
  

  ניץ'זתורה בויהספרי למה נשרפו .  א
  .תקשור עם דניאל

 ,גיוואלד, גיוואלד, גיוואלד, גיוואלד, אוי   
בחול המועד , טרגדיה גדולה בבני ברק

ספרי תורה , ספרי תורה נשרפו ,סוכות
שנשרפים כל כך ככל יהודי יודע , נשרפו

 וזה סימן , זה אסון גדול, הרבה ספרי תורה
 12לפני זמן קצר גם  .לעם ישראלמאד רע 

וזה מסר לעם , ספרי תורה נגנבו בבני ברק
  .ישראל

אחרי ההלם שעם ישראל  ,לצערי הרב   
אחרי ששמעו שכל כל הרבה ספרי  ,קיבל

אחרי ששמעו שכל כך הרבה  ,תורה נגנבו
אחרי שיקברו  ,ספרי תורה בבת אחת נשרפו

, יחזרו לחיים רגילים ,תורההאת ספרי 
וריהם וימשיכו כאילו ישימו את זה מאח

  .שלא קרה כלום
אלפים , אלפים אלפים צמו, ביום כיפור   

האם הייתה  ,אלפים הלכו לבית הכנסת
  !לא היתה?  תשובה גדולה 

האם החלטנו שאנו מחסלים את עגל הזהב 
לא  ?רבבנו אותו בתוך האידישקייט שלנו עש

, אמנם יש בודדים שעובדים על זה .חסלנו
אז  .אבל לרוב לא, זהשהולכים לכיוון ה

שלח גנבים ו ,ה שרף את ספרי התורה"הקב
  .להעיר אותנולהפחיד ו ,לגנוב ספרי תורה

כי אם ,  לעשות שינוי חזקחייביםאנחנו    
 , ימשיך לכיוון שהוא הולךידישקייטאה

 בעוד עגל הזהבשל , כיוון שהוא של השקר
 . אמיתיידישקייטאדור או שתים לא ישאר 

עגל הוציא כל גרגיר של אנחנו חייבים ל
, של הגשמיות, של העולם הזה, הזהב

ולחזור , של הדמיון לגויים, גשמיות יתר
גם , גם בלבוש,  כמו פעםידישקייטאל

חזור וגם בזה שאנחנו חייבים ל ,במנהגים
ולעשות  ,יהודים אמיתיים כמו פעםולהיות 

העולם ,  לבין העולם הגוייוביננהפרדה 
  .החילוני

ים אנחנו נמשכ ,  יבלעו אותנוהם, אם לא   
ואת , ורוצים את ההנאות שלהם, אליהם

צניעות זה הדבר הראשון הו .התאוות שלהם
  .שאנחנו צריכים לתקן

החטא הראשון ,לא לשכוח" קדושים תהיו"  
והחטא  ,היה בצניעות שהנחש רצה את חוה

השני היה לשון הרע שהנחש דיבר לחוה נגד 
  .ה"הקב

, ובני ברק מובילה , ברקניץ זה בבני 'זוי   
, המודה בביגוד נשיםאת , לפני ירושלים

   .תגוית הביגוד נשים לפי המודה החרדי
הבגדים הלא צנועים שנקראים , הפאות   
 בארץ בבני והתחיל ,בגדים כשרים' כביכול'

