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 שמבשרת לנו עידן חד ('נדיאס' המפלצתית הסופה) Frankenstorm -: 1ק פר
 03-03-2302י"ד חשון תשע"ג, ירושלים, 

-צותהמזרחי של אר-חוף הצפוןהיכה את הש superstorm-ה אולי יש לך משהו לספר לנו על, הרבה זמן לא כתבת לנו, ה': מוישלאמא
 ?הברית
 לומר.. יש לי הרבה מה ודאיב ,: אמאה'מוישל

נשלחה בעיקר כמסר  הזאתהסערה הגדולה  ,עם זאת . לגויים ויהודים כאחד.ן השמיםמסר גדול ואזהרה מ זה Frankenstorm-ש כמובן
 ", לא ניתן להתעלם.Frankenstorm" :הולםהההרס המסיבי של הסערה הזאת, שנקראה בשם תוצאות מ התפוצות. ליהודי
ל עידן חדש של יחתהסערה הזו העם גם  ,עידן חדשנפילתם החלה  - מגדלי התאומיםבנפילת שבדיוק כמו  ,על עידן חדשלנו מבשר  זה

 .שום צורה שהיאב להכרההעולם יהפוך לבלתי ניתן  - מנקודה זו ואילךוהאנושות. 
יהיו נפילות פק. ימשיך להפציץ מדינות בכל רחבי העולם, ומלחמה גדולה באו "הטבע". מה שנקרא ישתנוהעולם  כוחות מנקודה זו ואילך

 הזה.-פעם בכל ההיסטוריה של העולם-שהיה אימהמצב הכלכלי יהיה הקשה ביותר  .מאודות ת קשוכלכלי
שמים זה ן העדיין בהשוואה לאזהרות אחרות מ אך ,למרות שיהודים עברו סבל רב מאוד .)כמעט ללא הרוגים(מאד  אזהרה זו לא הייתה קשה

לא כל יהודי היה ללא חשמל, ואכן  הרגיש את הנזק. אתא כל יהודי בנתיב של הסערה הגדולה הזנזק רב אמנם נעשה, אך ל יחסית קל.
 זה בלי להניד עפעף.עברו את רבים 

יהודים באמריקה יפתחו את עיניהם האני מקווה ומתפלל ש , או לסגור אותם בחוזקה.הםאפשרות בחירה לפקוח את עיניליהודים ה' נתן 
ול להתפרש שלא כהלכה. זה יכול להתפרש שאנחנו כל כך טובים שהקב"ה הציל עלי, מסר שעדיין קסר אלושהם קבלו מויבינו ויראו 

הזהב שיש לנו, -ותנו על ידי השמדת חלק גדול מעגלזה יכול להתפרש שהסוף מתקרב, וה' מזהיר א ךא ...הרבה יותר גרועדבר אותנו מ
יהדות מחדש את הנבנה ו ,אם לא נחזור אליו ,היה הרבה יותר גרועיהבאה זה ה' מזהיר אותנו שבפעם  בלי לפגוע קשות בחיי יהודים.
 אמריקה.-של-המעוותת הזו של האידישקייט

מדינה ידידותית כבר איננה אמריקה -של-הברית-ארצות הייתי מבקש מכל יהודי בארה"ב להתייחס לאזהרה זו ברצינות, ברצינות רבה.
בארה"ב,  יםמדינת ישראל נשלטת על ידי אותו הסוג של אנשים ששולט לא!בכלל ם חרדים, ישראל אוהבת יהודי-לא שמדינתו. עבורכם

 .'יהודים'גם אם הם נקראים 

 וזה מה שאנחנו רוצים. .ואנחנו נישאר עם הקדושה, עם משיח ועם העולם הבא ,הרשעים ייעלמו .ארץ ישראל היא הארץ של עם ישראל
 .מקום אחר בעולם שוםאין הבטחה כזו על יהיה מוגן.  -וא הרוך בדוש כל יהודי בארץ ישראל שזועק לק

ט']יואל ג' ה':  העולם וישתדלו לעשות את רצונו-ה הגנה מיוחדת אם הם יזעקו לבוראלאלה שבירושלים תהי לֵׁ ָ ם ה' ִימ  ש ֵׁ ר ִיְקָרא ב ְ ֹּל ֲאש ֶׁ י  ,ְוָהָיה כ  כ ִ

ֲאש ֶׁ  ַ יָטה כ  ְהיֶׁה ְפלֵׁ ם ת ִ ַלִ ן ו ִבירו ש ָ ַהר ִצי וֹּ א ,ר ָאַמר ה'ב ְ ר ה' קֹּרֵׁ ִריִדים ֲאש ֶׁ ְ כל יהודי שמאמין בקב"ה ובוטח בו ומנסה לעשות את רצונו,  .ע"ש במפ'[ ',ו ַבש  
 יהיה מוגן בכל מקום בעולם. ,כל יהודי שיש לו לב רגיש לסבלם של בניו של הקב"ה ישרוד בעזרת ה'.

הוא אדם שלא יכול לבכות על הצרות של יהודי אחר.  "רר? ע"י הוא עלדעת מנוכל . איך (ערב רב)ע"ר רובו של עם ישראל כיום הם 
, בין אם הוא אוהב את יםהוא יכול לפחות להרגיש כאב בלבו על הצרות של יהודים אחר ךגם אם הוא לא מגיע לדמעות, איהודי אמיתי, 
 יהודים אחרים.צרות של העל הוא צריך להיות מסוגל להרגיש כאב  .היהודי או לא

. הכי הרבהקדושה את ההיום יהודים רבים הם מזרע עמלק. עמלק שונא  גם עמלק שונא את הקדושה.כך  ,רב שונא את הקדושהערב ה
כל החיים שלהם  ,עם זאת .חזקכך -ר יש את זה, אבל לא כל"עגם לוהקב"ה.  כלפי אנשים שקרובים אל ,שנאהפרט ל ,עמלק אין הרגשהל

 .יצר את 'עגל הזהב' לאחר מתן תורה, כמובא בזוה"ק ויקהל קצה. ועוד רבות ובמדרשים[]הערב רב הוא ש הזהב.-עגלסביב הוא 
)הם גרמו  את העולם.וזיהמו בכך  ללא נשמה(-פלסטית-)חיצוניתליהדות שטחית  את היהדות באמריקהכו ר, הפ"יהודים שהם מהשורש של העה

 .כל, הבילויים, הפריצות וכו'(לכך שיהודים בכל העולם נמשכו לדרכי הגויים בלבוש, בסגנון המא
הזהב -לרגע האחרון של חייהם להודות שעגלו עד יהודים שיסרבהיתאבלו על עגל הזהב, מאד האנשים שוהזהב. -הורס את עגל כעתה' 

אנחנו  הנחש עצמו.את פסגה ראש האי פעם, ובמים קייו שהיהרשעים את כל ' הוריד לעולם ה ר."יתגלו כעהם הם  - מסתיים לנצח
-ואנו מרגישים אבודים בים ,מכל פינההשקר עולה כל  מצבים נוראים ביותר.לאותנו ביאו והם י ,שלטונםוחותיהם וכעכשיו תחת מצאים נ

 שקר.-של
לא יאבדו את שיווי המשקל שלהם, הם  ,, והם מוכנים לסבול כדי להיאחז באמת)הביטחון בקב"ה( אמתאת האבל היהודים שמחזיקים עכשיו 

 .פחות יסבלו בעתידיותר, הם  וככל שהם סובלים עכשיו .ת הכיוון שלהםא ולא יאבדו
יישאר לא  אותו עד הסוף.מחץ עגל הזהב ויה' ירסק את על ידי אותו עגל הזהב.  ימחקמי שמחזיק בעקשנות את הזנב של עגל הזהב 

הוא ורק  ,קב"ה ברא את העולםההעולם. לא יכול להרוס את האדם  את העולם. הכמעט הרסשאת העולם ו הלאיממכל הגשמיות ש מאומה
 הרשעים יושמדו! .אדםהולא  .יכול להרוס אותו

כדי בחוסר קדושה מגיע כאשר אנו שקועים בחומריות, כאשר אנו חיים  הקדושה.-א חוסריביותר של הדור הזה הה הגרועהעבירה כן, 
אנחנו, אבל בתוכנו ', וכדוים נִ קָ כובעים וזְ טליתות,  עם דים""חר אנחנו מה שנקראחיים כאילו שאנחנו  שלנו.תאוות לספק את החושים וה

, רחוב-ותכמו פרחח ותמהנשים שלנו נראהרבה כי  'ש  דוֹּ קָ -םעַ ' אנחנו אפילו לא מתיימרים להיות קדוש".-בכלל לא "עםברוב המקרים, 
 שלהם. םנשיהפריצות של עם המסכימים עד כדי כך שהחרדים ביותר  ומצב הצניעות יצא מכלל שליטה

ואני לא  .אנו מאפשרים למשפחות שלנו לאבד את כל הקדושה שלהםאך  .('יהרג ואל יעבור')חס ושלום  ,מצווה למות ולא להפוך לגוייהודי 
הרבה  נןמאוד בקדושה עד לנקודה שישגדולות בעיות הרבה . אנו מוצאים מה זה גורם לקהילה החרדית שלנוצריך להיכנס לפרטים 

חדל יישראל עם אז חס ושלום, לטומאה הופכת הקדושה שלנו נפגמת, אם כאשר הקדושה שלנו ממזרים וכדו'. לכן, ם שאלות רציניות ע
 , חס ושלום.להתקיים
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נפש. קדושה של הבגם וקדושה של הגוף, וזה פוגם גם ב )בין השאיפה לחיי קדושה כנגד השאיפה לתאוות העולם הזה(ניגודים זה גם מביא לו
אותנו עד קהילות יהודיות מביאים  תוךמשתוללים בהכל הקונפליקטים האלה הרע. ניתן לומר ש-גורמת ללשוןוכוח  לכבודיפה השא ,ובנוסף

 יכולים להביא אותנו לאבדון, ח"ו.לשון, השמירת עם הפגיעה הגדולה שלנו ביחד שלנו, קדושה החוסר שפל המדרגה. ל

גרועים ביותר של דברים הבלי חשמל אנחנו מנותקים מכל ההרי רים אותו. כי הזהב כפי שאנו מכי-הוא בעצם סוף עגל ,המחסור בחשמל
 .)אינטרנט, איפון, תקשורת וכו'(הזהב. -עגל

וזה מצב עצוב  )מקרר, תנור, מכונת כביסה, מאור וכו'(בחשמל  יםתלויאנו שלנו יומיים -ים היוםבסיסילקיום הצרכים האפילו כי  ,הבעיה היא
 מחובר עם עגל הזהב.כ"כ שלנו  שהקיום היומיומי ,מאוד

 יהודי צריך לחיות.שדרך האמיתית הוזו הקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים לסמוך רק על  ים,כמו במצר ,אז עכשיו
אבל  ,'וכוגנרטורים, סוללות  עם חשמלמיני דרכים למצב בו לא יהיה בכל ולהתמודד יכולים להתכונן אמנם דבר נוסף הוא שאנשים 

"אבל אנחנו חייבים לעשות השתדלות, היו כאלה שיצעקו: ינו. תווהוא יציל אמסר הוא שצריכים לבטוח בקב"ה ל זה. ההמסר הוא לא ע
כים לבטוח צרינחנו א, ולעשותכך שאין מה  ..כל השתדלות שתוכל לעשות. תהיהעם זאת, לא אך . צריך לעשות השתדלות!"הרי יהודי 
 עד הסוף.בה' 

 שהעולם מתפרק? האם אינכם רואים -: 2ק פר
 0-00-2302 , תשע"ג חשון י"ז

]ר' מאמר מאד. עד יצטערו הם  ,ביאה עמהה Frankenstormהסופה מהאזהרה שיתעלמו יהודים באמריקה האם ש ,לכםאני רק רוצה להגיד 

 אלימהשוב בצורה , תתגבר ההשניי-העולם-מאז מלחמתיותר -או-פחות  הה חבויתייהאנטישמיות שה, בקרוב מאוד. 'בית ישראל' להח"ח פרק י'[
 באמריקה ובכל רחבי אירופה ורוב העולם.

למניעת שחיטה כשרה, איסור  ת)רציחת יהודים בצרפת, מאסר רבנים בארה"ב, ניסיונוזאת כדבר חדש, בגלל שכבר ראינו את זה קורה אומר לא אני 

)ה' שולח לנו סימנים שכדאי מאד  וזו תהיה הודעה נוספת. ,בפנים נולאבל מהר מאוד זה יתפוצץ , אנו אמנם מנסים להתעלם מזה, ברית מילה וכו'(

 .לעזוב את הגולה ולעלות ארצה(
גם האחוז הקטן של  ביותר. ותהמצוות הבסיסילא שמרו אפילו את למה? כי הם ועל פני האדמה הזאת, ו גהינום יהודים באירופה סבלה

מאוד ם היו חלק קטן אבל הגדולים, צדיקים וחסידים היו נכון שנועת ההשכלה. ע"י תנגועים היו גם  –הקהילה החרדית מכלל היהודים 
 ע"י תנועת ההשכלה.אלה שהיו נגועים רוב הגדול, בהשוואה ל

רוב הממשלות הן  .משתניםאבל עכשיו דברים  .את האנטישמיותבקושי הרגשנו  יההשני-העולם-תום מלחמתמאז שבמשך התקופה 
ע שהשתלט על שַ ו את רוב קדושתנו, אנו נשארים ללא הגנה מפני הרֶׁ נבדיא, ובגלל שקודשה-עםת ף אורדלממשלות פליליות שרוצות 

י ']צפניה ג' י"ב:  הם ינצלו - איתםכי ה'  למות ללא כל פחדצ-בגיא' וילכו בה יםיהודים שבוטחבכל אופן, רק ה .'[יךָ רֶׁ חֲ אַ ב מֵׁ ש ָ ]'וְ  העולם ַאְרת ִ ְוִהש ְ

ְך ַעם ָעִני וָ  ם ה'ְבִקְרב ֵׁ ש ֵׁ  .עי' רש"י סנהדרין צח. ד"ה וחסו[ ...',ָדל ְוָחסו  ב ְ

 כך מעניין? הערב כה: מדוע הירח נראה מאא
ומבריק עם הילה ענקית זוהרת כוכב קטן  אבל גם מפחיד. ,הקודש מאוד יפה-עירירושלים הירח כאן בחשון, -מרשל י"ז  ביום זה: מוישל'ה

 . מראה מרשים מאודב ומאיר ,ענניםנראה מבעד לירח ה .סביבו
או מחיילים, ולא מפחד פצצות מפחד מולא  בה'בוטח כל מי ש. תהיה כאן בקרובאשר מלחמה גדולה ומפחידה על לנו  )רומז(מראה הירח 

אשר ובוטחים בו ונמצאים אתו, ב"ה ידאג לכל צרכיו. הקב"ה ידאג לכל צרכי בניו האמיתיים אשר קה - מחסור בכסף, או להיות רעבמ
 .ישראלעם אותו ואוהבים את  יםבוהא

ממלחמת יותר מפחיד אלפי פעמים הזה יהיה  )המלחמה(עימות ה השנייה.-העולם-מה שקרה במלחמתבין בדל בין מה שיקרה עכשיו והה הז
 .]סוף מזמור א'[ ישרדו לא -עובדים את ה' אלה שלא  .בקב"ה ישרדו ויחיו, בעזרת השםחזק  יםיהודים שאוחז, והההשניהעולם 

ישמור אמת וה לאאמיתיים ה-יהודיםהאת כל עימות הזה ה' יחזיר בכוח ב , אךנהרגובינוניים צדיקים וה, רשעים, במלחמת העולם השני
 .]זוה"ק משפטים קכ: ועוד[ הערב רב ועמלק ייעלמו מן המציאות .אותם
צטברו עד שי דמעותבכו עם הרבה  .ו שיסלח לנולפניתתחננו  !'יחד לצעוק אל הבואו  אנא, !יהודים האמיתיים שביניכם, הישראלעם 

 !, אנאהבא העולםאותנו אל האמת, אל ביא שי, הזההשקר -תחננו לפני ה' שיביא סוף לעולםת .כםשלוליות סביב

 ?! כל כך אדישיםמדוע אנחנו 
 ! כאשר העולם כולו נמצא בסכנה?הגשמיות עם ים שלנו ריקודהלהמשיך ללכת למסיבות ונחנו יכולים איך א

משחקים של ברוח מתנופפות משתלשלת מהמכנסיים שלך על ברכיך והפאות שלך האיך אתה מעז לשחק משחקים מטופשים עם ציציתך 
 ! מטופשים?

 יהדות.חטא גרוע ביותר באת הזמן על שטויות, בעוד אשר זה  )מעביר(איך אתה מבזבז 
כמו ובאמת שיער ופאות שנראות  צוואר פתוחות וצמודות, צאיות קצריכולות להסתובב עם חמאמא" -יידישע, שהנכן ", גבירותןאיך אתו

וזוללות... במסעדות  ותיושבן ואת ,שאסור באופן מוחלטכן, דבר הפנים שלן מאפרות את אתנשואות. -לאלהיראות  כןאמיתי? זה גורם ל
 עושר. כםלתת לבקש צדיקים כדי ל–לאירופה כדי להתפלל בקברי כיםהולעוד  םאתו

צעירים אנשים חרדים, שלא נדע. הרבה ביהודים התמלאו בתי החולים הרבה יהודים חלו במחלות קשות, ה' ישמור.  ,יםמשך שנב
ומדוע שלא נדע,  ,נפטריםכך הרבה אנשים -אז למה כל ,כל כך הרבה כסף לחסדנותנים אנו ו ,למרות שלכאורה אנחנו צדיקיםנפטרים, 

 למה? ?םכך הרבה סבל וייסורי-הריפוי כרוך בכל
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נו ולגרום ל ,לבכותנו על מנת לגרום לגוססים הם . זה לא נכון  ."דורה-תפטירה שלהם היא "כפרשהנאמר שכם והעל נו עצמבל נטפח ל
  כדי לרפא אותם!שנבקש ונתחנן לה' 

 ממשיכים הלאה. עסקים כרגיל.ו ,את התפילות יםכחוש, אבל אנחנו קוברים את המתים
 ! שאפילו הגויים מדברים ברצינות על סוף העולם? יםלא רוא םאתהאם  !רק?שהעולם מתפ יםרואננו יאהאם 

כך -נו, שהם כלרגלים שלההנו, עם הרע של-ןלשועדיין עם הו, בעשיית כסףשקועים עמוק עדיין והטריקים הישנים, נחנו עדיין עם אבל א
 נו.רצונות שלהו תים עם התאוותנוכשרלא 

 ,לקב"ה עם דמעות תזעקבבקשה יקר שלי, -חרדיולכן  .אבל הם מעטים מאודאמת, -של-חיים לחיות יםכמובן שיש כאלה שעדיין מנס
 ,לאבק דק זהבעגל ה , לטחון אתשלךמת המוגזמכל הגשמיות להיפטר , חזור לאמתל .תאח תאחהעבירות, תשובה על כל רשימת  תעשה

 .]דברים ט' כ"א[ כל הרוחותולזרוק אותו ל

 העולם נמצאים בסכנה גדולהיהודים בכל רחבי  -: 3ק פר
  4-00-2302י"ט חשון תשע"ג,  

 כאומה דמוקרטית.  של אמריקה כבר לא קיימתהברית -וארצות ,אני רק רוצה לומר שהעולם מתפרק
שיהדות אמריקה ואני גם מאמין  נשיא.שוב שלם, שברק אובמה יהיה  בלבדאות, אבל אני מאמין וואני לא יכול לומר בו ,אני לא נביא

 אני גם מאמין כי יהדות אירופה נמצאת בסכנה גדולה, וכנראה יהודים בכל רחבי העולם נמצאים בסכנה גדולה. מצאת בסכנה גדולה.נ
יהודים נהרגו בדרכים מזוויעות מאוד, כל כך הרבה בתים נטושים, הרבה וסבלנו כל כך הרבה, כל כך  ,אבל למרות שעברנו את הנאצים

והפעם זה יהיה אפילו  .מטרההיהודים יהיו שוב בקרוב אך  ,רק בגלל שהם היו יהודיםו סבליהודים כך הרבה חיים כה רבים נהרסו, כל ו
 ולא יהיה שום מקום לברוח אליו. ,כי זה יהיה ליהודים בכל רחבי העולם .יותר גרוע

]זכריה  העולם תבואנה נגד ארץ ישראלכל אומות  ,ארץ ישראל, בשלב זה או בסמוך לאותה נקודהעלות, יגיע לוכאשר כל יהודי שיכול ל

שליט העולם הוא העולם ו-בוראהוא שהוא ריבונו של העולם, יראה וחו. הוא יראה את כקב"ה אז ה. ופרק י"ד, זוה"ק וירא קיט. שמות ז: ועוד[
 לנצח.

