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  ד"בס

  מסע הצלב האחרון
  ד"ו אייר תשע"כ, ירושלים, תקשור עם בנימין

        ....אנחנו היינו עדים היום למסע הצלב האחרוןאנחנו היינו עדים היום למסע הצלב האחרוןאנחנו היינו עדים היום למסע הצלב האחרוןאנחנו היינו עדים היום למסע הצלב האחרון
יותר היו מאה - לפני כאלף שנה וקצת. פשוט מאד םפירוש הדברי
קבוצות נוצרים באו מאירופה כדי לכבוש את ארץ  שנים שבהן

להרוג כן הצליחו . לא הצליחוהם . ישראל ולסלק את המוסלמים
  . בעיותהרבה -ולעשות הרבה ,בדרך הרבה יהודים

מתכונן הקתולית -הכנסיה- שראשו ברור נאנחנו ראי, היום ,ועכשיו
. מדינת ישראלאת  :אולי יותר נכון או ,ישראל-לכבוש את ארץ

בצורה  אבל הוא עושה את זה .הוא כבר כבש את זה - ולפי דעתי 
עיר בובמקום לה, בצורה ברורה ,במקום להרוג יהודים. אחרת

י ַצִיד '[... הבנה ...הוא מביא כאילו אהבה -' וכשנאה על השטח ו ּכִ
: ח"ברבב ש"ועע, 'אחוי לן מנא'למאמר בא "הגר' עבי: ז יא"ע. 'יופִ בְּ 
 –הוא אומר שהדת היהודית והדת הנוצרית ו ]'צוציתא דנורא חיורתא'

ם והם צריכי ...יהודים צריכים ללמוד על נצרותהוגם  ...דומים
  . ולמעשה זה דבר אחד ,]'...ְוָהִיינּו ְלַעם ֶאָחד'[ ...דותללמוד על היה

אמנם הוא לא  ....ממש הדרך שהוא מתכוון להשתלט פה לגמריממש הדרך שהוא מתכוון להשתלט פה לגמריממש הדרך שהוא מתכוון להשתלט פה לגמריממש הדרך שהוא מתכוון להשתלט פה לגמרי    וווווזוזוזוז
השחקן שהם הכניסו כ "סההוא  ,אדם שמתכנן את כל זה-הבן

  .התוכנית ואבל ז. למשחק הזה
רוצה לבכות כשאני שומע איך ממש אני  ,וכואב לי הלב

ֵני ֵגָוהּ '[ פפים אליוושהיהודים מתכ יהודים השאיך . ]ז"ג י"ירמיה י ',ִמּפְ
ר הּוא ְיהּוִדי': 'אסתר ג[ מה זה להיות יהודישוכחים  ומוכנים  ,]'...ֲאׁשֶ

', תערומת המינין'[ ...'דומים'להאמין במה שהוא מספר על זה שאנחנו 

והרב הראשי מקבל אותו . ]'ו' דברי המאירי למשנה אבות א' עי
 !?...תכנניםמלא מבינים מה שהם  !?ל להיותואיך זה יכ. בחביבות

י נֹוֶפת '[ יטֹוְפָנהּכִ  ,מילא ראש הממשלה ]'אדום נועץ את טלפיו'מאמר . 'ּתִ
  !!!!????ה החרדיםה החרדיםה החרדיםה החרדיםפפפפאיאיאיאי    !!!!????אבל החרדיםאבל החרדיםאבל החרדיםאבל החרדים ,מילא הנשיא

ללכת שצריך הדור -בשם גדולי הכרזה תעכ העבר ,'ברוך ה
ילונים שהם מאמינים על חאבל אני מפחד על ה .'ברוך ה ,למחות

כל יכים לקבל את רצושאנחנו  ..."אנו דומים"ש ,כל הדיבורים
 ...י"ישראל בשביל לכבוש את א- ם האלה שבאים לארץיליינהצ

 !!!!????איך אנחנו יכולים לראות את זה ולשתוקאיך אנחנו יכולים לראות את זה ולשתוקאיך אנחנו יכולים לראות את זה ולשתוקאיך אנחנו יכולים לראות את זה ולשתוק    !!!!????יותיותיותיותההההל לל לל לל לוווואיך זה יכאיך זה יכאיך זה יכאיך זה יכ
ל ְוֶאְביֹון'[ טּו ּדַ ּלְ ילוּ , ּפַ ִעים ַהּצִ ד ְרׁשָ   .]ב"מזמור פ '...ִמּיַ

  
תלט על המקום שזה לה - כנון שלהם יהת :אני רוצה לומר לכם

ָך ַיֲעִרימּו סֹוד'[ ה להפוך אותנו לגוייםז - הם להתכנון ש. הזה . 'ַעל ַעּמְ

 תזה לשב - כנון שלהם יתה. ]ד"ם למזמור קכ"המלבי' בי' ור. ג"מזמור פ
הם אבל  ,הקתולית-וזה לא רק הכנסיה. לם מפהפה ולשלוט על העו

  . הם המובילים. שברא
. כמה הם כבר נכנסו לתוך החיים שלנו ,ם כמהיאתם לא מבינ

הם לא  !?...לא שמתם לב איך הם מסתובבים ברחובות שלנוהאם 
 ,הם פה בשביל לכבוש את המקום ,פה בתור תייריםנמצאים 

