
 ...נופניבתגלה תעדן ה-גןלוהכניסה 

 אדר תשע"ח מאיר ישראל, תקשורים עםחמשה סדרת , 300גליון בס"ד, 

 #1אדר 

מכל המינים . סודות 'שבוע מפוצץ'שבוע הקרוב הולך להיות ההשבוע, 

יותר ממה שכבר קיים. תהיה עוד בלבול רב  יצוריוזה  ,יתגלו לציבור

גדול  היהיה כהבלבול גם חיים יאבדו במקומות רבים בעולם. ו ,אלימות

 לאמיתו של דבר, שיהיה קשה לדעת מי הם "הרעים" ומי הם "הטובים".

הם כמות קטנה  הטוביםאלו  – כאשר אתה מסתכל על אוכלוסיית העולם

 'כביכול-מנהיגיםאלה ה'מאוד יחסית של אנשים. אנחנו חיים בעולם שבו 

 רעהו ',רע'הוא  – טובהאת המוח שלנו להאמין כי  עקםשלנו מנסים ל

הם יכולים כי אנשים לשכנע את הם המאמציב וחיצלה. הם די 'טוב'הוא  –

לא רק  ,העבירותגבול לקחת אותם עד קצה הרע שלהם -ליצרלאפשר 

 הגדולים שלהם. 'הישגים'על ה 'טפיחה על הגב'עם אלא עוד ללא עונש, 

שוב לחיים בדור שלנו.  תחוזרשסדום ועמורה, זו מצרים העתיקה  יזוה

השקפות מהם ישראל, העם הנבחר של ה', אימצו רבים הבעיה היא כי ע  

. החברה 'רעמהו טוב ומהו 'של  מושחתים בנושאותות של המעוה

סללה על רעיונותיהם המעוותים,  חייםהפתוחה, המריעה לכל האנשים ש

ים רבים. ראשית, אופנחרדים. הם עשו זאת בהאל תוך קהילת דרך רחבה 

, חס ושלום, הקיחנשהיהדות מים מנסים לגרום לחרדים להרגיש שערה

ליהנות מכל את האפשרות שהיא מונעת מהם והביטוי שלהם, -חופשאת 

לגרום להם להרגיש כי  מנסיםשאדם נולד איתם. הם הרגשות האסורים 

בודאי שו, חס ושלום, 'מיושניםו' 'פרימיטיביים'היהדות וחוקי התורה הם 

 הדרך של הבורא הנדיב שלנו. זו לא 

שה אחרת. הם בגי נוקטיםגישה זו  'בלועמוכנים 'להיהודים שאינם  םע  

הם מספקים ו בכסף,הם קונים אנשים שאותם  ותקהילה לאהם שולחים 

גם כן . הם ' )טרפה(יףיטרזה 'באמת אך  ',הכשרלזה 'יש שלהם בידור 

 ותשחור כיפותנים וחלקלקים עם זק  דוברים  ותקהילתוככי ה לאשולחים 

את האמת של התורה עבור  ים'סובב'מ שממששיעורים  העבירכדי ל

כי רבים מהרבנים שלנו הם  נואמיישמעו וכדי שי ,שטחייםאנשים 

 עברשבבנות האמהות והן מ ות. רבןעם הזמ'מעודכנים'  ינםאו מיושנים,

מלכודת הזאת. ה תוךללב -לדאבוןנפלו  ות, צנועות ועדינותחרדיהיו 

מלמדים על לכאורה -אנשים חרדיםבהם לקורסים ש תנשלחו ןמה ותרב

בן כן גם האשה היא 'הם מדגישים שכש ,ילדיםל ודיגונישואים ה-חיי

 אופן בסיסיב, ושלמעשה גבריתהחברה הת על ידי קושהיא נדח ...'אנוש

קושרים שוללים את חירותה וברזל ש-כבלי לאבאופן תמידי היא מוכנסת 

 אותה לביתה ולמשפחתה הגדולה. 

