
  (המשך מעלון: משיח כבר פה)
  שאלות ותשובות:

ש. מהי המשמעות של הביטוי 'צריך להחזיק בחבל 
לחשוב הרוחני שקושר אותנו לקב"ה', האם הכוונה 

  על הקב"ה עשרים וארבע שעות ביממה?
ת. אם אנחנו חיים בתוך העולם הזה, שלא נדע, אז 
קמים בבוקר, מתחילים מיד לחשוב, מה אני עושה 

ולשם, הֹו, יש לי -בעבודה היום... אני צריך ללכת לפה
איזה עבודה שאולי אני אקבל קצת כסף... ובערב אני 

לכת לחתונה, מי עוד צריכים ל-יודע-ואשתי או לא
וצריכים לעשות את זה, ופה, ושם, וזה אומר שכל 
היום עסוקים עם שטויות. האם זו בעיה בשביל 
היהודי להיות עסוקים עם ה'?! הוא קם בבוקר, 

 כ הוא נוטל את ידיו"אומר קודם כל 'מודה אני', אח
כ הוא הולך "וכו' וכו', והוא אומר את הברכות, ואח

  להתפלל.
אותו הדבר, היא לא הולכת מן הבית  - וגם אשה   

ספר, דואגת -להתפלל, היא מכינה את הילדים לבית
ְּבָכל זה הכל עבודת ה' להם לסנדביצ'ים וכו' וכו', 

ואנחנו, יש לנו תכנית לאורך כל היום .  ְּדָרֶכיָך ָדֵעהּו
להיות רק בעבודת ה'! זה לא כולל ללכת לראות סרט 

ונות מפוארות, עם באינטרנט, זה לא כולל ללכת לחת
אז זה בשביל לשמח  - שטויות. ואם ללכת לחתונה

וכלה, אבל לא בשביל כל מיני שטויות אחרות, -חתן
 ולא צריכים כל דבר שיש לנו להפוך את זה לבידור
שדומה לחילונים, שזה עושה אותנו עסוקים עם 
תסרוקות, ועם בגדים, וכו' וכו', וסרטים מכל הדבר 

גברים רואים איך שנשים  דבר-של-הזה, שבסופו
  רוקדות וכו'. 

אמיתיים צריכים לעשות -נחנו, אם אנחנו יהודיםא   
פשוט מה שכתוב בתורה, מה שאנשים תמיד היו 
עושים כשהם היו קרובים לה'. קמים בבוקר, 
אומרים מודה אני, נוטלים ידים, וכו' וכו'. הולכים 
לבית כנסת להתפלל, אם יש עבודה אז עושים את 

אבל אומרים תהלים, ועושים כל דבר להישאר  זה,
ה ולא להיות מושפע מהטינופת שמסביב "עם הקב

בכל מקום. אלה שגרו בשטעטל (בעיירה) כמעט לא 
השני כשכל אחד -את-ראו טינופת. הם רק ראו אחד

רץ לבית כנסת וכל אחד מתפלל. ואפילו באירופה, 
בהרבה מקומות שהיהודים היו עובדים, אבל ברגע 

רצו ללמוד תורה! והנשים  - מרו את העבודהשג
  שלהם שמחו עם זה. 

ר נכנס, נכנס וקלקל "זו היתה תקופה. אבל היצה   
אותנו. וזו הבעיה. היצר קילקל אותנו. פה ושם חיינו 
כך בגלות, אבל כל פעם הוא הוריד אותנו, היצר הרע. 
בכל פעם הגוים, או שהם נתנו לנו קצת יותר חופש, 

מה, כל מיני דברים, והדבר הזה, -המשנ-או שלא
החיים האלה, נעלמו שזה כבר כמעט לא קיים. 
לפחות לפני מלחמת העולם השניה זה היה קיים בכל 

  מיני שטעטלאך, אבל היום לא קיים בכלל. 
, רוב האנשים 2-ע ה"אפילו באירופה שלפני מלה   

היו מחללי שבת, רוב היהודים, אבל בכל אופן היו 
רות, רוחנית, ישיבות גדולות, לא ישיבות מפוא

גדולות לעומת האוכלוסיה באירופה, אבל היו 
יהודים אמיתיים שרצו באמת אך ורק ללמוד תורה. 
ואנחנו יודעים שכל אלו הלומדים מישיבת מיר 

), מכולם רק בחור אחד נפטר סיןשהגיעו לשנחאי (
שם בשנחאי! וזה רק מראה כמה שהם היו צדיקים. 

האלו ידעו שהם צדיקים. אפילו הסינים 
כשהאמריקאים התחילו להפציץ שם את שנחאי אז 
רצו לחפש את התלמידים של ישיבת מיר ולעמוד 
לידם, כי ידעו שהפצצות לא תיגענה בהם. צדיקים 

  .גדולים היו
אבל רוב הצדיקים באירופה הלכו, עם הרשעים,    

ומעטים מהצדיקים שרדו. וביניהם הצאנזע'ר רבי 
ד את כולם והקים מחדש חסידות, זצ"ל שאיב

ל עם אותו סיפור, וכו' וכו', "והבובוב'ר רבי זצ
ר "והסאטמר רבי זצ"ל, והיו עוד. אבל בכל אופן הע

נכנס, והוא מקלקל כמה שיכול. תמיד הם קינאו בנו 
ז של מצרים. אז לכן, "ואף פעם לא עזבו את הע

אנחנו, היהודים האמיתיים, חייבים לחזור לחיים 
שמהבוקר עד הלילה, ומהלילה עד הבוקר  כאלו

  אנחנו חייבים לחיות לפי התורה. זה הכל. 
  פשוט מאד.

העומר, הכנה -ש. אנחנו בעיצומם של ימי ספירת
לחג השבועות. בשבועות אנחנו אמורים להגיד 
נעשה ונשמע ולקבל את התורה. האם המשמעות 
של ה'נעשה ונשמע' לפי מה שאתה מגדיר זה שאין 

רצון בחיים רק לעשות את רצון ה' יתברך,  לנו שום
  האם זו הכוונה?

ת. כן, אין לנו חיים אחרים. כל הבידור, הבידור הזה 
, העולם המערבי 2-ע ה"שהעולם יצר מאחרי מלה

המפונק, שהמציא את המושג של 'זמן בידור', של 
לנוח, של ללכת לשחות, לרכב על אופנים, לרכב על 

רג וזה ה - ים האלהסוס לשם בידור, כל הבידור
זה החגים  - אותנו. זה לא יהודי בכלל. השמחה שלנו

זה בכל שבוע השבת שלנו, ואם  - שלנו, השמחה שלנו
אנחנו עושים מזה שמחה, ובאמת זה שמחה, אז מה 
חסר לנו?! האם חסר לנו הסרטים של השטויות?! 
חסר לנו משהו? כל הדברים האלה מכניסים אותנו 

ים של היהודי האמיתי, מכניס לדיכאון! וזה, החי
אותנו לחיים טובים, חיים שמחים. מה יש לאשה? 

ממה יותר יש לה משהו אחר לעשות בחיים האם 
יש לה שמחה גדולה האם ? עבורם שה' ברא אותה

יותר בללכת לעבודה מאשר להביא ילדים חמודים 
יש לה שמחה יותר גדולה האם לעולם, בעזרת ה'? 

מאשר להגיד תהלים או מאשר לדאוג לבעלה שיהיה 
יש לה שמחה האם לו מה לאכול ובגדים נקיים וכו'? 

יותר גדולה מאשר לראות את הילדים שלה לומדים 
תורה? אני לא מבין, לא מבין. ירדנו מהדרך, ירדנו 

כ התבלבלנו עד "נורא. כ-נורא-מהכיוון, ירדנו נורא
פילו לא יכולים לראות איך אפשר בכלל שאנחנו א

לצאת מזה. "בידור, בידור, בידור". מה זה בידור? 
ריקנות! ריק, ריק, ריק. הורס את המשפחה, הורס 

  את העתיד של האידישקייט.
  
  רק תחזיקו מעמד 

  ה"בנימין, ירושלים, י' אייר, כ"ה לעומר תשע
אנחנו יכולים לראות שהעולם מתחיל להתדרדר,    

ה מהירה ביותר. אמרנו שאחרי פסח זה ילך בצור
כך הרבה -יותר מהר ויותר מהר. ורק היום קרו כל

ישראל' -דברים. והמלחמות מתרחבות, ו'מדינת
עכשיו גם כן בסכנה. הפרסים  - במרכאות כפולות
י, ואפילו היו כמה צפירות אזעקה "מאיימים על מדינ

יותר. גם מהדרום וגם מהצפון, וזה הולך להיות עוד 
יהיו הרבה הפתעות, המון הפתעות. אמנם מי שקורא 

-אולי בשבילו זאת לא תהיה כל - את כל מה שכתבנו
  זאת תהיה הפתעה.  - כך הפתעה, אבל כשזה יקרה

, עומדת להיות נפילה בנוסף למחלמות שיהיוו   
כלכלית של הבנקים, נפילה שלא היתה כמותה, 

הם לא יוכלו  הבנקים פשוט יפלו.. 1929-אפילו לא ב
, מה שהם קוראים 'כסף', הניירות לעמוד באוויר הזה

האלה שמחלקים ואומרים שזה 'כסף', דולרים, 
. זה ישעיה ב'אירו, לא משנה מה, זה לא שווה כלום 

לשני דרך המחשבים. -הכל מספרים שמעבירים אחד
ח, אז מעבירים "אחד לווה, בואו נגיד מאתים אלף ש

ק אחר במספרים. מה? את הסכום מבנק אחד לבנ
האם אתם חושבים שמעבירים פיזית את כל הניירות 
האלה?! אתם יודעים כמה מקום זה תופס?! שטויות. 

כך הרבה שזה לא -כן, מדפיסים, אבל מדפיסים כל
  שווה כלום. ממש. 

ועכשיו חוזרים לזהב. ובינתיים הרשעים קונים את    
מיוחד השיניים, ב-כל הזהב שֶיְשנו. ותזהרו מרופא

אלה שבאים מרוסיה שיש להם הרבה שיני זהב. הם 
עלולים לצאת בלעדיהם... אני צוחק, אבל באמת הם 
קנו את רוב הזהב שידוע עליו בעולם, ולמה? כי זה 

. אבל הרי , ר' ישעיה ל' כ"ב"הזהב-עגל"יהיה המטבע 
  אי אפשר ללכת לקנות עם זהב בכיס כל הזמן...

מעט אנשים כבר  אז נראה מה שעומד להיות.   
שולטים על הדבר שנחשב היקר ביותר, שזהו הכסף, 
שהוא עשוי או מזהב או מכסף. וזה השווי כמו פעם. 

