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 :1חלק  

 והשפעת העולם הגויי מדי חזקה, הגלות הזו מדי ארוכה
 ג"אב תשע' כ, ה'שיחה עם מוישל

 
 

 ?אמש בשנתך לא רגועכך -מדוע היית כל, ה'מוישל :אבא
והוא היה . והוא היה יחף. והוא בכה. בא אלי מעולם האמת( זיידי)חלמתי שסבא , ביום רביעי בלילה :ה'מוישל

והוא , והוא התיישב לידי, ['ג' עזרא ט', ג' דניאל ט]ם נקיי-בגדיו היו קרועים ולא. והוא בכה, עטוף בטלית ותפילין שלו
 .בכה ובכה

מאפשרים עיר הקודש בשל העובדה שבירושלים , בכל העולםעונש ליהודים  -והוא אמר לי שתהיה גזירה גדולה 
ואני בכיתי . ובכה, ובכה, ואז הוא פשוט התיישב. :[שבת נד', ט' יחזקאל פרקים ח' ר]השם הנורא הזה להתרחש -לחילול
 . איתו

 .ואני גם כן בכיתי, והוא בכה. בחלום שלי -הוא היה עדיין שמה . ושוב נרדמתי, ואז התעוררתי
 . ושוב ראיתי אותו בוכה, הלכתי לישון. חזר שוב על עצמוהזה ש הדבר בליל אמ

  "?מה אנחנו יכולים לעשות, סבא": אמרתי לו, והתחננתי אליו, התיישבתי איתו
וההשפעה מהעולם , שיבין אותנו שהגלות הזו היא מאד ארוכה', תתחנן לה !תתפלל עבור כלל ישראל": והוא אמר לי

וזה מבחן הרבה יותר , ביותר והמשיכה של זה חזקה,  .[ברכות יז', תפילת רבי אלכסנדרי'] גדולההגויי שמסביבנו היא מאד 
ם היהודים היו עדיין חזקים מפני שבאותם הימי. :[יומא סט: סנהדרין קב]בימי קדם ' עבודה זרה'קשה מאשר הניסיון של ה

זה היה מפני שהם הבינו בלבבות שלהם ובשכל שלהם שזהו  – ['נחמיה ט]וכאשר הם עשו תשובה , [ג"א רפ"ל להגר"אש]
אבל  .[יומא שם] מפני שזה היה חזק מדי, זרה-הרע של עבודה-ואכן השם הסיר את היצר. הדבר הנכון שצריך לעשות

ואיננו יודעים איך לעשות תשובה כמו , חלשים -ואילו אנחנו , נאותיו ותענוגותיוהעולם הגויי הוא חזק בה, כיום
שיעזור לנו כפי שהוא עזר לנו לאורך כל ' כך שאנחנו מוכרחים להתחנן לה. [ד"ו ה"תשובה פ' ם הל"רמב]בעבר 

תפילת .  'ינוּמ לֵל גְו ט רַת וֹל מּמ ן לַת תַת א נָנ לֹל וְו ']נו והציל אות [ג"פ ל"דברים סו] השמיד את אויבינו' ותמיד ה. [ד"ו מ"ויקרא כ] ההיסטוריה שלנו

 ,בני הדור האחרון, אנחנו, והוא ירחם עלינו, :[קידושין ל. ט"יומא ל] ימשיך לעזור לכל יהודי לעשות תשובה' וה, [ערבית
 ."שכה רחוקים מן האמת

יכול להעלות אותנו , הקדוש ברוך הוא, אתה, רגע אחדכי ב [ז"ו מ"תהלים ק]! תציל אותנו, השם, בבקשה ממך"
ולומדים ', שמע ישראל'ואומרים , ישנם עדיין הרבה יהודים שמניחים תפילין, הנה. .[ז יז"ע] לפסגות הגבוהות ביותר

וזה כבר כמעט  .[א"ח י"י עקב י"רש] והם שומרים שבתות וימים טובים', ושומרים מצוות כפי שצריך לשמור וכו, תורה
 הם בגלות –ואפילו אלו מאיתנו שגרים בארץ ישראל . ארץ ישראל –ו הקדושה אלפיים שנה שאנו מנותקים מארצנ

