
 יכול-הנאמנות שלנו להכל
292ומנחם, מסר מס'  אסתרים עם תיקשור, תשע"ח כסלו, ירושלים, ד"בס

 ח"תשע חשון ה"כ, תקשור עם אסתר  א.

 חושבת אני. לדבר מוכרחה אני, אוי .לדבר הבוקר כל חיכיתי סוף סוף
 אבל, מה יודעת לא, שיקרה, ענק, גדול משהו יהיה ביותר הקרוב שבעתיד

 . ענק

 ממש שלהם שהלבוש הזמן בטוחות שכל הנשים לכל להגיד מבקשת אני
 מהדור הדור גדולי לפי בהחלט אסור ,אפשר אי. צנוע לא זה, צנוע ממש
 .פאה ללבוש, קודמים מדורות וגם, הזה

האלה  הפאות עם אשה כל כי, גרוע יותר היום זה עוד של הפאות אבל
 פאה כל כל אחת! שקל אלף לעשרים שקל שבעת אלפים בין שעולות

 כי, שטויות לא וזה צחוק, לא וזה. לגיהנום האשה את תכניס רק כזאת
 ולא עליה להסתכל מגבר לא לבקש אפשר איך, יפה כ"כ שנראית אשה

 גם בגדים הולך לזה בנוסף כלל בדרך ועוד. עליה דברים מיני כל לחשוב
, קלאפ' 'קלאפ, שעושות ונעליים, שקופות וגרביים ארוכים, ולא צמודים

! שקר "שקר!: יגידו הם – ככה להם תגידו אם אבל באה...', אני 'הנה
 שזה ואמרו הסתכלו שלנו והרבנים, תסתכלו צנועות! מאד אנחנו

 'צניעות'".

 שזה להגיד חייבת שאני דברים יש אבל, מצטערת אני !שקר שקר! שקר!
 סתם'-'לא בעיות יהיו הקרוב שבעתיד מאמינה אני כי, לי קשה מאד

 בתור ואני. מפחיד זה יהיה סתם,-לא, העולם לכל, לנו רק לא, לכולם
 עליהם ללכת יכולה שאני רגלים לי אין כי, יותר עוד מפחדת תינוקת
 מאוד קשה הרגשה וזו, עליכם לסמוך רק שום דבר לי ואין, ולברוח
 צריכים כי, בסדר לא אומרת זה שאני מה גם אבל, כמוני נשמה בשביל
 .לכם וגם לי ידאג הוא, אותי יקח הוא, אותי ירים הוא .'ה על לסמוך

 שהולך מה קצת יודעת גם אני, מה רק, פה להיות שמחה מאד מאד אני
 אחרי שונה יהיה בעולם מקום וכל ירעד, העולם כל, העולם כל. להיות

-והרבה, שלנו בעולם שינויים הרבה-הרבה-הרבה ויהיו. להיות שעומד מה
 אומרת אני לא! לא! נפחד, לא אנחנו אבל. הזה בעולם מתים הרבה-הרבה

 שאנחנו להבין צריך אחד כל אבל, איתנוקב"ה ה כי, לפחד לא :גם לעצמי
 .זה עם שהולך מה כל עם ,אל הסוף באים

, גיהנום שֵיָרֶאה מה נעבור קרבנות להקריב השלישי ק"לביהמ שנגיע ועד
 .עדן לגן שנגיע עד - שלב'-'שלב יהיה זה גיהנום, יהיה לא זה אבל

 גבוהים, מים, ומים העולם, פני על חושך ושיהיה ירעד שהעולם רואה אני
 .בחיים אחד אדם ישאירו ולא שלמות ערים ו  ל  כ  שי   ענקיים גלים

 כל נסבול לא ישראל-בארץ פה אבל ,ענקיות מפחידות, פצצות שם ויהיו
ל יהיה הפחד אבל כך, ה ֵמע  מ   יעשה הזה הפחד אבל, לדמיין שאפשר ל 

 את הטומאה מהם בשביל להוריד, ובנפש בגוף נקיות האמיתיים-ליהודים
 לקבל כדי שנהיה רוצה' שה לרמה ממש אותנו ויביא, הזה העולם של

 .ינצל ולא יהודי לא הוא אז – ככה מגיב שלא ומי, צדקנו משיח

 .בוכה אסתר

 ? בוכה את שאלה: למה

, לכתוב רוצה לא אני, זהו אבל, זה על רק לכתוב אפילו אותי מפחיד זה
 .די

 ח"תשע תולדותפרשת  ק"מוצש, כסלו ח"ר, תקשור נוסף עם אסתר ב.

