
ָדיו ִּכי לא ַיֲעֶׂשה ה' ָּדָבר, ִּכי ִאם ָּגָלה סֹודֹו ֶאל ֲעבָ "
  עמוס ג',ז'   "...ַהְּנִביִאים

  
א''ר יוחנן מיום שחרב בית המקדש ניטלה נבואה "

  ):בבבא בתרא (דף י" לשוטיםמן הנביאים וניתנה 
  

 שני נטל לעולם מבול להביא בקש ה''שהקב "בשעה
  ).ברכות, נ"ט(לעולם"  מבול והביא מכימה כוכבים

  
  תוכן העניינים 
   הו, זה הסוףז 
  ִהבטיחו לי שגם אני אקבל משיח  
  ממש לנשמה היהודית  -אין מוות 
  הכיוונים   מכל גרעיניים טילים יעופו ואז 
  הזהב   -מחזיקים בזנב של עגל 
        רוב העולם יהיה מתחת למים   
    הים יעלה וידגדג את העננים 
  אנחנו כמו ילדים קטנים   
  רוצים להפוך אותנו לגוים 
  ואז יגיע המשיח   

  
        הקדמההקדמההקדמההקדמה
, ישראל מזג האויר נוח יחסית-כאן בארץכאשר 

ברחבי העולם מתרחשים מידי יום ביומו אסונות 
געש, -אדמה, התפרצויות הרירעידות  –קשים טבע 

בוץ, סלעים וטורנו, הוריקנים, מפולות ענק,  שרפות
צונמי  ,בולעניםהמציפות ערים שלמות, הצפות 

כמה עשרות לדיסק לצפיה במחשב ספנו א וכו'.
גם דיסק הוספנו להמציגים אסונות אלה.  סרטים

  פרטים בסוף העלון. הכוכב המתקרב.  על םסרטי
  

   .(קטע מהמסר)  הו, זה הסוףז 
        דניאל, ירושלים, י"ג אייר תשע"זדניאל, ירושלים, י"ג אייר תשע"זדניאל, ירושלים, י"ג אייר תשע"זדניאל, ירושלים, י"ג אייר תשע"ז

הכל מוכן אבא, ה' מכין את הכל, אנחנו רק    
מחכים לרגע, וכשיבוא הרגע הזה וזה יהיה בעתיד 
הקרוב, אני לא יודע מתי בדיוק, אבל מרגישים. 
וברגע שהכוכב מגיע, ברגע שנרים את הראש ונראה 
את זה ברור אני מקווה שכל אחד יזכור להגיד 

זה מה שיציל אותנו, "שמע ישראל  –"שמע ישראל" 
ה' אלוקינו ה' אחד" זה מה שצריכים להגיד, עם כל 

  הכוחות ושנאמין שזה נכון וזה מה שיציל אותנו.
אלה שיודעים את זה כבר, יהיו במצב הרבה יותר    

הם לא יכנסו לפאניקה, הם ישמחו לראות  –טוב 
 בזוהראת הכוכב כי ידעו שזה כתוב בזוהר בדיוק 

 במהדורה והלאה ב"ע' ז דף שמות פרשת, ושהקד
 סדר מתואר ד"ס' עמ, ה חלק", מדבש מתוק" של

 גילוי נזכר הדברים בין. בארוכה המשיח התגלות
 שלפני בתקופה תבל יושבי כל לעיני מפחיד כוכב
 נגד השמים מן ילחם הזה הכוכב, המשיח גילוי

 צורים במערות יתחבאו הרשעים, הרשעים
 ֻצִרים ִּבְמָערֹות ב' י"ט: 'ּוָבאּו (ישעיה ובנקיקים
 ְּבקּומֹו ְּגאֹונֹו ּוֵמֲהַדר ְיהָוה ַּפַחד ִמְּפֵני ָעָפר ּוִבְמִחּלֹות

 אך. המשיח יתגלה ואז, ינצלו ")  ולא:ָהָאֶרץ ַלֲערֹץ
 נגד להילחם האומות מכל יתקבצו מכן לאחר

 את יראה ואז ישראל מבני פריצים עם יחד, המשיח
 כבידה אפילה תהיה, העולם כל לעיני גבורתו את' ה

 ימי באותם ימותו מישראל ורבים יום עשר חמשה
 בעצם ארגמן בצבע לוהט כוכב יתגלה ושוב אפילה

 עצומים ומגדלים חומות יפלו ואז, כל לעיני היום
 את יקבץ צדקנו משיח ואז, הגדולה העיר ברומי

 כבימי גדולים ניסים יהיו ואילך זמן ומאותו הגלויות
  .מצרים (ר' זוה"ק שמות דף ז') יציאת

וכתוב גם שזה טוב ליהודים ורע לגויים. ויהיה    
פחד, אבל לא פאניקה, תהיה שמחה בתוך הפחד כי 
זה לא נורמלי לא לפחד מכזה מראה. ועוד תהיה 

ישראל תשאר שלמה. רוב -סערה מסביב, אבל ארץ
העולם, שני שליש יחרב כולל האוכלוסיה. אני לא 

  את זה כדי להפחיד, זו עובדה.אומר 
ישראל, אחים ואחיות שלי, -תתעוררו עם   

תתעוררו, תזרקו את ה'ְׁשמּוץ', את השקר ותחזרו 
לקב"ה. אני לא מדבר רק לחילונים, אני מדבר אל 

אתם הדוגמא. ויש  –אתם העיקר  –החרדים 
רב ועמלקים, -ביניכם ובין החילונים מלא מלא ערב

אנחנו רואים מי עם השקר   ורק בסוף נדע מי הם.
עכשיו, ומי שעם השקר ולא עושה תשובה וזה 
לצערי הרב הרוב. וזה כתוב כבר ע"י הרבה צדיקים 

יהיו מלא רבנים  –מהדורות הקודמים שבדור הזה 
רב, אנחנו לא -כמו סומסומים והרבה מהם יהיו ערב

  יודעים מי.
מי שהולך עם האמת בלי פחד, מי שהולך עם    

שהיא הבסיס של הקדושה, והקדושה היא  הצניעות
הבסיס של האידישקייט של הדת היהודית ("יסוד"), 
זה הבסיס. ומי שלא מרגיש את זה, מי שלא חי את 

גם בהתנהגות  –זה, מי שאין לו רגישות לצניעות 
אז הוא לא יכול להיות  –וגם בלבוש וגם במחשבות 

הוא יכול לעשות תשובה  –יהודי. אם הוא טועה 
והוא יכול להשתנות, אבל יש כאלה שזה חלק מהם 

שלהם היא לא  הוהם לא יכולים להשתנות. התאוו
-של גוי, לא של עם השל יהודי, היא תאוו התאוו

ישראל, לא של אלה שיצאו מאברהם יצחק ויעקב 
נעלמו  –ומהשבטים. אלה שלא היו ממש חלק 

ו במכת חושך מעם ישראל מת 80%במכת חושך, 
  ובחושך קברו אותם.

עם ישראל, אני רק רוצה שתחזרו בתשובה,    
שתחזרו לדברים שהם הכי חשובים. להוריד את כל 
השטויות, כל החתונות המפוארות וכל הביגוד 

המיותר והלא צנוע, והפאות שזה בכלל לא צנוע 
וזה לא חלק של אשה יהודיה. תזרקו את כל 

בוש של הגוים, של הסימנים של הגוים, של הל
התאוות של הגוים. תחזרו לקב"ה. יש לנו תורה, יש 
לנו מצוות ואנחנו צריכים להיות יהודים רחמנים 

  בני רחמנים. אנחנו צריכים להיות עם ה'.
אנחנו צריכים משהו שיחזיק אותנו תמיד בריא    

בגוף ובנפש שזה הקשר שלנו עם הקב"ה. לעשות 
ביער איפה שאתם  איזה התבודדות בבית, במשרד,

רוצים, רק לדבר עם ה' שיכוון אותנו והוא יכוון. מי 
שהולך לכיוון הקב"ה ומדבר איתו, יכול להיות שזה 
יקח קצת זמן עד שתגיעו לקשר, כי הבעיה היא 

יש לנו כל מיני מחיצות שאנחנו בנינו  –שלנו 
ואנחנו צריכים להוריד, אבל ברגע שאנחנו נוריד 

לבד עם ה', רק אנחנו והקב"ה, את זה, ברגע שנהיה 
ה' יפתח את המחיצה שמפרידה בינו לבינינו ואנחנו 

כך חזק שלא יהיו לנו סימני שאלה -נרגיש את ה' כל
  בכלל.

ישראל, אנחנו מתקרבים בצעדי ענק לסוף, -אז עם   
מתי שתראו ברור שאין אינטרנט, אין בנקים, אי 
אפשר יהיה להוציא כספים בכלל, כאשר הפצצה 

גרעינית הראשונה תתפוצץ במקום שאף אחד לא ה
אז תדעו שזה יהיה  –היה חולם שזה יכול להיות 

כבר מאוחר מדי בשביל לטוס מאמריקה לארץ, או 
לא משנה לאיזה מקום. אל תשכחו כי בשניה אחת 
אפשר לקרקע את כל המטוסים בעולם, אז מה 

וזה עם  –תעשו? לאן תברחו? יש לנו מקלט אחד 
קב"ה הבטיח לנו שארץ ישראל לא הקב"ה, וה

תחרב, אז כל אדם עם חצי שכל מבין שזה הסוף 
  כמעט, אנחנו אוטוטו...

ישראל. אני אוהב את -והכי טוב זה להיות בארץ   
ישראל, אנחנו, אחים -ישראל. אני אוהב את עם-עם

ואחיות שלי, האהובים ביותר של הקב"ה. לא ישארו 
ית. היהודים אנוש, ישארו מעטים יחס-הרבה בני

מליון בעולם לעומת  15בערך  –שנחשבים כיהודים 
זה כלום, וגם  –שבע וחצי מיליארד גוים בעולם 

מליון יש הרבה שהם לא יהודים באמת בגלל  15-מה
הרוב הגדול ימותו,  –נישואין לא כשרים. והגוים 

- ממלחמות או מתוצאה של הכוכב (צונמי, רעידות
  אדמה, רעב וכו').

ים שישארו, ה' יבנה את העולם הבא, ומהטוב   
שכולנו ב"ה ניהיה חלק מזה. ואם אפשר לתאר 

תנסו, תשבו, תחשבו על כל  –עולם בלי יצר הרע 
הדברים שלא יהיו אם לא יהיה יצר הרע. ואז אנחנו 

הרע, אז לא יהיו -נעלה, ונהנה ונהיה בלי יצר
  בדרך ה'. זהו אבא.–טעויות ונלך תמיד בדרך הנכונה

          י"ב סיון ה'תשע"ז כיוון מערב, , צולם מירושלים, X-נטפל 
   מספר דקות לאחר השקיעה. 

  
  293/1 ח ִהבטיחו לי שגם אני אקבל משי 

 אור לט"ז חשון, תשע"חאור לט"ז חשון, תשע"חאור לט"ז חשון, תשע"חאור לט"ז חשון, תשע"חאסתר, אסתר, אסתר, אסתר, 
אני רוצה  .אני מאד שמחה, אני כבר רוצה לכתוב

יהודים החיים  לומר שבעתיד הקרוב ביותר תראו
לפי רצון ה' במסירות נפש, יהודים המתאחדים יחד 

נגד ההשפעות של עולם ת מגן חומכעין ובונים 
עולם הנשלט ע"י השטן ושליחיו ההשקר, נגד 

ימש"ו, אשר מנסים בכל כוחם למשוך אותנו אל 
  .תוך הטומאה שלהם

הם לא יעזבו את הדברים הכי חשובים, הם לא    
וזה יהיה עוד יותר  .ב' אותםיתנו לרשעים 'לסוב
יהיה כ"כ  .וגם יהודים מחו"ל .גדול, ועוד יותר גדול

  .שמח, אפילו שיהיה מצב קשה, ה' איתנו, לא לפחד
מה עם הגיוס? מאמינה שהרשעים יגידו: "טוב,    

לא צריכים את החרדים בצבא, ולא ניתן להם 
- עבודה וכסף וכו'", והם חושבים שירוצו ללשכת

 .אבל שטויות, זה לא יהיה כך ...שם לבדהגיוס להיר
  .יש לנו את הקב"ה, ולא צריכים את הכסף שלהם

אני צודקת כי כך שמעתי  .תראו אם אני צודקת
אני גם רוצה להגיד לכם שאני בטוחה שעד  .בשמים

יהיה קשה  –חנוכה יהיה כזה הבדל בעולם שלנו 
  !להאמין, לא לפחד, לא לפחד

  איך להתכונן?איך להתכונן?איך להתכונן?איך להתכונן?    ....שששש
צריך להתפלל שנוכל לעבור את מה שצריך  .ת

לעבור עד המשיח, אפשר להכין קצת אוכל, קצת 
עוד מעט, אני לא יודעת  .מים, כמה פנסים, בטריות

 .בדיוק כמה זמן, אנחנו נראה ברור את הכוכב
וזה יחסית, עם שבעה כוכבי לכת, -השמש הקטנה

 .הם לא יוכלו להסתיר את זה כבר .יהיה מדהים
מהעולם פשוט יעלמו בבונקרים שלהם  חלק גדול

 את רוב האנשים בחוץ, ואז לא יהיו וישאירו
מטוסים לטשטש את הדבר הזה, ומאז שרואים את 

  ...לא יהיה הרבה זמן להתכונן, עד התוצאות הכוכב,
ואפילו  .מדהים, מדהים, נראה גדלות של הקב"ה   

ה'  .ה' הכל יכול .זה עוד קטן ממה שה' יכול –זה 
יש  .שלנו, של עם ישראל, ה' אוהב אותנו הכי הרבה

לנו את ה' הכל יכול, הכל יכול, והוא אוהב אותנו 
הכי מכל העמים [דברים ז': ָחַׁשק ה' ָּבֶכם ַוִּיְבַחר 

אני גם ִהבטיחו לי ש .']...ִּכי ֵמַֽאֲהַבת ה' ֶאְתֶכם ...ָּבֶכם
  .אקבל משיח בעז"ה

  293/2  תממש לנשמה היהודי-אין מוות 
  אור לי"ח חשון תשע"חאור לי"ח חשון תשע"חאור לי"ח חשון תשע"חאור לי"ח חשון תשע"חאסתר, אסתר, אסתר, אסתר, 

מלחמה, מלחמה, באמת עוד מעט  מלחמה,   
גם פה, אבל זה יתחיל את המלחמה  .מלחמה

 -העולם יתהפך  .הגדולה, גם מפה, גם מקוריאה
יהיה ממש פחד, כי  -פה גם אבל  .ויהיה פחד ענק

הם  ...היהודים עושים תשובה יותר טוב אם יש פחד
ולא  -צריכים לפחד, אבל לא לפחד! לבטוח בה' 

ונרגיש חזק מאד שאם ח"ו  .משנה מה קורה לנו
 .אז נרגיש גם את העוה"ב –מישהו עובר לעוה"ב 

לא  .ממש לנשמה של יהודי- ונרגיש שאין מוות
לפחד, באמת יהודים שעוזבים את העולם הזה יותר 

וחוץ מזה, שתהיה  .קל להם מאלה שנשארים פה
 -יה נכונה, אנחנו כולנו, מהאדם הראשון ואשתו רִא 

הנשמות שלנו התגלגלו בכל ההיסטוריה עד היום 
ועוד קצת, ואנחנו עוברים כל מיני מצבים כדי לתקן 

ועכשיו התיקון האחרון  .לגמרי את הנשמות שלנו
ואני כ"כ מתרגשת וכ"כ שמחה, כי רק  .גיעמכמעט 

בשביל להיות חיה בתקופה הזאת כדאי היה לחזור 
אני  .ברוך ה' לעולם כ"כ קשה, ברוך ה', ברוך ה',

פשוט מחכה לגאולה שלימה ומשיח צדקנו, אני כ"כ 
  .שמחה עם זה

והציונים לא אכפת להם  –הולכת להיות מלחמה    
דמה, בכלל על העם, להם יש בונקר עמוק בא

ואפילו לא אומרים, ולא מזהירים את האוכלוסיה 
והם  .שהולכת להיות מלחמה, לא סתם מלחמה

אפילו לא אומרים לקנות מים ואוכל או לעשות 
   .משהו לשמור על עצמם, שום דבר, שום דבר

המלחמות היו  –מאז שהמדינה של הרשעים קמה    
עכשיו זה יהיה פה  .על הגבולות, וגם מעבר לזה

אמנם גם ככה זה כבר התחיל והיה  .בפנים בארץ
כבר בתוך ארץ ישראל, היו פצצות באשקלון, בסיני, 
ואפילו בתל אביב, ואפילו ליד ירושלים, אבל 
המלחמה שתבוא, ה' ישמור, זה יהיה הרבה יותר 
גדול, אבל בכל זאת, המקום הבטוח ביותר עדיין זה 

  .ירושלים
יהודים' -זה כ"כ כואב הלב איך כל ה'כביכול   

לא יכול להיות  .שיושבים בכנסת משקרים לכולם
הם סתם מייצרים כל  .שהם לא יודעים את האמת

מיני מצבים בכדי להסיח דעת, שהאנשים יהיו 
עסוקים עם שטויות, עם דברים פסולים, ואנשים 

ושם אומרים -אפילו שפה .באמת לא רוצים לדעת
זה   -ברור שתהיה מלחמה, וכולנו יודעים שמלחמה 

ולכולם יש  .אומר פצצות יותר גדולות מאי פעם
מטוסים ואפילו פצצות גרעיניות, אז מטמטמים את 

והם רוצים את  .האוכלוסיה, פשוט מטמטמים אותם
הטמטום הזה, כי אין להם כח או רצון לעזוב את 

 - החלום של שקר, 'הכל בסדר', והחיים השטחיים 
אבל  .זה מספיק טוב גם לחרדים וגם לחילונים

נלחמים במסירות נפש  -החרדים שלנו, האמיתיים 
להציל מה שאפשר, להתנגד  .לשם שמיםובהקרבה 

 ולא לפחד, .לציונים שרוצים להפוך אותנו לגוים
אין לי  .ולא לפחד, ה' איתנו, ה' איתנו, לא לפחד

  .יותר מה לומר, אין בכלל יותר מה להגיד
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 שאנחנו הגדולה שהמלחמה לומר רוצה אני   
 .קרובה מאד מאד היא הנבואות י"עפ עליה יודעים

 כל, זה את להרגיש יכול אדם-בן שכל מאמין אני
  .ברורים הסימנים

 נגד וכולם וצרפת אנגליה, אמריקה נגד רוסיה   
 נגד וישראל ישראל נגד והאירנים .אסד של סוריה

 וצפון, קוריאה צפון נגד והיפנים, שנגדה מי כי
 עם והסינים, המערבי העולם כל נגד קוריאה
 יכול אני .הברית ארצות נגד בגדול אבל, הרוסים
 עם מלחמה רוצה ומי, מי נגד מי ולהמשיך להמשיך

, במלחמה שאנחנו ברור זה .לזה כח לי אין אבל, מי
 אנחנו אבל, בשיאה המלחמה לא עוד אולי

 שאיזה עד גדול ויותר גדול יותר יהיה וזה, במלחמה
 ראש עם טיל ויעיף האדום הכפתור על ילחץ גנרל
  וזהו. גרעיני חץ
 מאמין לא, זמן מאד מעט יקח זה, זה אחרי   

 טילים יעופו ואז, הרבה הכי שעות מכמה שיותר
 העולם פני את ישנה וזה, הכיוונים מכל גרעיניים

 .לגמרי שונה יהיה הכל .תיפגע לא ישראל-ארץ אבל
-אי רעבים אם .העולם ברוב אוכל להשיג קשה יהיה

 הכל כי, פיצה או פלאפל לקנות ללכת יהיה אפשר
  סגור. יהיה

 היהודים .ערך כל יהיה לא ולכסף יפלו הבנקים כל   
 כי, ץ"בד של כשרה מסעדה לאיזה ללכת יוכלו לא
 יהיו כולם, בפאניקה יהיו וכולם .אוכל יהיה לא

 יהיה שזה וברגע, לעשות מה ידעו ולא מבולבלים
 ניבירו וכאשר .יגיע ניבירו הכוכב – השיאים בשיא

 מה ידעו לאאנשים ש הלם בכזה יהיה העולם – יגיע
  עצמם. עם לעשות

 בגלל כונהנה בצורה שהתכוננו אלה רק   
 יהיה זה .יפחדו לא אלה רק – ה"בקב שמאמינים

    מסרים מבחורים אוטיסטים           בס"ד



 הם .ממש יפחדו לא אבל, להם גם מפחיד קצת
  .השקר מהעולם נמאס, נמאס כי ישמחו

 כי, מתגשמות הנבואות שכל לראות נרצה ואנחנו 
 של השקר של הסבל את לסבול אפשר- אי כבר

 אלימות, אלימות גם יש, שקר רק ולא .הזה העולם
 כמה – ישראל מדינת הנה .פיזית ואלימות מילולית

 היהודים נגד ובתקיפות בכח משתמש שהשלטון
 – פיזית אלימות וגם מילולית אלימות גם .החלשים

  .ברור מאד זה
 אחד ואף, הרשעים י"ע נרצח אחד אדם-מבן יותר   
 הדת את, הדת את רוצחים הם .למשפט הועמד לא

, למטה הכח בכל אותנו למשוך מנסים הם .היהודית
 רוצים הם .שלהם המעוות החולני, החילוני לעולם
 הזהב עגל את שרוצים היהודים את אליהם למשוך

 יפות מילים כמה עם אותם מושכים, הזה והעולם
 עושים הרשעים .מנהגים כמה עם, מהמסורת

 ועד ספר- בתי, בגן מהחינוך החל, מח שטיפת
 כאזרחים מוצגים החרדים – ההמונית לתקשורת

 לא, עובדים שלא ופרימיטיבים פרזיטים –' ב סוג
' וכו שלהם הנשים כלפי בזלזול מתנהגים, מתגייסים

 כל את לחסל רוצים הם .שקר זה, שקר זה אבל .'וכו
 מה כל ואת האמת את לחסל רוצים הם, החרדים

   .להוריד רוצים הם מאתנו דורש ה"שהקב
 .יכול הכל הוא ה"הקב', ה כי להם יעזור לא וזה   

 זה, נכון .נסבול אבל, יעלמו והם להם יתן לא הוא
 צונמי גלי, חושך ימי לנו יהיו, מאד מפחיד יהיה

 ְויֹום ַצְלָמֶות ַלּבֶֹקר ְוהֵֹפךְ  ּוְכִסיל ִכיָמה עֵֹׂשה", ענקיים
 ָהָאֶרץ ְּפֵני ַעל ַוִּיְׁשְּפֵכם ַהָּים ְלֵמי ַהּקֹוֵרא ֶהְחִׁשיךְ  ַלְיָלה

 בקש ה''שהקב בשעה') * "ח',ה עמוס: (ְׁשמֹו' ה
 והביא מכימה כוכבים שני נטל לעולם מבול להביא
, אדמה רעידות .ט"נ, ברכות, גמרא" לעולם מבול
 לא, הארץ כדור על יפול ומטאורים אבנים של גשם
 דבר של בסופו .בברזים מים יהיו לא, חשמל יהיה

 מכירים שאנחנו כמו העולם של להרס וגרום זה
 מהשפעותיו ניסים בניסי אותנו יציל' ה ורק, אותו

 ּוָבָאֶרץ ַּבָּׁשַמִים מֹוְפִתים ְוָנַתִּתי. "המתקרב הכוכב של
 ְוַהָּיֵרחַ  ְלחֶֹׁשךְ  ֵיָהֵפךְ  ַהֶּׁשֶמׁש: ָעָׁשן ְוִתיֲמרֹות ָוֵאׁש ָּדם

 ספר'. * (ג יואל: ְוַהּנֹוָרא ַהָּגדֹול' ה יֹום ּבֹוא ִלְפֵני ְלָדם
 חמש עלמא כל יתחשך כדין' "ב פרק שמות, הזוהר
 מתין יהון ראלדיש מעמא וסגיאין, יומין עשרה

 הנה כי) ב ס ישעיה( כתיב דא ועל, חשוכא בההוא
  לאומים:) וערפל ארץ יכסה החשך

 יעברו ה"לקב חזק שקשורים האמיתיים והיהודים   
 החושך בימי גם אור להם יביא' ה .פחד בלי זה את
' ה עבדי להיות שרוצים אמיתיים יהודים הם כי

 כי כך-כל יפחדו ולא כך-כל יסבלו לא הם לכן, לגמרי
 גם הם .אותם יציל' שה אחוז במאה יודעים הם

 את לעשות ומשתדלים מאיתנו רוצה' ה מה יודעים
  .רצונו

 – נורא יסבלו הזהב עגל אחרי שרצים ואלה   
, מתפרק הכל – בנו שהם השקר כל את לראות

 ידעו ולא זה את לסבול יוכלו לא הם, מתפרק ממש
 עגל בלי הם ומה הם מי כי, עצמם עם לעשות מה

 .נכון הלא לכיוון אותם שמכוון השטן בלי, הזהב
 את ידעו כאשר ירגישו הם איך לעצמכם תארו

 עושה והוא' ה של שליח הוא שהשטן ויבינו האמת
 עבירות לעשות אותם פיתה והוא .'ה רצון את

  .לעשות רצו הם שלהם הלב שבתוך
 כשבעה ומתוך, לשרוד ישראל-לעם יעזור ה"הקב   

 ישראל-עם רק ישאר – הזה בעולם אנשים מיליארד
 אותנו לשרת שרוצים צדיקים גויים כמה עם הקטן

  .אותנו לחסל שרוצים והרשעים
 גוג יתחיל, האיזון קצת יקבל שהעולם ואחרי   

 בחיים שנשארו העולם מכל הרשעים כל - ומגוג
 רוצים הם כי ישראל לארץ יבואו, הכוכב אחרי

 הם ולהפתעתם .מירושלים העולם כל על לשלוט
 ומאמינים מצוות שומרי טובים יהודים כאן ימצאו

 לא ה"הקב, עלינו ישמור' ה, לפחד מה אין אבל .'בה
 ישלח ה"הקב .הזו במלחמה להילחם ליהודים יתן
 הרשעים כל, הרשעים כל נגד להילחם המשיח את

  .מאד גדולה שמחה תהיה ואז ימותו
, הרוס עולם עם נעשה מה ששואלים כאלה יש   

 בנה' ה .זמני עולם הוא הזה העולם שכל אומר ואני
 וכאשר, היהודים של ההתפתחות לצורך זה את

 כי יעלם כיום שלו בצורה העולם, זה שלב יושלם
 עם אנחנו, נעלם לא אנחנו אבל – יותר צורך בו אין

 יותר הרבה למימד ונגיע קורבנות נקריב, הנצח
 נשמח, הזה השקר עולם את נשכח אנחנו, גבוה

 כל, הזמן כל' ה רצון את לעשות ונרוץ ונשיר ונרקוד
  הזמן.

 את לנו יסדר' ה, לפרנסה לדאוג נצטרך לא   
 ממצרים שיצאו ליהודים עשה שהוא כמו הפרנסה

 צריכים היו לא הם, שנה ארבעים במדבר והלכו
 שלא מצב יהיה לא .עבודות מיני בכל לעבוד ללכת
 לבוסים להתכופף ושנצטרך לשבת אוכל לנו יהיה
 לנו יהיה, דבר כזה לנו יהיה לא, לא לא לא – שלנו

 משרתים ואפילו .ובשפע צריכים שאנחנו מה כל
 את לנו לנקות ה'גוי איזה לחפש נצטרך לא, לנו יהיו

 לפנינו יתחננו, יבקשו, אלינו ירוצו הגויים .הבית
 תהיה עצמה והעבודה, לעבודה אותם נקבל שאנחנו

 שכל נבין – לנצח נגיע וכאשר .שלהם התשלום
 רק הם הזה בעולם שהתגלגלנו שנה אלפי ששת
  ...הנצח לעומת קטן פסיק

 במימד ונהיה יעלם – היום שהוא כמו העולם   
 המקדש בתי שני .נצחי יהיה המקדש ובית, אחר

 השלישי המקדש ובית, שלנו העבירות בגלל נהרסו
 ואז תשובה נעשה ישראל עם, אנחנו כי לנצח יעמוד

  .לנצח נחיה אנחנו גם
, תעלם – ישראל-מדינת לה שקוראים והמדינה   

 המדינה .הזה העולם של הרשעות כל עם תעלם היא
 היהודית הדת את גם ששנאו רשעים י"ע הוקמה

 עם חשבו הם .ו"ח ה"הקב את ישמור' ה וגם
 זה, ה"הקב נגד להילחם שאפשר שלהם הטיפשות

 אבל, פעם אף יהיה ולא דבר כזה קיים לא, שטויות
 איך יודעים הם  .להם אכפת ולא עקשנים הם

-מדינת של הנשיא להיות איך, ממשלה ראש להיות
 אבל, עלינו ישמור שכביכול צבא לבנות איך, ישראל

 את לחסל רוצים במיוחד הם .שקר הכל, שקר זה כל
  .יתן לא' ה, יתן לא' וה החרדים

 יש, אמיתיים יהודים באמת הם החרדים כל לא   
 החילונים רוב גם, רב-ערב שהם חרדים הרבה הרבה

 יהודים גם יש החילונים בין אבל, רב-ערב הם
 רק .אליו בחזרה אותם ימשוך' וה טעו שפשוט

  .ישארו האמיתיים והגרים האמיתיים היהודים
 שאמרתי מה כי יודע שלומד מי, לומר יש עוד מה   
 שכולם מנת-על ביותר פשוטה בצורה זה אומנם –

  .אמת שזה – זה את יבינו
 – עכשיו שהוא כמו הזה שהעולם שחושב מי וכל   

 להמשיך זכות הזה לעולם שיש שחושב מי, ימשיך
 רוצה רק הוא, מבין לא הוא אז – שהוא כמו

 שרוצה מי, ולכן .הרשעים של המסיבות עם להמשיך
, עכשיו זה את לעשות לו מציע אני, ה"לקב לחזור

 .   לסבול יצטרך שלא כדי להתחיל, זה ברגע להתחיל
 לחזור יכול הוא שעכשיו שחושב רב-ערב שהוא ומי

 שלו והמהות הלב כל עם לא אבל', כביכול' בתשובה
 ליבו את יודע' ה, הכל יודע' ה .יעזור לא זה –

 לא הזה אדם-והבן, אדם-בן כל של ומחשבותיו
  .ישרוד

 – האמת את שמבינים והגויים היהודים, לכן אז   
 כמו ארצות .להיגמר הולך והזמן, הזמן זה עכשיו

 כאן אנחנו, יהיו לא כבר – אותם מכירים שאנחנו
 מה לנו שתגיד ממשלה בלי נהיה ישראל-בארץ

 בגלל רק אותנו להעניש שרוצה ממשלה, לעשות
 כי אותנו מענישים .'לה להתקרב רוצים שאנחנו

 התורה את שונאים הם .האמת את יודעים אנחנו
 כל – עקום נהיה העולם .זימה מלאה הארץ וכל

 להיגמר צריך זה, זימהב יםמלא העולם וכל הארצות
 הטהור ישראל עם .לדבר סוף יהיה הקרוב ובעתיד
 חי ישראל עם, נצחים לנצח נגיע אנחנו – והקדוש

  .די בלי עד – חי
  

   3/293  ב הזה-מחזיקים בזנב של עגל 
  אור לכ"ג חשון תשע"חאור לכ"ג חשון תשע"חאור לכ"ג חשון תשע"חאור לכ"ג חשון תשע"חאסתר, אסתר, אסתר, אסתר, 

מה לומר? אני רק יכולה לומר שאנחנו צריכים 
להתכונן, אני לא צוחקת, זה לא בדיחה, זה אמיתי, 

   .נסבול –צריכים להתכונן, כי אם לא נתכונן 
צריכים להתכונן, קודם כל עם הרבה תפילות,    

ולא תמיד התפילות חייבות להיות מה שרשום 
 בתהלים או בסידור, זה גם יכול להיות פשוט שיחה

ישירות עם הקב"ה, ה' מאד אוהב את העם שלו, 
ואוהב שילדים שלו פונים אליו ישיר, והוא גם יענה 

וכדאי להתבודד כמה שאפשר רק עם  .לכם ישיר
זה ֶחֶבל, זה כמו  –הקב"ה, כי הקשר החזק איתו 

   .חבל רוחני שקושר אותנו לחיים הנצחיים
הדבר הראשון ברשימה שלנו לעשות לפני    

זה שוב, להתקשר,  - הצרות הגדולות  שיתחילו
 .לעשות קשר עם הקב"ה, קשר חזק, יום יומי

ואפילו כל שעה או כל חמש דקות, ולא משנה כמה, 
   .אבל ישיר, ִעם רצון עז להיות עובד ה'

חוץ מזה, צריכים להכין את המשפחות שלנו    
לאפשרות הזאת, שיכולה להיות בעתיד הקרוב 

ות, תהיה מלחמה ענקית, לא רק יכול להי .ביותר
אמנם כל  .שאף פעם לא היתה בעולם הזה

השחקנים במשחק הזה, במלחמות האלה, כל 
הרשעים האלה למעשה הם לא חדשים, הם היו פה 
לפני הרבה שנים, כמו נבוכדנצר ימש"ו, ונמרוד וכו' 
וכו', [זוה"ק], מה שמחכה לנו זה יהיה מאד קשה, 

משפחות שלנו ואנחנו צריכים לעזור לעצמנו ול
שלא יפחדו, שיאמינו ויהיו בטוחים שה' יציל 

   .אותנו
ת הקב"ה, שרוצים את כל אלה שאוהבים א  

 , שרוצים להיות העם שלו, שרוציםלהתקרב לקב"ה
לעשות כל רצונו, ובסך הכל שאוהבים אותו, 
שאוהבים את ה' ומשתוקקים להגיע לקשר עמוק 

לא לפחד! אנחנו הילדים האהובים של  -עם הקב"ה 
וזה  .ה', ואנחנו חייבים להיות נאמנים עד הסוף

יציל אותנו, כי ה' לא יעזוב אותנו, זה לא כמו 
גם  -במלחמת העולם השניה שיהודים נהרגו 

ם וגם הרשעים, אבל הפעם הרשעים יעלמו הצדיקי
ומי הצדיקים? מי שבוטח בה', מי  .והצדיקים ישארו

שאוהב את ה', שרוצה קשר עם ה' ובוטח בה', ומי 
אם זה מה  .שרוצה להיות עבד ה' ועובד ה' לנצח

  .אז הוא ינצל –שאדם רוצה 
לא לפחד, להכין קצת מים, אוכל, קצת פנסים,    

רים ודברים כאלה, אבל לא ומשהו להדליק, גפרו
צריך הרבה, לא להגזים, לא תצטרכו את כל זה למי 

ולא רק זה, גם עם האוכל יהיה לנו  .יודע כמה זמן
אבל אני גם  .ניסים, וגם עם המים יהיה לנו ניסים

דואגת לאלה שבחו"ל שהם כל כך סתומים עם כל 
הגשמיות, וכל כך כבדים עם הגשמיות שהם לא 

ם לא תופסים שהגיע הזמן לעזוב תופסים, היהודי
את כל זה, לעזוב את חו"ל ולעלות שוב לארץ 

אמנם ה' יציל גם יהודים בחוץ לארץ, אבל  .ישראל
טוענים כי  –לא יציל את אלה שמחכים לו 'כאילו' 

ביד  -לא! אנשים שאומרים את זה  .גם בחו"ל ינצלו
אחד יש להם סידור וביד השניה הם מחזיקים בזנב 

אני  .אז הם לא יהודים אמיתיים ...הזהב-של עגל
מזהירה לכל אלה שבחו"ל: תהיה מלחמה, בעיקר 
בחו"ל, לא בארץ בעיקר, וכל הערים הגדולות יהיו 

  .בסכנה ענקית, אבל את ירושלים הם לא יהרסו
- עוד דבר אני רוצה להגיד, שהכוכב יגיע, כוכבי   

הלכת עם השמש שלהם באמצע, זה יגיע, אל 

תדאגו, זה יגיע, אל תדאגו! אל תחשבו  תדאגו, אל
ואז הרבה מאד מן העולם יהיה מתחת  .שזה לא יגיע

ישראל תצוף על פני המים, אז -למים, אבל ארץ
ולא רק אני מזהירה  .תעשו מה שאתם רוצים

אתכם, כבר הרבה הזהירו אתכם, כדאי לקחת את 
חשבון, ולעזוב כמה שיותר מהר את כל בזה 

הברית, שתהיה מטרה גדולה -הארצות כמו ארצות
  .במלחמה, ואנגליה גם כן, ופריז וכו' וכו'

  ............כל זמן שלא קרה משהו גדול אין למי לדברכל זמן שלא קרה משהו גדול אין למי לדברכל זמן שלא קרה משהו גדול אין למי לדברכל זמן שלא קרה משהו גדול אין למי לדבר    ....שששש
עוד מעט כל העולם יקבל את המסר, ואז יהיה  .ת

ברור מאד מה לעשות, רק מה? לא תהיה לכם 
אפשרות למכור את הבתים, ולהוציא את הכסף 

   ...מהבנק, כי הבנקים יהיו סגורים
וביטחון בהקב"ה, ורצון -צריכים להכין אמונה

ושמחה לקבל משיח, לשכוח את כל הבתים 
והמכוניות, וכל ה'פאטשקריי' (השטויות) שבארצות 

  .הברית, בצרפת, בבלגיה, בכל המקומות
האם נשים תורידנה את הפיאות לפני ביאת האם נשים תורידנה את הפיאות לפני ביאת האם נשים תורידנה את הפיאות לפני ביאת האם נשים תורידנה את הפיאות לפני ביאת     ....שששש

  המשיח?המשיח?המשיח?המשיח?
דבר ראשון או שני שהיא  –מי שיהודית אמיתית  .ת

  .היא תוריד את הפיאה, ויש שכבר מורידות -ה תעש
  ............אבל הן מעטאבל הן מעטאבל הן מעטאבל הן מעט    ....שששש
זה לא מעט בכלל, הרבה יחסית שורפים את זה,  .ת

  .זה המבחן, זהו הבירור .אז לא –אבל אלה שלא 
הם יורידו הם יורידו הם יורידו הם יורידו     ----האם יש נשים שברגע שיקרה משהו האם יש נשים שברגע שיקרה משהו האם יש נשים שברגע שיקרה משהו האם יש נשים שברגע שיקרה משהו     ....שששש

  ............את הפיאה?את הפיאה?את הפיאה?את הפיאה?
נכון, כי זה כבר בראש שלהם, אפילו שעדיין הם  .ת

  .רידות, אבל הן כבר יודעות שזה לא בסדראינן מו
  

        293/4  םרוב העולם יהיה מתחת למי 
  מוצש"ק פר' ויצא, ח' כסלו תשע"חמוצש"ק פר' ויצא, ח' כסלו תשע"חמוצש"ק פר' ויצא, ח' כסלו תשע"חמוצש"ק פר' ויצא, ח' כסלו תשע"חאסתר, אסתר, אסתר, אסתר, 

אה! ברוך ה', ברוך ה', טוב, היום יש לי מסר מאד    
  .מאד מאד חשוב .מאד חשוב

באמת באמת, כמו שאמרתי בפעם האחרונה, אנחנו 
זמנים  .ביותרקשים נכנסים לזמנים קשים ביותר, 

שיקרו דברים שלא חלמנו שיכול להיות, אולי 
לפחות החרדים לא חלמו, כי החילונים רואים 
סרטים שמראים דברים מאד דומים למה שעומד 
להיות, ויכולים לדמיין מצב שערים ענקיות, 
מפורסמות, ערים שאף אחד לא היה יכול לחלום 

הם יהפכו לעפר וחול, ולא  -שייעלמו מהמציאות 
אם אפשר לתאר מקום  .א בנין ולא בן אדםישאר ל

בעולם שהיה בו שטחים שמגדלים כל מיני פירות 
בסוף זה יהיה מתחת למים, מים חמים,  -וירקות 

אם אפשר לתאר שרוב העולם  .לא מים קרים
שאנחנו מכירים היום יהיה מתחת למים, זה לא 

   .דמיוני, זה אמיתי
לי, ואני רק רוצה לבקש מהאחים והאחיות ש   

היהודים שרוצים קירבה לקב"ה, שרוצים לקבל 
ת המקדש משיח צדקנו ולהקריב קרבנות בבי

שלישי, מיהודים כאלה אני מבקשת להקשיב טוב ה
היום יש רשעים גדולים שמנהלים את הכל,  .טוב

כמו עם נמרוד שה' נתן  .חושבים שמנהלים את הכל
והוא  –לדור ההוא לבנות מגדל עד כמעט לעננים 

לרשעים האלה של היום לבנות עולם אכזרי, יתן 
עולם מלא שקר, וכל דבר עקום ומגעיל לחלום על 

 שנםי .לכיוון שלהם והם סוחבים את כל העולם .זה
רק מעטים שמתנגדים לזה, והם שולטים, אבל לא 
הרבה מתנגדים כי גם הם נהנים מההנאות 

   .העקומות, וזה בירור גדול כללי מאד
ור אחר, של אלה שנראים פחות אבל יש לנו ביר   

או יותר 'נורמלים', רגילים, שמאמינים במשהו 
ועכשיו יש לנו פה  .אמיתיים כביכול-כביכול, יהודים

דוקא ביניהם את המבחן הכי גדול, וזה בגלל 
העולם כמו שאנחנו -של-שאנחנו מתקרבים לסוף

   .מכירים את זה
 ובעתיד הקרוב אנחנו נראה ברור ובגדול את כל   

הנבואות ואת כל הדברים שכתובים על מה שיהיה 
בדור הזה, בתקופה הזאת שממש לפני גילוי 
המשיח, וזה יהיה קשה מאד מאד, קשה מאד 

אבל חייבים להיות חזקים מאד מאד, כי זה  .לעבור
ומכל המיליארדים של אנשים שיש  .חייב להיות

בעולם יינצלו מעט מאד יחסית, מעט גוים והמספר 
אמנם סיני, כולל נשמות ש- ים שעמדו בהריהודהשל 

היו שם ואמרו יחד נולדו אחרי מעמד הר סיני, אבל 
ניצבים ל': 'ואת אשר  עם כולם "נעשה ונשמע".

  .'...איננו פה עמנו היום
והדבר הכי קשה חוץ מכל ההרס וכל המוות    

שחשבנו הגילוי של יהודים  שנצטרך לראות יהיה
לקב"ה ולתורתו,  נאמניםה שהם יהודים אמיתיים

וזה ישבור הרבה לבבות  .ונגלה שזה לא נכון בכלל
לגלות שחברים או קרובים או אנשים כביכול 

למעשה הם מהצד הלא  -גדולים שהערצנו אותם 
וזה ישבור לנו את הלב, וזה כבר שובר לנו את  .טוב
ותשימו לב, יש אנשים שבכל מיני נושאים הם  .הלב

הם הם לא בסדר גמור, בסדר גמור, ויש נושאים שב
הם לפעמים בצד הזה, ולפעמים  .וזה מעניין מאד

קשה להבין, אבל בסופו של דבר נראה  .בצד השני
יהיו יהודים שממש לא נראים מאלה  .מי כן ומי לא

הצדיקים, ונגלה בסוף שהם צדיקים גדולים מאד, 
אני יודעת  .ואנחנו כבר מרגישים את הדברים האלה

, יהיה הרבה בכי ושברון לב שהרבה לבבות ישברו
כשיגלו אנשים קרובים מאד שלא מבינים את 

ואין לי מה לומר על כל היהודים  .האמת הפשוטה
כביכול, יהודים שבכלל לא חיים כמו שיהודים 

   .צריכים אפילו שהם כביכול חרדים
המצב של הצניעות, איך אומרים פה בארץ? על    

פור, והפאות, עם אי ...אבל ממש על הפנים! .הפנים
זה  -הכי פרוצות, והטמטום -שה' ישמור, פאות הכי

בתוך ששקועים עמוק  הכי קשה, אצל אלה
 .אי אפשר לדבר איתם מילה אחת רציני .הגשמיות



יגידו  .הם לא מוכנים, לא יודעים, לא רוצים לשמוע
בסוף: 'בבקשה לא לדבר על זה, זה מפחיד, לא 

   .רוצים לשמוע'
להם: עוד מעט יהיה כזה פחד, ולא ואני אומרת    

תהיה אפשרות שלא לרצות לשמוע, כי הרע יפול 
יהודים שיחזרו בתשובה  .מוות- עליהם בתור מכת

ינצלו, אבל אני רוצה שכל  -ואפילו ברגע האחרון 
היהודים עכשיו, ברגע זה, ברגע זה, יחזרו בתשובה, 

   .שלא יצטרכו כל כך הרבה סבל
יותר מכל דבר שקיים, אני אוהבת את הקב"ה    

ואחרי הקב"ה אני אוהבת את עם ישראל, וכל יהודי 
אפילו אם  –ככה  הצריך להרגיש ככה, ומי שמרגיש

עכשיו היא לבושה כמו פרוצה ובעלה נראה כמו 
  .הם יחזרו בתשובה -"פושטאק" 

  ........צריכים לאהוב אותם?צריכים לאהוב אותם?צריכים לאהוב אותם?צריכים לאהוב אותם?    ....שששש
  .רק אם יחזרו בתשובה .ת
  .זו הבחירה שלהם .ת            ............ועכשיו?ועכשיו?ועכשיו?ועכשיו?    ....שששש
צריכים  .אסור לרחם .ת        לרחם עליהם, נכון?לרחם עליהם, נכון?לרחם עליהם, נכון?לרחם עליהם, נכון?    ....שששש

לא  .אז נישט (לא) –לעזור להם, אבל אם לא רוצים 
לבכות עליהם אם מסרבים, כי הסירוב מוכיח שהם 

  .לא יהודים אמיתיים
עכשיו פוליטיקאים חרדים מאיימים שיפרקו את עכשיו פוליטיקאים חרדים מאיימים שיפרקו את עכשיו פוליטיקאים חרדים מאיימים שיפרקו את עכשיו פוליטיקאים חרדים מאיימים שיפרקו את     ....שששש

  ............הממשלה אם לא יפסיקו את חילולי השבתהממשלה אם לא יפסיקו את חילולי השבתהממשלה אם לא יפסיקו את חילולי השבתהממשלה אם לא יפסיקו את חילולי השבת
הכל  –א שוה כלום, כל חבורת הליצנים זה ל .ת

  .משחקים
  הפיגוע שהיה במצרים זה חלק של הסוף?הפיגוע שהיה במצרים זה חלק של הסוף?הפיגוע שהיה במצרים זה חלק של הסוף?הפיגוע שהיה במצרים זה חלק של הסוף?האם האם האם האם     ....שששש
אנחנו  .בטח, עכשיו היה זה, זה יתחיל מפה .ת

וזה ימשיך בקוריאה,  .כמעט במלחמה פה בישראל
ארה"ב תקבל מכה קשה ביותר, גם  .בארה"ב

  .אירופה, וגם איטליה שזה אדום ממש
  
  293/5  הים יעלה וידגדג את העננים 

        אור לי"ב כסלואור לי"ב כסלואור לי"ב כסלואור לי"ב כסלואסתר, 
  .אסתר בוכה מאד

  אסתר נשאלת: את רוצה לומר משהו?
אני יודעת מה עומד  .אסתר: אני לא רוצה להגיד
אוי וויי, אוי וויי, אוי  .להיות בעתיד הקרוב ביותר

וויי, אני גם מפחדת, ואפילו שאני יודעת שה' 
ישמור עלינו, אבל, מאמי, את לא מבינה כמה קשה, 

תסתכלי על  .כמה קשה, כמה קשה עומד להיות
הגלובוס, בטח אין לנו פה גלובוס, אבל תסתכלי, 

, כל האנשים, אפילו רשעים, תדמייני, כל הארצות
אפילו רוצחים, אבל זה לא משנה, כי כשה' יוציא 
על העולם את הכעס שלו, אז הכל יפול [ר' להלן 

כל עץ, כל  .בסוף המסר מדברי קדשם של הנבואות]
הגעש יתפוצצו, -בניין ענק, כל הר, האוורסט, כל הרי

 והים יעלה וידגדג את העננים, כל כך גבוה זה יעלה,
ה' לא יהרוג את עם ישראל, אנחנו נהיה  אבל

 .שקטים, אמנם מפוחדים, אבל נגיד 'שמע ישראל'
זה המפתח שלו לעוה"ב של משיח ומעבר  –היהודי 

  .']...[ישעיה ב': 'ְוִנְׂשַּגב ה' ְלַבּדֹו ַּבּיֹום ַההּואלזה 
אוי, מאמי, מאמי, ב"ה אנחנו מתקרבים לגאולה,    

מדהים, כל כך קשה להאמין, אבל זה מפחיד, כל כך 
אבל נקבל הנאה גדולה לראות איך שהרשעים 
נופלים ונעלמים, וקודם לכן הם יצטרכו לראות 
כמה שהם טעו, ושאין להם שום כח נגד הקב"ה, הם 
לא לומדים מהשכל שלהם, מההיסטוריה, שאין 

הם טפשים  .להם שום אפשרות לנצח את הקב"ה
א ברא את גדולים שחושבים שהשטן בעצמו הו

העולם, ח"ו, אבל ה' ברא אותו כמו שהוא ברא 
אותנו, אבל הם לא מבינים, אך ברגע שלפני הסוף 
שלהם יהיו להם פתאום מחשבות בהירות, 
מסודרות, ויראו את האמת למשך חצי דקה בערך, 
ואז הפאניקה הגדולה תתקיף אותם והם ימותו 

ֲהלּו ְמאֹד ר' תהלים מזמור ו', 'ֵיבֹׁשּו ְוִיּבָ בפחד עצום 
', ברש"י: 'מהו ישובו ...ָּכל אְֹיָבי ָיֻׁשבּו ֵיבֹׁשּו ָרַגע

יבושו פעם שנייה, אמר רבי יוחנן, לעתיד לבוא 
הקב''ה דן את הרשעים ומחייבן לגיהנם, והם 
מתרעמין עליו, והקב''ה מחזירן וחוזר ומראה 
גיליונין שלהם, ודן אותם ומתחייבין והוא מחזירן 

  .' ועי' תהלים מזמור ט'...ושה כפולהלגיהנם, הרי ב
סליחה שבכיתי, אבל זה לוחץ עלי מאד מה שאני    

יודעת ומה שאני רואה, ולכן תודה לה' שהוא שלח 
אתכם, כדי שאני אוכל להעביר את המסרים, וביחד 
ִעם כל עם ישראל נעבור גם את הזמנים הקשים 

  כל עם ישראל! –ביותר, ונזכה לקבל משיח צדקנו 
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        אסתר, מוצש"ק תרומה, אור לכ"ו שבט תשע"חאסתר, מוצש"ק תרומה, אור לכ"ו שבט תשע"חאסתר, מוצש"ק תרומה, אור לכ"ו שבט תשע"חאסתר, מוצש"ק תרומה, אור לכ"ו שבט תשע"ח
הגיע הזמן להתכונן, רבותי, הגיע הזמן להתכונן! 
אתם מבינים?! הגיע הזמן! סוף סוף אחרי אלפי 

הגיע הזמן להתכונן, אבל באמת להתכונן,  –שנים 
   .לא בצחוק, זה רציני ביותר

חייבים, חייבים, חייבים, חייבים להתכונן,  אנחנו   
להיות רציניים, להפסיק עם השטויות, לחזור 

זה שטויות מה שאנחנו עושים יום יום,  .להקב"ה
אנחנו לא מבינים איפה אנחנו אוחזים, אנחנו כמו 
ילדים קטנים המשחקים רוב הזמן בִמשחקים 

  .שטותיים
למה אני לא מבינה למה, למה אתם לא מבינים,    

העולם לא מבין, למה היהודים האמיתיים לא 
כל היום כמו  .אנחנו לא רציניים .מבינים את האמת

אתם לא  .רוצים לשחק ולבלות עם שטויות –ילדים 
מבינים?! זהו! נגמר! נגמרו השטויות, נגמר השקר! 
נגמר עם כל השטויות של האופנה ושל הצ'אצ'קס 

א מוכנה ואני ל .(המשחקים) שכולם משחקים איתם
יותר, לא רוצה יותר לראות את זה, ולהרגיש את 

  .זה
העולם הזה הרבה יותר גרוע ממה שחשבתי לפני    

שבאתי לעולם הזה, אני רק תינוקת (עם תיסמונת 

-דאון) שנישלחתי לפה לתיקון אישי וגם לעזור לעם
אבל זה יותר גרוע פה  .ישראל לראות את האמת
  .בעולם הזה ממה שחשבתי

לפני שבעים  .דים, החרדים, אתם לא מביניםהחר   
שנה גמרתם מלחמה קשה, קצת יותר מלפני שבעים 

ויותר מששה מיליון יהודים הלכו  .זה נגמר –שנה 
למוות בצורה איומה! אתם לא מבינים שזה הקב"ה 

שטויות אתם מדברים:  יזההוא שעשה את זה?! א
"אין כוכב!" זה שקר! איזה שקר! בטח שיש כוכב, 

ח שיש את ה'שביט', או אם אתם רוצים לקרוא בט
לו "ניבירו", לא משנה, הוא בא, יש את כל 
הסימנים, לא צריכים להיות גאונים בשביל זה, הוא 
בא, ואתם אומרים, אפילו יש רבנים שאומרים: לא 
לפחד! זה שטויות! אין כוכב! אבל יש כוכב, ויש 

   .הוכחות, וזה ברור
הקב"ה הוא הטוב, הוא לא ואתם אומרים: "לא!    

