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  חשון התשע"ד –התשע"ג  אבירושלים, 

  המסרים תורגמו מאנגלית.
  

  אנחנו, בני הדור האחרון  1

אמש  לא רגוע כך-כלמוישל'ה, מדוע היית  אבא:אבא:אבא:אבא:
  בשנתך?

ביום רביעי בלילה, חלמתי שסבא (זיידי)  מוישל'ה:מוישל'ה:מוישל'ה:מוישל'ה:
חף. בא אלי מעולם האמת. והוא בכה. והוא היה י

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

  ., והוא התיישב לידי, והוא בכה ובכהג']
עונש ליהודים  - והוא אמר לי שתהיה גזירה גדולה

עיר הקודש בכל העולם, בשל העובדה שבירושלים 
ר' [ להתרחש השם הנורא הזה-לחילול יםמאפשר

. ואז הוא פשוט שבת נד:]יחזקאל פרקים ח' ט', 
  ואני בכיתי איתו.  .ובכה ,ובכה ,התיישב

 -ושוב נרדמתי. הוא היה עדיין שמה  ,ואז התעוררתי
  ואני גם כן בכיתי. ,והוא בכה .בחלום שלי

. הלכתי על עצמושוב הזה חזר  הדבראמש  בליל
  ושוב ראיתי אותו בוכה.  ,לישון

סבא, סבא, סבא, סבא, """": , אמרתי לווהתחננתי אליו ,התיישבתי איתו
   "מה אנחנו יכולים לעשות?מה אנחנו יכולים לעשות?מה אנחנו יכולים לעשות?מה אנחנו יכולים לעשות?

תתחנן     !!!!תתפלל עבור כלל ישראלתתפלל עבור כלל ישראלתתפלל עבור כלל ישראלתתפלל עבור כלל ישראל": לי והוא אמר
שיבין אותנו שהגלות הזו היא מאד ארוכה,  ,לה'

וההשפעה מהעולם הגויי שמסביבנו היא מאד 
  ,['תפילת רבי אלכסנדרי', ברכות יז.] גדולה

ן הרבה יותר , וזה מבחביותר והמשיכה של זה חזקה
 'עבודה זרה' בימי קדםהקשה מאשר הניסיון של 
. מפני שבאותם הימים [סנהדרין קב: יומא סט:]

 ,]רפ"גהגר"א אש"ל ל[ היהודים היו עדיין חזקים
 זה היה מפני – [נחמיה ט'] וכאשר הם עשו תשובה

 ושהם הבינו בלבבות שלהם ובשכל שלהם שזה
סיר את השם האכן ו .הדבר הנכון שצריך לעשות

 זרה, מפני שזה היה חזק מדי-הרע של עבודה-היצר
העולם הגויי הוא חזק כיום, אבל  .[יומא שם]

 ואיננוחלשים,  -אנחנו אילו בהנאותיו ותענוגותיו, ו
הל' [רמב"ם  יודעים איך לעשות תשובה כמו בעבר

 . כך שאנחנו מוכרחים להתחנן לה'תשובה פ"ו ה"ד]
לאורך כל ההיסטוריה  שיעזור לנו כפי שהוא עזר לנו

 השמיד את אויבינו ה'תמיד ו. ]מ"ד [ויקרא כ"ו שלנו
ט ֹוּמן לַ תַ א נָ לֹ['וְ  והציל אותנו [דברים סו"פ ל"ג]

, וה' ימשיך לעזור לכל יהודי ערבית]תפילת  '. ינּולֵ גְ רַ 
והוא ירחם  ,[יומא ל"ט. קידושין ל:] לעשות תשובה

וקים מן שכה רח ,בני הדור האחרון ,אנחנועלינו, 
  ."האמת

 [תהלים ק"ו מ"ז] !בבקשה ממך, השם, תציל אותנו"
, יכול להעלות אתה, הקדוש ברוך הוא, רגע אחדכי ב

ישנם הנה, . [ע"ז יז.] אותנו לפסגות הגבוהות ביותר
אומרים ועדיין הרבה יהודים שמניחים תפילין, 

שומרים מצוות כפי ולומדים תורה, ו'שמע ישראל', 
הם שומרים שבתות וימים ו ,'שצריך לשמור וכו

זה כבר כמעט אלפיים ו .[רש"י עקב י"ח י"א] טובים
ארץ  –שנה שאנו מנותקים מארצנו הקדושה 

 –מאיתנו שגרים בארץ ישראל  הישראל. ואפילו אל
 - . ובעזרת ה' [מלבי"ם ירמיהו ל"א ו'] הם בגלות

להשוות  אפשר-אפילו שאיועדיין מחזיקים מעמד. 
הנפש של -למסירות כאן שלנו בין המסירות נפש
[שיה"ש ח'. עי' מאמר 'ציפית  הדורות הקודמים

תבין שבשבילנו זה ה', , בבקשה ממך, לישועה' פ"א]
  ."הרבה

    רים אותנורים אותנורים אותנורים אותנותתתתבבקשה, השם, רחם עלינו, ובבקשה, השם, רחם עלינו, ובבקשה, השם, רחם עלינו, ובבקשה, השם, רחם עלינו, ו""""
כך כך כך כך     ,,,,זוה"ק ויקרא ו:]תהלים סו"פ מ"ד, [    משפלותינומשפלותינומשפלותינומשפלותינו

נהיה מסוגלים להכיר אותו, נהיה מסוגלים להכיר אותו, נהיה מסוגלים להכיר אותו, נהיה מסוגלים להכיר אותו,     ----שכאשר משיח יבוא שכאשר משיח יבוא שכאשר משיח יבוא שכאשר משיח יבוא 
, ולחזור אל ה', , ולחזור אל ה', , ולחזור אל ה', , ולחזור אל ה', ]102' מ"מ עדונפשי יו[    ווווולקבל אותולקבל אותולקבל אותולקבל אות

ט"ז: סו"פ [תהלים     ולהתענג על טובו לנצח נצחיםולהתענג על טובו לנצח נצחיםולהתענג על טובו לנצח נצחיםולהתענג על טובו לנצח נצחים
        ....""""]:, תהלים ל"ו. ברכות ל"דימינך נצח''נעימות ב

  נעלם. –ואז סבא היקר שלי 
  

  ַמע בשמיםהקול שלכם ִיּׁשָ   2
 גרועיםישנם הרבה דברים  ,ימינונו, בבדור של

הזה הוא  מצעד המרושעאבל ה ,[סומ"ס סוטה]
  המורעלת.הארס - תעוג"הדובדבן" של 

   אינו מרים את קולו למחות על זהכמעט אחד -אףו
    , ההתרסה, ההתרסה, ההתרסה, ההתרסההזוהזוהזוהזוהקשה הקשה הקשה הקשה החוצפה החוצפה החוצפה החוצפה     , על[ישעיה נ"ט י"ד]

        . . . . ']הּויסּועִ כְ ת יַ בֹועֵ תֹובְ ['ּו    הגדולה ביותר נגד היהדותהגדולה ביותר נגד היהדותהגדולה ביותר נגד היהדותהגדולה ביותר נגד היהדות
יותר גרוע מאשר הנסיון דבר זה  - הפעולה הזו וווו

מי שמנסה לעצור י כמילה. -בריתאת מצות לעצור 
רב. -או שהוא גוי או שהוא ערבהרי מילה, -ברית

את הברית בין השם ובין  להרוסמנסים  -הם ואילו 
אפילו ו .[זוה"ק בראשית כז:] כלל ישראלעם עמו, 

רוב האוכלוסיה היהודית עזבה את בה ברוסיה, ש
-בכלהרי  –מילה -היהדות והפסיקה לעשות בריתות

הם או הילדים שלהם  זיאהזמן, הגיע כאשר  זאת
 ם, למסורתמילה וחזרו למורשת-ברית שבו לעשות

  .]ה' יהושע ה'עת יציא"מ. [כמו ב שלהם
הזו של הדגנרטים, שהם  הגועליתאבל דרך החיים 

גאים בה, הורסת את השלשלת של הנשמה כה 
. ]עי' רמב"ן ויקרא י"ח כ"ט[ ועד-היהודית לעולם

ואין  .יניהםיניהםיניהםיניהםכמעט מעולם לא היו בעלי תשובה מבכמעט מעולם לא היו בעלי תשובה מבכמעט מעולם לא היו בעלי תשובה מבכמעט מעולם לא היו בעלי תשובה מבוווו
תשובה, מפני שהפעולות -שום דרך להיות בעל

בדרכם עד שהם איבדו  - עקומות -שלהם כה
-בוראם נגד ח שלהם במלחמתאת הנצ מעוותתה

'. ניצבים כ"ט, ע"ש לֹו חַ לֹוה ה' ְס אבֶ א יֹ['לֹ עולם
ְּפרּו ּוְרבּו [" ונגד המצוה הראשונה בתורה ,ברמב"ן]

  .א'] " בראשיתּוִמְלאּו ֶאת ָהָאֶרץ
 .[ויקרא י"ח]    ביותרביותרביותרביותר    ייייהקדושה הענקהקדושה הענקהקדושה הענקהקדושה הענק----זהו חילולזהו חילולזהו חילולזהו חילול  

-בנוסף לעובדה שהם צועדים בגלוי באופן חסר
וזוהי חוצפה ענקית  .ל', יבמות סג:]בָ י נָ גֹו['ּבְ  צניעות

ו ַוִּיְנָאץ ִמַּכַעס ָּבָניה' ַוַּיְרא [ המנסה לנאץ את שם ה'
  לכסות את הקדושה בטומאה. ו , האזינו]'ּוְבנָֹתיו

דים היהודים שלנו, בנים וגם בנות, לאחר חורבן היל
קדש, במקום לספק את תאוותם של המ-בית
ים הרומאים שלהם, העדיפו לקפוץ למים אבהש

. [גיטין נז:] ולטבוע מאשר להחשף לכזה דבר נורא
אפילו לפתוח פה  , פוחדיםחרדים – ואילו אנחנו

הקודש על ידי - ירושלים עירשל  נהבמחאה על חורב
  .ללא ספק ,רב-שהם ערב "םיהודי"
התורה -זהיר אותנו עם ספריהאז כמובן שה'   

מפני שזה מה שאנחנו עושים: מפני שזה מה שאנחנו עושים: מפני שזה מה שאנחנו עושים: מפני שזה מה שאנחנו עושים: שנשרפו בנתניה. 
['ואם העלם  שורפים את התורה עם השתיקה שלנו!שורפים את התורה עם השתיקה שלנו!שורפים את התורה עם השתיקה שלנו!שורפים את התורה עם השתיקה שלנו!

אוהחה"ק פסוק כ"ב, ע"ש  .ד' יעלימו...', קדושים כ'
  .]'שומע ושותק'אף ועי' שבת לג. 

  
דרך יעו בבנין הסי שהיו לפנינוכל הצדיקים   

 המפוארת של היהדות האמיתית לדורות של
זה בהרבה כל אנחנו הורסים את  -יהודים. וכעת 

, בכך שאנחנו מאפשרים ]ג' כ"ד ירמיה[ צורות
לשכינה, לעבור בשתיקה, ההשפלה להשפלה הזאת 

['ועיר  ולקדושת ירושליםשם, ה לשםההשפלה ו
ר' האלוקים מושפלת עד שאול תחתיה', סליחות. ו

  .תפילת 'נחם']
, ולחלל גם , ולחלל גם , ולחלל גם , ולחלל גם """"נישואיןנישואיןנישואיןנישואין""""עוד מעט יתירו להם לעשות עוד מעט יתירו להם לעשות עוד מעט יתירו להם לעשות עוד מעט יתירו להם לעשות וווו        

זה מעל ומעבר למה  את קדושת הנישואין היהודיים.את קדושת הנישואין היהודיים.את קדושת הנישואין היהודיים.את קדושת הנישואין היהודיים.
ואין אפילו מילה אחת . [חולין צג.] !להאמין ניתןש

 [ירמיה ה'. ישעיה ג' נהיגים שלנושל מחאה מהמ
 מיודדים. המנהיגים והעסקנים שלנו שבת נה.]י"ג, 

המדינה שעושים את זה -ועם ראשי עם המחוקקים
. ביהגר"א לאסתר י"ח [תהלים נ' בארץ ישראלכאן 

  .ע"ד הרמז א' ה']
מעט יהודים אמיצים מנסים לשמור על יהדות רק   

את  הפשוט רוצ -טהורה ונקיה, אבל הרוב הגדול 
-להמשיך ללאשיתנו ו, כספית מהממשלההתמיכה ה

 ימֹוחֵ בָ זְ  בלֶ ר חֵ ׁשֶ ['אֲ  והפרעה בחיי הגשמיות של
  .ם'. האזינו]יכָ ִס ין נְ יֵ  ּוּתְׁש יִ  - לּואכֵ יֹ
לשמור  עם הרשעים האלה ישנם חרדים שעובדים  

