
 
 מלחמת העולם השלישית

 ראש חודש חשון, עם בנימין ירושלים,
 

אני מאד רוצה לדבר. אני מאד מפחד, מאד 
למעשה, אפשר לומר ברור שמלחמת מפחד. 

וזה לא רק  העולם השלישית כבר התחילה.
אני האוטיסט המסכן אומר את זה, יש הרבה 
אנשים חכמים וגדולים, גם בין היהודים וגם 
בין הגוים, שכבר יודעים ש'זהו זה'. אנחנו 

דולות בסוף. אמנם לא ראינו עוד ערים ג
, ברוך ה', אבל ש"ח', ע-צפניה ג' ו' נעלמות

 אנחנו יודעים עכשיו שזה מאד יכול להיות.
ואנחנו רואים שינויים ענקיים בעולם, אבל 

עוד יש כאלו שאומרים:  –עם כל מה שיש 
'אבל לא קורה כלום!' אבל כן קורה. רק 

 להזכיר לכם איך שהעולם שלנו השתנה.
חנו לומדים על מאז שאנחנו ילדים קטנים אנ
י'. הרוב הם אר  אירופה. אירופה זה 'גזע ה  

בהירים, בלונדינים, עם עינים כחולות, וכו'. 
יש כל מיני מדינות באירופה, יש את אנגליה, 

יש בדיוק אירופה, אבל כמעט, ו-שזה קצת לא
ואוסטריה וכו' וכו', ושם,  ,את הולנד, וגרמניה

אלו זה סוג מסוים של אנשים. הבמקומות 
ערב זה סוגים -זה סוג אחר. בארצות –בספרד 

שונים, ובארה"ב יש 'כל מיני', אבל בעיקר 
ישנם לבנים, לבנים עם עינים כחולות, 
בלונדינים, שהרוב באו מאירופה כדי לחפש 
את הדמוקרטיה, את החופש להיות 

 פרוטסטנטים או יהודים או משהו אחר. 
מקומות האלה? בכל הואיך זה נראה עכשיו 

רופה זה מלא ערבים. אין כמעט ילודה באי
האלפים -באירופה. ואם הם נשארים כל מאות

שיש באירופה, מעל למיליון בודאי, וכבר יש 
כמה מיליון, אם זה ימשיך ככה, אז מהם כבר 

השחום או החום יהיה הבולט, זה יהיה הרוב. 
והאיסלאם ישלוט. ועכשיו זה רק בלאגן גדול 

ם, ילדים קטנים שמה, אין איפה להושיב אות
עם אימהות, אבל הרוב זה גברים שעושים 
הרבה בעיות, גונבים, ועושים כל מיני מעשים 
לא טובים. אבל בגרמניה אולי מצאו מקום 

הריכוז שפעם שם הרגו -בשבילם... מחנות
יהודים, ועכשיו זה הבתים שלהם, אז העולם 

 .'מעולה'ממש נראה 
-לאאותו הדבר. הנשיא מכניס מ –ובארה"ב 

ביניהם ובין אלו שבאו שמלא ערבים, ובודאי 
לאירופה יש הרבה מהדאע"ש. וחוץ מזה יש 
הרבה אפריקנים שברחו מהבתים שלהם, 
ומקסיקנים, והם נותנים להם פשוט לזרום 

ָיה( לתוך ארה"ב, בלי גרינקרד ה  , בלי )אישור שְׁ
לשאול מי הם או מה הם. וחלק רציני הם 

בודקים, לא ממש פושעים, רוצחים, ולא 
אכפת להם. אבל אם ישראלי יבוא לשם, אז 

הוא יצטרך גרינקרד, הוא  .כבר יעשו לו בעיות
יצטרך עבודה, ולקנות בית, וכו' וכו'. ככה זה 

 נראה העולם שלנו.זה איך ש
אבל עכשיו הרוסים נמצאים בסוריה, ולא    

סתם, מאה אלף! מאה אלף, בערך מאה אלף 
עם כל הנשק שרק חולמים על זה.  ,חיילים

מלחמה -וליד סוריה יש לרוסיה הרבה אניות
שמשם הם מעיפים טילים מהמשוכללים 

 את סין. – :ובנוסף יש להם עוד עזרהביותר. 
הסינים, אם הם רוצים לכבוש את המזרח 

הם צריכים רק להביא איזה רבע  –התיכון 
מכל הסינים, הם יעמדו אחד ליד השני, 

ת כל השטח... אבל הם גם כן הגיעו וימלאו א
עם אניות מלחמה, וגם הם נלחמים. וזה אומר 

בעזרתם של שפוטין משתלט על סוריה 
הסינים והאיראנים. ועכשיו ברוסיה הם גם 

ועכשיו הם  ,המילואים-גייסו חיילים מאנשי
גם כן בעיראק! והיהודים פה בארץ מאד 
 דואגים, כי זה לא בעיה בשבילם לטוס 'טיפה'
לתוך ארץ ישראל, אולי פשוט לבוא 

 ולהשתלט. זה יכול מאד להיות.
והתיכנון זה פשוט להשתלט על המזרח 

מוחלש מכל זה התיכון, שהוא כבר חלש, 
המלחמות שהרשעים תכננו וביצעו 'ערבי נגד 

ומה עם הארץ הפיצפונית הזו? כל  ערבי'.
הצרות שהיו לנו היום, ואתמול, ולפני זה, וכל 

להיות לנו פה, זה עוד קטן לעומת מה שעומד 
מה שעומד להיות. ואם אתם סבורים שהחיים 

אני לא  - יחזרו למשהו דומה למה שהיה קודם
חושב כך. אלה, הרשעים, התחילו כבר את 

המלחמות, והם לא יעצרו עכשיו. יש להם את 
הטעם של המלחמה את הטעם של ההצלחה, 

והניצחון. יש להם את הטעם בפה של הדם 
 .והם לא יעצרואדם נלחם. -זיעה שיש כשבןוה

לא יעצרו. אחרי שהם גומרים את כל הערבים 
האלה, הם רוצים לשבת פה, להרחיב את 

ישראל את -הגבולות פה, ולעשות מארץ
מקדש של ע"ז, -המרכז שלהם, וגם לבנות בית

. זהו התכנון שלהם, 'הבית'ה' ישמור, ואת 
נו ועד אבל הם לא יצליחו בע"ה. אבל עד שיבי

יהיו בכל  –שאנחנו נבין שהם לא מצליחים 
אופן מספיק יהודים שינסו להחזיר לעצמם 

יכולים הם שכך את החיים שלהם כמו פעם, 
 להמשיך את הגשמיות שלהם.

האחים שלי, תשמעו! זה לא יהיה. העולם 
זה כבר  -ברוחניות  ,הולך ליפול גם בגשמיות

וגם אנחנו עומדים לפני מלחמות  .נפל
צפניה  חידות ביותר, עם המון הרס בעולםמפ
בא"י זה לא יהיה כל כך קשה  ,. בעזרת ה'שם

כמו בעולם, אבל יהיה קשה. ורוב האנשים 
יחשבו שיותר טוב לברוח לחו"ל, אבל הם לא 
מבינים ולא רוצים להבין שבחו"ל יהיה להם 

הרשעים שונאים  –הרבה יותר קשה. בחו"ל 
הם מתנהגים  אפילו שכלפי חוץ ,את היהודים

תהיה הרבה יותר ובדרך כלל.  ,אחרת
אנטישמיות, הרבה בלאגנים. הרבה מהאנשים 
הנמוכים ביותר, הזבל, כשהם יתחילו לריב 

הם יתפסו את היהודים  –השני -עם-האחד
אבל אי אפשר לדבר איתם, כי הם לא כקרבן. 

בדרך כלל החיים שלהם נוחים  רוצים לדעת.
זֶּה' הם לא רוצים לדעתאז  ֵמן ֵלב ָהָעם ה  שְׁ  .'ה 

אבל אני מבקש מכולם, תסבירו להם, נכון, 
, אבל אי שראלי-רץעכשיו זה קשה פה בא

ה שיהיה שמה, לא  מ  אפשר בכלל להשוות לְׁ
 ניתן להשוות.

יותר נתתי לכם את -או-ועכשיו אני פחות
ט, ולא יכול להיות קֵ התמונה, זה לא יהיה שָ 

שהוא לא שקט כבר. פוטין כבר עשה צעד 
יכול לחזור מזה. ועוד מעט הכסף יתחיל לרדת 
בצורה קשה בערך שלו, וזה יהיה בכל 

 ,בכל העולם. וכולם רק ידאגו לאוכל ,הכספים
לאכול, בשביל הילדים, לחיות יום  שיהיה מה

יום. והעשירים, חוץ מהרשעים שביניהם, 
-יפסידו את רוב הכסף שלהם. והאלה, שמונים

טים על כלל הכסף וחמשת המשפחות ששול
 הם יחליטו מי מקבל ומי לא. –בעולם 
ו, יהודים טובים, יהודים אמיתיים, מה יועכש

אתם אומרים? האם אתם לא רואים מה 
שקורה?! האם אינכם פותחים את העינים 
ורואים מה שקורה?! האם אתם לא רואים 
שהעולם הוא בסוף, בסוף הדרך שלו?! 

