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בס"ד

זה הסוף!
מסרים של אוטיסטים ,אלול תש"ע

"מיום שחרב בית המקדש
ניטלה נבואה מן הנביאים
וניתנה לשוטים"...
)בבא בתרא יב(

שמיעת המסרים בטל03-977-00-77 :
קבלת הדפים להפצה0527-120-948 :
לזיכוי הרבים ,נא להעביר הדף הלאה.
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אתם לא מבינים? זה הסוף!
כל העולם יהיה בפאניקה
קדושים תהיו ,שכחתם
העם מתחיל להרגיש פחד
השתיקה המסוכנת ביותר
חייבים להידבק לקב"ה
הצצה קטנה אל העתיד
עגל הזהב גוסס
כאשר כל הבנקים יפלו
לאחר אסון הרכבת
כאשר הבועה הורודה תתפוצץ
החלק האחרון של ההיסטוריה
מעלה דמעות בעיני

_________________________________________

א אתם לא מבינים? זה הסוף!
מסר מיצחק אייזיק ,אב תש"ע
אני מאד רוצה לדבר ,כי מאד לוחצים עלי
כמה דברים חשובים ,שעד עכשיו לא
יכולתי להגיד ,ועכשיו אני אומר:
לפני שמדינה הולכת למלחמה ,הדבר
הראשון שעושים זה להחזיר את השגריר
שלה לארץ שלה ,כדי שלא יהיה בסכנה,
ושהודיעו מראש שעומדים להתחיל
מלחמה.
ועכשיו בעשר שנים האחרונות ,הרבה
מאד גדולים עזבו את העולם הזה ,וזה לא
הסוף ,עוד ועוד יעזבו את העולם ,וזה סימן
שהעולם עובר תהליך קשה ביותר ,תהליך
האחרון לפני הגאולה.
תתכוננו תתכוננו ,כי בעתיד הקרוב צריך
להיות המשך של הדבר הזה ,ומה אנחנו
יכולים לעשות ?
ולמה ה' יתברך לוקח את הצדיקים שלנו ?
כי הצדיקים מתפללים בשמים ליד כסא
הכבוד להציל את עמו ,אבל זה לא מספיק
שרק הצדיקים יתפללו ליד כסא הכבוד,
העם פה ,בעולם הזה ,חייב להתפלל ,כי
אחרת לגדולים שבשמים ,לצדיקים
שמתפללים ליד כסא הכבוד ,אין כח ,בלי
התפילות והתשובה שלנו אין להם כח ,אז
אני מבקש מאד ,מבקש מאד ,שכל העם
יעשו בדיקה להוציא כל פגע ,כל דבר שלא
הולך יחד עם תורת משה ,כל דבר שהוא
נגד רצון ה' יתברך ,ולעשות תשובה על זה,
להסתכל חזק על כל פרט ופרט ,ולעשות
תשובה אמיתית ,ולהפריד בינינו לבין

העולם המלוכלך הזה ,עולם השקר ,לשים
מחיצות מסביבנו ,מסביב למשפחה שלנו,
להפריד בינינו לבין העולם הזה ,ומחיצות
בין הקהילה שלנו לבין העולם הזה.
וזה הדבר היחיד שיציל אותנו ,כי בלי
התשובה שלנו ,בלי הדמעות שלנו ,בלי
התפילות האמיתיות שלנו ,אין ,אין
תפילות ובקשות בשמים ,הצדיקים לא
יכולים לעזור לנו ,רק אם אנחנו רוצים
לעזור לעצמנו .וזה מה שיש לי להגיד.
)פניה לנשים שהיו בתיקשור ,העוסקות
בזיכוי הרבים ובחיזוק הצניעות(
אני יודע שחשוב לכן מאד הצניעות ,וזה
באמת יסוד עולם הקדושה .אין משהוא
יותר חשוב מן הקדושה ,כי בתוך הקדושה
הכל נכלל  -גם שמירת הלשון ,גם כל
הדינים וכל החוקים ,וכל עשרת הדברות -
זה הכל מבוסס על קדושה,
ואם אין לנו את הקדושה ,אין לנו כלום.
הנשמה הקדושה של כל יהודי לא יכולה
לסבול טומאה ,או לכלוך רוחני כלשהוא,
הנשמה לא יכולה לסבול משהוא שאינו
טהור ,משהוא שאינו קדוש ,ולכן ,בלי
קדושה אין לנו כלום.
אני רוצה עוד להגיד לכם ,שכל הצדיקים
והצדקניות הם הדוגמא של קדושה,
ויהודים שרוצים לעלות בקדושה ,להתקרב
לקב"ה ,אז שזה יהיה בפנים ובחוץ ,בכל
מקום ובכל זמן ,וכל התנהגות ,וכל מצווה
שעושים ,צריכים לדאוג שיהיה בכולם
קדושה ,ואז היהודים האלה יקבלו משיח
צדקינו.
אני רוצה להגיד לכם שהיה לי סבא
)זצ"ל( צדיק מאד וקדוש מאד ,הוא היה
ממש קדוש ,והוא עומד ליד כסא הכבוד
והוא בוכה כי הוא היה והוא עדין אוהב
ישראל מאד גדול ,ואוהב ה' מאד גדול,
והוא עומד לפני כסא הכבוד ,והוא בוכה
ובוכה ובוכה ,ולא יכול להפסיק ,הוא עומד
כל הזמן בלי הפסקה ,יומם ולילה עומד
ובוכה על עם ישראל ,אבל הוא מרגיש שאין
לו כח ,כי פה בעולם הזה לא בוכים ולא
מתפללים ולא משתדלים.
אבל בכל זאת יש מעט יהודים יחסית
שמתפללים ובוכים ,והתפילות של אלה
נותנים לו כח ,אבל זה מעט מאד ,והוא
מרגיש חלש ,אבל בכל זאת הוא ממשיך
לבכות להתפלל ולבקש שעם ישראל יזכה
לקבל משיח צדקינו ברחמים.
אבל מעט מאד מתפללים באמת
ומשתדלים באמת ,ולכן עומד להיות מצב
באמת כזה קשה ,שה' ייקח מאיתנו עוד
צדיקים שלא נדע ,והם יעלו למעלה
ויתפללו ויבכו על עם ישראל ,והתפילות
שלנו כנראה לא יהיו מספיק ,ואז ירדו
עלינו המכות הקשות של סוף העולם הזה,
וזה כבר התחיל ,אבל זה יחמיר מאד ,יהיו
דברים מדהימים ומפחידים ,ובסופו של
דבר ,לא יודע כמה יהודים יקבלו משיח.
אבל כל אלה שיקבלו אותו בסופו של
דבר ,יהיו יהודים אמיתיים ,נשמות שעמדו
בהר סיני ,שכנראה יש רק מעט מאד עכשיו
בעולם הזה ,אז כל אלה שהם יהודים
אמיתיים ינצלו ,לא משנה איפה הם ,ומי
הם ,ה' יביא אותם לאמת ,אם רוצים או
לא .הערב רב יעלם ויחד איתו הרוב הגדול
של הגויים שהם רשעים ועשו דברים רעים

