
  ה ומשפחתו'שיחה עם מוישל, ד"בס
  ג"כסלו תשע' אור לז

  
  

  .לבלמבוהכל , כמעט אין מנהיגים
  

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

  .'אשדוד וכו, ירושלים ואשקלוןאזור טילים ב, בדרום
  

 כאשר אתה חושב על כך שלמעלה מאלף .צומים שלא יאומנוה עשה נסים ע"הקבועדיין , אנחנו תחת מצור
! נס גדול.  הקרבנות היה נמוךעדיין מניין,  הוא אדם חשובובודאי כל יהודי שנהרג, טילים נורו לתוך ישראל

! משפחות שלימות היו בדירות שהתפוצצו וכולם יוצאים בלי פגע. והרבה אנשים מספרים על ניסים נפלאים
, נכון. מאד נזק-עדיין יחסית היה מעט, ככל שהערבים משגרים טילים עלינו! ה פעמים קרה כמ שכזהודבר

  ].ב"סופת ההוריקן בארה[אבל זה עדיין יחסית פחות מאשר הנזק שנעשה על ידי סאנדי , בתים התפוצצו
  

חזרו ת, ילדים שלי: " ברורוהמסר הוא, ומנסה לתת לנו מסר,  אותנוכווןמ' אנחנו יכולים לראות ברור שה
עיזבו את כל . הזהב ותחזרו אלי-זבו את עגליע. שובו אלי, יהודים יקרים, הילדים המתוקים שלי. אלי

  "!ישמור' ה,  זה הולך להיות הרבה יותר גרוע–כי אם לא . ז ותשובו אלי"הטפשויות של העוה
  

, השני-אל-הם מדברים אחד.  אבל הם לא מדברים לישראלים.אש-הם מדברים על הפסקת, כעת
הם יביאו אותנו אל . והם יאפשרו לנו לדעת מה רוצים שישראל תעשה, האירופאים, הערבים, האמריקאים

 ואנחנו כולנו .אש שכאלו יתמשכו רק זמן קצר-ובודאי הפסקות!". תחתמו: "יגישו לנו עט ויגידו, השולחן
  .אש-יודעים שהערבים מפורסמים כשוברי הפסקות

והערבים משגרים כמה , האש בקפדנות-ראלים שומרים את הפסקתשהיש, הואמה שקורה , בדרך כלל
ושום ממשלה אחרת , הממשלה הישראלית לא סופרת את זה. חשבאבל זה לא נ, כמה טילים שם, פהטילים 

  .זה כאילו כלום לא קרה. לא סופרת את זה
, העבודה עכשיו כי הם יודעים שאם אתה לא גומר את ,והם הפגינו, אבל עם ישראל מאוד כועס על המצב

זה בצורה את וכולם רואים , ודים טועיםשרוב היה -הבעיה היחידה היא . זה ימשיך. אז זה לא יסתיים
או את האנגלים להכריח את ישראל לצאת , או את האירופאים, השם שלח את האמריקאים. מוטעית

וגם אדום וגם ישמעאל  .להכריח את ישראל לצאת לקרב שהיא יכולה לנצח בו רק בעזרת נס ענק, למלחמה
  .ישראל-שניהם רוצים להשתלט על ארץ

  
הם לא . ישמרנו' ה,  אנשים מבחוץ יש להם תוכניות גדולות לגבי ארץ ישראל! עם ישראל,אני מזהיר אתכם

הם . והם רוצים את ארץ ישראל, והם שונאים יהודים, אנחנו יהודים, אנחנו איננו ישראלים. אוהבים יהודים
-כאילו'או שה, ה שהם השולטים"הם רוצים להראות לקב. השטנית שלהם-ת זה כמרכז הדתרוצים לעשות א

אנחנו עומדים לעבור . לא יאפשר להם לשלוט' אבל ה. שלהם עומד באמת לבוא לארץ ישראל ולשלוט' משיח
  .צדקנו יבוא ויציל אותנו-קשה עד שמשיח-תקופה מאד

