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אין בכלל  כבר בסוף. אנחנורק רוצה לומר לכם ש שלום לכולם, אני
שזה בסדר, אבל זה לא בסדר, זה  כאילוספק. אולי הכל מסתובב 

כמו  עולםשל ה םהאחרוני םהרגעי אלו הם .'כאילו', הכל 'כאילו'
מבריאת האדם  ,עכשיומאז שנולדנו ועד  מכירים את זה אנחנוש

 ,כיפור-י יוםאחר ,עכשיוזה הסוף. מ ועד הרגע הזה. ואשתו הראשון
זה יהיה מאד  ,לא יהיה קל הל להיות משהו לגמרי אחר. וזיזה מתח

 מפחיד, ומאד קשה. 
 ., לבקש ממנו כל דברה"הקבזה לא לעזוב את  ומה שחשוב ביותר

 אנחנוש ,וכל מחשבה, להיות אתו. זה מה שיציל אותנבכל רגש, ב
שזה נראה  אפילובוטחים בו,  אנחנומראים לו בכל דבר ודבר ש

חס  'נופל על הראש שלנו'שלנו נופל, ואולי זה נראה שזה  עולםשה
ם שכל יזה קשה לעשות כשרואו לא לפחד, הוא יציל אותנו. וחלילה,

 וזה היה מאד מפחיד, זו ,ע הראשונה"ה מלחהפרק. היתמת עולםה
ע השניה "כ מלהח"כולו. ואח עולםה של כל הנהראשו ההיה המלחמ

ע הראשונה "חהלועם כל מיני דברים שבמ ,םטוסיועם מ ,ם תותחיםע
, לא היה לא בכמות ולא באיכות, ובסוף עוד פוצצו שתי ערים

 ,ה ונגאסקי, עם פצצות גרעיניות בפעם הראשונה בהיסטוריהמהירושי
 ה היה מאד מפחיד.זו
מו שראינו בכל ההיסטוריה כומכירים את זה,  אנחנוכמו ש עולםה

זמנים ם זמנים שנחשבים לטובים, ע  גם ת, אבל מלחמוהיו בו הרבה 
מאד טוב, מצב נהדר שכל  ,כלכלי מאד גבוה של שלום, של מצב

 עשירים יותר ועשירים פחות.שוהיו כאלו  ,מו ביתצאחד מצא לע
פות של פרוספריטי, אבל ותקהיו , ' )רווחה ושגשוג(פרוספריטי'היה 

למשוך  תמיד השטן עבד נגד האנושות, תמיד, מההתחלה ועד הסוף,
למשוך אותם לדברים אסורים ביותר.  ,ים קשים ביותרבאותם למצ

סוף של ההגענו למצב שזה הולך להיות  אנחנו ,ולכן אין מה לעשות
 מכירים את זה. אנחנוכמו ש עולםה

חשבנו  אנחנומה שוכל הרע נשאר. , אך כל הטוב – הכל נעלם עכשיו
אמת כל מה שחשבנו שזה טוב זה ב אעוד נראה את זה, ל –שזה טוב 

 אבל כל הרע ממש מתבלט מאד. ,בטו
תי נסבל כבר. לב – הבלבול .זה כבר התחילוויהיה בלבול מאד גדול. 

 ,רואים איך שהציונים רוצים לגמור אותנו אנחנובמיוחד פה בארץ 
ו, להפוך "חם יקורסיאת הנשמה היהודית. רוצים להפוך אותנו לאפ

 בדרגה הכי נמוכה.  םחילוניאתנו ל
פט פה הוא הולך המששבית  ,אתם חושביםמה וכי כולם ביחד.  הםו

האם או בכלל לא! ביבי הולך נגדם? שבכלל לא! ו !...נגד ביבי?
 'םחרדי כביכולה'כנסת ה-חברישאלה שיושבים בכנסת, חשבתם 

שהם נלחמים על האידישקייט? בכלל לא! זה הכל הצגות מהתחלה 
 אז ,'ראש בראש'שהו שאי אפשר להלחם נגד זה ה מזועד הסוף. ו

פשוט צריכים להחזיק  אנחנובכל אופן נלחמים נגד זה?  אנחנואיך 
 והביטחון שלנו, להחזיק חזק את כל המנהגים שלנו, את-את האמונה

ות עם ה'. לא להיות יתמיד להוהתפילות שלנו, את קירבת ה' שלנו, 
זה יציל את ודות שלנו. אחד מהיה 'רטימטסנ' אפילומוכנים לעזוב 

 יות. אמיתות השמ, את הנישראלעם 
 'כאילודברים ש'יש ם, פה ושם יהודייש כבר שנאה ל עולםבכל ה

כ פשוט, "כ הכורדים... אבל זה לא ו את, כמםיהודיאוהבים קצת את ה
ם בכל יהודים. הם שונאים את היהודים בעיות ליהם באמת עוש

עוד יותר קטן כשרק הוא כ קטן, ו"כ'עם , 'פיצי'ם ע   אנחנו. ועולםה
אפסי ממש אז זה יהיה  – ותיהודיבאמת נשמות הם  נדע כמה מאיתנו

