בס"ד
סדרת מסרים של מוישל'ה בשיחה עם משפחתו
ירושלים ,אב התשע"ג – חשון התשע"ד
המסרים תורגמו מאנגלית.
 1אנחנו ,בני הדור האחרון
אבא :מוישל'ה ,מדוע היית כל-כך לא רגוע אמש
בשנתך?
מוישל'ה :ביום רביעי בלילה ,חלמתי שסבא )זיידי(
בא אלי מעולם האמת .והוא בכה .והוא היה יחף.
והוא היה עטוף בטלית ותפילין שלו ,והוא בכה.
בגדיו היו קרועים ולא-נקיים ]דניאל ט' ג' ,עזרא ט'
ג'[ ,והוא התיישב לידי ,והוא בכה ובכה.
והוא אמר לי שתהיה גזירה גדולה  -עונש ליהודים
בכל העולם ,בשל העובדה שבירושלים עיר הקודש
מאפשרים לחילול-השם הנורא הזה להתרחש ]ר'
יחזקאל פרקים ח' ט' ,שבת נד .[:ואז הוא פשוט
התיישב ,ובכה ,ובכה .ואני בכיתי איתו.
ואז התעוררתי ,ושוב נרדמתי .הוא היה עדיין שמה -
בחלום שלי .והוא בכה ,ואני גם כן בכיתי.
בליל אמש הדבר הזה חזר שוב על עצמו .הלכתי
לישון ,ושוב ראיתי אותו בוכה.
התיישבתי איתו ,והתחננתי אליו ,אמרתי לו" :סבא,
מה אנחנו יכולים לעשות?"
והוא אמר לי" :תתפלל עבור כלל ישראל! תתחנן
לה' ,שיבין אותנו שהגלות הזו היא מאד ארוכה,
וההשפעה מהעולם הגויי שמסביבנו היא מאד
גדולה ]'תפילת רבי אלכסנדרי' ,ברכות יז,[.
והמשיכה של זה חזקה ביותר ,וזה מבחן הרבה יותר
קשה מאשר הניסיון של ה'עבודה זרה' בימי קדם
]סנהדרין קב :יומא סט .[:מפני שבאותם הימים
היהודים היו עדיין חזקים ]אש"ל להגר"א רפ"ג[,
וכאשר הם עשו תשובה ]נחמיה ט'[ – זה היה מפני
שהם הבינו בלבבות שלהם ובשכל שלהם שזהו
הדבר הנכון שצריך לעשות .ואכן השם הסיר את
היצר-הרע של עבודה-זרה ,מפני שזה היה חזק מדי
]יומא שם[ .אבל כיום ,העולם הגויי הוא חזק
בהנאותיו ותענוגותיו ,ואילו אנחנו  -חלשים ,ואיננו
יודעים איך לעשות תשובה כמו בעבר ]רמב"ם הל'
תשובה פ"ו ה"ד[ .כך שאנחנו מוכרחים להתחנן לה'
שיעזור לנו כפי שהוא עזר לנו לאורך כל ההיסטוריה
שלנו ]ויקרא כ"ו מ"ד[ .ותמיד ה' השמיד את אויבינו
]דברים סו"פ ל"ג[ והציל אותנו ]'וְ לֹא ָנ ַתן ַלמּוֹט
ַר ְג ֵלינוּ' .תפילת ערבית[ ,וה' ימשיך לעזור לכל יהודי
לעשות תשובה ]יומא ל"ט .קידושין ל ,[:והוא ירחם
עלינו ,אנחנו ,בני הדור האחרון ,שכה רחוקים מן
האמת".
"בבקשה ממך ,השם ,תציל אותנו! ]תהלים ק"ו מ"ז[
כי ברגע אחד ,אתה ,הקדוש ברוך הוא ,יכול להעלות
אותנו לפסגות הגבוהות ביותר ]ע"ז יז .[.הנה ,ישנם
עדיין הרבה יהודים שמניחים תפילין ,ואומרים
'שמע ישראל' ,ולומדים תורה ,ושומרים מצוות כפי
שצריך לשמור וכו' ,והם שומרים שבתות וימים
טובים ]רש"י עקב י"ח י"א[ .וזה כבר כמעט אלפיים
שנה שאנו מנותקים מארצנו הקדושה – ארץ
ישראל .ואפילו אלה מאיתנו שגרים בארץ ישראל –
הם בגלות ]מלבי"ם ירמיהו ל"א ו'[ .ובעזרת ה' -
עדיין מחזיקים מעמד .ואפילו שאי-אפשר להשוות
בין המסירות נפש שלנו כאן למסירות-הנפש של
הדורות הקודמים ]שיה"ש ח' .עי' מאמר 'ציפית
לישועה' פ"א[ ,בבקשה ממך ,ה' ,תבין שבשבילנו זה
הרבה".
"בבקשה ,השם ,רחם עלינו ,ותרים אותנו
משפלותינו ]תהלים סו"פ מ"ד ,זוה"ק ויקרא ו ,[:כך
שכאשר משיח יבוא  -נהיה מסוגלים להכיר אותו,
ולקבל אותו ]ונפשי יוד"מ עמ'  ,[102ולחזור אל ה',
ולהתענג על טובו לנצח נצחים ]תהלים סו"פ ט"ז:
'נעימות בימינך נצח' ,תהלים ל"ו .ברכות ל"ד."[:
ואז סבא היקר שלי – נעלם.

ִּׁש ַמע בשמים
 2הקול שלכם י ָ

הגאולה
הגדולה ביותר נגד היהדות ]'וּ ְבתוֹ ֵעבוֹת ַי ְכ ִעיסוּהוּ'[.
והפעולה הזו  -זה דבר יותר גרוע מאשר הנסיון
לעצור את מצות ברית-מילה .כי מי שמנסה לעצור
ברית-מילה ,הרי או שהוא גוי או שהוא ערב-רב.
ואילו הם  -מנסים להרוס את הברית בין השם ובין
עמו ,עם כלל ישראל ]זוה"ק בראשית כז .[:ואפילו
ברוסיה ,שבה רוב האוכלוסיה היהודית עזבה את
היהדות והפסיקה לעשות בריתות-מילה – הרי בכל-
זאת כאשר הגיע הזמן ,אזי הם או הילדים שלהם
שבו לעשות ברית-מילה וחזרו למורשתם ,למסורת
שלהם ]כמו בעת יציא"מ .יהושע ה' ה'[.
אבל דרך החיים הגועלית הזו של הדגנרטים ,שהם
כה גאים בה ,הורסת את השלשלת של הנשמה
היהודית לעולם-ועד ]עי' רמב"ן ויקרא י"ח כ"ט[.
וכמעט מעולם לא היו בעלי תשובה מביניהם .ואין
שום דרך להיות בעל-תשובה ,מפני שהפעולות
שלהם כה-עקומות  -עד שהם איבדו בדרכם
המעוותת את הנצח שלהם במלחמתם נגד בורא-
אבה ה' ְסלוֹ ַח לוֹ' .ניצבים כ"ט ,ע"ש
עולם ]'לֹא יֹ ֶ
וּרבוּ
ברמב"ן[ ,ונגד המצוה הראשונה בתורה ]" ְפּרוּ ְ
אָרץ" בראשית א'[.
וּמ ְלאוּ ֶאת ָה ֶ
ִ
זהו חילול-הקדושה הענקי ביותר ]ויקרא י"ח[.
בנוסף לעובדה שהם צועדים בגלוי באופן חסר-
]'בּגוֹי ָנ ָבל' ,יבמות סג .[:וזוהי חוצפה ענקית
צניעות ְ
המנסה לנאץ את שם ה' ] ַויּ ְַרא ה' ַו ִיּ ְנאָץ ִמ ַכּ ַעס ָבּנָיו
וּבנ ָֹתיו' ,האזינו[ ולכסות את הקדושה בטומאה.
ְ
הילדים היהודים שלנו ,בנים וגם בנות ,לאחר חורבן
בית-המקדש ,במקום לספק את תאוותם של
השבאים הרומאים שלהם ,העדיפו לקפוץ למים
ולטבוע מאשר להחשף לכזה דבר נורא ]גיטין נז.[:
ואילו אנחנו – חרדים ,פוחדים אפילו לפתוח פה
במחאה על חורבנה של ירושלים עיר-הקודש על ידי
"יהודים" שהם ערב-רב ,ללא ספק.
אז כמובן שה' הזהיר אותנו עם ספרי-התורה
שנשרפו בנתניה .מפני שזה מה שאנחנו עושים:
שורפים את התורה עם השתיקה שלנו! ]'ואם העלם
יעלימו ,'...קדושים כ' ד' .ע"ש אוהחה"ק פסוק כ"ב,
ועי' שבת לג' .אף שומע ושותק'[.
כל הצדיקים שהיו לפנינו סייעו בבנין הדרך
המפוארת של היהדות האמיתית לדורות של
יהודים .וכעת  -אנחנו הורסים את כל זה בהרבה
צורות ]ירמיה ג' כ"ד[ ,בכך שאנחנו מאפשרים
להשפלה הזאת לעבור בשתיקה ,ההשפלה לשכינה,
וההשפלה לשם השם ,ולקדושת ירושלים ]'ועיר
האלוקים מושפלת עד שאול תחתיה' ,סליחות .ור'
תפילת 'נחם'[.
ועוד מעט יתירו להם לעשות "נישואין" ,ולחלל גם
את קדושת הנישואין היהודיים .זה מעל ומעבר למה
שניתן להאמין! ]חולין צג .[.ואין אפילו מילה אחת
של מחאה מהמנהיגים שלנו ]ירמיה ה' .ישעיה ג'
י"ג ,שבת נה .[.המנהיגים והעסקנים שלנו מיודדים
עם המחוקקים ועם ראשי-המדינה שעושים את זה
כאן בארץ ישראל ]תהלים נ' י"ח .ביהגר"א לאסתר
ע"ד הרמז א' ה'[.
רק מעט יהודים אמיצים מנסים לשמור על יהדות
טהורה ונקיה ,אבל הרוב הגדול  -פשוט רוצה את
התמיכה הכספית מהממשלה ,ושיתנו להמשיך ללא-
]'א ֶשׁר ֵח ֶלב זְ ָב ֵחימוֹ
הפרעה בחיי הגשמיות שלו ֲ
יכם' .האזינו[.
אכלוּ ִ -י ְשׁתּוּ ֵיין ְנ ִס ָ
יֹ ֵ
ישנם חרדים שעובדים עם הרשעים האלה לשמור
על השקט ,כך שהמושחתים האלה יוכלו להמשיך
ולהתקיף את היהדות בצורה החמורה והקשה ביותר
]מלאכי ב' י"ז ,ישעיה מ"א כ"ד[ ,ובתמורה לקבל
ירץ
ית ַג ָנּב ַו ִתּ ֶ
'אם ָר ִא ָ
כסף עבור עצמם ]תהלים שםִ :
ִעמּוֹ'[ ועבור המוסדות שלהם ]חבקוק ב' י"ב[.
אָרץ
ַתּ ֱחנַף ָה ֶ
ואנחנו מוכרים את הנשמות שלנו ]ו ֶ
ַבּ ָדּ ִמים ' .תהלים ק"ו ע"ש[.