לעם ישראל משך כל הדורות .ואז ב"ה שוב
אזכה לראות את סבא ,ולקבל משיח
צדקינו ולהגיע לבית המקדש והקורבנות
וכו' .אני גם רוצה לומר לכם ,שמי שנלחם
על קידוש ה' ומסכן את עצמו ,הוא אהוב
מאד בשמים ,וזה נותן לתפילות של סבא
ושל כל הצדיקים שבוכים ליד כסא הכבוד,
עם הרבה מאד דמעות קדושות ,זה נותן
להם הרבה כח ,הרבה כח ,אבל הכח הזה
מספיק רק למתן את הסבל.
הגאולה השלמה תבוא עם כל הנבואות
הקדושות של הנביאים של עם ישראל ,ואז
אם נעשה תשובה ,נעבור את זה בקלות,
אבל ברור שכל מי ששייך לשקר אפילו
ברוחב של שערה לא יוכל לחיות בעולם של
אמת ,פשוט לא יוכל.
אתם לא מבינים? זה הסוף! ,כל העברות
שהיו אי פעם ,כל הרשעים שהיו אי פעם,
הם כולם פה ,אתם לא מבינים ? צריכים
להתפלל חזק ,המצב היום הכי גרוע והכי
קשה שהיה אי פעם .יש סוגים שונים של
גלגולי נשמות ,יש בין היהודים כאלה שהם
ערב רב או עמלק ,יש מבולבלים ,וישנם
מועטים המחפשים את האמת .הרוב הם
המבולבלים ,וצריכים לעזור להם להבין
את האמת ,וזה מה שה' יעשה  -או עם
הרבה סבל או עם מעט סבל ,יביא אותם
לאמת.
אני מאד שמח שאני יכול לדבר מה שיש
לי בלב ,ה' שלח אותי במצב קשה מאד,
ואני יודע שאני דוחה הרבה אנשים ,ולא
יכולים לסבול אותי ,אבל אני נשמה מאד
גדולה ,ואני סובל מאד מאד ובוכה ,גם על
עם ישראל ,ואני מאד מאד צריך תיקון,
וזה התיקון שלי ,לעזור לעם ישראל לחזור
בתשובה .המסר הזה מאד עוזר לי.
אני גם רוצה להגיד שהדברים הקשים
ביותר יתחילו בעתיד הקרוב ,גם בארץ
ישראל וגם בעולם.
)אחד הנוכחים ביקש לשאול שאלה(
אין מה לשאול ,רוצים כבר את הגאולה,
וגם לי נמאס להיות אוטיסט מסכן ,אני
רוצה לקחת גמרא וללמוד .פעם הייתי
תלמיד חכם מאד ,אדם חשוב ועכשיו אני
כזה ,אבל מגיע לי ,וזה התיקון שלי וב"ה
אני שמח עם זה.
אני רוצה לומר  -תתכוננו ,הדבר החשוב
ביותר כדי לשרוד חוץ מלהיות קדושים זה
לבטוח בה' ,לא להתבלבל ,לבטוח לגמרי
בקב"ה ,להאמין עם כל הלב שהוא מביא
את כל הטוב ומביא גם את הרע ,אבל יביא
אותנו לטוב ,ואם אין מה לאכול ,הוא
יאכיל אותנו ,ואם צריך לשתות הוא יביא
לנו שתיה ,ואם צריכים מקום ללון הוא
יביא לנו בית ומיטה ,וכל מה שאנחנו
צריכים ,לא לדאוג ולא לפחד.
בעוד זמן קצר נהיה כמו במצב של דור
המדבר ,לדור המדבר שיצא ממצרים ,הכל
היה ברור ,הם קבלו את כל מה שהיו
צריכים ישירות מהקב"ה ,והאמת היא
שגם היום זה הכל מה' ,אך בדרך כלל
אנחנו לא מודעים לזה .עוד מעט הכל יהיה
ברור ב"ה ,צריך הרבה ביטחון לדעת לקבל
את זה ולא למות מפחד ח"ו ,צריכים לא
לפחד! ,ה' יתן לנו ישירות כל מה שנצטרך,
וחשוב מאד לא לשכוח  -לבטוח בה'.
)(1

)אורח :נראה שהעולם משוגע!(
הרע פשוט שיגע את עצמו ,הרע משתולל,
ומאחר ואין מטרה לרע חוץ מרע ,אז אין לו
לאן ללכת והוא מתמוטט ,מתפרק,
משתולל כמו חיה שעומדת למות ונכנסת
לפניקה ולא יודעת איך להסתדר ומה
לעשות ,ולכן זה מפחיד מאד ,אבל הוא
יגמר ,וכל אלה שאיתו ילכו יחד איתו
לתהום .אני גמרתי.

ב כל העולם יהיה בפאניקה
מסר משיינדל ,תמוז ,תש"ע
רוצה לומר שהכול נופל ,ברור לכולם
אני ָ
שהכול נופל ,אבל רוב האנשים לא רוצים
לדעת מזה ,רוצים להמשיך את החיים
הגשמיים כרגיל ,כאילו שהכול בסדר ,ואין
בכלל שום בעיה בכול העולם.
כשרואים מה שקורה ,שהכול נופל ,וישנם
אסונות טבע כל כך מפחידים ,והם כאילו
בחלום ליל קיץ ,לא מפריע להם כלום ,רק
להמשיך לאכול ,לשתות ,לצחוק וזהו.
ותראו פה בליל שבת איך הולכים הזוגות
ומדברים וצוחקים ,ואיך בכלל נראים
זוגות צעירים שזה העתיד של עם ישראל,
ה' ישמור עלינו ,אוי לנו.
אבל יש נקודות אור משני דברים :דבר
אחד זה ההפגנות על הקברים ,שזה בכל
זאת נותן הרגשה שברוך ה' ,לפחות לחלק
מעם ישראל ,עוד יש לו מספיק רגש יהודי
לכבד את האחריות שלנו למתים ,וזה חסד
של אמת .מה שעושים הציונים למתים
ודאי יביא עליהם צרות ענקיות.
בנוסף לזה ,מה שקרה בעמנואל ,זה
מעלה את הביטחון והאמונה בקב"ה .כי זה
מראה לנו בצורה ברורה מאד ,שמי שמוכר
את השליטה על החינוך של הילדים שלו
לסיטרא אחרא ,לציונים ,מוכר את הנשמה
שלו ואת העתיד שלו.
ה' מראה לנו שלב שלב לראות ולהבין את
האמת ,אם ה' היה עושה את זה בבת אחת,
לא הייתה תועלת.
ש .למה הכוונה כאן "להבין את האמת" ?
ת .הכוונה באמת היא שאסור לקחת כסף
מהמדינה מרשעים שדרך הכסף שהם
נותנים לחינוך הילדים שלנו ,הם נהיים
השולטים ,ואוי ווי אם אנחנו הולכים נגדם.
בסופו של דבר הם מכתיבים את החינוך
של ילדנו ,והמצב הזה זהה בכל תחום.
ש .מה הכוונה "בבת-אחת" ?
ת .קב"ה לא הוציא את עמו ממצרים בבת
אחת ,וכך שנה שלמה של עשר מכות לימד
את עם ישראל לבטוח בקב"ה .וגם עכשיו
הוא יוציא אותנו בהדרגה מהעבדות
והשעבוד לערב-רב לחרות של בטחון מלא
בקב"ה .בכל זאת ,הוא רוצה להציל את
עמו האהוב ,ולכן הוא לוקח אותנו שלב
שלב ,וכל העולם השתנה מלפני שנה וחצי,
ממש העולם השתנה ,בכל חודש ,בכל רגע,
משתנה ממש ,ממש ,הכל משתנה ,ואין
אדם שיכול להגיד שהכול יחזור למה
שהיה ,כי כבר השתנה כ"כ שא"א לחזור,
עוד כמה מכות וכל העולם יהיה בפאניקה,
כל העולם .ברגע זה רוב העולם מסתובב
עם פחדים ,אפילו שממשיכים לקבל
משכורת ,וממשיכים לעשות חיים כביכול
"טובים" ,אבל זה לא אמיתי ,והם בפנים
ממש רועדים ומפחדים ,ולרוב אפילו לא
יודעים למה .זהו.

ג קדושים תהיו ,שכחתם
מסר ממנחם ,תמוז תש"ע
אני רוצה לדבר על הצניעות,
לחילונים אני לא אדבר על צניעות ,כי אין
להם בכלל מושג מה זה ,הם יכולים
להסתובב באותה מידה בלי בגדים ולא
יודעים את ההבדל ,אין להם אפילו כבר
איזה רגש לזה ,אדם בלי רגש ,עם רגש
עקום ,כי הכל כל כך חופשי ,שלא נישאר -
לא רגשות ,ולא כלום ,אדם מעוות.
והם אנשים מאד עצובים ,לא יודעים מה
זה הרמוניה ,שלמות בין בעל לאישה ,לא
בין אבא לבן ,לא בין אימא לילדים.
מתחתנים עכשיו והולכים לייעוץ ,איך
להיות אימהות ,איך להיות אבות ,איך
להיות בעלים ,איך להיות נשים ,עצוב מאד.
וזה במקרה הטוב שמתחתנים.
אבל העצוב ביותר זה החרדים שלנו .אני
דילגתי על המזרחיסטים ,כי אין לי בכלל
מה להגיד ,זה בלגן שם שאין לי חשק
להיכנס לזה.
אבל החרדים ,החרדים ביותר ,שהבעלים
לובשים מעיל ארוך ,פאות ארוכות ,זקנים
ארוכים ,והם מבולבלים ,עם נשים שנראות
כמו אשת רחוב ,והבגדים שלה צמודים,
אפילו אם הולכת עם מטפחת או כובע ולא
פאה ,ואלה עם פאות אז בכלל נראות כמו
גויות מעולם האופנה ,וחלק מהן מאד יפות
לפי היופי של יפת ולא של היהודים .ומה
עוד אפשר להגיד ,וכל המראה מביא
לבחילה לאדם מאמין בה' ,ממש בחילה
יחד עם דמעות בעיניים על מה שקרה לעם
שלנו ,לעם ישראל הקדוש.
קדושים תהיו ,שכחתם ,קדושים תהיו,
תשימו כמה שיותר בגדים ,גם הגברים ,אין
דבר ,עוד ,עוד ועוד ,ולא להסתובב עם כל
הגוף גלוי ועם כיסוי ראש של פאה נוכרית
שנראה כמו גילוי ראש ,שזה ודאי נגד
היהדות.
ומה אפשר עוד להגיד ,זה נשמע מצחיק,
אבל זה עצוב מאד ,עוברים ליד מסעדות,
וגם אני עובר ליד זה לפעמים ,ורואים
יהודים בלבוש חרדי זוללים אוכל ,כמו,
סליחה ,חזירים ,וזה עושה לי רע מאד ,אוי
לנו .יושבים במסעדות עם הנשים שלנו עם
הפאות הארוכות ,היפות ,עם הבגדים
הצמודים וזה המראה החדש של היהודים.
)בעניין החפירות וחילול הקברים(.
למה הציונים החליטו לקחת את העצמות
של היהודים הקבורים שם מאות שנים,
למה ? כי זה מהעברות שלנו ,חלק מאיתנו
הם הגלגולים של הנשמות שלהם ,ואנחנו
חוטאים מאד ,ומורידים את התורה
הקדושה שהקב"ה נתן לנו ,הדבר היקר
ביותר בעולם ,ואנחנו ל"ע מלכלכים את
זה ,לכן ה' לוקח את העצמות שלנו ,וזורק
אותם לפח.
תתעוררו עם ישראל ,כל דבר קשור אחד
בשני ,כאשר עם ישראל יורד ,כל העולם
יורד ,יש קשר ישיר בין מה שקרה לפני
אלפי שנה לבין מה שקורה היום ואנחנו
קשורים לזה.
יהודים אמיתיים ,עם כל התכונות של
יהודי  -ביישן ,רחמן וגומל חסדים ,אפילו
אם התכונות האלה מכוסות בקליפה עבה,
תשברו את הקליפה ותחזרו לקב"ה ,רק כך