, ראשוןה-םהחטא של האדבמצב של שהעולם, 
השטן, היצר הרע שהוא השטן, הוא השולט ו

עכשיו בעולם הזה?! האם אתם לא מרגישים 
האם אינכם מרגישים איזו סכנה יש  את זה?!

לכל הילדים התמימים, באיזו סכנה הם 
טינופת, -של-נמצאים מן השטן, מכל העולם

קדושה, כמו הרוחנית, של חוסר הטינופת ה
יש וועמורה. -המבול, כמו סדום-פעם, כמו דור

לנו הרבה דוגמאות 'של פעם', אבל אנחנו 
היינו בטוחים שאנחנו כבר מעבר לזה, אבל כל 

ממש אחד מבין שזהו זה, אנחנו לא מעבר, זה 
 'זהו זה'.

עם ישראל, בואו הביתה, תבואו הביתה. ואלו 
שנמצאים פה בארץ, אל תעזבו, אל תתבלבלו, 

שרוצה לבלבל אתכם. הוא זה רק היצה"ר 
שבו ותלמדו את הנבואות, לשבת וללמוד ת

י את זה י ישעיהו נ"ב ו': 'כ  ֵבר הּוא ֲאנ  ד  מְׁ  ה 
י...' ע"ש ֵננ  מדויק. אל -. זה הכל בדיוק. מדויקה 

 תעזבו. ותחזרו להקב"ה.
הגברים והנערים, אנשים נשואים ולא 
נשואים, אל תשכחו להתפלל שלש פעמים 

ָין, מאד להתפלל -ביום, תשתדלו מאד נְׁ במ 
אפילו שזה קשה, ואפילו שתצטרכו לקום מאד 
מוקדם בבוקר, זה מאד חשוב. להתקרב 

 בתפילה, ואח"כ בלימוד כל להקב"ה. קודם
 . 'ודע לפני מי אתה עמל', אבות פרק ב'

זה מאד יפה.  –והנשים, מי שיכול בית כנסת 
לא חייבים. נשים שהן אימהות לילדים קטנים 

ב"ה. תדברו איתו. מספיק שתדברו עם הק –
ואז הוא  תקשרו איתו קשר, שתרגישו אותו.

וכולנו . יציל אתכם וגם את הילדים שלכם
ביחד, גם בנפרד וגם ביחד, צריכים לצעוק 

'תציל אותנו, תציל אותנו, אבינו  לה':
 והוא יציל אותנו שבשמים, תציל אותנו'!

ֲעֵקְך"ז י"ישעיהו נ ז  יֻלְך ג: 'בְׁ ְך. י צ  י  בּוצ  . לא ..'ק 
לפחד, אפילו שזה קשה, ואפילו שיש הרבה 

שיעזבו את כאלה סכנה, ואפילו שיש בינינו 
העוה"ז לפני הרגע האחרון, אל תדאגו להם, 
הם במקום טוב. יותר קל להם מאשר לנו. אם 

אז יותר  –מה -יודע-עבירות מי-הם לא בעלי
טוב להם שם מאשר לנו פה. יותר קל להם. 

-ת פה ולקבל משיחאבל אני מעדיף להיו
 צדקנו. ואני מאמין שגם כולכם אותו הדבר.

אז תקשרו קשר עם אבינו שבשמים. כל רגע 
ה ולדבר איתו ,רק לבקש ממנו חֹוסֶּ ה  י שם: 'וְׁ  ב 

ל ח  נְׁ ץ י  רֶּ ש אֶּ יר  י  ר וְׁ י...' ה  ש  . ולא לפחד, כי ָקדְׁ
. ואנחנו בני ד"ג י"ישעיה ל זה השטן –הפחד 

חורין. אנחנו, בני ישראל, אנחנו הילדים של 
'מאה אחוז'. והוא לא בהקב"ה. הוא דואג לנו 

יביא לנו שום רע, אולי זה נראה רע, אבל 
. ואני יד'ב  ב עָ ט  'לְׁ זה טוב  –דבר -של-בסופו

מבקש מכם, מבקש מכם, אלה בחוץ לארץ 
לא לחלום לעבור  –ואלה שבארץ, אלה בארץ 

תתחילו לארוז את  –אלה שבחו"ל לחו"ל, ו
 הדברים, כי הגיע הזמן. סוף.

 שאלות ותשובות:
ש. הערבים טוענים שכל המהומות והרציחות 

 ?הבית,מה דעתך-בגלל שהיהודים נכנסים להר
ת. זה שטויות, והם יודעים שזה שטויות, אבל 

מבחינה רוחנית. נכון זה אולי את האמת, 
אסור לנו. בכלל.  ,בכלל לא כדאי לעלות לשם

לא הסיבה.  ואבל זה לא יעצור את הערבים. ז
שהם כמו פועלים כאן יש אירגון מהרשעים ש

מחלישים כל הרי הם  .בכל ארץ וארץעושים 
ערבים עימותים של בכך שהם עושים מקום 

-נגד-אז פה הם עושים ערבים ם.נגד ערביכ
הדרך  וחילונים, ז-נגד-יהודים או חרדים

זה סתם רק בשביל  -הענין הזה שלהם. אז 
. וזו רק ההתחלה של 'סיבה למסיבה'שתהיה 

התכנית להחליש אותנו. ולצערי הרב זה בא 
על חשבון אזרחים טובים, יהודים טובים, 

אלה שיושבים חלק רציני מוחיילים מסכנים. ו
 בממשלה שייכים לרשעים.

. ויוזמיםזה המלחמה שהרשעים מתחילים    
לא הכי  ,של ערבים לוקחים קבוצההם 

משגעים להם את ואינטליגנטים, צעירים, 
השכל, עושים להם שטיפת מח, והם מוכנים 

הם בזה לקחת סכין וללכת, והם יודעים ש
או שהם ככה גומרים את החיים שלהם, או 

כי  ,א אכפת להםאבל לסוהר, -יושבים בבית
-עושים את זה בשביל כל מיני גמולים בעולם

לא יודע למה רק אני אבל  ...הבא שלהם
 הנשים שלהם עושות את זה...

לא בעיה לקחת את  וז .זה הכל מתוכנן
, לשגע להם את סובב אותםהערבים האלה ול

השכל, ולכוון אותם כנגד היהודים. בכלל לא 
בעיה היתה לא גם כן בעיה. כמו שברוסיה זה 

לתת לקוזקים קצת וודקה ולכוון אותם לכיוון 
, עם החרבות שהם שחטו כמה-היהודים. וכמה

 ...רצחו עיירות שלימות. והפולנים, אהשלהם 
 זה כל העולם ככה.ו

ש. אז בעצם זה הכל משחק. הם מצד אחד 
מביאים את היהודים שיעלו להר הבית, ומצד 

מתסיסים את הערבים שיתרגזו על ששני הם 
 ים את המהומות...מחוללככה הם  ,זה

 ת. בדיוק, בדיוק.
ים עצות מה לעשות, בממשלה מטכסוש. 

 דיונים...אסיפות, עושים מכנסים 
דיונים כי הם יודעים -ת. הם יושבים בדיונים

איך שהם צריכים לעשות, אבל לא רוצים 
מה שהם הולכים  עּודְׁ שאנשים אחרים יֵ 

ים ו: 'הֹוי"ט ט"ישעיהו כ לעשות... יק  ֲעמ  מ   ה 
ר' מה ת  סְׁ ָהָיה ֵעָצה, ל  ָשְך וְׁ חְׁ מ  ם, בְׁ ֲעֵשיהֶּ  מ 

רּו ֹיאמְׁ י ו  י ֹרֵאנּו מ  ֵענּו...' ּומ   יֹודְׁ
 ש. מה זאת אומרת?

ת. יש להם תוכנית, ליהודים בממשלה. יהיו 
הם  !פה, אתם תראו שיהיו פה חיילים זרים

ירה, או רלא תהיה להם בשיזמינו אותם, או 
 ...'כאילו לא תהיה להם ברירהש'

דע ם יועָ ש. אתם אומרים זאת, אבל האם הָ 
 זה?כל משהו מ

ת. העם יודע, כי צריך לדעת, כי זה כתוב 
ת. למשל בארה"ב הרבה ובהרבה מאד מקומ
יש כאלה בין ום את זה, ימאד אנשים יודע

הגוים שנלחמים נגד הרשעים, אבל לא 

              טעון גניזה                                         בס"ד

 



. להילחם מוכניםשמספיק. לא מספיק אנשים 
ידע גם בין -הרבה טיפשות וחוסר-יש הרבה

 יהוזה פשוט מדהים. ז .יהודיםההגוים וגם בין 
 ת.טיפשות רוחנית וגם גשמי

נער התפרסם על  בשבועות האחרוניםש. 
 ,דבריםעל הרבה ספר וממות קליני, היה לו ש

 . מה דעתך?, ועודעל גוג ומגוג הקרובה מאד
ת. הרבה מאד דברים שהוא אומר זה נכון, 
זאת אומרת שלפי הנבואות זה נכון. יש דברים 

נכון בדיוק או לא נכון,  שאני לא יודע אם זה
אבל לא משנה, זה כתוב שלפני שמשיח בא 

ני ייהיו כל מיני אנשים שיחלמו, יקבלו כל מ
אּו חלומות מעניינים וכו' וכו'. בְׁ נ   יואל ג': 'וְׁ

ם ֵניכֶּ נֹוֵתיכֶּם, בְׁ ם ּובְׁ ֵניכֶּ קְׁ  י ֲחֹלמּון, ֲחֹלמֹות ז 
ם חּוֵריכֶּ ֹינֹות ב  זְׁ אּו...' חֶּ רְׁ  .י 

 על עשרה בטבת... מדבריםיש שש. 
ת. אני רק יודע שהשנה הזאת, לא הלועזית, 
השנה היהודית הנוכחית, תהיה שנה ממש של 

אני לא יודע מתי בדיוק,  -הגאולה. הגאולה 
העולם פשוט כי אבל זה חייב להיות. 

