מגלות לגאולה
חלוקת עלונים לזיכוי הרבים .טל0527-111-333 :

ָברּ ,כִי ִאם ָּגלָה סֹודֹו ֶאל ֲע ָבדָיו
ׂשה ה' ּד ָ
"ּכִי לא יַ ֲע ֶ
ִיאים "...עמוס ג',ז' * "א''ר יוחנן מיום שחרב
ַהְּנב ִ
בית המקדש ניטלה נבואה מן הנביאים וניתנה
לשוטים" בבא בתרא יב" * :אל תצפה לרגלי
משיח עד שיתגלה אות בעולם .ר"ל שיתגלה
כוכב חדש" )הגאון מווילנא ,תקו"ז פ"ז ע"א(
הסכמות
רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן זצ"ל -
"רואה בזה רחמי שמים מרובים לעורר בזה
את הישנים השוכחים את האמת בהבלי הזמן,
ושוגים כל שנתם בהבל וריק ,ואף לחזק את
בני התורה של זמנינו .באשר דבריהם הם
מוסר חוצב להבות אש ומעורר מאד את כל
המעיינים בהם .על כן ,טוב להפיץ ולפרסם
דברים אלו ...חשוב מאד להתבונן בדברי
המוסר שלהם לצורך חשבון הנפש ואין
להתעלם מהם .הקב"ה שולח לנו הארה
ממרום ...לא זכינו לגילוי תופעה זו אלא לצורך
מטרה אחת ,לקרב את לבבות עם ישראל
לאבינו שבשמים".
הרב סענדר ערלנגר זצ"ל '' -תקצר היריעה
לבאר אמיתת הדבר ולהשתומם ממה
שמוסרים לנו מן השמים''.
הרב נתן ואכטפוגל זצ''ל ) -מנהל רוחני ביה''מ
גבוה לייקווד( ''ריחם הבורא ית' על עמו ושלח
לנו ברוב רחמיו אמצעי המסוגל לעורר אנשים
מתרדמתם העמוקה ,באמצעות תקשורת
חדשה עם בני אדם הפגועים במוחם''.

בס"ד

מסרים מבחורים אוטיסטים

טעון גניזה

קורונה 3
כביכול יש מגפה.
בנימין ,ר"ח תמוז תש"פ 21/6/2020
עם ישראל ,עם ישראל ,עם ישראל  -מה יהיה
איתנו? העולם כולו מתפרק .כל הדברים
הגשמיים והרוחניים ,והדברים שתמיד היינו
רגילים שהם קיימים והיינו רגילים אליהם הכל
מתפרק .כל הדברים הגשמיים שהיינו תלויים
בהם מתפרקים .החיים שלנו ,היכולת לחיות,
היכולת להאכיל את המשפחות שלנו ,לשלם שכר
לימוד ,ללכת לרופא ,לשלם עבור תרופות ובכלל
לחיות יום יום ,הכל בסכנה גדולה להרבה
אנשים.

תוכן העניינים

כביכול יש מגפה * אם אנחנו עם ה'  -ה' יהיה
איתנו * יהודים אמיתיים צריכים לאהוב אחד את
השני * שתדעו שניו-יורק לונדון ופריז בסכנה
גדולה! * רק תחזיקו מעמד עוד קצת * להבין
את סוד החיים * הנוסחה לחיי נצח  /רוב העולם
יחרב

תוכן העניינים ) 3חוברות קודמות(
לקראת העולם החדש

והעיקר ,לא לפחד כלל * העולם הוא כמו סדום
ועמורה *הגיע הזמן לעלות לארץ ישראל * זו
הנאה מעל ומעבר לחושים המסכנים שלנו *
העולם שלנו משתנה * משהו לא רגיל קורה
בטבע * הגשמיות רוצחת את הנשמות היהודיות
* הרשעים מחריבים את העולם * לפנינו אסונות
טבע ומלחמות שאי אפשר להאמין * וזה סופה
של מדינת ישראל * דניאל בתקשור עם אמא שלו
* ה' מזהיר אותנו * כוכב השביט עפ"י המקורות *
כמו בתקופת הנביאים * להבין את סוד החיים *
רוב העולם יהיה מתחת למים * קריאה ליהודי
התפוצות לעלות ארצה מגדולי ישראל
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כביכול יש מגפה ,אבל יותר ויותר אנשים רואים
שכל המגפה הזאת עשויה ,זה מלאכותי .חלק
משתמשים בפסיכולוגיה ,בשקרים ,וחלק באמת
רואים שיש מגפה של איזו מחלה שקיימת.
הרשעים תכננו את זה ,זה ברור אבל יש דברים
בכל המגפה הזאת שמלאים סימני שאלה גדולים
מאוד .מספר יותר ויותר רב של האנשים מבינים
שחלק גדול מזה זה שקר גמור ,ונעשה כדי
להשתלט על אוכלוסיית העולם ,כדי להוריד את
החופש ואת הדמוקרטיה ,שרוב העולם המערבי
בטוח שזו הדרך האידיאלית לחיות .אבל אותם
המדינות הכביכול דמוקרטיות כבר בשקט עברו
ונעשו שלטונות של דיקטטורה ,של אפילו
קומוניסטיות בצורה שלהם ,אבל לא בשם .אנחנו,
בכל העולם יותר ויותר תחת השלטון של
הרשעות ,של הרשע ,של השטן ימח שמו וזכרו.

קורונה * זהו זה – מגיעים לסוף * נגיע לנצח
ונבכה משמחה * מדוע הקב"ה בוכה * אל
תפסידו את הנצח * המקום הכי בטוח ליהודים
האמיתיים * עגל הזהב גוסס * כאשר כל הבנקים
יפלו * רוב העולם יהיה מתחת למים * ברגע זה
לעלות לארץ ישראל * אנחנו האהובים הכי
גדולים של הקב"ה * הגאולה התחילה * העולם
לא יחזור להיות כמו שהיה * עוד מעט משיח
יתגלה * תקשיבו טוב  -המגפה תעלם כמו שהיא
הגיעה * והחתן שהוא הקב"ה הוא כבר עומד
מתחת החופה ומחכה לכלתו ,לעם ישראל *
תכנון הרשעים להפוך אותנו שוב לעבדים*...
השם מלא אהבה * הכל לטובתנו * לכל אחד
יהיה את התור שלו * אתם לא מבינים ? זה
הסוף! * תתכוננו עם ישראל תתכוננו * העולם
הזה גוסס * לא יכול לתאר את זה * ולהתכונן
לסוף של העולם הזה * זה יהיה כמו לצאת מבית
הסוהר ,בדיוק * עבדים אנחנו * בוכים קצת
וממשיכים עם המסיבה * למזכה את הרבים יש
בשמים היכל מיוחד * גוג ומגוג * גוף ונשמה.

ליהודים בחו"ל
כשהמגיפה תירגע,
תעלו מיד ארצה,
לא תהיה לכם
הזדמנות נוספת!

אני שליח של הקב"ה * ערים ענקיות ייעלמו
מהעולם * אחרי הקורונה * לקראת הגאולה *
החגיגה נגמרה * זרים השתלטו על העולם ועל
מדינת ישראל * כל יהודי מאמין הוא הבן האהוב
של הקב"ה * המכה הבאה תהיה ב * ...ואז כל
הרשעים יעלמו * העולם יהיה אחר לגמרי * עולם
של משוגעים * כדי שלא נשתגע * היום הגדול
והנורא מתקרב.
ניתן לקבל חינם לזיכוי הרבים חוברות קודמות.
לפרטים חייגו0527-111-333 :

וזה אחד הסימנים הגדולים שאנחנו בתקופה
של הגאולה השלימה .לא בסוף ולא באמצע,
עדיין בהתחלה אבל זה בוודאי התחיל .עם
ישראל ,אין לנו נשק קונבנציונלי ,או לא
קונבנציונלי כדי להילחם נגד הרשעות ,נגד
המדינות ,כולל מדינת ישראל שרוצים לגמור
אותנו ,את הדת שלנו ,את הקשר שלנו עם
הקב"ה ותורתו .הקשר הזה הוא אמת ,אמת
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מוחלטת ,אמת בלי ספק ,וזו האמת היחידה
שקיימת בכל היקום ומעבר לזה.
האמת היא ,שאין עוד מלבדו .וזה הנשק הכי
מפותח שקיים בכלל .והעם הזה  -עם ישראל,
העם הקטן הזה יש לו את הסוד של הנשק הזה.
יש לו את היכולת להשתמש בנשק הזה .ורק
לעם ישראל יש את הסוד הזה .אין עם בעולם
שיש לו את הסוד הזה ,את הנשק הזה .ואין
מישהו שיכול להפעיל אותו חוץ מעם ישראל .ואם
ח"ו עם ישראל לא יפעיל את הנשק הזה ולא
ישתמש בו ,לא נוכל להחזיק מעמד ,הכל יעלם
ח"ו .העולם שלנו כמו שאנחנו מכירים אותו יעלם,
יעלם ,לא יהיה כלום ,לא ישאר כלום מהעולם
הזה .יהיה עולם ,אבל העולם הזה שה' ברא
בשביל למלאות את החלל עם האמת לא יהיה
ח"ו .רק עם ישראל יכול לקחת את הנשק החזק
הזה ,הענק הזה ,שמשפיע על כל היקום ,לא רק
על כדור הארץ ,ולהשתמש בזה ולהציל את כולנו,
את כל הנשמות האמיתיות ,להציל אותם .אותנו.
אין עוד מלבדו "ובאמת הוא ענין גדול וסגולה
נפלאה ,להסיר ולבטל מעליו כל דינין ורצונות
אחרים ,שלא יוכלו לשלוט בו ולא יעשו שום רושם
כלל ,כשהאדם קובע בליבו לאמר :הלא ה' הוא
האלקים האמיתי ,ואין עוד מלבדו יתברך שום כח
בעולם וכל העולמות כלל ,והכל מלא רק אחדותו
הפשוט יתברך שמו ,ומבטל בליבו ביטול גמור
ואינו משגיח כלל על שום כח ורצון בעולם,
ומשעבד ומדבק טהר מחשבתו רק לאדון יחיד
ברוך הוא ,כן יספיק הוא יתברך בידו שממילא
יתבטלו מעליו כל הכוחות והרצונות שבעולם,
שלא יוכלו לפעול לו שום דבר כלל" )הגר"ח
מוולוז'ין "נפש החיים"( סיפר הגר"ח מבריסק,
שבמאמר התחזקות זה של "נפש החיים" עבר
את המלחמה בשלום .א"ה ויהי רצון שנוכל גם
אנחנו לומר שעם מאמר זה עברנו את כל החבלי
משיח בשלום.
עם ישראל :זה כל כך פשוט צריכים רק לפתוח
את העיניים ,לפתוח את הלב ולעשות מה שה'
רוצה מאיתנו וזה לחיות לפי התורה ,ולקבל את
הקב"ה במה שהוא באמת ,שהוא הכל יכול ואין
עוד מלבדו .להיות העם שלו ,שעושה כל מה שה'
רוצה מאיתנו .אם זה לעבור את ים סוף כדי
לבנות את עם ישראל ,אם זה לשמור את כל
הדינים ,את כל הלוואים שבתורה לא משנה מה,
לחיות כמו שה' רוצה אותנו ובטהרה ,בצניעות,
ברצון להתקרב להקב"ה ,ברצון לחיות לפי
התורה .להוריד את כל הגשמיות שזה שקר.
ה' רוצה להעלות אותנו מעל כל העולם ,מעל
כל העמים ,מעל כל העולמות .לעשות מאיתנו
באמת חלק ממנו ולהגיע לנצח נצחים .אבל רוב
העם ,רוב העם לא מוכן לזה .עדיף להם כל
המשחקים ,הצעצועים של הטכנולוגיה .רוצים את
העולם הפתוח שאפשר לעשות בו את כל
העברות שחולמים עליהם .בעיקר העברות
שבקדושה השנואות על הקב"ה .הרוב רוצים
לחיות כמו כלבים .ללכת מאחד לשני ,לקבל
הנאות גשמיות.
עם ישראל ההנאה האמיתית זה להיות עם
הקב"ה .האהבה שלו אלינו היא רוחנית בלבד
ואהבה רוחנית זה מעל ומעבר לכל הנאה
גשמית .אם בחודשים הבאים אנחנו לא מחליטים
שהאמת היא אך ורק הקב"ה ,שהוא הכל יכול
והתורה שלו היא האמת המוחלטת ,כולל כל
הספרים הכתובים על זה ,אז יבואו זמנים קשים
ביותר וכל העולם יהיה בסכנה .ושני שליש של
העולם יחרב .אחד לגמרי ,השני יפגע קשה מאוד
והשלישי וזה האזור של לא מדינת ישראל אלא
האזור של ארץ ישראל ישאר.
וה' ירחיב את שטחה של ארץ ישראל,
והמעטים שהם הנאמנים להקב"ה ולתורתו והם
האויבים של השטן ימ"ש ושל כל אלה שהולכים
אחריו .הצדיקים והצדקניות האלה המעטים
יחסית ,שישרדו ,עליהם יבנה העתיד המפואר,
הגדול ,הנצחי של עם-ישראל.
עם ישראל ,כמעט לכולם יש ראיה קצרה
ועקומה .אני מבקש מכם ,אני מתחנן תפסקו עם
השטויות ,עם השקרים ותבינו ,תפתחו את
העיניים .כח של רשעות ענקית ,ענן שחור ענק,
שמכסה את האור מתפרש על כל השמים ומביא
לנו את החושך של השטן ימ"ש ועומד להשתלט
על כולם .תהיו אמיצים עם ישראל ,תחזרו

להקב"ה גברים יניחו תפילין גם של יד וגם של
ראש ויתפללו .הנשים יהיו צנועות ,שיכסו את
עצמן מהראש עד הרגליים ,שיתפללו ,שיבכו
ויבטיחו להקב"ה ,שיראו להקב"ה שהם נאמנים
לו .ולא רק נאמנים ,אלא שאוהבים אותו ,ורוצים
אותו ,יותר מהחיים שלהם .ושיודעים שיש רק
אמת אחת וזה הוא ואין עוד .אין עוד מלבדו ,אין
עוד מלבדו ,אין עוד מלבדו.
שאלה :הציבור רואים שזוממים נגדם קורונה,
חיסונים G5 ,ועדיין לא עושים תשובה.
תשובה :הבעיה הגדולה היא שאין מנהיגים .ואם
היו מנהיגים שהיה להם אומץ לארגן את העם,
לעשות תשובה ,להיות בצניעות ,להיות בתפילה,
ואז אם אנחנו נבין ברור שזה הסוף של כל
הגשמיות המיותרת ,שזה הסוף של השקר הענק
שמשתלט  -אז הכל היה אחרת.
השקר שנקרא דמוקרטיה ומחופש לדבר טוב
שמותר לעשות מה שרוצים ומתי שרוצים ,כל זמן
שלא הורגים ,לא מרביצים ולא גונבים אז הכל
מותר .כל הכביכול חופש הזה ,זה בדיוק הפוך
מחופש ,הבן אדם נהיה בבית סוהר הכי קשה
כיוון שהרצונות העקומים שלו מכתיבים לו מה
לעשות .והרשעים ,המשרתים של השטן מביאים
לו כל דבר שהולך נגד הקדושה כדי לשמח את
השטן.
ומצד שני אנחנו ,עכשיו יש לנו בתי כנסיות,
אפילו לעניים ביותר יש תפילין .לכל ילד בסוכות
יש ארבע מינים ובודאי גם לאבא שלו ולפעמים
גם לאמא שלו .יש לנו כל מה שאנחנו צריכים .רק
יש דבר אחד שבדרך כלל חסר וזה הלב ,זה
הנשמה וזה האהבה הענקית העמוקה שזה
המהות שלנו להקב"ה ולתורתו .זה מה שבעיקר
חסר לנו ,כי העולם הזה עם כל הבלבולים שלו
מבלבל אותנו ומושך אותנו לשקר .ולכן בגלל זה
עם ישראל נופל יותר ויותר לתוך הידיים של
הרשעים .יותר ויותר קשה לו להתנתק מהשקר.
ולכן אפילו החרדים ביותר כביכול ,אין להם בכלל
כח כרגע לזרוק את כל השקר ,לטבול במקוה
ולהוציא את הקלקול הרוחני מתוכם וללכת אך
ורק עם הקב"ה ותורתו בשביל הנאות רוחניות
ולא הנאות אסורות.
אבל צריך שילכו לכוון הקב"ה עם רצון ענק ,עם
הרגשה שהלב שלהם נשבר .כשהם רק חושבים
על כל ההרגשות העקומים שהיו להם שרצו
ושהרגישו כל השנים האלה .אני מזהיר אתכם אל
תשארו ואל תהיו עם הרגשות והרצונות העקומים
כי זה לא יעזור לכם ,זה יגמר .או יגמר ח"ו במוות
נצחי ,או שיגמר בחיים נצחיים ,אי-אפשר את
שניהם .כל יהודי ויהודיה צריכים עכשיו ברגע זה
לבחור מה כן ומה לא .יהיו ביניכם שחושבים
שהם בוחרים בכל אופן ללכת לכוון של הקב"ה
אבל יהיה לכם עדיין את המשיכה הגדולה לשקר
ובסופו של דבר אם הבן אדם ,אם היהודי לא
מוציא לגמרי לגמרי את הרצון לאכול מעץ הדעת
]להנות גם מהרע ומהאסור[ אז הוא יעלם לנצח
נצחים ,עם ישראל ,זה מלחמת העולם ,זה
מלחמת הכוכבים .גם זה יכתיב לנו איך יראה
היקום בעתיד הלא רחוק .צריכים לחזור בתשובה
עכשיו ,ואם לא אז השטן ח"ו ימשוך אותנו
בחזרה לכוון התהום.
שאלה :התחילו לתת  500ש"ח קנס על מי שאין
לו מסכות אפילו שזה שקר.
תשובה :להוריד את המסכה גם לא הייתי אומר
לכם ,כי עם ישראל בבעיה כספית קשה ואין להם
לשלם  500ש"ח קנס אבל זה לא הבעיה שלנו.
הבעיה שלנו היא שמאמינים בזה שהמסכה
יכולה להציל אותנו וזה שקר .זה לא יכול להציל
אותנו ורק הקב"ה יכול להציל אותנו .אני רוצה
להדגיש ובזה אני מסיים את השיחה שלנו.
שהסכנה היא לא הקורונה ,והיא לא מלחמת
אחים בארצות הברית וזה לא שום דבר
מהדברים האלה .חוץ מזה שעם ישראל הוא
העם הקטן ביותר בעולם אבל החשוב והאהוב
ביותר על הקב"ה ,הבעיה האמיתית היא שהרוב
הולכים עם השקר של השטן ולא עם האמת של
בורא העולם וזו הסכנה היחידה .זו סכנה ענקית
והשטן בטוח שהוא שולט .והוא בטוח שרוב
היהודים הם בידיים שלו .הוא בטוח שהם באמת
בידיים שלו .אבל יהודי יכול תמיד לברוח ממנו,

ולהוריד את כל הלכלוך שאסף ואז כל הקשר שלו
עם השטן ימ"ש נגמר והוא יכול לחזור לאמת
ולנצח.
שאלה :מה הכונה למילים "לעבור את ים סוף"?
תשובה :ביציאת מצרים ה' רצה שנכנס לתוך
המים אפילו שהיו עמוקים ,כולם פחדו ורק נחשון
קפץ למים ראשון ,כשהמים הגיעו לו עד לאף –
אז נקרע הים ועם-ישראל עבר את ים-סוף ,כולם
יבשים וכולם שמחים עם שירה.
היום ה' רוצה מאיתנו שאנחנו נהיה כמו נחשון,
אנחנו לא צריכים לקפוץ לתוך המים ,אנחנו
צריכים לעשות בלי פחד רק מה שה' רוצה
מאיתנו .עד שיתגלה המשיח אנחנו צריכים לחיות
לפי התורה הקדושה .כאשר המשיח יתגלה
אנחנו נהיה באמצע מלחמות ,זמנים קשים מאד
ובלבול ולא נדע בדיוק מה לעשות ,אז המשיח
יכוון אותנו ויגיד לנו מה לעשות.