עם   .עקיבא הנקרא ֶרבי' ואוי לנו ברח ,ברק
, איך יכולה להיות קדושה בבית ,ישראל

 ,כמו לפני מאות שנים  בלבוששהבעל צדיק
והאישה לפי המודה האחרונה נראית כמו 

פאה נוכרית עם  .כמו גויה, אשת רחוב
כמו אבל היא , כיסוי ראששחושבים שהיא 

עם חצאיות , עם בגדים צמודים .גילוי ראש

, עם גרביים שקופות ,עם בגד גלוי, קצרות
עם נעליים טופפות  ,גלויותשהרגליים נראות 

איך זה יכול  .עש ומושכות עיןשעושות ר
כשהאישה הולכת  ,להיות בית של קדושה

לא רק בבית , כל מיני מקומותל, לעבודה
  .כדי להחזיק את הבעל שלה בלימוד ,יעקב

כשהבית שלו לא בית , איזה לימוד יש לו   
בבית מגדלת היתה  כשהאישה –כמו פעם 

  .מצוות ומעשים טובים, את הילדים לתורה
היו ו , לשם שמיםיושב ולומדה הי , והאבא

אפילו , מוכנים לחיות חיים עם מעט כסף
אז  ,על מנת שהאבא ילמד, מעט אוכל

הילדים גדלו עם חינוך של קדושה ויראת 
ההורים והלכו בדרכם של , שמים אמיתית

  .עגל הזהב עם ה ולא"עם הקב
, זה נהיה הדבר החשוב ביותר, אבל היום   

 את הבעל תחזיק, שהאישה תלך לעבודה
כי , בלימוד ולא משנה באיזה מחיר רוחני

וחייבים , וחייבים לוקסוס, חייבים דירה
וחייבים וחייבים וחייבים כל , בגדים יפים

והם שוכחים שזה לא  ,מה שרוצים בגשמיות
  .'דרך ה

 עגל הזהבהמחלה הזאת של  ,עם ישראל   
ואם ישנה  ,בכל מקום בארץ, כבר בכל מקום

נשים שמשתדלים לחזור קבוצה קטנה של א
מדברים , אז עושים מהם צחוק, למה שהיה

  .'עליהם בלעג וכו
  .ניץ בבני ברק'זספרי התורה נשרפו בוי

ניץ 'זזה קרה בוי, אה: יש כאלה שאומרים
אז אני שואל  ,בגלל שיש שם מחלוקת

בכל החסידויות  ?איפה אין מחלוקת ,אתכם
אצל הליטאים יש , הגדולות יש מחלוקת

ויש כאלה  ? אז איפה אין מחלוקת ,מחלוקת
בגלל שהם ניץ 'זאולי בחרו את וי ,שאומרים

 .לחינוך, מהציונים,  מהמדינהלוקחים כסף
כמה מקומות לוקחים כסף , אבל כמה

  .  הרבה מאד?מהמדינה
הם , הם אולי דוגמא -ויש כאלה שאומרים    

אז אולי , דולהם בית מדרש מאד ג, מרכזיים
  .זו הסיבה שהם נבחרו

אבל הסיבה האמיתית היא שזה קרה    
כל , ממה שהם סובלים רוחניתניץ כי 'זבוי

וזה בעיקר הרצון  ,עם ישראל סובל רוחנית
זה , וזה הורס אותנו, לגשמיות, עגל הזהבל

   . שלנוידישקייטאהורס את ה
ניצוצות הרצון לעגל (נשארו אצלנו הגרגרים 

אחרי ששרפו גם  .מתקופת ההשכלה) הזהב
, להוציא את זה מאיתנוכדי ,  באירופהאותנו

עדיין נשארו בתוכנו הגרגרים של תנועת 
  .ההשכלה

יצאו עם  ,רוב היהודים שיצאו משם   
בתוך הקישקעס  ,ההשכלה בתוך הלב שלהם

מבחוץ לא אפילו ש ,בתוך הדם שלהם, שלהם
 וזה חזר ,אבל זה נשאר אצלנו ,ראו את זה

  .גם בלבוש חרדי
אבל גם  ,ים חולים עם זהברור שכל החילונ   

ואם זה  ,החרדים חולים עם המחלה הזאת
ואם  ,אם לא נוציא את זה מתוכנו, לא יגמר

ואם  , האמיתיידישקייטאאנחנו לא נחזור ל
אנחנו לא נשתחרר מהציונים ומהכסף 

ואם אנחנו לא נחזור  ,המלוכלך שלהם
 ,יקרה לנו מה שקרה במצרים ,לאמת

, מצרים יצאו מ20%  רקשבמקרה הטוב
  . במקרה הטוב יצאו ונהיו בני חורין20%

כל אחד יכול לראות ברור שהגאולה מאד    
אם אנחנו לא נבין את ולכן  ,ה"קרובה ב

אם לא נחזור  ,המסר הקשה שקבלנו
, אם לא נבכה ,עכשיובתשובה שלמה 

בדמעות רבות ובלב שבור ונחזור בתשובה 
ונפריד את עצמנו מהשקר שניכנס  ,מלאה

שניכנס ללימוד התורה  , שלנוקייטידישאל
אז  ,לבית היהודי הטהור שלנושניכנס  ,שלנו

  .משיח צדקנומאד יהודים יזכו לקבל ט מע
עכשיו אני מציע לכם , אין לנו הרבה זמן   

ואל תגידו לי שזה מפריע  ,לעשות תשובה
, לשמחת בית השואבה שלנו, לשמחה שלנו
, ותפגוע בגשמיות ובחוסר צניע, שגם זה פגוע

