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Frankenstorm )סנדי המפלצתיתסופהה (  
  עידן חדשלנו  תמבשר

  
אולי , הרבה זמן לא כתבת לנו, ה'מוישל: אמא

 superstorm -ה יש לך משהו לספר לנו על
   ?ב"המזרחי של ארה-חוף הצפוןהיכה את הש

  .יש לי הרבה מה לומר.  בטח,אמא: ה'מוישל

 מסר גדול זה Frankenstorm ש כמובן
 .לגויים ויהודים כאחד. ן השמיםואזהרה מ
 נשלחה הזאת הסערה הגדולה ,עם זאת

תוצאות מ .התפוצות בעיקר כמסר ליהודי
קראה שנ, ההרס המסיבי של הסערה הזאת

לא ניתן , "Frankenstorm ":הולםהבשם 
  .להתעלם

על עידן חדש בדיוק כמו לנו  מבשר זה   
עידן  נפילתם החלה .מגדלי התאומיםבנפילת 

ל עידן חדש של יחתהסערה הזו העם ; חדש
העולם יהפוך , ואילךמנקודה זו ו. האנושות

  . שהיאשום צורה בלהכרהלבלתי ניתן 
מה . ישתנו העולם תכוחו, מנקודה זו ואילך   

 ימשיך להפציץ מדינות בכל "הטבע"שנקרא 
יהיו . ומלחמה גדולה באופק, רחבי העולם

המצב הכלכלי , מאודות ת קשוכלכלינפילות 
שהיה אי פעם בכל מיהיה הקשה ביותר 

  .ההיסטוריה של העולם הזה
  
 לאלכמעט (  מאדאזהרה זו לא הייתה קשה   

בל רב סעברו  למרות שיהודים ,)הרוגים
 עדיין בהשוואה לאזהרות אחרות אך .מאוד

, נזק רב אמנם נעשה .משמים זה יחסית קל
 בנתיב של הסערה הגדולה יאך לא כל יהוד

 היה ללא יהודילא כל  . הרגיש את הנזקאתהז
זה בלי להניד עברו את ואכן רבים , חשמל
  .עפעף

  
לפקוח את אפשרות בחירה ליהודים נתן ' ה   

אני מקווה  . אותם בחוזקהרסגואו ל, הםעיני
 את וומתפלל שיהודים באמריקה יפתח

מסר , שהם קבלו מסר אלוהייראו עיניהם ו
זה יכול . ול להתפרש שלא כהלכהעלשעדיין 

ה "להתפרש שאנחנו כל כך טובים שהקב
או שזה יכול , הציל אותנו מהרבה יותר גרוע

 מזהיר אותנו 'וה, להתפרש שהסוף מתקרב
ק גדול מעגל הזהב שיש על ידי השמדת חל

מזהיר ' ה .בחיי יהודיםבלי לפגוע קשות , לנו
היה הרבה יותר יאותנו שבפעם הבאה זה 
מחדש את נבנה גרוע אם לא נחזור אליו ו

ידישקייט של היהדות המעוותת הזו של הא
  .אמריקה

  
התייחס ב ל"ארהביהודי מבקש מכל הייתי    
-ארצות .ברצינות רבה, אזהרה זו ברצינותל

מדינה כבר איננה הברית של אמריקה 

לא שמדינת ישראל ו. עבורכםידידותית 
מדינת   !לאכלל ב, ם חרדיםאוהבת יהודי

ישראל נשלטת על ידי אותו הסוג של אנשים 
  .גם אם הם נקראים יהודים, ב"ששולט בארה

, ארץ ישראל היא הארץ של עם ישראל   
, קדושההשאר עם יואנחנו נמו  ייעלרשעיםה

וזה מה שאנחנו  ,הבאעולם עם היח ועם מש
ה " בארץ ישראל שזועק לקביהודיכל  .רוצים

אין הבטחה כזו על כל מקום אחר אין הבטחה כזו על כל מקום אחר אין הבטחה כזו על כל מקום אחר אין הבטחה כזו על כל מקום אחר  .יהיה מוגן
  .בעולםבעולםבעולםבעולם

אם יוחדת  הגנה מתהיהאלה שבירושלים ל   
לעשות את ישתדלו לבורא העולם וו זעקיהם 

בוטח בו וה "קב שמאמין ביהודיכל  .רצונו
 .'בעזרת הרוד יש, ומנסה לעשות את רצונו

ם של בניו לסבלרגיש  שיש לו לב יהודיכל 
  .יהיה מוגן בכל מקום בעולם ,ה"של הקב

. )ערב רב(ר "ערובו של עם ישראל כיום הם    
 הוא אדם ר"ע? ר"לדעת מי הוא ענוכל איך 

.  אחריהודישלא יכול לבכות על הצרות של 
, גם אם הוא לא מגיע לדמעות, יהודי אמיתי

 לפחות להרגיש כאב בלבו על אם הוא יכול
בין אם הוא אוהב , יםהצרות של יהודים אחר

הוא צריך להיות מסוגל ,  או לאיהודיאת ה
  .יהודים אחריםצרות של מהלהרגיש כאב 

 גם עמלק ן וכ,ערב רב שונא את הקדושהערב רב שונא את הקדושהערב רב שונא את הקדושהערב רב שונא את הקדושההההה   
היום יהודים רבים הם  .שונא את הקדושה

. הכי הרבהעמלק שונא קדושה . מזרע עמלק
שנאה כלפי אנשים פרט לאין הרגשה עמלק ל

, ר יש את זה"עגם ל. ה" הקבשקרובים אל
 כל החיים ,עם זאת .חזקכך -אבל לא כל
  .עגל הזהבסביב שלהם הוא 

כו הפ, ר"יהודים שהם מהשורש של העה   
  ליהדות שטחיתאת היהדות באמריקה

 בכך וזיהמו) ללא נשמה/פלסטית/חיצונית(
ם בכל העולם גרמו לכך שיהודי( .את העולם

, בסגנון המאכל, נמשכו לדרכי הגויים בלבוש
  .)'הפריצות וכו, הבילויים

  

האנשים . עכשיו הורס את עגל הזהב' ה   
יהודים ה,  על עגל הזהביתאבלומאד ש

לרגע האחרון של חייהם להודות ו עד שיסרב
יתגלו הם הם , מסתיים לנצחהזהב -שעגל

ו הישהרשעים את כל הוריד לעולם ' ה .ר"כע
הנחש את פסגה ראש הוב, אי פעםמים קיי

חותיהם וכתחת ו יעכשאנחנו נמצאים  .עצמו
מצבים נוראים לאותנו ביאו והם י) שלטונם(

 ואנו ,מכל פינההשקר עולה כל  .ביותר
  .שקר-של-מרגישים אבודים בים

 אמתאת האבל היהודים שמחזיקים עכשיו    
והם מוכנים לסבול כדי , )ה"הביטחון בקב(

 לא יאבדו את שיווי המשקל ,יאחז באמתלה
וככל ,  את הכיוון שלהםולא יאבד, שלהם

 יסבלו בעתידהם ,  יותרשהם סובלים עכשיו
  .פחות

מי שמחזיק בעקשנות את הזנב של עגל  
ירסק ירסק ירסק ירסק ' ' ' ' הההה.  על ידי אותו עגל הזהבקימחהזהב 
לא  ....אותו עד הסוףאותו עד הסוףאותו עד הסוףאותו עד הסוףמחץ מחץ מחץ מחץ עגל הזהב ויעגל הזהב ויעגל הזהב ויעגל הזהב ויאת את את את 

  אתהלאימשיישאר כלום מכל הגשמיות 
לא האדם  . את העולםההעולם וכמעט הרס

ה ברא את "קבה. יכול להרוס את העולם

ולא , יכול להרוס אותוהוא  ורק ,העולם
  !הרשעים יושמדו! אדםה

  

ביותר של הדור הזה ה הגרועהעבירה , כן   
חוסר קדושה מגיע כאשר  .הקדושה-א חוסריה

כאשר אנו חיים כדי , אנו שקועים בחומריות
אנחנו  .שלנותאוות ים והלספק את החוש

  עם"חרדים" אנחנו מה שנקראחיים כאילו ש
אבל בתוכנו אבל בתוכנו אבל בתוכנו אבל בתוכנו , 'וכדוכובעים וזקנים , טליתות

 ....""""קדושקדושקדושקדוש----עםעםעםעם""""בכלל לא בכלל לא בכלל לא בכלל לא , , , , ברוב המקריםברוב המקריםברוב המקריםברוב המקרים, , , , אנחנואנחנואנחנואנחנו
  עם קדושאנחנו אפילו לא מתיימרים להיות

-ות כמו פרחחותמהנשים שלנו נראהרבה כי 
עד  ומצב הצניעות יצא מכלל שליטה, רחוב

עם מסכימים החרדים ביותר ש כך ידכ
  .ם שלהםנשיהפריצות של ה
  

 חס מצווה למות ולא להפוך לגוייהודי    
אנו מאפשרים אך  .)ייהרג ואל יעבור(ושלום 

למשפחות שלנו לאבד את כל הקדושה 
מה זה  ואני לא צריך להיכנס לפרטים ,שלהם

אנו מוצאים . גורם לקהילה החרדית שלנו
ות בקדושה עד בעיות מאוד גדולהרבה 

לנקודה שיש הרבה שאלות רציניות עם 
כאשר הקדושה שלנו  ,לכן .'וכדוממזרים 

לטומאה  הופכתהקדושה שלנו אם , נפגמת
 חס ,חדל להתקייםיישראל עם אז , חס ושלום

  .ושלום
השאיפה לחיי בין  (יםניגודזה גם מביא ל   

) קדושה כנגד השאיפה לתאוות העולם הזה
קדושה בגם ו, ה של הגוףקדושוזה פוגם גם ב

 וכוח יפה לכבודהשאובנוסף  .נפששל ה
כל ניתן לומר ש .גורמת ללשון הרע
קהילות משתוללים בין ההקונפליקטים האלה 

 .המדרגהשפל אותנו עד ל יםיהודיות מביא
הפגיעה הגדולה עם , שלנוקדושה החוסר 
יכולים להביא אותנו , לשוןהשמירת שלנו ב
  .ו"ח, לאבדון

  

 הוא בעצם סוף עגל ,ור בחשמלהמחס   
בלי הרי כי . הזהב כפי שאנו מכירים אותו

גרועים דברים החשמל אנחנו מנותקים מכל ה
, איפון, אינטרנט( .הזהב-ביותר של עגל

  .)' וכותקשורת
לקיום הצרכים אפילו כי  ,הבעיה היא   
 יםתלויאנו שלנו יומיים -ים היוםבסיסיה

מאור , מכונת כביסה, תנור, מקרר(בחשמל 
 שהקיום היומיומי ,וזה מצב עצוב מאוד) 'וכו

  .שלנו מחובר עם עגל הזהב
 אנחנו צריכים לסמוך ,ים כמו במצר,אז עכשיו

דרך האמיתית הוזו , הקדוש ברוך הוארק על 
  . צריך לחיותיהודיש
יכולים אמנם דבר נוסף הוא שאנשים    

מיני דרכים למצב בו בכל ולהתמודד להתכונן 
 אבל ,'וכוסוללות , גנרטורים: מלחשלא יהיה 

מסר הוא שצריכים ה. המסר הוא לא על זה
היו כאלה י .נותווהוא יציל אה "בקבבטוח ל

אבל אנחנו חייבים לעשות ": שיצעקו
צריך לעשות הרי יהודי , השתדלות
 השתדלות כל תהיהלא , עם זאת .!"השתדלות

נחנו או, לעשותלעשותלעשותלעשותכך שאין מה כך שאין מה כך שאין מה כך שאין מה . שתוכל לעשות
  .עד הסוף' בה לבטוחכים צרי

  ד"בס

  ה'המסרים של מוישל
  )2/1/2012(ג  "שעת בטבת 'כ                                                        בחורים מיוחדים                              מסרים של 

                                                                                    הדף טעון גניזה                             03-9-77-00-77  :ניתן לשמוע את המסרים בטלפון



  )2012/111/( ג" תשע חשוןז" י– 2חלק 
  

  ? שהעולם מתפרקרואים לא אתם
  
יהודים האם ש - לכםאני רק רוצה להגיד    

הסופה מהאזהרה שיתעלמו באמריקה 
Frankenstorm יצטערו  הם ,ביאה עמהה

. ]'ח פרק י"מאמר בית ישראל להח' ר[ .מאד
 הה חבויתייהאנטישמיות שה, בקרוב מאוד

, יותר או פחות מאז מלחמת העולם השנייה
 באמריקה ובכל אלימהשוב בצורה תתגבר 

  .רחבי אירופה ורוב העולם
בגלל שכבר , זאת כדבר חדשאומר לא אני    

, רציחת יהודים בצרפת(ראינו את זה קורה 
 למניעת תניסיונו, ב"מאסר רבנים בארה

אנו , )' וכוברית מילהאיסור , שחיטה כשרה
אבל מהר מאוד , ים להתעלם מזהמנסאמנם 

 וזו תהיה הודעה , בפניםנוזה יתפוצץ ל
שולח לנו סימנים שכדאי מאד ' ה( .נוספת

  ).לעלות ארצהלעזוב את הגולה ו
  
על פני ו גהינום יהודים באירופה סבלה   

לא שמרו אפילו כי הם ? למהו, האדמה הזאת
גם האחוז  . ביותרותהמצוות הבסיסיאת 

 - מכלל היהודים החרדית של הקהילההקטן 
היו נכון ש .י תנועת ההשכלה"ענגועים היו 

ם היו חלק אבל ה, גדוליםצדיקים וחסידים 
י "עמאוד בהשוואה לאלה שהיו נגועים קטן 

  .תנועת ההשכלה
  
-העולם-תום מלחמתמשך התקופה מאז ב   

, את האנטישמיותבקושי הרגשנו  היהשני
ות רוב הממשל, משתניםאבל עכשיו דברים 

עם ת ף אורדלהן ממשלות פליליות שרוצות 
,  את רוב קדושתנוונבדיאשובגלל , קודשה

אנו נשארים ללא הגנה מפני הרשע שהשתלט 
 יםיהודים שבוטחרק ה, בכל אופן .על העולם

' כי ה למוות ללא כל פחדצבגיא וילכו ' בה
  .הם ינצלו, איתם

  
  ?ערב כל כך מענייןהמדוע הירח נראה : מאא

הירח כאן , חשון-מרשל ז " יביום זה :ה'מוישל
 אבל גם ,הקודש מאוד יפה-עיר ירושליםב

  .מפחיד
ומבריק עם הילה ענקית זוהרת כוכב קטן 

ומאיר  ,ענניםנראה מבעד לירח ה, סביבו
לנו ) רומז(מראה הירח  .מראה מרשים מאודב

תהיה כאן אשר מלחמה גדולה ומפחידה על 
פצצות ממפחד ולא  'בהבוטח כל מי ש .בקרוב

או , מחסור בכסףלא מפחד מו, או מחיילים
ה "הקב .וכל צרכיה ידאג ל"בקה ,להיות רעב

בוטחים תיים אשר י בניו האמידאג לכל צרכי
 אותו יםוהבאשר א, בו ונמצאים אתו

  .ישראלעם ואוהבים את 
  
מה בין בדל בין מה שיקרה עכשיו והה הז   

עימות עימות עימות עימות הההה .שקרה במלחמת העולם השנייה
יותר יותר יותר יותר אלפי פעמים אלפי פעמים אלפי פעמים אלפי פעמים הזה יהיה הזה יהיה הזה יהיה הזה יהיה     ))))המלחמההמלחמההמלחמההמלחמה((((

יהודים וה ,הההההשניהשניהשניהשניממלחמת העולם ממלחמת העולם ממלחמת העולם ממלחמת העולם מפחיד מפחיד מפחיד מפחיד 
 בעזרת ,ה ישרדו ויחיו"בקב חזק יםשאוחז

  . ישרדולא -' עובדים את האלה שלא , השם
צדיקים ,  רשעים,הבמלחמת העולם השני 
יחזיר ' עימות הזה ה באך, נהרגובינוניים ו

לאמת  אמיתייםה-יהודיםהאת כל בכוח 
מן  הערב רב ועמלק ייעלמו ,ישמור אותםו

  .המציאות

, , , , יהודים האמיתיים שביניכםיהודים האמיתיים שביניכםיהודים האמיתיים שביניכםיהודים האמיתיים שביניכםהההה, , , , ישראלישראלישראלישראל    עםעםעםעם   
לפניו לפניו לפניו לפניו תתחננו תתחננו תתחננו תתחננו ', ', ', ', יחד לצעוק אל היחד לצעוק אל היחד לצעוק אל היחד לצעוק אל הבואו בואו בואו בואו     ,,,,אנאאנאאנאאנא

עד  דמעותבכו עם הרבה , שיסלח לנושיסלח לנושיסלח לנושיסלח לנו
' תחננו לפני הת, כםשלוליות סביבצטברו שי

אותנו להביא , הזההשקר -שיביא סוף לעולם
  !אנא,  הבאהעולםאל , אל האמת

נחנו איך א !?כל כך אדישיםאנחנו מדוע  
ים ריקודהלהמשיך ללכת למסיבות ויכולים 

כאשר העולם כולו נמצא הגשמיות עם שלנו 
איך אתה מעז לשחק משחקים  !?בסכנה

משתלשלת המטופשים עם ציציתך 
מהמכנסיים שלך על ברכיך והפאות שלך 

 !?משחקים מטופשיםשל ברוח מתנופפות 
 הזמן על את) מעביר(איך אתה מבזבז 

חטא גרוע ביותר  זה בעוד אשר, שטויות
  .יהדותב

  
" מאמא-יידישע "שהנכן, גבירות, ןאיך אתו   

ות יכולות להסתובב עם חצאיות קצר
כמו  ופאות שנראות צוואר פתוח ,וצמודות

 להיראות כןזה גורם ל? ובאמת שיער אמיתי
, כןהפנים שלן מאפרות את את .נשואות-לא

 ותיושבן  ואת,לטשאסור באופן מוחדבר 
 כיםהולעוד  םאתו ...ותוזוללבמסעדות 

צדיקים כדי –לאירופה כדי להתפלל בקברי
  . עושרכםלתת לבקש ל
ו במחלות להרבה יהודים ח ,משך שניםב   

התמלאו בתי החולים  .ישמור'  ה,קשות
אנשים הרבה  . שלא נדע,חרדיםביהודים 

למרות שלכאורה אנחנו  ,צעירים נפטרים
 אז ,כל כך הרבה כסף לחסדותנים ונצדיקים 
, נפטרים שלא נדעכך הרבה אנשים -למה כל
כך הרבה סבל -כרוך בכלהריפוי ומדוע 
  ????למהלמהלמהלמה? םוייסורי

נאמר שכם והעל נו עצמבל נטפח ל   
זה לא  - " לדורכפרה"פטירה שלהם היא שה
לבכות נו על מנת לגרום לגוססים הם  .נכון

לרפא כדי ' תחנן להנבקש ונשנו ולגרום ל
, אבל אנחנו קוברים את המתים !אותם

 .ממשיכים הלאה ו, את התפילותיםכחוש
  .עסקים כרגיל

  
 אתה !!!!???? שהעולם מתפרק שהעולם מתפרק שהעולם מתפרק שהעולם מתפרקיםיםיםיםרוארוארוארואאנחנו לא אנחנו לא אנחנו לא אנחנו לא    

לא רואה שאפילו הגויים מדברים ברצינות על 
הטריקים עם נחנו עדיין אבל א !?סוף העולם

, בעשיית כסף עמוק יםשקועעדיין , הישנים
רגלים ההעם , נורע שלה-ןלשועדיין עם ה

 תים עם התאוותנוכשר לא כך-שהם כל, נושל
  .נורצונות שלהו
 לחיות יםכמובן שיש כאלה שעדיין מנס   

ולכן , אבל הם מעטים מאודאבל הם מעטים מאודאבל הם מעטים מאודאבל הם מעטים מאוד, חיים של אמת
ה עם " לקבתזעקבבקשה  ,חרדי יקר שלי

 תשובה על כל רשימת תעשה ,דמעות
להיפטר  ,חזור לאמתל, ת אחתאח, העבירות

 עגל לטחון את, שלךמת המוגזיות מכל הגשמ
  .כל הרוחות ולזרוק אותו ל, לאבק דקזהבה

  
  

  )114//2012( ג"תשעט חשון "י - 3חלק 
  

  יהודים בכל רחבי העולם
  נמצאים בסכנה גדולה

        
 ,אני רק רוצה לומר שהעולם מתפרקאני רק רוצה לומר שהעולם מתפרקאני רק רוצה לומר שהעולם מתפרקאני רק רוצה לומר שהעולם מתפרק   

 של אמריקה כבר לא קיימתהברית -וארצות
 ואני לא ,אני לא נביא .כאומה דמוקרטית

 בלבאבל אני מאמין , דאותוכול לומר בוי
ואני גם  .נשיאשוב שברק אובמה יהיה , שלם

שיהדות אמריקה נמצאת בסכנה שיהדות אמריקה נמצאת בסכנה שיהדות אמריקה נמצאת בסכנה שיהדות אמריקה נמצאת בסכנה מאמין 
אני גם מאמין כי יהדות אירופה  ....גדולהגדולהגדולהגדולה

וכנראה יהודים בכל , נמצאת בסכנה גדולה
  .רחבי העולם נמצאים בסכנה גדולה

  
אבל למרות שעברנו את הנאצים וסבלנו    

יהודים נהרגו הרבה כל כך , רבהכל כך ה
כל כך הרבה בתים , בדרכים מזוויעות מאוד

כל כך הרבה , חיים כה רבים נהרסו, נטושים
 .רק בגלל שהם היו יהודיםו סבליהודים 
והפעם זה , מטרהמטרהמטרהמטרההיהודים יהיו היהודים יהיו היהודים יהיו היהודים יהיו שוב שוב שוב שוב בקרוב 

כי זה יהיה ליהודים , יהיה אפילו יותר גרוע
 ולא יהיה שום מקום ,בכל רחבי העולם

  .ברוח אליול
  

ארץ יגיע ל, עלות שיכול ליהודיוכאשר כל    
 ,בשלב זה או בסמוך לאותה נקודה, ישראל

. כל אומות העולם תבואנה נגד ארץ ישראל
שהוא יראה הוא . וחויראה את כה "קבאז הו

העולם ושליט -בורא, ריבונו של העולם
  .העולם לנצח

  

אני , יהודיםהאחיי מעד אז אני מבקש    
זו זו זו זו . ה"קבלהתקרבו , אנא, םפניכל מתחנן

 עשו זאת    ....כםכםכםכםהדרך היחידה להציל את עצמהדרך היחידה להציל את עצמהדרך היחידה להציל את עצמהדרך היחידה להציל את עצמ
ותעשו מאמץ , כםעם כל הלב והנשמה של

לעזוב את המדינות שהייתם אורחים מיוחד 
, כם לבית שלוותחזר, אלפיים שנהבהם 

נתנה ' ארץ אשר הה, לארץ ישראלרו חזת
  .צאצאיולואבינו לאברהם 

 לא םאתאם  .קרב בצעדי ענקמתהזמן    
זה יהיה ) לעלות ארצה( צעד בקרוב יםעוש

, נכון .שיעור לאחר מכן-יותר קשה לאיןהרבה 
אז אבל , שמור את כל היהודים האמיתייםי' ה

לעלות לארץ  (זה יהיה הרבה יותר קשה
  .)ישראל

  
ואפילו אם  שעכשיו מרים את עצמו יהודיה   

לדוגמא  (,מוותר עליו, קצת רכושעדיין יש לו 
 )בית גדול ומפואר עם בריכת שחיהיש לו 

 ,לו זכות עצומהלו זכות עצומהלו זכות עצומהלו זכות עצומהיש יש יש יש , ומגיע לארץ ישראל
אם הוא זועק .  אותויעזובה לעולם לא "קבהו

 תוה ומעמיד את עצמו בסכנה בהגע"לקב
  .אותויעזוב לעולם לא ' ה, לארץ ישראל

  
אבל , הוריקן סנדי זו הייתה אזהרה גדולה   

או במהלך השבוע . התחילההאזהרה רק 
דברים מאוד קרו יעיים הבאים השבו

 .ואני מקווה שיותר יהודים יתעורר .מזעזעים
צטרך לחכות יותר מדי זמן נאני מקווה שלא 

האחים יום ולילה שמתפלל אני  .לגאולה
את יכינו  ו,ת האמתו איראהיהודים שלי 

  .עצמם באמת לביאת המשיח
  
 יהודים ,האחרונהסערה ב. אני מאוד עצוב   
והרבה יהודים ,  שלהםבדו את החייםיא
פכו אנשים ההרבה  .בדו את הבתים שלהםיא

ואני , אנשים קבלו הלם גדול מאוד. כל-לחסרי
אבל הם  ,יםיהודים סובלעצוב בגלל שמרגיש 

הם לא מקשיבים ! פשוט לא מקשיבים
חיים כמו שיהודי אמיתי הם אינם  .ה"לקב

עד , הלכו רחוק כל כךה הרב. צריך לחיות
יא כמעט בלתי ניתנת שהיהדות שלהם ה

מניחים פרט לעובדה שהם עדיין  ,לזיהוי
  ...' ציצית וכוותפילין 

  



למה . תורות ארוכים לדלק שמעתי על ::::מאמאמאמאאאאא
אזורים שנפגעו דלק לאת המספקים הם לא 
  ?מהסופה

, הסבל יהיה גדולשהם רוצים : ה'מוישל
שיתחילו הם רוצים , יהיו מתוסכליםשכולם 
  .השתלטואז הם יכולים ל. מהומות

 לאנשים יםאיך זה שהרבנים לא אומר: אאאאאבאבאבאב
  ?לבוא לארץ ישראל

ניינים והרבנים מע, אני לא יודע: ה'מוישל
ככולם שקועים בגשמיות רובם . באמריקה

 "יםחי-דברי"האל תשכח את  .כמו האחרים
זמן ה ף כי בסו,באופן ברוראמר ל אשר "צז
 ויהודים וגם הרבנים יהיהרוב ) בסוף הגלות(

  .ערב רב
  
 שהטרגדיות לא כםאני רוצה להגיד ל   

 שאמריקה הפכה נושתביאני רוצה . הסתיימו
בדה את יארצות הברית א. מקום מכוערל

ם והיא  את חירותובדיאהאנשים . היופי שלה
במיוחד עבור אנשים ו, מקום מסוכןכה להפ

, אבל לא רק היהודים בסכנה .'שמאמינים בה
, םנוצרי ה–מאמינים מכל הסוגים גם ה

שמאמינים שמאמינים שמאמינים שמאמינים כל אלו כל אלו כל אלו כל אלו  ,'וכדום מימוסלה
אבל כמו בכל  .נהנהנהנהבאלוקים נמצאים בסכבאלוקים נמצאים בסכבאלוקים נמצאים בסכבאלוקים נמצאים בסכ