 ...'להיות מה שתמיד חלמת היכול ת   גם א  ' :הם אומרים להם דברים כמו

 ה אל פסגת חלומותיה,שהגיעלארץ -מחוץדוגמאות של אשה  מציגים להו

היא  – ביותר שובהחומשפחה מכובדת ומגיעה מלמרות שהיא חרדית וש

 !תשופט ואדין -כתלהיות עור 'את חלומהמימשה בכל זאת '

ולכן  ,הזה-כאן בעולםתפקידנו איבדנו את ההבנה של מה באמת 

יכולת לעשות מה ה לאהגיע לששאפו אדם וחוה האנו כמו משתוקקים 

ְהִייֶתם ]' ה' עושהש אלֹקִ  ִוִֽ ִֽ י יםכ   ְדע  ע טֹוב יִֹֽ לעשות , כלומר, [ה' ...', בראשית ג'ָוָרִֽ

שזה שים חמה שאנחנו כל מנע מלעשות, ולהימה שאנחנו מרגישים נכון 

המטרה היא לחיות ולמרות זאת, ה' ברא אותנו למטרה, אך . לנו טוב לא

לנו לא קל, אבל זה מביא אמנם ה'. זה  תקדושה על פי תור-של-חיים

 להעלות על הדעת. תר שניתןביוהגדול  רווחאת ה

. ה' יצר את זה כךאין אך , 'דמוקרטיה'כ וצרשהעולם נ יםחושב םאת

רוחנית  ,ו פיזיתנקדושה. נוצרהעל פי תורתו ויתנהלו  ים שלנו שילכוגופה

. הזו תוכניתהלהגשים את  יםכדי להיות מסוגלב בחינותהכל מרגשית ו

נוצר  עולם הצמחים, לשם כך . החיות נוצרווזמטרה נוצר עבור הכל 

 נוצר עבור זה.  –כל דבר שנוצר  ,עבור זה

נעשה ' נונגד ההבטחה שלנו בהר סיני כשאמרככאשר אנחנו הולכים 

אינכם משום ש ,אנחנו הורסים את עצמנו, חס ושלוםבכך  הרי –' ונשמע

ת לשרוד. שוב, אני מביא את לצפווללכת נגד הרצון של ה'  יםיכול

היהודים אימצו את הדרכים ן שמונים אחוז משם  ,של מצרים אהדוגמ

הזרה של -עבודהתוך הב ותוהיו מעורבים כל כך עמוק ,יםימצרהשל 

רצון אמיתי לעזוב את מצרים. הם עברו כל כי לא היה להם עד מצרים, 

לעשות  יםמסוגלהיו אפילו לא ולגאולה,  יםלהיות ראוי וחדלגבול ואת ה

 .נותרו לצאת ם אחוזרק עשריו ,מצריםבהם מתו שתשובה, כך 

הולך להיות עכשיו. שזה המצב  ,עם ישראל כם,אומר לבכל עת אני 

בעקידת יצחק, כי צאצאיו יהיו אבי האומה אברהם לה' הבטיח נכון, 

ה'בראשית כ"ב י"ז: ] על חוף היםשרבים כמו החול  ָ ה ְוַהְרב  ֶ י ַזְרֲעךָ  ֶאת ַאְרב  ֹוְכב  כִֽ  כ ְ

ַמִים ָ ר ְוַכחֹול ַהש   ֶ ַפת ַעל ֲאש  ם ש ְ ברצינות כי זה רציני. לאחר  ו זאתקח, אך ['ַהי ָ

הוא נשלח לעשות, שהכוכב עשה את הנזק ולאחר שהמלחמות שיסתיימו 

 – עם ישראל הפך להיות באמת עובדי ה' ועבדי ה'שהזמן הגיע כאשר 

על נתוגמל אנו כאשר  ,רבים כמו החול על חוף היםבאמת נהיה  יאז

חיים נצחיים אשר  ,עם חיי נצח קדוש ברוך הואבוננו בטחעל ונאמנותנו 

אשר  ,יביאו אותנו לנקודה הגבוהה ביותר האפשרית של הנאה רוחנית

 הקיום.היחידה בכל אמיתית ההנאה ההיה תזו 

הובא זה וזבו עכשיו את עגל הזהב. תהיה מלחמה ענקית. יעם ישראל, ע

. הכוכב הזה, מערכת השמש [יחזקאל ל"ז, זכריה י"ד ועוד] מקורות בהרבה

הארץ שלנו -כבר משפיעה על כדורנו אתלקרהזאת שמגיעה  קטנהה

ו צקבהתהעולם. רוב יהרוס את זה ו ,גיע מהרי. זה ביותר בצורה מפחידה

לעשות את שובו להיות.  כיםצרי םהייתשמה ללחזור  והתחילו יו,יחד

-חנויותכל מ ,שלכם הגוייותפטרו מכל הדרכים תה. לחלוטין רצונו של ה'

