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קודםאחתעשהיפה

 18בןאויטסטבחור
איןהסוף,שלהסימןוזהמקוםבשוםות mאאיןכימפחדשאנירקיותרלהנידרוצהלאאני

שוםאיןתפילהרקנשאר?מהלכןהסוףשלסימןוזהמבולבלים,אנשיםרקישארץדריואיןחקו

להתחליכדאישלם!בלבביחדתתפללולהצלה.דרישוםנשארשלאיבינושכולםורקאחר,דבר

הזמן!!!זהעכשיולהתכונן.זמןיהיהולאפתאומיבאופןיניעהטוףכיהאחרון,הרנעלפני

ביותרהבטוחהמקום

 24בןאוטיסטבחור
שאיןידועאניביותר.הבטוחהמקוםזהכיישראללארץלהניעשלילהוריםלהנידרוצההייתי

עדיףלכןהקדוש,המקוםדעייןזהישראלארץזאתבכלאבלבטוח,מקוםשהואבעולםמקוםשום

קדוש.במקום

כלטומאה,מלאהירושליםהקדוש.לארץהכניסוהיהדויםטומאההרבהכיכלישראל!ארץאוי

מפוקר,העםבלבול,ישבלנן,ישהמערבי.הכותלעםיחדהזהבענלאתושמוטומאה,מלאההארץ

לעולם!!!אויישראל!!!לעםאויאחר.לכיווןמושיאחדכלוהחוקהירןאבלחוק,וישדיןיש

שקיטהשואה

דאוןתסמונת 24בןבחור

זמניםיבואוכיהנאולה,אתולהביאעצמואתלהציליכולישראלשעםתמידאמרשליאבא

ילכוהרבהכילככיאלא,בשואה,כמויהרנוהרבהכישכלבנלללאוזהמהשואה.אפילוקשיםיותר

יהיולב,ישימולאשמד.שישאפילויבינולאבשקט,אחר,במקוםארבעשם,שניםפה,אחדשבקט,

המצבאתויראההעינייםאתיפתחכזהדורואםיבינו.ולאושטויותוריקודבשירהעסוקים

ויתקנוהאמת,אתיקבלוהםכילהניע,יכולההישועהאזה,יובאהבתוגגכישגורגלגלה'ויתפלל

מהלב.הענלאתבאמתויזקרוהענל,חטאאת

לטובההכל
 30בןאוטסיטבחור

יעזובלאוה'שלו,להיותאותובחרוה'נבחר,עםשהואישראללעםלהנידרוצהאני

הבאלעולםיזכושלושהבניםרוצהוהואלטובתינו,רקזהעושהשהואמהוכללרנע.אותנו

מבקשאנילשלימות.ולהניעלתקןלנולעזורכדיהכלעושהוהואולמשיחהנדולהולישועה

מאמיניםלאאתםאםאפילושולח.שה'המטריםכלאתברצינותולקחתלשמוע,ישראלמעם

שה'יותרהברוריםהמטריםאתתקבלוהשמים,מןמטריםלהביאיכוליםמחפנועישאנחנו

ישירות.לכםשולח
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בשניהיניעהטוף

 8בואוטיסטמשה
םעביריםרקאנחנוםצווה,שהיםהלוםרעלינוםזה.ליותרוג'םהזהלשבועדואגםאדאני

הםסר:חה .'העודבירקכוחותבעלילאאנחנוםסרים

אנחנוכלום,קרהלאחיים,דעייןאנחנודחש?עדרםהזה,אתשםענו"כברתגידו:אםזמןןאין

אתתדעואחתושניהאחדביוםאבלכן".כללדאוגצריכיםאיננונורא!כןכללאבדסר,כנראה

תתכוננותתכוננוישראלעפלכןח"ו.תעלםובכללאותסבלו!םוכנים,תהיולאאםואז,האםת.

הקרוב!בעתידהזה""היוםםכיריםשאתםכםוהחיים,שלהאחרוןהיוםכי

רגע!כלנקראזה-הקרוב?בעתידנקראזהםהתשאלואפ

כלום"קרהולאשניםכםהזהאתשםענו"בכרתאםרו:אפ

יעבורהעולםלא.אםחבלםוכנים,להיותכדאיה.ירצוןלפיזהבשניהיבואשהסוףלכםאענה

םוכנים!להיותצריכיםםאד,נדולשינוי

בדממהאחדאחדאותנוהורנהקב"ה
תשנ"טניסןמחפגועילך

לקחתצריכיםאתםבכליון.נספהשאנואוהיבדריהולכיפאנואומאדפשוטשלנוהמסר

הורנהקב"הםנפה.שלבעיצוםהנםצאיםשאנוהחדרילציבורלהראותבאםריקהשעשוהדונםאאת

שלנוהםרחקזהשלנושהחושןאלאחוש,ןםכתשלבםצבנםצאיםאנובדםםה,אחדאחדאותנו

כןכלחולים,צעיריםהרבהכיכלבםספר,נדלותהקרבנותלראות.רוציםלאפשוטואנוםהאםת

הרבהכיכלםוזרות,םחלותהרבהכיכלםוזרות,טרנדיותהרבההרבהכןכלנוססים,הרבה

והלאה.ביתלשלוםבקשרםוזרותבעיותהרבהכיכל ,'הדרןהישרהדרןםןםתדדרריםצעירים

שהקב"הלשלבנגיעםתיעדעצםינו?אתלסםםםםשיכיםאנוםתיעדלישון?!נםשיןםתידע

האמתאתלהביןמחפנועילהיותצריכיפלאאתפםתי?עד !?"קוש"עםאותנולעורריחליט

ההטושפ.

להשםבמקופהזהבלענלמתפללהעפ
תשנ"טאוטיסטמילך

ונםהארץנםםא,דקשהבםצבואםריקהםגיעהסוףזה.אתיודעיםוכולנוםאדקצרהזמן

רקםאםינים!לאאנחנולדתייפ?הנדולההסכנהמהאמריקה.עלנדברעכשיואנחנואבלאירופה,

כ"כישיבות,הרבהכ"כנכון,לאזהלכאורהאבל ,'האהבתובליקרהלבאבלשםאםינים,חושבים

םאהבה,כםעטריקיםשהםלכםאגידאניאבלכוללים,הרבהכ"כחסד,הרבהכ"כשיעורים,הרבה

אנחנואבלנכון,שזהיודעיםלאואפילוזה,אתינידולאאבללה',בםקוםהזהבלעגלםתפללוהעם

אתכםשואלאנילםה?טרגדיות,הרבהכ"כלםהבםנפה?םתיםלםהםתים.הרבהכ"כםגיפה.באםצע
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לוננו.חייםזההזהועלוםכסףכי-למה?דציקים,ואנחנובדסרשהכלבנללאוטיבה?בלילמה?

יעדוים,לאבאמריקהלא,הזרי.אתישנולאעםח"וישראלעםיהיהלאפשוטלכםאנדילכא

החשבונותכללפיננמרהזמןאין.אבלמה,לטפלזמןשישחושביםאבלוקשה,מטוכןמאזשהמצב

מכניטשטויות,שזהחושביםאתםואםהרבה.לאאבלזמן,כמהיוזעלאאניכמה?הזמן.ננמר

ננמר.שהזמןידועיםהםהזור.נזוליאתתשאלולפאניקה,

נזולים?איזהש.

הםשהנבריםידועאניבנוטףאבלפוליטיקה,כברזהכיללכ,תנזוליםלאיזהלהניזיכוללאאנית.

העולםלונהחסדהיאעכשיולונכםשהעבודהזה,דבולכםאנידאמת,ומחפשיםחכמיםתלמיזי

ומהעולםהזהמהעולםויעלמולנמרייפלוהרעה)זרכם(אתיעזבושלאאלוכינשמות!להציל-

האב.

שלי?התפקיזמהש.

לכאןהנעתםלאאתםממצרים.ישואלעםאתלהצילזהפהשיושבאדםכלשלהתפקידת.

עםשלהנשמותאתלהצילחייביםמשהו.לעשותחייבמישהוזה.אתלשמועהנעתםבמקרה.

פח.דבליחייבים .האמתדברילאהםישראל.בנותלהצילחייביםהאמת.דברילאהםישראל.

טובוזהשבו)הטומאהמומצונזו(אינטונט"הכשונעט"ש.

