
 לראות את סוף העולם
ו"ה' כסלו תשעירושלים,    בנימין, לאחר הפיגוע בפריז,עם  תקשורבס"ד, 

וזה  ים,קש כל כך ותארגו, המראחת נה-הרבה אנשים בבת כל כך. ביותרממש טראגי שבוע היה  -השבוע גם ו ,שבוע שעברה-סוף

נים אאפריקנים, אפג ,אלפי סורים-מביא מאות ארה"בכי הנשיא של  ,ארה"בבופחד מאד גדול  ,גדול לכל אירופה )הלם( 'קו  ש  'עשה 

רק מחכים לפוצץ את הם שם ידאע"ש המוןכבר שם ואמר שיש להם  ארה"באיים על  דאע"שומאחר שה .ארה"בוכו' להתיישב ב

ה לא גדולה, התיכנון, לקחת קבוצ וכי זה ,ובצדק ,כניס את האמריקאים לפאניקה גדולהאז זה מספיק בשביל לה -סי. -.די-וושינגטון

, ואז להעלות את זה על סרט ולשים הםת שלויאת כולם עם האכזר להבהיל הל אפשרפנים מפחידות, ל החזקה באמת, לתת ל-לא

יצרו את ש הםים א. האמריק'כאילורק 'וזה לא צבא ממש, זה  ,הלואבל זו לא קבוצה גד .שכולם יראו את זהכדי את זה באינטרנט 

, ובודאי ובודאי יש להם אנשים שיודעים , את הרושםלתת להם את הצורהכדי ווד אלה, וכנראה שיש להם מישהו מהוליהרשעים ה

לא רואים, לא רואים מה הם את זה אמנם  .אשדים להם את הריאסירים, ומור, יםכדי להראות איך שהם לוקחים אנש ,טילהסר

 הצילום מעולה, ממש מקצועי.ושאר. ת העושים באמת, אבל הדמיון אומר א

ם להשתלט על זוממיש וש אחד יקבל מאל"אעד-איששום בעיה ש ואין ,ש"עא, וכל העולם מפחד מדדאע"שוהנה יצרו 

ו, "עיר הבירה, ח ,ו, או בוושינגטון"ק חריו-ו שהוא ילך ויפוצץ את עצמו בעיר ניומכ 'טמבל'ו ,העולם איזו פצצה גרעינית קטנה

 .. וגם באירופה הם מפחידים את כולםארה"בוזה יהיה הסוף של  ,הואם ש, באיזה מקוופרנציסק-בסן ,אנג'לס-בלוס ,בקליפורניהאו 

 זה הכל פירסומת מקצועית .מהם באמת צבא ומטוסים, אין להם לווינים, אין להם את כל הדברים שיעשלדאע"ש אבל אין להם 

זה לא הם שעושים את הכל, זה לא הם שמקבלים או  באמת ממה לפחד, כיבאמת שמצליחה להפחיד את כל העולם. ויש  מאד

 !!!לאו ,לא ,לא ,ו שולטים על הנפט, לאיכובשות את עיראק, שטחים גדולים של עיראק, ועכששמייצרים את הפצצות הגרעיניות או 

תר. והם וכל מיני סוגי נשק המתקדמים ביו ,ודוצי ,יםיעם צבאות ענק ,הרבה יותר גדול מהםבסדר גודל אירגון להיות כבר חייב זה 

כל אילו זה לא היה  ,זה מצחיק, זה היה מצחיקו. 'לתפוס שטח'כאילו ו ,יםעפיגוצות האלה ומכוונים אותם לעשות ובחים את הקקלו

 עצוב. כך

אתם יכולים להיות ת באירופה אז ווכל מיני מקומ ,ומאיימים על מצרים ,ב"אם כבר מאיימים על ארה. ואז עכשיו יש סכנה

להציל 'היה בעיה לשלוח את החיילים בכל הארצות, ואז לא ת ,הו שיפחיד את כולםאד, מששם משהו קשה מ הבטוחים שיהי