עם כל הלב עשו זאת  .כםעצמ זו הדרך היחידה להציל את. קב"הלאנא, התקרבו  :םלפניכ מתחנןיהודים, אני האחיי מעד אז אני מבקש 
לארץ רו חזכם, תלבית של ואלפיים שנה, ותחזרבמשך בהם לעזוב את המדינות שהייתם אורחים ותעשו מאמץ מיוחד  כם.והנשמה של

 צאצאיו.לואבינו לאברהם  ה  נָ תָ נְ ' ארץ אשר ה, הישראל
' נכון, ה שיעור לאחר מכן.-יותר קשה לאיןהרבה יה זה יה - )לעלות ארצה(צעד בקרוב  יםלא עוש םאם אתמתקרב בצעדי ענק. הזמן 

 .)לעלות לארץ ישראל( זה יהיה הרבה יותר קשהאז שמור את כל היהודים האמיתיים, אבל י
הוא ו )לדוגמא אם יש לו בית גדול ומפואר עם בריכת שחיה(מוותר עליו, הוא  קצת רכושעדיין יש לו ואפילו אם  ,היהודי שעכשיו מרים את עצמו

לארץ  תואותו. אם הוא זועק לקב"ה ומעמיד את עצמו בסכנה בהגע יעזובקב"ה לעולם לא הו ,לו זכות עצומהיש  - יע לארץ ישראלמג
 אותו.יעזוב לעולם לא ' ישראל, ה

אני . יםדברים מאוד מזעזעקרו יאו השבועיים הבאים . במהלך השבוע התחילהאבל האזהרה רק  .זו הייתה אזהרה גדולה -' נדיאהוריקן ס'
ת ו איראהאחים היהודים שלי יום ולילה שמתפלל אני  צטרך לחכות יותר מדי זמן לגאולה.נאני מקווה שלא  .ומקווה שיותר יהודים יתעורר

 המשיח.-את עצמם באמת לביאתיכינו ו ,האמת

. כל-פכו לחסריאנשים הלהם. הרבה האחרונה, יהודים איבדו את החיים שלהם, והרבה יהודים איבדו את הבתים שסערה באני מאוד עצוב. 
הם אינם  אבל הם פשוט לא מקשיבים! הם לא מקשיבים לקב"ה. .יםיהודים סובלעצוב בגלל שאנשים קבלו הלם גדול מאוד, ואני מרגיש 

ה שהם פרט לעובד שהיהדות שלהם היא כמעט בלתי ניתנת לזיהוי,עד , רחוק הלכו כל כךה . הרבחיים כמו שיהודי אמיתי צריך לחיות
 ...וציצית וכו'תפילין מניחים עדיין 

 אזורים שנפגעו מהסופה?דלק לאת המספקים הם לא  מדוע. תורות ארוכים לדלקשמעתי על  מא:א
 ואז הם יכולים להשתלט. ,מהומותשיתחילו הם רוצים  .יהיו מתוסכליםשכולם כדי , הסבל יהיה גדולש: הם רוצים ה'מוישל

 ישראל?-לאנשים לבוא לארץ יםר: איך זה שהרבנים לא אומאאב
ים" זצ"ל אשר חי-דבריה"אל תשכח את  .ככולם שקועים בגשמיות כמו האחריםניינים באמריקה. רובם ו: אני לא יודע, הרבנים מעה'מוישל
 .]דברי חיים, השמטות לפר' ויקהל[ ערב רב ויהודים וגם הרבנים יהיהרוב  )בסוף הגלות(זמן ה ףכי בסו ,באופן ברוראמר 

היופי שלה. בדה את יהברית א-מקום מכוער. ארצותלשאמריקה הפכה  נושהטרגדיות לא הסתיימו. אני רוצה שתבי כםאני רוצה להגיד ל
  במיוחד עבור אנשים שמאמינים בה'.ומקום מסוכן, כה להפם והיא את חירות ובדיאהאנשים 

אבל . נהנמצאים בסכ -שמאמינים באלוקים כל אלו  ,וכדו'ם מיוסלמ, הנוצריםה –מאמינים מכל הסוגים , גם האבל לא רק היהודים בסכנה
יהיה גם וזה בקרוב  ,רוח מרדיפת יהודים-התרוממותסיפוק והנאה מיוחדת ותחושה של  נה, ישיםשולטכמו בכל חברה שבה עמלק ואדום 

 .הברית-בארצות
ואל . הסבל האמיתייתחיל  -, ומאותו הרגע )"חוק מרשל"( החוק הצבאיהתחלת מוכנים. כל מה שצריך לקרות הוא  ההסגר(-)מחנותמחנות ה

הם כנראה יתחילו עם  לרדוף את היהודים בישראל. תנסה"סדר העולמי החדש" לא ההזרוע הארוכה של  ,תחשוב שאם אתה בישראל
 כל מיני סיבות.מיהודים אמריקאים 

היחיד כעת ליהודי, הבטוח ברצוני לחזור ולהדגיש שהמקום  אולם .בסכנה, אנחנו אני רוצה להסביר שבכל מקום שאנחנו נמצאים בעולם
 כדי להיות יהודי. כל מי שמוכן להקריב, יגן על כל מי שזועק אליו לעזרה ה'כי כאן הוא בארץ ישראל. 
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אבל  כאן כבר,אלה שגרים  זה לא קל.זכויות, כי קבלו הרבה י - יבואו לארץ ישראלבוטחים בקב"ה, אשר שמאמינים מאוד והיהודים 
לה'  יםשזועקאלה שמאמינים ובוטחים בה', אלה כל לויסבלו לפני הגאולה. פחות ה', הם בטוח באם הם יתחילו ל ,קב"הבוטחים ב אינם

יָטה']עובדיה:  להם הרבה יותר קל לפני הגאולהיהיה  - בארץ ישראלחיים לעזרה ו ְהיֶׁה ְפלֵׁ ן ת ִ ש   ,ו ְבַהר ִצי וֹּ  .['ְוָהָיה קֹּדֶׁ
גם אם בכנסת, ממשלה של הציונים, הע"ר בערים שלנו, על ההקהילות שלנו, אשר השתלט כביכול על  רב-ברלומר שהעאני גם רוצה 

 - דברים יסתדרוהכאשר ו , הם לא באמת מאמינים בקב"ה.באמת הם לא זועקים לבורא העולםכי יעזור להם. לא ה'  - לה'יצעקו הם 
 !יאבדוולכן הם  ,יחזרו לבגידתם"ר הע

יותר לקב"ה  יםקרוב ותמיד יהיושל הקב"ה,  יםהמיוחדנים הב ותמיד יהי ,בהר סיני השלהם הייתנשמה אשר ה םהאמיתיי םודיאבל היה
  מכל עם אחר בעולם.

 

 לב לסימנים! שימועם ישראל,  -: 4פרק 
 6-00-2302, תשע"גחשון כ"א 

 אמשיך את המסר של אתמול.

 אנו נמצאים כעת בפתחו של סוג חדש של עולם. 
הלימוד יהיה להתפלל או לעבודה עם התלהבות, עם איזה סוג של תקווה שהיום רצים מהמיטה, , קופצים היינו מתעוררים בבוקר, פעם
 ,להתלהבו להתרגשמשהו שיכול לגרום לאדם  מילה.-מצווה או ברית-קרוב יעשו שידוך או ברבאו ש, קידום בעבודהשנקבל או טוב, 

 ד עם העולם.להתמודלהתרגש לחיות, להתרגש 
העולם המערבי. פירושו  ו שללפחות רוב, או והדבר העיקרי הוא שרוב העולם היה דמוקרטי .העולם נראה פשוט, עם חוקים וכלליםפעם 

לא מפחיד, וזה עדיין זה לא היה משהו  - גם אם הייתה מידה מסוימת של אנטישמיות. לחיות בשקטהיינו שאנו כיהודים יכולים  ,של הדבר
 ר מקובל גם בקרב הגויים.היה דב

העולם הפיננסי. לפסגת  היהודים הצליחו לעלות ,ובמקומות רבים אחרים אפריקה, סינגפור,-אוסטרליה, דרום, אנגליה, אמריקה, באירופה
-גןלטובתנו, עושר חומרי ועושר רוחני. כמעט שהשגנו את פועל  -עושים כך שנראה שכל מה שאנחנו , תשובהבעלי  יותר ויותר נםיש
רבי על הציון של וכמובן  ,הצדיקים הגדולים שלנוקברי להתפלל ב, אירופהעשות טיול לעדן בעולם הזה. אפילו יותר מזה, אנחנו יכולים לה

 עולים גם מבחינה רוחנית.שאנחנו והרגשנו  כל שנה, אשר אלפי יהודים נוסעים להתפלל אצלו אומןבנחמן 
 המערבי-למירון, לכותל, להגיע לארץ ישראלאפילו כמה יצליחו ו .ם, ולחזורימיוי-ן ליוםבעיה לקפוץ על מטוס, להגיע לאומכל אין 

  ואנחנו מרגישים שאנחנו יהודים טובים.מסיבות חסד וחגיגות אחרות,  :כבר החיים שלנו כך נהיופחות משבוע. וכל זה ב ,רחל-קברול
 איכשהו הוא יצא החוצה. .א היה ממש כלול בחיים החדשים שלנוא לוה - אשהוהיכן  : שכחנו את הקב"ה.זאת שכחנו דבר אחדכל עם 
 אותנו לירידה נוראית בקדושה.וזה הביא  ,השפיעה בצורה חזקה עלינו ,עגל הזהבים של הגויים, הרדיפה שלהם אחרי חיהסגנון 

 ...?!איך אתה מעז לומר דבר כזה'אם אומר לכם זאת, אתם תגיבו בחריפות ותאמרו: ו .לא יכול להיות ה'קצת קדושה, רק  נההיכן שיש
 .אנו ירדנו, נפלנו לרמה רוחנית נמוכה מאדיותר. קדוש" -"עם יננואכבר  אנחנורוב לשלכם  אני חייב לומראבל  '!עם קדוש אנחנו

, מור' ישקדושה, הים שלנו לא מנוהלים תמיד בצורה ישרה. בנושא העסקה נפלנו נמוך מאוד. .הקהילות שלנו מלאות בריקבון רוחני
 קדושתה., הקהילה החרדית איבדה את כן. למה שהגויים סובליםהחרדית סובלת בצורה דומה -הקהילה

  ."קדושים תהיו" ציווה בתורתו ה'
  !שבת?-מוצאיבחנות הפיצה ב יםכאשר אנחנו יושבים וזולל ,איך אנחנו יכולים להיות קדושים
 הלבושות באופן מינימלי?!נשים עם גברים  'אולם באולינג'בשחק ו הולכים למועד אנחנה-כאשר בחול איך אנחנו יכולים להיות קדושים
 ?!כה ללבושצרימאמא -שיידישעכאשר הנשים שלנו בהחלט לא לבושות כמו  איך אנחנו יכולים להיות קדושים

באופן  ותלבוש שלנוהבנות הנשים ו! הוא קודש. אבל זה לא. זה לא קודששאולי הם לבושים בסגנון שהם גרמו לכולם להאמין 
 ! לנו אויאז  - היו רואים את זה. אם הלבוש הזה נקרא "צניעות"שאבותינו היו מתעלפים אם הם 

שמלות הקצרות ה, הפאות הם מעודדים את, , הם מעודדים את התכשיטיםאיפור. הם מעודדים את הותיהםאת זה מנשמבקשים והאנשים 
 .מיםאשאפילו יותר ופחות מהן, -אשמים לאוכן הלאה. הם 

את הבעלים האלה רוצים  ,למרבה הצערהיו נפתרות. אך רוב הבעיות  יאז ,צניעותותיהם תתלבשנה באם הבעלים היו רוצים שנש
 זה אסור בהחלט!ושל הבעל.  "אגו", כי מסיבה כלשהי זה מרים את הבנשותיהם הלב של גברים אחרים-תשומת

התפילות אזי צניעות, -של חוסר ללכת בנתיבממשיכה הלב והנשמה שלה, אבל עם כל  תומתפלליה לוקחת תהילים בידו גברת כזאשר כ
 מה המשמעות של זה באמת. ו ,מכוונתמה היא אליו. ולמרבה הצער, היא אפילו לא יודעת ל מתכוונתשהיא יגיעו למקום לעולם לא שלה 

למשהו הזהב, -ות שלה קשורות לעגלתפילהגם רוב, אבל למבקשת מה' לפתור את הבעיות שלה, יא בוכה וה, בעיות בחייםאם יש לה 
 לא כשר.

-בגלל שהיא לאשמים להגיע ל ותלא יכול ןאבל ה .אז הדמעות שלה אמיתיותירד מהדרך, מישהו שאם מישהו במשפחה חולה או 
וזה אסור  גברים מסתכלים עליה וחושקים בה, - מהבית ת, משום שכל יום כשהיא יוצאהשווהיא אפילו לא מנסה להיות קד .השוקד

  .בתכלית
והוא עדיין רוצה  ,כביכול תורה-יושב ולומדהועל בעלה שמים כל אדם שמביט בה יהיה קללה עליה במעובדה זו. מתעלמת במודע והיא 

אם הוא לא גם  -בה, כל אדם שמביט בה  סתכלהקללה תהיה עליו כמו גם על כל אדם שמ לכן לב של גברים.-תמשוך תשומתשאשתו 
 חושק בה.

שההוריקן פגע ברוב , כלומר מזרח אמריקה-ןיהדות בצפוהכה את כל המרכזים של יישראל, הוריקן זה בא וה, עם )מהסיבות הנ"ל( ןלכ
  הושפע בדרך זו או אחרת.החרדים . הרוב המכריע של באמריקההקהילות החרדיות 
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אין  :לעשות בלי חשמל יםלא יכול םרים שאתעל כל הדב ורק תחשב. הזהב-עגלעם הקשר העיקרי נותק החשמל, הופסק  הםבתים בב
לעומק הרב  כםדבר שיכול להביא אתשום אין אין אור, אין מקרר. לבשל, אי אפשר , אין סרטים, אין מזגן או חימום, די.וי.דימחשבים, אין 

מזון הן מטוסים, אין כלום. אפילו אין חשמל, אין דלק, אין מכוניות, אי  :אומר לנו מה ה' נוותבי ותרא ,ותסתכל .תרוחנימבחינה שנפלתם 
 קשה להשגה.
". אסונות טבע"אני לא מדבר רק על ועשר. -גרוע פיזה יהיה פעם הבאה ה -כי אם לא ם, את המסרים, סימניהקרא את  !עם ישראל
 מם את בתיהם.ללא חימום, ללא חשמל כדי לחיהודים רבים חיים בימים הקרובים ועדיין  ןלקיפאו דו  ְר יֵׁ טמפרטורות הודרך אגב, 

 !עם ישראל, אתה לא מבין?, אתזאתה לא מבין 
שום דבר, בילים, לא יחבצבא ולא בלא  ,דבר-שוםבישראל, ולא -ממשלתבבממשלת ארצות הברית, או להיות תלויים לא  אומר לנו' ה
 כלום. להיות תלוי ב אחיות, לאברופאים, לא בהלאומי, לא -ביטוחבלא 

 נו. זה כל מה שיש ל !קב"ההאנחנו יכולים לסמוך רק על 
השקר הולך אז קחו את עצמכם בידיים, ותהיו יהודים יראי שמים אמיתיים ולא "כאילו", כי לא תוכלו להמשיך הלאה עם השקר, כי 

 את המילים שלי. כרותז םאת ,קרהיוכאשר זה  ,עלםתי כםשלהגשמיות המיותרת כל . להיעלם

משחרר אותי מאוד, זה זה שאני יכול לכתוב זאת לכם, אמא ואבא, ו .קב"הההוא ישר מ - עשאני אומר כרג, מה אני רוצה לומר לכולכם
 הוא מאוד חשוב. -כי מה שאני אומר 
מזה שאנו מכירים היום וזוכרים בעבר. הבסיס של הכל יהיה שונה  גמרישבקרוב מאוד נהיה בעולם שהוא שונה ל ו,אני רוצה שתדע

 בקב"ה.ביטחון בונצטרך להיות חזקים מאוד  ,לגמרי
הדאגה  .אין לך מה לדאוג .פשוט תירגע ,'הצלחה כלכלית בעתיד וכותהיה לו אם המי שדואג לכסף או איך לשלם את החשבונות, או 

 זה לעשות תשובה, להתפלל לה' ולבטוח בו. –מה שאתה צריך , וכל קב"ה ידאג לנולא תעזור לך! ה
גם אם מה שהקב"ה וטובה עבורנו. -בדרך שהיא הכיעושה את זה  להיות. ה'אמור א הוחושבים ששאנחנו  כפילהיות  אמורהעולם לא 

מה שאנחנו צריכים לדעת כל וזה  .הדרך הטובה ביותר עבורנו יהו, אנחנו חייבים תמיד להיות בטוחים שזנו לא מתאיםעושה נראה ל
 ולהאמין. 

