בס"ד
ייתכן שחיי נו וחיי משפחת נו תלויים במסר זה
" ...ראיתי שאחרי תחיית המתים הרבה נשים אמרו ' :למה לא אמרו לי ברור יותר,למה לא שכנעו אותי מספיק כדי שאבין
את העניין? למה לא הצמידו אותי לקיר ואמרו לי את האמת? הייתי חוסכת הרבה כאבי תופת ,דין ,בושות ,משפט,
גיהינום- - -בשביל שטויות כאלו הייתי צריכה לעבור את כל זה?! - - -
כל מה שאני כותבת פה ,הקב"ה הוא עד שכל מילה היא אמת לאמיתה ,אם מילה אחת ח"ו לא מדויקת ,אתן את הדין על
כך ,ואני כותבת שורות אלו רק כטיפה מן ים ,ממה שחוויתי.
הדברים שאני מעלה על הכתב הם לא קלים ,אבל החלטתי להעלותם על הכתב כדי להציל את עם ישראל.
אמרו לי בשמיים שאם אני לא מוציאה את הדברים מהר בכמה שפות בכל העולם  -מחכה לי עונש ,אז לכן אני חייבת
לפרסם את הדברים.
מה שכתוב בדף ,זה רק חלק ממה שאמרו לי ,אינני יכולה להעלות על הכתב הכל ,אני מעדיפה לבוא לאולם  ,או לבית גדול
עם הרבה נשים ולספר יותר .באולם ,בסלון ,אספר לכן עוד דברים שאמרו לי.

