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התמימים עליהם יבנה העולם
אם היה לכם להגיד מה שלי יש להגיד – אז גם אתם הייתם עצבניים...
כן ,כן ,כן ,הולך להיות מלחמה ,לא סתם ,לא סתם מלחמה ,הולכת
להיות מלחמה ענקית בכל העולם .זה לא יהיה במשך הרבה זמן ,אבל
יביא הרבה נזק .וזה יכניס אותנו ל'שוק' ,לא סתם.
אבל השוק הגדול ביותר זה יהיה לראות מי הם הרשעים באמת .נוכל
לראות גם את זה .אבל לא יהיה לנו זמן הרבה לחשוב מה או איך או
מי ולמה ,אנחנו נעבור מדבר לדבר ,מהמלחמה לכוכב ,מהכוכב לגוג-
ומגוג וכו' .ככה נראה את הדברים .ואנחנו ,אם אנחנו מספיק רגישים
אנו יודעים ברור שכל ראשי המדינות של המערב בודאי ובודאי הם
שייכים לסעה"ח ,לרשעים ,לאילומינטי ,לכל הכתות ששייכים אליהם.
נכון ,זה תרזה מיי מאנגליה ,וזה גם ההוא מצרפת שאינני יודע איך
לבטא את שמו ,ובודאי לא לכתוב את זה ,וגם פוטין ,וגם טראמפ ,וגם
אובמבה ,וגם מי שאתם רוצים ,ראש ממשלת אוסטרליה ,ראש ממשלת
קוריאה-הצפונית והדרומית ,כולם ,כולם ,הם כולם שייכים למקום אחד,
הם כולם ביחד ,מקבלים הוראות מהוותיקן .והם עובדי עבודה זרה ,כמו
שאמרתי לא פעם אחת .ואיך בדיוק נכנסת לתמונה הבת היהודיה של
טראמפ – זה עוד לא ברור לי ,אבל זה בודאי ובודאי איזו הצגה מעולה.
ואנחנו צריכים להתכונן ,נכון ,צריכים אוכל בבית ,וצריכים מים בבית,
וצריכים כל מיני דברים ,נרות וכו' ,אבל יותר מהכל צריכים לקשור
קשר חזק עם הרבונו של עולם ,וזה כדי לשרוד את מה שעומד לפנינו.
וזה כמעט פה .אני חושב שכמעט כל בן אדם בעולם ,חוץ מהטיפשים
ביותר  -מרגישים את זה ,ויודעים את זה .הגוים לא יודעים בדיוק מה
לעשות ,כי הם לא יהודים ,הם לא קרובים לה' כמונו ,אפילו אלה
שמאמינים בה' אחד ,אבל הם עוד לא על רמה כמו של מישהו שיש
לו נשמה יהודית .ויש כאלה גוים שהם פשוט שייכים לסדום ועמורה,
וזה הרוב.
הרוב זה סדום ועמורה ,ויש בינינו גם כן סדום ועמורה ,כי יש בינינו
ערב-רב ,אפילו שנולדו כביכול-יהודים ,והם באמת יהודים ,כי האבות
שלהם יצאו ממצרים איתנו ,לפי הדין הם יהודים ,אבל באמת אין להם
נשמה יהודית .נכון ,הם היו ליד הר-סיני ,אבל לא היו מתחת להר כשה'
הרים את זה .הם עמדו אחורנית ולא קיבלו ממש את התורה ולא אמרו
נעשה-ונשמע ,לפחות לא עם כל הלב .הם אף פעם לא קיבלו את זה,
ובכל הדורות הם מפריעים לעם ישראל ,אפילו שהם יהודים לפי הדין.
דורי-דורות עברו מאז יציאת מצרים ,אבל לא השתנו ,אפילו לא קצת.
