בס"ד ,מאיר ישראל ,כסלו ד'
בוקר טוב ,אני יודע שאני עצבני מאוד לאחרונה .אני באמת לא
יכול לעזור בזה .המצב בעולם מדי יום נראה מדאיג יותר ויותר.
הרבה דברים קורים ,כל כך הרבה דברים מתגלים ,שמזהירים
אותנו ,את כל תושבי תבל ,כי כל מה שבני האדם המאכלסים
את העולם לוקחים זאת כמובן מאליו עומד בסכנה כך שזה מציב
את כל החיים על פני האדמה בסימן שאלה גדול של הישרדות.
אני לא אעבור על כל הפרטים האיומים של מה ואיך הטבע
מושפע בדרך הגרועה ביותר האפשרית .לא אכנס לכל העובדות
הללו שוב ושוב .יש את מערכת-השמש-הקטנה שנעה קרוב עד
כדי סכנה לכדור-הארץ שיכולה על ידי נוכחותה ועל ידי
המשיכה המגנטית האדירה שלה ממש להרוס את העולם כמו
שאנחנו מכירים את זה.
ראינו לאחרונה אסונות טבע המתרחשים בכל מקום בעולם.
דברים מוזרים ומסוכנים מטלטלים את האדמה ,כמו מאות
רעידות-אדמה ,שחלקם אפילו מגיעים למספר שמונה בסולם
ריכטר! מאות ואלפים של דגים מתים מציפים את קו-החוף בכל
רחבי העולם ללא שיש לנו כל מושג או רמז מה הדבר הגורם
למותם .אנחנו יודעים שהמים מתחממים באוקיינוסים .וכנראה
זה נגרם על ידי הרי געש שנמצאים על קרקעית הים מתחת
למים שהתפרצו בשנים האחרונות .וכמובן כולנו יודעים את
העובדות על הרי-געש ידועים רבים על פני הקרקע שלאחרונה
התפרצו בקצב מעורר דאגה.
עם זאת ,אלה אינן הדוגמאות היחידות של דברים שמכניסים
אותנו למצב של בהלה גדולה .יש דברים רבים אחרים מסוכנים
המתרחשים כמו הכמות הענקית של בולענים שנפערים ברחבי
העולם ,חלקם עצומים בגודלם וחלקם בעלי גודל קטן יחסית,
יש מהם שבולעים מכוניות ויש שבולעים בניינים.
מה שהזכרתי עכשיו הוא רק כמה מן האירועים המוזרים הקורים
על פני האדמה שהיינו עדים להם .ועם זאת ,אם אנחנו מסבים
את המבט שלנו אל השמים יכולים אנחנו גם לראות שינויים
דרסטיים ומפחידים ,שיש לשים אותם כ'נורה אדומה' .מיני-
מערכת-השמש המכונה 'ניבירו' או 'השביט' בזוהר – כבר
זוהתה וצולמה על ידי אנשים רבים ,ולמרות שהמכחישים היו
רוצים שנאמין כי הרוב הגדול של התמונות אינן נכונות כלל,
אך מסיבות רבות ומגוונות עדיין קיימים מספיק תמונות,
שמוכיחים ללא כל ספק כי השמים מסתירים מאחוריהם סכנה
גדולה מאוד לעצם קיומה של האדמה.
וכל זאת כבר נובא בספר הזוהר ,בתהילים ובספרי קודש רבים
אחרים .היינו עדים בתדירות רבה יותר לאסטרואידים ומטאורים
שחולפים על פנינו בשמים בצורה פלאית ,אבל יש גם את אלה
שנחתו על כדור הארץ וגרמו נזק רב .כל האירועים האלה,
שבהחלט אינם כל מה שקורה ,צריכים לתת תמונה ברורה ,מסר
חזק ביותר שה' שולח עבור עם ישראל.

המכחישים יטענו כי זה הכל שטויות ,אבל אני חושב שרוב
האנשים שיש להם איזשהו ידע בכלל הגיעו לתובנה ,בין אם
בהכרה שלהם או בתת-ההכרה ,כי אנו מוזהרים על ידי הבורא
עצמו כי יום-הדין הגדול והנורא קרוב .זו אזהרה ברורה כי רק
נס יכול להציל אותנו וכי אלה המתעלמים מהאזהרה ,יהודים
וגוים כאחד ,יעברו יותר צרות ,וכי הם בסכנה גדולה יותר מכפי
שהם יכלו לדמיין אי פעם.
אבל אני מדבר עם היהודים החרדים ומתחנן אליהם שוב ושוב:
טחנו את עגל-הזהב שלכם עד לאבק וזירקו את האבק לארבע
הרוחות .שובו אל ה' לחלוטין! פשפשו וחפשו בתוך הלב
והנשמות שלכם את כל העבירות שצברתם במשך השנים.
הוציאו את כל הצעצועים האסורים והגשמיות שהקשיחו את
לבכם ,את כל תענוגות-הגוף שהרעילו את דעתכם ואת
נשמותיכם – והיפטרו מהם .חיזרו אל הטוהר של האידישקייט-
הקדושה שלנו ,אל הטוהר של אהבתנו ונאמנותנו כלפי אבינו
שבשמים ,הקדוש ברוך הוא ,הכל-יכול .הוא מחכה לנו ,הוא
מתחנן אלינו שנחזור אליו .הוא אוהב את עם ישראל שלו ,את
העם הנבחר שלו ,והוא ממתין לבניו ובנותיו סוררי-הדרך
שישובו אליו לחלוטין.
