
 עולם הפוך
 294 גליון, בנימיןעם תקשור , תשע"ח דחנוכה שישי נרבס"ד, ירושלים, 

 לפניש האחרונים לזמנים נכנסנו, בכלל ספק אין, לכולם רלומ רוצהאני 
 שכל ותאלר בקלות יכול לראות צהושר אדם כל. מהישלה הגאולה

 לא, האויר מזג לא ;שפעם כמו לאהוא  דבר ששום ,והפוך הפוךעולם ה
, עולים נוסיםייהאוק. שפעם כמו לא כלום ,דבר שום, האדמה לא, הים
 לא. אני הארץ-כדור תוךבפנים, ממ נמסים והדרומי הצפוני ביםהקט כי

, פעמים הרבה זה את שמעתם כבר אתם כי האלה הדברים כל על ראעבו
 לא ,עכשיו אדם-הבן נגד עובד – בטבע שיש מה כל עם א"כדוה אבל

 . אדם-הבן נגד עובד זה, מה משנה

, אוכל בשבילוכו'  חיות לצוד, אוכל לגדל התרגלנו שנים הרבה כך כל
 של והמצב, במיליונים מתים םיוהדג, בכמותם פחות הם החיותעכשיו ו

 שהיה כמו רגיל אויר מזג על לסמוך אפשר אי כי, קשה מאד החקלאים
 על, הארץ-כדור תושבי ,אנחנוש ברור םירואאנחנו ו, משתנה הכל. פעם
 עד כמה שזה ,"רגיל" גרעיני וגם, ןממי-תפצצ עם, ענקית מלחמה סף

 עד, ב"לארה עד קוריאה-מצפון טיל להעיף ואפשר .רגיל להיות יכול
, סאלדל עד ,ןוליוסט עד, 'ביץ-למיאמי עד, לבוסטון עד, דיסי-לוושינגטון

 שקשהעולם  ממש זה, רוצים שאתם איפה, פרנסיסקו-וסן לס'אנג-לוס עד
 .כזהשעולם ב לגור שעברנו להאמין

 העולם יהיה שזה 1950 או 1948 ,1947שנת ב, לנו מרוא היה מישהו אם
, המצב וזה אבל. ואופן פנים בשום ניםימאמ וינהי לא – עכשיו לנו שיש
 מישהו איך להביןלנו  קשה שיהיה קשה כ"כ יהיה זה להיות שעומד ומה
 של ההשפעה גםמלחמה, ה רק לאו. כך כדי עד !לחיות להמשיך יכול

 זה, צחוק לא זה, השביט ,'ניבירוה' ,'סיסטם-סולאר-ימינ'ה או, הכוכב
 את להרוס כדי' ה שליח זה .א"כדוהלכעת  שמפריע מה זהו, קייםתי

שנהפך , אחרא-טראיסה של למקום שנהפךעולם ה את להרוס, ר"היצה
, היהלומים את זה מכל ולהוציא, ועמורה-סדום של, רישעות שללמקום 

 סיני-בהר שעמדו ותיהודי נשמות עם םייאמיתה-םיהודיה שהם היהלומים
 .ונשמע-נעשה ואמרו

. ישראל ארץ על נדברעכשיו ו, כללית תמונה לכם לתת רק רציתיאני 
, נכון וזה ,עולםב בטוח הכי המקום זה שליםושיר פעמים הרבה דיברנו
 ,יודע לאאני  -בדיוק  ואיך מתי, פליטים לעיר יהפך שזה יודעיםאנחנו 
ָאר ְוָהָיה'ישעיה ד' ג': ] כתוב ככה אבל ש ְ ֹון ַהנ ִּ י  צִּ ֹוָתר ב ְ ָלם ְוַהנ  ָ ירו ש   רקאני  ....'[ב ִּ

 ויכול, לירושלים יגיע מסויימת בתקופהלשרוד  שארשי שמי משער
 מה אבלישראל.  ארץ כל זה רושהפ – 'בירושלים' כתובה שמ   ש   להיות
 מוכןשהוא ויהודי,  שהוא שלו בלב שמרגישיהודי  שכלזה , חשוב שכן