ויקשיבו.לפח,דלאבכח.תזברולכומצרים.נשארמצריםנקי.מלוכלילעשותאפשראיפויא!ת.

אתםלפח.דלאמפרוטקציה.ולאמכטףלאלפחז,לאתניזוהרבה.כיכלמטרים,הרבהשולחה'

אין.-להובילהזורנזולרוצים

 .שלוהביזנעטעבורשואלאחזש.

זה,אתוואהלאטיפשווקנדולהמאדבסכנהוהעםלעם,דואנואנילביזנעסדואנאתהת.

אמת.אמתאמתאומו.שאנימהשומעיםלאואתםטישו,נייושוביהיההדולומעטועוד

להניד.צויןלאיותובדיוק.אמויקה.בדיוקוזהאמת,עלמדבואניביזנעס,לעמדבויםאתם

שיונהואמרתישצרי,ךמהתעשהשאתהעזלמנוחהתניעלאשאתההרב,לילהניזרוצהאנית.

מנוחה.לייהיהלאאבלאות,ךלבלוענזולזנאיןאתה,נםצרי,ךשהיהמהעשהבטוף

להתחיל?במהש.

אתלהצילהאחרונההאפשרותזה .שישתנועזשיקשיבו.עזלזברלהניז!לזבר!להתחילת.

יצאו.לפחותאבליצאו,משלישפחותאוליאמריקה.יהוזיאואמריקה

לרפואה?זקוקבניש.

עליו,תתפללואזהשקר.בעולםמזימעורבעזייןאתהלי.החשוביםהזבריםאתלשנותקוזםת.

חשובעזייןהזההעולםכישלימה,לאהנשמהכיאתה,נםאבלשלמה,רפואהצרייבאמתהואכי

זריזהתפילה,זההטבע.זריוזהשבור.לבעםתפילותזמעות.עםשליהתפילותאתרוצההי .לי

הרפואה.אתמביאבאמתמיתזעואבלהרופא.ה'הטבע.

שלי?הרפואהמהש.

שתניעבונע .הרפואהזו '.העבזבאמתולהיותהיאהבתהיאשלישהרפואהבזיוקיוזעאתהת.

ותבריא.יעבדוהתוופותכללזה

בטוחה?.יותרישראלארץהאםש.

הארץאתאושלוהעםאתלנמרייהרוטלאה'ישראלבארץביותר.הבטוחהמקוםשהיאברורת.
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הקדושה.

 ?'.לזםטרש.

הואלך.םחכהה'לעצםך.לעזורהזםןהגיעאלבריבם,לאנשיםועוזרטובלבלושישזיועאדםת,

שורש.םאותושלוניצוץשלו.םהנשםהחלקלךיששלך.טבאאתקיבלשהואכםולבךאתרוצה

רוצההואםצוות.שוםרשאתהםטפיקולאליםדוםטפיקולאחדס:םטפיקלאלבך.אתרוצההוא
ותיקחשקורהםהעלתטתכלאםת.עלותטתכלאםירקהיהדוישלהםנטליותאתולזעובהלב.את

לעצםך.םזהםוטר

וכלות?לחתניםהםדריכיםעםלעשותאפשרםהש,

האםת.עלולאהזהעולםעלזההדגשוםדריכותםדריכיםבדסר.לאםאדםדףכיםהבעיה.זות,
הזה,העולםבליקדושםקוםלבנותצריכיםהםםקדש.ביתלבנותצריכיםואישהשאישהאםת

עגלרוצהואישהרחובאשתרוצההנברכיבעיות,הרבהכ Wכולכןכזהםטררוציםלאהיוםאבל

טפר.בבתיםםשיךבבי,תשםתחילםצבזההזהב.

אלולהםשיך.םשנה.לאזה,אתיקבלולאואםלו.יעזורוהיוםראהשפהלוישלדברחייבהרב

העםאבליתננדו,חשובים,ואנשיםכטפיתיכולתבעלייותר,הנדולהההשפעהאתלהםשיש

ישםעו.

הפתרווהיאאחדות

תשנ"טתםוזב,

אוםרותהנבואותכלהיחיד,הדברוזהאחדות!רקאחדות!רקשאםרתי,םהעלאחזוראנן

לאםההטוף,שזהםהאוםתי?אושנאםר,םהאתםאםיניםלאםדועאזםא,דקשהיהיהשהטוף

לאהחדריםבארץ.וגםבעולם,נםםאד'קשהבםצבשאנחנוברוראוםר,םיםשנהזהםהםאםינים?

אנחנוובארץידוע.זהטבע,םאטונותכולובעולםנדולהטכנהוישביח,דלאאחראחדואףביח,ד

אבלב.יודעלאאתהידוע.וזהבעתון,זהאתב.קראתבטחאדםה,רעידתשלגדולהםאדבטכנה

נםאבלםאד.נדולהאדםהםרעידתםאדנדולהבטכנהאנחנואבללדעת,רוציםלאאבלבעתון,היה

אוםירם.הםקובליםונםאוםריםהםוםחים

יהיה?לאשזהנעשהםהש,

ביחדולהתפלללזה,ב Iשמסבוכלות Iהגשמאתלזווקלהי,לחזוום, Iהמאמינו Iבאחדותת,

ם, Iוחמולבקשולבכותחד Iבדון Iוד Iולהג

ההפרעותמןלהתעלם
תשנ"טואראפ'אלטר

שינטודבריםםלאיהיהנםוהעתידבעזהי"תהתחלה.רקזואבלטוב,הלךשהכלשםחםאדאנן

הםצבאתולשנותתשובהלעשותשירצויהודיםיותריהיולהפטיק,ולאלפחדלאאבללכםלהפריע

כלשתהינהיתכןהםבורכת.העבודהאתלהםשיךצריכיםאתםעכשיוחושבים.שאתםםםהיותר

בהצלחהאתכםיברךה'באחזות.תםידתשארולהפטיק.לאלפח.דלאהט"א.שלםהצדבעיותםיני
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ובאהבה.בשלוםדצקינוםשיחאתיביאחהרבה

ב"ה.היה,ולאקשה,םצבשיהיהאםרתש.

םשהוצריךלאאזםזהלברוחםנטיםולאשםיםםלכותעולםקבליםהיהודיםאםטבלנות,ת.

הואאותנו,להצילםאדרוצהשה'יודערקאניאני.לאהםחליט,הואה'טבלנות,אבלשיפחי,ד

שה'טיםןזהשולחלאהואואםזה,אתצירכיםשהיהדויםבזםןשיפחידחזקםטרלשלחאםיחליט

הואאזלאואםשםח.הואואזברצון,חוזריםשלוישראלבניכילהפחי,דטתםצריךשלאידוע

עםכיאותולהחלישלהט"אלתתלאםה'ותבקשותתפללורקקשים.לדבריםינרוםוהבכיבוכה

אותו.צריךישראל

תתפללח"ו,בעיות,ישאםשיהיה.תתפללכחלךאיןאםתפטיק.שלאלךלהנידרוצהרקאני

להי:תתפלל .םםותהעםאתשתצילחשובהעבודההיאשלךהעבודהכיבשבילךזהאתלדסרלהי

אתלהצילםהשליחיםאחדלפחותאוהשליח,להיותכוחליתןהיהודים,אתאוהבאתהיקבבשה,

אתיצילשה'םתפללאנילהיוםהכלזהלך.יעזורוהיביםינו.'בםהרההישועהאתולהביאהעם

שלום!כולנו.

הדתלודיפותהסיבה
תשנ"טתרוםהנולדןבנימין

עושיםאתםהםצב,םהכן,תתאכזבו.שלאםקוהאניובאתם.בקוליששםעתםתודהשלום,

אבלקשה,םאדםצבעכשיולהיותצריךהיהזםן.הרבהאיןבאםתבאםתאבלטובהםאדעבודה

םהרלעבודצריכיםלכןדחה.םחק.לאהדין.אתדחהבירושליםפהראשוןביוםשקרההנדולהדבר

להילהניעואחדות,בתשובהכולוהעםאתלהחזירהיאהםטרהשלנו?הםטרהםהיטודי.אך

לםתןלפחותהנאולהאתםביאםםשלאואםהנאולה.אתלהביאיכולוזהבתהילים,ונםבתפילה

םשינים.שאנחנוברםהתלויהטוף,לפניהטבלאתםאד

דת?רדיפתהרבהכ"כישלמהש.

