות האלה. מיאמיוושינ
ביץ', המקום של הבילוי של החרדים, אתם עושים 
דברים שאסור לכם לעשות, לא כולם, הרוב. מה 

ביץ' חוץ מהחיים החומרניים? מה יש -יש במיאמי
שמה? מסעדות כשרות? מה יש? יש תורה באמת? 
אין. יש אביסל תורה (מעט תורה), אבל אין את 

ם, אין את הקשר הזה שפעם היה עם פעהיה מה ש
ביץ' ולהיות - הקב"ה. ואי אפשר לחיות במיאמי

קרוב ממש לקב"ה, זה ממש כמו להיות בסדום 
  אפשרי.-ולרצות להיות קרוב לקב"ה, ממש בלתי

. קרו כ"כ הרבה טרגדיות םהעינייאז תפתחו את    
במשך השנים שהיו צריכים לפתוח לכם כבר את 

צים לישון, רק לישון. יש , אבל אתם רוםהעיניי
ביניכם אחדים, ממש אחדים, שיש להם כיוון אחר, 
כיוון של הקב"ה באמת. ויש כאלה שבאמת הלב 
שלהם עם הקב"ה, אבל מסביב יש כ"כ הרבה 

כביכול, וכו', -שטויות, כ"כ הרבה דברים של 'חסד'
אנוכיות, אנוכיות. וכל  אבל זה חסד שכולו 

רטים, כל השטויות, כל ההצגות, כל הס
הטמטומים, כל האיפורים והפאות היפות, וכל 

הצניעות, על הכל עכשיו נצטרך לשלם אם -חוסר
  לא עושים תשובה. זו אזהרה ברורה. 

ש. ודוקא היהודים האלו נבחרו לשמש כאזהרה 
 ליהודי ארה"ב...

ת. כן, כי אם זה היה סתם יהודי אז היו פחות 
ובנוסף  שמים לב, אך בגלל שהם יהודים ידועים,

הם ידועים כנדבנים, אז זה עושה הלם להרבה 
  אנשים, שגם לא יהיו להם את התרומות.

ש. המצב נראה דומה לכמו שהיה לפני השואה, 
  ...לא האמינוו –צעקו לאנשים 'תברחו תברחו' 

ת. כן, המצב אותו הדבר, רק ההבדל הוא שבכל  
חכמים ענקיים באירופה - אופן היו אז תלמידי

ת האנשים ברגעים האחרונים, אבל פה, שכיוונו א
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 

ד דואג לעמ"י, שיעשה תשובה בלי ביותר, אני מא
סתם, -לסבול. בעתיד הקרוב נהיה בחושך לא

וצריכים לבטוח בה', להגיד תהלים, ופשוט לדעת 
ונצא אל  –, ואנחנו צריכים להיות איתו אתנושה' 

  האור.
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  גולדן בנימין, השבועות חג ערב', ה יום, ירושלים
  
 לשוויץ שהלכו מדינות ראשי היו השבוע   

 כל, בֶסְרן שעושים מה עם הזדהותם את להראות
 הענקי במכשיר עושים שהם הסודיים הדברים

 החלקיק: 'קוראים שהם מה את למצוא כדי שלהם
 רקדנים הביאו הם זה את לחגוג וכדי'. האלוקי

. ביותר ומפחידה מוזרה הצגה לעשות ורקדניות
 הריקוד. הזאת ההצגה כל של המרכז היה – השטן
 ומגעיל מוזר דבר, ז"ע של ממש ריקוד זה ההוא
. ברא ה"שהקב בעולם מקום לו שאין דבר, ביותר

, הסבר בכלל זה על לו אין, תורה שלומד אדם בן
 כזה עושים ולמה, הזה הדבר זה מה בכלל מובן לא

 נשארו גוים של גדולה שקבוצה היא הבעיה. דבר
 האלה האנשים ומאז, הרומית האימפריה מאז

 המרכז – דיברנו שכבר וכמו. ז"ע עובדי נשארו
 מיני כל גייסו הם ומהוותיקן, בוותיקן זה שלהם
 אנשים, עשירים היותר את בעיקר, אנשים

  .רב ולערב, לעמלק, לאדום ששייכים
 זמן הרבה שאין לכם לומר פשוט רוצה ואני   

 ראשי כל וגם, וזכרו שמו ימח אובמה וגם, עכשיו
 ראש וכמו, וזכרו שמו ימח פוטין כמו המדינות
 כולם הם' וכו' וכו, וזכרו שמו ימח סין ממשלת
 לא, אסון לאיזה להתכונן שצריכים כך על מדברים

 אסון על מדובר זה אבל, דבריהם לפי מה ברור
 מכירים שאנחנו כמו העולם כל את ישנה שממש

 לנו אומרים אבל, בדיוק מה אומרים לא הם. אותו
 מן וייעלמ ושמיליונים! הכל את לשנות עומד שזה

 ענקיים טבע-לאסונות מתכוננים הם. החיים
 יש, עכשיו שבוע כל. אותם רואים כבר שאנחנו
. קורים מדהימים ודברים, שקורה מה על חדשות

 שבועות לכמה אחת רק, פעם. להגיד מה יש תמיד
 כל, יש יום בכל – היום, מעניינים ממש דברים היו
 מכריזים אובמה כמו מדינות ראשי ואם! יום

 אמור, אוגוסט עד, ביותר הקרוב שבעתיד
 צריכים אנחנו אז הזה בעולם ענקי אסון להתרחש

 סדר, הרשעים כי. ברצינות זה את לקחת באמת
 לעשות מוכנים שכבר במצב הם, החדש העולם

 התקופה את להתחיל, האחרון השלב את
 העולם על להשתלט שלהם בתכנון האחרונה
 בגלל, האוכלוסייה של עשיריות-מתשע ולהתפטר

. מדברים שהם מה יודעים הם, כך מדברים הם זה
  .לאסון מוכנים הם
 כבר זה, שלהם העניינים לכל ניכנס לא אנחנו   
 על ישפיע זה איך: אחד דבר רק מעניין, מעניין לא
 ששייכים, פה ששולטים הרשעים, י"בא פה. י"עמ

 שלהם הכוחות כל עם משתדלים כבר הם, אליהם
, הם. פה שגרים היהודים של החרדיות את להרוס

 הגיעו שהם להראות רוצים, שלהם הכוחות כל עם
 כמו. היהדות של' הסופי הפתרון' עם להצלחה

 כל הרג היטלר. במקצת שונה בסגנון רק, היטלר
 שלו שאבא רק יהודי היה לא שהוא אפילו, יהודי
 את להרוג אדווק רוצים לא הם אבל, יהודי היה

 את להרוג, אותם לשנות רוצים הם, היהודים
) גלמים' (זֹוְמִּביס'ל אותם להפוך, שלהם הנשמה

 והם. יהיו שלהם העבדים שכל רוצים שהם כפי
 הם, ראשון דבר. דרכים בשתי זאת לעשות התחילו

 שלנו העסקנים בין יש. החרדי לעולם כבר נכנסו
: מדויק יותר אולי או, אליהם שנאמנים אנשים
 דרך מנסים הם, השני והדבר. שלהם לכסף נאמנים
', יעקב בית'ה, היהודים של המוסדות דרך, החינוך

', כשר כסף' כביכול להכניס, מסוימות וישיבות
 זה כי', הכשר' זה על יש אבל, כשר לא שזה ברור
 זה בעצם אבל, חרדיות עמותות דרך שהולך כסף
 וזה, י"עמ בשביל' שאלה-סימן' עם מעמותות בא

 שעובר הכסף כל כי. עבורנו כשר לא בהחלט
 בשביל רק זה, ֵהָּנה ל"בחו מסוימות מעמותות

  .י"עמ את להרוס
  
  
  צולם בירושלים, יום שני כב' באייר תשע"ו  
  19:50שעה   30/5/16  
  BRESSER  צולם בטלסקופ קטדיופטרי  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 מכניסים' יעקב בית'ה בתוך, זה לכל ובנוסף   

 אפשר אי... ברור. אוניברסיטה של מושגים
 בחור להחזיק רוצה שלא בחורה עם להתחתן

 אפילו, חייבת, מעולה עבודה חייבת היא, שלומד
 האמא את לראות בקושי יצטרכו הילדים אם

  .היהודי הבית את יהרוס שזה רוצים והם. שלהם
 בשביל אז הילדים את לראות זמן יהיה לא אם   
 של והמספרים?! ילדים הרבה כ"כ צריכים מה

 חלק זהו. ֵירדו חרדיות למשפחות שיוולדו הילדים
 תצטרך מורה כל. מכך יותר עוד אבל. התכנית של

 עם גם להיות, החרדית המדרשיה של הזו בתכנית
 כל בשביל רק לא, איפון עם וגם, ֶלְּפטֹוּפ-מחשב

 גם אלא, שמה לקבל שאפשר אינפורמציות מיני
 בהרבה כי, אחריהן לעקוב אפשרי יהיה שזה

 אותנו מצלמים שגם, מצלמות יש היום מחשבים
 הקומוניזם ממש-ממש. אותנו לשמוע אפשר וגם
  .מפותחתיותר  טכנולוגיה עם רק סטאלין של
', טובות ילדות' תהיינה המורות אם, ועכשיו   

 משכורת יקבלו הם, מהם שמבקשים מה עושות
, לכן אז. שעות הרבה לעבוד יצטרכו אבל', בומבה'

 את להרוס שמטרתו תכנון של חלק זהו, תכנון זה
 נכנסו כבר והם. יעקב בית של היהודי החינוך

 נקרא זה איך ויכניסו, הספר-ולבתי לסמינרים
 להיות חייבים החרדים כל', אזרחות? 'בעברית
 לא זה את. נגמר, בכלל דמוקרטיה אין, אזרחים

 ילמדו... חרדים להיות יכולים שהחרדים ילמדו
 שהוא מה להגיד יכול אחד שכל זה שהדמוקרטיה

, עקום שהוא זמן כל וזאת, רוצה שהוא מתי, רוצה
 מה כל – דעה מביע העקומים מן אחד כאשר
 זה כי, להתנגד אפשר אי', כשר' זה מדבר שהוא
 כל אז –' לה קרוב הוא אם אבל. לדמוקרטיה שייך
 זה. לשמוע ואסור', טרף' זה אומר שהוא מה

 הם עכשיו אבל, בארץ רק לא וזה, שלנו העולם
 האמיתית התכנית את לכולם לחשוף התחילו
  .שלהם

 יש כי, לצבא בחורים מושך הצבא – ובצבא   
 ברגע אבל, ולחתום ללכת שמעודדים רבנים

, לאיפה שייך מי יודעים כבר הם אז – שחותמים

 יותר הרבה זה אז – אותם לחפש רוצים הם ואם
 החרדים ליהודים שיתנו תחשבו אל. להם קל

 זו לא! לא. כולם את, בקלות כ"כ לצבא להיכנס
 לא הם כי, הם איפה לדעת היא המטרה. המטרה

 כאשר מהם להתפטר ישראלים בחיילים ישתמשו
 אתם, לפה שיגיעו בגוים ישתמשו הם; להם יתנגדו
 חרדים יהודים לגייס רק לא זה? זה את מבינים
 המטרה אבל, זה את עושים גם הם, נכון. לצבא

 יהודי בחור כל איפה לדעת בשביל בעיקר היא
 שירצו ברגע, אותם שירצו שברגע. זמן בכל נמצא
 אבל, בדיוק איך יודע לא אני, אותם להוריד יוכלו

 אלו וכל. התנגדות שום תהיה שלא, אותם להוריד
 אומר ואני. קשים עונשים יהיו – להם שיתנגדו

 ביהדות להחזיק גדול מבחן לנו יהיה: שוב לכם
  .שלנו

 הרבה ישאר לא שזה, להגיד יכול אני טוב דבר   
 לא שאנחנו להחליט חייב יהודי כל'. ה בעזרת, זמן

 פעם. פעם שהיינו כמו האלה המפונקים נהיה
 מלחמת אחרי כבר וזה, יהודי שלהיות כך על גדלנו

 להיות כבר היה שאפשר דבר זה, השניה העולם
 באידיש תיאטרונים לעשות אפשר, בזה גאים יותר
 עיתונים להוציא ואפשר', פתוח' באופן כבר

, העולם בכל קהילות להקים אפשר, אידישאים
 של ענק-מנורות להדליק אפשר, בשקט ולשבת
 בלי, בעולם ארצות מיני בכל קניות-במרכזי חנוכה
 כל להם שיש ידועים שהם קומיקאים יש. לפחד
 ויש, מבינים היהודים שרק יהודיות בדיחות מיני

 בכל בולטים ממש היהודים, יהודים קולנוע-שחקני
  .השניה מלה"ע מאז מקום

, טובים חיים חיים חרדיםה. החרדים וגם   
 כ"כ לא כבר זה אמנם עכשיו, באירופה, ב"בארה

, יותר הרבה בולטת האנטישמיות כי, פעם כמו
 חיים להם היו ב"בארה אבל, באירופה במיוחד

 את ההוריד, הגשמיות, והמטריאליזם. קלים
 כך כדי עד, מאד מאד החרדי- האמריקאי-היהודי

 מתפללים, הרוב או רבה במידה לפחות, שלמעשה
 שמתפללים חושבים הם. ה"לקב ולא ז"לעגה
 ולכן, החומר-רודפי הם למעשה אבל, ה"לקב

 בכל גם בעצם. מדוללת נהייתה ב"בארה היהדות
 כך כל היהדות עם ערבבו. פעם כמו לא זה מקום
 חזק לא זה, פעם כמו לא כבר שזה גשמיות הרבה

 היה כשיהודי, שנים עשר לפני ולכן. פעם כמו
 קידוש על למות האם לבחור יצטרך שהוא חושב

 לא זה, מה, צוחק היה הוא, כגוי לחיות או' ה
. אחר דור היה זה, בכלל שאלה אין, בשבילו ןניסיו
 שאתם רק זה, אחר דור לא זה לכם אומר ואני

 מטוס יש', הגובה על' שאתם הרגשתם. שכחתם
, כולם כמו אנחנו, על-אל, לבן-כחול דוד-מגן עם

 מתוחכם צבא, כולם כמו צבא לנו יש אנחנו
 לא הוא מאז אבל, הימים ששת במלחמת שהצליח

 אבל. הצליח שהוא כאילו נראה זה אבל. הצליח
, למטה דרגות כמה יהודים להוריד רק הצליח הוא
, ל"בצה אלא ה"בקב שאינם וביטחון אמונה עם
  .אחר ממשלתי ארגון בכלאו  לאומי-חביטו, ח"קופ
 ממש, ישראל שמדינת איך מאד מרשים זה, נכון   
 מעט ועם אנשים מעט עם מסכנה מדינה כזו

 שכל גדולה למעצמה לגדול הצליחה, גשמית יכולת
, םעיניי-אחיזת הכל זה אבל, ממנה מפחדת האזור

 ה"הקב, ודאי, זה את בנו לא הם כי. שקר הכל זה
 וכל גוריון בן מאחורי באמת אבל, לבנות להם נתן

 הם'. החדש העולמי הסדר' את היה הזאת החברה
  .עזרה הרבה וקיבלו מהם חלק היו
 אמריקה וגם רוסיה שפתאום ביותר משונה זה   

 מדינת את להקים ההצעה בעד ם"באו הצביעו
, לכן אז. ביותר משונה, 1948 בשנת אז, ישראל
 מתוך, בכוונה ישראל מדינת את בנו, שתדעו
 האמונה את, היהדות את י"מעמ להוריד תכנית

 עם גם עבדו הרשעים, והם'. בה והביטחון
, הקומוניסטים עם וגם, הציונים עם וגם, הנאצים

 בכל כי, הצליחו לא הם אבל. הפשיסטים עם וגם
 י"עמ של הכח כל את שיורידו שחשבו אחרי אופן
 לפני, באירופה כי, השניה העולמית המלחמה עם

 של בעולם גדול הכי הריכוז את היה 2-ה ע"מלחמה
, י"עמ את יגמור כבר שזה חשבו הם אז, יהודים

 זה אבל. מהם להתפטר קל יהיה זה – זה ושאחרי
, יצמח י"שעמ לראות להם נתן' ה. להם עזר לא

 ולקפוטות לשטריימלים ויחזרו, קהילות ויהיו
  .הלבוש כל, ולהכל

 ולעשות להילחם ממשיכים הרשעים אבל   
. כסף: מאד פשוט? היהודי את להפיל איך, תכנונים
 ישנם והיום. כסף ולפזר – קשים מצבים לעשות

 ואם. הגוים מן כסף שלוקחים ישיבות מעט לא
 מה: 'תגידו ואם! תבדקו – לי מאמינים לא אתם

 וברגע, לכסף מתרגלים כי! משנה זה?', משנה זה
 אדם הבן, זה את לעזוב קשה – לכסף שמתרגלים

  .זה של עבד להיות הופך
, נופל שהכל רואים לא אתם. מבינים לא אתם   

 חייב הוא, חייב הוא כי, להמשיך לזה יתן לא' ושה
, שלו האהוב העם הוא זה. ישראל עם את להציל
 ויש, שלו הכל, שלו הכלה, שלו והבנות הבנים
 יכול הוא האם, יהודי בכל ה"הקב של ניצוץ

! לא? שטויות בגלל להיעלם שכזה לדבר לאפשר
, הקתולים כמו שאנשים השטן את שברא הוא

 מאמינים האילומנאטי וכל' החופשיים הבונים'ו
 מבינים הם. אחרת מבינים הם. וזכרו שמו ימח, בו

 טעון גניזה                                                    בס"ד



. ושלום חס, ה"הקב של כוחות אותם יש שלשטן
 להסתכל, לראות צריכים רק היו הם, טיפשים והם

, בזה מאמינים לא הם אבל. שהיה מה בהיסטוריה
 יותר זה. להאמין רוצים שהם מה רק מאמינים הם
 על ורק אך ללכת להם נעים ויותר להם קל

' הכסף'ו. לשלוט שלהם הרצון ועל, שלהם החושים
 כסף שלוקח ומי. השליטה זו הכסף, לשלוט זה –

 נותן פשוט הוא הילדים של החינוך בשביל מהם
 זהו, בסוף שיהיה מה זה. ולשלוט להיכנס להם

 שעומד אמר אובמה השבוע אבל. הסופי התכנון
  ...קטסטרופה, בעולם ענקי אסון להיות

 על בתקשורת כלום פורסם לא במדינה כאן. ש
  ...הללו ההתבטאויות

 לא הם... משעמם מאד מאד זה – בארץ התקשורת
 של הרכילות כל את רק, דבר שום שנדע רוצים
 כלום מדברים לא הם. פה החדשות הן אלו. כולם

 דבר ברור אבל. ֵידעו שיהודים רוצים לא הם כי –
 שהם במה מרכזי משהו יהיה זה – ישראל: אחד

 שקורים השינויים כל, סתם לא וזה. מתכננים
 כך, לצידם אנשים יותר צריכים הם. בממשלה

 ומעניין. רוצים שהם חוק כל להעביר יוכלו שהם
. הלב כואב ממש וזה. שקטים שלנו שהחרדים כמה

, ולעזוב לקום צריכים בממשלה שיושבים חרדים
 העולם את שמנהל הוא' ה כי, מהם לפחד ולא

. בעולם שולט והוא, העולם את ברא והוא, שלנו
 של' גוון' בהם שיש הוראות מקבלים אנחנו אבל

, מלשינים בינינו יש כי', החדש העולם הסדר'
 הרב לצערי ויש. כסף, כסף, כסף: שקנויים אנשים
 מבחוץ. ועמלקים, רב ערב מאד הרבה-הרבה בינינו
, זָקנים, פאות, לגמרי כשרים יהודים נראים

 לא הם אבל', וכו לבן-שחור, ארוכים מעילים
  .בכלל כשרים

 סיפורים הרבה האחרון בזמן יש, הרב ולצערי   
 שהם מהורים לא, חרדים ממש שנולדו זוגות של

 מדורי יהודים שהם מהורים אלא', תשובה בעלי'
 שפתאום, ממש אירופאים, ספרדים רק לא, דורות

 הדת את עוזבים; גוים כמו להיות מחליטים
 נשמה עם מישהו. היהדות נגד לעבוד ומתחילים

 פעמיים יחשוב הוא, חילוני הוא אם אפילו, יהודית
 הוא אם ואפילו', ה נגד דוקא יעבוד שהוא לפני
 וכמו. תשובה יעשה הוא שלב באיזשהו, לזה יגיע

 המוות-למקום נכנסו שכשהם, באירופה היהודים
 ואמרו בכו הם, להיות שעומד מה וָידעו שלהם

 – שמים מלכות עול עליהם וקיבלו' ישראל שמע'
 שלהם בלב ידעו והם, כולם כמעט, היהודים כל

 ולאמיתו. והצטערו, הזה במצב נמצאים הם למה
 כל במשך כי, עצב מתוך מתו לא הם – דבר של

