
ÌÈÓÈ‰ ˙È¯Á‡
רועה,  ללא  טועה  כעדר  ואנו 
אור בקצה המנהרה.  ודומה שאין 
פנימית  תחושה  יש  לך  גם  אם 
שהולך  משהו,  לקרות  שעומד 
להיות שינוי כל שהוא, מתי שהוא 
לך  שיש  דע/י-ההרגשה  בקרוב, 
ואמיתית,  נכונה  אחרים  ולרבים 
וכך  ישראל,  נביאי  אומרים  וכך 
אומר רבי שמעון בר יוחאי בספר 
המקובלים  וכן  הקדוש,  הזוהר 
וצדיקים  מקובלים  כולל  שאחריו, 
ברור  לכולם  בדורנו,  נסתרים 
שהעולם עומד בפני שינוי מהותי, 

וזה נכון: 

אותנו  מכין  העולם  בורא 
מעט  עוד  הגדול.  השינוי  לקראת 
הניסיון  עם  יתמודד  העולם 
אנו  זה  לשינוי  כהקדמה  הסופי. 
לאסונות  לאחרונה  כולנו  עדים 
בעולם:  שונים  במקומות  טבע 
רעידות אדמה, שיטפונות, מגפות 
ויתחזקו  ימשיכו  והם  ועוד, 
אומנם  העולם.  בכל  שאת  ביתר 
שקטים  וזמנים  הפוגות  ייתכנו 
וזו המגמה.  זה הכיוון  יחסית, אך 
בה  שרוי  היה  שהעולם  השלווה 
הופרה, הביטחון התערער, הפחד 
והחרדה גדלו, מדינות מתגרות זו 

במקומות  ממלחמות  והסכנה  בזו 
כל  ובארצנו  גוברת  בעולם  שונים 
בחזקת  המקומות  וכל  הדרכים 
לא  החיים  נטעה-  ושלא  סכנה. 
עתה!  עד  שהיו  למה  יותר  יחזרו 
הבאה  פורענות  שכל  ידוע,  ולנו 
בשביל  אלא  באה  לא  לעולם 
ליבם  לעורר  כדי  דהיינו  ישראל, 
וייראו  לשוב בתשובה למען יראו 
ויקחו מוסר, ועל כל אחד מאיתנו 
הסער  (בגללי)  בשלי  "כי  לאמר 

הגדול הזה עליכם). 

צפויים  לא  כלל  מאורעות 
שאין  להוכיח  כדי  לכולנו,  קורים 
ואנו  המצב  על  שליטה  שום  לנו 
משענות  לחלוטין.  אונים  חסרי 
ובטוחים  סומכים  שאנו  שונות 
בהם, כמו כסף, כח, כבוד, השפעה, 
הכל   - "קשרים"  פרוטקציה, 
יתמוטט ויתפרק בזה אחר זה. כמו 
כן, מי ששם מבטחו ומשענתו על 
צה"ל, משטרה, ביטוחים, רופאים, 
עצמו  ימצא  וכו',  בנקים  עסקים, 
משענת,  בלי  רחוק  הלא  בעתיד 
כמו שניבאו לנו חז"ל שנגיע למצב 
שנבין שאין לנו לאן לפנות ושאין 
לנו על מי להישען אלא על אבינו 
הולכת  עינינו  ולנגד  שבשמים. 

ומתגשמת הנבואה מלפני אלפיים 
שנה. ואיזה הוא חכם הרואה את 
לבדו.  בה'  מבטחו  ושם  הנולד 
היא  התאומים  מגדלי  קריסת 
דוגמא לכך, בהיותם סמל לעושר, 
קדמה, כח, ושליטת הכסף בעולם 
המהווה  ארה"ב  של  הסמל  שהם 
והכל  ישראל,  מדינת  של  משענת 
יכולה  היא  אין  עצמה  שעל  ראו 
אחרים.  על  לא  שכן  וכל  להגן, 
נהיה מופתעים  לא  יתרה מזאת- 
בעתיד.  נגדנו  היא תהיה  מדי אם 
נעשינו  קהים,  נעשו  חושינו 
אך  למצבנו.  ורדומים  שאננים 
ולהיות  עינים  לפקוח  עלינו 
כי  קשה.  והמציאות  מציאותיים, 
אסונות,  מחלות,  רואות  עינינו 
לכל  ומעל  דרכים,  תאונות  צרות, 
פיגועי ההתאבדות מבני ישמעאל 
ואשר  מעולם.  היו  שלא  הערבים 
להתגונן  אפשר  אי  הטבע  בדרך 
האחרונות  הצרות  בפניהם. 
וכל  הראשונות.  את  משכחות 
חברו,  משל  מרובה  צרתו  יום 
ופשוט, שה' רוצה מאיתנו משהו, 
והכל נועד להביא אותנו, את עם 
ישראל, לשוב אל ה'.                ∞

בדף זה ננסה להסביר את המתרחש לאחרונה בעולם בכלל, ובארץ בפרט, ע"פ דברי הנביאים וחז"ל ∞ טעון גניזהבס"ד

∫˙¯ÓÂ‡ ‡¯Ó‚‰
¨Ò¯ÙÓ ÏÈÁ˙‰ ˘„˜Ó‰ ˙È· Ô·¯ÂÁ

חורבן העולם 
יתחיל מפרס

 ÌÈ·¯ ÌÈ˘¯„ÓÂ ¯‰ÂÊ‰ ÔÎÂ

‡ÌÈ¯ÓÂ∫ גוג ומגוג

תתחיל מפרס
Â¢Ï ß¯Ù È˙·¯ ‡˙˜ÈÒÙ ß¯„Ó

שמלך  שנה  יצחק:  רבי  אמר 
המשיח נגלה בו, כל מלכי האומות 
 ÌÈ˙ÂÓÈÚÂ ¨˙ÂÓÁÏÓ© מתגרים זה בזה
 Æ®ÌÏÂÚ‰  È·Á¯  ÏÎ·  ÌÈÈÏÂÏÈÓÂ  ÌÈÈÈÂÊÓ

במלך  מתגרה   ®Ô‡¯È‡© פרס  מלך 
הערבי ©ø‰È„ÂÚÒ ø˜‡¯ÈÚ®¨ והולך מלך 
 Ï¢ÊÁ  Ïˆ‡  ˙‚ˆÈÈÓ‰© לאדום  הערבי 
 ¨®·¢‰¯‡  ‡È‰  ÂÈÓÈ·˘  ¨˙È¯ˆÂ  ‰È¯ÙÓÈ‡