 . עכשיויש ש עולםב
על  הז ירים את הים וישפוך אתהוא , עולםאבל ה' יהפוך את ה

כמו שכתבתי. אבל זה יהרוג  ,היה אדמהת –האדמה, והיכן שהים היה 

 'שפיץ'את ה ,את האהובים שלו. וה' יציל עולםאת רוב האוכלוסיה ב
 שהוא ברא.  עולםשל ה

 אנחנו , וזאתעולם, ורק הוא יכול להרוס את העולםהוא ברא את ה
, אבל עולםאת ה סהאלה לא יכולים להרו רשעיםה ,כל הזמן אומרים
כלכנו אותם ישל ,ים עם הנשמות הטהורותאמיתים היהודי, האנחנו

 שלנו יכולים תשובההעזרת ב אנחנו תהרבה פעמים, אבל בכל זא
לם, לא עלא ני אנחנו – שוב תשמות להיות נקיות ויפונלהחזיר את ה

נגיע לבית המקדש, לנצח. אבל נצטרך  אנחנורק נחיה. ו ,נמות
ם למות על קידוש ה', אבל ילא אומר שצריכ אני .להקריב את עצמנו

על קידוש ה', זה  כל לחיותצריכים, ה' ישמור אותנו שנואז  –כן אם 
 רבה יותר חשוב.ה

הם לא נשמות האם , 'ערב רב'ם בכנסת הם חרדיהש. האם 
 ...יהודיות?

כל מי שהולך עם  .מדבקה על מישהו ים שלט אומ  לא ש    אנחנות. 
בממשלה נמצא מי שוכל אלה מסביב,  עםהממשלה הארורה הזאת, ו

כל התכניות, הם עושים הצגות מהתחלה ועד הסוף.  תבכלל יודעים א
גם הם יודעים, אבל מסכנים אלו החיילים, שלא  –שבצבא  רשעיםה

יודעים, שהם מקריבים את החיים שלהם, בשביל שקר, שקר גמור. 
יש לו ערכים, ולקחו ש 'מוסרי'... הם מדברים על צבא שהוא מאד

בסדר... הזה, שירה במחבל, ואמרו שהוא לא המסכן יק 'את הבחורצ
זה היה  ,זה לא היה רצח.. ... ממש עשה עבירה קשה.חצ  ממש ר   אוה

ם ייש להם צבא של טינופת, שעוש ,ולא רק זה .יםלאויב. הם מבולב
בצורה קשה ביותר. איך אפשר לשלוח לשם  תורההם שזה נגד ידבר

 –של עבירות קשות. רק להיות שם  םאפשר. זה מקו יבן או בת? א
 ד גדול. אבן אדם. אז יש פה בלבול מהלכלך את ל זה

סים למשוך את נהם מ .מו את הראשים שלהםימים הרפורהר עכשיו
תפלל הכ ל"כ ם שאין להם חשקחרדיאפילו יש מספיק  .יםחילוניה

 זה מדי קשה להם, אז הם רוצים איזה ם,חרדיות יאו ללמוד או לה
יותר -או-כ הרבה, אבל אפשר פחות"כ קיצור דרך... שהם לא צריכים

 . עם התכנים העקומים שלהם להיות בשקט עם עצמם
כי זה לא הולך. ה' יגמור את כל  ,ילך, פשוט לא ילך לא הז אבל
שבפנים הם ערב רב, או עמלק, או  ,, כל אלה שהולכים נגדואלה

 ,ו"ח ה"הקבהולכים נגד ש אנשים ,הצבא מלא עקומים .'וכואדום, 
 אנחנו, רק ההיפך. ישראלוזה לא נותן שום זכות לעם  ,שלא נדע

-נטיא'פכה להמדינה הה ששייך למדינה. ייבים להתרחק מכל מח
 ר לעמוד בזה. ש, ואי אפ'םיקואל

ותנו לפה, אזה ארץ ישראל, ה' הביא פה לא צריכים לעזוב,  אנחנו
צריכים לעמוד פה, לחכות עד שמשיח מגלה את עצמו, או  אנחנוו

אף צריכים לעמוד איתן ולא לוותר  אנחנוועד אז  ,שה' מגלה אותו
רוצים לגייס את כולם! אז יעשו איזה  עכשיוועל מצוה אחת! לא 

 פשרה, שילכו קצת לפה וקצת לשם, קצת לצבא או לשירות לאומי
-פנים ואופן! אבל כל ראשי לא! בשום :צריכים להגידאבל  .ו"ח

פתאום לא יהיה להם כסף, שהשיבות שמקבלים כסף מן המדינה, 
לא  אניפרנסה בכלל, ולא,  כ, או"כ ופתאום לא יהיה להם אוכל

 אבל ,רשעיםמן ה יםשהם מקבל ר'מעל ומעב'מדבר על הפרנסה 
חייבים לדעת שכל העניין של הממשלה, של הצבא, של  ,חייבים

וגם אצל  שקר גמור!זה ך המסגרות האלה, ובת חרדים'כאילו 'ה
הם נשמות  זרחסיטים שבכל אופןהמאלה המזרחיסטים, אמנם גם 

, הם כבר יפתחו את ה"הקבז אוהבים את "בכשות, הרבה מהם, יהודי
 והם יהיו מאד חזקים ולא יוותרו גם הם. ,םיהעינ