אם אתם , אני מציע לכם .בפריצות גדולה
אז לבכות חזק עכשיו ולחזור , רוצים שמחה

  .מועדים לשמחה .בתשובה
  .סוף המסר

  :הערה מדניאל
אומרים עכשיו שספרי התורה שנשרפו היו 

ולכן אומרים כאילו שזה , פסולים לקריאה
ואלה שאומרים כך הם , כ גדול"לא אסון כ

 מכה וכל פעם כמו פרעה שקיבל מכה אחרי
לא , מצא סיבה הגיונית למה לא צריך לפחד

' ואז ה ,ולא המסרים שלו דרך המכות' מה
ובגלל זה נהרסה , ב פרעההקשיח את ל
ואם אנחנו נמצא סיבות  .מצרים לגמרי

בידינו , הגיוניות לא לבכות על האסון הזה
  . ו"נפיל את עצמנו לתהום ח

  

  תתכוננו עם ישראל תתכוננו.  ב
  .א"ה תשרי תשע''כ,קיצחק אייזימסר מ

  

כי קרה אסון ענק , אני מאד מרוגש ומפוחד
  .לעם ישראל וזה מפחיד מאד

שלח לנו במוצאי חג הסוכות אזהרה ' ה
שספרי תורה רבים נשרפו בבני ברק , ענקית

ניץ וזה 'בבית הכנסת הגדול של חסידי ויז
. מאד עושה צער בלב של כל יהודי אמיתי

ער ופחד ענק כי כזה לפחות צריך לעשות צ
  .לא קורה סתם, כזה אסון, דבר

הרבנים פסקו שאי אפשר להתאבל בחג 
כי ידוע שכאשר . ומצב זה מדאיג אותי מאד

ברגע זה . אדם מקבל מכה והוא עצוב וכאוב
  .הוא מוכן יותר לעשות תשובה

אז ברור , אם הוא יצטרך לחכות שבועיים   
 כי ,שהלב שלו לא יהיה כל כך פתוח לתשובה

, כבר השכל שכח במידה גדולה את הכאב
שהוא הרגיש ברגע הראשון שהוא , את הצער

זה דבר טבעי ביותר שהזמן  .שמע על האסון
במקרה זה של  .עוזר לאדם לשכוח מאסון

שלא רוצה בדרך כלל להפריע , הדור שלנו
לחיים הגשמיים שלו כדי להתאבל ולבכות 

ולעשות  ,מהמקום העמוק ביותר בתוך הלב
שדורשת ממנו לשנות את רוב  ,תשובה שלמה

אז ברור שיש רצון יותר גדול , החיים שלו
  .לשכוח מהאסון

ננצל חבל אם לא  .מסר ברורשלח לנו ' ה   
אני מאד מפחד  .את זה כדי לחזור בתשובה

אין .  שגם אחרי החג אין מתאבלים,מזה
ואיך זה יכול להיות שעל . אוירה של אבלות

ואפילו אם  .אין אבלותכזו טרגדיה ענקית 
יקברו את הספרי תורה בערב ראש חודש 

 ,עולמי ויעשו עצרת או יום תפילה ,חשון
חושש אני שזה יהיה משהו שטחי שלא יביא 
לתשובה שלמה בעם ישראל כמו שדורשים 
מן השמים על ידי האסון של שריפת ספרי 

  .תורה רבים במוצאי סוכות חול המועד
 הספרי תורה ביל מה נשרפו כלאז בש   

אסון היא שבתגובה שלנו השטחיות . האלו
רוצים ? איך זה יכול להיות .עוד יותר גדול

רוצים להמשיך את , להמשיך ליהנות
, ויגידו שאסור להפריע לשמחה. השמחה

, לא עלינו, ואפילו אבל על אבא או על אמא
אבל זה יותר  .לא צריך לשבת עד אחרי החג

. שלא נדע, אגרוע מאבל של אבא  או של אמ
  .זה אסון לעם ישראל

תורה השריפת ספרי הבין כי ל צריכים נחנוא 
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    תתכוננו,תתכוננו עם ישראל 
  

  