ליטול עצה מהם וחוזר מלך פרס 
 Ô‡¯È‡© העולם  כל  את  ומחריב 
 È·Á¯· ‰ÓÁÏÓ Â‡ ¯Â¯Ë ˙ÂÏÂÚÙ· ‰ÏÈÁ˙Ó

Æ®‰Ï וכל אומות   ̆ÌÈÓÂÈ‡‰ ÈÙÎ ¨ÌÏÂÚ‰

ומתבהלים  מתרעשים  העולם 
ויאחזו  פניהם.  על  ונופלים 
 „ÁÙ© יולדה  כצירי  צירים  אותם 
‚„Æ®ÌÏÂÚ· È‡¯È‡‰ ¯Â¯Ë‰Ó ÏÂ וישראל 

מתרעשים ומתבהלים ואומרים: 
נבוא  להיכן  ונלך?  נבוא  להיכן 
אל  בני,  להם:  ואומר  ונלך?! 
לא  שעשיתי,  מה  כל  תתיראו! 
עשיתי, אלא בשבילכם! מפני מה 
אתם מתיראים? אל תיראו, הגיע 
 ‰Ê˘Î ∫¯˘·Ó ˘¯„Ó‰© !ימי גאולתכם
 ‰Ó Ì‰Ï ÔÈ‡ ¨Â„ÁÙÈ Ï‡¯˘È  ̆˙Â¯ÓÏ ¨‰¯Â˜
 ˙Â¯˘·Ó Â˘ÚÈ ÌÈ‡¯È‡‰˘ ˙Â¯ˆ‰ ¨„ÁÙÏ

שמעון  ר'  אמר   ®°‰ÏÂ‡‚‰  ‡Â·  ˙‡

מגביה  השעה  באותה  פזי:  בן 
השמים,  עד  למשיח  הקב"ה 
מפני  כבודו,  מזיו  עליו  ופורש 
פרסיים  מפני  העולם,  אומות 

(איראניים) הרשעים.

והדברים מדברים בעד עצמם

 ÂÓÎ  ÌÏÂÚ‰  ¨¯¯ÂÚ˙‰Ï  ÌÈ·ÈÈÁ  ÂÁ‡  ¨Ò¯Â˜  ÏÎ‰  ¨˜˙˜˙Ï  ÍÈ˘ÓÓ  ÔÂÚ˘‰
 ÛÂÒ‰ Æ˙Â¯È‰Ó· ·¯˜˙Ó ÛÂÒ‰ Æ·Â¯˜‰ „È˙Ú· ÌÈÈ˙Ò‰Ï „ÓÂÚ ¨ÂÈ˘ÎÚ ‡Â‰˘
 ‡ÏÏ Í¯„Ï ¨ÌÂ˙Ò ÈÂ·ÓÏ ÚÈ‚‰ ÌÏÂÚ‰ Æ¯Â¯· ÍÎ ÏÎ ‰Ê ¨‰Ê ˙‡ ÌÈ˘È‚¯ÓÂ ¨ÚÈ‚Ó
 ¨ÔÂÁËÈ··Â  ¨‰¯·Á·  ¨‰ÏÎÏÎ·  ¨ÍÂÈÁ·  ∫˙ÈÏËÂË  ‰ÒÈ¯˜Â  ¯·˘Ó  ı¯‡·Â  Æ‡ˆÂÓ

°°ÏÊÂ‡ ÔÓÊ‰

 È¯·„ ÏÎ ¨ÌÈ˘¯„Ó‰ ÏÎ ¨˙Â‡Â·‰ ÏÎ Æ¯˙ÂÈ· ˙ÈÏ¯Â‚ ‰ÙÂ˜˙· ÌÈ‡ˆÓ Â‡ ÂÈ˘ÎÚ ˜ÂÈ„·
 Æ˙ÂÈÓ˘‚·Â ˙ÂÈÁÂ¯· ÆÌÏÂÚ· ÌÈÏÂ„‚ ÌÈÎÏ‰Ó ÂÚˆ·˙È ‰·Â¯˜‰ ‰ÙÂ˜˙·  ̆ÌÈÊÓ¯Ó Ï¢ÊÁ
 ÆÔÓ‡  ¨ÂÈÓÈ·  ‰¯‰Ó·  ÆÏ‡¯˘È  ÌÚ  Ï˘  ‰ÓÏ˘‰  ‰ÏÂ‡‚Ï  ‰¯‰Ó·  ÂÏÈ·ÂÈ  ÂÏ‡  ÌÈÎÏ‰Ó

øøÌÓÂ‡‰ ˙È¯·‰ ˙Âˆ¯‡ ˙ÂÂ‡‚ ˙ÒÈ¯˜
 ÌÈ‚Â¯‰ ÌÈÏÈÈÁ ÈÙÏ‡Â ˙Â‡Ó È˜¯ÈÚ‰ ıÂ·‰ ∞ ÌÈ‚Â¯‰ ÈÙÏ‡ ÌÈÓÂ‡˙· ÚÂ‚ÈÙ ∞
 ÌÈËÈÏÙ ÈÙÏ‡ ˙Â‡Ó ¨ÌÈ‚Â¯‰ ˙Â‡Ó Ì˘ ˙Â˘Á¯˙Ó˘ Ô˜È¯Â‰‰ ˙ÂÙÂÒ ˙¯Â˘ ∞

האם מפלת ארצות הברית מגאוותה 
החלה ? ? ?

הנביא עובדיה (פרק א) מתאר 
את מפלת אדום (ארה"ב) באחרית 

הימים... מדהים !!

ַלע  ּסֶ ְבַחְגֵוי  ׁשְֹכִני  יֶאָך  ִ ִהּשׁ ָך  ִלּבְ ְזדוֹן  (ג) 
ִלּבוֹ ִמי יוִֹרֵדִני ָאֶרץ:  ְבּתוֹ אֵֹמר ּבְ ְמרוֹם ׁשִ

לישב  שעלית  (ג)  המלבי"ם: 
במרומו של עולם, ואומר בלבו מי 
יורידני ארץ - ר"ל שע"י שהאמונה 

הזאת תתפשט מאוד עי"כ תתנשא 
עד  הימים  מלכות אדום באחרית 
שלא תירא משום אדם, וה' משיב 

לה, דע כי גם.

ּכוָֹכִבים  ין  ּבֵ ְוִאם  ר  ׁשֶ ּנֶ ּכַ יּהַ  ְגּבִ ּתַ ִאם  (ד) 



שבשנים  מקרי  זה  האם 
אירופה...  כל  כמעט  האחרונות 
הודו,  בודפשט,  פראג,  הונגריה, 
סין,  מקסיקו,  ויטנאם,  בנגלדש, 
ונהרות  מגשמים  מוצפים  ועוד... 
על  דיברנו  לא  ועדיין  עולים?? 
והטייפונים  וההוריקנים  הצונמי, 
האחרונים.. הרים הוצפו, מיליוני 

מפונים... אלפי הרוגים...