 זה. כסלו חודש ראש ברוך ה' כעת. אתכם לדבר שוב שמחה כ"כ אני
 שהמצב רוָאה ואני, אנחנו בכסלו אותי שעכשיו משמח מאד מאד מאד
 מעטים ונלחמו, החנוכה בזמןישראל  בארץ שהיו ליהודים דומה מאד שלנו
 .רשעים נגד צדיקים, רבים נגד

 הִרשעות נגד להלחםישראל  בארץ פה קמים םיהודי מעט, עכשיו זה וככה
 ששולט זר משהו פה יש אז. כיום כמו שולט וזהישראל.  בארץ פה ששולט
 המסגרת זה –הזה  הזר והדבר. םיהודיה של שלנו, הארץישראל,  בארץ

 השליטה את רוצים לעשות, 'ישראל 'מדינת המדינה, מה שקוראים של

 אלא גם, צבא רק לא לזה ויש. מדינה למשהו רשמי: זה םיהודיה על
 כנגד עלינו כפולות במרכאות ו"לשמור" להלחם כאילו זה והצבא, משטרה
 לחםיבשביל לה במיוחד זה המשטרה אבל, שנגדנו מי נגד או, הערבים

 פה השולטים המתיוונים לפי ללכת מוכנים שלא םחרדיה נגד, נגדנו
 .במדינה

 הם – היוונים בשביל שעבדו המתיוונים אבל, הם ששלטו פה ואז היוונים
 .יכול-הכל ה,"הקב ונגד י"עמ נגד המלוכלכת העבודה את שעשו

, ממשלה עם מדינה של מסגרת שבנו םיהודי יש. הדבר אותו –עכשיו ו
 של צורה לזה וישוכו' וכו',  החינוך-משרד ויש, משטרה עם, צבא עם

 זה ובשביל האידישקייט, עם לגמור זה – המטרה אבל, שמתפקדת מדינה
 יהודי.  נגדיהודי  לעשות עובדים הם

 םחרדי מעט ולא בכסף, הם קונים םיהודיה של את הנאמנות של חלק
 .ולהשתלטישראל  לארץ פה להיכנס דומיםהא   לכל נותנים והם. ביניהם

 נאמנים ם, יהודיטובים םיהודי קמים המעטים עוד מעט יקומו, וכבר אבל
 שרוצים בעצמם ועם היוונים, המתיוונים אלה כל עם שקמו להילחםקב"ה ל

 מעטים שהם, אפילו נגד ונלחמים, שלנו הבורא עם שלנו הקשר את להרוס
 יעזור לא מהם, אבל יותר הרבה-הרבה במספרים והרשעים הם מאד

 אחד אף כי, הכל את משנה וזה, המעטים של בצדהקב"ה  כירשעים, ל
 הקב"ה. נגד לנצח יכול לא

 הטובים םיהודיוה פשוט. לא להיות, שעומד מה תראו, אתם תראו אתם
 השליחים אתם, היום של המכבים אתם, וסובלים' ה קידוש על שנלחמים

 לשכוח! לא, לשכוח לא, המצב את להציל

 םחרדי יש כי, םחרדיה בין גם מלחמה פשוט גם יש, הרב ולצערי
 כנגד מאד שהם מאד מתיוונים ויש, אומרים שהמתיוונים מה שמאמינים

 אבל, םחרדי נולדואפילו  וחלקם םיהודי שהם נולדו, אפילו תיהודיה הדת
 ִעםאנחנו ש לכולם נ ראהאנחנו ש הוא רוצה, נילחםאנחנו ש רוצה' ה

, שלנו התורה ואת, שלנו המנהגים ואת, שלנו הדת את עזבנו שלאהקב"ה, 
 הקב"ה. שזה, האמת עם שלנו הקשר את

 כנגד לגמרי עצמנו להילחם שלנו בכוחות נצליח לא - המעטיםאנחנו ו
 אותם יגמור הוא בעצמוהקב"ה  אבל ,הציוד שלהם כל עם רשעים,ה