 . עדיין מחזיקים מעמד ' -ובעזרת ה. ['א ו"ם ירמיהו ל"מלבי]
מאמר ' עי. 'ש ח"שיה]הנפש של הדורות הקודמים -אפשר להשוות בין המסירות נפש שלנו כאן למסירות-אפילו שאיו

 ."תבין שבשבילנו זה הרבה', ה, בבקשה ממך, [א"פ' ציפית לישועה'
נהיה  -כך שכאשר משיח יבוא , :[ק ויקרא ו"זוה, ד"פ מ"תהלים סו] ותרים אותנו משפלותינו, רחם עלינו, השם, בבקשה"

נעימות ': ז"פ ט"תהלים סו]ולהתענג על טובו לנצח נצחים ', ולחזור אל ה, [102' מ עמ"ונפשי יוד] ולקבל אותו, מסוגלים להכיר אותו

 .":[ד"ברכות ל. ו"תהלים ל', מינך נצחבי
 

. נעלם –ואז סבא היקר שלי 
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 :2חלק 

ַמע ב ָ   מרוםהקול שלכם ִיש  
 ג"ג אב תשע"כ

 
-של עוגת" הדובדבן"אבל המצעד המרושע הזה הוא , [ס סוטה"סומ] ישנם הרבה דברים גרועים ,ימינוב, נובדור של

 .הארס המורעלת
הגדולה ביותר נגד  ההתרסה, הזוהקשה החוצפה  על, [ד"ט י"ישעיה נ] אינו מרים את קולו למחות על זהאחד כמעט -ואף
 . ['הוּמ יסוּמ עִע כְו ת יַת בוֹל עֵל תוֹל בְו וּמ '] היהדות

, מילה-כי מי שמנסה לעצור ברית. מילה-זה דבר יותר גרוע מאשר הנסיון לעצור את מצות ברית -הפעולה הזו ו
ק "זוה]עם כלל ישראל , מנסים להרוס את הברית בין השם ובין עמו -ואילו הם . רב-הרי או שהוא גוי או שהוא ערב

הרי  –מילה -את היהדות והפסיקה לעשות בריתות שבה רוב האוכלוסיה היהודית עזבה, ואפילו ברוסיה. :[בראשית כז
כמו ] למסורת שלהם, מילה וחזרו למורשתם-אזי הם או הילדים שלהם שבו לעשות ברית, זאת כאשר הגיע הזמן-בכל

 .['ה' יהושע ה. מ"בעת יציא
-עולםהורסת את השלשלת של הנשמה היהודית ל, שהם כה גאים בה, אבל דרך החיים הגועלית הזו של הדגנרטים

מפני , תשובה-ואין שום דרך להיות בעל. מעט מעולם לא היו בעלי תשובה מביניהםוכ. [ט"ח כ"ן ויקרא י"רמב' עי]ועד 
א לֹל '] עולם-ם נגד בוראח שלהם במלחמתעד שהם איבדו בדרכם המעוותת את הנצ -עקומות -שהפעולות שלהם כה

 .[ח"ה י"ישעיה מ. 'הּמ רָנ צָנ ת יְו בֶב שֶׁשֶב לָנ ']ונגד המצוה הראשונה בתורה , [ן"ש ברמב"ע, ט"ניצבים כ. 'לוֹל  חַת לוֹל סְו ' ה האבֶב יֹל 
יבמות ', לבָנ י נָנ גוֹל בּמְו ']צניעות -בנוסף לעובדה שהם צועדים בגלוי באופן חסר. [ח"ויקרא י]הקדושה הענקי ביותר -זהו חילול

א ]' וזוהי חוצפה ענקית המנסה לנאץ את שם ה. :[סג רְו יּמַת ס בּמָנ ' הוַת עַת כּמַת ץ מִע אָנ נְו יּמִע יווַת נֹלתָנ בְו יו וּמ  . ולכסות את הקדושה בטומאה [האזינו', נָנ
ים הרומאים אבבמקום לספק את תאוותם של הש, קדשהמ-לאחר חורבן בית, בנים וגם בנות, הילדים היהודים שלנו