ולכן יש לנו רבנים עם זקנים ארוכים ופיאות ארוכות שנלחמים בצד
של הסיטרא-אחרא נגד האמת .והם יכולים להגיד לכם ברור שזה אמת
– אבל זה שקר .ויש יהודים-אמיתיים פשוטים שיודעים באופן טבעי
את האמת ,והם שומעים את הרבנים ששייכים לערב-רב ,והם חושבים
לעצמם :אבל זה לא יכול להיות נכון! זה משהו שלא יכול להיות! זו
לא התנהגות כמו שצריך! כל מיני דברים שמעלים בראש של היהודי-
האמיתי סימני שאלה ,הם רבנים ששייכים לערב רב הם שמדברים,
שנותנים כביכול חיזוק .אנחנו מלאים-מלאים ע"ר .הם רבים יותר
מאשר היהודים האמיתיים ,רבים בהרבה ,והם מנסים למשוך אותנו
לשטן ,לכל העבודה-זרה שלהם מאז נמרוד .אבל זה לא ילך להם .כל
יהודי אמיתי ינצל .ה' יציל אותו .ה' יכול להציל כל יהודי אמיתי
אפילו אם הוא רחוק ,הוא יציל אותו!
אנחנו אומרים את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ,מי שהוא באמת
רוצה להיות יהודי ,מי שבלב שלו הוא מרגיש שאם הוא לא היה יהודי
אין לו בשביל מה לחיות – אדם כזה ינצל .לא לפחד! זה לא יהיה
מלחמה כמו במלחמת-העולם-השניה שכל כך הרבה יהודים הלכו למוות
במחנות ,ובמשרפות וכו' .לא! הצדיקים לא ילכו כמו אז עם הרשעים,
רק הרשעים ילכו .ואת הצדיקים  -ה' ישאיר.

אנחנו עם ישראל צריכים לפתוח את העינים עכשיו ,כי עוד מעט זה
יהיה מאוחר מדי .אנחנו ממש כמעט לפני הסוף .אבל אל תחשבו שזה
יקח חמש עשרה דקות .זה יקח יותר ,אבל ,לא ,זה לא יהיה הרבה
יותר ,אבל זה תהליך ,וזה יתפתח ,וזה כבר מתפתח ,אתם רואים את
זה ,אתם רואים את הבלאגן שיש בעולם .זה האילומינטי ,הרשעים,
אנשי סדום ועמורה ,אנשי רומא ,אנשי יוון .הם רוצים להפוך את
הלאוין למותר ,ואת המותר ללאוין .זה הכל .הם שונאים את הקב"ה,
הם שונאים את האמת ,הם רוצים שנהיה חלק מהעולם העקום שלהם.
הם רוצים לקחת את הבריאה ולעשות עיוות ,שזה יתאים לתשוקות
שלהם .אבל זה לא ילך ,לא ילך .מאז שהיה כזה דבר בעולם ,מאז
בריאת האדם ,היו האנשים האלה שפשוט במקום לקחת את היצרים
שלהם ולעבוד איתם ולהחזיק אותם בשביל הקדושה  -עשו כל דבר
עקום שרק עלה על דעתם.
ובדור הזה  -זה כ"כ קשה ,יש כ"כ הרבה טומאה שזה קשה להאמין.
קשה להאמין שהטומאה הנוראה ,הדברים העקומים שדורות קודמים
עשו – שזה יכול להיות בדור שלנו ,שזה קיים אצלנו .זה ממש 'פתוח'
בלי שום בושות ,וב'המונים' .לא סתם ,המונים .וגם אם לא משתתפים
איתם – אז לפחות יש גישה סלחנית כלפי האנשים האלה וכלפי
המעשים שלהם ,ה' ישמור .וזה גרוע מאד .אי אפשר לגדל ילדים
באוירה כזאת .מה הם יהיו? הם יהיו מפלצות ,הם יגדלו להיות מפלצות
ח"ו .בכל מקום יש לנו יהודים שנגועים בדברים כאלה ,בעולם הגדול.
וזה בדיוק היה התיכנון של בן-גוריון עם כל הרשעים של הציוניסטים.
מה להגיד? מה לומר? אנחנו חוזרים על אותו הדבר עוד פעם ועוד
פעם ,אבל היהודים לא רוצים לשמוע :יש לנו מלא יהודים ,שה' ישמור,
שהם גם משתתפים בדברים העקומים ,והם כביכול 'חרדיים' .ילד איננו
בטוח בתוך ה'חדרים' ,או בישיבות .מי שמע כזה דבר?! ...מי שמע פעם
כזה דבר?! ..לא היה כזה דבר .בין הגוים כל דבר עוד היה ,אבל אפילו
שם  -היתה עוד איזו בושה ,לפחות קצת בושה .והיום אין בושה בכלל,
לא בישיבות ולא בשום-מקום .אבל בין היהודים החרדים יש עוד
תמימים ,ועל גבי התמימים האלה – העולם יבנה ,העולם החדש ,העולם
של משיח ושל בית המקדש ושל הקרבנות ,ובעיקר של הקדושה .אין
לי מילים לתאר מה זה יהיה ,קשה לי לתאר מה זה יהיה ,איזה עולם
נקי ,עולם בלי יצרים פסולים ,עולם שהכל יהיה לשם שמים ,רק לשם
שמים ,נטו.