  א"תשעחשון ,  מסרים של אוטיסטים
  

  03-977-00-77. לשמיעת המסרים בטל
  

   0527-120-948ם להפצה  לקבלת הדפי
  

  .נא להעביר הדף הלאה, לזיכוי הרבים
  



ולפני החג , ולמחרת שריפת בית באותו אזור
מספר ספרי תורה ב עשרות גניבה של

זה הכל מסרים מן , מקומות שונים בארץ
, השמים שעם ישראל במצב רוחני קשה

  .תשובהלעשות , בלי לדחות, וחייבים עכשיו
?  אנחנו חייבים לעשות תשובהועל מה   

אנחנו חייבים להבין שהיהדות הולכת היום 
וכל זה בא מהערב רב  .ישמור' ה, ומתפרקת

דתיים ה, חילונים ה: היהודיםשבינינו
לאליל הידוע שמושך אותנו  ,והחרדים

ומי שעובד לעבודה  .שזה עגל הזהב, שלהם
זקן עם זרה הזאת יכול להיות חובש כיפה 

או אחד שהולך  או חובש כיפה סרוגה ופאות
רוב האנשים חושבים שהם  .בגילוי ראש

יכולים להתאים את עצמם לחיות בעולם 
עם כל ההנאות , שזה עולם השקר, הזה

אבל .  וגם לחיות בעולם של אמת-הגשמיות 
  .זה ודאי בלתי אפשרי

עם ישראל פשוט לא רוצה לדעת את    
 רוצה לא .אבל הרוב, ברור לא כולם. האמת

 שלח את זה שם אם ה,להבין איזה אסון זה
, אז חייבים לשים לב. קא במוצאי סוכותודו

  .חייבים, חייבים להיות עצובים
אבל רוב העם רוצים להמשיך את החיים    

עם כל , הטיפשיים עם כל הגשמיות שלנו
עם כל , שלנוהמדומה כבוד הדאגה ל

  .הטיפשות שלנו
  .אוי אוי אוי

  .חד מאד ודואג מאדובגלל זה אני מפ
 ,נחשבים כחרדיםהיהודים במצרים היו   

איך זה ו .ובכל זאת הרוב עבדו עבודה זרה
עבדו גם ה ו"שהם גם התפללו לקביכול 

כי זה נתן להם הנאה רוחנית  ?עבודה זרה
והנאה גשמית במילוי  ,מצד הטומאה
ואי אפשר היה להפריד  .התאוות שלהם