 חשבו שהם וכמה, להם הפריע זה שלהם החיים
 שירדו להם הפריע זה' בפנים' אבל, מפריע לא שזה

  .הדרך מן
, ביחד וכסף יהדות לנו שיש כאילו זה, ועכשיו   
 אנחנו. זה על חולמים שאנחנו הדברים כל עם

 ואפילו, לדיסנילנד ללכת וגם יהודים להיות יכולים
. לדיסנילנד איתנו הניידת הסוכה את לקחת

 שמה יש כי, וגאס-ללאס ללכת יכולים ואנחנו
 ללכת אפשר, אוכל שמה ויש, כשרות מסעדות

, יצריהבשו פסח לעשות אפשר. לנופש שמה
-בתי יש, רוצים שאתם איפה, םבווייטנא ואפילו

 אפשר שבכלל או, לפסח לגמרי כשרים מלון
 מותר... אסור לא זה... האניי על זה את לעשות
 נגד יש מה?... מה אז! בשבת האניי על לשוט

. מבין לא אחד אף?!... זה עם בסדר לא מה?... זה
. נוח מאד זה, פסח של מטבחים יש ובאמריקה

, לחלב רק וכיור, לבשר רק כיור. לפסח רק מטבח
 זה. מטבח כלי של סטים שלשה ויש, הלפרוו וכיור
 קרוב לא זה אבל'... לה קרוב מאד, חרדי מאד-מאד

, קל הכל את לעשות זה. לב בלי נוחיות זוהי', ה אל
 את לחוש בלי, החג את לחוש בלי, לעבוד בלי

  .ה"הקב את לחוש בלי, היהדות
 עושים והם, ס'ברלסבר הרבה יש בארץ פה   

 יותר זה את שעושים כאלה שיש ברור, התבודדות
 זה אופן בכל אבל, עמוק פחות כאלה ויש עמוק
 האנשים לרוב'. ה אל להתקרב זמן להם נותן

 צריכים הם יום ובכל, כסף הרבה להם אין האלה
 את להאכיל ואיך במה ושוב שוב להתמודד

, מתבודדים, בירושלים פה ליער הולכים, הילדים
, נס יהיה זה הביתה שיביאו מה אז, שמחים באים
 כי, ה"הקב עם דיברו כי, נס להם מגיע אבל

 את רוצה הוא. רוצה' שה מה וזה. ה"לקב התקרבו
 פה שיושב מי, לכם אומר ואני. שלנו הקרבה

 לדבר', לה קשור להיות מאד ומשתדל, בירושלים
 לא', ה אל רק לבוא שלנו הבעיות כל ועם', ה עם

 בשביל ה"לקב ללכת, כסף בשביל לגוים ללכת
 מה ולהשתדל, בריאות בשביל ה"לקב ללכת, כסף

 דבר כל בשביל ה"לקב ללכת, ח"הקופ עם שפחות
, להם לתת לא. נינצל אנחנו כך אזי – ודבר

 לא, להסכים לא, לגוים אותנו להפוך, לרשעים
 שלנו ובהתנגדות! להתנגד חייבים, להתנגד! לתת

 יהיה הוא ואז, איתו שאנחנו ה"לקב מראים אנחנו
  ?שאלות. אתנו

  
  :ותשובות שאלות

 אדווק, ענקי תועבה מצעד א"בת עשו השבוע. ש
 מספירת' שביסוד יסוד' של בספירה, שישי ביום

 נותנים לא, ביותר עצבנית והמשטרה, העומר
  ...העקומים כנגד פה לפתוח

 הם, נכון זה אומר שאני ֶשמה הסימן זהו אז. ת
 הרבה זה את עושים הם, החבל את חזק לוחצים

 שפותח מי, לזוז יכול לא אדם-שהבן הדוק יותר
 קומוניזם. בכח הפה את לו סוגרים – הפה את

 המדינה שבתחילת זוכרים לא אתם. ממש

-ודגל האדום הדגל ארגונים ובהרבה בהסתדרות
 בזמן? לבן- הכחול עם יחד אדום, ביחד היו ישראל

 קיבל זה, בולט מדי זה כי, זה את הורידו האחרון
 רק, הדבר אותו את עושים הם אז, שלילי רושם

 בודאי, לכן אז. שונה בעטיפה זה את עוטפים
 לא למה בטענות אלינו יבוא' ה, להתנגד שצריכים
 מותר – בדמוקרטיה גרים אנחנו אם. התנגדנו
 לא, שלנו באזורים רלהישא צריכים אמנם, להתנגד

 להתקרב לא, זה עם שלהם לאזורים סלהיכנ
  .להתנגד חייבים – להתנגד אבל, בכלל אליהם

 על שסיפרתם מה ומעבר מעל חוצפה זוהי   
 את לבזות, המלך דוד לקבר שבאו האלו הטמאים

 הם הכל את, הכל את מלכלכים הם. המלך דוד
 עקומה בצורה זה את ולהראות ללכלך משתדלים

 ברא' שה כמו עולם לקבל רוצים לא הם. שהם כמו
 הדברים עם עולם לקבל רוצים הם; זה את

 כאילו יהיה שהעקום רוצים הם, שלהם העקומים
 אבל. ייעלמו והם, עקום ריישא העקום אבל, ישר

 לא, נגד לדבר צריכים, להתנגד צריכים אנחנו
 בכל כמו, לדבר רק, אלים משהו לעשות

  .לדבר, דמוקרטיה
'. ה נגד ישירות נלחמים שהם ברור רואים. ש

 מאה של, המטונפים של משלחת לאחרונה הגיעו
  .ישמור' ה, המערבי-לכותל מראשיהם אנשים

 מה. קדוש הוא הכותל. אש עם משחקים הם. ת
 יהיה? להמשיך ככה להם יתן' שה, חושבים אתם
: ז"ט משלי שלהם הרגע את, שלהם הזמן את להם

 שהם להרגיש צריכים והם. ...'ָרָעה ְליֹום ָרָׁשע ְוַגם'
 זה אם... המכה את עליהם יוריד' ה ואז, השולטים

 מסכן להוריד, מרשים לא זה מסכנים כשהם קורה
 על' שהוא מישהו להוריד אבל, משנה כ"כ לא זה –

 מספיק לו שיהיה, הגובה על שהוא שחושב', הגובה
 שהוא שעד כדי, ליפול הזה הגובה ממרומי זמן
, המלחמה את הפסיד שהוא יבין הוא למטה יגיע
 אפילו שטות עשה הוא, הפסיד שהוא רק ולא

  ...זה עם להתחיל
  ם...רפורמיל כותלהם רוצים גם . ש
 בזמן, ועכשיו. לאט לאט מתקדמים הם. ת

 מה או האילומינאטי עם יחד ח"הסהע, האחרון
 הבזק במהירות הולכים הם, להם לקרוא שרוצים

 האם, פה וגם. לבצע רוצים שהם הדברים כל עם
 זזים ממש הם האחרונים שבחודשים לב שמתם

  ?מהר יותר הרבה, מהר
 שירת קרוב להם שהסוף מרגישים הם כנראה. ש

  ".ָלמֹו ֲעִתדֹת ְוָחׁש ֵאיָדם יֹום ָקרֹוב ִּכי": האזינו
 אנשים, האמת את. סוף איזה שיש יודעים הם. ת

 אבל, בא שהכוכב יודע אמנם אני, למה יודעים לא
 הם ובאינטרנט, בסוד ממש זה את מחזיקים הם

. שיתבלבלו כדי', נגד' סרטים מפיצים, מערבבים
, דומים נושאים על סרטים אלא, נגד לא ואפילו

 האפקט כל את ידלל פשוט שזה כדי, לטשטש כדי
  .הזה הכוכב של
 שימשוק ר"ד עם הראיון על אומר אתה מה. ש

 על שדיבר א"מנאס בכיר אסטרונום, שהתפרסם
  ?נכון זה, אותנטי זה האם, בפרוטרוט הכוכב

 עוד הוא אם יודע לא אני. ביותר אותנטי. ת
  ...שכן מקוה אני, בחיים

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ם...וקניות בקניון ופתא באמצעאדם -סין, הבן 
  
 במכתבים הכוכב את לפרסם שרוצה מי יש. ש

 על שישפיעו כדי ב"בארה מפורסמים לרבנים
  ...הציבור

 יקח כן מישהו אולי, להגיד יכול לא אני, אולי. ת
, כן, ב"בארה יֵשנים כ"כ הם אבל. ברצינות זה את
 שנים או אחד איזה יש בפריפריה ושם פה

 כמה אפילו ויש, להילחם אפילו ומוכן שמתעורר
 אבל, מלאה ממש בצניעות ללכת שמוכנות נשים
 כ"כ ולא, סובלות והמשפחות, סובלים הם כ"בסה

  .לזה סלהיכנ רוצים אנשים הרבה
  ?אמת צדיקי שם אין האם. ש
 משפיעים לא הם אבל, העולם בכל צדיקים יש. ת

 שלו לרב לרוץ יכול אחד כל. כולם על חזק מספיק
 שהם כאלה צדיקים לנו אין. אחרת תשובה ולקבל
 יש אבל, להיות שעומד מה את לשנות יכולים

  .סוף בלי צדיקים
 הטבע-אירועי על הסבר לנו לתת תוכל האם. ש

  ?היקום פינות בכל העת כל שמתרחשים האדירים
 למשל ידוע זה כי, שלנו בעולם בעיה פה יש. ת

 איך, רהאווי מזג את לשנות איך יודעים שהרשעים
 איומים תושיטפונו אחד באזור ַּבצֹוֶרת להביא
 שאף, צונאמים לעשות גם יודעים הם. אחר באזור
 להם יש. להיות עומד שזה אותם מרגיש לא אחד

 את לעשות יכולים שהם הטכנולוגיות את אמנם
 לא הם. לעשות יכולים הם הכל את לא אבל, זה

 בזה שמתפוצצים הגעש-הרי כל את לפוצץ יכולים
. הצפוני הקוטב את להמיס יכולים לא הם. זה אחר
 באים הרוב - שקורים הטבע אסונות כל, ולכן

 מתחיל זה. קרוב שהוא אומר וזהאקס -מפלנט

 מאד גוף הוא אקס-ופלנט. קרוב ממש להיות
 ידוע וזה. א"כדוה את מושך שמאד מגנטי

 כי, היה שהוא כמו לא הוא, קצת התהפך א"שכדוה
 העליון החלק וכל, זזים והדרומי הצפוני הקוטב

 וזה. מצבו על נשאר הפנימי והחלק, זז הכדור של
 זה כאשר. הזה הכוכב של המשיכה כח בגלל קורה
 יהיה זה, אותנו ויעבור אלינו קרוב ממש יגיע

 כל אז. אמיתי יהודי כל יציל' ה אבל, לכולם' שֹוק'
 אלו הם אולי מהם חלק, האלה הטבע- אסונות

 שהם מדברים בא זה מזה וחלק, אותם שעושים
 (fracking) הפראקינג כמו, הטבע נגד עשו

 מן נפט להוציא בשביל עשו שהם קידוחים
 שאסור מקום, עמוק מאד, מאד עמוק, האדמה

 שיכולים קידוחים להם יש. לשם להגיע בכלל להם
 פנים עד האלה האבנים שכבות כל את לעבור
 אופן בכל אבל, העולם את מקלקל גם וזה. הכדור
 מהכוכב בא זה עכשיו שקורה ממה הרוב

  .המתקרב
, המתקרבת הקטסטרופה על דיבר כשאובמה. ש

 נראה? מתכוון הוא ְלַמה רמז איזה נתן הוא האם
  ...נעלמים יהיו שהדברים רוצה שהוא

 על מדברים מקום ובכל, מה אמר לא הוא, נכון. ת
 נוסטרדמוס ואפילו. הקרוב בעתיד קטסטרופה

, יהודי היה הוא, כן, ההוא המסכן היהודי, המסכן
 עם גמרא למד והוא, אנוסים משפחת היו הם

 להיות הפך הוא אבל, בחשאי שלו והסבא האבא
 תשובה עשה שהוא המקוו אני, זרה לעבודה קשור
, העתיד-של-היסטוריה כתב באמת והוא. מלאה
. התגשם -  כתב שהוא ממה דברים מאד והרבה

, הזאת בשנה קטסטרופה איזו שתהיה כתב והוא
 הולך הכל אז. כך אמר נוסטרדמוס אפילו אז! 2016

 אבל, אומרים לא הם, בדיוק מה'. השנה' של לכיוון
  .כנראה, השנה שיקרה משהו יהיה זה
 להם אין כי אומרים לא שהם שהסיבה יתכן. ש

  ....הזו הקטסטרופה בגודל תפיסה יכולת
 את לבלבל רוצים הם כי אומרים לא הם. ת

 שלהם למנהרות סלהיכנ רוצים הם. האנשים
 עכשיו יתחילו שהם חושבים אתם מה. בשקט
 כולם, עכשיו מלחמה שתהיה מאמין אני, כן? לדבר

 יתחיל זה, יתחיל זה, כתוב זה וגם, בזה מאמינים
, אחוז במאה יודע לא אני, חושב אני, הכוכב לפני
 תתחיל זה לפני שעוד, לי נראה ככה אבל

  .המלחמה
 בעיתונות הדברים את רואים לא אבל. ש

 זכור. בכלל זה כל על דיברו לא. משונה ...הרגילה
 מטוס התרסק שנים עשרה כחמש שלפני כן גם לי

 של השחורה בקופסה. בהולנד בנין בתוך על-אל
 ברגע' ישראל שמע' צעק שהוא שמעו הטייס

 את השמיעו העולם בכל, שלו החיים של האחרון
 שהוא כך על סיפרו לא כאן בארץ רק אבל, זה

 חיזוק שיהיה רצו לא כי, "ישראל שמע" אמר
 להיות שעומד כאן מזכירים לא כיום גם. באמונה

  ...תשובה יעשו י"עמ אולי כי, קשה מצב
 סיפור עוד לכם אספר ואני. בדיוק, זה זהו. ת

. מקום בכל פיגועים היו שנים לפני. כולנו ששמענו
, יפו ברחוב פה' סבארו' במסעדת פיגוע גם היה

 משפחה שם ישבו. הכשר עם, כזה משפחתי מקום
 והתפוצץ, השולחן ליד והורים ילדים שלימה

 ברגעים והילדים. קשה פצועים היו כולם. מטען
 אז?', לעשות מה, אבא: 'שאלו שלהם האחרונים

 מה זה', ישראל שמע' תגידו: להם אמר הוא
  .לעשות צריכים שאנחנו

 ובמיוחד, ביותר מסוכן בעולם חיים אנחנו   
 אחד לאף כדאי ולא. במיוחד, מאמין יהודי בשביל
 אבל. מאמין ליהודי במיוחד אך, עכשיו הזה בעולם
 מה משנה שלא לדעת הזמן כל צריכים אנחנו

 ואם', ישראל שמע' להגיד חייבים אנחנו, שקורה
 נגיע אנחנו אז, ו"ח נחיה לא או נחיה אנחנו

  .טוב למקום
 מתים רבים שציפורים כך על דעתך מה. ש

  ?העולם ברחבי באלפיהם
 אפילו. העולם של מצבים מיני מכל מגיע זה. ת

 דגים וגם. לזה לגרום יכול הכוכב של המשיכה-כח
  .בהמוניהם מתים

 בהתפרצויות מוסבר, הדגים תמותת, הזה הדבר. ש
  ...מימיים-תת געש הרי של
 מפרץ באזור במיוחד, מקומות בהרבה, נכון. ת

: ו"מ מזמור מתחתיהם מתחממים המים, מקסיקו
 ִיְרֲעׁשּו, ֵמיָמיו ֶיְחְמרּו ֶיֱהמּו: ַיִּמים ְּבֵלב ָהִרים ּוְבמֹוט'

 כמו זה, לכם אמרתי. ש"ע...' ֶסָלה ְּבַגֲאָותֹו ָהִרים
. שלהם הקידוחים כל בגלל שמתפרץ געש-הר

 אל עמוקים כ"כ למקומות הקידוחים עם הגיעו
 אל שם פורץ הפנימי שהחום הארץ כדור תוך

 ֻּכְּלֶכם ֵהן"': נ ישעיה להתפוצץ הולך וזה, החוץ
 ּוְבִזיקֹות ֶאְׁשֶכם ְּבאּור ְלכּו, ִזיקֹות ְמַאְּזֵרי ֵאׁש קְֹדֵחי

  :"ָלֶכם ּזֹאת ָהְיָתה ִמָּיִדי, ִּבַעְרֶּתם
 בסכנת נמצאת שאמריקה ברור רושם עושה. ש

  ...כיוונים מכמה חורבן
 מכל, מראים עצמם שהם מה ולפי, נכון. ת

 רשמית מפה לפי. יחסית מאד קצת ישאר אמריקה
, יעלם המזרחי החוף כל האמריקאי הים חיל של
 מהמדינות הרבה וגם, המערבי החוף וגם

 גם, ובכלל. מקסיקו מפרץ שסביב באזור שנמצאות
 שיקרה איפה, כן גם פנימיים מקומות מיני בכל

 הכל – העולם בכל אבל, סייהר זה – משהו
 האירוע כאשר. זמן מאד מעט חייק וזה. ישתנה
 כשהוא יחסית זמן מעט יהיה זה, יתרחש עצמו
 זו אבל, שעה כמו משהו יהיה זה – לידינו יעבור
  .מאד ארוכה שעה תהיה

  ...טווח-ארוכות תהיינה התוצאות אבל. ש
 יש אם, לדוגמה. ממושכת תהיה עצמה השעה. ת



 מפחיד זה – שעה במשך מעמד מחזיק וזה צונאמי
  .ביותר

 קרב]: 'פסח של הגדה בסוף[ נאמר כך על אולי. ש
': ז ד"י זכריה' ר' [לילה ולא יום לא הוא אשר יום

, ָלְיָלה ְולֹא יֹום לֹא' ַלה ִיָּוַדע הּוא ֶאָחד יֹום ְוָהָיה"
 שהיא, הזו השעה על ,"...אֹור ִיְהֶיה ֶעֶרב ְלֵעת ְוָהָיה

: מתפללים כן כמו בסוכות, לילה ולא יום לא
 השעות על כשהכוונה', שעות שלש הושענא'

  ...הזה הזמן על מדובר אולי, משיח שלפני הקשות
 בעולם חושך יהיה אומרים שהם מה לפי. ממש. ת

 ְּבָכל ֲאֵפָלה חֶֹׁשךְ  ַוְיִהי"': י שמות ימים שלשה במשך
 תקופה ותהיה ,"...ָיִמים ְׁשלֶֹׁשת ִמְצַרִים ֶאֶרץ

, אומרת זאת, המערב מן תעלה שהשמש מסוימת
 אחרי מאד מהר אבל! המערב פעם שהיה מהכיוון
 לא, שהיה למה ישוב הארץ- כדור - עובר שהכוכב

 בודאי, וימים יבשות, היה שזה כפי החיצוני למצבו
  .יחזור השקט אבל, לגמרי שונה יהיה שזה

 בירושלים והתעוררות תפילה כינוס היום היה. ש
 מזעזע. באומן הקדושים בקברי הפגיעה על

 קדושים יהודים הרבה כ"כ של ריכוז. ומחריד
 כך כל מקום עוד יש איפה'. ה קידוש על שנהרגו

 על שנהרגו יהודים הרבה כ"כ של, בעולם חשוב
 העפר את שם זרקו והחופרים. השם קידוש

. לרחובות העצמות את סחפו והגשמים, למזבלה
  ..?עבורנו בזה שיש המסר מה
 המסר זה. הכסף, הכסף, הכסף – הוא המסר. ת

 שרוצים בגלל זה את הרסו האנשים. בשבילנו
 את העולם לכל גילה' ה לכן אז, כסף להרוויח
. כסף, כסף, כסף בגלל גם וזה. שלהם העבירה

: מקולקלים בחלקם, שלנו החרדים גם זה ובגלל
 מאמינים לא הם. הזהב עגל זהו. כסף, כסף, כסף

 הם, הזהב- בעגל מאמינים הם', הרגיל' בשטן
  .אחריו ורצים רודפים

 הוא מה, שכזה מחריד סיפור ששומע יהודי כל. ש
  ?המסר מה, לחשוב צריך

 ובין, זה בין ההבדל מה. שאלה אתכם אשאל. ת
 עמותה של ראש, כשמישהו, בכוונה כסף לקחת
 לעניים לחלק בשביל הכסף את לוקח, חרדית
 הכי מהרשעים, בא זה מאיפה יודע הוא כאשר

, היהודים של הנשמות את ללכוד שרוצים גדולים
  ?ההבדל מה אז
 להרוס כסף של ןבעניי שמשתמשים סמלי מאד. ש

 ועכשיו. גשמיות, הזהב עגל. האידישקייט את
 אותה'. הצדיק שמעון קבר'ב להשתלט גם רוצים

