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פיקוח נפש!!!
בפרץ העומדים  שליט"א מדין  על יושבי דרשנים , משגיחים , ישיבות, ראשי  קהילות ראשי  הגאונים  הרבנים  לכבוד

לנצח! ירבה שלומכם אמריקה, של הברית בארצות

הברית בארצות  החמור  המצב
 ליו מיו ומחמיר ההול המסוכ המצב  על  לכ ידוע  כבר הנה 
 וה ברוחניות ה .והצדדי הבחינות מכל  , ליהודי ובפרט  בארה"ב ,

הגוי ברוחניות בגשמיות. של והקלוקלת הרבה  ההשפעה ידוע כבר –
 ורבי !ליצל רחמנא והפנימיות , והחיצוניות  היהודי החיי אורח  כל על 

.ירח ה' הפילה , חללי

תחרב,ובגשמיות  שאדו ע"ה הקדושי הנביאי שאמרו  מה ידוע 
הנוצריות  המדינות  על שהכוונה  יש וכו')ומסורת ואירופה אמריקה (והיינו

במלחמה המאיימת "קוריאה", מדינת  מצד גדול, איו שיש וידוע
אטו )גרעינית פצצות  של (והטלת האימי שלטו  אלו  לכל  ובנוס .

החדש", העולמי ה "סדר  את כעת המתחילה  הממשלה ,
)  (מבחינת ה .מישרי בכמה  העול בכל  הפועל 

כל  את ולהפיל להוריד שמאיי והיינו טוטאלית, הקורסת הכלכלה 
ולקחת ,העול מכל  האד בני של   הכס כל את ולקחת לאפס, הבנקי
נטויה , ובזרוע  חזקה ביד   שפועלי מה מבחינת וה החשמל , כל את

ולאבד להרוג גדול )להשמיד בהסתר  העול (והכל מאוכלוסיית הרבה
. גדולי והשמדה  ריכוז מחנות  הכינו וכבר .היהודי אנו תאיובמיוחד ע)

וכו') ברורות .גזי עיני  ראו אמריקה,וכאשר  נוסח אירופה שואת  ועוד (בקיצור 

גדול ) יותר .הרבה 

הטבע בדר יציאה  בכלל  תתאפשר   א לדעת יכולי לא מעט , ועוד
שחקרו דבר, יודעי מהימני מאנשי לי נודע זה וכל הברית. מארצות
הנני  והבל סרק איומי ולא הנ"ל, כל  ביד ועלה הזה, העניי את רבות

וקשוט . אמת  דברי א כי ,היו לפניכ נות

הסאנדי  סופת אזהרה  תמרור 
גדולה  הוריק סופת היתה שנה כחצי כל (סאנדי)לפני  את שהפסיקה

ליהודי  גדולה אזהרה זו והיתה מהרכוש. רבות  והשמידה החשמל ,
 יקר בטר ארצה לעלות חושי  ולהחל השקר, את לעזוב ארה "ב,

.לישראל )אסו רמז הוא  בעול שאירע מה שכל מחז"ל לא(וכידוע זו  אזהרה 
מאד קשה  הרוגי )הייתה  היו ולא  רב (וכמעט  סבל  עברו שיהודי למרות

נזק  קל . יחסית זה  משמי אחרות לאזהרות בהשוואה עדיי א מאוד,
הזאת הגדולה הסערה של  בנתיב יהודי כל  לא א נעשה , אמנ רב
זה את  עברו  רבי ואכ חשמל , ללא היה יהודי כל  לא הנזק. את  הרגיש 
,עיניה את  לפקוח בחירה אפשרות ליהודי נת ה ' .עפע להניד בלי

בחוזקה . אות לסגור או

ויראו  עיניה את יפתחו  באמריקה   שהיהודי ומתפלל מקווה אני
זה כהלכה . שלא להתפרש עלול  שעדיי מסר  ,משמי מסר קבלו  שה
יותר מהרבה  אותנו  הציל  שהקב"ה  טובי  כ כל  שאנחנו להתפרש יכול 
ידי  על  אותנו  מזהיר  וה ' מתקרב, שהסו להתפרש  יכול שזה  או גרוע,
.יהודי בחיי קשות לפגוע בלי לנו, שיש  הזהב  מעגל  גדול חלק השמדת 
נחזור לא  א גרוע  יותר  הרבה  יהיה  זה  הבאה  שבפע אותנו מזהיר ה'

באמריקה . הזאת המעוותת היהדות את מחדש  ונבנה אליו 

רבה . ברצינות  זו לאזהרה  להתייחס בארה "ב יהודי מכל מבקש  הנני
לא .עבורכ ידידותית מדינה איננה  כבר אמריקה של הברית ארצות 
נשלטת ישראל  מדינת  לא! כלל ,חרדי יהודי אוהבת ישראל  שמדינת 
 נקראי ה  א  ג בארה "ב, ששולט  אנשי של הסוג אותו ידי על 
ואנחנו ייעלמו הרשעי ישראל, ע של  האר היא ישראל  אר .יהודי
.רוצי שאנחנו מה וזה  הבא  העול  וע משיח ע הקדוש ,  ע נישאר

מ יהיה  לקב "ה שזועק ישראל  באר יהודי כל כל על כזו  הבטחה אי .וג
.בעול אחר מקו

 ליהודי אזהרה תמרור  המהווה  ,בבאסט הפיגוע  ג  נוס ועכשיו
"ליהודי ובפרט  בעול בטוח הכי  המקו לא כבר  הוא "אמריקה  ואומר

יחרבו  מהעול 2/3 הרי ז"ל )כי הגר "א ע"פ בזכריה  ממש ,בקרוב (כדאיתא
ארצה , כל שרפה  ומלח  גפרית יהרסו, ממש  הנכר ארצות הנבואות לפי
מלמטה יהפכו  ממש  שהארצות  אומרי יש ועמורה , סדו כמהפכת

בכלל )למעלה תהרס (ואמריקה לא ישראל אר בנבואות)אבל .(כדאיתא 

ברציפות הקדוש זוהר ללמוד 
גדולה אחריות עליכ מוטלת ומנהיגיו, הדור  ראשי שאת בהיות

תוכחה לו ולתת הדור , על  ופוסקי )ועצומה מש"ס  בזה(כידוע באתי  ולכ
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מלחמת ערב ימי ביותר. קשה  בתקופה  נמצאי ואנו  שהיות ,לכ לומר
הגאולה לפני ממש  ובא, קרב  והנורא הגדול  היו השלישית, העול

בעזה "י. ברציפות השלמה  הקדוש  זוהר ללמוד  יחד  כולנו  עלינו חובה 
דווקא ברחמי הגאולה שתבוא הבד"צ(כמ "ש.בכדי ורבני  זיע"א , הח"ח מר