יעשה כאלה דברים קשים לעם ישראל!" ואני רק 
רוצה להזכיר לכם את המבול, את המבול אתם 
זוכרים? למדתם על זה? המבול, הקב"ה עשה את 
 .זה כי אנחנו לא היינו בסדר, העולם לא היה בסדר

ומי נשאר חי? רק משפחה אחת וכמה חיות מכל 
טוב? הוא היה אז מה? הקב"ה לא היה ה .מין

 .מעולה, הוא תיקן את הבעיות שלנו, של בני האדם
 'ִּכי ֱאֶמת ָעִׂשיתָ הוא תיקן אותנו, ואנחנו לא בסדר 

, ַוֲאַנְחנּו ִהְרָׁשְענּו...', מתוך תפילת וידוי של יוהכ"פ
הוא בסדר גמור, ומה עם המבול? המבול! אוי, אוי, 

  אוי, זה היה משהו נורא! נורא! 
ול היו עוד הרבה דברים, הרבה אחרי המבו   

החריבו את כשהרומאים הגיעו לישראל  .דברים
 המקדש, וכעשרים  מיליון יהודים נרצחו, מה?-בית

אז ה' לא היה בסדר? הוא היה בסדר גמור, ואנחנו 
לא היינו בסדר, וגם עכשיו אנחנו לא בסדר, וה' 

והוא יציל את היהודים האמיתיים, אבל  .הוא בסדר
של שקר הוא ימחוק לגמרי, זה לא יחזור את העולם 

השקר זה -של-עוד! ותמיד כשהוא תיקן את העולם
חזר באיזו צורה, אבל עכשיו כשהוא ימחוק את זה, 
ואת כל השקרנים שעם זה, ישארו רק עם ישראל 
ועוד כמה גוים שנחשבים לטובים יותר שמאמינים 

וזה בגלל  .בהקב"ה, אבל יותר מזה לא ישארו
א הטוב, לא בגלל שהוא לא רחמן, בגלל שהקב"ה הו

שהוא טוב מאד, ובשביל זה הוא לא יתן לשקר 
  .לתפוס את העולם

ועם ישראל, אני שוב רוָצה לומר, אשה שלבושה    
בפריצות, עם פיאה עד להודעה חדשה, ועם חצאית 
צמודה וקצרה, אולי סנטימטר מתחת לברך כשהיא 

ונעליים  עומדת, וחולצה צמודה וגרביים שקופות,
עם עקבים מאד גבוהים, אתם יכולים לראות אותה 
'קליפ קלאפ, קליפ קלאפ', מגיעה לבית המקדש? 
באמת? באמת אתם חושבים לראות כזה דבר? וזה 
לא משנה כמה צדקה שהיא נותנת, ולא משנה כמה 

  צדיקה אומרים שהיא, היא לא צדיקה! 
אבל זה עוד דבר קטן לעומת מה שקורה בעולם    
כל אלה שמשתפים פעולה עם  .החרדים היום של

ישראל את -הרשעים האלה שרוצים לגמור פה בארץ
יעקב ולכל -היהדות, וזה שהם רוצים להיכנס לבית

הספר האחרים של החרדים, להכניס את השקר -בתי
זו עבירה מאד גדולה, זו עבירה ממש ענקית! וכל  –

אלה לא ישארו, הם ערב רב! אלה שמכניסים את 
ר, ואלה שמשתפים פעולה איתו, זה שקר! זה השק

  שקר! זה שקר!
אני לא רוצה  ...אז או שעושים תשובה או ש   

וכל אלה שרוצים להיות טובים עם  .להמשיך
הרשעים, רוצים להגיד שהצבא זה 'צבא קדוש' של 
קדושה, מה עושה את זה "קדוש"? זה באמת קשה 
לדעת, כי עד כמה שאני מבינה זהו מקום של 

ינופת, של עבירות ענקיות שהורסות נשמות ט
אבל זה עוד כלום, זו רק ההתחלה, כי  .טהורות

- המטרה של הרשעים פה, אלה שהקימו את מדינת
 .ישראל, היתה לחסל את הדת היהודית, שלא נדע

כאילו לגרום למצב שבו הקב"ה יפסיק להיות -כאילו
אבל זה לא יקרה, הם לא מבינים, הם  .ִעם ָהָעם שלו

ושבים שיש להם כח יותר מהקב"ה, כביכול, הם ח
חושבים שיש להם את השטן שהם מתפללים אליו, 
שכאילו יש לו ח"ו כוחות יותר מהקב"ה, שהם 

אבל הם לא יכולים לנצח! שתדעו, כל  .יכולים לנצח
הגדולים' של הרשעים, מה שהם קוראים, - ה'כביכול

הם בעצם עובדי ע"ז, אפילו עד כדי הקרבה של 
אתם  .נות, הקרבה של בני אדם וילדים קטניםקרב

לא יודעים עם מי יש לכם עסק! זהו השטן כנגד 
הקב"ה, וזה הדבר הכי מצחיק, הכי משונה, כי 
יודעים אבל לא רוצים לדעת שהקב"ה ברא את 

ישראל להילחם דוקא נגדו, -השטן כדי לעזור לעם
והמלחמה הזאת עכשיו של  .הכל כדי להגיע לנצח

זוהי  –כנגד השטן, שזה היצה"ר עם ישראל 
המלחמה האמיתית, כי זה יביא אותנו לעלות 

  .ולעלות עד ָלֶנַצח
        במה נתכונן?במה נתכונן?במה נתכונן?במה נתכונן?    ....שששש
להתכונן בזה שנבנה גטו ולא נצא מהגטו שלנו,   .ת

 .לא לתת לרשעים להיכנס ולא לצאת אליהם
הקב"ה כבר ילחם את המלחמות, אין לנו ממה 

שנהיה סגורים עם התורה, ועם כל מה  .לפחד
שכתוב בתורה, עם כל מה שה' רוצה מאיתנו,  
שנלמד יומם ולילה, שנעשה את החגים ואת כל 
המנהגים שלנו כמו שפעם, ובלי כל השטויות, ובלי 
כל הפיצ'יווקעס (הצעצועים) של העולם הזה, רק 

  אמונה וביטחון בהקב"ה! –פשוט ולענין 
        כה?כה?כה?כה?אסתר, למה את בואסתר, למה את בואסתר, למה את בואסתר, למה את בו    ....שששש
כי אתם לא מבינים שממחר יהיה עוד יותר   .ת

גרוע, ואחרי זה כל יום עוד יותר גרוע, עוד יותר 
הציונים הולכים להוריד עלינו כאלה  .ועוד יותר

  תקנות, כאלה חוקים, ה' ירחם!
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        שע"חשע"חשע"חשע"חירושלים, נר שישי דחנוכה תירושלים, נר שישי דחנוכה תירושלים, נר שישי דחנוכה תירושלים, נר שישי דחנוכה תבנימין, בנימין, בנימין, בנימין, 

אני רוצה לומר לכולם, אין ספק בכלל, נכנסנו    
כל אדם  .לזמנים האחרונים שלפני הגאולה השלימה

שרוצה לראות יכול בקלות לראות שכל העולם 
הפוך והפוך, ששום דבר הוא לא כמו שפעם; לא מזג 

לא כמו כבר  האויר, לא הים, לא האדמה, שום דבר
קיינוסים עולים, כי הקטבים הצפוני האו .שפעם

אני לא  .הארץ-והדרומי נמסים מבפנים, מתוך כדור
אעבור על כל הדברים האלה כי אתם כבר שמעתם 
את זה הרבה פעמים, אבל כדוה"א עם כל מה שיש 

אדם עכשיו, לא משנה מה, -עובד נגד הבן –בטבע 
  .אדם-זה עובד נגד הבן

ל אוכל, לצוד כל כך הרבה שנים התרגלנו לגד   
חיות וכו' בשביל אוכל, ועכשיו החיות הם פחות 
בכמותם, והדגים מתים במיליונים, והמצב של 
החקלאים מאד קשה, כי אי אפשר לסמוך על מזג 

הכל משתנה, ואנחנו  .אויר רגיל כמו שהיה פעם
הארץ, על סף -רואים ברור שאנחנו, תושבי כדור

ני "רגיל", מימן, וגם גרעי-מלחמה ענקית, עם פצצת
ואפשר להעיף טיל  .עד כמה שזה יכול להיות רגיל

דיסי, עד -קוריאה עד לארה"ב, עד לוושינגטון- מצפון
ביץ', עד ליוסטון, עד לדלאס, -לבוסטון, עד למיאמי

פרנסיסקו, איפה שאתם רוצים, -אנג'לס וסן-עד לוס
זה ממש עולם שקשה להאמין שעברנו לגור בעולם 

  .שכזה
או  1948, 1947היה אומר לנו, בשנת אם מישהו    

לא היינו  –שזה יהיה העולם שיש לנו עכשיו  1950
אבל זהו המצב, ומה  .מאמינים בשום פנים ואופן

שעומד להיות זה יהיה כ"כ קשה שיהיה קשה לנו 
 .להבין איך מישהו יכול להמשיך לחיות! עד כדי כך

ולא רק המלחמה, גם ההשפעה של הכוכב, או 
סיסטם', ה'ניבירו', השביט, זה לא -לארסו-ה'מיני

 .צחוק, זה יתקיים, וזה מה שמפריע כעת לכדוה"א
זה שליח ה' כדי להרוס את היצה"ר, להרוס את 

אחרא, שנהפך -העולם שנהפך למקום של הסיטרא
ועמורה, ולהוציא - למקום של רישעות, של סדום

- מכל זה את היהלומים, היהלומים שהם היהודים
סיני -שמות יהודיות שעמדו בהרהאמיתיים עם נ

  .ונשמע-ואמרו נעשה
אני רציתי רק לתת לכם תמונה כללית, ועכשיו    

דיברנו הרבה פעמים  .נדבר על ארץ ישראל
שירושלים זה המקום הכי בטוח בעולם, וזה נכון, 
אנחנו יודעים שזה יהפך לעיר פליטים, מתי ואיך 

' ג': ישעיה דאני לא יודע, אבל ככה כתוב  -בדיוק 
אני רק  .'...'ְוָהָיה ַהִּנְׁשָאר ְּבִצּיֹון ְוַהּנֹוָתר ִּבירּוָׁשָלם

משער שמי שישאר לשרוד בתקופה מסויימת יגיע 
 –לירושלים, ויכול להיות ֶשַּמה שכתוב 'בירושלים' 

אבל מה שכן חשוב, זה  .הפרוש זה כל ארץ ישראל
שכל יהודי שמרגיש בלב שלו שהוא יהודי, ושהוא 

לעזוב את הגשמיות, אף שהוא יודע שמעט מוכן 
אנשים יעשו את זה רק בגלל שאיזה אוטיסט אמר, 
אבל חוץ מאוטיסט כמוני יש גדולים שאומרים 

מציעים לו  –כמוני, שכל יהודי שרוצה לשרוד 
לעזוב את כל הגשמיות המיותרת, ולהגיע לארץ 

  .ישראל, זה יהיה לטובתו ולטובת המשפחה שלו
 ,עם כל כולו לקבל משיח צדקנו יהודי שרוצה   

אני  .צריך עכשיו לארוז את הדברים להגיע לא"י
ומה שכתבתי גם  ,יודע שלא קל לבוא לארץ עכשיו

כן לא יהיה מספיק בשביל לשכנע את כולם לבוא, 
אבל אני חייב להגיד זאת, חייב לומר: מי שרוצה 
להיות במקום הכי בטוח, ולא רק הכי בטוח, אלא 

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

  .יותשעומדים לה
-עולם-שתדעו, מלחמת .עכשיו זה לא הכל   

- המשחקים של צפון .שלישית תתחיל עוד מעט
קוריאה והאיראנים יחד עם הרוסים, עם מה 

הבירה של א"י, זה -שטראמפ אמר שירושלים זה עיר
קצת מענין להגיד את זה בדיוק עכשיו, זה יפה מאד, 
אבל הוא ידע שזה יביא תסיסה גדולה בעולם, אז 

 .קצת משונה, אבל זה פועל לפי התכנית שלהםזה 
ולא רק זה, הוא אמר עכשיו ברור עוד פעם שלא 

המערבי לא יהיה בידים של - יכול להיות שהכותל
   .היהודים, וזה הקפיץ את הערבים עוד יותר

הסעודית יש -בערב .אבל יש עוד דברים מעניינים   
שחושבים שזה לא כל כך הגיוני שהערבים הם כל 
כך נגד ישראל, למה? כי אין סיבה לכך, צריכים 

מעניין  .להיות דוקא נגד איראן, ולא נגד ישראל
הצעיר  .ממש עולם משוגע-אז יש לנו ממש .מאד

הזה שלקח את השלטון בערב הסעודית עשה גם 
נו, מה יש  .םאיזה סרטון שעושה צחוק מהאיראני

להגיד? לא תהיה מלחמה?! זה ברור! הם הולכים 
  ה' ישמור!  .ה' ישמור –לזה, וזה יהיה 

אבל זה לא יהרוס את כל העולם, רק ה' ישירות    
להרוס את העולם, והוא  –יכול לעשות את זה 

יעשה את זה דרך הכוכב, שזה יהרוס את רוב 
עזוב אבל לא רוצים להאמין, לא רוצים ל .האנושות

את המשחקים, את השטויות, ואת האינטרנט, את 
היוטיוב, וכל הדברים הטמאים שכולם מתעסקים 

  .איתם
העולם כבר  .העולם ממש ירד בצורה איומה   

אנושי, זה משהו שלפני כמה שנים חשבנו -אפילו לא
שזה לא קיים, אבל באמת זה היה תמיד, רק 

 גדולים הסתתרו, לא ראינו אותם-הכי-שהרשעים
ברור, לא ידענו שהם מוכנים לעשות כאלו דברים 

אני לא יכול אפילו לעבור על כל הדברים  .איומים



שהם עושים, איך ומאיפה הם מרויחים את כל 
קשה אפילו לדמיין מה  .הכספים הענקיים שיש להם

הם עושים, אבל הם סחבו את רוב האנושות איתם, 
  .הורידו אותם למטה למטה

ם אנשים טובים פה ושם, אנשים יש עוד בין הגוי   
האמת, -שמוכנים להקריב את עצמם על מזבח

ואצל היהודים אנחנו צריכים  .נשארו, אבל מעטים
טוב שכל נשמה יהודית, ואני אומר את -לדעת טוב

 –זה כל הזמן, כל נשמה יהודית שעמדה בהר סיני 
ינצל! אפילו אם הוא תנצל, שיהיה לכם ברור! ית

  .יחזיר אותוה'  –עושה עבירות 
אז לא לפחד, אני מבקש מהיהודים לא לפחד, זה    

 .לא יהיה קל, אבל לא לפחד, רק להחזיק באמת
זה התורה של  -זה הקב"ה, האמת  –והאמת 

ולא להסתכל שמאלה ולא ימינה, לא  .הקב"ה
כפי שאנחנו אמרנו כמה  .להיכנס לכל השקרים

פעמים שתהיה אנטישמיות גדולה בעולם, בכל 
נות, ואכן עכשיו יש בלי סוף, ובצורה איומה, המדי

גם בגרמניה, גם באנגליה, גם בשבדיה, וגם בכל 
  .הארצות

  ............גם אצל המוסלמים מופיעה אנטישמיותגם אצל המוסלמים מופיעה אנטישמיותגם אצל המוסלמים מופיעה אנטישמיותגם אצל המוסלמים מופיעה אנטישמיות    ....שששש
ולא רק המוסלמים  .אצל כולם שם, לא משנה .ת

מוסלמים -שמה, אלא זה מעודד גם את הגוים הלא
הלב האמיתית שלהם, את הדרך -להראות את נטיית

האמיתית שלהם, את השנאה העמוקה שלהם 
באירופה, כל גוי כמו שאמרנו, נולד עם ֶגן,  .ליהודים

 .שונאים את היהודים .זה אנטישמיות -כשהֶגן הזה 
הכלל, אבל מעטים,  לא תמיד, כי יש יוצאים מן

ואפילו אם עושים פרצוף כאילו שהם  .מעטים מאד
הידידים שלנו, אבל הם רק מחכים לרגע שהם 

   .יכולים לחסל אותנו
ושוב אני אומר: המדינה הגיעה לעולם בתפקיד    

החינוך -משרד .של: "הפתרון הסופי של עם ישראל"
-רוצה להרוג את הדת שלנו, ואנחנו מוצאים ספרי

הספר וכו' וכו' וכו', כמו - חילוניים בתוך בתי לימוד
עושים כאילו 'בידור דתי',  .שדיברנו בלי סוף על זה

אבל זה לא דתי, זה חילוני, זה מקלקל את הילדים 
שלנו, וזה כל הרצון שלהם: לקלקל את האידישקייט 

ומי  .שלנו, להפוך אותנו לגוים, זה מה שהם רוצים
אוי  –שתף פעולה אוי לו! מי שמ –שנותן יד לזה 

לו! מי שנותן לעצמו להיות קנוי, לאפשר לכך 
   .אוי לו –שקונים אותו עם כספים 

הספר הפרטיים -יהודים! תתחילו לבנות את בתי   
פה ושם  .זה לא מקום לחינוך –ה'בית יעקב'  .שלכם

- ספר שקוראים לזה 'בית יעקב' שאולי- יש איזה בית
גם בחיידרים, אולי יש בזה עוד משהו יהדות, אבל 

במצב קשה  –הספר, הרוב -וגם בישיבות, וגם בבתי
 –מי שלוקח מרשעים כסף  .מאד, קשה מאד מאד

שמות כ"ג: 'ְוׁשַֹחד לֹא בסוף הוא נהיה עבד שלו 
   .'...ִתָּקח, ִּכי ַהּׁשַֹחד ְיַעֵּור ִּפְקִחים

וכך  –הדעה, כך אומרים -המאה הוא בעל-בעל   
החיים שלנו פה -ולכן זה קורה בכל שטחי .האמת
הזהב, שפשוט שולט -ובחו"ל זה פשוט עגל .בארץ

 .הוא מכתיב את כל מה שקורה .על כל העם כמעט
הגוים שמה שונאים יהודים, לא אוהבים אותם, 

הם  .והם ג"כ נמשכים לכל הגשמיות, וזה הרס, הרס
כבר לא יודעים מה זה אידישקייט אמיתי, אפילו 

י'ס ויש חסידויות, ויש ישיבות, אבל ֵלב, לב, שיש רב
  .לא מרגישים שם את זה –נשמה 

ואחרי המלחמה נקבל  .ולכן נעבור עכשיו מלחמה   
'ביקור' מהכוכב, ה'מיני סולאר סיסטם', ה'ניבירו', 

האמיתיים, נראה מי -ואח"ז נראה מי הם היהודים
שקשור לקב"ה באמת, נראה מי באמת רוצה את 

טוב בלי כל הגשמיות ומי לא, נראה -ושכול-העולם
ואז בע"ה נוכל  .שקר-אמת ומי איש-מי הוא איש

המקדש השלישי, ולחזור -להמשיך ולבנות את בית
  .סוף .ל'ערב שבת', אבל הפעם בלי החטא

  שאלות ותשובות:שאלות ותשובות:שאלות ותשובות:שאלות ותשובות:
כל הענין הזה עם טראמפ וירושלים, מוזר מה כל הענין הזה עם טראמפ וירושלים, מוזר מה כל הענין הזה עם טראמפ וירושלים, מוזר מה כל הענין הזה עם טראמפ וירושלים, מוזר מה     ....שששש

שקורה כאן, נראה כאן משהו כמו הצגה בשביל שקורה כאן, נראה כאן משהו כמו הצגה בשביל שקורה כאן, נראה כאן משהו כמו הצגה בשביל שקורה כאן, נראה כאן משהו כמו הצגה בשביל 
  ............לגרור את האיזור למהומות ועימותיםלגרור את האיזור למהומות ועימותיםלגרור את האיזור למהומות ועימותיםלגרור את האיזור למהומות ועימותים

- בדיוק מה שאתה אומר, וטראמפ הוא לא 'אדם .ת
אני  .צפוי', יש לו תפקיד, והוא שייך אליהם-בלתי

אמרתי את זה פעם אחרי פעם: הוא שייך אליהם, 
מה שקורה, וזה מה שאמור לֵהיָעשות  והוא יודע

עכשיו, רוצים להתחיל מלחמה, והם בדרך, רק שהם 
-יש להם לוח .לא רוצים להתחיל את זה לפני הזמן

זמנים, כי הם חייבים להיכנס לבונקרים לפני 
זה הכל,  -אז לכן  .שנראה יותר מדי טוב את הכוכב

  .הם כולם שייכים ביחד לַמאפיה אחת גדולה
  ............הסעה"ח, הם המנהלים את הכלהסעה"ח, הם המנהלים את הכלהסעה"ח, הם המנהלים את הכלהסעה"ח, הם המנהלים את הכל    וראשיוראשיוראשיוראשי    ....שששש
זרה שנשארה אצל הגוים -זה נכון, זו העבודה .ת

ואצל הנוצרים, ובמיוחד הקתולים, מאז ימי הבית 
וכשהם עשו את  .זה פשוט נשאר אצלם .השני

- הנצרות הם פיתחו את זה, אבל זה נשאר עבודה
אמנם יש כאלה בכנסיה שהם עם נטיה למשהו  .זרה

שזה כמובן לא אמיתי, אבל קצת כאילו אמיתי, 
 –אמיתי, אבל אלה הקתולים -יותר בכיוון של כאילו

זה  .וזה כך כל הזמן .זרה-הם ממש עובדים עבודה
זרה, ההם -נראה שהם ממש אותם עובדי העבודה

שיצרו את הנצרות ברומא, מהתקופה שקונסטנטין 
  .הקיסר קבע שזו תהיה הדת של רומא

ושלים של שריפת ושלים של שריפת ושלים של שריפת ושלים של שריפת הערב התקיים מעמד גדול בירהערב התקיים מעמד גדול בירהערב התקיים מעמד גדול בירהערב התקיים מעמד גדול ביר    ....שששש
פאות נכריות, באו מאות אנשים ושרפו פאות רבות, פאות נכריות, באו מאות אנשים ושרפו פאות רבות, פאות נכריות, באו מאות אנשים ושרפו פאות רבות, פאות נכריות, באו מאות אנשים ושרפו פאות רבות, 
והיתה התרגשות גדולה, מכרו את הזכויות למצוות והיתה התרגשות גדולה, מכרו את הזכויות למצוות והיתה התרגשות גדולה, מכרו את הזכויות למצוות והיתה התרגשות גדולה, מכרו את הזכויות למצוות 

  ............זרהזרהזרהזרה----ביעור עבודהביעור עבודהביעור עבודהביעור עבודה
צריכים לשרוף את כל  .ב"ה, בדרך הנכונה .ת

שיהיה  .זרה- הפיאות ואת כל מה ששייך לעבודה
זרה, וזה לא רק -לעבודה ותברור: שהפאות שייכ

זרה, אלא -בגלל שהשיער ההודי זה תקרובת עבודה
מפני שכל הדבר הזה לשים שיער של אדם אחר 

ולהגיד שזה "כיסוי ראש", אפשר להשתמש במילה 
  .'מצחיק', אבל זה פשוט טימטום

היה נראה עד לאחרונה שהיצה"ר הוא שניצח היה נראה עד לאחרונה שהיצה"ר הוא שניצח היה נראה עד לאחרונה שהיצה"ר הוא שניצח היה נראה עד לאחרונה שהיצה"ר הוא שניצח     ....שששש
יג יג יג יג בענין הזה של 'הפאה הקדושה', שבזה הוא השבענין הזה של 'הפאה הקדושה', שבזה הוא השבענין הזה של 'הפאה הקדושה', שבזה הוא השבענין הזה של 'הפאה הקדושה', שבזה הוא הש

והנה פתאום עמ"י מתעורר, והנה פתאום עמ"י מתעורר, והנה פתאום עמ"י מתעורר, והנה פתאום עמ"י מתעורר,     ............את הנצחון הסופיאת הנצחון הסופיאת הנצחון הסופיאת הנצחון הסופי
היה גם לאחרונה אדם אחד היה גם לאחרונה אדם אחד היה גם לאחרונה אדם אחד היה גם לאחרונה אדם אחד     ............ממש 'נס חנוכה'ממש 'נס חנוכה'ממש 'נס חנוכה'ממש 'נס חנוכה'

שבתו היתה חולה, הוא ניגש ושאל את אחד שבתו היתה חולה, הוא ניגש ושאל את אחד שבתו היתה חולה, הוא ניגש ושאל את אחד שבתו היתה חולה, הוא ניגש ושאל את אחד 
הגדולים הידועים: 'למה אתה לא אוסר את הגדולים הידועים: 'למה אתה לא אוסר את הגדולים הידועים: 'למה אתה לא אוסר את הגדולים הידועים: 'למה אתה לא אוסר את 
הפאות?', והוא השיב לו שהוא יודע שלא ישמעו הפאות?', והוא השיב לו שהוא יודע שלא ישמעו הפאות?', והוא השיב לו שהוא יודע שלא ישמעו הפאות?', והוא השיב לו שהוא יודע שלא ישמעו 

  ....בקולובקולובקולובקולו
בטח, למה שישמעו לו? גם בכל החסידויות נתנו  .ת
מצב של הדבר הזה להגיע לקטסטרופה, לפעמים ל

  ...מה-לומר-רוצה-לא-בחתונות זה נראה כמו אני
  ........מה התחדש בענין הכוכב?מה התחדש בענין הכוכב?מה התחדש בענין הכוכב?מה התחדש בענין הכוכב?    ....שששש
מאד מתקרב, מרגישים בכל העולם, גם פה, ודרך  .ת

אגב, אני לא בטוח שמטאורים אינם אלו שגורמים 
שנתיים -לפני כשנה .להצתות השריפות בקליפורניה

היו גם שריפות ענקיות ליד טקסס, ובתוך טקסס, 
גם שם זה הופיע בצורה מוזרה מאד, על שטח גדול 

וגם באירופה  .מאד, וזה מאד מתאים למטאורים
היה, ובספרד, אז אני אומר לכם, לדעתי זה בא 

ובכלל יש  .המצב מאד קשה –ממטאורים, ואם כן 
דים עכשיו, ואפילו הרבה יותר מטאורים ואסטרואי

נאס"א השקרנים אומרים זאת, הם מספרים שכעת 
עומדת להיות קבוצה של אסטרואידים שתגיע או 
לכדוה"א עצמו או שיעברו בדיוק ליד זה, אבל הכל 

   .שטויות מה שנאס"א אומר, זה לבלבל אותנו
לפני כשנה, אולי שנתיים, ראש הכנסיה הרוסית    

כולל  –ים חשובים יחד עם אובמה, ועוד כמה אנש
הגיעו כולם לקוטב הדרומי, ולא  -הנסיך צ'ארלס 

יודעים למה, יש שם בסיסים שאליהם אפשר 
להגיע, אני בטוח שהם באו בשביל לראות את 

הם באו  .ה'ניבירו', כי משם רואים את זה הכי טוב
והלכו, ולא סיפרו מילה מה הם עשו שם, וזה הדבר 

   .היחידי שיכול להיות
ו הכל שם נמס, יש מקומות ממש חשופים עכשי   

הדרומי ללא שלג! אני בטוח שיש להם גם -בקוטב
כן אפשרות לראות משם מאד טוב את הקונסטלציה 

י שהיה לנו את הקב"ה ח"ו, לולֵ  .הזו, את השביט
 –הזה כמו שזה עכשיו -והיינו מסתכלים על העולם

היינו יוצאים מדעתנו, היינו הופכים להיות ממש 
ים לגמרי, כי קשה לבלוע את זה, קשה משוגע

לחשוב על זה, אבל מאחר שאנחנו יודעים שה' 
אז אפשר  –הבטיח לנו שהוא יציל את כל היהודים 

  .עוד להסתדר עם זה באיזו שהיא צורה
וכל האנשים האלה הם ממש טיפשים, טיפשים    

הנחש היה טיפש, מה שהוא ניסה  .בדיוק כמו הנחש
פשרי לבצע את זה, כי ה' א-לעשות זה היה בלתי

בסופו של דבר לא יתן להפיל עד כדי כך את 
גם עכשיו אלה  .האנשים שלו, שהוא יצר אותם

שבאים מן השטן הם באותו המצב, והם מנסים 
לעשות את אותם הדברים, וזה לא ילך, הם לא 
יכולים להתמודד עם הקב"ה, הם לא יכולים לעצור 

  .הם ייעלמוואת הקב"ה, 
שה' יצר היה בשביל התכנית שיש לו, כל מה    

תכנית לקחת את הנשמה היהודית, שזו היצירה הכי 
אהובה שלו, ולהפוך את זה למשהו ענקי, משהו 

ר את זה, כי אני גדול מאד, אבל אני לא יכול לתא
  .זה יגיעבעצמי לא יודע לאן 

  ).2נספח  20המשך שאלות ותשובות בעלון (
  

  295ח  ואז יגיע המשי
        ירושלים, י"ג טבת תשע"חירושלים, י"ג טבת תשע"חירושלים, י"ג טבת תשע"חירושלים, י"ג טבת תשע"ח    בנימין,בנימין,בנימין,בנימין,

אני מאד עצוב. יש איזה שקט שמפריע לי    
מאד מאד. הרעש בעולם קצת נרגע, אמנם 
שמחה וששון באירן, ויש איומים מפה ומשם, 
ומתחת לרדאר כולם מתכוננים למלחמה, אבל 
שקט. וגם פה, בארץ ישראל, שקט! נכון, נפלו 
שלשה טילים בדרום ופוצצו איזה בנין, אבל 

חד עם זה שקט. והשקט הכי קשה לי זה י
השקט שפתאום כל החרדים שנלחמו נגד 

 נעלמו! שקט! שקט! שקט! –הגיוס 
אין הפגנות גדולות. הכל שקט. נכון, היום    

משה יש איזו אסיפה, אבל בסך הכל -בזכרון
שקט. וזה מפריע לי מאד מאד. וכאילו, מה? 
שכחנו?! המצב בארץ כל כך קשה, החילונים 

סים לגמור את היהדות, רצח בדם קר! הם מנ
בטוחים שברגע שיעשו את זה הם יהיו 
השולטים, ושהם יוכלו לעשות כל מה שהם 

  רוצים, לחלל שבת, לעשות מה שרוצים. 
והם מנסים כל יום, ברדיו, באינטרנט, בכל    

מיני מקומות, לצייר את החרדים כאויבים. 
התמונות שהם מציירים במלים שלהם את 

זה מזכיר לי את הקריקטורות של  - רדי הח
הנוצרים איך שהם ציירו את היהודים. הם 
שכחו שהם 'כאילו יהודים', אבל לא, הם עדיין 
רוצים להיות מדינה כמו כל המדינות, הם לא 

מצוות. - רוצים לתת לנו לחיות כיהודים שומרי
מה פתאום?! לסגור בשבת?! כל יהודי יכול 

י שהוא רוצה ח"ו, וצריך ליהנות מן השבת כפ
  ולא איך שהתורה מצוה.

הם לא תפסו את האמת, אחרי כל כך הרבה    
שנים, מאדם הראשון ועד היום, מאברהם 
אבינו ועד היום, לא תפסו שזה לא ילך! 

יכול, הוא הבורא של העולם -שהקב"ה הוא הכל
כולו עם כל מה שיש בו, ועם כל הכוכבים ועם 

א את כל כל מה שיש בכל הקיום. הוא בר
המציאות שקיימת בכלל. והם רוצים להילחם 
נגדו, כמו אותו הטיפש שקראו לו נמרוד, עם 
עוד הרבה טפשים כמוהו, אנשים שהיו בטוחים 
שהכח שלהם, חס ושלום, יותר מהקב"ה. והם 

  כולם נפלו, ונעלמו.
והדור הזה מלא עמלקים, מלא מכל הרשעים    

מהרשעים קטן -שחיו אי פעם, ויש לנו אוסף לא
ישראל ובתוך מה שהם -האלה פה בארץ

ישראל". אבל זה לא יעזור - קוראים "מדינת
להם כלום, הם לא יוכלו לנצח את הקב"ה, 
ואפילו אם יהיו רק עשרה יהודים, גברים, ִמְנָין, 

זה יהיה מספיק, זה יהיה  –להילחם נגדם 
  מספיק בשביל לגמור אותם ָלֶנַצח.

, הם בטוחים אבל הם לא מבינים את זה   
שהם יכולים לשרוד ולהפוך את המקום הזה 
למרכז לעבודה זרה. הם בטוחים שאפשר 

הבית -לבנות על הקבר של דוד המלך ועל הר
מקדש לעבודה זרה, ח"ו. אבל זה מה שהם 

  רוצים לעשות, ימח שמם וזכרם!
אבל מה שעומד להיות, דיברנו כבר, יהיו    

י כל הזמן זמנים מאד קשים, מאד מפחידים. אנ
אומר ליהודים: לא לפחד, זה לא יעזור לפחד, 
רק להידבק לה' עוד יותר חזק, אבל לא לפחד, 

זה שהזמנים  –לא לפחד!! אבל מה שיהיה כן 
לא  –יהיו קשים ביותר. והיהודים האמיתיים 

יצטרכו לחפש אותם, ולא יצטרכו להעביר 
אותם בכל מיני נסיונות בכדי שנראה מי הם, 

ה' ישלח לעוה"ז געגועים! וזה יהיה כי פתאום 
רק לנשמות היהודיות, רק הם יקבלו את 
הגעגועים האלה, יהיו להם געגועים חזקים 

  מאד לאמת, לקב"ה.- ביותר להגיע קרוב מאד
והגעגועים האלה לא ֵירגעו עד שנגיע לבית    

המקדש. ואז זה ישאר איתנו, וככה תהיה 
בלי  הבחירה האחרונה. הבירור האחרון יהיה

 –בחירה, לא תהיה אפשרות בחירה, כל יהודי 
לא תהיה לו ברירה איך להילחם נגד זה, כל 

זה יתפוס אותו מהראש עד אצבעות  –יהודי 
הרגלים, בתוך הלב שלו, בתוך הקישקעס 
(המעיים) שלו, בתוך הראש שלו, הוא לא יוכל 
להילחם נגד זה. יהיו לו געגועים לאמת, 

עים לכל מה שטוב, לכל געגועים לצניעות, געגו
מה שכתוב בתורה. הוא יבכה, הוא יבכה שהוא 
כל כך מחפש את האמת, הוא כל כך לא ֵידע 
מה לעשות עם עצמו, עם התשוקה להגיע רק 

  לאמת. 
, ונראה בעינים את האמת. ואז ואז יגיע המשיח   

יקרו כל מיני דברים שכתובים בנבואות, ואנחנו 
ישראל, כולם, -כל עם –נגיע לגאולה השלמה בע"ה 

ילדים ונשים וגברים, אבל זה לא יהיה הרבה, לא 
הרבה. זה יהיה משהו דומה למספר של האנשים 

-שיצאו ממצרים. והרבה יעלמו, הרבה 'כביכול
  החושך.-יהודים' יעלמו כמו במצרים במכת

כל יהודי, כל יהודי אמיתי שיש לו נשמה של    
יהודי אמיתי, יש בתוך הנשמה הזו אהבה בלי גבול, 
אהבה לקב"ה ולתורה, וה' יפעיל את זה חזק, ואז 

ישראל. הרשעים -אף אחד לא יוכל לעצור את עם
ֵיעלמו והאהבה תישאר. מעט גוים שנחשבים טובים 

  ישראל יהיה שלם.-ישארו, אבל עם
נולדים עם ָהֶרֶגש הזה, לפעמים מוצאים את כלנו    

זה גם אצל יהודי שהוא רחוק, כשהוא רואה יהודי 
חרדי או ילד חרדי, עם פיאות, עם ציצית, וזה תופס 
לו את הלב, והוא אפילו גם לא יודע למה, אבל זה 
תופס לו את הלב, וזה מתחיל את הגעגועים, זה 

לו מפעיל את הגעגועים שיש בלב, הגעגועים הל
שכל הקשר עם העבודה זרה לסוגיה כמעט גמר את 
זה, 'כאילו', אבל זה אף פעם לא נגמר, רק צריך איזו 
שלהבת, איזה אור פתאומי בכדי להדליק שוב את 
 הניצוץ הזה, וזה מה שיקרה, וכך ה' יציל כל יהודי.

  ).3נספח  20שאלות בעלון ה(המשך 
  

  )20-18( הבאים:   תוכן המסרים בעלונים 
   ' יוציא את כל היהלומים מתוך הזבל ה 
  כל העולם נברא עבור הנשמה היהודית   
  הנשמה היהודית היא נצחית   
  המסכנים שחיים בשביל הגלידה והאופנה   
   תפוסים עם השקר  
  העולם שלנו לקראת הסוף   
  בכל מקום יש מלשינים, יש מרגלים   
                הסוף יהיה לפי הסדר הבאהסוף יהיה לפי הסדר הבאהסוף יהיה לפי הסדר הבאהסוף יהיה לפי הסדר הבא    
    להיות בגן עדןהרגשתי מה זה  
  חשבון   בלי האמת אומרת אתאני  
  האמת   אבל זו, אתכם מפחידאני  נכון, 
     כאן!כבר משיח ה 
  ה  אני רוצה לחזור הבית 
  י   זבל של וולט דיסנהדלים על וג 
  ו  משיח עם העיניים שלננראה את ה 
    נובפניתגלה תעדן ה-גןלוהכניסה  
  הבחירה היא לחיי נצח או אבדון לנצח   
  אני עם ה' עד הסוף יהיה מה שיהיה... 
     !?מבינים לא אתם! הסוף זה 
   עדן  בגן שלי למקום מתגעגעת 
  סיני-בהר שהיו הנשמות כל חיים כאן 
  שנה  2000 שמחנו שלא כמו נשמח  אז 
   ל... הזה מהעולם תיהיה המעבר ירושלים 
  אנחנו נעבור למימד אחר 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
 דיסקהו את העלוניםחינם הרבים ניתן לקבל  לזיכוי
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ניתן  * בפרסומים פרטים. ח"ר ערב מידי נערכות
-077לשמוע את המסרים המעודכנים בטלפונים:  

* נותרה כמות קטנה של . 0799-177-555 ,263-8885
דיסקים וספרים בעברית ובאנגלית עם המסרים 
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ָּדָבר, ִּכי ִאם ָּגָלה סֹודֹו ֶאל ֲעָבָדיו ִּכי לא ַיֲעֶׂשה ה' "

  "   עמוס ג',ז'ַהְּנִביִאים...
  

   296/1 ' יוציא את כל היהלומים מתוך הזבל ה 
        מוצש"ק פרשת וישב, כסלו תשע"חמוצש"ק פרשת וישב, כסלו תשע"חמוצש"ק פרשת וישב, כסלו תשע"חמוצש"ק פרשת וישב, כסלו תשע"חאסתר, אסתר, אסתר, אסתר, 

כן, כן, אני מאמינה שהשבוע יהיה שמח    
כביכול, זאת אומרת לא שיהיה שמח, יהיו 

ויהיה איום  .הרבה מצבים קשים ומפחידים
אמנם עדיין יש טיפשים  .גדול על כל העולם

אני  .שלא רוצים להאמין, אבל אוי לטיפשים
רוצה להגיד לכם שהקב"ה הולך להרוס כמעט 
את כל העולם, והוא ישאיר רק את אלה 

וכל השקרנים, וכל העקומים,  .שמאמינים בו
אבל זה לא  .יעלמו –וכל אלה שנלחמים נגדו 

יודעים את זה מהנבואות דבר חדש, אנחנו 
מה  .וכו', אז זה לא צריך להיות הפתעה גדולה

ההפתעה הגדולה באמת? שזה כבר עכשיו הולך 
   .זה כבר התחיל, ויהיה מדהים ומפחיד .להיות

 ...רב וכל מיני-עם ישראל מלא גוים וערב   
כל אלה, אפילו אם יש  .שלא שייכים אלינו

שמים להם זָקנים ארוכים ופאות ארוכות ו
לא יעזור, הוא יחשוף  –תפילין כל יום וכו' 
והיהודים האמיתיים,  .אותם וימחק אותם

בבקשה, בבקשה, תחזרו לקב"ה, גם החרדים 
 -  כי אם לא .לחזור לקב"ה –וגם החילונים 

בצורה קשה ביותר, לחזור הקב"ה יכריח אתכם 
 .עד שתבינו מה האמת, עד שתקבלו את האמת

ד, חוץ מזה שעוד מעט אין כ"כ הרבה מה להגי
  .נראה מלחמה גדולה מאד מאד

  
  שאלות ותשובות

        איפה תתחיל המלחמה, בארץ או בעולם?איפה תתחיל המלחמה, בארץ או בעולם?איפה תתחיל המלחמה, בארץ או בעולם?איפה תתחיל המלחמה, בארץ או בעולם?    ....שששש
כמה שאני יודעת זה יתחיל גם פה, וגם  .ת

  .בקוריאה, פחות ויותר באותו הזמן
  ..האם אז תפסיק כבר הרדיפה בענין הגיוס? .ש
ישכחו לגמרי מהגיוס, אבל אנחנו נצטרך  –גיוס  .ת

  .להוכיח את עצמנו
        סוהר בגלל הגיוס?סוהר בגלל הגיוס?סוהר בגלל הגיוס?סוהר בגלל הגיוס?----ומה יהיה עם אלה שבביתומה יהיה עם אלה שבביתומה יהיה עם אלה שבביתומה יהיה עם אלה שבבית    ....שששש
לא לדאוג, ה' לא ישאיר את האנשים האמיתיים  .ת

עולם שניה -סוהר, זה לא מלחמת-שלו בבית
זאת  .שהצדיקים הלכו, שלא נדע, עם הרשעים

אומרת שהם גם כן מתו, כי ה' שלח גם את 
זה  –אבל עכשיו  .הרשעים וגם את הצדיקים למוות

לא יהיה ככה, רק הרשעים ילכו, וה' יבנה את 
  .העולם החדש על הצדיקים

        מתי יתחילו הרבה נשים להוריד פיאות?מתי יתחילו הרבה נשים להוריד פיאות?מתי יתחילו הרבה נשים להוריד פיאות?מתי יתחילו הרבה נשים להוריד פיאות?    ....שששש
הכל ישתנה, והיהודים  –ברגע שתהיה מלחמה  .ת

, לא רק הפיאות, האמיתיים יבינו שהם לא בסדר
 בקרוב אני מרגישה שממש .הצניעות-אלא כל חוסר

אנחנו נראה דברים מאד מפחידים, דברים שלא 
אני יודעת שייעלמו  .יכולנו לחלום עליהם שכך יהיה

אני  .ערים שלימות, אני יודעת שהפחד יהיה עצום
אני גם יודעת  .יודעת שהעולם לא ֵיָרֶאה כמו פעם

ירושלים, ואין ספק בזה,  זה –שהמקום הכי בטוח 
וזה  .ירושלים תהיה עיר הפליטים –מכל העולם 

אבל בסוף כשמשיח  .יהיה מאד קשה, קשה מאד
אבל מה אני אגיד  .אז הדברים ישתנו –יתגלה ברור 

  .לא פשוט, מפחיד –לכם 
כדאי שבכל אופן יהיה קצת מים, קצת אוכל    

 זה לא נחשב .בבית, שיהיה על מה לבנות את הנס
אפילו אלה שיצאו ממצרים לקחו  .פחות ביטחון בה'

זה הכל  .איתם מה לאפות וזה נשאר ארבעים יום
שאנחנו צריכים קצת, שיהיה לנו, שלא נתחיל בלי 

לא לפחד, לא  .כלום, ועל זה כל הנס יהיה בנוי
לפחד, אבל זה יהיה מפחיד, אי אפשר להגיד שלא, 

ישמח מאד, כי העולם הזה שהוא  –אבל מי שִעם ה' 
כ"כ מלא רשעות לא יכול להמשיך עוד דקה, כי אם 

אני לא יודעת ח"ו מה ישאר, זה חייב להיגמר,  –כן 
ואיתנו,  ,וה' יוציא את כל היהלומים מתוך כל הזבל

נה את העולם החדש, עולם הרבה היהלומים, הוא יב
   .יותר גבוה מהעולם הזה שאנחנו עוברים ממנו

 .צריכים להתכונן ליום הגדול והנוראאז אנחנו    
ונשמח, נשמח אפילו אם נצטרך לסבול, נשמח עם 

סוף יהיה סוף לשקר ולרשעות, ולכל -זה, כי סוף
  .העקומים שהולכים נגד הטבע ונגד הקב"ה

        איך להתכונן חוץ מאוכל?איך להתכונן חוץ מאוכל?איך להתכונן חוץ מאוכל?איך להתכונן חוץ מאוכל?    ....שששש
 בקב"ה, 100%-צריכים להתכונן בביטחון עצום ב .ת

  .ולא נישבר לא משנה מה נקבל הכל בשמחה,
        איפה יהיו כל הפליטים עד שמשיח יבוא?איפה יהיו כל הפליטים עד שמשיח יבוא?איפה יהיו כל הפליטים עד שמשיח יבוא?איפה יהיו כל הפליטים עד שמשיח יבוא?    ....שששש
  .הקב"ה ירחיב את הארץ, לא תהיה שום בעיה .ת

   .אסתר מתחילה לבכות מאד
  שואלים את אסתר: מה קרה עכשיו?

 .זה מפחיד רק לחשוב על מה שעומד להיות .ת
אבל יהיה יותר טוב, יהיה עולם הרבה יותר 

סליחה שפחדתי כל כך, שבכיתי, אבל זה  .שלם
יהיה מפחיד, אבל אין מה לעשות, חייבים 

מיצירת  שלבלהרוס את כל הרישעות, זה 
- הבא שאנחנו נהיה חלק מזה, העולם-העולם

 .ית לנצחהזה רק היה לזמן קצר יחסית, יחס
ועכשיו יתחיל דף חדש, וזה יהיה דבר הכי טוב, 

   .הכי נעים, הכי נותן סיפוק יותר מכל דבר אחר
לא לדאוג, אני רק תינוקת, אז אני בוכה רק    

כשאני חושבת על דברים הקשים שיהיו, אבל 
    .ה' יביא אותנו לגן עדן, לעולם שכמו גן עדן

  

  296/2ת  כל העולם נברא עבור הנשמה היהודי 
        מוצש"ק ויגש, אור לו' טבת תשע"חמוצש"ק ויגש, אור לו' טבת תשע"חמוצש"ק ויגש, אור לו' טבת תשע"חמוצש"ק ויגש, אור לו' טבת תשע"חאסתר, אסתר, אסתר, אסתר, 

גם אני רוצה לכתוב על הדבר שכולם צריכים להבין, 
דבר שהוא הבסיס של בריאת העולם, וכמו שהילד 

זו הסיבה  –ישראל כתב: הנשמה היהודית -מאיר
וכן, כן, הסיבה שהוא  .שהקב"ה ברא את העולם

ברא את כל העולם, עם כל הפרחים, עם כל החיות, 
 –עם כל מה שיש: השמים, הגשם, האדמה, העננים 

והגיע הזמן  .הכל אך ורק בשביל הנשמה היהודית
ולא  .עכשיו של הגאולה השלמה, זה מאד קרוב

זה תמיד הנשמה  –לשכוח את העיקר, והעיקר 
   .היהודית

רק  –רה וכל מה שמדברים כל החדשות שקו   
היא הסיבה שבכלל יש קיום  -הנשמה היהודית 

לעוה"ז, אבל ה' כבר השלים את מה שהוא צריך 
בעוה"ז בשביל הנשמה היהודית בעולם כמו שאנחנו 

זאת אומרת שהנשמה היהודית  .מכירים את זה
 תוברגע שממש נגמר .עכשיו מגיעה לשלב חדש

 – ת המקדשיהגלות, ונתחיל להקריב קרבנות בב
הנשמה היהודית כבר לא תלך יותר לעבירות, 
ואנחנו נעבור שנים רבות של משיח צדקנו, ואז 
נוריד את כל הקליפות שאספנו בעוה"ז, ואז הנשמה 
הטהורה תגיע לשלב עוד יותר גבוה שאני לא יכולה 

  .לתאר
קו אבל יהודים, יהודים, תחזיקו חזק בתורה, תנָ    

בית, ותהיו שלמים עם -את הנשמות, תעשו בדק
 אנחנו עוברים לשלב הרבה יותר גבוה,הקב"ה, כי 

ורק הנשמה היהודית עם הגוף שה' נתן לה יכולים 
   .לעבור את המצבים הקשים ביותר שעומדים לפנינו

אמת, ואני מבקשת מאד מכל היהודים את הז   
האמיתיים לשמור את כל מה שה' ביקש מאתנו, 
ולזרוק את כל הצעצועים של העוה"ז, ולזרוק את 
כל הפיאות, וכל העגילים, וכל השטויות, וכל 
המכנסים הצרים של הגברים, וכל המסיבות 

-םהמטופשות, וכל הדברים הרעים שלא שייכים לע
להידבק בקב"ה  ., לנשמה היהודית בכללישראל

לגמרי! ואם תגידו לי שזה משעמם, ושבקיץ צריכים 
אז אני בוכה עליכם, כי  –הלימודים וכו'  חופש מכל

אתם לא יהודים אמיתיים, אין לכם נשמה אמיתית, 
  .ולכן אף אחד אפילו לא יצטרך להגיד קדיש עליכם

אז אנא, עמ"י, הסוף מגיע, תתכוננו, תעשו    
התבודדות ותקשרו קשר עם הקב"ה, כי זה הדבר 

ואם בסופו של דבר אתם  .היחיד שיציל את כולם
ים שאתם בכלל לא יהודים אלא גוים, אז גם מגל

תתבודדו ותבקשו מהקב"ה להציל אתכם כגוים, כי 
זה לא צחוק, זה אמיתי,   .זה גם מין סוג של חיים
  .אוי לכם –ואם אתם לא מאמינים 

  .אסתר מתחיל לבכות חזק
        מה קרה, אסתר, למה את כל כך בוכה?מה קרה, אסתר, למה את כל כך בוכה?מה קרה, אסתר, למה את כל כך בוכה?מה קרה, אסתר, למה את כל כך בוכה?    ....שששש
אני לא בוכה סתם, אני בוכה כי אני מרגישה  .ת

 .שבעתיד הקרוב יהיו אסונות איומים וגדולים
יהיו אסונות נגד היהודים,  .משהו שאי אפשר לתאר

אני מרגישה, אני מרגישה אסונות נגד היהודים 
  .ונתחיל חזק את הדרך לגאולה .בארץ ובחו"ל

אסתר ממשיכה לבכות חזק, ואומרת: מה אני    
תגידו  .לעשות? כולם צריכים לחזור בתשובהיכולה 

לכולם: תפסיקו להיות טיפשים, תפסיקו להיות 
טיפשים! לחזור בתשובה! כל ההצגות המטומטמות, 
כל הסרטים המטומטמים, כל השטויות שהם 
הולכים לעשות, איזה, איזה, איזה טיפשות, איזה 

  בזבוז של חיים!
לם הזה, ה' נתן לנו לחיות מאה ועשרים שנה בעו   

אם אנחנו ממלאים את זה  .אפילו פחות, לא משנה
מה  –עם דברים טובים, עם אמונה ובטחון בה' 

אוי לנו, אוי לנו מה שעומד להיות,  –ואם לא  .טוב
  .מה שעומד להיות

  לא לפחד, הנשמה היהודית תחיה לנצח!
  

