בכדור הארץ אלא לעולם אחר לגמרי ,אתם
מבינים? זו תהיה מציאות אחרת לגמרי ויותר אני
לא יכול להגיד.
ליהודים בגולה ,אני רק יכול לבקש ולהתחנן
לכל עם ישראל תבואו לארץ ישראל תעזבו את
הבתים הגדולים שלכם באמריקה ,בניו יורק
בקליפורניה ,בטקסס ומכל מקום אחר ותעלו
לארץ ישראל .כדאי להגיע לפה אפילו אם אתם
צריכים לגור באהל זה עדיף מאשר להישאר
בחו"ל.
בחו"ל יש סכנה ענקית ,יש שינויים גדולים מאד
בטבע בגלל כוכב השביט הכתוב בזוהר ,הגוים
קוראים לו ניבירו או פלנט איקס או לא משנה מה,
הכוכב מתקרב עם כל כח המשיכה שלו ]הוא
גדול פי שבע מכדור-הארץ[ עם מיליוני מטאורים
והאסטרואידים שהוא סוחב איתו ]בגלל כח
המשיכה שלו[ הכוכב שהוא בעצם מיני שמש עם
שבעה כוכבי לכת ]הסובבים אותו[ וזה עם הרבה
כח שה' נתן לו .הוא כבר עבר ליד כדור הארץ
שלנו הרבה פעמים גם ביציאת מצרים) .ראה
נספחים על כוכב השביט(.

עדות נאמנה מהרב אהרן יצחק שטרן שליט"א
מה אמר גדול הצדיקים הנסתרים על מסרי
האוטיסטים?
בס"ד
מעיד אני נאמנה ששאלתי את מורי ורבי
הקדוש רבי יהודה זאב ליבוביץ זיע"א האם יש
אמת בדברי האוטיסטים ,וכך ענה במתק לשונו:
לו זכינו היה נגלה לנו נביא ועכשיו שלא זכינו
ניתנה נבואה לקטנים ושוטים.
והוסיף גם לפני השואה היה משוגע אחד
שעבר בהונגריה בין בית כנסת אחד לשני וזעק
ליהודים לברוח ומי ששמע ניצול.
בברכה תמיד,
ערב שבת שלום
אהרן יצחק שטרן

בעזרת ה' המשיח יתגלה השנה.
בנימין ,ירושלים ,כ' תשרי ה'תשפ"א 7/10/2020
אנחנו במצב קשה ביותר ,קשה ביותר ,פה
בארץ יש מצב מעניין מאד  -מאשימים את
החרדים על כל מה שקורה עם הקורונה ,הם לא
הולכים לחילונים לבדוק אצלם מה קורה ,רק אצל
החרדים ,אבל מה שיותר מעניין שזה קורה גם
בעיר ניו יורק ,גם שם מאשימים את החרדים
ולמה? כי יש שם יותר ממיליון יהודים.
בארץ אפשר להגיד שהחילונים שונאים את
החרדים ,אבל למה בניו יורק?
כי בניו יורק רוצים לסגור את כל האזורים
החרדים :בורו פארק ,וויליאמסבורג ,ברוקלין,
מונסי וכו' וזה יקח להם קצת זמן.
ראש העיר של ניו-יורק הוא אנטישמי גדול
ומושל מדינת ניו יורק גם הוא אנטישמי והוא
הופיע בתקשורת והאשים את היהודים החרדים
בהפצת הנגיף וברקע של נאומו הוצגה הלוויה
ענקית בוויליאמסבורג בהשתתפות של עשרות
אלפי יהודים חרדים ללא מסכות וללא שמירת
מרחק ,הוא לא ציין שזה צילום של הלוויה של
הסטמר רבה זצ"ל מלפני  17שנים .וזה גורם
לאנטישמיות מעל ומעבר ובגלל זה הדקו את
הסגר סביב האזורים של היהודים החרדים
בלבד.
וזה פשוט מעניין לדעת ,כי זה ממש מתאים
בדיוק למה שדברנו כבר על  800מחנות הפימה-
קמפס שנמצאים בכל אמריקה והם בעצם מחנות
ריכוז עם גדרות-תיל גבוהות ,מגדלי שמירה,
רכבות מיוחדות להוביל אנשים לשם ,ובחלקם יש
תאי גזים וכו' והם יותר משוכללים מהמחנות
שבנו הנאצים ימח שמם וזכרם לפני השואה.
והם התחילו כבר לסגור את האזורים של
החרדים ,להרוג כמה שאפשר בבתי חולים ואת
השאר הם מתכננים להביא לפימה קעמפס כדי
שכביכול לא ידביקו את כולם ,הבנתם?
ש .האם כדאי להגיד לאנשים שיברחו מניו יורק?
ת.ודאי האנשים בכל האזורים האלה של החרדים
כבר מפחדים להתקרב אפילו לבתי חולים ,הם
מעדיפים להישאר בבית ולחפש טיפול טבעי אחר
לעזור להם ובדרך-כלל זה באמת עוזר ,אבל
רואים עכשיו ברור את התכנית של הרשעים.
בגלל שהם מגדירים את מדינת-ישראל כמדינה
אדומה הם מונעים מהיהודים שרוצים לעלות
ארצה את האפשרות הזו ויש להם כבר את
תוכנית "הפתרון הסופי" של הבעיה היהודית
בכל העולם .הם מתחילים עם החרדים שהם
הקרובים ביותר לקב"ה כי הם מפחדים מאלה
שקרובים לה'.
ש" .האם כדאי להגיד לאנשים שיברחו משם!"
)בנימין ממשיך(  -אני לא צריך להגיד להם ,הם
משתדלים ,אבל יש בעיה של כסף.
עכשיו ,אותם רשעים שולטים בכל העולם ,יש
להם אותה תוכנית וזה קורה גם פה ,יש להם
מחנות כמו פימה בכל מיני מקומות בארץ ,אולי
הם לא נראים כמו פימה אבל הם כמו מחנות
פימה ויש להם אותה מטרה בכולם.

אבל עכשיו הכוכב יעשה הרס ענקי פה בעולם
הזה והרס שאי אפשר לתאר ,אבל עם ישראל לא
לפחד כי הקב"ה יציל אותנו .אין לכם מה לפחד
אם אתם יהודים אמיתיים ואם אתם מאמינים בלי
שאלות מי זה הקב"ה .ובסופו של דבר אנחנו עם
ישראל נהיה חלק מהקב"ה ואי אפשר בכלל
לתאר במילים את הקב"ה שהוא כל כך גדול ,כל-
כך חשוב ,כל-כך שולט על כל מה שקיים.
עם ישראל אני מבקש מכם ,תחזרו בתשובה,
תחזרו לארץ ישראל למקום שה' נתן לנו במיוחד,
ואז תוכלו להיות בטוחים ובלי פחד ,אנחנו לא
נסבול כמו אלה בארה"ב שהם נשארים שמה ,לא
נסבול כמו הגוים באירופה ,באפריקה ובכל מיני
מקומות בעולם ,אנחנו לא נסבול כמוהם.
ואנחנו יודעים שזה קיים גם באנגליה ,בכל מיני
מקומות באירופה ,וברור שגם הגרמנים לא כל-
כך שמחים עם היהודים ויש הרבה אנטישמיות
שמה ,בלגיה בכלל מלאה אנטישמיות וגם
באוסטרליה .ומה שאמרתי על המחנות זה לא
סתם ,זה אמיתי!
ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות
וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים .אבל
למה לגמור דווקא את היהודים? מה עשינו שזה
כל כך שמפריע להם? אנחנו גם עם קטן יחסית
לכל העולם אז למה הם רוצים לגמור אותנו? כי
אנחנו עם הקב"ה ,הם יודעים שהקב"ה הוא
האמת ,ולא רק שהוא האמת הוא יצר את כל
היקום ,הוא הכח העליון והם רוצים להוכיח את
ההיפך!
ואיך הם מאמינים שהם יכולים להחליש ח"ו
את הכח של הקב"ה? הם בכלל לא יכולים להבין
עד כמה הקב"ה הוא ענק ואינסופי ,הם חושבים
שאם הם יחלישו את האמונה של עם-ישראל
בקב"ה ואז הם יוכלו להשתלט על הכל ,על כל
העולם וגם על כל היקום.
אבל הם טיפשים ,אין להם שכל ,כי מי שיודע
מה זה אומר "הקב"ה" אשר ברא את כדור
הארץ ,את כל העולם ואת הכל ,הקב"ה ברא כל
מה שקיים – בכדור הארץ ,ביקום וכל מה
שמעבר לזה והוא שולט על הכל ,כל היקום
ומעבר לזה שייך לקב"ה ,אי-אפשר לתאר את
מה שהוא ברא ,הוא הכל יכול ,והרשעים לא
תופסים את זה ,הם לא תופסים בכלל.
והם אפילו מסכנים את עצמם עד הסוף כדי
לחסל ח"ו את הכח של הקב"ה .הם מסתכלים על
עם ישראל והם מקנאים ,הם מקנאים בעם
ישראל כל הזמן מאז אברהם אבינו .אבל לא
יעזור להם ,עם ישראל ישרוד .אני לא יודע כמה
מעם ישראל ישרדו ,אבל עם ישראל ישרוד .אלה
שהיו בהר סיני וקבלו על עצמם להגיד נעשה
ונשמע  -כולם ישרדו ,כל עם ישראל וכל אלה
שעכשיו בגן-עדן ואפילו אם קצת יותר נמוך מגן
עדן ,כולם יעמדו ,כולם יחזרו לעולם הזה בתחיית
המתים.
אנחנו נכנס לבית המקדש ,נקריב קורבנות,
נשמח ,נרקוד ,נשיר ,נתפלל לה' ונגיד לו תודה
על כל מה שהוא עשה בשבילנו .והוא יעלה אותנו
מעלה מעלה ,וכאשר אנחנו נצא מבית המקדש
השלישי נהיה במציאות אחרת לגמרי לאו דווקא