אם אנחנו עם ה'  -ה' יהיה אתנו.
דניאל ,ט' תמוז תש"פ 1/7/2020
אנחנו צריכים להתפלל ,המצב מאד קשה ,מאד
קשה אבא .תשמע אבא  -רוב האנשים פשוט לא
תופסים ,פשוט לא תופסים מה קורה .ולמה לא
תופסים ,למה לא מבינים שאם הם לא יעשו
תשובה אז ה' יכריח אותם לעשות תשובה עם
הרבה סבל ודמעות ואנחנו כבר מתחילים
להרגיש את זה .אני לא יודע איך לומר את זה,
איך להגיד את זה ,מתי יתפסו?
איזה עולם קשה העולם שלנו עכשיו ,עולם
ששולטים בו עכשיו האנשים הכי רשעים שרק
יכולים להיות ,והם מהגלגולים של רשעים מכל
הדורות .אבא ,אתה לא מבין כמה שזה מפחיד!
ומה שמפחיד הכי הרבה זה שעם ישראל לא
מבין .יש כאלה שמבינים אבל מעטים ,הרוב עוד
לא מבין!

ארץ ישראל
זה המקום הכי טוב להיות
אפילו שזה נראה הכי מסוכן
אבל באמת זה
המקום הכי בטוח.
יהודי ארה"ב אני מדבר אליכם עכשיו ,החיים
שלכם לא יחזרו למה שהיו ,זה "כאילו" שקט
עכשיו" ,כאילו" שיש רגיעה במקומות מסוימים,
אבל זה לא סוף פסוק ,זה לא נגמר .אתם
חושבים שאם גיליתם שהרבה מאד מהקרבנות
של הקורונה פשוט נרצחו בבתי חולים ,אז אין
לכם מה לדאוג? לא! יש לכם כן על מה לדאוג,
לכל העולם יש על מה לדאוג .אבל אתם שוכחים,
אתם חושבים שאם אתם לוקחים עו''ד ותובעים
את הבתי חולים ,זה יעזור משהו? זה לא יעזור.
הם שונאים אותנו ,הגויים עדיין שונאים אותנו
ואנחנו עדיין לא תופסים.
אתם יושבים באמריקה וחושבים שאתם
אמריקאים ,שיש לכם זכויות כמו כל האמריקאים,
ואני אומר לכם שאין לכם שום זכויות ,ועוד מעט
אתם תראו את זה בצורה קשה ביותר .אתם
חושבים שאתם קודם כל אמריקאים ואחר כך
אתם יהודים? אתם חושבים שאתם שייכים אך
ורק לארה"ב עד הגאולה השלמה? לא ,לא ,לא!
זה לא ככה! ה' רוצה שתראו לו שאתם
מתגעגעים לארץ ישראל ,אבל געגועים חזקים
להיות בארץ הקודש!
כן ,אתם אוהבים לטוס לארץ ולעשות חופש
בטבריה או באיזה מקום כזה .לא ,עכשיו אתם
צריכים להתגעגע באמת ולהגיע לארץ ישראל
אפילו אם תצטרכו לגור באוהל! לבוא עם רצון
חזק כי הגאולה מאד קרובה והמשיח כבר פה.
אז אנחנו חייבים לקום ולצאת! בלי פחד  -כמו
שיצאנו ממצרים.
אם תצאו מהגלות עם הרגשה שזו החובה
שלנו כיהודים מאמינים להגיע לארץ-ישראל,
לארץ שה' נתן לנו ,אז תשרדו בצורה קלה ביותר.

אבל אם תחכו יותר מדי זמן ,כי אין לכם בדיוק
מספיק כסף בשביל לקנות דירה בארץ או איזה
סיבה דומה אז אוי לכם ,אוי לכם!
ה' שלח אותנו לגלות ,זה היה עונש ,הוא עשה
את זה בגלל שאנחנו ירדנו מאד .אמנם סבלנו
בגלות ,סבלנו מאד כשהיינו בגיטאות ,אבל הסבל
הזה העלה אותנו לרמה רוחנית מאד גבוהה,
הסבל הזה הביא אותנו להיות יהודים לשם
שמים.
חלקם של יהודי אירופה היו יראי שמים
אמיתיים ,אבל אחרי שפתחו את הגיטאות בהם
היו מבודדים משך שנים רבות ונתנו ליהודים את
החופש  -אז התחילו הצרות .הצרות ,כי היהודים
רצו להיות כמו הגוים .יותר ויותר הלכו לכיוון
השקר .וזה הביא אותנו ל 1939-מלחמת העולם
השניה בה נרצחו  6מיליון יהודים רק בגלל שהם
היו יהודים .אבל ברוך ה' הרוב הלכו מהעולם עם
'שמע ישראל' על השפתיים אפילו שהיו מחללי
שבת ונכנסו ישר לגן-עדן.
ועכשיו אנחנו בשנת  2020וחזרנו לאותו מצב
רוחני כמו שהיינו לפני השואה ,אנחנו לא קשורים
לקב"ה כמו שצריך וברור לכל מי שמבין כי אנחנו
בדרך לעוד שואה והיא כבר התחילה עם
הקורונה ,יהודים נרצחו בבתי החולים ו"-כאילו"
מתו מהקורונה ,אבל הם נרצחו בדם קר ולמה?
כי הם יהודים.
אז מי שרוצה להציל את עצמו חייב לעלות
לארץ ישראל .אמנם הסאטמר רב'ה לא רצה
שהקהילה שלו תגיע למדינת ישראל כי היא
שייכת לגוים שרוצים להרוס את היהדות לגמרי.
אבל להבדיל אנחנו גרים בארץ ישראל! ארץ
ישראל ששייכת אך ורק לקב"ה,
ואם אנחנו בארץ ישראל ה' ישמור עלינו .אם
אתם מאמינים בקב''ה אז תעשו מה שצריכים
לעשות .אם יש לכם אומץ ,רצון חזק והלב היהודי
שלכם מושך אתכם ומכריח אתכם להגיע לארץ
ישראל כי זה המקום שצריכים להיות בו ולקבל
את משיח צדקנו.
עם ישראל  -הגיע הזמן ,זה המקום הכי טוב
להיות ,אפילו שזה נראה הכי מסוכן ,אבל
באמת זה המקום הכי בטוח .קומו בהמוניכם
ותגיעו לארץ ישראל .אני לא מדבר רק ליהודים
האמריקאים ,אני מדבר לכל היהודים בכל
העולם ובמיוחד ליהודים באירופה ובאנגליה,
זה יהיה מאד מסוכן בשבילכם עוד מעט ,מאד
מסוכן .השכינה כבר עזבה את הארצות האלה,
אז אין הגנה כבר ליהודים בחו"ל .וכדאי להגיע
כבר לארץ ישראל! לארץ ישראל! שוב אני אומר
לארץ ישראל! ברגע שאתם תגיעו כולכם ,כל
היהודים בחו''ל שעוד מרגישים את עצמם
יהודים ,ברגע שתגיעו לא''י לא יהיה מקום לערב
רב ולכל הרשעים שהם פה.
עם ישראל ,זה לא בדיחה! זה אמיתי! אם
אתם רוצים לחיות תקומו ותעלו לארץ-ישראל.
יש יהודים בארצות הברית ,באירופה וכו'
שמאמינים ולא שומרים מצוות ,אבל הם יהודים
ויש להם לב יהודי ועכשיו אני אני אומר לכם,
אתם בסכנה גדולה מאד! אתם חייבים לחזור
לארץ ישראל ,לא למדינת ישראל .משיח כבר
מחכה לכם.
תחזרו לארץ הקדושה שהקב"ה נתן לעם
ישראל .תצטרכו להילחם על זה ,אבל זה לא
יעזור לנו להילחם עם כוח ,צריך להילחם רוחנית
כלומר אנחנו צריכים לחזור בתשובה ,גם
החרדים צריכים לחזור בתשובה ,כל יהודי צריך
לחזור בתשובה אם הוא שומר מצוות עכשיו או
לא ,כולם! ואז משיח יוכל להתגלות.
עם ישראל ,המצב הולך להיות מסוכן מאד
בעולם במיוחד לאלה שלא מאמינים בקב"ה ,חוץ
מהקורונה שזה הרוב שקר! כן! יש כזה וירוס,
אבל זה לא יותר מסוכן מהשפעת הרגילה
שהרבה אנשים נפטרים מזה .אבל אלה שנפטרו
בכל מיני בתי חולים בעולם ,חלק גדול מהם
פשוט נרצחו ואנחנו יודעים את זה ,יהיה לנו עוד
מזה ,זה לא נגמר .הם ישתמשו בזה כסיבה
לקחת מאתנו את החופש ,והם כבר עושים את
זה.
התחילו להיות פרסומים מסין על עוד מחלה
הדומה לשפעת החזירים .אבל זה ג"כ רק בשביל
להפוך אותנו לעבדים ולסגור אותנו .יקחו מאתנו
את החופש להיות מה שאנחנו רוצים להיות,

להתפלל איך שאנחנו רוצים להתפלל ,ואם
ההורים יהיו חולים או ימותו מהקורונה הם ינסו
לקחת את הילדים לחינוך עקום שמבוסס על
תפילה לשטן עצמו ימח שמו וזכרו.
עם ישראל ,אם אנחנו עם ה'  -ה' יהיה אתנו.
עם ישראל המצב כל כך קשה ,תחזרו לקב''ה ,גם
החרדים וגם הדתיים וגם החילונים .אנחנו
צריכים פה עם אחד ,עם שקודם כל נאמן לקב''ה
ולתורתו .ואם כל עם ישראל יעשה תשובה ,אז
אין לנו מה לדאוג .אבל אם אנחנו ממשיכים
להמשיך לחפש את הגשמיות ,שבתוך הגשמיות
יש את החוסר הקדושה שכל כך שנואה על
הקב"ה וממשיכים עם הטומאה הזו כאילו שהיא
כשרה ,אז אני לא יודע מה יהיה.
אני מאד מודאג ,אני מפחד מאד .רוב האנשים
טובים ורוצים את הטוב ,הם יבינו את מה שיש לי
להגיד ,אבל יש מספיק אנשים שלא מבינים ,שלא
רוצים להבין ,רוצים להמשיך עם ה "כאילו" חיים,
"כאילו" יהדות" ,כאילו" עם הקב''ה.
ואנחנו צריכים להאמין עם כל הכוחות שלנו
שאין עוד מלבדו ,אין עוד מלבדו! אנחנו חייבים
להיות לגמרי עם הקב''ה כדי להינצל .וכל
הגשמיות מסביב עוד מעט תעלם ,ואנחנו נעלה
רוחנית לרמה הרבה יותר גבוהה ונהיה יותר
ויותר קרובים לאמת שהיא הקב"ה ואין עוד
מלבדו .והכוח הרוחני הזה שה' יתן לנו ,יעזור לנו
לעבור את התקופה הבאה הקשה ביותר ,כי זו
תקופה שאנחנו נהפך ליהודים כמו שהיינו
במדבר ,שמשה רבינו היה המנהיג שלנו.
ה' אמר למשה מה לעשות ומשה אמר לעם ואז
פלא פלאים היה מן ,שליו ,באר מרים וכל ה40-
שנה במדבר היה לנו כל מה שהיינו צריכים.
אנחנו נראה ניסים כאלה ,ניסים מיוחדים
מיוחדים! אז אני מבקש ,אני מתחנן לפני עם
ישראל ,תחזרו הביתה! תחזרו הביתה! המשיח
כבר פה והוא מחכה לכם! ה' עוד לא נתן לו את
הסימן שהוא יכול להתגלות .אבל עם ישראל,
תבואו ,לא משנה מה יש לכם או מה אין לכם,
תבואו ,אתם לא תפסידו ,בסופו של דבר תשמחו.
אבא ,עכשיו המצווה הכי חשובה זה לעזור
לעם ישראל .זה מה שאתה עושה אבא כי אתה
מוסר את כל מה שאני ובן ועוד כמה כותבים .עם
ישראל אני מדבר אליכם עכשיו ,תקומו ,תארזו
את המזוודות ,תיקחו את הילדים ,את הנכדים,
את כולם ולחזור לארץ ישראל .לא למדינת
ישראל אלא לארץ ישראל עכשיו! ברגע זה! בלי
לחשוב ,בלי לעשות חשבונות גשמיים ,אלא בגלל
שהלב שלכם מושך אתכם חזק לכיוון ארץ
ישראל ,ארץ הקודש ,עכשיו!
לא לחכות ,לא לעשות חשבונות .אמנם אנחנו
סובלים מהקורונה אבל יהיו עוד הרבה דברים,
הרבה הרבה יותר קשים בעתיד הקרוב כי אנחנו
עם קשה עורף ולא רוצים לחזור בתשובה .אז אני
מבקש מכם תחזרו בתשובה! תחזרו בתשובה!
תחזרו בתשובה! זהו.
יהודים אמיתיים צריכים לאהוב אחד את השני
בנימין ,כ' תמוז ,תש"פ 12/7/2020
אוי עם ישראל ,אוי עם ישראל ,אוי עם ישראל.
אנחנו כבר מסתובבים בכל העולם בגלות המרה,
המרה ביותר שה' שלח אותנו .זה לא יום או
יומיים של טיול .זה אלפיים שנים של להסתובב
ולהסתובב מארץ לארץ ,ממקום למקום ,ומה יצא
מזה? יש יהודים שהתחזקו כי בכל ארץ וארץ
שהיהודים התיישבו בהם ,הם הקימו ישיבות
בדרך כלל ,בתי כנסת .אבל אחרי כמה מאות
שנים מאז שהתחלנו להתיישב אז התחלנו
להרגיש נח בכל מיני מקומות בכל העולם ואז
התחילה תופעה מעניינת וקשה.
פה ושם התחילו לאיים על היהודים במקום אחד
והם ברחו למקום אחר שיש בו יהודים .ואז
התחילה שנאה בין היהודים הותיקים באותו
מקום ובין היהודים החדשים .התחילה הרגשה
שהמסכנים שבאו עכשיו הם לא כל כך טובים כמו
אלה הותיקים באותה ארץ.
אולי העור שלהם היה יותר כהה ,אולי דברו
בשפה אחרת או התפללו בנוסח קצת אחר ואז
התחילה שנאת חינם גדולה .וכמה שהגלות
המרה הזאת המשיכה והמשיכה ,השנאה בין
עדה לעדה ,בין יהודי ליהודי גדלה ,ועד היום זה

קיים .היהודי ,ידוע שיש לו לב טוב ,במיוחד כלפי
יהודי אחר ,אבל לצערי הרב בימים שלנו הגענו
לתחתית ,לתחתית של השנאת חינם .התחתית
שמביאה אותנו לעברות קשות של שנאת חינם
ובכל העולם יש שנאה בין היהודים.
אשכנזים נגד ספרדים והפוך ,יש אשכנזים נגד
אשכנזים מארצות שונות וספרדים נגד ספרדים
מארצות שונות .יש בתוך קהילות חשובות שנאת
חינם בין קהילה וקהילה בצורה איומה ונוראה .יש
גם קנאה מי מצליח יותר ומי מצליח פחות .מי
נהיה ראש ישיבה ומי רק אברך כולל .מי הצליח
בנישואין יותר ומי לא .למי יש יותר ילדים
מוצלחים ומי לא ,מי לובשת שאל ורדיד ומי לא,
וכל זה יכול להביא כעס מאוד גדול.
יש כל מיני מצבים שגורמים לשנאת חינם וזו
מחלה קשה ביותר .במיוחד ,במיוחד בזמנים
שלנו ,ולמה במיוחד בזמנים שלנו? כי אנחנו
מאוד עמוק בתוך הגשמיות וזה רוצח את הנשמה
שלנו .כל השקר הזה עם המגפה של הקורונה
גורמת לבחורי ישיבות לעזוב את הישיבה ולשבת
בבידוד עם חילונים ,עם אייפון ודברים גרועים
במשך שבועות .אח"כ סוגרים לנו את הבתי
כנסת ולא נותנים לפתוח אותם וסוגרים גם את
הישיבות ואז אין מסגרת לבחורים .ולצערי הרב
הדור שלנו לא על רמה גבוהה ואז אם סוגרים
את הישיבות ואת הבתי כנסת אז אין תפילה ואין
לימוד תורה.
כל יום יש יותר ויותר שנאה בין הקבוצות ,בין
העדות אחד נראה שיש לו יותר מהשני ,ואחד
לומד יותר מהשני ומישהו תמיד מקנא .בנוסף
לכל זה המצב המשונה והמפחיד בעולם .יש
יהודים שכאילו הם איתנו ועובדים לטובתנו אבל
למעשה הם עובדים עם הממשלות הרעות ,או
שרוצים לחסל אותנו ,ואני מדבר ברצינות ,הם
רוצים לחסל אותנו.