 רק זה את יעשואנשים  שמעט יודע , אף שהואגשמיותה את לעזוב
 גדולים כמוני יש מאוטיסט חוץ אבל, אמר אוטיסט שאיזה בגלל

מציעים לו לעזוב את כל  –שכל יהודי שרוצה לשרוד כמוני, שאומרים 
 ולטובת לטובתו יהיה זהישראל,  לארץ ולהגיע, המיותרתהגשמיות 

 צריך – צדקנו משיח לקבל כולו כל עם שרוצה. יהודי שלו חהפהמש
 לארץ לבוא יודע שלא קלאני  .י"לא להגיע םיהדבר את לארוזעכשיו 
 כולם את לשכנעבשביל  מספיק יהיה לאכן  גםומה שכתבתי  ;עכשיו
 במקום להיות שרוצה מי :לומר חייב, זאת להגיד חייבאני  אבל, לבוא
 זה ,המקום וזה', לה קרוב הכיאלא גם , בטוח הכי רק ולא, בטוח הכי

, להגיע יכולים לא ואופן פנים שבשוםאנשים  על לוחץ לא. אני המקום
, ירושלים עדיףו ,י"לא שמגיע מי :המציאות את אומר רקאני  אבל

 ורוצה, רבתויק את צהוורקב"ה, ב מאמין תמבא הוא אם הזהיהודי ה
 שעומדים והמפחידים הקשים המצבים את ישרוד הוא, משיח לקבל
 .להיות

 .מעט עוד תחילת שלישית-עולם-מלחמת, תדעוש. הכל לא זהעכשיו 
 שטראמפ מה עם, הרוסים עם יחד והאיראנים קוריאה-צפון של המשחקים

 זה את להגיד ןמעני קצת זה, י"א של הבירה-עיר זה יםלשירוש אמר
 גדולה תסיסה יביא שזה ידע הוא אבל, מאד יפה זהעכשיו,  בדיוק

 רק ולא .שלהם התכנית לפיזה פועל  אבל, משונה קצת זה אזעולם, ב
 המערבי-שהכותל להיות לויכ שלא פעם עוד ברורעכשיו  אמר הוא ,זה
 . יותר עוד הערבים את הקפיץ וזה, םיהודיה של בידים יהיה לא

כל  לא שזה יש שחושבים הסעודית-ערבב .מעניינים םידבר עודיש  אבל
, לכך סיבה איןכי ? למה, ישראל נגד כל כךם הם הערביש הגיוני כך

 יש אז. מאד מעניין. ישראל נגד ולא, איראן נגדדוקא  להיות צריכים
 ערבב טוןהשל את שלקח הזה הצעיר .משוגעעולם  ממש-ממש לנו

 יש מה, נו. מהאיראנים קוצח שעושה סרטון איזה גם עשה הסעודית
' ה – יהיה וזה, לזה םיהולכ הם! ברור הז !מלחמה? היהת לא? גידהל

 ! ישמור' ה. ישמור

 – זה את לעשות יכול ישירות' ה רקעולם, ה כל את יהרוס לא זה אבל
 רוב את יהרוס שזה, הכוכב דרך זה את יעשה והוא, להרוס את העולם

 את, המשחקים את לעזוב רוצים לא, להאמין רוצים לאאבל . האנושות
 שכולם הטמאים הדברים וכל, היוטיובאת , האינטרנט ואת, השטויות

 .תםיא קיםמתעס

 משהו זה, שיואנ-לאאפילו  כברעולם ה .איומה בצורה ירד ממשעולם ה
 רק, תמיד היה זהבאמת  אבל ,קיים לא שזה וחשבנ םשני כמה שלפני

 שהם ידענו לא ,ברור אותם ראינו לא ,הסתתרו ליםוגד-הכי-רשעיםשה
 כל על לעבוראפילו  לויכ לאאני  .איומים דברים כאלו לעשות ניםכמו

 הענקיים הכספים כל את ויחיםמר הםומאיפה  איך, עושים שהם הדברים
 רוב את סחבו הם אבל ,עושים הם מה לדמייןאפילו  קשה. להם שיש
גוים אנשים ה בין עוד יש .למטה למטה אותם הורידו, איתם תושוהאנ