תרצ "א דשנת זיע"אבראשותבא"י  זוננפלד הגרי"ח מכלמר וכידוע וכמוהסה"ק,,

מר שליט "אשהורה  שטיינמ ה הגראי "ל  מר שליט "אעפ"י הגרח"ק  ומר זיע"א, רמח"ל

שתא האי בעומר  ל"ג  ביו שליט "א מצאנז האדמו"ר   וכ זיע"א, החזו"א מר וכמה בש ,

שליט "א הדור קורא)מגדולי .בקול

והכל  אלו, אמת  דברי  לשמוע כרויה הציבור אוז  שאי עקא, דא
חוצות "? בראש   הרבני זאת  מכריזי לא מדוע כ  א" :שואלי

דברי להביא יש  זיע"אבראשונה מווילנא פנחס ר ' אלשכתב:הגאו"
לעסוק  רוצי שלא הנגלות, בעלי  התורה, מגדולי ראיה לקחת תפ
יותר ובטוחי  נאמני שזכרנו ובזוהר  במדרש  חז"ל דברי כי  זו, בחכמה

הזה" הדור עיי"ש)מגדולי פ"ה יב ' מאמר  פ"ב  הברית  (ספר

תרע"ט – תרע"ו ובשני מעול  דברי היו  שכבר  להודיע  והננו
ובאה, הממשמשת  השואה על זיע "א "הסול" בעל  הגה"ק  מר התריע
לעלות  ישראל  לכל  להורות לה ואמר אירופה, קהילות לרבני  והל
זו. מצרה ולהציל עליה להג זוה"ק  בישיבותיה ושילמדו לא"י,
של חייה את וקטפה השואה ובאתה בקולו  שמעו ולא בו וזילזלו

!יהודי עיי"ש)6,000,000 הסול בהקד' (וכמ "ש

הקריטי! המצב
שהשואה יודע  אבותיו  לו  שסיפרו  או  היסטוריה  בספרי  שקורא מי 
התחיל  כשזה אבל שני כמה לקח זה אחת. בבת התחילה לא הנוראה
קמו בהתחלה  ,המל בדר מאירופה  לצאת אפשרות  היתה  לא כבר
בעל  רבינו  היה. מה  יודע אחד כל  ואח"כ  ,ליהודי קשר בלי ריכוז מחנות 
ובוודאי  שיהיה , מה  שזה  לכ קוד 20 הקודש  ברוח  חזה זיע"א הסול
וכד'" דמיונות תדמיי אל  ,כלו יקרה  ולא ,כלו קורה  "לא לו אמרו 

יגיע . הסו אבל  ומתריעי  מתריעי ממש!)אנחנו  כפשוטו תחרב, אדו (כי

זה לבסו אבל .זמ קצת  עוד להיות ויכול   יומיי  יו תו יגיע לא זה 
הסופה .כלו ארצה יפול לא הקדושי נביאנו  ומדברי  יגיע . בודאי

אמורה  באמריקה  לכ שהייתה  ! שומעי ולא ,אות להזהיר היתה
.שנית כמה ולהציל אות להתריע תפקידנו

רב!!! ערב
לאמר , שליט "א להרבני מכתב כותב  הנני זה , כל  לאור כ ועל 
זה על ויכתבו בזוה"ק, יומי   ד ללמוד ישראל , לכל  גדול , בקול שיקראו 

אמת . דעת  אודיעכ אלי, שמוע תאבו  לא וא קורא". "קול

אמרו הקדושי שרבותינו רבי דעו ועוד ז"ל , הגר"א  ז"ל, האר "י (הזוה"ק ,

( הקודמי רב,מהדורות ערב נשמות יהיו מישראל רבי האחרו שבדור
הדור ומנהיגי  ישיבות ראשי רבני לנואפילו מסרו  מובהקי  וסימני .

 לה אכפת ולא הציבור על להשתרר מטרת שכל  ,עליה חז"ל
בפירוש  כותב  והזוה "ק ישראל . של ל')ממצב תיקו אלה(תיקוני שכל

 אי ועתה !בעול ומוות  ואבדו חורב גורמי ה בזוהר עוסקי שאינ
ישראל שונאי לבי כליל )ביניה אותנו  למחוק   שני מזה  הדוברי) כלו כי –

ישראל! זרע האר  מ  הכחדת על שפתותיה במוצא  אומר ונמצאגזרו
 המיתה!שה ביו רק  מתכפר  שאי בפרהסיא  שמי ש מחללי

 יהודי 6,00,000] שבגולה ישראל בית אחינו חיי על חוסו  אנא
לאמר: אות וצוו תפגעשבארה "ב] פ ,אבותיכ  לאר ועלו "מהרו 

זוהר של קבוע  ללימוד  לפחות דקות 5 הקדישו – ובנוס הרעה, אתכ
פגע" מכל ותנצלו לתלמידיו)הקדוש, זיע"א  חיי החפ מר הורה .(כאשר

יחיה? מי
יהודי יש  על הוא הגדול  האיו באמריקה. יהודי מיליו כששה 

בעיתה בגאולה כבר נמצאי אנחנו  בעיקר . מקורות)ארה"ב מכמה (כידוע

באה כבר היא כי  הגאולה " את  ולהחיש "למהר לא כבר היא הסיסמא
את "להביא לומר יש ולכ "ברחמי" זה א היא השאלה  בקרוב , ממש
הברית בארצות יהודי 6,000,000 על האיו לגבי ,"ברחמי הגאולה 

וכו') האטו פצצת הזהירו(איו לא תאמרו אל  החלה, כבר לאחור הספירה 
אותנו !

יהיה , וודאי  זה  ,הכס  כצרו בצירו תהיה הגאולה א שאלה לא זה
יחיה? מי היא השאלה 

ורק  א ומתקרב וההבל השקר את שעוזב מי כזאת: היא והתשובה 
הזוהר שהוא החיי בע שאוחז מי גמור  בבטחו בו ובוטח  להשי"ת

קכד )הקדוש ! נשא  לאר(זהר לעלות  בהמוניכ והתאספו  חושי החלצו 
הקדוש . הזוהר וללמוד ישראל 

יבוא וחורב מוות הזאת  בעת תחרישו  החרש א כי  לחשות! עת לא
את ידרוש  וה ' לרבנות ?! הגעת הזאת  לעת  לא א יודע ומי ,ליהודי

!מאתכ דמ

חחחחממממווווררררהההה בבבבאאאאזזזזההההררררהההה בבבבאאאאממממררררייייקקקקהההה ההההגגגגררררייייםםםם ייייששששרררראאאאלללל ממממבבבבנננניייי ווווייייחחחחיייידדדד ייייחחחחיייידדדד ככככלללל ללללההההזזזזההההיייירררר בבבבאאאאתתתתיייי ככככןןןן עעעעלללל