 ינא .ובירושלים אביב-ליה יש בתינתסתכלו כמה ב !ולהתיישב פה
בירושלים בונים פה  !פה. מגדל העמקלא מדבר על מקומות כמו 

ים ראבל הצעי .'...לגור היכןצריכים דירות , טוב' :אז תגידו. דירות
הם  ,לים לגור בדירות כאלה כי הדירות האלה מדי יקרותולא יכ
בשביל האם זה  !?...זהכל ל מי יאז בשב .לים לקנות את זהולא יכ
אולי זה בשביל או  ...!?יהודים שמתכוננים לבא לארץ-של- ניםוהמלי

  ?...בוא לשבת פה בארץלכלו והגויים שהם י
אם זה  ,אם זה בצבא .יםיגו המלא -  שראלי-תנידמ, שראליץ אר

שהו שהו שהו שהו ייייהרבה סודנים בלי שמהרבה סודנים בלי שמהרבה סודנים בלי שמהרבה סודנים בלי שמ    כל כךכל כךכל כךכל כךעו עו עו עו ייייאיך הגאיך הגאיך הגאיך הג .עויגהסודנים שה
. ס בכוונהנכישנתנו להם לה תחייב להיו !לא יתכןזה  ............!!!!????ם לבם לבם לבם לבייייישישישיש
   ...םיו מכרו את תנובה לסינישועכ
        ????............מה הם יעשו עם כל העובדיםמה הם יעשו עם כל העובדיםמה הם יעשו עם כל העובדיםמה הם יעשו עם כל העובדים. . . . שששש

ים שראלשלהם זה להחזיק את העובדים הי וןנכישהתן מאמיאני 
זה יותר זול כי  .לאט להחליף אותם לעובדים סינים-ולאט, מה-זמן

מאשר להחזיק  ,כי הם עבדים ,להביא סיני לפה ולשלם לו פרוטות
   ...דרישות ועוד דרישות ,ישותרישראלים שרק יש להם ד

, וניתוג-רבארץ או מדינה  הםשל תוכניותההיה לנו לפי תואז 
רוצים  -ו ואלה שמעלי קתוליתה-כנסיהראש ה. של כל מיני סוגים

 ,לעיר ,שליםוירהעיר את חד ומיוב ,להפוך את המדינה הזאת
ֵעֶרב': מ נשא"רע[ ת עם כל מיני סוגיםלאומי- ןלמדינה בי י ִאיּנּון ַרב ּדְ  ַעּמֵ

ָרֵאל ִאְתְקִריאוּ  ְוָלא. ..ָהָאֶרץ לשלוט על  ,כמו שאמרתי ,ומכאן ,]'...ִיׂשְ
יהדות , של נצרות תובכרת, 'מרקחת'היה על ידי דת שתעולם ה

ֵטי ְוֵייָעלּון'.: מ פנחס רלח"רע[ בעיקר זרה-ועבודה ּפְ ִמׁשְ ֵלי ּכְֹכַביָּא ּבְ  '...ּוַמזָּ

  .]ש"ע
. ..בעיה אחתרק  נהיש .יחסית ו טוביםהחיים יהי -ופה בארץ 

מחזיקים חזק  חרדיםכי ה .חרדיםה וז - צו שהקבוצה שבאמת לא יר
לעזוב את , אני מקווה לפחות, לא יהיו מוכניםהם ו ,בתורה שלהם

  ...?ואז מה יעשו לנו. זה
ה'[ 'ולבטוח בה ,ואז נצטרך להיות חזקים ְטחּו ּבַ  וכבר .]'...ֲעֵדי ַעד' ּבִ

 ,דים טוביםלמשתדלים בכח להפוך אותנו לי ,יורדים עלינו חזק
החוק  ,למשל. מבקשת שהמדינהלעשות מה שרוצים  ,ממושמעים

לאברכים , הכנסה-שעשו היום שלא נותנים לאברכים השלמת
קחים את זה ולא להם  .קחים את זה מאזרחים אחריםולא ל !בלבד

 .טירזה לא דמוק .רק אברכים שלומדים תורה .רק לנו ...מהסודנים
 !!!!????............קום הזה דמוקרטיקום הזה דמוקרטיקום הזה דמוקרטיקום הזה דמוקרטיממממההההאבל ממתי חשבנו שאבל ממתי חשבנו שאבל ממתי חשבנו שאבל ממתי חשבנו ש .בכלל לא דמוקרטי

  ...'קרטיודמ'רק אנחנו חושבים שזה  !קומוניסטיזה 
מאד - כי התקופה הבאה תהיה מאד, רך להיות חזקיםטלכן נצו

 .חק כמו שהם רוציםשלאלו שלא משחקים את המ ובמיוחד, קשה
ו אפילו אבל אסור לנו לעזוב את התורה שלנ. יהיה גם מסוכן זה

יהיה . םולא ליפול לתוך הידים שלה ',הזמן לבטוח בה וזה. לדקה
   .יםכלא להסונו בתוך הגטאות שלנו מלסגור את עצעלינו 

 ,כל השנים של הגשמיותעל כתיקון  ,מיםש-םללמוד לש ונצטרך
יש . 'כאילו למדו'רק , למדו בקושישש או "שהרבה למדו לא לש