יש הנאה , שולטחברה שבה עמלק ואדום 
התרוממות רוח סיפוק ומיוחדת ותחושה של 

בארצות יהיה גם  וזה בקרוב ,מרדיפת יהודים
  .הברית

  
כל מה שצריך . מוכנים) ההסגר(מחנות    

 חוק (החוק הצבאיהתחלת לקרות הוא 
 .הסבל האמיתייתחיל ומאותו הרגע , )מרשל

 הזרוע ,ואל תחשוב שאם אתה בישראל
 נסהתלא " סדר העולמי החדש"ההארוכה של 

הם כנראה  .לרדוף את היהודים בישראל
כל מיני מיתחילו עם יהודים אמריקאים 

  .סיבות
  
אני רוצה להסביר שבכל מקום שאנחנו  

י  אולם ברצונ.בסכנהאנחנו , נמצאים בעולם
היחיד כעת הבטוח לחזור ולהדגיש שהמקום 

 יגן על  יגן על  יגן על  יגן על ''''ההההכי כאן . הוא בארץ ישראל, ליהודי
כל מי שמוכן , כל מי שזועק אליו לעזרהכל מי שזועק אליו לעזרהכל מי שזועק אליו לעזרהכל מי שזועק אליו לעזרה

  . כדי להיות יהודילהקריב
  
, ה"בוטחים בקבשמאמינים מאוד והיהודים    

, זכויותקבלו הרבה י, יבואו לארץ ישראלאשר 
ל לא אב, כאן כבראלה שגרים  .זה לא קלכי 

', הבטוח באם הם יתחילו ל. ה"קבבוטחים ב
אלה כל ל .סבלו פחות לפני הגאולהיהם 

'  להיםשזועקאלה ', שמאמינים ובוטחים בה
להם הרבה יהיה , בארץ ישראלחיים לעזרה ו

  .יותר קל לפני הגאולה
  
אשר השתלט ר "אני גם רוצה לומר שהע   

, ערים שלנועל ה, הקהילות שלנוכביכול על 
גם אם , בכנסת, ממשלה של הציוניםבר "הע

הם לא  .יעזור להםלא ' ה, 'להיצעקו הם 
כי הם לא , באמת זועקים לבורא העולם

דברים הכאשר  .ה"באמת מאמינים בקב
 ולכן הם ,יחזרו לבגידתםר "הע, יסתדרו
  !יאבדו 

  

נשמה אשר ה םהאמיתיי םאבל היהודי   
נים  הבו תמיד יהי,בהר סיני ההייתשלהם 
 ים קרובותמיד יהיו, ה" של הקביםדהמיוח

  .מכל עם אחר בעולםיותר ה "לקב

  )2012/116/( ג"תשעחשון א " כ- 4חלק 
  

  ! לב לסימניםשימו, עם ישראל
  

  .אמשיך את המסר של אתמול
אנו נמצאים כעת בפתחו של סוג חדש של 

, היינו מתעוררים בבוקרשכ, פעם. עולם
 להתפלל או לעבודהרצים , מהמיטהקופצים 

עם איזה סוג של תקווה , עם התלהבות
קידום שנקבל או , הלימוד יהיה טובשהיום 
-קרוב יעשו שידוך או ברבאו ש, בעבודה

משהו שיכול לגרום  .מילה-מצווה או ברית
, לחיותלהתרגש . להתלהב, להתרגשלאדם 

  .להתמודד עם העולםלהתרגש 
  

עם חוקים , העולם נראה פשוטפעם    
רי הוא שרוב העולם היה והדבר העיק, וכללים

. לפחות רוב העולם המערביאו , דמוקרטי
 שאנו כיהודים יכולים ,פירושו של הדבר

גם אם הייתה מידה מסוימת . לחיות בשקט
 עדיין זה לא היה משהו ,של אנטישמיות

לא היה דבר מקובל גם בקרב וזה , מפחיד
  .הגויים

, אוסטרליה, אנגליה, אמריקה, באירופה 
ובמקומות רבים  ,סינגפור, אפריקה-דרום

 לפסגת  היהודים הצליחו לעלות,אחרים
, תשובה בעלי יותר ויותריש . העולם הפיננסי

עושים פועל כך שנראה שכל מה שאנחנו 
כמעט . עושר חומרי ועושר רוחני, לטובתנו

אפילו יותר . עדן בעולם הזהה-שהשגנו את גן
, אירופהעשות טיול לאנחנו יכולים ל, מזה

 ,הצדיקים הגדולים שלנוקברי  בלהתפלל
אשר , אומןברבי נחמן על הציון של וכמובן 

 , כל שנהאצלואלפי יהודים נוסעים להתפלל 
  .עולים גם מבחינה רוחניתשאנחנו והרגשנו 

  

להגיע לאומן , אין בעיה לקפוץ על מטוס   
כמה אפילו יצליחו ו, ולחזור, םימיוי-ליום

 המערבי-לכותל, למירון, להגיע לארץ ישראל
 כך נהיו. פחות משבועוכל זה ב ,רחל-קברלו

מסיבות חסד וחגיגות , כבר החיים שלנו
ואנחנו מרגישים שאנחנו יהודים , אחרות
 שכחנו :זאת שכחנו דבר אחדכל עם  .טובים

א לא היה ממש כלול ו איכשהו ה.ה"את הקב
 איכשהו הוא יצא .בחיים החדשים שלנו

הרדיפה  ,הגוייםים של חיהסגנון  .החוצה
 השפיעה בצורה – עגל הזהבשלהם אחרי 

לירידה נוראית אותנו וזה הביא  ,חזקה עלינו
  .בקדושה

  

 לא יכול 'ה, קצת קדושההיכן שיש רק    
 ו תגיבאתם,  זאתלכםאם אומר  ו.להיות

איך אתה מעז לומר דבר : "ובחריפות ותאמר
 אני חייב לומראבל ". ! עם קדושאנחנו? כזה
. יותר "קדוש-עם" לא רב כברושאנחנו ל לכם

,  רוחנית נמוכה מאדהנפלנו לרמ, אנו ירדנו
 נפלנו .והקהילות שלנו מלאות בריקבון רוחני

ים שלנו לא מנוהלים תמיד עסקה .נמוך מאוד
, ישמור' ה, קדושהבנושא ה .בצורה ישרה

למה הקהילה החרדית סובלת בצורה דומה 
 בדהיהקהילה החרדית א, כן .שהגויים סובלים

  .קדושתה את
איך אנחנו ו, "קדושים תהיו "– ציווה 'ה   

 כאשר אנחנו יושבים ,יכולים להיות קדושים
 איך !?שבת-מוצאי בחנות הפיצה ביםוזולל

-אנחנו יכולים להיות קדושים כאשר בחול
באולם באולינג שחק מועד אנחנו הולכים לה

  !?הלבושות באופן מינימלינשים עם גברים 

ים להיות קדושים כאשר איך אנחנו יכול   
הנשים שלנו בהחלט לא לבושות כמו 

אולי הם  . ללבושהכצרימאמא -שיידישע
לבושים בסגנון שהם גרמו לכולם להאמין 

  !זה לא קודש. אבל זה לא. הוא קודשש
 באופן ותשלנו לבושהבנות הנשים ו

היו רואים שאבותינו היו מתעלפים אם הם 
 אז ,"תצניעו"אם הלבוש הזה נקרא  .את זה

את זה מבקשים והאנשים !  לנואוי
הם , איפורהם מעודדים את ה. ותיהםמנש

 הם מעודדים את, מעודדים את התכשיטים
הם . שמלות הקצרות וכן הלאהה, הפאות

  .מיםאפילו יותר אש, מהןפחות -אשמים לא
ותיהם אם הבעלים היו רוצים שנש   

היו  אז רוב הבעיות ,צניעות בתתלבשנה
 הבעלים האלה ,למרבה הצעראך . נפתרות
 תשומת הלב של גברים אחריםאת רוצים 

כי מסיבה כלשהי זה מרים את , בנשותיהם
        !!!!זה אסור בהחלטזה אסור בהחלטזה אסור בהחלטזה אסור בהחלט.  של הבעל"אגו"ה

  
יה לוקחת תהילים בידו גברת כזאשר כ   

אבל ,  עם כל הלב והנשמה שלהתומתפלל
, צניעות- של חוסרללכת בנתיבממשיכה 

שהיא  למקום יגיעולעולם לא התפילות שלה 
היא אפילו לא , ולמרבה הצער.  אליומתכוונת
מה המשמעות של מכוונת ומה היא יודעת ל

יא בוכה ה, בעיות בחייםאם יש לה  .זה באמת
אבל , לפתור את הבעיות שלה' מבקשת מהו
, הזהב-ות שלה קשורות לעגלתפילהגם  ,רובל

  .למשהו לא כשר
  

ירד אם מישהו במשפחה חולה או מישהו    
אבל הם , אז הדמעות שלה אמיתיות, הדרךמ

-בגלל שהיא לאשמים לא יכולים להגיע ל
, השו והיא אפילו לא מנסה להיות קד,השוקד

 מהבית גברים תמשום שכל יום כשהיא יוצא
וזה אסור , מסתכלים עליה וחושקים בה

. מעובדה זו במודעמתעלמת  והיא .בתכלית
שמים שמים שמים שמים כל אדם שמביט בה יהיה קללה עליה בכל אדם שמביט בה יהיה קללה עליה בכל אדם שמביט בה יהיה קללה עליה בכל אדם שמביט בה יהיה קללה עליה ב

והוא  , כביכול כביכול כביכול כביכולעל בעלה שיושב ולומד תורהעל בעלה שיושב ולומד תורהעל בעלה שיושב ולומד תורהעל בעלה שיושב ולומד תורהוווו
לב של -תמשוך תשומתעדיין רוצה שאשתו 

 אז הקללה תהיה עליו כמו גם על כל .גברים
אם גם  -כל אדם שמביט בה , אדם שמביט בה

  .הוא לא חושק בה
  

הוריקן זה , ישראלעם  ,)ל"מהסיבות הנ( לכן   
-יהדות בצפוהכה את כל המרכזים של יבא וה

ההוריקן פגע ברוב ההוריקן פגע ברוב ההוריקן פגע ברוב ההוריקן פגע ברוב ששששכלומר , יקהמזרח אמר
הרוב המכריע . באמריקהבאמריקהבאמריקהבאמריקההקהילות החרדיות הקהילות החרדיות הקהילות החרדיות הקהילות החרדיות 

 .הושפע בדרך זו או אחרתהחרדים של 
הקשר נותק , החשמלהופסק  הםבתים בב

רק תחשוב על כל . הזהב-עגלעם העיקרי 
  לעשות בלי חשמלים לא יכולםהדברים שאת

אין , אין סרטים, די.וי.דיאין , אין מחשבים -
אין , אין אור, לבשלאי אפשר , ימוםמזגן או ח

 לעומק כםאתאין דבר שיכול להביא . מקרר
 ותסתכל .תרוחנימבחינה הרב שנפלתם 

, אין חשמל - אומר לנו ' מה הונ ותביוותרא
. אין כלום, אין מטוסים, אין מכוניות, אין דלק
  .מזון קשה להשגההאפילו 

  

את , םסימניהקרא את , עם ישראל   
זה יהיה פעם הבאה  ה- לא כי אם, המסרים
אסונות "אני לא מדבר רק על ו. עשר-גרוע פי

 ןלקיפאוירדו טמפרטורות ה, ודרך אגב ".טבע
יהודים רבים חיים בימים הקרובים ועדיין 

ללא חשמל כדי לחמם את , ללא חימום
  .בתיהם



אתה לא אתה לא אתה לא אתה לא , , , , עם ישראלעם ישראלעם ישראלעם ישראל, , , , אתאתאתאתזזזזאתה לא מבין אתה לא מבין אתה לא מבין אתה לא מבין    
        !!!!????מביןמביןמביןמבין

ממשלת ב יםלהיות תלוילא , אומר לנו' ה
ולא , ישראל-ממשלתבאו , ארצות הברית

שום בלא , יליםיחבצבא ולא ב לא ,דבר-שוםב
לא , רופאיםבלא , ביטוח הלאומיבלא , דבר

אנחנו אנחנו אנחנו אנחנו . כלום להיות תלוי בלא, אחיותב
זה כל מה שיש  !!!!הההה""""קבקבקבקבההההיכולים לסמוך רק על יכולים לסמוך רק על יכולים לסמוך רק על יכולים לסמוך רק על 

ותהיה יהודי , םי אז קח את עצמך בידי.נול
 וכי לא תוכל, "כאילו"ירא שמים אמיתי ולא 

השקר הולך כי , להמשיך הלאה עם השקר
 כםשל המיותרת הגשמיותכל . להיעלם

 את כרו תזם את,קרהי וכאשר זה ,עלםתי
  .המילים שלי

  
שאני אומר מה , אני רוצה לומר לכולכם   

זה שאני יכול  ו.ה"קבה הוא ישר מ- כרגע
משחרר אותי ,  אמא ואבא,לכתוב זאת לכם

  .הוא מאוד חשוב -אומר כי מה שאני , מאוד
 שבקרוב מאוד נהיה ,ואני רוצה שתדע   

 מזה שאנו מכירים גמריבעולם שהוא שונה ל
הבסיס של הכל יהיה . היום וזוכרים בעבר

 ונצטרך להיות חזקים מאוד ,שונה לגמרי
  .ה"בקבביטחון ב

  
מי שדואג לכסף או איך לשלם את    

הצלחה כלכלית תהיה לו אם האו , החשבונות
,  אין לך מה לדאוג! פשוט תירגע,'עתיד וכוב

וכל , ה ידאג לנו"קבה! הדאגה לא תעזור לך
להתפלל , לעשות תשובהזה מה שאתה צריך 

  .לבטוח בוו' לה
כמו שאנחנו  להיות אמורהעולם לא    

עושה את זה  'ה. צריך להיותהוא חושבים ש
גם אם מה . טובה עבורנו-היא הכישבדרך 
חנו אנ, נו לא מתאיםה עושה נראה ל"שהקב

 הדרך יהוחייבים תמיד להיות בטוחים שז
מה שאנחנו כל וזה , הטובה ביותר עבורנו
אנחנו סופו של דבר ב. צריכים לדעת ולהאמין

  . מאדמאדמאושרים נהיה 
  
  

  )2012/117/( ג"תשעחשון ב " כ– 5חלק 
  

  )יהדות(הסבר לילדיך איך היידישקייט 
  .פעםנראית הייתה 

  
  .צה לכתוב על חינוךאני רוהיום 

חלק החשוב ביותר של היהדות חלק החשוב ביותר של היהדות חלק החשוב ביותר של היהדות חלק החשוב ביותר של היהדות ההההחינוך הוא חינוך הוא חינוך הוא חינוך הוא הההה
 כי זה מה שמבטיח לנו את העתיד של ,שלנושלנושלנושלנו

  .ישראל-עם
הם , 'רצונו של האת לעשות חונכו הילדים ש

ומי שלא יקבלו את , עתידו של עם ישראל
 ילדיו ,יש סיכוי שאחרי דור, החינוך הנכון

  .כבר לא יהיו יהודים אמיתיים
הזהב שולט בארצות - עגל,צערה למרבה   

ויחד , לפחות עד עכשיו, הברית של אמריקה
רוב . על היהודים יםעם זה גם הגויים שולט

ספוגים החרדיות ישיבות ההספר ו-בתי
ולא  "תורת עגל הזהב" -ספוגים ב, גשמיותב

  .ה"בתורתו של הקב
  
, ילדים בחיידראנחנו מסתכלים על ה   

כיפה על ת האאנו רואים . פניהםמביטים ב
, צדדיםלמשתלשלות האת הפאות , ראשם

אנחנו גם אך . הציצית שלהם וכן הלאה
הבעות של תוקפנות יכולים לראות על פניהם 

גם אנחנו , ומאפיינים של העולם המודרני
נים הקינדרלך הקטאת יכולים לראות 

ת ומכ לתת יםמנס, חרדיםכך - כליםשנרא
 ולא פניהםמביטים על אנחנו  .ודו זה לזה'ג

לא לא לא לא , שמים באמת-פנים של ילדים יראירואים 
    ותותותותהמאפיינהמאפיינהמאפיינהמאפיינ, , , , רואים הבעת פנים של תמימותרואים הבעת פנים של תמימותרואים הבעת פנים של תמימותרואים הבעת פנים של תמימות

  .יהודי אמיתייהודי אמיתייהודי אמיתייהודי אמיתי
חיידר הילדים הקטנים שהולכים להרבה מ   

בדו את יהם א, בדו את החן היהודייא, היום
, דור שגדל על פיצה .ה"הקבהקשר שלהם עם 

 לא יכולים לקבל מראה ,קולה וגלידה-קוקה
, למרבה הצער .שמים- יראלד קטן של יתמים

בני הנוער בקהילה שלנו סובלים מאוד 
של , של עגל הזהבהמחלה , ממחלה נוראה

  .הגשמיות
  
הן מאד  היום 'יעקב-בית'הבנות של    

רחוקות בדרך כלל ממסורת הצניעות של 
חצאיות ,  חולצות טריקו נפוצות.בנות ישראל

ואפילו אם יש להם . קצרות וצמודות
הוא הרוב ) של הסמינר(אחידה תלבושת 
ולא תמיד מכופתר עד , קצר מידי, הדוק מדי

השיחות בין הנערות הצעירות הן . למעלה
 .ומלאות בגשמיותבדרך כלל שטחיות 

השיחות של הבחורים עשויות להיות 
 השיחות רובאך , עם קצת תורהמשולבות 

  . ולא בקדושהמלאות בגשמיות
  
.  שחסרזה מה, הקדושה, הדבר העיקרי   

אבות  ים שומעם את!!!!????יםיםיםים שומע שומע שומע שומעםםםםהאם אתהאם אתהאם אתהאם את
 הקדושאת הם  לא העברתםת א!!!!?תואימהו

מוצאי שב בגלל ??למה לא   !כםילדים שלל
 לצאת לשחק באולינגפים  מעדיםהשבת את

 םאת)  באב'טעד (כי בשלושת שבועות  .'ודוכ
כי  .רק שעשועיםא את הילדים לפיםלוקח

 ים לא יכולםשאתכהימים -תבמהלך תשע
 את הילדים יםלוקחם אז את, כול בשרלא
זה האם  .חלביות "מזון מהיר"מסעדות ל

  ! ?יהדותנקרא 
  
 םת והעבר"פלסטיק-יהדות" םם בניתאת   

ואז כשהם עושים , כם לילדים שלםאות
כאשר הם מאבדים את , דברים מתועבים

. יםמזועזע םה את"קבההקשר שלהם עם 
 , כל כך בהלם כאשר רובכםםאבל למה את

כן גם  ,הסבים והסבתות, האבות ותמהוהאי
וזה רע  .ה"הקב עם הם את הקשר שלובדיא

  .מאוד רע-זה מאוד. מאוד
  
 3-4כ ה עברו מתחילת מלחמת העולם השני   

החרדי היהודי . נונפלהזה לאורך הזמן ו, דורות
מהיהודי החרדי כמעט לגמרי שונה של היום 

 .של פעם
  

, ומדיםכמובן שהישיבות מלאות בבחורים ל   
בתי המדרש . וניתן לשמוע את קולות הלימוד

אך משהו גדול מאוד , מלאים בקולה של תורה
-הוא לא הוזמן למוסדות .ה"הקבוזה , חסר

אני באמת לא יכול להגיד . הלימוד שלנו
יש , פה ושםשכי אני בטוח , אף אחד מהםשל

אבל ברוב ', האנשים שעדיין מחזיקים ב
, בע שלהםדואגים לכובחורים ההמקרים 

כמה , האם הגילוח שלהם חלק, לצבע העניבה
 והאם הם רזים ,צמודים הם המכנסיים

לבגדים , דואגות לאיפור שלהןהבנות  .מספיק
  .ןשלההתסרוקות ו, שלהן

  .לא הוזמן' ה - המקומות אלל

 הוא שאם ,שלנומנהג גרוע נוסף בחוגים    
ההורים , לומדשידוך עם בחור בחורה רוצה 
 דולרים פיאלות כמה מאהשיג  לשלה צריכים

ללמוד מה צריכה הנערה עצגם ו, )נדוניה(
חכם -שבעלה התלמידכדי להבטיח מקצוע 

לרדת מרמת לשבת וללמוד כל חייו בלי יוכל 
עוד  ,כל זהו .בהםהגשמית שהיה רגיל החיים 

. לפני שהוא מתחיל לבדוק את השידוך
מבקשים פרטים על הבחורים של היום גם 

והם לא מתכוונים , הבחורההמידות של 
אלא מה הגובה , שלההטובות למידות האופי 

בכל  .'מידת השמלה שהיא לובשת וכדו, שלה
 אין מקום , לצערי,ל"אחד מהמצבים הנ

  .ה"קבל
  
 םאת, סבים וסבתות, אבות, תאימהו, ובכן   

כי אתם ,  למצב הזהםאחראיה להיות כיםהול
בעצמכם שמתם אתה  .עצמכם עשיתם את זה

ם כאשר אתרק ם באים אליו אתו, בצד' ת הא
או , ירחם'  ה,כאשר אדם חולה .אותוצריכים 

כאשר או , ירחם'  ה,הכאשר יש איזו טרגדי
 םאז את', ודוכירחם '  ה,הרבה כסף םהפסדת
, זה לא עוזר, בכל אופן .'הבכות ל ליםמתחיל

 ים מקבלםיודע טוב מאוד שברגע שאת' כי ה
 לטריקים יםוזר חם את,ים רוצםאת מה שאת

  . נדחק לשוליםה"קבוה, כםהישנים של
  
אתה מנסה , אתה שומר תורה ומצוות, נכון   

 ממך יםלעשות פחות או יותר מה שמצפ
 בכלל –אבל הלב והנשמה , מבחינה טכנית

  .'לא עם ה
 ביראת וחוסר מסוים עדינותחוסר יש    

אנשים ה, שלנוהזמרים את תראה . שמים
מי .  החרדית כיוםהמובילים את המוזיקה

לא , עדינים-לא, מחוספסיםאנשים ? הם
הצליל של המוזיקה שלהם . ה" לקביםבוקר

גם אם זה  .הוא קולו של הרחוב האמריקאי
זה עדיין הקול של , סוג של מוסיקה רכה

מציאות  השטחיים של ההצלילי .הרחוב
פעם ייתה ולכן המוזיקה שה. האמריקנית

לשמוע את  לא רוצה היהודי החרדי. הנעלמ
לב השירים הישנים עם ה, השירים הישנים

ים צעירים עם הם רוצים זמר. והנשמה
, רובלשהם מגולחים , תנועות רחוביות

ואפילו אם הזמר נראה כמו צדיק עם זקן 
תנועותיו אינן תואמות מראה של , ארוך
  .חסיד

  

 החינוך ....אנחנו מאוד מבולבליםאנחנו מאוד מבולבליםאנחנו מאוד מבולבליםאנחנו מאוד מבולבליםעכשיו עכשיו עכשיו עכשיו וווו   
זה חייב להיות , ובגלל זה, שלנו יורד לטמיון

לא אז ,  כי אם לא.הדור האחרון לפני המשיח
יהודים דורות עתידיים של יהיו יותר 

 לנו כמה ואולי יהי .ירחם' ה, אמיתיים
,  פעםהשהייתמו היהדות היפה כשרידים של 

היהדות האמיתית כבר  .אבל לא יותר מזה
הגיע הזמן לעשות  ,ישראל -עם ,ולכן, תיעלם

  .דין וחשבון
  

 כםרבים מהילדים של, חר סערת סנדילא   
 הזדמנות מצוינת לדבר איתם כםיש לו ,בבית

לפני אבל  .הספר-לפני שהם חוזרים לבית
תשובה  ותעש,  איתםים מדברםשאת

, לדרך הנכונה כםאתשיכוון ' בפני ה נותתחנו
י יהדות  מהםשכחתכבר  םבגלל שאת

גם  ים לא יכולם שכחת שאתםאת .אמיתית
 . וגם להשאיר אותה שלמהלאכול את העוגה

 םאת, עולמותשני חיות ב לים לא יכולםאת



הגויי וגם בעולם בעולם חיות גם  ליםלא יכול
' מלכים א. פוסחים על שתי הסעיפים[ .היהודי

 יםפסיד מםאת, כים הולםדרך בה אתב. ]ח"י
 םאת - כםהגשמיות שלעם כל .  מאדהרבה
  .את מהות החיים יםמאבד

הסיבה העיקרית היא ה "קבהקרבה ל   
ה ללא כל "רצונו של הקבאת לעשות , לחיים

מקד  להתים לא יכולםאת .קישוטי הגשמיות
אוכל רחובי  ואחרי שתאכל' בהתקרבות לה

  .אחרדומה פלאפל או כל מזון , פיצהכמו 
  
 עם הילדים ודבר,  תשובהםאחרי שעשיתו   

 להם  להם  להם  להם ווווררררייייהסבהסבהסבהסב. היהדות על המהות של כםשל
אה להעיר את אה להעיר את אה להעיר את אה להעיר את  ב ב ב בווווזזזזההההאיומה איומה איומה איומה ההההסערה סערה סערה סערה ההההשששש

הגשמיות יכולה לעובדה ש החרדיתהחרדיתהחרדיתהחרדיתהקהילה הקהילה הקהילה הקהילה 
-שיטפונות, רוח חזקה,  סופהי"להיעלם ע

, אמיתית אבל יהדות .'שריפה וכדו, מים
ואם . א נצחיתי ה- תוומצו-תורהיהדות של 

 אנו ,ה"קבה עם ,אנחנו רוצים להיות נצחיים
חייבים להתעלות מעל לעגל הזהב ולהחזיק 

י "ע, ה"עם הקבחזק בקשר האמיתי שלנו 
  .התורה והמצוות

  
קיום ש ,הםלהסביר לאבל אנחנו חייבים    

להיות החלק ים צריכהמצוות שמירת התורה ו
וכל  .ביום ובלילה, של החיים שלנוהעיקרי 

 רק םהבילויים הטיפשיים שיצרנו לעצמנו ה
על ידי היצר הרע כדי נשלח  אשר "זהבעגל ה"

  .להשמיד אותנו
  
הביגוד שלך לא . רחובהפכת להיות איש    

חות שלך לא הבדי .מתאים לאדם חרדי
, החשיבה שלך היא מאוד פרימיטיבית .עדינות

אתה  .יהודילא נראה כמו כבר ולכן אתה 
 יחד יושב בקבוצות של בעלים ונשים

        ....לנולנולנולנואוי אוי אוי אוי , ומתבדחיםמפטפטים שטויות ו
        
 תהנייד הסוכה אתה הולך לדיסנילנד עם   

ן לילדים שלך שלך ואתה חושב שאתה נות
אין שום בעיה  .לנולנולנולנואוי אוי אוי אוי , חינוך יהודי טוב בזה

, מסעדה כשרהשם ללכת לדיסנילנד כי יש 
להיפגש עשר בשידוכים אין כל בעיה  .לנולנולנולנואוי אוי אוי אוי 

ולקחת אותה לכל מיני עם נערה פעמים 
        ....לנולנולנולנואוי אוי אוי אוי . מסעדות ובילויים

אם האשה הולכת עם פאה בעיה לנו אין    
יראות ברור מת לה להשגורארוכה ומפוארת 

 וכמובן שזה ממשיך עם, נשואה-כאשה לא
        ....לנולנולנולנואוי אוי אוי אוי , חושפנייםבגדים 

        ....לנולנולנולנואוי אוי אוי אוי , בגשמיותהמוח שלנו מלא בכסף ו
, שלומדיםחורים האלה רוצות בבנות וכל ה

אף לא תוכל להבין , זואבל בחורה כ  .לנולנולנולנואוי אוי אוי אוי 
  .שבאמת רוצה ללמודבחור פעם 

