
 ומשפחתו ה'מוישל עם שיחה, ד"בס
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 מאנגלית תורגם
 

 הכוונת על ישראל מדינת
 

 לכם אמרתי שכבר לומר יכול שאני חושב אני, טוב
 .זאת

, אמריקה .מסוכן להיות הולך בעולם מקום כל
, אוסטרליה, אפריקה, ערב ארצות, ישראל, אירופה

 .מסוכן להיות הולך מקום כל. אסיה

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

 שסופת כפי בדיוק, לקרות לזה שגורמות כאן מבחוץ
 המתכנן, אמת. תכנון של תוצאה היתה' סאנדי'

 ברוך הקדוש הוא, היחידי המתכנן, ביותר הגדול
 אל ישר הרשעים את להוביל הולך והוא, הוא

 אפילו, היקום כל על השולט והוא. החידלון
 תהיה, בקרוב. השולטים שהם חושבים שהרשעים

 יתחילו שהם ברגע אבל, גדולה הפתעה לרשעים
 פשוט הם, יאבדו הם - קורה באמת מה להבין

 .המציאות מן ייעלמו

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

-ומאד עמוקים הסערה של הרישומים עדיין, שיגרה
 לחזור רוצים היהודים רוב ועדיין. מכאיבים מאד

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

 אמריקה כי, מהר כך כל שמחים כך כל להיות
 המפלצת מסופת יותר הרבה משהו לפני עומדת
 של חלק יהיו בהחלט היהודים. שהיתה הזאת

 .אמריקה של הברית לארצות שמחכים הטרגדיות

 ישראל-בארץ כאן ליהודים לומר רוצה אני אז   
 הסבל. מתחיל רק הוא שהסבל העולם ובכל

 סבל' אומר אני וכאשר. ההתחלה רק הוא החיצוני
 עושים שהערבים למה בדומה מתכוון אני' חיצוני
 העולם בכל הפנימי הסבל אבל. המלחמות, עכשיו

 כאן גם כמו, מאד רב זמן לאורך נמשך כבר כולו
 שמכונה ממה והגוססים החולים. ישראל בארץ

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

, שלהם הילדים את להאכיל בשביל רק ונורא איום
-מדרך שסרו ילדים יש. אתו לחיות שקשה כאב וזה

 תורה שומרי משפחות עבור טרגדיה וזה התורה
 .לתאר שקשה ומצוות

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

 מאשר פחות איננו הוא שלנו הסבל אבל, קיימים
 העולם מן פחות הרבה להם שהיה, קודמים דורות

, טוב יותר במצב לא בכלל שאנחנו כך. הגשמיות של
 .יותר גרוע – רבים ובמקרים

 הרבה. רבה בעוצמה ימשיך הוא. ימשיך הסבל   
 אבל, ומשונות שונות סיבות מהרבה יסבלו אנשים
 שנגרם הסבל. עכשיו מתחיל החיצוני הסבל

 בצורת, רעב, מלחמה זה אם, חיצוניים מאירועים
 סבל יהיה זה, יהיה לא שזה מה. וכו' סערות או

ע"י  אליו אותנו להשיב ניסה' ה כעת עד. חיצוני
 כי, עבד לא שזה כנראה אבל, אישיות מצוקות
 ממוות שאפילו בגשמיות שקועים כך-כל האנשים

 .יפחדו הם כעת אבל. מתעלמים הם

 מטורפים ישנם. פחד יהיה כולו העולם בכל   
 כך, העולם על ששולטים שחושבים או, ששולטים
 כאשר. משהו יקרה מאיפה לדעת נוכל לא שלעולם
 את להם יש - לשלוט מנסים מאוזנים-בלתי אנשים

 לשער יכולים לא ואנחנו, העוועים-רעיונות סוגי כל
 של לרחמיהם נתונים שאנחנו כך. שגעוניות רעיונות
 שיש, מתוחכמים מאד, נפשית חולים אנשים קבוצת

 סבורים כן-גם ואנחנו. העולם על רבה שליטה להם
 רק הם באמת אבל, העולם את מנהלים שהם

  לעשות ישראל-לעם לעזור אותם שלח' וה, בובות

 
 

 ישראל עם, אופן בכל. ומוחלטת שלימה תשובה
 להיות יכול חרדי-הכי האדם אפילו. רב-בערב מלא
 .רב-ערב

 לו אין' רב-ערב: 'לכם לומר רוצה אני, שוב   
. ביותר החזק הסימן וזהו. אחר יהודי על רחמים