  ...השיפוצים החלו כבר, השיטה
 כל על ישתלטו הם: מזמן זאת לכם אמרתי כבר. ת

 רוצים הם. היהודים של הקדושים המקומות
, רוצים הם הכל-הכל ואת, חדשה דת לעשות
, זה על להשתלט, היהדות של הכל את לקחת

 זוהי. וזהו, שהם כמו עקום זה את ולעשות
 נגד להילחם רוצים. ביותר הגדולה הצלחתם

-הקודש תוך אל סלהיכנ, פנים אל פנים ה"הקב
 שמם ימח. ושלום חס, נגדו ולהילחם שלו הקדשים

' ה אחת' פה-תפבנשי. 'להם ילך לא זה אבל. וזכרם
  .אותם יגמור

  ...ביותר קיצונית רפורמה עובר החרדי החינוך. ש
 עוד, בהמוניהם לרחוב יצאו לא היהודים אם. ת

  .הבנות את לגייס יתחילו הם מעט
 תוכניות בסמינרים להפעיל מתחילים היום כבר. ש

  ...לאומי בשירות
 בשביל שלבים מיני כל להם יש. מאד נכון, נכון. ת
 מה!! תתעוררו, תתעוררו, ישראל עם, אוי. זה

 למצב להגיע צריכים האם? יהיה מה, יהיה
 שיעשו האלימות כל אחרי, האחרונה שבנשימתכם

 שמע' להגיד נצטרך האחרונה הנשימה עם, נגדנו
 חס, לזה להגיע צריכים אנחנו האם'?! ישראל
  ...!?ושלום

 שהחרדים הזאת המוזרה התופעה פשר מה. ש
  ?בכלל מוחים ולא כך כל שקטים

 להיכנס שהצליחו עסקנים יש. מבולבלים הם כי. ת
 הם סוף-בלי מקבלים שהם הכסף ועם, פנימה
, ומשם, החילוני לעולם היהודים את למשוך רוצים

 להעביר גדולה קפיצה תהיה לא זו, מאמינים הם
', החדש העולמי הסדר' של העולם אל הלאה אותם
  .ו"ח גשמיות בשביל שלהם הנשמות את למכור

 מדבר] ב"ע ב"רי דף[ בלק בפרשת הקדוש הזוהר. ש
  ...השביט כוכב הופעת כתאריך באלול ה"כ על
  ...לזה מחכה ואני, להיות יכול מאד', ה ברוך. ת

  
  אנחנו מגיעים לסוף 

  תשע"ו סיוןירושלים, דניאל, 
  
בעתיד הקרוב. העולם  להיגמראבא, הכל הולך    

למטה, למעלה, בפנים, בחוץ  -מסביב, בכל מקום 
רועד ומתהפך. בני אדם מסתובבים בהלם. הם  –

לא תופסים בדיוק מה שקורה, אבל הם יודעים 
שמשהו לא בסדר, מרגישים שהאדמה רועדת 
מתחת לרגליהם, יודעים שהולכים לכיוונים לא 
בריאים ולא טובים ומרגישים שמובילים אותם 
לזה. מי מוביל אותם לזה? הרשעים! בין אם 

חדש או -עולמי-דרקוראים להם השטן או ס
אפיפיור או לא משנה מה, הם מושכים אותנו 

  אפשר להכיר אותו.-לעולם אחר, עולם שאי
פעם החיים היו יחסית מסודרים, ידענו מה    

מותר ומה אסור פחות או יותר. היו אנשים שהלכו 
לכיוונים אסורים, אבל בכל זאת התביישו בזה, 
 החזיקו את זה בסוד. היום לפי התכנון של

האסור זה מותר והמותר זה אסור,  –הרשעים 
 ואפילו שאנחנו יהודים חרדים ויש גם גוים

יש בלבול, יש  –שיודעים מה מותר ומה אסור 
  חשש איך הילדים יגדלו בבלבול כזה.

עכשיו אבא, הם מתחילים להראות את עצמם    
גם בא"י, גם במדינת ישראל. אנחנו מתחילים 
לראות מי שייך למה. עכשיו הרשעים נהיו יותר 

  אמיצים ומראים לנו מי הם.
שצה"ל מוכנים  –היה פרסום שדברנו על זה    

לקבל בשמחה רבה אנשים עם סטיות שעושים 
עבירה גדולה. זה  –דברים שלפי כל הדתות בעולם 

צה"ל מוכן לקבל אותם לצבא בשמחה גדולה 
 כך- ולסדר להם תנאים מיוחדים בשבילם. ואחר

אומרים לחרדים שיגיעו לצבא 'מה יש? זה טוב! 
זה חייב להיות'. איך אנחנו יכולים ללכת לצבא 
בלי קדושה? מילא בחורים ובחורות זו בעיה כבר 

אז  –קטנה, אבל שמתחילים בחורים עם בחורים 
  אפשר.-מה אפשר לעשות? אפשר ללכת? אי

יש לנו עולם הפוך, עולם שאפשר רק לשבת    
ולבכות. ורק מעט יהודים שגרים בא"י יודעים 

של האדמות  60%הוא בעל הבית על  שהוותיקן
בארץ, והוא בעלי הבית על רוב המקומות 

מכרו להם גם את כל  –הקדושים, ולא רק זה 
בית, יחד עם קבר ה-העיר העתיקה יחד עם הר

יודעים את זה?  הם לא מראים את זה,  דוד! אתם
  אבל זו עובדה ואתם תראו עוד מעט שזה נכון.

אומנם לא היתה להם שום זכות למכור את    
לכן, זה לא יהיה שלהם  –האדמה של ארץ ישראל 

פעם לא, ה' לא יתן להם! אבל הם -פעם. אף-אף
  יעשו לנו בעיות קשות.

ב לכל הכבישים, המנהרות האם שמתם ל   
והגשרים המגיעים לירושלים, בשביל מה בונים 
את זה?  הם רוצים להפוך את א"י לשתי מדינות 
לשני עמים וצריך גישה לירושלים כי ירושלים 
תהיה מקום בינלאומי לפי התכנון שלהם. זה יהיה 
המקום בו ישב האפיפיור מי שמחליטים שהוא 

ים להכניס יהיה ראש הדת החדשה שהם רוצ
ימח שמם וזכרם. והנשיא ריבלין רוצה  –לעולם 

 –לארגן ארבע קבוצות שיהיו כמו קבוצה אחת 
ויהיו  –לאומיים וחרדים - ערבים, חילונים, דתיים

ביחד, יתפללו יחד כל אחד בסגנון שלו. והדת 
הוא רוצה לקרוא לזה "סדר ישראלי  –החדשה 

  חדש", מצלצל מוכר?  אוי לנו.
-עולם-אים, ברור שהם שייכים לסדרהפוליטיק   

  חדש, ואנחנו, איפה אנחנו? מי יציל אותנו?
הרבה זמן, האדמה  ייקחהכוכב מתקרב, זה לא    

כבר רועדת, יש רעידות אדמה ענקיות ובד"כ הם 
יותר חזקות ממה שמפורסם, כי הם לא רוצים 
שנדע כמה שזה קשה. ונכון הם יודעים איך לשנות 

, אבל זה לא יעזור מסויםעד גבול  האוויר- את מזג
ליד  מסוימתלהם. לדוגמא אם רוצים לפגוע בעיר 

החוף הם יודעים איך לפוצץ פצצה גרעינית מתחת 
מהחוף וזה יגרום לצונאמי  מסויםלמים במרחק 

יכול. ישנם -ענקי שיכסה את כל העיר. הם לא הכל
התפרצויות של הרי געש בכל מיני מקומות בעולם 

 האוקיאנוסשינוי בחום המים של  כל יום. יש
האטלנטי ואני בטוח שזה בגלל הכוכב. כ"כ הרבה 
דגים מתים. יש מלא בולענים ענקיים גם בסיביר 
והם הולכים וגדלים כל הזמן. נוסף לזה יש 

  מטאורים הנופלים עלינו, עדיין הם קטנים יחסית.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 במספר נהרות בעולם המים נהפכו לאדום   

לגמרי. הכוכב המתקרב מחמם את פנים כדור 
 הארץ וזה ממיס את השלגים והקרח בקוטב

 האוקיאנוסהצפוני וזה מעלה את פני הים של 
והצפות של  שיטפונותהאטלנטי, אנחנו רואים 

הים המגיעים עד לבתים עצמם. מקומות שפעם 
כבר אין חוף ים. מזג אויר פחד,  –היה שם חוף ים 

רב ארה"ב, סופות טורנאדו מעלות חום במע 45
  בכל מיני מקומות ואפילו בסין.

חדש. - עולם-והם עושים דברים משונים, הסדר   
למשל הם בנו בסין כמה ערים ענקיות והן ריקות! 
יש להם איזה תכנון שאנחנו לא יודעים. יודעים 
שיש להם בונקרים ענקיים מתחת לאדמה עם כל 
הלוקסוס, יודעים שהם קיימים בארה"ב, ברוסיה, 
באירופה, באוסטרליה וגם בארץ. בשביל מי הם? 

ביל המעטים ששייכים לרשעים ושאר האנשים בש
יסתדרו כולל הצבא שלהם והמשטרה שישאירו 
אותם בחוץ. (הערה: נכתב במסרים הקודמים 

קרקעיות להסתתר -שנבנו בונקרים וערים תת
  מהשפעות הכוכב כאשר יעבור ליד כדוה"א).

הם מאמינים שהם יפטרו מכל אלה שהם לא    
ו מההתחלה. לפי צריכים וישארו להם מה שהם רצ

התכנון שלהם מספיק שישארו על פני כדו"ה (כדור 
מיליארד (גודל  7אדם, -מיליון בני 500הארץ) רק 
כיום) זה יותר מידי.  ואחרי שהכוכב  האוכלוסייה

יעבור, מי שישאר לשרוד אחרי הכוכב, הם כבר 

יכולים להכניס אותם למחנות שהם הכינו, והם 
מי יכול לעבוד, מי יכול יחליטו מי יחיה ומי ימות, 

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 

, לא רוצים להאמין שקיים כזה לגשמיות שלהם
 איום מכוכב המתקרב לכדו"ה, אפילו שכ"כ הרבה

  ממש. בעינייםאנשים כבר ראו את זה 
זה כבר קרוב מאד אבא, אני רק רוצה להסביר    

זה  –הדרך היחידה להציל את עצמנו  –לעמ"י 
ביטחון מלא בה'. אפילו אם יהיה לכם בונקר, 

יכים לכמה נשק, אוכל ומים וכל מה שאתם צר
אם אתם לא עושים  –זה לא יעזור לכם  –שנים 

ה' ידאג לכם  –תשובה. ואם אתם עושים תשובה 
לאוכל, למים, לחשמל  –לכל בעלי התשובה  –

ולכל מה שצריכים, כמו ליהודים שיצאו ממצרים, 
  כמו המכות שלא פגעו כלל בעמ"י.

פשוט  שרוב היהודים -וצה להסביר לכם ראני    
בין שאנחנו מגיעים לסוף. משיח עוד מפחדים לה

מעט יתגלה, אבל אנחנו נצטרך קודם לעבור דבר 
קשה ביותר. ה' עומד להרוס שני שליש של 

אדם לא יכולים -העולם. זה דבר שחייב להיות. בני
לעשות את זה, רק ה' יכול לעשות את זה. אל 
תחשבו שזה יהיה בגלל מלחמה גרעינית, יכול 

כך -זה לא יהיה עד כדי להיות שזה יהיה, אבל
שיוכל להרוס את העולם. כמו שאמרנו הרבה 

ה' ברא את העולם הזה, ורק ה' יכול  –פעמים 
  להרוס אותו.

ונכון, יגיע הכוכב. הכוכב שייך לקב"ה, כל    
הכוכבים שייכים לו, גם השמש שייכת לו, הכל 
שייך לו, גם הרשעים שייכים לו ועוד מעט הם 

  ילמדו את זה.
לעומת  פוןצפחנו עמ"י, אנחנו עם אנ   

בעולם, כל היהודים האמיתיים לא  האוכלוסייה
 מיליון 14תופסים הרבה מקום, יש משהו כמו 

יהודים בעולם, כאשר חלק רציני מהם בכלל לא 
יהודים, אנחנו לא יודעים בדיוק כמה יהודים 
אמיתיים יש, רק ה' יודע. הרבה מאד יהודים 
שחושבים שהם יהודים הם לא יהודים בגלל כל 
מיני סיבות. אנחנו יודעים שכתוב בכל מיני 

רוב  –מקורות שבסוף לפני שמשיח בא בדור שלנו 
רב. יש יהודים אמיתיים בין -יו ערבהיהודים יה

החילונים ויש יהודים לא אמיתיים בין החרדים 
  מי שייך למה. –והדתיים, אז יהיה עכשיו בירור 

יהודי צריך להיות קשור לקב"ה, הוא צריך    
לעשות הפרדה בינו לבין הגשמיות המיותרת, 

הוא מביא את  –להאמין ולבטוח אך ורק בקב"ה 
 אף אחד אחר לא. לא משנה מיהפרנסה, רק הוא! 

נותן את הפרנסה פיזית, זה רק דרך הקב"ה. אומנם 
אדם) לוקח ב"א לעבוד אצלו ומשלם לו -ב"א (בן

משכורת, אבל הקב"ה מכניס לראש של המעביד 
שהעובד הזה צריך לעבוד אצלו ולקבל משכורת 

הכל. אין דבר שלא. אין  –עבור זה. הכל בא מה' 
ל לא. ה' מכוון את הכל. רק דבר בידיים שלנו. בכל

הרצון לעשות את רצון ה'  –דבר אחד יש לנו 
בלבד. זו הבחירה שלנו ולא שום דבר אחר. הכל 
תחת השליטה של הקב"ה. ואפילו הרצון לעשות 

אפילו זה תלוי בקב"ה, הקב"ה עוזר  –את רצון ה' 
הוא  –לנו עם זה, הקב"ה רוצה שאנחנו נגיע לזה 

אותנו עם זה. הוא אוהב  עוזר לנו, הוא מכוון
אותנו, הוא אבא שלנו, הוא רוצה שהילדים שלו 
יהיו קרובים אליו. שיבינו מה טוב ומה רע ואיך 

  לבחור את הטוב על פני הרע.
העולם הזה, שאנו חיים  –עכשיו הבירור הגדול    

אדם מאז האדם הראשון הוא עולם עראי, -בו כבני
 ה יותר גבוהעולם זמני, ה' יעלה אותנו מעלה הרב

עדן. אחרי כל המלחמות, -מזה, יהיה פה כמו גן
הכוכב וכו' אנחנו נעבור למימד אחר, ה' יעלה 

עדן, יותר -אותנו למקום שכולו טוב, יותר גבוה מגן
עדן בו הנשמות -גבוה מהעולם הבא של גן

ממתינות אחרי המות. זה יהיה גבוה יותר עם 
  הרבה יותר תענוגות רוחניים.

ער מאד שאנחנו חייבים לעבור עכשיו אני מצט   
מבחן כ"כ קשה. הכסף וכל הדברים הגשמיים 

זה ייעלם. נישאר אך ורק עם  –שהתרגלנו אליהם 
האמת. לא נצטרך ללכת לעבודה, לא נצטרך ללכת 
לשנורר, לא נדאג כל חודש על חשבון החשמל, 

ממש. והוא יתן לנו כל  –אנחנו נהיה עם הקב"ה 
לא צריכים שום דבר יותר  מה שאנחנו צריכים.

מזה. לא צריכים אוטו, לא צריכים בית מפואר, 
צריכים רק להיות איתו, ואז נקבל כל מה שאנחנו 

שנים אחרונות  100-צריכים ולא בצורה שקבלנו ב
אדם התקלקל מזה כמעט עד הסוף, -שממש הבן -

אלא מה שאנחנו צריכים באמת. ואנחנו נהיה בלי 
ענוג מעל ומעבר, כי זו וזה יהיה ת –הרע - יצר

 –המחיצה ביננו לבין הקב"ה, וכשהיצר הרע נעלם 
אנחנו נתקרב יותר ויותר לקב"ה, וכל התקרבות 

  זה תענוג רוחני שאי אפשר לתאר.
אבא, אנחנו עוד מעט גומרים עם החיים    

ישראל, ינסו לעשות מכם -שאנחנו רגילים לזה. עם
חד, ה' לא להסכים ולא לפ –גויים, עובדי השטן 

ישמור עליכם. לא להסכים ולא לפחד. הרשעים 
כבר התחילו עם העבודה שלהם. הם הצליחו 
להיכנס לעולם החרדי עם אנשים כביכול חרדים 
ומכניסים הרבה כסף פה, גם מהממשלה וגם 

. הם שולטים על הרבה חדרים מסוימיםמארגונים 
יעקב -וישיבות עם הכסף שלהם, ועכשיו בתי

להיות תחת השלטון שלהם. מי  לצערי הרב עומד



שתרצה לעבוד עבור משרד החינוך במגמות כמו 
האוניברסיטאות, תצטרך כל מורה שיהיה לה 

ומחשב. המחשב גם יעקוב אחריה, הוא יכול  איפון
מה היא עושה ומה היא אומרת  –לראות אותה 

לתלמידים, אמנם היא תקבל משכורת מאד יפה, 
אבל עבור המשכורת הזו היא תמכור את הנשמה 
שלה. הבנות לא צריכות את זה, זה מקלקל את 

  הנשמה היהודית, זה מקלקל את הבית היהודי.
שכל בחורה רוצה  –יש איזה רעיון קצת עקום    

ישב וילמד. זה  בחור שלומד, היא תעבוד והוא
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 

מקצוע של  נגיד שהאשה גומרת ללמוד איזה
עבודה במשרד, האם זה מתאים לאמא יהודיה 

שעות ביום בד"כ עם גברים  8לעבוד במשרד 
  ולבוא הביתה עייפה בלי כח לבעלה ולילדים.

 הם אלה –וגם האברכים שלומדים כל היום    
כי  –שצריכים ללכת עם הילדים לקופ"ח וכו' 
וזה  –האמא עובדת, היא חייבת להחזיק בעבודה 

-המשפחה היהודית שזה הבסיס של עםהורס את 
וזה מה שהרשעים רוצים לעשות. רוצים  –ישראל 

  להרוס את הבית היהודי.
נשבר לי הלב על דברים הקורים לאחרונה    

באזור של היהודים הקנאים בירושלים. אשה אחת 
לא יודעת מה לעשות כי הבן שלה, ילד קטן בחדר, 

קום, נמשך בהפסקה ע"י כמה מסיונרים לאיזה מ
טשטשו אותו, עשו לו מעשה סדום והחזירו אותו. 
הרשעים יודעים שהדבר שהכי מקרב את היהודים 
לקב"ה זו הקדושה והם רוצים לקלקל את הקדושה 
שלנו, הם רוצים לטמא אותנו. האמא שלו הלכה 
למנהל של החדר ספרה לו מה שקרה ולמה לא 
עושים משהו והוא ענה לה שלא כדאי להתחיל 

מקרים כאלה  מאותמסוכנים. וישנם הם  איתם כי
בארץ, הם מפתים את הילדים ע"י ממתקים וכו' 

כך פיצוי. באזור ישנם הרבה -ונותנים להם אחר
אנשים שיודעים על הבעיה הזו ולא מבינים למה 

  לא עושים משהו.
הזה? הרשעים הם  מה זה השקט –עם ישראל   

 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 

ואת הטומאה הזו אנחנו  –להפגנות נגד הגיוס 
ם בשקט? וכמו שכבר אמרתי אנחנו גם מקבלי

יעקב שלנו, לישיבות -נותנים להם להיכנס לבתי
שלנו ומכתיבים לנו מה לעשות. זה הכל בשביל 

שותקים בגלל הכסף? נותנים להם שליטה  –כסף 
עלינו בגלל כסף? אוי לנו. אנחנו לא מבינים כי זה 

  הרס בשבילנו?
וידוע שיש בעולם קבוצות שנחשבות לנוצרים    

שלא מאמינות באותו איש אלא מאמינות בשטן 
והן מעלימות אלפי ילדים בשנה בכל מיני ארצות 
בשביל הטקסים האיומים בהם הם מקריבות את 

  הקורבנות לשטן.
לא משנה  –אקס, ניבירו, השביט -וכשיגיע פלנט   

אף  –ה באיזה שם קוראים לו, בלי עזרת הקב"
  אחד לא ישרוד! לא הצדיקים ולא הרשעים!

זה הזמן שאנחנו צריכים להראות לקב"ה    
שאנחנו מקריבים את עצמנו בשביל התורה וזו 
התקווה שלנו לשרוד כאשר כל העולם יתהפך. 
אנחנו, היהודים שנלחמים בעד התורה ונגד 

ה' יציל אותנו כי יש לנו את הנשמה  –הרשעות 
האמיתית שעשויה ישירות הנצחית היהודית 
  מהמהות של הקב"ה.