ללללבבבב!!!! ששששייייממממוווו
ההההרררר ההההעעעעווווללללםםםם ממממללללחחחחממממתתתת ללללאאאאחחחחרררר ששששננננהההה ההההששששללללייייששששייייתתתת(תרע"ד)אאאאששששווווננננההההממממאאאאהההה ההההעעעעווווללללםםםם ממממללללחחחחממממתתתת (תשע"גפפפפווווררררצצצצתתתת

–תשע"ד)

ממממווווככככננננוווותתתת,,,, ככככבבבברררר ההההאאאאטטטטווווםםםם פפפפצצצצצצצצוווותתתת עעעעצצצצווווממממהההה,,,, בבבבססססככככננננהההה ששששההההננננככככםםםם ללללההההבבבבייייןןןן צצצצררררייייככככייייםםםם אאאאתתתתםםםם ההההבבבבררררייייתתתת אאאאררררצצצצוווותתתת ייייההההוווודדדדיייי
ההההאאאאררררווווררררהההה,,,, ההההממממממממששששללללהההה ממממצצצצדדדד גגגגםםםם אאאאללללאאאא עעעעככככששששייייוווו,,,, עעעעללללייייככככםםםם ששששממממאאאאייייייייממממייייםםםם ההההאאאאטטטטווווםםםם פפפפצצצצצצצצוווותתתת ממממצצצצדדדד ררררקקקק ווווללללאאאא

ססססוווודדדדייייתתתת,,,, זזזזדדדדווווננננייייתתתת בבבבתתתתווווככככננננייייוווותתתת והםששששממממתתתתככככננננננננתתתת נמרוד בראשות הפלגה דור גלגולי החדש" העולמי "הסדר (בשם
בזה) מודים ווווככככבבבבררררעצמם אאאאתתתתככככםםםם,,,, ווווללללאאאאבבבבדדדד ללללההההררררווווגגגג ווווללללההההששששממממיייידדדד ככככסססספפפפככככםםםם,,,, ככככלללל אאאאתתתת ווווללללששששדדדדוווודדדד עעעעללללייייככככםםםם,,,, ללללששששללללווווטטטט

בבבבככככלללללללל בבבבטטטטווווחחחח ממממקקקקווווםםםם ללללאאאא ככככבבבברררר ההההייייאאאא אאאאממממררררייייקקקקהההה בבבבררררווווררררוווותתתת.... ללללננננוווו ננננוווודדדדעעעע ככככאאאאששששרררר ההההששששממממדדדדהההה,,,, ממממחחחחננננוווותתתת ההההקקקקייייממממוווו
ההההררררווווחחחחנננניייי.... ההההששששממממדדדד אאאאתתתת ללללההההזזזזככככיייירררר ששששללללאאאא ההההששששממממדדדדהההה!!!! ממממחחחחננננוווותתתת ללללככככםםםם ממממככככייייננננייייםםםם הצליחוללללייייההההוווודדדדייייםםםם,,,, וכבר (כמעט

גופכם!) על לפחות חוסו נשמתכם את לקחת

וטרפות. נבלות אכילת בגלל זאת מבינים שאינכם לכך שהסיבה חוששני

ששם ישראל לארץ לעלות משם יברח  שיכול מי גדולה, בסכנה הברית ארצות וכל היות
כידוע. נגדם ילחם הקב"ה ומשם כרגע, בעולם ביותר הבטוח המקום הוא

ההההששששיייי""""תתתת אאאאלללל ללללההההתתתתקקקקררררבבבב ווווייייתתתתחחחחיייילללל ננננחחחח ללללתתתתייייבבבבתתתת ייייבבבבררררחחחח ננננפפפפששששוווו אאאאתתתת ללללההההצצצציייילללל ווווררררווווצצצצהההה ללללבבבבררררווווחחחח ייייככככוווולללל ששששללללאאאא ווווממממיייי
בבבבייייווווםםםם ששששעעעעהההה ללללללללממממוווודדדד ייייווווםםםם בבבבככככלללל ברציפות)ווווללללקקקקבבבבוווועעעע ייייגגגגיייידדדדוווו(ושיהיה ששששההההררררבבבבננננייייםםםם תתתתחחחחככככוווו אאאאלללל ההההקקקקדדדדוווושששש,,,, ההההזזזזווווההההרררר אאאאתתתת

ססססווווףףףף ככככבבבברררר זזזזהההה ררררחחחח""""לללל,,,, ההההעעעעווווללללםםםם ממממןןןן וווותתתתממממחחחחקקקקוווו קקקקצצצצתתתת עעעעוווודדדד תתתתחחחחככככוווו ממממאאאאממממייייננננייייםםםם,,,, ללללאאאא אאאאתתתתםםםם ללללללללממממוווודדדד!!!!!!!!!!!! ללללככככםםםם
אותו)ההההעעעעווווללללםםםם,,,, מכירים שאנחנו כפי צצצצחחחחווווקקקק(הזה תתתתההההייייהההה ההההייייאאאא ההההששששננננייייהההה ששששממממללללחחחחממממהההה אאאאממממרררר חחחחייייייייםםםם ששששההההחחחחפפפפץץץץ ככככממממוווו

ממממחחחחככככהההה???????????? אאאאתתתתהההה ממממהההה עעעעלללל ננננוווו ההההששששללללייייששששייייתתתת ההההממממללללחחחחממממהההה ננננגגגגדדדד

ה ' קידוש על  לחיות 
לבחור . צרי ואתה בעיה, ל יש ולכ בנו, שולט  ה ' רק ישראל , ע

שוב ישראל   ע שבו  לזמ מגיעי מצרי )אנחנו ביציאת לבחור(כמו יצטר
ואני  .יהדות עבור ביותר הגדול המחיר את לשל מוכני להיות או  
בהחלט זה אבל  ה ', קידוש על למות יבחר לא יהודי שא מקווה  באמת
קידוש על לחיות לבחור   צריכי שאנחנו בטוח אבל  .ירח ה ' אפשרי,
עוד  את הכוונת?" "על  שאת מביני לא עוד את ישראל,  ע ה',
 חרדי הלא היהודי אולי  ?היהודי את אוהב לא אחד שא  מביני לא
מהמצב, יפגעו לא ,העול רחבי בכל  בממשלות והשתלבו  נמשכו  אשר 

האלה  הבוגדי .לה יית לא שה ' בגלל  ישרדו  לא ה בשלטו)אבל (אשר

עישראל, אבל  .רגילי גויי  סת או עמלק או  ערברב  לבטח ה
לא! להגיד:  צרי אתה ה ', דר את לעזוב   ל לגרו ינסו   ה כאשר

כי בה ' מאודולבטוח  קשה יהיה קל. יהיה  לא וזה  אותנו, יציל  הוא
אבל  קשה , יהיה ג ישראל  לאר ולעלות  הברית . בארצות  להישאר 
באר ,כא אולי למעט  ,בעול  מקו בכל  כיהודי לחיות תוכל  לא אתה 