יצרו, המנהיגים שלהם הם שת זה שהם עדה שהאוכלוסיה של המדינות לא יומ  ש   ,הרשעים. והבעיה היאן את התושבים מ 'כביכול

 -ש. הדאע"ש דאע"לא של ה ,הצבא של המדינות שלהם ,סכימו לתת לצבא לשלוט עליהםכדי שייצרו את המצב הזה, רק הם ש

, אבל לא רוצים. משתמשים בהם בשביל להביא פאניקה )בקלי קלות( ק'יקצ'זה היה הולך צ -ם תאו רזה כלום. אם היו רוצים לגמו

ואת מה שאתם  ,להלואת החיזב ,לנו את הדאע"שים יש -גם בכל מיני מקומות אחרים. ואפילו גם בארץ  ,גם באירופה ,בעולם

לא כמו שהם  ,ולא כמו באירופה ,אמריקהבמתחת לשלטון של צבא, אבל לא כמו כן . ואנחנו גם 'הכי טובים'רוצים, כל הדברים 

 יהיו. 

מלחמת העולם  :וזה מה שיביא אותנו ְלמה שהרשעים רוצים, וזה .באופן טבעי ,אין אפשרות לצאת מזה .וזה המצב האמיתי

 ממש ההתחלה של המלחמה הזאת.  וז - מה שקרה בצרפתו .שני שליש של העולם יחרבבעקבותיה השלישית, ש

 ., ר' רש"י תהלים ק"ל, וכן רש"י דניאל ח' י"ד[ר'ק  ו  ב  ים ל  ר  מְ ו  'ש  ] מתי כבר תהיה הגאולה ,אנחנו מנסים כל פעם לשאול, לחשוב, מתי

אני לא אגיד תאריך, אני רק אומר לכם  .ואנחנו מתאכזבים ,ובסוף זה לא יוצא ,ריכיםיש אנשים חשובים שנותנים כל מיני תא

איך המנהיגים ממש  ...איך העולם מפורק ...מה יש בעולם הזה ...מה קורה, מה ישברור: זה מאד קרוב. ותראו, תראו בעצמכם 

דעים שכולם אנטישמים ואנחנו יו .סתם רשעיםשהם איך שהם מנהלים את העולם, או , בצורה מטורפים, טיפשים או פסיכופתים

 .גדולים מאד

שונאים הם  .ארה"בהיהודים הליברלים ב ,החילוניים במיוחד, בין הליברלים םים, בין היהודימוגם בין היהודים יש לנו אנטיש

? וישאר , החרדים,תנויה נשאר לנו? מעט מאד. כמה מאמכלל, הם ביחד עם הליברלים, האמריקאים, הגוים, ום באת זה שהם יהודי

שלטענתם  כל אלוה חצי מעולם. ואם זה יהים בכי אין לנו הרבה יהודייחסית מעט מאד. בודאי פחות מחצי, עד כמה שאני יודע, 

יש  .פרםבמסרבה אנשים ה כל כךהם לא  - לם הזהבעו 'אמתב-םהחרדי' .ז לא לדאוגא ,םיותר מכל החרדיכבר , אז זה םהם יהודי

, לא הרבה אליהם מכירים אותם, אז זה ממש מגיעיםל הקהילות שהם כבכל העולם, וב תתונומצוות וח-מיני בר ללכטסים ם שיהודי

זרת אז בעאבל אין, אין. זה ממש לא הרבה.  רדים בעולם.ם חהרבה מאד יהודי נםשישסבורים אנחנו  .גדולותכך -כלקהילות זה לא 

אם ה' לא מציל את היהודי ו, "ח ,ואם לא .ה לקבל משיח צדקנוזכה נ"בע - תעשה תשובה , אםעם ישראל ,אם נעשה תשובה 'ה

