
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שלה בתקשור תמיכה )שולמית גד ז"ל( נכה תקשרה עם אמא  011%, גליה ז"ל ילדה פגועת מוח ושנה 91לפני בערך 
FACILITATED  F.C.COMMUNICATION  והעבירה לנו מסרים. F.C הינו שיטה מיועדת לעזור לפגועי מוח .

פרדה"  –בספר שלה "גליה  ואוטיסטים ליצור קשר אתנו. באותו זמן גליה ואמא שלה הוציאו לאור כמה ספרים.
של גליה ממחישים שיש דין ויש דיין! יש שכר ויש עונש!  המסריםכותבת: " אמא שלה 011בעמוד  0111שיצא לאור ב

ואם בגבורות שמונים שנה  נו בהם שבעים שנהימי שנותי'יש מלך לעולם והעולם אינו הפקר! ימי האדם כצל עובר, 
ורהבם עמל ואון כי גז חיש ונעופה.' החיים חולפים ביעף ומסתיימים בשלב כלשהו, איש לא יוכל להתחמק מחווית 
המוות, המעבר לחיים הרוחניים במימד האחר. כאשר הנשמה תעמוד לדין בפני בית דין של מעלה, יראו לה כל מעשה 

כל מילה, דיבור, ומחשבה! כל העבירות בעצמם יבואו להעיד. הבושה והכלימה בפני כל מלאכי  שעשתה בעולם הזה,
המשפט משפט צדק מוחלט וחשוב מאוד להגיע מצוידים  .םהגיהינועליון ובית דין של מעלה גדולה יותר מצער 

לא חכמה היום כשאתה בריא ונראה טוב, נשמע טוב  הבזכויות רוחניות, במצוות שאספנו לנו בעולם הזה. ז
ו"מסודר" בעבודה עם קריירה ולא מעט פרסום. עצור רגע וחשוב! האם לא משמים רצו שתהיה מפורסם ומוצלח? 
הרי שבאותה המידה היית יכול להיות עבד במדינה נחשלת או עובד בעבודה בזויה שמשכרותה נמוכה מאד והיית 

עית וחולפת, גהמחפשות קריירה ופרסום באמצעות חשיפת גופן, המקבלות עקב כך תהילה ררעב ללחם. כל הנערות 
י יעל מה הסגידה הזו לגוף שממילא ניתן לך על יד הרי בעוד שנה שנתיים תבוא דוגמנית אחרת ותירש את מקומך.

שנה הרי הגוף שאת  בורא עולם ואם לא הוא שחיטב אותו כך, לא היית נראית יפה כפי שאת?! ואחרי מאה ועשרים
נוצר, עוד נצטרך לתת  ומביטה בו בכל יום עשרות פעמים בהערצה עצמית בסופו של דבר עתיד להתכלות בעפר שממנ

ראי את שתדין וחשבון על כל מעשינו. צאי וראי בבתי אבות זקנות בלות עם גוף שלא מתפקד ולא שולט על צרכיו. כ
וף לא פחות יפה משלך. וזה הזמן להודות לקדוש ברוך הוא שנותן לנו אלה תזכרי שגם הן היו פעם דוגמניות עם ג

 "גד ללבוש ולחם לאכול. צריך לזכור שאיזהו העשיר? השמח בחלקו.באוויר לנשום, 
: "מה מביא את האדם לתיקון נשמתו, האם זה שיש לו הרבה זכויות מגיע מהר יותר לסיום אמא של גליה שואלת 

 התיקון שלו?"
אמא זה לא כך. מה שמביא את האדם לתיקונו, זו המשימה שהוטלה עליו משמים לפני ירידתו : מגליהתשובה  

לעולם הזה. אם הוא מסיים אותה, אז הוא מסיים את התיקון שלו! לכל אדם מוקצב זמן לסיום התיקון שלו. אם עד 
, הוא נהנה מהעולמות העליונים סיום הזמן הוא לא מסיים את התיקון הוא בבעיה גדולה מאוד, אך אם הוא סיים