 מאד. מאדמאושרים נהיה אנחנו סופו של דבר ב

 פעםהיתה נראית  יהדות(ה)ידישקייט אך איך ההסבר לילדי– :5 פרק
 7-00-2302 , תשע"גחשון כ"ב 

 .אני רוצה לכתוב על חינוךהיום 

 .ישראל-עםכי זה מה שמבטיח לנו את העתיד של  ,חלק החשוב ביותר של היהדות שלנוהחינוך הוא ה
, ילדיו אחד , יש סיכוי שאחרי דוראת החינוך הנכוןומי שלא יקבלו  ., הם עתידו של עם ישראל'רצונו של האת לעשות חונכו הילדים ש

 כבר לא יהיו יהודים אמיתיים.
-. רוב בתיעל היהודים יםהברית של אמריקה, לפחות עד עכשיו, ויחד עם זה גם הגויים שולט-הזהב שולט בארצות-עגל ,צערהלמרבה 

 בתורתו של הקב"ה.ולא  "תורת עגל הזהב"-ספוגים בגשמיות, ספוגים בהחרדיות ישיבות ההספר ו

הציצית את ם, הצדדילמשתלשלות האת הפאות , כיפה על ראשםאת הפניהם. אנו רואים ילדים בחיידר, מביטים באנחנו מסתכלים על ה
את יכולים לראות גם אנחנו  .ומאפיינים של העולם המודרניהבעות של תוקפנות אנחנו גם יכולים לראות על פניהם אך שלהם וכן הלאה. 

שמים -פנים של ילדים יראיפניהם ולא רואים מביטים על אנחנו  ג'ודו זה לזה.מכות לתת  יםמנסחרדים, כך -כל יםשנראנים ך הקט'הקינדרל
 לא רואים הבעת פנים של תמימות, המאפיינות יהודי אמיתי.באמת, 

דור שגדל על פיצה, הקב"ה. ם עם בדו את הקשר שלהיהם א .איבדו את החן היהודיהיום, חיידר הילדים הקטנים שהולכים להרבה מ
למרבה הצער, בני הנוער בקהילה שלנו סובלים מאוד ממחלה שמים. -ירא של ילד קטן תמיםלא יכולים לקבל מראה  ,קולה וגלידה-קוקה

 הגשמיות., של 'הזהב-של עגלהמחלה 'נוראה, 
חצאיות קצרות ה, חולצות טריקו נפוצות ישראל.-הן מאד רחוקות בדרך כלל ממסורת הצניעות של בנותהיום  'יעקב-בית'הבנות של 

 , ולא תמיד מכופתר עד למעלה. קצר מדיוהוא הדוק מדי, הרוב  )של הסמינר(תלבושת אחידה וצמודות. ואפילו אם יש להם 
תורה,  עם קצתמשולבות השיחות של הבחורים עשויות להיות  .ומלאות בגשמיותהשיחות בין הנערות הצעירות הן בדרך כלל שטחיות 

 ולא בקדושה. השיחות מלאות בגשמיות רובאך 

  !הדבר העיקרי, הקדושה, זה מה שחסר
  !?תאבות ואימהו יםשומע םאת !?יםשומע םהאם את

  כם!ילדים שלל הקדושם את הלא העברת םתא
את הילדים  יםלוקח םאת '()'בין המצריםשבועות הכי בשלושת  ,וכדו' לצאת לשחק באולינגפים מעדי םשבת את-מוצאישבבגלל ? למה לא?

חלביות.  'מזון מהירמסעדות 'את הילדים ל יםלוקחם לאכול בשר, אז את יםלא יכול םשאתכהימים -תכי במהלך תשע ,רק שעשועיםאלפ
 ?!יהדותזה נקרא הדבר ההאם 
דים את הקשר שלהם ואז כשהם עושים דברים מתועבים, כאשר הם מאב .כםלילדים של םאות תםוהעבר "פלסטיק-ם בניתם "יהדותאת
את הקשר  תםבדיאכן גם האבות, הסבים והסבתות, ו תהאימהו ,כל כך בהלם כאשר רובכם ם. אבל למה אתמזועזעים םאת – קב"ההעם 
 מאוד רע.-וזה רע מאוד. זה מאוד ?הקב"העם 
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-מהיהודיכמעט לגמרי שונה ום של היהחרדי -. היהודינונפלהזמן הזה  ובמשךדורות,  ארבע-שלשכה עברו השני-העולם-מתחילת מלחמת
 .החרדי של פעם

אך משהו גדול מאוד המדרש מלאים בקולה של תורה, -הלימוד. בתי-ים לומדים, וניתן לשמוע את קולותכמובן שהישיבות מלאות בבחור
 נםושם, יש-פהש אף אחד מהם, כי אני בטוחשל. אני באמת לא יכול להגיד הלימוד שלנו-הקב"ה. הוא לא הוזמן למוסדות –וזה  .חסר

דואגים לכובע שלהם, לצבע העניבה, האם הגילוח שלהם חלק, כמה יותר בחורים ה –אבל ברוב המקרים ה', אנשים שעדיין מחזיקים ב
לא ה'  - המקומות אלל ן.שלההתסרוקות ודואגות לאיפור שלהן, לבגדים שלהן, הבנות ו. וכו' צמודים הם המכנסיים, והאם הם רזים מספיק

 הוזמן.

 דולריםפי אלות כמה מאהשיג לומד, ההורים שלה צריכים לששידוך עם בחור הוא שאם בחורה רוצה  ,שלנומנהג גרוע נוסף בחוגים 
החיים -לרדת מרמתבלי מלשבת וללמוד כל חייו יוכל חכם -שבעלה התלמידכדי להבטיח מה צריכה ללמוד מקצוע הנערה עצ, וגם )נדוניה(

 עוד לפני שהוא מתחיל לבדוק את השידוך.  ,זה כלהיה רגיל. והוא הגשמית ש
האופי הטובות שלה, אלא מה הגובה שלה, -הבחורה, והם לא מתכוונים למידות מבקשים פרטים על המידות שלהבחורים של היום גם 

 .קב"האין מקום ל ,לצערי ,בכל אחד מהמצבים הנ"למידת השמלה שהיא לובשת וכדו'. 

בעצמכם שמתם אתה  עצמכם עשיתם את זה.באתם ש מפני, ם למצב הזהאחראיהלהיות  כיםהול םאתבתות, , אבות, סבים וסתובכן, אימהו
ף']ירמיהו ב':  אותום צריכים כאשר אתם באים אליו רק אתאת ה' בצד, ו ַלי עֹּרֶׁ י ָפנו  אֵׁ נו   ...כ ִ יעֵׁ ש ִ ת ָרָעָתם יֹּאְמרו  קו ָמה ְוהוֹּ ' ה ,כאשר אדם חולה .['ו ְבעֵׁ

בכל אך  ה'.בכות לל יםמתחיל םאז את', ודוכשלא נדע,  ,הרבה כסףהפסדתם כאשר , או שמורה, ה' יאיזו טרגדי נהר ישכאשירחם, או 
נדחק  קב"ה, והכםלטריקים הישנים של יםחוזר םאת ים,רוצ םאת מה שאת יםמקבל םיודע טוב מאוד שברגע שאת' זה לא עוזר, כי האופן, 

 לשולים.
ם בכלל לא עִ  –ממך מבחינה טכנית, אבל הלב והנשמה  ים, אתה מנסה לעשות פחות או יותר מה שמצפאתה שומר תורה ומצוותנכון, 

הכל חסר. כמו שאמרו  –הכל שלם עם ה' יתברך, ואם הלב חסר  –]כתב רבנו בחיי בס' 'כד הקמח' ערך 'עצרת': 'העיקר תלוי בלב. ואם הלב שלם עם ה' יתברך   .ה'

 .בעי'.[)סנהדרין קו:( 'רחמנא ליבא 

מי הם? החרדית כיום. -המובילים את המוזיקהאנשים ה, שלנוהזמרים את  ו. תראביראת שמים וחוסרעדינות מסוים -מצב של חוסר נויש
גם אם זה סוג של מוסיקה  לקב"ה. הצליל של המוזיקה שלהם הוא קולו של הרחוב האמריקאי. יםבו, לא קרעדינים-מחוספסים, לאאנשים 

 . האמריקניתמציאות השטחיים של ה הצלילי קול של הרחוב.רכה, זה עדיין ה
הם רוצים והנשמה. לב השירים הישנים עם ה, של פעםרוצה לשמוע את השירים ינו א ה. היהודי החרדיפעם נעלמייתה ולכן המוזיקה שה

וך, תנועותיו אינן תואמות מראה של ואפילו אם הזמר נראה כמו צדיק עם זקן ארים צעירים עם תנועות רחוביות, שהם מגולחים לרוב, זמר
 חסיד.

אז לא יהיו  - כי אם לא .האחרון לפני המשיח-ן, ובגלל זה, זה חייב להיות הדורהחינוך שלנו יורד לטמיו אנחנו מאוד מבולבלים.ועכשיו 
פעם, אבל לא יותר מזה.  התיהיהדות היפה כמו שהלנו כמה שרידים של  ואולי יהייהודים אמיתיים, ה' ירחם. דורות עתידיים של יותר 

 .נפש הגיע הזמן לעשות דין וחשבון ,ישראל-עם ,היהדות האמיתית כבר תיעלם, ולכן
לפני אבל  הספר.-הזדמנות מצוינת לדבר איתם לפני שהם חוזרים לבית כםיש לו ,בבית כם, רבים מהילדים של"סנדי"לאחר סערת 

 םאתאמיתית. -י יהדותמה םשכחתכבר  םבגלל שאתלדרך הנכונה,  כםאתיכוון ' שבפני התתחננו תשובה ותעשו איתם,  יםמדבר םשאת
חיות ל יםלא יכול םאת .חיות בשני עולמותל יםלא יכול םאתמה. יוגם להשאיר אותה של - גם לאכול את העוגה יםלא יכול םשאת םשכחת
ִעפ ִ '] .הגויי וגם בעולם היהודיבעולם גם  י ַהס ְ ֵׁ ת  ְֹּסִחים ַעל ש ְ ם פ  ֶׁ . עם כל מאד הרבהפסידים מ ם, אתכיםהול םדרך בה את. ב. מלכים א' י"ח['יםַאת 

 את מהות החיים.אתם מאבדים  -הגשמיות שלכם 
 םאת .['דוֹּ בוֹּ כְ לִ  נו  אָ רָ ב ְ ש ֶׁ  ינו  קֵׁ לוֹּ א   ךְ רו  'ב ָ ] קישוטי הגשמיותרצונו של הקב"ה ללא כל את לעשות  – היא הסיבה העיקרית לחייםקב"ה רבה ליהק

 .אחרדומה פלאפל או כל מזון , פיצהאוכל רחובי כמו אכילת אחרי מקד בהתקרבות לה' להת יםיכול ינכםא
באה להעיר את הקהילה  וזהאיומה הסערה הלהם ש וריהסב. היהדותעל המהות של  כםעם הילדים של ותשובה, דבר םאחרי שעשיתו

, יהדות של אמיתית-, אבל יהדותמים, שריפה וכדו'-שיטפונותרוח חזקה, הגשמיות יכולה להיעלם ע"י סופה, אמנם לעובדה ש החרדית
חזק בקשר הזהב ולהחזיק -מעל לעגלאנו חייבים להתעלות  ,קב"ההעם  ,א נצחית. ואם אנחנו רוצים להיות נצחייםיה - תוומצו-תורה

 והמצוות.-האמיתי שלנו עם הקב"ה, ע"י התורה
וכל של החיים שלנו, ביום ובלילה. להיות החלק העיקרי ים צריכת המצוות הם, שקיום התורה ושמירלהסביר לאבל אנחנו חייבים 

 .להשמיד אותנוהרע כדי -על ידי היצרנשלח זהב" אשר עגל ה"רק  םהבילויים הטיפשיים שיצרנו לעצמנו ה

ה שלך היא מאוד החשיבעדינות. חות שלך לא הבדי הפכת להיות איש רחוב. הביגוד שלך לא מתאים לאדם חרדי.אתה היהודי החרדי, 
  .יהודילא נראה כמו כבר פרימיטיבית, ולכן אתה 

 לנו.אוי ומתבדחים, ומפטפטים שטויות  יויחד אתה יושב בקבוצות של בעלים ונשים
 . לנואוי יהודי טוב, -חינוך בזהחושב שאתה נותן לילדים שלך שלך ואתה  תהנייד-ההסוכ עם 'דיסנילנד'אתה הולך ל

 . לנואוי מסעדה כשרה, שם כי יש  'דיסנילנד'אין שום בעיה ללכת ל
 לנו.אוי  ,ולקחת אותה לכל מיני מסעדות ובילוייםעם נערה להיפגש עשר פעמים בשידוכים אין כל בעיה 

נשואה, וכמובן שזה ממשיך עם -רור כאשה לאיבבמת לה להיראות שגוראם האשה הולכת עם פאה ארוכה ומפוארת בעיה לנו אין 
 לנו.אוי  ,חושפנייםבגדים 

 לנו.אוי בגשמיות, המוח שלנו מלא בכסף ו
 . לנואוי שלומדים, חורים האלה רוצות בבנות וכל ה

 שבאמת רוצה ללמוד.בחור אף פעם זו, לא תוכל להבין אבל בחורה כ
בתשובה,  , אם האברך לא יחזורובסופו של דבר ,צד התורהבהזהב והרגל השנייה -עגלשקועה בהיש רגל אחת האברכים שלנו רוב ל

 תורתו, ויטבע בעגל הזהב.את יאבד הוא 
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  לאבדון. ךישראל הולעם נשבר. שלי  לבה? כםמה אני יכול להגיד ל
שב על הרצפה, שלמה. בין שעכשיו הוא הזמן לעשות תשובה, תשובה תוקשה בקהילה החרדית שלנו, קח את הסערה הזאת שפגעה , לכן

בקש סליחה על שהרגת את כל היהודית. -רציחתה של הנשמהעל רצח, מחילה על כל -דםקובקש , ו, שים אפר על הראשתקרע את בגדיך
מחילה על מהקב"ה סליחה ובקש  הזהב.-בכיוון של עגלששמת אותם בכך , של החיים נכון-בכך ששמת אותם בכיוון הלאהמשפחה שלך, 

 וזה נורא. מות.לא נעיעבירות, עבירות  יש לנו הרבהגשמיות, בגלל שאנחנו כל כך קשורים ל ,, ולצעריעבירה ועבירהכל 
שהקהילה החרדית מעולם לא נאלצה להתמודד  – עם ישראל, הקהילה החרדית סובלת מעבירות שמאד מביך לדבר עליהם. עבירות

 אלה.העבירות האשמים בחלק משישיבות -ראשיאפילו , ישנם אבל עכשיואיתם. 
לך, אבל רק אם אתה באמת רוצה ' יסלח הולהתחנן למחילה. לקב"ה, לבכות  ובה.לשבת ולעשות תשעליך  .מה עוד אני יכול להגיד לך

ם אתה חושב שהסערה הזו א .צחוק-בקרוב תוכל לראות שזה כבר לאאז כל זה הוא בדיחה, ואם לא, אם אתה חושב שאת דרכך, לשנות 
 ולך לקרות.לראות מה החכה  –קשה הייתה 

ליום אחד, כמו שאמרו לך יום או -צום לחצילא רק ו. ראל, לעשות תשובה, תשובה אמיתיתישעם  ,אני מבקש ממך ,אני מתחנן בפניך
)במונסי שבארצות הברית, יהודי חרדי, בעל תוקע ומגיד שיעור, במשך שנים.  הטריפאותך בלעשות כאשר התגלה כי אדם מסוים האכיל הרבנים 

אתה  .לצום יום אחד לא מספיקזה  .שנים רבות בחנות שלו ליהודים חרדים ולאולמות שמחה(בזדון בכמויות גדולות מאד במשך טריפות ממשפחה חשובה, מכר 
ואתה לא  ,כשרות שלךהביודעין, עדיין אתה לא זהיר עם -לאשקב"ה שיסלח לך. אפילו אם אכלת טריפות ללהתחנן לעשות תשובה, צריך 

 קטסטרופה. יהוז – זה יותר מנוראבעצם א. וזה מצב נור .ולא נשארה לך קדושהכמעט ו .זהיר עם כל היהדות שלך

ת מחילה על כל אחמה' בקש וותפילין שלך, -עצמך בטליתאת עטוף , שים אפר על הראש עם ישראל, שב על הרצפה, קרע קריעה,
ם ' ]יחזקאל י"ח: שנהיה , יהודי אמיתי בדרך שה' רוצהאדם חדשנהיה וחוזר בתשובה, תחליט שאתה כך אחר ואחת מהעבירות שלך.  ו  ָלכֶׁ ַוֲעש 

ה ב ָחָדש  ְורו ַח ֲחָדש ָ  .'[לֵׁ
להם תסביר ו ,הבנים והבנות שלך. קח כל גיל בנפרדאת קח  סביר להם מה זה להיות יהודי.ות, אני מציע לך לקחת את כל הילדים שלך

 לא חשוב יותר מלהיות יהודי אמיתי.בחיים ששום דבר המשמעות של להיות יהודי,  ימה

 , רחמנא ליצלן.למען היהדות ם שלהםחייהלהקריב את יהודים יצטרכו . ייתכן שאפילו תתגבר בצורה נוראהטישמיות אנהבעתיד הקרוב 
תוך מהוציא את חיי הגשמיות אנחנו לא היינו מוכנים ל היומיום שלנו ולעשות קידוש ה'.-שלא היינו מוכנים להקריב את חיי מפניולמה? 

 להקריב את עצמנו.נידרש נו כי אכן ית לכן .ונה על כך[]רבנו י החיים שלנו ולעשות קידוש ה'
דוקא -ילד כזה יכול להבין שצריכים לאואיך חרדית? -אנטיחרדית שהיא -במציאות של חברהאיך ילד יכול להבין דבר כזה, אם הוא גדל 

שהוא יצטרך לעזוב את כל הגשמיות של כי לחיות כיהודי אמיתי, זה אומר  ,למות על קידוש ה', אלא "לחיות על קידוש ה'" כיהודי אמיתי
 הרחוב ולעלות רוחנית כדי לקשור קשר עם הקב"ה.