בידור הטיפשי ה ,שלכם יפההטר-מכל אייפונישלכם,  'כשרות'הפיצה ה

 השליכו את ., גברים ונשיםהצניעות הקשה שלכם-סרוחכמו גם שלכם, 

על החיים  יםשולטמתוך אמונה שאתם הם ההנובעת , כםהממון של-תאוות

 ! ה' הוא השולט!אתם אינכם שולטיםלא,  .כםשל

כל יום ב. לכם למה שאני אומר הקשיבו שוב ושוב, כםאני מזהיר את

רואים אנו את העולם נעשה יותר ויותר מבלבל, יותר ויותר מפחיד. ויום 

לבוא לארץ וץ לארץ וחאת לעזוב  יםיכול םואם את ,על עצמכםהקלו נא 

לאן  כםלעזוב כי אין ל יםלא יכול םהגיע הזמן. אם אתהרי  – ישראל

לקבל טיפול רפואי  זקוקהוא אדם חולה ובן או אם  ,כסף אין לכםללכת ו

 םלבבאם  ם להינצלהוכלו גם יאלו לנסוע, מכדי או פשוט חולה מדי 

 אל ה'. ם שבים ה םיהנשמותבו

אשר על פי רוב עזבו את  ,'חרדים'נקראים האלו פונה לעכשיו, אני ו

שתכליתם רים היתלחפש חידלו  !הכיוון האמיתי שלהם. עכשיו זה הזמן

אז עדיין, אותו ו נכאן! ה' לא גילה לכבר משיח ההעבירות! עם להמשיך 

 חס וחלילה, זה יהיה לנצח!... זאת, ו, כי אם תעש'אל תחמיצו את הסירה'



 #2אדר 

עוקב אחרי  איננוע מעניין בשבוע שעבר. מי שהיה לנו שבו ,אמא ,ובכן

מודע כלל למה שקורה בארץ ישראל ובחוץ  יננוהחדשות או שהוא א

 ."אבל שום דבר לא קורה" :תגובה מטופשתבלי  יחזירבטח לץ ארל

-בארץובעולם שלנו  יםקורשהדברים  רשימתי מתכוון לתת את נניא

ללא ספק כי העולם דע וישמעודכן עם מה שקורה  אדםכל אבל  ,ישראל

 עליבא אל קיצו! אני לא יודע מה עוד  – הזה כפי שאנו מכירים אותו

כם לבבבאל האמת ולשים  כםעם ישראל, על מנת להביא את כם,להגיד ל

להבין  כםכדי לגרום למה לומר עוד ב .לאהבת ה' כםה', לחבר את יראת

 ?...'מוות ואחיים של 'כי זהו מצב 

של בדיה זו אין  .מהסכנה עצושרוי בו העולם כפי שאנו מכירים אות

כל תושביה בסכנה  עםדבר אמיתי! האדמה עצמה  ו, זה'כוכבים-מלחמת'

או לכעוס  ,או להתבדח על זה לעוגל מעוניינים םאם את .הגדולה ביותר

כל נשמה  :אני חוזר .כםאני מרחם עלי יאז – כי אני מפחיד את כולם

גם אם הם לא  ,תינצל – 'נעשה ונשמע' הסיני ואמר-בהר יתהשהיהודית 

אף על אך , מאוד על ידי השקרהם עדיין מושפעים ו ,אמתי מבינים מה

 פי כן ה' יפקח את עיניהם ויאלץ אותם לראות ולקבל את האמת. 

-מאשר היהודיםבמספרם רב רבים יותר עכשיו -רבעאני חוזר, ה

 דאגעם זאת ה' יאך  ,והם מסוכנים מאוד כי הם נראים יהודים ,האמיתיים

וישחרר  ,ותאמיתיה ותיהודיהנשמות הרב מן -להפריד בכוח את הערב

חדרה לתוך ע שש  אותנו, היהודים האמיתיים, מן הדיקטטורה של הר  

 לכאורה. ואף שולטת בו,  עולמנו

לחלוטין. שלו תורה בבורא שלנו ובלהיאחז אנחנו כדי לשרוד חייבים ו

ים של כל הכזב החיים שלנו את כל השקר,ן חייבים אנחנו להוציא מ

 לאנו, אך לא בות שללבה לאנכנסו  ללויהודי. השקרים ה-העולם הלא

נשמותינו, משום שהנשמה היהודית האמיתית עצמה לעולם אינה יכולה 

לכן, ו. ['פסקה זוהמתן', שבת קלח.] העולם ות שלשעילהיות מזוהמת בר

היתה לו לא  , אךאת הלב ואת הגוף שלנו ףתקהרע אולי שלמרות 

כן, כל יהודי שבאמת רוצה להיות ומשום השפעה על הנשמות שלנו. 