ואם הוא מסיים לפני הזמן שהוקצב לו אז הוא עוזר לתקן אחרים וגם זה נחשב לו לזכות. מי שצובר הרבה זכויות 
בשמים יש לו שכר רב ועצום. הכל תלוי באדם, כמה הוא מוכן להשקיע לשם שמים כשלמעשה זה בשבילו, כי כל מה 

 שנעשה זה לטובתו."
: "גליה אני מבינה שפגועי המח הם צדיקים גדולים שבעצם הסבל שלהם מתקנים. אז אם הם ה שואלתאמא של גלי 

 כאלה צדיקים אז למה סבל כזה נוראי הוא מנת חלקם?"
"אמא יקרה שלי, הכל חשבונות שמים, יש ערך לנשמה כפרט ולנשמה ככלל. המח והאוטיסטים  :תשובה מגליה 

 את עצמם אלא מקבלים בסיבלם תיקון על כלל ישראל." נבחרו לסבול כאן לתקן לאו דוקא
 "את יכולה להסביר לי מה תפקידם של אלה אשר חוו מוות קליני? מה מטרת הענין?": אמא של גליה שואלת 

יש להם תפקיד גדול מאוד לספר מה ראו כדי לחזק אמונתם של מי שישמע. מי שחווה את  : אמאתשובה מגליה
החוויה הזו יודע שניתנה לו ארכה כדי שישוב בתשובה ויתקן מה שפגם. זה מעין התראה אחרונה לפני שילוחו לגלגול 

 נוסף, או עונש קשה."

 תשע"ח  002ליון ג
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 סימן כב –מתוך ילקוט יוסף, קיצור שולחן ערוך 

אסור מן התורה להתייחד עם אשה, בין זקנה בין  .א
ילדה. וכן אסור להתייחד עם ארוסתו, או עם חמותו, 
אפילו היא זקנה. ודוד ובית דינו תיקנו שאסור לאיש 

רווקה. אבל מותר להתייחד עם  להתייחד גם עם אשה
אשתו נדה, ועם אמו ועם נכדתו, אף אם היא נשואה. 
וכן מותר לאשה להתייחד עם אביה. ואח עם אחותו 
מותר להתייחד לפעמים, אך לא דרך קבע. ואב עם בתו 
הגדולה מותר לו לדור בבית אחד אפילו בקביעות. 

]אוצר דינים ומכל מקום המחמיר בזה קדוש יאמר לו. 
 לאשה ולבת עמוד שפז. וסוף הסעיף כ"כ הח"מ בשם הרא"ש[

 שמאי והלל גזרו איסור על איש להתייחד עם גויה. .ב
נשים שהטבע שלהם לשנוא זו את זו, כגון כלה  .ג

וחמותה, או שתי צרות, מותר להתייחד עם שתיהן, 
]הליכות עולם חלק ח' עמוד של. ודלא כמו ואין לחוש לזנות. 

 איש חי[. שהחמיר בזה בבן
 (3) אסור לאיש להתייחד עם קטנה שהיא מבת ג' .ד

שנים ומעלה, וכן אסור לאשה להתייחד עם קטן שהוא 
 ]ילקו"י דיני חינוך קטן עמוד שלה[שנים ומעלה. ( 1)מבן ט' 

הרוצה לאמץ ילד נכון יותר שיאמץ בת, שהרי רוב  .ה
הזמן אשתו בבית, והיא משמרתו מפני איסור יחוד. 

 דיני חינוך קטן עמוד שפט[ ]ילקו"י
מעלית חשמלית שזמן נסיעתה פחות מג' דקות,  .ו

מותר להתייחד שם עם אשה, ובפרט אם בעלה בעיר. 
אבל אם האשה לבושה בבגדי פריצות, נכון שלא יעלה 

 ]שם[עמה במעלית. 
אשה שבעלה בעיר, אפילו אם אינו יודע היכן נמצאת  .ז

שחוששת מבעלה.  אשתו עתה, אין איסור ייחוד, מפני
וגם אם בעלה נמצא בשכונות המרוחקות שבעיר, 
חשיב כבעלה בעיר. אבל אם המתייחד היה לבו גס בה, 
כגון שגדלה עמו, או שהיא קרובתו, לא יתייחד עמה 