להמשיך  יוכלוהאלה  מושחתיםעל השקט, כך שה
ר ביות החמורה והקשהלהתקיף את היהדות בצורה ו

, ובתמורה לקבל [מלאכי ב' י"ז, ישעיה מ"א כ"ד]
ץ ירֶ ִּת ב וַ ּנָ גַ  יתָ ִא רָ  ם[תהלים שם: 'ִא ם עצמ כסף עבור

 .[חבקוק ב' י"ב] עבור המוסדות שלהםו ']ֹוּמעִ 
ַוֶּתֱחַנף ָהָאֶרץ [ ואנחנו מוכרים את הנשמות שלנו

  . '. תהלים ק"ו ע"ש]ַּבָּדִמים 

  
בוכה מכל הלב, אפילו שהקול באמת יודע מי  'ה  

אם אתם מוחים בדרך שלכם ונשמע.  איננושלהם 
האיום הזה גד חילול השם כנגד התועבה הזאת, כנ

ב ה' ׁשֵ קְ ּיַ ['וַ  !שמיםבִיָׁשַמע אזי הקול שלכם  –
.סוף מלאכי] ,'יו...נָ פָ ן לְ רֹוּכָ ר זִ פֶ ב סֵ תֵ ּכָ ּיִ ע, וַ מָ ְׁש ּיִ וַ 

  אתה תציל אותנו!  3
רוצה לומר  איננילא, בעצם  ...אני רוצה לומר לכם

יותר  נהיההולך ואני  ר לכם:אבל אני כן אומַ  –לכם 
   !!!!לחלוטיןלחלוטיןלחלוטיןלחלוטיןמדעתם מדעתם מדעתם מדעתם אנשים יצאו אנשים יצאו אנשים יצאו אנשים יצאו . שבור רויות

-מצעדלמעבר הרבה  יאה היתנוונותהזוהמה וה
[צפניה  ירושליםחוצות בהזה החלאתי התועבה 

   .']ההֹוי מְֹרָאה ְוִנְגָאָלה ָהִעיר ַהּיֹונָ ג':'
 בחופשיות מוחלטתהעובדה שהמצעד התאפשר   

ישראל ישראל ישראל ישראל ----אומרת שעםאומרת שעםאומרת שעםאומרת שעםהקודש - ברחובות ירושלים עיר
-', כי"ךָ ְּמ ת עַ חֵ י ִׁש ['ּכִ  ה של אנשיםה של אנשיםה של אנשיםה של אנשיםמלא בסוג כזמלא בסוג כזמלא בסוג כזמלא בסוג כז

עולם כנגד הקדוש -. אנשים שמנהלים מלחמתתשא]
קבוצה של אנשים  זוברוך הוא ותורתו הקדושה. 

שקועים ה ,אדם עקומים- של בני ,להדהיםחזקים 
קבוצה של החיים הדגנרטי של השטן עצמו, - בסגנון

  . [חלק קט.]ם אנשים שרוצים לשלוט על העול
לה זה לא רק אותם יצורים שהאנשים הא וזה אומרוזה אומרוזה אומרוזה אומר
כל בהלילה שלהם, -במועדוני המתגודדיםמגעילים 

[תהלים נ"ט:  למיניהם סוגי הבארים והפאבים
   .']ָיׁשּובּו ָלֶעֶרב ֶיֱהמּו ַכָּכֶלב'

 –ה שנקרא ה'אליטה' במדינה שלנו מַ שֶ  זה אומרזה אומרזה אומרזה אומרוווו        
שייכת לאותה הכנופיה שכה מתריסה נגד רצון 

צים את כולנו מתחת לשליטה צים את כולנו מתחת לשליטה צים את כולנו מתחת לשליטה צים את כולנו מתחת לשליטה רורורורושששש    ההההאלאלאלאל, השם
   ....ל'. נח י"א]ּדָ גְ ִמ יר ּועִ  נּוה לָ נֶ בְ נִ ָהָבה ['    שלהםשלהםשלהםשלהם

 בממשלה הזה פשההממאיר נגע שהוזה אומר וזה אומר וזה אומר וזה אומר         
 ות, במקצוענ]ע"ש ת'. סוף סוטהנּוזְ ה לִ יֶ הְ ד יִ עַ ית וַ ['ּבֵ 

, בבתי המשפט, בבתי הספר וכו', ואפילו יתהרפוא
  בישיבות, שה' ישמור ויציל אותנו.

שהמלחמה נגד השם, שלא נדע, הפכה  אומראומראומראומר    וזהוזהוזהוזה
ד יִ ר צַ ֹוּבד ּגִ רֹוְמ נִ ['ּכְ  להיות גלויה, ציבורית וענקית

  . ה']מָ דְ ם קֵ יהֶ נֵ פְ 'ּו סוכה נג:י ה'. נח שם, ור' נֵ פְ לִ 
-הארצות-עולםשכל מה שנקרא ' וזה אומרוזה אומרוזה אומרוזה אומר        

  . הלא ןשט- נהג על ידי אנשיוהמתורבתות' מ
הזה, אם ה'  שאם הם ממשיכים במסלול וזה אומרוזה אומרוזה אומרוזה אומר

אזי הם עצמם להם להמשיך, חס ושלום,  יתן
[כדור  לים להרוס את העולם ביחד עם עצמםעלו

  .ץ']רֶ ָאת הָ ם אֶ יתָ ִח ְׁש י מַ נִ נְ המבול: 'הִ 
ספוגים  כך-כלהם לא מבינים את זה, מפני שהם ו  

הם כה מחוברים לשטן שהוא  ,בשקרים של העולם
 ,שער הן']['זוהמת הנחש',  עצמוכבודו ובב 'נחש'ה
עד  -שיכורים על הדם שהם מוצצים  כך-כלהם ו

  ....מפוכחמפוכחמפוכחמפוכחדבר באופן דבר באופן דבר באופן דבר באופן ----לראות שוםלראות שוםלראות שוםלראות שום    מסוגליםמסוגליםמסוגליםמסוגליםלא לא לא לא  הםהםהםהםש
מנהיגי העולם והמחוקקים נראים כה מתורבתים 

, האלגנטיותבחליפותיהם המגוהצות ועניבותיהם 
עם עורם השזוף ותספורתם האופנתית. אבל מתחת 

 ,, תהלים פ']'רֲחִזיר ִמָּיעַ '[ למראה-הנקיה והזלהופעה 
 ,ים' שהלב שלו והנפש שלו הוא רקובנִ מסתתר 'ּפְ 

עובדיה. עי' ב"ק ס' יו', נָ ּוּפצְ מַ  עּובְ ['נִ  ומכוער מושחת
    ––––עם הרוע עם הרוע עם הרוע עם הרוע     זה מרופש לחלוטיןזה מרופש לחלוטיןזה מרופש לחלוטיןזה מרופש לחלוטין. ג: ועי' שבת קמ"ט:]

   לעולם לא יוכל לעשות תשובה.לעולם לא יוכל לעשות תשובה.לעולם לא יוכל לעשות תשובה.לעולם לא יוכל לעשות תשובה.----כך שלעולםכך שלעולםכך שלעולםכך שלעולםעד כדי עד כדי עד כדי עד כדי 
מכונים ה הכאלגם  – הויש בין האנשים האל

שהם רב, או -ברור ללא כל ספק שהם ערבו. 'יהודים'
זהו העולם זהו העולם זהו העולם זהו העולם וווויהודים.  לאהם , או אולי בכלל 'עמלק'

"ָרִאיִתי ֶאת ָהָאֶרץ רמיהו ד': [י שאנו חיים בתוכושאנו חיים בתוכושאנו חיים בתוכושאנו חיים בתוכו
  . ]'ְוִהֵּנה תֹהּו ָובֹהּו'

ומה אנחנו עומדים לעשות? כיצד אנחנו יכולים ומה אנחנו עומדים לעשות? כיצד אנחנו יכולים ומה אנחנו עומדים לעשות? כיצד אנחנו יכולים ומה אנחנו עומדים לעשות? כיצד אנחנו יכולים    
רחם כול רק להתחנן אל ה' שיאני י        לעבור את זה?לעבור את זה?לעבור את זה?לעבור את זה?

לא ה' ש .הזאת מאיתנו הטינופתרחיק את יו מועל ע
 אנוש-חיות"י הם עושנזחלילה, ו , חסיאפשר זאת

 תֹויְ ל חַ ּכָ  ׂשמֹורְ ִת  ֹו['ּב הללו ששולטות על העולם
  .ר'.ב"מ פ"ז:]עַ יָ 

        רחם עלינו!רחם עלינו!רחם עלינו!רחם עלינו!    !!!!השםהשםהשםהשם    ,,,,תרחם עלינותרחם עלינותרחם עלינותרחם עלינואוי, אוי, אוי, אוי, 
 , אין להם שום רגשההרוצחים האלו, החיות האל

הם רק  ,יונה][סוף  אנושיות לבריאה שלךשל 
הם  !יודעים מהתאוות שלהם. הם אוהבים לרצוח

וזה לא מסתיים ביהודים, אבל הם  !אוהבים להרוג
        . חזק-הכי יהודיםאת השונאים 

, דתיים. מפני הם שונאים יהודים חרדיםהם שונאים יהודים חרדיםהם שונאים יהודים חרדיםהם שונאים יהודים חרדיםהרבה הרבה הרבה הרבה ----הכיהכיהכיהכיוווו
   .שאנחנו הקרובים ביותר לאמת

 –אופן צורה וה וזכה בכל קיה, נטהור -והאמת 
  שור עם רוע.זה לא קלעולם ו
המסכן ישראל -בבקשה, ריבונו של עולם! עזור לעם 

מבולבל,  כך-כלסובל, שהוא  כך-כלשלך, שהוא 
- לכה , האמתמסתתר מלדעת את האמתכ"כ שהוא 

  . מאד זה מפחיד !. עזור לנו]י"ד [ישעיה ו' ברורה כך

  טעון גניזההגאולה                              בס"ד



הרבה מאיתנו סוגרים את השכל שלנו מן הרבה מאיתנו סוגרים את השכל שלנו מן הרבה מאיתנו סוגרים את השכל שלנו מן הרבה מאיתנו סוגרים את השכל שלנו מן     כךכךכךכך----כלכלכלכל
 זה, לא משנה מה , אבל תעזור לנו להבין אתהאמתהאמתהאמתהאמת

  .]מ"ב ז' ת'. ישעיהרֹווְ ם עִ יִ ינַ עֵ  חַ קֹופְ ['לִ 
  תציל אותנו! אתהאתהאתהאתה
   תושיע אותנו! אתהאתהאתהאתה

  ]שם מ"ג י"א[! תביא את המשיח ואתהואתהואתהואתה
 ,הזו האיומהתוציא אותנו מהגלות  ואתהואתהואתהואתה

 מתמסתייה ]דברים ד' כ"ז[ הזו ההנורא ההתפזרות
  .קשהבצורה כה לה 
אותנו החוצה  תמשוך רבונו של עולם, ,ממך אנא

הבות אפר ולגלי המהלכלוך והרפש, אל מחוץ ל
            תחלץ אותנו שלמים ותציל אותנו!תחלץ אותנו שלמים ותציל אותנו!תחלץ אותנו שלמים ותציל אותנו!תחלץ אותנו שלמים ותציל אותנו! אש. ה

  

לא נצטרך  -אם נחיה על קידוש השם   4
  למות על קידוש השם

אני עדיין מאד אומלל, למרות שאני נראה שמח 
 מהיר וסוער.מהיר וסוער.מהיר וסוער.מהיר וסוער.    האמת מגלה את עצמה, בקצבהאמת מגלה את עצמה, בקצבהאמת מגלה את עצמה, בקצבהאמת מגלה את עצמה, בקצב  יחסית.
כן,  –מגיבים. הרבה אנשים לא זאת,  למרותועדיין 

לך שולל באופן כל העולם מּו  לא! –אבל הרוב 
מאד  תאומן, ואף אחד או מעט-ענקי במידה שלא

[ב"ק נב.  מעניקים תשומת לב. אין תגובהבני אדם 
- אז או שהאנשים כה  .'עביד לנגדא סמותא']

 ,מבולבלים שהם מעדיפים בכלל לא לחשוב על זה
'. מּודְ ת נִ מֹוהֵ ּבְ ל ּכַ ׁשַ ְמ ['נִ  או שהם פשוט סתומים

  .תהלים מ"ט]
זה  -שמתעלמים מן האמת לכך סיבה נוספת   

מפחדים לאבד את הביטחון  כך-כלשאנחנו 
המשפחתי, את הביטחון הפיננסי וכו', למרות 

  אין להם גם את זה.בין כך רבים כה שאנשים 
 לאיזו רמהלאמיתו של דבר, זה מדהים עד אך   

----איך קבוצה קטנהאיך קבוצה קטנהאיך קבוצה קטנהאיך קבוצה קטנה .דרת']['האמת נע הגיעו השקרים
יכולה יכולה יכולה יכולה     ,,,,םםםםסאדיזסאדיזסאדיזסאדיז    , חולי, חולי, חולי, חוליעקומיםעקומיםעקומיםעקומיםיחסית של אנשים יחסית של אנשים יחסית של אנשים יחסית של אנשים 