  296/3ת  הנשמה היהודית היא נצחי 
        תשע"חתשע"חתשע"חתשע"חמוצש"ק ויחי, אור לי"ג טבת מוצש"ק ויחי, אור לי"ג טבת מוצש"ק ויחי, אור לי"ג טבת מוצש"ק ויחי, אור לי"ג טבת אסתר, אסתר, אסתר, אסתר, 

רמה, לרוב -אני רוצה לומר שהדור הזה פשוט תת
אין שכל בכלל להבין את האמת הכי פשוטה, את 
הסיבה של עצם קיומם של כדור הארץ ביחד עם כל 
הכוכבים ועם כל מה שיש בחלל, מה שאנחנו רואים 

אי אפשר לראות  .ומה שאנחנו לא יכולים לראות
לו את רוב הבריאה, ולא מבינים, אפילו ה'כאי

יהודים חרדים' לא רואים ברור שהקב"ה ברא את 
  .הכל, הוא המציאות היחידה בבריאה

ברא  קב"הואת האדם, את הנשמה היהודית ה   
מעצמו, ולכן בנימין כתב על הגעגועים של כל נשמה 
יהודית שמרגישה געגועים להקב"ה שזוהי ההוכחה 

ויהודי  .הגדולה ביותר שזה אמת, שהוא הכל יכול
מתגעגע להיות תמיד אחד עם הבורא, כי אמיתי 

הוא עשה את הנשמה  .הוא באמת חלק של הבורא
וזה חייב  .הזאת כביכול מחלק שלו, מהקב"ה עצמו

  .להיות נצחי
        למה את בוכה כל כך?למה את בוכה כל כך?למה את בוכה כל כך?למה את בוכה כל כך?    ....שששש
סליחה שאני בוכה, אבל אני מרגישה מאד חזק  .ת

 .שהולך להיות משהו כ"כ קשה שאי אפשר לתאר
 .אני לא רוצה להגיד, אבל הולך להיות משהו נורא

אבל זה חייב להיות, כי  .לא דווקא פה, יותר בעולם
 .נגמר .היהודים לא רוצים להבין .לא רוצים להבין

עכשיו צריכים להבין: אי אפשר להישאר  .הכל נגמר
כדאי לצאת מהשקר ולהגיע אם אפשר  .באותו בוץ

הלב ואת כל  לארץ ישראל, ולפתוח את המוח ואת
ואם הוא לא יכול  .המהות של הבן אדם להקב"ה

  .אז להגיע להקב"ה בכל אופן –להגיע לארץ ישראל 
צריכים לחיות אך ורק לעשות רצון ה', ליהנות    

רק לרצות בעתיד לקבל  .מהמצוות שה' נתן לנו
משיח צדקנו, לא בעתיד הרחוק, אלא מה שיותר 

עם כל המהות ואחרי זה נשמח עם כל הלב,  .קרוב
של הבן אדם, שסוף סוף אנחנו מתפטרים מהיצר 

לא צריך את כל התשוקות האסורות, את כל  .הרע
  .הדברים האסורים, צריכים רק מצוות בשלימות

כ"כ  .לעשות ולהיות אחד עם הקב"ה, זה הכל   
 .פשוט, וכ"כ מסובך לכל כך הרבה יהודים, אוי וויי

בעתיד הקרוב יהיו דברים מאד מפחידים,  .לא לפחד
תתפללו, תגידו  –כשאתם מפחדים  .לא לפחד

  .תהילים, ה' איתנו
  

  296/4ה  המסכנים שחיים בשביל הגלידה והאופנ 
        טבת תשע"חטבת תשע"חטבת תשע"חטבת תשע"חאסתר, אסתר, אסתר, אסתר, 

העולם יהיה אחרת יודעת שבעתיד הקרוב אני    
לא יודעת בדיוק, אבל דבר  .לגמרי, אולי קצת יתהפך

 .חשוב ביותר יש להגיד, שהעולם שלנו כמעט נגמר
זה יקח קצת זמן, אבל ברגע שיתחילו המלחמות 
בגדול, אנחנו נכנסים לתקופה קשה, ונכון, לא יהיו 
הפגנות נגד גיוס, ולא יהיו הפגנות נגד הקברים, ולא 

  .מקום, רק בלאגן שלם-יהיו הפרעות סדר בשום
יהיה הזמן שכל אחד יצטרך לקשור את  ואז זה   

הקשר החזק עם הקב"ה, כל אחד בנפרד, אחד אחד, 
וכל הענין של ההפגנות  .בלי עזרה, בלי רבנים, זהו

נפש של כל מיני אנשים פשוטים הם -וכל המסירות
עשו את זה בשביל לחזק את הכלל שיהיה להם 

אבל אנחנו מחכים למצב  .נפש-רותדוגמה של מסי
  .לה 'קשה' זה אפילו לא אומר כמה קשהקשה, המי

ועם ישראל, אני רק רוצה להגיד, יש לנו בעיות    
צניעות, יש לנו בעיות של גניבות, יש לנו -של חוסר

בעיה  –בעיות של שקר גדול, יש לנו עבודה זרה 
עצומה, וכו' וכו', ובאופן פתאומי לא תהיינה שום 

וישארו  .בעיות! כל הרשעים יברחו, יהרגו ויעלמו
  .רק המאמינים, וזה הכל

בזמן שלפני הסוף ה' יקבל כבר את כל התשובות    
הוא יאסוף אותם  .של כל היהודים האמיתיים

ומי שלא פנה אליו, ומי  .כביכול, ואת אלה הוא יציל
 .לא יוכל להמשיך, הוא נכשל ונעלם –שלא מכיר בו 

לא לדאוג, כל היהודים האמיתיים ינצלו, וכל הערב 
ימחק, כולל האדומים והעמלקים, עם כל הגוים  רב

שהם שונאי ישראל, ועמ"י ישאר, ישאר עמ"י, ואז 
  .גוג ומגוג –הכי חשובה -תהיה המלחמה הכי

        איך להתכונן למלחמה? בתפילות?איך להתכונן למלחמה? בתפילות?איך להתכונן למלחמה? בתפילות?איך להתכונן למלחמה? בתפילות?    ....שששש
 .בעיקר בתפילות .בתפילות, באמת רק בתפילות .ת

יש לנו את  .לא לפחד! להיות עם ה', זה הכל
אנחנו כלום,  .יכול, אין עוד מלבדוהקב"ה, הוא הכל 

אנחנו המשרתים שלו, של הקב"ה, אנחנו עבדים 
רוצים, שאתם מה הילדים שלו שלו, העובדים שלו, 

 לשרת ., רק הואמלבדויכול, אין עוד -הוא הכלו
זה כל ההנאה של הנשמה שלנו, אין עוד  –אותו 

  .בשביל מה לחיות
והאופנה וכל המסכנים שחיים בשביל הגלידה    

אני מרחמת עליהם, זה לא חיים,  –וכל השטויות 
הם לא יודעים את ההבדל בין  .זה מוות, זה מוות

 החייםהם לא האמיתיים החיים  .חיים למוות
הגשמיים אלא החיים הרוחניים, והם מביאים 

, ולא כל שנה לצבוע יםסיפוק האמיתילאושר ול
וכל שוב את הקירות של הבית עם כל מיני צבעים, 

 .מיני דברים חדשים בבית כדי שיתחדש להם משהו
מה זה? אנחנו צריכים חידוש מהגמרא, חידוש 

-מהלימוד, איזה שטויות! איזה שטויות! מסכנים
מסכנים, מה יש להם? אין להם כלום, אין להם 

  .כלום
אבל מה שאני לא יודעת, איך, איך, איך אפשר    

כך נהיו יהיה פתאום להפוך לרוחני אחרי שהם כל 
אבל  .מטומטמים מהגשמיות, זה אני עוד לא מבינה

יכול, ואולי מתחת כל הגשמיות הזו יש -ה' הכל
נשמה באמת של יהודי, נשמה שאפשר להציל 

אני לא יודעת, כנראה שיש, אבל זה לא יהיה  .אותה
חייבים, חייבים מאד, להשתדל  .פשוט, לא יהיה קל

אז  –ם לא מאד לסחוב את הילדים לצד הטוב, כי א
לא  –אמיתי -גם הילדים ילכו ח"ו, מי שלא יהודי

   .יהיה
כי הם ילחמו נגדנו, ואפילו נגד  ,ונדע מי הם   

ויהיה מאד  .האימהות שלהם והאבות שלהם ילחמו
ברור, אין מה לעשות, זה יהיה הבירור, וגם גוי 

  .שנחשב בשמים מחסידי אומות העולם ישאר
העיקר שאני אדבר על שוב אני חוזרת, זה לא    

הצניעות, זה לא שאני אדבר על הקדושה וכו', זה 
יהיה ברור לכולם, הם יתביישו בעצמם להתלבש 

היהודים האמיתיים  .להגיד מה יודעת לא כמו אני
ירגישו מבפנים שהם לא בסדר, שהם לא יכולים 

והדברים שפעם היה  .להתלבש ככה ולהתנהג ככה
 .להם חשוב פתאום לא יהיה –להם חשובים 

פתאום הם ירגישו שאולי הם חולים, אולי צריכים 
רופא, אולי אנטיביוטיקה, יחפשו מה יביא אותם 
חזרה למה שהיה כיף בשבילם, אבל לא יהיה כיף 
יותר, רק הנאה עמוקה, שהם לא מבינים מה זה, 

  .אבל בסופו של דבר יבינו
מתי יתחילו להגיע יהודים מחוץ לארץ, לא מתי יתחילו להגיע יהודים מחוץ לארץ, לא מתי יתחילו להגיע יהודים מחוץ לארץ, לא מתי יתחילו להגיע יהודים מחוץ לארץ, לא     ....שששש

        ם, אחרי הכוכב או לפני?ם, אחרי הכוכב או לפני?ם, אחרי הכוכב או לפני?ם, אחרי הכוכב או לפני?בכחות עצמבכחות עצמבכחות עצמבכחות עצמ
אני  .זה לא יכול להיות בקלות כ"כ כשזה אחרי .ת

באמת לא יודעת, אבל אני מתארת לעצמי שזה 
יבוא משהו בתחילת המלחמה, או בין, לא יודעת 

    מסרים מבחורים אוטיסטים     בס"ד



בדיוק, אבל נראה לי שיהיה מאד קשה לבוא אחרי 
המטוסים כבר לא יהיו, והאניות יהיו מתחת  .הכוכב

לאיזה מדבר, או מתחת למים, לא יודעת בדיוק, לא 
יודעת איך זה יכול להיות, או אולי באמת כמו שזה 

  .כתוב: 'על כנפי נשרים'
        באיזה שלב יתחילו להבין?באיזה שלב יתחילו להבין?באיזה שלב יתחילו להבין?באיזה שלב יתחילו להבין?    ....שששש
  .כבר מרגישים שמתחילים להבין .ת
יש אנשים שרוצים לעשות תשובה ולא מבינים יש אנשים שרוצים לעשות תשובה ולא מבינים יש אנשים שרוצים לעשות תשובה ולא מבינים יש אנשים שרוצים לעשות תשובה ולא מבינים     ....שששש

        ............ה שהצניעות זה חשוב בענין של התשובהה שהצניעות זה חשוב בענין של התשובהה שהצניעות זה חשוב בענין של התשובהה שהצניעות זה חשוב בענין של התשובהכמכמכמכמ
הקדושה היום היא ברמה הכי  .זה לא רק האשה .ת

החרדים! והם לא -נמוכה שהיה אי פעם בין היהודים
לא הבנות ולא  .מבינים מה זה 'קדושה' בכלל

יש להם כל מיני מקורות שזה אפילו 'לא  .הבנים
מצוות, אבל שעושים -קצת', כאלו שהם שומרי

מרי מכל הנושא, והם לא מבינים שכל עיוות לג
הגישה שלהם זה ממש גישה של גוים, ולא מבינים 

  .מה זה 'קדושה' בכלל
עכשיו יש לי להגיד כזה דבר, כשאנחנו מסתכלים    

 –על צניעות, כן, יש נשים שעם כל הלבוש הצנוע 
וברגע  .והעולם מבולבל .אבל הם מהצד השני

הקטנים, אז שיתחילו כל האסונות, הגדולים או 
 .האמיתיים יתחילו להבין מדויק מבלי שנדבר איתם

הם, פשוט הנשמה תדבר אליהם, ואז יקשרו קשר 
עם הקב"ה, והוא ידבר אליהם ישירות, והם יהפכו 

   .להיות יהודים מבינים, אמיתיים, קרובים לקב"ה
רק רוצה שתבינו שזה כבר לא יהיה תלוי בכמה    

שוב, הם יתחילו, שנדבר על הצניעות כמה שזה ח
האמיתיים, להבין את זה מבפנים, ה' יביא אותם 

   .לזה בכח, בין אם ירצו או לא ירצו
כל ההסברים  –שתבינו, כשיגיעו הזמנים הקשים    

שאני אומרת או ֶשַאְּת אומרת לא יהיה אפילו 
אפשרות לעשות את זה, זה יהיה פשוט מבפנים, 

  .בתוך כל יהודי ויהודיה
  

  .296/5  תפוסים עם השקר 
        מוצש"ק שמות, אור לכ' טבת תשע"חמוצש"ק שמות, אור לכ' טבת תשע"חמוצש"ק שמות, אור לכ' טבת תשע"חמוצש"ק שמות, אור לכ' טבת תשע"חאסתר, אסתר, אסתר, אסתר, 

אני באמת סובלת  –דבר ראשון  .יש לי מה לומר
אני מרגישה חזק את הסוף של העולם כמו  .מאד

בגלל  .בקרוב מאד, וזה מפחיד אותי –שהוא היום 
 .זה אני בוכה לא מעט, בגלל זה אני עצובה לא מעט

אבל למה אני כל כך עצובה, אם אני באתי ישר 
מהקב"ה ויודעת את האמת יותר מרוב האנשים 
בעולם הזה? כי אני מרחמת מאד מאד על העם, עם 
 .ישראל, שלרוב אין להם בכלל מושג על מה מדובר

עם עגל הזהב, שזה כל העולם כ"כ הם תפוסים 
הגשמי, שהיום זה יותר מכל דור אחר מאז בריאת 

הרוב העצום של הדור תפוס עם שטויות,  .העולם
עם שקר, עם כל המשחקים הטכנולוגים הרעים 
שמבזבזים את החיים וגם מביא לחוסר קדושה 

   .בצורה בלתי נסבלת
אני בוכה בשביל כל היהודים עם נשמות יהודיות,    

עם השכל ועם היכולת  איך, .שתפוסים עם טימטום
וד תורה, איך שיש לכל יהודי להעמיק ולהבין וללמ

זה יכול להיות שהם תפוסים עם מסיבות, עם 
מכוניות, עם אופנה, עם טיולים, וכו' וכו', איך זה 
יכול להיות שהם תפוסים עם תשוקות אסורות, 
ועם כל מיני צורות של גניבה?! איך זה יכול להיות 
שאין להם שום בעיה לשקר ולהיות חלק של העולם 

? וזה עובדה! זה דור התחתון?! איך זה יכול להיות
רוב היהודים או אלה שחושבים שהם  .נמוך ביותר

רוב היהודים  .הם לא יהודים בכלל –יהודים 
הם בכלל או גוים או ערב  –שחושבים שהם יהודים 

אוי,  –רב או עמלק וכו', אבל אלה שהם כן יהודים 
אוי, אוי, נשבר לי הלב עליהם, כי הרוב ממש בכיוון 

אנשים שלא מבינים אפילו את של העקומים, של 
אפילו אם  – הם לא יכולים  .הדבר הפשוט ביותר

רוצים, להתקרב לה', כי הם כ"כ תקועים, כ"כ 
   .תפוסים עם השקר

אבל כמו שכל הזמן אני וגם כל אלה שכותבים    
אמיתי, כי ה' -מסרים אומרים: זה לא יעזור ליהודי

ויתנו יתן להם סטירות קשות עד שיתאוששו ויבינו, 
לשכל שלהם האמיתי לעבוד ביחד עם הלב, וביחד 

זה לא יהיה פשוט, זה  .עם הנשמה, עד שיגיע לאמת
יהיה קשה מאד, אבל אלה שכבר התחילו לתפוס, 

  .לא יסבלו כ"כ –וכבר התחילו לעשות מה שצריך 
 .אני מאד בוכה, כי הרוב הגדול לא רוצים לדעת   

פוארות, מצוות המ-רוצים את המסיבות, את הבר
את החתונות המפוארות, אוי, אוי, אוי, החתונות 
המפוארות, וכמה גירושים יש, שלא נדע, הרבה 

אף אחד לא מבין, לא  .לא כמו פעם .הרבה גירושים
מבין, מעט מבינים מה זה בכלל תורה, מה זה 

פסח, -כל פעם כשבא איזה חג .מצוות באמת
 מוציאים הון כסף, אבל איפה, איפה הפנימיות?

איפה זה? יש, נכון, השולחן מלא כל מיני מטעמים, 
כל מיני דברים טעימים, עם מצות הכי כשרות, וכו', 
לא חסר דבר, רק הרוב לא מבינים את זה בכלל, לא 

עוד מעט ירגישו מה  .מרגישים יציאת מצרים בכלל
 זה יציאת מצרים, עוד מעט, זה יהיה 'ׁשֹוק' בשבילם,

שהחיים יכולים  הם יהיו בהלם, הם לא חשבו
   .להיות כ"כ קשים, כ"כ לא גשמיים

 .אנחנו דור שגדל על סוכריות, עוגיות וגלידות   
שגדלו על כסף שזה הראש של הפירמידה, וזה 

 את הילדיםכן, הם שולחים  .השאיפה של כולם
לבתי ספר חרדים, כן, שולחים לחדרים, כן, יש 
 לילדים פיאות וכו', אבל, אבל יש משהו זר בכל
-הישיבות, כמעט בכל החדרים, כמעט בכל בתי

אמנם  .זרה נכנס-הזהב נכנס, העבודה-העגל .הספר
הלבישו לו כיפה וציצית וכו', אבל זה עגל הזהב בכל 

מי יכול להבין? מי יכול  .וזה המצב שלנו .אופן
להעמיק? עם מי אנחנו יכולים להתייעץ? עם 
היועצים? עם היועצות? הם כולם יודעים רק עגל 

   .ולא יותר מזה –הזהב 
סליחה שאני בוכה, אבל זה משגע אותי רק להגיד    

   .את זה, זה מפריע לי רק להגיד את הדברים האלה
ש, יש י .אוי, עם ישראל, מה יהיה, מה יהיה   

  .אוי וויי, אוי וויי לנו –מעטים שמבינים, אבל הרוב 
אבל תתכוננו, עם ישראל, תתבודדו, תקשרו קשר    

ותשתדלו לפתוח את הלב  .עם הקב"ה, עם הכל יכול
לזרוק את כל  .היהודי, את הנשמה היהודית לאמת

עגל הזהב, את כל העבודה זרה לפח, לא לפח, 
ם, שלא תראו את לשרוף את זה, להשליך את זה לי

עוד מעט לא תהיה שום  .זה, שלא תרצו את זה
ולא יהיו שום  .כשרה-לא כשרה ולא לא -מסעדה 

כשרים, ולא יהיו -לא כשרים ולא לא -משחקים 
  .שום טיולים, טיסות, וכו'

איזה חוצפה לאנשים, פשוט  .זה הכל יעלם, יעלם   
כל יום ראשון ושני נוסעים לחו"ל, בשביל מה? לא 

ביל פרנסה, סתם, סתם ליהנות מהשטויות, בש
מהשטויות של העמים, העמים שלא הביאו לנו שום 

משכו  .דבר, לא תרבות, לא שום דבר, רק צרות
אותנו לתוך הבוץ ביחד איתם, ומה? איפה אנחנו? 

  .בבוץ, בבוץ, רק בבוץ
אני מקווה שסופו של דבר בעתיד הקרוב אנחנו    

לחיים הפשוטים כולנו נבין את האמת, נחזור 
ושנתקרב מאד להקב"ה, נוריד את  .והטובים ביותר

כל המחיצות שבינינו, בינינו לבינו, שלא נדע, נגיע 
  .לאמת, לאמת, לאמת

למה צריך כל כך להצטער אחרי ששמענו במסר למה צריך כל כך להצטער אחרי ששמענו במסר למה צריך כל כך להצטער אחרי ששמענו במסר למה צריך כל כך להצטער אחרי ששמענו במסר     ....שששש
        של בן שה' יחזיר את כל היהודים אליו? של בן שה' יחזיר את כל היהודים אליו? של בן שה' יחזיר את כל היהודים אליו? של בן שה' יחזיר את כל היהודים אליו? 

 .נכון, נכון, אבל רק תבינו כמה זה יהיה מבולבל .ת
כי כשבן אדם רחוק התחתן עם איזה שיקצע [גויה], 

-הוא עשה לה איזה גיור .והוא לא מבין מה קורה
בערך שלא תופס, וכל הילדים שלו שהוא אוהב 

הם לא יהודים, הם גוים, והוא יצטרך לרוץ  –אותם 
לקב"ה ולעזוב אותם או שה' יהרוג אותם, לא יודעת 

זה לא  .תראה איזה סבל יהיה לבן האדם הזה .מה
  .הוא פשוט לא מבין ...יהיה קל, זה יהיה

חרדי שבטוח שהוא וכל המשפחה -או כשיש יהודי   
הם ממש צדיקים וטובים, אבל הם 'עד  –שלו 

ופתאום יגיע היום  .האזניים שלהם' בתוך הגשמיות
הגדול והנורא, ויתחילו להתגעגע כולם, גם כל 

חד המשפחה שלו, או שבחור אחד לא, אולי בחור א
שצריך, כי הוא נשמה של גוי, או -הוא לא יהודי כמו

של ערב רב, איך הם ישאירו אותו? מה זה יעשה 
להם? הם גם כן מבולבלים, כי הם לא יודעים מה 

רק יודעים מה זה להיות עם  .זה להיות קשור עם ה'
כן, יש להם ציצית, כן, מתפללים כל יום,  .הגשמיות

והשקר  .עם השקר כן, לומדים קצת תורה, אבל הלב
   .הזה מבלבל נורא

, ה' ימשוך אז יבוא אדם עם געגועים מאד חזקיםאז יבוא אדם עם געגועים מאד חזקיםאז יבוא אדם עם געגועים מאד חזקיםאז יבוא אדם עם געגועים מאד חזקים            
אותו חזק, לא יתן לו להסתובב ולברוח, הוא ימשוך 
אותו חזק, לא יהיה קל, אבל בסופו של דבר הבן 

הוא יקבל את זה, כי ה' יפתח לו את  –אדם היהודי 
ואם לא  .המסלול לנשמה שלו, שקושר אותו עם ה'

  .הוא יכנע ויקבל בשמחה –יהיה לו יותר שאלות 
  

  .729העולם שלנו לקראת הסוף   
  תקשורים עם בנימין ואסתר, כ"ח טבת תשע"חתקשורים עם בנימין ואסתר, כ"ח טבת תשע"חתקשורים עם בנימין ואסתר, כ"ח טבת תשע"חתקשורים עם בנימין ואסתר, כ"ח טבת תשע"ח

אני באמת מאד שמח שהגעתם למרות מזג בנימין: 
אבל האמת היא  .אויר שכזה עם הגשם והרוח

באמת -שהעולם כמו שאנחנו מכירים את זה, באמת
טוב, ומי שלא  –ומי שמאמין בזה  .לקראת הסוף

-גם טוב, טוב שנתפטר מהלא –רוצה להאמין בזה 
כי כל זה כתוב  ...מאמינים ונגיע רק עם המאמינים

ברור בתוך הספרים הקדושים, ואין בזה בכלל סימן 
  שמש בצהריים.זה ברור כ .שאלה

ואני רק רוצה לומר לכם, שאלה שלא רוצים    
'הקב"ה הוא מאד  -ים שלשמוע כאלה דברים, ואומר

טוב, ולא רוצה לגרום לעם שלו בעיות קשות כל כך, 
וזה לא יכול להיות שהוא יעשה כזה דבר לעולם 

  ...כמו שאנחנו מכירים את זה'
אז לאנשים האלה אני אומר: אתם טפשים!    

טפשים גדולים! עם הטיפשות שהיתה בכל דור 
ורצו ודור, שיהודים רדפו אחרי התאוות של הגוים, 

להיות כמו הגוים, ובסוף ה' העניש אותם חזק 
' אם אתם ...'ְוִהְבַּדְלִּתי ֶאְתֶכם ִמן ָהַעִּמים ִלְהיֹות ִלי

מובדלים מן העמים הרי אתם שלי, ואם לאו הרי 
 .ם, רש"י סו"פ קדושי...אתם של נבוכדנצר וחבריו

ובדור שלנו זה יהיה  .והפריד בין הצדיקים לרשעים
  .הבירור האחרון

זה הדור שלנו, ונעבור מעולם  –הדור האחרון    
אחרא חושב שהוא השולט, לעולם -שהסיטרא

ואלה שלא יכולים לחיות בלי התאוות  .שכולו טוב
והשקר של השטן, וחושבים שהוא יותר חזק ח"ו 

האנשים האלה  –יכול -מהקב"ה, שהקב"ה הוא הכל
ייעלמו, כי ה' יצר גם אותם בכוונה, לא סתם, הם 

נולדו פתאום מהנחש, הנחש לא נולד עם לא 
הרישעות שלו בלי סיבה, ה' שולט על הכל, הוא 

הראשון -ברא את הכל, והוא ידע מראש שהאדם
יעשה מה שהוא עשה, הוא ידע שהוא יצטרך 
להעניש אותו, והוא ידע שהנחש הוא השטן, והוא 
ידע שאי אפשר לסמוך עליו בגן עדן, ואכן בדיוק זה 

  .מה שקרה
עד היום השטן ממשיך, הנחש, השטן, הסיטרא ו   

אחרא, מה שרוצים לקרוא לו, והוא עושה לנו הרבה 
בעיות, עד כדי כך שהרשעים בטוחים שהוא הכל 

אבל ה' ברא את העולם  .יכול ח"ו, וזה הכל שקר
ככה, ואנחנו צריכים בעיקר לסמוך עליו, לבטוח בו 
בלי שום ספק, ולקבל את כל מה שהוא עושה, 

 .עת שזה לטובתינו ולטובת כל עם ישראלולד
יכול, -ולהאמין ולדעת, בלי כל פקפוק, שה' הוא כל

  .לחיות לנצחושהוא ברא את עם ישראל לנצח, 

ועכשיו הוא עושה בירור, זה לא משנה כמה    
שהנסיון שלנו קשה, אנחנו צריכים להאמין שזה לא 
 נורא, נעבור את זה, ה' יעזור לנו לעבור את זה, הוא

יעשה לנו נסים, זה לא אומר שנצא מהבוץ כמו 
שאנחנו רוצים, אלא נראה גם ניסים גדולים, ונדע 
בטוח שהקב"ה הוא הכל יכול, ושהוא יציל אותנו, 
ואנחנו נגיע לעולם הבא, ולמשיח צדקנו, וגם לחיות 

  .ולהקריב קרבנות בביהמ"ק
אבל יש לנו עוד דרך ללכת, וזו לא דרך קלה, זו    

ביותר, ונצטרך להחזיק חזק כביכול  דרך קשה
בהקב"ה, ולראות אותו, לראות אותו לפני העינים 
שלנו, לא לראות צורה, אלא להרגיש אותו, שהוא 
קיים, ושהוא מוביל אותנו, ושאין לנו מה לפחד, 

צבים הקשים ביותר, ושבכל זמן שנלך, אפילו במ
, נרגיש '...'ַּגם ִּכי ֵאֵלְך ְּבֵגיא ַצְלָמֶותנרגיש ביטחון 

רגיעה, נרגיש שמחה, שיותר ויותר אנחנו מתקרבים 
לסוף של העולם הזה, לסוף של השטן, או הס"א, או 

ואנחנו מגיעים  .הנחש, ונתפטר ממנו לתמיד
  .לנקודה הזאת

וכל אלה שרוצים את הגשמיות, שרוצים את    
החיים השטחיים ואת הטימטום, אפילו אם אתם 

ה לא אומר שיש לכם מתפללים שלש פעמים ביום ז
 .אתם צריכים להרגיש ולחפש .נשמות יהודיות

להרגיש אותו  .להרגיש שחייבים לחפש את הקב"ה
בפנים, ונתפלל עם דמעות שיביא את משיח -בפנים

צדקנו ויגלה אותו, ולהתפלל על כל עם ישראל, 
  .שנדע בטוח שהגאולה שלימה

איך אנחנו יכולים לדעת מה הסימן שבאמת כבר איך אנחנו יכולים לדעת מה הסימן שבאמת כבר איך אנחנו יכולים לדעת מה הסימן שבאמת כבר איך אנחנו יכולים לדעת מה הסימן שבאמת כבר     ....שששש
        ............הגענו לגאולה השלמה?הגענו לגאולה השלמה?הגענו לגאולה השלמה?הגענו לגאולה השלמה?

אנחנו נראה את משיח, הוא  .אני אסביר לכם .ת
אחד הסימנים הוא שהוא  .יגלה את עצמו ָלעולם

ימשוך את הנשמה היהודית חזק, ימשוך חזק מאד 
את הנשמה היהודית, לא משנה מי, זה יכול להיות 

המשיח ימשוך את  .ביותרהרחוק ביותר או הקרוב 
 .זה, הוא יעלה בכל יהודי את הטוב, ולא את הרע

הוא לא יתן להם להילחם אחד נגד השני, אלא 
הוא יסלק כל אחד שאפילו רק נראה  .לבטוח בקב"ה

הוא ְיַלֵּמד שעדיף  .שהוא רוצה להתחיל במחלוקת
להתכופף ולא לענות מאשר להילחם כאילו 'לשם 

 .זו צורה אחרת –ישעות להילחם נגד הר .שמים'
הוא הולך לטוב במקום להילחם עם הרע, הולכים 

ָׂשִמים גבול לרע שלא יוכל  –עם הטוב ואם חייבים 
אבל להתחיל פשקוילים עם כל השטויות  .להיכנס
זה לא סימן, הסימן זה אדם עניו שאוהב  –האלה 

  .את כל עם ישראל, ובורח ממחלוקת
העולם יכול  –ו ורק כאשר המשיח מגלה את עצמ   

עד  .להתחיל לקבל איזון, איזון אחר ממה שהיה
עתה לא היה אף פעם איזון, כל הזמן היה בלאגן, 

את האבות לנו  ואבל היו לנו גדולי דור, והי
והאמהות שרק הנוכחות שלהם בעוה"ז עשתה 
'איזון', אבל בדור הזה כמעט אין לנו, ודאי לא כאלה 

ם הכח לאזן כמו שיכולים לארגן את עם ישראל עִ 
פעם, רק כשהמשיח בא זה שוב יתחדש, אבל הרבה 

  .וזה יהיה בלי שקר בכלל .יותר חזק
אך נראה שבעולם המתח נרגע, עם קוריאה אך נראה שבעולם המתח נרגע, עם קוריאה אך נראה שבעולם המתח נרגע, עם קוריאה אך נראה שבעולם המתח נרגע, עם קוריאה     ....שששש

        ............וכדו', איפה כל הלחץ בעולם?וכדו', איפה כל הלחץ בעולם?וכדו', איפה כל הלחץ בעולם?וכדו', איפה כל הלחץ בעולם?
זה לא נכון באמת, שום דבר לא נרגע, חסרה רק  .ת

כבר שמו  .הכל נדלק –שניה אחת, ובשניה אחת 
בכל מקום "עצים יבשים", ורק מחכים לאיזה גפרור 

ולמעשה המלחמה  .קטן שזה ידליק את הכל
התחילה כבר לפני שבע שנים בערך, אבל עכשיו זה 

  ...בגדול-יתחיל באמת בגדול
יהודי אחד שלח לנו תמונות של טנקים של יהודי אחד שלח לנו תמונות של טנקים של יהודי אחד שלח לנו תמונות של טנקים של יהודי אחד שלח לנו תמונות של טנקים של     ....שששש

        ............או"ם (יוניפי"ל) נוסעים על הכביש ליד צפתאו"ם (יוניפי"ל) נוסעים על הכביש ליד צפתאו"ם (יוניפי"ל) נוסעים על הכביש ליד צפתאו"ם (יוניפי"ל) נוסעים על הכביש ליד צפת
"ם פה, בטח, מה הם עושים שם כן כן, האו .ת

בצפת? מילא בגבול, אבל למה בצפת? האם הם 
  ..נסעו לשם כדי לקנות קוקה קולה?

        ............אולי הגיעו לקברות הצדיקים של צפתאולי הגיעו לקברות הצדיקים של צפתאולי הגיעו לקברות הצדיקים של צפתאולי הגיעו לקברות הצדיקים של צפת    ....שששש
יש לצבא ארה"ב בארץ שני בסיסים של טילים  .ת

מה זה  .שלא נותנים לאף ישראלי להכנס לשם
ממש אומר? ברור רק דבר אחד, לא רק זאת, אלא 

אמרתי לכם, גוים שולטים  .מכרו את הארץ לגוים
על כל המקומות הקדושים 'בשקט', אבל יום אחד 
תראו, איך שהם פשוט יבואו ויסגרו את זה, לא 

  .יתנו ליהודים להכנס
עם בעיות צניעות עם בעיות צניעות עם בעיות צניעות עם בעיות צניעות     ––––והמחיצה החדשה בכותל והמחיצה החדשה בכותל והמחיצה החדשה בכותל והמחיצה החדשה בכותל     ....שששש

        ............קשות ביותר, פריצות איומה שאי אפשר להאמיןקשות ביותר, פריצות איומה שאי אפשר להאמיןקשות ביותר, פריצות איומה שאי אפשר להאמיןקשות ביותר, פריצות איומה שאי אפשר להאמין
הציונים, שזה אלה שבאו לשלוט על ארץ  .ת

 –ישראל, החבורה של הרשע ההוא בן גוריון 
למה תנובה  .התפתחו מאד, והם מוכרים את הארץ

זו ארץ  –סין  ...שייכת לסין? ועוד יש הכשר בד"ץ
שהאוכלוסיה שם אוכלת כל דבר שזז, ואנחנו עוד 
סומכים עליהם?! והם שולטים כעת על החברה 

  .ן בארץ, תעשיית החלבהגדולה למזו
כל הענין הזה של מפעלי 'טבע', מה  .ולא רק זה   

זה? זה רק לבנות משהו ענקי כדי להשתלט על כסף 
בינלאומי, ובדיוק 'חברת טבע' שיש לזה שם 

 ...בעברית, וזה כאילו 'ישראלי', וזה עומד ליפול
ומפילים את זה בכוונה, ככה מפילים הרבה חברות 

ענקיים, וגנבו אותם, וזה יפול,  שבנו! אספו כספים
והמנהלים יקבלו איזה קנס, בואו נגיד, מיליון דולר 

טנים' (כלום) בשבילם, כלום, וכל אחד, שזה 'ב
צחוק, ואף אחד לא ֵישב בבית סוהר, רק יהודי מסכן 

הוא קיבל עשרים ושבע  –אחד שקורים לו רובשקין 
-סוהר, אבל הגנבים ההם לא יקבלו בית-שנים בבית

סוהר, הם הולכים ליאכטה או לארמון שלהם 
ומי  ...בשוייץ או בקליפורניה, או באיים הקריביים

יודע עוד איפה, גם אל תוך הבונקרים הענקיים 
שלהם שהם עשו לעצמם בתוך האדמה בלי בעיות 

  ...וצוחקים על כולם
נפטר כעת הרב רבי יהושע מאמאן זצ"ל זקן רבני נפטר כעת הרב רבי יהושע מאמאן זצ"ל זקן רבני נפטר כעת הרב רבי יהושע מאמאן זצ"ל זקן רבני נפטר כעת הרב רבי יהושע מאמאן זצ"ל זקן רבני     ....שששש



קודש קודש קודש קודש ----מה קריאותמה קריאותמה קריאותמה קריאותחתם על כמה וכחתם על כמה וכחתם על כמה וכחתם על כמה וכהוא הוא הוא הוא מרוקו, מרוקו, מרוקו, מרוקו, 
            ............לחיזוק הצניעות והיהדות בציבורלחיזוק הצניעות והיהדות בציבורלחיזוק הצניעות והיהדות בציבורלחיזוק הצניעות והיהדות בציבור

כבר אמרתי שהקב"ה לוקח את השגרירים שלו  .ת
מהעולם הזה, כדי שלא יסבלו במה שעומד להיות 

  .את הרוב הוא כבר לקח .בקרוב
        ............אז הוא משאיר אותנו לבדאז הוא משאיר אותנו לבדאז הוא משאיר אותנו לבדאז הוא משאיר אותנו לבד    ....שששש
  ...אבל הוא שולח משיח –הוא לוקח אותם  .ת
בנות, יש להם תכניות בנות, יש להם תכניות בנות, יש להם תכניות בנות, יש להם תכניות ----עכשיו מדברים על גיוסעכשיו מדברים על גיוסעכשיו מדברים על גיוסעכשיו מדברים על גיוס    ....שששש

        ............לבטל פטורים של בנות דתיותלבטל פטורים של בנות דתיותלבטל פטורים של בנות דתיותלבטל פטורים של בנות דתיות
אם היו כולם מתאחדים ביחד ואומרים: זהו!  .ת

של שמונה מאות אלף  –עושים הפגנה, אבל גדולה 
אבל אלה שיושבים  .זה היה נגמר מיד –אנשים 

בכנסת הם לא מעוניינים בזה, הם מעוניינים 
וכו' שיש להם, הכבוד והכסף בכספים ובמעמד וכו' 

ויש את  .של הרשעים, של הכנסת ושל הממשלה
מה להגיד,  ...האנשים שלהם שהם קנו אותם בכסף

זה לא משהו שאפשר להילחם נגד זה כל כך בקלות, 
אבל אם רק כל עם ישראל היה מתאחד, כמו 
שפעם, והיה מראה את הכח שלו ברחוב בירושלים, 

חורים ואברכים כמו אז שיצאו מאות אלפי ב
להראות את הכח שלהם, זה לא כל כך פשוט 

  .להתחיל עם ציבור שכזה
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  בנימין מזמין את אסתר לדבר: 

אני רק רוצה לומר שהאסתר הזאת יש לה נשמה 
נשמות מאד  –ויש הרבה כמו אסתר  .מאד גדולה

גדולות, וכשיגיע משיח, כשיתגלה משיח, הם יהיו 
  ...פתאום החכמים הגדולים ביותר

  אסתר:
אני כל כך שמחה שאתם נותנים לי, אסתר, את 
הכבוד לדבר איתכם, ועם בן, ֶּבן גולדן המפורסם, 

אני שמעתי כל מילה ומילה של בן, אז מה  ...הצדיק
אני אגיד  .אבל אגיד בכל אופן ..יד?עוד יש לי להג

לכם שהיהודים חייבים לשמוע את המילים של בן, 
כי אין הרבה זמן, ואתם לא זזים, אתם רצים לכיוון 

  .וזה לא טוב –השקר 
ועוד פעם אני רוָצה להגיד: רוב היהודים בעולם    
אינם יהודים בכלל, הם ערב רב, או עמלקים או  –

רו בצורה נכונה, והם לא ֱאדומים שבכלל לא התגיי
   .זה הכל .עם ישראל

אתם לא מבינים שאנחנו עם 'פיצי' (קטנטן), וזה    
מה שישאר מכל העולם, מכל האוכלוסיה של 
העולם, מכל הרישעות של העולם, רק העם ה'פיצי' 
הזה, שהם בערך מספר האנשים שעברו את המדבר 

ואנחנו עכשיו במדבר,  .והגיעו בסוף לארץ ישראל
אנחנו הולכים ומתקרבים לארץ ישראל, לארץ ו

ישראל האמיתית, ואנחנו נגיע, נגיע, אבל כשאנחנו 
נגיע לא נצטרך להילחם על זה, נגיע ונהיה יחד עם 

המקדש, ואנחנו לא -הקב"ה, והוא יביא אותנו לבית
   .נצטרך יותר להילחם

אני מחכה ליום הזה, אני לא שמחה להיוולד    
ואני יודעת שזה קשה  .עת מחלעולם הזה בתור פגו

אני מציעה לכם לא להסתכל על  .לדעת מי הוא מה
כל אחד במשפחה ולהתחיל לחשוב אם הוא כן 
יהודי אמיתי או לא, כי ה' כבר יעשה את זה ונקבל 

לא  .את זה, נקבל את זה בהבנה, כי נבין שזהו זה
להתחיל לחשוב על אחרים, רק על עצמנו, רק 

  .לדאוג שאנחנו באמת יהודים אמיתיים
זה מאפיין יהודי אמיתי, לב טוב, רחמנות  –חסד    

לא קמצן,  .זה יהודי אמיתי –על יהודים אחרים 
אלא אדם שיודע שהוא כלום, ושהקב"ה מנהל את 
הכל, ואנחנו אמנם משתדלים לפרנסה, אבל לא 

  .ותר מדי להשתדל, כי זה סתם בזבוז כחצריכים י
כי מי  ...אנחנו כמעט בסוף וצריכים ללמוד לרקוד   

תהיה לו בעיה קשה  –שלא יודע לשמוח ולרקוד 
  ...להגיע לביהמ"ק

        ............כתוב: בואו לפניו ברננהכתוב: בואו לפניו ברננהכתוב: בואו לפניו ברננהכתוב: בואו לפניו ברננה    ....שששש
נכון, זהו, השמחה, השמחה, עם כל הצרות שלנו  .ת
 זה מאד חשוב, מאד .להיות בשמחה עם הקב"ה –

כי מה שיביא את המשיח זה יהיה השמחה,  .חשוב
  .אבל שמחה –שמחה, שתהיה רצינות 

        ............האם כבר נשברה הבצורת? ירדו גשמיםהאם כבר נשברה הבצורת? ירדו גשמיםהאם כבר נשברה הבצורת? ירדו גשמיםהאם כבר נשברה הבצורת? ירדו גשמים    ....שששש
לא, לא נגמר, וחוץ מזה מי יודע מה נכון ומה לא  .ת

ומה עם המים לא, הם  –נכון, ומה עם המים כן 
בטח גנבו את הכל כאן בארץ, כולל המים, 

אבל  –עם כלום, הם חושבים  משאירים אותנו פה
זה שטויות, זה לא יעזור להם, ה' כבר יראה להם מי 

  ...הבוס
        ........מה איתך, אסתר, מתי תהיי בריאה?מה איתך, אסתר, מתי תהיי בריאה?מה איתך, אסתר, מתי תהיי בריאה?מה איתך, אסתר, מתי תהיי בריאה?    ....שששש
אני בריאה  ...אני משתעלת קצת, אבל אני בריאה .ת

ואני שמחה, הטיסו אותי למשפחה כל כך טובה, אז 
עד שזה יהיה חשוב לכולם איך אני  ...מה חסר לי?

ולא  ...זה כבר יהיה עולם הבא של משיח –נראית 
  .ישנה בכלל, וזהו

לא  –לא להתיאש, לא להתייאש, להיות בשמחה    
משנה מה, להחזיק בקב"ה כביכול, להחזיק בו ולא 

לחפש  .לעזוב, להתקרב אליו, רק להתקרב אליו
א נפגע מאנשים אדם שאין לו 'ֶאגֹו', אין לו גאוה ול

אחרים, אדם שעובד את ה' בשמחה, ובאהבה, וכמו 
  .הוא האדם שתתקרבו אליו –עבד, כעבד ומשרת 

  
  .1298/  םמרגלימלשינים, יש בכל מקום יש  

        אור לי' אדר תשע"ח, ירושליםאור לי' אדר תשע"ח, ירושליםאור לי' אדר תשע"ח, ירושליםאור לי' אדר תשע"ח, ירושלים, , , , אסתראסתראסתראסתר
הסתלק מהעולם יהודי ענק, הרב  .אוי לנו, אוי לנו   

הרבה אנשים הרגישו  .שמואל אויערבאך זצ"ל
שבהסתלקותו מהעוה"ז נעלמה גם התקוה 

טיפה סדר, טיפה -האחרונה להשיב לעולם הזה טיפ
תקוה, מעט יכולת לחזור לאידישקייט האמיתי, 
טיפה תקוה שלא ִנֵּתן לרשעים הגדולים הציונים 
להרוס את המשפחות שלנו, המשפחות היהודיות 

 האמיתיות שה' נתן לנו, כדי להחזיק את
   .האידישקייט מדור לדור

אין אור, אין טיפת  .אבל זהו, העולם שחור מאד   
בכל מקום יש  .אור, אפילו לא נר קטן דלוק, אין אור

מלשינים, יש מרגלים שמנסים להרוס בכוח את 
האמיתי, -היהודי-הבסיס של היהדות שזהו הבית

שבו האבא לומד תורה, ואולי עובד, גם האמא 
לדים לתורה ומצוות ומעשים משתדלת לגדל את הי

טובים, ילדים שמאמינים בקב"ה עם כל הלב שלהם, 
ומשתדלים יחד עם ההורים לחיות את כל החגים 
ואת כל הדינים כמו שצריך בשמחה, שכל החיים 
מסתובבים מסביב לתורה בלבד, ולא שום דבר אחר 

  .זר
ועכשיו, איפה אנחנו? ר' שמואל זצ"ל נלחם נגד    

לצבא פה לא יותר טוב מהצבא הרוסי  הגיוס .הגיוס
או האמריקאי או הגרמני או האנגלי, ואולי אפילו 
יותר גרוע, כי שמה ליהודים יש לפחות איזו זכות 
לשמור על הדת שלהם, אולי בחלק מהצבאות 

פה מכניסים אותם  .הזרים, אבל פה אין כזה דבר
למצב גרוע ביותר עם אפשרות גדולה שֵיצאו 

  ., ה' ירחםחילונים גמורים
ועכשיו זה עוד יותר 'טוב', לא מספיק שהם    

רוצים להעביר חוק שמקבלים (מגייסים) כל בחור, 
לא משנה לומד או לא לומד, אבל עכשיו יש עוד 

הם  .דבר, הם מקבלים את כל הבנות, כל הבנות
שהן חרדיות באמת, אבל  האומרים שלא, שאל

זה לא נכון! הם יביאו וועדה  .הן פטורות –"באמת" 
כך  .של הצבא להחליט מי היא חרדית ומי לא

ירגישו את מי הם יכולים למשוך לעולם החילוני 
הרי זו כל המטרה שלהם בזה שרוצים לקחת  .שלהם

זה לא 'צבא  –צבא הגנה לישראל  .אותנו לצבא
הגנה לישראל', זה צבא שהורס את עם ישראל, 

שמתנגדים לגיוס של  רק יש רק בודדיםועכשיו 
איך  .חרדים ובחורות חרדיות, וביניהם יש מלשינים

אפשר? מה אפשר לעשות? איך נעבור את זה? זה 
חייב להיות שמשיח מופיע, כי לא יכול להיות עולם 
כ"כ חשוך, פשוט לא יכול להיות שנוכל לעבור את 

   .זה בכלל, ששלטון הֶרשע ישלוט בכל מקום בעולם
א בכל מקום בעולם, כי השכינה ובאמת זה נמצ   

כבר לא נמצאת בחוץ לארץ, השכינה היא רק פה, 
בא"י, אבל איך השכינה פה כשיש כ"כ חושך, זה 
חושך כמעט מוחלט, איך זה יכול להיות? איפה 
אנחנו? עוד מעט לא נוכל לראות אפילו לאן אנחנו 
הולכים, כ"כ הרבה חושך, זה בדיוק כמו במצרים 

ודות של נשים ולנשים עבודה של שנתנו לגברים עב
  .גברים בכדי שלא יביאו ילדים לעולם

אבל זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות,    
אני בטוחה, אני בטוחה שמשיח  .הקב"ה לא יתן

חייב להופיע, חייב להופיע בעתיד הקרוב, בעתיד 
הקרוב, וַעם ישראל, לא לעזוב את האמת, לא לעזוב 

תרדו מכל  .התורה שלנואת המסורת שלנו, את 
הספר -הגשמיות המטומטמת שלכם, תברחו מבתי

שמלמדים אפיקורסות מעורבת עם תורה ח"ו, 
ספר אחר -תברחו מכל ה'בתי יעקב' ומכל בית

שמלמד דברים אסורים! תקריבו את עצמכם למען 
  האמת!

ה' הבטיח לנו נצח, ה' הבטיח לנו עולם הבא של    
ובים, כ"כ טובים, חיים בלי יצה"ר, חיים כ"כ ט

ואנחנו מחליפים את זה בשביל כסף, בשביל דברים 
חומריים, כאלו טיפשים! היהודים צריכים להיות 

אנחנו  .חכמים, הם צריכים לראות את האמת
חייבים לחזור ולסגור את עצמנו, לסגור את עצמנו 
מן העולם של הרישעות, אפילו אם מאיימים עלינו 

האם אתם  .ורה שלנוברצח אסור לנו לעזוב את הת
חושבים שלא יאיימו עלינו ברצח?! כן, יאיימו! 

  ברגע שירגישו שאנחנו חלשים יאיימו עלינו ברצח!
אז אני מבקשת מעם ישראל, כל יהודי שיודע    

לחזור בתשובה,  –שהוא יהודי אמיתי, קודם כל 
אמיתיות, -חוץ מזה, להקים משפחות חרדיות

צריכים לבנות , אנחנו שקרובים לקב"ה ולתורה
חומה וגבולות שהתורה למדה אותנו כנגד לעצמנו 

אם היינו שומרים  .הטינופת של עולם השקר הזה
כבר מזמן היתה הגאולה,  –על התורה כמו שצריך 

מעט אבל בגלל שפרצנו את הגבולות אנחנו כ
אנחנו המשכנו עם היצר   ...אלפיים שנה בגלות הזו

ִעם מעט יהודים הרע, נמשכנו לשקר, והנה אנחנו 
 רב, שמקלקלים-אמיתיים לעומת הרבה מאד ערב

  לנו את הכל, 
יהודים אמיתיים! לשים קץ לשקר, וללכת לאמת,    

צריכים  .אפילו אם אתם מקריבים את הגשמיות
  !עם השקר ללכת לאמת! די

  
  298/2  הסוף יהיה לפי הסדר הבא 

        מוצש"ק בשלח, י"ב שבט תשע"חמוצש"ק בשלח, י"ב שבט תשע"חמוצש"ק בשלח, י"ב שבט תשע"חמוצש"ק בשלח, י"ב שבט תשע"חאסתר, אסתר, אסתר, אסתר, 
ברור, הכוכב שידוע -אני רוצה לומר לכם ברור   

בשמו ה'ניבירו' או השביט או כל השמות הידועים 
גיע אלינו בעתיד הקרוב יהוא עוד מעט בזוהר וכו', 

האם אתם חושבים שכל השינויים במזג  .ביותר
זה הכל צחוק,  ...האויר זה בגלל זיהום האויר?!