ים לצאת ולכן הם לא היו ראוי .אותם מזה
  .ע"ל, ממצרים ומתו במכת חושך

אי אפשר להפריד את . ופה זה אותו דבר   
] לילהז['' פרעס''עם ישראל מהטיפשות מה

מהטיולים , מהבגדים הפרוצים, במסעדות
מהמסיבות והמכירות ,  כביכול'כשרים'ה

מכל העולם הזה שכאילו כשר , הגדולות
 וזה ,כל זה הם רוצים להמשיךאת  .למהדרין

חושבים כמו היהודים הם ו .ודה זרהעב
ם ַע'אבל הם  ,'ם השהם ַעשחשבו  ,במצרים

והם לא רוצים  ,]עגל הזהב[ 'העבודה זרה
  .להיפרד מזה

וגם הרוב הגדול של , רוב היהודים   
לא הרגישו כמעט כלום בלב על , החרדים

   .האסון שהיה עם הספרי תורה
  .כלום, כלום

רכו בזמן ו יצט''פריע להם אם חהאולי זה 
. להיות עצובים קצת, ההנאה שלהם לחשוב

זה לא לפי התכנון שלהם ולא לפי הרצון 
שיקברו את לאחר  ,ואחרי החג .שלהם

, עוצמהבאותה לא יהיה הצער הספרי תורה 
כי כבר , לא יהיה אותו הרצון לעשות תשובה

  . לא ירגישו את גודל האסון ואת גודל המסר
ודאי לא ו  הם ודאי-ודבר יותר גרוע    

מוכנים להגיד . מחכים בכלל למשיח צדקנו
לא מרגישים . אבל לא מחכים באמת, שכן

  .אין עתיד, שבלי משיח עכשיו
הם רואים עדיין את העתיד שלהם בבתים    

בברית מילה , בבר מצוות שיעשו, שיבנו
אבל הם רק , אלה מצוות . 'שיעשו וכו

חושבים על הגשמיות של הדבר הזה ולא על 
כי אם היו חושבים על  .כן של המצוההתו

שמביאים ילד לתוך ,  התוכן בברית המילה
לא שאז איך אפשר  ,לתורה, עם ישראל

לא נשארה תורה אמיתית כמעט כי , לפחד

של עם כמעט אין אמונה , בעם ישראל
  .ה''קבישראל ב

איך אפשר לא לפחד שמביאים ילד לבר    
האם בתוך ? איפה הוא ילמד? מצוה

ת של היום שבקושי מוצאים את הישיבו
, שבקושי מרגישים איזה רגש .ה שם''הקב

 כי אם -בקושי מוכנים לדבר על משיח 
ד ''מדברים על משיח אז ודאי שייכים לחב

וכשמוליכים ילדים . או משהו אחר כזה
בשביל לגדל ילדים  ?בשביל מה, לחופה
עם המערכת החינוך , מה יהיה אתם ?בשקר

. ו יהודים כמו שצריךהם לא יהי. של היום
  .אבל לא רוצים לדעת את זה

מי שבאמת מחכה למשיח מבין שהדור    
חייב . הדור הבא לא יכול להיות. הזה גמור

לא ישאר  -עכשיו לקבל משיח כי אם לא 
  .העולם יחרב בלי כלום .כלום, כלום

כמו , יש מעט יהודים אמיתיים' ברוך ה  
, תאולי פחו. אולי עשרים אחוז, במצרים

אולי אחד מחמש מאות , אולי אחד מחמשים
שכן מוכנים לקבל , ]פרשת בשלח, מכילתא[

 אנחנו לא יודעים ,אבל .משיח ומחכים לו
  .מה יהיה

אני רק יודע שרוב   .כבר יראה לנו' ה
  .היהודים בסכנה גדולה מאד

נחזור שאם לא , ואני מזהיר את כולם   
ק את כל הצעצועים של וזרנה ולא ''לקב
ואם לא נסגור את עצמנו , לם הזההעו

תהיה לנו לא , מהשפעה של העולם הגויי
המכות ,  נגד האסונות הענקייםשמירה

המדהימות שיתקיפו את העולם ישר מן 
  .השמים

וכמו במצרים במכת חושך שרוב היהודים    
כי לא היו מוכנים לעזוב את מצרים , מתו

גם בעתיד , ואת העבודה זרה של מצרים
ודים שמעדיפים את העולם של הקרוב היה

 כמו במכת יעלמו, מהודר'' הכשר''הגוים עם 
  . ולא יזכו לקבל משיח צדקנו, חושך

  !ם עם ישראליפתחו את העיני
אנחנו מקבלים הרבה אזהרות גדולות מאד 

אבל הרב ''לא תוכלו להגיד  .ובולטות מאד
 זה דור שבדרך יכ .''לא אמר לנו מה לעשות
י שנוח להם ובהרבה כלל שומע לרבנים מת

אפילו , בלחצים שונים, מקרים הציבור
  .מכוון את רבנים

כל אחד בנפרד יצטרך לחפש , עם ישראל   
כל ' שבתי בבית ה, ה''אמת ולחזור לקבאת ה

 ,הפעם זה לא יהיה כמו בשואהו  .ימי חיי
, קח גם את הצדיקים וגם את הרשעיםל' שה

  .הפעם יהיה בירור
יהיה מאד  ,י לאיבחרו משמים מי כן ומ

שהם רוב היהודים בדור , הערב רב .ברור
פרשת , ליקוטי תרוה(ל ''י ז''האר[, הזה

  .יעלמו)] ואתחנן
  .אין זמן  . תתכוננו, תתכוננו עם ישראללכן
  
  יותר מהמכות של מצרים. ג

  א"חשון תשע' ה, מנחםתקשור עם 
  . העוסקים בחיזוקשיחה עם מספר רבנים

  

ויש , םאיראנייילים עומדים בגבולות אלפי ח
יותר טילים מכוונים לתל אביב מאשר לכל 

  .עגל הזהבשקועים בואנחנו , מקום בעולם
והטיל הראשון , אז לכן המצב עצוב מאד   

אפילו שיודעים את , יהיה שוק לרוב האנשים
וכבר כתוב בעיתונים שאנחנו בסכנה , זה ברור