אבל זה תיקון  ,].סוטה מט' י הגממאמר' עי[ עכשיו לנו תיקון גדול
 ]'משוד עניים'פ "עה' ז ד"ר בא פי"מד' ור[ ....התיקון האחרוןהתיקון האחרוןהתיקון האחרוןהתיקון האחרון    ווווזהזהזהזה. אחרון

בדיוק  ,לא יצליח זה בצורה הזושגם , "י הצלבעסמאחרון "כמו ו
 חילזה לא הצשי "כמו כל הפעמים הקודמות שניסו לכבוש את אר

' ה ברדאבל בסופו של , זה יצליח' כאילו'בהתחלה רק אולי , להם
בתיקונים נמצאים כן אנחנו גם אז  ,]ב"ד י"זכריה י[ תםואימחוק 
   .פסיד את ההזדמנותואסור לנו לה, אחרונים

 - לבטוח בו שאם אין אוכל ו ,ה"ואנחנו חייבים להתקרב להקב
 -ו בגד נואם אין ל ,נולתן יא וה -ואם אין לנו שתיה  ,לנו ןהוא ית

ולא  ,הוא הכל יכול. אג לנו להכלודהוא . הוא ידאג לנו, יתן לנו' ה
ר'[ דה בלב"קדנצטרך לחיות עו. אף אחד אחר ְדּבָ ּמִ ְך ַאֲחַרי ּבַ . ]'...ֶלְכּתֵ

זה  - אבל פה בארץ . מאד קשה- הזה עכשיו שיהיה מאד-נגיע לזמן
   .לו הרבה יותר מאתנויסבבאמת שם . ל"יהיה יותר טוב עדיין מחו

 :אני רק רוצה לומר לכם שובו, יש לי אחריות להגיד לכםאבל 
ָרֵאל ַעד ה'[ !!!!הההה""""תתקרב להקבתתקרב להקבתתקרב להקבתתקרב להקב    ,,,,תתקרבתתקרבתתקרבתתקרב    !!!!עם ישראלעם ישראלעם ישראלעם ישראל    ,,,,אנאאנאאנאאנא'''' ' ׁשּוָבה ִיׂשְ

בו עם כל  ותחזיק. ולא לעזוב אותו - ה "תתקרב לקב ]'ֱאלֹוֶקיךָ 
ולא . בו לאמתקרתבו ותתתקר, תעשו מצוות, תלמדו תורה. הכוחות
ְבִרית ַיַחד'[ ב כל יהודי ויהודיואהל. לעזוב . ]'חרדים פרק ז', ּוָבאּו כּוָלם ּבִ

ת "שע[ ז"עגהשל ה, ז"העוה הלכלוך של לא להיות מעורב בכל

בות שלנו ואת בללטהר את ה, קות את עצמנולנ .]א"א אות ל"י ש"לר
 .עשותלדה ויש לנו הרבה עב .יות קדושיםהול .בות שלנושהמח
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ן עזרה מעם רצון והם אבל עִ  ,קשהצב מאד א במהדור הזה הו
יִעין'[ השמים א ִליָטֵהר ְמַסּיְ ָידוֹ  ַהּבָ לים לטהר את ואנחנו יכ .]ט"יומא ל. 'ּבְ

  '.ץ ישראלואת אר ,ו ואת הבתים שלנונהרחובות של תעצמנו וא
  

לא לשכוח את , אנא, לטובתכם ,ני מבקש מכםא ,עם ישראל
 .מתקיימיםשים אונו רהרבה דברים שאמרנו אנח .המילים שלי

למעשה ו, םריוגמ-יםערש לשלטון שלד מעט יהיה מתחת והעולם עו
 .ברור כל כךלא עוד אבל זה , כזהשון טלמתחת לשנמצא כבר זה 

ן לנו את אי ,]'ג' ש ח"תרגום שיה[ גדםם נחלילים להואנחנו לא יכ
. ה"מזמור מ[ ד צדקנוומשיח בן ד -ה והשליח שלו "רק הקב ,חכה

ֲעֹקב': בלק' פר ה יכול "רק הקב .חםלילים להורק הם יכ .]'ְוֵיְרּדְ ִמּיַ
ּבֹוְגִדים '[ חייבים –אבל למחות  .חנונלא א .תםולעצור א

להחליש את  ופןואנים פם ולא לתת להם בשו .]'...ָוֶאְתקֹוָטָטה
רק ככה ו ....לא לתת להםלא לתת להםלא לתת להםלא לתת להם. טחון והמצוות שאנו עושיםיבהו-ונהמהא

ים ֹלא יוְּכלּו ְלַכּבֹות '[ להם לא להניח. ר את זה בשלוםואנחנו נעב ַמִים ַרּבִ

ל להוריד את תדשולה '!עד כאן' :להגיד '!לא' :דילהג. ]'...ֶאת ָהַאֲהָבה
  . ]'ג ה"הושע י[ 'ורק להיות עם ה, כל הגשמיות המיותרת

עוד פחות  האז יהי, ףו שיש מעט כסנאם חשב ,רובקהיד בעת
אולי  -בהתחלה  .ואנחנו נחיה אך ורק עם נסים ,]71ד גליון "קד[ כסף

שהיהודים עד הרבה זמן  זה לא יקחאבל  ,מובן כל כךזה לא יהיה 
יכול ' סים שהיורק נ. סיםינזה הכל  -  מיתיים יבינו שבסך הכלהא

