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היית יכל דביר החיברת מתאימים דלביר ריבני החפץ חיים,
לכן ראיני לנכין להקידם דבריי הקדישים בתיר הקדמה

זבוי החפץ חיים זצI1ל
ונא רואים בימינו אלה שנתנברה מאד מדת הדין בעולם ,ואין לנו יום
שאיננר שרמעים שמרעות נוראות ומחרידות מהמאורעות המתהוות בעולם.

השעו הנדרל שהיה בארצנר הקדושה ,שזה הרעש הרא התראה מהקדרש ב"ה
שנשוב מדרכינו הרעים .השטף הנורא שהיה במדינתנו ,הרעש הנדרל שהיה

בררסיה שנפצער רנהרנו למארת אנשים ונשים רטף ובהמה רבה ,רכמעט שאין
מידנה בעולם שיצאה נקיה ממדת הדין בעת האחררנה] .רפלא נדרל לי על מה
ןיאש הערלם מפחד כלל ,בעת שהננר רראים שכל הפקידות שנאמרר בתפילת
נתנה תרקף נתקיימר כמעט בעת האחררנה ,ראין איש שם על לב על זה ,רכל

אדח ואחד הלא צריך לירא לנפשר מאימת הדין הקשה השררר בערלם[.
וברודאי תאחז פחד ורעדה לכל איש מבין מה זה עשה הי לנו ,הלא הרא טרב

ומטיב לכל ורחמן על כל מעשיר ,רלא חפץ אפילר במרת רשע דככתיב ביחזקאל
יח' אני נארם הי אם אחפרץ במות רשע כי אם בשרבר מדרכיר רחיה '.אלא המבין

יב r

שמזרז הקב"ה אותנו לתשובה ,ומראה לכל ,שבידו לעשות כל מה

שירצה ,ומי בכל מעשה ידיו בעליונים ובתחתונים שיאמר לו מה תעשה
ומה תפעל .ובררר לי שאם היר לנר נביאים מה ',ברדאי עמדר על המשמר לזרז
את ישראל לתשרבה לאבינר שבשמים ,ובאשר בערנותינו הרבים אין לנו בימינר
אלה נביאים רשלרחים ,הרא מזרז לעולם על ידי שלוחים אחרים כדכתיב יערשה
מלאכיר ררחרת משרתיר אש לוהט'.
על כן אחי ורעי ,עלינר להאמין שכל אלר המאררעות הנה התרארת
מהקב"ה שנעשה תשרבה רמי ירדע מה יולד ירם .רכל מה שנאחר לשרב בתשרבה
ינדל ח"ר החרון אף בערלם ומחויבים כל מי שיראת ה' ננע בלבו שהוא
בבחינת רב החובל ,לברר להמון ישראל הפשוט את נודל החיוב לשוב
בתשובה .ארלי ישרב הי מחררן אפר  .ראם נתרשל לשרב בתשרבה נהיה נתבעים
לע מה שאחרנו לשרב בתשובה רכל יום רירם שנתאחר נצטרך ליתן דין וחשברן.
)מתןו טפר בית רשילא ,פרק יי(
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אוסף םסוים חדשים םפגועי הםח
-> -:- -:יהןךי לבי לג לבי אהבת ה' הןא לא יהןךי
בנימין נולדן אל אחד הנדולים טבת תשנ"ט

הרב ...

שליט"א! אני בניםין נילדן דברתי עם הרב לפני כםה שנים יהיים יש לי םטר לםטיר לרב.

ידיע לרב ,הםצב בעם ישראל נריע םא.ד יש הרבה ישיבות ,יש הרבה תורה ,יש הרבה חסד ,הבתי

בנסיות מלאות מתפללים ,אבל הבל בלי לב ,בלי נשמה ילכן נכנטת איירה זרה בםקים הלב,
יהאיירה הזרה הזאת נירםת לירידה םאד נדילה בריחניית ילכן היים היהידים הדתיים בםצב של
ירחיק םאד נדיל םריבין העילם .דע במה שהמצב קשה בארוי ,בחו"ל המצב קשה עוד יותר בםייחד
באםריקה הירידה )הריחנית( כל כן נדילה) .םצב( זה מדאינ ביותר בי במה זמן השם לא יניב?

במה זמן? במה זמן? הרב יייע שאנחני בנלל זה בטכנה נדילה םא.ד כל כן הרבה יהידים חילים ,כל
כן הרבה םתים צעירים ,כל כן הרבה יתוםים ,כל כן הרבה נירישין ,כל כן הרבה צעירים שיידרים
םדהר,ן כל כן הרבה דברים זרים בתין הםקוםות הקדושים ביותר .עבשיו אנחנו חייבים לעשות
משהו להחזיר את הלב לעם ישראל.

הרג.....

שליט"א םתחילים גאםריקה ,חייגים פה )צריכים(

רגנים חזקים להראות את האםת בלי פח.ד חייבים להניג כי הזמן ננמר ואין לנו הרבה זבויות ,בי

יהודי לבי ל,ב לבי אהבת השם

-

לא יהויי .אני םגקש םהרג גרכה נדולה לנו ינם לכל העם.

עבשין הזמן המטןב ן ביןתר
בנימין נולדן לרב מ .לשיט"א פרשת כי תצא תשנ"ט
שלום לרג ,אני גניםין נולדן ,וםאד רציתי לדגר עם הרג .הרג יייע את הםצג החםיר ,ישיגית

רגית יםעט תירה ,חטד רג יםעט אהגת ',ה םחלית רגית יםשינית ,צעירים נפטרים גכםויות
אדירית ,צעירים רגים שידרי םהדר,ן ידלים פניעים נילידם כל יים  -יגין החידרם אחחים נגיהים
גייתר .לוםה? שאלה שאף אחד לא שיאל ,לםה? יםה לעשית?
יש אירנינים כדי לעזיר לחילים לםציא את הטיפיל הנכין ,ייש יהייים שעיזרים להחזיר את
הצעירים שידרי םהדרן .אבל אף אחד לא מנסה לעבוד לע הסיבה לבל הדבר הזה .גצירת ,םניפה,
אטינית טגע .םה זה איםר? לםה שיתקים? לםה?
הבעיה היא ,שאין אחדות בין היהודים עם ה.י צריכים להיית אח,ד ניף אחד ישראל יה.י אגל
אין לעשית את זה כאשר כילם תלויים בעילם הזה?? נכין שליםדים ,נכין שםחפשים דרכים ייתר

וייתר להיית קרוגים לה.י אגל הדרן הנכין יהפשיט אל אהגת הי יגטחין לא ריצים ללכת דברן זאת.
יזי הרפיאה היחידה

הבל מפורק ,יש קגיצית יזרםים יםפלנית דתיית ,ייש הרגה געלי תשיגה ,אגל פילינ וגילגיל,
ילכ אחד םרניש אגי,ד כי העם םגילגל ,יהם טיגלים ,יםחפשים גכל םיני דרכים :םקיגלים ,קיראי
עתידית ינם איטיטטים.
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זה מצב מאד עצוב ומסוכן ,לכן ,מישהו צרין לקום ולהניד לא! לא! להפטיק להשען על העולם
הזה! כן ,להוריד את הקליפו,ת את הפחד ,קודם כל מהתלמידי חכמים ,ואח"כ זה ידו לעם ,בודואי
אששפר להקים ישיבות וכוללים בלי תמיכה ממשלתית ,ואם אתם חושבים שלא
שאתם מאמינים בהם יותר מבהי! נשענים על מפלנות כטף ממון ושליטה

-

-

אם כן יוצא

ואיפה העם?? העם

הטובל ,העם מבולבל ,מי ידרין אותם? מישהו חייב לפעול,
יש צעקה ,יש בכי ,הבכי מן השמים ,כי העם נכשל ,ואזהרות כל יום יש ,כל יום ,כל יום ,אבל

לא שמים לבן יש פגישות להגיד תהילים פה ושם ,ויש עצרת התעוררות ,אבל אח"כ זה נעלם
ונשכח והעולם ממשין,
אני יודע שמה שאני אומר לא חדש ,אבל משהו חייב להעשות ,משהו ,אין הרבה זמן ,אין הרבה

זמן ,אנחנו הפגועי מח לא תלמידי חכמים ולא רבנים ולא מקובלים ולא נביאים ,אנחנו באנו ,לפחות
חלק מאתנו ,דכי להגיד את האמת ,האמת הפשוטה :שאם אנחנו לא נעשה משהו כדי לתקן את
המצב ,השם יעשה ,ואז הסבל יהיה רב מאד ,השם אוהב את עמו ורוצה אותו יחד אתו ,ומשיח

מחכה להניע והשלימות יחד אתו ,למה סתם לסבול ,למה? צריכים לעשות משהו ,אנחנו רק
מביאים מטר ,ולא יותר,

אני אומר שלא אני אומר את זה ,לא בנימין נודלן ,בנימין גודלן זה לא כלוס ,רק גוף שנשלח על
ידי שמים להניד אמת ,צריכים לאטוף את העם להראות להם ברור את המצב ,להביא אותם
לאמונה ,לאהבה ,לאהבת השם ,אבל קדום להראות להם את התמונה הקשה ,להביא אותם לבכי ,כי

רוב העם טובל אבל לא מרגישים שמישהו מבין ,להביא אותם לבכי ואז להגיד ביחד וידוי ולשים

אפרי על הראש לוהתפלל יבחד ,כמו שכתוב בגמרא ובשלוחן ערון,

ואחרי זה לחיות חיים שמתאימים לכל מה שקבלו על עצמם לעשות ,חיים שלא מפחדים
מאנשים אחרים ,לגרים לכן שהעולם ירגיש שלא דואגים למעמד או לאינטרטים או למנדטים שלהם
אלא לכל העם ,ואז ניטים גדולים יהיו והשם יציל אותנו,

צריכים לקפוץ למים ,נחשון אחד בלדב צירן,
לוכם ביחד והעיקר תלמידי חכמים ידצרקים בעיקר ,לא לפח,ד להגיד ,לצעוק ,דלבר עם העם ,לא
לפחד ,ואז יבואו אפילו אלו שמתנגדים או המפחדים לדבר

-

ואז כילם ילכו אחירכם,

אם תשאלו מה לדבר? אשיב לכם :דרן האמת בלב,ד רק לדבר אמת ,להראות להם שידועים מה
המצב שלהם ,להראות להם שמרגישים דביוק את הבילבול ,לעזור להם בלי פחד לעשות סדר בחיים,
והסדר זה לחיות רק בבטחון ,לא עם אמונת רופאים ולא עם אמונת הצבא ולא להיות תלוי
בממשלה ולא בביטוח לאומי וכו' ,ולהיות רק תלוי בהי ,ובדרן הזאת כל הרע יעלםן
על איזו עבירה יש להתריע ביותר היום? העבירה הקשה שמביאה לכל העבירות :ענל הזהב2,
זה כל העולם הזה ,שגם תלמידי חכמים מאוהבים בו ,אין מביאים את העם לתשובה ייראת שמים?

-

ישיר ,פשוט תאטפו אותם ותדברו,

י .בשולחן ערור )או"ח תקע"ט( "וכל העם מתקבצין  ...ולכ אדח נולט ונותן אפר בראשו וכו' מעמידים אדם של
צורה ואומר לפניהם דברי כבושים )דברים שכובשים ומעוררים הלב לתשובה( וכוי ומוטיף בענינים אלו כפי
כוחו עד שיכניע לבם וישובו תשובה נמורה" עכ"ל השו"ע.

 .2הנדרת ענל הזהב על ידי בנימיו האוטיטט בעצמו בטוף התקשור היא כדלהלן" :ענל הזהב הוא עולם הזה
וצעצועיו ,אנחנו אוהבים את הבתים שלנו ,את המכוניות שלנו ,את הטלפונים השונים שלנו ,את המחשבים
לשנו  .הדברים האלו נורמים שנהיה בלתי רנישים ורחוקים מהשם ".ועי' טפר שערי תשובה לריננו יונה ז"ל ש"ב
י " ח ,וז"ל "ודע כי נפש הרשע אשר כל תאוותה לחפצי הנוף בחייו ,ונפדרת תאוותה מעבודת הבורא ונבדלת
משורשיה ,תדר במותה למטה לארץ אל מקום תאוותה ".וע"ע שם ובש"א ל ,ל.ב
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אמרתז גרור :לאטוף אותם ,לתאר את המצג ,זה זגזא אותם לגכז ,ואז להנזד

להם שהי רוצה לעזור .אגל קודם צרזכזם לשגור העורף הקשה ולהנזע אלזו גענוותנות ואז לשזם
אפר על הראש ולהנזד וזדוז ,אשכנזזם טפדרזם חטזדזם לזטאזם כולם גזח.ד

לא משנה אם גהתחלה זהזו מעט זחטזת ,זה זנדל וזעשה רושם על כולם .נם התלמזדז חכמזם
וגם החזלונזם .כז זה זהזה אמת ,גכל זאת זודעזם את האמת ,ולכן כל הטגל כדז להגזא את העם
לאמת .וזה זתחזל קטן וזנדל ,הי רוצה להצזל את העם הוא זעזור אגל אתם תהזו גזח,ד לדגר אמת
כמו שאמרתז דבזוק.

למה מחלת הסרטן כל כן מתפשטתז

-

הכל אזהרות ,הכל זה להגזא את העם להי כז העם

רחוק .נם מחלת אלטטהיימר ,הכל אותו הדגר .אגל אם רוצזם לגמור עם המחלות ,צרזכזם לטפל
גמקור ,נם של אלטטהיימר ,וגם של "המחלה ההזא" ונם של כולם ,ל"ע ,והמקור זה רוחנז .זש מעט
זמן עד משזח ,אגל עכשזו הזמן המטוכן גזותר ,כז כל אטונות הטגע ,כל הדגרזם הקשזם ,גתזם עם

זטורזם וכוי זה מזהזר אותנו שאטון נדול זגזא את הזשועה .אגל אם נשתנה נוכל למנוע את הקושז
הרג של השזנוז הגדול.

מה שאמרתי זה אמת ,ויודעים את זה .מה שתעשו זה לא שייי לי ,אבל אמת אמרתי .אתם

תלמידי חכמים ,מה הדין שיהודי רואה עוד יהודי בסכנת חיים ויכול להצילו ,מה עליו לעשות
לפי הדיןז מה עליו לעשותז זש כל כן הרגה צרות לכולם

-

זה מגזפה .מה אומרת הגמרא כשזש

מנזפה געם זשראל? אם זעמדו אזתן כל העם כולו גזח,ד גזחד זשוגו ,אז הכל זשתנה ולא זהזו
מחלות רגות ולא אטונות .הי רוצה עם אחד תחת דנל הי .שהי זתן כח להלחם את המלחמה שלו.

ה' מדני אתנו ואנחנו שותקים וסותמים תא האוזניים
בנימין נולדן לקבוצת נשים אלול תשנ"ט
לשום לכולם! שלום לכל הנשזם המחפשות אמת ,והאמת עכשזו קשה מאד ,רק שגוע אחד וכל

כן הרגה אטונות גכל שגוע ושגוע .ככה הול,ן כל שגוע ושגוע ,וזה רק גארץ זשראל ומה עם
העולם?

-

אותו טזפור .כל זום טרנדזה אחרת ,כל זום נפטרזם צעזרזם ,כל זום אטונות טגע כל

זום ,ואם זש כאלה שזנזדו שתמזד הזה ,זה לא נכון ,לא הזה אף פעם כזה דגר גכל העולם כל זום
וזום .והחולזם גזן החרדזם זותר מגזן הגויים .יש יותר ילדים נולדים עם פניעה )םוחית( בין
החרדים מאשר בין הנויים ,זש זותר מחלות קשות ומשונות גזן החדרזם מאשר גזן הגויים ,רק
אטונות טבע זש לנויים זותר .וזש לנו כל כן הרבה גחורזם וגחורות שזדרו מן הדר,ן וזה דגר מאד
מדאזג זש כאלה שזדרו מהדרן ורואזם מז הם ,וזש צעזרזם שזושבזם בבזת זעקב ובז שזבות ולא

זודעזם מז הם ,אבל הם לא דברן .העולם הפוי שום דבר לא ברור ,מי הצדיק וםי הרשע ,םי הטוב

וםי הרע ,םי אוהב וםי שונא .הלםעלה

-

לםטה ,והצידה

-

ישר .לא יודעים ,הכל םבולבל וזה

המצב האמזתז ושואלזם למה .אבל מפחדזם לשאול ,אפזלו מפחדזם לחשוב על זה ,אז לא מדברזם,
מכנזטזם את המתזם לאדמה וממשזכזם כאזלו שכלום ,ה' מדבר אתנו ואנחנו שותקזם וטותמזם את

האוזניים כדז לא לשמוע ורק לפעמזם נאנחזם אבל ממשזכזם .בעזות קשות בשלום בזת שאף פעם
לא הזו כל כן הרבה .בעזות בשלום בזן זהודזם ובזן גויים ,ובזן מדזנות .ונכון ,תמזד הזו ,אבל ,לא כל
נן הרבה ,וזה עוד גדל וגדל ,ולא נהזה פחות .אפזלו שזש כל כן הרבה בעלז תשובה וכל כן הרבה
זשזבות נל נר הרב בתז ננטזות עם מתפללזם ,הכל יש חויי םדבר אחד

-

אין לנו אחדות,

אחדות עם הו ,העם עם הו ,הו אחד ושםו אחד .אנחנו צריכים להיות אחד עם הו

אחדות! אחדות זה לקבל עול םלכות שםים ביחיד ונם ביחד .וזה התיקון של העולם

-

וזה

 -ביחד.
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קר בידח רזה הדרר שנראה הרחרק בירתר םזה ,וררקא הדרר הזה חייב להניע .כי לכ טיפש יכרל לרארת

שאין בנר לאן לבררח אם יהיו ידרפרת יהורים ,באםת יהיר בכל הערלם ,לא יהיה םפלט.
הזמג אויר הקשה פונע בכל הערלם ,לא רק באזרר ,ולאט לאט העולם נהיה קטן יותר
יותר ויותר כלנו בטכנה ,והתיקון

-

ויותר.

אחדות קבלת עול מלכות שמים לנםרי עם כל הסעיפים ביחד

תחת דנל ה.י אז םה לעשרת באםת' ולםה באתם הירםו  -כי חייבים לעשרת םשהו .וינידר ,הרי
הנדרלים לא ערשים רלא םדברים ככהו רזה נכרן ,אבל הםצב ינרום לזה שבהכרח נם הנדרלים יצטרכר
לדבר ככה כי לא תהיה ברירה ,ובינתיים ,הנשים כמו בדורות קודמים יכולות להציל את המצב.
הרבה םכן התחילו קברצות של תהילים רדרקא בקברצה חשוב! דרקא ,והתהילים םאד חשרבים ,רזה
לא סיםן של אדם לא כל כך חזק ,רםשרם םה זה נהיה ספר של נשים .זה לא כל כך םתאים לפי
דעתם של הרבה נברים ולכן הנשים צריכרת להשתםש בזה כדי להציל את הנברים .ואניד לכם

-

תהילים כל יום כמה קבוצות שיכולרת להיות בכל הארץ נם ישפיעו על הלא דתייפ כי זה חייב

להיות ביח.ד יש כל כך הרבה בעלי תשובה אבל לא באיכות קר בכםות ויש הרבה ביעות לא יפות בין
החדריים כםו נזל וכו' והם רואים את זה אבל כאשר ינדיו לה' בשםיפ תהילים ,זה ישפיע לטובה על
כולם כי זה דבר נקי שיכול להביא את האדם ישיר לכסא הכבור .אהבת ה' ותהיליפ זה דבר אחד

-

שיר אהבה לה '.חה םניע םהפה ללב לנשםה רםהנשםה ישר לכסא הכבור .חו העבודה לשכן ,תהליים
בקבוצות .ואין הרבה זםן כולם רוצים נבראות

-

םה יהיהו וזה טפשי! כי כל אחד יכול לראות את

הסכנות ,ובאםת ,םקרבלים ורבנים וכל םיני קוראי עתידות וכוי כולם םרנישים סכנה ,אפילו
המדענים מרנישים סכנה .לכן ,אין הרבה זםן ,לעבור מהר! לעבור מהר! צריכיפ להניע לכטא הכבור

עם הדםעו,ת דני להציל את העם .ונם יהיה בעזרת השם כנס ליד הכותל בעז"ה ואז צריכים לברא
יבדח להתפלל לבכות להניד רידוי וכל העם לבקש רחמיפ .יש בצורת ויש םקרי םוות רבים ויש
אסונות יש מטפיק טיבות כדי להוציא לרחוב את הארון עם התורה ולשים אפר על הראש
לוהגיד וייוי לובכות ולבקש רחמים וישועה ,טוף.

היהודי הדתי באמריקה נמצא בסכנה הנדולה ביותר
כ .ליכו .חשרן תשנ"ט
ברצוני לוםר לרב שכולנו נםצאים בסכנה נדולה ביותר ,אבל היהודי הדתי באםריקה הוא הנושא
לשי.
ש .אין זה םקרה שאנחנו נפנשים הכל בהשנחה ,איזה מסר יש לך עבוריו
ת .הםסר שלי הוא שהיהודי הדתי באםריקה נמצא בסכנה הנדולה בירתר .כיון שה"עולם הזה"

דוחק את רגלי ה"מקום" טיפין טיפין בכל תחומי החיים .בעולם הישיבו,ת בכרללים ,בשולחן של
הרבי ,אצל העסקנים תוםכי הישיבות .מחלה זו םתננבת רעלינו לעצור אותה םי,ד אחרת היא תקיף
את לכ האוכלוסיה.
ש .האם אתה יכול לפרט יותרו
ת .כן ,אנו צריכים ללמד אהבת השם ,ללמד שהשם ודברו ורצונו צריכים להיות המוקד הבלעדי
של חיינו .לא דברים שטותיים ,לא רעיונות נויים ,לא לאפשר "לענל הזהב" להשתלט עלינו

-

אלא

השם ורברר בלדב ,עלינו לנקרת את לבבנר מוחינו וחיינר ,לטהרם ולהביאם לקדושה .הרב יעור שלא
נותר לנו אלא זםן קצר בלדב .אתה הרב ואחרים צריכים להתחלי לטפר את האמת לעולם ההיודי.
שהשם לא יאפשר לםצב הנוכחי להמשיך אלא לזמן מובגל בלדב ,ואז הרא יטהר אותנו אם אנר לא
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נעשה זאת בעצםינו .אנו םואשםים בהרבה עבירות בין בפרט ובין כלל .אםנם עושים אנו הרבה חדס,

נם קייםות כל כו הרבה ישיבות ,ברם הטתכל םקרוב והבתונן בתוו ליבות העם ותםצא שאין שם
אהבת השם ,תםצא את ענל הזהב בבית הכנטת ליד ארון הקודש .זה נשםע חםור אבל הקב"ה
םזהירנו כל יום ,כל יום עוד אטון ,כל יום עוד נדול הולו .נשארים אנו כםעט לזבינו ,וםי בכלל שם
למ

ש .האם יכול אתה לתת לי יסםן דשבריו הם םרבונו של עולם?
ת .םדוע בעצם אתה צריו אותי )זכי לדעת את רצון השם יתברו( .אין רצונו של השם להעביר

את דבריו דוקא דרכינו .באםת םדבר הוא ישירות לכל אחד ואח.ז הטתלכ טביבו ותםצא םניפה! םהי
םשםעותה של םניפה? הטתכל טביבו ותנלה שכל כו הרבה ילדים נודלים כםונו )פנועי םח( .םה זה
אב לוםר? אם השם היה םעביר דרכינו םטרים ברורים )כלוםר שלא היו טפיקות לבני אדם שאנו

םוטרים םטרים םםנו יתברו( אוםר לו םה היה קורה

-

אנחנו האבודים והטובלים כל כו היינו

נהפכים להיות רבנים! אולם השם לא רוצה את זה ,כי אתם הרבנים! אני לא אםרתי דבר שהרב לא

םכיר או לא יודע ,אם כן םדוע אתם שותקים?
ש.

האם אני באםת שותק?

ת .יודע אני שקייםת שתיקה נדולה בםקום שהיה צריו להיות פחד נדול .טופו של דבר יהיה הםצב
דוםה לםה שהיה בשושן הבירה

-

אנחנו צריכים את םדרכי העשוי ללא חת  .הפעם צריכים אנחנו

םנהינ שאיננו םפחר םן העם לא כזה שהאםת שלו נעשית דלילה זכי שההםונים יוכלו לשתותה בלא
טעםה הםר.