  
יש רגל אחת האברכים שלנו רוב לאבל    
עגל הזהב והרגל השנייה לצד עה בשקוש

אם האברך לא יחזור ,  ובסופו של דבר,התורה
ויטבע בעגל , תורתואת יאבד הוא , בתשובה

  .הזהב
  
. נשבר שלי לבה? כםמה אני יכול להגיד ל   

קח את הסערה , לכן . לאבדוןךישראל הולעם 
, קשה בקהילה החרדית שלנוהזאת שפגעה 

,  תשובהבין שעכשיו הוא הזמן לעשותתו
את תקרע , שב על הרצפה .שלמהתשובה 

כל -קודםבקש ו, שים אפר על הראש, בגדיך
נשמה הה של תעל הריג, רצחמחילה על 

בקש סליחה על שהרגת את כל  .יהודיתה
בכך ששמת אותם בכיוון , המשפחה שלך

 .בכיוון של עגל הזהבששמת אותם , נכון-הלא
עבירה מחילה על כל ה סליחה ו"הקבמבקש 

 בגלל שאנחנו כל כך קשורים ,ולצערי, בירהוע
לא עבירות ,  עבירותיש לנו הרבה, גשמיותל

  . וזה נורא.מותנעי
  
הקהילה החרדית סובלת , עם ישראל   

עבירות  .מעבירות שמאד מביך לדבר עליהם
שהקהילה החרדית מעולם לא נאלצה 

אפילו ישנם , אבל עכשיו .להתמודד איתם
העבירות  מאשמים בחלקהישיבות -ראשי

  .אלהה
לשבת ולעשות ? מה עוד אני יכול להגיד לך   

' ה. להתחנן למחילה ,ה"לקבלבכות  .תשובה
אבל רק אם אתה באמת רוצה , לךיסלח 

אם אתה חושב , ואם לא, את דרכךלשנות 
בקרוב תוכל לראות שזה , כל זה הוא בדיחהש

ם אתה חושב שהסערה הזו  א.צחוק-כבר לא
  .קרותולך לות מה הלראחכה , קשההייתה 

  
עם עם עם עם     ,,,,אני מבקש ממךאני מבקש ממךאני מבקש ממךאני מבקש ממך ,אני מתחנן בפניך   

לא . תשובה אמיתיתתשובה אמיתיתתשובה אמיתיתתשובה אמיתית, , , , לעשות תשובהלעשות תשובהלעשות תשובהלעשות תשובה, , , , ישראלישראלישראלישראל
כמו שאמרו , ליום אחדיום או -צום לחצירק 
 כאשר התגלה כי אדם ,לעשותהרבנים לך 

.  במשך שניםהטריפאותך במסוים האכיל 
, בארצות הבריתבמונסי שמעשה אמיתי (

, ע ומגיד שיעורבעל תוק, שיהודי חרדי
מכר בכוונה טריפות , ממשפחה חשובה ביותר

 רבות בכמויות גדולות מאד במשך שנים
ליהודים חרדים ולאולמות , בחנות שלו

  .)שמחה
אתה צריך ,  לצום יום אחד לצום יום אחד לצום יום אחד לצום יום אחדלא מספיקלא מספיקלא מספיקלא מספיקזה זה זה זה    

. ה שיסלח לך"קבללהתחנן , לעשות תשובה
עדיין , ביודעין-לאשאפילו אם אכלת טריפות 

 ואתה לא ,כשרות שלךה אתה לא זהיר עם
ולא נשארה  כמעט .זהיר עם כל היהדות שלך

זה יותר בעצם . וזה מצב נורא, לך קדושה
  .זה קטסטרופה. מנורא

  
 ,תקרע קריעה, שב על הרצפה, עם ישראל   

עטוף עצמך בטלית , שים אפר על הראש
ת מחילה על כל אח' מהבקש ו, תפילין שלךבו

יט שאתה יט שאתה יט שאתה יט שאתה תחלתחלתחלתחלכך כך כך כך אחר אחר אחר אחר . ואחת מהעבירות שלך
יהודי אמיתי , אדם חדשנהיה , חוזר בתשובהחוזר בתשובהחוזר בתשובהחוזר בתשובה

  . שנהיהרוצה' בדרך שה
, אני מציע לך לקחת את כל הילדים שלך   

את  קח ....סביר להם מה זה להיות יהודיסביר להם מה זה להיות יהודיסביר להם מה זה להיות יהודיסביר להם מה זה להיות יהודיותותותות
 ,קח כל גיל בנפרד. הבנים והבנות שלך

, המשמעות של להיות יהודי ילהם מהתסביר ו
לא חשוב יותר מלהיות בחיים ששום דבר 

  . אמיתייהודי
  
תתגבר בצורה אנטישמיות הבעתיד הקרוב    

להקריב יהודים יצטרכו ייתכן שאפילו . נוראה
 רחמנא , למען היהדותם שלהםחייהאת 
  !ליצלן
מפני שלא היינו מוכנים להקריב את מפני שלא היינו מוכנים להקריב את מפני שלא היינו מוכנים להקריב את מפני שלא היינו מוכנים להקריב את ? ולמה

אנחנו  ....''''חיי היומיום שלנו ולעשות קידוש החיי היומיום שלנו ולעשות קידוש החיי היומיום שלנו ולעשות קידוש החיי היומיום שלנו ולעשות קידוש ה
הוציא את חיי הגשמיות לא היינו מוכנים ל

כי כן יתאז  .'ולעשות קידוש המהחיים שלנו 
  .להקריב את עצמנונידרש נו א

  
אם הוא גדל , איך ילד יכול להבין דבר כזה   

-אנטיבמציאות של חברה חרדית שהיא 

ילד כזה יכול להבין שצריכים איך  ?חרדית
לחיות "אלא ', דוקא למות על קידוש ה-לאו

כי לחיות כיהודי  . כיהודי אמיתי"'על קידוש ה
זה אומר שהוא יצטרך לעזוב את כל , אמיתי

הגשמיות של הרחוב ולעלות רוחנית כדי 
  .ה"לקשור קשר עם הקב

  
. היהדותהיהדותהיהדותהיהדותה ה ה ה תתתת איך פעם נרא איך פעם נרא איך פעם נרא איך פעם נראךךךךהסבר לילדיהסבר לילדיהסבר לילדיהסבר לילדי   

 שאתם עצמכם שכחתם ,הבעיה היחידה היא
אז אולי , יודעיםכבר לא עצמכם או שאתם ב

כם את  להזכיר ליםסבתא או סבא יכול
  .המשמעות של להיות יהודי

לא הסבים והסבתות  אפילו , כיום,עם זאת   
והרבה סבתות מעל גיל , נראים כמו אבותיהם

עם איפור  ,יניותבלונדות פאות לובשתשעים 
- אפילו הן כבר לא זוכרות איך בת.על הפנים

שכחו הסבים ורבים מ .ישראל אמיתית נראית
מבוגרים עם ואתה יכול לראות גברים , גם

 ,"שקוצים"ו כמפטפטים שמ, זקנים ארוכים
  .וזה באמת עצוב

  
את היהדות נסה למצוא מישהו שזוכר , נסה   

 למד את .ולמד את הילדים שלך, כמו שהיתה
ודרוש זאת , הילדים שלך מה זה להיות יהודי

בתי הספר , אגבדרך  .ספר ומהישיבותה-מבתי
כך שזה לא הולך ,  עסק גדולהםישיבות הו

ישה הגהם הכניסו את . בקש זאתלהיות קל ל
 ואתה כל כך שמח ,הספר שלך-לבתיהגויית 

  .עם זה
 היא הוריקן סנדיסופת ה, אני מזהיר אותךאני מזהיר אותךאני מזהיר אותךאני מזהיר אותך   

שאם אתה לא , ה"הזהרה שקבלת מהקב
או מנמיך מאד את ) זורק/מוציא(סלק מ

,  ליהדות האמיתית שלךחוזרו, הגשמיות שלך
ה ייקח "אז הקב, ה"אשר תחבר אותך לקב

  .תרממך את הגשמיות בצורה חזקה יו
לקבל את יזכו ישראל -אני מתפלל שכל עם   

ושכל היהודים עם הנשמות ,  צדקנופני משיח
  .בלי לסבול נצלוהאמיתיות יי
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  אנחנו טובעים בים של חומרנות
  
 ךמה אני צרי? מזל טוב? מה אני אגיד   

מזל טוב ? מזל טוב לעם האמריקאי? להגיד
ארצות , ארצות הבריתב הבחירות שבגלל

 ,תהיה ראויה למגוריםלא הברית בקרוב 
אני לא יכול . ובמיוחד ליהודים מאמינים

כי זה בהחלט סימן , עצובלהגיד שאני 
  .שאנחנו קרובים מאוד למשיח

  
הפיצה כל כך הרבה מדינה שלא היתה  מעולםמעולםמעולםמעולם

בין מסיבה "חיים , כל כך הרבה בזבוז, גשמיות
התייחס  הרבה רצון שלא לכל כך, "למסיבה

כל ולהפוך לבדיחה , רציניבאופן שום דבר ל
  . ביותרהגרוע/מצב אפילו הקשה

 מדינה שחיה על מזון יתה לא הימעולםמעולםמעולםמעולם
, רעל לנפש, רעל כביכול להיחששבהחלט 
את החושים  מגרהשר אמזון , ורעל לגוף

  .לרצות עוד ועוד
סגידה בה יש  לא היתה מדינה שמעולםמעולםמעולםמעולם

עז השאף אחד לא , וקותלאל כמודמוקרטיה ל
כל אדם את יש לשבה לכאורה , הלדבר נגד

  .ללא כל חששביטוי -הזכות לחופש



על ך מוסבה העם  לא הייתה מדינה שעולםעולםעולםעולםממממ
  .הברית- כמו בארצות העם בממשלנציגי

ניתנו כל הרבה  לא הייתה מדינה שבה מעולםמעולםמעולםמעולם
לנהור ליהודים ואשר גרמו חירויות יסוד 

לחיות  את האפשרות הנמדינה אשר נת .אליה
, לחיות חיים של חומרנות,  ובשלוהבשלום

  . על היהדות שלהםרתוילובתמורה 
 מדינה כמו ארצות מת לא הייתה קיימעולםמעולםמעולםמעולם

אשר אדם חרדי יכול , הברית של אמריקה
חרדית -חיי גשמיותשבאמת להאמין היה 

לא  .ה רצה"מה שהקבזה  -בסגנון אמריקאי 
מלחמת ף סולעד בעולם היה מקום כזה 

  .ההעולם השני
הגדול ביותר אמריקה היא היצואן  ,יוםכאבל  

של מותג  האמריקאים-החרדים-של היהודים
  .החרדיעולם כל ה ל',היהדות הפלסטית'

  
להמשיך יוכל  למי שחושב ש"מזל טוב"אז    

אבל אני אומר לך שארצות , זו הלאהבדרך 
מת לא קייהיא  .נגמרההברית של אמריקה 

זה יהיה ובקרוב מאד  ,צורה שוםביותר 
מאוד ברור לכל אזרח שכל החירויות -מאוד

  .נוכבר נלקחו ממ, פעם-שהיו לו אי
עכשיו זה יהיה מעניין איך זה ישפיע על    
כל הקלישאות שבגלל , קהילה החרדיתה
יושמדו , הםשהם האמינו ב) סיסמאות(
-שנייםבקצב של או אולי , אחד-אחד) ייעלמו(

דבר אחד אך . מחקו באחתי או אולי ,ייםנש
אשר עם בואו של סנדי וההרס הנורא , בטוח
ערכו , של אנשים רביםהגשמיות  את חיסל
  .0-רד עד להדולר ישל 
  
 בכל כלכליות ותהדברים האלה יביאו לירידו

כמו זה יתחיל בארצות הברית ו. רחבי העולם
, מעולם .בכל מקוםישפיע זה דומינו -אפקט

בעולם נפילה כזו היתה לא בכל ההיסטוריה 
ובכך הם , אבל זה מה שהמנהיגים רוצים, כולו

  .להשיג שליטהרוצים 
  
יש לך ולכן , שולט בנו 'רק ה, עם ישראל 

אנחנו מגיעים לזמן  .אתה צריך לבחורו, בעיה
) כמו ביציאת מצרים(שבו עם ישראל שוב 

להיות מוכנים לשלם את או  - לבחוריצטרך 
אני ו. ותםהגדול ביותר עבור יהדהמחיר 

על י לא יבחר למות באמת מקווה שאף יהוד
  .ירחם' ה ,יאבל זה בהחלט אפשר', קידוש ה

שאנחנו צריכים לבחור שאנחנו צריכים לבחור שאנחנו צריכים לבחור שאנחנו צריכים לבחור אבל בטוח   )או(
בחירה זו תגרום לכעס  ו',',',',ההההל קידוש ל קידוש ל קידוש ל קידוש עעעעלחיות לחיות לחיות לחיות 

לעורר ו, שלנוהחרדים האחים והאחיות  מצד
, חרדיםאת זעמם של היהודים שאינם 

אלה הנקראים תוכניות של למאוד ולהפריע 
  ."אליטה"

  
על " אתה לא מבין שאתה ,עם ישראל   
אף אחד לא אוהב אתה לא מבין ש "?כוונתה

  ?את היהודים
  
אשר נמשכו  חרדים-לאהאולי היהודים    

לא בממשלות בכל רחבי העולם והשתלבו 
' שהגלל ב -שרדו אבל הם לא י, יפגעו מהמצב

) אשר בשלטון(אלה  הבוגדיםה .תן להםיא יל
רב או עמלק או סתם גויים -ערבבטח ם לה

ינסו  כאשר הם ,ישראל-עם בלא .רגילים
 :אתה צריך להגיד', הלעזוב את דרך לגרום לך 

 וזה לא ,כי הוא יציל אותנו' ולבטוח בה !לא
  ....זה לא יהיה קלזה לא יהיה קלזה לא יהיה קלזה לא יהיה קל. יהיה קל

 .להישאר בארצות הברית יהיה קשה מאוד   
אבל , יהיה קשהגם לארץ ישראל לעלות ו

מקום מקום מקום מקום ---- תוכל לחיות כיהודי בכל תוכל לחיות כיהודי בכל תוכל לחיות כיהודי בכל תוכל לחיות כיהודי בכלאתה לאאתה לאאתה לאאתה לא
  . בארץ ישראל,למעט אולי כאן, בעולםבעולםבעולםבעולם

  

-הלאהחל כאשר היהודים  כבר עידןה   
חרדים יחד עם יהודים אשר חלקם מכונים 

-הולכים לנסות לשלוט במדינת "חרדים"
מטרתם היא להשמיד את  .ישראל לחלוטין

הם עובדים יחד באחדות . אמיתיתההיהדות 
ש סדקים בניסיון זה אבל י, ובתאום מלא

  .להרוס את היהדות
  
מתקרבים יותר ויותר יהודים יותר ויותר    

ואני לא מדבר על תנועת , ה"קבהאל 
אני מדבר על יהודים בודדים רבים . התשובה

,  את האמתיםרואאשר , יםרקעמיני מכל 
-אף אפשר לבטוח בכלום וב-שאיומבינים 

  . ה"פרט לקב ,אחד
-הסדר'לא של , סיסוהיהודים האלה יהיו הב

העולם החדש של "אלא של , 'החדש-העולמי
זה יהיה ו ". ובית המקדש השלישימשיחה

נצח בעולם ההטעם האמיתי הראשון של 
   .הזה
  
כמו ,  מכותה מביא עלינו הרבה"הקב   
ן  אבל ה,עלינו מכות כבר הביא 'ה. מצריםב

הם רק תצוגה מקדימה של הם רק תצוגה מקדימה של הם רק תצוגה מקדימה של הם רק תצוגה מקדימה של . מאודות עדיין קל
 סנדילפני הסופה  .מה שעומד לבואמה שעומד לבואמה שעומד לבואמה שעומד לבוא

, )הוגדרה כסופה הקשה ביותר של המאהש(
 המכותהיהודים לא סבלו יותר מדי מ

 סנדי פתחה את ,עם זאת .שהעולם סבל
 .שב שזה יעבור ללא הרסחהעיניים של מי ש

כל כך הרבה , כאשר כל כך הרבה בתים נהרסו
מחוסר סבל רב יש ו, חשמלללא חיים אנשים 

  .ת החרדיתדימזון ומים גם בקהילה היהו
  
 ומתפלל שהרבה אנשים האז אני מקוו    

 שהקהילה היהודית החרדית ,יראו את האמת
-של- ביםת כבר טובע,באופן כללי, האמריקב

כסף שקועה ברדיפה אחרי , חומרנות
 וזה הדבר העיקרי בחיים, ות כלכליותוהצלח
 משפחות .חופשות סקי, חופשות .שלהם

.  סקיחופשותלהולכות חרדיות יהודיות 
למרבה הצער הם לא יכולים להבין מה לא 

 מאמא-הבעיה אם האידישעמה . זהבסדר עם 
 !?גולשת במדרונות השלגו סקי-נועלת נעלי

, כשר לגמריהמלון ! שום דבר רע בכללאין 
  !כללואין בזה שום בעיה 

חופשות היהודים האחרים שלא נוסעים לו   
יושבים , נוסעים בקיץ להרים אבל ,סקי

בעלים ונשים עם , ה עם זהטים זומפטפ
ם והדיבורים שלהם ה, אחריםונשים בעלים 

ומי שיוצאים כדי לשחק  .שטחיים וטיפשיים
שעשועים /בידורלעשות  ואבמשחקים 

כל יעשה סוף ל' הבקרוב ) אבל(, אחרים
  .השטויות האלה

  

אית תרבות האמריקהבידור ב? מהו בידור   
שום אתה לא חושב על מביא אותך למצב בו 

ממך את כל מוחק זה  .ואתה נהיה אדיש, דבר
שאינו דמיוני עולם לוקח אותך לו, הרגשות

החושים כל  את  וממלאמפציץוזה , םקיי
. משאיר אותך על רמה שטחית ביותרו, שלך

 ,את היהדות האמיתית שלךאת היהדות האמיתית שלךאת היהדות האמיתית שלךאת היהדות האמיתית שלךדבר זה גוזל ממך דבר זה גוזל ממך דבר זה גוזל ממך דבר זה גוזל ממך 
ואתה עדיין חושב שזה כשר וזה חלק 

  .מהתורה

אחד חלם רב כי ימים מספר שמעתי לפני    
שהבעיה העיקרית בעם ישראל היא שהם 

דיבורים הואני אומר ש, תפילהזמן המדברים ב
-תופעת, סימפטום,  תוצאהםבזמן התפילה ה

. מחלה עצמהה ולא ,של המחלהלוואי 
רצון לבדר ה, "עגל הזהב"המחלה עצמה היא 

של ותנו לכל מיני סוגים ולהביא אמנו את עצ
ו סיבה לקום לננו שיית,  גשמיותשיאי

 וכן הלאה וכן ,מהמיטה וללכת לעבודה
כך מעניינת באמת את -כל-היהדות לא. הלאה

  .רוב האנשים
  
 ואה - שיושב ולומד שמים-אברך יראאפילו    

. ך גשמיותצריוא  ה.לא אותו הדבר כמו פעם
המדרש בית יושב בוא  שה לוזה לא מספיק

וא  ולכן ה,חייבת ללכת לעבודההאשה . מדוול
מה שגורם בעיות ,  לעבודההח אותשול

ובוודאי שילד שאין , עצומות עם המשפחות
ל לחיות חיים יהודים ולא יכ, לו בבית אמא

  .יםאמיתי
  
-תבוב'למאמא שלנו הפכה -האידישע   

שם של בובה מפורסמת באמריקה (, 'בארבי
והאבא שלנו הפך ). עם לבוש של פריצות

 שם של בובה מפורסמת בצורה ('בובת קן'ל
האם בובת ברבי ובובה ). גוי באמריקה-אבא

 מפחדכה ני א ?קן יכולים לעשות תשובה
התרחקנו כל כך מהצניעות היהודית שחושש ו

 ,"תשובה"האמיתית עד ששכחנו בכלל מה זה 
  .ואיך חוזרים בתשובה

  
הישיבות , תי קודםוכפי שכבר אמר   

כאן בארץ .  עסקים גדוליםםשלנו הוהכוללים 
אבל אף ,  שני הוא ראש כוללישראל כל אדם

-גדולזה מה  .אחד לא רוצה להיות גדול הדור
 גדול בתורהוא לא יכול להרוויח כסף ? הדור
אנשים סביבו יכולים לעשות האבל , הדור

  . לנואוי, לנואוי  .כסף מגדול הדור
  
 –ישראל  עם –רבה ברצינות ואני מציע    

עצמכם את  ונתק, קחו את עצמכם בידיים
) נכנסו לכם לראש(הוזנתם קרים ששכל המ

 סבים והסבתותאפילו ה .מגיל הילדות
,  והאבותמהותיהא .שקרים האלהב לעטוהו

הסבים והסבתות עברו חמש או שש דורות 
החל מתחילתה של תנועת , של שקר

  .ההשכלה
  

 .אבל הגרוע ביותר הוא הדור האחרוןאבל הגרוע ביותר הוא הדור האחרוןאבל הגרוע ביותר הוא הדור האחרוןאבל הגרוע ביותר הוא הדור האחרון            
מקל -על- הולך לקחת את הסוכרייה'הועכשיו 

כל מי  ו,הזהב-הולך להרוס את עגל' ה. כםשל
להתמודד עם יוכל לא , כך-שמחובר אליו כל

לא יהיה , את חוסר קיומולסבול יוכל לא , זה
 .עגל הזהבל מסוגל לחיות בלי השקרים ש

לבורא עולם בכל דבק מי ש, עם ישראל ,לכן
דבוק בו בלי לממשיך בעקשנות מי ש, וכוח

ה הבאעברו את התקופה הם אלה שי, להרפות
ל  כ.בצורה הרבה יותר קלה מאשר האחרים

או שיעשו תשובה מתוך ייסורים  ,האחרים
  .או שייעלמו מהמציאות ,שלא נדע

  

ארוכה ארוכה ארוכה ארוכה כה כה כה כה תקופה תקופה תקופה תקופה עוד עוד עוד עוד נראה שיש לנו נראה שיש לנו נראה שיש לנו נראה שיש לנו  ::::מאמאמאמאאאאא
יתכן וחלק מהאנשים כבר יתכן וחלק מהאנשים כבר יתכן וחלק מהאנשים כבר יתכן וחלק מהאנשים כבר . . . . עד שהמשיח יגיעעד שהמשיח יגיעעד שהמשיח יגיעעד שהמשיח יגיע

  !!!!יתייאשויתייאשויתייאשויתייאשו
בואה הפתאומי והמהיר בדיוק כמו : ה'מוישל

כל אשר סחפה את ה, סנדישל הסופה 
כאשר . זה הולך להיותבדיוק ככה , במהירות



המשיח יופיע , מיואשים לחלוטיןנהיה אנו 
עם אז אני מציע להפסיק  ! ברגע,פתאום

למשיח בלי לחכות  ופשוט ,אלההדיבורים ה
  .יכאון ללא סיבהלד כםעצמהכניס את ל

  
אבל זה עדיין נראה אבל זה עדיין נראה אבל זה עדיין נראה אבל זה עדיין נראה , , , , יואשתיואשתיואשתיואשתאני לא מאני לא מאני לא מאני לא מ: אמאאמאאמאאמא

של זמן של זמן של זמן של זמן שיהיה לנו להתכונן לתקופה ארוכה שיהיה לנו להתכונן לתקופה ארוכה שיהיה לנו להתכונן לתקופה ארוכה שיהיה לנו להתכונן לתקופה ארוכה 
  ....עד הגאולהעד הגאולהעד הגאולהעד הגאולה

 לי שוב ואני רוצה שתקשיב: ה'מוישל
המצב כי בכל רגע , ים טועם את.תשומת לבב

 של לעידן חדש נכנסיםאנחנו . יכול להשתנות
 .זה לא אומר שזה יימשך הרבה זמןו. זמן

אנחנו  .ישתנההמצב ו המרגע אחד למשנ
אנחנו חייבים  .והכל יהיה שונה ,נתעורר

 אנחנו יודעים ו,יכיםתהל/דבריםלעבור כמה 
  .אחד הכל יכול להשתנותקט ברגע  שזאת

  
הלב ? אבאאמא ו, מה עוד אני יכול להגיד   

 עאני יודע שכל רש . ישראלעל עםשלי נשבר 
 וכולם ,הוא כיום חי ובריא, שחי אי פעם
 שונאים אבל במיוחד, היהודיםשונאים את 

 אנחנו .ה"את היהודים שמאמינים בקב
ציל י' אבל ה, ופה קשה מאודעומדים בפני תק

את   ובקרוב יהיה לנו,נצחיעם ישראל . אותנו
והחיים יהיו קרובים , והקרבנותבית המקדש 

חיים נשגבים ומרוממים יותר ,  לנצחה"לקב
  .ויותר

  
  

  )2012/119/( ג" תשעחשוןד " כ- 7חלק 
  

   הן רק בגללכםהמילים הקשות שלי אלי
  כםשאני אוהב אות

  
שזה ידעו יהודים האחיי כל שאני רוצה    

לומר את כל הדברים שאני קשה לי מאד 
 הייתה הזוגלות האני יודע ש .כהאמרתי עד 

כיוון אותנו ' אני יודע כי ה. וקשהמאד  כהארו
 .אני יודע שהכל לטובהאני יודע שהכל לטובהאני יודע שהכל לטובהאני יודע שהכל לטובה. בכל צעד וצעד בדרך

ת כל תביא איש תכנית אב ש' להאני יודע כי 
  .אחד גדולה -ילהללוהמציאות 

  
  .רחם על עמויכל יום ש 'נן בפני האני מתח   

אם ירדנו אם ירדנו אם ירדנו אם ירדנו אל תכעס עלינו אל תכעס עלינו אל תכעס עלינו אל תכעס עלינו , , , , אנא ממךאנא ממךאנא ממךאנא ממך', ', ', ', אנא האנא האנא האנא ה
אלפיים שנה כמשך כי אנא הבן  ....מהדרךמהדרךמהדרךמהדרך

ראינו פעמים רבות , שנדדנו ממקום למקום
ופעמים רבות , כיצד המשפחות שלנו נטבחו

עברנו חיים קשים . עצמנו נטבחנונחנו א
היהודים שהם דור שני או שלישי אפילו  .מאד

,  עם הגוייםבשלום יחסישל יהודים שחיו 
גם ם רח ,' אנא ה.ה"הקבירדו מדרכו של 

  .כי הם פשוט לא יודעים, עליהם
 

. '''' אמיתי רוצה להיות קרוב לה אמיתי רוצה להיות קרוב לה אמיתי רוצה להיות קרוב לה אמיתי רוצה להיות קרוב להייייכל יהודכל יהודכל יהודכל יהוד   
 הסטי/ות של התרחקותאולי אחרי דור

, את הרגשותיובד י אייהודה, מהדרך
אבל , ה"קבהאת הקשר שלו עם , ויתותחוש
  .להתעורר שובלו  תן ,'אנא ה