אני מבקש,
אני מתחנן,
עם ישראל,
תחזרו הביתה!
המשיח כבר פה
והוא מחכה לכם!
הייתה עיירה באירופה לפני מלחמת העולם
השניה ,עיירה של חרדים והייתה בה מחלוקת
נוראה .כשהנאצים הגיעו לעיירה הזאת הם עוד
רבו אחד עם השני בדרך לרכבת כשלקחו אותם
לאושוויץ וזהו המצב שלנו היום .שרוצים להרוג
אותנו ואנחנו רבים אחד עם השני .יש לנו
מלשינים שעובדים עם הממשלה כנגד העם
שלהם .יש כל מיני אנשים שעובדים אחד נגד
השני .והכי גרוע זה שבכל הכנסת שכמעט כולם
הם יהודים כביכול ,הם עובדים נגד עם ישראל
החרדי ונגד בורא עולם כדי לחסל אותנו .ואם
אתם חושבים שזה לא נכון אז תדעו שיש גם
בארץ מחנות שמד כמו שיש בארצות הברית ,כמו
שיש באירופה ,באנגליה ,באוסטרליה וברוב
הארצות בעולם .וכמעט בטוח שיש גם ברוסיה
ובעוד ארצות שאני לא יודע וזה כדי לחסל אותנו.
ואנחנו עוד רבים אחד עם השני )כמו באותה
עיירה( אנחנו עדיין לא רוצים לפתוח את עיינים
ולראות שיש לנו שנאה בלב אחד נגד השני
שנאת חינם ,רק מקנאה ושנאה אז כשנהיה
במבחן ,בסכנה ,זה יפעל נגדנו ח"ו.
עם ישראל :התכונה הכי חזקה של היהודי בכל
ההיסטוריה שלנו זה שיהודי מפרגן ליהודי אחר,
שיהודי עושה חסד עם יהודי אחר ,שיהודי אוהב
יהודי אחר אבל בגלל כל המצב היום עם
הגשמיות וכו' אנחנו ירדנו מאוד נמוך .ואם אנחנו
לא נשתנה זה יגרום לכך שעוד יהודים לא יקבלו
משיח צדקנו ח"ו.
יכולים לראות את זה ולהרגיש חזק את הגאולה
אבל מי שמלשין או מדבר לשון הרע על יהודי

אחר בלי לעשות תשובה אז אין לו מקום בעולם
הבא ,חייבים לעשות תשובה ולבקש מחילה.
עם ישראל ,אנחנו בסכנה גדולה מאוד גם
מהערב רב וגם מיהודים אחרים שמקנאים בנו.
ואם אנחנו שומרים מצוות חזק אז יש כאלה
ששונאים אותנו .עם ישראל יהודים אמתיים
צריכים לאהוב אחד את השני לעזור אחד לשני.
אם אין לנו את התכונה הזאת ואם אנחנו לא
מפעילים את התכונה הזאת שבתוכנו ,לא יהיה
לנו ח"ו מקום בעולם הבא של משיח צדקנו .עם
ישראל :הגלות כמעט נגמרת .יהיו לנו הרבה
נסיונות קשים.
מהיום ועד הגאולה השלמה אין עוד הרבה זמן.
אז כדאי לחזור לגמרי בתשובה ,כולל לפתח חזק
את האהבה הטבעית שיש לנו לכל יהודי ויהודי
אחר .ולפתח את התכונה שה' נתן לעם יהודי
להיות בעל חסד ,ולרצות ולעזור ליהודי אחר .גם
צריך שהילדים שלנו יבינו שאסור לבייש יהודי או
לדבר נגדו לשון הרע ולא לצער אותו בשום דרך.
ואם נשתנה לטובה אז הסבל הקשה הגדול
שיכול להיות לנו בחודשיים הבאים יהפוך
לשמחה ולגאולה.
אין לנו על מי להשען אלא על אבינו שבשמים.

דברי חיזוק בענין אהבת ישראל:
אנ"ש
מי לא מכיר את המילה אנ"ש  -אנשי שלומינו?
מילה כ"כ נפוצה ,שימושית ,משפחתית ,חמה,
וידידותית המעידה על אחדות בין יראי ה' .מה גם
שמצינו לכך סמך בתורה ובחז"ל .כגון המאמר
הידוע עניי עירך קודמים ועניי ביתך קודמים,
הכולל בין השאר שנדאג קודם לעניים שבביתנו
וכן לעניים שבחוג שלנו .יתרה מזאת חז"ל
לימדונו שהתורה נקנית בחבורה .כמה נפלא שיש
חבורות של יראי ה' העוזרים אחד לשני .את כל
זה ועוד מבטאת המילה אנ"ש אשר בהיפוך
אותיות -נשא ,ללמדנו שהחברות והחיבור בין
יראי ה' מנשא ומרומם את כל החברים .כמה
נפלא ואשרי העם שככה לו .אמנם ,לפתח חטאת
רובץ ,והיצר מנסה בכל כוחו לקלקל עד שפעמים
אנ"ש נהיה דבר לא כל כך רצוי בשמים...
ואימתי? כאשר דואגים כ"כ רק לאנ"ש ומתחברים
רק עם אנ"ש ומדברים טוב רק על אנ"ש ,עד
שמתעלמים מכל ישראל האחרים מאחר והם לא
"מאנ"ש" והחיוך והארת הפנים הם רק לאנ"ש
וכו'...אז צריך להזכיר לכל שאנ"ש בהיפוך אותיות
שנ"א ,כלומר ,כשהמושג אנ"ש מגיע למצב הנ"ל
ח"ו הרי את המצב הזה השי"ת ּׂשנא .וכבר קדמה
לאנ"ש כאלה החסידה הידועה שנקראת כן
מאחר ועושה חסד עם חברותיה ושואלים חז"ל
א"כ למה היא טמאה ומתרצים משום שעושה
חסד רק עם חברותיה .אשר על כן מכאן תצא
קריאה לכל אנ"ש די בכל אתר ואתר להיזהר
בענין זה כי לפעמים יש הבדל דק בין הטמא
והטהור וה' הרחמן ינחנו במעגלי צדק שלא נכשל
בענין זה ובדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכים
אותו.

חבר אני לכל אשר יראוך )תהילים קי"ט(
דעו לכם ישראל הקדושים :איפה שיש יראת
שמים ,פחד מה' ומהדר גאונו  -שם חברים כל
ישראל .ואם יש מקום שישראל לא חברים ,סימן
שאין יראת אלקים אמיתית במקום ההוא וזה
תלוי בזה.
כשיראים מבורא עולם באמת אזי כל מיני
שיקולים קטנוניים ושינויים חסרי חשיבות שבין
אדם לחברו כגון כובע שונה ,סוג כיפה ,בגד עליון
או ארץ מוצא שונה ,הכל בטל ומבוטל ונעלם
כנגד גדולת ה' והיראה ממנו .ואיפה שענייני
קטנות תופסים מקום חשוב ,עדות היא לכך
שיראת השמים שם לוקה בחסר וצריכה חיזוק.
וזה פשוט וקל להבין.
ואם דוד המלך הרגיש כחבר לכל אחד ואחד
מישראל) ,וכן לעתיד משיח בן דוד( בין אם הוא
ספרדי או אשכנזי ליטאי או חסידי תימני וכו'...
לכולם הוא ירגיש מחובר אז מה אתנו?? האם
לנו לא נאה להתחבר עם יהודי אחר שהגלות
הארוכה גרמה לכך שהוא נולד בארץ אחרת

של כל מאמין אמיתי בה' ולאהוב אותו באהבה
וסיגל לעצמו אי אילו מנהגים שונים משלו?
עלינו לדרוש מעצמנו להתעלות ולזכור שיש לנו רבה ,וכל מן שנאה הכל שקר מוחלט בוודאי בלי
ולאחרים נשמה קדושה מישראל ,עלינו להתאמץ ספק ,והכל מעשה הס"מ רח"ל שטורח בזה בכל
להתחבר עם הנשמה הקדושה של השני ולא כוחו!") .מבוא השער פ' י"ד(
לתת חס וחלילה ללבוש החיצוני להיות חוצץ בין
נשמותינו ,קל וחומר שלא להרגיש פירוד או אהבת ישראל  -בזאת תבחנו
שנאה לשני רק בגלל דברים חיצוניים משניים הרוצה לבחון את עצמו האם אוהב הוא את ה'
חסרי חשיבות .בכך חטאו אבותינו .ורבנו הארי יתברך? האם כשאומר פעמיים ביום בקריאת
הקד' מסביר ש"אבותינו" פירושו אנחנו בעצמנו שמע ואהבת את ה' אלוקיך שאז צריך הוא לכוון
בגלגולים הקודמים שלנו .ונשאל רק שאלה אחת ,לקיים מצות עשה ולאהוב את ה' ,האם אמירתו
האם לא הגיע הזמן שנרפא את הנגע הנ"ל ונתקן וכוונתו מן השפה ולחוץ או שבאמת אהבתו
לבוראו בקרבו? מה המדד ואיך ניתן לבחון
את הדרוש תיקון?!
והרי אנו עצמינו קלקלנו וחטאנו ועלינו החובה אהבה זו? ובכן יש כלל ויסוד באהבה האוהב את
לתקן .הרי כבר שבענו די את מה שנקרא ימי בין האב אוהב את הבנים כלומר אדם האוהב את
המצרים ,אלפי צומות עינינו את נפשותינו ,ישבנו חברו באמת אזי ללא ספק האהבה עולה על
ואמרנו קינות בט' באב במשך קרוב לאלפיים גדותיה ומביאה אותו לאהוב גם את בן חברו ואם
שנה .איך זה שאנחנו כולנו חכמים כולנו נבונים לא אוהב את בן חברו  -סימן הוא שאהבתו
כולנו יודעים את התורה ועדיין עוון זה מרקד לחברו מוגבלת ולא חזקה .ועוד כלל ויסוד
ביננו? איך לא הצלחנו לתקן את העיקר שהכל באהבה אמיתית :אוהב מה שהאהוב אוהב
תלוי בו ,את הכלל הגדול בתורה הכל כך ידוע כלומר כשאוהב את חברו באמת אזי מרוב
"ואהבת לרעך כמוך" ו"מה ששנוא עליך אל אהבתו לחבר אזי כל מה שאהוב על חברו נעשה
תעשה לחבריך"? הבה נקבל על עצמינו שלא הדבר אהוב גם אצלו .ועתה הבה נתבונן ונבחן
עוד ,אלא נתקן ולא נתעלם .וללא ספק אם נסלק את עצמינו ואת מידת אהבתינו לבוראנו .הקב"ה
מאתנו את מידת הגאווה ונקנה את מידת הוא אבינו מלכינו שקראנו בנים כמ"ש בנים אתם
הענווה ,אזי נזכה לכבד ולאהוב ולהתחבר האחד לה' אלוקיכם ועוד יותר מכך שהקב"ה גילה לנו
עם השני .ונזכה בעזרת ה' לשמוע את דברי מפורשות פעמים רבות בתורה ובנביאים את
אהבתו אלינו כמ"ש "אהבתי אתכם אמר ה'" ובכל
משיח צדקנו "ענווים הגיע זמן גאולתכם"!
אנא! נתבונן ונשיב אל הלב :המשיח לא עתיד יום מברכים אני אוהב )את( עמו ישראל .ובזוהר
להכריז אשכנזים ,ספרדים ,ליטאים ,חסידים הקדוש פר' שמות כתוב :אילו היו יודעים עם
וכו'...הגיע זמן גאולתכם .לא ולא!! הוא יכריז ישראל את האהבה שאוהב הקב"ה לבניו היו
דווקא "ענווים" ,דהיינו אותם שיש להם הכנעה ,רודפים אחריו כמו כפירים .ואם כן בהכרח שמי
ענווה וכבוד האחד עם השני ,כי רק הם יגאלו .שאוהב את הקב"ה  -את אבינו מלכינו באמת,
וממילא מי שרוצה לזכות להיות בין הנגאלים ,צריך הוא לאהוב גם את הבנים של ה' דהיינו את
כלל ישראל ללא הבדל עדה ,חוג ,זרם ,ארץ,
כדאי מאוד שיכין את עצמו לכך.
מוצא ,צבע כיפה ,סוג בגד או כיפה )ופשוט שגם
כולנו בני איש אחד נחנו ולמי קורא הפלא עמי הארץ הם בכלל עם ה'( כי כולם כבנים לה'
ועוד שכולנו אהובים אצלו בתכלית וצריכים אנו
יועץ עם הארץ?
וכותב הרב אליעזר פאפו זצ"ל בספרו פלא יועץ לאהוב את מי שה' אוהב כאמור .הבה נתחזק
"וביותר יגדל המצווה הזאת על אשכנזי ההולך באהבת ה' באמת ונאהב את כל בניו של ה'
בין הספרדים או ספרדי בין אשכנזים וכד' ,שגם דהיינו את כלל ישראל ואז נדע שאות היא לכך
לשון אין להם אשר לא ישמעו איש שפת רעהו שקב"ה אוהב אותנו כמ"ש במסילת ישרים
והם מתדכאים הרבה שאין יכולים להגיד צערם לרמח"ל שאין הקב"ה אוהב אלא למי שאוהב את
ולהראות ערכם ,כי יש ביניהם ג"כ בעלי תורה ,ישראל וכל מה שאדם מגדיל אהבתו לישראל גם
אבל אין להם פה לדבר ומסווה הבושה על פניהם הקב"ה מגדיל עליו.
ואין להם מצח להרים ראש ,על אלה ראוי לרחם
ביותר ולמצווה רבה תחשב ,לא כאשר יש רבים שתדעו שניו-יורק לונדון ופריז בסכנה גדולה!
מעמי הארץ אומרים שהספרדי ילך אצל דניאל ,כ"ב תמוז תש"פ 14/07/2020
הספרדים ואשכנזי אצל אשכנזים וכל מין ירחם
על מינו כאילו אנו שתי אומות חס ושלום ,בוודאי
ברור שאנחנו בתוך הגאולה השלימה וגם זה
שהאומר כך חרף מערכות אלקים חיים כי חרפה ברור ובטוח שהאילומינטי )סדר עולמי חדש(
היא לנו בני ישראל גוי אחד בארץ שנפרד איש שולטים או יותר נכון שהם חושבים שהם שולטים
מאחיו ,כי כולנו בני איש אחד נחנו ,אל אחד על רוב המדינות בעולם ,ובוודאי על המדינות
לכולנו אב אחד לכולנו ,תורה אחת ומשפט אחד ,המפורסמות.
עכשיו ,פה במדינת ישראל ובכל העולם ,כל
ולמה נבגוד איש באחיו?! ואם הלשונות לארצות
הם מחולקים ,מה בכך? ומה בין ספרדי לאשכנזי הענין של המחלה הזאת – היא לא אמיתית! נכון
או שאר לשונות? חלילה לעשות שום חילוק! שיש איזה שפעת ,אבל לא הרבה יותר מזה ,הם
אדרבה ,יגדל החיוב לרחם ולסייע למי שהוא ממציאים מספרים ,הם מביאים כל מיני דוגמאות
מלשון אחר מטעם מצוות אהבת הגר ...כדבר של אנשים בודדים הנמצאים במצב קשה בגלל
האמור והמרחם מרחמין עליו מן השמים ישלם ה' כל מיני מחלות רקע כדי לעשות את זה יותר
לעושה הטובה שבעתיים",עכד"ק) .פלא יועץ ג"ר( מפחיד ,אבל אנחנו לא רואים שום מוות המוני
שאפשר לקרוא לזה מגיפה ,אתם לא רואים
בזה תלויה כל גאולתנו
שקוברים המונים .מעט מאד מתים וזה וודאי לא
כותב הרה"ק ציס"ע רבי אהרון ראטה זי"ע בעל מגיפה.
השומר אמונים וטהרת הקודש בלשונו הטהורה:
המטרה פה בארץ ובעולם זה להשתלט על
"אבל עיקר החסידות שתלוי בידינו ומה שנשאר ארץ-ישראל ,ואם זה באמריקה זה להשתלט על
עוד מהספיחי דספיחין ,הוא אהבת הצדיקים ארה"ב ובכל מקום בעולם זה להשתלט .יש
והיראים ,ואהבת חברים ואהבת כללות ישראל ,מקומות כמו ברוסיה שבסה"כ הם כבר השתלטו
שבזה תלוי כל גאולתנו .ובאם היה אחדות בין מזמן .אבל פה בארץ שזה הכי מעניין אותי
ישראל הגם שחוטאים ח"ו אין שום דבר רע יכול ואותנו ,הם מנסים עכשיו להשתלט .הם עשו
לשלוט בהם וכל מה שאדם דבוק יותר באהבת נסיון אחד עם סגר כללי שרוב האנשים נכנעו לזה
ישראל יותר דבוק בקומת כללות הקדושה אבל לא כולם .אח"כ פתחו ,לתת לכולם לנשום
העליונה כדכתיב" :כולך יפה רעייתי ומום אין ולהרגיש שאולי יש תקוה שאנחנו נחזור למה
בך" ,והעיקר שלא יהי ח"ו שום פירוד הלב בין שהיה ,ועוד פעם מעלים את כל הפחדים ,אבל
מפלגות החסידים כי כל מי שהוא שונא לחברו הפעם האנשים כבר לא כ"כ מאמינים להם.
בשביל שהוא אינו מכת החסידים שלו ,או שונא
וזו השיטה לבלבל את האנשים .עכשיו רוצים
חבר אחד ,או שונא איזה סתם בר ישראל ,כל
שכן העוסק בתורת ה' ובמצוותיו אז כל חסידותו לעשות סגר עוד פעם ,והם סוגרים עם הפחדות,
הולך לסיטרא אחרא רח"ל כי זה בוודאי בלי ספק פחד לאלה שמפחדים מהמחלה ,שהם כבר לא
שהוא נגד רצון הבורא ברוך הוא שאוהב לכל בר כ"כ הרבה ואלה שיודעים שהפחד האמיתי הוא
ישראל בתכלית .ובפרט שומר מצוותיו ,בפרט לא מהמחלה הזאת ,אלא פחד מהשלטון שכובש
בדור החשוך הזה שהיה צריך לנשק כפות רגליו את מדינת ישראל אבל לא את ארץ-ישראל ,כי