 . היהדותה תאיך פעם נרא ךהסבר לילדי
כם את להזכיר ל יםיודעים, אז אולי סבתא או סבא יכולכבר לא עצמכם או שאתם בשאתם עצמכם שכחתם  ,הבעיה היחידה היא

 המשמעות של להיות יהודי.
יניות, עם איפור בלונדות פאות לובשוהרבה סבתות מעל גיל תשעים  .לא נראים כמו אבותיהםהסבים והסבתות אפילו  ,וםכי ,עם זאתאך 

מבוגרים עם ואתה יכול לראות גברים  הם. שכחו גםהסבים ורבים מישראל אמיתית נראית. -אפילו הן כבר לא זוכרות איך בת ..על הפנים.
 וזה באמת עצוב. ים",צִ ו  ק"שְ כמו פטפטים זקנים ארוכים, שמ

, ודרוש זאת 'להיות יהודי'למד את הילדים שלך מה זה  .ולמד את הילדים שלךאת היהדות כמו שהיתה, נסה, נסה למצוא מישהו שזוכר 
ה הגיש. הם הכניסו את בקש זאתגדול, כך שזה לא הולך להיות קל ל 'עסק' הםישיבות בתי הספר והאגב, דרך ו ספר ומהישיבות.ה-מבתי

 ואתה כל כך שמח עם זה. ,הספר שלך-לבתיהגויית 
ת שלך, זורק או מנמיך מאד את הגשמיוומסלק , שאם אתה לא זהרה שקבלת מהקב"האהיא  נדיאהוריקן ססופת ה, אני מזהיר אותך

 ממך את הגשמיות בצורה חזקה יותר.הקב"ה יקח  יאזאשר תחבר אותך לקב"ה,  וחוזר ליהדות האמיתית שלך
 בלי לסבול.צדקנו, ושכל היהודים עם הנשמות האמיתיות יינצלו  לקבל את פני משיחיזכו ישראל -ל שכל עםאני מתפל

 אנחנו טובעים בים של חומרנות -: 6פרק 
 8-00-2302 תשע"ג,חשון כ"ג 

ארצות , הברית-ארצותבמזל טוב שבגלל הבחירות  ! לאחל?...מזל טוב לעם האמריקאי ,להגיד ךמה אני צרי !?...מזל טוב, מה אני אגיד
, כי זה בהחלט סימן שאנחנו קרובים עצובאני לא יכול להגיד שאני  ?ובמיוחד ליהודים מאמינים ,תהיה ראויה למגוריםלא הברית בקרוב 
 מאוד למשיח.

שלא  , כל כך הרבה רצון"בין מסיבה למסיבה"שחיים , כל כך הרבה בזבוז, הפיצה כל כך הרבה גשמיותמדינה שלא היתה  מעולם
 הגרוע ביותר.ו כל מצב אפילו הקשהרציני, ולהפוך לבדיחה באופן שום דבר התייחס לל

לרצות עוד את החושים שר מגרה אמזון רעל, רעל לנפש, ורעל לגוף, כ ביכול להיחשמדינה שחיה על מזון שבהחלט  מעולם לא היתה
 ועוד.

כל אדם את הזכות יש ל, שבה לכאורה העז לדבר נגדהשאף אחד לא , וקותלאלכמו דמוקרטיה סגידה לבה יש לא היתה מדינה ש מעולם
 .ללא כל חששביטוי -לחופש

 הברית.-כמו בארצות העם בממשל-על נציגיך מוסבה העם מדינה ש מעולם לא היתה
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לחיות ת מדינה אשר נתנה את האפשרו ,לנהור אליהליהודים ואשר גרמו יסוד -חירויותניתנו כל הרבה מדינה שבה  מעולם לא היתה
 על היהדות שלהם. רלויתו, לחיות חיים של חומרנות, בתמורה ובשלוה בשלום

בסגנון חרדית -חיי גשמיותשבאמת להאמין אשר אדם חרדי יכול היה אמריקה, -של-הברית-מדינה כמו ארצות מתקיי מעולם לא היתה
 ה.ם השנימלחמת העולסוף לעד בעולם לא היה מקום כזה  צה.ומה שהקב"ה רזה  -אמריקאי 

 החרדי.עולם כל הל של מותג 'היהדות הפלסטית', האמריקאים-החרדים-הגדול ביותר של היהודיםאמריקה היא היצואן  ,יוםכאבל 

לא היא  .נגמרהכבר שארצות הברית של אמריקה  כם, אבל אני אומר לזו הלאהלהמשיך בדרך יוכל הוא למי שחושב ש "מזל טוב"אז 
 .נוכבר נלקחו ממ - פעם-שהיו לו אימאוד ברור לכל אזרח שכל החירויות -זה יהיה מאודקרוב מאד , ובצורה שוםבמת יותר קיי

אחד, -אחד )ייעלמו(הם, יושמדו שהם האמינו ב )הסיסמאות(כל הקלישאות שבגלל קהילה החרדית, עכשיו זה יהיה מעניין איך זה ישפיע על ה
הגשמיות את  אשר חיסלוההרס הנורא  'נדיאס'עם בואו של  :דבר אחד בטוחאך . מחקו באחתיאו אולי  ,ייםנש-שנייםבקצב של או אולי 

 .3-רד עד להדולר יערכו של  – של אנשים רבים
לא  מעולם בכל מקום.זה ישפיע דומינו -כמו אפקטו ,בכל רחבי העולם. זה יתחיל בארצות הברית כלכליות ותהדברים האלה יביאו לירידו

 .להשיג שליטהרוצים ובכך הם אבל זה מה שהמנהיגים רוצים,  ,בכל ההיסטוריה, בעולם כולוהיתה נפילה כזו 

יצטרך  )כמו ביציאת מצרים(ישראל שוב -אנחנו מגיעים לזמן שבו עם ך לבחור.רטצתאתה יש לך בעיה, ושולט בנו, ולכן  רק ה' !עם ישראל
על קידוש ר למות ובחזדקק לי לא יני באמת מקווה שאף יהודאו ,הגדול ביותר עבור יהדותםלהיות מוכנים לשלם את המחיר או  :לבחור

גרום לכעס מצד אמורה לבחירה זו הו .ה'ל קידוש עשאנחנו צריכים לבחור לחיות  הוא אבל בטוח ה' ירחם. י,ה', אבל זה בהחלט אפשר
 ."אליטהים "אלה המכונת של תוכניולמאוד חרדים, ולהפריע את זעמם של היהודים שאינם ולעורר שלנו, החרדים האחים והאחיות 

 !?אף אחד לא אוהב את היהודיםאתה לא מבין שהאם  !?'כוונתהעל 'אתה לא מבין שאתה האם  ,עם ישראל
שה' גלל ב שרדו,, אבל הם לא ילא יפגעו מהמצבהם  –בממשלות בכל רחבי העולם אשר נמשכו והשתלבו  חרדים-לאהאולי היהודים 

לגרום לך ינסו כאשר הם  ,ישראל-עם ,בלא. רב או עמלק או סתם גויים רגילים-ערבבטח הם ל בשלטון( )אשראלה הבוגדים ה תן להם.יא ל
 לא יהיה קל.ממש זה וזה לא יהיה קל.  .כי הוא יציל אותנוולבטוח בה'  'לא!' :אתה צריך להגיד', הלעזוב את דרך 

, מקום בעולם-אתה לא תוכל לחיות כיהודי בכלקשה, אבל  יהיהגם  –לארץ ישראל לעלות ו .להישאר בארצות הברית יהיה קשה מאוד
 ישראל.-בארץ ,למעט אולי כאן

ישראל -הולכים לנסות לשלוט במדינת ם יהודים אשר חלקם מכונים 'חרדים'חרדים יחד ע-הלאהיהודים שבו החל כבר הזה עידן ה
, אבל יש סדקים בניסיון זה להרוס את בתאום מלאוהם עובדים יחד באחדות ואמיתית. ה-מטרתם היא להשמיד את היהדות לחלוטין.
 היהדות.

מיני ואני לא מדבר על תנועת התשובה. אני מדבר על יהודים בודדים רבים מכל  .קב"ההמתקרבים יותר ויותר אל יהודים יותר ויותר 
 .פרט לקב"ה ,אחד-אףאפשר לבטוח בכלום וב-, ומבינים שאיאת האמת יםרואים, אשר רקע

זה יהיה ו .'ובית המקדש השלישי משיחההעולם החדש של ', אלא של 'החדש-העולמי-הסדר'יהיו הבסיס, לא של הם  –לה והיהודים הא
 הזה.-נצח בעולםההטעם האמיתי הראשון של 

 של מה 'תצוגה מקדימה'הם רק מאוד. ות עדיין קלן אבל ה עלינו מכות,כבר הביא  'הו. מצריםכמו במכות,  הקב"ה מביא עלינו הרבה
 אך בכל שהעולם סבל. המכות, היהודים לא סבלו יותר מדי מ)אשר הוגדרה כסופה הקשה ביותר של המאה( 'נדיאס'לפני הסופה  שעומד לבוא.

חיים ללא כל כך הרבה אנשים וכאשר כל כך הרבה בתים נהרסו,  ,שב שזה יעבור ללא הרסחנדי פתחה את העיניים של מי שאס ,זאת
 ת החרדית.מזון ומים גם בקהילה היהודי מחוסרסבל רב יש חשמל, ו

-של-בים תכבר טובע ,באופן כלליה, אמריק, שהקהילה היהודית החרדית בומתפלל שהרבה אנשים יראו את האמת האז אני מקוו
חרדיות משפחות יהודיות  .חופשות, חופשות סקי .שלהם , וזה הדבר העיקרי בחייםות כלכליותכסף והצלחשקועה ברדיפה אחרי וחומרנות, 
סקי וגולשת -מאמא נועלת נעלי-הבעיה אם האידישעמה  ..זה.הם לא יכולים להבין מה לא בסדר עם  ,סקי. למרבה הצער-חופשותלהולכות 

 ...כלל!כשר לגמרי, ואין בזה שום בעיה המלון  ...שום דבר רע בכלל!אין  ...במדרונות השלג?!
ונשים ה עם זה, בעלים ונשים עם בעלים וסעים בקיץ להרים, יושבים ומפטפטים זנאבל  ,חופשות סקיהיהודים האחרים שלא נוסעים לו

, אבל שעשועים אחריםאו  בידורלעשות  ואשיוצאים כדי לשחק במשחקים  כל אלהו ,ם שטחיים וטיפשיים, והדיבורים שלהם האחרים
 כל השטויות האלה.ה' יעשה סוף לבקרוב 

ממך את כל מוחק זה ואתה נהיה אדיש.  אתה לא חושב על שום דברמביא אותך למצב בו אית תרבות האמריקב 'הבידור'מהו בידור? 
דבר זה משאיר אותך על רמה שטחית ביותר. והחושים שלך, כל את  וממלא מפציץזה  .םשאינו קיידמיוני עולם לוקח אותך להרגשות, ו
 ק מהתורה.זה חלשו 'כשר'ואתה עדיין חושב שזה  ,את היהדות האמיתית שלךגוזל ממך 

דיבורים בזמן הואני אומר ש .תפילהזמן הישראל היא שהם מדברים ב-אחד חלם שהבעיה העיקרית בעםרב ימים כי מספר שמעתי לפני 
רצון לבדר ה . זה"עגל הזהב"מחלת המחלה עצמה היא  מחלה עצמה.הולא  ,של המחלהלוואי -, תופעתסימפטום , הםתוצאה םהתפילה ה

 וכן הלאה וכן הלאה.  ,לנו סיבה לקום מהמיטה וללכת לעבודהנו שייתגשמיות, -של שיאיו לכל מיני סוגים ותנולהביא אמנו את עצ
 כך מעניינת באמת את רוב האנשים.-כל-היהדות לא

המדרש בית יושב בוא שה לו . זה לא מספיקך גשמיותצריוא ה .לא אותו הדבר כמו פעם ואה -שיושב ולומד  שמים-אברך יראאפילו 
ובוודאי שילד שאין לו  .שגורם בעיות עצומות עם המשפחות דברלעבודה,  השולח אותוא ולכן ה ,חייבת ללכת לעבודההאשה ד. מוול

 .יםל לחיות חיים יהודים אמיתיובבית אמא, לא יכ
)שם של בובה ן' ל'בובת קֶׁ . והאבא שלנו הפך )שם של בובה מפורסמת באמריקה עם לבוש של פריצות(בארבי', -תבובמאמא שלנו הפכה ל'-האידישע

התרחקנו כל כך מהצניעות שוחושש  ני מפחדא !...יכולים לעשות תשובה? 'קן-בובה'ו 'רביאב-בובת'. האם גוי באמריקה(-מפורסמת בצורה אבא
 היהודית האמיתית עד ששכחנו בכלל מה זה "תשובה", ואיך חוזרים בתשובה.
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, אבל אף אחד כולל-ישראל כל אדם שני הוא ראש-'. כאן בארץעסקים גדולים' םה שלנווהכוללים , הישיבות תי קודםוכפי שכבר אמר
סביבו יכולים לעשות כסף שאנשים ההדור, אבל -גדול בתור? הוא לא יכול להרוויח כסף "הדור-גדול"זה מה  הדור.-לא רוצה להיות גדול

 .לנו אוילנו, אוי  .'גדול הדור'מ
סבים אפילו המגיל הילדות.  בהםהוזנתם שקרים שכל העצמכם מאת  ונתקם, יקחו את עצמכם בידי ,ישראלעם  :רבהברצינות ו ,אני מציע
עברו חמש או שש דורות של שקר, החל מתחילתה של תנועת כבר והאבות, הסבים והסבתות  מהותיהא שקרים האלה.ב לעטוהו והסבתות
 ההשכלה.

  .אבל הגרוע ביותר הוא הדור האחרון
להתמודד יוכל לא כך, -כל מי שמחובר אליו כלו ,הזהב-הולך להרוס את עגל' . הכםמקל של-על-את הסוכרייה הולך לקחת ה'ועכשיו 

 . עגל הזהבל בלי השקרים שמלא יהיה מסוגל לחיות הוא כי את חוסר קיומו, לסבול יוכל לא  . הואעם זה
ה הבאעברו את התקופה הם אלה שי – בו בלי להרפותדבוק לממשיך בעקשנות , מי שועולם בכל כוח-לבוראדבק מי שעם ישראל,  ,לכן

 ייעלמו מהמציאות.הם או שיעשו תשובה מתוך ייסורים שלא נדע, או ש – האחריםבצורה הרבה יותר קלה מאשר האחרים. כל 

 יתכן וחלק מהאנשים כבר יתייאשו!ארוכה עד שהמשיח יגיע. כה תקופה עוד מא: נראה שיש לנו א
זה הולך להיות. כאשר אנו בדיוק ככה  – , אשר סחפה את הכל במהירותנדיאסאה הפתאומי והמהיר של הסופה בו: בדיוק כמו מוישל'ה

הכניס את למשיח בלי ללחכות ופשוט  ,אלהעם הדיבורים האז אני מציע להפסיק  !אחד ברגע ,המשיח יופיע פתאום, מיואשים לחלוטיןנהיה 
 יכאון ללא סיבה.לד כםעצמ

 ..אבל זה עדיין נראה שיהיה לנו להתכונן לתקופה ארוכה של זמן עד הגאולה., יואשתאמא: אני לא מ
זה ושל זמן.  לעידן חדש נכנסיםיכול להשתנות. אנחנו המצב , כי בכל רגע יםטוע ם. אתלב-תשומתלי שוב ב ו: אני רוצה שתקשיבמוישל'ה

, דבריםאנחנו חייבים לעבור כמה  והכל יהיה שונה., תעורראנחנו נ ישתנה.המצב  –ו המרגע אחד למשנ לא אומר שזה יימשך הרבה זמן.
 זאת שברגע קט אחד הכל יכול להשתנות. אנחנו יודעיםו ,תהליכיםכמה 

)כלומר פעיל  פעם, הוא כיום חי ובריא-שחי אי עאני יודע שכל רש ישראל. על עם? הלב שלי נשבר ...אבאמה עוד אני יכול להגיד, אמא ו

אנחנו עומדים בפני תקופה קשה מאוד, אבל  שונאים את היהודים שמאמינים בקב"ה. , אבל במיוחדהיהודיםונאים את וכולם ש .במלוא כוחו(
 ציל אותנו. ' יה

 חיים נשגבים ומרוממים יותר ויותר., לנצח , והחיים יהיו קרובים לקב"ההקרבנותאת המקדש ו-את בית ובקרוב יהיה לנו ,נצחיעם ישראל 

 שאני אוהב אתכם ות שלי אליכם הן רק בגללהמילים הקש -: 7פרק

 9-00-2302 תשע"ג,חשון  כ"ד

מאד  כההייתה ארו הזוגלות האני יודע ש .כהלומר את כל הדברים שאני אמרתי עד קשה לי מאד שזה ידעו יהודים הכל אחיי שאני רוצה 
המציאות ת כל תביא אאב ש-יש תכניתלה' אני יודע כי  .אני יודע שהכל לטובהכיוון אותנו בכל צעד וצעד בדרך. ' וקשה. אני יודע כי ה

 אחד גדול.ה -ילהללו
 רחם על עמו.יכל יום ש אני מתחנן בפני ה'
ראינו כיצד אלפיים שנה שנדדנו ממקום למקום, פעמים רבות כמשך בכי הבן  ,אנא .אם ירדנו מהדרךאל תכעס עלינו אנא ה', אנא ממך, 

היהודים שהם דור שני או שלישי של יהודים אפילו  .. עברנו חיים קשים מאדעצמנו נטבחנונחנו אופעמים רבות המשפחות שלנו נטבחו, 
 גם עליהם, כי הם פשוט לא יודעים.ם רח ,אנא ה' .הקב"העם הגויים, ירדו מדרכו של  בשלום יחסישחיו 

ו, את יתותחושאת הרגשותיו, בד יא יהודימהדרך, ה הסטי, ות של התרחקות. אולי אחרי דוראמיתי רוצה להיות קרוב לה' יכל יהוד
 לו להתעורר שוב.תן  ,'קב"ה, אבל אנא הההקשר שלו עם 

אנחנו נהיה מחוברים לקב"ה, מאומה לא יוכל למנוע או להפריע לנו לחזור וברגע ש אמיתי.-יכל יהודקשר עם את היעורר קב"ה ה ,כן
 הראשון לפני החטא.-האדםלמצב של 

, אבל אנחנו נמצאים לא נצטרך לעבור סבל נוראי. אני מודאג מאוד שהיהודיםאחיי ואחיותיי, אחיי ואחיותיי חזק עבור מאד מתפלל אני 
 .]אבן שלמה להגר"א פי"א ד'[ סבליהיה המשיח, ולכן -לפני ביאת
נמצאת ראל יש-ארץו לא יושמד.אחד ושליש  ,מאוד קשהושליש בצורה  ,שליש לחלוטין ., שני שליש מהעולם יושמדהנבואותעל פי 

 לי נשקמכל כיוון עם כ אותנויקיפו ומגוג -גוג, ישראל-כאשר כל הגויים יבואו על עם מאד! זה יהיה מפחיד, מפחידבשליש שלא יושמד. 
, ולכן שליח ה' צדקנו-משיחאת ויהיה לנו , קרובים אל ה'כך -נהיה כל, אבל אז כבר פוחדים עד מאדמנהיה ו חנכמובן שאנ – עצומים

 פחד.הנסבול את הייסורים הקשים ביותר של אנחנו לא 

על , אותך לנסות לעוררמנת -על. המילים הקשות שלי אליך הן מילים הקשות שלי אליך הן רק בגלל שאני אוהב אותךהעם ישראל, 
 .םאותיגעילו תיקון, והמילים שלי רק  הםאלה שהם ערב רב, אין לשאין להם נשמה יהודית, לאלה לל. וסבמנת שלא ת

 במשךהאמיתי יבין שהנוחות של הגלות שהייתה  י. היהודבתשובה וירצה לחזור ,דע את האמת של המילים שליהאמיתי יֵׁ -יהיהוד אבל
לינו עו מצוות.ה-התורה ושמירת-בלימודגדולה ירידה ושיש לנו כבר  ,בקצב מהיר מאודת השנים האחרונות הולכת ונעלמ שבעים-או-שישים