 יכל יהודיעורר כל קשר עם ה "קבה ,כן   
, ה"אנחנו נהיה מחוברים לקבוברגע ש .אמיתי

מאומה לא יוכל למנוע או להפריע לנו לחזור 
  .האדם הראשון לפני החטאלמצב של 

  
, אחיי ואחיותיימתפלל חזק מאד עבור אני    

אני מודאג מאוד . היהודיםאחיי ואחיותיי 
אבל אנחנו , ר סבל נוראילא נצטרך לעבוש

  .סבליהיה ולכן , נמצאים לפני ביאת המשיח

, שני שליש מהעולם יושמד, הנבואותעל פי    
 , מאודקשה ושליש בצורה ,שליש לחלוטין

נמצאת ארץ ישראל  .ושליש לא יושמד
    מפחידמפחידמפחידמפחיד, , , , זה יהיה מפחידזה יהיה מפחידזה יהיה מפחידזה יהיה מפחיד. בשליש שלא יושמד

,  כאשר כל הגויים יבואו על עם ישראל!!!!מאדמאדמאדמאד
 לי נשק מכל כיוון עם כאותנויקיפו ג גוג ומגו
,  עד מאדפוחדיםמ נהיה כמובן שאנו .עצומים

ויהיה  ,'קרובים אל הכך -נהיה כלאבל אז כבר 
ולכן אנחנו לא , 'שליח ה צדקנומשיח את לנו 

  .פחדהנסבול את הייסורים הקשים ביותר של 
  
מילים הקשות שלי אליך הן מילים הקשות שלי אליך הן מילים הקשות שלי אליך הן מילים הקשות שלי אליך הן הההה, עם ישראל   

המילים הקשות . תךתךתךתךרק בגלל שאני אוהב אורק בגלל שאני אוהב אורק בגלל שאני אוהב אורק בגלל שאני אוהב או
על ,  אותךלנסות לעוררמנת -עלשלי אליך הן 

שאין להם נשמה אלה ל. לוסבתמנת שלא 
,  תיקוןהםאין ל, אלה שהם ערב רבל, יהודית

  .םאותיגעילו והמילים שלי רק 
  
 האמיתי ידע את האמת של יאבל היהוד   

 יהיהוד.  בתשובה וירצה לחזור,המילים שלי
ל הגלות שהייתה האמיתי יבין שהנוחות ש

 השנים האחרונות שבעים או שישים במשך
 ושיש לנו ,בקצב מהיר מאודת הולכת ונעלמ

  .מצוותהבלימוד התורה ושמירת ירידה כבר 
כל מה שאמרתי לך ! עלינו לעשות תשובה

, ואם אתה לא רוצה להודות בזה, אמתהוא 
  .להודות בכךיכפה עליך ' ה
ל בבקשה א,  בבקשה,מבקש ממךאז אני   

פשוט תעשה מה שאתה צריך . תכעס עלי
, היפטר מהאלילים. ה"לקבתתקרב . לעשות

  . אלוקיך' אל הושוב, עגל הזהבמבמיוחד 
  
אנחנו .  קצרזמןה שכםרוצה לומר לגם אני    

כפי שהייתה עד י הגשמיות חושבים שחי
אבל יש לנו הרבה , יימשכו לנצח עכשיו

טרגדיות הרבה  .דוגמאות שזה לא נכון
הן ברמה , החרדימות פגעו בעולם איו

עדים היינו אנחנו  .האישית והן ברמת הכלל
עדים היינו אנחנו . לטבח נורא של ילד קטן

אנחנו עדים לסערה ו.  גדולצדיקלהריגתו של 
 כהשהפ ,גשמיותשגבתה מחיר כבד כל כך של 
אנחנו מבקרים . את החיים לבלתי נסבלים

 . לא עלינו,חולים וסובליםהם אנשים ש
גם  כמו ,צעיריםברציפות אנחנו קוברים 

  .רחמנא ליצלן, זקנים
  
  .ושך ואפלהפנינו חים לאואנו רו

, מאחורינוהדלתות נסגרו , נכנסנו למנהרה
י אחר .לנקודה של חושך מוחלטנגיע ואנו 

וככל שאנו , חושך המוחלט יהיה קצת אורה
, האור יתחזק יותר ויותר - כהממשיכים בחש

  .עד שנגיע לגאולה
 - בחושך המוחלטשבו נהיה הזמן קטע אבל 

  .יהיה מאוד מפחיד
יותר  סיםינ נראהאנו  ,תהפךהעולם י   

מאוד ונהיה , יםבמצרהמכות גדולים מ
, ישרדו, ה"קבאבל אלה שקרובים ל .מבוהלים

  !וישרד
  

  )2012/1116/   (ג"תשע כסלו' ב - 8חלק 
  

  מדינת ישראל על הכוונת
        

 שכבר לומר ליכו שאני חושב אני, טוב   
    הולךהולךהולךהולך    בעולםבעולםבעולםבעולם    מקוםמקוםמקוםמקום    כלכלכלכל .זאת לכם אמרתי
, ישראל, אירופה, אמריקה ....מסוכןמסוכןמסוכןמסוכן    להיותלהיותלהיותלהיות

 כל. אסיה, אוסטרליה, אפריקה, ערב ארצות
  .מסוכן להיות הולך מקום

 יתפתח זה כיצד. הכוונת על כעת ישראל   
 הרבה שישנן יודע כןכןכןכן אני. יודע אינני, בדיוק

, תלקרו לזה שגורמות כאן מבחוץ השפעות
 של תוצאה היתה' סאנדי 'שסופת כפי בדיוק
 המתכנן, ביותר הגדול המתכנן, אמת. תכנון

 הולך והוא, הוא ברוך הקדוש הוא, היחידי
    והואוהואוהואוהוא. החידלון אל ישר הרשעים את להוביל
 שהרשעים אפילו, היקוםהיקוםהיקוםהיקום    כלכלכלכל    עלעלעלעל    השולטהשולטהשולטהשולט

 תהיה, בקרוב. השולטים שהם חושבים
 שהם ברגע אבל, גדולה הפתעה לרשעים

, יאבדו הם - קורה באמת מה להבין חילוית
  .המציאות מן ייעלמו פשוט הם

 יכולים שהם סבורים האמריקאים היהודים   
-שסופת אפילו', כרגיל עסקים'ל שוב לחזור
 יהודים של בתים הרבה כך-כל הרסה סאנדי
 שהעניינים ואפילו. רב כה נזק וגרמה, חרדים
 עדיין, שיגרה של מסויים לסוג חוזרים

 מאד-ומאד עמוקים הסערה של שומיםהרי
 לחזור רוצים היהודים רוב ועדיין. מכאיבים

 שרוצים אלו עבור אבל. שהיו כפי לחיים
, לנו לשלוח מנסה' שה המסר מן להתעלם

 כך כל שמחים כך כל להיות לא מציע הייתי
 הרבה משהו לפני עומדת אמריקה כי, מהר
. שהיתה הזאת המפלצת-מסופת יותר

    הטרגדיותהטרגדיותהטרגדיותהטרגדיות    שלשלשלשל    חלקחלקחלקחלק    יהיויהיויהיויהיו    חלטחלטחלטחלטבהבהבהבה    היהודיםהיהודיםהיהודיםהיהודים
  .אמריקהאמריקהאמריקהאמריקה    שלשלשלשל    הבריתהבריתהבריתהברית    לארצותלארצותלארצותלארצות    שמחכיםשמחכיםשמחכיםשמחכים

  

-בארץ כאן ליהודים לומר רוצה אני אז  
. מתחיל רק הוא שהסבל העולם ובכל ישראל
 אני וכאשר ....ההתחלהההתחלהההתחלהההתחלה    רקרקרקרק    הואהואהואהוא    החיצוניהחיצוניהחיצוניהחיצוני    הסבלהסבלהסבלהסבל
 למה בדומה מתכוון אני' חיצוני סבל 'אומר

 אבל. המלחמות, עכשיו עושים שהערבים
 נמשך כבר כולו העולם בכל הפנימי הסבל
 בארץ כאן גם כמו, מאד רב זמן לאורך
 שמכונה ממה והגוססים החולים. ישראל

 בלשון, לב-שובר סבל זהו' טבעיות סיבות'
 תחת הנמצאים אנשים ישנם כן כמו. המעטה

 להאכיל בשביל רק ונורא איום כלכלי לחץ
 לחיות שקשה כאב וזה, שלהם הילדים את

ממש  וזה ,התורה-דרךמ שסרו ילדים יש. אתו
 ומצוות תורה שומרי משפחות עבור טרגדיה
  .לתאר שקשה

 ביותר העשירה בחברה חיינו עתה עד   
 צעצועי הרבה-הכי עם, פעם-אי שהייתה

 הוא שלנו הסבל אבל, קיימים שהיו חומרניות
 להם שהיה, קודמים דורות מאשר פחות איננו
 כך. הגשמיות של העולם מן פחות הרבה

 ובמקרים, טוב יותר במצב לא בכלל שאנחנו
  .יותר גרוע - רבים

  

. רבה בעוצמה ימשיך הוא. ימשיך הסבל   
 שונות סיבות מהרבה יסבלו אנשים הרבה

. עכשיו מתחיל החיצוני הסבל אבל, ומשונות
 זה אם, חיצוניים מאירועים שנגרם הסבל

 שזה מה ,'וכו סערות או בצורת, רעב, מלחמה
' ה כעת עד. חיצוני לסב יהיה זה, יהיה לא

, אישיות מצוקותי " עאליו אותנו להשיב ניסה
 כך-כל האנשים כי, עבדעבדעבדעבד    לאלאלאלא    שזהשזהשזהשזה    כנראהכנראהכנראהכנראה    אבלאבלאבלאבל

    הםהםהםהם    ממוותממוותממוותממוות    שאפילושאפילושאפילושאפילו בגשמיות שקועים
  .יפחדו הם כעת אבל. מתעלמיםמתעלמיםמתעלמיםמתעלמים

 מטורפים ישנם. פחדפחדפחדפחד    יהיהיהיהיהיהיהיה    כולוכולוכולוכולו    העולםהעולםהעולםהעולם    בכלבכלבכלבכל   
 על ששולטים שחושבים או, ששולטים

 מאיפה עתלד נוכל לא שלעולם כך, העולם
 מאוזנים-בלתי אנשים כאשר. משהו יקרה



 רעיונות סוגי כל את להם יש - לשלוט מנסים
 רעיונות לשער יכולים לא ואנחנו, מעוותים
 של לרחמיהם נתונים שאנחנו כך. שגעוניות

 מאד, נפשית חולים אנשים קבוצת
 על רבה שליטה להם שיש, מתוחכמים

 יםמנהל שהם סבורים כן-גם ואנחנו. העולם
' ' ' ' והוהוהוה, בובות רק הם באמת אבל, העולם את

    לעשותלעשותלעשותלעשות    ישראלישראלישראלישראל----לעםלעםלעםלעם    לעזורלעזורלעזורלעזור    אותםאותםאותםאותם    שלחשלחשלחשלח
 ישראל עם אבל. ומוחלטתומוחלטתומוחלטתומוחלטת    שלימהשלימהשלימהשלימה    תשובהתשובהתשובהתשובה

 יכול חרדי-הכי האדם אפילו. רב-בערב מלא
  .רב-ערב להיות

 לו אין' רב-ערב': לכם לומר רוצה אני, שוב   
    החזקהחזקהחזקהחזק    הסימןהסימןהסימןהסימן    וזהווזהווזהווזהו. אחר יהודי על רחמים
 הדברים את לעשות יכול הוא ....ביותרביותרביותרביותר

 נקיפות שום בלי אחר ליהודי ביותר האיומים
 הוא. לכלא אחר יהודי לזרוק יכול הוא. מצפון

 לרמוס יכול הוא. אחר יהודי להרוג יכול
 את עושה כשהוא אבל. בעיה לו אין, יהודי

. 'שמים לשם 'כאילו זה את עושה הוא, זה
 לא וגם', שמים 'של תחושה שום לו אין אבל

 פנים להעמיד יכול הוא. ה"הקב של הרגשה
  .לו שיש אומר לא זה אבל, לו יש כאילו

י "רש[ ....מצויניםמצויניםמצויניםמצוינים    שחקניםשחקניםשחקניםשחקנים    גםגםגםגם    הםהםהםהם    רברברברב----הערבהערבהערבהערב   
 לשמור צריך פשוט אתה .]ד"ל, ו"בראשית כ

 את לראות ולנסות פקוחות עיניים על
 אני מה אז. הללו המאפיינים כל של הסימנים

 הרבה. מבולבל מאד בעולם אנחנו? לומר יכול
 לכוח המטורפת בתשוקתם משוגעים אנשים

 חס, ה"הקב עם להתמודד רוצים הם, ושליטה
  .היקום על המוחלטת השליטה על, ושלום

 ברוך הקדוש, הוא. להיות יוכל לא זה אבל   
 להרוס יכול, כביכול, אצבע בנקיפת, הוא

 יכול הוא, כביכול, אחת בנשיפה. אותם
 אנחנו, ישראל בארץ, כאן. כולם את להרוס

 זה האם. מלחמה סף על, מלחמה גבול על
 כמו לא או אש-הפסקת תהיה האם? ימשיך

, יודע לא באמת אני? האחרות הפעמים בכל
-הפסקת ישנה שאם היא שלי התחושה אבל
 נכנסים אנחנו. להימשך עומד לא זה אש

 של לעידן נכנס העולם כל. מלחמה לתקופת
-עת של והרוע האכזריות .ומלחמות תהפוכות

-זמן של באכזריות להתחלף מדיםעו שלום
 להיות הולך זה, מאד בקרוב ולכן. מלחמה

. אותו מכירים שאנחנו כפי העולם של הסוף
 שזה אומר רק זה אז, אש-הפסקת ישנה אם
, אזהרות לנו נותן' שה, זמן יותר קצת יקח

  .יתחילו האמיתיים הדברים ובקרוב

 מהר לכולכם מציע אני אז, ממשיך זה אם   
. זמן אין כי. תשובה לעשות יללהתח מאד

 הסכם יש אם. לסוף מגיעים באמת אנחנו
    הזמןהזמןהזמןהזמן    אתאתאתאת    נצלונצלונצלונצלו אזי, אש-הפסקת או שלום
    שלכםשלכםשלכםשלכם    החייםהחייםהחייםהחיים    לתוךלתוךלתוךלתוך    עמוקעמוקעמוקעמוק    היטבהיטבהיטבהיטב    לחפורלחפורלחפורלחפור

 בקשו ....שעשיתםשעשיתםשעשיתםשעשיתם    העבירותהעבירותהעבירותהעבירות    מכלמכלמכלמכל    ולהתפטרולהתפטרולהתפטרולהתפטר
 שפגעת יהודי ומכל הוא ברוך מהקדוש סליחה

. 'וכו אותו שרימית או, לו ששיקרת או, בו
 הולך זה כי, חזק זיקוהח. ה"לקב התקרב
 להרפות מעז אתה ואם', קשה דהירה 'להיות

 אותך שקושר הרוחני בחבל אחיזתך את
  .הנשייה לתהום ו"ח תיפול אזי, ה"לקב

, האלו הדברים את לכם לומר רוצה רק אני   
 ומאד, קורה מה לדעת מתוחים מאד כולם כי

 מתחילה האזעקה צפירת כאשר. נפחדים
 אנשים – בירושלים או אביב-בתל לצפור
 אנשים כאשר. עצבניים הופכים באמת

 זה אבל, מחריד זה מלאכי-בקרית נהרגים

 אנחנו עדיין אבל, רע וזה ,הדרום עדיין
 יש כאשר אבל. היומיום בחיי להמשיך יכולים
 זה – ובירושלים אביב בתל אזהרה צפירת
 הסכנה את לנו יש עדיין וכמובן. אחר סיפור

 הסכנה ואת, ממצרים ההסכנ ואת, הצפון מן
 אותנו אוהב לא אחד אף. בעולם מדינה מכל

 הגויים כל. יהודים שונאים וכולם, בכלל
 שהם אפילו ,נגדנונגדנונגדנונגדנו    הגוייםהגוייםהגוייםהגויים    כלכלכלכל. אותנו שונאים

   .זאתם מכחישים ה שפנים מעמידים
  
 את לשנות הצליחה לא ישראל מדינת   

 עדיין הגויים. היהודים נגד הגויים של העמדה
 לא. מלוכלכים יהודים בתור ועלינ מסתכלים

 אנחנו תמיד – עושים שאנחנו מה משנה
: וישלח' י בפ"רש[ .'מלוכלכים יהודים 'נהיה

 עד ].הלכה בידוע שעשיו שונא ליעקב
 שוב ואנחנו, שונהשונהשונהשונה    יהיהיהיהיהיהיהיה    הכלהכלהכלהכל    ואזואזואזואז. הגאולה

 מלך של המלכותיים והבנות הבנים נהיה
 העולם עבור, אז עד אבל. המלכים מלכי

 להם שאין יהודים. מלוכלכים-יהודים אנחנו
 להאמין זכות להם אין ובוודאי, לכלום זכות

  .העולם-בבורא
  
 שונאים העמלקים, זה את שונאים הגויים   

 לא הם. זה את מתעבים רב-והערב, זה את
 כלפי ה"לקב שיש האהבה את לסבול יכולים

  . שלו הנבחר-העם
  
    לילילילי    יקיריקיריקיריקיר    הבןהבןהבןהבן " " " "לסבוללסבוללסבוללסבול    יכוליםיכוליםיכוליםיכולים    לאלאלאלא    הגוייםהגוייםהגוייםהגויים            

 הם. זה את להכיל יכולים לא הם. """"אפריםאפריםאפריםאפרים
 לכן. אותנו ושונאים בנו מקנאים

, כולו העולם בכל פורחת האנטישמיות
 שנאת היא ביותר הגרועה והאנטישמיות

 העבירה בהחלט וזוהי, אחרים ליהודים יהודי
 דבר זה .:]יומא דף ט[. ביותר הגרועה
 יהרוס והוא. כביכול, לסבול יכול לא ה"שהקב

 נגד ללכת, שכזו פעולה בדרך שימשיך אחד-כל
 יהודים ישנם כן כמו. אחרים יהודים

 מנסים שהם מפני אחרים יהודים שמתעבים
 ידי על, לאמת קרובים יותר להיות בעקביות

', הפלסטית היהדות'מ מתרחקים שהם
 הצדיקים שהיו אבותינו לדרך לשוב ומנסים

  .פעם-אי שהיו ביותר הגדולים
  

, חרדים-לא או חרדים, יהודים אותם   
 מנסה שהוא בגלל אחר יהודי שמתעבים

 לא שהם ברור, הוא ברוך לקדוש קרוב להיות
    יתמויתמויתמויתמו    האלוהאלוהאלוהאלו    האנשיםהאנשיםהאנשיםהאנשים    לכןלכןלכןלכן. יהודית נשמה בעלי

 ה"לקב לעזור צריכים לא אנחנו ....הארץהארץהארץהארץ    מןמןמןמן
 יכולים שאנחנו היחיד הדבר. מהם להתפטר

 ולהתחנן להתפלל, תשובה לעשות זה - לעזור
 בחבל להחזיק להמשיךו, לנו לעזור יתברך' לה

  .אליו אותנו שקושר הרוחני

        
    האנשיםהאנשיםהאנשיםהאנשים    לשלשתלשלשתלשלשתלשלשת    בנוגעבנוגעבנוגעבנוגע    לומרלומרלומרלומר    לךלךלךלך    ישישישיש    מהמהמהמה: : : : אבאאבאאבאאבא

        ????לדאבוננולדאבוננולדאבוננולדאבוננו    הבוקרהבוקרהבוקרהבוקר    שנהרגושנהרגושנהרגושנהרגו    מלאכימלאכימלאכימלאכי    מקריתמקריתמקריתמקרית

-בקרית שנהרגו יהודים אותם: הההה''''מוישלמוישלמוישלמוישל
 בשביל נולדו הם. ציבור-קרבן היו מלאכי

 כדי נולדו הם. דוגמא להיות נולדו הם. זאת
 נהרגוש היהודים. 'ה קידוש על למות

 כדי ונפצעו נהרגו, עתה עד שנפצעו והאחרים
 ליהודים לגרום וכדי, היהודים את להחריד
 לשים אותם ולהביא, תשובה לעשות לרצות

 היהודים, לצערנו, טרגדיות בלי כי .לבם על
. . . . קרבנותקרבנותקרבנותקרבנות    היוהיוהיוהיו    הםהםהםהם. לב-תשומת מקדישים לא
        ....צדיקיםצדיקיםצדיקיםצדיקים    היוהיוהיוהיו    הםהםהםהם

    היאהיאהיאהיא    שאמריקהשאמריקהשאמריקהשאמריקה לכם לומר רוצה גם אני   
 וכל, גדולה מאד-מאד סכנה. להלהלהלהגדוגדוגדוגדו    בסכנהבסכנהבסכנהבסכנה

 פחות לא, גדולה בסכנה באמריקה האנשים
 - באירופה האנשים. ישראל בארץ מהאנשים

 מהאנשים פחות לא גדולה בסכנה הם גם
 האלו במדינות היהודים אבל. ישראל-בארץ

 ביותר הגדולה בסכנה הם, העולם כל פני על
    אובדןאובדןאובדןאובדן    תגרוםתגרוםתגרוםתגרום    האנטישמיותהאנטישמיותהאנטישמיותהאנטישמיות. מהאנטישמיות

        ....כספיכספיכספיכספי    עושרעושרעושרעושר    שלשלשלשל    אובדןאובדןאובדןאובדן    ובוודאיובוודאיובוודאיובוודאי    ייםייםייםייםחחחח    שלשלשלשל    גדולגדולגדולגדול
        

 לכם אין שאם היהודים כל את מזהיר אני   
 הוא ברוך הקדוש עם הקשר ואת הקדושה את

 להיות עומדים אתם אזי, עליכם מגן שיהיה
 נזרקה שהקדושה ומכיוון. גדולה בצרה

 בטומאה מלא והעולם, רובנו ידי על והושלכה
    םםםםשפעשפעשפעשפע    ההגנהההגנהההגנהההגנה    אותהאותהאותהאותה    אתאתאתאת    לנולנולנולנו    איןאיןאיןאין אזי, ורוע

  .ה"לקב לחזור חייבים אנחנו ולכן. לנולנולנולנו    היתההיתההיתההיתה
  

 אנו שאין סבורים שאנחנו למרות! שובו   
 שהגשמיות מכיוון. רחוקיםרחוקיםרחוקיםרחוקים    כןכןכןכן    אנחנואנחנואנחנואנחנו, רחוקים
 עד לתפוס מסוגלים לא אנחנו, אותנו בלבלה

 חייבים אנחנו. האמת מן התרחקנו רחוק כמה
 אנחנו. 'לה לחזור חייבים, חייבים. לשוב

 שקושר הזה הרוחני ללחב להיצמד חייבים
 מאד מאד החבל את ינענע' וה. ה"לקב אותנו

 אנו שבקושי נרגיש ואנחנו. כביכול, חזק
 חייבים אנחנו אבל, זה את לאחוז מסוגלים
, יבוא המשיח, זה אחרי. יעזור' ה, להחזיק

 להקריב ונזכה, יבנה השלישי המקדש בית
  .ה"בעז קרבנות

  

 להמתין ועלינ. לומרלומרלומרלומר    נוסףנוסףנוסףנוסף    דברדברדברדבר    שוםשוםשוםשום    לילילילי    איןאיןאיןאין   
    לחזורלחזורלחזורלחזור    רוצהרוצהרוצהרוצה    אניאניאניאני .הדברים להתפתחות

 להתחיל העולם בכל היהודים על: ולהדגישולהדגישולהדגישולהדגיש
 לארץ ולבוא חבילותיהם את לארוז לחשוב
 יתחילו העולם בכל שיהודים מכיוון. ישראל
 לא ישראל ארץ. ונרדפים שנואים להיות
, ישראל-ארץ היא זאת אבל, מאובטחת תהיה
 שיםעו שאנחנו ה"לקב מראים אנחנו ואם

, שמים מלכות עול מקבלים ואנחנו, תשובה
 רוצים שאנחנו ה"לקב מראים אנחנו אם

 לארץ ולבא קדימה אחד צעד לצעוד אפילו
 הזה הרוחני בחבל לאחוז ולהמשיך הקודש
  .כולנו את יציל' ה', לה אתנו שקושר

  
  )2012/1121/   (ג"כסלו תשע' ז - 9חלק 

  

  הכל מבולבל, כמעט אין מנהיגים
        

- יום מאד מאד קשה לכולם כאן בארץהיה זה
ישובים , היו התקפות רבות על ערים. ישראל

טילים באזור ירושלים , ומושבים בדרום
  .'אשדוד וכו, ואשקלון

ה עשה ה עשה ה עשה ה עשה """"הקבהקבהקבהקבועדיין , אנחנו תחת מצור   
 כאשר אתה חושב ....נסים עצומים שלא יאומנונסים עצומים שלא יאומנונסים עצומים שלא יאומנונסים עצומים שלא יאומנו

על כך שלמעלה מאלף טילים נורו לתוך 
י שנהרג הוא אדם ובודאי כל יהוד, ישראל
נס . עדיין מניין הקרבנות היה נמוך, חשוב
והרבה אנשים מספרים על ניסים ! גדול

משפחות שלימות היו בדירות . נפלאים
ודבר ! שהתפוצצו וכולם יוצאים בלי פגע

ככל שהערבים ! שכזה קרה כמה פעמים
-עדיין יחסית היה מעט, משגרים טילים עלינו

אבל זה עדיין , ובתים התפוצצ, נכון. מאד נזק
יחסית פחות מאשר הנזק שנעשה על ידי 

  .)ב"סופת ההוריקן בארה(סאנדי 



מכוון ' אנחנו יכולים לראות ברור שה   
והמסר הוא , ומנסה לתת לנו מסר, אותנו
הילדים הילדים הילדים הילדים . . . . תחזרו אליתחזרו אליתחזרו אליתחזרו אלי, , , , ילדים שליילדים שליילדים שליילדים שלי: "ברור

. . . . שובו אלישובו אלישובו אלישובו אלי, , , , יהודים יקריםיהודים יקריםיהודים יקריםיהודים יקרים, , , , המתוקים שליהמתוקים שליהמתוקים שליהמתוקים שלי
עיזבו את עיזבו את עיזבו את עיזבו את . . . . הזהב ותחזרו אליהזהב ותחזרו אליהזהב ותחזרו אליהזהב ותחזרו אלי----עיזבו את עגלעיזבו את עגלעיזבו את עגלעיזבו את עגל

כי כי כי כי . . . .  ותשובו אלי ותשובו אלי ותשובו אלי ותשובו אלי,,,,זזזז""""כל הטפשויות של העוהכל הטפשויות של העוהכל הטפשויות של העוהכל הטפשויות של העוה
' ' ' ' הההה, , , ,  זה הולך להיות הרבה יותר גרוע זה הולך להיות הרבה יותר גרוע זה הולך להיות הרבה יותר גרוע זה הולך להיות הרבה יותר גרוע––––אם לא אם לא אם לא אם לא 
 !"!"!"!"ישמורישמורישמורישמור