אני מבקש מכם  -תקומו תיקחו את החפצים
שלכם ותגיעו לפה ,ואל תגידו לי שאתם לא רוצים
לעזוב את הדירה שלכם או הבית המפואר שלכם
באמריקה ,זה היה בכלל נגד הדין לבנות בית של
אבן מחוץ לארץ-ישראל ,בית שיכול להחזיק
מעמד להתקיים כל כך הרבה שנים ,זה אסור
ולמה? בגלל מה שקורה עכשיו  -אין לכם חשק
לעזוב אותו ואתם רוצים להישאר ואני אומר לכם
שאתם צריכים להרגיש שעדיף לגור באוהל
בארץ-ישראל מאשר בארמון בגולה ,ואל תעלו
למדינת ישראל חס ושלום! לא למדינת ישראל,
רק לארץ-ישראל ,זה המקום שלנו לא לשכוח את
זה ,רק בארץ ישראל נינצל.
וכמו שתמיד אנחנו מסבירים  -אם יש יהודי
שאין לו כסף והוא לא יכול להגיע לארץ ישראל
באופן טבעי ,ה' ירים אותו באופן שמימי ויביא
אותו על כנפי נשרים.
עם ישראל תתכוננו ,כי זה הסוף! ואולי זה יקח
קצת זמן ,אבל לא הרבה זמן .בעתיד הקרוב
משיח יתגלה ואין לכם מה לפחד .תבואו וה'
ישמור עליכם ,תבואו מיד ,אפילו אם הרשעים
שולטים על המדינה ,כי עוד מעט הם לא ישלטו,
הם יעלמו ,יעלמו עם כל הרשעים.
עם ישראל חי ,חי בלי די ,לא לשכוח אין עוד
מלבדו! לא לשכוח את זה ,זה המפתח לנצח.
שאלות ותשובות
ש .איך היהודים בחו"ל יכולים לעלות עכשיו
כאשר אין טיסות לארץ ישראל הם לא יכולים
לבא גם אם הם רוצים ויש להם כסף.
ת .נכון ,אבל אל תשכח הקב"ה הוא הכל יכול!
הוא יכול להרים אותם ולשים אותם בדיוק
באמצע הכותל המערבי .אף אחד לא צריך
מטוסים ,לא הליקופטרים ,זה כתוב שיגיעו על
כנפי נשרים ,זה לא מספיק ?
ש .למה לא לחכות עד שה' יביא אותנו על כנפי
נשרים?
ת .אם אנחנו עולים עכשיו זה מראה לקב"ה
שאנחנו רוצים באמת בלי ספק לעלות לארץ-
ישראל .אם בנאדם חושב שהוא יכול לשבת על
הכיסא היפה שלו ,להסתכל בטלוויזיה ולחכות עד
שהמשיח ישחרר אותו מארה"ב או יש גם כאלה
שחושבים שאם יש להם איזה בית מדרש בבית

שלהם אז כל הבית יעלה למעלה ויגיע לארץ
ישראל ,אבל זה לא יהיה ככה.
עם ישראל ,הקב"ה מכיר את הלב של כל אחד,
את השכל של כל אחד ,את הרצון של כל אחד,
את הכל של כל אחד והוא יודע מי אמיתי ומי לא,
ומי שלא אמיתי  -זהו ,אין לו מה לעשות.
ש .מה יהיה בארץ ,מה עם מחנות פימה ?
ת .המקום הכי בטוח בעולם עבור יהודים זה
בארץ ישראל .המקום הכי בטוח בארץ ישראל זה
בירושלים .המקום הכי בטוח בעולם זה ירושלים.
וזה בטוח בשביל יהודים ,לא בשביל גוים.
אפילו עם מחנות הפימה וכל מה שיהיה ,לא
משנה מה יהיה .יש בארץ הרבה אנשים
שיושבים במשרות חשובות והם נגד היהודים
ואפילו שנולדו יהודים אבל הם ערב רב ושייכים
לסדר עולמי חדש ,והם חושבים שהם יכולים
להשתלט על מדינת ישראל .אולי הם יכולים
להשתלט על מדינת ישראל ,אבל על ארץ ישראל
הם לא יכולים להשתלט וה' יעיף אותם.
הם רוצים לזרוק אותנו לים? ה' יזרוק אותם
לים  -את כל הגוים ,הרשעים והערב רב .הם
יפחדו מהקב"ה ,יברחו מפה וימותו בכל מיני
ארצות אחרות.
לא לפחד ה' איתנו ,לא לפחד מהמשטרה
שלהם ,כי זה הכל שקר שקר שקר ,כל הקורונה
זה שקר שקר .כן ,זה מין שפעת אבל לעשות
מזה מה שהם רוצים הם פשוט עושים מאיתנו
צחוק ,עושים לנו בושות ואנחנו כבר מבולבלים
ועייפים .וזה לא ימשך .
ש .הם מגדילים את המספרים בכוונה נכון ?
ת .לא רק שהם מגדילים את המספרים ,רוב
האנשים שאמרו שהם מתו מזה  -לא מתו מזה
וזה משהו ממש מפחיד ,איך אפשר לקחת בן
אדם לבית החולים ושם להרוג אותו בכוונה.
אבל ,אנחנו לא צריכים לפחד מזה ,אנחנו
צריכים להיות יהודים טובים ולהשתדל להיות עם
הקב"ה לגמרי ,המשיח יגיע ,נקבל אותו בשמחה
רבה ואנחנו נלך לבית המקדש ואנחנו נרקוד
משמחה ,נבכה משמחה ,נחייך ונצחק ויחד עם
זה נבכה .אז זה יהיה משהו משהו משהו .
אנחנו במצב מאד קשה ,והעולם מתחיל
להתפרק עכשיו וזה פשוט לא להאמין איך העולם
הזה יכול להגיע לכזה טיפשות ,טמטום ורשעות,
פשוט לא להאמין .אנחנו מרגישים שאנחנו חיים
בתוך סרט בלהות מהוליווד...
המצב הכלכלי כבר נופל בכל העולם ,הרשעים
אומרים – "לא ,אין שום בעיה עם אלה שאין להם
עבודה ואין להם כסף" אבל זה הכל שקר שקר
שקר .גם באמריקה עושים את אותו הדבר גם
באירופה גם בכל מקום .לא לשמוע מה
שמדברים ,ברדיו הכל שקר ,מה שמדברים
בטלוויזיה זה שקר ,הכל שקר ,בעיתונים שקר
שקר שקר ,פה ושם יש איזה אמת אבל סך
הכל הרוב שקר .גם ברשת ,אני לא רוצה להגיד
שמות ,אבל אם יש מישהו כביכול חרדי ברשת או
באיזה מקום של חדשות ,אני לא הייתי מאמין
לרוב המילים שלו ,כי הם קשורים עם
הפרוטקציונרים.
המכות שהיו במצרים יחזרו וזה לא יפריע
ליהודים האמיתיים .ויש לנו עוד את הכוכב
שצריך לעבור עם כל ההרס וזה כבר עשה הרס
ויהיה עוד יותר הרס ,ויהיה משהו מפחיד מעל
ומעבר .אבל מי שעם הקב"ה ,מי שבוטח בו ,לא
יפחד.
ש .מישהו אמר שביל גייתס הוא כמו היטלר.
ת .היטלר? הוא פי אלף גרוע מהיטלר!
ש .למה רוב החרדים מדברים רק על מסיכות,
קפסולות ,כללים של התנהגות בבתי כנסת וכו'
אבל לא חושבים שצריכים לעשות תשובה?
ת .זה נכון מאד ,הרוב החרדים לצערי הרב לא
תוספים שצריך לעשות תשובה .הם משתדלים
לשמור על הבריאות שלהם עם המסכות ,הם
משתדלים לעשות קפסולות שרק עשרה אנשים
יתפללו ביחד עם מרחק של שני מטר ,כל אחד
וכל השטויות האלה ,אבל אם לא עושים תשובה
זה לא יעזור להם ולא לחילונים ולא לאלה שלא
מאמינים בקב"ה שלא נדע .זה לא יציל אף אחד,
רק הקב"ה יציל את מי שהוא מבין שהוא צריך
להינצל ,אני לא מקנא בכל השאר.
ש .מה עם ראש הממשלה נתניהו?
ת .כל העסק הזה עם נתניהו ומה שהוא גנב ,אם