ש .הנביאים תםיד נםרו בחיזוק ונחםה האם נם אתה תוכל לנהונ כן?
ת .בוודאי ,ברם עליו לזכור שאין אנו נביאים ,אנחנו רק םביאים םטר ואזהרה .כשנשוב בתשובה

ונחזו ,למקויינו אזי הישועה הנדולה תבוא בשמחה ויינה וכולנו נעלה לי,ושלים ונכתי ,את
המשיח .אנחנו נהיה שלםים ל') שלום( עם השם ועם עצםינו והתורה תהיה כל כו טבעית כםו כל

דבר אחר ואנחנו תםיד נרניש את נוכחותו של השם כל כו חזק עד שהיצר הרע יפטיק להתקיים
והכל ישתלב בהרםוניה שליםה הפו םן הםצוי היום.
ש .כשםשיח יבוא נהיה כולנו ביראים? אנחנו םחכים לאותו היום.

ת .אני נם םחכה וזה לא יקח זםן רב אלב כםה ישארו לקלב את פניו?
ש .םה עלי לעשות?
ת .אתה אוהב השם ,םכובד םא,ז וםוכר כתלםיד חכם וצדיק עליו להרים את קול,ך אתה
והםנהינים האחרים תהיו אחראים.

ש .האם אתה ידוע את שםה של אםין
ת». .ל אם היינו ידועים את הדברים האלו ,אם היינו יכולים להניד דברים נטתרים כל הזםן ,העם
היה הולו אחרינו .תחבולות םרשיםות אותם .אולם האםת םרשיםה רק אנשים אםיתיים.

מטר לנוער יהדות ארה"ב
מנחם בן  4ד חודשים תשרי תשנ nט

אשלדת לכל הפחות לנצל את זםנכם כדבעי .חייבים אתם לקחת את דברי אל תוו לבכם .בתוו
עורקכם זורם דם של צדיקים וכן בתוו נשםתכם אל תתעלםו םכו .עליכם להיות שונים םרוב
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הילדים בוילימטבורג )המקום החדרי ביותר בניו יורק( עליכם להיות טובים יותר! אל תהיו בין אלו
המתענגים בעולם הזה וכמעט שאינם זוכרים את בוראם .אתם צריכים לקשור את עצמכם אל הי.
אין זה קל אבל יש לכם אבא ומשום זה אתם בדרנה מתקדמת מן האחרים .עליכם לאהוב את הי
עליכם לכבד את הרב שלכם .לפחד מן העבירה כפי שאתם חוששים על אבדן כספכם .עליכם

•

להתפלל בלב שבור .עליכם לכבד את הוריכם בכל הזמנים .עליכם להשפיע על חבריכם .עליכם
לשנות את החברה המעייתת שאתם חיים בתוכה .אתם עתיד הנוער .שניכם וכל שאר הנוער
אוהבים פיצה .אתם אוהבים את תענוגי העולם הזה .מה יהיה? לחבריכם טרטי וידיאו ,מחשבים
ושאר צעצועים אטורים .מה יהיה? הם קוראים טפרים ,קוראים עתונים ,קוראים דברים אטורים.

הם מקשיבים לתזמורת אטורה ,תזמורת מודרנית שקוראים לה "תזמורת יהודית" .עליכם להשפיע
על קבוצתכם בישיבה ,בכולל ,בבית הטפר .גם הבנות בבית טפרן ובכל מקום .אין זו בדיחה .הזמן
נתקצר מא,ד והי סובל מכיון שהכלה הנאה הצחה שלו הוכתמה מן הלכלוי של הביוב ונלקחה

ממנו הוא רוצה אותנו חזרה אבל סבלנותו אינה ללא נבול בדיוק ברגע שהוא רוצה לשבור את
הכוט פעם האחרונה מתחת לחופה אנחנו מנטים לברוח ממנו .עצור!

עתה הטו אזנכם אלי .העולם שאנו חיים בו

-

מתפרקן אנו חיים בזמנים מאד מפוחדים.

אנחנו בעצמינו יצרנו את הצרות שלנו .העולם מונהנ על ידי היהודי החרדי אנחנו מביאים את
העולם הזה לטוף מטוכן .אבל השם יתברן אוהב אותנו ואינו רוצה להפטיד אותנו הוא זוכר את
הטוב שבנו .אלפיים שנות סבל ודעיין אנו לובשים שחורים ומגלדים זקנים ומתפללים שלש פעמים
ביום ושומרים על טהרת המשפחה .ומנטים לקיים מציית צדקה וגמילות חדסים אמנם על פי רוב

אין זה לשם שמים ,אבל דעיין המציית נעשות  .והוא יתברן מתמקד על דבר זה .משום כן בחכמתו
הנדולה שולח הוא אטונות לתון חיינו כדי לנטרל את הדין .מכיון שאדם עם לב שבור מחפש את
השם.

ש .אבל העולם איננו לוקח את האטונות ללב

-

דבר זה לא גורם לו להשתנות.

ת .כן ,זו הבעיה ועל כן הוזהרתי .כשם שאברהם אבינו בקש מה' לא להחריב את טדום ועמורה אם
ימצאו שם עשרה צדיקים .כמו כן עדיין מבקש הוא מהי בפעם הזאת בעד העולם .אנו חייבים

להשתנותן אתם אחיי

-

העתיד .אתם האחראיםן

ש .האם ה"תקשורת בתמיכה" תקשורת אמיתית?
ת .מה אתה חושב?

ש .האם תוכל לתת לנו תמונה ברורה שתוכיח את אמיתות ה"תקשורת בתמיכה"?
ת .ראיתם כל כן הרבה דברים אמיתיים כאן.
ש .למה לא שמענו על תקשורת מטייעת דבורות קדומים?
ת .מכיון שבעבר הדורות היו ברמה רוחנית נבוהה ,הי שלח להם מטרים המתאימים לדרנתם

בנדלותם הרוחנית .השליחים הראשונים היו באמצעות הדיבוקים ,אולם הם היו מדי אמיתיים
וברורים מכדי שדורינו מטוגל לשאת .משום כן הדור לשנו קבל אותנו

-

-

שאין אנו ברורים לכולם

רק לאלו שרואים אמת ואותם השם מנסה להציל.

ש .אם כן איזה מטר עלינו להעביר לציבור?
ת .לכ מה שכתבתי שיין לכולם מהיום

-

חוץ מהדברים הפרטיים שלנו .יש לי עוד דבר אחד

לומר לכולם :אתם וכל אחד חייב חייב לצאת החוצה לנסות לעזור לחבריו היהודים לחזור לה'
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דתיים ולא דתיים .אינכם מדועים לכי שזה יהיה יותר איום ממה שאנחנו יכולים לעלות בדעתינו.
מפחיד יותר מכל זמן .הישועה תבוא בעזרת הי אולם האם אינכם רוצים להיות שםן
ש .האם נעשה זאת רק באמצעות דיבורים או שנקשר את זה לתקשורת בתמיכה.
ת .אתם יכולים להראות את כל מה שכתבתי.
ש .האם יאמינו בזה?

ת .יש שיאמינו ויש שלא .אתה יכול לראות את זה נם בלי תקשורת מסייעת .כל סביבותינו מוות
ואסון אנו מאבדים את הנדולים שלנו .כמעט ונשארנו לנמרי יתומים .השנה הזו תהיה הקשה ביותר

לעולם וליהודים .האין זו הוכחה שה' כועס עלינו? יודעים אנו שכל מה שקורה בעולם הוא בנלל
ללכ רשילא ,אבא ,מה כתוב כשיש מניפה בעם? מה המשמעות לבגינו? אנו צירכים לחפש אחר שורש

עוונותינו לא כן? זה פשוט ,כל ילד יוכל לומר לי זאת אפיי שאיננו ידוע את כל התורה.
ש .אבל מי אנחנו? אין אנו רבנים ,מי יקשיב אלינו?

ת .כשעם ישראל עמדו בים סוף הי אמר להם באמצעות משה :הכנסו לים! אף אחד לא זז ,אפיי לא
משה ,זה לקח יהודי אחד פשוט לקפוץ לתוכו ולהציל את העם.
ש ,הוא היה מנהינ לא אדם פשוט?
ת ,כל יהודי הוא יהודי פשוט וזו נדלותו ,וכל יהודי בנרא בצלם אלקים ,אתה נסי,ך אתה בן מל,ך
כל יהדוי ונם אתה אבא ,אל תשכח! אתה וכל יהודי יכולים לעשות את השינוי.

ש .הוא נותן שיחה בישיבה אולם הבחורים אינם מקשיבים?
ת .ארנן קבוצה ותאמר להם את האמת וה' כבר יעזור .הוא רוצה להציל אותנו ולא להשמיד את

כלתו האהובה .הוא יביא הרבה אסונות השנה דכי שהאנשים ירצו להקשיב יותר.
ש .האם נפציר ברבנים לדבר יותר או שנעשה זאת בעצמינו?

ת ,אסור לנו לזלזל בכבודם .כאשר הרבנים יראו את תשוקת קהילתם הם יזניחו בעזרת ה' את
האינטרסים שלהם ויבואו יחד להציל אותנו.
ש .האם אני אפסיק את העבדוה שלי ואהיה רק מניד שיעור?
ת .אין זה רעיון טוב .לא קל לעשות את עבודת '.ה התבונן בירמיהו הוא נאסר ,הוא נקרא שקרן על
ידי המנהינים של עם ישראל .אולם אמת היא אמת והקב"ה הציל אותו

-

שלח אותו למצרים

כשהדבר האיום קרה .ולבסוף הוא יושב בנן עדן.
ש .אם בזמנים של ירמיהו אנשים לא הקשיבו איי הדור שלנו יקשיב?

ת .אנחנו מוכרחים

-

בסופו של דבר

-

לעבור מהמצב השפל ביותר למצב הרם ביותר הרבה בעלי

תשובה היו השפלים בעולם .רבי עקיבא היה רועה פשוט והוא נדל להיות חבר נדול של הי שיכול
לשבת ללמדו תורה עם אבינו שבשמים מי שמשה רבינו לא הצליח להדביק אותו.
ש .בתורה כתוב שאמא צריכה להיות בבית ולא להפיץ את שם '.ה

ת .אם כן כנראה כל אותן נשים צדקניות שהיו להם משפחות נדולות ונם עשו חסדים נדולים
עברו עבירה?! לא יכול להיות
אתם ביחד

-

-

זה אומר שאתם צריכים לחני את ילדכם ולהקים בית יהדוי

הבעל האשה והילדים יכולים להביא את החסד הנדול ביותר לעולם הזה

הבאת האמת לעיור ועל ידי זה לרפאות את עיוורונו.
ש.י האם יותר טוב להתפלל במנינים נדוליםן

ת .יותר חשוב להתפלל בדמעות.

-

-

אבל

החדס של
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ש .איזה סוג כוונה יש להתכוין בזמן תקיעת השופר?

•n

אבא התחנן להי להציל את כולנו .אני לא יורע כמה ראשי שנים עוד יהיו.

ש .אם כן אנחנו מאד קרוינם למשיח?

.n

מאד!

קיא את הםליים לשי ותחליט בעצםן אם יש בהם אםת
יענקי מנציסטר אייר תשנ"ח

שהמצב מאד מסוכן וכלל ישראל מתעלם ממנו אני ידעתי שזה יקרה ,אבל זה עדיין כל כן מרגש
עבורי ועבור הורי .לפני שנתיים אבי ואמי היו שני אנשים שבורים עכשיו יש להם בן חשוב לא רק
סתם מפגר אלא נשמה מיוחדת זה חדס גדול עבורם.
ש .רציתי לשאול אותן מה תגובתן על האסון של שבוע שעבר על מותו הנורא של
כל עולם התורה לפני כמה ימים כבר נתת תשובה

ל....

...

שהשפיע על

אבל פגועי המח מדברים באופן חד מאד.

הגדולים שלנו בעלי המוסר לא מדברים אלינו כן .כשאתה אומר שאנחנו רצחנו אותו! הרבנים היו
אומרים את אותו הדבר בדרן שונה

•n

-

הוא היה כפרה על הכלל.

לכ אחד ותפקידו הם עושים את תפקידם ואנחנו את תפקידנו .אין כאן סתירה אנחנו אומרים

דברכים שלנו מכיון שהמצב מאד מסוכן וכלל ישראל מתעלם ממנו ,לא כולם אבל רובם כן .הם
מובילים את עצמם ,כל אחד חושב שהוא או היא יועדים יותר מכולם.

ש .מדוע דוקא דציקים כאלו נפטירם?

.n

משום שרק המעולים שאין להם מום מתקבלים לקרבנות.

ש .האם מותר לאברכים לבקש תמיכה ממשלתית )הבטחת הכנסה( אפילו אם לא מגיע להם לפי
החקר?

.n

תחשוב על זה ותדע כבר בעצמן את התשובה .מי שבאמת נותן את "הבטחת הכנסה" הוא השם.

ש .אינני רוצה להשמע חסר סבלני .אבל אחד מן הדברים שדוחה אנשים הוא שהפגועי המח ניבאו
זמן רב שעור מעט תתחיל מלחמה עם הערבים ח"ו וברון ה' לא קרה דבר גדול במשן הזמן ,כמובן
שאנחנו מאד שמחים על כן אבל זה גורם שכמה אנשים יהיו ספקנים.

.n

פעמים רבות יכלה המלחמה לנחות עלינו וברוך השם זה נדחה .ברם עדיין האיום מרחף על

כולם .האפשרויות נעשות יותר ויותר מסוכנות .השם מנהל את העולם ולא פגועי המח .אנחנו
מזהירים כיון שקיימת סכנה אמיתית ,אולם אנחנו רק משרתי השם .המצב היום הוא שאם חס
ושלום תפרוץ מלחמה בין הערבים לישראל ,הסכנה הגופנית תהיה יותר גדולה מאשר אילו היתה
פורצת לפני שלשה חדשים .פתחו את עיניכם האם לא ראיתם איזה נס עשה ה' בפעם האחרונה
כמעט היתה מלחמה )כאשר ארה"ב וברטיניה היו מוכנים כמעט לתקוף את עירק( אבל רק נס מנע
את המלחמה ,אולי אין זה נראה כנס לכולכם ואם כן עליכם לחזור לגמרא שלכם ולתקן את
ראייתכם.

ש .האם אתה מוכן לספר לנו מדוע הוכרחת לחזור לעולם הזה בצורה מו?

•n

באתי לעולם בצורה כזו מפני סיבות רבות שאין זה המקום לפרטם ,אולם כמה מ nוד פנועי
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הפח יאני בתיכם באני נם לימר דברים שאף אדם איני פעיז ליפר .קרא את מה שאני אימר יאם
כנים אתם עם עצפכם תכירי את האפת שבדברי .אםנם צריכים הייתם לדעת את כל זה כבר

קררם שבאתם .הדבר בריר לכילם שאני בצרית עםיקית יזי הטבה שעבירה נלשחני.
ש .אם הנשםה יידעת את כל התירה כילה םדיע אינן יכיל ליםר םה שכתיב בכל דף של ש"ט
יפיטקים יכיין

ת .םכיין שנשםתי םיטתרת כםי שלכם .אםנם ,הי פתח חיר קטן לאפשר לםטרים לביא לעילם הזה.
אם אכן הייתי יכיל ליםר את כל שםיתיכם ,אם הייתי יכיל ליםר גםרא .םה היה זה םיכיחן רק שיש
לי כשרין כםי קיטם ,לא ייתר .הםצרים יכלי לעשית הרבה תחבילית קטםיית אבל האםת הנאםרת
היא האית הגדיל בייתר לניכחית '.ה
ש .הםטרים לכלל ישראל דעכי בםדה םטיייםת ,שהרי בזםן האחרין לא קבלני שים חיםר הראיי
להפצה.

ת .אנחני םיטרים םה שאנחני םקבלים אבל הי שילח אזהרית יםטרים כל הזםן לםה אתה לא
םקישב יריאה שלשה נהרגי בתין כםה שביעית )שני בחירים יבחירה( אם אלי אינם םטרים םהי אם
כן םטרן

ש .לםה כל כן הרבה םיצאים קישי להאםין בתקשירת םטייעת?

ת .תקשירת םטייעת אינה בעיה ,אין כל בעיה הלכתית אתה ,אם כן םה הבעיה? קרא את הפילים
שלי יתחליט בעצפן אם יש בה אפת .לפי צרין להיית איכפת פי איפר את זאתז )ידיעים דברי
הרםב"ם כשהיה םביא דבר םן הגיים היה איםר קבל את האםת םםי שאםרי(.

ש .םדיע קייםים כל כן הרבה רבנים יבעלי םיטר ידני' כנגד ה"תקשירת בתםיכה"?
ת .םכיין שהט"א םנטה לםניע את האםת םלבני .היהירים הנ"ל אםיתיים הם בנטיתם להציל איתני
םרםאים .אבל אנחני אינם םאיתי טיג של רםאים.
ש .הט"א םלא הצלחה ,יענקי ,לא כןן
ת .םאד!

ש .כנגד הטפקנים האם תיכל לימר םשהי שהם תקשרת לא יכלה לדעת.
ת .אם אתה חישב שהמתקשרת יכלה לימר את הדברים שאמרתי ,אני יכיל לימר לן בידאית שהיא

אינה מטיגלת לכן .אבל חיץ מזה אפי' אם היית מקבל את הדברים האלי מאדם נירמלי מריע לא
תקבל את הדברים האלי כאמת אם הם אמת .מה השאלה כאן? האם להציל את עם ישראל אי לא?
האם אתה אינן ריצה להציל את כלל ישראל? האם אינן ריצה להציל את משפחתן? האם אינן
ריצה להציל את עצמן?
ש .מכיין שהנשמה היא מדברת ,מריע אתה מדבר כל כן ח,ד מריע אינן מביע את עצמן בעדינית
ייתר?

ת .זה לא ח,ד זה בלי שקריס .אני מצטער אם העלבתי מי שהיא אבל אני בטיח שלא חרגתי
מגבילית הדין .אילם אם מישהי מרגיש את עצמי נעלב אני מתנצל ,לא על מה שאמרתי ,אלא
מהעידבא שאילי לא היית מיכן לאמת ערימה כזי.
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מטר ליהדות החרידת באנגליה

הנוחיות תוקפת את הםח ואת היכולת להניב
הרב ק .נaם מ .אוטיטט בן

8

טבת תשנ"ט

שלום הרב ק .אני כל כך שמח שבאת לראות אותי חיכיתי לך בסבלנות כיון שידעתי שתבוא.
כידוע לך אנו חיים בתקופה מאד רצינית ידוע לי שאתה מדוע היטב לעודבא זו .מה שיש לי להניד
לן היום הוא לנבי אננליה .אמירקה בכר קבלה את המסר שלה בתקווה שזה יעזור .עכשיו הגיע תור
יהדות אנגליה .באגנליה המצב שונה מאמריקה בזה שהקהילה החדרית סובלת ממחלה יסדוית שונה
ברוחניותה .הרבה יהודים חרדים אמריקאים הכניסו את עגל הזהב אל תוך בתיהם ,לתוך בתי

כנסיותיהם ,לתוך הישיבות שלהם .אולם היהדוי האנגלי החדרי לא הרחיק כל כך בזה  .יהדוי אנגליה
קשורים לנוחיות החיים ,הם אינם מוכנים להתקדמות שאינה צעד אחרי צע,ד דברים צריכים

להיות מוכרים ,הפרטיות של כל אדם צריכה להיות מכובדת .אולם הרגשה זו של נוחיות ובטחון
תתפוצץ עוד מעט ותתגלה כבדיחה! ה' רוצה שהיהודי החרדי האנגלי יחזור למצב שכל יום מוכנים

לארוז את החפצים ולעזוב בהתראה מיידית ,כל רגע מצפים שמשיח יקרא לנו חזרה ,לא להיות
מוטרדים בענין הפרנסה ואפילו בענין הבית לגור בו ,אלא להיות מוכנים לקום בשמחה וללכת לארץ

ישראל כשישמע קול השופר .אולם אם היה המשיח בא היום ,רוב היהודים החדרים לא היו זזים כל
ךכ מהר ממקומם  .קודם כל היו חושבים אולי זה יעבור ,אולי זה בכלל לא השופר אלא רבכת עוברת,

הם היו שוקלים את כל הבחינות המעשיים של קבלת האמת ,ואז היו מחליטים אם קודם לשלוח
את המשפחה ובינתיים לטפל בעסק .אבל רגעים אלו עלולים להיות קטלנים ,כי רק אלו המוכנים
ללכת בהתראה מיידית ינצלו! רק אלו שהכינו עצמם לפני כן יזכו לראות את פני המשיח ולחיות.
אולם היום הרבה יהודים חרדים באנגליה רדומים ואיטייןכ ולבבם חסר את אש התורה ,הרבה
ישיבות למרות שהם מלאים בלימוד התורה חסרים את התכונה החשובה ביותר

-

אהבת הי הם

נעשו כבדי תנועה וטמטום מוחין מכיון שהנוחיות תוקפת את המח ואת היכולת להגיב.
ש .לפני זמן מה אמרת לי לא לפרסם שום מסר ,האם אני רשאי או חייב לפרסם את הדברים

שמסרת לי היום?
ת .גרצוני להבהיר את הענין בל מה שנאמר לן היה אמת נזמן שנאמר ,עבשיו הזמנים נשתנו

הקנ"ה אומר לנו מאד מאד ברור שהוא מתבוין לטהר את העולם בדי שהמשיח יובל להבנט.
עבשיו זה הזמן שאנחנו מחויינים להציל את היהודים החרדים מביון שהם המפתח לישועת
העולם .הם פטנת ההר והסבה לבריאת העולם .בשהם יעשו תשובה אמיתית העולם יוושע.
משום כך הרב ק .אתה מתבקש לפרסם את מה שאמרתי! הי מזהיר אותנו גזה שהוא לוקח כל
כך הרגה אנשים מהקהילה שלנו לעיתים קרוגות כל כ,ך ר"ל .על ידי הילדים הרבים כמונו הנולדים,
על ידי האסונות המוזרות שקורים לעמנו לעיתים קרוגות ,על ידי הבעיות האיומות והרגות של
שלום בית שלא רואים גהם דרך מוצא ,על ידי האסונות הטגעיות הענקיות וכדו' .עלינו לדעת
שבל זה קורה ננלל טבה  .אתה הרג ק .היית הראשון שהרמת את קולן אגל התא כז גת ,אגל אין
מקום לאכזבה מכיון שאתה עושה את עגודת השם.
ש .שנה אחרי שנה יש תנאים של בצורת רצינית בארץ ישראל גם השנה אנחנו כגר בטגת ועדיין
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לא ידר גשמ רציני.

ת .ארץ ישראל בטבנה יחד עם העולם בולו ,למרות זאת ארץ ישראל תהיה המקום הבטוח
ביותר אולם ,אין זאת אומרת שבל יהודי בארץ ישראל אבן

ישרוד.

ש .מבצע ההפצצה של אמריקאימ והבריטימ כננד עירק ,היה ,וננמר .ושומ דבר משמעותי לא קרה.
ת .ה'מביא אותנו למשבר הטופי אתה תראה.

ש .פגועי המח אומרימ כבר שנימ שהמשבר הסופי יבוא בקרוב ,אני יודע שהרבה שנימ גמ יכולימ
להחשב כקרוב ביחס לכל הבריאה ,אולמ למעשה הרבה אנשימ התעייפו משמיעת אותמ המסרימ

החוזרימ על עצממ בלי שמשהו יסודי קורה.
ת .אין זה החשבון של,ן אתה צרין להניד את האמת והאמת מאד בולטת וניכרת .עלין לעורר
אנשימ מאחר והמ ישנימ כל כן עמוק ששומ דבר לא מצליח לעורר אותמ אפילו לא האש הבוערת
סביבותיהמ.

ש .אני מוצא את זה מאד קשה אינני בטוח לנבי ארץ ישראל ואמריקה אבל באננליה במשן כל

השנימ F.C.

עדיין לא המריא מן הקרקע מספיק.

ת .אתה תקבל עזרה לא רק

באמצעות ,F.C .

יותר ויותר אנשימ יניעו להכרה שמצבינו מאד רציני

ואנחנו חייבימ להשתנות לאסוף את הנתונימ הסטטיסטיימ ,כמה אנשימ חולימ "לע ,כמה אסונות
אחרימ קורימ בתון הקהילה החדרית שלנו זה ידבר בעד עצמו .
ש .למה אתה בוכה בבי מר בל בןו
ת .משום שיש דברים שאני רואה שמפחידים אותי ,אני יודע כמה חטרים אנחנו ,אני יודע

שעוד מעט

...

