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 ...מאחרי מסך הברזל
אותנו מן הטילים?שני מסרים מאת דניאל:  א. מי חטף את הבחורים?   ב. מי מציל 

 החטופים
   .תמוז התשע"ד ,דניאלממסר 

 (תקשור נערך יום לפני ההודעה על גילוי החטופיםה)

 מעל עברו ,םעליה בוכה שאני כמה ,םהמסכנים הבחורי, אבא
 מאד אני ,םלחייה מאד חושש אני .םאות מצאו לאן ועדיים שבועיי
ם בעול שקורה מה כל בכלל, נראה שזה כמו לא זה, אבא .חושש

ם שאת כמו לא שזהם לכ אסביר אניך אי .נראה שזה כמו לא זה
 ?םרואי

ם קו מאז(, 8491) ח"תש משנת, בהיסטוריה ,ל"צה - למשל
 .שטויות וזה, ישראל-םע את שמציל למי נחשב ל"צה ,המדינה

, אחד כל אבל ,משוכלל נשקם ע ,טוב צבא להיות יכול ל"צה
 שהמלחמות יודע ,ביותרם למאמיני ועד ביותרם מהאפיקורסי
 צחנוינ .םניסי רק היו – המדינהם קו אחריץ באר פה הראשונות

 נפלום סקאדי 94, עירקם ע במלחמהם ג ,םמשמים בניסי רק ה"ב
 אפיקורס היההזה ם אד–ןוהב !נהרג אחדם אד ורק - ישראלץ באר
 !?...םניסי לא זההאם  .גמור

 .ה"הקב היה זה .ל"צה היה לא זה! םניסי, השחרור מלחמת
ם כול .נס היה כולו-כולו ם:הימי ששת מלחמת .ה"הקב שלם ניסי
. ני(כל הגדה וחצי האי סי ,ןנכבשו רמת הגולם ששה ימיתוך ) זה אתם יודעי

 ל"צה, מאד גרוע התחיל זה !םניסי ניסי !נס – כיפורם יו מלחמת
' ה - דבר של ובסופו, נהרגום חיילים אלפיי מעל ,ןמוכ היה לא

 אבל ...ןלניצחום גרן שרו כים שאומרי כאלה יש  .הנס את עשה
את מ ם,ימהשמ רקם באים וניסי .םניסי היה הכל זה .שטויות זה

 כל. ]'ְוַהָעדֹוׁש ָברּוְך הּוא ַמִסיֵלנּו ִמָיָדם...', הגדה של פסח[ ישירות ה"הקב
ם וא .גדול אחד נס הכל זה – מדינה בתור שלנו הקצרה ההיסטוריה

]'ַהְרֵבה ְדָרִכים  אחרתך בדר אותנו מציל היה ה"הקב - ל"צה היה לא

ך בדר כאילו באן שהניצחו וזה .ַלָםקֹום', דעת תבונות לרמח"ל אות פ'[
 שיש החופשית הבחירה של עמוקן עניי זה - הצבא י"ע ,הטבע

]ר' דברי הח"ח עה"ת פ' ראה עה"פ 'כי  עכשיו לזה כנסינ לא אבל ,לנו

 .[222עמ'  2' אות או מופת', הובאו בס' דניאליקום כו

ם ה אבל ,עלינו שישמרום עליהם סומכי אנחנו - המשטרה
 ,םהחיי כללה ם חוסכים הפנסיה שאנשיו. ..חות"דו בלתתם מצטייני

בקופות ם בוטחי אנחנו [צפניה א' י"ח].. .פנסיהן שאי וגלי מעט עודש
ם יודעי לאם פעף א אנחנו אבל אותנו, שירפאום וברופאי םהחולי

פ "ן ר"וע' רמב ב.]קידושין פ ...למות או לחיות לנום עוזרים הם א
 משפטים[

 מדינהם רואי .םרואים שאת כמו לא היא – ישראל מדינת
 וגרוע, ה"הקב נגד הולכת .לעשותך שצרי מה עושה שלא חילונית