שמי הוא שרה מינדל מוסקוף פל' 0583272526 :אני אוהבת מאד לומר תהילים ,בעיקר ,מפני שפעמיים ביקשתי על
דברים דחופים ונעניתי מיד ,כל כך התפעלתי והתרגשתי לראות עד כמה שהתהילים עוזרים ,אז החלטתי להגיד הרבה,
ועוד אמרתי לעצמי ,שאם התהילים כה מועילים ,אז אתפלל שמשיח יבוא בחסד וברחמים שזה הדבר החשוב ביותר.
הייתי אומרת בערך שלושה ספרי תהילים ליום ,משכיבה את הילדים מוקדם בערב ,נרדמת אתם ...וקמה בחצות הלילה
להגיד תהילים כל הלילה וגם במשך היום.
בנוסף לכך ,ארגנתי גם בבתי ספר חלוקת פרקי תהילים בפורים .וכן,פרסמתי מודעות בעיתונים על חלוקה טלפונית של
פרקי תהילים לנשים ובנות ,וכך יצא שבפורים נאמרו אלפי ספרי תהילים על כך שמשיח יגיע בחסד וברחמים.
כך היה שנתיים ,ואז התחילה לי תקופת חלומות מרעישים ,בהם אני רואה את רחל אמנו והתקופה שלפני בוא
המשיח.
ואז ,שבוע לפני חג הפסח אני רואה בחלום את רחל אמנו הולכת לחפש איפוא יש צניעות בעולם.
אני צופה ורואה שהיא פוגשת אשה שלבושה צמוד וזה כואב לה ,היא הולכת הלאה ופוגשת אשה הלובשת גרביים בצבע
הרגל וגם זה מאד כואב לה ,היא גם שומעת מחלונות של בית מוסיקה סוערת ופרועה ,וזה כאב לה ואז רחל אמנו
אומרת לי ":בואי נלך לחתונה" הלכנו שתינו לחתונה ,בכניסה לאולם ,אני רואה שתי בנות ואמרתי להן" :איזה בנות
צנועות אתן" אז הן צוחקות ואומרות":אנחנו לא בנות ,כבר מזמן התחתנו" אמרתי להן ":אתן יודעות שלאשה נשואה
אסור להיראות בחורה !" נכנסנו לאולם ואמרתי לנשים בואו נרקוד ביחד – באחדות ,וכך יגיע משיח בחסד וברחמים
ואז אני רואה שאני לא יכולה לרקוד ,כי יש שם גברים – צלם ,מלצר ,במקום צלמת ומלצרית.
ואז רחל אמנו מראה לי על אשה אחת ואומרת לי "תראי את ה'רבנית' עם הפאה".
ואז אני שואלת את רחל אמנו  ":איך יהיה לפני ביאת המשיח" ? קיוויתי לקבל תשובה מעודדת ,אך היא ענתה
לי ":יהיה מאד מאד קשה" !!! - - -היא ענתה לי מתוך כאב ודאגה  ,ואז היא כמו דיברה לעצמה ואלי ואמרה :
"איך  -עם  -ישראל  -יעב רו  -את – זה  " ? -זה היה המשפט שלה עם דאגה עמוקה והרבה כאב לב.
התעוררתי מהחלום ביום שישי לפנות בוקר ובליל שבת שוב ראיתי בחלום אשה אחת שלבושה צמוד ,ואני מתחננת
ואומרת לה" :את יודעת ,היה לי חלום עם רחל אמנו  ,והיא אמרה לי שיהיה כל כך קשה לפני ביאת המשיח לכל אלו
שלא לבשו צנוע,לא כדאי לך ללכת עם הבגד הצמוד הזה" ואני מתעוררת.
כך היו לי עשרים ושמונה חלומות כאלו במשך חצי שנה וכל פעם אני רואה כל מיני נשים חרדיות ,לא צנועות,מבתים
טובים וחשובים ומתחננת לפניהן" :אל תלכי עם חצאית קצרה ,כי שוק באשה ערווה ,את יודעת ,היה לי חלום עם רחל
אמנו שאמרה לי שיהיה כל כך קשה לפני ביאת המשיח ,לא כדאי לך ,אני מתחננת אל תלבשי את החצאית הזו ,כי יהיה
כל כך הרבה סבל שזה לא שווה" .
"איך אני יודעת שזה עשרים ושמונה חלומות?אני לא ָס ַפרתי,אלא החלומות ַס ְפרו את עצמם .למשל ,הייתי בחלום
מספר שבע עשרה ואני רואה אשה הולכת עם פאה קצרה,ממש קטנה",פיצית" ,ואני אומרת לה ':לא כדאי לך ללכת עם
הפאה הקטנה הזו כי ראיתי את רחל אמנו והיא אמרה לי שהולך להיות כל כך קשה לפני ביאת המשיח ,וכבר היו לי שש
עשרה חלומות.לא כדאי לך .ככה החלומות ספרו לי.לכן אני יודעת שזה עשרים ושמונה".
היה לי חלום לפני חג השבועות ,ראיתי בחלום אשה ההולכת בפאה ארוכה  ,גרביים דקות בצבע הרגל ובגד צר ואמרו לי
בחלום שנשים לא צנועות הן יותר גרועות מאנשים שהורגים אנשים אחרים ,כי בגללן לא בא משיח ,בגלל זה אנשים
חולים וכל הצרות של כלל ישראל זה בגלל חוסר הצניעות.
חלמתי שצריך להיות מאד צנועות כדי שתהיה לנו גאולה בדרך רחמים ,מהראש ועד הרגליים צריכה להיות צניעות
אמיתית .הנשים צריכות להיות עם מטפחות ,שהצוואר יהיה סגור ,שהגרביים יהיו מספיק כהות ועבות ולא בצבע הרגל,
והחצאית תהיה מספיק ארוכה ומספיק רחבה ולא מבד נצמד ,לא צבעים נוגדים ורועשים ,לא עגילים בולטים ,ללא
איפור.
לאחר מכן התחילה תקופה ,שכל פעם שאני אומרת תהילים באמצע הלילה,אני מנמנמת מדי פעם,על הספה והתחלתי
לראות הרבה פעמים איך מלא ערבים יוצאים מחורים באדמה ,שהם הכינו מראש ,עם סכינים ביד ,וזה קורה פתאם!
מרגע אחד לשני ,אני שומעת צעקות ...צרחות נוראיות ברחוב ,שאף פעם ,מעולם לא שמעתי ,אני מסתכלת מהחלון
ורואה מליוני ...מליוני....ערבים ,כמו נמלים ,לפי תכנית מדויקת ,באזורים שהם תכננו מראש,בכל מקום ובכל פינה ,הם
הורגים את כל אלו שלא היו צנועות,בלי פרוטקציה ,מי שהלכה קצר,צמוד ולא רחב ,בגדים רועשים ,בגדי טריקו,גרביים
צבע רגל ,פאה אפילו קצרה .אפילו פאת פוני קצר.