ישראל.
תנועת על  מדבר לא ואני הקב"ה , אל מתקרבי  יהודי ויותר  יותר
אשר , רקעי מיני מכל רבי בודדי יהודי על  מדבר אני התשובה .
פרט אחד , ובא  בכלו לבטוח אפשר שאי ומביני האמת, את  רואי
אלא החדש, העולמי הסדר של  לא הבסיס, יהיו האלה  והיהודי לקב"ה .
 הטע יהיה  וזה  השלישי". המקדש  ובית  המשיח של החדש  העול" של
מכות , הרבה  עלינו  מביא הקב"ה  הזה . בעול הנצח של הראשו האמיתי
 ה מאוד. קלות  עדיי ה אבל מכות , עלינו הביא כבר  ה' . במצרי כמו

לבוא. שעומד מה  של מקדימה תצוגה רק

הזהב  עגל  הריסת
סנדי הסופה המאה )לפני של ביותר הקשה כסופה לא(שהוגדרה  היהודי ,

את פתחה סנדי זאת  ע סבל . שהעול מהמכות מדי  יותר סבלו
 בתי הרבה   כ כל כאשר  הרס. ללא יעבור שזה  שחשב מי של  העיניי
סבל  והיה  חשמל , ללא זמ הרבה  כ כל היו אנשי הרבה  כ כל נהרסו,

החרדית . היהודית בקהילה  ג ,ומי מזו מחוסר  רב 
שהקהילה האמת, את  יראו אנשי שהרבה  ומתפלל מקווה אני  אז
חומרנות , של   בי טובעת כבר  כללי  באופ באמריקה , החרדית היהודית
 בחיי העיקרי  הדבר וזה  כלכליות , והצלחות כס אחרי ברדיפה  שקועה

.שלה
,בידיי עצמכ את  קחו   ישראל   ע  רבה  וברצינות מציע אני
 הסבי אפילו הילדות. מגיל  שהוזנת השקרי מכל  עצמכ את נתקו 
והסבתות  הסבי והאבות , האימהות האלה. בשקרי הולעטו והסבתות
תנועת של מתחילתה החל שקר , של דורות  שש  או חמש  עברו
.האחרו הדור הוא ביותר הגרוע אבל ההשכלה.
להרוס  הול ה ' .שלכ הסוכרייה עלמקל  את  לקחת הול ה ' ועכשיו 
זה , ע להתמודד יוכל לא ,ככל אליו שמחובר  מי  וכל הזהב, עגל את
 השקרי בלי לחיות  מסוגל  יהיה לא קיומו, חוסר את לסבול יוכל לא

הזהב. עגל של 

שממשי מי כוחו , בכל   עול לבורא שדבק מי ישראל,  ע ,לכ
הבאה התקופה  את  שיעברו אלה ה להרפות, בלי בו לדבוק בעקשנות
תשובה שיעשו או , האחרי כל  .האחרי מאשר קל  יותר הרבה  בצורה

מהמציאות . שייעלמו  או  נדע, שלא ייסורי מתו

 יתכ יגיע . שהמשיח  עד ארוכה תקופה  עוד לנו  שיש  נראה לכאורה 
והמהיר הפתאומי בואה כמו בדיוק אבל  יתייאשו ! כבר מהאנשי וחלק

בדי  ככה  במהירות, הכל  את סחפה  אשר סנדי , הסופה  הולשל זה וק
ברגע! , פתאו יופיע  המשיח ,לחלוטי מיואשי נהיה  אנו  כאשר  להיות.

של  ארוכה  לתקופה  להתכונ לנו שיהיה נראה  עדיי זה  תשאל   וא
המצב  רגע  בכל כי  ,טועי את כזאת: היא התשובה  הגאולה. עד זמ
שזה אומר לא וזה .זמ של חדש  לעיד  נכנסי אנחנו להשתנות. יכול 
נתעורר , אנחנו ישתנה . המצב  למשנהו אחד מרגע .זמ הרבה  יימש
ואנחנו  תהליכי /דברי כמה  לעבור חייבי אנחנו שונה . יהיה והכל

להשתנות . יכול  הכל אחד קט שברגע זאת יודעי

את שונאי וכול ובריא, חי כיו הוא ,פע אי שחי רשע  כל 
בקב"ה .  שמאמיני היהודי את   שונאי במיוחד אבל ,היהודי

ישראל ?שאלה: לאר לבוא לאנשי  אומרי לא שהרבני זה  אי

ככול תשובה: רוב באמריקה . מעונייני הרבני יודע , לא אני
זצ "ל  "חייה "דברי את  תשכח אל .האחרי כמו  בגשמיות  שקועי

הזמ בסו כי ברור באופ אמר הגלות)אשר  בסו) הרבני וג יהודי רוב
רב. ערב יהיו

 שתבי רוצה  אני הסתיימו. לא שהטרגדיות  לכ להגיד רוצה אני
שלה . היופי את  איבדה  הברית  ארצות  מכוער . למקו הפכה שאמריקה
עבור ובמיוחד ,מסוכ  למקו הפכה והיא  חירות את  איבדו האנשי
מכל  המאמיני ג בסכנה, היהודי רק לא אבל  בה '. שמאמיני  אנשי
 באלוקי שמאמיני אלו כל וכדו' המוסלמי ,הנוצרי  הסוגי
הנאה יש  שולט ,  ואדו עמלק שבה חברה  בכל כמו  אבל  בסכנה. נמצאי
בקרוב  וזה  , יהודי מרדיפת רוח והתרוממות סיפוק של ותחושה  מיוחדת

הברית . בארצות  ג יהיה 

הוא לקרות  שצרי מה  כל .מוכני כבר ההסגר  שמחנות  ידוע
הצבאי  החוק מאריתל התחלת בקרוב)(חוק  השנה  לתוקפו  שיכנס ,

תחשוב ואל האמיתי. הסבל יתחיל הרגע  ומאותו מקומות, בכמה  התחיל וכבר מאד,

את  לרדו תנסה לא החדש" העולמי ה"סדר  של הארוכה  הזרוע בישראל, אתה  שא

סיבות. מיני מכל אמריקאי יהודי ע יתחילו  כנראה ה בישראל. היהודי

לעשות? עלינו מה 
אנחנו ,בעול  נמצאי שאנחנו מקו שבכל  להסביר רוצה אני

הבטו שהמקו ולהדגיש  לחזור ברצוני אול כעתבסכנה , היחיד ח
לעזרה , אליו שזועק מי כל  על  יג ה' כא כי  ישראל. באר הוא ליהודי,
מאוד  שמאמיני היהודי יהודי. להיות כדי להקריב   שמוכ מי כל
זה כי זכויות, הרבה יקבלו ישראל,  לאר יבואו אשר בקב"ה , ובוטחי
יתחילו  ה א בקב"ה .  בוטחי לא אבל כבר , כא שגרי אלה  קל. לא
 שמאמיני אלה  לכל הגאולה . לפני פחות יסבלו  ה בה ', לבטוח
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מלחמת ערב ימי ביותר. קשה  בתקופה  נמצאי ואנו  שהיות ,לכ לומר
הגאולה לפני ממש  ובא, קרב  והנורא הגדול  היו השלישית, העול