' ַבה ]ירמיהו ה' י"ב: 'ִכֲחׁשּו .ה"הקב שיש לבם שמי לא בכלל :מזה

ן נכו .ָרָעה...', ועי' רמב"ן סו"פ בא[ ָעֵלינּו ָתבֹוא ְוֹלא הּוא, ֹלא ַוֹיאְמרּו
, גדולותם וערי םגבוהים בנייני ובנו האדמה את עבדום שהציוני

 - המדינהם קו מלפני עודשקיימת  השחיתות – זהם ע יחד אבל
 שכחנו כי ,להתפורר מתחיל הזו המדינה כל של והבסיס .חוגגת

ם לע אותהן נת ה"והקב, הקודשץ אר שזו – חשוב הכי הדבר את
]סוף  םחילוני כמו לחיות ולא התורה לפי לחיות מנת ישראל על

 .ִיְנֹצרּו...'[ ְותֹוֹרָתיו ֺחָעיו ִיְׁשְמרּו ַבֲעבּור ּגֹוִים... ַאְרצֹות ָלֶהם מזמור ק"ה: 'ַוִיֵתן
]'ִנְהֶיה  םבעול המדינות כל כמו מדינהאנחנו  ועכשיו ,זה את שכחו

 בדומה הזהב-עגל סביב ההשתוללותם עם שמחי ואנחנו ,ַכּגֹוִים'[
  .ֵעֶשב...'[ ֹאֵכל ׁשֹור ְבַתְבִנית ְכבֹוָדם ֶאת ]מזמור ק"ו: 'ַוָיִמירּו םהגויי לכל

ם מאפשרי, מילהה-ברית נגדם איומים חוקים מעבירי - בכנסת
, םהחרדי נגד מלחמה יש '.וכון להתחתם משוני זוגות מיני לכל

 כמו שיהיו או עלמוי  ם שהחרדים רוצי כי ,כלכלית מלחמה
ף כסם לה יהיה לא כים ילדי להוליד שיפסיקום רוצי .םהחילוני
 .בעיקר ,םהחרדי נגדם החילוני של מלחמה יש .םאות להאכיל

ן הבלג כל את עושהבמכוון  מישהו ואולי ,הזהן הבלג כלך ובתו
 והאפיפיור ,םבגויי מוצפת המדינה כיצד נרגיש שלא מנת על הזה

ם לקתולי קרא הוא !...השנין תיקוהו אתן כא לבנות רוצה עצמו
מזמור ] !...ישראלץ באר, בגלילם שלהם השורשי את ולמצוא לבוא

ם קתולין מליו רקם וא ,םקתולי מיליארדי נםישם בעולו [פ"ג י"ג
 ...בעיה לנו יש - פה לשבת יבואו

 המדינה של ההתמוטטות עם כל פה שיש הזהן הבלגך בתו והנה
 יש ...?מי י"ע נחטפו .םצדיקים צעירים בחורי שלשה נחטפו -

 אני .יודע לא אני – 'חמאס' באמת זהם וא, 'חמאס' שזהם אומרי
 לפני עוד ,םהראשונים הציונים המנהיגי - :אחד דבר יודע

 כמו מדינה ,לגמרי חילונית מדינה תהיה שזו רצו ,פה שהתיישבו
ך כ כל זה את להראות יכלו לא בהתחלה? מה רק .המדינות כל

ץ אר על שלנו הזכות מה – ...םהעמי כל יגידו מה - אז ברור, כי
]ישעיהו  מאדם מושחתי היום הן אופ בכלאך  ?...התורה בלי ישראל

ת חוגג השחיתותם היו ועד, [ָהָעם ַהַםְכִעִסים ֹאִתי ַעל ָנַני ָתִמיד''ס"ה ג': 
 .םיו-םהיו מחדשותם יודעי שאנחנו כמו ,[א' כ"ג שם]

 - שלהם המנהיגי של מהשחיתות שמתמוטטת כזו במדינה והנה
 מיני כל ובודקך הול ל"צה  !םנעלמים הצדיקי שלשתם ופתא