  . רצינית ואמיתית
י התורה ספר תפישר   הרוב כבר שכח את 

אשר היתה אזהרה גדולה מאד בשביל , ניץ'בויז
שאנחנו לקחנו את התורה , כל העולם החרדי

היהדות של היום היא לא .  ושרפנו אותה

יהדות .  זו יהדות כאילו, היהדות של פעם
  .כאילו

אנחנו ,    רוב החברה החרדית בתרדמה
 נושופך עלי' וה, שיכורים לגמרי מהגשמיות

 נו ולהביא אותנועיר אותמים קרים כדי לה
אנחנו צריכים לנסות להעיר את . לאמת

זה התפקיד , הנשמה היהודית שבתוך כל יהודי
אבל יש הרבה יהודים שהם ערב רב ולא , שלנו

הדרך לעשות . ה צריכים לנסות"אבל ב, נצליח
לחזק , זה ללכת מאחד לשני, את זה

  .'לחלק חומר וכו,אותם
ל כי העולם    עוד מעט יהיה הרבה יותר ק

כל אחד יכול לראות את , עומד להתהפך
מזג אויר , העל טבעייםוהסימנים הטבעיים 

 הבעיה עם ,רעידות אדמה בכל העולם, משונה
הנפט במפרץ מקסיקו שיכול לגרום לכפור 

.  ב" שנים באירופה ובמזרח ארהףשלא היה אל
מזוהם היות נהר הדנובה הידוע שעומד ל

עשרה מליון ו ,אלומיניוםמפעל מדליפה מ
? זיהוםומה צבע ה, אנשים שותים מהמים שלו

מכה וזוכרים את ה .כמו מכת דם, צבע אדום
   ?ליוני הצפרדעים בסין יעם מ

אבל באמריקה יש מכת , ואולי קצת מצחיק  
קונים מיטה , הולכים לחנות יוקרה, כינים

וזה , וחוזרים הביתה עם פשפשים, שעולה הון
 כדי כך שיש חנויות עד, משהוא נפוץ באמריקה

  .גדולות שסגרו את המחלקות האלה
   וזה רק קצת ממה שקורה בעולם חוץ 
מהמלחמה עם הוירוסים והמחשבים שאנחנו 

כי היום בעלי אינטרסים שולטים , לא שומעים
  .גם על החדשות

ב "זה היה הדגל של ארה?    דמוקרטיה
. וזה מת, ואירופה שכל הזמן נפנפו עם זה

? זה לא מדהים. מוקרטיה כברעכשיו אין ד
וגם , אמריקה עוד מעט תהיה דיקטטורה

  .נו אז מה עוד אתם רוצים. כנראה אירופה
אולי נפילת ,    והמצב הכלכלי הולך ומחמיר

זה , הכלכלה באירופה ובאמריקה תעיר אותנו
, לא משנה איך שהם מקפיצים את הבורסות

הכסף עוד ו, זה רק כיסוי, זה הכל מלאכותי
  .לא יהיה שווה כלוםמעט 

אני דואג לחוסר הצניעות שנכנס להרבה   
אני דואג לליבה , בתים של נשמות יהודיות

אני , שלנוחינוך ה להרבה מקומות בשנכנס
שנחשבים לחרדים מודאג שבנות מבתי ספר 

שכלם , רקיםאהולכות לקניונים ולפ, ביותר
 עם השפעות גרועות ביותר של ,שם חילונים

אני מודאג  .עולם הזההחוסר קדושה מ
מהגברים שסובלים מחוסר צניעות גם 

  .גם במעשהבמחשבה ו
   ואם תבדקו כמה ששומרים כמו שצריך 

אני חושש שיהיו לכם , טהרת המשפחה
  .הפתעות גדולות ומרות

שלו כל יהודי צריך לחזק את הביטחון   
לא מחוסר כסף , לא לפחד מכלום, ה"קבב

, ת בריאותיותלא לפחד מבעיו, לדירה לילדים
צריכים רק לבטוח , זה יהיה בסדר' בעזרת ה

 כמו לם הזהולהתכונן לסוף של העו' בה
להכין את עצמנו לקבל , שאנחנו מכירים אותו

בהחלט לא . לסוף הגלות, את משיח צדקנו
אבל נראה ניסים ונפלאות יותר , יהיה קל

  .צריםממהמכות של 
  

  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

עזרו לנו  .עזרו לנו להפיץ את האמת, אנא
להציל עוד יהודים ולהביא את הגאולה 
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