קרה  שמשהו  רושם  עושה 
בכל  מעניין:  בעיתוי  העולם  בכל 
הזמן.  באותו  קורה  זה  המקומות 

במקרה ? ! 

צ"ג  במזמור  כתובה  התשובה 
בתהילים: "ה' מלך, גאות לבש"  

על  בבירור  מרמז  מלך"  "ה' 
"והיה  הכתוב  שיתבצע  התקופה 

והמזמור  הארץ".  כל  על  למלך  ה' 
"גאות"  במושג  דווקא  משתמש 
לנו  לומר  כדי  "גאווה",  ולא 
נהרות.  של  גאות  על  שמדובר 

(כמבואר בהמשך)

יותר  עוד  קולע  המשך המזמור 
בתקופה הנוכחית: 

"נשאו נהרות, ה', נשאו נהרות 

ם אוִֹריְדָך ְנֻאם ה': ָ ָך ִמּשׁ ים ִקּנֶ ׂשִ
המלבי"ם: (ד) אם תגביה 
בין  וגם אם תגביה   - כנשר 
כוכבים - אומר אני לך שים 
שמשם  כדי  שמה!   - קנך 
אורידך נאום ה' - כי הנופל 
מסוכן  אינו  נמוך  ממקום 
שתשים  אצווה  ולכן  כ"כ, 
קנך בין כוכבים כדי שתגדיל 
להפיל  שרוצה  כמי  מפלתך, 

גבוה  למקום  ומעלהו  אויבו  את 
העומק  אל  משם  שיפילו  כדי 
היא  זו  ונבואה  מפרקתו,  ותשבר 
תגדל  הימים  שבאחרית  עתידה 
מלכות אדום ותגבה למעלה ראש 

ומשם יוריד אותה ה'

עניין  את  כאן  עד  ראינו 
וכן  גאוותם,  והורדת  השפלתן 
"אם בין כוכבים שים קנך" (אולי 
גם רמז למעבורת החלל קולומביה 
סופך  הפסגות  ממרומי  שנפלה) 

לרדת וליפול..

אּו ְלָך ִאם ׁשוְֹדֵדי ַלְיָלה  ִבים ּבָ ּנָ (ה) ִאם ּגַ
ם ּיָ ֵאיְך ִנְדֵמיָתה ֲהלוֹא ִיְגְנבּו ּדַ

ידמה  זה  פי  (ה), על  המלבי"ם: 
שנכנסים  כגנבים  האויבים  את 
הבית,  בעל  בידיעת  שלא  בסתר 
ושואל הלא אם באו לך גנבים איך 
אם  מזה  ויותר  וישנת,   - נדמית 
באו לך שודדי לילה - שהשודדים 
מן  יותר  רעש  קול  משמיעים 
ולא  בשינה  נדמית  איך  הגנבים, 
ולמה   - דים  יגנבו  הלא  הרגשת, 

לא הקיצות משנתך לגרש אותם?

הרב  משווה את האויבים לגנבים 
בעה"ב  ידיעת  בלא  שנכנסים 

(מתאבדים, פ' בתאומים?) 

ְבִריֶתָך  י  ַאְנׁשֵ ּכֹל  חּוָך  ּלְ ׁשִ בּול  ַהּגְ ַעד  (ז) 
לֶֹמָך י ׁשְ יאּוָך ָיְכלּו ְלָך ַאְנׁשֵ ִ ִהּשׁ

המלבי"ם: (ז) עד - משיב שזה 
אנשי  שכל  תחבולה  ע"י  היה 
עד  אותך  ולוו   - שלחוך  בריתך 
ארצך  מגבול  שתצא   - שהגבול 
להלחם עם האויב והם הלכו אתך 
הברית  אנשי  הם  (באשר  לעזרך 
במלחמה),  לעזרך  שמחויבים 

במלחמה  אותך  עזרו  לא  אבל 
הגבול  עד  אתך  שהלכו  מה  רק 
לבדך,  שתלחם  אותך  הניחו  ושם 
באויב  להלחם  יוצאת  ארה"ב 
(לעירק)  ארצה  לגבולות  מחוץ 
לאומית  בין  קואליציה  מארגנת 
שתבוא איתה להתקיף, כיום היא 
כמעט  לבד  שם  בדמה  מתבוססת 
(וכן  מעירק!!  כבר  יצאו  כולם 
במלחמת  בריתה"  "בת  סעודיה 
חוטפי  הגיעו  משם  המפרץ, 

המטוסים).

איך  רואים  הנבואה  בהמשך 
העוולות  כל  על  בהם  נוקם  שה' 
השנים  במשך  ליהודים  שעשו 
מאז חורבן הבית ועד ימינו אנו... 
מוחלטת  הכמעט  להשמדתם  עד 
במלחמת גוג ומגוג... ולוואי שנזכה 
על  הגויים  כל  כשיבואו  לראות 

(שנראה  למלחמה  ירושלים 
וה'  מתמיד..)  קרוב  כיום 
שהצרו  הגויים  מכל  יפרע 
שניסי  גלויים,  בניסים  לנו 
קטנים  יהיו  מצרים  יציאת 

לאומת ניסים אלו...

והנה אנחנו רואים בשנים 
שארה"ב  איך  האחרונות 
נוחלים  בוש..  גוג  בראשות 
רק  שזה  ואיך  מה'  מכות 
ההוריקן  סופות  למשל  מתעצם, 
מה  אחרי  שעקב  ומי  האחרונות, 
שקרה שם בסופת ההוריקן, ראה 
בבירור את אפסות כוחו המוחלטת 
במחזות  האדם,  של  וכישלונו 
שבורחים,  אנשים  מיליוני  של 
רק  וזו  התחנות  מכל  שאזל  דלק 
המעצמה  ארה"ב  ההתחלה... 
שמשקיעה  בעולם"  "הגדולה 
אסטרונאוטים  לשנע  מיליארדים 
לחלל מבקשת תרומות מאירופה, 
"החזקה  המעצמה  נשיא  וכן 
בעולם" אמר: "מי שלא צריך דלק 
(מה  מספיק!!  אין  כי  יקנה"  שלא 
גם שמקום הסופה שנפגע אנושות 
ארבעת  מבין  שלושה  על  נמצא 
מאגרי הנפט הרזרביים שלה שזה 
בסיס הקיום של החיים של היום, 

