
  עם מנחם, ד"בס
  ד"ג טבת תשע"י, ירושלים

  ?רוצה לומר לנו' מה ה –השלג 
 גלכי הש - אני סובל . ישראל- עםאני סובל בשביל  .אני מאד סובל

אזהרה  היזו. לא היה סתםזה , ה בירושליםתהשלג שהי-סערת, שירד
י הערים תכי ש ,ובצפתרושלים יקר בעיזה פגע בו !ישראל- עםגדולה ל
! הָׁש דּוְק כי היא הַ . הרבה הכיסבלה אבל ירושלים . קדושות –האלה 

ואנחנו יכולים לראות ברור  ]ז"ג ט"סוף יחזקאל וירמיהו ל' ר. 'ִעיר ַהּקֹוֶדׁש'[
בכל הדברים  שלנו התלותש - וזה .רוצה לומר לנו' המה  ה שהיהבמ

 ,פול לפחינאת התלות הזומ .תלות של אחיזת עיניים יהוז -הגשמיים 
  . שלוםוס ח ,ניעלם מהעולםו

וזה דבר שכבר  !מלשבח לחלוטיןחברה שלמה תלויה  ,והנה
החשמל . עים ולא רוצים לדעתשומ ל לאבא ,]73' גליון מס[ דיברנו על זה

שכל החיים שלנו , את המערכת הזו ובני אדם יצר !םייזת עיניזה אח
ם יכל החי .בזרם החשמל ,חשמל-ים תלויירשיכמסביב מ יםמסתובב

כעת ו. 'חשמל' :מכונהים בדבר הזה שיתלו -ים הגשמיים המיותר
 וראינו שבלי .מלשכמה שזה לא כדאי שהכל תלוי בחעד ראינו ברור 

אין דרך  -בלי חשמל . ןגם אין בנזי - בלי חשמל . אין אוכל -חשמל 
דבר על השנהיה תלויים בצורה כזאת ככה דרו אותנו פשוט סי .לחיות

  .הזה
החיים -שטחיכל בוזה  .אדם-שולט על הבן –מי ששולט על זה ו
 .]ז"ירמיה י', ... ֲאֶׁשר ָׂשם ָּבָׂשר ְזרֹועֹו'[ ל"ים כביכול בצהיגם אנחנו תלוו .שלנו

. 'ֶׁשֶקר ַהּסּוס ִלְתׁשּוָעה'[ .לנו עכשיו ושהי הרבה בבעיותעזר ל לא "אבל צה

 .ותקרו לליכהרבה אסונות  -  עד שהתעוררו והחליטו לעזור ]ג"תהלים ל
  . שמר עלינוהוא ש' אבל ה

כל  !?היוהם איפה  'וכו ,א"מד ,א"זק ,הרופאים ,אהווהרפ
לא זזו עד שהתחילו לצעוק מכל , בעיקר החילוניים, האירגונים

חמש -ייםהשאירו יותר מאלפ .]'ישעיה מ', ...ְוָכל ַחְסּדֹו ְּכִציץ ַהָּׂשֶדה'[ יםונויהכ
 .מכוניותיהםלו לעלות לירושלים עם מאות אנשים בכביש שלא יכ

אז אי אפשר היה  - הרבה מהם כבר לא היה להם בנזין ו .נתקעו בקור
ולא קרה  ,שמר עליהם' ה אבל !סכנת מות היתה !לחמם את המכונית

  . ]פרקי ההלל, ''ׁשֹוֵמר ְּפָתאִים ה'[ ום לאף אחדלכ
עד  .לא עזרוכן המשטרה גם  אז ,סומכים על המשטרהאנחנו 

לדעת עדיין  השפעה נהאופן יש-בכל. ובים שלהם'שצעקו ופחדו על הג
 -דבר לא עזר  אתם רואים ששום. בלי סוףככה . 'וכו 'וכו' וכו. הקהל

אחרי שבילו רק זאת אבל  ,אמנם בסופו של דבר הגיעו. רק להתפלל
  .בתוך האוטו ,בכפורשרה שעות ע- שמונה ,שרהע- ארבע, עשר

להגיע היום  יאפשר בלתי! גם כן תלוייםאנחנו בזה  ,האוטו ,ובכלל
אי אפשר . חזרנו לחשמל !אה? ואם אין בנזין .רכבממקום למקום בלי 

 המשלזה  -אבל המכונית . בלי חשמלהדלק -בתחנותבנזין להוציא 
ל בנזין בשבי צריך. דבריםכל מיני  צריכים .מיים שלנושגההחיים  של
 ,חשמלית בזה-ם גם מערכתיצריכו ,רים'צריכים גלגלים בלי פנצ, זה

תקועים  !תקועים בשלגאז  ?אין בנזיןאם  ?אם אין בטריהו .בטריה
. או שיגיעו או שלא יגיעואז  ...פשים את המשטרהחואז מ. מענה בלי

לפי  ...שלא יגיעו או שיגיעו או -  .י.ס.מ.או שמחפשים מ. יחליטו
  . רצונם

 -תר חמשה ימים או יוכבר שבים בבית ויששים אנ עדיין נםויש
-לא חברת :ברור דבר אחד? איך הם שורדיםאז . מים ובלי חשמלבלי 

שכנים האולי . שבים לבדוי. אחד אחר-ולא אף, החשמל עוזרת להם
 .שכונות שלמות שאין מים ואין חשמל נןאבל יש .לשני-אחדעוזרים 

באים לעשות  .ולא אכפת לאף אחד .עם ילדים קטנים. ימים שלמים
קיבלו את  .ן אותםילא מעניזה אבל  ...מהרדיו ...נות מהטלביזיהוראי
לא הביאו להם דברים , ם מיםלא הביאו לה. קוליון ובזה הסתאהר

פשוט  !זה מענין. עשו את הראיון ונעלמו. יכיםאחרים שצרחיוניים 
ים בדור יאנחנו תלו. זה הכל. 'אוי אוי אוי' ...עניןמ... שומעים .מענין

 .ונר שלא קיים רק בדמיונות שלבדב ,עינים- באחיזת ,שלנו בשקר
 להשעןשאין על מי  רתברור ביוממש ה את זה תהשלג הזו עש-ופתוס

משנה . 'ישעיה ב, 'ְלַבּדֹו ַּבּיֹום ַההּוא' ְוִנְׂשָּגב ה'[ אבינו שבשמים, ה"רק על הקב -

  .]סוטהסוף 
כשאני ראיתי את  .ן שרוב האנשים תפסו את זהיאבל לא מאמ

-אחרי-כשראיתי את העצים שנפלו אחד .זה פשוט עשה לי רע -השלג 
אולי יגמר  ,חדהפ. לי רע ועש -ות הרוחות העז. רע השני עשה לי

 ,הלכו, )תנור עצים( היו עם אחהבתים פעם ! ?םאיך נתחמאז  ,החשמל
חימם את כל הבית זה ו, הבעירו אותם ,מהעציםרידו כמה ענפים הו

 ,דעים לעשות את זהואנחנו לא י .אבל עכשיו אין לנו .הרבה יותר טוב
 עם, לבית מסודר ם להיכנסיאנחנו צריכ. לא מסוגלים לעשות את זה

בשביל , כל המכונות שיש לנולסדר את בשביל  ,חשמל בכל מקום
 ,בשביל לאפות ,לבשלבשביל  ,בשביל לעשות מיצים, לעשות סלטים

. אנחנו במצב קשהאז  !שום פיתרון חוץ מזה !ואין לנו שום עצמאות
שולטים על רק ואז אם הם  ,את זהטוב דעים וולם יעוהמנוולים בכל ה

על  אם שולטים. הם שולטים על כולם –החשמל ועל האוכל -חברת
  . ]'הושע ב ,'...נֹוְתֵני ַלְחִמי ּוֵמיַמי'[ שולטים על כולם - המים

זה בא  - שלג הזות הסופ, הסערה הזאת. אבל זה לא מספיק
והמקום שסובל  .שהעולם הולך להתפרק, יחסית-קלהבצורה  ,ללמדנו

כי ירושלים זה מרכז . זה ירושלים והסביבה -הכי חזק -הכימזה 
ם יכולים יוגם הגוי ,לכל היהודים בכל העולם, וזה מסר לכולם .העולם

 התלותי הזה שהגיע הזמן לפרק את הקשר :הואהמסר ו. שמועל
לא להשען  .]ל שער הביטחון"חוה[ אבל להשתדל. ה"ולהשען רק על הקב

ם ייותר מדי על החשמל ועל כל הדברים האלה שרוצים שנהיה תלוי
אם אתם עושים משהו במקום , מה-משנה-לאשאבל לדעת . בזה

לא . להשעןאז לא לחשוב שגם על זה אפשר  ,לפחות חלקי ,חשמל
לא להשען  .אדם עד שמשיח מגיע- ם בןוכלום ולא על ש-שוםלהשען על 

 .לברוח מכל זה .על אף אחד מהמנהיגים ,על אף אחד מהפוליטיקאים
  .תורוה ועל ת"שען על הקביורק לה

, ה על חברת החשמלקשלות התחרר מהוכמו שאנחנו רוצים להשת
אנחנו  ,או חברה אחרת כזו 'סלקום'או התלות הגדולה על חברת 