 
אבל הם . אש-הם מדברים על הפסקת, כעת   

-אל-הם מדברים אחד. לא מדברים לישראלים
, האירופאים, הערבים, האמריקאים, השני

והם יאפשרו לנו לדעת מה רוצים שישראל 
יגישו , או אותנו אל השולחןהם יבי. תעשה

-ובודאי הפסקות!". תחתמו: "לנו עט ויגידו
ואנחנו . אש שכאלו יתמשכו רק זמן קצר

כולנו יודעים שהערבים מפורסמים כשוברי 
  .אש-הפסקות

שהישראלים , מה שקורה הוא, בדרך כלל
, האש בקפדנות-שומרים את הפסקת

כמה טילים , והערבים משגרים כמה טילים פה
הממשלה הישראלית . ל זה לא נחשבאב, שם

ושום ממשלה אחרת לא , לא סופרת את זה
  .זה כאילו כלום לא קרה. סופרת את זה

, אבל עם ישראל מאוד כועס על המצב
כי הם יודעים שאם אתה לא , והם הפגינו

. אז זה לא יסתיים, גומר את העבודה עכשיו
 שרוב -הבעיה היחידה היא . זה ימשיך

וכולם רואים את זה בצורה , היהודים טועים
או את , השם שלח את האמריקאים. מוטעית

או את האנגלים להכריח את , האירופאים
להכריח את ישראל להכריח את ישראל להכריח את ישראל להכריח את ישראל , ישראל לצאת למלחמה

לצאת לקרב שהיא יכולה לנצח בו רק בעזרת לצאת לקרב שהיא יכולה לנצח בו רק בעזרת לצאת לקרב שהיא יכולה לנצח בו רק בעזרת לצאת לקרב שהיא יכולה לנצח בו רק בעזרת 
 וגם אדום וגם ישמעאל שניהם ....נס ענקנס ענקנס ענקנס ענק

 .ישראל-רוצים להשתלט על ארץ
 
 אנשים !!!!ללללעם ישראעם ישראעם ישראעם ישרא, , , , אני מזהיר אתכםאני מזהיר אתכםאני מזהיר אתכםאני מזהיר אתכם   

מבחוץ יש להם תוכניות גדולות לגבי ארץ 
. הם לא אוהבים יהודים. ישמרנו' ה, ישראל

והם , אנחנו יהודים, אנחנו איננו ישראלים
. והם רוצים את ארץ ישראל, שונאים יהודים

-הם רוצים לעשות את זה כמרכז הדת
ה "הם רוצים להראות לקב. השטנית שלהם
שלהם ' יחמש-כאילו'או שה, שהם השולטים

אבל . עומד באמת לבוא לארץ ישראל ולשלוט
אנחנו עומדים . לא יאפשר להם לשלוט' ה

צדקנו -קשה עד שמשיח-לעבור תקופה מאד
 .יבוא ויציל אותנו

 
, כל-קודם .אנחנו צריכים להציל את עצמינו   

כך שהזמן הקשה , עלינו לעשות תשובה
אמרתי . יעבור ברחמים, שעומד לבוא עלינו

אנחנו כבר באמצע . לכם שזה כמו מנהרה
והאור , והדלת מאחורינו נסגרת, המנהרה

ואנחנו , הולך ונהיה יותר ויותר עמום
אבל החושך . מתקדמים עמוק אל תוך החושך

ומד עדיין אינו כה חשוך כפי שהוא עוד ע
כך חשוך עד שלא -זה הולך להיות כל. להיות

. כלום מלפנינו וכלום מאחורינו. נראה כלום
. לא נדע מי נמצא מאחורינו ומי מלפנינו

שומר ' ר[ .אנחנו נכנסים לתוך חושך מוחלט
   ].ז"אמונים מאמר האמונה פרק י

! ! ! ! עם ישראלעם ישראלעם ישראלעם ישראל    !!!!הקלו על עצמכםהקלו על עצמכםהקלו על עצמכםהקלו על עצמכם! ! ! ! עם ישראלעם ישראלעם ישראלעם ישראל
לו את לו את לו את לו את הציהציהציהצי! ! ! ! תצילו את עצמכם מצרות גדולותתצילו את עצמכם מצרות גדולותתצילו את עצמכם מצרות גדולותתצילו את עצמכם מצרות גדולות

 !!!!חיזרו אל הקדוש ברוך הואחיזרו אל הקדוש ברוך הואחיזרו אל הקדוש ברוך הואחיזרו אל הקדוש ברוך הוא! ! ! ! עצמכם מסבלעצמכם מסבלעצמכם מסבלעצמכם מסבל
שימרו ! שימרו שבת, אלו שהם מאד רחוקים

שמע 'תגידו . על כל המצוות הבסיסיות
בעת שאתם . בבוקר ובערב' ישראל

מספל ( טלו את ידיכם -מתעוררים בבוקר 
ותשמרו טהרת ' מודה אני'תגידו . )נטילה

. ה"התקרבו לקב. ותניחו תפילין, המשפחה
  .יהיה לכם סיכוי אחרלא 

  
, ה"אלו שאמורים להיות קרובים לקב

תחפרו עמוק לתוך עצמכם ותבינו אלו 
תבינו מה טעיתם בדרככם . טעויות עשיתם

' וה, היינו ילדים שובבים. ותיישרו את זה
. רוצה להשיב אותנו אליו' וה, אוהב אותנו

הוא מנסה להראות לנו עד כמה הוא אוהב 
  . כל כך הרבה ניסים,אותנו על ידי הניסים

  
ובאמריקה כל כך הרבה אנשים כבר שכחו 

וכל כך הרבה אנשים רוצים לחזור , מסאנדי
עם ישראל , אבל אתם, למסיבות שלהם

. אל תהיו כמו האמריקנים, ישראל-שבארץ
. תהיו יותר קרובים, תהיו יותר טובים

שאנחנו לא , אני מתחנן בפניכם, בבקשה
. מה שצריךנזדקק לעבור סבל רב יותר מ

אני אני אני אני ! ! ! ! אני מתחנן בפניכםאני מתחנן בפניכםאני מתחנן בפניכםאני מתחנן בפניכם! ! ! ! בבקשהבבקשהבבקשהבבקשה! ! ! ! בבקשהבבקשהבבקשהבבקשה
כי אם אתם ! תחזרו,  תחזרו!!!!מתחנן בפניכםמתחנן בפניכםמתחנן בפניכםמתחנן בפניכם

, תאמינו לי. זה יהיה כה קל יותר -שבים 
אבל אם יש לנו ! אנחנו עומדים לעבור גהינום

בגלל , כי אנו מנסים להיות טובים, שמירה
ישגיח ' אז ה, שאנחנו מנסים להיות צדיקים

אבל אם אנחנו לא רוצים . ינויגן על' ה, עלינו
כמו רוב , להקשיב לאזהרות שקיבלנו עכשיו

היהודים החרדים באמריקה שעברו את סופת 
, אזי אנחנו נהיה בצרה גדולה, ההוריקן

  .שלא נדע, ונסבול הרבה יותר
  
הקשיבו הקשיבו הקשיבו הקשיבו ! ! ! ! עם ישראלעם ישראלעם ישראלעם ישראל, , , , אני מתחנן אליכםאני מתחנן אליכםאני מתחנן אליכםאני מתחנן אליכם            

מה ' אני רוצה שתבינו שאפילו אם ישנה !!!!אליאליאליאלי
זה לא יהיה , הלילה' אש-שנקראת הפסקת

הערבים מרגישים שהם אלו . שווה כלום
, ובגלל זה ישראל תהיה בבעיה גדולה, שניצחו

וזה לא יקח הרבה זמן עד שתיראו שהתחזיות 
  .שלי מתממשות

  
תחזקו את . תחזקו את עצמכם, עם ישראל   

תחזקו את . עצמכם על ידי שתשובו בתשובה
שיית וע, עצמכם על ידי אהבת איש לרעהו

הרע -במקום כל הלשון, חסד בין אדם לחברו
-רע וכל האלימות שיש ברחוב-שם-והוצאת

! זה לא יכול להמשיך. השני-נגד-החרדי אחד
אחרא ימחקו -וכל אלו שעובדים לצד הסיטרא

  .מן הקיום
  
אני אומר את הדברים הבאים לכל יהודי אני אומר את הדברים הבאים לכל יהודי אני אומר את הדברים הבאים לכל יהודי אני אומר את הדברים הבאים לכל יהודי             

----אין שום סיבה כעת לשוםאין שום סיבה כעת לשוםאין שום סיבה כעת לשוםאין שום סיבה כעת לשום    !!!!בארץ ישראלבארץ ישראלבארץ ישראלבארץ ישראל
 אני חוזר !!!!ישראלישראלישראלישראל---- ארץ ארץ ארץ ארץיהודי לעזוב שוב אתיהודי לעזוב שוב אתיהודי לעזוב שוב אתיהודי לעזוב שוב את

שום סיבה בעולם לעזוב שוב את . על כך שוב
אין להיכן , קודם כל. שום סיבה, ארץ ישראל

וארץ ישראל היא הארץ שהשם , להימלט
. וכאן אנחנו חייבים להיות עכשיו, הבטיח לנו

ואנחנו לא יכולים להציל את החיים שלנו על 
מקום בעולם -בגלל שאין שום, ידי שנברח

אין שום סיבה לעזוב את ארץ .  יהודיםשרוצה
  .בכלל, בכלל, ישראל

האם אנשים באמריקה באמת מרגישים האם אנשים באמריקה באמת מרגישים האם אנשים באמריקה באמת מרגישים האם אנשים באמריקה באמת מרגישים : : : : אבאאבאאבאאבא
        ????שדברים משתניםשדברים משתניםשדברים משתניםשדברים משתנים

זה דבר , הברית של אמריקה-ארצות: להלהלהלה''''מוישמוישמוישמויש
הרבה . וגם אנגליה בדרך החוצה, שעבר וחלף

יותר לא -אבל הרבה, יהודים מרגישים את זה
 עם וחיים, הרבה אנשים מודאגים. מרגישים

 ומנסים לשמור על ,שחור על ראשיהם-מסך
  .אבל זה לא הולך', עסקים כרגיל'

  
למה בכית כל כך הרבה כשהתעוררת למה בכית כל כך הרבה כשהתעוררת למה בכית כל כך הרבה כשהתעוררת למה בכית כל כך הרבה כשהתעוררת : : : : אמאאמאאמאאמא

        ????היום בבוקרהיום בבוקרהיום בבוקרהיום בבוקר
הצדיק .  אמש בא אלי צדיק בחלום::::להלהלהלה''''מוישמוישמוישמויש

והוא . טוב הקדוש-שם-הבעל, ה שלי'היה הרב
צייר לי במילותיו את תמונתו של העולם 

מוות וחורבן ברובו  ואני ראיתיואני ראיתיואני ראיתיואני ראיתי .הקרוב-בעתיד
ישראל - יהודים בארץואני ראיתיואני ראיתיואני ראיתיואני ראיתי .של העולם

 הרבה ואני ראיתיואני ראיתיואני ראיתיואני ראיתי . ורעב ובלבול,סובלים כאב
יהודים שגופותיהם מפוזרות על הארץ 

 הרבה יהודים באים ואני ראיתיואני ראיתיואני ראיתיואני ראיתי .חיים-חסרות
  .יחד וזועקים מרה אל השם

ותפילין על , הם היו עטופים בטליתות
ועקים ובוכים והם ז, ראשיהם ועל זרועותיהם

הם . ויביא את הגאולה, שיסלח להם' לה
ה לא להרוס את בני "התחננו ובכו לקב

' והם מתוודים לפני ה, אברהם יצחק ויעקב
' ומתחננים לה, שהם יודעים את האמת

הצדיק . ולהביא את המשיח, למחול להם
שהראה לי את כל זה החל להיעלם ואמר שזה 

  .עלםואז הוא נמוג ונ. ישראל-תלוי בעם
  

        !!!!זה היה חזיון מאד מפחידזה היה חזיון מאד מפחידזה היה חזיון מאד מפחידזה היה חזיון מאד מפחיד! ! ! ! אויאויאויאוי: : : : אבאאבאאבאאבא
תדעו לכם שזה באמת ההתחלה של  ::::הההה''''מוישלמוישלמוישלמוישל
הבעיה הבעיה הבעיה הבעיה . אש-אפילו אם ישנה הפסקת, הסוף

, , , , הבעיה היא שאנחנוהבעיה היא שאנחנוהבעיה היא שאנחנוהבעיה היא שאנחנו. . . .  הערבים הערבים הערבים הערבים––––איננה איננה איננה איננה 
איננו עושים מה שאנחנו אמורים איננו עושים מה שאנחנו אמורים איננו עושים מה שאנחנו אמורים איננו עושים מה שאנחנו אמורים , , , , היהודיםהיהודיםהיהודיםהיהודים
הרבה , היהודים,  הבעיה היא שאנחנו....לעשותלעשותלעשותלעשות
אנחנו . 'יכוחי ועוצם יד'מאמינים ב , מאיתנו

זה ' ברזל-כיפת'שה , בטוחים שאנחנו החזקים
ישנם . כביכול, ישראל-מה שמציל את עם

אבל הם אינם , יהודים שלא מאמינים בזה
ה בצורה שהם אמורים "מאמינים בקב

  .להאמין
  
 העולם ....והכל בבלבולוהכל בבלבולוהכל בבלבולוהכל בבלבול, , , , כמעט אין מנהיגיםכמעט אין מנהיגיםכמעט אין מנהיגיםכמעט אין מנהיגים            

לילה העולם -כמעט תוך. מלא בבלבול ורוע
ל עולם דמוקרטי עליז יכול להתהפך ממצב ש

בעיה לתכנן את -שבו אין לאנשים שום
כשכל זה הופך , עתידם בשלוה וביטחון

תוך לילה אחד זה יהפוך לעולם . לנחלת העבר
 כולם נהיו ,שבו הרע שולט יותר ויותר

, מפוחדים ומודאגים על הקיום היומיומי
-כמו בית, והעולם נראה תוהו ובוהו מוחלט

ש הנשלט על ידי נפ-חולים ענק של חולי
        !!!!וזה מאד מפחידוזה מאד מפחידוזה מאד מפחידוזה מאד מפחיד, רשעים במדים

  
   )2012/1122/   (ג"כסלו תשע' ט - 10חלק 

  
  בקרוב מאד תהיה מלחמה נוספת

        
הנוחות הרבה שאני -אני מצטער על אי

. גורם לכולכם לשמוע מה יש לי לומר הלילה
אני מאמין שאנחנו נכנסים , אבל באמת

אתמול . לתקופה מאד מסוכנת ומפחידה
אחד לעזוב את ארץ - שאסור לאףכתבתי
משום סיבה שבעולם אין לעזוב משום סיבה שבעולם אין לעזוב משום סיבה שבעולם אין לעזוב משום סיבה שבעולם אין לעזוב . ישראל

        ....ישראלישראלישראלישראל----עכשיו את ארץעכשיו את ארץעכשיו את ארץעכשיו את ארץ
בטוח אני שרבים מאלו שקראו את מה             

שאמרתי מרגישים מאד שלא בנוח עם הרעיון 
אבל אני חייב לומר לכם ברור שאני , הזה

וכמובן שהרבה אנשים . יודע על מה אני מדבר



והם , טחון וברוגעויחזרו בבי, זאת-יסעו בכל
. והכל טוב ויפה, נסעתי וחזרתי, תראו: "יגידו

". האזהרה הזאת היא סתם מקבץ שטויות
ובשמים , אבל אני אומר לכם שזה לא שטויות

מפני שעם ישראל , יש קיטרוג על עם ישראל
הלכה שהובאה , הולך נגד הלכה מאד חשובה

ישראל -שאסור לכם לעזוב את ארץ, בגמרא
וכאשר כולם . סיבה מוצדקתככה בלי -סתם

או לשמחות , או לחתונות, טסים לחופשות
או לקנות לכלה את המלתחה , מצווה-בר

ישנה שאלה ישנה שאלה ישנה שאלה ישנה שאלה , או לשאוף אויר צח, שלה
 אדם ....הלכתית גדולה בכל הדברים האלוהלכתית גדולה בכל הדברים האלוהלכתית גדולה בכל הדברים האלוהלכתית גדולה בכל הדברים האלו

 יכול למצוא סיבות )פרום (חרדי-שהוא יותר
, אחת מהסיבות הגדולות זה פרנסה. לנסוע

 כה רבים הם -רנסתם אבל מאלו שנוסעים לפ
  .שנחשפים לפריצות הגרועה ביותר בעולם

  
-זה דבר שהוא מאד חוסר, הטיסה למשל

אנשים ונשים מתקבצים בהמתנה . צניעות
. זו אינה צניעות גדולה. לפני השירותים

כך -לפעמים זה כל. אנשים עומדים ומתפללים
עד שהם נשענים , צפוף בזמן שהם מתפללים

, מושבים לצידםעל האנשים שיושבים ב
שלא לדבר על כך . ובהרבה מקרים זה נשים

שסדר מקומות הישיבה איננו תמיד באופן 
במיוחד , אנשים במטוס ישנים. הרצוי

ואף , חרדים-חרדים ולא, בנסיעות לאמריקה
פעם אתה לא יכול לדעת איך תראה אשה 

כל , וחוץ מזה. שזה בהחלט לא צנוע, ישנה
, שפניתחרדים עם תלבושתם החו-הבלתי

זה , והפטפוטים שלהם,  שלהםוהצחקוקים
. לא דבר שאדם חרדי צריך להיות חשוף לזה

לעולם אסור לעולם אסור לעולם אסור לעולם אסור , , , , אדם ירא שמיםאדם ירא שמיםאדם ירא שמיםאדם ירא שמים, , , , יהודי אמיתייהודי אמיתייהודי אמיתייהודי אמיתי
עליו לבטוח עליו לבטוח עליו לבטוח עליו לבטוח . . . . לו לחשוף את עצמו לדבר שכזהלו לחשוף את עצמו לדבר שכזהלו לחשוף את עצמו לדבר שכזהלו לחשוף את עצמו לדבר שכזה

  ....ה בנוגע לפרנסתוה בנוגע לפרנסתוה בנוגע לפרנסתוה בנוגע לפרנסתו""""בקבבקבבקבבקב
  

. יגיעו לסיום, ושוב-הלוך, והנסיעות האלו
 יהיו, וכאשר זה יקרה. זה יקטע בפתאומיות

נכר מבלי -כאלו שישארו תקועים בארצות
 !!!!אני מזהיר אתכםאני מזהיר אתכםאני מזהיר אתכםאני מזהיר אתכם. יכולת לשוב ארצה

לא לא לא לא , , , , בשמיםבשמיםבשמיםבשמים. הדבר הזה הגיע לסופו, בשמים
  ....רוצים לשמוע יותר מדברים שכאלהרוצים לשמוע יותר מדברים שכאלהרוצים לשמוע יותר מדברים שכאלהרוצים לשמוע יותר מדברים שכאלה

  
ישנם כאלו שנוסעים הלוך וחזור לשמחות 

הם פשוט מחכים לשמחה . משפחתיות
ישנם אנשים . משפחתית כתירוץ להתעופף

ים שלהם בכל מיני שמשאירים את הילד
ונוסעים לכל , משפחות חרדיות, בתים אחרים

אבל זה לא מתאים להשאיר את . השמחות
אפילו אם הם , הילדים שלכם בבתים זרים

אלא אם כן ישנה סיבה ממש , קרובי משפחה
 –מצוה או לחתונה -וטיסה לבר. רצינית

בית שאיננו הבית של . איננה סיבה מצויינת
,  רמה אחרת של כשרותיתכן שזה בכלל, הילד

זה , ומשום כך, או מנהגים אחרים של צניעות
  .דבר שבכלל לא נכון לעשות

  
נופש -ישנם כאלו שפשוט נוסעים לחופשות   

-או אולי להרי האלפים לחופשת, באיטליה
-לא'למהדרין -גבוהה-פסח במלון עם כשרות

כך -אבל כיצד זה יתכן שסבלנו כל. 'שרויה
איך , מצרים-מארץהרבה כדי לזכות לצאת 

יכול להיות שהתפללנו כל כך חזק להשתחרר 
-ואנחנו עוזבים את ארץ, מגלות מצרים

זה ? ישראל כדי לבלות את חג הפסח בשוייץ
וישנם אלו . זה ממש אבסורד. פשוט מטורף

טכנית זה . ל"לעבוד בחו. שנוסעים לפרנסה
עדיף להישאר , דבר-של-אבל לאמיתו, מותר

  .כאן
למקום רק מבלבלת -ת ממקוםכל הריצה הזא 

הנסיעות מטלטלות את הבן הנסיעות מטלטלות את הבן הנסיעות מטלטלות את הבן הנסיעות מטלטלות את הבן . אדם-את הבן
 האם ....ומוציאות אותו מסדר החייםומוציאות אותו מסדר החייםומוציאות אותו מסדר החייםומוציאות אותו מסדר החיים, , , , אדםאדםאדםאדם

בימים ! ?אתה יכול באמת להתפלל על מטוס
או , הראשונים כשאתה מגיע לאמריקה

או , או לאוסטרליה, או לאירופה, לאנגליה
האם אתה יכול באמת , תהיה-שלא-היכן

ות לך קירבה האם יכולה להי! ?להתפלל
אמיתית לקדוש ברוך הוא בתוך כל הריצות 

  !זה מאד קשה ?למקום-האלו ממקום
  

 הוא צריך לקום כל יום ....יהודי צריך סדריהודי צריך סדריהודי צריך סדריהודי צריך סדר            
לאכול , להתפלל בזמן קבוע, בזמן מסודר
היום שמחולק -ולהמשיך בסדר, בשעה קבועה

, אולי לעשות קצת פרנסה, בין לימוד
, ם שלואדם צריך תמיד את המקו. ותפילות

הוא צריך את . המקום הרגיל והקבוע שלו
היכן שהוא עומד בבית , המקום הקבוע שלו

והוא צריך את הסדר הקבוע . הכנסת ומתפלל
אבל מי , בלי בלבולים, כדי שיהיה לו מח צלול

לעולם , שאוהב את ההתרגשות של הבלבול
וזו . ה"בלא יוכל להיות באמת קרוב לק

. מלא בלבולהסיבה למה העולם שלנו כיום 
 שאתה  שאתה  שאתה  שאתה רחוברחוברחוברחוב----יש לנו את כל הסוגים של מזוןיש לנו את כל הסוגים של מזוןיש לנו את כל הסוגים של מזוןיש לנו את כל הסוגים של מזון

        ....הכשר מהדריןהכשר מהדריןהכשר מהדריןהכשר מהדרין, , , , עם הכשרעם הכשרעם הכשרעם הכשר, , , , יכול לחלום עליויכול לחלום עליויכול לחלום עליויכול לחלום עליו
יש לנו את כל הסוגים של משחקים והצגות             

יש לנו את כל הסוגים של . המועד-בחול
וזה הכל , טיולים עבור אברכים ונשותיהם

בודאי שזה לא כה גרוע כמו . מבלבל אותנו
וורלד -קופצים לדיסנישם אנשים , באמריקה

, מה-יודע-לנד או לאפקוט או למי-או לדיסני
  . אבל זה עדיין לא הדרך שצריכה להיות

  

ואנחנו חיינו עם הבלבול , אנחנו מבולבלים   
אבל כעת הבעיה היא . הזה לאורך זמן רב
, שגדלו בעולם שכזה, שהאנשים הצעירים

עס או 'מאמ-אינם יכולים להיות אידישע
מפני שהם בכלל , יס אמיתיים'טאט-אידישע

הם לא יודעים איך להעביר הם לא יודעים איך להעביר הם לא יודעים איך להעביר הם לא יודעים איך להעביר . לא יודעים איך
כמובן שישנם . את המסורת מדור לדוראת המסורת מדור לדוראת המסורת מדור לדוראת המסורת מדור לדור

אבל היוצא מן הכלל הוא , יוצאים מן הכלל
  .מעט-מאד

  

את את את את , , , , רוב הציבור שכחו את ההרגשיםרוב הציבור שכחו את ההרגשיםרוב הציבור שכחו את ההרגשיםרוב הציבור שכחו את ההרגשים            
הם לא . של מוח יהודישל מוח יהודישל מוח יהודישל מוח יהודי, , , , יהודייהודייהודייהודי----הרגישות של לבהרגישות של לבהרגישות של לבהרגישות של לב

-מבינים למה טיסות יכולות להיות חוסר
הם לא מבינים למה חופשת פסח . צניעות

הם לא מבינים . בשוייץ איננה דבר מתאים
המלח לחג -למה הם לא יכולים ליסוע לים

-לא, הפסח למלון עם ההכשר הטוב ביותר
הם לא מבינים למה הם לא יכולים . שרויה

ולאכול אוכל , ולצאת מהבריכה, ללכת לשחיה
לפסח עם בגדי הרחצה -בטעמו כשר-מפתה
בדרך כלל מאד בדרך כלל מאד בדרך כלל מאד בדרך כלל מאד , , , , האנשים האלוהאנשים האלוהאנשים האלוהאנשים האלו. םשלה

למהדרין למהדרין למהדרין למהדרין ----עומדים על כך שהאוכל יהיה כשרעומדים על כך שהאוכל יהיה כשרעומדים על כך שהאוכל יהיה כשרעומדים על כך שהאוכל יהיה כשר
אבל אין להם בעיה לומר את אבל אין להם בעיה לומר את אבל אין להם בעיה לומר את אבל אין להם בעיה לומר את , , , , שרויהשרויהשרויהשרויה----לאלאלאלא

איזה , ובדור שכזה ....הברכה עם בגדי הרחצההברכה עם בגדי הרחצההברכה עם בגדי הרחצההברכה עם בגדי הרחצה
? איזה סוג? סוג של ילדים יכולים לצמוח

אפילו באותם משפחות שהילדים נראים יותר 
. אבל משהו חסר,  מההורים)חרדים(פרום 
ואפילו שהם . זו הדרך שעליה הם גדלומפני ש

אבל עדיין הם , נראים הרבה יותר חרדים
וזה , מסוגלים לצאת לארוחות ערב בחוץ

  .מביא לדברים נוראים ביותר

הברית אנשים יוצאים לאכול -בארצות   
מה זה .  כפי שאמרתי)דינר(ארוחות ערב 

: הם קוראים לזה'? לצאת לארוחת ערב'נקרא 
הם ממש מדברים כמו ". דזמן איכות ביח"

 הם ....ובישראל זה נהיה אותו הדברובישראל זה נהיה אותו הדברובישראל זה נהיה אותו הדברובישראל זה נהיה אותו הדבר. גויים
אז הם לא . צריכים להשתחרר מהצרות שלהם

הם . הולכים לשפוך תפילה בכותל המערבי
יוצאים לאכול באיזה שהוא מקום שמגרה את 

הטעם ונותן לך איזו הרגשה של -בלוטות
. הכל עם הכשר, של אוירה גויית, אטמוספירה

לא רק . זה קיים בהחלט, לאפילו בישרא
, החרדים שגרים כאן חיים על זה-האמריקאים

 זה אותו –החרדים -גם אצל הישראלים
  .הדבר

כל הדברים האלו מייצרים לנו ילדים יהודיים  
ערליכע אידישע 'שאיבדו את היופי של ה

איבדו את היופי של התמימות . 'נשמה
וזה וזה וזה וזה , איבדו את היופי של הנפש, היהודית

צוב ביותר של התקופה הזאת צוב ביותר של התקופה הזאת צוב ביותר של התקופה הזאת צוב ביותר של התקופה הזאת החלק העהחלק העהחלק העהחלק הע
תמיד יכול היית למצוא ,  פעם....בהיסטוריהבהיסטוריהבהיסטוריהבהיסטוריה

לרוב הם , אבל כיום, אמיתיים' ערליכע יידן'
 הם פשוט חיקוי -הרוב . רק משחקים בהצגה

  .גרוע של מה שהיה פעם
  

יש לנו חסידים שהם מאד מדוייקים עם כל    
גרביים , מכנסים קצרים. הלבוש שלהם

אם ראיתם לאחרונה ה. שטריימלאך, גבוהות
אתה . זה פשוט מצחיק? את השטריימלים
זה כל כך גבוה . 'ליצן-כובע'יכול לחשוב שזה 