 אף על פי שבעלה בעיר.
בית שפתחו פתוח לרשות הרבים, או לחצר, אין  .ח

אין  איסור להתייחד בבית זה כשאין הפתח סגור. וכן
איסור ייחוד בחדר מדרגות המשמש לכמה דיירים. וכן 

 מותר להתייחד בדירה שפתוחה לחדר מדרגות.
אסור לאשה לנסוע במכונית עם איש זר, בכבישים  .ט

שאין נוסעים בהם הרבה. ובפרט בשעות הלילה 
המאוחרות. אבל אם יש באוטובוס שלשה אנשים 

שים ירדו ושלש נשים, אין בזה איסור ייחוד. ואם האנ
ונותרה באוטבוס אשה אחת עם הנהג, צריכה לרדת 
]ובלבד שלא יהיה חשש סכנה בירידתה[. ואם עוברים 
בכביש זה מכוניות כל ג' דקות לערך, אין בזה איסור 

 ייחוד.

כתב הרמב"ם, שאין לאשה אחת להתייחד אפילו עם  .י
אנשים הרבה. וכן דעת מרן השלחן ערוך. ואם אשתו 

ם, הרי זו מותרת להתייחד עם אנשים של אחד מהם ש
הרבה. וכן לא יתייחד איש אחד אפילו עם נשים הרבה. 
 אבל נשים הרבה עם אנשים הרבה, אין חוששין ליחוד.

כל איסור יחוד הוא דוקא כשהוא לבדו, אבל אם  .יא
משמרתו אין איסור יחוד. וגוי  אשתו עמו, כיון דאשתו

אף שאשת הגוי עמו, אסור לבת ישראל להתייחד עמו, 
 שאין אשתו משמרתו. 

 
 סימן כא:

חובת ההפרדה בבתי הספר בין הבנים לבנות, הוא  .טז
חיוב גמור מצד הדין, ואינה חומרא או חסידות 
בעלמא, הן בלימודים והן במשחקים. וההורים 

המשמר ולהנהיג הפרדה  והמורים צריכים לעמוד על
מוחלטת. והמקים בית ספר מעורב אסור לשתף עמו 
פעולה כלל, שהוא פורץ גדרי הצניעות. ויש להבדילו 
מעדת ישראל. והגודרים גדר בזה זכות הרבים תלויה 
בהם. וראוי להחמיר בזה אפילו בכתות גן וא' וב'. 
ובמקום שאין מספיק תלמידים יש לעשות שאלת רב. 

יש להתיר בגן הילדים ובכתות א' וב' בלבד ]שפעמים ו
]אוצר דינים מהדו"ק עמוד מהדו"ק לפי הוראת רב מובהק[. 

עמוד שעג. ילקו"י דיני חינוך קטן עמוד שלב. יביע אומר ח"ד 
 חאהע"ז סימן ד[ 

 אף על פי שמעיקר הדין אין איסור לשבת ליד אשה .יז
באוטובוס ציבורי או ברכבת, וכן אין איסור לאשה 
לשבת ליד איש כל שלא נוגעים זה בזה כלל, מכל 

מכך,  עלהימנמקום מנהג בנות ישראל הצנועות 
וישראל קדושים נמנעים מדברים אלו. וכן ראוי לנהוג 
בפרט אם היושבת לידו לבושה בבגדי שחץ ופריצות, 

ר דינים לאשה ]אוצללא שרוולים, או בחצאית קצרה. 