י ְולֹא ָפָנה ֶאל ְרָהִבים ְוָׂשֵט ': 'תהלים מ[ כים להשתחרר מן המנהיגים שלנויצר

 לא צריכים להיות המנהיגים שלנובכלל הם  .לא משנה .]ש"ע. 'ָכָזב

שנעשה מה החשוב הוא . וזה העיקר. ]'...ַאל ִּתְבְטחּו ִּבְנִדיִבים': ו"תהלים קמ[
ים לתדנים שמשרפף בשום צורה לשקוולא להתכ -  ההתור יון לפכשנ

  . ]ד"יחזקאל ל[ לשלוט עלינו
מים עם כפשר לעשות הסאי א .חרדיםה עבור .אחת דוגמה

ערב 'הם  -ם בממשלה לכופף אותנו ימנסאלה שכי אותם , םיהחילוני
לל את והם רוצים לפרק ולד .ממש-יםיאז גו -  ר"לא עהם ואם  !'רב
אנחנו  !אבל אנחנו לא צריכים לתת. ו"יעלם חיזה שיט עד יידישקאה

 ד אחד יותרעולא צ !'עד כאן' :רמכבים ולוצריכים להיות כמו המ

, תכופף להםלא נאם ו ,ואם נהיה חזקים .]'ה' ישעיהו נ', ָאחֹור לֹא ְנסּוגֹוִתי'[
ולא  ,לא מהם ,ולא לפחד. כלו לעשות לנו כלוםולא יו ,יעזור לנו' האז 

ִמי '[ פחדלא ל .יקו לנו גם את המים וגם את החשמליפס םמזה שפתאו

-בתילא לפחד שגם יאיימו עלינו ב. ]ב"א י"ישעיה נ, 'ַאְּת ַוִּתְרִאי ֵמֱאנֹוׁש ָימּות
  .]'ֹוְיַפְּלֵטם ֵמְרָׁשִעים ְויֹוִׁשיֵעם ִּכי ָחסּו ב': ז"תהלים ל[ .להתרגש מהם לא .סוהר

 ,םיבין הגוי ,בעולם תחוגגעכשיו  שעותיהר .העולם מלא רשעים
-אנשיהם אבל אלה ש. ים והדתייםדבין החרוגם  ,םיובין החילוני

 -ולא מוכנים לוותר  תבאמנחרצות עומדים ו ,אפילו בין הגויים ,אמת
ַּכֲעבֹור ': ה"כ' משלי י. פ צד"תהלים סו[ עלמויאבל הרשעים י .יציל אותם' ה

 .כופףלא להת .לוותר לא. מהקיום מו לגמרילייע.]'...סּוָפה ְוֵאין ָרָׁשע
ת כל מיני תנורים וכנס לדירות ולעשילהאמנם לים ואנחנו לא יכ

אבל אפשר להשתמש  ,ןכוזה מסו ,ים לזהיכי הבתים לא בנו - מעצים 
  . נשתמש בזהכן  שפחות במה שהם רוצים שאנחנו דוקא- מה

ולהכין , 'כדושפחות אוכל מוכן בקופסאות ו-מהככדאי לקנות 
זה יותר טעים והרבה יותר , בבית בלי הרבה מרכיביםאוכל פשוט 

  . בריא
הם רוצים  ,א להתכופף למה שהם רוצים לעשותל -  בעיקרו

 .לוותר אסור –זה דבר הל .שלא נדע ,ישקייטלהרוס לגמרי את הייד
  .)'צבא וכו, צניעות- חוסר, חינוך, ביגוד( .'כאילו'לעשות  אסור אפילו

  
 !בר- רבזה שלטון של ע. שממ- גוייםזה לא שלטון של השלטון פה 

, לעשותחייב לעשות משהו שאסור  לפעמים היהודי. זה משהו אחרו
 כגון, ]ז"קנ' ד סי"ע יו"שו' עי[ להרוג אותו במקרה שרוצים מותרזה אבל 

או  ,להרוג אותו והוא דורש ממנו לאכול טרףמאיים אדם אחד -אם בן
   .איסורלו לעשות  מורהשליט איזה ש

לעשות  אסור בזה -  יהודיםל נוגעאבל ב ,יםיגובאשר לזה כל אבל 
וזה כבר דין  .זה יהודים -והשלטון פה  !קטן נגד התורה- הדבר הכיאת 
  .אחר

הבנים של  ,ישראל- יאנחנו בנ .אנחנו מחפשים אמת .אנחנו יהודים
אסור לנו  .אסור לנו להתכופף .ה"האהובים של הקב הילדים, ה"הקב

אנחנו  !זה אסור !השני-נגד-להילחם אחד ,החרדים ,אסור לנו. לרדת
חרדים  והרבה. בים ללכת נגד השלטון הזה שרוצים להשתלט עלינויחי

, "מדינת ישראל"רוצים להיות חלק של הדבר הזה שקוראים לזה 
 'עולם הגדול'יכים לישש ,"אנשים היפיםה"להיות במרכאות כפולות 

יש לנו כל מיני ארגונים שמנסים לקשור  .]ג"יחזקאל כ', ַעל ְמַאֲהֶביהָ  ַוַּתְעַּגב'[
- עםלהרוס את כדי וזה רק  .ם ועם העולם הגדוליקשר עם החילוני

  .ישראל
 ,לגטאות ולסגור את הדלתלהיכנס  ,כמו שאמרנו ,אנחנו צריכים
ולא , ]'ָלֶתיָך ַּבֲעֶדךָ ֵלְך ַעִּמי ּבֹוא ַּבֲחָדֶריָך ּוְסּגֹור ְּד ': ישעיהו[ ,ולסגור את השער

הֹוִביָׁשה ': 'הושע ב[ מלוכלכת–הכנסת .מלוכלך–כי הרחוב  .לצאת אליהם

 חוקים של גויים הכי נמוכים אלו .מלוכלכים –החוקים  .]י"ערש, 'הֹוָרָתם

אסור לשבת שם , פשרא- יוא .]ש"ע, 'ֵמחּוקֹות ּתֹוֲעבֹות ְּכַנַען': פ קדושים"סו[
שלח את הסערה הזאת ' וה .הסוף-עד-התחלההטינופת מ יהוז .בכלל

-במרכאות "המנהיגים שלנו"טיפה מה זה אומר - טיפשנרגיש כדי רק 
אם  !ואני אומר לכם שזה לא הסוף. ]א"ו י"ישעיה נ', ד י"יחזקאל ל[ ולותכפ

ואלה  .רדו עלינו הרבה יותר חזק עד שנביןיֵ  אז - ופסיםתאנחנו לא 
  .מּולְ עָ יֵ  -שלא יבינו 

  
  



  :שאלות ותשובות
  
שלג על בכלל לא דברו החזאים . של הפתעהגדול היה כאן מימד . ש

כמה שמאמינים עד זה רק מראה . לכן כל המערכות קרסוו, כזה כבד
  ... 'עבודה זרה'עושים מזה ממש , בזה

, יש סיבות שאני גם לא יודע .עשה את זה' יש כמה סיבות שה, נכון. ת
הם הרבה פעמים  -  האויר-את מזגמראש שצופים  אלהאבל מבחינת 

רצה שלא  דוקא' הו .הםיוכולם סומכים על ,בהחלט לא יודעים
בגדול טעו הם  .סיונות שלנונכמו רוב ה .דעו מראששלא יֵ  ,כוננותי

 .תעהפסו אותם בהתפ .מה-יודע-מישזה יהיה שבו לא ח .מאד
לי בו ,ובלי מים ,'נתקעו לילה שלם בכביש וכושכ -ובהפתעה הזו 

אולי יש משהו יותר -להבין שאולילהתחיל רק אז מוכנים  ,'כוחשמל ו
  .מסר מן השמיםכאן אולי יש . גדול פה

מנסה  -עם כל הנסיונות האלה  ,ה"קבה, וביחד עם זה חוץ מזה ,עכשיו
- כי כל בן .זה גם זה וזה גם זה .ותנו לאמתאלחזק אותנו כדי להביא 

אנשים שאין להם -בסתם ,טויותשהוא תלוי בסתם ש ספאדם שתו
, וב'גלהכנס לאיזה  כדי ,זה רק בשביל הבחירותש ,ן בויעניבכלל שום 

ללכת ו ,באמת-האמת ילחשוב מהאולי חיל תהוא מ אז ,תפקידאיזה 
  .לכיוון הנכון

וזה דבר  ,ערב שבת ,יום שישיבעשרה בטבת צום חל  השנה. ש
  ...גדול

ברור שזה  - שבת  הבאביום שישי ואחרי זה  יצאבטבת - הזה שעשר. ת
-עםמאד חשוב ב-בטבת זה צום מאד-עשרה כי. ]67גליון ' ר[ מסר גדול

חורבן ההתחלה של  יהוז .]'ַהֶּזה ַהּיֹום ֶעֶצםְּכָתב ְלָך ֶאת ': ד"יחזקאל כ[ ישראל
וזה הולך . ]55' ד מס"קד[ זה כמו הזמן של משיח -ושבת  .בית המקדש

אבל . נגיע למשיח - ותונסינהאנחנו נעבור את . השני-אחרי- אחד ,יחד
אבל זה התחיל  .יום אחדבזה לא . לא גמרנו .עוד נסיונות היוי .יש עוד