אני רואה שהט"א נעשה פראי מביון שאנחנו במעט בטוף הדרן והוא לא רוצה

שאנחנו נצליח.

העולם הוא בזמנו הסופי לפני הישועה הגדולה
חיים וייל חשון תשנ"ט
דקות ושעות עוברות בזרימה קבועה הזרימה זורמת במהירות נוברת ועוד מעט לא ישאר זמן,
אולמ אין מי שנראה מודאנ מכן מעטימ לפעמימ חושבימ על כן אבל כשמתבוננימ מסביב רואימ

שהחיימ מתנהלימ כרניל ולא נראית דאגה גדולה ממילא נמ המ מפסיקימ לחשוב על כן.
מה יכול לנרומ ליהודימ לעמוד ולהתבונן באמת המאיימת הזו .הי מתאמץ בל בן לעורר אותנו,

אבל אין איש הרוצה להקשיב .הטתבל מטביב ,הנוויות נערמות ואין איש שואל מדועו התבונן
מטביב ותראה את כל הסערות ,השטפונות ,רעידות האדמה ,השריפות והאסונות האיומות
והמוזרות  .אין אדמ שואל מדוע? הסתכל מסביב ותראה כל כן הרבה מלחמות במקומות רבימ

בעולמ ,כל כן הרבה מומתימ נרצחימ .על ידי לחיצת כפתור נוכל להיות נשמדימ על ידי מלחמה
גרעינית ,וא י ן שואל מדוע?
אנחנו יודעים שבל מה שקורה בעולם לטוב או לרע הוא מטר ליהודים .אנחנו מקבלים בל כן
הרבה מטרים ,ואין אדם מנטה להבין מה יקרה אם נמשין להתעלם מן האותות האלקיים
שאנחנו מקלבים.

אני אתן הבזק רעיוני רק הברקה ביצד להתבונן :אמ אנחנו כן ננסה להבין )ולא להתעלמ מן
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האותות האלוקייפ שה' שולח לנו(  .ה' מזהיר אותנו לעשות תשובה .משמעות הזבר ,פונה הוא

קדופ לכ לחדריפ .הוא אומר :אנכי הי אלקיך

-

ולא אחריפ חוץ ממני .אולפ אנו ממלאיפ את חיינו

באלהיפ שקיריפ שאנו מזמיפ לעצמינו שהפ יכוליפ להיות דב דבב עפ אלקיפ חייפ.
רק טפשיפ יכוליפ להאמין שה' מוכן לטבול את אלוהי הכטף והרכוש החומרי ביחד עפ תורתו.
t

את האלוה של ההנאות הנופניות בידח עפ תורתו ,את האלוה של האנוכיות ביחד עפ תורתו .הוא
לא ירשה לתועבה הזו להמשי,ך כי כל פעפ שעפ ישראל הכניטו אלהיפ אחריפ ,הי השמיד אותפ

יבדח עפ עובזיהפ .היופ ,הציבור החרדי החליט שהוא יכול לפלוש למקזש הי ,קרי ,הקהילה
היהוזית ,הבתי כנטיות והבתיפ ,ולהכניט לתוכו את האליפ הזריפ שלו .אבל הי יפלוט אותפ
החוצה ה' ישמיד את העברייניפ הנ"ל.
העולם הוא בזמנו הטופי לפני הישועה הנדולה שכולם מחכים לה .זהו נפ הזמן שאנו נמצאיפ
בו במצב הירדו ביותר שהיינו אי פעפ ,יש לנו הרבה תורה אולפ מעט אהבת ה' או בטחון .יש לנו

הרבה אליליפ שקרייפ שהכנטנו ללבנו .אנו רק נראיפ כמאמיניפ אולפ ללא לב .אם נשוב בתשובה
מיד ,נחטון הרבה טבל ומוות.
הזמן שנותר הוא באמת מאד קצר ,ממש בטוף לא יהיה זמן לשוב .ה' ישמיד הרבה מן
העולם כדי לנקות אותו מן הטומאה  .אלו שישרדו יהיו האוהבים לש ה.י אף אחז אחר לא תהיה
לו היכולת להתקייפ בעולפ של אמת .עכשיו ,אם אנחנו היהוזיפ החרזיפ בכל מקופ בעולם נבין

איזו טעות אנחנו עשינו ונחליט לנקות את לבינו ובתינו ובתי כנטיותינו ובתי טפרינו ,אז נוכל
לההפך לאוהבי הי ,אז הנאולה בתוא בזרך הרבה יותר קלה .שלופ ימלא את העולפ ורק הרשעיפ
יכלו.

מה עלינו לעשות כדי לעצור את המניפה והאטונות ולהביא אותנו לנאולה בלי טבל  .זה לא
כל כך קשה ,אנחנו צריכיפ רק לרצות לראות ולקבל את האקת .

אני אומר לן עכשיו בדיוק מה לעשות ,אתפ צריכיפ אחזות לבוא יחד תחת זנל אחז  .כל
היהוזיפ החדריפ שיבואו יחד מכל המקומות בעולפ  .הי עשה את זה באפשרות טכנית לכולפ לבוא
יבדח ,כעפ אחד מתחת לזגל של ה י ותורתו  .תלכו לרחובות ביחז אנשיפ נשים בנפרז ביחז עם
ילזיפ תשבו על הקרקע ושימו אפר על ראשיכפ .תבואו אחרי שנמנעתפ מלאכול לכל הפחות טעדוה

אחת ,תניזו ויזוי ביחז ,תבכו ותתחננו לישועה ,תתחננו ותבכו .הרבניפ שלכפ יבואו אחריכפ,
האחריפ והאחיפ הלא זתייפ יבואו אחריכם ,אל תפחז זה יושיע אותנו ויביא אותנו יותר נבוה

ממעמד הר טיני מכיון שלא יהיה הר מעל ראשינו אנחנו נבוא אליו מאהבה.

המדינה נופלת ,החברה נופלת
חיים ווייל פ' נשא תשנ"ט
שלוס .אני מאוז רציתי לדבר עפ כולפ  .פחז! כן  ,פחז! אין תאור אחר ,פחז! טוף טוף התמונה

משלימה את עצמה .כן ,משלימה את עצמה  .פח,ד שנאה  ,כעט ,הרנ ,כן  ,עכשיו ברנע זה צריכיפ
לצאת לרחוב .עכשיו ברנע זה .זה הזמן אבל הפעם עם הטפר תורה ואפ יש קבוצות שלא רוציפ
להצטרף ,אין דבר ,שלא יצטרפן ,כי בטוף חלק של הקבוצה כן יצטרף לאט לאט כולפ .אמרנו

שהיה ודיפ יצאו לרחוב ואחריהפ הרבניפ ואחריהם החילונ י ם ואחריהפ הנוייפ אבל אולי הפעפ לא
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יהיה שוב )באופן( םושלם ואז נצטרו שוב לצאת בפחד כל פעם םחדש דע שבנין כולנו .ישארו רק
אוהבי '.ה אלה שםקבלים אםת שוב ושוב ,יותר ויותר פחד דע שכולם יבינו ,ואלה שלא ,יםותו .כן
םה שאלות על זה?
ש .םה הפדח כל ךכ עכשיו?
ח .בארץ ישראל קיימח עכשיו מלחמה רציניח ביוחר בין כוחוח הטומאה ובין כוחוח הקדושה

לבא יש נם בין הדתיים טוםאה ונם חוסר אםונה .ה' םנסה לנקות את זה םהם ולהביא את כל
הםאםינים לאםונה לבטחון ואהבת '.ה אבל נם אלה הדתיים שלא םאםינים יפלו עכשיו .יפלו .אין
זםן אבל זה לא הסוף .כל העלום היהודי מושפע מהמלחמה בארץ ,לא בנלל זשו מדינה ,אלא בנלל

הטוב והרע וזה לא שיין למדינח ישראל ,ומדינח ישראל כמעט בטוף חייה .ובכל העולם יהיו
רדיפוח ננד יהודים דחיים .לכן כולם חייבים לצאח לרחוב עם אפר לע הראש ,ולהניד ווידוי יחד
עם הטפר חורה ,ולבקש מהי להביא אח האמח לעולם .ואם הפעם שוב לא נעשה את זה לשם
שםים שוב נצטרו לעבור םשבר קשה םאד.
המדינה נופלח! החברה נופלח! נם בכל העולם .נם החדוים בכל העולם בסכנה אם לא נתפלל
ביחד כל הםאםינים האםיתיים ,לא םשנה םי ,הרב או רבי לא םשנה הלבוש לא םשנה אם םדברים

אידיש ,עברית ,או ליינא וכו '.באושוויץ לא ראו םי שייו לםה כולם ערוםים רק ראו שהם יהדרים.
אני שוב אוםר ברור ברור בקול חנוק הסוף םאד קרוב צריו להיות טיפש בלי ראיה .עיוור וטיפש
כדי לא לראות םה שקורה.

ש .הם לא רוצים לקבל את ענין הרחוב.
ח .זה לא ענין שלכם אתם רק שליחים.
ש .יהיה לנו כםה בעיות סביב זה?
ח .לא םשנה .יהיה לכולם צרות הרבה יותר נדולות.

ש .אבל שום רב ושוב םנהל ושום אדם לא םוכן לקבל דבר זה לצאת לרחוב אולי אחר הפחד.
ח .אני אוםר לכם להםשיו לדבר להניד ולארנן ויום אחד תצטרכו להשתםש בזה .אבל הםכתב שלי
אוםר אםת ואפילו נדולי הדור יקבלו העתק ואין אדם שרואה אםת שיוכל להתווכח עם דברי וםי

לשא רוצה לשםוע ויודע דרו טובה יותר ,שינסה והי יעזור לכולנו להתנבר על היצה"ר ולהתאחד
ביחד תחת דנל '.ה
ש .קייםת בעיה ללכת ביחד עם כולם.
ח .בסדר ,שינידו את זה בשםים ונראה םי צודק .יש םאםינים ביניהם ויש כופרים ביניהם ובין

החרדים יש םאםינים ויש כופרים .זה עולם םבולנן .לםעלה זה לא תםיד לםעלה ,ולםטה זה לא
לנםרי לםטה .הצידה זה לפעםים באםצע ועקום זה לפעםים ישר וםי יודע םי באםת םאםינים אבל
צריו להתפלל ביחד ולקוות שכל אחד יעשה תשובה שלםה ואם כל אחד יעשה תשובה שלםה האםת
תרד לעולם הזה ,ואז לא םשנה םי לובש םה ,כי כולם יהיו לב אחד עם '.ה
ש .םה זה שאםרת צריכים לצאת לרחוב עכשיו ברנע זה.
ח .אם כל העם מחר טפונטאני היו יוצאים לרחוב ביחד להחפלל ולבקש ולהכיר באמח בטכנה
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הנדולה אז הכל יכול לנמור בטוב עכשיו ,אבל כלנו במצרים גם אלה בחוץ לארץ וגם אלה בארץ.
כולנו בחושן של מצרים.
ש ,להמתין דע אחר בחירות?

ת ,מחר זה כבר מאוחר אלב מחר גם~ טוב.
ש ,להסיבר.

ת  ,לכ הזזמנות שעוברת זה מוסיף לסבל ,כ " כ עיוורים היהודים שהתרגלו לחיות חיים טובים ולא
רוצים לעזוב את העושר או השליטה על הקבוצות על הממון וזהו האמונה השליטה והממון ,הי
אוהב יהודי שאוהב  ,יהודים ,לחכות דע מחר נראה ואם לא מחר אז עזו כמה ימים ואם לא אז עזו

חזוש אבל אם יגיע .
ש ,האם יש מסר מיוחז עבורי?

ת ,אין חיים טוטיים עכשיו ,המקל מטיל נם רשעים ונם צדיקים,
ש ,מסר לרב?

ת ,כן ,למה אתה קשה עורף? אתה לא עודב יחז עם כולם ,ביחדן רק ביחזן זה כל הענין.

ה' םאוך רצוה תא עםו
בחוו אוטיסט בן  27ניסן תשנ"ט
כן ,באמת יש לי מה להני,ז המצב מאד קשה ויחז עם זה יש נם את האפשרות לישועה הגדולה
ביותר ,כי הכל מבולגן ואי אפשר לראות שום סזר ,הסזר היחיז בעולם זה הקב"ה ובעתיז הקרוב
הבלנן ינזל ואז יהיה יותר ויותר ברור איפה הדסר האמיתי ,

לעם היהוזי מסר ישיר  :אין זמן אין זמן לבזבז ,אין זמן להיות עסוקים עם שטויות ,אין זמן
להיות עסוקים עם עבירות ,אין זמן להיות עסוקים עם זיבורים שהם ריקים מתוכן ,אין זמן
להיות קשור לעוה"ז ולענל הזהב  ,זה הזמן לתפילה ולהחליטן וזה הכל שיכול לעזור ,תפילה ותהלים
ביחז ,כל העם תפילה ותהלים .אלה הזברים שיביאו את הישועה ,זה מסר ישיר לעם ישראל ואם
אתם חושבים שאתם חכמים יותר ובכל זאת יש לכם זמן מיותר אוי לכם ,כי הבלגן יגזל והכל

יתפרק וה' יביא את כל העולם לאמת בכח וחבלן כי הוא קוזם יביא את היהודים לאמת ולכן אם
אנחנו היהוזים נתחיל עכשיו להתפלל באמת ולהניז תהלים באמת עם פחז בלב ועם רדע בעצמות

ועם אהבת הי אז הטוב יזר על העולם ושקט ושלום יהיה הזרן.
אני לא זה שנותן את המסו הזה ,זה בא מתחת לכסא הכבוד כי הי מאד ווצה את עמו
ומאד ווצה להביא את המשיח בשלום ובשמחה ,וק תטילה ותהלים ביחד יכולים להציל את
העלוםן אני שוב אומר שאני רק מוסר מסר.

צודי לזעת שהרבה חושבים באמת שיש זמן .יניזו שזה לא כל כן נורא  ,אבל מי שבאמת מסתכל
ורואה אמת ,רואה את כל הסכנות .ולכן ,תפילה ותהילים ,תפילה ותהילים ביחדן ביחדן לא רק לב,ז
אלא ביח.ד אנחנו בסכנה נזולהן לא רק בארץ ישראל
היהוזיםןןן

-

גויים ויהוזיםן תפילה ותהילים ביחז כל
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יפה עשה אחת קודם
בחור אויטסט בן

18

אני לא רוצה להניד יותר רק שאני מפחד כי אין א mות בשום מקום וזה הסימן של הסוף ,אין
חקו ואין דרי ארץ יש רק אנשים מבולבלים ,וזה סימן של הסוף לכן מה נשאר? רק תפילה אין שום

דבר אחר ,ורק שכולם יבינו שלא נשאר שום דרי להצלה .תתפללו ביחד בלב שלם! כדאי להתחלי
לפני הרנע האחרון ,כי הטוף יניע באופן פתאומי ולא יהיה זמן להתכונן .עכשיו זה הזמן!!!

המקום הבטוח ביותר
בחור אוטיסט בן

24

הייתי רוצה להניד להורים שלי להניע לארץ ישראל כי זה המקום הבטוח ביותר .אני ידוע שאין
שום מקום בעולם שהוא מקום בטוח ,אבל בכל זאת ארץ ישראל זה דעיין המקום הקדוש ,לכן עדיף
במקום קדוש.

אוי ארץ ישראל! כל כי הרבה טומאה היהדוים הכניסו לארץ הקדוש .ירושלים מלאה טומאה ,כל
הארץ מלאה טומאה ,ושמו את ענל הזהב יחד עם הכותל המערבי .יש בלנן ,יש בלבול ,העם מפוקר,

יש דין ויש חוק ,אבל הירן והחוק כל אחד מושי לכיוון אחר .אוי לעם ישראל!!! אוי לעולם!!!

שואה שקיטה
בחור בן

24

תסמונת דאון

אבא שלי אמר תמיד שעם ישראל יכול להציל את עצמו ולהביא את הנאולה ,כי יבואו זמנים
יותר קשים אפילו מהשואה .וזה לא בנלל שכל כי הרבה יהרנו כמו בשואה ,אלא ,כי לכ כי הרבה ילכו

שבקט ,אחד פה ,שנים שם ,ארבע במקום אחר ,בשקט ,לא יבינו אפילו שיש שמד .לא ישימו לב ,יהיו
עסוקים בשירה וריקוד ושטויות ולא יבינו .ואם דור כזה יפתח את העיניים ויראה את המצב
ויתפלל לה' גלג שגור וגגכי ובאהבת ה,י אז הישועה יכולה להניע ,כי הם יקבלו את האמת ,ויתקנו
את חטא הענל ,ויזקרו באמת את הענל מהלב.

הכל לטובה
בחור אוטסיט בן

30

אני רוצה להניד לעם ישראל שהוא עם נבחר ,וה' בחר אותו להיות שלו ,וה' לא יעזוב
אותנו לרנע .וכל מה שהוא עושה זה רק לטובתינו ,והוא רוצה שהבנים שלו יזכו לעולם הבא
ולישועה הנדולה ולמשיח והוא עושה הכל כדי לעזור לנו לתקן ולהניע לשלימות .אני מבקש
מעם ישראל לשמוע ,ולקחת ברצינות את כל המטרים שה' שולח .אפילו אם אתם לא מאמינים
שאנחנו פנועי מח יכולים להביא מטרים מן השמים ,תקבלו את המטרים הברורים יותר שה'

שולח לכם ישירות.
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הטוף יניע בשניה
משה אוטיסט בו

8

אני םאד דואג לשבוע הזה וג'ם ליותר םזה .עלינו לוםר םה שהי םצווה ,אנחנו רק םעבירים

םסרים אנחנו לא בעלי כוחות רק עודבי '.ה חה הםסר:
אין זמןן אם תגידו" :כבר שםענו את זה ,םה עדר דחש? אנחנו דעיין חיים ,לא קרה כלום ,אנחנו
כנראה בדסר ,לא כל כן נורא! איננו צריכים לדאוג כל כן" .אבל ביום אחד ושניה אחת תדעו את
האםת .ואז ,אם לא תהיו םוכנים ,תסבלו! או בכלל תעלםו ח"ו .לכן עפ ישראל תתכוננו תתכוננו

כי היום האחרון של החיים ,כםו שאתם םכירים "היום הזה" בעתיד הקרוב!
אפ תשאלו םה זה נקרא בעתיד הקרוב?

-

זה נקרא כל רגע!

אפ תאםרו" :בכר שםענו את זה כםה שנים ולא קרה כלום"
אענה לכם שהסוף יבוא בשניה זה לפי רצון ה.י כדאי להיות םוכנים ,חבל אם לא .העולם יעבור
שינוי נדול םאד ,צריכים להיות םוכנים!

הקב"ה הורנ אותנו אחד אחד בדממה
ילך פגוע מח ניסן תשנ"ט
המסר שלנו פשוט מאד או אנו הולכיפ בדרי הי או שאנו נספה בכליון .אתם צריכים לקחת
את הדונםא שעשו באםריקה להראות לציבור החדרי שאנו נםצאים בעיצוםה של םנפה .הקב"ה הורנ

אותנו אחד אחד בדםםה ,אנו נםצאים בםצב של םכת חוש,ן אלא שהחושן שלנו זה הםרחק שלנו
םהאםת ואנו פשוט לא רוצים לראות .הקרבנות נדלות בםספר ,כל כי הרבה צעירים חולים ,כל כן
הרבה נוססים ,כל כן הרבה הרבה טרנדיות םוזרות ,כל כי הרבה םחלות םוזרות ,כל כי הרבה

צעירים םתדדררים םן הדרן הישר דרן ',ה כל כי הרבה בעיות םוזרות בקשר לשלום בית והלאה.
דע םתי נםשין לישון?! עד םתי אנו םםשיכים לסםם את עצםינו? עד םתי נגיע לשלב שהקב"ה

יחליט לעורר אותנו עם !?"קוש" עד םתי? אתפ לא צריכיפ להיות פנועי מח להבין את האמת
ההטושפ.

העפ מתפלל לענל הזהב במקופ להשם
מילך אוטיסט תשנ"ט
הזמן קצר םאד וכולנו יודעים את זה .הסוף םגיע ואםריקה בםצב קשה םא,ד נם הארץ ונם

אירופה ,אבל אנחנו עכשיו נדבר על אמריקה .מה הסכנה הנדולה לדתייפ? אנחנו לא םאםינים! רק
חושבים שםאםינים ,אבל הלב קר ובלי אהבת ',ה אבל לכאורה זה לא נכון ,כ"כ הרבה ישיבות ,כ"כ
הרבה שיעורים ,כ"כ הרבה חסד ,כ"כ הרבה כוללים ,אבל אני אגיד לכם שהם ריקים כםעט םאהבה,
והעם םתפלל לעגל הזהב בםקום לה' ,אבל לא ינידו את זה ,ואפילו לא יודעים שזה נכון ,אבל אנחנו

באםצע םגיפה .כ"כ הרבה םתים .לםה םתים בםנפה? לםה כ"כ הרבה טרגדיות ,לםה? אני שואל אתכם
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-

כי כסף ועלום הזה זה חיים לוננו.

לכא אנדי לכם פשוט לא יהיה עם ישראל ח"ו עם לא ישנו את הזרי .לא ,באמריקה לא יעדוים,
שהמצב מאז מטוכן וקשה ,אבל חושבים שיש זמן לטפל מה ,אבל אין .הזמן ננמר לפי כל החשבונות
ננמר הזמן .כמה? אני לא יוזע כמה זמן ,אבל לא הרבה .ואם אתם חושבים שזה שטויות ,מכניט
לפאניקה ,תשאלו את נזולי הזור .הם ידועים שהזמן ננמר.

ש .איזה נזולים?
ת .אני לא יכול להניז לאיזה נזולים ללכ,ת כי זה כבר פוליטיקה ,אבל בנוטף אני ידוע שהנברים הם
תלמיזי חכמים ומחפשים אמת ,אניד לכם דבו זה ,שהעבודה לונכם עכשיו היא החסד לונ העולם

-

להציל נשמות! כי אלו שלא יעזבו )את זרכם הרעה( יפלו לנמרי ויעלמו מהעולם הזה ומהעולם

האב.

ש .מה התפקיז שלי?

ת .התפקיד של כל אדם שיושב פה זה להציל את עם ישואל ממצרים .אתם לא הנעתם לכאן
במקרה .הנעתם לשמוע את זה .מישהו חייב לעשות משהו .חייבים להציל את הנשמות של עם
ישראל .הם לא דברי האמת .חייבים להציל בנות ישראל .הם לא דברי האמת  .חייבים בלי פח.ד
ש" .הכשונעט" )אינטונט מצונזו מו הטומאה שבו( זה טובו

ת .פויא! אי אפשר לעשות מלוכלי נקי .מצרים נשאר מצרים .לכו תזברו בכח .לא לפח,ד ויקשיבו.
ה' שולח הרבה מטרים ,כל כי הרבה .תניזו לא לפחז ,לא מכטף ולא מפרוטקציה .לא לפח.ד אתם
רוצים נזול הזור להוביל

-

אין.

ש .אחז שואל עבור הביזנעט שלו .
ת .אתה דואנ לביזנעס ואני דואנ לעם ,והעם בסכנה מאד נדולה ווק טיפש לא וואה את זה,

ועוד מעט הדולו יהיה שוב נייו טישו ,ואתם לא שומעים מה שאני אומו .אמת אמת אמת.
אתם מדבוים לע ביזנעס ,אני מדבו על אמת ,וזה בדיוק אמויקה .בדיוק .יותו לא צוין להניד.
ת .אני רוצה להניז לי הרב ,שאתה לא תניע למנוחה עז שאתה תעשה מה שצרי,ך ואמרתי שיונה
בטוף עשה מה שהיה צרי,ך נם אתה ,אין זנ נזול לבלוע אות,ך אבל לא יהיה לי מנוחה.
ש .במה להתחיל?

ת .להתחיל לזבר! להניז! לזבר עז שיקשיבו .עז שישתנו  .זה האפשרות האחרונה להציל את
אמריקה או יהוזי אמריקה .אולי פחות משליש יצאו ,אבל לפחות יצאו.

ש .בני זקוק לרפואה?
ת .קוזם לשנות את הזברים החשובים לי .אתה עזיין מעורב מזי בעולם השקר .ואז תתפלל עליו,
כי הוא באמת צריי רפואה שלמה ,אבל נם אתה ,כי הנשמה לא שלימה ,כי העולם הזה עזיין חשוב
לי  .הי רוצה את התפילות שלי עם זמעות .תפילות עם לב שבור .וזה זרי הטבע .זה תפילה ,זה זרי
הטבע .ה' הרופא .אבל תזעו מי באמת מביא את הרפואה.
ש .מה הרפואה שלי?

