בס"ד ,מאיר ישראל ,כסלו ב'
טוב ,אני חושב שכל אחד שיש לו לפחות חצי מוח – יכול לראות בבירור כי העולם כמו שאנחנו מכירים אותו נמצא בסכנה
ענקית .יהודים חרדים בעלי רקע של חינוך יהודי אמיתי מכל סוג שהוא יודעים שכל מה שקורה היום מובא כבר במקורות כמו
הזוהר ,הנבואות  ,החומש והתהילים וכו' .לכן ,אני סבור שאנחנו יכולים בבטחה לומר שאנחנו מאוד מאוד קרובים לגאולה
השלימה.
לרוע המזל ,אנשי העולם הלא -יהודי ,על פי רוב ,מתעלמים מכל הנבואות וממשיכים ישר אל תוך שדה הקרב .מאז שמגדלי-
התאומים נהרסו בצורה מוזרה ומעוררת תהיות ביותר ,ה עולם כבר החל לגלוש אל תוך מלחמת עולם שלישית .מה שהתרחש
מרגע חורבן מגדלי-התאומים עד עתה גורם בהכרח למלחמות שתתחילנה בכל רחבי העולם.
זה נראה לגמרי לא הגיוני ,זה נראה מוזר מאוד! המלחמה בסוריה נמשכת כבר יותר משש שנים ,ומביאה איום של התערבות
עולמית שעלולה לחולל את מלחמת העולם השלישית.
כל ההופעה של דאע"ש ,הקבוצה הקטנה-יחסית שמאיימת על העולם ופתאום עכשיו על פי רוב הם דועכים ומתאדים; ההגירה
של מיליוני ערבים ליבשת אירופה והתקבלותם בזרועות פתוחות ,במיוחד על ידי הגרמנים ,זה נשמע כמו איזו מזימה מתוך
סרט-פחדים .אין שום מקום בעולם שאינו מעורב איכשהו במלחמה מסוג כלשהו ,ובקרוב מאד על ידי לחיצת כפתור קטנה –
העולם כולו יצטרף יחדיו לתוככי מלחמת-עולם שאף אחד איננו רוצה להאמין שהיא עומדת לקרות ,אבל זה יקרה! וזה כבר
קורה .ולאלו מכם אשר לועגים ,חס ושלום ,לנבואות הכתובות בזוהר וכו' –הפתעה גדולה מחכה לכם ,גדולה יותר ממה
שחלמתם אי פעם.
כל אלו המכונים 'יהודים' שחושבים שהם יכולים לדלל את האידישקייט שלהם כי זה לא מתאים ל מה שהם רוצים לעשות או
בגלל שזה מגביל את אורח-החיים שלהם ואת התשוקות שלהם לעשות עבירות – הם יתנערו מרוב פחד כאשר ה' ,אדון הכל,
בורא הקיום כולו ,יגלה לכם בצורה הקשה ביותר את גדולת כוחו האינסופי .הוא יראה לכם את כוחו! הוא יגלה לכם את
תפארתו ,ואתה תרעדו מרוב פחד ואימה!
אלה האפיקורסים ,אותם שונאי האידישקייט האמיתי –יהיה עליהם לעשות תשובה באופן מיידי ולהגיד 'שמע ישראל' ,ואם לא
יהיה עליהם להיעלם מן הקיום .לא הרוסים שהם רשעים ,ולא האמריקנים שהם רשעים ,ולא האנגלים ,הצרפתים ,הגרמנים,
השוויצרים וכו'  -יכולים להילחם בכל מלחמה שהיא כנגד ה' .הוא ,כביכול ,ירים אותם ויזרוק אותם יחד עם כל כדור-הארץ
– ואז הוא יציל רק את אלו שמכירים בו כהכל -יכול ,רק את אלה שהם באמת ובתמים כפופים לרצונו יכולים לשרוד ולהיות
מסוגלים לחיות בעולם שכולו טוב .ולכן ,כל הילדים של ה' ,הילדים האמיתיים שלו ,הילדים שהוא נתן להם את המתנה
החשובה ביותר ,את התורה ,את התורה הנצחית ,אשר הם קיבלו אותה בלב שלם בהר סיני – אלו יינצלו!
אני מרגיש כי השבוע הקרוב יביא חדשות מפחידות מאד לכל העולם ,וככל שאנו מתקרבים יותר ויותר לחנוכה אני מרגיש
שהמצב בעולם ייעשה חזק ומפחיד יותר בכל רגע .הרבה מן החדשות ,החדשות האמיתיות ,לא מתפרסם ,אבל בכל זאת הוא
דולף החוצה לאנשים יחידים המעבירים אותו מאחד לשני.