 .גדול אחד שקרל, ואבל כל המדינה הזאת בלאגן, זה שקר אחד גד
הכי גדולה  הרוחנית מלחמהמדינה שלנו, רק מה, הקורה רק בלא זה ו



 2 עמוד

. עכשיו מלחמהה וחרונה, זאהמלחמה הראשונה וה וזש, עכשיו
לא נגד הערבים ולא נגד רוסיה, אלא נגד שהיא  מלחמהה

 עכשיו, ה"הקבנים, נגד כל אלה שהם נגד רהאפיקורסים, נגד השק
האחרונה! ולא המלחמות שעוד מעט מתחילים  מלחמהה ! זוהימלחמהה

 הזאת מלחמהזה מתחיל ונגמר פה. זה מתחיל עם ה כי ,עולםבכל ה
ובין אלו שהם באמת  םיהודילא באמת שהם  'םיהודי כביכול'ן הישב

  .אבל לא ארוכה ,ענקית ומאד קשה מלחמהתהיה ו .יהודים
שהוא  ,ה"הקבהנבחרים של  אנחנולא לשכוח: רק צריכים  אנחנוואז 

בשבילנו, בשבילנו! אתם מבינים?  עולםאוהב אותנו, והוא ברא את ה
ועד  עולםת האי! הוא שלח אותנו מברעולםבשבילנו הוא ברא את ה

שלנו לרמה  תהיום בכדי לעדן את הנשמות שלנו, להביא את הנשמו
ובגלל זה  .צריכים אנחנוזה מה ש .ה"הקבהכי גדולה של ביטחון ב

וברגע  .וםילים מהתחלה ועד הגלים ומתגלגלים ומתגלגמתגל אנחנו
 אנחנוש ,הרגעבא  ,אז בא היום –מתגלגלים עד הרגע הזה  אנחנוש

! אין עוד ה"הקבתו! עם יא ,איתו אנחנוש ,אנחנו צריכים להראות מי
 ד מלבדו! ום ואין עיהוא האלוק – ה"הקבמלבדו! 

אז כל הבלאגן יתחיל  – רשעיםנים לעמוד נגד הכמו אנחנווברגע ש
יהיה וישראל, ארץ . כל הארצות ייעלמו חוץ מעולםבגדול, בכל ה

היה ת –משהו אחר לגמרי. יהיה מים בכל כדור הארץ. ואז בסוף 
רך טאבל לא נצ ,'גוג ומגוג'שזה  ,האחרונה-האחרונההמלחמה 

זרע בית דוד, המלך דוד, הם משיחו מעם  ,ה"הקבלהילחם בזה, 
היה נקמה מתוקה ביותר. לא ת אתוז .גוים, הרשעיםיילחמו נגד כל ה

 לא, לא לפחד, ה"הקבחד! נהיה עם חד! זה יהיה מפחיד, לא לפלפ
 . לפחד לא ,לפחד
צריכים להיות  אנחנומתכוון לזה.  אני – 'לא לפחד'אומר  אניכש

לא יהיה כסף. מה  !יפול חזק. הכסף יפול ,גם הכסף יפולוחזקים. 
 ?קטררמפה בלי מכולת? מה נעשה בלי סושנעשה בלי כסף? מה נע

ת או קצת מים בבית או יכל אחד יהיה לו קצת אוכל בבשך רנצט
אם לא  ואפיל. לנו ידאג' המה, אבל ה' ידאג לנו. -יודע-לא-קצת

. ]'ולא ייעפו'[ נהיה צמאים לא –לא נשתה ואם לא נמות מזה.  –נאכל 
ור. מיש הוא –ם הנאמנים לו יהודיהעל . וישמור עלינ ה"הקבאבל 

אפילו  –האמונה והביטחון הזה  תשאין לו אכאדם הכי עשיר, -בןו
, אבל דנגי ועד שנה, בואבשביל ים ולים להיות לו מחסנים מלאיכש

אם יש ו .בה' ביטחון אם אין לו . זה לא יעזור לוכלום לא יעזורזה 
אז לא.  – אאם לאבל ר לו, כן, זה יעזו –בה' באופן מלא  ביטחוןלו 
 ביטחוןהאמונה וה לו ויעזר ,אדם פשוט שאין לו כסף, זה יעזור לו-ובן

את יביא לנו שה' פשוט  ובה' שהוא לא יהיה לא רעב ולא צמא, א
כדי מרים, -באר באיזשהו שלב הוא בודאי יביא את זה, וגם אתהמן. 

