
 אוי ה', אוי ה'
 ו"תשעאור לז' אדר ירושלים, , עם בנימיןתיקשור בס"ד, 

ך אי ?אוי ה', אוי ה'... מה יהיה, ה'... מה יהיה עם העם שלך...

איך אנחנו נעבור את  ?...להיותאנחנו נעבור את מה שעומד 

קטן לעומת עוד זה בל א – קשות הן כל כךהחדשות של אתמול ש

  ...יהיה . מהאוי ה', אוי ה' ,אוי ה'מה שמחכה לנו. 

התאונה הזאת קרעה לי את הלב, קרעה לי את הלב. אני לא 

כל הקרבנות, אלה  .םימתאושש היום מזה. הם כולם היו צדיק

אז למה הם היו צריכים להסתלק  .םיהיו צדיקכולם  – אותם ושקבר

. הם היו קרבנות, ?..טראגיתאכזרית ו ההעולם הזה בצורה כן מ

ות מי, בשביל מה היינו צריכים קרבנבשביל ו .הורותקרבנות ט

היינו צריכים את זה בגלל העבירות שלנו. ואתם כאלה? אנחנו 

 .לא מבינים

שינה מתוקה,  אתם ישנים, עם ישראל, תתעוררו!, עם ישראל

עינים, זה לא אמת. אנחנו -אחיזת וקה, אבל זה חלום, זושינה עמ

הקריב הוא שה' באמת אנחנו הקרבנו אותם, אבל  .הרגנו אותם

ְקרַֹבי'פרשת שמיני: ] אותם, כי הוא רוצה שנתעורר ֵדׁש, ב ִּ ֵני ְוַעל ֶאק ָּ ְ ל פ  ם כָּ עָּ  הָּ

ֵבד...' ָּ נעבור על ש ,שעשינו, הוא רוצה שנסתכל טוב ונבין מה [ֶאכ 

את הסיפור על ועוד פעם ים, ולספר עוד פעם דהשמות ועל ההספ

 אלו הן לא לשכוח! ,קרבנותהתאונה הקשה והאכזרית הזאת. 

ו. אבל זה לא יעזור רק הקרבנות נקרבנות בשביל העבירות של

ו יהי –, אנחנו צריכים לעשות תשובה, ואם לא [, רה"ל תעניותם"]רמב

 .ושלום, חס עוד קרבנות

בכל  םהחרדיים טרגדיות בין היהוד נןזה כל הזמן, יש הוככ

כל קורה, שזה שנים -וזה לא רק עכשיו, זה כבר שנים .העולם

כולם נשרפו, אתם  כמעטשיורק -מיני טרגדיות, כמו המשפחה בניו

גם כי אבל למה?  .הם היו קרבנות טהורותגם זוכרים את זה?... 

היכן בכל הארצות וגם גם באירופה, ותיקון ענק,  ךבאמריקה צרי

 אוי לנו, אוי לנו.צריכים תיקון ענק. ים יהודיש ש

ם נשמות יהודיות באמת, אני ע  שהם ים הטובים, היהודים היהוד

-או דתייםים אם אתם חרד ים, ביןהאמיתי םמדבר אליכם. היהודי

קב"ה לא מרוצה מאיתנו. הם. כמדבר אלי ים, אנילאומים או חילוני

'אבל אנחנו על השכם ולומר:  אוהבים לתת לעצמכם טפיחהאתם 

צהרים בפללים בבוקר תמ ...אנחנו אנשים טובים ...חסד-בעלי

-טהרתעל ים ושומר תפילין, וכו', אנחנו מחזיקיםמניחים ובערב, 

 , אזיםספר חרד-לבתיים את הילד םשולחיוכשרות, החה ופהמש

ון, אבל אם נכון, כל מה שאמרתי נכ ',ו?...נמה רוצים מאית

רק זה לא אידישקייט בכלל, זה  – מסתכלים היטב על זה, לרוב

]ראה חוברת 'קול  זהבה-של עגל אידישקייטהזה  .אידישקייטחיקוי של 

חול, -וםרה כשרה, כשר ליז-בודה. יש לנו עבהרחבה[ 4 ' מס'דממה דקה

 .וכשר לפסח, וכשר לכל הזמנים. אנחנו פשוט משקרים לעצמנו

לרוב, לא  באמריקה, וגם בארץ ובכל העולם,ם ג, ביעק-הבתי

כולם, אבל לרוב, זה לא חינוך יהודי, הנשמה נעלמה מזה. זה 

מכל מקום,  'נוזלת'טחי ביותר. ומרגישים את הגשמיות ימשהו ש

 ,ליהוגם באירופה, וגם באוסטר ,פה אבל גם ,ב"במיוחד בארה

-בתי .וגם ברוסיה ,יםשיש יהוד כל מקום ,יקהראפ-וגם בדרום

תורה, אבל –ספרישם אמנם בתי כנסת, ויש לנו כנסיות נראים ה

צדיקים,  כל כךלא תמיד הם באותם המקומות לת הקהילה שמתפל

עם אפילו חלק מהם ווציצית,  ,נים ארוכיםָאפילו שהם עם זק

 תכלת, לא משנה כמה שהם נראים צדיקים, יש סיפורים-ותציצי

וזה גם  .איומים, סיפורים שמתאימים לגוים הנמוכים ביותר

-וזה גם באוסטרליה, וזה גם בדרום ופה,רוזה גם באי ,ריקהמבא

בעשרות  ,יםוגם בארץ. החרד ,ניה, וגם ברומאפריקה, וגם ברוסיה

 השנים האחרונות, תפסו את הענין של הגשמיות ורצים עם זה.