 ,האמת-מזבח על עצמם את להקריב שמוכניםאנשים  ,ושם פה טובים
 שכלטוב -טוב לדעת צריכיםאנחנו  םיהודיה ואצל. מעטים אבל, ונשאר
 שעמדה תיהודי נשמה כל, הזמן כל זה את אומראני ו ,תיהודי נשמה
 עבירות עושה הוא אם! אפילו ינצל! ברור לכם שיהיה, נצלת – סיני בהר

 .אותו רייחז' ה –

 לא אבל, קל יהיה לא זה, לפחד לא םיהודימה מבקש, אני לפחד לא אז
 של התורה זה - האמת ,הקב"ה הז – והאמת. באמת להחזיק רק ,לפחד

 .השקרים לכל נסכלהי לא, ימינה ולא שמאלה להסתכל ולא .הקב"ה
 בכלעולם, בגדולה  אנטישמיות היהפעמים שת כמה אמרנואנחנו שכפי 

 גם, בגרמניה גם, איומה בצורהו, סוף בלי יש עכשיואכן ו ,המדינות
 .צותהאר בכל גםו, בשבדיה גם, ליהגבאנ

 ...אנטישמיות מופיעה שםבמדינות  המוסלמים אצל גם. ש

 מעודד זהאלא , שמה למיםסמוה רק לאו .משנה לאאצל כולם שם, . ת
, שלהם תאמיתיה הלב-נטיית את להראות מוסלמים-הלאגוים ה את גם
 .םיהודיל שלהםהעמוקה  ההשנא את, שלהם תאמיתיה הדרך את

 .אנטישמיות זה - הזה ןשהג  כ, ןג   עם נולד, שאמרנו כמו גוי כל ,פהובאיר
, מעטים אבל ,הכלל מן םייוצא יש כי, תמיד לא .םיהודיה את שונאים
אבל , שלנו ידידיםה שהם כאילו צוףפר עושים אםאפילו ו. מאד מעטים

 . ואותנ לחסל יכולים שהם לרגע יםמחכ רק הם

 שלהפתרון הסופי " :לעולם בתפקיד של הגיעה המדינה: אומראני  ושוב
 מוצאיםאנחנו ו ,שלנו הדת את להרוג רוצה החינוך-משרד. "ישראל עם

 בלי שדיברנוכמו  ,'וכו' וכווכו'  הספר-בתי בתוך חילוניים לימוד-יספר
 זהחילוני,  זה, דתי לא זה אבל, 'דתי בידור'כאילו  עושים .זה על סוף

 האידישקייט את לקלקל :שלהם הרצון כל זהו, שלנו םיהילד את מקלקל
 אוי – לזהיד  שנותן ומי .רוצים שהם מה זהגוים, ל תנווא להפוך, שלנו

 , לאפשרקנוי להיות לעצמו שנותן מי! לו אוי – פעולה שמשתף מי !לו
 . לו אוי – כספים עם אותו שקונים לכך

 – 'יעקב ביתה' .שלכם הפרטיים הספר-בתי אתלבנות  תתחילו! םיהודי
 בית' לזה יםאשקור ספר-ביתאיזה  יש ושם פה .לחינוך מקום לא זה

 וגם, דריםייבח גם אבל ,יהדות משהו עודבזה  יש אולי-שאולי 'יעקב
 .מאד מאד קשה ,מאד קשה במצב – הרוב, רפסה-בתיב וגם, בישיבות

ַֹחד'שמות כ"ג: ] שלו עבד נהיה הוא בסוף – כסףרשעים מ שלוקח מי  ְוש 

ח לֹא ק ָ י ,תִּ ַֹחד כ ִּ ר ַהש   ים ְיַעו ֵּ ְקחִּ ִּ  . ...'[פ 

 ולכן. האמת וכך – אומרים כך, דעהה-בעלהוא  – המאה-בעלהוא ש מי
, בההז-עגל פשוטזה  ל"ובחו .בארץ פה שלנו יםיהח-שטחי בכלקורה  זה



גוים ה. שקורה מה כל את מכתיב הוא. כמעט העם כל על שולט פשוטש
 לכל נמשכים כ"ג הםו, אותם אוהבים לא, םיהודי שונאים שמה