ממש בדיחה רעה של רשעים שיודעים ברור שזה 
הארץ מתחמם מבפנים, לא -בא כתוצאה מזה שכדור

 –מבחוץ, אלא מבפנים, כי הניבירו, או השביט וכו' 
הארץ, -עם כוכבי הלכת שלו מתקרב מאד לכדור

והמערכת הזו מחממת את פנים כדור הארץ, וזה 
חוץ מהכח המגנטי  .גורם לשינויים מאד גדולים

שיש לזה שסוחב עם זה כל מיני חתיכות, לפעמים 
 אבניםואלה מליוני חלל, - נקיות, של פסולתע

  .הארץ-גדולים וקטנים, שגם זה מסכן את כדור
החדש, -העולם-אז כל השקרנים שבין אנשי הסדר   

סוף  –האילומינטי וכו', שמשתדלים לשקר לעולם 
הם חושבים שהם יכולים  .החיים שלהם יגיע

להסתתר בתוך הבונקרים עם הלוקסוס שלהם, 
וחלקם ילכו מהעולם  .ה' יגיע גם לשם ..באמת?!

בצורה קשה ביותר מתחת לפני המים, מתחת לפני 
האדמה, וחלק מהם ֵיצאו עם כל המטוסים שלהם 
וכל הצבאות שלהם, והם אלה שיגיעו לארץ ישראל 

   .בשביל מלחמת גוג ומגוג
היה מלחמה, מלחמה גדולה בכל העולם, ות   

יהרוג יותר  וזה .העולם-והמלחמה הזאת זו מלחמת
וזאת  .ממיליון אנשים, הרבה יותר ממיליון אנשים

תהיה ההתחלה של כל ההשתלשלות של הימים 
ואנחנו נהיה  .שלפני הגאולה השלמה, לפני גוג ומגוג

אנחנו פה, בארץ ישראל, אפילו שיחסית  .חלק מזה
 .זה יהיה לנו הרבה יותר קל, אבל נהיה חלק מזה

 .שהם יהיו קרבנות או שייעלמו או –והרשעים פה 
 .אבל אנחנו נראה ניסים מאד גדולים, ממש גדולים

ואנחנו, היהודים האמיתיים, נרגיש קירבה חזקה 
מרגע תחילתה של מלחמת העולם בכל שלב  .לה'

השלישית, שזה בעצם קורה עכשיו, אנחנו נרגיש 
הניסים שה' יעשה -ל ה', את ניסיאת הקירבה ש

  .בשבילנו
 ואלה .יעלמו –באמת הודים היהודים שאינם י   

שהם ערב רב, עמלקים, כל מיני כאלה שלא התגיירו 
כמו שצריך, לא היה להם רצון כמו שצריך באמת 
לגיור, או כאלו שלא ידעו שהסבתות שלהם לא היו 

 .והגוים הרשעים גם כן יעלמו .יהודים, הם ייעלמו
זה יתחיל בגדול ממש עוד מעט,  .זה יהיה עוד מעט

אתם לא רוצים  .ואני מזהירה את כולם להתכונן
אדם עם קצת -לשמוע כאלה דברים? אבל כל בן
רק להסתכל  .שכל בראש יכול להבין שככה זה

המשוגעים שקורים -ולראות את הדברים המשונים
הטבע המשונים הענקיים שאף -בעולם, את אסונות

ה כמו כמות של חמש ז .פעם לא היה כאלו דברים
מאות שנה של אסונות טבע שמתרחשת במשך 

זה משהו מדהים, אבל זה  .תקופה של שנה וחצי
   .סימן שהסוף מגיע

 : קודםלפי הסדר הבאיהיה  שהסוףואני מרגישה    
תהיה מלחמת העולם, בכדי שהרשעים יוכלו לברוח 
בשקט לבונקרים שלהם, ואחרי זה הכוכב, שיהפוך 

ישראל -הו שלא נכיר, אבל ארץאת העולם למש
בודאי  .ואחרי זה יגיע גוג ומגוג .תישאר בשלמות

 .ובודאי באיזשהו מקום באמצע יהיה גילוי המשיח
  .זהו
 השקר אני מבקשת מכל עמ"י לעזוב את עולםו   

רק  .לסגור את עצמנו בתוך התורה שלנו .הזה
החיים שלנו יסתובבו אך ורק מסביב לראות ש

המנהגים ועם כל הדינים ועם כל מה התורה, עם כל 
לעזוב את  .שיש לנו בשביל להיות יהודים אמיתיים

בודאי ובודאי  .העולם הזה, כמו שרואים את זה
 –ישראל זה לא מקום יהודי, ארץ ישראל - שמדינת

   .זה מקום יהודי
אנחנו גרים בארץ ישראל, במקרה או שלא    

במקרה אנחנו חיים אמנם בשטח שהרשעים 
טו שזה שלהם, שזה שייך למשהו שקוראים החלי

מדינת  .אבל זו אחיזת עינים .לזה: 'מדינת ישראל'
זה נוצר  .זה דבר שיחלוף כמו שזה הגיע –ישראל 

הם  .על ידי רשעים, וזה יחלוף יחד עם הרשעים
ואי אפשר להתיידד איתם, אי אפשר  .יעלמו בכלל

שהם יפקחו על החינוך שלנו, לא של הבנים ולא של 
ואי אפשר לשלוח את הבנים ולא את הבנות  .הבנות
   .זה פסול!! וכל אחד חייב לסרב לזה .לצבא

רק  .אין כזה דבר להילחם עם רובים נגד האויב   
 .הקב"ה יכול לעצור את האויב האמיתי של היהודים

ומיהו האויב האמיתי של היהודים? הגוים הרשעים 
 והיהודים שאינם יהודים אמיתיים, וכל אלה

וזה בלתי  .שרוצים לחסל למעשה את הקב"ה ח"ו
יכול, הוא ברא אותנו ואותם ואת -אפשרי, הוא הכל

אנחנו נעמוד  .כל מה שקיים, ואין בכלל מה לומר
חזק נגד השינויים של הרשעים בחינוך שלנו, בדרך 

הם הופכים את המדינה הזאת למדינה  .החיים שלנו
'בערך יהודית', או סגנון 'כמו יהודי', אבל זה לא 

   .יהודי, ואי אפשר להמשיך לשתף איתם פעולה
אני שוב אומרת: אנחנו צריכים לסגור את עצמנו    

במין גיטאות, ופשוט לא לתת להם לשתף אותנו 
ולמעשה מי שהקים את  .בחיים השקריים שלהם

ה לחסל אותנו, את כל החרדים, הוא המדינה רצ
רצה למחוק את הדת של היהודים, וגם את הרבנים 

ה' ימחוק אותם, ה'  .של הדת היהודית, וזה לא יהיה
  ימחוק אותם!!!

 בקרוב מאדאגיד יותר ברור מהבחורצ'יק ההוא:    
ובעזרת ה'  .אנחנו לא נכיר בכלל את העולם הזה

של בית  אני מאמינה שתהיה לנו לפחות התחלה
  .המקדש השלישי

  
  298/3  הרגשתי מה זה להיות בגן עדן 

        י"ט שבט תשע"חי"ט שבט תשע"חי"ט שבט תשע"חי"ט שבט תשע"חאסתר, אסתר, אסתר, אסתר, 
  .אני מתחילה, אין זמן

        ............עדיין לא מאוחר! ְלָמה את ממהרת?עדיין לא מאוחר! ְלָמה את ממהרת?עדיין לא מאוחר! ְלָמה את ממהרת?עדיין לא מאוחר! ְלָמה את ממהרת?    ....שששש
א בעתיד הקרוב ובילא נכון, אין לנו זמן, הסוף  .ת

שהסוף  יםלא מבינ םאת .ביותר, ואנחנו לא יודעים
ממש 'כמו עלינו', ואין מה לעשות, רק להתכונן 
רוחנית ונפשית, לחזק חזק מאד את הקשר עם 
הקב"ה, כל אחד לפי הדרך שלו, אבל אין לנו כבר 
זמן להחזיר בתשובה, אין לנו זמן כל כך לעזור 

   .לאחרים
ועכשיו כל אחד צריך להבין שהזמן הולך ונהיה    

 .אך ורק בתשובה .הקצר, והדרך לגאולה זה בתשוב
 .זה לא קיים –ותשובה אמיתית בלי קשר עם ה' 

האדם צריך לחזור בתשובה, אם הוא מקבל מה 
שהוא רוצה או לא, הוא צריך לקשור קשר עם ה' 

לא לפחד,  .ולהאמין שכל מה שקורה לו זה לטובתו
אתם מבינים? לא  .לא מהמוות ולא מהחיים



ותר החיים מפחידים י .מהמוות ולא מהחיים
לא משנה  .מהמוות, ולא לפחד! ה' איתנו, וזה הכל

כמה פעמים שאנחנו נופלים, חייבים לקום, לקשור 
שוב את הקשר ולא לעזוב את הקב"ה לרגע, ולא 

  .וזה כל הסוד .משנה מה
-עכשיו אני רק אגיד לכם ברור: עומדת בעתיד   

הקרוב להיות מלחמה קשה ולא רק בסביבה שלנו, 
- עומדת להיות מלחמה .שראלזאת אומרת ארץ י
, זה לא ימשך הרבה כהלא ארו .עולמית קשה ביותר

שנים כמו מלחמת העולם הראשונה והשניה, זה לא 
ומיד אחרי  .יהיה הרבה זמן, אבל יהיה הרס רב מאד

הלכת שלו, ועם -זה יופיע הכוכב עם כל כוכבי
הזנבות שלו שהם באורך של אולי מיליון ק"מ, ועם 

סטרואידים ועוד אבנים מהחלל מיליונים של א
   .גדולים מאד וקטנים מאד

ומי שלא  .אני רק רוצה שתבינו: הפחד יהיה עצום   
קרוב ממש להקב"ה ומחזיק באמונה וביטחון חזק 

הוא לא יוכל לשרוד, כי אין לו נשמה  –ביותר 
עכשיו יש קצת זמן בשביל לקשור את  .יהודית
  .עם הקב"ההקשר 

כשיגיע הכוכב  .שעומד להיותשוב נחזור למה    
שלא מאמינים יכנסו לכזו פניקה שלא  הבע"ה, אל

ליהודים האמיתיים זה יהיה וידעו איך לצאת מזה, 
  יותר קל.הרבה 

רוב הרשעים יהיו בתוך המקלטים שלהם, אז    
לפחות חלק גדול של הרשעים לא יהיו על פני 

ואז יבואו דברים מאד מפחידים, בארץ  .האדמה
זה  –ישראל יהיה מפחיד, אבל זה שכל העולם יפול 

יהיה מפחיד מאד מאד, ונפחד שזה לא יגיע אלינו, 
האמיתיים יצעקו לה', יבקשו -ואז נראה שהיהודים

מי שבא"י ויצעק לה', ויבקש מה'  .מה' שיציל אותם
יואל תי ה' יציל אותו, וזהו יהודי אמי –להציל אותו 

- ַהרג' ה': 'ְוָהָיה ּכֹל ֲאֶׁשר ִיְקָרא ְּבֵׁשם ה' ִיָּמֵלט ִּכי ּבְ 
' ִצּיֹון ּוִבירּוָׁשַלִם ִּתְהֶיה ְפֵליָטה ַּכֲאֶׁשר ָאַמר ה

וכל השאר ייעלמו, כמו  .'...ּוַבְּׂשִריִדים ֲאֶׁשר ה' קֵֹרא
שהיה במצרים שרק עשרים אחוז נשארו ושמונים 

   ...ַהא .אחוז נעלמו
הרבה דברים  יהיונכון,  .ואחרי זה יבוא גוג ומגוג   

אחד אחרי השני, ורק החזקים ביותר יעברו את זה, 
 –ולא צריכים לדאוג  .כי צריכים אמונה חזקה מאד

לא לאוכל ולא לשתיה, רק לסמוך על הקב"ה שהוא 
והוא יעשה לנו נסים יותר גדולים  .לא יעזוב אותנו

לא  .מאלו שהיו במצרים, והוא יציל את כולנו
ובתוך כל זה יתחילו להגיע המוני יהודים  .לפחד

מכל מיני מקומות, מאז ועד סוף מלחמת גוג ומגוג, 
שאנחנו לא נהיה בסכנה בזה, כי זה לא יגיע לתוך 

ואז נוכל להירגע ולקבל  .ישראל, אלא רק על הגבול
משיח צדקנו כמו שצריך ולבנות את בית  את

נמשיך לכיוון אחר לגמרי, אנחנו נחיה  .המקדש
אנחנו  ...חיים שהם בלי יצה"ר, וזה יהיה כל כך טוב

 .נהיה עבדי ה' ועובדי ה', וזה יהיה כל החיים שלנו
  ...וזה יהיה משהו

כי תהיה הנאה אחרת, אין לי בכלל מילים בשביל    
אמנם אני כן  .רגשתי את זהזה, כי אני עוד לא ה

, אבל זה יהיה עוד הרגשתי מה זה להיות בגן עדן
וכל הנשמות היהודיות  .יותר גדול וטוב, עוד יותר

  .אף אחד לא יפחד יותר .יהיו
        ........למה את בוכה?למה את בוכה?למה את בוכה?למה את בוכה?    ....שששש
זה יהיה מאד קשה, מאד מפחיד, אבל לא כי  .ת

זה יהיה הרבה יותר קשה מלידה! ולא רק זה,  .לפחד
 .זה יהיה לידה גם בשביל הגברים וגם בשביל הנשים

אני מפחדת שהגברים יסבלו עוד יותר, כי הם לא 
  .יודעים מה זו לידה אמיתית

  
  299/1  חשבון בלי האמת אומרת אתאני  

        תשע"חתשע"חתשע"חתשע"ח    ק פרשת תרומה, אדרק פרשת תרומה, אדרק פרשת תרומה, אדרק פרשת תרומה, אדר""""מוצשמוצשמוצשמוצש    אסתר,אסתר,אסתר,אסתר,
 חשוב .הקב"העם אנחנו חשוב הוא שמה ש   
, מיליון אחוז –הקב"ה  עם נהיה תמידאנחנו ש
 לפי נלךאנחנו ש, משנה לא .אחוז יליוןמ

אנחנו שרשעים, רשעים ה מן ונתרחק התורה,
 -  כל וזה קודם .רשעים שהם ברור יודעים

 ומי .גויםל אותנו להפוך שמנסים, הציונים
 נגד ברור – שאיתם מי .נגדנו – שאיתם
 .ראשון דבר – הציונים נגד אז .הקב"ה

 עוד יש אז, ח"הסעה של חלק רק זה והציונים
 השני, הוותיקן – הראשון .רשעים של רשימה

 כן,, סורוס ג'ורג', שלו השם מעניין, סורוס –
 15 בגיל בערך היה שכאשר הוא סורוס, ג'ורג'

 לנאצים מראה שהיהיהודי זה היה  ,בהונגריה
 .'נחמד' אדם בן ממש, מסתתרים םיהודיה היכן
את  יש - ח "הסעה של חלק שהוא מסורוס וחוץ

, רוטשילד גם ויש, טראמפ גם ויש אובמבה
, רוטשילד משפחת באנגליה של מהבנקים

 הם -רוטשילד  של מהבנק האלה םיהודיה
מלחמת העולם  לפני כסף הון להיטלר שנתנו
   .השניה

, ואבוי אוי, אנגליה מלכת את יש .הסוף לא וזה   
, אי.איי.הסי, מלא מלא מלא ויש ...סתם לא מכשפה

, והמוסד הבריטים, הסקוטלנד יארד של, איי.בי.האפ
  .נגדינו עובדים אלה וכל
הקב"ה ל ולהידבק, חזקים להיות צריכיםאנחנו ו   

 לברוח לנו אסור .שכתוב מה ולכל שלו ולתורה
 כל על לסמוך אפשר אי, לזה לידבק רק, מזה

 שאי ויש לסמוך כאלה שאפשר יש, שלנו הרבנים
 כמו רבנים שיהיו, ככה כתוב וזה .לסמוך אפשר

סומסום בכדי  מספיק לנו יש אוהו, סומוסומים,
  ...ומעבר יורק-לניו עד מירושלים עוגה לעשות

, יכול-הכל הוא .הקב"ה עםאנחנו ש זה העיקר  
 הכל הוא, הכל, הדוד, האמא, האבא שלנו והוא

- 'ה עם רב ...ה ...ה, הרב גם הוא ולכן, בשבילנו
 לשבת,, בעיה לנו כשיש אז .כולנו של הידיעה

 להתערב ולא, לקרוא ולהתחיל הספרים, את לפתוח
 םאנחנו יהודיש לראות רוצה, הקב"ה דבר בשום
כאילו ' לא, ממש, בצניעות הן שהנשים, טובים

 בסדר שזה ...ש אמר שלי שהרב להגיד לא בצניעות',
 חצאיות המתנים, על שיורדות גדולות חגורות
 הבגדים וכל, מותר בטח זה – צרות?-קצרות

? צנוע לא שזה כתוב איפה? לא למה הצמודים?
 חשובות הכי-והכי, מותר שפאות בטח, נכון? ופאות

 להודעה עד ארוכות פאות, הפיאות עם הולכות
 בדור, אנחנו בטח, לא למה, מותר הכל זה ...חדשה

 נותנים רבנים הרבה והרבה, פעם כמו לא, אחר
, והגברים, נגיד מה, נגיד ומה, האלה לדברים 'אוקיי'

  ...הגברים
 עם, ישמור' שה בחורים, יש, טוב, כן הגברים, אוי   

 איך יודע לא שאני -צמודים  כ"וכ, צרים מכנסים
- הבתי על אדבר ולא, אסור וזה ...בכלל יושבים הם

 בגלל אסורים דברים מיני כל שהכניסו יעקב
 את הפכו כסף; מאד הרבה להם נותנת שהממשלה

 רק ולא .גדול אחד לקלקול יעקב בית של הספר-בתי
 עושים בחורים, הישיבות אוי, הישיבות עם מה, זה

 היו, בגלל זה אותם מסלקים היו שפעם דברים
, מותר הכל –? , אבל עכשיובמכות אותם מסלקים
 למלאות רוצים חינוך! אין ...יודעים לא ...מסכנים

 הם צריכים אם בין, בחורים מלא-מלא הישיבות את
   .שם להיות צריכים לא או שם להיות

 שעובר מי: ונאמר יותר, רציניים נהיה לכן, אז   
 לבושה או לבוש שהואאפילו ו, קבוע באופן עבירות
 כי, גדולה בסכנה הם אז -ם' חרדי' שהםכאילו 
 ביותר הגבוה הדור יהיה הזה שהדור רוצההקב"ה 

, איתו שלו םיהודיה את רוצה והוא, פעם אי שהיה
  .הבא לעולם מקום לו אין – שמתנגד ומי
 את יקח אחד שכל שטויות, על לריב במקום אז   

 ויתחיל, בחדר את עצמה או עצמו את יסגור, עצמו
 נכשלים שהם ממש על מה וחשבון- דין לעשות

 הבגדים כל את ולשרוף לזרוק, שלהם באידישקייט
 שהיה למה, לפעם ולחזור הפיאות, ואת, הצרים

 היו םיהודישה מתי, פעם על מדבראני ו .פעם
 ָשַמח מאדהקב"ה ש בצורה, בתפארת חיים באמת

', ה ולאהבת, ולתורה, לצניעות, לזה שנחזור, זה עם
, ומצוות תורה ורק אך מלאים חיים שנחיה .'ה ורק
  .התשובה וזו .זהו, ומצוות תורה תפילה,, הכל זה
  ?שאלות יש
    לפנילפנילפנילפני    בעםבעםבעםבעם    התעוררותהתעוררותהתעוררותהתעוררות    עושיםעושיםעושיםעושים    איךאיךאיךאיך, , , , אומרתאומרתאומרתאומרת    אתאתאתאת    מהמהמהמה    ....שששש

        ????לא יהיה כואבלא יהיה כואבלא יהיה כואבלא יהיה כואב    כדי שזהכדי שזהכדי שזהכדי שזה, , , , בכחבכחבכחבכח    אותנואותנואותנואותנו    יעיריעיריעיריעיר' ' ' ' שהשהשהשה
 שאינו את מי להעיר אפשרות שום רואה לאאני  .ת

, טוב כך כל יֵשנים שהם כאלה יש, להתעורר רוצה
 לא לכן אז ...ירביצו הם – אותם להעיר תנסה שאם
לנסות  יכולים אתם, בכלל איתם להתחיל כדאי

 .לאמת שנמשכים אלה, שרוצים אלה את רקלהעיר 
לא הם אם  .לעזור למי שממש מתנגד אפשר ואי

 יתעוררו הם לא אםו .הגבול ה' יציל אותםאת עברו 
   .אבודים יהיו הם -

 בדיחה! לא זו, משחק לא זה, להבין צריכים אתם   
אם יהודי לא חוזר בתשובה , בדיחה לא זה מוות

ודאי ערב רב, בלי ספק ואין מה בדווקא אז הוא 
-םוהערב רב שכל הדורות עבד נגד ע .להצטער

, אפילו שהרבה מהם לבושים כמו יהודים ישראל
חרדים לגמרי, והילדים יכולים יהודים אמיתיים 

 הםל אין דבר של בסופו -אבל הע"ר עצמם  –לגמרי 
יגיע  לא םה !מועלי םה, בכלל קיום זכות שום

 בכף ויהי לא םה מועלי פשוט םההבא, -לםולע
  .ויהי לא – פשוט םה, בגיהנום ויהי לא םה, הקלע

, טוב הואהקב"ה  .המציאות את להבין צריכים   
 אז – הטוב את רוצים לאאנשים  אםאבל  ,טוב כולו
 להם שיש, שרוצים אלה את להחזיר וצריכים .אין

 –עולם ב שקורים דברים מספיק יש, נטיה לאמת
  .להבין יכוליםאנשים וה
עולם ה רוב כי ,עולםה כל את להציל אפשר אי   

 –הרב  ולצערי, העצום הרובגוים, ה ודאי .רשעים
 נשמות לא, יםאמיתי םיהודי לא הם םיהודיה רוב

, יהיה זה שכך כתוב וזה .ותאמיתי ותיהודי
  .הם הדברים כך ובמציאות

        ????נמצאנמצאנמצאנמצא    הואהואהואהוא    היכןהיכןהיכןהיכן    הכוכב,הכוכב,הכוכב,הכוכב,    עלעלעלעל    דעתךדעתךדעתךדעתך    מהמהמהמה    ....שששש
  .מעט עוד, יחסית מאד קרוב במקום נמצא הוא .ת
ממש ממש ממש ממש     ----הוותיקן בולענים הוותיקן בולענים הוותיקן בולענים הוותיקן בולענים     לאחרונה נפערו בקרבתלאחרונה נפערו בקרבתלאחרונה נפערו בקרבתלאחרונה נפערו בקרבת    ....שששש

        ............ליד המבנים שלהםליד המבנים שלהםליד המבנים שלהםליד המבנים שלהם
 יותר מקום אין כי, ברור מאד שזה חושבתאני  .ת

 מאשררשעים  מלא יותר, מגעיל יותר מלוכלך,
  .להבין רוצים ולא מסרים מקבלים הם גם .הוותיקן

כתוב כתוב כתוב כתוב     ....ישראלישראלישראלישראל    עםעםעםעם, , , , בשבילנובשבילנובשבילנובשבילנו    זהזהזהזה    ----    שקורהשקורהשקורהשקורה    דברדברדברדבר    כלכלכלכל    ....שששש
[תהלים ָּדְכָים' ָּדְכָים' ָּדְכָים' ָּדְכָים'     ְנָהרֹותְנָהרֹותְנָהרֹותְנָהרֹות    במדרש על הפסוק: 'ִיְׂשאּובמדרש על הפסוק: 'ִיְׂשאּובמדרש על הפסוק: 'ִיְׂשאּובמדרש על הפסוק: 'ִיְׂשאּו

    עלעלעלעלגוים גוים גוים גוים הההה    אתאתאתאת    יענישויענישויענישויענישו    הנהרותהנהרותהנהרותהנהרות    לבואלבואלבואלבוא    שלעתידשלעתידשלעתידשלעתיד, , , , צ"ג]
        ............אותנואותנואותנואותנו    ויסרוויסרוויסרוויסרו    אותנואותנואותנואותנו    שהם דיכאושהם דיכאושהם דיכאושהם דיכאו    מהמהמהמה
 נכון .אחרת יהיהעולם ה כלעולם, ה כל, נכון .ת
 יהיהישראל  שעם אבינו לאברהם אמרהקב"ה ש

 ובינתיים, הרבה כך כל, הים שפת שעל החול כמו
  .יהיה זה כך מעט אך עוד, התקיים לא זה
        ........????אמתאמתאמתאמת    איזואיזואיזואיזו, , , , אומרתאומרתאומרתאומרת    הייתהייתהייתהיית    אתאתאתאת    מהמהמהמה    ....שששש
 .להיגמר הולך ותו,א מכיריםאנחנו ש כמועולם ה .ת

 לחזור וצריכים .קשות עבירות בעליאנחנו 
 לא' ה .נחיה לא, ושלום חס -לא  אםתשובה, ב

, השקר, הלבוש, עם הפאות, הזהעולם ה את ימשיך
 פשוט שזה דברים שמתירים רבנים יש .עולםב שיש
  .וכו' מדי יותר

 מכבדים כך כלאנחנו  .להסתכל צריכים רקאנחנו    
 הרבה כ"כ לנו ויש, טובים כ"כאנחנו ש, עצמנו את

 בנות הרבה כ"וכ, בחורים הרבה כ"וכ ישיבות,
 שעושים בחורים יש אומרת:אני ווכו',  בסמינרים

 הבעיה ברוב ועיקר .כן גם בנות יש, קשות עבירות
, התורה את לוקחים והם .גשמיותה זו – המקומות

 רבנים ויש .רוצים שהם ְלַמה זה את ו'מסובבים'

 לפסק מקום בכלל שאין פסקים שנותנים רבים
 הם, נגדם יהיואנשים ש רוצים לא הם .נותנים שהם

    מיכה ג' י"א: 'ָראֶׁשיהָ מיכה ג' י"א: 'ָראֶׁשיהָ מיכה ג' י"א: 'ָראֶׁשיהָ מיכה ג' י"א: 'ָראֶׁשיהָ איתם  ישמחואנשים ש רוצים
    ְּבֶכֶסףְּבֶכֶסףְּבֶכֶסףְּבֶכֶסף    ּוְנִביֶאיהָ ּוְנִביֶאיהָ ּוְנִביֶאיהָ ּוְנִביֶאיהָ     יֹורּויֹורּויֹורּויֹורּו    ִּבְמִחירִּבְמִחירִּבְמִחירִּבְמִחיר    ְוכֲֹהֶניהָ ְוכֲֹהֶניהָ ְוכֲֹהֶניהָ ְוכֲֹהֶניהָ     ִיְׁשּפֹטּוִיְׁשּפֹטּוִיְׁשּפֹטּוִיְׁשּפֹטּו    ְּבׁשַֹחדְּבׁשַֹחדְּבׁשַֹחדְּבׁשַֹחד

 המעמד את להחזיק יכולים שכך הם, ............ִיְקסֹמּו'ִיְקסֹמּו'ִיְקסֹמּו'ִיְקסֹמּו'
   .נכון שזה יודעים ואתם .שלהם

 שכשר משהו אין, ישמור' ה – שלנו והכשרות   
, הכשר איזה יש כי - אוכליםאנחנו  .באמת היום
 למה ולמה?, כשר לא ממש הרוב – האמת את אבל
 הרבה כ"כ, הרבה כ"כ יש, כסף, כסף, שקר-שקר הכל

 זורקים, אוכל אוכל, ועוד ועוד אוכל, ועוד, אוכל
, הכשר יש לפיצה .'הכשר' עם והכל .אוכל של טונות

 שזה ממש דברים מיני ולכל ולשוקולד ולסוכריות
 .הכשרים יש הורס את הגוף, להכל, הגוף עובד נגד

 שמישהו להאמין אפשר אי שבכלל דברים ויש
 רוב כי, תאמיתי זה בדיקה כל את בודק באמת
 לא הם, נותנים לא האלה המקומות של הבית-בעלי

 לא פשוט, לא זה – משגיח להיות .רוצים לתת
 גם ואפשר, ישר מאד אדם-בן להיות צריכים .פשוט
 ולא אחת פעם לא העבודה את לאבד זה בגלל

   .פעמיים
 מי, שקר – שלנו החיים כל, שלנועולם ה כל אז   

 לו שיהיה מי, שינצל-אדם הבן זה – לאמת שחוזר
 ומה .שינצל האדם זה – האמת על לעבוד אומץ

  .קטן ממה שיש באמת חלק רק זה – שאמרתי
    הכלהכלהכלהכל    מראיםמראיםמראיםמראים    איךאיךאיךאיך    מובןמובןמובןמובן    זה לאזה לאזה לאזה לא    הכשרים,הכשרים,הכשרים,הכשרים,    עלעלעלעל    דיברתדיברתדיברתדיברת    ....שששש

כלום, ואנשים כלום, ואנשים כלום, ואנשים כלום, ואנשים     זהזהזהזה    הפיאותהפיאותהפיאותהפיאות    עלעלעלעל    שההכשרשההכשרשההכשרשההכשר    בבירורבבירורבבירורבבירור
        ............מאה אחוזמאה אחוזמאה אחוזמאה אחוז    ממשיכים את זה כאילו הכל בסדר,ממשיכים את זה כאילו הכל בסדר,ממשיכים את זה כאילו הכל בסדר,ממשיכים את זה כאילו הכל בסדר,

   .שטויות סתם, קיים לא – פאות על הכשר .ת
, , , , לא התגלהלא התגלהלא התגלהלא התגלה    דברדברדברדבר    שוםשוםשוםשום    כאילוכאילוכאילוכאילו    אבל ממשיכיםאבל ממשיכיםאבל ממשיכיםאבל ממשיכים    ....שששש
        ............נוהג'נוהג'נוהג'נוהג'    כמנהגוכמנהגוכמנהגוכמנהגועולם עולם עולם עולם ''''

 לא רבים ורבנים, זה את רוצים הם כי, נכון, נכון .ת
 את יאבדו הם כי פשוט, שאסור להגיד מוכנים

  ...הכל את ויפסידו שלהם הקהילה
, , , , אסוראסוראסוראסור    שזהשזהשזהשזה    מפורשותמפורשותמפורשותמפורשות    שאמרושאמרושאמרושאמרוגדולים גדולים גדולים גדולים     היו רבניםהיו רבניםהיו רבניםהיו רבנים    ....שששש

        ............להםלהםלהםלהם    ישמעוישמעוישמעוישמעו    שלאשלאשלאשלא    יודעיםיודעיםיודעיםיודעים    שהםשהםשהםשהם    רקרקרקרק
 ב"לארה שבאו רבנים היו .המצב זהו אבל, נכון .ת

רק , שצריך כמו הראש את כיסו לא נשים כשבכלל
 מה? אז בחוץ, השיער עם אבל כובע איזה שמו
 עם זה את מערבבים .הפך להיות דליל, התדלל והכל

 הולכים לאגשמיות  עם ואידישקייטגשמיות, ה
אנחנו ש 'להבין על זה, ולא לעמוד צריכים .ביחד
 באמת זה, הזה האחר' ה'דור .ושלום חס, אחר' בדור
, קטנה ילדהאני  .להיות שיכול גרוע זה הכי, אחר

 מרוב אמת יותר יודעתאני ו, 'דאון' ילדה עם
, חכמהאני ש לא בגלל .מצחיק לא וזה .אנשיםה

 את להגיד יכולה, אני חשבונות לי בגלל שאין אלא
? מה אז, כ"כ אותי יאהבו לא אז, ןחשבו בלי האמת

 תאהב תמיד אחותי, אותי תאהב תמיד שלי אמא
 שבדור כתוב שזה נכון ?!לפחד לי יש מה אז, אותי
א''ר יוחנן " האמת? את יגידו כמוני ילדים רק שלנו

מיום שחרב בית המקדש ניטלה נבואה מן הנביאים 
לכשעצמו  זה ):בבבא בתרא (דף י" לשוטיםוניתנה 
   .בסוףאנחנו ש בשביל להראות מספיק

        ........????יעשויעשויעשויעשו    מהמהמהמה    ,,,,לארץלארץלארץלארץ    חוץחוץחוץחוץיהודי יהודי יהודי יהודי לללל    תני מסרתני מסרתני מסרתני מסר    ....שששש
  .לארץ ולהגיע הדברים את לארוז .ת
        ............לללל""""בחובחובחובחו    יפהיפהיפהיפה    ביתביתביתבית    לנולנולנולנו    ישישישיש    אבלאבלאבלאבל    ....שששש
 החיים את להציל שרוצה מי, שלהם הבעיה זו .ת

 אמנם .מהר שיותר מה להגיע חייב – שלו הנצחיים
 חולה שהוא בגלל, יכול לא ואופן שבשום פנים מי
 שהם רק אותם, יביא' ה אז, סיבות כל מיני בגלל או

  .'ה עם ויהיו - השטויות כל את שיעזבו', ה עם יהיו
    הםהםהםהם, , , , הציוניםהציוניםהציוניםהציונים    שלשלשלשל    הבעיההבעיההבעיההבעיה    אתאתאתאת    לכםלכםלכםלכם    ישישישיש    יייי""""באבאבאבא    אבלאבלאבלאבל    ....שששש

        ............טועניםטועניםטועניםטוענים
 הם אז –לבוא  רוצים לא הם, סתם שטות זה .ת

 אלה גרועים כמו כל הם הציונים .זה את אומרים
 והם, המקור מאותו באים והם, זבל אותו, ל"שבחו
? יפה בית לך יש, אומר לך, בסדר ולכן, .גוים אותם

   ...שלך הקבר יהיה זה
        ............וכו'וכו'וכו'וכו'    הערביםהערביםהערביםהערבים, , , , סכנותסכנותסכנותסכנות    פהפהפהפהיש יש יש יש שששש    טועניםטועניםטועניםטוענים    הםהםהםהם    ....שששש
 .שם ורק פה שרק להגיד יכול לאעולם ב אחד אף .ת

הרג  בתיכון בחור, בארה"ב פיגועעכשיו  הנה היה
 אז, המונים ופצע, שלו התיכוניסטים החברים את
הזמן דברים  כל באמריקה ויש טוב? יותר זה? מה

עכשיו ו? םיהודיעם ה באירופה קורה ומה .שכאלו
 ומה .סתם-לא אנטישמית נהיתה פולניה, פולניה

 אם מעוררים פיגועים שם יהיו שלא סבורים? אתם
 עם יתחילו לא? מה, שמה האנטישמיות כל את

שאין שנאה  בעולם מקום לגור יש איפה? םיהודיה
 את כל הזמן שונאים הם - באנגליה ליהודים?

  .שקר הכל זה? איפה אז, םיהודיה
עדיין ממשיכות המלחמות זה כבר שבע עדיין ממשיכות המלחמות זה כבר שבע עדיין ממשיכות המלחמות זה כבר שבע עדיין ממשיכות המלחמות זה כבר שבע     בסוריהבסוריהבסוריהבסוריה    ....שששש

    כתובכתובכתובכתוב, , , , תדמורתדמורתדמורתדמור    להלהלהלה    שקוראיםשקוראיםשקוראיםשקוראים    עירעירעירעיר    שםשםשםשם    ישישישיש    ....שניםשניםשניםשנים
, , , , שמחהשמחהשמחהשמחה    לעשותלעשותלעשותלעשות    צריכיםצריכיםצריכיםצריכים, , , , תחרבתחרבתחרבתחרב    היאהיאהיאהיא    שכאשרשכאשרשכאשרשכאשר    בגמראבגמראבגמראבגמרא
        ............סימן יפה לגאולהסימן יפה לגאולהסימן יפה לגאולהסימן יפה לגאולה    ............חרבהחרבהחרבהחרבה    תדמורתדמורתדמורתדמור    ובאמתובאמתובאמתובאמת

, כמוני קטנה אחתאפילו ו, סימנים הרבה יש .ת
 אתמול שהבנתי כפי ...כן סימן גם זה – שכותבת

עולם, ב מקומות בהרבה ענקיים היו שטפונות והיום
 במזרח וגם, בברזיל גם .נהרגואנשים  הרבה

  .טובות שיהיו בשורות .'מה הכל זה ...הרחוק
  )19(המשך בעלון 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
. טל חינם הרבים ניתן לקבל את העלונים לזיכוי

 תשובה עצרות, שמים רחמי לעורר * 0527-111-333
*  בפרסומים פרטים. ח"ר ערב מידי נערכות ותפילה

ניתן לשמוע את המסרים המעודכנים בטלפונים:  
* נותרה כמות קטנה . 0799-177-555 ,077-263-8885

של דיסקים וספרים בעברית ובאנגלית עם המסרים 
  0527-111-333הראשונים. טל 

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



  
  299/2  תהאמ אבל זו, אתכם מפחידאני  נכון, 

        תשע"חתשע"חתשע"חתשע"ח    ק פרשת תרומה, אדרק פרשת תרומה, אדרק פרשת תרומה, אדרק פרשת תרומה, אדר""""מוצשמוצשמוצשמוצש    ,,,,בנימיןבנימיןבנימיןבנימין
 קטן עוד זה – היום דברנוש מה, כן, כן   

 נבין עוד אנחנוו .לקרות שעומד מה לעומת
 בסכנהעולם, ה כלאנחנו, ש ברור יותר הרבה
 הלאומי הגדול שבפארק היום שמענו .גדולה

 מתחת לרעוד זה מתחיל(ילוסטון)  באמריקה
 געש- הר יש למקום שם מתחת, האדמה לפני

 לאעולם הוא מ שידוע כמה שעד, עצום
 מתחיל זה האחרונות בשנים אך, התפוצץ

 והרבה, לרעוד שוב זה התחיל וגם היום, לרעוד
- שלשת מסכן וזה .לכן קודם מאשר חזק יותר

 בברזיל שטפונות ישנם .ב"ארה של רבעים
אנחנו ו .רגיל לא משהו, ארצות ובעוד כמה

 כ"כ שהם הפולנים על מאד כועסים
בעזה,  בפיגוע, נפצעו חיילים וגם, אנטישמיים
 זה, על הרבה מדברים ,בינוני ושנים שנים קשה

  .להתחיל מלחמהלגרום ל יכול מה יודע ומי
 שבולען יודעיםאנחנו  .כלום לא עוד זהאבל    

 וזה כמעט, ימח שמם, מהוותיקן רחוק לא נפער
את  מהבתים להוציא צריכים והיו, לבתים הגיע

 בכל הרמזים ברומא!, ברומא זה, התושבים כל
 עוד ויש .ימים בכמה מה שקרה רק וזה .עולםה

שהיה עוד  יודעאבל אני  יודע, לאאני ש דברים
 וזה יהיה, דברים הרבה עוד הרבה דברים, ויהיה

 עוד יותר, וזה יהיה עוד וזה יהיה יותר, עוד
גוים ה .יתעוררו םיהודיה אולי-שאולי עד, יותר

 זה, תשובה לעשות לא אבל, התעוררו הרבה –
, בלבול שיש התעוררו, סכנה שיש התעוררו, לא

 רק הם .ביותר קשה מצב שיש באמת התעוררו
 את לעבור כך שיוכלו להסתתר, היכן מחפשים

   .שטויות, להם יעזור לא זה אבל .בשקט זה
, זה את מחפשים לאאפילו  – םיהודיהאבל    

 וזה, פיזית להסתתר איפה מחפשים הם לא
 וזה .שקורה מה מבינים לא בכלל שהם סתם

, לאדמה מתחת להסתתר םיהודיל יעזור גם לא
, בתשובה שיחזרו זה –שיעזור  היחיד הדבר

 הזהב- לעג כל את, השטויות כל את שיעזבו
- לבן שייכים לא ממש שהם הדברים כל ואת
 ולחזור לגמרי', לה קרובאמיתי -יהודי אדם

 נגד שיש היחיד המגן זה –תשובה ה .תשובהב
 שלנועולם ב להיות שעומדים הדברים כל

 אבות ד' י"א: 'ְּתׁשּוָבהביותר  הקרוב בעתיד
  ...ַהֻּפְרָענּות' טֹוִבים ִּכְתִריס ִּבְפֵני ּוַמֲעִׂשים

 יהיה וזה, ביותר הקרוב בעתיד יתחיל זה   
 עם, לכן .קטן לא גם אך, גדול לא על זמן פרוס

 את תפתחו, יותר להגיד יכולאני  מהישראל, 
 הולךעולם ה כל בסכנה! אתם העינים!
כל  את לשנות, הצורה את לשנות, להתהפך

! ימותו – הזהעולם באנשים ה רוב .שלו המצב
 !?ושלום מזה, חס חלק להיות רוצים אתם
 מבינים לא אתם !?שקורה מה מבינים לא אתם
, צדקנו את משיח מקבליםאנחנו  מעט שעוד

 של ההתחלה שזו מבינים לא אתם ה?!"בע
 אז – מבינים לא אתם אם השלימה?! הגאולה

 להגיד מה לי אין אז, לכם קשה זה ואם, תבינו
 שאתם משתדלים ואיך, בכם תלוי הכל זה, לכם

   .'לה להתקרב
 שהולכת, צנועה לא אשה: ברור שיהיה   

 אמנם, דברים ניימ כל עושה והיא, לקולנוע
כמו  ובמיוחד, תחרדי שהיא חושבת היא

 ותחרדי נשים הרבה רואים, אנחנו באמריקה
' ה – מתלבשות ושהן, לקולנוע שהולכות

אפשרות  רבות עם פעמיםנשים א, ישמור
 מצוות-בר ולעשות ,עולםה לכל לטוס כספית

 בסופועולם, אבל ב מקומות מיני בכל וחתונות
 לא אתם האלה:אנשים ל אומראני  דבר של

 – לנצח לחיות רוצים אתם אם ככה! תחיו
 כמה משנה ולא .לגמרי השקר את תורידו
 להיכנס תוכלו לא אתם – נותנים אתם צדקה

 מה שאתם כי, ואופן פנים בשום עדן לגן
 גם אלא, רק אצלכם מעורר, לא זה עושים,

   אסור! וזה לעבירות, רצון – אחרים אצל
 על לא, תשוקה על הכל מבוסס – היוםעולם ה   

 זה – אדם אחר בן לאהוב? אהבה זאת מה .אהבה
, לו ניתן לו, נעזוראנחנו ש, ממנו לנו אכפת שיהיה

, חלש כשהוא אותו נחזק, חלש כשהוא איתו נהיה
 כי טובים, יותר שלו החיים את לעשות ונשתדל
של  האהבהו .אליו לב לנו ויש, אותו אוהביםאנחנו 

 רקכלל -זה בדרך -ל הגויים הדור הזה בעולם ש
 םותא יביא לא וזהגוים, ה של אהבה רק זה, תשוקה
 בלי למוות, למוות תםוא יביא זה, שלמה לגאולה

והיהודים שהולכים בדרכם של הגויים , הבאעולם ה
  .זה יביא אותם למוות נצחי ולא לחיי נצח –
להגיד  רוצה לא אחד אף כי, זה את תשכחו ואל   

אנשים מ כסף מקבלים הרבנים כל כי, זה את לכם
, ושלום' ו'חס, אליכם להתחנף צריכים והם, כמוכם

 לגמרי זה יצאאבל  .האמת את יגידו הם לא
 כמו, ישמור' ה – םחרדיה בין עבירות יש, משליטה

תשובה,  רק –כלום  לכם יעזור לא זה .בדיוקגוים ה
 שמכסה מטפחת לשים, הנכרית-הפאה את להוריד

 את להחזיר ולא הפניםאת  לרחוץ, הצוואר את גם
 עדיף וארוכים, רחבים בבגדים להתלבש, האיפור

, בפשטות הילדים את ולגדלוכו',  ורדיד שאל
 תורה לימוד הרבה-הרבה-והרבה, גשמית פשטות

שה'  מה וזה', ה אל שלנו הקירבה זו .מצוות-וקיום
 השטן את לנו גם זה שנתן הוא .מאיתנו רוצה

 ר"היצה אותנו אל למשוך, אותנו בשביל למשוך
   .עצמנו אל תוך הכנסנו בעצמנואנחנו ש
 היצה"ר את לתוך עצמו הכניס האדם הראשון  

 .שלו הגוף לתוך שלו, הלב לתוך, שלו המח לתוך
 היתה שלנו העבודה – הדורות כל , במשךאנחנוו

, נכשלנואבל  .לתמיד זה את להוציא, זה את להוציא
 את שעשו היו מעטים .לתמיד זה את הוצאנו לא
 צריכיםשהם  מה זהעכשיו  יםאמיתיה םיהודיוה .זה

  לעשות ...
מתוך , שלהם מתוך הגוף ר"היצה את יוציאו הם   

 צדקנו, אלה משיח יקבלו ואלה .והרצון הלב המח,
 נשמות גם יש אמנם .מאד חזק זה על שעובדים
 את לעשות עדיין כח להם שאין ותאמיתי יהודיות

 עד 'פראסקים' (טפיחות, מכות) להם יתן' אז ה, זה
 דרך רק שיש יבינו שהם עד, זה את יעשו שהם
  .'ה דרך וזה: אחת,

 אפשר, שלכם הישיבות על תסתכלו! םיהודי   
 לומדים ילדים הרבה כ"שכ גאים כך כל אתם .לבכות
 כמה ונראה, בפנים טוב נסתכל בואואבל  תורה,

 לא בחורים וכמה, יש בפניםגוים ה של השפעה
 לדבר בכלל שזה מותר דברים על מדברים תמיד

 כיוון איזה לו יש בכלל ְלבחור למה ובכלל, עליהם
אמנם  יש .באמריקה כמו במקומות במיוחד, כזה

, מאד הם מעטים אבל, טובים עדיין בחורים
 שלהם הקשר ועם, שלהם ההורים של וההשפעה

 של ז"העה יחד עםגשמיות, ה עם הדוק כ"שכ
   .את כולם מקלקל זה –ז "העגה

, אבל יחסית ילדים הרבה נולדים עוד', ה ברוך   
 במשפחה להיות יכול, קיצוץ עושים כבר הזה בדור

 יש כ"בד, ככה לא זה כ"בד, אבל ילדים 15 ,14 ,13
    אתםאתםאתםאתם    מהמהמהמה .זה את לעצור היתרים מיני כל לנו

    רקרקרקרק    משיח?משיח?משיח?משיח?    לנולנולנולנו    איןאיןאיןאין    זמןזמןזמןזמן    הרבההרבההרבההרבה    ככככ""""ככככ    חושבים, למהחושבים, למהחושבים, למהחושבים, למה
  .[נדה י"ג:][נדה י"ג:][נדה י"ג:][נדה י"ג:] זהזהזהזה    בגללבגללבגללבגלל

 לא, למדנו לא, למדנו לא – םיהודיהאנחנו ו   
יהודי  את לימד לקח' ה .למדנו לא, מהשואה למדנו

 מה איתם לעשות גדולים הכירשעים ל ונתן, אירופה
 על חושבים הם איך רואיםאנחנו ו, רוצים שהם

 בזאת הואאבל  .לעשות יכול הגוי מה, םיהודיה
 'שמע עם למוות הלכו םיהודיה רוב כי, אותם הציל

תשובה, אבל ב חזרו הם, אותם הציל וזה, 'ישראל
 את גם, להעניש אותנו רוצה לא' ה – הזה הדור
 הםבגלל ש, אבל רצה לא הוא השואה של הדור

שהלכה והתרחקה  שלהם החיים-דרך עםהמשיכו 
 השניהעולם ה מלחמת לפני םיהודיה רובמהתורה, 

? מהיהדות נשאר היה אז מה, שבת-מחללי היו
  ח"ו. !כלום

את  נעשה לאהיהודים האמיתיים  –עכשיו ו 
הציונים של יהודי אירופה שרצו אחרי  הטעות

 ,תשובה, עכשיוב נחזור תנועת ההשכלה... אנחנוו
 כדי שתוכלו, הגדולות הצרות שמתחילות לפני

אלא , ז"בעוה רק לחיות לא להמשיך, לחיות להמשיך
   .הבאעולם ב גםלחיות 

 אתם, האחרונים לחשבונות, לסוף מגיעיםאנחנו    
 עוד יהיו –מעט  עוד מבינים? לא שאתם או מבינים
 שאתם מקוה אני ואתם,, ירעדעולם ה, סימנים
אתם  סכנה ובאיזו, להיות שעומד מה תתפסו
 לחיותיוכל  לא אחד אף טבעי שבאופן, קיימים

 .י"בא ובמיוחד, ניסים ניסי יעשה' האבל  .זה אחרי
 זו, שטויות לא זה? אתם מבינים? שומעים אתם
 מפחידים: בוכיים שלכם תרוצו לרבנים ואל .אמת

, אתכם מפחידאני  נכון, ...אותנו! מפחידים אותנו!
, אמת לא שזה שאומר רב יש ואם! האמת זו אבל

   .האמת זו כי, אחר רב תחפשו אז
, סימנים אחרי סימנים סימנים, לנו נותן' וה   

 יהיו זה ואחרי, יש וכבר סימנים, יהיו עוד והשבוע
 מה לא יודעאני  פסח עד, פסח עד ענקיים סימנים
   .מאד קשה יהיהאבל  שיהיה,

 על אהוב הכי העםישראל,  מעם מבקשאני    
את כל היקום, ועולם ה את ברא' שה העםהקב"ה, 

 העם רק כי, בשבילו רקסוף כוכבים -עם אין הזה
 לו יש כי ,מעצמו ר"היצה את להוציא יכוליהודי ה

 ישאבל  .לו לעזור המצוות את לו ויש, התורה את
 לקחת שיכולה נצחית נשמה, בפנים משהו גם לו

 ולא שלו, אמות' מהד אותו ולהעיף ר"היצה את
מן  ז,"העוה של התכלית כל וזה .לחזור לו לתת

 עד ר,"היצה והוא, השטן שהוא, ר והנחש"האדה
זה ? אתם מבינים .השלמה הגאולה ועד, הזה היום

אנחנו , םאנחנו יהודיש סתם זה לא, סתם לא
מתוך  ָלֶנַצח ר"היצה את להוציא בכדי םיהודי

 שאם נמוך, כך הכי הדוראנחנו ש ומאחר .עצמנו
 אז זה – נעלמים היינו - טיפה עוד הולכים היינו
 לו לתת ולא, אותו להעיף, אותו להוציא הזמן

 הנצח את ,הנצח את קוניםאנחנו זה  ועם .לחזור
  .שלנו
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        מאיר ישראל, אדר תשע"חמאיר ישראל, אדר תשע"חמאיר ישראל, אדר תשע"חמאיר ישראל, אדר תשע"חסדרת מסרים עם סדרת מסרים עם סדרת מסרים עם סדרת מסרים עם 
'שבוע שבוע הקרוב הולך להיות ההשבוע,    

וזה  ,יתגלו לציבורמכל המינים סודות  .מפוצץ'
תהיה  .יותר ממה שכבר קייםעוד בלבול רב  ייצור

 .גם חיים יאבדו במקומות רבים בעולםו ,אלימות
קשה לדעת מי הם שיהיה גדול  היהיה כהבלבול 

כאשר  לאמיתו של דבר, ."הרעים" ומי הם "הטובים"
הטובים אלו  – אתה מסתכל על אוכלוסיית העולם