זה יתמוטט, מה שיהיה זה רק וכשמתמוטט. 
בלאגן עם  ותקשיבו, זה .יהיה בלאגן, בלאגן

אפילו אם הם ו ששולטים, אנשים רשעים
יתכן שבאיזה שלב הם אבל חשבו שהם ביחד 

כמו ממש זה  ,השני, ורק תחשבו-נגד-ילכו אחד
לתת רובים לילדים קטנים. הם יתחילו פשוט 

יכול כן דבר שהשני, זה גם -םע-לירות אחד
אני לא יודע. אני  –זה יהיה בדיוק להיות. איך 

 .סיום 'אשרי' יודע שהרשעים ייעלמו
איך נצפה  , בשלב זה,כרגעהשאלה היא ש. 

הם מיהודי אירופה וארה"ב להגיע ארצה אם 
 כל מה שקורה פה?את שומעים 

בשינה טובה,  ייןת. יהודי אמריקה, הם עד
אפילו שהם יודעים את האמת שהשעון הולך 

גיע השעה שיתחילו תנגדם, שעוד מעט 
הריכוז שהם בנו בכל -למלאות את מחנות

את זה. ו זה ברור שיש להם שעכשי ,ארה"ב
אינטרנט של ממשלת האפילו באתר של 
 דשל כל אח ה מפורטתארה"ב ישנה רשימ

 ,הריכוז-ממחנותמהמקומות האלה,  דואח
מיליון אנשים. אם  50ושהם יכולים להחזיק 

הם מחליטים פשוט לחסל אנשים, אז הם 
פעמים. ויש -כמה-יודע-אלף מי 50פשוט יעשו 

ערימות של מכלי -ימותער-להם שמה ערימות
שבכל אחד אפשר  ,מתים-פלסטיק, ארונות

 חמש גופות, אז תעשו חשבון... הכניסל
 ?אמריקה שותקתאיך זה שכל וש. 

כבר לא אמריקה, זה  ות. מה זה 'אמריקה'? ז
הם מבולבלים לגמרי,  בכלל. לא דמוקרטיה

או שחורים או חומים,  –ורוב האנשים שמה 
רך וזה לא משנה איזה צבע הם, אבל הם בד

הכי נמוכים בידע, מהקבוצות באים  כלל
גם מקומות כמו גואטמלה ומקסיקו. יש מו

אנשים יותר אינטליגנטים, גם בין השחורים 
הלבנים, אבל אין להם את בין והחומים וגם 
איך  ,ומפחיד ,ומעניין ,מדהים הכח. וזה ממש
נפלה לתוך הידים  הברית,-צותשאמריקה, אר

 של הרשעים כל כך בקלות, בלי שום בעיה.
ם עם דבר מוגדר עָ ש. האם אפשר לבוא לָ 

והזה... זה הדבר האת  עליכם לתקןומסויים: 
אפשר בהחלט. צריכים לעשות רשימה של  .ת

הירידה בקדושה, ממש  -דברים. קודם כל 
שה' ישמור. והרבה  -דה קשה, עם סיפורים ירי

מאד מהסיפורים האלה נכונים. זה איום 
איכה  ונורא. פוסקים מאד ברחמנות על כולם

ֹלא"ב' י ּלּו ד: 'וְׁ ל ג  יב ֲעֹוֵנְך ע  ָהש  בּוֵתְך...' לְׁ , שְׁ
לעוד הרבה עבירות.  הוהרחמנות הזאת מביא

ממש -הקדושה, שזה ממש - וןשזה הדבר הרא
 קשה.במצב 

זה מביא את שצעק בזמנו כבר ש. החפץ חיים 
 ...האסונות הגדולים

זה לשון הרע. וחוסר  –ואחרי זה  .ת. נכון
את הנושא של גם כולל הקדושה שהזכרנו, זה 

. ון הרעהצניעות בתוך זה, אבל אח"כ זה לש
חוסר כמו אלה, הדברים הואחר כך את כל 

כיבוד אב ואם, שזה מחריד, החוצפה ממש 
לם ברוך ה', אבל ות. הצעירים ממש, לא כחוגג

  חוצפנים מעל ומעברהם  –הרבה מאד 
טוב אני חושב שדיברנו על הכל, ואני רק 
מברך את כולנו ואת כל עמ"י, שנזכה לקבל 

 משיח צדקנו ברחמים ובשמחה.
 

 קומו ועלו לארץ ישראל
 י"ב מרחשון תשע"ו, בנימין, ירושליםעם 
 
 הרבה כל כך. לסוףכבר  מחכה מאד באמת אני

מהאדם  מתגלגלות שלנו הנשמות שנים
 עם אבל. קשה מאד תיקון. ועד היום הראשון

 עוד שישנם, נס ממש', ה ברוך', ה ברוך, זה כל

-שלש שמתפללים, תפילין שמניחיםיהודים 
-שלש מתפללים שעוד וכאלה, ביום-פעמים
 מאד משתדלים לפחות או, ביום במנין-פעמים
, החגים את שחוגגים, יהודים זה את לעשות

, שצריך כמו ממש זה את לעשות משתדלים
, שצריך מתי לצום משתדלים, חגים, שבתות

 זה, הנכונה בדרך הילדים את לחנך משתדלים
 הסבל של השנים כל על לחשוב אם! נס פשוט

הרומאים  שעשו ומה, הפוגרומים כל, י"עמ של
יהודים  מיליון שני שהם רצחו איךיהודים, ל

 בית המקדש את הרסו. הארץ על ושלטו
, ז ז'"תהלים קלביותר  קשה בצורה פעמיים

. מזמור ע"טתמימים יהודים  של דם הרבה עם
יואל יהודים, ה נגד העמים כל של השנאה וכל

ֱאדֹום ר סוף פרק ד': 'וֶּ ב  דְׁ מ  ָמָמה לְׁ יֶּה, שְׁ הְׁ  ת 
ס ֵני ֵמֲחמ  הּוָדה בְׁ ר יְׁ כּו ֲאשֶּ יא ָדם ָשפְׁ  ָנק 

י ֵקית  נ  ָצם... וְׁ ַארְׁ י...' ֹלא ָדָמם בְׁ ֵקית   ובודאי, נ 
אי  דבר כזה היה אם יודע לא שאני, השואה

 .ההיסטוריה בכל פעם
 הזה והמצב. קשה במצב שובאנחנו ועכשיו 

, ומעבר'-'מעל גשמיות של שנים אחרי בא
 זרה!-הפכה להיות עבודה שפשוט גשמיות
 שעודלמרות  הזאת הגשמיות את יש ועדיין
עי' מאמר ממש  זרה עבודה, ייעלם זה מעט

ש הורוביץ )ז'עליכובר( "'שובה ישראל' להגרא
מלובלין הי"ד, בספרו 'נהרי אש', הובא בסו"ס 

 מתאמצים, עדייןיהודים ש נס וזה. 'בית יהודי'
 הגשמיות כל כי, יהודים להיות משתדלים

 את גם וזה הוריד ,יהודיםה רוב את הורידה
 לפחות או היהודים, זה, כל עםו. מאד היהדות

 משתדליםיהודים ה-של-גדול-כך-כל-לא-חלק
 .בסדר להיות יכולים שהם כמה

 ועוד ,חרדיםה בין, רב-ערב הרבה יש ובינינו
 עכשיו נראהאנחנו וחילונים. ה בין יותר

 ומיאמיתיים ה היהודים מי הקרוב-בעתיד
גוי  נשאר ומי, האמיתי הצדק-גר מי ר,"הע

ייחזקאל כ':  ת  רְׁ ֲעב  ה  ם 'וְׁ כֶּ תְׁ ת אֶּ ח  ט, ת  ָשבֶּ  ה 
י ֵהֵבאת  ם וְׁ כֶּ תְׁ ת אֶּ ָמֹסרֶּ י בְׁ ית... ּוָברֹות  ר  בְׁ ם ה  כֶּ  מ 
ים ד  ֹמרְׁ ים ה  ע  ּפֹושְׁ ה  י...' וְׁ  הפתעה יהיה וזה. ב 

 אבל, לכולם לא,  אנשים להרבה גדולה מאד
 אנשים. להרבה

 

 אנחנו נשלחנו
 להגיד מוסר ותוכחה, חיזוק ואמת,
להגיד את הסכנות ולהעיר את 

 העם.
 