בעזה "י. ברציפות השלמה  הקדוש  זוהר ללמוד  יחד  כולנו  עלינו חובה 
דווקא ברחמי הגאולה שתבוא הבד"צ(כמ "ש.בכדי ורבני  זיע"א , הח"ח מר

תרצ "א דשנת זיע"אבראשותבא"י  זוננפלד הגרי"ח מכלמר וכידוע וכמוהסה"ק,,

מר שליט "אשהורה  שטיינמ ה הגראי "ל  מר שליט "אעפ"י הגרח"ק  ומר זיע"א, רמח"ל

שתא האי בעומר  ל"ג  ביו שליט "א מצאנז האדמו"ר   וכ זיע"א, החזו"א מר וכמה בש ,

שליט "א הדור קורא)מגדולי .בקול

והכל  אלו, אמת  דברי  לשמוע כרויה הציבור אוז  שאי עקא, דא
חוצות "? בראש   הרבני זאת  מכריזי לא מדוע כ  א" :שואלי

דברי להביא יש  זיע"אבראשונה מווילנא פנחס ר ' אלשכתב:הגאו"
לעסוק  רוצי שלא הנגלות, בעלי  התורה, מגדולי ראיה לקחת תפ
יותר ובטוחי  נאמני שזכרנו ובזוהר  במדרש  חז"ל דברי כי  זו, בחכמה

הזה" הדור עיי"ש)מגדולי פ"ה יב ' מאמר  פ"ב  הברית  (ספר

תרע"ט – תרע"ו ובשני מעול  דברי היו  שכבר  להודיע  והננו
ובאה, הממשמשת  השואה על זיע "א "הסול" בעל  הגה"ק  מר התריע
לעלות  ישראל  לכל  להורות לה ואמר אירופה, קהילות לרבני  והל
זו. מצרה ולהציל עליה להג זוה"ק  בישיבותיה ושילמדו לא"י,
של חייה את וקטפה השואה ובאתה בקולו  שמעו ולא בו וזילזלו

!יהודי עיי"ש)6,000,000 הסול בהקד' (וכמ "ש

הקריטי! המצב
שהשואה יודע  אבותיו  לו  שסיפרו  או  היסטוריה  בספרי  שקורא מי 
התחיל  כשזה אבל שני כמה לקח זה אחת. בבת התחילה לא הנוראה
קמו בהתחלה  ,המל בדר מאירופה  לצאת אפשרות  היתה  לא כבר
בעל  רבינו  היה. מה  יודע אחד כל  ואח"כ  ,ליהודי קשר בלי ריכוז מחנות 
ובוודאי  שיהיה , מה  שזה  לכ קוד 20 הקודש  ברוח  חזה זיע"א הסול
וכד'" דמיונות תדמיי אל  ,כלו יקרה  ולא ,כלו קורה  "לא לו אמרו 

יגיע . הסו אבל  ומתריעי  מתריעי ממש!)אנחנו  כפשוטו תחרב, אדו (כי

זה לבסו אבל .זמ קצת  עוד להיות ויכול   יומיי  יו תו יגיע לא זה 
הסופה .כלו ארצה יפול לא הקדושי נביאנו  ומדברי  יגיע . בודאי

אמורה  באמריקה  לכ שהייתה  ! שומעי ולא ,אות להזהיר היתה
.שנית כמה ולהציל אות להתריע תפקידנו

רב!!! ערב
לאמר , שליט "א להרבני מכתב כותב  הנני זה , כל  לאור כ ועל 
זה על ויכתבו בזוה"ק, יומי   ד ללמוד ישראל , לכל  גדול , בקול שיקראו 

אמת . דעת  אודיעכ אלי, שמוע תאבו  לא וא קורא". "קול

אמרו הקדושי שרבותינו רבי דעו ועוד ז"ל , הגר"א  ז"ל, האר "י (הזוה"ק ,

( הקודמי רב,מהדורות ערב נשמות יהיו מישראל רבי האחרו שבדור
הדור ומנהיגי  ישיבות ראשי רבני לנואפילו מסרו  מובהקי  וסימני .

 לה אכפת ולא הציבור על להשתרר מטרת שכל  ,עליה חז"ל
בפירוש  כותב  והזוה "ק ישראל . של ל')ממצב תיקו אלה(תיקוני שכל

 אי ועתה !בעול ומוות  ואבדו חורב גורמי ה בזוהר עוסקי שאינ
ישראל שונאי לבי כליל )ביניה אותנו  למחוק   שני מזה  הדוברי) כלו כי –

ישראל! זרע האר  מ  הכחדת על שפתותיה במוצא  אומר ונמצאגזרו
 המיתה!שה ביו רק  מתכפר  שאי בפרהסיא  שמי ש מחללי

 יהודי 6,00,000] שבגולה ישראל בית אחינו חיי על חוסו  אנא
לאמר: אות וצוו תפגעשבארה "ב] פ ,אבותיכ  לאר ועלו "מהרו 

זוהר של קבוע  ללימוד  לפחות דקות 5 הקדישו – ובנוס הרעה, אתכ
פגע" מכל ותנצלו לתלמידיו)הקדוש, זיע"א  חיי החפ מר הורה .(כאשר

יחיה? מי
יהודי יש  על הוא הגדול  האיו באמריקה. יהודי מיליו כששה 

בעיתה בגאולה כבר נמצאי אנחנו  בעיקר . מקורות)ארה"ב מכמה (כידוע

באה כבר היא כי  הגאולה " את  ולהחיש "למהר לא כבר היא הסיסמא
את "להביא לומר יש ולכ "ברחמי" זה א היא השאלה  בקרוב , ממש
הברית בארצות יהודי 6,000,000 על האיו לגבי ,"ברחמי הגאולה 

וכו') האטו פצצת הזהירו(איו לא תאמרו אל  החלה, כבר לאחור הספירה 
אותנו !