 יודע לא אני. הצגה הכל זה אבל ם,ערבי מיני כלם עוצרי, מקומות
 הכל זה אבל .םלגורל מפחד מאד ואני, האלהם הבחורי איפה
 יותר הרבהן רגוילאם שייכים היו המדינה שלם המנהיגי .הצגה
ם אחרי חשבונות פי לעם דברים עושים וה, ישראל ממדינת גדול
 ויתנון זמ הרבה יקח שלא מרגיש אני ,ןולכ .םחושבי שאנחנו ממה

 .לנו" לעזור" יבואו שכביכולם חיילי, לפה להגיעם זרים לחיילי
, התורה של זכר כל להוריד שינסו, זה אחרין זמ הרבה יקח ולא
 זה אולי .ַוִיָרׁשּוָה עֹוְבֵדי ָזִרים'[ -]'ַוְיַבְלעּוָה ִלְגיֹונֹות  היהודית הדת של

 .םאות מפתיע לא שזה הרבה יש אבל ,םאתכ מפתיע

 פהם שגן מאמי ואני ,מאד ומפחד חושש אני, האלהם והבחורי
 ולמה. להיות עומדת שהחטיפה שידעו כאלה היו ישראל ץבאר
 של הפופולריות -ן ראשו דבר ךא, בדיוק יודע לא ...?זה את עשו

ם נלחמים וה ',םחזקי'ם שה להראותם וצריכי ,ירדה כבר הממשלה
 – שני ודבר .הסוהר בבתים שיושבי םגנבי רק לא - משהום ועושי

 עוזר זה – שלישי דבר .םעב פחד מכניס כי זה ,םהע את לבלבל
 .שאפשר כמה ממנו להיפטרם שרוצי החמאס את לעקור לצבא

 הי  נ  ש  ב  , להשתנות יכול הכל אחת הי  נ  ש  וב   .םהיו מפחידם עול וזה
-ץאר את, שלנו המדינה את, שלנו השטח את להכיר אפשר אי

ם פע שהייתה סוריה - אחד מצד .שלנו אזורה את, שלנו ישראל
 כמעט סוריה –ם והיו ,ומפחידה חזקה היתה ,שלנו הגדול האוייב
 !םיומיא   שוב ,םפתאו – שני ומצד .שמה המלחמות כל אחרי גמורה
 ונמצא ,ןלירד פולש, קאעיר כל את כמעט כובש, צבא איזה מופיע

הזה  הצבא מאיפה !...מאילת מ"ק 866, ישראל מגבול מ"ק 06
 לפני ...םפתאו ...ככה ...?שלו הציוד ...?שלו הנשק מאיפה !...?הגיע
 האזור כל על להשתלטם רוצים וה ...כללם עליה שמענו לא שבוע
ך שיי מי לדעת קשה, מבולבלם העול .ישראלץ אר כולל ,הזה
 להיות יכול שעה חציך תו .םיו דל  י   מה לדעת אפשר אי, המ  ל  

 .מפחיד אחר משהום בעול

ם ע   לאט-לאט .םמהם שוכחי לאט ולאט, נחטפו האלהם הבחורי
 .םהרגילים יו-םהיו לחיים וחוזרי ,םעליה להתפלל מפסיק ישראל
ם ימי לשבוע טובות האלה החדשות .נדע שלא ,םאינם שה התרגלו



 ה"קבהמ מבקש אני .אחדף אן מעניי לא .םשוכחין כ ואחרי -
ם ההורי עלם שמי שלם רחמי שיהיו, הביתהם הילדי את להחזיר
 צדקנו משיחת לקבל יזכו האלהם שהילדי מבקש אני ,םהשבורי

 .ישראלם ע כלם ע יחד
ם ג זה .נחטפום שהם סת לא זה .ישראלם ע על מפחד אני אבל

 .יכול-הכל הוא' ה רק .םיכולי-הכל לא שאנחנו ישראלם לע רס  מ  
ם החוקים ע   שלנו הבא הדור אתם רוצחי בעצמנו שאנחנו מסר זה