 ,על פי התורה והמצוותצריך להתחיל לחיות חיים  – שוב עם הבורא שלו

 כול. י-נשמה שלנו עם בורא הכל, הכלשיש להוא החיבור הנצחי וזה 

פחד. תמיד נהיה לאם אנחנו חיים על פי התורה שלנו אז לא נצטרך 

נוך הילדים יחאו לנו שפרנסה בנוגע ל יםאגדומלא וחדים ולא מפ ,רגועים

ים קידאגה כבר לא תהיה חלק מחיינו. כאשר נה. שום דבר אחרשלנו או 

החיצון, בעולם  שום תלותנהיה ללא  יכתוב בתורה אזהאת כל בשלמות 

שלנו, הבורא  אדוןלשרת את המלך שלנו, האך הרצון היחיד שלנו יהיה ו

 ציבבדרך שהוא הרק לשרת אותו נשתוקק אך ושלנו. אנו  'הכל'שלנו, 

פרשנות לתורה הקדושה שלו הכל עם נו בתורה הקדושה שלו פניל

 צדיקים הגדולים. קשה לי להסביר את זה ליהודיםהעל ידי נכתבה ש

גן אהם שקועים כל כך עמוק בשקר. השקר מושך אותנו אל תוך הבלש

שלו חסד העם , ושל העולם הגשמי, אבל ה' באהבתו הגדולה שלו אלינו

ל א  רָ ש ְ יִ  וֹ מ  עַ ר ב ְ ח  וֹ ב  ]'הַ  מכל הזוהמה הזאתהחוצה ושך אותנו כלפינו מ

יךְ  עֹוָלם ְוַאֲהַבתב': ' , ר' ירמיה ל"א,ה...'בָ הֲ אַ ב ְ  ן ַעל ֲאַהְבת ִ יךְ  כ   ְכת ִ ַ כל ו. [...'ָחֶסד ְמש 

עזור לי, אנא! " אל ה':שעלינו לעשות הוא להושיט את ידינו ולבכות 

אבא שלי, המורה  ך,הציל אותי, אני רוצה לחזור הביתה, בחזרה אלי

 שלי, המלך שלי, הכל שלי!"