יחַ '[ ולא אף אחד אחר - לעשות ׁשִ ָך גֹוֲאֵלנּו ִלימֹות ַהּמָ ְלּתְ ' תפי. '...ֶאֶפס ּבִ

אם  .]א"פ צ"י תהלים ר"רש' עי[ אין לנו מה לפחד - כן ול. ]ק"יוצר דש
' סוף תפי[ .ונקבל משיח צדקנו ו נשרודאנ –' טחים בהוו בנאנח
  ]ג"ובלצ
  

        ::::תתתתשאלות ותשובושאלות ותשובושאלות ותשובושאלות ותשובו
        
עשרות עשרות עשרות עשרות על קיומם של על קיומם של על קיומם של על קיומם של עסקנים שידוע להם עסקנים שידוע להם עסקנים שידוע להם עסקנים שידוע להם לי לי לי לי     וווואמראמראמראמר. . . . שששש

זרועות זרועות זרועות זרועות י י י י """"עעעעכולם כולם כולם כולם המופעלים המופעלים המופעלים המופעלים , , , , בתחומים שונים ומגווניםבתחומים שונים ומגווניםבתחומים שונים ומגווניםבתחומים שונים ומגווניםפרוייקטים פרוייקטים פרוייקטים פרוייקטים 
    היהודיםהיהודיםהיהודיםהיהודיםלהרוס את להרוס את להרוס את להרוס את המטרה המשותפת זה המטרה המשותפת זה המטרה המשותפת זה המטרה המשותפת זה וווו. . . . של הרשעיםשל הרשעיםשל הרשעיםשל הרשעיםשונות שונות שונות שונות 

להציף את להציף את להציף את להציף את     ,,,,זה להביא לארץזה להביא לארץזה להביא לארץזה להביא לארץ, , , , לדוגמאלדוגמאלדוגמאלדוגמאהיעדים היעדים היעדים היעדים אחד אחד אחד אחד     ....ואת היהדותואת היהדותואת היהדותואת היהדות
כדי כדי כדי כדי ', ', ', ', ווווככככוווו' ' ' ' סודנים וכוסודנים וכוסודנים וכוסודנים וכו, , , , לאומים שוניםלאומים שוניםלאומים שוניםלאומים שוניםממממ, , , , גוייםגוייםגוייםגויים    מליוןמליוןמליוןמליוןבבבב    המקוםהמקוםהמקוםהמקום

, , , , ישנם פרויקטיםישנם פרויקטיםישנם פרויקטיםישנם פרויקטיםכן כן כן כן     ווווכמכמכמכמ    ....יייי""""שיטשטשו את כל הזהות היהודית באשיטשטשו את כל הזהות היהודית באשיטשטשו את כל הזהות היהודית באשיטשטשו את כל הזהות היהודית בא
שומרי שומרי שומרי שומרי     בתוך ציבורבתוך ציבורבתוך ציבורבתוך ציבור    ומחלוקותומחלוקותומחלוקותומחלוקותליצור חיכוכים ליצור חיכוכים ליצור חיכוכים ליצור חיכוכים תוכניות שונות תוכניות שונות תוכניות שונות תוכניות שונות 

ים'[    בכל החזיתותבכל החזיתותבכל החזיתותבכל החזיתותפועלים פועלים פועלים פועלים הם הם הם הם . . . . מצוותמצוותמצוותמצוותההההתורה ותורה ותורה ותורה והההה         . . . . ]'...ָחְרׁשוּ חֹוְרׁשִ
לאחרונה מבלי לאחרונה מבלי לאחרונה מבלי לאחרונה מבלי     אמרהאמרהאמרהאמרה    גםגםגםגםאחת מראשיהם אחת מראשיהם אחת מראשיהם אחת מראשיהם . . . . סודסודסודסוד    ךךךךככככל ל ל ל וזה לא כוזה לא כוזה לא כוזה לא כ

    ,,,,בתוך החרדיםבתוך החרדיםבתוך החרדיםבתוך החרדיםבהצלחה בהצלחה בהצלחה בהצלחה כבר פועלים כבר פועלים כבר פועלים כבר פועלים סוף סוף סוף סוף - - - - סוףסוףסוףסוף    ,,,,שעכשיושעכשיושעכשיושעכשיו, , , , להסתירלהסתירלהסתירלהסתיר
    סים שםסים שםסים שםסים שםנננננכנכנכנכיש להם אנשים שמבינים את רוח הדברים שם והם יש להם אנשים שמבינים את רוח הדברים שם והם יש להם אנשים שמבינים את רוח הדברים שם והם יש להם אנשים שמבינים את רוח הדברים שם והם 

    שעושים עם הערביםשעושים עם הערביםשעושים עם הערביםשעושים עם הערביםאז בדיוק מה אז בדיוק מה אז בדיוק מה אז בדיוק מה . . . . ההההבזבזבזבזגאים גאים גאים גאים הם הם הם הם . . . . בכל מיני יוזמותבכל מיני יוזמותבכל מיני יוזמותבכל מיני יוזמות
        ... ... ... ... עושים גם לנועושים גם לנועושים גם לנועושים גם לנו    ––––

בשביל מי כל הרי  .לכםוזה מה שרציתי להסביר , נכון. ת
הרבה  .יותר מדי דירותזה ...! יהודים לבשביזה לא  !?הדירות האלה