 שאנחנו ה"הליב לימודים ע   ,מעבירה הזו 'הכנסת'שם המגעילי
 שלנו הצניעות-חוסרם עו, שלנוך החינו-למוסדותם מכניסי

]'ִוְהִייֶתם ְקדֹוִׁשים  שכחנו ואנחנו ."היותם קדושי" מצווה' ה. ברחובות

 .[83ֵלאלֹוֵקיֶכם... ְלַמַען ִתְזְכרּו...' ר' קד"ד גליון 
 לפים חיי לא אנחנום א יהודית מדינה להיותם יכולי לא אנחנו
 מדינה להיות באמת רוצה לא תהחילוני המנהיגות אבל .התורה
 לא האלהם והילדי .היהודית הדת נגדם הולכים ה כי, יהודית
ם הדתייך לתום ג נכנס החולי אבל, מצוות שומרים גם ה ,םאשמי
ם הבני את לוקח' הכי  ,בזה להודותך וצרי .םהחרדיך ולתו

 אניך א ,ןוחשבו-ןדי לעשות יתחילום שאנשי מנת על םהצדיקי
 אני .ישראלם ע על מפחד אני .ןוחשבון די יעשו לא שהרוב חושש
 ואחרי ,םהעול מאד בכל קשות מלחמות יהיו הקרוב שבעתיד יודע
 צדקנו. משיח נקבל זה

]'ְלַמַען ֲאַנֶןמּו', פרשת המן, שמות  ןבנסיו ,ןבמבח אנחנו, אז עד אבל

ף א עלך לסמו אפשר אי כבר כי, עליו רקך שנסמו רוצה' ה .ט"ז[
 .]'ְוִנְשַּגב ה' ְלַבּדֹו ַביֹום ַההּוא'[ עליו רק. אחרת מסגרתף א ועל ,אחד

 .בו לבטוחו .אותו לעזוב ולא ה"בקב לדבוק ם:מכול מבקש אני
 מה זה כי - בו לבטוח. ביותרם קשים זמני לפנים עומדי אנחנו כי

 כאשר .בֹו'[ ֹחֵסי ְוֹיֵדעַ  ָצָרה, ְביֹום ְלָמעֹוז' ה ]נחום א': 'טֹוב אותנו שיציל
 שקבלנו עד הספיקזה  אבל, אוכל מספיק היה לאם ממצרי יצאנו
ם א ם,ניסי-ניסי יעשה' ה עכשיום וג - נס לנו עשה' ה .ןמ   ה   את

ם א אבל .[, ע"שב"ח ג' פי"]נפה םניסי שזהם ומביני ,םמאמיני אנחנו
 .לנו אוי, לנו אוי – בזהן להאמים רוצי לא אנחנו
ם ה ,םצדיקים ה כי יחזרו האלהם הילדי ששלושת מאד רוצה אני

 יחד בימינו-במהרה צדקנו-משיח לקבל ושנזכה .הדור של קרבנותה
 .שנחטפום הילדי שלשת םע

 (ם)לאחר גילוי החטופי דניאלם עתקשור 

 שנחטפום הבחורי שלשת כי ההודעה את קבלנו קצרן זמ לפני
 אכזרית בצורה נרצחום ה .האמתן דייך ברו .םחיי-רוח ללא נמצאו
 שנרצחום גמורים צדיקים ה .ציבור קרבנות בתורם לעולמ והלכו

 יותרם לה יהיה, הלכום שהן לא - אחד דבר וברור', ה קידוש על
ם קרובי אנחנו כי פה.ם שנשארים האנשי, לנו שיהיה ממה טוב
 קשה תקופה ,ףהסו לפני, עכשיו ונעבור, השלמה לגאולה מאד

ם קשים לבולייב יהיו כי ,מעמד להחזיקם כיהודיך נצטר .ביותר
 לא – האמת את שיודע, אמיתי-יהודי אבל. ]דניאל פרק י"א[ מאד