הוא רה"מ )ראש-הממשלה( טוב או לא טוב ,זה
הכל מתוכנן ,זה הכל הצגות .גם ההפגנות האלה
מתוכננות מאד ,גם זה שהוא רה"מ עכשיו זה גם
מתכונן .הכל ,הכל מתוכנן .הם מאמינים שהם
יכולים לעשות תכנית ולהשתלט על הכל אבל זה
לא יעזור להם .ה' יגמור אותם בשנייה ולא ישאר
זכר מהם ,גם לא יהיו הרבה יהודים שישרדו .אני
רק מתפלל כל הזמן שיותר ויותר יהודים יבינו,
יעשו תשובה אמיתית ויגיעו לארץ ישראל וה'
ישמור שהם יקבלו את הנצח ,נצח נצחים.
)המשך המסר(
עכשיו אני אדבר עם האחים והאחיות שלי,
היהודים האמיתיים :אנחנו צריכים לעשות
תשובה .מאז שקמה תנועת ההשכלה לפני כמה
מאות שנים והיהודים החלו להשתלב בחיי הגוים,
הרבה שנים לפני שהיהודים הגיעו לאמריקה
החלו היהודים לרדת מטה ,והם נתפסו חזק
לגשמיות .אבל באמריקה הירידה היתה משהו
נורא ,ממש קטסטרופה .לא סתם קראו לאמריקה
'אטריפה מדינה'  -מדינה טריפה ,וזה נשאר טרף
עד היום ,כי היא מלאה לכלוך רוחני וגשמי.
בארה"ב הרשעים עשו את זה בכוונה ,לבלבל
את האנשים לקחת מהם את היהדות ,את הרגש.
הם הכריחו אותם לעבוד בשבת כדי להתפרנס,
וכך רוב היהודים נכנעו לזה וזה היתה ההתחלה
של הסוף של היהדות שלהם...
זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם
ועכשיו הדור שלנו במצב רוחני מאד קשה כי
הגשמיות המיותרת שארה"ב מפיצה לכל העולם
מושכת את רוב היהודים כולל החרדים כלפי
מטה ,לכיוון הכסף ,התענוגות ,הבילויים ,הסגידה
ליופי והפאר החיצוני – וכל זה ממש עבודת
אלילים.
דואגים כל-כך ללבוש ,מבזבזים על זה הרבה
כסף אבל הלבוש לא בסדר כי זה מושך עין לכיוון
הנשים ,החצאיות הקצרות והצמודות והפאות
הנוכריות" ,אמר רב יצחק טפח באשה
ערוה...אמר רב חסדא שוק באשה ערוה...אמר
שמואל קול באשה ערוה...אמר רב ששת שער
באשה ערוה" ,רש"י" :תאוה היא") .מסכת
ברכות כ"ד (.הם ממש יצאו מדעתם ,פשוט נהיו
כמו הגוים .אומרים שזה צנוע אבל זה לא צנוע!
ובאים לחתונות וה' ישמור עם פאות ועם כל
הבגדים והאיפור כאילו באו מאיזה עיתון של
אופנה וזה פשוט מחריד כי זה נגד התורה.
ּומה ה' ּדֹו ֵרׁש ִמ ְּמ ָך ּכִי ִאם
" ִהּגִיד ְל ָך ָ 4דם ַמה ּטֹוב ָ
ְה ְצֵנ ַע ֶלכֶת ִעם
ְAהבַת ֶח ֶסד ו ַ
ׁשּפָט ו ֲ
ֲעׂשֹות ִמ ְ
ֱאל ֶקי ָך ":רש"י :הצנע לכת .ת''י הוי צנוע .מצודת
ציון :והצנע .מלשון צניעות והסתר.
ואני ממש בוכה עליהם – על האשכנזים
והספרדים ,על החרדים ,החסידים והליטאים.
ברוך ה' יש צדיקים וצדקניות ,אבל הם מעטים.
אבל עם ישראל כמו שבאירופה היהודים שהיו
במחנות הריכוז הצליחו לעשות תשובה ברגע
האחרון והגיעו לגן-עדן ,אנחנו צריכים להתפלל
שגם אנחנו נוכל לעשות תשובה ברגע האחרון
ולהגיע לבית המקדש .אחים ואחיות יקרים
ואהובים שלי ,בואו נעשה תשובה עכשיו ולא
ברגע האחרון ,כי אני יודע שיפלו על כדור-הארץ
מיליוני אסטרואידים ומטאורים כמו שנפלו על
סדום ועמורה וגם לא עלינו ,יפלו כמה פצצות
קטלניות ביותר שיכולות למחוק מהמפה ערים
ענקיות .אז למה לא נחזור בתשובה עכשיו,
למה?
בדור האחרון ה' הכניס אותנו לעולם גשמי
מאד מאד ,יותר מסוכן מכל הזמנים כי זה מקלקל
לנו את האמונה והביטחון בקב"ה כי עגל הזהב
רוקד לנו מול העיניים ומושך אותנו לשקר ,אפילו
אנשים עניים רצים אחרי השקר ,אנשים שאין
להם כסף בכל אופן הם לוקחים הלוואות ושוקעים
בחובות כדי להיות כמו כולם ושוכחים את תורת
משה .וזה המבחן האחרון שלנו לפני הגאולה,
והשאלה היא איך אנחנו יוצאים מזה? אני אומר
לכם הסוף מאד קרוב ומי רוצה לשרוד חייב
לחזור באמת בתשובה לא כאילו!
הרבה מהרשעים ירוצו לטוס או לעלות על
אנייה ולעזוב את ארץ ישראל כי הם בטוחים
שפה המקום הכי הכי מסוכן אבל הם ימותו בתוך
הים או בהתרסקות של המטוסים.
כל אלה שמרביצים או צועקים על היהודים

האמיתיים או עושים להם בעיות בצורה אחרת או
מלשינים עליהם  -אוי להם אוי להם ,הם יקבלו
את העונש על זה.
ראש השנה באומן השנה ,מה אני אגיד לכם
קודם כל זה סתם היה רשעות מה שהגוים עשו.
הם ידעו שהם יסגרו אבל נתנו קצת תקוה
שאפשר לבא ממדינה אחרת .יש כאלה שהגיעו
ככה ונשארו ,הם היו החכמים אבל אלה שניסו
להגיע שבוע שבועיים לפני נתקעו ממש במצב
קשה.
מה ה' רוצה להגיד לנו? אני אגיד לכם – זהו
זה! סוף ,סוף הגלות! בשנה הבאה בירושלים
עם רבי נחמן .וחוץ מזה ודאי וודאי עם משיח,
תשפ"א כן .אמנם זה לא יהיה הסוף ,אבל אנחנו
נדע מי זה המשיח ,זה יהיה ברור ועם ישראל
יתחזק ואז יהיה גוג ומגוג.
אלה שהלכו השנה לאומן ניסו לפחות להגיע.
אלה שהגיעו ב"ה הגיעו אבל אלה שנתקעו בכל
מיני ארצות ולא יכלו להגיע וישנו בלילה הקר וכו'
זה רק הביא הרבה זכויות לעם ישראל זה יעשה
את הכל הרבה יותר קל,
ש .יש רבנים שאומרים כי השנה המשיח יתגלה.
ת .נכון מאד ,המשיח הוא פה גם .ככה.
ש .איך מתכוננים למלחמה?
ת .אנחנו צריכים רק הכנה אחת  -להיות עם ה'
ולא לעזוב אותו ,להיות עם ה' ,להאמין בו,
להתפלל אליו ,על כל דבר להתפלל ,להתפלל
אליו ,לדבר איתו לבקש ממנו שיציל אותנו ,כולנו
צריכים לבקש את זה ,ה' רוצה לראות כמה
שאנחנו רוצים להיות חלק בלתי נפרד מהקב"ה
שהוא הכל יכול ,להראות לו שאנחנו רוצים להיות
בין אלה שבונים את בית המקדש ומקריבים
קרבנות .אנחנו צריכים להתפלל להיות עם
הקב"ה כל הזמן ,כל הזמן ,כל הזמן.
ש .זאת אומרת שתשובה רגילה לא מספיקה,
צריכים לתת את הלב?
ת .צריכים לעשות תשובה עם כל הלב ועם כל
הנשמה.
ש .אחד הרבנים העוסקים בזיכוי הרבים אמר
שהחרדים מתחילים להתעורר ,הם רואים שהכל
שקר ,מה שהרשעים עושים להם.
ת .עוד מעט יהיה יותר קשה ואז הם יתעוררו,
הרבה יתעוררו.
ש .מה יהיה המצב הכלכלי ?
ת .המצב הכלכלי יהיה רע מאד וזה מאד חשוב
למה? כי כשאין לנו מה לאכול או לשלם את
השכ"ד ,או לא משנה מה אז ,אנחנו נעבור לשלב
הבא של הבריאה ,נהיה קרובים יותר לקב"ה,
נחיה עם בטחון מלא בקב"ה שהוא יאכיל אותנו
בלי שנצטרך ללכת למכולת ,הוא יתן לנו בגדים
להתלבש ,הוא יתן לנו חינם בית לחיות .יותר לא
נצטרך לעבוד  20שנה כדי לקנות בית ,ויהיו לנו
משרתים שישרתו אותנו,
ש .מה עם אנשים שיש להם עסקים?
ת .מי שיש לו עסקים זה לא יעזור ,פתאום כל
הכסף לא יהיה שווה כלום ,לכולם בבת אחת,
בכל העולם ,אבל אל תדאגו ,כל מי שעם ה' -
יהיה לו מה לאכול ומה לשתות.
ש .לדעתי סדר הזמנים יהיה כזה :נפילה כלכלית,
מלחמות גדולות בעולם ,אסונות טבע ,כוכב
השביט ,גוג ומגוג ואז בית המקדש.
ת .פחות או יותר זה גם מה שאני יודע.
ש .קשה לי להאמין שיהודים יסכימו ללכת
למחנות פימה.
ת .ברגע שהרשעים ירגישו שיש מצב שהאווירה
מתאימה ויש אפשרות לקחת יהודים ולהכניס
אותם למחנות ריכוז כמו פימה והם יכולים
להמציא כל מיני סיבות כמו  -לא עשית חיסון או
לא עשית לילדים שלך חיסון וזה נגד החוק ואף
אחד מהאוכלוסיה לא יגיד מילה.
רק בארץ-ישראל ב"ה יהיו מהומות נגד ואפילו
חילונים יתפסו מה שקורה והם יתנגדו כי הם
יודעים שהם יהיו הבאים בתור.
ש .מעניין למה לא מחפשים תרופה לנגיף ,למה
מחפשים דווקא חיסון?
ת .אני לא יודע מדוע ,אבל הסיבה היא מסוכנת
לכולנו .חוץ מזה את החיסון אפשר להכניס לכולם
ותרופה צריכים לחכות שיהיו חולים...
אין ספק כי אלפים כבר הבריאו מכל מיני דברים