 ,יםשל החרדגם ת שיש פה בארץ, רעוה המכקיטכל הפולי ,ופה

דור  כזה. זה הכל. יש לנו (money) הכל שייך לכסף, געלט ומאני

שלנו ים והדור הבא, הדור של הילד .עליותמיד שאני בוכה 

רוב, אין להם ל ,הםעכשיו, אז אני בוכה עליהם עוד יותר. אין ל

י]' ואפילו שהם בישיבות ,חינוך יהודי אמיתי ה ְוֹתְפש ֵ ֹורָּ י לֹא ַהת  נִּ עו  , '[ְידָּ

מה, זה 'כאילו -משנה-חדרים או לאבקב או עי-ואפילו שהם בבתי

ר לכם י. ואני רוצה להסב'אידישקייט-כאילו'', הכל אידישקייט

הבא -שזה חייב להיות הדור האחרון. אין שום סיכוי לגדל דור

מוכנים  שיהיה באמת נאמן לקב"ה כמו הדורות הקודמים, שהיו

אמנם לא כל  ולהקריב את עצמם בכל כיוון. למות על קידוש ה'

ם ישל היהוד םדורות שרק חלקהיו  הדורות כדורות עשו את זה,

ע "באירופה, לפני מלחמה חלקים שונים.היו  להקריב. היו מוכנים

אלו שהיו בערים הגדולות באירופה, בעיקר היו חלק, השניה, 

להרוויח וכו',  היחסי-, ואת החופשהגשמיות החדשה שרצו את

יותר,  יםהאמיתיים היו היהוד )בעיירות(בשטעטלאך לעומתם ו

המטונף הזה בשביל ל הזהב שהיו מוכנים להקריב את כל העג

 יות כמו יהודי בלי שמישהו יפריע להם. לח

ולכן  ,שבת באירופה-היו מחלליים רוב היהוד 1939שנת באך 

-מחנותהציל אותו בהוא  .והציל אותו ישראל-עםה' לקח את 

עקו צהוא הציל אותם, כי הרוב הגדול  .גאזיםה-ובתאיריכוז ה

ד'יחזקאל כ': ] מתוהם ש 'שמע ישראל', לפני יָּ ה ב ְ קָּ ְזרֹועַ  ,ֲחזָּ בִּ ה ו  יָּ ה ,ְנטו  ְבֵחמָּ  ו 

ה כָּ פו  עדן. הוא הציל אותם עם -לגן נכנסו ישרהם , ו[...'ֲעֵליֶכם ֶאְמלֹוךְ  ׁשְ

רק כמה נפלו, אבל הרוב לא  .ל את כל הדור עם זהיהוא הצ .זה

 ,ה היה המבחןז אז –מן המלחמה שחזרו בחיים  אלו נפלו. אבל

ו לרוץ שוב מאד התחילהר חזרו להיות חילונים, ומהם ולרוב 

 לו שאיבדו משפחות שלימות, לא עלינו. אפי ,הזהב-אחרי עגל

שוב חזרו לחסידויות שלהם ים הרבה חרד .אחרים היוים החרד

כה שהיתה אבל הגשמיות בית אמיתי יהודי,  תלבנושוב וניסו 

 .דותהשניה פשוט רצחה את היה ע"מלחמה יוםסתקופת מחזקה 

כביכול, אבל -יםנהיו חרדוחזרו בתשובה, ים יותר ויותר יהוד ,כן

, אמנם ותגשמיבה תהתעניינות שלהם היהנכנסו לקהילות שרוב 

 ת,לדווכל השוקועם הכשר,  תעל הכל, כל הסוכריו 'הכשר'עם 
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אוכל סיני, אוכל ו ,כל הפיצותו ,הגוים-תרבותשזה חיקוי של 

 הכל עם הכשר.-מקסיקני, לא משנה מה, הכל

 ,הדור, דור של עבירות קשות בקדושה תא ום עכשייואנחנו רוא

בהרבה בנים שלנו רדור שה ,שנאה וקנאה אחד לשניל דור ש

יד לֹו...'] מקרים פוסקים לפי רצון הקהילות ַמְקלֹו ַיג ִּ  תא ואיבדנ .['ו 

יש לנו רבנים שאנחנו מכוונים אותם,  .תנווהרבנים שיכלו לכוון א

 .]עי' רש"י צפניה ג' ד'[ אסון ווזה

גם של ולים זה הלבוש של הנשים. וואחד האסונות הכי גד

 ?..מה' ואתם שואלים: .הנשיםלבוש הגברים, אבל הכי גרוע זה 

ברור מאד. אלה שהולכים עם  !'איך זה יכול להיות? ?!...ריםהגב

-שהם כלים עם מכנסהם הגברים מחליפות קצרות, הרבה מאד 

צר שאי אפשר לסגור את זה בכלל,  כל כךכך צרים, וגם ז'קט 

ע מה יקרה עם המכנסיים... הם דכי אני לא יו ,תב  ש  ואי אפשר ל  

אולי שהם נעלים תופעה שהולכים עם יש עכשיו  .צמודים כל כך

זה מסוכן  ...מסוף האצבעות, עם שפיץ חצי מטר יותר ארוכות

לבוש  יות נשק... אבל הכי כואב לי בנושאזה יכול לה !...ממש

 ,פסים, הצעיריםהעם אלה שהגברים זה הלבוש של הירושלמים, 

עד צמוד על הגוף שזה  ,הבחורים שהולכים עם הפסים של שבת

מים את החגורה, עושים כל שריר שהם הולכים, וגם ש   שרואים 

 םאת זה הרבה יותר רחב, ומושכים את זה למטה כאילו שהולכי

 ים על זה.-עם בגד

 ..אפטרשייב.יש גם וש. 

הולכים עם בושם, הולכים עם  םהבחורי .םש   ו  נכון, ב   ,הו  או  

לא מתגלחים, אין להם עדיין זקן, אבל  ייןדאמנם הם ע .אפטרשייב

 ,זה משהו .אדם רוצה להקיא-ןבהאפטרשייב יש להם. זה מגעיל. 

אלא חיקוי, איזו תחפושת של פורים, אבל לא של פורים,  והשאיז

, של משהו ששייך לשדים )חג הוללות אמריקאי( 'הלואין'של ה

 ורוחות.

יש נשים  -ברוך ה'  .אוי לנו .ועכשיו בא התור של הנשים

ממש צנועים, אבל שיות ששינו את הלבוש לגמרי לדברים נצדק

ת, עדיין הרוב הגדול עם פיאות ארוכות, ואפילו אם הם אינן ארוכו

ללכת בכלל שיש עדיין שאלה אם מותר  ,אבל הם משיער אמיתי

, הנכריות-על הביזנס הזה של הפאות תלטה שוי  פ  אעם זה, כי המ  

להגיד אם זה כשר או בכדי  משגיח שםואף אחד לא יעיז לשים 

כי אשה  ,וחוץ מזה זה לא כשר .לא. ואני אומר לכם, זה לא כשר

ב לא הולכים וע', שהראט  מ  'ש    ,איך אומרים ,איננהעם פיאה שהיא 

ת עליה הרבה ביקורות, ודרהולכת ככה אז יוכן אם מישהי וככה, 

נראה  פאה יפה, ואפילו אם זה רק קצת ארוך, זה – הפאהאבל 

היא  .['הכתר על ראש עגל הזהב']ר' גליון  יפה שזה אסור כל כךמאד יפה, 

 נראית כמו נערה פנויה. וזה גרוע מאד. 