קונים ומוכרים וכו' רק עם  אבל רוב האנשים בעולם
הִמְסָפִרים, עם כרטיסי האשראי. ועכשיו, האנשים 
אמרו לא פעם אחת שצריכים להתפטר מהכסף 

זה כבר בבנקים, לא  המזומן, ובאמת עושים את
נותנים לאנשים לקחת ולהוציא הרבה מזומנים מן 
הבנק, אמנם זה עדיין לא בלתי ליגאלי (חוקי), אז מי 
שמתלונן מאד חזק אז יכול להיות שנותנים לו, אבל 

הם  - אלה הטמבלים שלא יודעים שאפשר להילחם
  לא עושים את זה. אז זה מה שקורה. 

חזקו ויאמץ יות חזקים ועכשיו אנחנו צריכים לה   
, זה לא יהיה פשוט. המלחמות יהיו מפחידות. לבבכם

כך נוגע ישירות לאלה -הנפילה של הבנקים, זה לא כל
שאין להם פרוטה או שיש להם חובות, שבעצם זה 
רוב האנשים, אבל בכל אופן זה יהיה קשה מאד 
לכולם. ואנחנו נצטרך לעמוד בזה ולבטוח בה', כי 

יה בסכנה. וכמו שדיברנו מקודם, לא אנחנו כולנו נה
רק אנשים שהם חולים, אלא כולם יהיו בסכנה, 
סכנת מוות. כי המלחמות יהיו מעל ומעבר, והמצב 
הכספי יהיה, איך אומרים? על הפנים. אבל לא סתם 
'על הפנים', אלא כמו שאף פעם לא היה מעולם בכל 
ההיסטוריה. ואנחנו נצטרך לסגור את עצמנו בבתים 

  ו, ולבטוח בה'. לא נוכל לעשות כלום. שלנ
לא נוכל להילחם נגדם, הם מדי גדולים ואכזריים,    

והוא ב"ה הם קשורים לשטן! אבל לנו יש את הק
-שמו-הכל יכול, והוא גם זה שיצר את השטן ימח

ד "ישעיה נוזכרו, כדי להביא אותנו בחזרה לאמת 
..', 'ור' משלי ד' ְלַחֵּבל. ַמְׁשִחית ָּבָראִתי ז: 'ְוָאנִֹכי"ט

, כדי לתת לנו מכות קשות, כדי שנלך לכיוון של ז"ט
, מגילה יד. סנהדרין צז:ה "האמת, לכיוון של הקב

אפילו שהוא נותן לנו מכות, שלא נישבר. והוא נותן 
ח הק' "ר' דברי אוהלנו מכות שיכולים לשבור אותנו 

  , שלא נוכל לחשוב. פר' בהר כ"ה עה"פ 'והשיגה ידו'
תקחו דוגמה מהצדיקים, הצדיקים שהגיעו לפה    

אחרי המלחמה, כמו הצאנז'ר רבי, כמו הבובוב'ר 
רבי, וכמו הרבה שהגיעו לפה, הרבה אנשים שלא 
מוכרים לנו, ויחד עם זה הרבה צדיקים שהם כן 
מוכרים לנו, הגיעו בלי המשפחות. הם היו פעם 
משפחות גדולות, משפחות פאר, פאר בתורה, והם 

  ו מחדש. התחיל
. הוא לא עוזב וחיי עולם נטע בתוכנוהיהודי לא מת    

את העולם ונעלם כך שלא רואים אותו עוד פעם, הוא 
חי תמיד. לא קיים מוות בשבילו. אולי את הגוף לא 

ִיְחיּו 'רואים, הוא קבור. אבל גם הגוף הזה יקום 
', כתובות ָעָפר ָהִקיצּו ְוַרְּננּו ׁשְֹכֵני ,ְנֵבָלִתי ְיקּומּון ,ֵמֶתיךָ 
. אבל הרי גם כתוב שמי שהוא חולה, או במצב ק"י.

קשה אחר או במצב מסוכן אחר, אפילו כשהסכין 
ברכות מונחת על הצוואר שלו, אסור לו להרים ידים 

אסור לו להפסיק להאמין. אסור להפסיק להיות  י'.
שה' לוקח את היהודי, נותן  שמח, שמח עם ה', שמח
'פאטשים' (מכות), ומלמד  לו כמה בעיטות, כמה

אותו לעמוד בזה, ולהסתכל על האמת כמו שהוא, 
  שאין סוף ליהודי, לנשמה היהודית.

והמשפחות, וכל  זה נצח, - הנשמה היהודית   
הדברים האלה שיש לנו עכשיו, זה לא המשפחות 
שלנו לנצח. זה רק התיאטרון שה' הכין לנו, עם 

שנעשה את כדי  - הבעלים והנשים והילדים וכו'
משהו אחר. עושים הצגה  - התיקון שלנו. ואחרי זה

אחרת. יש צוות אחר. אבל כל אחד לבד צריך לעבוד 
. כי צריכים להמשיך לא לפחדעל עצמו שלא יפחד. 

את החיים, להמשיך להשתדל למשוך את כולם 
יות . לה'בך אתפאר', יומא פו.איתנו מסביבנו, יחד 

לתוך דיכאון.  דוגמה של אדם שאף פעם לא יורד
הם   הרגשותוהרגשות, לא הרגש, לא הרגש היהודי, 

יש זמנים שצריכים לבכות, ויש זמנים  היצר הרע.
שצריכים להתאושש ולהלחם. ואנחנו צריכים לדעת 

אנחנו צריכים לעלות  - שִעם כל דבר שה' ׂשם לפנינו
אין לנו  - וללמוד, ולהיות חזקים, כי איך שלא יהיה

מור את החיים בדיכאון ובעצב, ואת ברירה. אפשר לג
  זה נצטרך לתקן, אז ַחָבל.

שתבינו, זה כואב, אבל אין שום כאב שזה לנצח.    
זה לנצח  - אבל השמחה האמיתית והקירבה לה'

. ואם תופסים את זה פה, 'ִקְרַבת ֱאלֹוֵקים ִלי טֹוב...'
בעולם הזה, ויודעים איך להשתמש בזה, ואיך 

אז אין מוות! כתוב על להתקרב יותר ויותר, 
ב כמו שבן "ז לעוה"הצדיקים שהם עוברים מהעוה

ק "'כמישחל ביניתא', ע' מואדם עובר מחדר לחדר. 
פ "ק ר"כח. 'הֹוֵלְך ְנכֹוחֹו', עי' כתובות קד., אוהחה

אבל לא צריכים  מ, שבחי הבעש"ט אות רט"ז"אח
לחשוב על זה, צריכים רק לחשוב על החיים, ואיך 
להתקרב לה', ולהשתמש בכל ניסיון כדי להביא 

   כל העבודה. ווז לה' אותנו יותר ויותר קרוב
גם בזמנים הכי טובים כל בן אדם חי ונפטר    

אבל  .'ִמי ֶגֶבר ִיְחֶיה ְולֹא ִיְרֶאה ָמֶות...'באיזשהו שלב 
בדור שיש לנו תקווה שלא  אנחנו נמצאים

וזה משהו גדול. אבל  נצטרך לעבור את הקבר!
יש לו נצח. רק  - אדם עובר את הקבר-אפילו אם בן

את יכול. לא -צריך לקבל את הקב"ה כהכל
בנקאים ולא אף אחד, רק , דין-עורכי, הרופאים

חולים או רופאים או -הקב"ה. ואם מחליטים בבתי
ליטו שאנחנו לא ראויים בנקים או לא ְמַשֶנה מי שהח

להמשיך לקבל כסף או שאנחנו לא ראויים לחיות 
זה בכלל לא אומר שזה נכון. אנחנו צריכים  - בכלל

לקחת את עצמנו ולעשות מה שאפשר, מה שאפשר 
ו: 'ולהודיענו "ז ט"פ וישב ל"ן ר"'השתדלות', ר' רמב

  .עוד כי הגזירה אמת והחריצות שקר'
אדם עובר, בואו נגיד את גיל השבעים, ברוך -וכשבן   

ה' בעזרת ה', איך שלא יהיה, כמה זמן יכול להיות לו 
זה מתנה  - וכל יום אחרי זה תהלים צ'באופן טבעי? 

, ועם המתנה הזאת הוא צריך 'ַמה ִיְתאֹוֵנן ָאָדם ַחי'
מהרגע הזה כל יכולת  לחיות כל רגע ורגע, ולהוציא

רב יותר ויותר אל הקב"ה. זה כדי להתקדם ולהתק
לא זמן לבכות, זה לא זמן של להיות עצובים, זה זמן 
של עבודה, של לעמול. לא לתת לרגש להפיל אותנו, 
לא לתת להרגשה שאנחנו מרחמים על עצמנו להפיל 

  אותנו. רק להמשיך. להמשיך ולהמשיך, ולהמשיך.
וזה כל הסוד. זה הסוד של החיים. זה הסוד    

ל ידע, כשהוא בא לארץ בלי "רבי זצ שהצאנז'ר
החיים שלו נחרבו, היו לו הילדים, בלי האשה, כל 

אחד', כל אחד ֶפַרח, כל אחד למד -הרבה ילדים, 'אחד
וכו', והוא בא בלי כלום. הוא ידע שהחיים הם 

, אפילו אם ָיָמיו ְּכֵצל עֹוֵבראיך שלא יהיה  - קצרים

                                                   בס"ד



. ִחיׁש ַוָּנעּוָפהִּכי ָגז זה קצר  - שנה 120חיים עד 
, לעבוד את ה', ָאָדם ֶלָעָמל יּוָלדצריכים לעמול, לעבוד 

, להיות עסוקים יומם ולילה, לילה ישראל-עםלעזור ל
ק אותנו, זה מה שצריכים ויום. וזה מה שיחזי

  לעשות, זו כל הסיבה שאנחנו נמצאים פה.
אז בבקשה, אני מבקש מכל יהודי, זכר ונקבה,    

לדים שלכם, להחזיק ביהדות שלכם, ללמד את זה לי
להחזיק בתורה שלנו, להחזיק בכל מה ששייך 

להחזיק בחבל הרוחני  - להקב"ה, ויותר מהכל
יכול, הקב"ה. וזה העיסוק שלנו -שקושר אותנו להכל

בחיים הלאה, לא משנה את מי מפסידים, מי הולך 
ב ומי לא, זה רק שייך לעבודה של כל "קודם לעוה