 שאנחנו מה :להגיד רק יכול אני רבנותהק שלשת ועל .יתבלבל
ן סימ' זה הכל – הרצח על לנום שמספרי ומה ם,העיניים ע  ם רואי

 אתם יקו' ה :לצעוק רק יכול אני - שלי הכוחות כלם וע .'שאלה
.םדמ

   משיח כבר פההשן סימ

 עם דניאל, ט"ז תמוז התשע"דתקשור 

כל  !חוצפה !חוצפה .כועס ךכל כועס, כ ל כךאבא אבא, אני כ
. .."הברזל-ת, כיפהברזל-ת, כיפהברזל-תכיפ"על ם מדברין הזמ

כאילו מי שהחליט לפתח את  .הדבר שמציל אותנו וכאילו שזה
זה מה ם הא ?!....הברזל-תכיפ .ןומבי 'גדול'ם אד-ןהוא בן הרעיו

מעט פגיעות ך זו הסיבה שהיו כל כם הא !...ישראל?ם שהציל את ע
  !...?םשל הערבים בנפש מכל הטילי

נפלו עלינו עד  .הזהן לנו את הנסיון , ה' נתאבא, אני מאד מפחד
  אחד.ף האלה כמעט ולא פגעו באם והטילי ,םטיליף כמעט אלם היו

]ישעיה  מתקיימתזצ"ל איש ן עוד ראינו שהברכה של החזום והיו

איש הבטיח לנו כי לא ן . החזוְלהֹוִׁשיָעּה...'[ ַהֹזאת ָהִעיר ַעל ל"ז: 'ְוַגמֹוִתי
 !..?םלא מביני !..?םלא רואים יהיו בומבות, פצצות בבני ברק. הא

זה יכול ך זה לא רגיל! אי –והיכולות שלה  "הברזל-תכיפו"כל ם ע
ישראל וכמעט לא קורה -ץעל ארם נופלים טיליף להיות שאל

 ]'ָיַדע שנפצעו.ם היו כמה בודדיוברכוש, ם קצת הפסדי ... רק!דבר?

 .ִהְתבֹוָנן...', הפטרת 'חזון'[ ֹלא ַעִםי ָיַדע, ֹלא ִיְשָרֵאל ֹקֵנהּו... ׁשֹור
להראות לנו שהוא הכל יכול, בכדי  - ןכנסיולנו את זה ן ה' נת

]'ִשיחּו ְבָכל  את הנס!ן להבים ואנחנו צריכי שזה נס גדול ענק.

כאלה יש ם גדולים בניסים גו ִנְפְלאֹוָתיו', ר' תהלים ק"ו ז', ע"ח י"א ועוד[
שהיא  ',הברזל-תכיפ'לנו את ן נתהוא  ...מה ה' עשה?אז  בחירה.

היא זו  -יכולה לבלבל אותנו, שנחשוב שבאמת הטכנולוגיה 
' ה ּוִמן ְזֹרעֹו, ָבָשר ְוָשם ָבָאָדם, ִיְבַטח ]'ֲאֶׁשר ...םחס ושלו ,שהצילה אותנו

 .ִלבֹו', ירמיהו י"ז[ ָיסּור
נשמה אמיתית, ם קצת שכל, כל יהודי עם עם אד-ןאבל כל ב

כח אחר. ם ולא שו, אותנומציל הוא ש –היטב שרק הקב"ה ן מבי
 ,רק הוא יכול להרוס אותו ,םהוא ברא אותנו, הוא ברא את העול

 ורק הוא יכול להציל אותו.

