
 בס"ד, מאיר ישראל, כסלו ד'

לאחרונה. אני באמת לא  בוקר טוב, אני יודע שאני עצבני מאוד
. מדאיג יותר ויותר יום נראה מדייכול לעזור בזה. המצב בעולם 

מזהירים שדברים מתגלים,  הרבה דברים קורים, כל כך הרבה
המאכלסים בני האדם ש , כי כל מהתבלתושבי  אותנו, את כל

 ציבזה מכך ש בסכנה עומדמובן מאליו לוקחים זאת כ את העולם
 הישרדות.של  שאלה גדולבסימן את כל החיים על פני האדמה 

אני לא אעבור על כל הפרטים האיומים של מה ואיך הטבע 
 . לא אכנס לכל העובדותהאפשרית מושפע בדרך הגרועה ביותר

עד קרוב  הנעה שהקטנ-השמש-מערכתאת יש  שוב ושוב. הללו
 על ידיעל ידי נוכחותה ו ההארץ שיכול-לכדורכדי סכנה 

 המשיכה המגנטית האדירה שלה ממש להרוס את העולם כמו
 ים את זה. מכיראנחנו ש

עולם. ב ים בכל מקוםהמתרחשראינו לאחרונה אסונות טבע 
 כמו מאות ,דברים מוזרים ומסוכנים מטלטלים את האדמה

מספר שמונה בסולם ללו מגיעים חלקם אפישאדמה, -רעידות
החוף בכל -קו אתים מציפאלפים של דגים מתים ומאות  !ריכטר
גורם הדבר המה  או רמז כל מושגשיש לנו העולם ללא  רחבי
כנראה ום באוקיינוסים. מיחמתמ . אנחנו יודעים שהמיםםלמות

מתחת  על קרקעית היםנמצאים שזה נגרם על ידי הרי געש 
יודעים את כולנו  כמובןהאחרונות. ופרצו בשנים התלמים ש

הקרקע שלאחרונה פני על  געש ידועים רבים-ל הריעעובדות ה
 . הדאגעורר התפרצו בקצב מ

 מכניסיםששל דברים אינן הדוגמאות היחידות  עם זאת, אלה
מסוכנים  בהלה גדולה. יש דברים רבים אחריםמצב של אותנו ל

בי ברח יםפערענקית של בולענים שנהכמות המתרחשים כמו ה
גודל קטן יחסית, בעלי  םוחלק םם בגודלמיעצו , חלקםהעולם

  בולעים בניינים.ש ישבולעים מכוניות ויש מהם ש
הקורים מה שהזכרתי עכשיו הוא רק כמה מן האירועים המוזרים 

 מסביםעם זאת, אם אנחנו ו. להם ו עדיםנייעל פני האדמה שה
גם לראות שינויים  אנחנו יםשמים יכולה לאשלנו  מבטאת ה

-. מיני'אדומה אותם כ'נורהלשים יש דים, שיפחמדרסטיים ו
כבר  –בזוהר  'השביט'או  'ניבירו'המכונה השמש -מערכת

ו הים מכחישילמרות שהו ,על ידי אנשים רבים הלמווצ התזוה
של התמונות אינן נכונות כלל,  גדולכי הרוב ה ןאמירוצים שנ

מספיק תמונות,  קיימים עדייןת רבות ומגוונומסיבות  ךא
סכנה  תירים מאחוריהםכי השמים מסללא כל ספק  שמוכיחים

 . אדמההם קיומה של עצלגדולה מאוד 
בתהילים ובספרי קודש רבים  בא בספר הזוהר,ונ את כברכל זו

אסטרואידים ומטאורים ליותר  בתדירות רבהעדים היינו אחרים. 
אלה גם את יש  , אבלתבצורה פלאי חולפים על פנינו בשמיםש

האירועים האלה,  שנחתו על כדור הארץ וגרמו נזק רב. כל
מסר ה, אינם כל מה שקורה, צריכים לתת תמונה ברורבהחלט ש