 מראיםאנחנו ש זה אבל, ם...'[הֵ ם הָ יִ ו  ג  ם ב   ח  ל  נִ א ה' ו  צָ יָ 'ו  זכריה י"ד: ]בשבילנו 
 לא אבל, נמות לא ו,"ח לא, למות, מוכניםאנחנו ש, שלנו ההתנגדות את

 הדבר זה –להם  נכנעים ושאנחנו לא, מאיתנו דורשים שהם מה לפי ללכת
 הנאמנות את כל-קודם לראות רוצה' ה כי, ביותר חשוב, ביותר החשוב

 .שלו העם שלנו, של

יהודי  של כל הנשמה כמו ענקית! שלי הנשמה אבל, קטנה ילדה רקאני 
, לפחד לא אבל, מפחיד ממש זה יהיה, לפחד לאישראל,  עם ולכןאמיתי, 

גוים, ל אותנו שיהפכו רוצים לא, איתו להיות רוציםאנחנו  איתנו.' ה כי
 זה – לפחד באמת שיש לו מי לפחד. מה לנו אין, לכן אז. חס וחלילה

, שלנו למסורת שמתנגדים, לתורה שמתנגדים אלה כלרשעים, ה
גוים ה רק לא זה אבלעולם,  לבוראישראל  עם של לקשר שמתנגדים
 'וה, וכו' העמלקים, רב הערב וֵאלו, שמתנגדים םיהודי גם זה, שמתנגדים

ם. לדאוג מה לנו יטפל בהם 'יסודי', ואין , לפחד לא, לפחד לאישראל,  ע 
 .לפחד לא מבקשת ואני –מפחיד  זה ממה. אין

 שלנו החזק הקשר את להרגיש הזמן וזה, שאמרתי כמו - כסלו ח"רעכשיו 
, ממנו קטן חלק היום רק לנו שיש ,שנהרס ק"ביהמ את לזכורהקב"ה,  עם

 יכולה הייתי שאני הלואי, השלמה הגאולה על ולבכות ולבקש לשם ללכת
 . ולבקש ולבכות לכותל ללכת

 לשכוח לא צריכיםאנחנו  אבל, אותי שיקחו מבלי לבד יכולה לאאני אבל 
 .מעט עוד ממש, יגמר מעט עוד שזה ולדעת, הגלות הזאת כל שהיה מה

, שלי המשפחה ועל עלי ירחם' שה מקוה מאד' אני ה שבעזרת שמחה ואני
 .אמן בימינו, במהרה צדקנו משיח לקבל נזכה שכולנוישראל,  עם כל ועל
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 זה לא ילך להם

 ח"תשע חשון ו"כ, ירושלים, תקשור עם מנחם

 הואהקב"ה ש ויותר אחוז במיליון יודעאני ש, לומר רוצה, אני כל קודם
 שרק טובה הכי סיבה בזה יש עושה שהוא דבר שכל יודעאני ו יכול, הכל

 .להיות יכולה

 .ולטובתנו, לטוב רק הכל שהוא עושה יודעאני ו

 הם – הקרוב בעתיד שיהיה מה את שישרדו םיהודיה שכל יודעאני ו
 שייך הוא לא – שלא מגיע ומי, יםאמיתיה םיהודיה ים,אמיתיהצדיקים ה

 ישראל. לעם

 ?..יםאמיתי םאנחנו יהודי האם .ש

 ...אתכם מדבר הייתי לא – לא אם, כן, כן. ת

, אנשים אויבים לנו שלח' ה :ישראל עם לכל פשוט לומר רוצהעכשיו אני 
. אני במיוחד אוהב' הללו שה םיהודיה נגד, אנשים נדע שלאהקב"ה,  נגד
 בא זה -מבחוץ  בא לא זה שלנו גדול הכי שהאויב, לכם לומר רוצה רק

 בתוך נמצאים הםעכשיו  אבל, השטן של השליחים הם אמנם מבפנים!
 .גדולה הכי הבעיה וזו, שלנו הקהילה

, רב גם ֵערב בינינו ישיהודי, הוא יהודי  כל שלא ברור שנדע, דבר עוד
 , וכו'.עמלקים

 נולדו ושבאמת, דבר לכל םחרדי-םיהודיכ שנראים םיהודי שלחורשעים ה
 זה הזהב-שעגל שלהם לכיוון אותם חינכו הרשעים אבל, כאלו במשפחות