ו, או מי שאיבד "י שהוא לא בריא חאחד מאתנו. ומ
, ונהיה עני ממש, או לא משנה ו"את כל הכסף שלו, ח

מהי הצרה, צריכים ללמד אותו להסתכל לתוך עצמו 
 'ִהְתקֹוְׁשׁשּוולהוציא את כל הזיהום שנמצא שמה 

, וזה יכול להציל לו את כל ש"ָוקֹוּׁשּו', צפניה ב' ע
לא יהיה, החיים האלה. אבל איך שלא יהיה, איך ש

ני המוות. כל היהודים וכל כל הדורות עמדו בפ
 הגויים. היו מעט צדיקים שעלו לשמים בחייהם. ולכן

זה לטובתינו,  - יש לזה סיבה, וכל מה שה' עושה -
והבן אדם לא יכול לסבול מזה, הוא רק יכול לצאת 

  .יותר טוב מזה
, להיכנס פנימה ישראל-עםאז אני מבקש מכל    

להוציא את כל הזיהומים, להתנתק  לתוך עצמכם,
מהעולם של השקר, לסגור את עצמנו בגטאות שלנו, 

צדקנו. רק -ולהתפלל להקב"ה, שנזכה לקבל משיח
הדור הזה לא ימות ר הדור הזה לא יעבור את הקב

. וכל אלה שהם כבר למעלה, כל חרות ממלאך המות
הנשמות שהם בשמים, בגן עדן, ואפילו אלה 

האזינו: יחזרו שלמים, יקומו לתחייה  - שבגיהנום
ואנחנו נמשיך ונמשיך לנצח. , ֲאִני ָאִמית ַוֲאַחֶּיה...

  .חלק דף צ"ט ע"א
  שאלות ותשובות

ש. מה שקורה בעולם זה בעצם התגשמות נבואות 
-כך מתאים בפרטי-חז"ל, לא היה מעולם מצב כל

פרטים למתואר בנבואות בתהליך הגאולה. ויש 
  דולה בין סעודיה לאירן...סכנת התפוצצות ג

זה. זה המצב -ת. נכון, זה לא רק מצב של סכנה, זהו
בדיוק. ואגיד לכם עוד משהו. הרשעים האלה, לפני 
איזה שלשה דורות בערך, היה אחד אצלם שהוא 

הם  - כתב שתהיינה שלש מלחמות עולם, בכל אופן
תיכננו את זה. כל המלחמות האלה היו מתוכננות, 

הם היתה מתוכננת. אז גם עכשיו זה וגם המטרה של
מתוכנן. אז כל אלה שפועלים כעת, בוא נגיד שזה 

דור רביעי מאז ההוא שכתב את זה. והמטרה כבר 
  שלהם זה פשוט להשתלט על הכל.

  ש. צופים שבמלחמה הבאה יהיו כאן אלפי טילים...
. רץ ישראלת. זה אנחנו נראה, ה' לא יהרוס את א

אביב יעלמו קצת... -כמו תליכול להיות שמקומות 
  זה לא יהיה. - י"אבל להרוס את א

  
  . ה. המלחמה בשמים כבר התחיל 
  תקשור עם מנחם, אייר תשע"ה 

אני מאד מרוגש, מאד מרוגש. אני לא יודע אם    
אתם מרגישים כמוני. אני מתעורר בלילה בבהלה, 
בחושך, כמו שזה סוגר אותי בתוך הקבר, לא עלינו. 

שקשה לנשום, אני מפחד, אני כל כך אני מרגיש 
מפחד. אני לא מפחד בשביל עצמי, אני מפחד בשביל 
כולם, הורים, ילדים, מבוגרים, זֵקנים, מה יעשו?... 
מה יחשבו כשיתחילו לרדת הצרות הגדולות שאי 
אפשר אפילו לתאר מה הם או איך הם?... יהיה גם 

, כי בחו"ל זה "לקשה פה בארץ, אבל לא כמו בחו
ָהֵרס, ופה זה רק חלק, רק קצת, אבל יהיה קשה פה. יֵ 

אבל נדמיין מה זה לראות ארצות שלימות שנעלמות, 
זה לא קל אפילו רק לראות את זה. ולחשוב על כל 
האנשים שמה, כל המבוגרים, וכל הילדים, מה הם 

-חושבים?... מה הם חושבים?... כן, וכל אלה שבבתי
  .ם ישראללעחולים, וכו', אני רק דואג, דואג 

באמת אין הרבה יהודים שנמצאים פה עכשיו.    
האמיתיים הם מעטים יחסית לאוכלוסיית -היהודים

העולם, וגם מעטים לעומת האוכלוסיה של היהודים, 
יהודים', אבל הם באמת היהודים -ה'כביכול

תלך לאיבוד. לא נשמה מביניהם אף האמיתיים. ו
קרובים עד  הם יהיו - ואפילו אם הם נראים רחוקים

הגאולה. אבל אני לא יכול לסבול את הרישעות שיש 
בכל מקום, את השינאה, את כל הדברים העקומים, 
את המלחמה שמנהלים גם יהודים וגם גוים נגד 
הקב"ה, שלא נדע. וזה הדבר שהכי מפחיד אותי, כי 

-אני יודע שכל השנים, לאורך כל השנים שמהאדם
לחם נגד הבורא הראשון ועד היום, השטן רצה להי

שלו, ושל כולנו, הוא רצה עם כל הכוחות שלו ְלַנֵצַח, 
ולהוכיח שהוא ח"ו הכל יכול, חלילה וחס. אבל זהו 

  המצב.
כי  ועכשיו הוא בטוח שהוא הגיע לדרגה כזאת,   

האנשים הכי חשובים בעולם, אלה שיש להם הכי מה 
להגיד בעולם, אנשים שהם כ"כ גדולים, ועשירים, 

תיבים, חושבים שהם המכתיבים, מתי שהם המכ
שיהיו מלחמות, ומתי שירד גשם, ומתי שירד שלג, 

טורנדו או הוריקנים, הם חושבים -מתי שיהיו סופות

שהם במקום הקב"ה, ה' ישמור ויציל אותנו מהם, 
 אבל הם ילמדו, הם ילמדו בצורה קשה. והשטן עצמו

ם! ה' ֵיָעלֵ והוא  - יעלם. ה' ישחוט אותו, יגמור אותו -
סוכה לפח אחר  ותהיקח כל פיסה מהשטן ויזרוק א

  , וזה יהיה הסוף.נב. ע"ש
אני מפחד, אני מפחד שהעולם ימשיך כמו שזה    

כעת, כי העולם נהפך למשהו מכוער, מכוער ועקום, 
ומלוכלך, שקשה לחיות בו, קשה לסבול את זה. אבל 

אני מפחד, וכל אחד שיודע מה עומד  - עם כל זה
גם הוא מפחד, כי להסתכל על ההרס, על  - לפנינו

זה מאד קשה. אנחנו מדברים  - אנשים מתים מסביב
על יהודים, 'כביכול יהודים'. אמנם יש כאלה שברור 

רב, אבל יהיו כאלה -יהודים, שהם ערב-שהם לא
שתהיה לנו הפתעה איתם. וזה יהיה גם כן קשה 
כשרואים ילדים קטנים שהולכים ככה לאיבוד, שלא 

אדם שנהרג -קשה, זה קשה לראות בן - דע, המראהנ
וזב ממנו הדם, שחלק של הגוף בצד אחד וחלק בצד 

אנחנו לא נסבול, כי זה לא יגע בנו.  ,זהאת אחר. אבל 
 יםוזה קשה בכל אופן, המראות הקש - נראה את זה

זה קשה. אבל אין ברירה, וזה עוד מעט יהיה. זה  -
  ד גבוהה. ירד עלינו מהר מאד, במהירות מא

וזה פשוט מדהים אותי כמה שאנשים לא מבינים    
בכלל, זה קורה ְלָיָדם, ולא מבינים כלום! לא 

הרשעים מכוונים  ישעיה סו"פ מ"במרגישים כלום! 
להרוס לנו את החיים ואת האמונה בהקב"ה, ח"ו, 
ואנחנו לא זזים, לא מרגישים, וממשיכים את החיים 

 - ל, בארה"ב ובאירופהובכל אילו שלא קורה כלום. כ
הם לגמרי 'בעננים', הם ממשיכים את כל המסיבות, 
היהודים, אני מדבר על היהודים, הם לא רוצים 
לדעת, פשוט לא רוצים לדעת. אבל זה לא רק 
היהודים, אבל בין היהודים, אחוז מאד גבוה של 

 - פשוט לא רוצים לדעת. ואפילו שיודעים - היהודים
ישעיה ממשיכים עם השטויות ָׂשִמים את זה בצד ו

ֹות ָיִין, כ"ב: 'ְוִהֵּנה ָׂשׂשֹון ְוִׂשְמָחה... ָאכֹל ָּבָׂשר ְוָׁשת
. מה אני אגיד לכם, רק ָאכֹול ְוָׁשתֹו ִּכי ָמָחר ָנמּות...'
-, שנזכה סוףישראל-עםלהתפלל, רק להתפלל על כל 

סוף לקבל משיח. ואני מתרגש מאד כשאני פשוט 
יח כמעט פה, ואנחנו ממש מש חושב על זה שממש

זה אנחנו! על  - האחרון. הרגעים האחרונים-בדור
  אנחנו, ברוך ה'. - הדור הזה קראנו, ולמדנו, וזה ממש

ש. כתוב בספרים הק' שבסוף הימים תהיה 
אפיקורסות חזקה בעולם, וזה ישפיע אפילו על 
הצדיקים. השאלה היא האם צריך להוסיף עוד 

  שמירה? מה אפשר לעשות?
ת. אדם צריך להישאר מה שיותר מנותק מהעולם, 

שמסביב, לא מהמציאות. -זאת אומרת מהעולם
צריכים להיות מציאותיים ולא בחלומות שלא 

זה עושה מחיצה מאד גדולה,  - והביגודקיימים. 
צפניה א' ח': 'ְוָהָיה ְּביֹום ֶזַבח גדולה מאד. וזה העיקר 

ים ַמְלּבּוׁש ָנְכִרי...' ע"ש, ה' ּוָפַקְדִּתי ַעל... ָּכל ַהּלְֹבִׁש 
רמב"ם סהמ"צ ל"ת ל' ע"ש, עי' שו"ת טוטו"ד 
, להגרש"ק מהדו"ק הל' ע"ז סי' קפ"ח בשם הגר"א

אדם עם אלף -אבל גם המחשבות. ויכול להיות בן
והמחשבות לא טובות. אנחנו רואים יהודים,  - בגדים

עם זָקנים ארוכים, עם מעיל ארוך, שהם, תסלחו לי, 
טינופות, ה' ישמור עלינו. אז הביגוד זה -לאיממש מ

לא הכל, כי יש אנשים שאיכשהו אפילו בתוך 
הטומאה נשארו טהורים, גם במחשבה גם 

'ַאל בהתנהגות, אז אי אפשר להגיד מאה אחוז 
. אבל ה' יציל את כל אלה למרות ִּתְסַּתֵּכל ַּבַּקְנַקן...'