 עם ישראל. שולח עבור ה' ביותר שחזק 

אבל אני חושב שרוב  ,כל שטויותהכי זה  נויטע יםהמכחיש
 בין אםו לתובנה, ידע בכלל הגיע איזשהו האנשים שיש להם
זהרים על ידי הבורא וכי אנו מ ,הכרהה-בתת בהכרה שלהם או

הדין הגדול והנורא קרוב. זו אזהרה ברורה כי רק -עצמו כי יום
אלה המתעלמים מהאזהרה, יהודים כי נו ואות נס יכול להציל

בסכנה גדולה יותר מכפי וכי הם צרות,  ו יותרעברים כאחד, יוגו
 .אי פעם שהם יכלו לדמיין

 :שוב ושובאליהם ומתחנן  אני מדבר עם היהודים החרדים אבל
רקו את האבק לארבע ילאבק וז כם עדב שלההז-גלאת עו נטח
הלב פשפשו וחפשו בתוך ה' לחלוטין!  לשובו ארוחות. ה

במשך השנים.  שצברתם כל העבירותשלכם את והנשמות 
הקשיחו את ש תגשמיוהכל הצעצועים האסורים והוציאו את 
ואת  כםאת דעת הגוף שהרעילו-כל תענוגותלבכם, את 

-ידישקייטשל האטוהר ה לאזרו ימהם. ח והיפטרו –יכם נשמות
אבינו פי לכאהבתנו ונאמנותנו אל הטוהר של שלנו,  ההקדוש

ו, הוא כול. הוא מחכה לני-, הכלאהו שבשמים, הקדוש ברוך
את הוא אוהב את עם ישראל שלו,  חזור אליו.נשאלינו מתחנן 

הדרך -סורריובנותיו והוא ממתין לבניו  ,העם הנבחר שלו
  אליו לחלוטין. שישובו

 זהתשובה, תשובה, תשובה,  :אני רק רוצה להדגיש שוב ושוב
כל מה שהוא רוצה. הוא רוצה את הילדים שלו בחזרה הביתה 

שוב שלו לגמרי! רובנו שנהיה רוצה  הם שייכים. הואש היכן
להבין את זה אבל הוא מושיט את  בלימאפילו  תלםו מן הינסט

-ידישקייטאה בשובם אלעם ישראל לקבל את  , כביכול,ונייד ימ
גבוה יותר ויותר במסעם  יו יגיעובניו ובנותחפץ שאמיתי. הוא ה

מטרות רוחניות גבוהות יותר ויותר, עמו לאורך הבריאה, וישיגו 
 יותרעמוקה לחויה רוחנית כל הנשמות היהודיות את אשר יביאו 

אלה עבור  כיללתאר במילים מה העתיד יאף ני יכול ינא יותר.ו
יודע כן כפי שאנו מכירים אותו, אבל אני  העולםשישרדו את 

זה יהיה יותר  החיים בעתיד יהיו שונים לגמרי מבחינה פיזית.כי 
כדי בלעבודה,  גשתהזמן ל עכשיו הואאך רוחני מאשר פיזי. 

שזו שבירת  ביותרלהתגבר על המשוכה הראשונה והקשה 
 ,שלנו, "הצרכים הרגשיים" שלנוות הגופני תשוקותה

  ה מייצג.זכל הרע שעם הזהב -עגל וההתאהבות שלנו עם
מואר ה ,החנוכה-אני מברך את כל היהודים כי האור של נרות

 המקדש-לבנות מחדש את בית יםעדיין משתוקקשעל ידי יהודים 
 לארך לכולנו הד יאיר את –להתקרב יותר ויותר אל האמת ו
 .יתברך עם הבורא שלנו, השם ותהתאחדה



 א'מאיר ישראל, טבת בס"ד, 

 גדולים מאדבעולם שינויים  נראהמהיום, אנחנו כבר אפילו  ,השבוע
יותר אנטישמיות, מטרה לו י. ישראל והעם היהודי יהיותר ויותר