היהודיםאםמבחווי.בלחויהדתאתשיחזקמצבעושההילכוהחרדים,ביודתאיוכית.

לנםריהאוראתלאדנלאדכיאבלהחוצה,קורוהיהשלהםהכחאזבקרוב,בסדריהיוהחרדים

לצאת.לאוריתןשלאחושךשלםענלעושההקב"ה

יותר?להטביריכולאתהש.

האוראתולכבותלהרונומנסיםמסביבותנומענלעושיםהםרב.והערברשעיםזה-המענלת.

רקעעליותרברורנהיההאורוכךהזה,האוראתלהחזיקצריכיםאנחנוולכוהתורה,של

החושך.ואיפההאוראיפהראולאבערבויבאוחושךאורשלםצבכשהיההחושך.

מקוםבכלנמצאהקובהדש
תשנ"טתצוהפ'מוחיןשיתוקבלעת 12בתב.

לכםשאםרולהנידיכולהרקאניחיזוק.צריכיםואתםקשה,םאדשהםצביודעתאנילסום.

צריכיםאתםעכשיוםא.דקשהועכשיובקלותיחטיתהלכוהראשוניםהדבריםקל.יהיהלשא
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זהכיזה,אתלכםלתתיכוליםלאואנחנוישראלעםלמעןשלכםהעקשנותאתלהראות

יהיהשהואלוהבטיחהיהםלאכים.עםידחוחיניטיםהרבהראהאבינואברהםלשכם.המבחן

ישהבםהלהאםיןחייביםהיוהםאךזקנה,היתהואשתוזקןהיההואאםנםקדוש.עםשלאבא

היהעדייןהואהםזבחעלאותולהקריבאברהםעלצוהוהינולוכברכשיצחקואפילולהם,אםר

יוםולעבודלבקשלהתפלל,להתייאש.לאלרגע.להפטיקלאשלכם,הםבחןגםזהלהאםין.צריך

םלחםהזוכיקל,לאקשה,םאדיהיהעכישו.לפחדלאהאם,תאתיועדיםאתםבהתרגשות.ולילה

גםה'חלליאתיחפשהיצרהולכיםאתםאםאבלהביתה,וללכתהקרבאתלעזובקליותראכזרית.

כלשלבלב-ובכוללבעבודההכנסת,ובביתבבית-מקוםבכלנמצאהקרבשדהכיבבית,

דאם!!!

·בית·?זהםהש.

תדרוףהםלחםהאבלשלכם,הרגיליםלחייםולחזורהולך",לא Hשלוםריותרשקלםתכוונתאנית.

 .לברוחיעזורלאזהאדם!כלבטכנה!אדםכלברור,זהכולם.ואתאתכם

הולך.לאזז,לאזהאבלש.

ואולייזוז.םשהוואזלצעוק!!!לבקש,דלבר,להחפז,ללחוץ,בעבדוה.ללחוץלהפטיקלאיזוז,זהת.

אתבמריילהמשיילכםיעזורהילכם.יעזורוזהיהודיםהרבהשיפחידםשהויעשההיקברוב

בשורהיעמודאותולהביאשעזרמיוכלמלכנומשיחכשיניענכוחיםולהיותשלכםהעבודה

הזכותזהישראלעםאתלהצילשמים.לשםפחד,בלילהלחםכיפניו,אתלקבלהראשונה

בטחון.ונםהיואהבתישרלאאהבתזהביותר.הנדולה

הביתבעלהואה'אבלהשמים.מןזהנוכן,זהלכםאומרתשאנישמהשתבינורוצהאני

אתםישנה.הואהענין,לטובתמשהולשנותרוצההואואםמחליט,שהואמהלפיעושהוהוא

נשםהוכלנשמות,תצילוזאתבכללאאוםטתדראםםשנהולאפחד!בלילהםשיך,צריכיםרק

לגםריהיאוהזכותשלםעולםזהנשמהשכליודעיםואתםלהציל.הצלחתםוכברביותר,חשובה

שתצליחו!!!רוציםמאדבשמיםלהני.דמהיותרליאיןשלכם.

זהעללדיןיועמדבולוישראלעםאתאוהבשלאמי
תשנ"טויקהל-פקודיאיבנימין

בתשובה.להחזירדכיםקוםבכללעבוד?רנע.להפטיקלאאזםא,דחשוביהודישאתהיודעאני

אתם '.הובדעהזהב,ענלננדהנכוןבכיווןבאםתנלחמיםאתםשרקלכולכם,להנידרוצהרקאני

זהתהיליםקאפיטאלעודלהנידאויותרלהתפללאוהרעלשוןקצתלדברלהפטיקשרקםביניםלא

ה'אהבתחטרוהבטיטהיוםנדולהכךכלהבעיהאבללה',וקרובבריאעולםלנוהיהאםטוב,

שלה,הדריבסוףהמדינהריק.הכלזהובליהאהבהחטרשםים.לשםה'ועבודתובטחון,באםונה

אתאחדשונאיםהדתייםנדולה,בטכנהכולנוכזהובמצבבלאגן,חונגובאריימזמןמתהוהציונות

הנבריםאתשונאותונשיםהיםניםאתשונאיםהשםאלניםהדתיים,אתשונאיםוהחילוניםהשני

מי ???'האתאוהבומיהיהודים.אתשונאיםוהערביםהערביםשונאיםוהיהודיםהשווניטטים

זה.עללדיןיעמודכולוישראלעםאתאוהבשלאומי ???ימכולו???ישראלעםאתאוהב

לאהוב?צריךהחילוניםאתאפילוש.
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לאזההאמת,אתלחפשצריןאחדבלביידענוי,לאיאבללהניד:אפשרותאיןהזהבדורת.

 .להםלעזורצריביםהדתיים,אנחנו,תירוץ.יהיה

תהליםאומייםילדיםמיאה
המבונייםלשהטנויהלבאתייכן

תשנ"טבדמברפיאוטיסטליד
אתלקלקליצליחשהט"אלהיותיכולח"ו,כי,הפעולה,אתלהפטיקלאלכםלהגידרוצהאניבן,

הטוף,דעלעזובלאבגללכם.יבשלשלאאבללושמגיעהעונשאתיקבלח"ו,שמקלקל,ומיהתכניות,

בעזהי"תהטוף,עדלהלחםבגללכם,כשלוןיהיהשלא ,הישועהתבואהי,דגלתחתבאחדותרקכי

תצליח,

אםאפילואבלח"ו,שיקלקל,זהיהיהבאשלאמי ,התכניותעםלהמשיךלהגידיכולרקאני

יכולהישרקידעוגוייםוגםיהודיםויותריותרלאטולאטבשמים,רושםיעשהגםיבואוחלק

אתיצילזהובעזהי"תתפילה,צורתשלדוגמאלעולםתתנופח.דבליקיץיהיהלאאותנו,להציל

להגידלרחובלצאתלמשל, ,דוגמאתתנוביח.דלהילהגיעאיךבידח,להתפללאיךדוגמאתתנוכולנו,

מקום,בכלמוכניםלרחובאולחצרשיצאווכו.'תהילים

ברחוב?למהלהגיד?מה .ש

לראותצריכיםוהםאבןבמוקשיםנריםמבוהשלהלבבותבילרחוב,לצאתצריכיםהילדיםת.

לעולםיתןגםזההטנור.הלבאתירבדהזההמראהואולילהיתהיליםאומריםהילדיםאת

 ,מחלוקותהרבהבעולם,כ"כטובשםאיןהיוםשלליהודיםכיהיעםיחדאחדעםשלתמונה

תהיליםאומריםביחדהדתייםכלתמימים,ילדיםשלכזהמראהלראותצריכיםולכןוכוי, '"הרבה

לה.'

להשפיע?אפשראיךש.

שאמרתי,מהלהגידת.

מקלב?מיש.

אנשים,יותרמכיריםאתםתנטו,ת.

ברחוב,בנטלעשותבציבורמקבליםלאש,

שלמקוםובכלבעתוניםתמונותבגדוללפרטםאבלברחוב,תעשואלאזיכולים,לאאתםאםת.