ְקִּתי יחזקאל ל"ו: 'ְוָזרַ שלא היו כ"כ נקיים מהכל 
ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים, ּוְטַהְרֶּתם ִמּכֹל ֻטְמאֹוֵתיֶכם, 

, כל אלה שפשוט ּוִמָּכל ִּגּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם...' ע"ש
יכול', היהודים כמובן, שהם -מקבלים אותו כ'הכל

יהיה לנו יותר טוב . אבל אנחנו, אמיתיים-יהודים
ות, נתנהג אם כבר עכשיו נתלבש בצניע -סבול פחות ונ

אדם יש תמיד -בצניעות ובקדושה בכל מקרה. ולבן
תו, פשוט להילחם יאז עלינו להילחם אהרע, -יצר

איתו, להגיד לו 'קישטא!'... (תסתלק) לא מעניין 
אותי. וזה מה שצריכים לעשות. זוהי מלחמה 

הבוקר, מצב של -עד-הלילה ומהלילה-עד-מהבוקר
יחוד  קידושין ל: חוה"ל ש''כל הזמן מלחמה' 

וזאת  - , וה' רואה שאנחנו נלחמיםהמעשה פ"ה
  תהיה הישועה.

  ש. למה ישנה תחושת עייפות בלתי רגילה?
ת. אני אסביר. יש מלחמה שכבר התחילה. היא 
התחילה לפני הרבה זמן, אמנם בגלל שאנחנו לא 
רואים פצצות, ברוך ה', ואין לנו את הדאע"ש, ברוך 

אז לכן  - חיים רגיליםיותר -או-ה', אנחנו חיים פחות
. תשלנו כן יודע הנשמה אנחנו לא מּודעים. אבל

ואנחנו, הנשמות בודאי, יודעים ומרגישים את זה. 
זה  - גם את הגוף. כי מה שהנשמה יודעתוזה מעייף 

מעייף את הגוף. ואנחנו פשוט מרגישים קשה, כי 
כל בשמים -ישנה מלחמה. המלחמה התחילה קודם

ַּבּיֹום ַההּוא ִיְפקֹד ה' ַעל ְצָבא ישעיה כ"ד: 'ְוָהָיה 
' וע ַהָּמרֹום ַּבָּמרֹום ְוַעל ַמְלֵכי ָהֲאָדָמה ַעל ָהֲאָדָמה',

רש"י ברכות יז. ד"ה 'בפמליא של מעלה': בחבורת 
שרי האומות, שכשהשרים של מעלה יש תגר ביניהם 
תיכף יש קטטה בין האומות, כדכתיב 'ועתה אשוב 

 , וזו ממש מלחמהי')להלחם עם שר פרס' (דניאל 

הרבה יותר מתקדמת מאשר פה. וזה מעייף אותנו, 
  מאד.  -המלחמה הזו מעייפת אותנו מאד

לא להיות  ועוד דבר אחד אני רוצה לומר לכם:   
-חלשים, רק חזקים. אפילו שאתם מרגישים מאד

מאד ירודים, כולם על הכתפיים שלכם, אבל עם כל 
ורים העצובים, זה, עם כל העצב שיש, ועם כל הסיפ

ועם כל מיני אנשים שלא נדע, אבל יש אור בסוף 
המנהרה! אור כל כך גדול, כל כך נעים, שאנחנו נרגיש 

היה שוה! ונגיע לאור הזה, ופתאום נראה שהכל 
עדן שפעם היה, ואיפה -מאיפה באנו, נראה את הגן

אנחנו עכשיו, ונשכח מכל מה שהיה באמצע. כל 
מזמור צ': 'ַׂשְּבֵענּו תהלים הסבל שהיה באמצע. 

ֵחנּו ַבּבֶֹקר ַחְסֶּדָך, ּוְנַרְּנָנה ְוִנְׂשְמָחה ְּבָכל ָיֵמינּו: ַׂשְּמ 
  ִּכימֹות ִעִּניָתנּו, ְׁשנֹות ָרִאינּו ָרָעה...'

  
  ח.ביום בהיר ניתן לראות את הנצ 

  ה"ק נשא, י"ג סיון תשע"בנימין, מוצש
העולם לגמרי מבולבל. אני בטוח שאין אפילו בן    

אדם אחד בעולם הזה, במיוחד בארצות המערביות, 
שמרגיש שאנחנו חיים על מי מנוחות. העולם 
מבולבל. כל יום משהו חדש, כל יום, ולפעמים כל 

-שעה, משהו יותר משונה מהשני, משהו מוזר, חסר
ול אדם לא יכ-הגיון, שום דבר פשוט לא הגיוני. הבן

להירגע ולעבוד עם ראש על הכתפיים. הבלבול נכנס 
לכל מקום בחיים שלו, זה מבלבל לו את המחשבות, 
הוא חולם באמצע העבודה, והוא גם כן לא מרגיש כל 
כך טוב. מתקיפים אותנו מכל הכיוונים עם כל מיני 
רעיונות מעניינים, ומשונים, ומפחידים, והעולם 

  פשוט צונח. 
דעת, -באמת לעבור את כל זה בישובויהודי שרוצה    

גבוה -ברִאיה ברורה, חייב לטפס, לטפס גבוה
ברוחניות, ולהתקרב יותר ויותר לה', ואז מהגובה 

מים בהירים שבכל זאת אפשר הרוחני הזה, יש י
  .אֹור' ִנְרֶאה 'ְּבאֹוְרךָ לראות את הנצח, את האמת 

אני רק רוצה להסביר לכם דברים פשוטים לפני 
שכולנו, בכל העולם, נכנסים לחלק החשוך ביותר של 
המנהרה הארוכה הזאת שמתחילת הגלות עד 
לסופה. אנחנו נכנסים לחושך הכי מפחיד והכי עמוק 
שלא נוכל לראות לא רק את הרגלים שלנו, אלא 
אפילו לא את האף שלנו... זה יהיה כזה חושך עד 

א נדע אם אנחנו הולכים קדימה או אחורה, אם של
אנחנו הולכים שמאלה או ימינה. החושך יהיה כל כך 

, אבל אני רק רוצה לומר לכם כמה חֶֹׁשְך' 'ְוָיֵמׁשכבד 
  שנכנסים לחושך הזה.לפני דברים 

כמו שדברנו כמה פעמים, כל העולם עכשיו מתחת    
ים , הרשעים הגדולעי' יומא י'.לשלטון של אדום 
ק בשלח דף "זוההם כולם פה  - ביותר שחיו אי פעם

 ִאיּנּון ְלָכל ְלַאֲחָייא הּוא ְּבִריְך  קּוְדָׁשא נ"ח: 'ַזִמין
, ְלַאְנְּדִריָאנּוס, ְוִלְירּוָׁשַלם ְלִיְׂשָרֵאל ְּדָעקּו ַמְלִכין

 ַמְלֵכי ְׁשַאר ּוְלָכל, ּוְלַסְנֵחִריב, ּוְנבּוַכְדֶנַצר, ְללּוִפינֹוס
 ְּכַקְדִמיָתא... לֹון ּוְלַׁשְּלָטָאה, ֵּביֵתיּה ְּדָחִריבּו, ןַעִּמי

 ְוָדא ְירּוָׁשַלם... ַסֲחָרֵני ְּבִאְתַּגְּלָייא ִמַּנְייהּו ְלִאְתָּפְרָעא
, הם עושים את העבירות הכי ְמִׁשיָחא' ְּדָאָתא ְלִזְמָנא

'ָרִעים קשות והכי מגעילות שהאבות שלהם עשו 
, ְמאֹד', חלק קט. ור' ירושלמי שם ה"גְוַחָטִאים ַלה' 

רק שעכשיו זה עם טכנולוגיה הרבה יותר גדולה 
ו'יעילה' כביכול, וזה המצב שלנו. הרישעות נוזלת 
וזורמת כל כך חזק מכל מקום, מכל חור, מכל פתח, 

האדם האמיתי שרוצה להיות קרוב לה' פשוט -שהבן
י ט: 'ָטַבְעִּת "תהלים סמרגיש בחילה מכל מה שקורה 

  . ִּביֵון ְמצּוָלה...'
והמצב הוא כזה, שכל המדינות המערביות,    

, קנדהארה"ב, יה, סין, קוריאה, יפן, אירופה, רוס
הכל מתחת לשלטון של  - אסיה ,אפריקה, גואטמלה

והם משתלטים על הרישעות, של השטן בעצמו. 
הרבה אנשים לא רוצים לדעת את זה, הרבה  הכל.

וקר ופשוט להמשיך את אנשים רוצים לקום בב
הכל  - העבודה שלהם, אבל עוד מעט, באמת עוד מעט

כבר יפול, ואז אנחנו נראה דברים שלא האמנו שהם 
יכולים להיות במציאות, בדור שלנו, שהוא כביכול 
הדור האינטליגנטי ביותר שאי פעם היה, ואנחנו 
יודעים שזה בדיוק להיפך! הדור הזה נהפך ליותר 

ותר נמוך מנחש, יותר אכזרי מנמר. גרוע מבהמות, י
  אנחנו בדור של חושך גמור, חושך מוחלט. 

ובואו נסתכל במה שקורה פה בארץ. אני רק רוצה    
ישראל -שתבינו, דיברנו על כך שהגוים רוצים שארץ

תהיה המרכז שלהם, ודברנו על זה שרוצים לעשות 
יהודי), -קריסטשן', (נוצרי-דת חדשה, של משהו 'ג'ודו

זה הם כבר תיכננו וכעת כבר מדברים על זה  ואת
פתוח, ולצערי הרב, אני מפחד מאד שהרבה יהודים 
ילכו עם זה. למה לא? מה הם יודעים על היהדות 

הם יודעים? האם לא שמתם לב כמה בכלל? מה 
מיפגשים מתקיימים פה עם נוצרים, מפגשים 
ענקיים, שנועדו להכניס יהודים ועוד יהודים לתוך 

וזה נהיה כמעט דבר  ְיַכְרְסֶמָּנה ֲחִזיר ִמָּיַער?! הנצרות
יום עכשיו, לוקחים אותם לירדן, מכניסים -של יום

עכשיו נוצרי, כמו קסם.  - אותם למים, פעם יהודי
  וזה ממשיך, וזה נהיה יותר ויותר גרוע. 