עכשיו רוב המנהיגים שייכים לסדר עולם חדש או
האילומינטי איך שרוצים לקרוא לזה .הם רוצים
להשתלט פה לגמרי ,והדבר הראשון שהם רוצים
להתפטר זה מהחרדים ,למה?
כי האילומינטי יודע שאם יש לו שליטה מלאה על
מדינת ישראל ,לגמרי ,לא באופן חלקי כמו בן
גוריון וכל הכנופיה שלו וכל אלה שבאו מאז ,אלא
שליטה מלאה בלי שום חופש לאוכלוסיה ,בלי
שום דבר שיכול להיות חפשי .הם רוצים בכח
להיפטר קודם מאלה שלא הצליחו כל כך
להתפטר מהם  -מהיהודים הדתיים החרדים ,וזה
עכשיו יתחיל יותר בסגירה הבאה שתיהיה.
הם רוצים עם כל הכוחות להשתלט על מדינת
ישראל ,הם לא יכולים לעשות את זה כל זמן שיש
פה מאמינים שחיים לפי התורה כי אלה שחיים
לפי התורה גורמים להם בעיות קשות .כי מי
שעם הקב''ה ,הם יודעים שיש לו כח מעל ומעבר,
כח שמימי ששומר עליו.
היטלר ימח שמו וזכרו היה אחד מהאילומינטי,
והוא עם כל הכוחות שלו ניסה להתפטר
מהיהודים כי הוא ידע שהם קשורים לקב"ה והוא
ידע שאין לו כוח נגד הקב"ה .הוא חשב כי אם
הוא יהרוג את כל היהודים אז כאילו שהוא
מחליש את כוחו של הקב"ה חס-ושלום.
אם היהודים באירופה היו  100%עם הקב"ה
אז לא הייתה שואה! אבל החלה תנועת ההשכלה
שפגעה קשה ביהדות אירופה ,רוב היהודים
חיללו שבת בגלוי והחלה התבוללות קשה ,אם
לא הייתה שואה – לא היו נשארים יותר יהודים
באירופה .ובסופו של דבר כמעט כולם הלכו למות
עם שמע ישראל על השפתים וזה מנע מרוב עם-
ישראל באירופה את העונש – להיעלם לנצח .ואף
אחד מאלה שנכנס לתאי הגזים לא מת בכאב! מי
שצעק שמע ישראל – הגיע ישר לגן-עדן! ישר
לגן-עדן בלי חשבון! ישר לג''ע!
וזה מרגיז אותם מאד כי יש לנו הרבה יהודים
שומרי מצוות פה בארץ ,וכל שנה יש יותר ויותר,
כי הילודה שלנו ענקית ברוך השם וליהודים הלא
מאמינים יש ילד אחד או שנים עם כלב או חתול
או מי יודע מה.
והפעם ה' לא יתן להם! עם ישראל חייב להיות
חזק! הם יעשו לנו דברים איומים! הם רוצים
להיפטר מאתנו ,כי הרשעים יודעים שהאמת
והכוח נמצאים רק אצל היהודים ,בגלל הקשר של
היהודים עם הקב''ה כי רק הקב"ה הוא כל יכול,
אבל השטן שלהם ימ''ש משקר לנו ומשקר להם.
הנחש עוד שכנע אותם שהוא יותר חזק ,שהוא
יכול לנצח חס ושלום את הקב''ה והם מאמינים
לו.
ולמה הרשעים מאמינים לו? כי הם לא רוצים
את התורה ,הם רוצים את כל התשוקות וכל
הדברים העקומים שיכולים להיות בעולם הזה,
שהנחש יכול לתת להם .וזה נותן להם את
ההנאות הגשמיות ,והם רוצים יותר ויותר
תענוגות האלה ,והם בטוחים שח''ו הם יכולים
להילחם נגד הקב''ה דרך עם ישראל ולנצח אותו.
הם יודעים שהם יכולים לשכנע את עם ישראל
לעשות חטאים ואז ה' יעזוב אותנו.
עם ישראל יכול להיות שיהיו קרבנות בינינו
בעתיד הקרוב ובוודאי יעשו תשובה לפני שימותו.
כל הקרבנות שאומרים שמתו מהקורונה ,הם לא
מתו מזה ,הם מתו ממחלות אחרות או שנרצחו.
והצדיקים שביניהם הלכו לעולמם ככפרה על
הדור הזה המבולבל שטובע בגשמיות ,בשקר.
עכשיו אנחנו נמצאים לפני האפשרות האחרונה
שלנו לעשות תשובה! ואני מציע לכל עם ישראל
לבדוק את עצמו ,היהודים שהם רחוקים  -אני
מבקש תבדקו את עצמכם ותעשו תשובה עכשיו!
כי ברגע שיתחילו עם הסגר כל העולם יהפך
לגהינום .רק אלה ששומרים מצוות כמו שצריך,
אפילו אם הם מתים  -יהיה להם עולם הבא,
ויחזרו בתחיית המתים ,ולא ירגישו את המות.
אבל אם לא ,אז אין לי מה לומר לכם.
עם ישראל האמיתי ,אני מבקש מכם ,אני
מבקש עם דמעות בעינים ,לחזור בתשובה
בצורה אמיתית ,כי עוד מעט לא תיהיה כל כך
אפשרות .אחים ואחיות שלי פה בארץ-ישראל,
עם ישראל ,לא משנה מי אתם ,לא משנה איזה
עדה אתם ,לא משנה כמה נפלתם ,עברתם על
כל הלאוין ,עכשיו תשובה! תעשו עכשיו תשובה!
עוד מעט ולא תיהיה לכם אפשרות כמעט.

לעשות תשובה ברגע זה כדי שנוכל לחיות
ולקבל את משיח צדקנו בשמחה ,עם הילדים
שלנו עם הבעל או האשה שלנו ,בתור יהודים
שומרי מצוות .כי אנחנו אוהבים את הקב''ה עם
כל המהות שלנו ,ואנחנו יודעים את האמת עם כל
המהות שלנו.
עם ישראל ,הם רוצים לעשות סגר ,הם כבר
עושים סגר עם משטרה וגם עם חיילים .זה יהיה
קשה ,הם לא יהיו נחמדים ,הם כבר באים לבתים
ומכריחים משפחות שלמות של חרדים שאין להם
את הקורונה לעשות בדיקה ,בדיקה שאפילו אם
הם אומרים שהתוצאה חיובית – זה לא אומר
שזה באמת חיובי .יש מקרים שמכריחים בכוח
הזרוע משפחות שלמות ללכת לבידוד במלונית
ולא מוכנים שיעשו את הבידוד בבית שלהם.
כדי שיתרגלו למציאות שאפשר להוציא אותם
מהבית לבידוד  -עכשיו לוקחים אותם למלוניות,
אבל עוד מעט כשיגיע הרגע לא יקחו אותם יותר
למלונית ואני מפחד אפילו לחשוב לאן שיקחו
אותם .וזה לא יהיה רק במדינת-ישראל אלא בכל
העולם כי כבר ישנם באמריקה מאות מחנות
פימה שעומדים כרגע ריקים עם אחזקה מלאה
ויש כאלה מחנות בכל העולם כולל במדינת
ישראל.

כדור הארץ זה מקום שה' ברא ועוד מעט יבוא
הרס על העולם הזה כמו שאי אפשר לתאר! זה
כבר התחיל עם כל מיני אסונות טבע שאפילו
לרוב לא מפרסמים אותם ,אולי בחדשות אפשר
למצוא את זה באיזה פינה ,אבל בגדול לא
מפרסמים את זה .עוד מעט העולם שלנו יראה
אחרת לגמרי ,הרוב יהיה מתחת למים ומיליוני
אנשים ימותו ,אבל עם ישראל ,אנחנו לא חייבים
למות ,וודאי שלא צריכים למות לנצח ,אם אנחנו
רוצים לחיות לנצח  -יש רק דרך אחת והיא
לחזור בתשובה עם כל הלב ,כי אם לא נחזור
בתשובה עם כל הלב ה' יזרוק אותנו חס ושלום.
עם ישראל אין זמן ,בעתיד הקרוב ביותר
תפרוץ מלחמת עולם שלישית ,היא תתחיל
כנראה פה בארץ ואולי גם בקוריאה ,תיהיה
מלחמה ענקית .אני רק רוצה שתדעו שניו-יורק
לונדון ופריז בסכנה גדולה!
אתם לא מאמינים? עוד מעט תאמינו .יש
הרבה יהודים בערים האלה ,זה מפחיד אותי גם,
כי יש לי לב לכל עם ישראל .אני בוכה ובוכה,
בוכה ובוכה ,תפתחו את העינים עם ישראל!
העולם כמו שאנחנו מכירים אותו כמעט נגמר.

בית הסוהר סהרונים נמצא בחולות חלוצה
אשר בנגב .החל לפעול ביולי .2007
מכיל  3000מקומות כליאה.
בכל העולם הרשעים גורמים למלחמות בין
אנשים בתוך המדינות כדי להחליש אותם.
לדוגמא – באירופה הם דאגו לכך שמאות אלפי
ערבים רובם גברים ללא השכלה יגיעו לאירופה
כדי לגרום לשנאה ובלגן בתוך המדינות ,בארה"ב
הם מעוררים אוכלוסיה של מיליוני כושים בכל
מדינות ארה"ב להילחם באלימות נגד הלבנים
וזה מחליש מאד את ארה"ב .ובארץ יש לנו "ברוך
השם" מספיק קבוצות השונאות אחת את השניה
הגורמות להרבה חוסר שקט ובלגן כאן.
אני מבקש מכל אלה שגרים בחו''ל ,לעזוב את
חו''ל ולעלות לארץ כי אתם בסכנה גדולה.
השכינה חזרה לא''י ואין לכם יותר שמירה בחו''ל.
תראו לקב''ה שאתם רוצים לחזור הוא בעצמו
יחזיר אתכם לפה .ככל שיותר יהודים מאמינים
יגיעו לפה ,יהיה לרשעים פחות כוח.
עם ישראל עוד מעט יגיע רגע האמת ,הצדיקים
שנפטרים בימינו – זה רק בגלל שה' לוקח אותם
אליו בצורה הכי קלה שלא יצטרכו לסבול.
היהודים שנשארים בחיים יעברו הרבה נסיונות.
אם נחזור בתשובה ונהיה כמו היהודים שיצאו
ממצרים אנחנו לא נסבול ,יהיה לנו כל מה
שאנחנו צריכים בניסי ניסים ,אבל אנחנו חייבים
לסמוך על הקב''ה ,לבטוח בקב''ה ,כי אם לא -
אין כלום ,אין כלום.
אנחנו העם הנבחר של הקב"ה ,הוא בחר
אותנו כי הוא ידע שאנחנו מסוגלים בגלל
הנשמות שהוא נתן לנו ,לבטוח בה' עד הסוף ולא
בכל מיני דברים גשמיים או כל מיני תשוקות
שאנחנו רוצים .עם ישראל אנחנו צריכים להוכיח
לקב"ה שלא משנה מה קורה ,אנחנו איתו בלבד!
ואם אנחנו נצטרך למות חס ושלום ,נמות כי
אנחנו עובדים את הקב''ה וסומכים עליו מליון
אחוז .הוא יקח אותנו למקום בטוח ויחזיר אותנו
ברגע הנכון ישר לתוך בית המקדש.
עם ישראל ,עם ישראל ,תחזרו לאמת,
תשתדלו להגיע לארץ ישראל ,ומהרגע הזה
תתחילו להתפלל לשמור מצוות כמו שצריך ,גם
החרדים ,ולהפסיק להפסיק להפסיק את הלשון
הרע ואת השנאת חינם שיש בינינו ,להפסיק את
זה .כי זה היצר הרע הכי קשה ,הכי קשה.
ולכל היהודים שנהפכו למלשינים לשלטונות,
אני מזהיר אתכם – הסוף שלכם יהיה הכי גרוע!
עם ישראל חי ,חי בלי די ,עם ישראל זה לנצח
נצחים ,נצח נצחים.

תשובה :נכון ,ואני חושב שמישהו מאיתנו כבר
כתב גם כן על כך ששלשה ערים ייעלמו ,זה היה
עוד לפני שאתם הזכרתם על ה'פרנקפורטר' .אז
נראה לי שהם יורידו כמה ערים חשובות,
ושמיליונים ייהרגו ,לא עלינו ,וזה יהיה ה'שֹוק'
)ההלם( הגדול ביותר .אבל אני מקוה מאד
שבבסופו של דבר זה לא יהיה כי היהודים
בשלשת הערים האלה הם רבים מאד ,רבים
מאד ,גם בצרפת ,בפריז ,גם בלונדון ,וגם בניו-
יורק.

רק תחזיקו מעמד עוד קצת.

בנימין ,ר"ח אב התש"פ 22/7/2020
)אמר לי פעם יהודי חכם שהוא צריך לקרוא
כל מסר מספר פעמים עד שהוא מבין את
עומקו(...
איזה יום היה היום ,קשה להאמין שאנחנו
בכזה בלגן ,פה בארץ וגם בכל העולם .אנחנו
כבר לא יודעים מי שייך למה ,יש את
הליכודניקים שעובדים נגד ביבי ,יש
שמאלנים שהם עם ביבי ,יש כל מיני אנשים
באותה מפלגה שרבים אחד עם השני ,יש
כל הזמן בלגן בכל מקום .אנחנו עכשיו עם
המחלה הזאת הקורונה ,אתם לא מבינים
זה דמיון ,יש מחלה אבל היא כמו שפעת.
פשוט שכל שפעת יכולה להיות מסוכנת
לאנשים ,קודם כל אם הם חלשים או אם יש
להם מחלות רקע ,בדרך כלל אפילו אם זה
קצת קשה הבן-אדם אדם עובר את זה.
זה הכל שקר ,הם רוצים לשגע אותנו וכל
העולם מבלבל אותנו .עושים מכמה מספרים
כאילו זה סוף העולם ,וכשאנחנו עושים
חשבון קצת זה כלום) .לפי משרד הבריאות
כל יום בארץ מתים בממוצע  120בני אדם –
מזקנה ,מחלות ,תאונות וכו' ,מהקורונה מתו
בממוצע כל יום  3בני-אדם(.
זה לא נראה אמיתי בכלל ,כאילו שאנחנו
יושבים באמצע איזה סרט מהוליווד ,זה
מבלבל מאד .בהתחלה כולם היו מוכנים
לסגר ,להיות ילדים טובים ,ללכת עם
מסכות ,אבל באיזה שלב זה כבר לא עובד.
אנשים צריכים כסף ,צריכים פרנסה ,צריכים
אוכל ,הבלגן ממשיך וממשיך וזה נהיה יותר
בלגן ויותר בלגן ,עד שאנחנו לא יודעים
איפה אנחנו .הראש שלנו מסתובב מסתובב
מסתובב ,מנסים להבין מה קורה וקשה
להבין איפה אנחנו וזה מה שהרשעים
רוצים .אנחנו כמו בסיפור של בגדי המלך
החדשים ,כולם רואים שהמלך הוא ערום...

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

הרשעים ששולטים לא ישלטו בסוף ,כאשר
כוכב השביט יגיע הם יכנסו לבונקרים שלהם ויהיו
בטוחים שהם ישרדו בתוך הבונקרים במעמקי
האדמה ,אבל תיהיה להם הפתעה ורובם ימותו
שם ,ואלה שלא ,יבואו נגד עם ישראל וה' יגמור
אותם ,כמו שכתוב בנבואות.
עם ישראל ,ה' ברא את כדור הארץ ,אם נשאר
פה או אם ה' יקח אותנו למקום אחר בסוף ,אני
לא יודע ,אבל עם ישראל ,ארץ ישראל ומעל הכל
הקב''ה ותורתו יהיו לנצח נצחים.
)*( קטע מתקשור עם בנימין מלפני  3שנים:
בנימין ,כ"ג תשרי ,איסרו-חג סוכות תשע"ז
שאלה .אומרים בשם ה'פרנקפורטר' מקרלין
)האדמו"ר רבי ישראל פרלוב מקארלין זצ"ל(,
שבמלחמת העולם השלישית ,סין תשלח טילים
גרעיניים שזה יפוצץ את ניו-יורק ,את פריז ואת
לונדון...