 ,בעולםעיתוניםמיניבכלזהעלמאמריםהרבהולכתובהעולם,בכלתהיליםאומריםילדיםהמוני

זה,אתלעשותיכוליםואתםחשובמאדזה

שלאפילובכולם,איזה,משנהולאהיהודייםהעתוניםבכלזהאתלפרטםחייביםאתםבודדאי,

לגוייםמאמרזהאםלמשל,היהודים.ביןוגםבעולםהקשותהבעיותעלמאמריםלכתובהגויים,

זהאםבעולם.וגםהחרדיםביןהבעיותעלתכתבוחרדי,עתוןזהאםבעולם,הבעיותעלתכתבו

מצוין.כותבצריכיםאתםוכו.'היהודיםביןובעיותבעולםהבעיותעללכתובמזרחיעיתון

לגויים?לכתובאיךש,

חברתיות,בעיותהמלחמותבעיותהטבע,בעיותבעולם,מהבעיותמדואגיםשהיהודיםלהראותת.

שנלחמיםאלוהעונש.אתיקבלומביניםשלאאלורקכשלון.ח"ויהיהבגללכםשלאלהפטיק.לא
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ובטחוןאמונהשזהאחדותלמעןשנלחםומיא nהטשלהשכראתיקבלוהט"אשלהמלחמהאת

להמשיך,מאודחשובלהמשי.ךנאמן,בןשלהשכראתיקבלואלהה'ואהבת

לעשות?מההפחדרנעיכשיניעוש,

הירקהנדול,לפחדלחכותלשבתלאמוכנים,יותרתהיוואתםלעשותמהברוריהיהכשיבואת,

פח.דבליהישועהאתלהביאדכילעבדוצריכיםאתםמה,יחליט

לעשות?עדומהש,

ביותר,הטובהבצורהלארנןשאפשרמהלארנןלנטותרקזהואחריחזק,להתפללקודםת,

מאודזההעולם,בכלבתמונות,היה,שזהממהיותראפילושיראופרקטי,שיהיהמהפרטומות,

חשוב

יניעהמשיחעבודתכםובזכותשבזכותכםאתכםמברךאניהכל,שניטיתםידעובשמיםלפחות

שנטבלו,בלי

לריעלהניעצשרריקרקסזהכאילולאסוןמחכים
תשנ"טטיוןמוחיושיתוקחולתילדהב.

זהמהתשאלושובאבלבקרוב,הטוףקשה,מאדמאדשמצבידועים,שאתםמהלהנידרוצהאני

איןטפשים,טפשים,שמבטיחים,האטוןואיפהשניםארבעבערךכברואומריםאומריםהריקרוב,

זהבאילואותורואיםאלאלומחביםרקולאלאסוןמחביםביאותם,לתאריותרעדינהמילה

הדברהזה,הנדולהדבראתלראותמחכיםפשוטמתכוננים,לאנםלעיר.להניעשצריןקרקס

ולאוהזהירוהזהירהזהירהואהתיבה,אתשנהעשריםמאהבנהנחטפשים,אותם,שישעשע

מאההתבוננו,לאכיולמהו.שימותו,הבינואזרקנבוה,עלובאמתשהמיםבסוףרקשמעו,

אתלמהאתואיפההאהובה,הבלהאתןולעשותמהישראל,עםאויהתבוננו,לאשנהועשרים

לעשות?מהלדעתרוציםאתםכן,אתוואיפהלן!מחבהבעלןלמהובחוץ,לבלותמחפשת

רקמנהינלאאח.דנחשוןאפילושאיןלעםאויומפנרת, P.C .חולתילדהאלי,באיםבאמת.מצחיק

קופצים?אנחנוכיווןולאיזההים?איפהאבל Iנחשוןלהיותצריךאחדכל-לעשות?מהנחשון.

לאנםאבלבתורה,מחזיקיםהצדיקיםאח,דלאאףללכת.לאןיודעלאאחדואףמבולבלהכל

התורה.עםללכתלאןיודעים

האמיתיים?הצדיקיםהםמילמה?שייךמייותר.אופחותצדיקיםאותםנראיםכולםבחוץ

ראשכמולעבודהלהניעכדישלומדיםהבחוריםאובמחלוקת?שמתעטקיםישיבותראשימי?

מבולבל.הכלמבולבלמאודזהמי?יום?כלתהיליםואומרתילדיםעלשבוכההאשהאוישיבה?

ילדהאניישראל.לעםאוישמים.לשםבודאיהכלהממון,עלשליטהלישיבות,כטףפוליטיקה,

בלאזהרות,יוםבלשולחשהייודעתאנייודעת.שאנימהלכםאנידואניבשכלימונבלתצעירה

אתלשקררוציםלדעת,רוציםלאביהאוזניים,אתוסותמיםעינייםסונריםאנחנואבליום,

מאדהרבהלעיתיםקורה.טבעיעלאחדדברלפחותיוםשכלותראותשמעובאמתיום,כלעצמנו

מיםהשנה?בצורתישאםמהאזטבע.אטונותונוטףוכו.'מאדהרבהכמוני,פנועיםילדיםנולדים

ועכשיושלו?הבניםאתאוהבכךכלה'למה Iטפשים Iטפשיםלעשות?אפשרמקלחתיש?בבית

אח,דדברהשםעםישראלעםהשם.ועםישראלעםעםאחדות Iאחדותהפתרון,אתלכםאתן
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כךכלרחוק,כךכללעםאפשריבלתינראהזהאבלהיחי.דהדבראותנו,שיצילהיחידהדברוזה

טפשים,לבחירות.לעזורדכימהרמתפלליםלמנין,רציםמתפללים,כאשרהזה.בעולםעמוק

חטא,כלעלתצטערושבור.לבעםתהיליםלהגידביחד .ביחדוידויותגידותשבו .טפשיםצדיקים

אחד.אףלאיהרק ,אתכםיצילהשםאתכם.יצילוזהלהיהאהבהכלאתלתתביותר.הקטןאפילו

צורהבאותולהלחםדכיהזההעולםשלהמלוכלךלרחובלצאתלנומתאיםולאמלןבניאנחנו

לנומתאיםשלהם.בנשקלהשתמשהחילונים,כמולהתנהגלנומתאיםלאהרע.יצרשמשתמש

ורקבעולםביותרהגדולהכחהואעזרה.מהמלןולבקשולבכותהקודשהארוןלידבארמוןלשבת

איזה?אבלנכון,השתדלות.לעשותצריךאבלשאומייםואלהאותנולהציליכולהוא

בחרב?בעורבןבלעםאתשהרגוכםוהאוי,בשלבנשקלהשתמשצייךלפעםים .ש

לאזה,ורק .היצה"רשלללבשיגיעחץזה .התפילהזושלנוהחרב .פנחסכםודציקיםלאאנחנו .ת

כולםלאנשלחנו,כיהלידים,כלולשלשיהמלייםאתיוכיחהזמןתראה,ש.הרב .אחרדברשום

אומריםאנחנונאשרולנןםשונה.דברולאמשוגעדברלאםא,דהגיונידברזהוגםנלשחנו.חלקאבל

הראש,עלאפרלשים ,הילדיםעםלחודגבריםלחודםינש ,ביחדהםאמיןהעםכל ,לרחובלצאת

לבקשםשיח,אתלבקש ,העםלנלוישועהרחמיםלבקשוידוי,להגידלבנו,תתורה,הספרעםלצאת

יראוכיישתתפו,גםהגדוליםואז ,העםלכלסדרלהחזירשיעזורמלךםנהיגהישועה,את

לא-חלקוהחילוניים, .לאםתםגיעסוףסוףבעיותהרבהנךכללהםשעשוהעםהםונישההמונים

ירשיםזה .מרותדמעותעםבוכיםםאםיניםאלפיםאותשלהעולם,וכלכזה,םראהיראונולם,

והרבהלא!-לעםלקששייכיםהגוייםלא.-רבהערברקיבואו,גוייםוגם .יצטרפווהםאותם

שנצאאו .זמןהרבהלאאולייודעת,לאאנימתי? .לעתידהתמונהזו .יחיוהרבהאבלימותו,

התורהלפיוזההמסורת,לפיוזהמשוגע,לאוזהאמת.וזהאותנויכריחשה'אוביוזמתינו

 ...וזה
בליכלוםעושיםואינםהגדוליםאחריהולכיםהקטניםכללדברךהקטנים?אחריילכוהגדוליםש.

הגדולים.