למה מדינת ישראל הפסיקה לתת קצבת ילדים    
נורמליות? כי הם לא רוצים הרבה ילודה. רוצים 
יותר גויים מאשר יהודים. יש בנינים ריקים, מאות 
דירות לוקסוס עומדות בירושלים, כמעט כמו 
בסין,  בלי לזוז. בשביל מי הם נבנו? הם רוצים 

לישראל, אתם מבינים את  הוותיקןיר את להעב
  זה? זו היתה התוכנית שלהם מהתחלה.

אני רק מבקש מעם ישראל, תבינו את המצב,    
לא להיכנס לפניקה, תשמחו, זה סוף הגלות, ואם 

הוא יחזיק אותנו, הוא  –אנחנו מחזיקים בקב"ה 
ישמור עלינו ואנחנו נצא מזה בשמחה. זה יהיה 

לא  –שיש לו בטחון חזק בה' מאד מפחיד, אבל מי 
יסבול מזה, אולי יסבול מעט. יהודי אמיתי שאין 

  הוא יסבול עוד יותר. –לו בטחון חזק בה' 
ואז תגיע הגאולה השלמה עם כל הדברים    

הטובים, אנחנו נגיע ישר לעולם החדש, עולם בלי 
-הרע, ומיד יזמינו אותנו לחופה ושם יהיה עם- יצר

תן ונתחיל את השלב ישראל הכלה והקב"ה הח
  הבא של הבריאה.

ש. שמעתי על מעשה עם ילדה אחת ואין צורך 
  לפרט, מה ההורים צריכים לעשות?

ת. לארגן קבוצות של הורים שישמרו על הילדים 
שלהם ולא לסמוך על מנהלי המוסדות. לשים לב 
בתוך הקהילה איפה שהולכים שהדבר לא יקרה 

ור להאמין לילדים אחרים. לחנך את הילדים שאס
או ללכת עם אנשים או נשים לא מוכרות 

  ולהתפלל לה' ישמור על הילדים.
  עבודה הזרה שלהם?ש. האם ילדי תימן נחטפו ל

מכרו אותם לכל מיני אנשים  שוודאית. יש כאלה 
בשביל כסף. לחלק מילדי החטופים אין לי הוכחות 
לזה, הם רצו להעניש את האנשים שלא רצו להיות 

הרשעים במדינה פה  –בר אחד בטוח חילוניים. ד

  היו מאחרי כל החטיפות האלה.
עכשיו? לרשעים במדינה  הענייןולמה מתפרסם    

-פה יש מטרה להפוך את א"י למרכז של הסדר
חדש. המדינה הוקמה ע"י הרשעים של -עולמי
חדש, הם קוראים לעצמם מסיונרים -עולם-הסדר

בעלי נוצרים, אבל הם נאמנים ועובדים לשטן. הם 
הבית על הרבה שטחים פה ועשו איתם הסכם 

על שתי מדינות  –סודי כבר לפני הרבה שנים 
לשתי עמים וירושלים תהיה עיר בינלאומית 

  בבעלותה של הכנסיה הקתולית.
כעת בתקופה זו הם הולכים לממש הרבה    

מהתוכניות שלהם פה בא"י וגם בעולם, תוכניות 
שלרוב היהודים הגרים בא"י אין מושג בכלל. 

אם  -הרשעים מפחדים מהתגובה של העם היהודי 
לכן הם עושים  –הם יגלו מה שהם רוצים לעשות 

דברים שמטרתם להסיח את דעתם של תושבי א"י 
כל התוכניות שהם מתכננים שלא ישימו לב ל

לממש עכשיו. נושא של ילדי תימן היה סגור כל 
שהו היה יהזמן ואסור היה לדבר על זה, כי אם מ

פותח פה כמו הרב עוזי משולם זצ"ל אשר הקדיש 
עלול היה  –את חייו לעניין ונרצח על קידוש ה' 

להיעלם מהעולם הזה. אבל עכשיו מאחר שרוב 
ת הילדים כבר לא אלה שהיו מעורבים בחטיפ

בחיים, הם יכולים בלי בעיות לעשות מזה חגיגה 
בקלות להסיח את דעתם של רוב  עצובה שיכולה

העם היהודי בישראל. הם פועלים גם נגד האנשים 
שלהם כדי להוכיח מה שהם רוצים. אין להם בעיה 
להרוג גם אנשים קרובים אליהם בגלל שבאותו 

. אין להם רגע זה יראה טוב למען המטרה שלהם
  שום בעיה.

לדעתי גם בענין פרישת אנגליה מהאיחוד    
האירופי, יש לי הרגשה חזקה שכל עניין ההצבעה 
היה מכור מההתחלה כי הם רצו שאנגליה תצא 
מהגוש האירופי כי הם רוצים להפיל את הכלכלה 
של העולם. ולמה? כי הם רוצים להסיח דעת 

-פלנט מהתוכניות שלהם. הכוכב שביט, ניבירו,
אקס הוא מאד קרוב והם מחפשים דרך להיכנס 
לבונקרים שלהם ולא רק באירופה אלא בכל 

להכניס  –אנשים  מיליוניוזה כולל  –העולם 
אותם לבונקרים בשקט בלי שאוכלוסיית העולם 

  תרגיש בזה.
ואני גם מאמין שלפני שיכנסו יהיו דברים קשים    

ת, בעולם, כמו אולי מלחמות, פצצות גרעיניו
) אשר יפגעו בהמשך פצצות אי.אם.פי. (ראה נספח

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 

אפשר לתדלק כי -כי הרכבים יהיו משותקים, אי
הבנזין עובדות על חשמל, יהרגו אחד את משאבות 

השני בשביל פרוסת לחם. לא יהיו טלפונים, 
, לא כלום. אף אחד לא ידע טלוויזיותאייפונים, 

מה קורה לשני ואז הם יכנסו לבונקרים. להם אין 
בעיה עם חשמל כי הם משתמשים בשיטה אחרת 

  לתפעול הבונקרים שלהם.
  

   קטסטרופת כוכב ניבירו מתקרבת
  (תורגם מאנגלית)  ראיון עם ד"ר.רונאלד שימשוק

ד"ר רונלד שימשוק, עובד נאס"א לשעבר, בעל 
תואר דוקטורט כפול בהנדסת אווירונאוטיקה 
ומדעי האסטרונומיה, מגלה את חששותיו 
העמוקים בנושא כוכב הניבירו בחשיפה נוגעת 
ללב שהאדם הפחדן ביותר לא יוכל להרשות 

  לעצמו להתעלם ממנה.
בשבוע שעבר, ד"ר רונלד שימשוק סיפק מידע    

בלעדי על האסון הממשמש ובא בעניין 
קטסטרופת ניבירו, מצב שממשלות ברחבי העולם 
מתאמצות באופן נואש להסתיר, בעוד שהן 

אף מעלימים  מסוימיםמטילות פקפוק ובמקרים 
את אלו שחושפים את המידע ברבים. אך טבעי 

התלהבו לדבר  הוא שאנשים בעלי ידע מדעי לא
בציבור על עניינים אלו של כוכב הניבירו, הידוע 

. אך בכל אופן לאחרונה מספר X-פלנטגם בכינויו: 
אנשים, אסטרונומים במקצועם, 'עלו מן הצללים' 
להשמיע את דאגתם בנושא הניבירו וההשפעות 
הפוטנציאליות שלו על כדור הארץ. אתם עלולים 

עכשיו לאחר כ"כ הרבה שנים  אדווקלתהות מדוע 
דמויות חשובות מהקהילה המדעית מעדיפים 
לפרסם אינפורמציה בעלת 'סיווג גבוה' תוך סיכון 
רב לביטחונם, ותוך העמדת יקיריהם במצב של 
סיכון. להבנת הדברים קראו את המאמר: 'ניבירו 

ד"ר רונלד  האסטרופיזיקאיאומר  –מתקרב' 
 , באתר 2016במאי  8 שימשוק' אשר פורסם ב

Galacticconnection.com.  
  להלן הראיון.

ד"ר שימשוק, אנו שוב מודים לך שאתה  מראיין:
מקדיש מזמנך לדבר איתנו על הנושא הכל כך 
חשוב הזה, הבה נתחיל עם כמה נקודות בסיסיות. 
  מדוע החלטת לצאת לרבים עם הנושא הזה בגלוי?

 אני עדיין מתלבט עם ההחלטה הזו ד"ר שימשוק:
מידי יום. ואם להיות גלוי לב, אינני בטוח ברווח 

הזה, אולי כן אולי  מהפרסוםשאני אפיק כתוצאה 
לא. אך כמדען הקדשתי חלק גדול מן החיים שלי 
לחיפוש אחרי תשובות פשוטות לשאלות קשות. 

זו השאלה הקשה ביותר  -לרבים  בפרסוםלצאת 
שעמדה בפני במשך כל חיי. אני נאמן אל האמת, 

שך זמן רב עזרתי להסתיר את האמת אשר ובמ
עלולה לעלות במיליונים או מיליארדים של חיי 
בני אדם. וכמו רבים מעמיתיי חששתי לחיי, 
ולחייה של רעייתי עליה השלום אשר נפטרה לפני 
כשנה. עכשיו אין לי כל קרובי משפחה בחיים, 

והמצפון שלי לא יוכל עוד לשאת בנטל האשמה. 
ב לצאת לרבים בגלוי, למען הרגשתי שאני חיי

  האנושות.
  יך?האם כוונתך לומר ש'הם' איימו על מראיין:

הם לא היו צריכים לומר זאת באופן  ד"ר שימשוק:
אני מאמין   מפורש, האיום הובע בצורה מרומזת.

שזו הסיבה לכך שאנשים בעלי ידע לא עשו 'וידוי 
שלפני המוות', מחשש שמא משהו יקרה 

כל ספק בליבי שאילו הייתי  לאהוביהם. אין לי
מדבר על הנושא לפני שנה או שנתיים הם היו 
נטפלים ראשית לרעייתי, בכדי לצער אותי, ואחר 
כך היו נפנים אלי. אך כעת הם לא יכולים יותר 

  לקחת אותה ממני.
איך אתה מסביר את ההתפרצות  מראיין:

הפתאומית של אסטרונומים שכעת מוכנים לדבר 
ים מהם יש כן משפחות, האם הם על ניבירו? לרב

  לא מסכנים את ביטחונם של בני משפחותיהם?
למרות שאני יכול לדבר בוודאות רק  ד"ר שימשוק:

לגבי עצמי, אך אני יכול לשער כי למשל בתוך 
כולן  –שורת אבני דומינו, כאשר אחת נופלת 

כל אחד קם  -נופלות... כאן זה פועל באופן הפוך 
אחד נותן חיזוק ותמיכה בעקבות איש אחר, כל 

, הביטחון גובר ככל שישנם יותר אנשים. לחברו
אני תוהה לעצמי אם אני עצמי הייתי מעז לפרסם 
את הדברים אילולי ד"ר יוג'ין ריקס לא היה עושה 
את הצעד הגדול הזה לפני. ומה שיותר חשוב הוא 
שהגענו 'לקצה הצוק'. לפני חמש, עשר, שלושים 

היתה להם 'רשת ביטחון', שנים, ממשלות העולם 
האמונה המוטעית שהם מסוגלים להסתיר את 
האמת באופן החלטי ללא כל מגבלות. טוב, הזמן 
הזה חלף, ואף על פי שהם לא יאהבו להודות בכך, 
אני מאמין שהם קלטו שיותר לא ניתן להסתיר את 

  הדברים. 
זה אכן הגיוני. מזה כמה זמן שהממשלות  מראיין:

רו? האם כולם עבדו יחד מתוך יודעות על ניבי
  שיתוף פעולה בכדי לשמור את הדברים בסוד?

ראשית, אני מאמין שהם ידעו על כך  ד"ר שימשוק:
, אבל מה שאני יודע בוודאות זה 50-כבר משנות ה

 80-שהן יודעות את הנושא מאז שנות ה
המוקדמות. ונכון, הממשלות הגדולות בעולם ידעו 

כוננה בדרכים זאת, וכל אחת מהממשלות הת
-משלה, תוך שהן פועלות במזימה כנגד אוכלוסיית

העולם בהחלטתן למנוע מאוכלוסיית העולם 
מלגלות את הסוד הזה, הסוד השמור ביותר 

  בתולדותיהם מאז ומעולם. 
שלשת המעצמות הגדולות: ארה"ב, רוסיה וסין, 

התת קרקעיים שלהם. -כבר הכינו את הבונקרים
גם הן במצב הכן, ואני וממשלות אחרות עומדות 

  יכול לדבר שעות רק על הנושא הזה.
  בפשטות, מה זה בעצם ה"ניבירו"? מראיין:

באופן בסיסי, כשאני וחבריי  ד"ר שימשוק:
מדברים על "ניבירו", הכוונה בדברים היא 

שמש בפני עצמה שמסלולה אמור -למערכת
להצטלב עם מערכת השמש שלנו. בלב המערכת 

א 'ננס חּום' בגודל של כשמינית הזו ישנו כוכב שהו
מגודלה של השמש שלנו. ה'ננס החום' הזה מוקף 

  כוכבי לכת או יֵרחים החגים סביבו, בשבעה
 ָאז ִיְתָרֶאה ַעּמּוד"...הזוהר הקדוש (שמות ע"ב)  

יֹום,  ֵאׁש ֶאָחד עֹוֵמד ִמְלַמְעָלה ְלַמָּטה ַאְרָּבִעים
ַאַחר ַאְרָּבִעים .. ְוָכל ַעֵּמי ָהָאֶרץ רֹוִאים אֹותֹו.

י ָּכל יֹום ֶׁשַעּמּוד ַיֲעמֹד ֵמֶאֶרץ ַלָּׁשַמִים ְלֵעינֵ 
ח ּכֹוָכב ָהעֹוָלם ְוִיְתַּגֶּלה ַהָּמִׁשיַח, ָיקּום ִמַּצד ִמְזרָ 

כֹוָכִבים  ְוִׁשְבָעהֶאָחד לֹוֵהט ְּבָכל ַהְגָוִנים, 
ְוָכל ְּבֵני ... ֲאֵחִרים ֶׁשּסֹוְבִבים אֹותֹו ַהּכֹוָכב

בחלקם הם קטנים מהירח שלנו   ".עֹוָלם רֹוִאיםהָ 
החשש הגדול  הארץ.-וחלקם גדולים יותר מכדור

ביותר הוא מן הכוכב השלישי שבמערכת הזו, 
הארץ, -שהוא גדול במסה פי כמה ממסת כדור

 אמורה הזאת הפלנטה ברזל.-ליבתו עשויה מניקל
 שזהו, מיילים מיליון 27- כ של למרחק להגיע

  .והשמש הארץ-כדור בין שיש המרחק כשליש
, ביותר הגרוע התרחיש של תיאור לנו תן: מראיין

  ?ביותר הקל התרחיש של תיאור ולעומתו
 הכחדה ברמת אירוע: הגרוע במקרה: שימשוק ר"ד

, ישרוד לא הארץ כדור פני על דבר שום. מוחלטת
 היפוך: ביותר הטוב במקרה. חיידקים לא אפילו

 המים גופי בכל הים פני בעליית המלווה קטבים
 צונאמי גלי, געש הרי התפרצויות, בעולם הגדולים

. היבשה תוך אל קילומטרים מאות השוטפים
-קווי כל לאורך 10 של בעוצמה אדמה רעידות
 בעוצמות אדמה רעידות כן וכמו, הגדולים השבר

, בעיקרון. אחרים רבים באזורים 8 עד 6 של
  .ך"התנ של הזעם נבואות כל התגשמות

  ?כאן יהיה זה מתי: מראיין
 מחבריי חלק. שונות השערות ישנן: שימשוק ר"ד

 בין להתגלות יחלו האירועים כי, מסכימים אני וגם
  .2016 שנת של לדצמבר(אלול תשע"ו)  ספטמבר

 
  :ד"כ פרק ישעיה

 ַהָּנס ְוָהָיה: ָהָאֶרץ יֹוֵׁשב ָעֶליךָ  ָוָפח ָוַפַחת ַּפַחד"
 ַהַּפַחת ִמּתֹוךְ  ְוָהעֹוֶלה, ַהַּפַחת ֶאל ִיּפֹל ַהַּפַחד ִמּקֹול
 מֹוְסֵדי ַוִּיְרֲעׁשּו ִנְפָּתחּו ִמָּמרֹום ֲאֻרּבֹות ִּכי, ַּבָּפח ִיָּלֵכד
, ֶאֶרץ ִהְתּפֹוְרָרה ּפֹור, ָהָאֶרץ ִהְתרֲֹעָעה רָֹעה: ָאֶרץ
, ַּכִּׁשּכֹור ֶאֶרץ ָּתנּועַ  נֹועַ : ָאֶרץ ִהְתמֹוְטָטה מֹוט

 ְולֹא ְוָנְפָלה,  ִּפְׁשָעּה ָעֶליהָ  ְוָכַבד, ַּכְּמלּוָנה ְוִהְתנֹוְדָדה
 ְצָבא ַעל' ה ִיְפקֹד ַההּוא ַּבּיֹום ְוָהָיה: קּום תִֹסיף

:... ָהֲאָדָמה ַעל ָהֲאָדָמה ַמְלֵכי ְוַעל, ַּבָּמרֹום ַהָּמרֹום
 ְצָבקֹות' ה ָמַלךְ  ִּכי ַהַחָּמה ּובֹוָׁשה ַהְּלָבָנה ְוָחְפָרה

  ":ָּכבֹוד ְזֵקָניו ְוֶנֶגד ּוִבירּוָׁשַלִם ֹוןִצּי ְּבַהר
 העלונים קבלת, הרבים לזיכוי (המשך בעלון הבא)

  0527-111-333. טל חינם



  (המשך מעלון קודם)
  :ד"ל פרק ישעיה

 ָהָאֶרץ ִּתְׁשַמע, ַהְקִׁשיבּו ּוְלֻאִּמים ִלְׁשמֹעַ  גֹוִים ִקְרבּו"
 ָּכל ַעל' לה ֶקֶצף ִּכי: ֶצֱאָצֶאיהָ  ְוָכל ֵּתֵבל ּוְמלָֹאּה
... ַלָּטַבח ְנָתָנם ֶהֱחִריָמם, ְצָבָאם ָּכל ַעל ְוֵחָמה ַהּגֹוִים

 ַעם ְוַעל ֵּתֵרד ֱאדֹום ַעל ִהֵּנה, ַחְרִּבי ַבָּׁשַמִים ִרְּוָתה ִּכי
, ֵמֵחֶלב ֻהַּדְׁשָנה, ָדם ָמְלָאה' לה ֶחֶרב: ְלִמְׁשָּפט ֶחְרִמי
 ֶזַבח ִּכי. ֵאיִלים ִּכְליֹות ֵמֵחֶלב, ְוַעּתּוִדים ָּכִרים ִמַּדם

 ָנָקם יֹום ִּכי: ֱאדֹום ְּבֶאֶרץ ָּגדֹול ְוֶטַבח ְּבָבְצָרה' לה
, ְלֶזֶפת ְנָחֶליהָ  ְוֶנֶהְפכּו: ִצּיֹון ְלִריב ִׁשּלּוִמים ְׁשַנת', לה

 ַלְיָלה: ּבֵֹעָרה ְלֶזֶפת ַאְרָצּה ְוָהְיָתה. ְלָגְפִרית ַוֲעָפָרּה
. ָלדֹור ִמּדֹור ֲעָׁשָנּה ַיֲעֶלה ְלעֹוָלם, ִתְכֶּבה לֹא ְויֹוָמם
  ":ָּבּה עֵֹבר ֵאין, ְנָצִחים ְלֵנַצח ֶּתֱחָרב

  
 ללשון בתרגום( בלק בפרשת הקדוש הזוהר דברי

 באחרית השביט כוכב התגלות בענין), הקודש
  א"בב, דוד בן משיח מלכות הופעת לפני הימים

 ֵמֶהם - ֵאּלּו ְּדָבִרים ֶׁשֲהֵרי, ַעָּתה ְולֹא ֶאְרֶאּנּו"
 ִּבְזַמן ּוֵמֶהם, ְזַמן ְלַאַחר ּוֵמֶהם, ְזַמן ְבאֹותֹו ִהְתַקְּימּו

 ִלְבנֹות הּוא ָּברּוךְ  ַהָּקדֹוׁש ָעִתיד, ָׁשִנינּו. ַהָּמִׁשיחַ  ֶמֶלךְ 
 נֹוֵצץ ָקבּועַ  ֶאָחד ּכֹוָכב ּוְלַהְראֹות, ְירּוָׁשַלִים ֶאת

 ִמֶּמּנּו ְמִאירֹות רּוחֹות ּוְבִׁשְבִעים, ָרִצים ְּבִׁשְבִעים
, ֲאֵחִרים ּכֹוָכִבים ִׁשְבִעים בֹו ְוִיָּבְלעּו, ָהָרִקיעַ  ְּבֶאְמַצע