בדור שלנו ,בימינו ,ישנם הרבה דברים גרועים ה' יודע מי באמת בוכה מכל הלב ,אפילו שהקול
]סומ"ס סוטה[ ,אבל המצעד המרושע הזה הוא שלהם איננו נשמע .ואם אתם מוחים בדרך שלכם
כנגד התועבה הזאת ,כנגד חילול השם האיום הזה
"הדובדבן" של עוגת-הארס המורעלת.
ִשׁ ַמע בשמים! ]' ַו ַיּ ְק ֵשׁב ה'
– אזי הקול שלכם י ָ
ואף-אחד כמעט אינו מרים את קולו למחות על זה
]ישעיה נ"ט י"ד[ ,על החוצפה הקשה הזו ,ההתרסה ַו ִיּ ְשׁ ָמעַ ,ו ִיּ ָכּ ֵתב ֵס ֶפר זִ ָכּרוֹן ְל ָפ ָניו ,'...סוף מלאכי[.

טעון גניזה

 3אתה תציל אותנו!
אני רוצה לומר לכם ...בעצם לא ,אינני רוצה לומר
אומר לכם :אני הולך ונהיה יותר
לכם – אבל אני כן ַ
ויותר שבור .אנשים יצאו מדעתם לחלוטין!
הזוהמה וההיתנוונות היא הרבה מעבר למצעד-
התועבה החלאתי הזה בחוצות ירושלים ]צפניה
אָלה ָה ִעיר ַהיּוֹ ָנה'[.
ג'':הוֹי מ ְֹראָה וְ ִנ ְג ָ
העובדה שהמצעד התאפשר בחופשיות מוחלטת
ברחובות ירושלים עיר-הקודש אומרת שעם-ישראל
]'כּי ִשׁ ֵחת ַע ְמּ" ָך' ,כי-
מלא בסוג כזה של אנשים ִ
תשא[ .אנשים שמנהלים מלחמת-עולם כנגד הקדוש
ברוך הוא ותורתו הקדושה .זו קבוצה של אנשים
חזקים להדהים ,של בני-אדם עקומים ,השקועים
בסגנון-החיים הדגנרטי של השטן עצמו ,קבוצה של
אנשים שרוצים לשלוט על העולם ]חלק קט.[.
וזה אומר שהאנשים האלה זה לא רק אותם יצורים
מגעילים המתגודדים במועדוני-הלילה שלהם ,בכל
סוגי הבארים והפאבים למיניהם ]תהלים נ"ט:
ֶהמוּ ַכ ָכּ ֶלב'[.
'יָשׁוּבוּ ָל ֶע ֶרב י ֱ
וזה אומר ֶש ַמה שנקרא ה'אליטה' במדינה שלנו –
שייכת לאותה הכנופיה שכה מתריסה נגד רצון
השם ,אלה שרוצים את כולנו מתחת לשליטה
שלהם ]' ָה ָבה ִנ ְב ֶנה ָלנוּ ִעיר וּ ִמ ְג ָדּל' .נח י"א[.
וזה אומר שהנגע הממאיר הזה פשה בממשלה
]'בּית ַו ַעד ִי ְה ֶיה ִלזְ נוּת' .סוף סוטה ע"ש[ ,במקצוענות
ֵ
הרפואית ,בבתי המשפט ,בבתי הספר וכו' ,ואפילו
בישיבות ,שה' ישמור ויציל אותנו.
וזה אומר שהמלחמה נגד השם ,שלא נדע ,הפכה
]'כּ ִנ ְמרוֹד ִגּבּוֹר ַצ ִיד
להיות גלויה ,ציבורית וענקית ְ
יהם ֵק ְד ָמה'[.
ִל ְפ ֵני ה' .נח שם ,ור' סוכה נג' :וּ ְפ ֵנ ֶ
וזה אומר שכל מה שנקרא 'עולם-הארצות-
המתורבתות' מונהג על ידי אנשי-שטן אלה.
וזה אומר שאם הם ממשיכים במסלול הזה ,אם ה'
יתן להם להמשיך ,חס ושלום ,אזי הם עצמם
עלולים להרוס את העולם ביחד עם עצמם ]כדור
יתם ֶאת ָהאָ ֶרץ'[.
המבול'ִ :ה ְנ ִני ַמ ְשׁ ִח ָ
והם לא מבינים את זה ,מפני שהם כל-כך ספוגים
בשקרים של העולם ,הם כה מחוברים לשטן שהוא
ה'נחש' בכבודו ובעצמו ]'זוהמת הנחש' ,שער הן'[,
והם כל-כך שיכורים על הדם שהם מוצצים  -עד
שהם לא מסוגלים לראות שום-דבר באופן מפוכח.
מנהיגי העולם והמחוקקים נראים כה מתורבתים
בחליפותיהם המגוהצות ועניבותיהם האלגנטיות,
עם עורם השזוף ותספורתם האופנתית .אבל מתחת
ָער' ,תהלים פ'[,
להופעה הזו הנקיה-למראה ]' ֲחזִ יר ִמיּ ַ
מסתתר ְ'פּ ִנים' שהלב שלו והנפש שלו הוא רקוב,
]'נ ְבעוּ ַמ ְצפּוּ ָניו' ,ס' עובדיה .עי' ב"ק
מושחת ומכוער ִ
ג :ועי' שבת קמ"ט .[:זה מרופש לחלוטין עם הרוע –
עד כדי כך שלעולם-לעולם לא יוכל לעשות תשובה.
ויש בין האנשים האלה – גם כאלה המכונים
'יהודים' .וברור ללא כל ספק שהם ערב-רב ,או שהם
'עמלק' ,או אולי בכלל הם לא יהודים .וזהו העולם
אָרץ
יתי ֶאת ָה ֶ
"ר ִא ִ
שאנו חיים בתוכו ]ירמיהו ד'ָ :
וְ ִהנֵּה תֹהוּ ָובֹהוּ''[.
ומה אנחנו עומדים לעשות? כיצד אנחנו יכולים
לעבור את זה? אני יכול רק להתחנן אל ה' שירחם
על עמו וירחיק את הטינופת הזאת מאיתנו .שה' לא
יאפשר זאת ,חס וחלילה ,שנזוהם ע"י חיות-אנוש
הללו ששולטות על העולם ]'בּוֹ ִת ְרמוֹשׂ ָכּל ַח ְיתוֹ
ָי ַער'.ב"מ פ"ז.[:
אוי ,תרחם עלינו ,השם! רחם עלינו!
הרוצחים האלו ,החיות האלה ,אין להם שום רגש
של אנושיות לבריאה שלך ]סוף יונה[ ,הם רק
יודעים מהתאוות שלהם .הם אוהבים לרצוח! הם
אוהבים להרוג! וזה לא מסתיים ביהודים ,אבל הם
שונאים את היהודים הכי-חזק.
והכי-הרבה הם שונאים יהודים חרדים ,דתיים .מפני
שאנחנו הקרובים ביותר לאמת.
והאמת  -טהורה ,נקיה וזכה בכל צורה ואופן –
ולעולם זה לא קשור עם רוע.
בבקשה ,ריבונו של עולם! עזור לעם-ישראל המסכן
שלך ,שהוא כל-כך סובל ,שהוא כל-כך מבולבל,
שהוא כ"כ מסתתר מלדעת את האמת ,האמת הכל-
כך ברורה ]ישעיה ו' י"ד[ .עזור לנו! זה מפחיד מאד.