 להודות בכך.' יכפה עליך , ואם אתה לא רוצה להודות בזה, האמתלך הוא כל מה שאמרתי  .לעשות תשובה
האלילים, כל היפטר מו ,לקב"התתקרב  ,י. פשוט תעשה מה שאתה צריך לעשותבבקשה, בבקשה אל תכעס על ,מבקש ממךאז אני 
 .אלוקיך אל ה' ושובעגל הזהב, מבמיוחד 
יימשכו לנצח, אבל יש לנו הרבה דוגמאות  כפי שהייתה עד עכשיוי הגשמיות . אנחנו חושבים שחיהזמן קצרש כםרוצה לומר לגם אני 
עדים לטבח נורא של ילד היינו אנחנו החרדי, הן ברמה האישית והן ברמת הכלל. טרגדיות איומות פגעו בעולם הרבה  שזה לא נכון.לכך 



 00המסרים של מויש'לה: 'הגאולה', סידרה א', עמ' 

את החיים  כהשהפ ,גשמיותבתה מחיר כבד כל כך של עדים לסערה שגהיינו אנחנו וגדול.  צדיקעדים להריגתו של היינו קטן. אנחנו 
 כמו גם זקנים, רחמנא ליצלן. ,ברציפות צעיריםאנחנו קוברים לא עלינו.  חולים וסובלים,הם לבלתי נסבלים. אנחנו מבקרים אנשים ש

 .ושך ואפלהפנינו חים לאואנו רו
וככל שאנו , חושך המוחלט יהיה קצת אורי האחרמוחלט. , ואנו נגיע לנקודה של חושך מאחורינוהדלתות נסגרו נכנסנו למנהרה, 

 האור יתחזק יותר ויותר, עד שנגיע לגאולה. -כה ממשיכים בחש
 יהיה מאוד מפחיד. - בחושך המוחלטשבו נהיה הזמן קטע אבל 

 !וישרדו, ישרד ,קב"האבל אלה שקרובים ל מאוד מבוהלים.ים, ונהיה במצרהמכות גדולים מיותר סים ינ נראהאנו  תהפך.העולם י

 מדינת ישראל על הכוונת -: 8פרק 
 06-00-2302 , ב' כסלו תשע"ג

, ערב-ארצות, ישראל, אירופה, אמריקה .מסוכן להיות הולך בעולם מקום כל. זאת לכם אמרתי שכבר לומר יכול שאני חושב אני, טוב
 .מסוכן להיות הולך מקום כל. אסיה, אוסטרליה, אפריקה
 בדיוק, לקרות לזה שגורמות כאן מבחוץ השפעות הרבה שישנן יודע כן אני. יודע אינני, בדיוק יתפתח זה כיצד. תהכוונ על כעת ישראל

 והוא, [ם'קו  יא תָ ת ה' הִ צַ 'עֲ ] הוא ברוך הקדוש הוא, היחידי המתכנן, ביותר הגדול המתכנן, אמת. כנוןית של תוצאה היתה' סאנדי' שסופת כפי
 לרשעים תהיה, בקרוב. השולטים שהם חושבים שהרשעים אפילו, היקום כל על השולט והוא. החידלון אל ישר הרשעים את להוביל הולך

 .המציאות מן ייעלמו פשוט הם, אבדויֹּ  הם - קורה באמת מה להבין יתחילו שהם ברגע אבל, גדולה הפתעה
 יהודים של בתים הרבה כך-כל הרסה סאנדי-שסופת אפילו', כרגיל עסקים'ל שוב לחזור יכולים שהם סבורים האמריקאים היהודים

. מכאיבים מאד-ומאד עמוקים הסערה של הרישומים עדיין, שיגרה של מסויים לסוג חוזרים שהעניינים ואפילו ,רב כה נזק וגרמה, חרדים
 לא מציע הייתי, לנו לשלוח מנסה' שה המסר מן להתעלם שרוצים אלו עבור אבל. שהיו כפי לחיים לחזור רוצים היהודים רוב ועדיין
 יהיו בהחלט היהודים. אצלם שהיתה הזאת המפלצת-מסופת יותר הרבה משהו לפני עומדת אמריקה כי, מהר כך-כל שמחים כך כל להיות
 .אמריקה של הברית לארצות שמחכים הטרגדיות של חלק
 

 אומר אני וכאשר .ההתחלה רק הוא יצוניהח הסבל. מתחיל רק הוא שהסבל העולם ובכל ישראל-בארץ כאן ליהודים לומר רוצה אני אז
 רב זמן מזה נמשך כבר כולו העולם בכל הפנימי הסבל אבל. המלחמות, עכשיו עושים שהערבים למה בדומה מתכוון אני' חיצוני סבל'

 אנשים ישנם ןכ כמו. המעטה בלשון, לב-שובר סבל זהו' טבעיות סיבות' שמכונה ממה והגוססים החולים. ישראל בארץ כאן גם כמו, מאד
-מדרך שסרו ילדים יש. אתו לחיות שקשה כאב וזה, שלהם הילדים את להאכילהצורך  בשביל רק ונורא איום כלכלי לחץ תחת הנמצאים
 .לתאר שקשה ומצוות-תורה-שומרי משפחות עבור טרגדיהממש  ווז התורה,

 פחות איננו הוא שלנו הסבל אבל, קיימים שהיו חומרניות צעצועי הרבה-הכי עם, פעם-אי שהייתה ביותר העשירה בחברה חיינו עתה עד
 יותר. גרוע -רבים  ובמקרים, יותרטוב  במצב לא בכלל שאנחנו כך. הגשמיות של העולם מן פחות הרבה להם שהיה, קודמים דורות מאשר

 הסבל. עכשיו מתחיל החיצוני הסבל אבל, ומשונות שונות סיבות מהרבה יסבלו אנשים הרבה. רבה בעוצמה ימשיך הוא. ימשיך הסבל
 להשיב ניסה' ה העת עד. חיצוני סבל יהיה זה – יהיה לא שזה מה וכו', סערות או בצורת, רעב, מלחמה זה אם, חיצוניים מאירועים שנגרם
 כעת אבל. מתעלמים הם ממוות שאפילו בגשמיות שקועים כך-כל האנשים כי, עבד לא שזה כנראה אבל, אישיות מצוקותע"י  אליו אותנו

 .יפחדו הם

 יקרה מאיפה לדעת נוכל לא שלעולם כך, העולם על ששולטים שחושבים או, ששולטים מטורפים ישנם. פחד יהיה כולו העולם בכל
. שגעוניות רעיונות לשער יכולים לא ואנחנו, רעיונות מעוותים סוגי כל את להם יש - לשלוט מנסים מאוזנים-בלתי אנשים כאשר. משהו

 סבורים כן-גם ואנחנו. העולם על רבה שליטה להם שיש, מתוחכמים מאד, נפשית-חולים אנשים קבוצת של לרחמיהם נתונים שאנחנו כך
 . ומוחלטת שלימה תשובה לעשות ישראל-לעם לעזורבכדי  אותם שלח' וה, בובות רק הם באמת אבל, העולם את מנהלים שהם

 על רחמים לו אין' רב-ערב: 'לכם לומר רוצה אני, שוב .רב-ערב להיות יכול יחרד-הכי האדם אפילו. רב-בערב מלא ישראל עם אבל,
 הוא. מצפון-נקיפות שום בלי אחר ליהודי ביותר האיומים הדברים את לעשות יכול הוא .]יבמות ע"ט.[ ביותר החזק הסימן וזהו. אחר יהודי
 עושה הוא, זה את עושה כשהוא אבל. בעיהשום  לו אין, יהודי רמוסל יכול הוא ,אחר יהודי להרוג יכול הוא ,לכלא אחר יהודי לזרוק יכול
 אבל, לו יש כאילו פנים להעמיד יכול הוא. ה"הקב של הרגשה לא וגם', שמים' של תחושה שום לו אין אבל'. שמים לשם' כאילו זה את
 .לו שיש אומר לא זה

 כל של הסימנים את לראות ולנסות פקוחות עיניים על לשמור צריך וטפש אתה. ]רש"י בראשית כ"ו, ל"ד[ .מצוינים שחקנים גם הם רב-הערב
 רוצים הםו, ושליטה לכוח המטורפת בתשוקתם משוגעים אנשים הרבה. מבולבל מאד בעולם אנחנו? לומר יכול אני מה אז. הללו המאפיינים
, אצבע בנקיפת, הוא ברוך הקדוש, הוא. להיות יוכל לא זה אבל .היקום על המוחלטת השליטה על, ושלום חס, ה"הקב עם להתמודד
 . כולם את להרוס יכול הוא, כביכול, אחת בנשיפה. , ע"ש[...'יךָ בֶׁ יְ ל אוֹּ כָ לְ  ךָ דְ א יָ צָ מְ 'ת ִ ]תהלים כ"א:  אותם להרוס יכול, כביכול
? האחרות הפעמים כלב כמו לא או אש-הפסקת תהיה האם? ימשיך זה האם. מלחמה סף על, מלחמה גבול על אנחנו, ישראל בארץ, כאן
 נכנס העולם כל. מלחמה לתקופת נכנסים אנחנו. להימשך עומד לא זה אש-הפסקת ישנה שאם היא שלי התחושה אבל .יודע לא באמת אני

. מלחמה-זמן של באכזריות להתחלף עומדים שלום-עת של והרוע האכזריות. [ת'כוֹּ לָ מְ מַ  טו  ם מָ יִ גוֹּ  מו  'הָ ]מזמור מ"ו:  ומלחמות תהפוכות של לעידן
 יותר קצת יקח שזה אומר רק זה אז– אש-הפסקת ישנה אםו. אותו מכירים שאנחנו כפי העולם-של-הסוף להיות הולך זה, מאד בקרוב ולכן
 .יתחילו האמיתיים הדברים ובקרוב, אזהרות לנו נותן' שה, זמן

 או שלום הסכם יש אםו. לסוף מגיעים באמת אנחנו. ןזמ אין כי. תשובה לעשות להתחיל מאד מהר לכולכם מציע אני אז – ממשיך זה אם
 הוא ברוך מהקדוש סליחה בקש .שעשית העבירות מכל ולהתפטר שלך החיים לתוך עמוק היטב לחפור הזמן את נצל אזי, אש-הפסקת
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 מעז אתה ואם', קשה הירהד' להיות הולך זה כי, חזק החזיק. ה"לקב התקרב'. וכו אותו שרימית או, לו ששיקרת או, בו שפגעת יהודי ומכל
 .הנשייה לתהום ו"ח תיפול אזי – ה"לקב אותך שקושר הרוחני בחבל אחיזתך את להרפות

 לצפור מתחילה האזעקה צפירת כאשר. נפחדים ומאד, קורה מה לדעת מתוחים מאד כולם כי, האלו הדברים את לכם לומר רוצה רק אני
 הדרום, עדיין זה אבל, מחריד זהאפילו ש מלאכי-בקרית נהרגים אנשים כאשר. בנייםעצ הופכים באמת אנשים – בירושלים או אביב-בתל
. אחר סיפור זה – בירושלים וא אביב-בתל אזהרה-צפירת נהיש כאשר אבל. היומיום-בחיי להמשיך יכולים אנחנו עדיין אבל, עורג וזה

 וכולם, בכלל אותנו אוהב לא אחד אף. בעולם מדינה מכל ההסכנ ואת, ממצרים הסכנה ואת, הצפון מן הסכנה את לנו יש עדיין וכמובן
 .זאתשהם מכחישים  פנים מעמידים שהם אפילו ,נגדנו הגויים כל. אותנו שונאים הגויים כל. יהודים שונאים
 משנה לא .מלוכלכים יהודים בתור עלינו מסתכלים עדיין הגויים. היהודים נגד הגויים של העמדה את לשנות הצליחה לא ישראל מדינת

, שונה יהיה הכל ואז. הגאולה עד. ]רש"י בפ' וישלח: 'הלכה בידוע שעשיו שונא ליעקב'['. מלוכלכים יהודים' נהיה אנחנו תמיד – עושים שאנחנו מה
 להם יןשא יהודים. 'מלוכלכים-יהודים' אנחנו העולם עבור, אז עד אבל. המלכים מלכי מלך של המלכותיים והבנות הבנים נהיה שוב ואנחנו
. זה את מתעבים רב-והערב, זה את שונאים העמלקים, זה את שונאים הגויים .העולם-בבורא להאמין זכות להם אין ובוודאי, לכלום זכות
 .שלו הנבחר-העם כלפי ה"לקב שיש האהבה את לסבול יכולים לא הם

 פורחת האנטישמיות לכן. אותנו ושונאים בנו מקנאים הם. זה את להכיל יכולים לא הם. "אפרים לי יקיר הבן" לסבול יכולים לא הגויים
 זה. ]יומא דף ט:[. ביותר הגרועה העבירה בהחלט וזוהי, אחרים ליהודים יהודי שנאת היא – ביותר הגרועה והאנטישמיות .כולו העולם בכל
 . ]רש"י שמות ט"ו ז'[ אחרים יהודים נגד ללכת, שכזו פעולה בדרך שימשיך אחד-כל יהרוס והוא. כביכול, לסבול יכול לא ה"שהקב דבר

 היהדות'מ מתרחקים שהם בכך, לאמת קרובים יותר להיות בעקביות מנסים שהם מפני אחרים יהודים שמתעבים יהודים ישנם כן כמו
 יהודי עביםשמת, חרדים-לא או חרדים, יהודים אותם .פעם-אי שהיו ביותר הגדולים הצדיקים שהיו אבותינו לדרך לשוב ומנסים', הפלסטית

]רבנו יונה  הארץ מן יתמו האלו האנשים לכן. יהודית נשמה בעלי לא שהם ברור, הוא ברוך לקדוש קרוב להיות מנסה שהוא בגלל אחר

 ולהתחנן להתפלל, תשובה לעשות זה - לעזור יכולים שאנחנו היחיד הדבר. מהם להתפטר ה"לקב לעזור צריכים לא אנחנו .שע"ת ג' ק"ס[
 .אליו אותנו שקושר הרוחני בחבל להחזיק ולהמשיך, לנו עזורל יתברך' לה

 ?לדאבוננו הבוקר שנהרגו מלאכי מקרית האנשים לשלשת בנוגע לומר לך יש מה: אבא

 על למות כדי נולדו הם ,דוגמא להיות נולדו הם. הז בשביל נולדו הם. ציבור-קרבן היו – מלאכי-בקרית שנהרגו יהודים אותם: ה'מוישל
 לעשות לרצות ליהודים לגרום וכדי, היהודים את להחריד כדי ונפצעו נהרגו, עתה עד שנפצעו והאחרים שנהרגו היהודים ,'ה קידוש
 .צדיקים היו הם. קרבנות היו הם. לב-תשומת מקדישים לא היהודים, לצערנו, טרגדיות בלי כי. לבם על לשים אותם ולהביא, תשובה

 מהאנשים פחות לא, גדולה בסכנה באמריקה האנשים וכל, גדולה מאד-מאד סכנה. גדולה סכנהב היא שאמריקה לכם לומר רוצה גם אני
, העולם כל פני על האלו במדינות היהודים אבל. ישראל-בארץ מהאנשים פחות לא גדולה בסכנה הם גם - באירופה האנשים. ישראל-בארץ

 .כספי עושר של אובדן ובוודאי ,חיים של דולג אובדן תגרום האנטישמיות. מהאנטישמיות ביותר הגדולה בסכנה הם
 
 בצרה להיות עומדים אתם אזי, עליכם מגן שיהיה הוא ברוך הקדוש עם הקשר ואת הקדושה את לכם אין שאם היהודים כל את מזהיר אני

 ולכן ,לנו היתה שפעם נהההג אותה את לנו אין אזי, ורוע בטומאה מלא והעולם, רובנו ידי על והושלכה נזרקה שהקדושה ומכיוון. גדולה
 .ה"לקב לחזור חייבים אנחנו

 
 כמה עד לתפוס מסוגלים לא אנחנו, אותנו לבלהיב שהגשמיות מכיוון. רחוקים כן אנחנו –רחוקים  אנו שאין סבורים שאנחנו למרות! שובו

 אותנו שקושר הזה הרוחני לחבל להיצמד םחייבי אנחנו'. לה לחזור חייבים, חייבים ,לשוב חייבים אנחנו. האמת מן התרחקנוש גדול המרחק
' ה, להחזיק חייבים אנחנו אבל, זה את לאחוז מסוגלים אנו שבקושי נרגיש ואנחנו. כביכול, חזק מאד מאד החבל את ינענע' וה. ה"לקב
 .ה"בעז קרבנות להקריב ונזכה, יבנה השלישי המקדש בית, יבוא המשיח, זה אחרי. יעזור
 לחשוב להתחיל העולם בכל היהודים על: ולהדגיש לחזור רוצה אני. הדברים להתפתחות להמתין עלינו. מרלו נוסף דבר שום לי אין
, מאובטחת תהיה לא ישראל ארץ. ונרדפים שנואים להיות יתחילו העולם בכל שיהודים מכיוון ,ישראל-לארץ ולבוא חבילותיהם את לארוז
 ה"לקב מראים אנחנו אם, שמים-מלכות-עול מקבלים ואנחנו תשובה עושים אנחנוש ה"לקב מראים אנחנו ואם .ישראל-ארץ היא זאת אבל

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

 כמעט אין מנהיגים, הכל מבולבל -: 9פרק 
 20-00-2302ז' כסלו תשע"ג, 

ישראל. היו התקפות רבות על ערים, ישובים ומושבים בדרום, טילים באזור ירושלים -זה יום מאד מאד קשה לכולם כאן בארץ היה
 ואשקלון, אשדוד וכו'.

כאשר אתה חושב על כך שלמעלה מאלף טילים נורו לתוך ישראל,  הקב"ה עושה נסים עצומים שלא יאומנו.אנחנו תחת מצור, ועדיין 
והרבה אנשים מספרים על ניסים נפלאים. משפחות  נס גדול!די שנהרג הוא אדם חשוב, עדיין מניין הקרבנות היה נמוך. ובודאי כל יהו

עדיין יחסית  – שלימות היו בדירות שהתפוצצו וכולם יוצאים בלי פגע! ודבר שכזה קרה כמה פעמים! ככל שהערבים משגרים טילים עלינו
 .)סופת ההוריקן בארה"ב(צצו, אבל זה עדיין יחסית פחות מאשר הנזק שנעשה על ידי "סאנדי" מאד נזק. נכון, בתים התפו-היה מעט
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ילדים שלי, תחזרו אלי. הילדים המתוקים שלי, אנחנו יכולים לראות ברור שה' מכוון אותנו, ומנסה לתת לנו מסר, והמסר הוא ברור: "
זה הולך להיות  –עיזבו את כל הטפשויות של העוה"ז, ותשובו אלי. כי אם לא הזהב ותחזרו אלי. -יהודים יקרים, שובו אלי. עיזבו את עגל

 הרבה יותר גרוע, ה' ישמור!"