תצילו את עצמכם .הקב"ה רוצה שתעשו
את זה בעצמכם ,לא לפחד ,הוא יעזור לכם,
רק תרצו ,רק תעשו את הצעד הראשון,
תדבקו לאמת ,ולא לתת לאף אחד למנוע
מכם לעלות בקדושה ,ולא משנה אם הוא
אדם פשוט או כביכול אדם חשוב ,יש ערב
רב בין כולם.

ד העם מתחיל להרגיש פחד
מסר מבנימין גולדן ,פרשת בלק תש"ע
רוב היהודים התרחקו מהקב"ה .החילונים
זה ברור ,אבל החרדים  -זה הלב השבור.
החרדים יש בהם גם יהודים אמיתיים ,גם
יהודים שמסוגלים להיות אמיתיים ,אבל
התבלבלו .ויש הערב רב .היום רוב
היהודים הם מנשמות הערב רב] .כמו
שכתב האר''י ז''ל בליקוטי תורה ,פרשת
ואתחנן[ .ודאי החילונים ,אבל גם בין
החרדים .בין החרדים  -ודאי חלק של
המנהיגים ,אז המצב שלנו קשה ביותר .אם
רוב היהודים ערב רב והם המנהיגים את
העולם היהודי כביכול ,אז מה יהיה
איתנו?!
אבל ברוך ה' הקב"ה אוהב את עמו,
אוהב את הכלה שלו שברחה מתחת החופה
והוא רוצה אותה בחזרה והיא ודאי תחזור
בע"ה ,או שהיא תחזור במהירות ]ואם לא[
הוא ידאג שהיא תחזור .אין שלמות בלי עם
ישראל עם הקב"ה .ולכן כמו שנאמר פה
לפני כמה ימים הקב"ה יחזיר כל נשמה של
יהודי שעמדה בהר סיני ,אבל אלה
שרחוקים יותר מן האמת יסבלו יותר ,ואלו
שקרובים יותר לאמת יסבלו פחות .אבל
כולם יחזרו לקב"ה ,והערב רב יעברו מפני
הארץ כמו רוב הגויים שבעולם.
אז ברגע זה כל אדם  -יהודי או גוי ,יכול
לראות ברור שהקב"ה התחיל כבר את
התהליך של ההרס של העולם הזה  -עולם
השקר .אנחנו מקבלים מכל מקום ,מכל
צד ,מכל כיוון מקבלים מסרים ברורים.
אם זה באסון בארה"ב עם הנפט שיכול
לסכן את כל העולם ,או רעידות האדמה
שהתרבו בצורה דרסטית בכל העולם ,או
עם הרי הגעש שפתאום החליטו להתעורר,
או עם המלחמה שאנחנו רואים בעיניים
שעומדת לפרוץ .לא רק בארץ יש סכנה של
מלחמה אלא בכל העולם .וזה ברור לכל
אדם הכי פשוט שרוצה לדעת.
כל העולם נגד היהודים – כולם .אין לנו
אפילו חבר אחד .בכלל בכל העולם כל
הגוים שונאים אותנו ]''הלכה ,עשיו שונא
ליעקב'' )רש"י ,בראשית ל"ג,ד'([ ,כועסים
עלינו ורוצים את הדם שלנו .אבל לה' יש
תוכנית שמימית ,וזה כבר יצא לפועל.
בעתיד הקרוב יהיו ניסים הרבה יותר
גדולים ,הרבה יותר מפחידים .לא יהיה
פשוט .מאד מאד מפחיד .אבל ליהודי
שקרוב לקב"ה אין ממה לפחד .להדבק
אליו על ידי כל דברי ודרכי תורתו הקדושה
]באמת[ ולא לזוז .להדבק אליו ולא לזוז.
אוי ,עם ישראל .אוי ,עם ישראל .עדיין
אנו מסתובבים כאילו שלא קורה כלום .לא
מרימים את ראשנו להסתכל .להסתכל
ברור מה שקורה .זה לא משהו שקשה
לראות .זה ברור ,ברור מאד.
זה בגלל שרוב האנשים רדומים,
אפאטיים .גם אין להם כח להילחם נגד )(2

היצר הרע שלהם כל כך.
פשוט לא מעניין אותם .רוצים את
הגשמיות שלהם ]''עגל הזהב'' ,שהוא
העבודה זרה של היום[ .זה נותן להם
הרגשה טובה ,כמו מוצץ שמרגיע את
התינוק ,ולא מעניין אותם בכלל מה
שקורה.

פוחדים לדעת .מעדיפים להסתיר
את עצמם ולברוח מן האמת .אבל
האמת תכנס לתוך הבתים שלהם
ותמשוך אותם החוצה לראות ברור
מה ה' שלח ,איזה מסר ה' שלח לנו.
הקב"ה בכבודו ובעצמו .אוי לנו ,אוי
לנו ,אוי לנו.
העם מתחיל להרגיש פחד .כי פה יש
איום עצום של מלחמה ,מפחדים מאד
ממלחמה ,גם גרעינית .ורואים שהציונים
מאד מפחדים .כי הצבא שפעם היה
האליטה של הארץ ,עכשיו זה חלק של
הבדיחות .הרבה מהקצינים שלהם רואים
אותם כסתם דגנרטים .והראשי ממשלות
בזמן האחרון מאד נראים כמו שגמרו בית
ספר לחינוך מיוחד...
אז כבר בכלל ,אין הרגשה שאנחנו
הגדולים ,החזקים שכל העולם מפחד
מאתנו .היהודים ,החכמים ,שמקבלים
פרסי נובל .מי קיבל בזמן האחרון פרס
נובל? שמעון פרס  -לשלום! זה יותר
מצחיק מהבדיחה הכי גדולה .אז מה נשאר
מהם? רק שלד וזה הולך ליפול לגמרי .לכן
היהודים מתחילים לפחד .לכן בחוץ לארץ
יש משפחות שרוצות להגיע לפה .יש נבואה
ששני שליש של העולם ייהרס ]זכריה יג[,
אבל לא ארץ ישראל .לא מדובר על מדינת
ישראל ,זה ודאי יהרס .אבל ארץ ישראל
והתושבים היהודים האמיתיים ישרדו
לקבל פני משיח צדקנו בשמחה גדולה
ונצחית.
גם בזמן האחרון 'החרדים הציונים'
קיבלו מכה" .עמנואל" זו המכה הגדולה
לכל היהודים שמאמינים בכסף של
הציונים .חושבים שאפשר לקחת כסף ולא
לשלם מחיר .ושנים כבר מכניסים תוכנית
ה'ליבה' בתוך בתי הספר של הבנות ,אבל
זה ממש ממש אפיקורסיות וגויות.
רוב החרדים שתקו על זה ,שתקו ,ולכן
עכשיו השלטון רוצה להכניס את זה גם
לכל הישיבות שלוקחות כסף מהמדינה.
שאם לא – אין געלט .אין כסף .וב'עמנואל'
זו היתה המלחמה ,אשר חשפה את האמת
כי מי שלוקח כסף מהרשעים מוכר את
הנשמה שלו .זו האזהרה הגדולה לפני
המפלה .זה יבדיל בין היהודים האמיתיים
והערב רב .על היהודים להבין שאי אפשר
לעשות עסק עם נחש ארסי.