כל העמים באים נגדינו, ברגע בו אני מדבר על הרגע האחרון שלפני הגאולה, הרגע האחרון שו .אז זה סימן שהוא לא היה יהודי -

 .'גוג ומגוג'זה ה –קורה שזה 



כנס לבתים שלנו, ולסגור את הדלת, ולבקש, יואנחנו רק צריכים להרק ה' נלחם. אנחנו לא נלחמים את המלחמה הזאת, ו

משיח ילחם את המלחמה לא נצטרך להילחם.  .וישמור עלינו בתוך הבתים שלנו ,לצעוק מה' להציל אותנו, ואז הוא יציל אותנו

וסוגרים את  שראלירץ באשלנו  םתוך הבתילבודאי כנציג של הקב"ה. ואנחנו צריכים לדעת שברגע זה שאנחנו נכנסים הזאת, ו

לפני האנשים שנפטרים לפני השלב הזה,  הוא ינצל. ואני לא מדבר על –כל יהודי שעושה מה שה' מבקש  - ינולוה' שומר ע ,דלתה

זמן  י. וזה לא הרבה"תוקפים את א יום יחדול ואדאאני מדבר על הרגעים האחרונים לפני שישמע .ריהוזמן הזו בהיסטה-נקודת

 מעט זמן. זה ם לחכות, ישאנחנו צריכ

, ואז פתאום הכל ]'בהיסח הדעת'[ לושלנו הכי גד שלה השלימה תגיע בדיוק מתי שהיאוהסבלנות, כי הגאות א ולא לאבד

. ואז ['ינו  ק פ   חו  א ש ְ ל  מ   ז י  : 'א  ]מזמור קכ"ו צחוק ולצחוק, לצחוקנתחיל ל -יהיה ברור לנו שזה השתנה כש ,הכל ישתנה, ואנחנו .ישתנה

 המקדש.צדקנו לבית  נקום ונלך אחרי משיח

 ו"תשע כסלו דניאל,  י"א", מסר מאת אני מבין שטעיתי"

מתרגש, אתה  כל כךמתרגש,  כל כךאבא אבא, אני  ,אוי

אפשר כבר לטעום את זה, אפשר מעט הסוף! זה כ ...מבין?

 ,אוי מעט נגמר.אבא, זהו, זה כ ,כבר להרגיש את זה, זהו

 כל כךמפחד,  כל כךכמה שאני שמח, אבל יחד עם זה אני 

הרבה יהודים לא שמים לב למה שקורה, הם לא מבינים 

לפני שמשיח יתגלה ולפני  שאנחנו בסכנה, אבל אפילו

עוד  –היה המלחמה האחרונה, ולפני הגאולה השלמה שת

לא חזרנו לגמרי  ייןד, בגלל שעקשים כל כךנעבור דברים 

 בתשובה.

זה מפחיד אותי שהם  אבא, אני רואה שהיהודים ישנים.  

ים, עכשיו זה לא שמים לב, הם לא מבינים, הם לא תופש  

השניה שהיהודים באירופה -העולם-מו ערב מלחמתממש כ

לא הרגישו, לא רצו לדעת, אפילו  –היו כאילו בתרדמה 

בכל  ,שהיטלר אמר ברור מה שהוא רוצה לעשות ליהודים

הם לא רצו  , כאילו שעישנו סם., היו בחלוםאופן לא פחדו

 לדעת, הם היו שיכורים, לא מיין, אבל לא רצו לדעת.

וגם  רץ ישראלואנחנו עכשיו, רואים אותו דבר, גם בא   

לא רוצים  –. וכמה שיודעים וכמה שמפחדים ארץלץ בחו

עם לדעת כמה שהעולם מסוכן. אבא, אני מאד דואג ל

. כמה פעמים עם ישראלל , אני מאד מפחד בשביישראל

תקומו, תגיעו לא"י,  -אלה שיכולים  :אנחנו צריכים לכתוב

אבל אפילו שהרבה יהודים יש להם בתים פה, הם עדיין 

הכנס לאיזה מטוס ולטוס חושבים שברגע האחרון אפשר ל

 –אבל זה לא ככה. מי שמחכה לרגע האחרון  לא"י וזהו,

 לא יוכל לצאת.