השני, האמריקאים, הערבים, האירופאים, והם -אל-הם מדברים אחד ,אש. אבל הם לא מדברים לישראלים-כעת, הם מדברים על הפסקת
אש שכאלו -ותנו אל השולחן, יגישו לנו עט ויגידו: "תחתמו!". ובודאי הפסקותיאפשרו לנו לדעת מה רוצים שישראל תעשה. הם יביאו א

 אש.-יתמשכו רק זמן קצר. ואנחנו כולנו יודעים שהערבים מפורסמים כשוברי הפסקות
 האש בקפדנות, והערבים משגרים כמה טילים פה, כמה טילים שם, אבל זה-בדרך כלל, מה שקורה הוא, שהישראלים שומרים את הפסקת

 לא נחשב. הממשלה הישראלית לא סופרת את זה, ושום ממשלה אחרת לא סופרת את זה. זה כאילו כלום לא קרה.
אז זה לא יסתיים. זה ימשיך.  –תה לא גומר את העבודה עכשיו והם הפגינו, כי הם יודעים שאם א .ישראל מאוד כועס על המצב-אבל עם

לם רואים את זה בצורה מוטעית. השם שלח את האמריקאים, או את האירופאים, או את שרוב היהודים טועים, וכו -הבעיה היחידה היא 
וגם אדום וגם  להכריח את ישראל לצאת לקרב שהיא יכולה לנצח בו רק בעזרת נס ענק.האנגלים להכריח את ישראל לצאת למלחמה, 

 ישראל.-ישמעאל שניהם רוצים להשתלט על ארץ

ם מבחוץ יש להם תוכניות גדולות לגבי ארץ ישראל, ה' ישמרנו. הם לא אוהבים יהודים. אנחנו איננו אנשי אני מזהיר אתכם, עם ישראל!
השטנית שלהם. הם רוצים -ישראלים, אנחנו יהודים, והם שונאים יהודים, והם רוצים את ארץ ישראל. הם רוצים לעשות את זה כמרכז הדת

ישראל ולשלוט. אבל ה' לא יאפשר להם לשלוט. -ם עומד באמת לבוא לארץמשיח' שלה-להראות לקב"ה שהם השולטים, או שה'כאילו
 צדקנו יבוא ויציל אותנו.-קשה עד שמשיח-אנחנו עומדים לעבור תקופה מאד

]סוף יעבור ברחמים. אמרתי לכם  כך שהזמן הקשה שעומד לבוא עלינו כל, עלינו לעשות תשובה,-אנחנו צריכים להציל את עצמינו. קודם

אנחנו מתקדמים עמוק ה כמו מנהרה. אנחנו כבר באמצע המנהרה, והדלת מאחורינו נסגרת, והאור הולך ונהיה יותר ויותר עמום, ושז [7פרק 
כך חשוך עד שלא נראה כלום. כלום -ו כה חשוך כפי שהוא עוד עומד להיות. זה הולך להיות כלנאבל החושך עדיין אינ אל תוך החושך,

 .]ר' 'שומר אמונים' מאמר האמונה, פרק י"ז[נדע מי נמצא מאחורינו ומי מלפנינו. אנחנו נכנסים לתוך חושך מוחלט.  מלפנינו וכלום מאחורינו. לא
אלו  עם ישראל! הקלו על עצמכם! עם ישראל! תצילו את עצמכם מצרות גדולות! הצילו את עצמכם מסבל! חיזרו אל הקדוש ברוך הוא!

 –ובערב. בעת שאתם מתעוררים בבוקר כל המצוות הבסיסיות. תגידו 'שמע ישראל' בבוקר שהם מאד רחוקים, שימרו שבת! שימרו על 
 ותשמרו טהרת המשפחה, ותניחו תפילין. התקרבו לקב"ה. לא יהיה לכם סיכוי אחר. ,תגידו 'מודה אני' ,)מספל נטילה(תטלו את ידיכם 

אלו טעויות עשיתם. תבינו מה טעיתם בדרככם ותיישרו את זה. אלו שאמורים להיות קרובים לקב"ה, תחפרו עמוק לתוך עצמכם ותבינו 
היינו ילדים שובבים, וה' אוהב אותנו, וה' רוצה להשיב אותנו אליו. הוא מנסה להראות לנו עד כמה הוא אוהב אותנו על ידי הניסים, כל 

 כך הרבה ניסים.
רוצים לחזור למסיבות שלהם, אבל אתם, עם ישראל , וכל כך הרבה אנשים 'סאנדי'כך הרבה אנשים כבר שכחו מ-ובאמריקה כל

ישראל, אל תהיו כמו האמריקנים. תהיו יותר טובים, תהיו יותר קרובים. בבקשה, אני מתחנן בפניכם, שאנחנו לא נזדקק לעבור -שבארץ
זה יהיה כה קל  –תם שבים תחזרו, תחזרו! כי אם א בבקשה! בבקשה! אני מתחנן בפניכם! אני מתחנן בפניכם!סבל רב יותר ממה שצריך. 

 יותר. 
תאמינו לי, אנחנו עומדים לעבור גהינום! אבל אם יש לנו שמירה, כי אנו מנסים להיות טובים, בגלל שאנחנו מנסים להיות צדיקים, אז ה' 

באמריקה שעברו את החרדים -ישגיח עלינו, ה' יגן עלינו. אבל אם אנחנו לא רוצים להקשיב לאזהרות שקיבלנו עכשיו, כמו רוב היהודים
 אזי אנחנו נהיה בצרה גדולה, ונסבול הרבה יותר, שלא נדע. – סופת ההוריקן

אש' הלילה, זה לא יהיה שווה -הפסקת' מה שנקראאני רוצה שתבינו שאפילו אם ישנה  אני מתחנן אליכם, עם ישראל! הקשיבו אלי!
וזה לא יקח הרבה זמן עד שתראו שהתחזיות שלי  .בבעיה גדולהכלום. הערבים מרגישים שהם אלו שניצחו, ובגלל זה ישראל תהיה 

 מתממשות.
ועשיית חסד  את עצמכם על ידי אהבת איש לרעהו עם ישראל, תחזקו את עצמכם. תחזקו את עצמכם על ידי שתשובו בתשובה. תחזקו

השני. זה לא יכול להמשיך! וכל אלו -דנג-החרדי אחד-רע וכל האלימות שיש ברחוב-שם-הרע והוצאת-לחברו, במקום כל הלשון-אדם-ןבי
 אחרא ימחקו מן הקיום.-שעובדים לצד הסיטרא

אני חוזר על כך  ישראל!-יהודי לעזוב שוב את ארץ ישראל! אין שום סיבה כעת לשום-את הדברים הבאים לכל יהודי בארץ אני אומר
להיכן להימלט, וארץ ישראל היא הארץ שהשם הבטיח לנו, שוב. שום סיבה בעולם לעזוב שוב את ארץ ישראל, שום סיבה. קודם כל, אין 

מקום בעולם שרוצה יהודים. -וכאן אנחנו חייבים להיות עכשיו. ואנחנו לא יכולים להציל את החיים שלנו על ידי שנברח, בגלל שאין שום
 אין שום סיבה לעזוב את ארץ ישראל, בכלל, בכלל.

 ים משתנים?אבא: האם אנשים באמריקה באמת מרגישים שדבר
יותר לא -הברית של אמריקה, זה דבר שעבר וחלף, וגם אנגליה בדרך החוצה. הרבה יהודים מרגישים את זה, אבל הרבה-: ארצותמויש'לה

 שחור על ראשיהם, ומנסים לשמור על 'עסקים כרגיל', אבל זה לא הולך.-מרגישים. הרבה אנשים מודאגים, וחיים עם מסך
 התעוררת היום בבוקר?ר שאה כאמא: למה בכית כל כך הרב

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

 מוות וחורבן ברובו של העולם.  ואני ראיתי
 ישראל סובלים כאב, רעב ובלבול. -יהודים בארץ ואני ראיתי
 חיים. -הרבה יהודים שגופותיהם מפוזרות על הארץ חסרות תיואני ראי

 הרבה יהודים באים יחד וזועקים מרה אל השם. ואני ראיתי
 הם היו עטופים בטליתות, ותפילין על ראשיהם ועל זרועותיהם, והם זועקים ובוכים לה' שיסלח להם, ויביא את הגאולה. 



 04המסרים של מויש'לה: 'הגאולה', סידרה א', עמ' 

יצחק ויעקב, והם מתוודים לפני ה' שהם יודעים את האמת, ומתחננים לה' למחול הם התחננו ובכו לקב"ה לא להרוס את בני אברהם 
 להם, ולהביא את המשיח. 

 ישראל. ואז הוא נמוג ונעלם.-הצדיק שהראה לי את כל זה החל להיעלם ואמר שזה תלוי בעם
 אבא: אוי! זה היה חזיון מאד מפחיד!

הערבים. הבעיה היא שאנחנו, היהודים,  הבעיה איננהאש. -אם ישנה הפסקת תדעו לכם שזה באמת ההתחלה של הסוף, אפילו מוישל'ה:
הבעיה היא שאנחנו, היהודים, הרבה מאיתנו, מאמינים ב 'כוחי ועוצם ידי'. אנחנו בטוחים שאנחנו  איננו עושים מה שאנחנו אמורים לעשות.

ים שלא מאמינים בזה, אבל הם אינם מאמינים בקב"ה בצורה ישראל, כביכול. ישנם יהוד-זה מה שמציל את עם –ברזל' -החזקים, שה'כיפת
 שהם אמורים להאמין.

לילה העולם יכול להתהפך ממצב של עולם דמוקרטי עליז -תוךבהעולם מלא בבלבול ורוע. כמעט  לבול.יכמעט אין מנהיגים, והכל בב
ת העבר. תוך לילה אחד זה יהפוך לעולם שבו הרע בעיה לתכנן את עתידם בשלוה וביטחון, כשכל זה הופך לנחל-שבו אין לאנשים שום

נפש -חולים ענק של חולי-ובוהו מוחלט, כמו בית-קיום היומיומי, והעולם נראה תוהושולט יותר ויותר, כולם נהיו מפוחדים ומודאגים על ה
 וזה מאד מפחיד! מדים.הנשלט על ידי רשעים ב

 בקרוב מאד תהיה מלחמה נוספת -: 11פרק 
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הנוחות הרבה שאני גורם לכולכם לשמוע מה יש לי לומר הלילה. אבל באמת, אני מאמין שאנחנו נכנסים לתקופה מאד -אני מצטער על אי
 מסוכנת ומפחידה. 

 ישראל.-משום סיבה שבעולם אין לעזוב עכשיו את ארץאחד לעזוב את ארץ ישראל. -אתמול כתבתי שאסור לאף
מאלו שקראו את מה שאמרתי מרגישים מאד שלא בנוח עם הרעיון הזה, אבל אני חייב לומר לכם ברור שאני יודע על  בטוח אני שרבים

 ..חזרתי, והכל טוב ויפה. ,"תראו, נסעתיזאת, ויחזרו בביטחון וברוגע, והם יגידו: -מה אני מדבר. וכמובן שהרבה אנשים יסעו לחו"ל בכל
ישראל, מפני שעם ישראל -שטויות, ובשמים יש קיטרוג על עם . אבל אני אומר לכם שזה לא"האזהרה הזאת היא סתם מקבץ שטויות

ככה בלי סיבה מוצדקת. וכאשר כולם -ישראל סתם-הולך נגד הלכה מאד חשובה, הלכה שהובאה בגמרא, שאסור לכם לעזוב את ארץ
ישנה שאלה הלכתית גדולה חה שלה, או לשאוף אויר צח, מצווה, או לקנות לכלה את המלת-טסים לחופשות, או לחתונות, או לשמחות בר

 בכל הדברים האלו.
נחשפים  אבל רבים מאלו שנוסעים לפרנסתם יכול למצוא סיבות לנסוע. אחת מהסיבות הגדולות זה פרנסה, )'פרום'(חרדי -אדם שהוא יותר

 לפריצות הגרועה ביותר בעולם.
ה צניעות גדולה. אנשים נשים ונשים מתקבצים בהמתנה לפני השירותים. זו אינצניעות. אנ-הטיסה למשל, זה דבר שהוא מאד חוסר

כך צפוף בזמן שהם מתפללים, עד שהם נשענים על האנשים שיושבים במושבים לצידם, ובהרבה מקרים -עומדים ומתפללים. לפעמים זה כל
ם במטוס ישנים, במיוחד בנסיעות לאמריקה, חרדים הישיבה איננו תמיד באופן הרצוי. אנשי-ים. שלא לדבר על כך שסדר מקומותזה נש

חרדים עם תלבושתם -חרדים, ואף פעם אתה לא יכול לדעת איך תראה אשה ישנה, שזה בהחלט לא צנוע. וחוץ מזה, כל הבלתי-ולא
ירא שמים, לעולם יהודי אמיתי, אדם חקוקים שלהם, והפטפוטים שלהם, זה לא דבר שאדם חרדי צריך להיות חשוף לזה. יהחושפנית, והצ

 אסור לו לחשוף את עצמו לדבר שכזה. עליו לבטוח בקב"ה בנוגע לפרנסתו.
נכר מבלי יכולת -יהיו כאלו שישארו תקועים בארצות – ע בפתאומיות. וכאשר זה יקרהטַ קָ ושוב, יגיעו לסיום. זה יִ -והנסיעות האלו, הלוך

 בשמים, לא רוצים לשמוע יותר מדברים שכאלה.ו. בשמים, הדבר הזה הגיע לסופ אני מזהיר אתכם!לשוב ארצה. 

ישנם כאלו שנוסעים הלוך וחזור לשמחות משפחתיות. הם פשוט מחכים לשמחה משפחתית כתירוץ להתעופף. ישנם אנשים שמשאירים 
ם שלכם בבתים את הילדים שלהם בכל מיני בתים אחרים, משפחות חרדיות, ונוסעים לכל השמחות. אבל זה לא מתאים להשאיר את הילדי

איננה סיבה מצויינת. להשאיר  –מצוה או לחתונה -זרים, אפילו אם הם קרובי משפחה, אלא אם כן ישנה סיבה ממש רצינית. וטיסה לבר
בכלל רמה אחרת של כשרות, או מנהגים אחרים של צניעות, ומשום כך, זה דבר שבכלל לא  וילד בבית שאיננו הבית של הילד, יתכן שז

 .נכון לעשות
-'לא ',למהדרין-גבוהה-כשרות'פסח במלון עם -האלפים לחופשת-נופש באיטליה, או אולי להרי-פשותישנם כאלו שפשוט נוסעים לחו

התפללנו כל כך חזק להשתחרר מצרים, איך יכול להיות ש-כך הרבה כדי לזכות לצאת מארץ-שרויה'. אבל כיצד זה יתכן שסבלנו כל
זה פשוט מטורף. ממש אבסורד. וישנם כאלו שנוסעים  !...ישראל כדי לבלות את חג הפסח בשוייץ?-ארץמצרים, ואנחנו עוזבים את -מגלות

 דבר, עדיף להישאר כאן.-של-לעבוד בחו"ל. טכנית זה מותר, אבל לאמיתו ,לפרנסה
האם אתה יכול  החיים.-את הבן אדם, ומוציאות אותו מסדר הנסיעות מטלטלותאדם. -למקום רק מבלבלת את הבן-כל הריצה הזאת ממקום

תהיה, האם -שלא-באמת להתפלל על מטוס?! בימים הראשונים כשאתה מגיע לאמריקה, או לאנגליה, או לאירופה, או לאוסטרליה, או היכן
למקום? זה מאד -ממקוםשאתה יכול באמת להתפלל?! האם יכולה להיות לך קירבה אמיתית לקדוש ברוך הוא בתוך כל הריצות האלו 

 קשה!
היום שמחולק בין -הוא צריך לקום כל יום בזמן מסודר, להתפלל בזמן קבוע, לאכול בשעה קבועה, ולהמשיך בסדר די צריך סדר.יהו

לימוד, אולי לעשות קצת פרנסה, ותפילות. אדם צריך תמיד את המקום שלו, המקום הרגיל והקבוע שלו. הוא צריך את המקום הקבוע שלו, 
אבל מי שאוהב את  .ומתפלל. והוא צריך את הסדר הקבוע כדי שיהיה לו מח צלול, בלי בלבוליםהיכן שהוא עומד בבית הכנסת 

 לבול. יההתרגשות של הבלבול, לעולם לא יוכל להיות באמת קרוב לקב"ה. וזו הסיבה למה העולם שלנו כיום מלא ב
 הדרין.מל, הכשר 'הכשר'רחוב שאתה יכול לחלום עליו, עם -יש לנו את כל הסוגים של מזון
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וזה הכל מבלבל  .המועד. יש לנו את כל הסוגים של טיולים עבור אברכים ונשותיהם-יש לנו את כל הסוגים של משחקים והצגות בחול
מה, אבל זה -יודע-או למי 'אפקוט'או ל 'לנד-דיסני'או ל 'וורלד-דיסני'אותנו. בודאי שזה לא כה גרוע כמו באמריקה, שם אנשים קופצים ל

 רך שצריכה להיות.עדיין לא הד
אינם  ל כעת הבעיה היא שהאנשים הצעירים שגדלו בעולם שכזהאנחנו מבולבלים, ואנחנו חיינו עם הבלבול הזה לאורך זמן רב. אב

הם לא יודעים איך להעביר את . לעשות זאת טאט'יס אמיתיים, מפני שהם בכלל לא יודעים איך-מאמ'עס או אידישע-יכולים להיות אידישע
 מעט.-. כמובן שישנם יוצאים מן הכלל, אבל היוצא מן הכלל הוא מאדמדור לדורהמסורת 

 . יהודי, של מוח יהודי-של לב ,רוב הציבור שכחו את ההרגשים, את הרגישות
הם לא פסח בשוייץ איננה דבר מתאים. -למה חופשת הם לא מביניםצניעות. -חוסרבעיה של למה טיסות יכולות להיות  הם לא מבינים

יכולים  אינםלמה הם  הם לא מבינים. 'שרויה-לא'המלח לחג הפסח למלון עם ההכשר הטוב ביותר, -למה הם לא יכולים ליסוע לים יםמבינ
 לפסח עם בגדי הרחצה שלהם. -בטעמו כשר-ללכת לשחיה, ולצאת מהבריכה, ולאכול אוכל מפתה

שרויה, אבל אין להם בעיה לומר את הברכה עם בגדי -ן לאלמהדרי-האנשים האלו, בדרך כלל מאד עומדים על כך שהאוכל יהיה כשר
מההורים,  )חרדים( 'פרום'אפילו באותן משפחות שהילדים נראים יותר  ...ובדור שכזה, איזה סוג של ילדים יכולים לצמוח? איזה סוג? הרחצה.

ערב -ל עדיין הם מסוגלים לצאת לארוחותואפילו שהם נראים הרבה יותר חרדים, אב סר. מפני שזו הדרך שעליה הם גדלו,אבל משהו ח
 בחוץ, וזה מביא לדברים נוראים ביותר.