טבעיים שאפשר לקנות בחנויות טבע .הם רוצים
חיסונים שמכניסים משהו לגוף שלא ברור לאף
אחד מה זה וכך הם יכולים לשלוט על הגוף
ולהכניס לו חומר שפשוט אני לא הייתי רוצה
להכניס לגוף שלי בשום פנים ואופן.
כל הקורונה הזה נוצר ע"י הרשעים שרוצים
להשתלט על בני-אדם .הקב"ה יצר את הקורונה
הראשון האמיתי שהוא וירוס קל מאד והרשעים
הוסיפו לו תוספת מסוכנת...

סוגרים ופותחים ,סוגרים ופותחים עד-
שיסגרו אותנו ולא יפתחו.
דניאל ,ל' בתשרי ה'תשפ"א 18/10/2020
עם ישראל עם ישראל ,הקשיבו הקשיבו,
העולם מתפרק לפני העיניים שלנו .לא רק בארץ
אלא בכל העולם :בארה"ב ,באירופה ,באנגליה
ובכל מקום ,הכל מתפרק מול העיניים שלנו.
אנחנו היהודים המאמינים כבר מבינים שזה זמן
משיח צדקנו ,זה הזמן של הגאולה השלימה,
אבל עוד לא קבלנו את המשיח ,לכן אנחנו
בבלבול גדול כי כל יום קורים דברים משונים:
אסונות טבע ,בעיות משפחתיות ,מחלות כמו
הקורונה וכו' ,כל הזמן צרות צרות ועוד צרות .ולא
רק צרות – צרות משונות.
עם ישראל ,את המגיפה הזו ה' שלח דרך
רשעים ,רשעים שרוצים להשתלט עלינו ולהפוך
אותנו לעבדים ומתכננים להתפטר ממי שלא
יסכים ,הם רוצים להרחיק אותנו מהקב"ה שהוא
הכל יכול.
עם ישראל זה לא קורה רק בארץ ,זה לא רק
בארה"ב ,זה קורה בכל העולם ובדרכים משונות
ומנהלים את זה רשעים שהם עובדי השטן.
זו מגיפה משונה כי בני אדם יצרו את זה ,כן,
בני אדם יצרו את זה .הקורונה זו מחלה שהיא
ידועה הרבה שנים ]גילו עד כה מספר זנים של
הנגיף[ .כמו שאמרנו עד עכשיו הנגיף הוא כמו
השפעת אבל הם יכולים בשיטות שונות להחמיר
את המצב ע"י הבדיקות ,הטיפולים וכו'.
הסיבה לכל המגיפה הזו היא סיבה רוחנית
הנגרמת ע"י חוסר קדושה וחוסר צניעות הגורמים
לעבירות קשות וכו'.
הרפואה למגיפה היא לעשות תשובה אמיתית
ושלימה בכל החיים שלנו  -במעשים שלנו,
בהתנהגות ,במחשבות ,ברצונות ,בלבוש בכל.
להפסיק לרוץ אחרי עגל הזהב והגשמיות
שרוצחת אותנו וגורמת לנו להיות כמו הגויים.
אנחנו צריכים לשנות את צורת החיים כדי
שהקב"ה ישמח איתנו וירפא אותנו מכל נגע ואז
נוכל להגיע בעזרת ה' בסופו של דבר לגאולה
השלימה.
ועכשיו הירידה שלנו מהקדושה והצניעות
הביאה לנו כל מיני מלחמות קשות ולמרות כל
הסבל עדיין לא חזרנו בתשובה אז ה' שלח לנו
את הקורונה.
עם ישראל ,אתם רוצים לצאת מזה? תחזרו
לקב"ה! תפסיקו עם השטויות! תפסיקו עם
הגשמיות! תפסיקו עם החוסר צניעות שהיא
הבסיס לקשר שלנו עם הקב"ה.
עם ישראל מספיק להסתובב עם פאות ולא
משנה מאיזה סוג הם ,כל הפאות נראות כמו
שיער אמיתי" .אמר רב ששת שער באשה ערוה",
רש"י" :תאוה היא") .מסכת ברכות כ"ד (.הם
ממש יצאו מדעתם ,פשוט נהיו כמו הגוים .נשים
הולכות עם חצאיות צרות וקצרות ,ולפי ההלכה
זה צריך להיות רחב וארוך ,ממש ארוך ,לא שני
ס"מ מתחת הברך אלא עד הקרסול .הבגד צריך
להיות רחב שלא יראו את צורת הגוף ,כיסוי ראש
צריך להיות מטפחת ואם יש לך רצון חזק להיות
כמו האימהות הקדושות שלנו אז גם עם רדיד
ושאל .הצוואר חייב להיות מכוסה ,ע"י מטפחת
או רדיד וכו'.
וכל הפאות היום הם נגד הדין! זה שיער
אמיתי! וגם אם זה לא שיער אמיתי ,זה נראה
כמו שיער אמיתי .וזו עבירה כי כל בחור או אברך
שמסתכל על אשה שהיופי שלה זה היופי של
הרחוב החילוני הגויי וזה כביכול היופי של
הפריצות .ואם הוא מסתכל עליה ויש לו מחשבות
לא צנועות – היא תקבל את העונש בשבילו!
ואם היא מאד יפה וככה מסתובבת והרבה גברים
מסתכלים עליה ,אז יהיו לה הרבה מאד עבירות,

שנגרמו בגללה ,כי כל הבחורים והאברכים האלה
הסתכלו עליה והרגישו משהו לא טוב.
עם ישראל יש הרבה דברים בכיוון הזה של
הטומאה שקורים עכשיו בין היהודים החרדים .זה
טינופת רוחני! א"א להמשיך ככה ,א"א! יש בעיות
כאלה בגדול! בענק! בינינו.
וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא
בדיחה ,היום כבר לא יכולים לעשות את זה ,אבל
עד עכשיו היו למשל הולכים לדיסני-לנד או
מקומות דומים עם סוכה מתקפלת .הולכים
למקום לא צנוע ומלא פריצות ,מקום טיפשי,
מבזבזים את הכסף ,את הזמן ,את השכל וגם
את הלב היהודי .ואז פתאום רוצים לאכול,
מעמידים את הסוכה שלהם .הם חושבים שהם
צדיקים ,אבל הם לא צדיקים כי זה אסור .כי כל
המקום הזה זה טינופת! בכל המקום זה אין
צניעות! כל המקום הזה זה גשמיות מהתחלה
ועד הסוף ,שמקלקל את הרוח ואת הנשמה של
היהודי ואת הלב שלו ,זה מכניס את הגויות אליו.
וזה לא עוזר לו להביא סוכה ,הסוכה שלו בדיסני-
לנד לא שווה כלום! כלום! זה שווה רק לשטן
שגנב לו את הלב היהודי.
עם ישראל יש לנו הרבה הרבה עבירות ,הרבה
עבירות גם בבין אדם לחברו .יש את הגאווה ,את
ההרגשה שאנחנו יותר טובים ממישהו אחר ,כי
אנחנו עדה אחת והוא עדה אחרת .אנחנו צוחקים
מהם והם מרגישים נחותים ,זה אסור זה רע
מאד .אנחנו צריכים לאהוב כל יהודי ,לרצות
לעזור ,להציל ואפילו לתת צדקה בשבילם.
אוי לו למי שמזלזל בהם ,לא לזלזל בהם אם
הם קצת כהים ,או אם יש מבטא אחר ,או מנהגים
אחרים או מארץ כזאת או כזאת .זה אסור ושנוא
מאד בשמים ,הקב"ה רוצה שנאהב כל יהודי
ויהודי ,שנעזור לו ,אם אנחנו צריכים עזרה
שיעזרו לנו ,עם ישראל – אנחנו משפחה אחת.
לא משנה מאיזה גלות הגענו ,אנחנו עם אחד.
עם ישראל ,תחשבו קצת ,תעמיקו ,חלק לא
קטן של האברכים היום הם שטחיים ,לימוד
התורה שלהם לא יכול להיות לימוד אמיתי ,זה
תורה 'בערך' לפי הרצונות שלנו .כן ,אפשר
ללמוד מהבקר עד הלילה ולהיות ריק ,או להיות
בכיוון הלא נכון.
עם ישראל הגיע הזמן! הסגר שעושים פה,
עושים ואח"כ פותחים ,עושים ופותחים ,עד
שיסגרו אותנו ולא יפתחו .יסגרו אותנו וישימו
אותנו במקומות שלא הייתם חולמים על זה
בחלומות הכי הכי גרועים .בארה"ב יש מאות
מחנות השמדה הדומים למחנות הריכוז של
הנאצים בכל מיני ארצות ,מחנות היכולים לאכלס
המון אנשים ,הם הרבה יותר משוכללים ובחלק
גדול מהם יש גם תאי גזים .הארגון שהעלה את
היטלר לשלטון ותכנן אז את המחנות הוא אותו
ארגון שבונה את מחנות ההשמדה בימינו.
למנהיגים בארץ ישראל ,באמריקה ,באירופה
וכו' יש מטרה אחת  -קודם כל להתפטר
מהיהודים ,במיוחד המאמינים כי הם לא מוכנים
להיות עבדים תחתם כי הם עובדי ה' בלבד,
ואחרי זה להשתלט על כל העולם.
בניו-יורק באמריקה סוגרים את כל האזורים של
היהודים החרדים בלבד ,ולמה? כי זה הולך
להיות עוד יותר גרוע .הפחד שלי ושל הרבה
אנשים שאנחנו יודעים שיש מחנות פימה
בארה"ב ,ויש רכבות להביא אותם למחנות.
אנחנו לא יודעים בדיוק עד איפה מגיעה הרשעות
שלהם .זה לא סתם ,לא רק אני יודע את זה,
הרבה אנשים יודעים את זה אבל לא רוצים
לחשוב על זה .
עם ישראל אנחנו רוצים לשרוד ,ועוד מעט יגיע
כוכב השביט ,הוא כבר גורם לאסונות טבע),(1
והכוכב עוד יגרום לאסונות טבע מעל ומעבר.
עם ישראל ,אנחנו נשרוד אם אנחנו עם הקב"ה
מאה אחוז מליון אחוז אם לא אז אוי ואבוי לנו.
עכשיו אנחנו צריכים לחזור לקב"ה לגמרי וזה
החיסון והתרופה לכל המחלות וכל המצבים
הקשים שיהיו .זה פשוט ,לחזור לאמת ואם אנחנו
עם האמת אז אין לנו מה לדאוג.
לדעת כי בשנייה אחת הרשעים יכולים לגמור
לנו את הכל ,לסגור את החשמל ,לסגור את
המים ,הם שולטים על הכל .אם רק יסגרו את