 ולבת מהדו"ק עמו' שעה, ובמהדורת תשס"ה עמוד תשצג[

מה שמצוי בעוונות הרבים, שנוהגים לטייל בחורים  .יח
עם בחורות ביחד כשהם מאורסים, ופריצי אהדדי, 
בפרט בריקודים בשמחות, כבר צווחו על כך רבנן 
קשישאי, ועל הרבנים והמנהיגים להזהיר בכל חומר 

למי שהשתדך את חומרת האיסור.  דבר זה, ולהסביר
 ]שם שעו[

אסור באיסור חמור לאשה לנגוע במשודך לה, וכן  .יט
ההיפך. ואסור לאשה לצאת לרחוב כשהיא מבושמת 

]אוצר דינים לאשה מהדו"ק עמוד יותר מדאי שריחה נודף. 

 שעז. ומהדו"ב עמו' תשצד[

 

 הלכות דיני יחוד



  

 

 

 הדחת כלים בשבת

  

: משפחות גדולות שיש להם הרבה צלחות שאלה
וסכו"ם לאחר האכילה בשבת, ופעמים גם 
שמבשלים בכמה סירים, והדבר גורם אי נוחות 

כך במטבח לאחר הסעודה במשך  להשאיר את הכל
כל היום, האם יש היתר שהוא להדיח את הכלים 
בשבת או שעלינו להשאירם למוצאי שבת דוקא? 

 )מעין אליה תחי'(
  

: ראשית נבהיר שדין הדחת כלים בשבת תשובה
נובע מאיסור הכנה מחול לשבת, שאין מכבוד 
השבת שהיא תכין לחול, על כן אסרו חכמים 

רים שאפשר לעשותם בחול, לעשות בשבת דב
כשמטרתו לחסוך זמן בחול. וכגון לערוך ולסדר 
שולחנות וכסאות בשביל מסיבה שאמורה להיערך 

 במוצאי שבת.
  

והנה, כלים שמשתמש בהם בשבת, ברור שמותר 
להדיחם כי לצורך השבת הוא, אבל כלים שלא 
צריך להשתמש בהם בשבת, אין להדיחם. אולם 

מותר להדיחם כל היום,  כוסות ושאר כלי שתיה
כיון שמצוי שאדם שותה ואולי יצטרך להם. אך 
אם ברור לו שלא ישתה בהם עוד, אין להדיחם. 
כמו כן, אם יש לו מערכת כלים נוספת, ראוי שלא 
להדיח את הכלים, וישתמש במערכת הכלים 
הנוספת. אולם אם מפריע לו שיצטברו הרבה כלים 

הלילה וגם במטבח במשך השבת, גם של סעודת 
של סעודת הבוקר, מותר לכתחילה להדיחם 

 לשימוש נוסף.
  

אם השתמשו בסעודה בהרבה צלחות, ולצורך 
הסעודה הבאה הוצרכו לפחות צלחות, כגון שבאו 
אורחים רק לליל שבת, או מסעודה שניה לסעודה 
שלישית שמצוי שמשתמשים בסעודה שלישית 

ולא בפחות צלחות, מותר להדיח את כל הצלחות, 
 צריך לדקדק להדיח רק את הכמות הנצרכת.

  
 קשה לו בעיניים

מי שאינו יכול לסבול אי ניקיון, וקשה לו לראות 
כלים לא נקיים במטבח, לכאורה אם הוא נוהג כך 
גם בימי החול שמדיח את כליו לאחר האכילה ולא 
משאירם בכיור ובשיש זמן רב, כי לא נוח לו 
שיישאר המקום כן, פשוט שמותר לו להדיחם, כי 

ל, לצורך שבת הוא, אבל אם אינו נוהג כך בימי החו
למה שנתיר לו בשבת להדיח את כליו. אך מכל 
מקום נראה שבאמת אף אם הוא לא נוהג כך תמיד 
בחול, אם עתה הסדר והניקיון והדחת הכלים יעשו 

לו עונג שבת וישוב הדעת לראות את המטבח 
והשיש נקי, רשאי להדיח את הכלים, ובפרט 
כשהיום ארוך ולא נעים לו להשאיר ככה זמן רב, 

היה כוונתו אמיתית וטהורה לצורך ובלבד שת
השבת, ולא מן השפה ולחוץ כדי להרוויח שלא 
לטרוח במוצאי שבת, ודבר זה מסור ללבו של אדם 
מהי מטרתו באמת. כן מתבאר בחזון עובדיה )שבת 
ו עמוד קד( וכן מבואר בשו"ת הרי יהודה יוסף 

 )חלק א סימן כז אות י(.
  