  
, כך שהזמן הקשה שעומד לבוא עלינו, ינו לעשות תשובה על,כל-קודם.  אנחנו צריכים להציל את עצמינו

 והאור ,והדלת מאחורינו נסגרת, אנחנו כבר באמצע המנהרה.  אמרתי לכם שזה כמו מנהרה.יעבור ברחמים
אבל החושך עדיין אינו כה חשוך כפי . ואנחנו מתקדמים עמוק אל תוך החושך, הולך ונהיה יותר ויותר עמום

לא . ום מלפנינו וכלום מאחורינוכל. כך חשוך עד שלא נראה כלום-זה הולך להיות כל. שהוא עוד עומד להיות
  .אנחנו נכנסים לתוך חושך מוחלט. דע מי נמצא מאחורינו ומי מלפנינונ

  
! הצילו את עצמכם מסבל! תצילו את עצמכם מצרות גדולות! עם ישראל!  הקלו על עצמכם! עם ישראל

תגידו . שימרו על כל המצוות הבסיסיות! שימרו שבת, הם מאד רחוקים אלו ש!חיזרו אל הקדוש ברוך הוא
' מודה אני'תגידו ]. מספל נטילה[ טלו את ידיכם -בעת שאתם מתעוררים בבוקר . בבוקר ובערב' שמע ישראל'

  .לא יהיה לכם סיכוי אחר. ה"התקרבו לקב.  ותניחו תפילין,ותשמרו טהרת המשפחה
תבינו מה . תחפרו עמוק לתוך עצמכם ותבינו אלו טעויות עשיתם, ה"אלו שאמורים להיות קרובים לקב

הוא . רוצה להשיב אותנו אליו' וה, אוהב אותנו' וה, היינו ילדים שובבים.  ותיישרו את זהבדרככםטעיתם 
  .כל כך הרבה ניסים, מנסה להראות לנו עד כמה הוא אוהב אותנו על ידי הניסים

, וכל כך הרבה אנשים רוצים לחזור למסיבות שלהם, ובאמריקה כל כך הרבה אנשים כבר שכחו מסאנדי
. תהיו יותר קרובים, תהיו יותר טובים. אל תהיו כמו האמריקנים, ישראל-עם ישראל שבארץ, אתםאבל 

אני ! שהבבק! בבקשה. צריךשאנחנו לא נזדקק לעבור סבל רב יותר ממה ש, אני מתחנן בפניכם, בבקשה



, תאמינו לי. כי אם אתם שבים זה יהיה כה קל יותר! תחזרו,  תחזרו!אני מתחנן בפניכם! מתחנן בפניכם
בגלל שאנחנו מנסים להיות ,  כי אנו מנסים להיות טובים,אבל אם יש לנו שמירה! נוםיאנחנו עומדים לעבור גה

כמו , וצים להקשיב לאזהרות שקיבלנו עכשיואבל אם אנחנו לא ר. יגן עלינו' ה, ישגיח עלינו' אז ה, צדיקים
,  ונסבול הרבה יותר,אזי אנחנו נהיה בצרה גדולה, רוב היהודים החרדים באמריקה שעברו את סופת ההוריקן

  .שלא נדע
  

- מה שנקראת הפסקת' אני רוצה שתבינו שאפילו אם ישנה !הקשיבו אלי!  עם ישראל,אני מתחנן אליכם
ובגלל זה ישראל תהיה בבעיה , הערבים מרגישים שהם אלו שניצחו. ה כלוםוזה לא יהיה שו, הלילה' אש

  .וזה לא יקח הרבה זמן עד שתיראו שהתחזיות שלי מתממשות, גדולה
  

תחזקו את עצמכם על ידי . תחזקו את עצמכם על ידי שתשובו בתשובה. תחזקו את עצמכם, עם ישראל
רע וכל האלימות שיש -שם-הרע והוצאת-ם כל הלשון במקו,ועשיית חסד בין אדם לחברו, אהבת איש לרעהו