 הראשון: והדבר ,עולםשב ההנאות כל את פותח וזה ,שיש טוב הכי הדבר
 .להם שעוזר אחד כל של ביד 'געלט' כסף, זה

 בארץ פה זה – משמעות הרבה הכי לה שישמלחמה ה ת,אמיתיהמלחמה וה
 אבל, העבודה את וישלים יבוא והכוכבעולם, ה בכלמלחמה  תהיה .ישראל

 !ישראל בארץ פה פה,מלחמה ה, זה כל לפני

 ההנאות לכל, הזהב-לעגל עבדים כבר ממש לרוב הם לארץ בחוץ םיהודיה
'עהרליך'  הם אםאפילו ו, ישמור' ה, זרה עבודה שעובדים לאלה שיש

 שהם מקבלים בצורה איך, שלהם במחשבות קלקול איזה יש אבל, )יראים(
, הזהב-עגל עם הכל את בלבלו, בלבול זה, מבולבל זה כי, החיים את
 גשמיות. ה

 הרע היצר נגד, הזה היצר כנגד מלחמות אין ם,חרדיה בין ל,"ובחו
 לנו יש בארץ פה אבל .שונות בדרגות לזה מכורים כולם כיגשמיות, וה

 את להקריב שמוכנים, אנשים בזה נגועים לא שהם ממשאנשים  אופן בכל
רשעים ל לתת שלא בכדי שלהם הנפשית הבריאות את, שלהם החיים
 הארץ בכל גם אבל, בירושלים בעיקר, פה רק לכןגוים. ל אותנו להפוך

ישראל,  עם למען אי פעם שהיה גדולה הכימלחמה את ה זה ברגע יש
 .ותורתוהקב"ה  עםישראל  עם של הקשר ,ותורתו ,הקב"הו

 מוכנים לא הם, הזהב-לעגל להתכופף מוכנים לא יםאמיתיה םיהודיוה
 ההיסטוריה, של הגיבורים והם. האסורות ולכל ההנאות לכסף להתכופף

 את להם יתנו ולארשעים ה את שיעצרו אלה הם כי ההיסטוריה, כל של
 של 'גוגמלחמה ה זה, את ברגעעכשיו  להילחם צריכים לא הם .הניצחון
 זהעכשיו  אבל, ילחם דוד בן משיח –שלו  השליח עםהקב"ה כי  ומגוג',

 להוסיף, השלישיתעולם ה מלחמת תהיה זה כל עם ויחד .העם של המלחמה
 נגד, הגיוס נגדעכשיו  עושים םיהודישהמלחמה ה אבל הבלאגנים... לכל

 וכל, בכח הספר-לבתי לנו שמכניסים המתיוונים של ההלניסטי החינוך
ישיבות -לראשי כסף הרבה ולשלםגוים, ל אותנו להפוך שלהם התרגילים

, מחזיקה הקתולית שהכנסיה למוסדות שלהם הישיבות את כדי להפוך
 וזהמלחמה. ה זו –ההיסטוריה  מכלמלחמה.  ה... ה... ...ה זו הזאתמלחמה ה

 - כאן עד, כאן 'עד אומרים וגברים, נשים, וכל הגיבוריםעכשיו. קורה 
 לא, אנחנו ותורתוקב"ה ל אך ורק ששייכים םאנחנו יהודי יותר!' ולא

 המדינות כל כמו להיות שרוצה מדינהגוים,  של מדינה עם פעולה נשתף
 כל, הליכלוך כל, מצליחים הם לשמחתי או, הרב ולצעריעולם, ב

 םיהודי הרבה לנו יש נכון, קודש.-דברי על הטפשי הצחוק כל, החילוניות
, שלכם לכיוון אותם שמשכתם הם אתם אבל ,בסדר שהם לאם חרדיה בין

 כמו לא, םחילוניה כמו בדיוק נהיו, בדיוק םחילוניה כמו עד שכיום הם
. רוצים םחילונישה אלא כמו, רוצה שהתורה כמו לא, םיאמיתיה םחרדיה

 שנשים רוצים אתם, רוצים שאתם למה הטבע את להפוך מנסים אתם
 . ואופן פנים בשום, לכם ילך לא זה, נשים יהיו וגברים תהיינה גברים