אשון לציון שוב נדברתי בזה עם מורנו ורבנו הר
והרב הראשי לישראל רבנו יצחק יוסף שליט"א, 
והשיב לי שאם נכנסים למטבח ויש בלגן מותר. 
אבל אם לא נכנסים למה להקל. ולפי זה כל שכן 
לפי המציאות היום שבבתים רבים המטבח ופינת 
האוכל הם יחד באותו חדר, והדבר מפריע ולא נוח 

כזו,  לראות את כל המטבח, הכיור והשיש בצורה
 בודאי שמותר להדיח את הכלים.

  
והוא הדין אם מחמת הלכלוך של שאריות 
המאכלים באים זבובים ויתושים, או שבאו אליו 
אורחים ולא נעים לו שייראו ערימות של כלים 
מלוכלכים, רשאי להדיח את הכלים בשבת, שהרי 

 זה נחשב צורך השבת.
  

 במה מדיחים
במשחת כלים. מותר להדיח את הכלים באמה או 

ולא ישתמש בספוג וסקוטש מחשש סחיטה, אלא 
 בננס מחומר סינטטי שאינו בולע.

  
 שטיפת כוס הקידוש

מי שלא מפריע לו שישנן ערימות של כלים 
מלוכלכים ולכן אינו מדיחם בשבת, בכל זאת 
מותר לו לשטוף את כוס הקידוש במים בלבד 
ולהניחו בארון בשביל השבת הבאה. כי בנתינת 

 ים לבד, אין זה נחשב מעשה של הכנה.מ
  

 מניעת דיבוק שאריות
וכמו כן, מותר לו למלאת מים בגמר הסעודה 
בסירים ובצלחות, כדי למנוע מהם דיבוק 

 השאריות, ובכך יקל לו במוצאי שבת לשטפם. 
מותר להניח את כלי האכילה במכשיר 'מדיח 
כלים' בשבת, אך לא יסדר כל כלי וכלי במקומו, 

ניחם ככל הבא לידו, ובמוצאי שבת יסדרם אלא י
 ורק אז יפעיל את המכשיר.

 

  

 מדור בהלכה

 הרב דוד שלום נקי שליט"אמאת             



 

 

 
 412, מתוך גליון )אוטיסט( תשע"ח, תקשור עם בנימין

 
אני רציתי רק לתת לכם תמונה כללית, ועכשיו נדבר על ארץ ישראל. דיברנו הרבה פעמים שירושלים זה המקום הכי בטוח   

אני לא יודע, אבל ככה כתוב ]ישעיה ד' ג': 'ְוָהָיה  -לעיר פליטים, מתי ואיך בדיוק  בעולם, וזה נכון, אנחנו יודעים שזה יהפך
ירּוָשָלם...'[. אני רק משער שמי שישאר לשרוד בתקופה מסויימת יגיע לירושלים, ויכול להיות  ּיֹון ְוַהנֹוָתר בִּ ְשָאר ְבצִּ ֶשַמה ַהנִּ

ל מה שכן חשוב, זה שכל יהודי שמרגיש בלב שלו שהוא יהודי, ושהוא מוכן הפרוש זה כל ארץ ישראל. אב –שכתוב 'בירושלים' 
לעזוב את הגשמיות, אף שהוא יודע שמעט אנשים יעשו את זה רק בגלל שאיזה אוטיסט אמר, אבל חוץ מאוטיסט כמוני יש 

להגיע לארץ ישראל, זה מציעים לו לעזוב את כל הגשמיות המיותרת, ו –גדולים שאומרים כמוני, שכל יהודי שרוצה לשרוד 
צריך עכשיו לארוז את הדברים להגיע  –יהיה לטובתו ולטובת המשפחה שלו. יהודי שרוצה עם כל כולו לקבל משיח צדקנו 