ב"ה .יש ציונים שהם שופטים בבית
ה השתיקה המסוכנת ביותר
המשפט ,ויש ציונים שהם דיינים בבית דין,
ע
מסר מיצחק אייזיק ,אב תש"
אבל הדין יהיה זהה לשניהם .אנחנו
חייבים להידבק לקב"ה ולא לפחד מאף
פרשת קדושים )ויקרא פרק יח(
"...אַלִ -תּ ַטּ ְמּאוּ ְבּ ָכלֵ -א ֶלּה ִכּי ְב ָכלֵ -א ֶלּה יהודי או גוי ,רק מהקב"ה ,ולהתפלל חזק
מאד שיגיע משיח בן דוד שיצילנו בקרוב,
ֵיכם:
גּוֹים ֲא ֶשׁרֲ -א ִני ְמ ַשׁ ֵלּ ַח ִמ ְפּנ ֶ
ִנ ְט ְמאוּ ַה ִ
תּוֹעבֹת ָה ֵא ֶלּה לא לפחד.
ֲשׂה ִמכֹּל ַה ֵ
ִכּי ָכּלֲ -א ֶשׁר ַיע ֶ
ו ְִנ ְכ ְרתוּ ַה ְנּ ָפשׁוֹת ָהעֹשֹׂת ִמ ֶקּ ֶרב ַע ָמּם"

ז הצצה קטנה אל העתיד

אוי לנו ,בארץ ישראל הקדושה יש טינופת.
יש לכלוך אנושי ,יש חוצפה יותר גדולה
משל טיטוס .טיטוס לפחות היה גוי .הוא
עשה דבר איום ונורא ,אבל פחות גרוע
מהמצעד שעומד להיות מחר ח"ו .שקבוצה
של כביכול יהודים ,עושים מצעד של
העברות הגדולות ביותר כאילו שזה דבר
נורמאלי ,כאילו שהקב"ה ח"ו לא צודק.
עושים את זה פתוח שכולם יראו .הולכים
בצורות לא צנועות ומדגישים את העברה
לפני העינים של כל העולם ,עם מצלמות
טלויזיה ותקשורת .לפני כל העולם
אומרים :אנחנו צודקים ח"ו ולא הקב"ה.
ואנחנו היהודים שותקים ,חוץ מכמה
טובים שמוכנים לומר את האמת.
המטונפים האלה גם מכריזים שתל אביב
תהיה ח''ו עיר הבירה של העולם לדבר
הזה .ואם כך הם הכריזו ,אז תל אביב
בסכנה מאד גדולה ,כי כמה יכול הקב"ה
לתת להם לעשות מה שהם רוצים .זה יותר
גרוע ממגדל בבל .הם יפלו ,השאלה היא,
כמה יהודים יפלו יחד אתם.
אני רוצה שיהיה ברור ,שמצעד התועבה,
זה חוצפה הכי גדולה שהיתה אי פעם
בעולם הזה ,וזאת לא הגזמה .וזה שכביכול
יהודים שותקים על זה ,זה רע מאד ומי
שכן פותח את פיו למחות ,הוא ינצל.
ואלה ששותקים כי לא רוצים שהילדים
ישמעו על כך ,זאת לא הסיבה .כי הרבה
מקומות ,גם בישיבות ,בארץ ובחו"ל,
מלאים עם העבירה הזאת .וכל ילד שרוצה
לשמור על התמימות שלו יכול להיות
קורבן לאדם כזה ,ואין לי יותר מה להגיד.
להתפלל שה' יציל אותנו מהטינופת של
העולם הזה ,ושלא ניפול לתהום מזה.
העולם יפול ורק למי שזה כואב בלב וקרוב
לקב"ה מחכה לו עולם הבא ויקבל משיח
צדקנו ברחמים.
הבעיה שהעולם מלא בעברות כאלה,
וזאת העברה שתפיל את העולם ,כי זו בעיה
של צניעות וחוצפה ,שרוצים להפוך את
האמת לשקר .מרגע שהמצעד מתקיים ח''ו
בלי מחאה נמרצת ,תתחיל הידרדרות
עצומה בעולם .וזה יגיע לכל אדם ואדם וזה
כבר התחיל .הפתעות גדולות וקשות יהיו
כבר ממחר ,זה לא יעבור בשקט.

ו חייבים להידבק לקב"ה
יהודים יקרים,
אנא ,עזרו לנו להפיץ את האמת.
עזרו לנו להציל עוד יהודים ולהביא
את הגאולה ברחמים .המסרים
נשלחים חינם בדואר או בפקס.
לפרטים0527-120-948 :

מסר מקובי ,תמוז ,תש"ע.
העולם השתנה מאד ,אין אדם שיכול להגיד
שהעולם לא הולך לכיוון של קטסטרופה.
אנחנו חייבים לסמוך רק על הקב"ה,
לבטוח בו ,כי הוא יציל אותנו ,את אלה
שקרובים אליו הוא יציל בעז"ה .ואין
סיבה לדאוג ,כל מה שה' עושה ,זה
לטובתנו ,ולא לפחד ,לא מהציונים ולא
מהציונים הלבושים כמו חרדים ,לא מזה
ולא מזה ,הם שניהם יעלמו ואנחנו נישאר

מסר מאת מויש'לה ,י"א אב תש"ע
)המסר תורגם מאנגלית(
העולם כפי שאנו מכירים אותו מגיע לסוף.
זה כבר ברור מאד לרוב האנשים.
דברים מוזרים קורים בטבע ,והעולם נע
בצורה מבשרת רעות למלחמת העולם
הגדולה ביותר ,ה' ישמור .המלחמה
הגרועה וההרסנית אי פעם .כפי שידוע לנו
מנבואות התורה ,שליש אחד של העולם
יהרס לחלוטין בלי להשאיר אפילו יצור
קטן אחד בחיים ,שליש אחד של העולם
ייפגע בצורה מאד קשה ,ושליש של העולם,
כולל ארץ ישראל לא יינזק ]מלבד
הרשעים[.
כיום אנו עומדים על סף הפיצוץ הגדול.
ה'טבע' כפי שאנו מכנים אותו מכיל
הפתעות גדולות עבורנו ,גדולות ,מפחידות
והרסניות .בעתיד הקרוב לא נוכל לכנות
זאת 'טבע' כי זה יהיה גלוי לכל שזה בא
ישירות מה' .אדם ילחם באדם וזה יהיה
מלחמה איומה מעבר למה שאדם מסוגל
להאמין .וזוהי רק הצצה קטנה לעתיד.
אתם שואלים מה אנו מסוגלים לעשות
רוב האנשים בוחרים
בקשר לזה?
להתעלם מזה ,ומקוים שהסימנים שאנו
מקבלים ,הסימנים הכל כך ברורים שאנו
מקבלים מהשמים פשוט יעלמו ,יתנדפו,
כאילו מעולם לא היו .אנו רוצים להמשיך
עם חיי הגשמיות שלנו כאילו מאומה לא
קרה .אבל איננו יכולים .אותם יהודים
שרוצים לשרוד חייבים לעצור כליל את
מרוץ החיים ולהתחיל לעשות חשבון הנפש.
]ראה מסילת ישרים פרק ג'[.
פעמים רבות במשך ההיסטוריה הקב"ה
הביא על עם ישראל כאב ,סבל ומוות,
ולעתים באופנים האיומים ביותר .מדוע?
מפני שבנו האהוב התרחק ממנו ,ובכדי
להציל את בנו בכורו היה עליו להעניש
אותו בכדי להביא אותו בחזרה לאמת.
וכיום אנו חיים בעולם של כמעט שקרים
גמורים .עגל הזהב זה ה'אל' הראשי של
רוב הנוצרים ,המוסלמים וכמותם
היהודים .ברוך ה' ,נשארו עדיין יהודים
שעדיין נצמדים בעוז לחלוטין לבוראם
ולתורתו .רוב היהודים שמצהירים שהם
דתיים או חרדיים בטוחים שהם נשענים על
הקב"ה ,אבל באמת הרוב נצמדים לזנב של
עגל הזהב.
אז מה אנו יכולים לעשות?
כל יהודי חייב לעצור ולבדוק את מהלך
חייו ולהוציא ממהותו במלקטת את כל
ה'עגל הזהב' שיש בתוך עצמו ,ועליו לדחות
ולסלק את כל השקרים של ה'עולם הזה'
שהוא כל כך התאהב בהם .הוא מעדיף
חופשות 'כשרות' בשווייץ מאשר לשבת
וללמוד ולחיות חיים של פשטות ,של
אידישקייט אמיתית .הוא מעדיף לעשות
חתונה מפוארת מאשר להוליך את ילדו )(3