 רק יהיה זה, לכם ילך לא זה אבל, במבחנות אדם-בני לייצר רוצים אתם
 העקומיםאנשים ה שכל יעזור' ה. אתכם יגמרו שהמפלצות האלה, מפלצתי

התורה,  נגד זה כי! ימשיך לא זה - עכשיו הזהעולם ה על שהשתלטו
 – שלכם הליכלוך וכלתורה, ה בלי לחיות אפשר אי, הכל זהתורה וה

 ,הבריאה מאז, את התורה שיש מאז זה, זה מוכר לנו את יודעים כבראנחנו 
 מיני ובכל בגמרא גם מתואר וזה, שמה גם היו העקומים הדברים כל כי

 טומאה, טומאה מוחלטת ומהי - קדושהזה  מה כדי שנבין, בקדושה מקומות
ס'  !'ִפיכ 

 לאקדושה, ה מצד', ה מצד, הטוב מצד שבאמת אלהישראל,  עם אבל
 וכבר, לו להוכיח צריכים רק. אנחנו איתנוהקב"ה  כי, לפחד לא, לפחד

 מאמין הייתי לא שנים כמה שלפני מאד, גדולים גיבורים ם,יהודי כמה יש
 ולירוק עצמם את להקריב שמוכנים גיבורים כאלה יש הזה שבדור

 וזה, עליהם 'מצפצפים', מהם מפחדים והם לארשעים. ה של בפרצופים
 וזהאנשים,  כאלה יש שכזה שבדור להאמין קשה פשוט. מאד גדול משהו

 .הניצחון וזה – הנס זה, הניצחון כבר

 ?....הזה הזמן יקח זה מתי ש. עד

 אבל, מאתנו ישכחו ואז, ולהלחם אותנו לעזוב יצטרכו הם מעט עוד. ת
 וזהתורה, ב שכתוב מה כל על המשפחה את שבונים משפחות יש' ה ברוך
 החילוניות שכל להבין שמתחילים, םחילוני םיהודי גם ויש. מדהים משהו

 להפוך שאפשר לחשוב, הדמיונות ועל החושים על ורק אך מבוסס זה –
 לא הם כי. להם מתחשק בגלל ש... פשוט, רוצים שהם למה הטבע את

, משונה יהיה שהכל, את הטבע לשנות רוצים הם אז, שונים להיות רוצים
 להזהר צריכיםאנחנו ש לכם אומראני ו. ילך לא זה פשוט, ילך לא זה אבל
 .לא ומי רב-הערב מי יודעים לאאנחנו  כי, םיהודיה כל מאד,

 מי, מהקנאים שצוחק מי, מהצניעות שצוחק מי: להגיד יכולאני  אחד דבר
, החכמים תלמידי את שלא מכבד מי, צורה באיזו שהיא מהתורה שצוחק

 !םיהודי לא הם –הצדקניות  הנשים את מכבד שלא מי

 ?האם אנחנו יכולים לדעת בבירור שכל מי שצנועה היא אמיתית. ש

 אבל, שצנועות אלה על מדבריםאנחנו  .אותם לבחון שלנו ענין לא זה. ת
 יאפשר לנו כבר' ה .מספיק זה – ככה שנראים אלה את מכבדיםאנחנו  אם

 את ולאהוב הפריצות את לשנוא צריכים. כאלה ומי כאלה מי לדעת
רשעים, ה מן היא אבל צנוע לבושה מישהי אם ,.[ו]סנהדרין ק הצניעות

 יראה כבר' וה, הרעיון את אלא מכבדים, אותה מכבדים לא אבל, בסדר
ה שייך מי לנו מ   .לדעת יכולים לא, אנחנו ל 

 בצינוק אותו ששמו ההוא להיות שהאברך יכול לא. רואיםאנחנו  אבל
 :אמר והוא, בצעקות התפלל והוא, עליהם ציפצף והוא ימים, הרבה כ"כ

 עבד הואאמיתי,  אדם שהוא ברור, הזמן כל הזמן, כל מלבדו' עוד 'אין
 ולא עצמו את להקריב אפשר אי', ה רצון את לעשות משתדל שהוא', ה