באחד החלומות ראיתי שערבי פותח דלת והוא רואה אשה מאד צנועה ,האשה נתנה לו בעיטה והוא נפל מכל המדרגות.
כי לא הייתה לו שליטה עליה מפני שהיא הייתה צנועה .לערבים לא הייתה שום שליטה על נשים ,בנות וילדות צנועות,
הם לא יכלו לנגוע בהן.
באחת הפעמים ראיתי ערבי ששומר)!( על קבוצת נשים צנועות ,כדי שערבים אחרים לא יפגעו בהם.
ראיתי גם אשה מאד צנועה שישבה רגוע על ספסל ברחוב !!!
...אי אפשר להתחמק מהם הם מוציאים את כולם מכל חור ...ואנשים מאד מבוהלים ,מאד מפוחדים ...יש מלא צעקות,
צווחות אימים ,מלא מלא דם.
אחד החלומות היה שאדם צדיק ,בית חשוב ,אך כיוון שלא חינך את הבת שלו ללבוש צנוע והיא לבשה בגדי טריקו
בולטים ורועשים הוא היה צריך לראות איך הורגים אותה ואח"כ הרגו אותו.

ראיתי שברגע שהמלחמה התחילה אין כבר אפשרות לחזור בתשובה.

קשה לי מאד לכתוב את זה על הדף איזה מין חלומות ...מאות מאות חלומות שאני חולמת במשך שש שנים שאני
רואה בכל מיני צורות איך הערבים הורגים את עם ישראל .ויש מלא דם וכל אחת במקום שלא הייתה צנועה שם פגעו
בה.
המלחמה מתחילה פתאום ,מרגע אחד לשני ,שומעים צרחות איומות ברחובות ,הם נכנסים לכל
הבתים ,זה מתוכנן ,הם הורגים עם סכינים  ,הורגים גם ילדים.
רחל אמנו אמרה לי במשך שש שנים בערך עשרים פעמים " :אם כל האמהות תלבשנה מטפחות שקטות...
ועדינות ...חצאית ארוכה ורחבה ,לא בד טריקו ,לא בד סריג ,לא צבעים רועשים אדום ,צהוב וכתום וכל צבע רועש.
גרביים כהות ועבות  ,אז המלחמה הזו לא תהיה " - - -
בסוכות שעבר תשע"ו ,ראיתי את אברהם אבינו בחלום הוא היה עטוף בטלית ,והוא היה נראה מאד מאד ענו  ,הוא לא
דיבר כלום אך הוא היה נראה כמו אדם אחרי בכי חזק ,עיניו היו אדומות ונפוחות מתוך דאגה לעם ישראל מה יהיה
אתם?...איך הם יעברו את המלחמה הקשה והנוראית הזו? ...
זה סוג של מלחמה שכולם רצים רצים ...כשדם נוזל מהם ,אף אחד לא יכול להיות אפילו בבית כי הם נכנסים לכל בית,
הם מוציאים את כולם מכל חור ,אף אחד לא יכול להתחבא מהם ,והם דוקרים עם סכינים על כל דבר שלא היו בצניעות.
ראיתי איך נשים מחפשות שקיות שחורות מהפח כדי להתעטף בהן ,אך זה כבר לא מועיל להן.
לילה אחד לקחתי את הבגד שהכנתי למלחמה ,זהו בגד הנקרא רדיד ,בד ארוך מהראש עד הרצפה ,כשהתיישבתי להגיד
תהילים ,הנחתי את הבגד עלי ,סתם ...ואמרתי תהילים .ואז היה לי חלום שאני לא מסוגלת לדבר עליו - - -אבל הסוף
פסוק של החלום היה ,שהתווכחתי בתחנונים לפני הקב"ה שהוא לא יעשה את זה לעם ישראל,עם קדוש ,כי הם קונים
מה שהם מוצאים בחנויות ,לא בכוונה ,והם לא יודעים שהפאה היא אסורה ,כי גם אני לא ידעתי ולא הרגשתי שאני לא
בסדר עם הפאה שלי ,ועם הבגדים שלי ,הם לא עושים את זה דווקא אלא בשוגג אז בבקשה אבא ---אבא'לה ---אל
תעשה את זה !!!
ואז קיבלתי תשובה ברורה ' :על צניעות אני לא מוותר'.
באחד החלומות ראיתי שיש קטרוג גדול בשמיים על המורות היהודיות ,שהמורות של הערביות הן מאד צנועות והמורות
היהודיות -פחות )בלשון עדינה(.