  .הם כמות קטנה מאוד יחסית של אנשים
 'כביכול-מנהיגיםאלה ה'אנחנו חיים בעולם שבו    

טוב האת המוח שלנו להאמין כי  עקםשלנו מנסים ל
 וחיצלההם די  .'טוב'הוא  –רע הו ',רע'הוא  –
הם יכולים כי אנשים לשכנע את הם המאמציב

גבול לקחת אותם עד קצה הרע שלהם -ליצרלאפשר 
טפיחה 'עם אלא עוד לא רק ללא עונש,  ,העבירות

  .הגדולים שלהם 'הישגים'על ה 'על הגב
עם עבודת  מצריםאותה סדום ועמורה, זו  יזוה   

הבעיה . בעולם שלנושוב שולטת שהאלילים שלה 
 ם ישראל, העם הנבחר של ה', אימצועַ בתוך היא כי 
מושחתים מעוותות של הההשקפות מהרבים 
החברה הפתוחה,  .'רעמהו טוב ו'מהו של  בנושא

על רעיונותיהם  חייםהמריעה לכל האנשים ש
אל תוך קהילת סללה דרך רחבה המעוותים, 

ראשית,  .ים רביםאופנהם עשו זאת ב .חרדיםה
שהיהדות לחרדים להרגיש  ים מנסים לגרוםשערה
הביטוי שלהם, -חופשאת , חס ושלום, הקיחנמ
ליהנות מכל את האפשרות שהיא מונעת מהם ו

 מנסיםהם  .הרגשות האסורים שאדם נולד איתם
לגרום להם להרגיש כי היהדות וחוקי התורה הם 

בודאי לא וש, חס ושלום, 'מיושנים' ו'פרימיטיביים'
   .הדרך של הבורא הנדיב שלנוזו 
גישה זו  'בלועמוכנים 'להיהודים שאינם  ִעם   

 ותקהילה לאהם שולחים  .הם בגישה אחרת נוקטים
הם מספקים להם ו בכסף,הם אנשים שאותם קונים 

' יףיטרזה 'באמת אך  ',הכשרלזה 'יש שבידור 
 ותקהילתוככי ה לאשולחים גם כן הם  .(טרפה)

כדי  ותשחור כיפותנים וחלקלקים עם זקָ דוברים 
את האמת של  ים'סובב'מ שממששיעורים  העבירל

 נואמיישמעו ושטחיים, כדי שיהתורה עבור אנשים 
 ינםוא כי רבים מהרבנים שלנו הם מיושנים,

  .ןעם הזמ'מעודכנים' 
ות, חרדיהיו  עברשבבנות האמהות ון המ ותרב   

מלכודת תוך הל  לב-לדאבוןנפלו  צנועות ועדינות
אנשים בהם לקורסים ש תנשלחו ןמה ותרב .הזאת

ל ודיגונישואים ה-לכאורה מלמדים על חיי-חרדים
בן כן האשה היא גם 'הם מדגישים שכש ,ילדים
, גבריתהחברה הת על ידי קושהיא נדח ...'אנוש

היא באופן תמידי מוכנסת  אופן בסיסיבושלמעשה 
קושרים שוללים את חירותה וברזל ש-כבלי לא

   .אותה לביתה ולמשפחתה הגדולה
 היכול ְּת גם ַא' :הם אומרים להם דברים כמו   

דוגמאות  ומציגים לה ...'להיות מה שתמיד חלמת
 ה אל פסגת חלומותיה,שהגיעלארץ -מחוץשל אשה 

משפחה מכובדת ומגיעה מלמרות שהיא חרדית וש
 'את חלומהבכל זאת 'מימשה היא  –ביותר  שובהחו

  !תשופט ואדין -כתלהיות עור
כאן תפקידנו איבדנו את ההבנה של מה באמת    

אדם וחוה האנו כמו משתוקקים ולכן  ,הזה-בעולם
    ה' עושהשיכולת לעשות מה הגיע אל הלששאפו 

 ,, בראשית ג' ה'"...ָוָרֽע טֹוב יְֹֽדֵעי ֵּכֽאלִֹקים ִוְֽהִייֶתם"
לעשות, מה שאנחנו מרגישים נכון לעשות כלומר, 

 .טוב לנו לאשזה שים חמה שאנחנו כל מנע מולהי
המטרה ולמרות זאת, ה' ברא אותנו למטרה, אך 

זה  .ה' תקדושה על פי תור-של-היא לחיות חיים
הגדול  רווחאת הלנו לא קל, אבל זה מביא אמנם 

  .להעלות על הדעת ביותר שניתן
אך , 'דמוקרטיה'כ וצרשהעולם נ יםחושב םאת   

ויתנהלו  ים שלנו שילכוגופהה' יצר את  .אין זה כך
רוחנית  ,ו פיזיתננוצר .קדושההעל פי תורתו 

 יםכדי להיות מסוגלהבחינות בכל מרגשית ו
 .וזמטרה נוצר עבור הכל  .הזו תוכניתהלהגשים את 
נוצר עבור זה,  עולם הצמחים, לשם כך החיות נוצרו

   .נוצר עבור זה –כל דבר שנוצר 
נגד ההבטחה שלנו בהר ככאשר אנחנו הולכים    

אנחנו בכך  הרי –' נעשה ונשמע' נוכשאמרסיני 
 נחנו לאמשום שאהורסים את עצמנו, חס ושלום, 

  .לצפות לשרודוללכת נגד הרצון של ה'  יםיכול
שם שמונים  ,של מצרים אשוב, אני מביא את הדוגמ

 ,יםימצרהאחוז מהיהודים אימצו את הדרכים של 
הזרה -עבודהתוך הב ותוהיו מעורבים כל כך עמוק

רצון אמיתי כל כי לא היה להם עד רים, של מצ
להיות  וחדלגבול והם עברו את ה .לעזוב את מצרים

לעשות  יםמסוגלהיו אפילו לא ו לגאולה, יםראוי
 רק עשרים אחוזו ,מצריםבהם מתו שתשובה, כך 
  .נותרו לצאת

זה המצב  ,עם ישראל כם,אומר לבכל עת אני    
אבי אברהם לה' הבטיח נכון,  .הולך להיות עכשיוש

בעקידת יצחק, כי צאצאיו יהיו רבים כמו האומה 
 ַאְרֶּבה בראשית כ"ב י"ז: 'ְוַהְרָּבה היםעל חוף שהחול 

, ַהָּים' ְׂשַפת ַעל ֲאֶׁשר ְוַכחֹול ַהָּׁשַמִים ְּכֽכֹוְכֵבי ַזְרֲעךָ  ֶאת
שיסתיימו לאחר  .ברצינות כי זה רציני ו זאתקחאך 

הוא שעשה את הנזק יהכוכב ולאחר שהמלחמות 
ך והפיעם ישראל שהזמן גיע ינשלח לעשות, כאשר 

באמת נהיה  יאז –להיות באמת עובדי ה' ועבדי ה' 
על נתוגמל אנו כאשר  ,רבים כמו החול על חוף הים

ם חיי עִ  -קדוש ברוך הוא בוננו בטחעל ונאמנותנו 
נצח, חיים נצחיים אשר יביאו אותנו לנקודה 

זו אשר  ,של הנאה רוחנית הגבוהה ביותר האפשרית
  .הקיוםהיחידה בכל אמיתית ההנאה ההיה ת
תהיה  .זבו עכשיו את עגל הזהביעם ישראל, ע   

יחזקאל  מקורות הובא בהרבהזה ו .מלחמה ענקית
הכוכב הזה, מערכת השמש  .ל"ז, זכריה י"ד ועוד

כבר משפיעה על לקראתנו הזאת שמגיעה  קטנהה
גיע יזה  .ביותר הארץ שלנו בצורה מפחידה-כדור

    מסרים מבחורים אוטיסטים      בס"ד



 יו,ו יחדצקבהת .העולםרוב יהרוס את זה ו ,מהר
שובו  .להיות כיםצרי םהייתשמה ללחזור  והתחילו

פטרו מכל הת .לחלוטין לעשות את רצונו של ה'
הפיצה -חנויותמכל  ,שלכםהגוייות הדרכים 

 ,שלכם יפההטר-מכל אייפונישלכם,  'כשרות'ה
ניעות הצ-סרוחכמו גם בידור הטיפשי שלכם, ה

- תאוות השליכו את ., גברים ונשיםהקשה שלכם
הנובעת מתוך אמונה שאתם הם , הממון שלכם

לא, אתם אינכם  .כםעל החיים של יםשולטה
  ! ה' הוא השולט!שולטים

למה שאני  הקשיבו שוב ושוב, כםאני מזהיר את   
רואים אנו את העולם ויום כל יום ב .לכם אומר

עשו  .ויותר מפחיד נעשה יותר ויותר מבלבל, יותר
ץ וחאת לעזוב  יםיכול םאם את -לעצמכם טובה 

 אדם-הבןאם  .הגיע הזמןהרי  – "ילבוא לאולארץ 
או  ,כסף ואין ללאן ללכת ו ולא יכול לעזוב כי אין ל

מכדי לקבל טיפול רפואי או פשוט חולה מדי  קוקז
 םלבבאם  להינצלוכלו י האלכל לנסוע, 

   .אל ה'הם שבים  יהםנשמותבו
אשר  ',חרדים'נקראים האלו פונה לעכשיו, אני ו   

עכשיו  .על פי רוב עזבו את הכיוון האמיתי שלהם
להמשיך שתכליתם רים היתלחפש חידלו  !זה הזמן

ו נכאן! ה' לא גילה לכבר משיח ההעבירות! עם 
, 'פסידו את הרכבת האחרונהאל תאז 'עדיין, אותו 

  ...לנצח!חס וחלילה, זה יהיה  זאת, וכי אם תעש
        

  300/2ה  אני רוצה לחזור הבית 
מי  .היה לנו שבוע מעניין בשבוע שעבר ,אמא ,ובכן

מודע  יננועוקב אחרי החדשות או שהוא א איננוש
בטח לץ ארכלל למה שקורה בארץ ישראל ובחוץ ל

"אבל שום דבר לא  :תגובה מטופשתבלי יחזיר 
הדברים  רשימתי מתכוון לתת את נניא .קורה"

 אדםכל אבל  ,ישראל-בארץובעולם שלנו  יםקורש
דע ללא ספק כי העולם וישמעודכן עם מה שקורה 

בא אל קיצו! אני לא  – הזה כפי שאנו מכירים אותו
עם ישראל, על מנת  כם,להגיד ל עלייודע מה עוד 

ה',  בלבבכם יראתאל האמת ולשים  כםלהביא את
כדי לגרום מה לומר עוד ב .לאהבת ה' כםלחבר את

  ...'?מוות ואחיים של 'מצב להבין כי זהו  םכל
סכנה שרוי בהעולם כפי שאנו מכירים אותו    

דבר  ו, זה'כוכבים-מלחמת'של ה חבדיזו אין  .מהעצו
כל תושביה בסכנה עם אמיתי! האדמה עצמה 

או  לעוגל מעוניינים םאם את .הגדולה ביותר
או לכעוס כי אני מפחיד את כולם  ,להתבדח על זה

כל נשמה  :אני חוזר .כםאני מרחם עלי יאז –
 –' נעשה ונשמע' הסיני ואמר-בהר יתהשהיהודית 
עדיין ו ,אמתי מה הגם אם הם לא מבינ תינצל,
אף על פי כן ה' , אך מאוד על ידי השקר תמושפע

לראות ולקבל את  היפקח את עיניה ויאלץ אות
   .האמת

במספרם רב רבים יותר עכשיו -רבעאני חוזר, ה   
והם מסוכנים מאוד כי  ,האמיתיים-מאשר היהודים

להפריד  דאגעם זאת ה' יאך הם נראים יהודים, 
 ותיהודיהנשמות הרב מן -בכוח את הערב

וישחרר אותנו, היהודים האמיתיים, מן  ות,אמיתיה
ואף  חדרה לתוך עולמנוע ששַ הדיקטטורה של הרֶ 

   .לכאורהשולטת בו, 
בורא שלנו באחז כדי לשרוד חייבים אנחנו להיו   
ן חייבים אנחנו להוציא מ .לחלוטיןשלו תורה בו

ים של העולם כל הכזבהחיים שלנו את כל השקר, 
נו, בות שללבה לאנכנסו  ללוהשקרים ה .יהודי-הלא

נשמותינו, משום שהנשמה היהודית  לאאך לא 
האמיתית עצמה לעולם אינה יכולה להיות מזוהמת 

 .זוהמתן', שבת קלח'פסקה  העולם ות שלשעיבר
את הלב ואת הגוף  ףהרע אולי תקשלכן, למרות ו

 .השפעה על הנשמות שלנוהיתה לו לא  , אךשלנו
כן, כל יהודי שבאמת רוצה להיות שוב עם ומשום 

צריך להתחיל לחיות חיים על פי  –הבורא שלו 
שיש הוא החיבור הנצחי וזה  ,התורה והמצוות

אם אנחנו  .ולכי-נשמה שלנו עם בורא הכל, הכלל
תמיד  .פחדלחיים על פי התורה שלנו אז לא נצטרך 

בנוגע  יםדאגמולא וחדים ולא מפ ,נהיה רגועים
שום דבר נוך הילדים שלנו או יאו חשלנו פרנסה ל

כאשר  .דאגה כבר לא תהיה חלק מחיינוה .אחר
נהיה ללא  יכתוב בתורה אזהאת כל בשלמות ים קינ

הרצון היחיד שלנו יהיה החיצון, ובעולם  שום תלות
שלנו, הבורא  אדוןלשרת את המלך שלנו, האך 

רק לשרת אותו נשתוקק אך ואנו  .שלנו 'הכל'שלנו, 
עם נו בתורה הקדושה שלו פניל ציבבדרך שהוא ה

על ידי שנכתבה פרשנות לתורה הקדושה שלו הכל 
  .צדיקים הגדוליםה

הם שקועים ש קשה לי להסביר את זה ליהודים   
השקר מושך אותנו אל תוך  .עמוק בשקר כל כך

הבלגן של העולם הגשמי, אבל ה' באהבתו הגדולה 
כלפינו מושך אותנו שלו חסד , ועם השלו אלינו

 'ַהּבֹוֵחר ְּבַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל מכל הזוהמה הזאתהחוצה 
 ַעל ֲאַהְבִּתיךְ  עֹוָלם ', ירמיה ל"א, ב': 'ְוַאֲהַבת..ְּבַאֲהָבה

כל שעלינו לעשות הוא ו .'...ָחֶסד ְמַׁשְכִּתיךְ  ֵּכן
עזור לי, אנא! " אל ה':להושיט את ידינו ולבכות 

 ך,הציל אותי, אני רוצה לחזור הביתה, בחזרה אלי
  אבא שלי, המורה שלי, המלך שלי, הכל שלי!"

        
   300/3י   זבל של וולט דיסנהדלים על וג 

אני  .אמא, השבוע אני מרגיש שיהיה פיצוץ ענק   
פצצה איזו פיצוץ פיזי כמו יהיה לא יודע אם זה 

סוג  והשפיצוץ רוחני כמו איזשזה יהיה או גדולה, 
בין אנשים שרוצים מלחמה שתהיה של עימות או 

שכפופים לאחיזתם נגד אנשים כלהחזיק את האמת 
אנשים  .יהיה בלבול רב השבוע .שקרבהדוקה ה

אחר  ואילו אחרים יגידו משהו – דבר אחדיאמרו 
ו להם תשובות יהי 'מומחים' יםנקראה אלו .לגמרי

המעצמות העולמיות יהיו  .שאלות רבותמנוגדות ב
צעד  תקדם עודואנחנו נ ו,של ז הזו בגרונאחוזות 

   .ענק לקראת מלחמת העולם השלישית
ם ? מה עוד אתכםמה עוד יכול אני להגיד ל   

לשמוע ממני? אני יכול רק להתחנן שוב  רוצים
, כםהשקר של-לייעל א ווותר, עם ישראל :ושוב

למרות  .ציםמעריכה אתה שהזהב -גלופולחן ע
וכן הלאה, ולומדים תורה מצוות מקיימים  םשאת

כם, הדרך שאתם מנהלים את החיים של-רוח ךא
העדינות של נשמה יהודית מאיבדה הרבה  כםעצמ

יותר ויותר על פי רוב אנשים הפכו  .אמיתית
חושבים שהם הולכים למרות שהם  יםמחוספס

 ,הכל שקריםזה  .האמת כיווןיותר לומתקדמים 
אפילו  ,ידישקייט שלהםאהם מתרחקים מהבאמת 

   .בלי לשים לב לכך
איבדו את  –עכשיו של ילדים השהם  ,הדור הבא   

בפנים לחרדים  פעםהיה הרגיש שהיהודי המראה 
יכולים להיראות כמו ילדים בכלל איך הם  .שלהם

הם גדלים ר שאכ –'עהרליך' (יראי שמים)  תמימים,
זבל של וולט דיסני? איך הם יכולים להביט בנו העל 

 ,בעינים עמוקות וחודרות, מלאות הישגים רוחניים
במבחן או  100%פירושו קבלת בשבילם  'הישג'כש

אם העולם כפי  .בקרב בני גילם יםפופולרילהיות 
 – בקרוב יחדל להיות לאשאנו מכירים אותו היום 

יהודי  שרידלא יהיה קדימה חושש אני כי בדור אחד 
יוכל להרגיש את נוכחותו שגיל עשרים מת וחבן פ

 של הקדוש ברוך הוא או להכיר גדולתו בכל דרך
   .שהיא

  
בהקדם  ,ה להיות עכשיומוכרחלכן, הגאולה    

לך אם יש האפשרי! אני מתחנן בפניך, עם ישראל, 
התחל  –כול י-על גדולתו של הכלכלשהי ידיעה 

להיות רציני! זרוק את הצעצועים האלקטרוניים 
הנשמה שלך, יחד עם הורגים את הגוף ששלך 

כשהוא  גויילנסות לחיות חיים של בידור  ופסיקה
 –להיות בצניעות עליכם  .ה'כשרבעטיפה 'ארוז 

הרעיון הגויי של מפני שגברים ונשים כאחד, 
 ,מוחלט איסור ים הואעבור יהוד ונישואין ומימוש

הקדוש ברוך  .אדםהקדושה של את הכי זה הורס 
זה  , בין אםוכל יהודי, קדושהההוא שונא את העדר 

של השפלה לרדת לרמה אסור לו  ,גבר או אשה
קדושה עבור  עות וחוסרהעולם הגויי! העדר צני

מפריעה שתועבה נוראה זה  –הקדוש ברוך הוא 
    'ְוָהָיה'ְוָהָיה'ְוָהָיה'ְוָהָיה    דברים כ"ג ט"ו:דברים כ"ג ט"ו:דברים כ"ג ט"ו:דברים כ"ג ט"ו: הגרועה ביותר צורהב שכינהל

    ְוָׁשבְוָׁשבְוָׁשבְוָׁשב    ָּדָברָּדָברָּדָברָּדָבר    ֶעְרַותֶעְרַותֶעְרַותֶעְרַות    ְבךָ ְבךָ ְבךָ ְבךָ     ִיְרֶאהִיְרֶאהִיְרֶאהִיְרֶאה    ְולֹֽאְולֹֽאְולֹֽאְולֹֽא    ............ָקדֹוׁשָקדֹוׁשָקדֹוׁשָקדֹוׁש    ַמֲֽחֶניךָ ַמֲֽחֶניךָ ַמֲֽחֶניךָ ַמֲֽחֶניךָ 
לפני מהר חזור  ,לכן, עם ישראל .''''............ֵמַֽאֲחֶרֽיךָ ֵמַֽאֲחֶרֽיךָ ֵמַֽאֲחֶרֽיךָ ֵמַֽאֲחֶרֽיךָ 

אותך אל תחתית הבור  כולך ימששהעבירות ש
רמב"ם תשובה רמב"ם תשובה רמב"ם תשובה רמב"ם תשובה  אתה לעולם לא תוכל לצאת ממנוש

    ַאֲחֵריֶהםַאֲחֵריֶהםַאֲחֵריֶהםַאֲחֵריֶהם    ִיָּמֵׁשךְ ִיָּמֵׁשךְ ִיָּמֵׁשךְ ִיָּמֵׁשךְ     אֹוָתםאֹוָתםאֹוָתםאֹוָתם    ָהעֹוֶׂשהָהעֹוֶׂשהָהעֹוֶׂשהָהעֹוֶׂשה    פ"ד ה"ה: 'ְּדָבִריםפ"ד ה"ה: 'ְּדָבִריםפ"ד ה"ה: 'ְּדָבִריםפ"ד ה"ה: 'ְּדָבִרים
   , חס ושלום! ''''............ֵמֶהןֵמֶהןֵמֶהןֵמֶהן    ִלְפרׁשִלְפרׁשִלְפרׁשִלְפרׁש    ֵהםֵהםֵהםֵהם    ְוָקִׁשיםְוָקִׁשיםְוָקִׁשיםְוָקִׁשים    ָּתִמידָּתִמידָּתִמידָּתִמיד

 ,מהר מאד מתקדם! הזמן !זה מגיע!!! זה בקרוב
  לך... והקדוש ברוך הוא מחכה

  
  300/4ו  משיח עם העיניים שלננראה את ה 

אני ובדיחה,  יננהשזאת א נואני רוצה שתבי   
בהתקף של אני  .מרגיש את זה כבר כמה שבועות

אני יודע ו .נשמה בתור מבוהלילד, ואני  פחד בתור
לראות בשבועות  כיםאנחנו הול .שזה חייב להיות

מתקרבת ובאה הקרובים סימנים רבים של התקפה 
את  יםראושקאלו לפחות עבור  .על ישראל
אחרים זה יבוא הבשביל וסימנים,  פיעוהחדשות יו

וזה יביא כל העולם ירגיש את זה, כמו הפתעה, 
   .השלישית, ה' ישמור-העולם-מלחמתתוך  לאאותנו 

זה  –פסח ליל בהסדר שולחן נשב על יד כאשר    
יותר יראה תמצרים לא -יהיה רציני מאוד, ויציאת

אנחנו הולכים לחיות את  כי ,מן העבר כמו סיפור
כמו המכות שלפני יציאת מצרים ו .זה בזמן הנוכחי

 ם עשר חודשיםשני הימשךל גם כן אמורזה  –
מיכה מיכה מיכה מיכה גדולים פלאים  ראהאנו נ .עדיות סוף פרק א'

 ,''''............ִנְפָלאֹותִנְפָלאֹותִנְפָלאֹותִנְפָלאֹות    ַאְרֶאּנּוַאְרֶאּנּוַאְרֶאּנּוַאְרֶאּנּו    ִמְצָרִיםִמְצָרִיםִמְצָרִיםִמְצָרִים    ֵמֶאֶרץֵמֶאֶרץֵמֶאֶרץֵמֶאֶרץ    ֵצאְתךָ ֵצאְתךָ ֵצאְתךָ ֵצאְתךָ     ז' ט"ו: 'ִּכיֵמיז' ט"ו: 'ִּכיֵמיז' ט"ו: 'ִּכיֵמיז' ט"ו: 'ִּכיֵמי
עם זאת, הדרך היחידה לשרוד  .ונראה מוות והרס

היסטוריה היא הזה של המיוחד מאוד הזמן את ה
שאלות - כל-ללא-ה', ביטחוןבמון מוחלט עם אֵ 

שנה הבאה ללא כל נעבור את הזה רק עם ו קב"ה,ב
   .רת ה'זבע נזק,

 ישראל לחזור אל האמת אשר-עםועל  ,הגיע הזמן   
הוא  –הקדוש ברוך הוא  .'אין עוד מלבדו' היא:

ר על יתוורק בוהעתיד היחיד שלנו הוא יכול, -להכ
 הטעם-הרע חסר-לשוןוכל ההטעם, -תחסר תהגשמיו

לה של גדּוה לאפשטות, ה לאאל ה', לחזור  שובול
שלנו כפי ללימוד האמיתי, לחזור -היהודי-הבית

שוב  –ובעיקר  ,שהוא אמור להיות, לשם שמים
  .ה'באמון מוחלט לחיות עם 

עבור את זה עם נאנחנו שכולנו את אני מברך    
משיח עם נראה את הוכאשר אנו  מושלם,טחון יב

 נשמה שלנו, כי ה' יעזור לנוהעם והעיניים שלנו 
לנו  תהיינהמאותו רגע ואילך לא  הרי לזהות אותו,

עם ה'אנחנו נהיה  .דאגות אמיתיותשום עוד 
 ִלי ִּתְֽהיּו 'ְוַאֶּתם ה' רוצה שאנחנו נהיה' כפי שישראל
   .]שמות י"ט ו' '...ָקדֹוׁש ְוגֹוי ּכֲֹֽהִנים ַמְמֶלֶכת

שנזכה כולנו לקבל פני משיח צדקנו יהי רצון 
  .שמחהבברחמים ו

  
  .300/5  נובפניתגלה תעדן ה-גןלוהכניסה  

רק טיפשים  .העולם עומד להתפוצץ ,אמא
להכחיש את מה שאמרתי  מנותקים ביותר יכוליםו

 – בכל מקום שבו אנו מתבוננים בעולם .זה עתה
משהו דופן ולעתים קרובות -משהו יוצא מתרחש

ענק ה-פרופורציותבהטבע -נורא, מלבד אירועי
 ם,ף אחד לא יוכל להכחישאשמתרחשים כל העת, ו

במו עינינו ולהרגיש  אותם אנחנו יכולים לראותש

חיי את הבדל עצום כיצד הם משנים בבבירור 
כמו 'מן יש לנו איומים אחרים אך  .היומיום שלנו

אני לא בטוח בכלל שעל הקיום שלנו, הסרטים' 
לבלבל  יםהרשעים מנסש אלאאמיתיים, שהם 

- מוזר כמו תחנתאיזה אובייקט שאותנו לחשוב 
תוך  ,הארץ-להכות את כדור תהסינית עומד-החלל

זה עלול היכן שידוע -את המקום הלא נתמסכשהיא 
 ע בנפילתה שם עם פסולתה הרעילה והמסוכנתלפגו

  .ביותר
שקרים שלה הנאס"א עם  ,בשנים האחרונות   

הידיעות עם  'תחרות' ית שרויה במעיןנרא
על  'ניבירו'השל השמש -מערכת-מיניל עוחות ודהמ

עם זאת, ההבדל הוא כי  .חדשותמקומה בקדמת ה
וזה מגיע לקראתנו במהירות  ,היא עובדה 'ניבירו'

 נודעוהשמש שלה -ניבירו ומערכת .מאודגבוהה 
איך אר וה אפילו מתזו ,בספרים כמו הזוהר וכו'

זה יעבור שלישים של העולם יושמדו כאשר -שניש
עם זאת מידע כוזב אך  .ט' עמוס על יד כדור הארץ

העוסק בסיפורים נאס"א שוב ושוב  מסֹוכנותיוצא 
- תחנתהסיפור על , ועכשיו 'מטאוריטים ענקיים'ל ע

כותרות, וכאשר ת תופס את הפלוסינית שנ-חלל
תאדה כמו שזה זה י –ות קראמור למגיע הזמן שזה 

איומים  חלומותשיטה של זו ה ...אמרנמעולם לא 
נאס"א אשר יום שלנו, הקשמאיימים על פנטסטיים 

  ...כדי לבלבל אותנובשוב ושוב רק  ת בהםמשתמש
אני רוצה להבהיר שהמערכת הסולארית הנקראת    

-אסונות .בזוהר קרובה מאוד 'השביט'או  'ניבירו'
ללא הצלחה  ותהטבע שממשלות בכל העולם מנס

זה כבר מובא מתרחשים, ו – םממשית להכחיש
זכריה י"ג,  יושמדשני שליש מהעולם כי בנבואות 

גע קשה יפָ אחר כמעט לחלוטין, שליש  –, שליש ב'
אם אתה מאמין  .לא יפגע האחרון והשליש ,מאוד

-אתה יודע שכל מה שנכתב בספריהרי באלוקים 
וזו  ,בדרך זו או אחרת הפך למציאות – קודש שלנוה

  .יא עומדת להשפיע על העולם כולוהו ,עובדה
האמת כי מאז  אתלהכחיש אף אחד לא יכול    

המוקדמות כל המדינות הגדולות של  1980-שנות ה
עמוק ופאר רב יוקרה בעלי בונקרים  והעולם כבר בנ

הם בונים את  .תוך האדמה בכל רחבי העולםב
כספי השימוש בהבונקרים האלה בחשאי באמצעות 

ללא כל רבה וחוצפה בעלי הם  .סיםיהמ מימשל
הכסף בסתר מן האזרחים  שש בהעלימם אתח

שלהם כדי להבטיח את הישרדותם של הרשעים 
  .ששולטים בעולם כיום

אני יודע שכתבתי את זה בעבר, אולי בצורה    
את השמש הזאת עומדת לבקר -אחרת, אבל מערכת

אולי  ,שניםיקח לא זה בקרוב מאוד, הארץ 
  .אבל זה קרוב ם,חודשי

חנו כבר אנ .עולם ענקית נמצאת באופק-מלחמת   
אנחנו יכולים לראות  .את זה קורהיכולים לראות 

קראת בכל מדינה לשמתנהלות ענק ההכנות את 
ביותר של כל מלחמות  ההגדולהמלחמה רגע שבו ה

יקח ת יאבתוך זמן קצר, ה .תחיל, ה' ישמורתהעולם 
 – 'רבים'וכשאני אומר  ,את חייהם של אנשים רבים

- ה'מיניכאשר  .לחשוב כמהמתכווץ אפילו רק מ אני
נראה שזה יהיה  – ' תגיע לבסוףהשמש-מערכת

   .הסיומעם בחפיפה אחר המלחמה הזאת או ל
כי ה' ברא את העולם עבור  ,יודע דבר אחדכן אני    
העם הנבחר שלו יוכל להתגבר על ש, על מנת מ"יע

עצמם כאשר הם תוך  להחדירו אהם ש רעהיצר ה
רי שהם אח .הדעת-הלכו נגד רצון ה' ואכלו מעץ

 ,הם עשושאיזה דבר נורא הם קלטו עשו את זה 
שהם  'גן עדןה' ווהם הבינו כי בעתיד החיים לא יהי

הם קיבלו את מעמדם  .ההיאעד לנקודה הכירו 
רם למוות והרע שג-ומאז נלחם האדם ביצר ,החדש

 .למדינות עד היום הזהולהרס, ליחידים, לקבוצות ו
  .מה הזואיוהגלות ה פה שלאנחנו בסוו

הרע - יצראנשי העולם לא ניהלו מלחמה נגד ה   
הם הפכו רע לטוב וטוב לרע, גם אם הם  .שלהם

"לא את הציווי לדוגמה,  .מאמינים בעשרת הדיברות
תהרוג, אבל אם זה יהודי 'אל  ו כך:" הם פרשרצחת

 .'...מותר הרי זה –בו או אדם אחר שאתה לא רוצה 
עם אך ל .םרצונב תלויות אך ורקהם ' שלמצוותה'

שנים הכל אלה אלפי  לאורךו ,ישראל ניתנה התורה
אברהם הלא הוא , 'יהודי הרשמי הראשוןה'מאז ש

הוא התורה אבל לו לא ניתנה  אמנם אשר ,אבינו
נגד אנחנו נלחמים , מאז נולד עם הידע של התורה

מה ה' רוצה את להיות  יםמנס , ואנחנוהרשעים
  .שאנחנו נהיה

, כי ה' תעט בלתי אפשריכמשזוהי משימה ענקית    
נו בהוא בחר  .הקשה ביותר צורהאותנו ב וחןב

להיות  םכדי להיות ראוינגד היצר הרע בלהילחם 
מעט מאוד מאיתנו בעולם יחסית יש  .משרתיו לנצח

סביבנו מהזה שהם יהודים אמיתיים, אבל למרות ש
והרס, הוא יציל כל נשמה (תוהו ובוהו) ס אֹוּכֵ ישרור 
הנמוכה ביותר של בדרגה אנחנו נמצאים  .יהודית

הדור יהיה זה ובכל זאת בסופו של דבר  ,כל הדורות
  .'ה לאהגבוה ביותר והקרוב ביותר 

בנקודה  .אני לא אנסה לתאר בדיוק איך זה יקרה   
כמעט שזה נראה, חס ושלום, זה זו של ההיסטוריה, 

שרוד! אנחנו נדחה, נאבל אנחנו  ,דבר בלתי אפשרי
ואנחנו  רע,, את היצר העשינו זאת עדיין אם לא

אנו נחזור  .הקדוש ברוך הואכביכול אל  'צמדינ'
מאחורינו את כל השקר  נושאירבהאליו לחלוטין 
בעבר רצינו אנו נזרוק את השקר ש .של העולם הזה

-ביא לנו חייתלעבר האמת אשר  נרוץובו, להאמין 
   .נצח

 –זה יהיה מפחיד  .! זה בקרובכםאת עצמ נוכיה   
 ביחד עםאבל עם העזרה של ה' ו ,וזה יהיה קשה

 ,גיע לסוף הגלותנסוף -אנחנו סוף –הנחישות שלנו 
 כנסיאנחנו נ ....נונונונובפניבפניבפניבפניתגלה תגלה תגלה תגלה תתתתעדן עדן עדן עדן הההה----גןגןגןגןללללוהכניסה והכניסה והכניסה והכניסה 



אמנם מכל העימותים  שחוקים ,המקדש-לבית
, אבל תרגשיתשושים ועד תום , עייפים שעברנו

מת נחמוה מימההח הרָ בקרוב מאוד נחוש את האֹו
הפטרת  נרפאאנחנו של האמת מקיפה אותנו, ו

 ְצָדָקה ֶׁשֶמׁש ְׁשִמי ִיְרֵאי ָלֶכם שבת הגדול: 'ְוָזְרָחה
ואנחנו נהיה ראויים להיות חלק  ,.'..ִּבְכָנֶפיהָ  ּוַמְרֵּפא

אשר תביא אותנו לרמה גבוהה  ,שלמהה-גאולהן המ
הראשון -מאשר זו של האדםיותר מבחינה רוחנית 

-אנחנו נהיה מרופטים וקרועים ומלאי .אשתוו
ביותר של רוחניות וזו תהיה הנקודה הגדולה  ,ענווה

עד לנקודה הזאת של מה אליה גיע השהאדם 
   .'היסטוריה'שאנחנו מכנים 

כי עם  תהיההתוצאה של ההיסטוריה של העולם ו   
- בהרשנכחו  ותנשמאחת מן הישראל, כלומר כל 

סוף סוף את כל  ה, עבר'נעשה ונשמע' וסיני ואמר
הם מוכנים לשלב הבא של כי ו מבחנים בהצלחה,ה

היא נשגבת מדי ש ,ההתפתחות הרוחנית שלהם
, אלה היהודים אם כן אז .עכשיובכדי לדבר על כך 

 ,ם את המילים הפשוטות שלימישקוראים ומפני
ם, תוכומתחילים להרגיש את האמת המוחלטת ב

ן פטר מתו נשבעתיד הקרוב כולנ מברך אתכםאני 
אותנו מטה אל תוך  סחףש ,הנחש, השטן, היצר הרע

  .האדם הראשון נוצרמאז ש רפשה
עתיד בכי  ,כל עם ישראלאת כולנו, את אני מברך    

נצא הזאת פעם באבל  ,מצריםאת עזוב נ הקרוב
 .להיכנס לקודש הקדשיםעל מנת מצרים מ

  
  1301/הבחירה היא לחיי נצח או אבדון לנצח   

        חוהמ"פ תשע"חחוהמ"פ תשע"חחוהמ"פ תשע"חחוהמ"פ תשע"ח    ד'ד'ד'ד'מנחם, מנחם, מנחם, מנחם, 
בן אדם, אפילו  .אנחנו במצב מאד מאד מאד קשה   

בלי עינים ובלי שמיעה, יכול להבין שאנחנו על סף 
נוסף לזה יש גם מלחמה  .סתם-מלחמה עולמית לא

כלכלית בין סין וארה"ב, שכבר הצליחה להוריד 
חוץ מזה כל  .פעמים רבות את הבורסות בכל העולם

ורים, גם דברים של מיני דברים מאד משונים ק
הטבע, וגם דברים אחרים, כמו הזיגזגים שראש 
הממשלה עושה, שזה נראה כמו בשביל להסיח 

זה כל כך לא אינטלגנטי, על רמה כ"כ נמוכה,  .דעת
אבל יש הרבה רגעים כאלה עכשיו, גם עם 
פוליטיקאים, גם ראשי מדינות בבחירות, בכל מיני 

  .דברים, יש דברים משונים ביותר
ועכשיו במדינת ישראל גם כן יש קונפליקטים   

מאד גדולים בין השמאל לימין, בין חרדים לחילונים 
וכו' וכו' כל אחד ואחד, אחד נגד השני, והעיקר זה 
הממשלה נגד הקב"ה, ולא משנה אם הממשלה 
שמאל או ימין, לא משנה אם קראו לראש הממשלה 

ים, נגד בכל אופן הם נגד החרד ,'בן גוריון' או 'ביבי'
   .הקב"ה

הם משתדלים להפוך אותנו למין כאלו מאמינים    
הם מביאים לנו את כל  .הזהב-גם בהקב"ה וגם בעגל

 .העולם שחשוב להם, את כל העולם של השקר
מכריחים אותנו להכניס לבתי ספר שלנו, לישיבות 

וזה בא במחיר, משלמים  .שלנו את כל השקר
למנהלים ומנהלות משכורות מאד טובות כדי 

אבל זה 'לשם שמים'  .להעביר שקר כזה לדור הצעיר
  .אוי לנו .מיםשם לפי הרבה רבנים, לש

וקיבלנו ביקורות, על זה שאנחנו האוטיסטים,    
איך זה ש'אנחנו מעיזים לפסוק', הרי אנחנו רק 

אנחנו אף פעם אך באמת  .אוטיסטים ולא פוסקים
 – רוצים לקבל  .לא פסקנו, רק אמרנו את האמת

טוב, לא רוצים לקבל, איך אומרים במדינת ישראל 
זה דמוקרטיה, כל אחד יכול להגיד מה  המפורסמת?
  .שהוא רוצה

אבל אנחנו לא חלק של הדמוקרטיה, כי    
ה'דמוקרטיה' זה לא דמוקרטיה, כל זמן שאתה בצד 

אז קוראים  –הם רוצים של השילטון ועושה מה ש
אז קוראים לזה כל מיני  –ואם לא  .לזה דמוקרטיה

  .שמות גנאי אחרים
ברוך ה', אני לא בעד הדמוקרטיה, אני בעד    

אצלנו אין דמוקרטיה, הקב"ה  .הקב"ה ותורתו בלבד
ולא  .עושים הכל רק מה שהוא אומר .מחליט הכל

אנחנו צריכים  .צריכים לדאוג, לא צרכים להחליט
ב"ה אין לנו דמוקרטיה, אבל  .רק לעשות את רצונו

 רוצים שמדינת ישראל תהיה כמו כלהרשעים 
הארצות בכל העולם, שהרוב הם לא דמוקרטיה 
'כמו שכתוב בספרים' אלא בדרך כלל זה דיקטטורה, 

הוא  .אבל הקב"ה לא דיקטטור, הוא פשוט אמת
ואנחנו  .שייך לאמת –האמת, וכל שקיים באמת 

הוא מכוון אותנו,  .שזה הקב"ה –שייכים לאמת 
   .והוא עשה הכל בשבילנו

נתנו כמה  .אבל נחזור לטענה שאנחנו פוסקים   
דוגמאות, למשל שאנחנו פוסקים על הפאות 

אני רוצה  .כשאנחנו אומרים שאסור ללכת עם פיאה
רק להסביר שכמה וכמה רבנים ענקיים פסקו כבר 

אסור אסור אסור,  .זרים על זהככה, ואנחנו רק חו
כל פאה שזה כאילו שיער, אבל בדור הזה זה ממש 

אז מכסים את השיער שאסור  .נראה כמו שיער
אני  ...לראות אותו עם שיער שמותר לראות אותו

הפאות של היום  ...שואל אתכם: זה נשמע הגיוני?!
ובדרך  .הם יפות, ארוכות, ממש אי אפשר להבדיל –

- של היום גם הולך בגדים לא כלל עם הפיאות
  .סתם לא צנועים-צנועים, אבל לא

אבל כולם מבולבלים, אומרים ש'הרבנים אמרו    
כל בן אדם עם חצי מח יכול לראות  .שזה בסדר'

שזה לא בסדר, אז איך אפשר להגיד שזה בסדר? מי 
יכול להחליט שזה בסדר? אבל אנחנו אומרים אחרי 

שנהגי מוניות  .סדרהרבה פוסקים ידועים שזה לא ב
אומרים שהחרדיות של רח' רבי עקיבא הם 
יפהפיות, אז מה זה אומר? כנראה שהצניעות זה מה 

   ...שמושך אותם
לא, הן לא כמו הנשים של פעם שנשארו בבית    

הן היו מכוסות מהראש עד  –רוב הזמן, וכשהן יצאו 
הרגליים, ורק השאירו עין אחת לראות לאן שהם 

, ור' רמב"ם אישות כ"ד י"ב, ושו"ע .השבת סהולכים 
לא, היום הנשים רוצות  .אה"ע סי' קט"ו סעיף ד'

זו מחלה שנכנסה גם בין  .להיות כמו הגברים
הן יכולות  ...יש להן גם כן זכויות ...החרדים, מה

דין, שופטות, רופאות, למה -להיות גם כן עורכות
כי זה המקום  ..למה להחזיק אותן בבית? ...לא?

שלהן, ה' ברא אותן בצורה מסויימת, עם רגשות 
גבר בנוי בצורה אחת, ואשה בנויה  .מסויימים

והם בנויים בדיוק בשביל התפקידים  .בצורה אחרת
אבל העולם לא רוצה את זה, הרשעים,  .שלהם

הגוים, משכו את היהודים לשקר הגדול של סדום 
ם חיו רק ועמורה ועוד הרבה אומות של הגוים, שה

  .בשביל התענוגות הגופניות שזה נגד הדין
והם עכשיו רוצים שהכל יהיה מותר, יש להם רק   

כי  ...בעיה אחת, זה פשוט לא מסתדר כל כך טוב
גברים לא יכולים להביא ילדים לעולם בלי אשה, אז 

על  .יש להם בעיה עכשיו, הם מבולבלים וכועסים
ה את זה מי הם כועסים? על הקב"ה, כי הוא עש

כך זה  .בדיוק בדיוק כך והם רוצים שזה יהיה אחרת
  .בכל תחום ותחום

והנשים שרוצות להיות כמו הגברים, שהבעל    
שלומד תורה שישאר בבית כי היא צריכה ללכת 

אז זה כבר לא  –לעבודה והילד לא מרגיש טוב 
היא נהנית ללכת לעבודה, והיא  .תורה ולא כלום

והיא מרויחה, היא  נהנית להרויח את הכסף,
אשה  .השולטת על הכסף, זה לא כמו שצריך להיות

חיל, היא לא -שקרובה להקב"ה רוצה להיות אשת
   .רוצה להיות משהו אחר

וגבר שהוא מאמין בהקב"ה הוא רוצה ללמוד,   
 .והוא רוצה קדושה, הוא רוצה להיות הגבר בבית

אמנם יש הרבה הרבה דינים שעוזרים לגבר להבין 
וכל  .שהוא צריך להתנהג מאד טוב לאשה, וגם הפוך

אבל נכנסים  .אחד יודע ברור את התפקיד שלו
ישראל -המודרנים האלה שרוצים להפוך את מדינת

למדינה כמו כל המדינות בעולם, והם אומרים: לא! 
זו  .אשה יכולה להיות גבר, וגבר יכול להיות אשה

! טמבלים! האם הם חושבים שיש ...הבחירה שלהם
להם בחירה? בסוף הם יעלמו וישרפו עם ה'בחירות' 

ומי שהולך עם  .מוחלטהבחירה לסוף, לסוף  .שלהם
לחיי  ,והבחירה היא לנצח .יהיה לו נצח –הקב"ה 

  .לנצחנצח או אבדון 
איך אפשר לחלום שבעולם שכזה,  ,אז איך אפשר   

עולם שכל כך מלא דברים שונים ומשונים, ומלא 
חיים ובני אדם -יופי, וגם כל מיני צורות של בעלי

וכו' וכו', איך אפשר לחלום שזה יכול להמשיך אם 
אנחנו חושבים שאנחנו יכולים לשנות את הטבע, 

  .ה' ישמור ועושים נסיונות עם גנטיקה
שהם עוד מעט לא יצטרכו בכלל  יש להם תכניותו   

קשר, הם רק ייצרו בני אדם בעצמם במעבדה, עם 
השיער -צבע העינים שמתחשק להם, ועם צבע

והם מתכננים  ...שרוצים וכו', וזה אפשר לעשות
 ,הם חולמיםמה  .שכולם יהיו העבדים שלהם

קלקל את השלמות של שהקב"ה יתן להם ל
  הבריאה? ה' לא יתן!