 .יובילוהגדוליםאזיוזםיםאנחנואםאבל .אותנוםכריחה'אםתהיההתםונהזוככה!ילךזהת.

הדור.גדוליעלביקורתנאילונאןישש.

מעטיםרק .לגדוליםשומעיםלאבאםתכי .העםעלביקורתזה .הגדוליםעלביקורתלאזה .ת

 .נאילורקזהוהשאר

יוזםה?ליצוראיךש.

והזםןםוכנים,להיותלברר,לארגן,םספיק.םפחדיםלא .לעשותקליותריהיהשזהמצביהיהת.

נמהלדבר .םצבעללדברלדבר, .נ.בהשעשיתםכםולעםלדבר .לדברלהפסיקלאאבל .יגיע

ביחד.להתפללהעםאתלהרגיל .םיתהילשלוקבוצותבה.ב.רקלא .הצרותעללדברשהתרחקבו.

לצוף.שיוכלוהתיבהאתלבבותלאטלאט

נזה?נבסלארגןמידנוכלהאםש.

 .םשהושיקרהעדיצליחלאת.

םספיק?לאזההאםבארץהקדושהאתולהרוסבהיהישבחוריאתלגייסרוציםקרה?לאהאםש.

אתיקחושםםשעדיזוזולא.יוכולפובביזיביץילויזלגורלבלזהנסףאתשיפסיקועדםספיקלאת.

יזוזו.לאאזעדהבבותו"חאולצבאהחשוביםהבחורים
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הקודש!עווציאתלסנווווציםנםש.

 .ביויוזהכתבתיהכל .,התחנותעלהחדויםביןטובהלאנםדעהישכילכולםםפויעלאזהת.
יהיההקרובשבעתידיודעתרקיודעת.לאאנינםוזהלרחובולצאתמתיוזהלא,אחדדבררק

רחוב.רקאחרמקוםיהיהלאכילרחוב,ירוצוכולםהואשונההאסיפהבנללואזנדולפחדמצב

בעולם.מקומותמיניבכליהיהשזהיועדתאניאבללכותלאפשרנם

לזהשםניעתשובהשבעליודעיםאתםמאהבה.נדול,פחדבלילהניעלכםלעזורנלשחנו

נניעבע"השבעצםינואודוכיםשני(שקייםים)אםותיאני ,יותוהנבוהבםקוםעוםדהואםאהבה,

אותנו,להצילםאיינדוללפחדינווםשה'השניוהצד(לתשובה)לזה

ח'ואזותדבוותדבווישראל.עםשללמיםתקפצונחשון,ואתםהמסואתקיבלתםאתם

הבטחהעםהיםלפניעמדישראלעםשכאשרכמובווו,עכשיוהכיווןכישאלות,םספיקיעזוו

אתלהכניסיעזור,שהיולהאמיןלהיכנסיצטרכווכןפחדבליהיםאתלעבורשיוכלוהישל

ישראל.עםזההיםוהיוםלהמשיןלעצורלאהראשעדמניעיםשהמיםואפילולמיםהנוף

לוושיששםאםיןשםיבתוותולוהבטיחוה'וחיזוק,תוכחהאםת,דבויולהנידלהיכנסוצויכים

עכשיוםתנבויצה"ו-מושיענו,הואםלכנוהואאבינוהואכיבכלללדאוניצטוךלאםלא,ביטחון

חייבואתהעליואהובהעםאבלבקשיים,אובקלותאויצילנוהשםבסוףלהלחם,להפסיקלאאבל

לעבודצויכיםאתםלדחוף,לדחוףםשנה,לאאיטיים,שלןשהעסקניםואפילולפחד,ולאלהםשיך

שלקבוצותולעשותלהתפלל,אכפתשלםישהונואהלאכיכשלוןלהונישולאלפחודולאביחד

 ,תהילים

מוותלפניהרעהציר
אנשיםשיותרכמהאתולקחתרוצהוהוא

תשנ"טסיוןמוחיןשיתוקבעלתב.
ווקיודעת,אניקל,לאזהבקושי,באטובדבוכלםאוד,פשוטמשהולכםאסביואניעכשיו

כלננדלהלחםיוכלולא(בקב"ה)חלשבטחוןעםאלהכי ,זאתבמלחםהישאווםביניכםהחזקים

אואתכם,יחזקוזהאבינואבוהםאתלשכוח·לאאבלאתכם,לעצוולנסותשבאיםהקשיםהדבוים

שלאסימןלאהעםלהתחתןלטעותלינתןשהיזהאיןלהנידיכולהיההואאבינויעקב

לשםשעובדאחדכלעםוככהלנדולותהניעוהואהתפללוהואהמשירהואאבלמשהו,בסדר

לאהאלההשניםשכלס,םהובוללםודהאדםאתםבלבליםהזה,העולםשלהצוכיםהעולסשימם.

כםהאבלננדושמיסלשםונלחםוננדונלחםוקשהוכםהשלוםהדוךאותולהוציאאדסבןלאףנתן

(היצרהאויבקל,יהיהלאעכשיולכס,םודיעהאניקל,יהיהולאהדוך,םןסטהלאננדושנלחםו

לאלבדלהעלםשיכול.כמהאיתולקחתרוצהוהואמעטיםשימיויודעוהואמוותלפניהרע)

קלשיהיהתחשבוואלמאוד.וקשהאכזריתמלחמהוזהאפשרשרקכמהיקחהוא .אותויספק

ולאלפחדלאאזזהאחויונעםאודקשהםכהלהיותשיכולתדעוקלקצתלפעםיםיהיהואם

 ,םצבובאיזהישאוווכמהזםןכמהאבלחיישואלעםלעצוו,

קל?יהיהשלאהכוונהמהש.
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יאיןאחזזגלתחתבידחללכתיצטרכייהםנפדויתקבוצותעלשיושביםמלכיםהרבהישכית.

העמזהאתשיפסדיובגללגםהרעיוןנדגילחמוילכןהמצבוזהכולם.מעללעמדזשיכילאחזמנהיג

מפדח.פשוטוגם

לשוןולאמחליקתולאשמיםלשםזהשאימריםמהכינג,דילחמוגםמחליקת,נגזתזברוואם

לאשאנחנוכמהתראיתגיזי,ואםהי,אתאוהבלאמיבטח,יגיזו,היאהבתעלתזברוואםהרע.

נגזלהגיזעבירהזהתורה.לימוזהרבהכןכלוישחסזבעליאנחנופתאום.מהיגיזו,בסזר,

להלחםקליותרפשוטהתקשירכילהםמפריעהתקשירכןכללאהמצב,וזהעבירה.הקהילה.

הרעשהיצרכמוהסכנהלאהחילונייםהאחרונה.לישועהשיובילזברכלכנגזילחמוהםאבלכנגזי

הזתיים.ביןגםאבלהחילונייםביןרבערביישבתוכינו.

ישראלאתלאחזהואהנביאאליהושלתפקיזוהריישראלנצחבספרוהמהר"לזבריפיעלש.

חזות?.לאלזאוגהיוםתפקיזנומהכןואםמצריםביציאתאהרןשלכתפקיזו

מיכניםלאאנחנוואםמיעםלהיותצריןשלוםלעשיתיגיעאליהוכאשרכיגםחובהלנוישת.

לני.וגםקשהיותרהרבהתהיהשליהעבדזהאזשלנוהחלקאתלעשית

לעביז?צריכיםאנואיןש.

במהירות,הטפריםאתלהוציאשלנו,הדבריםאתבידלחלקולדבר,לדבראטיפות,לארנןת.

באכזריותילחםוהיצרבאמת.העולםאתולהציףולכתובולהנידולדברולחלקהאננלית,במיוחד

לשבורדלת,איןאםאחרת.דלתלפתוחאחת,דלתיטנרולהמשין.לפחד.לאאבלהאמת.ננד

נלחמים.ככהלדת.ולעשותהקיראת

בקריב?אזמהרעדיתעלשמועהש.

עכשיו.דעמשהוקרהשלאנסבעולם.יותרהגזולהשקעעליושביםאנחנילהיות.שיכולנכון

בטבע?שקעאוטוביםלאמעשיםשלשקעש.

שניהם.ת.

למשיחמחביםלאהדתייםביקשה,המצב
ט Wתשנתמוזהקודשמערוצילשדרניםב.