הם רוצים שנהיה מבולבלים ,שאנחנו נלך
אחד נגד השני .תשימו לב שבכנסת רבים
אחד עם השני אפילו באותה מפלגה .ברחוב
הפגנות של שמאל וימין ביחד נגד
הממשלה .יש בין החרדים אחד נגד השני,
לא רק שאנחנו נגד החילונים שבאים
וסוגרים לנו סתם את הבתי כנסת שלנו ואת
המקומות הקדושים שלנו ,זה לא רק זה ,יש
גם בתוך העולם החרדי אנשים שהם בעצמם
משתפים פעולה עם הרשעים,
יש עסקנים שעובדים עם הרשעים ,הם
כאילו חרדים אבל מרויחים משני הצדדים,
מצד אחד מרויחים כסף ומצד שני מקבלים
כבוד .יש בלבול מאד גדול ואנחנו לא יודעים
רוב הזמן מי שייך למה ,ועל מי אפשר
לסמוך .וזה מה שהרשעים מתכננים ,לעשות
בלגן גדול פה במדינת ישראל ,שיהודי לא
ידע מה לעשות ולאן ללכת.
ואני אומר לעם ישראל אנחנו לא צריכים
להסתכל מה שהם עושים ,ושלא ישפיע עלינו
מה שהם עושים .אנחנו צריכים להוריד
מעצמנו את כל הרצונות הגשמיים לדברים
שהם לא כשרים ,כמו לבוש לא צנוע ,ואנחנו
צריכים להיות עם ה' בלבד .אנחנו צריכים
לחזור לבסיס של השורשים של היהדות
שלנו ולא לעזוב את זה ,זה מה שיציל אותנו,
יקרב אותנו לקב''ה ,להיות איתו בלבד ולא

עם פוליטיקאים ,אפילו אם יש עם זקנים עם מים וצרכים בסיסיים ,אבל ה' יתן לנו כמו להבין את סוד החיים.
ופאות ארוכות ,לא עם אף אחד ,רק עם שקבלנו באר מרים וקבלנו את כל הדברים דניאל ,ירושלים ,ג' שבט התש"פ )(29/1/2020

הקב"ה והצדיקים של הדור.
אנחנו עם ישראל נשרוד אך ורק אם אנחנו
נדבק לקב''ה ,וכשמשיח יתגלה אנחנו גם
נדבק אליו .ואז הוא יראה לנו ,הקב''ה יראה
לו והוא יראה לנו ,את הדרך האמיתית.
עם ישראל ,אם אתם תלמידי חכמים או
אם אתם אנשים פשוטים ,לא משנה ,לשבת
ללמוד תורה להגיד תהילים ולדבר עם
הקב''ה מהלב .להתפלל עם דמעות ולבקש
מהקב''ה להציל אותנו ,כי אנחנו במצב קשה.
אנחנו הדור הכי נמוך ,אבל עוד מעט ה'
יעלה אותנו כי אנחנו בעצמנו נבקש ,אנחנו
בעצמנו נתחיל ללמוד ולהרגיש את הקדושה,
את התורה האמיתית .נרצה להיות דבוקים
לקב''ה ומשיחו ,ונרצה ללמוד ולהתפלל
ולבכות ולעשות תשובה וזה יעלה אותנו,
הקב"ה ירים את כל היהודים גברים ,נשים,
ילדים וילדות ,ירים את כולנו מעלה מעלה
מעלה )מבחינה( רוחנית ויקרב אותנו אליו.
אין לנו מה לפחד על מה שהולך להיות
בעולם ,יהיה קשה ,בעתיד הקרוב תיהיה
נפילה של הכספים בצורה בלתי רגילה בכל
העולם .חוץ מזה יהיו מלחמות ,כבר יש
התחלה של מלחמות .כנראה שמלחמה
גדולה תתחיל פה בארץ בין ישראל לערבים
וזה יתפתח למלחמת עולם.
גם באיזה שלב כוכב השביט יגיע .מדברים
ברדיו ,בעיתונים ,ובתיקשורת על כל דבר
בעולם ,אפילו אלה עם האמת ,ויש להם כל
יום חדשות אמיתיות ,אבל לא מדברים על
הכוכב ,זה מענין מאד ,כי הכוכב הזה הוא
שמיימי לגמרי ,השביט שהוא מיני-שמש עם
שבע כוכבי לכת מסתובבים סביבו ,וזנב
ארוך ארוך ארוך עם מליונים של
אסטרואידים ומטאורים שעושה את זה מאד
מאד מגנטי ,וזה ימשוך את כדור הארץ.
וכבר הוא מושך ויביא עוד יותר אסונות טבע
בעולם אבל לא בירושלים ,לא בארץ ישראל.
עם ישראל מי שחוזר בתשובה אמיתית
לקב''ה ,מאמין עד הסוף שהוא הכל יכול,
שהוא ברא את הכל ,מה שאנחנו רואים ומה
שאנחנו לא רואים ,את כדור הארץ ועוד
כוכבים הרבה יותר רחוקים שמגיעים עד
לאין סוף ,את הכל הוא ברא .הוא הכח הכי
ענק שיש בכלל .אם היינו חושבים על זה
באמת ,היינו מיד חוזרים בתשובה ומדבקים
את עצמנו אליו.
אני מאמין שהקב''ה יגרום לזה שכל יהודי
אמיתי יעשה .הגיע הזמן ,אנחנו לא צריכים
לפחד מהרשעים כי אין להם כח ,הם
חושבים שיש להם כח ,הם בטוחים שהשטן
בעצמו ימח שמו וזכרו נותן להם כח .אבל זה
צחוק ,הקב''ה ברא את השטן בעצמו והשטן
הוא משרת של הקב''ה ,וברגע שהיהודים
חוזרים בתשובה ויהיה לנו את בית המקדש,
ה' ישחוט אותו את השטן ולא יהיה יצר הרע
יותר.
אבל עד אז יש לנו מבחנים גדולים ,וכל
יהודי ויהודיה אמיתיים יכולים לעמוד בזה,
אין ספק שהם יכולים לעמוד בזה .לא לפחד,
כל כך הרבה יהודים נכנסו לפניקה עם
הקורונה בגלל שרצחו בדם קר בבתי חולים
הרבה יהודים ,גם בארץ וגם בחו''ל ,לא רצחו
רק יהודים רצחו גם גויים ,הרבה מתו מרעב
והזנחה .יהודי אמיתי לא מפחד מהקורונה
אלא רק מהעיברות שלו ,ואף אחד לא מת
אפילו שניה לפני שהקב"ה קובע.
הם רוצים שהאוכלוסיה של העולם תיהיה
הרבה יותר קטנה ממה שהיא עכשיו ,כי הם
לא צריכים כל כך הרבה עבדים כי הם לא
יכולים להשתלט על כולם .אבל ה' כבר יטפל
בהם .אנחנו לא צריכים להילחם נגדם ,אנחנו
צריכים להילחם ביצר הרע שלנו ,לחזור
בתשובה ,להוכיח להקב''ה  -לא משנה מה,
אנחנו איתו מאה אחוז – יותר ממאה אחוז,
ואז אין לנו שום דבר לדאוג מזה ,שום דאגה
אין לנו .נכון יכול להיות שיהיה קצת קשה עם
אוכל אפילו מאד קשה ואולי יהיה קשה אפילו

הטובים שה' נתן לנו במדבר ,גם אנחנו
נקבל.
כל הגשמיות המיותרת ,כל החנויות
הטפשיות יעלמו .לצערי הרב יש אנשים שלא
יכולים לסבול לחשוב שזה יעלם ,הם
משתגעים רק מהמחשבה שכל הגשמיות
המיותרת הזו לא תיהיה ,וזה טוב ,וזה בריא,
וזה אמיתי ,וזה הופך את החיים לאמיתיים
ולא למשהו דמיוני.
עם ישראל ,הקב''ה ברא את אדם וחוה,
אדם וחוה עשו חטא .החטא הזה רודף אותנו
מאז ,ואנחנו כל דור  -יורדים עוד ועוד ועוד
עד שהגענו עכשיו לתחתית ,ה' עושה את
הכל לטובתנו ,והדור הזה יעלה מעל ומעבר.
הדור הזה יהיה הדור ,הדור של נאמנים
לקב''ה בלי שאלות.

עם ישראל ,עוד מעט אנחנו מגיעים לבית-
המקדש ,רק תחזיקו מעמד עוד קצת
וכשאני אומר עוד קצת  -זה יכול להיות גם
שנה ,שנה וחצי ,אבל במשך הזמן הזה
נראה סימנים ברורים שזו לא טעות מה
שאנחנו עושים ,שאנחנו נאמנים כל כך
לקב''ה.
כל היהודים האמיתיים יראו ,ירגישו את
הניסים כולם .כשנרגיש את הניסים נדע -
זהו ,זה אמיתי! זה לא סיפור ,זה אמיתי!
נוציא את כל השטויות מהראש ,כל הרצונות
הלא רצויים ,הכל יעלם ,ואנחנו נהיה קרובים
להכל יכול! אתם מבינים מה זה "הכל יכול'?
הקב''ה? זה משהו ענק שאין לנו מושג בזה,
והקב''ה אוהב כל יהודי ויהודיה ,כל יהודי
ויהודיה שמשתדלים להתקרב אליו .וכמה
שהקב"ה ענק הוא יכול לצמצם את עצמו
ולהיכנס ללב של כל יהודי ויהודיה ,הוא יכול
גם לדבר איתם ,גם הוא יכול כביכול לקחת
אותם ביד ולהביא אותם לנצח ,כל אחד
בנפרד.
עם ישראל ,הקב''ה אוהב אותנו ,הוא
בחר בנו מכל העמים ,הוא לא רצה את
הגוים ,רק אותנו .לכל יהודי ויהודיה יש
נשמה מיוחדת ,וכל אחד בא מאדם וחוה.
את השטן ,הנחש ,ה' ישחט אותו בסוף,
אנחנו לא נשמע ממנו יותר ,וזה יקח קצת
זמן אחרי שיהיה לנו את בית המקדש
השלישי ,אנחנו נתחיל לעלות ולעלות ולעלות
ובאיזה שלב נגיע לנצח נצחים.
את זה אני לא יכול להסביר לכם מה זה,
כי אין לא לכם ולא לי את הכלים לדמיין
כביכול איך זה יהיה ,אבל זה יהיה משהו
משהו משהו .רק לחשוב שיש כזה דבר
שצריך להעלות אותנו ולעשות אותנו
שמחים ,בשמחה גדולה מאד עם רצון עצום
להיות עם הקב"ה .באיזה שלב יותר מאוחר
נהיה חלק של הקב''ה ממש!
עם ישראל הגאולה מאד קרובה ,תתכוננו!
אני מבקש מכל עם ישראל בחו''ל תארזו את
החפצים שלכם ולא משנה איך  -תשתדלו
להגיע לארץ ואפילו אם אין לכם לאן ללכת ה'
יעשה לכם ניסים ,הוא יראה כמה שאתם
מאמינים אז הוא יעשה לכם ניסים .זה זמן
לעזוב את חו''ל .זה לא אומר שמי שנשאר כי
הוא לא יכול בשום פנים ושום צורה איכשהו
לצאת משם שזה הסוף שלו ,לא ,זה לא נכון,
אם בלב שלו הוא פשוט משתוקק להגיע
לארץ – ה' ידאג לו.
עוד פעם אני מבקש ,עם ישראל תיקחו את
החבילות שלכם את המזוודות שלכם את
הילדים והאשה והבעל ותגיעו לארץ ישראל.
ארץ ישראל עוד מעט תתחיל לגדול ולהגיע
לגודל האמיתי שלה ,ואז יהיה הרבה מקום
להרבה יהודים.
אל תפחדו ,כל הגאולה הזאת היא
לטובתנו! לא משנה כמה שקשה ,ה' רוצה
לראות שאנחנו איתו וברגע שאנחנו מראים
לו זה  -הוא יהיה מאה אחוז איתנו ואז נגיע
לנצח נצחים.

אבא ,אני כ"כ שמח אתך ,אתה באמת מבין כל
מה שאני אומר .מה שכתבת עכשיו )בנספחים(
עושה את זה יותר חד ויותר ברור לעם ישראל.
עם ישראל ,העם האהוב של הקב"ה ,לא
לשכוח שכל מה שיש לנו פה ,כל העולם הזה ,כל
העולם הבא ,כל הכוכבים ,כל היקום ומעבר
ליקום ,הכל הכל הכל ,כל הדברים שאנחנו רואים
והדברים שאנחנו לא רואים ,כל זה שייך לקב"ה.
ומה שהקב"ה אומר ומה שהקב"ה דורש
מאיתנו ומה שהוא כותב בתורה שלו ומה שכתבו
חז"ל  -אנחנו חייבים לחיות לפי זה ,כי מה
שהאדם חושב שזו האמת ,בלי ללמוד ,בלי לדעת
ובלי להכיר את הקב"ה – זה הכל שקר ,הוא לא
יכול להבין את הסוד של החיים ,של הנשמה ,של
הנצח אם הוא לא הולך עם הקב"ה חס ושלום,
והסוף שלו מוחלט ,אין לו עתיד ,אין לו כלום וזו
האפשרות הכי גרועה.
אם הוא עשה דברים לא טובים ולא עשה
תשובה אז הוא ילך לגהינום וזה העונש הכי קל
כי אחרי שהגהינום מנקה אותו הוא ימשיך לגן
עדן .ויש גם כל מיני עונשים אחרים יותר קשים
שלא נדע ומי שלא מאמין בזה ,הוא מאמין רק
במה שהוא מבין והוא חושב שהוא יותר חכם
מבורא העולם – אז הוא אבוד.
ומי שקושר קשר עם הקב"ה ,מי שמרגיש יום
יום דרך המצוות שאנחנו מתקרבים אליו ,חשים
אותו ורואים את הניסים שבעולמנו ואז אנחנו
מבינים שבאמת אין עוד מלבדו .ומי שנולד כיהודי
ולא תופס את זה אז הוא באמת מביא שואה על
עצמו.
כמו שהבאת מהספר )של הרב אביגדור מילר
זצ"ל( על מה שהיה .האנשים לא רוצים להודות
כי הם עצמם גרמו לשואה ,היהודים עצמם גרמו
לשואה .היו שם )בגרמניה( צדיקים ,אך לעומת
גודל האוכלוסיה שהיתה שם )לפני השואה היו
באירופה מעל ל 6-מליון יהודים( הצדיקים
והישיבות הקדושות היו מעטים מאד.
היהודים עצמם צחקו ברחוב על תלמידי חכמים
שהלכו עם זקנים ופאות והתלבשו לפי המסורת
ועל נשותיהם שהתלבשו בצניעות רבה ושמרו על
המצוות בנאמנות.
ועכשיו כל העולם שאנחנו מכירים אותו נמצא
בסכנה ,לא רק כדור הארץ – כל היקום שאנחנו
רואים ויודעים עליו – והכל תלוי בנו – בעם
ישראל .אנחנו צריכים לעשות תשובה .ה' יציל
את כל אלה שהולכים בדרכו וגם מעט הגויים
הטובים שיודעים את האמת.
אבל אין זמן ,זה לוקח קצת זמן לקשור קשר
עם הקב"ה .עם-ישראל ,תתחילו עכשיו ,ברגע
זה .כולנו צריכים לחזור בתשובה עכשיו.
ועל מה שאבא כתב לעלות לארץ-ישראל,
תבינו למה ,דבר ראשון – ארץ ישראל תהיה
המקום הכי בטוח בעולם .חוץ מזה כשהקב"ה
רואה שעם-ישראל חוזר הביתה עם אמונה
ובטחון שהוא עושה את הכל לטובתנו אז הוא
יודע שהעם שלו איתו וזה יכול להביא לנו את
הגאולה ברחמים.
ארץ-ישראל היא הבית שלנו מההתחלה
והגלות היא עונש שה' העניש אותנו ,אבל עכשיו
הקב"ה אסף את כל השכינה מהארצות שגלינו
אליהם והחזיר אותה לארץ-ישראל ,בחו"ל אין לנו
יותר שכינה וחייבים לעלות לארץ-ישראל.
כדי להמשיך לחיות צריכים להגיע לפה .ומי
שלא יכול בגלל כל מיני סיבות – תתפלל לה' עם
דמעות ,עם הרבה דמעות שיחזיר אתכם לפה
ולפני שהוא מחזיר אתכם לפה תתפלל שיחזיר
אותך אליו ואם אתה לא יודע איך אז תבקש מה'
עם דמעות שימשוך אותך בכח חזרה אליו כי לך
אין מספיק כח.
ה' רוצה אותנו ,ה' אוהב אותנו והוא יציל כל
יהודי ויהודי עם נשמה יהודית .ואנחנו חייבים ,כל
אחד בנפרד לעשות התבודדות ולדבר עם
הקב"ה עד שאנחנו מרגישים אותו בפנים ואז
נבקש ממנו להחזיר אותנו למקום שלנו בארץ-
ישראל ,אבל קודם כל להחזיר את הנשמות שלנו,
את הלבבות שלנו ואת הראש שלנו לדרך האמת.
אין עוד מלבדו.
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לוותר על הלידות ולא תוכל להיות אמא כמו
שצריך ,שיכולה לגדל ילדים באהבה וסבלנות.