שאלות ותשובות:
ש .מה זה בדיוק 'לקשור קשר עם ה'' ,מה בדיוק צריך לעשות?...
ת .צריכים להתבודד ,להתבודד ולהתחיל לדבר איתו ,עם ה' ,להגיד
את כל הבעיות ואת כל הצרות ,כל מה שמפריע לך ,כל מה שלוחץ
עליך ,עם דמעות ,אפילו יותר מדמעות ,ואז לאט לאט תתחיל להרגיש
את הנוכחות של הקדושה ,תתחיל להרגיש כמה שזה טוב לכם ,כמה
שאתם מרגישים רוגע ,ותהיה לך הרגשה של נוכחות ,שלו ,ושהוא
איתך תמיד ,ושהוא שומר עליך ,ולא משנה מה ,אם הוא נותן לך אפילו
מבחן קשה – תדברו אתו ,תדברו אתו ,תקשרו עמו קשר ,ואתם תרגישו
איך לעשות ואיך לקבל את זה ,ואיך לעבוד על זה בשלימות.
ש .אמרת שיהיה 'שוק' גדול כשנגלה כמה פועלים מטעם הערב רב.
עכשיו יש באמריקה עצרת נגד גזירת-הגיוס ,ויש עסקנים שפועלים
בכל הכח להזיק לזה ,שלא תהיה עצרת...
ת .אני רוצה לומר לך ,הרשעים האלה – הם יקבלו מכה שלא יתעוררו
מזה ,ישיר מהקדושה .זה בדיוק מה שקורה עכשיו :בירור .מי שייך
למה .ועכשיו נראה מי הם הרבנים שאנחנו יכולים לסמוך עליהם ומי
לא ,פשוט מאד.

ש .דבר מדהים קרה לאחרונה שאחד מהעסקנים ההם ,מהפוליטיקאים
החרדיים ,הלך לנאום בכנס רשמי של הקרן החדשה לישראל...

יצלמו אותם כאילו שהם במקומות אחרים ולא שם ,אבל שם זה יהיה,
והם יהיו שם.

ת .כסף כסף כסף כסף .מה אני יכול להגיד ,זה הכל  -כסף ושליטה.
מי שיכול ללכת לכזה דבר ,ללכת לאלו שרוצים להרוס את
האידישקייט ,שרוצים בכלל להשתלט על העולם עם עבירות הכי קשות
שקיים ,איך הוא יכול ללכת לכזה דבר?! ...יכול להיות שהוא לא יודע,
אבל אינני מאמין שהוא לא יודע.

מלכת אנגליה אינני יודע את מקום הימצאה ,אבל אל תדאגו לה ,כי
או שהם ידאגו שהיא לא תחיה עד אז ,כי היא סתם מפריעה ,או שיש
לה מספיק עמדה בתוך הרשעים ויהיה להם הערכה רבה כלפיה וידאגו
לה מאד ,ויהיה לה את המקום שלה בפנים ,גם למשפחה שלה .אז אני
מאמין שכל הרשעים יגיעו לסוף שלהם .זה לא אומר שכולם ימותו
בתוך המנהרות שלהם ,אבל ימותו ,ומי שלא – ימות בגו"מ.

ש .מה אתה אומר על מה שמתרחש כעת עם קטאר?...
ת .זו ההתחלה של מלה"ע ה ,3-זה ברור ,אתם הרי יודעים .האם אתם
לא רואים ברור שזו התממשות של הנבואות?! ..ועכשיו אירן איימה
על ארה"ב וגם על הארצות שמסביבה ,ערב הסעודית ,ועוד ,אבל יש
גם במקורות שצריכה להיות מלחמה פה ,מלחמה לא פשוטה (זכריה
י"ד) .אבל מה שקורה עכשיו – זה לא גוג ומגוג .הכיוון שאני מבין
שגו"מ יהיה ,כמו שהגר"א אמר ,מאד קצר ,כי רק המשיח עם הקב"ה
נלחמים כנגדם ,ויש להם כח מעל ומעבר לכולם ,והם יוכלו לגמור
אותם בכמה שניות...