מדינת צד מילולית. יהיו גוים שיצטרפו ל צקהאנטישמיות אלימה וה
עולם. אין ספק -מסוכנת למלחמתיתקרב בצורה העולם כולו ו ,ישראל

 פותקילצרות שיקיפו אותנו ואנו מתקרבים מאד כי אופן בשום צורה ו
קץ בהגדול  סבלשל ה תותחלהללא ספק כשזה  ,אותנו בעתיד הקרוב

ּוְבצֹוק ]' שלמההגאולה המאד ותחילתה של עד קשה הו כהארוהגלות ה

ים  . '[ט', דניאל ָהִעּתִ

הנראים אלה בין רים ואלה מכם שנראים ע  בין עם ישראל, ל ןאני מתחנ
ה' לסלוח לנו אל  נואת העינים והתחנתחו יפנים, כל עם ישראל, יש  

חוצפה שלנו, לסלוח ה לע מחולה' לבקשו מאת שלנו.  העבירות על כל
לכופף ונו, כמל ,ךאותנו להכתיר מצידרצון ה-על העדרולבורות שלנו 

יכול אבא שלנו, הכל הפני בך, כבוד-אפני כסבאת ראשינו בענווה 
 . לו ברע  מ  ש ם ומהקיוהכל של  וובורא ושלנו, שליט

בעתיד שיקרו עצומות ההתרחשויות הל זמנם שעם ישראל, הגיע 
הקדוש ברוך  של ומלחמות והרס מסיבי על ידי שליחיויכללו הקרוב 
זה יביא מציאות אמיתית לעולם אשר ו. למעלהמן השמים ישיר הוא, 

. העולם כפי שאנו מכירים אותו תותורממה' ווהתרחק סטה כל כך 
בעשורים האחרונים ניסה ללכת נגד הבורא בצורה הנוראה ביותר. 

את ה' לעמי העולם יש זכרונות קצרים. הם שכחו כי כאשר ברא 
כל ו של האדם על פני האדמה הי וחיי, ותרב הכ העולם לפני שנים

נגד ה' ניסה ללכת כשהאדם עצמו עד ם מיכל כך מושלו יםכך קל
 . , חס ושלוםשהוא יכול להיות חזק יותר מאשר ה' וך תחושהמת

ירים רק ותמכשהם החלו לחטוא בדרך הגרועה ביותר,  דמהעמי הא
מנסים לעשות את ו ה' בדרך הנכונהאת דו עבאדם אחד ומשפחתו ש
, שלקח תיבה על ידי ה' לבנותנצטוה  נח. קורה רצונו, לא משנה מה

מזהיר את האנשים באותן שנים כי כשהוא , הלבנותכדי שנים  120
שלהם נגד  ותהנורא מן העבירות יחדלוולאזהרה  וקשיביאם הם לא 

ונח המשיך את עבודתו  ,. אבל הם לא הקשיבווכל חייהם יהרס -ה' 
מהכחדה על ידי ציל את האנושות תש תיבההבבניית בשיטתיות 

דים הניצולים האנושיים היחי והיהם עוג לבד ממשפחתו של נח, אשר 
עליו  עשו ,עולם החי. אבל עמי העולם צחקו עליו ם שליחד עם נציגי

מאה ועשרים שנות ר שא, כלסופו ואפילו כשהגיע הזמן כמעטבדיחות 
תיבתו התבדחו על הם והגשמים החלו לרדת, עדיין  הסתיימוהבנייה 
 אנשי העצמ תיבה. כאשר נח התחיל להביא את החיות למההמרשי
עם זאת, הגשם התחיל אך . לחלוטין מדעתושנח יצא סברו העולם 
וכאשר המים הגיעו מספיק  וגבהו יותר ויותר,השלוליות גדלו לרדת ו
הם ניסו  אנשיםהשל ושכלם פאניקה לתוך לבם  הכניסכדי לגבוה 