 ֵיָרֶאה ַהִּׁשִּׁשי ּוַבּיֹום. יֹום ִׁשְבִעים ְולֹוֵהט ֵמִאיר ִויֵהא
 ְלסֹוף ַהְּׁשִביִעי ַּבּיֹום ְוִיְתַּכֵּנס, ַהִּׁשִּׁשי ַלחֶֹדׁש ה''ְּבכ

, רֹוָמא ֶׁשל ַאַחת ְּבִעיר ֵיָרֶאה ִראׁשֹון יֹום. יֹום ִׁשְבִעים
 רִעי ֵמאֹוָתּה ֶעְליֹונֹות חֹומֹות ָׁשלֹׁש ִיְּפלּו יֹום ְואֹותֹו

 ָהִעיר אֹוָתּה ְוַׁשִּליט, ִיּפֹל ָּגדֹול ְוֵהיָכל, רֹוִמי ֶׁשל
. ָּבעֹוָלם ְלֵהָראֹות ּכֹוָכב אֹותֹו ִיְתַּפֵּׁשט ָאז. ָימּות

 ְלָכל ָּבעֹוָלם ֲחָזִקים ְקָרבֹות ִיְתעֹוְררּו ְזַמן ּוְבאֹותֹו
. ֵביֵניֶהם ִתָּמֵצא לֹא ֶוֱאמּוָנה, ְצָדִדים ַאְרָּבָעה

 ְּבֶאְמַצע ּכֹוָכב אֹותֹו ְּכֶׁשָּיִאיר, ָהעֹוָלם ּוְבֶאְמַצע
, ָּבעֹוָלם ְוׁשֹוֵלט ָּגדֹול ֶאָחד ֶמֶלךְ  ָיקּום, ָהָרִקיעַ 

 ְקָרבֹות ִויעֹוֵרר, ַהְּמָלִכים ְׁשָאר ָּכל ַעל רּוחֹו ְוִתְתָּגֶאה
 ֶׁשִּיְתַּכֶּסה ּוַבּיֹום. ֲעֵליֶהם ְוִיְתַּגֵּבר ְצָדִדים ִּבְׁשֵני

 ַוֲחִמָּׁשה ַאְרָּבִעים ַהְּקדֹוָׁשה ָהָאֶרץ ִּתְזַּדֲעַזע, ַהּכֹוָכב
, ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית ָהָיה ֶׁשּבֹו ַהָּמקֹום ְסִביב ִמיִלים

 ּוֵמאֹוָתּה. ַהַּקְרַקע ִמַּתַחת ַאַחת ְמָעָרה ְוִתְתַּגֶּלה
 ּוֵמאֹוָתּה. ָהעֹוָלם ֶאת ִלְׂשרֹף ֲחָזָקה ֵאׁש ֵּתֵצא ְמָעָרה
 ְּבָכל ֶׁשִּיְׁשלֹט ֶעְליֹון ָּגדֹול ֶאָחד ָעָנף ִיְגַּדל ְמָעָרה

 ֶעְליֹוִנים ּוְקדֹוִׁשים. ַהַּמְלכּות ִּתָּנֵתן ְולֹו, ָהעֹוָלם
, ָהעֹוָלם ְּבָכל ַהָּמִׁשיחַ  ֶמֶלךְ  ִיְתַּגֶּלה ְוָאז, ֵאָליו ְתַּכְּנסּויִ 

, ֶׁשִּיְתַּגֶּלה ְּבָׁשָעה, ָהעֹוָלם ּוְבֵני. ַהַּמְלכּות ִּתָּנֵתן ְולֹו
 ֶׁשל ְוׂשֹוְנֵאיֶהם, ָצָרה ַאַחר ְּבָצָרה ִנְמָצִאים ִיְהיּו

 ֲעֵליֶהם ַהָּמִׁשיחַ  רּוחַ  ִיְתעֹוֵרר ָאז, ִיְתַּגְּברּו ִיְׂשָרֵאל
. ָּבֵאׁש ִיְׂשרֹף ֵׂשִעיר ֶאֶרץ ְוָכל, ָהְרָׁשָעה ֶלֱאדֹום ְוַיְכִרית

 ְוָהָיה, ֶׁשָּכתּוב ֶזהּו. ָחִיל עֶֹׂשה ְוִיְׂשָרֵאל, ָּכתּוב ָאז
 ֶׁשל אֹוְיָביו. אְֹיָביו ֵׂשִעיר ְיֵרָׁשה ְוָהָיה, ְיֵרָׁשה ֱאדֹום

 ָיִקים ַההּוא ּוַבְּזַמן. ָחִיל עֶֹׂשה ְוִיְׂשָרֵאל - ְוָאז. ִיְׂשָרֵאל
 ֵמֶהם ְוִיְׁשַּתַּכח, ַעּמֹו ֶׁשל ַלֵּמִתים הּוא ָּברּוךְ  ַהָּקדֹוׁש
. ָחִיל עָֹׂשה' ה ְיִמין] ח"קי תהלים[ ֶׁשָּכתּוב ֶזה. ַהָּמֶות

 ְוָעלּו'] א עובדיה[ ְוָכתּוב. ֶאְחֶיה ִּכי ָאמּות לֹא
' ַלה ְוָהְיָתה ֵעָׂשו ַהר ֶאת ִלְׁשּפֹט ִצּיֹון ְּבַהר מֹוִׁשִעים
 ָּכל ַעל ְלֶמֶלךְ ' ה ְוָהָיה] "ד"י זכריה[ ְוָאז. ַהְּמלּוָכה

  :"ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד' ה ִיְהֶיה ַההּוא ַּבּיֹום ָהָאֶרץ
  
  )75(   ?מי רצח את רבי אלעזר 

  א"תשעאב , מסעי ק"מוצש - ה'אהרל
 איך, נגמר העולם, להבין יכול לא אני, מזועזע אני

 בכל דבר כזה קרה מתי, דבר כזה להיות יכול
, יהודים שני, קצר כ"כ בזמן פעמיים, ההיסטוריה

 רוצחים, שבת שומר כביכול אחד, חרדים כביכול
 טהור קטן ילד אחד, טהורים יהודים שני קר בדם

 העולם כל? קורה זה איך. הדעות לכל, צדיק ואחד
 נרצחו הם? בהלם אנחנו למה אבל, בהלם החרדי
 לא ואנחנו, שלנו העברות בגלל נרצחו, בגללנו
 שיגידו רוצים ולא, לדעת רוצים ולא, להבין רוצים

, הגויי העולם את להמשיך רוצים אנחנו כי, לנו
 לא שהיא יהדות של עולם, שקר של העולם
  .בכלל יהודית ולא גויית אידישקייט, יהדות
 צריכים שאנחנו לשמוע רוצים לא אנחנו  

 לשנות צריכים אלא, קצת רק לא אבל, להשתנות
 רוצים אנחנו. מעלות 180 ב שלנו החיים את

, להתנהג איך, לעשות מה לנו יגידו שלנו שהרבנים
, אוי אוי: יגידו הם אבל, האסון את להבין איך

 רב כל שעל לדאוג צריכים אנחנו, גדולה טרגדיה
 עם פלאפון חייב ילד וכל, ראש שומר יהיה גדול
 שאנחנו מה וזה. במצוקה הוא ו"ח אם, חרום לחצן

  .והנורא האיום, הזה המצב מכל לומדים
 לומר לא רוצה אני, לכם לומר רוצה ואני   
 מתוך גדולה צעקה, לכם לצעוק רוצה אני, לכם
? עושים אתם מה: שלי הנשמה מתוך, שלי הלב
? כסף? מהחיים רוצים אתם מה?  רוצים אתם מה

 חתונות? רוצים אתם מה?  טיולים? מסיבות
? יום כל פיצה לאכול? רוצים אתם מה? מפוארות

  ?מהחיים רוצים אתם מה
 היום שלנו הישיבות, ברור לכם אגיד שוב אני   

 בתלמידים מלאות הם, כ"בד ה"מהקב ריקות
 ובטחון אמונה אין, שמים יראת אין אבל,  לומדים

 ולכל לאידישקייט שייך זה כי' ה את ומזכירים'. בה
 ישיבות לנו ויש. המעוות האידישקייט של ההצגה

 למי כסף הרבה תיווך ומשלמים, לעסק שנהפכו
 בבחורים פוגע וזה, חכם ראש להם שמביא
 בהרבה שלהם השמים שיראת אפילו, אחרים
, ישיבות והראשי". מהגאונים" גדולה יותר פעמים

 של הרושם, הרושם את רוצים רק, לפחות הרוב
 כמה. הצדיקים הבחורים כביכול של הלימוד
 זה מה. מאד מעט? בכלל יש צדיקים בחורים

 של דור מגדלים, מתוכן ריקים רובם?  הישיבות
 עם קשר בכלל להם שאין, שקוצים בחורים

  .ה"הקב
 שקוצים, מהכאב כמעט מתפוצץ, כואב שלי הלב   

 הולכים גם והבנות, לשקוצים נהפכנו, שקוצים
 יעקב הבתי רוב, ס'שיקצ, ס'שיקצ, יעקב לבתי

 עם לבוא לבנות נותנים לא, פריצות מלאים
 של רציני חלק לראות חייבים, ו"ח ארוכות שמלות

 חולצות חייבים, הרגל בצבע גרביים חייבים, הרגל
, פתוח להיות העליון לכפתור מאפשרים, צמודות
 אבל, תמיד לא, והמורות. ס'שיקצ להיות וחייבים

  .פחות ולא, ס'שיקצ, ישמור' ה, עכשיו לרוב
 שהלבוש שאומרים אלה כל את מזהיר ואני   

 רחבות וחולצות ארוכות שמלות של הצנוע
 תשובה יעשו לא שאם, קיצוני שזה כהות וגרביים

 חיי חיים הם כי, טוב יהיה לא שלהם הסוף, מיד
  .שקר, שקר?  שומעים אתם, שקר, שקר

 הרב ואת, ל"זצ לייבי את רצח הזה והשקר   
 החדש הדור את מדריכים, זה רק ולא. ל"זצ אלעזר

 של לפריצות שדומה בקדושה, עקומה בקדושה
, ישראל בעם קדושה לנו ואין כמעט והיום. הגויים

 נעשה, "קבלנו התורה את. סגולה עם, הנבחר העם
  .שכחנו" תהיו קדושים" אבל, אמרנו" ונשמע

 מצעד כשיש שותקים, טמבלים, אתם טמבלים   
 ואנחנו, תועבה? שומעים אתם, תועבה, תועבה

 תועבה מצעד היה שלשום: הערה. (שותקים
 הלכו אמיצים יהודים כמה ושם פה רק) בירושלים

  .נגד למחות לרחוב
  
  
  
   Becky Lewisצולם ע"י                  
  אינדיאנה, ארה"ב                 
                 28/3/2016  

  
  
  
  
  
  
  
 אותם שומעים לא למה? הדור גדולי ואיפה   

 שלטון תחת כורחם בעל אסירים הם? היום
 על להתפלל צריכים, לנו אוי.  והגבאים העסקנים

 שהם מהשקר להשתחרר שיוכלו, שלנו הדור גדולי
 נותנים לא, לדבר להם נותנים לא, אותם סוגרים

  .להגיד להם
 מה? שלנו העתיד מה, לנו אוי, לנו אוי, לנו אוי   

  ?הבא הדור עם יהיה מה, לנו אוי? שלנו העתיד
, קר בדם ל"זצ לייבי את רצח הראשון הרוצח   

. היה הוא קצב, קצב, קר בדם לחתיכות אותו וחתך
 החילונים.  שלנו לילדים עושים שאנחנו מה וזה

, אנחנו וגם, רוחנית הילדים את רוצחים בכלל
 אנחנו, ה"לקב ביותר  הקרובים הכביכול החרדים
 העקום החינוך עם, שלנו הילדים את רוצחים

 של הרעיונות כל עם, הזהב עגל של החינוך, שלנו
 של הסרטים, הגויים של הפסיכולוגיה, הגויים
. הגויים של בכיוון הכל כמעט והיום, הגויים

  !גיוואלט
 בבזבוז שלנו הצעיר הדור את מחנכים אנחנו   

 והכל', וכו נופש, בידור, אוכל, לבוש על זמן
, שקר הכל זה, כשר לא זה אבל, כשר לכאורה

  .שקר, שקר
 כמו שלהם ללבוש מתייחסים מהבחורים והרבה   

, צרות חליפות, צבעוניות לעניבות דואגים, בחורות
 לכובעי רב זמן המקדישים ויש. מודרניות נעליים

, מודרניים הכי הגבוהים לשטריימלים, הבורסלינו
 שעדיין הנשים כל על מלדבר עייף כבר ואני

 והן, הנוכריות הפאות עם ברחוב מסתובבות
  .פנויות נשים כמו להיראות שמחות

 של בידיו נפלנו איך, ירדנו איך, לנו אוי, לנו אוי   
, אלילים עבודת ממש זה וכל. אחרא הסיטרא
 לעגל, לשטחיות לחיצוניות מכוון שהראש ומראה

  .ולקדושה ה"לקב מכוון שיהיה במקום, ממש הזהב
 כמה, ו"ח בינינו תועבה לנו יש, התועבה ומצעד   

 בחדרים, מדרש בבתי או במקוואות הותקפו ילדים
 אבל, לדבר אסור, שקט, זה על מדברים ולא', וכו
 של גם, בישיבות כזאת בעיה שיש יודע בחור כל

 זה החילונים ובין, החרדים של וגם המזרחיסטים
 אנחנו". הנורמליים החיים" של חלק כבר  נעשה

 על לשמור מנסים יהודים מעט, כבר מטונפים
 מלא והשאר, הזרם נגד ללכת, אמיתית קדושה
  .טינופת, טינופת

 שהאישה, צדיקים שאתם חושבים ואתם  
 החולצות, והאיפור הקסטם פאת עם, צדיקה

, השקופות הגרביים, והקצרות הצמודות והחצאיות
  .פויה, פויה? צדיקה

 מלאות דמעות עם בוכה שהשכינה יודע אני   
 מנסה' ה כמה. ישראל עם על צער, צער, צער

. עוזר לא, עוזר לא וזה שהיה למה אותנו להחזיר
 רואים לא אתם? יהיה מה? נעשה מה? נעשה מה

 ל"זצ שלייבי חושבים אתם? מתפוצץ שהעולם

 צדיקים שאנחנו בגלל נרצחו ל"זצ אלעזר והרב
 שלהם האכזרי שהרצח חושבים אתם? גדולים כ"כ

 שחושבים כאלה ויש? קשה מגזרה אותנו יציל
, שטויות, קל יותר לנו שיהיה מנת על מתו שהם

 שלנו והעברות, שלנו מהעברות מתו הם
  .ממשיכות

 שמח לא שהוא לנו להראות רוצה ה"הקב  
, הקורבנות את, הצדיקים את לוקח הוא, אתנו
. בסדר לא שאנחנו לנו להראות רוצה הוא אבל
 ולהראות זה את להפוך שינסה מי את מזהיר ואני
  .בסדר כן שאנחנו, הפוך שזה

 יוצאות ובחורות לומדים בחורים הרבה יש, כן   
 גם וזה, ללמוד יוכלו שלהם שהבעלים כדי לעבודה

 של הקדושה חשבון על כי, שקר זה, שקר זה, שקר
 ה"הקב, שקר וזה. הכל את עושים היהודים, הבית

 השקר מאשר, עובד ובעל, בבית אמא מעדיף
, התורה לפי מתאימה לא לעבודה יוצאת שהאישה

 אפילו, כן גם שקוע שהוא, בעלה את להחזיק כדי
  .הזהב בעגל הכולל בתוך

 מזהיר אני, לנו אוי, לנו אוי, לכם אוי, לכם אוי   
 לא, סתם לא, להתהפך עומד העולם, שוב אתכם
  .סתם

 לא אנחנו שאם, לנו אזהרה זו, האלה הרציחות   
 אז', ה של האמתית לדרך', ה דרך על שוב נעלה

 עליהם אלעזר והרב מלייבי פחות לא, נעבור אנחנו
  .ל"רח השלום

, מאד מאד הלב לי כואב, שלי את אמרתי אני   
 טובה הלא מההרגשה להיפטר איך יודע לא אני

 כי, קשים מאד דברים עלינו יפלו, הקרוב שבעתיד
  .להבין רוצים ולא עורף קשי אנחנו

  
  )172(  מסר לעם ישראל -האסון ביפן  

  א"תשע', א אדר ד"כ, דניאל
, פעמים מספר שדברנו וכמו, לסוף מגיעים אנחנו
 רעידות, (הזה העולם של הרס, ממש רואים אנחנו
, אויר במזג קיצוניים שינויים, געש הרי, אדמה
 בכל בהמוניהם למות וממשיכים שמתו חיים בעלי
 ברור יותר נהיה זה ועכשיו) בעולם מקומות מיני

  .אדם בני י"ע הטבע והרס, הטבע י"ע הרס, לכולם
, גנבים, רשעים שהם ההפלגה דור ואנשי   

 נראים, יפות ועניבות בחליפות הלבושים, רוצחים
, מלוכה בתי, עשירים, פוליטיקאים, תרבות אנשי

 העולם של בדברים מעורבים, האפיפיור ואפילו
 של העולם כצדיקי נראים חוץ כלפי אבל, התחתון
 אפשר אי, שקר של עולם, מבולבל עולם. הגויים

 לפעמים, בעיתונות הכתוב דבר בשום להאמין
 את אחד הסותרים מאמרים שני עמוד באותו
 כתוב כשהיה, פעם. להאמין אפשר אי. השני

 כי, שקר לכתוב שיעיזו חשבו לא, האמינו, משהוא
 משפט ובבית, המשפט לבית אותם יקח משהוא

 חלק הם המשפט ובתי, חוגג השקר אבל, צדק יש
  .העולם בכל, בארץ רק לא, השקר של
 נהפכה, היהודים מדינת כביכול, ישראל ומדינת   

 דתיים, חרדים כמה עם, המדינות כל כמו למדינה
 כמו, המדינות בכל כמו, במדינה שגרים וחילונים

 כמעט המדינה רוב אבל. ובאירופה שבאמריקה
 איך, לב שמים לא האמיתיים והיהודים, גויים

 התורה לדרך המתנגדים המנהיגים( הציונים
 של חלק ממש נהיו) מישראל אותה לעקור ומנסים

 לעשות התכנון עם קשורים הם, ההפלגה דור
, אחד לשלטון מתחת יהיה העולם שכל, אחד עולם

 רוצים הם. הזה לכיוון המדינה את ומכוונים
 ישראל עם של קשר של זכר כל ולהשמיד למחוק

 ישראל עם את ושלום חס למחוק, ה"הקב עם
  .מהעולם משה ותורת

 ארץ הפיכת י"ע? זה את לעשות עומדים ואיך   
 מהתורה הרחוקים אנשים של למקום ישראל

 ישראל מדינת את להפוך מתכננים והם, היהודית
 דבר וכל, אחד ושלטון אחד עולם של לחלק

 שיזרק או יושמד מכתיבים שהם ממה ששונה
  .לכלא

, היהודים מדינת תהיה לא שכבר? אומר זה ומה   
 שכל, ושלום חס בעולם אזור סתם עוד יהיה זה

 הרבה ויש, שם יגורו אנשים של סוגים מיני
 שאם וברור? בזה בסדר לא מה אז שישאלו
  .יהודית נשמה להם אין, זה את שואלים

, הגנבים, השקרנים הרשעים, שעכשיו כמו   
 בלי אותה וכבשו ב"ארה על התלבשו, הרוצחים

' מה שליחים והם, אחד טיל בלי, אחד כדור שירו
 והם, בעולם אחרות וארצות ב"ארה את להרוס
 והם. שלהם לעבדים העולם כל את להפוך רוצים

 את עושים שהם חושבים הם, ה"בקב מאמינים לא
 שהם איך רואים אנחנו ועכשיו. עצמם בכוחות זה

, לבנון על ומשתלטים השלטון את מפילים
 מתכננים והם', וכו תימן, לוב, מצרים, תוניסיה
  .ישראל בארץ כאן אינתיפאדה להתחיל

, שותק ישראל ועם, השתלטו הם ישראל על וגם   
, קיץ כל. רב שפע של לחיים התרגל, מבולבל
 אם ישראל ממדינת חצי, ליולי הראשון כשמגיע

, אמריקה, לאירופה מהארץ עפים, יותר לא
 צריכים'. וכו הוואי, אוסטרליה, הודו, תאילנד

. זה בשביל הזהב עגל הרבה, זה בשביל כסף הרבה
, רהיטים יש, בתים יש, חופשות יש, מסעדות יש
. הישראלים את שמעניין מה וזה, מכוניות יש