אמיתי,  אידישקייט זה מה דעיםוי אל כבר הם .הרס, הרס וזהגשמיות, ה
 – נשמה, לב, בל   אבל, תישיבוחסידויות, ויש  ויש ס'רבי שישאפילו 

 .זה אתשם  מרגישים לא

, מהכוכב 'ביקור' נקבלמלחמה ה ואחרי .עכשיו מלחמה עבורנ ולכן
 ,םיאמיתיה-םיהודיה הם מי נראה ז"ואח, 'ניבירו'ה, 'סיסטם סולאר מיניה'

-עולםה את רוצה באמת מי נראה, באמתקב"ה ל קשורש מי נראה
-איש ומי אמת-אישהוא  מי נראה ,לא ומי גשמיותה כל בלי טוב-שכולו
 ולחזור, שייהשל המקדש-בית את ולבנות המשיךל נוכל ה"בע ואז. שקר

 סוף. .חטאה בלי הפעם אבל, 'שבת ערב'ל

 :ותשובות שאלות

, כאן קורהש מה מוזר, יםלוירוש פטראמ עם הזה הענין כל. ש
 למהומות האיזור את לגרורבשביל  הצגהכמו  משהו כאן נראה

 ...ועימותים

 לו יש, 'צפוי-בלתי-אדם' לא הוא וטראמפ, אומר שאתה מה בדיוק. ת
 שייך הוא :פעם אחרי פעם זה את אמרתיאני  .אליהם שייך הואו, תפקיד
 רוציםעכשיו,  שותע  ילה   שאמור מה וזה, רהושק מה יודע והוא, אליהם

 לפני זה את להתחיל רוצים לאשהם  רק, בדרך והםמלחמה,  להתחיל
 שנראה לפני לבונקרים כנסילה חייבים הם כי, זמנים-לוח להם יש .הזמן
 ביחד םישייכ כולם הם ,הכל זה - לכן אז. הכוכב את טוב מדי יותר
 .גדולה אחת יהפאלמ  

עולם ה את הערבים יעוררו המשיח ביאת שלפני ק"בזוה כתוב. ש
 ...קורהש מה בדיוק זהו, ירושלים על למלחמות

של המלחמה על  הנושא שיתחיל כתוב, ברור, ברור כתוב זה, נכון. ת
 הכל .שקורה מה זה, "ד[י]זכריה  יםלירוש את ירצה אחד כל, ירושלים

 .שכתוב כמוממש  קורה

 ...הכל את םימנהלה הם, ח"הסעה ראשיו. ש

 ובמיוחד, הנוצרים ואצל גויםה אצל השנשאר זרה-עבודהה וז, נכון זה. ת
 את עשו וכשהם .אצלם נשאר פשוט זה. השני הבית ימי מאז, הקתולים
 כאלה ישאמנם . זרה-עבודה נשאר זה אבל, זה את פיתחו הם הנצרות
אמיתי,  לאכמובן  שזהאמיתי, כאילו קצת  למשהו נטיה עם שהם בכנסיה

 ממשהם  – הקתולים אלה אבל, אמיתי-כאילושל בכיוון  יותר אבל
עובדי ממש אותם  שהם נראה זה .ןמהז כלכך  וזה. זרה-עבודה עובדים

 סטנטיןשקונ התקופהמ, ברומא הנצרות את יצרוהם שה זרה,-עבודהה
 .רומא של הדתתהיה  שזו קבעהקיסר 

 פאות שריפתמעמד גדול בירושלים של  תקייםה ערבה. ש
 שותגהתר והיתה, רבות פאות ושרפו אנשים מאות באו, נכריות
 ...זרה-עבודה ביעורמצוות ל הזכויות את מכרו, גדולה

 מה כל ואת הפיאות כל את לשרוף צריכים .הנכונה בדרך ,ה"ב. ת
 , וזהזרה-עבודהל שייכים שהפאות :ברור שיהיה. זרה-עבודהל ששייך

 כלמפני ש אלא, זרה-עבודהזה תקרובת  ההודי ערישהש בגלל רק לא
 אפשר, "שרא כיסוי" שזה ולהגיד אחר אדם של שיער לשים זהה הדבר