רחל אמנו אמרה שאם כולן ילכו בצניעות המלחמה לא תהיה .אלו שהן מאד צנועות אז לא נוגעים בהם.
אני חולמת שאני רואה פסוק בבית המקדש ואומרים לי שאם כלל ישראל רוצים שמשיח יגיע בקלות אז שלא
יהיה לשון הרע ,שלא תהיה מחלוקת,שתהיה אחדות ושאנשים בבתי כנסת לא ידברו על קהילות אחרות.
אני רואה בחלומות שלי שישיבות שלמות עולות באש ,וגם בתי כנסיות שדיברו בהם לשון הרע על יהודים,
אני רואה אש עפה באוויר והרבה בתים נשרפים ,הרבה אש ,אמרו לי בחלום שהסכינים זה בשביל הצניעות
והאש זה על לשון הרע ומחלוקת.
הקב"ה הוא ה טוב וה מטיב אבל הוא לא וותרן וחותמו אמת.

לאחרונה  ,אמרו לי בחלום שכל השנים דיברו על גוג ומגוג וזה עכשיו - - -הגיע הזמן .
פעם אחת חלמתי שכלב גדול ולבן אומר לי" :תעשי לי טובה ולכי לספר את החלומות שלך לשלוש מאות נשים
וזה יהיה בשבילי תיקון .שאלתי את אותה נשמה" :למה את מגולגלת בכלב"? ונשמת האשה ענתה
"בגלל שצחקתי על הצניעות".
היו לי יותר מארבעים חלומות שלא קשורים למלחמה האחרונה ,אלא מחיי משפחתי והסובבים אותי ,וכולם התקיימו
במדויק ממש .דוגמא קטנה :לאחי לא היו הרבה שנים ילדים ,אמרו לי שבחנוכה הוא יערוך ברית ,עבר חנוכה אחד ולא
היה כלום ,בחנוכה הבא הוא ערך ברית לבנו.
סיפרתי חלק מהדברים הקשים,אך ורק במטרה להציל את עם ישראל ,רחל אמנו גילתה לנו כיצד נוכל להינצל
מהדברים הקשים העלולים לבוא עלינו היל"ת ח"ו.

הפחד יכול לשתק .במקום לפחד,בואו נזרוק מיד את כל הבגדים הלא צנועים והפאות,
לפני שהשטן יתערב לנו ולא ייתן לנו...ואז...ח"ו...
כי "אתה בחרתנו מכל העמים אהבת אותנו ורצית בנו ורוממתנו מכל הלשונות וקדשתנו במצוותיך וקרבתנו
מלכנו לעבודתך ושמך הגדול והקדוש עלינו קראת".

הפיצו דחוף את הדף בכל דרך אפשרית.