כל המקומות הקדושים עכשיו מלאים בגוים, לא    
אלא סתם גוים. גוים שאוהבים יהודים או יהדות, 



גוים שבאים בסופו של דבר לכבוש את המקום. כן, 
הם 'כביכול תיירים', אבל זה כדי להביא אותנו 

ו. "להרגשה שאנחנו והנוצרים יכולים להתאחד ח
והם, התכנית שלהם, זה להפוך את כל המקומות 

קדושים שלהם. רק שדבר -הקדושים שלנו למקומות
ולא דוד  רחל,-אחד הם לא תופסים. לא מאמע

הנביא, ולא רבי שמעון, ולא אף -המלך, ולא שמואל
מהצדיקים יתנו להם לעשות את זה. זה יהיה אחד 

הדבר האחרון שהם ינסו לעשות לפני שיעלמו מן 
ריש האידרא זוטא דף רפ"ח.: 'ַוִּתיַבׁש העולם הזה 

  . א עד סוף"ד כ"ָידֹו', תהלים צ
ד עליהם, אבל מה עם היהודים שלנו? אני כל כך מפח 

הרצון להיות יהודי איננו כל כך חזק, והרצון להיות 
יחזקאל מ'האנשים היפים כביכול' הוא מאד חזק 

. החילונים לא יודעים מהחיים שלהם מה זו כ"ג
יהדות. הכל לימדו אותם חוץ מ'מה זה להיות יהודי', 

ש הביא את השואה. הוא "כי פחדו מזה. היטלר ימ
י של העם היהודי, רצה לעשות את הפתרון הסופ

שלא יהיה אף יהודי אחד שנשאר לפליטה, הוא יהרוג 
את כולם. ברוך ה' זה לא התממש, אבל הוא הרג 

  מספיק הרבה, מספיק בשביל לעשות שואה קשה. 
אבל זה עדיין לא הספיק להם, כי עוד ישנם הרבה    

גוריון והחבורה שלו הביאו -יהודים, אז לכן בן
בודאי, את המדינה הזו,  לעולם, בעזרתו של ה',

'מדינת ישראל'. ומהי המטרה של מדינת ישראל? 
בדיוק אותו הדבר כמו הרעיון של היטלר, הפתרון 

ואיך  'ַעל ַעְּמָך ַיֲעִרימּו סֹוד'האחרון בשביל היהודים. 
מתפטרים מהיהודים? זה מאד פשוט. לוקחים 
אותם, ונותנים להם מדינה במקום יהדות, נותנים 

קרטיה כביכול' במקום יהדות, נותנים להם להם 'דמו
שילחם  "ל"צה"כדורגל במקום יהדות, ונותנים להם 

במקום יהדות. וכל זה, ביחד עם כל מיני  - בעדם
הכל בא כתחליף במקום  - אספקטים אחרים

 ּבֹארֹות, ָלֶהם ַלְחצֹב ָעְזבּו... 'אִֹתילהאמין בקב"ה 
שרק הקב"ה יכול , ולקבל את זה ִנְׁשָּבִרים...' ּבֹארֹת

לבנות, ולתת, ולהחיות בני אדם, ושאנחנו העם שלו, 
הבנים שלו, הבנות שלו, ורק אליו אנחנו צריכים 

לאומי, -ל, ולא מהביטוח"לפנות ולבקש, ולא מצה
החולים, ולא מאף אחד. רק מהקב"ה. -ולא מקופת

ולא הם. אני לא אומר שלא צריך  - הוא הכל יכול
הם הפכו את זה ל'ַה', בה'  להיות רופא וכדו', אבל

  ו."הידיעה, ַה', הכח העליון כביכול, ח
הוא לא משחק בשבילם תפקיד  - והקב"ה עצמו   

, הוא האויב ח ה', ובמפ'"תהלים כבראש שלהם 
. הדינים ט: 'ֲאֶׁשר ֵחְרפּו אֹוְיֶביָך ה''"מזמור פשלהם 

הכל זה אויב שלהם. וככה הם  - שלו, התורה שלו
הוא  - זקן ופאות דים שלהם, יהודי עםלימדו את היל

אויב, מי שהולך לבית כנסת שלש פעמים ביום 
הוא אויב, זה הכל אויבים, כל מה ששייך  - ומתפלל

 ?ליהדות. אבל מי יציל אותנו? ה'בן גוריונ'ים...
וכל אלה, כל המנוולים הכי  ?דיינ'ים...-ה'משה

גדולים... אבל אף אחד מהם לא יוכל להציל אתכם, 
אחים והאחיות החילוניים שלי, הם בכלל לא ה

, וגם נתניהו ָׁשְוא ְּתׁשּוַעת ָאָדםיכולים להציל אתכם 
כי כל אלה בנו את המדינה בשביל לא יציל אתכם, 

תה מרכז לדת ולהרוס את הדת היהודית ולעשות א
חדשה, כי כל האנשים האלה ועוד הרבה אחרים 

 - ו'המדינה שלנו' כביכול קשורים ישירות לרשעים.
היא איננה 'שלנו' באמת. היא שלהם. זה בשליטתם. 
והם ינסו להפוך אותנו למשהו זר, משהו לא יהודי, 

ו 'הפתרון האחרון' בשביל היהודים. "וזה יהיה ח
 ִיְׂשָרֵאל ֵׁשם ִיָּזֵכר ְולֹא ִמּגֹוי, ְוַנְכִחיֵדם ְלכּו 'ָאְמרּו

  . ג"עֹוד...', תהילים פ
האם אין זה מעניין שבכל התקופות, במשך כל    

הדורות מאז אברהם אבינו, מנסים לחסל את 
..', 'ֶׁשְּבָכל ּדֹור ָודֹור עֹוְמִדים ָעֵלינּו ְלַכּלֹוֵתינּו.היהודים 

, את העם הפיצפון הזה?! למה? כי זה דה של פסחהג
הוא העם הנבחר של הקב"ה. איזו קנאה זו שנמשכת 

ש. "ָׁשה ִּכְׁשאֹול ִקְנָאה', סוף שיה'קָ כל כך הרבה שנים 
. העולם', שבת פט.-שירדה בו שנאה לאומות - 'סיני

וזה לא הולך להם,  - ומדור לדור מנסים לחסל אותנו
  וגם עכשיו זה לא ילך להם. 

הם חושבים שהם משתלטים על העולם, הם    
ָאַמר ְּבִלּבֹו ַּבל חושבים שאין משהו יותר חזק מהם 

הם חושבים שהם יכולים להחליף את  ֱאמֹוט...
ם, ֱאלִֹהי ֵאין ְּבִלּבֹו ָנָבל ָאַמר חס ושלום בשטן קב"הה

ילמדו את האמת, וזה יהיה עוד הם אבל  תהילים י"ד
 ָלֶבַטח, ַהּיֹוֶׁשֶבת ָהַעִּליָזה ָהִעיר צפניה ב': 'זֹאתמעט 

 ְלַׁשָּמה...', ָהְיָתה ֵאיְך  עֹוד, ְוַאְפִסי ֲאִני ִּבְלָבָבּה ָהאְֹמָרה
. אבל מה, אני רק מפחד על כל ג"פ פ"תהלים שם סו

היהודים שילכו איתם, לא לגיהנום, אלא להיעלם, 
לגמרי, לחידלון. אני בוכה על כל יהודי שמאמין 
בשטויות שלהם ומוכן להיכנס לתוך הרישעות הזו. 

מעטים יחסית ישארו.  שוב אני רוצה לומר לכם:
י מיליארד אנשים בערך וחצ-מתוך הכמות של שבעה
ישארו מעט, ומכל היהודים  - שיש על פני כדור הארץ

שישנם ישארו יחסית מעט, כי יכולים להישאר רק 
אלו שיודעים את האמת, ושמוכנים לחיות את 

  האמת. 
אבל זה קשה להם, קשה לרשעים לחיות את    

האמת, כי בשביל זה צריכים קדושה. יש הרבה 
עים, הרבה כאלו שנולדו יהודים בקבוצה של הרש

יהודים, אבל מה הם היום נקראים? לאיזו קטגוריה 
? "יהודים"הם משתייכים? האם אפשר לקרוא להם 

קשה לי להאמין. הם רשעים גמורים. ויכול להיות 
שאחד או שנים מביניהם יעשה תשובה, אולי, אבל 

היות. ואם יעשו קשה להאמין. אבל הכל יכול ל
אני בטוח שה' יקבל אותם בחזרה בשמחה  - תשובה
  .ח"פ י"ת לרבנו יונה, יחזקאל סו"ריש שע

אבל אנחנו, העם הפשוט, אנחנו לא צריכים    
להקשיב, ולא צריכים לקבל, וצריכים להגיד: 'לא'! 
אנחנו יהודים! אנחנו לא עוזבים את הדת שלנו!' 
ואתם עוד תראו, תראו, אפשר כבר לראות איך 

ם נופלים בדבר הזה, איך שיהודים שיהודים חרדי
חרדים הולכים נגד הדת, נגד דברים שזה ברור שזה 

ואומרים שזה 'מותר', איך שיהודים חרדים  -אסור 
משקרים על דברים שהם הכי בסיסיים, כמו כשרות, 
וכמו כל מיני עסקים. ולהרבה יהודים, אפילו חרדים, 
אין את הרגישות מה שזה 'לאו' ומה שזה מותר. 

יש הרבה רבנים  -דברים שהכי פשוטים וברורים ב
שהם לא פוסקים כמו שצריך, והם יודעים את זה 
שהם פוסקים שלא כמו שצריך, וזה בכדי למצוא חן 

 ָחְמסּו צפניה ג': 'ּכֲֹהֶניָה...בעיני הקהל, אוי לנו. 
 ֶאת ָיֵראִתי ד: 'ִּכי"ו כ"ּתֹוָרה...' וברש"י. שמואל א' ט

  ְּבקֹוָלם...', סוף סוטה: 'פני ההדור...' ָוֶאְׁשַמע ָהָעם
ישנם כל כך הרבה עסקנים שמרויחים כסף על    

חשבון היהודים הטובים. הרשעים משלמים להם 
'ְּבַחְנֵפי ַלֲעֵגי ָמעֹוג', כדי לעשות מחלוקת בתוכנו 

 עסקי על לקרח שהחניפו חנופה סנהדרין נב.: 'בשביל
ל זה, ואז הם , הם מקבלים כסף בשביש"לגימה...', ע

עושים בלאגן בתוך הציבור. הם עושים את זה 
בכוונה, ואני בטוח שהרוב מביניהם לוקחים את 
הכסף הזה וחושבים שהם עושים מצוה. אז מה 
נעשה? מה נעשה? איך נצא מזה? אנחנו לבדנו לא 

-שיו יותר מדי כחיכולים להילחם איתם, יש להם עכ
מדינה הזרוע. והאם לא שמתם לב עכשיו שבכל 

בעולם, כל המדינות בעולם, כעת, ברגע זה, מתכוננים 
עם כל מיני תרגילים של הצבאות שלהם. יש ימים 
שלמים של אימונים בצבאות של כל המדינות, בכל 

גם פה. עוד מעט זה יתחיל גם  - העולם, ועוד מעט
כאן. אנחנו נשמע פצצות, נשמע כל מיני דברים, 

  של מלחמה. (אימונים) ממש התנסויות -ממש
  ש. כבר שומעים את זה...