שני הדברים האלה זה יכול להביא אותנו לבעיה
קשה ביותר .לסגור את כל המקורות לא להביא
אוכל לערים ,יהיה קשה מאד .עכשיו אני מבקש
מכם ,הקב"ה בוכה על העם שלו ,בוכה והדמעות
יורדות למטה ועושות לנו בעיות קשות ,כי אנחנו
גורמים לזה כי אנחנו לא יהודים כמו שצריך
להיות .
עם ישראל ,תחזרו לאמת ,לקב"ה לגמרי ובלי
ספיקות ואם נחזור ה' יציל אותנו ולא יהיה לנו
במה לפחד .אז חייבים ברגע זה לחזור לקב"ה
לגמרי ,גם בלב גם בנשמה בהכל .ואם נעשה את
זה  -כולנו נינצל לנצח נצחים.
)הייתה הפסקה ואחרי זה המשכנו בתקשור(
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אותה
בקלות יחסית .הנפטרים היו זקנים שסבלו מעוד
מחלות רקע )א( ,או מתו מסיבה אחרת ואמרו
שהם מתו מהנגיף )ב( ,יש אנשים שפשוט לא
קבלו את הטיפול הנכון בבתי חולים )ג( וחוץ מזה
הם גם משקרים בכמות הנפטרים )ד( .אני לא
אכנס לזה .אבל זה לא כמו שהשלטונות בכל
הארצות רוצים שנאמין שזו מגיפה מסוכנת בגלל
הנגיף.
יחד עם זה ה' שלח את המגיפה הזה דרך
הרשעים כדי לעזור לעם ישראל לעשות תשובה,
לפתוח את העיניים של עם ישראל כדי לראות
את האמת .שאפילו אם יהודים שומרים מצות ,זה
לא אומר שהם ממש עם ה' .יש חילונים שלא
שומרי מצוות שעם קצת דחיפה יגיעו לאמת .זה
הזמן שה' בחר להביא אותנו ממש לגאולה
השלימה .וכל נשמה שתנצל היא נשמה טהורה
שעמדה בהר סיני ,קבלה את התורה ואמרה
נעשה ונשמע.
אנחנו נעבור מהדור הכי נמוך ברוחניות לדור
הכי גבוה רוחנית .ה' שלח את הקורונה כדי
להעמיד אותנו במבחן ,אבל גם ללמד אותנו מה
זה אמת ומה זה שקר ,ובסך הכל אם אנחנו לא
עם הקב"ה אין לנו לאן ללכת.
אבל מי שיעבור את כל זה למרות כל
האנטישמיות ,גם בארץ שכביכול יהודים נגד
יהודים חרדים ,או סתם שנאה ,סתם פחדים
שמביאים לשנאה .אלה שלא מפחדים ויודעים
שאם נתפלל בבית הכנסת ,נמשיך ללכת
לחדרים ,לתלמוד תורה ולבתי יעקב וכו' זה מה
שיבריא אותנו ,לחזור לקב"ה .אם האברכים ישבו
בכוללים וימשיכו ללמוד ,והבחורים ילכו לישיבות
וימשיכו ללמוד ,זה מה שיציל אותנו כי זה מוכיח
שיש לנו דור שרוצה אמת ,רוצה להיות עם ה'.
זאת הישועה ,זאת הישועה.
) - (1מהחדשות של הימים האחרונים:
* הפיליפינים :מיליון איש פונו מבתיהם בעקבות סופת
סופר טייפון .פורסם01.11.20 :
סופת הסופר טייפון "גוני" פקדה את מזרח
הפיליפינים ,וכמיליון תושבים פונו מהמסלול החזוי
שלה .הסופה צפויה לפגוע גם בבירה מנילה ,ונמל
התעופה הבינלאומי בעיר נסגר .מהירות הרוחות
בסופה היא  225קילומטר בשעה ,והיא מקבילה
בעוצמתה להוריקן בקטגוריה .5
* רעידת האדמה בטורקיה :פורסם01.11.20 :
 60הרוגים ברעידת האדמה שפקדה את טורקיה ואיי
יוון ביום שישי .נפצעו  885בני אדם ברעש ,שעוצמתו
הייתה .6.9
* בארץ :נזקי ההתחממות הגלובלית ,ט"ו חשון.
זינוק של  30%בנזקים לחקלאות עקב נזקי מזג
האוויר.
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הרשעים היום הם המשך של הנאצים.
בנימין ,ח' חשוון תשפ"א 26/10/2020
שלום ,עם ישראל מה עוד אני יכול להגיד לכם?
אני חשבתי היום על מה אני אדבר? כבר שנים
שאני מדבר אל עם ישראל 26 .שנים אני משתדל
להביא לכם את האמת כדי שתוכלו להתכונן למה
שעומד להיות ועכשיו אנחנו כבר בתוך המצב
הקשה הזה ,עמוק בפנים .אנחנו מבולבלים ולא
יודעים מה לעשות .מצד אחד עושים לנו קשיים
בגלל הכביכול המגיפה ,אבל אנחנו לא מבינים,
כשאני אומר "כביכול" הכוונה היא שאמנם נכון
שאנשים חולים אפילו מאוד ואנשים אפילו מתים
מזה אבל בכל אופן זה עשוי ע"י בני אדם שלקחו
נגיף שקראו לו קורונה שלא היה מסוכן במיוחד
לאף אחד ,והוסיפו לזה משהו שיכול באמת
להביא בן אדם הרבה סבל ובמקרה הרע למוות
שלא נדע ,אבל זו לא הבעיה.
הבעיה זה שאנחנו עם ישראל  -מבולבלים ,אם
היינו באמת קרובים להקב"ה לא היינו צריכים
לדאוג בכלל ,הקורונה לא היתה משפיע עלינו
בכלל ,כלום ,אפס ,אבל מכל השנים שלנו בגלות
ואפילו עם השנים שלנו שהיינו עם ארץ משלנו,
עם בית המקדש הראשון והשני ,גם אז
התבלבלנו וירדנו והפסדנו את הבית המקדש
הראשון ואח"כ את בית המקדש השני .קשה
להאשים אותנו כ"כ כי היה קשה אבל היו לנו
שנים רבות שאנחנו כן היינו כמו שה' רצה ,וכן
עשינו מה שהוא דרש ,וכן הראינו את האהבה
שלנו ואת האמונה המוחלטת לקב"ה .אבל עכשיו
אנחנו בסוף ,וכבר שנים רבות שעגל הזהב שולט
עלינו ,וזו בעיה קשה .הגשמיות תפסה אותנו
אחרי מלחמת העולם השניה וגם לפני.
וזה מאוד קשה ,מאוד קשה לנו שהגשמיות
עלתה לגבהים שאף אחד לא חלם שהיא יכולה
להגיע ,ולאט לאט עם ישראל נכנס לשקר הגדול.
זה לא התחיל אחרי מלחמת העולם השניה ,זה
התחיל לפחות לפני  200שנים ,זה התחיל כבר
ברגע שהקימו את ארה"ב באופן רשמי ב.1766-
אחרי זה היה נפוליון ומלחמותיו ואחרי זה התחיל
הזמן שכולם רצו את החופש שלהם ,הנשים רצו
חופש גם להצביע בבחירות וכולם רצו חופש .ואנו
עכשיו מבולבלים מכל הדברים האלו ומכל העולם
הזה שמושך אותנו אליו.
לקחנו את עגל הזהב ,שמנו לו ציצית ,פאות
וכיפה ואמרנו זהו .זה היהדות וזה היידישקייט.
אבל זה לא יידישקייט וזה לא יהדות ,זה שקר!
ורוב היהודים כבר לא מבדילים .יש לנו את
היהודים הרפורמים ה' ישמור ,שלפחות חצי מהם
כנראה גם לא יהודים כבר .ויש את היהודים
הקונסרבטיבים שהם לא פה ולא שם .ויש את
היהודים האורתודוקסיים שמשתדלים אבל גם
הם טובעים בדרך כלל בגשמיות .ואפילו אם אין
להם גשמיות הם חולמים שיהיה להם את
הגשמיות .ואחרי זה יש את החרדים ,החסידים,
הליטאים ואפילו אלה שיושבים ולומדים חייבים
להתמודד עם החיה הזאת שקוראים לה "עגל
הזהב".
החרדים בארץ ובעולם נרדפים
טוב עם ישראל ,המסיבה נגמרה ואנחנו כבר
מרגישים מאוד ברור שהעולם של הגויים והעולם
של
והעולם
הרפורמים
היהודים
של
הקונסרבטיבים ושכחתי את המזרחיסטים שגם
הם נגדנו ,ואנחנו נחשבים פה בארץ ישראל
כחרדים והם מאשימים אותנו פה שבגללנו הנגיף
הולך מאחד לשני וממלא את הארץ עם המחלה.
במיוחד מאשימים אותנו ,ולמה אותנו? כי יש לנו
הרבה ילדים ,דירות קטנות ,בקיצור אנחנו
פרימיטיביים.
בעיר ניו-יורק סוגרים אך ורק את היהודים
החרדים באזורים כמו וויליאמסבורג ,בורו-פארק,
חלקים של קווינס ששייכים לחרדים וכו' .למה
דווקא את היהודים סוגרים? אותם וגם את הבתי-
ספר וגם את החנויות שלהם? כי הם יהודים ,הם
יהודים מאמינים והם לא רצויים ,אז מאשימים
אותם ,בגלל שיש להם הרבה ילדים ,בגלל
שמתפללים בבית כנסת יותר מדי אנשים זה
מביא את המחלה וכל הסיבות שלהם זה שטויות.
אבל זה לא נגמר כאן ,בזה לא נגמרו הצרות