ם ימאד גוי-ביא לפה הרבהזה לה -כנון שלהם יהת. יותר מדי
ו בצעאבל ברגע שי. לגמרי גויי. גויימקום ולעשות מהמקום הזה 

כך שזה כבר  ,םיגוי- וברגע שמהממשלה תהיה ממשלת, את זה
  .]חלק צח: סוטה מט[ .יכול לבוא אז משיח ,כמעט

ולעשות ולעשות ולעשות ולעשות , , , , ולהמשיך ולהתקרבולהמשיך ולהתקרבולהמשיך ולהתקרבולהמשיך ולהתקרב, , , , ואנחנו צריכים להחזיק מעמדואנחנו צריכים להחזיק מעמדואנחנו צריכים להחזיק מעמדואנחנו צריכים להחזיק מעמד
' ' ' ' הההה    ----' ' ' ' קדושים תהיוקדושים תהיוקדושים תהיוקדושים תהיו''''. . . . ולהיות קדושיםולהיות קדושיםולהיות קדושיםולהיות קדושים, , , , ולנקות את עצמנוולנקות את עצמנוולנקות את עצמנוולנקות את עצמנו, , , , תשובהתשובהתשובהתשובה

. . . . וזה מה שיציל אותנווזה מה שיציל אותנווזה מה שיציל אותנווזה מה שיציל אותנו. . . . ואנחנו צריכים להיות קדושיםואנחנו צריכים להיות קדושיםואנחנו צריכים להיות קדושיםואנחנו צריכים להיות קדושים. . . . אומר לנואומר לנואומר לנואומר לנו
ָהרוּ '[         ....]וישלח' פר', ְוִהּטֶ

 ,לכל מיני דברים שדורשים איתנו' לא' צריכים אמנם להגיד, כן
ה "למעשה הקבאבל  ,השם-לחיות על קדושלעמוד וצריכים ו

הוא בעצמו עם  ,וא בעצמו יעשה את המלחמה הגדולהה ,יעשה
יל ְיׁשּועֹות ַמְלּכוֹ '[ משיח צדקנו   .]'ז' זכריה ד, ח"תהלים י' ַמְגּדִ

אז אפשר לעשות את זה בלי  –קדושים היה נקיים ואם אנחנו נו
. ]ג"דברים כ[זה יהיה מאד קשה  - שים ה קדוואם לא נהי. פחד

חיות כמו חיל לולהת ,תתשובה אמיתי ,ממש לעשות תשובהחייבים 

כי  ?איך ננצחאז  –ם יהיה צדיקכי אם לא נ. שלנו זה הכח. יהודים
י ֶאְבָטח': ד"מזמור מ[ יםחמנצהחנו לא נאהרי  ּתִ י לֹא ְבַקׁשְ עושה ' ה ,]'ּכִ

ואם , ברמה רוחנית מספקתואם אנחנו לא . שבילנובודה באת הע
שלנו עם אותם השטויות תים כ חוזרים לב"אנחנו נלחמים אבל אח

  .]'תוכנית הצלה –איך לשרוד ': 27גליון ' ור[ !?...זור לנואז מה זה יע -
        
צריך להיות ', חד פעמי'זה לא משהו  –לדעתי  ,המאבק פה. ש

  ...לא משהו קטן, שיבואו המונים וצריכים, משהו יסודי
גודל את זה  - ם ילא מבינם מה שאתאבל  ,יםצודק םאת .ת

י קבוצה של הוזשכאן ענין ה ,זה לא רק קבר דוד המלךכי  .הבעיה
על כל  בר שולטיםבר שולטיםבר שולטיםבר שולטיםככככ הםהםהםהםוווו ,לטו על העולםאנשים שכבר השת
 ,רוסיה באצה ,אמריקאיה צבאה ,עולםשל ה הצבאות הכי חזקים

  . גם זה ,נכון ,וגם הישראלי .'וכוהאנגלי  ,האירופאי ,יניסה באהצ
 דוד רקבאת לא רק  ,שהם רוצים הם החליטו שזה המקום ,עכשיו

אפילו עם  –להלחם נגדם ו. ]ג"תהלים פ[ הכלאת אלא  -לך מה
אמרו הדור -וגדולי ,ויש עצרות שמתקיימות ,םיחייב, כן ,פגנותה

נגיד שנגיע למאה  ואואבל ב ,יהיו אנשיםכן ני שומאמין א ,ללכת
או שיביאו , הם יחכו ?מה הם יעשו ,בכל אופןאבל  ,אנשים אלף
ַעל '[ אין להם בעיה לרצוח .הם רוצחים .פשוטוזה לא יהיה . צבא

ְחֶיה ָך ּתִ יקר עאבל ה .ם למחותיצריכ ,כן :אני רק אומר ככה. ]'ַחְרּבְ
 קובדי זוכי . זה כמו להלחם נגד רומא -להלחם נגדם  :ועשתד
יו'[ .של רומא הפילוסופיהכל בדיוק , רומא ַדִים ְיֵדי ֵעׂשָ   .]'ַהיָּ

 שיםוכשאנחנו ע? י חזקכלחם הילה ליםוכיאנחנו כ "אאיך 
' יהודים כמו שההופכים לו ,ממש-נחנו עושים תשובהאם א .תשובה