פוחדים אפילו , חרדים –ואילו אנחנו . :[גיטין נז]העדיפו לקפוץ למים ולטבוע מאשר להחשף לכזה דבר נורא , שלהם
 .ללא ספק, רב-שהם ערב" יהודים"הקודש על ידי -לפתוח פה במחאה על חורבנה של ירושלים עיר

. [תורה רבים-בימים אלו נשרף בית כנסת בנתניה עם ספרי]. התורה שנשרפו בנתניה-הזהיר אותנו עם ספרי' אז כמובן שה
, ב"ק פסוק כ"ש אוהחה"ע. 'ד' קדושים כ', ...ואם העלם יעלימו'] !שתיקה שלנושורפים את התורה עם ה: מפני שזה מה שאנחנו עושים

 .['אף שומע ושותק'. שבת לג' ועי

אנחנו  -וכעת . יהודים דרך המפוארת של היהדות האמיתית לדורות שלסייעו בבנין ה שהיו לפנינוכל הצדיקים 
ההשפלה , פשרים להשפלה הזאת לעבור בשתיקהבכך שאנחנו מא, [ד"כ' ירמיה ג]זה בהרבה צורות כל הורסים את 

 .['נחם'תפילת ' ור. סליחות', ועיר האלוקים מושפלת עד שאול תחתיה'] ולקדושת ירושלים, וההשפלה לשם השם, לשכינה
! זה מעל ומעבר למה שניתן להאמין .ולחלל גם את קדושת הנישואין היהודיים, "נישואין"ועוד מעט יתירו להם לעשות 

המנהיגים והעסקנים . .[שבת נה, ג"י' ישעיה ג. 'ירמיה ה]ואין אפילו מילה אחת של מחאה מהמנהיגים שלנו . .[צגחולין ]
ד "א לאסתר ע"ביהגר. ח"י' תהלים נ]המדינה שעושים את זה כאן בארץ ישראל -שלנו מיודדים עם המחוקקים ועם ראשי

 .['ה' הרמז א
הם פשוט רוצים את  ? -אבל הרוב הגדול, דות טהורה ונקיהמתי מעט יהודים אמיצים מנסים לשמור על יה

. 'םיכָנ סִע ין נְו יֵל  וּמ תּמ שֶׁשְו יִע   -לוּמ אכֵל יֹל  ימוֹל חֵל בָנ ב זְו לֶב ר חֵל שֶׁשֶב אֲא '] הפרעה בחיי הגשמיות שלהם-ושיתנו להמשיך ללא, התמיכה הכספית מהממשלה

 .[האזינו
האלה יוכלו להמשיך ולהתקיף את  מושחתיםכך שה, ישנם חרדים שעובדים עם הרשעים האלה לשמור על השקט

ם אִע ': תהלים שם]ובתמורה לקבל כסף עבור עצמם , [ד"א כ"ישעיה מ, ז"י' מלאכי ב]ר היהדות בצורה החמורה והקשה ביות

הלים ת. 'ותחנף הארץ בדמים']ואנחנו מוכרים את הנשמות שלנו . [ב"י' חבקוק ב] עבור המוסדות שלהםו ['וֹל מּמ ץ עִע ירֶב תּמִע ב וַת נּמָנ גַת  יתָנ אִע רָנ 

 . [ש"ו ע"ק
ואם אתם מוחים בדרך שלכם כנגד התועבה . אפילו שהקול שלהם איננו נשמע, יודע מי באמת בוכה מכל הלב' ה
ע במרום –כנגד חילול השם האיום הזה , הזאת מַת שֶׁשָנ סוף ', ...יונָנ פָנ ן לְו רוֹל כּמָנ ר זִע פֶב ב סֵל תֵל כּמָנ יּמִע וַת , עמָנ שֶׁשְו יּמִע וַת ' ב השֶׁשֵל קְו יּמַת וַת ']! אזי הקול שלכם יִע