להגיעלכםלאפשרדכיהמזעאתשלחהיכימאז!חשיביםשאתםלכםלהגיזריצהאנילשום,

כילםיחזקאל,למזוכולםהנבואית,אתיוזעיםכילםעכשיוקצר.מאזבזמןאנשיםמאזלהרבה

להרייחאובפיסלזכותמחכיםהחילוניםלמה?דניוק.לזעתרוציםכולםאבללמשהו,מיכנים

גםחלקםהזתיים,הקניית.אתלהמשיןלהםשיאפשרעולםריציםשקט,רוציםהםבבוסרה,

זתייםוישופאהכיפהלבישהזהעולםושלקניותשלהחייםאתגםלהמשיןרוציםשקט,רוצים

אפשרבאויר,הזה.הזבראתמרגישיםיהםבמזהרקמחכים,יבאמתלגאילהשמחכיםמעטים

 .להרגישאפשרבפה,זהאתלטעיםאפשרבעיניים,זהאתלראיתאפשרהמסיכן,המצבאתלהריח
מדזאגיםהאלההיהדזיםהאמת.אתודלעתלהרגישלראותזכאיםאמתרדזפיקראבלבעור,זהאת

לאהםואםלמשיח.מחכיםלאהדתייםכיקשה:המצבולמהקשההמצבכיבצזק,כןובדצק.

אזמהרעיזתמענין,זבראיזהלמשהישמחכיםישרקמעטים.רקמחכהמימי?!אזמחכים
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לעולם!אויישראל!לעםאוילנו!אוימענין.לדברהחייםאתשיהפוךאחרמשהוואולימלחמה
להוביל,חייביםהדתייםביהדתיים,אתלהחזירצריביםאתםהאלה,הדבריםאתיודעיםאתם

ואתםקדושהנשמהיהודיבכלאבלקשה,מאדהמצבכן,נשארומילהוביל,מובניםלאהםואם

להתפלללישון.ולאלאכוללאזמןאיןאתם!כןהמצב.אתלהציללעזורשנשלחוהשליחיםמןחלק
t 

נעימותדריכםמיניבלכלארכותבמיליםלאלדבר!לדבר!לדבר!ולילהיוםהכל!זהלעבודהולצאת

לאוזהאותנויחזירהואלבדלהינחזורלאשאםהיאוהאמתאמת!להנידצריכיםיעזור,לאזה

יפלו.הרוביפלווהרבהיחיוהמאמיניםרקאותנויחזירהואאםאבלנחיה.לדבנחזורואםקליהיה

היאהבתעללדברנםבפח.דרקלאאבללדברצריכיםרקידוע,זהכתוב,זהחדש,לאזהאבלכן,

אתרקכולםעצמם,אתאוהביםרקהבעיהוזוזהעלמדבריםלאאותולאהובפשוטלאהוב

אתאחדבאמתאוהביםאנשיםכאשראחדותאחדות,ישראלאהבתעלהיאהבתעללדברעצמם!

אחדות.ישאחדותישהשני

המשמעות?מהנטיםלראותזכיתיש.

התפרטם.שלךרקניטים,והיוראוהזהבדורכינט,ראיתאתהרקשלאלהנידיכולהרקאנית.

חייבלנסשזבהשאדםמחייב,מאדהזההנטאבלשל,ךבעבודהשתמשיךדכיקרהשלךהנס

במהלהצילחיאתהפרטיים,חייםלךאיובבראתההאמת.אתלפרסםהחייםאתלתת

לבן,נס,לראותבולםזבוישראלומדינתישראלעםונםנס.לראותזביתבייבול,שאתהנשמות

עדוישכב.דעליהםיפולהדיןקרה.שלאואומריםהעינייםאתחזקשסונריםביעלהואהעונש

אין.זמןהרבהאלבלחזורזמןפקס

הבית?בהרהמיםעםמהש.

הכרה,בליאנחנוכמעטעמוקהשינהישניםאנחנוכילהזיזלזעזעלהעירבאזההדבראותוזהת.

היכילהני,דיכולהלאלא,אונכוןזהאםלדעתרוציםואתםאותנוומעיריםמזיזיםזעזועיםקר

בחירה.שוםלכםתהיהלאאזכיבודאותשתדעועודרוצהלא

נביאועובדיעקבש.

עלללבתבדאילאלבןבולם,אתלבלבללעולםנשלחנםזההזה,האדםאתמבירהלאת.

עלללכתנבואות.עלולאאמת,עלללבתאומרתרקאניהאמתעלללבתבדאיונבואות,ניסים

לחיות.אפשראיעבדוהבליכיעבודהדורשוזהחזקמטפיקזהאמת

לעשות?עלינומהיותרלפרטיכולהאתהאםש.

לדברבארץ.היהידוםכלשלהרוחניהמצבעללדברהאמתאתלהנידלדבר,לכםלהנידיכולהרקת.
לדמייןלוקשה-שלומהתענוניםשנהנהאדםמפחיד.כ"כלאזהלמותכיהרוחניות,הטכנותעל

מחלותלויתןזהמזה,תענונומקבלאוהבשהואמהשכללנצח,יעלםשהואלולהנידאבלמוות,

לארוחני,עולםיהיהוהעולםהרוח,עםויעלםלאפריהפךהואשלוהעוה"זוכלהנוף,אתלושיכלו

במשקל,קלקל,דבררקכיהרוחני.בעולםלחיותיוכלוהםרקרבהלעדינותשיניעואלהורקנשמי,

לעבוריוכלולאאלו,נטיםותענוניםבתיםוהבנדים,הכטףהזהב,וכלהרוחני.בעולםלהיותיכול

הרוחני.העולםלביןהנשמיהעולםביןשניצבהמחטוםאת

פשוטשאתםולהביןלהתעוררמהיהודיםולבקשלבקשתהילים,להנידלבכות,ולדבר,דליס

יהודי.כלואהבתהיאהבתאחדות,עללדברלאיבדו.ילכושחלילהרוציםלאואתםאוהבים

אז?בתשובהלחזוראפשריהיההאםחדושיםכמהתוךבאשמשיחמרנישאניש.
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לאאבלחודשים,כמהבעודשיגיעצודקשאתההלואיאבלשיתגלה,אחרילחזוראפשראית.

כמהבאמתיודעתלאחדשים,כמהבעודיגיעבאמתואםמוכנים,לאשאנחנוכמהלשכוח

פניו.אתלקבלישארו

לעשותזצריכותהנשיםמהש.

זהביחדשלהעניןקבוע.ובאופןביחדביחד,שיהיואבלהעולםבכלתהיליםשלקבוצות .ת

חייבאדםהי,עםבאחדותלהיותכיהכלנכללבזהכיביותר,הגדולהתיקוןזהאחדותהתיקון,

הבריאה.אתלאהובחייביםה'אתלאהובוזכידורש,שה'דברוכלהמצוותאתלעשות

המשמעות?מהמלחמותעלחולמיםאנשיםש.

מינילנונותןוהיכיוונים,מינימכללבואיכולוזהגדול.לשינוימוכןשהעולםמרגישיםכית.

לחזורבמקוםאבלשמרגישיםאנשיםוישפחדישלכןלהיות,יכולמהלנולהראותכדידברים

מפחידם.רקבתשובה

 ?/הלאהבתלהתעוררלעשותמהש.

זההבעיהעצמך.אתלקרביכולאתהרקרחוק.מרגישוהואבקירובהיוםכלעודבאדםמעניןת.

להעירזכידקירהמבקשהייתלאהשם,אתלאהוביודעבאמתהייתאםכילאהוב,יודעלאשאתה

האהבה,אתלהעירזכימשהולבקשצריךלאוהואלרגע,לאאהובתואתשוכחלאאדםכיאות,ך

יותרקרובלהיותאיךחושברקהואהיוםכלמזהמנוחהואיןהגעגועיםאתולילהיוםמרגישהוא

להיות.שיכוללקרבהסוףאיןכיאליה

ריחוק?לפעמיםהרגישוצדיקיםגםאבלש.

הכל.זהאבלהכוחותאתלהחזירכדיאחר,משהורוציםדקירה,צריכיםלאאחר,משהוזהלא,ת.

משרתמספיקולאלה,נותןמספיקלאשהואמרגישלפעמיםאבלאהובתו,אתמרגישתמידצדיק

 .ריחוקמרגישלאאבלאותה,

שליזהתיקוןמהש.