 רוצים, שקט רוצים, מלחמה רוצים לא הישראלים

 טעון גניזה                            בס"ד



 מה לדעת רוצים לא. הזה העולם מתענוגות להנות
  .שקורה

 לראות, ויהודי יהודי כל של המבחן יבוא ועכשיו   
 יכול לא האמיתי היהודי. יהודי באמת הוא אם

 הוא, לו תיתן לא שלו הנשמה, גוי להיות לסבול
 ויכריחו חילוני יהודי יקחו אם. יהודי להיות חייב
 אפילו, יתנגד הוא אמיתי הוא אם, גוי להיות אותו

 יהודית נשמה זו כי, שלו החיים של במחיר
  .שמים לשם עצמה את שמקריבה אמיתית

 לעולם ששייכים מנהיגים ויש ישראל מדינת יש   
, גוי לעולם ישראל את להפוך שרוצים הגויי

 של כוונתם. לזה יסכימו לא האמיתיים והיהודים
 כל את ולהשמיד לאבד, להרוג היתה, והיטלר המן

 את להרוג היתה היוונים של כוונתם. היהודים
 למחוק, היהדות את להרוס, היהודית הנשמה

. ה"הקב עם ישראל עם של קשר כל ולהשמיד
, עכשיו שלנו המצב וזה.  שניהם את לנו יש והיום

 אי לנו שהייתה קשה הכי המלחמה זו, פשוט לא
, שם והאויב פה אנחנו, ברור היה זה פעם. פעם

, שם גם הוא האויב והיום, מי נגד נלחם מי וידענו
  .בתוכנו נמצא אפילו וחלק, פה גם
 באמונה חזקים כך כל היו היהודים פעם   

 אותם לקחו וכאשר, ה"בקב שלהם ובביטחון
 את שנהרוג או נוצרים גוים שתהיו או: ואמרו
 השלמה האמונה, האומץ, הכח להם היה, כולכם

 את ולהרוג, חרבות, סכינים לקחת', בה והביטחון
 ולא עצמם ואת שלהם הילדים ואת הנשים

  .להתנצר להסכים
 שזו למדו והרשעים, מפונקים אנחנו היום אבל   
 שהדרך למדו הם, היהדות את להשמיד הדרך לא
 למשוך, הזהב עגל דרך לאט לאט היא היהודים עם

 עכשיו ייפול לא הוא אם, הגוי לעולם למטה אותם
 לבד כבר יתרחק והוא כאלה חיים של דור עוד אז

 יהרגו פשוט, סבלנות להם תהיה לא ואם, ה"מהקב
  .המתנגדים את
 תוך התבוללות 50%, אמריקה את למשל קחו   

. ירחם' ה, דרך באותה הם גם הנותר והרוב, דור
 חזרה של תנועה יש כי, בעיה להם יש עכשיו, אבל

 להיכנס הכל את עושים הם זאת למרות, בתשובה
 האמונה את להרוס, אותנו ולהרוס החרדי לעולם

 להכניס מצליחים, מאד מצליחים והם, והביטחון
 פרוטה כל ועל, כפירה שלנו החרדים הספר לבתי

 עם בחזרה זה את מושכים, לנו שנותנים
  .בנו שמכניסים שלהם האפיקורסיות

 שתלוי ליהודי ואוי, שלהם בכסף תלויים ואנחנו   
 ואת שלו הנשמה את מוכר הוא, שלהם בכסף

 החזון כמו גדולים שצדיקים נכון. שלו הבא העולם
 שמותר אמרו ל"זצ מבעלזא ר"והאדמו ל"זצ איש

 לא, היום חיים היו הם אם, אבל, כסף מהם לקחת
 החרדים בין ועכשיו. זה עם מסכימים שהיו מאמין

 היהודים רוב, לצלחת קרוב הכי ישב מי, ריב יש
 מה להבין וקשה, שלהם הנשמות את מכרו בכנסת

 שמכרו מרגישים לא הם כי, כבר שמה עושים הם
 רק מרגישים, וכבוד ממון עבור שלהם הנשמה את

 החוצה, החוצה החרדים היהודים את שמושכים
  .לשקר אותנו ומכניסים, שלנו הרוחניות מהגטאות

 כבר, השקר של צבא, בצבא כבר יש אנשים כמה   
 בתור לצבא להצטרף אברכים הרבה שכנעו

 מוריד זה אבל נשים עם בעירוב לא אמנם, עובדים
 הרבה כך כל שהכניסו סתם לא וזה. רוחנית אותם
 בהם ישתמשו אחד שיום דואג ואני, לצבא גוים
 טילים 100,000 איזה יש והנה. ו"ח, יהודים נגד

 יורים? בכלל צבא לנו יש האם, ישראל לכיוון
, טילים כמה עם קצת אותם מדגדגים אנחנו, עלינו

 רק אנחנו אבל, מחבל איזה הורגים לפעמים
, דבר של בסופו כי, אמיתי לא זה, הצגות עושים
 גם זה, בלבנון כמו מלחמה תהיה אם אפילו

, שנלחמים הרגשה ישראל לעם לתת, מלאכותי
  .פעם כמו שזה

, לגשמיות השאיפה כי אשמים, החרדים, אנחנו   
 לכל ומעבר מעל להיות הפך, הזה העולם להנאות

 הוא, קיצוני הוא, משוגע הוא שמתנגד ומי. גבול
 שכביכול לחרדים אוי. לנו אוי, נורמלי לא

 יש השם ברוך. לנו אוי', ה דגל את מחזיקים
 את לסגור משתדלים שבאמת בודדים יהודים
 את להרגיש שלא כדי, רוחני קיר מאחרי עצמם

. החרדי הרחוב של אפילו והטמטום הלכלוך
 אבל, פחות ולפעמים יותר מצליחים לפעמים

 אם אפילו, הזאת ההשתדלות ובזכות, משתדלים
 קשה דבר זה שלנו בדור כי, מושלמת לא היא

 על ומסתכלים, נגד הסביבה כשכל, לעשות ביותר
 יהודים, פעם כמו להיות שמשתדלות הנשים
 וכל, ה"לקב קרובים, פעם כמו אמיתיים טובים

 אבל, משוגעות שהן ואומרים, צוחקת הסביבה
 והמעודדים התומכים והבעלים, האלה הנשים
 נשים בזכות". הדור של הגיבורים הם, שלהם

 נשים ובזכות ממצרים אבותינו נגאלו צדקניות
  ".להיגאל עתידים צדקניות

 או פחות הלבושים, חרדים הכביכול, והיהודים   
 כל לא כלל בדרך נשותיהם אך, יהודים כמו יותר

, מפוארות מאד פאות עם, יהודיות כמו לבושות כך
 גלויות כמו נראות, מפוארות כך כל לא אם וגם

 הרגשה עם, הגויות כמו צרות מידי חצאיות, ראש
 מעורבים במשרדים לעבודה כשהולכות חופש של
 לא אמא, הביתה באים פעמים הרבה והילדים'. וכו

 נכנסת, לומד האבא אם וגם, בעבודה אמא, בבית
 יודעים האמיתיים והיהודים. הזה לבית הגויות

 יודעים לא אמיתיים הלא והיהודים, שקר שזה
  .שקר שזה

 בין יש גיטין כמה ולראות, מסביב להסתכל רק   
, לחרדים יחסית גדולים מאד מספרים, החרדים

 אותם משווים אם גדולים מספרים לא הם ואמנם
 זה החרדים בשביל אבל, הגוים או החילונים מול

 של אחרות קשות עברות של מקרים כמה. הרבה
, ביותר החרדים בין היו לא פעם שאף עריות גלוי
 לא אבל, מהדרך ירד שמשהו מקרה איזה היה אולי

 פאות עם חרדים יהודים כמו שלבושים אלה בין
 לא פעם אף זה, ביותר חרדי ולבוש זקנים, ארוכות

  .היה
 מקרר, חזק נכנס רב הערב, שיש מה זה, ועכשיו   

. הגשמי לעולם אותם ומושך היהודים את
 שייכים ישראל מדינת כולל העולם בכל והמנהיגים

 אחת ממשלה לעשות רוצים והם, המבול לדור
 ושלום חס הכלי והם, העולם כל על שתשלוט

 עוזר' ה. ישראל בארץ ישראל עם את להרוס
 ביום המן של בסיפור וכמו. להשתלט לרשעים

 הנפילה של הרגע הגיע אז גבוה הכי היה שהוא
 משנה' של המעלה מרום שלו ביותר הגדולה

 האפשרות את לעמלק נותן הוא היום גם'. למלך
  .אותם להפיל כדי וזה גבוה מאד לעלות

, לאזורים מחולק יהיה שהעולם שלהם והתכנון   
 אנשים של, גוים של אזור עוד תהיה וישראל
' ה, אתכם מזהיר ואני. ו"ח, יהודים היו פעם שאולי
 מעלה אתכם מעלה, ההפלגה דור, אתכם מעלה
. ביותר קשה נפילה מעט עוד לכם ותהיה, מעלה
 הכי יפלו, כביכול היהודים ההפלגה דור ואנשי

 וליהודים, מהם זכר יישאר לא, מהגוים יותר, חזק
 אבל, יהודים הם הדין שלפי, רב ערב שהם

 לעגל מסביב רוקדים עדיין הם, לא בהתנהגות
 טוב יהיה לא שלכם הסוף גם כי, תזהרו, הזהב
 הדתיים, החרדים, האמיתיים וליהודים. בכלל

 תחזרו, היום חילוניים שעדיין ואלה, לאומיים
, קרוב והסוף, זמן אין כי, עכשיו תחזרו, ה"לקב
 אפשר כבר, מלבדו עוד שאין לראות אפשר וכבר

 תחזרו, לאמת תחזרו, ברור השקר את לראות
  .מגיע כבר הסוף, לאמת

' ה, במדבר שהיה כמו כי, כלל לפחד לא והעיקר   
, מגורים מקום, שלנו הצרכים לכל וידאג דואג
 זקוקים שאנו ורוחני גשמי דבר וכל, בגדים, אוכל

 מה אין, ה"בקב שבוטחים האמיתיים ליהודים. לו
 יאמר הוא וידלוק לשמן שאמר מי, כלל לפחד

  .כה, תענית. וידלוק לחומץ
  
   אני הייתי בהר סיני 

  א"תשע' ב באדר' ו, ה'מוישל
, הרוגים אלפי, ענקי אסון היה ביפן, עצוב מאד אני

 האטומי הכור, גג קורת ללא ואלפים נעדרים אלפי
 היה שלא דבר ספק בלי וזה, התפוצצות סף על

 יהיו, שכתבתי מה שתקראו ועד, היום עד בעולם
 זה מה אבל. הזו הטרגדיה על חדשים גילויים עוד

 כי, המסר את יבין לא ישראל עם רוב אם, משנה
, אחר עם לאף ולא, ישראל לעם רק מכוון זה כל

 להמשיך רוצה, לשמוע רוצה לא ישראל עם אבל
 לו שקוראים הקרנבל את לקלקל רוצה לא, לחגוג
  .ושלום חס, פורים

 הערבים, קרוב יותר המסר את להביא וכדי   
 אמא, ילדים שלשה ורצחו, איתמר לישוב נכנסו
 אולי וזה, סכינים עם קר בדם, מפשע חפים, ואבא

 מכיר שאני כפי אבל, היהודים של החג את יקלקל
, מאד מהר מזה ישכחו הם, היום של היהודים את

  .שלהם החגיגות עם וימשיכו
 את מבין ואני, ילד רק אני? אתנו יהיה מה   

 שהייתה נשמה, מאד גדולה נשמה לי יש כי, האמת
 כי, סיני בהר הייתי שאני זוכר אני. סיני בהר

 לי אין כי, שלי לזיכרון ישירות קשורה שלי הנשמה
 רק. היהודים רוב של הרוחניות המחיצות את

 יצאו שהם לזכור יכולים האמיתיים היהודים
 האמיתיים היהודים רק. סיני להר ועלו ממצרים

 ורק, התורה את באמת קבלו שהם להרגיש יכולים
 יהודים מאמינים הלא בין עדיין יש ואם. ינצלו הם

 כביכול אותם יתפוס' ה, ושלום חס אמיתיים
 ולא יכאב זה, לגאולה בכח אותם וימשוך באוזן
, האפיקורסים וכל. לאמת יגיעו ה"ובעז, קל יהיה

  .מהעולם ייעלמו ועמלק רב-הערב
 מכות יקבלו שבעתיד מקום וכל, אוסטרליה, יפן

 בכל מכות ויהיו, אחר מכיוון או, מהטבע קשות
 ממה מפחיד יותר הרבה ויהיה יגדל וזה, מקום
, האלה המכות וכל, מפחיד יותר הרבה, ביפן שקרה

 פורענות אין". תשובה לעשות כדי בשבילנו רק הם
  ג"ס יבמות", ישראל בשביל אלא לעולם באה

 הזמן הגיע, ל"בחו היהודים כל את מזהיר ואני   
, ישראל לארץ לעלות ולהתחיל החפצים את לארוז

 לכם יש אם בין, לא או לגור מקום לכם יש אם בין
. אומר שאני מה את יוכיחו הזמנים, לא או כסף
  .לעלות חייבים, "יא לכיוון לזוז חייבים אתם

 יודע שאני אפילו כי, "יע על מפחד מאד אני   
 כאב איזה יודע לא אני, ינצל אמיתי יהודי שכל

 תנצלו, יהודים. לנו יעזור' ה. יקח זה סבל ואיזה
 אלא, קרנבל מזה לעשות בשביל לא, פורים את

 את לקרוע, הרצפה על לשבת. תשובה לעשות
  .ולבכות ולבכות, ולבכות, ואפר שק לשים, הבגדים

 מה, ואפר שק פתאום מה: "שאומרים ולאלה   
, שוב לכם להסביר רוצה אני?", ליצנים אנחנו
 עם של ההיסטוריה כל משך עשו היהודים שככה

 ואסתר הצדיק מרדכי גם, המלך דוד גם, ישראל
, צרות היו כאשר, אחרים יהודים והרבה, המלכה

, ובכו וישבו, הראש על ואפר הגוף על שק שמו
 שיכול היחיד הדבר וזה, בתשובה וחזרו וידוי ועשו
  .לעזור

 ומסתובב בחלל תלוי הארץ כדור, ישראל עם   
 מפחיד זה, זה של תמונות רואים ואם, בחלל
 מה ואין בחלל תלוי הארץ כדור את לראות ביותר

 ברוב, אתם ואם. ה"הקב רק, זה את שיחזיק
 ה"הקב עם הקשר את מנתקים, שלכם החכמה
 אז, שלנו הבא והעולם הזה העולם את שמחזיק

  ?שלכם החיים עם יהיה מה? תהיו איפה
, הסוף זה, העיניים את תפתחו, ישראל עם   

 לא אתם ולמה, הסוף שזה יודעים הגויים אפילו
 את ממשיכים אתם למה? הסוף שזה יודעים
 אתם האם ?דבר קורה שלא כאילו החיים

 האם? שיכורים או מסוממים אתם האם? טפשים
 יש  ?יהודית נשמה לכם יש האם? יהודים אתם
 הזמן לא הוא פורים אז, יש אם? לא או לכם

 כמו להתנהג הזמן זה, הרצפה על ולהקיא להשתכר
 ימים שלשה שישבו, המלכה ואסתר הצדיק מרדכי
 מה וזה, בתשובה וחזרו הילדים עם יחד צמו, וצמו

 עם את שיציל מה וזה, ישראל עם את שהציל
  .ישראל

  
  )41(  היום הגדול והנורא מתקרב 

  ח"תשס אלול ב"כ, דניאל
, מתקרב ג יואל והנורא הגדול היום, ואחיותי אחי

, היום בעולם שחי אדם כל. ענק בצעדי מתקרב
 משתנה שהעולם ברור ולהרגיש ברור לראות יכול
 כל של פירוק רואים אנחנו הכיוונים מכל. מאד

  .עליהם נשענו אנחנו היום שעד הדברים
 כי, מתפרק. מתפרק המבנה כל, הכלכלי מהצד   
 בטוחים בעולם האדם בני רוב. שקר על בנוי זה

 עיניים אחיזת רק זה אבל, ואמיתי חזק מבנה שזה
 כל עם אפילו, לגמרי ייפול זה מעט ועוד -

 להציל והעשירות הגדולות המדינות של המאמצים
  .באוויר שבנוי זה במבנה ולתמוך השקר את
. האחרון בזמן הרבה ראינו, טבע אסונות מצד   

 של שהדמיון ממה יותר, גדולים יותר עוד ויהיו
 בצורה והרסני מאד מפחיד. לדמיין יכול האדם
 לראות יכול אדם כל, לזה ובנוסף. ומדהימה ענקית

 מלחמה. וקשה ענקית מלחמה לפנינו שעומדת
 של הרס יהיה. בהיסטוריה מלחמה כזו היתה שלא
. עצומים ניסים גם ויהיו. העולם של שליש שני

 הימים. מהשמיים ישיר באים שהם ברור ויהיה
 לא האנשים רוב אבל, במהירות מתקרבים האלה

 אנחנו ואיך. עצמם את להציל מנסים ולא, זזים
: אחת מילה? מצב מכזה עצמנו את להציל יכולים
 ה"להקב לחזור שזה, בתשובה לחזור. תשובה

 שהוא אדם. הזה העולם הבלי בלי, באמת ולתורתו
, שלו בחיים שהיה וההבל השקר כל על מצטער
 ומשתדל, שלו הכוחות כל עם האמת את ורוצה
  .עצמו את יציל ה"שבעז אדם זה, לזה להגיע

 עם אולי, רועש כך כל שהעולם עכשיו אולי   
 עם אולי. האמת את לראות סוף סוף מוכן ישראל

 כל, האחרון בזמן לנו שלח' שה הסימנים כל
 כל דרך, הכלכלי המשבר דרך, הטבע דרך: המסרים

 איראן של האיומים דרך, ע"ל אישיים אסונות מיני
 פתח יפתח, זה כל עם אולי, כיוונים מיני ומכל
 הרהורי להרהר ויתחילו רבים יהודים בלב קטן

  .תשובה
! ה"לקב תחזור: יהודי כל לפני מתחנן אני לכן   

, הגוף על ושק, הראש על אפר שים, הרצפה על ֵשב
 - ַאֶבל כמו קריעה תקרע, אפר ואין שק אין ואם

 אף" ה"הקב נגד שעשית העבירות כל על ותבכה
 '' ננעלו לא דמעה שערי, ננעלו תפלה ששערי פי על

 במחשבה ועבירה עבירה כל על תעבור .לב ברכות
 חיים חי אני, מהרגע: ''ותחליט. זה על ותבכה שלך
 לא שעשיתי והעבירות, ה"לקב חוזר אני. אמת של

 הרגעים שאלה כאילו וידוי להגיד''. עוד אעשה
  .הזה בעולם שלך האחרונים

 להראות משהו תעשו לזה ובנוסף, תשובה קודם   
 לעצמכם תעשו, לו מחכים באמת שאתם ה"לקב
 וגם. משיח פני לקבל רק מיוחד לבוש, יפה בגד

 שזה, משיח לקבל מתאים שהבגד יבדוק אחד שכל
, ארוך שרוול עם רחב בגד, לאשה. צנוע בגד

. ומהצדדים מאחור גם הצוואר עד מכופתר
 אותו לקבל לרוץ יהיה אפשר אי, יבוא כשהמשיח

. מתאים לא ראש כיסוי עם או מתאים לא בגד עם
 או חצאית שום, פאה עם משיח לקבל אפשר אי

 נעל שום, עבה מספיק לא גרב שום, צמודה שמלה
, הגברים. צנועה אשה ממש, איפור בלי. צנועה לא
, צמודים לא להיות צריכים שלכם הבגדים גם

  .ומכובדים רחבים
. התשובה זה - הפנימי הלבוש את גם וצריכים   

 חזק כאב עם להצטער, שלנו העבירות על להצטער
 הלבוש, האלה הדברים שני ועם. דמעות עד

 אנחנו, המתאים הפנימי והלבוש המתאים החיצוני
 ויש. צדקנו משיח את בשמחה נקבל הקרוב בעתיד

 של הקשר של היסוד שזה, ביותר חשוב דבר עוד
 האמונה וזה. ולנצח הבא לעולם יהודי כל

 אותנו ברא שהוא. יכול הכל ה"שהקב והביטחון
 יאכיל הוא - רעבים אנחנו ואם, העולם כל ואת

 מיטה לנו יסדר הוא - עייפים אנחנו ואם. אותנו
 ואם. מים לנו יביא הוא - צמאים אנחנו ואם, נוחה

 מה וכל. אותנו ירגיע הוא - מפחדים אנחנו
 לא ואנחנו, לנו יספק הוא - צריכים שאנחנו
, צבא, חולים קופת, לאומי ביטוח, בנק צריכים
 רק - דבר שום צריכים לא אנחנו'. וכו משטרה
. שלנו הצרכים בכל יטפל והוא, ה"הקב את צריכים

 את לקבל זכות לנו יהיה כזה ובטחון אמונה ועם
  .ברחמים צדקנו משיח

  
  )67(   עוזר לנו הפחד 

    ח"תשס בשבט' ו,  בנימין
 שיודעים החרדים בין אלו הם, ביותר השמחים...