העולם נמצא במצב נואש ,אבל עם ישראל ,לא לדאוג! הצמדו לתורה שלכם! החזיקו חזק בקדוש ברוך הוא ,והשמידו את כל
האלים המזויפים שלכם ,ואנו נינצל בע"ה .ואותם יהודים בין אם חרדים או שאינם חרדים ,שחושבים שהם יכולים לעקם את
התורה כדי שתתאים לרצונותיהם ולצרכים התאוותניים שלהם –אני מזהיר אתכם שזה יביא את נפילתכם ,כלומר שהקיום לא
יסבול עוד אנשים שמכחישים את האמת! משום כך אני מבקש ומתחנן לעם ישראל ,בין אלה שנראים רחוקים ובין אלה שנראים
קרובים :עשו תשובה עם כל הלב והנשמה שלכם ,ואם תעשו כך ,אתם תהיו חלק של החוויה הכי רוחנית-שמימית עם הסיפוק
המושלם –החוויה אשר לעולם לא תסתיים.

KISLEV_2

Well, I think that everybody that has at least half a brain can see clearly that the world as we know it is in
huge danger. Religious Jews who have any kind of true Jewish education will know that everything that is
happening today is clearly brought down in sources like the Zohar, the Nevuas, the Chumash and Tehillim
etc. Therefore, I think we can safely say that we are very, very close to the Geula Sheleimah. Unfortunately,
the non-Jewish world, for the most part, is ignoring all the prophecies and going head on into the battlefield.
Since the Twin Towers was destroyed in a very questionable way, the world has been sliding into World
War Three. What has been happening from the time of the destruction of the Twin Towers until now is
forcing wars to begin all over the world. It seems totally illogical. It seems very strange! The war in Syria
has been going on for over six years and threatens worldwide involvement that could bring World War
Three. The whole appearance of ISIS, a relatively small group supposedly threatening the world and now
suddenly for the most part they are disappearing, fading away. The immigration of Millions of Arabs to
Europe and being accepted with open arms especially by the Germans, this sounds like a plot out of a horror
movie. There isn't a place in the world that is not somehow involved in some kind of war and very soon
with a little push of a button the whole world will join together into a World War that no one wants to
believe is going to happen. But it will happen! It’s happening already and for those of you who have
mocked, Chas Vesholom, the Nevuas and what is written in the Zohar etc., there is a big surprise waiting
for you, bigger than you ever dreamed.
And all of the so-called Jews who think they can water down their Yiddishkeit because it's not suitable to
what they want to do or because it's cramping their lifestyle and their desire to do Aveiros, will shake from
fear when Hashem, The Master of All, The Creator of All in Existence, will reveal to you in the harshest
way His great infinite might. He will show you His power! He will reveal to you His glory and you will be
shaking with fear and awe!
Those Apikorosim, those haters of True Yiddishkeit will either immediately do Teshuva and say Shema
Yisroel or disappear from existence. Not the Russians who are Reshoim, not the Americans who are
Reshoim, not the English, the French, Germans, the Swiss etc. can fight any war against Him. He will, soto-speak, pick them up throw them around together with the whole earth and then save only those who
recognize Him as the Hakol Yachol, only those who are truly and completely subservient to His will can
survive and be able to live in the world that is Kulo Tov. So, all of Hashem’s children, His true children,
the children that He gave His greatest possession to and that is the Torah, the eternal Torah, which they
accepted wholeheartedly at Har Sinai will be saved!
This coming week I feel will bring very frightening news to the whole world and as we get closer and
closer to Chanukah I feel that the world situation will get stronger and more frightening every moment.
Much of the news, the real news, is not publicized but still it leaks out to individuals who pass it on from
one to another! The world is in a desperate situation but Am Yisroel don’t worry. Hold on to your Torah.
Hold on to Hakadosh Boruch Hu and destroy all of your false gods and we will be saved IY” H. Those
Jews Frum or not Frum, that think that they can twist the Torah to suit their own wants and lustful needs,
I am warning you it will cause your downfall meaning that existence will no longer tolerate people who
deny the Truth!
So, I beg Am Yisroel, the ones that seem far and the ones that seem close, do Teshuva with all of your
hearts and souls and if you do, you will be part of the most heavenly spiritual completely satisfying
experience that will never end.