 שהגענו הסימנים כל את רואים כבראנחנו ו

 רחוקים לאאנחנו וש השלישית, ע"למלה כבר
 מדויק ממש שהכל ורואים. ומגוג מגוג בכלל
, לפירושים בכלל צריכים ולא, הנבואות כל לפי
מדויקים , השמות כל עם, הפשט לפי ממש זה

ילקוט שמעוני ישעיה ס', הובא בסוף ס' תנא 
 יש יום וכל. ''הוא האחרוןדבי אליהו, ובמאמר 

, מהנבואות זה אם, כאלה סימנים ועוד עוד
 זה אם מהגמרא, זה ואם, מהתורה זה אם

 ברור נהיה ממש-ממש זה', וכו, מהזוהר
 .בסוףאנחנו ש

חרדים, ה של, שלנו ברחובות כשהולכים אבל
 רבי' ברח ברק-בבני הולכים, בירושלים פה

, פארק-בבורו 13-ה בשדרה הולכים או, עקיבא
-בסטמפורדיהודים,  שיש איפה מקום בכל או
 רוב –היכן  משנה לא, גרין ס'בגולדר, היל
 לפחד מתחילים הם אולי. יֵשניםיהודים ה

 אופן בכל הם אבל, ברור מאד כבר זה כי, קצת
 לחשוב להם קשה, לזוז להם קשה. בתרדמה

הנושא  את להעלות רוצה מישהו ואם. זה על
 איך יודע לא ואני. לשמוע רוצים לא אז –

 אפשר שאי לעשות שיבינו איך, אותם להעיר
 גם ולעשות, לקום שחייבים, עכשיו להירדם

 להציל רוצים הם אם. בגשמיות וגם ברוחניות
 .לזוז חייבים – עצמם את

יהודים את ה גם יציל' ה 'הֹו, אומרים:, ונכון
 שלהם שהבתים בטוחים הם, שבחוץ לארץ'

 שהכל ...ישראל בארץ וינחתו באויר יעופו
 לא הם. ככה בדיוק לא זה אבל. בסדר יהיה

 לזוז ויתחילו העינים את יפתחו שאם מבינים
 זה – שבסוף יודעים מפני שהם, י"א לכיוון

 הזמנים את לעבור שאפשר היחיד המקום
 שיש היחיד המקום כי זה, יותר בקלות האלה

, וצועקים י"לא באים הם אם שישרדו, הבטחה
. יואל ג' ה'אותם  להצילהקב"ה מ מבקשים

זה  – האלה הסיבות בשביל באים הם אם לכן
 מאמינים הם כי שמים,-לשם באים אומר שהם
, לדעת רוצים לא הרבה אבל'. בה ובוטחים

 יגיעו, ,אמיתייםהיהודים ה ביניהם, והחשובים
 מוכנים היו מפני שלא, רב מתוך סבל אבל

' שה הסימנים כל שעם, הזמן שהגיע לראות
 .לראות רצו לא – הביא
 ואין כדאי... זה לא, שלא סיבות הרבה ויש

 אם אבל', וכו בית... אקנה אני ואיך כסף...
 כבר. אחרת נראה היה זה – באים היו כולם
 כל שבאירופה, כמו. אותם לשים איפה היה

 אלפים-במאות באים הערבים, האלה,
 את לעזוב אבל. אותם להכניס איפה ומוצאים

 הקלים?!... החיים את לעזוב הגשמיות?!...
ויש את  אנטישמיות, הרבה שישנה אפילו

 ,אנשים כמה רצחו שכבר הקבוצות האלו
. לזוז בכל זאת זה קשה, במיוחד באירופה
 יהודי ברורה בצורה רצחו לא עוד – באמריקה

 רוב אבל, האחרון בזמן יהודי שהוא בגלל
 יודעים שלהם הלב בתוך ,אמיתייםה-יהודיםה

 . קשה מאד-יהיה מאד שזה, הזמן שהגיע
 פה מסוכן יותר שזה עכשיו להם נראה וזה

, בסוריה פה עומדים הרוסים, בודאי .בארץ
 ואני, מסביבינוערבים ה כל ובכלל, והסינים

 יותר הרבה יהיה זה, נכון לא שזה לכם אומר
. לארץ בחוץ מסוכן וזה גם היום, מסוכן

 במה מאמינים לא אתם? מאמינים האינכם
 זה כתוב! אבל, כותב שאני במה לא שכתוב?!

 מבטיח, הוא, יואל בספר שכתוב מה תראו
 והוא י,"בא שנמצא פה שמי מבטיח, הנביא
 'ֹכל .אותו יציל הוא – אותו להציל' לה קורא
ר ָרא ֲאשֶּ קְׁ ֵשם י  ָמֵלט,' ה בְׁ י י  ר כ  ה  יֹון בְׁ  צ 

ם ירּוָשל   יֶּה ּוב  הְׁ ֵליָטה ת  ר פְׁ ֲאשֶּ ר כ   ,'ה ָאמ 
ים יד  ר  שְׁ ר ּוב   ֹקֵרא...', ע' במפרשים' ה ֲאשֶּ

, האחרון לרגע ומחכים ל"בחו שנשארים ואלה
 מדי חיכו כי? למה. יגיעו לא שחלק מהם ברור
 לוקח' שה ואפילו. לזוז רצו ולא, זמן הרבה
, לזוז מוכנים לא עוד –אותם  ודוחף אותם,

 לא, יגיעו לא הם אז. לזוז מוכנים יהיו ולא
יהודים,  של הן לא שהנשמות וכנראה יגיעו.
לרב -ערב של הם אֶּ ת יחזקאל שם: 'וְׁ מ   ַאדְׁ

ָרֵאל שְׁ  אבל. ָיבֹוא...', עי' סומ"ס כתובות ֹלא י 
 . ינצחו הם –יגיעו  האחרון ברגע שאפילו אלה
 שיש יהודי מכל מבקש אני, מבקש אני לכן אז
 שיש, יהודיות מחשבות לו שיש ,יהודי לב לו
 רואה כשהוא בוכה שהוא, קדושה של כיוון לו

 כאשר הוא בוכה שהוא, שסובל אחר יהודי
 שומע וכשהוא פוגרומים פעם שהיו שומע

. יהודי הוא כזה יהודי – בפיגוע נהרג שיהודי
 יהודי, כל של הנשמה ואל הלב אל מדבר ואני
 אתם אם אפילו הקב"ה.ל תחזרו :עולםה בכל

 מספיק לא זה – קרובים שאתם חושבים
 לא. אנחנו קרובים מספיק לא פשוט, קרוב

 מספיק לא – י"בא פה וגם. קרובים מספיק
 חשבונות מיני כל לנו ישהקב"ה. ל קרובים
, שמים חשבונות ולא, טובים לא דברים שהם

  .טובים לא לכיוונים הולכיםאנחנו ו
 מספיק אינן שלנו הנשים ,אנחנוש ומספיק
, צנועות יותר יהודיות כמה אפילו יש, צנועות

 יש. ומהקדושה מהצניעות צחוק עושים אבל
, יפים מאד לא, יפים לא סיפורים מדי יותר

 עושים ואפילו, הקדושה שהם כנגד דברים
 מוריד זה. אסור זה, אסור וזה. זה על בדיחות

)החרדיּות,  ה'עהרליכקייט' ואת העדינות את
 'רגיל' להיות הפך וזה. היהודי הנאמנּות( של

 לא פעם שאף גס משהו איזהחרדים, ה בין
 הצעירים, הילדים, במיוחד הצעירים. היה

ם הרבה יש הבחורים,  פעם-שאף גסות איזו ע 
 זה, הגויישקייט זה – הזאת והגסות. היתה לא

 אמיתי.יהודי ל שייך שלא משהו
 כל על ומתפלל מבקש, מבקש אני לכן אז
 את תעזבוהקב"ה, ל תחזרו באמת, י"עמ

 כל את, )האלילים( שלכם הגעטשקע'ס
 – הגשמיות של שלכם, הע"ז זרה-העבודה
אּוהקב"ה, ל ותחזרו רְׁ  מאמינים שאתם לו ות 
 לארץ תבואו. כבר הסוף שזה אחוז במאה
אנשים  הרבה יש. ישראל לארץ תעלו. ישראל
לא עם  אבל, להגיע אפשרות להם שיש

 אלא, לי' מגיע 'הכל של, חוצפה של הרגשה
 מה משנה שלא, הכנעה של בהרגשה, בהכנעה

אותי  יציל וזה, לי מספיק זה – ייתן' שה
י' ם חּוק  י לֶּחֶּ יֵפנ  ר  טְׁ  .'ה 

אנחנו  כי, להגיד לי שיש מה כל זה. הכל זה
 אתם, עצמכם את להציל צריכים אתם. בסוף
 מבינים לא אתם. כבר שמה לשבת יכולים לא

 החבל את לשים מוכנים כבר הם ב"כי בארה
 את מבינים לא אתם. שלכם הצוואר מסביב

 הכל. שתדעו מבלי עליכם סוגרים הם. זה
 סיבות להם יהיו –משהו  איזה יהיה ורק. מוכן

 יהיו לא אמנם. המחנות לתוך אתכם להכניס
 זה אם –גוים  גם שמה יכניסויהודים,  שם רק

 מזהיר אני. טובה יותר הרגשה לכם נותן
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 . קרוב מאד הסוף אתכם:
Jews of America, I beg you to realize 
that you are soon going to be in great 
danger. Start packing your bags and 