אוי אבא ,אוי אבא ,כל העולם הזה מלא שקר,
שקר שקר שקר ,גם בין החרדים .מחלוקת
מחלוקת מחלוקת וזה לא מפסיק ,זה ממשיך,
ומתי שאנחנו בטוחים שמצאנו אמת – גם שם
אנחנו מוצאים שקר .לא להתייאש ,לא להתייאש,
חייב להיות הבלבול הזה כדי שבסופו של דבר
נוכל לראות ולהבדיל בין האמת ובין השקר ,מי
שייך לאמת ומי שייך לשקר .ובתוך כל הבלבול
הזה – יש רק אמת אחת – וזה הקשר שלנו עם
הקב"ה.
יש אנשים שאומרים – מה צריכים לדעת על
הכוכב ,למה צריכים לדעת את כל הדברים
האלה? אנחנו סוגרים את עצמנו בבית ולא מעניין
אותנו כלום! – זה גם כן שקר ,כי בלי לראות מה
שקורה ,בלי לראות את הסיבה שה' עומד להביא
הרס על העולם הזה ,אנחנו לא נבין ,לא נבין.
קרה עכשיו שאנשים התחילו להתלונן שמה
שהאוטיסטים אומרים מפחיד אותם מאד .למה
צריך לדבר על הרס ,על חורבן העולם? הקב"ה
הוא טוב – הוא לא יעשה לנו כזה דבר.
וזה מצחיק מאד ועצוב מאד ,כי מה היה לפני
המבול? היה כזה רע בעולם ,אפילו שהיו כבר
אז צדיקים ,אבל הרוב לא היו צדיקים – היו
רשעים ממש ,עשו דברים איומים ,וה' החליט
שצריך להרוס את הכל ולבנות מחדש  -הוא הציל
את נח ומשפחתו ובנה עליהם עולם חדש.
למה  80%לא יצאו ממצרים? כי לא רצו
לצאת! למרות שהיו עבדים ועבדו עבודת-פרך
עם כל היהודים ,הם הרגישו קשר עם הע"ז
)עבודה זרה( של מצרים .הע"ז תפסה אותם
בֹותינּו" הגדה
לגמרי )"עֹו ְבדֵי ֲעבֹודָה ָזרָה ָהיּו ֲא ֵ
של פסח( ,לא רצו לעזוב את עבודת האלילים
שלהם שנתנה להם תענוגות פסולים.
למה נחרב בית המקדש הראשון? ירמיהו
הנביא ניבא משך  80שנה שאם עם-ישראל לא
יחזור בתשובה – ה' יחריב את בית המקדש ,ולא
האמינו לו .ולמה לא חזרו בתשובה? כי לא רצו
לעזוב את העבודה הזרה שלהם שנתנה להם
תענוגות אסורים כמו במצרים.
למה היינו ,עמ"י ,צריכים לעבור את השואה
באירופה? אני לא יכול להגיד את כל הסיבות –
רק הקב"ה יודע את זה ,אבל דבר אחד ברור –
עד  1939באירופה היתה האוכלוסיה היהודית
הגדולה ביותר בעולם .רוב היהודים היו חלשים
מאד ביהדות שלהם ומחללי שבת ,ואם לא
שומרים שבת זה סימן שלא שומרים כלום ,לא
מעניין אותם בכלל  -לא קדושה ,לא צניעות לא
כשרות וכו' וכו' .אם זה היה ממשיך עוד קצת –
אז לא היה נשאר באירופה זכר של היהדות.
רק בזמן האחרון הגענו לאותו מספר של
יהודים בעולם כמו שהיו לפני מלחמת העולם
השנייה ,ומה המצב של היהדות בעולם?
אותו דבר! לא רק שמי שחילוני הוא חילוני חזק,
יש תנועה של גדולה של בעלי תשובה ,תנועה זו
נחלשה בזמן האחרון וחלק מבעלי התשובה
שנכנסו לקהילה החרדית שהיתה פעם מאד
סגורה – החלישו את היהדות החרדית .הרבה
מבעלי התשובה לא היו בדיוק בעלי-תשובה,
והרבה מהם – עד שהם תפשו מה שה' רוצה
מהם – הם הביאו איתם כל מיני רעיונות וגישות
שהחלישו בצורה קשה את העולם החרדי .בנוסף
לזה ,הרשעים שרוצים לחסל את עם-ישראל כעם
ואת הדת היהודית ,נכנסו גם הם פנימה עם
הגשמיות ועם הרעיונות הפסולים ומושכים
קהילות שלמות לכיוונים אסורים.
לדוגמא – התוכניות בבית-יעקב שרוצים
לשלוח את הבנות לכל מיני סוגים של עבודה
שזה מוריד מאד את היהדות ומחליש את
ההשפעה של האשה היהודית בביתה .איפה
האידישע-מאמע של פעם שהיתה מוכנה לחיות
בעוני ולסבול כל מיני מצבים קשים כדי שבעלה
והבנים יוכלו ללמוד ולהתקרב לה' .אמנם כביכול
החינוך בבית-יעקב מביא אותה לזה – אבל זה
שקר – זה מביא אותה להיות הבעל בבית ולא
האשה ,כי היא עובדת  8שעות וכשהיא באה
הביתה היא עייפה מאד ,צריכה להכין אוכל,
לנקות את הבית ,כביסה וכו' וכו' וגם להוליד
ילדים .וכאשר צריך לוותר על דבר ,היא עלולה

לפני מלחמת העולם השניה – רבנים אמרו לא
להפחיד את האנשים עם סיפורים על מה
שהיטלר אומר ומה שהוא רוצה לעשות .השומר
אמונים ראה מה שקורה בעולם וצריכים לצעוק
לשמים – אנחנו בסכנה! אבל כשהוא הלך
לרבנים ,אמרו לו – לא כדאי להפחיד ,בשביל מה
להפחיד?
בשביל מה? בשביל להציל את עם ישראל!
בשביל להציל את העולם – צריכים להפחיד!
אם הבן-אדם לא רואה שיש ממה לפחד ,אם
הוא לא רואה שבעולם הזה ובעולם הבא יש שכר
ועונש )גן-עדן וגהינום( אז הוא לא ישתנה ולא
ירצה לחזור בתשובה.
העולם כיום לרוב תחת שלטון כמו במצרים ,לא
המדינה שנקראת מצרים אלא כמו העבודה
הזרה של מצרים העתיקה ,אשר מושכת את
העם לעבודה זרה במצרים ונותנת לעובדיה
תענוגות גשמיות אסורות.
העולם שלנו היום מלא רשעות ,מלא שקר,
ואפילו אם אדם פעם מדבר אמת ,בפעם אחרת
הוא יכול לדבר גם שקר .או שהוא פשוט לא מבין
את ההבדל או שהוא רשע ואנחנו לא יודעים,
אנחנו מבולבלים.
זה דור כזה ,זה דור שחייב להיחרב ,זה לא
יכול להמשיך ,וכמו שאמרנו פעם אחרי פעם –
היהודי האמיתי לא ימות – הוא יחיה ויקבל את
משיח צדקנו עם המשפחה שלו ועם עוד יהודים
אמיתיים שעמדו בהר סיני ואמרו נעשה ונשמע.
הנשמות של יהודים אמיתיים – יחיו – יעברו
את זה ,אבל אי אפשר להמשיך בעולם כפי שהוא
היום – מלא שקר ,רצח ,עבודה-זרה ,העברות
הכי הכי קשות של התורה ,זה לא יכול להיות,
פשוט זה לא יכול להיות.
זה לא משנה מי נבחר להיות נשיא ארה"ב,
בסופו של דבר נראה שגם זה שקר ,ואפילו
ההצבעה באנגליה שכביכול האוכלוסיה של
אנגליה רצתה לגמור עם הגלובליסטים והסע"ח
)סדר-עולמי-חדש( אשר מטרתם היתה להבליע
את אנגליה בתוך אירופה ,ולקחת חזרה את
המדינה שלהם כביכול – וזה גם שקר .כל
ההצבעה הזו היתה שקר ,כל ההצבעה הזו היתה
בשביל לבלבל את העולם ,כמו באמריקה – זה
היה כדי לבלבל את העולם ,הם כולם באותו צד,
אין ספק.
ופה בארץ אנחנו גם חיים מתחת לשקר .יש
מהרשעים שהגיעו לתוך העולם החרדי כדי
לבלבל אותנו ועוזרים לרשעים של הסע"ח למשוך
את היהודים לכיוון שלהם – של השקר ,לבלבל
אותנו עם כסף ,עם עבודה מעניינת כביכול – עם
כל מיני דברים גשמיים ,והבן-אדם נהיה שיכור
על הגשמיות – הוא כבר לא מחפש את החיים
של רוחניות ,של הקרבה לקב"ה כי "זה לא כ"כ
מעניין" .כמו שהגויים או החילונים לא יכולים
להבין איך אפשר ללמוד כל השנה בלי חופש .מה
זה בלי חופש?
ואני שואל  -אפשר לחיות יום בלי תורה? מה
זה חופש? מי צריך חופש? התורה זה החופש ,זו
ההנאה הכי גדולה בעולם שהבן-אדם יכול לקבל.
הבסיס של העולם זה קדושת הבית היהודי,
והבסיס של הבית היהודי זה קדושת האשה
היהודייה אשר חיה בשביל המשפחה ומגדלת
את הילדים לחיים של תורה ,מצוות ומעשים
טובים ומעודדת את בעלה ללימוד תורה ודקדוק
במצוות.
היום יש רוח אחרת ,רוח של גשמיות ,של
שקר ,של לרוץ אחרי דברים לא חשובים ,לדוגמא
"חתונה" – העיקר זה בניית בית יהודי – אפשר
לעשות את החתונה בבית עם קרובי משפחה
כמעט בחינם ,אבל היום עושים מזה קרקס -
צריך אולם מפואר ,צלם ,תזמורת ,פרחים,
בלונים ,מזמינים את כל העולם – נכנסים למעגל
חובות שבקושי יוצאים מזה .אדם נכנס יותר
ויותר ל" ְּברֹוך" ,הכל בנוי על שקר ,והשקר בא
מבחוץ.
פעם כל העולם החרדי היה כמו באינקובטור,
היום השקר נכנס פנימה ,נכנס לרצון של האנשים
ולא משנה מאיזה קבוצה אם הם חסידים או
ליטאים או ספרדים – זה נכנס וזה הורס .זה

הס"א בעצמו שנכנס לפרק את העולם החרדי.
וכשאני אומר דברים כאלה ודאי יהיו שיגידו מה
פתאום ,יש כ"כ הרבה חסד וכ"כ הרבה לומדים
וכו' ,אני לא אומר חס ושלום שלא נשארו בחורים
רציניים וטובים ,ב"ה יש ,אבל לרוב יש שקר
בראש ,הם לא מתנהגים כמו פעם .אם ראשי
ישיבות מאירופה היו חוזרים היום לראות מה
קורה בישיבות – הם היו נופלים על הרצפה,
קורעים את הבגדים ובוכים עם אפר על הראש
על מה שקרה .הרמה החיצונית נראית מאד חזק,
אבל בפנים אנחנו בבעיה גדולה.
בתקופה שלנו רוח רעה נכנסה לתוך הקהילות
החרדיות החזקות ביותר וזה משפיע במיוחד על
הנשים .כל הכיוון של בתי יעקב היום שמקבלים
כספים רבים מהממשלה ,נמצאים תחת השלטון
שלהם ולכן מקולקלים לגמרי ,חייבים ללמוד
דברים והשקפה שהם בניגוד מוחלט ליהדות וזה
הכל כדי להרוס את הקדושה של הבית היהודי
שעל זה מבוססת כל היהדות.
ויש בינינו היהודים החרדים שהתבלבלו ונמשכו
לתוך העולם החילוני ותאוותיו וכבר לא מכירים
בקדושת הבית היהודי המבוסס על התורה
שקבלנו בהר סיני .אבל אנחנו לא מכירים בדבר
הזה כבר ,אנחנו רוצים חופש ,להשאיר את
הילדים אצל בייבי סיטר ,להשאיר את התורה
ולצאת ליהנות – כאילו שכל השנה לא נהנים .לא
נהנים מהתורה? החופש של צדיק זה לחזור
לספר שלו ,לספר של קדושה – לא סתם ספר,
אלא ספר של קודש .הלימוד האמיתי של תורה –
זה החופש – בזה הוא מרגיש הכי טוב ,הכי
רגוע .אמנם הצדיקים של פעם היו הולכים בקיץ
לחופש ליד הים ,אבל זה היה בשביל להחליף
אויר ,ושם למדו בדיוק אותו דבר ,לא הפסיקו
ללמוד ,הם לקחו את "העבודה" יחד איתם ועבדו
כל הזמן.
אנחנו מפחדים לפחד ,אבל אני רוצה להגיד
ברור – יש ממה לפחד ,זה כתוב ברור מאד
שהעולם לפני משיח ייחרב –  2/3ייחרב 1/3 ,לא
יפגע קשה ,ארץ ישראל נמצאת בחלק שלא
ייחרב.
זה כתוב בנבואות ובעוד כמה מקומות .רבי יצחק
אברבנאל זצ"ל אמר שארבע-עשרה נבואות
חייבות להתקיים וזו אחת מהן .אבל עם-ישראל
ישרוד ,אנשים שהם באמת יהודים שמאמינים
שהקב"ה הוא כל-יכול ,שומרים מצוות כמו
שצריך ,לומדים תורה ,מגדלים ילדים ומחנכים
אותם לתורה ומעשים טובים – אלה ישרדו ,אין
ספק.
כמו בזמן של נח שלא רצו להאמין שיבוא
מבול ,אפילו שראו את נח בונה את התיבה מאה
ועשרים שנה ,בונה ובונה ,משהו ענק ואפילו
שמכניס את כל החיות ,ואפילו כשהתחיל הגשם
– לא רצו להאמין .למה לא רצו להאמין? לא רצו
לעזוב את העבודה הזרה שלהם שנותנת להם
לעשות מה שהם רוצים ,לא רצו להתנתק
מהעברות הגדולות שלהם ,מההנאות הגשמיות
שלהם.
ואנחנו אותו דבר – לא רוצים להתנתק
מהחוסר צניעות ,מהחוסר קדושה ,מהלכלוך
שרואים ברחוב ,מכל מיני דברים עקומים
ואסורים שבזמן האחרון היהודים החרדים
מתעסקים הרבה מאד עם זה .לא רוצים להפסיק
מצורת האכילה – הפיצות ,ההמבורגרים והקולה.
כן ,יש על הקיר את ברכת המזון אבל מי יכול
להתרכז בברכת המזון במקום של פיצה ,זה לא
מתאים .בן-אדם צריך לשבת ליד שולחן מכובד,
נוטל ידיים ואומר את הברכה בתוך הבית שלו או
בעבודה שלו בריכוז ,אוכל בצורה מכובדת ולא
שוכח להגיד בסוף תודה לקב"ה – זה יהודי .לא
משהו זול ,מי שמחפש את הגשמיות ,את
החיצוניות ...
וזה המצב עכשיו של היהודי היום – כולל
החרדים .על החילונים אין מה לדבר ,רובם רוצים
להיות כמו כל הגויים בעולם המערבי ,לכן רוב
היהודים  -לא ישרדו ,כי באמת הם לא יהודים,
אפילו אם הסבא או הסבתא היו כן יהודים ,אבל
בנשמה שלהם – הם לא יהודים .יש כאלה שכן
ויש כאלה שלא )ישרדו( ,ומה יוכיח בסוף אם הוא
יהודי או לא יהודי ולא משנה אם עכשיו הוא
חילוני – זה אם יש לו בטחון מלא בקב"ה .יהודי
שהוא חילוני ,אבל יהודי אמיתי – ה' בכוח יסחוב

אותו בחזרה ,הוא יקח אותו שלב שלב ,שלב
שלב ,עד שהוא יבין ויאמין שאין עוד מלבדו.
אי אפשר לבנות את השלב הבא של הבריאה,
עד שדבר אחד – הכי הכי חשוב – שכל יהודי ידע
ברור – וזה ממלא אותו מהראש ועד הרגליים
שזה אמת אמת אמת – שאין עוד מלבדו .שהוא
הבורא ,הוא הכל ,הוא הכל .אין משהו אחר חוץ
מהקב"ה .אין עוד דבר אמיתי אמיתי ,אמת אמת,
חוץ ממנו .לא קיים ,לא קיים.
אנחנו נבחרנו ע"י הקב"ה להיות העם שלו,
זאת אומרת שהוא מביא ויביא אותנו – שלב
שלב ,שלב שלב ,למקומות רוחניים מאד גבוהים,
ואנחנו חלק ממנו ,אנחנו לא יכולים להיפרד
ממנו ,לא יכולים .שאר העולם יפול ויעלם ,אבל
אנחנו לא .אנחנו לא .לאיזה גובה אנחנו נגיע –
אין לי מושג ,לא יכול אפילו לדמיין את זה ,אני רק
יודע – עד משיח ,שנגיע עד משיח ועד בית
המקדש ,ואז נתחיל את המסע הבא למעלה ,עוד
ועוד .לא יודע אפילו איך לתאר את זה ,אבל זה
יהיה טוב ,זה כבר יהיה בלי רע ,הרע יעלם! אתם
מבינים? יעלם.
וכל יהודי היום ,שרואה את הרע משתלט על
הכל ,את הנחש שמכניס את עצמו לכל מקום,
כולל לתוך החרדים ,הוא רואה את זה – אם הלב
שלו נשבר והוא בוכה על זה – הוא יהודי אמיתי,
בלי ספק .הוא אוהב את עם-ישראל ,הוא אוהב
את הקב"ה והוא ינצל.
צריכים לראות את האמת ,צריכים לראות את
הסכנות ,להיות מודעים לזה ,ואז ניכנס לשלב
הבא ,אם זה יהיה מלחמת עולם שלישית או כוכב
שיבוא ויעשה את ההרס שלו – שזה גם כן ישיר
מה' .לא משנה מה ,רוב העולם הזה יחרב ,ורוב
האוכלוסיה של העולם הזה תמות ,אין ספק בזה.
עכשיו אנחנו צריכים להחליט איפה אנחנו
עומדים ,אנחנו לא יכולים להיות כמו האח של
אברהם אבינו שחיכה לראות איך אברהם אבינו
יצא מהאש ,לראות אם הוא חי או לא ואז הוא
יחליט באיזה צד הוא יהיה ,לצידו של אברהם
אבינו או לצידו של נמרוד .זה לא הצליח אז ולא
הצליח עכשיו.
יהודים אמיתיים ,כשהמלחמות הגדולות יתחילו
והסכנה תהיה גדולה  -ה' יחזיר אותנו אפילו אם
אנחנו רחוקים ,וכשאנחנו מרגישים שהוא מחזיר
– לא כדאי להתנגד – כדאי מיד לחזור בתשובה
כי זה יחסוך לנו הרבה סבל .השאר – אלה שהם
באמת ערב-רב ,עמלקים וכו' – אין מקום עבורם
בעולם החדש ,בעולם של משיח ואחרי זה.
עם ישראל – אין לך מה לדאוג – עם-ישראל חי
וקיים לנצח.

הערות :דרושים מפיצי עלונים לבתי-כנסת
באמריקה ,אירופה ,אנגליה ,אוסטרליה וכו'
* לזיכוי הרבים ניתן לקבל חינם עלונים אלה
ואחרים לחיזוק הקדושה והצניעות ואת
הדיסק "מגלות לגאולה" * ניתן להוריד את
המסרים מאתר  DANi18.COMאו חיפוש
בגוגל "דני * "18ניתן לצלם ולהעתיק את
המסרים לזיכוי הרבים * שמיעת מסרים בטל
* 0799-177-555 * 077-263-8885
שמיעת המסרים בארה"ב 646-585-3064
הדיסק "מגלות לגאולה" עשוי בצורה כשרה
ומציג את המציאות הקשה של אסונות טבע
בעולם ודברים נוספים הקשורים לגאולה,
ניתן לראות ביוטוב ע"י חיפוש " -מגלות
לגאולה  7) "180חלקים(.
פרטים בטלפון0527-111-333 :

נספחים

עז עם קורונה
נאומו של נשיא טנזניה ג'ון מקופלי

המטרה בהצגת הנתונים הקשים הבאים היא
לחזק את האמונה והביטחון שלנו בקב"ה ,ולא
לגרום לפחד.