 .יםאמשכולנו לא נהיה צ
ולילה הוא איתנו. וכל אלה  םום ולילה, יולא לדאוג! ה' מוכיח לנו י

ולי חכל להיה רפואה שלימה תשהיו חולים או שהם חולים עכשיו, ש
הרי , נגיד אלו שהלכו כבר, או אלה שהיו עמך ישראל, אבל בואו

לא להיות עצובים ובוהה. ק הסבל שלהם הביא אותם לרמה גר
לעם  מוות איןות! ולא נעלמים. אין מ הם .וכי הם יחזר בשבילם,
ם מצורה לצורה, ממקום למקום. נהיים בלי גוף, יט עוברו. פשישראל

 אפילועדן או -בגןאלה כ אלה שבשמים או "אבל רוחניים, ואח
בשמחה לעולם  והם יחזר – סופיהם את התיקון ישוגיהנום כשעב

גם עם בגד, עם והזה, עם גוף. אל תדאגו, לא בלי גוף, אל תדאגו, 
 יבואו בלי בגדים. אל ,]שבת קטז.[ יםבגד

 ?ןהגוף שעשו בו הכי הרבה תיקועם אותו הגוף או זה ש. האם 
 ,בכלל, הרוב מאיתנו אנחנו ת. את כל הסודות אינני יכול להגיד...

 נשמות.בכלל רק חלקים של הם 
 
 אנשים נוספים הגיעו להשתתף בתקשור. -

אמרתי שזה הסוף. אני ש עכשיוו עכן, אני רק רוצה לומר לאלה שהגי
-י מלחמתהוז – צריכים להבין שכל מה שקורה במדינה הזאת אנחנו

, אבל לא נגד הערבים, פה מלחמהמתחילים את ה אנחנוו !עולםה
 ,עכשיולים כבר ימתח אנחנוזה את אלא נגד האפיקורסים. זה ברור? ו

התחיל. הם הולכים נגדינו בצורה קשה ביותר. ולא לחשוב  רזה כבו
 אפילו ,עם האמתשהוא ם בכנסת איתנו, ישבואחד מאלו שי אפילוש

פ הוא עם "ביהמש ...פ"לא אחד. ואל תחשבו שביבי נגד ביהמש
מות זה סתם שטויות. כל אחד ח, כל המלפ"שמביבי, וביבי עם ביה

התכנית. כל אחד יש לו תפקיד.  יכל אחד יודע מה .על עצמו חושב
יות ותם בשביל כל השטוא םירק המסכנים הם החיילים שמקריב

 זה הכל הצגות.  –שלהם, אבל חוץ מזה 
למשוך בשביל שרוצים שמתם לב שהרפורמים מאד נכנסו  עכשיו

סידור, או להם איזה ל מיני פרסומות, כמו שיש כ את כולם, עם
וזה מסביר טוב מתי  בין הגברים לנשים... שזה עושה שויון 'מחזור'

 . אבל זה ממש הכל אפיקורסיות. ..ומתי לשבת לעמוד
לעשות צריך אות פתאום אומר שלא לולא רק זה, משרד החק

זה מנהג  – מי שעושה זאת. עדיף לא לעשות על תרנגולים ...כפרות
יתן הוא שאז אות החליט שמי שלא רוצה, לשלו, אבל משרד החק

 , שהםהםיתן את זה לה עם זה כפרות לעניים, ששאת הכסף שהוא עו
קו?! ללמי הם יחאה... יאספו את הכסף והם יחלקו את זה... אה... 

שביל כפרות? באות עושה פרסומת לרד החקשלעצמם! למטרותיהם! מ
 זה כפרה בעצמו!...

נצטרך להיות חזקים, הם  אנחנוו. עכשיו מלחמהה דיברנו שזו אז
יפסיקו כסף לכל ישיבה שלא רוקדת לפי החליל שלהם. וכל בן אדם 

 אנחנוהכספית שכבר  , ירגיש את הבעיהאמיתי יהודי –רגיל 
-שלא מוכנה ללכת לצבא, או לשירות מרגישים את זה, וכל בחורה

 ניםשלא מוכאו מנהלת מנהל או כל בחור שאיננו מוכן, וכל  –לאומי 
יסבלו מאד!  – או שלה ולאת השקר לתוך הבית הספר ש סלהכני

ד כאן! עד כאן! : עעכשיו בחן שלנו! הכי גדול! להגידאבל זהו! זה המ
 אנחנו –מה הזאת חהמלאת מה! והמלח עוד פעם אני חוזר וחוזר: זו

ב, ובאירופה, "במקומות כמו ארה .נלחמים אך ורק בארץ ישראל
פצצות  עם ממש, מלחמהמה תהיה חהמלות, צכל הארו ,אוסטרליה

ים שלו בל ה' ישלוף את כל הצדיקלגוי, א יהודי, ולא נבדיל בין 'וכו
 תם לארץ ישראל! ומשם ויביא א

בשביל ת ום יקרים, לקום עכשיו ולבא לפה בכמויות גדוליהודיעדיף, 
ו חזקים נגד כל יתבלבלו ושיהילחזק את היהודים האמתיים, שלא 

נגד כעושים הם שכל הפעולות עם , הרשעיםשל הפחדות האיומים וה
לכם פעם  יאמרת .. נצטרך להיות חזקיםה"הקב, נגד ישראלעם 

לא מוכנים, לא מוכנים  אנחנו, !'ןעד כא'ם ולהגיד: רך להלחשנצט
מאיתנו  ודיר, שיוקדושהוהבטחון האת האמונה ו יותר שתורידו מאתנו

אהבת הלימוד של את  אהבת התורה,ו ,ו את האהבה, אהבת ה'"ח
לא  !זהו, גמרנו, גמרנו עם זה !אמיתיה יהודיהבית ה, ואת התורה