כל-כך הרבה מאיתנו סוגרים את השכל שלנו מן  5אנחנו נהיה טהורים וזוהרים
האמת ,אבל תעזור לנו להבין את זה ,לא משנה מה
]'ל ְפקוֹ ַח ֵעי ַניִ ם ִעוְ רוֹת' .ישעיה מ"ב ז'[.
ִ
אתה תציל אותנו!
אתה תושיע אותנו!
ואתה תביא את המשיח! ]שם מ"ג י"א[
ואתה תוציא אותנו מהגלות האיומה הזו,
ההתפזרות הנוראה הזו ]דברים ד' כ"ז[ המסתיימת
לה בצורה כה קשה.
אנא ממך ,רבונו של עולם ,תמשוך אותנו החוצה
מהלכלוך והרפש ,אל מחוץ לגלי האפר ולהבות
האש .תחלץ אותנו שלמים ותציל אותנו!

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

מאמי ,אני רוצה לכתוב כעת על העתיד ,העתיד
]'מה ַרב טוּ ְב ָך ֲא ֶשׁר ָצ ַפ ְנ ָתּ' .ס'
המרהיב שמצפה לנו ָ
דניאל ,2עמ'  .[182ואני רוצה לומר לכם ,שלא אתם,
לא אני ,ואף לא האיש הגדול ביותר שחי כיום יכול
לדעת או לתאר איזה גן-עדן נפלא ומושלם מצפה
לנו בעולם-של-משיח ]ברכות סג :שבת סג .ילקו"ש
דברים תתקס"ד ,שומ"א מאמר נחמות ישראל[.
כאשר המשיח יגיע – יהיה לנו שוב את בית-
המקדש שלנו .וזה יהיה בית-המקדש הגדול ביותר
אי-פעם ]' ָגּדוֹל ִי ְה ֶיה כּבוֹד ַה ַבּ ִית ַה ֶזּה ָהאַ ֲחרוֹן' ,חגי
ב'[ .זה יהיה נצחי ,ואף אחד לא יוכל להחריב אותנו
]יחזקאל ל"ז כ"ו[ .לא תהיה שנאה ,לא מלחמות ,לא
שפיכות דמים ]'לֹא ָי ֵרעוּ וְ לֹא ַי ְשׁ ִחיתוּ' .רמב"ם
אָבינוּ',
אַתּה ִ
מלכים[ .השם יהיה אבינו לנצח ] ִ'כּי ָ
ישעיה ס"ג[ .ואנחנו נתעדן בחום ובעונג של אורו
יתברך .ואנחנו נלמד .אנחנו נלמד תורה יומם ולילה
]'כּי ָמ ְלאָה ָהאָ ֶרץ ֵדּ ָעה ֶאת ה'' ,רמב"ם שם,
בכל דרך ִ
ועי' רש"י בפתיחת שיה"ש ,עץ יוסף סו"פ אין
עומדין בשם רס"ג ,אש"ל סו"פ י"א ,שימ"ש כל"י
פ"א[ .ונמשיך להיות יותר ויותר רוחניים ]'דעת
תבונות' לרמח"ל[ .הגופים שלנו יהפכו יותר רוחניים
]חלק צב .[:וזה ימשיך עוד ועוד ,ההתמשכות של
הבריאה ]ישעיה נא טז ,ושם סו כב[.
]'ע ִין לֹא
מאמי ,אני לא יכול אפילו לתאר את זהַ ,
ָר ֲא ָתה ֱאלוֹ ִקים זוּ ָל ֶת ָך'[ ,אבל עד שאנחנו מגיעים
לאותו שלב ,זה הולך להיות כה-מפחיד וכה-קשה.
כמו שאנחנו רואים שבסוריה כעת אנשים
מתפוצצים ,אנחנו שומעים על זוועות נוראות שלא
שמענו מזה שנים אודותם .אנחנו שומעים על
הריגות חסרות-לב ,שומעים על דם שזורם ,ופצצות,
ואש וכל הסוגים של דברים נוראים ]בלק כ"ד כ"ד:
'וענו אשור'[ .אנחנו שומעים שיש עשן ,ויש חום,
ושאנשים לא יכולים לנשום ,ושהם נשרפים למוות
או שהם נערפים ,שלא נדע ,שלא נדע .האכזריות
והדגנרציה של העולם-הזה הופכת להיות כה-נוראה
 שזה נראה כאילו ה' הוריד את הגיהנום ישר לתוךהעולם הזה.
ובסוף  -ישארו כל היהודים האמיתיים ]'וְ ָה ָיה
ַה ִנּ ְשׁאָר ְבּ ִציּוֹן וגו' ,ישעיה ד'[ .אנחנו נהיה אמנם
תשושים ועייפים ]'וְ ַכד ִי ְפקוּן ִמ ָגּלוּ ָתא ָה ִכי ְיהוֹן
ירין' .זוה"ק משפטים קכ ,[:נהיה שחורים
ְתּ ִב ִ
ומפוייחים ,אבל ה' יחזור ויחיה אותנו .והוא ינקה
אותנו מכל האפר שהצטבר עלינו.
ואנחנו נהיה נקיים ,ואנחנו נהיה זוהרים ,ואנחנו
'שׁ ֶמשׁ ְצ ָד ָקה
נירפא על ידי אור השם ]מלאכי ג'ֶ :
יה' .נדרים ח.[:
וּ ַמ ְר ֵפּא ִבּ ְכ ָנ ֶפ ָ
אוי ,אני כל-כך מצפה לרגע הזה! אני כל-כך שבור
מהכיעור של העולם-הזה ,מהבוגדנות של העולם-
הזה ]תהלים י'[ ,שהפך להיות גיהנום עלי אדמות.
וזה הולך להיות רק יותר ויותר גרוע .אני מחכה
לאור הגדול הזה שירפא את הגופים שלנו ואת
הנשמות שלנו ,ויביא אותנו לתהליך המתמשך של
היצירה'] .ישראל נושע בה' תשועת עולמים ...עד
עולמי עד' .ישעיהו מ"ה[ֵ .אין עוֹד ִמ ְלּ ַבדּוֹ!

אני עדיין מאד אומלל ,למרות שאני נראה שמח
יחסית .האמת מגלה את עצמה ,בקצב מהיר וסוער.
ועדיין למרות זאת ,אנשים לא מגיבים .הרבה – כן,
אבל הרוב – לא! כל העולם מוּלך שולל באופן
ענקי במידה שלא-תאומן ,ואף אחד או מעט מאד
בני אדם מעניקים תשומת לב .אין תגובה ]ב"ק נב.
'עביד לנגדא סמותא'[ .אז או שהאנשים כה-
מבולבלים שהם מעדיפים בכלל לא לחשוב על זה,
]'נ ְמ ַשׁל ַכּ ְבּ ֵהמוֹת ִנ ְדמוּ'.
או שהם פשוט סתומים ִ
תהלים מ"ט[.
סיבה נוספת לכך שמתעלמים מן האמת  -זה
שאנחנו כל-כך מפחדים לאבד את הביטחון
המשפחתי ,את הביטחון הפיננסי וכו' ,למרות
שאנשים כה רבים בין כך אין להם גם את זה.
אך לאמיתו של דבר ,זה מדהים עד לאיזו רמה
הגיעו השקרים ]'האמת נעדרת'[ .איך קבוצה קטנה-
יחסית של אנשים עקומים ,חולי סאדיזם ,יכולה
לשטות בכל העולם כולו ,להוציא מיעוט-קטן-
ביותר ,שלרוב הם מנותקים מן הכלל ,והינם
קרובים לאמת ,וטורחים קשה מאד בנסותם להביא
לכך שאנשים יבינו את האמת ,מה מתרחש באמת.
חבריי היהודים יגידו לי" :אתה חייב לבטוח בה'!
מה אתה צריך בכלל להיכנס לכל הפוליטיקות על
כל מה שמתרחש?! פשוט תבטח בה'!" אבל למרות
זאת ,כאשר הם אומרים לי את זה – הלב שלי
מתכווץ ,והבטן שלי נתקפת בכאבים נוראים .כי מה
שהם באמת אומרים לי ,זה לא שהם כה דוגלים
בביטחון בה' בכל רצינותם .המילים הללו רק
מראות שהם רוצים שאשתוק ,שלא אפריע להם את
הפנטזיה החלומית ,את הרוגע הדמיוני שלהם.
אבל אני לא יכול לשתוק!
בודאי ,בראש ובראשונה אנחנו חייבים לבטוח בה'.
אך הרי בכל זאת ,ה' עשה את העולם בצורה כפי
שהוא קיים ,וה' חושף ומראה את השקר ,את כל
השקרים .וה' מראה לנו מה זאת אומרת" :רע"
באמת ,ואם אנחנו מתעלמים מזה – זה אומר
שאנחנו הולכים נגד רצון ה'! וכל אחד שרואה את
האמת ומתעלם ממנה ,וחוזר שוב לדרך החיים
הטיפשית – הוא עושה בזה עבירה גדולה! ]יחזקאל
ל"ג[ .וכל יהודי שרואה את האמת הזו כה-ברור
ובוחר להתעלם מזה ,כי 'לעשות תשובה' – זה לא
הדבר שיש לו בראש בדיוק עכשיו – אז היהודי הזה  6זה הזמן ,עם ישראל! עדיף שתפעלו ביחד!
הוא במצב גרוע ביותר ]'שׂוֹ ֵנא תּוֹ ָכ ַחת ָימוּת' .הל' כל-כך הרבה דברים מתרחשים בעולם הזה מדי יום
תשובה פ"ד ה"ב ,שערי תשובה ב' י"א[.
ביומו .משעה לשעה ומדקה לדקה  -אנחנו לא
ואני יודע שרוב אחיי היהודים מתעלמים מן יודעים איזה דבר ענקי חדש עומד להביא אותנו
האמת ,מפני שהם לא רוצים לסבול .הם מפחדים להרגיש המומים ,מבוהלים ,חרדים וכו' ]תהלים
לדעת שאנחנו מגיעים לסוף .הם התרגלו לחיים מ"ו[.
ספוגי-הגשמיות האלה ,והם מאד לא רוצים שזה התהפוכות בארצות-ערב הם מאד מפחידות ]הדור
ישתנה .ואפילו שזה כבר השתנה .אבל העקשנות האחרון פרק י"ד[ ,במיוחד לאלה שחיים בארץ-
שלהם – זה להמשיך ,מה שלא יהיה ,עם חלומות -ישראל .אבל הישראלים לא נראים כל-כך מוטרדים.
השוא שלהם ]סנהדרין סד ,[.עם מטרות-השוא הם ממשיכים להיות חסרי-דאגה או שממשיכים
בחיים שלהם .והם רוצים אפילו להתעלם מן לרוץ ממקום למקום לעשות לפרנסתם ,ולא דואגים
העובדה שעצם החיים שלהם נמצאים במצב של יותר-מדי ברצינות בנוגע לכל מה שמתרחש.
איום .ולא רק החיים שלנו  -אלא גם החיים של בכל העולם ,בעולם הענק ,זה נראה כאילו הדברים
ַתּ ַל ֲה ֵטהוּ ִמ ָסּ ִביב וְ לֹא י ָ
הילדים שלנו ,שלא נדע ]'ו ְ
ָדע' ,שקטים יותר ,אבל באמת מתרחשים דברים גדולים,
ישעיה מ"ב ,ערש"י[
דברים מפחידים מאד מתרחשים ,דברים שיביאו
ובכל זאת ,כן ,עלינו לשוב אל ה' ,ולעשות תשובה אותנו להתפוצצות ענקית ענקית! הסוף מגיע מאד
שלימה .אבל תשובה ממש שלימה ]' ַעד ה' ֱאלוֹ ֶקי ָך' .קרוב! כל אחד עם קצת מוח בקדקדו ,עם איזושהי
'ונפשי יוד"מ עמ'  .[108אנחנו חייבים לשבור את יכולת הרגשה בכלל ,יכול להרגיש ,יכול לראות ,את
התלות שלנו בשקר  -שזה הגשמיות ,ולהגיע לאמת .ענני-החושך הנוראים המצטברים בכל כיוון .השמים
שזה אומר שעלינו להקריב את עצמינו עבור מלאים אותם ,והם חוסמים את כל קרני האור לבל
האידישקייט ,להקריב את הנוחות שלנו ,ואת דרך -תחדורנה .כמובן שאני מדבר בצורה ציורית ]צפניה
החיים שלנו שכה הזדהמה בגשמיותה ,ורק להתקרב א'[ ,אבל זו התחושה בפנים ,זו ההרגשה של כל
אל ה' .ואם נחיה על קידוש ה'–אזי לא נצטרך אדם שיכול לראות את האמת ולהרגיש מה
למות על קידוש ה'! ]יחזקאל טזָ ' :וא ַֹמר ָל ְך ְבּ ָד ַמיִ ְך מתרחש.
ֲחיִי'[