שאני אפילו לא יודע איך הם מאזנים את זה 
הבגדים . זה מצחיק ביותר. על הראש שלהם

כך -הם לעיתים כל, בגדי הגברים, שלהם
צמודים שאתה יכול לראות את הגוף של 

תל כשהם הולכים הגברים מתנועע ומתפ
 אנשים ....אני לא מסוגל להבין את זהאני לא מסוגל להבין את זהאני לא מסוגל להבין את זהאני לא מסוגל להבין את זה. ברחוב

באירופה , שהיו חסידים בשנים עברו
שהיה להם את כל האומץ ללבוש , ובאמריקה

למרות שגם , את כל הלבוש היהודי ברבים
היו מביעים את , דתיים וגם הגויים-הלא

הם לבשו מעילים . זעמם למראה הופעתם
 הגוף שלהם ולא בגדים שמראים את, גדולים

אבל אם מישהו כיום מעיז . כשהם הולכים
מיד , מדי-ארוךרחב וללכת עם ביגוד שנראה 

  .'חניוק': יכנו אותו בבוז
        !!!!????מה קרה לעם ישראלמה קרה לעם ישראלמה קרה לעם ישראלמה קרה לעם ישראל

        

אותו אותו אותו אותו . זה גם כן לא שונה, ובעולם הליטאי   
 כמה בחורי ישיבה הם רק מוטרדים ....הדברהדברהדברהדבר

על העניבות , ועסוקים עם הכובעים שלהם
, החולצות שלהם, ת שלהםהחליפו, שלהם

החפתים שלהם הם בעיה . והחפתים שלהם
וכאשר הם ... ממש רצינית עבור חלק מהם

הם צריכים להכיר , טוב, יוצאים עם בחורה
אבל הם לא , ולדעת אם יש לה מידות טובות

אם , האופי של הבחורה-מדברים על מידות
-אם היא בעלת, אם היא נבונה, לב-היא טובת

וזה . ם על מידת השמלה שלההם מדברי. חסד
זה , זה לא אידישקייט. זה מאד רע, כל כך רע
ואני רוצה לומר לכם שזה עומד ואני רוצה לומר לכם שזה עומד ואני רוצה לומר לכם שזה עומד ואני רוצה לומר לכם שזה עומד . גויישקייט
 אתם יכולים לטפוח לעצמכם על ....להסתייםלהסתייםלהסתייםלהסתיים

ולהיות בטוחים , השכם מבוקר עד ערב
שאתם כל כך , שאתם היהודים הטובים ביותר

הרבה -ושאתם לומדים מאד', קרובים לה
אם אין לכם , כל לא שווה כלוםזה ה. שעות

אם אין לכם את , את הנשמה, את הרוח
 עומד שםה. אזי זה לא שווה כלום, הפנימיות

  .לעשות לזה סוף



הזהב -עגל? ראיתם מה קרה עם סאנדי
רק תיקח . המחץ של חורבנו-חטף את מכת

גמרנו . ואנחנו כולנו במצב גרוע, את החשמל
 עם גמרנו. עם העניבות המגונדרות שלנו

גמרנו עם השמלות . הפאות המפוארות שלנו
. וגמרנו עם האיפור שלנו, הצמודות שלנו

דבר שמחזיק -גמרנו עם האוכל ועם כמעט כל
פירושו של דבר , בלי חשמל. אותנו חיים

  .חס ושלום, שגמרנו
  
אני מציע מיד עכשיו להתחיל לעשות , לכן 

תראו ברור כמה . נפש עם עצמכם-חשבון
כמה רחוק התרחקנו תוך , רחוק שהתרחקתם

עוד היו , לפני שישים שנה. זמן כה קצר
]. יראים ושלמים[' ערלאך'אנשים שהיו באמת 

-כיום אתה צריך לחפש אותם בעזרת זכוכית
. אז המסר הזה נועד להכין אותנו. מגדלת

אנחנו עושים דברים שלא . זיכרו מה שאמרתי
אנחנו . 'כשר'ואנחנו סבורים שזה , מתאימים

ים שכאשר אנחנו על המטוס אוכלים בטוח
אבל ', כשר'זה אומר שאנחנו ', ץ"בד-ארוחת'

זה הכל . 'טרייף'מפני שכל הדבר הוא . זה לא
  . 'טרייף'

  
ואתם יכולים ללכת לכל רב ולשאול 

אתה יכול : "והם לעתים רבות יגידו, אותם
: וזה ממש מה שנכתב על הדור הזה". לטוס

אגים שאם לא הם דו". פני הדור כפני הכלב"
הם , תאפשר להם לעשות מה שהם רוצים

עלולים לעזוב את היידישקייט או להיות 
אבל זה לא יעזור לתת . מצוות-פחות שומרי

לעשות 'השם עומד . להם מה שהם רוצים
וכל אחד שהוא יהודי אמיתי עומד וכל אחד שהוא יהודי אמיתי עומד וכל אחד שהוא יהודי אמיתי עומד וכל אחד שהוא יהודי אמיתי עומד ', סדר

אז ,  זה הולך להיות קשה....לעשות תשובהלעשות תשובהלעשות תשובהלעשות תשובה
 שכבר וכמו .תתחילו את התהליך כבר עכשיו

 ....אנחנו כבר במנהרה החשוכהאנחנו כבר במנהרה החשוכהאנחנו כבר במנהרה החשוכהאנחנו כבר במנהרה החשוכה, אמרתי לכם
אנחנו . י פיסות אור קלושותתנשארו רק ש

אם אתם לא עומדים . נכנסים לחושך גדול
-אם אין לכם באמת נשמה, להיות מוכנים

אני מדבר , צדק-ואני לא מדבר על גרי, יהודית
אם אינכם , רב שהם יהודים מלידה-על ערב

א מיישרים אם אתם ל, עושים תשובה עכשיו
אני , אזי בזמן שמשיח מגיע, חייכם-את דרך

  .סבור שלא תהיו כאן לקבל את פניו
  
זה מאד נחמד לדבר על סאנדי ולדבר על    

', הטילים שהיו בישראל בשבוע האחרון וכו
אף אחד , אבל כשזה מגיע לנושא של תשובה

אז מה זה אז מה זה אז מה זה אז מה זה . לא יודע על מה אני מדבר
 לוקחים  אנשים חושבים שאם הם'?'?'?'?תשובהתשובהתשובהתשובה''''

התהילים שלהם ואומרים כמה -את ספר
והם קצת יותר זהירים , ]פרקים[קאפיטלאך 

והם בודקים שהם לא , עם הכשרות שלהם
אז הם חושבים , הרע על רבנים-מדברים לשון

זה . זה לא מספיק. שהם עשו מה שצריך
אנחנו בכלל לא מתקרבים להיכן אנחנו בכלל לא מתקרבים להיכן אנחנו בכלל לא מתקרבים להיכן אנחנו בכלל לא מתקרבים להיכן . מגוחך

י י י י ואנואנואנואנ, , , , ואני מודאגואני מודאגואני מודאגואני מודאג. . . . שאנחנו צריכים להיותשאנחנו צריכים להיותשאנחנו צריכים להיותשאנחנו צריכים להיות
 אז אם המילים שלי ....ישראלישראלישראלישראל----פוחד בשביל עםפוחד בשביל עםפוחד בשביל עםפוחד בשביל עם

, אני מאד מצטער, הם מדי חריפים בשבילכם
בעזרת , אבל אני מוכרח לנסות להציל אתכם

ואם . או לעזור לכם להציל את עצמכם, השם
אז תזרקו את הדף , מדי תקיף, זה מדי קשה

  .ואני אתפלל עבורכם, הזה
  
-אש בין מדינת-אתמול נחתם הסכם הפסקת 

האש הזו היא -הפסקת. אל לבין הערביםישר

וזה , בקרוב מאד תהיה מלחמה נוספת. בדיחה
וזה יגרום לנו הרבה חרדה ,  עוד ועודרייגר

 זה רחמי  זה רחמי  זה רחמי  זה רחמי ----הדרך היחידה לעבור את זה הדרך היחידה לעבור את זה הדרך היחידה לעבור את זה הדרך היחידה לעבור את זה . וסבל
        ....שמיםשמיםשמיםשמים

        
מה שאמרתי למעלה זה רק דוגמאות מן    

אלו הם רק דוגמאות . הבעיות של הדור שלנו
הדור הזה של קטנות של עד כמה רחוק 

התרחקו מן ', היהודים החרדים כביכול'
ואני מרגיש שאני מוכרח לומר לכם . האמת

מפני שאני , אחי היהודים, את הדברים האלה
ואני רוצה שתעברו את , אוהב אתכם

. המלחמות האחרונות הללו מבלי סבל מיותר
ישראל שאנחנו נקבל -אני מברך את כל עם

יד  ברחמים ובשמחה בעתצדקנו-משיח
  .מאד-הקרוב
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  ךאנחנו לא יכולים להמשיך כ
 

, אני רוצה לדבר כעת על ההתאהבות שלנו
-ההתאהבות של הקהילה החרדית עם מדינת

אנחנו התעלמנו . ]ש"ע', הושע פרק ב[. ישראל
. לחלוטין מאזהרותיהם של הרבה גדולים

 למרות שניתנה ].ודוע', ז' יונה אבות א-רבנו[
 מפלגות הקיםהסכמה מצד גדולים מסוימים ל

אך עדיין התוצאות , פוליטיות ולרוץ לכנסת
  . גרועות למדיןוכמה שנים ה-לאחר שישים

החששות שהיו להרבה גדולים לגבי    
. ישראל אכן התגשמו-השתתפות בממשלת

היהודי , ולרוב. הזהב ששוב על הדרך-זהו עגל
. ל ידי העולם החילוניהחרדי נרכש בכסף ע
עם , והגדולים שלנו, הערכים שלנו השתנו
לא אמרו מילה נגד , מעט יוצאים מן הכלל

מאבקים עבור דברים שהם מאד . הציונים
 לא התרחשו בשנה -חשובים ליהדות שלנו 
, כופפנו את ראשינו. האחרונה או משהו כזה

ואנחנו מנסים להיות , וקיבלנו את הכסף
וזה . מודרנית-ופעה פתוחהחרדים בה-יהודים

מפני שישנם אנשים , מביא להרבה טרגדיות
מצפון בקרב החרדים שמשתמשים -חסרי

בקשריהם עם הרשויות לגרום הרבה סבל 
. משירבו המסורות.  [לאחיהם ואחיותיהם

, ד"י' שמות ב. אכן נודע הדבר. ז"סנהדרין צ
  ].ג"תשובה פ' ם הל"רמב. י"ש ברש"ע

  
לות שלנו בתקציבי הת! אחי היהודים   

 הרס תישראל מחולל-מוסדות מדינת
כל אחד נלחם על חתיכת . לאידישקייט שלנו

כל אחד חושק בגשמיות שיש . העוגה שלו
שיש למקומות התעסוקה , למדינה להציע לנו

שיש ללימודי , חרדים להציע לנו-הבלתי
לאט זה -ולאט, המקצוע בצבא להציע לנו

, ך הואמושך אותנו הרחק מן הקדוש ברו
וגורם לנו לבטוח באותם האנשים שלקחו את 

ג "ל בחיא"המהר[. הארץ בצורה שהשם אסר
אהבת , א"כ' ג סי"באה' וס', א א"כתובות קי
אומר , 'י אייבשיץ הפטרת ואתחנן"יונתן להגר

ל אות "אלחנן ווסרמן זצ' לר' אני מעשי למלך
,  ולכן אנחנו הופכים יותר ויותר קרובים].'ה

, לצד החשוך, לא לצד האחרא', לא אל ה
  .לא עלינו, אחרא-הסיטרא

אופן -כי בשום, עלינו להכיר בטעות שלנו   
אנחנו לא יכולים להמשיך הלאה עם הדרך 

השערוריות מקפיצות . שאנחנו הולכים בה
ואת הצבא וכל ארגון שקשור ' כנסת'את ה

אפילו . ככה לא נוכל לשרוד. רשמית למדינה
מפני שברגע , וד כךהחילונים לא יכולים לשר

שהדברים הופכים להיות בלתי ניתנים 
כשזה עומד למכירה עבור כל , שען עליהםילה

אז אין שום סדר , המציע מחיר גבוה יותר
  .בחיים האלה

  
 עליהם הם נוסדההשקרים שהמדינה    

סימן , בסופו, ו"קובץ הערות להגרא[. איומים
, יהודי נגד השני,   הפעולות שנעשות]'ח' ו

אלא , חרדי-נגד-ני לא מדבר דוקא על חרדיוא
אבל . הם איומות, חילוני-נגד-גם על חילוני

כי באמת כל , בקרוב זה יהיה חלק של העבר
ה "ורק אלו שיהיו קרובים לקב, העולם נגדנו
כך קשה -בגלל שהמצב יהיה כל, יוכלו לשרוד

.  שנזדקק לניסים גלויים ועצומים בכדי לשרוד
חרדים או , דים האלהשהיהו, כך שאני מציע

וכלו לשרוד יה כדי ש"יתקרבו לקב ,חרדים-לא
אני חייב . את המלחמות של העתיד הקרוב

אבל אתם , אתם תשרדו: לומר לכם בלי הרף
  .ה"חייבים להיות קרובים לקב

  
,  יתברך'ההוקמה בניגוד לרצון המדינה    

לא היתה ו המדינה הסכמתללא בכל אופן 
, ז"רע' בה עמשו-דברי יואל שבת[. קמה

זה מעשי , וכל המלחמות וכל הניסים. ]ח"רע
הטעות היא שאנו לא ? אז מה לא נכון. 'ה

אני באמת לא , ה תוכנית"מבינים שיש לקב
עצמו ' אבל ה, יכול לומר מהי התכנית

. רב לבנות את הארץ-לערב, מאפשר לחילונים
, וזה הובא מפורשות שהם יבנו את הארץ

כי [. הם יפלואבל בגלל השחיתות שלהם 
ובני פריצי עמך : א"דניאל י. ך"ת עמ"שח

. ד"ז קמ"תיקוה. ינשאו להעמיד חזון ונכשלו
ז "פנחס רל' מ פ"רע. ודף נב', הגשם חלף כו

רבנו גרשום ' פי' עי. ועוד. ב"ב ע"ב ורל"ע
א "א פי"אבן שלמה להגר, ש"ע. תמיד לב' למס

וזה . ]ט"פ ס"תהלים סו' ור. 'ק ה"הערה ס
.  שנים רבות לפני שהיתה מדינהנכתב כבר

. ק בראשית קיט"י על זוה"ק כת"הרמ[
ם לירמיהו "המלבי' פי, יתכנשון על ברת יעקב

י "אמת ליעקב להגר', ד' ולחבקוק ב' ו, א"ל
. מ"ק שמות ר"זוה' ועי, :ג"ב ע"מליסא ב

אבל . ]'ח' ועמוס ט: ה"ובארוכה בבמדבר קכ
 הם –' היהודים שמבינים ומתקרבים לה

  .צלויינ
  
שבין אם אתם , אני רק רוצה שתדעו כולכם   

או , כבוד, יוקרה, עסוקים ברדיפה אחרי כסף
תענוגות חושניים או ידי שאתם רדופים על 

אני חייב לומר לכם שהדבר , כל דבר שאסור
היחיד שיוודא את הישרדותכם יהיה אם 

ותכירו בו כמשען האחד , ה"תרוצו אחרי הקב
שיכול להציל , כםוהיחיד שיכול להציל את

, ואתם חייבים. ]א"צ' תהילים פ[, את העולם
, העולם-של-חייבים לקבל אותו כריבונו

  .הכל-השולט על הכל ויוצר
  
אני רוצה לומר לכם שנהיינו מאד    

הספר -בגלל שהם הכניסו לבתי, מבולבלים
שלנו הרבה תעמולה במה שנוגע ללימודים 

הדור והדבר הזה גם הוריד את כל , חילוניים
יותר קלים -לימודים חילוניים הם הרבה. שלנו

, קודש שהוא-מאשר גמרא או כל לימוד
' הצלחה'בגלל ש, ואנחנו מאד טעינו עם זה



, במישור זה מביא אותנו למשכורות נאות
. ויכולת מצוינת לתמוך כספית במשפחותינו

, מהות מהבתים שלהםיוזה גם מוציא את הא
ות בענייני וזה גורם לאבות להתעניין עמוק

-ולכן עם, ולכן הילדים סובלים. הגשמיות
  .ישראל סובל

היהודים . אסור לנו לאפשר לזה להתרחש   
אלו , במאה העשרים,  המוקדמות1900בשנות 

, רובם התחילו לעבוד בשבת, שבאו לאמריקה
והיו צריכים ,  הם פוטרו-בגלל שאם לא 

רק מעטים שמרו . לעבור מעבודה לעבודה
ו מדרישות המעסיקים שלהם שבת ולא פחד

אפילו , משום כך זוהי חובתנו. לעבוד בשבת
וזה ענין פרשת [, אם זה קשה עם הפרנסה

לדעת שמפתח הפרנסה רק מיד , המן כידוע
 עלינו לדחות את ההישענות ].ת"השי

ועלינו לדעת , המוגזמת על העולם החיצוני
אנחנו נפסיד את , שאם לא נעשה זאת

לכן לא יהיה לנו שום ו, הילדים מן היהדות
, ובמצב כזה. חס ושלום, ה"עתיד עם הקב

יעשה , שהוא אוהב את עם ישראל, ה"הקב
יותר קשה לילדים השובבים -את זה הרבה

, אבל גם הם יינצלו, שלו להשיג את הגאולה
  .'בעזרת ה

ועכשיו ,  הזואת הסדרהכאן אני סיימתי   
  .שלא יאחר לבואנוסף אירוע חכה לנ
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  .מובא כאן לראשונה, מסר מלפני כשנה וחצי
  

  תבינו איך מתאבלים
  המקדש-על חורבנו של בית

  
אני רוצה שתבינו למה הוצאתי את הספר    
 ]ספר על הלכות אבלות[" חסד של אמת"

במשך התקופה הבאה אנחנו . מארון הספרים
' ה, עומדים לראות מוות של הרבה יהודים

חייבים לדעת איך להתמודד ואנחנו , ישמור
  .עם זה

והאבל על , צער השכינה הוא גדול, כמו כן   
הוזנח , ליד הכותל המערבי, המקדש-בית

חוגגים , אנשים באים והולכים. באופן נורא
-נאותה בבגדים בלתי-בעליצות בהופעה בלתי

צנועים או בפעולות חסרי כל זהירות 
תיירות -זה הפך להיות אתר. והקפדה
וכולנו חייבים , ואני חייב לבכות, להמונים

לבכות על צער השכינה שנאלצת לצפות 
  .בזוהמה הזו יומם ולילה

אנחנו חייבים לדעת איך להתאבל על בית    
שיביא את ' המקדש היקר שלנו ולהתחנן לה

יהיה עלינו להתאבל על הרבה . הגאולה
, רץ ישראללא רק בא, קרבנות מעם ישראל
אבל , יד קשה מאדהעת. אלא גם בכל העולם

אך לא כל יהודי . היהודים האמיתיים ישרדו
שנפטר לפני הגאולה יכול להיחשב כיהודי 

 היחידים שיקבלו –אבל לבסוף , אמיתי-לא
היהודים . אמיתיים-יהיו יהודים, צדקנו-משיח

יחזרו  - האמיתיים שהסתלקו לפני הגאולה
  .בתחיית המתים

ך  האם באמת אנחנו צריכים לדעת אי:שאלה
האם איננו יודעים את דיני ? להתאבל
  ?האבלות
.  יהודים חייבים לדעת איך להתאבל:תשובה

אפילו אם , אתם חייבים לדעת איך להצטער
אנחנו לא יודעים . משפחתך הקרוב-זה לא בן

מפני , המקדש-על בית, לדוגמא, איך להתאבל

ואנחנו , המקדש-שמעולם לא ראינו את בית
ספר ' ר[. שלנומתעניינים יותר בגשמיות 

ה ודרשתי "ז ד"פט' מאמר ט, א"ח, הברית
חייבים ,  אבל בכל אופן].וחקרתי היטב

עם הרגשה , ק עם דמעות"להתאבל על ביהמ
  .ק"נוראה על מה שקרה לביהמ

  

איך אתם מביאים דמעות לעיניכם על    
זה לא עניין ? משהו שמעולם לא ראיתם

, עליכם להיכנס אל תוך עצמכם. פשוט
 את הקשר שיש לנשמה שלכם עם ולמצוא

כי כל הנשמות שלנו היו פעם , בית המקדש
, עלינו. לפחות פעם אחת, בבית המקדש

פשוט לדלות שוב את הדבר הזה מתוך עומקי 
את הידיעה על אודות ההיכל , נשמותינו

שהיה הסמל של הקשר שלנו עם , הקדוש הזה
לאחר שאנחנו הבנו מה . הקדוש ברוך הוא

אנחנו יכולים לבכות עם הרבה אזי , הפסדנו
אם אנחנו לא . דמעות מרות על מצבנו הקשה

אז עדיין אנחנו יכולים לצום , עושים זאת
לרוץ , אבל מיד לאחר מכן, בתשעה באב

מהיר אחר -לאכול פלאפל או איזשהו מזון
וזה מביא עוד יותר , שאיננו מתאים לנסיבות

  .צער לשכינה הקדושה
  
  

  ג"תשע ,טבתב' ימוצאי צום , 13חלק 
  
  

  !?לא הספיק ' סאנדי'האם 
  

מדוע בכית כל כך הרבה בשנתך : : : : אבאאבאאבאאבא. . . . שאלהשאלהשאלהשאלה
  ?הלילה

. כה עצוב,  אני כה מודאג::::הההה''''מושלמושלמושלמושל. . . . תשובהתשובהתשובהתשובה
אני לא יכול יותר לשאת . אני חייב לבכות

הביא הרבה ' בחודשים האחרונים ה! זאת
אבל . הרבה טרגדיות נוראות, טרגדיות לעולם

. את המסרמאד יהודים מקבלים -מעט
הם לא קולטים מה ! היהודים לא מקשיבים

  !ה עושה"הקב
  
מאז שמגדלי התאומים נפלו העולם מאז שמגדלי התאומים נפלו העולם מאז שמגדלי התאומים נפלו העולם מאז שמגדלי התאומים נפלו העולם             

 בתחילה היה ההלם הגדול על ....השתנה לגמריהשתנה לגמריהשתנה לגמריהשתנה לגמרי
. התאומים והתקפת הפנטגון-נפילת מגדלי

אפילו כאשר בוש . לאט זה נשכח-אבל לאט
 אנשים התחילו –הכין את אמריקה למלחמה 

כאשר .  הישנה שלהםלחזור לצורת המחשבה
 זה היה מרגש –האמריקנים נכנסו לעירק 

עסקים 'אבל שוב כולם חזרו ל, מה-לזמן
, הרבה אסונות-גרם הרבה' ולכן ה. 'כרגיל

יאומנו התרחשו במשך -הרבה אירועים שלא
  .הזמן הזה

  
יותר ויותר אנשים החלו לחוש מוטרדים    

בשנים . ונפחדים בלי לדעת בדיוק מדוע
. נפלו יותר ויותר כלכלות בעולםהאחרונות 

אנשים איבדו . עבודה-אנשים ללא מקומות
 אפילו מבלי לחוש -את רוב החירות שלהם 

  .בכך
. המצב הכלכלי באמת נהיה גרוע ביותר   

-ראינו אסונות. אנחנו ראינו רציחות נוראות
ועדיין אנחנו מתהלכים כמו , ענק במזג האויר

 מדוע ולא מנסים להבין, חרשים ואטומים
הקדוש ברוך הוא שולח לנו את כל המסרים 

  .הללו
. חרדים-אינני יכול להאשים כל כך את הלא   

אבל אני יכול להאשים בתוקף את החרדים 

על שאין הם מנסים להבין את המסרים של 
אנחנו החרדים יודעים שכל מה . השם יתברך

ושכדאי לנו , שקורה בעולם זה מסר עבורנו
ה מדבר "ין מה הקבולנסות להב, להקשיב

ח פרק "ישראל להח-ראה מאמר בית[. אלינו
  ].'י

כאשר אני שומע את העולם החרדי עושה    
על הבחירות ' שטויות-של-רעש'כל כך 

. אני פשוט לא מסוגל להבין את זה, בישראל
-המדרש ואת בתי-במקום למלא את בתי

זעקות ותחינות , בכיות, הכנסת עם דמעות
במקום זאת אנחנו , ה להציל אותנו"לקב

דואגים מי יהיו המועמדים העומדים להיכנס 
הישיבות מן -כדי להציל את בחורי' כנסת'ל

או כדי לתת יותר כסף לישיבות , הצבא
אני פשוט לא מסוגל להבין איך . ולכוללים

', כנסת'החרדי מסוגל להישען על ה-היהודי
חזק יכול להישען על הנציגים שלהם בכנסת ל

איך אתם יכולים .  בעולםותולעורר את היהד
אם הם רוצים , לסמוך על הכסף מהממשלה

איך איך איך איך . כדי לחנך את ילדיכם, או לא רוצים לתת
        !!!!???? איך זה יתכן איך זה יתכן איך זה יתכן איך זה יתכן!!!!????זה יכול להיותזה יכול להיותזה יכול להיותזה יכול להיות

  
אנחנו רואים ברור שאותם הישיבות    

שקיבלו כסף ] הספר-בתי[והחדרים 
הרבה תכניות -נאלצו לבנות הרבה, מהממשלה

-תכנית!!! הדותשהם באופן מפורש נגד הי
הליבה היא בהחלט סכין לתוך הלב של 

אני לא מסוגל להבין מה קורה ! העולם החרדי
  !פה

        ????????????    האם כולם ישניםהאם כולם ישניםהאם כולם ישניםהאם כולם ישנים
        ????????????    האם כולם מסוממיםהאם כולם מסוממיםהאם כולם מסוממיםהאם כולם מסוממים
        ????????????    האם כולם מטורפיםהאם כולם מטורפיםהאם כולם מטורפיםהאם כולם מטורפים

  

או אולי הרבה מהיהודים הלבושים כמו 
  ?בלב שלהם הם לא חרדים, חרדים

 ?אולי בסוד הם היו מעדיפים להיות חילוניים
  .אני לא יודע

  

אני . מה שאני יודע זה שאני מאד מודאג   
ומדוע אני . לא יכול להאמין למה שקורה פה

? ומדוע אני בוכה כל לילה? כל כך מודאג
מפני שאני יודע שעומד לקרות אסון גדול 

עומד לאלץ ' וה! מפני שאנחנו לא מקשיבים
ין 'ח וולוז"דרשת הגר' ר. [אותנו להקשיב

 הוא מנסה בהרבה ].החייםבסוף ספר נפש 
. כמו הפיצוצים בדרום הארץ, שיטות עדינות

כל נשמה ! אבל כה מעט, יהודים נהרגו, נכון
אבל ביחס , יהודית בודאי היא מאד חשובה

, זה היה מפחיד. מעט מאד נפצעו, למה שקרה
זה , אבל אפילו זה, הרבה איבדו את בתיהם

לא הרבה בהתחשב בכמות הטילים שנפלו על 
לא , קשה' נסיון'זה לא היה , בכל אופן. וםהדר