סדר עולמי חדש
במהלך הדורות האחרונים השתלט בחשאי
ארגון סודי רב עוצמה על כל הממשלות בעולם,
על הבנקים ,תעשיות הנשק ,הצבאות,
התקשורת ,בתי המשפט ,החינוך ,המזון,
הבריאות ,התעשייה וכו' .הארגון מכונה בשמות
שונים :סדר-עולמי-חדש ,ממשלת הצללים,
מסדר הבונים החופשיים ,אילומינטי וכו'.
עשרת הכללים של הארגון נחרטו על אנדרטת
ענק בגאורגיה השוקלת  110טון .ובין הכללים:
שלטון עולמי אחד ,שפה אחת ,צבא אחד ,דת
אחת ,בית-משפט עולמי אחד וכו' .גודל
האוכלוסיה בעולם צריך להיות כ  500מליון בני-
אדם.

התוכנית לדילול אוכלוסין
מתוך הרצאתו של ביל גייתס
...העולם נמצא בפני אתגר חדש וזו ההתחממות
הגלובאלית המחממת את כדור-הארץ ,זה פוגע
במערכת האקולוגית וגורמת לאסונות-טבע
קשים מאד .אנחנו פולטים כל שנה כ26-
מיליארד טון של הגז  CO2וחייבים לעשות צעדים
דרסטיים על מנת לצמצם כמות זו .הגורם
העיקרי לבעיה זו הוא גודל אוכלוסיית העולם
שמונה כ 8-מיליארד בני-אדם .אם נעשה עבודה
טובה עם חיסונים חדשים ומערכת הבריאות
נצליח להוריד את מספר זה ב 10-15 -אחוז...

מטרות הסדר-עולמי-חדש
ראיון עם גנרל ולדימיר בצ'קוב ,מראשי הביון
הרוסי לשעבר.
יש להתייחס לזה כאל מבצע מאורגן ומתוכנן
ברמה עולמית כדי להגיע לשליטה על כל
האנושות .אנשי האליטה השולטים בכל
המערכת הפיננסית ומטרתם לדלל את
האוכלוסיה ,זה השיגעון שלהם .לדעתם בני
האדם הרגילים מתרבים מהר מידי ומספיק להם
רק חצי מיליארד בני אדם שישרתו את צרכיהם.
לכן וירוס הקורונה והנפילה הכלכלית קשורים זה
בזה .סה"כ המטרות שלהם הם * :דילול
האוכלוסיה * .לשלוט על העולם * להפיל את
המערכת הכלכלית בעולם.

מגיפה של שקר
ראיון עם דיויד אייק.
הראיון נצפה ע"י  7מיליון צופים!
בוא נסתכל על סין ,בתחילה צעקו וצעקו "הוי,
הוי ,זה נורא" ופתאום בסין זה נעלם )נתוני י"ט
בתמוז תש"פ :בסין  8חולים מאומתים ובישראל
 .(1,198איך זה יכול להיעלם בסין? זה לא
הגיוני ,בסין חיים יותר ממיליארד אנשים! סין
נפתחת ,התעשיה חוזרת לעבודה ,אנשים
חוזרים לרחובות ,מטוסים מתחילים לטוס וכו'.
הנקודה היא שהרשויות שולטות במספרים
ולכן הם יכולים להחליט מתי הסגר מתחיל או
נגמר בכל זמן שירצו פשוט ע"י שינוי האופן בו
הם סופרים )את החולים והמתים( ויש להם
בעיה כי אין להם מספיק מתים כדי לומר שהוא
קטלני .אבל הם רוצים לעשות את הסגר ,אז מה
הם אומרים? אומר אין הרבה אנשים שמתו מזה
עד עכשיו אבל אוהו ,עוד מעט נגיע לשיא...
ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון אמר כי
אין צורך בסגר ,אין צורך לסגור את החנויות
ומשחקי הכדורגל ,ואז מגיעים "המומחים"
ואומרים "רבע עד חצי מיליון אנשים יכולים למות
בבריטניה מהנגיף ואם לא תעשה סגר וריחוק
חברתי יאשימו אותך בזה!" ואז סוגרים את בתי-
הספר ,מגרשי הכדורגל ופתאום יש סגר ,וזה מה
שהם עושים בכל העולם ,והם עושים זאת
בהדרגה ,קצת פה ,קצת שם ,כדי שאנשים
יתרגלו לזה והם מתכננים קיצוניות נוספת...

...לקחנו גומיות מעזים ,פרי הפפאיה ,שמן
מכוניות וכו' ונתנו לכל דוגמית שם ,לדוגמא
לפפאיה קראנו אליזבט אנה ,בת  ,26נקבה.
מסרנו את הדוגמיות למעבדה והם לא ידעו
מאיפה הדוגמיות הגיעו .התוצאות שהגיעו –
לפפאיה התוצאה חיובית ויש לה קורונה ,לעז יש
קורונה...
כשקורה דבר כזה אתה יכול להבין שיש כאן
איזה משחק מלוכלך עם הבדיקות והתוצאות
האלה .משהו לא יאומן מתרחש כאן .משהו מוזר
מתרחש עם המדענים והמעבדות בטנזניה וקרוב
לוודאי שמה שקורה כאן – מתרחש בכל העולם.
אדם שהוא בריא וקיבל תוצאה שהוא חיובי
לקורונה עלול למות מפחד ,אז אני רוצה לתת
עצה לתושבי טנזניה – אל תדאגו ,שפעת הייתה
תמיד פה ואני נותן עצה לתושבי העולם ובמיוחד
לאנשי אפריקה – קחו דוגמיות מחיות שונות,
אפילו מהקירות ושלחו זאת למעבדה ללא
ידיעתם מאיפה הדוגמיות הגיעו ואתם תיווכחו כי
מה שאמרתי כאן זה אמת .אני מדען מומחה ואני
יודע מה שאני אומר.
תושבי טנזניה – בואו נתאחד ,בואו נהיה
חזקים ונשים את אלוקים נגד עינינו .אנחנו לא
צריכים לפחד מזה ,עלינו לעזור זה לזה וכך נוכל
לפתור כל בעיה.

בכל דור ודור
עומדים עלינו לכלותינו
והקב"ה מצילנו מידם.
 50מיליון אמריקאים יכולים למות
מחיסון הקורונה.

ראיון עם ד"ר גודי מיקוביץ

וחושבים שיטפלו בהם אבל למעשה אנשים
נכנסים אבל לא יוצאים חיים משם וזה הורס
משפחות ,זה הורס את המדינה שלנו .כל
הפרסומים על כמויות האנשים שמתים בכל
העולם – זה שקר וזה מבוסס על רשויות רעות
והחלטות רעות) .הערה :בית-חולים מקבל
מהמדינה  13אלף דולר על כל נפטר מקורונה ו-
 39אלף דולר אם הונשם(.
מאחר ובבית חולים אין את היכולת לבצע
בדיקת קורונה והתוצאות מגיעות תוך מספר
ימים ,בינתיים מאשפזים את כולם יחד וזה יוצר
הדבקות בבית-החולים וכך למעשה הם יוצרים
את המגפה.
שאלה :איך האחיות האחרות מתייחסות למצב?
תשובה :רוב האחיות מרגישות אותו דבר אך הן
מפחדות לדבר .אם הן שואלות שאלות ומנסות
להגן על החולים הן מקבלות נזיפה ונאמר להן
שאם יעשו בעיות יפטרו אותן.
המטופלים בוטחים בנו שנטפל בהם כמו
שצריך אך מה שקרה בבית-החולים היה מנוגד
לכל מה שלמדנו וחונכנו לעשות כאחיות ,להיות
מוסריים .כאשר משהו לא בסדר ,חייבים לדבר
ואני מודה לכם שנתתם לי את האפשרות לצעוק
את האמת.
האחות ניקול סרטק
למעשה החיים לא נחשבים כאן והרבה אנשים
לא מתים מקורונה .לדוגמא :מרדים הכניס
אינטובציה למטופל ,אמרנו למרדים שהוא שם
את זה לא נכון כי רק צד אחד של החזה נושם.
אחרי כמה שעות קבלנו תוצאות של צילום החזה
המראה כי המקום לא נכון ובינתיים החולה מת.
מטופל אחר היה עם קצב לב של  40פעימות
לדקה ,בא אח ורצה לתת לו מכות חשמל עם
הדפילטור ,רצתי לקרוא לאח האחראי אך הוא
סובב את ראשו וכחזרתי החולה היה כבר מת,
האח הרג אותו.
אני לא יודעת באיזה מילים לתאר את זה ,זה
כאילו שהיינו בגרמניה הנאצית והם לוקחים את
היהודים לתאי הגזים .אני אומרת לצוות :הי ,זה
לא טוב ,זה לא בסדר ,אנחנו לא אמורים לעשות
את זה והם אומרים לי :תחזיקי מעמד ,את עושה
עבודה נהדרת ,את לא יכולה להציל את כולם.
אבל הם רוצחים את האנשים האלה.

שאלה :ד"ר פאוצי )רופא אמריקאי העובד כ40-
שנה ומוביל את כח המשימה בבית הלבן
למלחמה בקורונה( וביל גייתס דוחפים לחייב את
האוכלוסיה לקבל חיסונים ,מה יקרה אם יצליחו?
תשובה :לפחות  50מיליון אמריקאים ימותו .ל-
 50מיליון אמריקאים יש כבר את הרטרו-וירוס
שגילינו אשר הגיעו דרך החיסונים )הקודמים(
וע"י מותם הם יעלימו את ההוכחות לזה .ברגע
שהחיסון יכנס לגוף אי-אפשר להוציא אותו ואלה
יהיו הקורבנות הראשונים .ישנם  110סוגי
חיסונים והם אף-פעם לא נבדקו לגבי תופעות
הלוואי שביניהם ומול התרופות הרגילות שבן-
אדם לוקח .אסור לבן-אדם לקבל שום סוג של
חיסון אם הוא רוצה להיות בריא.
יש להפסיק את כל החיסונים ל 5-שנים עד
שיעשו מחקרים ובדיקות על הפגיעה בבריאות
של כל החיסונים האלה.
לסיום פונה ד"ר מיקוביץ למראיינת – ואז יהיו
לך ילדים בריאים...

אתם חייבים להפיץ את המסר שאני עומד לגלות
לכם ,זה מעבר לכל דמיון .הצעת החוק 6666HR
של הקונגרס מתאריך ) 1/5/2020לפני
כחודשיים( נועדה לאפשר לאנשים להיכנס
אליכם הביתה ,בלי קשר אם נבדקתם או לא.
הם יבצעו בדיקות ואגב בבדיקות אלה יש אחוז
גבוה של טעויות והסיכוי שאדם ימצא חיובי
לבדיקות הוא גבוה מאד.
ותוך כדי הטענה "לבריאות הציבור" הם יוכלו
לקחת אותך או את משפחתך ולשים אתכם
בבידוד .הם ישתמשו בזה כדי להפריד בינינו וזה
אות מבשר רעות! וגם אם אתם לא גרים
בארה"ב זה יגיע גם אליכם!

אחיות מניו-יורק חושפות את האמת
על החולים והמתים מקורונה

המטרה האמיתית של פאוצי במגפת
הקורונה

ארין אולשובסקי ,אחות מניו-יורק.
הרבה אנשים שנמצאו שליליים בבדיקת
הקורונה אובחנו כחולי קורונה .הרבה אנשים
המגיעים עם קשיי נשימה ,אומרים להם שאם לא
יחוברו למכונות הנשמה הם לא יוכלו לשרוד
ובמציאות ,ברגע שמחברים אותם למכונת
הנשמה ,הסיכוי שיצאו מבית-החולים הוא אפסי.
החובה שלי כאחות היא לעזור ולהגן על
המטופלים שלי ולא יכולתי להתעלם ולשתוק
ממה שקורה בבית-החולים .לאנשים יש את
הזכות לדעת מה קורה .שיקרו לאנשים בארה"ב
ובכל העולם .אנשים מתאשפזים בבית-החולים

הצעת החוק היא אמיתית
ד"ר ראשיד בוטאר

)סדר עולמי חדש ,כוונת המנהיגים(
ראיון עם ד"ר שיבה עיידורי ,בעל מספר תארים
מאוניברסיטה  ,MITד"ר בהנדסה ביולוגית
ומתמודד לסנט ב.2020-
ד"ר פאוצי )הממונה בבית הלבן על המלחמה
בקורונה( והממסד המדעי יצרו שקר מסוכן על
הקורונה והריפוי שלו.
האמת היא שהבעיה של וירוס הקורונה נובעת
ממערכת חיסון חלשה והפתרון חייב להיות לכיוון
זה ואין לו כלל קשר לחיוב חיסונים והטלת סגר
על המדינה.

כל עניין זיוף המספרים של המתים במגפה פרופ' אלווין מוס ,מרצה לרפואה באוניברסיטת כולם שטופי מוח  -קולות נגד צעדי
משרד הבריאות במשבר הקורונה.
הוא כדי להכניס פחד כדי לחייב חיסונים ולהרוס וירג'יניה .עוסק  25שנה ברפואה פנימית:
את החופש .כבר מדברים על זה שמי שלא יקבל
חיסון לא יוכל לקבל רשיון נהיגה.
רק אנשים עם קורונה צריכים להיות בבידוד
ולחזק את מערכת החיסון שלהם ע"י ויטמינים
אי,די וסי .אנשים בריאים יכולים ללכת לעבודה
להפעיל את הכלכלה ולא להכניס את כולם לסגר
כמו המודול המרושע של פאוצי .הסגר מתוכנן
לפגוע באנשים ולא לעזור להם.
זו התפתחות לכיוון של מדינת משטרה וזה
מה שאנחנו מדברים עליו – שליטה על בני-אדם.
חשובים לנו האמת ,החופש והבריאות ופאוצי לא
מדבר על זה ,הוא משרת של ביל גייתס,
הקלינטונים והסדר עולמי חדש – וזה מה
שאנחנו רואים מתרחש מול העיניים שלנו.
הממסד הרפואי עושה את הכסף ע"י כך שהוא
יוצר פחד .תמיד האשימו איזה וירוס או חיידק.
כאשר הייתה מגפת הצפדינה אמרו שזה וירוס
ובסוף התגלה שזה מחסור בוויטמין סי .כאשר
הייתה מגפת הפלגרה אמרו שזה בגלל חיידקים
והסתבר שזה בגלל מחסור בויטמין בי) 3ניאצין(
וכו' .הגוף שלנו מכיל כ 400-טריליון וירוסים60 ,
טריליון חיידקים ו 6-טריליון תאים .יש וירוסים
בכל מקום הסובב אותנו והגוף שלנו מתמודד עם
זה והפתרון האמיתי הוא חיזוק מערכת החיסון
ע"י ויטמינים.
כל האנשים האלה הקובעים את הסגר
וההגבלות צריכים להיחשף ולהיות מואשמים על
הרבה פשעים .צריכים לחשוב מחדש על
הממשלה והדוקטורים שלצערנו אין להם מושג
על מערכת החיסון .לא מלמדים את זה בבתי-
הספר לרפואה.

 97%מקבלי חיסון הקורונה יהפכו עקרים
זד פיניקס ,חושף השחיתויות מבריטניה על
התוכנית להפחתת אוכלוסין עולמית!
מי שמנהל את ניסויי החיסון הוא ד"ר אנדרו
וכימיה
לביולוגיה
מהמחלקה
פרסתיו
באנגליה ,והוא מקבל
מאוניברסיטת באת'
תרומות של מיליוני דולר מהקרן של ביל גייתס.
היתה לו אמש הופעה בטמבלויזיה ...החיסון
כבר מיוצר במפעל החיסונים הגדול ביותר
בעולם בוובר בלגיה .הם מייצרים מיליוני מנות
חיסון מידי יום.
קיבלתי מידע סודי מאדם שמעורב בניסויים
ובייצור של התרופה נגד קורונה .הוא טוען
שהחיסון כבר מיוצר והוא מכיל אנטיגנים שונים
ומרקחת של כימיקלים .בין הרכיבים נמצא
אנטיגן הפוגע בפוריות 90% .מהנשים שקבלו
את החיסון הפכו לעקרות .השפעת החיסון
תופיע באוכלוסייה תוך מספר שנים .יהיה פיצוץ
של עקרות ,אנשים ימשיכו למות ולא יהיה לידות
וזה יצמצם את אוכלוסיית בריטניה תוך כמה
שנים וזה כנראה הכיוון שלהם לכל גם לשאר
העולם.

רופאים מדברים על חיסונים
בשנים האחרונות עלה מספרם של ההורים
הבוחרים שלא לחסן את ילדיהם .הסיבות לכך -
המידע על נזקי החיסונים הפך להיות מפורסם
וחוסר האמון הולך וגדל של הציבור במערכת
הרפואית .שוק החיסונים העולמי מוערך ב50-
מיליארד דולר ויצרני החיסונים משקיעות
בפרסום בתקשורת על יעילות החיסונים.
ישנם רופאים וחוקרים לא מעטים האומרים
בצורה גלויה :חיסונים לא בטוחים ואינם יעילים.