 .[מלאכי
, .ויקרא ו. ט"ק ויחי רל"זוה, בענין איוב. א"סוטה י, פ במה בהמה"שבת סו: ציונים בענין חובת מחאה :'ו ִבְתקֹוְמֶמיָך ֶאְתקֹוָטט')
'', אהבת ה'ו', קנאות'ערך ' פלא יועץ'ספר , פ מטות"ספורנו ר, ט"נ' ת ג"רבנו יונה שע', ל שער עבודת האלוקים פרק י"חוה

 (.ועוד', א' ל סי"בה, ז"פה "שער הכולל ביסוש

 

~~~~~~~~~~~~~~~ 



 :3חלק 

 החוצה מן הסחי והרפש', ה, תמשוך אותנו
 ג"ו אב תשע"כ

 
ר לכם –אינני רוצה לומר לכם , בעצם לא... אני רוצה לומר לכם אני הולך ונהיה יותר ויותר : אבל אני כן אומַת

  !אנשים יצאו מדעתם לחלוטין. שבור
יר ':'צפניה ג] התועבה החלאתי הזה בחוצות ירושלים-היא הרבה מעבר למצעדהזוהמה וההיתנוונות  עִע ה הָנ לָנ אָנ גְו נִע ה וְו אָנ י מֹלרְו הוֹל

נָנ  וֹל יּמ  . ['ההַת

ישראל מלא בסוג כזה של -אומרת שעםהקודש -העובדה שהמצעד התאפשר בחופשיות מוחלטת ברחובות ירושלים עיר
זו קבוצה של . עולם כנגד הקדוש ברוך הוא ותורתו הקדושה-שמנהלים מלחמתאנשים . [תשא-כי', ךָנ "מּמְו ת עַת חֵל י שֶׁשִע כּמִע '] אנשים

קבוצה של אנשים , החיים הדגנרטי של השטן עצמו-שקועים בסגנוןה ,אדם עקומים-של בני, אנשים חזקים להדהים
 . .[חלק קט]ם שרוצים לשלוט על העול

בכל סוגי הבארים , הלילה שלהם-ם במועדונישהאנשים האלה זה לא רק אותם יצורים מגעילים המתגודדי וזה אומר
ב': ט"תהלים נ] והפאבים למיניהם לֶב כּמָנ ֱהמוּמ כַת ב יֶב רֶב עֶב בוּמ לָנ וּמ שֶׁש  . ['יָנ

אלו שרוצים , שייכת לאותה הכנופיה שכה מתריסה נגד רצון השם –במדינה שלנו ' אליטה'ה שנקרא המַת שֶב  וזה אומר
ה נִע ']את כולנו מתחת לשליטה שלהם  בָנ   .[א"נח י. 'לדּמָנ גְו מִע יר וּמ עִע  נוּמ ה לָנ נֶב בְו הָנ

, בבתי המשפט, במקצוענות הרפואית, [ש"סוף סוטה ע. 'תנוּמ זְו ה לִע יֶב הְו ד יִע עַת ית וַת בּמֵל ']שהנגע הממאיר הזה פשה בממשלה וזה אומר 
 .ישמור ויציל אותנו' שה, ואפילו בישיבות', בבתי הספר וכו

' ור, נח שם. 'י הנֵל פְו ד לִע יִע ר צַת וֹל בּמ ד גּמִע רוֹל מְו נִע כּמְו ']ית וענקית ציבור, הפכה להיות גלויה, שלא נדע, שהמלחמה נגד השם וזה אומר

 . ['המָנ דְו ם קֵל יהֶב נֵל פְו וּמ ': סוכה נג
 . אלו ןשט-נהג על ידי אנשימו' המתורבתות-הארצות-עולם'שכל מה שנקרא  וזה אומר
אזי הם עצמם עלולים להרוס את , חס ושלום, יתן להם להמשיך' אם ה, שאם הם ממשיכים במסלול הזה וזה אומר

 .['ץרֶב אָנ ת הָנ ם אֶב יתָנ חִע שֶׁשְו י מַת נִע נְו הִע ': כדור המבול]העולם ביחד עם עצמם 
 