וזה לא ב"מקרה") 

הרב דסלר, בספר
"מכתב מאליהו"
(ח"ג) על קריסת אדום

ומתגלה  צומחת  משיח  מלכות 
ידי  שעל  אדום.  מלכות  מתוך 
עולה  אדום  מלכות  של  חורבנה 
ומתגלה מלכות שמים – 'והיתה לה' 
יבוא  אדום  של  חורבנה  המלוכה'. 
רק על ידי חורבן העולם הזה. כאשר 
למצב  העולם  את  הקב"ה  מביא 
שיסודות חיי העולם הזה יתמוטטו: 
השלווה תתערער, חיי הפרט יהפכו 
וכל  ויסורים,  פחד  דאגה,  לחיי 
אימת  תחת  יעמוד  כולו  העולם 
כל,  לעין  יתגלה  אז  וחורבן,  הרס 
וגאותו  אדום  של  שהתרברבותו 
הבריאה,  בכיבוש  התקדמותו  על 
אז  לאבדון,  רק  מביאים  כביכול, 
'ועלו   – משיח  של  אורו  יתגלה 
את  לשפוט  ציון  בהר  מושיעים 
ביטול  השגת  ע"י  רק  כי  עשו...  הר 
מסוגלים  הזה,  העולם  ואפסות 
במבט  ולראות  להתרומם  אדם  בני 
ואז  אדום  מלכות  ותתבטל  רוחני, 

יתגלה אורו של משיח.

דברים הללו שאמר הגרא"א לפני 
לעיניהם  מתגלים  שנה,  כחמישים 
שכן  אדום,  מלכות  של  המשתאות 
קריסת בניני התאומים נעשתה על 

ידי מטוסי ארה"ב בעצמם!

ההתפתחויות  כן,  וכמו 
הדור  של  הגדולות  הטכנולוגיות 
מרחיקת  וההתקדמות  האחרון 
כימיה,  ההנדסה,  בתחומי  הלכת 
ויתר  האטום,  חקר  ביולוגיה, 
דברים  אותם  כל   – המדעים 
להוכיח  אדם  ניסה  שבאמצעותם 
ולשלוט  לכבוש  באפשרותו  שיש 
על הטבע, הם בעצמם מהווים כרגע 
לעולם,  ביותר  הגדול  האיום  את 
שעל ידיהם ניתן ליצור כלי משחית 
אותם  וגם  אבותינו.  שיערו  שלא 
המצאות מועילות שלכאורה הועילו 
בטווח  מתבררות,  לאנושות  רבות 
ביותר  הגדולה  כאימה  הרחוק, 
הטבעי  בסדר  שינוי  כל  כי  לעולם, 
של הקב"ה, מתגלה בסופו של דבר 
כדור  (חימום  הפיך  בלתי  כהרס 
רח"ל.  הוריקנים)  סופות   = הארץ 
מסמל  הפכה  שההתקדמות  נמצא 
למקור  והשמחה  השלוה,  הגאוה, 

ההכנעה, האימה, והפחד, רח"ל.

ואין לנו על מי להישען
רק על אבינו שבשמים!!

®Í˘Ó‰© øøÌÓÂ‡‰ ˙È¯·‰ ˙Âˆ¯‡ ˙ÂÂ‡‚ ˙ÒÈ¯˜

ארה"בישראל

 אלפים נהפכו לפליטים וחסרי 
עבודה ושוכנו במקומות שונים

מאות אלפים נהפכו לפליטים 
וחסרי עבודה ושוכנו במקומות 

שונים
חוסר אונים כללי, מעשי ביזה 
בבתים הנטושים ע"י חיילים 

וסתם גנבים

חוסר אונים ויאוש מוחלט, מעשי 
ביזה, וכנופיות רצח, באזורים 

הנטושים

פעם ראשונה שראש הממשלה 
אישר להשתמש בחיילים 

למשימות הפינוי

פעם ראשונה שהנשיא אישר 
להשתמש בחיילים למשימות 

הפינוי האזרחיות

ת.ז בכניסות ליישובים שהקשו 
על אורח חיים תקין, אישור חזרה 
של בעל הבית כדי לעזור באריזה, 

וכמובן פינוי כפוי ובכוח!

התושבים קיבלו אישור לחזור 
לזמן מוגבל לבתים ולקחת 

חפצים יקרי ערך, ואחרי הצגת 
ת.ז בכניסות לעיר, ומי שלא רצה 
להתפנות פונה עי' חיילים בכוח 

לתוכנית  ישראל  דחיפת  עקב  משמים  כעונש  היתה  הסופה  גדולים  רבנים  ולדעת 
ההתנתקות, שהרי "מידה כנגד מידה" לא בטלה מן העולם, שימו לב לפרטים הדומים:

נהרות עולים, הצפות בכל העולם, מה קורה כאן??



קולם, ישאו נהרות דכים. מקולות 
ים,  משברי  אדירים  רבים,  מים 
הללו  והפסוקים  ה'  במרום  אדיר 
אין  ואפילו  עצמם,  בעד  מדברים 
שהקב"ה  הסימן  בפרשנות.  צורך 
המים  הוא  למלוך  בקרוב  עומד 

הרבים של הנהרות. 

במדרש שוחר טוב (תהלים צג) 
שהגויים  שלאחר  הפרוש,  הובא 
הרי  בגלויות,  ישראל  את  דיכאו 

שבעת הגאולה: "עכשיו יבואו גם 
(את  אותם  וידכאו  (הנהרות)  הם 

הגויים)". מדהים ! !

ובמדרש בראשית רבה (נח פר' 
הסימנים  שאחד  נכתב  יא)  ל"ד, 
פקיעת  הוא  הגאולה  עת  של 
הברית שנכרתה שלא להביא יותר 

מבול בעולם.

אגב, אחד הסימנים של הגאולה 
בר  שמעון  רבי  בשם  המובאים 

אחרית  ב"אוצרות  (הובא  יוחאי 
הימים" חלק ב) הוא שכל העולם 
להביא  עומד  הקב"ה  האם  יתהה 

מבול לעולם

"אם ראית דור שצרות רבות באות 

עליו כנהר חכה לו", ותמיד נשאלה 

הרי  כנהר?  דוקא  למה  הקושיה: 

אין מילה אחת של חז"ל שנאמרה 

לריק ח"ו.                                ∞

אמר רב יוחנן משחרב בית המקדש 
וניתנה  הנביאים  מן  נבואה  ניטלה 

לשוטים ולתינוקות. (בבא בתרא יב)

שגליה  ישראל  לעם  מסרים  לב:  שימו 
מסרה כבר לפני מספר שנים, כשהכול היה 

כל כך רגוע:

כולנו חייבים להעיר מיד את הנרדמים, כי 
בקרוב ביותר יתחיל כל העולם הזה לגעוש 
לחץ  בסיר  כמו  ואיומה,  עצומה  כמרקחה 
אחד גדול ואנחנו נהיה עדים בקרוב ביותר 

לגילויים מדהימים ועצומים. 