על שמת  יהודיות לומ ןמות? אינמה, ! אכפת לנו מה שעושים לנו
 את לקנות ת על זה, אלארך למוט. אבל בעזרת ה', לא נצקידוש ה'

קנו ולהקריב דלקבל משיח צוש ה', דולחיות על קיה הזכות הגדול
 סוף. שי.יק השל"ביהמבקרבנות 

 ש. לא יהיה מוות?
עוד יש מות, שלא נדע.  עכשיו, עכשיולא זה אבל  ,ת. לא יהיה מות

 הבא, וחוזר נקי.  עולםהולך ל יהודיאבל שוב, כמו שאמרתי, 

פים יותר יכים חרבכל שבוע האיומים הופ ,ב"ש. צפון קוריאה וארה
שאנן  עולםה ו  ל  א  . ועולםוזהו, מלחמת  – נים יותר. טעות קטנהכומסו

 רגוע...ו
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, יכול להיות ן קוריאהכל העסק הזה עם צפו – ת. הכל הצגות
אדם קצת -בן חיםקלוהם פשוט יתכן ששהמשוגע שם, הנשיא, ש

 .להיותמאד לים אותו לזה. זה יכול ים אותו, ומובינפש ומכוונ-החול

 ...עולם-למלחמתזה יגיע בסוף כזאת שש. אבל עם הצגה 
 .היהיאבל זה מה שהם רוצים, וזה בסופו של דבר מה ש ,ת. נכון

פה, וזה מה שהכי חשוב לנו והכי קשה  מלחמההתהיה אבל קודם 
-לא-, המימן או אניתיהיו פצצות גרעיניו .לנו. זה יהיה מאד מפחיד

 רשעיםהרבה, כי גם הכ"כ אבל לא  .איזו פצצה. ה' ישמור עלינו-יודע
האטמוספירה  ת את כלולאמול עולםניינים להרוס לגמרי את הלא מעו

ס ואבל ה' ממש יהר .מאד לא נעים האבל יהי .תוקטיביאעם הרדיו
 'קרדיט'זה יתן את ה כי ,תוי פצצ"ע הזה, אבל לא עולםהרוב את 

ה' יעשה את זה,  .שרות לעשות את זהפאת הא אדםואין ל ,לבן אדם
הוא זה  – לכת שלוה-כוכביעם כל  'ניבירו'על ידי הכוכב בעצמו ה' 

 שיעשה את זה, הוא שולח את זה בשביל זה.

 ש. והכוכב ממשיך להתקרב...
 .עכשיות. בודאי. הוא מאד קרוב 

יע פמלחמה ולהשהרי בכל רגע עלולה לפרוץ ש. אבל בראיה רוחנית 
 ..ישירות.

 קדושההמאשר מן  ן קוריאה,ר מפחד מצפותיו כבודות. נראה לי ש
 ....או מהשטן

ו ניבהתעוררות, שי 'היתשמצפה אני שפוחד, אלא  אנילא שזה ש. 
 תתעוררו! :שה' מדבר אלינו

יק שהוא 'צראיזה בחו לקחוהם עשו עוד שלב,  עכשיות. בודאי, ו
(, יודע איני, יהודי שהוא טען מישהו) ,וריאהק-ןהיה טייס שם בצפו

ר כמה תמונות מהקיהוא הוריד ש על כךאותו בצורה איומה  ו  נ  וע  
בסוף ו ,תווזמן, לא רצו לשחרר א רבה. הוא היה שם הבבית מלון

לא רוצה לעבור  אני ., אבל הוא כבר לא היה בן אדםחררו אותוש
כל גבול.  תשעובר הם סאדיסטים בצורה למה שעשו לו, אבכל על 

א וההמטוס, הוא שכב,  הוא הגיע עםשכ פגשו אותו ורים שלוהוכשה
הוא צרח, צרח כמו חיה. הוא  .אדם ד. הוא לא היה בןלא יכל לעמו

היה בפסיכוזה שאי אפשר היה לתאר את זה. הם תיארו את זה, אבל 
תר ועם חלומות איומים מזה. י ישכבו אנשיםבטוח שהרבה לילות  אני

עם יותר אכזריות. ו ,עשו לאלה במחנות בגרמניהמה שמאשר  גרוע
כדי שהאמריקאים ירצו את בם את זה יאז מה אגיד לכם? הם עוש

שהם לא כעכשיו,  מלחמהוצה את הרי אמריקאהעם הו, מלחמהה
שבאמת המשוגע הזה יכול לעשות להם רע... אולי הוא יפוצץ  חולמים

שזה מאוכלס בעיקר  אפילום, אבל מה אכפת להם מגואאת גואם, 
זה  – הוואי .השקט םאיזה אי בינמצא על זה  .םיים, חיילאאמריקב

זה גם כן בים השקט. אבל ונופש בהוואי,  הם הרבי, כי עושדבר אחר
-כנגד קוריאה מלחמהלעזור להם ללכת ל יםאקירמהם מכינים את הא

 סיה, וכו' וכו'.וראת סין וגם את ך המלחמה וא בתיבינית. וזה והצפ
 רליןקהאדמו"ר מרטר רב )וקפנויש נבואה שדברנו על זה מהפר

עידן  לפניעוד נדון ייעלמו. וזה היה רק ולויו-ניו ,( שפריסזצ"ל
 !יותינגרעההפצצות 

 ם משם?...יהודיש. האם לפני כן ה' יוציא את כל ה
 ם מאמריקה. יהודיה תא איוצי ה"הקבת. 