- קטן-, להוציא מיעוטכולוכולוכולוכולו    כל העולםכל העולםכל העולםכל העולםבבבבלשטות לשטות לשטות לשטות 
והינם  ,הם מנותקים מן הכלל ביותר, שלרוב

בנסותם להביא מאד קשה קרובים לאמת, וטורחים 
  .באמת מה מתרחש ,שאנשים יבינו את האמתלכך 

    !!!!חייב לבטוח בה'חייב לבטוח בה'חייב לבטוח בה'חייב לבטוח בה'    אתהאתהאתהאתה""""היהודים יגידו לי: היהודים יגידו לי: היהודים יגידו לי: היהודים יגידו לי:     ייייחבריחבריחבריחברי            
להיכנס לכל הפוליטיקות על להיכנס לכל הפוליטיקות על להיכנס לכל הפוליטיקות על להיכנס לכל הפוליטיקות על בכלל בכלל בכלל בכלל אתה צריך אתה צריך אתה צריך אתה צריך מה מה מה מה 

אבל למרות     """"פשוט תבטח בה'!פשוט תבטח בה'!פשוט תבטח בה'!פשוט תבטח בה'!    !!!!????כל מה שמתרחשכל מה שמתרחשכל מה שמתרחשכל מה שמתרחש
הלב שלי  –הם אומרים לי את זה , כאשר זאת

מה כי נתקפת בכאבים נוראים. שלי מתכווץ, והבטן 
דוגלים כה שהם באמת אומרים לי, זה לא שהם 

רק הללו המילים  רצינותם. בכל בביטחון בה'
את להם שלא אפריע  ,שהם רוצים שאשתוק מראות

  שלהם.הדמיוני הרוגע , את החלומית הפנטזיה
   !!!!אני לא יכול לשתוקאני לא יכול לשתוקאני לא יכול לשתוקאני לא יכול לשתוקאבל אבל אבל אבל 

בראש ובראשונה אנחנו חייבים לבטוח בה'. בודאי, 
ה' עשה את העולם בצורה כפי  בכל זאת,הרי אך 

את השקר, את כל ומראה  חושףה' ו ,קיים שהוא
" רע": זאת אומרתה לנו מה ה' מראוהשקרים. 

זה אומר  –אם אנחנו מתעלמים מזה ו ,באמת
וכל אחד שרואה את  שאנחנו הולכים נגד רצון ה'!

לדרך החיים שוב האמת ומתעלם ממנה, וחוזר 
[יחזקאל  עבירה גדולה!בזה עושה הוא  –הטיפשית 

ברור -כל יהודי שרואה את האמת הזו כהו  .ל"ג]
זה לא  – 'עשות תשובהל'ובוחר להתעלם מזה, כי 

אז היהודי הזה  –בראש בדיוק עכשיו לו הדבר שיש 
ת'. הל' מּות יָ חַ כָ ֹוא ּתנֵ ֹו['ׂש ביותר הוא במצב גרוע

  .תשובה פ"ד ה"ב, שערי תשובה ב' י"א]
י היהודים מתעלמים מן יואני יודע שרוב אח  

הם מפחדים הם מפחדים הם מפחדים הם מפחדים  .האמת, מפני שהם לא רוצים לסבול
הם התרגלו לחיים  וף.וף.וף.וף.לדעת שאנחנו מגיעים לסלדעת שאנחנו מגיעים לסלדעת שאנחנו מגיעים לסלדעת שאנחנו מגיעים לס

לא רוצים שזה מאד הגשמיות האלה, והם -ספוגי
עקשנות האפילו שזה כבר השתנה. אבל ו .ישתנה
-להמשיך, מה שלא יהיה, עם חלומותזה  –שלהם 

השוא -, עם מטרות]סנהדרין סד.[ השוא שלהם
להתעלם מן אפילו והם רוצים  .בחיים שלהם

ל במצב שנמצאים העובדה שעצם החיים שלהם 
אלא גם החיים של אלא גם החיים של אלא גם החיים של אלא גם החיים של  -לא רק החיים שלנו ואיום. 

', עַוְּתַלֲהֵטהּו ִמָּסִביב ְולֹא ָידָ [' , שלא נדעהילדים שלנוהילדים שלנוהילדים שלנוהילדים שלנו
   ישעיה מ"ב, ערש"י]

ובכל זאת, כן, עלינו לשוב אל ה', ולעשות תשובה   
'. יךָ קֶ לֹוד ה' אֱ עַ '[ אבל תשובה ממש שלימה .שלימה

לשבור את  . אנחנו חייבים]108'ונפשי יוד"מ עמ' 
 .שזה הגשמיות, ולהגיע לאמת - התלות שלנו בשקר

להקריב את עצמינו עבור שעלינו שזה אומר 
-להקריב את הנוחות שלנו, ואת דרך ,האידישקייט
הזדהמה בגשמיותה, ורק להתקרב  השכ החיים שלנו

רך רך רך רך אזי לא נצטאזי לא נצטאזי לא נצטאזי לא נצט––––ה'ה'ה'ה'    קידושקידושקידושקידושאם נחיה על אם נחיה על אם נחיה על אם נחיה על וווו ה'.  לא
ר ָלְך ְּבָדַמִיְך ָואֹמַ : 'חזקאל טזי[! ! ! ! ה'ה'ה'ה'למות על קידוש למות על קידוש למות על קידוש למות על קידוש 

        ]]]]'ֲחִיי

  וזוהרים ו נהיה טהוריםחנאנ  5
י, אני רוצה לכתוב כעת על העתיד, העתיד מאמ  

 ס' '.ּתָ נְ פַ ר צָ ׁשֶ אֲ  ךָ בְ ב טּוה רַ ['מָ  המרהיב שמצפה לנו
ואני רוצה לומר לכם, שלא אתם, . ]182, עמ' 2דניאל

לא אני, ואף לא האיש הגדול ביותר שחי כיום יכול 
מצפה  נפלא ומושלםעדן -ו לתאר איזה גןלדעת א

[ברכות סג: שבת סג. ילקו"ש  משיח-של-לנו בעולם
  .], שומ"א מאמר נחמות ישראלדברים תתקס"ד

-יהיה לנו שוב את בית –גיע ימשיח הכאשר   
המקדש הגדול ביותר המקדש הגדול ביותר המקדש הגדול ביותר המקדש הגדול ביותר ----וזה יהיה ביתוזה יהיה ביתוזה יהיה ביתוזה יהיה ביתהמקדש שלנו. 

 ן', חגירֹוחֲ ַאה הָ ּזֶ ת הַ יִ ּבַ ד הַ בֹוה ּכיֶ הְ ל יִ דֹו['ּגָ  פעםפעםפעםפעם----איאיאיאי
 . זה יהיה נצחי, ואף אחד לא יוכל להחריב אותנו]ב'

. לא תהיה שנאה, לא מלחמות, לא [יחזקאל ל"ז כ"ו]
'. רמב"ם יתּוִח ְׁש א יַ לֹוְ  עּורֵ א יָ ['לֹ שפיכות דמים

, 'ִּכי ַאָּתה ָאִבינּו'[ . השם יהיה אבינו לנצחמלכים]
. ואנחנו נתעדן בחום ובעונג של אורו ]ישעיה ס"ג

ואנחנו נלמד. אנחנו נלמד תורה יומם ולילה  .תברךי
, שםת ה'', רמב"ם ה אֶ עָ ץ ּדֵ רֶ ָאה הָ ָאלְ י מָ ['ּכִ  בכל דרך

ף סו"פ אין עץ יוסבפתיחת שיה"ש, ועי' רש"י 
י"א, שימ"ש כל"י  פסו" עומדין בשם רס"ג, אש"ל

['דעת ותר רוחניים ונמשיך להיות יותר וי . פ"א]
 שלנו יהפכו יותר רוחניים. הגופים תבונות' לרמח"ל]

. וזה ימשיך עוד ועוד, ההתמשכות של [חלק צב:]
  .]ישעיה נא טז, ושם סו כב[ הבריאה
א ן לֹיִ ['עַ  אני לא יכול אפילו לתאר את זה,אני לא יכול אפילו לתאר את זה,אני לא יכול אפילו לתאר את זה,אני לא יכול אפילו לתאר את זה,מאמי, 

אבל עד שאנחנו מגיעים  ,']ךָ תֶ לָ ים זּוקִ לֹוה אֱ תָ אֲ רָ 
קשה. -מפחיד וכה-לאותו שלב, זה הולך להיות כה

אים שבסוריה כעת אנשים שאנחנו רוכמו 
מתפוצצים, אנחנו שומעים על זוועות נוראות שלא 

שנים אודותם. אנחנו שומעים על מזה שמענו 
 ,ופצצות ,דם שזורםעל שומעים  ,לב-הריגות חסרות

[בלק כ"ד כ"ד:  ואש וכל הסוגים של דברים נוראים
 ,ויש חום ,. אנחנו שומעים שיש עשן'וענו אשור']

ושהם נשרפים למוות  ,ם לנשוםושאנשים לא יכולי
או שהם נערפים, שלא נדע, שלא נדע. האכזריות 

נוראה -הזה הופכת להיות כה-והדגנרציה של העולם
ו ה' הוריד את הגיהנום ישר לתוך אילשזה נראה כ -

  העולם הזה.
ה יָ הָ ['וְ היהודים האמיתיים כל ישארו  - ובסוף   
אמנם אנחנו נהיה . ], ישעיה ד'ן וגו'ֹוּיצִ ר ּבְ ָאְׁש ּנִ הַ 

ן הֹוא ָהִכי יְ תָ לּוּגָ ן ִמ קּופְ ד יִ כַ ['וְ  תשושים ועייפים
נהיה שחורים  ,ין'. זוה"ק משפטים קכ:]ירִ בִ ְּת 

והוא ינקה  .אבל ה' יחזור ויחיה אותנו ומפוייחים,
  .אותנו מכל האפר שהצטבר עלינו

ואנחנו נהיה נקיים, ואנחנו נהיה זוהרים, ואנחנו 
ה קָ דָ צְ  ׁשמֶ 'ׁשֶ מלאכי ג': [ השםנירפא על ידי אור 

  .]ח: '. נדריםיהָ פֶ נָ כְ א ּבִ ּפֵ רְ מַ ּו
שבור  כך-כלאני  !!!!מצפה לרגע הזהמצפה לרגע הזהמצפה לרגע הזהמצפה לרגע הזה    כךכךכךכך----כלכלכלכלאני אני אני אני אוי, אוי, אוי, אוי,         

-הזה, מהבוגדנות של העולם-מהכיעור של העולם
 ., שהפך להיות גיהנום עלי אדמות[תהלים י'] הזה

יותר ויותר גרוע. אני מחכה רק וזה הולך להיות 
הזה שירפא את הגופים שלנו ואת  לאור הגדול

הנשמות שלנו, ויביא אותנו לתהליך המתמשך של 
['ישראל נושע בה' תשועת עולמים... עד . היצירה

  !!!!ֹוֹוֹוֹוּדּדּדּדבַ בַ בַ בַ ּלְ ּלְ ּלְ ּלְ ד מִ ד מִ ד מִ ד מִ ין עֹוין עֹוין עֹוין עֹואֵ אֵ אֵ אֵ    .עולמי עד'. ישעיהו מ"ה]
  

  זה הזמן, עם ישראל! עדיף שתפעלו ביחד! 6
מדי יום הרבה דברים מתרחשים בעולם הזה  כך-כל

לא ו חנאנ - שעה לשעה ומדקה לדקה. מביומו
אותנו  להביא עומדיודעים איזה דבר ענקי חדש 

[תהלים  להרגיש המומים, מבוהלים, חרדים וכו'
  .מ"ו]

[הדור  ערב הם מאד מפחידות-התהפוכות בארצות  
- שחיים בארץ ה, במיוחד לאלהאחרון פרק י"ד]

מוטרדים.  כך-כלאבל הישראלים לא נראים  .ישראל
ממשיכים שדאגה או -ים להיות חסריהם ממשיכ

ממקום למקום לעשות לפרנסתם, ולא דואגים  לרוץ
  מה שמתרחש.כל בנוגע לברצינות מדי -יותר

הדברים כאילו בכל העולם, בעולם הענק, זה נראה   
 ,דברים גדוליםמתרחשים שקטים יותר, אבל באמת 

דברים שיביאו  ,דברים מפחידים מאד מתרחשים
הסוף מגיע מאד הסוף מגיע מאד הסוף מגיע מאד הסוף מגיע מאד ענקית!  ענקית אותנו להתפוצצות

כל אחד עם קצת מוח בקדקדו, עם איזושהי קרוב! קרוב! קרוב! קרוב! 
יכול להרגיש, יכול לראות, את  הרגשה בכלל,יכולת 

החושך הנוראים המצטברים בכל כיוון. השמים -ענני
אור לבל הכל קרני את מלאים אותם, והם חוסמים 

[צפניה  אני מדבר בצורה ציוריתשתחדורנה. כמובן 
זו ההרגשה של כל  ,בל זו התחושה בפנים, אא']

אדם שיכול לראות את האמת ולהרגיש מה 
  מתרחש.