אני רק יכולה שוב לומר שבקרוב מאוד כל 
לא  מאוד  להיות  ויתחיל  תשתנה  התמונה 
רגוע בכל העולם! זעזועים רבים בכל התבל. 
השקט הנוכחי יעלם ואנו נהיה עדים לרצף 
אירועים  השני,  אחרי  האחד  אירועים  של 
המקדימים לגאולה הקרובה כל כך בעזרת 

השם יתברך! 

תכונה  תהיה  איומים,  זעזועים  יתחילו 
אחת  כמרקחה  יהיה  העולם  כל  עצומה, 
גדולה! יהיה המון מתח והתנגשויות רבות 
בין עמים וארצות ואלה יהיו ההכנות ל"גוג 
להשתנות  הולך  הכל  נמנע.  הבלתי  ומגוג" 
ברוחניות  וגם  בגשמיות  גם  הקרוב  בזמן 
והכל יהיה בתזוזה: הרים, יבשות, אנשים, 
ובקרוב  ויזוע  ינוע  הכל  גייסות...  צבאות, 

מאוד הגאולה המיוחלת של עם ישראל.

גליה   20 בעמוד  הנשמה  סודות  בחוברת 
ימותו  המונים  טבע,  אסונות  יהיו  כתבה: 
שיהיה  כתבה  גליה  ומלחמות,  ממחלות 
העופות  שפעת  (אולי  מגפות,  סבל,  המון 
לידת  נורא.  צער  חולאים,  שמתקרבת??) 
תלוי  הכל  בפתח.  כבר  משיח  ימות  עולם 
הגאולה!  מהלכי  את  לקבוע  בידינו  בנו, 

בידינו לבטל את הגזירות. 

היום  מקבלים  משמים  רצון,  בעת  אנחנו 
שבשמים.  לאבינו  לחזור  שירצה  יהודי  כל 
מי שעוזר לעצמו מקבל עזרת שמים אדירה 
בעוצמה  הכל  כשיתחיל  ביותר.  ועצומה 
אדירה יהיה הרבה יותר קשה לחזור לאבינו 
כל  גם  וכך  קשים  יהיו  הזמנים  שבשמים. 
שנים  של  והרגלים  החיים  תהליכי  שינוי 
רבות. בזמן משבר הרבה יותר קשה לשנות 
כללי חיים והרגלים שניקנו עם הזמן. כעת 
נותן  הוא  ברוך  הקדוש  לכך,  נהדר  זמן  זה 
באהבה,  אליו  לחזור  הזדמנות  לכולם  לנו 
זו  תקופה  שלו!  בקצב  אחד  כל  בנועם, 
אנחנו  ישתנה!  והכל  מאוד  בקרוב  תחלוף 
חייבים לעשות את הצעד הראשון ומשמים 
ימשיכו ויגישו לנו את כל העזרה הנדרשת! 

בזמן המשיח שערי תשובה ננעלים!

המסרים מזכירים את תקופת הנביאים.

מן  המסרים  שלי,  יקרה  אמא  גליה: 
את  מזכירים  המוח,  ופגועי  האוטיסטים 
והיתרו  היתרו  אשר  הנביאים,  תקופת 
לעם  נתנו  שמשמים  ומאחר  ישראל  בעם 
על  בתשובה  לחזור  זמן  המון  ישראל 
פשעיהם ורוע מעלליהם, העם טעו לחשוב 
שדברי הנביאים הם הבל וריק ואין בכוחם 
להתגשם. וכאשר קרו הדברים ביתר שאת, 
חורבן  קשים,  ייסורים  עמינו  על  ונחתו 
וגלות, הבינו עם ישראל שכל דברי הנביאים 
היו אמת, אך הכל היה כבר מאוחר מדי! כי 
מידת הדין כבר החלה לפעול בעולם מבלי 

יכולת לסגת. הגזרה אז יצאה לפועל!
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י,  בספר ירמיה, פרק כט, פסוק 
נכתבה הנבואה הבאה:

ְלָבֶבל  ְמלאות  ְלִפי  י  ּכִ ה  ָאַמר  כֹה  י  ּכִ
ַוֲהִקמִֹתי  ֶאְתֶכם  ֶאְפקֹד  ָנה  ׁשָ ְבִעים  ׁשִ
ֶאְתֶכם  יב  ְלָהׁשִ ַהּטוֹב  ָבִרי  ּדְ ֶאת  ֲעֵליֶכם 

ה: קוֹם ַהּזֶ ֶאל ַהּמָ
השנה  כשתהיה  אומר  הפסוק 
תקופת  תבוא  לבבל  השבעים 
אבל  הסופית.  הגאולה  תחילת 
בבל המקורית לא מלאה 70 שנה, 

אלא נכבשה כשהייתה בת 69 

עצמאית  מדינה  קמה  לא  מאז 
 ,1932 אוקטובר  עד  בבל  באזור 
עצמאות.  עיראק  קיבלה  שאז 
השנה  בתחילת   ,2002 באוקטובר 
עיראק  סיימה  תשס"ג,  העברית 
השנה  והחלה  ה-70.  השנה  את 
שנת  את  הנבואה,  לפי  שמהווה, 

המפנה לקראת הגאולה הסופית.