ש .בהושענות אומרים' :הושענא שלש שעות' .מביאים מזה אסמכתא
לכך שהמלחמה תארך שלש שעות בלבד...
ת .היום מה שהם יכולים לעשות בשלש שעות  -זה משהו נורא ואיום...
ויש כל מיני חשבונות .הגר"א אמר שזה יארך זמן קצר ביותר.
ש .רבנים לאחרונה הלכו לוותיקן להפגש עם הפופ...
ת .בטח שיש רבנים שמדברים עם הוותיקן ,גם הרב הראשי הלך אליו.
היו רבנים שהלכו עם השטריימלים שם ורקדו ,והוא עמד שם עם הצלב
שלו .אבל זה לא רב ,זה אחד העסקנים שם בארה"ב .האפיפיור ימש"ו,
 הוא רק רוצה למשוך את היהודים ,זה מה שהכי חשוב לו .וזה לאסתם שטראמפ שם מסביבו כל מיני יהודים ,זו השיטה שלהם ,להציב
את היהודים בשורה הראשונה בכדי שיהיה אפשר להאשים אותם...
ש .מה דעתך על ביקורו של טראמפ כאן בארץ?...
ת .כל הביקור היה רק בשביל לעשות הכנה למלחמה .ולא רק זה,
הביקור בכותל – זה כנראה משהו ששייך לעבודה-זרה בשבילו ,הוא
הלך לראות את המקום ,אבל הוא אדם לא-אמיתי ,הוא ממש עובד
ע"ז...
ש .יש יהודים שמאד מעריצים אותו ,ועושים ממנו דמות גדולה...
ת .הכל הצגות.
ש .בסוף הוא איכזב אותם ,הוא לא העביר את השגרירות...
ת .לא ,זה הכל שטויות ,גם נתניהו שייך לזה ,וכולם שייכים לחברה
אחת גדולה...
ש .אז עכשיו הוא מארגן מלחמה כנגד איראן?...
ת .זה יתחיל עם מלחמות כאלה ,אבל הם רוצים לעשות מלחמה גדולה,
אינני יודע איך זה הולך בדיוק ,אבל ברור שהם רוצים מלחמה גדולה
מאד ,שתבלבל את כל העולם .הם חייבים להיכנס לבונקרים שלהם
בשקט .ועוד מעט יתחילו לראות יותר חזק את הכוכב ,כי כבר רואים
את זה ,אבל יראו עוד יותר ,ויתחיל להיות עוד יותר רעידות-אדמה,
ועוד יותר אסונות-טבע ,ולא יהיה להם הסבר.
והם רוצים לעשות מהומות באמריקה ומהומות באירופה ובכל מקום,
וגם מלחמה .הם לא עומדים לפוצץ הרבה דברים ולהשתמש בפצצות
גרעיניות ,כי זה יקלקל את הכל גם בשבילם ,אבל הם יעשו מספיק
הרס ,וינסו להפיל את הכלכלה ,ולגרום גם להרבה מקרי מוות ,אפילו
של מיליונים ,ורעב בכל מיני מקומות .וזה יהיה עם בלאגן עצום ,וכל
האלה ,כבר ישבו בתוך הבונקרים שלהם כשזה כבר יתחיל .ואפילו אם

ש .האם היהודים באמריקה מתחילים להבין שזה הסוף?..
ת .יש כאלה שמתחילים להבין ,אבל הם מעטים ,ואני מדבר על
החרדים ,מעט חרדים שמתחילים להבין ,ויש כאלה שכבר מכינים את
הפספורטים ...יש כאלה שיש להם אפילו דירות פה ,אבל הם מעטים,
אלה שמתכוננים לבוא .הרוב זה 'ביזנס אס יושואל' ( business as
 ,...)usualעסקים כרגיל .והם לא רוצים לדעת ,ולא רוצים שמישהו
יספר להם ,כי הם לא רוצים להיות עצובים ,הם לא רוצים לפחד ,הם
רוצים להמשיך את המסיבות שלהם ,ובשביל הרבה מהם ,את החיים
העקומים שלהם ,ש'על השטח' זה אולי נראה חיים ששייכים לתורה
ולמצוות ,אבל 'מתחת' זה משהו אחר .באירופה – אני מאמין שעוד
יהודים צרפתים יגיעו עוד מעט ,אבל אני לא יודע אם האנגלים יגיעו,
כי החרדים תקועים באנגליה ,החיים שם כ"כ קלים מבחינה כספית.