רקאדם,בתורלהעלםלזולת,רקלעם,רקעצמךאתולתתשלך,הרצונותכלעללבטל .ת

 '.העבדלהיות

ישרלאעםלשהחייםעללהלחםצריכים
תשנ"טתמוזא.ליבב.

לחייםמתרגליםוכאשרלייתר,שצריכיםמביניםכולםעכשיוכיקרובשהסוףסימןזה

אתיודעאתהאבלהסוף.שלסימןוזהלחולשהגורמתהקרבהזה.עלמייתריםבקלותלאמסודרים

כיהאמת,דבריאתולחלקולכתובולדברלדברלדבר,צריכים .להצילבשבילשניצלתיודעוגםזה,

זוכראתההעם.אתלהצילזכילהלחםחייביםכמוהוואחריםוהרביוםכליום,כלאותנומזהירהי

למחלה,אותךיחזיראוליזהכיגופניכאבמכלמפחדשאתהכמהשלך?החייםעלשנלחמתאיך

לזה!נולדתאתהישראל!עםשלהחייםעלתלחםעכשיוהחיים,עללהלחםזהמהיודעאתה

העם!אתלהציללעזורבשביללכאןבאת
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העם.אתלהציללעבדוההמשפחהאתלנייסדכאיאבלהבית,שלהתקיןזהחסדשלהעניןש.

להמשיךרוציםכולםמוות.אוחייםלששהמצבמרנישיםחרום,שעתשזומביניםלאאתםת.

נדולה!בסכנהאנחנואלבבשקט,היום-יומייםהחייםאת

 .אומריםשאנחנימהאתלכולםלחלקביחד.יעבדוהםנפרדים,~בלדבריםשנילהיותצריך

יעבורהחומרכיממשלהתננשותיניעלאזהאבלשבאמצע,וחלקומאמיניםמתננדים,יהיונכון,

רקזהעושיםר.יהרבשאתההעבדוההעם.לכלמחולקאלאאח,דבמקיםולאבמה,עלולאלידמיד

בתשובה.הרבהיחזירזהנפדר,נראהשזהאפילויח,דאלוושניהתורה,עלשמביססיםמוסרדברי

לשיזולמיחושיםימיםלאריכותסנולהלךישהאם .ש

משהולואנידחיים.מקבלאתה-ישראלעםשלהחייםעלנלחםשאתהזמןכלחסד!כן,ת.

לבצע!להתחילכדאיאזלבצע,התחלתלאשעודהעבדוהמכותרקחיאתה-פשוט

בלשמות?האמונהתקוןעללהנידלוישמהש.

לדברלהפסיקשחיזקתי.ממהיותרלחזקיכילהלאאניחיזוק.ממנירוצהרקאתהידוע,אתהת.

וננמר!!!הולוהזמןכיבמרץהעבדוהאתולהתחילאיתנו

העם?בהצלתכשעיסקיםהעבדוהאתימנעא nשהסלחשושישהאםש.

הכניסויהודיםהרבהכ"ככיענקנראההואעכשיוקטן.ומאדנדולמאדכחהואהס"את.

חי,הואשבהםהלבבותעםיחדאותויהרונהיאבלמאד,נדלהואולכןבשמחהלליבםאותו

המיטהלידעומדהואאםאפילולהמשיוחייבאתהאבלכן.לפנימהםאותונוציאשאנחנואו

ללבלהכנסיוכללאהואהעם-בהצלתמתעסקשאתהזמןכל .ביוםשלוהשולחןולידבלילהשלו

שלו!

תורה?בחידושינםאוהעםבתקוןרקלעסוקהאםש.

בהצלתעוסקעושהזהייתמההקרב,באמצעויושבהשניההעולםבמלחמתחיהייתאםת.

בחידושיםזאונשמות

העם.אתלחזקכחלימוסיפיםהחידושיםש.

דכירקחיאתהסתם,חילאאתהמתת!אתהקיים,לאאתה-לשכוחלאזמן.לוישאםת.

שעברת,מהזהביותרהגדילהחידושלו?!עוזרזהאםמשנהזהומהאתה?!מיהעם!אתלהציל

אחר!דברשיםילאהיעדברקאתהחי-מת.יאתה

האזיני?שירתעלשיעיריםלקביעהאםש.

שכן.חישבתאנית.

ישיבית?למשגיחיאולמשפיעים-חיזיקמאמרילהפיץאיוש.

יאםהעם,שלבידייםיהיהיאםשמים.לשםעיבדיםהםכמההשאלה-משפיעיםישלעם.ת.

זה.אתיקבליהםגם-אמיתייםבאמתהם

לעם?דלבררמהבאיזהש.

בסכנההנשמהאבלחשיבהאמנםהרמהאח.דכלעםלדבראיותלמדיבדרושל,ךדברותמשיות.

חשיב?ייתרמה-ניראה
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תקון?יותרצירךאיפהש.

ה.יםאהבתיותררחוקיםהםהבגירם,אצלת.

לפשוטים?אותורהלבנידלברש.

אחרים.לדבירםזמןהרבהלךיהיהשלאיעדותאנילדתיים.קראבללכולםת.

שלי?התפקידםההאשה:

נםלךכראיבנוסףשלך.התמיכהבלילעשותצויךשהואמהאתלעשותיכוללאבעלךת.

עםהרוואתלהציליכולההאשהקוח,שלבזמןכמותהילים.שלקבוצותלאונןלהתחיל

אותםוואההיואיךהיו,הםמילרעתוווציםשיטותמחפשיםהנבויםביותו.הישוההניון

והיעילהפשוטהרבואתעושהוהיאהעםלכלונםלילריהסכנהוואההאשהאבלבשמים,

ביותרהנדןלההתשןבהזןהילב,בכאבתהיליםדבםעןת,תהיליםתהיליםןןןאומותהיא-ביותו

לעשןת?'אפשרעדוםהאלביכן,יניד:הןאיבןתר,החכםאפילולנבר,זהאתתנדיאםאבללםצבנן!

הםשיח?אתלהיבאנזכהשבןר,בלבתהיליםיאםרןשכןלםמא,תדברךהאםש.

הראשעלאפרישיםןןידןי,ינידןלרחןב,ביחדיצאוביח,דתהיליםינידןביחדהעםכלאםת.

בקלןת.יניעשהםשיחברןר-התןרהטפראתאיתםןיביאן

טובים?ןםעשיםתןרהבלייתבטלהיצה"רזהדייןעלש.

זהלהנדילאשםים.םלכןתעןללוקבלהלבאתלשבורהי,עםאחדלהיןתהי,עםביחדקרצריךת.

יציל.בדואיזהאבא,ליבתיבדחלחזורטליחה,לקבשביחדבידח!זה-אלאזה,אן

כראןי.שםיםםלכןתעלוקבלתחטרדבירךלפיש.

םאדו.קשהתהליךזהםילים,קרלאאלהשםים.םלכןתעןלכן,הי,עםאחדןתזהשחטרםהת.

אחירם?לחזקדניעצםיאתלחזקאפשראיךש.

יןתר?!להביןצריךםעלהשלדיןביתאתשראהאדםת.

לכום?זןכרלאאניאלבש.

זהםהןהרנשתהםןןתלפניהפדחאתוהרנשתראיתאבלחןפישת,בחירהלךהיתהשלא.בדואית.

נשלחתי.זהבשבילהזםןלכםתפללתאנילך.לתתיכןלהלאאניםזהיותרלתחיה,לקןם

בנלןת?שהשכינהבנללזההאםהםח,פנןעידרככם,דןקאבאשלכםהנילוילםהש.

לאםםקוםלבןאצריךהםטרולכןשלםלאהעןה"זההטבר.לאזהאבלאןםרשאתהםהנכןןזהת.