אני עומד להזהיר אתכם ,שזהו הזמן לעשות
תשובה ,עם ישראל! ]'כלו כל הקיצין וכו' ואין הדבר
תלוי אלא בתשובה' ,חלק צז .[:אני אומר לכם ,עם
ישראל ,שהזמן הגיע! הייתי אפילו צופה שכאשר
חג-הסוכות יהיה מאחורינו ,כאשר נחזיר את ספרי-
התורה לאחר שרקדנו איתם בשמחת תורה ואמירת
ההבדלה – העולם שלנו יהיה עולם שונה.
)הסבר של מוישל'ה לגבי משפט זה  -בעלון השני(
אני רוצה לומר לכם ,שמזה שנים רבות,
האוטיסטים המבוגרים וגם הילדים האוטיסטים,
היו כותבים ,ומדברים ,ומזהירים ,ואנשים היו
אומרים" :אוהו! כבר אמרת את זה! זה עדיין לא
ָחישׁ'[.
קרה!" ]ישעיה כ"חַ ' :ה ַמּ ֲא ִמין לֹא י ִ
אמת .כל אחד רואה שהעולם הפך להיות קשה
יותר ,מוזר יותר ,מלא בדברים מטורפים
שמתרחשים .הצד המרושע והאפל של אוכלוסיית
העולם  -מגיע וצף למעלה אל פני השטח ]'וְ ָע ָלה
ָבּ ְאשׁוֹ וְ ַת ַעל ַצ ֲח ָנתוֹ' .עי' סוכה נב .[.הרישעות,
הלכלוך ,הרוע מתפשט בכל מקום ונוזל מכל פינה,
אבל עדיין האדם הממוצע רוצה להמשיך את חייו
הרגילים.
זה ממש מאד דומה למלחמת העולם השניה! כמו
התקופה הסמוכה לפני פרוץ מלחמת העולם ה.2-
אלא שההבדל העיקרי הוא ,שכמה רשע שהיטלר
היה – הרי חולי-המאניה האלה הללו שמנסים
להשתלט על העולם ,הם פי-עשר יותר רעים ,אולי
אפילו פי-מליון יותר רעים .והם הממונים
והמופקדים על כל סוגי הנשק ,על כל סוגי הרעלים
שהם כבר פלטו אל תוך העולם ]תהלים ק"מ[ .והם,
מוכנים להרוס את רוב העולם ,בלי בעיות ,בכדי
להשיג את הכח המטורף שלהם .באופן בסיסי ,הם
לא שונים מהדורות הקודמים של הרשעים ,רק
שהם  -יש להם הרבה יותר יכולת טכנית לשלוט על
העולם.
אז כעת ,היכן נזרקנו ,עם ישראל? איך אנחנו
נכנסים אל התמונה הזאת? זה בדיוק כמו
שהנבואות אומרות! ]מגילה יד .רש"י ד"ה 'נבואה
שהוצרכה לדורות'[ .תקראו את הנבואות ותדעו
בדיוק איפה אנחנו משתלבים בתמונה.
זה הזמן ,עם ישראל! ועדיף שתפעלו ביחד!
זה הזמן לעשות תשובה! אתם לא יכולים לבטוח
יותר על שום דבר ,כלום .רק על השם! אנחנו נהיה
מעורטלים מכל דבר שיש בידינו ]ר' חוה"ל הקדמת
שער הביטחון[ .הדבר היחיד שיהיה לנו להשען
עליו-זה הביטחון שלנו ,ואהבת-ה' שלנו.
אם אנחנו באמת מוכנים להקריב את עצמינו
עבור השם ,ולהודות שכל דבר שהוא עושה – זה
לטובתינו ,אזי אנחנו נינצל .וזה לא הולך להיות קל.
שוב ,אני מזהיר אתכם! תעשו חשבון-הנפש .תעשו
חשבון מדויק! ]'יפשפש-ימשמש במעשיו' ,ערובין
יג [:תעשו פירוט של כל העבירות שלכם ]יומא פו:
ועי' זוה"ק ויקרא כ ,[.של כל החולשות שלכם ,של
כל העבירות שלכם נגד ה' ,שלא נדע ,של כל
העבירות שלכם בין-אדם-לחבירו ,ותבקשו מחילה.
תתחננו למחילה.
וזה לא מספיק לבקש מחילה ,עליכם לבכות!
]'בּ ְב ִכי ָיבוֹאוּ' .ירמיהו ל"א[ .עליכם להרגיש צער כזה
ִ
גדול שעשיתם את זה ,שאי-פעם נכנסתם לטיפשות
הזאת ,לשנוא איש את רעהו ,לנסות להשיג נקמה,
או לקחת דברים שאינם שלכם ,או לעשות כל סוג
של עבירה שזה כנגד התורה .תבכו על זה! תרגישו
בלב שלכם שהלב שלכם בוכה על זה ]'וְ שׁוּבוּ ָע ַדי
ְבּ ָכל ְל ַב ְב ֶכם ְבּצוֹם וּ ִב ְב ִכי וּ ְב ִמ ְס ֵפּד' .ס' יואל[.
אתם חייבים לעשות זאת ,עם ישראל!
הדברים הולכים כעת להיות מאד קשים .הם
הופכים קשים יותר ויותר .בכל אופן ,זה הולך
להשתנות בצורה דראסטית .בפתע פתאום ,תוך
דקה אחת ,הכל ישתנה! ]ירמיהו ו' כ"ו[ אנחנו נקבל
'שוק' ,הלם ענקי ,אבל כל העולם ישתנה .המציאות
תהיה שונה לגמרי!
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
משנה כמה עושר יש לכם .זה לא עומד לעזור לכם
]עי' גיטין נו .מעשה דמרתא בת ביתוס[ .זה עומד
להיעלם כמו כל דבר ]ישעיהו פרק ב'[ .כולם יהיו
באותו המצב .לכולם יהיה אותו דבר .האנשים
היחידים שיהיו 'עם הראש על פני המים'  -יהיו אלה
עם ביטחון בה' ,עם אמונה ,והם לא יהיו כה
נפחדים.