הממשלה משלמת להם שכר-דירה ותקציב שמן וטוב על כל ילד וילד,
והם לא צריכים לדאוג בכלל ,הם יכולים ללכת ללמוד ,והאשה יכולה
לעשות איזה עסק קטן בבית ,והם מסודרים .יש ביניהם אנשים שבכל
זאת תופסים ,אבל התרדמה שם באנגליה היא ענקית .אמנם יש עכשיו
בחירות ,וזה שרץ נגד הגברת ראש-הממשלה הוא אנטישמי ענק ,והם
כבר אמרו באנגליה שאם הוא יכנס ,אזי כל היהודים צריכים לעזוב
את אנגליה .וזה המצב .מעניין מה שיקרה באוסטרליה ,שם זה קרוב
לקוטב-הדרומי ,ואני חושב שיהיה ,וכבר יש הרבה דברים מן הטבע
שקורים ,דברים מדהימים ,כמו שבקיץ היה חום מאד גבוה ,ופתאום –
שלג!! או כל מיני דברים כמו רעידות אדמה ,ובצורות ענקיות ,משהו
נורא ,וכו' וכו' ,זה מקום מאד מסוכן שם .ויש שם מלא יהודים ,רק
בעיר-הבירה מלבורן יש חמשים אלף יהודים ,וביניהם יש דתיים
וחרדים.
ולא מספרים מה שקורה בארצות רחוקות מאיתנו ,כמו הודו וכו' וכו',
הם לא מספרים כמה דגים מתים ,אלפי ,מליוני דגים מגיעים לחופים
ומתים ממש בערמות ענקיות .הם לא מוצאים סיבה לכך .זה לא כתוצאה
מזיהום ,בדקו זאת .כנראה שזה בגלל זה שהאוקיינוסים מתחממים מכח
הכוכב ,והרי האמצע של כדור-העולם זה עשוי לבה ,מתכת נמסה ,וכמו
כל הפלנטות שהם מתחממים .ורואים שהפלנטות האחרות כמו מרס
מקבלים יותר אור ,רואים יותר חזק את צבעם ,זה מהחימום .ובגלל זה
מתים דגים ,לא בשביל הזיהום .הקוטב הצפוני והדרומי נמסים ,והדרומי
נמס הרבה יותר מהר מן הצפוני ,האטלנטי מלא עוד יותר בדגים מתים.
והדגים מתים מכח החום .לא מצאו סיבה של זיהום או משהו כזה .נכון
שיש זיהום ,אבל לא זו הסיבה שהעולם משתנה ,בכלל לא.
והם מנסים להסתיר זאת מאיתנו בכך שלא מדברים על זה כמעט בכל
התקשורת ,רק בתוכניות האלטרנטיביות ניתן למצוא את זה .והבולענים
הרבים  -אומרים שיש  3000רק ליד ים המלח ,והרי-געש יש מתחת
למים באוקיינוס ,שאינני יודע כמה אלפי שנים עברו שלא התפוצצו,
וזה עכשיו מתחיל להתפוצץ! וזה גם כן מחמם את המים .ויש סופות-
טורנדו במקומות שאף פעם לא היה .ויש כל מיני דברים ,יש את ה'גייזר
הזקן' ,שאנשים היו הולכים לראות את זה בפארק-הלאומי של ילוסטון
בארה"ב שכעת זה מתחיל לרעוד ,זה אף פעם לא התפוצץ .זה משהו
ענק שם בתוך האדמה ,ואם זה יתפוצץ – שלשת-רבעים של ארה"ב
ילך לאבדון ,כי זה יהיה כ"כ סמיך העשן ,וזה יכסה שני שליש
מארה"ב .אנשים ימותו רק בגלל העשן הזה.

ש .מה קורה עם צפון-קוריאה ,לא שומעים...