  .נסיון קשה עד אימה
 כאילו כלום  כאילו כלום  כאילו כלום  כאילו כלום ––––וכולם חזרו לשטויות שלהם וכולם חזרו לשטויות שלהם וכולם חזרו לשטויות שלהם וכולם חזרו לשטויות שלהם 

 כולם מודאגים על הבחירות ....לא קורהלא קורהלא קורהלא קורה
! '?ביג דיל'מה ה. ומי עומד להיכנס, הטפשיות

  ! ?מה ההבדל הגדול בין שודד אחד לחברו
  

 אם !!!!עם ישראלעם ישראלעם ישראלעם ישראל: כל מה שאני יכול לומר   
אלו שגרים בארץ , עורריםאתם לא מת

, ובאנגליה, ואלו שחיים באמריקה, ישראל
ובכל , ואוסטרליה, ובאירופה, אפריקה-ובדרום

 מפני !!!!!!!!!!!!תתעוררותתעוררותתעוררותתעוררו, מקום שיש יהודים
ההתעוררות הבאה תהיה הרבה -שקריאת

, זה יהיה מאד קשה. חס ושלום, יותר קשה
אתם לא ! אבל אתם לא רוצים להקשיב

  . מסוגל להבין אתכםאני לא!  רוצים להקשיב



  !!!!????לא היה מספיקלא היה מספיקלא היה מספיקלא היה מספיק' סאנדי'האם 
האם כל הדברים שהתרחשו בשנים 

  !!!!????לא היו מספיקלא היו מספיקלא היו מספיקלא היו מספיקהאחרונות 
  !!!!????לא היה מספיקלא היה מספיקלא היה מספיקלא היה מספיקה 'האם הרצח של ליבל

לא היה לא היה לא היה לא היה ל "האם הרצח של רבי אלעזר זצ
  !!!!????מספיקמספיקמספיקמספיק

  !?מה אתם רוצים עוד
המצב הכלכלי הגרוע שעומד לקראת קריסה 

  !!!!????מספיקמספיקמספיקמספיקזה לא זה לא זה לא זה לא  האם –טוטאלית בעולם 
אז אז אז אז . ה ישלח נסיון עוד יותר קשה"אז הקב

  !!!! יהיה מספיק יהיה מספיק יהיה מספיק יהיה מספיקזהזהזהזהאולי אולי אולי אולי 
אבל חלק , לא כל העולם יהרס', בעזרת ה   

מפני שאתם לא , גדול מן העולם יהרס
  !עם ישראל, מקשיבים

אבל אלו שלא , אלו שכן מקשיבים יינצלו
  .אוי לכם, אני פוחד עבורכם, מקשיבים

  
 הלב שלי נשבר .לכן אני בוכה כל כך בלילה   

אתם לא רוצים . על שהיהודים כל כך עקשנים
ולא מבינים שאנחנו צריכים לזרוק , להקשיב

ופשוט לחיות עם , את כל הגשמיות לאשפה
ואנחנו חייבים , מה שאנחנו צריכים בהחלט

מפני שהעולם עומד , ה בכל דבר"לפנות לקב
ואינני יודע אם יהיה לכם . להשתנות לחלוטין

או כל דבר אחר שאתם , קאו דל, חשמל
לא יהיה שום דבר לא יהיה שום דבר לא יהיה שום דבר לא יהיה שום דבר . וזה כולל אוכל, צריכים

 ואם אתם ....הההה"""" מלבד הקב מלבד הקב מלבד הקב מלבד הקב----להישען עליו להישען עליו להישען עליו להישען עליו 
סבורים שברגע האחרון אתם תוכלו לסמוך 

מבלי שתרגלתם וחיזקתם מקודם לכן ', על ה
אתם מאד , את האמונה והביטחון שלכם

ח פרק "מאמר זכור למרים להח' ר! [טועים
  ].'כ

שעומדים לקרות אירועים מאד אני יודע    
. בכדי לנסות שוב לעורר אותנו, מאד גדולים
אנחנו נכנס לשלבים אנחנו נכנס לשלבים אנחנו נכנס לשלבים אנחנו נכנס לשלבים , ו"ד חועביואם זה לא 

 במצב הרבה יותר  במצב הרבה יותר  במצב הרבה יותר  במצב הרבה יותר משיחמשיחמשיחמשיח----האחרונים של לפניהאחרונים של לפניהאחרונים של לפניהאחרונים של לפני
  ....קשהקשהקשהקשה

  
 איך יהודים מסוגלים לחשוב ::::שוב אני אומרשוב אני אומרשוב אני אומרשוב אני אומר

זה ! ?שמה שיציל אותם זה להיות בממשלה
דוגמא הם רק , והבחירות בישראל! כה מגוחך

תסתכלו איך האנשים שקועים בבגדים . אחת
ואפילו במשחקים עבור הילדים , שלהם
. הם עסוקים בתוך דברים מגוחכים! שלהם

והם , השערה-החיים שלהם תלויים על חוט
והם מבזבזים את , לא מבינים את זה בכלל

  .הזמן שלהם עם שטויות
אבל זה כל כך , אני מצטער שאני בוכה   

  .ישראל-י כל כך מודאג על עםאנ. שובר אותי
  
  

  נותולקט מסרים מהשנים האחר
  

        )27קטע ממסר ( תוכנית הצלה –איך לשרוד 
כל אחד צריך לשבת ולהסתכל ,    דבר ראשון

. לתוך הלב שלו ולעשות תשובה אמיתית
לפרט לעצמו כל עברה ועברה עד כמה שהוא 

מאז שהוא זוכר את עצמו עד , יכול לזכור
 על כל עברה ולהצטער עד לעבור. היום הזה

ריחוק בינו לבין   כי כל עברה עושה-דמעות 
זה להגיד את כל , הראשון    ולכן הדבר, ה"הקב

לקבל את זה כעברות שבאמת . העברות
' אשמנו וכו: ה ברור"להגיד את זה לקב. עשינו

אבל באמת לעשות תשובה ]. ל מצות וידוי''ר[
ובאמת להצטער על כל , על כל אחת ואחת

        . ועברהעברה

   אחרי שבכינו והצטערנו על כל העברות 
', להחליט להשתדל לחיות לפי רצון ה, שלנו

את הרחובות , ואז לנקות את הבתים שלנו
  .שלנו מכל אותן העברות    את החיים, שלנו

. '   אחרי זה לעבוד על הביטחון שלנו בה
אנחנו בידיים שלו , לא משנה מה קורה: לדעת
הוא יודע והוא     ,ושקורה לנ    וכל מה. בלבד

לא משנה כמה כואב . לטובתנו    מכוון את זה
ולהאמין בזה ולהיות , הכל לטובתנו, לנו

ה פוסק שאנחנו "שמחים  כי אם הקב
 זה -לטובתנו חייבים למות לפני הגאולה 

ואם בעזרת השם הוא פוסק . לטובתנו
גם זה , שאנחנו צריכים לחיות ולקבל משיח

בעזרת , ח באוזה שמת לפני שמשי. לטובתנו
יקום לתחיית , אם הוא עשה תשובה. יקום' ה

        .המתים וגם יקבל משיח צדקנו
ה עושה הכל לטובתנו ואנחנו צריכים "   הקב

 להאמין -ולא רק להגיד . להאמין בזה ממש
שמאמין בזה ועשה תשובה     ומי. ממש

ויהיה לו חלק של . הוא ישרוד    ,אמיתית
        !משיח, העולם הבא, העולם הבא

יושבים בסוכה . 'כה זה ביטחון בה   הסו
הוא ידאג לנו , שהוא ידאג לנו    'ובוטחים בה

 הביטחון הזה -  שיציל אותנו    וזה מה. לכל
        .של הסוכה

     ,משנה איזה נשק רוצים לזרוק עלינו    לא   
. ולא צריכים מקלט' בוטחים בה    אנחנו

ואפילו אם זה אחרי . המקלט שלנו זה הסוכה
לא .  הסוכה אתנואז אנחנו ניקח את, סוכות

, לא להרגיש ביטחון רק בלב, סוכה אמיתית
 ביטחון -זה הסוכה . אלא בכל הגוף שלנו

  .ה"בקב
  

  11/8/2007ז  " תשסאב ז"כ שמעוןמסר מ
  

  להפוך אותנו ליצורים שלמים
  

כל המקומות החלשים  .לחזור בתשובה באמת
כולל רצון לדברים שלא , כולל קנאה: לתקן
, )ייאוש  (ל מסכנותכולל הרגשות ש, שלנו

 ,כולל כל ההתעסקות עם לבוש שלא צנוע
וגם לא יותר מדי התעסקות עם לבוש שכן 

דברים שלא חשובים עם לא התעסקות  .צנוע
הרבה  ,הרבה תפילה .לבן אדם ולנשמה שלו

ולא לשכוח שהעולם נברא בשבילנו  .תהילים
 ימה .כדי להפוך אותנו ליצורים שלמים

' רק ה. ד לא יודעאף אח, השלמות בדיוק
  .יודע

כדי   .לפחות בשלב זה,  המטרה הסופיתוז   
חייבים אנחנו לשנות את , להיות ראויים לזה

 . לשלמות–כדי להיות ראויים לזה , עצמנו
, רק זה. וזה כל מה שאנחנו צריכים לזכור

אפשר -יא, זה פשוט .ושום דבר אחר
' ה, רק אם אנחנו לא רוצים את זה. להתבלבל

  .ישמור
) תענוגות(אם אנחנו רוצים דווקא את    

  .ירחם' ה ,לא נצליח אף פעם, לם הזההעו
אבל מי שרוצה באמת להגיע לתכלית הסופית 

הצדיקים , שוב .יצליח' בעזרת ה, ה"של הקב
אם ניתן  .השורשע סובל מקד .לא יסבלו
) בני ישראל אכלו אותו במדבר(ן לרשע ַמ

 לא יהיה .הוא יסבול מאד, לאכול שנה שלימה
לא מספיק שהטעם של . לו התענוגים באוכל

, המן יכול להיות כמו טעם של עוגת קצפת
הוא גם ירצה שיהיה לטעם תחושה של עוגת 

  .'ואת הריח וכו, קצפת

, אבל צדיק מרוצה שיש לו אוכל רוחני   
ואין בעיה שלא להיות , אוכל שמתעכל לגמרי

המחשבות שלו יכולות תמיד . טהור לפעמים
וזה גם עוזר . יות עם הקדושה בלי הפרעהלה

  .תלו לעלות רוחני
לצערי , רוב היהודים, בעולם שלנו עכשיו   

רוצים את התענוגים של , ירחם' ה, הרב
הם  .הרבה יותר מהתענוג הרוחני, העולם הזה

ואין להם , תפוסים עם התשוקות שלהם
אין להם רצון  .בחירה חופשית כבר לשנות

  .ירחם' לשנות ה
ר כי אח,  לתפוס מה שאפשר עכשיו,אז שוב   

יהיה סבל רב , אם תצטרכו לחזור בתשובהכך 
 הימים האחרונים הסבל יהיה  הימים האחרונים הסבל יהיה  הימים האחרונים הסבל יהיה  הימים האחרונים הסבל יהיה 45454545    בבבב. מאד
רק לאלה שיחזרו בתשובה יהיה להם     ....קשהקשהקשהקשה

  .קל
  

  44הדפסה חוזרת של מסר 
  מסר מהאוטיסטים בנימין ודניאל

  ט"ג חשון תשס"י
  

  כוכב שחור משחיר את העולם
  
 חי כל העולם ....מאדמאדמאדמאדולם השתנה ולם השתנה ולם השתנה ולם השתנה מאלול העמאלול העמאלול העמאלול הע  

בר בכל בוטחים כ לא  אנשים.בפחדעכשיו 
הבורסות ובכל החלומות שפעם כיוונו להם 

 .]ז''חיי הבל עוה'', עגל הזהב''[ את החיים
כרטיסי , הגשמיות שמסתובבת מסביב לכסף

חשבון בנק וכל הגשמיות יתר , בילוי, אשראי
פתאום זה , שלהם שמנהלת את החיים

 –עגל הזהב גוסס  ''42אה מסר ר[ סכנהב
   .]''המערכת הכלכלית העולמית מתמוטטת

איך יוכלו , פתאום הם לא יודעים מה יהיה
 להמשיך את החיים השקריים המטורפים

א מוכנים בשום פנים אבל ל. שחיו עד היום
 מסתובבים ולכן, ואופן לעזוב את כל זה

ופתאום מופיע כוכב שחור  .לבול מלאיבב
 כוכב שקוראים לו , העולםברושמושך את 

   .אובאמה
 הכנהבלי  ופיע פתאום הזההאובאמה    

 מהשמים ורוב מופיע .מראש שיש כזה אדם
 ?אובאמה הזההומי זה  .העולם הולך אחריו

 הוא סימן שאלה בראש של .אף אחד לא יודע
 אפילו ,מאוד  המקור שלו מפוקפק.האנשים

עד כדי כך שלא יודעים אם הוא נולד 
 אזרחות נוספתאם יש לו  וקה או לאבאמרי
  .או לא

  

העיקר שהגיע הכוכב  ????אבל למי אכפתאבל למי אכפתאבל למי אכפתאבל למי אכפת   
 את אמריקה ואת כביכולהשחור להציל 

עולם השקר והגשמיות המיותרת  [העולם
הוא הוא הוא הוא  ?אובאמהבאמת ומי זה  ].''עגל הזהב''ו

מצד  .שלם לוב ממשי ש.ישמעאל ביחדישמעאל ביחדישמעאל ביחדישמעאל ביחדוווואדום אדום אדום אדום 
בית בלמד עצמו הוא ו, אביו היה מוסלמיאחד 
 הרבה ישב הוא, שניה מצד . מוסלמיספר

 אנטישמי ידוע כומרשל נוצרית שנים בכנסיה 
  .לשימצה

  

 ולכן יש  ולכן יש  ולכן יש  ולכן יש ----    באמת שילוב של אדום וישמעאלבאמת שילוב של אדום וישמעאלבאמת שילוב של אדום וישמעאלבאמת שילוב של אדום וישמעאל            
של ,  יש לו את הזכויות של שניהם....כח רבכח רבכח רבכח רב    לולולולו
ישמעאל שקיים של ו שכיבד את אביו וָשֵע

 כמו הכנסת אורחיםומצות  ות מילהמצ
  .אברהם אביו

ש שילוב כזה בזמן שעם ישראל לא  כשי  
כי הכח . יש סכנה גדולה, ברמה רוחנית גבוה

של עשו וישמעאל ביחד מאיים על היהודים 
  .כמו היום, כאשר הם בירידה רוחנית



 נלך בדרך ואם אנחנו חוזרים בתשובהאם אנחנו חוזרים בתשובהאם אנחנו חוזרים בתשובהאם אנחנו חוזרים בתשובה אבל  אבל  אבל  אבל         
אז לא תהיה לנו שום , ה''עשל יעקב אבינו 

ל אם "אריב''[ בעיה ולא יהיה ממה לפחד
קרעתם לבבכם בתשובה אין אתם קורעין 

''' בגדיכם לא על בניכם ולא על בנותיכם וגו
לא  אם אנחנו אבל .)].ירושלמי תענית ט(

 . אז יש לנו ממה לפחד,ו"חוזרים בתשובה ח
יהיו יהודים שכן יחזרו בתשובה תמיד  אמנם

אני . ה"מהקב ואלה אין להם ממה לפחד
, אותיאפילו שכעת זה לא נראה מצי ,מתפלל

  . כל עם ישראלההיאיתם יש
הוא אולי .  נראה????אז מי הוא אובאמהאז מי הוא אובאמהאז מי הוא אובאמהאז מי הוא אובאמה            

נשלח מן השמים להוביל את כל הרשעה 
לרכז אותם ולהביא אותם לארץ ופה , בעולם
ראה [ ילחם בשבילנו' שה, מלחמה תהיה

, פה תהיה המלחמה ].יחזקאל לח וזכריה יד
 יגיע גוג על אדמת ארץ ישראל .בארץ ישראל

ביום בוא גוג על אדמת ''[ כוחותעם הרבה 
ותכנס בו  ,)]שם בנבואת יחזקאל(''' ישראל וגו
   ].י שם לח ד''ראה רש[ רוח רעה

  
  

 ה"הוא ילחם נגד היהודים ונגד הקב   
' יתיצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על ה''[

ה יעשה את " הקב.)]תהילים ב('' ועל משיחו
 הסוףיהיה המלחמה ואנחנו יודעים מה 

 אבל לא נדע ברור מי .]כ ביחזקאל שם''כש[
  .הוא גוג עד הרגע האחרון

מה  ?עכשיו למה אני מדבר על אובאמה   
כי אובאמה הוא לא  ?אובאמהמאכפת לי 

כמו ההוריקנים הוא , סתם הגיע לעולם
קטרינה  ,אייק -ינוס ישפתאום מופיעים באוק

   . גם הוא פתאום מופיע.'וכו
הסימנים של  ש,הוה ציו"כי ככה הקב   

יבואו  , באחרית הימיםהגאולה שיופיעו
פתאום יבוא אל היכלו ''[ באופן פתאומי

 ואלו ,)]מלאכי ג('' האדון אשר אתם מבקשים
שיודעים את הנבואות של התורה יזכרו אז 

כבר הודיע לנו דברים אלו לפני אלפי ' שה
  . שנים

  
אלו שלא מתענינים בנבואות לא יכירו את אלו שלא מתענינים בנבואות לא יכירו את אלו שלא מתענינים בנבואות לא יכירו את אלו שלא מתענינים בנבואות לא יכירו את             

 והם יעברו מן העולם כירו את משיחכירו את משיחכירו את משיחכירו את משיחגוג ולא יגוג ולא יגוג ולא יגוג ולא י
ה ציפית ''י ד''ראה דברי רש. שבת לא[ע ''ל

היות ומי שלא בקי בנבואות של (לישועה 
ג עיקרים ''הגאולה ממילא חסר לו אחד מן הי

מ פרק חלק שאין ''ם בפיה''וראה דברי הרמב
  ].ל''לו חלק בעם ישראל רח

  
ה שולח לנו שליחים רעים כדי להביא ה שולח לנו שליחים רעים כדי להביא ה שולח לנו שליחים רעים כדי להביא ה שולח לנו שליחים רעים כדי להביא """"הקבהקבהקבהקב   

, עוד ערער וי,ערער כברהוא  ו.נו לאמתנו לאמתנו לאמתנו לאמתאותאותאותאות
 עד שלא יהיה דבר שבן אדם - את הגשמיות

 הוא לא .בשביל פרנסתו שען על זהילה יכול
על , שען על הכרטיס אשראי שלוייוכל לה

 על ,הפנסיה שלועל  ,שלוביטוח לאומי ה
ביטוח העל , על הרופאים, המשכורת שלו

ל ע,  על החשמל,האוטו שלו על,  שלורפואיה
אי אי אי אי מלמד אותנו שמלמד אותנו שמלמד אותנו שמלמד אותנו ש' ' ' ' הההה. המים שזורם לו בביתו

        ....שען על שום דבר גשמישען על שום דבר גשמישען על שום דבר גשמישען על שום דבר גשמיייייאפשר להאפשר להאפשר להאפשר לה
        

יביא עלינו אסונות טבע ' ה, בנוסף לזה   
מלחמה ו. שראינו הרבה יותר גדולים ממה

יהרס חלק שבה מלחמה , ענקית ומפחידה
פי ' והיה בכל הארץ נאם ה'' [העולםרציני של 

מביא ' ה .)]זכריה יג('' שנים בה יכרתו יגוועו
כאשר ייסר איש את ''[ אותנו שלב שלב לאמת

  )].דברים ח('' אלקיך מיסרך' ה, בנו
 

ונכיר בעובדה ונכיר בעובדה ונכיר בעובדה ונכיר בעובדה , שנשען רק עליוהוא רוצה    
, שזה תכלית הבריאה[ שאין עוד מלבדושאין עוד מלבדושאין עוד מלבדושאין עוד מלבדו

ודברי , כמבואר בהרחבה בדעת תבונות
הוא הכל יכול ואין כח  ].הנביאים מלאים מזה

  .נו להנצלאחר שקיים שיכול לעזור ל
לנסות לנסות לנסות לנסות ולמדינות ולמדינות ולמדינות ולמדינות אדם אדם אדם אדם ההההנותן לבני נותן לבני נותן לבני נותן לבני     ולכן הואולכן הואולכן הואולכן הוא            

שלהם להציל את שלהם להציל את שלהם להציל את שלהם להציל את     כל רעיון וכל תוכניתכל רעיון וכל תוכניתכל רעיון וכל תוכניתכל רעיון וכל תוכנית
 יבינו גם ראשי המדינות  בשלב מסוים.העולםהעולםהעולםהעולם

 שאין עוד וכל היועצים שלהם וכל האנושות
וכך ''', יכירו וידעו כל יושבי תבל וגו''[מלבדו 

 וכל ,]'''וידעו מצרים כי אני ה'': היה במצרים
 הגאונות , הכביכול, עם כל, שהם מנסיםמה

אם רוצים . זה כשלון אחד גדול, שלהם
נצל ולשרוד צריכים פשוט להתפלל ילה

והיהודים והיהודים והיהודים והיהודים  -גם הגויים וגם היהודים , ה"להקב
  .צריכים לעשות תשובה שלמהצריכים לעשות תשובה שלמהצריכים לעשות תשובה שלמהצריכים לעשות תשובה שלמה

  
, אבל איך זה יגמר בדיוק. זו התמונה כעת   

וכל אלו הדברים ''[ ניתן לשינוייםזה עדיין 
'' לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו, צא  בהןוכיו

 אם עם )].ב''ב ה''ם הלכות מלכים פי''רמב(
אז הגאולה תגיע , ישראל יעשה תשובה שלמה

בטרם תחיל ילדה בטרם יבוא ''[בקלי קלות 
'' כי חלה גם ילדה ציון...חבל לה והמליטה זכר

   )].ישעיה סו(
, אבל אם רק חלק מהיהודים עושים תשובה   

אמר עולא ייתי ולא ''[ה יהיה עם סבל רב אז ז
 תהיה גאולה :)].סנהדרין צח('' איחמיניה

זו זו זו זו . ירחם עלינו' שה, אבל עם סבל רב, שלמה
  .הבחירה שלנו עכשיוהבחירה שלנו עכשיוהבחירה שלנו עכשיוהבחירה שלנו עכשיו

יכול לראות איפה , כל אדם עם חצי ראיה   
עומדים עומדים עומדים עומדים , עומדים לפני הסוף. אנחנו עומדים

אבל אנחנו . לפני הגאולה ותחיית המתיםלפני הגאולה ותחיית המתיםלפני הגאולה ותחיית המתיםלפני הגאולה ותחיית המתים
לעשות תשובה כדי לזכות לגאולה חייבים 

  . וימות המשיח
  

או , ו"זה מאוד מרגש לשמוע רדיו ח   
ולראות , ולראות את אובאמה, ו"טלויזיה ח

את כל הצוות שלו ולראות את ההוריקנים 
מה שחשוב זה מה שחשוב זה מה שחשוב זה מה שחשוב זה . אבל זה לא חשוב. 'וכו' וכו

כל הנביאים כולן צוו על ''[ שנעשה תשובהשנעשה תשובהשנעשה תשובהשנעשה תשובה
'' לא בתשובההתשובה ואין ישראל נגאלין א

 שנקבל על )].ז''ם הלכות תשובה פ''רמב(
לחזור , ה"לחזור לקב, עצמנו לעשות תשובה

רק האמת היא כרטיס הכניסה רק האמת היא כרטיס הכניסה רק האמת היא כרטיס הכניסה רק האמת היא כרטיס הכניסה כי , לאמת
  .שלנו לימות המשיחשלנו לימות המשיחשלנו לימות המשיחשלנו לימות המשיח

  

. חייבים להצטער על כל עבירה ועבירה   
לשים שק על הגוף , הגברים לשבת על הרצפה

ח ''ראה שולחן ערוך או[ואפר על הראש 
שבו עדי ''[ ולבכות ולבכות ולבכות ,]תקעט

בכל לבבכם ובצום ובבכי ובמספד וקרעו 
   )].יואל ב('' לבבכם

ולבכות על כל , לבכות על העבירות שלנו   
ועל כל העבירות מאדם , בדור הזהשהעבירות 
ון ונם ואת עווהתודו את עו''[הראשון 

 ולהשתדל לחזור ,)]ויקרא כו('' אבותם
  . ה"בתשובה שלמה לקב

  
, אני מבקש מכם, יהודים טובים, עם ישראל   

לזרוק את . תחזרו לאמת, אני מתחנן לפניכם
תתלבשו כמו יהודים . כל הגשמיות המיותרת

תאכלו כמו . לא כמו גוים וגויות, ויהודיות
תחיו . יהודים ויהודיות ולא כמו גוים וגויות

. כמו יהודים ויהודיות ולא כמו גוים וגויות
ים ויהודיות ולא כמו גוים תחשבו כמו יהוד

  . וגויות

כמה אפשר , אוי עם ישראל, אוי עם ישראל   
, עכשיו, הסוף פה. כמה אפשר להתחנן, לדבר

ושוב אומר לאלה שיש להם . עכשיו, הסוף פה
לעשות את זה , אפשרות לחזור ולהגיע לארץ

, לא לעשות חשבונות. כמה שיותר מהר, מיד
  .יעזור' ה. להגיע

אני מתפלל . אין הרבה זמן,  זמןאין הרבה   
יבחרו בדרך , כל עם ישראל, ה כולם"שבעז

ליהודים הרחוקים שנשואים עם גוים . הנכונה
אם הילדים שלהם לא . לעזוב אותם, וגויות

לעזוב , יהודים ולא רוצים להיות יהודים
  .אותם ולהגיע לארץ ישראל

  

כי מי שבא לגור ? למה לבוא לארץ ישראל   
כי מי שבא .  מקבל זכויות רבותבארץ ישראל

, באמת מהסיבות הנכונות לגור בארץ ישראל
והמסירות , זה כרוך בהרבה מסירות הנפש

אלו שבאים , חוץ מזה. נפש הזה אהוב בשמים
חוסכים , כי מכירים בכל הסימנים של הגאולה

לעצמם הרבה מאד סבל להגיע לארץ ישראל 
 אני מברך. ברגעים האחרונים של העולם הזה

ונגיע , את כל עם ישראל שנראה את האמת
  . ושנוכל לקבל משיח צדקנו, לאמת

  

יש הרבה יהודים שאפילו עם כל הצרות    
שלח לנו בשנים ' וכל האזהרות שה

השם '', ''לא נורא''הם אומרים , האחרונות
ומסתמכים על כל מיני , ' וכדו''יציל את כולנו

  . נבואות אמת של הנביאים הקדושים
 אני רוצה להודיע לכם שהנבואות אבל   

הטובות יתקיימו רק אם עם ישראל חוזר 
יש נבואות , אם חס ושלום לא. בתשובה

והם קשים הרבה , אחרות של נביאים קדושים
 שבארץ ''חסד לאברהם''ה מסורתעד , יותר

ישראל רק שבעת אלפים יהודים יקבלו משיח 
מסורת קבלה בידינו כי באותו יום ''[צדקנו 

וא המשיח עם קיבוץ גליות לארץ כשיב
באותו יום ימצא בארץ ישראל שבעת , ישראל

, חסד לאברהם מעין ג('' אלפים מבני ישראל
  )].נהר כ

? למה לסבול: אז אני מבקש מעם ישראל   
למה להחזיק בעגל הזהב והשקרים של 

ה ה ה ה """"התקרבו לקבהתקרבו לקבהתקרבו לקבהתקרבו לקב. . . . התרחקו מהשקרהתרחקו מהשקרהתרחקו מהשקרהתרחקו מהשקר? הגוים
        ....ותהיו זכאים לקבל משיח צדקנוותהיו זכאים לקבל משיח צדקנוותהיו זכאים לקבל משיח צדקנוותהיו זכאים לקבל משיח צדקנו