 סכנה לפני עומדים שאנחנו יודעים הם. אמת
 מאלפיים יותר מחכים כי שמחים אך, ביותר גדולה



. הזמן שהגיע נראה סוף וסוף משיח פני לקבל שנה
 לפי אחד כל, אומללים הם האחרים היהודים כל

 לא, האמת את חשים לא הם כי. הרוחנית דרגתו
 לא הם, הקדושות בנבואות מסתכלים ולא מבינים
 כל עם עמוק מקלט יש אם שאפילו מבינים

 על לשמור שיכולה ביותר החדשה הטכנולוגיה
' ה אם ישרוד לא האדם, גרעינית פצצה נגד האדם

  .רוצה לא
 מהסכנה לצאת יכולים באמת אנחנו איך לכן   

 כי, ממלחמה רק לא היא הסכנה ?הזאת העצומה
 ועוד, לנו שמחכים עצומים טבע מאסונות אם

 עצומות מכות. מהם יודעים לא שאנחנו אסונות
  .מצרים של מהמכות יותר

' בה דבוקים שהיו אלה רק ?ממצרים יצא ומי   
 אלה רק, עכשיו וגם. הגאולה את רצו ושבאמת
 את לקבל ובאמת הגאולה את באמת שרוצים
 לעבור יוכלו אלה רק. הרע יצר בלי ועולם המשיח

 כמותם היו שלא, משיח חבלי של הקשיים את
 לקבל ה"בעז יזכו אלה רק. היום עד הזה בעולם

  .צדקנו משיח פני את
 גם טוב יתבונן יהודי שכל כדאי ?להינצל איך   

 את לראות מסביבנו שקורה במה וגם בנבואות
 לנו עוזר הפחדממש.  ולפחד הגופניות הסכנות

 עגל''ו הגשמיות של הדרך, השקר דרך את לזרוק
  .ה"הקב את ולחפש -'' הזהב

, וצד צד מכל ואיומים מסרים לנו שולח ה"הקב   
 לנו אין שאולי מאוד ולדאוג זה את להפנים ועלינו
 קרובים מספיק לא אנחנו אולי. ו"ח זכויות מספיק

 ואת הראש את לנו שתופס שקר בנו יש אולי, 'לה
 פגם כל ולהוציא פינצטה עם להיכנס צריכים. הלב
 חלקים ביססנו זה שעל ושקר שקר כל, ופגם

  .מחיינו
', לה קרובים יותר הרבה להיות צריכים החרדים...
 ואם ומצוות תורה של המסגרת כל את להם יש כי

 יותר יהיה נגדם הדין, כזאת בקדושה חיים לא
 שלהם הסוף, שצריך כמו חיים כן הם ואם. קשה
 תהיה זאת, סוף יהיה לא וזה. טוב מאוד יהיה

  .התחלה
 עם של הגשמיות של לנושא נעבור עכשיו   

 הביטחון: לשרוד כדי לתקן שצריכים ומה ישראל
, אותנו להציל יכול ל''צה שכאילו כגון, בשקר

 שמשרד, אותנו יפרנס לאומי שביטוח המחשבה
  '.וכו' וכו ו''ח אותנו יחנך החינוך

 היום החילונים, מקום בכל שיש הקדושה חוסר   
 אפשר והכל מותר הכל, ונגל'בג כמו, חיות כמו הם

 להתעטף או בגדים בלי ללכת אפשר. לעשות
 העולם. לאדם שמתחשק כפי למטה עד מלמעלה
 קדושה בכלל אין. השליטה את איבד הגויי-החילוני
 של הרוחני הבסיס אבל - ביניהם למצוא שאפשר
 מאוד היא האנוכיות .''תהיו קדושים'' זה היהודי
 בין ביחסים משפיע וזה, ותחום תחום בכל חזקה
 בצרכים מתבטא וזה) חינם שנאת עד( לחברו אדם

  .נדע שלא, חזקים מאוד ויצרים גופניים
 עושה שהוא מה עושה אחד כל, תוכחה אין   

 שיגיד מי ואין רוצה שהוא ואיך צניעות בחוסר
 עושים אז, לומר מעז מישהו ואם. נגד אחת מילה
 גרועים בדברים אותו ומאשימים צחוק ממנו

 העולם של לטינופת שנותנים החרדים אלה. ביותר
 לא אלה, דרכים מיני בכל אצלם להיכנס החילוני
 ייפול והדין, ישראל לארץ ולא לתורה לא שייכים
, שסוטה הזאת מהקבוצה מי ולכן, קשה עליהם
 קדושים'' ישראל עם לכל נאמר. במיוחד יסבול
 מחויבים, לדוגמה שנחשבים אלו אבל'' תהיו

  .צדיקים להיות להשתדל בשמים
, רחבים בגדים, מכוסות להיות צריכות נשים   

. פאה לא, מתאים ראש כיסוי, וארוכים אטומים
. בדיבור וגם בהליכה גם בצניעות להיות צריכות
  .הספר בבית גם לצניעות הבנות את לחנך צריכים
 להיות לא שלהם מהנשים לדרוש צריכים הגברים

 אשת שתהיה מהאישה לדרוש צריכים. דוגמניות
 עד שמהבוקר בית. יהודי בית שבונה אמיתית חיל

  '.ה רצון עושים הלילה
 וכל ומצוות תורה עם יהודית שמחה של בית

  '.ה לרצון ששייכים הדברים
 מכוסים, צנועים להיות צריכים הגברים גם   

 כדי אך, חייבים לא הדין שלפי נכון. בבגדים
 גבר. חייבים ה''הקב לבין בינינו המחיצות להוריד

 ופ'צ או קצרים מכנסים עם או מעיל בלי שמתפלל
 תפילה לו להיות יכולה לא, הראש על] בלורית[

 אחר במקום שמחשבותיו מוכיח זה כי, אמיתית
 שגם המהודר הלבוש כל עם גברים יש. רצוי לא

 חזק ייפול הדין אלה על. בקדושה לא שלהם הראש
 זה'' תהיו קדושים. ''תשובה עושים לא הם אם

  .אידישקייט של הבסיס
 שמותר אמרו שלכם שהרבנים לי תגידו אם   

, לב תשומת שמושכות ארוכות פאות ואפילו פאות
 טיפש כל, אסור שזה אומר פשוט אוטיסט רק ואני
  .שאלה לא בכלל שזה להבין יכול

 זה כי, רב שאלת לא בכלל זה פאה עם ללכת אם   
 מותר אם רב לשאול כמו זה. אסור שזה ברור

 בלונדינית פאה שחובשת שאשה, חזיר לאכול
, הגוף על צמוד בגד עם אמיתי משיער, יפה ארוכה

 - שקופות גרבים עם, צרה יחסית חצאית עם
 יש, אסור וזה אחריה גברים] מכשילה[ מושכת
 באופן שפסקו ומהיום מהעבר הדור גדולי הרבה

  .הפאות נגד מוחלט
 לאט לאט. הליבה תכנית את הכניסו יעקב בבית   

 את לעשות שחייבים מוח שטיפת לעצמם עשו
 תעודות לקבל גם חייבים. החילונים של המבחנים

. בלימוד בעליהן את ויחזיקו עבודה שיקבלו כדי
 את להשאיר כאילו לעבודה שיוצאות האלו הנשים

 עם שלהן הילדים את משאירות, בלימוד הבעלים
 הטוב במקרה. לעבודה מעבודה ורצות מטפלות

  .בנות של ספר בבית מורה היא
 עםמעורב  במשרד עובדת היא, הרע במקרה   

, תורה לא שלהן הבעלים של והתורה', וכו גברים
 אמא לא כבר כזאת אשה. יהודי בית לא הבית כי

 שאומרת. לילדים היום כל שדואגת אמא, יהודייה
 בבוקר שמע וקריאת הברכות את הילדים עם

 ואם לחדר ישר או להסעה הבן את ומלווה, ובלילה
 אופה, בו לטפל כדי בבית היא חולה ילד ו''ח

 לבנות דואגת, ללמוד כח להם שיהיה ומבשלת
 לבעל ודואגת חיל אשת להיות איך שתדענה

 בית כמו - ללמוד בשביל שצריך מה כל לו שיהיה
 דורות לדורי המשפחה כל את מציל זה. חם יהודי

  .אמת של חיים לחיות
 לעבודה שרצה החרדית האישה היום אבל   

 אבל, כולם לא - מאוד הרבה, ללמוד שהולך ואברך
 עם הבעל אמנם. בובות כמו ותנרא -  ןמה הרבה
 בפנים ההבעה אבל פאה עם והאישה ציצית
. הפנימי האמיתי היהודי של המראה את איבדה

 יהודים. הזה ההפסד על ולבכות לבכות צריך
 ולא יהודים כמו נראים לא אך יהודים כמו לבושים

  .כיהודים מתנהגים
 שלא רק לא, גרוע ויותר! לנו אוי, לנו אוי   

 שרוצים מאלה צוחקים אלא כיהודים מתנהגים
 אחד. אותם מקררים, אמיתיים יהודים להיות

 להיות שרוצה אחר חרדי על צוחק חרדי שנחשב
 עושים'. וכו במנהגים בלבוש ה"להקב יותר קרוב
  !לנו אוי .אותו מביישים ואפילו צחוק ממנו

 יקבלו יהודים אלפים שבעת שרק נבואה יש   
 שואלים]. כב נהר ג מעין, לאברהם חסד[ משיח
 באמת כמה לחשב: לכם אומר אני? יתכן איך אותי

? כשיופיע המשיח את יכירו ולכן אמת מחפשים
. מספיק לא החיצוני המראה, בפנימיות לחפש צריך
 אך. ה''לקב לחזור האפשרות את יש יהודי לכל

 אותנו להחזיר מאוד רוצה ה"הקב. להחליט צריכים
 שרק להאמין רוצים שלא אלה. אותנו ולהציל
 את לראות צריכים, ינצלו אלפים שבעת

 כן' ה כי חזק לעבוד חייבים אנחנו. ההיסטוריה
 עם לחפש חייבים אנחנו אך, אותנו להציל רוצה

 אחת נקודה כי. זה את ולהוציא השקר את פינצטה
, האמת את לראות מאתנו למנוע יכולה שקר של
 ע"ל כמו זה שקר של נגיעה לו שיש אדם כי

 יכול מקרוסקופי משהו שאפילו הידועה המחלה
 בתוך שקר של אחד גרם. האדם את להרוג

  .השאר כל את יקלקל קילוגרם
 של תקופה זו. השקר איפה עכשיו לנו מגלה' ה   

 שזה - השקר איפה להבין חייבים לכן. שקרים גילוי
 האמת: חיים עץ דרך' בס כ''כש לחטוא לנו הגורם

 עבירות ו"ח לעשות יכול אדם. וגו הנשמה מחזקת
 עצמו את לשנות ורוצה מצטער הוא אם אבל

 יכול הוא, להתגבר כח לו אין רק שקר שזה ויודע
 יודע הוא, שלו השקר איפה יודע הוא כי, לנצח
 שהוא זמן כל. כח כך כל לו אין אך שקר שזה

 יודע שלא מי אבל. לנצח אפשרות לו יש, מצטער
 שרוצה אפילו, ממש מחפש שלא, השקר איפה
  .בבעיה הוא, לגאולה להגיע

 הם. בתשובה לחזור ממש רצו היהודים בפורים   
 של המשתה של לחטא שגרם השקר את חיפשו

 כולם ולכן בסדר היו שלא תפשו הם. אחשוורוש
  .ניצלו

. לאמת שקר בין ולהבדיל לראות חייבים אנחנו   
 שתלויים מרגישים שאנחנו גשמי דבר כל זה שקר
 רק זה אמת אבל. הזה בעולם להצלחתנו בזה
 שיכול היחיד הכח והוא, הכל את שיצר, ה''הקב

  .בחיינו דבר בכל לנו לעזור
 גם זה. חפצים רק לא זה, השקר שזה, וגשמיות   

 על מבוססים שלהם שהחיים אנשים יש. חיים דרך
 לאו הם. שרוצים ומתי שרוצים מה לעשות, חופש
, הזה העולם של חפצים שאוהבים אנשים דווקא

  .שקר זה גם אבל
 מאוד תלויים אבל מצוות ששומרים אנשים יש

 למצוא צריך אחד כל. שקר זה וגם ובחפצים בכסף
 על רק ולהישען זה את להוציא, שלו השקר את

 אחר יום כי, מאוד לנו עוזר ה"הקב עכשיו. ה"הקב
 עניינים מיני כל שלנו העיניים לפני מפיל הוא יום

 של הקדשים קדש היו שפעם השקר של ומושגים
 מגלה הוא') וכו כסף, ממשלה,  צבא( ''הזה העולם''

 העולם של הבסיס שזה השקר את העולם כל לפני
  .המודרני

 שרואים' ה של המסר את להבין צריכים אנחנוו   
 עצמנו את לטהר שלנו החיים את ולשנות עכשיו

  .ה"בקב ורק אך ולבטוח
 עם כל את מברך אני. זמן הרבה אין באמת   

 ונקבל השקר את נזרוק ביחד שכולנו ישראל
  .וברחמים בשמחה צדקנו משיח את] זה בזכות[

  
  !עם ישראל, שימו לב לסימנים 

  6-11-2012, ג"תשע חשון א"כמוישל'ה,  
 של חדש סוג של בפתחו כעת נמצאים אנו   

 קופצים, בבוקר מתעוררים כשהיינו, פעם. עולם
 עם לעבודה או להתפלל רצים, מהמיטה

 הלימוד שהיום תקווה של סוג איזה עם, התלהבות
 שבקרוב או, בעבודה קידום שנקבל או, טוב יהיה
 משהו. מילה-ברית או מצווה-בר או שידוך יעשו

 להתרגש. להתלהב, להתרגש לאדם לגרום שיכול
  .העולם עם להתמודד להתרגש, לחיות

, וכללים חוקים עם, פשוט נראה העולם פעם   
 או, דמוקרטי היה העולם שרוב הוא העיקרי והדבר
, הדבר של פירושו. המערבי העולם רוב לפחות
 הייתה אם גם. בשקט לחיות יכולים כיהודים שאנו

 היה לא זה עדיין, אנטישמיות של מסוימת מידה
 בקרב גם מקובל דבר היה לא וזה, מפחיד משהו

  .הגויים
-דרום, אוסטרליה, אנגליה, אמריקה, באירופה   

, אחרים רבים ובמקומות, סינגפור, אפריקה
. הפיננסי העולם לפסגת לעלות הצליחו היהודים

 מה שכל שנראה כך, תשובה בעלי ויותר יותר יש
 ועושר חומרי עושר, לטובתנו פועל עושים שאנחנו

. הזה בעולם העדן-גן את שהשגנו כמעט. רוחני
 טיול לעשות יכולים אנחנו, מזה יותר אפילו

, שלנו הגדולים הצדיקים בקברי להתפלל, לאירופה
 אלפי אשר, באומן נחמן רבי של הציון על וכמובן
 והרגשנו, שנה כל אצלו להתפלל נוסעים יהודים

  .רוחנית מבחינה גם עולים שאנחנו
-ליום לאומן להגיע, מטוס על לקפוץ בעיה אין   

 לארץ להגיע יצליחו אפילו וכמה, ולחזור, יומיים
 וכל, רחל-ולקבר המערבי-לכותל, למירון, ישראל

, שלנו החיים כבר נהיו כך. משבוע בפחות זה
 מרגישים ואנחנו, אחרות וחגיגות חסד מסיבות
 דבר שכחנו זאת כל עם. טובים יהודים שאנחנו

 היה לא הוא איכשהו. ה"הקב את שכחנו: אחד
 הוא איכשהו. שלנו החדשים בחיים כלול ממש
 הרדיפה, הגויים של החיים סגנון. החוצה יצא

 חזקה בצורה השפיעה – הזהב עגל אחרי שלהם
  .בקדושה נוראית לירידה אותנו הביא וזה, עלינו

. להיות יכול לא' ה, קדושה קצת רק שיש היכן   
 בחריפות תגיבו אתם, זאת לכם אומר ואם

 עם אנחנו? כזה דבר לומר מעז אתה איך: "ותאמרו
 לרוב שאנחנו לכם לומר חייב אני אבל!". קדוש

 לרמה נפלנו, ירדנו אנו. יותר" קדוש-עם" לא כבר
 מלאות שלנו והקהילות, מאד נמוכה רוחנית

 שלנו העסקים. מאוד נמוך נפלנו. רוחני בריקבון
, הקדושה בנושא. ישרה בצורה תמיד מנוהלים לא
 דומה בצורה סובלת החרדית הקהילה, ישמור' ה

 איבדה החרדית הקהילה, כן. סובלים שהגויים למה
  .קדושתה את
 יכולים אנחנו ואיך", תהיו קדושים" – ציווה' ה   

 וזוללים יושבים אנחנו כאשר, קדושים להיות
 יכולים אנחנו איך?! שבת- במוצאי הפיצה בחנות
 הולכים אנחנו המועד-בחול כאשר קדושים להיות
 הלבושות נשים עם גברים באולינג באולם לשחק
  !?מינימלי באופן

 הנשים כאשר קדושים להיות יכולים אנחנו איך   
 מאמא-שיידישע כמו לבושות לא בהחלט שלנו

 גרמו שהם בסגנון לבושים הם אולי. ללבוש צריכה
 לא זה. לא זה אבל. קודש שהוא להאמין לכולם
 באופן לבושות שלנו והבנות הנשים! קודש

 את רואים היו הם אם מתעלפים היו שאבותינו
! לנו אוי אז", צניעות" נקרא הזה הלבוש אם. זה

 הם. מנשותיהם זה את מבקשים והאנשים
 את מעודדים הם, האיפור את מעודדים

 השמלות, הפאות את מעודדים הם, התכשיטים
, מהן פחות-לא אשמים הם. הלאה וכן הקצרות

  .אשמים יותר אפילו
 תתלבשנה שנשותיהם רוצים היו הבעלים אם   

 למרבה אך. נפתרות היו הבעיות רוב אז, בצניעות
 של הלב תשומת את רוצים האלה הבעלים, הצער
 זה כלשהי מסיבה כי, בנשותיהם אחרים גברים
  !בהחלט אסור זה. הבעל של" אגו"ה את מרים

 בידיה תהילים לוקחת כזו גברת כאשר   
 אבל, שלה והנשמה הלב כל עם ומתפללת
 התפילות, צניעות-חוסר של בנתיב ללכת ממשיכה

. אליו מתכוונת שהיא למקום יגיעו לא לעולם שלה
 היא למה יודעת לא אפילו היא, הצער ולמרבה
 לה יש אם. באמת זה של המשמעות ומה מכוונת
 את לפתור' מה ומבקשת בוכה היא, בחיים בעיות

 שלה התפילות גם, לרוב אבל, שלה הבעיות
  .כשר לא למשהו, הזהב-לעגל קשורות

, מהדרך ירד מישהו או חולה במשפחה מישהו אם
 יכולים לא הם אבל, אמתיות שלה הדמעות אז

 אפילו והיא, קדושה-לא שהיא בגלל לשמים להגיע
 כשהיא יום שכל משום, קדושה להיות מנסה לא

 וחושקים עליה מסתכלים גברים מהבית יוצאת
 במודע מתעלמת והיא. בתכלית אסור וזה, בה

 עליה קללה יהיה בה שמביט אדם כל. זו מעובדה
, כביכול תורה ולומד שיושב בעלה ועל בשמים

 של לב-תשומת תמשוך שאשתו רוצה עדיין והוא
 אדם כל על גם כמו עליו תהיה הקללה אז. גברים

 לא הוא אם גם -  בה שמביט אדם כל, בה שמביט
  .בה חושק

 בא זה הוריקן, ישראל עם), ל"הנ מהסיבות( לכן   
 מזרח-ןבצפו היהדות של המרכזים כל את והיכה

 הקהילות ברוב פגע שההוריקן כלומר, אמריקה
 החרדים של המכריע הרוב. באמריקה החרדיות

 הופסק בהם בבתים. אחרת או זו בדרך הושפע
 רק. הזהב-עגל עם העיקרי הקשר נותק, החשמל
 לעשות יכולים לא שאתם הדברים כל על תחשבו

, סרטים אין, די.וי.די אין, מחשבים אין - חשמל בלי
 אין, אור אין, לבשל אפשר אי, חימום או מזגן אין

 הרב לעומק אתכם להביא שיכול דבר אין. מקרר
 ותבינו ותראו תסתכלו. רוחנית מבחינה שנפלתם

 אין, דלק אין, חשמל אין - לנו אומר' ה מה
 המזון אפילו. כלום אין, מטוסים אין, מכוניות