אני מכיר אישית  12ילדים אוטיסטים .אחד
מהם הוא הבן של השכנים שלנו זוג רופאים.
באותו יום בו חוסן – בלילה הוא קיבל חום
ופרכוסים ולא נרפא מאז .וכל האוטיסטים שאני
מכיר זה סיפור דומה.
אני מודע במיוחד לחיסון השפעת שאחת
מתופעות הלוואי שלה היא תסמונת גיליאן-
בארה )מחלה הפוגעת במערכת העצבים וגורמת
לחולשת שרירים ברגליים ובזרועות ,קשיי הליכה
עד כדי הצורך בכיסא גלגלים .חלק לא מחלימים
ומוסיפים לסבול שנים רבות( .אומרים לנו כי
החיסון בטוח ,אך מידי שנה משלמים כ200-
מיליון דולר פיצויים לנפגעי החיסון.
לפי הסידיסי – יעילות החיסון היא כ40%-
כלומר רוב המחוסנים אינם מוגנים ואלה דברים
שהציבור האמריקאי לא יודע .ובנוסף – יעילות
החיסון היא לתקופת זמן מוגבלת מאד.
יש לנו פגיעות חמורות כמו אוטיזם שזו פגיעה
לכל החיים בגלל חיסון למחלה קלה .למרבה
הצער עבור ילדים שלומדים בבתי-ספר ציבוריים
מדובר בחיסוני חובה ואין להם בחירה .ואחרי
שמתחילים הבעיות הרופאים טוענים שזה לא
מהחיסון.
ד"ר ג'יין דונגן ,רופאה פרטית בלונדון .עוסקת
במחקר על יעילות החיסונים.
אחד הדברים שאני רואה וזה ברור כשמש –
הילדים הלא מחוסנים הם מאד בריאים,
מתפתחים טוב והמשפחות שלהם רגועות .ומצד
שני הילדים המחוסנים – פגועים ועם הרבה
הפרעות וסבל אצל המשפחה וזה סיפור שחוזר
על עצמו בכל מקום.
נעשו מספר מחקרים המגלים כי בקבוצות
הילדים שחוסנו יש יותר מחלות כרוניות לעומת
הקבוצות שאינן מחוסנות.
כשהייתי בב"ס לרפואה לימדו אותי – אל
תדבר על תופעות לוואי כי תפחיד את החולים.
בהכשרתנו הרפואית אנו לא מקבלים ידע על
מדע החיסונים .אני מבקשת שתמצאו רופא
ילדים שיאמר שהוא מוכשר במדע החיסונים...
ד"ר פיטר גוטשה ,רופא וחוקר מדנמרק
ערך מחקר על תעשיית התרופות ופרסם
מסקנות מדאיגות ,מוות כתוצאה מתרופות
מרשם הוא גורם המוות השלישי בעולם אחרי
מחלות לב וסרטן ,מעל  200,000איש מתים
בשנה בארה"ב בלבד כתוצאה מתרופות .חברות
התרופות מתנהגות כמו תעשיית פשע מאורגן
ו"קונות" רופאים בכירים רבים ,מרצים וחוקרים
כדי לשווק באגרסיביות את התרופות שהן
מייצרות .המסקנה וההמלצה שלו חד משמעית,
השתמשו כמה שפחות בתרופות כימיות ותחיו
יותר.
ד"ר סטפני סנף ,חוקרת חיסונים

ראיון עם יורם לס ,פרופ' בפקולטה לרפואה
באוניברסיטת תל אביב ומנכ"ל משרד
הבריאות לשעבר.
אני רואה עצמי כאיש מדע ,מתבסס על העובדות
ומחפש את האמת .יש כאן וירוס ,אבל בשום
פנים ואופן זה לא צריך לעורר פאניקה או
היסטריה .כולם שטופי מוח ,רוצים להפוך את
האוכלוסיה בישראל לעדר של כבשים שטופי
מוח שלא חושבים ,והם הצליחו במידה רבה.
המספרים לצידי .ההסברה איומה וזורעת פחד.
פה .מתנהגים כאן כמו בימי הביניים .לאן הגענו?
בני ברק – בתקשורת אמרו שיש שם  70אלף
איש ,איפה החולים? איפה המתים? יש שם
בית-חולים קטן ומצוין והוא מטפל בכולם ,איפה
המגיפה פה?
בשוודיה אין סגר בכלל ,לפי המומחים אם אין
סגר אז בתי החולים יתמוטטו ,והם לא התמוטטו
בשבדיה ,ולמה שהם יתמוטטו אצלנו?
יש אתר שסופר רק את מספר המתים ,והוא
מראה שבמגפת השפעת במערב אירופה ב-
 2017מתו יותר אנשים מאשר במגיפה
הנוכחית!
אבטלה זה תמותה! יש בדידות ,יש דיפרסיה,
יש לחץ ,יש לחץ דם ,התקפי לב ,אלימות,
התמכרויות ,מכל זה ימותו יותר מהקורונה!
ראיון שני,
פרופ' לס לא מתרגש מהמספרים ,יוצא נגד
המגבלות החדשות ,חושב שסגר שני עלול
להמיט חורבן על האזרחים בישראל ומשדר
כהרגלו אופטימיות" :כמעט כולם בריאים.
מערכת החיסון חיסלה את הנגיף" .הדיבורים על
סגר נוסף מוציאים אותי מדעתי .לא למדנו מהגל
הראשון כלום? מדינת ישראל מביאה חורבן על
האזרחים במו מעשיה ללא שום הצדקה רפואית.
צריך להבין ,הנגיף נמצא בכל מקום ,ובכל
העמים ,למעט יבשת אנטרקטיקה וכבר הדביק
חלק משמעותי מאוכלוסיית העולם .וכן ,גם
בישראל יש הדבקה מאסיבית – בבדיקות הסקר
הנרחבות מוצאים כ" 4% -חיוביים" ,ואף יותר.
 4%זה כ 400 -אלף ישראלים "חיוביים" .לפי
התאוריה הזאת ,כשכל אחד בא במגע הדוק עם
כ 20-אחרים ,צריך להכניס לבידוד באופן מיידי
כ 8-מיליון אזרחים.
זה ,כמובן ,לא נכון .בכל חורף רגיל ,יש הרבה
יותר נפטרים בגלל וירוסים של לחורף .מספר
ה"חיוביים" עלה ,כי מספר הבדיקות עלה,
ומדיניות הבדיקות השתנתה .אבל ,וזה הנתון
החשוב ביותר ,מספר הנפטרים ירד!
אני קורא לממשלה לחזור לשפיות .אין פה
מגיפה ,יש פה במקרה הטוב עוד מחלה שאנחנו
יכולים להתמודד איתה באמצעים הרבה פחות
דרסטיים .ואם לא די לכם במה שאני אומר ,אני
מפנה אתכם לדברי הרמב"ם שמגדיר מגיפה
כאשר יש  54.000מתים ב 3 -ימים בישראל –
תקשיבו לו אם לא לי.

מצחיק איך הצליחו לשכנע אנשים באמונה כ"כ ראיון עם פרופ' עידית מטות
חזקה שחיסונים הם נפלאים וזה מדהים בעיני כי
החיסונים מלאים כימיקלים רעילים .יש הרבה
חיסונים שמכילים אלומיניום וזה הולך בהתאמה
לעלייה בשיעורי האוטיזם .חיסון הגרדסיל מאד
רעיל ומסוכן עם תופעות לוואי חמורות ולדעתי
כלל לא נחוץ .הרבה חיים נהרסים בגלל זה,
נפטרים או מפתחים מחלות אוטואימוניות
מהחיסון וזה ברור מאד מהנתונים.
מרצה ד"ר ראסל בליילוק
...הרבה חיסונים גורמים להשפעות במוח,
גורמות להפרעות קשב וריכוז ,היפראקטיביות
ואוטיזם .כאשר מחסנים ילד לעיתים נפגע חלק
במוח וזה גורם לחוסר תפקוד במוח למשך
שנים ,והוכיחו את זה בהרבה מחקרים.

מנהלת מערך הרדמה ,כאב וטיפול נמרץ בבית-
חולים איכילוב ,חברת מטה הנהלת קורונה
באיכילוב.
אני מוטרדת ממשרד הבריאות שמתנהל ע"י
אנשים חרדתיים אני מוטרדת ממנכ"ל משרד
הבריאות שמטיל עלינו אימה כבר חדשים...אני
רוצה להגיד שקבלת ההחלטות היא מאד מאד
בעייתית יש פה מצביא שלא ביקר בשטח.
...שש שנים ישבתי בוועדת הסל אני לא זוכרת
מחלה שמקדישים לה מיליארדים יש פה מחלה
שמקדישים לה כל כך הרבה ,אבל יש עוד המון
מחלות אחרות שצריך לטפל בהם ואנחנו לא
עושים את זה.
* הקטעים הנ"ל הם רק טיפה בים מהחומר
העוסק בנושאים אלה.

Messages from Heaven
Daniel, Jerusalem, 13-Jul-2020
Aba Aba Aba, do you see what's
happening? Do You see what's
happening Aba? I can't believe it's
happening! It's really happening; we
are really approaching the Geula
Shleyma mamash very soon, very
soon Aba, but we'll have to go
through many, many days of fear
and hopelessness and suffering. But
Aba, Beezrat Hashem I hope that by
next year, Pesach-time, we'll be in a
much better situation.
The evil ones think they are
controlling the world. They've been
planning this for centuries to
control the whole world! I hope that
by Pesach-time next year everything
will be much better, much clearer
and we will merit seeing and
greeting Mashiach also.
However, now the situation is very
bad. The evil ones are trying to
control and conquer the whole
entire world. They are trying to put
every single country, every single
city under their rule of evil and
destruction. They have a plan. We
don't know exactly their whole plan
but it's evil, evil, evil.
There is not a country in this
world, at least no country that we
know of, that their leaders are not
part of this new world order, so to
speak.
This new world order that
pretends to care about the people of
the world and wants to make
everybody have equal rights.
Supposedly they want everybody to
be able to do their own thing, to be
free to live as they want.
And the way that they want
everyone to live is totally, totally
against our belief! It's against Our
Jewish heritage. It's totally against
our Torah! It's totally against
everything that we ever learned in
school. They want us to live our lives
based on our animalistic desires.
They want to feed us all kinds of
pleasures and make us drunk from
them. They want to make us
confused and pull us away from
Hakadosh Baruch Hu, from our
G-d. HaKB"H is the only ruler of
the world. He created the world and
He created everything around the
world and beyond the world,
everything in existence He created.
He is everything! There's nothing in
the world that's comparable to
HaKB"H. He is everything!

Come
to

Yisrael
now!

If you want to
survive!
And these fools are trying to turn
this world into their own private
property that they can control.
They're really fools and they really
are very stupid because they believe
that they can be instead of G-d
חס_ושלום.

How could they believe that they
have any kind of strength even close
to the strength of G-d?! They believe
in the devil himself ימח_שמו_וזכרו.
They believe that the devil has all
the strength. It might sound to some
people like a made-up movie script,
and really it is so incredible and so
ridiculous that it is impossible to
believe.

,ליהודים בחו"ל
כשהמגיפה תירגע
,תעלו מיד ארצה
לא תהיה לכם
!הזדמנות נוספת
But the whole world is going to
learn very soon that the only real
power, the only real power that
exists in this world is HaKB"H
Hakol-yachol ( )הכל_יכולthe Creator
of everything and nothing can
happen in the world against His
will.

So you ask, why do we have to go
through all this suffering? Because
the Jewish people are the center of
the world, the center of Hashem's
Creation. The Jewish people were
created for the future to be part of
eternity.
Hashem is eternal. He is endless.
He exists forever. Am-Yisrael, the
chosen people of Hashem will
continue on into eternity. The world
cannot be taken over by armies, led
by generals, led by people who
believe in the Satan, the devil. They
can't take over the world. They don’t
have the power, only Hashem has
the power but He's letting them do
what they want but soon they will
realize that they can't overcome the
strength and power of the HaKB"H.
HaKB"H is everything! The
reshaiim have to see that they're
fools. They have to realize their
stupidity in thinking that they can
overcome the One and Only, the
Creator of everything, HaKB"H!
Once they see that and realize that
and accept that, then they will leave
this world and never be seen again.
However, until that point Hashem is
letting them rule over all the money
in the world, all the finances of the
world, all the cities of the world, all
the armies of the world… almost
everything!
They think that their strength and
their magic, the magic that they've
learned from the devil himself, can
control the world with force, with
guns and bombs. They think they
can hide from Hashem in their
bunkers deep under the ground.
They think that they can finish off
Am Yisrael in their Fema Camps, in
the concentration camps, just like
they killed six million Jews in
Europe. No! This time it will not
work that way. They want to build a
so-called new world with a much
smaller population that will be their
slaves and they'll be the rulers of
everything. This will not happen!
They are sure that they can control
everything. They brought on this
Corona! However, most people that
died from it either had other
illnesses that were much worse or
they were just murdered.
The vast majority survived and
many didn't have any symptoms
and there were many cases where
they didn't feel sick at all.
The evil ones think that they can
play G-d! Yes, they are very foolish
and their foolishness is going to
destroy them.

Am-Yisrael, it's time to pick up
and leave the Galut (diaspora), the
Shechina ( )שכינהis no longer in
Chutz-laaretz; it is no longer
outside of the boundaries of EretzIsrael.
We are not talking about MedinatYisrael; we are talking about EretzYisrael. Eretz-Yisrael is Holy. It was
given to Am Yisrael forever by
HaKB"H Himself. Medinat-Yisrael
is not holy and will not survive! It
has always been ruled by the
Zionists that are part of the newworld-order, and they will be
destroyed.
Medinat-Yisrael is a creation of
the devil himself. It's not the Jewish
Homeland. Eretz-Yisrael is the
Jewish homeland, but MedinatYisrael will disappear leaving us
with only Eretz-Yisrael for eternity.
However, when a Jew comes to
live in Eretz-Yisrael, he's living with
the past. He's living with Mamma
Rachel who was buried not far from
Yerushalayim, he's living with the
Kotel-Hamaravi
()הכותל_המערבי
where you can go and daven and
feel the Shechina ( )שכינהthere, he's
living with all the Tzadikim that are
buried in the area of Yerushalayim
and all over the land of Israel.
Everywhere one goes, Tzadikim
are buried there. That's EretzYisrael. Hakneset is in MedinatYisrael and they are evil! The
Knesset is evil! And now they're
showing their evil ways. The police
is out of control. They enjoy hurting
Jews. If they are indeed Jews
themselves, I wonder how any Jew
could hit a 13 year old girl because
she's not wearing a mask. He can't
be a Jew! Any so-called Jew that can
beat up another Jew without mercy
is not a Jew.
Now the evil ones are trying to
take away our Yiddishkeit by force,
our belief in Hashem, and they are
using this corona to justify their
brutal actions.
We're living in a state of
dictatorship. It seems like it's a
democracy, but it's not. It's not a
democracy and all the democracies
of the world are not democracies
and anyway, what is democracy? It's
a lie from beginning to end. And the
only rule in the world is the
Omnipotent HaKB"H Hakol-yachol
()הכל_יכול. He is everything.
We have to remember that,
because we're going to go through a
very difficult time. They're going to

persecute us in the worst way.
They didn't build Fema camps to
make birthday parties. They built
them to kill people. If you have a
chance to look and see what's inside
them, you should do so. You will be
horrified. And they're all over the
United States and even in Israel.
They are in England, in Australia
and in Russia. They are everywhere.
These evil people think they can
destroy what Hashem has created,
and I'm saying to you - it won’t
happen.
I'm begging all of Am-Yisrael,
wherever you live in the world, the
time has come. You have to pack
your bags and come to EretzYisrael!
Soon HaKB"H is going to throw
out from Eretz-Yisrael all the people
that don't belong here. The only
ones that will be left are those that
are loyal to Hashem and His
Mashiach. Mashiach is already
here, but we are not ready to receive
Him. We have to work on becoming
more spiritual which means to
believe without a doubt that
Hashem is the Omnipotent הכל_יכול
and there is no one like him in all
existence.
We have to become closer to
Hashem in order to see the Truth
and want to live the Truth. And I
know it's going to be very difficult
for everybody to get up and leave
their countries and come here
voluntarily.
You're better off coming now to
Eretz-Yisrael rather than to wait
until after you will see and
experience so much death and
destruction. Therefore, you should
try to come here soon, even if you
have to live in a tent, be here,
because it'll be the safest place in
the world, even though right now it
might seem the opposite.
Show Hashem that this is where
you really want to be. Show Hashem
that you love Him, that you believe
in Him, that you know for sure that
He is everything!
Hashem is the only thing that
exists in the world - that gives the
world its power, it's strength, it's
form. He is the Creator of
everything and beyond. We have to
show Him our love.
We have to leave the Gallut, the
diaspora and come back home,
even if we have to live in a difficult
situation, still we have to come
home and show Him our loyalty and
how happy we are to return.

The countries of the world never
really adapted to us and we never
really adapted to their way of living.
Unfortunately,
many
Jewish
Neshamot become lost in the lies of
where they live, wanting to be like
the Goyim.
Come back to Eretz-Yisrael, not to
Medinat-Yisrael.

Am_Yisrael, this
moment of glory!

is

our

This is our moment in history, to
show Hashem that we are with Him
and only with Him, to show
Hashem that we're not afraid
because we know that only He can
save us and our families.
You have to come to Him with
your head bowed, not with
arrogance, only with love, and then
we'll be able to come to the BeitHamikdash and sacrifice Korbanot
and merit eternity.
That's our goal. That is the reason
for all the history that we went
through, from the creation of man
to the moment when Mashiach will
reveal Himself; the moment that
we'll be in the Beit-Hamikdash, the
third Beis-Hamikdash, performing
the sacrifices to Hashem. At that
moment, everything will become
clear. Everyone will be happy.
Everyone will feel and know the
Truth. And then we can go on for
eternity.
Am-Yisrael, the time is now. I beg
you; please do come and bring
your families. It won't be easy.
We're still under the rule of the evil
ones. But this is the time to come.
And don't be afraid, because if you
stay in your countries, it will be
worse and much more frightening in
the future.
I beg you to open up your Jewish
mind and your Jewish heart so you
can understand my words and come
to Eretz-Yisrael where you will find
eternity.
Notes: It’s a Mitzvah to copy and
give out these pages to your friends
and relatives * Volunteers are
needed to distribute leaflets in
religious Jews areas * To hear
Messages in America: 1-646-585-3064.
May every jew who reads this article
and agrees to distribute it to other
Jewish souls, have a long life,
Parnasa and be able to greet our
Mashiach * For apartment listings
in Haredi areas in Israel, realty free
please visit ysb.co.il * For details
call:(972) 527-111-333 * Dani18.com
* * מגלות לגאולה