לחינוך אמיתי לתורה .הוא היה מעדיף
להתעסק באוכל חומרני גס ושאר
הבידורים ]עם 'הכשרים' כמובן[ ,מאשר
להיות עסוק בתפילה ,באמירת תהילים,
לבכות ולהתחנן לקב"ה לשוב ולבנות את
בית המקדש ולהביא את משיח צדקנו.
אבל אחיי ואחיותי היקרים שאינם
מקשיבים למילים שלי! אם אינכם עושים
חשבון הנפש  -אתם תיעלמו לעולם ועד,
חס ושלום .מפני שה' מחריב את העולם של
השקרים והוא מוציא לפועל את היצירה
של העולם של האמת .אדם שחי חיים של
שקרים לעולם לא יוכל לחיות בעולם של
האמת ,הוא לא יוכל להתקיים ביחד עם
האמת המוחלטת הכל-מקפת .יהודי שיש
בו אפילו פיסה קטנה של שקר ,שהוא
מאמין באיזשהו אופן בשקר אינו יכול
להתקיים עם האמת.
הביטו מה קורה בארץ ישראל! הקהילה
החרדית מפוצלת בכל דרך שהיא .היא
מחולקת ומפוצלת עד החלק הקטן ביותר.
רוב החרדים נהנים כיום מרמה של גשמיות
שמעולם לא היתה להם בעבר .אך רמה זו
של גשמיות לעתים קרובות נקנית במחיר,
והמחיר הוא שהם מכרו את נשמתם ל'עגל
הזהב' ולנציג שלו שזה מדינת ישראל .חלק
גדול מהיהודים החרדים מכרו את ילדיהם
לסיטרא אחרא בלקיחת כספים מהערב רב
שמחזיק את החינוך שלהם .והם אילצו
אותם להכניס לתוך מערכת הלימודים
שקרים מורעלים ,שקרים שהם אנטי
תורה ,ולהקנות אותם לילדיהם התמימים
כאילו שזו האמת.
המריבות בין היהודים החרדיים הלכו
ונהיו יותר ויותר גרועות .קבוצה זו שונאת
את הקבוצה ההיא ,והקבוצה ההיא שונאת
את הקבוצה הזאת ,וכל הקבוצות הללו
שלוחמים האחת כנגד השניה מלאים
בשקרים .יש אבות כנגד בנות ,אמהות כנגד
בנים ,בעלים נגד נשים ,נשים נגד בעלים.
ובנוסף יש לנו את האנשים שנהנים מהמצב
הנורא הזה ,ומתדלקים אותו בחומר
בעירה כדי שימשיך לבעור.
ברוך ה' ,השם הורג בברור את עגל הזהב.
הכסף הולך ונחלש יותר ויותר ,כסף שוה
פחות ופחות .אנשים מתחילים להיאבק
חזק כדי לאפשר לעצמם לשלם עבור חיי
הגשמיות שלהם .הרבה מהחרדים הוכו
חזק בנקודה זו .החינוך הפך לנושא
מסוכן .היהודי הממוצע מתחיל להבין
שמשהו גרוע מאד קורה בבתי הספר שלנו,
בישיבות שלנו .שרעיונות מהעולם הגויי
הסתננו למוסדות שהיו כל כך יקרים
וחשובים בעבר.
והגרוע מכל הוא שהערב רב הוא ששולט.
]ראה אבן שלמה י"א ,ז'[ .הערב רב שולט
במדינה ,אך גם בתוך החרדים הערב רב
שולט .הם שולטים באמריקה בעולם
החרדי ,ובודאי בעולם החילוני .הם
שולטים באירופה בעולם החרדי ובעולם
החילוני .הם שולטים בכל העולם .בכל
מקום שיש יהודים הערב רב שולט בין אצל
אלו שאינם חרדים ובין בקהילה החרדית.
אבל זה לא ימשיך כך .ה' יביא אותנו
בעתיד הקרוב ביותר למצבים מפחידים.
אנחנו כבר מרגישים בלתי בטוחים
בעולמנו .ה' עושה זאת שלב אחר שלב כך

]שימורים ,שתיה וכו'[ ,אבל לאט לאט גם
זה יגמר .ואז לכולנו תהיה רק ברירה
אחת :או לבטוח לגמרי בקב''ה או לא .ואם
לא ,הסוף יהיה גרוע מאד ,כי רק אלו
שבוטחים בו עד הסוף ינצלו בעז''ה וזה
סוף סוף התיקון של חטא העגל במדבר.
ה' לא רוצה לעשות את זה ]לבטל את
הטבע שמסתיר את השגחתו ית'[ בבת אחת
בלי הכנות ,כי רוב האנשים ימותו מהלם,
ח''ו .כשמגיעים לטיפה האחרונה של מים,
או לפירור האחרון של אוכל ,ויש ילדים
וכו'  -זה ניסיון קשה ביותר.
ה' יודע שברגע אחד אדם לא יכול לעשות
שינוי כל כך גדול ולבטוח לגמרי בקב"ה.
אבל לאט לאט הוא מכניס אותנו לימות
המשיח ,לעולם הבא .לכן ה' מבטל את
הגשמיות לאט לאט ,עד שנגיע לביטחון
מלא בקב"ה.
אם מיתת עגל הזהב וביטול הגשמיות
תתרחש יותר מדי מהר ,אפילו אלה
הראויים להינצל יכולים לקבל כזה זעזוע
שישברו ,וזה לא מה שה' רוצה .ה' רוצה
להציל אותנו .ההמונים לא ינצלו ,במיוחד
הגויים ,הרוב יאבדו ,אבל היהודים ,כל
אחד זה יהלום של הקב"ה ,כל אחד זה בן
יחיד בשבילו ,או בת יחידה.
''עגל הזהב'' של היום ,הוא ממש אותו
עגל הזהב שהיהודים עשו במדבר .וזה
התיקון הסופי של העבירה הזאת.
יהודים יקרים ,הקשיבו טוב למילים
שלי .נכון שאמרתי שה' מביא אותנו שלב
אחרי שלב כדי שלא נקבל הלם .אבל
אנחנו כבר בשלבים האחרונים .וכאשר
נגיע לסוף ,זה יבוא עלינו כאילו
בפתאומיות .ולמה ''כאילו''? כי ה' כבר
הזהיר אותנו בכל מיני צורות ,שנה אחרי
שנה ,לחזור אליו ולחזור לתורתו ולהינצל.
אבל רוב היהודים עדיין רוצים להמשיך
לחיות את השקר ,ולא רוצים לדעת או
להכיר את האזהרות של הקב''ה.
ולכן אני מזהיר אתכם עכשיו :הסוף מאד
קרוב ושום דבר לא יעזור .שום דבר לא
יציל אותנו חוץ מלחזור לקב''ה ותורתו.
הבחירה היא שלנו.

שהיהודים שיכולים להבין יתחילו באמת
להבין .שלב אחר שלב הם יגיעו לאמת .ה'
יציל כל נשמה שעמדה על הר סיני ,אך לא
את הערב רב .הם עמדו מרחוק ,הם לא
התקרבו להר סיני .אבל כל יהודי שעמד על
הר סיני – ינצל .אלו שיותר קרובים לה'
יסבלו פחות ,אלו שרחוקים יותר מה'
יסבלו יותר .ובכל אופן הערב רב ,אותם
מצריים שכאילו קיבלו על עצמם יהדות,
אותם ערב רב שבאמת לא קיבלו מעולם
עול מלכות שמים ,אותם ערב רב יעלמו
לנצח.
עם ישראל! אנחנו עומדים בפני הזמנים
הקשים ביותר שהאנושות עמדה בפניהם!
הגויים ,הישמעאלים ,הנוצרים ,כל הגויים
יענשו על מה שהם עשו לעם ישראל] .ראה
תהילים קמ"ט ,עובדיה א' ועוד[ .ועם
ישראל יטוהר ויזוכך .הם יזהירו באור
רוחני שיבדיל בינם ובין הגויים שיוותרו.
]דניאל י"ב :והמשכילים יזהירו כזוהר
הרקיע[ .הם יהיו אנשי אמת ,ורק אמת .לא
יהיו שקרים .והגויים שישארו לאחר
המכות ,אחרי המכות שיכו את העולם
ויושביו ,אלו שישארו יהיו גויים צדיקים
שיבינו ויקבלו את האמת גם הם.
עם ישראל! הצילו את עצמכם מסבל!
שובו לה' ,חיזרו לתורה ,שובו לחיים
אמיתיים שזה מהבוקר ועד הלילה  -רק ה'
ותורתו .רוב היהודים כיום מרגישים שזה
משעמם ,חס ושלום .אבל ברוך ה' ,עדיין
קיימים יהודים שקמים בבוקר ,אומרים
'מודה אני' ,נוטלים את ידיהם ,ומרגע זה
והלאה לכל אורך היום משתדלים בכל לבם
ובכל נפשם למלא את מצוות ה' .הם אינם
משתעממים חס ושלום .ההיפך .זה מרומם
אותם לספירות רוחניות גבוהות ועושה
אותם קרובים לקב"ה .אין משהו יותר
מרגש ,יותר מביא סיפוק ויותר אמת
בעולם שלנו ,או בכל עולם שהוא ,מאשר
להיות רק עבדי ה' יתברך.
עם ישראל! אלו שעמדו על הר סיני !
אנחנו הזרעים של העתיד הנשתלים
לצמוח ולהתרבות ולמלא תבל ומלואה.
הבריאה לא הסתיימה ,וזה עדיין ממשיך,
וכל יהודי אמיתי יהיה חלק של הבריאה
ט כאשר כל הבנקים יפלו
הזו לנצח נצחים.
מסר ממנחם ,תמוז תש"ע
ח עגל הזהב גוסס )הדפסה חוזרת(
אני רוצה לדבר על עגל הזהב ,ולהגיד לכם
שהסוף של זה מאד קרוב ,ולהגיד לכם
מסר מדניאל ,תשרי תשס"ט )קד"ד (42
ברגע זה הרבה אנשים מבולבלים ,ועדיין שהכל יפול ולא יישאר לא כסף ,ולא שום
מאמינים שבני אדם ]ממשלות ,גופים מטבע שמישהו יכול להגיד שזה כסף .כל
פיננסיים וכו'[ יכולים למנוע נפילת הבניה של עולם הבנקים ייעלם ,כי זה הכל
המערכת הכלכלית העולמית .אבל כל בנוי על שקר גמור .פעם בן אדם היה יכול
המאמצים לא יעזרו ועוד מעט הכסף לא לקחת מטבע של זהב ,כסף או כל דבר
ששווה למוכר ,אבל היום לא רואים כמעט
יהיה שווה כלום.
''עגל הזהב'' ]תרבות אדום  -חיי גשמיות כסף ,רק שטרות ,כרטיסי אשראי וצ'קים.
ורדיפת תענוגי ''עולם הזה'' [,נפצע אנושות כל ההון רשום בבנק בתוך מחשב ,ואם
ועומד למות וכמו שאמרנו לפני כמה שנים ,מישהו באמת מיליונר ,יש לו רק בית ענק,
הבנקים יפלו לגמרי וכסף לא יהיה שווה אוטו מפואר וכו' פלוס כרטיסי אשראי
יותר מנייר טישיו.
ואיזה מספרים ארוכים הכתובים בחשבון
הפרנסה לא באה מן העבודה שלנו ,וזה הבנק שלו .ויום אחד בקרוב ,כל זה ייעלם,
לא בא מביטוח לאומי ,וזה לא בא משום המחשבים יפסיקו לעבוד ,ולא ישארו
מקור אחר .רק מהקב''ה ]הוא ''נותן לחם שטרות שנקראים כסף ,געלט .MONEY ,ולא
לכל בשר'' )תהילים קלו([ .ואוכל ,ה' יתן רק זה ,האדם בעצמו יעבור ''שוק'' גדול ,כי
לנו כמו שהוא עשה ביציאת מצרים במדבר יש לו אוטו שצריך בנזין אבל הכרטיס
אשראי לא יעבוד ,ויש לו בית שצריך
] ָמן )שמות טז([.
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עכשיו בן אדם יכול להכין אוכל בבית חשמל ,אבל גם זה יפסיק לפעול.