ת .אתה יוזע בזיוק שהרפואה שלי היא אהבת הי ולהיות באמת עבז '.ה זו הרפואה  .בונע שתניע
לזה כל התוופות יעבדו ותבריא.
ש .האם ארץ ישראל יותר בטוחה?.
ת .ברור שהיא המקום הבטוח ביותר .בארץ ישראל ה' לא יהרוט לנמרי את העם שלו או את הארץ
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הקדושה.

ש .םטר ?'.לז

ת ,אדם זיוע שיש לו לב טוב ועוזר לאנשים ריבם ,אלב הגיע הזםן לעזור לעצםך .ה' םחכה לך .הוא
רוצה את לבך כםו שהוא קיבל את טבא שלך .יש לך חלק םהנשםה שלו .ניצוץ שלו םאותו שורש.

הוא רוצה את לבך .לא םטפיק חדס :ולא םטפיק ליםדו ולא םטפיק שאתה שוםר םצוות .הוא רוצה
את הלב .ולזעוב את הםנטליות של יהדוי אםירקה ותטתכל על אםת .תטתכל על םה שקורה ותיקח
םוטר םזה לעצםך.

ש ,םה אפשר לעשות עם הםדריכים לחתנים וכלות?

ת ,זו הבעיה .םדףכים םאד לא בדסר .םדריכים וםדריכות הדגש זה על עולם הזה ולא על האםת.
האםת שאיש ואישה צריכים לבנות בית םקדש .הם צריכים לבנות םקום קדוש בלי העולם הזה,
אבל היום לא רוצים םטר כזה ולכן כ Wכ הרבה בעיות ,כי הנבר רוצה אשת רחוב ואישה רוצה עגל
הזהב .זה םצב שםתחיל בבי,ת םםשיך בבתי טפר.

הרב חייב לדבר יש לו שפה וםראה והי יעזור לו .ואם לא יקבלו את זה ,לא םשנה .להםשיך .אלו
שיש להם את ההשפעה הנדולה יותר ,בעלי יכולת כטפית ואנשים חשובים ,יתננדו ,אבל העם
ישםעו.

אחדות היא הפתרוו
ב ,תםוז תשנ"ט

אנן אחזור על םה שאםרתי ,רק אחדות! רק אחדות! וזה הדבר היחיד ,כל הנבואות אוםרות

שהטוף יהיה קשה םא,ד אז םדוע לא םאםינים את םה שנאםר ,או םתי? או םה שזה הטוף ,םה לא
םאםינים? םה זה םשנה םי אוםר ,ברור שאנחנו בםצב קשה ' םאד נם בעולם ,וגם בארץ .החדרים לא
ביח,ד ואף אחד אחר לא ביח,ד ויש טכנה נדולה בעולם כולו םאטונות טבע ,זה ידוע .ובארץ אנחנו
בטכנה םאד גדולה של רעידת אדםה ,בטח קראת ב .את זה בעתון ,וזה ידוע .אתה לא יודע ב .אבל

היה בעתון ,אבל לא רוצים לדעת ,אבל אנחנו בטכנה נדולה םאד םרעידת אדםה נדולה םאד .אבל נם
הםוםחים אוםרים ונם הםקובלים אוםירם.
ש ,םה נעשה שזה לא יהיה?
ת ,אחדות ב  Iו המאמינ  Iם ,לחזוו להי ,לזווק את הגשמ  Iות וכל שמסב  Iב לזה ,ולהתפלל ביחד
ולהג Iד ו Iדון ב  Iחד ולבכות ולבקש וחמ  Iם,

להתעלם מן ההפרעות
אלטר פ' וארא תשנ"ט
אנן םאד שםח שהכל הלך טוב ,אבל זו רק התחלה .בעזהי"ת והעתיד נם יהיה םלא דברים שינטו
להפריע לכם אבל לא לפחד ולא להפטיק ,יהיו יותר יהודים שירצו לעשות תשובה ולשנות את הםצב
יותר םםה שאתם חושבים .עכשיו אתם צריכים להםשיך את העבודה הםבורכת .יתכן שתהינה כל
םיני בעיות םהצד של הט"א .לא לפח.ד לא להפטיק .תשארו תםיד באחזות .ה' יברך אתכם בהצלחה
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רבה חה יביא את םשיח דצקינו בשלום ובאהבה.
ש .אםרת שיהיה םצב קשה ,ולא היה ,ב"ה.

ת .טבלנות ,אם היהודים םקבלים עול םלכות שםים ולא םנטים לברוח םזה אז לא צריך םשהו
שיפחי,ד אבל טבלנות ,ה' הוא הםחליט ,לא אני .אני רק יודע שה' רוצה םאד להציל אותנו ,הוא

יחליט אם לשלח םטר חזק שיפחיד בזםן שהיהדוים צירכים את זה ,ואם הוא לא שולח זה טיםן שה'
ידוע שלא צריך טתם להפחי,ד כי בני ישראל שלו חוזרים ברצון ,ואז הוא שםח .ואם לא אז הוא
בוכה והבכי ינרום לדברים קשים .רק תתפללו ותבקשו םה' לא לתת להט"א להחליש אותו כי עם
ישראל צריך אותו.
אני רק רוצה להניד לך שלא תפטיק .אם אין לך כח תתפלל שיהיה .אם יש בעיות ,ח"ו ,תתפלל

להי לדסר את זה בשבילך כי העבודה שלך היא עבודה חשובה שתציל את העם םםות  .תתפלל להי:
יקבבשה ,אתה אוהב את היהודים ,תן לי כוח להיות השליח ,או לפחות אחד םהשליחים להציל את

העם ולהביא את הישועה בםהרה ביםינו '.והי יעזור לך .זה הכל להיום אני םתפלל שה' יציל את
כולנו .שלום!

הסיבה לודיפות הדת
בנימין נולדן תרוםה תשנ"ט
שלום ,תודה ששםעתם בקולי ובאתם .אני םקוה שלא תתאכזבו .כן ,םה הםצב ,אתם עושים
עבודה םאד טובה אבל באםת באםת אין הרבה זםן .היה צריך להיות עכשיו םצב םאד קשה ,אבל

הדבר הנדול שקרה ביום ראשון פה בירושלים דחה את הדין .לא םחק .דחה .לכן צריכים לעבוד םהר
אך יטודי .םה הםטרה שלנו? הםטרה היא להחזיר את העם כולו בתשובה ואחדות ,להניע להי

בתפילה ונם בתהילים ,וזה יכול להביא את הנאולה .ואם לא םםש םביא את הנאולה לפחות לםתן
םאד את הטבל לפני הטוף ,תלוי ברםה שאנחנו םשינים.
ש .למה יש כ"כ הרבה רדיפת דת?

ת .כי איו דת ביו החרדים ,לכו הי עושה מצב שיחזק את הדת בלחוי מבחווי .אם היהודים
החרדים יהיו בסדר בקרוב ,אז הכח שלהם היה קורו החוצה ,אבל דכי לא לאדנ את האור לנםרי

הקב"ה עושה םענל של חושך שלא יתן לאור לצאת.
ש .אתה יכול להטביר יותר?
ת .המענל

-

זה רשעים והערב רב .הם עושים מענל מסביבותנו ומנסים להרונ ולכבות את האור

של התורה ,ולכו אנחנו צריכים להחזיק את האור הזה ,וכך האור נהיה ברור יותר על רקע
החושך .כשהיה םצב של אור וחושך בערבויבא לא ראו איפה האור ואיפה החושך.

הדש הקוב נמצא בכל מקום
ב .בת  12בלעת שיתוק מוחין פ' תצוה תשנ"ט
לסום .אני יודעת שהםצב םאד קשה ,ואתם צריכים חיזוק .אני רק יכולה להניד שאםרו לכם
לשא יהיה קל .הדברים הראשונים הלכו יחטית בקלות ועכשיו קשה םא.ד עכשיו אתם צריכים
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להראות את העקשנות שלכם למען עם ישראל ואנחנו לא יכולים לתת לכם את זה ,כי זה
המבחן לשכם .אברהם אבינו ראה הרבה ניטים וחי ידח עם הםלאכים .הי הבטיח לו שהוא יהיה

אבא של עם קדוש .אםנם הוא היה זקן ואשתו היתה זקנה ,אך הם היו חייבים להאםין בםה שה י
אםר להם ,ואפילו כשיצחק כבר נולו והי צוה על אברהם להקריב אותו על הםזבח הוא עדיין היה
צריך להאםין .זה גם הםבחן שלכם ,לא להפטיק לרגע .לא להתייאש .להתפלל ,לבקש ולעבוד יום
ולילה בהתרגשות .אתם יועדים את האם,ת לא לפחד עכישו .יהיה םאד קשה ,לא קל ,כי זו םלחםה
אכזרית .יותר קל לעזוב את הקרב וללכת הביתה ,אבל אם אתם הולכים היצר יחפש את חללי ה' גם

בבית ,כי שדה הקרב נמצא בכל מקום

-

בבית ובבית הכנסת ,בעבודה ובכולל

-

בלב של כל

דאם!!!
ש .םה זה ·בית·?

ת .אני םתכוונת שקל יותר לוםר ש Hלא הולך" ,ולחזור לחיים הרגילים שלכם ,אבל הםלחםה תדרוף

אתכם ואת כולם .זה ברור ,כל אדם בטכנה! כל אדם! זה לא יעזור לברוח.
ש .אבל זה לא זז ,לא הולך.

ת .זה יזוז ,לא להפטיק ללחוץ בעבדוה .ללחוץ ,להחפז ,דלבר ,לבקש ,לצעוק!!! ואז םשהו יזוז .ואולי
קברוב הי יעשה םשהו שיפחיד הרבה יהודים וזה יעזור לכם .הי יעזור לכם להמשיי במריי את
העבודה שלכם ולהיות נכוחים כשיניע משיח מלכנו וכל מי שעזר להביא אותו יעמוד בשורה
הראשונה לקבל את פניו ,כי להלחם בלי פחד ,לשם שמים .להציל את עם ישראל זה הזכות
הנדולה ביותר .זה אהבת ישרלא ואהבת הי ונם בטחון.

אני רוצה שתבינו שמה שאני אומרת לכם זה נוכן ,זה מן השמים .אבל ה' הוא בעל הבית
והוא עושה לפי מה שהוא מחליט ,ואם הוא רוצה לשנות משהו לטובת הענין ,הוא ישנה .אתם

רק צריכים להםשיך ,בלי פחד! ולא םשנה אם םטתדר או לא בכל זאת תצילו נשמות ,וכל נשםה
חשובה ביותר ,וכבר הצלחתם להציל .ואתם יודעים שכל נשמה זה עולם שלם והזכות היא לגםרי
שלכם .אין לי יותר מה להני.ד בשמים מאד רוצים שתצליחו!!!

מי שלא אוהב את עם ישראל בולו יועמד לדין על זה
בנימין אי ויקהל-פקודי תשנ"ט

אני יודע שאתה יהודי חשוב םא,ד אז לא להפטיק ?רנע .לעבוד בכל םקום דכי להחזיר בתשובה.
אני רק רוצה להניד לכולכם ,שרק אתם נלחמים באםת בכיוון הנכון ננד ענל הזהב ,ובדע '.ה אתם
לא םבינים שרק להפטיק לדבר קצת לשון הרע או להתפלל יותר או להניד עוד קאפיטאל תהילים זה
טוב ,אם היה לנו עולם בריא וקרוב לה' ,אבל הבעיה כל כך נדולה היום והבטיט חטר אהבת ה'

באםונה ובטחון ,ועבודת ה' לשם שםים .חטר האהבה ובלי זה הכל ריק .המדינה בסוף הדרי שלה,
והציונות מתה מזמן ובאריי חונג בלאגן ,ובמצב כזה כולנו בטכנה נדולה ,הדתיים שונאים אחד את
השני והחילונים שונאים את הדתיים ,השםאלנים שונאים את היםנים ונשים שונאות את הנברים
השווניטטים והיהודים שונאים הערבים והערבים שונאים את היהודים .ומי אוהב את ???'ה מי

אוהב את עם ישראל כולו??? ???ימ ומי שלא אוהב את עם ישראל כולו יעמוד לדין על זה.

ש .אפילו את החילונים צריך לאהוב?
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ת .בדור הזה אין אפשרות להניד :יאבל לא ידענוי ,בי בל אחד צרין לחפש את האמת ,זה לא
יהיה תירוץ .אנחנו ,הדתיים ,צריבים לעזור להם .

מיאה ילדים אומיים תהלים
ייכן את הלב הטנוי לש המבוניים
ליד אוטיסט פי בדמבר תשנ"ט
בן ,אני רוצה להגיד לכם לא להפטיק את הפעולה ,כי ,ח"ו ,יכול להיות שהט"א יצליח לקלקל את
התכניות ,ומי שמקלקל ,ח"ו ,יקבל את העונש שמגיע לו אבל שלא יבשל בגללכם .לא לעזוב דע הטוף,
כי רק באחדות תחת דגל הי ,תבוא הישועה  ,שלא יהיה כשלון בגללכם ,להלחם עד הטוף ,בעזהי"ת
תצליח,

אני רק יכול להגיד להמשיך עם התכניות  ,מי שלא בא יהיה זה שיקלקל ,ח"ו ,אבל אפילו אם
חלק יבואו גם יעשה רושם בשמים ,ולאט לאט יותר ויותר יהודים וגם גויים ידעו שרק הי יכול
להציל אותנו ,לא יהיה קיץ בלי פח.ד תתנו לעולם דוגמא של צורת תפילה ,ובעזהי"ת זה יציל את
כולנו ,תתנו דוגמא איך להתפלל בידח ,איך להגיע להי ביח.ד תתנו דוגמא  ,למשל ,לצאת לרחוב להגיד
תהילים וכו '.שיצאו לחצר או לרחוב מוכנים בכל מקום,

ש .מה להגיד? למה ברחוב?
ת .הילדים צריכים לצאת לרחוב ,בי הלבבות של ה מבו נרים קשים במו אבן והם צריכים לראות
את הילדים אומרים תהילים להי ואולי המראה הזה ירבד את הלב הטנור .זה גם יתן לעולם
תמונה של עם אחד יחד עם הי כי ליהודים של היום אין שם טוב כ"כ בעולם ,הרבה מחלוקות ,
הרבה

'"

וכוי ,ולכן צריכים לראות מראה כזה של ילדים תמימים ,כל הדתיים ביחד אומרים תהילים

לה'.
ש .איך אפשר להשפיע?
ת .להגיד מה שאמרתי,
ש .מי מקלב?
ת.

תנטו ,אתם מכירים יותר אנשים,

ש ,לא מקבלים בציבור לעשות בנט ברחוב,

ת .אם אתם לא יכולים ,אז אל תעשו ברחוב ,אבל לפרטם בגדול תמונות בעתונים ובכל מקום של
המוני ילדים אומרים תהילים בכל העולם ,ולכתוב הרבה מאמרים על זה בכל מיני עיתונים בעולם ,
זה מאד חשוב ואתם יכולים לעשות את זה,

בודדאי ,אתם חייבים לפרטם את זה בכל העתונים היהודיים ולא משנה איזה ,בכולם ,אפילו של
הגויים ,לכתוב מאמרים על הבעיות הקשות בעולם וגם בין היהודים .למשל ,אם זה מאמר לגויים
תכתבו על הבעיות בעולם ,אם זה עתון חרדי ,תכתבו על הבעיות בין החרדים וגם בעולם .אם זה
עיתון מזרחי לכתוב על הבעיות בעולם ובעיות בין היהודים וכו '.אתם צריכים כותב מצוין.
ש ,איך לכתוב לגויים?

ת .להראות שהיהודים מדואגים מהבעיות בעולם ,בעיות הטבע ,בעיות המלחמות בעיות חברתיות,
לא להפטיק .שלא בגללכם יהיה ח"ו כשלון .רק אלו שלא מבינים יקבלו את העונש .אלו שנלחמים

קול דממה דקה

38

את המלחמה של הט"א יקבלו את השכר של הט  nא ומי שנלחם למען אחדות שזה אמונה ובטחון
ואהבת ה' אלה יקבלו את השכר של בן נאמן ,להמשי.ך חשוב מאוד להמשיך,
ש ,כשיניעו רנעי הפחד מה לעשות?
ת ,כשיבוא יהיה ברור מה לעשות ואתם תהיו יותר מוכנים ,לא לשבת לחכות לפחד הנדול ,רק הי
יחליט מה ,אתם צריכים לעבדו דכי להביא את הישועה בלי פח.ד

ש ,מה עדו לעשות?
ת ,קודם להתפלל חזק ,ואחרי זה רק לנטות לארנן מה שאפשר לארנן בצורה הטובה ביותר,
פרטומות ,מה שיהיה פרקטי ,שיראו אפילו יותר ממה שזה היה ,בתמונות ,בכל העולם ,זה מאוד
חשוב

לפחות בשמים ידעו שניטיתם הכל ,אני מברך אתכם שבזכותכם ובזכות עבודתכם המשיח יניע
בלי שנטבלו,

מחכים לאסון כאילו זה קרקס צשררי להניע לריע
ב .ילדה חולת שיתוק מוחיו טיון תשנ"ט
אני רוצה להניד מה שאתם ידועים ,שמצב מאד מאד קשה ,הטוף בקרוב ,אבל שוב תשאלו מה זה
קרוב ,הרי אומרים ואומרים כבר בערך ארבע שנים ואיפה האטון שמבטיחים ,טפשים ,טפשים ,אין

מילה עדינה יותר לתאר אותם ,בי מחבים לאסון ולא רק מחבים לו אלא רואים אותו באילו זה

קרקס שצרין להניע לעיר .נם לא מתכוננים ,פשוט מחכים לראות את הדבר הנדול הזה ,הדבר
שישעשע אותם ,טפשים ,נח בנה מאה עשרים שנה את התיבה ,הוא הזהיר והזהיר והזהיר ולא

שמעו ,רק בסוף שהמים באמת עלו נבוה ,רק אז הבינו .שימותו ,ולמהו כי לא התבוננו ,מאה
ועשרים שנה לא התבוננו ,אוי עם ישראל ,מה לעשות אתןו הבלה האהובה ,איפה אתו למה את
מחפשת לבלות בחוץ ,למהו בעלן מחבה לן! ואיפה אתו כן ,אתם רוצים לדעת מה לעשות?
מצחיק באמת .באים אלי ,ילדה

נחשון .מה לעשות?

-

חולת P.C .

ומפנרת ,אוי לעם שאין אפילו נחשון אח.ד לא מנהינ רק

כל אחד צריך להיות נחשון  Iאבל איפה הים? ולאיזה כיוון אנחנו קופצים?

הכל מבולבל ואף אחד לא יודע לאן ללכת .אף לא אח,ד הצדיקים מחזיקים בתורה ,אבל נם לא

יודעים לאן ללכת עם התורה.
בחוץ כולם נראים אותם צדיקים פחות או יותר .מי שייך למה? מי הם הצדיקים האמיתיים?
מי? ראשי ישיבות שמתעטקים במחלוקת? או הבחורים שלומדים כדי להניע לעבודה כמו ראש

ישיבה? או האשה שבוכה על ילדים ואומרת תהילים כל יום? מי? זה מאוד מבולבל הכל מבולבל.
פוליטיקה ,כטף לישיבות ,שליטה על הממון ,הכל בודאי לשם שמים .אוי לעם ישראל .אני ילדה
צעירה מונבלת בשכלי ואני אניד לכם מה שאני יודעת .אני יודעת שהי שולח בל יום אזהרות ,בל

יום ,אבל אנחנו סונרים עיניים וסותמים את האוזניים ,בי לא רוצים לדעת ,רוצים לשקר את
עצמנו כל יום ,באמת תשמעו ותראו שכל יום לפחות דבר אחד על טבעי קורה .לעיתים הרבה מאד
נולדים ילדים פנועים כמוני ,הרבה מאד וכו '.ונוטף אטונות טבע .אז מה אם יש בצורת השנה? מים
בבית יש? מקלחת אפשר לעשות? טפשים  Iטפשים  Iלמה ה' כל כך אוהב את הבנים שלו? ועכשיו
אתן לכם את הפתרון ,אחדות Iאחדות עם עם ישראל ועם השם .עם ישראל עם השם דבר אח,ד
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וזה הדבר היחיד שיציל אותנו ,הדבר היחי.ד אבל זה נראה בלתי אפשרי לעם כל כך רחוק ,כל כך
עמוק בעולם הזה .כאשר מתפללים ,רצים למנין ,מתפללים מהר דכי לעזור לבחירות .טפשים,

צדיקים טפשים  .תשבו ותגידו וידוי ביחד  .ביחד להגיד תהילים עם לב שבור .תצטערו על כל חטא,
אפילו הקטן ביותר .לתת את כל האהבה להי וזה יציל אתכם .השם יציל אתכם  ,רק ה י לא אף אחד.

אנחנו בני מלן ולא מתאים לנו לצאת לרחוב המלוכלך של העולם הזה דכי להלחם באותו צורה
שמשתמש יצר הרע .לא מתאים לנו להתנהג כמו החילונים ,להשתמש בנשק שלהם .מתאים לנו
לשבת בארמון ליד הארון הקודש ולבכות ולבקש מהמלן עזרה .הוא הכח הגדול ביותר בעולם ורק

הוא יכול להציל אותנו ואלה שאומיים אבל צריך לעשות השתדלות .נכון ,אבל איזה?
ש .לפעםים צייך להשתמש בנשק של האוי,ב כםו שהרגו את בלעם בן בעור בחרב?
ת  .אנחנו לא דציקים כםו פנחס  .החרב שלנו זו התפילה  .זה חץ שיגיע ללב של היצה"ר  .ורק זה ,לא

שום דבר אחר  .הרב ש .תראה ,הזמן יוכיח את המליים לשי ולש כל הלידים ,כי נשלחנו ,לא כולם
אבל חלק נלשחנו .וגם זה דבר הגיוני םא,ד לא דבר משוגע ולא דבר םשונה .ולנן נאשר אנחנו אומרים

לצאת לרחוב ,כל העם הםאמין ביחד  ,נש י ם לחוד גברים לחוד עם הילדים  ,לשים אפר על הראש,
לצאת עם הספר תורה ,לבנו,ת להגיד וידוי ,לבקש רחמים וישועה לנל העם  ,לבקש את םשיח ,לבקש

את הישועה ,םנהיג מלך שיעזור להחזיר סדר לכל העם  ,ואז הגדולים גם ישתתפו ,כי יראו
שההמונים הםוני העם שעשו להם כל נך הרבה בעיות סוף סוף םגיע לאםת  .והחילוניים ,חלק

-

לא

נולם ,יראו םראה כזה ,וכל העולם ,של םאות אלפי םאםינים בוכים עם דמעות מרות  .זה ירשים
אותם והם יצטרפו  .וגם גויים יבואו ,רק הערב רב

-

לא .הגויים ששייכים לעםלק

-

לא! והרבה

ימותו ,אבל הרבה יחיו  .זו התמונה לעתיד  .מתי? אני לא יודעת ,אולי לא הרבה זמן  .או שנצא
ביוזמתינו או שה' יכריח אותנו וזה אמת .וזה לא משוגע ,וזה לפי המסורת ,וזה לפי התורה

וזה...
ש .הגדולים ילכו אחרי הקטנים? דברך כלל הקטנים הולכים אחרי הגדולים ואינם עושים כלום בלי
הגדולים.
ת .זה ילך ככה! זו התםונה תהיה אם ה' םכריח אותנו  .אבל אם אנחנו יוזםים אז הגדולים יובילו .
ש .יש נאן נאילו ביקורת על גדולי הדור.
ת  .זה לא ביקורת על הגדולים  .זה ביקורת על העם  .כי באםת לא שומעים לגדולים  .רק מעטים
והשאר זה רק נאילו .

ש .איך ליצור יוזםה?
ת .יהיה מצב שזה יהיה יותר קל לעשות  .לא םפחדים םספיק .לארגן ,לברר ,להיות םוכנים ,והזםן
יגיע  .אבל לא להפסיק לדבר  .לדבר לעם כםו שעשיתם בה  .נ  .לדבר ,לדבר על םצב  .לדבר נמה

שהתרחקבו .לדבר על הצרות  .לא רק בה.ב .וקבוצות של תהיל י ם  .להרגיל את העם להתפלל ביחד.
לאט לאט לבבות את התיבה שיוכלו לצוף.