 .מטוםיט פשוט זה אבל, 'מצחיק' במילה להשתמש

 של הזה בענין ניצחהוא ש ר"צהישהעד לאחרונה  נראה היה. ש
הנה ו ...סופיה נצחוןההוא השיג את  בזהש, 'הקדושה הפאה'

אדם  לאחרונה היה גם ..'.חנוכה נס' ממש, מתעורר י"עמ פתאום
אחד הגדולים  את שאלניגש והוא שבתו היתה חולה,  אחד

 שהואלו  השיב והוא ',?הפאות את אוסר לא אתה למה' :הידועים
 .בקולו ישמעו שלא יודע

הדבר של  למצב נתנו יותוהחסיד בכל גם ?לו ישמעוש למה ,בטח. ת
-רוצה-לא-אני כמו נראה זה בחתונות םילפעמ, לקטסטרופה להגיעזה ה

 ...מה-לומר

 הענקיותהדלקות , ניהרבקליפו השריפותעל  יש לך לומרמה . ש
 ההם...

, ביותר מוזרדבר  זה - קליפורניה בצפוןשם  השריפות, ראשון דבר. ת
 לויכ זה איך, י"אשטח מ גדול יותרזה כזה ענק,  שטח תפס זה איך

 וז –שבקליפורניה  לס'אנג-לוס אבל. מוזר ממש, להבין קשה ?!להיות
 תא עושיםבו ש המקום זה .טומאה זה, רוחניה ךוכלילה של הבירה-עיר

' שהאיך  רואים פשוט. מגעילות הכי הטומאותשם יש את ו, הקולנוע
 היכן לס'אנג-לוס לידש שבהרים האלה הבתים כלו .עליהם 'יורד'

 מיני כלו קולנוע-כוכבי של בתיםהם  אלה, כל השריפות ולישהתח
 ואפשר, מאד עשיריםאנשים  ,וכו' ספורטאים ,אגיד אני מה -אנשים 
 עם, הזאת קליפורניהה שכל רואים. מלמעלה נקמהשזה  בזה לראות
 כל את שהתחילו אלה הם - העקומות החתונות ועם, תהליברליו הדעות

 .אותם שורף פשוט' ה? אגידאני  מה אז, האלההגרועים  הדברים

 שלט יש. יםטהסר את שעושים היכן, לס'אנג-לוס של חלק זה ודוהוליו
 בארץ גםו, לוגד-לדובג הזה השם עם שםשנמצא  בהרים מפורסם מאד
 וזה, הזבל את פיםרששו היכן, בחיריה, בגדול השלט אותו את שמו
 ...השלט עם ההוא המקום של התמונה כמובדיוק  נראה זה ...זה וקיבד

 

, שכתוב לפי מה קובדי ממש מתקדם? הבלבול בעולםמה עם . ש
 .הצהרות טראמפ..לאחר 

 המקום וזהאכן ו .לירושלים מסביב הכל: בנביאים שכתוב מה דיוקב. ת
 חלק הוא, כורש לא הוא טראמפ .להיות םוהמק – העהידי' בה, ותילה
 יודע לא שהוא להיות יכול איךהרי עכשיו,  ברור מאד וזהרשעים, ה של
 שהוא להיות יכול איך ?שיש הבונקרים כל על שבזבזו הכספים כל על
 לא שהם שמישהו סבורים באמת אתםהאם  ובכלל ?זה כל נגד הולך לא
 !...?לנשיאות להכנסהיה  יכלבו  רצו

 למיםסהמו - מאידךו, ציון הר תא רוצים צריםוהנמצד אחד . ש
 ...הבית הררוצים שליטה שלהם על 

 זה את רוציםגוים ה כל דבר של בסופו, זה את רוצים הם רק לא. ת
ה ]ירמיה ג' י"ט: 'ֶאֶרץ י ַנֲחַלת ֶחְמד ָ ְבאֹות ְצבִּ ם...'[ צִּ ֹויִּ , זה על םישמדבר הם רק, ג 

, ואותנ שונאים הם, בכלל םיהודימה להתפטר םירוצגם ו, רוצים כולם
, קיים לא שזה אותלר רוצים הם, נדע שלאהקב"ה  את םונאיש הם