יהיה , וודאי  זה  ,הכס  כצרו בצירו תהיה הגאולה א שאלה לא זה
יחיה? מי היא השאלה 

ורק  א ומתקרב וההבל השקר את שעוזב מי כזאת: היא והתשובה 
הזוהר שהוא החיי בע שאוחז מי גמור  בבטחו בו ובוטח  להשי"ת

קכד )הקדוש ! נשא  לאר(זהר לעלות  בהמוניכ והתאספו  חושי החלצו 
הקדוש . הזוהר וללמוד ישראל 

יבוא וחורב מוות הזאת  בעת תחרישו  החרש א כי  לחשות! עת לא
את ידרוש  וה ' לרבנות ?! הגעת הזאת  לעת  לא א יודע ומי ,ליהודי

!מאתכ דמ

חחחחממממווווררררהההה בבבבאאאאזזזזההההררררהההה בבבבאאאאממממררררייייקקקקהההה ההההגגגגררררייייםםםם ייייששששרררראאאאלללל ממממבבבבנננניייי ווווייייחחחחיייידדדד ייייחחחחיייידדדד ככככלללל ללללההההזזזזההההיייירררר בבבבאאאאתתתתיייי ככככןןןן עעעעלללל

ללללבבבב!!!! ששששייייממממוווו
ההההרררר ההההעעעעווווללללםםםם ממממללללחחחחממממתתתת ללללאאאאחחחחרררר ששששננננהההה ההההששששללללייייששששייייתתתת(תרע"ד)אאאאששששווווננננההההממממאאאאהההה ההההעעעעווווללללםםםם ממממללללחחחחממממתתתת (תשע"גפפפפווווררררצצצצתתתת

–תשע"ד)

ממממווווככככננננוווותתתת,,,, ככככבבבברררר ההההאאאאטטטטווווםםםם פפפפצצצצצצצצוווותתתת עעעעצצצצווווממממהההה,,,, בבבבססססככככננננהההה ששששההההננננככככםםםם ללללההההבבבבייייןןןן צצצצררררייייככככייייםםםם אאאאתתתתםםםם ההההבבבבררררייייתתתת אאאאררררצצצצוווותתתת ייייההההוווודדדדיייי
ההההאאאאררררווווררררהההה,,,, ההההממממממממששששללללהההה ממממצצצצדדדד גגגגםםםם אאאאללללאאאא עעעעככככששששייייוווו,,,, עעעעללללייייככככםםםם ששששממממאאאאייייייייממממייייםםםם ההההאאאאטטטטווווםםםם פפפפצצצצצצצצוווותתתת ממממצצצצדדדד ררררקקקק ווווללללאאאא

ססססוווודדדדייייתתתת,,,, זזזזדדדדווווננננייייתתתת בבבבתתתתווווככככננננייייוווותתתת והםששששממממתתתתככככננננננננתתתת נמרוד בראשות הפלגה דור גלגולי החדש" העולמי "הסדר (בשם
בזה) מודים ווווככככבבבבררררעצמם אאאאתתתתככככםםםם,,,, ווווללללאאאאבבבבדדדד ללללההההררררווווגגגג ווווללללההההששששממממיייידדדד ככככסססספפפפככככםםםם,,,, ככככלללל אאאאתתתת ווווללללששששדדדדוווודדדד עעעעללללייייככככםםםם,,,, ללללששששללללווווטטטט

בבבבככככלללללללל בבבבטטטטווווחחחח ממממקקקקווווםםםם ללללאאאא ככככבבבברררר ההההייייאאאא אאאאממממררררייייקקקקהההה בבבבררררווווררררוווותתתת.... ללללננננוווו ננננוווודדדדעעעע ככככאאאאששששרררר ההההששששממממדדדדהההה,,,, ממממחחחחננננוווותתתת ההההקקקקייייממממוווו
ההההררררווווחחחחנננניייי.... ההההששששממממדדדד אאאאתתתת ללללההההזזזזככככיייירררר ששששללללאאאא ההההששששממממדדדדהההה!!!! ממממחחחחננננוווותתתת ללללככככםםםם ממממככככייייננננייייםםםם הצליחוללללייייההההוווודדדדייייםםםם,,,, וכבר (כמעט

גופכם!) על לפחות חוסו נשמתכם את לקחת

וטרפות. נבלות אכילת בגלל זאת מבינים שאינכם לכך שהסיבה חוששני

ששם ישראל לארץ לעלות משם יברח  שיכול מי גדולה, בסכנה הברית ארצות וכל היות
כידוע. נגדם ילחם הקב"ה ומשם כרגע, בעולם ביותר הבטוח המקום הוא

ההההששששיייי""""תתתת אאאאלללל ללללההההתתתתקקקקררררבבבב ווווייייתתתתחחחחיייילללל ננננחחחח ללללתתתתייייבבבבתתתת ייייבבבבררררחחחח ננננפפפפששששוווו אאאאתתתת ללללההההצצצציייילללל ווווררררווווצצצצהההה ללללבבבבררררווווחחחח ייייככככוווולללל ששששללללאאאא ווווממממיייי
בבבבייייווווםםםם ששששעעעעהההה ללללללללממממוווודדדד ייייווווםםםם בבבבככככלללל ברציפות)ווווללללקקקקבבבבוווועעעע ייייגגגגיייידדדדוווו(ושיהיה ששששההההררררבבבבננננייייםםםם תתתתחחחחככככוווו אאאאלללל ההההקקקקדדדדוווושששש,,,, ההההזזזזווווההההרררר אאאאתתתת

ססססווווףףףף ככככבבבברררר זזזזהההה ררררחחחח""""לללל,,,, ההההעעעעווווללללםםםם ממממןןןן וווותתתתממממחחחחקקקקוווו קקקקצצצצתתתת עעעעוווודדדד תתתתחחחחככככוווו ממממאאאאממממייייננננייייםםםם,,,, ללללאאאא אאאאתתתתםםםם ללללללללממממוווודדדד!!!!!!!!!!!! ללללככככםםםם
אותו)ההההעעעעווווללללםםםם,,,, מכירים שאנחנו כפי צצצצחחחחווווקקקק(הזה תתתתההההייייהההה ההההייייאאאא ההההששששננננייייהההה ששששממממללללחחחחממממהההה אאאאממממרררר חחחחייייייייםםםם ששששההההחחחחפפפפץץץץ ככככממממוווו

ממממחחחחככככהההה???????????? אאאאתתתתהההה ממממהההה עעעעלללל ננננוווו ההההששששללללייייששששייייתתתת ההההממממללללחחחחממממהההה ננננגגגגדדדד

ה ' קידוש על  לחיות 
לבחור . צרי ואתה בעיה, ל יש ולכ בנו, שולט  ה ' רק ישראל , ע

שוב ישראל   ע שבו  לזמ מגיעי מצרי )אנחנו ביציאת לבחור(כמו יצטר
ואני  .יהדות עבור ביותר הגדול המחיר את לשל מוכני להיות או  
בהחלט זה אבל  ה ', קידוש על למות יבחר לא יהודי שא מקווה  באמת
קידוש על לחיות לבחור   צריכי שאנחנו בטוח אבל  .ירח ה ' אפשרי,
עוד  את הכוונת?" "על  שאת מביני לא עוד את ישראל,  ע ה',
 חרדי הלא היהודי אולי  ?היהודי את אוהב לא אחד שא  מביני לא
מהמצב, יפגעו לא ,העול רחבי בכל  בממשלות והשתלבו  נמשכו  אשר 