חצאית ך בודאי צרי .מושלם 'טס  'לעשות צריך ויחד עם הפאה 

קצת שמינה אז זה עוד יותר צר... כי היא רוצה צרה, ואם האשה 

. ..להיראות רזה... והיא לא מבינה שזה רק משמין אותה עוד יותר

 הולכים עםהרוב אמנם ו .צמודות, עם ווסטים צמודים עם חולצותו

ויש כאלה שגם  .מכופתר למעלה כל כךך, אבל לא ושרוול אר

צר, וקצר, הלבוש כל רבעי, אבל -עם שרוולים שלשת הולכות

 זה שנוא על הקב"ה .נו, אוי לנולאוי לנו, אוי  .גרביים שקופותו

לומר לי שהרב אמר שזה מותר. ושאף אחד לא תעיז  .'[יךָּ רֶ חֲ אַ ב מֵ ׁשָּ ]'וְ 

 ,אם הוא רב אמיתי ,כםלהרב ש .אני אומר לכם, אתם שקרנים

 הוא לא היה מסתכל על האשה בשביל להחליט, אז לא להגיד לי

 סיפורים.

חלום, איזה  והשים ממש באיזאתם לא מפחדים? אתם חיהאם 

אני לא מבין, אני לא  ...אתם לא מפחדים?!האם לום לא אמיתי. ח

אנשים אבל אתם לא מפחדים, כמה  ???פחדלאיך אפשר לא  !מבין

בכל מיני שניספו קברתם, כמה אנשים באמריקה כבר אתם 

אתם עוד לא ומחלות, כמה יתומים יש.  ידרכים, בכל מינ-תאונות

סטים האלה, הם עושים אותנו כל יהאוט ,אוי' ?!! ותגידו:מבינים

רשעים כאלה,  כך כלכך עצובים, וזה בכלל לא נכון, ואנחנו לא 

  '...והקב"ה הוא טוב, הוא לא רוצה לעשות לנו רע

 ם, מה הואיהוא לא רוצה לעשות לכם רע, ואתם לא מבינ ,נכון

לא עלינו,  ,כל הילדים שנפטרו יעשה לכם בשביל להעיר אתכם?

 ל, הםווכל האימהות שנפטרו, הם בידים של ה' כביכ ,וכל האבות

עם הנשמות נמצא הוא  אתכם! עדן, זה היה בשביל להעיר-גןב

 הם בין הטובים -אלו שהלכו מנהנה מהם, כי הרוב וא הושלהם, 

טובוס ולא כולם, לא כולם בין הטובים. אלה מהא .ים'[נ ִּ שַׁ וֹ ט שׁ קוֹ לְ ]'לִּ 

 .םיבין הטוב והי

ואני רק אומר לכם, תפתחו את העינים, תתעוררו, תתאוששו, 

תפסיקו עם כל  .עם כל השטויות שלכםקו תפסי .ותתפללו לה'

ל, זה אסור! "זה אסור לקחת טיול לחו ,הטיולים שלכם, ובכלל

ל, הוא צריך "ל ללכת לטייל בחוויהודי שבא לגור בארץ לא יכ

לצאת בכדי הוא יכול , בשביל פרנסהלצאת הוא יכול  .להשאר פה

זה סתם לטייל כי  . אבלאורח חיים, תקל"א ד'[שו"ע ] דינים נםלהתחתן, יש

 זה אסור.  –זה עם זה לטייל ללכת  אתם רוציםום לכם, ממשע

לא תאמינו לי, הרשעים  אבל אני אומר לכם, תאמינו לי או

ם ברוב העולם פה, ישדיברנו עליהם הרבה מאד, הם כבר שולט

זה ש ,שלנוור פה באיזשתהיה מאד קרובים למלחמה כבר ואנחנו 

אבל אני  .ם בגדולילהגיע למקומות אחרלהתפתח וול בקלות על

שדיברנו ההוא ן שהכוכב ילא מאמין שזה יגדל הרבה, אני מאמ

הוא יגיע לפה, אני מאמין, אני לא יכול וקרוב,  אהו – עליו

זה מבוסס ולהבטיח מה יגיע קודם, אבל זה לא יקח הרבה זמן. 

ה שכתוב אצל מ   על עובדה, הדעה שלי מבוססת על עובדה, ש  

הידועים, כולל איינשטיין, זה נים עהאסטרונומים הידועים, המד

אחרים, ומאחר שזה כתוב בדיוק,  כתוב בדיוק בזוהר ובמקומות

שליש של העולם יחרב, ואני יודע -אות ששתיוכתוב בנבגם ו

את רוב העולם, רק ה' יכול, אבל יד ם להשמישהרשעים לא יכול

ם גַ ]'וְ הזה להפחיד את הרשעים בכל העולם אם ה' שלח את הכוכב 

אז זה חייב להיות, זה  – ולםולהרוס את רוב הע ה...'[עָּ ם רָּ יוֹ ע לְ ׁשָּ רָּ 

 חייב להיות.

http://dani18.com/uploads/KDD48.pdf
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, או יותר 'ירו  יב   נ  ', 'אקס-טנפל'אם אתם קוראים לזה בין אז 

בדרך. הוא קרוב. והרשעים יעשו הוא  – 'השביטהשם 'נכון 

הם עושים למשל את כל  .הרבה דברים, והם כבר עושים-הרבה

שכאילו מסתובבת בכל העולם עם  היאהעניין הזה של המחלה ה

מחלה לא קשה, שכביכול  זו .המצאה שלהם זו .'הזיקה'היתושים, 

 ,עד כמה שאני יודע ,אבל בינתיים ,ות של עובריםולעי מתגור

אז לכן לא  היה... מאשר תמידכיום אין יותר מקרים כאלה 

-דעת מכל הדברים הלא-נועד בשביל להסיחגע מזה, זה תלהש

לעשות מאיתנו, היא זה כל המטרה בם, שישטובים שהם עו

עבדים. אבל הם כבר הרעילו את האוכל  ,מהאוכלוסיה של העולם

או כל מיני דגנים  ,מתירס, או סויהשעשוי כמעט כל דבר ושלנו, 

כדי זה ם ע ומלאים רעל. שיחקהם  – עוד הרבה דבריםו ,כו'ו

יותר טוב, אבל זה יוצא יותר גרוע בשבילנו, כאילו את זה  תלעשו

 .. .לםיב בשבויותר טו

שבע נקודה שלש רך שזה בעאוכלוסיה הארץ -יש בכדור

אולי חמש שיהיו צים והם רו, (7,300,000,000) מיליארד אנשים

העשיריות -ה בערך תשע אחוז, ואילו משאר תשעזשמאות מיליון, 

ם אבל אם יגיע הכוכב, אז ה .להרוג אותנו ,רוצים להתפטרהם 

 ישאירו לכוכב הזה לגמור אותנו.