  .להשגה קשה
 כי, המסרים את, הסימנים את קרא, ישראל עם   

 ואני. עשר-פי גרוע יהיה זה הבאה הפעם - לא אם
, אגב ודרך". טבע אסונות" על רק מדבר לא

 ועדיין הקרובים בימים לקיפאון ירדו הטמפרטורות
 כדי חשמל ללא, חימום ללא חיים רבים יהודים
  .בתיהם את לחמם

 לא אתה, ישראל עם, זאת מבין לא אתה   



 בממשלת תלויים להיות לא, לנו אומר' ה  !?מבין
-בשום ולא, ישראל-בממשלת או, הברית ארצות

 לא, דבר בשום לא, בחיילים ולא בצבא לא, דבר
 לא, באחיות לא, ברופאים לא, הלאומי בביטוח
 על רק לסמוך יכולים אנחנו. בכלום תלוי להיות

 עצמכם את קחו אז. לנו שיש מה כל זה! ה"הקב
 ולא אמיתיים שמים יראי יהודים ותהיו, בידיים

, השקר עם הלאה להמשיך תוכלו לא כי", כאילו"
 המיותרת הגשמיות כל. להיעלם הולך השקר כי

 את תזכרו אתם, יקרה זה וכאשר, תיעלם שלכם
  .שלי המילים

 - כרגע אומר שאני מה, לכולכם לומר רוצה אני   
 זאת לכתוב יכול שאני וזה. ה"מהקב ישר הוא
 שאני מה כי, מאוד אותי משחרר, ואבא אמא, לכם

  .חשוב מאוד הוא - אומר
 בעולם נהיה מאוד שבקרוב, שתדעו רוצה אני   

 היום מכירים שאנו מזה לגמרי שונה שהוא
, לגמרי שונה יהיה הכל של הבסיס. בעבר וזוכרים
  .ה"בקב בביטחון מאוד חזקים להיות ונצטרך

 או, החשבונות את לשלם איך או לכסף שדואג מי
 פשוט', וכו בעתיד כלכלית הצלחה לו תהיה האם

! לך תעזור לא הדאגה, לדאוג מה לך אין! תירגע
 לעשות זה צריך שאתה מה וכל, לנו ידאג ה"הקב

  .בו ולבטוח' לה להתפלל, תשובה
 חושבים שאנחנו כמו להיות אמור לא העולם   

 שהיא בדרך זה את עושה' ה. להיות צריך שהוא
 עושה ה"שהקב מה אם גם. עבורנו טובה-הכי

 להיות תמיד חייבים אנחנו, מתאים לא לנו נראה
 כל וזה, עבורנו ביותר הטובה הדרך שזוהי בטוחים

 של בסופו. ולהאמין לדעת צריכים שאנחנו מה
  .מאד מאד מאושרים נהיה אנחנו דבר
  
  להגיע לנצח 

  דניאל, ירושלים, ח' תמוז תשע"ו
 המסר את לכתוב לי לתת שלי מאבא בקשתי
 שהרבה זאת בכל מרגיש אניאלה.  בדפים האחרון

 רוצים, לדעת רוצים לא, ישנים ישראל-מעם
, אבל בעתיד היו שהם כמו החיים את להמשיך

הקרוב כל זה יעלם ולא רוצים לקבל את זה, אפילו 
  שזה ברור מאד.

הרגילה לא כותבת על זה, פה  שהעיתונותנכון    
ושם יש רמזים, אבל יחד עם זה אנחנו יודעים כי 
מה שהם כותבים זה ממש משונה מאד. החדשות 

וצים לחשוב, אנחנו אבל אנחנו לא ר –משונות 
   חיינו. מפחדים ברוב המקרים לשנות את דרך

אבל הדרך שעמ"י הולך, לפחות רוב העם הולך    
לקום, כן חייבים זו הדרך לסוף לא טוב, ול –

רגע,  ,יהֵ  –להתעורר, לתפוס את עצמנו ולהגיד 
אני נהייתי כמו גוי,  מה אני עושה? לאן אני הולך?

אמנם יש לי עוד זקן, יש לי עוד פאות, יש לי עוד 
ל המחשבות שלי, כובע, אני לבוש שחור לבן, אב

איפה הן? אני מוותר על החינוך של הילדים שלי 
שפעם היה קדוש ונותן לרשעים להכניס כל מיני 
מושגים  שנוגדים ממש את רצון ה'. אני מרשה 

צנועות, עם פאות לאשה ולילדות ללכת לא 
או נראות כמו שער נוכריות עשויות משער אמיתי 

 מושך מאדוהן נראות לא נשואות וזה  אמיתי
גם  –שמלות צמודות וקצרות ומכשיל את הרבים. 

  שקופות וכו'.לבנות וגם לאשה, גרביים 
 ובכלל שכחנו שאסור לאכול ברחוב, והילדות   

הולכות ברחוב מדברות וצוחקות בקול רם, 
 –משתוללות ומושכות תשומת לב. והכי גרוע 

חלק מאתנו כך. -שאף אחד לא שם לב שירדנו כל
בטוח שזו היתה המסורת של הדורות הקודמים. 

אפילו שנחשבו בתוכנו, ונכון שהיו מקולקלים 
שניה אז ה-עולםה-לחרדים כבר לפני מלחמת

   תנועת ההשכלה.יחד עם  הגדולה התחילה הירידה
ועכשיו אנחנו בבעיה גדולה כי גם הגברים    

עסוקים עם הגשמיות ושכחו מה זה רוחניות 
 ְטהֹוָרה. ִּבי ֶׁשָּנַתּתָ  "ְנָׁשָמה נשמהשיש להם שכחו 
כן, נכון, לומדים, מתפללים, מתלבשים כמו  ִהיא.."

יהודים חרדים, אבל אצל הרבה מהם זה רק 
תחפושת, זה רק חיצוניות. בפנים הם נמשכים 

רות עם כל העב –, "הדמוקרטי" לעולם הגשמי
שלו. יש לנו מכשירים שמכשילים אותנו, יש לנו 

אפילו שזה רחוב כביכול  –כשיל אותנו מרחוב ש
מדרך  י דברים שמושכים אותנוחרדי, יש כל מינ

פעם כי אבדנו את  הקשר שהיה לנו האמת לשקר, 
  כך חזק.-עם הקב"ה. קשר שהיה כל

למות ולא ליפול  ניםמוכ והי םפעם יהודי   
לא היו  לגוי. םבידיהם של הגוים שיהפכו אות

  מוכנים בשום פנים ואופן.
המחשבה שיהודי צריך להקריב את  –היום    

אפילו בדברים קטנים, בשביל היהדות  –עצמו 
  זה רחוק מאד. –שלו 

שאלה היו כל פעם היו יהודים גדולים כאלה    
הקרבה שלהם לקב"ה, וזה לא  –החיים שלהם 

מסתכם בלבוש, בתפילה מספר פעמים ביום, זה 
לא היה שייך רק לזקן שלו, הוא היה כולו עם 

שחס ושלום לא  –הקב"ה, עם פחד איום ונורא 
 –שה משהו שיכעיס את הבורא, את הכל יכול יע

העולם הבא היה כי  –הם לא פחדו למות  הקב"ה.
  מציאותי עבורם.

כך בתוך -כלשקועים  –אנחנו בדור הזה    
שהעולם הבא זה מפחיד. אפילו לא  –הגשמיות 

  עדן.-מגהינום כי ידעו שזה יביא אותם לגן ופחד
בעתיד הקרוב  –אני רוצה שיהיה ברור לכולם    

ביותר אנחנו לא נכיר את העולם הזה. הרבה 
ממה  אנשים כבר תפסו והתחילו לפחד בגדול

 –כי הכיוון שבו העולם הולך כבר  –שהם רואים 
מראים  –כל מיני אסונות טבע, תאונות, טרגדיות 

לנו שהעולם השתנה, זה לא כמו פעם שמתכננים 
פשים טיסה לפה ושם, עושים כל מיני חופשות, נו

לא, אנשים חושבים פעמיים, אולי יש סכנה  –וכו' 
אולי יש שם ערבים שירצו  ?לאן שאנחנו הולכים

  ?לרצוח אותנו
לפחות לא  –סופות טורנדו שאף פעם לא היו    

קר  –בהיקף של השנים האחרונות, יחד עם זה 
מתי שצריך להיות חם וחם מתי שצריך להיות 

שה עכשיו, כי קריר יותר. המצב של האוכל מאד ק
ברים לאוכל שלנו שהוא ממש מוסיפים כל מיני ד

מורעל וזה ידוע עכשיו. רק ה' יודע כמה מחלות זה 
. ומוסיפים למים פלואוריד ומי ו ה' ישמורהביא לנ

יודע מה עוד, הביצים הם לא ביצים, הבשר הוא 
ר כבר לא כמו שהיה פעם. וזה שום דב –לא בשר 

שאנחנו צריכים אז לא נותן לנו את התזונה 
הולכים לקנות ויטמינים, אבל גם הויטמינים זה 
מסוכן, הכל מסוכן ובני אדם מתחילים להבין 

  שקורה משהו.
כל המעצמות הולכים  בעתיד הקרוב –ברור    

לכיוון של מלחמה גרעינית והם כבר אומרים את 
קוריאה נגד -זה. אם זה רוסיה נגד אמריקה או צפון

ד אמריקה וכו'. הכל השתנה אמריקה או סין נג
אחד לא מבין -ואנחנו עומדים לפני מלחמה שאף

למה. ואמריקה הגדולה תיפול, בעצם היא כבר 
נפלה, רק עוד לא מרגישים את זה לגמרי, אבל 

  הרשעים כבר השתלטו עליה.
ואף אחד לא  –הולכים להיות מהומות קשות    

מבין בדיוק למה. הרבה מקרי רצח בארה"ב, כושים 
זה  –הורגים שוטרים, שוטרים הורגים כושים 

פרסום גדול מזה, עכשיו עושים תמיד היה, אבל 
 כדי לעורר מחלוקותהוא מתוכנן מזה גדול חלק ו

וזו בין בני אדם, איך אומרים? "הפרד ומשול". 
 זה לא –דרכם של הרשעים. כמו שאמרנו פעם 

של  האוכלוסייהארץ נגד ארץ, זה הרשעים נגד 
 והם כבר שולטים בכל ארצות המערבולם הע

  .ועכשיו הם רוצים לשלוט לגמרי .כמעט
 אוכלוסייהלהם  ההם עשו חשבונות שמספיק   

 האוכלוסייהמגודל  10%עבדים,  מיליון 500של 
ד, ילהשמתכננו  90%-בכדו"ה היום, ואת יתר ה

והנה הם גילו שמגיע הכוכב והקטסטרופות שהוא 
(צונמי בגובה מאות מטרים לחופי ביא מ

, התפרצויות 10אדמה בסקלה - , רעידותהאוקיאנוס
געש בכל העולם, התפוצצות של מאות -הרי

כח גרעיניות שיגרמו לזיהום אויר ומים -תחנות
יעשו  -וכו')  בקנה מידה עצום, אלפי מטאורים

שהכוכב  יודעיםאבל הם לא  .ודהלהם את העב
  אותם.  שנשלח ע"י הקב"ה ישמיד גם

עכשיו תדעו, הם לא בנו את הבונקרים הגדולים    
והמפוארים שלצורך הבניה של זה גנבו מכל 

נקים הגדולים בעולם, מכל הממשלות של הב
, והם בנו אותם בכל אמריקה, אירופה, המערב

אוסטרליה וגם בישראל. והם לא בנו אותם סתם, 
הם יודעים מה שעומד להיות, הם מדברים, 

נשיא והאנשים לו, גם באירופה באמריקה ה
על  –ובארצות אחרות, מדברים על קטסטרופה 

אסון ענקי שחייב להיות, הם לא אומרים שיכול 
אומרים שחייב להיות, ולמה זה חייב  - להיות 

  להיות? הם לא אומרים, גם לא אומרים מה זה.
השביט בא וזה יעשה הרס של  –ואני אומר לכם    

העולם הזה ורק נס יציל את היהודים ועוד כמה 
 אי אפשר לשרוד –גויים, רק נס. באופן הגיוני 

מכזה דבר, אבל נשרוד כקהילה שלמה בא"י. גם 
בחו"ל יהיו יהודים שישרדו, אך לא בקהילות, לא 

     בודדים.אלא כ בקבוצות
ם נגדנו יגיעו להילח שישארו ובארץ, כשרשעים   

אחרי שהכוכב עובר, הם ימצאו יהודים חיים לפי 
התורה והמדינה שהרשעים הקימו עם כל הרשעים 

עם יהודים  תהיה. א"י תהיההאחרים בעולם לא 
דעו ו, שומרי מצוות קרובים לה'. ואז יגיע גוג ומגוג

זה יהיה בעתיד הקרוב. ואם אתם רוצים  –לכם 
ליצור קשר , תתחילו תתחילו להתפלל -להינצל 

עם הקב"ה, תתחילו להיראות כמו יהודים ולא כמו 
של חרדי  שהגוים. אברך או בחור שהולך עם לבו

זה לא בחור רציני, זה  -שייב -ומסריח מאפטר
  מסלק את השכינה ממנו, כי משהו פגום בו.

אנחנו חייבים לחזור לאמת. העולם הזה, העולם    
כרו שלנו עכשיו, זה עולם שהשטן ימח שמו וז

השתלט עליו, חוץ מכמה נשמות הוא השתלט על 
  של העולם. האוכלוסייהרוב 

הפצצות  –כמו שאמרתי הרבה פעמים    
אדם לא יהרסו את העולם, רק -הגרעיניות של בני

הקב"ה יכול להרוס את העולם שהוא ברא. 
ואנחנו, אלה שמשתלים להיות קרובים לקב"ה, 

כל  הבא, שרוצים ומחכים-שרוצים את העולם
הזמן למשיח ולא דוחים את זה כי יש להם בית 

וזה מפריע להם שעכשיו נצטרך לאבד  –כזה יפה 
. את הכל ולחיות חיים אחרים, חיים יותר רוחניים

  סוף סוף נהנים מהגשמיות, אז לעזוב את כל זה?
לא, רק אלה שמחכים לו באמת, מחכים למשיח    

ם צדקנו מזרע דוד, רק אלה שרוצים לחיות חיי
שבו יתקרבו יותר ויותר לקב"ה, לעזוב את 
הגשמיות חוץ ממה שאנחנו צריכים בשביל לחיות, 
שכל התענוג שלנו זה הקשר עם הקב"ה ולהשתדל 

  לעשות את רצונו. רק אלה ישרדו.
רב, אלה שנדבקו אלינו ועושים לנו -והערב   

הרבה בעיות היום, הם המלשינים, הם אלה 
הודי ליהודי, בין שעושים את המחלוקות בין י

בין חסידות אחת לחסידות  חסידים לליטאים,
שניה, בין קבוצת ליטאים אחת לקבוצת ליטאים 

  .ייעלמוכל אלה  –אחרת 
זוהר, שמות ספר ה ויהיו ימי חושך מהכוכב הזה   

, יומין עשרה חמש עלמא כל יתחשך פרק ב' "כדין
, חשוכא בההוא מתין יהון דישראל מעמא וסגיאין

 יכסה החשך הנה כי) ב ס ישעיה( כתיב דא ועל
וברגע שנפתר מהם זה יהיה  ":לאומים וערפל ארץ

הסוף. הם ירצו להיות בצד של הגויים והם ימות 
  יחד איתם.

ואנחנו, עם ישראל, סוף סוף נגיע לאמת. אפילו    
אז לא נגיע לאמת המושלמת, כי עוד לא נגיע 
לרמה כ"כ גבוה, אבל נגיע לרמה שנראה את 

הבדל בין האמת לשקר, נגיע לרמה שהיצר הרע ה
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 

אני כבר מרגיש כמה כאלה, שקוראים  –את זה 
לעצמם יהודים, שזה מפריע להם. הם יכולים גם 

שזה משעמם, צריכים ת'כלס לפעמים, להגיד 
. לומדים כל השנה וצריכים קצת חופש בין הזמנים

אדם לא במקום, הוא -וזה שקר, זה מראה שהבן
בתוך הקר. וכל אחד שהיום, ברגע זה, משתוקק 

הוא בטוח ינצל. ויהודים שעוד עושים  –לזה 
גם יקבלו  –תשובה, בשלבים מתקדמים יותר 

  משיח.
נשכח לגמרי מכל  –וברגע שנקבל משיח    

המלחמות, מכל הפרוגרומים, מהנאצים ימח שמם 
וזכרם, מכל הרשעים שניסו להפריד בינינו לבין 

רק עם  נהיהואנחנו  –הקב"ה. נפטר, נגמור איתם 
אנחנו נשכח מכל מה שהיה, נראה , הקב"ה. שוב

אך זה יהיה טבעי  אחרת,את כל הדברים לגמרי 
ך להיות. ואז אפשר באמת להתחיל וכמו שצרי

  לעלות ולעלות ולעלות עד אין סוף.
אבא, קודם כל אני רוצה להודות לה' שהכניס    

אותי למשפחה כזו, כולם דואגים לי, אבל אבא, 
אתה איתי בהבנה ולכן אני יכול לדבר, יכול להביע 
את כל הדברים האלה, ולא רק זה, ה' עזר לך 

אני נשלחתי בשביל  –לעלות, וקצת מהעליה שלך 
זה. ברוך ה' שיכולתי לתת לך גם ולא רק אתה 

עכשיו אבא, יבוא רגע האמת, . נותן לי כל הזמן
ואני כ"כ שמח שאתה מגיע לזה, באמת עם האמת. 
עברת כ"כ שלבים, אבל אתה עכשיו קרוב לאמת, 

לא מושלם,  מאתנוזה לא מושלם, אבל אף אחד 
היצר הרע לא מושלמים רק כש להיותאנחנו נוכל 

יהיה בכלל.  שוב אני מודה לה' בשביל אבא שיכול 
כול להקריב את עצמו בשביל להביא את ילהבין ו

האמת לעולם. אני מבקש מהקב"ה שיעזור לכל 
ישראל להבין את האמת, מבפנים ומבחוץ, -עם

הרע -לעזוב את הגשמיות והשקר, לעזוב את היצר
  ולהגיע לנצח.

  
  EMPפצצות אי.אם.פי.  

נוצרת כתוצאה . "גרעינית אלקטרומגנטית פעימה"
 הארץ. כדור פני מעל רב בגובה גרעיני מפיצוץ

 במהירות הדומה, נראה בלתי חשמלי גל נוצר
 לשבש מסוגלת העזה ושעוצמתו, לברק הופעתו
במדינה. בהסתמך  החשמל אמצעי כל את לחלוטין

 – ביטחון מומחי של מקצועית דעת חוות על
לאחר התקפה כזו, מדינה חוזרת לתקופת האבן. 

 אלקטרומגנטית פצצה בנויה עליה הטכנולוגיה
 גבוהה בעוצמה חשמל מכת על מתבססת גרעינית

 גמא קרינת מפליטת כתוצאה הנוצרת מאוד
 מסוגל כזה אלקטרומגנטי הלם, הגרעיני מהפיצוץ

 המדינה של הקיום מערכות רוב את להרוס
מגלים  מדענים תחשיבי .הפיצוץ מתרחש שמעליה

 שטח על ישפיע מ"ק 100 בגובה גרעיני פיצוץ כי
 את הפיצוץ ישתק לחלוטין .ר"קמ מיליון 4 של

 שירותי כל, דלק, מזון, מים אספקת החשמל, רשת
 המערכת שירותי, פיננסיות עסקאות, התובלה

 התקשורת, והצלה חירום שרותי, הבנקאית
 כל), מיםהש מן יפלו פשוט מטוסים( התעופתית

 טלפונים, אינטרנט, טלוויזיה, רדיו, הממשל שרותי
 משמעות. ועוד גרעיניים כורים, הסלולאריים

 את המשמשות התקשורת מערכות חיסול
 האזרחית, והאווירית הימית, היבשתית התחבורה
 – הכלכליים השירותים כל עם יחד, והצבאית

  המדינה. טוטלית של התמוטטות: פשוטה
  
  
  
  

  

  

  
  

  צילומים של כוכב השביט בשנים האחרונותמספר 
  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
  !ומלואו עולם הציל כאילו אחת נפש המציל כל

 על ל"בחו ומכריכם קרוביכם את לעדכן השתדלו
 נחיצות את להם והסבירו, הצפויות הסכנות
  .עיכובים ללא זו בתקופה לארץ העלייה

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
. טל חינם העלוניםניתן לקבל את  הרבים לזיכוי

 עצרות, שמים רחמי לעורר * 0527-111-333
 פרטים. ח"ר ערב מידי נערכות ותפילה תשובה

  :המסרים לשמיעת טלפונים*  בפרסומים
 והשרות במידה*  0799-177-555 ,0799-185-114

  .רגיל מטלפון להתקשר ניתן, מורשה אינו