נכון, הם התחילו כבר, אמת. אבל זה לא החלק 
הגדול, וזה עוד יתחיל בגדול. ובאמריקה כבר עושים, 
ובכל אירופה עושים, וגם בכל מיני ארצות אחרות, 

קוריאה, וסין, וכו', וברוסיה עושים, אז -כמו דרום
לנו מה זה אומר לנו? שרוצים שלום...?! זה אומר 

שאנחנו הולכים לתוך כזו מלחמה שעוד לא היתה 
  כמותה בעולם, בכל ההיסטוריה. וה' ישמור עלינו. 

במקום לעשות  - אנחנו צריכים לשבת ולהתפלל   
מסיבות, ולקנות פיאות יוקרתיות, וללכת כמו 

, ולהוציא כסף על ש"צפניה א' ח', עדוגמניות מפאריז 
שכוח שאנחנו שטויות, ולשכוח שאנחנו יהודים, ל

צריכים להיות יהודים פשוטים וטובים, ולא לטוס 
מצוה פה ובשביל -לארץ בשביל בר-כל הזמן מארץ

  חתונה שם ובשביל סתם טיולים.
אנחנו צריכים לֶשֶבת ולעשות תשובה. יש לנו    

 - הרבה עבירות. כמעט כל מה שאנחנו אוכלים-הרבה
זה טרף, כמעט כל מה שאנחנו עושים זה אסור. 
סומכים על כל מיני אנשים שאי אפשר לסמוך 

ע' שו"ת רבינו עקיבא יהוסף (שלזינגר), יו"ד עליהם. 
. ואנחנו במצב סי' א', בענין תקנות סדרי הכשרות

קשה. ואנחנו עושים זאת הרבה פעמים כשאנחנו 
יודעים שזה אסור, בכל זאת אנחנו עושים כל מיני 

ם, ולעשות עבירות. אנחנו חייבים לשבת, ולחפש בפני
תשובה, וזה הדבר היחיד שיציל אותנו, ואין שום 

  דבר בעולם שיציל אותנו. 
אתם האם עוד פעם אגיד, ועוד פעם אני אגיד:   

גדולה שיקבלו -רוצים להיות חלק של הקבוצה הלא
אז תתחילו להיות רציניים, ולעשות משהו  משיח?

יכול גם בעינינו, -רציני, ולהראות לקב"ה שהוא הכל
עובדים שלו, עובדי ה' ועבדי ה', וזה כל מה ואנחנו ה

לא רוצים שום שאנחנו רוצים להיות, וזה כולל הכל. 
רק לשרת את הקב"ה, רק לעשות את  - דבר אחר

ו, שזה כל זה מה שאנחנו צריכים להראות ל רצונו.
'ַלֲעׂשֹות זה הרצון שלנו.  - הרצון שלנו, הרצון שלו

  .ְרצֹוְנָך ֱאלֹוַקי ָחָפְצִּתי...', אבות ב' ד'
  שאלות ותשובות:

ש. איך פתאום נכנסנו לתוך השליטה המוחלטת של 
הרשעים, איך זה נפל עלינו? במסרים דיברתם על 
כך שזה עומד להיות, אבל לאחרונה אתם אומרים 

כבר בשלטון המוחלט של הרשעים, איך  שאנחנו
  הביש הזה?-נקלענו לתוך מצב

ת. אנחנו כבר מדברים הרבה מאד שנים, בערך 
עשרים שנים, אבל האנשים לא רוצים לשמוע, הם 
רוצים להמשיך את המסיבה, רוצים את הֶשֶקט, ואת 

זה  - רוצים להרגיש בִאיּום. ולמעשההקל יותר, ולא 
תהליך שכבר נמשך כמה מאות שנה. וכבר 
מההתחלה הסאטמר רבי זצ"ל ועוד רבים אחרים 

ירמיהו הזהירו את היהודים מפני המדינה הזאת 
 ְלִמן ַהּזֹאת, ָהִעיר ִּלי ָהְיָתה ֲחָמִתי ְוַעל ַאִּפי ַעל ב: 'ִּכי"ל

. אז אי אפשר להגיד שלא אֹוָתּה...' ָּבנּו ֲאֶׁשר ַהּיֹום
אפשר להגיד שלא ידעתם, אי אפשר  שמעתם, אי

ישראל עם כל -להגיד שאתם לא יודעים מה זו מדינת
ההיסטוריה 'המפוארת' שלה, כמו לגנוב ילדים 

 סוף ס' יואל: 'ּוְבֵניולמכור אותם לאנשים אחרים 
 ְלַמַען ַהְּיָוִנים, ִלְבֵני ְמַכְרֶּתם ְירּוָׁשַלִם ּוְבֵני ְיהּוָדה

, או כל מיני אנשים ש"ָלם...', עְּגבּו ֵמַעל ַהְרִחיָקם
תהלים ק"ו: 'ַוֶּתֱחַנף ָהָאֶרץ י הציונים "שנרצחו ע
, וכל מיני אנשים שהורדו מן האניות אחרי ַּבָּדִמים...'

 המלחמה, ואלה שהיו במחנות והגיעו סוף סוף לארץ
היהודים עצמם הם שָירּו בהם, כי פחדו שילכו  -

זה קרה  אפשר להאמין איך-למפלגה השניה! אי
בכלל. מה עשו לכל התימנים שהגיעו מתימן? קילקלו 

, לא נתנו ר' ספר 'ליקוטי זוודא קלילי' עמ' ר"זאותם 
להם עבודה, לא נתנו להם אוכל אם הם היו מסרבים 

טמבל ומכנסים קצרות ולגזור את -ללכת עם כובע
  הפיאות.

 כשיו בשלטון הם לא אנשיםוהאנשים האלה שע   
האם אתם לא  אותם האנשים.אלו הם אחרים, 

מבינים? זה ממש אותם האנשים. הם מהרשעים 
האלה, ומההתחלה הם היו. ומי שרצה לפתוח את 

הרגו  - ראה את זה. ג'ון קנדי פתח את הפה - העינים
נתנו לו  - פתח את הפה דווייט אייזנהאואראותו, 

אמנם לחיות, אבל לא שמעו אותו. ובאמריקה הם 
ום מזה ָשִנים, אבל עכשיו, עם כבר כובשים את המק

הכושי, הם כבשו את זה לגמרי! יש אמנם כמה 
אנשים שהם נגד, בואו נניח שיש אפילו מיליון אנשים 

  נגד, זה לא מספיק. הם כבשו את המקום. 
וגם פה כבשו את זה מזמן רק שלא רצינו לדעת,    

ל הוא זה שמנצח במלחמות... "רצינו לדעת שצה
ל ניצח באמת זה היה "צההאחרונה שהמלחמה 

מלחמת ששת הימים. טוב, הוא קצת ניצח גם בפעם 
האחרונה, אבל זה לא נקרא ניצחון כי עכשיו אנחנו 

. ורוצים שנהיה ב'ְּברֹוְך'. ֶׁשֶקר ַהּסּוס ִלְתׁשּוָעהב'ְּברֹוְך' 
רק את הנוצרים בשביל  יביאו פה עוד מעט לא

יביאו שיתנפלו על כל המקומות הקדושים שלנו, הם 
עוד חיילים זרים פה, ועוד נקבל אותם עם פרחים... 
אבל אין מה לעשות כבר, רק להתפלל, ולסגור את 
עצמנו, ולא להסכים לעזוב את היהדות שלנו, לא 

  להסכים. וה' ישמור עלינו.
השבועות עשו -ש. במשך שלשה ימים לפני חג

באיצטדיון בירושלים כנס פעילי מסיון, הענק 
ראשי המיסיון בארץ, למעלה מעשרת מסוגו, עם כל 

אלפים משתתפים!  ובחג השבועות נתנו לקתולים 
-המלך לערוך שם את פולחני-להיכנס לקבר דוד

  השטן שלהם...
כנון. עכשיו הם אוחזים ית. זה הכל שייך לאותו ת

בשלב הזה שהם משתלטים על כל מיני ארצות, כולל 
עכשיו הם ארץ ישראל, ועד עכשיו הם היו די בשקט, 

משתלטים. זהו השלב של ההשתלטות. הם ישתלטו 
האמיתיים יתפסו מה קורה, -ואז היהודים - פה

אפילו שטעו עד עכשיו אבל פתאום יתפסו מה 
היהודית שלהם לא נותנת -מתרחש. ואלה שהנשמה

להם להיות גוים, לא מאפשרת להם לעזוב את 
  הם יחזרו בגדול. - היהדות

מתכננת לעשות בכניסה  ש. ומה שהעירייה עכשיו
בטח זה גם כן  –הספורט ההוא-לירושלים, פרוייקט
  חלק של המלחמה...

ת. בודאי, בודאי, זה יוון, וזה רומא, מה זה? בטח, 
לעשות איצטדיון פה? ועוד מעט בטח תשמעו שהם 

שחקים בלי בגדים, כמו הרומאים עושים כבר מ
  .'ִזָּמה ֲעׂשֹות ִלְכִסיל משלי י': 'ִּכְׂשחֹוק

ש. מנהלים חרדיים בכל השכונות משתתפים 
עכשיו בכל מיני פעילויות של העירייה. יש לזה 

  אפילו שם: 'תרבות כהלכה'...
מי שמפרסם כזה דבר הוא  - ת. 'תרבות כהלכה'...?

חלק של הרשעים. אוי לנו, אוי לנו. הכל זה כסף של 
ויש כל הרשעים. אין חרדים, זה רק 'כאילו חרדים'. 