גם אז , צור על ירושליםהמ -זה התחיל בטבת ' ביכמו שאז ו .כבר
  .ואז נגיע לשבת .לבים האחרונים הקשים ביותרהש ועכשיו התחיל

  ...זה משתלב עם השלגכל ו. ש
כשיש גשם . שלג יורד בשקט. יפה זה מאד -נופל  הואכש, שלגה. ת

כי השקט מאפיין את  .אים שיורד שלגורצים לחלון ור -ופתאום שקט 
צח הכל נראה  .והשלג הלבן הזה מכסה את כל הלכלוכים. השלג

הכל מתלכלך ש זה לא לוקח יותר מיממה עדאבל . ..מאד יפה ...נקיו
זה  -רק ללכת ברחוב  -רוח האפילו בלי , ולא רק בוץ. ץלבו פךוהוזה 

ם ייח-נתכזה ס - זה מצב הליסוע עם הרכב בו .סכנה מאד גדולה
ולם של עה, המודרני שלנו השלג הוא כמו העולם. רבים מקריםב

  ...אבל זה מביא הרבה צרות ,כ יפה"כ הנראזה . השקר
  ...בובות שלג יצוראוהבים לאנשים . ש
לת דכמו אשה שמג. נעלההו הרע משמ כולם מנסים לעשותשכמו . ת

של  ,ר"סימן של היצה? יםימה זה צפרנ. ים שלהינרוצובעת את הצפ
. את זה ומטפחים, זה תצובעים או, ]כי תצא' פר', ְוָעְׂשָתה ֶאת ִצָּפְרֶניהָ '[ הנחש

זה  -  זה יורדר שאכבהתחלה רק  .שלג זה מאד מסוכןה. אותו הדבר
  .צרות מזהקח הרבה זמן עד שיש הרבה ולא לזה  אבל. יפה

כשלג ', כפרה, טהרה, לובןכ "גמסמל  שלג, מאידך גיסא. ש
  ...'ילבינו

 .]'בראשית פרק א[ זה מעולה - ופסים אותו כשהוא טהור תכל דבר ש. ת
אז או שאנחנו  ,ך ויורדלכלמת הזה- אבל מאחר שכל דבר בעולם

אנחנו עושים אז  -ואם לא  ,ם עילו את זהימעלים את זה כמו שהצדיק
. בשביל להיות יותר קדושיםלא מתגלגלים בזה  .שלג- בובותמזה 

  ...בובות שלגעושים 
  ...אפשר להעלות את זהאבל . ש
כל דבר , הדין- נגד ממששזה חוץ ממה  ,ולרומםהכל אפשר לעלות . ת

 .]א"י פ"מס[ טבעי אפשר לעלות את זה למעלה ולהשתמש בזה לקדושה
אוהבים . ]'פ ה"אבות ר[ לליכלוךאבל אנחנו דור שאוהב להוריד את זה 

  ...ולא בשלג - להתגלגל בלכלוך
לים ולא יכ ...המודרניזציהבגלל כן זה גם  - שהתרחשוהאסונות . ש

  ...לשבת בבית כמה ימים
זה כי  ,ברור שאנשים לא רוצים להיות הרבה זמן בבית. זה נכון. ת

כל מיני לי בו... כי אין חשמל ,בלי טלביזיהשאלה  במיוחד. קשה להם
וכל הצעצועים  ,לא פועלים כן פונים גםאוהפל ,משחקים כי אין חשמל

 :מסרזה הוא ברור שגם  !מאד קשה-מאד אז זה ...שלנו לא פועלים
ליהנות מזה שהוא כמה , להוציא ספר ,תבֶ לֶש  מסוגלאדם שלא -ןשהב

  . הוא בבעיה קשה -יכול ללמוד בשקט ום בבית יימ
 והבידור .משעמם –אם אין בידור כי  .כל הזמן בידור :זה הדור שלנוו

ין יכי מאחר שזה לא מענ .ויותר מגרה ,יןיחייב להיות יותר ויותר מענ
זה הופך  .כמו משחקים. אז זה נהפך למשהו מגעיל ,לנשמה ,לשכל

אז . רק ללכת לדברים עקומים ,כי אין להם מה לחדש ,למשהו מגעיל
  .אמיתיהוא לחזור למה ש .אדם-צריכים לשנות את הבן ?מה לעשות

  ...לשכת הגיוסב רוצים להתייצבבחורים שלא  רועצלהתחילו . ש
 -מי שמתנגד לגיוס שלהם  !ת שלנולחם על היהדויע הזמן שניהג. ת

הם  .האידישקייטל את דכי הם רוצים לדל .ות שלהםעמתנגד לריש
זוהי המטרה  .עבירותרוצים למשוך את הבחורים למקומות שיעשו 

הם רוצים למשוך  .בכלל לא .ם אותם בצבאיהם לא צריכ !שלהם
כמו שעשו בדיוק . ]ס ברכות"סומ', השועל והדגים'[ לם הרחבואותם לע

נתנו להם  .וקלקלו אותם ,הגיעו מכל מיני ארצותשלעולים החדשים 
והם  .]'ַמְלּבּוָׁשםִׁשינּו ֶאת '[ בלמט- טריקו וכובע-ולצותח, מכנסים קצרות

  . ]'ִּכי ִׁשֵחת ַעְּמךָ '[ אחרא-לסיטרא האידישקייטנתנו את 
הרבה  ,נכון !'עד כאן' :להראותושיו אנחנו צריכים לעמוד כע

בישיבות שלנו  ,נכון, לא כמו שצריכים להיותהם מהבחורים שלנו 
אם  לאב. ]'ח' ש ח"שיה ספורנו[ הרבה-הכסף זה הדבר שמושך הכי -היום 

. יעמדו נגד ים האמיתייםהיהוד -האמיתי  ישראל-םצו חזק על עילח
. עד כאן .כניםוא מהם יראו שהם ל ,בכל הקבוצות ,גם בכל הישיבות

נגדו למה תקטנה שי-וצה לאבהיה קתוב רהק-בעתידשאני מאמין 
 פ"ישעיהו סו[ יח אותםכרכך שהם לא יוכלו לה-כדי-עד ,שמנסים לעשות

שנצטרך  נסיונות, הרבה דברים עוד ואבל יהי. ]'...ִּכי ִּבְראֹותֹו ְיָלָדיו': ט"כ
 -אבל הגיוס  .]י"ש ברש"ע, 'ֵנס ְלִהְתנֹוֵסס': 'תהלים ס[ להתמודד, ד בזהומלע

דאי שצריכים ווב ,יטיקישדלל את היידשמנסים ל כיםדראחת הזה רק 
ויש , 'כביכול חרדים', הרבה פרחחים בין החרדים נםויש. להתנגד לזה

 .יםילא לגואמתאים ליהודים לא יני עבירות שמ-ים לכלהרבה ששייכ
וזה  .רובהק-ידחזק בעתים שיעמדו יאמית- ודיםאבל יש כח של יה
  .יעזור לכולנו לשרוד

- דיברו על מלחמת .היו עצרות חזקות מאד בעקבות המעצרים. ש
  ...שמד שמתנהלת פה

כל ו לסיגם הליבה שהכנו. זה שמד הכל .מלחמת שמד ובודאי שז. ת
  .]'נעמוד ונבכה'גליון . 'ַהּׁשּוַלִּמית ׁשּוִבי ׁשּוִבי'[ זה שמד הכל .יספרתמיני ב

  ...אחד-לשבור אותם אחד, התחילו במספר קטן של עצירים. ש
שאם הם שוברים את כי הם חושבים  ,הם התחילו רק עם כמה. ת

אבל אני מאמין  .]'סוטה פרק ח', ַהַּקְלַּגִּסיםִׁשְפַעת '[ אז השאר יפחדו - אלה
ואם לא . ]'ּוְבָכל ַנְפְׁשךָ '[ לא סתם .ם שלהםיהיה להם מלחמה על הידיתש
אז מה  -  ון יהודים יצאו לרחובאם מלי. אז אוי לנו -היה מלחמה ת

  ...?יעשו
  ...יש אנשים בתוכנו שעובדים בשבילם. ש
 .]י"ש רש"ע ,'משירבו המסורות'. סנהדרין צז[ יש בינינו מלשינים. זה ודאי. ת

הם  .הם אנשים שלהם .םם שעובדים דוקא בשביליו אנשינבינ יש
 ,אים בין החרדיםם בה .]'ְוַהַּמִּטים ֲעַקְלְקלֹוָתם'[ עובדים בין היהודים

  .]'ְמָהְרַסִיְך ּוַמֲחִריַבִיךְ '[ ומנסים להפיל אותנו מבפנים
, ות בישיבותהרבה מריב ל כךכ קשה הזו ישהדוקא בתקופה ו. ש

  ...במשפחות, בקהילות
לא כבר ה "כי הקב .כי הם חייבים להתפרק - הישיבות מתפרקות. ת

: 'ירמיה ט, :יומא עב. 'ְוֵלב ָאִין'[ ה"לי הקבב ,לומדיםו ,לומדים .הוזמן בפנים

 בתוך הישיבות ותריבמיש שהרבה זמן מזה כבר ו.]'ַעל ָעְזָבם ֶאת ּתֹוָרִתי'