 ביותר האיומים הדברים את לעשות יכול הוא
 יכול הוא. מצפון נקיפות שום בלי אחר ליהודי
. אחר יהודי להרוג יכול הוא. לכלא אחר יהודי לזרוק

 כשהוא אבל. בעיה לו אין, יהודי לרמוס יכול הוא
'. שמים לשם' כאילו זה את עושה הוא, זה את עושה
 לא וגם', שמים' של תחושה שום לו אין אבל

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

 פשוט אתה. מצוינים שחקנים גם הם רב-הערב   
 את לראות ולנסות פקוחות םיעיני על לשמור צריך

 יכול אני מה אז. הללו המאפיינים כל של הסימנים
 אנשים הרבה. מבולבל מאד בעולם אנחנו? לומר

 הם, ושליטה חולכ המטורפת בתשוקתם משוגעים
 על, ושלום חס, ה"הקב עם להתמודד רוצים

 .היקום על המוחלטת השליטה

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

, כאן. כולם את להרוס יכול הוא, כביכול, אחת
 סף על, מלחמה גבול על אנחנו, ישראל בארץ

 אש-הפסקת תהיה האם? ימשיך זה האם. מלחמה
 לא באמת אני? האחרות הפעמים בכל כמו לא או

-הפסקת ישנה שאם היא שלי התחושה אבל, יודע
 לתקופת נכנסים אנחנו. להימשך עומד לא זה אש

 תהפוכות של לעידן נכנס העולם כל. מלחמה
 עומדים שלום-זמן של והרוע האכזריות.  ומלחמות
 בקרוב ולכן. מלחמה-זמן של באכזריות להתחלף

 שאנחנו כפי העולם של הסוף להיות הולך זה, מאד
 רק זה אז, אש-הפסקת ישנה אם. אותו מכירים

 לנו נותן' שה, זמן יותר קצת יקח שזה אומר
 .יתחילו האמיתיים הדברים ובקרוב, אזהרות

 מאד מהר לכולכם מציע אני אז, ממשיך זה אם   
 באמת אנחנו. זמן אין כי. תשובה לעשות להתחיל
, אש-הפסקת או שלום הסכם יש אם. לסוף מגיעים

 החיים לתוך עמוק היטב לחפור הזמן את נצלו אזי
 בקשו .שעשיתם העבירות מכל ולהתפטר שלכם
, בו שפגעת יהודי ומכל הוא ברוך מהקדוש  סליחה

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

 לתהום ו"ח לותיפ אזי, ה"לקב אותך שקושר הרוחני
 .היהנשי

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

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

 אבל, מחריד זה מלאכי-בקרית נהרגים אנשים כאשר
 יכולים אנחנו עדיין אבל, רע וזה הדרום עדיין זה

 צפירת יש כאשר אבל. היומיום בחיי להמשיך
. אחר סיפור זה – ובירושלים אביב בתל אזהרה
 ואת, הצפון מן הסכנה את לנו יש עדיין וכמובן
. בעולם מדינה מכל הסכנה ואת, ממצרים הסכנה

 שונאים וכולם, בכלל אותנו אוהב לא אחד אף
 נגדנו הגויים כל. אותנו שונאים הגויים כל. םיהודי
 .זאת מכחישיםשבם  פנים מעמידים שהם אפילו

 של העמדה את לשנות הצליחה לא ישראל מדינת   
 עלינו מסתכלים עדיין הגויים. היהודים נגד הגויים
 שאנחנו מה משנה לא. מלוכלכים יהודים בתור

 עד'. מלוכלכים יהודים' נהיה אנחנו תמיד – עושים
 נהיה שוב ואנחנו, שונה יהיה הכל ואז. הגאולה
. המלכים מלכי מלך של המלכותיים והבנות הבנים

. מלוכלכים-יהודים אנחנו העולם עבור, אז עד אבל
 להם אין ודאיווב, לכלום זכות להם שאין יהודים

 .העולם-בבורא להאמין זכות

, זה את שונאים העמלקים, זה את שונאים הגויים   
 לסבול יכולים לא הם. זה את מתעבים רב-והערב

 . שלו הנבחר-העם כלפי ה"לקב שיש האהבה את

 
 

 הם". אפרים לי יקיר הבן" לסבול יכולים לא הגויים
 ושונאים בנו מקנאים הם. זה את להכיל יכולים לא