האלה  הבוגדי .לה יית לא שה ' בגלל  ישרדו  לא ה בשלטו)אבל (אשר

עישראל, אבל  .רגילי גויי  סת או עמלק או  ערברב  לבטח ה
לא! להגיד:  צרי אתה ה ', דר את לעזוב   ל לגרו ינסו   ה כאשר

כי בה ' מאודולבטוח  קשה יהיה קל. יהיה  לא וזה  אותנו, יציל  הוא
אבל  קשה , יהיה ג ישראל  לאר ולעלות  הברית . בארצות  להישאר 
באר ,כא אולי למעט  ,בעול  מקו בכל  כיהודי לחיות תוכל  לא אתה 

ישראל.
תנועת על  מדבר לא ואני הקב"ה , אל מתקרבי  יהודי ויותר  יותר
אשר , רקעי מיני מכל רבי בודדי יהודי על  מדבר אני התשובה .
פרט אחד , ובא  בכלו לבטוח אפשר שאי ומביני האמת, את  רואי
אלא החדש, העולמי הסדר של  לא הבסיס, יהיו האלה  והיהודי לקב"ה .
 הטע יהיה  וזה  השלישי". המקדש  ובית  המשיח של החדש  העול" של
מכות , הרבה  עלינו  מביא הקב"ה  הזה . בעול הנצח של הראשו האמיתי
 ה מאוד. קלות  עדיי ה אבל מכות , עלינו הביא כבר  ה' . במצרי כמו

לבוא. שעומד מה  של מקדימה תצוגה רק

הזהב  עגל  הריסת
סנדי הסופה המאה )לפני של ביותר הקשה כסופה לא(שהוגדרה  היהודי ,

את פתחה סנדי זאת  ע סבל . שהעול מהמכות מדי  יותר סבלו
 בתי הרבה   כ כל כאשר  הרס. ללא יעבור שזה  שחשב מי של  העיניי
סבל  והיה  חשמל , ללא זמ הרבה  כ כל היו אנשי הרבה  כ כל נהרסו,

החרדית . היהודית בקהילה  ג ,ומי מזו מחוסר  רב 
שהקהילה האמת, את  יראו אנשי שהרבה  ומתפלל מקווה אני  אז
חומרנות , של   בי טובעת כבר  כללי  באופ באמריקה , החרדית היהודית
 בחיי העיקרי  הדבר וזה  כלכליות , והצלחות כס אחרי ברדיפה  שקועה

.שלה
,בידיי עצמכ את  קחו   ישראל   ע  רבה  וברצינות מציע אני
 הסבי אפילו הילדות. מגיל  שהוזנת השקרי מכל  עצמכ את נתקו 
והסבתות  הסבי והאבות , האימהות האלה. בשקרי הולעטו והסבתות
תנועת של מתחילתה החל שקר , של דורות  שש  או חמש  עברו
.האחרו הדור הוא ביותר הגרוע אבל ההשכלה.
להרוס  הול ה ' .שלכ הסוכרייה עלמקל  את  לקחת הול ה ' ועכשיו 
זה , ע להתמודד יוכל לא ,ככל אליו שמחובר  מי  וכל הזהב, עגל את
 השקרי בלי לחיות  מסוגל  יהיה לא קיומו, חוסר את לסבול יוכל לא

הזהב. עגל של 

שממשי מי כוחו , בכל   עול לבורא שדבק מי ישראל,  ע ,לכ
הבאה התקופה  את  שיעברו אלה ה להרפות, בלי בו לדבוק בעקשנות
תשובה שיעשו או , האחרי כל  .האחרי מאשר קל  יותר הרבה  בצורה

מהמציאות . שייעלמו  או  נדע, שלא ייסורי מתו

 יתכ יגיע . שהמשיח  עד ארוכה תקופה  עוד לנו  שיש  נראה לכאורה 
והמהיר הפתאומי בואה כמו בדיוק אבל  יתייאשו ! כבר מהאנשי וחלק

בדי  ככה  במהירות, הכל  את סחפה  אשר סנדי , הסופה  הולשל זה וק
ברגע! , פתאו יופיע  המשיח ,לחלוטי מיואשי נהיה  אנו  כאשר  להיות.

של  ארוכה  לתקופה  להתכונ לנו שיהיה נראה  עדיי זה  תשאל   וא
המצב  רגע  בכל כי  ,טועי את כזאת: היא התשובה  הגאולה. עד זמ
שזה אומר לא וזה .זמ של חדש  לעיד  נכנסי אנחנו להשתנות. יכול 
נתעורר , אנחנו ישתנה . המצב  למשנהו אחד מרגע .זמ הרבה  יימש
ואנחנו  תהליכי /דברי כמה  לעבור חייבי אנחנו שונה . יהיה והכל

להשתנות . יכול  הכל אחד קט שברגע זאת יודעי

את שונאי וכול ובריא, חי כיו הוא ,פע אי שחי רשע  כל 
בקב"ה .  שמאמיני היהודי את   שונאי במיוחד אבל ,היהודי

ישראל ?שאלה: לאר לבוא לאנשי  אומרי לא שהרבני זה  אי

ככול תשובה: רוב באמריקה . מעונייני הרבני יודע , לא אני
זצ "ל  "חייה "דברי את  תשכח אל .האחרי כמו  בגשמיות  שקועי

הזמ בסו כי ברור באופ אמר הגלות)אשר  בסו) הרבני וג יהודי רוב
רב. ערב יהיו

 שתבי רוצה  אני הסתיימו. לא שהטרגדיות  לכ להגיד רוצה אני
שלה . היופי את  איבדה  הברית  ארצות  מכוער . למקו הפכה שאמריקה
עבור ובמיוחד ,מסוכ  למקו הפכה והיא  חירות את  איבדו האנשי
מכל  המאמיני ג בסכנה, היהודי רק לא אבל  בה '. שמאמיני  אנשי
 באלוקי שמאמיני אלו כל וכדו' המוסלמי ,הנוצרי  הסוגי
הנאה יש  שולט ,  ואדו עמלק שבה חברה  בכל כמו  אבל  בסכנה. נמצאי
בקרוב  וזה  , יהודי מרדיפת רוח והתרוממות סיפוק של ותחושה  מיוחדת

הברית . בארצות  ג יהיה 

הוא לקרות  שצרי מה  כל .מוכני כבר ההסגר  שמחנות  ידוע
הצבאי  החוק מאריתל התחלת בקרוב)(חוק  השנה  לתוקפו  שיכנס ,