ויש לנו ראש ממשלה ששומר על הפה שלו שלא יעיז להגיד 
 שלא יעיז להודות לה' על זה שהציל אותנו. "ברוך ה'"...,

שלה, ממשיכה להשתדל ם השקרים והממשלה שלו ממשיכה ע
 םככל העמים ישראל לע-םאת עך ישראל, להפו-םלהרוס את ע

הממשלה -ראש .םה' ישמור ויציל אותנו מהרשעי ,[22' חלק 2]'הגאולה
מילה -נגד גיור אמיתי, נגד בריתם להשתדל להעביר חוקיך ממשי

ובודאי  ,םבתי הספר החרדיך להכניס אפיקורסיות לתו ,ךכמו שצרי
 '.ווכם לבתי הספר החילוניי

 ,ישראל לחתיכות קטנותם לפרק את עם שמנסים ו יודעיאנחנ
ישראל. אנחנו ץ פה בארם שכבר גרים העמין ולפזר אותנו בי

להשתלט ם לתת לה ,ןותיקוהם עם סודיים הסכמימים יקישם יודעי
ם גם וה .שלנום ועל הרבה מהמקומות הקדושי ,ךהמל-דוד-על קבר

רוצה ם שכנראה גויש לנו ממשלה  ,ץלהשתלט על כל הארם רוצי
יש לו ם הרע שבזה, אז ספק רב אאת ומי שלא רואה את זה. 

 נשמה יהודית.
ך צריזה אני כועס אפילו שאני יודע שככה  .אבא, אני כועס

שישלוט עלינו  להגיע לפה מישהוך להיות לפני שמשיח בא. צרי
, והוא יהיה הזה אני יודע שנסבול מאד חזקן ובזמ ,םתשעה חודשי
ם לזמנים וכנראה אנחנו מגיעי ,ןורשע יותר מהמ ,ןהמקשה יותר מ

ֵאין ֶבן ָּדִוד ָבא ַעד ]יומא י'.: 'ַעד ֵעת יֹוֵלָדה'. '. האלה. ככה זה נראה
, ספרא "חזו', תרגום ֶׁשִתְתַנֵשט ַמְלכּות ָהִרְׁשָעה ִתְׁשָעה ֳחָדִׁשים ַעל ִיְשָרֵאל

 .תנינא[
ומצד שני אני שמח, כי כשזה אבא, מצד אחד אני כועס מאד, 

כי משיח לא יכול לקבל את  .משיח כבר פהשן סימזה  –קורה 
]ר' מאמר 'תברחו מהממשלה  'םהציוני'ם ממה שאנחנו קוראין השלטו

של ם האחרונים וזה מראה לנו שאנחנו בשלבי .של הרשעים'[
  הגאולה השלמה.

ם ליהעאת הכעס שלי ך אני רוצה להפו .אבא, תשמח, תשמח
ם לעבור גהינוך אפילו שנצטר - אני רוצה לרקוד משמחהלשמחה. 
לגאולה ם קרוביך כ-אנחנו כלן בכל אופ ,םחס ושלו ,לפני זה
 ְוִשְמָחה ]'ָששֹון לשמחהך הכעס נהפ .לי כבר כעסן שאי השלמה,

. ברור לי שהמשיח עוד ַוֲאָנָחה...', ישעיה פל"ה ופנ"א[ ָיגֹון ְוָנסּו ַיִשיגּו
 ,ישראלם ואנחנו ניגאל, כל ע   ,יגלה את עצמו בעזרת ה'מעט 

ונשכח לגמרי מכל הסבל שעברנו בגלות המרה  ,ןבשמחה ובששו
 .]מזמור קכ"ו[ ףוהארוכה הזו שהיא כאילו בלי סו



שדרותכמו ארץ ישראל תהיה כל   
 2ספר דניאלב עמ' האחרון, הודפס בתשס"חאדר ב' . דניאלמסר מ

 
 לתושבי שדרות היהודים היקרים,

ם כמה שזה קשה, אני יודע עד כמה שהחיים שלכם קשים, ומרגע לרגע לא יודעים מהיכן תבוא הפצצה. ועִ 
כשאדם רואה שאין לו על מי  מביא אתכם לאפשרות לחזור אליו באמת.הוא זה הובמצב  ,הקב"ה אוהב אתכם

הוא יודע , לא רק יודע במחשבה -אז הוא יודע לא על הצבא, לא על המשטרה, לא על הממשלה,  -לסמוך 
ועכשיו האפשרות  .]'ֵאין ָלנּו ַעל ִמי ְלִהָשֵען ֶאָלא ַעל ָאִבינּו ֶׁשַבָשַמִים...'[ , שאין על מי לסמוך פרט לקב"הבהבנה מבפנים ומבחוץ

ישראל כולה תהיה -, כי בעתיד הקרוב מאד, באמת, ארץולה של תושבי שדרות לחזור אליו בתשובה מלאההגד
 בדיוק כמו שדרות.