! המים חרב . העולםלהם ללא הועילזה היה אך  התיבה לאלהיכנס 
לא הם עולם משהו שמ ,עומק האדמה, מים רותחיםתוך מהגיעו גם 

אשר ם חוץ מהאנשי כלאת והיקום כל את א הרס רוביכלו לדמיין. ה
אל  נצמדמלך הבשן שוג עגם וכמובן  ,נח ומשפחתו והחיות שניצלו
 יקרים.ה וחייהתיבה בשביל להציל את 

שוב  אנשיםהו ,מחדש העולם חזר ואוכלסנמרוד ו הגיעלאחר המבול 
ס ושלום, חלשמים כדי שיוכלו, עד . הם ניסו לבנות מגדל שיגיע ושכח

להיות? יכלו  לעשות מלחמה עם הקדוש ברוך הוא. כמה טיפשים הם
-כלה חשבו שהם יכולים להתקומם נגד הַרב   יו בבורותם ה  אנשנמרוד ו

הכח שלהם -ו שולל על ידי רגשותולכשליטי עולמו. הם ההיות ל ולוכי
 העולם כולו. שליט של נמרוד להיות תשוקתו  ע"יועצמם 

שינה, בשבריר  ורחמירוב טעות גדולה זו הביאה הרס לעולם, אך ה' ב
הבין אחד לם, כך שאי אפשר היה לאנשישל ה םאחד, את שפתשניה 

כדי בבמשותף לעבוד  םיכולת קץל דאחברגע שהביא מה , זולתו את
 והתיישבולהילחם בבורא העולם. אנשים אלה התפזרו ברחבי העולם 

 בכל חלקי העולם.

עם לנגד האמת. כת רבות יומרדוהתעבר העולם מלחמות רבות ומאז ו
בין צדיקים לה יגדול היותםישראל עצמו יש היסטוריה של תנודות בין 

ת יוכל הפעילועם  הגוים דרכיאת  םחקותב כה ביותר,נמוההירידה 
 לים הכוזבים שלהם. והא   הגויםלחלוטין של -ותהאסור

תוך הגלות. שני בתי במה אלפי שנים כנמצאים זה עכשיו אנחנו ו
פזורה היות להפכנו אדירה והמקדש שלנו נהרסו. מאומה קדושה 

לאורך כל ובגלל חטאינו כנגד הקדוש ברוך הוא. זאת ואומללה, 
עברנו תקופות של הישגים רוחניים גדולים,  הפזורה הזאת,כל , הגלות

כדי להדריך אותנו ברמות רוחניות עצומות שנשלחו בו צדיקים ניבשה
 אפשרית, מביתנו. -בלתי-, הכמעטהזו רך הגלות האחרונהלאו

מולדת שלנו, זה לא מספיק! ה לאלא רק  ,עם זאת, הגיע הזמן לחזור
, הנוכחידור הלפני שדורות בה'. אל אנחנו צריכים לחזור כל -קודם

נסיבות הקשות בידישקייט שלהם האשמרו את יהודים במקרים רבים 
העדיפו להיהרג משום מתו על קידוש ה', הם הוביותר. רבים מהם 

מצד וולדרכיהם.  גויםיכנע ללההם ולים עליעונו הם שחששו שאם 
לא זה כי זה היה קל יותר ו הגויםבדרכי כת סטו לרבים  יהודיםשני, 

חזור, -. ועכשיו הגענו לנקודת האלכלפי חוץכל כך מסוכן נראה 
לחיות לנצח בין שלנו לעשות את הבחירה אנחנו שבה צריכים הנקודה 

בחיים, זה לא  יםחרושב היהודים . אלה, חס ושלוםאו למות לנצח
עליכם . כךלעבוד על  כיםצרי םלבחור את זה. אתרק פשוט כל כך 

 ה כל השקרים של העולםזבמהותו , שכםשל הזהב-העגל לזרוק את
 הצורב האות וללידוידישקייט שלנו האתוך  לא ולחליחש הגויי