והנה, נבואה זו ניתנה ע"י הנביא 
לפני חורבן בית ראשון, עוד לפני 
בלשון  היא  הזו  הנבואה  הגלות. 
הלשון  שזו  ("אפקוד"),  פקידה 
האחרונה  לגאולה  המשמשת 
כמו  דניאל,  חז"ל)  שפרשו  (כמו 
שהנבואה  ידע  ישראל,  גדולי  כל 
האחרונה,  לגאולה  מתייחסת  הזו 
בבבל,  הראשונה  בגלות  ובהיותו 
אל  מתייחסת  שהנבואה  חשב 
הגלות הזו, ושהם ישובו ב"מלאת 
לבבל שבעים שנה", ויגאלו ויבוא 
משיח בן דוד, וייבנה בית המקדש, 
בדניאל  חורבן.  אחריו  שאין  בנין 

ט, ב-ג, מסופר:

ְלָמְלכו (של דריוש המדי)  ַאַחת  ַנת  בׁשְ
ִנים  ָ ר ַהּשׁ ָפִרים ִמְסּפַ ּסְ בינִֹתי ּבַ אלּ ִ ִנּיֵ ֲאִני ּדָ
ִביא  ַהּנָ ִיְרִמָיה  ֶאל  ה  ְדַבר  ָהָיה  ר  ֲאׁשֶ
ָנה  ְבִעים ׁשָ ם ׁשִ ַלִ ְלַמּלֹאות ְלָחְרבוֹת ְירּוׁשָ

ַני ֶאל ה' ָנה ֶאת ּפָ ָוֶאּתְ
כלומר, דניאל בדק את הנבואה 
הולך  לא  שזה  והבין  ירמיה  של 
לקרות בדור שלו. ומדוע? ראשית, 
נכבשה  המקורית  שבבל  מפני 
בשנת ה 69 לעצמאותה, בתקופת 

ובנבואה  נבוכדנצאר,  של  שלטונו 
שכשימלאו  כתוב  ירמיה  של 
היא  ואז  לבבל  שנה  שבעים 

תיכבש, אז תבוא הגאולה.

לא  מדוע  שואל  המדרש  גם 
שיר  מדרש  הנבואה ?  התקיימה 
מצב  מביא  ג),  (פר'  רבה  השירים 
הנביא,  לדניאל  באים  שישראל 
הנבואה  מדוע  אותו  ושואלים 
של  תגובתו  עדיין.  התקיימה  לא 

דניאל הנביא מדהימה. 

לי  תביאו  להם,  אומר  הנביא 
את ספר ישעיה, ואז הוא מתחיל 
לקרוא בו עד שמגיע לפסוק "משא 
(ישעיה  בנגב"  כסופות  ים,  מדבר 
מתאר  בישעיה  הזה  הפרק  כ"א). 
(בתקופת  בעבר  בבל  מפלת  את 
לבוא,  לעתיד  וכן  ומדי)  פרס 
כלומר, כאשר דניאל הנביא נשאל 
לגבי קיום הנבואה של מה שיקרה 
לבבל,  שנה  שבעים  סיום  עם 
לחכות  שצריך  להם  עונה  הוא 
סימן  כלומר  בבל,  של  לפורענות 
סיום  לאחר  אכן תבוא  שהגאולה 
השבעים שנה אם בבל לאחר ה- 
70 שנה תיכבש ע"י זרים ! ! אם זה 
יקרה זה אומר שהגאולה הסופית 
שאין אחריה שעבוד תבוא לאחר 

מכן ! ! ! 

רמזו  שחז"ל  לפרש  יש  כן,  אם 
התקופה,  לגבי  גדול  רמז  כאן  לנו 
שלנו והנה, ממש "במקרה" חוסל 
המשטר  שנה   70 אחרי  בדיוק 
נכבשה  ובבל-עיראק  העיראקי, 
כפי  בדיוק  זרים,  ידי  על  שוב 

שמבואר בנביאים!!!   

שמובא  הפסוק  מדהים  עוד 
דניאל  אותו  שקרא  מישעיה 
הנביא לגבי פורענות בבל: "משא 
(רש"י  בנגב"  כסופות  ים  מדבר 
במקום: "הנבואה הזאת על בבל"), 
האסוציאציה  זה  שבפסוק  הרי 
כשאנו  שעולה  הראשונה 
שומעים "סופות בנגב" זה "סופה 
של  שמה  מדבר),  (נגב=  במדבר" 

עפ"י  הראשונה  המפרץ  מלחמת 
הנבואה  ואומרת  האמריקאים, 
תבוא  בבל  של  שהפורענות 
תתנהל  כלומר  בנגב",  "כסופות 
"סופה  ע  צ  ב  מ  ל  דומה  באופן 

במדבר". מ ד ה י ם !  ! 

נכבשה  הראשונה  בבל  אגב, 
(כמפורט  דריוש  ע"י  והוחרבה 
את  המנבא  הפסוק  בדניאל). 
הדורות  בסוף  מבבל  הנקמה 
בבל  "בת  אומר:  קל"ז,)  (תהלים 
את  לך  שישלם  אשרי  השדודה, 
שיאחז  אשרי  לנו,  שגמלת  גמולך 
הסלע".  אל  עולליך  את  וניפץ 
לשון  שנאמר  לב  לשים  וצריך 
"ניפץ",  ולשון עבר  "יאחז",  עתיד 
כביכול מי שניפץ בעבר הוא יעשה 
וה"מצודות"  בעתיד.  גם  זאת 
השדודה,  בבל  כך:  "בת  מפרש 
אשר סופך להיות שדודה על ידי 

דריוש המדי" 

ה"מצודות"  על-פי  גם  כלומר, 
גם  זאת  יעשה  בעבר  שניפץ  מי 
בעתיד, וזהו "דריוש". וכבר נאמר 
נ"ח  דף  (שמות,  הקדוש  בזוהר 
ע"ב) שלעתיד לבוא הקב"ה יחזיר 
של  המלכים  את  (בגלגול)  לחיים 
מיהו  כן,  ואם  הישנים.  הדורות 
דריוש של היום? ידוע שגילגולים 
השמות,  של  בגימטריות  רמוזים 
וראו פלא:  דריוש עולה בגימטריה 

בדיוק: ג'ורג' בוש ! ! !

כלי המשחק



והיתר  איסור  דאיהו  ורע  דטוב  ואילנא 
טומאה וטהרה לא שלטא על ישראל יתיר, דהא 
דאילנא  מסטרא  אלא  ליהוי  לא  דילן  פרנסה 
ולא  דרע  מסטרא  קשיא  לא  תמן  דלית  דחיי, 
רוח  "ואת  דכתיב  הטומאה,  מרוח  מחלוקת 
יתפרנסון  דלא  הארץ",  מן  אעביר  הטומאה 
דאכלין  דטוב,  ת"ח מעמי הארץ אלא מסטרא 
טהרה כשר היתר, ולא מערב רב דאכלין טומאה 
פסול איסור, דאינון מסאבין דמסאבין גרמייהו 
נשג"ז  דאיהי  דלילית  בנוי  דאינון  בגין  בנשג"ז, 
חזרין לשרשיהו, ועלייהו אתמר (ישעיה יד) "כי 

משורש נחש יצא צפע".