ש .האם נוכל מיד לארגן נבס נזה?
ת .לא יצליח עד שיקרה םשהו .
ש .האם לא קרה? רוצים לגייס את בחורי היש י בה ולהרוס את הקדושה בארץ האם זה לא םספיק?
ת .לא םספיק עד שיפסיקו את הנסף לבלז לגור לויז י ביץ לפובביזי וכו .י לא יזוזו עד שםםש יקחו את
הבחורים החשובים לצבא או ח " ו הבבות עד אז לא יזוזו.
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ש .נם ווצים לסנוו את עווצי הקודש!
ת .זה לא םפויע לכולם כי יש דעה נם לא טובה בין החדוים על התחנות  ,.הכל כתבתי וזה

ביוי.

רק דבר אחד לא ,וזה מתי לצאת לרחובו וזה נם אני לא יודעת .רק יודעת שבעתיד הקרוב יהיה

מצב פחד נדול ואז בנלל האסיפה הואשונה כולם ירוצו לרחוב ,כי לא יהיה מקום אחר רק רחוב.
נם אפשר לכותל אבל אני יועדת שזה יהיה בכל מיני מקומות בעולם.

נלשחנו לעזור לכם להניע בלי פחד נדול ,מאהבה .אתם יודעים שבעל תשובה שםניע לזה
םאהבה ,הוא עוםד בםקום הנבוה יותו  ,אני אםותי )שקייםים( שני דוכים או שבעצםינו בע"ה נניע

לזה )לתשובה( והצד השני שה' ינוום לפחד נדול םאיי להציל אותנו,
אתם קיבלתם את המסו ואתם נחשון ,תקפצו למים של עם ישראל .תדבוו ותדבוו ואז ח'

יעזוו םספיק שאלות ,כי הכיוון עכשיו בווו ,כמו שכאשר עם ישראל עמד לפני הים עם הבטחה
של הי שיוכלו לעבור את הים בלי פחד וכן יצטרכו להיכנס ולהאמין שהי יעזור ,להכניס את

הנוף למים ואפילו שהמים מניעים עד הראש לא לעצור להמשין והיום הים זה עם ישראל.
וצויכים להיכנס ולהניד דבוי אםת ,תוכחה וחיזוק ,וה' הבטיח לו בתוותו שםי שםאםין ושיש לו

ביטחון םלא ,לא יצטוך לדאונ בכלל כי הוא אבינו הוא םלכנו הוא מושיענו,

-

יצה"ו םתנבו עכשיו

אבל לא להפסיק להלחם ,בסוף השם יצילנו או בקלות או בקשיים ,אבל העם אהוב עליו ואתה חייב
להםשיך ולא לפחד ,ואפילו שהעסקנים שלן איטיים ,לא םשנה ,לדחוף לדחוף ,אתם צויכים לעבוד

ביחד ולא לפחוד ולא להוניש כשלון כי לא נואה שלםישהו אכפת להתפלל ,ולעשות קבוצות של
תהילים ,

הציר הרע לפני מוות
והוא רוצה לקחת אתו כמה שיותר אנשים
ב .בעלת שיתוק מוחין סיון תשנ"ט
עכשיו אני אסביו לכם משהו פשוט םאוד ,כל דבו טוב בא בקושי ,זה לא קל ,אני יודעת ,ווק
החזקים םביניכם ישאוו במלחםה

זאת ,

כי אלה עם בטחון חלש )בקב"ה( לא יוכלו להלחם ננד כל

הדבוים הקשים שבאים לנסות לעצוו אתכם ,אבל לא · לשכוח את אבוהם אבינו וזה יחזק אתכם ,או
יעקב אבינו הוא היה יכול להניד אין זה שהי נתן לי לטעות להתחתן עם לאה סימן שלא

בסדר משהו ,אבל הוא המשיר והוא התפלל והוא הניע לנדולות וככה עם כל אחד שעובד לשם
שימם .העולס הצוכים של העולם הזה ,םבלבלים את האדם וללםוד םהוב ס ,שכל השנים האלה לא
נתן לאף בן אדס להוציא אותו םהדוך שלו וכםה קשה נלחםו ננדו ונלחםו לשם שמיס ננדו אבל כםה
שנלחםו ננדו לא סטה םן הדוך ,ולא יהיה קל ,אני םודיעה לכס ,עכשיו לא יהיה קל ,האויב )היצר

הרע( לפני מוות והוא יודע שימיו מעטים והוא רוצה לקחת איתו כמה שיכול .להעלם לבד לא
יספק אותו  .הוא יקח כמה שרק אפשר וזה מלחמה אכזרית וקשה מאוד .ואל תחשבו שיהיה קל

ואם יהיה לפעםים קצת קל תדעו שיכול להיות םכה קשה םאוד ונע אחוי זה אז לא לפחד ולא
לעצוו ,עם ישואל חי אבל כמה זםן וכמה ישאוו ובאיזה םצב ,

ש .מה הכוונה שלא יהיה קל?
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ת .כי יש הרבה מלכים שיושבים על קבוצות נפדוית יהם יצטרכי ללכת בידח תחת זגל אחז יאין
מנהיג אחז שיכיל לעמדז מעל כולם .וזה המצב ילכן ילחמו נדג הרעיון גם בגלל שיפסדיו את העמזה
וגם פשוט מפדח.

ואם תזברו נגז מחליקת ,גם ילחמו נג,ד כי מה שאימרים זה לשם שמים ולא מחליקת ולא לשון
הרע .ואם תזברו על אהבת הי יגיזו ,בטח ,מי לא אוהב את הי ,ואם תגיזי ,תראי כמה שאנחנו לא

בסזר ,יגיזו ,מה פתאום .אנחנו בעלי חסז ויש כל כן הרבה לימוז תורה .זה עבירה להגיז נגז
הקהילה .עבירה .וזה המצב ,לא כל כן התקשיר מפריע להם כי התקשיר פשוט יותר קל להלחם
כנגזי אבל הם ילחמו כנגז כל זבר שיוביל לישועה האחרונה .החילוניים לא הסכנה כמו שהיצר הרע
בתוכינו .ייש ערב רב בין החילוניים אבל גם בין הזתיים.

ש .על פי זברי המהר"ל בספרו נצח ישראל הרי תפקיזו של אליהו הנביא הוא לאחז את ישראל
כתפקיזו של אהרן ביציאת מצרים ואם כן מה תפקיזנו היום לזאוג לא חזות?.

ת .יש לנו חובה גם כי כאשר אליהו יגיע לעשית שלום צרין להיות עם מי ואם אנחנו לא מיכנים
לעשית את החלק שלנו אז העבדזה שלי תהיה הרבה יותר קשה וגם לני.
ש .אין אנו צריכים לעביז?
ת .לארנן אטיפות ,לדבר ולדבר ,לחלק ביד את הדברים שלנו ,להוציא את הטפרים במהירות,
במיוחד האננלית ,ולחלק ולדבר ולהניד ולכתוב ולהציף את העולם באמת .והיצר ילחם באכזריות
ננד האמת .אבל לא לפחד .להמשין .יטנרו דלת אחת ,לפתוח דלת אחרת .אם אין דלת ,לשבור
את הקיר ולעשות לדת .ככה נלחמים.
ש .שמועה על רעדית אזמה בקריב?
נכון שיכול להיות .אנחני יושבים על השקע הגזול יותר בעולם .נס שלא קרה משהו דע עכשיו.
ש .שקע של מעשים לא טובים או שקע בטבע?
ת.

שניהם.

המצב קשה ,בי הדתיים לא מחבים למשיח
ב .לשדרנים מערוצי הקודש תמוז תשנWט
לשום ,אני ריצה להגיז לכם שאתם חשיבים מאז! כי הי שלח את המזע דכי לאפשר לכם להגיע
להרבה מאז אנשים בזמן מאז קצר .עכשיו כילם יוזעים את הנבואית ,כולם למזו יחזקאל ,כילם
מיכנים למשהו ,אבל כולם רוצים לזעת דניוק .למה? החילונים מחכים לזכות בפיס או להרייח
בבוסרה ,הם רוצים שקט ,ריצים עולם שיאפשר להם להמשין את הקניית .הזתיים ,חלקם גם
רוצים שקט ,רוצים להמשין גם את החיים של קניות ושל עולם הזה לביש כיפה ופאה ויש זתיים
מעטים שמחכים לגאילה יבאמת מחכים ,רק במזה יהם מרגישים את הזבר הזה .באויר ,אפשר
להריח את המצב המסיכן ,אפשר לראית את זה בעיניים ,אפשר לטעים את זה בפה ,אפשר

להרגיש .

את זה בעור ,אבל קר רדזפי אמת זכאים לראות להרגיש ודלעת את האמת .היהדזים האלה מדזאגים
ובדצק .כן בצזק ,כי המצב קשה ולמה המצב קשה :כי הדתיים לא מחכים למשיח .ואם הם לא
מחכים אז מי?! מי מחכה רק מעטים .רק יש שמחכים למשהי איזה זבר מענין ,רעיזת אזמה
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מלחמה ואולי משהו אחר שיהפוך את החיים לדבר מענין .אוי לנו! אוי לעם ישראל! אוי לעולם!
אתם יודעים את הדברים האלה ,אתם צריבים להחזיר את הדתיים ,בי הדתיים חייבים להוביל,
ואם הם לא מובנים להוביל ,מי נשארו כן ,המצב מאד קשה ,אבל בכל יהודי נשמה קדושה ואתם
חלק מן השליחים שנשלחו לעזור להציל את המצב .כן אתם! אין זמן לא לאכול ולא לישון .להתפלל
t

ולצאת לעבודה זה הכל! יום ולילה לדבר! לדבר! לדבר! לא במילים רכות לא בלכ מיני דריכם נעימות
זה לא יעזור ,צריכים להניד אמת! והאמת היא שאם לא נחזור להי לבד הוא יחזיר אותנו וזה לא
יהיה קל ואם נחזור לדב נחיה .אבל אם הוא יחזיר אותנו רק המאמינים יחיו והרבה יפלו הרוב יפלו.

כן ,אבל זה לא חדש ,זה כתוב ,זה ידוע ,רק צריכים לדבר אבל לא רק בפח.ד נם לדבר על אהבת הי
לאהוב פשוט לאהוב אותו לא מדברים על זה וזו הבעיה רק אוהבים את עצמם ,כולם רק את
עצמם! לדבר על אהבת הי על אהבת ישראל אחדות ,אחדות כאשר אנשים אוהבים באמת אחד את
השני יש אחדות יש אחדות.

ש .זכיתי לראות נטים מה המשמעות?

ת .אני רק יכולה להניד שלא רק אתה ראית נט ,כי בדור הזה ראו והיו ניטים ,רק שלך התפרטם.
הנס שלך קרה דכי שתמשיך בעבודה של,ך אבל הנט הזה מאד מחייב ,שאדם שזבה לנס חייב
לתת את החיים לפרסם את האמת .אתה בבר איו לך חיים פרטיים ,אתה חי להציל במה
נשמות שאתה יבול ,בי זבית לראות נס .ונם עם ישראל ומדינת ישראל זבו בולם לראות נס ,לבן,

העונש הוא על בי שסונרים חזק את העיניים ואומרים שלא קרה .הדין יפול עליהם כב.ד יש עדו
פקס זמן לחזור אלב הרבה זמן אין.
ש .מה עם המים בהר הבית?

ת .זה אותו הדבר זה בא להעיר לזעזע להזיז כי אנחנו ישנים שינה עמוקה כמעט אנחנו בלי הכרה,

קר זעזועים מזיזים ומעירים אותנו ואתם רוצים לדעת אם זה נכון או לא ,לא יכולה להני,ד כי הי
לא רוצה עוד שתדעו בודאות כי אז לא תהיה לכם שום בחירה.
ש .יעקב עובד נביאו

ת .לא מבירה את האדם הזה ,זה נם נשלח לעולם לבלבל את בולם ,לבן לא בדאי ללבת על
ניסים ונבואות ,בדאי ללבת על האמת אני רק אומרת ללבת על אמת ,ולא על נבואות .ללכת על

אמת זה מטפיק חזק וזה דורש עבודה כי בלי עבדוה אי אפשר לחיות.
ש .האם את יכולה לפרט יותר מה עלינו לעשות?

ת .רק יכולה להניד לכם לדבר ,להניד את האמת לדבר על המצב הרוחני של כל היהידום בארץ .לדבר
על הטכנות הרוחניות ,כי למות זה לא כ"כ מפחיד .אדם שנהנה מהתענונים שלו  -קשה לו לדמיין
מוות ,אבל להניד לו שהוא יעלם לנצח ,שכל מה שהוא אוהב ומקבל תענונ מזה ,זה יתן לו מחלות
שיכלו לו את הנוף ,וכל העוה"ז שלו הוא יהפך לאפר ויעלם עם הרוח ,והעולם יהיה עולם רוחני ,לא
נשמי ,ורק אלה שיניעו לעדינות רבה רק הם יוכלו לחיות בעולם הרוחני .כי רק דבר קל ,קל במשקל,
יכול להיות בעולם הרוחני .וכל הזהב ,הכטף והבנדים ,בתים ותענונים נטים אלו ,לא יוכלו לעבור

את המחטום שניצב בין העולם הנשמי לבין העולם הרוחני.
דליס ולדבר ,לבכות ,להניד תהילים ,לבקש ולבקש מהיהודים להתעורר ולהבין שאתם פשוט
אוהבים ואתם לא רוצים שחלילה ילכו לאיבדו .לדבר על אחדות ,אהבת הי ואהבת כל יהודי.

ש .אני מרניש שמשיח בא תוך כמה חדושים האם יהיה אפשר לחזור בתשובה אז?
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ת .אי אפשר לחזור אחרי שיתגלה ,אבל הלואי שאתה צודק שיגיע בעוד כמה חודשים ,אבל לא
לשכוח כמה שאנחנו לא מוכנים ,ואם באמת יגיע בעוד כמה חדשים ,לא יודעת באמת כמה

ישארו לקבל את פניו.
ש .מה הנשים צריכות לעשותז

ת  .קבוצות של תהילים בכל העולם אבל שיהיו ביחד ,ביחד ובאופן קבוע .הענין של ביחד זה
התיקון ,אחדות זה התיקון הגדול ביותר ,כי בזה נכלל הכל כי להיות באחדות עם הי ,אדם חייב
לעשות את המצוות וכל דבר שה' דורש ,וזכי לאהוב את ה' חייבים לאהוב את הבריאה.

ש .אנשים חולמים על מלחמות מה המשמעות?
ת .כי מרגישים שהעולם מוכן לשינוי גדול .וזה יכול לבוא מכל מיני כיוונים ,והי נותן לנו מיני

דברים כדי להראות לנו מה יכול להיות ,לכן יש פחד ויש אנשים שמרגישים אבל במקום לחזור
בתשובה רק מפחידם.

ש .מה לעשות להתעורר לאהבת ?/ה

ת .מענין אדם עודב כל היום בקירוב והוא מרגיש רחוק .רק אתה יכול לקרב את עצמך .הבעיה זה
שאתה לא יודע לאהוב ,כי אם היית באמת יודע לאהוב את השם ,לא היית מבקש דקירה זכי להעיר
אות,ך כי אדם לא שוכח את אהובתו לא לרגע ,והוא לא צריך לבקש משהו זכי להעיר את האהבה,
הוא מרגיש יום ולילה את הגעגועים ואין מנוחה מזה כל היום הוא רק חושב איך להיות קרוב יותר

אליה כי אין סוף לקרבה שיכול להיות.
ש .אבל גם צדיקים הרגישו לפעמים ריחוק?

ת .לא ,זה משהו אחר ,לא צריכים דקירה ,רוצים משהו אחר ,כדי להחזיר את הכוחות אבל זה הכל.
צדיק תמיד מרגיש את אהובתו ,אבל לפעמים מרגיש שהוא לא מספיק נותן לה ,ולא מספיק משרת
אותה ,אבל לא מרגיש ריחוק .

ש .מה התיקון שליז
ת  .לבטל על כל הרצונות שלך ,ולתת את עצמך רק לעם ,רק לזולת ,להעלם בתור אדם ,רק

להיות עבד '.ה

צריכים להלחם על החיים לש עם ישרלא
ב .ליב א .תמוז תשנ"ט
זה סימן שהסוף קרוב כי עכשיו כולם מבינים שצריכים לייתר ,וכאשר מתרגלים לחיים
מסודרים לא בקלות מייתרים על זה .הקרבה גורמת לחולשה וזה סימן של הסוף .אבל אתה יודע את
זה ,וגם יודע שניצלת בשביל להציל  .צריכים לדבר ,לדבר ולדבר ולכתוב ולחלק את דברי האמת ,כי

הי מזהיר אותנו כל יום ,כל יום והרב ואחרים כמוהו חייבים להלחם זכי להציל את העם .אתה זוכר
איך שנלחמת על החיים שלך? כמה שאתה מפחד מכל כאב גופני כי זה אולי יחזיר אותך למחלה,
אתה יודע מה זה להלחם על החיים ,עכשיו תלחם על החיים של עם ישראל! אתה נולדת לזה!
באת לכאן בשביל לעזור להציל את העם!
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ש .הענין של חסד זה התקין של הבית ,אבל דכאי לנייס את המשפחה לעבדוה להציל את העם.
ת .אתם לא מבינים שזו שעת חרום ,מרנישים שהמצב לש חיים או מוות .כולם רוצים להמשיך
את החיים היום-יומיים בשקט ,אלב אנחנו בסכנה נדולה!
צריך להיות שני דברים נפרדים~,בל הם יעבדו ביחד .לחלק לכולם את מה שאנחני אומרים .
נכון ,יהיו מתננדים ,ומאמינים וחלק שבאמצע ,אבל זה לא יניע להתננשות ממש כי החומר יעבור

מיד ליד ולא על במה ,ולא במקים אח,ד אלא מחולק לכל העם .העבדוה שאתה יהרב ר .עושים זה רק
דברי מוסר שמביססים על התורה ,ושני אלו יח,ד אפילו שזה נראה נפדר ,זה יחזיר הרבה בתשובה.

ש .האם יש לך סנולה לאריכות ימים ולמיחושים לשיז
ת .כן ,חסד! כל זמן שאתה נלחם על החיים של עם ישראל
פשוט

-

-

אתה מקבל חיים .אניד לו משהו

אתה חי רק מכות העבדוה שעוד לא התחלת לבצע ,אז כדאי להתחיל לבצע!

ש .מה יש לו להניד על תקון האמונה בלשמות?
ת .אתה ידוע ,אתה רק רוצה ממני חיזוק .אני לא יכילה לחזק יותר ממה שחיזקתי .להפסיק לדבר

איתנו ולהתחיל את העבדוה במרץ כי הזמן הולו וננמר!!!
ש .האם יש לחשוש שהס nא ימנע את העבדוה כשעיסקים בהצלת העם?
ת .הס"א הוא כח מאד נדול ומאד קטן .עכשיו הוא נראה ענק כי כ"כ הרבה יהודים הכניסו
אותו לליבם בשמחה ולכן הוא נדל מאד ,אבל הי יהרונ אותו יחד עם הלבבות שבהם הוא חי,
או שאנחנו נוציא אותו מהם לפני כן .אבל אתה חייב להמשיו אפילו אם הוא עומד ליד המיטה
שלו בלילה וליד השולחן שלו ביום  .כל זמן שאתה מתעסק בהצלת העם -הוא לא יוכל להכנס ללב

שלו!
ש .האם לעסוק רק בתקון העם או נם בחידושי תורה?

ת .אם היית חי במלחמת העולם השניה ויושב באמצע הקרב ,מה היית עושהז עוסק בהצלת
נשמות או בחידושיםז

ש .החידושים מוסיפים לי כח לחזק את העם.
ת .אם יש לו זמן .לא לשכוח

-

אתה לא קיים ,אתה מתת! אתה לא חי סתם ,אתה חי רק דכי

להציל את העם! מי אתה?! ומה זה משנה אם זה עוזר לו?! החידוש הגדיל ביותר זה מה שעברת,
יאתה חי-מת .אתה רק עדב הי ילא שים דבר אחר!

ש .האם לקביע שיעירים על שירת האזיני?
ת .אני חישבת שכן.

למשפיעים או למשגיחי ישיבית?

ש .איו להפיץ מאמרי חיזיק -
ת .לעם .יש משפיעים  -השאלה כמה הם עיבדים לשם שמים .יאם יהיה בידיים של העם ,יאם
הם באמת אמיתיים  -גם הם יקבלי את זה.
ש .באיזה רמה דלבר לעם?
ת .תמשיו דברו של,ך יבדרו תלמד איו לדבר עם כל אח.ד הרמה אמנם חשיבה אבל הנשמה בסכנה
ניראה

-

מה ייתר חשיב?
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ש .איפה צירך יותר תקון?

ת .אצל הבגירם ,הם רחוקים יותר םאהבת ה.י
ש .דלבר לבני תורה או לפשוטים?

ת .לכולם אבל קר לדתיים .אני יעדות שלא יהיה לך הרבה זמן לדבירם אחרים.
האשה :םה התפקיד שלי?

ת .בעלך לא יכול לעשות את מה שהוא צויך לעשות בלי התמיכה שלך .בנוסף כראי לך נם
להתחיל לאונן קבוצות של תהילים .כמו בזמן של קוח ,האשה יכולה להציל את הרוו עם
ההניון הישו ביותו .הנבוים מחפשים שיטות וווצים לרעת מי הם היו ,ואיך הי וואה אותם
בשמים ,אבל האשה וואה סכנה לילריה ונם לכל העם והיא עושה את הרבו הפשוט והיעיל
ביותו

-

היא אומות תהיליםןןן תהילים דבםעןת ,תהילים בכאב לב ,זןהי התשןבה הנדןלה ביותר

לםצבנן! אבל אם תנדי את זה לנבר ,אפילו החכם יבןתר ,הןא יניד :יכן ,אלב םה עדו אפשר לעשןת?'
ש .האם דברך מא,ת שכןלם יאםרן תהילים בלב שבןר ,נזכה להיבא את הםשיח?

ת .אם כל העם ביחד ינידן תהילים ביח,ד יצאו ביחד לרחןב ,ינידן ןידןי ,ישיםן אפר על הראש
ןיביאן איתם את טפר התןרה

-

ברןר שהםשיח יניע בקלןת.

ש .ןעל דיי זה היצה"ר יתבטל בלי תןרה ןםעשים טובים?

ת .צריך קר ביחד עם הי ,להיןת אחד עם הי ,לשבור את הלב לוקבל עןל םלכןת שםים .לא להנדי זה
אן זה ,אלא

-

זה בידח! ביחד לקבש טליחה ,לחזור יבדח ליבת אבא ,זה בדואי יציל.

ש .לפי דבירך חטר קבלת עלו םלכןת שםים כראןי.
ת .םה שחטר זה אחדןת עם הי ,כן ,עןל םלכןת שםים .אלה לא קר םילים ,זה תהליך קשה םאדו.
ש .איך אפשר לחזק את עצםי דני לחזק אחירם?
ת .אדם שראה את בית דין של םעלה צריך להבין יןתר?!
ש .אלב אני לא זןכר לכום?
ת .בדואי שלא .היתה לך בחירה חןפישת ,אבל ראית והרנשת את הפדח לפני הםןןת ןהרנשת םה זה
לקןם לתחיה ,יותר םזה אני לא יכןלה לתת לך .אני םתפללת לכ הזםן בשביל זה נשלחתי.
ש .לםה הנילוי שלכם בא דןקא דרככם ,פנןעי הםח ,האם זה בנלל שהשכינה בנלןת?
ת .זה נכןן םה שאתה אןםר אבל זה לא ההטבר .העןה"ז לא שלם ולכן הםטר צריך לבןא םםקום לא
שלם ולא ברןר.

לבלע

-

אני םברכת אןתך שאשתך תםשיך לעםןד לדצך כי מכןתה תצליח.

יש הרבה כוללים ןיש הרבה ישיבות אבל יש רק םעט אםת ,לכן יש הרבה בעיןת .אתה יןדע
שיש קר דרך אחת ןזן התפילה .תפילה של אםא עם דםעןת זה םאד חשןב!!! אך בםקרה זה ,זה לא

םטפיק כי הבעיות הן כדי להעיר אתכם ,ואתה צודי לתת את הכח לשך לחסר .מה החסרז החסר
הוא להציל את העם .כן ,אתה .אתה ת"חן אתה צויך לפתוח את הרי אמות שלך ולצאת לשרה
הקוב כרי להציל נשמות .הבן הוא קרבן אדח ,אבל יש אלפי קרבנות שידרן םהקדוש ןיש אלפים
שלבןישם שחןר אבל התןרה שלהם ריקה .אתה חייב לעזור להצילם ןאןלי בזכןת חדס זה תציל נם
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אח הבן .המצב קשה והעולם עומד בזכות הדתיים שהם הבנים האהובים לש הי ,ואם הם בורחים

מבית אבא אז מה יהיהווו לכן נם אחה חייב לדאונ לנשםוח של הבנים ,כל הבנים בכל הישיבוח,
בכל הכוללים

-

לצאח לםלחםה ננד העולם הזה!!!