עם ישראל! זה באמת לא בדיחה בכלל .וזה מגיע
קרוב מאד .וכל האזהרות שהיו לכם מכל הכיוונים,
כל הטרגדיות ,שלא נדע ,כל הצדיקים שנלקחו
]'ה ַצּ ִדּיק אָ ַבד וְ ֵאין ִאישׁ ָשׂם ַעל ֵלב'.
מהעולם הזה ַ
ישעי' נ"ז[ ,כל הדברים המפחידים  -כמו מצעד
המנוולים בירושלים ,כמו כתישת עצמותיהם של
יהודים שנפטרו לפני אלפי שנים ,הדברים האיומים
האלה מביאים עלינו דברים איומים אחרים .ואנחנו
צריכים לעשות תשובה!
כמו כן ,אם אנחנו לא מרימים את קולותינו ,ולא
מביעים התנגדות ,ולא מוחים ,אם איפשרנו
לירושלים להיות מחוללת עד עפר ואשפות ,אם
איפשרנו לקברות קדושים להיות מחוללים – אז
אנחנו עשינו שגיאה ,טעות ,ויהיה עלינו לשלם
]שבת סו"פ 'במה בהמה'[.
עלינו לבקש מחילה מה' ,עלינו לעשות תשובה
אמיתית .וזו עבודה קשה  -לעשות תשובה .עליכם
לקרוע את בגדיכם ולבכות .ועליכם להרגיש כמה רע
הייתם ,כמה גרוע הייתם ,ולהתחנן לה' לעזור לנו
להרוס את הרע שבקרבנו ,ולחזור רק אליו.
ורק יהודים אמיתיים שעמדו בהר-סיני יהיו
מסוגלים בכלל לעשות זאת .שום ערב-רב לא יהיה
מסוגל לעשות זאת ,מפני שאין לו את הנשמה
היהודית ,והוא לא יכול אי-פעם להיות כ"כ קרוב
לה' ,ועדיין יש לו עבודה-זרה בתוך ליבו ]'לֹא ִי ְה ֶיה
ְבּ ָך ֵאל ָזר' .תהלים פ"א עיי"ש .עי' שבת קה.[:
אני מזהיר אתכם ,עם ישראל! הגויים לוטשים את
עיניהם על ארץ-ישראל .הם רוצים לשלוט על ארץ-
ישראל! והם לא רוצים את המשיח שהוא יהיה
יהודי .הם רוצים את המשיח שהוא יהיה אחד
מהאנשים שלהם .והניצחון הגדול שלהם ,לפי השכל
העקום שלהם ,שלא נדע ,זה כאשר הם יושבים
בירושלים ושולטים ,ח"ו ]תהלים פ"ג י"ג[.
אני לא מדבר על הערבים .אני מדבר על אדום .וזה
מה שהם מתכננים פה ,עם ישראל ]ר' ישעיה כ"ה
ו'[ .כך שאם אתם חושבים שיהיה לכם פיקניק כאן
בארץ-ישראל ,תחשבו על כך פעם נוספת!
השם יגן עלינו ,השם יעזור לנו ,אבל עד שהוא
עושה זאת – אנחנו הולכים לעבור מבחן ענקי קשה
מאד של אמונה וביטחון בה'.
לכן ,יהודים בכל העולם ,אני מתחנן אליכם ,יהודים,
אחי ,אחיותיי ,בבקשה ,בבקשה ,אל תעשו את זה
קשה! אל תעשו זאת יותר קשה! תשובו! חיי
הגשמיות של עגל-הזהב נגמרים .תקבלו זאת –
ותלכו בדרך האמת!
תהיינה התפוצצויות אטומיות! ]יואל ג' ג'[
ויהיו חיילים שקוטלים אזרחים! ]חבקוק ג' י"ב[
ויהיה תוהו-ובוהו בעולם! ]ישעיה כ"ד כ'[
ויהיה רעב! ]עמוס ח' ,ע"ש[
הכסף שלכם לא יעזור לכם! ]יחזקאל ז' י"ט ,צפניה
א' י"ח[ .אמנם ארץ ישראל תעבור את זה יותר קל
יטה'[ ,אבל בכל זאת  -אנחנו
]'וּ ְב ַהר ִציּוֹן ִתּ ְה ֶיה ְפ ֵל ָ
נעבור את זה קשה .אני מזהיר אתכם! בבקשה,
תעשו תשובה ,ותשרדו!...
תעשו תשובה ,עם ישראל! ותזעקו אל ה' ,ותעשו
תשובה!

 7מלחמת העולם הראשונה ,מלחמת העולם
השניה ,וכעת מלחמת העולם השלישית

אבא :מה קורה בסוריה?
מוישל'ה :אני רוצה לומר לכם ,שכל הדבר הזה עם
סוריה  -זה קטע אחר של הסרט .הם הכניסו את
אל-קעידה! אז כעת ,אל-קעידה זה פתאום משהו
נחמד ...בצד של האמריקאים ...עם הילדים
המסכנים שנהרגו...
אבל הם כולם רוצחים .כל הסורים – רוצחים ,ולא
משנה מי עושה מה ,אבל בטוח שכל הסיפור הזה
עם סוריה  -זוהי תחבולה שמטרתה לחסל לחלוטין
את כל הארצות של "ישמעאל" ,ולהביא את כל
העולם לעימות גדול יותר ,גדול בהרבה .בודאי
העימות הגדול ביותר שידוע לנו אי-פעם בעולם ]ר'
זוה"ק סו"פ וארא לא ,.לב אליהו ח"ב עמ' קע"ב
בשם החפץ חיים זצ"ל[.
מה בדיוק הקטע כעת? אינני יודע .אני כן יודע
שבמשך השנה הקודמת שהיתה שנת תשע"ב,
ובשנה הנוכחית המסתיימת כעת  -תשע"ג ]' ַו ִתּ ְג ַעשׁ
ַו ִתּ ְר ַעשׁ ָהאָ ֶרץ' .מזמור י"ח[  -כל העולם כולו עבר
שינוי ענקי .ואלה שלא רואים את זה  -הם פשוט
עיוורים ,או שמעוורים את עצמם מן המציאות
]'ה ִעיוְ ִרים ַה ִבּיטוּ ִל ְראוֹת' .ישעי' מ"ב י"ח[.
ַ
ושום דבר בעולם לא נראה אותו-הדבר ,כמו לפני-

כן .אנו מופצצים כל הזמן באירועים מפחידים .ואם
אנחנו מסתכלים היטב באירועים המפחידים הללו,
ברוב הפעמים הם 'מיוצרים' .וזה מאד ברור .כי
העבודה הזאת עלובה יותר מאשר עבודתו של
התסריטן הגרוע ביותר בהוליווד .הם כותבים
לעצמם את הסרט ,הם תוקעים את השחקנים
שלהם בעצמם ,והם משחקים את זה – כאילו שזה
'האמת' ,והאוכלוסיה המטופשת של העולם – נוהה
אחרי זה בעינים עצומות.
והרשעים האלה – הם הגלגולים של הרשעים
הגדולים ביותר שחיו אי-פעם ]דניאל י"ב[ .והרשעים
האלה חזרו אל התפקידים הרעים שלהם נגד
היהודים ונגד האנושות ]'וְ ִה ְר ִשׁיעוּ ְר ָשׁ ִעים'[ .הרוב
הגדול – הם גויים ,אבל יש לנו בין היהודים שלנו
גם כן נשמות של ה"ערב-רב" ,שהם עובדים יד-ביד
יצין ְיהוּ ָד ִאין'[ .הם
]'פּ ִר ִ
עם הגוים הרשעים האלה ְ
כולם חלק של תכנית גדולה יותר ,תכנית לנצח את
המלחמה נגד הקדוש ברוך הוא ]תהלים פרק ב',
ופרק פ"ג[ ,חס ושלום ,וזה החלק הגדול ביותר של
המלחמה.