כפי שאמרתי. מה זה נקרא 'לצאת לארוחת ערב'? הם קוראים לזה: "זמן  ,)'דינר'(הברית אנשים יוצאים לאכול ארוחות ערב -בארצות
הם לא  הם צריכים להשתחרר מהצרות שלהם. אז ר.אותו הדב הפך להיותזה  –ובישראל איכות ביחד". הם ממש מדברים כמו גויים. 

הטעם ונותן לך איזו הרגשה של -המערבי. הם יוצאים לאכול באיזה שהוא מקום שמגרה את בלוטות-הולכים לשפוך תפילה בכותל
ן חיים על זה, החרדים שגרים כא-לא רק האמריקאיםוהכל עם הכשר. אפילו בישראל, זה קיים בהחלט. ו"אטמוספירה", של אוירה גויית, 

 זה אותו הדבר. –החרדים -גם אצל הישראלים
. איבדו את היופי )נשמה של יהודי אמיתי וכשר(כל הדברים האלו מייצרים לנו ילדים יהודיים שאיבדו את היופי של ה'ערליכע אידישע נשמה' 

ם, תמיד יכול היית למצוא פע ת בהיסטוריה.וזה החלק העצוב ביותר של התקופה הזאשל התמימות היהודית, איבדו את היופי של הנפש, 
 הם פשוט חיקוי גרוע של מה שהיה פעם. -יידן' אמיתיים, אבל כיום, לרוב הם רק משחקים בהצגה. הרוב -'ערליכע

מכנסים קצרים, גרביים גבוהות, שטריימלאך. האם ראיתם לאחרונה את  :יש לנו חסידים שהם מאד מדוייקים עם כל הלבוש שלהם
ליצן'. זה כל כך גבוה שאני אפילו לא יודע איך הם מאזנים את זה על הראש -לים? זה פשוט מצחיק. אתה יכול לחשוב שזה 'כובעהשטריימ

כך צמודים שאתה יכול לראות את הגוף של הגברים מתנועע -זה מצחיק ביותר. הבגדים שלהם, בגדי הגברים, הם לעיתים כל ..שלהם.
 ומתפתל כשהם הולכים ברחוב. 

אנשים שהיו חסידים בשנים עברו, באירופה ובאמריקה, שהיה להם את כל האומץ ללבוש את כל הלבוש  י לא מסוגל להבין את זה.אנ
הם לבשו מעילים גדולים, ולא בגדים שמראים  ,דתיים וגם הגויים, היו מביעים את זעמם למראה הופעתם-היהודי ברבים, למרות שגם הלא
מה קרה  מדי, מיד יכנו אותו בבוז: 'חניוק'.-אבל אם מישהו כיום מעיז ללכת עם ביגוד שנראה רחב וארוךאת הגוף שלהם כשהם הולכים. 

 לעם ישראל?!
העניבות שלהם,  םישיבה הם רק מוטרדים ועסוקים עם הכובעים שלהם, ע-כמה בחורי אותו הדבר.זה גם כן לא שונה.  – ובעולם הליטאי

ים שלהם. החפתים שלהם הם בעיה ממש רצינית עבור חלק מהם... וכאשר הם יוצאים עם בחורה, החליפות שלהם, החולצות שלהם, והחפת
לב, אם היא -האופי של הבחורה, אם היא טובת-טובות, אבל הם לא מדברים על מידות-לדעת אם יש לה מידות ,טוב, הם צריכים להכיר
ואני . 'גויישקייט' ו, זה'אידישקייט'כך רע, זה מאד רע. זה לא  חסד. הם מדברים על מידת השמלה שלה. וזה כל-נבונה, אם היא בעלת

ם מבוקר עד ערב, ולהיות בטוחים שאתם היהודים הטובים כֶׁ אתם יכולים לטפוח לעצמכם על השֶׁ  רוצה לומר לכם שזה עומד להסתיים.
אם אין לכם את הרוח, את הנשמה, אם  .זה הכל לא שווה כלוםאבל הרבה שעות. -ביותר, שאתם כל כך קרובים לה', ושאתם לומדים מאד

 עומד לעשות לזה סוף. וה'אזי זה לא שווה כלום.  – אין לכם את הפנימיות

המחץ של חורבנו. רק תיקח את החשמל, ואנחנו כולנו במצב גרוע. גמרנו עם -הזהב חטף את מכת-ראיתם מה קרה עם סאנדי? עגל
גמרנו עם השמלות הצמודות שלנו, וגמרנו עם האיפור שלנו. גמרנו עם  ,ות שלנוגמרנו עם הפאות המפואר ,העניבות המגונדרות שלנו

 פירושו של דבר שגמרנו, חס ושלום. – דבר שמחזיק אותנו חיים. בלי חשמל-האוכל ועם כמעט כל
ו תוך זמן כה נפש עם עצמכם. תראו ברור כמה רחוק שהתרחקתם, כמה רחוק התרחקנ-לכן, אני מציע מיד עכשיו להתחיל לעשות חשבון

מגדלת. אז המסר -. כיום אתה צריך לחפש אותם בעזרת זכוכית)יראים ושלמים(קצר. לפני שישים שנה, עוד היו אנשים שהיו באמת 'ערלאך' 
 הזה נועד להכין אותנו. 

ל המטוס אוכלים זיכרו מה שאמרתי. אנחנו עושים דברים שלא מתאימים, ואנחנו סבורים שזה 'כשר'. אנחנו בטוחים שכאשר אנחנו ע
 מפני שכל הדבר הוא 'טרייף'. זה הכל 'טרייף'. ,בד"ץ', זה אומר שאנחנו 'כשר', אבל זה לא-'ארוחת

מה שנכתב על הדור הזה: "פני בדיוק ואתם יכולים ללכת לכל רב ולשאול אותם, והם לעתים רבות יגידו: "אתה יכול לטוס". וזה ממש 
ידישקייט או להיות אהם עלולים לעזוב את ה – גים שאם לא תאפשר להם לעשות מה שהם רוצים. הם דוא]סוטה מט:[ הדור כפני הכלב"

 מצוות. אבל זה לא יעזור לתת להם מה שהם רוצים. -פחות שומרי
זה הולך להיות קשה, אז תתחילו את התהליך כבר עכשיו.  אמיתי עומד לעשות תשובה.-וכל אחד שהוא יהודיהשם עומד 'לעשות סדר', 

נשארו רק שתי פיסות אור קלושות. אנחנו נכנסים לחושך גדול. אם אתם לא  אנחנו כבר במנהרה החשוכה.ו שכבר אמרתי לכם, וכמ
רב שהם יהודים מלידה, אם -צדק, אני מדבר על ערב-יהודית, ואני לא מדבר על גרי-להיות מוכנים, אם אין לכם באמת נשמהעומדים 

 אזי בזמן שמשיח מגיע, אני סבור שלא תהיו כאן לקבל את פניו. – חייכם-לא מיישרים את דרךאינכם עושים תשובה עכשיו, אם אתם 

אף אחד לא  – זה מאד נחמד לדבר על סאנדי ולדבר על הטילים שהיו בישראל בשבוע האחרון וכו', אבל כשזה מגיע לנושא של תשובה
, )פרקים(התהילים שלהם ואומרים כמה קאפיטלאך -לוקחים את ספראנשים חושבים שאם הם  אז מה זה 'תשובה'?יודע על מה אני מדבר. 

הרע על רבנים, אז הם חושבים שהם עשו מה שצריך. זה -והם קצת יותר זהירים עם הכשרות שלהם, והם בודקים שהם לא מדברים לשון
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אז אם המילים  ישראל.-פוחד בשביל עם אנחנו בכלל לא מתקרבים להיכן שאנחנו צריכים להיות. ואני מודאג, ואנילא מספיק. זה מגוחך. 
, או לעזור לכם להציל את עצמכם. ואם 'אני מאד מצטער, אבל אני מוכרח לנסות להציל אתכם, בעזרת ה – בשבילכם ן מדי חריפותשלי ה

 , אז תזרקו את הדף הזה, ואני אתפלל עבורכם.עבורכם זה מדי קשה, מדי תקיף

האש הזו היא בדיחה. בקרוב מאד תהיה מלחמה נוספת, וזה -ישראל לבין הערבים. הפסקת-אש בין מדינת-אתמול נחתם הסכם הפסקת
 זה רחמי שמים. -הדרך היחידה לעבור את זה עוד ועוד, וזה יגרום לנו הרבה חרדה וסבל.  רייגר

הדור הזה של 'היהודים  עד כמה רחוקרק דוגמאות קטנות שמראות רק דוגמאות מן הבעיות של הדור שלנו. אלו הן מה שאמרתי למעלה 
החרדים כביכול', התרחקו מן האמת. ואני מרגיש שאני מוכרח לומר לכם את הדברים האלה, אחי היהודים, מפני שאני אוהב אתכם, ואני 

 רוצה שתעברו את המלחמות האחרונות הללו מבלי סבל מיותר. 
 מאד.-עתיד הקרובצדקנו ברחמים ובשמחה ב-ישראל שאנחנו נקבל משיח-אני מברך את כל עם

 ךאנחנו לא יכולים להמשיך כ -: 11פרק 
 22-00-2302, י"א כסלו תשע"ג

. אנחנו התעלמנו לחלוטין ]הושע פרק ב', ע"ש[ישראל. -החרדית עם מדינת-תאהבות שלנו, ההתאהבות של הקהילהאני רוצה לדבר כעת על הה
מפלגות פוליטיות ולרוץ  הקיםלמרות שניתנה הסכמה מצד גדולים מסוימים ל. יונה אבות א' ז', ועוד[-]רבנומאזהרותיהם של הרבה גדולים. 

 גרועות למדי. ןוכמה שנים ה-לכנסת, אך עדיין התוצאות לאחר שישים
הזהב ששוב על הדרך. ולרוב, היהודי החרדי -ישראל אכן התגשמו. זהו עגל-החששות שהיו להרבה גדולים לגבי השתתפות בממשלת

ונים. ולם החילוני. הערכים שלנו השתנו, והגדולים שלנו, עם מעט יוצאים מן הכלל, לא אמרו מילה נגד הצינרכש בכסף על ידי הע
לא התרחשו בשנה האחרונה או משהו כזה. כופפנו את ראשינו, וקיבלנו את  -חשובים ליהדות שלנו -מאבקים עבור דברים שהם מאד

 מודרנית. -חהחרדים בהופעה פתו-הכסף, ואנחנו מנסים להיות יהודים
מצפון בקרב החרדים שמשתמשים בקשריהם עם הרשויות לגרום הרבה סבל -וזה מביא להרבה טרגדיות, מפני שישנם אנשים חסרי

ָבר'. סנהדרין צ"ז. 'משירבו המסורות']לאחיהם ואחיותיהם.  ַדע ַהד ָ ן נוֹּ  .' י"ד, ע"ש ברש"י. רמב"ם הל' תשובה פ"ג[ג. שמות 'ָאכֵׁ
העוגה שלו. כל -ו. כל אחד נלחם על חתיכתהרס לאידישקייט שלנ תישראל מחולל-לות שלנו בתקציבי מוסדות מדינתאחי היהודים! הת

חרדים להציע לנו, שיש ללימודי המקצוע בצבא להציע לנו, -אחד חושק בגשמיות שיש למדינה להציע לנו, שיש למקומות התעסוקה הבלתי
]המהר"ל ך הוא, וגורם לנו לבטוח באותם האנשים שלקחו את הארץ בצורה שהשם אסר. לאט זה מושך אותנו הרחק מן הקדוש ברו-ולאט

. ולכן אנחנו להגר"י אייבשיץ הפטרת ואתחנן, 'אומר אני מעשי למלך' לר' אלחנן ווסרמן זצ"ל אות ה'[ 'ונתןהאהבת י'בחיא"ג כתובות קי"א א', וס' באה"ג סי' כ"א, 
 אחרא, לא עלינו.-צד האחר, לצד החשוך, הסיטראה לא, אלא הופכים יותר ויותר קרובים, לא אל ה'

אופן אנחנו לא יכולים להמשיך הלאה עם הדרך שאנחנו הולכים בה. השערוריות מקפיצות את -עלינו להכיר בטעות שלנו, כי בשום
לשרוד כך, מפני שברגע ה'כנסת' ואת הצבא וכל ארגון שקשור רשמית למדינה. ככה לא נוכל לשרוד. אפילו החילונים לא יכולים 

שען עליהם, כשזה עומד למכירה עבור כל המציע מחיר גבוה יותר, אז אין שום סדר בחיים ישהדברים הופכים להיות בלתי ניתנים לה
 האלה.

לא מדבר דוקא  השני, ואני-נגד-הפעולות שנעשות, יהודי ]קובץ הערות להגרא"ו, בסופו, סימן ו' ח'[עליהם הם איומים.  נוסדההשקרים שהמדינה 
איומות. אבל בקרוב זה יהיה חלק של העבר, כי באמת כל העולם נגדנו, ורק אלו  ןחילוני, ה-נגד-חרדי, אלא גם על חילוני-נגד-על חרדי

כך קשה שנזדקק לניסים גלויים ועצומים בכדי לשרוד. כך שאני מציע, -שיהיו קרובים לקב"ה יוכלו לשרוד, בגלל שהמצב יהיה כל
הקרוב. אני חייב לומר לכם בלי הרף: -של העתידוכלו לשרוד את המלחמות ייתקרבו לקב"ה כדי ש חרדים,-האלה, חרדים או לא שהיהודים

 .אתם תשרדו, אבל אתם חייבים להיות קרובים לקב"ה
. וכל ובה עמ' רע"ז, רע"ח[ש-שבת ',דברי יואלר' ']. קמהלא היתה ו המדינה הסכמתללא זאת בכל אך , יתברך ה'הוקמה בניגוד לרצון המדינה 

ו לא מבינים שיש לקב"ה תוכנית, אני באמת לא יכול לומר חנמעשי ה'. אז מה לא נכון? הטעות היא שאנ אלו הןהמלחמות וכל הניסים, 
הובא מפורשות שהם יבנו את הארץ, אבל בגלל כבר רב לבנות את הארץ. וזה -מהי התכנית, אבל ה' עצמו מאפשר לחילונים, לערב

"ךָ ']חיתות שלהם הם יפלו. הש "ת ַעמ ְ חֵׁ י ש ִ ן'. דניאל י"א: 'כ ִ או  ְלַהֲעִמיד ָחזוֹּ ְ ש   ָך ִינ ַ ְ י ַעמ  ִריצֵׁ ָ י פ  לו   ,ו ְבנֵׁ רע"מ פ'  ,הגשם חלף כו', ודף נב.עה"פ '. תיקוה"ז קמ"ד. 'ְוִנְכש ָ

. וזה נכתב כבר שנים הערה ס"ק ה'. ור' תהלים סו"פ ס"ט[בשלמה להגר"א פי"א אבן ועי' פי' רבנו גרשום למס' תמיד לב. ע"ש, ופנחס רל"ז ע"ב ורל"ב ע"ב ועוד. 
להגר"י  'אמת ליעקב'חבקוק ב' ד', לו ,, פי' המלבי"ם לירמיהו ל"א ו''יתכנשון על ברת יעקב']הרמ"ק כת"י על זוה"ק בראשית קיט. רבות לפני שהיתה מדינה. 

 הם יינצלו. –. אבל היהודים שמבינים ומתקרבים לה' עמוס ט' ח'[ר' בארוכה במדבר קכ"ה: ועוד . וע"ג:, ועי' זוה"ק שמות ר"מדף ב"ב על מס' מליסא 
תענוגות חושניים או כל ידי אני רק רוצה שתדעו כולכם, שבין אם אתם עסוקים ברדיפה אחרי כסף, יוקרה, כבוד, או שאתם רדופים על 

ת הישרדותכם יהיה אם תרוצו אחרי הקב"ה, ותכירו בו כמשען האחד והיחיד דבר שאסור, אני חייב לומר לכם שהדבר היחיד שיוודא א
העולם, השולט על הכל -של-. ואתם חייבים, חייבים לקבל אותו כריבונוצ"א[ מזמור]תהילים שיכול להציל אתכם, שיכול להציל את העולם, 

 הכל.-ויוצר
הספר שלנו הרבה תעמולה במה שנוגע ללימודים חילוניים, -תיאני רוצה לומר לכם שנהיינו מאד מבולבלים, בגלל שהם הכניסו לב
קודש שהוא, ואנחנו מאד -יותר קלים מאשר גמרא או כל לימוד-והדבר הזה גם הוריד את כל הדור שלנו. לימודים חילוניים הם הרבה

וזה גם מוציא את  ,ת במשפחותינוטעינו עם זה, בגלל ש'הצלחה' במישור זה מביא אותנו למשכורות נאות, ויכולת מצוינת לתמוך כספי
 ישראל סובל.-מהות מהבתים שלהם, וזה גורם לאבות להתעניין עמוקות בענייני הגשמיות. ולכן הילדים סובלים, ולכן עםיהא

המוקדמות, במאה העשרים, אלו שבאו לאמריקה, רובם התחילו לעבוד בשבת,  0933אסור לנו לאפשר לזה להתרחש. היהודים בשנות 
הם פוטרו, והיו צריכים לעבור מעבודה לעבודה. רק מעטים שמרו שבת ולא פחדו מדרישות המעסיקים שלהם לעבוד  -אם לא בגלל ש

ות את . עלינו לדח, לדעת שמפתח הפרנסה רק מיד השי"ת['פרשת המן']וזה כידוע ענין בשבת. משום כך זוהי חובתנו, אפילו אם זה קשה עם הפרנסה, 
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החיצוני, ועלינו לדעת שאם לא נעשה זאת, אנחנו נפסיד את הילדים מן היהדות, ולכן לא יהיה לנו שום -העולםההישענות המוגזמת על 
יותר קשה לילדים השובבים שלו -עתיד עם הקב"ה, חס ושלום. ובמצב כזה, הקב"ה, שהוא אוהב את עם ישראל, יעשה את זה הרבה

 להשיג את הגאולה, אבל גם הם יינצלו, בעזרת ה'.
 שלא יאחר לבוא.נוסף אירוע חכה לנועכשיו , הזו את הסדרהאני סיימתי  כאן

 המקדש-על חורבנו של בית תבינו איך מתאבלים -: 12פרק 
 מסר מלפני כשנה וחצי, מובא כאן לראשונה. ,י"ז אלול תשע"א

שך התקופה הבאה אנחנו עומדים לראות מארון הספרים. במ (ספר על הלכות אבלות)אני רוצה שתבינו למה הוצאתי את הספר "חסד של אמת" 
 מוות של הרבה יהודים, ה' ישמור, ואנחנו חייבים לדעת איך להתמודד עם זה.