לא"י. אני יודע שלא קל לבוא לארץ עכשיו; ומה שכתבתי גם כן לא יהיה מספיק בשביל לשכנע את כולם לבוא, אבל אני חייב 
מי שרוצה להיות במקום הכי בטוח, ולא רק הכי בטוח, אלא גם הכי קרוב לה', זהו המקום, זה  להגיד זאת, חייב לומר:

המקום. אני לא לוחץ על אנשים שבשום פנים ואופן לא יכולים להגיע, אבל אני רק אומר את המציאות: מי שמגיע לא"י, ועדיף 
ורוצה לקבל משיח, הוא ישרוד את המצבים הקשים  ירושלים, היהודי הזה אם הוא באמת מאמין בקב"ה, ורוצה את קירבתו,

 והמפחידים שעומדים להיות. 
קוריאה והאיראנים יחד עם -שלישית תתחיל עוד מעט. המשחקים של צפון-עולם-...עכשיו זה לא הכל. שתדעו, מלחמת  

ק עכשיו, זה יפה מאד, אבל הבירה של א"י, זה קצת מענין להגיד את זה בדיו-הרוסים, עם מה שטראמפ אמר שירושלים זה עיר
הוא ידע שזה יביא תסיסה גדולה בעולם, אז זה קצת משונה, אבל זה פועל לפי התכנית שלהם. ולא רק זה, הוא אמר עכשיו 

 המערבי לא יהיה בידים של היהודים, וזה הקפיץ את הערבים עוד יותר.-ברור עוד פעם שלא יכול להיות שהכותל
להרוס את העולם, והוא יעשה את זה דרך הכוכב,  –כל העולם, רק ה' ישירות יכול לעשות את זה אבל זה לא יהרוס את  ...   

שזה יהרוס את רוב האנושות. אבל לא רוצים להאמין, לא רוצים לעזוב את המשחקים, את השטויות, ואת האינטרנט, את 
טוב שכל נשמה יהודית, -צריכים לדעת טוב ואצל היהודים אנחנו ...היוטיוב, וכל הדברים הטמאים שכולם מתעסקים איתם.

 –תנצל, שיהיה לכם ברור! ינצל! אפילו אם הוא עושה עבירות  –ואני אומר את זה כל הזמן, כל נשמה יהודית שעמדה בהר סיני 
זה  –אז לא לפחד, אני מבקש מהיהודים לא לפחד, זה לא יהיה קל, אבל לא לפחד, רק להחזיק באמת. והאמת  ה' יחזיר אותו.

זה התורה של הקב"ה. ולא להסתכל שמאלה ולא ימינה, לא להיכנס לכל השקרים. כפי שאנחנו אמרנו כמה  -הקב"ה, האמת 
פעמים שתהיה אנטישמיות גדולה בעולם, בכל המדינות, ואכן עכשיו יש בלי סוף, ובצורה איומה, גם בגרמניה, גם באנגליה, גם 

 בשבדיה, וגם בכל הארצות.
 מאת מאיר ישראל )אוטיסט(תשע"ח, מסר 

...אנחנו נעים כעת במהירות לקראת הסוף, ואני מתחנן לאחיי ולאחיותי, יהודים בכל העולם, אני מדבר פה למי שמכונים    
החיים של הקרויים -"חרדים", השייכים לקהילה הנקראת "חרדית", אבל לא תמיד התחביבים שלהם מתאימים לאורח

מוות, ויש  –ם זה לא משמח מאד את ה'. כעת הוא זמן ה'בירור' מי יחיה ומי ימות. יש דבר כזה חרדים, ובוודאי במקרים רבי
לא על אף יהודי, רחמנא ליצלן(. יש סוג של  -אחר, כלומר סוג של מוות סופי, שלא נדע. )"כרת" -מסוג-גם דבר כזה של מוות

עם זאת, אני מבקש מכל היהודים שקוראים לעצמם מוות שהוא רק ַמֲעָבר ממציאות אחת לאחרת, מהעולם הזה למשנהו. 
ומרגישים את עצמם יהודים, ובמיוחד אלה שמרגישים וקוראים לעצמם 'חרדים' ו'מאמינים', דעו, כל העולם עובר כעת תחת 

 ֵשֶבט המשפט.
לו הגברים במקרים עם ישראל, קחו את האזהרה שלי ברצינות, שנו את ההופעה החיצונית שלכן לזו של אשה צנועה. אפי ...   