ובין הרשעים יש גם כביכול "יהודים שומרי    
שפוסקים כל מיני דברים מצוות" ואפילו רבנים 

כאילו דברים שהם  ש'מתאימים' לעולם המודרני,
  לדרך התורה.כים הם הפודרך התורה אבל 

ב"ה יש כאלה שנלחמים נגד, עושים הפגנות וכו', ו   
אבל גם בין הקבוצות האלה יש מרגלים לטובת צד 

ובסופו של דבר ה' לא יתן לזה להמשיך,  .עיםהרש
חושבים עדיין שהם רשעים ה .זה חייב להיגמר

  .יכולים לעשות מלחמה עם הקב"ה ח"ו
אני לא מבין את הטיפשות של כל האנשים    

האלה, כל הגוים הטיפשים שבטוחים שהם יכולים 
האם לא מספיק פעמים ניסו  .לנצח את הקב"ה ח"ו

אז למה הם עדיין  ...את זה, ולא ראו שכולם נכשלו?
חושבים שהם מסוגלים? זה אולי בגלל שמאמינים 

 אבל זה לא .הכחבעל בשטן, ובטוחים שהוא זה 
נכון, בסוף השטן יבוא לקב"ה, והקב"ה יגיד לו: 
'עשית עבודה טובה', ולא ישאר אפילו אחד בעולם 

השטן בעצמו הוא היה  .של השטןשיהיה 'חסיד' 
בעצם עובד נאמן של הקב"ה, ובגללו כל אלה 

אבל הקב"ה ישחוט את  .הרשעים יעלמו מן העולם
היצה"ר, אפילו שהוא היה מאד נאמן, כי בצורה 

אבל הוא גם יקבל נצח  .כזאת הוא לא יכול להמשיך
  .בצורה אחרת

ואני מבקש מכל יהודי אמיתי להתחיל לעשות    
לחפש בפנים בצורה רצינית את  וחילתתת, בי-בדק

ה'אידישע נשמה' שלכם, וללכת עם ה'אידישע 
נשמה', ולא עם הדרך של הגויים שמכניסים היום 

להילחם נגד, אם  .יעקב-לרוב הישיבות ולרוב הבתי
לא לתת לזה  .אז לפחות בתוך הבית –לא ברחוב 

כי בסופו של דבר מי שמנסה להתנגד אפילו  .להיות
הוא ילך מהעולם,  –בדבר הכי קטן של הקב"ה 

הקב"ה  .יעלם מן המציאות, בסוף לא יהיה זכר ממנו
 .מכין אותנו, עם ישראל, להיות המשרתים שלו

כמה גוים צדיקים שיהיו המשרתים גם וישארו 
ונעלה ונעלה ונעלה, ונשכח באיזה שלב את  .שלנו

לם הזה שפעם היה, ונהפוך להיות נשמות כל העו
טהורות שאף פעם לא תהיה אפשרות לקלקל 

  .אותנו
כל היהודים שמנסים להיות גוים, שרוצים את כל    

התשוקות של הגוים, שזה מה שממלא להם את 
 אתויותר קל לחיות לכאורה החיים, כל השקר ש
, היהודים האמיתיים, נחנוא מאשר עם האמת,

רק עם האמת, רק עם אותו ולהישאר צריכים לזרוק 
וכל  .יכול-הקב"ה ותורתו, והוא הכל היאהאמת ש

 המציאות שיש, ולא רק לקט הכוכבים שלנו, אלא

ויש מימדים  .הכל שלו –כל מה שקיים , הכל
עם  טוסשאנחנו לא חולמים שקיימים, ולא צריך ל

זה במרחק של כמה  ...חללית כדי להגיע שמה
רק שזה לא  .צעדים, רק כמה צעדים ואנחנו שמה

השמש, הכוכבים  –וכל מה שאנחנו רואים  .התגלה
וזה לא כמו , במחשבות שלנו דמיוןהכל, זה רק  –

פה מזה לא מיליון ק"מ  .שאנחנו רואים את זה
  .'שניה' מהגיהנום עד לגן עדןמרחק זה רק לשם, 

בעזה יש שמה ממש כמו מלחמה, אז אני לא בעזה יש שמה ממש כמו מלחמה, אז אני לא בעזה יש שמה ממש כמו מלחמה, אז אני לא בעזה יש שמה ממש כמו מלחמה, אז אני לא     ....שששש
מבין מדוע רבנים שותקים, מדוע לא זועקים מבין מדוע רבנים שותקים, מדוע לא זועקים מבין מדוע רבנים שותקים, מדוע לא זועקים מבין מדוע רבנים שותקים, מדוע לא זועקים 

            ............ומריעים כמו שכתוב בהלכה בעת צרה?ומריעים כמו שכתוב בהלכה בעת צרה?ומריעים כמו שכתוב בהלכה בעת צרה?ומריעים כמו שכתוב בהלכה בעת צרה?
אתם מדברים על כך שהערבים רוצים לכבוש את  .ת

אבל יש דברים יותר קריטיים מזה,  .ארץ ישראל
הצניעות? למה -למה הם לא אומרים כלום על חוסר

- לום על כל השקר שיש בבתיהם לא אומרים כ
הספר? כל הדברים שנגד התורה שמכניסים בכל 

החרדים להיות ממש -מקום, שמושכים את היהודים
אז זה דבר שהרבה  .כמו החילונים, או כמו הגוים

  .יותר גרוע מזה שהערבים רוצים להכנס פה
  מה עושים? .ש
אני אגיד לכם, אין הרבה מה לעשות, רק  .ת

תן לזה להיות, והוא יביא את להתפלל, וה' לא י
אנשים  .המשיח, ואז נראה מי הרבנים ומי לא

מפחדים, הם רוצים להיות חלק של הממסד וגם 
, כל אחד יצטרך לא ניתןאבל זה  .חלק של האמת

אין  .לבחור אם הוא כן עם האמת או לא עם האמת
  .יש אמת או שקר .אין 'בערך אמת' .משהו באמצע

התופעה הזו שטראמפ הוא כ"כ לטובת ישראל, התופעה הזו שטראמפ הוא כ"כ לטובת ישראל, התופעה הזו שטראמפ הוא כ"כ לטובת ישראל, התופעה הזו שטראמפ הוא כ"כ לטובת ישראל,     ....שששש
דופן בנוף דופן בנוף דופן בנוף דופן בנוף ----האם זה משחק, או שהוא משהו יוצאהאם זה משחק, או שהוא משהו יוצאהאם זה משחק, או שהוא משהו יוצאהאם זה משחק, או שהוא משהו יוצא

        ............האמריקאי?האמריקאי?האמריקאי?האמריקאי?
טראמפ הוא גוי, שייך לרשעים, אף אחד לא יכל  .ת

 .להיבחר אם הם לא רצו שיבחר להיות נשיא ארה"ב
בוש (בוש האבא), -קודם הם עושים הצגות עם דאדי

ט אמיתי וכו', שהוא נראה באמת ממש כמו דיפלומ
עד שגילו כמה שהוא לא כ"כ עדין כמו שהוא 

אח"כ קלינטון נכנס והוא סידר עוד כמה  ...נראה
הלבן, והוא הלך בבושות על התנהגות -דברים בבית

הבן שהוא -ובא בוש .שממש מתחת לכל ביקורת
היה הנשיא כש'התאומים' נפלו, וזה עצמו היה 

ואחרי  .הנפילה של התאומים –התחלה של הסוף 
זה בא אובמה, שהוא ממש כמעט הרס את אמריקה 

וכולם שייכם  .ואחרי אובמה בא טראמפ .לגמרי
לאותו אירגון, וטראמפ בא מכיוון אחר כביכול, אבל 
זה רק כדי לבלבל את העם האמריקאי ולבלבל את 

אל תדאגו, יש לו את המקום שלו מתחת  .העולם
זה בטח  ...וזה לא סתם בונקר .לאדמה, בבונקר שלו

  ...אבל זה טוב בתור קבר ...מאד אלגנטי
זה נראה בדרך הטבע מצב ש'החושך יכסה ארץ', זה נראה בדרך הטבע מצב ש'החושך יכסה ארץ', זה נראה בדרך הטבע מצב ש'החושך יכסה ארץ', זה נראה בדרך הטבע מצב ש'החושך יכסה ארץ',     ....שששש

בינתיים שוקעים בעוד בינתיים שוקעים בעוד בינתיים שוקעים בעוד בינתיים שוקעים בעוד     ––––עד שה' יאיר את האור עד שה' יאיר את האור עד שה' יאיר את האור עד שה' יאיר את האור 
        ............פניםפניםפניםפנים----חושך, עוד הסתרחושך, עוד הסתרחושך, עוד הסתרחושך, עוד הסתר

 .הקב"ה יודע עד מתי, אנחנו לא יודעים עד מתי .ת
אנחנו רק צריכים לידבק בקב"ה, ולא לעזוב, ולא 

אנחנו לא יודעים, רק  .לעזוב אותו, רק לידבק אליו
   ...להתפלל, להתפלל שזה יהיה בעתיד הקרוב

דור, אין -ברגע זה נראה שאין רבנים, אין גדולי .ש
  ...מנהיגים

כן, זה צריך לחזק  .יש ראבייס, אין רבנים כמעט .ת
[סוף מסכת  .ק שככה זה יהיהאותנו, כי כתוב בדיו

] שיהיו רבנים כמו 'סומסומים', אבל .סוטה דף מט
ואז נראה  .יהיה מעט פה ושם .לא יהיו –גדולים 

  ...משיח צדקנו, וגם יתנגדו לו
        מה איתו, מתקרב?מה איתו, מתקרב?מה איתו, מתקרב?מה איתו, מתקרב?    ––––הכוכב הכוכב הכוכב הכוכב     ....שששש
ושמעתי כל מיני גירסאות שכל מיני  .ועוד איך .ת

רבנים גדולים אמרו שזה הכל שטויות וכו', אוי 
   .לכולם, אוי לכולם, אוי לכולם

        ............הם טוענים שנאס"א אומר ככההם טוענים שנאס"א אומר ככההם טוענים שנאס"א אומר ככההם טוענים שנאס"א אומר ככה    ....שששש
נאס"א ידוע כשקרן, כל אלה שרוצים להסתיר  .ת

  ...אבל יכול להיות שסידרו לו מקום בבונקר .את זה
זרם של הגוים, זרם של הגוים, זרם של הגוים, זרם של הגוים, פעם היו צריכים להיות נגד הפעם היו צריכים להיות נגד הפעם היו צריכים להיות נגד הפעם היו צריכים להיות נגד ה    ....שששש

אחרי זה היינו נגד זרם החילוניים, אחרי זה נגד אחרי זה היינו נגד זרם החילוניים, אחרי זה נגד אחרי זה היינו נגד זרם החילוניים, אחרי זה נגד אחרי זה היינו נגד זרם החילוניים, אחרי זה נגד 
        ............המודרניים, ועכשיו נגד העולם החרדי עצמוהמודרניים, ועכשיו נגד העולם החרדי עצמוהמודרניים, ועכשיו נגד העולם החרדי עצמוהמודרניים, ועכשיו נגד העולם החרדי עצמו

 בעדזה לא צריך להיות נגד, זה צריך להיות  .ת
לגמרי, בלי שום פתח, רק עם הקב"ה, -הקב"ה לגמרי

  .ואז ה'נגד' לא אומר כלום
  
  301/2...אני עם ה' עד הסוף יהיה מה שיהיה 

        ד' חוהמ"פ תשע"חד' חוהמ"פ תשע"חד' חוהמ"פ תשע"חד' חוהמ"פ תשע"ח    אסתר,אסתר,אסתר,אסתר,
אני רק רוצה  .מה יש לי להוסיף? מנחם אמר הכל   

לברוח  :עם נשמה יהודית אמיתיתיהודי להגיד לכל 
מהשקר, לברוח מעגל הזהב, לברוח מהחינוך 

לא צריכים בדיוק  .העקום, לברוח ולהגיע לאמת
לברוח מהשקר, אלא צריכים לרוץ לאמת, וממילא 

אנחנו צריכים לרוץ לאמת,  .השקר יעלם, זה הכל
כבר לא יהיה שקר, הוא יעלם  –ואם נרוץ לאמת 

חייבים לקשור שוב קשר עם -יהודים חייבים .לגמרי
, כי כל כך הרבה רצים שובהקב"ה, ואני אומרת 

ואם לא יהיה שינוי  .את האלילים של מצריםאחרי 
ויחזור כל הסיפור  .צאו ממצריםגדול, פשוט לא יֵ 
ואני מבקשת מכל היהודים:  .פעםשל מצרים עוד 

 –תברחו מהשקר, אבל לא רק שתברחו מהשקר 
  .וככה השקר יפול וייעלם .תרוצו לאמת

        ............אבל כל אחד חושב שהאמת איתואבל כל אחד חושב שהאמת איתואבל כל אחד חושב שהאמת איתואבל כל אחד חושב שהאמת איתו    ....שששש
נכון, כל אחד היום חושב שהאמת איתו, אבל  .ת

זה  .החכמים יודעים שהשקר הוא לא הגיוני בכלל
זה ממש אותם  .לא יכול להיות מה שהם מדברים

השקרים שכל הרשעים מכל ההיסטוריה סיפרו, וכל 
והאמת היא אך ורק אחת:  .השקרים שחיו עם זה

זה  .הקב"ה ותורתו ומה ששייך אליו, רק זה אמת
וצריכים להבין את ההבדל,  .ברור מאד ההבדל

עולמות  אלהוצריכים לרצות לראות את ההבדל, כי 
ת"ח, יש לנו  ש לנו חכמים, יש לנוי .אחרים בכלל



יהודים חשובים שרואים את האמת ברור, לא כולם 
ואלה שרואים  .עיוורים, לא כולם לא רואים נכון

נכון צריכים 'לתפוס את האומץ', ולבודד את עצמם 
  .מהשקר

אני מרגיש שאין בחירה, מי שהנשמה שלו אני מרגיש שאין בחירה, מי שהנשמה שלו אני מרגיש שאין בחירה, מי שהנשמה שלו אני מרגיש שאין בחירה, מי שהנשמה שלו     ....שששש
הוא הוא הוא הוא     ––––מקושרת עם האמת, אז אפילו אם הוא רחוק מקושרת עם האמת, אז אפילו אם הוא רחוק מקושרת עם האמת, אז אפילו אם הוא רחוק מקושרת עם האמת, אז אפילו אם הוא רחוק 

        ............ם הנכון, שזה הקב"הם הנכון, שזה הקב"הם הנכון, שזה הקב"הם הנכון, שזה הקב"היגיע בסופו של דבר למקויגיע בסופו של דבר למקויגיע בסופו של דבר למקויגיע בסופו של דבר למקו
 נכון, אין בחירה, ה' אין לו לא עבר הוה ועתיד, .ת

 'שה דברין א .הוא ברא את כל זה בשביל בני אדם
יודע הכל, הוא ברא  , ה'שהולך להיותמה לא יודע 

עי' שפת את הכל שיהיה, אז למעשה אין לנו בחירה 
אמת שמות תרומה תרל"ג ד"ה ברש"י ויקחו לי 

ך תרל"ג ד"ה ברש"י במדבר בהעלותתרומה, וכן 
, אבל כל יהודי יכול להשתדל, שתהיה שלהבת

אז זה מעורר את הנשמה  –וכשהוא משתדל 
זה מזכיר לו שהוא אמר פעם "נעשה  .הטהורה שלו

ונשמע", הוא תפוס עם זה, ואז הנשמה מושכת 
 .אותו לאמת, ואין לו ברירה, זה הכל, ולא להתייאש

לחזק אותם, כי אין להם  ויהיו כאלה שזה לא ילך
נשמות, אבל יש כאלה שפתאום זה כן ילך, כשבן 

פתאום הוא מתעורר, ירגיש את  – אדם הכי נמוך 
  .וירוץ להקב"ה –הנשמה שלו 

, , , , ה שיש כאןה שיש כאןה שיש כאןה שיש כאןמה את אומרת על המצב הקשמה את אומרת על המצב הקשמה את אומרת על המצב הקשמה את אומרת על המצב הקש    ....שששש
        ............נפץ מכל הכיווניםנפץ מכל הכיווניםנפץ מכל הכיווניםנפץ מכל הכיוונים----יושבים על חבית חומריושבים על חבית חומריושבים על חבית חומריושבים על חבית חומר

הכל מסוכן, אבל זה לא העיקר, העיקר זה -הכל .ת
שכל יהודי ילך לכיוון הקב"ה, שירוץ אליו, ושיהיה 
שוב חלק של האבא שלו, של הקב"ה, שהוא אבא 

אין מה  –משהו אחר  .ואמא שלו והוא הכל בשבילו
לא שלפחד ממשהו אחר, כן צריך לפחד רק מזה, 

ד זה הפחד הכי גדול, הפח .להיות איתו חס ושלום
  .הכי הכי גדול

אני אני אני אני     ––––תמצית הדברים שזה מה שנדרש מהיהודי תמצית הדברים שזה מה שנדרש מהיהודי תמצית הדברים שזה מה שנדרש מהיהודי תמצית הדברים שזה מה שנדרש מהיהודי     ....שששש
        ............יהיה מה שיהיהיהיה מה שיהיהיהיה מה שיהיהיהיה מה שיהיה    ––––עם השי"ת עד הסוף עם השי"ת עד הסוף עם השי"ת עד הסוף עם השי"ת עד הסוף 

בדיוק כך: אני עם הקב"ה עד הסוף יהיה מה  .זהו .ת
  .שיהיה

יש כל כך הרבה דברים להתמודד איתם בחיים, יש כל כך הרבה דברים להתמודד איתם בחיים, יש כל כך הרבה דברים להתמודד איתם בחיים, יש כל כך הרבה דברים להתמודד איתם בחיים,     ....שששש
        ............כל אחד עובר כאלו מעבריםכל אחד עובר כאלו מעבריםכל אחד עובר כאלו מעבריםכל אחד עובר כאלו מעברים

לא לפחד ולא לשים לב לזה, הכל ייעלם, ואנחנו  .ת
נישאר עם עולם שיעבור שינויים כאלה גדולים שזה 
יהיה פשוט מפחיד ביותר, ולא יהיה זמן לחשוב על 
שום דבר, רק להתפלל לה' שנוכל להמשיך לחיות 

אני  .ולקבל משיח צדקנו ולהקריב קרבנות בביהמ"ק
נות, כי רוצה להגיד שצריכים סבלנות, הרבה סבל

נכון שזה מאד קשה לחכות עד שמשיח יתגלה, 
ואנחנו מחכים מאד הרבה זמן, כבר כמעט אלפיים 
שנה, ועוד לא הגיע, לפחות עוד לא התגלה, אבל 

עוד טיפה סבלנות, מישהו  .הוא פה, והוא יתגלה
ידליק גפרורון קטן, יזרוק את זה, וככה זה ידליק את 

ות, אבל אני סבלנ-גם אני חסרת .כל העולם, ה"י
יודעת שבלי סבלנות הבן אדם, היהודי, יכול 

היצר הרע  .להפסיד את העולם הבא של משיח, ח"ו
עושה את הערב רב שחלק מהם נראים ממש 
צדיקים, אבל הם לא, והם לא מאמינים בהקב"ה 

והם מאבדים את הסבלנות לגמרי לפני  .ותורתו
יהיו  .והזמן הזה עכשיו מאד קרוב לסוף .הסוף

בה הפתעות בשבועות הקרובים, ואנחנו נצטרך הר
העולם ישתנה  .שלא לפחד, לבטוח בה' ולא לפחד

 .לא לפחד, לא לפחד .עוד הרבה פעמים עד הסוף
ה' יאפשר  .ולא נצטרך לעזוב את הבית שלנו

ליהודים האמיתיים שלא לעזוב את הבתים פה, 
בירושלים  .לא יודעת –בשאר העולם  .בירושלים
אני  .עז"ה נעבור את זה בקלות יחסיתב .ודאי שלא

יותר  .רק יכולה להגיד לכם שזה יתחיל מאד בקרוב
  .אני לא יכולה להגיד

        למה את צווחת בימים האחרונים כל הזמן? למה את צווחת בימים האחרונים כל הזמן? למה את צווחת בימים האחרונים כל הזמן? למה את צווחת בימים האחרונים כל הזמן?     ....שששש
אני יודעת מה עומד להיות  .אני סובלת רגע רגע .ת

 .אני גם יודעת כמה יהודים לא יגיעו לסוףובערך, 
למעשה  .אני מאד דואגת .קשה, מאד דואגת  מאד

אין לי מה לדאוג, כי אני יודעת שמה שיהיה יהיה 
זה  .בסדר גמור, הכל רצון ה', הכל מצויין, מעולה

אם הייתם ח"ו  .לא יכול להיות יותר טוב .הטוב
אז גם אתם הייתם צורחים, כי אני  –במצב שלי 

אני  .רוצה לעזור, ומרגישה שלא יכולה לעזור כלום
 לא יכול לפעול כמו שצריך, ועם ֵׂשכלתקועה בגוף ש

לא כמו שצריך, אבל זה התיקון שלי, וזה טוב 
  .בשבילי

זה להאמין עם כל הכח עם כל  –הסבלנות    
המהות של הבן אדם בקב"ה, וללכת איתו עד הסוף 

ולא לשאול אפילו שאלה אחת, רק להיות  .עם הכל
ואפילו  .איתו, ולא להתלונן, רק להיות איתו

נראה הגיוני ואנחנו נראים כאילו לא  שהעולם
   רק ללכת איתו! –הגיוניים 

  
  1302#/   !?מבינים לא אתם! הסוף זה  

        חחחח""""תשעתשעתשעתשע    ניסןניסןניסןניסן    וווו""""לכלכלכלכ    אוראוראוראור    גולדןגולדןגולדןגולדן    בנימיןבנימיןבנימיןבנימין
 רועד, רועד שהעולם מרגישים כולם אנחנו   

 כך כל הוא אז זה את מרגיש לא מישהו ואם .וצועק
 יודעים אנחנו .כבר איתו לעשות מה שאין אטום
 אומר שזה סוריה על ם"באו איימה שאמריקה היום

 קשה בצורה איימו והאירנים, רוסיה על שאיימה
 מיני כל אלא זה רק לא .ישראל מדינת על ביותר

, שני או אחד בצד מקום לתפוס מתחילים ארצות
 ואירן טורקיה כמו רוסיה של לצידה שהם כאלה יש
 העולם מלחמות ערב כמו נראה זה ויותר יותר .'וכו

  .והשנייה הראשונה
 אחרי הרבה לא, 1929-ב בהיסטוריה ונסתכל בואו   

 קשה כלכלית נפילה היתה הראשונה עולם מלחמת
 של הכלכלה את הוריד וזה הברית בארצות ביותר

 היתה לא ב"בארה אנשים מאד להרבה, העולם כל
 רק .בשכירות גר הרוב, אוכל מספיק היה לא, עבודה

 נשיא וקם .להם היה הממשלה בשביל שעבדו אלה

 המצב את הציל והוא, רוזבלט לו שקראו רשע חזק
 התחיל הוא, הצבא את לבנות התחיל הוא? ואיך

 זה? מי נגד? מה ובשביל לצבא אמריקאים לגייס
 כמו מאנשים כסף עם .עלה שהיטלר לפני עוד היה

 עשיר ונדרבלט, אנגליה של מהבנק רוטשילד
 נשאר היום ועד יהודי לא שהוא ורוקפלר, אמריקאי

 הכניסו עשירים רשעים הרבה ועוד הם, ורשע עשיר
 התחילו והם ו"ימש ולנאצים להיטלר כסף הרבה

 עד הפסקה ללא כמעט שממשיכות המלחמות את
, סיבה בלי נהרגו אנשים הרבה כך כל .היום

, הצדדים משני מראש פעם כל מתוכננות המלחמות
  .הגבול של הצדדים משני אלא אחד מצד לא
 י"ע נשלטים הגדולים המנהיגים היום ועד מאז   

 מאד גדולים עסקים אנשי הם זה עם יחד, השטן
 להם אכפת לא .העולם על מוחלטת שליטה ורוצים

 מנת על – נשפך דם כמה, נהרגים אנשים כמה
 פעם שאמר וכמו .שלהם העקומה למטרה להגיע
 הם מלחמה של אחת בשנה – מהרשעים אחד

 והם ומאחר .שלום של שנים בעשר כמו מרוויחים
 .ברור יותר זה בעולם הנשק תעשיית של הבעלים

  .מצב באותו אנחנו עכשיו וגם
 משני היה זה השניה העולם במלחמת גם   

 למה אז הצדדים משני היה לא זה אם, הצדדים
 למחנות הרכבת פסי את להפציץ סירב רוזבלט
 נתן לא הוא למה? למוות נשרפו היהודים כל שבהם

, רצה לא הוא כי? המסילות את להפציץ למטוסים
 התחננו, ממנו לבקש באו ביותר הגדולים הרבנים

 הוא .ו"ימש סירב הוא, כלום להם עזר ולא לפניו
? למלחמה יכנס הוא איך אז, למלחמה להיכנס רצה
? קרה מה ואז, משהוא יפציץ שהאויב צריך היה הוא

 3000 מעל, הרבור פרל את הפציצו היפנים
 מהמטוסים היפני הצבא י"ע שמה נרצחו אמריקאים

 ידע הוא, הנאצים של ברית בני שהיו היפנים של
  .זה את תכננו כי להיות עומד שזה מראש

 הצגה תהיה עכשיו וגם, שקר שקר שקר הכל   
 יביא מה אחוז מאה יודע לא אני, בדם מלאה

 זה אם יודע לא אני, השלישית העולם למלחמת
 פיצוץ יהיה זה אבל, חודשיים או חודש עוד יהיה
 אכזרית הכי מלחמה, פעם אי שהיה גדול הכי

  .ההיסטוריה בכל שהיתה
 יש לרשעים? אתנו יהיה מה? לזה להתכונן איך   

 דברים מלא עם לוקסוס ,ענקיים בונקרים
 יודעים לא אפילו שאנחנו חדשות וטכנולוגיות

 להגיע שיכולה רכבת איזה כמו, כאלה מדברים
 חצי כמו משהוא, במהירות יורק לניו מקליפורניה

  .לנו נתנו לא, לנו שאין חדשה טכנולוגיה זה, שעה
 קשה במצב נמצאות החשמל תשתיות, באמריקה   

 דבר כל, שצריך כמו פועלות לא מיושנות הם, ביותר
 לאדמה מתחת אבל, לקרוס לזה לגרום יכול קטן

 הכי הכי ממש הכל שלהם הלוקסוס ובבונקרים
  .משוכלל

 יש, ועמורה סדום הוא בו חיים שאנחנו העולם   
 כל .במצרים שהיתה כמו ופריצות זרה עבודה

 ושולטים בגלגול היום ירדו, פעם אי שחיו הרשעים
' וכו התקשורת, הטכנולוגיה, הממשלות על  כיום
  .העולם כל על שולטים בעצם ובכך

 ה"הקב, דבר של בסופו כי להם יעזור לא זה אבל   
, היהודים בשביל ורק אך הזה העולם את ברא

 ותגיע תעלה, שתתפתח היהודית הנשמה בשביל
 לשלב לעבור שתוכל מנת על גבוה כך כל לרמה
 זה הבריאה של הבא והשלב, הבריאה של הבא

', ה של משרתים', ה עבדי', ה עובדי הזמן כל להיות
 עד אבל .שיש גדולה הכי הכי השמחה תהיה וזו

 לעבור נצטרך, כלל פשוט יהיה לא זה, לזה שנגיע
  .השמים מן שמתוכננת הענקית המלחמה את
    יייי""""עעעע    מתוכננתמתוכננתמתוכננתמתוכננת    שהמלחמהשהמלחמהשהמלחמהשהמלחמה    כתבתכתבתכתבתכתבת    אחדאחדאחדאחד    במקוםבמקוםבמקוםבמקום    ....שששש

    מתוכננתמתוכננתמתוכננתמתוכננת    שהמלחמהשהמלחמהשהמלחמהשהמלחמה    ציינתציינתציינתציינת    שנישנישנישני    ובמקוםובמקוםובמקוםובמקום    הרשעיםהרשעיםהרשעיםהרשעים
        ?סתירהסתירהסתירהסתירה    לאלאלאלא    זהזהזהזה, , , , השמיםהשמיםהשמיםהשמים    מןמןמןמן
, המלחמות את עושים שהם חושבים הרשעים .ת

 את להעניש כדי משמים שהכל היא האמת אבל
  .בתשובה ישראל-עם את ולהחזיר הרשעים

 אדם הבן אבל, אכזרי לא הוא ה"שהקב הוא ונכון   
 שאין, אכזריים שהם בינינו יהודים יש, אכזרי כן

 יש .ה"לקב לב להם אין .אחרים ליהודים לב להם
 את שמעדיפים, ה"בקב מאמינים לא שהם יהודים

 ההנאה את מעדיפים הם .הרשעים של זרה העבודה
 ההנאה שהיא הרוחנית ההנאה פני על הגופנית

 את רוצים הם, סבלנות להם אין אבל, האמיתית
  .המידית ההנאה

 עד רק הנאות לקבל יכול שהגוף היא הבעיה  
 או נרדם או מתעייף אדם הבן כך-אחר, מסוים גבול

 לא אבל, מדי יותר אכל הוא אם בטן כאב מקבל
 ...וכסף .רודף הוא הנאה איזה משנה לא, מה משנה

 אף לו אין, לו שיהיה כסף כמה, כסף שאוהב מי
" ֶּכֶסף ִיְׂשַּבע לֹא ֶּכֶסף אֵֹהב"  .הזה מהכסף הנאה פעם

, רצונות אותם את יש ליהודים גם אמנם, קהלת
 מה הגבולות את אותנו המלמדת תורה יש לנו אבל

  .אסור ומה מותר
 אז' ונשמע נעשה' הלב כל עם שאמרו והיהודים   

 נצחיות הן, לומר מה אין, נצחיות הן האלה הנשמות
 .לאמת בחזרה אותם יסחוב' ה, רחוקים הם אם וגם

,  יחרב מהעולם שליש שני - פעם לא שכתבנו וכמו
, לגמרי יותר או פחות אחד חלק, לגמרי אחד חלק

 ארץ נמצאת הזה ובחלק, יחרב לא אחד וחלק
 יגיעו גם לארץ בחוץ שנשארו היהודים .ישראל
 שבאמת, יהודים באמת שהם אלה רק אבל .בחלקם

 נשמה להם שיש אלה .הזהב העגל אחרי רודפים לא
, גמור שקר זה הזהב שעגל שמבינים, יהודית ממש

 שרואים ממה אמיתי יותר הרבה משהוא יש ובחיים
  .העיניים עם
 מאוד קשה בצורה ירד החרדי העולם הרב לצערי   

 השניה העולם מלחמת אחרי .באמריקה במיוחד
 ששרדו היהודים רוב, באירופה מאוד סבלו היהודים

 הברית ובארצות, הברית לארצות בעיקר הגיעו
 החיים שעיקר יהודים של גדולה קבוצה נולדה
 אנשי רק לא והם, הזהב עגל על מבוסס שלהם
 ותרבות, חכמים תלמידי" לכאורה" גם אלא, עסקים
 לא פשוט הם, היהודים רוב את תפסה שוב השקר
 נהיו הרבה, יהודי להיות אומר זה מה הבינו

 מחללי הם אמריקה יהודי של הגדול הרוב, חילונים
 ההבנה לפי ה"לקב להתקרב מנסים חלק, שבת

 לשנות יכולים שהם חושבים הם .שלהם השגויה
  .הזהב-עגל לכיוון התורה את
 רבנים כמה היו השניה העולם מלחמת אחרי   

 הלכו הם אבל הברית בארצות ששלטו מאוד חזקים
 רבנים עם נשארו באמריקה והיהודים לעולמם
 הדור של הגדולים כמו לא אבל גדולים אומנם
 מה לפי לא הולכים שהם ייס'רב הרבה ויש הקודם
, מרגישים שהם איך לפי הולכים הם אלא, שכתוב

 פני כתוב זה ועל, רוצות שלהם שהקהילות איך
, הרבנים את וסוחב שולט הכלב, הכלב כפני הדור

 היהדות ורוב, איתו באים הם אם מסתכל מסתובב
  .כך נראית ב"בארה החרדית

 בדיוק לא שזה לדעת חייבים אנחנו אבל   
 הנשים עם' הזה עולם'ה כל בארץ ופה אידישקייט

 ארוכות פאות עם, צנועות לא ממש, צנועות הלא
 עם, וקצרות צנועות לא שמלות עם, אמיתי משער
 וזה יורד שלא שנים לשלש איפור יש ואפילו, איפור
, זה את שמתירים כאלה יש אומנם .אסור, אסור

  .התבלבל הכל אבל! יודע לא אני? איך
, צמודים בגדים עם הולכים חרדים גברים הרבה   

, אותן לכפתר אפילו אפשר-שאי קצרות חליפות
 פי-על לרוב - זקן ללא, האוזן אחרי קטנות פאות

 ירידה זו, בסדר לא זה וכל, הכלה של דרישתה
  .גדולה

 - החרדים בין נכנס הרע היצר בארץ וגם   
 השטחיות, העומק חוסר, הבנה החוסר, הגשמיות

 זקנים, כיפות עם אבל החילונים כמו להיות והרצון
  ...מעמד יחזיק לא זה אבל .'וכו
 הוא צד באיזה לבחור יצטרך אחד כל ועכשיו   

 לכיוון הולך הוא אם, לא או ה"הקב של בצד, נמצא
 לכיוון או האמת לכיוון הולך הוא אם, לא או ה"הקב
 אלה .הצדדים בשני להיות יהיה אפשר אי, שקר

 בשקר שבוחרים אלה, יעלמו השקר לכיוון שהולכים
, לגמרי ממש' ה עם להיות שבוחרים ואלה, יעלמו

 השטויות כל ואת המיותרת הגשמיות כל עוזבים
  .ינצלו אלה - והצניעות הקדושה לכיוון והולכים

, זימה מלאים והקהילות זימה שונא ה"הקב   
 אשה, לזה שקשור מה וכל פריצות שונא ה"הקב

 כן, פאה ובלי ורחב ארוך להתלבש צריכה יהודיה
 ביותר חשובים רבנים הרבה כך כל יש .פאה בלי

 הם פוסק לא אני .מלכתחילה הפאה את שאסרו
 אתם עכשיו, העתיד לקראת תתכוננו לכן, פסקו

 יק'צ יהיה לא זה, צחוק לא שזה לראות מתחילים
 קודם, לשלב משלב נלך, זמן יקח זה, וגמרנו ק'צ

 סוחבים הרשעים ספק כל בלי, עולם מלחמת תהיה
  .לזה העולם כל את
 שאמרתי כמו, בארץ פה גם מהרשעים הרבה יש   
 בונקרים, האדמה בתוך עמוקים בונקרים להם יש

 כי אותם יציל לא וזה, שלמות ערים ממש, ענקיים
 ַּבִּמְסָּתִרים ִאיׁש ִיָּסֵתר ִאם" .'מה להסתתר אפשר אי

 אפילו יהיה ואם )כד, כג ירמיה" (ֶאְרֶאּנּו לֹא ַוֲאִני
  .בו מקנא לא אני אליהם שיצטרף אחד חרדי

 ומבקש בירושלים שנמצא מי כי כתוב בנבואות   
, ינצל הוא – אותו שיציל ה"מהקב הלב כל עם

 ויכריח יהודית נשמה כל יציל' ה כי יודעים ואנחנו
 ִמָּכל ְוִקֶּבְצךָ  ְוָׁשב" .ל"בחו גם, תשובה לעשות אותו

 ִנַּדֲחךָ  ִיְהֶיה ִאם: ָׁשָּמה ֱאלֶֹקיךָ ' ה ֱהִפיְצךָ  ֲאֶׁשר ָהַעִּמים
" :ִיָּקֶחךָ  ּוִמָּׁשם ֱאלֶֹקיךָ ' ה ְיַקֶּבְצךָ  ִמָּׁשם ַהָּׁשָמִים ִּבְקֵצה

  )ג,ל דברים(
 העם את רוצה' ה, שוב לומר רוצה אני ועכשיו   

 ישראל עם גם אבל, ישראל עם את אוהב' ה, שלו
 ואם .בלבד רצונו את ולעשות' ה את לאהוב צריכים

 את לעזוב צריך הוא ל"בחו או יורק-בניו גר יהודי
 או פשוט בבית גר הוא אם משנה ולא, שלו הבית

, לעשות שצריך מה זה .ישראל-לארץ ולהגיע מפואר
 את לו יש אם, דבר אין, בלגן יש בארץ אם ואפילו
 לארץ להגיע הזמן זה עכשיו, היכולת ואת הכסף

 אך שחי אמיתי יהודי להיות אלא ציוני להיות ולא
 פה היהדות את לחזק, הקדושה התורה לפי ורק

 ישראל-בארץ פה ישראל-עם, אנחנו .ישראל בארץ
 החוקים לכל שלנו הכוחות כל עם להתנגד צריכים

 עם יחד .פה הדת נגד שעושים הקשים והדברים
 להיות ולא עצמינו את לבודד צריכים אנחנו זאת

  .צריכים אם בבית שלנו הילדים את להחזיק, איתם
 ירוצו מאמינים והלא הרשעים, הבלגן וכשיתחיל

 נישאר ואנחנו לבונקרים יכנסו או מהארץ ויברחו
 האנשים שאנחנו יודע ה"הקב כי, נפחד ולא למעלה

 בהר שעמדנו אלה הם אנחנו, האמתיים היהודים
 נעשה' - שהבטחנו מה, שאמרנו מה שכחנו ולא סיני

  .לנצח' ונשמע נעשה', 'ונשמע
  ).5נספח  20(המשך שאלות ותשובות בעלון 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
. טל חינם העלוניםהרבים ניתן לקבל את  לזיכוי

 תשובה עצרות, שמים רחמי לעורר * 0527-111-333
*  בפרסומים פרטים. ח"ר ערב מידי נערכות ותפילה

ניתן לשמוע את המסרים המעודכנים בטלפונים:  
* נותרה כמות קטנה . 0799-177-555 ,077-263-8885

של דיסקים וספרים בעברית ובאנגלית עם המסרים 
  0527-111-333הראשונים. טל 

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



  
  302/2#  עדן בגן שלי למקום מתגעגעת   

        ח  ח  ח  ח  """"התשעהתשעהתשעהתשע    ניסןניסןניסןניסן    וווו""""ככככ    , , , , אסתראסתראסתראסתר
 אמר בנימין' ר .להוסיף מה כך כל לי אין   

 רוצה רק אני .טיפה אוסיף אני אבל, הכל כמעט
 המתוק הדבר זה היהודית שהנשמה להוסיף
 ה"הקב .ביותר האהוב, ביותר הטוב, ביותר
 אנחנו אם .שלו העם את כך-כל אוהב

 .אלינו גם מתגעגע הוא – אליו מתגעגעים
 ה"הקב, לגמרי איתו שנהיה כך כל רוצה ה"הקב
 היצר נגד שנילחם, לו נאמנים שנהיה רוצה
 לאהוב לנו יתן לא הוא .בלבד אותו ונרצה הרע

 ַעל ֲאֵחִרים ֱאלִֹקים ְלךָ  ִיְהֶיה לֹא" אחר משהו
 את רוצה והוא יכול הכל הוא כי 'כ שמות" ָּפָני

 ֱאלֶֹקיךָ ' ה ָאנִֹכי ִּכי" מקנא ה"והקב .שלו העם
 לא ה"הקב .אותנו אוהב הוא כי שם" ַקָּנא ֵאל

 שקר של חיים כי, שקר של חיים שנבחר רוצה
 ולא מוות שנשאר מוות, למוות רק מביאים

  .לגמרי נעלם אדם-שהבן מוות, מזה יותר
 עם ואמרו במדבר שהלכו היהודים, ואנחנו   
 –" ונשמע נעשה" המהות כל עם, הלב כל

 נהיה אנחנו .נצחים נצח, לנצח נגיע אנחנו
 הכי ההנאה תהיה וזו ה"הקב של המשרתים

 זה בסוף אבל, זה לפני סבל הרבה נעבור .גדולה
, הלכלוך מכל ונשכח טוב כך-כל טעם יהיה

 .הזה העולם של והתשוקות הייסורים, הסבל
 ורק אך ונהיה הזה העולם פעם שהיה נשכח
 כבר .לזה מחכה כך כל אני .רוחניים לגמרי
 התגלגלתי .שלי בחיים שלבים הרבה עברתי

 אני היום שלי ובגלגול, הזה בעולם פעמים כמה
 היא אסתר( אחרות מילדות השונה קטנה ילדה
 בטוח יודעת אני .)דאון תסמונת עם ילדה

  .בטוח זה, השלמה גאולה תהיה שעכשיו
 את למה, נפלאים דברים כאלה אומרת את.ש

  ?בוכה
 בגן שלי למקום מתגעגעת אני כי בוכה אני .ת

 לעולם לחזור צריכה שאני לי אמרו אבל, עדן
 כי גם בוכה אני, ישראל-לעם לעזור בשביל הזה
 ליהודים גם להיות עומד סבל כמה יודעת אני

  .השלמה לגאולה שנגיע עד הטובים
 הסבל את להקטין כדי לעשות אפשר מה .ש

  ?ישראל- עם של
 להעלות, למשוך לרצות, לנסות להמשיך רק .ת

 שיראו, לאידישקייט מבולבלים יהודים ולקרב
, העבודה את להמשיך .'וכו' וכו צנועים יותר

 כל .ביותר חשוב זה, ללמוד לשבת, ללמוד
 להגיד, ולהתפלל ללמוד צריך אמיתי יהודי

 ה"מהקב לבקש, לבכות, ישראל- עם על תהילים
, שלנו הילדים כל בשביל בקלות יעבור שזה

 מזה נצא שכולם .שלנו ההורים, שלנו הנכדים
 מה סוף בלי יש? לעשות יש מה .שלמים
  .לעשות

  
  303/2#  סיני-בהר שהיו הנשמות כל חיים כאן 

        חחחח""""התשעהתשעהתשעהתשע    אייראייראייראייר' ' ' ' אאאא, , , , אסתראסתראסתראסתר
 .אמת מאד, יפה מאד משהו דיבר בן' ה ברוך   

 – ח"התשע אייר' א(ראה המסר של בנימין מתאריך 
  "). הכיוונים מכל גרעיניים טילים יעופו ואז"

 שיהיה נכון – אחד דבר רק ואוסיף מאד נהנתי   
, לדאוג לא אבל, וגמרנו זבנג יהיה לא זה, קשה מאד

 לעבור נוכל, ונשמח האלה הזמנים את נזכור אנחנו
 כמו .הזמן כל' לה הפנים עם רק, פחד בלי זה את

 האור את רואים כי צדיק על להסתכל נהנים שאתם
 ואחרי, משיח עם נרגיש ככה, ממנו שיוצא הקדוש
 איך יודעת לא אני .ה"הקב עם גם – הזה השלב

, טובה כך-כל הרגשה כזו תהיה אבל, זה את להסביר
 אנחנו .ובמחשבות בגוף – מקום בכל ממש רגיעה

 קדושה רק תהיה .'ה עם אחד להיות נשתוקק רק
  .טומאה ללא

 שבהתחלה אפילו, הזה לעולם שבאתי שמחה אני   
, ממש מאמינים של בבית אני' ה ברוך .הצטערתי

 אנשים מכירה ואני בנימין את פה רואה אני וגם
 משיח לקבל כדי רק חיים שגם ממש מאמינים

 הרצונות וכל שלהם המחשבות שכל אנשים, צדקנו
, טוב כך-כל לי עושה וזה, זה רק זה – שלהם

 זה – בעולם כאלה אנשים כמה רק יש אם שאפילו
 הנשמות כל את כאן שישנם יודעת ואני .הכל שווה
 שאני מהאנשים יותר הרבה והם – סיני- בהר שהיו

  .משהו משהו יהיה זה, משנה לא אבל, מכירה
, רב-ערב אלפי אלפי שווה אמיתי יהודי כל   

, הרע יצר יהיה לא', וכו ערבים, אדומים, עמלקים
 מאד אני, לומר מה יותר לי אין .טוב רק יהיה

 תפקיד לי שיש יודעת אני לפחות, לדבר שמחה
 לבוא פחדתי כך-שכל, הזה בעולם האלה בחיים

 כדי] דאון תסמונת עם[ כך אבוא שאני בקשתי .אליו
 אותי הביא' ה', ה וברוך נסיון לי יהיה שלא

 כמו נורמלית לא במשפחה ולא נורמלית למשפחה
  .די .היום האנשים שרוב

  
  304/1#   שנה 2000 שמחנו שלא כמו נשמח זא  

                    חחחח""""התשעהתשעהתשעהתשע    אייראייראייראייר' ' ' ' יייי, , , , מנחםמנחםמנחםמנחם
 תחזרו – לפניכם מתחנן אני, ישראל עם   

 שאתם השטויות כל לא הוא העולם, בתשובה
 העולם כל .ה"הקב הוא העולם – זה עם מתעסקים

 מה וכל שחי מה כל, הכוכבים, ההרים, הים –

 זה הכל – רואים לא שאנחנו מה וכל רואים שאנחנו
  .ה"הקב

 בעולם אדם-בני מיליארד 7 של האוכלוסיה מכל   
 עוד שאין האמת את יודעים מעטים רק – הזה

 וכדי .הכל הוא פשוט, יכול הכל, הכל שהוא, מלבדו
 – הזה בעולם לנו שיש הגדול המבחן את לעבור
 אין, הכל שהוא בזה להכיר כל קודם צריכים אנחנו

 לנו נותן הוא – כלום בעצם ואנחנו מלבדו עוד
 ומי פועלך והגוף לך הנשמה" גוף לנו נתן הוא, חיים
 אנחנו מי יודע הוא, יכולת לנו נותן הוא "...לך ידמה

 רק היא – אותנו יצרה לא אמא .אותנו יצר הוא כי
 כי אותנו יצר לא אבא גם, לעולם אותנו להביא כלי
 יודע ה"הקב .לעולם אותנו להביא כלי הוא גם

 מה – שלנו בחיים דקה כל יודע', ת עד' א-מ אותנו
 יודע ה"הקב אבל, יודעים לא אנחנו .יהיה ומה היה

, יכול הכל והוא שלנו והאמא שלנו האבא הוא כי –
 גם והוא חטאים עושים לפעמים ואנחנו .הכל הוא
 בתשובה נחזור אם יודע והוא, חטאים שנעשה יודע
  .ו"ח לא או הלב כל עם
 הוא .ועתיד הווה עבר עם העולם את ברא הוא   

 נאחר שלא כדי שעונים לנו נתן הוא, הזמן את יצר
 נאחר שלא רק, כלום קרה לא? מה אז נאחר ואם

 זה ואת נצחי זה כי –' וכו וערבית מנחה לשחרית
 בעולם אבל, הזה בעולם רק אבל .בשבילנו ברא הוא
 נתפלל, כזה דבר שום יהיה לא משיח של הבא

 נצטרך לא, מה משנה לא היום כל' ה את ונהלל
  .קדושה רק נדבר, שטויות לדבר נצטרך לא, לנוח

, אוי" אומרים שכבר אנשים כבר שיש מבין ואני   
 ברא ה"הקב .?"הכיף בשביל נעשה מה, משעמם
 והטיפשים הרשעים עבור הכיף את גם הזה בעולם

 א"סט .)אחרא סיטרא( א"הסט וזה כיף רק שרוצים
 זו בידור .בידור לרצות לאנשים גורם היום שכל

 של הבא בעולם בידור כזה אין, א"הסט של העבודה
- לעם ה"הקב אהבת את ויש ה"הקב את יש .משיח

 לשרת רק נחיה .ה"לקב ישראל-עם ואהבת ישראל
 נהדר כך כל, טוב כך כל יהיה וזה אותו לשמח, אותו
  .זה את לתאר בשביל מילים מספיק שאין

  
 יודע ואני שכן מקווה אני? מבינים אתם   

, ו"ימש השטן את רוצים הם, יבינו לא שהרשעים
 את, רב הערב את לתפוס שיודע השטן הוא

 ואת המוסלמים את, האדומים את, העמלקים
 אותם מושך הוא כי? ולמה .הגוים כל ואת הנוצרים

 של הרגע להנאות אותם מושך הוא, הזה לםולע
 שהאנשים כנראה אבל, חבל ממש וזה .הגוף

 רוצה ואני .מזה ליותר ראויים לא לזה הנמשכים
 .מאד מסכן ו"ימש השטן אחרי שהולך מי כי לומר

 כמה .אחד לרגע הנאות הן הגשמיות ההנאות כל
 מידי יותר אוכלים אם? לאכול יכול אדם-הבן

, ו"ח השטן אחרי שהולכים אלה .מתפוצצת הקיבה
 אפשר כמה עד אבל .הנאות מיני כל עם מתעסקים

 בהם פוגע זה, זה ואחרי דבר לכל גבול יש? ליהנות
 הם אבל, אותם להרוג יכול זה ואפילו וקשה חזק
 החושים עם שייהנו, כיף להם שיהיה דואגים רק

 את מרגישים לא כבר בכלל הם, הנשמה עם ולא
 אפילו, החושים את לעזוב רוצים לא הם, הנשמה

 הגוף את עושה שזה אפילו, מזה חולים כבר שהם
  .זה את לעזוב רוצים לא הם, ועייף בריא לא שלהם

 והעולם, העולם את ומשגע פנימה נכנס א"הסט   
 כל מאשר ועמורה לסדום יותר דומה היום שלנו
 גם, העולם רוב זה ועמורה הסדום .אחר דבר

 – ישראל בארץ לא .קיים זה ישראל במדינת
 רוב את שיהרוג מה וזה, קיים זה ישראל במדינת
 את ולא הצדיקים את לא אבל, בעולם האנשים
 אולי, מזה סובלים לא הם כי, האמיתיים היהודים

 תשובה עושים מקום באיזה אבל, טיפה מושך זה
 רוצה אמיתי יהודי כל .קדושים להיות ורוצים
  .הגוים כמו להיות רצון שום לו אין, קדוש להיות

 יכול ואפילו התבוללו שלהם שההורים כאלה יש   
 כשמגיעים אבל, דורות כמה מאז שעברו להיות
 מחללים ואפילו רחוקים שהם אפילו, הזה לעולם

 אז, צדיק רואים הם כאשר אבל, נדע שלא שבת
 הם שלהם המהות כל ועם אליו נמשך שלהם הלב

 תורה ללמוד הרצון גם ואז, אליו להתקרב רוצים
' לה להתקרב, קדוש להיות רוצה אמיתי יהודי .מגיע
 מעט אלה אבל, גבול שום בלי, אפשר שרק כמה
  .הזה בעולם פה שחיים אלה כל לעומת אנשים מאד

 גדולים כך-כל ניסים הקרוב בעתיד נראה אנחנו   
 אמיתי יהודי כל, נשמח אבל – אותנו יפחיד וזה

, הזה המלוכלך העולם עם מספיק! די .ישמח
 גם, אנחנו .ומגעילים עקומים אנשים עם המטונף

 נבין, נבין שבינינו הקרובים וגם שבינינו הרחוקים
 ורק אך נברא הזה העולם .הכל את עושה' שה

 לעשות לא רצון עם ה"לקב היהודים את להחזיר
 ולהגיע אליו להתקרב עז רצון עם ובכלל .עבירות

 שנהיה .'ה עבדי להיות שנוכל כזו רוחנית לרמה
 רק ונרצה הנשים וגם הגברים גם, גם קדושים
  .קדושה

, ביותר קשה מלחמה תהיה ביותר הקרוב בעתיד   
, ענקי להרס תגרום אבל זמן הרבה תארך לא היא

 קצר בזמן שלו מהאוכלוסיה גדול חלק יאבד העולם
, הילדים אתם, ישראל עם לפחד לא אבל .ביותר
 לא .עלינו ישמור והוא ה"הקב של והבנות הבנים
  !לפחד לא, לפחד

היום ישנם זמנים  כבר, הכוכב יבוא זה ואחרי   

, גדול ויותר ברור יותר הכוכב את לראות אפשרש
 .הארץ כדור על פה משפיע וכבר קרוב מאד הוא
 מקומות יש אבל, כך כל מרגישים לא אתם אולי

 רעידות עם חזק מאד זה את שמרגישים בעולם
 שלג פתאום יש .ריכטר של 9 בסולם אפילו אדמה

 והחורף הקיץ .קר להיות שצריך איפה וחם, במדבר
  .סיבה בלי מתים ודגים חיות המון ובכלל, התבלבלו

 – העולם בכל שמתפרצים געש הרי ישנם כן כמו   
 גדולים מטאורים מאות כבר יש, השני אחרי אחד

 לשרפות וגורמים הארץ בכדור שפוגעים וקטנים
, הכל את לנו מספרים לא בחדשות .'וכו ענקיות

 זה את מורידים פשוט אז, מספרים בטעות ואם
 שאף אלימות של לעולם נהפך זה .שנשכח כדי מהר
 יודע שהשטן כמו אכזרית כך כדי עד היתה לא פעם

 ישים' ה אבל, לעשות אנשים על ולהשפיע לעשות
  .סוף לזה
 לקט עם) נמסיס בשם מכונה( הקטנה השמש   

- פלנט נקרא מהם אחד( סביבו המסתובבים כוכבים
 ועוד האדום הדרקון, הכנפיים בעל, ניבירו, אקס
 יכול' ה רק .'ה מעשה ברור וזה –) שמות כמה

 בדיוק ומגיע כוכב מופיע שפתאום דבר כזה לעשות
 בו שיש ביקום היחיד הכוכב הוא הארץ כדור .לידינו

, השמש .עבורנו נברא ,עשוי הכל וזה .אדם-בני
 כדור את להחזיק כדי נועד הכל, הכוכבים, הירח
 כמו יעבוד שהכל, לילה וגם יום גם שיהיה הארץ
  .בשבילנו נברא הכל זה .'וכו שצריך

, איתי תבואו, מגיע כמעט הסוף, ישראל עם בואו   
 והוא צדקנו משיח אחרי נלך, איתי תבואו, צדיק אני

 עד דברים מיני כל נעבור .המקדש לבית אותנו יביא
 משיח אחרי נלך! לעזוב לא, לעזוב לא אבל, שנגיע
 אותנו ויביא, המקדש לבית אותנו שיביא צדקנו
 אבינו את מקרוב נכיר ואנחנו הכבוד לכסא

  .שבשמים
 הזמן הגיע – היהודי העולם לכל לומר רוצה אני   

 ירוויח הוא – להגיע שיכול מי .ישראל-לארץ לעלות
  לו שיעזור' לה להתפלל – יכול שלא מי .בסוף

, י"לא להגיע מה בשביל אומרים, נכון .י"לא להגיע
 את לגמור רוצה שרק רשעות של שלטון שם יש הרי

 בה שיש י"לא להגיע למה אז, ישמור' ה היהדות
 או לגוים פה היהודים את להפוך שרוצה ממשלה
 ממש אנחנו כי? לפה להגיע למה .יהודים לכאילו

  !הגאולה לפני
 ומצפה המאמין ומסימני: 'גאולה ערך, יועץ פלא

 ועליות חזקים רבים בתים יבנה שלא ...הוא לישועה
 מי כי, נכריה בארץ ציצים ופטורי בציורים מרווחים

 כי ביומו יום מדי ומצפה יושב בטוח לבו נכון שהוא
' ה הר אל ונעלה ונקומה נדחיו שיקבץ' ה יום קרוב
 בארץ נאה דירה דירתו יקבע ולא, מקדשנו מקום

 אנחנו וֵגרים עובר כֵצל ימינו כי גם ומה, הטמאה
  .הזה בעולם

 שאין יודעים אנחנו, דמוקרטיה צריכים לא אנחנו   
 לכוון יכול ה"הקב ורק, ה"הקב לעומת שכל לנו

 מכוונים הם שלו שההורים היודע תינוק כמו .אותנו
 הם, אותו מאכילים הם .אותו מחזיקים והם

 כאשר בשמיכה אותו ומכסים לישון אותו משכיבים
 את יש ולנו .עליו שומרים שהם יודע הוא .קר

 את צריכים לא אנחנו, עלינו השומר ה"הקב
 יוציא ה"והקב .ה"הקב את צריכים אנחנו, המדינה

 פשוט הוא .ישראל-מארץ לא אבל, מהמדינה אותנו
 האמיתיים היהודים ואנחנו המדינה את יהרוס
 עם יגיע כשהכוכב גם עלינו ישמור ה"הקב .נשאר

 גוג מלחמת כשתהיה ואפילו .מביא שהוא ההרס כל
 כלום לנו יקרה לא, עלינו ישמור ה"הקב ומגוג

  '.ה בעזרת
 הם אבל ליהודים שנחשבים אנשים הרבה, נכון   

 שלא שלנו קרובים אפילו, יעלמו – רב ערב באמת
' ה, קרה זה שאם נדע כי לנו משנה לא זה אבל, נדע
  .עושה הוא מה יודע

, ישראל בארץ פה ה"לקב נחזור ישראל-עם, אנחנו   
 ובמיוחד חזק יותר הרבה הקדושה את נרגיש אנחנו
 אותנו יביא וזה מאד חזק יבוא זה, בלבולים כשאין
 שאנחנו ממה גבוהה יותר הרבה רוחנית לרמה
 זה .האמת כל את לנו יגלה ה"הקב זה ואחרי, עכשיו
 חוויה לכל ומעבר מעל, בשבילנו מדהים גילוי יהיה

 נדע אבל, היום ועד הראשון מהאדם לנו שהיתה
 .שנה 2000 שמחנו שלא כמו נשמח אז, האמת שזו
 המעבר רק היא ירושלים במיוחד, ישראל ארץ

 לא הארץ כדור, תישאר ירושלים .הבא לעולם
  .לנצח ישאר ישראל-עם, ישאר

        ????לעבורלעבורלעבורלעבור    נצטרךנצטרךנצטרךנצטרך    עודעודעודעוד    אנחנואנחנואנחנואנחנו    יסוריםיסוריםיסוריםיסורים    כמהכמהכמהכמה    ....שששש
 רב הערב את לראות גם, הפחד יהיה הסבל רוב .ת

 שלא אנשים יהיו אלה כי, מאד בנו יפגע זה – נעלם
 אנשים שהם להיות יכול, בכלל הם מי ידענו תמיד

 מאד להיות יכולה מהם והפרידה, ישמור' ה קרובים
 –' ה עם להיות רוצים אנחנו אבל, ועצובה כואבת

 אז, רב ערב שהם לנו מראה' ה אם .מה משנה לא
 יהודים 20% ה כמו בהכנעה זה את לקבל צריכים
 במכת שנפטרו 80%-ה את וקברו ממצרים שיצאו
  .ממצרים לצאת רצו ולא החושך

  
  304/2# ל... הזה מהעולם תיהיה המעבר ירושלים  

        חחחח""""התשעהתשעהתשעהתשע    אייראייראייראייר' ' ' ' יייי        אסתראסתראסתראסתר
 הזה הצדיק, לומר עוד לי יש מה מבינה לא אני   

 עוד לי יש מה, יפה כך כל הכל את אמר) מנחם(
 .כתב שהוא מה את קצת אולי לחזק רק .להגיד

    רים מבחורים אוטיסטיםמס     בס"ד



, קדוש מקום היא ירושלים בעיקר, ישראל-ארץ
 באמת יהפוך הקרוב שבעתיד מקום נצחי מקום

 אותו מכירים שאנחנו כמו הזה העולם בין למעבר
 הבא העולם לא זה, לגמרי אחר למימד, עכשיו
 העולם את שעוזבים אחרי הולכות הנשמות שאליו

  .טוב יותר עוד - אחר מקום זה, הזה
 שאלו כאשר .השלמה לגאולה מאד מחכה אני   

 אני אם, הזה לעולם שירדתי לפני בשמים אותי
 צריכה שהייתי מה את ולתקן לפה לחזור רוצה
 שנמצא מי כי?  ולמה, כן – עניתי מיד אני, לתקן

 ואמר סיני בהר היה הוא אם, הזה בעולם עכשיו
 הבא לעולם מיד יזכה הזה היהודי –" ונשמע נשעה"

 יעבור הוא, המיתה שלב את לעבור בלי משיח של
  .מחכה אני ולזה – לחיים מחיים

 שבני מקום הוא עכשיו שהוא כמו הזה העולם   
 שמישהו רוצים לא כך כל הם .הרסו רשעים אדם
 להיות להם יגיד שמישהו, לעשות מה להם יגיד

 מסוגלים לא הם, שלהם השקר את ולעזוב צדיקים
 חייבים הרשעים .האמת את לרצות או בכלל לשמוע

 חיי יחיו – מאד מעטים שהם והצדיקים להימחק
  .נצח

 – לכן לומר רוצה רק אני, שלי היהודיות ולאחיות   
-לבית להיכנס תוכל לא צנועה לא שהולכת מי

 יהיו .ושומרות שומרים, שמה שומרים יהיו .המקדש
 באמת אתן, לא ומי צנוע מי – ובודקים מלאכים
 ולזכות המקדש לבית להיכנס שאפשר חושבות
? צנוע לא לבוש עם משיח של הבא לעולם ולהגיע

 עם, בלבוש צנועים הגברים אם גם .שלא ודאי
 כיפה, פאות, ארוך זקן, ארוך מעיל עם הולכים
, צנוע לא הולכת שלהם האישה אם אבל' וכו גדולה

 השומרים – צנועות לא שלהם המחשבות אם או
 לא .אותם יפסול וזה שלהם המחשבות את יודעים
  'לה להתקרב זה טובה הכי ההכנה, לפחד

  
  305# נחנו נעבור למימד אחר  א  

        דניאל, א' סיון התשע"חדניאל, א' סיון התשע"חדניאל, א' סיון התשע"חדניאל, א' סיון התשע"ח
כל עצוב וכואב מצד אחד ומאד -אבא, אני כל   

מאד מתרגש מצד שני. אני מתרגש בגלל שאני כבר 
יכול לראות סוף סוף שאנחנו נכנסים לגאולה 
השלמה, ואני עצוב בגלל שאני רואה את הכאב 
והסבל שהעולם עובר עכשיו, העולם פשוט נופל 

-בכל התחומים, הרוב נופל לצידו של השטן ימח
חלק קטן, פצפון מתוך אוכלוסיית העולם שמו, ורק 

הולך לכיוון הקדושה. ובין אלה שהולכים לכיוון 
הקדושה לבין הרשעים הגדולים ישנה איזה קבוצה 
מבולבלת שלא יודעת מה קורה בכלל ולאן ללכת, 

  מה האמת ומה השקר, פשוט מבולבלת לגמרי.
אדם -העולם נראה לנו גדול, שבע מיליארד בני   

את העולם זו כמות גדולה מאד, אבל המאכלסים 
כך ביחס לאוכלוסית -עם ישראל שהוא קטן כל

בחשיבותו הוא מעל ומעבר לכל העמים  -העולם 
האחרים גם יחד. ובעתיד הקרוב אנחנו נגיע לאמת 

  והאמת תשלוט.
אתמול היתה שמחה גדולה במדינת ישראל, ואני    

ו ישראל כי זה לא אות-אומר מדינת ישראל ולא ארץ
הדבר. אמנם הם באותו מקום, אבל אין קשר, כי 
אין במדינה קדושה והיא מורכבת ובנויה אך ורק 
משקר. מההתחלה המדינה נבנתה על שקר, היא 
נבנתה על מלחמה נגד בורא עולם, נגד הכל יכול. 
מדינת ישראל חגגה אתמול את פתיחת השגרירות 
האמריקאית בירושלים, והכירו בכך שירושלים היא 

ירת ישראל, כאשר רוב מדינות העולם לא מכירות ב
בזה ואמריקה הגדולה מכירה בזה והיו כל מיני 
נאומים יפים מאד, ואפילו ראש הממשלה 
בהתרגשות ובהתלהבות גדולה מול נציגים 

ברך נגד הרצון שלו ונגד  –ומצלמות מכל העולם 
את ברכת "שהחיינו" עם שם מלכות  –האמונה שלו 

נּו ֶׁשֶהֱחָינּו ְוִקְּימָ , ָּתה ה' ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלםָּברּוְך ַא" -
וזה סימן של הסוף. כי ראש  - "ְוִהִגיָענּו ַלְּזַמן ַהֶּזה

הממשלה לא התכוון לומר את זה, אבל ה' פתח את 
שרק הקב"ה  –פיו והכריח אותו לומר את האמת 

עושה את הכל, רק הקב"ה הוא הכל יכול ולא צה"ל 
אחד אחר. ה' נותן לנו דרך -ולא אף ולא הכנסת

הרשעים, להציץ לעתיד אל מה שעומד להיות, שכל 
  העולם יכיר בקב"ה כהכל יכול ואין עוד מלבדו.