 הצגות. עושה מי כבר אנחנו נדע'. לה קרוב להיות

אלה עם  עם בינינו ובתוכנו, גם גם מושש ָ  ברור יודעאני ו בטוחאני 
 וֵפאות זָקנים עםאנשים  וגם שמו, כן גםרשעים  שמו והרדידים, השאלים
 אבלרשעים,  שהם כאלה גם בינינו תלושָ חרדי, -ממשיהודי  של ולבוש

, מרגלים, כאלה גברים ויש נשים, ויש. כך שנדע אותם יחשוף כבר' ה, נדע
 כבראנחנו  אבל, הגדול הבלבול בגלל פה, זה סוגים מיני כל יש. מרגלים

 אחד כל כולם,אנחנו  ובינתיים, יםאמיתיה הגיבורים מי נראה, לבד נדע
 הספר לבתי ללכת יכולים לא, אנחנו בורהוגי גיבור להיות צריך בנפרד
 גם לומדים אבל - כו'ו חומש לומדים, כן! כפירה דברי שמלמדים שלהם
, היהדות את בשביל להרוס ורק אך הגיעה הזאת הציונות וכל, ציונות
 באמת שהוא אחד אף ציוני ישאר לא. ילך לא וזה. היהדות במקום להיות
, האמת את להם יראה' שה, מבולבלים םיהודי על מדבר לא אני, ציוני
, יםאמיתי-םיהודי ורק אך ישארו דבר של בסופו אבל, זה יקבלו את והם

 '.בה שמאמיניםגוים  וכמה
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 זה? קיימא של דבר יהיה זה האם – הפאות בנושא ההתעוררות בעניין. ש
 ?מהפכה יעשה

 םיהודישה, ככה זה את רוצה' וה, היא הבעיה כי, הרבה אם לא יודע. אני ת
 .ממצרים שיצאו אלה כמו בערך, מעטים הם יםאמיתיה

 ...שזה תהליך רואים אבל. ש

, הפאות את יורידו הם, תיהודי נשמה להם יש כי מבינים, שהם ת. אלה
 אבל, לאט לאט כ"כ ולא, לאט לאט אבל, גיבורות שתהיינה כמה יהיו

 להתלבש שאי אפשר להבין יתחילו יבוא, והכוכב תתחיל,מלחמה שה ברגע
 שרה כמו להתלבש צריכים, צנועה' 'אשה לעצמך ולקרוא, רחוב-אשת כמו
 וכו'. אמנו רחל וכמו, אמנו רבקה כמו, אמנו

 ש. המשטרה פה מנסה להטיל טרור על אנשים.... יש סיפורים נוראים...

 אבל, משוטר במיוחד פחד לא אחד אף פעם. פה שולטת ת. המשטרה
, כולם מים"יס להיות אותם מלמדים, שהם באמת מי מראים הםעכשיו 

, שום רכות איזה להם איןיהודי,  לב להם אין, מפחידים הכי הם מים"היס
הם  ם!יהודיל רע לעשות בעיה להם אין הסוף, ועד מהתחלהרשעים  הם
 אבל, קהל-דעת ישבינתיים  אופן בכל אבל, מאתנו הרבה הורגים היו

 שהם מה יעשו הם –קהל'  חשבון של 'דעת יהיה ולא, בלאגן כשיהיה
זו  .חיות מסוכנות, רעות חיות, חיות להיות אותם לימדו הם כי, רוצים
 מדינה לא זה: הברור הדבר, לגיהנום הפכה הזו המדינה, גיהנום של מדינה
 בארץ פה גרים. אנחנו תיהודי מדינה לא זה אבל, פה םיהודי יש. תיהודי

 . בשבילנו מהערבים מסוכנים יותר והםישראל, 

 אוי ואבוי, אוי, ואבוי אוי –ת חרדיהאשה ה בשביל הפאה. הפאהעכשיו 
 מספיק להיות צריך אחת כל בשביל .זה נגד הלכו רבנים הרבה כ"כ. ואבוי

 שאסור דבר שזה, לזה 'לא' אמרו והדברי חיים ועוד צדיקים סופר שהחתם
ער, זרה עבודה של סכנה שישנה נכון. הראש על לשים  חלק היה כשהש ֵ
 של פאה עם ללכת אפשר איך, מזה חוץ אבל, זרה עבודה של טקס של

