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  תורגם מאנגלית
  

    

  !?לא הספיק ' סאנדי'האם 
  
  

  ?מדוע בכית כל כך הרבה בשנתך הלילה: אבא. שאלה
! אני לא יכול יותר לשאת זאת. אני חייב לבכות. כה עצוב,  אני כה מודאג:ה'מושל. תשובה

מאד -אבל מעט. רבה טרגדיות נוראותה, הביא הרבה טרגדיות לעולם'  הבחודשים האחרונים
  !ה עושה"הם לא קולטים מה הקב! היהודים לא מקשיבים. יהודים מקבלים את המסר

  
-ה היה ההלם הגדול על נפילת מגדלי בתחיל.מאז שמגדלי התאומים נפלו העולם השתנה לגמרי

אפילו כאשר בוש הכין את אמריקה למלחמה . חלאט זה נשכ-אבל לאט. התאומים והתקפת הפנטגון
 זה היה –כאשר האמריקנים נכנסו לעירק .  אנשים התחילו לחזור לצורת המחשבה הישנה שלהם–

הרבה , הרבה אסונות-גרם הרבה' ולכן ה. 'עסקים כרגיל'אבל שוב כולם חזרו ל, מה-מרגש לזמן
  .במשך הזמן הזההתרחשו מנו ויא-אירועים שלא

  
שנים האחרונות נפלו ב .ים בלי לדעת בדיוק מדוער אנשים החלו לחוש מוטרדים ונפחדיותר ויות

 -אנשים איבדו את רוב החירות שלהם . עבודה- מקומותללאאנשים . יותר ויותר כלכלות בעולם
  .אפילו מבלי לחוש בכך

  
 במזג ענק-ראינו אסונות. ינו רציחות נוראותאנחנו רא. המצב הכלכלי באמת נהיה גרוע ביותר

 ולא מנסים להבין מדוע הקדוש ברוך הוא ,ועדיין אנחנו מתהלכים כמו חרשים ואטומים, האויר
  .שולח לנו את כל המסרים הללו

  
 את החרדים על שאין הם בתוקףאבל אני יכול להאשים . חרדים-אינני יכול להאשים כל כך את הלא

ים שכל מה שקורה בעולם זה מסר אנחנו החרדים יודע.  יתברךמנסים להבין את המסרים של השם
ישראל -ראה מאמר בית[ .ה מדבר אלינו" ולנסות להבין מה הקב,ושכדאי לנו להקשיב, עבורנו

  ].'ח פרק י"להח
  

אני פשוט , על הבחירות בישראל' שטויות-של-רעש'כאשר אני שומע את העולם החרדי עושה כל כך 
זעקות , בכיות, הכנסת עם דמעות-ואת בתיהמדרש -במקום למלא את בתי. לא מסוגל להבין את זה

כנס יעומדים לההמועמדים מי יהיו הבמקום זאת אנחנו דואגים , ה להציל אותנו"ותחינות לקב
אני . או כדי לתת יותר כסף לישיבות ולכוללים, הישיבות מן הצבא-כדי להציל את בחורי' כנסת'ל

שען על הנציגים ייכול לה', כנסת'ל ההחרדי מסוגל להישען ע-פשוט לא מסוגל להבין איך היהודי
אם , איך אתם יכולים לסמוך על הכסף מהממשלה. לחולל יותר אידישקייט בעולםשלהם בכנסת 

  !?איך זה יתכן! ?איך זה יכול להיות. כדי לחנך את ילדיכם, הם רוצים או לא רוצים לתת
  

נאלצו לבנות , מהממשלהשקיבלו כסף ] הספר-בתי[אנחנו רואים ברור שאותם הישיבות והחדרים 
הליבה היא בהחלט סכין לתוך הלב -תכנית!!! הרבה תכניות שהם באופן מפורש נגד היהדות-הרבה

  ! מה קורה פההביןלמסוגל אני לא ! של העולם החרדי
  ???האם כולם ישנים

  ???האם כולם מסוממים
  ???האם כולם מטורפים

  
  ?להם הם לא חרדיםבלב ש, או אולי הרבה מהיהודים הלבושים כמו חרדים

  .אני לא יודע? אולי בסוד הם היו מעדיפים להיות חילוניים
  

? ומדוע אני כל כך מודאג. מה שקורה פהלאני לא יכול להאמין . שאני מאד מודאגזה מה שאני יודע 
' וה! מפני שאנחנו לא מקשיבים מפני שאני יודע שעומד לקרות אסון גדול? ומדוע אני בוכה כל לילה