אני רק רוצה להדגיש שוב ושוב :תשובה ,תשובה ,תשובה ,זה
כל מה שהוא רוצה .הוא רוצה את הילדים שלו בחזרה הביתה
היכן שהם שייכים .הוא רוצה שנהיה שוב שלו לגמרי! רובנו
סטינו מן התלם אפילו מבלי להבין את זה אבל הוא מושיט את
יד ימינו ,כביכול ,לקבל את עם ישראל בשובם אל האידישקייט-
האמיתי .הוא חפץ שבניו ובנותיו יגיעו גבוה יותר ויותר במסעם
עמו לאורך הבריאה ,וישיגו מטרות רוחניות גבוהות יותר ויותר,
אשר יביאו את כל הנשמות היהודיות לחויה רוחנית עמוקה יותר
ויותר .אינני יכול אף לתאר במילים מה העתיד יכיל עבור אלה
שישרדו את העולם כפי שאנו מכירים אותו ,אבל אני כן יודע
כי החיים בעתיד יהיו שונים לגמרי מבחינה פיזית .זה יהיה יותר
רוחני מאשר פיזי .אך עכשיו הוא הזמן לגשת לעבודה ,בכדי
להתגבר על המשוכה הראשונה והקשה ביותר שזו שבירת
התשוקות הגופניות שלנו" ,הצרכים הרגשיים" שלנו,
וההתאהבות שלנו עם עגל-הזהב עם כל הרע שזה מייצג.
אני מברך את כל היהודים כי האור של נרות-החנוכה ,המואר
על ידי יהודים שעדיין משתוקקים לבנות מחדש את בית-המקדש
ולהתקרב יותר ויותר אל האמת – יאיר את הדרך לכולנו אל
ההתאחדות עם הבורא שלנו ,השם יתברך.

בס"ד ,מאיר ישראל ,טבת א'
השבוע ,אפילו כבר מהיום ,אנחנו נראה בעולם שינויים גדולים מאד
יותר ויותר .ישראל והעם היהודי יהיו מטרה ליותר אנטישמיות,
אנטישמיות אלימה והצקה מילולית .יהיו גוים שיצטרפו לצד מדינת
ישראל ,והעולם כולו יתקרב בצורה מסוכנת למלחמת-עולם .אין ספק
בשום צורה ואופן כי אנו מתקרבים מאד לצרות שיקיפו אותנו ויתקפו
אותנו בעתיד הקרוב ,כשזה ללא ספק התחלתו של הסבל הגדול בקץ
הגלות הארוכה והקשה עד מאד ותחילתה של הגאולה השלמה ['וּבְ צוֹ ק
הָ ִע ִּתים' ,דניאל ט'].
אני מתחנן לעם ישראל ,בין אלה מכם שנראים ערים ובין אלה הנראים
ישנים ,כל עם ישראל ,פיתחו את העינים והתחננו אל ה' לסלוח לנו
על כל העבירות שלנו .בקשו מאת ה' למחול על החוצפה שלנו ,לסלוח
לבורות שלנו ועל העדר-הרצון מצידנו להכתיר אותך ,מלכנו ,ולכופף
את ראשינו בענווה בפני כסא-כבודך ,בפני האבא שלנו ,הכל יכול
שלנו ,שליטו ובוראו של כל הקיום ומה שמעבר לו.
עם ישראל ,הגיע זמנם של ההתרחשויות העצומות שיקרו בעתיד
הקרוב ויכללו מלחמות והרס מסיבי על ידי שליחיו של הקדוש ברוך
הוא ,ישיר מן השמים למעלה .וזה יביא מציאות אמיתית לעולם אשר
כל כך סטה והתרחק מה' ומתורתו .העולם כפי שאנו מכירים אותו
בעשורים האחרונים ניסה ללכת נגד הבורא בצורה הנוראה ביותר.
לעמי העולם יש זכרונות קצרים .הם שכחו כי כאשר ברא ה' את
העולם לפני שנים כה רבות ,חייו של האדם על פני האדמה היו כל
כך קלים וכל כך מושלמים עד שהאדם עצמו ניסה ללכת כנגד ה'
מתוך תחושה שהוא יכול להיות חזק יותר מאשר ה' ,חס ושלום.