 חסעולם, ה את ברא שטןה רקעולם, ה את ברא לא, חזק לא שהוא
 עושה הוא, הנחש זה, השטן זה, האחרונה המלחמה בדיוק וזה, הלחליו

 לאא, וקיבד נגדנו לא. ]תהלים ב'[ הכל בורא נגד האחרונה המלחמה את
 הקב"ה. של הנבחר העם נגדכ

 ?..דבר זהכחשוב על לבכלל  האומץ את להם שי מאיפה. ש

 הם .להצליח ליםויכ שהם םיחושב שהםבכך  טיפשים הם, טיפשים הם ת
ששם  והשני הראשון הביתגדולה שבימי  ארץ כל, יםחצלימ לא פעם אף
היו הרשעים ש וכל, נעלמוהרי כל הארצות הללו  - השליטה כל התהי

 אולי או השניםם מאתימ אולי זהעכשיו,  לנו שיש מהו, נעלמו דורבכל 
 .האחרונות שנהה מאות שלש

במקומות הרוחנית  האוירה על מאבקים יש כאן בארץ. ש
 בא, בשופר ותקענו תפילות עשינו ,בכותלהקדושים, לדוגמה 

 והזהיר, שם המפקחים , אחדדיתחר חזות עם מישהו אלינו
 לכם אזמין -עוד פעם אחת  בשופר עלתקו תעזו אם :חמורות

 איש הבן תפילתהיה שם שלט עם  ציון-בהרגם ו !המשטרה את
שחיבר מרן הבן איש חי  התפילה, המלך דדושעל ציונו של  חי

 ...זה את אויהוצ השבועו ,להוהגא עלזצ"ל 

, בשליטה הם .לקתולים הקדושים המקומות רוב את מכרהמדינה ה. ת
 םמחכי הם .'הקלפים אתמדי מוקדם  יותר להראות' רוצים לא הםש רק
ולהשתלט  להתלבש וטשפ זהשלהם  התכנון ואז, צצותפוהת יההשת עד
, פה, אנחנו כנסת-בתי ונל יש, לנו יפריע לא זה אבל. המקומות כל על
 .אותם יסלק כבר' וה



-עולםב גדולים עשירים , קבוצות שלחבורות שיש שמעתי. ש
 יםפוכ הם כךו ,והכוללים הישיבות עולם על שמשתלטיםהיהודי 

 הולך שלא מי, איתם ללכת דותסוהמו הישיבות-ראשי כל את
, המוסד את לו םהורסי פשוט הם – 'וכו פוליטיקהה בנושאי איתם

 ...דואגים שלא תהיינה לו תרומות, וכו'

 שעובדים םיהודי ',כביכול יהודים' הם אלו .שאמרתי מה קבדיו זה. ת
 לא הם אבל, םיהודי נולדו אולי הם. זרה-עבודהב שמאמינים אלה עם

 העשיר הוא, רוטשילד למשל .ביותר עשירים והם, רב רבע הם, םיהודי
 מלהיות רחוק עוד והוא, חזקים הכי םהבנקי בבעלותוו, באנגליה ביותר

, גר  ב   נ  ד  נ  ו  כמו , בנאצים תמכו הםהאנשים ה השואה בזמן גםיהודי. 
 שהיה לטזב  רו  הנשיא ו. גדולים כספים עם להיטלר עזרו כולם, רל  פ  ק  ורו  

 והוא, םיהודי שנא אוהו, 'גיבור'כ במיוחד םחילוניה םיהודיה בין נחשב
עולם ה למלחמת להכנס רצה כשהוא. שלוהעם  את אהב לא אפילו
 הרבור-פרלב בסיסה את להפציץ רוצים שהיפנים ידע והוא, השניה

ת לכוחו יהצמראינפו העביר לא הוא, כלום עשה לא והוא, בהוואיש
 ,מלחמהל כנסהיל הרצ הוא כי ,הפקהת להיות תשלו שעומד הצבאיים

 . ולכן הוא איפשר את קיום ההתקפה הזו

 מה, הרכבת-פסי את ציץלהפ רצה לאאפילו  שהוא ברור יודעיםאנחנו ו
 – פהואיר מעלכבר  טסים המטוסים? זאת להפציץ בשבילו היה כבר זה

! לא ?!ימותו לא םיהודישה ת בכדיהרכב-פסי את פציץהל לא למהאז 
 לא, לא והוא ,וביקש והתחנן בא ל"זצ קוטלר הרב! ואופן פנים בשום
 .רצה

 זה שבעים הגיוס בעניןדבר  השתנה שלא טועניםעסקנין כאן . ש
 .שנה..