הוא מנסה בהרבה שיטות  ]. נפש החייםוף ספרין בס'ח וולוז"דרשת הגר' ר[ .עומד לאלץ אותנו להקשיב



כל נשמה יהודית בודאי היא ! אבל כה מעט, יהודים נהרגו, נכון. כמו הפיצוצים בדרום הארץ, עדינות
אבל , הרבה איבדו את בתיהם, היה מפחידזה . מאד נפצעומעט , אבל ביחס למה שקרה, מאד חשובה

' נסיון'זה לא היה , כל אופןב. זה לא הרבה בהתחשב בכמות הטילים שנפלו על הדרום, אפילו זה
  .לא נסיון קשה עד אימה, קשה

ומי ,  כולם מודאגים על הבחירות הטפשיות. כאילו כלום לא קורה–וכולם חזרו לשטויות שלהם 
  ! ?מה ההבדל הגדול בין שודד אחד לחברו! '?ביג דיל'מה ה. כנסיעומד לה

  
ואלו שחיים , אלו שגרים בארץ ישראל,  אם אתם לא מתעוררים!עם ישראל: כל מה שאני יכול לומר

, ובכל מקום שיש יהודים, ואוסטרליה, ובאירופה, אפריקה-ובדרום, ובאנגליה, באמריקה
זה יהיה מאד . חס ושלום,  קשהההתעוררות הבאה תהיה הרבה יותר-מפני שקריאת !!!תתעוררו

  .להבין אתכםמסוגל אני לא !  אתם לא רוצים להקשיב! אבל אתם לא רוצים להקשיב, קשה
  !?לא היה מספיק' סאנדי'האם 
  !? מספיקולא היכל הדברים שהתרחשו בשנים האחרונות האם 
  !?לא היה מספיקה 'הרצח של ליבלהאם 
  !?קלא היה מספיל "זצהרצח של רבי אלעזר האם 

  !?מה אתם רוצים עוד
  !?זה לא מספיקהאם  –המצב הכלכלי הגרוע שעומד לקראת קריסה טוטאלית בעולם 

  ! יהיה מספיקזהאז אולי . ה ישלח נסיון עוד יותר קשה"אז הקב
  

עם , מפני שאתם לא מקשיבים, אבל חלק גדול מן העולם יהרס, לא כל העולם יהרס', בעזרת ה
  !ישראל

  .אוי לכם, אני פוחד עבורכם, אבל אלו שלא מקשיבים, ינצלואלו שכן מקשיבים י
  

 ,אתם לא רוצים להקשיב. הלב שלי נשבר על שהיהודים כל כך עקשנים. לכן אני בוכה כל כך בלילה
ופשוט לחיות עם מה שאנחנו צריכים , ולא מבינים שאנחנו צריכים לזרוק את כל הגשמיות לאשפה

 ואינני יודע .מפני שהעולם עומד להשתנות לחלוטין, ה בכל דבר"ואנחנו חייבים לפנות לקב, בהחלט
לא יהיה שום דבר . וזה כולל אוכל, או כל דבר אחר שאתם צריכים, או דלק, אם יהיה לכם חשמל

מבלי ',  ואם אתם סבורים שברגע האחרון אתם תוכלו לסמוך על ה.ה"מלבד הקב -שען עליו ילה
מאמר זכור ' ר[ !אתם מאד טועים, נה והביטחון שלכםשתרגלתם וחיזקתם מקודם לכן את האמו

  ].'ח פרק כ"למרים להח
  

ואם זה לא . בכדי לנסות שוב לעורר אותנו, אני יודע שעומדים לקרות אירועים מאד מאד גדולים
  .משיח-אנחנו נכנסים לשלבים האחרונים של לפני, עובד חס ושלום

  
! זה כה מגוחך! ?שיציל אותם זה להיות בממשלה איך יהודים מסוגלים לחשוב שמה :שוב אני אומר

ואפילו , תסתכלו איך האנשים שקועים בבגדים שלהם. הם רק דוגמא אחת, והבחירות בישראל
-החיים שלהם תלויים על חוט. הם עסוקים בתוך דברים מגוחכים! במשחקים עבור הילדים שלהם

  .להם עם שטויותוהם מבזבזים את הזמן ש, והם לא מבינים את זה בכלל, השערה
  

  .ישראל-אני כל כך מודאג על עם.  אותישובראבל זה כל כך , י מצטער שאני בוכהאנ