אז איפה הוא מיליונרֶ ,בּ ָמה ?
כל העולם הפיננסי בעולם נופל כי ה'
רוצה שייפול ,אבל האנשים הרעים או
הטובים ,תלוי איך מסתכלים על זה ,אלה
אנשים עם הרבה תאווה לכסף ,לשליטה
ולכבוד ,והם בנו מצב חלומי ,אבל באמת
חלומי ,כי זה קיים רק בחלומות .כל
השיטה הבנקאית זה שקר אחד גדול ,ענק,
והם חיים כל כך עמוק בתוך השקר הזה,
עד שהם כבר חושבים שהשקר הזה הוא
אמת.
והשקרנים נמצאים בכל הארצות ,כולל
ארצות העולם השלישי ,וכל אלה יצרו
מטבע ,אם זה יורו ,אם זה דולר ,אם זה
שטרלינג ,לא משנה איך שתקראו לזה,
ניירות שמדפיסים כל רגע שרוצים כסף.
אם יש בעיה שגנבו יותר מידי הרבה
מהלקוחות ,למשל בביטוח ,אין בעיה,
מדפיסים עוד כסף ,ומכסים את החסר ,וכל
ראשי הממשלות גם בעסק הזה ,וגם אלה
בפרלמנטים ,ובקונגרס ובכנסת ואיפה
שאתם רוצים ,כולם חלק של השקר הענק.
ומי סובל ?
האדם הפשוט ,שהוא לא חלק של המועדון
הזה .וכל הכסף יהיה שווה לנייר טואלט.
וזה לא מצחיק ,וכאשר כל הבנקים יפלו
ההלם שיגיע יהיה יותר גדול מפצצת
אטום ,כי מה יהיה אם פצצת אטום נופלת?
אדם פשוט מת ,אבל כאשר האדם יכנס
למציאות שבה אין כסף ,אין בנקים ,אין
חשמל ,אין רופאים ,אין קופת חולים ,אין
מכולת ,מציאות שהוא חושב שנותנת לו
את החיים – הוא יכנס להלם .ומה יעשה
אדם כזה? אדם כזה יכול בקלות להתאבד,
כי לא ידע מה לעשות ,איך לחיות ,למי
ללכת לעזרה ,הוא לא יחשוב על הקב"ה.
אבל כמו שאמרנו פעמים רבות היהודים
שמשתדלים באמת להתקרב לקב"ה ינצלו
בעז"ה ויזכו לימות המשיח וחיי נצח.

י לאחר אסון הרכבת
מסר מדניאל ,כ"ז באב ,תש"ע
התאונה בין הרכבת והמכונית הייתה
טרגדיה במימדים שאי אפשר לתאר,
משפחה שלמה נמחקה ל"ע ,ה' ישמור.
מה אפשר להגיד על זה? המקרה הזה מדבר
בעד עצמו ,יש אנשים שיגידו שהנהג אשם
והנהגים הישראלים נוסעים בפראות ,אבל
באמת ,זה מסר לכל עם ישראל,
תתעוררו ,תחזרו לאמת ,כי מיום ליום,
מרגע לרגע ,משניה לשניה ,אנחנו לא
יודעים מה גורלנו ,גורלנו אך ורק בידיו של
הקב"ה ,ולא בידי שום כח אחר ,לא בידי
נהגים ,לא בידי ערבים ,ולא בידי
אמריקאים וכו' .אין לנו שום שליטה על
כלום בעולם ,רק על יראת השמים שלנו.
ואפילו זה ,אם אין סיעתא דשמיא ,אדם
לא יכול להגיע ליראת שמים ברמה
הרצויה .ברוך דיין אמת.
______________________________
באחד התיקשורים דניאל אמר :מי שקורא
את זה ויש לו צער בגלל שהוא חושב שהוא
ערב רב ,הוא בטח לא ערב רב ,אבל גם אם
הוא לא מצטער ,זה עדיין לא אומר שהוא
ערב רב.
______________________________

י"א כאשר הבועה הורודה תתפוצץ י"ב החלק האחרון של ההיסטוריה
תקשור עם דניאל ,ל' באב ,תש"ע
שאלה :אנו מקבלים מידי פעם מכתבים
המותחים ביקורת על המסר שלנו ליהודים
לעלות ארצה ,ובמיוחד על הפרסום מניסן
תשס"ט" :מסר ליהודי אמריקה ,אתם
בסכנה גדולה ,כדאי להתחיל לארוז את
החפצים ולזוז לכיוון ארץ ישראל".
יהודי מניו-יורק כותב לנו" :נו! באמת! מה
קורה? אין זכר וסימן לסכנה ,עוד דיבור
סתמי,איך להאמין לכם?" ,מה נענה לו ?
דניאל :יהודי חמוד,
כבר כמה שנים אנחנו אומרים שצריכים
לעלות ארצה ,ומי ששמע בקולנו אז ,היה
יכול למכור בנחת את ביתו ורכושו במחיר
מלא ,ולקנות בית טוב בירושלים .היום מי
שרוצה ,בקושי יקבל חצי מחיר ,ואם יחכה
עוד קצת ,גם את זה לא יקבל .ומי שיישאר
עוד יותר ספק אם יוכל לעלות .וזה רק
הצד הגשמי .מסגנון המכתב שלך אתה
שוכח שהדבר הכי חשוב שצריך לעשות זה
לחזור בתשובה .יש הרבה דברים בחיים
שלך שאתה צריך לתקן ,ואם אתה בא
לארץ או לא ,זה לא הכי חשוב .מה שחשוב
זה שתחזור בתשובה ,ואם אתה חרדי
כביכול ,זה לא אומר שאין לך על מה לחזור
בתשובה .יהודי אמיתי ,שעושה תשובה
אמיתית ,ה' יציל אותו מכל מקום.
יהודי חמוד ,אתה כנראה לא יודע מה
שקורה במדינה שלך ,וכנראה שאתה
מרגיש את עצמך יותר אמריקאי מאשר
יהודי ,אם אתה יכול להגיד שלא קורה
כלום בארה"ב .ארה"ב זה לא אותו מקום
שהיה לפני עשרים שנה ,אפילו לא כמו
שהיתה לפני עשר שנים .אפילו הגוים
רואים את זה ומודאגים מאד.
יהודי נחמד ,אני אתפלל עליך שתפתח
את העיניים ותראה מה שקורה .לא רק
שאתה בסכנה בתור יהודי ,אתה בסכנה גם
בתור אמריקאי .היהודים בסכנה ,והגוים
בסכנה .פעם אמריקה הייתה גדולה
וחזקה ,אבל היום ,היא חלשה על סף
להיות דיקטטורה ,עם מצב כלכלי על סף
התמוטטות ,עם מצב אקולוגי מפחיד
ביותר .ואפילו העיתונות הגוית באמריקה
מציגה כותרות שצועקות שזה סוף העולם.
יהודי נחמד ,אני מאד מקווה שלא תפגע
כאשר הבועה הורודה שלך תתפוצץ.
יהודים ,יהודים ,תתעוררו ,תפתחו את
העיניים ,תפתחו את הלב ,תפתחו את
הנשמה ,תראו מה קורה מסביב ,תסתכלו
רק על החודש האחרון :רעידות אדמה ,הרי
געש ,דליפת נפט ענקית ,גלי חום ושרפות,
שיטפונות עצומים ,אסונות טבע מעל
ומעבר קורים עכשיו כל הזמן מסביב
לעולם ,נזקים של מיליארדים ,מיליוני
אנשים נפגעים .הכל מתקיים כמו שכתוב
בנבואות התורה ,הקב"ה שולח לנו סימנים
ברורים – אחד אחרי השני :זה הסוף.
אתם שומעים? זה הסוף!
וכאשר יפתחו שערי הגאולה ,ינעלו שערי
התשובה .לא תהיה הזדמנות נוספת.
יהודים יקרים ,יהודים אהובים ,אתם לא
מרגישים את הגאולה באוויר?
אתם לא שומעים את קול השופר ברקע?
תחזרו הביתה ,תחזרו לאמת ,תחזרו
לקב"ה.