המקדש, ליד הכותל המערבי, הוזנח באופן נורא. אנשים באים והולכים, חוגגים בעליצות -כמו כן, צער השכינה הוא גדול, והאבל על בית
ואני חייב לבכות,  .תיירות להמונים-עים או בפעולות חסרי כל זהירות והקפדה. זה הפך להיות אתרצנו-נאותה בבגדים בלתי-בהופעה בלתי

 וכולנו חייבים לבכות על צער השכינה שנאלצת לצפות בזוהמה הזו יומם ולילה.
על הרבה קרבנות  המקדש היקר שלנו ולהתחנן לה' שיביא את הגאולה. יהיה עלינו להתאבל-ו חייבים לדעת איך להתאבל על ביתאנחנ

 , אלא גם בכל העולם. העתיד קשה מאד, אבל היהודים האמיתיים ישרדו. רץ ישראלמעם ישראל, לא רק בא
אמיתיים. -צדקנו, יהיו יהודים-היחידים שיקבלו משיח ,אמיתי, אבל לבסוף-חשב כיהודי לאלא כל יהודי שנפטר לפני הגאולה יכול להי

 יחזרו בתחיית המתים.– גאולההיהודים האמיתיים שהסתלקו לפני ה
 לות?יהאם באמת אנחנו צריכים לדעת איך להתאבל? האם איננו יודעים את דיני האב :שאלה
משפחתך הקרוב. אנחנו לא יודעים איך -יהודים חייבים לדעת איך להתאבל. אתם חייבים לדעת איך להצטער, אפילו אם זה לא בן :תשובה

, ח"א, 'ספר הברית']ר' המקדש, ואנחנו מתעניינים יותר בגשמיות שלנו. -ני שמעולם לא ראינו את ביתהמקדש, מפ-להתאבל, לדוגמא, על בית

 . אבל בכל אופן, חייבים להתאבל על ביהמ"ק עם דמעות, עם הרגשה נוראה על מה שקרה לביהמ"ק.['ודרשתי וחקרתי היטב'ד"ה  ,מאמר ט' פט"ז
א את הקשר לם לא ראיתם? זה לא עניין פשוט. עליכם להיכנס אל תוך עצמכם, ולמצואיך אתם מביאים דמעות לעיניכם על משהו שמעו

עלינו, פשוט לדלות שוב את הדבר וכי כל הנשמות שלנו היו פעם בבית המקדש, לפחות פעם אחת.  .המקדש-שיש לנשמה שלכם עם בית
 של הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא.  הזה מתוך עומקי נשמותינו, את הידיעה על אודות ההיכל הקדוש הזה, שהיה הסמל

ז אם אנחנו לא עושים זאת, אאך לאחר שאנחנו הבנו מה הפסדנו, אזי אנחנו יכולים לבכות עם הרבה דמעות מרות על מצבנו הקשה. 
לנסיבות, לל כמהיר אחר שאיננו מתאים -באב, אבל מיד לאחר מכן, לרוץ לאכול פלאפל או איזשהו מזון-עדיין אנחנו יכולים לצום בתשעה

 וזה מביא עוד יותר צער לשכינה הקדושה.
 

 :47ספר 'מכתב מאליהו', חלק ב', עמ' 

כשהאומה בכללותה דוחה את הניצוץ הקדוש ע"י חומריות  –בחינת הנקודה הפנימית של היחיד, ויש גלות השכינה של הכלל  –יש גלות השכינה של הפרט 
 ק פתיל חייו הרוחניים וזיקתו לקדושה, והריהו קרוב לאבדון, ח"ו.ת   לאדם להמצא בו, מצב שכמעט נ   ו'עם הארצות'. זהו המצב הגרוע ביותר שאפשר

הרי זה סימן שאצלו כבר הגיע החורבן ח"ו. אך מי  –הרי זה מצב של חורבן ח"ו. מי שלא מרגיש בזה ולא מצטער בזה  –כשהמצב הזה מתפשט באומה 
הרי  –צטער על אי יכולתו להידבק בה' יתברך כדבעי, ומצטער על חורבן בית המקדש שבלב, ויגדל צערו עד כדי בכי שמרגיש את גלות השכינה שבתוך עצמו, ומ

 זה כבר תיקון לגלות השכינה שבליבו.
 המקדש שבלב, והיא היא הדרך לגאולה.-בית-תכליתן לסבב לאדם סיבות נפשיות שיצטער על חורבן –וכל הצרות שה' ית' מביא על עמו 

  

 האם 'סאנדי' לא הספיק ?! -: 13ק פר
 בטבת, תשע"ג עשרהמוצאי צום 

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

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

-אבל לאט ,התאומים והתקפת הפנטגון-בתחילה היה ההלם הגדול על נפילת מגדלי העולם השתנה לגמרי. –התאומים נפלו -מאז שמגדלי
להם. כאשר האמריקנים לו לחזור לצורת המחשבה הישנה שאנשים התחי –לאט זה נשכח. אפילו כאשר בוש הכין את אמריקה למלחמה 

-הרבה אסונות, הרבה אירועים שלא-כולם חזרו ל'עסקים כרגיל'. ולכן ה' גרם הרבה ,מה, אבל שוב-זה היה מרגש לזמן נכנסו לעירק
 יאומנו התרחשו במשך הזמן הזה.

בשנים האחרונות נפלו יותר ויותר כלכלות בעולם. אנשים ללא  יותר ויותר אנשים החלו לחוש מוטרדים ונפחדים בלי לדעת בדיוק מדוע.
 אפילו מבלי לחוש בכך. ואנשים איבדו את רוב החירות שלהםעבודה. -מקומות

ענק במזג האויר, ועדיין אנחנו מתהלכים כמו חרשים -המצב הכלכלי באמת נהיה גרוע ביותר. אנחנו ראינו רציחות נוראות. ראינו אסונות
 מנסים להבין מדוע הקדוש ברוך הוא שולח לנו את כל המסרים הללו. ואטומים, ולא
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אבל אני יכול להאשים בתוקף את החרדים על שאין הם מנסים להבין את המסרים של השם  ,חרדים-אינני יכול להאשים כל כך את הלא
]ראה לנסות להבין מה הקב"ה מדבר אלינו. יתברך. אנחנו החרדים יודעים שכל מה שקורה בעולם זה מסר עבורנו, ושכדאי לנו להקשיב, ו

 .רבינו יונה בשע"ת ריש שער ב'[
שטויות' על הבחירות בישראל, אני פשוט לא מסוגל להבין את זה. במקום -של-כאשר אני שומע את העולם החרדי עושה כל כך 'רעש

ותנו, במקום זאת אנחנו דואגים מי יהיו הכנסת עם דמעות, בכיות, זעקות ותחינות לקב"ה להציל א-המדרש ואת בתי-למלא את בתי
 הישיבות מן הצבא, או כדי לתת יותר כסף לישיבות ולכוללים.-המועמדים העומדים להיכנס ל'כנסת' כדי להציל את בחורי

ת החרדי מסוגל להישען על ה'כנסת', יכול להישען על הנציגים שלהם בכנסת לחזק ולעורר א-אני פשוט לא מסוגל להבין איך היהודי
איך זה יכול היהדות בעולם. איך אתם יכולים לסמוך על הכסף מהממשלה, אם הם רוצים או לא רוצים לתת, כדי לחנך את ילדיכם. 

 להיות?! איך זה יתכן?!
הרבה תכניות שהם באופן מפורש -שקיבלו כסף מהממשלה, נאלצו לבנות הרבה (הספר-)בתיאנחנו רואים ברור שאותם הישיבות והחדרים 

 ה היא בהחלט סכין לתוך הלב של העולם החרדי! אני לא מסוגל להבין מה קורה פה!"הליב-היהדות!!! תכניתנגד 
 האם כולם ישנים ???

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

 או אולי הרבה מהיהודים הלבושים כמו חרדים, בלב שלהם הם לא חרדים?
 אני לא יודע. ...ם?אולי בסוד הם היו מעדיפים להיות חילוניי

זה שאני מאד מודאג. אני לא יכול להאמין למה שקורה פה. ומדוע אני כל כך מודאג? ומדוע אני בוכה כל לילה? מפני  –מה שאני יודע 
ספר 'נפש  ]ר' דרשת הגר"ח וולוז'ין זצ"ל בסוףמפני שאנחנו לא מקשיבים! וה' עומד לאלץ אותנו להקשיב.  ,שאני יודע שעומד לקרות אסון גדול

. הוא מנסה בהרבה שיטות עדינות, כמו הפיצוצים בדרום הארץ. נכון, יהודים נהרגו, אבל כה מעט! כל נשמה יהודית בודאי היא מאד החיים'[
חשובה, אבל ביחס למה שקרה, מעט מאד נפצעו. זה היה מפחיד, הרבה איבדו את בתיהם, אבל אפילו זה, זה לא הרבה בהתחשב בכמות 

 נפלו על הדרום. בכל אופן, זה לא היה 'נסיון' קשה, לא נסיון קשה עד אימה.הטילים ש
כולם מודאגים על הבחירות הטפשיות, ומי עומד להיכנס. מה ה'ביג דיל'?! מה ההבדל  כאילו כלום לא קורה. וכולם חזרו לשטויות שלהם
 הגדול בין שודד אחד לחברו?!
-א מתעוררים, אלו שגרים בארץ ישראל, ואלו שחיים באמריקה, ובאנגליה, ובדרוםאם אתם ל עם ישראל!כל מה שאני יכול לומר: 

ההתעוררות הבאה תהיה הרבה יותר קשה, חס ושלום. -מפני שקריאת תתעוררו!!!אפריקה, ובאירופה, ואוסטרליה, ובכל מקום שיש יהודים, 
 לא מסוגל להבין אתכם. אבל אתם לא רוצים להקשיב! אתם לא רוצים להקשיב! אני .זה יהיה מאד קשה

 לא היה מספיק?!האם 'סאנדי' 
 לא היו מספיק?!האם כל הדברים שהתרחשו בשנים האחרונות 

 לא היה מספיק?!האם הרצח של ליבל'ה 
 לא היה מספיק?!האם הרצח של רבי אלעזר זצ"ל 

 ה לא מספיק?!זהאם  –ת שעומד לקראת קריסה טוטאליבעולם המצב הכלכלי הגרוע  ...מה אתם רוצים עוד?!
 יהיה מספיק! זהאז אולי אז הקב"ה ישלח נסיון עוד יותר קשה. 

 בעזרת ה', לא כל העולם יהרס, אבל חלק גדול מן העולם יהרס, מפני שאתם לא מקשיבים, עם ישראל!
 אני פוחד עבורכם, אוי לכם. – יינצלו, אבל אלו שלא מקשיבים –אלו שכן מקשיבים 

ם ָהָרִעים']יחזקאל ל"ג:  שהיהודים כל כך עקשניםזה . הלב שלי נשבר על לכן אני בוכה כל כך בלילה יכֶׁ ְרכֵׁ ו בו  ִמד ַ ו בו  ש  ל ,ש  ָראֵׁ ית ִיש ְ ה ָתמו תו  ב ֵׁ ָ . ['ְוָלמ 
 .אתם לא רוצים להקשיב, ולא מבינים שאנחנו צריכים לזרוק את כל הגשמיות לאשפה, ופשוט לחיות עם מה שאנחנו צריכים בהחלט

יבים לפנות לקב"ה בכל דבר, מפני שהעולם עומד להשתנות לחלוטין. ואינני יודע אם יהיה לכם חשמל, או דלק, או כל דבר אחר ואנחנו חי
ואם אתם סבורים שברגע האחרון אתם תוכלו לסמוך על  מלבד הקב"ה. -לא יהיה שום דבר להישען עליו שאתם צריכים, וזה כולל אוכל. 

 .]ר' מאמר 'זכור למרים' למרן הח"ח פרק כ'[אתם מאד טועים!  – קודם לכן את האמונה והביטחון שלכםרגלתם וחיזקתם מיה', מבלי שת
אנחנו נכנס לשלבים  –עורר אותנו. ואם זה לא יעבוד ח"ו מאד גדולים בכדי לנסות שוב ל-יודע שעומדים לקרות אירועים מאד אני

 משיח במצב הרבה יותר קשה.-האחרונים של לפני
איך יהודים מסוגלים לחשוב שמה שיציל אותם זה להיות בממשלה?! זה כה מגוחך! והבחירות בישראל, הם רק דוגמא  ומר:שוב אני א

אחת. תסתכלו איך האנשים שקועים בבגדים שלהם, ואפילו במשחקים עבור הילדים שלהם! הם עסוקים בתוך דברים מגוחכים. החיים 
 את זה בכלל, והם מבזבזים את הזמן שלהם עם שטויות. השערה, והם לא מבינים-שלהם תלויים על חוט

 ...ישראל-אני כל כך מודאג על עםאני מצטער שאני בוכה, אבל זה כל כך שובר אותי. 
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רה עד כמה שהוא יכול ירה ועביאמיתית. לפרט לעצמו כל עב-שלו ולעשות תשובההסתכל לתוך הלב דבר ראשון, כל אחד צריך לשבת ול
 ריחוק בינו לבין הקב"ה רה עושהיכי כל עב ,רה ולהצטער עד דמעותילזכור, מאז שהוא זוכר את עצמו עד היום הזה. לעבור על כל עב

ין']ישעיהו נ"ט:  ם ְלבֵׁ ינֵׁכֶׁ ִלים ב ֵׁ ם ָהיו  ַמְבד ִ יכֶׁ נֹּתֵׁ י ִאם ֲעוֹּ לֹּ כ ִ םקֵׁ א  רות שבאמת ילקבל את זה כעב ,הראשון, זה להגיד את כל העברות ולכן הדבר, '[...יכֶׁ
לעשות תשובה על כל אחת ואחת, ובאמת להצטער על כל עברה  ,. אבל באמתוידוי[ה]מצות עשינו. להגיד את זה לקב"ה ברור: אשמנו וכו' 

 ועברה.
ואז לנקות את הבתים שלנו, את הרחובות שלנו,  .להשתדל לחיות לפי רצון ה' אחרי שבכינו והצטערנו על כל העברות שלנו, להחליט

 שלנו מכל אותן העברות. את החיים
והוא  ,הוא יודע – שקורה לנו . וכל מה'לא משנה מה קורה, אנחנו בידיים שלו בלבד'אחרי זה לעבוד על הביטחון שלנו בה'. לדעת: 

כי אם הקב"ה פוסק שאנחנו  .ולהיות שמחים ,ולהאמין בזה .הכל לטובתנו – משנה כמה כואב לנו . לא]'השגחה פרטית'[ לטובתנו מכוון את זה
זה לטובתנו. ואם בעזרת השם הוא פוסק שאנחנו צריכים לחיות ולקבל משיח, גם זה לטובתנו. וזה  -לטובתנו חייבים למות לפני הגאולה 

 יקום לתחיית המתים וגם יקבל משיח צדקנו.הוא  שמת לפני שמשיח בא, בעזרת ה' יקום. אם הוא עשה תשובה,
שה ושמאמין בזה וע להאמין ממש. ומי -ולא רק להגיד  ,ם...'[וֹּ י  הַ  ת ָ עְ דַ יָ ]'וְ  נו ואנחנו צריכים להאמין בזה ממשהקב"ה עושה הכל לטובת

 ויהיה לו חלק של העולם הבא, העולם הבא, משיח! ,הוא ישרוד תשובה אמיתית,
ֹּ ס  י ב ְ נִ נֵׁ פ ְ צְ י יִ 'כ ִ ] ון בה'זה ביטח –הסוכה   – שיציל אותנו שהוא ידאג לנו, הוא ידאג לנו לכל. וזה מה . יושבים בסוכה ובוטחים בה'[ה...'כ 

 .]תהלים ק"מ, ח'[ הביטחון הזה של הסוכה
סוכות, חג הו אם זה אחרי בוטחים בה' ולא צריכים מקלט. המקלט שלנו זה הסוכה. ואפיל אנחנו משנה איזה נשק רוצים לזרוק עלינו, לא

 ביטחון בקב"ה. - :הסוכה יהותנו. לא סוכה אמיתית, לא להרגיש ביטחון רק בלב, אלא בכל הגוף שלנו. זיאז אנחנו ניקח את הסוכה א

 להפוך אותנו ליצורים שלמים
 שמעון, כ"ז אב תשס"זמסר מ

 כולל רצון לדברים שלא שלנו, כולל קנאה ם הל' תשובה ז' ג'[]רמב" ,כל המקומות החלשיםאת  לתקןעלינו . לחזור בתשובה באמתעלינו 
וגם לא יותר מדי התעסקות עם לבוש שכן , צנוע-כולל כל ההתעסקות עם לבוש שלא, )ייאוש( כולל הרגשות של מסכנות, ]'חמדת ממון'[

לא לשכוח שהעולם נברא בשבילנו ו הרבה תהילים. הרבה תפילה, דברים שלא חשובים לבן אדם ולנשמה שלו.עם לא התעסקות  צנוע.
 אף אחד לא יודע. רק ה' יודע. – מות בדיוקיהשל ימה כדי להפוך אותנו ליצורים שלמים.

וזה כל מה  כדי להיות ראויים לזה, חייבים אנחנו לשנות את עצמנו, כדי להיות ראויים לשלמות.ו המטרה הסופית, לפחות בשלב זה. היוז
 . רק אם אנחנו לא רוצים את זה, ה' ישמור.]מס"י פ"א[ להתבלבלאפשר -יזה פשוט, א שום דבר אחר.לא ו שאנחנו צריכים לזכור. רק זה,
אבל מי שרוצה באמת להגיע לתכלית הסופית של הקב"ה,  ה' ירחם. , לא נצליח אף פעם,לם הזההעו )תענוגות(אם אנחנו רוצים דווקא את 

את לא יהיה לו  !ן לאכול שנה שלימה, הוא יסבול מאדאם ניתן לרשע מָ  .השוובל מקדרשע ס שוב, הצדיקים לא יסבלו. בעזרת ה' יצליח.
קצפת, הוא גם ירצה שיהיה לטעם תחושה של עוגת -ן יכול להיות כמו טעם של עוגתשהטעם של המָ לו באוכל. לא מספיק שהתענוגים 

 קצפת, ואת הריח וכו'.
המחשבות שלו יכולות תמיד ובעיה שלא להיות טהור לפעמים. לו אין שלגמרי, צדיק מרוצה שיש לו אוכל רוחני, אוכל שמתעכל האבל 

 .תהפרעה. וזה גם עוזר לו לעלות רוחניכל להיות עם הקדושה בלי 
הם  הזה הרבה יותר מהתענוג הרוחני.-את התענוגים של העולם חושקיםבעולם שלנו עכשיו, רוב היהודים, לצערי הרב, ה' ירחם, 

 ה' ירחם. ,אין להם רצון לשנות חופשית כבר לשנות.-שלהם, ואין להם בחירה עם התשוקותתפוסים 
הימים  וחמשת-ארבעיםביהיה סבל רב מאד.  – ר כךאח עכשיו, כי אם תצטרכו לחזור בתשובהלעשות לתפוס מה שאפשר  ,אז שוב
 קל.יהיה להם  –ובה רק לאלה שיחזרו בתשו .]'חסד לאברהם', מעיין א', נהר י"ז[ הסבל יהיה קשה –האחרונים 
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