Daniel. be ready as soon as you can, 
Apr. 2009 th6 

 שיגיעואמיתיים היהודים ה כל את מברך ואני
 אפילו, להיות שעומד מהרע שינצלו, לארץ
 אך שתי, מקום מסוכן נראית ישראל-שארץ
וארץ  – זכריה י"ג יחרבעולם ה של שליש
 כל על לרחםהקב"ה מ מבקש אני. לא ישראל

 בקלות, בתשובה לחזור להם לעזור י,"עמ
 קבוצות-קבוצות בשמחה, לפה ולהגיע

 .צדקנו משיח לקבל בהתרגשות שמצפים
צּו בְׁ קְׁ נ  ֵני הושע ב' ב': 'וְׁ הּוָדה בְׁ ֵני יְׁ ָרֵאל ּובְׁ שְׁ  י 

ָדו... ָעלּו י חְׁ ן וְׁ ץ, מ  י ָהָארֶּ אל...' יֹום ָגדֹול כ  עֶּ רְׁ זְׁ  י 
 :ותשובות שאלות

 ...בשבת חל אמנו-רחל של היארצייט. ש
 בוכה היא. ובוכה ובוכה בוכה היא. ת

 מה יודעת היא. שלה הבנים על ומתפללת
 ומבקשת ומבקשת בוכה היא, להיות שעומד
מה  כל. השנה מיוחד הכל-הכל .בקלות שיהיה
 . סוף בלי מסרים זה השנה שקורה

 מיני כל להם היו התאומים-במגדלי גם. ש
 ...שקרים והרבה... טכניקות

 המטוסים של בתמונות תסתכל אם. ת
 שזה אמרו הם הבניינים, לתוך נכנסו שכביכול

 זה. 'כאילו' היה זה, בכלל מטוסים היה לא
 תמונות רק שזה מטוסים-של-דמויות מין היה

 נכנס זה איך תסתכל ואם, באויר שרואים
 של חלקיק אפילו מצאו לא ובכלל ...פנימה
 כנראה אז. דבר, שום כלום שום, המטוס
 נכנס כאילו שזה, גדולה הצגה איזו לנו שעשו

 בכל שהיה הנפץ-חומר את פוצץ מישהו ואז –
 אנשים יודעים יותר הרבה כבר היום . הבנין
 רבים העידו מומחים האחרון בזמן, שקר שזה
 הםרשעים, ל אכפת לא אבל. גמור שקר שזה

. הכל על כבר שולטים הם כי כרגיל, ממשיכים
 על כבר שולטים הם. שום דאגה להם אין

 החיילים על, הרפואה על, הכל על, המשטרה
 הם אחד דבר על רק. הכל על שולטים, והצבא

 הם, שלהם יביא את הסוף וזה –שולטים  לא
   .שלהם הסוף זה !הקב"ה על שולטים לא

 .טובות בשורות
 

 הנשמה היהודית האמיתית
 כ"א חשון תשע"ו, בנימין, ירושליםעם תקשור 

 
 יותר הרבה האחרונים בשבועות אנחנו ראינו

 לגאולה מאד התקדמנואנחנו ש ברור
 ארבעה,, שלשה, שנים – יום בכל. השלימה
 בכל קורים דברים יותר או ששה חמשה,

 אתחיל לא אני מזה, יודע שלא ומיעולם. ה
, שעוקב מי אבל, פה החדשות כל את להסביר

 זה. בלב משהו לו עושה בודאי ובודאי זה
 אותו מקרב, במחשבות משהו לו עושה

 גשמיות.מה אותו ומרחיקהקב"ה ל
נשמה ה על אתכם לדבר רוצה אני היום אבל

 היקר הדבר זה –הנשמה היהודית  היהודית.
 היקר הדבר. הבריאה בכל, הזהעולם ביותר ב
 ת,יהודיה הנשמה זה –קב"ה שיש ל ביותר

גּוָלה...', ת אמיתיה י סְׁ ם ל  יתֶּ י  הְׁ שמות י"ט: 'ו 
וכל נשמה ונשמה שה' ברא,  .ע"ש רש"י

סיני ואמרה ביחד עם כל -ושמעה מתחת להר
כל הבריאה הזאת  –הנשמות 'נעשה ונשמע' 

ר עד היום, וכל מה שנברא גם לפני "מהאדה
הכל היה רק בשביל הנשמה  –ר "האדה

בשביל ישראל  -'בראשית היהודית הזאת 
 .שנקראו ראשית'

ם ולכן כדאי לדבר על זה, כי אנחנו היהודי
ז, ואפילו "הרבה צרות בעוה-עברנו הרבה

גם כן סבלנו בגלל  –בזמנים שהיו לנו טובים 
שאנחנו יהודים. אבל כמה שסבלנו, פלא 

, ועדיין 2015-ו, ל"פלאים, הגענו לשנת תשע
מֹו אנחנו נראים כמו יהודים  'ָברּוְך שֹוֵמר ע 

ד' ָרֵאל ָלע  שְׁ , ויש לנו שמות של יהודים, י 
ים תפילין והולכים עם ציצית, ואנחנו מניח
 .לפחות לא להתערבב עם הגוים-ומשתדלים

אנחנו רוצים לחנך את הילדים שלנו כיהודים 
עוכו'  נֹוד  ם ישעיה ס"א ט': 'וְׁ ּגֹוי  ָעם ב  רְׁ  ז 

ם ֱאָצֵאיהֶּ צֶּ תֹוְך וְׁ ים, בְׁ מ  ם ָכל ָהע  ירּום ֹרֵאיהֶּ י י כ   כ 
ע ֵהם ְך זֶּר  . ואפילו שבדור שלנו זו לא ...''ה ֵבר 

הרמה כמו שפעם היתה, בדור שלנו, הכל ירוד, 
'מה?!... אם כי יש בינינו שאומרים בפירוש: 

זה הדור הכי גבוה שהיה, הכי טוב שהיה אי 
, אבל זה לא נכון, וזה כתוב ברור שכל פעם...'

ר ישנה ירידה, וזה לא יכול "דור מאז האדה
 והה.להיות שאנחנו על הרמה הכי גב

ואנחנו, היהודים האמיתיים בדור הזה, אנחנו 

בעלי נשמות יהודיות אמיתיות, אנחנו ירדנו 
'בעקבתא דמשיחא', מאד בכל המובנים -מאד

עי' אוה"ח שמות ג' ח' בענין הירידה לשער הנ' 
. ואני לא אכנס א' ב' ג' )רשימה של הטומאה

מפורטת( לכל הדברים, יש מספיק אנשים 
מבוגרים שיכולים להעיד  שרואים, ויש עוד

שהדור שלהם היה על רמה יותר גבוהה, אפילו 
לפני שלושים שנה, ושישים שנה או תשעים 

 שנה, גם כן.
אבל לא משנה, נמשיך הלאה, כי אין לנו כח 
-כבר להגיד את כל הדברים, את חוסר

הלימוד על רמה אמיתית, -הצניעות, חוסר
לימוד התורה ממש לא תמיד שייך לאמת 

ת''אֲ  ת ֱאמֶּ ן ָלנּו תֹור  ר ָנת  , נכון, לומדים, אבל שֶּ
לתפוס את האמת?... זה רחוק מהרבה מאד 
לומדים. ויש בעיות בכל מיני דברים ששייך 
לקדושה שאף פעם לא היו בין חרדים כאלו 
בעיות, בעיות מחרידות, בעיות שזה אפילו 

אמיתי -בושה בשבילי לחשוב על זה, שיהודי
כאלה. ואנחנו שומעים על יכול לעשות דברים 

 .זה הרבה מאד. ואנחנו באמת ירדנו
אבל תבינו מה שאני אומר, תבינו טוב, 
תשמעו טוב, תקראו טוב מה שאני אומר: זה 

ואנחנו נסבול, ואנחנו כבר  .לא יהיה קל
-השנים-התחלנו לסבול, ואפילו שבחמישים

האחרונות או אפילו יותר העולם הזה ממש 
טובע בגשמיות, והיהודים גם כן, והגשמיות 
הזאת דיללה את התורה שלנו, אמנם מבחינה 

-או-חיצונית אנחנו נראים עוד יהודים פחות
יותר, יודעים עוד לרקוד בחתונות, ולעשות 

ד וכו', אבל אין את הפנימיות שהיתה פעם. חס
ֵנע   צְׁ ה  ם לֶּכֶּת 'וְׁ יָך', עי' סומ"ס מכות ע   .ֱאֹלקֶּ

מאד כל נשמה ונשמה -ה אוהב מאד"אבל הקב
יהודית, והוא יציל כל נשמה ונשמה, הוא 

םאישית יציל אותו  תֶּ א  טּו ישעיה כ"ז: 'וְׁ ֻלקְׁ  תְׁ
ד ַאח  ָחד לְׁ ֵני אֶּ ָרֵאל...' ע"ש, סו" בְׁ שְׁ ס עמוס: י 
ֹלא ּפֹול 'וְׁ רֹור י  ץ' צְׁ . הוא לא ישלח מלאכים ָארֶּ

הוא בעצמו ידאג לכל  ,כדי לעשות את זה
נשמה יהודית. וזה מתוך האהבה הגדולה שיש 

תי "לו לעמ ַאֲהב  יְך, עֹוָלם ירמיהו ל"א: 'וְׁ ת  בְׁ  ֲאה 
ל יְך ֵכן ע  ת  כְׁ ש  ד...' מְׁ כי באמת כשמסתכלים  ָחסֶּ