: 'ישעיהו ג[ שיבותי- שיאם גם ריעליבים מרוובח. ]'ו פ"ירושלמי שקלים סו[

 זה הכל מתפרק -אבל עכשיו  .]'ִיְסֵּגי חּוְצָּפא'[ יותבע-בלי ]'ִיְרַהבּו ַהַּנַער ַּבָּזֵקן'

מאמין מאד שזה  .יתאחדו ביחד דים האמיתייםוהוהי. ]ד"פ כ"ישעיהו סו[
  .והשאר יהיו בצד השני .יהיה עכשיו

  ?יהודי אמיתי הואיך נדע מי. ש
ולא  ,האמת- עםחזק אדם שהוא - ראה בןכי נ,אמיתי-יהודי נדע מי. ת

  .]ש"סוף שיה. 'ִאם חֹוָמה ִהיא'[ מוכן לעשות שום פשרות
  
משפחות , בתוך הקלחת הזועמוק מה יעשו אנשים שנמצאים . ש

  ...משוסעות
משפחות שחלק של הילדים שלהם נמצא בצד אחד וחלק בצד השני . ת
אולי  .אני לא יכול להגיד משהו אחר. הוא ישרוד -מי שבצד האמת  -

  ]'...ּוָברֹוִתי'[ ...מי יודע ,"ערב רב"חצי מהמשפחה 
  ?מה יהיה איתםאז - ' ערב רב'ואם הם לא . ש
תהלים . 'ָאָדם עֹוז לֹו ָּבְך ַאְׁשֵרי '[ שאר חזקיםים להיצריכ -אלה שחזקים . ת

 .יגיעואז הם  -ז הם יהודים "אבל בכ,כ חזקים"לא כהם ואלה ש .]ד"פ
  .]'ט' עמוס ט' ר', ...חִיּדַ ִּכי לֹא '[ ...שהוא שלב יגיעו-באיזה

יכול להציל מישהו חזק במשפחה ש נאמרמה שבהמשמעות  ימה. ש
  ?רוחנית את כל המשפחה

 - ובגלל הזכויות שלהם ,ויותאנשים שיש להם הרבה זכ נםיש. ת
' עי, ט"י' בראשית פ[ משפחה לחזור בתשובהה-בנילגם משמים עוזרים 

סוחב את רבות ויות זכ בעלשהינו אדם -אז זה כאילו שבן .:]יומא לח
יש אנשים  .]סנהדרין קיא' ר[ .עד שהם מבינים ,כך- לכאלה שאין להם 

אמת -של-מצבאבל ברגע שמגיע  ,מבינים נראה שהם לאזה שחיצונית 
 יותראפילו יכולים לפעמים להיות גם והם  .אז הם קופצים לצד הנכון

  .]ב"ה כ"מדרש תולדות פס, משיתא מעשה דיוסף[ חזקים



  , תיקשור עם בנימין, ד"בס
  ד"ג טבת תשע"כ

    אדום נועץ את טלפיואדום נועץ את טלפיואדום נועץ את טלפיואדום נועץ את טלפיו

, הלב שלי מאד כבד. אני מאד שמח שקראתם לי לדבר אתכם
זה . ]'ב' איכה א[ואני בוכה כל לילה על מה שקורה בארץ ישראל 

בתקופה שהרומאים כבשו את , כמו לחזור לשנים עברו בהיסטוריה
זה יותר . אבל המצב שלנו גרוע יותר. ]ט"מזמור ע[ארץ ישראל 

כי אלה שבאים נגדנו הם הרבה יותר גרועים מהרומאים  -גרוע 
היה להם איזה סדר , רשעים, כמה שהרומאים היו אכזרים. של פעם

אבל אבל אבל אבל . .]ה יט"ר' ועי[איזה משהו קצת אנושי , ]ש"ע: גיטין נה' סיקריקון'[
הם רשעים עד הם רשעים עד הם רשעים עד הם רשעים עד  ....אין להם שום דבר של אנושותאין להם שום דבר של אנושותאין להם שום דבר של אנושותאין להם שום דבר של אנושות    ––––אלה של היום אלה של היום אלה של היום אלה של היום 
אפילו שהם . היה מעולם הם רשעים כמו שלא ....הבסיס שלהםהבסיס שלהםהבסיס שלהםהבסיס שלהם

ים כו'[גלגולים של רשעים ידועים מההיסטוריה  ה ַלֲחָרפֹות וכו' ְוַרּבִ ', ְוֵאּלֶ

זאת בצורה שהם הגיעו היום הרישעות היא - אך בכל ]ש"ב ע"דניאל י
שרק להגיד  –זה הולך לעומק כל כך איום בטומאה . ללא גבול

ם ְרשָׁ ''''[את השם שלהם זה גורם לנו לצמרמורות  ם ְרשָׁ ׁשֵ ם ְרשָׁ ׁשֵ ם ְרשָׁ ׁשֵ   . ]'משלי י, ''''ִעים ִיְרָקבִעים ִיְרָקבִעים ִיְרָקבִעים ִיְרָקבׁשֵ
מחריד . ו היו ממש דבר איום ונורא"המחנות של היטלר ימש

עד היום זה קשה לתפוס איך שהרגו כל כך הרבה יהודים . ביותר
ְך ָעֵלינּו ָהָאָלה'''': 'דניאל ט[אכזרית , בצורה כל כך קשה ּתַ ְך ָעֵלינּו ָהָאָלהַוּתִ ּתַ ְך ָעֵלינּו ָהָאָלהַוּתִ ּתַ ְך ָעֵלינּו ָהָאָלהַוּתִ ּתַ אבל . ]''''ַוּתִ

הרבה יותר רשעים , הרשעים של היום הם הרבה יותר גרועים
ָתִנים ַאְכָזר'[ היטלר כיוון את הרישעות שלו בעיקר נגד . ]האזינו', רֹאׁש ּפְ

וגם לגמור את הדת , רוצים לשלוט על העולם -אבל אלה . יהודים
ולהכניס עבודה זרה עם כל הדברים הקשים והאיומים , היהודית

רימיטיבים ביותר שבתקופות העבר השתחוו של האנשים הפ
י ָכל כו': ב "ראה ספי' פ[לעבודה זרה    . ]'ּכִ

... מאד משכילים... והם נראים דוקא אנשים מאד תרבותיים
ְרָסה הּוא''''[ומאד מסודרים  י ַמְפִריס ּפַ ְרָסה הּואּכִ י ַמְפִריס ּפַ ְרָסה הּואּכִ י ַמְפִריס ּפַ ְרָסה הּואּכִ י ַמְפִריס ּפַ אבל הם . ]א"פרשת שמיני פרק י. ''''ּכִ

ִנים מלוכלך ומסריח. מלוכלכים כלך ומסריח וגם החוץ מלו, גם ַהּפְ
וגם אין להם שום קשר עם אפילו . ]'מציעתיה דעלמא'א "הגר' בי[

אבן ' ור[ רשעים בלי טיפה מהצד הטוב-רשעים. הטוב-של-פירור

ִעים': דניאל שם[אפילו טיפונת אחת , ]ג"י' שלמה ד יעּו ְרׁשָ ואפילו . ]'ְוִהְרׁשִ
אבל . הואיזה מש, .]חלק צו' עי[עוד היתה לו איזה זכות  –נבוכדנצר 

חולי  ....רשעים מההתחלה עד הסוףרשעים מההתחלה עד הסוףרשעים מההתחלה עד הסוףרשעים מההתחלה עד הסוף. כלום. אין להם כלום - אלה 
. כי הרישעות שלהם עוברת את הטירוף. מעבר לחולי נפש. נפש

  . מעבר לחולניות
. הם רוצים להשתלט על מדינת ישראל, כמו שאמרנו, ועכשיו

הם רוצים לעשות . הם רוצים להתפטר גם מהיהדות וגם מהאיסלם
ַמשׁ -דת' וטיפה , עם טיפה מהיהדות, כל- ל עבודה זרה קודםש' ִמיׁשְ

והם יביאו  ]'ָחָרׁש ֶאת צֹוֵרף'[. אבל הרבה עבודה זרה, של הנצרות
שזה דבר אחד , וגם אמריקאים, ם"גם של האו, חיילים לפה

. ]ש"ע. יומא י, פשיטת מלכות הרשעה[והם רוצים לשלוט פה . למעשה
אבל עד כמה שאני . אני לא יודע? יתן להם באמת לשלוט' האם ה
אבל , אולי זה לא ברור לנו ....אני חושב שהם כבר שולטיםאני חושב שהם כבר שולטיםאני חושב שהם כבר שולטיםאני חושב שהם כבר שולטים, כן יודע

אפילו אם הם . ]'ּכּולֹו ָהַפְך ָלָבן'[הממשלה שלנו מלאה אנשים כאלה 
שאלה גדול מאד -הקשר שלהם עם היהדות בסימן –נראים יהודים 