נפש עם עצמכם, ותחשבו על כל העבירות -יהודי. ְשבו ועשו חשבון-לא-יהודי לטובת מראה יותר-רבים זנחו את המראה היותר
יכולה לנסות לנהוג בזהירות  לדוגמה, אשהשלכם, תחשבו עליהן עד שדמעות יופיעו בעיניים שלכם ובתוך הלב השבור שלכם... 

אנוש בלונדיני, עם -יוקרה בעלת שער-רבה בשמירת מצוות רבות, ולתת הרבה צדקה, אבל מצד שני גם להיות לבושה בפאת
 בגדים צמודים ושקופים, ועם תכשיטים שמשתלשלים מכל מקום, והיא עדיין סבורה שהיא יהודיה טובה.

הידיים שלהן, -יש נשים שחושבות שהן 'צנועות' מפני שהן לבושות בחצאיות ארוכות יחסית, ושרווליהן מגיעים עד פרקי ...   
הצוואר שלהן, אך רבות מהגברות האלה מתעטרות בפאות ארוכות מתולתלות, לא בלונדיניות -והן מכסות על פי רוב את עצם

להיראות חיוור מדי', והן בטוחות שהן צנועות. יש להן לב טוב והן  כהות, עם קצת איפור כדי ש'לא-אלא שחורות או חום
מנסות להיות אמהות טובות והן מזכירות לילדיהן לומר ברכות, אבל הדגש שלהן הוא על מטריאליזם )גשמיות(, וזהו מחסום 

-, אבל גם לאהוב את עגלענק בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא. הילדים שלהן מחונכים על ידיהן לאהוב את הקדוש ברוך הוא
 הזהב, וזו בעיה גדולה.

הם  -עליכן להסתכל על עצמכן במראה, להתבייש, ולהשתנות! האנשים שהם הדוגמה שלנו, שאנחנו רוצים להיות כמוהם  ...   
כמו  עבר. אנחנו לא אמורים להיות בשום אופן וצורה-האמהות הק', האבות הק', וכל הצדיקים והצדקניות אשר חיו בתקופות

גוים, ורק ההפרדה הזאת היא שהצילה את היהדות לאורך דורותיה. לעומת זאת אלו שלא הקפידו לשמור על עצמם ב'כיוון של 
הם נעלמו ואינם, ואילו אנחנו, לפחות רבים מאיתנו, הם השרידים של אלו שכן שמרו על האידישקייט שלהם בכל  –ה'' 

'בירור' )סלקציה( נוסף אשר ישים לַאל את טיעוניהם של יהודים רבים, בין אם לא משנה מה! ועכשיו עומד להיות  -המצבים 
חרדים, אשר יוכיחו בהתנהגותם כי מוצאם איננו משורש יהודי. אני מבקש ומתחנן אליכם, עם ישראל, שבו -הם חרדים או לא

-קריב את עגל הזהב על מזבחדעת וללא הפרעות, ועשו שלום עם אביכם שבשמים. היו מוכנים לה-במקום שקט ללא הסחות
 עד, נצח!-האמת, וזכרו! ה' יציל כל נשמה יהודית אמיתית. הוא יציל אותנו ויהיו לנו חיי
                                                                                                               

בעולם עכשיו מה קורה  

יהי רצון שכל עם ישראל יחזור בתשובה. שנזכה לשנים רבות ולראות את משיח צדקנו במהרה אמן ואמן. 
ל מ   משאלות ליבנו לטובה ולברכה.יהי רצון שהקב"ה ישמע את תפילתנו וימלא את כל  נָּא  אןכָּ מָּ חְּ ֵביד ר  עָּ דְּ
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