עמי האדמה החלו לחטוא בדרך הגרועה ביותר ,כשהם מותירים רק
אדם אחד ומשפחתו שעבדו את ה' בדרך הנכונה ומנסים לעשות את
רצונו ,לא משנה מה קורה .נח נצטוה על ידי ה' לבנות תיבה ,שלקח
 120שנים כדי לבנותה ,כשהוא מזהיר את האנשים באותן שנים כי
אם הם לא יקשיבו לאזהרה ויחדלו מן העבירות הנוראות שלהם נגד
ה'  -כל חייהם יהרסו .אבל הם לא הקשיבו ,ונח המשיך את עבודתו
בשיטתיות בבניית התיבה שתציל את האנושות מהכחדה על ידי
משפחתו של נח ,אשר מלבד עוג הם היו הניצולים האנושיים היחידים
יחד עם נציגים של עולם החי .אבל עמי העולם צחקו עליו ,עשו עליו
בדיחות ואפילו כשהגיע הזמן כמעט לסופו ,כאשר מאה ועשרים שנות
הבנייה הסתיימו והגשמים החלו לרדת ,עדיין הם התבדחו על תיבתו
המרשימה .כאשר נח התחיל להביא את החיות לתיבה עצמה אנשי
העולם סברו שנח יצא מדעתו לחלוטין .אך עם זאת ,הגשם התחיל
לרדת והשלוליות גדלו וגבהו יותר ויותר ,וכאשר המים הגיעו מספיק
גבוה כדי להכניס פאניקה לתוך לבם ושכלם של האנשים הם ניסו
להיכנס אל התיבה אך זה היה ללא הועיל להם .העולם חרב! המים
גם הגיעו מתוך עומק האדמה ,מים רותחים ,משהו שמעולם הם לא
יכלו לדמיין .הבורא הרס את כל היקום ואת כל האנשים חוץ מאשר
נח ומשפחתו והחיות שניצלו ,וכמובן גם עוג מלך הבשן שנצמד אל
התיבה בשביל להציל את חייו היקרים.
לאחר המבול הגיע נמרוד והעולם חזר ואוכלס מחדש ,והאנשים שוב
שכחו .הם ניסו לבנות מגדל שיגיע עד לשמים כדי שיוכלו ,חס ושלום,
לעשות מלחמה עם הקדוש ברוך הוא .כמה טיפשים הם יכלו להיות?
נמרוד ואנשיו בבורותם ה ַרב ה חשבו שהם יכולים להתקומם נגד הכל-
יכול ולהיות שליטי עולמו .הם הולכו שולל על ידי רגשות-הכח שלהם
עצמם וע"י תשוקתו של נמרוד להיות שליט העולם כולו.

טעות גדולה זו הביאה הרס לעולם ,אך ה' ברוב רחמיו שינה ,בשבריר
שניה אחד ,את שפתם של האנשים ,כך שאי אפשר היה לאחד להבין
את זולתו ,מה שהביא ברגע אחד לקץ יכולתם לעבוד במשותף בכדי
להילחם בבורא העולם .אנשים אלה התפזרו ברחבי העולם והתיישבו
בכל חלקי העולם.
ומאז עבר העולם מלחמות רבות והתמרדויות רבות כנגד האמת .לעם
ישראל עצמו יש היסטוריה של תנודות בין היותם גדולי הצדיקים לבין
הירידה הנמוכה ביותר ,בחקותם את דרכי הגוים עם כל הפעילויות
האסורות-לחלוטין של הגוים והאלים הכוזבים שלהם.
ועכשיו אנחנו נמצאים זה כמה אלפי שנים בתוך הגלות .שני בתי
המקדש שלנו נהרסו .מאומה קדושה ואדירה הפכנו להיות פזורה
אומללה ,וזאת בגלל חטאינו כנגד הקדוש ברוך הוא .ולאורך כל
הגלות ,כל הפזורה הזאת ,עברנו תקופות של הישגים רוחניים גדולים,
שהניבו צדיקים ברמות רוחניות עצומות שנשלחו בכדי להדריך אותנו
לאורך הגלות האחרונה הזו ,הכמעט-בלתי-אפשרית ,מביתנו.
עם זאת ,הגיע הזמן לחזור ,לא רק אל המולדת שלנו ,זה לא מספיק!
קודם-כל אנחנו צריכים לחזור אל ה' .בדורות שלפני הדור הנוכחי,
במקרים רבים יהודים שמרו את האידישקייט שלהם בנסיבות הקשות
ביותר .רבים מהם הומתו על קידוש ה' ,הם העדיפו להיהרג משום
שחששו שאם הם יעונו עלולים הם להיכנע לגוים ולדרכיהם .ומצד
שני ,יהודים רבים סטו לכת בדרכי הגוים כי זה היה קל יותר וזה לא
נראה כל כך מסוכן כלפי חוץ  .ועכשיו הגענו לנקודת האל-חזור,
הנקודה שבה צריכים אנחנו לעשות את הבחירה שלנו בין לחיות לנצח
או למות לנצח ,חס ושלום .אלה היהודים שבוחרים בחיים ,זה לא
פשוט כל כך רק לבחור את זה .אתם צריכים לעבוד על כך .עליכם
לזרוק את העגל-הזהב שלכם ,שבמהותו זה כל השקרים של העולם
הגויי שחילחלו אל תוך האידישקייט שלנו ודיללו אותה בצורה
המעוותת ביותר .ה' מתעב את חוסר-הקדושה ,חוסר של קדושה
אישית .הוא רוצה שעַ מו יהיה קדוש ,וזה דבר שגוים שונאים!
העדר-הצניעות חדר אף לקהילות החרדיות בצורות הקשות ביותר .יש
שבר כללי של חלק גדול מהמבנה הרבני שלנו כך שקשה לקבל
פסיקה נכונה של אותם האנשים שתפקידם להדריך את עם ישראל.