אני אניד לכם שוב שהשם שלח ילכם צרה כדי להעיר אחכם ,בםיוחד להעיר אות,ן כי יש לן כח
רב להציל נשםוח .אח כולם ,לא רק קבוצה אחח אלא כולם! םחכה לכולנו םצב קשה ,והבעיוח של
הבן שלן יהיו בעיוח קטנוח לעוםח םה שםחכה לכולנו .חייבים לצאח לםלחםה ולהחזיר אח

הישיבוח ואח הכוללים לחורח אמח.
אתה ח"ח ,ואחה יודע שאין מקרה בעולם .אחה יודע כמה שחטד מציל ואחה יכולח להניע
לאוחם חחשובוח כמוני .אני שוב חוזרח ,חעזרו לחקן אח העולם וחקבלו נם אחם אח התקון
שלכם .ולכן נבחרח ,כי לן יש אח חכח .חמצב קשח ואף אחד לא אשם בזה .אחח צרין לכוון אח
חכוחוח שלן להחזיר אח העם ואח הדחיים לאםח .אחח יודע שיש בעיה נדולח )םעיזים לחניד(

וזה חמקום חחלש ביוחר בעולם חזה ,וזח יביא טבל רב כי חי רוצח אח בניו ,ואיפה הם? חם יושבים
ולוירמם אבל חלב בחוץ!

ש .מה הכוונח שאין אפילו נחשון אחד?
ת .אין אפילו אחד שמוכן לחקריב אח חכל ,את חחיים של חעולם חזה ,אח חמעםד של חפרנטח,
אח העמדה ,אח החיים לםען כלל ישראל ,כולם עם נניעוח וככה לא יכול לחיות אחדוח! אחדוח
עם ',ה אין אחדוח עם חי בלי אהבח ישראל!!!
הדתיים ,הפסנה של העולם ,מחולקים ורבים על חקציבים ממשרד חפנים וממשרד חדחוח,
דכי לקבל מחמםשלח כטף וטוענים שחכל לשם שמים ,שונאים אחד אח השני

-

"לשם שמים" ,חכל

לשם שמים .איפה אהבח ???'ה איפה בטחון בחי???
אם נחשון אחד יקפוץ חיום לחון חמים ,ינידו עליו "משונח"" ,בטח שיין לבעלי חשובח"" ,בטח
שיין לקבוצוח משונוח" ,לקפוץ למים.

ש .אח אמרח שצרין "לעשוח אחדוח" ולא לחכוח.
ת .לבא חדרן חזאח היא לא חדרן! ושיחיה ברור שכל מח שאמרחי על החדרים ,החלמידי חכמים
והבני חורה

-

אמרחי אח זח רק דכי להציל אח כולנו ,כי חמפחח בידם! כי הם הבנים האהובים

ולכן הם קודם כל חייבים לחזור לאמח! חבל .אם אחם רוצים לעשוח אח זה ככח ,צריכים קודם כל
אח נדולי חדור ,קדום כל.
ת .לבא כולם ביח,ד אחרי שחרבנים האלה יטכימו ,כולם צריכים לחטכים

-

אשכנזים ,טפדרים,

ירושלמים ,ליטאים וחטידים .וצריכים לצאח לרחוב ולשים אפר על חראש ,להניד וידוי ,לבכוח,
לקבש רחםים .כ"כ הרבח צרוח יש לעם ישראל ,מח עוד אפשר לעשוח??? יש מנפח ,בחורים ובחורוח

יורדים מחדר,ן צעירים חולים ונפטרים ,בעיוח שלום ביח םשונוח .מח עוד אפשר לעשוח -

לקחח

אח טפר חחורה לרחוב ,לשים עליו אפר ולצעוק לשמים!!! לא רק בארץ ישראל ,נם באננליה,
אירופה ,אמריקח וכל מקום שיש בו יחדוים .חטפור דומח בכל מקום בעולם כולו וזח חלוי ביחודים.
ת .אני אניד לכם טימן ברור ,כי אם יש אחד מאחנו מחילדים פנועי המח שאוםר חארין לםשחו כםו
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רעידת אדםה וכדו ',או אומר מתי הםשיח בא אז זה לא אמת .אנחנו נלשחנו להניי מוסר ותוכחה,
חיזוק ואמת ,ולא סתם להפחיי ,אלא להניי את הסכנות ולהעיר את העם.

אמירת תהלים בקבוצות -
ב .בת

12

הנשק החזק ביותר בעולם
תםוז תשנ"ט

תהילים זה התרופה החזקה ביותר בעולם אין יותר חזק ,ולכן אם קבוצות של יהודים רבים

ינידו תהילים ביחד ברור שזה יכול להציל את העולם ולהביא את הישועה בקלות .היום רק אחדות
יכול להציל אותנו וח"ו אם השם יאבד את הטבלנות ויוציא את הםקל ,הדציקים ילכו עם הרשעים.
אז םי שאםר כל החיים שלו תהילים לבד בבית הוא יכול ללכת בכל זאת עם הרשעים ,אבל מי
שאומר בקבוצות תהילים יכול להציל את העולם.

אני רק יכול להניד שבאופן טבעי לאשה רמה רוחנית יותר גנוהה מן הגנר ולכן אם כל הנשים
ינידו תהילים ביחד זה יעשה שינוי בשמים אפילו אם הנברים לא ילכו עם זה.
ש.

ואם הגנרים יעשו?

ת .מדי יבוא משיח
ש.

כמה גנירם?

ת.

רוב העם

ש .מה זה עם?
ת.

עם זה כל יהודי?

ש.

כמה לומר?

ת .דלאונ שכל יהודי יניד לפחות פעמיים בשבוע בקבוצה ואז זה יכין אותם להיום שיצטרכו להניד
וידעו איו.

ש .האם אמירת תהילים היום היא רק בנדר הכנה ליום ההוא ,או שהיא חשובה נם לעכשיו?

ת .נם ונם תלוי מה קורה .הבעיה של העם היום זה האנוכיות ויש אפילו בני תורה שלא יודעים
מה זה אחדות עם השם או עם עם ישראל .מרנישים שהם צדיקים רק הכשרים מטויימים,
מעשרים את הכל ,נזהרים לא לאכול במטעדות ,או אפי' בשמחות ,או בבתים אחרים וכו' אבל יחד

עם זה אין להם אהבת ישראל ואפילו אין אהבת השם ולכן אדם צריו לצאת מהד' אמות שלו
ולהניע דל' אמות של אחרים ביחד ואז ביחד להניע להשם.

ש .מה עם תהילים לתינוקות?
ת .מצויין ,אם נם הילדים יעשו קבוצות של תהילים זה מאד חשוב בשמים ילדים יכולים לעשות
בחדר בבוקר אחיר התפילה והבנות בבית הטפר אחרי התפילה וקבוצות כמו בתיה וכו'

סיכום ,תהילים זה הנשק החזק ביותר ננד האוייב הנדול ביותר! והדרו שלכם עם הנשק הזה
ולהצליח במלחמה החשובה ביותר זה ביח,ד להניד תהילים ביח,ד ואם זה נשים ,להפנש לפחות

פעמים בשבוע ולהניד כל טפר תהילים מחולק לכל אחד רק חלק להניד כי מזה לומדים לפעול לא
כיחי,ד אלא כחלק של שלימות .ונם הנברים ,יותר קשה לנבר לרצות אפילו להיות רק חלק של
שלימות אבל זה המציאות להניד כל טפר תהילים בחלקים .וזה יכול להביא את הישועה בקלות,

ואם לא מטפיק מה שאנחנו עושים ,זה יכין אותנו נם ליום נדול מאד שנצטרו לדעת איו להפעיל
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את הנשק בצורה מקטימלית.

ש .האם לוותר על ליפוד נפרא כדי לופר תהלייםו
ת .אני אופרת לא לשפוע רדיו ולא לקרוא עתון.

אנחנו הסיבה ללב בעיות העולם
בםו שיונה הנביא היה הסיבה לסערה שבים
בנימןי נלוןד ,אוtטטס ןב  28תשיר תשס"
אני מאד שמח שבאתן  .הזמן קצר ויש לי הרבה מה לומר .כפי שאתן יודעות נמצאיפ אנו
בתקופה קשה ביותר .םאז נפנשנו לאחרונה הרבה םאורעות עברו עלינו .בכר אמרתי ,ה' מוביל אותנו
לקראת הטוף ,דבר זה םאד ניכר ,וםוכיח דשברי אכן אמיתייפ .
הריבוי הנדול שברעשי האדמה

-

כל אדח מבין שאין זה םקרה ,הדבר ברור זשה בא בכוונה לעורר

אותנו לחשבון הנפש.

אחזור על דבריפ שכבר אםרתי פעפ ,אנחנו הסיבה לכל בעיות העולם .כפו שיונה הנביא היה
הסיבה לסערה הנדולה שבים שסיכנה את כל האניה .נכוו ,פסנת ההר הוא היהודי החרדי ,והוא
הנורם לאותה הסערה הפנדנדת את העולם כולו וכפעט פאותה הסיבה .יונה היה צדיק שאהב את
עפ ישראל ולא רצה שהשפ ידון אותפ לחובה ,וםפני כך ניטה לברוח םעיני השפ ובקשתו ,אבל
כםובן ,הוא לא היה יכול.
אנחנו אםנפ הנבחריפ אולפ טטינו ,ואף שאנו םתפאריפ בישיבות נדולות םלאות םאות

תלםידיפ ,ובתי טפר לבנות .כולליפ ובתי כנטיות םלאיפ םתפלליפ .ברפ ,דעיין אנו חטריפ ,כיוון
שאנחנו בו זםנית םתפלליפ לענל הזהב( םםילא אשםיפ אגחנו שאיננו אוהביפ את השפ באםת,
םכיוון שאנו אוהביפ את עצםינו םעםדינו ורכושינו יותר םםה שאנו אוהביפ את השפ  .אםנפ לא
כולנו אבל הרבה םאתנו.
פשום כך מוכיפ אנו ישירות על ידי מחלות רבות וםטוכנות ,על ידי בניפ ובנות שבאו מן

הםשפחות הטובות ביותר וירדו םן הדרך הנכונה .על ידי תינוקות רביפ הנולדיפ עפ םנבלות .
ורשימת הבעיות םמשיכה ומםשיכה לנדול .בעיות של שלופ בית שלא נראה להן שופ פתרון הניוני.
םעולפ לא היה כן בעבר ,שהיו כל כך הרבה בעיות בזםן של שלופ ויציבות כלכלית .עליכם לדעת
שהשם פזעזע אותנו בכדי שנבחין נחשוב ונדע פה שהוא רוצה פאתנו .זה פשוט וזה תיקון

לועהם.
כדי שהעולם יהיה בשלום וכדי שפשיח יבוא ,עלינו היהודים החרדים להתאחד עם השם.
אדחות

-

זוהי הרפואה היחידה .אחדות אינה קבלת כל יהודי בלי להתחשב דבעותיו והתנהנותו.

אחדות היא להיות אחד עם ה' ללא שום תנאים פוקדפים .זה אוםר שהשפ אחד ושםו אחד
ואנחנו אחד עפ '.ה אחדות היא להיות אחד עפ '.ה אחדותו של ה' כוללת אותנו .אנו חלק מן
האחדות הזו ,ואפ יהדדי רוצה להתנתק םאחדות זו לא יוכל להתקייפ כלל.
כל כללות ההוויה היא אחדות זו .ורק אפ נהיה םאוידחפ עפ ה' נוכל לחיות לנצח.
עד עתה ניתנה לנו הדזמנות אחר הזדמנות ,אנחנו חייפ ומתיפ הולכיפ לנן דען או לנהינופ,

ושוב חוזריפ וםנטיפ לתקן ,ברם הסוף פניע! זאת אופרת שלא תהיה יותר הזדפנות להלשים את
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עצמינו ,או שנתאחד עם השם או שח"ו נעלם,

זהו המצג שאנו נמצאים גו עתה גזמן של גחירה חפשית ,אינני נביא ואינני רב ,אני צעיר
מולבנ היועד את האמת הברורה כל כן שדברי נכונים,

הזמן עוגר ,אסונות הטגע נעשים נדולים יותר עם עצמה הרסנית יותר ,בל המדענים
מסכימים שמצג זה ילן ויחמיר והם רואים שהעולם משתנה ,מדוע אנחנו לא רואים את זה?
נכון ,העולם משתנה מעולם של שקר לעולם של אמת,
לאו שהם רנליים לאמת ,שהם מגקשי אמת ,והם מאוחדים עם ה.י הם יצליחו להשדו גמעגר,
אלו שהם קצת עם הו ,יסגלו ,אבל יצליחו להתקיים במעגר ,אולם אלו הססונרים )שאינם

מובנים להשתנות

-

להתאחד עם הו( יעלמו ביון שאינם מובנים לקבל את השינוי,

אם בן מה אתן יכולות לעשות? נבון ,הקגוצות שאומרות תהילים הן מאד חשובות שהן
מאחדות את עם ישראל עם ה.י מלבד מה שהן מביאות מעשית את העם להתכנס יחד לומר את
סהפר ,נם זו הבנה לקבוצות ,שאם חס ושלום יהיה אסון ,במו צגא מתורנל היטב ,יהיו מובנים
להציל את העם על ידי קבוצות התהילים שלנו,

יותר מזה ,מאחר ואנו גזמן מסובן מא.ז הצעד הנכון עתה לאסוף את העם ביחד ,ולעשות
עצרות ענקיות ,שבהם נתפלל ,ונאסר וידוי ואבינו סלכינו ,נקשיב לדברי חיזוק ותוכחה ואז

נתפלל להי כולנו ,זה ירשים את היהודים החילונים ואת הנויים משום שלכל הפחות סעט סהם
נם יכירו את האסת,

אנו מקגלים חיים בהקפה בי השם גאהגתו אותנו לוקח את הדציקים שלו בקרבנות דבי שנובל
להרויח יותר זמן ,וממילא צדיקים אנשים ונשים נעשים קרבנות ,אלו המוכרים ואולו שאינם
מוכרים ,ומשום בן לפני ראש השנה ויום הכיפורים שלשה נגרים ואשה אחת נלקחו דבי לתת לנו
יותר זמן,

אנחנו בל בן מפונקים גחיינו ,בל בן קשה לנו לבצע את המוטל עלינו )לאור המצג( ,ואמנם בל

אחד מבין שזה קשה ,יש לדאונ לבית ,לילדים ,לבעל ,להתבונן לשבת ,יש בר מצוות ,חתונות,
צריכים נם לצאת לנופש ובדוי,

אלב ,אנא התעוררו

-

הבל הרי יבול להנמר בחלקיק של שניה,

חיי ילדיכם בסבנה ,עתידכם בסבנה ,זוהי מלחמה! אין זמן לנוח ,רק לעבוד! להביא את העם
ביחד להתאחד עם ה.י בל אחד הנמצא פה היום נבחר! אחרת ,לא הייתן באות ,נבון ,אתן יכולות
לומר

-

הרי פלוני הזמין אותי

-

אבל הבל מן השמים ,ממילא זהו התפקיד שלבן ,ובאמת ,זהו

תפקידו של בל אח.ז אגל אתן שמעתן את זה ישירות ,ומשום בן אתן חייגות יותר ,סי שרואה
אמת וסבין

-

חייב!

ש ,מה כוונתן ב"ענל הזהב"?

-

ענל הזהב הוא עולם הזה וצעצועיו ,אנחנו אוהבים את הבתים

שלנו ,את הסכוניות שלנו ,את הטלפונים השונים שלנו ,את הסחשבים שלנו ,הדברים האלו
נורסים לכן שנהיה בלתי רנישים ורחוקים סהשם ,בלי הקשר הזה לה' לא היתה ניתנת לנו
התורה,

ש ,כידצ ניתן לקרב קרובי משפחה חילוניים חזרה ליהדות?
ת ,להתפלל בדמעות! אמנם אנשים תמיד שואלים ,ומה עוד?

-

אין כח נדול יותר מתפילה ,זו

תקופה מוזרה יש הרגה ערג רג גתובינו לא בל היהודים יזכו להוושע,
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' ש .האם רנאי לאניר מים דרברי מזין

מחשש לבעיית טביב -לבנ אלפיים?W

ת .לא אוצרות של מיס או מזון יצילו אתכס .רק ה'  Iמלבד זאת ,כשהי יביא מכה ,זו תהיה
הפתעה במורה שאף אחד לא יעלה כלל על דעתו ,משוס שבס בזה הוא יראה לנו שהוא בעל
הבית.

ש.מה לעשית כשהיא יכה?
ת .להניד תהילים ולהתחנן אליי לרחמים .באמת ,אם היינו עושים את זה קדרם זה היה חיטך הרבה

טבל ,הטתכל מטביב,ן כל אחד מרניש שהטיף קרוב ,מדענים ,גויים ויהידים כל אח.ד לא רק צעיר
אוטיטט ,אין בית היום בלא טבל ,התפללו בדמעית ,התקבצי ביחד יתאמרו את התהילים שלכם
דבמעית .לא בכיד שתה דדר המלך את דמעותיו,

תלמךו ממני שהעולם הזה הוא רק אחיזת עיניים
ש .תינוקת בת שנתיים  -תקשור ראשוו כטלו תש"ט
אני מאד רציתי לדבר אתכם כי נשלחתי אליכם החטד האמיתי שלכס זה קירוב ,קירוב ,כי אין
הרבה זמן ,יאנחנו כולנו בטכנה צריכים להציל כמה שאפשר,
ש .למה באת לעולם בצורה כזאת?
ת .כי נכשלתי בחינוך ילדים אפילי שהייתי דציקה חזרתי לחנך,
ש.מה נלמד ממך?
ת .שהעולם רק אחיזת עיניים ,שה' הכל יכיל ,לא להתייאש מדבר ,יאת כל העול והקושי להעמיט
על

הי ,

נם הקלים ,הכל! נם פרנטה ,הכל! הוא הבוט!

ש .האם העבודה שאני עישה חשיבה?

ת .כל מה שעישים צריכים לחזק אחרים ,לא משנה מה ,לפתוח את הבית לרחוקים ,לחזק אותם,
אורחים בבית מלא חדס זה ברכה ,להתקרב מאד מאד ,לקרב אחירם,
ש .האם אנחנו בדסר בחיניך?

ת .חיניך זה בעיה היים ,כי אפילי בישיבות הטובות ביותר יש בעיות ,אבל צריכים להפריד לנמרי
בין הילד לבין העולם הזה ,רק ריחניית! יאם צריך

-

מקציע ,אבל עדיף מקציע ששייך לקודש,

ש ,האם הילדים שלני לימדים במטנרית הנכינית עכ~יו?
ת .שים מטנרת היים לא לנמרי נכון ,כי הטומאה נכנט לכל מקום אבל צריך את המקים הקריב

בייתר לאמת -

מקים רחיק ייתר מהעילם הזה .רק נתתי את הכללים אתה תחליט כי יש לך עדיין

זכות בחירה,

ש .מה יש לך להירית לנו?
ת .את צריכה להתחיל תהילים בבית,
ש.לומר לדב?
ת .קביצה ,מחולק] ,טפר תהלים מחילק שכל אחד אומר חלק ,וביחד נומרים כל הטפר[,

ש.כל יים?
ח .לפחות כמה פעמים בשבוע ,להניד )לנשים( רק את זה שהעולם בטכנה ,כל הטכנה זה בא
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ליהידום שהם רחוקים מה ',וזה העבודה שלכם לקרב את עצמכם ,ונם את אחרים ,ושוב תודה.
ש .האם אני צרין להפטיק את עבדותי? )במשדו חילוני(
ת .אני לא יכולה להניד לן להפטיק אני רק יכולה להניד לן שאתה צרין לעבוד בקירוב ושאיו
הרבה זםו ,צריכים לישוו פחות .והי םארין את השעות של אלה שעוזרים לכלל.
ש .האם התקשור הזה טוב לן?

ת .כן כי הייתי צריכה להניד לכם את זה.
ש .למה כששאלתי את הרב מ .הוא אמר שלא טוב לעשות תקשור?
ת .לא יודעת ,זה לא היה הזמן הנכון .הוא נם מפחד מזה.
ש .אין לקרב רחוקים?

ת .קודם את תתקרבי מאד ואח"כ לעבוד עליהם .רק בטחון בהי ועל ידי התקרבות לאמת וניתוק
מהעולם הזה.
תיקשרי שני שבט תש"ט

אםא ,אבא אני רק רוצה להניד לכם שבאמת יש התקדמות ,ברון ',ה אני יודעת שאתם
משתדלים מאד ,ברון ',ה כל חדס שאתם עושים ביחד עוזר לי.
ש .מה אנחנו יכולים לעשות לתיקון שלן?
.ת חדס ,קר חדס.

ש .איזה עבודת קירוב אני אעשה?
ת .מדעיפה בשטח.

ש .מה זאת

אומרת ?

ת .לקרב יהודים.
ש .האם ביקורי בית?
ת .אפשר.

ש .כשאת בוכה מה הטיבה?

ת .לפעמים פשוט לא נוח לי בנוף ,לפעמים אני מרנישה את טכנת הכלל .אתם הייתם צריכים אותי
אנחנו קשורים מקודם ואני חייבת לכם טובה .לכן באתי ללמד אתכם מה זה חטד ולעזור לכם
לקשור קשר עם '.ה
ש .וזהו ,נמרת עכשיו אתנו?

ת .החלק שלי כמעט נמור
ש .אם מתקרבים למה את מתכוונת? מה אנו צריכים לעשות?

ת .פשוט לרצות ,ברנע שאת רוצה תניעי.
ש .לעשות פעולה מטויימת?
ת .בטח צריכים לעשות .אי אפשר לשבת בכורטה ולחלום שזה יניע .אבא ואמא אני רק רוצה להניד
לכם הרבה תודות אתם יהודים חשובים וטובים ולכן אניד לכם אמת .הטוף מניע במהירות ואתם
צריכים להתכונן לזה .להתכונן בתפילה מצוות מעשים טובים ,אני מברכת אתכם בנחת בנידול
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היידלם האחירם שלכם,

תקושר לששיי דאר בי תשס"
ש .למה את בוכה לכ כך הרבה ממן האחרון?
ת ,אחרי הפטח תתחיל תקופה קשה לכולם ,לא דווקא מיד אבל יתחיל ,ופה יהיה קשה בארז
ונם בעולם אטונות טבע נדולים וכו '.זה התחלת הטוף כמה זמן עד הטוף לא ידוע לי אבל ברור

שהתהליך התחיל ויהיו עליות וירידות .זמנים קשים יותר וקלים יותר ,אבל כל פעם הקשה יהיה
יותר והקלים פחות) ,זומה להתקזמות ליזה לפי קושי הצירים והדחיפות שלהם(
ת ,זו הלידה ,ואם היינו בטדר אז לא היה קורה ,אבל אנחנו דווקא החרדים לא בטדר ,וזה
משפיע לע כולם על כל העולם,
ש .מה יש לנו אישית לעשותן

ת .כן בווזאי ,אחזות! העולם החרזי מפולג ,ואחז כועס על השני ,ולמה כועסיםן כי מפחזים ,כי
אחז יקבל יותר מהשני בשביל הקהילה שלו ,ובשביל הכיס שלו ,ואיפה מקבלים את הכסף הזה?
מהרשעים ,וזה כסף מלוכל.ך ועל זה כל המחלוקת ,אבל יותר גשמיות נכנס לחיים של החדוים,

ויותר לא מרגישים ,אבל זה מה שמענין את כולם ,יותר גאווה זה הדבר שפוגע בעיקר במנהיגים
הראשי ישיבות וכו' וגם יותר יש ישיבות רבות ,אבל אין אהבת הי אז מה זה שווה לבי אהבת ה?
ש ,האם את מיכרה ישיבות טובות?

ת ,אפילו אם יש זה נבלע בתוך הרוב ,ואלה שלא חרזים אבל נחשבים לזתיים ,בכלל יש להם זת
משלהם ,וזה זבר אחר לגמרי ,החילונים הם פשוט טובעים בגשמיות ולא רוצים לזעת מזבר אחר
וזה המצב העגום ,ומה אפשר לעשות? כל מנהיג רק זואג לקבוצה שלו ,אין מנהיג של העם ,ולכן כזי
להחזיר את כולם

-

הזתיים למיניהם

-

ראשון צריכים לחזור כולם בתשובה ,אבל איך?