תקשור עם בנימין ודניאל ,אלול תש"ע
בנימין :אני רוצה לומר כמה דברים
חשובים ,כי זה פשוט ב"ה ,יעזור לעשות
את התמונה של המצב שלנו בפוקוס חד.
רוב האנשים בעולם מסתובבים כאילו שלא
קורה כלום ,אבל יחד עם זה בתוך הלב,
בתוך הבטן מרגישים סכנה ,מרגישים
שמשהוא לא כשורה .אבל ,רוצים להמשיך
את החיים הרגילים במרכאות כפולות,
ובלי לתת לדמיון לראות או להמחיש את
העובדות הקשות שתוקפות אותנו יום יום,
כמו העובדה שכדור הארץ משתנה ,וחלק
של השינוי ,ודאי הבן האדם גורם לזה ,וזה
לא חיובי בכלל .כי האדם גורם לשינויים
בטבע בגלל שהוא משתוקק לכסף ,ולא
איכפת לו מה שהוא מקלקל ,כל זמן שהוא
לא גר באזור הקלקול ,כל זמן שהוא לא
מושפע ישירות מהקלקול .הדוגמא
הגדולה ,זה מפרץ מקסיקו ,והנפט שכל
הזמן זורם לתוך הים ,וזה עדיין זורם.
ודבר זה יכול לשנות דברים חשובים
שישפיעו לרעה על כל העולם.
כל אחד בעולם כבר יודע שהעולם עומד
לפני מלחמה ענקית ,המלחמה הקשה
ביותר שהייתה אי פעם ,וזה לא בדיחה ,כי
משנות החמישים העולם מפחד ממלחמה
גרעינית .בשנות החמישים רק לארה"ב
ורוסיה היו פצצות גרעיניות ,אבל היום,
כמעט לכל מדינה גדולה יש את הידע הזה,
ולכן אנחנו עומדים לפני מלחמה כ"כ קשה,
כ"כ הרסנית ,כפי שלא הייתה מעולם ,זה
מפחיד מאד ,וכל אחד מסתובב עם הפחד
הזה ,אם זה במודעות או אם לא.
ויש פחד אחר ,פחד מהשלטונות ,בכל
העולם ,בכל מדינה .אפילו בארה"ב
הגדולה ,שהיא תמיד בעד התושבים שלה,
שהיא הדוגמא של הדמוקרטיה ,שכל אחד
יכול לחיות חופשי בלי דיקטטורה ,יכול
לבנות בית ,להקים משפחה ,לעבוד,
להרוויח ,לקנות ,להיות ממש בגן העדן
הגשמי .ויש אירופה ,שאף פעם לא הייתה
עד כדי כך דמוקרטית ,אבל גם ברמה
גשמית נמוכה קצת מארה"ב ,אפשר לחיות
טוב ,לכל הדעות.
אבל עכשיו ,גילינו ,שיש קבוצה של
מטורפים שהם שולטים ,ודאי מאז מלחמת
העולם השניה ,אולי לפני ,שולטים ושלטו
על הממשלות ,גם בארה"ב ,גם באירופה,
וכו' ,כמעט בטוח שגם בישראל.
ש .מה הכוונה מטורפים ?
ת .מטורפים זה לא מילה ,הורגים אנשים
ולא אכפת להם .ובזה כל הרע מתגלה
ואפשר לראות את זה.
ש .איך אפשר לראות זה ?
ת .פעם היה נשיא ארה"ב בשם ג'ון קנדי.
הוא נהרג .הרגו אותו ,לא מי שאמרו שהרג
אותו ,אלא קבוצה של אנשים שרצו להפטר
ממנו ,כי הוא לא הלך לכיוון שלהם ,לעשות
כל מה שהם רצו .כדי שיוכלו להשתלט גם
על ארה"ב וגם להרוויח הון כסף.
ש .מה עם רצח רבין ?
ת .מי שרצח את רבין ,הוא לא מי שלחץ על
ההדק ,מי שרצח את רבין הוא מאותה
קבוצה.
היו מלחמות ,והיו כל מיני משברים
כלכליים ,והקבוצה הזאת ,של אנשים )(5

חשובים ,גוים ויהודים ,שרוצים להשתלט
על העולם ולכוון את זה לפי הדעות שלהם.
הקבוצה הראשונה שולטת בארה"ב,
אנגליה ובכל אירופה .הקבוצה השניה
ברוסיה ,אפילו אם לשלטון קוראים
דמוקרטיה עכשיו ,יש אותו סוג של שלטון.
ועכשיו תבוא המלחמה הגדולה .ולמה
המלחמה? ולמה עכשיו מלחמה? כי למעשה
יש לנו ידע טכנולוגי עצום ,אפשרות לעשות
שלום וטוב בכל העולם ,ובדיוק עכשיו
רוצים מלחמה גרעינית עולמית .למה?
פשוט ,ככה ,רוצים להשתלט.
ש .אם כבר השתלטו על אמריקה ,אירופה
ורוסיה ,שזה כבר כמעט כל העולם ,אז מה
יש להם עוד להשתלט ?
ת .זה לא מספיק ,כי עכשיו קבוצה אחת
רוצה להשתלט על השניה.
חוץ מזה יש עוד גורם ,וזה הערבים.
הערבים הם קבוצה שלישית ,שהם מאד
מאמינים ,וגם הם רוצים להשתלט על
העולם ,כדי להשליט את האיסלם ,והם
רוצים להיות מעל ליעקב ומעל עשיו ,הם
רוצים להשתלט לגמרי ,וחלק רציני
מההשתוקקות הזאת שלהם להשתלט הוא
רוחני .הם בכל זאת הבנים של אברהם,
הבני דודים שלנו ,והם מאמינים בה' ,ויש
להם ברית ,אמנם לא באופן מושלם ,ויש
להם זכויות ,אבל זה הכל יגמר עכשיו.
אז כל הקבוצות האלה הולכים להילחם.
עכשיו הם יהיו שני קבוצות) :הקבוצה
השלישית תצטרף לשניה( בקבוצה השניה:
רוסיה ,איראן ,תורכיה ,סין ,צפון קוריאה,
ונצואלה ,ברזיל ,אולי יש עוד ,וברור שגם
כל הארצות הערביות שמסביב לישראל,
סוריה ,לבנון ,עזה וכו'.
בתוך הקבוצה השניה ,הערבים בעצמם
רוצים להשתלט על העולם .רוסיה מאמינה
שתוכל בסופו של דבר להשתלט על
הערבים ,אבל בכל זאת הם עכשיו ביחד נגד
אמריקה ,אירופה וישראל.
ולכן זה המצב היום .יותר ויותר יודעים
את זה ,יותר ויותר יודעים שהמצב הוא
קשה ביותר ,והרבה עיתונים גוים מדברים
על סוף העולם .והגוים הנוצרים הדתיים,
הם גם מדברים על משיח .אמנם זה משיח
אחר שלא קיים ,אבל בכל זאת מדברים על
סוף העולם.
ש .מה יצא להם מזה אם כל העולם ייהרס?
ת .לפי הנבואות ,רוב העולם ,שני שליש,
ייהרס לגמרי או יהיה פגוע מאד קשה.
ה' פשוט מוריד את המסך על העיניים
שלהם ,לא רואים ולא חושבים .כל אחד
בטוח שהוא זה שישתלט .זה כמו דור
ההפלגה ,נלחמים ל"ע עם הקב"ה ,אבל
בכלל אין פה מלחמה ,כי ה' יגמור אותם,
עם מכות יותר מדהימות מאלה שבמצרים,
אבל קודם תהיה מלחמה.
ש .מה יהיה עם היהודים ?
ת .מי שחוזר לקב"ה בימים האלה לפני
המלחמה ,ישרוד ויגיע לעולם הבא ולמשיח
ולעולם הנצחי אחרי זה ,ב"ה .ומי שנדבק
לשקר ,הוא ברור ,שייך לס.א ,.הוא ערב-רב
או אולי הוא עמלק ,לא משנה ,הם שניהם
באים מעשיו .גם בינינו יש הרבה ערב-רב
ועמלק ,ולכן אם נשאל כמה יהודים ישרדו,
משהוא דומה למספר שיצאו מצרים
כנראה ,אני לא יודע ,זה הכל רק ה' יודע.