יש כל כך הרבה פריצות ,ועבירות שנוצרות מן הפריצות ,מפני שזה
מזהם בצורה שלילית ביותר את העם שלנו שבעבר היה עם-הקודש.
הרשו לי להזכירכם כי למעלה משישה מיליון מאחינו היהודים נהרגו
על ידי מפלצות הנאצים מפני שהם היו יהודים .ה' לקח את הצדיקים
יחד עם בעלי-העבירה .וזה קרה מפני שכל הדור ,בדרך זו או אחרת,
היה אשם על הליקוי הנורא בשמירת השבת ובעוד הרבה עקרונות
בסיסיים של היהדות שמהם התעלמו יהודים רבים.
יהודי אירופה התרחקו במהירות מיהדותם ,אבל כאשר הם הלכו לתאי-
הגזים ,ה' יקום דמם ,כמעט כולם הלכו עם קריאת 'שמע ישראל' על
שפתותיהם .ברגע האחרון הם הכירו בכך כי הם עצמם הם אלו שגרמו
להתרחשותה של השואה ,מפני שחוסר-השמירה שלהם על רצון ה'
בתורתו הוא מה שגרם למפלצות אלה שנקראו 'נאצים' להיווצר.
נשמתם ניצלה ,על פי רוב ,משום שהם הבינו את טעותם ,והבינו כי
בורא -העולם מנסה להציל את נשמותיהם היהודיות ,למרות שהם לא
שרדו בגופם אך נשמותיהם נותרו שלמות.

והצדיקים ש ביניהם ידעו זאת .אנשים כמו רבי אלחנן וסרמן זצ"ל
נהרגו .הוא ידע שקרוב לוודאי שהוא יהרג ,והוא ידע שמשפחתו
לבטח תיהרג ,קרוב לוודאי ,אבל הוא לא הניח להם לצאת לאמריקה
או לאנגליה ,כי הוא גם ידע שמוטב למות כיהודי ,כיהודי אמיתי,
מאשר לחיות במקומות כמו ארצות-הברית שבה האל היחיד שלהם
הוא עגל -הזהב .הוא רצה שילדיו ישרדו עם נשמתם ללא פגע .הוא
ידע שהנשמה היא תמצית החיים עצמם ,וכי הנשמה היהודית היא
נצחית ,וברגע שהיא מוגנת בעולם-הזה על ידי שמירה קפדנית על
חוקי-התורה בכל לבו ונשמתו של האדם ,אזי האדם ישיג נצחיות .כי
החיים האמיתיים הם הנשמה! הגופים שהנשמות הוכנסו בהם עשויים
להשתנות ,אך הנשמה היהודית היא נצחית .עליכם לזכור זאת ,עם
ישראל ,כי כאשר אתה מסתכל במראה ואתה רואה את עצמך דע כי
המראה החיצוני שלך לא תמיד היה זהה ,אבל הנשמה היהודית שלך
היא זהה .והנשמה היהודית שבך משתוקקת להיות קרובה אל ה',
ומשתוקקת לקדש את הגוף שלה ,ולקדש את הגוף  -פירושו לשמור
את כל מה שנכתב בתורה ,בצינעה כבנגלה.
אנחנו חייבים להפריד את עצמנו לחלוטין מן הרעיונות ואורח-החיים
הלא-יהודיים .אנחנו צריכים לזרוק את חוסר-הצניעות שלנו ,את כל
הבגדים והתכשיטים הבלתי-הולמים שלנו ,איפור ופיאות חייבים
להיזרק .אנחנו חייבים לחקות את דרכי האמהות הקדושות ,והגברים
את דרכם של אבותינו הקדושים .עלינו לסלק מתוך לבנו את התשוקה
לפעילויות של קלות-דעת שאין בהן כל עומק או משמעות תוכן .אנחנו
חייבים להפסיק לצחוק כל הזמן וללמוד איך לבכות מתוך אושר המגיע
ממעמקי נשמותינו .אנחנו צריכים ללמוד לרצות רק להיות קרובים אל
ה' ,והילדים שלנו צריכים להיות קרובים אל ה'.
לרוע המזל ,גם בבתי ספר חרדיים ובישיבות רבות מחנכים על
'מסלול-כפול' ,כשהם מוזגים בתוך האידישקייט שלנו גם קמצוץ של
שאיפת חיי גשמיות ,שבסופו של דבר מנסה להשתלט על כל עם
ישראל.
אני בוכה עבורכם בכל לילה .אני מתחנן אל ה' להביא את האמת
לתוך כמה מן המוחות הריקים -לכאורה של רבים מבני עמנו היהודים.
אני מתחנן בפני הקב"ה שינחה אותנו מה הם באמת החיים שלנו,
ושנבין שבעוד שאבותינו ,אמהותינו ,הסבים והסבתות שלנו אולי מתו
במוות הנורא ביותר בתוך מחנות-הריכוז שבאירופה – אך נפשותיהם,
על פי רוב ניצלו .אבל הדור שלנו ,דור הניצולים ושמעבר לו ,שכח
במהירות את התוכן ,את הלקח שלימדו אותנו ,ולמרות שחזרנו ובנינו,
בלי עין הרע ,קהילות גדולות של חסידים ,וקהילות גדולות של
ליטאים ,שומרי תורה ומצוות ,אך סטינו שוב מדרך האמת ,ורבים
מתוכנו הם בהחלט לא-שומרי-תורה או אפילו 'אנטי' .יהודים רבים
נראים חרדים כלפי חוץ ,אבל באמת הם קשורים מאד לגשמיות ,שזו
כמובן 'עגל הזהב'.