קדושה של קדושה, חוסר ה-את חוסר מתעבת ביותר. ה' המעוות
 ! שונאים גויםדבר שוזה  ,קדושיהיה מו עַ שאישית. הוא רוצה 

. יש ביותר קשותהות בצורהחרדיות לקהילות  ףא חדר עותצניה-העדר
קשה לקבל שכך המבנה הרבני שלנו משבר כללי של חלק גדול 

עם ישראל. את להדריך שתפקידם אנשים אותם השל  נהנכו הקיפס
 זהעבירות שנוצרות מן הפריצות, מפני שו ת,יש כל כך הרבה פריצו

 הקודש. -עםהיה העם שלנו שבעבר את  בצורה שלילית ביותר מזהם

אחינו היהודים נהרגו מכי למעלה משישה מיליון  כםלי להזכירהרשו 
צדיקים ההם היו יהודים. ה' לקח את מפני שעל ידי מפלצות הנאצים 

 ,בדרך זו או אחרת ,כל הדורמפני שזה קרה ו. העבירה-בעלי יחד עם
עוד הרבה עקרונות בשבת ושמירת הבהנורא  ליקויההיה אשם על 
  התעלמו יהודים רבים.שמהם  יהדותהבסיסיים של 

-אבל כאשר הם הלכו לתאי יהדותם,במהירות מתרחקו אירופה היהודי 
על  'שמע ישראל'קריאת , כמעט כולם הלכו עם דמם ה' יקום ,הגזים
גרמו שאלו הם כי הם עצמם  הכירו בכךברגע האחרון הם  .יהםותשפת

על רצון ה' שלהם שמירה ה-חוסרמפני ששואה, ה ה שלהתרחשותל
להיווצר.  'נאצים' ומפלצות אלה שנקראלגרם הוא מה שבתורתו 
כי  נווהבי ,משום שהם הבינו את טעותם ,רובעל פי  ניצלה, נשמתם
למרות שהם לא  ,העולם מנסה להציל את נשמותיהם היהודיות-בורא

 שלמות. נותרו נשמותיהם אך גופם בשרדו 



זצ"ל אלחנן וסרמן  יביניהם ידעו זאת. אנשים כמו רבשהצדיקים ו
יהרג, והוא ידע שמשפחתו שהוא רוב לוודאי קשנהרגו. הוא ידע 

ריקה תיהרג, קרוב לוודאי, אבל הוא לא הניח להם לצאת לאמלבטח 
, תייהודי אמיכגם ידע שמוטב למות כיהודי, הוא או לאנגליה, כי 

הברית שבה האל היחיד שלהם -לחיות במקומות כמו ארצותמאשר 
הזהב. הוא רצה שילדיו ישרדו עם נשמתם ללא פגע. הוא -עגלהוא 

הנשמה היהודית היא כי ידע שהנשמה היא תמצית החיים עצמם, ו
הזה על ידי שמירה קפדנית על -ולםנצחית, וברגע שהיא מוגנת בע

. כי יותנצח שיגהאדם י ישל האדם, אז תונשמו וכל לבבהתורה -חוקי
הם עשויים ב הוכנסוהחיים האמיתיים הם הנשמה! הגופים שהנשמות 

עם  זאת, עליכם לזכורלהשתנות, אך הנשמה היהודית היא נצחית. 
דע כי ה ואתה רואה את עצמך ישראל, כי כאשר אתה מסתכל במרא  

אבל הנשמה היהודית שלך  ,המראה החיצוני שלך לא תמיד היה זהה
ה',  ה אלך משתוקקת להיות קרובבהנשמה היהודית שוזהה. היא 

פירושו לשמור  -הגוף את ולקדש שלה, הגוף את לקדש  תמשתוקקו
 . כבנגלה בצינעה ,את כל מה שנכתב בתורה

החיים -הרעיונות ואורחעצמנו לחלוטין מן אנחנו חייבים להפריד את 
כל את  ,שלנו הצניעות-יהודיים. אנחנו צריכים לזרוק את חוסר-הלא