אני עומד להזהיר אתכם, שזהו הזמן לעשות אני עומד להזהיר אתכם, שזהו הזמן לעשות אני עומד להזהיר אתכם, שזהו הזמן לעשות אני עומד להזהיר אתכם, שזהו הזמן לעשות         
['כלו כל הקיצין וכו' ואין הדבר עם ישראל! עם ישראל! עם ישראל! עם ישראל!  ,,,,תשובהתשובהתשובהתשובה

עם כם, ל אומר. אני ], חלק צז:תלוי אלא בתשובה'
גיע! הייתי אפילו צופה שכאשר השהזמן  ,ישראל

- את ספרי נחזירהסוכות יהיה מאחורינו, כאשר -חג
התורה לאחר שרקדנו איתם בשמחת תורה ואמירת 

  יהיה עולם שונה. שלנו העולם –ההבדלה 
  בעלון השני) -ה לגבי משפט זה '(הסבר של מוישל

זה שנים רבות, מאני רוצה לומר לכם, ש  
 ,האוטיסטים המבוגרים וגם הילדים האוטיסטים

ומזהירים, ואנשים היו רים, ומדב ,היו כותבים
אוהו! כבר אמרת את זה! זה עדיין לא אוהו! כבר אמרת את זה! זה עדיין לא אוהו! כבר אמרת את זה! זה עדיין לא אוהו! כבר אמרת את זה! זה עדיין לא """"אומרים: 

  .ׁש']ַהַּמֲאִמין לֹא ָיִחי: 'ח"ישעיה כ[ """"קרה!קרה!קרה!קרה!
אמת. כל אחד רואה שהעולם הפך להיות קשה   

יותר, מוזר יותר, מלא בדברים מטורפים 
שמתרחשים. הצד המרושע והאפל של אוכלוסיית 

ה לָ עָ ['וְ  טחפני הש מעלה אללוצף מגיע  - העולם
, שעותי. הרסוכה נב.]עי' '. תֹונָ חֲ ל צַ עַ תַ וְ  ֹוׁשְא ּבָ 

נוזל מכל פינה, ו הרוע מתפשט בכל מקום הלכלוך,
חייו את הממוצע רוצה להמשיך אבל עדיין האדם 

  הרגילים.
כמו  !מאד דומה למלחמת העולם השניהממש זה   
 .2-מלחמת העולם הפרוץ לפני  הסמוכהתקופה ה

ההבדל העיקרי הוא, שכמה רשע שהיטלר שאלא 
שמנסים  הללוהאלה המאניה -חוליהרי  –היה 

עשר יותר רעים, אולי -להשתלט על העולם, הם פי
והם הממונים והם הממונים והם הממונים והם הממונים  מליון יותר רעים.-אפילו פי

והמופקדים על כל סוגי הנשק, על כל סוגי הרעלים והמופקדים על כל סוגי הנשק, על כל סוגי הרעלים והמופקדים על כל סוגי הנשק, על כל סוגי הרעלים והמופקדים על כל סוגי הנשק, על כל סוגי הרעלים 
    ,,,,והםוהםוהםוהם ....[תהלים ק"מ]    שהם כבר פלטו אל תוך העולםשהם כבר פלטו אל תוך העולםשהם כבר פלטו אל תוך העולםשהם כבר פלטו אל תוך העולם

בכדי  , בלי בעיות,, בלי בעיות,, בלי בעיות,, בלי בעיות,את רוב העולםאת רוב העולםאת רוב העולםאת רוב העולם    מוכנים להרוסמוכנים להרוסמוכנים להרוסמוכנים להרוס
להשיג את הכח המטורף שלהם. באופן בסיסי, הם 
לא שונים מהדורות הקודמים של הרשעים, רק 

יש להם הרבה יותר יכולת טכנית לשלוט על  - שהם 
  העולם.

, עם ישראל? איך אנחנו נזרקנואז כעת, היכן   
זה בדיוק כמו ? הזאת תמונהנכנסים אל ה

נבואה '[מגילה יד. רש"י ד"ה  !תשהנבואות אומרו
תקראו את הנבואות ותדעו  .]'שהוצרכה לדורות

  איפה אנחנו משתלבים בתמונה.בדיוק 
  
   עדיף שתפעלו ביחד!עדיף שתפעלו ביחד!עדיף שתפעלו ביחד!עדיף שתפעלו ביחד!ווווזה הזמן, עם ישראל! זה הזמן, עם ישראל! זה הזמן, עם ישראל! זה הזמן, עם ישראל!         

אתם לא יכולים לבטוח  !!!!זה הזמן לעשות תשובהזה הזמן לעשות תשובהזה הזמן לעשות תשובהזה הזמן לעשות תשובה
השם! אנחנו נהיה על שום דבר, כלום. רק על יותר 

[ר' חוה"ל הקדמת ו ינמעורטלים מכל דבר שיש ביד
. הדבר היחיד שיהיה לנו להשען שער הביטחון]

  .שלנו 'ה-זה הביטחון שלנו, ואהבת-עליו
אם אנחנו באמת מוכנים להקריב את עצמינו   

זה  –עבור השם, ולהודות שכל דבר שהוא עושה 
  זה לא הולך להיות קל.זה לא הולך להיות קל.זה לא הולך להיות קל.זה לא הולך להיות קל.וווולטובתינו, אזי אנחנו נינצל. 

תעשו תעשו תעשו תעשו הנפש. -בוןשוב, אני מזהיר אתכם! תעשו חש
ימשמש במעשיו', ערובין -['יפשפש חשבון מדויק!חשבון מדויק!חשבון מדויק!חשבון מדויק!

[יומא פו:  תעשו פירוט של כל העבירות שלכם יג:]
, של כל החולשות שלכם, של ועי' זוה"ק ויקרא כ.]

של כל  ,כל העבירות שלכם נגד ה', שלא נדע
לחבירו, ותבקשו מחילה. -אדם-העבירות שלכם בין

   תתחננו למחילה.תתחננו למחילה.תתחננו למחילה.תתחננו למחילה.
 !עליכם לבכות ,ספיק לבקש מחילהזה לא מו  

ה ז. עליכם להרגיש צער כ'. ירמיהו ל"א]אּובֹוי יָ כִ בְ ['ּבִ 
פעם נכנסתם לטיפשות -, שאיאת זהשעשיתם  גדול

הזאת, לשנוא איש את רעהו, לנסות להשיג נקמה, 
לעשות כל סוג או לקחת דברים שאינם שלכם, או 

    תרגישותרגישותרגישותרגישו    !!!!תבכו על זהתבכו על זהתבכו על זהתבכו על זה של עבירה שזה כנגד התורה.
י דַ עָ  בּוּוׁש['וְ     בלב שלכם שהלב שלכם בוכה על זהבלב שלכם שהלב שלכם בוכה על זהבלב שלכם שהלב שלכם בוכה על זהבלב שלכם שהלב שלכם בוכה על זה

        . . . . ]. ס' יואלד'ּפֵ ְס ִמ בְ י ּוכִ בְ בִ ם ּוצֹום ּבְ כֶ בְ בַ ל לְ כָ ּבְ 
        אתם חייבים לעשות זאת, עם ישראל!אתם חייבים לעשות זאת, עם ישראל!אתם חייבים לעשות זאת, עם ישראל!אתם חייבים לעשות זאת, עם ישראל!

הדברים הולכים כעת להיות מאד קשים. הם   
זה הולך זה הולך זה הולך זה הולך הופכים קשים יותר ויותר. בכל אופן, 

, תוך בפתע פתאום דראסטית.דראסטית.דראסטית.דראסטית.בצורה בצורה בצורה בצורה להשתנות להשתנות להשתנות להשתנות 
אנחנו נקבל  [ירמיהו ו' כ"ו]דקה אחת, הכל ישתנה! 

מציאות מציאות מציאות מציאות ההההענקי, אבל כל העולם ישתנה. הלם  ,'שוק'
        שונה לגמרי!שונה לגמרי!שונה לגמרי!שונה לגמרי!תהיה תהיה תהיה תהיה 

עם ישראל! אני מתחנן בפניכם! בין שאתם בארץ   
ישראל, או באמריקה, או אירופה, או איפה שלא 
תהיו, תתחננו אל ה'! תתחננו אל ה'! וזה לא יהיה 

 שר יש לכם. זה לא עומד לעזור לכםעומשנה כמה 
זה עומד . ]עי' גיטין נו. מעשה דמרתא בת ביתוס[

כולם יהיו כולם יהיו כולם יהיו כולם יהיו . [ישעיהו פרק ב'] כל דבר כמו להיעלם
לכולם יהיה אותו דבר. האנשים  ....המצבהמצבהמצבהמצבאותו אותו אותו אותו בבבב

 היהיו אל -'עם הראש על פני המים' היחידים שיהיו 
והם לא יהיו כה והם לא יהיו כה והם לא יהיו כה והם לא יהיו כה  ,עם ביטחון בה', עם אמונה

  .םםםםנפחדינפחדינפחדינפחדי



. וזה מגיע בכלל עם ישראל! זה באמת לא בדיחה  
, וכל האזהרות שהיו לכם מכל הכיווניםוכל האזהרות שהיו לכם מכל הכיווניםוכל האזהרות שהיו לכם מכל הכיווניםוכל האזהרות שהיו לכם מכל הכיווניםקרוב מאד. 

כל הטרגדיות, שלא נדע, כל הצדיקים שנלקחו 
. ב'ל לֵ ם עַ ׂשָ  יׁשין ִא אֵ ד וְ בַ יק ָאּדִ ּצַ ['הַ  מהעולם הזה

כמו מצעד  -, כל הדברים המפחידים ]ישעי' נ"ז
תישת עצמותיהם של המנוולים בירושלים, כמו כ

יהודים שנפטרו לפני אלפי שנים, הדברים האיומים 
ואנחנו ואנחנו ואנחנו ואנחנו האלה מביאים עלינו דברים איומים אחרים. 

  צריכים לעשות תשובה!צריכים לעשות תשובה!צריכים לעשות תשובה!צריכים לעשות תשובה!
כמו כן, אם אנחנו לא מרימים את קולותינו, ולא 

ולא מוחים, אם איפשרנו  ,מביעים התנגדות
, אם ואשפות לירושלים להיות מחוללת עד עפר

אז  –לקברות קדושים להיות מחוללים  איפשרנו
 ויהיה עלינו לשלם עות,ט, שגיאהאנחנו עשינו 

  . ]'במה בהמה'[שבת סו"פ 
עלינו לעשות תשובה  ,עלינו לבקש מחילה מה'

עליכם  לעשות תשובה.לעשות תשובה.לעשות תשובה.לעשות תשובה.    ----זו עבודה קשה זו עבודה קשה זו עבודה קשה זו עבודה קשה ואמיתית. 
לקרוע את בגדיכם ולבכות. ועליכם להרגיש כמה רע 

להתחנן לה' לעזור לנו הייתם, כמה גרוע הייתם, ו
  להרוס את הרע שבקרבנו, ולחזור רק אליו.

סיני יהיו -רק יהודים אמיתיים שעמדו בהרו
רב לא יהיה רב לא יהיה רב לא יהיה רב לא יהיה ----שום ערבשום ערבשום ערבשום ערבמסוגלים בכלל לעשות זאת. 

, מפני שאין לו את הנשמה מסוגל לעשות זאתמסוגל לעשות זאתמסוגל לעשות זאתמסוגל לעשות זאת
כ קרוב "פעם להיות כ-היהודית, והוא לא יכול אי

ה יֶ הְ א יִ ['לֹ ליבו זרה בתוך-לה', ועדיין יש לו עבודה
  .. עי' שבת קה:]עיי"ש ר'. תהלים פ"אל זָ אֵ  ךָ ּבְ 

הגויים לוטשים את  אני מזהיר אתכם, עם ישראל!אני מזהיר אתכם, עם ישראל!אני מזהיר אתכם, עם ישראל!אני מזהיר אתכם, עם ישראל!
- ישראל. הם רוצים לשלוט על ארץ-עיניהם על ארץ

והם לא רוצים את המשיח שהוא יהיה  !ישראל
יהודי. הם רוצים את המשיח שהוא יהיה אחד 

דול שלהם, לפי השכל והניצחון הג .מהאנשים שלהם
שלהם, שלא נדע, זה כאשר הם יושבים העקום 

  .[תהלים פ"ג י"ג] בירושלים ושולטים, ח"ו
אני לא מדבר על הערבים. אני מדבר על אדום. וזה 

ר' ישעיה כ"ה [ , עם ישראלפה מה שהם מתכננים
. כך שאם אתם חושבים שיהיה לכם פיקניק כאן ]ו'

  ! נוספתפעם  על כךישראל, תחשבו -בארץ
השם יגן עלינו, השם יעזור לנו, אבל עד שהוא 

 י קשהאנחנו הולכים לעבור מבחן ענק –עושה זאת 
  מאד של אמונה וביטחון בה'.