תחשוב ואל האמיתי. הסבל יתחיל הרגע  ומאותו מקומות, בכמה  התחיל וכבר מאד,

את  לרדו תנסה לא החדש" העולמי ה"סדר  של הארוכה  הזרוע בישראל, אתה  שא

סיבות. מיני מכל אמריקאי יהודי ע יתחילו  כנראה ה בישראל. היהודי

לעשות? עלינו מה 
אנחנו ,בעול  נמצאי שאנחנו מקו שבכל  להסביר רוצה אני

הבטו שהמקו ולהדגיש  לחזור ברצוני אול כעתבסכנה , היחיד ח
לעזרה , אליו שזועק מי כל  על  יג ה' כא כי  ישראל. באר הוא ליהודי,
מאוד  שמאמיני היהודי יהודי. להיות כדי להקריב   שמוכ מי כל
זה כי זכויות, הרבה יקבלו ישראל,  לאר יבואו אשר בקב"ה , ובוטחי
יתחילו  ה א בקב"ה .  בוטחי לא אבל כבר , כא שגרי אלה  קל. לא
 שמאמיני אלה  לכל הגאולה . לפני פחות יסבלו  ה בה ', לבטוח
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ַעם  ְלָכל  ַחת  ּמַ ּוְמׂשַ טֹוָבה  ׂשֹוָרה  ּבְ
ְסעּוַדת  ֵארּוַע,  ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ָרֵאל:  ִיׂשְ
ִרית  ּבְ ִמְצָוה,  ר  ּבַ ה,  ֲחֻתּנָ ָנִאים,  ּתְ ֵארּוִסין, 

ִית,  ַהּבָ ת  ֲחֻנּכַ ן,  ַהּבֵ ְדיֹון  ּפִ ִרית,  ּבְ ִיְצָחק, 

ְסעּוַדת  ֶכת,  ַמּסֶ ִסּיּום  ִקּדּוׁש,  ְצָוה,  ּמִ ת  ּבַ

ָנה,  ָ ַהּשׁ יֹום  ְוָזָהב,  ֶסף  ּכֶ ת  ֲחֻתּנַ הֹוָדָעה, 

ף  ּדַ לֹוְמֵדי  ּוְלָכל  ָמחֹות,  ׂשְ ִמיֵני  ּוְבָכל 

ם,  ִחּנָ ּבְ ַהּיֹוִמי  י זַֹהר  ּפֵ ּדַ ל  ְלַקּבֵ ָיכֹול   ַהּיֹוִמי, 

052-7651911 ֶטל: 

ים ְמִפיִצים  ׂשִ ְמַחּפְ
ָכל  י ַהּזַֹהר ּבְ ּפֵ ְלִמְליֹוֵני ּדַ

ָהעֹוָלם
ְיהוִּדים  ִמְליֹון  ָקם ְל-15  ְלַחּלְ ַהיֹּוִמי  ֹזַהר  י  ּפֵ ּדַ ִמיְליֹוֵני  יס  ְלַהְדּפִ ּתֹוְרִמים  ים  ׂשִ ְמַחּפְ
כוּת  ן ֶאת ַהּזְ ּבֵ יּוַּכל ְלַחׁשְ ב ׁשֶ ר ִלְדפוּס! ַהִאם ֵיׁש ַמְחׁשֵ ִמים ָיׁשָ ּלְ ם. ַהּתֹוְרִמים ְמׁשַ ִחּנָ ּבְ

ֶכֶסף ָקָטן.  כֹוִלים ִלְזּכֹות ּבְ יְּ דֹוָלה ׁשֶ ַהּגְ

ִלְפָרִטים, ֶטל: 052-7651911 

 לה יהיה ישראל, באר וחיי לעזרה  לה' שזועקי אלה בה ', ובוטחי
הגאולה . לפני קל  יותר הרבה 

הקהילות על  כביכול  השתלט אשר  רב  שהערב  לומר  רוצה   ג אני
 א ג בכנסת, ,הציוני של ממשלה  רב הערב שלנו, הערי על שלנו ,
,העול לבורא זועקי באמת לא ה .לה יעזור  לא ה ' לה ', יצעקו  ה
רב  הערב  יסתדרו , הדברי כאשר בקב "ה. מאמיני באמת לא ה כי
את לגאול רוצה ה ' הרי תשאלו, וא יאבדו! ה ולכ ,לבגידת יחזרו
היא התשובה  נידח , ממנו  ידח לבלתי כתיב וג ה באשר היהודי כל
בתשובה , לחזור   כ אחר אפשרות  יהיה לא אבל ,בכול רוצה ה' ,נכו

ההזדמנות . את  יש עכשיו  רק

,א':ולכ אנשי שיותר  כמה  ויותר יותר לקרב לראות יהודי  כל על 
ה', זוהרב :לדר שלומד מי  שכל הקדוש, הזוהר  את שיותר  כמה להפי

טובה כוונה  ע באוניברסיטאות)הקדוש  שלומדי כמו  לא הוא  זוכה(כוונתי
הקדוש בזוהר ג ומובא הצדיקי כל שאמרו  וכמו שלמה לתשובה

ז"ל האר "י  .ובכתבי

 אית יהיה משיח של  בואו  לפני בתשובה, לחזור  יספיק שלא מי אבל 
 חלקי ארבע שמתו  ,חש במכת במצרי  היהודי ע שהיה גורל  אותו

פשוט וזה  רח"ל . אדירי ה והמספרי ישראל, ע כל של חמש  מתו
כראשית" אחרית  אתכ גאלתי  ה" כתר בתפילת  שאומרי כמו
 מצרי מאר  צאת כימי כתוב  וכ כראשית. תהיה  האחרית  שהגאולה
לאלו  המפריעי וכל ,מצרי ביציאת כמו שיהיה נפלאות , אראנו
 ע ולכ ממש ". כפשוטו  "יאבדו בתשובה  יחזרו  ולא ה' בדר ההולכי
להציל  כדי לזירות במהירות שטסי הצלה  חברת שיש  כמו  ישראל,
 ג ה רח"ל , ממיתה שיותר כמה  להציל תראו כולכ את  ג  אנשי
מלכי  מל של בני ג ויעקב, יצחק אברה של  בני ג יהודי
 שאת דרכי מיני בכל .אות להציל  צרי הוא, ברו הקדוש   המלכי

.יכולי

תמיד סיני , בהר היתה  שלה הנשמה  אשר  האמיתיי היהודי אבל 
מכל  יותר  לקב "ה קרובי יהיו  ותמיד הקב "ה, של  המיוחדי הבני יהיו

.בעול אחר ע

 ע אותנו. יציל ה ' אבל מאוד, קשה  תקופה  בפני  עומדי אנחנו
 קרובי יהיו והחיי וקורבנות, המקדש בית לנו  יהיה ובקרוב ינצח ישראל

ויותר . יותר ומרוממי נשגבי חיי לנצח, לקב"ה 

חבריא דמן זעירא דברי כה 
העולמים צור השי"ת לישועת ומחכה ישראלהמצפה  ארץ  פה 