חייבים  פיאותהולמים שלנו, איפור ו-בלתיהתכשיטים ההבגדים ו
הגברים ו ,הקדושות האמהותלחקות את דרכי . אנחנו חייבים זרקלהי

את התשוקה לבנו מתוך  סלק. עלינו להקדושים ינואבותאת דרכם של 
. אנחנו תוכן עומק או משמעותכל הן בדעת שאין -תוקלשל עילויות פל

המגיע חייבים להפסיק לצחוק כל הזמן וללמוד איך לבכות מתוך אושר 
 ים אלרק להיות קרובלרצות ממעמקי נשמותינו. אנחנו צריכים ללמוד 

 ה'.  ים אללהיות קרוב כיםהילדים שלנו צרי, וה'

מחנכים על  ותישיבות רבבוחרדיים בתי ספר בלרוע המזל, גם 
 קמצוץ שלגם ידישקייט שלנו הא תוךוזגים במכשהם  ,'כפול-מסלול'

כל עם על לט תשהבסופו של דבר מנסה לש שאיפת חיי גשמיות,
 ישראל. 

ה' להביא את האמת אל כל לילה. אני מתחנן ב עבורכםאני בוכה 
ים. לכאורה של רבים מבני עמנו היהוד-לתוך כמה מן המוחות הריקים

החיים שלנו, הם באמת מה  שינחה אותנואני מתחנן בפני הקב"ה 
, הסבים והסבתות שלנו אולי מתו ינוינו, אמהותותאבבעוד שנבין שוש

ם, ותיהנפשאך  –אירופה בהריכוז ש-מחנותתוך נורא ביותר בהבמוות 
שכח  ,מעבר לושעל פי רוב ניצלו. אבל הדור שלנו, דור הניצולים ו

, בנינונו וחזרשלימדו אותנו, ולמרות ש תוכן, את הלקחאת ה ותריבמה
של גדולות קהילות ו, , קהילות גדולות של חסידיםבלי עין הרע

מדרך האמת, ורבים שוב , אך סטינו שומרי תורה ומצוותליטאים, 
. יהודים רבים 'אנטי'אפילו  וא תורה-שומרי-הם בהחלט לאמתוכנו 
 זוש ,תקשורים מאד לגשמיוהם , אבל באמת חרדים כלפי חוץנראים 
 . 'הזהב 'עגלכמובן 

 השלמה, ממש לפני הגאולהחיים כעת בתקופה אין ספק שאנחנו 
ראה את רוב העולם כפי שאנו אנו נ ים שלנוהעיננגד לממש כאשר 

זה קורה ו! בדברי הנבואותזה כתוב בבירור והרס. נמכירים אותו, 
הקשיים של עידן התוך  למהר איותר ויותר  נכנסיםעכשיו! אנחנו 

צדיקים מהקודש שלנו על ידי רבים ה-בספרי כתבנעליהם הגדולים 
הדרך ו. [, סוטה מט.]'בעקבתא דמשיחא' הדורותכל הגדולים שלנו לאורך 

מלאים ה הפטר מכל צעצועי הטכנולוגיתלשרוד היא קודם כל לה
ביותר.  שפליםה הגויםעל ידי  יםקדושה המיוצר-טינופת וחוסר

יעלמו כאשר בין כך הרי מחשבים וכו' וה, האייפון-זיות, מכשיריהטלווי
לפני עוד אותם  אז למה שלא תשליכו ,יתחילו הצרות הגדולותרק 
כל הלב והנשמה נים עם מאמי הינכםה' שללהראות בכדי זה קורה ש

 ורק הוא יכול להציל אותנו. יכול -כי הוא הכל

היהודי הנוכחי הדור בני קדושה! רבים מהשונא את חוסר  כי ה'כרו יז
 . בכועל כך תשובהעשו בפעילויות המנוגדות לתורה.  נוטלים חלק