ליכם, יהודים, ליכם, יהודים, ליכם, יהודים, ליכם, יהודים, אאאאאני מתחנן אני מתחנן אני מתחנן אני מתחנן     ,,,,לכן, יהודים בכל העולםלכן, יהודים בכל העולםלכן, יהודים בכל העולםלכן, יהודים בכל העולם
אחי, אחיותיי, בבקשה, בבקשה, אל תעשו את זה אחי, אחיותיי, בבקשה, בבקשה, אל תעשו את זה אחי, אחיותיי, בבקשה, בבקשה, אל תעשו את זה אחי, אחיותיי, בבקשה, בבקשה, אל תעשו את זה 

חיי  !תשובו !קשהיותר אל תעשו זאת  !!!!קשהקשהקשהקשה
 –הזהב נגמרים. תקבלו זאת -של עגלהגשמיות 

  ותלכו בדרך האמת!
        [יואל ג' ג']    יות אטומיות!יות אטומיות!יות אטומיות!יות אטומיות!וווותהיינה התפוצצתהיינה התפוצצתהיינה התפוצצתהיינה התפוצצ

        ]חבקוק ג' י"ב[    אזרחים!אזרחים!אזרחים!אזרחים!    םםםםיהיו חיילים שקוטלייהיו חיילים שקוטלייהיו חיילים שקוטלייהיו חיילים שקוטליוווו
        ]ישעיה כ"ד כ'[    ובוהו בעולם!ובוהו בעולם!ובוהו בעולם!ובוהו בעולם!----יהיה תוהויהיה תוהויהיה תוהויהיה תוהווווו
        ע"ש] ,[עמוס ח'    יהיה רעב!יהיה רעב!יהיה רעב!יהיה רעב!וווו

[יחזקאל ז' י"ט, צפניה  הכסף שלכם לא יעזור לכם!
 ארץ ישראל תעבור את זה יותר קלם אמנ. א' י"ח]

אנחנו  -, אבל בכל זאת ה']יטָ לֵ ה פְ יֶ הְ ן ִּת ֹוּיר צִ הַ בְ ['ּו
אני מזהיר אתכם! בבקשה,  נעבור את זה קשה.

  ותשרדו...! ,תעשו תשובה
ותעשו ותעשו ותעשו ותעשו     ,,,,תעשו תשובה, עם ישראל! ותזעקו אל ה'תעשו תשובה, עם ישראל! ותזעקו אל ה'תעשו תשובה, עם ישראל! ותזעקו אל ה'תעשו תשובה, עם ישראל! ותזעקו אל ה'

        תשובה!תשובה!תשובה!תשובה!
        
        

מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם  7
  ת העולם השלישיתהשניה, וכעת מלחמ

  מה קורה בסוריה?אבא: אבא: אבא: אבא: 
אני רוצה לומר לכם, שכל הדבר הזה עם  מוישל'ה:מוישל'ה:מוישל'ה:מוישל'ה:

הם הכניסו את הם הכניסו את הם הכניסו את הם הכניסו את אחר של הסרט.  קטעזה  -סוריה 
קעידה זה פתאום משהו -עת, אלכאז  !!!!קעידהקעידהקעידהקעידה----אלאלאלאל

הילדים  עם ...בצד של האמריקאים נחמד...
        . ..המסכנים שנהרגו

ים, ולא רוצח –כל הסורים  אבל הם כולם רוצחים.אבל הם כולם רוצחים.אבל הם כולם רוצחים.אבל הם כולם רוצחים.
משנה מי עושה מה, אבל בטוח שכל הסיפור הזה 

לחלוטין לחסל  שמטרתה תחבולה יהוז -עם סוריה 
, ולהביא את כל "ישמעאל"הארצות של כל את 

בודאי  .העולם לעימות גדול יותר, גדול בהרבה
[ר'  פעם בעולם-העימות הגדול ביותר שידוע לנו אי

קע"ב  זוה"ק סו"פ וארא לא., לב אליהו ח"ב עמ'
  .בשם החפץ חיים זצ"ל]

יודע כן אינני יודע. אני  מה בדיוק הקטע כעת? 
שבמשך השנה הקודמת שהיתה שנת תשע"ב, 

 ׁשעַ גְ ִּת ['וַ תשע"ג  -המסתיימת כעת ובשנה הנוכחית 
עבר עבר עבר עבר כולו כולו כולו כולו כל העולם כל העולם כל העולם כל העולם  - ץ'. מזמור י"ח]רֶ ָאהָ  ׁשעַ רְ ִּת וַ 

הם פשוט  - שלא רואים את זה הואל שינוי ענקי.שינוי ענקי.שינוי ענקי.שינוי ענקי.
 מעוורים את עצמם מן המציאותשים, או עיוור

  .]. ישעי' מ"ב י"חת'אֹורְ לִ  יטּוּבִ ים הַ רִ יוְ עִ ['הַ 
----כמו לפניכמו לפניכמו לפניכמו לפני    ,,,,דברדברדברדברהההה----שום דבר בעולם לא נראה אותושום דבר בעולם לא נראה אותושום דבר בעולם לא נראה אותושום דבר בעולם לא נראה אותווווו

ואם  באירועים מפחידים.כל הזמן מופצצים אנו  כן.כן.כן.כן.
באירועים המפחידים הללו,  היטבמסתכלים אנחנו 

כי  ....וזה מאד ברורוזה מאד ברורוזה מאד ברורוזה מאד ברור .'מיוצרים'ברוב הפעמים הם 
עבודתו של מאשר יותר  עלובה הזאתהעבודה 

כותבים כותבים כותבים כותבים ביותר בהוליווד. הם  הגרועתסריטן ה
הם תוקעים את השחקנים     ,,,,לעצמם את הסרטלעצמם את הסרטלעצמם את הסרטלעצמם את הסרט

כאילו שזה  –שלהם בעצמם, והם משחקים את זה 
נוהה  –, והאוכלוסיה המטופשת של העולם 'אמת'ה

  .עצומותאחרי זה בעינים 
של הרשעים של הרשעים של הרשעים של הרשעים הם הגלגולים הם הגלגולים הם הגלגולים הם הגלגולים     ––––    ההההוהרשעים האלוהרשעים האלוהרשעים האלוהרשעים האל   

והרשעים  ....[דניאל י"ב]    פעםפעםפעםפעם----הגדולים ביותר שחיו איהגדולים ביותר שחיו איהגדולים ביותר שחיו איהגדולים ביותר שחיו אי
חזרו אל התפקידים הרעים שלהם נגד  ההאל

. הרוב ים']עִ ׁשָ רְ  יעּוִׁש רְ הִ ['וְ  היהודים ונגד האנושות
הם גויים, אבל יש לנו בין היהודים שלנו  –הגדול 
 ביד-שהם עובדים יד ,"רב-ערב"נשמות של הגם כן 

. הם ין']ִא דָ הּוין יְ יצִ רִ ['ּפְ  אלהעם הגוים הרשעים ה
כולם חלק של תכנית גדולה יותר, תכנית לנצח את 

[תהלים פרק ב',  המלחמה נגד הקדוש ברוך הוא
, חס ושלום, וזה החלק הגדול ביותר של פרק פ"ג]ו

  המלחמה.
  
מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השניה,   

כל שלשת  וכעת מלחמת העולם השלישית.וכעת מלחמת העולם השלישית.וכעת מלחמת העולם השלישית.וכעת מלחמת העולם השלישית.
בעתיד הקרוב יחדיו  יתלכדות הללו, המלחמו

מלחמת העולם השלישית.  –כמלחמה אחת גדולה 
 מלחמת 'גוג ומגוג' –תהיה מלחמה אחת נוספת ו

, ואז [זכריה סופי"ג ור"פ י"ד, יחזקאל ל"ח ועוד]
משיח יוביל אותנו, בעזרת ה', אל תוך הגאולה 
השלימה עם כל הפאר שלה, עם כל הקדושה שלה, 

  . ']ךְ יִ קָ לֹאֱ  ךְ יִ לַ יש עָ ִׂש ['יָ  ם שלההש-עם קירבתו
עדיין עוד כברת דרך שעלינו לעבור. יש לנו אבל   

, יב']רִ ן קָ מַ זְ בִ א ּולָ גָ עֲ ['ּבַ  הרבה זמןאמנם זה לא יקח 
והמסע הזה יביא אותנו והמסע הזה יביא אותנו והמסע הזה יביא אותנו והמסע הזה יביא אותנו אבל זה קשה, מסע קשה. 

, וזאת תהיה להדהיםזה יהיה אכזרי וווולסוף הגאולה. לסוף הגאולה. לסוף הגאולה. לסוף הגאולה. 
מלחמתם , "ד הטובהרע נג" המלחמה המוחלטת של

הרשעים נגד הקדוש ברוך הוא, ה' ישמור ויציל  של
  אותנו.

אני רוצה שתדעו, שלמרות שאנחנו מדברים על   
 ומגוג, אין לכם מושג-השלישית, גוג-העולם-מלחמת

למה הכוונה. כיצד בכלל יכול הרשע הגדול  כלל
 ,ביותר לחשוב שהוא יכול להילחם נגד הקב"ה

מלכותו, חס -על כסאלשבת במקומו כביכול 
זה זה זה זה . [רש"י סו"פ בשלח, והוא מהמכילתא]ושלום?! 

איך הם . '. תהלים ב']מֹוג לָ עַ לְ [ה' יִ  מגוחך!מגוחך!מגוחך!מגוחך!    כךכךכךכך----כלכלכלכל
  מסוגלים להאמין בזה?!

-כלוהם  [בראשית ג' ה'] בעצמו! "הנחש"אבל הם   
עם איזשהו  רעים שהשכל שלהם לא עובד בכלל כך

-כל. והם ם']עָ ים ּבָ רִ עֲ ֹוּב ינּו['ּבִ  סוג של הגיון בסיסי
את כי השם נותן להם  –בטוחים בעצמם  כך

כבר את המלחמה הזאת, מנצחים שהם  התחושה
שהם יוכלו לשקר לכולם, ושכולם יאמינו בשקרים 

וזה  .ק מעטים לא מאמינים בשקריםרכי שלהם. 
מאד כלל לא משנה, בגלל שהרוב הגדול מאמין ב

  לו. חזק בכל רעיון טיפשי ומגוחך שמספרים
אל תדאגו, אל תדאגו, אל תדאגו, אל תדאגו, """"תושבי העולם: ל גידום יאם הרשעי  

אנחנו נשמור עליכם, אל תדאגו, אתם תמשיכו אנחנו נשמור עליכם, אל תדאגו, אתם תמשיכו אנחנו נשמור עליכם, אל תדאגו, אתם תמשיכו אנחנו נשמור עליכם, אל תדאגו, אתם תמשיכו 
אל תדאגו, שום דבר אל תדאגו, שום דבר אל תדאגו, שום דבר אל תדאגו, שום דבר     שמיות שלכם,שמיות שלכם,שמיות שלכם,שמיות שלכם,לחיות עם כל הגלחיות עם כל הגלחיות עם כל הגלחיות עם כל הג

יהיו הם     ----    """"לא ישתנה, אנחנו פשוט נשמור עליכםלא ישתנה, אנחנו פשוט נשמור עליכםלא ישתנה, אנחנו פשוט נשמור עליכםלא ישתנה, אנחנו פשוט נשמור עליכם
מוכנים למסור את כל החופש שיש להם, את כל 

כמו פך לעבדים נרצעים, הזכויות שיש להם, ולהיה
['והתמכרתם שם  עבדים במצריםלהיו שהיהודים 

הם משתמשים ו. לעבדים ולשפחות' סו"פ כי תבא]
דרך בה הפך פרעה הבדיוק באותה השיטה, באותה 

ה בָ ['הָ  .את היהודים לעבדים לפני שנים כה רבות
הרשעים הללו הופכים את כל העולם הרשעים הללו הופכים את כל העולם הרשעים הללו הופכים את כל העולם הרשעים הללו הופכים את כל העולם     ']ה לֹומָ ּכְ חַ ְת נִ 

שנם מספר י, אבל יודע את כל זהאני  ....לעבדיםלעבדיםלעבדיםלעבדים
עומד לקרות. וזה  דברים שאינני יודע בטוח מה

ברור לי שהממשלה, לא כל אחד בממשלה, אבל 
הממשלה של מדינת הממשלה עובדת ביחד איתם, הממשלה עובדת ביחד איתם, הממשלה עובדת ביחד איתם, הממשלה עובדת ביחד איתם, 

[זוהר משפטים דף ק"כ ע"ב: 'וכן בגלותא  ישראל
  .רביעאה בתראה...', ושם קכ. 'דהוו נרדפים...']