גע שנוצר היהודי על כל ההיסטוריה, מהר
הראשון, הקב"ה יודע שאפילו שנפלו, וירדו, 
במצוות שלהם, ובתורה שלהם, הפסיקו 
ללמוד תורה וכו' וכו' בתקופות מסוימות 

פ "סובהיסטוריה, ואפילו ירדו עד לעבודה זרה 
י י... וילך: 'כ  ת  עְׁ י ָיד  ֵחת כ  שְׁ תּון...' ה  ח  שְׁ , אבל ת 

בסופו של דבר, כשזה הגיע לזמן, לרגע הנכון, 
סירבו, מיאנו לעבור על התורה, סירבו לעבור 

ָדיו', ר' שפתי כהן על הדת היהודית  'ֵריח  בֹוגְׁ
עה"ת סו"פ וילך עה"פ 'וקראת אתכם הרעה 

. ואפילו אם איימו עליהם באחרית הימים'
במוות בצורה קשה ביותר, לא היו מוכנים 

היו מוכנים בשום פנים ואופן ללכת לזוז, לא 
ינגד הקב"ה  ָזה 'כ  ת ע  ָמוֶּ ַאֲהָבה...', סו"ס  כ 

. ואנחנו, גם כן, תהיה לנו שיה"ש, ע"ש רש"י
ה מי יהודי ומי  אֶּ רְׁ עכשיו בחירה אחרונה, וזה י 

יםלא  ת  פְׁ ר  ֹרף זכריה י"ג: 'ּוצְׁ צְׁ ת כ  ף, אֶּ סֶּ כֶּ  ה 
ים ת  נְׁ ח  ֹחן ּובְׁ בְׁ ת כ  ָזָהב, אֶּ ָרא הּוא ה  קְׁ י י  מ  שְׁ  ב 

י ֲאנ  ֱענֶּה ו   .ס דניאל"ֹאתֹו...', ור' סו אֶּ
וכמו באירופה, היהודים היו לרוב חילוניים, 

, והישיבות החשובות 1939-בתקופה ההיא, ב
שאנחנו כולנו יודעים את השמות שלהם, 

ישיבות ענקיים, ושבכלל, -ושהיו להם ראשי
היו צדיקים מאד גדולים, אבל לעומת כל 

אירופה שהיו -של-היהודית-וכלוסיההא
הם היו מתי מעט. הצדיקים  –מיליונים 

האמיתיים היו מעטים מאד, הבחורים שישבו 
היו מעטים ביותר.  –ולמדו עם כל הלב 

המשפחות שבאמת היו בעלי ילדים רבים, 
הרבה ילדים לכל משפחה, וחיו בעוני -הרבה

 –אמיתיים -כדי שיוכלו להיות באמת יהודים
היו מעטים לעומת כל אלו שהעדיפו להיות 

 חילונים או כמעט חילוניים.
-ו שלח אותם למחנות"אבל כשהיטלר ימש

הגאזים, -הריכוז והם היו צריכים להכנס לתאי
אל הבניינים שם המיתו אותם, כולם צרחו 
'שמע ישראל', כולם הצטערו מאד על מה 
שהם עשו, וכמה שהם לא האמינו בהקב"ה, 

הם,  .א קיימו את המצוותכמה שהם ל
והילדים שלהם, והבעלים שלהם, והנשים 

הגאזים בלי בגדים, בלי -שלהם נכנסו לתאי
שיער, כמו שלדים, והם צרחו 'שמע ישראל, 

 שמע ישראל'!
 ש. גם החילונים שביניהם?...

גם החילוניים. כולם. אמנם היו כאלה שלא 
אמרו, רק מעטים לא צעקו זאת, אבל הרוב 

כי הרוב העצום עוד באו  ,אמרו העצום כן
מבתים מסורתיים מאד, או חרדים מאד, וזה 

לא היה כל כך רחוק מהם. ואפילו אם לא היו 
כשהם נכנסו לתאי הגאזים, וקלטו  –קרובים 

שכל האירופאים האלה, המוזיקאים, 
-הרוח וכו' הם בסך-הסופרים, האמנים, אנשי

נָ הכל רק חיות רעות  מֶּ סְׁ רְׁ כ  יר התהלים פ': 'יְׁ  ֲחז 
ר...' ָיע  הם פתאום  ,ושיש רק את הקב"ה ,מ 

תפסו שיֶּשנֹו מימד אחר חוץ מהמימד של 
הבית היפה שלהם עם כל הדברים הגשמיים 
שהם רצו, עם הרצון שלהם להיות חלק של 

ית.  אר   והם צעקו 'שמע ישראל'!החברה הה 
ראש, אין לנו -אין לנו בגדים, אין לנו כיסוי

 ת שלנו והקב"ה.כלום, רק את הנשמו
בעזרת ה', ה' לא יבקש מאיתנו ככה למות. 
בעזרת ה', ה' יקח כל נשמה יהודית, ויכניס 

ָזֵרהאותו לגאולה השלימה   ירמיהו ל"א: 'מְׁ
ָרֵאל שְׁ נּו, י  צֶּ בְׁ ק  ָמרוֹ  יְׁ ה ּושְׁ ֹרעֶּ רֹו...' כְׁ דְׁ . אבל עֶּ

תסתכלו מסביבנו, תראו כמה סובלים... כמה 
.. כמה אנשים אפילו אנשים חולים, שלא נדע.

שהם בריאים הם עצובים, ומלאים בעיות, 
ועם כל העולם הגשמי הזה, חסר כסף, חסר 

מלא, אבל -ויש גם מלא .אוכל, חסר ביגוד
זהו עולם  .בשביל לקנות צריך להיכנס לחובות

וזה עשוי כך בכוונה בכדי להפוך של חובות, 
-אבל כשאנחנו נגיע לרגע אותנו לעבדים.

בדיוק כמו אלה שהלכו לאושוויץ המבחן, לא 
אמת, שאנחנו נבין: -של-וכו', אבל נגיע לרגע

כל יהודי  –'אין עוד מלבדו'! וברגע הזה 
אמיתי יחזור לאמת. אבל עד שלא נראה שלא 

לא נגיע לזה  –נשאר כלום, רק אנחנו והקב"ה 
באמת, חוץ מכמה אנשים, חוץ ממעט אנשים 
שהם כן יגיעו לזה לפני כן, ואולי הם כבר 

 הגיעו לזה.
אל  .זה לא יהיה קל .אבל זה יהיה קשה
'נו, נו, נו, ואל תגידו לי:  .תחשבו שזה יהיה קל

אני לא  י'?!'"למה אתה מדבר, מקטרג נגד עמ
, בקטע 'לא 'אנחנו הרוצחים'ר' מאמר מקטרג 
אנחנו בעלי עבירות, ואפשר כל היום  .לקטרג'

להסתכל במראה ולראות שיש לנו פיאות, 
וזָקנים, ושטריימל יפה וגבוה מאד, וכל מיני 

ּה! אנחנו לבושים של יהודים, ולהגיד:  'א 
אבל כל אחד יכול  יהודים אמיתיים'!

אנחנו לרוב מחופשים, ואנחנו לא להתחפש, ו
הגענו לאיפה שהיינו צריכים להגיע. ואם זה 

ו, אז נרד כל כך עמוק, שתהיה "ימשיך ככה ח
ו. אבל אנחנו "שאלה איך אפשר לצאת מזה, ח

נצא, כי ה' יוציא אותנו מהבור העמוק 
תְׁ  א: 'ּג ם"זכריה ט' ישנכנסנו אליו  ם א  ד   בְׁ

יֵתְך ר  י בְׁ ת  חְׁ ּל  ְך ש  י  יר  בֹור ֲאס  ם ֵאין מ  י   .בֹו...' מ 
זה לא יהיה קל, אבל זה יהיה הרבה יותר קל 
לאלה שכבר התחילו לעבוד על עצמם, שכבר 
התחילו להבין, שהם כבר מתמודדים עם 
בעיות קשות, וזה לכשעצמו עשה להם בידוד, 

והם, היהודים  .בידוד מהחברה, בידוד מהשקר
וכבר קרובים האלה, כבר מתחילים להבין, 

זה לא יכול להיות  –להקב"ה. להיות קרוב לה' 
משהו שיטחי. יש המון שהם רצים ליער 
לעשות התבודדות, אבל זה לא תמיד עמוק, 
זה הרבה פעמים מין שעשוע, אבל זה צריך 

אמיתי, זה -להיות עמוק, זה צריך להיות ָקרֹוב
צריך להיות עם הבנה מה זה הקדוש ברוך 

לנו, מה זה הנשמה  הוא, מה זה אומר
 .היהודית. אנחנו צריכים לדבר אמת בלבד

הקב"ה רוצה רק את האמת, רק מה שבאמת 
 .'ליבא בעי'האמיתי -בתוך הלב של היהודי

'טוב, במיוחד לאלו שהחליטו:  .זה יהיה קשה
ברגע האחרון, אפשר להשתנות, אפשר. אפשר 

אז אני אומר לכם . להיות כמו שה' רוצה'
ול להיות. אם לא מתחילים , זה לא יכשלא

אז זה יהיה קשה מאד. ומי שמתחיל  –עכשיו 
עכשיו, הוא כבר יעבור את זה הרבה יותר 
בקלות. אני מציע לכם להתחיל קודם כל עם 