 מדברים והם שם יושבים ארוכים זקנים עםאנשים ש הלב כואב פשוט. ת
 רשעים.ה כמו

 , כשתראוזעזוע לכם יהיה :אמרה היא אסתר עם בתקשור. ש
פשוט ממש  שייכים שהם בסוף שיתברר ,ידועיםאנשים  איזה
 ...א"הס של לצד

-פריכתוב בס שזה כמו בדיוק לא היא הריטוסההי, בדיוק בדיוק. ת
 .נכון לא בכלל זה ,ההיסטוריה

 

 מלךבשנה שמלך המשיח בא ש ]פסיקתא רבתי[ כתוב במדרש. ש
 ...הערב במלך מתגרה איראן

 שעשו, לכם אמרתי .עצומים אויבים כבר הם, קרה כבר וזה !זהו ,נו. ת
 להיות הולך זהו ...זה את עשה עצרה-יורש, האיראנים נגד רטוןיס

 .סתם לא – מלחמה

, משיח כבר יבוא פורים עדבזמן הקרוב ש אומרים צדיקים. ש
 ?דעתך מה

 ...מוכן. אני ת

 ?ח"הסעה נגד, נגדם מעז ללכתש מישהו ישהאם . ש

. תםוא יחסלו, חזקים מדי הם, נגד ללכת ליםויכ לא ,ליםויכ לא הם. ת
, משהו להם חייב כנראה הוא , טראמפ,שמה הוא .בכלל פשוט לא זה

 אתם ואם. התפקיד את ולשחק, טוב שחקן ותילה צריך הוא זה ובשביל
 כזה, ריקהמאהיא  אתשז להאמיןלא  פשוט זה, אמריקה את רואים
, אמריקה כן זה דבר של בסופו אך .ארנו משהו זה, רציחות כאלה, בלבול

 היה זה תמיד-תמיד, שם גניבות היו תמידו, שם אלימות התהי תמיד כי
כינו )מדינת הטריפה( " מדינה נעעטרייפ די" - לעלות ולא לרדת רק מקום

 אותה. 

 

 ?חנוכההימי ב מופיעש זהגנו לאור לזכות ניתן איך. ש

 בשביל לא ,'ה רצון את לעשות ורק אך לחיות ללהשתד :ככה רק. ת
 להשתחררו .זה את לעשות רק - קל או קשה זה אם .אחר דבר שום
, לישון מקום צריך אדם בן, אוכל צריך אדם .המיותרתגשמיות ה מכל
 דברים צריך הוא, בקיץ חם מדי יהיה ושלא בחורף חימום צריך הוא

 הוא – מזה יותר פהיט רוצה שהוא ברגעאך , לחיות בשביל פשוטים
 אםאז  קב"ה.ל ,לאמת קרוב ומאד גבוה מאד להגיע יכולת איזו מאבד
 כל את לבטל צריכים החנוכה של זהגנו-האור את להרגיש רוצים

 קב"ה.ל תקרבלה ורק, המיותרים הדברים

 ?...קשה ממש, בארץ האויר מזג עם מה. ש

 דוע , אבלשנה לפנימ זהכאן  שיש והמים ,מים אין, הכוכב בגלל זה. ת
 כנראהאז ? באילת זה את ךצרי מי, באילת שטפונותגם  היו השנה

 ...בתשובה רולחז בשביל זאת צריכיםאנחנו ש

 ?..הכוכב בענין התחדש מה. ש

 בטוח לא, אני אגב ודרך, פה גם ,עולםה בכל מרגישים, קרבתמ מאד. ת
 לפני .קליפורניהב השריפות להצתות גורמיםאלו ש נםאי שמטאורים