שה' יתפוס אחד הצדיקים אמר על מלחמת גוג ומגוג ש. שמעתי ש
.. והנה עכשיו יש לנו בבלורית של גוג ומגוג וידחוף אותו למלחמה.

ההוא מפ וגם המשוגע אלורית, גם טרבעלי במנהיגים סוף -סוף
 קוריאה...-מצפון

 ךרת כמו שצריך בשביל גוג ומגוג... ברוום עם תספיגת. שני מנהי
 ישראלזה בין עם  – ת הגדולה ביותראמיתיה מלחמהה'... אבל ה

 קוריתש מלחמהה , העמלק. זורב-הערבשהם ', ישראלל עם וכביכ'וה
בארץ, לא בשום  בארץ. זה חייב להיות פה פה, ברגע זה עכשיו

 , רק פה בארץ.עולםמקום ב

שעדיין לא  ת, מה אפשר לעשומה אתה מבין ,ש. תדריך אותנו קצת
 ?הזאת מלחמהן הים בעניעוש

לא יתנו כסף למי שיש לו  ,רשעיםה ,ת. אוקיי. ברור לכולם שהם
-יבלתדבר ששזה יהיה  ,רוצים מה שהם ממשאת ישיבה ולא עושה 

-הספר או מנהלת-בית-ישיבה או מנהל-ו אם הראשאפשרי לעשות
-ממש יהיה בלתיזה ת. אמיתיה יהודיאו  אמיתי יהודי הספר-בית

כת לכנסיה ולהפוך יהיה כמו לל זה. זה תא בשבילם לעשותאפשרי 
צריכים  אנחנו ,סתם-לא מלחמהולכן, יש לנו  אותו הדבר.לגוי נוצרי. 

 '!לא'להגיד 
ללמד ו ,ורות מצד שניבחלאסוף בחורים מצד אחד, וצריכים אנחנו 

. לשם 'לשם שמים'אותם בחינם, או למצוא איזו דרך, אבל צריכים 
אתם זוכרים? שנים  .ולסגור את עצמנו ,שמים לחנך את הילדים שלנו

, לסגור את 'נולבנות קירות מסביב םיצריכ אנחנו'אומרים:  אנחנוש
 .ים שיש בחוץככלויך מהללכלוחני, שלא נתעצמנו בתוך גטו, גטו ר

רסומות בכל המקומות בכדי יכ גדולה של פ"כ מלחמהיש להם 
 .כמו שעמלק עשה ,תםומשוך אל ,תרואת החלשים עוד י להחליש

פשוט הרגו עמלק  – ישראלעל עם  ואלה שיצאו מן העננים ששמר
הם מחפשים כאלה שהם  .ה מה שהם עושיםזאותם, משכו אותם. ו

 –ם או דתיים חרדיאם הם עוד לבושים כמו  אפילו, ש'מחוץ למחנה'
 ים אותם רוחנית. ץ למחנה, והם מושכים אותם, והורגהם מחואבל 
חייבים לעצור את זה, ולהגיד: עד כאן! לא יותר! צריכים  אנחנוולכן 

ת ואת רמת הגשמי דלחנך את הילדים שלנו. לא יעזור, נצטרך להורי
מכל הגשמיות הזאת. זה סתם  וברוך ה', וזה ינקה אותנ ,נו מאדשל

. ה"הקבו לבין נזה מביא אותנו לשקר. זה עושה מחיצה ביניו ,שקר
 תםלא ס ,ים ישמחו, ישמחואמיתים היהודיואז נצטרך ככה להיות. וה

יהיה גוג ומגוג,  – יהיה הכוכב, אחרי זה –אחרי זה ו וזה הכל. !ישמחו
 נה. והאחר מלחמההיה הת אתוז

יגנו  הסוכותששזה יהיה בחג הסוכות...  בספרים ותמשמעיש ש. 
 . ..עולםם שיהיו בידברהעלינו מכל 

לא יודע, איני יודע את התאריך בדיוק.  אניד, ילא יכול להג אנית. 
מאד גדולים, שבאו וחלפו ולא היה.  צדיקיםיש כל מיני תאריכים של 

 ל להיות.ואבל יכ
ולה! דהכי ג מלחמהמתחילה ה עכשיואומר.  אנים מה שיאתם לא מבינ

נו וצים להוציא מאיתנו את הנשמות שלוזה כבר התחיל. הם ר
הנשמות שלנו נצחיות.  !ם לעשות את זה?יהם יכולהאם ות. יהודיה

 אי אפשר להרוג אותם, הם חיים לנצח.

הזה, זה דורש זהירות  מרגיש שזה ממש מסוכן כל המאבק אניש. 
 עצומה שלא להתגרות בהם...