אין ספק שאנחנו חיים כעת בתקופה ממש לפני הגאולה השלמה,
כאשר ממש לנגד העינים שלנו אנו נראה את רוב העולם כפי שאנו
מכירים אותו ,נהרס .וזה כתוב בבירור בדברי הנבואות! וזה קורה
עכשיו! אנחנו נכנסים יותר ויותר מהר אל תוך העידן של הקשיים
הגדולים עליהם נכתב בספרי-ה קודש שלנו על ידי רבים מהצדיקים
הגדולים שלנו לאורך כל הדורות ['בעקבתא דמשיחא' ,סוטה מט .].והדרך

לשרוד היא קודם כל להתפטר מכל צעצועי הטכנולוגיה המלאים
טינופת וחוסר-קדושה המיוצרים על ידי הגוים השפלים ביותר.
הטלוויזיות ,מכשירי-האייפון ,והמחשבים וכו' הרי בין כך יעלמו כאשר
רק יתחילו הצרות הגדולות ,אז למה שלא תשליכו אותם עוד לפני
שזה קורה בכדי להראות לה' שהינכם מאמינים עם כל הלב והנשמה
כי הוא הכל-יכול ורק הוא יכול להציל אותנו.
זיכרו כי ה' שונא את חוסר הקדושה! רבים מבני הדור היהודי הנוכחי
נוטלים חלק בפעילויות המנוגדות לתורה .עשו תשובה על כך .בכו
בכנות עם דמעות של חרטה על כך שהעזתם ללכת כנגד התורה של
הקדוש ברוך הוא .נשים ,השליכו והשמידו את כל התלבושת הגויית
החושפת את הגוף ,בגדים שאותם אתם לובשים ברחוב ללא כל בושה.
פיאות ארוכות שיער ,כל הפאות ,בין אם בלונדיניות ,שחורות או
חומות-כהות גורמות לכן להיראות כמו נשים לא נשואות ,גם אם יש
לכם כובע על זה .האיפור שאתם עושים אסור ,והבגדים שלכם בדרך
כלל קצרים מדי ,הדוקים מדי וחושפים מדי .בדרך כלל אינכן הולכות
כמו אשה חרדית יראת שמים ,עם ענווה ועם רצון להיות צנועות
במראה שלכן .אתן סבורות שאתן צריכות לחשוף את עצמכן בכדי
להצליח ,אבל זה בדיוק ההיפך .והגברים גם הם מסייעים מצידם
בחוסר-הרצון הזה לשמור על התורה ולהיות צנועות .גם אם יש להם
פאות וזקנים ארוכים הם חושקים את חיי הגוים אשר רבים מהם
מביטים עליכם בזלזול ,אבל אתם חושקים בחופש הפיזי לעשות דברים
אסורים.
עם ישראל ,בבקשה ,מה שכתבתי כאן הוא רק סקירה זעירה של
המצב הקשה .ה' לא יתן לעולם להמשיך לרדת הלאה עד לתוהו ובוהו
מוחלט .הוא לא יתן לסיטרא אחרא שאותה הוא יצר והוא גם מנהל
לעשות נזק נוסף על מה שהיא כבר חוללה .ויותר מכל  -ה' יציל כל
נשמה ונשמה יהודית!
אז בבקשה ,עשו תשובה עכשיו ,אבל תשובה אמיתית! ה' מזהיר אותנו
זה שנים על גבי שנים .הוא הזהיר אנשים יחידים על חייהם האישיים
על ידי כל מיני טרגדיות ,שלא נדע! והוא מזהיר אותנו ,כלל עם
ישראל ,על ידי המלחמות ואסונות-הטבע .הוא גם הזהיר את הגוים
אך ללא הועיל ,ועכשיו הסוף מגיע .ואם תאמרו לי כי ה' הוא רב-
חסד ,וכי הוא לא יעשה דבר שכזה  -אזי הסתכלו אחורה אל עבר
ההיסטוריה ותראו מה הוא עשה בגלל החסד-האין-סופי שלו בכדי
שנהיה עם ישראל האהוב שלו .הבינו שאנחנו סטינו ותעינו די והותר
וכי עלינו לחזור אל האמת .הוא יצר את הנשמה היהודית מסיבות
רבות .רובן המכריע של הסיבות הן מעבר ליכולת ההבנה שלנו ,אבל
דבר אחד בטוח :הוא ברא אותנו ,את העם היהודי ,בשביל לשרת אותו
תוך ציות מלא למצוותיו ,ובכך להשיג את התענוגות הגדולים ביותר
שישנם בכל הקיום [' ַעם ז ּו יָצַ ְר ִּתי לִ י ְּת ִה ּ ָל ִתי יְ ַס ּ ֵּפר ּו' ישעיהו מ"ג].