' אז ה - דורש מאתנו' וכל הדברים שה ,ואמונה ,טחוןיעם ב ,רוצה
יה לגמור משנ- ול בפחותא יכווה .]ח"פ ק"תהלים סו[ ילחם בשבילנו
 .]ד"זכריה י[ עם כל הצבאות שלהםהרשעים את כל  ,את כל האלה

  . ים מאדקאבל תדעו שהם חז ,לא לעשות הפגנותשי לא אומר נא
ואלה  ............''''לעשות תשובהלעשות תשובהלעשות תשובהלעשות תשובה''''לא אומר לא אומר לא אומר לא אומר     ייןייןייןייןדדדדזה עזה עזה עזה ע    - - - - ולעשות הפגנות ולעשות הפגנות ולעשות הפגנות ולעשות הפגנות 

א לא אומר שהם הפסיקו לשנועדיין זה  - הפגנהשהולכים ל
זה לא  ,'לה קרוביםיות לים להדשמשת ,יהודים טובים, אנשים

זה לא אומר . ם שאסור להםומר שהם הפסיקו להתעסק עם דבריא
ד בגלל שזה יוזה גם לא תמ .זה רק בדיוק הנושא הזה ,שום דבר

לכן קודם אבל אם אנחנו  .'אקשן'אלא זה בגלל שזה  ,מושך אותם
משנה ' ועי. 'ט' ט בהעלותך י"ובעה', ד' י תהלים כ"ערש[ עושים תשובה

ממש  אז זה - עושים תשובה עם זה ביחד שאו  ]ו"תרפ' ברורה רסי
' ַיְצִמיֵתם ה'[לחלוטין  ולמחוק את אלה ,ותנו לגמריאל להציל ויכ

אנחנו שרק  -נו ליעשה את זה בשבי' וה. ]ד"מזמור צ. 'ֱאלֹוֵקינוּ 
  .הכל טובלנו יהיה  -ואם נחזור אליו  .צריכים לחזור אליו

חיזוק הצד של הקדושה כאן מבינים שצריכים את  אנו. ש
  ]'ְוָהָיה ַמֲחֶניָך ָקדֹושׁ '[... וזו העצה הטובה ביותר, והצניעות

ד "תהלים מ[ אנחנו לא יכולים לנצח - כי בלי זה , זו הדרך. נכון. ת

י '[ תנויא אאז הו ,ה כמו שצריך"ים לקבררק אם אנחנו חוז .]ש"ע ּכִ

ֶקֶרב ַמֲחֶניָך ְלַהִציְלךָ ' ה ְך ּבְ  .]א"ה סוע"ק אחרי מות ע"זוה' עי, '...ֱאלֹוֶקיָך ִמְתַהּלֵ
לא  נצילאנחנו ש, אמיתיים וריןח-מת בניאאז נצא בו .כמו במצרים

  .]'ֵחרּות–ָחרּות'[ .גם את הנשמה אאל -רק את הגוף 
        
לב -עם-יהודים ישראל עםלראות ב אנחנו מתחילים. ש

את העם באמת וביל כול להיאיך זה  –מתחילים להתעורר ש
  ?תשובהל

. קבוצותהל זה לא כל בא, התעוררות נהיש ,קודם כל. ת
הם  -הרבה שורשים - והעיקריות ביותר עם הכי תהגדולו הקבוצות
-ראשאת  אמנם הם שמעו .ים לבא ולהפגיןנהם לא מוכ. לא זזים

שיהיו הרבה צליינים שיגיעו  !?למה לא' :יםבוהם חוש ,כנסיהה
הם עוד לא תפסו הם עוד לא תפסו הם עוד לא תפסו הם עוד לא תפסו  '...יותר טוב לנו ...מביא כסף זה .םיתייר ...לפה

י ַהׁשֹוַחד'[    יןיןיןיןננננאת העאת העאת העאת הע . הרבה בעלי תשובה ?...ספמי כן תואבל  ....]'...ּכִ
אמת בים ששהרבה אנ. דות שלהםה אנשים שנלחמו על היההרב



  3 'עמ, מסע הצלב האחרון  
  

אומנם יש  ,ליםיהרג חרדיםלאו דוקא הו .ה"ממש בהקב-מאמינים
אז  -ם הרבנים אמרו לצאת לזה א ,כעתאבל . ביניהםחרדים גם 

 וז ,פסוק ףה לא סואבל ז. קורה פה משהו חיובי .אחר כבר משהו
ל בא ,םשל שנידרך לא  .וכהרש לנו עוד דרך איכי  ,רק ההתחלה

  .והרבה בלבול ,ה הרבה סבליהיו .יםשדאי של חודווב בודאי
יכול להיות שיהודי קורא מזמורי  איך זה, מאד מפליא אותי. ש

ועכשיו , בתפילותיו המלך יעזור לו- ומצפה שדוד, תהילים בכל יום
ה עצמו זקוק לעזרה "הוא לא מתעורר מעצם המחשבה שדהמע

  !?...מהזוועה מתעלםכתף ופשוט - מפטיר במשיכתהוא איך , שלו
גם  ,ים היום עושים כמעט כל דברשכי האנהתשובה היא . ת

-ים של גדולכלא בשביל הצרו ,יל הצרכים שלהםבשב ,בקודש
 אהו ...מסויימים דבריםריך צהוא  .שם בורקש קיאו הצד הדור
הוא לא אבל  .אז הוא בא לצדיק - הוא סובלכי  ...'ד' ג' ב' אצריך 