 #3אדר 

יהיה ק. אני לא יודע אם זה אמא, השבוע אני מרגיש שיהיה פיצוץ ענ

 והשפיצוץ רוחני כמו איזשזה יהיה או  ,גדולהפצצה  איזופיצוץ פיזי כמו 

בין אנשים שרוצים להחזיק את האמת מלחמה שתהיה סוג של עימות או 

שקר. יהיה בלבול רב השבוע. בהדוקה שכפופים לאחיזתם הנגד אנשים כ

 אלוואילו אחרים יגידו משהו אחר לגמרי.  – דבר אחדיאמרו אנשים 

שאלות רבות. המעצמות ו להם תשובות מנוגדות ביהי 'מומחים' יםנקראה

צעד ענק  תקדם עודואנחנו נ ,ושל ז הזו בגרונאחוזות העולמיות יהיו 

  .לקראת מלחמת העולם השלישית

י לשמוע ממני? אנ ם רוצים? מה עוד אתכםמה עוד יכול אני להגיד ל

, כםהשקר של-לייעל א ווותר, עם ישראל :יכול רק להתחנן שוב ושוב

מצוות מקיימים  ם. למרות שאתציםמעריכה אתה שהזהב -גלופולחן ע

 יםמנהל כם, הדרך שאתםהחיים של-רוח ךוכן הלאה, אולומדים תורה 

העדינות של נשמה יהודית אמיתית. על פי מאיבדה הרבה  כםעצמאת 

למרות שהם חושבים שהם  יםמחוספסיותר ויותר רוב אנשים הפכו 

הם באמת  ,הכל שקריםזה האמת.  כיווןיותר לומתקדמים הולכים 

 אפילו בלי לשים לב לכך.  ,ידישקייט שלהםאמתרחקים מה

הרגיש היהודי איבדו את המראה  – עכשיושל ילדים השהם  ,הדור הבא

להיראות כמו יכולים בכלל . איך הם בפנים שלהםלחרדים  פעםהיה ש

זבל של ההם גדלים על ר שאכ – 'עהרליך' )יראי שמים( תמימים,ילדים 

ם עמוקות וחודרות, מלאות ? איך הם יכולים להביט בנו בעיניוולט דיסני

במבחן או  100%פירושו קבלת בשבילם  'הישג'כש ,הישגים רוחניים

 בקרב בני גילם. אם העולם כפי שאנו מכירים אותו יםפופולרילהיות 

לא יהיה קדימה חושש אני כי בדור אחד  – בקרוב ותיחדל להי לאהיום 

יוכל להרגיש את נוכחותו של שגיל עשרים מת וחיהודי בן פ שריד

 . שהיא הקדוש ברוך הוא או להכיר גדולתו בכל דרך

בהקדם האפשרי! אני מתחנן בפניך,  ,ה להיות עכשיומוכרחלכן, הגאולה 

חל תה – כולי-על גדולתו של הכלכלשהי לך ידיעה אם יש עם ישראל, 

הורגים את הגוף שלהיות רציני! זרוק את הצעצועים האלקטרוניים שלך 

כשהוא  גויילנסות לחיות חיים של בידור  ופסיקה ,הנשמה שלךעם יחד 

גברים ונשים כאחד,  – להיות בצניעותעליכם . 'הכשר'בעטיפה ארוז 

איסור  ים הואעבור יהוד והרעיון הגויי של נישואין ומימושמפני ש

אדם. הקדוש ברוך הוא שונא את הקדושה של את הכי זה הורס  ,מוחלט

לרדת אסור לו  ,זה גבר או אשה , בין אםוכל יהודי ,קדושהההעדר 

קדושה עבור  עות וחוסרשל העולם הגויי! העדר צניהשפלה לרמה 

הגרועה  צורהב שכינהמפריעה לשתועבה נוראה זה  –הקדוש ברוך הוא 

ֲחֶניךָ  ְוָהָיה' ט"ו: ]דברים כ"ג ביותר א ...ָקדֹוש   ַמִֽ ָבר ֶעְרַות ְבךָ  ִיְרֶאה ְולִֹֽ ב ד ָ ָ  ְוש 

יךָ  ֲחֶרִֽ ַאִֽ  כולך ימששהעבירות שלפני מהר חזור  ,. לכן, עם ישראל...'[מ 

תשובה  ם"רמב] אתה לעולם לא תוכל לצאת ממנואותך אל תחתית הבור ש

ָבִריםפ"ד ה"ה: ' ה ד ְ ךְ  אֹוָתם ָהעֹוש ֶ ש   ָ יֶהם ִימ  ִמיד ַאֲחר  ָ ים ת  ם ְוָקש ִ ֶהן ִלְפרש   ה  , חס [...'מ 

  ושלום! 

והקדוש ברוך הוא מחכה  ,מהר מאד מתקדם! הזמן !זה מגיע!!! זה בקרוב

 את ההחלטה הנכונה. וקבלשתלכם 
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אני מרגיש את זה כבר כמה ו ,בדיחה יננהשזאת א נואני רוצה שתבי

 אניונשמה.  בתור מבוהלילד, ואני  פחד בתורשל בהתקף שבועות. אני 

לראות בשבועות הקרובים סימנים  כיםיודע שזה חייב להיות. אנחנו הול

 יםראושק אלועל ישראל. לפחות עבור מתקרבת ובאה רבים של התקפה 

אחרים זה יבוא כמו הפתעה, אבל הבשביל ו ,סימנים פיעוואת החדשות י

 ,העולם" מהדהדת מסביבהיריה ההיה "את תז ת האימרה:כמו שאומר

 השלישית, ה' ישמור. -העולם-מלחמתתוך  לאוזה יביא אותנו 

זה יהיה רציני מאוד,  – פסחליל בהסדר שולחן נשב על יד כאשר 

אנחנו הולכים  כי ,מן העבר כמו סיפוריותר יראה תמצרים לא -ויציאת

גם זה  – כמו המכות שלפני יציאת מצריםו .לחיות את זה בזמן הנוכחי

פלאים  ראה. אנו נ]עדיות סוף פרק א'[ שנים עשר חודשים הימשךל כן אמור

י' מיכה ז' ט"ו:] גדולים ימ  אְתךָ  כ ִ ֶאֶרץ צ  ו   ִמְצָרִים מ  ונראה מוות  ,...'[ֹותִנְפָלא ַאְרֶאנ 