 ,הם מאד מסוכנים, אבל הם רק מסוכנים למי שמפחד מהם ,כוןת. נ
. לא צריכים לגרות אותם, ]עי' ברכות ז:[ ה"הקבשאינו לגמרי עם 

ת אותנו. לא צריך ו, ולא לתת להם לשניהודילהיות צריכים רק 
 ים קדושים,דם, עם ילים לבנות בתים קדושילתקוף אותם, צריכ

או  ,ישיבותלהקים . ו'כאילו'ולבנות בתי כנסיות באמת קדושים, ולא 
ים הגדולים, רגם לבחו 'חדרים'צריכים  ,לא צריכים ישיבותכלל ש
לשבת ללמוד ברצינות, בלי לחשוב אם יש כסף, בלי לחשוב אם ו

בשביל  או בעיקרמה, -משנה-כסף בשביל נעלים או גרבים או לא יש
, ולהיות בטוחים ה"הקבהחיים שלנו ל. לא לחשוב. לתת את אוכל

לא צריך ללכת ולהרביץ לאלה,  .צריכים אנחנושהוא יתן לנו מה ש
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. ואם מלחמה, זו האמיתי יהודיים של יח תלא להתחיל איתם, רק לחיו
 ה' ילחם נגדם. –הם מתקיפים אותנו 

הגיוס, -ץ לבטל את חוק"חלטתו של הבגהמסביר את  הש. איך את
 ...ם?חרדיכ קידם גיוס של "כ החוק שדוקא

מתוכנן, וכל אלה שיושבים בכנסת, היה הכל ת. זה הכל היה מראש, 
 . 'הכל הצגות' –ם חרדי כאילוו

 הם רואים שהם טעו, אבל לא מודים בזה... עכשיוש. 
דעו שזה עומד להיות. רוצה לומר לכם, אני לא מאמין שלא י   אנית. 
, וילכו עם 'הורידו את הראש'כבר הם  עכשיובטוח שהם ידעו. ו אני

לא צודק. אין בן אדם אחד  אני. תראו. תראו אם רשעיםאלה, עם ה
 . אמיתיבכנסת שהוא 

הנפש שעברנו -ל מה שלמדנו בכל התורה על מסירויותאורה ככ. לש
נעמוד בנסיונות  עכשיו, שעכשיות, הכל בשביל ולאורך הדור

 שמנסים אותנו...

אדם הר! זה בדיוק נכון. כל הדורות, מת. בדיוק, בדיוק מה שאתה אומ
לנו כח לעמוד נגד , זה בשביל הדור שלנו, שיהיה עכשיוראשון עד ה

למשוך אותנו  רשעיםימח שמו וזכרו, ולא לתת ל השקר, נגד השטן
פים ונעמוד איתנים נגד, לא נצטרך להילחם עם האגר אנחנו. ה"הקבמ

 כביכולאו עם רובים, רק נעמוד, נסגור את הדלתות שלנו, או נבנה 
נקים משפחות קדושות, ונלמד תורה, נתפלל,  אנחנוקיר מסביבנו, ואז 

 ה' לא יתן להם... –! ינסו להרוג אותנו רשעיםולא נלך לכיון של ה

 זה... כלבשביל  ש. צריכים זמן
 מן.בזמן משיח, כל זה לא לוקח הרבה ז אנחנות. 

ש. צדיקים התבטאו מילים מאד חזקות על מה שאמור להתרחש 
 השנה... 

ת. בודאי בודאי, זה צודק, מרגישים שזה השנה, ה...ה... בה' הידיעה. 
 השנה.

 ש. שבעים שנה לשלטון הערב רב במדינה, כדברי הגר"א....
 ח..."ת. זה מתאים גם למה שאמר הח

 נגדינו...ש. בזוהר כתוב שיבואו כל השבעים אומות 
זה קורה, ה'כולם  –ת. נכון, אבל זה מה שאני אומר שיהיה עכשיו 

קודם לכן תהיה המלחמה הזאת שיש לנו  .זה יקח קצת זמן –נגדנו' 
 .'י, היהודים האמיתיים כנגד האפיקורסים, העמלקים וכו"פה בא

 
הכותל מסכן, השכינה ממש בוכה שם, הכותל והשכינה בוכים ובוכים 

אמריקאים שבאים וכל האלה שהם -הסינים והיפנים והדרוםעל כל 
בלי צניעות, והרפורמים שבאים, זה משהו איום ונורא. עשו איזה 
משחק עם הרפורמים, שכאילו שלא נותנים להם, ופתאום כן נותנים 

זה רק בשביל לבלבל את החרדים  .להם, אחר כך לא נותנים להם
 .שלא יהיו בעיות. הכל שקר שקר שקר שקר

מסרו נפש ומתו על קידוש יהודים לא רק שפעם זה ש. פעם אמרת ש
 ם, הנסיונות הללו...על לחזור עוד פויכעוד ה', זה 

הוא פחות  עולם, כי העכשיוזה הרבה יותר קשה מה שהולך  ת. ממש.
ם לעשות את כל המרחק יצריכ אנחנורוחני, הוא פחות קרוב לה'. ו

 אנשיםהיו לנו  .אלפי השניםהזה, של הקילקול, של כל המאות או 
והם היו  ם על התורה,יגדולים, שלמדו תורה, שכתבו, וחיברו ספר