הרבה מהאנשים במדינת ישראל, השופטים,   
וכו', הם חלק של  האנשים בממשלההרופאים, 

מקצוענות הרפואית יש סגל ההקבוצה הזו. בודאי ב
, בזרוע השיפוטית של המדינה [קידושין פב.] הרבה

 , ובודאי בממשלה יש הרבהין']ינִ ּיָ ן דַ ּויּנִא ['וְ  יש הרבה
לא החייל הממוצע, אלא רוב  –. הצבא א']ּמָ י עַ יׁשֵ ['רֵ 

['והמלכות תיהפך  ל זההם חלק ש –המנהיגים 
. [זוה"ק נשא קכ"ד] 'רב-ערב'והם כולם  .למינות']

ית רִ ּבְ  נּוְת רַ י ּכָ ['ּכִ     הם עשו ברית עם השטן בעצמוהם עשו ברית עם השטן בעצמוהם עשו ברית עם השטן בעצמוהם עשו ברית עם השטן בעצמו
להיות נגד העם  החליטווהם  ,,,,]כ"ח ת.' ישעיהוֶ מָ  ֶאת

צֹאן -'ְרֵעה ֶאת: י"א'. זכריה דּוגָ ים ּבָ דִ גְ ֹו['ּב שלהם
   .ַהֲהֵרָגה']

 – נה כמו כל המדינות האחרותהם רצו להיות מדי  
רשעים גדולים  !כעת הם נהיו כמו כל המדינותאכן ו

פעם, של ועצומים כמו כל האחרים. אבל הציונים 
לכן, לכן, לכן, לכן, אז אז אז אז גוריון וכו', גם הם היו חלק של זה, -כמו בן

שהו משונה שהו משונה שהו משונה שהו משונה תתפסו לפתע שמתתפסו לפתע שמתתפסו לפתע שמתתפסו לפתע שמאל תופתעו כאשר אל תופתעו כאשר אל תופתעו כאשר אל תופתעו כאשר 
זה ו. """"מדינת ישראלמדינת ישראלמדינת ישראלמדינת ישראל""""תפס שליטה על מה שנקרא תפס שליטה על מה שנקרא תפס שליטה על מה שנקרא תפס שליטה על מה שנקרא 

רב מהיהודים -הסופי שיפריד את הערביהיה הבירור 
  .[זוה"ק בראשית כ"ז:] האמיתיים

אנחנו נראה את האמת ברור.  –ברגע שזה קורה   
כמה קרוב? אני לא יודע. מאד קרוב.  זה מאד קרוב.זה מאד קרוב.זה מאד קרוב.זה מאד קרוב.

העימות הזה  ר.ר.ר.ר.יייייותר ויותר מהיותר ויותר מהיותר ויותר מהיותר ויותר מהונהיה ונהיה ונהיה ונהיה זה הולך זה הולך זה הולך זה הולך 
הדרך הראשיים לאיראן -יה שהוא אחד מאבניבסור

-או המלחמה הענקית ,ענקייביא אותנו לעימות  –
אברבנאל [ה בתולדות האנושותלנו ביותר הידועה 

  .בספרו 'משמיע ישועה']
, וזה הזמן שהיהודים צריכים לעשות תשובהוזה הזמן שהיהודים צריכים לעשות תשובהוזה הזמן שהיהודים צריכים לעשות תשובהוזה הזמן שהיהודים צריכים לעשות תשובה   

. כי בלי אוכל, בלי מים, וב ולהחזיקאל ה' להתקרב 
יש אז  –בלי כל הדברים שאנחנו זקוקים להתקיים ו

הקדוש  , וזהולצפות להסתכלהיכן רק מקום אחד 
'. ר' ֹוּדבַ ב ה' לְ גָ ְׂש נִ ['וְ  ברוך הוא, ריבונו של העולם

. ואנו צריכים לקבל אותו, מתניתין סופ"ג דר"ה]
יוצר כל הבריאה, כולל  –ולדעת בטוח שזה הוא 

'. ישעיה ךְ ׁשֶ א חֹורֵ בֹור ּור אֹוצֵ ['יֹו אחרא-הסיטרא
רוח חיים  ד',י עַ דֵ ם עֲ דָ ְמ ּׁשָ הִ ים... לְ עִ ׁשָ רְ  חַ רֹופְ 'ּבִ . מ"ה

אחרא, -, והוא יהרוס את הסיטראלהגר"ח פ"ה מ"א]
ח'. צַ נֶ ת לָ וֶ ּמָ ע הַ ּלַ ['ּבִ  א יהרוס את הרע ואת השקרווה

  , ואנחנו נשרוד עם האמת בלבד.עי' סוכה נב.]
    מדועמדועמדועמדועיהודים: יהודים: יהודים: יהודים: אחיי האחיי האחיי האחיי האני מתחנן בפניכם, אני מתחנן בפניכם, אני מתחנן בפניכם, אני מתחנן בפניכם,     ולכןולכןולכןולכן        

['אל תקשו לבבכם כמריבה'.  !!!!לסבול ללא טעם?לסבול ללא טעם?לסבול ללא טעם?לסבול ללא טעם?
אל האמת! תראו לקב"ה  שובו פרק לכו נרננה]

אותו, ושאתם זרקתם את אוהבים באמת שאתם 
אל מחוץ שהשלכתם אותו הבית שלכם, הזהב מ-עגל

ומלתם את ערלת לבבכם'. דברים [' ללבבות שלכם
מקדש  בית", ושאתם בונים מחדש בית שהוא ]י"א

 עם – האלה המקדש הקטנים-בתיועל  ."מעט
ישי, ישראל יחזור ויבנה את בית המקדש השל

  בעזרת השם.
  ארץ ישראל?להאם זה הולך להתפשט גם אבא: אבא: אבא: אבא: 

אני לא יודע. אני לא בטוח שאנחנו נסבול מוישל'ה: מוישל'ה: מוישל'ה: מוישל'ה: 
. אנחנו עלולים מעט לסבול. הנקודה פה כך-כלמזה 

אנחנו כבר וכמו שזה איראן.  ,סוריה כך-כלזה לא  -
בתוך בתוך בתוך בתוך נמצאים נמצאים נמצאים נמצאים אנחנו אנחנו אנחנו אנחנו מזה זמן רב בתוך מלחמה. 

כאשר התחילו כאשר התחילו כאשר התחילו כאשר התחילו     המלחמה מהשנה האחרונה,המלחמה מהשנה האחרונה,המלחמה מהשנה האחרונה,המלחמה מהשנה האחרונה,
   המהומות במצרים.המהומות במצרים.המהומות במצרים.המהומות במצרים.

איך בדיוק זה הולך להתפתח? אני לא יודע. אני כן   
ה' ישמור  יודע שזה הולך להתפתח למשהו זוועתי.

  אותנו!
  

  

  תשע"ד המסע האחרון שלנו לפני הגאולה  8
אני לא יודע, מה  אמא, אמא, מה אני יכול להגיד ?  

לב שלי כבד...הבטן שלי ה עוד יש להגיד?
איכה [. הפכת... [ֵמַעי ֳחַמְרָמרּו... ֶנְהַּפְך ִלִּבי ְּבִקְרִּבימת

אני מרגיש שמשהו ענק מגיע, ואני כל כך , א', כ']
אני  -מצד שני, במעמקי תחושותיי ו מתרגש מזה... 
והלב שלי כואב, למרות שאני יודע  כל כך מפחד...

אני גם חרד מאד מכל הדברים  שעם ישראל ישרוד...
הרע  שעומדים לקרות כאן בעולם הזה...הנוראים 

  [סוכה נב.]חייב להיעלם כליל ולחלוף מן העולם... 
הרוע מבעבע ונוטף מכל חור וסדק... זה מכסה את 
העולם... זה במים...  זה באוויר...  זה חודר אלינו, 
או שיוצא מתוכנו... זה נמצא בכל מקום...  וזה כל 

פך את כך עבה שזה מחשיך את העולם, וזה הו
  האוויר סמיך, וקשה לנשימה.

אנו מחפשים אחר פנים יהודיות, יהודים שעדיין    
אנו מחפשים  נותרה הבעה של אמת על פניהם... 

פנים עם הבעה של תמימות וטוהר, של קירבה לה', 
אנו מגששים באפלה בחיפוש  קירבה לאמת...

[ִהֵּנה ָיִמים וביקוש כל שבריר קטן של אמת... 
ם... ר' . ְוִהְׁשַלְחִּתי ָרָעב ָּבָאֶרץ... ְוָנעּו ִמָּים ַעד יָ ָּבִאים..

  .מוצאים! –שמחפשים  הואל שבת קלח:].
  תאמין'. מגילה ו:] –['יגעת ומצאת 

[ישעיה כ"ח: 'ִהֵּנה בקרוב, ה' יפוצץ ברוח סערה    
את כל  ָחָזק ְוַאִּמץ ַלה', ְּכֶזֶרם ָּבָרד ַׂשַער ָקֶטב...']

 ['וכל הרשעה כעשן תכלה...']העשן,  החושך, ואת כל
אחרא... -ואת כל הכבדות של השקר, של הסיטרא

  ['כי תעביר ממשלת זדון...']
בקרוב, בקרוב מאוד, נוכל לראות את האור של    

חדש על ציון 'אור [. האמת, אור הגאולה השלימה



אנחנו שוב   תאיר...', ברכת 'יוצר אור' דשחרית].
ות מאושרים באמת לשרת נוכל לנשום עמוק, ולהי

וארבע שעות ביממה, -את השם ית' ולעובדו עשרים
ם ['ִעְבדּו ֶאת ה' ְּבִׂשְמָחה', תהלי שבעה ימים בשבוע.

  .וזה יהיה האושר המושלם והנצחי. ק']
אבל השנה הזאת, אמא, שנת תשע"ד, תהיה שנה    

  -לזכרון  
  שנה של מלחמות והרס נורא...  
  ...שנה של אלימות ומוות  
  שנה של שנאה ונקמה...  
  שנה של קריסה כלכלית ותסיסה חברתית...   
שנה של סגירת חשבונות וענישת הרשעים על   

['ָלֵכן ַחּכּו ִלי ְנֻאם ה... חטאיהם לאורך כל ההיסטורי
ִצי ה', ְליֹום קּוִמי ְלַעד: ִּכי ִמְׁשָּפִטי ֶלֱאסֹף ּגֹוִים ְלָקבְ 

ׁש יֶהם ַזְעִמי, ּכֹל ֲחרֹון ַאִּפי. ִּכי ְּבאֵ ַמְמָלכֹות, ִלְׁשּפְֹך ֲעלֵ 
  ִקְנָאִתי ֵּתָאֵכל ָּכל ָהָאֶרץ'. צפניה ג' ח'].

עלינו לזכור שדבר אחד יכול להציל אותנו:   
  ].[יואל ב': 'ֻׁשבּו ָעַדי ְּבָכל ְלַבְבֶכם...', ע"שתשובה! 

שובו אל ה' בהכנעה מוחלטת, בראשים כפופים,   
מים על כל העברות  שעשינו בלבבות כואבים ונכל

נגד שמו הגדול של הקב"ה. חיזרו אליו כילדים 
סוררים אשר הבינו כי טעו ורוצים לשוב אל האמת. 

' עי...'. ָֹנם [ויקרא כ"ו בענין הגאולה: 'ְוִהְתַוּדּו ֶאת ֲעו
 ַעֶּמךָ  ִּבְרצֹון' ה ָזְכֵרִני': ו"ק ותהלים', ט פרק עזרא' ס

 ֶהֱעִוינּו ֲאבֹוֵתינּו ִעם ָחָטאנּו .ךָ ִּביׁשּוָעתֶ  ָּפְקֵדִני
  ].ש"ע...', ִהְרָׁשְענּו

המסע האחרון שלנו לפני שמגיעים שנת תשע"ד 
  .שנה טובה וחתימה טובה"ה.  לגאולה השלימה, ב

  
  

   של הגלות אחרונותהשעות ה  9
אני רוצה לומר היום שהעולם הפך להיות כה פרוע, 

ם אנחנו לא רגש, וכל כך בלתי הגיוני. וא-כה חסר
אזי אין אפשרות שנוכל לקום מידי  –בוטחים בה' 

בוקר ולעבור את היום. כאשר כל ההתרחשויות 
קורות מסביבכם, כל הדברים  ללוהמטורפות ה

האלה שאמורים כאילו להיות אחד נגד השני, ואז 
הם מתהפכים פתאום בהיפוך הגמור אחד מול 
השני, כאשר אותם האנשים אומרים שני דברים 

ּוִפי [משלי ח' י"ד: 'נוגדים באותה מידת השכנוע מ
וזה דבר וזה דבר וזה דבר וזה דבר אז זה מטריף לחלוטין,  –, ']ַתְהֻּפכֹות ָׂשֵנאִתי

  שקשה מאד לעבור את זה.שקשה מאד לעבור את זה.שקשה מאד לעבור את זה.שקשה מאד לעבור את זה.
האוכל שלנו מורעל. המוחות שלנו מורעלים.   