הזה של מיוחד מאוד הזמן את הוהרס. עם זאת, הדרך היחידה לשרוד 

קב"ה בשאלות -כל-ללא-ה', ביטחוןבמון מוחלט יה היא עם א  היסטורה

יצפניה ג' י"ב: '] ַאְרת ִ ךְ  ְוִהש ְ ם ְוָחסו   ָוָדל ָעִני ַעם ְבִקְרב   ש   נעבור זה רק עם ו ,[ה'...' ב ְ

 רת ה'. זבע שנה הבאה ללא כל נזק,את ה

. 'אין עוד מלבדו' היא: לחזור אל האמת אשרעם ישראל על ו ,הגיע הזמן

ר יתוורק בוהעתיד היחיד שלנו הוא  ,יכול-להכהוא  –הקדוש ברוך הוא 

 ,אל ה' שובול הטעם-הרע חסר-לשוןה כלוהטעם, -תחסר תעל הגשמיו

ללימוד האמיתי, לחזור -היהודי-לה של הביתגדו  ה לאפשטות, ה לאלחזור 

לחיות עם שוב  – ובעיקר ,שלנו כפי שהוא אמור להיות, לשם שמים

 ה'.באמון מוחלט 

וכאשר  מושלם,טחון יעבור את זה עם בנאנחנו שכולנו את אני מברך 

נשמה שלנו, כי ה' יעזור העם ושלנו  משיח עם העינייםנראה את האנו 

דאגות שום לנו עוד  תהיינהמאותו רגע ואילך לא  הרי לנו לזהות אותו,

]שמות  ה' רוצה שאנחנו נהיה' כפי שעם ישראלה'אמיתיות. אנחנו נהיה 

ם: 'ו' י"ט ֶ ְִִֽהיו   ְוַאת  ֲהִנים ַמְמֶלֶכת ִלי ת  ִֹֽ  . ...'[ָקדֹוש   ְוגֹוי כ 

 שמחה.בו שנזכה כולנו לקבל פני משיח צדקנו ברחמיםיהי רצון 
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 מנותקים ביותר יכוליםהעולם עומד להתפוצץ. רק טיפשים ו ,אמא

 להכחיש את מה שאמרתי זה עתה. בכל מקום שבו אנו מתבוננים בעולם

-נורא, מלבד אירועימשהו דופן ולעתים קרובות -משהו יוצא מתרחש –

ל כאף אחד לא יוו כל העת, שמתרחשיםענק ה-פרופורציותבהטבע 

במו עינינו ולהרגיש בבירור  םאות נחנו יכולים לראותאש ם,להכחיש

יש לנו איומים אך חיי היומיום שלנו. את הבדל עצום כיצד הם משנים ב

שהם אני לא בטוח בכלל שעל הקיום שלנו, מן הסרטים' 'כמו אחרים 

איזה אובייקט שלבלבל אותנו לחשוב  יםהרשעים מנסש אלאאמיתיים, 

תוך שהיא  ,הארץ-להכות את כדור תעומדהסינית -החלל-מוזר כמו תחנת

עם בנפילתה שם ע זה עלול לפגוהיכן שידוע -את המקום הלא נתמסכ

 ביותר. פסולתה הרעילה והמסוכנת

 ית שרויה במעיןשקרים שלה נראהנאס"א עם  ,בשנים האחרונות

 'ניבירו'השל השמש -מערכת-מיניל עוחות ודהידיעות המעם  'תחרות'

היא  'ניבירו'חדשות. עם זאת, ההבדל הוא כי בקדמת ה על מקומה

-מאוד. ניבירו ומערכת הגבוהוזה מגיע לקראתנו במהירות  ,עובדה

איך אר וה אפילו מתזו ,בספרים כמו הזוהר וכו' נודעוהשמש שלה 

 כדור הארץ על ידזה יעבור שלישים של העולם יושמדו כאשר -שניש

 כנותמסו  מידע כוזב יוצא עם זאת אך . [ו'-פסוקים א' פרק ט' ,עמוססוף ]ר' 