רּו"פר' וישלח פרק לצניעות  ת ה: 'ָהס   ֱאֹלֵהי אֶּ
ֵנָכר ר ה  ם, ֲאשֶּ כֶּ ֹתכְׁ ֲהרּו בְׁ ט  ה  יפּו וְׁ ֲחל  ה   וְׁ

ם. ֹלֵתיכֶּ מְׁ ָנקּוָמה ש  ה וְׁ ֲעלֶּ נ  אלו  .ֵא'ל...' ֵבית וְׁ
תנקו את עצמכם,  –שמתעסקים עם טינופת 

תנקו את הראש, את השכל, את הלב, תזרקו 
את כל המכשירים שלכם, ותעברו להקב"ה. זה 
לא מספיק לטבול במקווה, כי זה לא יוריד את 

מספיק. אתם בעצמכם צריכים  .הליכלוך
, את הצחוק להוריד את הליכלוך מהעור שלכם

הטיפשי של הרבה אנשים, את הבדיחות 
הצניעות גם של -המטופשות, את חוסר

הגברים וגם של הנשים, את השטחיות שיש 
בישיבות, ישיבות שחושבות שזה בסדר לקחת 
את הבחורים לטיולים בג'יפים וכל מיני 

 שטויות כאלה.
היהודי צריך להיות בנפרד מן הגוים, ובודאי 

להשתתף בשמחות שלהם  לא .מן החילוניים
, ולא להתקרב אליהם, כי זה הושע ט' א'
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מקלקל אותנו, זה נותן לנו את הטעם של 
הזהב. אנחנו צריכים -הזרה שזה עגל-העבודה

להיות בודדים, בתוך הגטאות שלנו, ולא לתת 
'לקט לשקר להיכנס. רק כך נציל את עצמנו. 

רשימות' לר"נ וואכטפויגל זצ"ל, עניני חנוכה, 
ואני יודע שיש  מהרי"ל דיסקין זצ"ל בשם

הרבה שמתנגדים לזה, לגישה כזאת, אבל 
 'שּובּואמיתיים יודעים שזה אמת -יהודים
ָצרֹון ב  יֵרי לְׁ ָוה...' ֲאס  קְׁ ת   .ה 

 
 :ותשובות שאלות

ה הכוונה, באיזה  מ  ש. אמרתם שלא יהיה קל, לְׁ
 מישור, באיזה כיוון?

ת. זה כבר קשה. אנחנו צריכים ביטחון בה'. 
אנחנו צריכים קשר  –וכדי שיהיה ביטחון בה' 

זה כבר  –איתו. אז אלו שיש להם קשר 
אבל נצטרך שוב, כמו פעם,  .מחצית הדרך

להתנגד לאלו שמנסים להוריד את היהדות 
שלנו, שרוצים לקחת את האידישקייט 

 .מאיתנו, והם ינסו, והם כבר מנסים
לא רוצים ללכת לצבא? כי הצבא מוריד למה 

את האידישקייט. ויגידו: 'לא! בשום פנים 
ואופן לא', ואני אומר שכן, כי ברגע שבן אדם 

 –לה' -קרובים-נמצא בחברה של אנשים לא
הוא מושפע, והוא נהיה  .הוא מושפע

ָבָדד ואנחנו צריכים להתבודד  .מחוספס ם לְׁ 'ע 
כֹון' שְׁ ולהעלות  , כמה שאפשר להתבודד,י 

באופן תמידי את הרגישות של היהודי, לשמוע 
את המוסיקה האמיתית של היהודי, לשמוח 

 כמו היהודי, ולבכות כמו יהודי.
 ש. יש הרגשה שהשמחה ירדה בכל הרבדים.

ת. נכון, השמחה מאד ירדה, כי העולם מאד 
בכל ארץ  .עצוב עכשיו, הוא מאבד שליטה

אפשר  וגם אי .וארץ זה פשוט מאבד שליטה
לסמוך על שום דבר. אפילו דבר פשוט כמו 

אי אפשר לסמוך כבר עליהם. אי  –תרופות 
אפשר לדעת מה הם שמים באמת, וכמה 

הכל  .משלמים להם להגיד שהם בסדר
 מושחת.

ש. אפילו עם ירקות, עם כל מוצר שהוא, אי 
 ביטחון בכל דבר...-אפשר לדעת... קיים חוסר

כלום שזה באמת ת. נכון. אי אפשר לסמוך על 
מה שאנחנו חושבים שזה צריך להיות. וזה 

זה הכל, לא משנה מה  .באוכל, וזה בכל דבר
מה שקורה בעולם זה בלאגן, אין שליטה 

. הכל בלאגן, מה 205מכתב מאליהו ח"ג עמ' 
הכל  .עכשיו זה לא ברור –שפעם היה ברור 

בלאגן, מבולבל. אי אפשר לדעת מי האויב ומי 
מי. והבלבול הזה, זה בשביל -נגד-החבר, ומי

לעזור לנו להגיע להקב"ה, כי זה הדבר היחיד 
 .שנשאר אותו הדבר תמיד

ש. הרוסים עכשיו בסוריה עם הטילים 
 והמטוסים שלהם, זה אמור להדאיג אותנו?

ת. תראה, זה לא מדאיג אותי יותר 
ים... והם פה. זה לא מדאיג אותי יותר "מהיסמ
י הוא נגדינו העיר של ירושלים, כ-מראש

 בצורה עוד יותר חזקה, והוא פה!
אבל כל המדינה הזו קמה על ידי גוים, ...   

וציונים, רשעים. אנשים שרצו להקים את 
המדינה הזאת, כדי שזה יהיה ה'פיינל סולושן', 
הפתרון האחרון של היהודים. זה מה שהם 
רוצים. שהיהודים יהיו פה, ושהם יקבלו על 

החדשה שרוצים להכניס בכל -עצמם את הדת
 יקבל.אמיתי לא -יהודי –העולם. ואת זה 

ש. אנחנו רוצים כבר להיות בשמחה, בשמחה 
 של הגאולה...

ת. כן, רוצים להיות בשמחה, אבל כל הגלות 
הזאת מדי ארוכה, וכבר צריך לגמור עם זה, 

ומתי  .אבל את זה ה' יגיד לנו מתי זה קורה
איזו שמחה! איזו שמחה! אי  –שזה יהיה 

אפשר יהיה לתאר! ועם הרבה דמעות, הרבה 
ת ואז נראה ברור מי יהודי, אוי, כל מאד דמעו

הדמעות, כל הדמעות, זה יהיה דמעות של 
שמחה, וכל הסבל, כל הסבל שהיה לנו עם כל 

 הגילגולים שעברנו בכדי להגיע לסוף.
המלך -ש. יש קבוצות שהולכים לקבר דוד

בלילות ובימים להתפלל ולהגיד שם תהלים, 
 האם תוכל להגיד כמה מילים על זה?

א יכול אפילו להתחיל להסביר לכם ת. אני ל
כמה שזה אהוב בשמים. כמה זה עושה 

יום ויושבים -בשמים, שיהודים באים שמה יום
שמה כדי שהקתולים לא יתפסו את המקום, 

נפש, באים יום ולילה, רק -במסירות –והם 
-שהגוים לא יתפסו את המקום הזה, שהוא כל

 וזה הכל שייך למשיח.כך חשוב לנו. -כך כל
ים ָעלּו'וְׁ  ע  ר מֹוש  ה  יֹון בְׁ ֹּפט צ  שְׁ ת ל  ר אֶּ ֵעָשו...',  ה 

וזה מלחמה מה שאתם עושים  סו"ס עובדיה
זרה, נגד -שם, מלחמה כנגד הרע, נגד העבודה

-לילה, יום-זה שאתם יושבים לילה .הרשעים

זו  –יום שמה, ומתפללים, ואומרים תהילים 
ברכה גדולה מאד. ואני לא יודע אפילו איך 

 מאד אהוב.-בשמים זה מאדתאר את זה. ל
ש. חשים שם שמחה מיוחדת, ברגע שנכנסים 

לב לנכנסת –לתוך התהילים ולתוך התפילות 
 שלהם שמחה גדולה עד מאד...

ת. נכון, ה' נתן להם את זה כמתנה, את 
אדם גומר שם את -ההרגשה הזאת. וכשהבן
הוא יוצא עם כח  –התהלים והוא יוצא 

 מחודש, עם כח שלא היה לו כאשר הוא נכנס. 
זה המרכז של המסר  –ש. הנשמה היהודית 

ז והוא "הזה. אבל האדם מסתובב כאן בעוה
כך את הנשמה שלו, את היקרות -לא מרגיש כל

של הנשמה שלו, מה אפשר לעשות כדי שהוא 
 אכן יחוש את הנשמה שלו, היקרה?

זה הרצון. אם  –ה ת. הבעיה הראשונה של ז
אז הוא לא יכול  –אין לו רצון להרגיש את זה 

הוא ימצא אפשרות  –להרגיש. אם יש לו רצון 
היה בשואה יהודי מאד חשוב,  להרגיש את זה.