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

  !אני אומר את הדברים הבאים לכל יהודי בארץ ישראל
 שום סיבה בעולם . אני חוזר על כך שוב!ישראל-יהודי לעזוב שוב את ארץ-אין שום סיבה כעת לשום

וארץ ישראל היא הארץ שהשם הבטיח , אין להיכן להימלט, קודם כל. שום סיבה, לעזוב שוב את ארץ ישראל
בגלל שאין ,  ואנחנו לא יכולים להציל את החיים שלנו על ידי שנברח.וכאן אנחנו חייבים להיות עכשיו, לנו

  .בכלל, בכלל, ארץ ישראלאין שום סיבה לעזוב את . מקום בעולם שרוצה יהודים-שום
  

  ? האם אנשים באמריקה באמת מרגישים שדברים משתנים:אבא
  

הרבה יהודים . וגם אנגליה בדרך החוצה, זה דבר שעבר וחלף, הברית של אמריקה-ארצות: לה'מויש
שחור על ראשיהם - וחיים עם מסך, הרבה אנשים מודאגים.יותר לא מרגישים-אבל הרבה, מרגישים את זה

  .אבל זה לא הולך', עסקים כרגיל' לשמור על מנסיםו
  

  ? למה בכית כל כך הרבה כשהתעוררת היום בבוקר:אמא
  

והוא צייר לי . טוב הקדוש-שם- הבעל, שליה'הצדיק היה הרב. א אלי צדיק בחלום אמש ב:לה'מויש
  .הקרוב-במילותיו את תמונתו של העולם בעתיד

  . מוות וחורבן ברובו של העולםואני ראיתי
  .ישראל סובלים כאב ורעב ובלבול- יהודים בארץאני ראיתיו

  .חיים- הרבה יהודים שגופותיהם מפוזרות על הארץ חסרותואני ראיתי
  . הרבה יהודים באים יחד וזועקים מרה אל השםואני ראיתי

, שיסלח להם' והם זועקים ובוכים לה, ותפילין על ראשיהם ועל זרועותיהם, הם היו עטופים בטליתות
' והם מתוודים לפני ה, ה לא להרוס את בני אברהם יצחק ויעקב"הם התחננו ובכו לקב. ביא את הגאולהוי

הצדיק שהראה לי את כל זה החל . ולהביא את המשיח, למחול להם'  ומתחננים לה,שהם יודעים את האמת
  .ואז הוא נמוג ונעלם. ישראל-להיעלם ואמר שזה תלוי בעם

  
  !אד מפחידזה היה חזיון מ!  אוי:אבא

 –הבעיה איננה . אש-אפילו אם ישנה הפסקת,  תדעו לכם שזה באמת ההתחלה של הסוף :ה'מוישל
,  הבעיה היא שאנחנו.איננו עושים מה שאנחנו אמורים לעשות, היהודים, הבעיה היא שאנחנו. הערבים
זה ' ברזל-כיפת' שה, םאנחנו בטוחים שאנחנו החזקי. 'חי ועוצם ידיוכ'  מאמינים ב,הרבה מאיתנו, היהודים

ה בצורה "אבל הם אינם מאמינים בקב, ישנם יהודים שלא מאמינים בזה. כביכול, ישראל-מה שמציל את עם
  .שהם אמורים להאמין

  
לילה העולם יכול להתהפך ממצב -כמעט תוך.  העולם מלא בבלבול ורוע.והכל בבלבול, כמעט אין מנהיגים

כשכל זה הופך לנחלת , ביטחוןבעיה לתכנן את עתידם בשלוה ו-ים שוםשל עולם דמוקרטי עליז שבו אין לאנש
קיום כולם נהיו מפוחדים ומודאגים על ה. ך לעולם שבו הרע שולט יותר ויותרוהפי תוך לילה אחד זה .העבר

, ידי רשעים במדיםעל  בית חולים ענק של חולי נפש הנשלטכמו ,  והעולם נראה תוהו ובוהו מוחלט,היומיומי
  !מאד מפחידוזה 
  

 