כי הם חושבים שהם חכמים גדולים,  .אבל ה' יפתיע אותם

הם חושבים שהשטן שלהם,  ולמעשה הם טיפשים, הם טיפשים!

. זה אה אה אה..להציל אותם... אה הלוסיפר ימח שמו וזכרו, יכול 

 ם לא אינטלגנטים,ברור שה שקר! מי יכול לחשוב כזה דבר?!...

כי מה שמכתיב את  .ההיגיון שלהם עקום .פשוט לא אינטלגנטים

, רשעים הם פשוט רשעים .הרישעות וז –כל מה שהם עושים 

אך ורק הם חיים  .יודעים מה שהם עושים אבל הם .נפש-חולי

שאפילו חיות  םהם מוכנים לעשות דברי .להםשבשביל התשוקה 

לים, והם ימגע כאלוהם , מאמר 'הם יותר גרועים מחיות'[ ר'] עושות ינןא

את כל העולם נגד התורה, שלא נדע, נגד הסדר וך רוצים להפ

בינתיים ום' לכל הבריאה, יצים לעשות 'תיקונושה' עשה. הם ר

הם רק הורסים את זה, הורסים את זה בצורה מעוותת. כל בן 

 קצתה, איזה שכל, ונאיזו אמוו ל ששי ,יהודי-יהודי או לא ,אדם

, הרוס סוהוא רואה מקום הרו ,נואיזון, הוא מסתכל על העולם של

 .]ויקרא י"ח כ"ח[ ן להקיאו. זה רק מעורר רצומגעיל

 .לא לפחדו .'הזרת בע ,בוא הגאולה השלמהולכן עוד מעט ת

נו, לא רק על עצממפחדים לפחד, אנחנו אני יודע שזה קשה לא ו

שלנו, ועל הנשים שלנו, ועל הבעלים  אנחנו מפחדים על הילדים

שלנו, על הסבים והסבתות שלנו, אבל  תהושלנו, על האבות והאמ

ומי שגר  .לפחדלא  .זה לטובתינו –לא לפחד. לא משנה מה קורה 

 ,תודה רבה ',יישר כח' :ם יוםוד לקב"ה ייך להגיבירושלים צר

ות אפשראת ההיסטוריה ה' נתן לנו ל השבזמן הזה ש ,הקב"ה

 ירושלים עיר הקודשב ,עדן-ם הכי קרוב, הכי קרוב לגןולגור במק

יר] עִּ ה תהלים קכ"ב: 'כ ְ רָּ ֻחב ְ ה   ׁשֶ ָּ ו...'[ ל  הרבה קדושה בזה ואפילו שאין  .ַיְחד ָּ

כבה יאת הש דרק צריך להורי .עכשיו, אבל יש את הקדושה

ץ החוצה עם כל וונראה שוב את כל הקדושה. זה יפר העליונה

 .הכוחות

עם כל הכוחות שלי, עם כל הלב  , אני מבקשעם ישראלאז 

את  זרוקנה ,נשים .קב"ה לגמריה לאהותי, תחזרו שלי, עם כל מ

הפיאות המגעילות האלה, תרחצו את הפנים מכל האיפור שלכן, 

היופי.  וך, ותאמינו עם כל המהות שזה יפה, זהותתלבשו רחב ואר

 ,ם המגעיליםיזה לא הפנים עם איפור כמו ליצן, וכל הבגד

לא הדרך, ה' לא שמח עם  וז .ריסארחוב בפ-כמו אשת ,הצמודים

לה לב יהודי  שוי ,טובה כך-כליא ואל תגידו לי שאשה אחת ה זה.

היה לה  ילוא .ל להיותוזה לא יכ .אפילו שהיא נראית כמו פרוצה

יא ה ,האומרת את התהלים ובוכתה הייא כשה – קצת רגישות

היתה צריכה להתבייש ולהרגיש שהיא כמעט ערומה, ואם היא 

]נדרים כ': 'למען תהיה  רק הצגה אז כל השאר זולא מרגישה את זה 

הרבה זמן, אני מבקש  . ולכן, הגיע הזמן. אין['יראתו על פניכם, זו הבושה

 ,מיד לחזור בתשובה. אני מדבר בעיקר לחרדים, ואתם-מכם, מיד

 את כל היהודים.לים להציל ויכ ,יםהחרד

 

 יח, ואף על פי שיתמהמהאני מאמין באמונה שלימה בביאת המש

  עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא. –

We Want Moshiach Now! 

שאלות ותשובות

 נחפשה דרכינו... – התאונה

ש. בנוגע למסרים שצריך להפיק מהתאונה יש הרבה לקחים. למשל, 

אנחנו רואים שרוב ההרוגים היו צעירים, בחורים צעירים, כתוב 

 קדושה.ה-שהבחורים נלקחים בגלל חוסר ]כתובות ח:[בגמרא מפורש 

ת. זה ברור עכשיו. אנחנו מדברים על הדור הבא, הדור הבא 

 , אתםיצריכים גם את הזקנ, אותו. נכון להציל םשצריכי

 .הכי חשובים-הכי , הצעירים, הםהמבוגרים יותר להציל, אבל הם

 ,אבל הם הולכים לאיבוד, הדור הצעיר. לא אלה שנלקחו

 ם.יהיו צדיק -הם  .הבחורים

תיקון שזה ם "השובביתקופת ימי סיום כמו כן ימים אלה, הם וש. 