והוא כתב את המנגינה של 'אני מאמין', אחת 
המנגינות שמאד נפוצות כיום. הוא כתב את 

ההשמדה אושוויץ. -הניגון הזה ברכבת למחנה
הוא נתן את זה ליהודי אחר שרצה לקפוץ 
מהרכבת, והוא ביקש ממנו שאם הוא יוכל 
שיעביר את זה למודזי'צר רבי )הרבי ממודז'יץ 
זצ"ל(. ויום אחד היה איזה אירוע והיו כמה 
רבי'ס, השתתפו בשמחה אצל הרבי ממודז'יץ, 
והיהודי הזה הגיע עם מה שכתב המחבר של 

שמחה הרבי הניגון שנספה במחנה. אחרי ה
הזמין את כל הרבי'ס האחרים, והוא שר 
לפניהם את מה שההוא כתב שם, וכולם בכו. 
זו הנשמה היהודית. ואם מישהו לא מבין מה 
שאני אומר, אז הוא לא יודע מה זה. ואם 
מישהו יכול לשמוע את זה מבלי לבכות, או 

אז  –לבכות -לבכות, או כמעט-לפחות מעט
יהודית. מי שיכול הוא לא יודע מה זה נשמה 

לדעת את הסיפור הזה, לשמוע את המגינה 
הזאת, ושלא יעלו לו דמעות בעינים, או 

אז הוא  –לפחות שהוא ירגיש משהו מיוחד 
לא יהודי אמיתי. הוא אולי יהודי אמיתי, הוא 
יכול להיות יהודי אמיתי, אבל סגור, הוא 

 מחוספס.
וכל מה שקרה בכל ההיסטוריה של היהודים, 

אמיתי קורא את זה, אפילו אם הוא -הודיאם י
רחוק, הרבה מאד מהם מרגישים משהו, 
מסוגלים לבכות, או לכל הפחות להעלות 
דמעות בעינים, קצת, כשקוראים את זה. כי 
הם יהודים, והנשמה בוכה, וברגע שהנשמה 

זה  –הדמעות  .אז זה הקשר, הדמעות –בוכה 
זה הקשר.  –ברגע שאדם יכול לבכות  .הקשר

יש הרבה סיפורים על יהודים שבאו לקברו של 
ל, הם לא הרגישו כלום, אמרו "רבי נחמן זצ

אבל ברגע ששמו את היד  ,שלא הרגישו כלום
דמעות, בשפע. בכו ובכו  –על הציון, פתאום 
זה מגלה את הנשמה  –ובכו. הדמעות 

היהודית, וברגע שזה גלוי, ברגע שהיהודי 
 אי אפשר יותר לכסות את זה. –נחשף לזה 

ש. אבל אולי הם יכולים להרגיש את זה 
 הזמן...-הזמן כל-לעיתים, אבל לא במשך כל

ת. השאלה שנשאלה היתה לגבי אנשים שלא 
מרגישים. ברגע שמרגישים פעם אחת, בודאי 
שאי אפשר בכל יום, וכל רגע ביום להרגיש 

ושוב  –זאת, אבל רק צריכים לספר סיפור 
ם את זה. זה לא לוקח הרבה בשביל מרגישי

היהודי שכבר גילה את הנשמה שלו האמיתית, 
את הקשר עם הקב"ה, לא לוקח לו הרבה כדי 
להעלות את הדמעות האלה שקושרות אותנו 

ה. והיהודי גם בוכה בשמחה, לא רק "עם הקב
בוכים משמחה.  –בעצב. הולכים לחתונה 

החתן הרבה פעמים בוכה שכשהוא בא 
אדֶּ  ן' )כיסוי ההינומא על פני הכלה(, ל'ב  עקְׁ

הרבה פעמים הוא בוכה מתחת לחופה, וזו 
הנשמה היהודית, הם מרגישים את הקשר 
שלהם עם הנשמה. לא דוקא עם הכלה, אלא 

 ה."עם הקב

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

 
אוי אבא אבא, אני כ"כ מתרגש, כ"כ מתרגש, 
אתה מבין? זה כמעט הסוף. אפשר כבר 
לטעום את זה, אפשר כבר להרגיש את זה, זהו 
אבא, זהו, זה כמעט נגמר, אוי כמה שאני 
שמח, אבל יחד עם זה אני כ"כ מפחד, כ"כ 
הרבה יהודים לא שמים לב למה שקורה, הם 

לפני  לא מבינים שאנחנו בסכנה, אבל אפילו
שמשיח יתגלה ולפני שתיהיה המלחמה 

עוד נעבור  –האחרונה, ולפני הגאולה השלמה 

דברים כ"כ קשים בגלל שעוד לא חזרנו לגמרי 
 בתשובה.

אבא, אני רואה שהיהודים ישנים, זה מפחיד   
אותי שהם לא שמים לב, הם לא מבינים, הם 
לא תופשים, עכשיו זה ממש כמו ערב מלחמת 

היהודים באירופה היו כאילו העולם השניה ש
לא הרגישו, לא רצו לדעת, אפילו  –בתרדמה 

שהיטלר אמר ברור מה שהוא רוצה לעשות 
ליהודים. בכל אופן לא פחדו, היו בחלום 
כאילו שעישנו סם, הם לא רצו לדעת, הם היו 

 שיכורים, לא מיין, אבל לא רצו לדעת.
ואנחנו עכשיו, רואים אותו דבר, גם בא"י    
 –בחו"ל. וכמה שיודעים וכמה שמפחדים  וגם

לא רוצים לדעת, כמה שהעולם מסוכן. אבא, 
אני מאד דואג לעמ"י, אני מאד מפחד בשביל 
 –עמ"י. כמה פעמים אנחנו צריכים לכתוב 

תקומו, תגיעו לא"י, אבל  -אלה שיכולים 
אפילו שלהרבה יהודים יש להם בתים פה, הם 

להכנס  עדיין חושבים שברגע האחרון אפשר
אבל זה לא  –לאיזה מטוס ולטוס לא"י וזהו 

לא יוכל  –ככה. מי שמחכה לרגע האחרון 
 לצאת.

יכולים לעשות מצב  –הם בשניה אחת    
שאף מטוס לא יוכל להמריא בארה"ב, 
באירופה, בכל העולם. ומי שישאר באמריקה 

כי ה'  –או באירופה יהיה תקוע וזה לא כדאי 
ף ועוד שליש יפגע יהרוס שליש עולם עד הסו

 לא. –מאד קשה, אבל א"י 
אבא, הולך להיות כזה בלגן בעולם שעוד    

לא היה בהיסטוריה. מצב שאני אפילו לא יודע 
איך לתאר את זה, משהו דומה למכות של 
מצרים, אבל הרבה יותר קשה. המקום היחיד 

 זה א"י. –שהשכינה נמצאת בו היום 
א"י זה  למות בחו"ל זה הרבה יותר קשה,   

המקום הטבעי לכל יהודי, לשלד, לגוף, 
לעצמות של היהודי. א"י זה המקום היחיד 
בעולם שהמנוחה הנצחית היא הרבה יותר 
קלה ונעימה. אבל אני מדבר על החיים ולא 
על המוות, ומי שיהיה בא"י ויצעק לשמים 

אז ה' ידע  –ויבקש מהקב"ה שיציל אותו 
שרק  שהוא עשה תשובה ואם היהודי מבין

הקב"ה הוא הכל יכול ואין שום דבר שיכול 
רק הקב"ה, וברגע שהוא  –אדם -לעזור לבן

מבקש מהקב"ה עם לב שלם שיציל אותו, הוא 
ורק  אני מבין שטעיתיאומר לקב"ה "עכשיו 
אז הוא ינצל. יהודי  –אתה הוא הכל יכול" 

וה'  -יכול בשניה האחרונה לעשות תשובה 
רב שהם הרוב -יציל אותו. גם כתוב שהערב

בעמ"י, הם יברחו מא"י וילכו לארצות של 
 הגויים ושם ימותו יחד עם הגויים.

עמ"י, תקשיבו טוב, תפתחו את העיניים, זה    
כמעט הסוף, תקומו עם המשפחות שלכם 

דרו אכשהו, ה' יעזור, הוא תותבואו לארץ, תס
עושה ניסים עם כולנו, עם הפרנסה ועם כל 

ויחד כל  –ל אותנו הצרכים שלנו. הוא יצי
 עמ"י נזכה לקבל משיח צדקנו בעתיד הקרוב.

עמ"י תקשיבו, מה שאני אומר זה אמת,    
תחשבו על הילדים שלכם, תבואו לא"י. נכון, 
 –לא מושלם פה. נכון, הציונים ששולטים פה 

הם ע"ר,  –הם לא מהטובים, הרבה מאד מהם 
אבל לא משנה, השכינה פה בא"י, הקדושה פה 
בא"י. אפילו שהחילונים כיסו את א"י עם 

זו  –שכבה של טומאה, אך מתחת לזה 
הקדושה, ה' יוריד את הקליפה הזו ואז נהיה 
רק עם הקדושה. ומי שרוצה להתקרב לה', 
לחזור בתשובה, ויחפש את הקדושה, הוא 

-"ה. איירגיש חזק מאד את הקשר עם הקב
אפשר להתקרב לקב"ה בלי קדושה, ורק פה 
אפשר להרגיש את זה כ"כ חזק.  עמ"י, זה 
הזמן, עוד מעט זה יהיה קשה מאד, עמ"י, 

 עמ"י תחזרו הביתה.
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