שלהם ]'בּוֹ ְג ִדים ָבּ ָגדוּ' .זכריה י"א'ְ :ר ֵעה ֶאת-צֹאן
ַה ֲה ֵרגָה'[.
הם רצו להיות מדינה כמו כל המדינות האחרות –
ואכן כעת הם נהיו כמו כל המדינות! רשעים גדולים
ועצומים כמו כל האחרים .אבל הציונים של פעם,
כמו בן-גוריון וכו' ,גם הם היו חלק של זה ,אז לכן,
אל תופתעו כאשר תתפסו לפתע שמשהו משונה
תפס שליטה על מה שנקרא "מדינת ישראל" .וזה
יהיה הבירור הסופי שיפריד את הערב-רב מהיהודים
האמיתיים ]זוה"ק בראשית כ"ז.[:
ברגע שזה קורה – אנחנו נראה את האמת ברור.
זה מאד קרוב .כמה קרוב? אני לא יודע .מאד קרוב.
זה הולך ונהיה יותר ויותר מהיר .העימות הזה
בסוריה שהוא אחד מאבני-הדרך הראשיים לאיראן
– יביא אותנו לעימות ענקי ,או המלחמה הענקית-
ביותר הידועה לנו בתולדות האנושות ]האברבנאל
בספרו 'משמיע ישועה'[.
וזה הזמן שהיהודים צריכים לעשות תשובה,
להתקרב אל ה' ולהחזיק בו .כי בלי אוכל ,בלי מים,
ובלי כל הדברים שאנחנו זקוקים להתקיים – אז יש
רק מקום אחד היכן להסתכל ולצפות ,וזה הקדוש
ברוך הוא ,ריבונו של העולם ]'וְ ִנ ְשׂ ָגב ה' ְל ַבדּוֹ' .ר'
מתניתין סופ"ג דר"ה[ .ואנו צריכים לקבל אותו,
ולדעת בטוח שזה הוא – יוצר כל הבריאה ,כולל
הסיטרא-אחרא ]'יוֹ ֵצר אוֹר וּבוֹ ֵרא חוֹ ֶשׁ ְך' .ישעיה
מ"ה'ִ .בּ ְפרוֹ ַח ְר ָשׁ ִעיםְ ...ל ִה ָשּׁ ְמ ָדם ֲע ֵדי ַעד' ,רוח חיים
להגר"ח פ"ה מ"א[ ,והוא יהרוס את הסיטרא-אחרא,
]'בּ ַלּע ַה ָמּ ֶות ָל ֶנ ַצח'.
והוא יהרוס את הרע ואת השקר ִ
עי' סוכה נב ,[.ואנחנו נשרוד עם האמת בלבד.
ולכן אני מתחנן בפניכם ,אחיי היהודים :מדוע
לסבול ללא טעם?! ]'אל תקשו לבבכם כמריבה'.
פרק לכו נרננה[ שובו אל האמת! תראו לקב"ה
שאתם באמת אוהבים אותו ,ושאתם זרקתם את
עגל-הזהב מהבית שלכם ,שהשלכתם אותו אל מחוץ
ללבבות שלכם ]'ומלתם את ערלת לבבכם' .דברים
י"א[ ,ושאתם בונים מחדש בית שהוא "בית מקדש
מעט" .ועל בתי-המקדש הקטנים האלה – עם
ישראל יחזור ויבנה את בית המקדש השלישי,
בעזרת השם.
אבא :האם זה הולך להתפשט גם לארץ ישראל?
מוישל'ה :אני לא יודע .אני לא בטוח שאנחנו נסבול
מזה כל-כך .אנחנו עלולים מעט לסבול .הנקודה פה
 זה לא כל-כך סוריה ,כמו שזה איראן .ואנחנו כברמזה זמן רב בתוך מלחמה .אנחנו נמצאים בתוך
המלחמה מהשנה האחרונה ,כאשר התחילו
המהומות במצרים.
איך בדיוק זה הולך להתפתח? אני לא יודע .אני כן
יודע שזה הולך להתפתח למשהו זוועתי .ה' ישמור
אותנו!

מלחמת העולם הראשונה ,מלחמת העולם השניה,
וכעת מלחמת העולם השלישית .כל שלשת
המלחמות הללו ,יתלכדו יחדיו בעתיד הקרוב
כמלחמה אחת גדולה – מלחמת העולם השלישית.
ותהיה מלחמה אחת נוספת – מלחמת 'גוג ומגוג'
]זכריה סופי"ג ור"פ י"ד ,יחזקאל ל"ח ועוד[ ,ואז
משיח יוביל אותנו ,בעזרת ה' ,אל תוך הגאולה
השלימה עם כל הפאר שלה ,עם כל הקדושה שלה,
ועם קירבת-השם שלה ]' ָי ִשׂיש ָע ַליִ ְך ֱאלֹ ָק ִי ְך'[.
אבל יש לנו עדיין עוד כברת דרך שעלינו לעבור.
]'בּ ֲע ָג ָלא וּ ִבזְ ַמן ָק ִריב'[,
זה לא יקח אמנם הרבה זמן ַ
אבל זה קשה ,מסע קשה .והמסע הזה יביא אותנו
לסוף הגאולה .וזה יהיה אכזרי להדהים ,וזאת תהיה
המלחמה המוחלטת של "הרע נגד הטוב" ,מלחמתם
של הרשעים נגד הקדוש ברוך הוא ,ה' ישמור ויציל
אותנו.
אני רוצה שתדעו ,שלמרות שאנחנו מדברים על
מלחמת-העולם-השלישית ,גוג-ומגוג ,אין לכם מושג
כלל למה הכוונה .כיצד בכלל יכול הרשע הגדול
ביותר לחשוב שהוא יכול להילחם נגד הקב"ה,
לשבת במקומו כביכול על כסא-מלכותו ,חס
ושלום?! ]רש"י סו"פ בשלח ,והוא מהמכילתא[ .זה
כל-כך מגוחך! ]ה' ִי ְל ַעג ָלמוֹ' .תהלים ב'[ .איך הם
מסוגלים להאמין בזה?!
אבל הם "הנחש" בעצמו! ]בראשית ג' ה'[ והם כל-
כך רעים שהשכל שלהם לא עובד בכלל עם איזשהו
]'בּינוּ בּוֹ ֲע ִרים ָבּ ָעם'[ .והם כל-
סוג של הגיון בסיסי ִ
כך בטוחים בעצמם – כי השם נותן להם את
התחושה שהם מנצחים כבר את המלחמה הזאת,
שהם יוכלו לשקר לכולם ,ושכולם יאמינו בשקרים
שלהם .כי רק מעטים לא מאמינים בשקרים .וזה  8תשע"ד המסע האחרון שלנו לפני הגאולה
בכלל לא משנה ,בגלל שהרוב הגדול מאמין מאד אמא ,אמא ,מה אני יכול להגיד ? אני לא יודע ,מה
עוד יש להגיד? הלב שלי כבד...הבטן שלי
חזק בכל רעיון טיפשי ומגוחך שמספרים לו.
ֶה ַפּ ְך ִל ִבּי ְבּ ִק ְר ִבּי] .איכה
]מ ַעי ֳח ַמ ְר ָמרוּ ...נ ְ
אם הרשעים יגידו לתושבי העולם" :אל תדאגו ,מתהפכתֵ ...
אנחנו נשמור עליכם ,אל תדאגו ,אתם תמשיכו א' ,כ'[ ,אני מרגיש שמשהו ענק מגיע ,ואני כל כך
לחיות עם כל הגשמיות שלכם ,אל תדאגו ,שום דבר מתרגש מזה ...ומצד שני ,במעמקי תחושותיי  -אני
לא ישתנה ,אנחנו פשוט נשמור עליכם"  -הם יהיו כל כך מפחד ...והלב שלי כואב ,למרות שאני יודע
מוכנים למסור את כל החופש שיש להם ,את כל שעם ישראל ישרוד ...אני גם חרד מאד מכל הדברים
הזכויות שיש להם ,ולהיהפך לעבדים נרצעים ,כמו הנוראים שעומדים לקרות כאן בעולם הזה ...הרע
שהיהודים היו לעבדים במצרים ]'והתמכרתם שם חייב להיעלם כליל ולחלוף מן העולם] ...סוכה נב[.
לעבדים ולשפחות' סו"פ כי תבא[ .והם משתמשים הרוע מבעבע ונוטף מכל חור וסדק ...זה מכסה את
בדיוק באותה השיטה ,באותה הדרך בה הפך פרעה העולם ...זה במים ...זה באוויר ...זה חודר אלינו,
]'ה ָבה או שיוצא מתוכנו ...זה נמצא בכל מקום ...וזה כל
את היהודים לעבדים לפני שנים כה רבותָ .
ִנ ְת ַח ְכּ ָמה לוֹ'[ הרשעים הללו הופכים את כל העולם כך עבה שזה מחשיך את העולם ,וזה הופך את
לעבדים .אני יודע את כל זה ,אבל ישנם מספר האוויר סמיך ,וקשה לנשימה.
אנו מחפשים אחר פנים יהודיות ,יהודים שעדיין
דברים שאינני יודע בטוח מה עומד לקרות .וזה
ברור לי שהממשלה ,לא כל אחד בממשלה ,אבל נותרה הבעה של אמת על פניהם ...אנו מחפשים
הממשלה עובדת ביחד איתם ,הממשלה של מדינת פנים עם הבעה של תמימות וטוהר ,של קירבה לה',
ישראל ]זוהר משפטים דף ק"כ ע"ב' :וכן בגלותא קירבה לאמת ...אנו מגששים באפלה בחיפוש
ָמים
]הנֵּה י ִ
וביקוש כל שבריר קטן של אמתִ ...
רביעאה בתראה ,'...ושם קכ' .דהוו נרדפים.['...
אָרץ ...וְ נָעוּ ִמיָּם ַעד ָים ...ר'
הרבה מהאנשים במדינת ישראל ,השופטיםָ ,בּ ִאים ...וְ ִה ְשׁ ַל ְח ִתּי ָר ָעב ָבּ ֶ
הרופאים ,האנשים בממשלה וכו' ,הם חלק של שבת קלח .[:ואלה שמחפשים – מוצאים!.
הקבוצה הזו .בודאי בסגל המקצוענות הרפואית יש ]'יגעת ומצאת – תאמין' .מגילה ו[:
בקרוב ,ה' יפוצץ ברוח סערה ]ישעיה כ"ח'ִ :הנֵּה
הרבה ]קידושין פב ,[.בזרוע השיפוטית של המדינה
ֶרם ָבּ ָרד ַשׂ ַער ָק ֶטב ['...את כל
אַמּץ ַלה'ְ ,כּז ֶ
יש הרבה ]'וְ ִאינּוּן ַד ָיּ ִינין'[ ,ובודאי בממשלה יש הרבה ָחזָק וְ ִ
ישׁי ַע ָמּא'[ .הצבא – לא החייל הממוצע ,אלא רוב החושך ,ואת כל העשן'] ,וכל הרשעה כעשן תכלה['...
]'ר ֵ
ֵ
המנהיגים – הם חלק של זה ]'והמלכות תיהפך ואת כל הכבדות של השקר ,של הסיטרא-אחרא...
למינות'[ .והם כולם 'ערב-רב' ]זוה"ק נשא קכ"ד['] .כי תעביר ממשלת זדון['...
בקרוב ,בקרוב מאוד ,נוכל לראות את האור של
]'כּי ָכּ ַר ְתנוּ ְבּ ִרית
הם עשו ברית עם השטן בעצמו ִ
ֶאת ָמ ֶות '.ישעיה כ"ח[ ,והם החליטו להיות נגד העם האמת ,אור הגאולה השלימה'] .אור חדש על ציון