 שה...הקדו

כמה שהיא ירודה  ,הקדושה ת. כן, הקדושה, נו, כמה דיברנו על

 בודאי בין הגוים והחילוניים., ובין היהודים

שוטו ש. אמרתם פעם שנגיע עוד לתקופה שבה יצטרכו למסור נפש פ

בימים עברו, בשביל לשמור על היהדות... זה  כמוממש ו, כמשמע

 מתקרב...נראה 
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אולי  ?מה נשאר - סתכל מסביבךה .רבקת. ועוד איך זה מת

הכל נראה להם נורמלי, אבל  – בשביל טיפשים שיוצאים לעבוד

שיגיע הפירוק כאנחנו יודעים שזה לא נורמלי, שהכל מתפרק. ו

 שיםאפילו הטיפ ,את זהכולם לראות ל יאפשרזה כזה שלמצב 

 תתחיל האלימות הגדולה. יאז – ביותר

גם בתאונה מות בעריסה, בששה תינוקות ניספו  ש. בשבוע שעבר

חודש הזו נהרגו ששה אנשים. כמו כן זה היה ביום ו' אדר שהוא ה

זה  'וכידוע ו (6הוא  402)וכמו כן סכום הספרות  תשרי,חודש שישי מה

 כנגד ספירת היסוד...

... אצלם זה בא 6-6-6הקוד שלהם זה  – אצל האילומינטיגם ת. ו

הו כבר שזה כבר עכשיו לא סודי, כי מיוכמובן.  ,מצד הטומאה

סם את זה בכל האינטרנט ובכל מקום יודעים את זה, ויש פיר

 כותבים את זה על המצח שלהם... אפילו כאלה ש

 צייט של משה רבינו עליו השלום...ש. היום ז' באדר, יום היאר

ת. מה יש להגיד, צריכים עכשיו איזה משה רבינו שיחזור אלינו 

שיתן לנו חיזוק. אני מרגיש שהכל מתפרק, פשוט פירוק,  ,כבר

אבל יחד עם זה יש קבוצות, כמו אלו שבאים לקבר דוד המלך, 

שהם פשוט מראים לקב"ה שהם איתו, וגם כולנו צריכים 

 להראות לו שאנחנו איתו, עם הקב"ה. 

אילו אלף נשים היו זורקות את הפיאה האם לא היתה מתרחשת ש. 

 ..התאונה הזאת?.

אני לא הקב"ה, ואני לא יכול להגיד, אני רק יודע דבר אחד:  ת.

הוא האבא שלנו,  .הוא רוצה להעיר את העם שלו, האהוב שלו

ר אותנו ואת הכל צ  אין דבר שקיים בעולם שהוא לא יצר.  ,הוא י 

יכול. אבל ברור דבר אחד, שתמיד כשאנחנו -הוא הכל, הכל

הם  –טובים בדרך כלל -ישנן טרגדיות, ודוקא הכי –יורדים 

אז ברור לי לפחות, שאילו  .הקרבנות, וזה בשביל להעיר אותנו

אם לפחות היינו מנסים  .היינו צדיקים לא היו כאלה דברים

]ירמיהו ה':  לא היו כאלה דברים בעזרת ה' –לעשות את רצון ה' 

ו   ֲעֹונֹוֵתיֶכם' ט  ה הִּ ֶ ֹאוֵתיֶכם ֵאל  ְנעו   ְוַחט  ֹוב מָּ ם ַהט  ֶ כ   . .'[..מִּ

ש. אחד הבחורים מהרוגי התאונה הנוראה אתמול היה נוהג להגיע 

 התהלים בקבר דוד המלך...בקביעות לומר את ספר 

ת. שוב אני אומר: הם היו קרבנות, וקרבנות לוקחים מהטובים 

 .ביותר. הוא נולד בשביל זה. לא לרחם עליו. לרחם על עצמנו

יש לו גן עדן שאפשר לקנאות בזה, אבל  .הוא במקום מעולה

  ...איפה אנחנו?

 כותל הזוועות

המערבי -הכותלהנבזית של חלק מעל ההקצאה  אפשר לומרש. מה 

 לרפורמים?

 ,אוי לאלה שיושבים בכנסת ,אוי ,וחרפה. לא רק זה. אוישה ת. בו

רצו הם בגלל ש ,נגד הצביעושיושבים בכנסת ולא  םאוי לחרדי

יכרעו תחת הכובד  הכסאות האלהו .להחזיק את הכסאות שלהם

ַרע] של כל אחד מהם ָּ ל ישעיהו מ"ו: 'כ  ֵ ְרסו   קֵֹרס ב  ְרעו   ְנבֹו... קָּ ו, כָּ ְכלו   לֹא ַיְחד ָּ ט יָּ ֵ  ַמל 

א...' ָּ  , ובסוף הם יהיו על הריצפה.[ַמש  

 לעשות? יש בידינו איזו מחאהמה צריך לעשות, אז ש. 

הם  –ת. אתם לא צריכים לעשות מחאה. אלה שיושבים בכנסת 

שהיו צריכים להצביע נגד, שזה היה מפיל את הממשלה, ולכן 

הם לא עשו את זה, ולכן הם אשמים על כל אחד שהולך לתיפלות 

שלהם, זה רובץ על הראש שלהם ועל כל יהודי שעזר לדבר 

 האיום הזה.

יש את הכותל ולהשפיל ש. האם כשתבואנה הנשים הללו לחלל 

 זמן? לעשות מחאה באותושצריך לשתוק או 

לא להתקרב אליהן. ת. צריכים ללכת איפה שמותר לנו ולצעוק. 

מיכל בת שאול  .גד הדין שאשה תשים תפיליןנלמעשה, זה לא 

אבל צריכים לעשות מחאה, כי אסור  .הניחה תפיליןהמלך 

ם מתנהגות ד בגלל הצניעות, ולא רק זה, הנשילהתפלל ככה ביח

ותר לאשה ? מצריך להיות... אסור, מה זהכן וזה גם  ,כמו גברים

גם בל לא טלית גדול, וקטן, א-ליתט ,לשים תפילין וגם ציצית

 לא כיפות.

התפילה. -סדריכדי לבזות את היהדות ואת  רק ם זאתיש. הם עוש

רק לחרף  ?!...שם זה, מה יש להן לחפשבכלל לא מאמינים בהם הרי 

 ..זה. עבורכסף  מקבלותולגדף. בטח 

 הרשעים שולחים אותם להתעלל ביהדות.בודאי.  ,ת. בחלקן

י. בימים האחרונים "רשבהעכשיו זה נמשך גם למירון, אצל וש. 