 – משיחהבא ה שמזרעו "כמו דהמע דל להיות שאחויכזה ש שבוח
הוא יודע מה . שזה לא עובר לו ברא .ורהתהלים שלו יעזמזמורי ש

ב "תהלים קמ[. הוא לא רוצה בעיות - וחוץ מזה . וזהו –שהוא צריך 

  .]'ה
  ...?פקחו את עיניהםאנשים יהאז מה עושים כדי ש. ש
 כל כך םלהיות דברי יםדמאני רוצה להגיד לכם שעו. ת 

יהיו לנו  - בעולם בעיקר יהיה הרוב ו ,קשים כל כךמבלבלים ו
מה שיקרה כמו יהיה לא זה אבל  - שלנו ת את המכוגם אמנם 
   .םייפתחו את העינ הודיםאז היו ,בעולם

במוזיאון  שהיורו ביהודים ייום ש ובאות .ה באירופהה באירופהה באירופהה באירופהתראו מה שקרתראו מה שקרתראו מה שקרתראו מה שקר
גם לממשלה היו בחירות ה .ו בחירותימיתקה - היהודי בבריסל 

בעיקר ? עכשיו מי נכנסו. וגם לממשלת בלגיה, אירופאית-הכלל
-ללכשלטון גם ב !נאצים- הניאו ,של הימין מאד הכח-גדל מאד

 .]'...הלכה בידוע שעשיו שונא ליעקב': י וישלח"רש[ פה וגם בבלגיהואיר
 .גם בצרפת רצחו ילדים יהודיםו .רוצחים יהודים ,הנה .זה מפחידו

ואין  ,אים שרוצים לעבור דירהפיש הרבה מאד אירוו .ביותר מפחיד
 ?לאן הם ילכוכי . לארץ ישראל ,רק לישראל - להם לאן ללכת 

אמיתי מרגיש הרבה יותר - ידיהו -כל אופן בו .כל מקום זה סכנהב
שים חהם  .איך שלא יהיה - זה המקום שלהם .ץ ישראלבטוח באר

  . את זה בנשמה
  ?הזה יפוראיפה הערבים משתלבים עם כל הסו. ש
תשימו לב מה שהם   .אליםעהאדומים לא אוהבים את הישמ. ת

כאן  שכאילו שיועושים  ,ריהוס ומהם לוקחים מקום כ .עושים
אז ו .םאיבין הרוסים ובין האמריקאים והאירופ "מלחמה"
 ,"נותנים לצד השני"והרוסים , "תומכים במורדים" ריקאיםמאה
כמעט 'יש לנו כאילו וזה מצב שנראה . גם הוא לאסאד ס נותןרַ ופָּ 

האמריקאים  נגדכבין הרוסים והפרסים והסינים  'מלחמת עולם
   .האירופים והאנגליםו

ככה הם מעודדים  ....זה הכל הצגהזה הכל הצגהזה הכל הצגהזה הכל הצגה ?אמת קורהבאבל מה 
כ "כ ם לעבודיאז לא צריכו. השני-את- שהערבים עצמם יהרגו אחד

גם כל העולם מקבל וכך . למלחמה נסכיהם לא צריכים לה... הרבה
יש , טוב... מה אכפת להם אם הסורים הורגים את עצמם... את זה

  . שממ יםלא מתערב ...י אפשראאבל ... הרבה חדשות
הם שם תפסו שהאמריקאים ממש עשו , ואותו הדבר גם במצרים

והם ', האחים המוסלמים'הם הקימו את  - אבל האנגלים . צחוק מהם
. 'וכו' וכו. כ לעשות בעיות"ואח, נשלחו בשביל להפיל את מובארק

, "האביב הערבי"וזה מה שהם קוראים . השני-נגד-זה כאילו אחד
כך עושים את המלחמה  .לארץ-מארץהשיטה הזאת עוברת כי ככה 

- ולכן אנחנו כבר למעשה בתוך מלחמת. שלהם נגד ישמעאל
  ?אתם מבינים. ]ד"א פי"הדוה' וע', פ ל"א סו"פרדר[ !השלישית-העולם

  ...הערבים בלי להכנסהשלטונות מחסלים את כ "א למעשה. ש
  .תנכנסים מינימלי. נכון. ת
האם אין זה חלק מכל , באיזור ים שהתרבו לאחרונהאהאפריקו. ש

  ?הנוצריים-לשלב פה את האפריקנים, הזאתהגלובאלית התכנית 

יש אתיופים  .אתיופיםאת ההם הביאו לא רק  .בודאי ובודאי. ת
והם  ,שלב היו יהודיםיש על מה לבסס שבאיזה שר להגיד שפאש

לא רק ו. יםיהם גושבטוח זה ביאו כאלה שהאבל הם , יהודים אולי
. ם אותם בשקטימכניס. םיאתם לא מבינ. יושים אותם עכמשלב ,זה

   .נוצרים- בדיוקוהם 
- של המרכזסמל , זה לדוגמאום הקהם רוצים להפוך את המ

ַסְדָנא '[ אחת שמייצרים עכשיו- דת-עם-עמים-נימי-כלהעולמי של 

ַאְרָעא ַחד הּוא ל ם להשתלט על כיבשביל זה הם צריכו ,]'...ּדְ
כולל  ,י"רשב לכול ,רחל- כולל מאמע, הקדושים שלנו-המקומות