-

זו

הבעיה,

ש ,מי יכול להיות מנהיג?
ת ,הי יגלה מי ,אחרי שהעם יבקש ביח,ד ולכן המצב מאז גרוע ,ולכן העם צריך להכיר ,וזה קשה ,הי

שולח לנו אזהרות ומסרים כל יום ,מצב קשה ,אנחנו באמצע מגפה ,מתים על ימין ועל שמאל
צעירים ,כל מיני טרגזיות משונים ,פעם לא היה כזה זבר ,אבל אנחנו קוברים אותם ,וממשיכים,
לכן אנחנו צריכים לצאת לרחוב ,כמו בזמן של מרדכי ,לשים אפר על הראש ,להניד ווידוי ובכי,

לצאת לרחוב עם הטפר תורה ,לבכות ,ולבקש מחילה ועזרה וישועה ,ואז אולי ה' ירחם עלינו
ועל העולם כולו,
ש ,לפרסם את מה שאמרת עכשיו?
ת ,כן,

ש ,יש הרבה פילוג בעולם החרזי,
ת ,מה שלא חריד ,במצב יותר גרוע! כי זה אמת ,וזה שלא בדסר בעולם החרזי זה לא אומר שזה לא

אמת ,התורה זה תורה והזרך זה התורה הכתובה והתורה שבעל פה וכל מה שגזולי הזור אומרים
ומכוונים

-

זה מה שנקרא חרזי,

ש ,מי גזול הזור היום?

ת ,אני לא יכולה להגי,ד אין אחז ששייך לכל העם ,לכן אזם צריך לחיות חיים לגמרי של תורה,
ולהתלבש בצורה מסויימת אתם צריכים להיות טובים כי אלה שיש להם מחלוקת הם לא בסזר ואז
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אלה שםבינים אםת ופועלים לפי האםת הם יחיו ,ואם לא נצא ביחז לבקש םהי םחילה וישועה אז

הי יביא אותנו לרחוב בבהלה ובלי זםן לעשות חשבון כםו "אם הרב שלי נם בא לאסיפה" *אם זה
כזאי לי* *אם זה שיין לאשכנזים

/

לספרזים" "אם זה שיין לחסיזים או לליטאים" ואז נם

החילונים ונם הנויים ילכו אחרינו כי אנחנו בני התורה אנחנו חייבים להיות בסזר ,זבוקים בה',
ועבזי הי ועובזי ה.י

פ.י כיצז נוכל להנצל?

ת .בל העם צרין להוולד מחדש בי אין דרן אחרת רק מי שיעמוד קרוב יותר לאמת הוא יעבור
את הלדיה בלשום.

ש .מה להניד לבונרי ישיבות הטדרז
ת .שדרן האמת זה תורה ומצוות ולהיות צמוד לה' .אבל לא לפי הדעה של בל אחד .אלא לפי
חזל* ,וזה האםת!

ש .האם שיזורי ערוצי הקדוש הםכוונים לםסנרות חינון תורניות עוזרות?
ת .בעזרת הי! םאלפים ,אולי כםה באםת יניעו לאםת .כי אםת צריכים לראות ברור וזה לא פשוט.

לא תהיה טיפש תחזור מיד לאמת
מחולה אלטסהיימר שהיה יחוק מאד מן הדת
אבא :אני לא םאםין ,פשוט לא םאםין ,אין הנעת לזה .כל כן הרבה זםן רציתי לזבר את,ן אבל לא
דיעתי אין .קוזם כל םחילה ,אני םבקש םםן םחילה ,כי לא הייתי אבא כל כן קל ,וזה םאז םפריע
לי ,בבקשה להניז לי שאתה םוחל לי .
בן :כן·

אבא :ברון ',ה וזה נם נט שאני אניד "ברון השם" .הייתי בל בן רחוק מזה ,אבל תראה אותי

עכשיו בל החיים עבדתי וחשבתי רק על החיים שלי .על העולם הזה שלי ,ותראה אותי .בלום,
שום דבר לא נשאר ,בלי ריק ,זה הבל .אני רוצה להשאיר לן םשהו ,אין לי הרבה ,אבל םשהו זבר

אחז שיש לי ,זה היחוס .יש לנו יחוס נזול ,ואם יום אחז תחזור לאםת ,זה םאז יעזור ל,ן כםו
פרוטקציה נזולה בשםים ,ואם תשתםש בזה ,בסוף תעזור לי נם ,כי בטוח לא יהיה לי קל לםעלה,
רק אתה יכול לעזור ,וברון השם ,סוף סוף יש הםשן לםשפחה )הבת הזר חנה שנולזה( ,ברון השם.

אני יוזע ,הייתי אזם קשה עורף ,וזה םצבי פשוט רחםנות עלי םשםים ,כי האבות שלי בקשו
בשבילי עזרה ,וזה חסז נזול ,כי זה נתן לי אפשרות לחזור בתשובה ,אפילו שהתשובה שלי תשובה
לא שליםה ,כי אני לא נחשב לאזם שלם ,כי אני פנוע בשכל ,אבל בכל זאת תשובה.
בן :לםה אתה עכשיו בםצב קשה כל כן?
אבא :כי אני סנור בנוף ,והנוף לא פועל  .הייתי חי רק לנוף ,אבל אין נוף עכשיו רק נשםה ,ואי אפשר
בםצב הזה לברוח םהאמת.
בן :אתה יוזע שאני כאן?

אבא :אני יוזע ,לא יוזע כםון אלא םרניש םבפנים.
בן :אתה ידוע שאשתן םניעה?

אבא :םרניש .לאשתי ,םה להני,ד לא היה לה קל איתי ,םה אני,ד סליחה ,אולי תסלח לי ,אולי.
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בן :אתה רוצה לבקש טליחה מעזו אנשים?
אבא :מכל הילזים.
בן :למה רק אנחנו מזברים?
אבא :אתה הטוב ביותר ביניהם ,הרך ביותר ,ואני אגיז לך טו,ד לא לחכות ,לא לחכות עז שחט

•

ושלום תגיע למצב שלי ,ותצטער כל

כך.

בן :מה אני יכול לעשות בשבילך?
אבא :להתפלל עלי ,אבל רק יעזור אם אתה שומר )מצוות( ,כי אם לא ,התפלה לא מגיעה .אני צריך

רחמים ,ורק הילז,ים יכולים להביא לי את זה ;
בן :מה להגיז לבתך שעומזת להתגרש?

באא :מה אגי,ד רק זבר אחז ,העתיז שלי תלוי בנכזים ובילזים .מה איכפת לי אם מתנרשת או לא,
רק איכפת לי אם שומרת )מצוות( או לא ,כי רק הילזים יכולים לפתוח את שערי הרחמים בשבילי.
בן :אתה מאוכזב מהחיים?

אבא :כל החיים אכזבה אחת גזולה ,בזבוז זמן כל החיים שלי .אני טיפש.
בן :יש לך אמונה באלקים עכשיו?

אבא :בטח ,אמרתי ל,ך אזם תפוט כמוני בתוך הגוף לא יכול לא לראות את האמת.
בן :אתה יכול להגיז לי למה חיי אינם קלים?
אבא  :כן ,השם פשוט מזבר אליך .לעזוב את העולם הזה ולחזור לחיים של אבא שלי ושל טבא שלי.
בן :איזה כיוון אני צריך לקחת בחיים?
אבא :אתה לבז צריך להבין איזה כיוון .אני רוצה להגיז שאבא שלי בא להגיז לי שאין לי הרבה זמן,
ובכלל אין לאף אחז הרבה זמן ,העולם מתהפ,ך אין זמן.
בן :אבא שלך בקשר אתך?

אבא :כן .פחזתי שהוא כועט עלי ,אבל הוא לא כועט .מזבר אלי ברכות ובאהבה ,ומתבייש כל כך .
בן :מה עלי לעשות?
אבא :אל תהיה טיפש  Iתחזור מיך עכשיו לאמת ,אל תהיה טיפש כמוני .אשתי אשה טובה ,אבל

אני הייתי טיפש והיא טיפשה לתת לי להמשיך ככה.
בן :מה אתה חושב על המצב שלך?
אבא :ברוך השם שאני לא בריא.
חרב :אתה רוצה או מצפח ממני שאני אעשה משהו?

אבא :כן ,תתפוט אותו ,הבן לא לתת לו להיות טיפש כמוני .
בו :מה עם פרנטה?

אבא :אין לך פרנטה ,במקום זה השם נתן לך אשה וילזה וזח יותר טוב מפרנטה.

בן :איך אני הולך בכיווו שאתה מדבר עליו?
אבא :הוא )בורא עולם( מתחיל להראות לך את חכיוון חנכון .אמרתי יש לך הניצוץ של טבא שלי.
בן :למה זווקא אני?

אבא :כי לך הניצוץ  .אתה הקרוב אלי ביותר ,והקרוב אליו ביותר ,ואח"כ אתח יכול לנטות להחזיר
אותם ,אבל אני יכול להחזיר אותך .

בן :למה היית טגור כל השנים?
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אבא :כי היית.י טיפש ,הייתי טיפש.

בן :לםה כל כן הרבה שנים דע שנהיית חולה?
באא :הייתי טיפש .אםרת שאתה םוחל לי לא לשכוח.

בן :אתה רוצה להניד לי עוד םשהו או לברן אותי?
אבא :אםרתי הכל ,די םטפיק ,אםרתי הכל .אני לא אדם צדיק ,אבל מאד רוצה לברי אותי ,כי אף

פעם לא ברכתי אותי בחיים .ועכשיו אברי אותי בבית כמו הבית של אבא ואמא שלי ,אבל
ליידם צדיקים ,לא כמונו.

בן :םה עדו לעשות?
אבא :זה הכל ,לחזור בתשובה .אם בשמים אניד תראו את הבן שלי ,תראו את הנכדים שלי ,זה
עיזור לי מכל דבר

אחר.

השקט לשפני הסעוה
גליה )מתוי הספר נליה-פרידה(
אמא" :נליה ,את אוםרת שהנאולה קרובה םא.ד כםה זה קרוב?"

לכיה" :לא יכולה לוםר ,רק םותר לוםר שזה קרוב! אםא ,אנחנו נםצאים בזםנים םאד קשים ,כל העם
צריכים לעשות תשובה! לא יכולה להניד לן מה שהולן לקרות ,אבל אני יכולה לומר שהולי לקרות
משהו נדול ממש בזמו הקרוב! אםא ,אני בוכה כי אני עצובה םםה שיקרה בעתיד הקרוב ,זה מםש
נורא! אז תתפללי וצרין שנתאחד כולנו ונתפלל כל יום ,שהשם יבטל את הנזירות הקשות על עם

ישראל! דע עכשיו לא הבנו את הרםזים ,ועתה זה כבר לא יהיה ברםזים וזה יכול להיות נורא כואב!
זה זםן נדול לעם ישראל עכשיו! אםא ,יש בשםים טנינורים על עם ישראל אבל אין לטנינורים
םטפיק יכולת וכוח לשנות את הנזירה הקשה.
עם ישראל רדום ,ישן ,אדיש .וםכה יכולה להעיר אותו םתרדםתו העםוקה .עם ישראל יעברו
בקרוב (ו"ח) תקופה קשה מא,ד שעוד לא נראתה בארץ םאז קום הםדינה! זה כואב לראות את
השאננות של האנשים ברחוב ובכלל האדישות לתורה וםצוות .רבים חוזרים בתשובה .אבל ,זה לא
םטפיק! עדיין יש םקוםות זיםה לםיניהם הםשחיתים את הנוער וםקוםות היםורים שהורטים בתים

של יהודים ,ולםעשה ,נורםים לפריחה כלכלית של אויבי

ישראל! ...

אמא :שםעתי שאוטיטטים נוטפים ופנועי םח אוםרים בתקשור את מה שאת אומרת ,שהולן להיות
םשהו קשה חלילה .
נליה" :אםא יקרה םצב קשה יהיה לעם ישראל היקר שלי לא בעוד הרבה זםן והעם םםשיכים

להתנהנ בשאננות ולא מודעים לעוצםת ה"םכה ".הדרן הטובה ביותר לחזור לאבינו שבשםים היא
חזרה בתשובה  .זו דרי נעימה קלה וטובה .העיקר זה לא ללבוש מעיל שחור וסממנים חיצוניים

אלא תפילה ובקשה מעומק הלב .לא צבע ונודל הכיפה זה מה שנורם לחזור בתשובה .המלאי
הממונה על קבלת התפילה מעולם לא בדק את צבע הכיפה ומאיזה סונ בד היא עשויה .אם כל
אחד יוריד קצת םהנאווה העצםית שלו נרוויח הםון .אם לא םבינים את הדרן הזו השם םטביר לנו
בצורה מאד םאד ברורה שאין לנו על םי לטמון רק עלי!ו אז תאםרי לכולם שיבינו את םה שאמרתי
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גם לחדרים שבהם ואל תחששי ,כל אחד ידוע עוונותיו .שיחשבו על זה לעומק!"

אמא" :גליה זה מפחיד מה שאת אומרת יש מה לעשות על מנת למתק את הדינים?"
נליה :אנשים העושים למען הבלל יבולים לנרום להמתקת הדינים .מרגישים באוויר שמתרגשת
עלינו פורענות קשה ,חלילה .א.םהאנשים לא יקחו את עצמם בידים מהר מאד! המצב יהיה מאד
קשה ,ואנשים צריבים ממש לבבות על מה שהולן לקרות לנו .אם היו יודעים מה שהולן לקרות
הם היו ממש צמים על זה .אבל אנשים רבים נמצאים עדיין באפילה ,האפילה לא מפריעה להם,
נוח להם לחיות בבוץ השיקרי ועוד להנות ממנו .הם כבר התרנלו לחושך והם אפילו לא נצרכים

לגשש באפילה הם מתמצאים בה כל כך טוב .כמה עצוב לי להגיד את הדברים האלה ,אבל נראה שרק
מכה קשה ח"ו תוכל להעיר הפעם את הנרדמים .לצערינו ,הם לא הבינו את הדברים ברמזים
שקיבלנו קודם על ידי פינועים והמון קורבנות!

זה השקט הנדול לשפני הטערה הנדולה ,קשה לדמיין איזו סערה גדולה תתחיל להתחולל בקרוב
על עם ישראל היקר שלי (.ו"ח) זיבוי הרבים ,ואהבת איש את אחיו ,של בל אחד ואחד יבול
להצלי המוניםן אמא ,יש לעורר ישנים מתדרמתם.

נליה" :אמא יקרה שלי תגידי לכולם קומו התעוררו אחי האהובים! עת רצון היא מלפני ה' כעת,
התעוררו לפני שזה יהיה כבר מאוחר ,עכשיו עדיין ניתן להציל המונים מאבדון! בקרוב מאד כל
התמונה תשתנה לחלוטין! והזמנים יהיו קשים מאד לנו לעם ישראל האהוב שלי שלא מתעוררים

מספקי .כל החוזרים בתשובה הם כאוויר לנשימה בימים קשים אלה .אמא ,הביטי וראי ,רוב רובו של
העם היהדוי עדיין לא שומרים תורה ומצוות ,ומה יהיהו

משמים עצובים על בן ,ומשמים יעזרו לבל מי שיצא להציל ולזבות את הרבים .עדיין אפשר
לחזור לאבינו שבשמיים שכה אוהב את בניו היקרים ,זו עת רצון אבל אין לדעת כמה זמן העת
הזאת תמשך .חשוב לנו לנצל את הזמן היקר הזה שבו מקבלים אותנו באהבה ושמחה ,כמו אבא

שמתגעגע לבניו האהובים ,והנה הם שבים אליו והוא מאושר ומקבלם באהבה גדולה מא.ד אבל גם
אבא יכול להתייאש קצת מבניו שלא מעוניינים לשוב הביתה .אמא ,כל אבא עצוב אם בניו שהוא כה
אוהב לא שבים אליו ,אם תגידי לכולם שיתעוררו אנחנו בעזרת השם דור מיוחד של גדולות,

ישועות ונצורות ,אנחנו הוא דור הגאולה!
ובקרוב מאד בל המהלבים בעולם ישתנו ומי שיזבה יראה ניטים ונפלאותן לא להתייאש

מהזמנים הקשים .אחרי הזמנים הקשים תבוא נאולת עם ישראל .היבונו ,אחי ואחיותי היקרים
שלא ידח מאיתנו נידח .אבינו שבשמים בה אוהב ומתנענע אליבם בניו ובנותיו האהוביםן בואו
שובו אליו! חפשו דרן חפשו אמת אל תשארו רדומים התעוררו!
אמא :חלמתי שהשמים בצבע כחול יפה והשמים מכוסים מקצה עד קצה בחסידות לבנות ,את
ידועת מה זה אומר?

נליה :אמא ,זה חלום נהדר ,כי החסידות מבשרות את האביב ואת חילופי העונות ובקרוב מאד יהיו

חילופי עונות ושינויים אדירים וחילופים בכל מהלכי העולם .אז יבוא האביב כי זה מה שהחלום
שלך אומר ,אביב חדש לישרלא ולבל האנושות בלוה בעזרת השם בקרוב!
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כפי שאםרתי ל.ן בדוו לשנו מתחליה להתגלות האמת ונפ התקשור אתי זו אחת האםיתויות
שיוזרת לעולפ ועזו יתנלו אםיתויות נוטפות ועוד אור יזר ,כל האםת תתנלה!
אמא! תמסוי לעם ישראל היקו שלי ,שיתכוננו בקווב לבשווות נדולות ומיוחדות ,הכל הולי
להשתנות במהירות ובקווב מאד ,כל המצב הבטחוני באריי ובעולם וכל ההנהגה של הקדוש בווי
הוא עם עם ישואל ועם העולם עומדת לפני שינוי חד ביותו ,הכל יהיה כל כי שונה וכל כי
בקווב ,אסוו לי לפוט לי ,אבל ברור שזכינו לתקופה אחת הנדולות לעפ ישראל ולאנושות נולה,
וםי שיזכה יראה ניטיפ ונפלאות,

אמא :םי אלה שיזכו לראות?
גליה :רק אנשיפ ישריפ ונאםניפ לשפ שהולכיפ בתורתו וםקייםיפ את הםצוות,
אמא :םה אני ינולה לעשות על םנת להחיש את נאולת עפ ישראל?
גליה :אםא יקרה את עושה םטפיק אבל צרין שכולפ יעשו ,םי שטוען שאין לו זםן צרין להבין

זשםן זה דבר שניתן לו םשםיפ ,מי שיקבל על עצמו לקווא מספו פוקי תהילים כל יום יעשה
רבות למען עצמו ולמען הכלל ,העיקר להתמיד! צרין להתפלל הרבה להשפ שירחפ עלינו וישלח
לנו את םשיח ןב דזו בםהרה.
אמא :לםה שכולפ יטבלו םהצב הקשה? םה אשםיפ אלה שכבר התעוררו?

גליה :אםא אנחנו עפ ישראל כולנו נידוניפ ככלל אחד נדול ,כי אנחנו נשםה אחת נדולה .אפ כואב
קלחב אחד של הנוף ,כואב בכל הנוף ,אמא ,אני צופה ,וואה ושומעת את הבת קול המכויזה

בשמים ואומות מה הולי לקוות ,ואסוו לי לומו לי הכל ,וק את המעט שבמעט אני יכולה ,אבל
זה נורא אפ הנזירה לא תתבטל ,אז תנידי לכולפ שיעשו כל םאםץ אפשרי לקייפ םצוות ולהתפלל
ולעטוק הרבה בתורה כי כל זה יכול לבטל את הנזירות הרעות האלה .

אמא :כתוב שכאשר ניתנה רשות לםשחית להשחית אינו םבחין בין דציק לרשע ,האפ בזםניפ קשיפ
חnו יםותו נפ צדיקיפ ורשעיפ נפ דתייפ חוזריפ בתשובה?

גליה :אמא כל מי שאמיתי ומקיים מצוות לומד תווה ועושה חסד והוא אמיתי מאד ועובד את
השם בכל ליבו באמת באמונה ,הוא לא יפגע בכלל וגם יהיה לו יתו קל לעבוו את התקופות
הקשות המצפות לנו ,אז אלה שחוזריפ בתשובה ודבקיפ בהשפ אל להפ לדאונ כלל כי השפ דואנ

לבניו היקריפ .רק יש בניפ שלהפ הוא צרין לתת קצת םכות כדי לישר דרכפ .אבל אלה זשרכפ כבר
ישרה אינפ זקוקיפ לםכות ואל דאנה םי שאםיתי ביראת השפ ובעבודת השפ לא יפנע,

אמא :אבל בשואה םתו נפ דציקיפ ונפ רשעיפ?
גליה :אםא השואה היתה נזירה קשה על עפ ישראל ניטו לערבב טוב עפ רע וםין בשאינו םינו זו
היתה נזירה םטונ הנזירות שאי אפשר לבטל ,אבל צרין להתפלל לקרוא םזםורי תהיליפ ולפאר להלל
שלובח לםי שיצר את הכל והכל בשליטתו הבלעדית ,הכל נשלט על ידו וכולפ כולפ כפופיפ לו
וםקבליפ את עוצםתפ םאותיות שםו יתברך הםשפיע שפע עצופ לכל ברואיו ולכל הבריאה כולה,
םי ששוםר םצוותיו םרוויח.

אמא :גליה יש לי עצה איי להנצל ממלחמת גוג ומגוגז
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נליה :כן ,קודם כל לשמור שבת כהלכתה עם שלוש סעודותיה ,לעשות המון חסד וצדקה
ומצוות לימוד תורה וזיכוי הרבים ,אמא יקרח שלי אין לי רשות לפרט לד ,רק יכולה לחזור ולומר
שבקרוב מאד כל חתמונה תשתנה ויתחיל להיות מאד לא רנוע בכל חעולפ ,כל העולפ יחיה כמרקחח
אחת נדולח ,יהיח המון מתח וה nננדויות רבות בין עמיפ וארצות ,ואלח יהיו ההכנות לנונ ומנונ
הבלתי נמנע ,הכל הולן להשתנות בזמן הקרוב נם בנשמיות ונם ברוחניות ,הכל יהיה בתזוזה
הרים ,יבשות ,אנשים ,צבאות ,נייסות ,הכל יזוע וינוע ובקרוב מאד הנאולה המיוחלת של עם
ישראל ,יבואו זעזועים רבים בכל התבל לקראת הנאולה המיוחלת ויותר מזה אין לי רשות
לפרט ,הכל תלוי בעפ ישראל כאשר כולנו הולכיפ רברר חשפ יבתרר כל חנזירות מתבטלות ונמחקות
ואיש לא יפנע חכל תלוי בנו ,ככל שיחזרו יותר אנשיפ בתשובה נפנע פחות ,בדיינו לקבוע את מהלכי
הנאלוה אבל אמא לצערי חרב לפני נונ ומנונ דעיין תנחת עלינו מכח קשח חט וחלילח כי כפי שכבר
אמרתי יש נזירה שאנחנו לא משכיליפ לבטל ,אנחנו מאד מרככיפ חכל אד זה לא נתבטל והמכות
שנקלב חלילה יעירו אותנו ובעצפ ינרמו להצלה של המוניפ מאבדון ,כי כל מכה נורמת לחזרה
בתשובה ,אמא יקרה שלי אני רואה את כל ההכנות הנהדרות הנעשות כל הזמן ללא הפונה לכבוד
עם ישראל בניו האהובים כמו שמכינים לאירוע לש שמחה נדולה ,יש תכונה עצומה בשמים ואני
מנוהע למרפט,

אמא :הנזירה עדיין לא נתבטלה?
נליה :אמא יקרה לי מכל ,אני ממש מצטערת לומר לד בלב דואב שהנזירה דעיין לא התבטלה ,היא
עדיין עומדת שרירה וקיימת ,ואנחנו נדרשיפ לתחינות ולהרבות תפילות ובקשות לקדוש ברוד הוא,
לקרוא מזמורי תהיליפ ולבקש בזכות דוד המלד עליו השלופ שיתמתקו הנזירות ויתבטלו ,כל
החוזרים בתשובה מהווים תריס בפני הפורענות ומקשים את התקדמותה לעברנו ,אן לצערינו

אינם יכולים לעצור אותה לחלוטיןן אז אנו בזמן קשה מאד לעפ ישראל וחייביפ לעורר כמה
שיותר מהר ומה שיותר מעפ ישראל ,ולנייטפ למחיקת הנזירה ,שאפ תתקייפ ותתבצע זה יהיה
ממש נורא! יהיה בירור נדול לקראת הנאולה השלימה ובכל פעם הקדוש ברון הוא יברור מן
המענל של הזוכים לנאולה את אלה שצריכים להשאר ויוציא את אלה שלא צריכים להשארן רק
בעלי מידות טובות הנאמנים להשם בכל ליבם יזכו לקבל פני משיח צדקנו בקרובן

אמא :נליה את מפחידה בעצפ הדבירפ הקשיפ האלה ,מה יהיה? המון שיקראו יפחדו נורא!
נליה :אמא יקרח ,אני לא אומרת את חדבריפ כדי להפחי,ד אלא כדי לפקוח עיניים ,המון הולכיפ
כעיוריפ אחרי הכטף ,המרמה ,הטחטנות וחוטר הענווה והצניעות ומחפשיפ כבדו ועושר נשמי שאין

מה לעשות בו בעולפ הטוחר והקדושה ,רביפ מהדתייפ צריכיפ לחתעורר ולהבין ,שלהתפלל
ולהעמיד פני חטיד בצורה החיצונית ,זה לא מהווה אישור לעשות עבירות לעיתיפ קשות ביודעין

ובנטתר! הכל נלוי וידוע לפני אדון הכל ,ורבים מהדתיים צריכים לחזור בתשובה ,צריכים לפקוח
עיניים ולזכור שעל הכל באים במשפט והדין דין צדקן רק מחיקת הקיטרוניפ שהצטברו ינולה
לעזור! הכל על ידי מצוות ,אנו חייביפ להרבות מצוות נפ עבור אחינו שאינפ מקיימיפ תורה
ומצוות ,כל אחד יקח על עצמו לקייפ נפ עבור אנשיפ אחריפ! ויתכן שנזירה זו תתבטל!
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אנחנו בעת רצון ,פשפים פקבלים היום כל יהודי שירצה לחוזר לאבינו שבשפים ,פי שעזור
לעצפו פקבל עזרת שפים עצופה ביותר ,הכל בקלות ,פי שנכנס לזה היום,

זוכה ..