קבועות בכתלי ציון להסיר את התפילות הבהוראה מגבוה לו יחתה

 ..י."הרשב

הנוכחי ת. אני רוצה להסביר לכם שהאפיפיור יש לו הסכם, לא 

ם עם זה שעשה את ההסכם, אלו שמלפניו חתמו על הסכהוא 

תנים לקתולים את כל העיר העתיקה! ו, שהישראלים נםהישראלי

 –ם את זה ירסהאדם שגילה ופודוד המלך.  קברלא רק את ו

 זה היה בזמן רבין. .לפתע מצא את מותו

הם לא עשו את  .הבית-ולכן הם רוצים לסלק את הערבים מהר

לפני מלחמת ששת  ,זה בזמן שהערבים שלטו שםההסכם ה

דוקא הימים, הירדנים, לא, הם ידעו שהפרטנרים שלהם יהיו 

גם עכשיו אתם תראו אלו והציונים, שותפות עם הציונים. 

שאנחנו מדברים נגד, מה הפתעות תהיינה פה. חושבים שזה סתם 

והקשר של  ,כנוניםיזה ממש תכנון מדהים, מדהים. והת .זה לא

]ר' מאמר  לפחות מאתיים שנהכבר י ים עם הקתולים זה בודאנהציו

ישראל זה בא מהשטן, -. וכל הרעיון של מדינת'מדינה לא יהודית'[

המממשלות שלנו היו -ינים בשטן. והרבה מראשיממצד אלו שמא

וזה לא סתם, לא סתם. הם  .'ופשייםחה-בוניםה'של ם הימהגבו

גנון. מי שהפריע יאותו הסבפה בארץ, בדיוק ים גם רצחו יהוד

זה חלק  .זה ידוע ם נעלם או מת, לא סתם.ופתא – להם

מההיסטוריה שלא רוצים לדבר על זה. ולכן, אנחנו חיים עכשיו 

יש ביניהם, אמנם הם כבר ים גם חרדואפיונרים. בעולם של מ  

אני אפילו לא יודע איך לקרוא להם, אבל מי שהולך  ,יםלא חרד

 .[דף ז']זוה"ק שמות  ימות איתם –איתם 

משך לחסום ל 'שיפוצים'רוצים בתירוץ של שעכשיו  שמענו ש.

דרך  המערבי והעיר העתיקה-הגישה לכותלשנתיים תמימות את 

ים למנוע מהיהודיא ה -בפרוייקט המטרה האמיתית ברור שו ,שער יפו

 להגיע.יפסיקו פשוט שעד קשה  כ"כלהגיע לכותל, שזה יהיה 
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ם איך זה מסתדר עם מה ת. אז אני שואל אותך, האם אתם מביני

שקיים הסכם סודי לתת לוותיקן את כל העיר  ,לכםשאמרתי 

מירון, וגם עוד מקומות קדושים, את ים, וגם להעתיקה של ירוש

 ?..הנביא.-רחל, וגם את שמואל-וגם קבר

 מקומות האלה בכלל?לחפש שם בש. מה יש להם 

פוך הם דת חדשה, ורוצים לשלב כל מיני דברים ולית. הם עוש

 ינו.את זה לעולם של השטן עצמו, לא על

 ,עם הקב"ה ישראל-עםלהרוס את הקשר של גם כן זה  מטרההש. 

 קשר עם המקומות הקדושים של היהודים.דרך המתבטא זה ש

יש  – לשלוט עליהםם צלחה הכי גדולה מכל ע  ת. בינתיים הה

 הכסף. מחלקים כסף. . וזה על ידילהם עם היהודים

 ...דולרמיליארד נתנו ציון -הרהשליטה על שבשביל  מספריםש. 

את כל העיר העתיקה. ואני  ,ת. אבל הם קיבלו את כל האיזור

הכל קורה משמים, אבל אני שואל למה הצלחנו בודאי, שואל, 

מים, למה הצלחנו להכנס לתוך הי-במלחמת ששת כל כךפתאום 

אני יודע שזה יותר קל להם אבל העתיקה ולכבוש אותה? -העיר

שלקחנו את הכותל ה' עשה לנו נס  .יםלהסתדר עם היהוד

קדושים, אבל מה -העתיקה וכל מיני מקומות-וקיבלנו את העיר

ֹבאו  'ירמיהו ב': ] ...עשינו עם זה? מה עשינו עם זה? ָּ או   ַות  ְ ַטמ  י ֶאת ַות ְ  ,ַאְרצִּ

י תִּ ם ְוַנֲחלָּ ֶ ְמת  ה ש ַ  אחריקצת אותו זמן, לא מיד, בה' ישמור. לכן  ...'[ְלתֹוֵעבָּ

העתיקה פלוס עוד -חתמו על הסכם שהם מקבלים את העיר, כן

ה' לא יתן  .והם שולטים. ואני לא דואג בכלל .םימקומות קדוש

דעו לפני שהם מתים, שניה אחת לפני הם ימותו, אבל הם י   .להם

כן, ידעו שהם טעו בגדול. אתם לא מבינים כמה שהם רשעים, 

אני לא יודע  ., איזה רשעים הםזה אתם לא מבינים איזה עיקום

כי הם  ,אני לא רוצה להסביר את זה .איך להסביר את זה

יא אתכם כמו שאמרתי לכם קודם, יב ,מסוגלים לדברים שממש

 להקיא.

מאחורי בשדה ציון -צעים חפירות בהרמב תקופה ארוכהש. במשך 

רשמית כפי שנודע  .העתיקות-בשיתוף עם רשותוהמלך, -דוד-קבר

בעומק האדמה, שם  כנסיה נועד לצורך הקמת הזה פרוייקטכל ה

 בית דוד, רחמנא ליצלן!...מלכי רוב למערת ק

עוד יהיה  ...שיתנו לכם להיות שם? ,ת. בודאי! מה אתם סבורים

הם  .להם יום שיסלקו אתכם, אבל זה לא יעזור להם כלום

קח הרבה זמן עכשיו, אבל זה לא י 'על הגובה'מרגישים שמה 

 יבינו את האמת. שהםעד 

בן דוד תתפשט מלכות משיח שלפני ביאת  ]יומא דף י.[ל "ש. כתוב בחז

, האם הפירוש של 'תתפשט' זה התחזקות .הרשעה תשעה חדשים

 זה? השלב האנחנו כבר נמצאים בתוך 

בסוף. אני אמרתי שלפי  טמתחזק. ואנחנו כבר כמעכבר ת. זה 

מתי שהאפיפיור ימח שמו וזכרו בא מהתחיל החשבונות שלי זה 

 לארץ, לפני כשנה.