היהודים  'כאילו חרדים' שזה מפחיד. כך הרבה
האמיתיים בתוך זמן קצר יבינו שזה לא בשבילם, 

  אז צריך להתפלל בעבורם. -ואם לא יבינו 
ץ, ברק, אמר שהבעיה של המדינה "ש. נשיא הבג

זו  - הכי מאיימת מכל יתר הבעיות של המדינה
  הבעיה החרדית...

  ת. טוב, עכשיו קיבלתם חתימה על מה שכתבתי... 
ש. השקר זורם החוצה בעוצמה, השחיתות בין 

התחתון, -המשטרה, עולם-הפרקליטים, קציני
  דין, הכל...-עורכי

ת. הם רק רוצים להתפטר מהמתחרים שלהם, והם 
משתמשים בזה גם בשביל להפיל את המדינה 

מאז  הכל מתוכנן.כמדינה, כדי שהגוים יקחו את זה. 
חלה עד תמיד, מהת-ומתמיד היה מושחת פה, תמיד

. ָתִמיד...' עֶֹלה ָקֶמיךָ  ד: 'ְׁשאֹון"סוף מזמור עהסוף 
גם הם מושחתים... הכל שטויות.  - ואלה שבמקומם

ַׁשְלמִֹנים', הפטרת חזון, ישעיה  ְורֵֹדף ׁשַֹחד אֵֹהב 'ֻּכּלֹו
  פרק א'

התרנגולת, עוד -ש. המדינה הזו שעומדת על כרעי
  מעט קורס כל העסק...



 - לא תהיה מדינה. והממשלה - ת. המדינה כ'מדינה'
זה חלק של הרשעים, זה לא יהיה 'ממשלה', זה 

החדש' כביכול,  העולם של הבירה יהפוך לאיזור 'עיר
אבל בעזרת ה' זה לא יהיה. בינתיים זה נראה אמנם 
שזה מתקדם מאד, בפרט מהימים שאחרי חג 
השבועות עד עכשיו, זה מתקדם מאד מאד. ואני 

מאד מתקדמים עם הצבאות -מאדאומר שוב: הם 
שלהם, הם עושים אימונים, הרבה אימונים, בכל 
העולם. כל הצבאות של כל העולם, ולא סתם. 

  מתחמשים, ומתאמנים, עם כל הניסויים, וכו'.
ש. האם זה נקרא מלחמת גוג ומגוג, המלחמה  

  הגדולה הזאת שעומדת לפנינו?
שהוא  ת. לא. ב'גוג ומגוג' המשיח הוא הלוחם, לאחר

  יתגלה.
ש. בימינו, עם הטכנולוגיה, מלחמה זה משהו מהיר 

  ביותר...
ת. יש את הדיבורים של ה'פרנקפורטר רב', 

, שאמר על סין בשעתו, כפי ל)"ר מקרלין זצ"(האדמו
שהיא היתה לפני מאה שנה, ולא ידעו אז מפצצות 
גרעיניות וכו', וסין היתה אז ענייה ביותר, והוא דיבר 

חמות העולם שסין תהיה עוד מעצמה עוד לפני מל
מאד גדולה וחזקה בעולם, ושהיא תוריד לגמרי את 

  ניו יורק, פריז ולונדון.
  ש. איך המלחמה תהיה כאן בארץ?

ת. פה יהיה הכי קל מאשר בכל העולם, אבל זה יהיה 
קשה מאד, ואני לא יכול לפרט. לא לשכוח שהם 

לעשות מהמקום הזה את המרכז שלהם, אז רוצים 
אין להם עניין שזה יהיה הרוס, יכול להיות שהם 

'ּוְבַהר ִצּיֹון אבל לא את ירושלים.  - יהרסו מקומות
  ס עובדיה"ִּתְהֶיה ְפֵליָטה...', סו

  
  ...  ו יעלמ  - ארה"ב יחד עם אירופה 

  ה”ג תמוז התשע”דניאל, ירושלים, י
אבא, אבא, אתה רואה איך העולם מסביב ממש    

משתנה במהירות הבזק, דברים משתנים מרגע לרגע, 
. מה שהיה מוחשית וברורהכ ”כ מהירה וכ”בצורה כ

ונהיה כבר נעלם  - אנחנו רואים ברור -פעם 
אדם את -שאין לבן -ובכזו מהירות  -היסטוריה 

 -הזמן להסתגל למצב החדש, כי ברגע שהוא מתרגל 
ורוב הזמן אפילו אין לו זמן . משהו אחר קורה

להתרגל למצב הראשון עד שבא המצב השני. וכל 
הם גדולים, ענקיים והבסיס של כל  - השינויים האלה

  .העולם שלנו משתנה
על ערים בנוי  - ”המודרני“העולם מה שנקרא    

מרכזי אוכלוסין ללא חקלאות, ו גדולות, ערים קטנות
ם הזורמים בתוך הבתים שלנו ובגלל שיש חשמל ומי

האבות ו. אנחנו חיים חיים קלים יחסית לאבות שלנ -
שלנו היו צריכים לקחת את הכביסה לנהר ולכבס 

והיום אנחנו רק שמים את ’. בנהר את הכביסה וכו
אפילו לא , הכביסה במכונת כביסה ובמכונת יבוש

לא צריך  -הבישול . צריכים לתלות את זה על חבל
 -לחטוב עצים בשביל לעשות אש ולבשל ללכת ליער 

  .רק מדליקים את הגז ואנחנו מבשלים
שהיה אי פעם ורוב ביותר זה הדור המפונק    

אוכלוסיית העולם נהנים מכך. ועכשיו אנחנו עומדים 
בפני מצב שלא יהיה סופרמרקט שנוכל ללכת לקנות 
את המוצרים שאנחנו צריכים, יכול להיות שלא יהיו 

בבית, יכול להיות ניתוק חשמל שזה מים זורמים 
ולא בגלל פצצה  -באמת אסון לרוב האנשים 

אטומית או צונמי או רעידת אדמה שלא נדע, אלא 
בגלל שלא יהיה כסף, הבנקים יסגרו ולא יהיה כסף 

לנו בבית מים ואוכל  היהלקנות. יכול להיות שי
שיוכלו להחזיק אותנו כמה זמן, אבל זה הכל. בנוסף 

שיגמר כל האוכל, אנשים יתחילו לחפש  לזה אחרי
ולא רפתות ולא  אוכל ומאחר ואין לנו חקלאות

בערים שלנו, אז לא יהיה מקור טבעי  לולים וכו'
יתחילו לריב אחד עם בכל העולם אז פשוט ל, לאוכ

יגנבו את כל מה שיש בסופרמרקטים  ואחרי השני, 
  ל.רק בשביל לאכו והרגזה י

זו של העולם המודרני ומי שתכנן את הצורה ה   
זה היה ממש תכנון של השטן  -שהכל תלוי בחשמל 

בני וכאשר רשעים, אדם תלוי אך ורק ב-עצמו, כי הבן
כי , את הפקק מהשקע אז הכל נגמר יוציאו ההרשע

אחרי שנה כמעט בטוח לא ישארו אנשים, יהיו רק 
אך הרוב הגדול של ’, כמה שיודעים לצוד וכו

  .ם שלא נדעהאנשים יגמור את החיי
אנו עומדים בפני  -ועכשיו, בשבוע זה במיוחד    

אפשרות שהבסיס הכלכלי שכל העולם שלנו היום 
עומד להתפורר לגמרי מתחת לרגליים  -הבנוי על זה 

יש פחד גדול שיוון לא תוכל לשלם את חוב , שלנו
זה  -המיליארדים שלה, וכאשר היא לא תוכל לשלם 

הבנק של ברלין  שה בנק,טיפגע הכי קשה בדוי
גרמניה, וזה בנק ענק, אך רוב הבנק לא מבוסס על 
כסף שיש לו, שצריך שיהיה לו, זה רק מספרים 

לא כלום. ולא כסף ממשי, לא זהב ממשי,  -במחשב 
הבנק  -כי מי שלוקח כסף או מעביר למישהו אחר 

עושה את זה במחשב, זה רק מספרים שעוברים, אז 
 -הכסף במזומן לכן כאשר יוון לא תשלם את 

ומאחר ודויטשה בנק הוא בין , דויטשה בנק בבעיה
הבנקים הגדולים ביותר באירופה, אם הוא לא מקבל 

את הכסף הוא בבעיה, וברגע שהוא בבעיה, זה 
מתגלגל לכל הבנקים ובסופו של דבר זה ישפיע על כל 

  .העולם בצורה קשה ביותר
גנבו אף פעם לא חשבנו איך זה פועל, איך הרשעים    

עם כיסים מאתנו שנה אחרי שנה, פשוט נשארנו 
אין לנו פנסיה,  -חושבים שיש לנו פנסיה ריקים, 

פתאום נעלמה הפנסיה שלנו. חושבים שיש לנו 
אשראי, -יש לנו קרדיט. נעלם החיסכון -חיסכון 

נשאר לנו  - "כאילו"אשראי זה דמיון, זה רק 
. הכל זה "כאילו"וכל העולם מבוסס על ". כאילו"
הסרטים מביאים אותנו למצב של  - "כאילו"
ביניהם הולכים, רואים סרטים, ויש לצערי ”. כאילו“

הרבה דתיים, חרדים. ויש לנו עכשיו סרטים לילדים 
בחופש שהם כשרים למהדרין כביכול עם שחקנים 

עולם מכניס אותנו לזה ו -’ עם זקנים ופאות וכו
שיש גם ’ פון וכודמיוני. אני לא מדבר כבר על האיי

של לילדים אפשרות להגיע למכשיר של האבא או 
האמא ולראות דברים שמביאים אותם בגיל הרך 
הזה לעולם דמיוני שאינו מבוסס על התורה אפילו 

חרדי. כאשר אין קדושה בתוך  כאילו אם זה משהו
בלי  אדםוהדמיון של ה -דבר אז זה רק דמיוני ה

זה מוריד אותנו  זה רק מביא אותנו לרע, -קדושה 
ולצאת  הרבה לא יכולים לעלות -ישמור ’ למצב שה

  .וזה המצב של העולם שלנו. מזה
שני שליש מהעולם , גיעיכאשר משיח  -בנביא כתוב    

ולא ישאר ממנו כלום,  יחרב, שליש אחד יחרב לגמרי
שליש יפגע קשה ושליש אחד לא יפגע. זה חייב להיות 

  זה יהיה! תתכוננו. -
נהיה בבעיה קשה, לא  -אנחנו חיים בלי קדושה אם    

שאנו פונים  ברגע. זה המבחן האחרון -נוכל לשרוד 
עם כל הלב לקב"ה ומבקשים ממנו עזרה, זורקים 
את כל הדמיונות הגשמיים ומגיעים לאמת שאין עוד 