תאיר ,'...ברכת 'יוצר אור' דשחרית[ .אנחנו שוב
נוכל לנשום עמוק ,ולהיות מאושרים באמת לשרת
את השם ית' ולעובדו עשרים-וארבע שעות ביממה,
]'ע ְבדוּ ֶאת ה' ְבּ ִשׂ ְמ ָחה' ,תהלים
שבעה ימים בשבועִ .
ק'[ .וזה יהיה האושר המושלם והנצחי.
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
]'ל ֵכן ַחכּוּ ִלי ְנ ֻאם
חטאיהם לאורך כל ההיסטוריהָ ...
קוּמי ְל ַעדִ :כּי ִמ ְשׁ ָפּ ִטי ֶל ֱאסֹף גּוֹיִם ְל ָק ְב ִצי
ִ
ה'ְ ,ליוֹם
אַפּיִ .כּי ְבּ ֵאשׁ
ַע ִמי ,כֹּל ֲחרוֹן ִ
יהם ז ְ
ַמ ְמ ָלכוֹתִ ,ל ְשׁפּ ְֹך ֲע ֵל ֶ
אָרץ' .צפניה ג' ח'[.
אָכל ָכּל ָה ֶ
אָתי ֵתּ ֵ
ִק ְנ ִ
עלינו לזכור שדבר אחד יכול להציל אותנו:
'שׁבוּ ָע ַדי ְבּ ָכל ְל ַב ְב ֶכם ,'...ע"ש[.
תשובה! ]יואל ב'ֻ :
שובו אל ה' בהכנעה מוחלטת ,בראשים כפופים,
בלבבות כואבים ונכלמים על כל העברות שעשינו
נגד שמו הגדול של הקב"ה .חיזרו אליו כילדים
סוררים אשר הבינו כי טעו ורוצים לשוב אל האמת.
]ויקרא כ"ו בענין הגאולה' :וְ ִה ְתוַדּוּ ֶאת ֲעוֹנָם .'...עי'
ָכ ֵר ִני ה' ִבּ ְרצוֹן ַע ֶמּ ָך
ס' עזרא פרק ט' ,ותהלים ק"ו' :ז ְ
בוֹתינוּ ֶה ֱעוִ ינוּ
ישׁוּע ֶת ָךָ .ח ָטאנוּ ִעם ֲא ֵ
ָפּ ְק ֵד ִני ִבּ ָ
ִה ְר ָשׁ ְענוּ ,'...ע"ש[.
שנת תשע"ד המסע האחרון שלנו לפני שמגיעים
לגאולה השלימה ,ב"ה .שנה טובה וחתימה טובה.

 9השעות האחרונות של הגלות
אני רוצה לומר היום שהעולם הפך להיות כה פרוע,
כה חסר-רגש ,וכל כך בלתי הגיוני .ואם אנחנו לא
בוטחים בה' – אזי אין אפשרות שנוכל לקום מידי
בוקר ולעבור את היום .כאשר כל ההתרחשויות
המטורפות הללו קורות מסביבכם ,כל הדברים
האלה שאמורים כאילו להיות אחד נגד השני ,ואז
הם מתהפכים פתאום בהיפוך הגמור אחד מול
השני ,כאשר אותם האנשים אומרים שני דברים
וּפי
מנוגדים באותה מידת השכנוע ]משלי ח' י"דִ ' :
ֵאתי'[ – ,אז זה מטריף לחלוטין ,וזה דבר
ַת ְהפֻּכוֹת ָשׂנ ִ
שקשה מאד לעבור את זה.
האוכל שלנו מורעל .המוחות שלנו מורעלים.
אנחנו לא יכולים לסמוך על החיסונים שהם נותנים
לנו בקופות החולים בכל העולם .אנחנו לא יכולים
לסמוך על שום דבר'] .וְ ַעל ִמי יֶשׁ ָלנוּ ְל ִה ָשּׁ ֵען ַעל
אָבינוּ ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ָמיִם' .משנה סוף סוטה בענין 'עקבתא
ִ
דמשיחא'[ .אנחנו לא יכולים לסמוך על המשטרה.
אנחנו לא יכולים לסמוך על הממשלה .במקרים
רבים אנחנו לא יכולים אפילו לסמוך על המנהיגות
הדתית שלנו .אז מה נשאר? אין שום דבר שאנחנו
עוד יכולים לסמוך עליו! יש רק דבר אחד שאנחנו
כן יכולים לסמוך ,וזה הקדוש ברוך הוא ,ריבונו של
העולם.
אם יש לנו אמונה וביטחון אמיתיים בה' – אזי
אנחנו מסודרים .אנחנו יכולים אפילו לאכול את
המזון המורעל ,אנחנו יכולים אפילו לא לפחד מדי
מהמשטרה ,ואנחנו יכולים אפילו להיות במצבים
המסוכנים ביותר ,ואנחנו לא צריכים לפחד] .תהלים
אַתּה
ירא ָרע ִכּי ָ
ֵך ְבּגֵיא ַצ ְל ָמוֶת לֹא ִא ָ
כ"ג :גַּם ִכּי ֵאל ְ
ִע ָמּ ִדי[.
הוא יתברך הוציא אותנו שלמים ממצרים .והוא
יוציא אותנו שלמים מהגלות הזאת .הוא ינטרל את
הרעלים .הוא ינטרל את הקרינה הרדיואקטיבית.
הוא ינטרל כל דבר שעלול לגרום לנו נזק .ואנחנו
נעבור בעזרת ה' את כל הקשיים הללו בניסים
גדולים ורחמים מרובים .אבל זאת בתנאי שאנחנו
מחזיקים בו בחזקה ,כביכול ,ולא עוזבים אותו.
אָדם עוֹז לוֹ ָב ְך[ .ואנחנו
אַשׁ ֵרי ָ
]תהלים פ"ד ו'ְ :
מחזיקים חזק בתורתו ,ומשתדלים למלאות את
רצונו .וזו ההגנה היחידה שקיימת בעולם המבולבל,
המזוהם ,והאיום הזה שמלא באנשים רשעים.
כמה יהודים ישרדו? אני לא יכול לומר] .ר'
סנהדרין קי"א .[.המספר לא יהיה קרוב למספרם של
האנשים הטוענים ליהדותם ,כך שאינני יודע .אבל
אל תשכחו ,העולם מורעל מעשב הארץ עד השמים,
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