אני מבקש מכם שוב ,עם ישראל ,הזמנים עומדים להיות מאד מפחידים
ומאד מסוכנים .ואנחנו יכולים כבר לראות את זה קורה .אני מפציר
בכם לשנות עכשיו את דרכי-החיים שלכם כך שהסבל שלכם יפחת.
אני מברך את כל ישראל עם כל הנשמות היהודיות שנזכה לקבל את
פני משיח צדקנו בשמחה וברחמים במהרה בימינו ,ושנזכה להשיג
חיים נצחיים.

KISLEV_4
Good morning, I know I am very nervous lately. I really can't help it. The Matzav in the world is looking
grimmer and grimmer by the day. Many things are happening, so many things being revealed, warning us,
all of the inhabitants of the world, that everything that the human beings that inhabit the world take for granted
are endangered in such a way that it puts all of life on earth into a big question mark of survival.
I won't go over all of the gruesome details of what and how nature is being affected in the worst way possible.
I won't go into all of the facts again and again. There is a mini solar system moving dangerously close to the
earth that could by its presence and its tremendous magnetic pull literally destroy the world as we know it.
We have seen lately natural disasters that are happening all over the world. Strange and dangerous things
are shaking the earth like hundreds of earthquakes, some even hitting the number eight on the Richter scale.
Hundreds and thousands of dead fish washing up on the coastline all over the world without any clue what
is making them die off. We know that the water is heating up in the oceans. Evidently this is caused by
volcanoes on the seabed under the water that have been erupting in the past few years. And of course, we
have all been witness to the facts on the news of many well-known volcanoes above ground that have lately
been erupting at an alarming rate.
However, these are not the only examples that put us into great alarm. There are many other dangerous
things happening like the huge amount of sinkholes opening up around the world some tremendous in size
and some relatively small in size. Some swallowing up cars and some swallowing up buildings.
What I have mentioned now are only a few of the strange happenings that we have been witnessing on earth.
However, if we turn our vision to the skies we can see also drastic and fearful changes that should put us on
red alert. The mini solar system known as Nibiru or in the Zohar, Hashavit has been spotted and
photographed by many people and even though the deniers would have us believe that the vast majority of
pictures are not true at all but for various reasons still there are enough photos that are undeniable that show
that the heavens are shielding a very big danger to the earth itself.
All of this is foretold in the Zohar, in Tehillim and in many other Sifrei Kodesh. We have witnessed also many
times more asteroids and meteorites miraculously passing us by in the heavens, but there are those that
have landed on earth and caused much damage. All of these happenings, which are not all of what is
happening, should give us a clear picture and a very strong message that Hashem is giving to Am Yisroel.
The deniers will claim that this is all nonsense but I think that most people that have any knowledge at all
have come to the reality in their conscious mind or unconscious mind that we are being warned by the Creator
Himself that the Yom Hagadol Vihanorah is imminent. It is a clear warning that only a Ness can save us and
those that ignore the warning, Jew and Gentile alike, will be in more trouble, in more danger than they could
ever imagine.
But I am speaking to the Frum Yidden and begging again and again grind your Egel Hazahav into dust and
throw the dust to the four winds. Come back to Hashem completely! Dig out of your hearts and souls all of
the Aveiros that you have accumulated over the years. All of the forbidden toys and Gashmius that have
hardened your hearts, all of the pleasures of the body that have poisoned your minds and your souls, get rid
of them. Come back to the purity of our sacred Yiddishkeit, of our love and loyalty to our Father in Heaven,
Hakadosh Boruch Hu, The Hakol Yachol. He is waiting for us and begging us to come back to Him. He loves
His Am Yisroel, His chosen people and is waiting for His wayward sons and daughters to come back to Him
completely.
I just want to emphasize again and again Teshuva, Teshuva, Teshuva, that is all that He wants. He wants
His children back at home where they belong. He wants us to be His again totally! Most of us have strayed
from the fold without even realizing it but He is holding out His right hand, so-to-speak, and is welcoming Am
Yisroel back to true Yiddishkeit. He wants His sons and daughters to go higher and higher in their journey
with Him through Creation attaining higher and higher spiritual goals which will bring each Yiddishe Neshoma
to deeper and deeper ecstasy.
I can't describe in words what the future will hold for the survivors of the world as we know it but I do know
that life in the future will be totally different physically. It will be more Ruchniusdik, more spiritual than physical.
However now is the time to get to work. To get over the first and most difficult hurdle which is breaking our

physical desires, our “emotional needs” and our infatuation with the Egel Hazahav and all the evil that it
stands for.
I Bentch all Yidden that the light of the Chanukah Lecht lit by Jews still yearning to rebuild the Bais Hamikdosh
and to come closer and closer to Emes will light the way for all of us to reunite with our Creator, Hashem.

TEVET 1
This week even from today, we are going to see very basic changes in the world more and more. Israel and
the Jewish people will become targets of more anti-Semitism, violent anti-Semitism and verbal abuse. There
will be those Goyim who will side with the State of Israel which will bring the whole world dangerously close
to World War. No doubt at all in any way that we are coming very close to the troubles that will surround us
and attack us in the near future which is obviously the beginning of the great tribulations of the end of this
terribly long and difficult Golus and the beginning of the Geula Sheleimah.