שם  גם ,טקססתוך וב ,טקסס ליד קיותענ שריפות גם היושנתיים -כשנה
 מתאים מאד וזה, מאד גדול שטחעל , מאד המוזרבצורה  הופיעזה 
 זה לדעתי, לכם אומראני אז , ספרדוב ,היה פהובאיר וגם. מטאוריםל

 תרוי הרבה יש ובכלל .קשה מאד המצב – כן ואם, מטאוריםמ בא
 ,זאת מריםוא שקרניםה א"נאס ואפילו ,עכשיו יםדואיואסטר אוריםמט
 או גיעתש יםדאירואסט של קבוצה להיות תעומד שכעת םירמספ הם

 א"שנאס מה תושטוי הכלאבל , זהליד בדיוק  ושיעבר אועצמו  א"לכדוה
  .אותנו לבלבל זה, אומר

 ועוד ,אובמהיחד עם  הרוסית הכנסיה ראש, שנתיים ליוא, שנהכ לפני
 לקוטבכולם  הגיעו - ארלס'צ הנסיך כולל – חשוביםאנשים  כמה

אני  ,להגיע אפשר שאליהם בסיסים שם יש, למה יודעים ולא ,הדרומי
 הכי זה את רואים משם כי, 'ניבירוה' את לראותבשביל  באוהם ש חובט
 יהיחיד הדבר וזה, שם שוע הם מה מילה סיפרו ולא, והלכו באו הם .טוב

 . להיות שיכול

 ללא הדרומי-בקוטב חשופים ממש מקומות יש, נמסשם  הכלעכשיו 
 את טוב מאד משם לראות שרותאפ כן גם להם שיש בטוחאני  !שלג

 היינוו, ו"חהקב"ה  את לנו הילולי שה. , את השביטהזו לציהטהקונס
 היינו, מדעתנו יוצאים היינו – עכשיו שזה כמו הזה-עולםה על מסתכלים

 קשה, זה את לבלוע קשה זה כי, לגמרי משוגעים ממש הופכים להיות
 לייצ שהוא לנו הבטיח' שה יודעיםאנחנו ש מאחר אבל, זה על לחשוב

 .צורה שהיא באיזו זה עם להסתדר עוד אפשר אז – םיהודיה כל את

 הנחש .הנחש כמו בדיוק טיפשים, טיפשים ממש הם האלהאנשים ה כלו
, זה את לבצע אפשרי-בלתי היה זה לעשות ניסה שהוא מה, טיפש היה
 שהוא, שלואנשים ה את כך כדי עד להפיל יתן לא דבר של פוובס' הכי 
 מנסיםוהם , מצבה באותו הם השטן מןשבאים  אלהעכשיו  גם .אותם יצר
 עם להתמודד ליםויכ לא הם ,ילך לא וזה ,דבריםה אותם את תולעש

 .ייעלמו הם אבלהקב"ה,  את לעצור יכולים לא הםהקב"ה, 

 הנשמה את לקחת תכנית, לו שיש תכניתה בשביל היה יצר' שה מה כל
, ענקי למשהו זה את ולהפוך שלו, אהובה הכי יצירהה שזו, תיהודיה

 לא בעצמיאני  כי, זה את לתאר יכול לאאני  אבל, דמא גדול משהו
 .יגיע זה המ  ל   יודע

 יושבים בטבת עשרהיום שנה ב שבכל אומרזצ"ל  פרוס החתם. ש
אבל , המקדש בית יבנה השנה אם להחליט מעלה של דין בית

 ...בטבת עשרהיום  של המכרעת החשיבות את מבינים לאאנשים 

.. .בכלל בושחש מה את מבינים לאעולם באנשים ה רוב, הרב לצערי. ת
 ובכלל .בטבת בעשרה חזק מאד להתפלל באמת שכדאי, נגיד ובוא אז
 נראה בטבת עשרה עד .שונה מאד יהיה יבודאעולם ה בטבת-עשרה עד

 יהיה בטבת-שבעשרה מאמין. אני שלנועולם ב גדול יותר עוד שינוי
 .ולבכות לצום קל יותר הרבה