, ועכשיו 'מטאוריטים ענקיים'ל עהעוסק בסיפורים נאס"א שוב ושוב 

כותרות, וכאשר מגיע ת תופס את הפלוסינית שנ-חלל-תחנתהסיפור על 

זו . ..אמרנתאדה כמו שזה מעולם לא זה י – ותקראמור להזמן שזה 

ר שאהקיום שלנו, שמאיימים על איומים פנטסטיים  חלומותשיטה של ה

 ...כדי לבלבל אותנובשוב ושוב רק  ת בהםנאס"א משתמש

 'השביט'או  'ניבירו'אני רוצה להבהיר שהמערכת הסולארית הנקראת 

ללא  ותהטבע שממשלות בכל העולם מנס-בזוהר קרובה מאוד. אסונות

שני כי בנבואות זה כבר מובא מתרחשים, ו – םהצלחה ממשית להכחיש

כמעט לחלוטין, שליש  – , שליש]זכריה י"ג, ב'[ מדשליש מהעולם יוש

פגע. אם אתה מאמין לא י האחרון והשליש ,גע קשה מאודיפ  אחר 

בדרך  – קודש שלנוה-אתה יודע שכל מה שנכתב בספריהרי באלוקים 

יא עומדת להשפיע על העולם שה ,וזו עובדה ,זו או אחרת הפך למציאות

 1980-שנות המאז  את האמת כילהכחיש כולו. אף אחד לא יכול 

בעלי בונקרים  והמוקדמות כל המדינות הגדולות של העולם כבר בנ

תוך האדמה בכל רחבי העולם. הם בונים את בעמוק רב ופאר יוקרה 

סים. הם יהמ מיכספי משלהשימוש בהבונקרים האלה בחשאי באמצעות 

הכסף בסתר מן האזרחים  בהעלימם את ששללא כל חרבה וחוצפה בעלי 

 שלהם כדי להבטיח את הישרדותם של הרשעים ששולטים בעולם כיום.

 

השמש -אני יודע שכתבתי את זה בעבר, אולי בצורה אחרת, אבל מערכת

אולי  ,שניםיקח לא זה בקרוב מאוד, את הארץ הזאת עומדת לבקר 

 אבל זה קרוב. ם,חודשי

את זה יכולים לראות ר עולם ענקית נמצאת באופק. אנחנו כב-מלחמת

בכל מדינה שמתנהלות ענק ההכנות את קורה. אנחנו יכולים לראות 

ביותר של כל מלחמות העולם  ההגדולהמלחמה רגע שבו קראת הל

יקח את חייהם של אנשים ת יאתחיל, ה' ישמור. בתוך זמן קצר, הת

לחשוב כמה. מרק מתכווץ אפילו  אני – 'רבים'וכשאני אומר  ,רבים

אחר לנראה שזה יהיה  – ' תגיע לבסוףהשמש-מערכת-ה'מיניכאשר 

 ה. סיומעם בחפיפה המלחמה הזאת או 

כי ה' ברא את העולם עבור עם ישראל, על מנת  ,יודע דבר אחדכן אני 

תוך  לאהחדירו הם ש רעהעם הנבחר שלו יוכל להתגבר על היצר הש

שו הדעת. אחרי שהם ע-ר הם הלכו נגד רצון ה' ואכלו מעץעצמם כאש

והם הבינו כי בעתיד החיים  ,הם עשושאיזה דבר נורא קלטו הם את זה 

. הם קיבלו את מעמדם ההיאעד לנקודה הכירו שהם  'גן עדןה' ולא יהי

להרס, ליחידים, ורם למוות והרע שג-ומאז נלחם האדם ביצר ,החדש

 מהאיוהגלות ה פה שלאנחנו בסוולמדינות עד עצם היום הזה. ולקבוצות 

 .הזו

הרע שלהם. הם הפכו רע לטוב -יצרהעולם לא ניהלו מלחמה נגד האנשי 

את הציווי גם אם הם מאמינים בעשרת הדיברות. לדוגמה,  ,וטוב לרע

תהרוג, אבל אם זה יהודי או אדם אחר אל ' :כך והם פרש "רצח"לא ת

 תלויות אך ורקהם של 'מצוות'ה. ...'מותר הרי זה – בושאתה לא רוצה 

שנים הכל אלה אלפי  לאורךו ,ל ניתנה התורהעם ישראלאך . םרצונב

לא  אמנם אשר ,אברהם אבינוהלא הוא , 'יהודי הרשמי הראשוןה'מאז ש

עי' סוף מס' קידושין ] נולד עם הידע של התורההוא התורה אבל לו ניתנה 

ה ָמִצינו  במשנה: ' ָעש ָ ֶ ל ֶאת ָאִבינו   ַאְבָרָהם ש  ָ ֹוָרה כ  ה   ַהת  ָ ל  ֻּ ֹא ַעד כ  ל  ֶ ָנה ש  מאז ו, ['ִנת ְ



מה ה' רוצה את להיות  יםמנס , ואנחנוהרשעיםנגד אנחנו נלחמים 

 שאנחנו נהיה.