  .כולםאת כנראה  ,מה-דעוי- מי
וצות שהם בקשמה עוד יש אמנם  –לישראל -הגנהה-בצבאו

  . גוייםמלא -יש מלא, אבל לצערי הרב -יהודים -ממש
  ]'ו' ירמיהו נ[ ...כצאן לטבח פשוט צועדהעם למעשה אז . ש
מכל השנים  -רוב העם . הרבה אבל, לא כל העם. נכון ,נכון. ת

פשוט איבדו את  ,היות כמו הגוייםלהרצון מכל ו ,חילוניותהשל 
את  םורק מביני ,םהאת הרגש היהודי של ,הבסיס היהודי שלהם

גם ישנם רבים אבל . זה הרבה, זה לא כולם. השפה של הגויים
שלהם  הלב היהודיו -פול מעט טי, שמספיקה רק טיפה הכוונה

יר ִלי ֶאְפַרִים'[ יתחיל שוב לפעום   .]'...ֲהֵבן ַיּקִ
אותנו כי  מלמד ישראל- של הפופ במדינת וביקורהאם . ש

  ?בעולם התחילה תקופה חדשה
 ךהוא הלעכשיו  .סמל של העולם המשתנהזהו  -שהוא בא זה . ת

אבל זה  .]'ה י"יחזקאל ל[' לעשות שלום'אליו  והביתה ואמרו שיבוא
  .עולם אחר ואה -מחר  םהעול. זהו. העולם השתנהאומר שכבר 
מובא  ,בארץ לא מכבר רעידת האדמה שהיתה כאןביחס ל. ש

ַחת ': 'משלי ל[? שזה מתרחש כשישנם חילופי שלטון' הקבספרים  ּתַ
ֹלוׁש ָרְגָזה ָאֶרץ   :]שמות יז ק"זוה. 'ׁשָ

 ףתחלשכבר ה אני חושב. .]ברכות נט' עי[ זה הכל אזהרות. ת
  .כבר שלטון של גוייםנראה לי שזה  ,השלטון

בתוך תשעת חודשי שלטון הרשע נמצאים האם אנחנו כבר . ש
  .]יומא י, '...ָיָלָדה יֹוֵלָדה ֵעת ַעד'[ ?שנזכרו בגמרא חלפני המשיש

החודשים של שליטת  תלפי החשבון שלי התחילו כבר תשע. ת
  ...מלכות הרשעה

ההבדל בין הגוים לעם ישראל , ל"רואים בחזאנחנו כפי ש. ש
בעוד שבני כי . זו הקבלה המוחלטת והשלימה, בקבלת התורה
הכל  ',יוצא מן הכלל'בלי שום ' ונשמע-נעשה'ישראל אמרו 

  ...הגויים לעומת זאת מקבלים מה שרק נוח להם, בשלמות
שוב לקשור נחנו צריכים א - שבועות הזה חג הבולכן  ,נכון. ת

ה ַהּיֹום'[ דרך המצוותו ,דרך התורה ,ה"קשר עם הקב  ִנְהֵייתָ  ַהּזֶ

   .]'...ְלָעם
. םביוט-חיים דילרוב היו להם  -בעולם  םירוב האנש -עד היום 

לא מה שהם . כעת 'בראש'לא היה  זה. שיחחיכו למבדיוק הם לא 
חופשה איזו עוד רצו ו ...לעשותרצו עוד קצת כסף  .רצו עכשיו

ואז כולם  .לא סתם ,יהיה לנו קשהזה  –עכשיו אבל . 'וכו ...ליסוע
לים ולא יכ -האחרים . רק היהודים האמיתיים אבל ,יחכו למשיח

כי גם , הם יחכו למשיח של הרשעים. ושג הזהמאת הבכלל להבין 
סוג ' כאילוה אבל המשיח שלהם יהי ',ים למשיחמחכ'הם כביכול 

. . . . תבלבלתבלבלתבלבלתבלבללהלהלהלהשלא שלא שלא שלא להזהר להזהר להזהר להזהר עלינו עלינו עלינו עלינו וווו. היה השקריזה  .'משיח לאחר ש
אלה אך  .הם לא יתבלבלו -אלה שעכשיו עושים תשובה 
  .לים להתבלבלועלהם  -שממשיכים עם הדרך של השקר 

 ,ז"לעזוב את העגה, לחזור בתשובה מלאהאנחנו צריכים 
ספר החינוך מצוה ' עי[ ושהדאך ורק בק -  להעביר את הזמן שלנוו

ה "כשאנחנו מבקשים מהקב -כי אז  .נותוזה מה שיציל או .]ז"ט
  .אותנו אז הוא ישמע - להביא משיח 

בוּ  ַאַחר': 'ה' הושע ג[ ֵני ָיׁשֻ ָרֵאל ּבְ ִוד ְוֵאת ֱאֹלֵקיֶהם' ה ֶאת וִּבְקׁשוּ  ,ִיׂשְ ם ּדָ  וָּפֲחדוּ  ...ַמְלּכָ
ַאֲחִרית טּובוֹ  ְוֶאל' ה ֶאל ִמים ּבְ         ]'...ַהיָּ