 -מי שמתמצא  ,לתת להם לרפורמיםשעומדים מה ההוא ש. התיכנון 

 איום ונורא. חלום בלהות!זה 

נראה מה לעשות, אבל אני אינני מקנא באלה  – ת. כשיגיע הזמן

 שנותנים לזה לעבור בשקט.אלו שיושבים בכנסת ולא פעלו נגד, 

 ...דרך כוכב

: 'רעה נגד פניכם', ואהרן ש. בתורה נאמר שפרעה אמר למשה

בא ]פרשת  וחורבןדם שזהו כוכב, שמסמל מדרש הבשם י "רש מסבירו

י י', י': 'ְראו   ֵניֶכם', וברש"י: 'ומדרש ֶנֶגד ָרָעה כ ִּ ְ  להם אמר, 'רעה' ששמו יש אחד כוכב, שמעתי אגדה פ 

והנה  .דם...'[ סימן והוא, במדבר לקראתכם עולה כוכב אותואת  שלי באיצטגנינות אני רואה, פרעה

בצירוף שלשת האותיות זה בדיוק , 275 מטריאזה בגי 'הע  ר  'המילה 

 (....278) 'ניבירוכמו '

אני  .זה בא עלינו .זה אמת, זה אמיתי –או השביט  'ניבירו'ת. ה

לה י, כבר מתחשדיברו לא יודע אם זה יהיה בדיוק התאריך

אמרתי שאינני יודע אם זה התאריך, אפילו המדענים הכי גדולים 

לא כל כך בטוחים מתי זה יהיה, אבל הם השקיעו ביליארדים, 

אני לא יודע איך אומרים את המספרים האלה טריליארדים, 

בעברית... טוב שאנחנו לא צריכים לכתוב ש'ק כזה... השקיעו 

לא יודעים  ם כןהון עתק כדי לקבל את הנתונים, אבל הם ג

אמנם הם כבר מוכנים להיכנס לתוך  .בדיוק מתי זה יקרה

 חכמים.-הבונקרים שלהם... כאלה לא

-סביבות לילבש. אמרתם שיש תחושה שזה יהיה משהו בערך 

 הסדר...

ת. יש לי הרגשה שנצטרך עכשיו לקנות לפחות קופסה אחת של 

אפשר גם דברים וענבים, זה העיקר. -מצות לחג, וכן לדאוג למיץ

 יהיה בבית. אלודברים אחרים, אבל בינתיים חשוב ש

-ה של נפילותזה התופע -ש. אחד הסימנים על התקרבות הכוכב 

 מטאורים... אלו הן הסנוניות המבשרות את בוא הכוכב...

ולא רק זה, יש גם את  .אנג'לס-ת. נכון, וראו את זה גם בלוס

(, הבולענים, הנפערים ככה סתם בלי sinkholesה'סינקהולס' )

לפעמים נפתח חור גדול כל כך באמצע מקום מגורים,  .סיבה

וזה גם כן בגלל  .וזה בכל מיני ארצות .ומכוניות נופלות בפנים

זו תופעה שקורית  .האדמה בגלל הכוכב-הדברים שקורים בבטן

לאחרונה רבות, זה משהו מדהים! והיה גם באמריקה המרכזית 

 מלון קטן נפל פנימה...-איזה חור שנפתח ובית

ש. התקשר אחד מקוראי המסרים, שגילה רמז נפלא. הנבואות על 

על הפסוק מנבואת בלעם: 'דרך  כידוע מבוססותסדר התגלות המשיח 

רומז על הופעת כוכב השביט, כמו שהבאנו זה כידוע כוכב מיעקב', ש

אם נחשב את מספר השנים שיש מהשנה הנוכחית אז  בדף המקורות.

 224הם ימות המשיח, אז נקבל שעד סוף האלף השישי,  תשע"ו

'!... הערך שלזה בדיוק ו .שנים ך  ר  הכוכב הזה הוא שפותח ש המילה: 'ד  

, כוכב זה עם החורבן שנים 224את התקופה הזו של ימות המשיח, 

מסיים את התקופה של 'עיקבתא דמשיחא' עמו הגדול שהוא מביא 

שואלים אותי הרבה אנשים, האם כבר  ...ומכניס אותנו לימות המשיח

 התחילו לראות את הכוכב הזה...

הם ששעוד לא ראו, זאת אומרת כאלו ויש  .ת. ראו את הכוכב

א יראה... אבל יש כאלה שראו את זה. שמעתי "מחכים שנאס

 זאת. םישכבר היום ואתמול דיברו על זה, אבל לא כולם מקבל

-, כל התקשורת של מדינתבכלל. ולדבר הם כולם מפחדיםו

ים כל והחילוני .מאד שטחי-ם, זה מאדישראל, כולל של החרדי

ת בלי תוכן, משעמם ביותר, ולא מגיעים היום עם כל מיני תכניו
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הם וקריינים שחושבים שהם כל כך חכמים,  .אף פעם לאמת