ת .ועוד איך שומעים ...הוא ממשיך לנסות דברים ,וממשיך לאיים,
והאמריקאים שמה ,והרוסים שמה ,והסינים שם על הגבול עם אלפי
חיילים .וראש ממשלת דרום-קוריאה אמר ברור שחייבת להיות מלחמה
בשביל לגמור עם המטורף הזה בצפון קוריאה .אבל הם כולם יחד ,זה
מה שמצחיק פה ,זה משחק ,זה סרט ,במקום לדבר מה טראמפ יעשה,
מה מיי תעשה ,מה מרקל תעשה ,פשוט תשבו ותיהנו מכל הסיפורים
שזה כאילו סרט .הם כולם שחקני סטודיו בקולנוע הזה.
מי שהם רוצים לחסל – הם הורגים אותו אומרים לו 'ביי ביי' ,אפילו
לא מסתירים את זה ,הם רוצחים אותם ,ומשאירים את זה ללא הסבר
וסוגרים את העסק .אף אחד לא הולך לבית-סוהר בגלל זה ושום דבר
לא קורה .מי שהולך כנגדם – רוצחים אותם ולא משלמים דין וחשבון.
לא צריכים לעשות משחק כאילו זה מישהו אחר שחיסל את הקרבן...
ש .פעם דיברתם על "מחנות הפימה" ...
ת .הפימה קמפס קיימים ,ולא ברור בשביל מה צריכים אותם ,הם
מאויישים בצוותות שלהם אבל אין מי שגר שם .יש שטוענים ,ואינני
יודע אם זה נכון ,שמתפטרים שם מכל ההומלסים ,אבל זה לא ברור,
ויכול להיות גם שכאשר יתחיל הבלאגן יכניסו שם אנשים שמתנגדים
להם או שמנסים להיכנס לבונקרים שלהם  -אז ישימו אותם שם
ויתפטרו מהם .אבל הם כולם עם הצוותות ,וריקים .והם גדולים ביותר
– המחנות הללו .ואפשר להכנס לאתר של ממשלת ארה"ב ולחפש את
זה שם (.)FEMA camps
ש .מי מנהל את הסעה"ח – האם זה הס"מ בעצמו? מי נותן להם את
הכיוון?...
ת .אני לא יודע .יש שטוענים שהשליטה זה בידים של שבעה אנשים,
ששייכים לג'זוויטס .גם האפיפיור שייך להם .אחד מהשבעה זה הפופ
השחור ,והאחד מהם זה הפופ הלבן – שהוא גם הג'זוויט הראשון שהפך
להיות פופ .והם שולטים על כולם .זו חבורה של מנוולים ,עובדי עבודה
זרה ,ועובדי השטן .והם עושים בדיוק הפוך ממה שהתורה אומרת .ודרך
אגב ,טראמפ למד גם הוא באוניברסיטה של הג'זוויטס .ורוב האנשים
הגדולים בוושינגטון למדו במקומות כאלה ,אמנם לא כל מי שלומד
שם הוא כזה.
ש .איך זה שהיו כאלה שדיברו על טראמפ כמו על כורש...
ת .הוא יותר כמו עשיו!...

ש .למה החרדים לא עוזבים את הממשלה?...
ת .שאלה טובה ...מאני-געלט-כסף .הם 'חרדים' לכיס שלהם.
ש .עסקנים נלחמים בצורה פרועה ביותר נגד עצרת-הגיוס שאמורה
להתקיים בארה"ב בימים הקרובים...
ת .רוב האנשים ילכו איתם ,ואלה שהם אמיתיים לא ילכו איתם .והגיוס
– זה ברור ,אסור אפילו ללכת להירשם שם ,כי זה ממש משהו נורא.
והם מושכים את המסכנים .והם עוזרים להם ,החרדים עוזרים לצבא! כי
הם צריכים למלאות מכסות של חרדים בצבא .ואם אין להם מספיק –
אז הם עושים כל מיני טריקים למשוך עוד .אבל בנושא של הבנות –
זה הכי גרוע ,שמושכים את הבנות לשם ,בנות מסכנות.
בת אחת בעלת-תשובה ,מסכנה ,ישבה
לעשות את מה שהם רוצים .היא יתומה
מפרנסת .הם כאלו רשעים! מה העבירה
ללכת לצבא? אבל היא חרדית שאסור
אותה רק לאחרי הפגנות רבות וגדולות.

חודשיים בבית סוהר ,וסירבה
מאבא ,עם אחים קטנים שהיא
שהיא עשתה? שהיא לא רוצה
להם לקחת אותה! הם שחררו

ש .עסקן אחד מ'ועד הישיבות' הכה מכות רצח אברך שפועל כנגד
הגיוס...