, טכנית?! הראש את מכסים שאתם ולהגידאמיתי,  שער של פאה, שיער
 רוצה אחת כל, זה את ששמה אחת כל אבל, הראש על זה את שמתם, כן

 וכל ,דברים מיני וכל תסרוקות מיני כל ויש, מהשניה יפהפיה יותר להיות
, שקופות גרביונים ועם, וקצר צר מדי שזה, זה כל עם שהולכים הבגדים

 כסף לחסוך אפשר?!.. שקופות כ"כ הן אם גרביונים צריך מה אז בשביל
 . גבול כל עובר פשוט זה ...גרביונים לשים ולא

 שהם, שלנו הראשונים ולאמהות לאבות להידמות צריכים, אנחנו עוד פעם
, שלנו הסמל והם, הדורות של כלצדיקים ה – הידיעה' בה. ה... ה.. .ה.. היו

 כבר, אנחנו אה: אומרים אם, לכם טוב לא זה ואם. להיות צריכים וככה
 היסטוריה... זו כמעט! 2018-ב

 יש עתיד. ואין הווה, ואין עבר, האמת שאין כי, שטויות זה, לא לא, לא,
את  צריכיםאנחנו ו, הזהעולם כאן ב גריםאנחנו ש בגלל ועתיד הווה ,עבר
, בעתיד אבל. הזהעולם ב להתנהג איך יותר או פחות להבין בשביל זה

 זה מה נדע לא, אנחנו היום מהזוית שלנו עתידב אבל, עתיד יהיה לא שזה
 את 'לשרת מסביב פשוט יהיה הכל כי ועתיד, עבר זה ומה בכלל הווה

 הווה עבר של האלה המושגים את יצר הוא .'הקב"ה עם להיותהקב"ה, 
 לא .מעניין. ייעלם הכל זה, אחר כח שום ולא, אחר מישהו ולא, ועתיד
 .יזדקן לא אחד אף. נזדקן

 כ"כ יהיה המצב כי, זה עם ללכת יוכל לא אחד אף מעט עוד –הפאה 
כלל טכנית  אפשרי יהיה זה לא –בגלל המצב  כי, מטפחות יחפשו, קשה
 במראה, שמסתכלת אשה. הביגוד עם יחד הולך .. שתבינו, זה.בפאות לטפל
 גם, לזה שמתאימים הבגדים עם הולכת, התסרוקת ואת השיער את רואה

 המצב .קדושהב קשה מאד מצב לנו הגרבים. ויש וגם הנעלים גם הבגדים,
 את לשנות רוצים ממש והם ,חוגגות – םחילוניה בין העבירות, מאד קשה
גם  רוציםרשעים, ה של רק היו שפעם התענוגים את חושקים הם, הטבע

 המבט את וגם את החוקים לשנות רוצים הם ולכן, שלהם התענוגים את הם
 להם אומר שהטבע מה עושים שהם, 'בסדר' שהםאנשים כאילו ה של

, איתם ו"כאילו חהקב"ה להציג ש גם מנסים הם, זאת רק ולא. לעשות
 בין ממש לאווים עושים, לעבור עבירות כאלו נוראות יכולים לא הם אבל

 שמקבלים כנסת לעצמם בתי לעשות מנסים והם, שיש ביותר הגרועים
 עבר פשוט וזה שכאלה.... רבנים'-'כביכולאפילו  להם שישאנשים,  כאלה

 .גבול כל

 גם נשים יש אבלגשמיות, ה של הסמל זה והפאהגשמיות, ה בגלל הכל
 הדברים כל עם הבהמתי בצורך טועות הן שגם, תקין ראש-כסוי עם

 .האסורים

' ה אבל, פה גם פצצות ויהיו, מהארץמלחמה, ה פה תתחיל מעט עודאבל 
 את שתכלול באיזורמלחמה  תתחיל, ל"בחו בעיקר יתגלגל זה, לנו יעזור

 תהיהמלחמה ה בעיקר. רוב ביםהער   בין קודם יהיה מלחמה וזהישראל. 
עולם ה לכל יתגלגל זה אבל, בפנים שמה יהיו םיהודיה. ערבים נגד ערבים

 .מכיוון קוריאהגוים ה של לארצות שיגיע מאד גדול משהו עם יחד

 
 