I beg Am Yisroel, those of you that seem to be awake and those of you who are obviously asleep, all Am
Yisroel, open your eyes and beg Hashem to forgive us for all of our Aveiros. Beg Hashem to forgive our
Chutzpa, to forgive our ignorance, to forgive our lack of Ratzon to crown You our King, to bend our heads in
humility before Your Throne of Glory, before our Father, our Hakol Yachol, Ruler and Creator of all existence
and beyond.
The time has come, Am Yisroel, for the tremendous happenings in the near future which include wars and
massive destruction by messengers of Hakadosh Boruch Hu, from the heavens above. This will bring true
reality to the world which has strayed so far from Hashem and His Torah. The world as we know it in the last
few decades has tried to go against its Creator in the most terrible way. The peoples of the world have short
memories. They forgot that when Hashem created the world so many years ago, man’s life on earth was so
easy and so perfect that man himself went against Hashem feeling that he could be stronger than Hashem
Chas Vesholom.
The peoples of the earth began to sin in the worst way leaving only one man and his family that worshipped
Hashem in the proper way, trying to do His will no matter what. He was told by Hashem to build a Teiva, an
ark that took 120 years to build, warning the people during those years that if they didn't listen and stop their
terrible Aveiros against Hashem their entire existence would be destroyed. But they didn't listen and Noach
continued his work methodically building the ark that would save humanity through Noach’s family who
besides Og would be the only human survivors together with the representatives of the animal world. But the
peoples of the world laughed at him. They made jokes about him and even when the time was almost up,
when the hundred and twenty years of building was almost finished and the rain began to come down they
still joked about his very impressive Ark of Survival. When Noach started bringing the animals into the ark
itself the peoples of the world thought that Noach went completely out of his mind. However, the rain started
and the puddles got bigger and when the water got high enough to put panic into people’s hearts and minds
they tried to enter the ark but to no avail. The world was destroyed! The waters came also from deep inside
the earth. Boiling water something they could never imagine. It destroyed everything and everyone except
Noach and his family and the animals that were saved and of course Og Melech Habashan that held onto
the ark for dear life.
After the flood came Nimrod and the earth was repopulated and again the people forgot. They tried to build
a tower that would reach the heavens so they could, Chas Vesholom, make war with Hakadosh Boruch Hu.
How stupid could they be? Nimrod and his followers in their great ignorance thought that they could rebel
against The Hakol Yachol and become rulers of His world. They were misled by their own feelings of strength
and Nimrod’s desire to be king of the whole world. That big mistake brought destruction to the world but
Hashem in His great mercy changed, in one split second, the languages of the people so that one couldn't
understand the other bringing an abrupt end to the ability to work together to fight the Creator of the World.
These people dispersed throughout the globe settling in all different parts of the world.
Since then the world has gone through many wars and many rebellions against Truth. Am Yisroel itself has
a history of fluctuating between being the greatest of Tzaddikim to falling very low and imitating the ways and
all the absolutely forbidden activities of the Goyim and their false gods.

Now we are a few thousand years into the Golus. Both our Batei Mikdosh have been destroyed. We went
from a mighty holy nation into a terrible diaspora because of our sins against Hakadosh Boruch Hu.
Throughout this Golus, diaspora we have gone through periods of great spiritual attainments producing
Tzaddikim of enormous spiritual levels that have been sent to guide us through this last, almost impossibly
long exile from our home. However, the time has come to return not only to our homeland, that is not enough!
We first of all have to return to Hashem.
The generations before this one, in many instances, kept their Yiddishkeit under the most difficult
circumstances. Many were martyrs and preferred to be killed because they feared that if they were tortured
they would give in to the Goyim and their ways. On the other hand, many Yidden went in the ways of the
Goyim because it was easier and not so outwardly dangerous. And now we have come to the point of no
return, where we have to make our choice to live forever or to die forever Chas Vesholom. Those Yidden
who chose life, it's not so simple just to choose it. You have to work for it. You have to throw away your Egel
Hazahav, which is all of the lies of the Goyisha world that have seeped into our Yiddishkeit and have diluted
it in the most twisted ways. Hashem despises the lack of Kedusha, the lack of personal holiness. He wants
His people to be holy and this is what the Goyim detest!
The lack of Tznius has entered even the Frum communities in the most horrific ways. There is a general
break down of much of our rabbinical structure making it difficult to get a true Psak from many of the very
people who are appointed to guide Am Yisroel. There is so much Pritzus and Aveiros from the Pritzus that it
is infecting our once holy people in a most negative way.
Let me remind you that over six million of our fellow Jews were killed by the Nazi monsters because they
were Jews. Hashem took the Tzaddikim together with the Baalai Aveirah. This happened because the whole
generation one way or another was at fault for the terrible lack of Shmiras Shabbos and many other basic
principles of Yiddishkeit that were ignored by many Jews.
The Yidden of Europe were moving quickly away from their Yiddishkeit but when they went to the gas
chambers, Hashem Yikom Dammam, almost all of them went with Shema Yisroel on their lips because they
knew at that final moment that they themselves caused the Holocaust. That their lack of keeping Hashem’s
will caused these monsters called Nazis to be created. Their souls were for the most part saved because
they realized their mistake and realized that the Creator of the World was trying to save their Jewish souls.
Even though they didn't survive with their bodies their souls were intact.