        
ואני אתן את המנה , כשיו אני אדבר ע::::דניאלדניאלדניאלדניאל

? למה מתוקה]. ''קומפוט''[האחרונה המתוקה 
מה תרוויחו אם , כי אני רוצה להגיד לכם

אתם תעשו את מה שבנימין אמר ותחזרו 
 ::::הרחוקים מאודהרחוקים מאודהרחוקים מאודהרחוקים מאוד. בתשובה שלמה עכשיו
, טהרת המשפחה, להתחיל לשמור שבת

  . 'כשרות וכו
לזרוק את הגשמיות : : : : והקרובים יותרוהקרובים יותרוהקרובים יותרוהקרובים יותר

ויתערבו ''[תרת שנכנסה לעם ישראל המיו
 )].תהתים קו('' בגוים וילמדו מעשיהם

להפסיק עם פאות , להפסיק עם מסעדות
להפסיק עם כל הדברים המיותרים , נוכריות

ה "הגויים ששמנו עליהם הכשר ולחזור לקב
  . ולהצטער על כל העבירות

  
אפילו שתהיה , אז. לחזור בתשובה אמיתיתלחזור בתשובה אמיתיתלחזור בתשובה אמיתיתלחזור בתשובה אמיתית            

 לא תרגישו ותקבלו את ,מלחמה קשה ביותר
רעננים ומלאים שמחה , משיח צדקנו בשמחה

השמחה הגדולה ביותר השמחה הגדולה ביותר השמחה הגדולה ביותר השמחה הגדולה ביותר וזו תהיה . ותקווה
לקבל , להגיע לבית המקדש: : : : שהייתה אי פעםשהייתה אי פעםשהייתה אי פעםשהייתה אי פעם

להקריב שוב את הקורבנות , משיח צדקנו
  .ולחיות חיים של נחת ושלמות



אז יהיה הרבה , ו"אם לא נחזור בתשובה ח   
ל ''כנ[ את המשיח  רק מעט יקבלו.יותר קשה

אחרי מלחמות קשות עם , ]בחסד לאברהם
ראה אור [דמעות הרבה הרבה צער ועם הרבה 

שבזמן הגאולה ) בראשית מט א(' החיים הק
 ,באמצעות היסורין''אם לא עושים תשובה 

, יזדככו הנפשות ויתבררו ניצוצי הקדושה
כדרך שיתבררו באמצעות בחינת התורה אלא 

'' מלאכתו בלתי נאהשזו מלאכתו נאה וזו 
ה לפחות כמה " אבל בעז].ש כל הענין''ע

  .יקבלו אותו
, , , ,  תבחרו עם ישראל איזה גירסא אתם רוצים תבחרו עם ישראל איזה גירסא אתם רוצים תבחרו עם ישראל איזה גירסא אתם רוצים תבחרו עם ישראל איזה גירסא אתם רוצים 

        ....תבחרותבחרותבחרותבחרו, , , , תבחרותבחרותבחרותבחרו
  

  69הדפסה חוזרת של מסר 
  א"שעת', ה באדר א

  
  ?האם תיפול פצצת אטום על ישראל

        
        ::::דניאלדניאלדניאלדניאל

אם , אני רוצה להגיד לכל עם ישראל האמיתי
, ל"חרד, ם לאומיםאתם חילונים או דתיי

אני רוצה , חרדים או סופר חרדים, אורתודוכסים
, אוהב אתכם, אבינו שבשמים' ה: להגיד לכם

רוצה שתקבלו משיח צדקנו , רוצה שתחזרו אליו
        .רוצה שתהיו חלק של הנצח, ועולם הבא

ה מגלה את "הקב, כדי לשכנע אתכם לחזור אליו            
הוא מעלה את הרשעים שישלטו על , השקר

כדי שכל היהודים , משנה את הטבע, ולםהע
יתחילו להרגיש שהעולם לא של , האמיתיים

  .ה"העולם של הקב, האדם
        
הוא , הוא עושה עם בני האדם מה שהוא רוצה            

ואפילו אלו , עושה עם הטבע מה שהוא רוצה
שחושבים שהם משנים את הטבע עם כל מיני 

כמו שדור ההפלגה . זה שקר, דברים טכנולוגיים
חשבו שאפשר , ה"ה בטוח שהוא מגיע עד לקבהי

בלל את ? ומה הוא עשה, ה"להילחם נגד הקב
רבו , התעצבנו, אף אחד לא הבין את השני, שפתם

        .זה עם זה ובזה נגמר הסיפור
, עם ישראל. והכל קורה שוב בימים שלנו            

העולם בששת החודשים האחרונים , תקשיבו טוב
, לאוסטרליהמניו יורק ועד , השתנה מקצה לקצה
כ "כל העולם השתנה ובזמן כ, מבנגקוק ועד לונדון

ה "וכל אדם עם קצת שכל רואה שהקב, קצר
מזיז אותו איך שהוא , משחק עם כדור הארץ

כל מיני , גורם לכל מיני אסונות טבע, רוצה
כל מיני , הפיכות של משטרים בכל מיני ארצות

        ".על הפנים"והכלכלה , רשעים מתגלים עכשיו
, אם אנחנו לא נחזור אליו, תחו את העיניים   תפ

הוא עושה לנו סימנים שאי אפשר ? מה יהיה 
ברורים כשמש ולא רוצים , שלא לראות אותם

  .להבין
אין כמעט יהודים ? כמה,    כמה אני צריך לבכות

מצב שברור שאנחנו לפני , שבמצב הזה, כמו פעם
עם כל הדברים שקורים שממש כמו , משיח צדקנו

אין כמעט יהודים שיושבים על ,  בנבואותשכתוב
מבקשים , הרצפה ובוכים ומבקשים את הגאולה

שנצא מזה בריאים ושלמים ושנזכה לקבל משיח 
        .צדקנו

מי יעמוד ,    עומדים לפנינו זמנים מפחידים ביותר
, תראו מה שקורה בעולם, זה לא פשוט, בזה

        . ותארו לעצמכם עד איפה זה יכול להגיע
, זו רק ההתחלה, רה עד עכשיוכל מה שק   

הרי הגעש , רעידות האדמה, השטפונות
. שמתפרצים אחד אחרי השני ועוד הרבה דברים

מרחם ' כי ה, בארץ אנחנו לא מרגישים את זה
דרך האסונות שפוגעים בגוים , ונותן לנו, עלינו

העם , עם ישראל"אומר לנו בכך ' ה, אזהרה גדולה
ותקבלו חיי נצח , תחזרו אלי, האהוב ביותר עלי

        ".והעולם הבא

, פשותיייי   תפסיקו לבזבז את הזמן בקניות של ט
, תבינו. בכל מיני נופשים, באכילת שטויות ברחוב

        !הנצח? אתם מבינים, !הנצח, הנצח שלכם בסכנה
' איך אתם ממשיכים להתעלם מכל הסימנים שה   

לא ?  איך לא אכפת לכם מכל מה שקורה?, שולח
יצטרך להרוג מליוני בני אדם ה "אכפת לכם שהקב

? האם זה שווה? על מנת לעורר אותנו היהודים 
        ?האם זה שווה שהנצח שלכם בסכנה

לגמור את , ברגע זה, אתם רוצים לגמור עכשיו   
        ?החיים שלכם באמצע אכילת פיצה 

אתם לא רוצים , פשוט לא מבין, אני לא מבין
        ?לא רוצים להיות רציניים ? לדעת

        ?ד לא רוצים לפח
עם ישראל , הסוף קרוב מאד, אוי לנו, אוי לנו   

, הסוף ממש פה, תתכוננו עם ישראל, תתכוננו
  .הסוף ממש כאן

        
        ::::בנימיןבנימיןבנימיןבנימין

רק , אני רוצה להמשיך את דבריו של דניאל   
לעשות קצת תזכיר של מה שקורה בעולם 

        .ששינו את פניו של העולם, בחודשים האחרונים
, ידות אדמה גדולותכל כך הרבה רע, דבר ראשון            

, שקשה להאמין וקשה לעקוב אחרי כל כך הרבה
. ורעידות גדולות ומסוכנות,  כל יום, כל יום

, רוצה להזכיר לכם, העולם רועד מכל הכיוונים
שעד עכשיו , שהמשיכה המגנטית של כדור הארץ

ומה זה . זזה לכיוון רוסיה, היתה בקוטב הצפוני
, בפחות משניהקודם כל זה קיצר את היום ? עושה

ואולי שמתם לב שהזמן ,  שעות24והיום כבר לא 
יש הרגשה , כשמגיע יום שני, לא סתם רץ, רץ

, כדור הארץ קפץ בצונאמי האחרון. שנגמר השבוע
וזה , ולכן הוא עכשיו מסתובב בזוית קצת אחרת

' ירקות וכו, משפיע על כל הגידולים של פירות
זמן כמו כי הזריחה היא לא באותו , בכל העולם

  .שהיה מקודם
        

לפני שנים מעטות דאגו שיהיה בעולם ,    בנוסף
ועכשיו אומרים שיש עודף , חוסר מים לשתיה

חופי הים , ובגלל עלית פני הים, עצום של מים
ורק צריך לראות את אוסטרליה . קטנים יותר

ה רוצה שתיטבע מתחת לכל "שנראה כאילו שהקב
דולות וכל הסערות הג, המים שיורדים עליה

  .והמפלצתיות  שמכות אותה
        

מאד מאד , ב וגם באירופה"גם בארה,    והקור
ובהרבה מקומות , מפריע ומאד מפחיד

לא יהיה , ומפחדים מאד שבזמן הקור הזה
או , כי אם החשמל לא יעבוד, חימום בבתים

שלא יוכלו להביא נפט לבתים בגלל מזג 
אתם . אז אנשים יכולים למות מקור, האויר
        ?אתם מבינים?  םשומעי

. עולם מפונק, העולם המערבי,    אנחנו
תמיד יש , אפילו במקומות הקרים ביותר

, ואם אין בגלל סיבות מסויימות, חימום
, או לקרוא לעזרה, אפשר ללכת לשכן ממול

והאדם חשוף , אבל הכל הולך ויורד ויורד
  .יותר ויותר לסכנות

        

דליפה של ,    תראו מה קרה במפרץ מקסיקו
ובנוסף כמויות , ליוני חביות נפט לתוך היםמ

והם , עצומות של כימיקלים ששפכו שמה
ומליוני הדגים , מתפשטים בכל האוקינוסים

ואנשים חולים לא , שמתו וממשיכים למות
        .ולא אכפת לאף אחד, אלא מזה, סתם

יש חוסר אוכל בעולם בגלל ,    העולם מסוכן
כל וזה הולך להחמיר בגלל , כל מיני סיבות
ומה יהיה כאשר האנשים , אסונות הטבע

במערב לא יוכלו ללכת לכל מקומות האכילה 
או כל השטויות , או הפיצות, כמו מקדונלד

ורק , כ הרבה כסף"כי זה יעלה כ, האלה
הכסף עצמו , ולא רק זה, בודדים יוכלו לקנות
  .ובעתיד הקרוב, לא יהיה שוה כלום

ה    ויש אנשים רשעים שהשתלטו על אירופ
ויש להם תוכניות מפחידות , ועל אמריקה

ביותר עבור כל האוכלוסיה אשר לא שייכת 
, הרשעים האלה, ובכלל הם. למועדון שלהם

והם בטוחים שהם  ,שייכים לדור ההפלגה
ואפילו להוריד , יכולים להשתלט על העולם

את כמות האוכלוסיה של העולם למעט מאד 
ולפי התכנון שלהם ישארו עשרה , עבדים

        .אחוז מהאוכלוסיה
והעולם , ה"   אבל הם שוכחים שישנו הקב

והוא השלמות , והוא הכל יכול, הכל שלו, שלו
והוא , והוא הכל של העולם, של העולם

הוא , יהרוס אותם יחד עם התוכניות שלהם
יקח את הטבע ויפעיל את הטבע נגד 

והם חושבים שיפילו את העולם  .הרשעים
אבל זה לא , וחתהיה מלחמה זה בט. במלחמה

הבן אדם , מה שיהרוס שני שליש של העולם
ה "רק הקב, לא יכול להרוס שני שליש עולם

        .יכול להרוס את העולם שהוא ברא
השכינה היתה ,    ואני רוצה לומר עכשיו

. תמיד יותר בארץ ישראל מאשר בכל העולם
עוזבת , השכינה שנמצאת בעולם, אבל עכשיו
ועם כל , הגויםעוזבת את ארצות , את העולם

היא , ועוד מעט. מתרכזת בארץ ישראל, הכח
לא תהיה בכל הארצות בעולם חוץ מארץ 

ומהקדושה הגדולה שתהיה הציונים , ישראל
  .לא יוכלו לעמוד בזה

  
  ל"מסר ליהודים בחו

, ל"ואני מזהיר עכשיו את כל  היהודים בחו   
לא בגלל , לא כדאי, לא כדאי להישאר

אלא , לשמור עליכםשמדינת ישראל יכולה 
וזו , בגלל שארץ ישראל  היא ארץ הקודש

ברור שאם . זכות לחזור אליה לפני הגאולה
אם יבוא לארץ , ה"אדם לא מאמין בקב

אבל יתן לו , זה לא יעזור לו הרבה, ישראל
. ואולי בכל זאת הוא יחזור לאמת, זכויות
ויש , ל לא תהיה עבודה"גם בחו, ובנוסף

 לשנות את כל צורת תוכניות מאד מפחידות
  .ל"החיים בחו

        

ותאמינו ,    יש גם תוכניות למלחמות גדולות
,  שירושלים הרבה יותר בטוחה מניו יורק    לי

אני . ל"או כל עיר אחרת בחו, לונדון, פריז
, תעזבו את הגשמיות שלכם, מזהיר אתכם

כי אם אתם מגיעים , ותעלו לארץ ישראל
 ה שאתם מוכנים"זה מראה לקב, לישראל

ואני לא . לעזוב את עגל הזהב ולבוא אליו
מדבר על האמריקאים שחושבים שאפשר 

זה , לא, לבוא לפה ולחיות כמו באמריקה
כי , גם גשמית וגם רוחנית, יהיה קשה מאד

אבל יהיה , הבלבול גדול וגשמיות לא תהיה
לחיים של , לכם סיכוי רב לעולם של נצח

  .נצח
תבואו , לנווזו לא הקריאה ראשונה ש, ולכן       

תתכוננו למה שעומד , כל היהודים, לארץ
כמו , שני שליש של העולם יהרס, להיות

שליש קשה , שליש לגמרי, שכתוב בנבואות
וארץ ישראל שייכת לחלק  , ושליש לא יפגע

ובכל מקרה לפי הנבואות אדום תיחרב . הזה
והרבה תלמידי חכמים חושבים , לגמרי

        .שאדום כיום היא אמריקה ואירופה
יעלה  יהודים ' אמנם נכון שה,    עם ישראל

אבל כדאי להגיע , ל לפה כשיגיע הזמן"מחו
וכשתגיעו . כ יהיה הרבה יותר קשה"אח, קודם
כי , תצטרכו לעבוד על הביטחון שלכם, לפה

  .אי אפשר לשרוד, בלי זה



  בני בכורי ישראל
רוצה , ה רוצה את כל היהודים שלו"הקב   

והוא , לוי גם בנואבל זה ת, להציל אותם
שזה רוב עם ישראל , יהרוג את הערב רב

הוא ירים , והוא יציל את היהודים שלו, היום
הוא , אפילו נגד רצונם, וימשוך אותם, אותם

, וברגע שיהודי אמיתי. ימשוך אותם לאמת
את ההתנגדות , יעבור את הקושי שיש לו

אז יפתח , ה"שיש לו לרוחניות ולקרבה לקב
והוא יחזור , אבינו שבשמיםליבו ויחזור ל

    משך כל, ובבושות על כל השנים    בבכי 
        .ויחזור בשמחה, שברח מהאמת, הדורות

החודשים הבאים יהיו , תבינו,    עם ישראל
ולאט לאט כולם , קשים ביותר בכל העולם

עולם שלא , מתחילים להבין שזה עולם אחר
שלא חלמנו שיכול להיות כזה , חלמנו עליו

, כזה מלא עברות קשות, וכלךכזה מל, מאיים
מקבלים את זה כאילו , ולאף אחד לא אכפת

, הופכים את המלוכלך לכאילו נקי, שזה בסדר
ורק מי שקרוב , ואת הנקי לכאילו מלוכלך

וזה כל כך , ה יכול לראות את האמת"לקב
כי באמת רואים שאפילו הכביכול , מבלבל
וזה , הרבה פעמים הם בתוך השקר, צדיקים

        .וזה מאד מבלבל, במאד כוא
        

  שעת רחמים
, אני מסתובב בלילות, מה עוד אני יכול להגיד   

, זה מאד מפריע להורים שלי, אני לא יכול לישון
אבל זה הזמן שאני יכול להתפלל על עם 

וכאילו יש , ואני יושב על הרצפה ובוכה. ישראל
אפילו , לי שק על הגוף ואפר על הראש

בתוך , הלבאבל בתוך , שבמציאות אין לי
ואני בוכה עם ים של , הנשמה כאילו שיש

בתוך , זה בא מבפנים, לא רואים את זה, דמעות
אין : ה"ואני מבקש כל פעם מהקב, הנשמה שלי

, נסיון כל כך קשה, מה להאשים את עם ישראל
שמושך , בתוך הגוף שלנו, להיות בעולם הזה

וצריך כח של , אותנו לכל מיני דברים אסורים
ול כדי להילחם עם הגוף ועם הרצונות גיבור גד

  .והתאוות הגשמיות שלו
  

  ...בעבר
כל זמן שהיהודים חיו תחת איום של    

, היה יותר קל להיות יהודי אמיתי, הגוים
, ה"ללמוד תורה ולהדבק לקב, לשמור מצוות

, כי ממילא לא היתה לנו שום גשמיות כמעט
, אבל עכשיו.   כל הזמן היינו באיום של רצח

רוב היהודים חיים , אות השנים האחרונותבמ
יכולים לעבוד בכל , ברמת חיים גבוהה

, היו פה ושם נגד היהודים, המקומות כמעט
חיו , כ היהודים בארצות המערב"אבל סה

אבל לרוב , יכלו ללמוד, ברמת חיים גבוהה
        .עזבו את התורה והמצוות

לאט , גם היום,    והיהודים החרדים כביכול
וזה לא , לא עלינו,  לכמעט גויםהופכים, לאט

כי יש , אך המצב הוא קשה מאד, כולם בודאי
יהודי . מה שייך למה, מי שייך למי, בלבול

ונראה כמו יהודי ', חרדי שיש לו זקן ארוך וכו
במחשבה , אבל האם בתוך הלב שלו, אמיתי

אולי בלב , והחילוני? ה"הוא עם הקב, שלו
הוא לא אפילו ש, ה"הוא באמת עם הקב, שלו

  ?ממש שומר מצוות
        

אבל , כל כך קשה להיות יהודי, ה"   הקב
שהרגו אותנו כי , אחרי אלפי שנה, תראה

י הגוים ששנאו אותך לא "ע, היינו יהודים
עם כל הסבל . ורצו להשמיד את עמך, עלינו

בכל זאת יש עוד יהודים , שעברנו כל השנים
        .שומרי מצוות עם כל הלב

עוד , ם ׁשִעם כל הסבלַע,    איפה יש עם כזה
אמנם לא הרבה שומרים כמו , שומרים מצוות

וברגע שאתה , אבל מרגישים יהודים, שצריך
כולנו נרוץ , ריבונו של עולם, תגלה את עצמך

אין לנו כבר כח לעולם , אבינו שבשמים. אליך
        .גאל אותנו, רחם עלינו, עזור לנו, השקר הזה

        

        שאלות ותשובות
        ?ים מה עם המהפכה במצר. ש
כי , מצרים היא מפתח למה שעומד להיות. ת

מצרים נמצאת במקום המתנגד למלחמה עם 
אבל כשהיא נופלת בעזרתם של , ישראל

שאף , אחד: האמריקאים שני דברים קורים
ודבר שני , אחד כבר לא מאמין לאמריקאים

    שהמוסלמים הקיצונים יקחו את השלטון בכל
זה     אם, כולן יפלו לזה. הארצות הערביות

אבל , י הפגנות ברחוב"בהפיכה פנימית או ע
והמנהיגים האיסלמים , השלטונות יפלו

  .הקיצונים רוצים לכבוש את ארץ ישראל
        

, לא מובנת ההתנהגות של האמריקאים. ש
משך שנים תמכו במוברק במיליארדים כל 

לאחרונה אמרו שכדאי לנשיא מצרים , שנה
        ?ועכשיו אומרים שכדאי שישאר, להתפטר

רק רואים שאובמה הוא , אני לא עיתונאי. ת
והוא עצמו סתם , הקבר של אמריקה ואירופה

שאנשים אחרים מפעילים , בובה על חוטים
אותו לפי כל מיני תוכניות משונות להשתלט 

יגמור ' ה. לא יתן להם' אבל ה, על העולם
שיראו את המוות שלהם , אותם בצורה כזו

        .הכל יכול' לפני העינים ויבינו שה
        

ר משומרי "קראתי השבוע שהאדמו. ש
ציין השבוע כי יזרקו פצצת אטום , אמונים

האם . והנס יהיה שבני ישראל לא יפגעו
        ?תיפול כאן פצצת אטום 

ואני . י לא תתפוצץ פצצה אטומית"בא. ת
אני לא , לא בגלל שאני נביא, אומר את זה

אני אומר את זה כי יש לנו  הבטחה , נביא
ן לא יכול להיות לכ, י לא תיהרס"שא

ומספרים על . שתתפוצץ כאן פצצה אטומית
, פצצה    ל שאמר שיזרקו"ר מצאנז זצ"האדמו

, לא תרד על הקרקע, רבאויאך היא תעמוד 
  .ה"לא תפגע  ב    וישראל

        

        ?ולא תתפוצץ    ,להיות שתיפול    יכול. . . . ש
  .י לא תפגע"אך א, הכל יכול להיות. ת
למה בכל המצוות יש לי רצון וקל לי . ש

אפילו יותר , סיף הידורים וחומרותלהו
הצניעות אין לי רצון   ובמצוות, מההלכה

        ?להחמיר כלל
הוא נותן ליהודי לרצות , מאד חכם. א.הס. ת

    ,אתה רוצה תפילות"    :קדושה ואומר לו
ארבעת המינים     ,חסד, תהילים, שמירת הלשון
עד     –כל המצוות , בבקשה, הכי מהודרים

עד , צניעות    אבל ,אין בעיה, עם כל הלב, הסוף
להיות יהודי טוב וגם     אפשר. זה לא, כאן

למה לך להגביל את     , מהעולם הזהתתתתליהנוליהנוליהנוליהנו
וזה לא טוב     ,צניעות זה קיצוניות, עצמך

? למה לך להיות שונה מכולם    ,להיות קיצוני
יהודי טוב גם      אתה כבר    ?מה תגיד הסביבה

והוא אומר . א.עד כאן המילים של הס    ----    "ככה
  .לנשים    ם וגםאת זה גם לגברי

אבל חוטא ,    יהודי שעושה את כל המצוות
שעה אחרי שעה בחטא רציני , יום אחרי יום

חטא שדומה לחטאים הראשונים , ביותר
שהנחש (, שהיו לשון הרע ובעיה בקדושה

ואמר לה לשון , רצה שחוה תהיה האישה שלו
        ).ה"הרע על הקב

עברה של ,    אם אשה עושה את העברה הזו
גרביים , קצרים, ל בגדים צמודיםש, פריצות
גם אם לא כל כך , חולצות צמודות, שקופות

, צמודות אבל צמודות מידי לבת ישראל
פאה שנראית כמו שיער , לבושה בסגנון רחובי

ובכלל הפאה אסורה , ממש כי זה באמת שיער
, כי זה נראה כמו גלוי ראש ולא כיסוי ראש

ויחד עם זה הולכת לרחוב מושכת עין של 
אפילו אם היא קוראת תהילים , בריםג

, ואומרת את המילים הקדושות של התפילות
  ?למה . כל המצוות שלה לא שוות

        

אני : ה"   כי בכך היא כאילו אומרת לקב
אבל על מצוות , אוהבת את כל המצוות שלך

או במילים . חס ושלום, הצניעות אני מחליטה
כל . עד כאן: ה"אחרות היא אומרת לקב

  .זה לא, המצוות כן
, היא במצב קשה מאד, ומי שחושבת כך            

, ואם היא אומרת שהרב שלה פסק שזה בסדר
אני לא מאמין . אז אוי ואבוי לה ולרב שלה

שצדיק יסתכל על אשה חוץ מאולי על הבת 
כדי לראות אם היא צנועה , שלו או על אשתו

  .או לא
        

זה לא ,    ואם בעלה מתאר את הבגדים לרב
ר הוא לפי הרצון של האדם כי התאו, מספיק
לא יכול להיות שהרבנים אומרים . המתאר

  .שפריצות זה צניעות
שזה מוריד אותן בכל ,    ישנן גם כאלה

מתחילים להיחלש בכשרות של , תחום
, במרכאות" החופש"וההרגשה של , האוכל

זה , מהלבוש שדומה מאד לגויים הפרוצים
. 'טיולים וכו, מביא לרצון ללכת למסעדות

כי את הצלחותיו של , אני לא אפרט יותרו
הסיטרא אחרא אתם יכולים לראות בתורים 

  .ישמור' ה, הארוכים בבתי הדין לגירושין
        

קודם כל צריך לזכור את ,    יהודי אמיתי
" קדושים תהיו"ו, "קדושים תהיו"המילים 

יהודי בלי קדושה הוא כמו . מתחיל בצניעות
 הפריצות בלי ניתוק מעולם. יהודי בלי נשמה

עם כל התאוות האסורות שלו הוא , החילוני
        .לא יוכל להיות אף פעם יהודי אמיתי

        

        אין עוד מלבדו
אני רוצה לומר שכל הרי הגעש שמתפרצים    

זו אזהרה ענקית לעם , היום בכל העולם
, ה ברא את העולם בשבילכם"הקב, ישראל

        .ואתם לא שמים לב, בשביל עם ישראל
, שכל מה שקורה בעולם, הרי כתוב ברור            

זו , כל האסונות שקורים, גם בארצות אחרות
  .אזהרה לעם ישראל

        
,  עם ישראל בארץ ישראל לא סובלםבינתיי   

ה יגרום גם לנו סבל "אבל יגיע הזמן שהקב
חס ושלום אם לא נבין את האזהרות ונחזור 

ונחזור אליו עם בטחון מלא שרק הוא , אליו
אין עוד . בוואפשר לבטוח רק , כל יכול

אתם , אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, מלבדו
  .אין עוד מלבדו? מבינים

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

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

טל . המסרים נשלחים חינם בדואר. ברחמים
י ברכה מיוחדת לכל מ:  דניאל0527-120-948

  .שעוזר לנו להפיץ את האמת
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