אנחנו לא יכולים לסמוך על החיסונים שהם נותנים 
אנחנו לא יכולים אנחנו לא יכולים אנחנו לא יכולים אנחנו לא יכולים לנו בקופות החולים בכל העולם. 

ַעל  ְוַעל ִמי ֶיׁש ָלנּו ְלִהָּׁשֵען[' סמוך על שום דבר.סמוך על שום דבר.סמוך על שום דבר.סמוך על שום דבר.לללל
משנה סוף סוטה בענין 'עקבתא  .'ָאִבינּו ֶׁשַּבָּׁשָמִים

אנחנו לא יכולים לסמוך על המשטרה.  דמשיחא'].
במקרים במקרים במקרים במקרים אנחנו לא יכולים לסמוך על הממשלה. 

רבים אנחנו לא יכולים אפילו לסמוך על המנהיגות רבים אנחנו לא יכולים אפילו לסמוך על המנהיגות רבים אנחנו לא יכולים אפילו לסמוך על המנהיגות רבים אנחנו לא יכולים אפילו לסמוך על המנהיגות 
נשאר? אין שום דבר שאנחנו אז מה  הדתית שלנו.הדתית שלנו.הדתית שלנו.הדתית שלנו.

עוד יכולים לסמוך עליו! יש רק דבר אחד שאנחנו 
כן יכולים לסמוך, וזה הקדוש ברוך הוא, ריבונו של 

  העולם.
אזי אזי אזי אזי     ––––אם יש לנו אמונה וביטחון אמיתיים בה' אם יש לנו אמונה וביטחון אמיתיים בה' אם יש לנו אמונה וביטחון אמיתיים בה' אם יש לנו אמונה וביטחון אמיתיים בה'   

אנחנו יכולים אפילו לאכול את  אנחנו מסודרים.אנחנו מסודרים.אנחנו מסודרים.אנחנו מסודרים.
המזון המורעל, אנחנו יכולים אפילו לא לפחד מדי 

המשטרה, ואנחנו יכולים אפילו להיות במצבים מ
[תהלים המסוכנים ביותר, ואנחנו לא צריכים לפחד. 

ִּכי ַאָּתה  ַּגם ִּכי ֵאֵלְך ְּבֵגיא ַצְלָמֶות לֹא ִאיָרא ָרעַּגם ִּכי ֵאֵלְך ְּבֵגיא ַצְלָמֶות לֹא ִאיָרא ָרעַּגם ִּכי ֵאֵלְך ְּבֵגיא ַצְלָמֶות לֹא ִאיָרא ָרעַּגם ִּכי ֵאֵלְך ְּבֵגיא ַצְלָמֶות לֹא ִאיָרא ָרעכ"ג: 
  ].ִעָּמִדי

הוא יתברך הוציא אותנו שלמים ממצרים. והוא   
יוציא אותנו שלמים מהגלות הזאת. הוא ינטרל את 

ים. הוא ינטרל את הקרינה הרדיואקטיבית. הרעל
ואנחנו ואנחנו ואנחנו ואנחנו הוא ינטרל כל דבר שעלול לגרום לנו נזק. 

בניסים בניסים בניסים בניסים     ללוללוללוללונעבור בעזרת ה' את כל הקשיים הנעבור בעזרת ה' את כל הקשיים הנעבור בעזרת ה' את כל הקשיים הנעבור בעזרת ה' את כל הקשיים ה
אבל זאת בתנאי שאנחנו  גדולים ורחמים מרובים.גדולים ורחמים מרובים.גדולים ורחמים מרובים.גדולים ורחמים מרובים.

מחזיקים בו בחזקה, כביכול, ולא עוזבים אותו. 
אנחנו ו ].ַאְׁשֵרי ָאָדם עֹוז לֹו ָבךְ  [תהלים פ"ד ו':

מחזיקים חזק בתורתו, ומשתדלים למלאות את 
רצונו. וזו ההגנה היחידה שקיימת בעולם המבולבל, 

  המזוהם, והאיום הזה שמלא באנשים רשעים.
[ר' כמה יהודים ישרדו? אני לא יכול לומר.   

. המספר לא יהיה קרוב למספרם של סנהדרין קי"א.]
אבל האנשים הטוענים ליהדותם, כך שאינני יודע. 

, העולם מורעל מעשב הארץ עד השמים, ואל תשכח
מהאדמה עד למעמקי האוקיינוס. זה מורעל. מורעל 
על ידי אותם האנשים הרעים שמנהלים את העולם, 
או חושבים שהם מנהלים את העולם. אבל אנחנו 

  נהיה מוגנים. 
הם לא יכלו להרוג אותנו במצרים. הם לא יוכלו   

הם לא יכולים למחות להרוס אותנו בשום מקום. 
מקום, לא עם רעל, לא עם גז, -את היהודים בשום

ְוַאֶּתם ' ו': 'מלאכי ג[לא עם כדורים, ולא עם חרבות. 
. הם לא יוכלו להתפטר מהעם ']ְּבֵני ַיֲעקֹב לֹא ְכִליֶתם

כעת אנחנו נינצל. אפילו המנהיגים של גם היהודי. ו
מדינת ישראל לא יוכלו להכחיד את היהודים 

  אמיתיים.ה
אנחנו חיים בעולם נורא. אנחנו לא יכולים לבטוח   

בכלום. אנחנו היהודים, לא יכולים בשום מקום בו 
אנו חיים לסמוך על הממשלות כולל בארץ ישראל, 

כולל בארץ ישראל, ולא על  –ולא על המשטרה 
ולא Social Security -הביטוח הלאומי ולא על ה

סמוך על האוכל. על שום דבר. אנחנו לא יכולים ל
אנחנו לא יכולים לסמוך על ההכשרים. לא יכולים 

כלום רק על הקדוש ברוך הוא -לסמוך על שום
, והוא ישמור אותנו. לא [תהלים מזמור קכ"א]

רק הוא יציל אותנו!  רק הוא יציל אותנו!  רק הוא יציל אותנו!  רק הוא יציל אותנו!  הרופאים ולא התרופות שלהם. 
 ....ּוֹותּוֹותּוֹותּוֹותִּכי הּוא ַיִּציְלָך ִמַּפח ָיקּוׁש ִמֶּדֶבר הַ ִּכי הּוא ַיִּציְלָך ִמַּפח ָיקּוׁש ִמֶּדֶבר הַ ִּכי הּוא ַיִּציְלָך ִמַּפח ָיקּוׁש ִמֶּדֶבר הַ ִּכי הּוא ַיִּציְלָך ִמַּפח ָיקּוׁש ִמֶּדֶבר הַ [תהלים צ"א: 

  .ל המזמור]ע"ש כ
של  אחרונותשעות החכות עד ללא יכול לכבר אני   

את  ,לראות את ה'שוק'רוצה הגלות הזאת. אני כבר 
ההלם ואת הפחד של האנשים הרעים האלה [שירת 

'], כאשר הם יתפסו ִּתּפֹל ֲעֵליֶהם ֵאיָמָתה ָוַפַחדהים: '
 שהם יימחו לנצח. אני לא יכול לחכות לראות את

הודים האמיתיים צועדים בשמחה היהודים, את הי
ובחיוכים אל תוך הגאולה השלימה, יוצאים 
מהאפילה אל האור הכי יפה, אל האור הרוחני 
הקדוש ביותר שירפא את כולנו, גופנו ונשמתינו 

ֶׁשֶמׁש ְצָדָקה ֶׁשֶמׁש ְצָדָקה ֶׁשֶמׁש ְצָדָקה ֶׁשֶמׁש ְצָדָקה ְוָזְרָחה ָלֶכם ִיְרֵאי ְׁשִמי : 'מלאכי[סוף 
  .']ּוַמְרֵּפא ִּבְכָנֶפיהָ ּוַמְרֵּפא ִּבְכָנֶפיהָ ּוַמְרֵּפא ִּבְכָנֶפיהָ ּוַמְרֵּפא ִּבְכָנֶפיהָ 

השם לעשות כבר סוף  אני רוצה להתחנן אל  
לגלות המרה הזאת. זה מדי קשה, וזה מדי כואב, 
ואני לא מסוגל לראות כמה שהיהודים סובלים. כל 

אבל רוב הגויים הביאו את הסבל  –העולם סובל 
הזה על עצמם, והם עושים תיקון ענקי על כל הרע 

  שנעשה במשך כל הדורות.
ה אני לא יכול להמתין לראות את משיח בא ומגל  

את עצמו, ומוחה את כל אמונות השקר של כל 
השקר. -האנשים שמאמינים בנביאי השקר ומשיח

    ,,,,ְלַהֲעִביר ִּגּלּוִלים ִמן ָהָאֶרץְלַהֲעִביר ִּגּלּוִלים ִמן ָהָאֶרץְלַהֲעִביר ִּגּלּוִלים ִמן ָהָאֶרץְלַהֲעִביר ִּגּלּוִלים ִמן ָהָאֶרץ''''[תפילת 'עלינו לשבח': 
ְויֹאַמר ּכֹל  וכו'. תפילות ר"ה: ְוָהֱאִליִלים ָּכרֹות ִיָּכֵרתּוןְוָהֱאִליִלים ָּכרֹות ִיָּכֵרתּוןְוָהֱאִליִלים ָּכרֹות ִיָּכֵרתּוןְוָהֱאִליִלים ָּכרֹות ִיָּכֵרתּון

. אני כו'.] ֶדךָ ְוֶיֱאָתיּו כֹל ְלָעבְ כו'.  ֲאֶׁשר ְנָׁשָמה ְבַאּפֹו
ִּכי ִליׁשּוָעְתָך [כבר לא יכול להמתין לראות את זה. 

. לא יכול לחכות! אני כל כך ]ִקִּוינּו ְוִצִּפינּו ָּכל ַהּיֹום
. וכל היהודים כל כך ישמחו! [מזמור קכ"ו]אשמח! 

ֶכם ֶכם ֶכם ֶכם ּוְרִאיֶתם ְוָׂשׂש ִלְּבֶכם ְוַעְצמֹוֵתיּוְרִאיֶתם ְוָׂשׂש ִלְּבֶכם ְוַעְצמֹוֵתיּוְרִאיֶתם ְוָׂשׂש ִלְּבֶכם ְוַעְצמֹוֵתיּוְרִאיֶתם ְוָׂשׂש ִלְּבֶכם ְוַעְצמֹוֵתי'''' [ישעיה ס"ו י"ד:
ִיְׂשְמחּו ִיְׂשְמחּו ִיְׂשְמחּו ִיְׂשְמחּו ''''[. והעולם יהיה שמח! ]''''ָנהָנהָנהָנהַּכֶּדֶׁשא ִתְפַרחְ ַּכֶּדֶׁשא ִתְפַרחְ ַּכֶּדֶׁשא ִתְפַרחְ ַּכֶּדֶׁשא ִתְפַרחְ 

.  וה' יטהר . מפרקי קבלת שבת]''''ַהָּׁשַמִים ְוָתֵגל ָהָאֶרץַהָּׁשַמִים ְוָתֵגל ָהָאֶרץַהָּׁשַמִים ְוָתֵגל ָהָאֶרץַהָּׁשַמִים ְוָתֵגל ָהָאֶרץ
, ויקבור את כל [יחזקאל ל"ו כ"ה]את הרעלים 

. ושוב נהיה אחד עם [יחזקאל ל"ט י"ד]המתים 
  הקדוש ברוך הוא, אבינו שבשמים!