נגד התורה של כללכת  םתהעזעל כך שדמעות של חרטה  ת עםנו  כ  ב   
 יתהגוי תלבושתאת כל ההשליכו והשמידו  ,הקדוש ברוך הוא. נשים

בושה. כל ברחוב ללא ים לובשאתם  םותת הגוף, בגדים שאחושפת אה
 ות אושחור ,תואם בלונדיני הפאות, בין שיער, כלארוכות פיאות 
, גם אם יש ותלא נשואנשים להיראות כמו גורמות לכן  כהות-חומות

בדרך  כםוהבגדים של ,אסור ם עושיםכובע על זה. האיפור שאת כםל
אינכן הולכות כלל קצרים מדי, הדוקים מדי וחושפים מדי. בדרך כלל 

ות עם ענווה ועם רצון להיות צנוע חרדית יראת שמים, כמו אשה
כדי ב כןאת עצמ חשוףל כותצרין שאת סבורות ן. אתכןמראה שלב

מצידם מסייעים הם הגברים גם ופך. יאבל זה בדיוק הה ,להצליח
 . גם אם יש להםותלשמור על התורה ולהיות צנועהזה רצון ה-בחוסר
ם אשר רבים מה הגוים ים את חייחושקנים ארוכים הם וזק   פאות

לעשות דברים  פיזיחופש החושקים באתם , אבל ים עליכם בזלזולביטמ
 אסורים. 

רק סקירה זעירה של הוא בבקשה, מה שכתבתי כאן  ,עם ישראל
לתוהו ובוהו הלאה עד . ה' לא יתן לעולם להמשיך לרדת הקשה המצב

מנהל גם הוא יצר והוא אותה אחרא ש אסיטרלמוחלט. הוא לא יתן 
ציל כל יה'  -יותר מכל ו. חוללה א כברימה שהנוסף על לעשות נזק 

 יהודית! ונשמה נשמה 

אותנו אבל תשובה אמיתית! ה' מזהיר  ,עשו תשובה עכשיו ,אז בבקשה
חייהם האישיים יחידים על שנים. הוא הזהיר אנשים על גבי שנים זה 

עם כלל זהיר אותנו, מהוא ו שלא נדע! על ידי כל מיני טרגדיות,
 הגויםטבע. הוא גם הזהיר את ה-מלחמות ואסונותהעל ידי  ,ישראל

-רבלי כי ה' הוא תאמרו ואם  .סוף מגיעהעכשיו ו, אך ללא הועיל
ר ל אאחורה  והסתכל יאז -כזה שהוא לא יעשה דבר כי וחסד,  ב  ע 

כדי בשלו  סופי-האין-חסדבגלל הראו מה הוא עשה תההיסטוריה ו
די והותר ותעינו ו ינשאנחנו סט ובינה   .אהוב שלוה עם ישראלשנהיה 

היהודית מסיבות  לחזור אל האמת. הוא יצר את הנשמהוכי עלינו 
אבל  ,שלנוההבנה מעבר ליכולת  ןהמכריע של הסיבות ה ןרבות. רוב

לשרת אותו בשביל  ,העם היהודי , אתהוא ברא אותנו :דבר אחד בטוח
לים ביותר את התענוגות הגדו השיגובכך ללמצוותיו, ציות מלא תוך 
ִהלָּ ]' בכל הקיום נםשיש י ִלי ּתְ רוּ ַעם זּו ָיַצְרּתִ  .[מ"גישעיהו  'ִתי ְיַסּפֵּ

 יםים להיות מאד מפחידעומדים נמהזעם ישראל,  ,שוב כםאני מבקש מ
מפציר את זה קורה. אני לראות כבר יכולים אנחנו ו. ניםומאד מסוכ

  .יפחת כםהסבל שלכך ש כםהחיים של-כיאת דרעכשיו לשנות  בכם

את נזכה לקבל ש הנשמות היהודיות כל ישראל עם כלמברך את  אני 
להשיג  שנזכהוצדקנו בשמחה וברחמים במהרה בימינו, משיח פני 
 .נצחיים חיים

  



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. 

 