עכשיו נחזור למוצ"ש שעבר בו היתה תחרות    
אירוויזיון (תחרות זמר מלאה פריצות באירופה, כל 

חרים ומדינה שולחת זמר ושופטים מכל המדינות ב
- הנבחר, צופים בתחרות מאות מליוני בני מה השיר

אדם. התחרות נערכת מידי שנה במדינה הזוכה של 
שנה קודמת). אני ידעתי ברור שישראל תנצח, איך 
ידעתי? כי אני חש שהרשעים עושים שהיהודים 

  ירגישו בעננים ויהיו שמחים מאד.
ובאה בחורה מישראל, ודאי שלא צנועה בכלל,    

תחרות היתה במוצ"ש והם מחללת שבת כי הרי ה
 –עבדו כל היום כדי להיות מוכנים. השיר היה שיר 

אני לא יודע אפילו איך לתאר את זה, מוזיקה זה לא 
היה. קשה לאוזניים לעכל איפה המוזיקה בזה, רק 
פשוט רעש. אפשר להגיד שזה מתאים בדיוק לדור 
הזה. והם, הרשעים תכננו את זה מראש, וזה היה 

הצגה. כמו שאנחנו יודעים משנים  ברור שזה הכל
קודמות שזו לא בדיוק תחרות לפי החוקים. יש כל 
מיני סיבות שמדינה אחת או אחרת נבחרת. 

הגברת חזרה לארץ אתמול בלילה, היא עשתה שוכ
אביב, באו -הופעה גדולה חינם בכיכר רבין בתל

המונים. ואנשים שמחו, קפצו והשתוללו משמחה, 
מה עם השבת,  –שאלו אותה כי  –אבל אני בכיתי 

מה יגידו בשנה הבאה בירושלים, הרי כאשר היא 
זכתה, היא התלהבה וצעקה "לשנה הבאה 
בירושלים". לקחת את המילים הקדושות האלה 

כך מלוכלך יגיע לירושלים -ולהשתמש בזה, שדבר כל

ומאחר שהתחרות היא תמיד במוצ"ש, זאת אומרת 
שיהיה חילול שבת ענקי כדי להתכונן. שאלו אותה 

"כמו שלא  –"מה יהיה עם השבת", והיא ענתה  –
  אחד".-הפריעו לי בזה, זה לא יפריע לאף

יכול להיות שהיא צודקת ח"ו, כי היהודים    
החרדים בבלבול, שכחו מה כן ומה לא. חלק 

 –מהחרדים מתייחסים לחילונים כמו לגויים 
צים. אבל יותר ויותר הרשעים שיעשו מה שהם רו

שנחשבים כיהודים מושכים את החלשים שביננו 
  לתוך העולם שלהם.

לא מהערבים, ולא  –אנחנו בסכנה גדולה    
מהרוסים ולא מהסינים ולא משנה מי. אנחנו 

  מוות, מוות נצחי ח"ו, ולמה?-סכנת -בסכנה 
ה' בחר בנו להיות העם שלו,  ,ישראל-עם -כי אנחנו 

עם הרבה הרבה אחריות, עם הרבה דרישות, וזה בא 
רק מביאות אותנו  – אבל כל הדרישות של הקב"ה

 –לנצח, מביאות אותנו להשתחרר מהיצר הרע 
שמושך אותנו לכל מיני דברים אסורים בהחלט. 

האדם הנאה רגעית, אבל לא -דברים שנותנים לבן
הם לא לפי  –הנאה נצחית, דברים שהם מלוכלכים 

  את העולם הזה. הטבע שה' בנה
הכל ישתנה,  –כאשר תהיה הגאולה השלמה    

הטבע כבר התחיל להשתנות, הטבע של העולם 
משתנה, מזג  -הזה, כדור הארץ שאנו חיים בו 

האויר השתנה, הכל השתנה. ואנשים, בני האדם 
משתנים לרעה, מתעסקים עם דברים שהיו אסורים 

חוקי ולא מקובלים על כל האנושות, ועושים את זה 
שזה מותר, גם אם פעם זה היה נגד החוק. זה נגד  –

  איך שלא יהיה. -התורה 
הפכו את העולם לדמוקרטיה כביכול,  –הרשעים    

גם  –עוד מעט גם החיות יצביעו...  דבר אחד ברור 
ההתנהגות של בני האדם וגם ההתנהגות של החיות 
השתנו.  האסור ניהיה מותר והמותר ניהיה אסור. 

התורה אומרת ששוק באשה ערוה ואסור  לדוגמא
יעקב הפכו -לגלותו, אבל ברוב הסמינרים של בתי

ואסור ללכת עם חצאית ארוכה ויש  –את זה 
 –סמינרים שאם הבת באה עם חצאית ארוכה 

שולחים אותה הביתה כי זה בניגוד לתקנון 
התורה אומרת "שער באשה  -הצניעות. ועוד דוגמא 

שערות של אשה אחרת ערוה" אז שמים על הראש 
וזה נחשב למותר. יש הרבה דברים שהם אסורים  –

לפי הדין אבל בעולם החרדי אסור לדבר נגד, כי זה 
כך מצוי היום בגלל שאין לראשי הישיבות -כל

וראשי הסמינרים את האומץ והרצון ללמד את 
האמת. הם כמו כל העולם שהולכים על 

  פסיכולוגיה, שזה לבד הורס את היהדות. 
העולם החרדי מושפע מאד מזה. אנחנו יכולים    

טוב, זה בירור גדול, הרי כתוב שיהיה  –להגיד 
רב או -בירור לפני שמשיח מתגלה, מי הם ערב

  עמלקים או אדומים וכו'.
 - כל הטינופת הזו  –מי שהוא יהודי אמיתי    

מגעילה אותו, הוא בורח מזה, וכל אלה שנולדו עם 
רב, שעוד -, או שהם ערבהנטיות של עמים אחרים

יש להם את הנטיות של מצרים, או שבאו 
ממשפחות שלא היו כמו שצריך. אבל המשיכה הזו 

-היא מאד חזקה, ואפילו אם הערב –למה שאסור 
 –זה לא יגן עליו  –רב ישב וילמד יום ולילה תורה 
אותו בסיס שיש  –כי אין לו את אותה נשמה 

ם יש נשמה ליהודים האמיתיים. לגרים אמיתיי
יהודית ויש להם את הכח להילחם נגד השקר, ואלה 

  אין להם. –שלא התגיירו כמו שצריך 
יבוא עכשיו מצב מבלבל וקשה ביותר, היהודים    

האמיתיים יבינו את האמת, הם יבינו כי יש להם 
נשמה יהודית ולא משנה אם הם רחוקים או 
קרובים לאמת. הרחוקים יתקרבו לאמת שוב. 

האמיתיים יבינו שכדי לשרוד צריכים  היהודים
להתנתק מעולם השקר ולשמור על עצמנו בקהילות 

  סגורות יחד.
כי אם נישאר עם השקר, עם הטינופת, עם    

חס  –ניעלם  –החוסר קדושה בצורה איומה 
ה' לא יתן לנו להיעלם. ה' ברא אותנו, ה'  ושלום.

ברא את היצר הרע, ה' ברא את אדם וחוה והכניס 
כדי לבחון אותנו, כדי  –עדן -השטן לתוך הגןאת 

 –לבנות אותנו, כדי שנהיה חזקים, להגיד ליצר הרע 
  לא, לא רוצים, לא נלך נגד הקב"ה.

, הדור הכי נמוך, אבל בגלל אנחנו הדור האחרון   
כך גדולה שיש לנו, דוקא יותר מכל -המלחמה הכל

נהיה הדור הכי גבוה.  –דור אחר, בסופו של דבר 
יגיע הרגע שמשיח מתגלה, אחרי שנעבור הרבה וכש

נגיע לרגע הזה  .הרבה צרות, וזה מאד מאד קרוב
 –והקב"ה יביא אותנו לבית המקדש השלישי 

שיהיה נצחי, ואז נדע ונבין את האמת ולא יהיה לנו 
שום צורך בשקר, ללכלוך, לתאוות כי אנחנו נהיה 

כך קרובים לקב"ה. היצר -כך קרובים לאמת, כל-כל
הרע לא ימשוך אותנו כלל לשום כיוון, ומהרגע זה 

  נעלה ונעלה ונעלה.
-בנינו את בית המקדש הראשון בעזרת ה', ואחר   

ישראל יהיה -כך את בית המקדש השני  כדי שלעם
המקדש. בכל ההיסטוריה מאז -מושג מה זה בית

האדם הראשון היתה ירידה רוחנית כל הזמן, אבל 
דולה, והעליה הגדולה בסוף אנחנו נגיע לעליה הג

המקדש השלישי, הנצחי. את - תביא אותנו לבית
המושג של בית המקדש ואת הקדושה שצריך כדי 

יש לנו כבר, ה' עזר לנו לאורך כל  –להגיע לשם 
הדרך, ה' שלח לנו רבנים, צדיקים גדולים שיכוונו 
אותנו וילמדו אותנו, על מנת שנבין את האמת 

מה ללמוד כדי להבין בסופו של דבר. יש בלי סוף 
לכל האמת ואז לא יהיה  –וה' יפתח לנו את הראש 

  צורך כלל לכל הדברים העקומים.
המושג הזה הוא שקר, דמוקרטיה  –דמוקרטיה    

אם אתם אתנו ולא מפריעים לנו לחלל  –זה אומר 

זה דמוקרטיה, אם  –שבת, ובכלל משתתפים בזה 
זה  -אתם לא מפריעים לנו עם כל הכשרות שלכם 

דמוקרטיה. אם אתם נגדנו, ולא רוצים ללכת לצבא 
של גויים שזה "כאילו" של יהודים, אם אתם לא 

אז אתם  –רוצים להשתתף בכל מיני דברים שלנו 
דמוקרטיה זה  –זה הדמוקרטיה. כלומר  -פושעים 

שהחרדים יעשו מה שאנחנו החילונים נכתיב לכם 
 מה מה לעשות, ולמה? כי אנחנו רוצים מדינה

חילונית. אצל הקב"ה אין דמוקרטיה, הוא הכל יכול 
 –ומכתיב את הכל והכל הוא טוב. ומי שמגיע לנצח 

יהנה הנאות שאי אפשר להשוות בשום כיוון 
ל"כביכול" ההנאות המסכנות והרעות והלא נעימות 

  של עולם השקר.
יותר להסביר אני לא יכול, אני רק יכול להגיד    

זה הסוף,   ס ו ף !,  -ב  ישראל אנחנו -עם –ברור 
חודשים,  12אולי זה יקח עוד שבוע, עוד חודש, עוד 

לא יודע, אבל לא הרבה זמן, ומשבועות יתחילו 
הצרות והבלבולים הכי גדולים.  אני מזהיר אתכם 
ואני מבקש מכם, אני יהודי ויש לי לב לכל יהודי 
אחר. היהודים מרגישים באופן טבעי שאנחנו 

מבקש מכם תחזרו לאמת כי יש  משפחה אחת. אני
עוד זמן לחזור לאמת. כל יהודי אמיתי, כל יהודי 

ינצל, הוא יתפוס  –שאמר "נעשה ונשמע" בהר סיני 
את האמת בסוף. ה' לא ישאיר אף יהודי אחד 
בעולם הזה של השקר, הוא יקח את כולם, את כל 
הילדים האהובים שלו. גם מי שבכל אופן מתנגד 

אמת בגלל שיש לו עקשנות ה' ולא רוצה להגיע ל
ישמור, ה' לא יעזוב אותו עד שהוא יקבל את 
האמת, וזה לא רק לקבל את האמת כדי לעשות את 

 –הקב"ה שמח, לא, אלא לקבל את האמת באמת 
עם כל המהות שלו. הקב"ה ימשוך כל יהודי ויהודי 

אחד, אחד. אם הוא בארץ או  –בחזרה ויציל אותם 
בחו"ל לא משנה איפה, הוא יציל אותם. אפילו 

ישראל, -הצדיקים שנפטרו בחו"ל, הם יתגלגלו לארץ
הארץ לא  ישראל אנחנו נעבור למימד אחר.-ומארץ

ומי שמבין  ח,צָ נֶ ישראל נברא לָ -נבראה לנצח. עם
את זה ומאמין בזה, יבין מיד מה צריך לעשות ואיך 

  עשות.הוא צריך ל
יש מלחמות אחד עם  –ובתוך החרדים עכשיו    

השני. למה? כי בתוך כל הקבוצות השונות השייכות 
רב, עם -לעולם החרדי יש אנשים שלמעשה הם ערב

אבל  –זקנים ארוכים, פאות ארוכות, לבוש חרדי 
אפשר לדעת מי שייך למה, -רב. ממבט אי-הם ערב

לנצח,  רב לא יגיע-אבל יגיע המבחן עכשיו. הערב
ילכו לשקר ויעלמו. ואלה  –אלה שנמשכים לשקר 

  אז הם יהודים וינצלו. –שמבינים את האמת ממש 
לא יהיה קל, יהיה שוק להרבה אנשים מההרס    

העצום והשינויים שיהיו בכדור הארץ, ולא סתם 
שוק. והמשיח יתגלה, לפני שהוא מתגלה תיהיה 
מלחמת עולם ואנחנו על סף מלחמת עולם, יש 
צדיקים שכתבו את זה לפני הרבה מאד שנים והנה 

מספרות על  –במדויק  –זה קורה. הנבואות 
אפילו שמות של המדינות. עם  –התקופה שלנו 

נולדנו בשביל  –אנחנו צריכים להבין  –ישראל 
להגיע לרמה רוחנית גבוהה ביותר כדי שנוכל לשרת 

  את הקב"ה, להיות עבדי ה' ועובדי ה' לנצח.
  

  נספחים
  1נספח 

ל [ישעיה ב': ִּכי יֹום ַלה' ְצָבק'ֹות ַעל ָּכל ֵּגֶאה ָוָרם ְועַ 
 ָּכל ִנָּׂשא ְוָׁשֵפל: ְוַעל ָּכל ַאְרֵזי ַהְּלָבנֹון ָהָרִמים

ִרים ְוַהִּנָּׂשִאים ְוַעל ָּכל ַאּלֹוֵני ַהָּבָׁשן: ְוַעל ָּכל ֶההָ 
ל ִמְגָּדל ָּגבַֹה ָהָרִמים ְוַעל ָּכל ַהְּגָבעֹות ַהִּנָּׂשאֹות: ְוַעל ּכָ 

ְוַעל ָּכל  ְוַעל ָּכל חֹוָמה ְבצּוָרה: ְוַעל ָּכל ֳאִנּיֹות ַּתְרִׁשיׁש
רּום  ְׂשִכּיֹות ַהֶחְמָּדה: ְוַׁשח ַּגְבהּות ָהָאָדם, ְוָׁשֵפל

ים ָּכִליל ֲאָנִׁשים, ְוִנְׂשַּגב ה' ְלַבּדֹו ַּבּיֹום ַההּוא: ְוָהֱאִלילִ 
ד ת ֻצִרים ּוִבְמִחּלֹות ָעָפר ִמְּפֵני ַּפחַ ַיֲחלֹף: ּוָבאּו ִּבְמָערֹו

א ה' ּוֵמֲהַדר ְּגאֹונֹו ְּבקּומֹו ַלֲערֹץ ָהָאֶרץ: ַּבּיֹום ַההּו
 בֹו ֲאֶׁשרַיְׁשִליְך ָהָאָדם ֵאת ֱאִליֵלי ַכְסּפֹו ְוֵאת ֱאִליֵלי ְזהָ 

ָלבֹוא  ָעׂשּו לֹו ְלִהְׁשַּתֲחֹות ַלְחּפֹר ֵּפרֹות ְוָלֲעַטֵּלִפים:
ְקרֹות ַהֻּצִרים ּוִבְסִעֵפי ַהְּסָלִעים, ִמְּפֵני ַּפַחד ה' ְּבנִ 

ן ּוֵמֲהַדר ְּגאֹונֹו ְּבקּומֹו ַלֲערֹץ ָהָאֶרץ: ִחְדלּו ָלֶכם ִמ 
ושם   ּוא:ָהָאָדם ֲאֶׁשר ְנָׁשָמה ְּבַאּפֹו ִּכי ַבֶּמה ֶנְחָׁשב ה

, פרק ס"ד: 'ִּכְקדַֹח ֵאׁש ֲהָמִסים, ַמִים ִּתְבֶעה ֵאׁש
ֹוְתָך ַע ִׁשְמָך ְלָצֶריָך, ִמָּפֶניָך ּגֹוִים ִיְרָּגזּו: ַּבֲעׂשְלהֹוִדי

שם נֹוָראֹות לֹא ְנַקֶּוה, ָיַרְדָּת, ִמָּפֶניָך ָהִרים ָנזֹּלּו...'. ו
 ָהִׁשיבס"ו: 'ִּכי ִהֵּנה ה' ָּבֵאׁש ָיבֹוא ְוַכּסּוָפה ַמְרְּכבָֹתיו, לְ 

, ִּכי ָבֵאׁש ה' ִנְׁשָּפטְּבֵחָמה ַאּפֹו ְוַגֲעָרתֹו ְּבַלֲהֵבי ֵאׁש: 
': ּוְבַחְרּבֹו ֶאת ָּכל ָּבָׂשר, ְוַרּבּו ַחְלֵלי ה'...'. חבקוק ג

ְרֵרי 'ָעַמד ַוְימֶֹדד ֶאֶרץ, ָרָאה ַוַּיֵּתר ּגֹוִים, ַוִּיְתּפְֹצצּו הַ 
  ַעד, ַׁשחּו ִּגְבעֹות עֹוָלם, ֲהִליכֹות עֹוָלם לֹו...'].

  
  2נספח 

דם ממש בדיוק לפי דם ממש בדיוק לפי דם ממש בדיוק לפי דם ממש בדיוק לפי מה עם הבלבול בעולם? מתקמה עם הבלבול בעולם? מתקמה עם הבלבול בעולם? מתקמה עם הבלבול בעולם? מתק    ....שששש
        ............מה שכתובמה שכתובמה שכתובמה שכתוב

בדיוק מה שכתוב בנביאים: הכל מסביב  .ת
 –ואכן זהו המקום להיות, בה' הידיעה  .לירושלים

טראמפ הוא לא כורש, הוא חלק של  .המקום להיות
הרשעים, וזה מאד ברור עכשיו, הרי איך יכול להיות 
שהוא לא יודע על כל הכספים שבזבזו על כל 
הבונקרים שיש? איך יכול להיות שהוא לא הולך נגד 
כל זה? ובכלל האם אתם באמת סבורים שמישהו 

  שהם לא רצו בו, יכול היה להכנס לנשיאות?!
    ----וצרים רוצים את הר ציון, ומאידך וצרים רוצים את הר ציון, ומאידך וצרים רוצים את הר ציון, ומאידך וצרים רוצים את הר ציון, ומאידך מצד אחד הנמצד אחד הנמצד אחד הנמצד אחד הנ    ....שששש

  ............המוסלמים רוצים את הר הביתהמוסלמים רוצים את הר הביתהמוסלמים רוצים את הר הביתהמוסלמים רוצים את הר הבית
לא רק הם רוצים את זה, בסופו של דבר כל  .ת

הגוים רוצים את זה, רק הם שמדברים על זה, כולם 
רוצים, וגם רוצים להתפטר מהיהודים בכלל, הם 
שונאים אותנו, הם שונאים את הקב"ה שלא נדע, 

ים, שהוא לא חזק, לא הם רוצים לראות שזה לא קי
ברא את העולם, רק השטן ברא את העולם, חס 



וחלילה, וזה בדיוק המלחמה האחרונה, זה השטן, 
זה הנחש, הוא עושה את המלחמה האחרונה נגד 

לא נגדנו בדיוק, אלא כנגד  .[תהלים ב'][תהלים ב'][תהלים ב'][תהלים ב']בורא הכל 
  .העם הנבחר של הקב"ה

        ????מאיפה יש להם את האומץ בכלל לחשוב על זהמאיפה יש להם את האומץ בכלל לחשוב על זהמאיפה יש להם את האומץ בכלל לחשוב על זהמאיפה יש להם את האומץ בכלל לחשוב על זה    ....שששש
טיפשים, הם טיפשים בכך שהם חושבים ת הם 

הם אף פעם לא מצליחים, כל  .שהם יכולים להצליח
ארץ גדולה שבימי הבית הראשון והשני ששם היתה 

כל הארצות הללו הרי נעלמו, וכל  -כל השליטה 
הרשעים שהיו בכל דור נעלמו, ומה שיש לנו עכשיו, 

  .שלש מאות השנה האחרונות או זה אולי ממאתים
בארץ יש מאבקים על האוירה הרוחנית בארץ יש מאבקים על האוירה הרוחנית בארץ יש מאבקים על האוירה הרוחנית בארץ יש מאבקים על האוירה הרוחנית     כאןכאןכאןכאן    ....שששש

במקומות הקדושים, לדוגמה בכותל, עשינו תפילות במקומות הקדושים, לדוגמה בכותל, עשינו תפילות במקומות הקדושים, לדוגמה בכותל, עשינו תפילות במקומות הקדושים, לדוגמה בכותל, עשינו תפילות 
ותקענו בשופר, בא אלינו מישהו עם חזות חרדית, ותקענו בשופר, בא אלינו מישהו עם חזות חרדית, ותקענו בשופר, בא אלינו מישהו עם חזות חרדית, ותקענו בשופר, בא אלינו מישהו עם חזות חרדית, 
אחד המפקחים שם, והזהיר חמורות: אם תעזו אחד המפקחים שם, והזהיר חמורות: אם תעזו אחד המפקחים שם, והזהיר חמורות: אם תעזו אחד המפקחים שם, והזהיר חמורות: אם תעזו 

אזמין את המשטרה! וגם אזמין את המשטרה! וגם אזמין את המשטרה! וגם אזמין את המשטרה! וגם     ----לתקוע בשופר עוד פעם לתקוע בשופר עוד פעם לתקוע בשופר עוד פעם לתקוע בשופר עוד פעם 
של דוד המלך היה שלט עם תפילת הבן של דוד המלך היה שלט עם תפילת הבן של דוד המלך היה שלט עם תפילת הבן של דוד המלך היה שלט עם תפילת הבן     ןןןןציוציוציוציוההההעל על על על 

  ............הגאולה, והשבוע הוציאו את זההגאולה, והשבוע הוציאו את זההגאולה, והשבוע הוציאו את זההגאולה, והשבוע הוציאו את זהאיש חי על איש חי על איש חי על איש חי על 
המדינה מכרה את רוב המקומות הקדושים  .ת

הם בשליטה, רק שהם לא רוצים  .לקתולים
הם מחכים  .'להראות יותר מדי מוקדם את הקלפים'

עד שתהיה התפוצצות, ואז התכנון שלהם זה פשוט 
אבל זה לא  .להתלבש ולהשתלט על כל המקומות

סת, אנחנו פה, וה' כבר כנ-יפריע לנו, יש לנו בתי
  .יסלק אותם

עשירים גדולים שמשתלטים על עשירים גדולים שמשתלטים על עשירים גדולים שמשתלטים על עשירים גדולים שמשתלטים על     נםנםנםנםשמעתי שיששמעתי שיששמעתי שיששמעתי שיש    ....שששש
----ראשיראשיראשיראשיעל על על על כופים כופים כופים כופים הם הם הם הם עולם הישיבות והכוללים, ועולם הישיבות והכוללים, ועולם הישיבות והכוללים, ועולם הישיבות והכוללים, ו

הישיבות והמוסדות ללכת איתם, מי שלא הולך הישיבות והמוסדות ללכת איתם, מי שלא הולך הישיבות והמוסדות ללכת איתם, מי שלא הולך הישיבות והמוסדות ללכת איתם, מי שלא הולך 
הם הורסים לו את הם הורסים לו את הם הורסים לו את הם הורסים לו את     ––––איתם בנושאי הפוליטיקה וכו' איתם בנושאי הפוליטיקה וכו' איתם בנושאי הפוליטיקה וכו' איתם בנושאי הפוליטיקה וכו' 

  ............תרומות, וכו'תרומות, וכו'תרומות, וכו'תרומות, וכו'    יקבליקבליקבליקבל    המוסד, דואגים שלאהמוסד, דואגים שלאהמוסד, דואגים שלאהמוסד, דואגים שלא
אלו הם 'יהודים כביכול',  .זה בדיוק מה שאמרתי .ת

 .זרה- יהודים שעובדים עם אלה שמאמינים בעבודה
הם אולי נולדו יהודים, אבל הם לא יהודים, הם 

למשל רוטשילד, הוא  .ערב רב, והם עשירים ביותר
העשיר ביותר באנגליה, ובבעלותו הבנקים הכי 

מן גם בז .חזקים, והוא עוד רחוק מלהיות יהודי
השואה האנשים ההם תמכו בנאצים, כמו ַוְנְדְנֶּבְרג, 
 .ורֹוֶקֶפֶלר, כולם עזרו להיטלר עם כספים גדולים

והנשיא רּוזֶבלט שהיה נחשב בין היהודים החילונים 
במיוחד כ'גיבור', והוא שנא יהודים, והוא אפילו לא 

כשהוא רצה להכנס למלחמת  .אהב את העם שלו
שהיפנים רוצים להפציץ העולם השניה, והוא ידע 

הרבור שבהוואי, והוא לא עשה - את הבסיס בפרל
כלום, הוא לא העביר את זה לכוחות הצבאיים שלו 
שעומדת להיות התקפה, כי הוא רצה להיכנס 
 למלחמה, ולכן הוא איפשר את קיום ההתקפה הזו

  חיילים אמריקאים). 3000-(בהתקפת הפתע נהרגו כ
אפילו לא רצה  ואנחנו יודעים ברור שהוא   

הרכבת, מה זה כבר היה בשבילו -להפציץ את פסי
 –להפציץ זאת? המטוסים טסים כבר מעל אירופה 

הרכבת בכדי -אז למה לא להפציץ את פסי
שהיהודים לא ימותו?! לא! בשום פנים ואופן! הרב 

  .קוטלר זצ"ל בא והתחנן וביקש, והוא לא, לא רצה
ר בענין ר בענין ר בענין ר בענין כאן עסקנין טוענים שלא השתנה דבכאן עסקנין טוענים שלא השתנה דבכאן עסקנין טוענים שלא השתנה דבכאן עסקנין טוענים שלא השתנה דב    ....שששש

  ............הגיוס זה שבעים שנההגיוס זה שבעים שנההגיוס זה שבעים שנההגיוס זה שבעים שנה
פשוט כואב הלב שאנשים עם זקנים ארוכים  .ת

  .יושבים שם והם מדברים כמו הרשעים
בתקשור עם אסתר היא אמרה: יהיה לכם זעזוע, בתקשור עם אסתר היא אמרה: יהיה לכם זעזוע, בתקשור עם אסתר היא אמרה: יהיה לכם זעזוע, בתקשור עם אסתר היא אמרה: יהיה לכם זעזוע,     ....שששש

כשתראו איזה אנשים ידועים, שיתברר בסוף שהם כשתראו איזה אנשים ידועים, שיתברר בסוף שהם כשתראו איזה אנשים ידועים, שיתברר בסוף שהם כשתראו איזה אנשים ידועים, שיתברר בסוף שהם 
  ............שייכים ממש פשוט לצד של הס"אשייכים ממש פשוט לצד של הס"אשייכים ממש פשוט לצד של הס"אשייכים ממש פשוט לצד של הס"א

וק כמו בדיוק בדיוק, ההיסטוריה היא לא בדי .ת
  .ההיסטוריה, זה בכלל לא נכון-שזה כתוב בספרי

  
  3נספח 

רחוקים יהיה מאד קשה להגיע רחוקים יהיה מאד קשה להגיע רחוקים יהיה מאד קשה להגיע רחוקים יהיה מאד קשה להגיע ללללאמרת בעבר שאמרת בעבר שאמרת בעבר שאמרת בעבר ש    ....שששש
לאמת, אבל כעת אנו שומעים שזה יגיע אליהם לאמת, אבל כעת אנו שומעים שזה יגיע אליהם לאמת, אבל כעת אנו שומעים שזה יגיע אליהם לאמת, אבל כעת אנו שומעים שזה יגיע אליהם 

  ............באופן אוטומטיבאופן אוטומטיבאופן אוטומטיבאופן אוטומטי
לא יהיה להם קשה,  –יהודים שהם לא דתיים  .ת

זה פשוט יהיה קצת עם כאבים, כי הם לא יבינו מה 
ליהודי שהוא שומר מצוות  –הגעגועים האלה  .זה

הם הנאה גדולה, אבל בשביל מי שהוא לא רגיל 
לקיום מצוות, הם מרגישים איזו הנאה, אבל הם לא 
יודעים על מה להלביש את זה, מאיפה זה צריך 

זה יהיה בלבול בשבילם,  .להיות, מה זה צריך להיות
ים ה' ימשוך אותם עם הגעגוע .אבל זה ימשוך אותם

האלה, הגעגועים להיות שלם, להיות אחד עם 
  .הקב"ה

ש. מה תפקידם של הגעגועים, האם זה חלק של ש. מה תפקידם של הגעגועים, האם זה חלק של ש. מה תפקידם של הגעגועים, האם זה חלק של ש. מה תפקידם של הגעגועים, האם זה חלק של 
        דשמיא לעזור ליהודים?דשמיא לעזור ליהודים?דשמיא לעזור ליהודים?דשמיא לעזור ליהודים?----הסייעתאהסייעתאהסייעתאהסייעתא

זה הלב היהודי שתמיד קשור  -הגעגועים האלה  .ת
זה  –הגעגועים  .זה לא לב, זה מעבר ללב .להקב"ה

הדבקות של היהודי לקב"ה, שהחילונים כבר לא 
מרגישים את זה בכלל, רק משהו מיוחד מדליק את 
זה לעתים, ואז הם מרגישים את זה, מרגישים שהם 

 .זהכנסת, הוא רוצה להיות חלק מ-רוצים לחפש בית
הרבה מהם נשואים לגוים, וזה פתאום קורה להם, 
אז איך הם יכולים לרוץ ולברוח מזה? הם לא 

הגעגועים האלה להיות אחד עם  .יכולים לברוח מזה
זה משהו שכל  -ה', להיות מתחת כנפיו כביכול 

יהודי יש לו את זה, ורק ליהודים יש את זה, לגוים 
 .להם את זה אין –אין את זה, אפילו הגוים הטובים 

זה רק הבנים והבנות של הקב"ה, שהם עם ישראל, 
 ...ה ...עם ה' הידיעה, ה ...העם שה' בחר להיות ה

  .'אתה בחרתנו מכל העמים'העם שלו 
האם אף פעם לא הרגשת געגועים, משיכה חזקה    

לתורה שאתה לומד?! האם אתה לא מרגיש אחד 
טח אתה בעל תשובה, ב ...עם התורה שאתה לומד?!

שהרגשת את זה, וזה הדבר הכי חזק והכי חשוב 
שיש ליהודי, ובגלל זה גם כן הנשמה שלו נצחית, 
היא לא יכולה למות, היא רק יכולה לפשוט צורה 

  ולקבל צורה אחרת, אבל לא למות, אין כזה דבר!

ואלה שבין כך קרובים הם לה', מה יהיו בשבילם ואלה שבין כך קרובים הם לה', מה יהיו בשבילם ואלה שבין כך קרובים הם לה', מה יהיו בשבילם ואלה שבין כך קרובים הם לה', מה יהיו בשבילם     ....שששש
        ????............הגעגועים האלההגעגועים האלההגעגועים האלההגעגועים האלה

יש יהודים שבטוחים שהם קרובים להקב"ה,  .ת
יושבים, לומדים וכו', אבל תאמינו לי, געגועים 

לשבת ולהתבודד,  .לא הרבה מרגישים –לקב"ה 
להתבודד עם הקב"ה, איך מוצאים את הקשר? 
צריכים להתגעגע אליו, צריכים לאהוב אותו, 
צריכים לחכות להיות לידו כביכול, להיות אחד 

  .אלו הם הגעגועים .שהוא שמהאיתו, ולהרגיש 
בן אדם שיש לו אבא ואמא שהוא אוהב, הוא    

נוסע לאיזה מקום, יש לו געגועים מאד חזקים 
לראות אותם, הוא מרגיש לא טוב שהוא כל כך 
רחוק, הוא יכול לבכות מתוך הרגשה שהוא בודד, 
שהוא רחוק מכל אלה שאוהבים אותו ושהוא אוהב 

תה הוא כ"כ שמח, אותם, אבל כשהוא בא הבי
הגעגועים פשוט נהפכים לאהבה, אהבה שאי אפשר, 
אי אפשר לשבור את זה, אי אפשר למחוק את זה, 

  .זה משהו 'עד הסוף'
האם ניתן לומר שהגעגועים המיוחדים האלה זה האם ניתן לומר שהגעגועים המיוחדים האלה זה האם ניתן לומר שהגעגועים המיוחדים האלה זה האם ניתן לומר שהגעגועים המיוחדים האלה זה     ....שששש

יהיה אות וסימן ליהודים שהם עומדים להפגש עם יהיה אות וסימן ליהודים שהם עומדים להפגש עם יהיה אות וסימן ליהודים שהם עומדים להפגש עם יהיה אות וסימן ליהודים שהם עומדים להפגש עם 
הקב"ה, כמו שלפני שנפגשים עם מי שמתגעגעים הקב"ה, כמו שלפני שנפגשים עם מי שמתגעגעים הקב"ה, כמו שלפני שנפגשים עם מי שמתגעגעים הקב"ה, כמו שלפני שנפגשים עם מי שמתגעגעים 

        ............גועים מתחזקים יותר ויותרגועים מתחזקים יותר ויותרגועים מתחזקים יותר ויותרגועים מתחזקים יותר ויותראליו הגעאליו הגעאליו הגעאליו הגע
כן, אבל זה לא סתם אהבה, זה להיות אחד עם  .ת

ה', לא סתם אהבה, זה לא אהבה כמו שמרגישים 
בין אדם לזולתו או בין בני זוג, זה הרבה יותר חזק, 
 .הרבה יותר עם משמעות, הרבה יותר קרוב לאמת

  ...ן?ו, האם אתה מבין שמה אני מתכו...הרב
תוב בפיוט 'ידיד נפש': 'משוך עבדך תוב בפיוט 'ידיד נפש': 'משוך עבדך תוב בפיוט 'ידיד נפש': 'משוך עבדך תוב בפיוט 'ידיד נפש': 'משוך עבדך ש. זה פשוט, כש. זה פשוט, כש. זה פשוט, כש. זה פשוט, כ

אל רצונך', מבקשים כל כך הרבה, 'פתח להם נועם אל רצונך', מבקשים כל כך הרבה, 'פתח להם נועם אל רצונך', מבקשים כל כך הרבה, 'פתח להם נועם אל רצונך', מבקשים כל כך הרבה, 'פתח להם נועם 
סוף זה סוף זה סוף זה סוף זה ----ורצון לפתוח שערי רצונך', אז הנה סוףורצון לפתוח שערי רצונך', אז הנה סוףורצון לפתוח שערי רצונך', אז הנה סוףורצון לפתוח שערי רצונך', אז הנה סוף

        מגיע...מגיע...מגיע...מגיע...
בדיוק, בדיוק, בן אדם שהוא מרגיש שהגאולה  .ת

כמעט פה, הוא מרגיש את השכינה ואוהב את 
השכינה, אוהב את השכינה, הוא רוצה להיות קרוב 

זו האהבה הכי גדולה  –הכל - לשכינה, עם הכל
בשבילו, יותר מאשר עם בן זוג, יותר מאשר 

זה  .הילדים, יותר מכל דבר, רק להיות אחד עם ה'
ל מי שחש שהוא רחוק מזה מכיון געגועים ש

שאנחנו בגלות, ומה לעשות, הגלות עושה מחיצה, 
ואנחנו רוצים להגיע  .הפרדה בינינו לבין הקב"ה

 .קרוב, לחבק, לחבק אותו, להרגיש אותו כביכול
אנחנו יתומים,  –אבל בלי זה, אם לא נגיע לזה 

אנחנו מסכנים, אנחנו חייבים את האהבה הזאת, כי 
! ! אין אהבה אחרת באמתת, זו האהבההאהבה הזא

ר' בארוכה רמב"ם סוף פ"י מהל'  .יש 'כאילו אהבה'
  תשובה:.

בין בני אדם, אפילו בעל ואשה, כשאחד מסתלק    
מן העולם, בסדר, השני מתחתן עוד פעם, אולי זה 
כואב, אולי זה כואב יותר, אבל להיות עם המחיצה, 

הזאת שלא יכולים לעבור את המחיצה המפרידה 
זה הכאב הכי גדול! וזה גורם  –בינינו ובין הקב"ה 

לגעגועים, לגעגועים שאפשר להשתגע מהגעגועים 
 ..., ובדיוק כמו שהרב 'נפשי חולת אהבתך...'האלה 

אמר, זה נמצא בתוך כל כך הרבה שירים, ובכל כך 
זה שהנשמה  ...הרבה מקומות, ובמזמורי התהלים

  .שלנו תתחבר שוב להקב"ה
איך זה יהיה בירור אם זה בעצם מתנה איך זה יהיה בירור אם זה בעצם מתנה איך זה יהיה בירור אם זה בעצם מתנה איך זה יהיה בירור אם זה בעצם מתנה     ש. אבלש. אבלש. אבלש. אבל

        מאת ה', אז איפה הנסיון כאן?...מאת ה', אז איפה הנסיון כאן?...מאת ה', אז איפה הנסיון כאן?...מאת ה', אז איפה הנסיון כאן?...
אחרים לא יהיה את זה, רק לזה בירור בגלל ש .ת
הוא ישלוף את היהודים  .יהודים האמיתייםל

  .האמיתיים עם האהבה הזו, עם מי שירגיש את זה
כל האחרים לא יבינו. ה' יתן כל האחרים לא יבינו. ה' יתן כל האחרים לא יבינו. ה' יתן כל האחרים לא יבינו. ה' יתן     ––––ש. אז כשזה יגיע ש. אז כשזה יגיע ש. אז כשזה יגיע ש. אז כשזה יגיע 

והם כל כך ימשכו אחריו, והם כל כך ימשכו אחריו, והם כל כך ימשכו אחריו, והם כל כך ימשכו אחריו,     ליהודים שלו 'איתות',ליהודים שלו 'איתות',ליהודים שלו 'איתות',ליהודים שלו 'איתות',
ירוצו אחריו, והאחרים ישאלו: "מה מושך אתכם"?, ירוצו אחריו, והאחרים ישאלו: "מה מושך אתכם"?, ירוצו אחריו, והאחרים ישאלו: "מה מושך אתכם"?, ירוצו אחריו, והאחרים ישאלו: "מה מושך אתכם"?, 

        לא יבינו את זה [ר' פיוט אקדמות:].לא יבינו את זה [ר' פיוט אקדמות:].לא יבינו את זה [ר' פיוט אקדמות:].לא יבינו את זה [ר' פיוט אקדמות:].
  אתה מבין! ...נכון, הרב .ת

ש. הם ישאלו 'מה אתם משתגעים? מה קורה לכם?' ש. הם ישאלו 'מה אתם משתגעים? מה קורה לכם?' ש. הם ישאלו 'מה אתם משתגעים? מה קורה לכם?' ש. הם ישאלו 'מה אתם משתגעים? מה קורה לכם?' 
        אבל בעצם תמיד הם חשבו שאנחנו משוגעים...אבל בעצם תמיד הם חשבו שאנחנו משוגעים...אבל בעצם תמיד הם חשבו שאנחנו משוגעים...אבל בעצם תמיד הם חשבו שאנחנו משוגעים...

 ...העיקר הוא שה' לא יחשוב שאנחנו משוגעים .ת
  .[ר' עדיות פרק ו']

הרבה פעמים דברתם על אל: אחד המאזינים ש .ש
'קרוב, קרוב מאד, בעתיד הקרוב', האם תוכלו לתת 
מועד מוגדר כדי שאנשים יוכלו להבין בדיוק באיזה 

  ...הוא רוצה לדעת בדיוק ....תאריך מדובר?
מאד יפה שהוא רוצה לדעת, אבל אני לא יכול  .ת

לא רק זה, כל אלה שעשו כל ו .לתת לו בדיוק מדויק
בינתיים אף חשבון לא התקיים  –מיני חשבונות 

 .בדיוק, זאת אומרת שאולי ה' שינה את הדברים
אבל תסתכלו על מה שקורה בעולם ותגידו לי אם 

אי אפשר להאמין שזה  .העולם יכול להמשיך ככה
אין ארץ שלא מתכוננים בה  ...יקח עוד הרבה זמן

דבר? כך היה לפני מלה"ע  למלחמה, מתי היה כזה
הראשונה, ולפני מלה"ע השניה, ועכשיו זה לקראת 

אין ארץ שלא מתכוננת  .מלחמת עולם שלישית
יש שמועה שאומרים עכשיו שרוסיה  .למלחמה

מתכננת איזה 'ְּבִליץ', התקפה מהירה וחזקה ביותר, 
  .להשתלט על כל אירופה

ש. ומה דעתך על התפילות שהיו, העצרות ש. ומה דעתך על התפילות שהיו, העצרות ש. ומה דעתך על התפילות שהיו, העצרות ש. ומה דעתך על התפילות שהיו, העצרות 
האם זה פתח האם זה פתח האם זה פתח האם זה פתח     ----שהתקיימו ביום עשרה בטבת שהתקיימו ביום עשרה בטבת שהתקיימו ביום עשרה בטבת שהתקיימו ביום עשרה בטבת 

שערים בשמים?... היו רבנים מכל החוגים והעדות, שערים בשמים?... היו רבנים מכל החוגים והעדות, שערים בשמים?... היו רבנים מכל החוגים והעדות, שערים בשמים?... היו רבנים מכל החוגים והעדות, 
        באחדות נפלאה...באחדות נפלאה...באחדות נפלאה...באחדות נפלאה...

שבאו  אלה .ממש, ממש, זה מאד מאד חשוב .ת
חזק בשביל הגאולה - לתפילות, אלה שהתפללו חזק

זה  .אמיתיים-לא לדאוג, הם בודאי ובודאי יהודים –
- והלואי שכל עם .מאד חשוב, ואלו הם יהודים

ישראל יהיה באחדות כזאת, אז ה' היה מקצר לנו 
זה הכל מוסיף לנו  .בהרבה את הגלות המר הזה

  .זכויות
פה, מנצלים פה, מנצלים פה, מנצלים פה, מנצלים ש. הע"ר עם הסעה"ח הם השולטים ש. הע"ר עם הסעה"ח הם השולטים ש. הע"ר עם הסעה"ח הם השולטים ש. הע"ר עם הסעה"ח הם השולטים 

את התרדמה הכללית, נכנסים ומשתלטים פה, את התרדמה הכללית, נכנסים ומשתלטים פה, את התרדמה הכללית, נכנסים ומשתלטים פה, את התרדמה הכללית, נכנסים ומשתלטים פה, 
ומשנים בלי סוף את הכל, וכמו שאמרת פעם: ומשנים בלי סוף את הכל, וכמו שאמרת פעם: ומשנים בלי סוף את הכל, וכמו שאמרת פעם: ומשנים בלי סוף את הכל, וכמו שאמרת פעם: 

        אנחנו נקום יום אחד בבוקר ונגלה שהכל השתנה!אנחנו נקום יום אחד בבוקר ונגלה שהכל השתנה!אנחנו נקום יום אחד בבוקר ונגלה שהכל השתנה!אנחנו נקום יום אחד בבוקר ונגלה שהכל השתנה!
  .זה כבר קורה .ת
אבל איך זה שהאנשים כל כך סתומים, לא אבל איך זה שהאנשים כל כך סתומים, לא אבל איך זה שהאנשים כל כך סתומים, לא אבל איך זה שהאנשים כל כך סתומים, לא     ....שששש

        ........מבינים דברים כה בסיסיים של יהדות?!מבינים דברים כה בסיסיים של יהדות?!מבינים דברים כה בסיסיים של יהדות?!מבינים דברים כה בסיסיים של יהדות?!
זה לא שהם לא מבינים, הם כן מבינים, אבל הם  .ת

הם לא רוצים  .הזהב-רוצים את העולם של העגל
לשבת בבית ולטפל בילדים שלהם, הם רוצים את 

  .העולם עם כל התאוות שלו
ש. בענין גיוס הבנות, ממש מתחילים בפועל לעשות ש. בענין גיוס הבנות, ממש מתחילים בפועל לעשות ש. בענין גיוס הבנות, ממש מתחילים בפועל לעשות ש. בענין גיוס הבנות, ממש מתחילים בפועל לעשות 
כל מיני תקנות בשביל לצמצם את הפטורים של כל מיני תקנות בשביל לצמצם את הפטורים של כל מיני תקנות בשביל לצמצם את הפטורים של כל מיני תקנות בשביל לצמצם את הפטורים של 

לקחת עוד ועוד בנות אל לקחת עוד ועוד בנות אל לקחת עוד ועוד בנות אל לקחת עוד ועוד בנות אל הבנות הדתיות, ונלחמים הבנות הדתיות, ונלחמים הבנות הדתיות, ונלחמים הבנות הדתיות, ונלחמים 
תוך הטינופת של הצבא, ומנסים אפילו אצל תוך הטינופת של הצבא, ומנסים אפילו אצל תוך הטינופת של הצבא, ומנסים אפילו אצל תוך הטינופת של הצבא, ומנסים אפילו אצל 

        החרדיות...החרדיות...החרדיות...החרדיות...
ת. בגלל זה צריך להיות סוף עכשיו. בגלל זה חייבת 
להיות מלחמה. אין משהו אחר שיעצור את כל זה, 

  צריך להיות משהו בשביל לעצור את הכל.
ש. האסיר רובושקין שהשתחרר, איזו התפרצות של ש. האסיר רובושקין שהשתחרר, איזו התפרצות של ש. האסיר רובושקין שהשתחרר, איזו התפרצות של ש. האסיר רובושקין שהשתחרר, איזו התפרצות של 

ציבור היהודי... מה זה ציבור היהודי... מה זה ציבור היהודי... מה זה ציבור היהודי... מה זה שמחה היתה בקרב השמחה היתה בקרב השמחה היתה בקרב השמחה היתה בקרב ה
        אומר?...אומר?...אומר?...אומר?...