להרוס אותנו בשום מקום .הם לא יכולים למחות
את היהודים בשום-מקום ,לא עם רעל ,לא עם גז,
אַתּם
לא עם כדורים ,ולא עם חרבות] .מלאכי ג' ו'' :וְ ֶ
יתם'[ .הם לא יוכלו להתפטר מהעם
ַעקֹב לֹא ְכ ִל ֶ
ְבּנֵי י ֲ
היהודי .וגם כעת אנחנו נינצל .אפילו המנהיגים של
מדינת ישראל לא יוכלו להכחיד את היהודים
האמיתיים.
אנחנו חיים בעולם נורא .אנחנו לא יכולים לבטוח
בכלום .אנחנו היהודים ,לא יכולים בשום מקום בו
אנו חיים לסמוך על הממשלות כולל בארץ ישראל,
ולא על המשטרה – כולל בארץ ישראל ,ולא על
הביטוח הלאומי ולא על ה Social Security-ולא
על שום דבר .אנחנו לא יכולים לסמוך על האוכל.
אנחנו לא יכולים לסמוך על ההכשרים .לא יכולים
לסמוך על שום-כלום רק על הקדוש ברוך הוא
]תהלים מזמור קכ"א[ ,והוא ישמור אותנו .לא
הרופאים ולא התרופות שלהם .רק הוא יציל אותנו!
יל ָך ִמ ַפּח יָקוּשׁ ִמ ֶדּ ֶבר ַהוּוֹת.
ַצּ ְ
]תהלים צ"אִ :כּי הוּא י ִ
ע"ש כל המזמור[.
אני כבר לא יכול לחכות עד לשעות האחרונות של
הגלות הזאת .אני כבר רוצה לראות את ה'שוק' ,את
ההלם ואת הפחד של האנשים הרעים האלה ]שירת
ָפ ַחד'[ ,כאשר הם יתפסו
ימ ָתה ו ַ
יהם ֵא ָ
היםִ ' :תּפֹּל ֲע ֵל ֶ
שהם יימחו לנצח .אני לא יכול לחכות לראות את
היהודים ,את היהודים האמיתיים צועדים בשמחה
ובחיוכים אל תוך הגאולה השלימה ,יוצאים
מהאפילה אל האור הכי יפה ,אל האור הרוחני
הקדוש ביותר שירפא את כולנו ,גופנו ונשמתינו
ָר ָחה ָל ֶכם י ְִר ֵאי ְשׁ ִמי ֶשׁ ֶמשׁ ְצ ָד ָקה
]סוף מלאכי' :וְ ז ְ
יה'[.
ָפ ָ
וּמ ְר ֵפּא ִבּ ְכנ ֶ
ַ
אני רוצה להתחנן אל השם לעשות כבר סוף
לגלות המרה הזאת .זה מדי קשה ,וזה מדי כואב,
ואני לא מסוגל לראות כמה שהיהודים סובלים .כל
העולם סובל – אבל רוב הגויים הביאו את הסבל
הזה על עצמם ,והם עושים תיקון ענקי על כל הרע
שנעשה במשך כל הדורות.
אני לא יכול להמתין לראות את משיח בא ומגלה
את עצמו ,ומוחה את כל אמונות השקר של כל
האנשים שמאמינים בנביאי השקר ומשיח-השקר.
אָרץ,
לּוּלים ִמן ָה ֶ
]תפילת 'עלינו לשבח'ְ ' :ל ַה ֲע ִביר גִּ ִ
ֹאמר כֹּל
ילים ָכּרוֹת י ִָכּרֵתוּן וכו' .תפילות ר"ה :וְ י ַ
ְו ָה ֱא ִל ִ
ֶא ָתיוּ כֹל ְל ָע ְב ֶד ָך כו' .[.אני
ֲא ֶשׁר ְנ ָשׁ ָמה ְבאַפּוֹ כו' .וְ י ֱ
ישׁוּע ְת ָך
כבר לא יכול להמתין לראות את זהִ ] .כּי ִל ָ
ִקוִּ ינוּ וְ ִצ ִפּינוּ ָכּל ַהיּוֹם[ .לא יכול לחכות! אני כל כך
אשמח! ]מזמור קכ"ו[ .וכל היהודים כל כך ישמחו!
מוֹתי ֶכם
יתם וְ ָשׂשׂ ִל ְבּ ֶכם ְו ַע ְצ ֵ
וּר ִא ֶ
]ישעיה ס"ו י"דְ ' :
ִשׂ ְמחוּ
ֶשׁא ִת ְפ ַר ְחנָה'[ .והעולם יהיה שמח! ]'י ְ
ַכּדּ ֶ
ַה ָשּׁ ַמיִם וְ ָתגֵל ָהאָרֶץ' .מפרקי קבלת שבת[ .וה' יטהר
את הרעלים ]יחזקאל ל"ו כ"ה[ ,ויקבור את כל
המתים ]יחזקאל ל"ט י"ד[ .ושוב נהיה אחד עם
הקדוש ברוך הוא ,אבינו שבשמים!
אנחנו ,הילדים השובבים שלו ,סוף-סוף נשוב
לאבא'לה שלנו ,ואנחנו נהיה שלמים ואהובים
ובטוחים ורגועים בחיקו ]תהלים צ"א ד'[!
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ט' תשרי ,ערב יום כיפור התשע"ד
אבא :מוישל'ה ,היית כל כך שמח כאשר יצאת
הבוקר לעריכת ה'כפרות' ,והיית כזה שמח כשחזרת,
אבל אז נשכבת והתחלת לבכות ,מדוע?
מוישל'ה :אני ראיתי את התרנגול החי ,וראיתי אותו
לאחר שהוא נשחט .ראיתי אותו שוכב בתוך
שלולית דם ,והרגשתי שזה אזהרה עבורנו על
האלימות הרבה שתהיה בעולם בשנה הזאת .שנת
תשע"ד תביא אל פני השטח את הרשעות הגדולה
ביותר ]דניאל י"ב' :וְ ִה ְר ִשׁיעוּ ְר ָשׁ ִעים' ע"ש[ .ברור,
אני יודע שהכל לטובה ,אבל עדיין זה מאד מפחיד.
זה בדיוק כמו התרנגול לאחר השחיטה .אתה
רואה את הגוף חסר-החיים ואת הדם שלו מטפטף
על הארץ .והלב שלך יוצא מרחמים על היצור המת
המסכן הזה ,ואתה מרגיש מדוכא .אבל התרנגול
הזה הומת בהתאם לדיני הכשרות שקיבלנו אנחנו,
עם ישראל ,במעמד הר סיני כפי שנכתב בתורתנו
הקדושה .על ידי כך הוא נהפך להיות אוכל מזין
עבור יהודי צדיק שעושה עליו ברכה ,ושמודה לה'
לפני שהוא אוכל את התרנגול ואחרי כן ]ר' שמואל
ֶבח'[.
א' ט' י"גִ ' :כּי הוּא יְ ָב ֵר ְך ַהזּ ַ
ובאמת ,התרנגול הזה שהיה כה חיוני זמן קצר
קודם לכן ,ושהומת באופן קשה למראית-עין ,חוזר
לחיים על ידי הברכה .יש לו את הזכות להיות אוכל

שמקיים את הצדיק או אפילו יהודי פשוט .ותרנגול
כזה – לעולם איננו מת באמת ,הוא רק פושט צורה
ולובש צורה חדשה .הוא פשוט מחליף את הופעתו
הגשמית לצורה רוחנית.
)בענין עילוי הנבראים המשמשים את האדם עובד
ה' ,וכן ענין השולחן שמכפר כקרבנות המזבח :עי"ס
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
מידת הקדושה ,השל"ה שער האותיות ק' קדושה,
ראשית חכמה שעה"ק פט"ו(.
כעת לאחר שאמרתי את כל זה ,אני יכול גם לומר
שכאשר הסתכלתי על התרנגול המת חשתי שהשנה
הזאת – תשע"ד תהיה שנה מאד קשה.
אני פונה בתחנונים לעם ישראל :בבקשה ,עשו
תשובה עכשיו! השליכו את כל הצעצועים
הטפשיים שלכם .השליכו את בזבוזי הזמן הטפשיים
שלכם מן העבר ]יחזקאל י"ח ל'[ .וחיו אך ורק
לעשות את רצון יוצרכם ]ברכות יז .רבי יוחנן כו',
מתני' סומ"ס קידושין ואני נבראתי כו' ,או"ח סי'
רל"א[ .אהבו איש את רעהו ,ואל תרצו ברעת הזולת
]שבת לא .דעלך סני כו'[.
כל היהודים ,בין אם חרדים או לא-חרדים,
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
יהודים ,יהיו מי שיהיו ,בין אם הם אנשים חשובים
בקהילה או פחות חשובים – הם אינם יהודים! הם
ערב רב! ]ביצה ל"ב :ר' אבן שלמה להגר"א י"א ,ו'[.
לכן ,אני מתחנן לכל היהודים האמיתיים ,יהודים
שמסוגלים לאהוב בכל לבם יהודים אחרים :עשו
תשובה עכשיו! התפטרו מכל הגשמיות המיותרת,
תבנו בית-יהודי אמיתי אשר בו הבעל הוא 'עובד
השם' ו'אוהב ישראל' ו'בעל חסד' ולומד תורה
]אבות א' ,ב'[ ,בית שבו האשה היא 'אשת חיל'
אמיתית וצנועה ,והילדים הם תמימים ,מתוקים,
יראי שמים ,מתנהגים בדרך ארץ ובאמת מאמינים
בה' יתברך .זה הוא בית-יהודי אמיתי ]מזמור קכ"ח[,
ַעקֹב'.
ממש 'בית מקדש מעט' ]' ַמה טֹּבוּ א ָֹהלֶי ָך י ֲ
פרשת בלק[ .שובו ,שובו ,עם ישראל!
כאשר התבוננתי בתרנגול נטול-החיים ,הייתי מאד
עצוב .אבל אז תפסתי שהתרנגול נתן את החיים
הפיסיים שלו כדי לקיים ולהזין את הצדיק .התרנגול
עדיין קיים אבל בצורה הרבה יותר גבוהה .ואנחנו,
בני האדם ,גם כן נחיה בעזרת השם .לא נזדקק ח"ו
לשחיטה אם אנחנו מוכנים להקריב את עצמינו ,את
כל מהותינו לעשות את רצון בוראינו ,הקדוש ברוך
ֵבב
וּל ָע ְבדוֹ ְבּל ָ
הוא] .תפילת ובלצ"גְ ' :ו ַל ֲעשֹוֹת ְרצוֹנוֹ ְ
ָשׁ ֵלם' .ראה אבות ג' ז'[.
לחיות כך 'על קידוש השם' ]' ִכּי ָעלֶי ָך ה ַֹרגְ נוּ ָכל
ַהיּוֹם' .תהלים מ"ד .ר' ספר חסידים סי' מ'[ ,המרה זו
של צורת חיותינו החומרית לצורה רוחנית יותר,
תוכיח שהנשמות שלנו הם הנשמות של היהודים
שעמדו למרגלות הר סיני .אבל אותם המכונים
'יהודים' ,שאינם עושים תשובה בדרך כזו – הם
ישחטו כמו התרנגולים של הכפרות ,אבל לא בדרך
של קדושה ]תיקוה"ז נט .ע"ש[ ,הם פשוט ייעלמו מן
המציאות] .תהלים סו"פ ק"ד[ .נבלותיהם יהיו
מושלכות לכלבים ]ירמיהו ז' ל"ג[ ,ויהיו מזון
לסיטרא-אחרא ,ה' יצילנו] .תהלים ס"חְ ' :לשׁוֹן
ְכּ ָל ֶבי ָך ֵמאֹי ְִבים ִמנֵּהוּ'[.
סילחו לי על התיאור הציורי שלי ,אבל מעט מאד
אנשים מתעוררים .ואולי זה מה שיעזור לכמה
אנשים לעשות משהו מיד עכשיו ,כך שהסבל שלהם
יהיה הרבה פחות בשנה הזאת שלפנינו.
שנת תשע"ד ,בעזרת ה' ,תוביל את כל העולם
לתקופה הרבה יותר קשה ,אבל תגלה בבירור את
הדרך ,את המסלול שיוביל את כל עם ישראל אל
הגאולה השלימה.
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