  . ]וישב ממזר[*
ממש , ודיםפה בארץ שהם לא יה' יהודים-כביכול'ויש מספיק 

ְוַגם ֵעֶרב ': ב"בא י[רב -ויש מספר עצום שהם ערב. יהודים-בכלל לא

ֵבד ְמֹאד' ַרב כו הם נכנסו לכל הקהילות של הם נכנסו לכל הקהילות של הם נכנסו לכל הקהילות של הם נכנסו לכל הקהילות של . שגם הם נגדינו, ]'ּכָ
והם מנסים לדלל את היהדות עם כל מיני רעיונות  ....היהודיםהיהודיםהיהודיםהיהודים
שמתאימים , רעיונות שמתאימים ליון העתיקה שפעם היתה, מבחוץ

יותר את הכיוון של היוונים שזה -או-שהם אימצו פחות, לרומאים
 ',חכמה יוונית': בבא קמא פב[* .בכלל לא דומה לכיוון של הדת היהודית

' ור', זו איטליה של יון –משמני הארץ מושביך ': ו"י תולדות כ"רש' ר. ש"ע

  .]'חכימי אינון'אגדת סבי דבי אתונא ' בי' א בתחי"ביהגר

עמוק אפילו -מיני דרכים להיכנס עמוקוהם הצליחו על ידי כל 
כי כל זמן שהיתה קהילה ! וזהו האסון הכי גדול. לתוך החרדים

אז העולם , ישראל ומקומות אחרים בעולם-חרדית חזקה פה בארץ
אבל מאחר שהצליחו אבל מאחר שהצליחו אבל מאחר שהצליחו אבל מאחר שהצליחו . יותר נורמלי- או-עוד יכול היה לתפקד פחות

בבות בבות בבות בבות לתוך הללתוך הללתוך הללתוך הל, , , , ]ד"א פ"ח ש"נפה[הקודשים הקודשים הקודשים הקודשים - - - - להיכנס עמוק לתוך קודשלהיכנס עמוק לתוך קודשלהיכנס עמוק לתוך קודשלהיכנס עמוק לתוך קודש
אזי נצטרך לעבור הרבה צרות עד שנגיע , ]'ֵלב ָהֶאֶבן'[של יהודים של יהודים של יהודים של יהודים 

אמרתי שיהיו . לא אמרתי שזה יקח הרבה זמן. למשיח צדקינו
  . ]'ש אות ו"ועע', א ה"ל י"אש[הרבה צרות 

שלח לנו אמנם רשעים גמורים שרישעות כזו עוד ' ה ',',',',ברוך הברוך הברוך הברוך ה
. שהם טיפשים -אבל דבר אחד עזר לנו אבל דבר אחד עזר לנו אבל דבר אחד עזר לנו אבל דבר אחד עזר לנו , לא היתה כמו שאמרתי

י ֲחָכִמים ֵמֱאדֹום'''': עובדיה' ס[חכמים - הם לא י ֲחָכִמים ֵמֱאדֹוםְוַהֲאַבְדּתִ י ֲחָכִמים ֵמֱאדֹוםְוַהֲאַבְדּתִ י ֲחָכִמים ֵמֱאדֹוםְוַהֲאַבְדּתִ הם , הם אכזריים. ]''''ְוַהֲאַבְדּתִ
זֹוְבֵחי '[הם משתחווים לעבודה זרה , אדם-הם מקריבים בני, רוצחים

קּון ָ הם  -' ברוך ה, אבל, ו"ומאמינים בשטן עצמו ימש ]'ָאָדם ֲעָגִלים ִיׁשּ
ַחת ִיְפָעל': 'מזמור ז[והטיפשות שלהם תפיל אותם . לא חכמים ׁשַ . ]'ַוִיּפֹול ּבְ

עכשיו הם חושפים את עצמם . ואני יודע שהם יעלו עוד יותר גבוה
ַרח ַהזָּדֹון'[ ה ּפָ ּטֶ ומאד , ויהיו לנו דברים מאד קשים, ]'יחזקאל ז', ָצץ ַהּמַ

איך זה יכול ! ?זה באמת קורה! ?מה": ונגיד, מעניינים ומבלבלים
מי  -דבר -של-אבל בסופו ]ט"ישעיהו כ, ''''ָוֶפֶלאָוֶפֶלאָוֶפֶלאָוֶפֶלאַהְפֵלא ַהְפֵלא ַהְפֵלא ַהְפֵלא ''''[ "?להיות

יודעים שהאנשים האלה שכבר משתלטים על רוב ' שקרובים אל ה
הם , וישתלטו על כל העולם –    :]ד"מכות כ', קול המונה של רומי'[העולם 

ר'[יגיעו לרמה עצומה  ׁשֶ ּנֶ יּהַ ּכַ ְגּבִ פשוט יפיל את פשוט יפיל את פשוט יפיל את פשוט יפיל את ' ' ' ' ואז הואז הואז הואז ה - ]'...ִאם ּתַ
  . ]'פ כ"איוב ר, ד"פ ק"סו, ג"ר עמזמו[ וייעלמווייעלמווייעלמווייעלמו, , , , כולםכולםכולםכולם

יהודים . ]א"י' י ירמיהו ל"עת[ כך הרבה-לא כל? ומי ישאר
וזה לא משנה כמה . יהודים עם נשמות באמת של יהודים. אמיתיים

 וכמה גובה השטריימל, שהזקן ארוך וכמה שהמעיל השחור ארוך
ויכול להיות . משנה רק מי שיש לו נשמה יהודית, ]'ג ד"זכריה י[
ּור': ז"ישעיה כ[ינס ועגיל 'פילו עם גא ֶאֶרץ ַאׁשּ אבל , ...]'ּוָבאּו ָהֹאְבִדים ּבְ

והוא יהיה מוכן , ימשוך אותו בחזרה' ה - אם יש לו נשמה יהודית 
  . לקבל משיח צדקינו

עכשיו אני יודע שכבר רואים כאן בארץ איך שמשתלטים על 
אּו ֶאת הֵ ': ט"מזמור ע[הקדושים -כל המקומות ךָ ִטּמְ והשאלה והשאלה והשאלה והשאלה . ]'יַכל ָקְדׁשְ
את קבר ! ?בשביל מה הם צריכים את קבר רחל: : : : הגדולה היאהגדולה היאהגדולה היאהגדולה היא

----כי זה הלב של עםכי זה הלב של עםכי זה הלב של עםכי זה הלב של עם !?בשביל מה! '?את הכותל וכו! ?שמואל הנביא
אז הם כבר בשליטה  –משתלטים על זה  ....]'ג' ט' מלכים א[! ! ! ! ישראלישראלישראלישראל

  . של הכל
משהו עוד יותר טפשי מהדת , הם רוצים להרכיב דת חדשה

אבל הדבר . הזיה של כל מיני אנשים, דמיון-שהיתה פרי הקתולית
ובכלל כל . יותר-דמיון של אנשים טיפשים עוד-הזה יהיה פרי

ֵהמֹות ': ט"ס מ"תהלים סו[שכל -העולם מלא באנשים טיפשים חסרי ּבְ ּכַ

מלאה בכל הדברים  - כי הדת שהם יביאו  ....אז יקבלו את זהאז יקבלו את זהאז יקבלו את זהאז יקבלו את זה, ]'ִנְדמוּ 
א "משלי י[אדם - מגעילים שרק עולה על הדמיון הפרוע של הבן-הכי

יקּוֵציֶהם ְוִגילּוֵליֶהם': ניצבים' פר[כי זה יהיה מלא טינופת . ]'ב וזה רק , .]'ׁשִ
. ]'בטניהם אלהיהם': ב"ט פ"ל שע"חוה[ ידבר לצרכים של הגוף של האדםידבר לצרכים של הגוף של האדםידבר לצרכים של הגוף של האדםידבר לצרכים של הגוף של האדם

ואז הם יפילו את . ]ה"ג כ"יחזקאל ל[רצח וגם ידבר אל אהבת ה
מזמור [כי זה חייב להיות באיזשהו שלב , ]ה"שם פל[עצמם עם זה 

כך עמוק -כל, כך רחוק-אי אפשר ללכת כל. ]'ָאִביָנה ְלַאֲחִריָתם': ג"ע
  . ]א"י' ישעיהו ג[לתוך הרישעות 

מדוע אלה שכמו המנוולים מצליחים בכל ? מה אתם חושבים
וגם לתת להם , .]חולין צג' ר[ם לעשות נישואין כאלה ורוצי, העולם

ואפילו , ]'חּוקֹות ַהּתֹוֵעבֹות': קדושים' פר[לאומי כזוג - זכויות של ביטוח
! ?מי שמע כזה דבר! כל כך עקום - זה הכל . נותנים להם להתרבות

הם . ]'סטו בפריע'א "ת –' ָסרּו ַמֵהר': כי תשא[ולכן ברור שהם עקומים 



הם רוצים להרוס את הענין של הם רוצים להרוס את הענין של הם רוצים להרוס את הענין של הם רוצים להרוס את הענין של . והכל יהיה עקום. מהעקומים
ושהכל . הם רוצים לעשות רק מה שהגוף דורש מהם !!!!משפחותמשפחותמשפחותמשפחות

עם דם , וזה בא ביחד עם אלימות. ]פעור-בעל" שיטת["יהיה בסדר 
ועם אכזריות , ]'ה ל"רבנו בחיי תולדות כ', מישרא דסכיני', 'ֱאדֹום'[שישפך 