' נחש'הם כה מחוברים לשטן שהוא ה, כך ספוגים בשקרים של העולם-מפני שהם כל, והם לא מבינים את זה
-לא מסוגלים לראות שום הםעד ש -כך שיכורים על הדם שהם מוצצים -והם כל, ['שער הן', זוהמת הנחש']בכבודו ובעצמו 
 .דבר באופן מפוכח

עם עורם השזוף , ליפותיהם המגוהצות ועניבותיהם האלגנטיותמנהיגי העולם והמחוקקים נראים כה מתורבתים בח
ר'] למראה-אבל מתחת להופעה הזו הנקיה. ותספורתם האופנתית עַת יּמָנ יר מִע זִע ְו 'מסתתר , ['תהלים פ', חֲא שהלב שלו והנפש ' יםנִע פּמ

עד כדי  –עם הרוע  זה מרופש לחלוטין. :[ט"שבת קמ' ועי: ק ג"ב' עי. עובדיה' ס', יונָנ וּמ פּמ צְו מַת  עוּמ בְו נִע ']מושחת ומכוער , שלו הוא רקוב
  .לעולם לא יוכל לעשות תשובה-כך שלעולם

או אולי ', עמלק'או שהם , רב-וברור ללא כל ספק שהם ערב. 'יהודים'גם כאלו המכונים  –ויש בין האנשים האלו 
 . ['ובוהו ראיתי את הארץ והנה תוהו': 'ירמיהו ד] וזהו העולם שאנו חיים בתוכו. בכלל הם לא יהודים

 
 ?כיצד אנחנו יכולים לעבור את זה? ומה אנחנו עומדים לעשות

, חס וחלילה, לא יאפשר זאת' שה. שירחם על עמו וירחיק את הטינופת הזאת מאיתנו' אני יכול רק להתחנן אל ה
 .:[ז"פמ "ב. 'רעַת יָנ  תוֹל יְו ל חַת כּמָנ  שׂש מוֹל רְו תִע  וֹל בּמ ']אנוש הללו ששולטות על העולם -שנזוהם על ידי חיות

 !רחם עלינו! השם, תרחם עלינו, אוי
הם רק יודעים מהתאוות , [סוף יונה] אנושיות לבריאה שלךשל  אין להם שום רגש, החיות האלה, הרוצחים האלו

 . חזק-אבל הם שונאים את היהודים הכי, וזה לא מסתיים ביהודים! הם אוהבים להרוג !הם אוהבים לרצוח. שלהם
 . מפני שאנחנו הקרובים ביותר לאמת. דתיים, הודים חרדיםהרבה הם שונאים י-והכי

 .לעולם זה לא קשור עם רוע –בשום צורה ואופן . זה זך, זה נקי, זה טהור -והאמת 
כ "שהוא כ, כך מבולבל-שהוא כל, כך סובל-שהוא כל, שלךהמסכן ישראל -עזור לעם! ריבונו של עולם, בבקשה

 . זה מפחיד מאד! עזור לנו. [ד"י' ישעיה ו]רורה כך ב-האמת הכל, מסתתר מלדעת את האמת
ם יִע ינַת עֵל  חַת קוֹל פְו לִע ']לא משנה מה , אבל תעזור לנו להבין את זה, כך הרבה מאיתנו סוגרים את השכל שלנו מן האמת-כל

 .['ב ז"ישעיה מ. 'תרוֹל וְו עִע 
 !תציל אותנו אתה
 ! תושיע אותנו אתה
 [א"ג י"שם מ]! תביא את המשיח ואתה
 .המסתיימת לה בצורה כה קשה [ז"כ' דברים ד]ההתפזרות הנוראה הזו , תוציא אותנו מהגלות האיומה הזו ואתה

 . אל מחוץ לגלי האפר ולהבות האש, תמשוך אותנו החוצה מהלכלוך והרפש, רבונו של עולם, אנא ממך
 ! תחלץ אותנו שלמים ותציל אותנו

~~~~~~~~~~~~~~~ 