שלנו עם הקורונה .כי אחרי זה יהיה משבר כספי
ענק בכל העולם וזה יהרוג את עגל הזהב ,הוא
כבר גוסס ,כי המצב כל כך קשה .ואחרי זה יהיו
מלחמות בכל העולם וזה כבר לבד יכול לגמור
הרבה מאוכלוסיית העולם כי לרשעים יש נשק
שאני לא יודע אפילו איך לתאר את זה ,זה כל
כך מסוכן ,זה יכול פשוט להרוג אלפי אלפי או
מאות אלפי אנשים בבת אחת .ויש עוד תופעה
לפני זה וזה מפחיד אותי עוד יותר ,כי רואים
שהרשעים היום הם המשך של הנאצים ,תראו
את המחנות פימה ,שנבנו כבתי סוהר עם תאי
גזים והכל מאוד משוכלל ,מסודר יפה ,נראה כמו
אולי בית מלון ,אבל עם גדר תיל ועם עמדות
לשמירה כמו בבית סוהר .ואפילו יש להם דרכים
לשכנע את החולים כי שם יטפלו בהם ,ואולי יגידו
שלוקחים את אלה שלא חולים לשמור עליהם
במחנות פימה .ודרך אגב יש מחנות פימה כמעט
בכל העולם כולל רוסיה כולל אנגליה ,כולל
אירופה וכו' ,ואפילו יש במדינת ישראל ,אבל זה
עוד לא מספיק להחזיר אותנו בתשובה.
הטבע משתגע
אחרי כל זה יגיע כוכב השביט שה' שולח וברור
דבר אחד שזה לא יהיה פשוט .השביט כבר
משפיע קשה מאוד על כדור הארץ ,מאות רעידות
אדמה בלי סוף כל יום וחלקם ענקיות .בכל מיני
מקומות בעולם יש מזג אויר משונה ביותר.
האוקיינוס האטלנטי עולה מאוד על גדותיו
והקטבים הצפוני והדרומי נמסים במהירות
מפחידה .יש גם הרי געש שמתפרצים אחד אחרי
השני ויש גם פתאום שריפות משונות ענקיות בכל
העולם כולל בקליפורניה ,סיביר וכו' שמזהמים
את האוויר בכל העולם.
אנו עומדים לפני כל-כך הרבה דברים
מפחידים :הקורונה ,הרשעים ,האנטישמיות,
מחנות פימה ,מלחמת עולם ,אסונות טבע ,הכוכב
וכו' אבל הדבר הכי מפחיד זה שעם ישראל עדיין
מתגעגע לעגל הזהב במקום להרים את עצמו
ולחזור לאמת ולהיות יהודים אמיתיים ,יהודים
שמאמינים ,שיש להם בטחון ואמונה בקב"ה
לגמרי ,שרוצים שהילדים שלהם יהיו הערליכע
יידן ,יהודים אמיתיים כמו שה' רוצה .שכחנו
שלהיות צנועים גם הגבר וגם האשה ,לחיות
בקדושה כי זה מה שה' רוצה מאיתנו וה' שונא
זימה .יהודים אמיתיים לא רוצים את הפאות ואת
השמלות שנותנות ליהודיות מראה חיצוני של
גויות ,שמושך עין של גברים למחשבות לא
טובות ,זה לא מה שה' רוצה .גברים שיש להם
פאות ארוכות וזקנים ארוכים ואפילו מתלבשים
עם מעילים ארוכים ,אבל מסתכלים על נשים
שלא צנועות ,זה לא מה שה' רוצה.
ה' רוצה יהודים צנועים וקדושים "קדושים
תהיו" ואת זה שכחנו .ברוך ה' פה ושם מתחילים
להשתנות ,אבל עוד לא תפסנו ש"קדושים תהיו"
זה הבסיס של הכל .מי שהולך נגד זה ,הולך נגד
הקב"ה ,הולך נגד האמת ,שזה הקב"ה ,הוא
הולך נגד התורה הקדושה .קשה לו להיות יהודי
אמיתי .בחוץ כשמסתכלים עליו הוא לבוש כחרדי
אבל לא מתנהג כחרדי .אז מתבלבלים .גם הוא
בעצמו מתבלבל ,כשהוא מסתכל במראה והוא
רואה במראה יהודי חרדי עם זקן עם פאות עם
שטריימל עם כובע שחור עם מעיל ארוך ,אבל
הוא לא מבין מי הוא ,כי בפנים הוא לא כמו
מבחוץ ,כי מזמן כבר יש לו מחשבות לא טובות,
הוא נהנה שאשתו נראית כמו פרוצה והוא שכח
מה זה להיות יהודי אמיתי .הוא שכח בכלל שיש
מושג  -הלכות צניעות ,קדושה וכו'.
עם ישראל ,כסף לא יהיה ,לכסף כמעט אין
ערך כלל .בכל הארצות הרשעים גנבו את הכסף
בשביל לבנות לעצמם בונקרים לוקסוס ענקיים
להתחבא מפני ההרס שהכוכב יגרום לכדור
הארץ .בונקרים שנבנו רק עבור אנשי האליטה
ואנשי האחזקה .והם עובדי עבודה זרה ,הם
מאמינים בשטן ,הם מאמינים שהשטן הוא בורא
העולם ,חס ושלום .אבל ה' יעניש אותם בגדול
והם יעלמו ,אבל מה יהיה איתנו ,עם ישראל?
אני מבקש מהקב"ה שיעזור לעם ישראל
לעשות תשובה ממש בלי סבל ושלא יהיה מצב