אבל זה , נכון, .]ז מד"ע', ֵלי ֵליָצנּוָתאַמפְ '[וזה מפלצת . וזה מה שהם. 'וכו
 ז"כי הם אף פעם לא הפסיקו להיות עובדי ע, בעיקר הקתולים

יש חלקים של הנוצרים שיותר . ז"אבל ממש עובדי ע. ]'כ' ישעיהו מ[
וגם הם לא . אבל במשהו דומה', לא יכול להגיד בה, מאמינים

ה ֲחִזיר '[. ממש עשיו. אבל הקתולים נשארו ממש אדום, בסדר ְיַכְרְסֶמּנָ
ַער   ]ג"וישעיה רפס, ס עובדיה"ם ר"מלבי' ר', ִמּיָ

כי הם רוצים . ]'ג י"מזמור פ[ישראל -וחייבים לשבת פה בארץ
יָרם'''': ב עח"ב[ה "ו ניצחו את הקב"להראות שהם ח יָרםַוּנִ יָרםַוּנִ יָרםַוּנִ ְוֹראׁשֹו ': א"נח י. ''''ַוּנִ

ָמִים ָ ׁשּ אבל , כי הוא לא קיים -לא את בית המקדש , שהם כבשו. ]'ּבַ
ֶקֶרב '''': ד"תהלים ע[ הההה""""כבשו כביכול את הבית של הקבכבשו כביכול את הבית של הקבכבשו כביכול את הבית של הקבכבשו כביכול את הבית של הקב ֲאגּו צֹוְרֶריָך ּבְ ֶקֶרב ׁשָ ֲאגּו צֹוְרֶריָך ּבְ ֶקֶרב ׁשָ ֲאגּו צֹוְרֶריָך ּבְ ֶקֶרב ׁשָ ֲאגּו צֹוְרֶריָך ּבְ ׁשָ

, עכשיו. ק השלישי צריך להיבנות"המקום היכן שביהמ, ]'מֹוֲעֶדיךָ מֹוֲעֶדיךָ מֹוֲעֶדיךָ מֹוֲעֶדיךָ 
אבל אני מתאר לעצמי שיש להם תיכנון שהם יבנו , אני לא יודע

ֵחת '[בצורה של טינופת , צורה שלהםק ב"בעצמם את הביהמ ַהׁשְ

ִחיתּון ׁשְ   .]'ּתַ
, ]'א י"תהלים פ[' ולהיות קרוב לה, ]'זכריה ח' ר[אבל לא לדאוג 

גומר את כל הרשעים ' אנחנו נראה ברור איך שה -וכשיגיע הזמן 
הֹות': ג"מזמור ע[כולם  ּלָ ּמּו ִמן ּבַ כל , ]'ה ו"ישעיהו כ[כל הצבאות , ]'ָספּו ּתַ

והוא ישאיר רק את העם והוא ישאיר רק את העם והוא ישאיר רק את העם והוא ישאיר רק את העם ! הכל הוא יהרוס, ]ו"תהלים מ[הפצצות 
אבל נהיה , ]'דברים ז' ר[ולא נהיה ַעם גדול . ]ריש מלאכי[ האהוב שלוהאהוב שלוהאהוב שלוהאהוב שלו

ם': 'א ו"ישעיהו ס[' ַעם ה םְוַאּתֶ םְוַאּתֶ םְוַאּתֶ ֵראוּ ' ' ' ' הההה    ּכֲֹהֵניּכֲֹהֵניּכֲֹהֵניּכֲֹהֵני    ְוַאּתֶ ּקָ ֵראוּ ּתִ ּקָ ֵראוּ ּתִ ּקָ ֵראוּ ּתִ ּקָ -נהיה הילדים של הבורא, ]''''ּתִ
ֵני קֵ '[עולם  מזמור [בני יעקב , אנחנו נהיה בני ישראל. ]'הושע ב', ל ַחי'ּבְ

תוֹ ': ה"קל ּלָ ָרֵאל ִלְסּגֻ יְך ִלי ': הושע שם[ואנחנו נגיע לחופה , ]'ִיׂשְ ּתִ ְוֵאַרׂשְ

ֲחָלה'[ולבית המקדש , ]ש"ע, א"שבט מוסר פנ[סוף סוף  ]'ְלעֹוָלם ', ְוֶאל ַהּנַ

ׁשּוַעת עֹוָלִמים''''[ולנצח , .]מכות יב. 'בית עולמים' ׁשּוַעת עֹוָלִמיםּתְ ׁשּוַעת עֹוָלִמיםּתְ ׁשּוַעת עֹוָלִמיםּתְ   .]''''ּתְ
        
        
        

        ::::שאלות ותשובותשאלות ותשובותשאלות ותשובותשאלות ותשובות
  
        ????............סוף הציונות לנגד העינים שלנוסוף הציונות לנגד העינים שלנוסוף הציונות לנגד העינים שלנוסוף הציונות לנגד העינים שלנו. . . . שששש
מה שנשאר זה רק . ]140' עמ 2דניאל[פשוט נגמר הציוניזם . נכון. ת

ְגֵרי ִגילּוֵליֶכם'[... לקבור אותו   .]ו"בחוקותי כ', ּפִ
אז איך זה שאנשים אז איך זה שאנשים אז איך זה שאנשים אז איך זה שאנשים , , , , אתם מדברים כל כך חזק על הרוע הזהאתם מדברים כל כך חזק על הרוע הזהאתם מדברים כל כך חזק על הרוע הזהאתם מדברים כל כך חזק על הרוע הזה. . . . שששש

        ????זהזהזהזהולא מרגישים את ולא מרגישים את ולא מרגישים את ולא מרגישים את , , , , כמעט לא מודעיםכמעט לא מודעיםכמעט לא מודעיםכמעט לא מודעים
אבל , נכון שהרבה אנשים לא מרגישים ולא רואים מה קורה. ת

אבל מהסיפורים . יש אנשים רבים שכבר רואים. כן רואים - הרבה 
אז צריכים להיות  –שכבר קורים היום בתוך המקומות הקדושים 

ועוד מעט ודאי ! ממש עיוורים גמורים! עיוורים כדי לא לראות
ובטקס חגיגי הוא יקבל כביכול  -הוא יבוא . ו"יבוא האפיפיור ימש

זה אני לא  - במקומות האחרים . המלך- דוד-את המפתחות לקבר
. ]א"א נ"ירמיהו נ' ר[אבל שותקים , יודע איך הוא יעשה את זה
מאד . הם אנשים מאד אכזריים. האנשים כבר מפחדים מהם

ים'[מסוכנים  יָתם ְבֶאֶרץ ַחּיִ   .]ב"יחזקאל ל', ִחּתִ
מית של הוותיקן פורסם בשם הסמכויות מית של הוותיקן פורסם בשם הסמכויות מית של הוותיקן פורסם בשם הסמכויות מית של הוותיקן פורסם בשם הסמכויות בעיתונות הרישבעיתונות הרישבעיתונות הרישבעיתונות הריש. . . . שששש

דוד בהר ציון דוד בהר ציון דוד בהר ציון דוד בהר ציון - - - - הגבוהות במדינה שהוסרו המניעות להעברת קברהגבוהות במדינה שהוסרו המניעות להעברת קברהגבוהות במדינה שהוסרו המניעות להעברת קברהגבוהות במדינה שהוסרו המניעות להעברת קבר
        ............הקתולית בהסכם כתובהקתולית בהסכם כתובהקתולית בהסכם כתובהקתולית בהסכם כתוב----לידי הכנסיהלידי הכנסיהלידי הכנסיהלידי הכנסיה

זה מלא בכל מקום עם ! אתם לא מבינים עד כמה עובדים איתם. ת
ומה , וזה בדיוק הסיפור מה שעשו באמריקה. המרגלים האלה
  . הם מחסלים -ומי שמתנגד , פשוט נכנסו. שעשו באירופה

אתמול המשטרה סילקה את כל היהודים אתמול המשטרה סילקה את כל היהודים אתמול המשטרה סילקה את כל היהודים אתמול המשטרה סילקה את כל היהודים . . . . שמענו דבר מדהיםשמענו דבר מדהיםשמענו דבר מדהיםשמענו דבר מדהים. . . . שששש
אל תוך קבר אל תוך קבר אל תוך קבר אל תוך קבר , , , , והכניסו לשם תהלוכה של צלייניםוהכניסו לשם תהלוכה של צלייניםוהכניסו לשם תהלוכה של צלייניםוהכניסו לשם תהלוכה של צליינים, , , , רחלרחלרחלרחל----משטח קברמשטח קברמשטח קברמשטח קבר

        ............רחלרחלרחלרחל

פעם זה לא היה מעניין לנוצרים -כי אף, וזה מענין מאד. בדיוק. ת
  !?...מה יש להם עם קבר רחל. לבא לקבר רחל בחג המולד

        ............ר לחללר לחללר לחללר לחלל""""ענו שגם את קבר שמואל הנביא זומם העענו שגם את קבר שמואל הנביא זומם העענו שגם את קבר שמואל הנביא זומם העענו שגם את קבר שמואל הנביא זומם העשמשמשמשמ. . . . שששש
  .יכנסו לכל מקום. הם בכל מקום, כן. ת
        ????בחר דוקא בדרך הזו להביא את המשיחבחר דוקא בדרך הזו להביא את המשיחבחר דוקא בדרך הזו להביא את המשיחבחר דוקא בדרך הזו להביא את המשיח' ' ' ' למה הלמה הלמה הלמה ה. . . . שששש
אני רק . אני לא יכול לענות. אין לי תשובה לשאלה הזו. ככה. ת