אנשיפ אינפ

סודעיפ לסה שהפ סרוויחיפ ,כשיתחיל הכל בעוצסה אדירה יהיה הרבה יותר קשה לחזור לאבינו
שבשמיפ ,הזסניפ יהיו קשיפ וכן נפ כל שינוי תהליכי החייפ והרנליפ של שניפ רבות ,בזסן סשבר

הרבה יותר קשה לשנות כללי חייפ והרנליפ סנוניפ שנקנו עפ הזסן  .כעת זה זמו נהדר לכ,ן הקדוש
ברון הוא נותן לנו לכולפ הזדמנות לחזור אליו באהבה ,בנועפ ,כל אחד בקצב שלו! התקופה הזו
תחלוף בקרוב פאד והכל ישתנה! תנידי לכולם שאנחנו חייבים לנצל לטובה את הזפו הזה!
יותר קל שיקבלו תשובה כלל עפ ישראל במהרה בנחת וברצון וללא ייטוריפ ומכאו ביפ!
אסא יקרה שלי ,אנשיפ סכתיביפ לעצמפ מה יקרה אתפ ,רק הפ בעצספ יקבעו! כל סי שיקבל
על עצמו החלטה נחושה להתקרב לאבינו שבשסיפ יקבל עזרת שמיפ אדירה ועצומה .הימיפ
הקרוביפ הפ ימי רצון והבקשות מתקבלות בשמיפ  .אנחנו חייביפ לעשות את הצעד הראשון לשפ

כן ומשמיפ ימשיכו וינישו לנו את כל העזרה הנדרשת! הכל טובב טביב הבטחון בקדוש ברון הוא
יתברן! חבל מאד לראות שבני האדפ כל כן אטוסיפ חושביפ רק על עצמפ ,אבל ,יש החושביפ על
הכלל ,ובזכותפ נזרז נאולתנו .היופ כבר רואיפ אין האור סתחיל לרדת לעולפ הזה .דרן הנשסות
הטהורות שהכינו את עצספ לקבל אותו  .אסא ,את רואה ושוסעת לאחרונה שיש רבניפ ואנשיפ

שיש להפ רוח הקודש ,כי ביסי המשיח זה מה שיהיה ,רוח הקודש תתפשט ואנשיפ יעלו ביותר
במדרנות רוחניות!

האוטיסט בנימיו נולדן לאסיר בשם חנון ניטן תש"ט
לשום הרב חנון! מצחיק שאני קורא לן רב ,אבל באסת היית צרין להיות רב .אתה אדפ כל כן
סוכשר וחכפ והיית צרין לכווין את כל הכוחות האלה לקדושה .אבל אתה רצית את ענל הזהב וכל

החייפ שלן הקדשת לכטף וענל הזהב ,לעולפ הזה לבוש תכשיטיפ וכוי ואוי לן! ואוי לן!
אתה ממשפחה של צדיקיפ והפ בוכיפ עלין בשמייפ ולסה אתה חושב שאתה יושב בבית
הטוהר?

כי הפ בוכיפ דמעות חסות בשמייפ והלכו לפני כטא הכבוד עפ הדמעות האלה בדלייפ ובקשו
סהי רחסיפ! רחסיפ על הצאצאיפ שלהפ ובמיוחד עלין! ולכן אתה יושב פעסייפ בכלא ,פעפ
הראשונה לא עזר אבל פעפ השניה אפ לא יעזור לא תקבל יותר עזרה סן השסייפ יש לן זמן
וניתוק מהעולפ הזה דני לחזור לאמת.
חנוי! סה יש לן? אתה בשר וופ ובטוף האדפ נרקב באדסה ומה נשאר ססנו? כלופ! רק עצסות,
ואז כאשר מחליטיפ לבנות קניון ,נפ חופריפ וזורקיפ את העצמות ואז סה יש לן? ככה אין לן
כלופ ,אין לן העולפ הבא ח"ו רק עולפ הזה! ומה יש לן בעולפ  ffiה? אשה לא מרוצה מטכנה,
ידליפ סטכניפ ,אתה בלי כטף בלי כלופ ואין לן נפ עולפ הבא ,אין לן כלופ.
אבל ,חנון! חנון! אני רוצה לחנן אותן ולהניד לן שאתה נשסה נדולה ואתה צרין לפתח את
הנלדות שלן,

אניד לן אין:
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חנןדי אתה נשמה לש טבא נדול מצד אמא ,הוא היה דציק ניצוץ יש לך ממנו ויש לך נם מהטבא
שלו וזה ניצוצים חזקים ממך.
אתה צריך לשבת ללמו,ד יש לך הרבה זמן לשבת ללמוד וללכת כמו יהודי .ציצית ,וכיפה וזקן
ארוך ואתה צריך להתפלל שלש ~מים ביום ונם לעשות חדס ונם בתוך הכלא צריך להחזיר יהדרים
בתשובה וכשתצא יקראו לך הרב חנוך!!
ש .שאני אצא מה יהיה אתין

ת .תלוי בד ,אם אתה עושה מה שאמרתי אתה תתחיל לחיות חיים של צדיק ,חיים מנזתקים

מגשמיזת מה ש~תה כל כד אזהב ,זאז פעם ואשונה בחיים שלד תדע מה זה שמחה אמיתית.
ש .אם לא אעשה את זהו
ת .אם לא ,תמשיך להיות מה שאתה ,אדם שפל בלי עתיד שמחפש רק הנאה של רנע.
ש .את מי הוא ישלחן

ת .חנוך! אם אתה רוצה ה' ישלח לך ישר מן השמיים רק מחכים למילה שלך!

האוטיסט בנימיו נולדו לאסיר בשם לשום ניטן תש"ט
לשזם ,זה שם מאד חשוב ,זהו שם של הי ,קוראים להי שלום זהו אחד מהשמות שלו .אבל שלום,
אל היה לך רנע אחד של שלום בחיים שלך .ואתה אשם בזה ,וזה התיקון שלך כי אתה לא הולך

דבןר האבות של,ך אתה לא הולך דברך הטבים שלך .כי הטבא הנדול שלך נם היה יהודי חשוב מאד!
ויש לך קשר אליו .שלום אתה מרניש כמה שאין לך חיים כי אתה מחפש בחוץ את החיים ,אבל
החיים האמיתיים הם בפנים .ושם תמצא את השלווה ,ואת השלום.
לשוםן בעוד יומיים אנחנו שוב יוצאים ממצרים )חנ פטח( לצאת ממצרים זה קודם כל מבפנים.
אתה צריך להחליט שאתה רוצה להיות קודם כל בן חור;ן .אתה לא טיפש ,אתה חכם ,ואני מקווה

שאתה חושב עמוק ולא שיטחי.
אנשים שמסתזבבים בוחזב שנואים חזפשיים הם נם בכלא ולא יודעים מה זה להיזת בן
חווין ,הם בכלא לש עזלם הזה זהם בכלא של מכזניזת ,בחזוים ,בחזוזת

זכזי...

בפנים ריק אבל בחוץ לכא!
אבל שלום אתה יכול להיות השנה בן חורין תפתח את ההנדה ,ותקרא ,ותבקש מה' לפתוח
השכל לראות את האמת.
ש .מה עם האשה?

ת .היא מאד טובלת ,אבל יודעת מי אתה! והטבלנות שלה לא נל נך חזקה .אבל זה לא הדאנה שלך.
אתה צריך להחליט בעצמך שאתה בן חורין ,אדם חופשי ,אדם שאין לו אדון עליו ,רק !'ה אדם כזה

הוא חופשי באמת בין אם הוא בנלא ,בין אם הוא ברחו,ב בין אם הוא בבית החולים ח"ו.
עכשיז ,אם תצא מהכלא מחר ,אתה לא בן חורין ,כי אתה בכלא של העולם הזה ,כי אין לך עתיד

רק קשור לכטף ,לשקר ,לעולם הזה.
אלב ,אדם שקוזב להי הזא באמת בן

חוו ,r

הוא אדם שבאמת אין לו דאנה ,הוא אדם שטומך

לנמיר על הקב"ה ויודע שהוא רוצה רק לטובתו אפילו אם הוא יושב בבית הטוהר ,או ח"ו חולה ,אין
לו שום דאנה ,רק לעשות מצוות חדס ,תפילה ,וכוי ולכן אדם שקרוב לאמת יש לו שמחה אמיתית
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לוב רנוע.
ש .םה עפ הילד של?,

ח .הבן שלך הוא העתיד שלך ואפ אתה היופ תלך לעולפ הבא ,תניע בטוח לנהינופ או תחזור ח"ו
כםוני )אוטיסט( .אבל בן שידוע להתפלל ללםוד ועושה םצוות ,הוא יכול לעלות אותך לנן דען.
ש .אז םה אתה רוצה ,שאני אחזור בתשובה?

ח .איזה ברירה יש ל,ן םה יש לך בחייפ תניד ל ,אתה םה יש לך בחייפ?

...

אתה יכול כםו חנוך

להחזיר אנשיפ בתשובה ובסופי של דבר יקראו לך הרב שלופ! אני םאד רוצה לראות איתך יהודי
נאה עפ זקן םלא ועפ פיאות וכיפה וציצית ואפ אתה ריצה נשלח לך אדפ ללםד אותך!

מכבת תיזוק שכתב

הנאון רבי אהין יהודה ליב שטיינמן שליט"א לבן תורה
שלום ויב ישע לן!
לדאבונינו אין הרבה מבקשים לדעת את הדרך הנכון בו ילכו ,נם שכולם

אומרים כן ,אמנם הם מרמים עצמם ע"י שאינם מעמיקים ,ובהטתכלות
שטחית אפשר לרמות עצמו.

כעת באתי על דבר שמועה ששמעתי בחלק ניכר מבחורי ישיבה התחילו
לישם ראשם וליבם בענין המלבושים שיהיה כפי ה"מאדע" ומדקדקים בזה
מדא.

וכמובן שזה מחוטר יראת שמים .נם מי שראשו בזה לא יתכן שיצליח
בלימו,ד ואפילו כשלמראית העין נראה שדווקא בחורים האלה יש להם שם
בישיבה ,אבל ,הצלחה אמיתית בלימוד לא יתכן .כי מי שאין בו יראת שמים ,אז
במןש הזמן הוא יורד נם בהבנת התורה .וכל עתידו הוא להפך מלהיות מאלה
שהתורה חלקם בחיים וממלא כל ישותם.
לכן ,לא להתפעל מאלה שמדברים בלענ על מי שאינו עושה כמעשיהם,
וצריך לברוח ולהתרחק מהנהנה שהוא בנינוד למה שצריך להיות לבן תורה,
נם לא ימנע טוב להולך בתמים ויזכו לטייעתא דשמיא מיוחדת.
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נזדמן לידיני מכתג נליי מאחד מהרגנים החשיגים גארה"ג שחילק גכנט נדיל שהתקיים השנה גירישלים

עיה"ק עי" רח /שמיאל הבניא ,גמעמד רגנים נדילים יקהל של אלפי אנשים ,יכיין שראיני שזה מטר חשיג לעם

ישראל המנהיר ימעירר על געיית הזמן ,לכן ראיני לנכין להעתיקי נ"כ כאן.

.

הסיבה למה לא מתעוררים ממאורעות וצרות הזמו
)וממילא יובן למה 'לא הצלחנו למנוע את המאורעות הקשימ הללו(
הרה"נ אהרו צבי רומפלר שליט"א
ההיעב לש ללכ לארשי היים איה יאשן פניוימ,ת יאו ן ~ לכה ווצמת נאםיס ולמהדמ ,וזה
כולל חלק נזול מהעמ .הרבה בני אזם לומזים בלי לב בלי לבקש קרבת אלוקות על יזי
הלימדו )כלומר אין מטרתו בלימוז להתקרב להי ככתוב "בתורת הי חפצו"  -אלא בתורתו
חפצו(.

לחק נזול מבני אזמ מתפללים בלי לב ,וישנמ אפילו כאלו שנחשבימ מהמכובזימ או
תופסימ מקומ חשוב בקהילה או בסביבה ,וההתנהנות שלהמ ככה ואין בהמ פנימיות בליבמ.
ובווזאי זה משפיע על החברימ ועל הסביבה שלהמ ונמ על אחרימ ,שלאט לאט לומיזמ מהמ
ומתקררימ כמוהמ.

לא מכניסימ בילזימ ובתלמיזימ פנימיות ואהבת ה.י כלומר ,לא נוטעימ בהמ אהבת
ותשוקת הרוחני ,וביטול ומיאוס הנשמי ,ונשארימ בהשפעה של העולמ כולו כהיום.
שתשוקתמ ואיחולמ רק עסק הנשמי והון ועוננ נופני ,רק מעניקימ אותמ מזע והשכל
ועמקות .וזה נם הבנימ ונם הבנות עז שמבינים שזה היהזות ולא הלב ,שזה באמת עיקר
היהזות.

כלון ההיעב לש לכ המלחווקת ודוויפ להםבת נישואת חינם ,ווינמןיאשן מוטת החיים-
הרוחני האימית ,קר החציוניית וכבוז הנופני ,ומה יש פירדו )כי קר בחיצוניות ונופניות שייך

פירדו( מכיון שאין לב אחז לאבינו שבשמימ ,ובנמ' איתא "ישראל אין להמ אלא לב אחז
לאבינו שבשמימ"  -שזה התמונה הצורה של ישראל )שיש להם לב אחז לאבינו שבשמים(.
בזורות שלפנינו אפילו הפשוטי עמ והנשימ  -היה לבם להי ולרוחני .אע"פ שעסקו
בחיצוניות ובנופם בנשמי ,בכל זאת לא ננע ללבמ ולבמ נשאר מיודע קר לה'.
וכהיום ,נשכחה התמונה של יהוזי אמיתי ,ושל אמא אמיתית "-איזישע מאמע" .כי נמ
הלבבות שקועימ בעסק רזיפת הנשמי ,נעשימ עבזים לנוף .ולכן אחוז נזול מהנוער ,לא
עלינו ,בועטים ומודרים בחינוך שניתן להמ ,מכיון שזה רק חיצוני ,לכן ,לא מרנישימ משיכה
ואהבה לרוחני ,רק כעול ומשא ולחץ .זה יסההב לש לכ ההוודוזnת לש היים ,ףאו דחא אל
ועדמ לע החהדי הזאת .מחפשים זרכים למנוע ולעצור את ההתזדררות ,והפתרון שמוצאים
הוא שוב חיצוניו,ת ולכן הרי זה מים שאין להם סוף.
אלו מתעורירמ מהתדרמה ,ואפילו שיש כל כך צרות שונות ומשונות ,ואין יום שאין צרה
מרובה מאתמול ,לא מתעוררים דינמן להשב אטום סותום מהרוחני ,ולכן צריכימ לקבל על
עצמינו ולקיימ מה שמקבלימ .והוא לשנות את כל תהליך החיים .ובכזי לשבור את האבן
הסותם אל הלב ,צריך מסירות נפש ,ולקפוץ למים כנחשון בן עמינזב ,ואו בודואי יראה הי
תא שינוי המעשים ,ככתוב בפרשת נינוה ויבטל את הנזירות הרעות והקשות מעלינו ומעל

לכ בני ישראל .ודכאי שכל זרשן בכל הזזמנות יעורר על כל זה ויציע זונמאות לקהל ,איך
לבצע את כל הנ"ל ,ולהמחיש את השינוי בתהליך החיים מעתה ודע עולמ.
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המכתב הזה מראה באצבע על חשיבות המסרים של הפנועי מוח ,שמנלדו חדסי ה' ית' לא היסר חדסו מאתנו
נם בדור השפל הזה ,ושולח לנו דברים לעורר אותנו לחזור אליו ית ' בלב שלם ,ולהצילנו מפח היצה'ר ואי
אפשר להכחיש אמיתת הדבירם ,לכן ק"בל האמת ממי שאמרו " )רמב"ם ,אבות( .

מכתב נלוי לעס ישראל המאמין
מאת בנימין נלדדין ,אןטיסט בן 28

-

אדר א' תש"ס

השנים האחרונות קשות מאד וכל שנה קשה מהקודמת ,והשנה הזאת כבר

הניעה לשיא ,שיא של אסונות טבע בכל העולם ,שיא של טרנדיות משונות
בלכ העולם ,שיא של מלחמות אכזריות בכל העולם ,ואצלנו אצל היהודים
החרדים שיא של אלמנים ,שיא של יתומים ,שיא של אלמנות צעירות ,שיא של
יהודים חולים מכל הנילאים ,שיא של טרנדיות משונות  -ואנחנו לא מבינים
למה.
אנחנו לומדים כל כך הרבה ,אנחנו עושים חסד בנדול מאד ,כל כך הרבה
חוזרים תשובה ,כשרות בכל מקום נשמר ,טהרת המשפחה נם נשמר ,חינוך
חידד לכל ילד וילדה ,אז מה לא בסדר? מה? ונם הישיבות מלאות בחורים
לומדים ,וכל בחורה רוצה רק בחור לומד ,אז מה לא בסדר? המצב הזה חלום
יגס הסבתות והסבים שלנו! אבל מה שנראה לנו עולם כמעט מושלם ,עולם
שלהיות חרדי זה כל כך משוכלל ,וכל כך רניל ,שאדם בלי מטבח פסח כמעט
 tOקיים .אבל העולם הכמעט מושלם הזה בכלל לא מושלם.
העולם היפה הזה מבחוץ נאכל מבפנים ,מתפורר מבפנים ורק רוח חלשה
תפיל את כל החזית ,כן ,הכל מתרקב מבפנים .
בואו נבדוק ביח.ד היהודים שנחשבים

המודרנים יותר בין החרדים,

מאוהבים בענל הזהב .הם רוצים את החיים של הנויים אבל עם הכשר טוב,
ולכן יש מסעדות ומקומות בילוי וכוי אבל הכל עם הכשר וטוב .יש פסח
באוניות לוקסוס עם הכשר מצויין וח"ו בלי "ניבראקט" ]שרויה[ .ויש סוכות
ב"דיסני לנד" ושבועות ב"הוואי" והכל עם הכשר .הישראלים שנחשבים
מודרניים ,הם אולי פחות מטיילים מתוצרת חוץ ,אבל נמ משתדלים לחקות
את החיים האלה ,אבל יחד עם זה נותנים כסף רב לישיבות וכוי ונחשבים
לדציקים מן המניין ,כי נותנים הרבה כסף לראשי כולל ולראשי ישיבות וכו',
ולכן ,אפילו שהצניעות שלהם בשאלה ,ודרך הנשמי של החיים שלהם בכלל לא
כשר ,בכל זאת נחשבים ליהדוים חרדים חשובים.
ויש כאלה בין החסדיים ונם בין הליטאים כל אחד לבוש בבנד שלו והבנדים
נראים בדרך כלל חרדים ,אבל אם רוצים לדעת מי הם? הסתכלו על הנשים
שלהם וזה יספר את כל הסיפור .וזה נמ קבוצה שבקלות מקבלים היתרים מכל
הסונים ,לא בעיה כל כך נדולה לקבל היתר ,ואלו האנשים שמחזיקים את
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הישיבות,

והישיבות הקדושות שלנו ,מה · איתם? ופה הבעיה הקשה ביותר ,כי
הישיבות בדרך כלל מלאות לימוד וריקים מלב ,מהי ,איך אפשר ללמוד לשם
שימם בלי לב? לכן הי בכגל לא נמצא שמה ,כי זה דור של בחורים ואברכים
שהם בעיקר דואנים לעצמם ולצרכים האישיים שלהם ,לדירות ,לבנדים,
לחתונות ,וכלה שתתן הכטף כדי שיוכל להמשיך ללמו,ד וכמה באמת לומדים?
יושבים קוראים עיתון ,מתעטקים עם כל מיני דברים ונם לומדים

-

אבל

הלימוד לא לימוד והתורה לא לשם שמים,

והראשי ישיבות מכרו את נשמתם לתורמים ,אם הם המודרניים ,אם הם
הציונים ,אם הם הבינונים ,אבל נם הם דואנים לעצמם ולכבוד שלהם  -ברור
או כולם!! אבל זה הנטיה של היום,

והאנוכיות זו הבעיה הקשה ביותר .אנוכיות נם בין הלומדים ,נם בין
המודרנים ,נם בין הנבירים ,ונם בין ראשי הישיבות וראשי הכוללים ,ושוב לא
כולם!! אבל זה הנטיה ,וכולם יודעים ,וזה מה שנורם לדם שנשפי בינינו כל
יום .כי החסד שלנו נם אנוכי ,והתורה שלנו נם אנוכית ,והמצוות שלנו נם
אנוכיות ,אז זו בדיוק הבעיה.

והיהודי החדוי שנחשב חרדי ביותר הוא הבעיה הנדולה ביותר ,כי שמה אין

כלום לשם שמים ,ואני אניד לכל החרדים ,לכל יהודי מאמין ,ולכל המנהינים
שלנו החרדים ,שאם אתם לא תעשו משהו מהר ,תהיה טרנדיה ענקית וזה
אפילו הטיפש ביותר רואה ,ואניד לכם מת לעשות ,צריכים להפטיק את
השנאת חינם ,צריכים להפטיק כל אחד לשבת בקבוצה שלו ולחטוף בחלק
הנדול של העונה ,וללחום על כל חתיכה וחתיכה,

ותדעו ,כל הבנינים המפוארים של הישיבות ושל בתי המדרש יפלו ,יפלו
קודם מבפנים ואחר כך החוצה ,אם לא תתאחדו מתחת דנל הי ,כולם ביחד

לנקות את הלב ,לנקות את הבית ,לנקות את הרחוב מכל דבר נויי ,כל דבר!!!
ולקחת את ארון הקודש עם התורה ולצאת לרחוב ביחד ,נברים לחוד ונשים
לחו,ד ולשים אפר על הראש ,ולהניד ווידוי ולבקש מהי מחילה וישועה ,אבל
בביכ רב ,ביחד! ביחד! ביחד! ולחזור ולבנות מחדש את הקהילה שלנו עם דמות
אמיתית של יהודי ,יהודי שבוטח לנמרי בה' ולא בכטף זר ולא במחשב ולא בכל
הצעצועים של העולם הזה ,ולא בביטוח לאומי וכוי ואז אולי יהיה שלום,
ולכ מי שמבין ,וכל תלמיד חכם שמבין ולא משתדל לעצור את הבעיות,
הוא יעמוד בדין על זה ,לא רק אלה שעושים את העבירות ,אלא כל אלה
ששותקים ,השתיקה זה עבירה

נם •.