שרק מעט יהודים אמיתיים ישארו לקבל משיח.
אנו יכולים לעצור את הירידה החדה שלנו,
אנחנו יכולים בעזרת ה' להציל את עצמנו בזה
שנחזור לאמת .תבינו הקב"ה אמת ותורתו אמת,
ואנו חייבים לקחת את עצמנו בידיים ולחזור
בתשובה באמת .בעתיד לא תהיה לנו כמעט שום
גשמיות בכלל להישען עליה ,נצטרך להיות אך
ורק עם אמונה ובטחון בה' .גם לא יהיה אוכל
מספיק ובוודאי לא יהיו את כל סוגי המאכלים
שבסופו של דבר הורגים כל כך הרבה אנשים כי
הם לא מתאימים לגוף שה' ברא לנו .לא יהיה
כסף לקנות מה שאנו רוצים ,לא יהיה כלום
כמעט .יהיה מצב כמו שהיינו במדבר .אבל אם
נעז הפעם ללכת נגד הקב"ה או להתלונן יותר
מדי ,לא ישאר לנו איך לעשות תשובה .אבל אם
אנחנו עכשיו ברגע זה ניקח את עצמנו בידיים
ונתחיל ללמוד גם נשים גם ילדים מה זה יהודי
באמת ונתחיל לחיות עם כל הלב שלנו כיהודים
באמת ,אז נעצור את הסבל שעומד להיות ואת
המוות של כל כך הרבה יהודים שייעלמו אם
אנחנו לא נעשה תשובה כמו שצריך.
לכל יהודי ויהודיה יש לב יהודי ,לכל יהודי
ויהודיה יש קשר עם הקב"ה ,אבל אם היהודי
בעצמו חותך חס ושלום את הקשר הזה ומעדיף
את עגל הזהב אז הוא אבוד וכנראה שהוא לא
יהודי אלא ערב רב.
עם ישראל ,הקב"ה אוהב אותנו יותר מכל עם
בעולם .הוא ברא את כולם .כדור הארץ זה מקום
ארעי זה לא מקום שיהיה לנצח ,בית המקדש
השלישי יהיה לנצח נצחים ,ואנחנו ,כל היהודים
האמיתיים נלך ביחד לבית המקדש ונקריב
קורבנות וכשנצא משם ,נגיע לעולם אחר לגמרי,
לעולם שמיימי ,לעולם יפה ,לעולם עדין ,לעולם
מלא אהבה ,לעולם מלא קדושה וזה יהיה
משהו שאין לי מילים לתאר את ההנאה שתהיה
לכל יהודי אמיתי .זה ימלא אותנו עם אהבת ה'
יותר מכל אהבה ,תהיה לנו אהבת ה' .וכל
האהבות השטחיות שמשכו אותנו לכל מיני
עברות גסות וטיפשיות ,זה יעלם ,זה יעלם
לגמרי .הכל יהיה יפה ,אבל יופי שאני לא יודע
לתאר .עוד מעט נראה ,נדע מה זה ,אבל צריכים
להכין את עצמנו לזה ,צריכים להכין את עצמנו
שנוכל לחיות בכלל בעולם כזה טוב .כי כמו
שאנחנו עכשיו יש לנו איזו גסות ,איזו טיפשות,
איזו חוסר עדינות ,איזו חוסר אהבה אמיתית
לקב"ה שמפריע מאוד ובגלל זה הקורונה
משתוללת בגללנו .נכון הם צדקו ,זה בגללנו ,כי
אנחנו לא מתנהגים כמו שיהודי צריך להתנהג,
אנחנו חייבים להשתנות ,אבל מהר ,כי ממש אין
זמן!
אני יהודי אוטיסט .כשאני ברחוב או בין אנשים,
צוחקים עלי ,אבל אני מעדיף להיות כך מלהיות
כמו שאתם ,כי אני טהור ויש לי כל הזמן קשר
ישיר עם הקב"ה .אני לא צריך את עגל הזהב כדי
לשמוח ,כדי להיות שמח .אני הייתי בגן עדן
ובאתי לפה אך ורק לעזור לעם ישראל .פחדתי,
כי פחדתי שהלכלוך של בני האדם יפריע לי
מאוד ,אבל ברוך ה' אין לי שום רצון לכיוון הזה,
רק לקשור קשר עם הקב"ה.
עם ישראל ,זו צריכה להיות מטרתנו לעלות
ולעלות ולעלות עד שנגיע ממש לאמת שהיא
הקב"ה ותורתו ועם רצון עז אפשר להוריד את כל
הדברים שנדבקו בנו כשהיינו בין הגויים .את כל
הלכלוך שנדבק בנו מהגויים ולהיות באמת
יהודים אמיתיים ולעבור לגור בארץ ישראל לא
במדינת ישראל ,בלי צה"ל ,בלי הכנסת ,בלי
הגשמיות המיותרת ,רק עם הקב"ה והוא יתן לנו
כל מה שאנחנו צריכים .לא צריכים סופרמרקטים
ענקיים ,לא צריכים כסף ,לא צריכים כלום! רק
את הקב"ה ורק להאמין ויותר מלהאמין – לבטוח
בו .שני הדברים האלה "אמונה ובטחון" הולכים
ביחד .מי שאין לו אמונה ובטחון כנראה שהוא לא
עובד על זה מספיק או שהוא לא יהודי אמיתי.
תתכוננו כי כשמשיח יתגלה הכל ישתנה
אין זמן עם ישראל ,אין זמן ,משיח כבר פה הוא
עוד לא התגלה ,אבל הוא כבר פה ,ברגע
שיתגלה הכל ישתנה ,הכל הכל ישתנה וזה עומד
להיות בעתיד הקרוב ומי שלא מוכן לא ישרוד.
אני רוצה להסביר לכם ,יש לנו פה כבר את

משיח צדקנו ,הוא עדיין לא יכול לגלות את עצמו,
אבל הוא פה וזה סימן גדול שאנחנו צריכים
למהר ולעשות תשובה ,כולם.
יש יהודים שיודעים כבר את האמת אבל עגל
הזהב והשקרים מבלבלים את הרוב הגדול,
בעזרת ה' ברגע אחרון יתפסו את האמת .לא
לשכוח שכולנו מתגלגלים פה בעולם הזה לא
פעם אחת ,כל פעם באנו לתקן משהוא אחר וכל
פעם אנחנו עוברים את החיים וכל פעם יש
משפט עלינו בשמים וכל פעם יש לנו פחות או
יותר נקודות של חיוב או שלילה ,אבל בסופו של
דבר הנשמה היהודית תנצל ,אפילו אם האדם לא
רוצה ,ה' יכריח אותו .בסך הכל אלה שלא יחזרו
בתשובה הם לא שייכים לעם ישראל.
אנחנו לקראת הסוף ,אבל לפני שנגיע לסוף
הרשעים מתכננים מצבים מאד קשים עבור
אוכלוסיית העולם.
אחרי זה יהיה עולם אחר ,עולם אחר לגמרי .מי
שלא עם ה' הוא לא יוכל לשרוד בעולם שכולו
טוב .הרבה חושבים שהם ינצלו אבל הם לא
מבינים באמת שהם לא חיים כמו שצריך ואפילו
לא משתדלים להשתנות ולעשות תשובה כי הם
שקועים בגשמיות.
יש יהודים שרחוקים מהיהדות וברגע אחד
יכולים להבין עמוק עמוק בתוך הנשמה שלמעשה
כל חייהם הלכו בדרך השקר ובשנייה יכולים
להפוך ליהודים הקרובים מאוד לה' ,יהודים עם
אמונה ובטחון ,יהודים שיודעים את החשיבות של
לימוד התורה ,קיום מצוות וכו'.
השינוי יכול להיות מיידי עם כל הנשמה ומצד
שני זה יכול ללכת בכלל בכיוון הלא הנכון וזה
המבחן שלנו.
הגיע הזמן ,הגיע הזמן ,צריכים להתכונן עם כל
הלב ועם כל הנשמה למה שחיכינו אלפיים שנה.
והמשיח פה וזה לא יקח הרבה זמן עד שהוא
יתגלה.

נהיה חלק של הקב"ה ונמשיך לנצח נצחים.

דניאל ,ט"ז חשון ה'תשפ"א3/11/2020 ,

אוי אבא אבא ,מה אני אגיד ,מה אני אגיד,
העולם רועד עכשיו ,פשוט .ארה"ב ,לא מבינים
מה קורה להם ,כל המדינה הגדולה הזאת שהיא
כביכול שולטת על כל העולם הולכת להתמוטט,
פשוט רואים ברור את יד ה' .אבל קשה להאמין,
האמריקאים עצמם מסתובבים בהלם ,איך זה
קורה? אך זה קורה כזה בלגן? אנשים קונים
נשק להגן על עצמם ,אבל נגד מי? נגד
אמריקאים! נגד הצבא האמריקאי! יש אמריקאים
כושים ,יש אמריקאים פורטוריקנים ,יש
אמריקאים לבנים ,יש אמריקאים מכל הצבעים
בכל הסגנונות ,פעם היתה אמריקה אחת עכשיו
היא מתפרקת והיא בשיא העושר שלה .איך זה
קורה?
ברגע שארה"ב תתפרק הכל יתפרק וזו
התוכנית של הרשעים ,והקב"ה נותן להם לעשות
את זה .מי שחושב שטראמפ צדיק והשני ביידן
לא ,או מי שחושב שביידן צדיק וטראמפ לא ,יש
לי חדשות בשבילכם  -לשניהם יש את אותו בוס
וזה קיים בכל הארצות של אירופה ובאנגליה
ובאוסטרליה וברוסיה וכו' וכו' וגם בא"י סדר
עולמי חדש או האילומינטי מכוונים את הכל .וזה
כדי להחליש את כולם ולהשתלט ,הפרד ומשול.
אז הם מרגישים כבר שהם מצליחים מאד בגדול.
פה בארץ כולנו מרגישים שיש פירוק ועושים
בכוונה דברים לפרק אותנו עוד יותר .למשל ,היום
אמרו שיש בעיה ,בית המשפט פסק שחייבים
לקבור חייל גוי ליד חייל יהודי ,אסור שיהיה
הפרדה ,זה לבד יפרק את החברה בארץ ויוציא
חשק גדול מיהודים לתת לילדים שלהם ללכת
לצבא כי הם הולכים נגד הדין .הילד המסכן
שהוא גם נתן את החיים שלו בשביל מדינת
ישראל הוא יצטרך לשכב ליד גוי לנצח או עד
תחיית המתים אם הוא יקום ,אנחנו לא יודעים
כמה שזה יפריע למסכן הזה או למסכנה הזו
שצריכה לשכב ליד הגוי אבל בודאי זה לא יהיה
טוב .הם אפילו מצאו רבנים לאשר את זה.
זה רק דוגמא קטנה למה שהם עושים וכל יום
יש להם רעיונות חדשים בכל העניין של הקורונה

הזה :לא לתת ליהודים להתפלל בבתי כנסת ,לא
לתת לבחורים ללכת לישיבות ,לא לתת איזה
ילדים קטנים ללכת לחדר ,או בנות ללכת לבית
יעקב ,זה הכל להכין אותנו לבום הגדול ביותר
ולהשתדל להפוך אותנו לגוים.
אז אני רק רוצה להזכיר לכם שכל הסדר עולם
החדש הזה הם המשך של הנאצים ,הם העלו
את היטלר לשלטון ,הוא היה אחד מהם.