. גם החרדים לרוב, ה"יכול להגיד שהיהודים התרחקו מאד מהקב
טוב שאין לנו על מי -כדי שיבינו טוב, תםולכן כדי להחזיר או
כלום על -אין שום, רק על אבינו שבשמים, ה"להשען רק על הקב

  . ]'ְוָאְמָרה ֵאְלָכה ְוָאׁשּוָבה': 'הושע ב[ מי להשען שיעזור לנו רק הוא בלבד
, וכל הדברים האלה, המחשבים, ותראו את כל הצעצועים שלנו

ואפשר , בשניה אחתב מפה "שמאפשר לנו לשלוח מייל לארה
ובתוך שניה ... 'תשלח לי את התמונות מהמסיבה': לבקש בטלפון

, לא צריכים מכתב שלוקח הרבה זמן בדואר. אחת רואים את זה
אין ' אלקטריק'זה נראה שבלי ה. ואפשר אפילו לשלוח סרט שלם

  ...כלום
    ––––' ' ' ' דת הממוןדת הממוןדת הממוןדת הממון''''שטרם הגאולה תשלוט בעולם שטרם הגאולה תשלוט בעולם שטרם הגאולה תשלוט בעולם שטרם הגאולה תשלוט בעולם ' ' ' ' מובא בספרים הקמובא בספרים הקמובא בספרים הקמובא בספרים הק. . . . שששש

ֶסף ְוָזָהב'[עבודה זרה עבודה זרה עבודה זרה עבודה זרה     העושר יהיההעושר יהיההעושר יהיההעושר יהיה יֶהם ּכֶ האם זה עומד האם זה עומד האם זה עומד האם זה עומד . . . . ]'ֲעַצּבֵ
        ????להתממשלהתממשלהתממשלהתממש

. 'דבר שיהיה'זה לא ! אנחנו כבר בתוך זה -אבל הדבר הזה . ת
 ....והוא כבר לוקח את זהוהוא כבר לוקח את זהוהוא כבר לוקח את זהוהוא כבר לוקח את זה. דוקא יקח מאיתנו את הגשמיות' ה, עכשיו
 העולם השניה- כבר עברנו את התקופה הזו מאחרי מלחמת, אנחנו

ועכשיו זה ועכשיו זה ועכשיו זה ועכשיו זה . ]'בעל צפון'[שזה היה האליל , עד בערך לפני שלש שנים
ישנם עדיין עוד . כך הרבה-אבל אין לאנשים כל, אמנם עוד נשארעוד נשארעוד נשארעוד נשאר

  .והם העשירים בעולם, ויש את אלה שמשתלטים, עשירים
עבודה זרה פשוטו עבודה זרה פשוטו עבודה זרה פשוטו עבודה זרה פשוטו אבל אתם דיברתם שעוד מעט יתברר שזה אבל אתם דיברתם שעוד מעט יתברר שזה אבל אתם דיברתם שעוד מעט יתברר שזה אבל אתם דיברתם שעוד מעט יתברר שזה . . . . שששש

        ............כמשמעוכמשמעוכמשמעוכמשמעו
ק "ב', איגליין מטמרוהי': עובדיה' תר[ םהתגלה להרבה אנשי כברכברכברכברזה . ת

אנחנו . ה יכול לנצח אותם"רק הקב, אבל אין מספיק אירגון. :]ג
ובלימוד התורה ', ובקירבה לה, יכולים רק לנצח אותם בתפילה

  .'ועשיית מצוות וכו
        
האם הסכנה מוחשית יותר בימים הקרובים בתחילת השנה האם הסכנה מוחשית יותר בימים הקרובים בתחילת השנה האם הסכנה מוחשית יותר בימים הקרובים בתחילת השנה האם הסכנה מוחשית יותר בימים הקרובים בתחילת השנה . . . . שששש

        ????האזרחיתהאזרחיתהאזרחיתהאזרחית
. היא מאד גדולה בכל העולם -ינואר ב 1-הסכנה עכשיו אחרי ה. ת

כי הם הגיעו למצב שהרבה אנשים כבר תפסו את השקר שלהם 
ַגל ֶחְרָפֵתךְ '[ הם יכולים לאבד את  –ואם הם לא פועלים עכשיו , ]'ּתֵ

הם . אז אני מעריך מאד שתהיה תזוזה חזקה בכל העולם. הכל
לא ' ה, עד עכשיו זה הלך להם, רוצים להשתלט בכל העולם

בסך , כך קל- אבל עכשיו לא יהיה להם כל. ריע להם הרבההפ
  ...זה לא פשוט להשתלט על העולם, הכל

האם גם זה בחישה של היד הארוכה האם גם זה בחישה של היד הארוכה האם גם זה בחישה של היד הארוכה האם גם זה בחישה של היד הארוכה     ----המהומות בתורכיה המהומות בתורכיה המהומות בתורכיה המהומות בתורכיה . . . . שששש
        ????שלהםשלהםשלהםשלהם

זה בודאי , ארדואן –זה שהולכים נגד ראש הממשלה בתורכיה . ת
תורכיה חושבת שהם יכולים . נותן להם לעשות' שה, מהיד שלהם

שיש  -מראה להם דרך הרשעים ' אבל ה, לעשות מה שהם רוצים
  ...גם רשעים יותר גדולים מהם

        
האם עוד מעט יהיה מצב האם עוד מעט יהיה מצב האם עוד מעט יהיה מצב האם עוד מעט יהיה מצב , , , , ישנה הרגשה שהמצב מפחידישנה הרגשה שהמצב מפחידישנה הרגשה שהמצב מפחידישנה הרגשה שהמצב מפחיד. . . . שששש

        ????שיתחילו לעבוד עם הערבים בארץ נגדינושיתחילו לעבוד עם הערבים בארץ נגדינושיתחילו לעבוד עם הערבים בארץ נגדינושיתחילו לעבוד עם הערבים בארץ נגדינו
אז הם יתפטרו גם , אבל הנוצרים שונאים את הערבים. ת

. יה לערבים מקוםאז לא יה. הם יותר חזקים מהערבים. מהערבים
: ט"ישעיהו י[    הם הורסים את כל המדינות הערביותהם הורסים את כל המדינות הערביותהם הורסים את כל המדינות הערביותהם הורסים את כל המדינות הערביות. יסלקו את כולם

ִמְצַרִים' ִמְצַרִיםּוָבא ַאׁשּור ּבְ ִמְצַרִיםּוָבא ַאׁשּור ּבְ ִמְצַרִיםּוָבא ַאׁשּור ּבְ בערך 'זה , וגם תורכיה זה לא בדיוק ערבי ....]ש"ע ''''ּוָבא ַאׁשּור ּבְ
הם מרגישים את עצמם . ..אבל זה לא לפי מה שהם אוהבים', ערבי

  ...יותר תרבותיים
  



', ', ', ', החסדהחסדהחסדהחסד----מלכותמלכותמלכותמלכות''''לאמריקה לאמריקה לאמריקה לאמריקה פעם דיברו על חיוב הכרת הטוב פעם דיברו על חיוב הכרת הטוב פעם דיברו על חיוב הכרת הטוב פעם דיברו על חיוב הכרת הטוב . . . . שששש
        ????האם כיום מותר להתפלל שהיא תחרבהאם כיום מותר להתפלל שהיא תחרבהאם כיום מותר להתפלל שהיא תחרבהאם כיום מותר להתפלל שהיא תחרב

יוציא , יציל את כל היהודים' אפשר לבקש שה. אני לא פוסק. ת
מה שעושים , הענין של פולארד. ואז שזה יחרב -אותם משם לפה 

השאלה היא איך זה ששלושים שנה לא עשו הפגנות , עכשיו
לא ביקשו  הממשלות פה-למה ראשי? גדולות בשביל פולארד

. שטויות ובלי שום כח-סתם על, ושם ביקשו-פה, כן? לשחרר אותו
י ָלצֹון'[! הכל הצגות. זה הכל הצגות עכשיו כמו שכאילו הרגו כמו שכאילו הרגו כמו שכאילו הרגו כמו שכאילו הרגו  ]'ַאְנׁשֵ

, הוא מת כבר תשע שנים עוד מלפני כן, וזה סתם - לאדןלאדןלאדןלאדן----את בןאת בןאת בןאת בן
רצו ... רק שהוציאו את הגופה שלו בשביל מה שהם רצו לעשות

  ...קעידה-אילו נלחמים נגד אללהראות שהם כ
החברים "אז נהיו ', כאילו הרגו אותו'אחרי שהם , ומענין מאד    

... קעידה להשתלט על לוב-ועוזרים לאל... קעידה-של אל" הטובים
אומרת לצד -זאת, הם נלחמים נגד אסאד בסוריה, ובכלל

הרי הם אלו שכביכול  !!!!????האם זה לא משהו משונההאם זה לא משהו משונההאם זה לא משהו משונההאם זה לא משהו משונה. האמריקאים
!  ?אז איך זה שהם פתאום ידידים, "מגדלי התאומים"הפילו את 