 צורהאותנו ב חןו, כי ה' בתכמעט בלתי אפשרישזוהי משימה ענקית 

 םכדי להיות ראוינגד היצר הרע בנו להילחם בהקשה ביותר. הוא בחר 

מעט מאוד מאיתנו בעולם הזה שהם יחסית להיות משרתיו לנצח. יש 

והרס, )תוהו ובוהו( ס או  כ   ישרור סביבנו מיהודים אמיתיים, אבל למרות ש

הנמוכה ביותר של בדרגה הוא יציל כל נשמה יהודית. אנחנו נמצאים 

הגבוה ביותר הדור יהיה זה ובכל זאת בסופו של דבר  ,כל הדורות

 שם.ה לאוהקרוב ביותר 

זה אני לא אנסה לתאר בדיוק איך זה יקרה. בנקודה זו של ההיסטוריה, 

שרוד! נאבל אנחנו  ,כמעט דבר בלתי אפשרישזה נראה, חס ושלום, 

 'צמדינ'ואנחנו  ,רעצר ה, את היעשינו זאת עדיין אנחנו נדחה, אם לא

 נושאירבההקדוש ברוך הוא. אנו נחזור אליו לחלוטין אל  כביכול

בעבר מאחורינו את כל השקר של העולם הזה. אנו נזרוק את השקר ש

 נצח. -ביא לנו חייתלעבר האמת אשר  נרוץו ,בולהאמין רצינו 

אבל עם  ,וזה יהיה קשה – ! זה בקרוב. זה יהיה מפחידכםאת עצמ נוכיה

גיע לסוף נסוף -אנחנו סוף – הנחישות שלנו יחד עםבהעזרה של ה' ו

 ,המקדש-לבית כנסינו. אנחנו נפניבתגלה תעדן ה-גןלוהכניסה  ,הגלות

, תרגשיתשושים ועד תום , עייפים מכל העימותים שעברנואמנם  שחוקים

של האמת מקיפה מת נחמוה מימההח הר  אבל בקרוב מאוד נחוש את האו  

י ָלֶכם ְוָזְרָחההפטרת שבת הגדול: '] רפאינאנחנו אותנו, ו ִמי ִיְרא  ֶמש   ש ְ ֶ  ְצָדָקה ש 

א ַמְרפ   ְכָנֶפיהָ  ו   ,שלמהה-גאולהן הואנחנו נהיה ראויים להיות חלק מ ,[...'ב ִ

מאשר זו של אשר תביא אותנו לרמה גבוהה יותר מבחינה רוחנית 

וזו  ,ענווה-. אנחנו נהיה מרופטים וקרועים ומלאיאשתוהראשון ו-האדם

עד לנקודה אליה גיע השהאדם ביותר של רוחניות תהיה הנקודה הגדולה 

 . 'היסטוריה'ה שאנחנו מכנים הזאת של מ

כי עם ישראל, כלומר כל  תהיההתוצאה של ההיסטוריה של העולם ו

סוף סוף  ה, עבר'נעשה ונשמע' וסיני ואמר-בהרשנכחו  ותנשמאחת מן ה

הם מוכנים לשלב הבא של ההתפתחות כי ו ,מבחנים בהצלחהאת כל ה

אם  עכשיו. אזבכדי לדבר על כך היא נשגבת מדי ש ,הרוחנית שלהם

 ,ם את המילים הפשוטות שלימי, אלה היהודים שקוראים ומפניכן

 מברך אתכםם, אני תוכומתחילים להרגיש את האמת המוחלטת ב

אותנו  סחףש ,הנחש, השטן, היצר הרען פטר מתשבעתיד הקרוב כולנו נ

 האדם הראשון. נוצרמאז ש רפשמטה אל תוך ה

שאף  – התגלות, אמתאני באמת מאמין כי פסח זה הקרוב יביא איתו 

 אמת.בצו חפמלבד הרשעים שמעולם לא  ,אחד לא יוכל להכחיש

עזוב נפסח זה אנחנו באמת בכי  ,כל עם ישראלאת כולנו, את אני מברך 

להיכנס לקודש על מנת מצרים מנצא הזאת פעם באבל  ,מצריםאת 

הקדשים.

 