ים לעשות מצב שאף מטוס לא יכול ,בשניה אחת ,הם   

יוכל להמריא בארה"ב, באירופה, בכל העולם. ומי שישאר 

, וזה לא כדאי, כי ה' באמריקה או באירופה יהיה תקוע

ועוד שליש יפגע מאד קשה,  ,עולם עד הסוףה-יהרוס שליש

 לא. – שראלירץ אבל א

כזה גן בעולם שעוד לא היה אאבא, הולך להיות כזה בל   

בהיסטוריה. מצב שאני אפילו לא יודע איך לתאר את זה, 

משהו דומה למכות של מצרים, אבל הרבה יותר קשה. 

 זה א"י. –המקום היחיד שהשכינה נמצאת בו היום 

זה  -שראל ירץ זה הרבה יותר קשה, א -למות בחו"ל 

המקום הטבעי לכל יהודי, לשלד, לגוף, לעצמות של 

בעולם שהמנוחה  יהמקום היחידזה  רץ ישראלהיהודי. א

. אבל ]כתובות דף קי"א.[ הנצחית היא הרבה יותר קלה ונעימה

אני מדבר על החיים ולא על המוות, ומי שיהיה בא"י ויצעק 

דע שהוא אז ה' י   –לשמים ויבקש מהקב"ה שיציל אותו 

-שרק הקב"ה הוא הכל ואם היהודי מבין .עשה תשובה

רק הקב"ה,  –אדם -ור לבןואין שום דבר שיכול לעז ,יכול

וברגע שהוא מבקש מהקב"ה עם לב שלם שיציל אותו, 

, ורק אתה "עכשיו אני מבין שטעיתי :הוא אומר לקב"ה

כול בשניה האחרונה אז הוא ינצל. יהודי י –יכול" -הוא הכל

רב -גם כתוב שהערבוזה וה' יציל אותו. לעשות תשובה, 

וילכו  , הם יברחו מא"יעם ישראלבשיש שהם הרוב 

 ושם ימותו יחד עם הגויים. ,לארצות של הגויים

, תקשיבו טוב, תפתחו את העיניים, זה כמעט עם ישראל   

תסתדרו  .ותבואו לארץ -תקומו עם המשפחות שלכם  .הסוף

 ,כשהו, ה' יעזור, הוא עושה ניסים עם כולנו, עם הפרנסהיא

עם כל  ,ויחד –ועם כל הצרכים שלנו. הוא יציל אותנו 

 נזכה לקבל משיח צדקנו בעתיד הקרוב. ראליש

תחשבו  .תקשיבו, מה שאני אומר זה אמת ,עם ישראל   

לא מושלם פה. זה על הילדים שלכם, תבואו לא"י. נכון, 

הם לא מהטובים, הרבה מאד  –נכון, הציונים ששולטים פה 

בא"י,  ,ה, השכינה פהנ   ש   הם ע"ר, אבל לא מְ  –מהם 

לו שהחילונים כיסו את א"י עם בא"י. אפי ,הקדושה פה

ה' יוריד  .זו הקדושה –כבה של טומאה, אך מתחת לזה יש

ואז נהיה רק עם הקדושה. ומי שרוצה  -את הקליפה הזו 

להתקרב לה', לחזור בתשובה, ויחפש את הקדושה, הוא 

אפשר להתקרב -ירגיש חזק מאד את הקשר עם הקב"ה. אי

 כל כךלקב"ה בלי קדושה, ורק פה אפשר להרגיש את זה 

 ., זה הזמן, עוד מעט זה יהיה קשה מאדעם ישראלחזק.  

 !, תחזרו הביתהעם ישראל, עם ישראל