ת .הוא כמעט הרג אותו ,כי הוא מפריע להם .אנשים חרדים הרביצו
בצורה כזו אכזרית .זהו סופר-קומוניזם .לא סתם .מי הקים את הקומוניזם
ואת הסוציאליזם ואת הציוניזם? – זה הכל הסדר-העולמי-החדש .הם
הקימו את זה כדי לבלבל את העולם ,כדי למשוך את העולם מן הקב"ה.
אפילו השתמשו בשפת היידיש בכדי למשוך את כל היהודים התמימים
מהשטעטל ,מהעיירה .ההיסטוריה היא לא כמו שאנו סבורים ,רוב
הספרים שמלמדים אתם בבתי הספר אפשר לזרוק אותם לפח ,ויותר
טוב לשרוף אותם.
ש .ואיך זה מתקשר לכל הטירור שיש באירופה עם כל הפיגועים?..
ת .זה נועד לבלבל ,להפחיד ,שכולם יהיו מפוחדים ,שירצו שהמשטרה
תשתלט ,שככה הם יהיו כביכול 'שמורים' .וזה יהיה עולם פאשיסטי,
קומוניסטי ,סוציאליסטי – מה שאתם רוצים...
ש .כעת הם תוקפים את מאה שערים...
ת .כן ,תראו ,מאה-שערים זה לא מקום פשוט .לצערי הרב זה מלא
אנשים שקשורים לרשעים ,מהקהילות הכי קדושות  -יש ביניהם
מלשינים ,והם קשורים לרשעים .הכל – זה כסף ,כסף ושליטה וכו'.
אבל אלה שהם טהורים במאה שערים – הם הטהורים! אלה שעוד
מחזיקים במסורת של היהודים הצדיקים הענקיים שגרו פה באיזורים
של מאה שערים וכו' – ובעיר העתיקה גם כן – אלה היו הצדיקים הכי
גדולים ,ויש ביניהם עכשיו גם כאלה שנלחמים נגד הרע ,והם עולים
ועולים ועולים ,והם – אין מקום בעולם שיהיה כזה דבר כמו שהם .זו
אמנם קבוצה קטנה מאד ,אבל רק לראות אותם ,ולדבר אתם – זה מחזק
מאד מאד.
ש .היתה שם התנפלות נוראה...
ת .דוקא שם המשטרה משתוללת ומרביצה לילדים בצורה הכי אכזרית.
ילד אחד – תפס אותו בלש במאה שערים והכה אותו ,שבר לו שינים
ודפק את ראשו על הכביש והילד התמלא בדם .כל זאת ללא כל סיבה.
הילד זב דם ,וגם על השוטר נזל הדם .היה מישהו שצילם – בא אליו
שוטר סמוי התנפל עליו ועצר אותו .עובד מד"א לא הורשה לטפל
בילד ,ועוד הכו אותו .הוא הזהיר אותם שהילד עלול לבלוע את שיניו
השבורות שיש לו בפה שלו .הכל מוסרט .זה משהו נורא .ומלבד הילד
הזה שפורסם  -היו עוד הרבה ילדים ונשים שהכו אותם .וגם במירון,
בל"ג בעומר ,הם נכנסו לעזרת-נשים ,והתחילו למשוך אותן ולדחוף
אותן ,והיה בלאגן גדול .אני רק אגיד לכם שרבי שמעון לא ישתוק.
ש .מאז ל"ג בעומר המשטרה חוטפת מפלה אחרי מפלה ,כנראה שאכן
רבי שמעון זצ"ל נלחם בשביל עם ישראל .סיפור אחרי סיפור .יש להם
הרבה בושות עכשיו .מצאו לאחרונה פעם אחרי פעם איך השוטרים
משקרים בעדויות-שקר כנגד מפגינים...
ת .לא רק זה .היו צילומים איך שהם מכים זקנים ,אנשים מבוגרים
שהפגינו .רשעים מרושעים .גם היו פרשים שהרביצו לאנשים שחיכו
בתור להסעות האוטובוסים בחזרה ממירון .והם התחילו את העבודות
שלהם שם בשבת עצמה ,מזמן של סעודה-שלישית .ואיך שהם התאכזרו
על נשים בצורה מזעזעת ,ללא שום סיבה כלל .הכל היה שקט ורגוע
סתם התנפלו בלא שום סיבה.