, כולו העולם בכל פורחת האנטישמיות לכן. אותנו
 יהודי שנאת היא ביותר הגרועה והאנטישמיות

 הגרועה העבירה בהחלט וזה, אחרים ליהודים
. כביכול, לסבול יכול לא ה"שהקב דבר זה. ביותר
, שכזו פעולה בדרך שימשיך אחד-כל יהרוס והוא
 יהודים ישנם כן כמו. אחרים יהודים נגד ללכת

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

 לדרך לשוב ומנסים', הפלסטית היהדות'מ מתרחקים
 אי שהיו ביותר הגדולים הצדיקים שהיו אבותינו

 .פעם

 שמתעבים, חרדים-לא או חרדים, יהודים אותם   
 לקדוש קרוב להיות מנסה שהוא בגלל אחר יהודי
 לכן. יהודית נשמה בעלי לא שהם ברור, הוא ברוך

 צריכים לא אנחנו. הארץ מן יתמו האלו האנשים
 שאנחנו היחיד הדבר. מהם להתפטר ה"לקב לעזור

 להתפלל, תשובה לעשות זה - לעזור יכולים
 להחזיק ולהמשיך, לנו לעזור יתברך' לה ולהתחנן

 .אליו אותנו שקושר הרוחני בחבל

 
 האנשים לשלשת בנוגע לומר לך יש מה: אבא

 ?לדאבוננו הבוקר שנהרגו מלאכי מקרית

 היו מלאכי-בקרית שנהרגו יהודים אותם: ה'מוישל
 להיות נולדו הם. זאת בשביל נולדו הם. ציבור-קרבן

 היהודים'. ה קידוש על למות כדי נולדו הם. דוגמא
 ונפצעו נהרגו, עתה עד שנפצעו והאחרים שנהרגו

 ליהודים לגרום וכדי, היהודים את להחריד כדי
 על לשים אותם ולהביא, תשובה לעשות לרצות

 לא היהודים, לצערנו, טרגדיות בלי כי, לבם
 היו הם. קרבנות היו הם .לב תשומת מקדישים

 .צדיקים

 בסכנה היא שאמריקה לכם לומר רוצה גם אני   
 האנשים וכל, גדולה מאד-מאד סכנה. גדולה

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

 היהודים אבל. ישראל בארץ מהאנשים פחות לא
 בסכנה הם, העולם כל פני על האלו במדינות
 תגרום האנטישמיות. מהאנטישמיות ביותר הגדולה
 .כספי עושר של אובדן דאיוובו חיים של גדול אובדן

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

 .גדולה בצרה להיות עומדים אתם אזי, עליכם מגן
, רובנו ידי על והושלכה נזרקה שהקדושה וןוומכי

 אותה את לנו אין אזי, ורוע בטומאה מלא והעולם
 לחזור חייבים אנחנו ולכן. לנו היתה שפעם ההגנה

 .ה"לקב

, רחוקים אנו שאין סבורים שאנחנו למרות! שובו   
, אותנו בלבלה שהגשמיות וןומכי. רחוקים כן אנחנו
 התרחקנו רחוק כמה עד לתפוס מסוגלים לא אנחנו

 חייבים, חייבים. לשוב חייבים אנחנו. האמת מן
 הרוחני לחבל להיצמד חייבים אנחנו'. לה לחזור

 החבל את ינענע' וה. ה"לקב אותנו שקושר הזה
 אנו שבקושי נרגיש ואנחנו. כביכול, חזק מאד מאד

, להחזיק חייבים אנחנו אבל, זה את לאחוז מסוגלים
 המקדש בית, יבוא המשיח, זה אחרי. יעזור' ה

 .ה"בעז קרבנות להקריב ונזכה, יבנה השלישי

 להמתין עלינו. לומר נוסף דבר שום לי אין   
 .הדברים להתפתחות

 בכל היהודים על: ולהדגיש לחזור רוצה אני   
 חבילותיהם את לארוז לחשוב להתחיל העולם

 העולם בכל שיהודים וןומכי. ישראל לארץ אוולב
 לא ישראל ארץ. ונרדפים שנואים להיות יתחילו
 ואם, ישראל ארץ היא זאת אבל, מאובטחת תהיה
, תשובה עושים שאנחנו ה"לקב מראים אנחנו

 אנחנו אם, שמים מלכות עול מקבלים ואנחנו
 צעד לצעוד אפילו רוצים שאנחנו ה"לקב מראים

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