The Tzaddikim among them knew this. People like Rav Elchanan Wassermann were killed. He knew he
would probably be killed and he knew his family would probably be killed, but he didn't let them leave to go
to America or England because he also knew that it was better to die as a Jew, an Emesdik Jew, than to live
in places like the United States where their only god is the Egel Hazahav. He wanted his children to survive
with their souls intact. He knew that the soul is the essence of life itself and that the Jewish soul is eternal
and once it is protected in this world by strictly keeping the laws of the Torah with all a person's heart and
soul then a person will gain total eternity. Because true life is the soul!
The bodies that the souls are put into may change but the Jewish soul is eternal. Remember that Am Yisroel,
because when you look in the mirror and you see yourself know that your outward appearance has not always
been the same but your Jewish soul is the same. Your Jewish soul is yearning to be close to Hashem,
yearning to be Mikadesh it's body and to be Mikadesh it's body means to keep everything written in the Torah
both hidden and revealed.
We have to separate ourselves totally from non-Jewish ideas and ways of living. We have to throw away our
lack of Tznius. All our clothes and inappropriate jewelry, make-up and Sheitels must be destroyed. We must
model ourselves after the Imahos. The men after the Avos. We have to take our minds away from frivolous
activities that have no depth or meaning. We have to stop having to laugh all the time and learn how to cry
from happiness that is from the depths of our souls. We have to learn to only desire to be close to Hashem.
That our children should be close to Hashem.
Unfortunately, even many Chareidi schools and Yeshivas are educating on a dual track mixing into our
Yiddishkeit a pinch of Gashmiusdikeit that in the end is trying to control all Am Yisroel.

I cry for you every night. I beg Hashem to bring Truth into some of the seemingly empty minds of many of
our fellow Jews. I beg Hashem to show us what life is really about and that while our fathers, mothers,
grandfathers and grandmothers may have died a most horrible death in the concentration camps of Europe
their souls, for the most part were saved. But our generation, the generation of the survivors and beyond
quickly forgot the essence of what we were taught and although we built Bli Ayin Hara again, large
communities of Chassidim and communities of Litvisha Shomrei Torah and Mitzvos we have strayed again
and many are absolutely not observant and even anti. Many Jews look Frum and seem to be Frum but are
really very tied to the Gashmius which is of course the Egel Hazahav.
There is no doubt that we are going through the time just before the Geula Sheleimah where right before our
eyes we will see most of the world as we know it, being destroyed. It is written clearly in the Nevuas! It is
happening now! We are going faster and faster into the great difficulties that has been foretold in our Sifrei
Kodesh and by many of our greatest Tzaddikim throughout the generations. The way to survive is first of all
to get rid of all your technological toys that are full of filth and lack of Kedusha produced by the most
downtrodden Goyim. Your televisions, iPhones, computers etc. will be gone when the great tribulations start.
Throw them away before this happens to show Hashem that you believe with all your heart and soul that He
is the Hakol Yachol and only He can save us.
Remember He hates the lack of Kedusha! Many of this generation of Jews have partaken in activities that
are against the Torah. Do Teshuva for it. Cry real tears of remorse that you could dare go against the Torah
of Hakadosh Boruch Hu. Women throw away and destroy all dress of the Goyim that reveal your body,
clothes that you wear in the street without Busha. Long hair Sheitels, all Sheitels whether blonde black or
brown make you look like an unmarried woman even if you have a hat on top of it. The make-up you're
wearing is forbidden and your clothes are generally too short, too tight and too revealing. You don't usually
walk like a Frum woman with humility and with a desire to be modest in your appearance. You think you have
to show yourself off in order to be successful but it's exactly the opposite. The men are also helping in this
lack of Ratzon to keep the Torah and to be Tzanua. Even if they have Payos and long beards they desire
the life of Goyim who many of them looked down upon, but want to have the physical freedom to do forbidden
things.
Am Yisroel please, whatever I have written here is only a tiny overview of what the situation is. Hashem will
not let the world continue to descend into total chaos. He will not let the Sitra Achra that He created and He
rules over be able to do any more damage than he has already done. Most of all Hashem is going to save
every single Jewish Neshoma!
So please do Teshuva now but real Teshuva! Hashem has been warning for years and years. He has warned
individuals in their own personal lives by all kinds of tragedies, Shelo Neda!
He has warned us, Am Yisroel by wars and natural disasters. He also warned the Goyim but to no avail. Now
the end is coming and if you say to me that Hashem is kind and He won't do such a thing then look back into
history and see what He has done from His limitless kindness to make us His beloved Am Yisroel, realize
that we have strayed enough and we must come back to the Truth. He has created the Jewish soul for many
reasons. The vast majority of the reasons are beyond our ability to understand but one thing is for sure He
created us the Jewish People to serve Him with complete obedience and thereby to reap the greatest
pleasures in all existence.
I beg you again, Am Yisroel, times are going to become very frightening and very dangerous. We can already
see this happening. I beg you change your way of life now so your suffering will be less and I Bentch all Am
Yisroel all the Yiddishe Neshomas that we should all be Zoche to great Moshiach Tzidkainu Besimcha
Uv’rachamim Bimhaira Beyamainu and we should gain everlasting life.