לקראת הגאולה תלמידי החכמים 
לא יקבלו יותר את פרנסתם מהערב 
ורע  טוב  הדעת  בעץ  הנרמז  רב 
ובטומאה (מה שמסביר את הפסקת 
התורה),  למוסדות  התקציבים 
מ"עץ  תגיע  שלהם  הפרנסה  אלא 
שהפרנסה  הזוהר  מסביר  החיים". 
שמיים  יראי  מאנשים  תגיע  שלהם 
מהערב  ולא  והיתר,  כשר  האוכלים 
וטומאות  טרפות  שאוכלים  רב 

במשכבים  עצמם  את  ומטמאים 
אסורים. 

בשמא  עלך  באומאה  מהימנא:  רעיא  א"ל 
ד-ד' לא תאחר בכל יכולתך דהא אנא בצערא 
איש  אין  כי  וירא  וכה  כה  ויפן  ב)  (שמות  סגי, 
קבורה  בהאי  צערא  מהאי  לי  לאפקא  לי  עוזר 
דאתמר עלי (ישעיה נג) ויתן את רשעים קברו 
ולא אשתמודען בי ואני חשיב בעינייהו בין ערב 
דחכמת  בינייהו  דסרח  מת  ככלב  רשיעייא  רב 
וקרתא  קרתא  בכל  בינייהו  תסרח  סופרים 
ובכל אתר דישראל מפוזרין בינייהו בין מלכוון 
ואתהדרו אינון ערב רב רעיין על ישראל עאנא 
לד)  (יחזקאל  בהו  דאתמר  הוא  בריך  דקודשא 
לון  ולית  אתם  אדם  מרעיתי  צאן  צאני  ואתן 
יכולת למעבד טיבו עם ת"ח, ואנשי חיל ויראי 
חטא מסובבים מעיר לעיר ולא יחוננו ומחרימין 
ערב רב בינייהו ולא יהבין לון באתרין סגיאין 
אלא דבר קצוב דלא יהא תקומה לנפילו דלהון 

ואפילו חיי שעה.

עם  כביכול  מדבר  רבינו  משה 
אליהו הנביא, אודות עצמו כביכול 
גואל  גם  הוא  ראשון  גואל  (שהרי 
הימים,  אחרית  בתקופת  אחרון) 

משביע  אני  כך:  בערך  לו  ואומר 
(בבשורת  תתעכב  שלא  אותך 
הגאולה), כי אני נמצא בצער גדול! 
ואין מי שעוזר לי לצאת מהצער הזה. 
רב  הערב  של  בעיניהם  נחשב  ואני 
התקיים  שאצלם  משום  מת,  ככלב 
(גועל  תסרח"  סופרים  "חוכמת 
מקום  בכל  ולומדיה),  לתורה  ובוז 
רב  הערב  וחזרו  בישראל,  ומקום 
ונעשו מנהיגים של ישראל צאנו של 
הקב"ה, ואין לערב רב יכולת לעשות 
ואנשי  חכמים,  תלמידי  עם  טוב 
חייל ויראי חטא עוברים מעיר לעיר 
(לבקש תרומות למוסדות התורה), 
שיתן),  מי  כמעט  (ואין  יחוננו  ולא 
ולא  רב,  הערב  להם  ומחרימים 
("דבר  תקציבים  אלא  להם  נותנים 
מדולדלים,  הזוהר)  בלשון  קצוב" 
וזה מכוון מלמעלה כדי שלא תהיה 

לערב רב תקומה בנפילתם

ויראי חטא בצערא  חיל  ואנשי  וכל חכמים 
ד)  (איכה  ככלבים  חשיבין  ביגונא  בדוחקא 
בנים המסולאים בפז איכה נחשבו לנבלי חרש 
בראש כל חוצות, דלא אשכחו אכסניא בינייהו. 
בחדווא  בשלוה  עתירין  אינון  רב  ערב  ואינון 
בלא צערא בלא יגונא כלל. גזלנין! מארי שוחד! 
דאינון דיינין רישי עמא (בראשית ו) "כי מלאה 
ה)  (איכה  עלייהו אתמר  הארץ חמס מפניהם" 

"היו צריה לראש".

וכל החכמים ואנשי החייל ויראי 
והם  וביגון,  בדוחק  בצער,  החטא 
בהם  ומתקיים  ככלבים,  נחשבים 
המסולאים  "בנים  באיכה  הפסוק 
בפז איכה נחשבו לנבלי חרש בראש 
כל חוצות", והם לא מוצאים מנוח. 
ואילו הערב רב הם עשירים, בשלוה, 
הם  בכלל.  ויגון  צער  בלי  בשמחה, 
אלו  והם  שוחד!  לוקחי  גזלנים! 
מלאה  "כי  העם,  וראשי  השופטים 
הארץ חמס מפניהם", ועליהם נאמר 
באיכה "היו צריה לראש".          ∞

קריסת 
הכלכלה

דוהרת  הגלובלית  הכלכלה 
מיתון  של  מצב  לקראת 
עולמי  הכלל  הסחר  עמוק, 
חריפה  מהאטה  סובל 
ביותר. בישראל מאות אלפי 
מובטלים ועוד עשרות אלפים 
צפויים בשנה הקרובה. מיתון 
בתי  נסגרים,  קשה, מפעלים 
מלון נעולים, תיירות בשפל. 
בכל  למעשה  היא  הפגיעה 

אחד מהענפים הכלכליים.

(דף  סוטה  במסכת  הגמרא 
מט' ב) מתארת את התקופה 
אחד  הגאולה  שלפני 
שם  שמובאים  הסימנים 
היוקר  דמשיחא  "בעקבתא 

יאמיר".

צז'  (סנהדרין  אחר  במקום 
דוד  בן  "אין  חז"ל  אמרו  ב) 
מן  פרוטה  שתכלה  עד  בא 

הכיס". 

הסממנים   אחד  כלומר, 
המובהקים של בוא המשיח, 
אין  הכלכלה.  קריסת  הוא 
העוברים  שהתהליכים  ספק 
חלק  הם  הכלכלה  על  כיום 
מובהק מסימני התקופה של 

"עיקבתא דמשיחא"

האם מצבנו הכלכלי, במיוחד אצל לומדי התורה, והשחיתות הכלכלית היו צפויים?
ותאמין!! קרא  ואילך),  קכ"ד  דף  (במדבר  מהימנא  ברעיא  הקדוש  הזוהר  לשון  הנה 

וכל זה כבר התקיים, הרי אנחנו חיים את זה...