סוף נשוב סוף נשוב סוף נשוב סוף נשוב ----אנחנו, הילדים השובבים שלו, סוףאנחנו, הילדים השובבים שלו, סוףאנחנו, הילדים השובבים שלו, סוףאנחנו, הילדים השובבים שלו, סוף   
שלנו, ואנחנו נהיה שלמים ואהובים שלנו, ואנחנו נהיה שלמים ואהובים שלנו, ואנחנו נהיה שלמים ואהובים שלנו, ואנחנו נהיה שלמים ואהובים     לאבא'להלאבא'להלאבא'להלאבא'לה

        !!!![תהלים צ"א ד'][תהלים צ"א ד'][תהלים צ"א ד'][תהלים צ"א ד']ובטוחים ורגועים בחיקו ובטוחים ורגועים בחיקו ובטוחים ורגועים בחיקו ובטוחים ורגועים בחיקו 
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מוישל'ה, היית כל כך שמח כאשר יצאת  אבא:אבא:אבא:אבא:
הבוקר לעריכת ה'כפרות', והיית כזה שמח כשחזרת, 

  אבל אז נשכבת והתחלת לבכות, מדוע?
יתי את התרנגול החי, וראיתי אותו אני רא מוישל'ה:מוישל'ה:מוישל'ה:מוישל'ה:

לאחר שהוא נשחט. ראיתי אותו שוכב בתוך 
והרגשתי שזה אזהרה עבורנו על והרגשתי שזה אזהרה עבורנו על והרגשתי שזה אזהרה עבורנו על והרגשתי שזה אזהרה עבורנו על לולית דם, ש

שנת  האלימות הרבה שתהיה בעולם בשנה הזאת.האלימות הרבה שתהיה בעולם בשנה הזאת.האלימות הרבה שתהיה בעולם בשנה הזאת.האלימות הרבה שתהיה בעולם בשנה הזאת.
תשע"ד תביא אל פני השטח את הרשעות הגדולה 

. ברור, ע"ש] ''''ְוִהְרִׁשיעּו ְרָׁשִעיםְוִהְרִׁשיעּו ְרָׁשִעיםְוִהְרִׁשיעּו ְרָׁשִעיםְוִהְרִׁשיעּו ְרָׁשִעים''''[דניאל י"ב: ביותר 
  ל לטובה, אבל עדיין זה מאד מפחיד.אני יודע שהכ

אתה  זה בדיוק כמו התרנגול לאחר השחיטה.זה בדיוק כמו התרנגול לאחר השחיטה.זה בדיוק כמו התרנגול לאחר השחיטה.זה בדיוק כמו התרנגול לאחר השחיטה.  
החיים ואת הדם שלו מטפטף -רואה את הגוף חסר

על הארץ. והלב שלך יוצא מרחמים על היצור המת 
אבל התרנגול אבל התרנגול אבל התרנגול אבל התרנגול המסכן הזה, ואתה מרגיש מדוכא. 

הזה הומת בהתאם לדיני הכשרות שקיבלנו אנחנו, הזה הומת בהתאם לדיני הכשרות שקיבלנו אנחנו, הזה הומת בהתאם לדיני הכשרות שקיבלנו אנחנו, הזה הומת בהתאם לדיני הכשרות שקיבלנו אנחנו, 
כפי שנכתב בתורתנו  הר סיניהר סיניהר סיניהר סיני    עם ישראל, במעמדעם ישראל, במעמדעם ישראל, במעמדעם ישראל, במעמד

הקדושה. על ידי כך הוא נהפך להיות אוכל מזין 
עבור יהודי צדיק שעושה עליו ברכה, ושמודה לה' 

[ר' שמואל לפני שהוא אוכל את התרנגול ואחרי כן 
  .']ִּכי הּוא ְיָבֵרְך ַהֶּזַבחא' ט' י"ג: '

ובאמת, התרנגול הזה שהיה כה חיוני זמן קצר   
עין, חוזר -שהומת באופן קשה למראיתקודם לכן, ו

יש לו את הזכות להיות אוכל יש לו את הזכות להיות אוכל יש לו את הזכות להיות אוכל יש לו את הזכות להיות אוכל לחיים על ידי הברכה. 

ותרנגול  שמקיים את הצדיק או אפילו יהודי פשוט.שמקיים את הצדיק או אפילו יהודי פשוט.שמקיים את הצדיק או אפילו יהודי פשוט.שמקיים את הצדיק או אפילו יהודי פשוט.
לעולם איננו מת באמת, הוא רק פושט צורה  –כזה 

ולובש צורה חדשה. הוא פשוט מחליף את הופעתו 
  הגשמית לצורה רוחנית.
אדם עובד שים את ההמשמ(בענין עילוי הנבראים 

וכן ענין השולחן שמכפר כקרבנות המזבח: עי"ס  ,ה'
יסוד ושורש העבודה שער הבכורות פרקים א' ב' י'. 
רוח חיים למס' אבות פ"ג מ"ג, סידורו של שבת ח"א 
ש"ה, ס' השולחן הטהור. ור' ס' מסילת ישרים בפ"א 
מחז"ל עה"פ 'אור צדיקים ישמח' וכן בפכ"ו בענין 

ה, השל"ה שער האותיות ק' קדושה, מידת הקדוש
  ראשית חכמה שעה"ק פט"ו).

אני יכול גם לומר אני יכול גם לומר אני יכול גם לומר אני יכול גם לומר כעת לאחר שאמרתי את כל זה,   
שכאשר הסתכלתי על התרנגול המת חשתי שהשנה שכאשר הסתכלתי על התרנגול המת חשתי שהשנה שכאשר הסתכלתי על התרנגול המת חשתי שהשנה שכאשר הסתכלתי על התרנגול המת חשתי שהשנה 

  .תשע"ד תהיה שנה מאד קשהתשע"ד תהיה שנה מאד קשהתשע"ד תהיה שנה מאד קשהתשע"ד תהיה שנה מאד קשה    ––––הזאת הזאת הזאת הזאת 
אני פונה בתחנונים לעם ישראל: בבקשה, עשו   

שליכו את כל הצעצועים התשובה עכשיו! 
הטפשיים  ןזמבזבוזי השלכם. השליכו את הטפשיים 

. וחיו אך ורק [יחזקאל י"ח ל']שלכם מן העבר 
[ברכות יז. רבי יוחנן כו', לעשות את רצון יוצרכם 

מתני' סומ"ס קידושין ואני נבראתי כו', או"ח סי' 
. אהבו איש את רעהו, ואל תרצו ברעת הזולת רל"א]

  .כו']דעלך סני [שבת לא. 
חרדים, -ן אם חרדים או לאכל היהודים, בי  

שעושים נזקים ליהודים אחרים, שיש להם שנאה 
או קנאה בלב על יהודים אחרים כמותם, אותם 
יהודים שמשתתפים בפועל במעשי מלשינות 
(מסירה לרשויות), או פשוט ממש מתענגים לראות 
איך יהודים אחרים נפגעים או מבויישים, אותם 

הם אנשים חשובים יהודים, יהיו מי שיהיו, בין אם 
הם אינם יהודים! הם הם אינם יהודים! הם הם אינם יהודים! הם הם אינם יהודים! הם  –בקהילה או פחות חשובים 

  .[ביצה ל"ב: ר' אבן שלמה להגר"א י"א, ו'] ערב רב!ערב רב!ערב רב!ערב רב!
יהודים יהודים יהודים יהודים לכן, אני מתחנן לכל היהודים האמיתיים,   

שמסוגלים לאהוב בכל לבם יהודים אחרים: עשו שמסוגלים לאהוב בכל לבם יהודים אחרים: עשו שמסוגלים לאהוב בכל לבם יהודים אחרים: עשו שמסוגלים לאהוב בכל לבם יהודים אחרים: עשו 
התפטרו מכל הגשמיות המיותרת,  תשובה עכשיו!תשובה עכשיו!תשובה עכשיו!תשובה עכשיו!

אשר בו הבעל הוא 'עובד יהודי אמיתי -תבנו בית
השם' ו'אוהב ישראל' ו'בעל חסד' ולומד תורה 

, בית שבו האשה היא 'אשת חיל' [אבות א', ב']
אמיתית וצנועה, והילדים הם תמימים, מתוקים, 
יראי שמים, מתנהגים בדרך ארץ ובאמת מאמינים 

, [מזמור קכ"ח] יהודי אמיתייהודי אמיתייהודי אמיתייהודי אמיתי----זה הוא ביתזה הוא ביתזה הוא ביתזה הוא ביתבה' יתברך. 
. ''''ַמה ּטֹבּו אָֹהֶליָך ַיֲעקֹבַמה ּטֹבּו אָֹהֶליָך ַיֲעקֹבַמה ּטֹבּו אָֹהֶליָך ַיֲעקֹבַמה ּטֹבּו אָֹהֶליָך ַיֲעקֹב''''[ ממש 'בית מקדש מעט'ממש 'בית מקדש מעט'ממש 'בית מקדש מעט'ממש 'בית מקדש מעט'

        שובו, שובו, עם ישראל!שובו, שובו, עם ישראל!שובו, שובו, עם ישראל!שובו, שובו, עם ישראל!   .פרשת בלק]
החיים, הייתי מאד -כאשר התבוננתי בתרנגול נטול  

עצוב. אבל אז תפסתי שהתרנגול נתן את החיים 
התרנגול התרנגול התרנגול התרנגול הפיסיים שלו כדי לקיים ולהזין את הצדיק. 
ואנחנו,  עדיין קיים אבל בצורה הרבה יותר גבוהה.עדיין קיים אבל בצורה הרבה יותר גבוהה.עדיין קיים אבל בצורה הרבה יותר גבוהה.עדיין קיים אבל בצורה הרבה יותר גבוהה.

, גם כן נחיה בעזרת השם. לא נזדקק ח"ו בני האדם
לשחיטה אם אנחנו מוכנים להקריב את עצמינו, את 
כל מהותינו לעשות את רצון בוראינו, הקדוש ברוך 

ב ב ב ב ְוַלֲעשֹֹות ְרצֹונֹו ּוְלָעְבדֹו ְּבֵלבָ ְוַלֲעשֹֹות ְרצֹונֹו ּוְלָעְבדֹו ְּבֵלבָ ְוַלֲעשֹֹות ְרצֹונֹו ּוְלָעְבדֹו ְּבֵלבָ ְוַלֲעשֹֹות ְרצֹונֹו ּוְלָעְבדֹו ְּבֵלבָ ''''[תפילת ובלצ"ג: הוא. 
  .. ראה אבות ג' ז']''''ָׁשֵלםָׁשֵלםָׁשֵלםָׁשֵלם

הַֹרְגנּו ָכל הַֹרְגנּו ָכל הַֹרְגנּו ָכל הַֹרְגנּו ָכל ִּכי ָעֶליָך ִּכי ָעֶליָך ִּכי ָעֶליָך ִּכי ָעֶליָך ''''[לחיות כך 'על קידוש השם'   
, המרה זו . תהלים מ"ד. ר' ספר חסידים סי' מ']''''ַהּיֹוםַהּיֹוםַהּיֹוםַהּיֹום

לצורה רוחנית יותר,  חומריתשל צורת חיותינו ה
שהנשמות שלנו הם הנשמות של היהודים שהנשמות שלנו הם הנשמות של היהודים שהנשמות שלנו הם הנשמות של היהודים שהנשמות שלנו הם הנשמות של היהודים תוכיח 

אבל אותם המכונים  שעמדו למרגלות הר סיני.שעמדו למרגלות הר סיני.שעמדו למרגלות הר סיני.שעמדו למרגלות הר סיני.
הם  –'יהודים', שאינם עושים תשובה בדרך כזו 

, אבל לא בדרך פרותשל הכ יםישחטו כמו התרנגול
הם פשוט ייעלמו מן  [תיקוה"ז נט. ע"ש],של קדושה 
. נבלותיהם יהיו [תהלים סו"פ ק"ד]המציאות. 

, ויהיו מזון [ירמיהו ז' ל"ג]מושלכות לכלבים 
ְלׁשֹון [תהלים ס"ח: 'אחרא, ה' יצילנו. - לסיטרא

  .']ְּכָלֶביָך ֵמאְֹיִבים ִמֵּנהּו
אבל מעט מאד אבל מעט מאד אבל מעט מאד אבל מעט מאד לי, סילחו לי על התיאור הציורי ש  

ואולי זה מה שיעזור לכמה  אנשים מתעוררים.אנשים מתעוררים.אנשים מתעוררים.אנשים מתעוררים.
אנשים לעשות משהו מיד עכשיו, כך שהסבל שלהם 

  יהיה הרבה פחות בשנה הזאת שלפנינו. 
שנת תשע"ד, בעזרת ה', תוביל את כל העולם   

אבל תגלה בבירור את אבל תגלה בבירור את אבל תגלה בבירור את אבל תגלה בבירור את לתקופה הרבה יותר קשה, 
הדרך, את המסלול שיוביל את כל עם ישראל אל הדרך, את המסלול שיוביל את כל עם ישראל אל הדרך, את המסלול שיוביל את כל עם ישראל אל הדרך, את המסלול שיוביל את כל עם ישראל אל 

  הגאולה השלימה.הגאולה השלימה.הגאולה השלימה.הגאולה השלימה.
  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
   03-977-00-77ניתן לשמוע מסרים בטלפון: 

לעורר רחמי שמים, עצרות תשובה ותפילה נערכים 
  בכותל וברחבי הארץ מידי ערב ר"ח.  פרטים בפרסומים.

אנא, עזרו לנו להפיץ את האמת. עזרו לנו להציל עוד 
ברחמים. המסרים נשלחים יהודים ולהביא את הגאולה 

דניאל: ברכה מיוחדת   .0527-111-333חינם בדואר. טל 
  לכל מי שעוזר לנו להפיץ את האמת.

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