ת. רובושקין זה יהודי טוב, תמיד הוא היה יהודי 
טוב. הוא יהודי רציני, יודע ללמוד, איש עסקים. הם 
לקחו אותו והעמידו אותו שם באמריקה למשפט, 

הוגן, אנטישמי לגמרי, על כך -וזה היה משפט לא
שהוא החזיק עובדים זרים. אבל כולם עשו זאת, היו 

גוים שעשו את זה ולא הלכו לבית סוהר. ונתנו  גם
לו עשרים ושמונה שנים! (כך זה היה אמור להיות 

שנים) וזה היה  27-באותו זמן, אח"כ זה השתנה ל
פשוט וברור שהבסיס של זה היה אך ורק 
אנטישמיות. וזה עבר בשלום, ולא יכלו לעשות 
כלום. אבל לקח שמונה שנים ושמונה ימים עד 

  חרר אותו...שהקב"ה שי
        ש. ומהו המסר בשבילנו?..ש. ומהו המסר בשבילנו?..ש. ומהו המסר בשבילנו?..ש. ומהו המסר בשבילנו?..

גאולה'. גם הוא לא היה מוכן -ת. זה מעין 'מיני
לצאת, פתאום באו ואמרו לו: צא, הוא תפס את מה 
שהיה יכול לתפוס ורץ החוצה. סיפרו שזה היה 

חנוכה, -בדיוק כשהוא נטל את הידים לסעודת
ופתאום באו ואמרו לו: תסתלק מפה, זה לא המקום 

פארק, בכל מקום שהוא הלך, גם -ואז כל בורושלך... 
בלובביטש וגם בסאטמר רקדו אתו ושמחו אתו, אף 
שהם לא כל כך תמיד אוהבים אחד את השני... אבל 
כולם שמחו, היו שבכו משמחה, למה? כי הם ראו 
את זה כסימן מאת ה' שהגאולה השלימה תבוא 

  בעתיד הקרוב!
ת ת ת ת המערבי ביום עשרה בטבהמערבי ביום עשרה בטבהמערבי ביום עשרה בטבהמערבי ביום עשרה בטב----ש. הייתי בכותלש. הייתי בכותלש. הייתי בכותלש. הייתי בכותל

והזדעזעתי. הוציאו שם את המחיצה הישנה שתמיד והזדעזעתי. הוציאו שם את המחיצה הישנה שתמיד והזדעזעתי. הוציאו שם את המחיצה הישנה שתמיד והזדעזעתי. הוציאו שם את המחיצה הישנה שתמיד 
הנשים, ובמחיצה הנשים, ובמחיצה הנשים, ובמחיצה הנשים, ובמחיצה ----הגברים לעזרתהגברים לעזרתהגברים לעזרתהגברים לעזרת----הפרידה בין עזרתהפרידה בין עזרתהפרידה בין עזרתהפרידה בין עזרת

    החדשה ששמו במקומה, לא זו בלבד שחלק ממנההחדשה ששמו במקומה, לא זו בלבד שחלק ממנההחדשה ששמו במקומה, לא זו בלבד שחלק ממנההחדשה ששמו במקומה, לא זו בלבד שחלק ממנה
חתיכות, ובין כל חתיכות, ובין כל חתיכות, ובין כל חתיכות, ובין כל ----הוא קצת שקוף, גם זה חתיכותהוא קצת שקוף, גם זה חתיכותהוא קצת שקוף, גם זה חתיכותהוא קצת שקוף, גם זה חתיכות

חתיכה יש רווח גדול, ומי שמסתכל רואה את חתיכה יש רווח גדול, ומי שמסתכל רואה את חתיכה יש רווח גדול, ומי שמסתכל רואה את חתיכה יש רווח גדול, ומי שמסתכל רואה את 
ממש מעורר פלצות! אז איך זה שכולם ממש מעורר פלצות! אז איך זה שכולם ממש מעורר פלצות! אז איך זה שכולם ממש מעורר פלצות! אז איך זה שכולם     ............הנשיםהנשיםהנשיםהנשים

        ........קים?קים?קים?קים?שותשותשותשות
זה  .נכון! איפה היהודים!? היהודים שותקים .ת

השקט שדיברתי עליו, אבל עוד מעט, עוד מעט ה' 
האמיתיים -לא יהיה בשקט, הוא ימשוך את הילדים

שלו, את אלו שנאמנים איתו, ואלה האחרים ייעלמו 
  .יחד עם המחיצה שלהם

גילו שזה גילו שזה גילו שזה גילו שזה     ............הצחוק עם ההכשר של הפיאותהצחוק עם ההכשר של הפיאותהצחוק עם ההכשר של הפיאותהצחוק עם ההכשר של הפיאות    ....שששש
פשרות פיקוח לבדוק שזה לא פשרות פיקוח לבדוק שזה לא פשרות פיקוח לבדוק שזה לא פשרות פיקוח לבדוק שזה לא כלום, אין שום אכלום, אין שום אכלום, אין שום אכלום, אין שום א

        ............רק כדי לצאת ידי חובהרק כדי לצאת ידי חובהרק כדי לצאת ידי חובהרק כדי לצאת ידי חובה    ............עבודה זרהעבודה זרהעבודה זרהעבודה זרה
טוב, אבל בכל אופן יש נשים שמורידות את  .ת

לא כולן, כי רוצות להיות  .הפאות ושורפות אותן
 –הפאות -חלק של החברה הזו, החברה של חבושות

אז הם לא יעשו את זה, הן לא תשרופנה את 
הפאות, כי לא חשוב להם הקב"ה, יותר חשובה 

  .להם הֶחבָרה ומה שיגידו
וההכשר לא יכול להיות הכשר, כי כל התעשייה    

של הפיאות זה ע"י המאפיה, בעיקר המאפיה 
ת, הם כן לוקחים שיער מן הנשים שלהם, הרוסי

ׂשיער רוסי, אבל הׂשיער שעושה את הצורה של 
אדם שיכול לשלוח - הפאה זה ההודי, ואז אין שום בן

אז  –לשם משגיח, כי אם הוא יגיד שזה לא בסדר 
אבל לא רק זה, איך אשה  .הם פשוט יהרגו אותו

יכולה לחלום, כשהיא מסתכלת במראה והיא 
רוכה מתולתלת, עם איפור, ועם לובשת פאה א

שמלה לא צנועה, ועם גרביונים שקופות, איך היא 
יכולה לחשוב שהיא צנועה?! איך היא יכולה לחשוב 

היא צריכה  ..שהיא ככה יכולה להיכנס לגן עדן?!
  .להיות מאד טיפשה או רשעית

באותה מידה אני שואל, אברך שגדל על הספה"ק  .ש
ם: תבדוק, כי כל מסילת ישרים, שכותב לבן אד

[מדת הנקיות, פרק י"א] והם  ...קולה צריכה בדיקה
רואים מה קורה פה, אז איפה הזהירות, איפה ה'סור 
מרע'? איפה כל התורה שלהם בשעת מבחן? למה 

  ...לא משתמשים בזה בשביל להבין שזה שקר?
כבר אמרו הגדולים בדורות הקודמים שבדור  .ת

ים כמו 'שומשומים', הזה, לפני משיח, יהיו לנו רבנ
הם אלה  –וזה מה שיש לנו, וכל השומשמים 

  .ששולטים
אבל מצד שני, אני  ...לפיד עולה מאד בסקרים .ש

החרדיות' מאשר מהמפלגה -יותר מודאג מ'המפלגות
  ...יש עתיד של לפיד

ככה  -לא לדאוג, הוא ייעלם, כמו שהוא עולה  .ת
והמפלגות החרדיות? הם השיא של  .הוא יעלם

הכי -הכי-כנסת, השיא של החברים בכנסת, הם הכיה
זה ממש מקום בשבילם, ושמה הם  .חזקים בכנסת

  ...ישארו
גילו שעסקנים חרדים בכירים, העומדים גילו שעסקנים חרדים בכירים, העומדים גילו שעסקנים חרדים בכירים, העומדים גילו שעסקנים חרדים בכירים, העומדים     ....שששש

בנקודות מאד חזקות בעסקנות החרדית, עוברים בנקודות מאד חזקות בעסקנות החרדית, עוברים בנקודות מאד חזקות בעסקנות החרדית, עוברים בנקודות מאד חזקות בעסקנות החרדית, עוברים 
לימוד של הרפורמים שמממנים אותם לימוד של הרפורמים שמממנים אותם לימוד של הרפורמים שמממנים אותם לימוד של הרפורמים שמממנים אותם ----מסלולימסלולימסלולימסלולי

בקורסים והדרכות איך לעשות לחרדים ריפורמה בקורסים והדרכות איך לעשות לחרדים ריפורמה בקורסים והדרכות איך לעשות לחרדים ריפורמה בקורסים והדרכות איך לעשות לחרדים ריפורמה 
שינוי בשביל להפוך את הציבור שינוי בשביל להפוך את הציבור שינוי בשביל להפוך את הציבור שינוי בשביל להפוך את הציבור ----י, להיות סוכניי, להיות סוכניי, להיות סוכניי, להיות סוכניושינוושינוושינוושינו



        ............החרדי למשהו עם תרבות אחרת, שונההחרדי למשהו עם תרבות אחרת, שונההחרדי למשהו עם תרבות אחרת, שונההחרדי למשהו עם תרבות אחרת, שונה
מה אני אגיד, זה פשוט מראה לנו מי יהודי ומי  .ת

הם בודאי לא יהודים, אין להם בכלל לא את  .לא
השכל ולא את הלב ולא את המבנה של יהודי, עם 

  .הגעגועים לאמת
כתוב במדרש שבשנה שמלך המשיח בא מלך כתוב במדרש שבשנה שמלך המשיח בא מלך כתוב במדרש שבשנה שמלך המשיח בא מלך כתוב במדרש שבשנה שמלך המשיח בא מלך     ....שששש

פרס מתגרה במלך הערבי, וזה ממש קורה עכשיו, פרס מתגרה במלך הערבי, וזה ממש קורה עכשיו, פרס מתגרה במלך הערבי, וזה ממש קורה עכשיו, פרס מתגרה במלך הערבי, וזה ממש קורה עכשיו, 
היה בזמן האחרון אפילו איזה טיל שירו מתימן היה בזמן האחרון אפילו איזה טיל שירו מתימן היה בזמן האחרון אפילו איזה טיל שירו מתימן היה בזמן האחרון אפילו איזה טיל שירו מתימן 

        ............לכיוון שלהם, לסעודיהלכיוון שלהם, לסעודיהלכיוון שלהם, לסעודיהלכיוון שלהם, לסעודיה
הנבואה כבר התקיימה, אין מה לומר, אין שום  .ת

  .ספק, נבואה זו כבר התקיימה
דברים מעניינים מיוחדים מתרחשים, דברים  .ש

שלא קרו כדוגמתם, לפחות לא בחמשים השנה 
האם כל המהומות שקורות כעת בכל  .האחרונות

  ...הארצות הללו, האם זה קשור לסהעה"ח?
תבינו  .הכל שייך, הכל הכל שייך-הכל-הכל .ת

שהסעה"ח או האילומינטי (הנאורים, קבוצה סודית 
בתוך הבונים החופשיים) הם בטוחים שהם שולטים 

בדיוק כמו נמרוד, הוא בנה את על כל העולם, 
המגדל, והגיע עד לעננים, והם היו בטוחים שכבר 
 .יכולים לזרוק חיצים לתוך הענן, עד לקב"ה ח"ו

וזה כך גם אלה שעכשיו, הם  ...איזה טיפשים
חושבים שהקב"ה יתן להם לקלקל את העולם שלו, 
 .שהוא ברא, שהוא יתן 'הסכמה שבשתיקה' על זה

אותם, את כל הרשעים הכי  אבל ה' הוא שהביא
גדולים, בחזרה לעולם הזה כעת, ועכשיו הוא יגמור 

  .את כולם ביחד
בענין השבת, נראה שכאן בארץ יש מלחמה  .ש

  ...מיוחדת קשה ביותר
תמיד יש את המלחמה על השבת, אפילו בין  .ת

 .היהודים ישנה מלחמה אחד עם השני על השבת
אבל זה יעלם גם כן, כי לא יהיו בכלל חילונים פה, 
החלק של הרשעים שביניהם שעובדים להפריע 

רק קצת סבלנות! ה' יקח אותם,  .יותר את השבת
ובינתיים אנחנו צריכים להילחם נגדם ונגד 

   .החילוניות שלהם שמנסה להרוס את היהדות, ח"ו
באמת עלול להתעייף ולהרים ידים,  –מי שאמיתי    

אבל אסור להרים ידים, צריכים להמשיך, אבל זה 
שוב אני  .לא יעצור את זה, ה' הוא שיעצור את זה

עצור את זה, הוא יקח את כל הרשעים אומר: ה' י
האלה והוא יטפל בהם, והיהודים, ירוצו, ירוצו, 

  .ילדים ששבים הביתה .לקב"ה
  4נספח 

ש. אז מה אנחנו עושים עכשיו, האם נחכה ש. אז מה אנחנו עושים עכשיו, האם נחכה ש. אז מה אנחנו עושים עכשיו, האם נחכה ש. אז מה אנחנו עושים עכשיו, האם נחכה 
        שמשמים יעירו אותנו, לבד אנחנו לא מסוגלים...שמשמים יעירו אותנו, לבד אנחנו לא מסוגלים...שמשמים יעירו אותנו, לבד אנחנו לא מסוגלים...שמשמים יעירו אותנו, לבד אנחנו לא מסוגלים...

שאנחנו מחכים איך שלא יהיה,  –מה זה אומר  .ת
וכי יש לנו ברירה? אבל בזמן שאנחנו מחכים 
צריכים להעלות את עצמנו, ולעזור ליהודים אחרים 

  .לעלות, שהמלחמה שלהם לא תהיה כל כך קשה
        ש. שמעתי בשם צדיקים שיש הרבה דינים בעולם...ש. שמעתי בשם צדיקים שיש הרבה דינים בעולם...ש. שמעתי בשם צדיקים שיש הרבה דינים בעולם...ש. שמעתי בשם צדיקים שיש הרבה דינים בעולם...

הרבה דם באמת יהיה בעתיד הקרוב, אני מאמין,  .ת
ל מה אני אגיד, זה יהיה מאד מאד מפחיד, אנחנו אב

 .שמים שאצלנו זה ילך יותר בקלות-צריכים רחמי
אבל זה ברור מאד: אנחנו עומדים לפני מלחמת 
עולם שלישית, ואין ספק בזה, כשזה כבר התחיל 

אמרתי את זה עוד ועוד  .לפני בערך שבע שנים
ועוד, ואני אגיד עוד, לפני שבע שנים עם 'האביב 

זה כבר התחיל, מלחמת העולם  –הערבי' 
  .השלישית, ועכשיו הסוף יהיה מאד מהיר

        ש. מה עם החוק של המרכולים שעכשיו העבירו...ש. מה עם החוק של המרכולים שעכשיו העבירו...ש. מה עם החוק של המרכולים שעכשיו העבירו...ש. מה עם החוק של המרכולים שעכשיו העבירו...
החוק של השבת? זה רק צחוק, משחק, מה  .ת

כל החרדים שיושבים שם, הם  –איכפת להם השבת 
נהנים ממשכורת שמנה וכו', הם איכפת להם 

מוע את זה, צחוק מר, אני צחקתי רק לש ...השבת?
כי ברור דבר אחד: שהם רוצים בכל מחיר להישאר 
בתוך הממשלה, הם לא רוצים בחירות, ככה הם 
יושבים על הכסף, והם רק שמים את היד ומוציאים 

ויש להם קהילות שנהנים מזה בכל מיני  .את הכסף
צורות, ואנשים שנהנים מזה בכל מיני צורות, וזה 

 .וזה כבר בעיה קשה ביותר יהיה בעיה קשה ביותר,
אבל צריכים להגיד: "עד כאן", אנחנו לא מוכנים! 

וכל אלה  .ובזה גמרנו! זה יגמור, זה יעצור את זה
שלא רוצים לעשות הפגנות, ורק רוצים לקבל את 
ההטבות, מה כבר איכפת לו אם איזו בת בעלת 
תשובה הולכת לצבא, אפילו כשהיא אומרת לא, 

שומרת מצוות, מה אכפת לו  והיא לא רוצה, והיא
אם איזו בחורה ספרדיה שאף פעם לא ישנה מחוץ 

 –לבית, ולא יודעת שום דבר מהעולם הגדול 
-שישימו אותה בצבא, איפה שיש בניינים של מגורי

  .מעורב בנים ובנות –חיילים 
ש. רואים יותר ויותר בחורים ואברכים שמוסרים ש. רואים יותר ויותר בחורים ואברכים שמוסרים ש. רואים יותר ויותר בחורים ואברכים שמוסרים ש. רואים יותר ויותר בחורים ואברכים שמוסרים 

        נפש, ולא הולכים לצבא בשום אופן...נפש, ולא הולכים לצבא בשום אופן...נפש, ולא הולכים לצבא בשום אופן...נפש, ולא הולכים לצבא בשום אופן...
וגם יש בנות שהיו במעצר יותר מחדשיים, ולא  .ת

שינו לא את הלבוש ולא כלום, אבל זה מאד קשה 
  .להילחם לבד, חייבים להרגיש שמישהו איתכם

ש. היה באמריקה קור של ארבעים מינוס, ש. היה באמריקה קור של ארבעים מינוס, ש. היה באמריקה קור של ארבעים מינוס, ש. היה באמריקה קור של ארבעים מינוס, 
מעלות מעלות מעלות מעלות     57575757ובאוסטרליה לעומת זאת, גל חום של ובאוסטרליה לעומת זאת, גל חום של ובאוסטרליה לעומת זאת, גל חום של ובאוסטרליה לעומת זאת, גל חום של 

        פלוס... קיצוניות באופן מדהים !פלוס... קיצוניות באופן מדהים !פלוס... קיצוניות באופן מדהים !פלוס... קיצוניות באופן מדהים !
נכון, נו, מה? האם היה כזה דבר אי פעם?! כן,  .ת

שנה, וכו'  50שנה, ולפני  20הם מנסים להגיד: לפני 
 .כל העולם במצב קשה טכנית .וכו', הכל שטויות

אנחנו בארץ, בינתיים, יש לנו באמת מצב קל 
  .יחסית

        ............מסתלקים הרבה צעירים וילדים, מחרידמסתלקים הרבה צעירים וילדים, מחרידמסתלקים הרבה צעירים וילדים, מחרידמסתלקים הרבה צעירים וילדים, מחריד    ....שששש
נכון, בזמן האחרון יש בין החרדים, וגם בין  .ת

מוות פתאומי,  –האנשים האחרים, לא רק החרדים 
צעירים, בריאים, שלמים, ואפילו אנשים קצת יותר 
מבוגרים, לא חולים, שמסתלקים לפתע, וכל מיני 

וזה סימן  .אסונות שפשוט קשה להאמין שזה קורה
בשבילנו! זו אזהרה בשבילנו להתחיל חזרה 

תשובה שלימה! ולא משנה אם אתה אברך, או אם ב

אתה מזרחיסט, או אם אתה חילוני, הגיע הזמן! כי 
  .אח"כ זה יהיה מאד מאד קשה

מה לדעתך, בנימין, הצרה היותר קשה בינינו, מה לדעתך, בנימין, הצרה היותר קשה בינינו, מה לדעתך, בנימין, הצרה היותר קשה בינינו, מה לדעתך, בנימין, הצרה היותר קשה בינינו,     ....שששש
האם חוסר הצניעות ששורר במחנה, או השאיפה האם חוסר הצניעות ששורר במחנה, או השאיפה האם חוסר הצניעות ששורר במחנה, או השאיפה האם חוסר הצניעות ששורר במחנה, או השאיפה 
והרצון לחיות עם הערכים של הגוים, כמו החינוך והרצון לחיות עם הערכים של הגוים, כמו החינוך והרצון לחיות עם הערכים של הגוים, כמו החינוך והרצון לחיות עם הערכים של הגוים, כמו החינוך 

        ????............הקלוקל וההליכה לאקדמיה וכו'הקלוקל וההליכה לאקדמיה וכו'הקלוקל וההליכה לאקדמיה וכו'הקלוקל וההליכה לאקדמיה וכו'
זה דבר אחד: האקדמיה וכל הרדיפה אחרי  .ת

זה הכל דבר  –הצניעות - המנהגים של הגוים, וחוסר
- צנועים ולא-ומתמיד היו לא הגוים מאז .אחד

צנועות, הקדושה לא היתה קיימת אצלם ועדיין לא 
אצל  .קיימת אצלם, לא בדת ולא בשום דבר

היהודים יש לנו את התורה, אז היהודי חייב להיות 
ואם הוא לא  .קדוש, הוא חייב להיות ִעם הקדושה

אז  –אז הוא לא יהודי, אם הוא לא קדוש  –קדוש 
והוא לא יכול לעשות את כל הוא כמו הגוים, 

המצוות כמו שצריך, אבל היהודים שנכנסים עמוק 
לתוך הגשמיות, ומלבישים את הגשמיות כאילו שזה 

זה השקר הגדול, וזה הולך עם  –משהו 'קדוש' 
   .חוסר הצניעות, זה חלק של זה

כשאשה הולכת ברחוב ורואים את הגוף שלה דרך    
ות בלתי הולמת הלבוש הצמוד, ובכלל יש לה התנהג

ברחוב, היא אוכלת גלידה, או כל מיני הנהגות 
גרועות, מדברת ומפטפטת בקול רם, פוגשת חברה 
ברחוב וצועקת: 'היי היי, מה נשמע?', אז זה ממש 

צניעות, זה מושך עין, זה מוריד את הרמה של -חוסר
  .זה הכל דבר אחד, עבירה אחת בלא .אדם מיד-הבן

יך לדבר על הבחורים, ואני חושב שאני גם צר   
'הבחורים שלומדים תורה' כביכול, שהולכים עם 
חליפות שאני לא יודע בכלל איך הם נכנסו בכלל 

ועם מכנסיים כל כך צרים  ...לתוך החליפות האלה
הכפתורים  –והחולצות  .קדושה-שזה פשוט חוסר

מתפוצצים, ובכלל אי אפשר לסגור את הג'קט, זה 
  .משהו איום ונורא

יותר גרוע אצל ירושלמי עם פסים, כשזה  וזה   
צמוד ורואים את כל התנועות של הגוף שלו, פשוט 

וגם אם הולכים עם הגארטל העבה מן  .מגעיל
המתנים עד להתחלת הרגל, שזה נראה ככה שהוא 

  .הולך עם משהו כמו בגד ים
  5נספח 
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        ............אוכלאוכלאוכלאוכל    לאסוףלאסוףלאסוףלאסוף    להםלהםלהםלהם
 עם כבר אבל, אוכל לאסוף לאנשים להגיד אפשר .ת

 כבר שהם חושב אני - ברדיו ששומעים האיומים כל
 שיביא מה לא זה אבל, זה את לעשות יתחילו לבד

 נברח אז טוב שיחשבו כאלה יהיו, לאמת אותם
 הראשונות ההפצצות כשיהיו יברחו והרבה, מפה
  .הימים ששת במלחמת כמו

    מתושבימתושבימתושבימתושבי    הרבההרבההרבההרבה    האחרונההאחרונההאחרונההאחרונה    שבמלחמהשבמלחמהשבמלחמהשבמלחמה    אמרתאמרתאמרתאמרת    פעםפעםפעםפעם. . . . שששש
        ............ימותוימותוימותוימותו    וווו""""חחחח    ושמהושמהושמהושמה    לללל""""לחולחולחולחו    יברחויברחויברחויברחו    הארץהארץהארץהארץ

 ענק איום יש, יהיה שככה מרגיש עוד אני, נכון .ת
, זה את בונים שהם איך ורואים, ישראל מדינת על

  .'וכו הטורקים הרוסים, האירנים, הישראלים מצד
  הרשעים...הרשעים...הרשעים...הרשעים...    עםעםעםעם    הםהםהםהם    האירניםהאירניםהאירניםהאירנים    גםגםגםגם    האםהאםהאםהאם    ....שששש
 מפגש להם שהיה עכשיו שלישיה יש, ודאי .ת

 רוסיה אירן וזה, דבר בכל ביחד שהם החליטו
 לזה או יצטרפו כולם, יצטרפו מדינות ועוד וטורקיה

  .לזה או
        ............בארץבארץבארץבארץ    הערביםהערביםהערביםהערבים    אלהאלהאלהאלה    מסוכןמסוכןמסוכןמסוכן    הכיהכיהכיהכי    ....שששש
. יפלו והציונים אתנו ה"הקב ,הפתעות ההרב יהיו .ת

 חשבון קצת תעשה, ר"ע הם היום מהיהודים הרבה
 יהודים ממש מהם וכמה בעולם יש יהודים כמה

 הרבה יש אבל בדיוק יודעים לא אנחנו .אמיתיים
, בכלל יהודים לא הם שוודאי למחוק פשוט שאפשר

 להיות צריכים לא אנחנו אבל, התבוללות הרבה יש
 הנשמה בשביל נברא הזה העולם כל כי עצובים

 עובר פשוט יהודית נשמה עם אחד וכל, היהודית
 בכלל שייכים היו לא שנופלים אלה וכל מבחנים

 אומר לא זה .להצטער לא לכן אז, נצחיים להיות
 לא הוא המשיח ביאת לפני ו"ח שנפטר יהודי שכל

 ברגעים אבל, יהודי להיות יכול כן הוא, יהודי
 כן מי נראה האלה המבחנים כל של האחרונים

  . יהודי לא ומי יהודי
 הזה העולם של לסוף נכנסים ממש עכשיו אנחנו   

 יחריב' וה אותו ברא' ה, אותו מכירים שאנחנו כמו
 לא הוא בכלל העולם את יחריב לא אדם הבן, אותו

 הוא .יכול ה"הקב רק רשות שום לו ואין מסוגל
 לא אבל, זמן יקח זה, עכשיו לא אבל זה את יעשה
 אנחנו אז, המלחמה שמתחילה וברגע, זמן הרבה
  '.ה בעזרת לסוף קרובים מאוד מאוד כבר נהיה

        בסוריה?בסוריה?בסוריה?בסוריה?    תתחילתתחילתתחילתתחיל    המלחמההמלחמההמלחמההמלחמה    אםאםאםאם    ....שששש
 יהיו, לדאוג מה לנו אין אבל, כן גם פה יהיה .ת

 או פחות בנוי יהיה הכל, לדאוג לא, שלבים שלבים
, ישראל לארץ שהגיעו עד מצרים יציאת על יותר

 אנחנו' וכו כנענים עם ישראל לארץ להגיע ובמקום
 ולחיים משיח של הבא ולעולם המקדש לבית נגיע

 ניסים נראה אנחנו, לדאוג לא .לגמרי כמעט רוחניים
 אז מצרים-ביציאת שהיו מאלה גדולים יותר ענקיים

  .לפחד לא
 שלוקחים והישיבות יעקב-הבתי על הממונים   

 אין, להם אוי, להם אוי, רב-והערב מהנוצרים כסף
 הזה הכסף בלי יגידו ואם .השמים מן שמירה להם

 .ומפואר גדול מוסד צריך לא אז, להתקיים נוכל לא
 וחדר פה חדר שיהיה, בחדר פעם כמו ישב שהילד

 ולא הרשעים עם לא אבל, שם ה'רב פה ה'רב, שם
   .שלהם לשקר החינוך

 הכל הוא ה"שהקב מבינים לא הטיפשים הרשעים   
 שנמרוד מספיק לא זה .נגדו להילחם אפשר אי יכול
 ללמוד צריך היה נבוכדנצר, זה את ללמוד צריך היה
 כל .זה את ללמוד צריך היה פרעה,  זה את

 להפטר אפשר שאי ללמוד צריכה היתה ההיסטוריה

 ועוד הצליחו לא האלה הדורות כל .מהיהודים
 מכל יחסית מאד מעט נשארנו, נכון .נשארנו

 שולטים הזה מאד המעט אבל, העולם אוכלוסיית
 עוד אותם מרגיז וזה העולם מכלכלת מאד הרבה על

  .יותר
 האמת את יודע אמיתי שיהודי יודעים הם אבל   
 יכולים לא הם זה ואת, מלבדו עוד שאין העולם של

 יכולים לא שהם יודעים הם בפנים .כלל לסבול
 שלהם התאווה, לעצמם משקרים סתם הם, לנצח

  .הסוף עד אותם מבלבלת
  

        דניאל  אלול, תשע"חדניאל  אלול, תשע"חדניאל  אלול, תשע"חדניאל  אלול, תשע"חמתוך תקשור עם מתוך תקשור עם מתוך תקשור עם מתוך תקשור עם 
יהודי יקר הסובל מהרבה יסורים, מה ש. התקשר 

  אפשר לומר לו?
ת. הרבה מאד אנשים נפלו, בכסף ובכל מיני דברים 
וחיים כבר ללא מטרה כי באמת הם נפלו, ולאנשים 

זה מבחן כדי לעזור.  –שהם יהודים אמיתיים כמוך 
מבחן לעזור לנו לחזור בתשובה מלאה ולהבין את 

בעולם הזה לא משנה מה קורה  –הסוד הכי חשוב 
 –זה מבחן לעזור לנו להגיע לעיקר שהוא  –

שהעולם הזה הוא רק מעבר לעולם הרבה יותר טוב, 
  לא רק יותר טוב אלא כולו טוב.

קודם צריכים לעבור עליות וירידות של העולם    
הזה כדי שנהיה מוכנים לקבל את העולם הבא 

נותנים  שכולו טוב. הצרות שעוברים בעולם הזה
כות להגיע לנצח. הסוד לעבור את כל זה לנו את הז

זה לשמוח, לא משנה מה הסבל, להשתדל  –בשלום 
כי זה חולף  –להיות עם ה' ולא לשים לב לכל הסבל 

  טוב לנצח. –וזה יהפוך לטוב 
הגאולה השלמה כבר באופק, רואים כבר    

שהגאולה מתקרבת בצעדים ענקיים, ואני מברך 
יע לגאולה אותך שתזכה עם כל היהודים להג

השלמה ולשמחה האמיתית שהיא קרבה ודבקות 
בקב"ה, ואני מברך אותך בכתיבה וחתימה טובה, 

ישראל יזכו לזה. -לשנת גאולה שלמה שאתה וכל עם
  אמן.

  
  תשע"א, מנחם, מוצש"ק באמסר מ 

כמה אסונות טבע צריכים להיות עד שהיהודים כמה אסונות טבע צריכים להיות עד שהיהודים כמה אסונות טבע צריכים להיות עד שהיהודים כמה אסונות טבע צריכים להיות עד שהיהודים 
המסר? כמה אנשים צריכים להיהרג עד המסר? כמה אנשים צריכים להיהרג עד המסר? כמה אנשים צריכים להיהרג עד המסר? כמה אנשים צריכים להיהרג עד יבינו את יבינו את יבינו את יבינו את 

ש...  כמה ציפורים צריכים למות עד ש... כמה דגים ש...  כמה ציפורים צריכים למות עד ש... כמה דגים ש...  כמה ציפורים צריכים למות עד ש... כמה דגים ש...  כמה ציפורים צריכים למות עד ש... כמה דגים 
צריכים למות עד ש... כמה טילים צריכים להיות צריכים למות עד ש... כמה טילים צריכים להיות צריכים למות עד ש... כמה טילים צריכים להיות צריכים למות עד ש... כמה טילים צריכים להיות 
מכוונים לארץ ישראל עד ש... וכמה רעידות אדמה מכוונים לארץ ישראל עד ש... וכמה רעידות אדמה מכוונים לארץ ישראל עד ש... וכמה רעידות אדמה מכוונים לארץ ישראל עד ש... וכמה רעידות אדמה 
צריכים להיות עד ש... כמה שיטפונות עם הרוגים צריכים להיות עד ש... כמה שיטפונות עם הרוגים צריכים להיות עד ש... כמה שיטפונות עם הרוגים צריכים להיות עד ש... כמה שיטפונות עם הרוגים 
ונזק לבתים עד ש... כמה יהודים צריכים למות ונזק לבתים עד ש... כמה יהודים צריכים למות ונזק לבתים עד ש... כמה יהודים צריכים למות ונזק לבתים עד ש... כמה יהודים צריכים למות 

לות שונות ומשונות עד ש... כמה משפחות של לות שונות ומשונות עד ש... כמה משפחות של לות שונות ומשונות עד ש... כמה משפחות של לות שונות ומשונות עד ש... כמה משפחות של ממחממחממחממח
        אברכים צריכים להיות בלי אוכל עד ש...אברכים צריכים להיות בלי אוכל עד ש...אברכים צריכים להיות בלי אוכל עד ש...אברכים צריכים להיות בלי אוכל עד ש...

הקב"ה מביא לנו מסרים מכל העולם, העולם הוא    
שלו, כל הנשמות הן שלו, הכל שלו. ועכשיו הוא 

הארץ, משנה אותו,  ומביא אותו -לוקח את כדור
למצבים מפחידים ביותר, אבל היהודים קשי עורף, 

לא חוזרים בתשובה ואומרים: מה זה שייך לרוב 
לנו, אסור לשמוע חדשות, אסור לדעת מה קורה, 
יש לנו את התורה. אבל התורה שהם כביכול 
מחזיקים אותה כל כך חזק, לרוב היא לא מה 
שמעניין אותם, מה שמעניין אותם לרוב זה להמשיך 
את החיים עם כל הדברים השטחיים שהם נהנים 

על הגאולה, על סוף הגלות, כי  מהם, ולא חושבים
  הם כבר נהנים מהגלות, ונהנים מעגל הזהב.

אבל, כמו שהקב"ה הרים את ההר מעל הראש של    
היהודים והכריח אותם להגיד "נעשה ונשמע", גם 

כך -עכשיו, ה' יעשה את זה ליהודים האמיתיים שכל
תפוסים בשקר, עד שקשה להם לחזור בתשובה, ואז 

אבל בפחד גדול, ושאר הכביכול יחזרו בתשובה, 
  יהודים שהם ערב רב, יעלמו.

והיהודים האמיתיים שלא יכולים להוריד דמעה    
אחת ולהצטער על כל העברות שלהם, ולהבין 
שהחיים זה רק לעשות את רצון ה' ולא לחיות חיים 

זה כלום, כי של גויים עם הכשר, הכשר שלא שווה 
לו מאד עד נותן הכשר לחיות כמו הגויים, יסב

  שיבינו ויקבלו את האמת.
תהיה גאולה ובעתיד הקרוב, אבל  מה יהיה?   

נסבול מאד, ויש ממה לפחד, כי זה לא יהיה קל, 
היהודים שעמדו על הר סיני, סבלו לא מעט, אפילו 
הנשמות שלהם פרחו מגופם לרגע, וזה לא פשוט. 
ועכשיו, לאלה שלא רואים את המסרים שה' שולח 

לא מרגישים אותם, לא שמים לב  בכל העולם,
אליהם וממשיכים עם השטויות, הדרך תהיה קשה 
מאד. ולאלה שרואים את הסימנים, מבינים את 
המסרים, וחוזרים בתשובה באמת, יהיה הרבה יותר 

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ קל.
  !ומלואו עולם הציל כאילו אחת נפש המציל כל

 הסכנות על ל"בחו קרוביכם את לעדכן השתדלו
  .והחשיבות לעלות ארצה בהקדם, הצפויות

(לפני כעשר שנים, בתקשור עם בנימין, הגיע שאלה 
: "האם יש חובה כיום לעלות מריקהמיהודי בא

ארצה?", בנימין ענה "הוא לא חייב, אבל איך 
לא הבנתי  .כדאי עכשיו לפני הפקקים" - אומרים 

יכול לקנות כרטיס טיסה  הרי כל אחדאת התשובה, 
היום, עשר שנים אחרי אני מבין את  .ולהגיע

כאשר כל העולם יראו את הכוכב  –התשובה 
ומליוני יהודים ינסו לעלות לארץ ישראל, זה לא 

  )...יהיה פשוט, אז כדאי עכשיו
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

. טל חינם הרבים ניתן לקבל את העלונים לזיכוי
 תשובה עצרות, שמים רחמי לעורר * 0527-111-333
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  הקדמה
 חושב אני –" אותו נרגיש" הקודמת ההקדמה בסוף

  ,היטב אותו מרגישים שכולנו
  .האוויר במזג ובמיוחד

  
 ב"בב .לירושלים ב"מב לגור עברנו שנים כעשר לפני
 צריך לא – ובירושלים, מזגן בלי אפשר-אי - בקיץ
  .סוודר צריך עוד בערב, מזגן

 ימים כמה להיות התחילו, שלש-שנתיים לאחר
 חמים ימים שלשה בשביל אז נו, טוב, מאד חמים
 התחיל כבר שנתיים לאחר .מזגן נקנה לא בשנה
 עוד עברו, לסלון מזגן קנינו אז – באמת חם להיות

 לפני  ...מזגן יש חדר בכל כבר והיום שלש-שנתיים
  ! מעלות 40 של חום כאן היה ימים כמה

  
 – האחרון החודש"  נכתב בארץ העיתונים באחד   

 מאז בהיסטוריה גשום והכי חם הכי החודש היה
 דבר זה הרי – להיות יכול זה איך –" ...הרישום החל

, יכתבו לא כמובן הם זה ואת, ובכן!  והיפוכו
 את מחממת – המתקרבת השמש-המיני מערכת

 המים את מוגבר בקצב מאדה החום, הארץ כדור
 גשמים להרבה גורמים אשר ובאוקינוסים בימים

  .בעבר מאשר ושיטפונות
  

  הקדמה
לפני כשנתיים, כאשר החלו האוטיסטים לדבר על    

ועם הרבה הכוכב המתקרב זה נשמע כמו סיפור דמיוני 
קראתי הרבה חומר  .חלתי לחפש ולחקורהתספקות 

חלק מהדברים אף תורגם והודפס  ,ועדויות בנושא
  .אקס-בעלונים הקודמים של פלנט

הכוכב, מחקרו של האסטרונום גיל מידע על מתוך כל ה   
 (!)אשר נמשך כעשר שנים) Gill Broussard(וסרד אבר

 .בנושאנחשב כמומחה הוא ו בולט בעומקו ובהיקפו
הוא בחו"ל בעשרות ראיונות אשר שודרו ברשתות הרדיו 

(המעוניין בפרטים יתקשר  .מספר על הכוכב והשפעותיו
  .המופיע בסוף העלון) .לטל

 365כל בערך לכדור הארץ מתקרב לפי חישוביו הכוכב    
החלק המדהים בעבודתו הוא הקישור בין התורה  .השנ

הוא מביא הסבר מדעי לתאור  .ובין ביקוריו של הכוכב
) ביציאת 2סוף (-) וקריעת ים1המבול ( .מאורעות בתנ"ך

מצרים ע"י כח המשיכה של הכוכב, שינוי כיוון התנועה 
), הנס 3של השמש ע"י הכוכב במלחמתו של יהושע (

סדום  –), גשם של מטאורים 4הו (שנעשה למלך חזקי
  .)6), מלחמתו של יהושע (5ועמורה (

 8ישנו חלון זמן של  .לפי חישוביו של האסטרונום גיל ב   
 -תחום החודשים באשר באחת מהן  )2013-2021( שנים
  .אייר הכוכב יגיע-ניסן-אדר

כבר ממרחק של מיליארדי ק"מ  ,אקס מתקרב-ופלנט   
טבע קשים -הארץ וגורם לאסונות-הוא מחמם את כדור

בעולם: הקטבים הנמסים מעלים את גובה פני הים 
אדמה, -שגורמים להצפות שטחים, הוריקנים, רעידות

שרפות ענק, אויר קיצוני, -מזגגעש, -התפרצות הרי
מאות בולענים באזור ים  –ובארץ  .]1[ בולענים וכו'

ס"מ בחודש אחד  30-כנרת ירד ב-המלח, מפלס ים
  ...וחוששים כי בקצב הזה לא תשאר כנרת

איפה הכוכב, למה לא  –השאלות מתעוררות לסיכום,    
  רואים אותו ומתי הוא מגיע?

תמונות של הכוכב מופיעים בגליונות הקודמים של    
האחרונות במהלך הסידרה, צלמתי אותם בשנתיים 

אייר, מספר דקות לאחר השקיעה -ניסן-החודשים אדר
החל לעניות דעתי שוב, ניתן יהיה לראותו  .בכיוון מערב
 –שוב לעניות דעתי ומתי הוא יגיע?  .]2[ מאדר השנה

כבר שואם לא יגיע לכאן עד פסח, אני משוכנע בפסח, 
  ...נרגיש את השפעותיונראה אותו ברור ו

  .אבא של דניאל
  
  
 זה .הסוף זה .תתכוננו .זהו .הסוף, בסוף אנחנו ועכשיו   

 מאד-מאד בתהליך זה אבל, מחר יהיה שזה או היום יהיה
 .תיאמן שלא במהירות מגיע זה .לסוף טסים אנחנו .חזק

 ושני .להיות חייב זה אבל .מופתעים תהיו - יגיע וכשזה
 הפטרת, מלאכי ספר סוף[ להיחרב חייב העולם של שליש
 ָאבֹוא ֶּפן ...ְוַהּנֹוָרא ַהָּגדֹול' ה יֹום ּבֹוא ִלְפֵני: 'הגדול שבת

   .]רבים ועוד ג"י פרק בזכריה וכן' ...ֵחֶרם ָהָאֶרץ ֶאת ְוִהֵּכיִתי
  

  .)14 .(המשך בעלון מס
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

  !ומלואו עולם הציל כאילו אחת נפש המציל כל
, הצפויות הסכנות על ל"בחו קרוביכם את לעדכן השתדלו

  .והחשיבות לעלות ארצה בהקדם
(לפני כעשר שנים, בתקשור עם בנימין, הגיע שאלה 

: "האם יש חובה כיום לעלות ארצה?", מריקהמיהודי בא
כדאי  -בנימין ענה "הוא לא חייב, אבל איך אומרים 

הרי כל לא הבנתי את התשובה,  .עכשיו לפני הפקקים"
היום, עשר שנים  .יכול לקנות כרטיס טיסה ולהגיע אחד

כאשר כל העולם יראו את  –אחרי אני מבין את התשובה 
הכוכב ומליוני יהודים ינסו לעלות לארץ ישראל, זה לא 

  )...יהיה פשוט, אז כדאי עכשיו
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
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 .)13(המשך מעלון מס 

 לדעת, זה על לעבוד צריכים רק אנחנו, הולך זה ככה אז   
 זו', ה אל קרובים להיות רוצים שאנחנו, רוצים אנחנו מה

 וכל הגשמיות .אחר דבר שום לא .בחיים שלנו המטרה
 משהו להיות צריך רק זה – שלנו העולם של הדברים
   .לזה אותנו שמביא

 יותר במצב הוא פעמים הרבה אז – עני אדם-בן ואם   
 את תלמידיו שאלו' .ו"ע דף יומא' ר[ רוחנית טוב
 לעזור ה"הקב את לבקש חייב הוא יום יום כי'], ...י"רשב

, ו"ח חולה מישהו כשיש או .ולבקש לבכות צריך הוא, לו
, בסכנה שהכי מי אז .החולי על שלימה-רפואה לבקש צריך

, לו קשה לא כי, בעיה לו יש כי, הכל לו שיש מי אדווק זה
 אז, משהו לו שחסר מרגיש לא הוא, הכל את לו יש

 כל את ולעשות כך כל להתפלל צריך הוא מה בשביל
 ברזא כי ליהודאי עניותא יאה': 'ט חגיגה? [האלה הדברים
 בעלי אנשים בזה גם יש אבל'] ...חיורא לסוסיא סומקא

 לרמה לעלות כן גם יכולים זה כל שעם אפשרויות
 וגם עצמם בשביל גם שיש במה ולהשתמש, הגבוהה
, מסוגלים לא שהם כאלה יש אבל .היהודי-החסד בשביל

  .קשה בבעיה, בבעיה והם

 של התכונות כל את לחקות להשתדל צריך אדם   
 מ"סה', ִּבְדָרָכיו ְוָהַלְכּתָ [' בדרכו ללכת ולהשתדל, ה"הקב

 כמו להיות יכולים לא אנחנו אמנם .']ח ע"מ ם"להרמב
 הוא אבל, בכלל לתאר אפילו אפשר-שאי דבר זה, ה"הקב

 צריכים אנחנו וככה, מסוימות בדרכים אותנו מוביל
 הוא כביכול אז – רוצים שאנחנו רואה הוא ואם .ללכת
 רוצה שאדם בדרך[' אותנו מוביל והוא ביד אותנו לוקח
 .']אותו מוליכין – לילך

 ובעוד בירושלים שיש הענקיות ההפגנות על דעתך מה .ש
 שבקרוב לנו אמרת האחרון בתקשור, הגיוס כנגד מקומות

 של תהניסיונו, בוטה ויותר חזק יותר להיות יתחיל זה
 התחיל זה ואכן, האידישקייט את לדרוס השלטונות

 ...ל"רח, היהדות על הרשעים התקפות של עצום גל להיות

 זה .לאמת האמיתיים-היהודים את מביא זה'! ה ברוך .ת
 .לגיוס עכשיו להתנגד חייבים, להתנגד חייבים שהם

 של לצבא נהפך זה, כבר היהודים של צבא לא הוא הצבא
 .יהודי צבא לא זה .גוים של, עקומים

 ומוכנים להפגנה יוצאים הרבה כך שכל זה אבל .ש
 ...הגאולה את יקרב ישוודא חיובי דבר זה, נפש-למסור

, האלה והאברכים האלה שהבחורים, חשוב מאד זה .ת
 לבחורים לתת שלא בשביל הנפש את למסור מוכנים הם

 רוצים שלו שהראשים צבא, רשעים של צבא, לצבא ללכת
 אכפת לא – הם .הכל זה, גוים להיות כולם את להביא

 זה, טוב יותר או טוב פחות להילחם יכולים הם אם להם
 היה אילו .הצבא בתוך נלחם מי דבר של בסופו ישנה לא

 היו לא הם אז, הצבא של הלחימה טיב, להם חשוב מאד
 ֶׁשַּבת ברור ידוע זה כי, בקרביחד י ובנים בנות שמים
 .טמטום סתם זה, בן כמו קרבית להיות יכולה לא פיזית

 לסמוך אפשר אי אז, הצבא את מחלישים עצמםב הם אז
 זה על לשמוח חייבים אופן בכל .מדברים שהם מה על

 את להקריב מוכנים ובחורים אברכים הרבה כך שכל
 יהיה כבר זה ועכשיו .לצבא ללכת לא בשביל עצמם

 זה הבאה הבעיה כי, התחומים בכל, דבר בכל מבחנים
, ממש הם .לבכות פשוט זה – החינוך ומצב .החינוך יהיה
 ואת), גויות' (שיקצעס' להיות הבנות את מגדלים ממש

  .)גוים' (שייגעץ' להיות הבנים

 הכל וזה, נורא באופן המשפחות על משתלטים הם   
 ספר-לבית שהולך ומי .להם עולה לא שזה הכסף בגלל
 – מהמדינה כסף מעט רק או מהמדינה כסף לוקח שלא

 גם הם כי, הקרבה כן גם זו, עצמו את מקריב הוא גם
', לה קרוב יותר, הילדים בשביל טוב יותר חינוך רוצים
 משלמים, מקריבים הם אז, רוצים הם אמת, אמיתי יותר
, המשפחה בגודל תלוי, חודש כל ח"ש אלפי כמה עוד

-ספר-בית בשביל, הנכון החיידר את לילדים שיהיה בשביל
 את מקריבים הם אבל .פשוט לא, פשוט לא וזה .אמת-של

 יציל והוא, זה את רואה' וה .שחשוב מה וזה, עצמם
 .האלה הגיבורים בגלל רק אותנו

 ככה רק כי, החרדים מצד הפעולה-שיתוף, עצוב כ"כ זה .ש
 ...אותנו להרוס כך כל מצליחים הם

 יהודים ויש .מלשינים יהודים שיש כואב מאד זה, נכון .ת
 רק לעשות הכל ומוכנים הממסד עם הולכים שפשוט

 כאלה להיות או, כזה משהו או טובה יותר משכורת לקבל
   להיות בשביל כסף שמקבלים

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

-0527 .טל חינם הרבים ניתן לקבל את העלונים לזיכוי
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התחלה  .התחלההוא רק הסוף הזה ואנחנו קרובים לסוף, 

של משהו מדהים, אבל אי אפשר להיות חלק של זה אם 
אנחנו לא עובדים על עצמנו, אם אנחנו לא בוטחים 
בהקב"ה בביטחון מלא, שרק הוא הכל יכול, והוא מכוון 

וברגע  .אותנו, והוא עושה את הכל אך ורק לטובתנו
שנרגיש את הקירבה האמיתית איתו, את האהבה שהוא 
מרגיש כלפינו, אז זה יעורר את הקשר שלנו איתו, ואז כל 
הדברים האחרים, כל השטויות, ייעלמו מאיתנו, ולא 
נצטרך אותם יותר, ואנחנו נהיה שמחים ורגועים ומלאים 

ולא  .וזה יביא אותנו לאהבת המצוות .אהבה, אהבת ה'
המצוות, זה יהיה חלק שלנו, של המבנה שלנו, רק אהבת 

לא יהיה יצר הרע, יצר הרע  .כי אנחנו בנויים בשביל זה
אנחנו רק  .יהיה משהו של העבר שאנחנו נשכח ממנו

נהיה יהודים שרוצים את הקירבה של הכל יכול, בורא 
  .עולם

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
-0527 .טל חינם הרבים ניתן לקבל את העלונים לזיכוי
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  * רעידות אדמה בכנרת

  * אבן נפלה מהכותל *******************
  
  

  
  הקדמה

המסרים החלו לפני כעשרים שנה, המסר העיקרי 
היה שאנחנו צריכים לחזור בתשובה כי הגאולה 

כשנתיים וחצי החל העניין על הכוכב בפתח. לפני 
המתקרב והשפעותיו הקטלניות על כדור הארץ. 
אמנם זה יהיה מאד מפחיד אבל אנו צריכים לשמוח 

מנת לנקות את העולם -כי ה' שולח את הכוכב על
  מכל הרשעים.

שמש -הכוכב המתקרב (ובעצם זו מערכת עם מיני  
ושבעה כוכבים הסובבים אותה) מחמם את כדור 

 30-רץ וגורם לרעידות אדמה בכל העולם (כהא
-רעידות אדמה בטבריה ובצפון), התפרצויות הרי

געש, שטפונות, בולענים, בצורת (כנרת שמתאדה 
בקצב של כס"מ ליום). מידי פעם אנו שומעים 
בחדשות או קוראים בעיתונות: השנה האחרונה 
היתה השנה הכי חמה בהיסטוריה, החודש האחרון 

מעלות חום  40אז החלו הרישומים... היה הכי חם מ
  בירושלים... 

בארץ המצב טוב בהרבה יחסית לעולם. עשרות    
שריפות ענק, דגים  –אסונות טבע בחודש אחד 

נופלים משמיים, סופות, שפונות והצפות קטלניות, 
געש, ערמות שלג -רעידות אדמה, התפרצויות הרי

מטר באמצע האביב, אלפי דגים מתים  10בגובה 
נסחפים לחוף הים, סופות צקלון, בולענים וסדקים 
באורך מאות מטרים נפערים באדמה וכו'. בעל 
חיבור כשר לרשת יכול לראות סרטים מדהימים עם 

   -כל האסונות הנ"ל בכתובת 
nibiruiscoming.blogspot.com  

  
  
  