פשוט לא שמים לב בכלל לכל הדברים החשובים שמסתובבים 

כמעט בנפילה הכי נמצאים אנחנו  ,ם בעולם. הנהיעכשיו, שקור

קשה שהיתה בהיסטוריה של העולם, נפילה כלכלית. האם הם 

א. יום אחד הבורסה עולה, יום אחד יורדת. אומרים משהו? ל

יכול להיות ו .קישקושיםמדברים להגיד את האמת, אז  םבמקו

ל להיות, אבל וים להם, זה יכנשאיימו עליהם, ויתכן שלא נות

 יודעים.  – הכשרוצים לפתוח פ   

פוסט, ועוד -ינגטוןטיימס, הווש-יורק-וות כמו הנינעיתו ,ושתדעו

טלביזיה או באינטרנט, בם ישרוא .אן.אן.והסיכל מיני עיתונים, 

-כמו הדר ,ה יותרהרבועוד , האלה ניוז, וכל הרשתות-פוקסה

ים להם משעממים, כי הם לא יכו -לונדון -אוף-שפיגל, טיימס

את האמת. יש שני כלל הם לא יכולים לחפש  .להגיד את האמת

אז אין מה  הבית על רוב העיתונות בעולם!-בעליאנשים שהם 

וזה לא מעניין, כי זה  .לומר רק מה שהם אומרים שמותר להגיד

למשל, עכשיו יש את הענין של הכוכב, והם  .שיםוסתם קישק

אז הם ראו שכבר כל כך הרבה אנשים קוראים על זה עכשיו, 

חות להרגיע את כולם, אז עשו, היו צריכים להגיד משהו, לפ

כל מיני אנשים  ,ני מקומותדיברו באינטרנט ובטלביזיה ובכל מי

מצאנו כוכב עכשיו, אבל הכוכב הזה ' הו,או :א שמסבירים"מנאס

שלא נרגיש שהוא כך יש לו מרחק של עשרים אלף מיילים 

-, אלא 'כוכב'ניבירו'אבל הם לא קוראים לזה  .'קרוב אלינו

 . Ninth Planetהתשיעי', -הלכת

 .ש. למה יש לו, לכוכב הזה, כל כך הרבה שמות?..

ת. כי כל מיני אנשים ראו אותו בכל מיני הזדמנויות בהיסטוריה, 

-יש כאלה שקורים לו דה .אז כל אחד נתן לו שם אחר..

'רעה' הזה בשם: כינה את הכוכב פרעה ש לעיל ]כמו שהבאנו  דסטוריאל, ההרסני...

 .הרס וחורבן[ -

 ר...ו  כ  ש    ץ כ   ר  א   ע  נו  ת    ע  נו  

, נפגעשהגולף -זרםבגלל האם יתכן שזה משונה, הש. מזג האויר 

 ...כל המערכתזה משבש את ש

א מקסיקו היה מבי-רם של מפרץת. הוא לא נפגע, זה נגמר! הז

אבל לא  .ב"מזרח של ארה-מים חמים לכל האיזור שזה הצפון

זה מגיע לאנגליה, אז בגלל זה לאנגליה יש אקלים די  ,רק זה

שם ו אבל בגלל ששפכ .הצפוני-בט, אפילו שזה קרוב לקוטשק

זה קילקל הרבה מהזרם הזה, במפרץ מקסיקו, הרבה נפט  כל כך

 .להוריד את הנפטבשביל גם החומר שהשקיעו במים אחרי כן ו

רוצים להגיד שזה בגלל  הרשעים .הצפוני נמס-וחוץ מזה הקוטב

 .נכוןם עם המכוניות וכו', אבל זה לא ים שאנחנו עושכל הזיהומי

כל  – הכוכב מתקרבר שאככי  !גלל הכוכבה בזה, זזה לא בגלל 

 מתחממים ורועדים, זזים קצת, וזהשסביבו בים האחרים הכוכ

הקרח  -הזיהום חמת מתקרב, כי אם זה היה מ ואהבדיוק סימן ש

נמס מלמעלה, אבל באמת זה צריך להיות היה בקטבים שנמס 

הוא הארץ -שהפנים של כדורלנו וזה מוכיח , למטהמנמס 

 .מתחמםש

למלח הים יש תכונה שעוזרת  .בלי מלח ,וזה הכל מים טריים

לעשות את העבודה שלו, אבל מכיון שהמים הנקיים  גולףלזרם ה

ולא רק זה,  .זה פשוט מתקלקלכנסים לאוקיינוס האטלנטי, אז נ

ביץ' המים כבר -מיבמיא .גם החופים נעלמים בגלל ריבוי המים

מקומות כאלה שהיה בליינה וועד לבתים, וגם בקרשמה מגיעים 

טפונות ישנה, אז זה באמת עשה כאלו ש ילהם את ההוריקן לפנ

גם כן  ואז הכל משתנה, וזה .שאף פעם לא היה כזה דבר אצלם

 .סימן

 של קור קיצוני או חום קיצוני... יםמצב ש. אז עכשיו צפויים

אנחנו לא יודעים בדיוק, כי חלק מהדברים האלה  .ת. משהו כזה

האויר. -וזרים בזה, כי הם יודעים לשנות את מזגגם הרשעים ע -

זה מעבר למסוגלות  .אבל עד כדי כך הם לא יכולים לעשות

זה נהיה בערך שמונה מאות פעם יותר  – ורעידות אדמה .שלהם

מאשר היה לפני, בואו נגיד, עשר שנים! ובכל מיני מקומות שאף 

 פעם לא היו כאלה דברים.

שמתווכחים, ואומרים: 'אנחנו לא יודעים מה ש. ועדיין יש אנשים 

דבר... מה הם רוצים הכל אותו  האוטיסטים רוצים, הכל בסדר גמור!

 בכלל?...'

ת. כן, כשאני שומע את זה יש לי את החשק לקפוץ, ולצעוק, 

 ולתת להם סטירות.

 מתחילים להתעורר, להבין שמשהו קורה פה?ם ש. האם היהודי

 וב, בשקט ובשלוה, בלי בעיות.ם טינממש יש  ם ת. היהודי

 ש. איך זה יתכן?!...

זה  אבל '?!תומה אפשר לעש' :יגידו .ת. פשוט לא רוצים לדעת

מעטים אלו יש כאלה שמתחילים לזוז לארץ, אבל  .לא כולם

 יחסית.

ש. נקוה שיהודים אכן יבינו את המסר ממה שקרה לנו השבוע ולא 

 יבלבלו אותו לכל מיני כוונים...

זהר לא להתחיל לדבר על שטויות, יבודאי ובודאי צריכים להת. 

נוף בבית הכנסת, אמרו שצריכים -כמו שדיברו אחרי הטבח בהר

 אמיתיים, וזו השמירה!-יותר שומרים. אבל צריכים יותר יהודים
 הרוצחים'[ אנחנו]מאמר '

 תתעוררו, טיפשים, תתעוררו!ש. אז תצעק עוד הפעם בזעקה גדולה: '

-ם זו הצגה גדולה, אחיזתאתם לא רואים שהכל הצגה, שכל החיי

 עינים, סרט אחד גדול...?!'

ת. אוהו, מצוין, אתה אמרת, אתה יכול להוסיף את זה... ותוסיף 

ולמשוך  ,גם שאם לא תתעוררו יש לי חשק לעבור למיטה שלכם

ולקחת קצת מים ולשפוך על  ,אתכם בכח מהמיטה על הריצפה

 .['יענקל'ה קום! הבית בוער': ]ראה מסר הפנים... אם רק זה יעזור
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