ישר  שכל  בעל  כל  יקר  יהודי 
גודל  את  מבין  הדברים  את  שרואה 
בתקופה  ושאנחנו  השעה,  וחומרת 
גורלית,  מאד  מאד  אבל  היסטורית, 
זו  כי  יתגלה משיח צדקנו,  שבסופה 
זכינו  ולא  והיות  הבריאה!  מטרת 
מרצון,  בעבר  מזכויותינו  להיגאל 
אותנו  מביא  שהקב"ה  הזמן  הגיע 
כהרמב"ם  מכות  ע"י  זה  את  לרצות 
הידוע "מכים אותו עד שיאמר רוצה 
אני", ולנגד עינינו מתקיימת הנבואה 
את  כצרוף  "וצרפתים  י"ג:  בזכריה 
הזהב.  את  כבחון  ובחנתים  הכסף 
אותו,  אענה  ואני  בשמי  יקרא  הוא 
ה'  יאמר  והוא  הוא  עמי  אמרתי 
ה'  שעתה  היא  והכוונה  אלוהי". 
מצרף ובוחן אותנו ע"י צרות וקשיים 
שונים ומי שיקרא בשמו ויאמר לה' 
ויקבל על עצמו את  אתה האלוקים 

עול מלכותו, הוא יחיה.
ופשוט הוא שמי שמתלבש כשומר 
ואפילו  כזה,  נראה  ומצוות  תורה 
בלבו  אך  המצוות  מן  חלק  מקיים 
כזה  אדם  השם,  מן  רחוק  ובמעשיו 
אמונה  בעלי  רק  מעמד.  יחזיק  לא 
"וצדיק  כמ"ש  יחיו,  חזקים  ובטחון 
האסונות  כל  לכן  יחיה"  באמונתו 
שיש היום בארץ ובעולם זה כביכול 
הצרות  שכשיגיעו  אותנו  לאמן  כדי 
עיניים,  לסגור  נוכל  באמת  הקשות 
ונצעק ה' הוא  ולדעת שהכל ביד ה' 
בשעת  אבל  נגאל,  ואז  האלוקים 

את  לפתח  קשה  יהיה  וחרדה  פחד 
כולי  שכל  הזו  הטובה  התחושה 
בידי הבורא, לכן עלינו ללבוש עתה 
בשעתו,  היהודי  כמרדכי  שק  בגדי 
ואמיתית,  שלמה  בתשובה,  ולשוב 
הבגדים  את  ללבוש  אי"ה  נזכה  ואז 
המוכנים לנו לקבלת המשיח. הרמ"ק 
גדול  זצ"ל,  קורדוביירו  משה  הרב 
לאריז"ל  שקדם  בדור  המקובלים 
הזוכים  הם  "ומי  לשונו:  וזו  אמר, 
לזה (לחיות ולהנות מהטוב המובטח 
ירבו  ימים  בימות המשיח)? באותם 
הדין,  כפי  ישראל  את  לצרף  הצרות 
(כפי  חובו  כפי  ואחד  אחד  וכל 
וכל מי  מעשיו הלא טובים) יצטער, 
שיקשה עורפו ולא ישוב, יאבד. ומי 
שיתן צווארו בעול התשובה וקבלת 

הצרות בסבר פנים יפות ויתן שכמו 
לסבול (את הצער והקושי של החזרה 
בתשובה והייסורים), יצטרף ויזכה". 
האמת  כשתתגלה  בעתיד  אומנם 
ותתבטל הבחירה לא יתאפשר יותר 
לתקן המעוות ולחזור בתשובה, לכן 
יהיה  מחר  פן  היום  תשובה  עשה/י 

מאוחר. 
וכמו בגאולה של מצרים נגאלו רק 
חמישית (20 אחוז) ככה יהיה הפעם, 
אבל הזמן כבר לא לטובתנו כי כדור 
כדאי  לכן  להתגלגל  התחיל  השלג 
לחזור הרגע לאמת ולאבינו שבשמים 
לזרוק את הגשמיות החוצצת ולהגיד 
לו קלטנו את המסר אתה הוא אבינו 

ואנחנו רק שלך,
מרע  סר  והוא  שזכה  מי  וגם 
לו  אסור  ה',  בעיני  הטוב  ועושה 
את  ואני  נפשי  עלייך  "שלום  לומר: 
עצמי הצלתי", אלא עליו לעורר את 
כפי  אחרים  יהודים  ולחזק  העם  לב 
נקרא על שם  ויזכור שהמבול  כוחו. 
נח "מי נח" למרות היותו צדיק תמים 
(יותר מאיתנו). ולמה? כי לא התפלל 
בני  את  להציל  מספיק  ולא השתדל 
דורו. ודע/י לך יהודי/ה יקר/ה, שאין 
והפרזה  גוזמה  שום  אלה  בדברינו 
וצרופה.  גמורה  אמת  והכל  כלל, 
לכן בואו נשמח את אבא שבשמים, 
שמחכה לבניו כבר 2000 שנה, ורוצה 
ונחזור  ביותר  הטוב  את  לנו  לתת 
אליו באהבה.                              ∞

אחים יקרים אנו ממש בשעת חירום ! חובתנו לנסות להציל כמה שיותר יהודים, הגדל את זכויותיך להנצל, עזור בהפצת דף זה. צלם, פקסס, קראת, תן לחבריך, דרושים 
דחוף דחוף מפיצים בכל ארה"ב, וכן תורמים, תמורת 100$ [אפשר לעילוי נשמת וכן מכספי מעשר] תזכה בזכות של 1000 עלונים, ויתכנו 1000 הרהור תשובה והתחזקות 
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יישר כח ברכה מרובה לכל התורמים והמפיצים של הדף, זכות הרבים תעמוד להם ולכל ב"ב להתברך בכל מילי דמיטב, בשלום בית, זיווג, רפו"ש, תשובה, כל אחד כפי הנצרך לו אכי"ר
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סוף "המסר האחרון" של האוטיסט בנימין 
גולדן: אלול תשס"ב מדהים!

תפתחו  עכשיו  לומר.  מה  יותר  אין  עכשיו 
כל  את  תראו  טוב.  ותסתכלו  העינים  את 
הסימנים ואת כל האזהרות ואת כל המסרים 
שה' שולח לנו. מסרים ישירים לעם ישראל! 
אם זה שיטפונות משונים וענקיים, אם זה 
רעידות אדמה, אם זה מקרי מוות משונים, 
אם זה מלחמות אכזריות, אם זה רצח אכזרי. 

אם זה כל דבר משונה שיכול לקרות.

תפתחו את העיניים ותבינו שה' מדבר אתנו 
ישיר! ישיר, לא דרך אוטיסטים. דרך הטבע, 
בעולם  שקורה  דבר  כל  דרך  מלחמות,  דרך 
בשביל  אלא  לעולם  באה  פורענות  [''אין 

ישראל''- יבמות סג.]. 

תפתחו את העיניים עם ישראל! תפתחו את 
העיניים ותצילו את עצמכם!