ברןר.ולאשלם

תצליח.מכןתהכילדצךלעםןדתםשיךשאשתךאןתךםברכתאני-לבלע

יןדעאתהבעיןת.הרבהישלכןאםת,םעטרקישאבלישיבותהרבהןישכולליםהרבהיש

לאזהזה,בםקרהאךחשןב!!!םאדזהדםעןתעםאםאשלתפילההתפילה.ןזןאחתדרךקרשיש

החסרהחסרזמהלחסר.לשךהכחאתלתתצודיואתהאתכם,להעירכדיהןהבעיותכיםטפיק

לשרהולצאתשלךאמותהריאתלפתוחצויךאתהת"חןאתהאתה.כן,העם.אתלהצילהוא

אלפיםןישםהקדוששידרןקרבנותאלפיישאבלאדח,קרבןהואהבןנשמות.להצילכריהקוב

נםתצילזהחדסבזכןתןאןלילהצילםלעזורחייבאתהריקה.שלהםהתןרהאבלשחןרשלבןישם
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בורחיםהםואםהי,לשהאהוביםהבניםשהםהדתייםבזכותעומדוהעולםקשההמצבהבן.אח

הישיבוח,בכלהבניםכלהבנים,שללנשםוחלדאונחייבאחהנםלכןיהיהווומהאזאבאמבית

הזה!!!העולםננדלםלחםהלצאח-הכולליםבכל

כחלןישכיאות,ןלהעירבםיוחדאחכם,להעירכדיצרהילכםשלחשהשםשובלכםאנידאני

שלוהבעיוחקשה,םצבלכולנוםחכהכולם!אלאאחחקבוצהרקלאכולם,אחנשםוח.להצילרב

אחולהחזירלםלחםהלצאחחייביםלכולנו.שםחכהםהלעוםחקטנוחבעיוחיהיושלןהבן

אמח.לחורחהכולליםואחהישיבוח

להניעיכולחואחהמצילשחטדכמהיודעאחהבעולם.מקרהשאיןיודעואחהח"ח,אתה

התקוןאחאחםנםוחקבלוהעולםאחלחקןחעזרוחוזרח,שובאניכמוני.חחשובוחלאוחם

אחלכווןצריןאחחבזה.אשםלאאחדואףקשחחמצבחכח.אחישלןכינבחרח,ולכןשלכם.

לחניד)(םעיזיםנדולחבעיהשישיודעאחחלאםח.הדחייםואחהעםאחלהחזירשלןחכוחוח

יושביםחםהם?ואיפהבניו,אחרוצחחיכירבטבליביאוזחחזה,בעולםביוחרחחלשחמקוםוזה

בחוץ!חלבאבלולוירמם

אחד?נחשוןאפילושאיןהכוונחמהש.

חפרנטח,שלחמעםדאחחזה,חעולםשלחחייםאתחכל,אחלחקריבשמוכןאחדאפילואיןת.

אחדוחאחדוח!לחיותיכוללאוככהנניעוחעםכולםישראל,כלללםעןהחייםאחהעמדה,אח

ישראל!!!אהבחבליחיעםאחדוחאין ,'העם

חדחוח,וממשרדחפניםממשרדחקציביםעלורביםמחולקיםהעולם,שלהפסנההדתיים,

חכלשמים","לשם-השניאחאחדשונאיםשמים,לשםשחכלוטועניםכטףמחמםשלחלקבלדכי

בחי???בטחוןאיפה ???'האהבחאיפהשמים.לשם

"בטחחשובח",לבעלישיין"בטח"משונח",עליוינידוחמים,לחוןחיוםיקפוץאחדנחשוןאם

למים.לקפוץמשונוח",לקבוצוחשיין

לחכוח.ולאאחדוח""לעשוחשצריןאמרחאחש.

חכמיםהחלמידיהחדרים,עלשאמרחימחשכלברורושיחיהחדרן!לאהיאחזאחחדרןלבאת.

האהוביםהבניםהםכיבידם!חמפחחכיכולנו,אחלהצילדכירקזחאחאמרחי-חורהוהבני

כלקודםצריכיםככח,זהאחלעשוחרוציםאחםאםחבל.לאמח!לחזורחייביםכלקודםהםולכן

כל.קדוםחדור,נדוליאח

טפדרים,אשכנזים,-לחטכיםצריכיםכולםיטכימו,האלהשחרבניםאחריביח,דכולםלבאת.

לבכוח,וידוי,להנידחראש,עלאפרולשיםלרחובלצאחוצריכיםוחטידים.ליטאיםירושלמים,

ובחורוחבחוריםמנפח,ישלעשוח???אפשרעודמחישראל,לעםישצרוחהרבחכ"כרחםים.לקבש

לקחח-לעשוחאפשרעודמחםשונוח.ביחשלוםבעיוחונפטרים,חוליםצעיריםמחדר,ןיורדים

באננליה,נםישראל,בארץרקלאלשמים!!!ולצעוקאפרעליולשיםלרחוב,חחורהטפראח

ביחודים.חלויוזחכולובעולםמקוםבכלדומחחטפוריחדוים.בושישמקוםוכלאמריקחאירופה,

כםולםשחוחאריןשאוםרהמחפנועימחילדיםמאחנואחדישאםכיברור,טימןלכםאנידאנית.
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ותוכחה,מוסרלהניינלשחנואנחנואמת.לאזהאזבאהםשיחמתיאומראווכדו,'אדםהרעידת

העם.אתולהעירהסכנותאתלהנייאלאלהפחיי,סתםולאואמת,חיזוק

בעולםביותרהחזקהנשק-בקבוצותתהליםאמירת
תשנ"טתםוז 12בתב.

רביםיהודיםשלקבוצותאםולכןחזק,יותראיןבעולםביותרהחזקההתרופהזהתהילים

אחדותרקהיוםבקלות.הישועהאתולהביאהעולםאתלהציליכולשזהברורביחדתהיליםינידו

הרשעים.עםילכוהדציקיםהםקל,אתויוציאהטבלנותאתיאבדהשםאםוח"ואותנולהציליכול

מיאבלהרשעים,עםזאתבכלללכתיכולהואבביתלבדתהיליםשלוהחייםכלשאםרםיאז

העולם.אתלהציליכולתהיליםבקבוצותשאומר

הנשיםכלאםולכןהגנרמןגנוההיותררוחניתרמהלאשהטבעישבאופןלהנידיכולרקאני

זה.עםילכולאהנבריםאםאפילובשמיםשינוייעשהזהביחדתהיליםינידו

יעשו?הגנריםואםש.

משיחיבואמדית.

גנירם?כמהש.

העםרובת.

עם?זהמהש.

יהודי?כלזהעםת.

לומר?כמהש.

להנידשיצטרכולהיוםאותםיכיןזהואזבקבוצהבשבועפעמייםלפחותינידיהודישכלדלאונת.

איו.וידעו

לעכשיו?נםחשובהשהיאאוההוא,ליוםהכנהבנדררקהיאהיוםתהיליםאמירתהאםש.

יודעיםשלאתורהבניאפילווישהאנוכיותזההיוםהעםשלהבעיהקורה.מהתלויונםנםת.

מטויימים,הכשריםרקצדיקיםשהםמרנישיםישראל.עםעםאוהשםעםאחדותזהמה

יחדאבלוכו'אחריםבבתיםאובשמחות,אפי'אובמטעדות,לאכוללאנזהריםהכל,אתמעשרים

שלואמותמהד'לצאתצריואדםולכןהשםאהבתאיןואפילוישראלאהבתלהםאיןזהעם

להשם.להניעביחדואזביחדאחריםשלאמותדל'ולהניע

לתינוקות?תהיליםעםמהש.

לעשותיכוליםילדיםבשמיםחשובמאדזהתהיליםשלקבוצותיעשוהילדיםנםאםמצויין,ת.

וכו'בתיהכמווקבוצותהתפילהאחריהטפרבביתוהבנותהתפילהאחירבבוקרבחדר

הזההנשקעםשלכםוהדרוביותר!הנדולהאוייבננדביותרהחזקהנשקזהתהיליםסיכום,

לפחותלהפנשנשים,זהואםביח,דתהיליםלהנידביח,דזהביותרהחשובהבמלחמהולהצליח

לאלפעוללומדיםמזהכילהנידחלקרקאחדלכלמחולקתהיליםטפרכלולהנידבשבועפעמים

שלחלקרקלהיותאפילולרצותלנברקשהיותרהנברים,ונםשלימות.שלכחלקאלאכיחי,ד

בקלות,הישועהאתלהביאיכולוזהבחלקים.תהיליםטפרכללהנידהמציאותזהאבלשלימות

להפעילאיולדעתשנצטרומאדנדולליוםנםאותנויכיןזהעושים,שאנחנומהמטפיקלאואם