ואני מתפלל חזק מאד שבכל ארץ ישראל יהיו ניסים גלויים וענקיים כמו שיש היום בשדרות, ושזה יגרום 
, אלא רק יפחידו אותנו מספיק על קרבנותלחזרה המונית לאבינו שבשמים ולתורתו, ואני מתפלל שלא יהיו 

 .מּוָסר', צפניה ג'[ ִתְקִחי אֹוִתי ִתיְרִאי ַאְך ]'ָאַמְרִתי מנת להעיר אותנו
. הקב"ה אוהב ח["ס נפה"ח סו"]ר' דרשת הגר אז אני לא רוצה לחשוב יותר על מה שיכול להיות -ואם ח"ו לא נתעורר 

ושנזכה  ,חזרה אליו דוקא משדרותהנתחיל את התהליך של  וליו, בואמו ישוב אאת עמו ישראל, והוא רוצה שעַ 
 לקבל משיח צדקנו במהרה בימינו אמן., כולנו, כל עם ישראל, בשמחה וברינה

 
  )מסר למתנדבים העוסקים בזיכוי הרבים ומחלקים את העלונים(

המאמצים כדי להציל את עם אני רוצה להודות לכם על כל  .מהיאני רוצה לאחל לכם שנזכה כולנו לגאולה של
כבר לא צריך להיות אוטיסט בשביל  ,כל אחד יכול לראות את זהואנחנו מתקרבים במהירות לסוף,  ישראל.

 )לראות את( זה. 
 ואלה שמאמינים בקב"ה, אלה שבוטחים בקב"ה, אלה שבאמת מחכים למשיח, אלה שבוכים על חורבן הבית,

בברכה   יהנו מהעולם הבא.יהם אלה יזכו לקבל משיח צדקנו ו -אלה שרוצים רק לשבת כל ימי חייהם בבית ה' 
 משיח צדקינו. ,נזכה בקרוב מאוד לקבל את משיח בן דוד ,שכולנו, כל עם ישראל

 
  )מסר לכל העוזרים בארגון עצרות התפילה בערבי ר"ח(

אלה התיקונים האחרונים והקשים ביותר, אבל אלה  .ואוי לעולם ,אוי לעם ישראל .אוי לנו מה שמחכה לנו -
ויושבים על  ,ומורידים את הגאווה ,שמים שק על הגוף ואפר על הראש ,ם כל הלב, עם כל המהות שלהםשעִ 

ועל צער השכינה, על בית המקדש, על ארץ ישראל, כל  ,בדנו בגלל העבירות שלנויובוכים על כל מה שא ,הרצפה
ם לחיות מחליטיו ,ומחליטים לשנות את הדרך וללכת רק בדרך ה' ,ועושים תשובה ,בדמעות רבות אלה שבוכים

ואני מברך את כולם כל אלה יכולים להציל את עצמם והרבה יהודים אחרים.  -- בעזרת ה' רק לפי רצון ה'
א...', בָ ם הַ לָ עוֹ י הָ יֵ חַ לְ ּו יחַ ׁשִ םָ ת הַ מוֹ י יְ נֵ ְׁש ה... לִ יֶ חְ נִ ה וְ כֶ זְ מִ ]'ׁשֶ  הנות מהעולם הבאיוגם שנוכל ל ,שנזכה כולנו לקבל את משיח צדקינו

 .מתוך תפילת 'ובא לציון גואל'[
 