ומתי זה יהיה ? גם לא יכול להגיד ,רק
יכול להגיד שזה בעתיד הקרוב ב"ה.
וכדאי לכל בן אדם עם שכל ,גם יהודי וגם
גוי ,להתחיל לעשות תשובה ,ולחזור לאמת,
כי באמת אין זמן ,ואני חושב שכל אדם
שיודע קצת מה שהולך בעולם ,יכול כבר
לראות שהכל מוכן .רוב הנבואות כבר
התקיימו ,ואנחנו מוכנים לחלק האחרון
של ההיסטוריה לפני המשיח.
ש .למה יש כזו התנגדות לצניעות ?
דניאל :בין היהודים יש הרבה ערב רב ,כמו
שכתבנו קודם ,זה עפ"י האריז"ל ,הגר"א,
והאמרי חיים ,ועכשיו ,אנחנו בדור
האחרון ,ואנחנו מלאים ערב רב וגם עמלק,
בין החילונים וגם בין החרדים.
ולכן ,מה הערב רב עושה? ובמיוחד בין
החרדים? הוא מושך את החרדים לשקר,
ומה השקר? השקר זה הגשמיות ,החומר,
עגל הזהב ,והוא מושך אותם לשם .בהרבה
דברים עם הכשר ,אפילו עם הכשר של
העדה החרדית ,יש בעיה .לדוגמא ,מקום
של גלידות או פיצה או מיני מאכלים של
הרחוב ,עם שולחנות קטנים ,ויושבים שם
אנשים שאין להם כ"כ מה לעשות ,רק
לשבת לאכול ולפטפט ,נשים וגברים
צפופים במקום קטן ,זה לא כשר גם אם
האוכל כשר .זה לא מתאים ליהודי חרדי,
זה רחובי ,זה סגנון גוי ,לא מתאים לנו .יש
חטיפים או משקאות עם תמונות מגעילות
השייכות לרחוב ,שייכים לגוים ,לא
ליהודים .אז אפילו אם האוכל בפנים כשר,
החבילה טריפה ,והילדים שלנו ,קונים את
זה ,רואים את התמונות ,קוראים את
הסיסמאות המגעילות שכתובות על זה,
וזה משפיע .העבודה של הערב רב זה לקרר
את היהדות ,את האידישקייט של היהודי,
למשוך אותו מהרוחני לגשמי.
ולכן כשיש קבוצה של נשים ,ובהסכמת
בעליהן הן מתלבשות כמו האמהות של
פעם ,עם שמלות ארוכות ורחבות ,סינר,
כיסוי ראש ,שאל ורדיד ,נשים כאלה
מפריעות לס.א ,.כי זה מושך את הלב של
היהודים האמיתיים ומחזיר אותם למה
שהיה פעם ,ואת זה הערב רב לא יכול
לסבול ,כי אז הם לא יכולים להשתלט על
היהודים ולהחזיר אותם למצרים ,וזה
מפריע להם .והערב רב מתפללים "כאילו"
לקב"ה ,אבל מתפללים באמת לעגל הזהב.
מכל מה ששמענו עד היום ,מה אנחנו
צריכים לעשות ? זה להבין שהעולם הזה
שקר ,העולם הזה נהיה כ"כ מסובך ,וכ"כ
מעורבב עם שקר ,שאי אפשר כבר לדעת
בכלל איפה האמת ,אז לכן ,כדי להגיע
לאמת ,אנחנו חייבים לסגור את עצמנו מכל
השקר ,להקיף את עצמנו בחומות ,ולחזור
לאמת של הקב"ה ,האמת שהיא אמת,
ואפשר לעשות את זה אך ורק אם אנחנו
חיים חיים של יהדות אמיתית מהבוקר עד
הלילה ,ומהלילה עד הבוקר ,להשתדל
לעשות כל מה שהקב"ה רוצה ולא פחות.
ואנחנו חייבים ,אבל חייבים להיפרד
מהעולם מסביב ,כי גם העולם החרדי מלא
שקר ,וכדי להציל את התורה האמיתית,
חייבים להסתגר ולבנות חומות ,גם
אמיתיות וגם רוחניות סביבנו ,אין ברירה
אחרת ,ולהפסיק להתפלל לעגל הזהב,
ולהפסיק לעשות מכל מיני דברים גוים

כאילו מותרים.
חייבים לחזור לאידישקייט כמו שהיה.
בכל הדורות היו כאלה שרצו את העולם
הזה ,אבל כל אחד מאיתנו יודע למה אני
מתכוון כשאני אומר "למה שהיה" ,אני לא
מתכוון לשנים של ההשכלה ,שקלקלו
הרבה מאירופה ,ובסופו של דבר ,ה' הרס
את רוב הקהילה באירופה ,כי הם ברחו
ממנו ,ורצו להיות כמו הגוים.
ש .מה הכוונה לבנות חומות סביבנו ?
ת .לא להסתובב ברחובות שלא צריך,
להחזיק את הילדים בבית ככל הניתן,
והנשים יצאו מהבית רק לדברים חשובים
כמו לקנות אוכל ,ללכת לשמחות ,שיעורים
וכדומה .ולא להסתובב מאוחר בלילה,
ולהשתדל לדאוג שהבית יהיה נקי מהגסות
של הרחוב .זה הצד הגשמי.
ברוחניות תמיד לחפש את קרבת ה' ,לחיות
אך ורק לעשות את רצונו ולבנות בית של
קדושה ,בית שיהיה כמו בית המקדש.
בנימין :אני רוצה לומר גם ,שכדי להפריד
בינינו לבין הגוים והערב רב שיש בינינו,
חייבים באמת לחזור לצניעות של פעם,
שהאישה מכוסה בבית ,וכשהיא הולכת
החוצה ,עוד יותר ,ועוד יותר טוב מה
שאמרנו מקודם .ושהגבר לא יסתכל בכלל
על נשים ,לא משנה איזה ,ושומר חזק על
הקדושה ,ומלמדים את הילדים גם לשמור
על הקדושה ,ואז אפשר להגיע לעולם הבא,
לימות המשיח ,ולתחיית המתים ב"ה.

י"ג מעלה דמעות בעיני
תקשור לאחר הפיגוע בו נרצחו ארבע
יהודים מבית חגי ,ט"ו באלול ,תש"ע
ש .אפשר לקבל התייחסות לפיגוע הירי?
דניאל :יש לך שאלה שמעלה דמעות בעיני.
האם ארבעת היהודים הם הראשונים ,או
האחרונים שהולכים לעולמם על קידוש ה'?
הרי לפני זמן קצר שבעה אנשים ,משפחה
שלמה נמחקה וכבר שכחו מזה ,חוץ
מהמשפחה .אמרו שהם קורבנות הדור.
גם על ארבעת היהודים שנרצחו אתמול
יגידו שהם קורבנות הדור ,הלכו בגלל
העבירות שלנו ,אבל ישכחו גם אותם בעוד
שבוע ,כי אנחנו שמחים.
אלה הלכו על-מנת שנוכל להמשיך
לחיות ,אך אנחנו לא מבינים ,כי אם הם
הלכו על קידוש ה' .אם הם היו קורבנות
הדור בשבילנו ,בשביל הדור שלנו ,זה
מחייב אותנו לעשות תשובה .אלה
שנשארים חייבים להשלים את ההקרבה
שלהם ,של הקורבנות ,פה בעולם הזה,
ולחזור בתשובה .ומה התשובה הכי
חשובה? פשוט מאד ,לחזור לאמת ,לחזור
לקב"ה ולתורתו ,ולא ,אני לא מדבר על
האנשים הרחוקים משמירת מצוות ,אני
מדבר על החרדים ,שלרוב חיים חיים
כאילו שהם יהודים חרדים ,אבל באמת,
הלב שלהם רוצה את העולם הזה ,כל
החומריות שבו ,וכל התשוקות שיש בדבר.
אנחנו חייבים לחזור לאידישקייט האמיתי,
הפשוט ,בלי חיקוי של גוים עם כאילו
הכשר .אני לא אכנס לכל הפרטים עכשיו,
אך אם תרצה שזה יהיה יותר ברור לך,
תקרא את המאמרים שלנו ,כחמישים
מאמרים בנושא הזה ,ותוכל לעשות
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תשובה .ברוך דיין אמת.