 .הנמוכים ביותר מכל הדורות אנחנומאיתנו, אבל גבוהים הרבה יותר 
את הכח, את הקשר עם ה', כדי להילחם עם  צריכים למצוא אנחנו

הפרדה עשות , שמנסים לרשעיםהגוף שלנו, עם המהות שלנו, נגד ה
ו. זה לא יהיה! זה לא יהיה אף פעם! "חוהבורא שלו,  יהודיבין ה

לא אומר  אני ,שוב .נגדכו איתנים מדיעם יהודיהמעטים שבין ה
גוף להילחם ברק צריכים לשבת וללמוד,  ,ם להילחם בגוףישצריכ
 אל אנחנולהילחם בגוף בכך שמים משפחות, מקי אנחנושבכך 

לה',  יםים יותר ויותר להיות קרובמחפש אנחנוכל הזמן מפחדים, ש
 ואז ה' לא יתן להם לגמור אותנו.

מה המסר ליהודי  ...ביותר רעידות אדמה קשות שלשש. במקסיקו היו 
 שבילנו...?מקסיקו וב
זה הכל מסר  – 'וכו 'וכוהגעש -קנים והריהאדמה וההורי-תת. רעידו

אם אתם לא  – :םיהודימגיע הסוף שלכם! ול :עולם, לכל העולםל
 י.", ותגיעו לאה"קבתתחברו חזק ל אז –רוצים שיהיה הסוף שלכם 

אפשר לעסוק  אםי זה רק "היתר לגור באהש עכשיוש. מפרסמים 
ם צריכים לברוח יהודיים להתגייס אז החאך אם מכרי –בתורה בשקט 

 .החוצה..
ם שילכו יהודייגרום לזה רק  –ל "קרב. לברוח לחוה-ת. פה זה שדה

 עכשיופה צריכים להילחם. מי שיגיע ו. פה שדה הקרב דלאיבויותר 
 תהיה לו זכות עוד יותר גדולה.  – י"לא

באמת כיפור כמו שצריך, שזה -יוםש. תן לנו עצה איך לעבור את 
 ינקה אותנו...

ו נבינישפשוט להוריד את כל המחיצות  .להתכונן ,ת. צריכים להתכונן
לזרועות כביכול . עם כל הכוחות שלנו, להשתדל להגיע ה"הקבלבין 

ופשוט להתקרב ולהתקרב,  ,על הכתף שלו כביכולשלו, ולבכות 
באים לאבא  אנחנולהצטער ברור על כל העבירות שלנו, כמו ש

את זה, רציתי  יאבא, עשיתי את זה ועשית ,סליחה :שלנו, ואומרים
סלח לי, תסלח לי, הרע תפס אותי... ת-היצר ד טוב, אבללהיות יל

ולהרגיש, .. הב שלך.והבן הא אניאוהב אותך, אתה האבא שלי,  אני
כל המחיצות. זה את את כל המחיצות,  ד, להוריה"הקב תא שיתרג

עם כל כך הרבה מחיצות,  עולםחיים ב אנחנושכד חלא קל. במיו
 אנחנואחד משנהב, עד שלאחד מזהב, ולמכסף ומחיצה זה אחד ל

משהו אחר, משהו כאן רואים שיש אז ו למצב אחר,זה הממצב נעבור 
יותר מכל הכספים  ,וללא סוף רללא שיעו ,מזה ששוה פי מיליון יותר

לשבור את קיר הזהב, קיר השנהב,  עלינו .עולםכל הזהב שבו, עולםב
 כשיודעים מזה –. כי המחיצה בינינו ה"הקבע אל יקיר הכסף, ולהג

של  תכל הקירוכי את כנס פנימה. יזה מאד קל להסיר את זה ולה –
למעשה, אין כמעט מחיצה ו. ה"הקבבנינו, לא  אנחנוזה  – 'וכוזהב 

 בעצמנו בנינו.  אנחנוחיצות שמרק ה ,ה"הקבל ישראלבינינו, בין עם 

תו הדבר כמו כל שנה, איך נעשה שיום כיפור לא יעבור אואז ש. 
 ...?שיהיה משהו שונה השנה

תעבור על מה שאמרתי  ,אפשר להגיד דלא יודע מה עו אנית. 
לא יודע מישהו שאומר את זה. אתם מכירים עוד מישהו  אני ,עכשיו
ברו על זה, תעברו על זה, תתחברו מר את זה בדור שלנו? אז תעשאו
ו, אז "ח מות רוחנית,-בסכנת אנחנו. אם אתם יודעים שה"הקבעם 

לא  אני !?ה"הקבלחפש את  םצריכי אנחנוכם מבינים שהאם אתם אינ
ו, קודם כל תבכו, תתחילו עם ילאלהגיע ל להגיד לכם בדיוק איך ויכ

זה פותח את השער, ברגע שבוכים נפתחים השערים, תבקשו  דמעות,
 ןשתמיד נעמוד ולא נית ,ה"הקבנהיה שליחים טובים של  אנחנוש

 ר, זה כל הענין, מה עוד אפשה"הקבלהם לעשות הפרדה בינינו ובין 
שיהיה לכולנו ולכל עם ישראל חתימה טובה, ושנזכה לקבל  להגיד?...

 משיח צדקנו ברחמים. 
 
 