לא יעזוב את העם שלו .בתוך כל יהודי יש את
הנשמה שקשורה אך ורק לקב"ה ,לבורא ,לבורא
העולם ,אפילו אם פה ושם היהודי שוכח מי
האבא האמיתי שלו והוא הולך לכיוונים לא
טובים ,שוכח את התורה ח"ו ,בסופו של דבר,
היהודי האמיתי עם הנשמה היהודית חוזר למקור
שלו.
הרשעים לא מבינים שעם כל הטכנולוגיה
שלהם ,עם כל הצבאות שלהם וכו' הם לא יכולים
לנצח את הקב"ה ,הם רק מנסים ,והרבה פעמים
בהיסטוריה הם ניסו להפריד בין עם-ישראל
לקב"ה אבל זה לא עובד וגם הפעם זה לא יעבוד
כלל.
היהודים האמיתיים עם הנשמה ,עם הלב ,עם
המהות היהודית ,אפילו שהם רחוקים מאד,
יחזרו לאמת .עם ישראל ,לא לפחד ,לא לפחד,
אלה בחו"ל תבואו לארץ אפילו אם אתם לא
יודעים איפה שתחיו ,זה יהי הרבה יותר טוב
מאשר להיות בחו"ל .אלה בארץ לא לפחד ,לחזור
לקב"ה ,אלה שרחוקים תחפשו מישהו שיכול
ללמד אתכם מה זה להיות יהודי ,ותדבקו לקב"ה
עם כל הלב.
אבל עוד מעט העולם יהיה בלגן כמו שלא
חלמתם שיכול להיות ,תשתדלו להגיע לארץ
בהקדם האפשרי ,אח"כ יהיה הרבה יותר קשה
אפילו שאין לכם כלום תגיעו ,תגיעו מכל הארצות,
תשבו פה ,תתקרבו לקב"ה ,והוא יציל את כולנו,
את כל העם שלו .אל תפחדו תתחילו לקרוא
ולהבין ,תתחילו להפנים את התפילות ,תתחילו
לאהוב את הקב"ה ,לקשור קשר חזק איתו ואז
לא תפחדו ,תלמדו את הבנים והבנות שלכם מה
זה יידישקייט באמת ולא יידישקייט כאילו.

עם ישראל ,אולי פעם לא רציתם להאמין לנו
אבל עכשיו אין ספק! אנחנו אמרנו ברור אחרי
שנפלו מגדלי התאומים שזו ההתחלה של הסוף,
ותשימו לב זה בדיוק כך ,מאז כל העולם
התבלבל ,כל העולם משונה ,כל העולם נהיה
משהו אחר לגמרי ,משהו מפחיד ,אמנם
הטכנולוגיה התפתחה ,יש לנו טלוויזיות שיכולים
לעשות כל מיני קונצים ,יש איפון ואנחנו יכולים
לדבר וגם לראות את אותו בנאדם שאנחנו
מדברים איתו אחד בארץ ואחד יושב בקנדה או
לא משנה איפה ,כל הטכנולוגיה כל הצעצועים
הם נתנו לנו כדי לבלבל אותנו ,כדי להכניס אותנו
למין שכרון כזה של משחקים והנאות ורשות
לעשות מה שאנחנו רוצים ואיך שאנחנו רוצים,
הכל שקר ,הכל להפריד אותנו מהקב"ה ,ואם
אנחנו רוצים את האמת אז אנחנו צריכים לזרוק
את הצעצועים ולהתקרב להקב"ה .להתנתק
מהגשמיות ,אנחנו חייבים לחזור לקב"ה אבל
בשלימות ,לא בכאילו ,בשלימות ,לא לחכות שמא
הכל ישתנה ויחזור למה שהיה ,זה לא יחזור ,זה
יהיה יותר גרוע ויותר גרוע ויותר גרוע ורק מי
שלא מפחד מהם ודבוק לקב"ה יכול לשרוד,
למה? כי רק כזה בנאדם יש לו נשמה יהודית,
ויש גם בין הגוים אנשים שיבינו את האמת וה'
יציל גם אותם.
העולם האמיתי הוא לא כאילו ,הוא אמיתי,
אנחנו היהודים חייבים לחזור לאמת שהיא
הקב"ה ותורתו ומי שלא יעשה את זה אז הוא לא אבל הרשעים מוכרים לכם עולם שהוא כאילו.
יהודי אפילו אם הוא חושב שיש לו הוכחות הכאילו הזה יעלם לגמרי.
כל כדור הארץ עכשיו בסכנה ,יהיו אסונות טבע
שהגיע ישיר מדוד המלך ,הוא לא יהודי ,משהו
ענקיים ,יהיו מצבים של מלחמות קשות ביותר עם
בדרך קרה ,הוא לא יהודי ח"ו.
הרס שלא חלמנו על זה ויש גם את כוכב השביט
אנחנו ,עם ישראל ,נצטרך להיות אמיצים עם המטאורים שהוא סוחב איתו שכבר נופלים
להידבק אך ורק לבורא שלנו שזה הקב"ה ולא על כדור הארץ ויש המון אסונות טבע שאנשים
לזוז ממנו! לא לזוז ממנו! כי מי שלא נידבק לא יודעים על זה כי לא מחפשים ובקושי
בקב"ה אז אין לו בשביל מה לחיות ,הוא לא מפרסמים עליהם.
העולם במצב קשה ביותר ,אבל עם ישראל
יחיה! רק אלה שעם הקב"ה בלי פחד מהרשעים,
זה לא אומר שאנחנו צריכים לרוץ להפגנות וכו' אנחנו נשרוד! אנחנו נשרוד! ונגיע בסופו של דבר
זה גם יכול להיות ,אני לא יודע ,העיקר שבלב למציאות של עולם שכולו טוב ,שכולו עם הקב"ה
ובנפש ובנשמה אנחנו עם הקב"ה ,זה כולל לקום הבורא של הכל ,הכל יכול ,ואנחנו לא נצטרך
כל בוקר ולהתפלל ,גם בצהרים וגם בערב ,גם לבכות יותר ,נשמח בשמחה גדולה כי אנחנו
נהיה עם הקב"ה ותורתו עד הסוף ,נהיה חלק של
לעשות את כל המצות שאנחנו יכולים לעשות.
הקב"ה ונמשיך לנצח נצחים.
אנחנו צריכים לחיות כמו יהודים ,להתחתן
להביא ילדים לעולם וגם את זה לעשות לפי
הדינים ,אי-אפשר למחוק דינים שלא נוחים לנו,
אי-אפשר לקבור יהודי ליד גוי ,ובכלל אי-אפשר
ללכת לצבא של גוים ,ויש גוים שולטים בצה"ל,
היה גוי שהוא היה אלוף גדול ,כאילו יהודי ,איך
זה יכול להיות? הוא היה אפילו ראש ממשלה!
איך זה יכול להיות? אמא שלו היתה גויה וכאשר
הם באו לארץ הרבנות לא רצתה לקבל את הגיור
שלה והיא לא רצתה להתגייר אחרי זה .החברים
שלו אמרו לו  -מה אכפת לך תעבור איזה גיור,
משהו ,אבל הוא לא רצה בשום פנים ואופן .הוא
מאד אהב את אשתו היהודיה ,הילדים שלו
יהודים והוא קבר אותה בחוה שלו .כשהוא מת,
כדי שלא יהיו סקנדלים כי אי-אפשר היה לקבור
אותו בבית קברות של יהודים אז הוא נקבר
בחווה ליד אשתו .הוא היה גוי ,אבל חי כאילו
שהוא יהודי ולא פרסמו שהוא גוי ,הוא היה אדם
חשוב בצבא והיה ראש ממשלה כאשר החזירו
את גוש קטיף ,מתאים לו לעשות את זה.
בכל אופן אנחנו צריכים לא לשכוח שמדינת
ישראל היא לא ארץ ישראל ,מדינת ישראל שייכת
אך ורק לגוים ולא ליהודים ,מדינת ישראל הוקמה
רק בגלל שהיא היתה חלק של התכנית של
הרשעים ,ובגלל זה רוסיה ואמריקה שניהם
הצביעו בעד הקמתה באו"ם ,לתת ליהודים לקבל
חתיכת אדמה פה באזור ומאז מדינת ישראל
קיימת כדי להרוס את הדת היהודית ולהשתלט
על כל העולם ,רק מה שהם לא קולטים שהקב"ה