  מלבדו ומתורתו, אז ה' יציל אותנו.
 - אבל זה קשה מאד, כי העולם עם כל הקשיים שבו   
דיין מלא דמיונות. תשאלו יהודי באמריקה "נו, מה ע

המצב באמריקה?" הוא עונה "בסדר", תשאלו "מה 
עם לעלות לארץ?" יענה "לא, אין לי כסף, הפרנסה 
שלי פה, יש לי פה חיים טובים". הם לא מבינים מה 
קורה, הם לא רוצים להבין, זה ממש פחד איך שהם 

  שלא רואים.
שמשהו לא בסדר. בחדשות  נכון, אנשים מרגישים   

ובכל מיני מקומות אחרים אנחנו נרגיש שינוי גדול 
מאד בעולם, שינוי שמעבר לדמיונות שלנו, אבל לא 
רוצים לדעת מזה. גם הדמיון שייך ליצר הרע, הדמיון 

כאילו שהוא , הזה הוא אחיזת עיניים לבני האדם
רואה רק טוב, הכל טוב, אין בעיות. ולא משנה שיש 

, לא משנה שמביאים ה"בת בכל ארמהומו
מקסיקנים באופן חופשי לארה"ב ויש כבר מליונים 
שיושבים בכל מיני ערים המלאות באנשים אלימים, 
אנשים עקומים וכו' וכו'. לא עושים דין וחשבון שזה 

  באמת קורה, מדברים על זה, אבל לא בגדול.
לא משנה שנשיא ארה"ב מינה עצמו כדיקטטור,    

על איזה חוק נגד הדמוקרטיה, עשו הצגה 
וזה  - הרפובליקנים והדמוקרטים צעקו ודברו נגד

נראה כאילו שהפסיד, למחרת העבירו חוק אחר 
שעושה אותו דיקטטור, הוא לא צריך סנט, לא צריך 
קונגרס, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. אבל הם 
לא תופסים, הם לא רוצים לדעת, זה לא מעניין 

ם הם יודעים, מרגישים שמשהו אותם. אבל בפני
  השתנה מאד, שהמצב קשה, שיש ממה לפחד.

בן אדם מתעורר בבוקר, ואין לו את השמחה    
שהייתה לו פעם. בכל העולם זה כך. יש לו הרגשה 
שעומד להיות משהו מפחיד מאד, אבל רוב האנשים 
דוחים את הרגשות שלהם, אפילו כאשר כל העולם 

לא היה כזה דבר, וזה  נהיה עולם עקום, שאף פעם
מכניס פחד גדול בלב, כי הם ממש עקומים האנשים 
ששולטים. איך זה יכול להיות שבית המשפט הגבוה 
 בארה"ב אישר נישואין עקומים ואני לא רוצה לפרט

כל אחד מבין. איך זה יכול להיות? זו מלחמה  -
ישירה נגד הקב"ה, להפוך את הטבע, לעשות את הכל 

ק זה, אבל זה אחד הסימנים עקום, וזה לא ר
הבולטים המעידים על יכולת השליטה של הרשעים. 
וזה המצב של העולם היום שיותר ויותר דברים 

צבי ימח שמו -אסורים נהפכו לחוקיים. כמו שבתאי
וזכרו שאמר שכל הלאווים של התורה מותרים ומה 

אסור. ככה הרשעים עושים שלא נדע, הם  - שמותר
נגד הקב"ה בהשתלטותם על  עושים מלחמה ישירה

כל העולם כולל מדינת ישראל. וזו כל העבודה של 
השטן עצמו, הנחש שאף פעם לא נפטרנו ממנו, כי 
הכנסנו חלק של הנחש לתוך עצמנו ברגע שאכלנו 
מעץ הדעת. ואנחנו עכשיו מתקנים. ורק אלה 
שבוטחים בקב"ה ממש, שמבקשים מהקב"ה להציל 

  רק אלה ישרדו.  - חאותם, רק אלה שמחכים למשי
ואם אנחנו רוצים באמת להציל את עצמנו אז כדאי    

כבר עכשיו לעבוד על זה, לעשות קשר אמיתי עם 
הקב"ה בלי כל הגשמיות, כי איך שלא יהיה ה' יוריד 
לנו את כל הגשמיות שהתרגלנו אליה. נחיה רק על 
ניסים כמו ביציאת מצרים, ורק מי שמבקש עזרה, 

וא הכל יכול ורק הוא, רק הוא שמודה שהקב"ה ה
  יוכל לחיות בעולם של משיח.

והזמן הזה כמעט הגיע, אל תחשבו שהמלחמה     
הגדולה שעומדת להיות תיהיה ארוכה, מלחמת 
העולם הראשונה והשניה ארכו כארבע שנים כל 

ועד אחת, אבל אנחנו כבר במלחמת עולם שלישית, 
 - להתחיל, אז כדאי כבר עכשיו הסוף אין הרבה זמן

כי ברגע האחרון לא יהיה זמן. ארה"ב המדינה הכי 
ארה"ב כולה בכיוון של הגשמיות, עגל הזהב.  - גדולה

. הם הרשעים הכי הכי יעלמו - יחד עם אירופה
וגם הם יעלמו,  - גדולים, ויש עוד כמוהם בכל העולם
  וגם רוסיה וגם סין וגם עוד ארצות.

 150-ארה"ב בשני שליש מהעולם זה הרבה שטח,    
שנה אחרונות ובמיוחד במאה האחרונה אחרי 
מלחמת העולם השניה נהייתה הגדולה בעולם, היא 

-שלטה בכל מקום. עוד מעט נשכח שהיא הייתה אי
פעם, אולי נמצא אותה באיזה ספר היסטוריה בכמה 

פעם ארצות -דפים שיהיה מוזכר שהיא היתה אי
רית הברית הגדולה. ובעצם כבר היום ארצות הב

  כאומה דמוקרטית וחופשית כבר לא קיימת.  
היא הייתה מבוססת על עגל הזהב בלבד ולא יכול    

להיות המשך לקיום שלה ללא קדושה, כי היתה בה 
אותו דבר,  - טומאה יותר מאשר במצרים. אירופה

  הם היו רשעים תמיד, תמיד נלחמו נגד הקב"ה.
גע שה' כשנגיע לר - רק לא לשכוח מה שהיה בעולם   

, שליש מהעולם, ברגע שיגיע משיח צדקנו-יהרוס שני
 - מה שהיה כבר לא יהיה יותר. החיים שפעם היו לנו

זה יהיה היסטוריה, ונשכח אותם מהר מאד. כל מה 
הכסף, החופשות, המכונית, הבית  - שנראה חשוב

כי נכנס  - נשכח מזה לגמרי - זה כבר לא יהיה - וכו'
זה יהיה עולם בלי יצר הרע. כי  - לעולם שכולו טוב

אדם עושה בחיים -רק לשבת ולחשוב שכל דבר שהבן
מושפע ע"י היצר הרע, כמעט כל רגע  - כל יום, כל רגע

יש לנו בפנים מלחמה בין היצר הטוב והיצר הרע. 
לא יהיה יצר הרע, ה' ישחט אותו  - ובעולם של משיח

ורק היצר הטוב ישלוט. זה יהיה אחרת לגמרי, 
רק בלי  - ימשיך כמו העולם שאנחנו מכיריםהעולם 

היצר הרע. רק לעשות חשבון מה זה עולם בלי יצר 
זה יהיה מדהים. היצר הטוב ידחוף אותנו יום  - הרע

ולילה לעשות רק את רצון ה', ונרצה את זה מאד 
ונקבל הרבה הנאה רוחנית מזה. אפילו הצד הגשמי 

טוב היום יומי יקבל עליה רוחנית בגלל שהיצר ה
  בלבד יכתיב את הכל.

אני רק מבקש, אנחנו מדברים עוד פעם ועוד פעם    
אותם דברים כי אין עוד מה להגיד, רק מה? עכשיו 
זה קורה. אם היוונים לא יוכלו לשלם את החוב 

זה יוריד עוד שלב חזק למטה את כל החברה  - שלהם
המערבית וזה כבר ישפיע על כל העולם. יהיו יותר 

תר מהומות, יהיה יותר רצח, יהיו דברים מלחמות, יו
כי כל הלכלוך, כל התכנונים והדברים  - איומים

שהרשעים עושים כדי להלחם נגד הקב"ה עולים 
  למעלה ומתגלים.

אנחנו לא רוצים שהילדים  - אז לכן, תתחילו עכשיו   
התמימים והטובים שלנו יהיו מושפעים ע"י עולם 

לדים שלנו, את עקום, אנחנו צריכים לקחת את הי
הנשים שלנו, את הבעלים שלנו, את הסבתות 
והסבים שלנו ולהכניס את עצמנו למסגרת סגורה 

 - שבה כל היום אנו חיים רק כדי לעשות את רצון ה'
  ולא שום דבר אחר. - וזה מה שיציל אותנו

מהבוץ אל הצלחה לכל עם ישראל, שנוכל לצאת 
  ָלֶנַצח. - השמש

  
-כלומר יהיה עולם בלי מחלות, בלי בתי אלה:ש

הכנסה, -חולים, בלי בנקים, מס-חולים, קופות
  משכנתא, חשבונות חשמל, מים, טלפון, ארנונה וכו' ?

כן. העולם אחרי הגאולה השלמה יהיה על  שובה:ת
בסיס העולם הזה ללא יצר הרע, איך זה יהיה בדיוק 

אמת  אני לא יכול להגיד, אני רק יודע שזה עולם של
ללא שקר.  עולם השקר הקיים עכשיו המגיע לשיא 

יעלם. ועם מה נשאר? נשאר עם האמונה  - של טירוף
והבטחון בקב"ה, נשאר עם התורה הקדושה, נשאר 

לא יהיה יצה"ר, אז לא  עם הקורבנות ובית המקדש.
סיבה למות, אנשים לא ימותו, אף אחד לא היה ת

, אף אחד לא יגנוב, לא ידברו לשון הרע, אנחנו יריב
ניהיה שלמים ושמחים וכל ההנאה תהיה ללמוד 

 נעלה ונעלה ונעלהתורה ולהתקרב לקב"ה, ואנחנו 
, אך אני ה שונהיעד האלף השביעי ואחרי זה הכל יה

וכל אחד מאיתנו יכול לשבת יכול ללדבר על זה...  לא
 - מדהים - מדהים - ולדמיין איך יראה עולם כזה

  מדהים.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
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