והם היו במטוסים האלה ', הפועלים של האמריקאים'פשוט הם רק 
אבל המתכננים , מה- יודע-כמה ערבים טפשים שהאמינו בשביל לא

אלו היו רק האמריקאים אלו היו רק האמריקאים אלו היו רק האמריקאים אלו היו רק האמריקאים  –ומי שסייע לבצע את זה , של זה
  .ן בכלוםאפשר להאמי-ואי! זה הכל שקר! זה הכל הצגות! ! ! ! בעצמםבעצמםבעצמםבעצמם

. אז זה מאד ברור –אבל אם אתם רוצים לדעת מי משקר ומי לא 
. 'או ת' או ח', אולי סוג ז', סוג ג, כי הם שחקנים בדרגה שלישית
זה  -והשחקן הכי גרוע במשחק . הם ממש לא יודעים לשחק

  . אובמה
המדהים שהם ממש מעורבים באופן גלוי במלחמה נגד היהדות המדהים שהם ממש מעורבים באופן גלוי במלחמה נגד היהדות המדהים שהם ממש מעורבים באופן גלוי במלחמה נגד היהדות המדהים שהם ממש מעורבים באופן גלוי במלחמה נגד היהדות . . . . שששש

        ............ונגד היהודיםונגד היהודיםונגד היהודיםונגד היהודים
כל , פעם זה היה מאד טוב? מה אתם חושבים. בודאי ובודאי .ת

הם רצו גם את זה , האמריקאים באו לפה עם דרכונים אמריקאים
עכשיו זה מסוכן להיות ... וכל הישראלים קינאו בהם, וגם את זה

והם יכולים לעצור כל ! יהודי ולהסתובב עם דרכון אמריקאי
פשוט . ל מקום בעולםבכ, זה לא משנה, יהודי או גוי, אמריקאי

, להכניס אותו לבית סוהר, בלי כלום, לתפוס אותו בלי משפט
  .ולשכוח ממנו

  
מחפשים מחפשים מחפשים מחפשים , , , , לילהלילהלילהלילה----הצבאית מגיעים לבתים באישוןהצבאית מגיעים לבתים באישוןהצבאית מגיעים לבתים באישוןהצבאית מגיעים לבתים באישון- - - - אנשי המשטרהאנשי המשטרהאנשי המשטרהאנשי המשטרה. . . . שששש

        ... ... ... ... עושים מהומותעושים מהומותעושים מהומותעושים מהומות, , , , אברכיםאברכיםאברכיםאברכים
  . אוי לנו, אוי לנו. ]'ּוֵמֲחָדִרים ֵאיָמה'[ממש . גסטאפו. ת
ביזוי ביזוי ביזוי ביזוי , , , , מה אפשר לומר בקשר לכל המריבות שיש בישיבותמה אפשר לומר בקשר לכל המריבות שיש בישיבותמה אפשר לומר בקשר לכל המריבות שיש בישיבותמה אפשר לומר בקשר לכל המריבות שיש בישיבות. . . . שששש

        .]שקלים יא', י' זכריה ח[... ... ... ... ישמורישמורישמורישמור' ' ' ' הההה, , , , תלמידי חכמיםתלמידי חכמיםתלמידי חכמיםתלמידי חכמים
מי יכול להגיד שזה רק . רק לבכות. רק לבכות? מה יש להגיד. ת

וזה לא . ]ס סוטה"משנה סומ', ה' ישעיהו ג[זה מצב כזה ? בגלל רב אחד
  ..]פ הזהב נט"סו' גמ' ר[רו סתם שאני אומר שלא יהיה הרבה שישא

  

והיתה עת צרה אשר והיתה עת צרה אשר והיתה עת צרה אשר והיתה עת צרה אשר ''''על הפסוק על הפסוק על הפסוק על הפסוק     ]ש"ב ע"פרק י[י בדניאל י בדניאל י בדניאל י בדניאל """"רשרשרשרש. . . . שששש
נאמרו בזה כמה נאמרו בזה כמה נאמרו בזה כמה נאמרו בזה כמה . . . . ''''קטגוריא בתלמידי חכמיםקטגוריא בתלמידי חכמיםקטגוריא בתלמידי חכמיםקטגוריא בתלמידי חכמים''''אומר אומר אומר אומר ' ' ' ' לא היתה כמוהלא היתה כמוהלא היתה כמוהלא היתה כמוה

        ....]ס כתובות"סומ' עי[... ... ... ... קיטרוגיםקיטרוגיםקיטרוגיםקיטרוגים, , , , מריבותמריבותמריבותמריבות. . . . פירושיםפירושיםפירושיםפירושים
ממש . 'זאכן-גיטע'כל ה. גם זה וגם זה, ויש לנו את הכל. ת
  .'יםעדר-עדרים'

דיברתם בעבר שיבוא זמן שלא נוכל להשען אפילו על ההגיון דיברתם בעבר שיבוא זמן שלא נוכל להשען אפילו על ההגיון דיברתם בעבר שיבוא זמן שלא נוכל להשען אפילו על ההגיון דיברתם בעבר שיבוא זמן שלא נוכל להשען אפילו על ההגיון . . . . שששש
        ............האנושיהאנושיהאנושיהאנושי

 –ואלה שאינם בדרגה הזו . ה"הם יחזיקו בקב -אלה שמאמינים . ת
: הפטרת וארא[. שיפול מתחת לרגלים שלו, הם יישענו על כסא שבור

ֶעֶנת ָקֶנה ָרצּוץ'''' ֶעֶנת ָקֶנה ָרצּוץִמׁשְ ֶעֶנת ָקֶנה ָרצּוץִמׁשְ ֶעֶנת ָקֶנה ָרצּוץִמׁשְ   .]''''ִמׁשְ
  
        
        ????בשמחה או בעצבותבשמחה או בעצבותבשמחה או בעצבותבשמחה או בעצבות    אז האם בתקופה זו אנחנו צריכים להיותאז האם בתקופה זו אנחנו צריכים להיותאז האם בתקופה זו אנחנו צריכים להיותאז האם בתקופה זו אנחנו צריכים להיות. . . . שששש
קשה להיות במיוחד שמחים ִעם . 'אנחנו צריכים להיות ִעם ה. ת

היו יהודים במלחמת העולם השניה שהלכו , אבל מה. המצב הזה
גם בזה הם ראו , אופן-אבל בכל - לא רצו למות . למות בשמחה

ִרים ַקּלּו ּוֵמֲאָריֹות ָגֵברוּ '[ולא פחדו ', את יד ה ׁשָ שברגע הם ידעו . ]'ִמּנְ
והצדיקים האלה . הולכים ישר לגן עדן –שנכנסים לתאי הגאזים 

 -שמע -הם אמרו קריאת. לא הרגישו את הסבל של שאיפת הגאז
בדיוק כמו שכתוב בספרים . :]ב י"ב, ו"תהלים ל[ונכנסו ישר לגן עדן 

.  
        '?'?'?'?האם גם עכשיו יהיו פה נסיונות של קידוש ההאם גם עכשיו יהיו פה נסיונות של קידוש ההאם גם עכשיו יהיו פה נסיונות של קידוש ההאם גם עכשיו יהיו פה נסיונות של קידוש ה. . . . שששש
אבל יהיו יהודים שילכו , בדיוק אני לא יכול להגיד. אני מאמין. ת

וזה תלוי . אבל זה לא אומר שהם כולם יהודים. ישמור' ה, מהעולם
 אבל בואו נגיד שיהיו כמה צדיקים גדולים. איך שמקבלים את זה

אבל  ....אבל רוב היהודים האמיתיים יקבלו משיחאבל רוב היהודים האמיתיים יקבלו משיחאבל רוב היהודים האמיתיים יקבלו משיחאבל רוב היהודים האמיתיים יקבלו משיח, ]סוף שירת האזינו[
ודי אז זה לא אומר שכל יה, אנחנו עוד לא הגענו לקבל משיח

. זה פשוט שנגמר התיקון שלו. ו ערב רב"שנפטר בדרך שהוא ח
המדובר הוא על הרגעים האחרונים שהם ממש לפני שמשיח 

ונדע , שאז אנחנו נדע מי הם היהודים האמיתיים ומי לא, מתגלה
או שהוא סתם גוי , ברור מי נעלם מהעולם בגלל שהוא ערב רב

ָאר בְּ '[ומי לא  -רשע  ׁשְ   .]'...ִצּיֹוןְוָהָיה ַהּנִ
  
        ????............מה בכל זאת נשאר לנו ממנומה בכל זאת נשאר לנו ממנומה בכל זאת נשאר לנו ממנומה בכל זאת נשאר לנו ממנו. . . . נגמרנגמרנגמרנגמר, , , , השלג נמס והלך לוהשלג נמס והלך לוהשלג נמס והלך לוהשלג נמס והלך לו. . . . שששש
מה זה להיות  –ההתנסות . היה אזהרה בשביל כולנו -השלג . ת

אז אולי  –ומי שלא הכין אוכל , בלי מים, בלי חימום, בלי החשמל
אבל , הוא נראה נקי כשזה נופל –השלג . גם לא היה לו אוכל

אין לו . זה מטעה אותנו. אחר כך זה הופך להיות שחור ומסוכן
 ..]שבת קד[שקר ללא רגלים . קיום

  


